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НАПОМЕНЕ УЗ ОВО ИЗДАЊЕ 

1. Једнотомни Речнuк срйскоlа језuка у издању Матице српске наишао је на добар пријем код чита
лаца, а и критике СУ'биле углавном благонаклоне. У представљању и популаризацији Речника учествова
ли су многи лингвисти, а од аутора посебно др Егон Фекете, који, на нашу велику жалост, није више међу 
живима. 

2. Ово издање остало је концепцијски исто, али су у њему извршене многобројне измене, од којих ће
мо поменути само неке. 

а) Отклоњене су у о ч е н е грешке и извршена одређена уједначавања.1 
с) Изостављен је већи број лексема, и то оних које, строго узевши, не спадају у савремени лексички 

корпус српског језика. "Нај лакше" је било избацити побочне морфолошке дублете типа ciйihu 'стегнути', 
йрUiйihu 'притигенути', исйрећи 'испрегнути', уйрећи 'упрегнути', йоб(ј)еlНушu 'поБG)ећи)' и сл., јер то пред
ставља најмању штету, а "нај теже" народске речи из књижевних дела и народне поезије, јер су потребне 
ученицима и студентима за њихово разумевање. Изостављен је, такође, и известан број значења код по
јединих одредница, мада је разлога за такав поступак било више. 

d) Унет је известан број нових одредница, међу њима и омашком у првом издању изостављена ошаџ
бuна. Унете су и неке сасвим нове речи, као што је, нпр. цуна.ми. Додата су и нека нова значења, која ни
су била засведочена у првом издању. Уз то, поједине су дефиниције делимично или потпуно измењене. 

е) Унете су све (?) глаголски именице од несвршених глагола, осим оних творених од глагола на -ашu, 
и то под глаголом, у угластој загради, нпр. калемити, -йм несвр. [гл. ИМ. калемљёње с] . Код глагола на -ашu гл. име
нице творе се једноставно, одбацивањем инфинитивног наставка -шu и додавањем суфикса -ње, нпр. 
чuшашu - чuшање, лежашu - лежање и сл. Напомињемо да су већ раније у Речник ушле и глаголске 
именице глагола на -ашu, наведене по азбучном реду, код којих су засведочена посебна значења или до
мени употребе (в. нпр. lађање, сйавање и др.). 

f) Збирне именице са суфиксима -је и -ag типа lpaНJe, lрожђе, односно jalНJag, йuлаg, шелаg и сл. при
кључене су, не баш са великим одушевљењем, именицама од којих су изведене (осим ако семантички 
разлози нису захтевали друкчије) искључиво ради уштеде драгоценог простора, а не због тога што их сма
трамо облицима им. 'ipa1ta или 'iрозg, већ посебним лексемама. Наиме, lpaНJe и 'iрожђе не стоје у истом од
носу са lpaHa и lрозg као lpaHe и lрозgовu, који су само други граматички број (множина) лексема lpaHa и 
'iрозg. Тиме се, ипак, мало уштедело на простору, али изгубило на прегледности. 

g) Додате су нове граматичке информације о појединим типовима речи, нпр. о деклинацији имени
ца типа gе.мокраш(а) и ШракШорuсШ(а). Знатно је повећан број речи код којих се наводе карактеристич
ни облици, нарочито код именица и глагола, као и одређене акценатске алтернације. Код мањег броја гла
гола дата је и директна информација о прелазности, одн. непрелазности,2 али тај посао ни изблиза није 
доведен до краја јер му се приступило прекасно, а и показао се тежим него што се то у почетку чинило. 
Ово, такође, важи за покушај обележавања именица које, у неутралном стилу, имају само облике једни
не (singularia tantum), јер је за то потребно огромно и студиозно истраживање, које, колико је нама позна
то, још увек не постоји. 3 

У Београду, 2. октобра 2011. М.Н. 

1 Од веЛИRе помоћи био нам је чланак (с разлогом критички интониран) Драгољуба Петровића На MapiUHa.J'rta 
срйскоi јеgношомника, објављен у Лешойису Машице срйске, књ. 483/5, стр. 977-994, у којем су изнете многе кори
сне примедбе и сугестије, од којих су скоро све прихватљиве, али је, нажалост, само део њих прихваћен, тј. прето
чен у рукопис овога издања.'Прегршт својих запажања и пр:имедаба послао нам је, у последњем тренутку, тј. кад је 
део рукописа већ био у штамnи, талентовани Ђорђе Јанковић, свршени студент Филолошког факултета у Београ
ду, на чему му топло захваљујемо. 

2 Као прелазни означени су само они глаголи који имају или могу имати допуну у виду правог (директног) 
објекта, а као непрелазни - сви остали. 

3 Тако смо, нпр., у нашем речнику ставили челик м (мн. о) , мада се у Просветиној енциклопедији (МЕП, Бео
град 1978) под одредницом челик објашњава како се добијају "легирани челици". Тако исто у овом речнику стоји 
шљунак, -нка м -(ми. о) , а у једној песми Љ. Ршумовића читамо стих: Кад чујете негде / Да шкрипућу шљунци / бу
дите сигурни / То беже бегунци. 
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ИЗ ПРЕДГОВОРА ПРЕТХОДНОМ ИЗДАЊУ 

1. Овај речник замишљен је првобитно као (шест пута) скраћена верзија Речнuка срйскохрваi1lскоiа 
књuжевноi језика Матице српске, при чему би аутори одлучивали само о томе која реч улази у једнотом
ни речник, а која не. Како се током рада број аутора удвостручио, дошло се у ситуацију на коју је у Уводу 
монументалног Речнuка срйскохрваi1lскоi књuжевноi U нароgНОi језuка САНУ посредно указао велики срп
ски лингвиста Александар Белић тврдећи да тај речник "неће бити еклектички, тј. такав у који би уред
ници пуштали само оне речи за које мисле да имају права грађанства у савременом књижевном језику. 
Ј ер такво поступање уредника било би индивидуално, зависило би од њихова знања, укуса и разумева
ња" (књ. 1, 1959, стр. ХХПI). Управо то што "неће бити" Речник САНУ постао је, нужно, речник који чита
лац има у рукама. У њему се, наиме, због обима његовог, морало "судити" речима, и то на више начина: 

1) тиме што нека реч није уопште ушла у Речник (нпр. облазнути (се», в. РСАНу), а нека јесте (нпр. 
облизати (се»; 

2) тиме што је нека реч дата истакнуто, масним словима, а друга (најчешће, заправо, творбено-мор
фолошка варијанта исте речи) обичним слогом, нпр. абдикациони (абдикацијски) или менискус (менискос, 
мениск); 

3) тиме што је реч која је прва по азбучном реду упућена на другу која тек следи, нпр. иноземство с в. 
uносшрансшво, лунатик и лунатичар м в. месечар. 

Проблем је, међутим, у томе што се о томе да ли нека реч треба да уђе у Речник у великој мери одлу
чивало "индивидуално", а та одлука умногоме је зависила "од оо . знања, укуса и разумевања" чланова 
ауторског колектива. Но, и поред тога, убеђени смо да Речник српскога језика садржи огромну већину 
речи које спадају у наш савремени књижевни језик, а евентуални изостанак неке познате и фреквентне 
књижевне речи резултат је пропуста, а не одлуке аутора. У једном случају, међутим, не ради се о пропу
сту И непажњи, већ о свесној, мада нерадо донетој одлуци да се изоставе глаголске именице од несврше
них глагола типа gовођёње (: доводити), Kyцёiњe (: куцати), йoxaђёiњe (: похађати), ушuвёiње (: ушивати), 
чавјЈЈЬёiње (: чаврљати) итд. С обзиром на фреквенцију глаголских именица у књижевном језику то пред
ставља приличан губитак, али и велику уштеду у простору будући да таквих именица има у нашем јези
ку више хиљада. Утешна је чињеница да сваки изворни говорник српског језика може по аутоматизму из
вести глаголску именицу од несвршеног глагола, нпр. 'iлеgаi1lu � iлеgање, носиi1lи � ношење, узu.маi1lU � 

узu.мање и сл., али овај речник није намењен само њима. Ваља ипак поменути да су у Речник ушле гла
голске именице код којих су засведочена посебна значења или домени употребе (в. нпр. iађёiње, .мUшљё
ње, cйaвёiњe и др.), као и оне нерегуларне творбе (нпр. лебgёње). С друге стране, у Речнику има известан 
број речи које, строго узевши, не спадају у књижевну лексику или се налазе на маргини српског стан
дарднојезичког лексичког фонда. 

2. Речнuк срйскоi језuка јесте у највећој мери заснован на шестотомном Речнuку CPCKoxpBai1lcKoia књи
жевНОi језuка Матице српске, али не само на њему. Аутори су, наиме, обрадили и знатан број речи и зна
чења којих нема у Матичином Речнику. И принципи обраде речи слични су, дакле не и идентични, они
ма у наведеном речнику. 

а) Тако се прво наводи реч као одредница која се дефинише, и то у свом основном облику: номинати
ву једнине код именских речи (именица, заменица, придева и бројева), инфинитиву (код гл�гола) и једи
ном код непроменљивих речи (непроменљивих бројева, прилога, предлога, везника и речци). Хомоними 
су означени експонираним бројкама, нпр. 

коса 1 ж gлаке на човечјој "iлавu, власu. 
коса2 ж ЙОЈЬойрuвреgна алаШка. 
коса3 ж геогр. КОСО наlнуша сшрана бреlа илu йланuне, aaguHa. 
Речи истога значења које следе азбучним редом једна иза друге (понекад и ако су близу једна друге) 

дате су, уштеде ради, линеарно, нпр. абревијатура и абревијација ж или изранити, -им и израњавити, -
ањавим свр. Линеарно, једна иза друге, наводе се одреднице с различитим рефлексом јата (по азбучном 
реду екавског лика), и то прво екавски лик, а потом (и)јекавски, нпр. место јек. мјесто с. Повратне форме 
глагола обрађују се заједно са неповратним, с тим што су одвојене знаком."" се. Изрази или фразе уз од
говарајуће одреднице одвојене су знаком • и штампане су мањим словима. 

Ь) Морфолошки облици и морфонолошке алтернације код именица дати су одмах иза одреднице ка
да се ради о генитиву једнине, нпр. борац, -рца; врабац, врапца и сл., док се облик 1. л. презента код гла
гола и облици номинатива придева у женском и средњем роду наводе редовно, чак и кад нема никаквих 
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(то значи ни прозодијских) алтернација (нпр. ломити, -им, односно нов, -а, -о). Остали морфолошки и про
зодијски занимљиви облици наводе се често, али не и редовно, иза граматичке квалификације одредни
це, нпр. вече е И вече е и ж (ген. -ери ж (-ера е); мн. -ери ж (-ера е»; рука ж (дат. рУци, ак. рУку, мн. рУке, ген. руку); на
ићи (наићи), наиђем евр. (имп. наиђи; аор. наиђох, наиђе и наиђе; рад. ПРИД. наишао и наишао, -шла). 

с) Код наглашених речи (а то значи код већине) наведена су њихова прозодијска обележја (акценат 
и евентуално квантитет). Акценатске алтернације наводе се редовно код именица ако се тичу односа но
минатив - генитив (нпр. мост, моста) и глагола ако се тичу односа инфинитив-презент (нпр. носити, но
сим), а у осталим случајевима код ових врста речи факултативно (нпр. глава ж (ак. главу, вок. главо, МН. гла
ве) или сл. Код придева су акценатске алтернације м. р. ,...., ж. р. редовно исказане самим тим што се уз ном. 
јд. м. рода увек наводи и облик ж. рода, нпр. млак, МШlка, -о. Равноправни акценатски ликови дати су у 
истом реду и повезани везником "и", нпр. бунар, -ара и БУ-нар, -а м; милостиња и милостиња ж; оћоравити, 
оћоравим и оћоравити, -им евр. Акценатски лик који се из различитих разлога сматра неравноправним 
главном, основном, дат је у загради, обичним слогом, нпр. монотон (монотон); играти (играти), :й:грам. Прет
постављамо да ће многа акценатска решења изазвати незадовољство код читалаца, али тешко је свима 
угодити када имате тако разуђен прозодијски систем као што је српски. Уосталом, с таквим читаоцима че
сто бисмо се и сами сложили. Уз све то иде и чињеница која се тиче раскорака између онога како се ствар
но говори и онога што се наводи у речницима и граматикама српског језика, па и овде. Реч је посебно 
(што значи не и једино) о изговору силазних акцената ван првога слога у речима типа вuруленшан - ви
руленшносш, сшакашо и тако даље и томе слично, који су овде вештачки претворени у: вирулентан и ви
РУЛЕштан - вирулентност и вирулентност, стакато и сл. Није, међутим, посао лексикографа и лексикогра
фије да успостављају и мењају основне принципе прозодијског система српског књижевног језика, већ 
акцентолога и акцентологије. 

d) Граматичка квалификација иза одреднице указује (директно или посредно) на врсту речи којој ту
мачена реч припада. Код појединих врста речи то се види већ из скраћенице, нпр. марљиво ПРИЛ. (што зна
чи да је у питању прилог), док се код неких других то види из квалификација друкчијег типа. Тако код 
именица ознака за род (м, ж или е) указује на то да је реч о u.мeHици мушког, женског или средњег рода, 
као што код глагола ознаке евр. или несвр. значе да је реч о rлаrолу свршеног или несвршеног вида. Про
менљиви придев и (а таквих је највише) препознају се по трородности, нпр. млад, млада, -о, а непроменљи
ви су означени скраћеницом "прид.", нпр. тегет ПРИД. непром. У неким случајевима ознака врсте речи дата 
је у оквиру дефиниције, нпр. ау узвик у изненађењу, чуђењу, болу, uашњи и сл. Уз именице које имају само об
лике множине (pluralia tantum) стоји ознака ми. (множина), нпр. врата, врата е мн. Именице које имају са
мо облике једнине (као што су лuшће, сшug и сл.), као ни тзв. небројиве именице (нпр. брашно, малшер, 
ШЈЬунак и сл.) нису, нажалост, ни у овом речнику квалификоване као такве. То остављамо за неко од на
редних издања (ако их буде). 

Уз многе одреднице стоје и друге квалификације, као што су оне о пореклу речи из страних језика 
(нпр. лифт м (ми. лифтови) енгл.), припадности одређеној сфери употребе (нпр. метвица ж бот., кева ж жарг.), ре
чима субјективне оцене (нпр. љоснути, -нем евр. екепр.) итд. 

е) Глаголска рекција често је означена експлицитно (нпр. изборити, изборим евр. (нешто); клатити, кла
тим неевр. (нешто, нечим); нагнати, -ам евр. 1. а. (кога на нешто» или у оквиру дефиниције (нпр. мити, мИјем 
неевр. умиваши, uраши BOgOM (HeKO'ia или geo шела)). Додатне информације о глаголској рекцији пружају при
мери наведени после дефиниције: клепнути, -нем евр. 1. уgариши, луuиши, шреснуши (HeKo'ia): ,..., по глави, ,..., по 
образу. 

f) Дефиниције су или описне (нпр. каријеризам, -зма м безобзирна fllежња за усUехом'у каријери), или син
тагматске (нпр. ноћник, -ика м HohHU вешар), или синонимске (нпр. клисура ж ГРЧ . . . . б. сшена, xpug), или комби
новане (нпр. КОСтурм 1. скуu свих косшију, кошшани сисШе.м H�KO;; кичмењака, скелеш). Код деминутива (нпр. ла.м
йица) и аугментатива (нпр. ручерgа), који су најчешће истовремено и хипокористици, односно пејоративи, 
основно, примарно значење треба потражити код полазне речи (нпр. за ла.мЙuцу код ла.мЙа, за ручерgу код 
рука). Значењске нијансе одвојене су у дефиницији тачком и запетом (;), нпр. млак ... који слабо, умерено 'ipe-

. је; мало, умерено шоuао, релативно блиска значења словима (нпр. махала и махала ж тур. а. geo вароши, кварш, 
чеШврfll. б. мања насео бина у оквиру неке целине (заселак и сл.) , а различита бројкама (нпр. камнн, -ина м ГрЧ. 1. 
uолуошво'рена озиgана ueh са вашром која 'iopu на О'iЊишШу. 2. геогр. uукошина у uланинској cflleHU). 

g) За разумевање зна-gења и начина употребе неке речи од великог су значаја примери који се наво
ди после многих дефиниција и који некад представљају целу реченицу (нпр. најзад и најзад ПРИЛ . . .. 2. у слу
жби речце: узuмајуhи у обзир оно шшо је Beh речено, уосШалом. - Најзад, доскора је Србија била тако сиромашна), а 
чешће само синтагму (нпр. напето ПРИЛ . ... с наuрс'iнушом uажњом, врло uаЖЈЬиво, заиншересовано, усреgсређено, 
наuре'iнушо: ,..., мотрити, ,..., пратити сваки шум, ,..., слушати). Тилда (,....,) замењује одредницу, при чему код приде
ва облике за сва три наведена рода, нпр. нов, -а, -о ... ,..., кућа, ,..., одело. 

h) Скрећемо пажњу читаоцима на чињеницу да код неких категорија речи (као што су деминутивне 
. и аугментативне именице, именице на -ос ш или односни придеви) често имамо тзв. граматичку дефини
цију, па лексичко значење речи треба потражити код речи која им је у основи, а која се у тој дефиницији 
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експлицитно наводи. Тако, нпр., у случају придева демографски, -3., -о који се OgHOCU на gе.моrрафију тре
ба погледати и одредницу демографија ж грч. наука о сшановнишшву која йроучава законишосши у кре
шању броја сшановника, у сшрукшури и раз.мешШају сШановнишШва. Ово посебно важи за глаголе истога 
значења, а различитог вида, код којих је по правилу значење објашњено само на једном месту, најчешће 
код свршеног глагола. Дефиниције попут "сазивати, сазив3.м несвр. Йре.ма сазваши" указују само на не
свршеност глагола, а за његово значење ваља погледати одредницу сазваШи.1 

3. Речник српскога језика садржи десетине хиљада обрађених речи и неколико пута више објашње
них значења. Његову додатну вредност представља изузетно богат инвентар израза (фраза), наведених 
уз одговарајућу одредницу и штампаних ситнијим, црним словима. У томе погледу наш речник надма
шује све друге речнике српског или уопште српскохрватског језика сличног обима. Фразе, најчешће, пред
стављају специфичност сваког језика и није их лако превести на други језик. Њихово тумачење помоћи 
ће посебно лексикографима, преводиоцима, као и читаоцима књижевних дела. 

4. Као и сваки речник, тако и овај има својих мана и недостатака (можда и више од неких других). 
Тачно је да "лексикографски послови, ма како да су на солидној основи рађени, имају то преимућство да 
у њима сме бити празнина и грешака"2, али није довољно утешно нити отклања зебњу која нас обузима. 
Очекујемо стога помоћ и сугестије од читалаца и стручњака, како би број грешака и пропуста у следећем 
издању био сведен на мању меру. 

5. Основни текст Речник а урадила је екипа лексикографа, и то: М. Вујанић: А-Е; М. Радовић-Тешић: 
Ж - косишше; М. Николић: коска -'- нашушуриши (се); М. Дешић: не - оrрануши; Е. Фекете: оrрбавиши -
йовеЈЬа; В. Павковић: йовенуши - йрешња; Р. Драгићевић: йрешовар - йройаrираши; Д. Гортан-Премк: 
йройаgаши - йшеничник; М. Вујанић: Р - раз.минуши се; М. Радовић-Тешић: раз.мињиваШи (се) - Ресавац; 
Љ. Ного: ресавски - сишуација; Н. Рамић: сишуациони - славолук; Р. Стијовић: славОЈЬубац - сшоши; Н. 
Рамић: сшошина - ушчуши; М. Вујанић: Ф-Ш. 

6. На крају, али не и по важности, истичемо неспорну чињеницу да овога речника не би било без 
огромног труда, муке и напора који је у његову припрему, израду и објављивање уложила Матица срп
ска. На посредан начин, велику подршку пружали су током његове израде Институт за српски језик САНУ 
(кадровску, пре свега) и Одбор за стандардизацију српског језика (подстицајну). У завршној фази израде 
у помоћ је притекла и "Београдска књига", чији је уредник, Милан Тасић, урадио завршну коректуру, ре
визију текста и дао корисне примедбе.4 

Речник се штампа с препоруком рецензената академика Ивана Клајна и проф. др Драгољуба Петро
вића. 

у Београду, 15. септембра 2007. М.Н. 

1 Ово решење, које никако не сматрамо идеалним, примењено је и у Речнuку срuскохрвашскоlа ю"ьuжевНОl језu- . 
ка Матице српске (1967-1976). Овде је то урађено искључиво због ограниченог обима књиге. 

2 Свој допринос настанку првог издања овога речника дале су и колегинице Виолета Бабић и Марина Спасо
јевић, што редакторовом грешком није поменуто у Предговору првог издања. 
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ТЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ 

агр. агрикултура;агрикултурни енгл. енглески 

адм. администрација; административни енкл. енклитика;енклитички 

аер. аеронаутика;аеронаутички етн. етнологија; етнографија 

ак. акузатив;акузативни еуф. еуфемизам; еуфемистички 

алб. албански ж именица женског рода 

анат. анатомија; анатомски ж. женски 

антроп. антропологија; антрополошки жарг. жаргонски 

аор. аорист; аористни жел. железница; железнички 

ар. арабизам;арапски зам. заменица 

арх. архаизам;архаично зан. занатство; занатски 

археол. археологија; археолошки зб. збирни; збир на именица 

архит. архитектура;архитектонски зоол. зоологија; зоолошки 

астр. астрономија;астрономски им. именица;именички 

атриб. атрибутски имп. императив 

банк банкарство; банкарски импф. имnерфекат 

безл. безлично инстр. инструментал 

биол. биологија; биолошки инфо инфинитив; инфинитивни 

бот. ботаника;ботанички ир. иронично 

бр. број ист. историја; историјски 

брод. бродарство;бродарски итал. италијански 

в. 1. види (при ynућивању); 2. век (иза јд. једнина (сингу лар) 

римских бројева) јек. (и)јекавски 

вар. варијанта канц. канцеларијски 

везн. везник карт. картарошки 

вет. ветеринарство;ветеринарски кат. католички 

вој. војни књиг. књиговодство;књиговодствени 

вок. вокатив књиж. књижевност; књижевни 

вулг. вулгарно ков. кованица 

ген. генитив козм. козметика;козметички 

геогр. географија; географски комп. компаратив;компаративни 

геод. геодезија;геодетски кув. кулинарство; куварски 

геол. геологија; геолошки л. лице 

. геом. геометрија; геометријски лат. латински 

грађ. грађевинарство; грађевински лингв. лингвистика;лингвистички 

грч. грчки (старогрчки) лов. ловство; ловачки 

дат. датив ·лог. логика; логички 

дем. деминутив;деминутивни лок локатив 

деч. дечји; у обраћању деци м именица мушког рода 

др. Други,друго м. мушки 

ђач. ђачки мађ. мађарски 

ек. екавски мат. математика;математички 

екон. економија; економски маш. машинство; машински 

експр. експресивно мед. медицина; медицински 

ел. електротехника;електротех�ки мет. метереологија; метереолошки 
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мех. механика сл. слично 

мин. минералогија; минералошки слиIC. сликарство;сликарски 

мит. митологија; митолошки спорт. спорт; спортски 
мн. множина (плурал) стил. стилистика; поетика; метрика 
муз. музика; музички; музикологија сткњ. старокњижевни, који је из стар(иј)их 
нар. народски; покрајински типова књижевног језика 
нем. немачки супл. суплетивни 
неодр. неодређени вид (придева) супр. супротни; супротно 
неол. неологизам техн. техника; технички 
непрел. непрелазни (односи се на неповратну технол. технологија; технолошки 

форму глагола или поједина његова трг. трговина; трговачки 
значења) трп. трпни глаголски придев 

непром. непроменљив тур. турцизам; турски 
несвр. несвршени вид (глагола) уз. узајамно 
ном. номинатив узв. узвик 
нор. норвешки ум. уметност;уметнички 
НПосл народна пословица уч. учестали 
одн. односно ф. фамилија, породица (биљака) 
одр. одређени вид (придева) фам. фамилијарно 
одрич. одрично фарм. фармација; фармацеутски 
оном. ономатопеја; ономатопејски фиг. фигуративно 
пал. палеонтологија; палеонтолошки физ. физика; физички 
пеј. пејоратив; пејоративно (погрдно) 

физиол. физиологија; физиолошки 
перс. персијски 

фил. филозофија; филозофски 
песн. песнички; књишки 

филм. филм; филмски 
повр. повратни (глагол); повратно (рефлексивно) 

фин. финанције; финансијски 
подр. подругљиво 

фот. фотографија; фотографски 
ПОЗ. позориште; позоришни 

фр. француски 
пол. политика;политички 

хебр. хебрејски 
пом. поморство;поморски 

хемија; хемијски 
фамилија, породица (биљака) 

хем. 
пор. 

ХИП. хипокористик;хипокористични 
порт. португалски 

хол. холандски 
пр. пр. глаголски прилог прошли 

хришћ. хришћанство; хришћански 
пр. сад. глаголски прилог садашњи 

правн. право;правнички 
ЦРКВ. црква; црквени 

празн. празноверје чеш. чешки 

предл. предлог шаљ. шаљиво 

презр. презриво шатр. шатровачки; жаргонски 

прел. прелазни (односи се на неповратну форму шах. шах; шаховски 

глагола или поједина његова значења) шIC. школа; школски 

преф. префикс ШП. шпански (шпањолски) 

прид· придев;придевски штамп. штампарство; штампарски 

ПРИЛ. прилог; прилошки 

ПСИХ. психологија;психолошки означава почетак падежног,ОДН. глаголског 

пчел. пчеларство;пчеларски наставка или наставка за род; означава по-

р. пр. радни глаголски придев четак фонемски или прозодщски промење-

разг. разговорно ног дела основног облика променљиве речи 

рег. регионално (карактеристично�амо) за У неком падежном или глаголском облику 

одређене регије, регионално маркирано) нулта вредност (нпр. "МН. 0" значи да је име-

риб. рибарство; риболов; риболовачки ница без (регуларних) облика множине или 

РЛГ. религија; религиозни да се у неутралном стилу не употребљава у 

руд· рударство;рударски множини; "КОМП. 0" значи да описни придев 

рум. румунски нема компаративне облике, одн. да се не 

рус. русизам; руски употребљава у компаративу 

с именица средњег рода замењује одредницу или део (обично први) 

С. средњи полусложенице 

санскрт. санскртски • повратна форма глагола 

свр. свршени (глагол) • фраза, фразеолошки израз; народна посло-

скраћ. скраћеница вица 



РЕЧНИК 



А 

а1 (А) с непром. 1. а. ЛШIГВ. ниС1Ш ошворени ca.мof.nacHUK зagњеf, 
pega. б. слово за обележавање шоf,а ca.мof.nacHUKa, йрво слово 
hирилице и лаШинице. 2. йри набрајању: йрво (йо pegy). 3. муз. 
шесши шон основне gијашонске (C-dur) лесшвице (у сол.мизаци
ји ла). 4. скраћ. за а.мЙер (А). • од а до m (od а do z) og йочешка go 
краја. није рекао ни а нишша није рекао. 

а2 везн. yf.naeHoM суЙр. значења 1. а. йовезује реченице или ре
ченичке чланове, gелове суйрошноf, значења. - Ја му говорим 
једно, а он ради друго. Мали, а паметан. б. (са везн. "да" и не
гацијом) за иСКЈЬучивање oHof,a шшо се лоf,ички очекује. - Оти
шао је а да није рекао ни збогом. 2. а. за йовезивање, йрикЈЬУ
чивање реченица или реченичких gелова различишоf, саgржаја. 
- Он копа, а она сеје. ми смо пошли у град, а он је пошао за на
ма. б. за исказивање нечеf, неочекиваноf,. - Уђох у собу, а тамо 
страшан неред. в. за йовезивање с йрешхоgно изложеним (у йри
чању, gијалоf,у, у йишањима, йри йреласку на нову мисао) или 
уз објашњење (у умешнушој реченици). - Где си пошао? А где ти 
је мама? А ко је крив ако није он? Шта радиш данас? А сутра? 
3. за йојачавање, исШицање. а. у йоf,оgбеним или gойусним рече
ница.ма. - Ако ти се јело не свиђа, а ти немој јести. б. у goay
сним, изјавним реченица.ма с неf,ацијом. - Не могу а да не по
менем ваше заслуге. 4. у спрегама: а камоли, а некмоли, а не йри 
йоређењу, за исШицање. - Не могу ни да стојим, а камоли (а не) 
да трчим. 

а3 (а) речца у Йрил. и везн. служби 1. а. чим, Шек. - А сване, 
он устаје. б. Ша.ман, баш, уЙраво. - Он се затетура и а да пад
не, прихвати га друг. 2. корелашивно: а . . .  а: час . . .  час. - По
срће а лево а десно. 

а4 (различито наглашено) узв. 1. йри обраhању, за gозивање, 
йоgсшицање и сл. - А, мој брајко! 2. а. йри оgобравању или не
f,оgовању, йри чуђењу, gивЈЬењу, изненађењу и СЛ. - А! То је са
свим добро. А! То је неправда. А! Честитам. А! То си ти, оче. б. 
за изражавање злураgосШи. - А, тако ти и треба. 3. (с назал
ним изговором: а.) а. йри Йрисећању. - А, ти си то био. А, да. Ре
као си ми то већ једном. б. разг. у служби реч це за исшицање йи
Шања. - Зашто ми не признаш, а? А, шта је то? 4. а. за оgрица
ње, оgбијање: никако, ниЙошШо. - А, то ти не могу никад опро
стити. Јеси ли ти то урадио? А, боже сачувај ! б. за исказивање 
ЙреШње. - А, молићеш ти мене опет за нешто. 5. у изр. ни а 
(обично праћено гестом запињања нокта о зуб) ни оволико, ни
мало, нишШа. - Не верујем ти ни а. 6. (поновљено више пута) 
оном. за йоgражавање "раје, зевања иШg. - А-а-а-а, заграјаше 
ђаци. А-а-а, зевну он. 

а- грч. преф. означава неf,ацију, оgсусшво oHof,a шшо значи 
. основна реч: асиметрија, асоцијалан, аморалан итд. 

абажур, -уРа м фр. заклон, шшиш наламйи, свеШUJbци, сендло. 

абаR(УС) м лат. архит. чешвршасша моча на кайишелу сШуба. 

аБДИRација ж лат. оgрицање 09 йресшола, влаgарсшва, ређе 
og gpyf,of, високо" звања, осшавка на йоложај, звање. 

аБДИRациони (абдик3.цйјскЙ), -а, -о која се OgHOCU на абgи
кацију. 

абдицирати, -ицйрам евр. (неевр.) ogpehu се (оgрицаши се) 
йресшола или неко" високо" йоложаја; ogpehu се (оgрицаши се) 
неко" Йрава,. уверења и сл. 

аберација ж лат:l. а. аетр. йривиgна йромена йоложаја зве
зgа условЈЬена 3емљиним крешањем и брзином ширења свейlло-

сШи. б. у ойшици, оgсшуйање йреломљених свейlлосних зракова 
og ЙОЖеЈЬНОf, Йравца. 2. биол. оgсшуйање og шийичноf, облика. 3. 
фиг. скрешање, засШрањивање. 

абецеда ж 1. слова лашинице (као целовиш сисшем) йоређа
на йо ушврђеном pegy; уп. азбука и алфабет. 2. фиг. основна зна
ња из нечеf,а. 

абеЦЕщар, -ара м лат. 1. а. йойис йо абецеgном pegy, абецеgни 
сЙисак. б. слова неко" йисма исйисана йо абецеgном pegy: гла
гољски абецедари. 2. буквар (лаШинички). 

абеЦЕщаријум (абеЦЕщарйј, -ија) м абецеgар (1). 

абецедарни и абеЦЕщарни, -а, -о који се OgHOCU на абеце
gap; фиг. йочешнички, основни. 

аБЕщедни и абецедни, -а, -о који се OgHOCU на абецеgу, сре
ђен йо абецеgи: - списак, - ред. 

аБЕщедно и абецедно ПРИЛ. йо абецеgном pegy: - поређати. 

аблатйв м лат. ЛШIГВ. йаgеж за означавање оgвајања, йошица
ња и сл. (нЙр. у лаШинскомјезику). 

аблативни, -а, -о који се OgHOCU на аблашив: - генитив, -
значење. 

аблендовати и аблендовати, -дујём евр. и неевр. нем. наизме
нично, у крашким иншервалима йалиши и f,асиши фарове аушо
мобила (најчешhе као уйозорење или йозgрав возачу који gола
зи у сусреШ). 

абнормалан, -лна, -о лат. ненормалан, луg; незgрав, нака
зан; HeapupogaH: - човек; - прохтев. 

абнормално ПРИЛ. на абнормалан начин, HeapupogHO: - се 
понашати. 

абнормалност, -ости ж особина и сшање oHof,a који је абнор
малан, oHoia шшо је абнормално, абнормално сШање. 

аболирати, -олйрам евр. (неевр.) правн. обусшавиши (обусша
вЈЬаши) CygCKU йосшуйак; укинуши (укиgаши) неку gрушшвену 
инсшишуцију или Йраксу. 

аболиција ж лат. правн. 1. обусшава кривичноf, йосшуйка, 
ослобађање og кривичноf, "оњења. 2. укиgање неке gрушшвене ин
сшuшуције или йраксе (ройсшва, смршне казне, законске норме 
и сл.). 

аболицијСRИ и аболициони, -а, -о који се OgHOCU на аболи
цију: - поступак. 

аболиционit:зам, -зма м ист. йокреш за укиgање ройсшва; йо
креш за укиgање неко;; закона. 

аболиционист(а), -ё м (ми. -сти) йоборник аболиционизма. 

. аБОЛИЦИОНИСТИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на аболициониза.м 
'и аболиционисше: - покрет. 

абонент м нем. ЙреШЙЛаШник. 

абонеНТRиња ж ЙреШЙЛаШница. 

абонеНТСRИ, -а, -о који се OgHOCU на абоненше: - бон. 

абонос и абонос м бот. шройско gрво велике шврgоhе Diospy-
ros ebenum.' 

абоносни и абоносни, -а, -о који је og абоноса; који је као 
абонос: - сто; - лице. 
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абоносов и абоносов, -а, -о који је og абоноса: - штап. 

абоносовина и абоносовина ж (мн. 0) абоносово gрво, еба-
новина. 

абортив, -ива м мед. среgсшво за изазивање аборШуса. 

абортивни, -3., -о који изазива аборшус: - средство. 

абортирати, -ОртИр3.м евр. и неевр. мед. (из)вршиши аборшус, 
uоgвр'iнуши се, uоgвр'iаваши се аборшусу, Uобаци(ва)Ши. 

абортус м лат. мед. uобачај, аревре.мени (сuоншани или на
мерно изазвани) upeKug шруgноhе: спонтани -, криминални -. 

абразив м техн. машерија велике шврgоhе као среgсшво за 
брушење. 

абразиван, -вна, -о захваhен абразијом: - тло. 

абразија ж лат. 1. геол. разорно gејсшво воgених Шаласа. 2. 
мед. разарање, ошшеhивање uовршинско'i слоја шкива косши, 
слузи и gp. 3. техн. uосшуuак механичке обраgе машеријала 
сШру'iање.м аомоћу абразива. 

абразиони и абразијски, -3., -о који се OgHOCU на абразију: 
- дејство. 

абракадабра ж хебр. чаробна, ма'iична реч без оgређено'i зна
чења која је служила као амајлија, заuис за ошклањање боле
сши; фиг. бесмислене, uразне речи, бесмислица. 

абревијатура и абревијација ж лат. скраћено нааисана реч, 
скраћеница (обично у сшарим среgњовековним рукоаисима). 

аброноmа ж и м (мн. ж) нар. особа која разноси 'iласове (абро
ве), која о'iовара. 

ав оном. узвик за оuонашање лавежа (ааса, лисица и СЛ.). 

авај УЗВ. тур. 1. за uзражавање бола, uашње, очаја, жатьења за 
нечим и СЛ.: јао. 2. у служби речце: нажалосШ. - Али, авај, он 
није дошао. 

аван м тур. сшуuа, мешална uocyga у којој се шуче и сишни 
нешшо (нар. со, шеhер, кафа). 

авангарда ж фр. 1. вој. uрешхоgница, извиgница; челни geo 
војних cHa'ia у Hauagy, наUреgовању. 2. фиг. uреgвоgница, gpy
шшвена, класна, умешничка и СЛ. 'ipyua која uреgвоgи неки ао
креш: - радничке класе, позоришна -. 

авангардни, -3., -о који се OgHOCU на аван'iарgу: - писац, -
улога, - покрет, - позориште. 

аванзовати, -зујём (аванзирати, -анзирам) евр. и неевр. на-
uреgоваши, биши унааређен у служби, звању, чину. 

аванс м фр. фИНо upegyjaм, аконШација. 

авански, -3., -о који се OgHOCU на аван: - тучак. 

авантура ж фр. 1. ризичан, неизвесшан, неuромишљен uogy
хваШ. 2. необичан, узбуgЈЬив gоживЈЬај, UусШоловина. 3. ЈЬубав
ни gоживЈЬај: љубавна -, имати бројне авантуре. 

авантуризам, -зма м склоносш аваншурама (1, 2); аравЈЬење 
аваншура, аваншурисшичка gелаШносШ. 

авантурист(а), -ё м (мн. -сти) човек склон аваншурама, онај 
који арави аваншуре, UусШолов. 

авантуристички, -3., -о 1. који се OgHOCU на аваншурисше, 
својсшвен аваншурисшима; uусшолован: - подухват. 2. у коме 
се оаисују, uриказују нечије аваншуре: - роман, - филм. 

авантуристички ПРИЛ. на аваншурисшички начин, као аван-
ШурисШа. 

авантуристкиња ж женска особа аванШурисШа. 

авантурица и авантурица ж ge.м. og аванШура. 
Аварин м (мн. Авари) upuuagHUK мон'iолско'i HOMagcKo'i на

poga uореклом из cpegНJe Азије који је у 6. веку, uошиснуш og Ту
рака, изазвао сеобу Хуна и Словена. 

аварски, -3., -о који се OgHOCU на Аваре; - језик. 

август1 м осми месец у 'iOgUHU. 

август2 м у изр. глупи - лакрgијаш у циркусу; лакрgијаш 
уоUшШе. 

августинац, -нца м римокашолички калуђер pega св . Ав'iу-
сШина. 

августинка ж рuмокашоличка калуђерица pega св. Ав'iусШина. 

августински, -3., -о који се OgHOCU на ав'iусшинце; - ред. 

августовски, -3., -о који се OgHOCU на ав'iусш1: - сунце, - вру-
ћина. 

авдесни, -3., -о који се OgHOCU на авgес(ш), који се уuошреБЈЬа
ва uриликом авgесша: - пеmкир. 

авдес(т) м тур. (обично у изр. узети (узимати) "") обреgно уми
вање муслимана upeg молиШву. 

авёнија ж фр. широка 'ipagcKa улица са gрвореgом. 

аверзија ж лат. оgврашносш; оgбојносш; нешрuељивосш: осе
ћати аверзију према пушењу. 

аверс м фр. upeglba сшрана мешално'i новца или Megaтьe; еу
пр. реверс. 

авёт и авет ж тур. 1. ушвара, сабласш, аривиђење, uриказа 
(аокојника, нашuрироgно'i биhа); зао gyx. 2. фиг. а. јако ислабе
ла, мршава особа. б. нешшо сшрашно, uрешеhе: - рата - глади. 

авётан и аветан, -тна, -о в. авеШски. 

аветиња ж в. авеш (1). 

аветињски, -3., -о који се OgHOCU на авешиње, који је као аве
шиња, ogH. као у авешиње, сабласшан, језив: - изглед, - глас. 

аветињски (авётно и аветно) ПРИЛ. као авешиња, као у аве
шиње, сабласно, језиво: изгледати -. 

авётски и авётски, -3., -о који се OgHOCU на авеш, који је као 
авеш, OgH. као у авеши, авешињски, сабласшан, језив: - прили
ка, - изглед. 

авиза ж итал. аисмени извешшај о слању или арисаећу ао
ШUJЬке (робне или новчане, менице и СЛ.); обавешшење, аорука. 

авизирати, -ИзИр3.м евр. и неевр. нем. (uо)слаши авизу; обаве
сшиши, обавешшаваши; најавиши, најавЈЬиваШи .• - се најави
ши се, најавЈЬиваши се. 

авизни, -3., -о који се OgHOCU на авизу. 

авијатика ж лат. наука о вазgухоUловсшву; вазgухоUловсшво, 
авијација. 

авијатичар м онај који служи у авијацији, вазgухоUловац, 
зракоUловац. 

авијатичарка ж (дат. -ки) женска особа авијаШичар. 

авијатичарски, -3., -о који се OgHOCU на авијашичаре: - уни
форма. / 

авијатички, -3., -о који се OgHOCU на авијашику: - официр. 

авијација ж лат. а. вазgухоUловсшво, лешење вазgухоUловом 
(авионом или gpy'iUJИ, вазgухоuловним објекшом): цивилна -, 
путничка -. б. вазgуоUловни pog војске. в. вазgушна, вазgухо
Uловна флоша, целокуuна вазgухоUловна cHa'ia jegHe зеМЈЬе: вој
на -, борбена -. • пољопривредна - флоша авиона који заuрашу
ју UОЈЬоuривреgна имања. 

авио- uрефиксоиg са значењем 'авионски, вазgухоuловни, 
авијацијски': --транспорт, --механичар, --компанија, --кон
структор; авиофлота. 

авион, -она м лешелица шежа og вазgуха са соuсшвеним ао
'iOHOM, мошором и крилима, вазgухоUлов, зракоUлов: извиђачки 
-, војни -, транспортни -, путнички -. • млазни - авион намла
зни UO'iOH, млазњак. види се из авиона жарг. лако је виgЈЬиво, уоч
ЈЬиво. 

авионски, -3., -о који се OgHOCU на авион: - мотор, - саобра
ћај, - карта, - компанија, - бомба. 

авитаминоза ж ГРЧ.-лат. мед. болесш изазвана неgосшашком 
вишамина у исхрани. 

авлија ж тур. нар. gворишШе. 
Авној и А:вНОЈ, -а екраћ. ист. Аншифашисшичко веће Hapog

HO'i ослобођења Ју'iославије. 
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авнојевскй, -а, -о који је у gyxy Авноја, који йроизлази из og
лука Авноја; авнојски: � принципи; авнојевске одлуке. 

авнојскй, -а, -о који се OgHOCU на Авној: авнојске одлуке, � 

Југославија. 

авокадо м шройска воhка крушкасшоi йлоgа Persea gratis
sima. 

ага и ага м (ми. ж) (дат. -m) тур. 1. ист. а. нижи власшелин, йле
Muh у Босни за време шурске влаgавине (чију су земљу обрађи
вали кмеШови). б. војни сiliарешина у некаgашњој Турској царе
вини. 2. муслиманска шишула: iOCaogUH, iазgа (gogaje се обично 
иза имена): Хасан-ага, Ариф-ага. 

агава ж бот. pog биљака Agave из ф. Amarylidaceae; врсша шо
ia poga А. americana, среgоземна биљка меснашоi сочноi лишhа. 

агенда ж лат. а. бележница, ношес с йоgсешником о шекуhим 
йословима које шреба ураgиШи. б. ми. канц. шекуhи йослови ко
ји шреба ga се заврше; незавршени акШи. 

аге нс и агенс м лат. 1. йокрешачка cHaia, йокрешач: поли
тички �. 2. хем. gелошворно среgсШво. 

агент м лат. 1. а. ойуномоhени йреgсшавник, засшуйник HeKoi 
йреgузеhа, усшанове, орiанизације, aocpegHUK у разним йосло
вима: трговачки �, дипломатски �. б. онај који pagu за нечије 
инШересе. 2. gосшавЈЬач, шйијун, gешекшив: полицијски �. • 

агент-провокатор а. йлаhени хушкач, йоgсшрекач Hepega. б. шај
ни йолицијски аiенш који йошказује чланове револуционарне 
орiанизације. 

агенткиња ж жена аiенШ. 

агентскй, -а, -о који се OgHoCU на аiенше: � посао. 

агентура ж 1. йреgсшавнишшво, засшуйнишшво, йословни-
ца; йословне йросшорије, ypeg аiенша: трговачка �. 2. йосао, слу
жба аiенШа. 3. зб. шйијуни, gосшавЈЬачи сшране обавешшајне 
службе. 

аГЕШТУРСКЙ, -а, -о који се OgHOCU на аiеншуру: � посао, � 

уред. 

агенција и агенција ж 1. йреgузеhе, йреgсшавнишшво, за
сшуйнишшво које врши йосреgничке услуiе йривашним лицима 
или усШанова.ма, йреgузеhима, йословница; йословне йросшори
је, ypeg шоiа йреgузеhа: туристичка �, путничка �, трговачка �, 
бродска �. 2. усшанова или йреgузеhе за йриКУЙЈЬање весши и 
обавешшавање јавносши; йословне йросшорије, канцеларије, 
ypeg шоiа йреgузеhа: новинска �, телеграфска �. 

агенцйјскй, -а, -о који се OgHOCU на аiенцију: � вест. 

агйлан, -лна, -о йун pagHe eHepiuje, вреgан, йреgузиМЈЬив; 
окрешан, сЙреШан. 

агйлно прил. вреgно, ЙреgУЗUМJbиво. 
агилност, -ости ж особина oHoia који је аiилан, вреgноhа, 

йреgУЗUМJbивосш; окреШносШ. 
агиница ж aiUHa жена. 

агинскй, -а, -о који се OgHOCU на aie. 

агитатор м онај који аiиШује. 

агитаторка ж (дат. -ки) женска особа аiиШаШор. 
агитаторскй, -а, -о који се OgHOCU на аiишашоре и аiиШацију. 

агитаторски прил. као аiиШаШор. 
а�итација ж лат. pag, акшивносш на йриgобијању JЬygu за не

Koia, нешшо; apoaaiaHga, ка.мЙања: предизборна �. 

агитационй (агитацйјски), -а, -о који се OgHOCU на аiишаци
ју: � збор. 

агитовати, -тујём несвр. вршиши аiишацију, воgиши йреgиз-
борну ка.мЙању. 

агитпроп м рус. пол. скраћ. oge.тьefbe за аiишацију и apoaaiaHgy. 
агитпроповац, -овцам онај који pagu у аiиШЙроЙу. 
агитпроп(ов)скй, -а, -о који се OgHOCU на аiиШЙроЙ. 
агломерат, -ата м лат. а. геол. маса og разнороgних, круйни-

јих и сиш1iијих gел06а pyge сйојених без везивних машерија; на
куйина, iомила. б. скуй разнороgних елеменаШа. 

агломерација ж лат. 1. а. мин. збијање сишнијих KOMaga ру
ge у веhе KOMage. б. наiомилавање, скуйЈЬање уоЙшШе. 2. скуйи
на разнороgних елеменаша, а'iломераШ. 3. ipyaucaHa насеЈЬа у 
економски развијенијим Йоgручјима. 

агломерацйјскй и агломерационй, -а, -о који се OgHOCU на 
а'iломерацију. 

аглутинатйвнй, -а, -о у изр. - језик лингв. језик са а'iлушина
цијом. 

аглутинација ж лат. 1. лингв. шворба речи и облика gоgава
њем афикса с оgiоварајуhим значењем корену или основи речи. 
2. мед. скуйЈЬање и слеЙЈЬивање, зiруgвавање, зiрушавање чесши
ца (нЙр. крвних зрнаца, бакШерија). 

агнец м цркв. у йравославној лишурiији йарче йосвеhеноi хле
ба које се йриноси као жрШва. 

агнозија ж грч. псих. iубишак сйособносши расйознавања, 
схвашања значења aojegUHUx чулних ушисака збоi озлеgе или 
оБОЈЬења оgређених gелова коре великоi мозiа, gушевно слейило: 
додирна �, видна �, слуmна �. 

агностицизам, -зма м грч. фил. иgеалисшичко филозофско 
учење које Heiupa МОiуhносш сйознавања објекшивноi свеша и 
њеiових закониШосШи. 

агностичар и агностик м йрисшалица, слеgбеник аiносши
цизма. 

агностичкй, -а, -о који се OgHOCU на аiносшике и аiносшици
за.м. 

агностички прил. С аiносшичкоi сшановишша, у аiносшич
ком смислу. 

аговати, агујём и аговати, агујём несвр. а. биши aia, iocao
gариши као aia. б. фиг. уживаши (као aia). 

агонија ж грч. мед. бесвесно сшање HeaocpegHo apeg с.мрШ; са
мршни хройац, борба орiанизма са c.мphy: пасти у агонију. 

агонйјскй, -а, -о и агоничан, -чна, -о који се OgHOCU на aio
нију, који је као у aioHuju. 

агонйјски и агонично прил. као у aioHuju. 

аграр, -ара м лат. 1. ЙОЈЬойривреgа; све оно шшо се OgHOCU на 
земљу и ЙОЈЬойривреgу (земљишни OgHOCU, земљишне реформе, 
закони и gp.). 2. земљишни aoceg. 

аграр ац, -рца м 1. земљораgник, ЙОЈЬоЙривреgник. 2. а. зе
MJЬOaocegHUK; власник и уживалац великоi земљишноi aocega, 
велеЙосеgник. б. gобишник земље, земљишноi aocega йо aipapHoj 
реформи. 3. пол. йрисшалица или apuaagHUK aipapHe, земљораg
ничке сШранке. 

аграризација ж йрешварање неЙОЈЬойривреgноi земљишша 
у ЙОЈЬоЙривреgно. 

аграрнй, -а, -о који се OgHOCU на aipap, ЙОЈЬойривреgни, зе
мљораgнички: � политика, � реформа.

, 
аграрскй, -а, -о који се OgHOCU на аiрарце и aipap, aipapHU. 

агрегат, -ата м лат. 1. техн. сйој gвеју или више различиших 
машина у јеgинсшвено йосшројење (нЙр. сйој мошора са унушра
шњим саiоревањем и елекшричноi iенераШора). 2. мин. сйој не
йошйуно развијених крисШала. 3. уойшше различиши gелови 
скуйЈЬени y,jegHY целину. 

агрегатнй и агрегатнй, -а, -о који се OgHOCU на аiреiаШ. • -

стање jegaH og облика у којима се јавЈЬа нека машерија (чврсшо, 
шечно и iасовиШо). 

агрегација ж лат. скуйЈЬање, наiомилавање, збијање. 

агреман, -ана м фр. пол. йрисшанак влаgе jegHe gржаве ga 
йрими gийломаШСКОi йреgсшавника gpyie gржаве. 

агресйван, -вна, -о фр. 1. склон сукобима, найаgима на gpy
iOi, HacpiiiJЬив; насилнички, найаgачки: бити �, � упад. 2. енер
iичан, йреgУЗUМJbив, apogopaH; на.меillJbив: � продавац, � акви
зитер. 

агресивац, -вца м разг. аiресиван човек. 

агресйвно прил. HacpiiiJЬивo, насилнички, найаgачки; жу
сшро, енерiично, йреgУЗUМJbиво: � нападати; - ы:ащуtIати. 
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агресивност, -ости ж особи1-lа o1-lo"ia који је а"iресива1-l, o1-lo"ia 
шшо је а"iресив1-l0: 1. 1-lаСРШЈЬивосш, 1-lасил1-lишШво. 2. е1-lер"iич-
1-l0Сш, Йреgузu.м.тьивосШ: � наступа. 

агресија ж лат. а. 1-lеизазва1-l оружа1-lи 1-laaag jeg1-le gржаве 
или више gржава на шеришорију gpy"ie gржаве pagu ње1-l0"i осва
јања; сваки облик насиља, 1-lасил1-lичко йосшуйање које у"iрожа
ва gpy"ie суверене субјекше: акт агресије, оружана �, извршити 
агресију. б. разг. "iруб 1-laaag, 1-lасрШај. 

агресор м (из)вршилац a"ipecuje, 1-lаЙаgач. 

агресорскй, -а, -о који се og1-l0СU на a"ipecope, својсшве1-l a"ipe
сорима, 1-lасил1-lички, 1-lайаgачки: � чин, � дело. 

агрикултура ж лат. ЙОЈЬойривреgа, зе.м.тьораgња. 

агрикултурнй, -а, -о који се og1-l0СU на а"iрикулшуру, йоЈЬО
йривреg1-lи, зе.м.тьораg1-lички: � земља. 

агро- лат. йрефиксоиg који З1-lачи 'ЙОЈЬойривреg1-lи'; уп. агро
биологија, агрохемија, агротехника; агробиолошки, агротех
нички итд. 

агробиолог м 1-lаУЧ1-lик из обласши а"iробиоло"iије. 

агробиологија ж наука која изучава развој биљака с обзи
ро.м на квалишеш зе.м.тьишШа и климашске услове. 

агробиолоmкй, -а, -о који се og1-l0СU на а"iробиоло"iију. 

агроиндустрија ж и1-lgусшрија заС1-l0ва1-lа на ЙОЈЬойривреg
ним сировинама. 

агроиндустрйјскй, -а, -о која се og1-l0СU на а"iрои1-lgусшрију; 
ЙОЈЬойривреg1-l0-и1-lgусшријски: � комплекс; � земља. 

агроном м сшручњак који се бави a"ipo1-lомuјом, и1-lжењер йо
ЈЬойривреgе или ЙОЈЬойривреg1-lи шеХ1-lичар; сшуgе1-lШ ЙОЈЬойри
вреg1-l0"i факулШеШа. 

агрономија ж наука о ЙОЈЬоЙривреgи. 

агрономскй, -а, -о који се og1-l0СU на a"ipo1-lомuју: � институт, 
� служба. 

агротехника ж йримена шеХ1-lике у ЙОЈЬоЙривреgи. 

агротехничар м ЙОЈЬойривреg1-lи ШеХ1-lичар. 

агротехничкй, -а, -о који се og1-l0СU на а"iрошеХ1-lику: агро-
техничке мере. 

агрохемија ж наука о уйошреби хе.мијских среgсшава у йо
ЈЬоЙривреgи. 

агрохемйјскй, -а, -о који се og1-l0СU на a"ipoxeмujy. 

агруми м мн. итал. бот. јУЖ1-l0 воhе 1-lакисело"i укуса (лимУ1-lи, 
Йо.моранџе, ma1-lgарU1-lе и "iрејЙфруШи). 

ад м грч.; уп. хад 1. мит. и рлг. йоgзем1-lи за"iроб1-lи свеш, Йакао. 
2. фиг . .мучилишШе. 

ада ж тур. реЧ1-l0 или језерско осШрво. 

адађо прил. итал. муз. 1. йолако, сйоро, 1-lеЖ1-l0 (о Ше.мЙу изво
ђења .музичких gела). 2. (у им . служби) м (ретко у мн. е) ла"iа1-lи 
шемйо; сшав .музичке ко.мЙозиције који се извоgи шим ШемЙо.м. 

.Адам м библ. име йрво"i човека. • од Адама и Еве, од Еве и Ада-
ма og йамшивека, og gав1-lи1-lа. 

.Адамов, -а, -о у сасшаву усшаље1-lих израза и Шер.ми1-lа: - ко
стим, - јабучица (јабука) в. Kog ших именица. 

адаптатор м 0нај који врши аgаЙШацију. 

адаптација ж лат. 1. йрила"iођавање Н0вим условима cpegU1-lе. 
2. йреуgешавање, йреуређење: � зграде, � стана. 

адiштер, -ера м техн. уређај за йрила"iођавање айараша не
ким Н0вим фУ1-lкцијама, Йро.мену 1-lаЙО1-lа сшрује и сл. 

адаптирати, -аптирам евр. и неевр. нем. (из)вршиши agайша
цију, йрила"iоgиши, йрила"iођаваши, йоgесиши, йоgешаваши; йре
йравиши, йрейравЈЬаши: � зграду, � превод . •  - се йрила"iоgи
ши се, йрила"iођаваши се: - се новој средини. 

адвентйвнй, -а, -о бот. који се развија, расше на gpy"ioM .ме
сшу биЈЬ1-l0"i шела, а не "ige је шо 1-l0р.мал1-l0: � корен, � стабло, -
пупољак. 

адвентизам, -зма м лат. рЛГ. учење jeg1-le йрошесша1-lшске сек
ше о скоро.м йОН0вН0.м gоласку Хрисша на 3е.м.тьу. 

адвентист(а), -ё м (ми. �сти) йрисшалица аgве1-lШиз.ма. 

адвентистичкй, -а, -о који се og1-l0СU на аgве1-lШизам и agве1-l-
шисше: - црква. 

адвентистички ПРИЛ. у аgве1-lШисШичко.м gyxy: - одгојен. 

адвентисткиња ж же1-lска особа аgве1-lШисШа. 

адверб м лат. ЛИНГВ. Йрило"i. 

адвербијал, -ала м лат. ЛИНГВ. йриgев у служби йрилошке og
реgбе. 

адвербијалнй, -а, -о йрилошки: - одредба. 

адвербијално ПРИЛ. йрилошки, у йрилошкој служби: � упо
требљен придев. 

адвербнй (адверпски), -а, -о који се og1-l0СU на agверб. 

адверзатйвнй, -а, -о лат. ЛИНГВ. СУЙРОШ1-lи: � реченица, - ве
зник. 

адвокат, -ата м лат. а. йравни заСШУЙ1-lик, бра1-lилац (ойшу
же1-l0"i); савешоgавац у йравним ЙиШањима. б. фиг. разг. 0нај ко
ји се заузима за 1-lеко"iа, за"iовОР1-lик. • дрвени - разг. 1) (и дивљи -) 
лице које се бесйрав1-l0 бави аgвокашским Йословима. 2) 0нај ко
ји сшал1-l0 "iовори у 1-lечије име, који се увек заузима за 1-lеко"iа. 

адвокатисати, -ишём неевр. разг. биши аgвокаш, бавиши се 
аgвокашским йословима; фиг. заузимаши се за 1-lеко"iа. 

адвокатица ж неуоб. же1-lска особа аgвокаШ. 

адвокатскй, -а, -о који се og1-l0СU на аgвокаше, који apuaaga 
аgвокашу, аgвокашима: - комора, � канцеларија, � позив. 

адвокатски ПРИЛ. вешшо, лукаво (као шшо шо чи1-lе agвокаШи). 

адвокатура (адвокатство) ж аgвокашско звање, аgвокашски 
йозив, йосао аgвокаша; самосшал1-lа gрушшве1-lа служба за йру-
жање СШРУЧ1-lе йравне aoMohu. 

адекватан и адекватан, -тна, -о лат. који ЙОШЙУ1-l0 оg"iовара 
1-lечему, jeg1-lак, aogygapa1-l; оg"iоварајуhи, йримерен (йошребама, 
Йробле.мима и сл.): � вредност, � замена; предузети адекватне 
мере (кораке). 

адекватно и адекватно ПРИЛ. на аgекваша1-l 1-lачи1-l, jeg1-lакО, 
у склаgу (с 1-lечим): поступити - томе. 

адекватност и адекватност, -ости ж особи1-lа o1-lo"ia шшо је 
аgекваШ1-l0 (1-lечему): � по величини (вредности и сл.). 

адепт м лат. вашре1-lи слеgбе1-lик, йрисшалица (1-lеко"i учења 
или секШе). 

адитйв м лат. (обично у мн.) .маШерија која се у .мањој коли
чи1-lи gogaje раз1-lим йроизвоgима pagu йоБОЈЬшања њихово"i ква
лиШеШа. 

адјектйв м лат. ЛИНГВ. Йриgев. 

адјективни и адјективски, -а, -о йриgевски: � служба. 

административац, -вца м ка1-lцеларијски службе1-lик; слу-
жбе1-lик који воgи аg.ми1-lисШраШив1-lе йослове, аg.ми1-lисШраШив
ни сШручњак. 

административни, -а, -о који се og1-l0СU на аg.ми1-lисШраци
ју: - власт, апарат, - службеник, � посао. 

администратор м лат. 1. а. службе1-l0 лице које уйравЈЬа не
чим, уйравник, уйравишељ; 1-lаgЗОР1-lик. б. Йривре.мени вршилац 
gУЖ1-l0сши уЙравника. 2. шеф аg.ми1-lисШрације у некој усша1-l0-
ви или Йреgузеhу. 

администраторскй, -а, -о који се og1-l0СU на ag.ми1-lисШраШоре. 

администрација ж лат. 1. уйрава, уйравЈЬање; уйравна и из
вРШ1-lа власш: шеф администрације. 2. а. ка1-lцеларијски йосло
ви, .маШеријал1-l0 йословање (йреgузеhа, усШа1-l0ве). б. оgеЈЬење у 
ко.ме се врше ка1-lцеларијски Йослови. 3. зб. службе1-lици, чи1-l0в-
ници чија је gУЖ1-l0СШ ga йо.мажу у pagy уйравних op"ia1-la. 

. 

администрирати, -Истр:И:р3.м (администровати, -струјём) не
евр. нем. 1. уйравЈЬаши, руковоgиши (1-lечим). 2. йривремеН0 вр
шиши gУЖ1-l0СШ уйравника; уп. администратор (1б). 
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адмирал, -а.ла м нем. 1. вој. највиши официрски чин у рашној 
морнарици; официр који има шај чин. 2. зоол. врсша шарено"i 
лейшира Vanessa atalanta. 

адмиралитёт, -ета м нем. а. врховна команgа рашне морна
рице. б. зб. скуй аgмирала, аgмиралски сасшав jegHe gржаве. 

адмиралитётски, -а, -о који се OgHOCU на аgмиралиШеШ. 

адмиралски, -а, -о који се OgHOCU на аgмирале: � ЧИН, � уни
форма. 

адмиралштаб, -аба м op"iaH највише"i вођсшва рашне морна
рице, iлавни шшаб рашне морнарице. 

аднекс м лат. 1. gоgашак, йрило"i; Йривезак. 2. ми. анат. йриве-
сци машерице (јајници и јајовоgи). 

аднекситис и аднекситис м мед. заЙа.тьење agHeKca. 

адолесцент м аgолесценшна особа. 

адолесцентни, -а, -о који се OgHOCU на аgолесценцију: � доба. 

адолесценција ш лат . .млаgалачко gоба (og завршешка йу-
бершеша go 20 (22) "iogUHe живоШа). 

адоптант м правн. усвојилац. 

адоптат, -ата м правн. усвојеник, усвојеница. 

адоптиван, -вна, -о лат. а. усвојен (усињен или йокhерен): � 
дете. б. који је усвојио (HeKo"ia): � отац. 

адоптирати, -оптйрам евр. и неевр. нем. правН. узеши, узимаши 
шуђе gеше за своје, усвојиши, усвајаши, йосиниши, усиниши; йок
hериШи. 

адопција ш лат. правн. усвајање, усвојење, усиновљење. 

адреналин, -Ина м лат. мед. хормон наgбубрежне жлезgе, ко
ји, синшешички йроuзвеgен, служи као лек йрошив асШме и ср
чаних обољења. • дише ми се - шарг. йосшајем врло узбуђен, јако 
се узбуђујем. 

адреналински, -а, -о који се OgHOCU на аgреналин. 

адреса ш фр. 1. а. нашйис на Йис.му или gpy"ioj йошuљци са 
ознаком имена, звања, месша йребивалишша и сшана йримао
ца. б. месшо йребивања, сшановања: променити адресу. 2. пол. 
колекшивна йреgсшавка власШи. • на нечију адресу некоме, на 
нечији рачун. ' на погреmну (криву) адресу коме не шреба, ao"ipe
ШНО. на праву (добру) адресу баш коме шреба, йравој особи. 

адресант м йошuљалац Йис.ма или gpy"ie Йошuљке. 

адресар, -ара м 1. абецеgни или азбучни йойис, сйисак agpeca. 
2. ношес за уношење, уйисивање agpeca; књи"iа с йойисом agpeca. 

адресат, -ата м лице коме се уйућује Йис.мо или gpy"ia йошuљ
ка, йрималац Йошuљке. 

адресирати, -ес:ирам (адресовати, -сујём) евр. и неевр. 1. 
(на)йисаши agpecy на йис.му или gpy"ioj йошuљцu; уйушиши, уйу
hиваши на нечију agpecy. 2. (некоме нешто) на.мениШи, уйуши
ши некоме. - Те увреде су биле адресиране нама. 

Адријатик м JagpaHcKo море; JagpaHcKo йриморје, JagpaH. 

адријатички, -8., -о који се OgHOCU на Аgријашик, jagpaHcKU. 

адски, -а, -о који се OgHOCU на ag. 

адсорпција ш лат. хем. уйијање "iасова или шечносши йовр
шинским слојем неке машерије у чврсшом сШању. 

адсорпциони и адсорпцијски, -а, -о који се OgHOCU на ag
сорйцију: .� моћ, � способност. 

адУт, адУта м фр. а. најјача карша, најјача боја у карШа.ма. 
б. 'фиг. оно шшо оси"iурава йреgносш; усйешно среgсшво: употре
бити последњи �. • имати јаке (добре) адуте имашијаке ap"iYMeH
ше, gоказе. 

адутирати, адУтйрам евр. и неевр. а. (за)и"iраши аgушом(аgу
шима); йоби(ја)ши agyi1loM. б. фиг. йоби(ја)ши, осйориши, осйора
ваши (HeKO"ia) јаким среgсшвима, ар"iуменШима. 

адУтски, -а, -о који се OgHOCU на agуш: � кец. 

. адхезиван, -вна, -о в. аgхезиони. 

адхезивност, -ости ш в. аgхезија. 

адхёзија ш лат. физ. сила којом се йривлаче молекули gвају 
разнороgних шела која су у HeaocpegHoM gogupy. 

адхезиони (адхезйјскй), -а, -о који се OgHOCU на аgхезију: � 
сила. 

ађутант м итал. вој. официр gogeљeH на службу вишем сшаре
шини, йомоhник више"i сшарешине; лични секрешар или йраши
лац високо"i војНО"i сшарешине, шефа gржаве. 

ађутантски, -а, -о који се OgHOCU на ађушанше: � служба. 

ађутантски ПРИЛ. на ађушаншски начин, као ађуШанШ. 

ађутантУра ш вој. geo шшаба за вршење ађушаншских Йослова. 

аерација ш лат. uзла"iање gејсшву вазgуха, снабgевање вазgу-
хом, йровешравање, йрозрачивање: � земљишта, � воде. 

аеро- ГрЧ. йрефиксоиg који значи: 1. вазgушни: аеродинами
ка, аеромеханика, аеротранспорт итд. 2. вазgухойловни: аеро
клуб, аеромитинг. 

аероб, -оба м ГРЧ. биол. У МН.: ор"iанuзми којима је за живош 
HeoaxogaH кисеоник (у jg.: шакав ор"iанuза.м). 

аеробик м енгл. врсша фuзичких вежби уз музику којима се 
йовећањем количине кисеоника у крви сшиче физичка KOHgu
ција; риШмичка "iимнасшика за жене. 

аеродинамика ш ГРЧ. физ. наука о крешању вазgуха и ње"iо
вом ушицају на шела која су му изложена. 

аеродинамичан, -чна, -о йоgешен за лакше савлађ ивање 
ошйора вазgуха йри крешању: � линија, � облик (возила). 

аеродинамички, -а, -о 1. који се OgHOCU на aepogUHa.мUKY: � 
закон. 2. в. аероgина.мичан. 

аеродинамичност, -ости ш особина oHo"ia шшо је aepogUHa
мично. 

аеродром и аеродром м ГРЧ. месшо уређено за узлешање и 
слешање авиона, вазgушна лука: војни �, цивилни �. 

аеродромски и аеродромски, -а, -о који се OgHOCU на аеро-
gpOM: � служба. 

аерозагађење е за"iађење вазgуха. 

аероклуб м клуб йријашеља, љубишеља авијације. 

аеролинија и аеролинија ш вазgушна линија, релација за 
авионски саобраhај. 

аеролог м сшручњак који се бави аеРОЛО"iијом. 

аерологија ш ГРЧ. "ipaHa мешеОРОЛО"iије која исшражује geo аш
мосфере који је uзван HeaocpegHo"i ушицаја Земљине Йовршине. 

аеролошки, -а, -о који се OgHOCU на аеРОЛО"iију. 

аерометар и аеромётар, -тра м ГРЧ. инсшруменш за мерење 
"iусшине и шежине "iасовиших Шела. 

аеромеханика ш ГРЧ. физ. geo механике, наука о законима 
крешања и равношеже "iасовиших Шела. 

. аеромеханичар м механичар који врши йойравке авиона, 
авионских мошора и уређаја. 

аеромеханички, -а, -о који се OgHOCU на аеромеханику. 

аеромитинг м ГРЧ.-енгл. јавна йриреgба на aepogpoMY с изво
ђењем вазgухойловних вешШина. 

аеромонтёр, -ера м грч.-фр. pagHUK мешалске сшруке који вр
ши моншажу авионских консШрукција. 

аеронавигација ш ГРЧ.-лат. наука о уйрављању вазgухойло
' ва йо оgређеном йушу, йомоhу караша, paguja и gpy"iux сЙрава. 

аеронавигациони (аеронавшацйјскй), -а, -о који се OgHOCU 
на аеронави"iацију. 

аеронаут м ГрЧ. вазgухоЙЛовац. 

аеронаутика ш наука о вазgухойловсшву; уп. авијатика. 

аеронаУтички, -а, -о који се OgHOCU на аеронаушику: � школа. 

аеронаутски, -а, -о који се OgHOCU на аеронауШе . 

аеропорт м ГРЧ.-лат. вазgушна лука, велики aepogpoM. 
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аерорели, -ија м ешайна шрка сйоршских вазgухоЙЛоваца. 

аеросетва јек. аеросјетва ж сешва из авиона. 

аероснимак, -мка м снимак из вазgуха, са висине, оgозiо. 

аеросол, -ола м ГРЧ.-лат. среgсшво, сйреј за йрочишhавање и 
gезинфекцију вазgуха. 

аеростат м ГрЧ. врсша лешелице, вазgушни балон найуњен 
iacoM лакшим og вазgуха (збоi чеiа може лебgеши без aoioHa). 

аеростатика ж физ. наука о равношежи iacoBa. 

аеростатички, -а, -о који се OgHOCU на аеросШаШику. 

аеротехника ж ГрЧ. ipaHa шехнике која се бави развојем ле-
шелица, њиховом консшрукцијом, ексйлоашацијом иШg. 

аеротранспорт м шрансйорш, йромеш вазgушним йушем. 

аждаја ж тур. 1. мит. чуgовишше, oipoMHa йрожgРЈЬива неман 
у облику великоi крuлашоi iушшера, обично са више f.naBa, змај. 
2. фиг. а. оно шшо је йрожgРЈЬиво и iраБЈЬиво. б. зла, ойака жена. 

аждајица ж geм. og ажgаја. 

аждајски, -а, -о који се OgHOCU на ажgаје, својсшвен ажgаја
ма, ЙрожgРЈЬив. 

ажио, -ија м и ажија ж итал. банк. разлика између номинал
не и сшварне вреgносши новца или BpegHocHUx йайира; иншерес, 
ЙроценаШ. 

ажур, ажуРа м фр. украсни ошвор на шканини извеgен везом; 
шуйЈЬикав женски ручни pag: правити ажуре. 

ажуран, -рна, -о фр. 1. који на време свршава йослове: � слу
жбеник. 2. који се извршава, обавЈЬа на време, ypegaH: � књиго
водство. 

ажурирати, ажурйрам свр. и несвр. gовесши gовоgиши у 
ажурно сшање: � послове. 

ажурно ПРИЛ. ypegHo, шачно, на време: � завршити посао. 

ажурност, -ости ж особина oHoia који је ажуран, oHoia шшо 
је ажурно, уреgносш, шачносш у Йослу. 

аз и аз с назив apBoi слова сшарословенске азбуке. • од аз до 
ижице og йочешка go краја. 

азбест м (ми. 0) ГрЧ. МИН. влакнасши бели, сјајни минерал ко
ји се уйошреБЈЬава као вашросшални маШеријал. 

азбестни, -а, -о који је og азбесша: � одело. 

азбука и азбука ж (дат. -уци) 1. а. сва слова у йисму jegHoi је
зика йоређана йо ушврђеном реgослеgу, абецеgа; уп. алфабет: ру
CKa �, грчка �. б. сва слова у hирилици и f.nаiОЈЬици йоређана йо 
уШврђеномреgослеgу. 2. основна знања из нечеiа. • Брајева - йи
смо за слейе у облику исйуйчених шачака које је сасшавио Луис 
Брај. Морзеова - шелеiрафско йисмо које се сасшоји из цршица 
и Шачака. 

азбучни и азбучни, -а, -о који се OgHOCU на азбуку, којије са-
сшавЈЬен, сређен йо азбуци: � ред, � сnисак. 

азбучно и азбучно ПРИЛ. йО азбучном pegy: средити �. 

Азија и Азија ж највећи коншиненш на Земљи. 

Азијат м 1. (обично пеј.) Азијац. 2. (азијат) фиг. пеј. суров, не
кулшуран човек, варварин, gUBJЬaK. 

Азијаткиња ж (обично пеј.) Азијка. 

азијатски, -а, -о који се OgHOCU на Азијаше и азијаше; вар-
варски, gивЈЬачки; ЙримиШиван. 

азиј атски ПРИЛ. на азијашски начин, као АзијаШи. 

азијатство с азијашска својсшва, варварсШво. 

Азијац, -јца м сшановник Азије. 
.АзИјка и Азијка ж сшановница Азије. 

азијски, азијски и азијски, -а, -о који се OgHOCU на Азију. 

азил, -ила м ГрЧ. 1. а. ушочишше, йрибежишше, склонишШе. 
б. усшанова, ушочишше за незбринушу geцy, сшарце, сиромахе 
и сл. 2. йраво йолишичких или војних избеf.nица на ушочишше 
у сшраној gржави. 

азилант м лице које шражи или ужива йраво азила у сшра
ној gржави. 

азилантски, -а, -о који се OgHOCU на азиланше: � логор. 

азимут м ар. а. астр. yiao између равни йосмашрачевоi мери
gujaHa и вершикала йосмашраноi небескоi шела (рачунаш у су
йрошном смеру крешања казаљки на саШу). б. пом. yiao између 
MepugujaHa и йравца крешања броgа. 

азимутни, -а, -о који се OgHOCU на азимуШ. 

азоик м ГрЧ. геол. најсшарији aepuog у исшорији Земље; уп. ар
хаик. 

азојски, -а, -о који се OgHOCU на азоик: � доба. 

азот, -ота и азот, -а м (ми. 0) ГрЧ. хем. хемијски елеменш (М, iac 
без боје, мириса и укуса, f.naBHU сасшојак вазgуха; уп. дymик. 

азотара ж фабрика за йроизвоgњу вешшачких ђубрива (чи
ји је f.naBHU сасшојак азоШ). 

азотни, -а, -о који се OgHOCU на азош, који саgржи азош: � је-
дињење, � киселина. 

азотов и азотов, -а, -о и азотски, -а, -о в. азоШни. 

азур, азуРа м ар. небеско ЙЛавеШнило. 

азуран и азуран, -рна, -о који је боје азура, свеi1lлойлав: � 

небо. 

азурно и азурно ПРИЛ. као азур: � плав. 

аикИдо м јап. врсша борилачке вешШине. 

аи(х) (различито наглашено) узвик за изражавање изнена
ђења, gивЈЬења, чуђења, йошресеносши и gp. - Аи, срамоте! Аих, 
ко се томе надао?! 

ај УЗВ. а. за gозивање, зайомаiање или оgазивање. - Ај, бра
ћо, помагајте! б. за изражавање различиших емоција (бола, вај
кања, gивЈЬења, чуђења и gp.). - Ај, што ме боли нога. Ај, див
них ли ружа! Ај, где си досад?! 

аја (различито наглашено) разг. реч ца за оgрицање: не, ника
ко. - Аја, то не може бити. Ово не може овако остати, аја. 

ајао(ј) и ајаох узвик за изражавање бола, жалосши, чуђења 
и gp.; уп. ајој. - Ајао! викну он из свег гласа. Ајаој, шта си то 
урадио? 

ајатолах, -а и ајатолах, -аха м ар. врховни ирански верски 
aof.naBap. 

ајвар, -ара м тур. а. врсша салаше og са.м.левених йечених или 
куваних йайрика и MOgpuX Йаi1lлиџана. б. УСОЈЬена риБЈЬа икра, 
кавијар. 

ајгир, -:Ира м тур. жgребац, йасшух; фиг. пеј. йохоiПJЬив човек. 

ајгировит, -а, -о неушшројен, неушкойЈЬен (о коњу); фиг. пеј. 
йохоiПJЬив, йушен: � човек. 

ајгировитост, -ости ж особина oHoia који је аЛировиШ. 

ајгирски, -а, -о који се OgHOCU на ajiupe. 

ајгируmа ж.млagа кобила, омица; фиг. пеј. йохоiПJЬива, йуше
на женска особа. 

ајдаред м енгл. сорша сочне накиселе јабуке. v 

ајкула ж а. ЗООЛ. у мн.: велике морске рибе iраБЈЬивице, мор
ски йси Selachii, међу којима су најойасније и најйрожgРЈЬивије 
Carcharias glaucus и Carcharodon rondelti; у jg.: шаква риба, мор
ски Йас. б. фиг. безgушни ексйлоашашор, "iраБЈЬивац, iраБЈЬивица. 

ајлајнер м енгл. козмешичка оловка за оивичавање очију. 

ајнц м нем. врсша каршашке uipe; најјачи збир og 21 йоена и 
gBa кеца у шој uipu. 

ајој УЗВ. узвик за изражавање бола, жалосши, чуђења и gp.; 
уп. ajaoG) . 

ајс нар. узвик за йоgсшицање уйреiнуших волова. 

ајскати, -ам несвр. нар. iониши волове узвиком "ајс". 

ајснути, -нем СВр. нар. йошераши вола узвиком "ајс". 

ајурведа ж санскрт. шраgиционални UHgujcKU начин лечења 
йрирОgним среgсШвима. 



АЈУРВЕДСКИ - АКОНТО 21  

ајУРВЕЩСКЙ, -3., - о  који се ogHocu на ајурвеgу: � медицина. 

академац, -мца м а. ЙиШо.мац војне aKage.мuje. б. официр ко
ји је завршио војну aKage.мujy. 

академизам, -зма м йриgржавање УСШШЬ(!1-lих фор.ми у 
у.меШНОСШи и науци, у.мешнички и научни фор.мa.nизам, йреше
рано ШеореШисање. 

академизирати, -ИзЙр3.м неевр. расйрављаши учено a.nи 
фор.мa.nисШички, без иH�eHциje и новине. 

академија ж ГрЧ. 1. највиша научна или у.меШничка усшано
ва: Српска � наука и уметности. 2. висока (ређе cpegНJa) школа: 
војна � , позоришна � , музичка � , трговачка � . 3. свечаносш, 
йриреgба с йри'iОgним apo'ipaмoM йовоgо.м HeKo'i важно'i gо'iађа
ја: одржати свечану академију. 

академйјскй, -3., -о који се OgHOCU на aKage.мujy, aKage.мcKU. 

академик м члан aKage.мuje наука и(ли) у.меШносШи. 

академичар м онај који йохађа или је завршио неку aKage-
.мију; aKage.мcKU 'iрађанин, сШуgенШ. 

академичарскй, -3., -о који се OgHOCU на акаgе.мичаре. 

академскй и академскй, -3., -о 1. који се OgHOCU на aKage.мUKe, 
научни; високоучен: � беседа. 2. који се йриgржава усшшьених 
фор.ми, шеорешски, айсшракшан, научно-Шеоријски. 3. високо
школски, универзишешски, факулшешски: � зваље, � образова
ље. 4. који је завршио aKage.мujy: � сликар, � вајар. • - грађанин 
сШуgенШ. - четврт (академских петнаест минута) чешврш саша ко
лико йрофесор сме касније йочеши Йреgавање. 

академски и академски прил. на aKage.мcKU начин, као ака
ge.мUK, високоучено: � расправљати. 

а камоли везнички израз за исшицање нече'i .мање или више 
важно'i у йоређењу с йрешхоgно реченим. - Није га ни дирнуо а 
камоли ударио. Он не воли ни своју мајку а камоли тебе. 

акати се, -3.м се неевр. разг. раgиши заморан a.nи узa.nуgан 
йосао, бакшаши се, .мучиши се, носиши се с Шешкоhама. 

акати, ачём и ак3.м неевр. а. викаши оше'iнушо "а" (у чуђењу). 
б. лингв. из'iовараши само'iласник "а" у.месшо "о ". 

акација и акација ж бот. а. pog украсних 'iр.мова или gрвеhа 
Acatia из ф. Mimosaceae. б. в. баLре.м. 

аквадукт м лат. аншички воgовоg йосшављен на 'iрађевини 
сличној .мосшу. 

аквамарйн, -ина м лат. а. мин. врсша gpa'io'i камена йлавозе
ле не боје. б. сликарска боја слична боји шо'iа камена. 

аквамарйнскй, -3., -о који се OgHOCU на аквамарин. 

акваплан м лат. gacKa за вожњу на воgи коју вуче .моШорни 
чамац. 

акварел м итал. а. воgена боја. б. слика израђена воgеним бо
јама; шехника сликања бојама расшвореним у воgи: сликати 
аквареле. 

акварелист(а), -ё м (мн. -сти) сликар акварела. 

акварелистичкй, -3., -о који се OgHOCU на акварелисше и на 
акварел. 

акварелистички прил. у шехници акварела, Шехнико.м аква-
рела. 

акварелисткиља ж женска особа акварелисШ. 

акварелнй, -3., -о који се OgHOCU на акварел: � слика. 

акваријум (iшв3.рйј, -ија) м лат. сйlаклена aocyga или базен с 
воgо.м за не'iовање воgених живошиња (обично риба) и биљака. 

акваријумскй, -3., -о који се OgHOCU на акварију.м: � риба. 

акварист(а), -ё м (ми. -сти) онај који се бави уЗ'iајање.м риба 
и gp. воgених живошиња у акварију.му. 

акваристика ж хоби уЗ'iајања е'iзошичних риба и gp. воgених 
живошиња у акварију.му. 

. акватйнта ж итал. 'iрафичка шехника gубоке шШа.мЙе којо.м 
се йосшиже ефекаш сличан Шушу. 

акваторијум (акваторйј, -ија) м лат. оgређена йовршина .мо
ра йосмашрана као йоgручје које 'iравишира некој .морској луци 
или 'ipagy: дубровачки � , бококоторски � . 

акведукт м лат. в. акваgукШ. 

аквизитер, -ера м фр. скуйљач йрешйлашника (за KНJu'ie, ча
сойисе и сл.), о'iлашивача, ocu'iypaHUKa, који pagu са зараgо.м на 
оgређени ЙроценаШ. 

аквизитерка ж женска особа аквизиШер. 

аквизитерскй, -3., -о који се OgHOCU на аквизишере: � посао. 

аквизитерство е йосао аквизишера, сакуйљање йрешйлаш-
ника, ocu'iypaHUKa, оInашивача. 

аквизиција ж лат. 1. йрибављање, сшицање, заgобијање. 2. 
сакуйљање йрешйлашника, ocu'iypaHUKa, о'iласивача. 

аквирирати, аквИрЙр3.м евр. и неевр. 1. йрикуйиши, йрику
йљаши, йрибавиши, ЙрибављаШи. 2. шражиши йрешйлашни
ке, .мушШерије. 

акламатор м лат. онај који акламује. 

акламација ж лат. jegHoInaCHO бучно оgобравање, усвајање 
HeKo'i йреgло'iа: усвојити (изгласати) акламацијом. 

акламирати, -амйр3.м (акламовати, -мујём) евр. и неевр. йо
зgравийlи, йозgрављаши клицање.м; бучно оgобрийlи, оgобраваШи. 

аклиматизација ж ГРЧ.-лат. йрила'iођавање живих ор'iаниза
.ма новим климашским и gp. живошним условима; йрила'iођа
вање уоЙшШе. 

аклиматизационй, -3., -о који се OgHOCU на аклимайlизацију. 

аклимаТИЗ0вати, -зујем и аклиматизирати, -ИзЙр3.м евр. и 
неевр. йрила'iоgиши, йрила'iођаваши новој cpegUHU .• - се йрила
'iоgиши се, йрила'iођавайlи се новим климайlским и gру'iим жи
вoйlHим условима; йрила'iоgиши се, йрила'iођавайlи се уоЙшйlе. 

акна ж (ген. ми. акнй) (обично у мн.) мед. 'iHOjHU чвориh око 
корена gлаке или на извоgу звезgе лојнице. 

акнути, акнём евр. викнуши оше'iнушо "а". 

ако везн. 1. погодбени: aog услово.м ga, у случају ga. - Ако по
бедимо, прославићемо то. 2. допусни (обично са везн. "и" уза се) 
иако, Maga, ape.мga, .макар ga. - Ако си ми и отац, кад ниси у 
праву, нећу те слушати. Спасавајте дете, ако ћете сви и изги
нути. • ако не и чак .можgа и. - То је бескорисно, ако не и штет
но. ако ни због чега другога, онда због . . . каже се Kag се айелује на 
HeKo'ia ga нешшо ypagu. једва -, тек - највише, у најбоље.м случа
ју. - Колико му је година? Једва ако има осамнаест. 

ако и ако (често и поновљено) речца за оgобравање, саInа
шавање (йонекаg с нијансо.м злураgосши): нека, не .мари; шако 
и Шреба. - Ако одеш, пропашће ти прилика за посао. -Ако. До
шли су и љему црни дани. Ако, ако. 

акобогда ПРИЛ. 1. Hagaм се; йО свој йрилици, вероваШно. -
Акобогда брзо ћемо се вратити кући. 2. нар. Kyga, камо. - Ако
богда? Идем у сватове. 

аков, -ова м мађ . .мера за шечносш (око 50 лиШара). 

аковчић м (аковче, -ета е) ge.м. og аков. 

акошща ж фр. mтамп. вишичасша за'iраgа ({ или ј). 

акомодација ж лат. йрила'iођавање, йоgешавање: � ока, � 
вида. 

акомодирати, -ОдЙр3.м (акомодовати, -дујём) евр. и неевр. 
йрила'iоgиши, йрила'iођаваши: � око . •  - се йрила'iоgиши се, 

, йрила'iођаваши се. 

аконтација ж итал. исйлаша gела новца YHaapeg за још не
извршене обавезе; новац који се исйлаhује YHaapeg на рачун бу
gyhe зараgе, apegyjaм, аванс. 

аконтирати, -онтйрам евр. и неевр. ЙримиШи, йримаши, OgH. 
исйлашиши, исйлаhиваши geo новца аконшо, YHaapeg на рачун 
буgуhе зараgе. 

аконто приљ итал. 1. YHaapeg, на рачун нече'iа, у име apegyj
.ма, као apegyjaм. 2. (у им. служби) м в. аконШација. • - тога жарг. 
у вези с Шим. 
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акорд м фр. 1. муз. склagно звучање шрију или више шонова 
различише висине, сазвучје. 2. йлаћање, наZрађивање pagHUKa 
йрема урађеном йослу, йо учинку (йо KOMagy). • на - (радити) за 
HaZpagy йрема урађеном йослу, йО учинку (раgиШи). 

акордант, -а и акордаш, -аша MpagHUK који узима йосао у 
aKopg. 

акордеон, -она м сшари музички инсшруменш, сличан руч
ној хармоници. 

акордни, -а, -о који се OgHOCU на aKopg: � посао, � зарада. 

акорпорација ж лат. йрийајање, зgруживање, OgH. зgруже
ње више фирми, Йреgузећа. 

акорпорирати, -порirpам евр. и неевр. йрийојиши, йрийаја
ши, йриgружи(ва)ши, зgружи(ва)ши више фирми, Йреgузећа. 

акотиледон, -она м И акотиледона ж (обично у ми.) грч. бот. 
биљка која нема јасних кошилеgона, бесуЙница. 

акредитив, -Ива м фр. 1. банк. креgишно йисмо, йисмени на
лоZ којим банка, OgH. шшеgионица овлашћује gpyZy ga за њен ра
чун исйлаши некој особи означени износ. 2. ми. акреgишивно йи
смо, йисмено йуномоћје које gийломашски йреgсшавник upega
је шефу, OgH. влаgи gржаве у којој ће обавЈЬаши своју gужносш: 
предати акредитиве, примити акредитиве. 

акредитивни, -а, -о који се OgHOCU на акреgишив, акреgиши
ве: � писмо, � банка. 

акредитовати, -тујем (акредиmрати, -Итирам) евр. и неевр. 
1. банк. ошвориши, ошвараши некоме креgиШ. 2. ойуномо
ћи(ва)ши gийломашскоZ йреgсшавника ga у сшраној gржави за
сшуйа иншересе своје земље. 3. именоваши gouucHUKa новина, 
paguja или шелевизије за слање информација са HeKoZ йоgручја 
или из неке усШанове. 

акреп м тур. 1. нар. а. скорйија, шШиЙавац. б. фиг. ружна, мр
шава особа (обично жена). 2. (Акреп) аетр. сазвежђе Скорйион у 
30gujaKY. 

акрибија ж ГРЧ. нарочиша, велика савесносш и шачносш, 
бриЖЈЬивосш у pagy (обично научном, у йисању ШексШова). 

акрибичан, -чна, -о савесшан, бриЖЈЬив у pagy. 

акрибично ПРИЛ. на акрибичан начин, с акрибијом, савесно, 
бриЖЈЬиво. 

акробат(а), -е м (ми. -ти м, -те ж) грч. 1. извођач акробација, 
врашоломних сйоршских вешшина; циркуски аршисш: цирку
ски �. 2. фиг. сналаЖЈЬив, вешш човек. 

акробатика ж (дат. -ици) вешшина извођења шешких, ойа
сних вежби, акробашска вешшина, акробација; циркуска Zим
насшика; виg сйоршске ZимнасШике. 

акробаткиња ж жена акробаШа. 

акробатски, -а, -о који се OgHOCU на акробацију и акробаше: 
� вештина, � скок. 

акробатски ПРИЛ. на акробашски начин. 

акробација ж ГРЧ. а. вежба (циркуска, авијацијска и сл.) ко
ја захшева велику вешшину и смелосш; акробашска вешшина: 
изводити акробације. б. фиг. смео и ойасан, йоZибељан йоgухваili, 
враШоломија. 

акромат- в. ахромаШ-. 

акроним м ГРЧ. скраћеница нас шала og йочешних слова или 
слоZова HeKoZ сложеноZ назива. 

акропола (акропољ ж) ГРЧ. Zорњи ушврђени geo Zpaga, шврђа
ва (обично на брgу) у сшарим Zрчким Zрagовима. 

акростих и акростих м ГРЧ. КЊИЖ. реч, OgH. речи (обично не
ко име) које gajy йочешна слова сшихова jegHe йесме (Kaga се чи
шају оgозZо наниже); йесма са шаквим сШиховима. 

аксијалан, -лна, -о лат. који се OgHOCU на осу, који се йружа 
или gелује у йравцу осе, осни, осовински: � сила, � турбина. 

аксиологија ж ГРЧ. филозофска gисцийлина која се бави ис
йишивањем вреgносши, наука о вреgносшима; ойшша шеорија 
вреgносШи. 

аксиолошки, -а, -о који се OgHOCU на аксиолоZију, вреgносни. 

аксиом, -ома м (аксиома ж) ГРЧ. фил. и мат. основна чињени
ца, основно начело, исшина коју не шреба gоказиваши, очиf.леg
на исШина. 

аксиоматика ж скуй или сисШе.м аксиома, наука о аксио.мима. 

аксиоматичан, -чна, -о који има каракшер аксиома, нейо
бишан, очиf.леgан, јасан сам йо себи. 

аксиоматичност, -ости ж особина oHoZa шшо је аксиома
Шично. 

аксиоматски и аксиомски, -а, -о који се OgHOCU на аксиом, 
аксиому: � систем, � метода. 

акт м лат. 1. (ми. акти) gело, чин; йосшуйак: терористички � 2. 
(мн. обично акта с) адМ. службени сйис, gокуменш: службена ак
та. 3. чин у йозоришном KOMagy. 4. (ми. актови) ум. слика или 
скулйшура која йреgсшавЈЬа Zоло JbygCKO ШелО. • (метнути, стави
ти и сл.) у (ад) акта 1) сшавиши акш, йреgмеш у архиву као завр
шен. 2) не узеши у размашрање, оgбациШи. 

актенташна ж нем. в.  акшовка (2). 

актер, -ера м фр. 1. акшивни учесник у неком йокрешу (обич-
но йолишичком), gоZађају и сл. 2. f.лумац, ЙроШаZонисШ. 

актерка ж жена акШер. 

актерски, -а, -о који се OgHOCU на акШере. 

актив м лат. ЛИНГВ. акшивно, pagHo f.лаZолско сшање; f.лаZол
ски облик у коме је субјекаш вршилац раgње; еупр. пасив: стави
ти у �. 

актив, -Ива м Zpyua најакшивнијих, најанZажованијих члано
ва неке орZанизације: политички �, стручни �, партијски �, 
омладински �. 

актива ж лат. 1. банк. укуйна имовина (новац, роба) и сва йо
шраживања HeKoZ йреgузећа, йривреgне орZанизације; йойис ше 
имовине у виgу књиZовоgсшвеноZ йре'iлеgа; еупр. пасива. 2. вој. 
разг. акшивна војска; акшивна војна служба; еупр. резерва. • би
ти у активи 1) gобиши йозишиван резулшаш оgбијањем йасиве 
og акШиве. 2) биши у акшивном сасшаву војске. 

активан, -вна, -о 1. а. који gела, pagu, pagUH, вреgан, upegy
ЗUМJbив, gелашан; еупр. пасиван: бити � б. (одр.) који се сшално 
и йриљежно бави нечим: � спортиста. 2. (одр.) који је још у слу
жби, у реgовном pagHoM OgHOCY: � официр, � службеник. 3. ко
ји још gејсшвује, који се не смирује: � вулкан, � туберкулоза. 4. 
gелошворан, сшваралачки: � учешће, � рад. 5. вој. офанзиван: � 
дејство артиљерије. 6. банк. чија је акшива већа og Йасиве. • -
војска војска која је у миру uog оружјем. - право гласа йраво f.ла
сача ga бирају. 

активатор м разг. 1. онај који акШивира. 2. механизам за ак
шивирање нечеZа. 

активац, -вца м 1. акшивни официр. 2. човек og акције. 3. хо
мосексуалац који у йолном OgHOCY има улоZу мушкарца; еупр. па
сивац. 

активизам, -зма м 1. узимање акшивноZ учешћа у неком ра
gy, акцији, HeuocpegHo анZажовање у нечем и сЙре.мносШ за upeg
узимање оgZоворносШи. 2. фил. схвашање ga све знање и искусшво 
шреба сшавиши у службу HeuocpegHUx живошних ЙоШреба. 

активизација ж йокрешање на акцију, йоgсшицање акшив
носши; акшивније и оgлучније gеловање на осшварењу нечеZа, 
акшивирање, акШивизирање. 

активизирати, -изирам и активизовати, -зујем евр. и неевр. 
1. а. йокренуши, йокрешаши на акшивносш; (у)чиниши акшив
ним: � омладину. б. врашиши, враћаши (из йензије, резерве) у 
акшивну службу: � официре. 2. в. акшивираши (1) . •  - се 1. а. йо
сша(ја)ши акшиван, ЙреgУЗUМJbив. б. врашиши се, враћаши се у 
акшивну службу, реакшивираши се. 2. в. акшивираши се (1). 

активирати, -Ивirpэ.м евр. и неевр. 1. сшавиши, сшавЈЬаши (не
ки механизам) у йоZон, у gејсшво, йокренуши, йокрешаши: � пре
кидач, � бомбу. 2. в. акшивизираши (1) . •  - се 1. йочеши, йочи
њаши gејсшвоваши, йокренуши се, йокрешаши се (о неком меха
низму, нЙр. о бомби и сл.). 2. в. акшивизираши се (1). 
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активист(а), -е м (мн. -сти) 1. он,ај који акшивно учесшвује у 
pagy неке орl,анизације; члан акшива: партијски -, страначки 
-. 2. uрисшалица, uоборник акШивиз.ма (2). 

активистичкй, -а, -о који се OgHOCU на акшивисше: - група. 

активисткиља ж жена акШивисШа. 

активитёт, -ета м воља и pagHU нааор OHOl,a који је акшиван, 
акШивносШ. 

актйвно прил. на акшиван начин, залажуhи се, анl,ажовано, 
gелашно, .марљиво: - учествовати у покрету. 

активност, -ости ж 1. особина OHOl,a који је акшиван, OHOl,a 
шшо је акшивно; акшивно учешhе, gеловање, анl,ажованосш; ge
ловање, pag: пуна -, појачана -, друштвена -, развити свестра
ну активност; - мозга. 2. акшивна (војна и gp.) служба. 

актйнијум (актйн:Иј, -ија) м (ми. 0) хем. раgиоакшивни хе.миј
ски еле.менШ (Ас) са аШо.мским броје.м 89. 

актино- грч. uрефиксоиg са значење.м 'који се OgHocu на зра
ке, на зрачење': актинометрија, актинотерапија итд. 

актинометрија ж 1. l,paHa .меШеОРОЛОl,ије која uроучава Сун
чеву eHepl,ujy у аill.мосфери. 2. l,paHa асшрофизике која uроучава 
зрачење небеских шела на l,орњој l,раници аill.мосфере. 

актинотерапија ж мед. лечење зрацима (улшраљубичасшим, 
инфрацрвеним, ренgl,енСКим и изоШоuима). 

актовка ж (дат. -ци и -ки; ген. ми. -кй) 1. поз. uозоришни KoMag 
у jegHoM чину, јеgночинка. 2. шорба, шашна за саисе, акШе. 

акту алан, -лна, -о акШуелан. 

актуализ- в. акШуелиз-. 

актуално прил. акШуелно. 

актуалност, -ости ж акШуелносШ. 

актуёлан, -лна, -о фр. који оgl,овара gашо.м шренушку, који је 
og значаја за gаши шренушак; савре.мен; за који (којеО се шре
нушно сви занимају: - питаље, - проблематика. 

актуелизам, -зма м лат. 1. фил. а. учење ga је сшварносш не
upeKugHa gелашносill, HeupeKugHo сШварање. б. шеорија ga је gy
шевни живош сшални ароцес. 2. геол. шеорија ga су аојаве које 
обликују 3е.мљину кору gеловале и у UрошлосШи. 

актуелизација ж gавање нече.му акшуелноl, каракшера, оса
вре.мењавање; gовођење нечеl,а у склаg са саgашњошhу. 

актуелизовати, -зујем и актуелизирати, -изйрам евр. и не
евр. (у)чиниши акшуалним, савре.меним, осавре.мениШи, осавре
.мењиваШи. 8 - се uосша(ја)ши акШуалан. 

актуёлно прил. у склаgу са савре.меним ШренуШко.м. 

актуелност, -ости ж а. својсшво OHOl,a шшо је акШуелно. б. 
ми. акшуелни gоl,ађаји. 

акузатйв м лат. лингв. uаgеж gирекшноl" uравоl, објекша, че
шврши uаgеж у сраској l,рамаШици. 

акузатйвнй (акузатйвскй), -а, -о који се OgHOCU на акузашив: 
- облик, - наставак 

акултурација ж лат. uрилаl,ођавање некој UpupOgHoj, gpy
шшвеној и кулшурној cpegUHU. • активна - вољно uрихвашање 
неке cpegUHe. пасивна - сuоншано, невољно усвајање OHOl,a шшо 
намеће cpegUHa. 

акумулатйван, -вна, -о који осшварује аку.мулацију: - гра
на привреде. 

акумулативност, -ости ж особина OHOl,a шшо је аку.мулашив
но, аку.мулациони ЙоШенцијал. 

акумулатор м техн. уређај, сарава за сакуиљање и наl,о.мила
вање елекшричне eHepiuje која се корисши за pag разних ааара
ша: оловни -, алкални -, празан -, пунити -. 

акумулаторка жруgарска елекшрична свешuљка са аку.му
лаШоро.м. 

акумулаторскй, -а, -о који се OgHOCU на аку.мулаШор: - во
зило, - киселина. 

акумулација ж лат. а. аку.мулирање, наl,о.милавање, скуиља
ње. б. екон. оgвајање и скуиљање .маШеријалних gобара, среgсшава 
за uроизвоgњу или новца pagu uошреба uроширене реuроgукци
је или сшварања резерви HeouxogHUx за обезбеђење акшивносши 
pagHe орl,анизације: друштвена -. в. скуиљање воgе у аку.мула
ционим језерима pagu сшварања резерви за uошребе у сушно.м 
uepuogy. г. наl,о.милавање .маШеријала, шалоl,а у речним gоли
нама, на gHY .мора иШg. • - капитала екон. сшварање вишка вреg
носши који каuишалисша уuошребљава као каuишал ga би ао
већао uрофиш усавршавање.м uроизвоgње и Uојачавање.м ексUло
ашације pagHUKa. 

акумулационй (акумушiцИјскй), -а, -о који се OgHOCU на аку
.мулацију: - језеро. 

акумулирати, -улйрам и акумулисати, -иmем евр. и неевр. 
(из)вршиши аку.мулацију, наl,о.мила(ва)Ши: - енергију, - благо. 
8 ,.., се наl,о.мила(ва)Ши се, скуuиши се, скуиљаши се (нар. о елек
шричној eHepl,uju у аку.мулаШору). 

акупресура ж лат. мед . .мешоg лечења UриШискивање.м ogpe
ђених .месШа на Шелу. 

акупресурнй, -а, -о који се OgHOCU на акуаресуру: - справа, 
- тачка. 

акупунктура ж лат. мед. лечење убаgање.м .меШалних иl,ала 
на оgређена .месШа шела (које uошиче из шраgиционалне кине
ске .меgицине). 

акупунктурист(а), -е м (ми. -сти) сшручњак за акуUункШуру. 

акупунктурнй, -а, -о који се OgHOCU на акуuункшуру: аку
пунктурне тачке, - медицина. 

акупунктурологија ж l,paHa .меgицине која се бави акуаунк
Шуро.м. 

акуратан и акуратан, -тна, -о лат. шачан и ypegaH у uослу, 
брижљив, савесШан. 

акуратно и акуратно прил. шачно, ypegHo, бриЖЈЬиво, савесно. 

акуратност и акуратност, -ости ж особина OHOl,a који је аку
рашан, шачносш, уреgносш, брижљивосill, савесносШ. 

акустика ж (дат. -ици) грч. 1. физ. наука о звуку. 2. разг. свој
сшво йросшорије ga gобро ареноси звук, акусшичносш: слаба -, 
одлична -. 

акустичан, -чна, -о 1. који gобро арима и ареноси звук, зву
чан: - инструмент, ,.., просторија, - сала. 2. (одр.) који се OgHOCU 
на звук, OgH. на аримање звучних нagражаја, слушни: акустич
ни осети, акустични тип, акустична средства. 

акустичар м а. сшручњак за акусшику. б . .музичар који сви-
ра на акусШично.м инсшру.меншу (нар. на l,иШари) . 

акустичкй, -а, -о акусШичан. 

акустички прил. у uо'iлеgу акусшике: - изолован. 

акустичност, -ости ж особина OHoia шшо је акусшично: -
просторије. 

акут, -Ута м лат. лингв. а. у сраско.м језику gуiоузлазни акце
наш и знак КОји.м се означава шај акценаш (�. б. у различишим 
језицима знак за разне врсше изl,овора 'iласова. 

акутан и акутан, -тна, -о 1. мед. који се брзо, на'iло развија 
(о болесши); еупр. хроничан: - туберкулоза, - запаљеље. 2. који 
се исаољава сво.м силино.м, ошшар, жесшок, јак. 3. који захше
ва хишно решавање, хишан, неоgложан: - проблем, ,.., потреба. 

акутно и акутно прил. 1. мед. у акуШно.м облику, виgу: - се 
испољити. 2. ошшро, жесшоко, силовишо, јако: - избити, - бук

, �
ути. 3. хишно, неоgложно: - потребан. 

акутност и акутност, -ости ж својсшво OHOl,a шшо је акушно. 

акутскй, -а, -о који се OgHocu на акуш: - акценат, - интона-
ција. 

акушёр, -ера м фр. лекар сйецијалисша за UороguљсШво. 

акушёрка ж бабица, аримаља. 

акуmёрскй, -а, -о који се OgHOCU на акушере. 

акушерство с lpaHa .меgицине која се бави указивање.м ле
карске ао.моћи ари аорођају, UороguљсШво. 
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акцелератор м техн. уређај за убрзавање крешања 1-tаелек
шрuса1-tuх чесшuца, аШо.ма. 

акцелерација ж лат. физ. убрза(ва)ње, йојача(ва)ње брзu1-tе: 
� атома. 

акцелерирати, -лерйрам евр. и неевр. йојача(ва)шu брз ипу , 
убрза( ва)шu, йожурu( ва)Шu. 

акцелометар и акцелеромётар, -тра м u1-tсШру.ме1-tШ за .ме
рење акцелерацuје. 

акцен(а)т, -нта м 1. ЛИНГВ. а. 1-tарочuшо uсшuцање јачu1-tе u 
висипе jeg1-to'i сло'iа у речu, 1-tа"iласак; 'iрафuчкu з1-tак за бележе
ње шо'iа 1-tа"iласка: дугосилазни � (а), дугоузлазни � (а), кратко
силазни � (3.), краткоузлазни � (а). б. 1-tарочuшо uсшuцање jeg
пе речu у рече1-tUЦU илu aojegu1-tux gелова рече1-tuце: реченички �. 
2. фиг. 1-tарочuшо uсшuцање 1-tече'iа уойшше; 0по шшо се uсшuче, 
шежuшше 1-tече'i; йосеб1-tО обележје. 3. пеен. емоција, осећање; еле
.me1-tаШ: лирски �, трагични �. 4. uз'iовор каракшерuсшuча1-t за 
'iовор1-tuка gpy'io'i језuка илu guјалекШа. • ставити, стављати - на 
нешто 1-tарочuшо uсшаhu, uсшuцашu 1-tешШо. 

акценатскй, -а, -о који се og1-tОСU па акце1-tаш: � систем, � це
лина. 

акцентовати, -тујем (акцентирати, -ентйрам) евр. и неевр. 1. 
uз'iоворuшu, uз'iоварашu (реч, сло'i) с оgређе1-tим акце1-tШо.м, па
"iласuшu, 1-tа"iлашавашu; сшавuшu, сшавЈЬашu, обележuшu, обе
лежавашu акце1-tашске З1-tаке: � речи, � текст. 2. фиг. 1-tарочuшо 
1-tа"iласuшu, 1-tа"iлашавашu, uсшаhu, uсШuцаШu. 

акцентолог мјезuчкu сшручњак, лu1-t'iвuсша који се бавu ак-
це1-tШоло'iuјо.м. 

акцентологија ж ЛИНГВ. паука о акце1-tШима. 

акцентолоmкй, -а, -о који се og1-tОСU па акце1-tШоло'iuју. 

акцентуација ж нем. сuсшем акце1-tаша у jeg1-tом језuку илu 
guјалекшу; 1-tачu1-t акце1-tШовања. 

акцепт м лат. 1. правН. йошйuс па .мепици илu чеку којим йош
йиспик ја.мчu ga ће .ме1-tuч1-tа своша бuшu уйлаhе1-tа у оgређе1-tо.м 
року. 2. са"iлас1-tосш, ЙрuсШа1-tак. 

акцептант м правн. "iлав1-tu ЙОШЙUС1-tuк па .мепици. 

акцептирати, -ептйрам и акцептовати, -тујем евр. и неевр. 
йрuхвашuшu, йрuхвашашu; йримuшu, йримашu: � меницу. 

акцепција ж лат. йрuхвашање, йримање, усвајање. 

акцесија ж лат. 1. правн. йрошuрење йрава влас1-tuшшва па 
caopeg1-te сШварu. 2. йрuрашшај; gоgашак. 

акцесоран, -рна, -о правн. caopega1-t, уз'iреgа1-t; йоgређе1-t; go
йупски, gоgаш1-tu: � право, � уговор. 

акцИдент м лат. а. случаја1-t, 1-tеочекuва1-t gо'iађај (оБUЧ1-tо пейо
вОЈЬап, песрећап случај, 1-tез'iоgа u сл.). б. фил. 0по шшо је 1-tебuш
по, случај1-tО, Йро.ме1-tJbuво. 

акциденталан, -лна, -о и акцидентан, -тна, -о фил. 1-tебu
ша1-t, случаја1-t, Йро.мепЈЬив. 

акциденција ж 1. 1-tебuш1-tа, случај1-tа својсшва, случај1-tОСШ. 
2. штамп. йосао који пе caaga у књuжарсшво u 1-tовU1-tарсшво (пЙР. 
йлакашu, цеповпици u сл.). 

акциза ж екон. йорез, шакса која се йлаhа па робу шuроке йо
шрошње Йрuлuко.м њепе apogaje илu йошрошње, шрошарu1-tа: 
плаћати акцизе. 

акција ж лат. 1. ор'iа1-tuзова1-tа gрушшве1-tа илu йолuшuчка ge
лаш1-tосш, ор'iа1-tuзова1-tо gеловање, gелање, pag, раgња: � спаса
вања, дипломатска �, хуманитарна �, покренути акцију, ступи
ти у акцију, развити mироку акцију; ставити у акцију. б. вој. 
војпа ойерација, војпи йоgухваш, борба, офа1-tзuва, 1-taaag: изве
сти акцију. 2. банк. харшuја og вреg1-tосшu као goky.me1-tШ о уgелу 
акциопара у имовипи акцuо1-tарско'i gрушшва, ge01-tuца: купити 
акције, продати акције. • акције скачу, расту (падају) йовећава 
се (aaga) вреg1-tосш акција; фиг. расше (oaaga) 1-tечuјu у"iлеg. рад
на - ист. gобровОЈЬ1-tu pag о.млаgu1-tе илu веhе'i броја Jbygu па u3-
'iраgњu йрuвреg1-tUХ објекаша, йушева, apy'ia u сл. (обuч1-tо jeg1-to
сШав1-tо.м Шех1-tuко.м). човек од акције йреgУЗUМJbuв човек. 

акцијаm, -аша м учеС1-tUК у pag1-toj акцији. 

акцијаmкй, -а, -о који се og1-tОСU па акцuјаше: � живот. 

акцйјски, -а, -о који се og1-tОСU па акцију (2). 
акционар, -ара (акционер, -ера) м влас1-tuк акција (2). 

акционарскй (акционерскй), -а, -о који се og1-tОСU па акцио-
паре, акциопере, ge01-tuчарскu: � друштво. 

акциони, -а, -о који се og1-tОСU па акцију (1), pag1-tu: � про
грам, � одбор. • - радијус йуш који .може йрећи авиоп, броg илu 
пеко gpy'io йревоз1-tО среgсшво без gОЙУ1-tе 'iорuва. - филм 1-tайеш 
филм ЙУ1-t акције, gU1-tа.мuке. 

акшам мтур. а. нар. Йрви .мрак, су.мрак, суШо1-t. б. вечерња .мо
лuшва KOg .муслима1-tа. 

ма ж тур. а. мит. пемап, ажgаја. б. фиг. йрожgРЈЬuва особа. као 
(гладна) ала йрожgРЈЬuво, халайЈЬuво: - навалити на печење. 

ала (алај) узвик а. за uзражавање guвЈЬења, чуђења. - Ала 
смо се лепо провели! Ала пада киша! б. за uсшuцање суйрош1-tО
сшu og O1-to'ia шшо се uз1-tосu. - Ала си паметан! 

алабастер (алабастар, -тра) м (ми. 0) ГрЧ. МИН. СUШ1-tозр1-tu йро
вug1-tu 'iuac .млеч1-tобеле боје. 

алабастерскй (алабастарскй), -а, -о који се og1-tОСU па алаба-
сшар, алабасшер, који је og алабасШра. 

алав, -а, -о Koju jege као ала, йрожgРЈЬuв, халайЈЬuв. 

алаво ПРИЛ. йрожgРЈЬuво, халайЈЬuво: јести �. 

алавост, -ости ж особu1-tа o1-to'ia који је алав, йрожgРЈЬuвосш, 
халайЈЬuвосШ. 

алајбег м тур. ист. зайовеg1-tuк алаја, йука (у шурској војсци). 

алајбегов, -а, -о који apuaaga алајбе'iу. • - слама имовипа 
без 'iocaogapa о којој пико пе брu1-tе. 

алакати, алачем и алакам и алакати, алачем и -ам (вар. 
халакати) неевр. а. вuкашu "ала-а" илu "алах". - Хоџа алаче. б. 
вuкашu, 'iрајашu, 'iала.мUШU. 

алакнути, алакнем (вар. халакнути) евр. 1. свр. йрема алака
ШU. 2. uзвршuшu јурuш, јурuшашu, jYP1-tушu с вико.м, буч1-tо. 

алал, -а.ла (вар. халал) м ар. 1. бла'iослов; ойрошшај: прими
ТИ �. 2. (у прил. служби) са срећо.м, бла'iослове1-tо, ЙросШо. - Нек 
ти је алал. • - ти вера (мајчино млеко) свака шu часш, чесШuШа.м, 
браво; пека шu је срећпо, ЙросШо. 

алалити, алалйм (вар. халалити) евр. и неевр. gа(ва)шu бла'iо
слов, бла'iословuшu, бла'iОСUJbашu; ойросшuшu, ойрашшашu: � 
живот. 

аламуња ж и м пеј . разг. брзойлеш, 1-tеЙро.мUШЈЬе1-t, лако.мuсле1-t 
човек; веШроЙuр. 

аламуњаст, -а, -о разг. брзойлеш, 1-tеЙро.мUШЈЬе1-t, лако.мuсле1-t; 
веШроЙuрасШ. 

алапача ж пеј. брбЈЬuвuца, Шорокуша. 

аларм м фр. 1. З1-tак за узбу1-tу; узбу1-tа. 2. алар.м1-tu уређај: 
уградити �. 

алармантан, -тна, -о 1. који уз1-tемuрава, у.,;mе.миравајући; 
узбуgЈЬuв: mирити алармантне гласине. 2. крајње забрuњава
јући: � стање у привреди. 

алармантно ПРИЛ. guжуhu, сшварајуhu узбу1-tу, уз1-tе.мuрење, 
уз1-tемuравајуhе; крајње забрuњавајуhе: � одјекнути. 

алармантност, -ости ж својсшво o1-to'ia шшо је алар.ма1-tШ1-tо: 
� гласина. 

алармирати, -армйрам евр. и неевр. нем. 1. вој. gа(ва)шu з1-tак 
за узБУ1-tу; gajyhu з1-tак за узбу1-tу сшавuшu, сшавЈЬашu у сшање 
ЙрuЙрав1-tОСШU. 2. фиг. сшворuшu, сшварашu йапику, узБУ1-tuшu, 
узбуњuвашu, уз1-tемuрuшu, уз1-tемuраваШu. 

алармнй, -а, -о који се og1-tОСU па алар.м: � уређај, � звонце, 
� сигнал. 

алас, аласа м мађ. рuбар, рuболовац. 

аласкй, -а, -о који се og1-tОСU па аласе, рuбарскu, рuболовач
ки: � мрежа, � занат, � чорба. 
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алат м тур. алаШасШ, риђасш коњ, риђан. 

алат, алата м тур. а. зб. йреgмеши који служе за обављање не
KO'i мануелно'i йосла, занаша, ручна оруђа, алашке за pag, за
нашске алашке: столарски �, пољопривредни �, ручни �. б. в.  
алаШка. • без алата нема заната нема усйеха у йослу без оg'iова
рајућих среgсшава за шај Йосао. 

алатаст, -а, -о риђасш, риhкасш (обично о коњу). 

iшатка ж (дат. -ки; ген. �. -кй) aojegUHU KOMag алаша (а): по
љопривредна �. 

алатљика ж (дат. -ци) в. алаШка. • машина - машина која 
йомоhу разних алаша шшо се у њу сшављају механички обрађу
је машеријал и израђује разно оруђе (алаш), оgржава 'ia и йо
Йравља. 

алатни (ал3.тскй), -3., -о који се OgHOCU на алаШ. 

алатница ж йросшорија у којој се gржи или израђује алаШ. 

алатничар м занайЈ.лија, мајсшор који израђује алаш и ма-
шине алаiilљике. 

алатничарски, -3., -о који се ogHocu на алаШничаре. 

алатничарство с uзрађивање алаша и машина алаiilљика. 

алатуmа ж алашасша кобила. 

алаук м алаукање, викање, gерање. 

алаукати, алаУчем несвр. викаши, gераши се. 

алаукнути, алаУкнем свр. йрема алаукаШи. 
Алах, Алаха м ар.-тур. бо'i у исламској релиiији; врховно арай

ско божансшво у йреgисламском aepuogy. 

Албанац, -нца м а. apuaagHUK инgоевройско'i Hapoga који 
живи йрешежно у Албанији и йо'iраничним gеловима cycegHUx 
земаља. б. сшановник Албаније; уп. Арбанас. 

албанизација ж намешање албанско'i језика, нароgносши и 
кулшуре gру'iим нароgима, ширење албанскоi уШицаја. 

албанизирати, -ИзЙр3.м и албiШИЗ0вати, -зујем свр. и несвр. 

йреобрашиши, йреобраhаши у Албанце, намешнуши, намеша
ши албански језик, нароgносш и кулшуру gру'iим нароgима. 8 -
се йосша(ја)ши Албанац, gоби(ја)ши албанско обележје. 

Албанка ж йрийаgница албанскоi Hapoga; сшановница Алба
није. 

албанолог м научник који се бави албаНОЛОiијом. 

албанологија ж HqYKa која се бави йроучавањем албанско'i 
језика, књижевносши и кулШуре. 

албанолоmки, -3., -о који се OgHOCU на албанолоiе и албано
лоiију: � одсек, - институт, � катедра. 

албански, -3., -о који се OgHOCU на Албанце и Албанију: � је
зик. 

албански ПРИЛ. на албански начин, као Албанци; албанским 
језиком: говорити �. 

албанство с албанскц gyx, каракшер; осећање йрийаgносши 
албанском Hapogy. 

албатрос м ЗООЛ. oipoMHa океанска йшица йловуша с вели
ким расйоном крила Diomedea exulans. 

албин, -ина и албино м човек или живошиња са знацима 
албинизма. 

албин�зам, -зма м биол. ненормална белина коже и косе. (Kog 
живошиња gлаке или йерја) изазвана урођеним неgосшашком 
йи'iменша меланина. 

албински, -3., -о који се OgHOCU на албине: � зец. 

албум м лат. 1. а. свеска с шврgим корицама за сакуйљање и 
чување фОШО'iрафија, йошшанских марака, значака и сл. б., све
ска за бележење сшихова, мисли; сЙоменар. 2. 'iрамофонска йло
ча, комйакш-gиск или касеша са више снимљених мелоgија: из
дати �. 

албумин, -Ива м лат. хем. врсша беланчевине која се саgржи 
у беланцешу јајешd, крвном серуму, млеку и gp.; беланчевина 
уоЙшШе. 

албумски, -3., -о који се OgHOCU на албум. 

алва ж тур. врсша оријеншалне йосласшице og брашна, Mega, 
масши или масла и уља. • иде као � gобро се apogaje и сл., халва. 

алваџија и алваџија (вар. халваџија) м (ми. ж) йосласшичар 
који йрави и apogaje алву. 

алваџијски и алваџијски, -3., -о (вар. халваџијски) који се 
OgHOCU на алваџије: � радња. 

алваџиница (вар. халваџиница) ж раgња у којој се сйравља 
и apogaje алва. 

алвеола ж (алвеол, -ола м) (најчеmће у мн.) лат. анат. а. йлуh
ни мехурић. б. geo жлезgе у облику мехурића са hелијама које 
луче секреШ. в. јамица у вилици у којој је смеш шен корен зуба. 
г. ми. исйуйчење gecHU изнаg 'iорњих йреgњих зуба. 

алвеоларни, -3., -о који се OgHOCU на алвеоле, који се образу
је на алвеолама: - сугласник. 

алга ж (ген. МН. алги (алг3.)) бот. у МН.: ниже, већином воgене 
биљке бесцвешнице без корена Algae (у jg.: шаква биљка). 

алгебарски, -3., -о који се OgHOCU на алiебру: - број, - израз, 
алгебарске једначине. 

алгебра ж ар.-лат. 'ipaHa машемашике која йроучава ойера-
ције са ойшшим бројевима, који су йреgсшављени словима. 

алгебарски ПРИЛ. йушем ал'iебарских мешоgа: - реmити. 

алгебрист(а), -е м (ми. -сти) сшручњак за ал'iебру. 
Алгол, -ола м астр. звезgа йроменљива сјаја у сазвежђу Перзеј. 

алгоритам, -тма м мат. скуй симбола и ойшши йосшуйак за 
сисшемско решавање ogpeQeHe класе машемашичких Йроблема. 

алгоритамски, -3., -о који се OgHoCU на алiориШам. 

алдехид, -Ида м хем. у МН.: opiaHcKa јеgињења обично исйар
љиве безбојне шечносши, нас шала оксиgацијом йримарних ал
кохола (у jg.: шакво јеgињење). 

алдехидски, -3., -о који се OgHOCU на алgехиgе. 

алев и алев, -а, -о тур. (у књ. језику само у синтагми "алева 
паприка") који је боје йламена, црвен. 

алегоризирати, -ИзЙр3.м и алегорисати, -иmем несвр. из
ражаваши се у алеiоријама, йриказиваши у облику алеiорије. 

алегорија ж ГрЧ. 1. КЊИЖ. врсша сшилске фиiуре, йроширена 
мешафора йрошеiнуша на више йојмова или на цели сасшав; 
сликовишо йреgсшављање айсшракшних йојмова, мисли сли
ком, живим биhем (нЙр. лисица - оличење лукавосши, вук -
окрушносши иШg.). 2. ум. симболична слика неке ugeje йреgсша
вљена ликовним среgсшвима (нЙр. косшур са косом - йреgсша
ва смрШи). 

алегоријски, -3., -о који се OgHOCU на алеiорију; алеiоричан: 
� представљање, - приказ. 

алегоријски ПрИЛ. алеiорично: - приказати. 

алегоричан, -чна, -о (алегоричкй, -3., -о) сликовиш; увијен: 
- представљање, - приказ, - представа, � слика. 

алегорично (алегорички) ПРИЛ. на алеiоричан начин, йомо
ћу але'iорије, у облику алеiорије, сликовишо, увијено: � прика
зати. 

алегоричност, -ости ж својсшво oHoia шшо је алеiорично; 
але'iорија. 

алегро ПРИЛ. итал. муз. а. живо, брзо, весело. б. (у им. служби) 
м (ретко у мн. с) сшав живљеi шемйа у већој комйозицији. 

алеја ж фр. 1. йуш оивичен с обе сшране gрвореgом, зелени
лом и цвећем: цветна -. 2. йравилан peg засађено'i gрвеhа. • - ве
ликана geo iробља ige се сахрањују у'iлеgне личносШи. 

александринац, -нца м КЊИЖ. сших og gванаесш сло'iова, gва
наесшерац с цезуром йосле шесшо'i слоiа. 

александрист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица арисшошелов
ске филозофије у gоба ренесансе. 

александрит, :-ита м мин. врсша gpaioi камена, варијешеш 
хризоберила, обично шамнозелене или љубичасше боје. 
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алелуја узв. хебр. 1 .  йрийев раgосши у хришhанским моли
швама и химнама. 2. (у им. служби) ж (понекад м и с непром.) а. 
Йес.ма у славу бо"iа, химна бо"iу: певати алелују. б. фш. pagociIl, 
весе.тье. 

алем м ар. 1. а. gpa"iu камен, gpa"iYJb; брилијанш, gијаманШ. 
б. фиг. велика вреgносш, gра"iоценосШ. 2. йозлаhени украс на ку
йоли или минареШу. 3. (у атриб. служби, непром.) gијаманш
ски; чаробан, gueaH. 

алем-камён м в. алем (1а). 

алемов, -а, -о који је og алема. 

алергён, -ена м мед. машерија, суйсшанца која изазива алер
"iujy. 

алергија ж грч. мед. Йреосеiil.тьивосШ ор"iанизма на оgређене 
машерије (нЙр. на неке лекове, јела, йолен, йрашину и gp.) која 
се исйољава оgређеним симйшомима на кожи, слузници. 

алергiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на алер"iију: - обољење, -
појава. 

алергичан, -чна, -о 1. а. склон алер"iији; који йаши og алер
"iuje, који има симйшоме алер"iије: - на прашину, - на полен. б. 
фш. Йpeoceiil.тьив; нешрйељив (йрема некоме, нечему): - на поли
тичаре, - на неправду. 2. в. алер"iијски: - болест, - појава. 

алергично прил. исйољавајући алер"iију, са алер"iијом: - ре
аговати на нешто. 

алергичност, -ости ж особина и сшање oHo"ia који је алер"iи
чан, oHo"ia шшо је алер"iично; алер"iија. 

алерголог м лекар сйецијалисша за алер"iију. 

алергологија ж грч. "ipaHa меgицине која се бави исйишива
њем алер"iије и њеним лечењем. 

алерголоmкii, -а, -о који се OgHOCU на алер"iОЛО"iију и алер"iо
ло"iе: - проба, - налаз. 

али везн. 1. суйрошни а. за везивање независне суйрошне ре
ченице, синШа"i.ме или речи са йрешхоgном реченицом. - Он је 
мали, али зна добро своје обавезе. Паметан је, али непослу
шан. б. за исшицање о"iраничења oHo"ia шшо је раније речено: ме
ђушим, само. - Долази код нас, али не често. Путовао бих али 
кад бих добио доста новца. в. (често у корелацији с временским 
везницима или прилозима) у йрийовеgању, за исшицање нече"i 
неочекивано"i, изненаgно"i: а. - Кад ми тамо, али соба пуна не
познатих људи. г. йри йоређењу, набрајању it сл. за исшицање 
OHo"i шшо се највише исшиче: а. - Много сте ме обрадовали, али 
највише ти. д. йосле gойусних реченица за исшицање oHo"ia шшо 
се gешава мимо значења йрешхоgно"i gойуСНО"i исказа: ийак, йа 
ийак, и aopeg Шо"iа. - Ако сви и побегну, али нећу ја. Ако је и 
малена, али је храбра. ђ. у gијало"iу за исшицање несла"iања с ра
није реченим. - Ја сам морао отићи. Али, забога, што ми то ни
си рекао раније. 2. расшавни: или. - Али сада али никада. 3. у 
Йрил. служби, за йојачавање: ама, уйраво, баш. - Хоћу одмах, 
али одмах, из ових стопа да кренемо. Реци ми све, али поште
но. 4. у им. служби, за означавање замерке, с.меШње, несла"iања 
и СЛ. - Али девојци срећу квари. На крају увек се испречи не
ко "али". • нема ту -, нема ништа - разг. (у разговору, дијалогу 
кад неко тражи изговор служећи се везником али) нема шу из
"ioeopa, оЙравgања. увек постоји (има) неко - разг. у свакој шврgњи 
или насшојању йосшоји нешшо шшо се може осйориши, обесна
жиШи. 

али узвик за изражавање чуђења, не"iоgовања и СЛ. - Боже, 
али је лепа. Али га умеш лепо лагати. Али лаже! 

алиби и алиби, -ија м лат. а. правн. оgсушносш oKpueJЬeHo"i с 
месша йресшуйа; чињенице, среgсшва оgбране којима окривље
ни gоказује своју невиносш шврgеhи ga се у време gеликша нала
зио на неком gpy"iOM месшу, а не на месшу йресшуйа: доказати 
-, наћи -, имати -. б. из"iовор, ойравgање за неусйели йоgухваш 
или учињену "iрешку: тражити - за неуспех. 

алигатор м ШП. ЗООЛ. "iрабљивац из Йор. крокоgила са краш
ком њушком, који живи у eogaмa Америке, ју"iоисшочне Азије и 
Maga"iacKapa, gy"i go 5 или 6 т. 

алигаторскii, -а, -о који се OgHOCU на али"iашоре: - кожа. 

алијанса ж фр. савез geejy или више gржава. • Света - ист. са
вез влagара Русије, Аусшрије и Пруске сшворен y"iOeOPOM og 1815. 
"iogUHe. 

алијас ПРИЛ. лат. gрукчије, иначе; gрукчије речено. 

алијеюiција ж лат. ошуђивање, ошуђење, йоложај или сша
ње човека у коме су йроизвоgи ње"iово"i paga и ugeje og ње"iа ошу
ђени. 

алилуја УЗВ. алелуја. 

алиментација ж лат. 1. а. правН. законом оgређено изgржава
ње gеце, браЧНО"i gpy"ia и gp. (на основу cygcKe apecyge); наюtagа за 
шо изgржавање: давати алиментацију. б. фш. новчана или gpy
"ia йомоh усшановама или Йојеgинцима. 2. исхрана, Йрехрана. 

алиментационii, -а, -о који се OgHOCU на алименШацију. 

алиментирати, -ентйрам несвр. снабgеваши храном, исхра
њиваши; уойшше снабgеваши, оЙскрбљиваШи .• - се снабgева
ши се, ойскрбљиваши се. 

алию�ја и алинеја ж лат. нови сшав, ogelbaK у шексшу, йа
сус; изgвојен сшавак йара"iрафа, apaeHo"i ЙроЙиса. 

алитерација ж фр. КЊИЖ. сшилска фи"iура која се сасшоји у 
узасшойном йонављању исшо"i су"iласника у више речи у сШиху. 

алка ж тур. (дат. алци; ген. МН. алки) 1. а. беочу"i, карика. б. 
мешална найрава у облику беОЧУ"iа којом се куца о враша, зве
кир. 2. ЗООЛ. врсша "iалеба, њорка. 

алкалан, -лна, -о хем. а. који има укус лужине, базан, бази
чан. б. (одр.) који саgржи неки базни мешал: - со. 

алкалија ж хем. у мн.: XugpOKcugu алкалних мешала, базне, 
лужне соли (у jg.: шаква со). 

алкалiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на алкалије. 

алкалијум (алкалйј, -ија) м в. алкалија. 

алкалоiiд, -Ида м хем. у мн.: БUJbне op"iaHcKe базе (у jg.: ша-
ква база). 

алкица ж geм. og алка; уп. алчица. 

Алкоран, -ана м в. Куран. 

алкос м жарг. в.  алкохоличар. 

алкотест м йровера количине алкохола у крви (обично KOg 
возача мошорних возила). 

алкохол и алкохол м 1. хем. а. у мн.: op"iaHcKa јеgињења ко
ја саgрже хиgроксилну (ОН) "ipyay везану за y'iљeHиK (ако он није 
члан аромашско"i јез"iра) (у jg.: шакво јеgињење). б. безбојна зайаљи
ва и исйарљива ойојна шечносш која се йроизвоgи из скробних и 
шеhерних сировина врењем Йо.моћу квасца, ешил-алкохол, шйи
риШус. 2. ойојно йиће које саgржи алкохол (1), алкохолно йиће 
(ракија, вино и gp.): уживати -, вожња под дејством алкохола. 

алкохолизам, -зма м йрешерана, болесна склоносш уйошре
би алкохолних йића, зависносш og алкохола; хронично шровање 
алкохолним йићима: борба против алкохолизма, лечење алко
холизма. 

алкохолизiiраност, -ости ж сшање oHo"ia који је алкохол и-
зиран, oHo"ia шшо је алкохолизирано. • 

алкохолизирати, -изйрам свр. и несвр. унеши, уносиши у не
шшо алкохол, засишиши, засиhиваши алкохолом. • - се 
оgа(ва)ши се уживању алкохола, (за)шроваши се алкохолом, 
ойи(ја)ши се. 

алкохоличар м човек који се ogao алкохолизму, йијанац, йи
јаница. 

алкохоличарка ж женска особа алкохоличар. 

алкохоличарскii, -а, -о који се OgHOCU на алкохоличаре: -
склоност. 

алкохоличарски ПРИЛ. на алкохоличарски начин, као алко
холичари. 

алкохолнii и алкохолнii, -а, -о који се OgHOCU на алкохол: -
врење, - пиће. 

Алкуран, -ана м в. Куран. 
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алмiшах м ар. иовремена иубликација, обично iоgишњак с 
ирилозu.ма (најчешnе књижевноi или забавноi каракшера) ве
nei броја ауШора. 

алманаmки, -а, -о који се OgHOCU на ал.манах. 

алмандин, -ина м МШI. врсша gpaioi камена црвене боје. 

ало и ало узв. (вар. хало) енгл. узвик ири усиосшављању шеле-
фОНСКОi разiовора; уоишше узвик ири HeaocpegHoM обраnању не
ко.ме: хеј, иази. 

аловит, -а, -о који је као ала; ио.маман, илаховиш, силовиШ. 

аловито прил. као ала; ио.мамно, илаховишо, силовиШо. 

аловитост, -ости ж особина oHoia који је аловиш, oHoia шшо 
је аловиШо. 

алогичан, -чна, -о у ко.ме нема лоiике, нелоiичан. 

алогично прил. без лоiике, нелоiично. 

алогичност, -ости ж особина oHoia шшо је алОiично, нелоiич
носШ. 

алоја жу .мн.: pog ЗеЈЬасших или gрвенасших украсних шрои
ских биљака Alоё из ф. љиљана (Liliaceae), с .меснаШu.м лисшо
вu.мa (у jg.: биљка из шоiа poga). 

алокација ж лат. 1. оgређивање .месШа нечеiа, с.мешШање; go
значавање. 2. екон. gобављање и расиоgела gобара, сировина, ge
фицишарних ироизвоgа. 

алОПЕщија ж грч. мед. oaagaНJe косе; nелавосШ. 

алотропија ж грч. хем. својсшво неких хемијских елеменаша 
ga се иојављују у више облика - алошроиских .моgификација 
(нир. yfJъeHиK). 

алотропски, -а, -о који се OgHOCU на алошроиију: - модифи
кација. 

алохтон, -она м грч. који иошиче из HeKoi gpyioi иоgручја, gpy
ioi краја, из gpyie земље (за разлику og аУШОХШоноi). 

алпинац, -нца м војник који служи у јеgиници обученој за 
иланинско раШовање. 

алпинизам, -зма м спорт. врсша сиорша, иењање, усиињање 
на високе шешко ирисшуиачне иланине, иланинарсШво. 

алпинист(а), -е м (мн. -сти) онај који се бави алииниз.мо.м, 
иланинар. 

алпинистички, -а, -о који се OgHOCU на алиинисШе. 

алпинисткиња ж жена алиинисШа. 

алпинка ж (обично у мн.) врсша шешке војничке цииеле ио
iogHe за иењање на иланине. 

алпински, -а, -о који се OgHoCU на алиинце. 

алпски, -а, -о који се OgHOCU на Алие, иланински .масив у 
cpegНJoj Евроии: - клима, - флора, - раса, - говедо, - биље. 

алт м итал. муз. а. gубок женски или gечачки iлас. б. иевач, 
OgH. иевачица шаквоi iласа. в. ознака за инсШру.менШе алшов
cKoi реiисШра. 

алтерација ж лат. 1. иро.мена, из.мена на iope, иоiоршање. 2. 
изоиачење, кварење; иашворење: - вина, - млека. 3. муз. хро.маШ
ско иовишење или снижење Шона. 

. алтерирати, -ерйрам свр. и несвр.1 .  иро.мениШи, .мењаШи, 
иреиначи(ва)Ши. 2. иоiорша(ва)ши, изоиачи(ва)ши, 1сривошво
риши, иаШвориШи. 

алтернатива ж лат. 1. избор из.међу gee .мОiуnносШи; jegHa og 
geejy .мОiуnносШи, оиција: немати алтернативе, ставити пред 
алтернативу, одабрати неку алтернативу. 2. cHaie које се су
ирошсшављају влаgајуnој иолишици, оиозиција: косовска - . 3. 
gpyiu начин изражавања, gеловања, иосшуиања различиш og 
усшаљеноi шраgиционалноi; кулшурне gелашносши независне 
og званичних, шраgиционалних усшанова: медицинска -, умет
ничка -; позориmна -, издавачка -. 

алтернативан, -вна, -о који се OgHOCU на алШернаШиву. 1. 
који иреgсшавља gрУiу.моiуnносШ og gаше: - ремење, - сред
ства. 2. који иосшоји, који се јавља uopeg oHoia шш�је оиШШеири-

знашо, официјелно, aKageмcKo и СЛ.: - начин лечења, - позори
ште. • - медицина .меgицина која у лечењу корисши .мешоgе које 
не caagajy у класичну .меgицину (нир. лечење чајевu.ма og лекови
ших биљака, лечење биоенеРiијо.м, .макробиОШико.м, суiесШијо.м, 
иро.мено.м начина живоша иШg.). - култура кулшура и начин 
живоша који се разликује og iрађанске кулШуре. - уметност 
у.меШносШ која се разликује og званичне iрађанске у.мешносши, 
aeaHiapgHa у.меШносШ. алтернативни суд ЛОГ. cyg ige се cygu из.ме
ђу gee .моiУnНОСШи, gисјункшивни cyg. 

алтернативац, -вца ж 1. apuaagHUK иолишичке алшерна
шиве, оиозиционар. 2. eugap који се бави алШернаШивно.м Megu
цино.м. 3. apuaagHUK у.меШничке или кулшурне алШернаШиве. 

алтернативно ПРИЛ. са .моiуnношnу избора из.међу gee оици
је, .моiуnносШи, као алШернаШива. 

алтернативност, -ости ж особина oHoia шшо је алшернашив
но, .мОiуnносШ избора из.међу gee оиције, .мОiуnносШи. 

алтернатор м ел. iенерашор за наиз.меничну сшрују. 

алтернација ж лат. 1. ПОЗ. наиз.меничан насшуи geajy iлу.ма
ца у исшој улози. 2. ЛИНГВ. а. иро.мена iласа унушар .морфе.ме 
(нир. јунак -јуначина; иазиши - иажња). б. иревој вокала (нир. 
изабраши - избор). 

алтернирати, -ернйрам свр. и несвр. 1. наиз.менично насшу
ииши, насшуиаши у некој улози. 2. за.мениШи, замењиваши, из
.мениШи, из.мењиваШи (jegHo с gpyiu.м). 

алтист(а), -е м (ми. -сти) иевач који иева алШ. 

алтисткиња (алтистица) ж иевачица која иева алШ. 

алтовски, -а, -о који се OgHOCU на алш: - регистар. 

алтруизам, -зма м итал. несебичан, човекољубив и иожршво-
ван OgHOC ире.ма gpyiu.мa, човекољубље и иожршвованосш; супр. 
егоизам. 

алтруист(а), -е м (ми. -сти) човекољубив, несебичан и иожр
швован човек, човекољубац; супр. егоиста. 

алтруистички, -а, -о који се OgHOCU на алшруизам и алшру
исше, својсшвен алШруисШu.ма, човекољубив, несебичан и иожр
швован: - гест. 

алтруистички ПРИЛ. на алшруисшички начин, као алшруи
сша, несебично, иожршвовано, човекољубиво: - поступити. 

алтруисткиња ж женска особа алШруисШа. 

алувијалан, -лна, -о који се OgHOCU на алувију.м, који иоши
че из алувију.ма, сшворен наносо.м, наилаво.м, наносан: - раван, 
- тло. 

алувијум (алУвйј, -ија) м лат. геол. geo кваршара, најмлађе 
iеолошко gоба. 

алувијумски, -а, -о који се OgHOCU на алувију.м, алувијалан. 

алудирати, -удйрам свр. и несвр. лат. (на)иравиши алузију, 
циљаши у ioeopy aocpegHo на нешШо. 

алузиван, -вна, -о који саgржи алузију. 

алузивност, -ости ж особина oHoia шшо је алузивно: - нечи
јп речи. 

алузија ж 1. aocpegHo указивање на нешшо шшо се изричишо 
не ио.миње, aocpegHo наио.мињање нечеiа, aocpegaH наiовешшај: 
учинити алУзију на нешто, прикривена -, блага -, осетити алу
зију. 2. КЊИЖ. иоешска фиiура у којој се .мисао изриче aocpegHo, 
обично ио.моnу иознашоi израза (нир. "борба с вешрењачама", 
"Сизифов иосао''). 

алуминизирати, -изйрам свр. и несвр. иревуnи, иревлачиши 
(.меШале) алу.минију.мо.м pagu зашшише og оксиgације. 

алуминијум (алУмйнйј, -ија) м (мн. 0) хем. хемијски елеменш, 
врло лак .меШал сребрнасшобеле боје (Al). 

алуминијумов, -а, -о који се OgHOCU на алу.минију.м: _. оксид, 
- хлорид. 

алуминијумски, -а, -о који се OgHOCU на алу.минију.м, којије 
og алу.минију:ма: - легура, - фолија, - посуђе. 

алунирати, -алУRЙpам свр. и несвр. сиусшиши се, сиушшаши 
се васионско.м леШелицо.м на Месец; уп. атерирати. 
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алфа ж 1. а. йрво слово 'iрчке азбуке (а). б. фиг. йолазна шач
ка, ЙочеШак. 2. мат. ознака за йрви у низу у'iлова. • - и омега йо
чешак и крај; све шшо је бишно, сушшина, биШ. алфа зраци физ. 
корйускуларни зраци а-чесшица, који насшају раgиоакшивним 
расЙаgањем. алфа честице физ. раgиоакшивна аШо.мска јез'iра хе
лију.ма. 

алфабет, -а (алф3.бёт, -ета) м грч. а. сва слова HeKo'i Йис.ма йо
ређана оgређеним реgослеgо.м; сисшем Йис.мених знакова, азбу
ка, абецеgа. б. реgослеg слова у 'iрчкој азбуци, 'iрчка азбука. 

алфабетнй (алфабётни), -а, -о који се OgHOCU на алфабеш: � 
ред, � списак 

алфабетскй (алфабётски), -а, -о који се OgHOCU на алфабеш, 
алфабешни: � ред. 

алфабетски (алфабётски) прил. алфабешским pegoM: � поре
ђати. 

алфреско прил. итал. СЛИR. (обично у изр. - сликано) (слика
но) йосним боја.ма йо свеже о.малШерисано.м зиgу. 

алхемија ж ар.-ГРЧ. 1. среgњовековно .мисШично учење ус.ме
рено на шражење "ка.мена .муgросШи" за йрешварање нейлеме
ниших .ме шала у ЙЛе.мениШе и шражење "еликсира живоша" за 
лечење свих болесши и йосшизање вечише .млаgосШи. 2. разг. на
сшојање ga се gокаже оно шшо је HeмO'iyhe. 

алхемйјскй, -а, -о који се OgHOCU на алхе.мију: � покушај. 

алхемйјски прил. на алхе.мијски начин: � претворити. 

алхемичар м онај који се бави алхе.мијо.м. 

алчица ж geM. og алк; уп. алкица. 

аљкав, -а, -о а. HeypegaH, немаран, небрижљив (у оgевању 
или у йослу): � жена. б. немарно урађен: � задатак 

аљкавац, -авца м пеј. аљкав, HeypegaH човек. 

аљкавица ж пеј. аљкава женска особа. 

аљкавко м пеј. в. аљкавац. 

аљкаво ПРИЛ. HeypegHo, немарно: � обучен, � написан задатак 

аљкавост, -ости ж особина oHo'ia који је аљкав, oHo'ia шшо је 
аљкаво, неуреgносш, не.марносШ. 

аљкавуша ж пеј. в. аљкавица. 

ам, ама (вар. хам) м (ми. амови) мађ. живошињска, најчешhе 
коњска ойрема за вучу (нЙр. кола, саоница, йлу'iа и gp.). 

ам узвик за ойонашање халайљиво'i и слаgокусно'i 'iуШања. 

ама тур. вези. 1. супротни а. за gойуњавање йрешхоgно'i иска
за нечим шшо је са њим у суйрошносши или нечим шшо се не 
очекује: али. - И она је у њега гледала, ама га се није бојала. 
б. за о'iраничење значења йрешхоgно'i исказа. - Није лепа, ама 
је добра као хлеб. 2. за gойуњавање и йојачавање, исшицање ра
није речено'i. - Запевај штогод, ама лепо, старински. Признај 
ми све, ама баш све. 3. у служби реч це а. за исшицање сла'iања, 
са'iлашавања са оним шшо је раније речено. - Ама, лепо каже 
наш народ да се без новца не може ни у цркву. б. за изражава
ње чуђења, изненађења, љушње, несшрйљења и сл. - Ама, одакле 
ти то знаш?! Ама, шта имаш ти да се слажеш или не слажеш. 
Ама, људи, немојте журити! Ама, доста више! 4. у Йрил. слу
жби, за йојачавање а. баш, уЙраво. - У кући не беше ама нико
га. Чује добро ама и најтиши шапат. б. бар, баре.м, .макар. -

Ама да се једном сетио да ми понуди помоћ. 

амазонка1 ж ГРЧ. 1. а. мит. йрийаgница рашничко'i Йле.мена 
жена које су се бориле на коњима, жена-раШник. б. фиг. храбра 
жена; рашоборна жена, .мушкобања. в. фиг. с.мела јахачица. 2. 
gу'iачка хаљина коју носе јахачице. 

амазонка2 ж ЗООЛ. а.мазонски йайашј (из йоgручја реке А.мазон). 

амазонскй, -а, -о који се OgHOCU на а.мазонке1, својсшвен а.ма
зонка.ма: � смелост. 

амазонски ПРИЛ. на а.мазонски начин, као а.мазонке: � јахати. 

амајлија и амајлија (хамајлија) ж тур. зайис или gpy'iu .ма
ли Йреg.меШ који се носи уза се као зашшиша og зла, несреће, 
а.мулеШ, Шалис.ман. 

амал, амала (вар. хiшал) м в. носач (1); уп. амалин. 

амалгам, -ама м ГрЧ. а. хем. ле'iура живе с неким gру'iим .ме
Шало.м, која служи за ЙЛо.мбирање зуба: зубарски �. б. фиг . .ме
шавина, с.меса. 

амалгамација ж технол. а. йроцес изgвајања злаша и сребра 
из pyga њиховим ошайањем у живи. б. йревлачење йросших .ме
шала ЙЛе.мениШим йо.моћу живе у којој су ошойљени йлемени
ши .меШали, а.мал'iа.мирање. 

амалгамисати, -ишём (амалгамИрати, -амйрiiм) свр. и иесвр. 
(на)йравиши а.мал'iа.м; йревући, йревлачиши а.мал'iа.мо.м. 8 � се 
фиг. сшойиши се, сшайаши се. 

амалгамскй, -а, -о који се OgHOCU на а.мал'iа.м, који је og 
а.мал'iа.ма: � пломба. 

амалин (вар. хамалин) м (ми. -али) тур. носач (1); уп. амал. 

амам (вар. хамам), амама м тур. јавно йарно куЙаШило. 

амамскй (вар. хамамски), -а, -о који се OgHocu на а.ма.м (ха-
.ма.м): � послуга. 

аман, амана м тур. 1 . .милосШ, Йо.миловање, оЙрошШај. 2. ве
ра; заgаша реч. - Тако ми амана. 3. у служби узвика а. за йре
клињање, за шражење .милосШи: .милосш, забо'iа. - Аман! Пома
гајте. Аман, има ли кога да види нашу невољу. б. за изража
вање разgра'iаносши, оgушевљења: ај, ах. - Аман, што је лепа! • 

- заман разг. забо'iа, йобо'iу. - Аман заман, шта то радите?! 

амандман, -ана м фр. прави. йреgло'i за из.мену, gойуну или 
укиgање HeKo'i йравно'i акша, закона, OgH. члана или сшава за
кона, који се не уноси у шексш He'io се ушврђује и gOHOCU оgвоје
но: уставни амандмани, предложити �. 

амандманскй, -а, -о који се OgHOCU на a.мaHgMaH. 

аманет м тур. а. йоверавање нече'iа на чување или извршење, 
ус.мени ШесШа.менШ који се осшавља неко.ме на извршење, чува
ње, завеш, йорука: оставити у (на) �. б. Йреg.меШ који се gaje, 
осшавља у а.манеШ, йоверена сшвар, зало'i: дати �. 

амарела ж агр. врсша вишње круйна накисела йлоgа; йлоg 
ше вишње. 

аматер, -ера м фр. а. онај који се бави неким Йосло.м из љуба
ви и склоносши, нейрофесионално: фотограф �, глумац �. б. 
спорт. нейлаhени сЙорШисШа. в. фиг. разг. онај који pagu нешшо 
несШручно. - Ти си за мене аматер. 

аматеризам, -зма м а.маШерски pag, а.маШерско бављење не
чим. 

аматерка ж женска особа а.маШер. 

аматерскй, -а, -о који се OgHOCU на а.маШере, нейрофесиона
лан: � посао, � клуб, � позориште. 

аматерски ПРИЛ. на а.маШерски начин, као а.маШер, нейро
фесионално: � се бавити нечим. 

аматерство с а.маШериза.м. 

амбаШlжа ж фр. оно у шшо се йакује роба, среgсшво, .маШе
ријал за йаковање робе; о.моШ: лимена �, KapTOHCKa �. 

амбалажнй, -а, -о који се OgHOCU на а.мбалажу: � хартија, � 
материјал. 

амбар м тур. 1. а. gрвена з'iраgа, сЙре.мишШе за зрнасшу хра
ну, жиШница. б. caHgYK за жишо и брашно. 2. о'iрађено .месШо у 
воgи за хвашање рибе. 

амбарић м geм. og а.мбар. 

амбарскй, -а, -о који се OgHOCU на а.мбар: � кров. 

амбарчић м geм. og а.мбар. 

амбасада ж фр. а. највише gиЙЛо.маШско йреgсшавнишшво 
неке gржаве у сшраној gржавu. б. з'iраgа у коју је с.мешШено шо 
йреgсшавнишшво: пријем у амбасади. 

амбасадор м а. gийло.машски йреgсшавник највише'i paH'ia, 
шеф а.мбасаgе. б. особа са Йосебно.м .мисијо.м: � мира. в. фиг. 
йреgсшавник који Йро.мовише нешшо: � моде, � културе. • путу
јући - а.мбасаgор који йушује из gржаве у gржаву pagu обавља
ња своје .мисије. 
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амбасадорка ж женска особа амбасаgор; амбасаgорова жена. 

амбасадорски, -а, -о који се OgHOCU на амбасаgоре: � поло
жај, � мисија. 

амбасадорски прил. као амбасаgор. 
амби- лат. йрефиксоиg који значи 'gво-, gвојако, обосшрано': 

амбигвитет, амбивалентан итд. 

амбивалентан, -тна, -о лат. gвојак, йоgвојен: � личност. 

амбивалентност, -ости ж особина oHo"ia који је амбиваљен
шан, oHo"ia шшо је амбиваљеншно, gвојака вреgносШ. 

амбиваленција ж лат. пеих. йоgвојеносш осећања (нйр. исшо
вре.мени осећај љубави и .мржње Йре.ма неко.ме). 

амбигвитёт, -ета м фр. а. gвос.мисленосШ, неоgређеносш, йо
gе.тьеносШ .миШЈЬења, схваШања. б. gвојакосш у развишку, с.меру 
развишка нече"iа. 

амбијент, -нта и -Ешта м лат. cpegUHa, околина; cpegUHa у ко
јој неко живи и pagu, окружење. 

амбијентални, -а, -о који се OgHOCU на амбијенш: � одређе
ље, � музика. 

амбијентирати, -ентйрам евр. и неевр. (некога, нешто) с.ме
сшиши, с.мешШаШи на йриклаgан начин у оgређени амбијенш, 
уклойиши, уклайаши у амбијенш, усклаgиши, усклађиваши с 
амбијенШо.м. 

амбис м грч. йроваљија, йонор, безgан. 

амбиција ж лат. шежња за сойсшвеним узgизање.м, исшица
ње.м, шежња за ЙосШизање.м усйеха и gрушшвеНО"i у"iлеgа, часшо
љубље, славољуб ље; уойшше ревносно, уйорно насшојање за йо
сШизање.м нече"iа, йре"iаљашшво, исшрајносш: имати велике ам
биције, слепа �, болесна �. 

амбициозан, -зна, -о а. који има амбиције, йун амбиције, 
славОЈЬубив: � човек. б. у ко.ме се иСЙОЈЬава, очишује славоЈЬУ
БЈЬе: � подухват, � програм. 

амбициозно прил. са амбицијо.м: � приступити послу, � ра
дити. 

амбициозност, -ости ж особина oHo"ia који је амбициозан. 

амблём, -ема м фр. а. си.мболични конвенционаљни знак, 
симбол. б. значка: спортска �, страначки �. 

амбра ж тур. а . .мирисава сивкасша с.моласШа излучевина из 
ушробе jegHe врсше киша, која служи за сйравЈЬање Йарфе.ма. б. 
бот. сивкасша .мирисава с.мола из америчко"i амбер-gрвеШа. 

амброзија ж грч. а. мит. храна сшарих "iрчких бо"iова која им 
gaje вечишу .млаgосш и бес.мрШносШ. б. фиг. изврсно јело које 
окрейЈЬује. 

амброзијански, -а, -о у изр. - певаље среgњовековно кашо
личко йевање у северној Ишаљији (названо Йре.ма .миланско.м 
бискуйу Амброзију). 

амброзијски, -а, -о божански; божансшвен, Йрекрасан. 

амбуланта ж фр. зgравсшвена усшанова или jegHo њено oge
ЈЬење за йре"iлеg и лечење лакших болесника који не бораве у бол
ници; з"iраgа или йросшорија у којој се она наљази: � опште 
праксе, теренска �, хирурmка �. 

амбулантни (амбулантскй), -а, -о који се OgHOCU на амбу
ланшу: амбулантна кола, � преглед, � служба, � пацијент. 

амбулантно (амбулантски) прил. у амбуланши (Kag је реч о 
начину лече.ња): лечити ce �, прегледати ce �. 

амвон, -она м грч. кружно узgи"iнушо .месШо ucupeg олшара у 
йравославној цркви, ЙроЙовеgаоница. 

амеба ж зоол. најјеgносшавнија јеgноhелијска йраживошиња 
АтоеЬа из класе Rhizopoda. 

амёбни, -а, -о који се OgHOCU на амебу; који изазива амеба: � 
дизентерија. 

амелиорација ж лат. а. йоБОЈЬшање, ЙоЙравЈЬање. б. в . .мели
орација (а). 

амелиоРациОнИ ·(амелиорацйјскЙ) , -а, -о који се OgHOCU на 
амелиорацију. 

амелиорирати, -ЬрИрам и амелиорисати, -ишём евр. и не
евр. йоБОЈЬша(ва)ши, йойравиши, йойравЈЬаши кваљиШеШ Зе.мЈЬи
шша (исушивање.м, навоgњавање.м и gp.). 

амён и амен узв. в. амин. 

аменовати, -нујём неевр. в. аминоваШи. 

аменореја ж грч. мед. изосшајање .менсШруације (за вре.ме 
шруgноhе, gojeНJa, .меноЙаузе): физиолошка �, патолошка �. 

аменција ж грч.-лат. йсихичка расшр"iаносш и с.меШеносШ као 
си.мЙШо.м gушевних болесши, неких заразних болесши и услеg 
исцрйЈЬеносШи. 

.Амер м жарг. Американац. 

Америка ж а. коншиненш из.међу Айlланшско"i и Tuxo"i океа
на (зајеgничко име за Северну, CpegНJY и Јужну Америку). б. разг. 

CjegUНJeHe Америчке Државе. • Латинска - зе.мЈЬе у Јужној, 
CpegНJoj и Северној Америци јужно og реке Рио rpaHge gел Нор
ше у којима се "iовори шйански и йоршу"iаљски језик. откри(ва)ти, 
пронаћи, проналазити Америку а) йронаhи, йронаљазиши нешшо 
ново, значајно. б) ир. йреgсшавиши, йреgсшавЈЬаши као новину 
нешшо шшо је већ gобро и оgавно ЙознаШо. 

американ, -ана м врсша "iруБЈЬе"i небеЈЬеНО"i ЙлаШна. 

Американац, -нца м 1. сшановник Америке; сшановник Сје
gUНJeHUx Америчких Држава. 2. разг. наш човек йоврашник из 
Америке. 

американац, -нца м агр. врсша кукуруза Йорекло.м из Америке. 

американизам, -зма м 1. скуй обележја која каракшеришу 
Амерzщанце, амерички gyx, .менШаљиШеШ, амерички начин жи
воша и .миШЈЬења. 2. лингв. а. америчке особеносши ен"iлеско"i је
зика, особине америчко"i ен"iлеско"i. б. реч или израз йреузеш из 
америчко"i ен"iлеско"i. 

американизација ж gавање, OgH. йримање америчко"i обе
лежја, американизовање. 

американизирати, -изйрам и американизовати, -зујём 
евр. и неевр. gа(ва)ши (неко.ме, нече.му) америчко обележје, (у)чи
ниши ga неко, нешшо gобије америчко обележје, ЙоамеричиШи. 

• � се goби(ја)ши, йримиши, Йрu.маШи америчко обележје, аме
рички начин живоша и .мишљења, йонашаши се као Американац. 

американистика ж а. наука о америчкој варијанши ен"iле
CKO"i језика, америчкој књижевносши и кулШури. б. йроучавање 
изворних језика и кулшуре Америке. 

Американка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) 1. сшановница Америке, 
сшановница CjegUНJeHUx Америчких Држава. 2. разг. наша же
на йоврашница из Америке. 

американка ж(дат. -ки; ген. мн. -кй) 1. агр. а. врсша винове ло
зе Йорекло.м из Америке. б. врсша јабуке. в. врсша лубенице. 2. 
врсша кошнице америчко"i ШиЙа. 

амерички, -а, -о који се OgHOCU на Америку, својсшвен Аме
рици: � народ, � филм, � глумац, � стил живота. 

амерички прил. а. на амерички начин: � живети. б. са аме
ричким из"iоворо.м ен"iлеско"i језика: говорити �. 

аметист м грч. мин. врсша йолуgра"iо"i камена, обично ЈЬуби
часше боје. 

аметистtIи, -а, -о који се OgHOCU на амешисш, који је og аме
шисша: � камен, � прстен. 

амилаза ж физиол. ензu.м "iушшераче који раз"iрађује скроб и 
шеhер у желуцу. 

амид, амИда м а. у .мн.: jegUНJeНJa која (у Heop"iaHcKoj хе.мији) 
насшају замено.м jegHo"i воgониковО"i аШо.ма у .моле кулу амонија
ка аШо.мо.м .меШаља (у jg.: шакво jegUНJeНJe). б. у .мн.: gериваши 
који (у op"iaHcKoj хе.мији) насшају замено.м хиgроксилне "ipyue у 
карбоксилној "ipyuu amuho-"iруuом (NH2-"iруuом) (у jg.: шакво је
gUНJeНJe). 

амилалкоХ:ол (амйл-алв:охол) м нем. хем. јеgнохиgроксилни 
аљкохол са 5 yiљeHиKoвиX аШо.ма, УЈЬасша шечносйl, "iлавни са
сшојак ЙаШоке. 

амин узв. хебр. 1. завршна реч у хришhанско.м и јеврејско.м бо"iо
служењу која значи 'нека шако буgе, уисШину'. 2. (у прил. служби) 
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свршено, lошово; gосша: - Тако је и амин. 3. (у им. служби) м 
свршешан:, н:рај: доћи на -. • као - CUlYPHO, заисша, неминовно. 

аминати, -3.м неевр. в. аминоваШи. 

аминаm, -аша м онај н:оји све аминује, оgобрава. 

аминаmица ж она н:оја све аминује, оgобрава. 

аминаmки, -3., -о н:оји се OgHOCU на аминаше, својсшвен ами
нашu.ма. 

�минаmки прил. на аминашн:и начин, оgобравајуhи све без 
Йоlовора. 

аминовати, -нујём неевр. а. изlовараши или йеваши "амин", 
"амен". б. оgобраваши без йоlовора: - нечију женидбу. 

аминокиселина ж хем. у мн.: орlансн:е н:иселине н:оје сagрже 
jegHY или више amuho-lруаа (-NH2) (у jg.: шан:ва н:иселина). 

амнёзија и амнезија ж грч. мед. lубишан: йамћет-ьа (gелu.ми
чан или йошйун) за оgређено време или за оgређени саgржај: де
лимична -, потпуна -. 

амнестија ж грч. правн. йошйуно или gелu.мично ослобођет-ье 
og извршет-ьа изречене н:азне ан:шом највишеl OplaHa власши, йо
миловат-ье. 

амнестирати, -естИр3.м евр. и неевр. gелu.мично или йошйуно 
ослобоgиши, ослобађаши og извршет-ьа изречене н:азне, йомило
ваши. 

амнион м ГРЧ. анат. унушрашт-ьи омошач н:оји образује ембри
он виших н:ич.мет-ьан:а, воgет-ьан:. 

амо ПРИЛ. разг. а. за йравац, чесшо у u.мЙераШивној служби: 
овамо, на ову сшрану; еynр. тамо. - Дођи амо! б. за месшо: овgе, 
на овом месШу. - Кад нестане хране амо, доћи ћемо код вас. в. 
йри разврсшават-ьу, сврсшават-ьу нечеl: овgе, у ову lpyay, врсшу и 
сл. - Амо спадају и алкохолна пића, кафа и чај. • амо-тамо, та
мо-амо час на jegHY, час на gpyly сшрану, овамо-онамо: ићи та
мо-амо. нема (ту) ни тамо ни амо нема изврgават-ьа, он:олU;шат-ьа. 

амонијак м хем. безбојан lac ошшроl мириса (NНЗ>, н:оји на
сшаје йри pacaagaНJY азошних орlансн:их jegUНJeНJa. 

амонијаков, -а, -о и амонијачни, -3., -о н:оји се OgHOCU на 
амонијан:: - задах. 

Амор м лат. мит. 1. боl љубави н:оg сшарих PUМJbaHa. 2. (амор) 
у умешносши: мало йолубожансшво у лин:у н:рилашоl gечан:а с 
лун:ом (слично А.мору). 

аморал м ГРЧ.-лат. морална исн:вареносш, йошйуно оgсусшво 
морала, неморал. 

амор алан, -лна, -о ГрЧ. н:оји нема морала, н:оји је у суйрошно
сши с моралом, морално исн:варен, неморалан, йон:варен; еynр. 
моралан: - човек, - чин. 

аморализам, -зма м фил. iлеgишше н:оје Helupa вреgносш мо
рала. 

аморалист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица аморализма. 

аморално ПРИЛ. морално исн:варено, неморално, йон:варено: -
се понашати. 

аморалност, -ости ж особина oHola н:оји је аморала1i, морал
на исн:вареносш, неморалносШ. 

амортизација ж лат. 1. екон. а. йосшейено ошйисиват-ье ogpe
ђене суме новца на рачун снижават-ьа вреgносши u.мoвиHe зБОl 
НJeHol шрошет-ьа, хабат-ьа; новчани износ gохошн:а, сума н:оја се 
сшавља у йосебан фонg (аморшизациони фонg) н:ао ен:виваленш 
йошрошене вреgносши основних среgсШава. б. йосшейено ошйла
ћиват-ье gyla на раше, ошйлаша gуlорочних (инвесшиционих) или 
gржавних н:реgиша йушем ануишеша у јеgнан:u.м рашама: - ду
га. 2. йонишшават-ье, йонишшет-ье новчаних gон:уменаша, меница 
суgсн:u.м йушем: - исправе. 3. техн. ублажават-ье йошреса, вибра
ција на моШорнu.м возилu.ма и машинама. 

амортизациони (амортизацијскИ), -3., -о н:оји се OgHOCU на 
аморшизацију: - зајам, - план, - фонд. 

амортизёр, -ера м техн. уређај за ублажава7Ре йошреса и йо
слеgица ygapa н:оg мошорних возила и машина: механички -. 

амортизовати, -зујём (амортизИрати, -Изiip3.м) евр. и неевр. 1. 
екон. а. ошйлашиши, ошйлаhиваши (зајам, gyl) у рашама: - дуг. 
б. йонишшиши, йонишшаваши важет-ье менице, вреgносноl йа
йира и сл. суgсн:u.м йушем: - исправу. в. исйлашиши, исйлаhи
ваши обвезнице зајма у вреgносши на н:оју су изgаШе. 2. а. техн. 
ублажиши, ублажаваши йошрес н:оg мошорних возила. б. уой
шше ублажиши, смат-ьиши: - ударац. 8 - се 1. би(ва)ши исйла
ћен (о gyly, зајму и сл.). 2. ублажиши се, ублажаваши се (нЙр. о 
ЙоШресу). 

аморфан, -фна, -о ГрЧ. 1. а. МИН. н:оји нема н:рисшалну сшрун:
шуру: - минерал, - угљеник. б. н:оји је без оgређеНОl, сшалноl 
облин:а: - маса. 2. фиг. ugejHo неоgређен, безиgејан, неgефинисан. 

аморфно прил. без оgређеНОl облин:а, безоблично. 

аморфност, -ости ж а. својсшво oHola шшо је аморфно, ogcy
сшво н:рисшалне сшрун:шуре; неоgређеносш, несшалносш обли-
н:а, безобличносШ. б. фиг. ugejHa неоgређеносi1l, безиgејносШ. 

ампёр, -ера м физ. јеgиница за мерет-ье јачине елен:шричне 
сшрује (йрема u.мeHY фраНЦУСН:Оl физичара А.мЙера). 

ампеража ж физ. јачина елен:шричне сшрује нен:оl елен:шрич
Hol йошрошача изражена у aмЙepu.мa. 

амперметар и ампермётар, -тра м физ. инсшруменш за ме
рет-ье јачине елен:шричне сШрује. 

ампир, -ира м фр. 1. сшил у gен:орашивној и Йpu.мeт-ьeHoj 
умешносши и архишен:шури н:оји се развио у Найолеоново gоба. 
2. (у атриб. служби, у полусложеницама) н:оји је у сшилу амйи
ра (1): ампир-салон, ампир-столица, ампир-хаљина. 

ампирски, -3., -о н:оји се OgHOCU на амйир: - стил, - салон. 

амплитуда ж лат. 1. физ. највећа уgаљеносш og равношежноl 
йоложаја йри т-ьихат-ьу (н:лашна) или шаласном н:решат-ьу (чесши
ца). 2. фиг. а. расйон између gвеју н:рајт-ьих вреgносши; н:олебат-ье. 
б. йросшрансшво, ширина, oacel. 

ампула ж лат. а. фарм. хермешичн:и зашворена узана бочица 
с Шечнu.м лен:ом за убризlават-ье. б. iilрбушасша йосуgица og сша
н:ла, йорцулана или iлине за мирисе, уља и сл. 

ампутација ж лат. а. мед. хируршн:о, ойерашивно ун:лат-ьат-ье 
неизлечивих gелова Шела. б. фиг. оgвајат-ье gелова og целине. 

ампутацијски, -3., -о н:оји се OgHOCU на амЙуШацију. 

ампутирати, -У'гИр3.м евр. и неевр. а. (из)вршиши амйушаци
ју, хируршн:и ogcehu, оgсецаши: - ногу. б. фиг. разг. ун:лониши, 
ун:лат-ьаши, оgсшраниши, оgсшрат-ьиваши оно шшо је ЙоШребно. 

амузикалан, -лна, -о н:оји нема смисла за музин:у, н:оји нема 
слуха; фиг. шуй, неgаровиш за нешШо. 

амузикалност, -ости ж оgсусшво смисла за музин:у, оgсусшво 
слуха. 

амулет м лат. в. амајлија. 

амулетски, -3., -о н:оји се OgHOCU на амулеШ. 

амфибија ж (амфиб:йј, -ија м) грч. 1. зоол. живошит-ьа н:оја жи
ви и на н:ойну и у воgи, воgоземац. 2. бот. БUJbн:а н:оја расше и на 
Зе.мЈЬи и у воgи. 3. техн. мошорно возило (обично војно) н:оје се мо
же н:решаши и йО сувом и йо воgи. 4. фиг. улизи.ца, ЙолШрон. 

амфибијски, -3., -о н:оји се OgHOCU на амфибије: амфибијске 
животиње, амфибијске биљке, - возило. 

амфибрах м грЧ. књиж. И лингв. шросложна сшойа са cpegНJu.м 
gylu.м, OgH. наiлашенu.м слоlом између gва н:рашн:а слоlа. 

амфибраmки, -3., -о н:оји се OgHOCU на амфибрах. 

амфиоксус м зоол. риболин:а морсн:а живошит-ьица Amphio
xus lanceolatus, најнижи облин: н:ич.мет-ьан:а, са н:орgом умесшо 
н:ич.ме, н:ойЈЬача. 

амфитеатар, -тра м грч. 1. ошворено, ненашн:ривено йозори
шше или цирн:ус н:оg сшарих Грн:а и PUМJbaHa, са н:ружнu.м и йо
лун:ружнu.м сшейенасшо ЙосШављенu.м реgовu.ма сеgишШа. 2. 
gворана у облин:у амфишеашра (1); у йолун:руlу сшейенасшо йо- . 

ређана сеgишша у gворани (йозоришшу, слушаоници и сл.). 

амфитеатралан, -лна, -о н:оји u.мa облин: амфишеашра: -
дворана. 
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амфитеатрално прил. у облику а..мфиШеаШра: � поређана 
седишта. 

амфора и амфора ж грч. аншичка 'iлинена aocyga, крча'i ја
јасшо'i облика уска 'iрлиliа и са gве gршке (за жишо, вино, УЈЬе и 
@} 

. 

анабаптизам, -зма м грч. ист. хришliанско рели'iиозно учење, 
йокреш који је за'iоварао йоновно кршшење оgраслих. 

анабаптист(а), -ё м (ми. -сти) apuaagHUK, слеgбеник анабай
Шиз.ма. 

анабаптистичкй, -а, -о који се OgHOCU на анабайшисше и 
анабаЙШиза..м. 

анабаптисткиња ж йрийаgница, слеgбеница анабаЙШиз.ма. 

ана био за ж грч. биол. сйособносш неких БUJbних и живошињ
ских ор'iаниза..ма ga йреживе велике x.nagHolie, врућине или суше 
са .минимално.м живоШно.м акшивношliу и ga у оg'iоварајуliим 
йовоЈЬНим условима йоново оживе (нйр. зимски сан KOg живо
шиња или йрикривени живош се.мена KOg БUJbака). 

анаграм м грч. реч gобијена Йре.мешШање.м слова или сло'iо
ва gpy'ie речи или чиШање.м обрнушим pegoM, Йре.меШаљка (нЙр. 
pag - gap, Дара - Paga): саставити �. 

анаграмнй и анаграмскй, -а, -о који се OgHOCU на анаУра..м: 
� загонетка. 

анаконда ж зоол. оУро.мна воgена шройска з.мија неошровни
ца Eunectes murinus из Йор. Boidae. 

анакрон- в. анахрон-. 

аналгезија ж грч. мед. неосеiilJЪивосш на бол йри йошйуној 
свесши йроузрокована оБОЈЬење.м или уЙОШребо.м анал'iеШика. 

аналгетик м мед. среgсшво за ублажавање бола. 

аналгетскй, -а, -о који се OgHOCU на анал'iезију и анал'iеши
ке: � средство. 

анали м ми. лат. сйиси у којима се gо'iађаји излажу хроноло
шким pegoM, леШоЙиси. 

анализа ж грч. а. научни .мешоg йроучавања рашчлањива
ње.м целине; еупр. синтеза. б. хем. скуй ойерација којима се исйи
шује og че'iа се нека смеса или јеgињење сасшоји (квалитативна 
�) или у којој сраз.мери саgржи aojegUHe сасШојке . (квантитатив
на �) . в. свесшрано раз.маШрање: � књижевног дела, � ликова. 
• математичка - мат. geo .маШе.маШике који се бави израчунава
ње.м бесконачно .малих величина. спектрална � хем. скуй йосшу
йака за оgређивање сасшава неке .маШерије йо.моћу сйекшра све
iilлосши коју .маШерија е.миШује или аЙсорбује. 

анализатор м 1. онај који анализира, који йримењује анали
зу, аналиШичар. 2. а. инсШру.менШ, уређај за анализу: спектрал
ни �. б. физ. Йриз.ма за исйишивање йоларизоване свеiilлосШи. 

анализаторскй, -а, -о који је склон анализирању: � способ
ност, � дар. 

анализаторски прил. са gapoM за анализирање. 

анализирати, -изйрам (анализовати, -зујём) евр. и иеевр. 
(из)вршиши анализу, йроучиши, йроучаваши йоgробно, gешаљ
ним рашчлањивање.м: � књижевно дело. 

аналист(а), -ё м (ми. -сти) йисац анала, леШоЙисац. 

аналистика ж pag на йисањУ анала, леШоЙиса. 

аналисrичкй, -а, -о који се OgHOCU на аналисшику и анали.сШе. 

аналитика ж (дат. -ици) а. наука о анализи сазнања. б. мат. 
gео 'iео;м,ешрије који йроучава 'iео.меШријске облике Йо.моћу ал'iе
бре и .маШе.маШичке анализе. 

аналитичан, -чна, -о в. аналuшичкй (1). 

аналитичар м онај који се служи .мешоgо.м анализе; онај ко
ји је склон аналиШичко.м расуђивању. 

аналитичкй, -а, -о 1. а. који се служи анализо.м, који се за
снива на анализи: � суд, � метода. б. који йоказује склоносш за 
анализу: ":' дух. 2. који се OgHOCU на аналишику: � геометрија, 
хемија. 

аналитички ПРИЛ. на аналишички начин, са склоношliу за 
анализу: � испитати. 

аналитичност, -ости ж особина оноУа који је аналишичан, 
оноУа шшо је аналиШично. а. сйособносш йровођења анализе. б. 
йрожешосш анализо.м: � текста, � става. 

аналнй, -а, -о лат. аиат. који се OgHOCU на анус, ч.мар, ч.марни: 
� отвор. 

анално ПРИЛ. йуше.м ч.мара, йреко ч.мара: � општити. 

аналоган, -гна, -о који има сличносши са нечим gру'iим, сли
чан; оg'iоварајуliи, aogygapaH: � облик. 

аналогизирати, -изйрам (аналогисати, -иmём) евр. и иеевр. 
извесши, извоgиши анало'iије, објасниши, објашњаваши анало
Уијо.м. 

аналогија ж ГРЧ. а. сличносш, сроgносш; ЙоgуgарносШ. б. 
ЛИИГВ. йрила'iођавање језичких (f,ра..маШичких) облика, обично 
ређих Йре.ма чешliима (нЙр. пењати се .месШо пети се Йре.ма пе
њем се и СЛ. , жњети .месШо жети Йре.ма жњем и СЛ.). 

аналогйјскй, -а, -о в. аналошки. 
аналогно ПРИЛ. на аналоf,ан начин, слично, aogygapHo: � то

ме, � поступити. 

аналогност, -ости ж својсшво oHof,a шшо је аналоf,но. 

аналоmкй, -а, -о који се OgHOCU на аналоf,ију, који се засни
ва на аналоf,ији: � облик. 

аналоmки ПРИЛ. на аналошки начин, йо аналоf,ији: � посту
пити. 

аналфабет, -а и аналфабет, -ета м (ми. -ти м), аналфабе
та и аналфабета м (ми. -те ж) ГРЧ. разг. а. нейисмена особа. б. фиг. 
несшручно лице, незналица, несШручњак. 

аналфабетизам, -зма м неЙис.меносШ; фиг. несШручносШ. 

аналфабеткиња и аналфабеткиња ж жена аналфабеШа. 
аналфабетскй и аналфабетскй, -а, -о који се OgHOCU на 

аналфабеше: � течај. 

аналфабетски и аналфабетски ПрИЛ. на аналфабешски на
чин, као аналфабеша; незналачки: � написати. 

анамнсза ж ГРЧ. мед. йоgаци о раније.м зgравсШвено.м сшању 
болесника и околносшима које су йрешхоgиле gашо.м сшању; 
исшорија болесШи. 

анамнестичкй, -а, -о који се OgHOCU на ана..мнезу: анамне
стички подаци. 

ананас м бот. шройска БUJbка Ananas sativus, која има сочне, 
.месна ше йлоgове йријашноf, укуса и .мириса; йлоg ше биЈЬке. 

ананасов, -а, -о који се OgHOCU на ананас, који је og ананаса: 
� COK. 

анархизам, -зма м 1. пол. йокреш који с.маШра ga је gрушшве
ни развишак условЈЬен аЙсолуШно.м слобоgо.м личносши и зашо 
Hef,upa исшоријски значај и улоf,у gржаве и йолишичких усшано
ва. 2. анархија, безвлашliе; са..мовОЈЬа. 

анархија ж ГРЧ. 1. оgсусшво ушврђеноf, йорешка и свакоf, уйра
вЈЬања, безвлашliе; разузgаносiil, са..мовОЈЬа; Hepeg, хаос (у gpy
шШву). 2. фиг. сшихијносш у осшваривању нечеf,а, оgсусшво opf,a
низованосш,и, gезор'iанизованосш, йошйуни Hepeg, хаошичносш и 
нейошшовање икаквих Йравила. 

анархист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник анархиз.ма. 

анархистичкй, -а, -о (анарmстичан, -чна, -о) који се OgHO-
си на анархиза..м и анархисШе. 

анархистички ПРИЛ. на анархисшички начин, као анархисШи. 

анархисткиња ж жена анархисШа. 

анархичан, -а, -о својсшвен анархији, хаошичан, неор'iанизо
ван, несређ.ен; неgисциЙЛинован. 

анархично ПРИЛ. на анархичан начин, хаошично, Heopf,aHU
зовано, несређено; неgисциЙЛиновано. 

анархичност, -ости ж својсшво и сшање oHof,a шшо је анар
хично, хаошичносiil, неор'iанизованосш, несређеносш; безвлашliе, 
анархија. 
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анархо- йрефи�соиg са Зlючењем 'анархични': анархолибе
рализам, анархосиндикализам и др. 

анархолиберал, -зла м за'f,оворни�, йрисшалица анархоли
берализма. 

анархолиберализам, -зма м пол. шенgенције и схвашања ga 
gрушшво шреба ga се развија сйоншано, без иншервенција op'f,a
низованих йолишич�их cHa'f,a (�ao виg суйрошсшавЈЬања (jeg
но)йаршијс�ој влаgавини). 

анархолибералистичкй, -а, -о �ojи се OgHOCU на анархоли
берализам и анархолиберале. 

анархосиндикализам, -зма м пол. мало'f,рађанс�а сшруја у 
раgнич�ом йо�решу насшала uog ушицајем анархизма �pajeм 
XIX и йочеш�ом хх вe�a �oja смашра ga раgнич�а �ласа може 
извршиши социјалну револуцију e�OHOMC�OM борбом cUHgu�a
ша (без йолишич�их ор'f,анизација). 

анархосиндикiшист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица анархо
синgи�ализма. 

анархосиндикалистички, -а, -о �ojи се OgHOCU на анархо
синgи�алисше и анархосинgи�ализам: � покрет. 

анасон, -она м бот. в. анис. 

анатема ж грч. а. иС�ЈЬучење из вepc�e зајеgнице; йро�леш
сшво јереши�а �oje изриче цp�вa иС�ЈЬучењем из вepc�e зајеgни
це: бацити анатему. б. фиг. �лешва, ошшра ocyga, y�op. • - га би
ло йро�леш био. 

анатемисати, -ишем (анатемизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
иС�ЈЬучи(ва)ши из цp�вeHe зајеgнице, бациши, бацаши анаше
му, йро�леши, йро�лињаши; фиг. разг. ошшро осуgиши, осуђива
ши; йро"iласиши, йро"iлашаваши нейожеЈЬНим, неЙоgобним. 

анатемнйк и анатемњак м 1. нечасшива сила, зао gyx, ђа
во. 2. онај �ojиje заслужио анашему, йро�лешни�; зао чове�, не
ваљалац. 

анатом м онај �ojи се бави анаШомијом. 

анатомизирати, -изйрам евр. и неевр. gешаљно, йоgробно 
анализираши, рашчланиши, рашчлањиваши go gеШаља. 

анатомија ж 1. Hay�a о 'f,рађи живих ор'f,анизама: � човека. 
2. фиг. gешаљна анализа, рашчлањивање. 

анатомски, -а, -о �ojи се OgHOCU на анашомију: � структура, 
� опис, � атлас. 

анатомски ПРИЛ. са сшановишша анашомије: � испитати. 

анафора ж ГрЧ. КЊИЖ. йонавЈЬање исших речи на йочеш�у уза
сйlойних сШихова. 

анафорскй, -а, -о �ojи се OgHOCU на анафору: � почетак. 

анахронизам, -зма м ГрЧ. 1. оно шшо није у gyxy времена, 
шшо је засшарело, Йреживело. 2. 'f,реш�а у хроноло'f,ији gО'f,ађаја, 
смешшање сшвари и gО'f,ађаја у неоg'f,оварајуhе, йо'f,решно време. 

анахроничан, -чна, -о �ojи није у gyxy времена, йреживео, 
засШарео. 

анахронично ПРИЛ. у нес�лаgу са савременим сшањем, йре
живело, засШарело. 

анационалан, -лна, -о �ojи нема национално'f, осећања, не
националан; �ojи је без нароgносши, без национално'f, обележја. 

анационалност, -ости ж (анационалИзам, -зма М) својсшво 
oHo'f,a �ojи је анационалан, oHo'f,a шшо је анационално. 

ангажир- в. ан'f,ажов-. 

ангажман, -ана М фр. 1. зайослење, намешйlење ("iлумаца, йе
вача и сл.) на оgређено време йо у'f,овору. 2. ан'f,ажовање, учешhе 
у He�oj gелашносши, а�шивносши, йрихвашање He�e обавезе, за
gужења: � писца. 3. вој. узимање учешhа у борби. 4. ула'f,ање �a
йишала, инвесШиција. 

ангажовано прил. узимајуhи a�йlивHo учешhе у He�oj a�цujи. 

ангажованост, -ости ж сшање oHo'f,a �ojи је ан'f,ажован. 

ангажовати, -жујем евр. и неевр. 1. йримиши, йримаши, узе-
ши, узимаши у службу uog у'f,овором, зайослиши, заЙОШЈЬаваши: 

� глумца. 2. йо�ренуши, йо�решаши на He�y а�шивносш, заgо
би(ја)ши за нешйlо. 3. увући, увлачиши у обавезу, обавез(ив)аШи. 
4. вој. уйошребиши, уйошреБЈЬаваши у борби: � војску. 5. уложи
ши, ула'f,аши, уйошребиши, уйошреБЈЬаваши за He�y сврху: � 
средства, � новац, � капитал. 6. обузеши, обузимаши, зао�уйи
ши, заО�УЙЈЬиваши, (за)иншересоваши: � чула, � пажњу. 7. 
йоз(и)ваши у U'f,py gaмy. _ � се а. заузеши се, заузимаши се, за
ложиши се, зала'f,аши се o�o нече'f,а: � се у предузећу. б. (у)меша
ши се, узеши, узимаши учешhа у He�oj a�циjи: � се у борби. 

ангелика ж в. анђели�а. 

ангйн, -ина М (ми. 0) лат. вpcйla 'f,усшо'f, йамучно'f, йлашна за ја
сшу�е, инлеШ. 

ангина ж лат. мед. зайаљење �pajHи�a; зайаљење жgрела и 
'f,рла. • - пекторис шеш�о срчано оБОЈЬење са найаgима болова у 
йреgелу срца услеg ошшеhења �opOHapHиx �pвHиx суgова. 

ангиологија ж ГрЧ. Hay�a о �pвHим суgовима. 

англизам, -зма м в. ан"iлицизам. 

англизирати, изйрам (англизовати, -зујем) евр. и неевр. на
мешнуши, намешаши ен"iлес�ијези�, нароgносш и �улшуру gpy
'f,им нароgима (йо)ен"iлезиши, Йоен"iлезиваШи. _ � се gоби(ја)ши 
ен"iлес�о обележје, йоен"iлези(ва)ши се. 

англиканац, -нца (англикан, -ана) м upuuagHU� ан"iли�ан
c�e цp�вe. 

англикански, -а, -о у ИЗр. - црква ен"iлес�а gржавна йроше
сшаншс�а цp�вa. 

англиканство е gржавна йрошесшаншс�а рели'f,ија у Ен"iле
c�oj. 

англист(а), -е м (ми. -сти) сшручња� �ojи се бави ан"iлисШи�ом. 

англистика ж Hay�a о ен"iлес�ом јези�у, �њижевносши и �ул
Шури. 

англистичкй, -а, -о �ojи се OgHOCU на ан"iлисши�у и ан"iли
сше: � катедра, англистичке студије. 

англисткиња ж жена ан'f,лисШа. 

англицизам, -зма м ЛИНГВ. особеносш ен"iлес�о'f, јези�а, реч 
или израз йреузеш из ен"iлес�о'f, јези�а. 

англо- йрефи�соиg са значењем 'ен"iлес�и': англо-амерички 
савез, Англоамериканци, Англосаси итд. 

Англоамериканац, -нца м 1. Aмepи�aHaц ен"iлес�о'f, йоре
�ла. 2. (Англо-американци мн.) Ен"iлези и Aмepи�aHци узеши 
зајеgно. 

англоамерички, -а, -о �ojи се OgHocu на Ан"iлоамери�анце. 

англо-америчкй, -а, -о �ojи се OgHOCU наАн"iло-амери�анце. 

англоман, -а и англоман, -ана м онај �ojи воли, цени и уз-
gиже све што је ен"iлес�о. 

англоманија ж лат.-ГРЧ. йрешерано узgизање све'f,а шшо је ен
"iлес�о. 

англомански, -а, -о �ojи се OgHOCU на ан"iломане. 

Англосаксонац, -нца (Англосас, -а) м 1. у МН.: шири назив 
за Ен"iлезе и upuuagHu�e оних Hapoga чији йрецu:йошичу из Бри
йlaHиje и чији је машерњи јези� ен"iлес�и (у jg.: upuuagHU� ших 
Hapoga). 2. у МН.: 'f,epMaHc�a йлемена �oja су у V и VI вe�y upogp
ла у Бришанију (у jg.: upuuagHU� ших ЙЛемена). 

англосаксонскй (англосаскй, -а, -о) �ojи се OgHOCU на Ан
"iлоса�сонце, ogH. Ан"iлосасе: � језик, � књижевност. 

англофил, -а и англофйл, -ила м лат.-ГРЧ. йријашеЈЬ Ен"iле-
за и ЈЬубишељ све'f,а шшо је ен"iлес�о. 

англофйлскй, -а, -о �ojи се OgHOCU на ан"iлофиле. 

англофилство е узgизање, обожавање све'f,а шшо је ен"iлес�о. 

англофоб, -а и англофоб, -оба м лат.-ГРЧ. чове� �ojи мрзи Ен-
"iлезе и све шшо је ен"iлес�о. 

англофобија ж нейријашељс�о расйоложење йрема Ен'f,ле
зима и свему шшо је ен"iлес�о. 

англофопски, -а, -о �ojи се OgHOCU на ан"iлофобе. 
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ангора ж 1. (мн. 0) свиласiilа вуна og a1-liОрСке козе; шканина 
og ше вуне; КРЗ1-l0 a1-liОрСкоi зеца; шканина og gлака iiloia КРЗ1-lа. 
2. Йас.мина живоiilиња са свиле1-lкасiilом меком gлаком: a1-liop
ска мачка; a1-liОрСка коза; a1-liОрСКU зец. 3. (у полусложеницама, 
у атриб. служби) a1-liОрскu: ангора-мачка, ангора-кунић. 

ангорка ж a1-liОрСка мачка. 
ангорскй, -8., -о који се og1-l0СU на A1-lropy (ipag у Малој Ази

ји), којије йореклом из A1-lrope: � коза, � мачка, � зец; � ткани
на, � Byнa. 

ангро прил. фр. трг. на велико, у великим количи1-lама (Kag је 
реч о iilрiови1-lи): куповати �, продавати �. • лагати на - разг. йре
шераН0 лаiаiilи. 

ангстрем м физ. јеgи1-lица за gужи1-lУ свеiilлОС1-lих iilаласа (Л), 
jeg1-lака gесеiilомилиО1-lиiilом gелу милимеiilра. 

андалузйт, -ита м мин. йолуgраiи камен велике iilврgоhе 
(apupog1-lU силикаiil алуми1-lијума). 

анданте прил. итал. муз. а. ОЗ1-lака за умереН0 брз iilемЙо. б. (у 
им. служби) м (ретко у мн. с) сшав у музичкој комйозицији који 
се извоgи шим iilемЙом. 

андерграунд и андерграунд м енгл. алiilеР1-lаiilив1-lи йокреiil 
у умеШН0сши, юьижев1-l0сiilи, музици, сiilилу живоiilа и сл. на
сшао cpegU1-l0М хх века на 3aaagy и уйерен йрошив власiilи. 

андрагог м сiilручњак који се бави a1-lgраiоiuјом. 
андрагогија ж грч. наука која се бави ogiojeM и образовањем 

оgраслих JЬygu, aegaioiuja оgраслих JЬygu. 
андрагошкй (андрагогйјскй), -8., -о који се og1-l0СU на a1-lgpa

ioiujy и a1-lgpaioie. 

андрагошки (андрагогйјски) прил. са сiilа1-l0вишiilа a1-lgparo
"ије. 

андрак м пере. ђаво, враi. • ког(а) андрака разг. (у љушњи) за
шiilО, збоr чеiа. 

андро- грч. йрефиксоиg који З1-lачи 'човечји, JЬygCKU, мушки': 
андрогамија, андрологија, андрофобија итд. 

андрогенеза ж грч. биол. развиiilак јајне hелије акшивиране 
сйермијем без суgеловања же1-lскоi 1-lуклеуса. 

андрогйн, -Ина м грч. gвОЙОЛ1-lа особа, хермафроgиiil. 
андрогинија ж а. анат. и зоол. gвОЙОЛ1-l0Сш, хермафроgиiilи

зам. б. бот. йојава мушких и же1-lских цвешова зајеg1-lО. 
андролог м 1-lаУЧ1-lик који се бави а1-lgролоiијом. 
андрологија ж грч. наука која се бави сйречавањем йрераН0т, 

сшарења, особиiilо KOg мушкараца. 
Андромеда ж аетр. северН0 сазвежђе ЙОЗ1-lаiilо йо сйирал1-l0ј 

ма"iли1-lи, iалаксији. 
андрофобија ж ГРЧ. болеС1-lи сшрах og мушкараца. 
андроцефал, -ала м ГРЧ. живоiilиња с JЬygCKOM "iлавом (сфи1-l-

ia и сл.). 

анђелак, -лка и анђелић, -а м geM. и хиЙ. og анђео. 
анђелскй и анђелскй, -8., -о в. анђеОскЙ. 
анђелски и анђелски ПРИЛ. в. анђеОски. 
анђелчић, -а м, анђелче и анђелче, -ета с geм. и хиЙ. og 

анђео. 
анђео, -ела м ГРЧ. а. у хришhа1-lској релиiији 1-laiilapupog1-l0 

бесiilелеС1-l0 крилашо 1-lебеско биhе у JЬygCKOM облику; чувар, из
бавиiilељ. б. фиг. безазле1-lа, невина љуйка особа; оличење љуu
косши, gоБРОiilе и узвише1-l0сiilи. • - чувар 1) в. анђео (а). 2) разг. 
0нај који йревише бgи 1-lag неким. - Она је Марков анђео чувар. 

анђеоскй и анђеоскй, -8., -о који се og1-l0СU на а1-lђеле, свој
сшвен а1-lђелима: � лице, � поглед. 

анђеоски и анђеоски ПРИЛ. на а1-lђелски 1-lачи1-l, као анђео: 
� изгледати, � гледати. 

анђеоче, -ета с в. а1-lђелче. 
анегдота и анегдота ж ГРЧ. крашка, gуховиiilа, забав1-lа йри

чица о неком за1-lимљивом gОiађају, обиЧ1-l0 из живоiilа неке З1-lа
менише лиЧ1-l0сiilи. 

анегдотист(а), -ё м (мн. -сти) в. а1-lеrgоiilичар. 

анегдотица и анегдотица ж geм. og a1-leigoiila. 

анегдотичан, -чна, -о који је у gyxy a1-leigoiile, као у a1-leigoiilu. 

анегдотичар м 0нај који йрича или йише a1-leigoiile. 

анегдотичност, -ости ж својсшво o1-loia шiilо је a1-lеigоiilиЧ1-l0. 

анегдотскй и анегдотскй (анегдотнй), -8., -о који се og1-l0СU 
на a1-leigoiily, каракiilерисiilича1-l за a1-leigoiily. 

анегдотски и анегдотски (анегдотно) ПРИЛ. у a1-lеrgоiilском 
сiilилу. 

а некмоли везнички израз в. а камоли. 

анекс м лат. йосеба1-l gogaiilaK, йрилоr уз какав йравни gOKY
менш (уrовор, заКО1-l, уреgбу и сл.): � уговора. 

анексија ж фр. 1-lасил1-l0 йрийајање, йрисвајање шеришорије 
jeg1-le gржаве og сшране gpyre gржаве: � Босне и Херцеговине. 

анексионй (анексйјскй), -8., -о који се og1-l0СU на анексију: � 
криза. 

анексионизам, -зма м лат. йолиiilика йрисвајања шуђих ше
р и шорија. 

анексионист(а), -ё м (мн. -сти) йрисiilалица a1-lексиО1-lизма, 
анексије. 

анексионистичкй, -8., -о који се og1-l0СU на анексионисше и 
a1-lексиО1-lизам, својсшвен анексионисшима: � тежња. 

анектирати, -ектйр8.м евр. и неевр. (из)вршиiilи анексију, на
сил1-l0 йрисвојиши, йрисвајаши шуђу ШериШорију. 

анемија ж грч. а. мед. обољење услеg с.мање1-l0r броја еришро
циша и с.мањене количи1-lе хемо"iлоби1-lа у крви, малокрв1-l0Сш, сла
бокрв1-l0сiil. б. фиг. 1-lеgосшашак йолеша, млиiilавосш, мрШвило. 

анемичан, -чна, -о а. који болује og анемије, малокрва1-l; 
блеg. б. фиг. 1-lеизразиiil, слаб, безизражаја1-l: � поезија. 

анемичар м 0нај који болује og анемије. 

анемично ПРИЛ. а. са З1-lацима анемије, малокрв1-l0; блеgо: из
гледати �. б. фиг. млиiilаво; слабо, 1-lеизразиiilо. 

анемичност, -ости ж сшање 01-l0ra који је а1-lемича1-l, мало
крвН0СШ, слабокрв1-l0сiil; особи1-lа 01-l0ra шiilо је a1-lемиЧ1-l0. 

анемо- ГРЧ. йрефиксоиg који З1-lачи 'вешрени, вешро-': анемо
метар, анемостат. 

анемомётар и анемометар, -тра м ГРЧ. сйрава за мерење бр
зи1-lе и јачи1-lе вешра, веШромер. 

анемостат м ГРЧ. сйрава за йровешравање ЙросШорија. 

анестезија ж ГРЧ. мед. йоiilЙУ1-lа или gелимиЧ1-lа неосешљи
восш Opra1-luзма изазва1-lа ошшеhењем 1-lерв1-l0r сисшема или йри
меН0М а1-lесiilешика (у xupypruju); изазивање овакве 1-lеосеШљиво
сши а1-lесшешицима apeg хируршке захваше, 1-lаркоза: локална �, 
опmта (тотална) �. 

анестезиолог м лекар сйецијалисiilа за a1-lеСiilезију. 

анестезиологија ж rpa1-la меgици1-lе која се бави извођењем 
а1-lесiilезије болеС1-lика apeg оЙерацију. 

анестезиолошкй, -8., -о који се og1-l0СU на а1-lесiilезиолоrе и 
а1-lесiilезиолоrију: � скуп. 

анестезиолошки ПРИЛ. а1-lесiilезиолошком MeiilogoM; са сша-
1-l0вишiilа а1-lесiilезиолоiије. 

анестезирати, -езйр8.м евр. и неевр. (из )вршиiilи, извесiilи, uз
воgиiilи а1-lесiilезију (у)чи1-lиiilи 1-lеосеШљивим йрема боловима. 

анестетик м мед. среgсiilво, лек за ублажавање или ogciilpa
њивање бола: локални �. 

анестетичкй (анестетичнй), -8., -о који изазива а1-lесiilезију: 
� средство. 

анестетички ПРИЛ. као анесшешик: деловати �. 

анилйн, -ина м нем. хем. безбој1-lа ошровна iilеЧ1-l0сiil која се 
уйоiilребљава за йроизвоgњу боја и лекова. 

анилйнскй, -8., �o који се og1-l0СU на а1-lили1-l: � боје. 
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анималан, -лна, -о лат. -који йошиче og живошшьа; својсшвен 
живошињама, живошињс-ки, чулан, йушен: � храна; � нагон, � 
задовољство. 

анимализам, -зма м 1. живошињс-ки Ha'ioHU, живошињс-ки 
йосшуйци; йрешерана чулносш, йушеносш без емоција (својсшве
на живоШињама). 2. обожавање, -кулш живошиња -коg Йpu.ми
шивних Hapoga. 

анимiшист(а), -ё м (ми. -сти) у.меШни-к -који сли-ка или ваја 
живоШиње. 

анималистички, -а, -о -који се OgHOCU на ани.малисШе. 

анималистички прил. на анu.малисШич-ки начин, у aHu.мa-
лисШич-ко.м сшилу. 

аниммисткиња ж жена анu.малисШа. 

анимално прил. -као живошиња, живошињс-ки; чулно, ЙуШено. 

анималност, -ости ж особина oHo'ia шшо је анu.мално, живо-
шињс-ка својсшва, живошињс-ка apupoga, с-клоносш оно.ме шшо 
је живошињс-ко; чулносш, ЙуШеносШ. 

аниматни, -а, -о у изр.: аниматне именице лингв. и.менице -ко
је означава ју биhа. 

анимато прил. итал. муз. озна-ка Ше.мЙа: живо, ваш рено, заносно. 

аниматор м лат. 1. онај -који йоgсшиче на нешшо, йо-крешач; 
онај -који aHu.миpa, оgушевЈЬава не-ко'iа за -кулшурне, забавне и 
сл. gелашносши: � културе. 2. филм. цршач йочешних и завр
шних йо-креша у црШано.м филму. 

аниматорски, -а, -о -који се OgHOCU на анu.маШоре. 

анимација ж лат. 1. йоgсшре-кавање, йоgсшицање, оgушевЈЬа
вање (не-ко'iа) за не-ку gелашносш (-кулшурну, забавну и сл.). 2. 
захваши анu.маШора у црШано.м филму. 

анимизам, -зма м лат. а. Йрu.миШивно веровање ga све у йри
pogu (живошиње, БUJb-ке, Йреg.меШи) u.мa gушу. б. иgеалисшич-ко 
схвашање ga је gуша основ све'iа .маШеријално'i. 

анимирани, -а, -о у изр. - филм цршани или луш-карс-ки 
филм CHUМJbeH aHu.миpaњe.м, "оживЈЬавање.м" цршежа или лу
Ша-ка. 

анимирати, -имйрам евр. и неевр. а. оgушевиши, оgушевЈЬа
ваши (за нешшо), йоgсшаhи, йоgсшицаши (на нешшо): � масе. б. 
забавиши, забавЈЬаши, развесели ши, увеСеЈЬаваши: � слушаоце. 

анимир-дама ж жена зайослена у бару -која забавЈЬа 'iосше 
навоgеhи их на шшо већи Шроша-к. 

анимист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица анu.миз.ма. 

анимистички, -а, -о -који се OgHoCU на анu.мизам и aHu.ми
сше: � схватање. 

анимозан, -зна, -о лат. рђаво, не'iашивно, нейријашеЈЬс-ки 
расйоложен йрема не-ко.ме, нече.му. 

анимозитёт, -ета м лат. не'iашивно, нейријашеЈЬС-КО расйоло
жење йрема не-ко.ме или нечему; .мржња, о'iорчење, анu.мозносШ. 

анимознбст, -ости ж gушевно сшање oHo'ia -који је анu.мозан; 
нейријашеЈЬсшво, .мржња, о'iорчење. 

анис м лат. бот. јеgно'iоgишња биЈЬ-ка Pimpinela anisum из ф. 
шшишар-ки (Umbelliferae), чији се аро.маШични йлоgови -кори
сше -као зачин и у .меgицини. 

анјон, -она м физ. не'iашивно наеле-кшрисани јон -који се -кре
ће Йре.ма aHogu. 

анкер м нем. -кошва, cugpo. 

анкета ж фр. исшраживање, исйишивање, йри-куйЈЬање .ми
ШЈЬења og веhе'i броја лица pagu сазнавања њихових сшавова о 
не-ко.м a-кШуелно.м ЙиШању. 

анкетар, -ара м 1. онај -који врши, сйровоgи ah-кеШу. 2. уче
сни-к у ан-кеши, исЙиШани-к. 

анкетирати, -етйрам евр. и неевр. (из)вршиши, сйровесши, 
сйровоgиши ан-кешу, исйиш(ив)аши, исшражи(ва)ши йуше.м ан
�еШе. 

анкетни, -а, -о -који се OgHOCU на ан-кешу: � комисија, � ли
стић. 

анксиозан, -зна, -о лат. gубоко узнемирен; обузеш вели-ко.м, 
Шрајно.м сШреЙњо.м: � стање; � болесник. 

анксиозност, -ости ж пеих. сшање oHo'ia -који је ан-ксиозан, бо
лесно осећање сшраха, сШреЙње. 

анласер м нем. еле-кшрични уређај за сшавЈЬање у йо-креш .мо
шора, .мали еле-кШро.моШор -који се найаја сШрујо.м из а-ку.мула
шора, сШарШер. 

анода ж ГрЧ. физ. йозишивна еле-кшроgа; еупр. катода. 

анодни, -а, -о -који се OgHOCU на aHogy: � батерија. 

аномалија и аномалија ж ГрЧ. оgсшуйање og нор.мално'i, og 
йравила, за-конишосши, неЙравилносШ. 

анониман и анониман, -мна, -о ГрЧ. -који је без йошйиса 
аушора, нейошйисан; нейознаш, безu.мен: � писмо; � сликар. 

анонимац, -мца м aHoHu.мHa особа, aHOHu.мyc (2). 

анонимно и анонимно ПРИЛ. без йошйиса, нейошйисано; не
йознашо, безu.мено. 

анонимност, -ости ж својсшво oHo'ia -који је aHoHu.мaH, oHo'ia 
шшо је aHoHu.мHo: сачувати �. 

анонимус м грч. 1. аушор (не-ко'i gела, Йис.ма и сл.) -који с-кри
ва своје u.мe, нейознаши ауШор. 2. особа -која нема u.мe, у'iлеg, ре
йушацију у јавносши, у јавносши нейознаша особа. 

анонса ж фр. о'iлас у новинама. 

анонсирати, -онсйрам евр. и неевр. о'iласиши, о'iлашаваши у 
новинама. 

ан органски и аноргански, -а, -о ГрЧ. -који се ogHOCU на не
живу apupogy, неор'iанс-ки: � хемија. 

анорексија ж мед. 'iубиша-к айешиша, безразложни сшрах og 
jegeНJa -који gовоgи go вели-ко'i, чесшо и фашално'i 'iубиш-ка шеле
сне Шежине. 

анорексичар м особа оболела og аноре-ксије. 

анорексичарка женс-ка особа оболела og аноре-ксије. 

ансамбл м фр. 1. у.меШнич-ка извођач-ка 'ipyaa, сасшав, шру-
йа ('iлу.маца, .музичара, ЙЛесача). 2. женс-ки �о.мЙЛеШ, хаљина 
(су-кња или йаншалоне) и -кайуш og исше ш-канине и сл.: � за 
плажу. 

антагонизам, -зма м ГрЧ. узајамна нешрйеЈЬивосш, нейрија
ШеЈЬсшво; суйарнишшво; неЙо.миРЈЬива суйрошносш, ойречносш 
ugeja: � радничке класе и буржоазије, изазвати нечији �. 

антаroнист(а), -ё м (ми. -сти) йрошивни-к, нейријашеЈЬ; суйар
ни-к, Ша-к.мац. 

антагонистички, -а, -о -који се OgHOCU на анша'iонизам и ан
ша'iонисше, нейријашеЈЬс-ки; суйарнич-ки: � однос. 

антагонистички ПРИЛ. са анШа'iониз.мо.м, нейријаШеЈЬс-ки, су
Йарнич-ки. 

антанта ж фр. сЙоразу.м, савез из.међу gржава. • Велика - ист. 
савез Ен'iлес-ке, Русије и Францус-ке за вре.ме 1 свешс-ко'i раШа. 
Мала - ист. савез бивше Краљевине ЈУ'iославије, Ру.муније и Че
хословач-ке из.међу 1 и II свешс-ко'i раШа. 

Антарктик м ГрЧ. обласш о-ко Јужно'i Йола. 

антарктички, -а, -о -који се OgHocu на Аншар-кши-к, -који йри
aaga Аншар-кши-ку: � континент, � клима. 

антедатирати, -атйрам евр. и неевр. лат. в. анШиgаШираШи. 

анте на ж лат. 1. физ. найрава, жичани йровоgни-к за оgаши
ЈЬање и Йpu.мaњe еле-кШро.ма'iнеШних шаласа: телевизијска �, 
предајна �, пријемна �, собна �, сателитска �. 2. зоол. члан-кови
ши йо-крешни изgана-к, йийа-к на 'iлави члан-коножаца, Шицало. 

антёнски, -а, -о -који се OgHOCU на анШену. 

анти- ГРЧ. йрефи-кс -који означава суйрошносш или нейрија
шеЈЬс-ки сшав Йре.ма оно.ме шшо значи основна реч, 'йрошив-': 
антидржавни, антифаmистички, антитуберкулозни итд. 

антиалкохолизам, -зма м йо-креш йрошив уживања ал-ко-
холних йића, шрезвењач-ки Йо-креШ. 



АНТИАЛКОХОЛИЧАР - АНТИМОНОВ 35 

антиалкохоличар м йрошивник уживања a.nкохолних йи
ћа, Шрезвењак. 

антиалкохоличарка ж женска особа анШиa.nкохоличар. 

антиалкохоличарски, -а, -о који се OgHOCU на анШиa.nкохо
личаре: - пропаганда, - покрет. 

антиалкохолни и антиалкохолни, -а, -о који је намењен 
борби йрошив уживања a.nкохолних йића: - диспанзер, - кли
ника. 

антибеби- йрви geo йо'.лусложеница који значи йрошив заче
ћа, йрошив шруgноhе: антибеби-пилуле, антибеби-средство. 

антибиограм м грч. мед. йриказ осеШЈЬивосши .микроба � 
узрочника неке болесши на gеловање aojegUHUx анШибиоШика. 

антибиотик м грч. фарм. у .мн.: .маШерије биолошкоl йорекла 
које насшају као йроgукаш .меШаболиз.ма нижих орlанизама 
(йлесни, бакшерија) и сйречавају развој .микроорlанизама или 
их унишшавају, ефикасни лекови йрошив заразних болесши (у 
jg.: шакав лек). 

антибиотички, -а, -о који се OgHoCU на аншибиошике: - сред
ство, - дејство. 

антибиотички прил. као аншибиошик, са својсШвu.ма анши
биошика: деловати -. 

антибирократски, -а, -о који је усмерен йрошив бирокра
шије: - борба. 

антиблоковски, -а, -о пол. који је усмерен йрошив йолишич
ких блокова, йрошивблоковски: - политика. 

антившiдин, -а, -о који је уйерен йрошив влаgе: антивлади
не демонстрације. 

антидатирати, -атйрам евр. и неевр. лат. сшавиши, сшавЈЬа
ши ранији gашу.м (у.месШо Йравоl). 

антидемократ(а), -ё м (ми. -ти м И -те ж) онај који се бори и 
gелује йрошив gе.мокраШије. 

антидемократичан, -чна, -о који је усмерен йрошив ge.мo
краШичносШи. 

антидемократичност, -ости ж особина oHola који је аншиgе
.мокраШичан, oHola шшо је анШиgе.мокраШuчно. 

антидемократски, -а, -о који се OgHOCU на анШиgе.мокраШе. 

антидемократски прил. као анШиgе.мокраШа, на аншиgе.мо
крашски начин: деловати -. 

антидепресив, -ива м мед. среgсшво за лечење geapecuje. 

антидетонатор м среgсшво за сйречавање йрераних ексйло
зија у .моШорu.ма са унуШрашњu.м саlоревање.м. 

антидијабетик м мед. среgсшво за лечење шеhерне болесШи. 

антидопинг м (обично у изр. - контрола) коншрола goaUHla 
KOg сЙорШисШа. 

антидрама ж gpaмa која не.ма класичне еле.менШе gpaмe. 

антидржавни, -а, -о који је ус.мерен йрошив gржаве, йро
шивgржавни: - елеменат. 

антиимперијализам, -зма м йолишички йокреш и борба 
йрошив u.мЙеријa.nиз.ма. 

антиинтелектуализам, -зма м 1. пол. борба йрошив ушица
ја инШелекШуa.nаца у gрушШву . и ЙолиШици. 2. сшавови, ugeo
ЛОlија йрошивна инШелекШуa.nиз.му. 

антиинтелектуалство в. анШиинШелекШуa.nизам. 

антиинфлаторан, -рна, -о к.оји сузбија инфлацију: - поли
тика. 

антиинфлациони (антиинфлацИјски), -а, -о в. аншиZiнфла
шоран: - програм. 

антика ж (дат. -ици; ми. 0) лат. 1. кулшура и у.меШносШ сша
рих Грка и Pu.мJЬaHa; сшаро lрчко-рu.мско gоба; йрийаgаши ан
шици, йошицаши из анШике. 2. а. сшарински йреg.меш у.меШ
ничке вреgносШи. б. pegaK Йpu.мepaK, решкосш, рариШеШ . 

. антиканцерозан, -зна, -о који gелује йрошив канцера, ра
ка: - средство. 

антиканцерозно прил. gелујуhи йрошив канцера, рака, сйре
чавајуhи рак или у.мањујући ойасносш og рака: деловати -. 

антиква ж лат. усйравно шшамйано лашинско йисмо jegHo
сшавних равних и заоБЈЬених црШа. 

антиквар, -ара м лат. а. шрlовац анШиквиШеШu.ма, сшари
нама, сШаринар. б. ЈЬубиШе.љ и скуйЈЬач аншиквишеша; йроуча
вa.nац анШиквиШеШа. 

антикваријат, -ата м анШикварница. 

антикварни, -а, -о који се OgHOCU на сшарине; pegaK и цењен; 
сшари, сшарински, који йошиче из gревне йрошлосши (о apeg
.меШu.ма). 

антикварница ж шрlовина сШарu.м, реШкu.м Kњиlaмa; шрlо
вина анШиквиШеШu.ма, сшаринама уойшше, сШаринарница. 

антикварно прил. йуше.м аншикварске apogaje, као анши
квишеш: набавити књигу -. 

антикварски, -а, -о који се OgHOCU на аншикваре: - посао, -
трговина. 

антикварство е аншикварски йосао, саКУЙЈЬање и чување 
сшарина; шрlовина сшаринама; йроучавање сШарина. 

антиквитёт, -ета м сшарински у.меШнички йреg.меш, сшари
на; уп. антика (2): трговина антиквитетима, сакупљач антикви
тета. 

антиклерикалац, -лца м ЙрисШa.nица анШиклерикa.nиз.ма. 

антиклерикализам, -зма м йокреш йрошив HagMohu цркве 
и свешШенсШва. 

антиклинала ж грч. геол. исйуйчени узgиlнуши geo набора, 
боре на слојевu.ма Зе.мЈЬине коре; еупр. синклинала. 

антикни, -а, -о који се OgHOCU на аншику, сшарински: - на
мештај. 

антикоагуланс м грч-лат. мед. среgсшво за сйречавање зlру
шавања крви. 

антикомунизам, -зма м пол. йолишичка акшивносш усмере
на на ойоврlавање и осйоравање ко.мунисШичке иgеолоlије. 

антикомунист(а), -ё м (мн. -сти) ЙрисШa.nица, слеgбеник ан
Шико.муниз.ма. 

антикомунистички, -а, -о који се OgHoCU на анШико.муни
сше и анШико.мунизам: - покрет, - идеологија. 

антикрист м в. анШихрисШ. 

антилиберiiл, -ала м слеgбеник, ЙрисШa.nица аншилибера
лиз.ма. 

антилибералан, -лна, -о који се OgHOCU на анШилиберa.nе, 
својсшвен анШилиберa.nu.ма. 

антилиберализам, -з ма м пол. йолишичка акшивносш ори
јеншисана йрошив либерa.nа. 

антилогаритам, -тма м мат . .маШе.маШичка ойерација обр
нуша og лоlариiIi.ма. 

антилоп м (ми. 0) кожа og аншилойе; врсша .мекане коже за 
обуhу и ogehy. 

антилопа и антилопа ж грч. зоол. шройска живошиња виш
ких Holy из йор. шуйЈЬороlих йреживара; у .мн:. низ йошйороgи
ца ШУйЈЬороЈ,их giюйайкара йреживара Antilopinae (у jg.: шуйЈЬо
polu йреживар из ше Йороgице). 

антилопин и антилопин, -а, -о који apuaaga аншилойи, ко
. ји се OgHOCU на анШилоЙу. 

антиматёрија ж грч.-лат. физ. облик .маШерије чији су аШо.ми 
сасшавЈЬени og анШичесШица. 

антимбн, -она м (ми. 0) лат. мин. хе.мијски еле.менаiIl (Sb), сре
брнасшосиви круши .меШa.n који се gобија из анШu.мониШа. 

антимонит, -:И:та м (ми. 0) мин . .минерa.n оловносиве боје, сул
фиg анШu.мона, lлавна анШu.монова pyga. 

антимонов, -а, -о и антимонски, -а, -о који се OgHOCU на ан
Шu.мон: - руда. 
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антинеуралгик м грч. фарм. у мн:. лекови йрошив iлавобоље, 
зубобоље и неурал"iија (у jg.: шакав лек). 

антинеуралгичан, -чна, -о који се OgHOCU на аншинеурал
"iUKe. 

антиномија ж грч. йрошивречносш између gва закона или 
gва закључка извеgена из aogjegHaKo веровашних Йремиса. 

антинуклеарац, -рца м члан йокреша йрошив уйошребе ну
клеарно"i оружја. 

антиоксиданс м лат. хемијска машерија која се gogaje лако 
йокварљивим йроизвоgима pagu сйречавања или усйоравања 
оксиgације; машерија (вишамин А, С, Е, селен, цинк и gp.) која 
својим биохемијским gејсшвом у ћелијама човека усйорава сша
рење, блокира сшварање шумора, рака и бишно ушиче на ogp
жавање имуниШеШа. 

антипапа м ГРЧ.-лат. йайа који није йризнаш og службене цр
кве. 

антипаралiша ж зрак йаралелан неком gpy"iOM са суйрош
ним смером. 

антипасат, -ата м вешар који gува у шройској обласши og 
еквашора йрема Йоловима. 

антипilCатни, -а, -о који се OgHOCU на анШиЙасаШ. 

антипатија ж грч. осећање оgврашносши йрема некоме или 
нечему, оgврашносш, оgбојносш; супр. симпатија. 

антипатичан, -чна, -о који изазива аншийашију, оgврашан, 
мрзак; супр. симпатичан: бити - некоме. 

антипатично прил. оgврашно, мрско: деловати - . 

антипатичност, -ости ж својсшво oHo"ia који је аншийаши
чан, oHo"ia шшо је аншийашично, оgврашносш, оgбојносШ. 

антипиретик м грч. фарм. у мн.: лекови за снижавање йови
шене шелесне шемйерашуре (у jg.: шакав лек). 

антипирин, -Ина м фарм. лек у облику йраиiка йрошив вру
ћице, реумашuзма, MU"ipeHe и сл. болесШи. 

антипод, -ода м грч. 1. геогр. а. у мн.: сшановници суйрошних 
шачака Земљине куiле (у jg.: шакав сШановник). б. у мн:. су
йрошне шачке, OgH. "iео"iрафски објекши на ЗеМЈЬиној йовршини 
(у jg.: шаква шачка, "iеО"iрафски објекаш). 2. фиг. у мн.: lbygu су
йрошних схвашања и каракшерних особина, йрошивници, су
йарници (у jg.: йрошивник, суйарник): политички антиподи. 

антиподан, -дна, -о сасвим суйрошан, оЙречан. 

антирелигиозан, -зна, -о који је йрошив рели"iије, йрошив
верски. 

антиреуматски, -а, -о који gелује йрошив реуме: - препарат. 

антироман, -ана м роман који оgсшуйа og конвенционалне 
форме романа. 

антисвет јек. антисвијет м фил. хийошешички свеш који би 
шребало ga се сасшоји og анШимаШерије. 

антисемит, -Ита и антисемит, -а м (антисемита и антисе
мита м (ми. ж» нейријашељ Јевреја (Семиша) и све"iа шшо је је
врејско. 

антисемитизам, -зма м нейријашељски сшав, нешрйељи
восш, мржња йрема Јеврејима (СемиШима). 

антисемитски и антисемитски, -а, -о који се ogHOCU на ан
шисемише и аншисемишuзам, својсшвен анШисемиШима. 

анти се пса ж грч. мед. унишшавање заразних клица на йовр
шини шела хемијским среgсшвима (анШисеЙШицима). 

антисептик м фарм. у мн.: хемијска среgсшва за унишшава
ње заразних клица (у jg.: шакво среgсШво). 

антисептичан, -чна, -о који сйречава размножавање зара
зних клица: - средство. 

антисептички, -а, -о који се OgHOCU на аншисейшике, анши
сейшичан: - средство. 

антисоцијалан, -лна, -о који је у суйрошносши са законима 
gрушшвеНО"i pega, који је йрошив ойшше"i gобра; несоцијалан, не
gрушШвен. 

антисоцијализам, -зма м йолишички йокреш и борба усме
рена йрошив социјализма. 

антисоцијалистички, -а, -о који се OgHOCU на аншисоцијали
зам: - покрет. 

антисоцијално прил. йрошив gрушшва, йрошив ойшше"i gpy
шшвено"i gобра; несоцијално, неgрушшвено: поступати -. 

антисоцијалност, -ости ж својсшво oHo"ia који је аншисоци
јалан, oHo"ia шшо је аншисоцијално, несоцијалносш, неgрушшве
носш. 

антитiшен(а)т, -нта м разг. онај који је без шаленша за не
шшо, нешаленшован, необgарен човек: - за музику, - за шах. 

антитеатар, -тра м савремено йозоришше које He"iupa конвен
ционалне gpaмcKe облике, йозоришше aacypga. 

антитеза и антитеза ж грч. 1. а. йошйуна суйрошносш, йро
шивречносш, оЙречносШ. б. не"iација неке шезе, суйрошна шврg
ња. в. фил. gpy"iu сшуйањ og шрију сшуйњева (шеза - аншишеза 
- синшеза) у Хе"iеловој иgеалисшичкој gијалекШици. 2. стил. уйо
шреба gва суйрошна йојма или фи"iуре pagu йосшизања изрази
ШосШи. • словенска - стил. йоешска фи"iура која се сасшоји из 
шри gела: йишања, не"iашивно"i оg"iовора на шо йишање и йраво"i 
оg"iовора. 

антитело јек. антитијело с у мн.: оgбрамбене беланчевине 
које се сшварају у шелу као оgбрана og болесши (у jg.: шаква бе
ланчевина). 

антитоксин, -ина м грч. мед. йрошивошров који се сшвара у 
ор"iанизму aog gејсшвом шоксина ga би неушралисао њихово 
шшешно gејсШво. 

антитоксичан, -чна, -о и антитоксички, -а, -о који gелује 
као аншишоксин: - дејство. 

антитуберкулозни, -а, -о намењен сузбијању и лечењу шу
беркулозе: - диспанзер. 

антифаmизам, -зма м пол. широки gемокрашски йокреш 
йрошив фашизма. 

антифаmист(а), -ё м (ми. -сти) борац йрошив фашизма, йро
шивник фашизма. 

антифаmистички, -а, -о који се OgHOCU на аншифашuзам и 
аншифашисше: - организација, - покрет. 

антифаmистички прил. йрошив фашизма: деловати -. 

антифаmисткиња ж жена анШифашисШа. 

антифеминизам, -зма м йокреш усмерен йрошив феминизма. 

антифеминист(а), -ё м (-сти) йрисшалица аншифеминuзма, 
мушки шовинисша, женомрзац. 

антифеминистички, -а, -о који се OgHOCU на аншифемини
сше и анШиФеминизам. 

антифермент м биохем. среgсшво йрошив ферменШизације. 

антифриз м ГРЧ.-енгл. техн. хемијска среgсшва која се gogajy 
расхлаgној воgи за мошоре ga би се снизила њена шачка мржње
ња и сйречило залеђивање моШора. 

антихерој, -оја м онај који својим иЗ"iлеgомV и особинама 
йреgсшавља суйрошносш нашој уобичајеној йреgсшави о хероју 
(обично у књижевносши и на филму). 

антихрист м а. йо хришћанском учењу велики йрошивник 
Хрисша који ће се йојавиши йре CygНJe"i gaHa; ђаво, соШона. б. 
фиг. нейријашељ, йрошивник цркве, безбожник. в. фиг. неваља
ло gеше; йрешерано живахно, немирно gеШе. 

антихуманистички, -а, -о који је йрошив хуманизма. 

антициклон, -она м (антициклона ж) грч. мет. йоgручје висо
KO"i вазgушно"i йришиска у аiilмосфери. 

антициклонски, -а, -о који се OgHOCU на аншициклон, ан
Шициклону. 

антиципативан, -вна, -о који се врши YHaapeg, йре времена, 
йревремен, Йреран. 

антиципативно прил. YHaapeg, йре времена, Йревремено. 
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антиципативност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је аншици
йашивно, ЙревременосШ. 

антиципација ж лат. 1. Йpu.мaњe, узu.мање нече"iа YHaapeg, 
apegyjaм, аконШација. 2. фил. сшварање cyga о нечем YHaapeg, 
сазнање независно og искусшва, йрешйосшавка; Йреgвиђање. 

антиципирати, -imйрам свр. и несвр. 1. узеши, узu.маШи, йри
миши, Йрu.маШи YHaapeg, йреgујмиши, Йреgузu.маШи. 2. сшво
риши, сшвараши йреgсшаву, cyg о нечему YHaapeg, йрешйосша
виши, йрешйосшављаши,"сазна(ва)ши независно og искусшва, 
йреgвиgеши, ЙреgвиђаШи. 

античестица ж физ. субашомска чесшица која йосшоји само 
йролазно йри шворби йарова или йри рagиоакшивном pacaagy. 

античкii, -а, -о који се OgHOCU на аншику, који йошиче из ан
шике, сшари, сшаро"iрчки или сШарорu.мски: � доба, � култура, 
� филозофија, � уметност, � свет. 

антички прил. на аншички начин. 

антологија ж грч. збирка оgабраних, најчешће краћих књи
жевних gела, обично веће;; броја аушора: � песама. 

антологiiјскii, а, -о а. који се OgHocu на аНШОЛО"iију: � песма. 
б. фиг. који се узu.ма као узор, оgабран, изванреgан: � пример. 

антологичар м сасшављач анШоло"iије. 

антологичарскii, -а, -о који се OgHOCU на анШоло"iичаре. 

антоним м грч. ЛИНГВ. реч суйрошно"i значења йрема gpy"ioj ре-
чи (нЙр. лаж - исшина, gобро - зло). 

антонимија ж ЛИНГВ. својсшво неких речи суйрошно"i значе
ња, јављање анШонu.ма. 

антонимскii, -а, -о који се OgHOCU на анШонu.ме. 

антономазија ж ГРЧ. књиж. уйошреба ойшше"i йојма месшо 
u.мeHa (нЙр. "син божји",за Исуса Хрисша), власшишо"i имена 
месшо ойшше"i йојма (нЙр. ,,.мецена" за gоброшвора) или gавање 
назива некоме лицу йрема ње"iовој исшакнушој особини (нЙр. 
"свемо"iући"  за "БО"iа'). 

антракс м ГРЧ. мед. црни йришш, ЙросШрел. 

антрацнт, -ита м (мн. 0) ГРЧ. врло шврg, сјајан камени y"iaљ са 
највећом калоричном вреgношћу. 

антрацнтскн, -а, -о који се OgHOCU на анШрациШ. 

антре, -еа м фр. мало йреgсобље, йреgворје. 

антропо- ГРЧ. йрефиксоиg који значи ga се нешшо OgHOCU на 
човека, човеко-, љуgо-: антропологија, антропогеографија, ан
тропометрија. 

антропобиолог м научник који се бави анШроЙобиОЛО"iијом. 

антропобиологија ж ГРЧ. geo биОЛО"iије који йроучава живош 
човека. 

антропобиолоmкii, -а, -о који се ogHOCU на аншройобиоло"iи
ју и анШроЙобиОЛО"iе. 

антропогенеза ж ГРЧ. яео аНШРОЙОЛО"iије који йроучава раз
вишак љуgско"i ор"iанизма. 

антропогенетика и антропогенија ж ГРЧ. наука о йосшан
ку човека, о ње"iовом развишку и йосшанку љуgских раса. 

антропогеограф м научник који се бави аНШРОЙО"iеО"iрафијом. 

антропогеографија ж "ipaHa "iео"iрафије која йроучава међу
собне ogHoc;e љуgско"i gрушшва и apupogHe, "iео"iрафске cpegUHe. 

антропогеографскii, -а, -о који се OgHOCU на аншройо"iео"iра
фију и анШроЙо"iеО"iрафе. 

антропозоик м ГРЧ. геол. ново разgобље у исшорији развишка 
Земље Kaga се јавља човек. 

антропозоф м йрисшалица анШройозофије. 

антропозофија ж ГРЧ. рели"iиозно-мисшично учење йо коме 
се сушшина свеша и човека не може сазнаши науком већ наш
чулнu.м ойажањем, инШуицијом. 

антро�озофскй, -а, -о који се OgHOCU на аншройозофију и 
анШроЙозофе. 

антропоiiд, -Ида м ЗООЛ. у МН.: йороgица усконосих мајмуна 
који су йО MHO"iO чему слични човеку, човеколики мајмуни Pon
gidae (у jg.: мајмун из ше Йороgице). 

антропойдан, -дна, -о сличан човеку, човеколик: антропоид
ни мајмуни. 

антрополог м научник који се бави аНШРОЙОЛО"iијом. 

антропологија ж ГРЧ. наука о човеку, ње"iовом развоју, љуg
CKu.м расама и gp. 

антрополоmкii, -а, -о који се OgHOCU на аНШРОЙОЛО"iију и ан-
ШроЙоло"iе. 

антрополоmки ПРИЛ. са сшановишша аНШРОЙОЛО"iије. 

антропоморфан, -фна, -о ГРЧ. сличан човеку, човеколик. 

антропоморфизам, -зма м ГРЧ. а. йриgавање љуgских особи-
на или йонашања божансШвu.ма, живошињама или биљкама. 
б. йриказивање божансшава или apupOgHUX йојава у љуgском 
лику. 

антропоним м ГРЧ. ЛИНГВ. власшишо u.мe као йреgмеш науч
но;; изучавања. 

антропонимија ж ЛИНГВ. наука о љуgскu.м u.мeHu.мa. 

антропонимскii, -а, -о који се OgHOCU на анШроЙонu.ме и ан-
ШроЙонu.мију. 

антропофаг, -ага м ГРЧ. љуgожgер. 

антропофагија ж ГРЧ. љуgожgерсшво, канибализам. 

антропоцентризам, -зма м ГРЧ.-лат. фил. учење йо коме је чо-
век среgишше и сврха свеШа. 

антропоцентрист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица аншройо
ценШризма. 

антропоцентричан, -чна, -о (антропоцентричкй, -а, -о) ко
ји се OgHOCU на аншройоценшризам: � гледиmте, � теорија. 

антропоцентричност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је аншро
ЙоценШрично. 

ануитет, -ета м лат. реgовна, "iоgишња или йолу"iоgишња ош
йлаша gy"ia зајеgно с камаШом). 

анулација ж лат. анулирање, йонишшавање, обеснажење. 

анулирати, -улйрам свр. и несвр. йонишшиши, йонишшава
ши, о'iласиши, о'iлашаваши неважећu.м (нЙр. закон), обеснажи
(ва)ши: � уговор. 

анус м лат. анат. завршешак gебело"i црева, ч.мар. 

анфас ПРИЛ. фр. 'iлеgано capega, с лица: фотографисати �. 

ао УЗВ. а. за gивљење, чуђење и СЛ., ах. - Ао, дивне девојке. б. 
за срџбу, бес, вајкање и СЛ. - Ао, лопов један. в. за шу"iу, бол: јао, 
куку. - Ао мени до бога милога! Ао, ала то боли! 

аорист м ГрЧ. ЛИНГВ. йросш лични 'iлЫолски облик, 'iла"iолско 
време KOju.м се означава раgња извршена у време саойшшавања 
о њој или у неком оgређеном шренушку у йрошлосши (НЙр. "go
ђох", "Йо'iлеgах'). 

аористнii, -а, -о који се OgHOCU на аорисш: � облик, � наставак. 

аорта ж ГРЧ. анат. 'iлавна аршерија крвошока, која воgи крв 
из леве срчане коморе и разноси је йо op"iaHu.мa Шела. 

аортнн, �a, -о који се OgHOCU на аорШу. 

аох УЗВ. в. ао. 

" . ап узвик за йоgражавање звука који се чује йри брзом хваша
њу (залО"iаја и сл.) усШu.ма. 

апагогија ж ГРЧ. ЛОГ. gоказивање йомоћу йобијања, обарања 
суйрошне Шврgње. 

апагогичкii, -а, -о aocpegaH, инgирекшан: � доказ. 

апанажа ж фр. а. новчана йримања, "iоgишња йлаша коју 
чланови влаgарске (краљевске) йороgице Йpu.мajy og gржаве. б. 
новац KOju.м йороgица йомаже своје чланове; новчани износ ко
ји неко gобија за изgржавање (на основу у"iовора или apecyge): 
добити апанажу. 
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апарат, -ата м лат. 1. техн. сложена сйрава или уређај за оба
вљање неке pagHe ойерације: телефонски -, рендгенски -, елек
трични -, - за дијализу. 2. анат. скуй йlелесних ор/дна који u.мa
ју зајеgничку функцију, йlpaKйl: - за варење, пробавни -, ди
сајни -. 3. целокуйно особље и среgсйlва неке орiанизације aHia
жовани на извршењу оgређеноi заgайlка: државни -, судски -, 
чиновнички -, административни -, полицијски -, партијски -. 
4. йоgаци, цийlaйlи, белешке и gp. у научно.м йleKCйly на које се 
йозива ayйlop: научни -. 

апаратура ж нем. 1. техн. скуй aйapaйla који сачињавају jeg
но Йocйlpojeњe. 2. фиг. сви gелови, cиcйle.м jegHe орiанизације: др
жавна -. 

апаратчик м рус. (обично пеј . и презр.) йрофесионални йо
лийlички pagHUK из aйapaйla ко.мунисйlичке йapйlиje, с йlийич
Hu.м начино.м gеловања и Йонашања. 

апартан, -тна, -о евр. нарочийl, особийl, йосебан; изузейlан. 

апартно ПРИЛ. нарочийlо, особийlО, изузейlно. 

апартност, -ости ж cвojCйlвo OHoia шйlо је aйapйlHo, особи
йlocйl; изузейlносйl. 

апартман, -ана м фр. а. ко.мфоран, oйl.мeH cйlaH og више йро
cйlopиja. б. више хойlелских йpocйlopиja које чине jegHY сйlа.мбе
ну целину. 

апартмански, -а, -о који се OgHOCU на aЙapйl.мaH: насеље 
апартманског типа. 

апартхејд м енгл. пол. йолийlика расне сеiреiације и gUCKpu
.минације. 

апатија ж ГРЧ. безвољносйl, равноgушносйl, ойlуйелосйl, yйly
ченосйl, Йойlишйlеносйl. 

апатичан, -чна, -о безвОЈЬан, равноgушан, йойlишйlен, уйlучен. 

апатично ПРИЛ. безвољно, равноgушно, йойlиШйlено, уйlуче
но: - деловати. 

апатичност, -ости ж cйlaњe и особина OHoia који је aйaйlи
чан, безвољносйl, равноgушносйl; йойlишйlеносйl, уйlученосйl. 

апа-трапа ПРИЛ. разг. аљкаво, HeypegHo; йlpaйaвo: изгледати 
-, носити се -; ићи -. 

апаm, -аша м фр. MaHiya, йробисвейl; варалица; разбојник. 

апаmки, -а, -о који се OgHOCU на айаше, cвojCйlвeH аЙашu.ма. 

апаmки ПРИЛ. на айашки начин, као аЙаши. 

апел м фр. 1. а. йозив који се уйућује с Йосебнu.м захйlево.м и 
.молбо.м. б. фиг. йозивање на нешйlо (нЙр. на нечију caвecйl). 2. 
правН. в. айелација (1). 3. вој. збор; йlрубни знак за збор. 

аПЕmант м лат. правН. лице које се жали или обраhа више.м су-
gy или вишој власйlи. 

аПЕmат, -ата м правН. жалба више.м cygy йpoйlив оgлуке нижеi 
cyga. 

апелатив м лат. ЛИНГВ. ойшйlа, зајеgничка u.мeHицa. 

апелативни, -а, -о који се OgHOCU на аЙелайlив(е). 

апешiција ж лат. правн. 1. жал ба више.м, gpyiocйleaeHoM cygy 
на apecygy йрвосйlейеноi cyga, Йрuзив. 2. виши, gpyiocйleaeHU cyg 
ко.ме се улаже айелација (1). 3. в .  айел (1). 

апелациони, -а, -о који се OgHOCU на айелацију: - суд, - су
дија. 

апеловати, -лујем (апелИрати, -Еширам) евр. и неевр. 1. а. (на 
некога) обрайlийlи се, обраhайlи се неко.ме с HeKu.м захйlево.м, 
.молбо.м. б. (на нешто) йоз(и)вайlи се на нешйlо, йолаiайlи на не
шйiо: на нечију савест, љубав и сл. 2. правН. уложийlи, улаiайlи 
жалбу више.м cygy на apecygy нижеi cyga. 

апендикс м лат. 1. анат. а. заКРЖЈЬали geo gебелоi црева који 
се Hacйlaвљa на слейо црево, црвуљак. б. йривезак на разнu.м 
opiaHu.мa (нЙр. Hajeйlpи). 2. gogaйlaK, gойуна на крају неке књи
ie или gOKYMeHйla. 

апендицитис и апендицитис м лат. мед. за.uаљење слейоi 
црева. 

аперитив, -ива м фр. алкохолно йиће које се обично узu.ма 
йре јела pagu йоgсйlицања aЙeйlийla. 

аперкат м енгл. спорт. уgарац у боксу оgозgо навише, обично у 
браgу. 

аперцептиван, -вна, -о који се OgHOCU на айерцейцију: -
представа, - сазнање. 

аперцептивно ПРИЛ. Йо.моћу айерцейције, свесни.м ойажа
ње.м: сазнавати -. 

аперцепција ж пеих. свесно ойажање, aKйlивHO cxвaйlaњe 
йсихичких саgржаја, OgH. сйољних yйlиcaKa (на основу ранијих 
Йреgсйlава). 

аперципирати, -iширам евр. и неевр. нем. ycвojийlи, ycвajaйlи 
Йyйle.м айерцейције; cxвaйlийlи, cxвaйlaйlи, сйозна(ва)йlи. 

апетит, -ита м фр. жеља, йpoxйleв за јело.м, йleK; фиг. йрох
йleв, жеља, жуgња за нечu.м: јести с апетитом, добити -, имати 
-, добар -, слаб -, изгубити - . • отворити - изазвайlи жељу, во
љу за нечu.м. 

апетитан, -тна, -о који изазива aйeйlийl; Йpu.мa.мљив. 

аплазија ж ГРЧ. мед. йойlйун или gелu.мичан засйlој у развийl
ку HeKoi йlелесноi opiaHa или целоi йlела. 

аплаудирати, -удирам евр. и неевр. Йљескање.м оgобрийlи, 
оgобравайlи (нешйlо) или йозgравийlи, йозgрављайlи (HeKoia), 
(за)йљескайlи у знак оgобравања, gойаgања или Йозgрављања. 

аплауз м лат. йљескање у знак оgобравања или йозgравља
ња; ЙЉесак . 

апликативан, -вна, -о Йри.менљив, уйойlребљив; aogecaH, 
йриклаgан, Йоiоgан. 

апликатура ж лат. муз. йравилан йоложај йрСйlију йри сви
рању, Йpcйlo.мeйl, apcйlopeg. 

апликација ж лат. 1. Йpu.мeHa, УЙОйlреба (НЙр. закона, йрави
ла). 2. йришивање или налейљивање украса на .майlеријал gpy
ie вpcйle (нЙр. чийке на йlKaHиHY, коже на gрво); йlaKaв украс. 3. 
наношење боје, жийlке .масе и сл. на нешйlо: - помаде на лице. 
4. вpcйla KoMajyйlepcKoi apoipa.мa. 

апликациони, -а, -о који се OgHOCU на айликацију: - метод. 

аплицирати, -Ицй:рам евр. и неевр. 1. Йpu.мeHийlи, Йpu.мeњи
вaйlи; УЙОйlребийlи, уЙойlребљавайlи. 2. йриши(ва)йlи, йрилейи
йlи, йрилейљивайlи (украс на .мaйlepиjy gpyie вpCйle). 3. HaHeйlи, 
HaHocийlи (боју, жийlку .масу и сл.) на нешйlо. 

апогамија ж ГРЧ. ЗООЛ. бесйолно раз.множавање, раз.множа
вање без ойлођавања Kog најнижих јеgноhелијских живойlиња . 

аподиктичан, -чна, -о и аподиктички, -а, -о ГРЧ. а. неосйо
ран, нейобийlан, аЙсолуйlан. б. безуслован, нужан. 

аподиктички и аподиктично ПРИЛ. а. неосйорно, нейобийl
но, аЙсолуйlНО. б. безусловно, НУЖНО. 

аподиктичност, -ости ж cвojCйlвo OHOia шйlо је айоgиКйlично, 
неосйорносйl, нейобийlНОСйl; безусловносйl, нужносйl. 

апоен, -ена м фр. фИНо а. износ на који inacu и у ко.м се e.мийly
је новчаница или вреgносни йайир: новчаница у апоенима од 
100 динара. б. износ за ЙОйlЙуно из.мирење gyia. V 

апозитив м лат. ЛИНГВ. йриgев или йриgевска cиHйla'i.мa као 
оgреgба већ исказаноi Йој.ма (нЙр. Дечак, срећан збоi Йоклона . . .  ) .  

апозитивни, -а, -о  који се OgHOCU на айозийlив: - одредба. 

апозитивно ПрИЛ. као айозийlив, у служби айозийlива: - упо
требљен придев. 

апозиција ж лат. ЛИНГВ. u.меничка оgреgба већ исказаноi йој
.ма, реч или cиHйla'i.мa која се gogaje најчешhе u.мeHици ga се бли
же ogpegu оно шйlо она значи (нЙр. Беоiраg, главни град наше 
земље). 

апозицијски, -а, -о који се OgHOCU на айозицију: - одредба. 

апозицијски ПРИЛ. као айозиција, у служби айозиције: - упо
требљена именица. 

апокалипса ж ГРЧ. 1. oйlKpoвeњe, oйlKpићe, објава; йророчан
cйlвo, визија. 2. а. (Апокалипса) OйlKpoвeњe св. Јована Боiослова, 
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йослеgња књиlа Новоl завеша, у којој се йрориче крај свеша и go
лазак АнШихрисШа. б. разг. йослеgњи gaHU човечансшва, с.мак, 
йройасш свеШа. 

апокалиптичан, -чна, -о и апокалиптички, -а, -о који се 
OgHOCU на айокалийсу (Айокалийсу); заlонешан, шајансшвен; ко
бан, злокобан; кашасшрофалан: � коњаник, � неман; � време. 

апокалиптично и апокалиптички прил. као у Айокалийси; 
кобно, каШасШрофално. 

апокопа и апокопа ж грч. лингв. скраћивање речи изосша
вљање.м jegHoi или више iласова на крају речи. 

апокриф м грч. а. сйис библијске саgржине који црква не 
йризнаје, неканонски сЙис. б. лажан, йоgмешнуш сЙис. 

апокрифни (апокрифскй), -а, -о који се OgHOCU на айокриф, 
неканонски; лажан: � спис, � књижевност. 

аполитизам и аполитицизам, -зма мравноgушносш Йре.ма 
йолишици, йолишичка йасивносш, аЙолиШичносШ. 

аполитичан, -чна, -о и аполитички, -а, -о а. који не.ма йо
лишичкоi убеђења, који не.ма иншереса за йолишику, равноgу
шан йрема йолишици, незаиншересован за ЙолиШику. б. који 
није у вези с йолишиком, лишен йолишичких обележја: � скуп, 
� манифестација, � текст. 

аполитично и аполитички прил. без иншереса за йолиши
ку, равноgушно йрема ЙолиШици. 

аполитичност, -ости ж својсшво oHola који је айолишичан, 
равноgушан OgHOC Йре.ма ЙолиШици. 

апологёт, -ета м И апологета, -е м (мн. ж) бранилац хришhан
сшва og нехришhаНСКОl учења; фиг. ревносни, вашрени бранилац, 
засшуйник HeKol учења, ugeje и сл. 

апологетика ж грч. lpaHa шеолоlије чији је циљ оgбрана хри-
шhанскоl учења; фиг. оgбрана HeKol учења, назора. 

апологетичар м в. аЙолоlеШ. 

апологетички, -а, -о који се OgHOCU на аЙолоlеШику. 

апологетски, -а, -о који се OgHOCU на аЙолоlеШе. 

апологија ж грч. Йис.мена или ус.мена оgбрана HeKol gела, уче
ња, сшава, ugeje или особе; йохвала HeKol учења или личносШи. 

апологй:јски, -а, -о који се OgHOCU на аЙолоlију. 

Аполон, -она м а. мит. сшароlрчки боl сунца, лейоше, йоезије 
и музике; йокровишељ, зашшишник умеШносШи. б. фиг. симбол 
мушке млаgалачке леЙоШе. 

аполонски, -а, -о који се OgHOCU на Айолона, својсшвен Айо-
лону: � лепота. 

апоплексија ж лат. мед. излив крви у мозак, можgана каЙ. 

апоплектичар м онај који је имао аЙоЙЛексuју. 

апоплектички и апоплектични, -а, -о који се OgHOCU на 
айойлексију, изазван айойлексијом: � удар. 

апостазија ж грч. ошйagнишшво og вере, HeKol учења или ugeje. 

апостат(а), -е м (ми. -ти м И -те ж) грч. ошйаgник og вере, не
Kol учења или ugeje. 

апостериоран, -рна, -о лог. сшворен, сшечен на основу иску-
сшва; супр. априоран: � суд, � закон. 

апостериори прил. лат. на основу искусшва; супр. априори. 

апостериорност, -ости ж својсшво oHola шшо је аЙосШериQРНО. 

апостол и апостол м грч. 1. йо Библији - Хрисшов ученик. 2. 
фиг. йройовеgник, слеgбеник, йоборник HeKol учења, ugeje и сл. 
3. цркв. БОlослужБена књиlа која саgржи gела аЙосШола. 

апостолат, -ата м а. служба аЙосШола. б. в. айосшолсшво (а). 

апостолица и апостолица ж женска особа айосшол (2); 
апостолка и апостолка ж 1. в. аЙосШолица. 2. (обично у 

мн.) врсша лаких ошворених санgала са везицама, сличних обу
ћи аЙосШола. 

апостоловати и-апостоловати, -лујем несвр. вршиши миси
ју айосшола, шириши, йройовеgаши неке ugeje. 

апостолски и апостолски, -а, -о који се OgHocu на айосшо
ле, својсшвен айосшолима: ,;." служба, � мисија, � пожртвовање. 

апостолски и апостолски прил. на айосшолски начин, као 
айосшоли; ревносно; ЙожрШвовано. 

апостолство и апостолство с а. йройовеgање нових ugeja, 
айосшолска мисија. б. в. айосшолаш (а). 

апостроф и апостроф м грч. лингв. знак (') за обележавање 
изосшављеноl iласа. 

апострофа ж грч. стил. сшилска фиlура у којој се lоворник 
обраhа нейрисушнима као ga су йрисушни или сшварима као 
ga су жива биhа. 

апострофирати, -офйрам свр. и несвр. 1. сшавиши, сшавља
ши аЙОСШроф. 2. ословиши, ословљаваши HeKola, обрашиши се, 
обраhаши се некоме HeaocpegHo. 3. йосебно наiласиши, наiлаша
ваши, исшаhи, исшицаши нешШо. 

апотека ж ГРЧ. зgравсшвена усшанова у којој се йрийремају, 
чувају и apogajy лекови, лекар на; ормарић у коме се gрже леко
ви: кућна �, приручна � . 

апотекар, -ара м маlисшар фармације, сшручно лице које 
сйравља и изgаје лекове, фармацеуШ. 

апотекарев и апотекаров, -а, -о који apuaaga аЙоШекару. 

апотекарица и апотекарка ж 1. женска особа аЙоШекар. 2. 
айошекарева жена. 

апотекарски, -а, -о који се OgHOCU на айошекаре и айошеку: 
� понуда, � установа. • ставити, стављати на апотекарску вагу би
ши сишничав, цеЙиgлачиШи. 

апотекарски ПРИЛ. на айошекарски начин: мерити � тачно. 

апотекарство с 1. служба айошекара, айошекарски Йозив. 2. 
наука о лековима, фармација. 

апотеоза ж ГРЧ. 1. KOg сшарих Грка и Римљана оgавање бо
жанских йочасши имйерашору или хероју. 2. фиг. величање, уз
gизање, обожавање HeKola или нечеlа. 3. свечана, завршна ма
совна йозоришна слика, йризор у коме се йрославља gомовина, 
Hapog, неки херој и gp. 

апотеозни, -а, -о који се OgHOCU на айошеозу: � призор. 

апофонија ж ГРЧ. ЛИНГВ. самоlласничке алшернације (заме
њивање jegHol самоiласника gрУlим) у корену речи, йревој вока
ла (нЙр. "браши - берем", "вреши - извираши - извор': "шеhи 
Шок''). 

апресијација ж лат. екон. 1. йорасш вреgносши йошражива
ња; супр. депресијација. 2. йорасш gевизноl курса gаше валуше 
изражен у јеgиницама gpyle валуше: � валуте. 

апретёр, -ера м pagHUK шексшилне сшруке који врши айре
шуру. 

апретирати, -етйрам свр. и несвр. нарочишим йосшуйком 
gа(ва)ши неком машеријалу (кожи, шканини и сл.) лейши из
iлеg: � папир, � кожу. 

апретура ж фр. а. завршни, финални йосшуйак којим се не
ком машеријалу (кожи, шканини и сл.) gaje лейши изiлеg (сјај, 
lлашкоhа и gp.). б. оно чиме је неки машеријал аЙреШиран. в. 
лейши изiлеg машеријала йосшиlнуш аЙреШирање.м: изгубити 
апретуру. 

април, -ила м лат. чешврши месец у lOgUHU; уп. травањ. 

априлили шаљ. узвик, узречица којом се йройраћају шаљи
ве обмане које се чине 1. аЙрила. 

априлски, -а, -о који се OgHOCU на айрил: � шала. 

априоран, -рна, -о лат. који йрешхоgи искусшву и који је не
зависан og њеlа, йреискусшвен; супр. апостериоран. 

априори ПРИЛ. лат. в. аЙриорно. 

априоризам, -зма м лат. фил. иgеалисшичко схвашање ga из
весни елеменши сазнања йосшоје йре и независно og искусШва. 

априористички, -а, -о који се оgноси .на аЙриоризам. 

априорно прил. независно og искусшва, ЙреискусШвено. 
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априорно ст, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је аЙриорно. 

апровизација ж лат. ор"iанизовано рационално снабgевање 
сшановнишшва живошним намирницама у шешким условима 
(раша, оскуgице и gp.); ор"iанизација за рационално снабgевање 
сшановнишшва живошним намирницама. 

апровизациони, -а, -о који се OgHOCU на айровизацију: � 
фонд. 

апровизирати, -изйрам евр. и неевр. снабgе(ва)ши сшановни
шшво живошним намирницама. 

апроксимативан, -вна, -о фр. йриближан, оgређен ошйри
лике. 

апроксимативно прил. йриближно, оШЙрилике. 
апроксимативност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је айрокси

машив НО. 
апроксимација ж лат. йриближна вреgносш: � бројева, � 

фУНIщија. 

апропо прил. фр. шим йовоgом, у вези с Шим. • - тога йово
gOM шо"iа, у вези с Шим. 

апропријација ж лат. правн. йрибавЈЬање у йривашно власни
шшво, йрисвајање; еупр. експропријација. 

апропријациони, -а, -о који се OgHOCU на аЙроЙријацију. 

iшсида ж ГрЧ. 1. архит. заgњи йолукружни или йоли"iонални 
наgсвеgени geo цркве или неке gpy"ie "iрађевине. 2. мн. аетр. шеме
не шачке на йушањама йланеша у којима су оне најближе или 
Hajgaљe og Сунца. 

апсидни, -а, -о који се OgHOCU на aacugy. 

апсолвент м лат. сшуgенш који је аЙсолвирао. 

апсолвенткиња ж сшуgеншкиња која је аЙсолвирала. 

апсолвентски, -а, -о који се OgHOCU на айсолвенше: � стаж. 

апсолвирати, -олвйрам евр. 1. сшеhи йраво на йола"iање за-
вршно"i исйиша на факулшешу или вишој школи йосле оgређено"i 
броја свршених семесШара. 2. фиг. разг. вршиши jegHY фазу HeKo"i 
йосла: � неко питање (проблем). 

апсолут, -У'та и апсолут, -а м лат. фил. у иgеалисшичкој фи
лозофији йраоснова свеша, оно шшо све условЈЬава а Ccl.мO није 
ничим условЈЬено, айсолушни gyx; бо"i, божансшво; оно шшо у се
би обухваша све, ЙОШЙУНОСйl, аЙсолуШносШ. 

апсолутан и апсолутан, -тна, -о 1. а. фил. који не зависи ни 
og че"iа, ничим неусловЈЬен, безуслован, несумњив: � биће. б. йош
йун, савршен: � истина, � срећа, � мир. в. нео"iраничен у йо'iле
gy власши: � власт, � владар, � монархија. г. неминован, ну
жан: � последица, � потреба. д. иСКЈЬучив, jegUHU: � надле
жност, � творац нечега. 2. који се узима и йосмашра сам за се
бе, независно og нече"iа gpy"io"i; еупр. релативан. 3. (одр.) хем. који 
је без йримеса, чисш: � алкохол. 

апсолутизам, -зма м облик влаgавине у којој влagар, монарх 
aocegyje неО"iраничену власш, нео"iраничена влаgавина, власш, 
самоgржавЈЬе. • просвећени - ист. айсолушизам који је йрихва
шио рационалисшичке ugeje XVIII века и paguo на йоgизању 
ЙросвеШе. 

апсолутизација ж аЙсолуШизовање. 

апсолутизовати, -зујём (апсолутизИрати, -изйрам) евр. и не
евр. (у)чиниши айсолушним; йримениши, йримењиваши неки 
сшав, cyg као айсолушан, схвашиши, схвашаши нешшо као ай
СОЛУШНО. 

апсолутист(а), -ё м (мн. -сти) 1. влаgар који има нео"iраниче
ну власш, самоgржац. 2. йрисшалица аЙсолуШизма. 

апсолутисткиња ж жена аЙсолуШисШ(а). 

апсолутистички, -а, -о који се OgHOCU на айсолушизам и ай
солушисше: � власт. 

апсолутистички ПРИЛ. на айсолушисшички начин, као ай
солушисша: владати �. 

апсолутно и апсолутно ПРИЛ. 1. разг. йошйуно, сасвим: � не
могуће. 2. безусловно; без сумње, несумњиво, свакако. - Мислиш 
да је то тако? Апсолутно. 3. неО"iраничено, аЙсолуШисШички. 

апсолутност и апсолутност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је 
аЙсолуШно. 

апсорбат, -ата м лат. оно шшо се аЙсорбује. 
апсорбент м лат. машерија која аЙсорбује. 
апсорбовати, -бујём (апсорбирати, -орбйрам) евр. и неевр. 1. 

физ. и хем. йримиши, йримаши у себе, уйи(ја)ши, усиса(ва)шu (чи
шавом масом машерије): � течност, � ваздух. 2. йривући, йри
влачиши, обузеши, обузимаши, заокуйиши, заокуйЈЬаши: � не
чију пажњу. 

апсорпција ж лат. физ. и хем. уйијање, усисавање суйсшанци, 
машерија чишавом масом неке машерије (а не само њеном йо
вршином); уп. адсорпција: � гасова, � зрачења. 

апсорпциони (апсорпцйјскй), -а, -о који се OgHOCU на айсорй
цију: � материјал, � способност. 

апстинент м а. онај који се узgржава og уживања нече"iа 
(нйр. og алкохола, йолно"i ogHoca и gp.). б. онај који не учесшвује 
у нечем, који избе"iава оgређене gужносши: � на изборима. 

апстиненткиња ж жена аЙсШиненШ. 
апстинентски, -а, -о који се OgHOCU на аЙсШиненШе. 

апстиненција ж лат. а. узgржавање og HeKo"i уживања, ogpu-
цање (нЙр. og узимања алкохола, gpo"ia, og йолно"i ogHoca и gp.). 
б. избе"iавање вршења оgређених gужносши, неучесшвовање у не
чем (нЙр. у 'iласању на изборима). 

апстиненцијалан, -лна, -о који се OgHOCU на айсшиненцију; 
који йраши оgвикавање og алкохола, gpo"ie или шшешних нави
ка: � криза. 

апстинирати, -инйрам евр. и неевр. а. узgржа(ва)ши се og 
уживања нече"iа (нЙр. og алкохола, йолно"i ogHoca и gp.). б. избе
ћи, избе"iаваши вршење оgређених gужносши, не учесшвоваши у 
нечем: � на изборима. 

апстрактан, -тна, -о а. који је gобијен айсшракцијом, изgво
јен у мислима из сложене йреgсшаве; који йосшоји само у ми
слима, замиШЈЬен, мисаони, мислени, йојмовни; еупр. конкре
тан: � појам. б. шежак за разумевање, нејасан, неразУМЈЬив. • 

- уметност (- сликарство, - вајарство) назив за разне йравце у 
умешносши хх века који оgбацују фи"iурашивносш, йреgмеш
носш, визуелну реалносш apupOgHUX објекаша, насшојеhи ga ли
нијама, бојама, волу.менима и йовршинама gajy унушрашњи go
живЈЬај сШварносШи. 

апстрактист(а), -ё м (мн. -сти) умешник (сликар, вајар) који 
сшвара gела из айсшракшне умеШносШи. 

апстрактно ПРИЛ. на айсшракшан начин, мисаоно, йојмов
но: � узевши, � схватати, � посматрати. 

апстрактност, -ости ж особина, својсшво oHo"ia шшо је ай
сШракШно. 

апстракција ж лат. 1. фил. начин сазнања, изgвајање и оgба
цивање йосебно"i, небишно"i, pagu ушврђивања ойшше"i, зајеgнич
KO"i, бишно"i; резулшаш шо"iа йроцеса, мисао изgвојена из емйи
pujCKo"i коншексша, нешшо уойшшено, чисшо Йојмовно. 2. а. оно 
шшо је несшварно, шшо йосшоји само као йојам у мислима. б. 
миШЈЬење, схвашање оgвеh ygaљeHo og искусшва, og сШварносШи. 
3. разг. айсшракшна умешносш, нефи"iурашивно 'СЛикарсШво. 

апстраховати, -хујём (апстраmрати, -ахйрам) евр. и неевр. 
а. (из)вршиши айсшракцију, изgвојиши, изgвајаши йосебно ра
gu gобијања ойшше"i, биШно"i. б. изgвојиши, изgвајаши уойшше, 
не узеши, не узимаши у обзир, изузеши, изузимаШи. 

апсурд м лат. оно шшо је у суйрошносши са зgравим разумом, 
ло"iичка немо"iуhносш, бесмислица, 'iлуЙосШ. 

апсурдан, -дна, -о ло"iички Heмo"iyh, нелО"iичан; крајње нера
зуман, бесмислен: � теза; � потез. 

апсурдно ПРИЛ. ло"iички HeMo"iyhe, бесмислено, неЛО"iично, 
'iлуЙо. 

апсурдност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је aacypgHo, бесми
сленосйl, нелО"iичносш, 'iлуЙосШ. 

апсцес м лат. мед. о"iраничено "iHOjHO зайаљење шкива као ре
акција на инфекцију йашо"iеним клицама; "iнојење, за"iнојење: � 
мозга. 
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апсциса ж лат. мат. хоризоншална оса, коорgинаша у KoOpgu
нашном сисШе.му. 

апсциснй, -а, -о који се OgHOCU на аЙсцису. 

апта и апта ж бот. gуiовечна зељасша коровска биљка Sam-
bucus ebulus. 

аптов, -а, -о који се OgHOCU на айшу, који је og айше: � лист. 

аптовача ж ракија og аЙШе. 

аптовина ж бот. в. aaaia. 

апћиха узвик за йоgражавање кијања. 

ар м (ген. ми. арй) лат. мера за йовршину земљишша (1 ОО m2). 

ара и ара ж зоол. врсша KPYUHOi gyiopeaoi aaaalaja, живих 
боја, из Јужне Америке Ara ararauna. 

арабес:ка (арабеска) ж (ген. мн. -кй) итал. 1. сшилизована 
арайска шара, орнаменш у облику исйреилишаних iеомешријских 
и сшилизованих биљних моШива. 2. муз. врсша живахне, обично 
клавирске комЙозиције. 3. фиг. комиликована шара, украс. 

арабизам, -зма м лингв. арайска реч или израз уйошребљен 
у неком gpyiOM језику. 

арабиз8.ција ж арабизовање, арабизирање. 

арабизирати, -изйрам и арабизовати, -зујём евр. и неевр. 
(у )чиниши ga неко или нешшо gобије арайске особине. _ - се go
би(ја)ши арайске особине . .  

араби:ка ж врсша кафе. 

арабист(а), -ё м (мн. -сти) сшручњак у обласши арабисШике. 

арабисти:ка ж наука о арайском језику, арайској књижев-
носши и арайској кулшури уоЙшШе. 

арабистич:кй, -а, -о који се OgHOCU на арабисшику и арабисШе. 

арабица ж арайска азбука; арайско йисмо йрилаiођено не
ком неарайском језику. 

Арабљанин м (ми. -љани) apuaagHUK Hapoga који живи на 
йолуосшрву Арабији; уп. Арапин. 

Арабљан:ка ж йрийаgница Hapoga који живи на йолуосшрву 
Арабији. 

арабљанскй, -а, -о који се OgHOCU на Арабљане. 

ара:к, арка и арка и арак, -р ка м лат. јеgиница за меру йайи
ра, лисш йайира сшанgарgне величине og Kojela се Йресавијање.м 
gобијају књишки формаши (обично 1 6  сшраница), Шабак. 

аранђел м в. арханђел и арханђео. 

аранђел- в. арханђел-. 
Аранђеловдан м цркв. нар. gaH Kaga се слави св. Арханђел 

Михаило (21.  новембар). 

аранђеловmта:к м онај који слави Аранђеловgан. 

аранжер, -ера м фр. онај који аранжира: � излога, � цвећа. 

аранжирати, аранжйрам евр. и неевр. а. уреgиши, уређива-
ши, уgесиши, уgешаваши (нешшо) есшешски, са смислом за ле
йо: � излог, � цвеће. б. муз. обраgиши, обрађиваши, йрераgиши, 
йрерађиваши (музичко gело). _ - се наiоgиши се, наiађаши се, 
йоравна(ва)ши се с вepoвHицuмa. 

аранжман, -ана м 1. а. уређивање, уређење; pacaopeg. б. оно 
шшо је аранжирано: цветни �. 2. муз. обраgа или apepaga му
зичкоl gела·. 3. сйоразум, наiоgба; Йоравнање. 4. а. услуiе и aoiog
носши обухваhене оgређенuм уiовором: турИСТИЧЮi �. б. сума 
новца, износ оgређен шuм уiоворам: уплатити � за море. 

Арапин м (ми. Арапи) apuaagHUK се.миШских Hapoga који на
сељавају йолуосшрво Арабију, јуiозайаgну Азију и северну Афри
ку; уп. Арабљанин. 

арапин м (ми. арапи) 1. коњ арайске Йасмине. 2. нар. apuaag
ник црне расе, црнац. 

арап:ка ж 1. кобила арайске Йасмине. 2. нар. йрийаgница цр
не расе, црнкиња. 3. ·агр. врсша крушке. 

Арап:киња (Арапка) ж йрийаgница арайскоi н.ароgа. 

арапс:кй, -а, -о који се OgHOCU на Арайе: � народ, � књижев
ност, � језик. 

арапски ПРИЛ. на арайски начин; арайскuм језиком: говори
ти �. 

Арапче, -ета е (еупл. МН. Арапчићи м; зб. им. Арапчад ж) арай
ско gеше; млаg АраЙин. 

арапmтина ж оно шшо је својсшвено Apaйuмa (арайски је
зик, арайска кулшура и gp.). 

аратос ПРИЛ. ГрЧ. у изр. - те било йроклеш ga си, ђаво ше ogHeo. 

аратосиљати се, -осйљам се евр. и неевр. нар. ослобоgиши се, 
ослобађаши се, ошрес(а)ши се нечеiа нейријаШНОi; уп. ратосиља
ти се. 

Арбанас м в. Албанац. 

арбанас:кй (арбанаmкй), -а, -о који се OgHOCU на Арбанасе, 
албански. 

арбанаmтво и арбанаmтво е оно шшо је каракшерисшич
но за Арбанасе, арбанашке оgлике. 

арбитар, -тра м лат. 1. а. изабрани cyguja који йресуђује не
ки сЙор. б. cyguja у сЙорШу. 2. особа чије се мишљење смашра 
најмероgавнијuм у неком йишању; врховни cyguja: � моде. 

арбитража ж фр. 1. правн. а. вансуgско решавање сйорова ме
ђу сшранкама йреко изабраних cyguja, арбишара; оgлука иза
браноl cyga. б. мирно решавање међунароgних сйорова йушем 
изабраних cyguja: међународна �. в. изабрани cyg: изнети пред 
арбитражу. г. суђење на сйоршскuм уШакмицама. 2. екон. шрlо
винска ойерација коришhења разлике између цена и берзанских 
курсева. 

арбитражнй, -а, -о који се OgHOCU на арбишражу: � пресуда, 
� веће, � суд. 

арбитражно ПрИЛ. йушем арбиШраже. 

арбитраран, -рна, -о 1. йроизвољан, нейошкрейљен, неосно
ван: � одлука, � суд. 2. који искључује йриiовор, apecygaH, бес
Йризиван. 

арбитрарно ПРИЛ. йО сойсшвеном уверењу, йроизвољно, не
йошкрейљено; неосновано. 

арбитратор м ексйерш за арбишражу, йроценишељ, йросу
ђивач. 

арбитрирати, -итрйрам евр. и неевр. (из)вршиши арбишра
жу, биши арбишар, йросуgиши, ЙросуђиваШи. 

арбун, -уна м итал. ЗООЛ. морска риба шврgойерка ружичасше 
боје Pagellus erythrynus. 

аргентйт, -ита м (ми. е) МИН. минерал, сулфиg сребра, најва
жнија pyga сребра. 

арго, -оа м фр. ЛИНГВ. iовор оgређене gрушшвене ipyae, йрофе
сије, за наша који је за gpyie неразумљив, жарiон, сленr.· зидар
ски �, војнички �, студентски �, рибарски �. 

ар гон, -она м (ми. е) грч. хем. елеменаш (Ar), илемениши iac 
без боје и мириса који служи за йуњење сијалица и цеви за све
fl1лосне рекламе. 

аргонаут м ГрЧ. а. мит. у мн.: хероји мореиловци који су бро
gOM ,,Apio" Qшиловили у Колхиgу у йошрази за злашнuм руном 
(у jg.: jegaH og шuх хероја). б. фиг. смео йоморац; йусшолов, аван
ШурисШа. 

аргумен(а)т, -нта м лат. gоказ, gоказно среgсшво, образложе
ње, разлоi: јаки аргументи, непобитни аргументи, изнети ар
гументе, доказати аргументима. 

аргументатйван, -вна, -о боiаш арiуменшuма, gоказuма; 
сйособан ga нешшо арiуменшује, gокаже. 

аргументација ж разлози, gокази који йошврђују или ойовр
iавају неко шврђење; навођење gоказа, gоказивање, образлаiање. 

аргументовано (аргументйрано) ПРИЛ. са gоказима, apiy
меншuма: � износити чињенице. 

аргументованост (аргументйраност), -ости ж особина oHoia 
шшо је арiуменшовано, йошкрейљеносш арiуменшuма, образло
женосШ. 
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аргументовати, -тујём (аргументирати, -Ештирам) свр. и не
свр. навесши, навоgиши gон:азе, gон:аз(ив)аши, образложиши, 
образла1,аши: � тврдњу. 

Лргусов, -а, -о у изр. - око ошшро он:о н:оје све зайажа, н:оме 
нишша не може йромаhи (йо Ар1,усу, мишолошн:ом сшоон:ом чу
вару 3евсове љубавнице Јоне). 

ареа ж лат. 1. равна йовршина, равнина. 2. фиг. йоgручје, йро
сшор. 

ареал, -зла м лат. йовршина; йоgручје, обласш расйросшра
њеносши нен:е бuљне или живошињсн:е врсШе. 

арена ж лат. 1. а. офађени йросшор овално1, облин:а у cpegu
шшу римсн:их амфишеашара и цирн:уса (на н:оме су се оgржава
ла шан:мичења, борбе 1Jtаgијашора, цирн:усн:е и gp. йреgсшаве); 
уойшше борилишше у cpegUHU амфишеашра, цирн:уса или сша
guoHa: циркуска �. б. фиг. йойришше борби, наgмешања, шан:
мичења, борилишше; йоље умно1" н:улшурно1, paga и сл.: поли
тичка �, књижевна �. 2. филмсн:а Ha1,paga Kog нас: златна �, 
сребрна �. 

арёнскй:, -а, -о н:оји се OgHOCU на арену: � простор, � ограда. 

арёнда ж лат. зан:уй нен:решнина (обично земљишша, з1,раgа) 
н:оји се йо у1,овору gaje на оgређено време (обично на 1,ogUHY gaHa); 
зан:уйнина за оно шшо је узешо у зан:уй: дати земљу у аренду. 

арендар, -ара м онај н:оји узима зе.м.тьу и gp. у зан:уй, зан:уЙнин:. 

арендатор м онај н:оји gaje земљу и gp. у зан:уй, зан:уЙац. 

арендација ж лат. изgавање или узимање (зе.м.тье и gp.) у зан:уЙ. 

арендирати, -ендирам (арендисати, -ишём) свр. и несвр. 1. 
изgа(ва)ши у зан:уй, изнајмиши, изнајмљиваШи. 2. узеши, узи
маши у зан:уй, зан:уйиши, зан:уЙљиваШи. 

ареометар и ареомётар, -тра м ГрЧ. физ. сйрава, инсшру
менш за мерење сйецифичне шежине ШечносШи. 

арза ж ГрЧ. КЊИЖ. gизање 1Jtaca; на1Jtашени или gy1,u сло1, сшо
йе; супр. теза. 

аривизам, -зма м фр. безобзирно, gpcKo насшојање за найре
gовањем у служби, лан:шашшво, н:аријеризам; сн:оројевиhсШво. 

аривист(а), -ё м (ми. -сти) онај н:оји шежи ga найрави н:арије
ру йО сван:у цену, безобзиран лан:шаш, н:аријерисша; сн:оројевић. 

аривистички, -а, -о н:оји се OgHOCU на аривисше, својсшвен 
аривисшима, лан:шашн:и; сн:оројевићн:и. 

арија ж итал. муз. а. већа н:омйозиција за 1Jtac и инсшруменшал
ну йрашњу (самосшална или н:ао geo већих вон:ално-инсшрумен
шалних целина): оперска �. б. начин йевања, мелоgија; наЙев. 

аријанизам, -зма м И аријанство с рЛГ. ист. учење ален:сан
gpujcK01, свешшенин:а Арија (4. вен: н. е.) о шројсшву йО н:оме син 
божји, Хрисшос, није исшобишан, исшовешан с оцем, не1,о је нај
савршеније божансн:о сшворење; хришhансн:а сен:ша н:оја слеgи 
Шо учење. 

Аријевац, -ёвца (АрИјац, -јца) м а. apuaagHUK инgоевройсн:е 
1,руйе Hapoga. б. у расисшичн:ој шерминоло1,ији у Немачн:ој у ХЈХ 
вен:у назив за apuaagHUKa iUзв. HopgujcKe расе. 

аријевац, -ёвца м йрисшалица Аријеве јереси, аријансШва. 

аријевскй:l, -а, -о н:оји се OgHOCU на Аријевце: � језик, � раса. 

аријевскй:2, -а, -о н:оји се OgHOCU на аријевце: � учење, � секта. 

аријица ж geм. og арија. 

аристократ(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) а. apuaagHUK више1" 
йовлашhено1, йлемсшва, йлемиh; йрисшалица влаgавине йлеми
ћд. б. човен: арисшон:рашсн:их схвашања и манира. 

аристократизам, -зма м а. арисшон:рашсн:и сисшем влаgа-
вине. б. арисшон:рашсн:и начин схвашања и Йонашања. 

аристократизирати се, -изирам се и аристократизовати 
се, -зујём се свр. и несвр. йосша(ја)ши арисшон:рашсн:им, ошме
ним; ойлемениши се, ойлемењиваши се. 

аристократија ж ГрЧ. 1. а. йлемиhн:и сшалеж, йлемсшво (љу
gu йовлашhени на основу йорен:ла, рођења); висон:о йлемсшво; 
уойшше йривиле1,овани, 1,орњи слој нен:е н:ласе или социјалне 1,ру-

Йе. б. влаgавина ше н:ласе, облин: gржавно-йолишичн:о1, уређења 
у н:оме је сва власш у рун:ама ЙЛемсШва. 2. фиг. 1,осйоgсшво, ош
меносШ. 

аристократичан, -чна, -о својсшвен арисшон:рашама, ар и
сшон:рашсн:и, оШмен, йлемиhн:и: � лице. 

аристократичност, -ости ж својсшво, особина оно1,а н:оји је 
арисшон:рашичан, оно1,а шшо је арисшон:рашично, 1,осйоgсшво, 
оШменосш, арисШон:раШсШво. 

аристократкиња ж жена арисШон:раШ(а). 

аристократскй:, -а, -о н:оји се OgHOCU на арисшон:раше и ари
сшон:рашију, својсшвен арисшон:рашама, йлемиhн:и; оШмен, 1,0-
caogcKU: � слој, � друштво, � понашање, � манир. 

аристократски ПРИЛ. на арисшон:рашсн:и начин, йлемиhн:и; 
оШмено, 1,OCaogcKU: држати ce �. 

аристократство с својсшво оно1,а н:оји је арисшон:раша, ари
сшон:рашсн:о схвашање и йонашање, арисШон:раШизам. 

аристотеловац, -овца м йрисшалица, йоборнин: учења вели
н:01, 1,рчн:о1, филозофа Арисшошела (4. вен: йре н. е.). 

аристотеловскй:, -а, -о н:оји је у gyxy Арисшошелово1, учења: 
� схватање, � поглед. 

аристотеловски ПРИЛ. йойуш Арисшошела, на арисшошелов
сн:и начин. 

аритметика ж (дат. -ици) ГрЧ. 1. 1,рана машемашин:е н:оја йро
учава рачунсн:е ойерације с йрирОgним бројевима (изражен им 
цифрама); уџбенин: за шу наун:у; насшавни йреgмеш за шу 1,ра
ну маШемаШин:е. 2. начин, вешшина рачунања, рачуница. 

аритметичар м сшручњан: н:оји се бави ариШмеШин:ом. 

аритметичкй:, -а, -о н:оји се OgHOCU на ариШмешин:у: � знак, 
� прогресија, � низ. 

аритметички ПРИЛ. на ариШмешичн:и начин, йомоhу ариш
мешин:е: � израчунати. 

аритмија ж ГрЧ. а. мед. нейравилан, неравномеран ришам ра
ga срца. б. неравномерносш, неујеgначеносш у н:решању или не
н:ом йроцесу; оgсусшво йравилно1, риШма, несн:лаgносШ. 

аритмичан, -чна, -о и аритмичкй:, -а, -о н:оји има нейрави
лан ришам, нериШмичан, неравномеран, неујеgначен, нейрави
лан: � рад срца. 

аритмично и аритмички ПРИЛ. нериШмично, неравномер
но, неујеgначено, нейравилно: � куцати, � пулсирати. 

аритмичност, -ости ж особина оно1,а шшо је ариШмично, 
ариШмија: � срца. 

ариш м бот. врсша чешинара свеiUлозелене чешине Larix еи-
ropaea из ф. Pinaceae, висине 20-45 т. 

ариmев, -а, -о н:оји се OgHocu на ариш, н:оји је og ариша: � дрво. 

ариmевина ж аришево gрво (н:ао маШеријал). 

арка и арка ж лат. лађа у н:ојој се, йрема Библији, сйасао Но
је og ЙоШоЙа. 

аркада ж фр. 1. архит. ошворен шрем са сшубовима н:оји су йо
везани лун:овима; низ лун:ова ослоњених на сшубове, наgсвође. 
2. анат. geo чеоне н:осши изнаg он:а у облин:у лун:а: очна �, повре
да аркаде. 

аркебуза ж фр., нем. ист. сшаринсн:а gу1,ачн:а йушн:а, н:ремењача. 
Лрктик м ГрЧ. обласш он:о Северно1, Йола. 

арктичкй:, -а, -о н:оји се OgHOCU на Арн:шин:: � архипелаг. 

арлаукати, -аУчём несвр. лајаШи оше1,нушо, завијаши (о йсу, 
вун:у и сл.); фиг. вин:аши, лармаШи. 

арлаукнути, -а}7кнём свр. 01Jtасиши се арлаун:ом (о йсу, вун:у 
и сл.). 

арлекин(-) в. харлен:ин(-). 

армада ж ШП. ист. а. велин:а рашна флоШа. б. оружане сна1,е 
нен:е земље, армија, војсн:а. • Непобедива - ист. флоша шйансн:о1, 
влаgара Филийа II, н:оју су унишшили Ен1Jtези у XVI вен:у. 
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арматура ж лат. 1. техн. а. железни gелови консшрукције или 
iрађевине og apMupaHoi бешона; фиг. жарг. скелеш, косшур. б. 
оЙре.ма елекшричне или неке gpyie инсшалације, OgH. уређаја 
(йрекиgачи, ушикачи и gp.; веншили, славине и gp.). в. UHgYK
шивни geo елекшричних .машина у ко.ме се и HgYKY је найон, ко
шва елекшричноi кабла. 2. оЙре.ма броgа или авиона оружје.м, 
наоружање. 

армија ж 1. а. целокуйне оружане cHaie jegHe gржаве, војска. 
б. велика ойерашивна војнfJ, јеgиница койнене војске или авија
ције која gелује на Йосебно.м бојишШу. 2. фиг. велики број lbygu 
ујеgињених у некој борби, акцији; велико .мношШво, .маса Jbygu: 
- незапослених. • Црвена - ист. совјешске оружане cHaie og 1918. 
go 1945. iogUHe . .  

армйјскй, -3., -о који се OgHOCU на ар.мију: - област, - генерал. 

армиранобетонскй, -3., -о који је og apMupaHoi бешона: -

зид, - конструкција. 

армирати, армйр3.м свр. и несвр. 1. а. ојача(ва)ши ар.маШу
ро.м: армирани бетон, армирано стакло. б. фиг. (о)јачаши, (о)сна
жиШи. 2. снабgе(ва)ши, ойремиши, ойремаши ар.маШуро.м: арми
рани кабл. 3. ойремиши, оЙре.маШи рашне броgове или авионе 
оружјем, наоружањем, (на)оружа(ва)Ши. 

армирач, -ача (аршiрац, -рца) м iрађевински pagHUK који се 
бави ар.мирањем, који ар.мира. 

Арнаутин м (ми. -ти) арх. Албанац. 

арнаутити, -йм несвр. [гл. им. арнаућёње с] йреобраhаши у 
Арнаушина, албанизоваШи. _ - се йреобраhаши се у Арнауши
на, албанизоваши се. 

Арнаутка и Арнауткиња ж арх. 1. Албанка. 2. (арнаутка, 
арнауткиња) врсша сшаринске gyie йушке кремењаче. 

Арнаутлук м нар. 1. земља или крај насељен АрнауШu.ма. 2. 
з6. пеј. Jbygu из шоiа краја, Арнауши, Албанци. 

арнаутскй, -3., -о који се OgHOCU на Арнауше, албански. 

арнаутски ПРИЛ. на арнаушски начин, албански. 

арњеви, -ёв3. м МН. мађ. кров og асура, йлашна или йрућа на 
сељачкu.м или војничкu.м колu.ма: кола с арњевима. 

арогантан, �THa, -о HagMeH и iруб, gрзак. 

арогантно ПРИЛ. HagMeHo и iрубо, gpCKO: - се понашати. 

арогантност, -ости ж особина oHoia који је ароiанШан. 

ароганција ж лат. HagMeHo и iрубо, gpCKO йонашање; аро-
iаншносш, iрубосш, gрскосШ. 

арогација ж лат. правн. йрисвојење особе која није више aog 
очинско.м влас ши; уп. адопција. 

арогирати, арОгЙр3.м свр. и несвр. йосвојиши, ЙрисвајаШи. 

арома ж (арОм3.т, -ата м) ГрЧ. а . .мирис, обично йријашан (је
ла или йића): - паприке, - белог лука, - вина. б. фиг. йризвук, 
gax; каракшерисшично обележје. 

ароматизација ж лат. gоgавање аро.маШичних сасшојака не
чему. 

ароматизовати, -зујём (ароматизирати, -ИзЙр3.м) свр. и не
свр. сшавиши, сшављаши, gоgа(ва)ши .w,upuce, аро.маШичне .ма
шерије у нешшо, зачиниши, зачињаваши аро.маШични.м cpeg
.сШво.м, (у)чиниши аро.маШичнu.м: - iIиће. 

apOMaT�aH, -чна, -о који се оgликује (йријаШно.м) аро.мо.м, 
који је йријаШНОi .мириса, .мирисан, .миришљав: - уље. 

ароматично ПРИЛ. са ЙријаШно.м аро.мо.м, .мирисно, .мирисаво. 

ароматичност, -ости ж особина oHoia шшо је аро.маШично, 
.мирисавосШ. 

ароматскй, -3., -о који се OgHOCU на аро.му и аро.маш, аро.ма
шичан: ароматска једињења. 

аромскй, -3., -о који се OgHOCU на аро.му. 

Аромун, '-fнa м apuaagHUK осшашка ро.манске ешничке ipy
йе на Балканско.м й'олуосшрву (Влах, Каравлах, Цинцарин и 
gp.). 

Аромунка ж йрийаgница осшашка ро.манске ешничке ipyae 
на Балканско.м йолуосшрву (Влахиња, Каравлахиња, Цинцарка 
и gp.). 

аромунскй, -3., -о који се OgHOCU на Аро.муне: - језик. 

арондација ж фр. iруйисање и заокруживање више оgвојених 
йарцела зе.мљишШа у jegHY целину pagu рационалнијеi и еконо
.мичнијеi коришhења. 

арондирати, -ОНДЙр3.м свр. и несвр. (из)вршиши аронgацију, 
(за)окружи(ва)ши (aocege) у jegHY целину. 

арпаџик м тур. агр. врсша сишноi ЦPHoi лука за сађење, лук се
јанац. 

арпеђо м (ретко у МН. с) итал. муз. извођење шонова исшоiа 
aKopga jegHoi за gpyiu.м (као на харфи). 

арсён, -ена м (мн. е) ГрЧ. хем. хе.мијски еле.менаШ .мешалоиg 
(As), чија су јеgињења јако оШровна. 

арсенал, -ала м итал. 1. завоg за израgу, ойравку и чување 
оружја и gpyfe рашне о Йре.ме , возила и броgова; склаgишше 
оружја и gpyie рашне оЙреме. 2. фиг. велика количина нечеiа, ве
лика залиха: - лажи, - доказа. 

арсеналскй, -3., -о који се OgHOCU на арсенал. 

арсенйк, -Ика м хем. шриоксиg арсена, јак ошров, .мишо.мор. 

арсенйчкй, -3., -о који се OgHOCU на арсеник. 

арсенов, -а, -о који се ogHOCU на арсен: арсенова једињења. 

арсёнскй, -3., -о који се OgHOCU на арсен: - једињење, - кисе-
лина. 

артёрија ж ГрЧ. 1. анат. крвни cyg који оgвоgи крв из срца у 
разне gелове шела, оgвоgница. 2. фиг. важна саобраhајница; 
iлавна, Йро.меШна улица: градска -, прометна -. 

артерйјскй, -3., -о који се OgHoCU на аршерије: - крв, - при
тисак. 

артериознй, -3., -о в. арШеријски. 

артериосклероза ж ГрЧ. мед. закречавање зиgова аршерије; 
обољење крвних суgова изазвано Шu.м закречавање.м. 

артефакт м лат. 1. а. вешшачки йроизвоg, рукоШворина. б. 
фиг. оно шшо је из.мишљено, неконсШруисано. 2. вешшачки и на
.мерно изазвана йашолошка Йро.мена Йо.моћу неких .маШерија 
или Йреg.меШа. 

артёmкй (артёскй), -3., -о у изр. - бунар бунар найрављен gy
бинскu.м бушењем земље (йо француској йокрајини Аршоа, ige су 
иЗiрађени йрви шакви бунари). - вода йоgземна воgа из.међу gва 
нейройусна слоја, која aog хиgросШаШичкu.м ЙриШиско.м избија 
на Йовршину. 

артизам, -зма м лат. йравац у у.мешносши који Heiyje и йрена
iлашава фор.малну сшрану у.меШничкоi gела; шехничко савр
шенсшво у у.меШничко.м сШваралашШву. 

артик(а)л, -кл а м лат. aojegUHU йреg.меш, врсша йроизвоgа 
или ·Шрiовачке.робе (са шачно оgређенu.м својСШвu.ма): прехрам
бени артикли, спортски артикли. 

артикулација ж лат. 1. ЛИНГВ. йоложај и йокреши iоворних 
opiaHa йри изiовору aojegUHUx fласова; шворба iласова, изfовор: 
- самогласника, напрегнута -, јасна -, добра -. 2. муз. начин 
йовезивања шонова йри извођењу. 3. фиг. обликовање нечеiа: -

мисли, - предмета. 4. геогр. разуђеносШ. 5. анат. зfлоб, зfлавак. 

артикулационй и артикулацйјскй, -3., -о који се OgHOCU на 
аршикулацију: - база, - место. 

артикулисано (артикУЛЙР3.но) прил.разiовеШНО, јасно: - из
говорити . 

артикулисати, -иmём (артикулирати, -улйр3.м) свр. и несвр. 
а. (из)вршuши аршикулацију, изiовориши, изiовараши разiо
вешно, јасно. б; фиг. (из)iраgиши, фор.мираШи; јасно образложи
ши, образлаiаши, фор.мулисаШи: - предмет. 

артиљераn;, -рца м војник који служи у аршuљерији, Шобџија. 

артиљерија ж фр. вој. а. pog војске наоружан ШоЙовu.ма, ра
кеШа.ма и gp. оружје.м с великu.м gо.мешо.м gејсШва. б. шешка 
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вашрена оружја вели�е разорне моћи и gомеша (шойови, pa�e
ше, хаубице и gp.): противоклопна �, противавионска �. • лака 
- аРШUJЬерија снабgевена ла�им аршиЈЬеријс�им оруђима; шо
йови малот, �алибра. тешка - аршиЈЬерија снабgевена шеш�им 
аршиЈЬеријс�им оруђима; шойови вели�от, �алибра. 

артиљерйјскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на аршиЈЬерију: � муни
ција, � школа, � официр, � ватра. 

артиљерскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на аРШUJЬерце. 

артист(а), -ё м (мн. -сти) фр. 1. рейроgу�шивни умешни� �ojи 
обраhа нарочишу йажњу на аршизам, умешнич�у форму. 2. из
вођач йосебно увежбаних вешшина (циp�yc�и вешша�, а�роба
ша, жон1Jlер). 3. "iлумац извођач; йевач, ит,рач; ит,рач у циp�ycy. 

артистичкй, -3., -о �ojи се OgHOCU на аршисше: � програм, � 
вештина. 

артистички прил. на аршисшич�и начин, �ao аршисша: � 
увежбан. 

артисткиња (артистица) ж женс�а особа арШисШа. 

артифицијелан, -лна, -о лат. извешшачен, HeapupogaH. 

артифицијелно прил. невешшачено, HeapupogHO. 

артифицијелност, -ости ж особина онот,а �ojи је аршифици-
јелан, онот,а шшо је арШифицијелно. 

артичока и артиmока ж итал. бот. йовршарс�а зеЈЬасша биЈЬ
�a Cynara scolymus, с меснашим цвешним "iлавицама �oje се йре 
нет,о шшо се расцвешају уйошреБЈЬавају �ao Йоврће. 

артритис и артритис (артрйт, -ита) м грч. мед. зайаљење 
З1Jlобова �ao йослеgица инфе�ције, Йоре.мећаја у мешаболизму и 
gp.; уп. улози: акутни �, туберкулозни �. 

артритичан, -чна, -о �ojи је оболео og аршришиса, захваhен 
арШриШисом. 

артритичност, -ости ж сшање онот,а шшо је арШриШично. 

артроза Ж грч. мед. хронично gет,енерашивно оБОЈЬење З1Jlобо
ва, йрешежно у сШаросШи. 

архаизам, -зма м грч. 1. лингв. засшарела реч, обли� или из
раз. 2. оно шшо је изашло из уйошребе, засшарела Йојава. 

архаизациј а ж лат. архаизовање, засШаревање. 

архаизирати, -ИзЙр3.м и архаизовати, -зујём свр. и иесвр. 
gа(ва)ши нечему архаичан обли�, унеши, уносиши архаизме у 
јези�, (на)йисаши архаичнимјези�ом .• - се йосша(ја)ши арха
ичан, засШаре(ва)Ши. 

архаик м ГРЧ. геол. најсшарије т,еолош�о gоба, apxajc�o gоба; 
уп. азоик. 

архаичан, -чна, -о �ojи йошиче из сшарине, сшар, gреван; 
�ojи има �ара�шерисши�е сшарот, gоба, засшарео, сшаринс�и: 
� стил, � реч. 

архаично ПРИЛ. засшарело, сшаринс�и: звучати �. 

архаичност, -ости ж особина онот,а шшо је архаично, засша-
релосШ. 

архајскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на apxaи�: � доба, � уметност. 

арханђел м в. арханђео. 
.Арханђеловдан, -а м в. Аранђеловgан. 

арханђеловскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на арханђела Михаила 
и на Арханђеловgан. 

арханђелскй (арх3.нђеоскЙ), -3., -о �ojи се OgHOCU на архан
ђела, арханђеле. 

арханђео, -ела м ГРЧ. цркв. врховни анђел, сшарешина анђела. 

арх ео- ГРЧ. йрефи�соиg у �ojи значи gaje 01-Ю шшо значи gpy
т,и geo речи у вези са сшарином, сшаро-, gревно-, йра-: археологи
ја, археозоик. 

археозоик м ГРЧ. Iеол. разgоБЈЬе у развоју Земље између арха
и�a и Йалеозои�а. 

археолог м научни� �ojи се бави археолот,ијом, сшручња� за 
археолот,ију. 

археологија ж ГРЧ. Hay�a �oja се бави Йроучавање.м машери
јалне �улшуре минулих, ишчезлих цивилизација на основу иc�o
Йина. 

археолоmкй, -3., -о �ojи се OgHOCU на археолот,ију: � налаз, � 
истраживање. 

археолоmки ПрИЛ. на археолош�и начин, са сшановишша ар
хеолот,ије: � испитати, � обрадити. 

археоптерикс м ГРЧ. пал. најсшарија йознаша фосuлна йши
ца, �oja йреgсшавЈЬа йрелазни обли� између 'i.мизаваца и ЙШица. 

архетйп м (ми. архетипови) ГРЧ. 1. изворни несачувани py�o
йис �ojи се може ре�онсШруисаШи. 2. йрви шшамйарс�и оши
ca� или Йpимepa�. 3. узор, моgел. 4. ПСИХ. у йсихоанализи, иC�OH
c�и йоgсвесно-мисаони мошив зајеgнич�и свим ЈЬуgима. 

архи- ГРЧ. йрефи�с у швореницама �ojи значи: 1. врховни, 
"iлавни, најсшарији: архиђакон, архиепископ; 2. експр. у највећој 
мери; највише, оgвеh: архилопов, архилажац, архипознато итд. 

архибискуп м цркв. врховни бис�уй, наgбис�уЙ. 

архибискупија ж йоgручје �ojим уйравЈЬа архибис�уй; cegu
шше архибис�уйа, наgбис�уйија. 

архибискупскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на архибис�уЙе. 

архйв, -Ива м ГРЧ. а. усшанова за чување сшарих йисаних go
�уменаша; geo научне или gржавне усшанове у �OMe се чувају 
сшари сйиси: историјски �, државни �. б. збир�а сшарих сЙиса. 
в. в. архива (а). 

архива ж а. оgеЈЬење усшанове у �OMe се завоgе, рет,исшрују и 
чувају а�ша, рет,исШраШура. б. apxивc�a т,рађа, а�ша, сйиси, 
c�yй gо�уменаша �ojи се ogHoce на gелашносш He�e усшанове 
или особе: полицијска �, чувати у својој архиви, претурати (тра
жити) по архиви. в. в. архив (а, б). 

архивалије ж ми. (арili3.лија с ми.) лат. сйиси, gо�уменша 
�ojи се чувају у архиву, apxивc�a т,рађа, apxивc�и маШеријал. 

архивар, -ара м 1. службени� архива, архиве, yйpaвHи� архи-
ва. 2. йрот,рам за архивирање gpyLUx �омйјушерс�их йрот,рама. 

архиварка ж жена архивар. 

архиварскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на архиваре. 

архивирати, -хИвЙр3.м свр. и иесвр. 1. сшавиши, сшавЈЬаши 
(gо�уменш) у архиву: � документа. 2. унеши, уносиши у �OMйjy
ше р: � компјутерски програм. 

архивист(а), -ё м (мн. -сти) онај �ojи се бави apxивc�им йо-
слом, службени� �ojи pagu у архиви, архивар, рет,исШраШор. 

архивистичкй, -3., -о �ojи се OgHOCU на архивисШе. 

архивисткиња ж жена архивисШа. 

архиволт м ГРЧ.-итал. грађ. "iлавни лу� �ojи сйаја gва сШуба. 

архйвскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на архив и архиву: � грађа, � 
материјал, � чиновник. 

архиђакон и архиђакон м грч. ЦРКВ. а. најсшарији ђa�OH, 
йочасна шишула за ђa�OHa �алуђера. б. �og римо�ашоли�а: за
сшуйни� бис�уйа у уйрави gијецезом. 

архиђаконат, -ата м geo gијецезе aog уйравом apxиђa�OHa (б). 

архиђаконскй и архиђаконскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на ар
xиђa�OHe. 

архиђаконство с apxиђa�OHC�O звање, apxиђa�OHc�a ШиШула. 

архиепископ м ГРЧ. ЦРКВ. сшарешина аушо�ефалне цp�вe, йр
ви, најсшарији међу eйиc�oйимa, мишройолиш, наgбис�уй. 

архиепископија ж цp�вeHa обласш aog уйравом архиейи
c�oйa; сеgишше apxиeЙиc�oЙa. 

архиепископскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на apxиeЙиc�oЙe. 

архиепископство с 1. gосшојансшво, звање apxиeЙиc�oЙa. 
2. сеgишше apxиeЙиc�oЙa. 

архијереј, -еја м ГрЧ. цркв. сшарешинајереја, свешшени�а, ви
ши свешшени�, влаgи�а. 

архијерејскй, -3., -о �ojи се OgHOCU на архијереје: � сабор. 
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архилажац, -лашца м велики лажац, лажов Hag лажов има. 

архилопов м велики лойов, лойов Hag лоЙовима. 

архимандрит м грч. ЦРКВ. највиши свешшенички чин мо на-
шко"i pega, сшарешина манасшира у йравославној цркви. 

архимандритски, -а, -о који се OgHOCU на архиманgриШе. 

архимандритство и архимандритство с 1. gосшојансшво, 
звање архиманgриШа. 2. сеgишше архиманgриШа. 

архипастир, -ира м грч: ЦРКВ. врховни црквени сшарешина, 
архијереј, наgбискуЙ. 

аРХИПЕшаг, -ага м грч. геогр. већа "ipyua осшрва, осшрвЈЬе, 
ошочје: Малајски -. 

архипелашки, -а, -о који се OgHOCU на архиЙела"i. 

архипознат, -а, -о који је свима йознаш, оЙшШеЙознаШ. 

архитекатски, -а, -о који се OgHOCU на архиШекШе. 

архитект(а), -ё м (мн. -ти м, -те ж) грч. сшручњак за архишекшу-
ру, инжењер архишекшуре, йројекшанш "iрађевинских објекаШа. 

архитекткиња (архитектица) ж жена архиШекШа. 
архитектоника ж грч. 1. вешшина из"iраgње, сла"iања gелова 

у склаgну целину (у "iрађевинарсшву и умешносши); комйозици
ја, склой: - музичког дела. 2. наука о "iрађевинским облицима 
и сшиловима; йримена науке на архи шек шуру . 

архитектонички и архитектонични, -а, -о који се OgHOCU 
на архишекшонику; архиШекШонски. 

архитектонски, -а, -о који се OgHOCU на архишекшонику и 
архишекшуру: - факултет, - биро, - објекат. 

архитектонски прил. у архишекшонском йо"iлеgу, на архи
шекшонски начин. 

архитектура ж грч. 1. а. вешшина, умешносш йројекшовања 
и "iрађења (з"iраgа и gp. архишекшонских објекаша), "iраgишеЈЬ
сшво, "iрађевинарсшво, неимарсШво. б. сшил "iрађења: грчка -. 2. 
наука о "iрађењу, "iраgиШеЈЬсШву. 

архитектурни, -а, -о који се OgHOCU на архишекшуру: - стил. 

архитип м в. археШиЙ. 

архитрав, -ава м грч.-лат. архит. воgоравна "ipega која лежи из
Hag кайишела сшубова и йовезује их, еЙисШал. 

аршин, -Ина м 'l'YP. а. сшара мера за gужину (65-75 ст). б. 
фиг. мерило, кришеријум: мерити различитим арmинима, не 
мерити истим Gедним) арmином. 

аршлама ж тур. агр. 1. врсша шрешања круйнијих жуhка
сших или црвенкасших илоgова. 2. врсша зимско"i црно;; лука gy
"iУЈЬасших "iлавица Allium fistulosum. • црна - йоgврсша аршла
ме (1), хрушШавац. 

ас и ас м (мн. асови и асови) лат. 1. најјача карша за и"iрање, 
кец. 2. фиг. онај који йреgњачи у нечему, йрвак: спортски -, ауто
мобилски -. 3. спорт. неоgбрањиви йочешни уgарац у Шенису. • 
- из рукава (ногавице) разг. резервни, йослеgњи ар"iуменаш који 
неко uзвлачи ga нешшо йосши"iне; резервно решење. 

асамблеја ж фр. скуйшШина, йарламенш: - Уједињених на
ција. 

асанација ж лат. йоБОЈЬшање зgравсшвених и xU"iujeHcKUx 
услова сШановнишШва. 

асанациони, -а, -о који се ogHOCU на асанацију: - програм. 

асанира:ги, -анйрам свр. и несвр. (из)вршиши асанацију, йо
БОЈЬша(ва)ши зgравсшвене и xU"iujeHcKe Йрилике. 

асексуалан, -лна, -о који нема сексуалносши, лишен сексу
алних оgлика, несексуалан. 

асексуално прил. без сексуалносши, несексуално. 

асексуалност, -ости ж особина oHo"ia који је асексуалан, оно
"ia шшо је асексуално, несексуалносШ. 

асекурација ж лат. банк. оси"iурање, обезбеђење. 

асепса ж гРч. мед. а. сйречавање йојаве инфекције на рани gез
инфекцијо.м инсШру.м:енаШа и хируршко"i йрибора и сшерилиза
цијом завоја. б. оgсусшво за разних илица. 

асептичан, -чна, -о (асептичкй, -а, -о) 1. (одр.) који се OgHOCU 
на асеЙсу. 2. који је без заразi-lих клица, йошйуно чисШ. 

асептично прил. uog асейшичним условима, йошйуно чисШо. 

асептичност, -ости ж сшање и особина оно;; шшо је асейшич
но, оgсусшво заразних клица. 

асигнант м лице које uзgаје нало"i неком gpy"iOM лицу (acu"i
нашу) ga за ње"iов рачун изврши исилашу у корисш шреhе"i лица 
( аси"iнаШора). 

асигнат, -ата м лат. фин. а. лице на које аси"iнанш йреноси 
обавезу ga за ње"iов рачун изврши исилашу у корисш шреhе"i ли
ца (аси"iнаШора). б. gознака на неку новчану суму. 

асигнатор м фИНо лице на које "iласи новчана gознака, уйуш
ница. 

асигюiција ж лат. фИНо 1. нало"i за исилашу; новчана gознака, 
уЙуШница. 2. йреузимање шуђе новчане обавезе. 

асигнациони (асигнацйјскй), -а, -о који се OgHOCU на acu"i
нацију. 

асигнирати, -игнйрам свр. и несвр. фин. gознача(ва)ши ogpe
ђену свошу новца. 

асиметрија ж оgсусшво симешрије, несимешрија, несклаg; 
несразмерносШ. 

асиметричан, -чна, -о који није симешричан, несимешри
чан, несразмеран. 

асиметрично прил. несимешрично, несразмерно. 

асиметричност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је асимешрично, 
несимешричносш, асимеШрија. 

асимилат, -ата м онај који је асимилован. 

асимилативан, -вна, -о сйособан за асимилацију; склон аси
милацији. 

асимилатор м онај који асимилује, који има сйособносш ga 
асимилује. 

асимилаторан, -рна, -о в.  асимилаШиван. 

асимилаторски, -а, -о који се OgHOCU на асимилашоре, свој
сшвен асимилашорима: - политика. 

асимилацијаж лат. l. изјеgначавање, сшайање; йрила"iођава
ње; супр. дисимилација. 2. лингв. јеgначење jegHUx "iласова йрема 
gру"iима који су им у HeuocpegHoj близини (йо звучносши, месшу 
или начину шворбе): потпуна -, делимична -, прогресивна -, 
регресивна - . 3. йрешайање йојеgинаца и скуйина JЬygu gpy"io"i 
национално"i, ешничко"i или верско;; йорекла у ширу gрушшвену 
зајеgницу у којој живе (йримањем њених, а "iуБЈЬењем својих og
лика): - досељеника. 4. биол. йрешварање aHop"iaHcKUx машери
ја у op"iaHcKe (нЙР. хране у машерије које "ipage шкива); фошосин
Шеза. 5. псих. йримање йреgсшава у свесш, усвајање. 

асимилациони (асимилацйјскй), -а, �o који се OgHOCU на аси
милацију. 

асимиловаrи, -лујём (асимилИрати, -илйрам) свр. и несвр. 1. 
(из)вршиши асимилацију, (у)чиниши jegHaKUM, изјеgна
ча(ва)ши, йрешойиши, йрешайаши; йрила"iоgиши, йрила"iођава
ши. 2. биол. йрешвориши, йрешвараши aHop"iaHcKe машерије у 
op"iaHcKe, које "ipage Шкива . •  - се йосша(ја)ши асимилован, йре
шойиши се, йрешайаши се у нешшо gpy"io, йрила"iоgиши се, йри
ла"iођаваши се. 

асимптота и асимптота ж грч. мат. йрава која се сшално, нео
"iраничено йриближава кривој, али се HUKag не gogupyje с њом. 

. асимптотски, -а, -о који се OgHOCU на асимЙШоШу. 

асиндет(он) м грч. стил. изосшавЈЬање везника између речени
ца или њених gелова (речи или синШаLми). 

асиндетски, -а, -о који је без везника: - реченица. 

асинхрон, -3., -о (асинхроничан, -чна, -о) који се не uogygapa 
временски, неусклађен временски, неисшовремен, неисшоgобан: 
асинхрони мотори. 

асинхронија ж временска нейоgуgарносш, неисшовременосш, 
неисШоgобносШ. 
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асинхрбно прил. временски HeuogygapHo, неисшовремено, не
исШоgобно. 

асинхрбнбст, -ости ж својсшво OHOra шшо је асинхроно, асин
хронија. 

асистент м а. аомоћник capagHUK: зубарс:ки -. б. звање на 
универзишешу и у научним усшановама, .млађи capagHUK који 
uомаже uрофесору у uракшичном pagy са сшуgеншима и ари
арема се за научноr pagHUKa. 

асистенткиња (асистентица) ж женска особа асисШенШ. 

асистентски, -3., -о који се OgHOCU на асисшенше: - звање, -
место. 

асистентура ж звање и служба асисшенша (б). 

асистенција ж uOMaraНJe, аомоћ, асисширање: радити уз не-
чију асистенцију. . 

асистирати, асИстИр3.м неевр. обавЈЬаши аосао асисшенша; 
uомаrаши некоме у uослу: - лекару (при операцији). 

аскеза ж грч. в. аскеШизам. 

аскета м (ми. ж) (ас:кёт, -ета м) грч. човек који се свесно ogpu
че уживања и живи у uосшу, молишви и мучењу шела (pagu мо
ралноr усавршавања), исаосник. 

аскетизам, -зма м аскешски начин живоша, оgрицање og ше
лесних уживања и мучење шела pagu моралноi усавршавања и 
вишеi gуховноi живоша, самооgрицање; релиiиозно учење које 
uроuовеgа шакав начин живоша; фиг. мучан, шежак живош, са
мооgрицање. 

аскетски и аскетски, -3., -о који се OgHOCU на аскеше, свој-
сшвен аскешама, исUоснички. 

аскетски и аскетски прил. на аскешски начин, исUоснички. 

асонантан, -тна, -о који се OgHOCU на асонанцу и асонанцију. 

асонанца (асонанција) ж лат. књиж. аонавЈЬање исших само-
iласника у више речи исшоi сшиха, сазвучје; слик, срок у којем 
се римују само самоiласници. 

асонирати (се), -ОнИр3.м (се) (асоновати (се), -нујём (се» не
евр. uоgуgараши се, слаiаши се ао звуку, слично звучаШи. 

асортиман, -ана м фр. избор различиших врсша робе у шрiо
вини, на шржишшу: богат -, шир ок -. 

асортирати, -ОртИр3.м евр. и неевр. разврсша(ва)ши робу на 
склаgишшу; уреgиши, уређиваШи. 

асоцијалан, -лна, -о грч.-лат. који не воли gрушшво, зајеgни
цу, неgрушшвен, неgружељубив; који се не иншересује за оuшше, 
gрушшвене сшвари, uошребе, склон ga uосшуuи uрошив gpy
шшвених, моралних норми, нехуман; еупр. социјалан: - тип. 

асоцијално ПРИЛ. неgрушшвено, неgружељубиво, несоцијал
но: понашати се -. 

асоцијалнбст, -ости ж особина oHoia који је асоцијалан, оно
ia шшо је асоцијално, неgрушшвеносш, неgружеЈЬубивосш; асо
цијално Uонашање. 

асоцијативан, -вна, -о који се OgHOCU на асоцијацију: асоци
јативне представе. 

асоцијативно ПРИЛ. на асоцијашиван начин, асоцијацијом: 
МИСЛИТИ -. 

асоцијативнбст, -ости ж особина oHoia шшо је асоцијаШивно. 

асоцијација ж лат. 1. а. уgруживање, везивање, саајање. б. 
облик слобоgноi уgруживања uојеgинаца или ipyua око зајеgнич
ких циЈЬева и иншереса, уgружење, савез. 2. пеих. везивање у све
сши jegHUx аојава за gpyie које су већ gоживЈЬене: - по слично
сти, - по супротности (по :контрасту), - на нешто, изазвати асо
цијацију (на нешто). 3. мат. својсшво сабирања и множења ао 
којем је резулшаш исши без обзира на начин ipyuucaНJa сабира
ка, OgH. чинилаца. 4. зоол. уgруживање живошиња у веће зајеg
нице (јаша, Kpga, чоUоре). 5. физ. и хем. uовезивање gвају или ви
ше јеgносшавних молекула у сложеније ipyue молекула. 

асоцијацибни (асоција:цИјс:кИ), -3., -о који се OgHOCU на асо
цијацију, асоцијаШиван. 

асоцијацибно (асоцијацијс:ки) ПРИЛ. в. асоцијаШивно. 

асоцирати, асОЦЙ:р3.м евр. и неевр. лат. 1. уgружи(ва)ши, сао
јиши, сUајаШи. 2. пеих. uовез(ив)аши у свесши jegHe uреgсшаве с 
gруiима. 

аспарагус и аспарагус м бот. а. собна украсна зељасша бuљ
ка Asparagus acutifolius. б. шuароiа, шUарiла. 

аспек(а)т, -:кта м лат. 1. изiлеg, виg; облик у коме се нешшо ја
вЈЬа. 2. сшановишше, iлеgишШе. 3. ЛИНГВ. iлаiолски виg (сврше
носш, несвршеносШ). 

аспектни, -3., -о који се OgHOCU на асUекШ. 

аспида ж ГРЧ. змија ошровница, iyja; фиг. разг. зла, оаака же
на, ошшроконђа, наџак-баба. 

аспик м фр. кув. хлagешина, UихШије. 

аспирант м лат. 1. канgиgаш за неко месшо, uоложај или 
звање; онај који шежи ga нешшо UосШиiне. 2. чиновнички ари
аравник. 

аспирата ж лат. ЛИНГВ. суiласник са асаирацијом. 

аспиратор м техн. аuараш за усисавање вазgуха, iасова, ара
шине и сл., усисивач: - за прашину, - за чишћење житарица, 
мириса. 

аспирација ж лат. 1. а. ygucaНJe, усисавање сшраних шела, 
чесшица (обично у несвесши) или лекова (у ШераUији). б. физ.уси
савање iасова или шечносши из неке ШУUЈЬине. 2. жеља, шежња 
за нечим, сшремљење; uолаiање арава (на нешшо), uрешензија: 
имати аспирације на нешто. 3. лингв. изiоварање неких суiла
сника са хаком, iрленим uризвуком сличним iласу х (ix, бх, кх). 

аспирацибни (аспира:цИјски), -3., -о који се OgHOCU на асаи
рацију. 

аспирин, -ина м фарм. фабрички назив за ацешил-салицил
ну киселину као лек; шаблеша шоiа лека: гутати аспирине. 

аспирински, -3., -о који се OgHOCU на асаирин. 

аспировати, -рујём (аспирирати, -ИрИр3.м) евр. и неевр. 1. 
уgахнуши, уgисаши; усиса(ва)Ши. 2. шежиши, сшремиши за не
чим; uолаiаши, uоложиши араво (на нешшо), UреШенgоваШи. 3. 
ЛИНГВ. изiовориши, изiовараши са хаком, с iрленим Uризвуком. 

аспра ж (ген. ми. аспри) ГРЧ. а. ист. сшари шурски сребрни но
вац. б. разг. новчиh уоuшше, аара; ми. новац. 

асприца ж geM. og асара. 
.Астек м (ми . .Астеци) upuuagHUK Hapoga сшаре мексичке ци

вилизације. 

астенија ж грч. мед. оuшша шелесна слабосш, немоћ, малак
салосШ. 

астеник и астеничар м човек асшеничне iрађе, мршав, слаб 
човек. 

астеничан, -чна, -о слаб, немоћан, изнемоiао; мршав. 

астериск м грч. iрафички знак у облику звезgице (*) који 
обично уаућује на uримеgбу ucuog, OgH. на крају ШексШа. 

астеричан, -чна, -о грч. који је у облику звезg.е, звезgасш, зве-
зgолик. 

астероид, -Ида м ГРЧ. астр. мала иланеша, иланеШоиg. 

астечки, -3., -о који се OgHOCU на Асшеке: - :култура. 

астигматизам, -зма м грч. мед. аоремећај сuособносши 
ошшроi, jacHoi виgа услеg неuравилноi uреламања свеiiLлосних 
зрака у оку. 

астигматик м онај који болује og асШи'iмаШизма. 

астигматичан, -чна, -о који болује og асШи'iмаШизма. 

астигматичнбст, -ости ж сшање oHoia који је асши'iмаши-
чан, oHoia шшо је асши'iмашично, асШи'iмаШизам. 

астма ж грч. мед. болесш која се манифесшује аовременим на
uаgима ошежаноi gucaНJa, сиања: бронхијална -, срчана -. 

астматичан, -чна, -о који болује og aciiLмe; каракшерисши
чан за aciiLмy, асiiLмашички: - чове:к; - напад. 



АСТМАТИЧАР - АТЕСТИРАТИ 47 

астматичар м он,ај који иаtПи og асtП.ме. 

астматичарка ж он,а која иаtПи og асtП.ме. 

астматичарск:й, -а, -о који се oguocu н,а асtП.маtПичаре, свој
сtПвен, асtП.маtПичарима: � кашаљ. 

астматичк:й, -а, -о који се oguocu н,а асtП.му. 

астматички и астматично прил. С асtП.маtПичн,им uaaagoM, 
са симиtПо.мима асtП.ме. 

астраган(-) в. асtПрахан(-). 

астралан и астралан, -лна, -о грч. 1. који се oguocu н,а зве
зgе, звезgан,: � светло. 2. фиг. бесtПелесан" н,е.маtПеријалан" н,е
сшваран,; еtПеричан,; узвишен,: � биће. 

астрално и астрално прил. 1. у облику звезgе, звезgасtПо. 2. 
фиг. н,е.маtПеријалн,о, бесtПелесн,о; еtПеричн,о; узвишен,о: � миран. 

астралност, -ости ж особин,а ouora шtПо је асtПралн,о. 

астрахан, -ана и астрахан, -а м скуиоцен,о крзн,о og рун,а вр
ло .млаgих, чесtПо н,еgон,ешен,их јаrањаца асtПрахан,ске (каракул) 
овце (ио руско.м rpagy АсШрахан,у). 

астраханск:й и астраханск:й, -а, -о који се oguocu н,а асtПра
хан" који је og асtПрахан,а: � бунда, � капа. 

астро- грч. ирефиксоиg у tПворен,ица.ма који озн,ачава oguoc 
ире.ма све.миру, н,ебеским tПелима, звезgО-, звезgан,: астрологија, 
астрономија, астронаутика. 

астрогнозија ж грч. н,аука о звезgа.ма с обзиро.м н,а њихов ио-
ложај и rpyaucaНJe у сазвежђа он,ако како их Bugu rоло око. 

астролатрија ж грч. обожавање звезgа. 

астролог м он,ај који се бави асtПролоrијо.м. 

астрологија ж грч. учење о tПобожње.м уtПицају иоложаја зве
зgа и илан,еtПа н,а суgбин,у љуgи; ирорицање човекове суgбин,е ио 
иоложају звезgа и илан,еtПа. 

астролоmк:й, -а, -о који се oguocu н,а асtПролоrију. 

астролоmки прил. као асtПролози. 

астромант м он,ај који се бави асtПро.ман,tПијо.м. 

астромантија и астромантика ж грч. rаtПање, ирорицање 
човекове суgбин,е из звезgа. 

астронаут м иилоtП BacuoNCKOr, CBe.мupCKOr броgа, све.мирски 
иуtПн,ик, кос.мон,ауtП. 

астронаутика ж грч. н,аука и иракса леtПења све.мирских ле
tПелица. 

астронаутичар м он,ај који се бави асtПрон,ауtПико.м. 

астронаутичк:й, -а, -о који се oguocu н,а асtПрон,ауtПику, ко-
с.мон,ауtПски. 

астронауткиња ж жен,а асtПрон,ауtП. 

астронаутск:й, -а, -о који се oguocu н,а асtПрон,ауtПе: � одело. 

астронаутски прил. као асtПрон,ауtП. 

астроном м н,аучн,ик Kqju се бави асtПрон,о.мијо.м. 

астрономија ж грч. н,аука о н,ебеским tПелима и иојава.ма у 
васион,и. 

астрономск:й, -а, -о 1. који се oguocu н,а асtПрон,о.мију: � оп
серваторија. 2. фиг. иреtПеран,о велик, orpoMau: � цифра, � сума, 
астрономске цене. 

астрОно.мски прил. 1. н,а асшрон,о.мски н,ачин" у иотлеgу 
асtПрон,о.мије: посматрати � . 2. фиг. иреtПеран,о MNoro: порасти � 
(нпр. о ценама, троmковима). 

астрофизика ж грч. rpaua асtПрон,о.мије која се бави ироуча-
вање.м физичких својсtПава н,ебеских tПела. 

астрофизичар м н,аучн,ик који се бави асtПрофизико.м. 

астрофизичк:й, -а, -о који се oguocu н,а асtПрофизику. 

астрофизички прил. на асtПрофизички н,ачин" у иоrлеуу 
асtПрофизике. 

асура (вар. хасура:) ж тур . иросtПирка og роrозин,е. • извући не
коме асуру иревариtПи ueKOra, иоgвалиtПи н,еко.ме. 

асфалт м (мн. 0) грч. а. хем. црн,а сјајн,а смоласtПа .маса, смеша 
.мин,ералн,их .машерија и биtПу.мен,а, која се уиоtПребљава за ире
кривање улица, иушева и СЛ. и као изолаtПор у rрађевин,арсtПву. 
б. улица, иуtП и СЛ. ирекривен, tПакво.м смешо.м. 

асфалтёр, -ера м pagUUK који асфалtПира, иосtПавља ас
фалш. 

асфалтирати, -алтирам евр. и неевр. ирекри(ва)tПи улице, иу
tПеве, цесtПе асфалtПо.м: � пут, � улицу. 

асфалтн:й, -а, -о који се oguocu н,а асфалtП, који је og асфал
tПа: � пут. 

асцендент м лат. правн. CpogUUK ио узлазн,ој лин,ији, apegaK 
(оtПац, geg, apageg). 

асцендентни, -а, -о који се креће н,авише, узлазн,и: � линија. 

асценденција ж лат. сроgсшво ио узлазн,ој лин,ији. 

ат м (ми. атови и ати) тур. коњ, иасtПув иле.мен,иtПе иас.мин,е. 

атавизам, -зма м лат. биол. јављање KOg иоtПо.мака н,еких осо-
бин,а gaљux apegaKa, н,аслеђе особин,а og gaљux apegaKa. 

атавистички, -а, -о који се oguocu н,а аtПавиза.м, н,аслеђен, og 
gaљux apegaKa: � особина. 

атак м фр. uaaag; јуриш. 

атаковати, -кујём (атакирати, атакирам) евр. и неевр. н,аиа
сtПи, н,аиаgаtПи, н,асрн,уtПи, н,асрtПаtПи (н,а ueKOra, н,а н,ешtПо), ју
ришаtПи: � на нечију част. 

атаман, -ана м рус. козачки војн,и сtПарешин,а. 

атамановати, -нујём неевр. биtПи аtПа.ман" вршиши власш 
аtПа.ман,а. 

атамански, -а, -о који се oguocu н,а аtПа.ман,е: � звање. 

атаманство с аtПа.ман,ско звање и gосtПојан,сtПво. 

атар (вар. хатар) м мађ. сеоско или rpagcKo иоgручје. 

аташё, -еа м фр. службен,ик gиило.маtПскоr иреgсtПавн,ишtПва, 
савешн,ик за оgређен,у обласш: � за mтампу, војни �, трговин
ски �, � за културу. 

атеизам, -зма м ГрЧ. gокtПрин,а, учење које оgриче иосtПојање 
боrа, н,еверовање у боrа, безверсtПво, безбошшво, безбожн,ишtПво; 
еупр. теизам. 

атеист(а), -ё м (ми. -сти) ирисшалица аtПеиз.ма, безбожн,ик. 

атеистичк:й, -а, -о који се oguocu н,а аtПеисше и аtПеиза.м, 
својсtПвен, аtПеисtПима, безбожн,ички: � схватање. 

атеистички ПРИЛ. н,а ашеисtПички н,ачин" као аtПеисtПи: � се 
понаmати. 

атеисткиња ж жен,ска особа аtПеисtПа. 

атељё, -еа м фр. pagua иросtПорија у.меtПн,ика, фоtПоrрафа и 
СЛ.: сликарски �, фотографски �, модни � , филмски � . 

атељёрски, -а, -о који се oguocu н,а аШеље. 

атентат, -ата м лат. а. убисtПво, ogN. иокушај убисtПва н,еке 
исtПа,кн,уtПе, обичн,о иолиtПичке личн,осtПи: изврmити � на неко
га. б. фиг. uaaag н,а н,ечија ирава, часtП и gp.: � на нечију част. 

атентатор м извршилац аtПен,tПаtПа. 

атентаторка ж жен,а аtПен,tПаtПор. 

атентаторски, -а, -о који се oguocu н,а ашен,шашоре: � тројка. 

атерирати, атер:И:рам евр. и неевр. фр. сиусtПиши се, сиушtПа-
tПи се н,а земљу, иризе.мљи(ва)tПи се (о авион,у или н,екој gpyroj 
ле tПел иц и). 

. атером, -ама м ГРЧ. мед. иоtПкожн,а лојн,а израслин,а у облику 
чвора, која н,асtПаје услеg зачеиљења лојн,е жлезgе (обичн,о н,а 
LnaBU). 

атеросклероза ж мед. в. арtПериосклероза. 

атест и атестат, -ата м лат. иис.мен,а иошврgа о иореклу и 
квалиtПеtПу н,еке робе, ироизвоgа: издати � за маmину. 

атестирати, атестирам евр. и неевр. нем. иоtПврgиtПи, иошвр
ђиваtПи; изgа(ва)tПи аtПесtП, уверење о исиуњавању услова за иро
.меtП н,еке робе, ироизвоgа. 
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атика ж грч. архит. низак зиg изнag кровно1, венца или йроче
ља З1,раgе (каракшерисшичан за сшари ашички 1,рађевински 
сшил). 

атила ж мађ. а. крашки .мушки О1,ршач украшен 1,ајшанима 
(HeKaga geo .мађарске HapogHe ношње). б. geo хусарске унифор
.ме, војничка gола.ма. 

аТlшичан, -чна, -о грч. нешийичан, неуобичајен: � појава. 

атички, -а, -о а. који се OgHOCU на сшару 1,рчку йокрајину 
Ашuку (чији је 'iлавни 1,pag АШина). б. фиг. йрефињен, у'iлађен, 
оШ.мен. 

Атлантида ж грч. назив за хийошешичку зе.мљу која је йошо
нула у АiUланшски океан. 

Атлантик м АiUланшски океан. 
атлантски, -а, -о који се OgHOCU на АiUланшик: � клима, � 

струја. 

атлас1 м грч. 1. збирка 1,еО1,рафских караша йовезаних у обли
ку KНJU1,e; збирка научних караша, илусшрација, скица и СЛ.: ге
ографски �; анатомски �, историјски �. 2. а. анат. йрви врашни 
йршљен (који служи као йошйорањ за 'iлаву). б. архит. скулйшу
ра .мушкарца која служи као ЙоШЙорањ. 

атлас2 м (мн. 0) тур. сјајна свилена шканина; уп. сатен. 

атласки, -а, -о в. аiUласни. 

атласни, а, -о који се OgHOCU на аiUлас2, који је og аiUласа: � 
хаљина, � прслук 

атлета и атлета м (мн. ж) (атлёт, -ета и атлет, -а м) грч. 
сйоршски Шак.мичар велике фuзичке cHa1,e и увежбаносши; рвач; 
уойшше снажан човек са gобро развијено.м .мускулаШуро.м. 

атлетика ж спорт. 1,paHa сйорша која обухваша више gисци
йлина (шрчање, брзо xogaНJe, скакање, бацање gucKa, ку'iле и ко
йља и gp.). • лака - ранији назив за сйоршске gисцийлине као 
шшо су скакање, шрчање, бацање койља, gucKa и СЛ. тешка -ра
нији назив за сйоршске gисцийлине као шшо су бокс, рвање, gu
зање ше1,ова и сл. 

атлетичар м сйоршисша који се бави аiUлеШико.м. 

атлетичарка ж сйоршисшкиња која се бави аiUлеШико.м. 

атлетски и атлетски, -а, -о који се OgHocu на аiUлеше и 
аiUлешику; својсшвен аiUлеШа.ма: � терен, � стаза, � такмичење, 
� дисциплина; � раст, � тип, � грађа. 

атлетски и атлетски прил. на аiUлешски начин, као аiUлеше: 
� грађен. 

атмосфера ж грч. 1. а. вазgушни о.моШач око Зе.мље. б. ва
зgух, зрак. 2. а. физ. јеgиница за .мерење вазgушно1, йришиска 
(аШ.м.). б.јеgиница за .мерење йришиска (аШ.). 3. фиг. околносши, 
йрилике; сишуација; расйоложење, gyx схвашања: тешка (напе
Ta) �, у пријатељској атмосфери; срдачна �, � неповерења. 

атмосферилије и атмосферилије ж мн. нем. 1. йаgавине 
(киша, cHe1" роса, слана, иње, 1,PCLg и gp.). 2 . .маШерије које cagp
жи у себи аШ.мосфера (воgа, кисеоник, уfJьен-guоксug и gp.). 

атмосферски, -а, -о који се ogHOCU на аШ.мосферу (1): � при
тисак, � талог, атмосферске непогоде. 

атоксичан, -чна, -о грч. нешоксичан, неоШрован. 

атол, атола м фр. йрсшенасшо или йолукружно коралско 
осШрво. 

атом, атома м грч. а. хем. нај.мањи неgељиви gелиh еле.мен
шарне .маШерије, који се сасшоји из јеЗ1,ра и елекшронско1, о.мо
Шача. б. фиг. оно шшо је зане.марљиво .мало, шрунчица: са по
следњим атомима снаге. 

атомизам, -зма м шеорија йО којој се .маШерија сасшоји og 
аШо.ма чије крешање условљава збивања у apupogu. 

атомизација ж грч. разбијање у најсишније gелове, усишња
вање. 

атомизер, -ера м енгл. найрава за расйршивање шечносши 
(обично .мирисних .маШерија) у врло сишне кайи, расЙршивач. 

атомизирати, -изйрам и атомизовати, -зујём свр. и несвр. 
разgвојиши, разgвајаши, разби(ја)ши на најсишније gелиhе; фиг. 

(ис)цейкаши, (и)сиШниШи . •  � се (uз)gелиши се, (ис)цейкаши се 
на вео.ма сишне gелове, усишниши се, усишњаваши се. 

атомист(а), -ё м (мн. -сти) 1. йрисшалица, слеgбеник аШо.ми
з.ма. 2. сшручњак који се бави аШо.мисШико.м. 

атомистика ж физ.-хем. наука о аШо.ми.ма и њихови.м свој
сШвима. 

атомистичар м в. аШо.мисШа. 

атомистички, -а, -о који се OgHOCU на аШо.мисШику, аШо.ми
сше: � учење. 

атомистички ПРИЛ. на аШо.мисШички начин. 

атомски (атомнй), -а, -о који се OgHOCU на аШо.ме: � тежина, 
� језгро, � енергија, � оружје, � бомба, � физика. • - печурка 
визуелни ушисак у виgу йечурке који осшавља ексйлозија аШо.м
ске бо.мбе (og gима и gpy1,UX .маШерија и вазgуху). 

атоналан, -лна, -о муз. који не.ма оgређену шонску линију, 
шоналишеш, који није везан за оgређени шоналишеш: � компо
зиција, � музика. 

атоналност, -ости ж својсшво oHo1,a шшо је ашонално; шех
ника ко.мЙоновања која оgбацује шоналишеш као основу .музич
ко1, gела. 

атонија ж ГРЧ. 1. ЛИНГВ. нена'iлашеносш СЛО1,а или речи. 2. а. 
мед. йойушшање шонуса шкива, ойушшеносш, .млишавосш, .мло
хавосш; клонулосш: � материце. б. фиг. слабосш воље, безвољ
носш, аЙаШија. 

атоничан, -чна, -о 1. ЛИНГВ. нена1,лашен, неакценшован: � 
реч. 2. а. мед. ойушшен, .млиШав, .млохав. б. фиг. безвољан, айа
Шичан. 

атрактиван, -вна, -о који йривлачи нечију йажњу, иншере
совање, йривлачан, Йрима.мљив, занu.мљив: � особа, � хаљина, 
� публикација. 

атрактивно ПРИЛ. йривлачно, Йрима.мљиво, занu.мљиво: де
ловати �. 

атрактивност, -ости ж особина oHo1,a који је ашракшиван, 
oHo1,a шшо је аШракШивно. 

атракција ж лат. 1. йривлачна .моћ, ЙривлачносШ. 2. оно шшо 
има йривлачну .моћ, Йреg.меШ или йојава која йривлачи нечију 
йажњу, оно шшо има чар, gраж; ефекшна йриреgба, OgH. шач
ка йриреgбе (циркуске, акробашске); занu.мљивосШ: циркуска �, 
акробатска �. 

атрибуирати, -бУйрам свр. и несвр. йрийис(ив)аши неко.ме не
ко gело. 

атрибут, -Ута м лат. 1. бишна особина HeKo1,a или нече1,а, ка
ракшерисшика, својсшво, обележје. 2. ЛИНГВ . оgреgба йој.ма озна
чено1, именицо.м; у ужем значењу: йриgев, йриgевска за.меница 
или број чији се саgржај йрийисује Йој.му означено.м именицо.м 
(нЙр. добар човек, његова gевојка, пети разреg). 

атрибутив м ЛИНГВ. врсша ашрибуша, именица шире1, значе
ња које се йрийисује gpY1,oj именици уже1" конкрешuзовано1, зна
чења ucapeg које сшоји (нЙр. ка.мен шемељац, река Сава и сл.). 

атрибутивни, -а, -о 1. в. аШрitБУШскЙ. 2. који је се ogHOCU на 
ашрибушив, који је уйошребљен као ашрибушив и сл. 

атрибутивно ПРИЛ. 1. в. ашрitбушски: � употребљена реч. 2. 
у служби ашрибушива, као аШрибуШив. 

атрибутски (атрибутнй), -а, -о који се OgHOCU на ашрибуш, 
који има службу ашрибуша: � служба, � функција, � употреба, 
� ознака, � реченица, � генитив. 

атрибутски ПРИЛ. у служби ашрибуша, као ашрибуш: � упо
требљена реч. 

атрибуција ж лат. 1. правн. йраво, наgлежносШ. 2. йрийиси
вање неко1, gела оgређено.м ауШору. 

атријум (атрйј, -ија) м лат. йреgсобље, йреgворје у сШари.м 
римским кућа.ма; йреgворје, хол уоЙшШе. 

атрофија ж лат. мед. а. кржљање, сушење и с.мањење неко1, ор-
1,aHa или шкива збо1, неgовољне исхрањеносши; закржљалосш, 
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усахлосш: � миmића, � јетре, старачка �. б. фиг. несшајање осе
ћања, ошуиелосШ. 

атрофирати, -офйрам свр. и несвр. (о)сушиши се, (у)сахнуши, 
(за)кржљаШи. 

ау узвик у изненађењу, чуђењу, болу, иашњи и сл. - Ау, како 
је поцрнео! Ау, што боли! 

аугментатив м лат. лингв. извеgена u.мeHицa која означава 
нешшо увећано, чесшо с нијансо.м иејорашивносши (нир. куће
шина, ножурина); супр. деминутив. 

аугментативан, -вна, -о који се OgHocu на ауiменшашив: � 
значење, � наставак. 

аугур, -уРа и аугур м лат. ист. сШарорu.мски свешшеник који 
је ио лешу и иевању ишица ирорицао суgбину и Шу.мачио вољу 
боl:ова. 

аугурски и аугурски, -а, -о који се OgHOCU на ayl:ype: � вид, 
� дap. 

аугуст(-) в. авl:усШ(-). 

ауди- лат. в. ayguo-: аудитиван, аудиторијум. 

аудијенција ж лат. службени ирије.м KOg влаgара, OgH. лич
носши на високо.м иоложају: затражити аудијенцију, бити у 
аудијенцији, дворана за аудијенције. 

аудио- лат. ирефиксоиg у Швореница.ма који значи ga се не
шшо OgHOCU на слух, слушни, чујни: аудиометар, аудиометрија, 
аудиограм итд. 

аудиовизуелан, -лна, -о лат. који се заснива на исШовре.ме
но.м слушању и l:.леgању: � метода (у настави). 

аудиовизуелно ПРИЛ. ауgиовизуелно.м .меШоgо.м. 

аудиограм м лат.-ГРЧ. l:рафички ириказ осеt1lJЬивосши слуха 
за aojegUHe фреквенције звука. 

аудио-касета ж лат.-фр. иласшична кушијица с .маl:нешофон-
ско.м Шрако.м на којој је cHu.м.тьeH оgређен звучни .маШеријал. 

аудиолог м сшручњак за ауgиолоl:ију. 

аудиологија ж лат.-ГРЧ. наука о слуху. 

аудиометар и аудиометар, -тра м аиараш за .мерење осе
t1lJЬивосши слуха. 

аудиометрија ж ГРЧ.-лат. исиишивање и .мерење ocet1lJЬивo
сши слуха ио.моћу ауgио.меШра. 

аудитиван, -вна, -о 1. који се сазнаје чуло.м слуха, слушни. 
б. псих. који се оgликује иа.мћење.м заснованu.м на уШисцu.ма ири
.м.тьeHu.м чуло.м слуха (о човеку): � тип. 

аудитивно прил. слухо.м, иреко чула слуха: деловати �. 

аудиторијум (аудиторйј, -ија) м лат. 1. зб. слушаоци, слуша
лачка иублика. 2. gворана у којој се gрже apegaBafba, слушао
ница; иросшор за слушаоце и l:леgаоце у иозоришшу или кон
цершној gворани. 

аудиција и аудиција ж лат. иробни насшуи l:.лу.мца, иевача 
или свирача apeg оцењивачко.м ко.мисијо.м (ире иpu.мaњa у слу
жбу); исиишивање .музичких или l:ласовних сиособносши ири 
ирије.му у службу сиикера, воgишеља или најављивача: ићи на 
аудицију, бити на аудицији. 

аукција ж лат. правН. apogaja робе jaвHu.м нag.мешање.м, лици
. Шацијо.м, која се обавља apeg иоШенцијалнu.м Kyицu.мa, лици
шација; уп. дражба. 

аукцијски (аукционй), -а, -о који се OgHocu на аукцију: � за
вод, � кућа, � предузеће, � продаја, � место. 

аукционар, -ара (аукционатор) м наg.мешач на аукција.ма; 
чиновник који врши аукцију. 

аукционирати, -онйрам несвр. вршиши аукцију, ироgаваши 
на аукцији, најиовољније.м ионуђивачу. 

аула ж лат. велико иреgворје иза улаза; свечана сала, gворана. 

аура ж ла:т. ире.ма HeKu.м учењu.ма невиgљиво свеШлосно иоље 
које окружује живо шело, чија боја и јачи на зависи og сшања 
свесШи. 

ауреол, -ола м и ауреола ж в. ореол. 

ауспух м нем. изgувна цев на ауШо.мобилу за исиушшање ис
шрошене иаре или вазgуха. 

Аустралија ж нај.мањи коншиненш, који се налази у јужно.м 
gелу Тихо;; океана. 

Аустралијанац, -нца (Аустралац, -лца) м сшановник Ау
сШралије. 

Аустралијанка (Аустралка) ж сшановница АУСШралије. 

аустралијски (аустралскй), -а, -о који се OgHOCU на Аусшра
лију. 

аустралоИд, -Ида му .мН.: исшочна 'ipaHa велике расне скуии
не еквашорских облика, расиросшрањених у Новој Гвинеји, 
Аусшралији и Тас.манији (у jg.: apuaagHUK ше расне скуиине). 

.Аустрија и Аустрија ж а. gржава у cpegfboj Евроии. б. ист. 
некаgашња царевина у cpegfboj Евроии, која је у XIX веку иосша
ла gвојна .монархија АусШроу'iарска. 

Аустријанац, -нца м сшановник АусШрије. 

Аустријанка ж сшановница Аусшрије. 

аустријанmтина ж пеј. ирешерана ириврженосш све.му шшо 
је аусшријско, оgушевљење за све шшо је аусшријско; аусшријски 
gyx. 

аустријски и аустријски, -а, -о који се OgHOCU на Аусшрију 
и Аусшријанце: � привреда, � народ. 

Аустроугарска ж ист. назив некаgашње gвојне .монархије, 
Аусшрије и Иарске (Мађарске); уп. Аустрија (б). 

аустроугарски, -а, -о који се OgHOCU на Аусшроу'iарску: � 
цар. 

аустрофил, -а и аустрофил, -ила м онај који је иријашељ
ски расиоложен ире.ма Аусшрији и све.му шшо је аусшријско 
(обично у gоба АусШроу'iарске). 

аустрофилски, -а, -о који се ogHOCU на аусшрофиле: � дух. 
аустрофилство с иријашељско расиоложење ире.маАусШри

jaHцu.мa и све.му шшо је аусШријско. 

аустрофоб, -а и аустрофоб, -оба м онај који је неиријашељ
ски расиоложен ире.ма Аусшрији и све.му шшо је аусшријско 
(обично у gоба АусШроу'iарске). 

аустрофобија ж неиријашељско расиоложење ире.ма Ау
сШријанцu.ма и све.му шшо је аусШријско. 

аустрофопски, -а, -о који се OgHOCU на аусШрофобе. 

аут и аут м енгл. спорт. иросшор изван обележене линије која 
означава сшрану иl:ралишша (у фуgбалу, руко.меШу, хокеју и gp.): 
послати лопту у аут. • бити у ауту разг. 1) биши оgбачен, биши у 
не.милосШи. 2) биши болесшан, лоше се осеhаШи. извести, изводи
ти аут спорт. убациши, убациваши лоишу у и'iралишше са сШране. 

аутаркија ж ГрЧ. 1. екон. сисШе.м у ко.ме се иошребе у .маШери
јалнu.м gобрu.ма aogMupyjy власШиШо.м ироизвоgњо.м; шежња 
за изолацијо.м националне иривреgе og свешске и goMahel: шр
жишша og свеШСКОl:. 2. фил. са.моgовољносШ, независносш og 
сиољно;; свеШа. 

аутаркичан, -чна, -о еконо.мски независан og gpy'io'i, са.мо
сШалан. 

аутархија � ГрЧ. 1. нео'iраничена влаgавина, са.мовлашhе. 2 . 
в. аушаркија (1). 

аутархичан, -чна, -о који се OgHOCU на аушархију, који u.мa 
неоl:раничену власt1l, gесиошски, са.моgржачки. 

аутентичан, -чна, -о ГРЧ. вероgосшојан, неиашворен, изворан; 
ирави, исшиниш; шачан: � документ, � говор. 

аутентично ПРИЛ. вероgосшојно, неиашворено, изворно; исши
нишо, шачно: звучати �, ГОВОРИТИ �. 

аутентичност, -ости ж својсшво oHol:a шшо је аушеншично, 
вероgосшојносш: � документа, � говора. 

аутизам; �зма м ГрЧ. мед. и ПСИХ. иовлачење у себе, болесна об
узешосш соисШвеiю.м личношhу, неиоверљивосш ире.ма gpy'iu.мa, 
која се јавља обично KOg шизофреничара. 
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аутист(а), -ё м (мн. -сти) онај који иаши og ауШиз.ма. 

аутистички, -3., -о који се OgHOCU на ауШиза.м и ауШисШе. 

аут-линија и аут-линија ж спорт. линија која означава 
сшрану иiралишша (у фуgбалу, руко.меШу и gp.). 

ауто м в. ауШо.мобил. 

ауто- грч. ирефиксоиg који значи 1. са.мо-: аутобиографија, 
аутосугестија, аутогол. 2. ауШо.мобилски: ауто-сервис, ауто-рели. 

аутоанализа ж грч. анализирање, исиишивање ca.мoia себе. 

ауто-атлас м аi11лас ауШо-караШа. 

ауто-база ж вој. ауШо.мобилска база, база .моШорних возила. 

аутобиограф м иисац ауШобиоiрафије. 

аутобиографија ж грч. власшиша биоiрафија, књижевни pog 
у ко.ме иисац оиисује соисшвени живош, власшиши живошоиис. 

аутобиографски, -3., -о који се OgHOCU на аушобиОiрафију и 
аушобиоiрафе: � запис, � роман. 

аутобиографски прил. на аушобиоiрафски начин, као аушо
биоiраф: � описати. 

аутобус и аутобус м нем . .моШорно возило за иревоз иушни
ка са вenu.м броје.м сеgишша: туристички �, међуградски �. 

аутобуски и аутобуски, -3., -о који се OgHOCU на аушобус: � 
саобраћај, � превоз, � станица, � предузеће. 

аутобусни и аутобусни, -3., -о в. ауШобуски. 

аутовакцина ж грч.-лат. вакцина, цеииво ириире.мЈЬено og 
бакшерија uзолованих из орiаниз.ма болесника за чије се лечење 
корисШи. 

аутогамија ж грч. бот. са.мооирашивање, са.мооилоgња, оира
шивање иолено.м исшоi цвеШа. 

ауто-гаража ж грч.-фр. иросшорија за смешшај ауШо.мобила, 
iаража за ауШо.мобиле. 

аутоген и аутоген, -а, -о грч. који насшаје са.м og себе, са.мо
pogaH; исконски. • - заваривање сиајање .меШалних gелова рас
Шаиање.м њихових рубова ио.моnу ила.мена воgоника или ацеши
ле на и кисеоника. 

аутогол, -ола м грч.-енгл. спорт. iол, uoiogaK у соисшвени iол (у 
фуgбалу, руко.меШу и сл.). 

аутограм (аутограм) м грч. својеручни иошиис: давати ауто
граме, скупљати аутограме. 

аутограф м грч. 1. сиис наиисан власШиШо.м руко.м, opuiu
нални, изворни рукоиис. 2. сирава за у.множавање, коиирање 
рукоииса или црШежа. 

аутографија ж иосшуиак у.множавања иреношење.м шексша 
или цршежа с иаиира на лишоipафски ка.мен или .меШалну илочу. 

аутографисати, -ишём свр. и несвр. ошиснуши, ошискиваши 
нечији рукоиис или цршеж коиирање.м са ка.мена или .меШалне 
илоче. 

аутографски, -3., -о који се OgHOCU на аушоiраф: � материјал. 

ауто-гума ж ауШо.мобилска iYMa. 

ауто-део, -дела (-дела) јек. ауто-дио, -дијела (-дијела) м 

(обично у мн.) резервни geo за ауШо.мобил. 

аутодидакт м грч. онај који учи са.м, без учишеЈЬа, са.моук. 

аутодидактички, -3., -о који се OgHOCU на аушоgиgакше, са
.моучки. 

ауто-дизалица ж gизалица за ауШо.мобиле, ауШо.мобилска 
guзалица. 

аутодисциплина ж са.моgисциилина. 

аутодром и аутодром м грч. сшаза за ауШо.мобилске шрке, 
шркалишше за ауШо.мобиле. 

ауто-електричар м занаi11лија сшручњак за елекшричарске 
уређаје ауШо.мобила. 

аутоимунитет, -ета м мед. u.муниШеШ који се сшвара у са.мо.м 
орiаниз.му. 

ауто-инструктор м иНСШРУ1(ШОР вожње ауШо.мобило.м. 

аутоинтоксикација ж грч.-лат. мед. шровање орiанuз.ма иро
gукшu.ма насШалu.м у исШо.м орiаниз.му. 

аутоинфекција ж грч.-лат. мед. инфекција коју са.м заражени 
opiaH иреноси с jegHoi gела шела на gpyiu, са.мозараза. 

ауто-камп м ка.ми у коме се ogMapajy .моШорuзовани ШурисШи. 

ауто-кампер м ка.миер у ауШо-ка.миу. 

аутокар м грч.-енгл. а. аушобус за gрушшвена иуШовања. б. 
.моШорна кола са ШереШнu.м ваiоно.м. 

ауто-карта ж iеоiрафска карша која ириказује иушеве за .мо
шорна возила: � Србије, � Европе. 

аутокефалан и аутокефалан, -лна, -о грч. независан, са.мо
сшалан, са.моуираван (о иравославној цркви): аутокефалне цркве. 

аутокефалност, -ости ж са.мосШалносш, независносш: � пра
вославне цркве. 

аутоклав м грч.-лат . .меШална uocyga с gебелu.м зиgовu.ма, хер
.меШичкu.м иоклоице.м и .мано.меШро.м која служи за сшерилuза
цију или за извођење хе.мијских ироцеса уз заiревање uog иови
шенu.м ириШиско.м. 

ауто-клуб м грч.-енгл. ауШо.мобилисШички клуб. 

ауто-козметика ж среgсшва која се уиошреБЈЬавају за Heiy и 
оgржавање чисшоnе ауШо.мобила. 

ауто-колона ж грч.-лат. колона аУШо.мобила у иокреШу. 

ауто-команда ж вој. KoMaHga која врши реiисшрацију и рас
uopeg војних ауШо.мобила, KoMaHga ауШо-ШрансиорШа. 

ауто контрола ж коншрола Hag ca.мu.м собо.м, са.моконШрола. 

аутокош м спорт. у кошарци uoiogaK (кош) у власшиши кош, 
на шшешу власшишоi Шu.ма. 

ауто-кран м грч.-нем. ауШо.мобилска gизалица, gизалица, 
кран за ауШо.мобиле. 

аутократ(а), -ё м (мн. -ти м, -те ж) влаgар који u.мa HeoipaHU
чену власш, неоiраничени iocuogap, аисолушни влagар, ca.мogp
жац, аисолуШисШа. 

аутократија (аутокрација) ж грч. неоiраничена влаgавина 
jegHoi човека, неоiраничена власш влаgара, са.моgржавЈЬе, аи
солуШиза.м. 

аутократски, -3., -о који се ogHOCU на аушокраше и аушокра
шију, са.моgржачки. 

аутократски прил. С неОiраничено.м влашnу, са.моgржачки: 
владати �. 

аутократство и аутократство с особина oHoia ко је аушо
краша, са.мовлашnе, са.моgржавЈЬе, ауШокраШија. 

аутокритика ж грч. са.мокриШика, кришичко, објекшивно 
оцењивање ca.мoia себе, власшиших gела, иосшуиака. 

аутокритичан, -чна, -о који кришички оцењује себе и своја 
gела, иосшуике, са.мокриШичан: бити �. 

аутокритички, -3., -о в.  ауШокриШичан. 

аутокритички и аутокритично прил. са криШичкu.м сша
во.м ире.ма са.мо.м себи и власШиШu.м gелu.ма, иосшуицu.ма, са.мо
кришично: � гледати (на нешто). 

аутокритичност, -ости ж особина oHoia који је аушокриши
чан, са.мокриШичносШ, ауШокриШика . 

ауто-лакирер м занаi11лија који лакира, фарба ауШо.мобиле. 

аутолакирерски, -3., -о који се OgHocu на аушолакирере: � 
радионица, � диплома, аутолакирерске услуге. 

ауто-лимар м занаi11лија, pagHUK .меШалне сшруке који uз
рађује и иоиравЈЬа лu.мене gелове за ауШо.мобиле. 

ауто-лимарија ж 1. ауШолu.марски занаш, ауШоли.марске 
услуiе. 2. ауШолu.марска раgионица. 3. ауШолu.марски gелови, 
лu.марија за ауШо.мобиле. 

аутолимарски, -3., -о који се OgHOCU на ауШолu.маре: � ради
оница, � занат. 
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аутолимарство е ауШолu.марски занаШ. иосао. 
аутолитографија ж грч. ориiинална лиШОiрафија црШање.м 

на иаииру за ирешшамиавање или на лиШоiрафско.м камену. 
ауто-маст ж .масШ за иолирање ауШо.мобила. 
аутомат, -ата м грч. 1. а. наирава, .механизам за обавЈЬање 

неке apoipaмupaHe pagHe оиерације без HeaocpegHoi суgеловања 
човека: � за игре на срећу, � за цигарете, � за кафу, продај ни 
�. б. фиг. особа која нешшо pagu .механички (као ауШо.маШ); осо
ба која се слеио ириgржа'6а нареgби сшаријеi ио paHiy без обзи
ра на сиШуацију. 2. врсша лакшеi вашреноi оружја које jegHu.м 
окиgање.м исиали серију .меШака, .машинка. 

аутоматизам, -зма м а. особина и сиособносш човечјеi или 
живошињскоi орiаниз.ма ga врши оgређене раgње и иокреше .ме
ханички, несвесно и без учешћа вОЈЬе; шакве .механичке раgње, 
OgH. иокреШи. б. начин, шехника Функционисања oHoia шшо је 
ауШо.маШско: � правног поступка, � процедуре, � већине. 

аутоматизација ж 1. увођење и иpu.мeHa ауШо.маШд. у иро
извоgњи, шехника уиравЈЬања и реiулисања ироцеса ауШо.маШи
.ма: � производње. 2. ирешварање неких раgњи човека у аушо
.маШске (зБОi њихово" чесшоi ионавЈЬања). 

аутоматизовати, -зујем (аутоматизирати, -изИрам) евр. и не
евр. 1. (нешто) увесши, увоgиши, ирu.мениШи, ири.мењиваШи 
ауШо.маШе (у ироцесу ироизвоgње): � производњу, � погон. 2. ире
швориши, ирешвараши у ауШо.маШ, (у)чиниши ga нешшо pagu 
као аушо.маш, (у)чиниши ауШо.маШскu.м. 8 ,.., се иосша(ја)ши 
ауШО.машски, као ауШо.маШ. 

аутоматика ж научно-шехнолошка gисциUлина која ироуча
ва шеорију и консшрукцију сисШе.ма за реiулисање и уиравЈЬање 
Шехнолошкu.м иpoцecu.мa. 

аутоматичар м војник који руку је ауШо.маШскu.м оружје.м, 
аушо.машо.м (2). 

аутоматскй, -а, -о који се OgHOCU на ауШо.маШ: 1. а. који ра
gu, функционише ио.моћу аушо.маша: � централа, ,.., оружје, ,.., 
пећ, ,.., станица. б. који је аушо.машизован: ,.., обрада података, ,.., 
регулација. 2. који се сшвара, врши сам og себе, без воЈЬНО" aog
сшицаја, .механички, несвесшан: ,.., покрет, ,.., одбрана. 

аутоматски ПРИЛ. 1. на аушо.машски начин, као ауШо.маШ, 
.механички, само og себе, без учешћа вОЈЬе: радити (функциони
сати) ,.." понављати "". 2. разг. caмu.м Шu.ме, CXOgHO Шо.ме, gакле. 
- Положио си испит, аутоматски можеш уписати факултет. 

ауто-механичар м занаi1lлија који оиравЈЬа ауШо.мобилске 
.моШоре и уређаје. 

аутомеханичарскй, -а, -о који се OgHOCU на аушо.механича
ре: "" радионица, "" занат. 

аутомобйл, -ила м ГРЧ.-лат. gpYMCKO возило, иушничка или 
шерешна кола, обично на чешири (ређе шри) шочка, која се кре
ћу ио.моћу соисшвеноi .моШора: путнички ,.." спортски "". 

аутомобилизам, -зма м (ми. 0) а. сиоршска gисциUлина која 
обухваша све врсше ауШо.мобилских Шрка. б. ауШо.мобилски са
обраћај. 

аутомобилизација � в . .моШоризација (1). 
аутомобилист(а), -е м (ми. -сти) онај који се бави ауШо.моби

лиз.мо.м; онај који уиравЈЬа ауШо.мобило.м, возач ауШо.мобила. 
аутомобилистика ж в. ауШо.мобилизам. 
аутомобилистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ауШо.мобилизам 

и ауШо.мобилисШе: ,.., спорт, ,.., трка, ,.., клуб, аутомобилистичке 
рукавице .. 

аутомобилисткиња ж жена ауШо.мобилисШа. 
аутомобйлскй, -а, -о који се ogHOCU на ауШо.мобиле: ,.., точак, 

,.., гума, ,.., индустрија, ,.., ас. 
аутомобилчић м ge.м. og ауШо.мобил. 
ауто-монтажа ж .монШажа ауШо.мобила. 
аутомонтажнй, -а, -о који ce ogHocu на .монШажу ауШо.моби

ла: "" погон. 
ауто-мото ирви geo gвочланих сиојева који значи 'који обје

gињује, обухваша све возаче .моШорних возила': ауто-мото дру
штво, ауто-мото савез, ауто-мото клуб. 

аутономан и аутономан, -мна, -о који u.мa ауШоно.мију, са
.моуираван, самосшалан, независан: ,.., покрајина. 

аутономаш, -аша м (често пеј.) онај који у уређењу gржаве 
засшуиа већу ауШоно.мију aojegUHUx peiuja или иокрајина, ири
сшалица ауШоно.мије peiuja или иокрајина; уп. аутономист(а). 

аутономаmкй, -а, -о који се OgHOCU на ауШоно.маше: ,.., странка. 
аутономаmки прил. са ауШоно.машкu.м схваШање.м, с аушо

но.машких иозиција: деловати "". 
аутономаштво е ироиовеgање и сировођење ауШоно.машке 

иолиШике. 
аутономија ж ГРЧ. самоуирава, независносш, самосшалносш 

aojegUHUx шеришорија или социјалних "руиа у gоношењу и сиро
вођењу соисшвених оgлука и закона, ираво на самосшално opia
низовање и самоуиравЈЬање: територијална "", културна "", поли
тичка ,..,. 

аутономист(а), -е м (ми. -сти) ирисшалица ауШоно.мије; еупр. 
централист(а); уп. аутономаш. 

аутономистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ауШоно.мисШе: ,.., 
странка. 

аутономно и аутономно ПРИЛ. самоуиравно, независно, са
.мосШално. 

аутономност, -ости ж својсшво и иоложај, сшашус oHoia шшо 
је ауШоно.мно, самосшалносш, независносш, ауШоно.мија. 

аутоопсервација ж ГРЧ.-лат. иос.маШрање, исиишивање само
"а себе, самоиос.маШрање. 

ауто-парк м ауШо.мобилски иарк, скуи свих ауШо.мобила ко
је aocegyje неко иреgузеће. 

ауто-опрема ж оире.ма, ирибор, gелови за ауШо.мобиле. 
ауто-пијац м и ауто-пијаца ж .месШо за apeapogajy аушо.мо

била, обично иоловних. 
аутопилот, -ота м грч.-фр. уређај за аушо.машско уиравЈЬање 

авионо.м. 
аутопортрёт, -ета м грч.-фр. власшиши иоршреш сликара. 
ауто-превоз ек. и јек. GeR. и ауто-пријевоз) м иревоз аушо

.мобило.м, ауШо.мобилски иревоз, Шрансиорш . 
ауто-превознйк ек. и јек. GeK. и ауто-пријевознйк) м ирево

зник који врши услуiе ауШо.мобило.м. 
ауто-приколица ж шурисшичка ириколица за ауШо.мобил. 
ауто-промет м ауШо.мобилски иро.меШ, ауШо.мобилски сао

браћај, ауШо.мобилизам. 
аутопсија ж ГрЧ. 1. мед. сецирање леша pagu ушврђивања 

узрока с.мрШи, обgукција: извршити аутопсију. 2. сазнање go ко
"а се gолази личнu.м иос.маШрање.м, самоиос.маШрање. 

ауто-пУт, -пУта м (мн. аутопУтеви (аутопУтови» широк аушо
.мобилски иуш без укршшања с gpyiu.м иуШевu.ма, apyiOM и сл. у 
исШо.м нивоу, са нај.мање gee иСШос.мејmе коловозне шраке фи
зички ogeojeHe og исшо шолико коловозних шрака суирошноi 
с.мера. 

аутор м лат. 1. шворац неко" научноi, књижевноi или у.меШ
ничкоi gела: ,.., романа, ,.., проналаска. 2. фиг. разг. онај који је 
с.мислио нешшо без вреgносши или лоше, ружно: ,.., лажи, ,.., кле
вете. 

ауторизација ж оgобрење аушора или носиоца аушорскоi 
ирава. 

ауторизовати, -зујем (ауторизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
gа(ва)ши оgобрење за објавЈЬивање и коришћење соисшвеноi, 

. аушоровоi gела. 
ауторитаран, -рна, -о дат. пол. који је заснован на слеио.м, 

иоgаничко.м иошчињавању власШu.ма: ,.., режим. 

ауторитаризам, -зма м лат. пол. аушоришарни режu.м, облик 
gржавне власши конценшрисане у рукама jegHe личносши или 
"руие Jbygu која завоgи gикшашуру, аушокрашски gикшашорски 
сисШе.м влagавине. 

ауторитарно ПРИЛ. на аушоришаран начин: наступити "". 
ауторитарност, -ости ж својсшво oHoia шшо је ауШориШарно. 



52 АУТОРИТАТИВАН - АФИРМАЦИЈА 

ауторитативан, -вна, -о који се заснива на аушоришешу, ме
роgаван; који има аушоришеша; у"iлеgан, уважен; са..моуверен. 

ауторитативно прил. С аушоришешом; аравећи се важан, са
моуверено. 

ауторитативност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је аушориша
шивно, oHo"ia који је ауШориШаШиван. 

ауторитет, -ета м лат. 1. а. у"iлеg, uошшовање које неко ужи
ва; ушицај који uроисшиче из шо"iа у"iлеgа: имати ауторитета, 
човек од ауторитета. б. наgмоћносш, моћ, власШ. 2. личносш ве
лико"i уr.леgа и значаја; мероgаван сшручњак (у науци, умешно
сши и gp.): бити -, - за барок. 

ауторитетан и ауторитетан, -тна, -о в. ауШориШаШиван. 

ауторка (ауторица) ж женска особа аушор. 

ауторски, -8., -о који се OgHOCU на аушоре: - хонорар, - пра
во. • - табак рукоаис који има 30.000 аушорских знакова (слов
них месШа). 

ауторство и ауторство с uриuagнишшво HeKo"i gела ње"iовом 
шворцу, аушору: установити -, оспорити некоме-. 

ауто-сервис, -иса м ГРЧ.-фр. механичарска раgионица, сервис 
за оgржавање и аоаравку ауШомобила. 

аутосервисни, -8., -о који се OgHOCU на аушо-сервис: - делат
ност. 

ауто-стоп м ГРЧ.-енгл. заусшавЈЪање аушомобила на uушу gu
зањем uалца gecHe руке у аравцу вожње pagu бесилаШНО"i арево
за: путовати ауто-стопом. 

ауто-стопер м uушник који uушује ауШо-сШоUом. 

ауто-стоперка ж жена ауШо-сШоUер. 

аутостоп:Ирати, -ОПЙр8.м свр. и несвр. uушоваши ауШо-сШоUом. 

аутострада ж ГРЧ.-лат. в. ауШо-UуШ. 

ауто сугестиван, -вна, -о који су"iесшивно ушиче на ca..мo"i себе. 

аутосугестија ж ГРЧ.-лат. су"iесшија, су"iесшивно ушицање на 
ca..мo"ia себе. 

ауто-такси, -ија м ГрЧ. uушнички аушомобил с у"iрађеним 
шаксимешром (за израчунавање uређено"i uуша и возарине), 
Шакси. 

аутотип м ошисак, коаија, факсимил gобијен ауШоШиUијом. 

аутотипија ж ГрЧ. шехника високе шШа..мUе и офсеша за ре
uроgукцију вишешонских слика (фошо"iрафија) урезивањем у 
цинк или gрво на"iризањем киселином, чиме се gобија ошисак 
(аушошиu); израgа клишеа фошо"iрафским UуШем. 

аутотомија ж ГрЧ. сuоншано ошкиgање и оgбацивање uojegu
них gелова шела KOg неких живошиња Kag су у оuасносши (нар. 
KOg ааука, "iушшера иШg.). 

ауто-транспорт м аушомобилски ШрансUорШ. 

ауто-трка ж аушомобилска Шрка. 

ауто-тiж8.ч, -ача м учесник у ауШо-Шрци. 

аутохипноза ж ГрЧ. хиuноза ca..мo"ia себе, gовођење ca..мo"ia се
бе у хиuношичко сшање, са..мохиUноза. 

аутохтон, -а, -о ГрЧ. а. који og gавнина борави, uосшоји не
"ige, сшаросеgелачки, uрасшари: - становништво. б. који је на
сшао без сшрано"i ушицаја, изворан, исконски: - култура, - но
шња, - музика. 

аутохтоно ПРИЛ. изворно, исконски: постојати-. 

аутохтоност и аутохтоност, -ости ж особина, својсшво оно
"ia који је аушохшон, oHo"ia шшо је аушохшоно, са..мороgносШ; из
ворносш: - живља, - културе, - музике, - ношње. 

ауто-цистерна ж шерешни аушомобил, ка..мион с uосебно "ipa-
ђеном каросеријом у облику велико"i ватька за uревоз ШечносШи. 

ауто-mкбла (-mкола) ж усшанова која ариарема "iрађане за . 
uола"iање возачко"i исUиШа. 

аутсајдер м енгл. 1. спорт. шакмичар који нема из"iлеgа на ао
беgу. 2. а. канgиgаш који ари избору не upuuaga никаквој op"ia
низацији, сшранци, "ipyuu. б. уоuшше онај који се изgвојио из "ipy
ае, онај који сшоји ао сШрани. 

аутсајдерски, -8., -о који се ogHOCU на аушсајgере. 

аутсајдерски ПРИЛ. као ауШсајgер. 

ауф и аух УЗВ. в. ау. - Аух! Једва спасох главу. 

афазија ж ГрЧ. мед. uошuуна или gелимична несuособносш "io
вора услеg аоремећаја неких ценшара у МОЗ"iу; несuособносш за 
разумевање речи. 

афатик м онај који болује og афазије. 

афатичан, -чна, -о који болује og афазије. 

аФек(а)т, -кта м лат. снажно и наuешо gушевно сшање, узбу
ђење које се на"iло јавЈЪа (срџба, ЈЪубомора, сшрах, оgушевЈЪење и 
сл.) араћено каракшерисшичним uсихофизичким аромена..ма (у 
крвошоку, лучењу жлезgа, слаБЈЪењу коншроле свесши и gp.): па
сти у -, убиство у афекту. 

афекатски, -8., -о који се OgHOCU на афекаш, који је изазван 
афекШом. 

афектација ж извешшачено uонашање, upeHeмa"iaНJe; изве
шШаченосШ. 

афективан, -вна, -о који је у вези с афекшом, узбуgЈЪив; емо
шиван, осећајан: - стање; - природа. 

афективно ПРИЛ. у афекшу, узбуgЈЪиво; емошивно, осећајно: 
реаговати -. 

афективност, -ости ж афекшивно сШање. 

афектиран, -а, -о извешшачен, HeupupogaH, YCUJЪeH. 

афектирано ПРИЛ. извешшачено, HeupupogHo, YCUJЪeHo: - го-
ворити. 

афектираност, -ости ж особина oHo"ia шшо је афекширано, 
извешшаченосш, неuрироgносш, УСUJЪеносш; афекШација. 

афект:Ирати, афектirp8.м (афектовати, -тујём) несвр. uонаша
ши се извешшачено, HeupupogHo, uренема"iаши се, ачиши се. 

афекција ж лат. 1. а. узбуђење, афекаШ. б. осећање, емоција; 
осећај, осеШ. 2. мед. болесно сшање, болесш, оБОЈЪење. 

афел (афёлијум) м ГрЧ. астр. HajygaтьeHuja шачка og Сунца на 
uушањи неке иланеше; супр. перихел(ијум). 

афелни, -8., -о који се OgHOCU на афел: - удаљеност. 

афера ж фр. аРЈЪав, нечасшан, OgH. uрошивзакониш аосао 
или gо"iађај, случај који изазива узбуђење и иншересовање јавно
сши, јавни сканgал: политичка -, шпијунска -, љубавна -. 

афераm, -аша м онај који изазива афере, који је умешан у 
неку аферу (uолишичку, uривреgну и gp.). 

афераmки, -8., -о који се OgHOCU на афераше и аферу, свој-
сшвен аферашима, сканgалозан. 

афераmки ПРИЛ. на аферашки начин, сканgалозно. 

аферица ж geм. og афера. 

афикс м лат. ЛИНГВ. језички елеменш (jegaH или више "iласова) 
који се у шворби речи gogaje корену или основи (uрефикс, суфикс 
или инфикс). 

афиксација ж лат. ЛИНГВ. шворба речи аомоћу афикса. 

афинитет, -ета м лат. 1. хем. сuособносш међусобно"i uривла
чења и саајања ашома или молекула; uривлачнu, сила којом се 
саајају хемијски елеменШи. 2. узаја..мна uривлачносш, сроgносш; 
наклоносш арема некоме или нечему: имати афинитета према 
нечему, немати афинитета за нешто. 

афион, -она м тур. 1. бот. мак. 2. (ми. 0) с.моласШи беличасши 
сок из зелених чахура мака, који се уuошреБЈЪава у меgицини, 
оаијум. 

афирматив м uошврgно миШЈЪење, uошврgа; супр. негатив. 

афирмативан, -вна, -о којим се нешшо шврgи, uошврgан; су-
пр. негативан: - став, - суд, - реченица. 

афирмативно ПрИЛ. UоШврgно. 

афирмат:Ивност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је афирмаШивно. 

афирмација ж лат. 1. uошврђивање, шврgња; uошврgа, uош-
креЙЈЪење. 2. uосшизање HeKo"i усаеха или uоложаја у gрушшву; 
uризна(ва)ње: добити афирмацију као писац, стећи међународ
ну афирмацију. 
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афирмисати, -ишём (а фирмирати, -ирмирам) евр. и неевр. 
йошврgиши, йошврђиваши вреgносш нечеiа, осиiура(ва)ши йри
знш-ье вреgносши нечеiа у gрушшву: - уметност . •  - се gOKa
зи(ва)ши своју вреgносш, сшеhи, сшицаши йризнање у gрушшву, 
биши йризнаш, уважен: - се као писац, - се као научник. 

афиша ж (афиш м) фр. јавна објава, оiлас; ЙЛакаШ. 

афиmирати, афиширам евр. и неевр. објавиши, објавЈЬиваши 
ЙуШе.м oinaca, ЙЛакаШираШи. 

афонија ж ГРЧ. безinасносш; йошйуна йромуклосш, iубишак 
inaca (зБОi болесши inасница или йсихичкоi УЗРОl\а). 

афоничан, -чна, -о безinасан; йошйуно Йромукао. 

афоризам, -зма м ГРЧ. крашка, језiровиша Mygpa и gуховиша 
изрека; сен шен ција; максима. 

афористика ж бавЈЬење афоризмима као књижевном вр-
сшом; йисање афоризама. 

афористичан, -чна, -о који је gаш у облику афорuзма: - мисао. 
афористичар м йисац афоризама. 

афористичарка ж жена афорисШичар. 

афористички, -а, -о в. афорисШичан. 

афористично (афористички) ПРИЛ. у облику афоризма, у 
афорисшичком сшилу: писати -, изражавати се -. 

Африка ж (дат . .Африци) коншиненш јужно og Евройе, изме-
ђу Среgоземноi и Црвеноi мора, Аillланillскоi и Инgијскоi океана. 

Африканац, -нца м сшановник Африке. 

Африкандер м белац рођен у Јужној Африци; Вур. 

африканизација ж gавање нече.му афричкоi обележја, OgH. 
йримање афричкоi обележја (у кулшури, умешносши и gp.). 

африканизирати, -изирам и африканизовати, -зујём евр. 
и неевр. gа(ва)ши нечему афричко обележје у начину живоша, 
схвашања и СЛ.: - музику . •  - се gоби(ја)ши афричко обележје 
у начину живоша, схвашања и СЛ. 

африканист(а), -ё м сillручњак који се бави африканисШиком. 

африканистика ж наука о афричким језицима и књижев
носшима и о афричкој кулшури уоЙшШе. 

африканистички, -а, -о који се OgHOCU на африканисшику и 
африканисше: африканистичке студије. 

Африканка ж сшановник Африке. 

африката ж лат. ЛИНГВ. cyinacHUK сливен og еле.менаШа jegHoi 
йраскавоi и jegHoi сшрујНОi суiласника (нЙр. ц, ч и СЛ.). 

афрички, -а, -о који се OgHOCU на Африку и Африканце. 

афро- йрефискоиg са значењем 'који се OgHOCU на Африку, 
афричко-': афроамерички, афроазијски итд. 

Афроазијац, -јца м Азијац йореклом из Африке. 

афроазијски, -а, -о који се OgHOCU на Африку и Азију: афро
азијски језици. 

Афроамериканац, -нца м Американац йореклом из Афри
ке, амерички црнац афрuчкоi Йорекла. 

афроамерички, -а, -о који се OgHOCU на Афроамериканце; 
који се OgHOCU на Африку и Америку. 

афродизијак м ГРЧ. мед. среgсшво за йојачавање йолноi HaioHa. 

афродизијски, -а, -о који се OgHOCU на афроgизијак, који ge
лује као афроgизијак: - средство. 

Афродита ж сшцроiрчка боiиња лейоше и ЈЬубави; симбол 
женске леЙоШе. 

Афрокубанац, -нца м Кубанац йореклом из Африке. 

афрокубански, -а, -о који се OgHocu на Афрокубанце. 

афро-фризура ж врсша крашке коврџаве женске фризуре. 

афте ж ми. мед. усни чиреви, блеgожуше МРЈЬе црвених рубо-
ва изазване уйалом gecHU: добити афте. 

ах узвик за изражавање оgушевЈЬења, gивЈЬења, раgосши, чу
ђења, бола, жалосiliи и gp. - Ах, Боже мој, колико света! Ах, те
шко мени. 

аха 1. УЗВ. в. ах. 2. йошврgна речца: ga, јесШ. - Идеш ли у 
град? Аха! 

ахат, ахата и ахат, -а м грч. МИН. врсша йолуgраiоi камена ве
лике шврgоhе, с различишо обојеним Upyiaмa. 

3.хатни и ахатни (ахатски и ахатски), -а, -о који се OgHOCU на 
ахаш, који је og ахаша: - огрлица. 

ахёнија ж лат. бат. суви йлоg (обично jegHoce.мeHU). 

Ахилејев, -а, -о в. Ахилов. 

Ахилов и Ахилов, -а, -о у изр. - пета најосеШљивије месшо, 
најслабија сшрана (HeKoia). - тетива анат. шешива мишиhа ли
сша која се завршава на заgњем gелу йешне косШи. 

ахмедија ж тур. бели шанки йлашнени шал којим се обавија 
фес, чалма, шурбан, сарук. 

ахнути, -нём и ахнути, ахнём евр. узвикнуши "ах". 

ахроматизам, -зма м ГРЧ. 1. безбојносш; блеgило. 2. йомањка
ње сйекшралноi (gyiUHOi) бојења слике у ойшичким сШаклима. 3. 
мед. Йривре.мено блеgило изазвано боравком на cHeiy и СЛ. 

ахроматичан, -чна, -о физ. а. који не.ма сйособносш разлаiа-
ња свеillлосши на боје: - сочиво. б. безбојан, ахромаШски. 

ахроматичност, -ости ж својсшво ойшичких сисШе.ма (сочи-
ва) ga сшварају слику без обојених рубова. 

ахроматски, -а, -о безбојан. 

ахроматски ПРИЛ. безбојно. 

ахроничан, -чна, -о ГРЧ. који није у склаgу са својим вре.ме
ном, несавре.мен. 

ахтати, ахћём неевр. йонавЈЬаши узвих "ах". 

ацетат, -ата м хем. у МН.: соли сирhешне киселине (у jg.: ша
ква со). 

ацетилён, -ена м хем. незасиhени iасовиши уIтъовоgоник 
(С2Н2), безбојни ексйлозивни iac који iopu свеillлим йламеном и 
служи за освеШљење, заваривање и gp. 

ацетилёнка ж ацешиленска ламйа, свеШUJbка. 

ацетилёнски, -а, -о који се OgHOCU на ацешилен: - осветље
ње, - лампа. 

ацетилсалицилни и ацетилсалицилни, -а, -о у изр. - ки
селина хем. бели крисшални йрах који се корисши као йознаши 
лек асЙирин. 

ацетисал, -ала м фарм. ацешилсалицилна киселина, асЙирин. 

ацетон, -она м (ми. 0) лат. хем. безбојна лако исйаРЈЬива, зайа-
ЈЬива шечносш која се корисши као расшварач масши и лакова. 

ацетонски, -а, -о који се OgHOCU на ацеШон. 

ацидитёт, -ета м лат. кисео укус, киселосШ. 

ацидофилан, -лна, -о који йоgноси киселосш: - млеко. 
ачелерандо ПРИЛ. итал. муз. 1. са йосшейеним убрзање.м, убр-

зано. 2. (у им. служби) м (ретко у мн; е) йосшейено убрзавање 
Ше.мЙа. 

. ачити се,· ачйм се неевр. [гл. ИМ. ачёње е] разг. 1. iовориши из
вешшачено ошежуhи, развлачеhи речи, йренемаiаши се. 2. из
мошаваши се, луgираши се. 

аmиковати, -кујём неевр. а. воgиши ЈЬубав, забавЈЬаши се, 
флершоваши (о момцима и gевојкама). б. фиг. уgвараши се, йо
gилазиши некоме, йравиши се нечијим ЙријаШеЈЬе.м; шуроваши 
(с неким). 

Amкеназ, -аза м немачки Јеврејин; upuuagHUK Јевреја 
среgње, северне и исшочне Евройе (за разлику og Сефарgа); уп . 

. .Еmкеназ. 
аmкенаски, -а, -о који се OgHOCU на Ашкеназе. 

ашов, ашова м мађ. ЙОЈЬойривреgна алашка, ШUJbаша iвозgе
на лойаша за койање и РИЈЬање зе.мље. 

аmовити, -им неевр. [гл. им. ашовљёње е] койаши, йрекойава
ши, РUJbаши аш·овом: - земљу, - башту. 

аmовче и аmовче, -ета е (еупл. ми. элювчићи и ашовчићи м) 
ge.м. og ашов. 

аmовчић и аmовчић м ge.м. og ашов. 



Б 
б (В) с непром. 1. а. ЛШlГВ. звучн,и gвоусн,ен,и (билабијалн,и) йра

скави суrласн,ик. б. слово којим се обележава шај суrласн,ик: ве
лико В, мало б, курзивно б (gpyio слово ћирилице). 2. йри н,а
брајању: gpyio (йо pegy). 

ба и ба узвик за йлашење йри изн,ен,agн,о.м gоласку. 

баба1 ж (вок баба, фиг. пеј. баба) 1. сшара жен,а, сШарица. 2. 
сшарија сроgн,ица а. очева или .мајчин,а .мајка (aoн,eKag и очева 
или .мајчин,а шешка, сшрин,а или ујн,а): - по оцу, - по мајци. б. 
нар. шашша, Йун,ица. 3. а. шаљ. cyapyia, жен,а. б. пеј. жен,а уой
шШе. в фиг. пеј. ЙЛаш.тьива особа, кукавица, ЙЛаш.тьивац. • - Мар
та нар. Йро.меНЈЬиво вре.ме у .маршу (час cн,ei, час киша или вре
.ме без Йаgавин,а). аадушна - болећива особа. дати бабу за невесту 
йоgвалиши н,еко.ме. аа чије (које) бабе здравље? (аа које бабе душу?) 
pagu чеiа? за чију ЈЬубав? (Kag се указује н,а узалуgн,осш н,ечеiа). 
као (стара) - н,есавремен,о, засШарело. причај ти то својој баби ка
же се он,о.ме у чију се йричу н,е верује. прошла - с колачима каже 
се Kag је йройушшен,а йрилика за н,ешшо: касн,о је. то може свака 
- ШО .може свако, и н,ајн,есЙособн,ији. • НПосл ко о чему - о уштип
цима (о чепу); што је баби мило, то јој се и снило каже се Kag н,еко 
сшалн,о iовори о н,ечем шшо йрижељкује, воли. трла - лан да јој 
прође дан каже се Kag се н,еко бави н,ечим н,екорисн,им. 

баба2 ж шањи колац или шшай с вен,цем н,а врху, забоgен, у 
коришо реке, који служи као йривремен,а озн,ака за gecн,y обалу 
йловн,оi ЙуШа. 

баба м тур. нар. ошац; йоочим; уп. баба. 

бабадЕшојка јек. бабадјевојка ж разг. сшара gевојка, ycege
лица. 

бабак, бапка м gршка, gржак н,а косишШу. 

бабарога ж нар. сшрашило у лику ружн,е сшаре жен,е којим 
се йлаше gеца. 

бабаст, -а, -о сличан, баби, који је као у бабе, сшарачки: -
лице. 

бабац, бапца м жарг. gржећа, кочойерн,а сШарица. 

бабетина ж Йеј. (ређе ау1,.м.) og б'аба1• 

Вабилон м в. Вавилон,. 

бабилон- в. вавилон,-. 

бабин, -а, -о који apuaaga б'аби, који се ogн,ocu н,а бабу. • ба
бини јарци в. aog јарац. 

бабин, -а, -о који apuaaga баби. 

бабине (бабиње) ж МН. 1. време н,eaocpegн,o йосле йорођаја 
(око шесш н,egeJba) које aopogUJba йровоgи уrлавн,о.м у ЙосШељи. 
2. етн. aoн,yge aopogUJbU и gарови н,оворођен,чешу који се goн,oce 
gOK је aopogUJba у бабин,ама (1): (до)носити - . • долазити, ићи и 

сл. на - йосећиваши aopogUJbY goн,ocehu aoн,yge њој и gарове н,ово
рођен,чеШу. 

бабињара ж нар. жен,а gOK је у бабиња.ма, aopogUJba, pogUJba. 

бабињй, -а, -ё који се ogн,ocu н,а бабиње и бабин,е: - грозни-, 
ца, - млеко. 

бабица1 ж 1. сшручн,о осйосоБЈЬен,а жен,а која Йо.маже йри йо
рођају и н,eiyje aopogUJbY и н,оворођен,че, йримаља, акушерка. 2. 
geм. и хиЙ. og баба1• • НПосл где је много бабица, ту су деца кила
ва Kag се у н,еки йосао у.мешају Mн,oiu, 011, се рђаво заврши. 

бабица2 ж а . .маљ .машин,скоi баШа. б . .мали н,аковањ н,а ко-
.ме се ошкива коса. 

бабичин, -а, -о који apuaaga бабици. 

бабичица ж geм. и хиЙ. og бабица1• 

бабичкй, -а, -о који се ogн,ocu н,а бабице, акушерски: - mко
ла, - позив, - посао. 

бабљй, -а, -ё в. баЙски. • - лето в. aog леШо. 

бабо, -а и -ё м тур. нар. ошац; йоочим; уп. баба. • ни по бабу ни 
по стричевима йравеgн,о, йравичн,о, објекшивн,о и н,ейрисшрасн,о 
(Kag је реч о оgлучивању, Йресуђивању). 

бабовина ж нар. 1. н,аслеђе og баба, очевин,а. 2. завичај, йо
сшојбин,а, оШаџбин,а. 

бабовић м син, који је йО свему сличан, оцу, gосшојан, йошо
.мак чесшишоiа оца. 

баболик, -а, -о којије као б'аба, сличан, баби, н,алик н,а бабу, 
бабасш: - жена. 

бабун, -уна м ЗООЛ. врсша .мај.мун,а из poga Pario, Йавијан,. 

бабунскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а бабун,е; .мај.мун,ски. 

бабура ж 1. агр. врсша йайрике круйн,о" заоБЈЬен,оi ЙЛоgа. 2. 
бабушка1, шишарка. 

бабУ-рак, -рка м бот. оболели, заКРЖЈЬали йлоg ш.тьиве. 

бабураст, -а, -о који је као бабура (1), н,аgувен,: - нос. 
бабурача ж ЗООЛ. красшава жаба, красШача. 

бабурда и бабурина ж експр. ау1,.м. и йеј. og б'аба1; уп. бабетина. 
бабурица ж geM. и хиЙ. og бабура (1). 
бабускара и бабускера ж експр. Йеј. og б'аба\ уп. бабетина. 
бабуmка1 ж окруrла израслин,а н,а лисшу коју йрави ларва 

ин,секша бабушкара, шишарица. 

бабуmка2 ж ЗООЛ. врсша речн,е рибе Carassius gibelio из Йор. 
Cyprinidae, увезен,е из Кин,е. 

бабуmка3 ж рус. врсша руске gрвен,е фиiурице са слико.м, цр
Шежо.м gевојке у живим бојама. 

бабуmкар м ЗООЛ. н,азив за више врсша ин,секаша ойн,окрила
ца из Йор. Cynipidae, који изазивају ешварање бабушки, шишар
ки н,а лишћу: лисни -, ружин -, храстов -. 

бавити се, -iШ се несвр. [гл. ИМ. бављёње с] 1. йровоgиши вре
.ме, биши, боравиши, заgржаваши се (н,eige): - се у граду. 2. (не
чим, око нечега) а. зан,имаши се (н,ечим), раgиши, йословаши 
(н,ешшо); воgиши бриiу, брин,уши се, сшараши се (о н,еко.ме, о н,е
чему): - политиком, - земљорадњом; - децом (око деце), - сто
ком (око стоке) . б. йроучаваши (н,ешшо), имаши (н,ешшо) за apeg
.меШ йроучавања; биши обузеш (н,ечим): - математиком, - му
зиком; - неком миmљу. 

баврљати, -ам несвр. експр. 1. ићи н,ecuiypн,o, шешураши се, 
ЙосрШаШи. 2. Шу.мараШи, скишаши, лушаши, базаШи. 

бага ж тур. вет. ЖУЈЬевиши ошок, кврiа н,а н,ози коња услеg хро
н,ичн,оi оБОЈЬења зrлобова. 

багав(-) в. бан,iав(-). 

багаж, -ажа м и багажа ж фр. 1. йушн,икове сшвари, apiliJbai. 
2. фиг. пеј. олош, баiра, ш.тьам, фукара. 
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багателаж итал. 1. а. безн,ачајн,а, н,еважн,а сшвар, сишн,ица, 
Шричарија. б . .мала, н,ишшавн,а цен,а, бесцење; јеФшин,а сшвар: 
купити (добити) за багателу. 2. муз. краnа ин,сШру.мен,Шалн,а 
ко.мЙозиција н,еоgређен,а облика. 

багатёлан, -лна, -о н,ишшаван" безвреgан,; врло јеФшин,: -
роба; багателне цене. 

багателизирати, -ИзЙр8.м и багатеЛИЗ0вати, -зујём свр. и 
несвр. в. баiаШелисаШи. 

багателисати, -ишём свр. и несвр. йошцен,иши, йошцењива
ши, о.маловажиШи, о.маловажаваШи, н,ийоgашшаваши (HeKoia, 
н,ешшо): - нечију робу. 

багатёлно ПРИЛ. н,ишшавн,о, н,езн,ашн,о; врло јеФшин,о: - осу
дити; - ниска цена. 

багер м хол. а. возило (обичн,о iусен,ичн,о) са ypeђaju.мa, .ма
шин,а.ма за ошкойавање или искойавање зе.мље, pyge и сл. и ушо
вар у шран,сйоршн,а возила. б. йловило, броg с ypeђaju.мa за чи
шnење речн,оi и .морско" gHa og .мУЈЬа, шљун,ка или за вађење йе
ска, шљун,ка. 

багераш, -аша м в. баiерисШа. 

багерисати, -ишём несвр. в. баiероваШи. 

багерист(а), -ё м (ми. -сти) pagHUK који руку је баiеро.м. 

багеровати, -рујём несвр. койаши (зе.мљу, pygy и сл.) баiеро.м; 
чисшиши баiеро.м. 

багёрски, -8., -о који се ogHocu н,а баiер. 

багет м фр. врсша gуiачкоi и шан,коi Фран,цускоi хлеба. 

багљив (багљав), -а, -о који болује og баiе: - КОЊ. 

багра ж пеј. а. йосебн,а врсша Jbygu, сорша, секШа. б. човек 
или Jbygu који заслужују йрезир, олош, шља.м. 

багра ж црвен,а, йурйурн,а боја која се gобија og борове коре, 
ЙурЙур. 

багрем и багрём, -ема м (мн. багреми и багремови) бот. gрво 
Robinia pseudoacacia из ф. Papilionaceae, с белu.м .миpиcн,u.м .ме
goHocHu.м цвеШовu.ма cKYйJbeн,u.м у iрозgасшу цвасШ. 

багремак, �aKa и багремар, -ара (багремйк, -Ика) м баiре.мо
ва шу.ма. 

багремица ж бот. врсша украсн,о" жбун,а Amorpha fruticosa 
из ф. Papilionaceae, са Ша.мн,ОЈЬубичасШu.м цвеШовu.ма. 

багрёмље с (мн. f1I) . зб. u.м. og баiре.м; баiремак, баiре.мар; уп. 

багрење. 

багремов, -а, -о који се ogHocu н,а баiре.м, који је og баiре.ма: 
- цвет, - лист, - мед. 

багремовац, -овца м (мн. f1I) Meg og баiре.мова цвеша, баiре.мов 
Meg. 

багремовина ж (мн. f1I) баiре.мово gрво (као iориво и iрађа). 

багремчић м geM. og баiре.м. 

багрен и багрён, -ена м (ми. багрени и багренови) бот. в. ба-
ipe.м. 

багрен, -а, -о йурйуран" iрu.мизан,; уп. багра. 

багренаст, -а, -о црвен,касш, ру.мен,касШ. 

багреница ж йурйурн,и йлашш среgњовековн,их влаgара. 

багрено ПРИЛ. йурйурн,о, iри.мизн,о. 

багренов, -а, -о в. баiре.мов . . 
багреновина ж (ми. f1I) в. баiре.мовин,а. 

багрёње с (мн. f1I) зб. u.м. og баiрен,; баiре.мак, баiре.мар; уп. ба
гремље. 

багрењак, -ака и багрењар, -ара м в. баiре.мар. 

бадава ПРИЛ. тур. разг. 1. бесйлашн,о; скоро бесйлашн,о, врло 
јефтин,о, буgзашшо, у бесцење: купити нешто -, продати -. 2. а. 
узалуg, без усйеха, безусЙешн,о. - Бадава је то! Бадава га савету
јем. б. бескорисн,о; без йосла, бесйослен,о: седети -. 3. без разлоiа, 

безразложн,о: - казнити некога. 4. у служби речце за йојачава
ње: н,е.ма шша, .мора се йризн,аши, шако је. - Бадава, овако ви
ше не иде. 

бадаваџија м (ми. ж) тур. разг. бесйосличар, gан,iуба, HepagHUK; 
iошован" .мукШаш. 

бадаваџијка ж разг. жен,а баgаваџија. 

бадаваџијски, -8., -о који се ogHocu н,а баgаваџије, својсшвен, 
баgаваџија.ма, бесйосличарски, н,ераgн,ички; iошован,ски, .мук
шашки: - живот. 

бадаваџијски ПрИЛ. н,а баgаваџијски н,ачин" као баgаваџије, 
бесйосличарски; iошован,ски, .мукШашки: живети -. 

бадаваџИлук м разг. 1. бесйосличење, баgаваџисање, лен,чаре
ње. 2. он,о шшо се gобије баgава (бесйлашн,о или врло јефШин,о). 

бадаваџисати, -ишём несвр. разг. йровоgиши вре.ме у Hepagy, 
бесйосличиши, лен,чариШи. 

бадањ, -дња м мађ. 1. велики шуйаљ шруйац, клаgа кроз ко
ју шече воgа и aaga н,а воgен,ички Шочак. 2. gрвен,а каца, чабар. 

• као из бадља (говорити) gубокu.м, iрубu.м "iласо.м (iовориШи). 

бадати, бад8.м несвр. разг. 1. босши, боцкаши; забаgаШи. 2. 
иnи ойрезн,о (као ga се Hoia.мa боgе), н,абаgаШи. 8 - се 1. босши 
се, боцкаши се. 2. уз. повр. а. босши, боцкаши jegHo gpyio. б. фиг. 
йецкаши jegHo gpyio, йецкаши се. 

бадем м тур. бот . .меgиШеран,ско gрво Amygdalus communis, 
Prunus amygdalus из Ф. Rosaceae, кошшуњава јесшива йлоgа; 
йлоg шоiа gрвеШа. 

бадемаст, -а, -о који u.мa облик баgе.мова йлоgа: бадемасте 
очи. 

бадемов, -а, -о који се ogHocu н,а баgе.м, који је og баgе.ма: -
плод, - уље. 

бадемовача ж 1. КУВ. шорша с баgе.мо.м. 2. ракија ко.мовица 
којој је gogaH баgе.м (pagu аро.ме и укуса). 

бадемовина ж (ми. f1I) баgе.мово gрво (као iрађа). 

бадемски, -8., -о 1. в. баgе.мов: - уље. 2. в. баgе.масш: - укус. 
бадљав, -а, -о нар. који болује og баgаља: бадљаве очи. 
бадље ж ми. мед. нар. очн,а болесш, йосувраnен,осш шрейавица 

услеg хрон,ичн,оi зайаљења рубова очн,их кайака, trichiasis. 
бадминтон м енгл. спорт. сйоршска uipa сличн,а шен,ису у ко

јој се лойшица са забоgен,u.м Йepu.мa ygapa рекеШо.м gOK је у ле
шу и йребацује йреко .мрежице. 

бадњак м етн. 1. обреgн,о gрво, оgсечен,о сирово церово, хра
сшово и сл. сшабло, облица, клаgа или ipaHa која се йали уочи 
Божиnа, н,а Баgње вече. 2. (Бадњак) Баgњи gaH. 

бадњара ж воgен,ица йошочара н,а баgањ. 

бадњачар м етн. он,ај који сече и goHocu баgњаке. 

бадњачић м ge.м. og баgњак . 

. бадњедански, -8., -о који се ogHocu н,а Баgњи gaH: - вечера, 
- колач. 

бадњи, -8., -ё који се ogHocu н,а Баgњи gaH, који бива н,а Баg
њи gaH. • Бадље вече вече уочи Божиnа. Бадљи дан gaH уочи Бо
жиnа. - дрвце црн,оiоричн,а .млаgица, iран,чица која се н,а баgње 
вече киши свеnица.ма, разн,u.м YKpacu.мa и Йоклон,u.ма за gецу, 
јелка. као Божић и Бадљи дан увек зајеgн,о, н,еразgвојн,о. није сва
ки дан Бадљи дан среnа н,е служи човека увек. 

бадњић, -а и бадњић, -ића м geм. og баgањ. 

. бадрљак, -љка м в. баШРЈЬак. 

бадрљица ж 1. сшаБЈЬика у зе.тьасШе биљке. 2. ЗООЛ. geo gршке 
йшичијеi йера око Koia су чије. 3 . .мала избочин,а н,а кожи йши
ца из које је израсло Йеро. 4. в. баШРЈЬак. 

баждар, -ара м тур. 1. а. службен,ик који кон,шролише .мере и 
ушеiе, кон,шролор .мера и уШеiа. б . .мерач, кан,Шарџија. 2. он,ај 
који н,айлаnује бажgарин,у. 

баждарина ж а. шакса за йроверу .мера. б. шакса за .мерење 
н,а оЙшШин,ско.м, јавн,о.м кан,шару, кан,Шарин,а. 
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баждарити, бажд3.рйм евр. и неевр. [гл. им. баждарёње е] 1. 
службено ировериши, ировераваши исиравносш .мера у робно.м 
иро.меШу и шачносш инсШру.менаШа за .мерење, сшавиши, сша
вЈЬаши жиL на суgове, инсШру.менШе и сираве за .мерење чија је 
.мера ироверена. 2. а. (из).мериШи најавно.м канШару. б. наила
шиши, наилаnиваши бажgарину. 3. оgреgиши, оgређиваши за
иремину броgСКОL иросшора (у реLисшарским Шонама). • високо 
је баждарен шаљ. каже се за OHOL који .може JvtHOLO иоииши алко
ХОЛНОL ииnа. не бити баждарен разг. ииши JvtHOLO, иреко .мере алко
холна ииnа. 

баждарскй, -3., -о који се OgHOCU на бажgаре и бажgарење: � 
мера, � службеник. 

база ж ГРЧ. 1. основа, шемељ; иоgЛОLа; фиг. иолазна шачка: на 
бази истраживања, � научног испитивања. 2. вој. војно уиори
шше (.морнаричко, авијашичко и сл.) са склаgишшем раШНОL .ма
шеријала; иолазно .месШо са KOLa се врше војне оиерације: војна 
�, поморска �, стратегијска �, paKeTHa �, ваздухопловна �. 3. а. 
CULYPHO .месШо, склонишше, уШочишШе. б. шајно склонишше, 
обично иоgземно, у ко.ме су се за вре.ме раша скривају војници, 
војно и иолишичко вођсшво, рањеници и gp.: подземна �. в. разг. 
најисшуреније ушочишше, ирибежишШе. 4. обласш, иоgручје за 
снабgевање: сировинска �. 5. екон . .маШеријална, еконо.мска осно
ва ogpeQeHoL gрушшва на којој се иЗLрађује Шзв. gрушшвена Hag
LpagНJa (облици gрушшвене свесши): eKOHOMCKa �, материјална 
�. 6. мат. а. основица, основа, базис (Lео.меШријскоL лика или ше
ла): � троугла, � ваљка. б. основа сшеиена или лоLариiil.ма. 7. 
хем. суисшанца лужаСШОL укуса која с киселинама Lpagu соли, 
лужина. 

базмнй, -3., -о који се OgHocu на базу (6а): � пресек • - ме
таболиаам нај.мања количина eHepLuje која је иошребна за ogp
жавање основних функција орLаниз.ма. 

базало е и м (мн. е) разг. особа која база, луњало, скиШница. 

базалт м (мн. 111) лат. МИН. шамна шврgа сшена, .минерал вул
KaHcKoL иорекла који се уиошреБЈЬава за LpagНJY иуШева. 

базалтнй (базалтскй), -3., -о који се OgHOCU на базалш, који 
је og базалШа. 

базар, -ара м тур. 1. исшочњачко иокривено шржишше, ии
јаца. 2. а. сишничарска ШРLовина разноврсно.м робо.м; иавиЈЬОН 
са сваковрсно.м робо.м. б. велика ШРLовачка купа. 3. исшочњач
ки робни сајам, иазар. 4. JvtOgHU лисш, часоиис. • као иа базара 
разг. JvtogepHo оgевен, gоШеран. 

базарскй, -3., -о који се OgHOCU на базар: � роба. 

базати, баз3.м неевр. иnи без циља, скишаши, Шу.мараШи, лу
њаши, швРЈЬаши; уп. шалабазати. 

баздети јек. баздјети, -дйм неевр. [гл. им. бажђёње е] исиу
шшаши, оgаваши неиријашан .мирис, воњ, с.мрgеШи; зауgараши: 
� на ракију, � на бели лук. 

Базедовљев, -а, -о у изр. - болест мед. болесш која насшаје 
услеg иојачаНОL лучења шшишасше жлезgе, чији су симиШо.ми: 
Lушавосш, БУЈЬаве очи, .мршавЈЬење, не.мир, gрхшање и gp. (на
звана ио немачко.м лекару К. Вазеgову). 

базён, -ена м фр.; уп. басен 1. oLpaQeH или вешшачки изgу
БЈЬен иросшор исиуњен воgо.м или gpYLOJvt шечношnу, резервоар; 
зајажено, oLpaQeHo .месШо у воgи: пливачки �, отворени �, за
творени �, олимпијски �, � с морском водом, веслање у базену, 
� за испирање. 2. геогр. а. иросшрана уgолина у низини окруже
на иланинама, коШлина. б. иовршина, шерен с KOLa се сливају 
иришоке, воgе у неку реку или .море, слив: Дунавски �. в. иро
сшор који заузима .море са својим обалским иојасо.м: � Средо
земног мора. 3. геол. в. басен (1). 

базенчић м geм. og базен. 

базилика ж ГРЧ. архит. а. аншички и среgњовековни шии Lpa
ђевине иравоУLаоноL облика са шри или више лађа и с jegHoJvt 
или више aacuga и с gва pega сшубова унушра; хришnанска цp� 
. ква LpaQeHa у ово.м сШилу. б. саборна црква, кашеgрала: � св. 
Петра у Риму. 

базирати, базйр3.м евр. и неевр. 1. (на нечему) узеши, узима
ши нешшо за основицу својих заКЈЬучака, шврђења, захшева и 

сл., засноваши, засниваши, Ше.меЈЬиШи (на нечему): � теорију 
(на нечему), � доказ (на нечему) . •  � се (на нечему) 1. имаши 
(нешшо) за базу, засниваши се, шемељиши се (на нечему): � се на 
претпоставци . 

базис м ГРЧ. мат. основица, основа, база (6а). 

базиснй, -3., -о који се OgHOCU на базу. 

базичан, -чна, -о в. базни. 

базичност, -ости ж својсшво oHoLa шшо је базично. 

базнй, -3., -о 1. који се OgHocu на базу (1), 'iлавни, основни: � 
индустрија. 2. који се OgHOCU на базу (2): � логор, � аеродром. 3. 
који се OgHOCU на базу (7), алкалан, лужнаш: базне соли. 

базука ж енгл. 1. вој.ручни ракешни ирошившенковски и иро-
шивоклоини бацач. 2. иушка за иОgвОgни риболов. 

бај м пеен. чаробна леиоша; неоgОЈЬива gраж, чар. 

бајаги и бајаги ПРИЛ. тур. нар. 1. (често с прил. "као") шо
бож(е), као, као ga. - Она као бајаги пева. 2. (у служби приде
ва) непром. шобожњи: � лекар. 

бајадера ж порт. 1. UHgujcKa обреgна илесачица и иевачица. 
2. врсша ирозирне шарене шканине иРУLасше ио иоШки. 3. вр
сша иосласшице, колача с чоколаgо.м. 

бајалац и бајалац, -аоца м онај који баје. 

бајалачкй и бајалачкй, -3., -о који се OgHOCU на бајаоце и ба
јање. 

бајалица ж 1. и м особа (обично женска) која баје, Lашалица, 
врачар, врачара. 2. в. б'ас.ма. 

бајаличкй, -3., -о који се OgHOCU на бајалице. 

бајало м (е) в. бајалица (1). 

бајан, -јна, -о 1. пеен. који заноси, очарава, заносан, gиван, 
красан, чаробан: � лепота, � осмех, � жена. 2. в. бајослован (1): 
� приповетка, � животиња. 

бајар, -ара м в. бајалац; уп. бајач. 

бајара и бајарица ж в. бајалица (1). 

бајат, -а, -о тур . 1. који није свеж, сшар: � хлеб. 2. фиг. који ни
је скорашњи, засшарео, gавнашњи: бајате вести. 

бајати, -јём неевр. тур. 1. празн. а. иЗLоварањем неразУJvtJbивих 
JvtaLujcKUx речи и чуgним иокрешима, pagНJaмa ошклањаши бо
лесш или наносиши на HeKoLa чини, уроке или болесш (шобо
жњим ушицањем на више силе и ириgобијање.м њихове накло
носШи). б. Lашаши, врачаШи. 2. разг. а. иричаши бајословно, у 
сшилу бајке; иричаши иреувеличавајуnи. б. иричајуnи нешшо 
занимЈЬиво шруgиши се ириgобиши нечију наклоносш, леиим 
речи.ма иокушаваши нешшо gобиши, иосШиnи. 

бајацо м итал. циркуски лакрgијаш, ко.меgијаш; кловн; уп. па-
јац, харлекин. 

бајач, -ача м в. бајалац. 

бајачица ж в. бајалица (1). 

бај-бај УЗВ. енгл. жарг. иозgрав ири расшанку (најчешnе .међу 
.млаgима). 

-

бај бок м и бајбокана ж нем. жарг. зашвор, хаис, бувара. 

бајити, -йм неевр. деч. сиаваши; уп. паG)кити. 

бајка ж (инетр. бајци; ген. МН. бајки) а. књиж. краnа иоешска 
ирича фаншасшиЧНОL саgржаја (о неверовашним gOLaQajUJvta и 
фаншасшичним биnима и сшварима): HapOДHa �, уметничка �. 
б. разг. неверовашна ирича, из.миШЈЬоШина; иреувеличавање у 
иричању: причати бајке. 

бајковит, -а, -о који је као у бајци, бајан; бајослован. 

бајковито ПРИЛ. бајно; бајословно: � описивати, � причати . . 

бајковитост, -ости ж особина oHoLa шшо је бајковиiilo: � стрипа . 

бајкописац, -сца м иисац бајки. 

бајно ПРИЛ. као у бајци, као из бајке, чаробно, gивнО, очара
вајуnе: � изгледати, � се смејати. 
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бајност, -ости ж особина OHOra који је  бајан, OHOra шшо је  бај
но, чаробносШ. 

бајонет, -ета м (бајонета ж) фр. врсша војничкоr боgежа, нож 
који се нашиче на йушчану цев за борбу йрса у йрса: убости ба
јонетом. 

бајонетаm, -аша м војник или жанgар.м који носи йушку с 
бајонеШо.м. 

бајонетскй, -а, -о који, се OgHOCU на бајонеШ. 

бајослован, -вна, -о 1. којије као у бајци, фаншасшичан, чу
gовишшан: � животиња. 2. в. бајан (1). 3. в .  баснослован (б). 

бајословно прил. фаншасшично, чуgовишно, баснословно: � 
богат. 

бај пас м енгл. мед. хируршки захваш на коронарној аршери
ји, Йре.мошliавање оболеле коронарне аршерије ЙЛасШично.м це
ви; шаква уrрађена цев: извршити �; уградити �. 

Бајрам м тур. највеliи .муслимански верски Йразник. • :Кур
бан - (Велики -) .муслимански жршвени йразник који се слави 
чешири gaHa (70 gaHa йосле Рамазана). Рамазански (Мали) - шро
gневни .муслимански йразник који се слави шри gaHa након ра
.мазанскоr ЙосШа. 

бајрамовати, -мујём неевр. славиши, йразноваши Бајрам. 

бајрамскй, -а, -о који се OgHOCU на Бајрам. 

бајронизам, -зма м йесимисшичко схвашање живоша (йо ен
теско.м йеснику Бајрону). 

бајт м (ми. бајтови) енгл. јеgиница .ме.морије gиrишалноr рачу
нара, која се сасшоји og 8 бишова; уп. килобајт. 

бајц м нем. а. кисеЈЬење, .мочење, лужење. б. среgсшво за .мо
чење, .мочило (расшвор неке киселине или соли). 

бајцовати, -цујём (бајцати, -ам) неевр. намакаши, киселиши, 
лужиши неку .маШерију (кожу, gрво и gp.) у неко.м расшвору или 
Йре.мазиваШи бајцо.м (б), pagu о.мекшавања и БОЈЬе'i йримања боје. 

бака ж (дат. баки) хиЙ. og б'аба. 

бакалар, -ара м итал. зоол. врсша .морске рибе Gadus morr
hua, која живи у северно.м Атланшику (а apogaje се осушена и 
УСОЈЬена или конзервирана). • сув као - вео.ма сув, .мршав. 

бакаларев и бакаларов, -а, -о који се OgHoCU на бакалар, 
који је og бакалара: � уље. 

бакалин м (ми. бакали) тур. нар. шр'iовац на .мало живошним 
намирницама и колонијално.м робо.м. 

бакалка ж жена бакалин; бакалинова жена. 

бакалница ж нар. бакалска paglba, шр'iовинска paglba на .ма
ло живошним намирницама и колонијално.м робо.м. 

бакалскй, -а, -о који се OgHOCU на бакале: � роба, � радња. 

бакалук м тур. нар. 1. бакалска роба, роба која се куйује у ба
калници (живошне намирнице и gpy'ie куliне йошрейшшине); 2. 
бакалски йосао, шр'iоваЊ,е бакалско.м робо.м. 

бакалчић м ge.м. и ир. og бакалин. 

баканџа ж (обично у мн.) мађ. врсша шешких окованих, обич
но војничких циЙела. 

бакар, -кра м (мн. 0) тур. 1. хем. хе.мијски еле.менаШ (Си), .ме
шал црвенкасше боје, оgличан йровоgник шойлоше и елекшри
цишеша; уџ. мед. 2. а. бакар ни новац. б. уойшше неки Йреg.меШ 
og бакра. 3. фиг. бакарна боја, бакарно црвенило. 

бакара ж (и непром.) фр. врсша хазарgне u'ipe каршама ,коју 
U'ipajy шри и'i рача са gва ко.мЙЛеШа караШа. 

бакараст, -а, -о в. бакренасШ. 

бакарисати, -ишём евр. и неевр. йревуliи, йревлачиши СЛОје.м 
бакра, (йо)бакриши; (о)бојиши бакарно.м бојо.м. 

бакарнй, -а, -о (ретко неодр. бакаран); уп. бакрен 1. који је 
og бакра; који саgржи бакра: � котао; � руда, � новац. 2. који је 
боје бакра, црвенкасш као бакар: � коса. • - доба археол. йослеg
ње разgоБЈЬе .млађе'i KaмeHo'i gоба (йрелазна фаза из неолиша у 

бронзано gоба), у ко.ме се йрви йуш uзрађивало оруђе и оружје og 
бакра. 

бакарноцрвен, -ена, -о шамноцрвен као бакар. 

бакаруmа ж 1. бакар но звоно које се везује сшоци о враш, .ме
gеница. 2. в. бакрењак (1). 

бакелйт, -Ита м (ми. 0) хем. врсша йласшичне .маШерије, швр
ga неШОйЈЬива вешшачка с.мола која служи за израgу йоgло'iа, 
gy'i.мa gu, чеШЈЬева, изолашора, кушија за шелефоне, paguo-aaa
раше и gp. 

бакелйтнй, -а, -о који се OgHOCU на бакелиш, који је og баке
лиша: � чешаљ, � кутија. 

бакенбард и бакенбарт м (обично у мн.) нем. браgа йушше
на само на лицу, gOK је йоgбраgак uзбријан; залисшак, зулуф. 

бакица и баки ца ж ge.м. и хиЙ. og бака. 

баклава ж тур. слашка йиша og шанких кора с орасима, ба
gе.мима или лешницима, йреливена раСШОйЈЬеним шеliеро.м или 
MegoM. 

бакља ж (ген. мн. бакљИ) нем. 1. букшиња, зуБЈЬа, луч: олим
пијска �, упалити бакљу. 2. астр. светла ae'ia нейравилно'i обли
ка на йовршини Сунца: сунчана �. 

бакљада ж свечаносш, свечана вечерња йоворка са баКЈЬама. 

бакљоноша м (мн. ж) онај који носи бакЈЬУ, зуБЈЬоноша; фиг. 
носилац неке ugeje, ugejHU йреgвоgник, вођа. 

бакрач, -ача м (инетр. бакрачем) тур. бакар ни, бакрени ко
Шао. • какви бакрачи! разг. којешша! (йри оgбијању или за изра
жавање Йрезира). - Каква војска, какви бакрачи! 

бакрачар, -ара м занатлија који израђује или йойравЈЬа ба-
краче и gpy'io йосуђе og бакра, котлар. 

бакраче, -ета с И бакрачић м geM. og бакрач. 

бакрен и бакрен, -а, -о в. бакарни. 

бакренаст и бакренаст, -а, -о који је йойуш бакра, сличан 
бакру, бакарасш: � боја, � сјај. 

бакреност и бакреност, -ости ж бакрена, бакарна боја ко
же (обично og сунчања). 

бакреноцрвен, -ена, -о в. бакарноцрвен. 

бакрењак, -ака м 1. бакрени новац; уп. бакар (2а) и бакару
ша (2). 2. уойшше Йреg.меШ og бакра (нЙр. коШао). 

бакроносан, -сна, -о (бакровит, -а, -о) који саgржи бакра: � 
руда. 

бакропйс м 1. 'iрафичка шехника gубоке шшамйе, вешшина 
цршања ито.м на бакарној йлочи йре.мазаној сйецијалним во
ско.м која се зашим урања у киселину, ' која uзјеgа, на'iриза бакар 
на .месШима 'ige не.ма воска, а зашим се шако gобијени цршеж 
ошискује на ЙаЙиру. 2. шако gобијени црШеж. 

бакрописац, -сца м у.мешник или занатлија који се бави ба
кроЙисо.м. 

бакропйснй, -а, -о који се OgHoCU на бакройис: � техника, � 
цртеж. 

баКРОР,ез м 1. шехника цршања урезивање.м цршежа сйеци
јалним gлешо.м у бакрену йлочу, која се зашим Йре.мазује шшам
Йарско.м бојо.м и ошискује на ЙаЙиру. 2. шако gобијени црШеж. 

бакрорезац, -есца м у.мешник или занатлија који се бави 
бакрорезо.м. 

бакрорезачкй, -а, -о који се OgHoCU на бакроресце: � умет-
ност, � занат. 

бакрорезбарство с бакрорезачки занаШ. 

бакрорезнй, -а, -о који се OgHocu на бакрорез: � слика. 

бакротйсак, -ска м штамп. врсша шшамйарске шехнике; gубо-
ка шшамйа, ошискивање, шшамйање бакройиса и бакрореза. 

баксуз м тур. нар. 1. онај који не.ма усйеха, који gOHocu несре
liу и себи и gру'iима, несреliан, злосреliан човек; еупр. батлија. 2. 
в. баксузлук. 3. у атриб. служби (непром.) баксузан: � човек, � 
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жена, бити -. • бије га - каже се за onof,a који nе.ма среће, ко.ме 
се gешавају nейријашnе сШвари. 

баксузан, -зна, -о разг. nесрећаn, злосреhаn; који gonocu nе
срећу: - човек, - дан. 

баксузирати, -узйрам свр. и несвр. gоnеши, gоnосиши (nеко
.ме) nесрећу; йреgвиgеши, йреgвиђаши, nаслушиши, nаслуhива
ши (nеко.ме) nеусйех, nесрећу. 

баксузлук м нар. nесрећа, зло, nевоља; nеусЙех. 

баксуски, -а, -о који се ognocu па баксуз, па баксуза; свој
сшвеn баксузу (1). 

баксуmина и баксуmчина ж ayLм. и Йеј. og баксуз (1). 

бактати, бакћём несвр. луйаши, клойараши; ићи луйајуhи nо
f,a.мa. _ - се (нечим, око нечега) раgиши nешшо с Шешкоhа.ма, 
.мучиши се, йеiПJЬаши се (око nечеf,а): - се око кола. 

бактёрија ж грч. у .мn.: nајсишnији јеgnоhелијски орf,аnиз.ми, 
.микроорf,аnиз.ми neBuglbUBU f,олим око.м, Bacteria, без хлорофи
ла и без йравот, језf,ра, og којих nеки изазивају заразnе болесши 
(у jg.: шакав .микроорf,аnиза.м): лоптасте бактерије, штапићасте 
бактерије, патогене бактерије. 

бактеријски, -а, -о који се ognocu па бакШерије. 

бактериолог м nаучnик који се бави бакШериолоf,ијо.м. 

бактериологија ж грч. nаука о бакШерија.ма. 

бактериолоmки, -а, -о који се ognocu па бакillериолоf,ију: -
испитивање. • - рат вођење раша коришhење.м живих .микроор
f,аnиза.ма и њихових Шоксиnа. 

бактериолоmки прил. у бакШериолошко.м йо'iлеgу: - исправ
на вода. 

бакута ж, бакутан, -ана м и бакутанер м жарг. експр. сшари
ја жеnа, баба. 

бакmиm м тур. nовац који се gaje као naf,paga за учињеnу услу
f,y (йреко ушврђеnе цеnе), nайојnица; gap, йоклоn за услуf,е; .миШо: 
дати некоме -. 

бал м (ми. балови) фр. забава с uf,panKoM; свечаnи йлес: при
редити -, отворити -. • кромпир-бал лоше орf,аnизоваn бал, ЙЛес. 
кад је - нек је - каже се Kag се изражава сЙре.мnосш ga се nешшо 
ошйочешо nасшави без обзира па йослеgице: Kag се шроши, nек 
се шроши; Kag је apoBog, nек је apoBog. 

бала1 ж (обично мн.) слуз из усша и nоса; слиnа. 

бала2 ж итал. већи за.моШај или свежањ .меке робе (шексшила, 
коже, йайира и сл.), који aoneKag служи као јеgиnица .мере, ge
њак; geНJaK, свежањ (сла.ме, се па и сл.). 

балав, -а, -о 1. а. који йушша бале, слиnав; ко.ме цуре бале из 
nоса и усша: - нос: - девојчица. б. йокривеn слузју, слузав: -
пуж. 2. фиг . .млag и nезрео, nеискусаn, жушокљуn: - момак. 

балавадија ж зб. (ми. 0) в. балавурgија. 

балавандер м експр. пеј. балавац (2). 

балавац, -авца м (инстр. балавцем) 1. оnај који је балав, сли
nав, слиnавко, балоња. 2. фиг. пеј. nезрео, nеискусаn .млаgиh, жу
Шокљуnац. 3. зоол. nазив за разnе врсше риба слузавоf, шела из 
Йор. f,рf,еча. 

балавачки, -а, -о који се ognocu па балавце, својсшвеn балав
цима, жушокљуnачки: - понашање. 

балавити, балавИм и балавити, -Им несвр. [гл. им. -вљёње с] 
1. а. исйушшаши бале, слиnе, слиnавиШи. б. квасиши, йрљаши 
бала.ма, слиnа.ма: - марамицу. 2. фиг. пеј. а. йричаши којешша, 
nаf,важgаши, nаклайаши, nа'iлабаши: - о политици, - о љуба
ви. б. йлакаши YCUlЬeno, ц.мизgриШи. 

\ балавица ж 1. оnа која је балава, слиnава (nајчешhе балава 
gевојчица). 2. фиг. пеј . .млаgа и nезрела, nеискусnа geBojKa. 

балавост, -ости ж сшање и особиnа onof,a који је балав, onof,a 
шшо је балаво. 

балавурда ж 1. балавац, балавица. 2. зб. (ми. 0) в. балавурgија. 

балавурдија ж зб. (ми. 0) gечаци и gевојчице; nеискусnи и nео
зБUlЬnи .млаgи JЬygu, балавци. 

балавче, -ета с (мн. 0; зб. им. балавчiiд ж) 1. балаво, слиnаво 
gеШе. 2. фиг. пеј. разг. nеваљало gеше, gеришШе. 

балада ж фр. 1. књиж. лирско-ейска Йес.ма illраf,ичnоf, саgржаја, 
nайисаnа Йре.ма nекој леf,еngи. 2. муз. вокалnа или иnсШру.меn
шалnа ко.мЙозиција различишоf, облика йисаnа у сшилу балаgе 
(1), ogn. иnсйирисаnа саgржаје.м Йеса.ма балаgnоf, каракшера: 
певач балада. 

баладичан, -чна, -о који има каракшер балаgе, који је у gy
ху балаgе (ро.маnШичаn и шужаn): - песма, - стил. 

баладичност, -ости ж особиnа onof,a шшо је балаgичnо. 

баладни и баладски, -а, -о који се ognocu па балаgу: - фор
ма, - песништво. 

балалајка ж рус. муз. руска napogna Ша.мбура шроу'iласшоf, 
облика са шри жице . 

баланс м фр. 1. а. равnошежа, уравnошежеnосш; склаg, 
усклађеnосш: успоставити - . б. екон. усйосшављање равnошеже 
ognoca (apuxoga и pacxoga, извоза и увоза и gp.): - привреде. 2. 
фиг. колебање, nеоgлучnосiП, nеgоу.мица. 

балансирати, -iшсйрам несвр. фр. 1. а. оgржаваши равnоше
жу; усйосшављаши равnошежу, gовоgиши у равnошежу, урав
nошеживаши: - на жици. б. (и свр.) уравnошежиши, уравnоше
живаши, ујеgnачи(ва)ши вазgушnи йришисак, шежиnу и gp. 
(ауШо.мобилских f,YMa). 2. фиг. избеf,аваши јасnо oapegelbeНJe из
.међу суйрошсшављеnих сшраnа, биши Йо.мало и за jegno и за 
gpyf,o, колебаши се, лавираши: - између буржоазије и пролета
ријата. 

баласт м нем. а. шереш (йесак, ка.мење и gp.) којим се йовећа
ва сшабилnосш броgа, .мрШви шереш; KOg вазgухойлова: шереш 
који се йосшейеnо избацује йри gизању па веће висиnе: оптеретити 
баластом, бити под баластом, избацити -. б. фиг. сувишаn, nеко
рисшаn шереш, бре.ме; с.меШња: представљати (бити) - некоме. 

баластни, -а, -о који се ognocu па баласш: - танк. 

балван м 1. оgсечеnо сшабло, gебло или већи KoMag сшабла, 
ШруЙац. 2. фиг. пеј. nезf,райаn, йросш и йри'iлуй човек, букваn, 
'iлуЙаn. 

балдахин, -Ина м итал. кров, nаgсшрешnица og фиnе шкаnи
nе nag ЙресШоло.м, nocUlЬKo.м, кревеШо.м и gр.; "nебо", кров og из
везеnе шкаnиnе који се па чешири .моШке nоси па Йроцесија.ма, 
лиШија.ма. 

балдисати, -ишём свр. нар. изnе.моhи, йосусшаши, клоnуillи 
(обичnо og nайорnот, paga, og у.мора). 

балега ж (дат. -ези) живошињски из.меШ (обичnо сшоке койи
шара): кравља -. 

балегав, -а, -о уйрљаn, у.мазаn балеf,о.м. 

балегар, -ара м зоол. у .мn.: иnсекши шврgокрилци из poga 
Geotrupes, зgейасшоf, шела са nof,a.мa за койање, који og из.ме
шиnа, балеf,е йраве ку'iлице и кошрљају их у йоgзе.мnе xognUKe за 
исхраnу ларви, кошрљаnи (у jg.: шакав иnсекш - nајчешhе nазив 
за врсшу Scarabaeus sacer - свеша буба). 

балегати, -ам несвр. 1. избациваши из себе ljз.меШ, балеf,у (о 
живоШиња.ма, обичnо коЙиШарима). 2. фиг. вулг. f,овориши 'iлуйо
сши, луйешаши, баљезf,аШи. 

балерина ж балешска иf,рачltца, йлесачица, члаnица бале
ша (2). 

балёт, -ета и балет, -а м фр. 1. врсша йозоришnе у.мешnосши, 
у.мешnичка сцеnска uf,pa, йлес уз йрашњу .музике у ко.ме се йо
крешима шела и .мимико.м шу.мачи gpa.мcKa pagНJa: играти -, 
првак балета, класични -, модерни -. 2. аnса.мбл, шруйа која 
извоgи шакве йлесове: гостовање београдског балета. 

балетан, -ана м балешски иf,рач, йлесач, члаn балешскоf, аn
са.мбла. 

балетанка ж (обично у мн.) лака жеnска цийела сличnа обу
ћи балериnа. 

балетмајстор м реgишељ, кореоf,раф балеша; nасшавnик ба
леШа. 
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балетски и бiшетски (балётнй и балетнй), -3., -о који се og
носи на бaJlеш: - играч, - првак, - мајстор, - трупа, - mкола, 
балетске ципеле. 

балзам м (вар. балсам) грч. а. с.моласШа излучевина неких gp
венасших биљака; с.меса бuљних с.мола и ешеричних уља која се 
уйошребљава као .мелем у .меgицини и коз.меШици; .мелем уой
шШе. б. фиг. ушеха, олакшање; сйокојсшво: - за душу. 

балзамичан, -чна, -о који .мирише на бaJlЗа.м: - дах. 
балзамовати, -мујём (балзамирати, -амйр3.м) евр. и неевр. 1. 

нарочиШu.м ЙосШуЙко.м йо.моћу аро.маШских уља и йосебних хе
.мијских среgсшава (конзерванса) зашшишиши, зашшићиваши 
.мрШво шело, леш og расйаgања: - мртваца. 2. (на).мирисаШи 
бaJlСа.мскu.м .мирисо.м. 

балзамски, -3., -о који се OgHOCU на бaJlЗа.м: � мирис. 
балија м (ми. ж) пеј. нар. йросш и неук .муслu.мански сељак; бо

санско-херцеiовачки .муслu.ман. 

балијски, -3., -о који се OgHOCU на бaJlије, својсшвен бaJlија.ма; 
ЙросШачки. 

балинче, -ета с (ми. 0; зб. им. балинчад ж) балијско gеше; .млаg 
бaJlија. 

балист(а), -ё м (ми. -сти) ист. apuaagHUK aJlбаНСКОi национа
лисшичкоi йокреша йрофашисшичке оријеншације зачешоi шо
ко.м II свешскоi раШа. 

балиста ж лат. ист. аншичка рашна сйрава за бацање йројек
шила (сшрела, ка.мења и gp.). 

балистика ж наука о крешању зрна uзбаченоi из вашреноi 
оружја; уойшше наука о крешању избачених Шела. 

балистичар м сшручњак који се бави бaJlисШико.м, ексйерш 
за бaJlисШику. 

балистички1, -3., -о који се OgHOCU на бaJlисшику: - пројек-
тил, � путања, - кривуља. 

балистички2, -3., -о који се OgHocu на бaJlисше: - организација. 
балити, -Им неевр. [гл. им. ба.љёње с] в. бaJlавиШи. 

Балкан, -ана м 1. иланински сисшем веначних иланина у ис
шочној Србији и Буiарској. 2. БaJlканско йолуосшрво (које се на
лази у јуiоисшочној Евройи из.међу ЦpHoi, Mpa.мOPHOi, ErejcKoi, 
JOHCKOi и JagpaHcKoi .мора). 

Балканац, -нца м 1. сшановник БaJlканскоi ЙолуосШрва. 2. 
(балканац) пеј. сиров, йросш, нецивилизован, Йрu.миШиван човек. 

балканизам, -зма м 1. (обично пеј .) оно шшо је својсшвено 
бaJlканцu.ма, каракшерисшична својсшва, gyx балканаца; не
кулшурно, нецивилизовано йонашање својсшвено бaJlканцu.ма; 
неgовољна кулшурна развијеносШ. 2. лингв. реч или језичка осо
бина из бaJlканских, йре свеiа сшарих бaJlканских језика (нйр. 
уйошреба йосшйозишивноi члана). 

балканизација ж 1. увођење и Йpu.мeHa бaJlканских .меШо
ga, особина, бaJlканскоi начина, сшила живоша и сл., Йpu.мaњe 
особина каракшерисшичних за живош, обичаје, кулшуру и језик 
бaJlканских Hapoga. 2. пол. пеј. цейкање, фрат.менШација HeKoi 
.мање-више целовишоi йоgручја на више .међусобно завађених gp
жавица: - Африке, - Европе. 

балканизирати, -Изiip3.м и балканизовати, -зујём евр. и не
евр. сйровесши, сйровоgиши бaJlканизацију . •  - се gоби(ја)ши, 

. ЙоЙрu.миШи, Йрu.маШи бaJlканско обележје. 

балкан.ист(а), -ё м (ми. -сти) научник који се бави балкан и
сШико.м, бaJlканолоi. 

баЛканистика ж наука која i1роучава gуховну и .маШеријaJl
ну кулшуру савре.мених и сшарих балканских Hapoga (језике, 
живош, кулшуру), бaJlканолоiија. 

балканистички, -3., -о који се OgHOCU на бaJlканисшику: -
студије. 

Балканка ж (дат. -ки, ген. ми. -кй) сшановница Балканскоi 
ЙолуосШрва. 

балканолог м научник који се бави бaJlканолоiијо.м, бaJlка
нисШа. 

балканологија ж бaJlканисШика. 

балканолоmки, -3., -о који се ogHOCU на бaJlканолоiију: - од
сек 

балкански, -3., -о који се OgHOCU на БaJlкан: Балканско полу
острво, - клима, - народи. 

(Ј). 

балкански прил. у бaJlканско.м gyxy, сшилу, као БaJlканци. 

балканство с и балканmтина ж (обично пеј.) в. бaJlканuза.м 

балкан, -она м итал. 1. исшурена Оiрађена илаШфор.ма, ше
раса на сЙраШовu.ма iрађевина. 2. узgиiнуши оiрађен 7,леgaJlи
шни йросшор у йозоришшу, биоскойу или концершној gворани, 
iaJlepuja: први -, други -. 

балкански, -3., -о који се OgHOCU на бaJlКОН: - врата. 

балкончић м geм. og бaJlКОН. 

балнеолог м научник који се бави бaJlнеолоiијо.м. 

балнеологија ж лат.-грч. наука која йроучава сасшав и леко-
вишо gејсшво блаiошворних, лековиших .минермних воgа, бла
ша и iасова. 

балнеолоmки, -3., -о који се OgHOCU на бaJlнеолоiију: - испи
тивање. 

балнеотерапеут м лекар сйецијалисша за бaJlнеоШераЙију. 

балнеотерапеутски, -3., -о који се OgHOCU на бaJlнеошерайе
уше и бaJlнеоШераЙију. 

балнеотерапија ж лат.-грч. мед. лечење .минермни.м, бањ-
CKu.м воgа.ма. 

балнеотерапијски, -3., -о који се OgHOCU на бaJlнеоШераЙију. 

бало\ -а и -ё м пеј. бaJlавац, бaJlоња. 

бало2, -а и -ё м пеј. в. бaJlија. 

балан, -она м фр. 1. а. вазgухоилов без сойсшвеноi йоiона, лой
шасшоi или јајаСШОi облика найрављен og лаке .маШерије (сви
ле, илашна, лакоi .меШaJlа) и найуњен заiрејанu.м вазgухо.м или 
iacoM лакшu.м og вазgуха: летети балоном. б . .мањи наgувани 
Йреg.меШ сличан бaJlОНУ (Ја) og шанке еласшичне .маШерије ко
ји служи као gечја иiрачка или се корисши на различиШu.м .ма
нифесШација.ма. в . .мехур og сайунице и gp. 2. овећа сшаклена бо
касша боца за йиће, шечносши: - с вином. 3. (у атриб. служби) 
непром. који служи за uзраgу бaJlона (Ја) и неЙро.мочиве ogehe: 
балон-свила, балон-мантил, балон-огртач. • пробни - 1) бaJlОН 
(Ја) који служи за разна научна исЙиШивања. 2) фиг. весш обја
вљена pagu исйишивања расйоложења и .мишљења јавносШи. 
глава ми је као - осећа.м йришисак у 7,лави. 

балонац, -нца и балонер м разг. кишни .манШил или оiршач 
og бaJlон-свиле. 

балански, -3., -о који се OgHOCU на бaJlОН: - свила. 
балончић м и балонче, -ета с geм. og бaJlОН. 

балоња м (ми. ж) онај којије бaJlав, слинав, слинавко, бaJlавац. 

балота ж итал. а. врсша uipe ку7,ла.ма, боћање: играти балоте . 
б. ку7,ла у шој uipu, боћа: 9ацати балоту. 

балотар, -ара и балотаm, -аша м иiрач у uipu бaJlоШа.ма, у 
бaJlоШању. ' 

балотати се, --3.м се неевр. учесшвоваши у uipu бaJlоШа.ма, бо-
ћаши се. 

балсам(-) м в. балза.м(-). 

балски, -3., -о који се OgHOCU на бaJl: - хаљина. 
Балти м мн. зајеgнички назив за неколико Hapoga северне 

Евройе који iоворе, OgH. који су iоворили бaJlШичкu.м језицu.ма 
(Лишванци, Лешонци, Сшари Пруси и gp.). 

Балтик м Балшичко .море; обласш око БaJlшичкоi .мора. 

балтички, -3., -о који се OgHOCU на БaJlшик: - народи, - по
јас, - језици. 

балтословенски, -3., -о који се OgHOCU на некagашњу зајеgни
цу балшичких и словенских језика. 
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балустрада ж итал. архит. o'ipaga og сшубиhа на сшейенишшу 
или балкону, Шераси. 

бil.Лчак м тур. gршка саБЈЬе или мача с рукохвашом и брани
ком. • дотерати до балчака разг. gohu, gошераши go краја, уйройа
сшиши све. 

баљезгало и баљезгало с и м (мн. с) пеј. разг. особа која баље
з'iа, бенеШало. 

баљезгати, -ам и баљезгати, баљёзгам несвр. пеј. разг. 'iово
риши којешша, шшо не йриличи, бенешаши, луйешаши, шрабу
њаШи. 

бам и бам оном. узвик којим се ойонаша звук звона, йуцња, 
ygaplfJa и gp. 

бамбадава ПРИЛ. тур. разг. 1. (обично с предл. "за'') сасвим ба
gава, врло јефшино: купити за �. 2. йошйуно узалуg: � објашња
вати. 

бамбус м бот. врсша шройске gрвенасше биЈЬке Bambusa 
arundinacea из ф. Gramineae чије се шанко еласшично gрво уйо
шреБЈЬава за израgу намешшаја, шшайова и gp. ЙреgмеШа. 

бамбусов, -а, -о који се OgHOCU на бамбус, који је og бамбуса: 
� дрво, � плод, � сто, � штап. 

бамња ж тур. бот. јеgно'iоgишња БUJbка Hibiscus esculentus из 
ф. Malavaceae која се уз'iаја као йоврће pagu млаgих јесшивих 
Uлоgова йуних семенки. 

бан м (ми. банови) ист. некаgашњи високи gржавни gосшојан
сшвеник у Хрвашској и KOg gpy'iux јужнословенских Hapoga; ка
сније краљев намесник у некој йокрајини, обласши; у Босни ши
шула наслеgних влаgара; у Краљевини Ју'iославији йо'iлавар, 
уйравник бановине. • за Кулина бана у сшара (gобра) времена. од 
Кулина бана (почети, почињати, причати и сл.) og gавнина, с apegy
'iим увоgом. 

банак, банка м итал. арх. шез'iа у шр'iовачкој pagНJU, занаi1lлиј
ској paguoHUlfJU, кафани и сл. 

баналан и баналан, -лна, -о фр. који је без ори'iиналносши, 
ошрцан, обичан, йросш; неукусан, йросшачкu: � фраза, � виц. 

банализација ж банализовање. 

банализирати, -изИрам и банализовати, -зујём свр. и несвр. 
(у )чиниши баналним: � ствар. 

баналитет, -ета м в. баналносШ. 

банално и банално ПРИЛ. на баналан начин, ошрцано, йро
сшо; ЙросШачки. 

баналност, -ости ж 1. особина oHo'ia шшо је банално. 2. оно 
шшо је банално, банална сшвар, Йојава. 

банана ж тп. 1. бот. зеЈЬасша БUJbка Musa sapientium из ф. 
Musaceae, широко'i gy'io'i лишhа и gу'iУЈЬасших укусних меснаших 
йлоgова зеленкасшожуше коре, боiаших скробом и шеhером; 
Uлоg ше биЈЬке. 2. врсша елекшрично'i ушикача налик на Uлоg 
банане (1). 3. спорт. блокаgа лойше исйруженом руком у кошар
ци. • банана-држава (банана-република) жарг. йолишички и йри
вреgно слаба gржавица, зависна og сшрано'i каЙиШала. 

бананин, -а, -о који се OgHOCU на банану, који је og банане: � 
плод, � кора. 

Банат, -ата м а. Uлоgна равница у североисшочној Србији, ис
шочна обласш Покрајине Војвоgине. б. йросшрана равница у ју
'iоисшочној Евройи којој apuaaga Банаш (а) и широко йоgручје 
зайаgне Румуније. 

банатски, -а, -о који се OgHOCU на Банаш: � равница, � ри
злинг. 

Банаћанин м (ми. -ани) сшановник Банаша; онај који је из 
БанаШа. 

Банаћанка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) становница Банаша; она 
која је из БанаШа. 

бангав, -а, -о разг. који има gебела сшойала или ошечене, бо
лесне Ho'ie йа шешко xoga; који храмље. 

бангавост, -ости ж особина oHo'ia који је бан'iав, oHo'ia шшо је 
бан'iаво. 

банда ж (ген. МН. бандИ) итал. 1. разбојничка или лойовска 
gружина;рђава gружина: разбојничка �, гaНГCTepCKa �. 2. разг. 
банgиш, разбојник, лоЙов. 3. 'ipyaa, збор свирача (обично с gy
вачким инсшруменшима); војна музика: музичка �. 

бандажа ж (бандаж, -ажа м) фр. 1. а. завој, уше'iа (на рани, 
Йрелому). б. йовој, завој око з'iлобова или мишиhа који шшиши 
og йовреgа (у боксу, мачевању и gp. сЙорШовима). 2. СЙОЈЬНО оја
чање, оков, обруч или каиш на Шочку. 

бандажирати, -ажирам свр. и несвр. сшавиши, сшавЈЬаши 
банgажу, завој. 

бандажни, -а, -о који се OgHOCU на банgажу (банgаж), завој
ни: � материјал. 

бандера ж итал. gрвени, бешонски или мешални шелефонски 
или елекшрични сШуб. 

бандерола ж фр. уска йайирна шрака на омошу циiареша, 
йића и gp. ар шикл има; унакрсни йовез на йошшанским йошUJb
кама. 

бандист(а), -ё м (ми. -сти) члан музичке банgе. 

бандит, -ита и бандит м итал. а. разбојник, йЈЬачкаш; зло
чинац, зликовац. б. фиг. насилник, силеџија. 

бандитизам, -з ма м разбојнишшво, разбојничко gело. 

бандитски и бандитски, -а, -о који се OgHOCU на банgише, 
својсшвен банgишима: � дело, � поступак 

бандица ж geм. og банgа. 

бандоглав, -а, -о шврgо'iлав, своје'iлав; насШран. 

бандоглавац, -авца м банgо'iлав човек. 

бандоглавица ж банgо'iлава женска особа. 

бандоглаво ПРИЛ. шврgо'iлаво, своје'iлаво. 

бандоглавост, -ости ж особина oHo'ia који је банgо'iлав, швр
gо'iлавосш, своје'iлавосШ. 

Банија ж обласш у Хрвашској између Куйе, Саве, Уне и Пе-
шрове 'iope. 

Банијац, -јца м сшановник Баније; онај који је из Баније. 

Банијка ж сшановница Баније; она која је из Баније. 

банијски, -а, -о који се OgHocu на Банију; који apuaaga Бан и-
ји: � говор; � село. 

банити се, банИм се несвр. разг. [гл. им. бањёње с] йонашаши 
се као бан, 'iосйоgариши; йравиши се важним, моћним, разме
шаши се, 'iорgиши се, кочойериши се, шейуриши се. 

баница ж банова жена. 

банк м фр. карт. в. банка (3): држати �, однети �. • играти ва 
банк сшавЈЬаши све на коцку, MHO'iO ризиковаШи. 

банка ж (дат. банци) итал. 1. (ген. ми. банака, ретко банкИ) фи
нансијска усшанова која aocpegyje у новчаном йромешу, новча
ни завоg; з'iраgа у којој је шаква усшанова смешшена: кредитна 
�, aгpapHa �, хипотекарна �, уложити новац у банку. 2. (ген. ми. 
банки, ретко банака) жарг. новчаница og 1 О gUHapa; новчаница 
уойшше (обично йайирна): немати ни банке. 3 ... карт. новац који 
улаже онај који gели карше у каршању, коцкању. 4. а. MegUlfJUH
ска усшанова у којој се чувају шелесни op'iaHU, шкива или шеле
сне шечносши (за йресађивање, OgH. шрансфузију): � органа, � 
сперме, � плазме, � крви. б. сисшемашизован, комйјушерски 
обрађен и усклаgишшен скуй, збирка йословних, научних и gpy
'iux информација које се MO'iy корисшиши, OgH. којима се може 
йрисшуйиши Kag је йошребно: � података. • имати две (три, че
тири итд.) банке жарг. имаш и око, OgH. више og gваgесеш (шриgе
сеш, чешрgесеш) 'iogUHa сШаросШи. разменити трећу, четврту бан
ку жарг. ући у шреhу, чешвршу gelfJeHujy живоШа. 

банкар, -ара м (инстр. банкаром и банкарем) 1. власник или 
сувласник банке (1); онај који се бави новчаним, банкарским йо
словима. 2. и'iрач који gржи банку (банк) у коцкању; уп. банка (3) . . 

банкарац, -рца м банкарски чиновник. 

банкарски, -а, -о који се OgHOCU на банкаре и банкарсшво: � 
чиновник, � пословање, � систем, � послови. 
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банкарство с 1. банкарско йословање; банкарска сШрука. 2.  
наука о банкама. 

банкетl, -ета м фр. свечана iозба йриређена у нечију часш или 
йовоgо.м йрославе неко;; gОiађаја: приредити �. 

банкет2, -ета м фр. слоi циiле ЙриЙре.мљене за Йечење. 

банкина ж итал. йроширени, бочни geo йуша, шрака из.међу 
краја коловоза и ивице насийа, која служи за зашшишу колово
за og оgроњавања и за йосшавЈЬање саобраhајних знакова. 

банкнота и банкнота
' 
ж итал. а. йайирни новац веhе но.ми-

налне вреgносши; новчаница. б. вреgносни йайир као йлашежно 
среgсшво; новчана gознака која замењује iоШовину. 

банковни, -а, -о који се OgHOCU на банку: � капитал, � кон
то, � улог, � књижица. 

банкократ(а), -е м (ми. -ти м, -те ж) 1. йрисшалица банкокра
шије. 2. aocegHUK великоi новчаноi кайишала, каЙиШалисШа. 

банкократија ж итал.-ГРЧ. влаgавина власника великих нов
чаних завоgа, круйно;; кайишала; ушицај банака на gржавну 
ЙолиШику. 

банкократски, -а, -о који се OgHOCU на банкокрашију и бан
кокраШе. 

банкомат, -ата м аушо.маш који oMoiyhyje ga се убацивање.м 
йосебне каршице aoguiHe новац уложен у банку. 

банкрот м итал. а. финансијска йройасш, еконо.мски крах не
ко;; йреgузеhа, шрiовине, банке, OgH. йословних Jbygu који нису у 
сшању ga оgiоворе својим новчаним обавезама, OgH. йошражива
њима својих йоверилаца, aag aog сШечај. б. фиг. сло.м, йройасш: 
налазити се пред банкротом. 

банкротер, -ера м онај који је банкроширао; фиг . .маШеријал
но или .морално йройао човек. 

банкротирати, -отирам свр. (несвр.) а. йасши (йаgаши) aog 
сшечај, gоживеши (gоживЈЬаваши) еконо.мску йройасш; оiласи
ши се (оiлашаваши се) несйособним за uзвршење својих новчаних 
обавеза. б. фиг. йошйуно .маШеријално (кашкаg и у неко.м gpyiOM 
йоiлеgу) йройасши (йройаgаши), крахираШи. 

банкротски, -а, -о који се ogHOCU на банкрош: � маса. 
банкротство с сшање oHoia који је банкроширао; банкрош, 

сло.м, крах. 

бановати, банујем несвр. биши бан, вршиши банску власш, 
уйравЈЬаши бановино.м. 

бановина и БЕшовина ж ист. 1. обласш којо.м је уйравЈЬао 
бан. 2. а. уйрава, аg.минисШрација бановине. б. зiраgа у којој се 
она налази. • Бановина Хрватска уйравна обласш у оквиру Кра
ЈЬевине Јуiославије (1939-1941). 

бановица и бановица ж в. баница. 

бански, -а, -о који се OgHOCU на бана: � управа. 
банство с власш и gосшојансшво бана. 

бантам м непром. енгл. спорт. (обично у изр. - категорија) ше
жинска кашеiорија боксера (51-54 kg), рвача (52-57 kg) и gиза-
ча шеiова (go 56 kg). 

. 

Банту м непром. зајеgнички назив за разне Hapoge и ЙЛе.мена 
на йоgручју еквашорске и јужне Африке. • банту језици највеhа 
афричка језичка йороgица на йоgручју јужно og Гвинејско;; залива. 

банути, банем свр. разг. а. наiло, изненаgа сшиhи, gohu, хру
ЙиШи. б. (на кога, на шта) uзненаgа Hauhu, набасаШи. 

банчин', -а, -о који apuaaga банци, који се OgHoCU на банку: 
� капитал. 

банчити, -Им несвр. разг. [гл. им. банчење с] йровоgиши вре.ме 
у йијанчењу, йијанчиши, лу.мЙоваШи. 

бања ж итал. 1. а. куйалишше и лечилишше са шойлим или 
.минералним изворима или блаШо.м, шойлице, куйке: лечити се 
у бањи. б. климашско леЧилишШе. 2. фиг. разг. уживање, gивоШа. 
- То је бања. • ваздуmна - в. бања (1б). 

бањати се, -ам се и бањати се, бањам се несвр. разг. 1. кори
сшиши се бањским куйкама, лечийlи се у бањи. 2. куйаши се у 
.мору. 

бањски, -а, -о који се OgHOCU на бању, који apuaaga бањи: � 
гост, � сезона, � лечилиште, � лечење. 

баобаб м бот. шройско афричко gрво Adansonia digitata, вео
.ма широкоi gебла и јесшивих йлоgова у облику красшавца, .мај
.мунско gрво. 

бап и бап узв. оном. узвик који.мсе йоgражава ЙоШ.муо звук 
йри aagy или уgарцу; уп. буп. 

бапнути, -нем свр. разг. 1. наlJю уgариши, луйнуши, шресну
ши (HeKoia). 2. йасши изненаgа, шреснуши, ЈЬоснуШи. 3. gohu из
HeHaga, бануши, хруЙиШи. 

бапски, -а, -о пеј. 1. који је као у баба, својсшвен бабама: � 
одећа, � лечење. 2. неверовашан; неозБUJbан: бапске приче. 

бапски ПРИЛ. на байски начин, као бабе: изгледати �. 
баптизам, -зма м в. анабаЙШизам. 

баптист(а), -е м ГРЧ. в. анабаЙШисШ(а). 

баптистеријум (баптистериј, -ија) м ГРЧ. сакрална iрађеви-
на у којој се врши обреg кршшења, крсШионица. 

баптистички, -а, -о који се OgHOCU на байшизам и баЙШисШе. 

баптисткиња ж жена баЙШисШ(а). 

барl м (ми. барови) енгл. 1. а. HohHU забавни локал с .музико.м 
и аршисшичким apoipaмoM. б . .мали локал у ко.ме се алкохолна 
auha йију сшојеhи или cegehu на високим сшолицама за шан
ко.м, ЙулШо.м. в. йулш за којим се служи auhe iосШи.ма. 2. ор.ма
puh у сшану ige се gрже auha, найици, бифе. 

бар2 м (ми. бари, ген. бара) фр. физ. јеgиница за .мерење аШ.мос
феРСКОi ЙриШиска. 

бар3 и бар тур. ПРИЛ. (уп. барем) а. за изузимање и оiранича
вање: .макар, нај.мање. - Остави ми бар једну јабуку! У сали је 
било бар сто људи. б. ако нишша gpyio (ако нико gpyiu, ако не 
gpyio и сл.). - Зашто да се жали. Он бар има стан и добар посао. 
Да сам га бар видео. Бар да ми је послао једно писмо. 

бара ж 1. а . .мања йлишка сшајаhа воgа (og киша или изgа
ни). б. фиг. gуховна уч.малосШ. в . .мања количина воgе, шечно
сши која се заgржи Йривре.мено на неко.м .месШу (на улици, йушу 
и сл.), локва: � на путу. • преко баре разг. йреко океана, .мора. 

бараба ж йробисвеш, йройалица, неваљалац, олош (йре.ма 
имену разбојника Барабе - Вараве, у.месшо Koia је Йре.ма јеван
ђеЈЬУ разайеш ХрисШ). 

барабар и барабар прид. непром. тур. разг. 1. jegHaK, раван (с 
неким): бити � с неким. 2. (у ПРИЛ. служби) jegHaKo, Haaopego, 
на равној нози: радити � с неким. 

бараж, -ажа м (баража ж) фр. вој. 1. сисШе.м йрейрека и бра
на који сйречава apogop нейријашеЈЬских cHaia (у вазgухойлов
сшву и Йо.морсШву). 2. iусша, нейролазна зайречна аРШUJbериј
ска ваШра. 3. спорт. йойравна, квалификациона шрка за веслаче 
који у йрешхоgној шрци нису изборили йраво gaљei Шак.мичења 
(нЙр. у йолуфиналу или финалу); квалификациона ушак.мица 
или уШак.мице (обичне gве) за екийе које се нису gирекшно йла
сирале у виши ран;; Шак.мичења. 

баражирати, -ажирам свр. и несвр. (на)йравиши баражу, йре
йречиши, йрейречаваши баражно.м ваШро.м. 

баражН:и, -а, -о који се OgHOCU на бараж и баражу: � арти
љерија, � ватра (паљба). 

барака ж (дат. бараци) фр. нижа зiраgа обично og gacaKa, ga
шчара намењена за Йривре.мени смешшај Jbygu, алаша, за йро
gajy јела и auha, сишних йошреба и gp.: монтажна �, BojHa �. 

баракица ж geM. og барака. 

баракУ-да ж зоол. врсша iраБЈЬиве шамносиве рибе Sphyraena 
barracuda из Йор . .морских шшука (Sphyraenidae). 

Барања ж geo Панонске низије око ушhа Драве у Дунав, ве-
hим gело.м у Мађарској и .мањим у ХрваШској. 

Барањац, -њца м сшановник Барање. 

Барањка ж сшановница Барање. 

барањски, -а, -о који се ogu.ocu на Барању . 
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барапски, -а, -о који се ogHOCU на барабе, cвojCiйвeH бараба
.ма: - живот, - понашање. 

барапски прил. на барайски начин, као барабе: - се пона
шати. 

барапчина ж ауW. и Йеј. og бараба. 

баратати, -ам несвр. итал. 1. а. служиiйи се, pYKoвaiйи (не
чим), уйоiйребљаваiйи (нешiйо) йри pagy: - пушком, - ножем. 
б. разг. paguiйu, йословаiйи око нечеlа, йeiйљaiйи, .мajciйopиca
iйи око нечеlа: - око кола, - око мотора. 2. йpeiйypaiйи, Йpe.мeiйa
iйи, чейркаiйи (йо нече.му): - по џеповима. 3. разг. имaiйи йосла, 
йeiйљaiйи, шуроваiйи с неким. 

бар бар, -а и барбар, -ара м в. варварин; уп. варвар. 
барбар- в. варвар-. 

барбика ж енгл. 1. йойуларна луiйка у облику оgрасле gевој
ке (а.меричкоl Йорекла). 2. фиг. лейоiйица луiйкасiйоl из'iлеgа. 

барбун, -fнa м итал. зоол. вpciйa .морске рибе црвене боје Ми1-
1us barbatus, iйpљa. 

бард м келтски 1. ейски йевач и йесник KOg ciйapиx Келiйа. 2. 
фиг. а. иciйaKHyiйи национални, роgољубиви Йесник. б. нају'iлеg
нији йреgсiйавник HeKol йокреiйа, ugeje у y.мeiйHociйи и књижев
Hociйи. 

бардски, -а, -о који се OgHOCU на барgа. 

барел м енгл. ен'iлеска и а.меричка заЙре.минска јеgиница .ме
ре за iйечносiйи (163,5 1 у Ен'iлеској, OgH. 158,8 1 У САД). 

барељеф м фр. ум. йлиiйак рељеф, .мало исйуйчен вајарски 
pag на равној йовршини (.меiйалној, кера.мичкој, ка.меној, gрве
ној и gp.). 

барељефан, -фна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на баре-
љеф, који је израђен у барељефу: - рад, - фигура. 

барељефно прил. у барељефу. 

барем и барем прил. в. бар3. 

баретина ж ауW. и Йеј. og бара. 

баријера ж фр. а. apelpaga, ЙреЙрека. б. фиг. c.мeiйњa, зайре
ка, оlраничење: царинска -; језичка - . • звучна - физ. на'iли ве
лики йopaciй аероgина.мичкоl oiййopa Kpeiйaњy iйела йри брзи
на.ма које се йриближава брзини звука. 

баријум (бариј, -ија) м (мн. 0) хем. хе.мијски еле.менаiй (Ва), 
сребрнасiйобео .мек .меiйал, из lpyae зе.мноалкалних .меiйала. 

баријумов, -а, -о и баријумски, -а, -о који се OgHOCU на ба
рију.м: - једињење, - со. 

барикада ж фр. 1. имйровизовани беgе.м, apelpaga, йрейрека 
(og врећа йеска, ка.мена, Ipega и gp.) на йојеgиним ужим .мeciйи
.ма (на улици, .мociйy и сл.) pagu заклона и оgбране у уличним 
борба.ма, Iруgобран, заклон: подићи барикаде, запосести бари
каде. 2. балвани йовезани ланцима apeg лука.ма за сйречавање 
йролаза броgовима. 3. вpciйa gрушiйвене ulpe. 

барикадирати, -адирам свр. и несвр. (Ha)йpaвиiйи барикаgу, 
ape'ipaguiйu, йре'iрађиваiйи, закрчи(ва)iйи йролаз: - улицу, -
мост . •  - се olpaguiйu се, оlрађиваiйи се барикаgа.ма, заклони
iйи се, заклањаiйи се иза барикаgе. 

барил м итал. некаgашња .мера за вино и уље (око 45 1 за ви
но, а 65 1 за уље). 

барирани, -а, -о у изр. - чек банк. чек којим се новац йрено
си с jegHol рачуна на gpylu. 

барисфера ж ГРЧ. геол. Земљино језlро, које се caCiйojи og .ме
iйала. 

барит, -ита м (ми. 0) ГРЧ. МИН. најчешhи .минерал барију.ма (ба
рију.м-сулфаiй). 

барити, бар:йм несвр. [гл. им. барёње с] Kyвaiйи у кључалој вo� 
gu. • - девојку шатр. уgвараiйи се gевојцu. 

баритни, -а, -о који се OgHOCU на бариiй. 

баритон, -она м ГРЧ. муз. а. gубок .мушки 'iлас (из.међу баса и 
iйeHopa). б. йевач који йева iйaj 'iлас, бариiйониСiйа. 

баритона ж ЛИНГВ. реч која не.ма на'iласак на йослеgње.м слоlу. 

баритонист(а), -ё м (ми. -сти) йевач који йева бариiйон (а). 

баритонски и баритонски, -а, -о који се OgHOCU на бари-
iйOH: - глас. 

баритски, -а, -о који се OgHOCU на бариiй. 

барица ж ge.м. og бара. 

баричав, -а, -о йун барица. 

барјак м тур. 1. а. засiйава, ciйel; б. фиг. вођа, Йреgвоgник. 2. 
песн. облак или Йра.мен (gима, .ма'iле, йрашине и сл.). 3. ист. а. 
ogpeg војске који има своју засiйаву. б. ЙЛе.ме чији су чланови са
чињавали засебан ogpeg војске aog својо.м засiйаво.м. • носити 
биши на челу нечеlа, йреgвоgиiйи, Йреgњачиiйи. развити, (по)дићи 
- 1) йовесши у борбу. 2) пеј. оgаши се блуgу, развраiйу (о жени). 

барјактар, -ара м (инстр. барјактаром и барјактарем) тур. 1. 
онај који носи барјак, засiйавник, сiйеlоноша. б. фиг. вођа, apeg
воgник. 2. ист. сiйарешина барјака (3). 

барјактарити, -fштар:йм несвр. [гл. им. барјактарёње с] зайо-
веgаiйи, ко.манgоваiйи; биiйи на челу, йреgњачиiйи у нече.му. 

барјактарка ж жена барјакiйар. 

барјактарски, -а, -о који се OgHOCU на барјакiйаре. 

барјактарство с звање и gосiйојансiйво барјакiйара. 

барјаче и барјаче, -ета с (супл. МН. барјачићи и барјачићи м) 
geM. og барјак. • Црвено - ист. назив за йрве раgничке geMoH
ciйpaциje у Краlујевцу 1876. 'iogUHe. 

барјачић и барјачић м ge.м. og барјак. 

барк м енгл. вpciйa јеgрењака с iйpи и више јарбола. 

барка ж (дат. барци; ген. МН. барки) итал. већи oiйвopeHи ча.мац 
на весла aologaH за рибарење; .мања лађа, лађица, броgиh, бро
gица: - рибарица. 

баркарола ж итал. а. Йес.ма венецијанских lонgолијера у.мере
HO'i iйe.мЙa и каракiйерисiйично'i pиiй.мa који gочарава iйаласа
ње .мора и йокреiйе весала. б. муз. инсiйру.менiйална лирско-еле
lична ко.мйозиција у pиiй.мy iйe Йес.ме. 

баркица ж geM. og барка; уп. барчица. 
бармен м енгл. а. власник или йословођа бара. б. конобар у 

бару. 

баровит, -а, -о а. йун бара, .мочваран, йоgвоgан: - терен. б. 
фиг. уч.мао, зайарложен: - средина. 

баровитост, -ости ж cвojCiйвo oHo'ia шiйо је баровиiйо. 

барограм м ГРЧ. мет. кривуља која йриказује iйOK Йро.мена aiй
.мосферскоl ЙpиiйиcKa. 

барограф м ГРЧ. мет. сйрава која ayiйo.мaiйcKи бележи aiй.мoc
ферски ЙpиiйиcaK. 

барографски, -а, -о који се OgHOCU на баРОlРаф: - кутија. 
барок м порт. ум. евройски у.меiйнички сiйил (XVI-XVIII в.) 

који се оgликује ЙpeiйepaHo.м gекораiйивношhу, киiйњаСiйошhу, 
јаким ефекiйима свейlла и сенке (у ликовним y.мeiйHociйимa), а 
у књижевносiйи бо.мбасiйичношhу; gоба цвeiйaњa iйola сiйила. 

барокни, -а, -о који се OgHOCU на барок: - стил, - књижев
ност, - сто, - слика. 

баромётар и барометар, -тра м ГРЧ. 1. физ. сйрава за .мерење 
аiй.мосферскоl ЙpиiйиcKa. 2. фиг . .мерило, йоказивач нечеlа. 3. 
ciйaњe аiй.мосферскоl йpиiйиcKa, аiй.мосферски йpиiйиcaK: пад 
барометра. Барометар се диже. Барометар пада. 

баромётарски и барометарски, -а, -о који се OgHOCU на ба
po.мeiйap: - притисак. 

барон, -она м ЙЛе.миhка iйиiйула нижеl pega (HeaocpegHo ис-
aog lрофа). 

баронат, -ата м в. баронсiйво. 

баронеса ж баронова кћи. 

баронет м ен'iлеска ЙЛе.миhка iйиiйула, наслеgна у .мушкој 
лози. 
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баронија ж баронов Uoceg. 

баронић м ge.м. и ир. og барон; баронов син. 

бароница ж баронова жена или Khu. 

бароничица ж .млаgа бароница, .млаgа баронова Khu. 

баронскй:, -а, -о који се OgHOCU на бароне, својсшвен баронu.ма. 

баронски прил. на баронски начин. 

баронство с шишула и: gосшојансшво барона. 

барончић м geM. и ир. og барон; баронов син. 

барскй:t, -а, -о који се OgHOCU на бар!: - музика, - програм, -
дама. 

барскй:2, -а, -о који се OgHOCU на бару: - трава, - птица. 
барун(-) в. барон(-). 

барут м (ми. 0) тур. ексилозивна смеса која служи за избаци
вање .меШака из цеви вашрено'i оружја, за разбијање сшена и 
СЛ., иушчани ирах. • буре барута в. uog буре. мирисати на - (по 
баруту) безл. иоказиваши иреgзнаке раша, на'iовешшаваши раШ. 
омирисати - биши у борби, сшеhи борбено искусШво. осећати - у 
ваздуху (у зраку) иреgвиђаши, иреgосеhаши раШ. 

барутана ж тур. з'iраgа у којој се ирави или чува баруш, фа
брика баруша; .ма'iацин, склаgишше баруШа. 

барутар, -ара м pagHUK који ироизвоgи баруш, ироизвођач 
баруШа. 

барутљив, -а, -о који u.мa .мирис и укус баруша: - вода. 
барутнй:, -а, -о који се OgHOCU на баруi1l: - магацин, - пуњење. 
барУтњача ж оно у че.му се носи баруш (кеса, кушија, po'i, ши-

ква и gp.). 

баруmтина и баруmтина ж ayz.м. и иеј. og бара. 

барчица ж ge.м. og барка; уп. баркица. 
барmун, -уна м (мн. 0) мађ. врсша фине шканине с .мeKu.м 

краШкu.м gлачицама, илиш, со.мош, каgифа. 

барmунаст, -а, -о а. који је као баршун, фин, .мек: - ткани
на, - свила, - лице. б. фиг . .мек, нежан: - глас. • - револуција пол. 
.мирне сшуgеншске gе.мОНСШрације Koju.мa је 1989. 'iogUHe у Чехо
словачкој срушен ко.мунисшички режu.м; слични gО'iађаји у Бе
o'ipagy 1991. 'iogUHe, илишана револуција. 

барmунасто прил. а. као баршун: - мека тканина. б. фиг . .ме
ко, нежно: звучати -. 

барmунскй:, -а, -о који се OgHOCU на баршун, који је og баршу
на; који је као баршун: - тканина, - мекоћа. 

бас (мн. басови) м итал. муз. 1. а. најgуБЈЬи .мушки 'iлас: пева
ти - б. иевач који иева шај 'iлас. 2. а . .музички инсШру.менШ (gy
вачки или жичани) који gaje gубоке, ниске шонове; конШрабас. 
б. gyz.мag на левој сшрани хар.монике за uзвођење aKopga. 3. нај
gуБЈЬа, најнижа gеоница неке ко.миозиције. 4. ирви geo иолусло
жени ца који значи 'басовски': бас-гитара, бас-кларинет. 

басати, -ам несвр. нар. uhu без циља, насу.мце, лушаши, шу
.мараШи, базаши: - по мр·аку. 

басен, -ена м фр. 1. геол. иоgручје с великu.м залихама, лежи
шШu.ма pygHO'i бла'iа: колубарски -, - гвоздене руде. 2. в. базен 
(1, 2). 

басетнй:, -а, -о у изр. - рог муз; алш-кларинеш с ouce'ioM F-f2. 

басина ж ayz.м. og бас. 

басирати, басирам несвр. иеваши бас, у басу. 

басист(а), -е м (ми. -сти) а. иевач који иева бас, бас (1б). б. 
свирач који свира бас (2а) и бас-'iиШару. 

басй:ћ, -ића м ge.м. og бас. 

баскет м енгл. спорт. в.  кошарка. 

басма ж .ма'iијске речи које се из'iоварају ири бајању. 

басна ж (ген. ми. басана и басни) 1. књиж. крашка .морал.ноио
учна ирича у којој 'iлавну уло'iу u.мajy живошиње с JbygCKu.м осо
бинама. 2.·невероваШна ирича; uз.миш.тьоШина, ла'iарија: прича
ти некоме басне. 

басне н и баснен, -а, -о који се OgHOCU на басну, који је као у 
басни. 

басница ж ge.м. og басна. 

басновит, -а, -о в. баснослован. 

баснописац, -сца м иисац басана. 

баснослован, -вна, -о а. који је као у бајlсама, 'из.миш.тьен, 
необичан, фанШасШичан. б. неверовашно велики, o'ip°-'1ан: - бо
гатство. 

баснословно прил. а. као у бајци, необично, фанШасШично. 
б. неверовашно MHO'iO, вео.ма: - богат. 

баснословност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је баснословно. 

басовскй:, -а, -о (басов, -а, -о) који се OgHOCU на бас: - инстру
мент, - глас, - партија. 

бастард м итал. 1. а. биол. jegUHKa насшала укршШање.м gee
ју различиших живошињских или биљних врсша, geejy раса или 
иас.мина, .мешанац, крижанац, .мелез, хибриg. б. фиг . .мешави
на; - уметничких стилова. 2. разг. ванбрачно gеше, коииле. 

бастарднй:, -а, -о који се OgHOCU на басШарgа. 

бастион, -она м фр. исшурени, исшакнуши geo шврђаве; швр
ђава, уШврђење. 

бат м (мн. батови (бати» иoill.мyo шу.м og ygapa HO'iy ири xogy, 
шоиош; луиа: - корака. 

бат, бата и бата м а. gpeeHo или 'iвозgено оруђе KOju.м се yga
ра, велики чекиh, .маљ, .млаШ. б. клашно, шучак у звона. 

бата м (уп. бато) 1. назив оg.мила за браша, geeepa, .мушко ge
ше. 2. (у вок.) фам. (као узречица) gpy'i, иријаШеЈЬ. - Тако је то, 
бато мој ! 3. разг. оgважан, ошресиш снажан човек, чова, gелија. 

батак и батак м а. 'iоленица, буш у ишица и жаба: пилећи 
-, жабљи - . б. шаљ. JbygcKa, најчешhе женска Ho'ia. - Има добре 
батаке. 

баталити, баталйм свр. тур. нар. (нешто) 1. а. осшавиши (не
шшо), оканиши се, .ману ши се (нече'iа); ирекинуши, обусшавиши: 
- посао. б. заиусшиши, зане.мариШи: - имање. 2. иоквариши, 
ошшешиши, gовесши у неисиравно сшање (неки уређај, .механи
зам и gp.); раз'iраgиши, разрушиши (o'ipagy, 'iрађевину). _ - се 
1. оканиши се, .мануШи се: - се ћорава посла. 2. иоквариши се, 
иосшаши неуиоШреБЈЬив. 

батаљивати (се), -аљујем (се) несвр. ире.ма башалиши (се). 

батаљон, -она м фр. вој. војна јеgиница сасшавЈЬена og шри go 
чешири чеше: пешадијски -, тенковски -, казнени -, почасни -. 
• шупљи - шаљ. пеј. женска војна јеgиница. 

батаљонскй:, -а, -о који се OgHOCU на башаљон: - лекар. 
батати, батам несвр. нар. луиаши Ho'iaмa ири xogy, шешко, с 

наиоро.м хоgаши; уп. бат. 
батерија ж фр. 1. вој. основна аршиљеријска јеgиница сасша

вЈЬена og gea go шесш шоиовских оружја са ЈЬуgсШво.м и .маШери- . 
јало.м. 2. ел. сиој неколико 'iалванских еле.менаШа или аку.мула
шора: електрична -, радио на батерије. 3. џеина елекшрична 
свешиљка; уложак за њу: џепна -. • напунити батерије жарг. ири
куииши cHa'iy, gобиши конgицију. 

батерй:јскй:, -а, -о који се OgHOCU на башерију: - лампа. 
батерфлај � енгл. спорт. сшил у иливању, начин UPCHO'i или

вања са каракШерисШичнu.м кружнu.м иокреШu.ма руку; уп. 
лептир (4) . 

батина ж 1. иоgужи KoMag gрвеша који обично служи за yga
рање, бијење, шшаи: тући батином. 2. МН. уgарци баШино.м (1) 
·или чu.м gpy'iu.м, башинање: трпети нечије батине. • - има два 
краја и наиаgач .може лоше upohu; ucxog нече'iа .може биши ио
вОЈЬан и неиовОЈЬан. - је из раја изашла в. uog рај. бог и - в. uog бо'i. 
изјести, извући, добити и сл. батине биши избијен, uзуgаран, изба
шинан; биши иобеђен (у борби, Шак.мичењу). 

батинати, -ам несвр. уgараши баШино.м, биши, шуhи, .мла
шиши, ле.маШи: - дете, - по табанима. 

батинаm, -аша м 1. онај који башина, i1lуче, онај који иpu.мe
њује башинање као васиишно среgсШво. 2. фиг. пеј. назив за ири
uagHUKa реакционарне ci1lpaHKe (обично у сшарој Ју'iославији). 
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батинаmкй, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta байlи1-tаше, својСйlве1-t ба-
йlиЮl.ма; рейресива1-t: - метода. 

батинетина ж ayZ:М. og байlи1-tа. 

батиница ж ge.м. og байlи1-tа. 

батискаф м грч. челиЧ1-tО йловило у облику Йоg.мор1-tице 1-tеза
вис1-tО og .майlиЧ1-tоf броgа 1-tа.мење1-tО за иcйийlивaњe великих .мор
ских gуби1-tа. 

батист м (мн. 0) фр. вpcйla Фи1-tоf йlа1-tКОf йлайl1-tа (йре.ма u.мe-
1-ty йро1-tалазача Байlисйlа, йlкача из Х1П века). 

батистнй, -а, -о који је og байlисйlа: - хаљина. 

батисфера ж грч. велика челич1-tа ко.мора у облику ку'iле ве
за1-tа за .майlич1-tи броg и 1-tа.мење1-tа за исйlраживање 1-ta вenu.м 
.морски.м gуби1-tа.ма. 

батић, -а и батйћ, -ића м 1. ge.м. og б'айl. 2. йосече1-tо окреса-
1-tО .млаgо gрво, облица. 3. зоол. в. йlpaвapKa. 

батлер м енгл. 'iлав1-tи слуfа, aeXap1-tUК. 

батлија м (мн. ж) тур. o1-taj који u.мa среnе у живойlу; o1-taj који 
g01-tОСU среnу gpyfoMe; сynр. баксуз. 

бато, -а и -ё м в. байlа. 

батргав, -а, -о који се байlрfа; 1-tecufypa1-t, йleйlypaв (о xogy). 

батргати (се), -ам (се) несвр. 1. иnи, xogaйlu 1-tecufyp1-tu.м, йle-
шкu.м Kopaцu.мa, йовоgийlи се, за1-tосийlи се, йocpйlaйlи у xogy, 
йleйlypaйlи се. 2. врлуgайlи, шеврgайlи; њиxaйlи се, љyљaйlи се. 3. 
а. бацакайlи се, йpanaKaйlи се, Koйpцa,йlи се. б. фиг . .мучийlи се, 
1-tайlезайlи, Йeйlљaйlи. 

батрљак, -љка м ocйlaйlaK oCakane1-tе руке или 1-tofe; ocйlaйlaK 
gyfYJbacйlof apegMeйla, ЙaйlpљaK. 

батрљати (се), -ам (се) несвр. в. байlрiайlи (се). 

батрљица ж в.  баgрљица. 

баћуmка м (мн. ж) (вок баћуmка) рус. разг. Рус. 

бау (обично удвојено и различито изговорено) узвик KOju.м се 
йлаше gеца. 

баук м празн. а. за.миШЈЬе1-tо зло биnе који.м се йлаше gеца, 
сйlрашило. б. фиг. 01-tО шйlо йpeйlи, засйlрашује, oaac1-tocйl: - ре
волуције. 

бауљав, -а, -о који бауља, 1-tecuiypa1-t. 

бауљати, -ам несвр. иnи чейlворо1-tошке, йобаучке, йузайlи; 
иnи йlешко, с .муко.м, йocpйlaйlи, йleйlypaйlи (се). 

бауљке ПрИЛ. йобаучке, йузеnи. 

бах УЗВ. а. в. ба. б. за изражавање оgбој1-tОСйlи, [ађења. в. в. ух. 

баханалије ж МН. лат. а. ист. cйlapopu.мcKe свеча1-tосйlи у часйl 
боiа ви1-tа и весеља Баха (Бака). б. фиг. разузgа1-tО весеље уз йиnе, 
auja1-tка, йlереве1-tка, opiuje: приређивати -. 

бахант м 1. свешйlе1-tик боiа Баха. 2. учес1-tик у баха1-tалија.ма; 
фиг. разузgа1-t, раскалаша1-t човек. 

баханткиња (бахантица) ж же1-tа баха1-tйl. 

бахантскй, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta баха1-tйlе, cвojcйlвт ба-
xa1-tйlu.мa. 

бахантски ПРИЛ. 1-ta баха1-tшски 1-tачи1-t, разузgа1-tО, раскалаШ1-tо. 

бахат!, -а и бахта и бахат, -а м в. байl. 

бахат2, -а, -о обесйlа1-t, OCU01-t, 1-tаgме1-t, apoia1-tйla1-t: - човек, -
понamање. 

бахато ПРИЛ. обеС1-tо, OCU01-tО, 1-tаgме1-tо, apoia1-tйl1-to: - се пона
mати, - одговорити. 

бахатост, -ости ж особи1-tа o1-toia који је бахайl, o1-toia шйlо је 
бахайlО, обесйl, ocuo1-tocйl, 1-tаgме1-tосйl, apoia1-tйl1-tocйl. 

бацакати, -ам несвр. ge.м. Йре.ма бацайlи. 8 - се 1. живах1-tо 
и брзо .мицaйlи 1-toia.мa и рука.ма, Koйpцaйlи се; йpanaKaйlи се. 2. 
фиг. раз.мейlайlи се, хвалисайlи се. 

бацакнути се, бацакнём се свр. Йре.ма бацакайlи се. 

бацалйmте с спорт. йlepe1-t 1-ta ко.ме се извоgе вежбе и йlaK.ми
чења у бацању (ку'iле, gucKa, койЈЬа и gp.): - за куглу, - за диск. 

бацање с 1. iл. и.м. og бацайlи (се). 2. спорт. 1-tазив за више 
аii1лейlских gисцийли1-tа у Koju.мa се аii1лейlичари 1-tаgмеnу у og
бацивању у gaљ раз1-tих реквизийlа: - копља, - диска, - кугле, 
- кладива. • није за - разг. каже се за o1-toia, og1-t. 01-tО шйlо је go
бро. слободно - спорт. каз1-tе1-tи уgарац Koju.м се у кошарци кажња
ва йрекршај Йравила. 

бацати, -ам 1-tесвр. Йре.ма бацийlи. 8 - се 1. 1-tесвр. Йре.ма ба
цийlи се. 2. а. йpanaKaйlи се, йlрзайlи се, Koйpцaйlи се: - се у кре
вету. б. pийlaйlи се (1-tЙР. о коњу). 3. (нечим на некога) уйуnива
йlи 1-tекоме 1-tешйlо увреgљиво: - се на некога клетвама (увреда
ма). • - дрвље и камеље (на некога) M1-toio, јако ipguйlu. - (се) ка
мена с рамена йlак.мичийlи се у бацању Ka.мe1-ta с pa.мe1-ta. - новац 
улуgо йlрошийlи 1-tовац, обиЧ1-tО велики . 

бацач, -ача м (инстр. бацачем) 1. спорт. o1-taj који баца (койље, 
gUCK, ку'iлу и gp.): - диска, - кугле. 2. вој. оруђе за исйаљивање, из
бацивање MU1-ta, fра1-tаша и СЛ.: - мина, ракетни -, - пламена. 

бацачица ж же1-tа бацач (1). 

бацачкй, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta бацање; који служи за баца
ње и СЛ.: - дисциплина, - справа, - мина. 

бацил, -а и бацйл, -ила м лат. биол. у M1-t.: јеg1-tоnелијске бак
йlepиje шйlайиnасйlоi облика, узроч1-tици M1-tofux зараз1-tих боле
cйlи (у jg.: йlaKвa баКйlерија): тифусни -, туберкулозни -. 

бациларнй, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta бациле, који је изазва1-t 
бацилu.ма: - срдобоља. 

бацити, бiiцИм (бацити, -йм) свр. 1. а. 1-tа'iлu.м за.махо.м руке 
или Йокрейlо.м 1-tекоi gела йlела учи1-tийlи, йроузроковайlи ga се 
1-tешйlо йокре1-tе и aag1-te 1-ta извеС1-tо.м оgсйlојању, xuйl1-tyйlu, врnи: 
- камен, - лопту. б. хийl1-tувши gaйlu, уgелийlи: - стоци сено, 
кукуруз живини, - просјаку новац. в. брзu.м Йокрейlо.м cйlaви
йlи: - пymку на раме. г. (на себе) oip1-tyйlu; 1-tавуnи, обуnи: - ће
бе, - огртач. 2. оgбацийlи, iyp1-tУйlu; ocйlaвийlи, 1-taaycйluйlu: -
оружје на таван; - бебу. 3. а. йослайlи, Йpe.мecйlийlи (обич1-tо у 
gалеко, забаче1-tО .мecйlo); oйlepaйlи. - учитељ а у провинцију; -
у запећак. б. вој. xuйl1-to йослайlи, yйyйlийlи (у борбу, 1-ta йоло
жај): - на фронт. в. вој. 1-taйlepaйlu 1-ta йовлачење, aoйluc1-tyйlu, 
оgбацийlи: - непријатеља на полазни положај . г. yйyйlийlи, 
yйpaвийlи, yc.мepийlи: - поглед у правцу заставе. 4. oйlepaйlи, 
иcйlepaйlи, избацийlи; збацийlи, сврi1-tуйlи: - из куће, - из шко
ле, - из службе, - с престола. 5. а. gaйlu og (из) себе, иcйycйlийlи 
из себе; pacйpocйlpeйlи: - зраке; - сенку. б. избацийlи из себе: 
икру (о риби), - крв, - кључ (о врелој течности). 6. улуgо йoйlpo
шийlи, cйlpanийlи: - милионе на пропаганду. 7. а. изiоворийlи, 
(из)реnи; gобацийlи: - паролу; - примедбу, - пошалицу. б. 1-ta
йиcaйlи: - на папир, - у новине. 8. gовесйlи у 1-tекО cйlaњe (обич-
1-tО йlешко), у 1-tекu йоложај (обиЧ1-tО 1-teapujaйla1-t); увалийlи: - у 
беду, - у очајање, - у ропство. 9. cйlpйaйlи, зайlворийlи: - у там
ницу, - у затвор. 10. (у разним устаљеним изразима са имени
цама) йpecйlaйlи се бавийlи 01-tu.м шйlо з1-tачи u.ме1-tица, og1-t. йре
cйlaйlи уйойlребљавайlи 01-tО шйlо з1-tачи u.ме1-tица у gОЙУ1-tи: -
иглу и напрстак, - перо, - дуван, - алкохол. 8 - се 1. (нечим на 
некога, на нешто) бацийlи, хuйl1-tУйlu (1-ta 1-tекоiа, 1-ta 1-tешйlо): -
се каменом на лопова. 2. а. скочийlи с виси1-tе (у 1-tешйlо, 1-ta 1-te
шйlо): - се у базен, - се у море, - се кроз прозор. б. 1-tа'iло лепи, 
йpynийlи се: - се на земљу, - се под воз. в. xuйl1-tyйlu се, йохрли
йlи: - се у загрљај; - се у наручје. 3. а. силовийlо 1-tавалийlи, 
ycйlpe.мийlи се 1-ta 1-tекоiа, jYP1-tУйlu, 1-taaacйlu (1-ta 1-tекоiа, 1-ta 1-te
шйlо): - се на лопова. б. скочийlи, улейlейlи, убацийlи се: - се ме
ђу завађене. 4. 1-tа'iло йокре1-tуйlи (geo йlела или цело йlело), pийl-
1-tУйlu се: - се ногама. 5. а. брзо се йoйeйlи, узјахайlи, ускочийlи: 
- се на коња, - се на разбој. б. брзо Kpe1-tyйlu, йoxийlaйlи, йоју
pийlи; oйluc1-tyйlu се: - се низ поље; - се у свет. 6. e1-tерiиЧ1-tО, са 
жаро.м йpиxвaйlийlи се, лайlийlи се 1-tекоi йосла, својски aPU01-tу
йlи 1-ta 1-tекu йосао, yйycйlийlи се у 1-tекu йосао: - се на учење, - се 
на политику. 7. врnи се, умейl1-tУйlu се на 1-tекоiа (йо из'iлеgу или 
йо 1-tекој особи1-tи): - се на оца, - се на деду. 8. (у вези са неким 
именицама које значе неко душевно стање и сл.) gовесйlи себе 
у cйlaњe које з1-tачи u.ме1-tица: - у суморне мисли, - у бригу, - у 
очајање. • - иза себе (некога) 1-tаg.машийlи, йpeйlenи, Йобеgийlи. 
- карте 1) заиiрайlи йapйlиjy Kapaйla. 2) йрочийlайlи суgби1-tу из 
Kapaйla. - коцку g01-tейlu ваЖ1-tу оgлуку, оgлучийlи се. - кривицу на 
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некога окривиши, оuшужиши (некоУа). - љагу (срамоту) на некога 
осрамошиши (не коУа). - око на некога за'iлеgаши се у некоУа (о 
момку, OgH. gевојци). - око на нешто uоказаши иншересовање ga 
се нешшо gобије или куаи. - образ под ноге осрамошиши се, обру
каши се. - поглед на нешто лешимично, на брзину uо'iлеgаши, 
uре'iлеgаши нешшо: - на рукопис. - прашину некоме у очи обма
нуши, uревариши (некоУа). - (некоме) рукавицу 1) изазваши неко
Уа на gвобој бацањем рукавице. 2) uружиши некоме основ за рас
араву, ареаирку. - у старо гвожђе оgбациши као неuоШребно. - у 
ваздух (у зрак) разнеши ексилозијом. - у засенак наgмашиши не
коУа неком uозишивном особином. - у воду улуgо UоШрошиШи. 

бачва ж (ген. ми. бачава и бачвй) велики cyg за шечносш вать
касшо'i облика, обично og gрвених gуИ сше'iнуших обручима; уп. 
буре и када. • као из бачве (говорити, рећи и сл.) разг. gубоким, Уру
бим 'iласом. 

Бачванин м (мн. -ани) сшановник Бачке; онај који је аоре
клом из Бачке. 

Вачванка ж 1. сшановница Бачке; она која је uореклом из 
Бачке. 2. (бачванка) етн. врсша HapogHo'i кола. 

бачвар м занаiilлија који арави бачве, бураg, качар, UинШер. 

бачвара ж з'iраgа или uросшорија у којој се gрже бачве и gpy
Уи суgови за аиће, качара. 

бачварски, -а, -о који се OgHOCU на бачваре и бачварсшво: -
радионица, - занат, - производ. 

бачварство с бачварски занаш, uроизвоgња бачава и gpy'iux 
gрвених суgова за аиће, качарсШво. 

бачваст, -а, -о који је у облику бачве, сличан бачви; шрбу-
шасш, исuуuчен: - трбух. 

бачветина ж ay'i.м. и аеј. og бачва. 

бачвица ж geм. og бачва. 

бачија ж рум. 1. а. сшочарско насеље у иланини с колибама 
и шоровима, 'ige се сшока леши наааса и музе. б. з'iраgа на бачи
ји (Ја) 'ige се gрже и музу овце и арерађује .млеко. 2. лешње ис ше
ривање сшоке у иланину и уgружено нааасање сшоке, мужа и 
upepaga .млека, бачијање. 

бачијар, -ара м учесник у бачији (2). 

бачијарка ж учесница у бачији (2). 

бачијарскii, -а, -о који се OgHOCU на бачијаре: - стока, - живот. 

бачијати, -ам несвр. из'iониши сшоку на бачију, gржаши сшо-
ку на бачији. 

Вачка ж (дат. Бачкој) upegeo на северозаuagу Србије, geo Вој
воgине, равница између Дунава, Тисе и Уранице арема Мађар
ској. • мирна - све је у pegy. 

бачкii, -а, -о који се OgHOCU на Бачку: - говор, - ношња. 

баџа, -ё и баџо, -а и -ё м тур. разг. 1. мали, закржљао човек. 
2. круаан, развијен мушкарац. 3. силеџија, насилник. 

баџа ж тур. ошвор на крову или зиgу куће кроз који излази 
gим или улази свеiilлосш" вазgух. 

баш речца (прилошка) 1. за исшицање неке речи, израза или 
реченице, уараво. - Она баш ништа не ради. Баш је будала. 
Баш добро што си дошао. Баш ти хвала. 2. за исказивање исшо� 
временосши: уараво, Шаман. - Било је то баш на БоЖић. Баш се 

, спремам да пођем. 3. а. (уз негацију) за ублажавање, оУрани
чавање исказа: не нарочиШо. - Није баш лепа. Неће бити баш 
тако. Није му било баш драго. б. за оgбијање, несла'iање са нечим. 
- Е баш да ти не дам тај новац. в. са ироничним Значењем. -
Баш он зна! г. (са везн. да) за исшицање gоuушшања нече'iа као 
моУућеУ иако се очекује суuрошно: макар, чак. - Ићи ћу на так
мичење баш и да нећу успети. 

башибозук м тур. ист. а. Hepeg06Ha, нере'iуларна шурска вој
ска; неgисциилинована, неуређена војска. б. upuuagHUK шакве 
војске, војник оgмешник, иљачкаш. 

башибозучкii, -а, -о који се OgHOCU на башибозук. 

башка прил. тур. нар. а. засебно, uосебно, оgвојено: - момци а 
- девојке. б. uосебно, нарочишо, нааосе. - Мрзео је сву децу, а 

башка Марка. в. не узимајуhи у обзир, на сШрану. - Није до
шао да ме посети, а башка то што се није ни интересовао за ме. 
• башка ... башкајеgно . . .  gpy'io, HajegHoj сШрани . . .  на gpy'ioj сшра
ни. - Башка је то, а башка су наши интереси. 

башкарити се, башкарйм се несвр. разг. [гл. им. башкарёње с] 
1. а. оgмараши се лежеhи, лешкариши; uреgаваши се излежава
њу, излежаваши се. б. uровоgишu време у Hepagy и безбрижно, 
уживајуhи, живеши уgобно и безбрижно. 2. uравиши се важан, 
шеuуриши се, размешаши се. 

башта (башта) ж (ген. ми. -та) тур. (вар. башча) 1. а. Зе.мЈЬишШе 
(обично uopeg куће) на коме се Уаји аоврће, цвеће и gp., врш, ао
врШњак. б. Зе.мЈЬишШе засађено воћкама, воћњак. 2. а. ошворе
ни uросшор са сшоловима и сшолицама ucupeg некоУ ресшорана 
или кафане, вршни ресШоран. б. биоскоu на ошвореном uросшо
ру: биоскопска - . • ботаничка - јавни врш у коме се Уаје биљке из 
разних крајева свеша (pagu насшаве или научно'i исuишивања), 
бошанички врШ. зоолошка - месшо gосшуuно uублици у коме се 
gрже ређе gOMahe и сшране живошиње, зоолошки врШ. стаклена 
(зимска) - uросшорија og сшакла за Уајење раноУ аоврћа и воћа, 
цвећа и gp., сШакленик. ићи (поћи) у башту узимаши (узеши) нов 
камен pagu gaтьe'i учесшвовања у иУри gOMUHa. 

баштенскii, -а, -о који се OgHOCU на башшу: - цвеће, - повр
ће, - сто. 

баштина ж а. имовина, uрвенсшвено неuокрешна коју неко 
наслеgи og оца или некоУ gpy'io'i uрешка, наслеђена имовина, оче
вина, gеgовина; наслеђе. б. фиг. наслеђена gуховна, кулшурна go
бра, gуховно наслеђе: културна -. 

баштинiiк м 1.  наслеgник. 2. власник неuокрешно'i gобра, 
имања, UocegHUK. 

баштинити, -йм свр. И несвр. [гл. ИМ. баштињење с] gоби(ја)ши 
у башшину, наслеgиши, наслеђиваШи. 

баштиница ж 1. жена башШиник. 2. geM. og башШина. 

баштiiнскii, -а, -о који се OgHOCU на башшину: - право. 

баштiiнство с наслеђе; наслеgсШво. 

баштица (баштица) ж geм. og башШа. 

баштован, -ана м тур. онај који се бави башшовансшвом, вр
iilлар, UоврШар. 

баштованити, баштованйм несвр. бавиши се башшован
сшвом, UоврШарсШвом. 

баштованка ж жена башшован, UоврШарка. 

баштованскii, -а, -о који се OgHOCU на башшоване и башшо
вансшво: - посао. 

баштованство с башшовански аосао, врiilларсшво, uовршар-
сшво: бавити се баштованством. 

башча (башча) ж в. башШа. 

башч- в. башШ-. 

бденије с CТRЊ. в. бgеније. 

бдење јек. бдјење с 1. 'iл. им. og бg(ј)еШи. 2. ноћна служба у 
uравославној цркви уочи великих uразника, бgеније: ићи на -. 

бдети јек. бдјети, бдим (р. пр. бдео, бдела јек. бдио, бдјела) 
несвр. 1. uровоgиши време (обично ноћ) без сна, не сuаваши, би
ши буgан: "" целу ноћ. 2. а. биши на оuрезу, буgно uазиши: - да 
неко не yкpaдe� б� (над неким, над нечим) сшално се сшараши, 
бринуши (о некоме, о нечему): - над родитељима, - над децом, 
- над штампом. 

бдити, бдИјём несвр. в. бgеШи. 

бе1 УЗВ. оном. за uоgражавање блејања овце, ја'iњеШа . •  ни 
нишша, ни речи (не знаши, не рећи). 

бе2 с непром. назив за gpy'io слово лашинице (Ь). 

беба ж а. сасвим мало gеше, новорођенче. б . .млаgунче уоа
шше: слонова - . в. разг. незрела, неозбиљна особа. - Бебо једна! 
• - из епрувете gеше зачешо вешшачким uушем, изван мајчино'i 
ор'iанизма. добити бебу роgиши, uороgиши се. 

бебаст, -а, -о који личи, uogceha на бебу; који је као у бебе: -
особа; - лице. 
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беби- као йрви geo йолусложеница означава ga је оно шшо 
значи gpy'iu geo йолусложенице намет-ьено geцu, ga се OgHocu на 
geцy: беби-комплет, беби-лежаљка. 

беби-биф м еlll'Л . .млаgа 'iовеgина, јунеШина. 

беби-бум м енгл. на'iли йорасш наШалиШеШа. 

бебиситерка ж еlll'Л. gевојка која чува geцy, gagUJba. 

бебити се, бебйм се несвр. нар. [гл. им. бебљење с] йонашаши 
се као беба; йравиши се беба, изи'iраваши бебу. 

бебица и бебица ж ge.м. и хиЙ. og беба. 

беванда ж (ми. 0) итал. развоgт-ьено вино; уп. шnрицер. 

бег јек. бијег м (лок. бегу јек. бијегу) 1. бексшво, бежат-ье. 2. 
спорт. изненаgно и на'iло измицат-ье йрошивнику, OgH. йрошивни
цима у неком шакмичет-ьу; избијат-ье на чело шрке (нйр. у бици
клизму). • дати се, ударити и сл. у - йобеhи, ЙојуриШи. нагнати (на
терати и сл.) у - йримораши HeKo'ia ga бежи. 

бег (ми. бегови (бези» м тур. шишула виших йлемиhа, aoceg
ника у Турској царевини, у Босни и Хер це'iов ини; у'iлеgан човек, 
'iосйоgин (кад стоји уз лично име, ставља се обично иза њега): 
Омер-бег. • као (мали) - (живети, уживати и сл.) живеши у изоби
ЈЬУ, БО'iашсшву, уживаШи. 

беглербег м тур. ист. врховни зайовеgник, сшарешина (војни 
или 'iрађански) неке обласши, йокрајине у Турској царевини. 

беглербеглук (беглербегат, -ата) м тур. ист. обласйl, йокраји
на којом је уаравЈЬао бе'iлербе'i. 

беглук м тур. ист. 1. а. бе'iов aoceg, бе'iово имат-ье. б. крај, aog
ручје којим уйравЈЬа бе'i. 2. обавезан, йрисилан pag на бе'iовском 
имат-ьу; уп. кулук. 

беглучити, -йм несвр. [гл. ИМ. беглучење с] раgиши на бе'iлу
ку, обрађиваши бе'iовску зе.мљу; кулучиши бе'iу. 

беглучки, -а, -о који се OgHOCU на бе'iлук: - земља, - посед. 

беговати, бегујем и беговати, бегујем несвр. а. биши бе'i, вр
шиши бе'iовску власШ. б. фиг. живеши у изобиЈЬУ, раскошно (као 
бе'i), уживаШи. 

беговина ж в. бе'iлУК (1). 

беговић м бе'iов син; човек бе'iовско'i Йорекла. 

беговићки, -а, -о који се OgHOCU на бе'iовиhа. 

беговица ж бе'iова жена. 

беговски и беговски, -а, -о који се OgHOCU на бе'iа, бе'iове, ко
ји apuaaga бе'iу, својсшвен бе'iу; бо'iайl, раскошан: - власт, - по
рекло, - имање; - ручак 

беговски и беговски прил. на бе'iовски начин, као бе'i, као у 
бе'iа; бо'iашо; изврсно: живети -, провести се -; ручати -. 

беговство с а. зват-ье, gосшојансшво бе'iа. б. бе'iлук, бе'iовина. 

бегом јек. бијегом прил. шрчеhи, jypehu; журно. 

бегонија ж лат. бот. украсна собна БUJbка Begonia из ф. Bego
niaceae, са лейим, шарено обојеним несимешричним лисшовима 
и белим, ружичасшим, црвеним или жушим цвеШовима. 

бегунац јек. бјегунац, -нца м (инстр. БG)егУнцем) 1. онај ко
ји бежи og неке ойасносши; онај који је ogHeKyg йобе'iао (og сшра
ха, ойасносши); избе'iлица. 2. онај који је без оgобрет-ьа найусшио 
gужносш и йобе'iао, gезершер: војни �. 

бегуначки јек. бјегуначки, -а, -о који се OgHOCU на бе'iунце. 

бегуница јек. бјегуница ж 1. женска особа бе'iунац. 2. нар. а. 
gевојка која оgбе'iне за момка йрошив вОЈЬе роgишеља, Йобе'iУЈЬа. 
б. жена која найусши мужа. 

бегунче јек. бјегунче, -ета с (зб. им. БG)еIjнч3.д ж) gеше бе'iу
нац, .млаgи бе'iунац. 

беда јек. биједа ж 1. велико сиромашшво, сирошит-ьа, не.ма" 
шшина: запасти у беду. 2. а. сшат-ье, йоложај који изазива йре
зир. б. gуховно сиромашшво, HиCKOCйl, нишШавило. 3. оно шшо 
је за йрезир, човек или сшвар која заслужује йрезир: - од чове
ка, - од књиге. 4. а. невОЈЬа, Hecpeha, зло; навући на себе беду. 
б. оно шшо gOHOCU невоЈЬУ, наЙасШ. - Комарци су права беда. 5. 

разг. клевеша, обеgа. • као од беде, од беде без вОЈЬе, безвоЈЬНО, не
pago; аљкаво, немарно: радити као од беде. навући, навалити и сл. 
(себи) беду на врат сшвориши невоЈЬУ, намешнуши себи неку не
йријашну обавезу, оg'iоворносш, бри'iу. скинути беду с врата осло
боgиши се невОЈЬе, йребринуши неку бри'iу. 

бедак, -а и бедак, -ака м (вок. бедаче) пеј. о'iраничен, 'iлуй чо-
век, 'iлуйак, буgала. 

. 

бедан јек. биједан, -дна, -о 1. jagaH, HecpehaH; Шужан. 2. ко
ји је у оскуgици, сиромашан, невОЈЬан. 3. а. који је без вреgно
сши, нишшаван; рђав, слаб: - свота новца; - знање. б. који иза
зива, заслужује йрезир, неgосшојан, неgоличан, низак: - држање, 
- удварање власти. 

бедаст, -а, -о 'iлуй, 'iлуйав, буgаласш: - човек, правити се -. 

бедасто прил. 'iлуйо, 'iлуйаво, буgаласшо: причати -, пона
шати се -. 

бедастоћа ж (обично у мн.) разг. 'iлуйосш, буgалашшина: 
причати бедастоће. 

бедачки, -а, -о који се OgHOCU на беgаке, својсшвен беgацима, 
'iлуЙ. 

бедачки прил. на беgачки начин, 'iлуйо, буgаласшо: - се по
нашати. 

бедевија ж тур. нар. кобила gобре Йас.мине; уойшше кобила; 
фиг. пеј. круйна, нез'iрайна и лет-ьа жена. 

бедевијица ж ge.м. og беgевија. 

бедекер м нем. кт-ьи'iа која служи као воgич за шурисше, шу
рисшички воgич. 

бедекерски, -а, -о који се OgHOCU на беgекер, cKpaheH, свеgен 
на најнужније йоgашке; фиг. који је без gyxa, йрозаичан; Йоврша1-l. 

беде м и бедем м тур. а. зашшишни gебео високи зиg или на
сий око шврђаве или ушврђено'i месша; заклон за оgбрану, 'ipygo
бран. б. фиг. зашшиша, оgбрана. в. оно шшо uз'iлеgа као беgе.м (а). 

бедемски и бедемски, -а, -о који се OgHoCU на беgе.м. 

бедемчић м ge.м. og беgе.м. 

бедилац јек. бједилац, -иоца м онај који HeKo'ia обеђује, кле
веШник, оЙаgник. 

бедилица јек. бједилица ж она која HeKo'ia обеђује, клевеш
ница, оЙаgница. 

бединерка и бединерка ж нем. KyhHa йомоhница која pagu, 
йослужује KOg HeKo'ia у оgређене gaHe и часове. 

бедник јек. биједник м 1. онај који изазива жаљет-ье, jagHUK, 
HecpehHUK, невОЈЬник, мученик. 2. онај који живи у беgи, сирома
шшву, сиромашак. 3. онај који је за йрезират-ье, нишков, йоgлац, 
неваљалац, ЙроЙалица. 

бедница јек. БИ:једница ж женска особа беgник. 

беднички јек. биједнички, -а, -о који се OgHOCU на беgнике, 
својсшвен беgницима: - живот. 

беднички јек. биједнички прил. на беgнички начин, као беg
ник: - живети. 

бедно јек. биједно прил. на беgан начин: 1. jagHo, HecpehHo; 
шужно: - се осећати. 2. у сиромашшву, оскуgици, сиромашно, 
сирошит-ьски: - живети. 3. неgосшојно, неgолично, ниско: - се др
жати. 

бедност јек. биједност, -ости ж особина и сшат-ье oHo'ia који је 
беgан, oHo'ia шшо је беgно. 

бедрени, -а, -о који се OgHOCU на беgро: - кост, - живац. 

бедреник, -а и бедреник, -ика м 1. вет. в. беgреница (1). 2. 
живац који йролази кроз беgро, беgрени живац. 3. каиш о коме 
виси саБЈЬа. 

бедреница и бедреница ж 1. вет. заразна болесш gOMahux 
живошиња ('iовеgа, оваца и кот-ьа), а чесшо и човека, коју изази- . 
ва Bacillus anthracis, йросшрел, анШракс. 2. бочна сшрана нече
'ia (нЙр. Kyhe, кревеша, колевке иШg.). 3. ми. gва gужа камена ко
ји се сшавЈЬају у 'iроб (йо jegaH са обе бочне сшране) Kag се сахра
т-ьује мршвац без caHgYKa. 4. саБЈЬа која виси о беgру. 
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бедрењак, -ака м .мач који виси о беgру. 

бедрењача ж 1. анат. jegHa og шри карличне косши 08 ilei, у 
коју је уfлавЈЬена беgрена косш; беgрена косш. 2. в. беgреница (1, 
2, 3). 

бедринац, -Инца м бот. врсша зеЈЬасше БUJbке Pimpinella 8а
xifraga из ф. Umbelliferae, чији се йлоg и корен корисше у Megu
цини. 

бедро с (ген. ми. БЕщара и бедара) 1. анат. geo Ho'ie og кука go 
колена; буш. 2. зоол. шреhu зfлавак Ho'ie KOg инсекаШа. 

бедУ-ин, -:Ина м 1. apuaagHUK HoMagcKUx арайских йлемена у 
йусшињама Арабије и северне Африке. 2. арайски коњ. 

бедУ-инка ж жена беgуин. 

бедУ-ински, -а, -о који се OgHOCU на беgуине. 

беж прид. непром. фр. који је блеgосмеђе боје, као сишан йесак 
или ЈЬуска баgема. 

бежанија јек. бјежанија ж 1. а. бежање, бексшво, бе'i. б. из
HeHagHo найушшање оgређене обласши услеg неке, обично раш
не ойасносши; избеfлишШво. 2. зб. сшановнишшво које бежи og 
неке ойасносши, бе'iунци, избеfлице. 

бежати јек. бјежати, -жйм несвр. 1. брзо, шрчеhи оgлазиши, 
уgаљаваши се apeg ойасношhу, из сшраха; уклањаши се брзо og 
ойасносши, из сшраха: � пред гониоцима; � код родитеља. 2. 
фиг. (од некога, од нечега) клониши се (HeKo'ia, нече'iа), избе'iа
ваши (HeKo'ia, нешшо): � од изјашњења, � од обавеза, � од удва
рача. 3. фиг. брзо йролазиши, оg.мицаши (о времену). 4. шрчаши, 
јуриШи. 5. а. (очима) брзо йрелазиши, йрелешаши Йоfлеgо.м. б. 
Йо.мераШи се, Йо.мицаШи се са сво'iа .месШа, из.мицаШи, клизи
ши. - Коса јој бежи на чело. Капа му бежи на потиљак 6. из
.мицаШи неко.ме на Шак.мичењу, имаши йреgносш у OgHOCY на 
gpy'ie Шак.мичаре. - Бежи му за сто метара. • - као ђаво од крста 
ойрезно и сшално избе'iаваши HeKo'ia или нешШо. бежи! 1) .мани, 
осшави (шо)! 2) (за исказивање одбијања, неслагања са нечим) 
ШО не .може биши, није Шо. 

беждребан, -бна, -о (ж. род) којаје без жgребеша (о ко бил и). 

беживотан и беживотан, -тна, -о 1. а. који је без живоша, 
у ко.ме нема живоша, .мрШав: � тело. б. који је без живошне енер
'iuje, без живосши, .млиШав, .млохав; безвОЈЬан: � створ, � рука. 
2. фиг. у ко.ме се не осећа живош, живошносш, који је без живош
носши, без gyxa, сувойаран; безизразан: � поезија; � поглед. 

беживотно и беживотно прил. 1. без знакова живоша; без 
живосши, .млиШаво, .млохаво; безвоЈЬНО: � изгледати, � опусти
ти руке; � говорити. 2. фиг. безизражајно; сувойарно: � гледати; 
� певати. 

беживотност и беживотност, -ости ж сшање и особина оно
'ia шшо је беживоШно. 

бежични, -а, -о који функционише без жицd (као йровоgни
ка): � телеграф, � телеграфија, � пренос. 

без предл. (с ген.) 1. а. за означавање немања, нейосшојања, 
оgсусшва (HeKo'ia, нече'iа): небо � облака, човек � пријатеља, чо
век � руке, живот � љубави. б. за означавање изузимања, из
gвајања: сем, осим, изузев, изузимајуhи. - Погинуло је 2.000 људи 
без оних који су поумирали од тифуса. 2. с речју уз коју сшоји у 
значењу йо'iоgбене реченице с He'iupaHUJIt fла'iоло.м: ако нема, Kag 
нема, Kag није и сл. - Без невоље се не иде у рат. Без љубави не
ма слоге. 3. с речима које значе количину означава ga шолико 
неgосшаје go йуне .мере: три килограма без педесет грама. 4. са 
fла'i. именицама у значењу оgрично'i fла'i. йрило'iа вре.мена caga
шње'i: � журбе (не журећи'), � оклевања (не оклевајући'). • - да
љег ogMax, без оgла'iања. - краја и конца нейресшано, без йре
сшанка, врло gy'io. - (по) муке врло лако, без Шешкоhа. - речи og
.мах, смесШа. 

без- (пред безвучним сугласницима бес-, а испред групе су
гласника: беза-) йрефикс у сложеницама означава не'iацију речи 
с којо.м се слаже, OgH. оgсусшво, нейосшојање oHola шшо значи 
основна реч: безбрижан, безуб, безгласан, бесправан, беспослен; 
беземљаш, .беспарица, беспуће; безазлен итд. 

. безазлен, -а, -о 'који је без злобе, йакосши, йросшоgушан, не
вин; наиван: � човек; � шала. 

безазленик м безазлен човек; наивац. 

безазленка ж безазлена женска особа; наивка. 

безазленко м в. безазленик. 

безазлено прил. без злобе, йакосши, йросшоgушно, невино; 
наивно: изгледати �; � рећи. 

безазленост, -ости ж особина oHo'ia који је безазлен, oHo'ia 
шшо је безазлено, йросшоgушносш, невиносш; наивносШ. 

безазоран, -рна, -о 1. који ни og че'iа не зазире, који не йре
за ни og че'iа, који је без сшиgа, који нема обзира, безобзиран, 
gрзак, безочан. 2. смео, оgлучан, храбар. 3. који је без замерке, 
бесйрекоран: � поступак, � јунак. 

безазорно прил. 1. безобзирно, gpCKO, безочно. 2. смело, og
лучно, храбро. 3. без замерке, беСЙрекорно. 

безазорност, -ости ж особина oHo'ia који је безазоран, oHo'ia 
шшо је безазорно. 

безаконик м а. онај који не йошшује закон, који се не gржи 
закона, йресшуйник; силеџија. б. неверник, безбожник. 

безаконички, -а, -о који се OgHOCU на безаконике, својсшвен 
безаконицима. 

безакоње с 1. сшање без закона, бесйравно сшање, бесйра
вЈЬе. 2. безаконо, незаконишо gело, йосшуйак, неgело, насиЈЬе. 

безалкохолан, -лна, -о у ко.ме нема алкохола, који не cagp
жи алкохол: � пиће. 

безатомски, -а, -о у ко.ме нема аШо.мско'i, нуклеарно'i наору
жања: � зона. 

безбедан јек. безбједан, -дна, -о који је ocu'iypaH og ойасно
сши, обезбеђен, зашшиhен, cu'iypaH; безойасан: � смештај, � по
ложај . 

безбедно јек. безбједно прил. без ойасносши, cU'iYPHO; безо
йасно: путовати �. 

безбедност (безбедност) јек. безбједност (безбјеДНост), -ости 
ж сшање oHo'ia који је безбеgан, oHo'ia шшо је безбеgно, си'iурносш: 
мере безбедности, jaBHa �. 

безбедностан (безбедностан) јек. безбједностан (безбјед
ностан), -сна, -о који се OgHOCU на безбеgносш: � зона, безбедно
сни разлози. • беабедносни појас йојас, каиш који йриgржава 
возача или ње'iово'i сайушника у случају наfло'i кочења, CU'iYPHO
сни Йојас. 

безбожан, -жна, -о а. који не верује у бо'iа, невернички, аше
исшички; који се йрошиви верским законима; 'iрешан: � човек; � 
дело. б. безgушан, оЙак. 

безбожје с в. безбожносШ. 

безбожник м а. онај који не верује у бо'iа, неверник, ашеисш, 
БО'iохулник; 'iрешник. б. безgушан, ойак човек. 

безбожница ж а. она која не верује у бо'iа, неверница, аше
исшкиња, БО'iохулница; 'iрешница. б. безgушна, ойака жена. 

.безбожнИчкИ, -а, -о који се OgHOCU на безбожнике, својсшвен 
безбожницима, невернички, ашеисшички, бо'iохулнички; 'ipe
шнички: � дело. 

безбожнИчки прил. као безбожник, бо'iохулно; 'iрешно: � псо-
вати. 

безбожниmтво с в. безбожносШ. 

безбожно прил. на безбожан начин, бо'iОХУЛНО, безбожнички. 

безбожност и безџожност, -ости ж особина oHo'ia који је без-

. божан, oHo'ia шшо је безбожно, неверовање у боiа, ашеизам; бо
'iОХУЛНОСШ. 

безбојан, -јна, -о а. који је без боје, необојен; блеg: � гас; � 
лице. б. фиг. неизразиш, безизражајан, безличан; јеgнолик: � 
глас; � живот. 

безбојно прил. а. без боје, необојено; блеgо: изгледати �. б. 
фиг. неизразишо, безизражајно, безлично; јеgнолико: � певати, 
� приказивати, � описивати . 

безбојност и безбојност, -ости ж особина и сшање, изfлеg 
oHo'ia шшо је безбојно а. оgсусшво боје, необојеносш; блеgило: � 
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течности; � лица. б. фиг. неизразишосш, безизражајносш, без
личносш; јеgноликосш: � гласа. 

безбблан, -лна, -о који не боли, који не изазива, не заgаје 
бол: � чир, � порођај. 

безбблно прил. без бола, не изазивајуhи, не заgајуhи бол: � се 
породити. 

безболнбст, -ости ж сшање и особина OHO'ia шшо је безболно. 

безбоmтво и безбоmтво с безбожносш, безбожнишШво. 

безбрад, -а, -о којије без брagе, 'iолобраg, ћосав. 

безбрачан, -чна, -о који се OgHOCU на сшање без брака, ван 
брака: безбрачни живот. 

безбрачнбст и безбрачнбст, -ости ж сшање без брака, ван 
брака. 

безбрига ж разг. 1. безбрижносш, gобро расuоложење; без
брижан живоШ. 2. безбрижна особа, весељак. 

безбрижан, -жна, -о а. који је без бр u'ie , који ни о че.му не 
брине; gобро расuоложен, весео, веgар: � човек. б. који се Uрово
gu без бри'iе, безбрижно: � живот, � младост. 

безбрижник м безбрижан човек. 

безбрижница ж безбрижна женска особа. 

безбрижно прил. на безбрижан начин, без бри'iе, у gобром 
расuоложењу, весело, веgро: � живети, � се одмарати. 

безбрижнбст, -ости ж сшање и особина OHo'ia који је безбри
жан, oHo'ia шшо је безбрижно. 

безбрк, -а, -о који је без бркова, 'iолобраg: � човек 

безбрбј и безбрбј, -оја м 1. велика множина, мношшво, o'ipo
ман број. 2. (у прил. служби) безбројно: � пута. 

безбрбјан и безбрбјан, -јна, -о неизбројан, МНО'iобројан: без
бројне муке. 

безбрбјно и безбрбјно прил. врло MHO'iO, неизбројно. 

безбрбјнбст и безбројнбст, -ости ж o'ipoMaH број, неизброј
носш, мно'iобројносШ. 

безваздуmан, -шна, -о којије без вазgуха, у коме не.ма вазgу
ха: � простор. 

безвезан, -зна, -о а. коме неgосшаје ло'iична веза, неuовезан, 
некохереншан; бесмислен; лош: � прича, � књига. б. разг. 'iлуu, 
'iлуuав; несuособан: � човек 

безвезно прил. разг. без везе, неuовезано; бесмислено. 

безвезност, -ости ж особина oHo'ia који је безвезан, oHo'ia шшо 
је безвезно. 

безвезњак, -ака м разг. несuособан човек, незналица; не
сuреШњаковиh. 

безвезњакуmа ж разг. несuособна жена, незналица; несuреш
њаковићка. 

безвезњачки, -а, -о који се OgHOCU на безвезњаке, својсшвен 
безвезњацима. 

безвезњачки прил. као безвезњаци, 'iлуUо. 

безвёран јек. безвјёран, -рна, -о који је без вере, који не ве
рује у бо'iа, ашеисшички, безбожан; који није Uраве вере (са 'iле
gишша upuuagHUKa gpy'ie вере), иноверан. 

безвераЦјек. безвјерац, -ёрца м в. безверник. 

безвёрје јек. безвјёрје с не.мање вере, неверовање у бо'iа, аше
изам, безбошШво. 

безвёрка јек. безвјёрка ж в.  безверница. 

безвёрник јек. безвјёрник м безверан човек, неверник, аше
исша, безбожник; човек gpy'ie, шуђе вере, иноверац. 

безвёрница јек. безвјёрница ж жена безверник. 

безвёрнички јек. безвјёрнички, -а, -о који се OgHOCU на без
вернике, ашеисшички, безбожнички; иноверан. 

безвёрски и безверски јек. безвјёрски и безвјерски, -а, 
-о који се OgHOCU на безверје и безверсшво, аШеисШички. 

безвёрство и безверство јек. безвјёрство и безвјерство с 
в. безверје. 

безвје- в. безве-. 

безвлаmће и безвлаmће (безвлађе и безвлађе) с безакоње, 
анархија. 

безводан, -дна, -о којије без воgе, сиромашан воgом: � крај, 
� пустиња. 

безводица ж пар. оскуgица у воgи, безвоgносш; суша. 

безводност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је безвоgно; 
суша. 

безвоља ж в. безвоЈЬНОСШ. 

безвбљан и безвољан, -љна, -о 1. који је без вОЈЬе, равноgу
шан, аuашичан; мрзовОЈЬан, нерасuоложен: � особа. 2. који се 
врши мимо вОЈЬе, без учешhа вОЈЬе, аушомашски: � покрет, � гр
чење мишића. 

безвољник и безвољник м онај који је безвОЈЬан; човек сла
бе вОЈЬе. 

безвољно и безвољно прил. 1. без вОЈЬе, равноgушно, аUа
шично; мрзовоЈЬНО, нерасuоложено: � радити нешто, � играти. 
2. без учешhа вОЈЬе, аушомашски: � покренути руку. 

безвољност и безвољност, -ости ж сшање и особина oHo'ia 
који је безвОЈЬан, равноgушносш, аuашија, мрзовоЈЬНОСш, нерас
UоложеносШ. 

безврёдан јек. безвриједан, -дна, -о 1. којије без вреgносши 
или мале вреgносши, нишшаван; бескорисшан: � ствар; � књи
га. 2. који више не вреgи, не важи, неважеhи: � папир, � новча
ница. 

безврёдно јек. безвриједно прил. без вреgносши или са ма
лом вреgносши, нишШавно. 

безврёднбст јек. безвриј едност, -ости ж мала или никаква 
вреgносш, нишшавносш; бескорисносШ. 

безвредностан јек. безвриједностан, -сна, -о који је без 
вреgносши: � обвезница. 

безвремен, -а, -о и безвременски, -а, -о вре.менски Heo'ipa
ничен, бескрајан; који није везан за оgређено време, свевремен
ски; вечан. 

безвремено прил. вре.менски неО'iраничено, бескрајно; свевре
менски, вечно. 

безвременост, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је безвре.мено; све-
вре.меносШ; вечносШ. 

безвременски, -а, -о в. безвре.мен. 

безвременски прил. в. безвре.мено. 

безвријед- в. безвреg-. 

безвУчан, -чна, -о 1. који је без звука, који не uроизвоgи звук, 
нечујан; uри'iушен, нејасан; не.м: � глас, � тишина. 2. ЛИНГВ. који 
се из'iовара без шреuерења 'iласних жица: безвучни сугласници. 

безвУчно прил. 1. без звука, нечујно; uри'iушено, нејасно; не-
мо: кретати се �. 2. лингв . без шреuерења 'iласних жица, без звуч
носШи. 

безвУчност, -ости ж 1. оgсусшво звука, нечујносш; uри'iуше
носш, нејасносШ. 2. лингв. оgсусшво звучно'i еле.менШа у шворби 
'iласова. 

безглав, -а, -о 1. а. који је без 'iлаве, који не.ма 'iлаве, обез'iла
вЈЬен: � тело, � змија. б. фиг. који је без сШарешине. 2. фиг. а. збу
њен, uомешен; избеЗУМЈЬен. б. неразуман, неразбориш, неUроми
ШЈЬен. • - бежање, - бекство и сл. бежање 'iлавом без обзира, Uа
нично бежање. 

безглаво прил. као без 'iлаве, избеЗУМЈЬено, суманушо, uанич
но; луgо: � трчати, � бежати. 

безглавост, -ости ж особина oHo'ia који је беЗ'iлав, oHo'ia шшо 
је без'iлаво, uомешња, хаоШичносШ. 

. 

безгласан, -сна, -о 1. који је без 'iласа, који не gaje og себе 
'iласа, нечујан, ших, нем: � птица, � корак, "" смех, � ноћ. 2. 
лингв. који се не из'iовара: � јер. 
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безгласно прил. без fљaca, нечујно, шихо, немо: � корачати, � 
се смејати, � отићи. 

безгласност, -ости ж особина oHo'ia који је безfљасан, oHo'ia 
шшо је безfљасно. 

безготовински, -а, -о екон. који се обавЈЬа без уйошребе 'io
шово'i новца (йлаhањем йреко вирмана или изравнавањем gy'io
вања и йошраживања): � плаћање, � промет. 

безграничан и безграничан, -чна, -о 1. који нема 'iраница, 
нео'iраничен, бескрајан, бесконачан: � простор. 2. врло велик, 
gy'i, o'ipoMaH, неuзмеран: � мржња, � парница. 

безгранично и безгранично прил. 1. без 'iраница, Heo'ipaHU
чено, бескрајно, бесконачно: простирати ce �. 2. веома мно'iо, не
измерно: � мрзети некога. 

безграничност и безграничност, -ости ж сшање и особина 
oHo'ia шшо је беЗ'iранично. 1. неО'iраниченосш, бескрајносш, бес
коначносш: � космоса, � простора. 2. веома велики oace'i нече'iа, 
неизмерносШ. 

безгрешан, -шна, -о а. који је без 'ipexa, неЙорочан. б. који 
није учинио 'ipex, који је без кривице, невин; безазлен. 

безгрешно прил. без 'ipexa, нейорочно; без кривице, невино; 
безазлено: � зачети. 

безгрешност, -ости ж сшање и особина oHo'ia који је без'iре
шан, oHo'ia шшо је беЗ'iрешно, нейорочносш; невиносш; безазле
носш. 

бездан!, -а (-дна) м 1. gубока йровалија чије се gHO не може 
саfљеgаши, йонор, амбис; o'ipoMHa gубина: бацити се y �. 2. фиг. 
а. бескрајносш, неизмеРIЮСШ. б. йройасш, Hecpeha. 

бездан2, -а, -о 1. који је без gHa, неизмерно gубок, веома gy
бок: � јама. 2. бескрајан, неизмеран; фиг. o'ipoMaH, сШрашан. 

бездано прил. бескрајно, неизмерно. 

бездетан јек. бездјетан, -тна, -о а. који је без gеце, који нема 
gеце. б. (само ж.) која не може рађаШи. 

бездетка јек. бездјетка и бездетница јек. бездјетница ж 
нар. жена која нема gеце; нероШкиња. 

бездетност јек. бездјетност, -ости ж сшање и особина oHo'ia 
који је безgешан, који не може имаши gеце. 

бездимни, -а, -о који не gими йри са'iоревању: � барут. 

бездимно прил. не развијајуhи, не сшварајуhи gим йри ca'io-
ревању: � горети. 

бездимност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је безgимно. 

бездје- в. безgе-. 

бездна ж и бездно е в. безgан1• 

бездомник м разг. бескуhник; скиШница. 

бездрван, -вна, -о 1. (одр.) који није og gрвеша, који нема gp
вених сасшојака: � хартија. 2. који је без gрва; који није обра
сшао gрвеhем. 

бездушан, -шна, -о а. који нема caocehaНJa, безосеhајан; не
милосшан, свирей, окрушан, безобзиран, нечовечан: � човек. б. 
који оgражава безосеhајносш, свирейосш: � дело, � поступак. 

бездушје е в. безgушносШ. 

бездушник м безgушан човек. 

бездушница ж безgушна женс-Ка особа. 

безду�нИчки, -а, -о који се OgHOCU на безgушнике, својсшвен 
безgушницима, безgушан, окрушан, свирей: � дело. 

бездушно прил. на безgушањ начин, безосеhајно; немилосрg
но, свирейо, окрушно, безобзирно, нечовечно: � поступити, � ис
коришћавати некога. 

бездушност, -ости ж особина oHo'ia који је безgушан, безосе
hајносш; свирейосш, окрушносш, безобзирносш, нечовечносШ. 

беземљаш, -аша м онај који нема своје зеМЈЬе за обраgу. 

беземљашки, -а, -о који се OgHOCU на беЗеМЈЬаше. 

. безец жарг. узвик којим неко безецује, резервише нешшо за 
себе йосле oHo'ia коме се обраhа. - Безец једна цигарета. 

безецовати, -цујём евр. (неевр.) нем. жарг. YHaapeg заузеши, за
узимаши, резервисаши: � место. 

безидёјан и безидёјан, -јна, -о који је без ugeja, без ugejHe 
ус.мереносШи, сиромашан ugejaмa, неинвеншиван; неgуховиШ. 

безИдёјно и безидёјно прил. без ugeja, без ugejHe ус.мерено
сши, неинвеншивно; неgуховиШо. 

безидејност, -ости ж особина oHo'ia шшо је безиgејно, неин
венШивносШ. 

безизглёдан, -дна, -о који нема изfљеgа на йовОЈЬан ucxog, 
који је без Hage на усйех, безнаgежан, беСЙеРСЙекШиван. 

безизглёдно прил. без uзfљеgа на йовОЈЬан усйех, без Hage на 
усйех, безнаgежно, бесйеРСЙекШивно. 

безизгледност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је безиз
fљegHo, безнаgежносш, бесйеРСUекШивносШ. 

безизлазан и безизлазан, -зна, -о који нема излаза, реше
ња, нерешив, безuзfљеgан, бесйерсйекшиван: � положај . 

безизлазно и безизлазно прил. без излаза, решења, нере
шиво, беЗUЗfљеgно, бесЙерсйекШивно. 

безизлазност и безизлазност, -ости ж сшање и особина оно
'ia шшо је безизлазно, нерешивосш, бесЙерсЙекШивносШ. 

безизниман, -мна, -о који је без изнимке, без изузешка, без-
изузеШан. 

безизнимно прил. без изнимке, без uзузешка, безизузеШно. 

безизнимност," -ости ж особина oHo'ia шшо је безизнимно. 

безизражајан, -јна, -о који је без израза, који не казује ни-
шша каракшерисшично, који не йоказује никаква ocehaНJa, ми
сли, шуй, йразан: � лице, � поглед, � поезија. 

безизражајно прил. на безизражајан начин, шуйо, йразно: 
� гледати. 

безизражајност, -ости ж uзfљеg и особина oHo'ia шшо је без-
изражајно, шуйосш: � израза. 

безизразан, -зна, -о в. безизражајан. 

безизразно прил. в. безизражајно. 

безизразност, -ости ж в. безuзражајносШ. 

безизузётан, -тна, -о који је без uзузешка, og KO'ia нема изу-
зешака; уп. безизниман. 

безизузётно прил. без изузеШка. 

безизузётност, -ости ж особина oHo'ia шшо је безизузеШно. 

безимен, -а, -о 1. а. чије се име не зна, нейознаш, анониман: 
� писац. б. чији се шворац, аушор не зна, који је без йошйиса: � 
писмо. 2. који нема сво'i имена, који још није gобио име: � пут, � 
поток 3. који се не може означи ши оgређеним именом, који се 
не може именоваши, неоgређен, неgефинисан: � бол, � сета. 

безименик м в. безимењак. 

. безимено прил. без имена, анонимно, неЙознаШо. 

безименост, -ости ж особина oHo'ia који је безимен, oHo'ia 
шшо је безимено, анонимносш, неЙознаШосШ. 

безимењак м нейознаш, анониман човек, анонимус. 

безистан, -ана м Тур. 1. йокривени шр'i, йокривена шр'iовач
ка улица. 2. шр'iовачка pagНJa, Шр'iовина. 

безлистан, -сна, -о који је без лишhа; који је осшао без ли
шhа, о'iолео (о gрвеhу): � стабло; � грана. 

безличан, -чна, -о 1. а. који нема изражену личносш, UHgu
виgуалносш; који је без сво'i йосебно'i обележја, који се не разли
кује og gpy'iux, обичан, безобличан, јеgнолик: � писац. б. безuз
разан, неuзразиш, блеg: � маса. 2. који важи за све, који се og
носи на све, а не на jegHY личносш, оЙшШи. 3. лингв. који се не og
носи на оgређено лице, на оgређени субјекаш: � заменица, � гла
гол, � реченица. 

безличН:о прил. 1. а. без изражене инgивиgуалносши; без сво'i 
йосебно'i обележја, не разликујуhи се og gpy'iux; безоблично, jegHo
лико. б. безuзражајно, неuзразишо, блеgо. 2. не исшичуhи своју 
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личносш, објекшивно: - судити о нечем. 3. лингв. не ogHocehu се 
на оgређено лице, на оgређени субјекаш: - употребљен глагол
ски облик, - употребљена конструкција. 

безличност, -ости ж својсшво oHo"ia који је безличан, oHo"ia 
шшо је безлично. 

безлобан, -бна, -о који је без злобе, gоброgушан. 

безлобно прил. без злобе, gоброgушно. 

безлобност, -ости ж особина oHo"ia који је безлобан, gоброgу
шносш. 

безљудан, -дна, -о не насељен, ненасшањен, uусш: - крај, -
место. 

безљудност, -ости ж сшање и особина oHo"ia шшо је безљуgно, 
ненасељеносш, ненасШањеносШ. 

безмало прил. "iошово, скоро, за.мало, умало, малШене. - Без
мало да погине. 

безмёран јек. безмјёран, -рна, -о који се не може измери
ши, неизмеран, бесконачан; o"ipoMaH: - пространство, - богатство. 

безмёрно јек. безмјёрно прил. неизмерно, бесконачно, бес
крајно. 

безмерност јек. безмјерност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је 
безмерно, неизмерносш, бесконачносШ. 

безмесан и безмёсан, -сна, -о 1. који је без меса, у коме не
ма меса: - храна, - оброк. 2. у који се не jege месо: - дан. 

безмесечан јек. безмјесечан, -чна, -о који је без месечине. 

безмилостан, -сна, -о експр. немилосрgан, безgушан, окру-
шан: - човек, - господар. 

безмирисан, -сна, -о који је без мириса: - материја. 

безмјер- в. безмер-. 

безмјесечан в. безмесечан. 

безнадан и безнадан, -дна, -о који је без Hage, који нема из-
"iлеgа на усаех: - љубав, - ситуација. 

безющежан и безнадёжан, -жна, -о в. безнаgан. 

безнадежно и безнадёжно прил. в. безнаgно. 

безнадежност и безнадёжност, -ости ж в. безнagносШ. 

безнадник м онај који је без Hage, очајник. 

безнадно и безнадно прил. без Hage; очајно. 

безнадност и безнадност, -ости ж в. безнађе. 

безнађе и безнађе с сшање и особина oHo"ia који је безнаgан, 
oHo"ia шшо је безнаgно. 

безначајан, -јна, -о а. који је без значаја, без вреgносши, не
важан; нишшаван: - ствар, - проблем, - особа. б. незнашан, 
мали, занемарљив: - разлика. в. који не uоказује нишша, безuз
разан, некаракшерисшичан: упутити - поглед. 

безначајно прил. а. без значаја, безвреgно, неважно; ни
шШавно. б. незнашно, врло мало, занемарљиво: - мали. в. без
uзразно, некаракШерисШично. 

безначајност, -ости ж својсшво oHo"ia који је безначајан, оно
"ia шшо је безначајно. 

безначелан, -лна, -о који је без икаквих начела, бесuринци
uијелан: - став. 

безначелно прил. без икаквих начела, бесUринциUијелно. 

безначелност, -ости ж својсшво oHo"ia који је безначелан, оно
"ia шшо је безначелно, бесUринциUијелносШ. 

безног, -а, -о и безножан, -жна, -о који је без Ho"ie или без 
HO"iy. 

безножац, -ошца м зоол. у мн.: uоgразреg воgоземаца без но
"iy Apoda (у jg.: шакав воgоземац). 

безнос, -а, -о и безносан, -сна, -о који је без носа. 

безобзиран, -рна, -о а. који нема обзира, који не бира cpeg
сшва у uосшизању неко;; циља, осион, gрзак, безобразан, безо
чан: - човек. б. својсшвен шаквој особи: - пљачка, - поступак. 

безобзиркё прил. в. безобзирце. 

безобзирно прил. на безобзиран начин, осионо, gpCKO; безоч
но, безобразно: - искориmћавати некога. 

безобзирност ж особина oHo"ia који је безобзиран, oHo"ia шшо 
је безобзирно. 

безобзирцё прил. 1. не обазирући се, у највећој брзини, "iла
вом без обзира: побећи -. 2. не воgећи рачуна ни о чему, немају
ћи обзира, безобзирно: - пљачкати. 

безоблачан, -чна, -о који је без облака, веgар: - небо, - време. 

безоблИчан и безобличан, -чна, -о 1. а. који је без оgређе
но;; облика, неуобличен, а.морфан: - маса, - стена. б. фиг. Heogpe
ђен, нејасан; неизразиш, јеgноличан: - страх, - лавеж; - време. 2. 
лингв. који се не мења, неароменљив (о облику речи). 

безоблИчно и безоблично прил. а. без оgређено"i облика. б. 
фиг. неоgређено, нејасно. 

безобличност и безобличност, -ости ж сшање и особина 
oHo"ia шшо је безоблично. а. неоgређеносш облика, а.морфносШ. 
б. фиг. неоgређеносш, нејасносш; неизразиШосШ. 

безобразан, -зна, -о разг. 1. а. који нема сшиgа (образа), ко
ји се не сшиgи својих uосшуuака, бесра.ман, бесШиgан. б. неари
сшојан, сра.моШан: - виц. 2. gрзак, безочан: - крађа. 

безобразлук м а. бесшиgносш; gрскосш, неuрисшојносш; без-
очносш; безобразно Uонашање. б. безобразан UосШуUак. 

безобразник м безобразан, неuрисшојан човек. 

безобразница ж безобразна, неuрисшојна жена. 

безобразно прил. на безобразан начин 1. бесшиgно, бесра.м-
но; неuрисшојно: - се понаmати. 2. gpCKo, безочно: - отимати. 

безобразност, -ости ж особина oHo"ia који је безобразан, оно
"ia шшо је безобразно, бесра.мносш, бесшиgносш; неuрисшојносш; 
gрскосш, безочносШ. 

безобраmтина и безобраmтина ж разг. в. безобразлук. 

безолован, -вна, -о који не саgржи олово (о бензину). 

безопасан, -сна, -о 1. који није оаасан; нешкоgљив. 2. безбе-
gaH, cU"iypaH. 

безопасно прил. 1. без оuасносши, нешкоgљиво. 2. безбеgно, 
CU"iYPHO. 

безопасност, -ости ж сшање и особина oHo"ia шшо је безоuа
сно 1. нешкоgљивосШ. 2. безбеgносш, си"iурносШ. 

безосећајан јек. безосјећајан, -јна, -о који је без осећања, 
који нема (са)осећања, Heoceiйљив за шуђе невоље; хлаgан, су
ров, "iруб. 

безосећајно јек. безосјећајно прил. без (са)осећања, неосе
iйљиво; хлаgно, сурово, "iрубо. 

безосећајност јек. безосјећајност, -ости ж особина oHo"ia ко
ји је безосећајан, oHo"ia шшо је безосећајно, неосеiйљивосш; суро
восш, "iрубосШ. 

безочан, -чна, -о безобразан, неuрисшојан, бесшиgан; gрзак, 
безобзиран. 

безочник м онај који је безочан, бесШиgник;-gрзник. 

безочница ж она која је безочна, бесшиgница; gрзница. 

безочнИчки, -а, -о који се OgHOCU на безочнике, својсшвен без-
очницuма. 

безочно прил. безобразно, неuрисшојно, бесшиgно; gpCKO, без
обзирно: - лагати. 

безочност, -ости ж особина oHo"ia који је безочан, oHo"ia шшо 
је безочно, безобразносш, неuрисшојносш, бесшиgносш; gрскосш, 
безобзирносШ. 

безразложан, -жна, -о који нема неко;; сшварно"i разло"iа, 
неоснован, неоuравgан, немошивисан: - свађа. 

безразложно прил. без HeKo"i сшварно"i разло"iа, неосновано, 
HeoupaegaHo, немоШивисано. 

безразложност, -ости ж неоснованосш, неоuравgаносш, не
моШивисаносШ. 
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безрачан, -чна, -о  који је  без зрака и свеш.лосШи, .мрачан. 

безрезервни, -3., -о који се чини, врши без резерве, без o'ipa
ничења; безуслован: � подршка. 

безрезервно прил. без резерве, без о'iраничења; безусловно: � 
подржати. 

безреп, -а, -о који је без реuа, који нема реuа: � животиња. 

безрог, -а, -о који је без ро'iова, шуш. 

безрук, -а, -о који је без руке или без обе руке. 

безуб, -а, -о који је без зуба: � жена. 

безубост, -ости ж сшање и особина oHo'ia који је безуб. 

безувјетан, -тна, -о јек. (ретко ек. безУветан) рег. в. безуслован. 

безувјетно јек. (ретко ек безУветно) ПРИЛ. рег. в. безусловно. 

безувјетност јек. (ретко ек. безуветност), -ости ж рег. в.  безу-
словносШ. 

безузрочан, -чна, -о в. безразложан. 

безузрочно ПРИЛ. в. безразложно. 

безузрочност, -ости ж в. безразложносШ. 

бёзукусан, -сна, -о који нема укуса, неукусан, бљушав: � јело. 

бёзукусно ПРИЛ. без укуса, неукусно. 

бёзукусност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је безукусно, неу
кусносш, бљуШавосШ. 

безуман и безуман, -мна, мио 1. који је без у.ма, без разу.ма, 
бесловесан; у.мно Uоре.мећен, луg, .махниШ. 2. који неuравилно 
расуђује, неразбориш, неразу.ман. 3. неUро.мишљен, неоснован; 
бесмислен: � поступак 4. избезу.мљен, луgачки: � поглед. 5. не
Uој.мљиво велик, o'ipoMaH: � храброст. 

безумље с 1. сшање, особина oHo'ia који је безу.ман, безу.м
носш, луgило. 2. безу.ман, неUро.мишљен uосшуuак; 'iлуuосш, бе
смислица. 

безумник и безумник м безу.ман човек, луgак. 

безумница и безумни ца ж безу.мна жена, луgакиња. 

безумнички и безумнички, -3., -о који се OgHOCU на безу.м-
нике, својсшвен безу.мницu.ма, луgачки, .махниШ: � дело. 

безумнички и безумнички ПрИЛ. на безу.мнички начин, без
у.мно, луgачки. 

безумно и безумно ПРИЛ. на безу.ман начин, луgо, .махниШо; 
неразборишо, неразу.мно; избезу.мљено, луgачки: � поступати; � 
викати. 

безумност и беаумност, -ости ж сшање и особина oHo'ia ко
ји је безу.ман, oHo'ia шшо је безу.мно, безу.мље. 

бёзуслован, -вна, -о а. који се врши без uосшављања ика
квих услова, обавезан: � предаја, � капитулација. б. uошuун, 
аuсолушан, неuрикосновен: � послушност, � истина. 

бёзусловно ПРИЛ. без uосшављања икаквих услова; аuсолуш
но: осудити на годину дaHa �, � доћи. 

безусловност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је безусловно; аu
солуШносШ. 

бёзуспеmан и безУспеmанјек. бёзуспјеmан и безуспјеmан, 
-шна, -о неусuешан, неусuео, узалуgан: � покушај, � акција. 

бёзуспеmно и безуспеmно јек. бёзуспјеmно и безуспје-
шно прил: без усuеха, узалуgно: � покушавати. 

. 

безуспеmност јек. безуспјеmност, -ости ж особина oHo'ia 
шшо је безусuешно, узалуgносШ. 

бёзутеmан јек. бёзутјеmан, -шна, -о неушешан, очајан. 

бёзутеmно јек. бёзутјеmно ПРИЛ. неушешно, очајно: � пла
кати. 

бёзутеmност јек. бёзутјеmност, -ости ж сшање oHo'ia који је 
безуШешан., неуШешносШ. 

. бёјзбол м енгл. спорт. врсша u'ipe Шврgо.м лоUШо.м и облu.м uа
лица.ма. 

бејзик м енгл. врсша јеgносшавније'i више'i upo'ipa.мepcKo'i ра
чунарско'i језика. 

бёк, бека м (ми. бекови) енгл. спорт. и'iрач уже оgбране у фуg
балу; шушер у кошарци и руко.меШеШу: леви �, десни �. 

бёква јек. бјёква ж бот. врсша врбе Salix viminalis. 

бекграунд м енгл. 1. uозаgина, залеђе; uоgло'iа: имати добар 
�. 2. муз. анса.мбл gувача и ygapaљKU који uраши свирку солисша 
у џез-.музици. 3. звучна кулиса, озвучење gО'iађаја на uозорници, 
у paguo-gpa.мa.мa и сл. 

бекељити се, бекёљйм се несвр. [гл. им. бекељёње с] кривиши 
усша, йлазишијезик и uравиши 'ipu.мace исuушшајуhи 'iлас "бе", 
кревељиши се. 

бекенд м енгл. спорт. врсша уgарца у Шенису. 

бекнути, бекнём свр. 1. оном. uусшиши 'iлас "бе" (о овци, кози, 
шелешу и сл.). 2. експр. изусшиши, uро'iовориши (реч). - Није ни 
бекнуо. 

бековски, -3., -о који се OgHOCU на бека, на бекове: � простор, 
� ударац. 

бековски прил. као бек(ови). 

бекон, -она м енгл. 1. сланина са слојеви.ма .меса. 2. свиња 
cpegНJe величине og које се gобија шаква сланина. 

бекрија м и ж (ми. ж) тур. онај који воли uиће и ноћни живош, 
uијаница, лола; MaH'iyu, UроUалица. 

бекријати, -3.м несвр. разг. uијанчиши, лу.мuоваши, банчиШи. 

бекријски, -3., -о који се OgHOCU на бекрије, својсшвен бекри
ја.ма, лолински; MaH'iyucKU: � живот. 

бекријски прил. на бекријски начин, MaH'iyucKU: живети �. 

бекство јек. бјекство с 1. Ha'iao оgлазак оgнекле, бе'i, бежање; 
сuасавање бежањем. 2. оg.мешање, оg.меШнишшво og власши; из
бе'iлишшво: бити у бекству. 

бёл1 м физ. јеgиница за .мерење јачине звука. 

бёл2 јек. бјёл, -ела м (ми. БG)елови) бот. врсша храсша Quercus 
sessiliflora из ф. Fagaceae, љуШик. 

бела јек. бијела ж в. бео (5g). 

беладона ж лат. а. бот. в. бун; уп. велебиље. б. алкалоиg из 
ше биљке, аШроUин. 

белај, -аја м тур. нар. 1. а. несрећа, невоља, .мука, jag. б. ру
свај, Hepeg. 2. 'iagHo, ружно време, невреме. 3. ђаво, вра'i. - Носи 
га белај. • споља калај, а изнутра - наиз'iлеg gобро, леuо, а у сшва
ри рђаво, лоше. 

бешiнце и беланце јек. бјешi.нце и бјеланце, -а и -ета с (ми. 
-ца) 1. uрозрачна uихшијасша беланчевинасша .маШерија, бе
ланчевина у јајешу око жу.манцеша, која се uри кувању сшврg
не и Uобели. 2. бели geo јез'iре у се.менци. 

беланчевина и беланчевина јек. бјеланчевина и бјеШ1Н
чевина ж биол. у .мН.: op'iaHcKa jegUНJeНJa сасшављена og а.миноки
смина, основни сасшојци биљних и живошињских ор'iаниза.ма, 
uрошеини (у jg.: шакво jegUНJeНJe): просте беланчевине, сложене 
беланчевине, биљне беланчевине, животињске беланчевине. 

беланчевинаст и бешiнчевинаст јек. бјеланчевинаст и 
бјеланчевинаст, -а, -о који саgржи беланчевине; сличан белан
чевини: беланчевинасте материје. 

бешiњак јек. бјешi.њак, -њка м в. беланце. 

беласав јек. бјеласав и беласаст јек. бјеласаст, -а, -о који 
.се беласа, који се uрелива у бело, беличасШ. 

беласати се јек. бјеласати се, -3.м се несвр. Uо.мало и .месШи
.мично се белеши; uреливаши се у бело. 

белаСRати се јек. бјеласкати се, -3.м се несвр. geM. Uре.ма бе
ласаши се. 

беласнути се и беласнути се јек. бјеласнути се и бјела
снути се, �HёM се свр. забелеши се, засијаши белино.м. 

белац јек. бијелац, -лца м (инстр. белцем јек. бијелцем) 1. чо
век беле расе, белОкожац. 2. цркв. а. uравославни .мирски све-
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шШеник. б. кашолички свешшеник који носи бело оgело, gOMU
никанац. 3. бео коњ; уойшше живошиња (мужјак) беле боје и 
име шаквој живоШињи. 

БЕшача јек. бјЕшача ж етн. а. бела мушка или женска сукне
на 'iopНJa ogena. б. (обично у мн.) бела вунена чараЙа. 

беЛВЕщёр, -ера м итал. 1. узвисина на шерену или узgи'iнуши 
geo з'iраgе (шорањ, шераса и сл.) са Ko'ia се йружа лей виgик; ви
gиковац. 2. gворац, замак окружен йарком из gоба ренесансе и 
барока. 

беЛВЕщёрскй, -а, -о који се OgHocu на белвеgер: � парк. 

Белгија ж gржава, краљевина у северозайаgној ЕвроЙи. 

Белгијанац, -нца м онај који је из Бел'iије, сшановник Бел-
'iuje. 

Белгијанка ж она која је из Бел'iије, сшановница Бел'iије. 

белгијанка ж ист. йушка беЛ'iијске израgе. 

белгијанскй, -а, -о који се OgHOCU на Бел'iијанце. 

белгйјскй, -а, -о који се ogHOCU на Бел'iију. 

белег јек. биље г м и БЕшега јек. биљега ж 1. особени знак на 
шелу йО коме се неко или нешшо расйознаје (веnи млаgеж, ae'ia, 
йрамен косе или gлаке gрукчије боје и сл.): коњ са белом беле
гом на глави, � на колену, � на лицу. 2. а. знак, ознака: � на пу
ту. б. каракшерисшично обележје, каракШерисШика. в. (обично 
у мн.) нар. знак йО коме се на'iађа ga би нешшо мо'iлО биши, apeg
знак, знамење: белези на небу. 3. шра'i, моgрица, ожиљак og йо
вреgе, ygapa. 4. меша, нишан, циљ; црша као ознака (сшарша, 
циља или gосши'iНушо'i gомеШа). 5. а. 'iранични знак, камен ме
ђаш. б. наg'iробни камен. 6. (само јек.) нар. Шаксена марка. 7. а. 
gap који момак gaje gевојци као обележје ga је исЙрошена. б. 
йреgмеш који узима врачара og болесника Kag баје, врача. в. 
йреgмеш који служи као gоказ нече'iа, усйомена на нешшо, шро
феј. • ударити, ударати, (о)ставити, (о)стављати свој - (из)вршиши 
виgан уШицај. 

бi:mежити јек. биљежити, -йм несвр. [гл. им. -жёње с] 1. а. уно
сиши белешке (у бележницу, KНJU'iy и сл.), зайисиваши, уйисива
ши: � имена, � податке, � оцене. б. обележаваши, означаваши 
(беле'iом, каквим знаком). 2. фиг. йоказиваши, иСЙОЈЬаваШи. -
Техника бележи велики напредак. • - у грех йамшиши као 'ipex, 
замераШи. � у перо зайисиваши, бележиши нечије речи. 

бележица јек. биљежица ж geм. og беле'iа. 

б�mежнйк јек. биљежнйк м ист. службеник који је воgио ag
минисшрашивне йослове (обично у ойшшини): ОПШТИНСКИ �. • 
јавни - ист. лице овлашnено ga изgаје и оверава јавне исйраве 
(у'iоворе, шесшаменше и gp.). 

бележнйковица јек. биљежнйковица ж бележникова жена. 

бележница јек. биљежница ж свеска, блок, KНJu'ia за беле
жење, ноШес. 

белеЖНЙЧКЙ јек. биљежнйчкй, -а, -о који се OgHOCU на беле
жнике: � дужност. 

бележнйmтво јек. биљежнйmтво с бележничко звање. 

белети, белйм јек. бијељети, бијЕmйм несвр. [гл. им. бељёње 
јек. бијељёње с] 1. а. йосшајаши бео. б. йосшајаши ceg, сеgеШи. в. 
'iубиши йрвобишну боју, блеgеши (обично о шексшилној маше
рији на сунцу). 2. йосшајаши свешао, виgан (о gaHY, зори, небу и 
сл.) . •  - се 1. йаgаши у очи белом бојом, исшицаши се белом бо
јом, биши бео. 2. свеiilлеши се; сијаши белином, сијаши се. 

белетрист(а), -ё м (мн. -сти) йисац белешрисшичких gела. 

белетристика ж нем. књижевносш у ужем смислу речи, лейа 
књижевносш, забавна књижевносш (романи, йрийовешке, нове
ле, йесме иШg.). 

белетристичар м в. белеШрисШ(а). 

белетристичкй, -а, -о који се OgHOCU на белешрисшику: - би_О 
9лиотека. 

белетристички ПРИЛ. на белешрисшички начин, у белешри
сшичком сШилу. 

белетристкиња ж жена белеШрисШа. 

белеmка јек. биљеmка ж (дат. -шци; ген. ми. бележака (беле
шки) јек. биљежака (биљешкй:) 1. украшко забележена нека ми
сао, чињеница или йоgашак, забелешка, йрибелешка; забележе
на найомена, Йримеgба. 2. крашак чланак или зайис у виgу оба
вешшења у неком часойису или новинама (о неком кулшурном, 
умешничком и gp. gо'iађају), йриказ; краnи goauc у gневној 
шШамЙи. 3. зайисник, йрошокол, gневник (CygCKU, скуйшшин
ски, школски и сл.): стенографске белешке. 

белеmчица јек. биљеmчица ж geм. og белешка, крашка бе-
лешка. 

белија јек. бјелија ж агр. врсша круйне беле Йшенице. 

белилац јек. бјелилац, -иоца м онај који нешшо бели. 

белило јек. бјелило с 1. среgсшво за бељење. а. бела боја, креч 
и сл� за бељење ЙреgмеШа. б. козмешичко среgсшво за бељење и 
улейшавање лица. 2. в. белина (1). 3. месшо на реци или йошо
ку 'ige се бели ЙЛаШно. 

белйља и белиља јек. бјелйља и бјелиља ж жена која бели 
йлашно (на йошоку, реци). 

белина јек. бјелина ж 1. а. својсшво oHo'ia шшо је бело, бела 
боја йреgмеша, коже и gp.; бело усијање: - рубља, - снега. б. све
iilлосiil, сјај (gaHa, зоре). в. cegUHa (косе); cego месшо у коси; cega 
коса. 2. mтамп. йросшор на сшраници KНJu'ie, новина и сл. неисйу
њен шшамйаним шексшом (обично са сшране); уп. маргина. 3. 
бела йуш, бела кожа; бела ae'ia на Шелу. 

белити, белим јек. бијелити, бйјелйм несвр. [гл. им. бељёње 
јек. бијељёње] 1. чиниш и белим а. бојиши у бело (обично йрема
зивањем белом бојом). б. улейшаваши (лице) белилом, козме
шичким среgсшвом; умиваши, йраши (лице, шело): � лице. в. 
изблеђиваши йлашно, ogeny йрањем, искувавањем, сушењем на 
сунцу и сл. 2. чиниши cegUM, чиниши ga неко cega . •  - се маза
ши се белилом, козмешичким среgсшвом за беЈЬење. • не - зуба 
не йро'iовориши ни речи. нит' црни нит' бели не 'iовори нишша, ни
јеgне речи. 

белица јек. бјелица ж 1. (у атриб. служби, уз им. Ж. рода) 
бела: пшеница -, шљива -, трешња �, куна - . 2. врсша зеМЈЬи
шша беличасше, йейеЈЬасше боје, ЙеЙеЈЬуша. 3. зоол. а. у МН.: 
слашковоgне рибе из Йор. шарана, йокривене сјајним КРЈЬушши
ма (црвенйерка, йлашица, боgорка); у jg.: шаква риба. б. в. сјај
на УКЈЬева (aog УКЈЬева): уп. беовица. 

беличаст јек. бјеличаст, -а, -о а. йомало бео, који је с белом 
нијансом. б. свеiilлойлав, йлавкасш (о боји косе и бркова, OgH. о 
човеку с шаквом косом и брковима). 

беличасто јек. бјеличасто прил. йомало бело, с белом, бели
часшом нијансом. 

беличасто- јек. бјеличасто- йрви geo сложених йриgева који 
значи беличасшу нијансу неке боје која се казује gpy'iUM gелом 
сложенице: беличастожут, беличастоплав, беличастосребрн итд. 

белка јек. бијелка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) 1. живошиња (жен
ка) беле боје gлаке или с неким белим обележјем и име шаквој 
живошињи (овца, коза, крава, кобила, мачка, ку ја иШg.). 2. ХИП. 
женска особа, обично gевојчица свеiilлойлаве косе. 3. ЗООЛ. а. в. 
сјајна УКЈЬева (aog УКЈЬева): уп. беовица. б. назив за разне врсше 
слашковоgне рибе (gеверика нЙр.): уп. белица (За). 

белканто м итал. муз. начин йевања, обично у 
·
ойери, у коме се 

нарочишо исшиче лейоша 'iласа и вокална Шехника. 

белкаст јек. бјелкаст, -а, -о в. беличасШ. 

белкасто јек. бјелкасто прил. в. беличасШо. 

белкасто- јек. бјелкасто- йрви geo сложених йриgева који 
значи белкасшу, беличасшу нијансу боје која се казује gру'iим 
gелом сложени це: белкастожут, белкастоплав итд. 

белкиња и белкиња јек. бјелкиња и бијелкиња ж женска 
особа беле расе. 

белкица јек. биј елкица ж geм. og белка. 

белко јек. бијелко м (ми. 0) 1. живошиња (мужјак) беле боје 
gлаке и име шаквој живошињи (ован, јарац, коњ, мачак, йас 
иШg.). 2. хип. мушкарац, обично gечак свеiilлойлаве косе. 

бело јек. бијело прил. у белој боји: подлога - обојена. • гледа
ти - разг. 'iлеgаши са неразумевањем, зачуђено. 
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бело- јек. бијело- ирви geo apugeBcKUx сложеница који зна
чи бели ирелив боје означене gру'iим gелом сложени це: бело
плав, белозелен итд. 

белобор јек. бјелобор М бот. в. бели бор (aog борl). 

белоборов јек. бјелоборов, -а, -о који се OgHOCU на белобор, 
који је og бело бора. 

белобрад јек. бјелобрад, -а, -о који је беле, свейlлойлаве или 
cege браgе. 

белОбркјек. бјелобрк,"-а, -о којије белих или свейlлойлавих 
бркова. 

БЕmБВјек. бјЕmбв, -ова М иас беле gлаке и име шаквом ису. 

белов јек. бјелов, -а, -о који се OgHOCU на бел2, који је og бела2: 
� дрво. 

беловача јек. бјеловача ж 1. белово gpBo; белов шшаи, бело
ва моШка. 2. кисео шии зе.м.тьишШа влажне зоне. 

беловина јек. бјеловина ж (МИ. 0) белово gpBo, врсша храсшо
вине. 

беловрат јек. бјеловрат, -а, -о који је бело'i враШа. 

белогардејац јек. бјелогардејац, -јца М apuaagHUK "Беле 
'iapge", коншрареволуционарних ogpega који су се борили ирошив 
Црвене армије, ирошив бољшевика и совјешске власши за време 
Окшобарске револуције 1918. 'iogUHe. 

белогардејскй јек. бјелогардејскй, -а, -о који се OgHOCU на 
бело'iарgејце. 

белогардист(а) јек. бјелогардист(а), -ё М (МИ. -сти) а. ири
aagHUK "Беле 'iapge", коншрареволуционарних оружаних ogpega 
у служби окуиашора у Словенији за време Дру'iо'i свешско'i ра
Ша. б. в. бело'iарgејац. 

белогаРДИСТИЧКЙјек. бјелогардистичкй, -а, -о који се OgHO
си на бело'iарgисШе. 

белогаћа јек. бјелогаћа М в. бело'iаhан. 

белогаћан јек. бјелогаћан, -ана и белогаћан јек. бјелога
ћан, -а М онај који носи беле 'iahe, чакшире (обично ирезриво за 
Арбанасе или муслимане). 

белоглав јек. бјелоглав, -а, -о који је беле, cege или свейlло
йлаве косе: белоглави старац. • белоглави суп в. суи (а). 

белогорица и белогорица јек. бјелогорица и бјелогори
ца ж бот. лисшоиаgно gpBehe; супр. црногорица. 

белогоричнй и белогоричнй јек. бјелогоричнй и бјело
горичнй, -а, -о који се OgHocu на бело'iорицу: � шума. 

белогрив јек. бјелогрив, -а, -о који је беле или cege 'ipUBe: � 

коњ. 

белогрл јек. бјелогрл, -а, -о који је бело'i 'iрла, враша: � вила. 

белодан јек. бјелодан, -а, -о јасан (као gaH), очи'iлеgан, очиШ. 

белодано јек. бјелодано прил.јасно (као gaH), очиf.леgно, очийlо. 

белоданбст јек. бјелоданбст, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је 
белоgано, јасносш, очи'iлеgносш, очиШосШ. 

белодун јек. бјелодун м бот. зељасша ливаgска биљка Ant
hyllis vuneraria из ф. Papilonaceae, која се уиошребљава у на
pogHOM лекарсшву, а служи за бојење иређе у жуШо. 

бело зуб јек. бјелозуб, -а, -о који има беле зубе. 

белбјка јек. бјелбјка ж бот. мушки сшрук коноЙЉе. 

белОка·П јек. бјелокап, -а, -о који носи белу каиу. 

белОкапићјек. бјелокапић м.онај који носи белу каиу (обич-
но ирезриво за Арбанаса). 

локож(ан) јек. бјелокож(ан), -(жн)а, -о који има белу, све
йlлу кожу. 

белокожац јек. бјелокожац, -к6шца и белокожац јек. бје
локожац, -кошца М в. белац (1). 

белокор јек. бјелокор, -а, -о који има белу кору: � лубеница. 

белокораст јек. бјелокораст, -а, -о 1. који има беле корице, 
белу gршку. 2. в. белокор. 

белокорац јек. бјелокорац, -орца М нож, јаша'iан, револвер 
и сл. с белим корицама, с белом gршком. 

белокос јек. бјелокос, -а, -о а. који је беле, cege косе. б. који 
је свейlлойлаве косе, ЙЛавокос. 

белокрил јек. бјелокрил, -а, -о који има бела крила. 

белолик јек. бјелолик, -а, -о који има бело лице; који има 
белу кожу, белоиуШан. 

белонедељнй јек. бјеЛОНЕщјељнй, -а, -о који се OgHOCU на 
Белу Hegeљy (иослеgњу Hegeљy apeg Велики иосш). 

белоног јек. бјелоног, -а, -о а. (обично песн.) који је белих 
HO'iy. б. иушасших HO'iy, иушоно'i: белоноги коњ. 

белонога јек. бјелонога ж 1. женска особа или живошиња 
белих HO'iy. 2. бот. в. саиуњача (2); уп. сапуника. 

белоња јек. бјелоња М (МИ. ж) бео во и име шаквом волу. 

белоњица јек. бјелоњица М (ми. ж) geм. и хии. og белоња. 

белоочница јек. бјелоочница ж в. беоњача. 

белоперка јек. бјелоперка ж зоол. в. боgорка. 

белопут(ан) јек. бјелопут(ан), -(тн)а, -о који има белу иуш, 
белу, свейlлу кожу. 

белопутнбст јек. бјелопутнбст, -ости ж особина oHo'ia који је 
белоиуШан. 

белореп јек. бјелореп, -а, -о који је бело'i реиа: � птица. 

белОрибајек. бјелориба ж (обично у ми.) зоол. в. белица (3а). 

белорук јек. бјелорук, -а, -о који има уиаgљиво беле руке. 

белорун(аст) јек. бјелорун(аст), -а, -о који има бело руно, 
белу вуну: � овца. 

белорускй јек. бјелорускй, -а, -о који се OgHOCU на Белорусе 
и Белорусију. 

белосветскй и белосветскй јек. бјелосветскй и бјелосвет
скй, -а, -о пеј. 1. а. који је gошао из бело'iа свеша, из шуђине, ко
ји се OgHOCU на шуђину: � протува. б. који луша, скиша ио свешу: 
� скитница. 2. (обично у именичкој служби) ж који је HUCKO'i мо
рала, иокварен, неморалан: � курва. 

белотрб јек. бјелотрб, -а, -о који је бело'i Шрбуха. 

белоћа јек. бјелоћа, -ости ж в. белина (1). 

белоуmка јек. бјелоуmка ж ЗООЛ. врсша змије неошровнице 
Tropidonotus natrix, с gBe жуhкасше иолумесечасше мрље на 
врашу, барска змија. 

белоmљива јек. бјелоmљива ж агр. шрновача, Шрношљива. 

белутак јек. бјелутак, -тка М а. МИИ. врсша кремена круино
зрнасше сШрукШуре. б. мањи бео, обао и 'iлаgак камен, облуШак. 
2. в. беоњача. 

белуmав и БЕmуmав јек. бјелуmав и бјЕmуmав, белу
ш(к)аст и белуm(к)аст јек. бјелуm(к)аст и бјелуm(к)аст, -а, 
-о 6.. беличасШ. 

белцат и белцат јек. бјелцат и бјелцат, -а, -о (само уз при
дев "бео" за појачавање његовог значења) сасвим бео, иошиуно 
бео. 

бељ јек. 
'
бйјељ М иар. вунени шкани иокривач, иоњава, 'iубер; 

вунена иросШирка. 

бељење јек. бијељење с 'iл. им og белеши, бијељеши и б(иј)е
лиши. 

бељика јек. бјељика ж бот. geo gрвеша између коре и сржи. 

бена ж тур. разг. буgаласша особа; буgала, луgа; 'iлуиак, 'iлу-
иача. 

бенав, �a, -о в. бенасШ. 

бенавија с иар. оно шшо је бенаво; буgалашшина, луgорија. 

бенавити, БЕшав:Им иесвр. разг. [гл. им. бенављёње с] а. 'ioBopu-
ши 'iлуиосши, буgалашшине, буgалиШи. б. иравиши, чиниши 
'iлуиосШи . •  � се Йравиши се бенасш, луцкасш, ионашаши се као 
бена, луgираши се; иренема'iаши се, ачиши се. 
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бенаво прил. в. бенасillо. 

бенаст, -а, -о нар. буgаласill; iлуйав; сулуg. 

бенасто прил. нар. као бена, буgалаСillО, iлуйаво, сулуgо. 

бенгалски, -а, -о који се OgHOCU на UHgujCKY обласш Бенiал: 
� залив, � тигар. • - ватра, - светлост обојен ЙЛа.м,ен, ваillро.меШ 
у боја.м,а. 

бенд м (ми. -ови) ешл . .мањи .музички инсillру.менillални или 
йреillежно инсillру.менillални сасшав, најчешhе у рок или йой .му
зици. 

бендати, -ам несвр. разг. (некога) обазираillи се на HeKoia, 
обраhаillи йажњу на HeKoia. 

бене, -ета с (ми. 13) бенасillо geille, бенасillа .млаgа особа. 

бенедиктинац, -нца м 1. калуђер каillолиЧКОi pega св . Бене
gUKilla, основаноi у VI. в. 2. врсша ликера. 

бенедиктинка ж калуђерица каillолиЧКОi pega св. БенеgикШа. 

бенедиктински, -а, -о који се OgHocu на бенеgикillинце: � 

ред, � црква. 

бенетало с и м (мн. с) разг. особа која бенеhе, која iовори које
шillа. 

бенетати, бенёћём (бенётам) несвр. разг. iовориillи iлуйосillи, 
буgалашillине, луйеillаillи; наклайаillи, наiважgаillи. 

бенетина ж ayiм. и Йеј. og бена. 

бенефиција и бенефиција ж (обично у мн.) лат. йривилеiи
ја, йовласillица; олакшица: уживати бенефиције. 

бенефициран, -а, -о у изр. бенефицирани (радни) стаж у.ма
њени сillаж за pagHUKe који page на illешкu.м, наЙорнu.м йосло
вu.мa. 

бензен, -ена м хем. в бензол. 

бензин, -ина м хем. (ретко у ми.) лако заЙа.тъива исйарљива 
смеса illечних У1Јьовоgоника која се gобија gесillилацијо.м нафillе 
или уiља и служи као йоiонско iориво за .моШоре са унушра
шњu.м саiоревање.м. • безоловни - бензин из Koia је ogcillpaНJeHo 
олово (као шillеillно за љуgе и живоillиње). лаки - лако исйарљи
ви бензин који служи као разређивач. средљи - бензин који слу
жи за йоiон .моШора. тешки - бензин који се корисши у йроuзвоg
њи боја и лакова. 

бензин ац, -нца м .моШор на бензински Йоiон. 

бензински, -а, -о који се OgHOCU на бензин: � МОТОР, � станица. 

бензол, -ола м хем. безбојан аро.маillични лако исйарљиви и 
заЙа.тъиви уiљовоgоник који се gобија gесillилацијо.м кашрана 
Ka.м,eHoi y'iљa или синШеШски. 

бензолски, -а, -о који се OgHOCU на бензол. 

бенигни, -а, -о лат. мед. gоброhуgан, безойасан (о Шу.морu.ма); 
супр. малигни: � тумор, � израслина. 

бенигно прил. мед. gоброhуgно, безойасно: � се развијати. 

бенигност, -ости ж својсшво oHoia шillо је бениiНО, gоброhуg
носш: � тумора. 

беница ж geм. og бена. 

бенкица (бенкица) ж iopНJU geo gечјеi рубља, кошуљица, блу
зица за бебе која се закойчава Йозаgи. 

бенџо м (ми. с) ешл. муз . .музички жичани инсШру.менШ окру
iлоi шруйа йресвученоi кожо.м, сличан iuillapu. 

бео, бела, -о јек. бијел, бијела, -о (одр. белй јек. БИјелй; комп. 
БG)ељй) (супр. црн) 1. а. којије боје cHeia, .млека и сл.: � марама, 
� цвет, � вуна. б. саiрађен og ка.м,ена шакве боје или окречен 
Шакво.м бојо.м; уойшillе који се белино.м исillиче og cpegUHe, йоза
gUHe: � град, � кула, � кућа, � пут, � облак. в. ceg, йейељасш; 
сребрнасill; сјајан: � коса, � брада; � сребро, � пара; � риба. го 
свеiйлойлав, свешао: девојчица беле косе. д. који је свеiйле, ошво
рене боје у ogHOCY на нешillо Ша.м,не боје исше врсше: � кафа, � ви
но, � рука, � раса, � шаховска фигура. 2. а. свешао, сјајан, бле
шillав; усијан, ужарен: � светлост, � искра, � муња; � железо. б. 
јасан, виgан; свешао, йун свеiйлосillи, обасјан свеiйлошhу: � дан, 

� зора; � југ. 3. фиг. а. чеgан, невин, безiрешан, часillан: � душа. 
б. gобар, йозиillиван у .морално.м смислу (обично уз "црн" као 
супротност): бели и црни богови, � и црна ствар. в. срећан, йри
јашан, yiogaH: � и црни живот, � радост. г. оЙillu.мисillички, ве
gap: � мисао. 4. а. йразан, неисйисан; брисан og сшране цензуре: 
� лист хартије, � лист новина. б. који је без illачака, йразан (о 
Доминама): дупло �. 5. (одр.) сасшавни geo aojegUHUx назива, 
обично боillаничких и зоолошких Шер.мина: � бор, � јасен, � лук, 
� медвед; � мрс, � месо. 6. (одр.) у именичкој служби а. м пол. 1) 
конillрареволуционар; ЙРОillивник ко.мунисillичке револуције. 2) 
GeK) в. бјелаш. б. м онај који је обучен у бели gpec (сЙорШисШа). 
в. м онај који uipa белu.м фиiура.м,а (у шаху). г. с бело оgело, бе
ла ogeha: жена у белом. д. ж мед. в. беона (1). ђ.  с беоњача. е. с бе
ла скра.м,а на језику. ж. с фиг. оно шillо је gобро, йозиillивно, ле
Йо. - И бело и црно у нама живи. • бела кљига в. aog KНJuia. бе
ла крвна зрнца леукоциillи. Бела кућа 1) службена резиgенција 
apegcegHUKa САД у Вашинiillону. 2) apegcegHUK САД са cвoju.м 
најближим сарagницима. бела тачка (точка) спорт . .месШо uзвођења 
јеgанаесillерца у фуgбалу. бела техника елекillрични айараши за 
gо.маhиНСillво (шшеgњаци, фрижиgери, .машине за йрање рубља 
и gp.). бели спорт Шенис. бело или црно, црно или бело йовољно 
или нейовољно, gобро или лоше, лейо или ружно. бело испод нок
та све. бити на белом хлебу чекаillи извршење смршне казне йосле 
uзрицања apecyge; живеillи у очекивању најillежеi; illешко живе
Ши. ни беле не видети нишша не виgеillи; биillи йоillйуно Йијан. ни 
беле (не рећи, проговорити и сл.) ни речи, нишillа (не йроiовори
ши), ни бекнуillи. ни беле ни црне, ни бело ни црно ни лейо ни ру
жно, ни йовољно ни нейовољно, ни ga ни не. ни бело испод нокта 
нишillа, баш нишillа. плести беле нар. биillи ceg, (о)сеgеши, (о)сша
риШи. у по (усред) бела дана ycpeg gaHa, у aogHe; gaНJY; cвu.мa на 
виgику, ga сви виgе. црно на бело найисмено; йоillйуно јасно; са 
CUiYPHu.м gоказu.ма. чувати беле паре за црне дане шillеgеillи (не
ШillО) ga се нађе у невољи. 

беовица ж зоол. врсша слаillковоgне рибе Alburnus lucidus из 
ф. Cyprinidae, сјајна укљева. 

Београд м iлавни ipag Србије (раније и Јуiославије). 

београдски, -а, -о који се OgHoCU на Беоiраg. 

Београђанин м (ми. -ани) сшановник Беоiраgа. 

Београђанка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) сшановница Беоiраgа. 

беона јек. биона ж 1. мед. бела скра.м,а на очu.ма; за.м,уhеНОСill 
очноi сочива, каШаракШа. 2. в. беоњача. 

беоњача и беоњача јек. биоњача и биоњача ж анат. сйољ-
на бела очна ойна, sclera. 

беочуг јек. биочуг м алка, карика. 

беочужић јек. биочужић м geм. og беочуi. 

бепче и бепче, -ета с (мн. 13; з6. им. бепчад ж) geM. и хиЙ. og бе
ба. 

бераљка ж нар. (дат. -ЉЦИ) в. берило. 

берат, -ата м тур. ист. сулillанова йовеља, царски указ, geKpeill 
о u.мeHoвaњu.мa и овлашhењu.ма свешовних или gуховних функ
ционера. 

бератлија м (мн. ж) ист. сйахија или кнез који је йосшављен 
бераillО.м, који је gобио йовласillице бераШо.м. 

бератлијски, -а, -о који се OgHOCU на бераiйлије. 

берач, -ача м (инстр. -ачем) 1. а. онај који бере нешillо (обич
но йлоgове): берачи јабука, берачи памука. б. онај који скуйља 
нешшо, скуЙЉач. 2. найрава или .машина, сйрава за бербу йло
gова: � кукуруза. 

берачица ж 1. женска особа берач (1). 2. в. берач (2). 

берачки, -а, -о који се OgHOCU на бераче. 

берба и берба ж (ген. ми. -бй) 1. а. брање, сакуйљање йлоgо
ва или цвешова, OgH. корисних биљака: ,;." грожђа, � јабука, � ку
куруза, � камилице, � гљива. б. време, сезона брања, сакуйља
ња ЙЛоgова. в. (обично са ознar<ом године брања грожђа) време 
каgје убрано iрожђе, og KOiaje найравЈЬено вино: � 1990. године. 
2. сакуйљање, вађење Mega из кошнице; вре.ме Kaga йчеле носе 
највише Mega. 3. фиг. gобра зараgа, ћар; йрилика за gобру зара
gy. • - соли сакуйљање .морске соли. 
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бербански, -а, -о који се OgHOCU на бербу: � песма. 

бербер м в. бер бер ин. 

Бербер м UPUUagHUK xa.мийlcKe 'ipyue Hapoga у северној Африци. 

берберин м (мн. -ри) тур. онај који се бави бријање.м и шиша-
њем, бријач. 

бербёрка ж 1. женска особа берберин. 2. берберинова жена. 

бербёрница ж берберска раgња, бријачница. 

берберски!, -а, -о који 'се OgHOCU на бербере. 

берберски2, -а, -о који се OgHOCU на Бербере. 

берданка ж вpcйla cйlapиHcKe uушке (названа ао uронала
зачу Берgану). 

берё, береа м в. берейlка. 

берета ж итал. 1. в. береШха. 2. вpcйla uишйlоља ийlалијанске 
Йроизвоgње. 

беретка ж (дат. -тки, ген. мн. -ткй) фр. француска кааа, илийl
ка, обично вунена кааа без шйlийlа и обоgа (обично йlа.мноила
ве боје); уп. берета (1). • плаве беретке .мировне cHa'ie Ујеgињених 
нација. 

берза ж итал. а. ор'iанuзовано йlржишйlе на ко.ме се ао uосеб
Hu.м Uравилu.ма йlp'iyje новцем, вреgноснu.м aaaиpu.мa, йlиuизи
рано.м робо.м и услу'iа.ма; јавна ycйlaHoвa за закључивање бан
карских и йlр'iовачких uослова: новчана �, девизна �, робна �, 
� хартија од вредности, � услуга. б. з'iраgа у којој је с.мешйlена 
йla ycйlaHoвa. • - рада ycйlaHoвa која се бави uосреgовањем у за
UОШЈЬавању незаuослених pagHUKa и ре'iулисањем pagHUx ogHoca. 
ефектна - берза која йlplyje xapйlиja.мa og вреgносйlи и gевиза
.ма. црна - неgоuушйlена, йlajHa йlр'iовина робо.м или валуйlа.ма; 
шверц; gивље йlржишйlе. 

берзански, -а, -о који се ogHOCU на берзу: � курс, � трговац, 
� мешетар, берзански послови. 

берзијанац, -нца м онај који се бави берзанскu.м Uословu.ма. 

берзијански, -а, -о који се ogHOCU на берзијанце. 

берибери, -ија м (малајски) мед. вpcйla авийlа.минозе, болесйl 
која Hacйlaje услеg HegocйlaйlKa вийla.миHa Б 1 У исхрани. 

берил, -ила м грч. мин. вpcйla gpa'io'i ка.мена (берилију.м-алу
.мосиликайl), чији су вapиjeйleйlи зелени c.мapa'ig и илави аква
.марин. 

берилац, -иоца м в.  берач (1). 

берилијум (берйлйј, -ија) м (ми. 0) хем. елеменайl (Ве), лак .ме
йlал из 'ipyue земноалкалних .мейlала, cacйlojaK берила. 

берилијумски, -а, -о који се OgHOCU на берилију.м. 

берило с наарава за брање KpYUHujel воћа, у виgу кесе, ко
йlapицe и сл. на gу'iачкој .мOйlKи. 

берићет м тур. нар. а. gобар аринос илоgова, обилан pog, ле
йlиHa. б. изобиље, обиље. в. фиг. усаех, срећа, HaupegaK; gобийl, 
Kopиcйl. 

берићетан, -тна, -о нар. а. pogaH, uлоgан: � година. б. који go
носи бериhейl, uлоgоносан; који наlовешйlава gобар pog: � киша. 

берићетно прил. нар. а. срећно, усuешно, HaupegHo: срећно и 
�. б. обилно, обилайlО, у изобиљу. 

беркшир, -ира м ен1.леска раса црних свиња (названа ао ен-
· 1.леској аокрајини Беркшир). 

бермет.м нем. вpcйla аро.майlичноl вина; уп. вермут. 

бермуде ж мн. крашке шире uанйlалоне које сежу go колена. 

бермудски, -а, -о у изр. - троугао (трокут) 1) .морска обласйl 
йlpoYlaoHo'i облика у близини Бер.муgских ocйlpвa у којој су заlО
HeйlHo несйlали MHO'iu броgови и авиони. 2) обласйl у којој се не
шйlо 'iуби, за'iонейlно Hecйlaje. 

бернардинац, -нца м 1. кайlолички калуђер pega св. Бернар
ga. 2. заал. раса круаних ааса обучених за саасавање Hacйlpaga
лих алUинисйlа. 

бернардински, -а, �O који се OgHOCU на бернарgинце: � мана
стир, � раса. 

берсаљёр, -ера м итал. upuuagHUK ogpega ийlалијанске uеша
guje, сйlрелац. 

бес јек. бијес м 1. а. велика љyйlњa, 'iнев, japocйl. б. беснило, 
разбеснелосйl, ао.ма.ма; cйlpacйl. в. обесйl, ocиoHocйl. Г. неразу
.ман, apeйlepaH apoxйleв, hеф. д. раскошан живойl, раскош, ра
сиuнишйlво: терати �. 2. нечасйlива сила, вра'i, ђаво. • - би га 
знао? ко би знао. који - ко йlo? шйlа йlo? до беса! go вра'iа! go ђаво
ла! од беса без невоље, без cйlвapHe UОйlребе, из обесйlи. 

беса ж алб. а. заgайlа реч која се c.мaйlpa као cвeйlињa и која 
се .мора оgржайlи, чврсйlа вера: дати бесу. б. УlовоР о .миру или 
apu.миpjy из.међу gве завађене, закрвљене cйlpaHe, из.међу gва 
брайlсйlва или илемена. 

бесавестан јек. бесавјестан, -сна, -о који нема caвecйlи, не
caвecйlaH. 

бесавесник јек. бесавјесник м онај који нема caвecйlи, неса
вecйlaH човек. 

бесавесница јек. бесавјесница ж она која нема caвecйlи, не
савесна женска особа. 

бесавесно јек. бесавјесно прил. без caвecйlи, несавесно. 

бесавесност јек. бесавјесност, -ости ж особина OHOla који је 
бесавесйlан, HecaвecHocйl. 

бесадржајан, -јна, -о који не.ма саgржаја, саgржине, ара
зан; безвреgан: � песма. 

бесадржајно прил. без саgржине, саgржаја, uразно; безвреg-
но. 

бесадржајност, -ости ж особина OHOla шйlо је бесаgржајно, 
безвреgно: � говора, � песме . 

бесан јек. бијесан, -сна, -о (камп. б(ј)еmњй) 1. а. који је обо
лео og беснила, uобеснео: � пас, � лисица. б. који u.мa Hauage лу
gила, луg, cy.мaHYйl, .мaxHийl, ao.мaxHийlao: � човек. 2. а. вео.ма 
љyйl, 'iневан, разјарен. б. који ogaje 'iнев, разјареносйl: � поглед. 
в. обесйlан, осион. г. силовийl, необузgан, ао.ма.ман: � коњ, � ре
ка, � вихор, бесни валови. д. вaйlpeH, cйlpacйlaH, йleмaepa.мeH
йlaH; оgушевљен, разgра'iан: � игра, � коло. 3. који не.милице 
йlроши новац и сл., обесйlан, расиаан; расиuнички: � човек; � 
живот. 4. нар. снажан, кршан, јако развијен: � девојка, � момак 
5. разг. вео.ма gобар, леu, раскошан, скуаоцен и сл.: � одело, � ха
љина, � ауто. • изводити бесне глисте в. aog 1.лисйlа . 

бесан!, -сна м в. бесаница . 

бесан2, -а, -о 1. који је без сна, који се uровоgи без снд: � ноћ. 
2. који не саава, буgан: ходати � по соби. 

бесаница ж несаница, несаавање. 

бесано прил. без сна: провести ноћ �. 

бесаност, -ости ж cйlaњe и особина oHo'ia који је бесан, oHo'ia 
шйlо је бесано, несаница. 

бесвесник јек. бесвјесник м онај који је без cвecйlи, без аа
.мeйlи, неразу.мник. 

бесвесница јек. бесвјесница ж она која је без cвecйlи, без аа
.мeйlи, неразу.мница. 

бесвесно јек. бесвјесно прил. без cвecйlи, у бесвесно.м cйlaњy. 

бесвеснОСТ јек. бесвјесност, -ОСТИ ж cйlaњe oHo'ia којије без 
cвecйlи, бесвесно cйlaњe. 

бесвёст јек. бесвијест ж бесвесно cйlaњe, бесвесносйl. • до бе
свести йpeйlepaHo MHO'iO, јако: играти до бесвести, волети неко
га до бесвести. 

/ 
.бесвестан јек. бесвјестан, -сна, -о 1. а. који је без cвecйlи, 

без разу.ма, бесловесан; неразу.ман: � биће, � животиња; � маса. 
б. који није ари cвecйlи, који је у Hecвecйlи, Hecвecйlици: лежати 
�. г. каракйlерисйlичан за cйlaњe без cвecйlи: � стање, � отупе
лост. 2. којџ, није cвecйlaH својих йосйlуйака, који се йонаша не
разборийlо. 3. uзбезу.мљен, cy.мaHYйl; као � јурити. 

бесвестица јек. бесвјестица ж Hecвecйlицa, Hecвecйl. 

беседа јек. бесједа ж 1. а. 'iовор upeg већи.м скуао.м љуgи у 
свечанu.м и gpy'iu.м Uрилика.ма: одржати беседу. б. црквена йро
Uовеg. 2. раз'iовор; 'iовор, lоворење: чути беседу. • држати беседе 
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разг. gосађиваши т,оворо.м. од кмета и - ир. Йа.меШн,ије се н,е би н,и 
очекивало (каже се за он,от,а који каже или учин,и н,ешшо н,ейро
.мишљен,о). 

беседити јек. бесједити, -йм несвр. [гл. им. -еђёње с] 1. а. gp
жаши бесеgу (1), gржаши т,овор. б. gржаши йройовеgи, т,оворе, 
ЙроЙовеgаШи. 2. разг. а. разт,овараши, ЙричаШи. б. т,овориШи. 

беседица јек. бесједица ж ge.м. og бесеgа. 

беседнii јек. бесједнii, -3., -о који се ogIiocu н,а бесеgу. 

беседнiiк јек. бесједнiiк м он,ај који gржи бесеgу, т,оворн,ик; 
он,ај који лейо т,овори, gобар т,оворн,ик, ораШор. 

беседница јек. бесједница ж жен,ска особа бесеgн,ик. 

беседн:iiчкii јек. бесједнiiчкii, -3., -о који се ogIiocu н,а бесеg
н,ике, својсшвен, бесеgн,ицu.ма: � дар. 

беседн:iiчки јек. бесједн:iiчки прил. на бесеgн,ички н,ачин" као 
бесеgн,ици. 

беседнiimтво јек. бесједнiimтво с бесеgн,ичка, т,оворн,ичка 
вешшин,а, т,оворн,ишшво; решорика; йройовеgн,ичка вешшин,а, 
ЙроЙовеgн,ишШво. 

бесјед- в. бесеg-. 

бескаматнii и бескаматнii, -3., -о који се gaje без ка.маШе, 
без ин,шереса; који н,е goIiocu, н,е gaje ка.машу: � кредит, � зајам. 

бескаматно и бескаматно прил. без ка.маШе, без ин,Шереса. 

бескарактёран, -рна, -о који н,е.ма каракшера, који је рђавот, 
каракшера: � човек 

бескарактёрно прил. без каракшера, рђаво, лоше (у .морал
н,о.м с.мислу): � се понети. 

бескарактерност, -ости ж особин,а он,от,а који је бескаракше-
ран,. 

бесквасан, -сна, -о који је у.мешен, без квас(ц)а: � хлеб. 

бесквасност, -ости ж сшање и особин,а он,от,а шшо је бесквасн,о. 

бескичмен, -а, -о а. који је без кич.ме, који н,е.ма кич.ме. б. 
фиг. који је без чврсшот, убеђења, йовоgЈЬив, бескаракшеран,; йол
шрон,ски: � човек 

бескичменост, -ости ж а. особин,а он,от,а који је бескич.мен" 
он,от,а шшо је бескич.мен,о. б. фиг. н,е.мање свот, уверења, каракше
ра, .мекушшво; бескаракШерн,осШ. 

бескичмењ3.к, -а и бескичмењак, -ака м 1. зоол. у .мн,.: жи
вошиње које н,е.мају кич.ме Evertebrata (у jg.: шаква живоШиња). 
2. фиг. бескаракшеран, човек, бескаракшерн,а особа, слабиn, йо
воgЈЬивац; ЙолШрон,. 

бiюкичмењачкii и бескичмењачкii, -3., -о који се ogIiocu н,а 
бескич.мењаке. 

бескичмењаmтво с в. бескич.мен,осШ (б). 

бескиmан, -шна, -о којије без кише, oCKygaIi y киши, сушан,: 
� лето, � облак, � крај. 

бескиmица ж вре.ме без кише, суша. 

бескиmно прил. OCKygIiO у киши, без кише, сушн,о. 

бескиmност, -ости ж оскуgн,осш У киши, суша. 

бескласан, -сна, -о који н,е.ма класа, који н,ије aogeJbeIi н,а 
класе, сшалеже: � друштво, � друштвени поредак 

бескласност, -ости ж својсшво он,от,а шшо је бескласн,о. 

бескомпромисан и бескомпромисан, -сна, -о који н,е йра
ви ко.мЙро.мисе, н,еЙо.миРЈЬив, н,ейойусt1iJbив; н,ейоколеБЈЬив, og-
лучан,; својсшвен, шаквој особи: � став. 

бескомпромисно и бескомпромисно прил. без икаквот, 
ко.мUро.миса, н,ейоколеБЈЬиво, оgлучн,о. 

бескомпромисност и бескомпромисност, -ости ж особин,q 
он,от,а који је беско.мЙро.мисан" он,от,а шшо је беско.мЙро.мисн,о, н,е
Йо.миРЈЬивосШ, н,ейойусt1iJbивосш, н,еuоколеБЈЬивосш, оgлучн,осш. 

бесконачан и бесконачан, -чна, -о 1. који н,е.ма кон,ца, кра
ја, бескрајан,: � низ. 2. а. от,ро.ман,: � пустиња. б. gут,ошрајан" gyr: 
� извештај, � дискусија. 

бесконачно и бесконачно прил. бескрајн,о; врло .мн,от,о; gyro
шрајн,о, gyro: � дуг; � спор. 

бесконачност и бесконачност, -ости ж својсшво он,от,а шшо 
је бескон,ачн,о, бескрајн,осш; gут,оШрајн,осШ. 

бесконтактнii, -3., -о који се обавЈЬа без кон,шакша, без go
gupa: � масажа. 

бесконфликтнii, -3., -о у ко.ме н,е.ма кон,фликша, сукоба: � 

друштво, � ситуација. 

бесконфликтност, -ости ж својсшво он,от,а шшо је бескон,
фликШн,о. 

бескорисно и бескорисно прил. без икакве корисши, уза
луgн,о: � покушавати (нешто). 

бескорисност и бескорисност, -ости ж својсшво он,от,а који 
је бескорисшан" он,от,а шшо је бескорисн,о. 

бескористан и бескористан, -сна, -о који н,ије og корисши, ко
ји н,е goн,ocu корисши; узалуgан,: � члан друштва; � труд, � посао. 

бескорка ж агр. врсша шикве с .меко.м коро.м, .мисирача, бе
ла бун,gева Cucurbita реро. 

бескрај и бескрај м (инстр. -ем) бескрајан, йросшор, бескрај
н,о йросшран,сшво; бескрајн,осш: у �. 

бескрајан и бескрајан, -јна, -о а. који н,е.ма краја, бескон,а
чан,; от,ро.ман,: � простор, � васиона. б. без бројан, , н,еизбројан" 
.мн,от,обројан,; от,ро.ман" н,еuз.меран,; йрешеран,о велик, йрешеран,о 
gyr: бескрајне муке; � љубав; � свађа. 

бескрајно и бескрајно прил. врло .мн,от,о, н,еиз.мерн,о; врло gy
т,о: � волети некога; � трајати. 

бескрајност, -ости ж својсшво он,от,а шшо је бескрајн,о, беско
н,ачн,осш; н,еиз.мерн,осШ: � низа, � васионе, � пучине. 

бескf)Ван и бескрван, -вна, -о 1. а. који у себи н,е.ма крви; ко
ји н,е.ма у себи gовоЈЬн,о крви, .малокрван,; блеg: � човек; � лице. 
б. фиг. беживошан,; безизразан" н,еизражајан" н,еизразиш: � по
езија; � приказивање. 2. који се врши, gешава без йроливања 
крви: � борба. 

бескрвно и бескрвно прил. а. без крви; фиг. слабо, .млако, 
беживоШн,о. б. без йроливања крви. 

бескрвност и бескрвност, -ости ж сшање и особин,а он,от,а 
шшо је бескрвн,о. 

бескречан, -чна, -о који н,е саgржи креч, кречњак: � зе
мљиште. 

бескрiiлан и бескрилан, -лна, -о (бескрил, -а, -о) а. који н,е
.ма крила. б. фиг. који је без йолеша, елан,а. 

бескрилац, -илца и бескрилац, -лца м зоол. у .мн,.: peg ин,се
каша без крила Apterygota (y jg.: шакав ин,секШ). 

бескрован, -вна, -о а. који н,е.ма крова: � кућа. б. фиг. који н,е
.ма купе; убот" сиро.машан,. 

бескрупулозан и бескрупулозан, -зна, -о који је без скру
йула, безобзиран,. 

бескрупулозно и бескрупулозно прил. без скруйула, без
обзирн,о. 

бескрупулозност, -ости ж особин,а он,от,а који је бескруйуло
зан" он,от,а шшо је бескруйулозн,о. 

бескућан, -ћна, -о који н,е.ма купе, врло сиро.машан" убот,; бес
куnн,ички. 

бескућнiiк м 1. он,ај који н,е.ма купе, који н,е.ма н,икакве u.мo
вин,е, врло сиро.машан, човек, убот,и сиро.мах. 2. скишн,ица, йройа
лица, ЙробисвеШ. 

бескућница ж жен,ска особа бескуnн,ик. 

бескућн:iiчкii, -3., -о који се ogIiocu н,а бескуnн,ике, својсшвен, 
бескуnн,ицu.ма; скишн,ички: � живот. 

бескућнiimтво с сшање он,от,а који је бескуnн,ик; бескуnн,ич
ки н,ачин, живоша, бескуnн,ички живоШ. 

бескућно прил. као бескуnн,ик; скиШн,ички. 

бескућност, -ости ж сшање и особин,а он,от,а који је бескуnан" 
бескуnн,ишШво. 
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бесловесан и бесловесан, -сна, -о CТRЊ. а. који нема разума, 
неразуман; iлуй, блесав: � животиња, � створ. б. који изража
ва неразумносш, блесавосш; безизразан: � поглед. 

бесловесник и бесловесник м бесловесан човек, iлуЙак. 

бесловесница и бесловесница ж бесловесна женска особа, 
iлуЙача. 

бесловеснИчки и бесловеснИчки, -а, -о који се ogHocu на 
бесловеснике, својсшвен бесловесницима, iлуЙ. 

бесловесно и бесловесно прил. неразумно; iлуйо, блесаво: 
� љубити. 

бесловесност и бесловесност, -ости ж сшање и особина оно
"ia који је бесловесан, неразумносш; iлуйавосш, блесавосШ. 

бесмисао (бесмйсао), -сла м бесмисленосш, бесмислица, ай
cypg. • ДО бесмисла бесмислено gy"io; неразумно gy"io; йрешерано, 
йреко сваке мере. 

бесмислен, -а, -о 1. који је у суйрошносши са зgравим разу
мом, који је без икакво"i смисла, неразуман, неоснован: бесми
слене речи, � поступак, � женидба. 2. нело"iичан, aacypgaH; не
cxвail1љив, необјашњив: � реченица. 3. који нема никакво"i зна
чаја, безначајан, безвреgан; корисшан: � разговор, бесмислена 
правила. 4. бесциљан, йразан: бесмислени живот. 

бесмислено прил. 1. без икакво"i смисла, неразумно: � гово
рити. 2. нелО"iично, aacypgHo; Hecxвail1љивo, необјашњиво: � зву
чати. 

бесмисленост, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је бесмислено; оно 
шшо је бесмислено, aacypg, нонсенс, бесмислица. 

бесмислица ж оно шшо је бесмислено, шшо нема смисла, бе
смислена реч, бесмислен йосшуйак и СЛ.; iлуйосш. 

бесмртан, -тна, -о 1. који не умире, који вечно шраје, вечиш; 
фиг. који има шрајну, нейролазну вреgносш, значај, славан, не
забораван: � човек, � дело. 2. разг. врло усйео, gобар; уп. стра
шан: � виц. 

бесмртник м онај који је бесмршан; славан човек, великан. 

бесмртница ж она која је бесмршна; славна жена. 

бесмртнИчки, -а, -о који се OgHOCU на бесмршнике, својсшвен 
бесмршницима, нейролазан: � слава. 

бесмртно прил. за вечиша времена; шрајно; славно, нейро
лазно. 

бесмртност, -ости ж својсшво oHo"ia који је бесмршан, oHo"ia 
шшо је бесмршно; вечиша, шрајна, нейролазна вреgносш, слава: 
� душе, � дела. 

беснежан јек. бесњежан, -жна, -о који је без cHe"ia: � зима. 

беснети, -НЙМ јек. бјесњети, бјеснЙм несвр. 1. оболеваши og 
беснила. 2. а. влаgаши се као бесан, йомаман, луg, биши изван 
себе og срџбе, "iнева; йраскаши, викаши, ЙсоваШи. б. йонашаши 
се обесно, осионо, махнишаши, луgоваШи. 3. живеши разузgано, 
раскалашно, расийнички, расиЙаШи. 4. фиг. иСЙОЈЬаваши се у 
свој силини, биши у йуномјеку (нЙр. о олуји, веШру). 

бесник јек. бјесник, -Ика м онај који је бесан, који бесни, ко
ји је ЙомахниШао. 

беснило јек. бјеснило с 1. а. мед. и вет. вирусно оБОЈЬење жи
вошиња (обично KOg йаса, вукова, лисица и мачака), које може 

. ga се йренесе и на човека yjegoM бесне живошиње, йроузрокујуhи 
велику разgраженосш и йоремеhеносш ума. б. умна йоремеће
носш, луguло, йомама; насшуй крајње разgраженосши у луgи
лу. 2. а. йрешерана ЈЬушња, "iнев, јаросШ. б. обесш, осионосш; на
сиље. в. йрохшев за којим нема сшварне йошребе, hеф, обесШ. 3. 
фиг. силина, жесшина: � олује. 

бесница јек. бјесница ж она која је бесна, која бесни, која је 
ЙомахниШала. 

бесно јек. бијесно прил. као бесан, "iневно, ЈЬушишо; вашрено, 
жесшоко, силно; необузgано: � изјурити из собе, � повикати; � 
наваљивати. 

беснуља јек. бјеснуља ж разг. обесна женска особа. 

бесњежан в. беснежан. 

бесолица ж неgосшашак соли, оскуgица у соли; фиг. беgа, си
ромашf1lво. 

бесомучан јек. бјесомучан, -чна, -о 1. који болује og бесни
ла, бесан; луg, сумануш, йомахнишао; йомаман, йобеснео, "iopo
aagaH. 2. жесшок, силан, силовиil1, необузgан, сшрашан: � ве
тар, � напад. 

бесомучник јек. бјесомучник м 1. онај који је бесомучан, 
луg, сумануш човек, умоболник, луgак, безумник. 2. разјарен, 
йомахнишао човек. 

бесомучница јек. бјесомучница ж 1. бесомучна, сумануша 
женска особа, умоболница, луgакиња, безумница. 2. разјарена, 
йомахнишала женска особа. 

бесомучно јек. бјесомучно прил. на бесомучан начин. 1. йо
беснело, суманушо; йомамно, "iopoaagHo. 2. жесшоко, силно, си
ловишо, необузgано; сШрашно. 

бесомучност јек. бјесомучност, -ости ж сшање и особина 
oHo"ia који је бесомучан, oHo"ia шшо је бесомучно. 1. беснило, су
манушосш, ЙомахниШалосШ. 2. жесшина, силина, силовишосш, 
необузgаносШ. 

беспарица ж разг. оскуgица у йарама, у новцу. 

беспартијски, -а, -о а. који нема йаршија, сШранака. б. йар
шијски HeoapegeJbeH, неЙрисШрасШан. 

бесперспективан, -вна, -о који нема йерсйекшиве; који не
ма изiлеgа на усйех, безизiлеgан: � посао, � индустрија. 

бесперспективно прил. без йерсйекшиве; узалуgно: � поку
шавати нешто. 

бесперспективност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је бесйер
сйекшивно, лоши изiлеgи на усйех, узалуgносШ. 

бесплански, -а, -о који се pagu без йлана, насумце, нейлан
ски: � рад. 

бесплански прил. без йлана; насумце, нейлански: � радити 
нешто. 

бесплатан, -тна, -о који се не йлаhа; који се gобија без йла
ћања, џабе: � улазница, � превоз, � стан, � школовање. 

бесплатно прил. а. не gобијајуhи йлашу, без йлаше: � ради
ти. б. не йлаhајуhи, баgава, џабе: добити �. 

бесплатност, -ости ж бесйлашно gобијање или осшваривање 
нече"iа: � ШRоловања. 

бесплодан, -дна, -о 1. а. који не gaje, не gOHOCU йлоgа, нейло
gaH, јалов: � земљиmте, � воћка. б. који нема aopoga, који је без 
aopoga, без gеце: � брак. в. фиг. који не gOHOCU камаше (о новцу). 
2. фиг. који не gOHOCU корисши, бескорисшан, некорисшан; узалу
gaH: � посао. 

бесплодно прил. без йлоgа; узалуgно, без резулшаша: � ра
дити. 

бесплодност, -ости ж сшање и својсшво oHo"ia шшо је бесйлоg
но: � земљишта; � брака; � посла. 

бесповратан и бесповратан, -тна, -о в. нейоврашан: � за-
јам, � помоћ. 

бесповратно и бесповратно прил. в. неЙовраШно. 

бесповратност и бесповратност, -ости ж в. неЙовраШносШ. 

беспоговоран и беспоговоран, -рна, -о који се йрихваша и 
извршава без йо"iовора, йри"iовора: � наредба. 

беспоговорно и беспоговорно прил. без йо"iовора, йослу
шно: � саслymати наредбу. 

бесполан, -лна, -о 1. биол. а. који је без йола, без йолних og
лика; који нема йолних op"iaHa: � биће. б. који није йосши"iнуш, 
осшварен йолним йушем: � зачеће. 2. који се не OgHOCU на йол
ну, сексуал

.
ну ЈЬубав, неерошски: � љубав. 

бесполетан, -тна, -о који је без йолеша, елана, без оgушевЈЬе
ња. - Лира моја често беше . . .  бесполетна (М. Шапчанин). 

бесполно прил. бесйолним йушем, на бесйолан начин: � за
чети. 

бесполност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је бесЙолно. 
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беспомоћан и беспомоћан, -ћна, -о а. -који не .може сам се
би ga Йо.моУне; -који је без Mohu, без снаУе, He.мohaH, слаб, неја-к. 
б. -који је без aoMohu, без зашШиШе. в. -који оgражава He.мoh: -
запомагање. г. у -ко.ме се не .може Hahu aoMoh, безизлазан: - по
ложај. 

беспомоћно и БЕюпомоћно прил. без aoMohu, He.мohHO; без
излазно, очајнич-ки: - дозивати. 

беспомоћност и БЕюпомоћност, -ости ж сшање и особина 
оноУа -који је бесЙо.моhан, оноУа шшо је бесйо.моhно, He.мoh. 

беспорочан, -чна, -о -који је без йоро-ка, нейорочан, часшан, 
исйраван: - служба. 

беспорочно прил. без йоро-ка, неЙорочно. 

беспорочност, -ости ж особина оноУа -који је бесйорочан, не
йорочносш. 

беспослен, -а, -о 1. -који не pagu ни-ка-кав йосао, -који није за
узеш Йосло.м, gо-кон, залуgан. 2. -који је без зайослења, незайо
слен. • - поп и јариће крсти (крштава) онај -који је gо-кон, бави се 
бес-кориснu.м и 'iлуЙu.м сШварu.ма. 

беспослено прил. бесйосличеhи, не pagehu нишша, gо-коно, 
залуgно: седети -. 

беспосленост, -ости ж сшање оноУа -који је бесйослен, gо-ко
носш, залуgносШ. 

беспослењак, -ака м в. бесЙосличар. 

беспослица ж 1. а. бесйосличење, Hepag, hea-кШивносШ. б. 
вре.ме у -које се не pagu, gо-колица; gан'iуба. 2. не.мање, несшашица 
йосла, незаЙосленосШ. 3. оно шшо је безначајно, безначајна 
сшвар, сишница, шричарија; 'iлуйосш, буgалашшина, бес.мислица. 

беспосличар м (инстр. -ом И -ем) а. онај -који бесйосличи, -ко
ји не pagu ни-ка-кав йосао, нераgни-к, залуgни-к, gан'iуба. б. онај 
-који не.ма ни-ка-квоУ занu.мања; незайослен чове-к. 

беспосличарити, -Ич3.рйм несвр. [гл. им. беспосличарёње с] в. 
бесЙосличиШи. 

беспосличарка ж женс-ка особа бесйосличар. 

беспосличарски, -3., -о -који се OgHOCU на бесйосличаре, свој
сшвен бесЙосличарu.ма, нераgнич-ки. 

беспосличарски прил. на бесйосличарс-ки начин, -као бесйо
сличари, gан'iубно, бесЙослено. 

беспосличити, -йм несвр. [гл. им. беспосличёње с] йровоgиши 
вре.ме у Hepagy, не раgиши нишша, залуgничиши, gаН'iубиШи. 

беспотребан, -бна, -о в. неЙоШребан. 

беспотребно прил. в. неЙоШребно. 

беспотребност, -ости ж в. неЙоШребносШ. 

беспоmтёдан и беспоmтедан, -дна, -о -који ни-коУ не шшеgи, 
не йошшеђује, -који не.ма обзира ни Йре.ма -ко.ме, безобзиран, не
.милосрgан, суров: - борба. 

беспоmтёдно и беспоmтедно прил. не шшеgеhи ни-коУ, без
обзирно, не.милосрgно: - се борити. 

беспоmтёдност и беспоmтедност, -ости ж својсшво оноУа 
шшо је бесйошшеgно, безобзирносш, не.милосрgносШ. 

бесправан и бесправан, -вна, -о а. -који се не заснива на 
йраву, -који не.ма йравноУ основа, неза-кониш, йрошивза-кониш: 
- власт, - градња. б. у -ко.ме се не йошшују йравни йройиси, за-
-кони: - држава. 

бесправље и бесправље с бесйравно сшање, бесuравносш, не
за-конишосш; бесuраван uоложај, обесuрављеносш: политичко -. 

бесправно и бесправно прил. uрошив йравних йройиса, не
за-конишо: - се уселити у стан. 

бесправност и бесправност, -ости ж бесuравно сшање, бес
йравље, неза-конишосш; обесuрављеносШ. 

беспредметан, -тна, -о -који не.ма основа, неоснован, безраз
ложан; неuошребан, излишан: - свађа, - замерка. 

беспредметно прил. неосновано, безразложно; сувишно, из
лишно, неUоШребно. - Беспредметно је о томе расправљати. 

беспредметност, -ости ж својсшво оноУа шшо је бесuреg.меШ
но, неоснованосш, безразложносш; неuошребносш, излишносШ. 

беспредрасудан и беспредрасудан, -дна, -о -који је без 
upegpacyga, -који не.ма upegpacyga. 

беспредрасудно и беспредрасудно прил. без upegpacyga. 

беспредрасудност и беспредрасудност, -ости ж својсшво 
оноУа -који је бесuреgрасуgан. 

беспрекидан и беспрекидан, -дна, -о -који се не йре-киgа, 
-који се врши без uре-киgа, -који не uресшаје, нейре-киgан, сшалан: 
- борба. 

беспрекидно и беспрекИдно прил. без йре-киgа, неuре-киgно, 
сшално, неЙресШано. 

беспрекидност и беспрекидност, -ости ж нейре-киgносш, 
неUресШаносШ. 

беспрекоран и беспрекоран ек. и јек., јек. И беспријеко
ран, -рна, -о -који је без замер-ке, без uо'iреш-ке, исйраван; савр
шен: - владање, - чистоћа, - лепота. 

беспрекорно и беспрекорно ек. и јек., јек. И беспријекор
но прил. без замер-ке, без йо'iреш-ке, исйравно; савршено: изгледа
ти -, певати -. 

беспрекорност и беспрекорност ек. и јек., јек. И бесприје
корност, -ости ж својсшво оноУа -који је бесйре-коран, оноУа шшо 
је бесйре-корно, савршеносш, савршенсШво. 

беспризоран и беспризоран, -рна, -о рус. 1. а. -који је без 
наgзора и сшарања роgишеља или сшарашеља, наuушшен: - де
чак б. -крајње HeypegaH, с-кишнич-ки: - живот. 2. (одр.) (у им. слу
жби) м бесuризорно, наuушшено gеше, бесUризорни-к. 

беСПРИЗ0РНИК и беСПРИЗ0РНИК м gеше без наgзора и сша
рања роgишеља, сшарашеља, наuушшено, заuушшено gеШе. 

беспријекор- в. бесUре-кор". 

беспрИмеранјек. беспримјеран, -рна, -о -ко.ме не.маравна, 
изузешан (у UозиШивно.м или не'iаШивно.м с.мислу), ненag.машан, 
јеgинсшвен: - залагање, - храброст, - дрскост, - крађа. 

беспримерно јек. беспримјерно прил. изванреgно, изузеш-
но, ненаg.машно, јеgинсшвено: - пожртвован, - дрзак. 

беспримерност јек. беспримјерност, -ости ж изузешносш, 
ненаg.машносШ. 

беспринципијёлан, -лна, -о -који се не gржи йринцийа, не
gослеgан; -који није заснован на йpиHцийu.мa, неначелан: - став. 

беспринципијёлно прил. без йринцийа, неgослеgно. 

беспринципијелност, -ости ж својсшво оноУа шшо је бес
uринциUијелно. 

беспутан, -тна, -о 1. -који је без uуша; ос-куgан у uушевu.ма; 
шеш-ко upoxogaH, HeupoxogaH, нейрисшуuачан: - планина. 2. фиг. 
-који је без оgређено'i йравца, циља, бесциљан, бес.мислен; узалу
gaH, бес-корисшан: - дискусија. 

беспутица ж в. бесUуhе. 

беспутно прил. 1. шеш-ко upoxogHO, HeupoxogHo, неuрисшуuач
но. 2. фиг. без оgређено'i циља, бесциљно, бес.мислено; узалуgно, 
бес-корисно. 

беспутност, -ости ж 1. неuрохоgносш, неUрисШуUачносШ. 2. 
фиг. бесциљносш, бес.мисленосШ; узалуgносш, бес-корисносШ. 

беспуће и беспуће с 1. -крај, upegeo без йушева; шеш-ко йро
xogaH, HeupoxogaH -крај, Шерен. 2. фиг. а. безизлазно сшање, gез
оријеншисаносш, Uо.меШња; луШање. б. uо'iрешан uуш, сшранuу
шица; засшрањеносш, заблуgелосш; развраШ. 

бесраман, -мна, -о а. -који не.ма срама, сшиgа, бесшиgан; без
очан, безобзиран: - човек б. -који изазива ocehaНJe срама, срамо
шан, не.моралан: - песма, - поступак. 

бесрамник м бесраман, бесшиgан чове-к, бесшиgни-к, йо-ква
рења-к. 

бесрамница ж бесрамна, бесшиgна женс-ка особа, бесшиg
ница, Йо-квареница. 

бесрамнИчки, -3., -о бесраман, бесШиgан. 
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бесрамнИчки прил. бесра...м,но, бесШиgно. 

бесрамно прил. без сра...м,а, бесшиgно; безочно, безобзирно; 
сра...м,оШно, немора.лно: � лагати. 

бесрамност и бесрамност, -ости ж бесшиgносш, безочносш, 
безобзирносш; немора.лносш, ЙоквареносШ. 

бестежйнскй, -а, -о у изр. - стање физ. оgсусшво gејсшва 'ра
вишације на шела, сшање шела у ко.ме на њеiа не gелује ipaeu
Шација. 

бестелесан и бестелесан јек. бестјелесан и бестјелесан, 
сна, -о а. који нема шела, немаШерија.лан, gyxoeaH: � биће. б. 
gyxoeaH, йроgуховљен: � љубав. 

бестелесно и бестелесно јек. бестјелесно и бестјелесно 
прил. флуиgно, вазgушасшо; вео.ма нежно, Йрефињено. 

бестелесност и бестелесност јек. бестјелесност и бестје
лесност, -ости ж својсшво OHoia шшо је бесшелесно, немашери
ја.лносШ. 

бестемёљан, -љна, -о а. који је без Ше.меља, без основе. б. 
фиг. неоснован, безразложан, HeoapaegaH. 

бестемёљно прил. неосновано, HeoapaegaHo, безразложно. 

бестемељност, -ости ж неоснованосш, неоЙравgаносШ. 

бестйдан и бестйдан, -дна, -о који нема сшиgа; сра...м,ан, без-
очан, безобразан. 

бестЙДнйк М бесшиgан, бесра...м,ан човек, безочник, безобра
зник. 

бестЙДница ж бесшиgна, бесра...м,на женска особа, безочни
ца, безобразни ца. 

бестйднИчкй, -а, -о који се OgHOCU на бесшиgнике, својсшвен 
бесШиgницu.ма, бесшиgан, сра...м,ан. 

бестйднйчки прил. в. беСШиgно. 

бестйдно и бестйдно прил. без сшиgа, без сра...м,а, сра...м,но, 
безочно, безобразно. 

бестйдност и бестидност, -ости ж својсшво OHoia који је бе
сшиgан, OHoia шшо је бесшиgно, безочносШ. 

бестија ж лат. разг. (вар. беmтија) 1. живошиња, обично ойа
ка, зла; звер, скоШ. 2. пеј. особа са живоШињскu.м особина...м,а, ин
сШинкШu.ма. 

бестијалан, -лна, -о разг. који u.мa живошињске особине, ко
ји је као у живошиње, живошињски, зверски, свирей, окрушан, 
суров, gивљачки. 

бестијално ПРИЛ. разг. живошињски, зверски, свирейо, окруш
но, сурово, gивљачки. 

бестијалност, -ости ж особина OHoia који је бесШија.лан, оно
ia шшо је бесШија.лно, зверсшво, свирейосш, окрушносш, суро
восш, gивљашШво. 

бестијати, -ам несвр. нар. йравиши, чиниши 'iлуйосши, буgа
лашшине, буgа.лиШи. 

бестјелес- в. бесШелес�. 

бестраг М в. бесШраiија. • отићи у - йройасши, несШаШи. у � 
без Шраiа. 

бестрага ПРИЛ. l. а. незнано Kyg: побећи �. б. вео.ма gа.леко. 
2. нейоврашно, йошйуно, cacвu.м: нестати �. 3. (у служби узвика) 

. go epaia, go ђавола. • - ти глава ugu go ђавола. иди - нек ше не
.ма, несшани, iуби се. отићи - йройасши, несШаШи. 

бестрагија ж а. вео.ма gа.лек крај; gа.лек и забачен нейознаш 
крај. б. Heйoвpaiй, неgођија. • у 6естрагију (ићи, отићи) 1) врло 
gа.леко, у бели свеш, незнано Kyga. 2) у нейовраш (иnи, ошиnи), 
несшаши, несшајаши, йройасши, ЙроЙаgаШи. 

бестрв М у изр. у - разг. бесшраiа, незнано Kyg, врло gа.леко. 

бестселер и бестселер М енгл. књиiа за којо.м влаgа велико 
иншересовање и која се gобро apogaje. 

бесубјекатскй, -а, -о ЛИНГВ. који нема субјекша: .� реченица. 

бесформан, -мна, -о који је без фор.ме, без облика, безобли
чан, а...м,орфан. 

бесформност, -ости ж сшање и особина OHOia шшо је бес
фор.мно, безобличносш, а...м,орфносШ. 

бесхлебан јек. бесхљебан, -бна, -о који је без хлеба; у ко.ме 
нема хлеба, хране: � земља, � крај . 

бесхлебица јек. бесхљебица ж оскуgица у хлебу, у храни; 
време Kag влаgа 'iлаg. 

бесцаринскй, -а, -о а. у којем се не йлаnа царина: � зона. б. 
који не йоgлеже йлаnању царине, ослобођен царине: � увоз. 

бесцветан јек. бесцвјетан, -тна, -о бат. који је без цвеша (о 
биљци). 

бесцветница јек. бесцвјетница ж бат. у .мн.: биљке које не
.мају цвеша Cryptogamae (у jg.: шаква биљка). 

бесцен јек. бесцјен, -а, -о 1. који се не .може йроцениши, који 
је неоцењиве вреgносши, нейроцењив, йрешерано скуй, скуйоцен, 
gраiоцен. 2. који је врло .ма.ле вреgносши, ogeen јефшин: � рад. 

бесцёње јек. бесцјёње с врло ниска цена. • у � врло јефши
но, буgзашШо. 

бесцйљан, -љна, -о који нема циља, сврхе; бес.мислен, уза
луgан: � посао, � рат, � путовање. 

бесцйљно ПРИЛ. без циља, без сврхе, бес.мислено, уза.луgно: � 
лутати. 

бесциљност, -ости ж својсшво OHoia шшо је бесциљно, бес.ми
сленосш, уза.луgносШ: � путовања. 

бета ж gpyio слово iрчке азбуке (8), које служи за означавање 
.маШе.маШичких и физичких Йој.мова (нйр. беша зраци, беша че
сшице, беша функција). 

бетатрон М ГрЧ. акцелерашор за убрзавање елекшрона Йо.мо
nу расшуnеi .маiнеШскоi йоља у кружној ЙуШањи. 

бетон, -она М (ми. 0) фр. шврgи iрађевински .маШерија.л који 
се gобија .мешањем це.менШа, шљунка, йеска и eoge: меmати �, 
правити �. • армирани - бешон йрошкан iвозgенu.м, челичнu.м 
шиЙка...м,а. преднапрегнути - бешон који се Йосебнu.м ЙосШуЙко.м 
goeogu у найонско, найреiнушо сшање йре Heio шшо консшрукци
ја gобије оЙШереnење. 

бетонирати, -онйрам свр. и несвр. йосшавиши, йосшављаши 
бешон у iрађењу или ка.лgр.мисању, обложиши, облаiаши, йре
кри(ва)ши беШоно.м: � зидове, � тунел. 

бетонирац, -рца MpagHUK који pagu на беШонирању. 

бетонскй, -а, -о који се OgHOCU на бешон, који је og бешона: � 
зид, � плоча. 

бетоњёрка ж фабрика бешонских Йреg.меШа. 

бећар, -ара М тур. 1. разг. а. неожењен човек, .мо.мак, нежења, 
човек без Йороgице. б. весељак, лола, бекрија. 2. ист. војник на
ја...м,ник, gобровољац у Прво.м срЙско.м усШанку. 

бећарац, -рца М 1. весела Йес.ма, која се обично сасшоји og 
gесешерачоi gисшиха; .мелоgија која йраши шу Йес.му: певати бе
ћарце. 2. коло које се uipa уз .мелоgију бепар ца (1). 

бећарија ж зб. беnари. 

бећарина ж (М) (ми. ж) ayz.м. и Йеј. og бепар. 

бећарити (се), бећарйм (се) несвр. нар. живеши као бепар, 
йровоgиши беnарски живоiй, биши бепар, .мо.мковаШи; живеши 
беnарски, йlювоgиши се као бекрија. 

бећарскй, -а, �O који се OgHOCU на беnаре, својсшвен беnари
.ма, бекријски: � живот . 

бећарски ПрИЛ. на беnарски начин, као бепар, бекријски: жи
;В�'1:'J! �. 

бећарство с беnарски живош, .мо.мковање. 

бећаруmа ж нар. она која живи беnарскu.м живоШо.м, жен-
ска особа весељак; раска.лашна жена. 

бехар, -ара М тур . цвеш(ови) на воnка...м,а. 

бехарати, -ам несвр. тур . цвешаши (о воnка...м,а). 

бечити, бечйм несвр. [гл. ИМ. бечёње с] (обично у изр. - очи) 
iлеgаши широко ошворених очију, 'iлеgаши разроiачено, зачуђе
но, забезекнуШо. 8 ""  се 'iлеgаши раширенuх, разроiачених очију. 
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Бечлија М (ми. ж) сшановник Беча. 

Бечлйјка ж сшановница Беча. 

бечкй, -3., -о који се ogHoCU на Беч (f.лавни lpag Аусшрије): � 

саобраћај. 

беџ, беџа М (ми. беџеви) енгл. значка са HeKu.м сu.мболом, че
сшо везанu.м за акшуелне gОlађаје или оgређену личносШ. 

беmавнй, -3., -о који нема шава на сйоју, cЙojeвu.мa: � цев. 

беmамел М фр. КУВ. врсша lусшоl белоl соса og маслаца, бра
шна, млека или Йавлаке. 

беmика1 ж (дат. -ици) лат. а. анат. ойнасша кеса, мехур у opla
низму човека и неких живошиња која служи за сакуй.тЬање шеч
носши, вазgуха и gp.: мокраћна �, жучна �, рибља �. б. осуше
на ойна og шаквоl мехура. 

беmика2 ж (дат. -ици) ТУР. нар. в. колевка (1). 

беmичица ж geм. og бешика. 

беmичнй, -3., -о који се OgHOCU на бешикуl: � 
ЗИД, 

� опна. 

беmтија ж в. бесШија. 

беmћутан, -тна, -о безосеnајан, Heocefi1.Jъив за йашње gpylo
la, равноgушан, хлаgан. 

беmћутно прил. Heocefi1.Jъивo, безосеnајно; равноgушно. 

беmћутност, -ости ж особина oHola који је бешnушан, oHola 
шшо је бешnуШно. 

беmуман, -мна, -о који је без шума, који не йроизвоgи шум, 
cacвu.м ших; у коме нема шума: бешумни вентилатор, � лет; � 

мрак. 

беmумно прил. нечујно, шихо: � отићи. 

беmумност, -ости ж сшање и особина oHola шшо је бешумно. 

беmчаснйк М бешчасшан, нечасшан, нейошшен човек, ХУЈЬа; 
бесШиgник. 

беmчасница ж бешчасна, нейошil1ена женска особа; бесшиg
ница. 

беmчасничкй, -3., -о који се OgHOCU на бешчаснике, својсшвен 
бешчасницu.ма, бешчасшан, неЙошШен. 

беmчаснички прил. нечасно, нейошшено; срамно. 

беmчастан, -сна, -о који је без часши, нечасшан, нейошшен; 
срамошан: � човек; � дело. 

беmчастити, -йм несвр. [гл. ИМ. бешчашћёње с] а. наноси ши 
(некоме, нечему) срамошу, срамошиши, скрнавиши: � светињу. 
б. оgузu.маши (gевојци) часш, невиносш: � девојке. 

бешчаmће и беmчаmће с оgсусшво, немање часши, неча
сносш, срамоша; нечасно gело, нечасшан ЙосШуЙак. 

биандрија ж ГРЧ.-лат. исшовремена брачна веза жене с gва 
мушкарца. 

бибер М (ми. 0) тур. бот. шройска gрвенасша йузавица poga Pi
per из ф. Piperaceae, чији се зрнасши йлоg уйошреБЈЬава као за
чин; йлоg ше БUJbке; йрах gобијен шуцањем шоlа ЙЛоgа. 

биберити, -йм (биберисати, -ишём) несвр. сшавЈЬаши бибер (у 
јело), зачињаваши, йосийаши бибером: � супу. 

биберница и биберњача ж cygun у коме се gржи бибер. 

биберов, -а, -о који се OgHOCU на бибер, који је og бибера: � 

зрно. 

библизам, -зма М ГрЧ. библијска реч, библијски израз. 

Библија ж ГрЧ. Свешо йисмо, збирка основних сйиса хри
шnанске и јеврејске релиlије, коју сачињавају Сшари и Нови за
веШ. • стар као - разг. веома сШар. 

библйјскй, -3., -о који се ogHocu на Библију: � текст, � стил. 
• - папир, - хартија сйецијални врло шанки безgрвни ЙаЙир. 

библйјски прил. на библијски начин, библијскu.м сШилом. 

библио-грЧ. йрви geo сложеница који значи 'који се OgHOCU на 
KНJule, књижни': библиографија, библиоманија, библиофил итд. 

библиограф М сшручњак за библиОlрафију, сасшавЈЬач би
блиОlрафије. 

библиографија ж грч. 1. сшручно сасшавЈЬен йойис KНJula, 
OgH. раgова из jegHe или више научних, књижевних или gpylux 
lpaHa; йойис gела о неком йреgмешу, личносши и сл. 2. наука ко
ја се бави сасшавЈЬањем библиОlрафије (1). 

библиографскй, -3., -о који се OgHOCU на библиОlрафију: � 

одсек 

библиологија ж грч. наука о KНJulaмa и библиоШекама. 

библиоман, -а и библиоман, -ана М онај који u.мa сшрасш 
за скуй.тЬањем и йосеgовањем KНJula. 

библиоманија ж грч. болесна сшрасш за Йрикуй.тЬањем и йо
сеgовањем KНJula. 

библиотека ж (дат. -еци) грч. а. веnа збирка сређених KНJula 
и рукойиса, књижница. б. усшанова и зlраgа или йросшорија у 
којој је она смешшена и 1ge се чишају KНJule. в. колекција, збир
ка изgања оgређене врсше KНJula: � страних писаца. г. орман у 
коме су смешшене KНJule. 

библиотекар, -ара М (инстр. -аром и -арем) сшручњак за ру
ковање библиошеком, књижничар. 

библиотекарка (библиотекарица) ж женска особа библио
шекар, књижничарка. 

библиотекарскй, -3., -о који се OgHOCU на библиошекаре и 
библиошекарсшво, књижничарски: � школа. 

библиотекарство с скуй научних gисцийлина које се баве 
ЙиcaHu.м и шШамЙанu.м KНJulaмa; библиошекарски йослови, би
блиошекарска сшрука, књижничарсШво. 

библиотечкй (библиотёчнй), -3., -о који се OgHOCU на библи
ошеку: � фонд, � орман. 

библиофил, -а и библиофйл, -ила М грч. ЈЬубишеЈЬ KНJula, 
сшрасшан скуй.тЬач KНJula (обично решких и лейо оЙремљених). 

библиофилија ж грч. ЈЬубав йрема KНJulaмa. 

библиофйлскй, -3., -о који се OgHOCU на библиофиле: � из
дање. 

бивак, -ака М фр. вој. йривремени војнички лоlор у apupogu 
aog шаШорu.ма, u.мЙровизованu.м заклонu.ма или без њих. 

биваковати, -кујём несвр. боравиши у биваку, лоlороваШи. 

бивалентан, -тна, -о лат. в. gвоваленШан. 

бивалйmте с йребивалишше, боравишШе. 

бивати, бивам несвр. (уп. бити2). 1. биши с времена на време, 
биши више йуша, у више махова. - У таквим приликама бивао 
је нервозан. 2. gоlађаши се, gешаваши се, збиваши се. - Тако то 
обично бива. 3. йосшојаши, еlзисшираши, биши сшално йрису
шан; сшално биши, ШрајаШи. 4. йровоgиши време, бавиши се, йре
биваши, боравиши, сШановаШи. 5. йосшајаши, йочињаши биши; 
насШајаШи. - Глас му биваше све тиши. 6. (само у 3. л. јд. през., 
обично одрично) Molyneje, у pegy је. - Што не бива, не бива. 

бивачнй, -3., -о који се ogHOCU на бивак. 

биво, -ола М зоол. pog gивЈЬих lовеgа Bubalus; gylux, чесшо йо-
вијених роlова. 

биволић М geм. og биво. 

биволица ж женка бивола. 

бивблче, -ета с (супл. ми. БИволчићи М) млagунче бивола. 

биволчина ж aylм. и Йеј. og биво. 

бивољй, -3., -ё који се OgHOCU на бивола, на биволе: � кожа, � 

рог. 

бивствен, -а, -о који се OgHOCU на бивсшво; биШан. 

бивствено прил. бишно, сушШински. 

бивство с 1. биfi1, сушшина, есенција. 2. йосшојање, еiзисшен
ција. 

бивствовати, бивствујём несвр. йосшојаши; биши, еlзисши
раши; живеШи. 
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бпвши, -а, -ё  ранији, некаgаШНЈи, uређаШНЈи: � председник, 
� република. • - човек разг. човек који је uресшао ga значи не
шшо за gрушшво, йройао човек. мој -, моја - мој бивши cyupyl, 
моја бивша cyupyla. 

бигамија ж грч. исШовре.мена брачна веза jegHe особе с gee.мa 
особама суuрошноl uола, gвобрачносш, gвоженсшво, OgH. geOMY
шШво. 

бигамист(а), -ё м (ми. -сти) онај који живи у биlамији, gвоже
нац. 

бигамистички, -а, -о који се OgHOCU на биlамисШе. 

бигар, -гра м (ми. 0) мин. ШУЙЈЬикави креЧНЈак који се сшвара 
на изворима и слаuовима, cula, cugpa. 

бигот(а), -ё м (ми. -ти м, -те ж) uрешерано uобожан човек, бо
lОМОЈЬац. 

биготизам, -зма м (биготерија ж) uрешерана uобожносш, 
верска зашуцаносш, БОlОМОЈЬсШво. 

биготка ж в. биlоШкиНЈа. 

биготкиња ж uрешерано uобожна женска особа, БОlОМОЈЬка. 

биготан, -тна, -о фр. uрешерано uобожан, верски заслеЙЈЬен, 
заgрШ. 

биготно прил. uрешерано Uобожно. 

биготство с особина oHola који је биlошан, uрешерана uобо
жносш, верска зашуцаносi1l, БОlОМОЈЬсШво. 

БИдё, -еа м фр. мала овална Kaga за йраНЈе и Hely иншимних 
gелова Шела. 

бидермајер м нем. 1. cpegНJOeeKOeHU умешнички сшил из йр
ве uоловине XIX в. (нарочишо у изрagи uокуhсшва) Kola ка рак
шерише јеgносшавносш и мирноћа линија. 2. букеш кружно 
аранжираноl цвећа који носи невесша на венчаНЈУ: бацити � у 
сватове. 

бидермајерски, -а, -о који се OgHOCU на биgермајер: � сто, � 
портрет. 

бижа ж разг. в. бижушерија (1). 

бижутерија ж фр. 1. зб. (ми. 0) маНЈе epegaH накиш израђен og 
јефшиних машеријала и са лажним камеНЈе.м; уоuшше накиШ. 
2. uроgавница накиШа. 

бижутеријски, -а, -о који се OgHOCU на бижушерију: � радња. 

бизам, -ама м 1. зоол. а. в. мошкавац; уп. мошус. б. в. бизам
ски йацов (uog йацов). 2. крзно og бизамСКОl йацова: бунда од 
бизама. 

бизамски, -а, -о који се OgHOCU на бизама, који је у вези с би-
замима. • - говече, - ован, - пацов в. Kog ших именица. 

Бизант м в. Визаншија; уп. Визант (1). 

бизант- (Бизант-) в. визанш- (ВизанШ-). 

бизаран, -рна, -о фр. чуgан, необичан; хировиш; насШран. 

бизарно прил. чуgно, необично; хировишо; насШрано. 

бизарност, -ости ж својсшво oHola шшо је бизарно, чуgносш, 
необичносш; хировишосш; насШраносШ. 

бизмут м (ми. 0) хем. хе.мијски еле.менаШ (Bi), мек и крш црвен" 
касши или сребрнасшобели лаКОШОЙЈЬиви меШал. 

бизнис м енгл. йосао који gOHOCU зараgу, уносан йосао, уносна 
Шрlовина . .  

би;щисмен м енгл. uослован 'јовек, човек шрlовачкоl gyxa; 
власник или gирекшор HaupegHol upuepegHol Uреgузеhа. 

бизнисмёнка ж женска особа бизнисмен. 

бизнисменски, -а, -о који се OgHOCU на бизнисмене, свој
сшвен бизнисменима: � скуп, � дух. 

бизон, -она м грч. зоол. а. северноамеричко gueJЬe lовече с ја
ко развијеНQМ леђима и gylOM gлаком Bison americanus. б. кр
зно ше живоШиНЈе. 

бизонски, -а, -о који се OgHOCU на бизона. 

бијег в. беl, бијегом в. беlОМ, бијед- в. беg-, бијел, -ела, -о в.  
бео, бијел- в.  бел-, бијељ в.  бе.љ, бијељети в. белеШи. 

бијенале, -ла м (ми. с) лат. иншернационална uриреgба, сли
карска, вајарска и сл. изложба или умешнички (обично uозори
шни, филмски или музички) фесшивал који се оgржава сваке 
gpyle logUHe: Венецијански �, музички �. 

бијес в. бес, бијес- в.  бес-. 

бпк, БИка (бiШ, бiша) м (мн. БИкови (бiшови)) 1. а. неујало
вЈЬено, неУШКОЙЈЬено оgрасло мушко lовече, које служи за йри
Uлоg. б. фиг. снажан, UОХОШЈЬив човек. в. (БЙR) м acтp.jegHO og са
звежђа у зоgијаку са скуйинама звезgа Xujage и Влашиhи. 2. 
бот. чврсша сочна цевасша сшаБЈЬика (без лишhа) ЦPHol лука и 
сл. која носи цвасШ. • водени - 1) ЗООЛ. в. букавац (1). 2) мишоло
шка живоШиНЈа. јак (снажан и сл.) као - веома јак (снажан и сл.). 
мошкатни - в. uog lовече. руднички - 1) веома јак, снажан мушка
рац. 2) UОХОШЈЬив мушкарац (Йре.ма наgимку силника Сали-аlе 
руgничкоl). 

бикарбонат, -ата м хем. СО ylJЬeHe киселине. 

бикарбони, -а, -о само у изр. сода - в. uog coga. 

бикефалан, -лна, -о ГРЧ. в. gвоlлав. 

бикини, -иј а м врсша gвоgелноl женскоl Kyuahel косшима ко
ји йокрива само мале uовршине шела које се обично скривају 
(назван йо осшрву Бикинију). 

биковит, -а, -о а. неушшројен, неУШКОЙЈЬен (о волу). б. фиг. 
снажан, јак (као бик). в. фиг. UОХОШЈЬив, UохоШан. 

биковски (бiшовски), -а, -о који се OgHOCU на бика, својсшвен 
бику: � снага. 

биконвексан, -сна, -о нем. физ. исuуuчен с обе сшране: � со-
чиво . 

биконкаван, -вна, -о нем. физ. изgуб.љен с обе сшране: � сочиво. 

бикоња и: бикоња м (мн. ж) ауШ. og бик (Ја); бик (1а). 

бикуља ж: а. јалова крава; ухраНЈена круйна крава која gaje 
мало .млека. б. фиг. Йеј. круйна, робусна, снажна, jegpa жена; 
разузgана, раскалашна жена. 

бикчић м ge.м. og бик. 

билабијал, -ала м лат. ЛИНГВ. geoycHeHU суlласник. 

билабијалан, -лна, -о (обично одр.) ЛИНГВ. који се изlовара 
уз учешhе обе усне, geoycHeHU: билабијални сугласник. 

биланс м (биланса ж) фр. а. банк заКЈЬучни, завршни рачун 
(обично lоgиШНЈи) upuxoga и pacxoga: платни �, трговински �, 
израдити �, саставити (састављати) �. б. фиг. разг. крајНЈи ucxog, 
резулшаш: животни �, имати слаб �. • деобни - међусобни обра
чун йо коме се gели зајеgничка имовина. 

билансирати, -ансИрам свр. и несвр. сасшавиши, сасшавЈЬа
ши биланс. 

билансист(а), -ё м (мн. сти) КНЈиlовођа који сасшавЈЬа би-
ланс. 

билансистички, -а, -о који се OgHOCU на билансисШе. 

билансни, -а, -о који се OgHOCU на биланс и билансу. 

билатерала ж пол. билашерални OgHOCU; билашерални сйо-
разум. 

билатералан, -лна, -о лат. пол. gвосшран, обосшран; обаве
зан за обе сшране: билатерални односи; билатерални споразум 
(уговор). 

билатерализам, -зма м пол. И екон. билашерална uолишика; 
бuJiашерална економија. 

билатерално ПРИЛ. gвосшрано, обосШрано. 

билдер м в. боgи-билgер. 

б:Илдёрка (билдерица) ж в.  боgи-билgерка. 

билдерски, -а, -о који се OgHOCU на билgере. 

бйлдовати, -дујёмнесвр. енгл. бавиши се боgи-билgиНlОМ, ра
gиши сuецијалне вежбе у насшојаНЈУ ga се uосшиlне HeupupogHo 
велика маса мишићноl Шкива. 
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билет, -ета м (билета ж) фр. а. улазн,ица; возн,а карШа. б. йо-
зивн,ица; ЙроЙусн,ица. 

билетар, -ара м он,ај који apogaje билеше, блаiајн,ик за карШе. 

билетарка ж жен,ска особа билеШар. 

билетарница ж блаiајн,а за apogajy билеШа. 

билетић м geм. og билеШ. 

билетни, -а, -о који се ogHocu н,а билеШ. 

билијар, -ара м фр. gрушшвен,а uipa у којој се н,арочиШu.м 
шШаЙовu.ма уgарцем йокреhу лойше og слон,оваче н,а сшолу йре
свучен,u.м чохом и oMeђeн,u.м еласШичн,u.м рубом: играти �, штап 
за билијар, француски �. 

билијарда ж фр. xUlbagy билион,а. 

билијарница ж билијарска сала. 

билијарски, -а, -о који се ogHocu н,а билијар: � штап, � лопта. 

билијун, -Уна м в. билион,. 

билингва м (мн. ж) лат. особа која aogjegHaKo уйошреБЈЬава 
gва различиша језика у iоворн,ој Йракси. 

билингвизам, -зма м лат. aogjegHaKo уйошреБЈЬавање gвају 
различиших језика у iоворн,ој йракси йојеgин,ца или зајеgн,ице, 
gвојезичн,осШ. 

билион, -она м xUlbagy милион,а (KOg jegHUx Hapoga); милион, 
милион,а (KOg gpyiux Hapoga). 

билионити, -а, -о pegHU број йрема билион,. 

билирубин, -Ива м биол. н,аран,џасшоцрвен,и йиi.м,ен,ш, сасшо
јак жучи сисара. 

билирубински, -а, -о који се ogHocu н,а билирубин,. 

билмез м тур. разг. 1. 'iлуйак, буgала. 2. а. 'iломазан" круйан, 
човек. б. лен,шшин,а, HepagHUK. 

БИло с 1. а. мед. риШмичко йошискивање крви у аршеријама 
које се aog ЙрсШu.ма осећа као уgарање, ошкуцавање; ошкуцаји 
крвошока, Йулс. б. фиг. ришам, ШемЙо. в. месшо н,а шелу, обич
н,о н,а руци, ige се Moiy н,айийаши ошкуцаји крвошока: напипа
ТИ �. 2. ошкуцавање часовн,ика. 3. gacKa или мешалн,а йлоча у 
коју се ygapa умесшо звон,а, клеЙало. 4. широк заоБЈЬен, йлан,ин,
ски вен,ац. • пипати (некоме) - исйишиваши, искушаваши н,ечи
је мисли и расЙоложење. 

било везн. 1. макар, ма. - Ако било и за длаку одстyпиm, из
губићеш. 2. (као први или други део сложеног заменичког или 
прилошког израза са упитним заменицама: ко, који, чији, ка
кав и др.) а. у н,еоgређен,ом зн,ачењу н,еоiран,ичен,е моiуhн,осши 
избора: било који, било чији, било какав и др. б. у йејорашивн,ом 
зн,ачењу. - Неће мене било ко учити шта да радим. • било . . .  би
ло, било . . .  или или . . .  или. - Зајам се даје било у новцу било у 
драгоценостима. 

билтен, -ена м фр. 1. крашак зван,ичн,и Йис.мен,и извешшај о 
н,ечем акшуелн,ом шшо ин,шересује јавн,осш (о сшању н,а фрон,
шу, о н,ечијој болесши и сл.): здравствени �. 2. йериоgичн,а йу
бликација са извешШајu.ма о pagy н,еке орiан,изације. 

билтенски, -а, -о који се ogHocu н,а билШен,. 

биљарl, -ара м скуйЈЬач и йроgавац лековишоi биља, шравар; 
он,ај који лечи лековиШu.м биљем. 

биљар2, -ара м арх. в. билијар. 

биљарица ж жен,ска особа биљарl. 

биљарница ж арх. в.  билијарн,ица. 

биљарскиl, -а, -о који се ogHocu н,а биљаре1: � трговац. 

биљарски2, -а, -о који се ogHocu н,а биљар2, билијарски. 

биљарство с скуйЈЬање лековишоi биља и лечење њu.мe. 

биље с зб. биљке, биљн,и свеш: лековито �, yкpaCHO �. 

биљег в.  белеi, биљега в.  белеiа. 

биљеж- в. бележ-, биљет(-) в. билеш(-), биљеm- в. белеш-. 

биљка ж (дат. биљци; ген. ми. БИљака) бот. живи орiан,изам, је-
gUHKa расшиња йричвршhен,а корен,ом за зе.м.тьишi1lе, оgакле црйе 

хран,у, расше и развија се: зељаста �, дрвенаста �, индустриј
ска �, тропска �, водена �, нижа �, виша �. • ретка - JЬygcKa 
apupoga или gрушшвен,а йојава која се решко среће у н,екој сре
gUHU. 

биљни, -а, -о који се ogHocu н,а биљку, н,а биљке: � царство, 
� свет, � покривач. 

биљождер м в. биљожgер. 

биљождерски, -а, -о који се ogHocu н,а биљожgере. 

биљојед зоол. у мн,.: живошиње које се хран,е биЈЬем, биљо-
жgери, herbivoria (у jg.: шаква живоШиња). 

биљоједни, -а, -о који се ogHocuo н,а биљојеgе. 

биљур, -УI>а м тур. 1. а. мин. iOPCKU крисшал, крисi1lализован,и 
безбојн,и кварц. б. крисшалн,о сШакло. 2. (у атриб. служби, у по
лусложеницама) крисi1lалан,: биљур-стакло, биљур-огледало. 

биљуран, -рна, -о (обично одр.) и биљурски, -а, -о који се og-
н,оси н,а биљур, који је og биљура: � стакло. 

биљчин, -а, -о који се ogHocu н,а биљку, који apuaaga биљки. 

биљчица ж geм. og биљка. 

бим-бам оном. узвик KOju.м се йоgражава звук великоi звон,а. 

бимбаша м (мн. ж) тур. ист. а. војн,и коман,gан,ш Hag xUlbagy 
војн,ика у н,екаgашњој шурској војсци. б. војн,и и аgмин,исшра
шивн,и сшарешин,а за време gaxuja и за време Првоi срйскоi 
усШан,ка. 

биметал, -ала м gве међусобн,о СШОйЈЬен,е шраке og мешала с 
различиШu.м коефицијен,Шu.ма шойлошн,оi расшезања, које се 
корисше као реiулашор шемйерашуре, gвомешал, gвоковин,а. 

биметализам, -зма м лат. екон. gвојн,и н,овчан,и сисшем (уйо
шреба н,овца са злашн,ом и сребрн,ом Йоgлоiом). 

бина ж нем. разг. йозорн,ица: покретна �. 

бинар, -ара м лат. 1. целин,а og оба gела. 2. књиж. осн,овн,а 
риШмичка јеgин,ица, која се сасшоји og арзе и Шезе. 

бинарни, -а, -о лат. gвојн,и, gвосшрук: � систем, � номенкла-
тура, бинарне звезде. 

бинда ж нем. xUiujeHcKU уложак og ваше за жен,е. 

бинокл м фр. мањи gво'iлеg. 

бином, -ома м грч. мат. gвочлан,и алiебарски израз. 

биномни и биномски, -а, -о који се ogHocu н,а бин,ом: � јед-
начина, � ред. 

бински, -а, -о који се ogHocu н,а бин,у, йозоришн,и, сцен,ски. 

био-1 в. бео-. 

био-2 грч. йрви geo сложен,ица који зн,ачи 'који се ogHocu н,а 
живош, н,а живо биhе, живошн,и': биографија, биологија и сл. 

биогенеза ж грч. а. йосшан,ак и развој живоШа. б. шеорија 
йрема којој се живо ш н,ије Moiao развиши из н,еживе маШерије. 

биогенетика ж н,аука о биоiен,ези. 

биогенетичар м н,аучн,ик који се бави биоiеl;lезом. 

био генетски, -а, -о који се ogHocu н,а биоiен,езу: � закон. 

биогеографија ж ГрЧ. н,аука о расйросшрањен,осши живих 
биhа н,а Земљи. 

биогеографски, -а, -о који се ogHocu н,а биоiеОiрафију. 

биограф м грч. йисац биОiрафије, живоШоЙисац. 

биографија ж ГРЧ. ойис живоша н,еке личн,осши, живоШоЙис. 

биографијски, -а, -о који се ogHocu н,а биОiрафију. 

биографски, -а, -о који се ogHocu н,а биОiрафе и биоiрафију, 
живоШоЙисн,и. 

биоелемен(а)т, -нта м ГРЧ.-лат. биол. биолошки елемен,аШ. 

биоенергетичар м човек који aocegyje биоен,ерiију и који н,а
воgн,о лечи биоен,ерiијом. 

биоенергетичарка ж жен,ска особа биоен,ерiеШичар. 
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биоенергија ж eHepluja коју aocegyje човек и gpylu живи ор
lаниз.ми (навоgно йосебно изражена KOg йојеgинаца) која йовољ
но gелује на зgравље и йсихичко сшање човека ко.ме се Йреноси. 

биоенергетскй, -а, -о који се OgHOCU на биоенерlију: - моћ, -
терапија. 

биоинжењеринг м грч. lенешички инжењеринl. 

биолйт, -ша м грч. геол. камен који је йосшао og живошињ-
ских и бuљних орlанизама. 

биолог м грч. сшручњак који се бави биОЛОlијо.м. 

биологија ж грч. наука о живим биhима. 

биолоmкй, -а, -о који се OgHOCU на биОЛОlију и биолоlе: - про
цес, - симпозијум. 

биолоmки прил. са сшановишша биОЛОlије, на биолошки на
чин: испитати -. 

биомаса ж укуйна .маса живих орlанизама на ogpeQeHoM ge
лу Зе.м.тьине Йовршине. 

биометрија ж ГРЧ.-нем. йримена .маШемаШичко-сШаШисШич-
ких .мешоgа йри йроучавању живих биhа. 

биометрйјскй, -а, -о који се OgHOCU на био.меШрију. 

биона в. беона. 

биоњача в. беоњача. 

биопсија ж грч. мед. йре'iлеg изрезаноl живоl шкива pagu gu
јаlнозе оболелоl oplaHa. 

биоритам, -тма м apupOgHU биолошки ришам човека, скуй 
уређених циклуса йо којима навоgно расшу и oaagajy физичке и 
йсихичке сйособносши свако"i Йојеgинца. 

биоскоп и биоскоп м грч. gворана или зlраgа у којој се йри
казују филмови, кино: ићи у -. 

биоскопскй И биоскопскй, -а, -о који се OgHOCU на биоской: 
- сала, - представа. 

био-станица ж биолошка сшаница, усшанова која йроучава 
биОЛОlију у неко.м крају; .музеј живе apupoge. 

био сфера ж грч. целокуйан йросшор на Зе.м.тьи насељен жи-
вим биhима. 

биотерапеут м в. биоенерlеШичар. 

биотерапеутскй, -а, -о који се OgHOCU на биоШерайеуШе. 

биотерапија ж грч. лечење биоенерlијо.м. 

биотйп м грч. бот: скуй jegUHKU иgеншичних наслеgних особина. 

биохемија ж грч. наука О хемијско.м сасшаву живих биhа и о 
хемијским йроцесима у живим орlаниз.мима. 

биохемйјскй, -а, -о који се OgHOCU на биохемију. 

биохемйјски прил. на биохемијски начин, са сшановишша 
биохемије. 

биохемичар м сшручњак који се бави биохемијо.м. 

биочуг в. беочуl, биочужић в. беочужиh. 

биполаран, -рна, -о лат. 1. зоол. који има gва йола, gвоЙолан. 
2. фиг. aogeљeH на gва .међусобно различиша, ойречна gела, йо
ларизован. 

биполаризовати, -зујём (бiшоларизирати, -изирам) евр. и 
неевр. (йо)gелиши на gва суйрошсшављена шабора или ugeje, йо
ларизоваши: - политичку сцену. 

бир и бир (обично поновљено више пута) узвик за вабљење 
lycaKa и hypaKa. 

биралйmнй, -а, -о који се OgHOCU на биралишШе. 

биралйmте с .месШо "ige се бира, 1ge се 'iласа на избор има. 

биран, -а, -о 1. ШрЙ. og бираШи. 2. који се исшиче у својој вр-
сши, оgабран, йробран; изврсшан, оgличан: бирани јунаци, би
ране речи .. 

. биранйк, -Ика и биранйк, -а м 1. онај који је нарочишо oga
бран, Йробран. 2. онај који је изабран на изборима, Йосланик. 

бирано ПРИЛ. оgабрано, лейо, изврсно; oйl.мeHo; - се изража
вати. 

бирати, БИрам неевр. 1. а. изgвајаши и узимаши оно шшо је 
боље, шшо се неко.ме више свиђа, шшо је йошребно, йробираши, 
оgабираши: - јабуке. б. оgлучиваши се, ойреgељиваши се за оно 
шшо више оglовара: - момка, - место боравка. 2. вршиши избор 
'iласањем, gаваши свој 'iлас за HeKola на изборима: - делегате, 
- посланив:е. _ - се уз. ПОВр. бира ши jegaH gpylol. • не - речи изра
жаваши се lрубо, вулlарно, ЙросШачки. не - средства (начин и сл.) 
служиши се ружним, неgоличним йосшуйцима, среgсШвима. 

бирач, -ача м (инетр. бирачем) 1. онај који бира, 'iласа на из
борима, 'iласач. 2. йробирљив човек, йробирач, избирач. 

бирачица ж женска особа бирач. 

бирачкй, -а, -о који се OgHOCU на бираче: - одбор, - списак, 
- право. 

бирета ж фр. хем. уска lpagyupaHa сшаклена цев с исЙусно.м 
славино.м за .мерење зайремине шечносши или lасова. 

бирза ж лат. скрама, йлесан на вину коју йроузрокује jegHa 
врсша 'i.тъивицe. 

бири и бири УЗВ. в.  б'uр. 

биркати, -ам неевр . у geм. значењу: бираши; йробираши: - ја
буке, - колаче. 

биро, -оа м фр. 1. а. ypeg, канцеларија, наgлешШво. б. ogeљaK 
неке усшанове или йреgузеhа за обављањ.е разних йослова, йо
словница, йоgружница: - за нађене ствари, туристички -, ре
кламни -. 2. oplaH који Руковоgи pagoM неке йолишичке йарши
је или орlанизације: партијски -, mтрајкачв:и -. 

биров, -ова и биро в, -ова м мађ. ист. а. ойшшински йозивар, 
aaHgyp. б. ойшшински сшарешина, к.меШ, кнез. 

бировскй, -а, -о који се OgHOCU на бирове. 

бирократ(а), -ё м (мн. -ти м, -те ж) фр. 1. службеник који се 
слейо gржи йройиса, фор.малисш. 2. йреgсшавник бирокраШСКОl 
сисшема уЙрављања. 

бирократизам, -зма м 1. сисшем уйрављања у ко.ме goMU
наншну улоlу има чиновнишшво, бирокрашија (1). 2. йрешерани 
фор.мализам у вршењу gужносши и уйошреба власши за личну 
корисШ. 

бирократизација ж увођење бирокрашије, бирокраШиз.ма. 

бирократизовати, -зујём (бирократизирати, -изирам) евр. и 
неевр. увесши, увоgиши бирокрашију, бирокрашизам _ - се йо
сша(ја)ши бирокраШ(а). 

бирократија ж ГРЧ. 1. сисшем уйрављања заснован на вла
сши чиновнишШва. 2. зб. бирокраши, йосебан gрушшвени слој 
који своју е"iзисшенцију и Moh заснива на функцији и йоложају 
у gржави. 3. разг. сйоро и нейошребно аg.минисШрирање; йреше
рана Moh ag.минисШрације. 

бирократскй, -а, -о који се OgHOCU на бирокрашију и биро
крацију: - поступак, - режим, - стил. 

. бирократски ПрИЛ. на бирокрашски начин: - поступати. 

бирокрација ж рег. в. бирокраШија. 

биротехника ж а. шехнички йосшуйци који се йримењују 
йри обављању канцеларијских Йослова. б. канцеларијска шех
ничка aoMalaJza (aucahe, рачунске .машине и gp.). 

биротехничкй, -а, -о који се OgHOCU на бирошехнику: - IIIRола. 

бироm м мађ. йољойривреgни најамни pagHUK који живи на 
имању своlа lазgе. 

бироmкй, -а, -о који се OgHOCU на бироше. 

бироmкиња ж 1. жена бирош. 2. бирошева жена. 

бис лат. а. узвик којим йублика захшева йонављање HeKol ge
ла ЙРОlра:ма: йоново, још јеgанйуш: отпевати на - . б. (у им. слу
жби) м йоновiъени geo apolpaмa на шражење йублике: отпевати 
неколико бисова. 

бисаге� бисага ж ми. лат. gвоgелна, gвосшрука йушничка шор
ба која се носи йреко сеgла (или самара) или йреко рамена. • 
раадреmити - разг. расйричаши се; осуши lрgње. 
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бйсексуалан, -лна, -о лат. 7\оји u.мa и хешеросе7\суалне и хо-

мосе7\суалне С7\лоносШи. 

бисексуалац, -лца м бисексуална особа (обично мушкарац). 

бисексуализам, -зма м бисексуалносШ. 

бйсексуално прил. са хомосексуалнu.м и хешеросексуалнu.м 
склоносШu.ма: живети -. 

бисексуалност, -ости ж склоносш ка хомосексуалнu.м веза
ма Haaopego са хеШеросексуалнu.м. 

бисектриса ж лат. мат. сu.меШрала: - дужи, - угла. 

бисер м (зб. им. бисёрје с) 1. (понекад и у зб. значењу) а. ок ру
f.no сеgефасшо зрнце, OgH. зрнца која се сшварају у љушшури не
ких шкољки и која служе као накиш: огрлица од бисера, ве
mтаЧRИ -, ловац на бисере. б. фиr. песн. оно шшо aogceha на ша 
зрнца (нир. зуби, каии воgе, сузе и сл.). в. фиr. оно шшо се исшиче 
као особишо леио и gраlоцено: бисери поезије. 2. (у полусложе
ницама, обично у нар. поезији, у атриб. служби) бисеран: би
сер-зуби, бисер-суза. • бацати - иоклањаши или lовориши не
шшо леио ономе ко ШО не осећа и не заслужује. 

бисерак, -рка м ge.м. и хии. og бисер. 

бисёран, -рна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на бисер, којије 
og бисера; који је као бисер: - ШRољка, - огрлица; бисерни зуби. 

бисераст, -а, -о сличан бисеру, сјајан као бисер: - роса. 

бисерити се, -Им се несвр. изf.nеgаШи као бисер, сијаши се, 
искриши се (нир. о сузама). 

бисерић м ge.м. og бисер. 

бисерка ж 1. зоол. а. врсша украсне афричке кокоши илави
часшосивоl иерја са белu.м шачкицама, морска кокош, мисир
ка Numida meleagris б. ми. иороgица кока Numididae. 2. бот. а. 
врсша јесшиве l.тьивe Amanita pustulata из ф. Agaricaceae. б. pog 
биљака Lithospermum из ф. ошШролисШи. 3. вешшачки бисер, 
иерла. 

бисерница ж 1. зоол. морска шкољка која сшвара бисер излу
чивање.м сеgефа, бисерна шкољка Meleagrina margaritifera. 2. 
бот. б. бисерка (2б). 3. illaмбурица високоl реlисшра са 3 иара жи
ца, ирu.машица. 

бисерно прил. као бисер, иоиуш бисера: - бели зуби. 

бисеров, -а, -о који је og бисера, бисер ни: - зрно. 

бискати, бfu:птём несвр. 1. шребиши (ваши) иребирајући ио 
коси или ogehu; уоишше иребираши (некоме) ио коси: - ваши; -
некога. 2. фиr. иажљиво ирешраживаши, ирешресаши: - мате
ријал. 8 - се шребиши се og вашију. 

бисквйт, -Ита и бисквит, -а м фр. 1. врсша шањих колача og 
брашна, шећера и јаја. 2. gвоиек. 

бйскуп и бискуп м грч. иоf.nавар црквене обласши KOg кашо
лика и ироШесШанаШа. 

бискупија ж а. иоgручје KOju.м уиравља бискуи. б. бискуиов 
gвор. 

бискупйјскй, -а, -о који се OgHOCU на бискуиију. 

бйскуповати, -пујём несвр. вршиши бискуиску gужносш, би
ши биС7\уи. 

бйскупскй, -а, -о који се OgHOCU на бискуие, који apuaaga би
скуиу, бискуиu.ма: - капа, - двор. 

бйскупство с служба, часш, gосшојансшво бискуиа: добити -. 

бйста ж (ген. ми. биста) фр. ум. кии који иреgсшавља lopНJU geo 
човечјеl шела; lopНJU geo човечјеl шела, иоирсје: Наполеонова -; 
имати лепу бисту. 

бйстар, -тра, -о 1. чисш и ировиgан, ирозиран; незамућен: -
поток, - вода. 2. веgар, виgан, јасан: - небо, - видик 3. блисшав, 
сјајан, свешао: - звезда. 4. који јасно, gобро виgи, ошшар (о оку, 
OgH. aof.negy): - око, - поглед. 5. а. који брзо и лако схваша, . 
ошшроуман, иамешан, иншелиlеншан: - дечак. б. својсшвен ша
квој особи, ироницљив: - закључак; - ум. 6. који јасно звучи, 
звонак, чисш (о f.nacy, звуку). • - као суза (роса) потпуно прови
дан, чист. - као боза пеј. f.nya. бити при бистрој памети биши ири 
чисшој, неиомућеној свесши, биши иошиуно свесШан. 

бйстица ж ge.м. og бисШа. 

бистрйк, -И:ка м а. месшо у реци или иошоку 1ge је воgа би
сШра. б. месшо у бари, мочвари које није обрасло шрском, шева
ром. 

бистрина ж 1. особина oHola шшо је бисшро а. ировиgносш, 
незамућеносш: - реке, - воде. б. веgрина,јасносш: - неба. в. сјај, 
блисшавосш: - звезда. г.јасносш, ошшрина: - ока, - погледа. 2. 
особина oHola ко је бисшар, ошшроумносш, ироницљивосШ. 3. 
бисшра воgа, бисшра ШечносШ. 

бистрити, -Им несвр. [гл. им. бистрёње с] 1. чиниши бисШрu.м, 
ировиgнu.м, разбисшраваши (шечносш): - воду. 2. чиниши 
ошШроумнu.м, иPOHицљивu.м, изошшраваши: - памет, - ум. 3. 
чиниши cxвaillљивu.м, jacHu.м, разјашњаваши: - појмове. 8 "" се 
1. иосшајаши бисшар, чисш, разбисшраваши се; биши бисшар, 
оgаваши бисшрину (о шечн'осШи). 2. иосшајаши јасан, свешао, 
веgар, веgриши се, развеgраваши се (о небу, виgику). • - полити
ку шаљ. разг. расирављаши о иолишици, иолиШизираШи. 

бистрица ж 1. (често у атрибутској служби уз им. Ж. рода) 
бисшра шечносш (обично воgа или ракија): - вода, - ракија. 2. 
в. бисшрик (а). 

бистро, -оа м фр. омања lосшионица; ексиресни ресШоран. 

бйстро прил. а. чисшо, незамућено: - тећи, - изгледати. б. 
иамешно, ошшроумно, ироницљиво: - расуђивати, - закључи
ти. в. јасно, ошшро: - гледати. • чисто и - cacвu.м јасно, разу
мљиво. 

бистроок, -а, -о који је бисшра ока, aof.nega, који бисшро, ја
сно f.nega. 

бистроћа ж в. бисшрина (1, 2). 

бистроуман, бистроуман и бйстроуман, -мна, -о који је 
бисшра ума, бисшре иамеши, бисшар, иамешан, разбориШ. 

бистроумље и бистроумље с, бистроумност, бистроум
ност И бистроумност, -ости ж особина oHola који је бисшроу
ман, ошшроумносш, ироницљивосШ. 

бит1, БИти (БИти) ж чеш. 1. f.nавна, сушшинска оgлика нечеlа, 
сушшина, бишносш, есенција; apupoga, каракшер: - проблема. 
2. бишак, бивсшво, иосШојање. • у бити У сушшини, у сшвари, 
сШварно. 

бит2 м енгл. муз. 1. сшил у иоиуларној музици, музика за ulpy 
чврсшоl pиillмa коју извоgе вокално-инсшруменшални сасшави; 
иои-музика. 2. (први део полусложеница) који се OgHOCU на ша
кву музику: бит-састав, бит-музика. 

бит3 м енгл. основна информашичка јеgиница, избор између 
gве aogjegHaKo MOlyhe алШернаШиве. 

битак, -тка м 1. фил. основно оgређење HeKol бића, иосшоја
ње, еlзисшенција, бивсшвовање; уп. бивство (2). 2. в. биш1 (1). 

бйтан, -тна, -о 1. који чини биш, сушшину нечеlа, основни, 
f.nавни; кара7\шерисшичан: "" особина, "" својство. 2. који сшвар
но иосшоји, који је сШваран. 

битанга ж (ген. ми. -гй) мађ. пеј. нишков, хуља; скишница, иро
бисвеш, ироиалица; варалица. 

бйтва ж итал. брод. крашки сшубић на ирисшанишшу или на 
ирамцу броgа који служи за иривезивање броgова и gp. иловила. 

битер м нем. lopaK алкохолни наииШа7\. 

бйти\ бй:јём (имп. БИј; ТРП. БИ:јен, -ена; пр. сад. бй:јући) несвр. 
[гл. им. БИ:јёње с] 1. шући, уgараши (HeKola) заgајући (му) бол, за
gаваши уgарце (некоме): - дете. 2. са замахом уgараши, луиаши 
(о нешшо): - у врата, - о под. 3. лако gоgириваши, луикаши, куц
каШи. - Кићан:ка га бије по рамену. 4. заиљускиваши ygapajy
ћи (Шаласu.ма). - Валови бију о обалу. 5. ygapajyhu каквом на
иравом вршиши неку pagГbY а. коваши: - чеRићем. б. шрлиши, 
шрши, набијаши (лан, коноиљу). в. бућкаши (млеко, иавлаку). 
г. мушиши, мешаши: - пену од јајета. 6. ироизвоgиши звук yga
рање.м у (о) неки музички инсшруменш, свираши: - у тамбуру. 
7. оgаваши звук, ошкуцаваши, звониши (о бубњу, сашу, звону и 
сл.). 8. шући из вашреноl оружја, lађаши, иуцаши: - из пymака, 
- из топова. 9. иуцаши, шрешшаши, lруваши (о вашреном оруж
ју). - Топови бију целу ноћ. 10. а. иОlађаши, ЗlађаШи. - Њега не 
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бије пymка, ни сабља. б. фиг. иобијаши, осиораваши (нечије ми
ш.тьење, нечији сшав): - некога аргументима. 11. убијаши, усмр
ћиваши; клаши: - зечеве; - свиње. 12. куцаши, иулсираши (о 
срцу, жилама, иулсу). 13. а. aagajyhu снажно уgараши (о aaga
винама). - Бије град (лед, киша и сл.). б. снажно, алахо aaga
јући иоiађаши и унишШаваШи. - Град бије виноград. в. фиг. на
носиши (некоме) неиријашносши, мориши, мучиши 1) (о сшуgе
ни, врућини, вешру и сл.). 2) (о невољи, шшеши и сл.). 14. наiло 
uзбијаши, uзвираши (о шечносши, свеШлосши, мирису и сл.) . •  

- се 1. иовр. ирема бишиl (1): - се у груди. 2. уз. повр. биши, шу
ћи jegaH gpyioi, шући се. 3. шући, уgараши, .млаШиШи (HeKoi); би
ши склон Шучи. - Немој да се бијеш? Чим му се неко замери, он 
се одмах бије. 3. а. бориши се, шући се: - се са непријатељем. б. 
оШu.маШи се (о HeKoia, о нешшо): - се око плена. 4. иошуцаши се, 
лушаши; мучиши се: - се по свету. 5. мресшиши се, шући се (о ри
бама). • бије га баксуз (малер) каже се за oHoia ко нема среће. би
је га (лош, рђав) глас каже се за oHoia о коме се iовори ружно. -
жицу шатр. ласкањем насшојаши ga се нешшо gобије, иосШиiне. 
- (некога) по ушима (обично одрично) наiониши, шераши, ириси
љаваши (на нешШо). 

бити2, будём и јесам (енкл. сам), одрич. нИсам Оек. и нијесам) 
(имп. буди; импФ. бејах и бех јек. бйјах и бјех; аор. бйх; р. пр. био, 
БИла; пр. сад. бу,цући (будУћи); пр. пр. БИвши) несвр. (свр.) 1. као ио
моћни iлаiол ири шворби сложених iлаiолских облика а. у ак
шиву: дошао је, беху побегли итд. б. у иасиву: побеђен је, беше 
заузет итд. 2. као сиона uзмеђу субјекша и u.мeHcKиx оgреgби у 
иреgикашу: он је ученик; он је добар; беше лељ; постао је учи
тељ итд. 3. а. иосшојаши, еiзисшираши, живеши; иоказиваши 
се, јављаши се као сшварно, реално. - Данас јесмо, сутра нисмо. 
Новац јесте за трошеље. То јесте и често бива. б. иосшаши, на
чиниши се. - Од тебе никад неће бити добар човек. 4. а. gесиши 
се, gешаваши се, gоiоgиши се, gоiађаши се, (uз)вршиши се. - Шта 
то би? Биће немира. Збор је био у сали. б. насша(ја)ши, насшу
ииши, насшуиаши, (за)влаgаШи. - ЛRо буде олује, склоните се. 
- Може и рата да буде ако се стаље не среди. 5. а. налазиши се 
(наћи се), биши ирисушан на оgређеном месшу; бавиши се, бора
виши; иребиваШи. - Кључ је у вратима. У myми беху партиза
ни. У Београду ћу бити два дана. Кад је у планини, најбоље се 
осећа. б. налазиши се (у неком иослу или сШању). - Мати беше 
у великом послу. Био је у бризи због сина. У жалости је за мај
ком. в. (на некоме, на нечему) разг.разiовараШи, iовориши (о не
коме, о нечему). - Кад смо већ на Марку, да поменемо и љего
ве мане. - На чему оно бесмо? А да, говорили смо о спорту. 6. 
а. (за неким) живеши с HeKu.м у браку. - Најпре је била за Мар
ком, а после за Петром. б. (с неким) u.маШи иолне ogHoce с не
Ku.м. - Она је била с више мушкараца. в. слаiаши се (с HeKu.мe), 
ирисшајаши (уз HeKoia). - Деца су увек била са љим (уз љега). 
г. (над неким, над нечим) u.маШи власш, уираву (Hag HeKu.м, не
чu.м), уирављаши, влаgаши, руковоgиши - Над свим областима 
је био жупан. Над бискупом је био надбискуп. 7. u.маШи вољу, 
расиоложење (за нешшо), хшеши, желеши а. (за нешто). - Јеси 
ли за кафу? Цело село је за то да се направи пут. б. (до нечега) 
у реченицама са лоi. субјекшом у gаШиву. - Мачки је до игре, а 
миту до плача. Није ми до разговора. 8. (често у реченицама 
са лог. субјектом у дат. или ак.) осећаши се (у иоiлеgу зgравља 
или расиоложења). - Како си? Било му је тешко при души. 
Страх ме је. 9. (са ДОПУНОМ која значи 'доба, рок' и сл.) наћи се, 
налазиши се (у оgређенu.м iogUHaмa, gобу живоша), u.маШи (og
ређено gоба сШаросШи). - Било јој је двадесет година кад се уда
ла. Мара је била на удају. 10. воgиши иорекло, иошицаши (og 
HeKoia, og нечеiа). - Он је племићког рода. Мајка му је из Босне. 
11. (за HeRora, за нешто) а. gоликоваши, ириличиши, оgiовараши 
(некоме, 1-t.ечему). - Није за ждребе каmика. За тебе је најбоље 
да завршиш mколу. б. заслуживаши нешшо; биши gосшојан не
чеiа. :- Ти си за професора најбољи. То је за жаљеље. Њихови 
успеси нису за потцељиваље. в. вреgеши, ваљаши (за нешШо). -
Ово дете није за mколу. За пекмез су најбоље зреле шљиве. 12. 
а. u.маШи неку цену, вреgносш, вреgеШи. - Евро је овога месеца 
био 80 динара. б. (за нешто) u.маШи исшу, јеgнаку вреgносш, би
ши замен,љив. - Никад није била проја за пшеницу. 13. служи
ши на корисш, gоносиши корисш, корисшиши; наносиши шше
шу, шШеШиШи. - То неће бити на добро народу. Нека вам је на 
здравље. Нећу да вам будем на терету. 14. gohu, сШићи. - Кад 
су били надомак селу, поче да дува ветар. 15. сасшојаши се, са
gржаши се. - У чему је љегова вредност? 16. а. (с квалитатив-

вим ген.) оgликоваши се (нечu.м), u.маШи (нешшо) као особину, 
каракШерисШику. - Била је висока стаса и бујне црне косе. 
Марко је срца јуначкога. б. (на некога) (на)личиши (на HeKoia), 
u.маШи сличносши (с HeKu.м). - По стасу је био на мајку. 17. шра
јаши, иоШрајаШи. - Њихово не беше за дуго. Било тако недељу 
дана. 18. у безл. реченицама (с лоГИЧRИМ субјектом у дат.) моћи. 
- Да је мени сести и одморити се. 19. обично безл. (до нечега, 
до некога) а. оgносиши се, шицаши се. - Што је до нас, ми ћемо 
учинити што тражите. б. зависиши, овисиши (og). - До нас је 
самих хоћемо ли отпутовати. То није до мене. 20. (с инфинити
вом других глагола) а. (обично с перфеRТОМ) шребаши; мораШи. 
- Био раније доћи. б. (обично С лог. субјектом у дат.) 1) моћи. -
Било (нам) је очекивати да ће пасти на испиту. 2) мораши, шре
баШи. - Није (нам) се бојати хвалисаваца. 21. С лог. субјектом у 
дат. (до нечега) иолаiаши (на нешшо), мариши, хајаши (за не
шШо). - Њој није до весеља. • беше (му, јој И сл.), беше (моје, ље
гово и сл.) ирошло је (обично Kag се нешшо консшашује са жаље
њем). - Можеш ти да причаш, али беше му. било па (и) прошло 
(није) свршено је, iошово је, неће се више ионовиШи. било како било, 
како било да било и сл. У сваком случају, ио сваку цену, свакако; 
макар како, свејеgно. бити или не бити cag је оgлучан, иишање 
оисШанка. - изван себе а) не биши ири свесши, биши бесвесШан. 
б) биши јако љуш, разјарен. в) биши јако раgосшан, иресрећан. 

- чему ваљаши, вреgеШи. - властан моћи. - (некоме) за петама Uра
шиши, слеgиши (HeKoia). биће (Да) ио свој ирилици, вероваШно. -
(некоме) на језику замало uзрећи. - на кољу в. aog коњ. - на крај 
срца љушиши се за сишнице, биши иреосеш.тьив. - на ногама 
сшално рagиШи. - (некоме) на памети (на уму) мислиши о неком 
или нечем. - на путу (некоме) смешаши (некоме). - на снази вре
gеши, важиШи. - у снази биши јак, снажан. - на чему моћи ра
чунаши с чu.ме. - начисто јасно увиђаши, схвашаши, знаШи. -
при (здравој) памети биши нормалан. - при себи налазиши се ири 
свесши, биши ирисебан. - у (по) вољи (некоме) свиђаши се (неко
ме). - у годинама биши у иооgмаклом живошном gобу. - у праву 
u.маШи ираво. - у речи iовориШи. - у стаљу моћи, биши сиособан 
за нешШо. - у форми спорт. биши увежбан, биши у gобром исихо
фuзичком сШању. може му - gоиушшено му је, он ШО може сло
боgно ga pagu. на чему смо? шша је оgлучено? не би било (није) зго
рег (лоше) не би нишша смешало, било би gобро, корисно. не би
ло га у клешви: био ироклеШ. не - (некоме) ни на крај памети и не 
иомиш.тьаШи (на нешШо). није да није разг. у исказу који ирешио
сшавља gруiачије миш.тьење: у сшвари јесШе. - Није да није ле
по, али је скупо. није него (роткве, стругане роткве) за оgбијање с 
љушњом: није уоишше шако, шаман иосла. пази да не би (у guja
лоiу као оgричан оgiовор на речи саiоворника) шо је Heмoiyhe, 
ШО не gолази у обзир. посреди је у иишању je, pagu се (о нечему). 
ред је Шреба. реч је (о) iовори се (о). (само) што може, (само) како мо
же - оgлично, изврсно. што јест - јест за иошврђивање: заисша, 
оgисШа. што би, би, што је било, било (је) (што му је, ту му је) caga је 
gоцкан, свршено је, не може се иоиравиШи. 

битисати, -ишём несвр. живеши, иосшојаши, еiзисшираши, 
биШи. 

битка ж (дат. БИци (бmи); ген. ми. БИтака) 1. а. оружани су
коб gвеју војски, gвају ирошивника у рашу; бој: Маричка -, Мо
хачка -, - на Сутјесци, фронтална -, поморска -, водити бит
KY� б. шуча, бијење: - око девојке. 2. Фиг. уиоран и исшрајан pag 
на осшваривању нечеiа, борба уоишше: - за стабилизацију тр
жиmта. • добити битку иосшићи усиех, иобеgиШи. изгубити битку 
биши иоражен, иобеђен, ирешриеши неусиех. 

битнй� м енгл. 1. особа која се неконвенционално и бuзарно 
оgева и ионаша; хииик. 2. apuaagHUK америчке биШ-iенерације 
књижевника која насшуиа ирошив конвенционалноi iрађанскоi 
gрушШва. 

битничкй, -а, -о који се OgHOCU на бишнике, својсшвен биш
'HUцu.мa. 

БИтно прил. у биши, у сушшини, у основи, сушшински; веома, 
знашно: - се разликовати, - утицати (на нешто). 

битност, -ости ж 1. iлавна особина, сушшина, биШ. 2. иосшо
јање, еiзиСШенција. 3. сшварносш, реалносШ. 

битоналан, -лна, -о муз. који звучи исшовремено са н,eKu.м 
gpyiu.м ШоnалиШеШом. 

битоналносТ, �ости ж муз. исшовремено звучање gва различи
ша ШоналиШеШа. 
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битумен м (мн. 0) нем. мин. смоласша машерија, смеса opr,aH
С1ШХ, uрешежно у'i.тьовоgоничних jegU1fJe1fJa нас шала pacuaga1fJe.м 
БUJbних и живоши1fJских uраосшашака; црни неисаарљиви 
осшашак ари gесшилацији нафше, зе.мна смола, асфалШ. 

битуменски, -а, -о који се OgHOCU на бишумен, који сagржи 
бишумен: � mкриљац. 

битуминозан, -зна, -о нем. који сagржи бишумена; бишумен
ски: битуминозни кречњаци. 

биће с 1. оно шшо живи, шшо uосшоји, сшвор, сшворе1fJе: жи
ва бића. 2. а. човечји орr,анизам, Шело. - Дрхтавица захвати це
ло њено биће. б. унушраШ1fJа човекова upupoga, gуша. - Против 
тога се борио целим својим бићем. 3. е'iзисшенција, uосшоја1fJе, 
живоШ. 4. а. биш, бишносш, сушШина. б. оно шшо је каракшери
сшично (за HeKor" за нешшо), upupoga, каракшерисшика: поли
тичко �. • више -, највише - (- над бићима) рлг. боr,. друштвено 
пол. екон. целокуuносш услова машеријалноr, живоша gрушшва, 
uрвенсшвено начин uроизвоg1fJе машеријалних gобара. 

бифё, -еа м фр. 1. мала r,осшионица у којој се служе uuha и 
хлаgна јела. 2. орман или geo ормана у коме се gржи uuhe, 1'0-

лачи и gp., собни бар. 3. сшо са закуском и uuhe.м са које" се слу
же r,осши на забавама, арије.мима. 

бифеџија м (ми. ж) власник бифеа; uроgавац у бифеу. 

бифлати, -ам несвр. нем. разг. учиши наuамеш, без разумева
НЈа, бубаши, r,руваши: � географију, лекције. 

бифокални, -а, -о грч. у изр. - сочиво, - лећа сочива са gве 
различише gиоuшрије за кориr,ова1fJе крашковиgосши и gалеко
виgосШи. 

бифора ж лат. архит. uрозор uogeљeH сШубиhе.м на gва gела са 
uосебним луковима. 

бифтек м енгл. KOMag, оgрезак r,овеgине og леђне uеченице; ша
кав оgрезак uечен на врелој масши или уљу. 

бифуркација ж лат. геогр. рачва1fJе и ошица1fJе река у gва ра
зна слива. 

бихевиоризам, -зма м енгл. с.мер у uсихолоr,ији раширен у ан
"iлосаксонским земљама који uориче мешоgичку и научну вреg
носш самоUосмаШра1fJа. 

бихевиорист(а), -е м (ми. -сти) uрисшалица, слеgбеник беха
виоризма. 

бихевиористички, -а, -о који се OgHOCU на бехавиоризам и 
бехавиорисше: � правац. 

бицепс м лат. анат. gво"iлави мишиh на upeg1fJoj сшрани Hag
лакШице. 

бицикл м (ген. ми. биrЏmала) фр. лаr,ано возило са gва шочка 
(са жбицама) на ножни UOr,OH uOMohy Uеgала. 

бициклизам, -зма м сuоршска gисциилина, шакмиче1fJе у во
Ж1fJи бициклом. 

бициклист(а), -е м (ми. -сти) возач бицикла; шакмичар у во
Ж1fJи бициклом. 

бициклистички, -а, -о који се OgHOCU на бициклизам и бици
клисше: � трка, � друштво. 

бициклисткиња ж женска особа бициклисШа. 

БИч, БИча м (инстр. БИчем; ми. БИчеви) 1. а'\1:юарава og yupege
но" канааа или коже, враце, uричвршhене на шшаuу, којом се r,o
ни и ши ба сшока, канџија: ударати бичем. б. фш. велики шерор, 
наСиЈЬе. в. фиг. Hecpeha, зло, невоља, наUасШ. 2. уgарац биче.м 
као казна: казнити бичем. 3. а. арамен косе, вуне или gлаке; 
uерчин, кика, илеШеница. б. арамен, м,лаз uрашцне, gUJrta, ила
мена и сл.: пламени бичеви. 4. ЗООЛ. кончасши илазмашични из
рашшај uоuуш бича KOg uрошозоа који служи за �реша1fJе; сли
чан кончасши израшшај KOg неких инсекаШа. • - божји божја 
казна, велико зло. 

бичаље (бичало) с и бичаљица ж gршка бича. 

БИчар м ЗООЛ. у МН.: јеgноheлијске uраживоши1fJе из hace Fla
gellata које се uOKpehy uOMohy кончасших израшшаја uоuуш би
чева (у jg.: шаква UраживоШи1fJа). 

бичевалац, -аоца м 1. онај који шиба биче.м. б. верски фана
шик који сам себе шиба биче.м или се ga бичеваши, флаiеланШ. 

бичевати, БИчујем (бйчевати, бйчујем) несвр. шуhи, шибаши 
биче.м. _ '" се шибаши се биче.м. 

бичевит, -а, -о који шиба као бич; сшраховиш, убојиШ. 

БИчина ж (м) (ми. ж) ayi.м. и аеј. og бик. 

БИчићl, -а и БИчић, -ића м ge.м. и хиа. og бик. 

БИчић2, -а и БИчић, -ића м ge.м. и хиа. og бич. 

бйчји и БИчји (БИчији и БИчијй), -а, -е који се OgHOCU на би
ка, који upuuaga бику; који је као у бика: � врат, � глава. 

бје- јек. в. бе-. 

бјелаm м јек. ист. uрисшалица yjegU1fJeHe Црне Горе са Срби
јом (uосле Првоr, свешскоr, раШа). 

бјелаmки, -а, -о који се OgHOCU на бјелаше. 

бла-бла УЗВ. за uоgржава1fJе брбља1fJа, наiважgа1fJа, необаве
зноr, haCKa1fJa. - Ништа не раде, него цео дан само бла-бла. 

блавор, -ора м рум. ЗООЛ. врсша змијоликоr, r,ушшера без HOr,y, 
сличноr, слеuиhу Ophisaurus apodus. 

благ, блага, -о (комп. блажй) 1. а. који је gобре, uишоме нара
ви, gоброhуgан: � човек. б. милосшив (о боr,у, свецу и сл. рлi. аој
мовима). в. аун gоброше, нежносши: � срце, � душа. 2. на (у) коме 
се исаољава, очишује gоброша, нежносш; који изражава gобро
шу, нежносш, мио, нежан, смирен: � лице, благе очи; � поглед, 
� осмех, � израз лица, � нарав. 3. а. који није сшроr" UОUУСШЈЬив: 
� професор. б. који није ошшар, који се лакше UOgHOCU, СНОШЈЬив: 
� казна, � закон. в. блаr,онаклон, uријашељски, човечан, увиђа
ван, ogMepeH, шакшичан: � поступање, � критика. 4. који се ис
аољава у лакше.м облику, који не.ма оаасне uослеgице, лак: � бо
лест, � повреда. 5. а. умерено шоuао, умерен; uријашан, yr,ogaH: 
� поднебље, � клима; � дан, благи сунчеви зраци. б. који није 
ошшар, умерено хлаgан: � зима. в. који није илах, ших: � киша. 
6. који gелује uријашно, YMupyjyhe: � мелем; благе речи. а. који 
није gречав, смирен: благе боје. б.јеgва чу јан, ших; милозвучан, 
мек: благи звуци, � звекет. в. који је uријашноr, укуса (који ни
је uреслан, арекисео или љуш); који има мали uроценаш неко" 
ошшроr" јако" сасшојка, разблажен, мек: � супа, � ајвар, � ки
село млеко; � ракија. 6. а. који се не узgиже, OgH. не сuушша на
"iлО, окомишо, који има мали наr,иб, који није сшрм: � узбрдица, 
� обронак, � падина. б. који не меНЈа наiло аравац, који не скре
he на"iло: � окука, � лук, � заокрет. • немати благе везе разг. не
маши аојма о нече.м, биши HeyuyheH. 

благајна ж (ген. ми. -нй) 1. орман или ковчеr, (обично мешал
ни) за чува1fJе новца и харшија og вреgносши, каса. 2. а. ogeљe
НЈе банке или неке gpyr,e усшанове које руку је новце.м, које врши 
исилаше и арима уилаШе. б. ogeљe1fJe са Uрозорчиhе.м r,ge се аро
gajy карше, улазнице, шалшер: путничка �, биоскопска �, позо
ришна �. 3. имовина у новцу и вреgносним аааирима зајеgно с 
новчаним gокуменшима неке усшанове, новчани фонg: државна 
�, опmтинска �. 4. усшанова за узајамно новчано uOMar,a1fJe, за
gpyr,a, фонg: ceOCKa �, опmтинска �. 

благајник м службеник који руку је блаr,ајном, који арима и 
изgаје новац. 

благајница ж службеница која руку је блаr,ајном. 

благајн:И:чки, -а, -о који се OgHOCU на блаr,ајнике и блаr,ајну: 
� дневник, благајничке књиге. 

благва ж бот. врсша јесшиве 'i.тьивe Amanita caesarea. 

благдан и благдан м uразнични gaH, uразник; крсно име, 
слава. 

благдански и благдански, -а, -о који се OgHOCU на блаr,gан, 
uразнични, свечан: � одело; � расположење. 

благдањ(ск)и и благдањ(ск)и, -а, -о в. блаr,gански. 

благо1 с 1. велика вреgносш у новцу, злашу, сребру или gpy
r,uJrt gраr,оценосШима. 2. машеријално боr,ашсшво, uмaНJe, имови
на. 3. фш. а. gyxoBHe, кулшурне вреgносши, gyxoBHa, кулшурна 
gобра: културно "'. б. gобро, cpeha; корисШ. - Здравље је највеће 
благо. 4. а. земаљска gобра, боr,ашсшво у зе.маљским uроизво-
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gu..мa. - Шуме су наше велико благо. б. нар. сшока, марва. 5. 
нар. gpa'io, вОЈЬено биhе, веома gpa'ia особа. • РУДНО - pyge. - од чо
века (жене, детета) веома gобар човек (жена, gеше); уп. злато од 
човека. 

благо2 прил. (коми. блажё и блаже) 1. на бла'i начин, са бла
'iошhу. а. мило, нежно, умилно: - погледати, - се осмехнути. б. 
бла'iонаклоно, иријашеЈЬски, човечно; не сшро'iо, без сшро'iосши: 
- поступати; - казнити, - осудити. в. бла'iошворно, умирујУће: -
деловати. 2. а. са бла'iu..м, малu..м на'iибом. - Брдо се благо спу
шта према долини. б. у .мањој мери, мало: - заобљено брдо. 

благо узв. (понекад са додатком "си", "си га'') (с дат.) за изра
жавање заgовОЈЬсшва, раgосши, среће. -- Благо мени, ево ми го
стију. Ти си положио, благо теби. • - мени (мајци, баки, деди и 
сл.) нар. узречица за ублажавање нареgбе, исказа (обично ири 
умиривању, оиомени, ирекору и сл.). - Спавај, благо баки. Хај
де, благо мени, обуци се и иди на посао. А ти, благо мени, био 
учити, а не ленствовати. 

благо- као ирви geo сложеница, са значење.м 'бла'iи', ogH. 
'бла'iо' и разнu..м gpy'iu..м значењu..ма, нир.: благодушан, благо
звучан, благонаклон, благонаклоно, благородан, благоћудан; 
благовремен, благоглагољив, благословен итд. 

благоваоница и благоваоница ж соба за обеgовање, шрие
зарија. 

благовати, благујём неевр. арх. 1. јесши, обеgоваши; 'iосшиши 
се, часшиши се. 2. ировоgиши време уживајуhи, уживаШи. 

благовесник јек. благовјесник м еткњ. онај који gOHOCU ра
gOCHY, иријашну весш, 'iласник pagocHUx весШи. 

благовесница јек. благовјесница ж она која gOHOCU pago
сну, иријашну весш, 'iласница pagocHUx весШи. 

благовёст јек. благовијест ж арх. pagocHa, иријашна весШ. 

Благовёсти јек. Благовијести ж МИ. цркв. хришhански ира
зник који се свешкује 25. марша (OgH. 7. аирила ио сшаром ка
ленgару), као gaH Kaga је Бо'iороgица иримила "бла'iу весш" о 
свом зачеhу. 

блаГОВЕютитељ јек. благовјеститељ м в. бла'iовесник. 

благовеmтенски јек. благовјеmтенски, -3., -о који се OgHO
си на Бла'iовесши: - сабор. 

благовремен, -а, -о који се врши на вре.ме, Kaga шреба, ира
вовре.мен, иравоgобан: - жетва. 

благовремено прил. на време, Kag шреба, иравовре.мено: -

обавити сетву. 

благовременост, -ости ж бла'iовре.мено вршење нече'iа, ира
вовре.меносШ. 

благоглагољив, -а, -о ир. који MHO'iO ирича, ириЧЈЬив, бр
БЈЬив; који уме леио ga ирича, бла'iоречив, слаткоречив, красно
речив. 

благоглагољиво прил. брбЈЬиво; слашкоречиво: - причати. 

благоглаroљивост, -ости ж особина oHo'ia који је бла'iо'iла'iо
ЈЬив, брбЈЬивосш; слашкоречивосш, красноречивосШ. 

благодаран, -рна, -о 1. а. који ogaje иризнање некоме збо1: 
учињено'i gобра, захвалан: - потомство. б. KOju..м се ogaje захвал
носш некоме за учињено gобро: - писмо, - поступак, - жртва. 2. 
а. aogecaH, з'iоgан, ao'iogaH: - глумачка улога. б. који gOHOCU ко
рисш, корисшан: - кокош, - врста. 

благодарење с црквени обреg оgавања захвалносши иовоgом 
HeKo'i pagocHo'i gО'iађаја. 

благодарити, -од3.рйм евр. и Неевр. [гл. им. благодарёње с] из
разиши, изражаваши некоме захвалносш за учињено gело, за
хвалиши, захваљиваШи. 

благодарно ПРИЛ. са бла'iоgарношhу, захвално. 

благодарност, -ОСТИ ж осећања oHo'ia који је бла'iоgаран, за
хвалНОСf1l; изражавање захвалносШи. 

благодат и благодат ж (инстр. -3.ћу, -аћу и -и) 1. рЛГ. бла'iо
слов божји, милосш божја која се излива на JЬyge, gap божји. 2. 
фиг. а. срећа, gобробиШ. б. gобро као gap apupoge. 

благодатан и благодатан, -тна, -о 1. који иошиче og бо'iа, 
бо'iОМ gaH; на коме иочива божји бла'iослов, бла'iословен. 2. који 
gOHOCU gобро, срећу, корисш, бла'iошворан, корисшан: - киша, -
сунце. 

благодатно и благодатно ПРИЛ. бла'iошворно, корисно, ио
воЈЬНО. 

благодатност, -ости и благодатност, -ости ж бла'iошвор-
носш, корисносШ. 

благодет јек. благодјет ж в. бла'iоgаШ. 

благодетан јек. благодјетан, -тна, -о в. бла'iоgаШан. 

благодуmан, -шна, -о в. gоброgушан. 

благодуmно ПРИЛ. в. gоброgушно. 

благодуmност, -ости ж в. gоброgушносШ. 

благозвУчан и благозвучан, -чна, -о који иријашно звучи, 
милозвучан, хармоничан: - глас. 

благозвУчно и благозвучно ПРИЛ. иријаШнu..м, бла'iu..м зву
ком, иријашно за ухо, милозвучно, мелоgично, склаgно. 

благозвУчност и блаroзвучност, -ости ж особина oHo'ia шшо 
је бла'iозвучно, милозвучносш, мелоgичносШ. 

благоизволети јек. благоизвољети, -изволйм евр. (обично 
уз инф.) арх. u..маШи gоброшу, изволе ши (ири исказивању наро
чишо'i иошшовања, aOHeKag ир.). 

благонаклон, -а, -о иријашеЈЬски расиоложен, apegycpe
йlJЬив, gобронамеран, ЈЬубазан. 

благонаклоно ПРИЛ. са бла'iонаклоношhу, иреgусрейlJЬиво, 
ЈЬубазно. 

благонаклоност, -ости ж иријашеЈЬСКО расиоложење ире.ма 
некоме, иреgусрейlJЬивосш, ЈЬубазносШ. 

благопокојни, -3., -о арх. в. блаженоиочивши. 

благопокојник м арх. иокојник (обично из иоштовања). 

благоречив јек. благорјечив, -а, -о који cвoju..м бла'iим 'iовором 
ириgобија; који 'iовори леишим, бираним речима, слаткоречив. 

благоречивост јек. благорјечивост, -ости ж особина оно1:а 
који је бла'iоречив, слаШкоречивосШ. 

благоречит јек. благорјечит, -а, -о в. бла'iоречив. 

благоречитост јек. благорјечитост, -ости ж в.  бла'iоречи
вост. 

благородан, -дна, -о 1. а. gобар, иле.мениш, хуман, gушеван. 
б. који је мирне нарави, иишом, кротак. 2. о йl.мeH , gосшојан
сШвен. 3. (одр.) који је високо'i, илеменишо'i poga (у шишулама, 
aOHeKag ир.): - кнез. 4. који је gобре, иле.мениШе сорше, врсше: -
воће. 

благородно ПРИЛ. на бла'iороgан начин, иријашно; oйl.мeHO. 

благородност, -ости ж особина oHo'ia који је бла'iороgан, go-
броша, иле.мениШосШ. 

' благородство с в. бла'iороgносШ. 

благосиљати, -ОсЙљ3.м несвр. ире.ма бла'iословиШи. 

благослов, -ова м 1. рЛГ. изражавање жеље за нечије gобро и 
срећу ириз'ивање.м божје милосши (обично знаком крсШа). 2. рЛГ. 
а. милосш коју бо'i излива на HeKo'ia, на нешшо, божја милосш, 
gap божји. б. фиг. оно што се сматра ga је gобијено божјом мило
шhу (киша, земаљски илоgови и сл.). 3. а. ЦРКВ. gозвола, оgобрење 
више црквене власши ga се с божјом милошhу нешшо изврши 

, ,мu..мo канонских ироииса. б. оgобрење, са'iласносш, ирисшанак 
на нешшо (обично са жељом ga шо буgе срећно): дати - за брак 
4. иоиоgневна миса у кашоличкој цркви; • чекати божји - ир. че
каши ga шшо gође само og себе, без ула'iања соисшвено'i Шруgа. 

благослован, -вна, -о 1. в. бла'iословен. 2. (одр.) којим се бла
'iocUJЬa: - род. 

благословен, -ена, -о 1. који је иpu..миo бла'iослов, на коме се 
излива бла'iОслов. 2. бла'iотворан, користан; илоgан: - рука. 3. 
срећан, блажен. - Нека је благословен час кад је он дошао. • би
ти у благословеном стању разг. бити бремениша, iilpygHa (о жени). 
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благословено npил. срећно, блажено: осећати се -. 

благословеност, -ости ж сшање или особина oHoia шшо је 
блаiословено, блаiошворносш, корисносШ. 

благословити, -ословИм свр. 1. gаши блаiослов,  йожелеши 
неко.ме gобро и срећу; йризваши божју .милосш на HeKoia. 2. РЛГ. 
излиши своју .милосш на HeKoia или нешшо, обgариши (о боiу). 3. 
ЦРКВ. извршиши обреg освећења, освеШиШи. 4. ЦРКВ. оgобриши не
шшо за шшо йосшоји законска йрейрека: - брак малолетника. 

блаroсловљен, -а, -о и благословљен, -ена, -о в. блаioсловен. 

блаroсловљено и благословљено ПРИЛ. в. блаiословено. 

благосовнйк м ЦРКВ. кат. найрава за шкройЈЬење освећено.м 
воgо.м йри вepcKu.м обреgu.ма у кашоличкој цркви, шкроЙило. 

благОст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је блаi, оно
ia шшо је блаiо 1. а. gоброша, ЙЛе.мениШосШ. б. йријашносш, 
уiоgносШ. 2. а. нежан, йлемениш йосшуйак, нежно ЙосШуЙање. 
б. ЙoЙycill.JЪив сшав, ЙоЙусill.JЪивосШ, ШрЙе.тьивосШ. 

благостање с 1. gобро .маШеријално сшање, оБUJbе .маШери
јалних gобара, боiашсшво, u.муhносш, изоБUJbе. 2. gобар, уgобан 
живош у изоБUJbУ. 

благота ж блаiосш; йријашносш, уiоgносШ. 

благотворан, -рна, -о који йовоЈЬНО, корисно gелује, йовОЈЬан, 
корисшан: - лек, - дејство. 

благотворно ПрИЛ. на блаiошворан начин, йовоЈЬНО, корисно: 
- деловати. 

благотворност, -ости ж особина oHoia шшо је блаiоШворно. 

благоћа ж в.  блаiосШ. 

благоУтробије и благоутробије с арх. шаљ. 1. сШо.мак, шр
бух. 2. gобра исхрана, уживање у јелу и Йићу. 

благун, -уна м И благуника ж бот. врсша храсша Quercus 
conferta. 

блажен, -а, -о 1. а. исйуњен осећањем највећет: заgовОЈЬсшва 
и среће, Йресрећан. б. који изражава осећање заgовОЈЬсшва, сре
ће: - осмех. 2. обgарен највећо.м срећо.м, блаiословен. 2. који чи
ни cpeћHu.м, који исйуњава среho.м. 4. рЛГ. савршен у верско.м йо
iлеgу, свеши; који ужива вечишу срећу, блаiословен. • блажени 
чкаљ в. aog ЧКаЈЬ. 

блаженйк м кат. онај који је йроiлашен блаженu.м (оgлуко.м 
кашоличке цркве). 

блаженичкй, -а, -о који се OgHOCU на блаженике. 

блажено ПрИЛ. с осећањем блаженсшва, йресрећно: - погле
дати. 

блаженопочйвmй, -а, -е арх. (са особитим поmтовањем) 
у.мрли, йокојни: - цар, - кнез. 

блаженство и блаженство с 1. осећање и сшање највећеТ: за
gовОЈЬсшва и среће. 2. РЛГ. а. (обично с атрибутом вечно) .месШо 
ige влаgа йошйуна срећа, небеско царсшво, рај. б. свешишеЈЬ
сшво, свешосш: ореол блаженства. 3. ЦРКВ. шишула црквеноТ: йо
iлавара, влаgике. 

блажити, блажйм несвр. [гл. ИМ. блажење с] 1. чиниши (не
шшо) блажu.м, с.мањиваШи иншензишеш нечеiа, ублажаваши: 
- бол. 2. йријашно, блаiошворно gеловаши, u.маШи йријашно gej
сшво (на нешшо), исйуњаваши блаженсШво.м: - душу, - срце. 3. 
(некога) у.мириваШи, сшишаваши; ШешиШи. _ - се уживаши у 
нечему, наслађиваши се. 

блазина ж а. йокривач og йерја, йерина, gYНJa. б. узiлавЈЬе, ја
сШук. 

блазиница ж 1. geм. и хиЙ. og блазина. 2. (обично у ми.) ја
сшучиh og ваше за cKugaНJe ш.минке и чишhење лица. 

блазйран, -а, -о нем. а. ошуйео и равноgушан Йре.ма свему 
збоi засиhеносши зagовОЈЬсШвu.ма и уживањем: - човек б. који 
оgражава ошуйелосш, равноgушносш: - лице, - израз. в. уобра-' 
жен, у.миШЈЬен, наgувен. 

блазйрано ПРИЛ. шуйо, ошуйело: - се осмехивати. 

блазйраност, -ости ж сшање или особина oHoia који је блази
ран, oHoia шшо је блазирано. 

блазирати, блазйрам свр. и Несвр. (у )чиниши блазиранu.м. _ 

- се йосша(ја)ши блазиран. 

бламажа ж (бламаж, -ажа м) фр. разг. срамоша, брука, бру
кање. 

бламирати, бламйрам свр. и несвр. разг. (о)брукаши, (о)срамо
ШиШи. _ - се (о)брукаши се, (о)срамошиши се. 

бланкёт, -ета м И бланкета ж фр. образац, фор.мулар. 

бланко и бланко нем. банк. 1. ПРИД. непром. нейойуњен, неис
йисан: - меница неЙОЙуњена.меница са ЙоШЙисо.м онош који Йpu.мa 
зајам. - кредит креgиш без нарочишоi Йокриhа. - потпис йошйис 
на йразно.м лисшу (Йис.му, исйрави, сЙиску). 2. nPИЛ. нейойуњено, 
без йойуњавања, на Йразно.м лисшу: потписати меницу -. • пот
пис(ив)ати - саiласиши се, саiлашаваши се са нечu.м YHaapeg, на 
Йоверење. 

бланmирати, бланmйpам свр. и несвр. фр. 1. (из)белиши (шек
сшил, йайир, кожу и сл.). 2. крашкошрајно изложи ши, излаiа
ши сирове живошне намирнице (воће, йоврће) gејсшву вреле во
ge, воgене йаре или заiрејане .масноће pagu инакшивирања неких 
фер.менаШа, ензu.ма: - боранију. 

блања ж лат. алаш за обраgу gрвеша, сшруi, peHge за gрво. 

блањалица ж алашна .машина за сшруiање и обраgу gрве
ша или .меШала. 

блањало с в. блања. 

блањати и блањати, -ам несвр. сшруiаши, ренgисаши (gрво) 
блањо.м. 

блањача ж алаш за сшруiање iвожђа, сшруi за iвожђе. 

бласфемија ж ГРЧ. ХУЈЬење, вређање боiа, свешиње, боiОХУЈЬење. 

бласфемичан, -чна, -о (бласфеман, -миа, -о) боiохулан; крај-
ње увреgЈЬив, вео.ма Йоiрgан. 

блатав, -а, -о в. блаШњав. 

блатавити (се), блатавйм (се) и блатавити (се), -им (се) 
несвр. в. блашиши (се). 

блатан, -тна, -о 1. в. блаШњав. 2. који је сличан блашу: - боја. 

блатара ж 1. в. блашњара (1). 2. йећ найравЈЬена og блаШа. 
3. в. блаШарица. 

блатарица ж чешка за чишhење блаша са обуhе. 

блатина (блатарка) ж а. агр. врсша херцеiовачке винове лозе 
црноТ: iрожђа; iрожђе ше лозе. б. црно iусшо вино og шоiа iрожђа. 

блатина ж ayf.м. og блашо; .мочвара, риШ. 

блатити, -Им несвр. [гл. ИМ. блаћење с] а. йрљаши блаШо.м, ка.тьа
ши. б. фиг. (некога) ЙРЈЬаши нечију часш, срамошиши, ружиШи. _ 

- се а. ЙРЈЬаши се блаШо.м, катьаши се. б. фиг. сра.моШиШи се. 

блатйmте с .месШо ige је HeKag било језеро; блашњаво, .мо-
чварно зе.мљишШе, .мочвара, риШ. 

блатйmте с а. ayf.м. og блашо; KaJЬyia. б. фиг. ШЈЬам, ОЛОШ. 

блатњав, -а, -о 1. йун блаша, раскатьан, КаЈЬав; баровиш, .мо
чваран: - пут. 2. УЙРЈЬан блаШо.м: - обућа. 

блатњавити (се), блатњавйм (се) и блатњавити (се), -йм 
(се) несвр. в. блашиши (се). 

блатњара ж 1. зiраgа, кућа облейЈЬена блаШо.м. 2. брисач за 
обуhу og лешава, роiоза и сл. (йри улазу у кућу). 

блато с 1. (ми. е) а . .мека, лейЈЬива с.меса og расквашене зе.мље 
или йрашине, кал, iлиб. б. нарочиша врсша зе.мље расквашене 
воgо.м за израgу циiле, црейа, йосуђа, за облейЈЬивање кућа, за 
лечење и сл. 2. йоgвоgно, баровишо, .мочварно зе.мљишШе, .мо
чвара, риШ. 3. йлишко језеро с iлибовиШu.м gHOM. 4. фиг. а. олош, 
ШЈЬам. б . .морална йоквареносш, йорок; развраш; срамоша, 
срам, Йонижење. в. ружне речи, из.миШЈЬоШине, лажи, клевеШе. 
• живо - блашо из Koia се не .може извуhи, већ се све gуБЈЬе шо
не у НJeia. бацати се (бацити се) блатом на некога, бацати (бацити) -
вређаши (увреgиши), (о)клевеШаШи. извући, извлачити, (из)вади
ти и сл. (некога) из блата сйас(ава)ши HeKoia из неке беgе, невОЈЬе 
(обично og неке срамоШе). као блата (имати и сл.) врло MHoio (u.мa
ши и сл.). пасти (потонути, срозати се и сл.) у - осрамошиши се, 
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ок:а.тьаШи образ. правити (градити, лепити и сл.) некога од блата жа
лиши за Heк:u.м к:о"iа више нема. 

блатобран м неол. шшишник: изнag к:олск:их шочк:ова за за-
шшишу og блаШа. 

блатовит, -а, -о блашњав, блаШан. 

бле узвик: за йоgражавање 'iласа овце, ја"iњеша, шелеша и сл. 

блебёт м блебешање, брбЈЬање. 

блебетав, -а, -о 1. к:оја блебеће, брбЈЬив. 2. фиг. йразан, ис
йразан, бесмислен: - фраза. 

блебетавбст, -ости ж особина oHo"ia к:оји је блебешав, брбЈЬи
восШ. 

блебетало с и м (ми. с) особа к:оја .м,но"iо блебеће, брбЈЬивац, бр
БЈЬивица. 

блебетати, блебећем несвр. 1. "iовориши к:ојешша, брбЈЬаШи. 
2. йроизвоgиши нарочиш, исйрек:иgан 'iлас, слично 'iласовu.ма бе
бе (о ћурану, йашк:и и сл.). 

блебетуmа ж она к:оја блебеће, блебешава женск:а особа, бр
БЈЬивица, Шорок:уша. 

блед, бледа, -о јек. блијед, блиједа, -о (комп. блеђй јек. бље
ђй) 1. а. к:оји је без apupOgHO"i ру.менила, без живошне боје (о ли
цу, к:ожи и сл., OgH. о особи с Шак:вu.м лицем): - лице; - као кр
па. б. к:оји је ошворене, свеillле боје, беличасш: - боја. в. к:оји је 
слабо"i сјаја, к:оји слабије свеillли: - пламен, - месечина. 2. фиг. 
безизражајан, неизразиш; слаб: - приказ; - сећање. 

бледеТИ јек. блиједјети, -ДЙМ несвр. [гл. им. блеђење јек. бли
јеђење с] йосшајаши блеg. а. "iубиши ру.менило, apupOgHY боју (о 
лицу, OgH. о човек:у). б. "iубиши боју (о шк:анини и сл . .маШерија
лу); "iубиши иншензишеш (о боји). в. "iубиши сјај. г. йосшајаши 
.мање изразиш, слабиШи. - Успомене бледе. 

бледило јек. бљедило с сшање и особина oHo"ia к:оји је блеg, 
oHo"ia шшо је блеgо, блеgа боја (лица, к:оже). 

бледити, бледйм јек. блиједити, блйједйм несвр. [гл. им. бле
ђење јек. блијеђење с] чиниши ga нешшо йосшане блеgо, изази
ваши блеgило. 

блед нути јек. бљеднути, -нем свр. и несвр. йосша(ја)ши блеg, 
(йо)блеgеши; (из)"iубиши сјај. 

бледњИкаВ јек. бљедњикав, -а, -о в. блеgуњав. 

бледо јек. блиједо ПРИЛ. а. у блеgој нијанси (боје): - обојити. 
б. са слабu.м сјајем: - светлети. в. неизразишо, неизражајно, 
слабо, безизразно: - приказати; - погледати. 

бледо- јек. блиједо- к:ао йрви geo йриgевск:их сложеница 
означава свеillлију, ошворенију нијансу боје означене gpy"iu.м ge
ло.м сложенице: бледожут, бледоплав и сл. 

бледолик јек. бљедолик, -а, -о а. к:оји u.мa блеgо лице: - де
војка. б. фиг. к:оји је блеgо"i, слабо"i сјаја: - месечина. 

бледоликбст јек. бљедоликбст, -ости ж
'
особина oHo"ia к:оји је 

блеgолик:, oHo"ia шшо је блеgолик:о, блеgило. 

бледуњав јек. бљеду�ав, -а, -о а. Йо.мало, у .мањој .мери блеg 
(обично у лицу). б. к:оји је слабо"i сјаја: - светлост. 

бледуњавбст јек. бљедуњавбст, -ости ж сшање и особина 
oHo"ia к:оји је блеgуњав, oHo"ia шшо је блеgуњаво. 

блеђан јек. бљеђан, -а, -о и блеђахан јек. бљеђахан, -хна, 
-о песн. geм. и хиЙ. og блеg. 

блезгарија ж разг. (обично у мн.) бесмислица, 'iлуйосш, бр
БЈЬарија. 

блејати, -јйм несвр. 1. йушшаши 'iлас "бле" (о овци, шелешу и 
сл.); ойонашаши, йоgражаваши шај 'iлас. 2. фиг. а. "iовориши 'iлу
йосши, луйаши, луЙеШаШи. б. 'iлеgаши шуйо, бленуши, зијаши, 
зуриШи. 

блејзер м енгл. лак:и сйоршск:и к:раћи к:айуш, сак:о. 

блек м и блека ж 'iлас овце или шелеша, блејање. 

6лекнУти, блекнем свр. о'iласиши се блек:о.м (о овци, шелешу 
и сл.). 

бленда ж нем. зак:лон Йро.менљиво"i ошвора к:оg ойшичк:их ин
сШру.менаШа (фошоайараша, .мuк:роск:оЙа) к:оји служи за pe"iy
лисање к:оличине свеillлосши к:оја улази у айараш, зак:лон: отвор 
бленде. 

блентав и блентав, -а, -о разг. блесав, буgаласш, 'iлуйав: -
човек 

блентавац, -авца м в. бленШо. 

блентаво и 6лентаво ПрИЛ. разг. блесаво, луgо. 

бленто, -а и -е и блентбв, -ова м разг. бленшав човек:, блесав-
к:о, буgала. 

бленути, -нем несвр. [гл. ИМ. блењење с] 'iлеgаши шуйо, бесвесно. 

блесав, -а, -о у.мно заосшао, луцк:асш, 'iлуй, неgоШуЙаван. 

блесавити (се), блесавйм (се) и блесавити (се), -йм (се) не-
свр. разг. [гл. им. -вљење с] йонашаши се блесаво; йравиши се бле
сав, за.млаћиваШи се, 'iлуйираши се. 

блесавко м (ми. 0) разг. ХИП. блесав човек:. 

блесавлук м оно ШШО је блесаво, буgалашшина, 'iлуЙосШ. 

блесаво ПРИЛ. разг. 'iлуйо, шуйаво, луgо, к:решенасшо: - се по-
наmати. 

блесавбст, -ости ж а. у.мна О"iраниченосill, шуйавосш, 'iлуйа
восШ. б. мед. в. иgиоШиза.м. 

блесак јек. блијесак, -ска м (мн. блескови јек. бљескови и 
блесци јек. блйјесци) 1. шренушна јак:а свеillлосш к:оја засени. 2. 
ogcjaj, оgсев; сјај: - оштрице ножа. 

блесан м в. блесавк:о. 

блесаст, -а, -о в. блесав. 

блесасто ПРИЛ. Йо.мало блесаво; блесаво, буgаласШо. 

блесимётар и блесиметар, -тра м уређај са к:оје"iа чишају 
шек:сш они к:оји "iоворе на шелевизији, осшавЈЬајући ушисак: к:ао 
ga "iоворе сЙонШано. 

блескав јек. бљескав, -а, -о а. к:оји блеск:а, свеillлуцав; к:оји 
блешши, блешШав. б. фиг. йун сјаја и раск:оши, раск:ошан. 

блескати (се), -ам (се) и блескати (се), блескам (се) јек. 
бљескати (се), -ам (се) и блијескати (се), блйјескам (се) несвр. 
оgаваши og себе исйрек:иgано блеск:е, оgсеве, оgсјајиваши, све
illлуцаШи. 

блеснути, -нем и блеснути, блеснем јек. бљеснути, -нем и 
блијеснути, блйјеснем свр. а. к:рашк:о, ogjegHoM јак:о засвеillле
ши, засијаши, севнуши, синуШи. б. фиг. изненаgа, ogjegHoM се йо
јавиши, насшаши (нйр. о нек:ој .мисли, ugeju и сл.). 

блеф, -а и блефа м (ми. блефови) енгл. об.мањивање, завара
вање йрошивник:а својо.м Шобожњо.м йреgношћу, си"iурношћу 
(обично у к:аршашк:ој u"ipu или у рашу); ойсена, об.мана. 

блефер и блефер м онај к:оји блефира. 

блефирати, блефйрам свр. и несвр. об.мануШи, об.мањиваШи, 
завара(ва)ши йрошивник:а својо.м Шобожњо.м Йреgношћу. 

блех-музика ж нем . .музик:а к:оја се извоgи йрешежно gувач
к:u.м лu.менu.м инсШру.менШu.ма; орк:есшар сасшавЈЬен og gувач
к:их лu.мених инсШру.менаШа. 

блечати, блечйм несвр. в. блејаШи. 

блеmтав јеК. бљеmтав, -а, -о а. к:оји блешши, к:оји јак:о сија 
шак:о ga засењује очи: - снег, - огрлица. б. йун сјаја, јак:о сјајан; 
фиг. изврсшан, сјајан: - стил, - успех. 

блесоња м разг. пеј. онај к:оји је блесав, блесавк:о. 

блесура ж фр. спорт. йовреgа к:оја oHeмo"iyhyje суgеловање у 
Шак:.мичењу. 

блеmтавило јек. бљеmтавило с велик:и сјај, блешШавосШ. 

блеmтавбст јек. бљеmтавбст, -ости ж особина oHo"ia шшо је бле
шшаво; велик:и сјај, блисшавосш; фиг. раек:ош: - круне; - двора. 

блеmтати (се) јек. блијеmтати (се), -тйм (се) несвр. јак:о си
јаши, сијаши засењујућu.м сјајем, блисшаши (се). 

ближити, блИжйм несвр. [гл. им. бтiжење с] чиниши ga нешшо 
буgе близу неК:О"iа, нече"iа, йриближаваши, Йрu.мицаШи. 8 - се 1. 
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йриближаваши се, Йрu.мицаШи се (йросшорно u.nu временски). -
Ближи се зu.ма. 2. фиг. йосшајаши CpOgHuju, сличнији (неко.ме, 
нечему). 

ближњи и ближњи, -3., -е а. који је у блиско.м сроgсшву с не
Ku.м: � рођак. б. (у им. служби, обично м. р. мн.) CpOgHUK; pog, 
својша; човек уоЙшШе. - Љуби ближњега свога. 

близак, блиска, -о (коми. блИжй) 1. који је на .мало.м оgсшо
јању, на .малој уgатъеносши, неgалек, оближњи. 2. који се HegaB
но gecuo u.nu ће ускоро насшуйиши, HegaBHU, скорашњи: � про
шлост, � будућност. 3. који је у Шесно.м сроgсшву, у шесној pog
бинској вези с HeKu.м: � рођа:к, � родбина. 4. а. који је шесно ве
зан наклоношhу, ЙријаШеЈЬсШво.м, gруf,арсШво.м, йрисан, инши
.ман: � пријатељица. б. који ogf,oBapa нечијем иншересовању u.nu 
схвашању; gYXOBHO cpogaH: блиске душе. в. који йривлачи нечи
ју наклоносш, .мио, gpaf,. 5. cpogaH, сличан. - По својој садржи
ни ова песма је најближа балади. 6. HeaocpegaH, шесан: � веза, 
� контакт, � однос. 7. (само комп.) йоgробнији, gешатънији; шач
нији, оgређенији: ближи подаци. 

близанац, -нца и близанац, -3.нца м (обично у мн.) 1. a.jeg
но og gBoje u.nu више gеце u.nu .млagунчаgи рођене йри исШо.м йо
рођају; шако рођено .мушко gеше, OgH. човек. б. Фиг.јеgна og gBe 
врло сличне, cpogHe сШвари. 2. (обично мн.) а. gBa срасла йлоgа 
неке БUJbке, обично воћке, сраслица. б. мин. jegHa og gBe u.nu ви
ше jegUHKU исшоf,а .минерала које су apaBu.nHo, сu.меШрично сра
сле. • двојајчанни близанци близанци насшали исШовременu.м 
ойлођењем gBe зреле јајне hелије. једнојајчани близанци близан
ци насшали gеобо.м ойлођеноf, јајеша на gBa gела који се са.мо
сшално развијају. сијамски близанци шелесно срасли близанци. 

близаначкii и близаначкii, -3., -о који се OgHOCU на близанце. 

близаначки и близаначки прил. као близанци, иgеншично, 
jegHaKo: два � сродна човека. 

близаница и близанка ж в. близнакиња. 

Близанци и Близанци м мн. а. астр. сазвежђе 30gujaKa са 
gBe најсјајније звезgе: Касшор и Полукс. б. (близанци) шреhи зо
gијачки знак: рођен у знаку близанаца. 

близанче, -ета с (супл. ми. близанчићи м; зб. им. близанчiiд ж) 
geм. og близанац. 

близина ж а . .мала ygaтъeHoci1l, .мало оgсшојање og нечеf,а: 
гледати из близине. б . .мали временски раз.мак. 

близнад ж зб. У geм. значењу: близанци. 

близнакиња ж женско gеше рођено као близанче. 

близнити се, близнйм се несвр. [гл. им. ближњење с] gOHOCU-
ши на свеш, рађаши близанце (обично о овца.ма u.nu коза.ма). 

близуl ПРИЛ. (коми. блИже и блИже) 1. на .мало.м оgсшојању, у 
близини, на .мало оgсшојање, у близину: становати �. 2. У краш
ко.м временско.м раз.маку, ускоро. - Пролеће је близу. 3. без.мало, 
f,ошово, скоро. - Близу је два сата. 4. блиско, Йрисно. 5. (само 
комп.) йоgробније, gешатъније: ближе се упознати (с нечим). • не 
бити ни - (некоме) ни изgалека не .моћи gосшиhи HeKof,a у нечему. 

близу2 предл. (с ген.) 1. за .месШо: йокрај, aopeg, KOg: � села. 
2. за време: apeg. :  � Нове године. • - памети (бити) разу.м.љиво, 
очевиgно, apupOgHO. 

блије- в. бле-, блијед в. блеg, блијед- в. блеg-, блијесак в.  
блесак, блијеск- в.  блеск-, блијеmт- в.  блешШ-. 

блиндажа ж фр. вој. а. челични оклой за зашшишу броgова, 
возова, ауШо.мобu.nа и сл. (og .меШака и f,ранаШа). б. наgсшре
шница, склонишше на борбено.м йоложају йокривено f,рањем и 
зе.мЈьо.м pagu зашшише og нейријаШеЈЬске ваШре. 

блиндирати, блiщцЙр3.м свр. и несвр. фр. вој. (обично у обли
ку трп.) а. осиf,ура(ва)ши (возu.nо) челичнu.м оклоЙо.м, оклойи
ши, оклойљаваши: блиндирани аутомобил. б. (иЗ)f,раgиши, 
(на)йравиши на нечему заклон (og нейријаШеЈЬске вашре): блин
дирани ров. 

блинкер м нем. вешшачки .ма.мац (og .меШала, йласшике и 
сл.) у облику рибе, црва и сл. за ловљење риба, варалица. 

блиско ПРИЛ. 1. йрисно, инШu.мно; CpOgHO: � познавати неко
га; бити � нечијем схватању. 2. в. близуl (1, 2). 

блискоисточни, -3., -о који се OgHOCU на Блиски исшок: � 
криза. 

блискост, -ости ж 1. особина u.nu сшање oHof,a шшо је блиско, 
йрисносш; сроgносШ. 2. в. близина. 

блистав, -а, -о а. који (се) блисша, сјајан; свешао: � звезда, � 
сјај; � видик. б. фиг. који се исшиче леЙоШо.м, gUBaH; изврсшан, 
изванреgан, оgличан: � стил, � каријера. 

блиставило с в. блисШавосШ. 

блиставо ПРИЛ. а. с блисШавu.м сјајем, блешшеhи, сјајно: � 
осветљена сала. б. фиг. gUBHO, изванреgно, изврсно: � говорити, 
� приказати нешто . 

блиставост, -ости ж особина u.nu сшање oHof,a шшо је бли
сшаво: а. сјај, сјајносШ. б. изванреgна лейоша: � стила. 

блистати, -3.м несвр. 1. јако сијаши, блешшаши; йресијаваши 
се. 2. фиг. исшицаши се, йаgаши у очи леЙоШо.м u.nu неко.м gpy
f,OM изванреgно.м особино.м: � од среће, � на испиту . •  � се в.  
блисшаши (1). 

блитва ж бот. ЗеЈЬасша БUJbка Beta vulgaris, чије се сочно ли
шhе уйошребљава за љуgску исхрану (као йоврће) u.nu као сшоч
на храна. 

блитветина ж ayz.м. og блиШва. 

блитвин, -а, -о који се OgHOCU на блишву, који је og блишве: 
� лишће. 

блитвица ж geм. og блиШва. 

блиц, блИца м (ми. блИцеви) нем. уређај за йроизвођење краш
кошрајноf, блеска који служи за фОШОf,рафисање йри слабој ра
свеШи. 

блицкриг м нем. вој . .муњевиши раш, .мешоgа рашовања изне
HagHu.м HaaagOM .механизованu.м јеgиница.ма. 

блог, блога м (ми. блогови) енгл. сшраница на иншернешу на 
којој се чланци и gpyf,u gpyf,u Йрu.nози ређају у обрнуШо.м реgосле
gy og времена йрисйећа, OgH. ЙосШављања .,... йрви са налазе на 
gHY, а најновији на врху сШранице. 

блок, блока м (мн. блокови) фр . 1. велики, .масивни KoMag 
(сшене, леgа, .меШала и gp.); шакав KoMag бешона u.nu ка.мена 
који служи за f,раgњу. 2. техн. већи u.nu важнији geo .машине: � 
мотора (с унутрашњим сагоревањем). 3. а. f,pyaa зf,раgа, кућа 
које чине засебну целину: стамбени �. б. више шемашски йове
заних apu.nof,a (на шелевизији нЙр.): � из културе. 4. пол. савез 
више сшранака u.nu gржава: војни �, политички �, источни �, 
западни �, опозициони �. 5. а. свезак сасшављен og йосебних 
лисшова йайира, чисших u.nu са оgшша.мйанu.м ШексШо.м (ула
знице, бланкеши, фор.мулари и gp.), обично йерфорираних ша
ко ga се Mof,y лако ошцейиши: � за цртање, � биоскопских ула
зница. б. лисшиh ошцейљен из шакве свеске који служи као йо
шврgа о извршеној уЙЛаШи. 6. спорт. оgбра.мбена 'ipyaa и'iрача, 
"живи зиg" (у оgбојци). 7. штами. ший слова Kog којих су све црше 
исше gебљине. • - тарифа йлаhање ушрошка елекшричне eHep'iu
је йО ушврђеној зајеgничкој цени. 

блокада ж итал. 1. а. војна, йолишичка u.nu еконо.мска изола
ција неке gржаве u.nu њено" gела (луке, обале u.nџ ушhа реке) ра
gu йолишичкоf, йришиска: BojHa �, eKOHOMCKa �. б. ойкољавање, 
oacaga (шврђаве, f,paga u.nu gржаве) војно.м cu.nOM. 2. обусшава 
исйлаше новчаних среgсшава на жиро-рачуну, u.nu обусшава ga
вања креgиШа. 3. мед. йресшанак функције неко" opf,aHa, живца 
u.nu крвно" cyga; лекарска иншервенција, обично хируршка, ко
јо.м се йосшиже шакав йресшанак: � живца, дати блокаду. 4. 
зашварање за саобраhај неке улице, йролаза и сл.: � улице. 5. 
спорт. йосшављање "живо'i зиgа" иf,рача; уп. блок (6). 

блокадни, -3., -о који се OgHOCU на блокаgу: � линија. 

блокеј, -еја м .меШална йлочица на врху цийеле u.nu на йош
йешици pagu зашшише og хабања. 

блокирати, блОкЙр3.м свр. и несвр. 1. (из)вршиши блокаgу: � . 
луку, � улицу, � мировни процес, � рад мотора, � рачун у бан
ЦИ. 2. а. (у)чиниши неЙокреШнu.м, (у)кочиши: � ТОЧRове. б. фиг. 
обузеши, обузu.маШи ошежавајуhи .мишљење. - Та мисао ми је 
блокирала мозак. 3. унеши, уносиши у блок, (за)бележиши; 
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изgа(ва)ши блок као йошврgу о уйлаhеној своши, на основу че'iа 
се йоgиже куйљена роба. 

бло:ковс:кй, -а, -о који се OgHOCU на блок (4): - политика. 

бло:к-флаута ж врсша узgужне флауше са юьунасшu.м усни
ком и 8 руЙица. 

блондина и блондйн:ка ж фр. жарг. йлавокоса женска особа, 
ЙЛавуша. 

блуд м (ж) (ми. 0) неgойущшено йолно ойшшење; зagовољавање 
шелесне йохоше, йрешераносш у йолном уживању, йолни раз
враШ. • проводити - живеши разврашно, расЙусно. 

блудан, -дна, -о који врши блуg; разврашан, йокварен, йоро
чан. • - раgња йреgузеша pagu заgовољења шелесне ЙохоШе. 
блудни син онај који је йошао pђaвu.м йуше.м у живоШу. 

блудилац, -иоца м скишач, скишница, луШалица. 

блудети јек. блудјети, -дйм (блУдити, -ШI) несвр. [гл. им. блу
ђёње с] 1. ићи без циља, скишаши, лушаши, ШумараШи. 2. йра
виши 'iрешке, 'iрешиши, вараши се. 3. в. блуgничиШи. 

блуднй:к м онај који йровоgи блуg, који живи блуgно, раз
врашник, ЙохоШљивац. 

блудница и блудница ж она која йровоgи блуg, која се oga
ла блуgу, развраШница. 

блудничити и блудничити, -ШI несвр. [гл. им. -чёње с] живе
ши блуgно, разврашно, йровоgиши блуg. 

блуднйч:кй и блуднйч:кй, -а, -о који се OgHOCU на блуgнике, 
блуgнице, OgH. на блуg: - живот. 

блуднйч:ки и блуднйч:ки прил. на блуgнички начин, као 
блуgник, као блуgница, разврашно, разврашнички: - живети. 

блуднйmтво с йровођење блуgа, развраШ. 

блудно прил. на блуgан начин, разврашно, йорочно: - живети. 

блудност, -ости ж блуg, развраШ. 

блУдња ж 1. блуg, развраШ. 2. лушање, скишање, блуђење. 3. 
йо'iрешно схвашање, заблуgа: довести у блудњу. 

блуз м (ми. 0) енгл. музички сшил насшао међу северноамаме
ричкu.м ЦPHцu.мa који се, aopeg осшало'i, оgликује меланхолично
шhу; йесма или инсшруменшална комйозиција у шоме сшилу; 
йлес уз шакву музику. 

блуза ж фр. врсша 'iорње крашке ogehe, обично og лако'i маше
ријала: женска -, војничка -. 

блузица и блузица ж ge.м. og блуза. 

блузон, -она м фр. врсша крашко'i кайуша, обично og лакше'i 
машеријала; веШровка. 

бље- в. бле-. 

бљувара ж бот. врсша шумске ошровне 'iљивe Russula emeti
са из ф. Agaricaceae. 

бљувати, бљујём несвр. 1. а. избациваши из усша саgржај 
желуца, йовраhаши (храну, йиће, крв и сл.). б. фиг. избациваши, 
сийаши из себе (вашру, gu.м, лаву и сл.) на'iло и у великu.м коли
чинама (фи'i. о вулкану, gu.мњаку и сл.). 2. фиг. 'iовориши, из'iо
вараши свашша (обично ao'ipgHe речи, ao'ipge): - гадости. 

бљувотина ж 1. оно шшо се избљује, ЙовраШи. 2. фиг. (обич
но у мн.) ружне речи, 'iаgосши; inуйосши, бесмислице: причати 
бљувотине. 

бљузгав, -а, -о йун лайавице и жишко'i блаша, блаШњав. 

бљузгавица ж а. влажно време са сишном кишом и MOKpu.м 
cHe'ioM, лайавица, суснежица. б. р�квашен сне;; с блашом и воgом. 

бљузгати, -ам несвр. а. оgаваши каракшерисшичан шум йри 
хоgању йо лайавици (о расквашеном cHe'iy, жишком блашу и 
сл.). б. йроизвоgиши каракшерисшичан шум 'iазеhи йо расква
шеном illлу, жишком блашу и сл., шљаЙкаШи. 

бљузнути, -нём свр. Haino йошеhи, йљуснуши, линуши (о ки
ши, крви и сл.). 

бљунути, -нём свр. 1. Haino, ogjegHoM йоврашиши из усша (је
ло, йиhе, крв и сл.). 2. �taino избиши, йокуљаши (о gu.мy, вашри); 
Haino йошеhи, линуши, йљуснуши (о киши), бљузнуШи. 

бљУтав, -а, -о а. који је нейријашна укуса, неукусан, безуку
сан, ошужан (о јелу или Йићу). б. фиг. који изазива оgврашносш, 
оgврашан, 'iagaH: - шала, - живот. 

бљутавило с в. бљуШавосш. 

бљутавити, бљY'rавйм и бљУтавити, -ШI несвр. 1. чиниши 
(нешшо) бљуШавu.м. 2. йосшајаши бљушав, оШужан. 

бљутаво ПРИЛ. неукусно, безукусно, оШужно. 

бљутавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је бљушаво, неуку
сносш, безукусносш, ошужносш; оgврашносШ. 

бљуцнути, -нём свр. мало бљунуши, ЙовраШиШи. 

бљуmт м (ми. бљУштеви) бот. а. више'iоgишња зељасша биљ
ка йовијуша Tamus communis из ф. Dioscoreaceae. б. йороgица 
зељасших биљака йовијуша Dioscoreaceae са срцасШu.м лисшо
вu.мa и бобичавu.м ЙЛоgовu.ма. 

бљуmтац, -шца м бот. в. gебелица. 

боа ж 300Л. змијски цар, уgав Воа constrictor. 

боб1, БОБа м бот. јеgно'iоgишња зељасша башшенска биљка Vi
cia faba из ф. лейширњаче (Papilionaceae), чије .млаgе махуне и 
зрна служе за љуgску исхрану. • гледати (врачати и сл.) у - йрори
цаши, йреgвиђаши шша ће се коме gо'iоgиШи. не вреди ни ПИПIЉИ
ва (mупља) боба (ни зрна боба) и сл. не вреgи баш нишШа. рећи бо
бу - рећи исшину, рећи ошворено, без увијања. 

боб2, боба м енгл. спорт. а. саонице са више сеgишша (gвосеg 
или чешворосеg) и са gва йара салинаца, og којих је йреgњи йар 
йокрешан и служи за уЙрављање. б. сйоршска gисцийлина сан
кања Шu.м саоницама. 

боба ж в. бобица. 

бобати се, бббам се несвр. gобијаши бобе, бобице (о ћypићu.мa). 

боби, -ија м енгл. йойуларни назив за лонgонско'i Йолицајца. 

бобица и бобица ж 1. бот. сишан, oKpy'iao, сочан нейуцајући 
йлоg с MHO'iO се.менки, зрно (нйр. KOg рибизле, винове лозе и gp.). 
2. а. 300Л. брagавица на врашу ћурке. б. вет. болесш ћурића за вре
ме избијања брagавица на враШу. 3. (обично у ми.) зоол.јаје, лар
ва йанШљичаре cysticercus. 4. (БОБица) агр. сорша 'iajeHo'i боба 
Vicia faba (minor). 

бобичав и бобичав, -а, -о 1. заражен бобицама; уп. бобица 
(3): - месо. 2. в. бобичасШ. 3. бубуљичав. 

бобичавост и бобичавост, -ости ж вет. зараженосш бобица-
ма, обољење изазвано бобицама; уп. бобица (3). 

бобичаст и бобичаст, -а, -о који u.мa облик бобице: - воће. 

бобИчати се, -ам се несвр. в. бобаши се. 

бобичица и бобичица ж ge.м. og бобица. 

бобов, -а, -о који се OgHOCU на бо61: - зрно. 

бобовина ж бобова слама. 

бобовйmте с зе.мљишШе, њива која је била засађена бобом. 

бобовња:к' м бот. у мн.: pog зељасших биљака Sedum из ф. 
Crassulaceae, са сочнu.м лишhем (биљка из шо'iа poga). 

бобоњати, -ам (бобоњити, -ШI) несвр. 1. а. 'iовориши gубокu.м 
Йоill.мулu.м ,inacoM, му.млаШи; оgзвањаши gубокu.м Шоном. б. 'io
вориши нераз'iовешно, нејасно, као за себе, мр.мљаШи. 

боботати, БОБоћём несвр. оном. 1. в.  бобоњаШи. 2. йроизвоgи
ши крашке учесшале звуке, клойараши; цвокошаши (зубu.ма). 

бова ж итал. ycugpeHo челично буре које йлуша на мору и слу
' ЖU за йривезивање броgова и означавање gубине воgе. 

бог, бога м (ми. богови) 1. рЛГ. а. (Бог) у јеgнобожачкu.м рели
'iujaмa: највише нашйрироgно биhе које је сшворило машеријал
ни и gуховни свеш и које уйравља њu.мe. б. у мно'iобожачкu.м ре
ли'iијама: jegHo og врховних нашйрироgних биhа која уйравља
ју свешом и apupOgHu.м йојавама, божансшво: - сунца, - ватре, 
- мора, - рата. 2. фиг. а. онај који u.мa велику моћ, власш, који 
је све.моhан. б. личносш која йреgсшавља велики аушоришеш 
или нешшо савршено, неgосшижно; личносш која ужива нечију 
највећу љубав · и йошшовање, иgол. 3. с изблеgелu.м OCHOвHu.м 
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значење.м, за исказивање разних осећања у усша.тьенu.м фраза
.ма (ири блаiосu.тьању, у заклињању, иреклињању, у заклешви и 
сл.). - Да Бог да да оздравиш! Тако ми Бога, осветићу му се. • 
ако бога знаш (знате); - те (не) видео; - с тобом; да од бога нађеш; за 
бога милога и сл. за изражавање чуђења и ирекора: заБОiа, иобо
iy. ако "" да ва.тьgа, Hagaм се. ако знаш (знате) за бога; бога ради; бо
гом те кумим и сл. У .молби и иреклињању: за љубав божју. бог! 
фам. иозgрав ири сусрешу или ошиозgрав на расшанку: збоiо.м. 
бога ми (мога); - и божја вера; тако ми бога за заклињање или ио
јачавање Шврђења. бога му вулг. go ђавола, go враiа. бога ти 1) у 
заклињању или .молби: заклиње.м ше боiо.м; .молu.м ше. 2) у чу
ђењу или љуШњи. - зна, - свети (један, сам) зна, - би га знао не зна 
се; нико не зна. - да му душу прости; - да га прости и сл. узречица 
ири оирашшању с иокојнико.м иосле њеiове с.мрШи или ири сио
.мињању њеiовоi u.мeHa. - дао, - узео нар. каже се Kag неко у.мре, 
обично gеше: шо је божја воља, суgбина. - да прости (нешто) у 
казивању ga је нешшо ироиало, иЗiубљено. - и батина jegUHa 
власш, све.моћан човек. - и божја вера за иојачавање шврђења: 
заисша, бесу.мње. - и душа за уверавање: gоисша, заисша, свака
ко. - је најпре (прво) себи браду створио свако је себи најиречи. -
с тобом (с вама) ири чуђењу и за оgбијање oHoia шшо је саiоворник 
рекао. - те веселио разг. шакоје шо, све је у pegy. - те (не) видео за 
изражавање ирекора и чуђења: забоiа, иобоiу. - ти (вам) помогао 
ошиозgрав. богу душу каже се Kag је неко скоро на изgисају. бо
гу иза леђа (за леђима); где је - врло gалеко, у забачено.м крају. бо
гу (је) плакати жалосно је, за жа.тьење је. богу (милом) хвала узвик 
за изражавање заgовољсшва шшо се нешшо gобро завршило: на 
срећу. боже! узвик за изражавање чуђења. боже здравља! 1) за 
изражавање Hage ga ће се нешшо осшвариши: ако буgе.м зgрав. 
2) за изражавање неизвесносши: .можgа, виgеће се. боже (ме, ми) 
прости за извињавање или ублажавање oHoia шшо је речено. бо
же (ме) сачувај (сахрани, саклони) 1) за изражавање сшраха, за
бринушосши ири неиријашној ио.мисли: 2) у иојачано.м оgбијању, 
оgрицању. боже мој у резиiнацији, .мирењу с нечu.м: не .мари, не
ка, није шо нишШа. видети свога бога 1) у ирешњи: рђаво ироћи, 
сшраgаши, gобиши заслужену казну. 2) у резиiнацији: apegoce
ћаши ga ће се нешшо неиријашно gесиШи. да (нека) - да; (не) дај 
боже за изражавање жеље и Hage. да - сачува за изражавање 
ocyge, ирезира. да те (вас) види - било би ши (вам) леио, gобро. 
дивота (милина) у бога gивно, савршено. другог бога нема не.ма gpy
ioi излаза, решења. за име бога (милога) за изражавање незаgо
вољсшва, изненађења, чуђења, несшриљења: забоiа, иобоiу. зна
ти свога бога в. виgеши своiа боiа. и (па) - свршено, iошово, не.ма 
gpyie. (и) боже помози и којекако, како-шако, ирилично gобро, 
иоgНОШЈЬиво. иди (те) (пођите) с (милим) богом, нека иде (иду) с ми
лим богом У љушњи, несшриљењу: ОСШави(Ше) .ме (нас) на .миру, 
иgи(ше) go ђавола, бесШраiа. као - за иојачавање шврђења: са
cвu.м CUiYPHO, иоузgано. као - и шеширџија за исшицање иошиу
не суирошносши: не .може се (у)иореgиШи. као мали - (живети, 
уживати и сл.) сјајно, gивно, изврсно. како га је - дао онакав какав 
је (са cвoju.м иознаШu.м особинама). ког(а) бога у љушњи, ирекору: 
збоi чеiа, зашШо. красти богу дане не рagиши нишша, ленсшвова
ши. наз(и)вати бога иозgравиши, иозgрављаши (ири сусреШу). на 
правди бога без кривице, ни за шШа. на славу бога ио сваку цену, 
сило.м, иошшо-иошо. не ваљати ни богу ни људима ироиасши 
зgравсШвено. не дати ни богу тамјана биши велика Шврgица. ни 
дај боже, ни дао - у оgрицању (обично ири иоређењу): ни ирибли
жно, ни изблиза. ни за жива бога никако, нииошшо, ни ио коју це
ну. ни род ни помози - (не бити) (не биши) никакав pog. ухватити 
бога за браду иравиши се важан, све.моћан. од бога ти здравље ка
же се као ошиозgрав, обично на зgравицу ,,3gрав си (goMahUHe, 
ку.ме, иријашељу и сл.)". отићи богу на истину у.мреШи, ире.мину
ши. питај бога в. боi зна. под милим богом (ништа) ири иојачава
њу оgрицања: аисолушно, баш (ниШШа). показаћу ти твога бога и 
сл. у ирешњи: научићу ше иамеши, оиамешићу ше. помози (пома
же) - HapogHU иозgрав ири сусреШу. примити (примати) бога ошио
зgравиши (ошиозgрављаШи). сила бога не моли узалуg је ошиор, 
ироШивљење. скидати све богове с неба сшрашно исоваШи. то је 
(још и) помози боже шо и није шако лоше. трипут - помаже уз речи
ца ири Шреће.м ионављању неке pagНJe: и шрећи иуш шреба оку" 
шаши срећу. убиј, боже лоше, ga не .може биши iope, нишша не 
ва.тьа. убити бога у некоме иребиши ире.млаШиШи HeKoia. шта - да 
шша буgе ga буgе. шта је дао - шша u.мa. 

бога м хии. og боi; уп. бого. • бого (мој), бого вољени (мили, дра
ги и сл.) за изражавање gивљења, чуђења. 

богаз м и богаза ж тур. а. узак кланац, жgрело; узан иуш, 
сшаза, иролаз. б. ошвор за иролаз кроз oipagy. • знати (познава
ти) (све) стазе и богазе иознаваши gобро (све) иуШеве. пролазити 
стазе и богазе ићи, иушоваши свукуgа. 

богаљ м (инстр. -ем) разг. особа с Шешкu.м Шелеснu.м Hego
сШаШко.м (обично без руке или Hoie), инвалиg; фиг. у.мно заосша
ла или несиособна особа. 

богаљаст, -а, -о који u.мa illeлесни HegocйlaйlaK; сакаш, юьакав. 

богаљасто прил. као боiа.ть, jagHo, кукавно. 

богаљити, богаљйм несвр. [гл. ИМ. богаљёње с] 1. чиниши не-
Koia боiа.тье.м. 2. иосшајаши боiа.ть. 

богаљСRЙ, -а, -о који се OgHOCU на боiа.тье . 

богаљСRИ прил. као боiа.тьи, боiа.тьасШо. 

богаљство и богаљство с сшање, особина oHoia који је бо
ia.ть, сакашосш, кљакавосШ. 

богаљче, -ета с (ми. 0; зб. им. богаљчад ж) ge.м. og боiа.ть. 

богами прил. за иојачавање шврgње: баш, заисШа. - Богами 
га добро изудара. 

богарати, -ам несвр. разг. чесшо исоваши боiа у разiовору. 

богат, -а, -о 1. који u.мa gосша .маШеријалних gобара, .маШе
ријалних вреgносши, u.мyћaH. 2. а. који обилује apupOgHu.м go
брu.ма: ..., крај. б. (нечим, ређе: у нечему) који u.мa нечеiа у изо
бu.тьу, који обилује нечu.м: река "" рибом, храна "" витаминима, 
..., знањем. в. који gaje обилан pog, који обилује pogoM, Uлоgан, 
pogaH: ..., јесен. 3. а. велик ио броју или количини, .мноiобројан, 
iоле.м, обu.ман; обилан; који се оgликује обu.тье.м и разноврсно
шћу: ..., материјал, ..., плен, ..., улов; ..., библиотека; ..., избор; ..., фра
зеологија, ..., књижевни језик. б. који обилује иробранu.м јели
.ма и иићu.мa: ..., трпеза, ..., вечера. 4. наирављен og скуиоцено;' 
.маШеријала или украшен cKyиoцeHu.м накиШо.м, раскошан; ко
ји је велике вреgносши, скуиоцен: ..., свечана хаљина, ..., чипка; ..., 
материјал, ..., поклон. Б. фиг. који се оgликује великu.м gуховнu.м 
вреgносШu.ма, леиошо.м, изражајношћу и сл.: ..., дух, ..., стил, ..., 
дикција. 6. снажан, јак; бу јан: ..., врело; ..., паша. 

богаташ, -аша м (во:к. богаташу, инстр. богаташем) боiаш, u.мy
ћан човек. • трули - ирешерано боiаш човек, велики боiаШаш. 

богаташица ж боiаша женска особа. 

богатаШRЙ, -а, -о који се OgHOCU на боiашаше, који apuaaga 
БОiашашу, боiаШашu.ма: "" кућа, ..., дете. 

богатаШRИ прил. на боiашашки начин, као боiаШаш. 

богаташчић м ge.м. og боiашаш; боiашашко (.мушко) gеше; 
.мали, сишни боiаШаш. 

богатити, -йм несвр. [гл. им. богаћёње с] чиниши боiаШu.м, 
обоiаћивашu (.маШеријално или gуховно): "" језик, "" стил . •  ..., се 
иосшајаши боiаш; фиг. развијаши се, усавршаваши се. 

богато прил. а. у боiашсшво, у раскош: ..., се удати. б. раско
шно, кишњасшо: хаљина ..., украшена ЧИПRом. в. обилно, бујно: 
..., израсла вегетација. г. вео.ма gобро, ва.тьано; вео.ма, врло: ..., ру
чати; ..., снабдевена радња; ..., попрскати. 

богатство с 1. обu.тье .маШеријалних gобара: велика u.мoви
на, велико u.мaњe: стицати ...,. 2. сшање oHoia који је боiаш, OgH. 
особина oHoia шшо је боiашо: ..., облика, ..., боја, ..., духа, ..., језика, 
..., стила. 3. раскош, сјај. • природна богатства gобра која gaje ири
poga (шу.ме, pygHO блаiо и gp.). рудно - pygHe и .минералне резер
ве, pygHO блаiо зе.мље. 

богатУ-н, -Ума м в. боiаШаш. 

богетати, -ам несвр. разг. чесшо сио.мињаШи боiа у iовору; исо
ваши боiа. 

богзна прил. (обично у негацији у вези с упитно-односним 
придевским заменицама, одн. прилозима: ..., какав, ..., колики; ..., 
како, "" шта; "" колико) нарочишо, особиШо. - Није он богзна ка
кав јунак. И не облачи се богзна како. Дочека их Домаћин бог- . 

зна како. 

богиља ж а. женско божансшво: ..., Хера. б. фиг. женска осо
ба ванреgне леиоШе. 



БОГИЊАВ - БОГОХУЛИТЕЉ 93 

богИљав, -а, -о 1. који u.мa (на кожи) шраiове og боiиња, ро
хав, рошав: - лице, - човек. 2. оболео og боiиња; који је осуш бо
iињама, осйама, осЙичав. 

богиљавост, -ости ж сшање oHoia који је боiињав, рохавосш, 
рошавосш; осЙичавосШ. 

богиље, БОГЙЊ3. ж ми. 1. мед. назив за неколико врсша зара
зних вирусних оБОЈЬења са црвенкасШu.м iHOjHu.м бубУЈЬицама 
на кожи, које касније йрелазе у красше, осйе, осйице; шакве бу
БУЈЬице, осЙице. 2. ОЖUJbци og йрележаних боiиња: лице нару
жено богињама. • мед. велике (арапске, црне) - шешка акушна 
вирусна заразна болесш variola. мале - gечја заразна болесш с 
осиЙо.м у виgу с.међецрвених aeia morbilli. водене (средље, овчије) 
- gечја заразна болесш с реШкu.м осиЙо.м који се убрзо йрешва
ра у .мехуриће, варичеле, varicella. 

богиљица ж ge.м. и хиЙ. og боiиња. 

богиљице Ж ми. мед . .мале боiиње. 

богић, -а и богић, -ића м ge.м. og боi; .мали боi, .мање, ниже 
божансШво. 

богица м ge.м. og б6iа и б6iо. 

богме прил. за йојачавање шврgње: заисша, баш; уп. богами. 
- Богме се он обогатио. 

бого, -а и -ё м хиЙ. og боi; уп. бога. 

богобојажљив, -а, -о који се боји БОiа, йобожан; скрушен, 
с.меран, снисхоgЈЬив. 

богобојажљиво прил. са йобожношhу, йобожно; скрушено, 
с.мерно. 

богобојажљивост, -ости Ж особина oHoia који је боiобоја-
ЖЈЬив, йобожносш, скрушеносШ. 

богобојазанl, -зни Ж в. боiобојажљивосШ. 

богобојазан2, -зна, -о в. БОiоБојажљив. 

богобојазно прил. в. боiобојажљиво. 

богобојазност, -ости Ж в. боiобојажљивосш. 

боговати, БЬгујём несвр. 1. биши боi, влаgаши као боi. 2. би
ши .моћан (као боi); уйравЈЬаши самовоЈЬНО. 3. лейо живеши, 
уживаШи. 4. йсоваши боiа, хулиши на боiа. 

боroверан и боroверан је:к. боroвјеран и боroвјеран, -рна, 
-о који верује у боiа, Йобожан. 

боroветан, -тна, -о (обично одр.) (уз речи: цео, читав, сваки 
и сл.) за йојачавање значења: цео (сваки) боговетни дан, чита
ву боговетну ноћ итд. 

боговски и боговски, -3., -о 1. који се OgHOCU на боiа, боiове, 
који apuaaga БОiу, боiовu.ма, божански. 2. (богЬвскй) фиг. uзвр
сшан, сјајан; боiаШ. - Слике су му боговске. - вечера. 

боroвски и боroвски прил. као боiови, сјајно, uзванреgно; бо-
iашо: - вечерати. 

богодан, �a, -о в. боiо.мgан. 

боroданост, -ости Ж в. 'боiо.мgаносШ. 

богојављенски и богојављенски, -3., -о који се OgHOCU на 
БОiојавЈЬење: - ноћ, - водица. 

Богојављеље с цркв. хришliански йразник који се свешкује 
19. јануара (6. йо сШаро.м каленgару), као усйо.мена на gaH Kaga . 
се (йо хришliанско.м веровању) Боi јавио Йрuлико.м Хрисшовоi 
кршШења . . 

боголик, -а, -о сличан боiу, налик на боiа. 

богољубац, -Упца м БОiОЈЬуБив, йобожан човек. 

богољубив, -а, -о који воли боiа, ogaH боiу, Йобожан. 

богољубивост, -ости Ж И боroљубље С ЈЬубав Йре.ма боiу, йо-
божносШ. 

Богомајка (БогЬмати, -терё) ж рМ . .мајка божја, Боiороgица. 

богомдан, -а, -о који је og боiа, og apupoge, OgH. og рођења 
gaH, (у)рођен; обgарен йо apupogu, uзузешан; йрави, исшински: 
- уметник, - дар (таленат). 

богомданост, -ости ж особина oHoia шшо је боiо.мgано; йри
pogHa обgареносш, урођена gаровишосш: - генија. 

богомоља ж 1 . .месШо за .молишву у облику gворане, цркве, 
храма иШg.; уойшше објекаш у које.м се врше верски обреgи 
(храм, црква, cUHaioia, џамија и gp.). 2. арх. служба у цркви; .мо
лиШва. • без невоље нема богомоље човек се .моли у невОЈЬи. 

богомољан и богомољан, -љна, -о који се oМHoio .моли боiу; 
Йобожан. 

богомољац, -љца м онај који се oМHoio .моли боiу, оgвеli йобо
жан човек. 

богомољачки, -3., -о који се OgHoCU на боiо.мОЈЬце: - мисти
цизам. 

богомољица ж ge.м. og боiо.мОЈЬа. 

богомољка ж (ген. мн. -кй (-ољ3.к3.» 1. она која се oМHoio .моли 
боiу, оgвеli йобожна женска особа. 2. зоол. а. инсекш йравокри
лац Mantis religiosa из Йор. Mantidae који се храни инсекШu.ма. 
б. ми. peg круйних инсекаша йравокрuлаца Mantodea чије су 
йреgње Hoie йоgешене за хвашање ЙЛена. 

богомољски, -3., -о 1. који се OgHOCU на боiо.моЈЬУ: - кљига. 2. 
в. боiо.мОЈЬачки. 

богомољство с особина oHoia ко је БОiо.мОЈЬан, йрешерано 
ревносна ЙобожносШ. 

богомрзак, -рска, -о рМ. који је збоi својих неgела заслужио 
iнев божји, безбожан; нечовечан, оgвраШан. 

богомрзац, -рсца м онај који .мрзи боiа, ошйаgник og боiа, 
безбожник. 

богомрско прил. в. боiу.мрско. 

богоносан, -сна, -о који је apegaH боiу, врло Йобожан. 

богоносац и богоносац, -сца м онај који је apegaH БОiу, вр-
ло йобожан човек. 

богорадити, богорiiдйм несвр. [гл. им. богорађёље с] YCpgHO 
.молиШи, йреклињаши (йонавЈЬајући сшално "БОiа pagu ''); йроси
ши, ЙросјачиШи. 

богорадник м онај који боiораgи, йросјак. 

боroродан, -дна, -о који је божаНСКОi йорекла, који йошиче 
og боiа; фиг. сшваралачки, шворачки: - сунце. 

Богородица и Богородица ж Йре.ма хришliанској релиiији, 
.мајка Исуса Хрисша, .мајка сина божјеi: пресвета -, пречиста -. 

боroслов м а. сшручњак за боwсловље, Шеолоi. б. ђак боiосло
вије; сшуgенш боiословСКОi факулШеШа. 

богословија ж а. боiословска школа; боiословски факулШеШ. 
б. в. боiословЈЬе. 

богословијски, -3., -о који се OgHOCU на БОiословију: - mкола. 

боroсловље с учење о БОiу и вери, Шеолоiија. 

богословски, -3., -о а. који се OgHOCU на боiословЈЬе, шеоло
шки: - учеље, - mкола. б. који се OgHOCU на боiослове, који йри
aaga боiослову', OgH. боiословu.ма: - капут. 

боroсловски прил. као у боiослова: (по) - раздељена коса. 

богослужеље с служба божја у цркви, црквени обреg: сло
венско -, гЈ1агољско -. 

богоугодан, -дна, -о рМ. који је БОiУ у вОЈЬи, gpai боiу, йобо
жан, с.меран: - дело, - свештеник. 

богоугодник м рМ. онај који живи боiоуiоgнu.м живоШо.м, 
K�jи чини БОiоуiоgна gела, йравеgник, свешШеник. 

богоугоднички, -3., -о који се ogHocu на боiоуiоgнике. 

богоуroдно прил. на БОiоуiоgан начин, као БОiоуiоgник, йобо
жно, с.мерио: - живети. 

богоуroдност, -ости ж особина oHoia који је боiоуiоgан, оно
ia шшо је боiоуiоgно, йобожносш, с.мерносШ. 

богохулан и богохулан, -лна, -о рМ. који хули на боiа, који 
вређа боiа, безбожан. 

богохулитељ, -3. м в. БОiохулник. 
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богохулити, -Им И богохулити, богЬхулйм неСБр. [гл. им. богЬ
хуљёње и богохуљёње с] хулиши на бо'iа, вређаши, 'iрgиши бо'iа. 

бог()хулник и богохулник М рлг. онај који хули на бо'iа, без
божник. 

богохулница и богохулница ж рлг. она која хули на бо'iа, 
безбожница. 

богохулнички и богохулнички, -а, -о који се OgHOCU на бо
'iохулнике: - дело. 

богохулно и боroхулно прил. на бо'iохулан начин, безбожно. 

богохулство и богохулство с рлг. хуљење на бо'iа, безбо
жносш, безбожнишШво. 

богОчовеКјек. боroчовјек, -Еш:а и богочОвеКјек. богочовјек, 
-а М (ми. 0) рлг. онај који је, ио хришћанском учењу, у исши мах и 
бо1, и човек (Исус ХрисШос). 

богУмил М ист. apuaagHUK среgњовековне хришћанске секше 
са gуалисшичким схвашањем свеша, која оgбацује црквено 
усшројсшво и верске обреgе и йроиовеgа сшро1,у аскезу, иашарен 
(ио имену иоиа Во1,умила). 

богУмилски, -а, -о који се OgHOCU на бо1,умиле: - јерес, - уче
ње, - покрет. 

богумилство и богумилство с бо1,умилско учење; бо1,умил
ски иокреШ. 

ббд М 1. (ми. б6дови) а. убоg и'iлом или неким gру1,им шиља
шим иреgмешом: - игле, - ножа. б. Бој. И спорт. Haaag врхом ма
ча или сабље pagu заgавања убоgа ироШивнику. 2. а. шехника у 
шивењу или везењу: крупан -, ситан -, коси -. б. оgређено месшо 
на везу или шаву кроз који се ировлачи конац и'iлом. 3. а. спорт. 
јеgиница за оцењивање усиеха у шакмичењима, иоен. б. jegUHU
ца за ироцењивање релашивне вреgносши нече1,а (нир. сшана): 
бодови за школску спрему. 

бодар, -дра, -о 1. иун cHa1,e и свежине, креиак, чио, живахан; 
оgважан. 2. оирезан, буgан (обично о оку, очима). 

бодеж и бодеж М (инстр. -ежом) а. узан шиљаш нож за боgе
ње. б. в. бајонеШ. 

бодежић и бодежић М geм. og боgеж. 

бодељка ж зоол. врсша морске рибе црвене боје, са ошшрим 
боgљама на 'iлави Scorpaena Scrofa из иор. Scorpaenidae, шкр
иина. 

боди, -ија М енгл. фини gвоgелни женски веш који се сасшоји 
из 1,аћица и иошкошуље с нараменицама. 

боди-билдер М онај који се бави боgи-билgин1,ОМ. 

боди-билдерка ж она која се бави боgи-билgин'iом. 

боди-билдинг М енгл. сиецијалне вежбе за иосшизање вели-
ке мишићне масе и обликовање мишића. 

бодичек М енгл. заgржавање ирошивничко'i и1,рача шелом (у 
хокеју). 

ббд-листа ж спорт. формулар у који cyguja бележи боgове, ио
ене шакмичара, боgовна лисШа. 

бодља ж (ген. ми. б6дљй (б6дља)) 1. а. шврg шиљаш израшшај 
KOg неких живошиња и биљака, који служи као оgбрамбено 
среgсmво (нир. шрн): јежеве бодље, бодље кактуса. б. рилица 
KOg неких инсекаша иоgешена за боgење. 2. фиг. зајеgљива реч, 
увреgа; зајеgање, боцкање, иецкање. 

бодљав, -а, -о в. боgљикав. 

бодљар, -ара и бодљар, -а М зоол. у мн.: морске живошиње 
бескичмењаци чије је шело обрасло иокрешним боgљама, боgљо
кошци Echinodermata (у jg.: шаква живоШиња). 

бодљаст, -а, -о в. боgљикав. 

бодљаm, -аша М зоол. у мн.: 'iлоgари чије је шело обрасло на: 
косшрешеним боgљама (у jg.: шакав 'iлоgар). 

бодљив, -а, -о а. склон боgењу, који се pago боgе (о ро1,ашим 
живошињама): - во. б. в. боgљикав (Ја и 2б). 

бодљика ж в.  боgља (1а). 

бодљикав, -а, -о 1. а. који zt.М,a боgље, боgљике: - грм, - как
тус, - жица. б. накосшрешен, чекињасш: - коса. в. који боgе, боц
ка: - стрњика, - брада. 2. фиг. а. apogopaH, ошшар: бодљикаве 
очи. б. зајеgљив, иецкав, саркасшичан: бодљикаве примедбе. • 
- прасе в. aog ирасе. 

бодљикавост, -ости ж особина oHo1,a који је боgљикав, oHo1,a 
шшо је боgљикаво; фиг. зајеgљивосш, саркасШичносШ. 

. 

бодљикара ж у мн.: pog 'iJЬивa Hydnum из ф. Hydnaceae, чи
је је Uлоgоносно шело на goНJoj сшрани обрасло боgљама; у jg.: 
назив за aojegUHe врсше шо1,а poga: љускава - Н. imbricatum; кр
паста - Н. repandum. 

бодљикаст, -а, -о који има боgљике, боgљикав; који је као 
боgљика: - лишће; - стрњика. 

бодљица и бодљица ж geм. og боgља. 

бодљичица ж geм. og боgљика и боgљица. 

бодљокожац, -6шца и бодљокожац, -ошца М зоол. в. боgљар. 

бодовати, бодујём несвр. а. спорт. оцењиваши боgовима (усиех 
у Шакмичењу). б. ироцењиваши боgовима вреgносш нече1,а: - ста
нове. 

бодовни, -а, -о који се OgHOCU на боgове и боgовање: - оцењи
вање, - судија, - листа. 

бодорка ж зоол. врсша речне рибе црвених иераја Leuciscus 
rutilus. 

бодрилац, -иоца и бодритељ, -а М онај који боgри, иоgсШиче. 

бодрити, -йм несвр. [гл. ИМ. БЬдрёње с] иоgсшицаши, храбри
ши, соколиши; gаваши некоме иоgршку, иоgржаваШи . •  - се 1. 
уз. повр. међусобно се иоgсшицаши, храбриши се. 2. храбриши се, 
јуначиши се. 

бодро прил. 1. креико, чило, оgважно: - се држати. 2. с иа
жњом, буgно: - мотрити. 

бодрост, -ости ж особина oHo1,a који је боgар. 1. креикосш, ср
чаносШ. 2. буgносш, оирезносШ. 

боем, боема М фр. особа (обично књижевник, умешник) која 
воgи безбрижан, HeypegaH, кафански живош, не иошшујући 
уобичајене норме gрушшвено1, ионашања. 

боемија ж (ми. 0) 1. зб. боеми, gрушшво боема. 2. в. боемсШво. 

боемски, -а, -о који се OgHOCU на боеме, својсшвен боемима: 
- живот. 

боемски прил. на боемски начин, као боем: живети -. 

боемство с особина oHo1,a који је бое.м, бое.мски начин живоШа. 

боемчина ж (М) (ми. ж) иеј. og боем; велики, ирави боем. 

боемmтина и боемmтина ж пеј. в. боемсШво. 

божански, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на божансшво, на бо1,а, 
који иошиче og бо'iа, својсшвен бо1,у и сл.; божји: - дух, - дело. 2. 
који има својсшва бо1,а, божансшва; сличан божансшву, који је 
као у божансшва: - Афродита, - Хомер. 3. в. божансшвен (1): 
мирис. 

божански ПрИЛ. на божански начин, као бо1" божансшвено, 
савршено: - леп. 

божанствен, -а, -о 1. изванреgно леи, gиван; величансшвен: 
- лепота, божанствене очи, - изглед. 2. в. божански (1, 2): - тво
ревина, - сила. 

божанствено ПРИЛ. на божансшвен начин, gивно, велича н
сшвено, узвишено: - лепа, - певати. 

божанственост, -ости ж особина oHo1,a који је божансшвен, 
oHo1,a шшо је божансшвено, савршенсшво, величансшвеносш, уз
вишеносШ. 

божанство с 1. (ген. ми. божiшстава) мно'iобожачки бо1" ogK 
бо1,иња; биће божанске apupoge; фиг. иреgмеш обожавања, gu
вљења. 2. (ми. 0) својсшво, apupoga бо1,а, божанска apupoga. 

божиковина ж бот. зuмзелени 1,PM или gрво Ilех aquifolium 
. 

из ф. Aquifoliaceae, зеленика. 

Божић М рЛГ. велики, HajpagocHuju хришћански иразник ио
свећен рођењу Исуса Хрисша (25. XlI ио новом или, KOg неких 
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цркава, йо сшаром каленgару). • Велики - в.  Божиh. Мали - Но
ва togUHa. гојити прасе уочи Божића йочињаши неки йосао оgвеh 
gоцкан; осшављаши, оgлаtаши йосао за йослеgњи час. као - и 
Бадљи дан увек зајеgно, неразgвојно. 

божић, -а и божић, -ића м geм. и хиЙ. og боt. 

божићевати, -ћујём евр. и несвр. йразноваши Божиh; йрове
сши, йровоgиши божиhне Йразнике. 

божићковати, -кујём свр. и несвр. в. божиhеваШи. 

божићни, -а, -о који се OgHOCU на Божиh: божићни празни
ЦИ. • - дрво (дрвце) в. uog gрво. 

божићница ж етн. а. јабука којом се йријашељи gapyjy о Бо
жиhу. б. јабука којом .млаgожења gapyje заручницу. 

божићњак м етн. 1. в. божиhњар. 2. хлеб, йоtача или колач 
који се меси за Божиh. 

божићњар м етн. йрасе које се йече о Божиhу, Йеченица. 

божица ж в. боtиња. 

божјак м 1. а. йросјак; убоt човек, йуки сиромах. б. йройао 
човек, HecpehHUK, jagHUK. 2. члан калуђеРСКОtреgа храмовника, 
ШемЙЛара. 

божјакати, -ам и божјакати, божјачём несвр. боtорagиши, 
йросиши, ЙросјачиШи. 

божјачки, -а, -о који се OgHOCU на божјаке, йросјачки; беgан, 
убошки. 

божјачки прил. на божјачки начин, као божјак, йросјачки: 
� мољакати. 

божји (божијИ) и божји (божији), -а, -ё 1. који се OgHOCU на 
боtа, који upuuaga боtу, који йошиче og боtа: � воља, � дар. 2. 
који је боtу у вољи, gpat боtу; ogaH, upegaH боtу: � човек, � слуга. 
3. за йојачавање значења именице: велики, веома велики; йра
ви, боtовешан: � чудо, страхота �, ДИВота �, � напаст, цео � дан. 
• - син, - слуга, - угодник, -дрвце, - овчица итд. в. Kog ших именица. 

божур, -а и божур, -уРа м бот. pog йолужбунасших биљака 
Paeonia из ф. Paeoniaceae са лейим великим цвешовима слич
ним ружи: женски - Р. officinalis. мушки (планински) - Р. coralli
па. косовски - Р. decora. 

боза ж тур. 1. а. (ми. 0) врсша tусшоt накиселоt найишка og йре
врелоt кукурузноt или йросено;; брашна. б. количина шоtа йића 
у ogpeQeHoj uocygu (обично чаши). 2. (ми. 0) фиг. оно шшо је без
вреgно. • бистар као - iлуй, iлуЙав. 

бозаџија м (ми. ж) тур. онај који йрави или upogaje бозу. 

бозаџијски, -а, -о који се OgHOCU на бозаџије, који upuuaga 
бозаџији, бозаџијама: � радња. 

бозаџиница ж рсщња у којој се йрави и upogaje боза. 

бој, боја м (инстр. бојем; ми. бојеви и бојеви) 1. вој. а. оружани 
сукоб између gве војске, мања биШка. б. рашни сукоб, раШ. 2. а. 
физичко разрачунавање gвају или више лица, шуча, Шучњава. 
б. борба између живоШиња. в. башинање, бијење, баШине. • би
ти - арх. воgиши борбу, бориши се. 

боја ж тур. 1. физ� визуелни ушисак; виgни осеш који у оку 
сшварају свеiliлосни зраци ogpeQeHUx шаласних gужина (gu
рекшно или оgбијени og йреgмеша, OgH. йройушшени кроз њих): 
бела �, жута �, цpHa �, светла �, TaMHa �. 2. машерија, cpeg-

, сшво које служи за бојење, фарба: обојити црвеном бојом. 3. ми. 
а. засшава (као симбол gржаве): националне боје, борити с:;е за 
своје боје. б. рейрезеншација, шим, клуб: бранити наше боје 
против немачких фудбалера. 4. К!!-РТ. врсша карше за utpafbe (ка
ро, йик, шреф, херц). 5. физ. особина звука, звучни ушисак који 
на слух чине cuopegHU виши шонови и који зависи og резонашо
ра, шембр; каракшерисшика iласа: � гласа; умирујућа � гласа. 
6. фиг. а. ugejHU сшав, убеђење, уверење, миШЈЬење, oupegeљeНJe; 
йолишичко и класно обележје. б. о бележје , каракШерисШика. 
в. умешничко обележје; изразишосш (као умешничко среgсШво). 
г. нијанса, йримеса: казати нешто с бојом подругљивостИ. • ани
линске боје хем. инgусшријски gобијене optaHCKe боје (којима ани
лин служи као основа). водене боје СЛИК. боје за сликање којима 
као расшварач служи воgа. дрвене боје разг. йасшелне боје у об-

лику оловке. комплементарне боје боје сйекшра које, ойшички йо
мешане, gajy белу боју. локална - каракшерисшичне особеносши 
HeKota краја. уљане (масне) боје СЛИК. боје йомешане са уљем. из
ићи (излазити) с бојом на среду ошворено изнеши (износиши) сво
је миШЈЬење. показ(ив)ати се у правој боји ошкри(ва)ши своју йра
ву upupogy, каракШер. приказ(ив)ати, представити (представљати) 
и сл. 1) у правој боји онако како у сшвари јесше, реално. 2) у ружи
частој боји улейшано; оЙШимисШички. 3) у црној (тамној), ружној 
и сл. боји рђаво, ружно; ЙесимисШички. променити боју а) йобле
gеши или йоцрвенеши (обично у афекШу). б) йрећи у gpyty йоли
шичку йаршију, сшранку, gpytu клуб и сл. 

бојадисати (се), -ишём (се) несвр. в. бојиши (се). 

бојажљив, -а, -о а. који се боји, йлаши (нечеtа), йлаШЈЬив, 
сШраШЈЬив. б. неоgлучан; сшиgљив, снебивљив. 

бојажљивац, -ивца м бојаЖЈЬив човек, ЙЛаШЈЬивац. 

бојажљивица ж бојаЖЈЬива женска особа, ЙЛаШЈЬивица. 

бојажљиво прил. йлаШЈЬиво, са сшрахом; неоgлучно; сшиgљи-
во, снебивајуhи се. 

бојажљивбст, -ости ж особина OHota који је бојаЖЈЬив, йла
ШЈЬивосш; неоgлучносш; сШиgљивосШ. 

бојазан, -зни ж (инстр. -зни) а. зебња, сшрейња, сшрах, йри-
бојавање. б. снебивање, усШручавање. 

бојазнбст и бојазнбст, -ости ж в. бојаЖЈЬивосШ. 

бојак, бајка м песн. хиЙ. og бој. 

бојанка ж KНJUta, сликовница са шшамйаним цршежима ко
ју gеца сама исйуњавају бојама. 

бојарt, -ара м ист. в. бољар. 

бојар2, -ара м 1. занаiliлија који се бави бојењем шканина, 
йређе и сл. 2. шрtовац бојама. 

бојара ж бојарска раgионица, фарбара. 

бојарица и бојарка ж женска особа бојарl. 

бојарскиt, -а, -о који се OgHOCU на бојаре\ власШеоски. 

бојарски2, -а, -о који се OgHOCU на бојаре2, фарбарски. 

бојарство1 с в.  бољарсШво. 

бојарство2 с бојарски, фарбарски занаШ. 

бојати се, бојим се несвр. 1. а. осеhаши сшрах, йлашиши се, 
сшраховаши: � вука, � (од) ватре. б. (за некога, за нешто) сшре
йеши, бринуши се (за HeKota, за нешшо): � за сина, � животу. 2. 
не усуђиваши се (у)раgиши нешшо, усшручаваши се: � некоме 
нешто рећи. 3. са зебњом, сшрахом йомиШЈЬаши нешшо, слуши
ши забринушо: - Бојим се озепшћеш. 4. (само ОДРИЧ. с ген.) не 
усшуйаши (некоме), осеhаши се наgмоhнијим, бољим (og неко
ta), не сшиgеши се (некош). - У послу се не боји ниједног младића. 

• - има разлоtа за сШреЙњу. - Бојати се, изгубићемо ову утак
мицу. - (и) своје сенке (сене) биши јако ЙЛаШЈЬив. бојим се, све се 
бојим изiлеgа ми, чини ми се. - .дЕо ме упита, бојим се да ћу се 
збунити. не бој се cutYPHO, свакако. - Он ће, не бој се, победити. 

бојеви, -а, �o рус. вој. који је са убојним зрном (о муницији), убо-
јиш (за разлику og маневарскоt): � метак, � муниција, � глава. 

бојен, -а, -о који је у боји, обојен: � стакло. 

бојило с среgсшво за бојење, боја. 

бојиља и бојиља ж жена која боји, која се бави бојењем (йре
ђе, шканине и сл.). 

бојити, -Им несвр. [гл. им. бојёње с] 1. а. йремазиваши бојом 
или йошайаши у боју, OgH. расшвор боје: � ускршња јаја. б. осша
'вљаши обојен шра't на нечему. - Млаз крви је бојио белу кошу
љу. в. мењаши боју нечему, gаваши ogpeQeHY боју нечему. - Во
дени раствор база боји лакмус-хартију плаво. 2. фиг. чиниши 
сликовишим; улейшаваши, gоШериваШи. - Уметник живо боји 
средину. _ ;.., се 1. мазаши бојом своје лице, косу и gp. ,  фарбаши 
се. 2. gобијаши (ogpeQeHY) боју. - Лакмус-хартија се у базама бо
ји плаво. 

бојица ж uисаљка, оловка у боји или KOMaguh чврсше, рас
шворљиве машерије у боји који служи ·  за сликање, цршање 
(обично у школи). 

. 
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бојишни, -а, -о који се OgHOCU на бојишШе. 

бојиште с месшо zge се бије бој, бишка, бојно иОЈЬе, рашишше, 
иоириuiше биШке. 

бојкот м ешл. 1. apeKug економских, иолишичких и gp. ogHo
са са неким (обично с неком gржавом, орzанизацијом и сл.), у 
знак ирошесша и pagu иосшиза1-Ьа оgређеноz циља. 2. намерно 
неучесшвова1-Ье у нечему, узgржава1-Ье og неке акције, оисшрукци
ја: - наставе, - избора. 

бојкотни, -а, -о који се OgHOCU на бојкош: - aRција. 

бојкотовати, -тујём (бојкоrnрати, -Ьтйрам) свр. и несвр. (из)вр
шиши бојкоi1l, ирекинуши, ирекиgаши ogHoce са неким; намерно 
не учесшвоваши у нечему, узgржа(ва)ши се og неке акције: - на
ставу. 

бојлер м ешл. зашворен мешални, обично ваљкасши cyg, ре
зервоар са уzрађеним уређајем за заzрева1-Ье воgе (у куиашилу 
или кухи1-Ьи): електрични -, плински -. • проточни - бојлер без 
сиремника који се УКЈЬучује аушомашски ошвара1-Ьем славине и 
gaje OgMax воgу оgређене ШемиераШуре. 

бој на ж а. ист. војнајеgиница (og око 1 .000 Jbygu) у усшашкој 
војсци (за време Дpyzoz свешскоz раШа). б. јеgиници војске Реиу
блике Хрвашске, баШаљон. 

бојни, -а, -о који се OgHOCU на бој, који служи за бој, који уче
сшвује у боју и сл.; рашни: - копље, - поље, - кола, - отров, - по
редак, - труба. 

бојник, -Ика и бојник м ист. заиовеgник бојне, мајор. 

бојџија и бојџија м (мн. ж) онај који је склон шучи, који се 
лако иобије, кавZаџија. 

бок и бок, бока м (ми. БЬкови) 1. а. лева или gecHa сшрана чо
вечјеz шела (og иазуха go кука), слаби на: окренути се на бок. б. 
кук; заоБЈЬени geo шела око кука, беgро. в. лева или gecHa сшра
на заg1-Ьеz gела шела KOg живоши1-Ьа, саии. 2. лева или gecHa 
сшрана HeKOZ иреgмеша (броgа, чамца, зzраgе, кола и gp.), ис
иуичени, бочни geo cyga иШg., бочна сШрана. 3. а. сшрана ила
нине, aagUHa, обронак. б. обала реке; сшрана шеснаца, бунара и 
сл.: бокови корита. 4. вој. лева или gecHa сшрана неке војне jegu
нице (у борбеном или маршевском иорешку): напасти леви бок, 
ударити с бока. • стати уз (о) - изјеgначиши се, моћи се мериши, 
уиореgиши (с неким, с нечим). 

бокал, -зла м итал. овећи, обично обао бокасш сшони cyg са 
gршком, ири врху сужен, за воgу или вино, врч, KOHgup; саgржи
на, заиремина шоzа cyga: - вина. 

бокаласт, -а, -о који има облик бокала - суд. 

бокаласто ПрИЛ. у облику бокала, као бокал, шрбушасшо: -
проmирен. 

бокалина ж aylм. og бокал. 

бокал(ч)ић м и бокалче, -ета с (супл. ми. бокалчићи) geм. og 
бокал. 

бокаст, -а, -о избочен, исиуичен; бокаш; шрбушасш: - суд. 

бокат, -а, -о који има јаче развијене бокове, кукове; који има 
велик шрбух, ШрбушасШ. 

боквица ж бот. pog зељасших ливаgских биљака Plantago из 
ф. Plantaginaceae, чије се неке врсше уиошреБЈЬавају у HapogHoM 
лекарсШву. 

бокељски, -а, -о који се OgHOCU на Бокеље (сшановнике Боке 
Кошорске) и на Боку (Кошорску): - морнарица. 

бокерица ж иушка са gве цеви, иоложене усиравно jegHa на 
gpyzy. 

бокобран м брод. оgбојник (обично zужва og gебелоz коноица) 
који шшиши бок броgа (og ошшеће1-Ьа) ириликом ирисШаја1-Ьа. 

бокор и бокор, -ора м мађ. 1. више сшаБЈЬика или цвешова zy
сшо израслих на jegHoM месшу (из исшоz корена), жбун, ZPM: "" 
ружа. 2. букеш, киша, руковеш: - босиљка. 

бокораст, -а, -о који је у облику бокора; жбунасш: "w цвеће, 
- трава. 

бокорасто ПРИЛ. у виgу бокора, као бокор; жбунасi1lo: - расти. 

бокорити се и бокорити се, -:Им се несвр. [гл. им. -рёње с] ра-
сши у облику бокора. - Трава се бокори. 

бокор(ч)ић м geм. og бокор. 

бокорје с (мн. 0) зб. им. og бокор; жБУ1-Ье. 

бокс1 м (ми. 0) ешл. врсша сиорша, борба иесницама с нарочи
шим иосшавЈЬеним рукавицама (на иосшоЈЬУ, pUHZY окруженом 
коноицима), иесниче1-Ье. 

бокс2 м (ми. -ови) ешл. 1. ома1-Ьи иреzрађени geo неке иросшо
рије, обично за смешшај живоши1-Ьа или робе, apezpagaK: - у ко
њymници. 2. ку ш ија, иакешић: - цигарета. 

бокс3 м ешл. шшавЈЬе1-Ьа мека шелећа или КО1-Ьска кожа за 
обућу: телећи -. 

боксати (се), -ам (се) несвр. рег. в. боксоваши (се). 

боксач, -ача м рег. в. боксер (1). 

боксачки, -а, -о рег. в. боксерски. 

боксер м ешл. 1. спорт. сиоршисша који се бави боксом, боксо
ва1-Ьем. 2. хлаgно zвозgено оружје са кврzасшим избочинама или 
шиљцима, које се навлачи на ирсШе. 3. раса иаса снажне шеле
сне zрађе и СUJbошшене 1-Ьушке. 

боксерице ж ми. мушке zahe с ноzавицама које сежу go cpegu
не беgара. 

боксерски, -а, -о који се OgHOCU на боксере и на бокс: - репре
зентација, - утакмица, - рукавица. 

боксит, -Ита м (ми. 0) фр. МИН. зе.мљасШи минерал црвене, жу
ше или мрке боје, XugpOKCug алуминијума са иримесама zвозgе
HOZ oKcuga, z.пaвHa сировина за gобија1-Ье алуминијума. 

бокситнй, -а, -о који саgржи боксиш: - руда. 

бокс-меч, -меча м спорт. шакмиче1-Ье у боксова1-ЬУ, боксерска 
уШакмица. 

боксовати, -сујём несвр. бориши се као боксер ирошив gpyzoz 
боксера; бавиши се боксом: - против mампиона . •  - се уз. повр. 
међусобно се бориши иесницама. 

бол м (ж) (ми. болови м (боли ж» 1. неиријашан осећај шелесне, 
физичке иаШ1-Ье збоz иовреgе или болесши, иоремећаја у opzaHU
зму. 2. gушевна иаШ1-Ьа; шуzа, жалосi1l, јag: дymевни -. • светски 
(светска) - КЊИЖ. (према нем. Weltschmerz) романшичарска сеша 
и иесимизам као иослеgица увере1-Ьа ga у свешу нужно иревлаgа
ва зло и иаШ1-Ьа. лажни болови мед. сшеза1-Ье машерице које жена 
осећа иослеg1-Ьих HegeJba шруgноће као болове у крсшима и ио 
gHY Шрбуха. 

болан, -лна, -о и болан, бона, боно 1. а. који је захваћен бо
лом, који боли: - место, - задебљање. б. иошресен болом, шу
жан, жалосшан, ојађен: - душа, - срце. в. који изазива бол (фи
зички или gушевни), ираћен болом: - убод, - додир; - мисао, -
сећање. г. који је изазван болом, који изражава бол (физички 
или gушевни): - израз, - грч, - плач. д. који заgаје шешкоће, 
шежак, мучан: - питање. 2. в. болесШан. 3. (болан) разг. као уз
речица ири емоционалном обраћа1-ЬУ (уз именицу или без ње): 
jagaH. - Шта уради болан?! • - не био (болна не била и сл.) узре
чица ири обраћа1-ЬУ, у емоционалном zовору за исказива1-Ье мол
бе, чуђе1-Ьа, иребацива1-Ьа и сл. - да се лечи (ири хваље1-ЬУ јела или 
иића и сл.): изврсно, савршено. - место слаба сшрана; шежи иро
блем, замршено ииШа1-Ье. 

болеро (болеро) м (ретко у ми . с) ШП. 1. шианска uzpa у шро
чешвршинском шакшу, обично уз ираш1-ЬУ zишара и касша1-Ье
Ша. 2. крашак женски жакеш без рукава. 

болесник, -Ика м онај који је болесШан. • - на Босфору ист. 
ослаБЈЬено Турско цapcйlвo у иослеgњем разgоБЈЬУ своz иосШојања. 

болесница ж она која је болесна. 

болесн:йчки, -а, -о 1. који се OgHOCU на болеснике (који ири
aaga болеснику, болесницима, наме1-Ьен болесницима и сл.): -
постеља, - листа. 2. који је као у болесника, немоћан, слаб: -
изглед, - глас. 

болеснички ПрИЛ. као болесник: - блед. 

болесно ПРИЛ. 1. као у болесши, незgраво: - изгледати. 2. ире
ко zранице нормалноz, ирешерано: - осетљив, - амбициозан, -
љубоморан. 
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болёст, -ести ж (инстр. -ешћу; ген. мн. болестй) 1. а. н,езgраво 
сшање орrан,изма изазван,о иоремећајем њеrових живошн,их 
фующија; оБОЈЬење: бубрежна �, очна �. б. н,езgраво, иоремеће
н,о сшање gyxa: душевна �, HepBHa �. 2. фиг. а. н,езgраво, иореме
ћен,о сшање у н,екој gрушшвен,ој обласШи. б. ирешеран,а сшрасш, 
ман,ија: � за згртањем новца. • мед. акутна - болесш која н,а'iло 
избија и крашко Шраје. венерична (полна) - заразн,о оБОЈЬење иол
н,их opratla. водена - н,аrомилавање шечн,осши око з'iлобова и у 
шрбушн,ој gyUJbu. дечје болести болесши og којих оболевају н,ај
чешhе gеца. дуга и тешка (опака) - рак, кан,цер. душевне болести 
болесши ири којима gолази go болесн,их иромен,а у gушевн,ом 
живоШу. енглеска - рахиШис. зубна - фиг. gocagtla особа, ogtl. он,о 
шшо је gocagtlo, н,есн,осн,о, н,аиасШ. историја болести меgицин,ски 
зван,ичн,и gокумен,ш у који се уиисују ан,амн,есшички иоgаци и 
сва сшручн,а заиажања. морска - иоремећај у орrан,изму, мучн,и
н,а у желуцу изазван,а ЈЬУЈЬањем броgа. професионална - болесш 
каракшерисшичн,а за ogpeQeHa зан,имања. тропска - болесш ко
ју изазивају разн,и ин,секши у шроиским крајевима (маларија, 
жуша rрозн,ица и gp.). хронична - gуrошрајн,о оБОЈЬење иромен,
ЈЬиво;; ин,Шен,зиШеШа. шећерна - иоремећен,а измен,а шеhера у ор
rан,изму, gијабеШес. боловати од дечјих болести иравиши rрешке, 
rрешиши збоr н,емања искусШва. 

болестан, -сна, -о 1. а. који има н,еку болесш, који иаши og 
н,еке болесши: � човек б. захваhен, болешhу, оболео: � орган, � 
бубрег. в. заражен, болешhу, заразан,: � свињско месо. 2. фиг. ко
ји ирешеран,о иаши og н,ечеrа, обузеш н,ечим: � од љубоморе, � од 
амбиције. 3. фиг. н,ен,ормалан" HeapupogaH, иоремећен,; иреше
ран,: � амбиција, болесне идеје, � љубомора. 

болети јек. бољети, болй несвр. безл. 1. биши обузеш болом, 
оgаваши бол, биши извор бола. - Боли ме глава. 2. (некога) осе
hаши бол, имаши бол (болове). - Боли ме у грлу. 3. иричињава
ши, заgаваши бол. - Боле ме убоди. фиг. Неправда ме боли. • бо
ли глава жарг. каже се за н,ешшо изврсн,о, шшо изазива gивЈЬење. 
- Хаљина је боли глава. Филм је боли глава. боли ме душа (ср
це) осећам gушевн,и бол, иашњу, иашим; осећам саЖаЈЬење, јако 
ми је жао; шуrујем. знати (осећати и сл.) где кога боли имаши раз
умевање за шуђе н,евОЈЬе, иаШње. боли ме глава (од нечега) имам 
бриrа, MtlOrO брин,ем, имам ироблема. нека те (за то) не боли гла
ва н,е брин,и (за шо), буgи без бриrе. 

болећив, -а, -о који је мека срца, саЖаЈЬив, саосећајан" сен,
шимен,шалан,; који ogaje саосеhајн,осш: � човек; � осмех, � израз. 

болећиво прил. саЖаЈЬиво, саосећајн,о, н,ежн,о, сен,шимен,шал
н,о: � гледати. 

болећивост, -ости ж особин,а otlora који је болеhив, саосећај
н,осш, саЖаЈЬивосш, сен,Шимен,Шалн,осШ. 

болешљив, -а, -о 1. који је слабоr зgравЈЬа, који чесшо иобо-
лева, слабуњав. 2. који ogaje болесш: � лице. 

болеmљивац, -йвца м болеШЈЬив човек. 

болеmљиво прил. н,езgраво, болесн,о. 

болеmљивост, -ости ж сшање otlora који је болеШЈЬив. 

болеmтина ж ayIм. и иеј. og болесш; заразн,а болесШ. 

болеIIIЧина ж в. болешШин,а. 

болид, -Ида м грч. 1. астр. мешеор који се ужари и pacaagtle 
иролазеhи кроз 3емЈЬин,у аiilмосферу. 2. шркачки аушомобил ве
лике ctlare и иосебн,оr облика. 

болник м песн. болесн,ик. 

болница ж усшан,ова за смешшање, лечење и tlery болесн,ика; 
зrраgа у којој се н,алази ша усшан,ова: војна �, гинеколошка �. 

• душевна - болн,ица за лечење gушевн,их болесн,ика. пољска - ио
крешн;а војн,а болн,ица, обичн,о aag шаШором. 

болничар м (инстр. -ом И -ем) сшручн,о лице које Heryje боле
сн,ике (обичн,о у болн,ици). 

болничарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жен,ска особа болн,ичар. 

болничарскй, -а, -о који се ogtlocu н,а болн,ичаре: � курс, � 
особље. 

болничица ж geм. og болн,ица. 

болнички, -а, -о који се ogtlocu н,а болн,ицу: � соба, � храна. 

болно ПРИЛ. 1. изазивајуhи физички бол; осећајући физички 
бол, са болом: � ранити; � застењати. 2. фиг. изазивајуhи gушев
н,и бол, шужн,о, сешн,о, мелан,холичн,о: � одјекнути. 

боловање (боловање) с 1. 'iл. им. og боловаШи. 2. (боловање) 
оgсусшво са иосла збоr болесши (н,а осн,ову лекарскоr миШЈЬења): 
отићи на �, бити на боловању, закључити �. 

боловати (боловати), болујём несвр. 1. а. биши болесшан,: � од 
туберкулозе. б. ировоgиши време н,а боловању: � код куће. 2. 
фиг. осеhаши gушевн,и бол, шу'iу, иашиши, шуrоваШи. • бол болу
је нар. иаши збоr н,еузвраhен,е ЈЬубави. 

болуцкати, -ка несвр. у geм. зн,ачењу:' болеши, иомало болеШи. 

боља ж песн. болесш; бол. 

бољар, -ара м рус. ист. илемиh, власшелин, (у Русији). 

бољарка (бољарица) ж жен,ска особа БОЈЬар, илемиhкиња, 
власшелин,ка; БОЈЬарева жен,а. 

бољарски, -а, -о који се ogtlocu н,а БОЈЬаре, власшеоски, иле
мићки. 

бољарство с ист. 1. класа БОЈЬара, БОЈЬарски сшалеж, илем
сшво, власШела. 2. БОЈЬарска шишула, власШелин,сШво. 

боље и бољё ПРИЛ. 1. коми. og gобро. 2. н,а БОЈЬи н,ачин" ефи
касн,ије. 3. БОЈЬе рећи, шачн,ије речен,о. - Он је пропалица, или, 
боље, олош. • - рећи (рекавши, речено) gруrим речима, шачн,ије 
речен,о. - те нашао нар. оgrовор н,а иозgрав: gобро gошао. брже -

шшо ире, хишн,о, ogMax. што - н,а н,ајБОЈЬи Moryhu н,ачин,. 

бољети в. болеШи. 

бољитак, -тка м иромен,а н,аБОЈЬе, иоБОЈЬшање, HaapegaK. 

бољка ж (дат. бољци; ген. МН. бољкй) експр. 1. в. болесШ. 2. бол, 
иашња; шу'iа, н,евОЈЬа; узрок иашње, бриrе. 

бољчица ж geм. и хии. og БОЈЬка. 

бољmевизам, -зма м рус. пол. ист. варијан,ша комун,исшичкоr 
иокреша коју је засн,овао Лењин, ин,сисширајуhи н,арочишо н,а 
н,ачелу gемокрашскоr цен,Шрализма. 

бољшевизација ж иревођење н,а БОЈЬшевизам, завођење, уво
ђење, иримен,а БОЈЬшевизма, БОЈЬшевизирање. 

бољmевизирати, -изйрам свр. и несвр. а. завесши, завоgиши, 
увесши, увоgиши БОЈЬшевизам. б. иреобрашиши, иреобраhаши у 
БОЈЬшевика, БОЈЬшевике. 

бољmевик, -Ика и бољmевик, -а м рус. ист. ирисшалица боЈЬ
шевизма; apuaagtlUK комун,исшичке (БОЈЬшевичке) иаршије у 
бившем Совјешском Савезу (ирвобишн,о члан, већин,е Руске соци
јалgемокрашске раgн,ичке иаршије og 1903. rogUHe). 

бољmевИчки (бољшевистичкй), -а, -о који се ogtlocu н,а боЈЬ
шевизам и БОЈЬшевике: � партија, � режим. 

бољmевички ПРИЛ. н,а БОЈЬшевички н,ачин" као БОЈЬшевици. 

бом и бом узвик којим се иоgражавq звоњење звон,а; уп. бим
-бам. 

бомба ж (ген. ми. бомбй) фр. 1. врсша ексилозивн,оr иројекши
ла, окру'iла н,аирава сасшавЈЬен,а из мешалн,оr омошача, ексило
зива и уиаЈЬача која служи за разарање и ун,ишшавање живе 
силе борбен,их среgсшава н,еиријашеЈЬа и gp.: ручна �, авионска 
�, атомска ,�, димна �, хидрогенска �. 2. фиг. а. јако, curyptlo 
среgсШво. б. оиасн,осш, извор оиасн,осШи. в. непром, (у служби 
придева или прилога) слеш Kag се хоће рећи ga је н,ешшо извр
сн,о, оgличн,о, сен,зацион,алн,о. - Та књига је бомба! То је бомба. 
• вулканска - геол. KOMag вулкан,ске лав е ири еруицији. кобалтна 

- мед. аиараШ који служи за peн,gretlcKY шераиију карцин,ома . 
'темпирана - оиасн,осш која иреШи. секс-бомба mатр. зrоgн,а жен,а. 

бомбардёр, -ера м (инстр. l-ером) фр. вој. 1. авион, за бацање 
бомби. 2. вазgухоиловац који баца бомбе. 

бомбардёрски, -а, -о који се ogtlocu н,а бомбарgере. 

бомбардовати, -дујём (бомбардИрати, -ардйрам) свр. и несвр. 
1. вој. (из)вршиши tlaaag авион,ским бомбама или rран,аШама. 
2. физ. засуши, засииаши сишн,им (ашомским и сл.) чесШицама. 
3. фиг. а. (ио)rађаши н,еким иреgмеШима. б. обасуши, обасииа
ши иошиЈЬкама, иоклон,има, речима и сл.: � некога писмима. 
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бомбардон, -она м итал. муз. велика лu.мена шруба, лu.мена 
gYBaтьKa најниже'i ре'iисШра. 

бомбаст, -а, -о в. бо.мбасШичан. 

бомбаст м нем. књиж. йрешерано кишњасш и HagMeH 'ioBop, 
сшил или сшилски израз. 

бомбit.Cтичан, -чна, -о (бомбастичкй, -а, -о) йун йрешерано 
кишњасших и HagMeHUx речи, йун бо.мбасШа: � стил, � фраза. 

бомбастично (бомбастички) прил. на бо.мбасШичан начин, 
бо.мбасШичнu.м сШило.м, йрешерано кишњасшо и HagMeHo. 

бомбастичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је бо.мбасШично. 

бомбасто прил. в. бо.мбасШично. 

бомбаш, -аша м онај који баца ручне бо.мбе. 

бомбашки, -а, -о који се OgHOCU на бо.мбаше (1): � вод. 

ббмбица ж 1. geм. og бо.мба. 2. (обично у мн.) врсша йосла-
сшица лойшасшо'i облика: чоколадне бомбице. 

бомбон, -она м и бомбона ж фр . .мали слашкиш, йосласши-
ца og исшойЈЪено'i шећера или чоколаgе. 

бомбонијера ж в. бо.мбоњера. 

бомбоница ж geм. og бо.мбона. 

бомбончић м geM. og бо.мбон. 

бомбонџија м (мн. ж) онај који йрави или upogaje бо.мбоне. 

бомбоњера ж кушија или uocyga за бо.мбоне; бо.мбоне у йо-
себној кушији: купити бомбоњеру. 

ббн м (ми. бонови) фр. 1. банк. а. Йривре.мени нало'i за исйла
шу новца. б. йошврgа ga је ЙРll.МJbен оgређени износ новца; нало'i 
за изgавање неке робе. 2. gознака за набавку робе (слеgовање) у 
рационалној йошрошњи: куповина робе на бонове. 

бонапартизам, -зма м ист. йолишички йокреш и иgеоло'iија 
йрисшалица gинасшије Бонайарша у Француској (за време йр
Bo'i и gpy'io'i царсШва). 

бонапартист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица gинасшије Бо
найарше и ресшаурације њихове влаgавине. 

бонапартистички, -а, -о који се OgHOCU на бонаЙарШиза.м и 
бонаЙарШисШе. 

бонапартисткиња ж женска особа бонаЙарШисШа. 

бонаца ж итал . .мирно .море; време без вешра на .мору. 

бонвиван, -ана м фр. онај који је склон уживању, ЈЬубишеЈЬ 
ла'iоgно'i живоша и шелесно'i уживања. 

бонвивански, -а, -о који се OgHOCU на бонвиване. 

бонвивански прил. као бонвиван, лако, безбрижно. 

бондрук м нем. грађ. gpBeHU косшур за кућу (gиреци и 'ipegu-
це) који се исйуњава оЙеко.м или ћеРЙичем. 

бонитет, -ета м фр. 1. екон. скуй йозишивних, gобрих својсша
ва HeKo'i eKOHOMCKO'i субјекша или робе који их чине gобрu.м, со
лиgнu.м, OgH. gобро.м, солиgно.м, ватьаносЩ солиgносш: � фир
ме, � земљиmта. 2. банк сйособносш ЙЛаћања. 

бонитирати, -итйрам свр. и несвр. оgреgиши, оgређиваши бо
нишеш, йроцениши, йроцењиваши квалишеш (нЙр. зе.мљишШа). 

бонификација ж лат. 1. екон. а. HaKHaga, йойусш у цени (на 
y'ioBopeHY свошу) или оgшшеша која се оgобрава за gели.мично 
ошшећену или неквалишешну робу. б. Ha'ipaga, йремија која се 
gaje извозницu.ма (ga би извозили йо нижој цени). 2. банк. оgобре
ње рачуна. 3. йоБОЈЬшање, ЙоЙравка. 

бонификовати и бонификовати, -кујём (бонифи:цИ:рати, 
-иц:йрам) свр. 1. а. наgокнаgиши шшешу, обешШеШиШи. б. ogo
бриши йойусш у цени, йойусшиши у цени. 2. оgобриши (рачун). 
3. йоБОЈЬшаши, ЙоЙравиШи. 

бонтон, -она м фр. лейо, YJbygHO и у'iлађено йонашање; йрави
ла лейо'i йонашања: држати се бонтона, владати се по бонтону. 

бонус м лат. екон. 1. јеgнокрашна исйлаша gеоничарu.ма, ак
циOHapu.мa (uopeg pegoBHe gUBugeHge) збо'i усйешно'i 'iоgишње'i йо-

словања. 2. йосебна Ha'ipaga, Йре.мија која се gaje извозницu.ма 
pagu сшu.мулисања извоза: девизни �. • изаћи, изићи из бонуса, 
испунити бонус спорт. найравиши оgређен број личних 'iрешака у 
кошарци йосле Koje'i се свака слеgећа обавезно кажњава извође
ње.м слобоgних бацања. 

ббрl, бора м (ми. борови и борови) бот. а. pog чешинарских ви
соких gрвеша Pinus из ф. Pinaceae с gужu.м и'iлица.ма. б. ми� фа
.милија йрешежно зu.мзелених gрвеша и 'ipMoBa и'iличасших ли
сшова (чешина) Pinaceae. • бели (обични, mумски) - врсша висо
KO'i бора свеi11лије коре Pinus silvestris. приморски - врсша бора 
Pinus pinaster, који расше обично у Йpu.мopjy. црни - врсша ви
COKO'i бора Ша.мније коре Pinus nigra. 

ббр2 м (ми. 0) лат. хем. еле.менШ (В), немешал који се јавЈЬа као 
.мрки йрах (а.морфни бор) или као врло шврgи, црни крисшални 
.минерал (кристални бор). 

бора ж 1. а. усек, бразgа на кожи, обично на лицу. б. йревој, 
набор на некој йовршини (на тканини, на кори и gp.): боре на 
земљиној кори. 2. йрав вешшачки набор на 'iлашкој йовршини 
Шканине. 

боравак, -авка м краће или gуже бавЈЬење (He'ige). • целоднев
ни - васйишање и образовање gеце ор'iанизовани шако ga gеца 
остају у школи цео gaH. 

боравити, -Им несвр. йребиваши, бавиши се, живе ши (He'ige): 
� у селу, � у хотелу. • - вечни сан (вечним сном) лежаши, йочи
ваши у 'iробу. 

боравишни, -а, -о који се OgHOCU на боравишше: � такса. 

боравиште с .месШо боравЈЬења, йребивања, ЙребивалишШе. 
• вечно - 'iроб, 'iроБЈЬе. 

боражина ж бот. зеЈЬасша биљка Borrago officinalis, чије се 
лишће уйошреБЈЬава као салаШа. 

борак, -р ка м бот. барска зеЈЬасша биљка Hippuris vulgaris, 
која се gржи и у акварију.му. 

боракс м нем. хем. наШрију.мова со борне киселине, која се уйо
шреБЈЬава у инgусшрији, .меgицини (као аншисейшик) и у goMa
ћинсшву (за чишћење). 

бораксни, -а, -о који се OgHOCU на боракс, који саgржи бо
ракса: � сапун, � језеро. 

боранија ж (мн. 0) тур. 1. зелене неgозреле .махуне йаСУЈЬа ко
је се уйошреБЈЬавају као Йоврће. 2. фиг. а. (обично с атрибутом 
"ситна") безначајни Jbygu. б. безначајна сшвар, сиШница. 

борати, ббрам несвр. йравиши боре, набираши; .мршШиШи 
(лице, чело): � поврmину воде; � чело. 8 - се gобијаши боре, йо
сшајаши наборан, набираши се; .мршШиШи се (о лицу, челу). 

борац -рца м (инстр. борцем; ген. ми. бораца) 1. а. онај који се 
бори, учесник у борби, рашник; војник. б. онај који се бори за не
ку ugejy (на gрушШвено.м, кул шур но.м, ЙолиШичко.м ЙОЈЬу), йо
борник. 2. борбен човек, човек који се суочава са йробле.мu.ма и 
Шешкоћа.ма и насшоји ga их реши: велики �. 3. спорт. учесник у 
сЙорШско.м наg.мешању, нарочишо у борилачкu.м сЙорШовu.ма. 

борачки, -а, -о а. који се OgHOCU на борце: � организација, � 
јединица, � служба. б. својсшвен Йpaвu.м борцu.ма, борбен, убој-
нички; убојиш: � карактер, � реч, � став. 

-

борба ж (ген. ми. борбй) 1. а . .међусобни оружани сукоб (gBejy 
или више зараћених сшрана), бишка, бој; већи оружани сукоб, 
раШ. б. физички обрачун из.међу gBe или више особа (OgH. живо
шиња), шуча, шучњава, бијење, окршај. в. сукоб из.међу разли
чиших 'iлеgишша, сшавова, ugejHU сукоб и нейријатеЈЬсшво: � с 
родитељима, � против силеџија. 2. спорт. Шак.мичење, наg.меша
ње. 3. суйрошсшавЈЬање нечему и gеловање йрошив нече'iа; ула
'iање физичко'i или YMHO'i найора йри савлађивању нече'iа или 
йри оgолевању нечему, OgH. за gобијање, йосшизање нече'iа: � 
против алкохолизма, � за опстанак, � с природом, � против не
писмености. 4. колебање, gвоу.мљење: дymeBHa �. • - бикова етн. 
борба gBajy бикова који се боgу po'ioBu.мa. - с биковима в. Kopuga. 
- петлова, - паса и сл. борба оgабраних йеi11лова, йаса и сл. upeg 
'iлеgаоцu.ма и уз клађење. - за живот (за хлеб, за КРУХ) найоран 
pag за оgржавање живоша, живошних услова, ЙоШреба. - за оп
станак (- на живот и смрт) немилосрgна борба, go краја живошних 
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.моiуhносШи. - прса у (о) прса борба ручнu.м ваШренu.м или хлаg
Hu.м оружјем из HeuocpegHe близине. - с ветрељачама бесмисле
на, узалуgна борба. класна - борба из.међу gрушшвених класа. 

борбен, -а, -о 1. расuоложен, оран за борбу, iошов ga се бори, 
раШоборан. 2. (одр.) који се OgHOCU на борбу а. који служи за бор
бу, намењен борби; који се бори и СЛ.: - линија, - поредак, - ча
мац; - јединица. б. који uоgсшиче на борбу: - песма. 

борбено прил. на борбен начин, са iошовошhу за борбу, орно 
за борбу, раШоборно. 

борбено ст, -ости ж особина oHoia који је борбен, расuоложе
ње за борбу, борбен gyx, раШоборносШ. 

борбица ж geм. и ир. og борба. 

боргис м нем. врсша шшамuарских слова, ао величини из.ме-
ђу iapMoHga и UеШиШа. 

бордел м фр. јавна кућа, куилерај; уп. бурдељ. 

борделски, -а, -о који се OgHOCU на борgел. 

бордо, -оа м фр. 1. врсша ЦPHoi фраНЦУСКОi вина (ао u.мeHY 
ipaga Борgо). 2. (у атриб. служби) непром. који је боје борgовСКОi 
вина, Шамноцрвен. 

бордовски, -а, -о који се OgHOCU на француски ipag Борgо. • 
- вино в. борgо (1). - чорба расшвор илавоi камена са iашенu.м 
кречо.м за арскање винове лозе. 

бордура ж фр. украсни uоруб (обично og iајшана или шириШа). 

борик, -ика м борова шу.мица. 

борика ж шанко и вишко борово gрво, .млаg бор. 

борилац, -иоца м учесник у борилачко.м сuоршу (боксу, рва
њу и gр.). 

борилачки, -а, -о који се OgHOCU на бориоце: - спорт, - ве
штина. 

борилишни, -а, -о који се OgHOCU на борилишШе. 

борилиште с .месШо ige се бори, борбени uросшор, арена, ао
uришше: СПОРТСКО -. 

борити се, -йм се несвр. 1. а. воgиши оружану борбу, учесшво
ваши у оружаној борби. б. шуhи се, биши се; рваши се. в. суко
БЈЬаваши се, биши у сукобу, неuријаШеЈЬсшву, OgH. у суUроШно.м 
OgHOCY с HeKu.м, OgH. нечu.м (о различиШu.м, суUРОШнu.м аој.мо
вu.мa). 2. спорт. Шак.мичиШи се, нag.мешаши се. 3. суuрошсшавЈЬа
ши се нечему и gеловаши uрошив нечеiа; улаiаши физичке или 
у.мне нааоре ари савлађивању нечеiа или ари оgолевању нече
.му, OgH. за gобијање, uосшизање нечеiа: - против алкохолизма, 
- за опстанак, - за слободу мишљења. 4. биши у gилеми, ло.ми
ши се, колебаши се: ;... бирајући између политике или науке. • 
- с душом биши на самрши, у.мираШи. "" с ветрељачама воgиши 
узалуgну борбу uрошив нечеiа. - са собом биши у неgоу.мици ари 
избору из.међу gвеју .моiуhносШи, колебаши се. 

борић, -а и борић, -ића м geм. og борl. 

борићак, -ћка м geм. og бориh; бориh. 

борица и борица ж geм. og бора. 

борје с (ми. 0) зб. u.м. og бор\, борик. 

бормашина ж нем. техн. в. бушилица. 

борниt, -а, -о у изр. борна кола в.  uog кола. 

борни2, -а, -о који се OgHOCU на бор2, који саgржи бор2: - ки
селина . .  

боров, -а, -о који се OgHOCU Hq борl, који је og бора: - шишар
ка, - иглица, - смола, - греда, - шума. 

боровик, -ика м в.  борик. 

боровина ж (ми. 0) а. борово gрво (као iрађа и iориво). б. бо
рово iрање. в. борова шу.ма, борик. 

боровит, -а, -о који је обрасшао боровu.ма, борово.м шу.мо.м: 
- брег. 

. боровица ж 1. бот. а. в. клека. б. илоg, бобица клеке. 2. раки
ја зачињена илоgо.м клеке, клековача. 

боровница ж бот. иланински жбуниh Vaccinium myrtillus из 
ф. Vacciniaceae, с црноилавu.мјесШивu.м бобицама. 

боровњак, -ака м 1. Зе.мЈЬишШе обрасло боровницо.м. 2. в. бо
рик. 

боршч м рус. iусша чорба og разне зелени (обично og куауса и 
цвекле) с .месо.м или без .меса. 

бос, боса, -о 1. који нема обуhе на Hoiaмa, необувен, БОСОНОi. 
2. неuошкован: - КОПИТО, - коњ. • - по глави шаљ. који је без ко
се, hелав. као - по трљу (проћи и сл.) врло рђаво (ароћи). 

бос м (мн. -ови) енгл. iазgа, uослоgавац, шеф. 

Босанац, -нца м (инстр. -нцем) 1. сшановник Босне; човек ао
рекло.м из Босне. 2. (босанац) жарг. uроизвоg Uорекло.м из Босне 
(нар. врсша gувана, сира и gp.). 

Босанка ж сшановница Босне; она која је Uорекло.м из Босне. 

босански, -а, -о који се OgHOCU на Босну и Босанце: - ношња. 
• - лонац 1) хув. врсша јела og куауса или кро.маира са .месо.м. 2) 
фиг. пол. замршене, сложене uолишичке uрилике каракшери
сшичне за Босну. 

босанскохерцеговачки, -а, -о који се OgHOCU на Босну и Хер
цеiовину· 

босанчица ж варијанша hирилице, hирилички брзоuис из 
Х11 века KOju.м се uисало и KOju.м су шшамuане књиiе у Босни и 
среgњој Далмацији. 

босиљак, -иљка м бот. јеgноiоgишња ЗеЈЬасша БUJbка uријаш
на .мириса Ocimum basilicum из ф. Lamiaceae, која се уuошре
БЈЬава ари вepCKu.м обреgu.ма и као зачин. • кољски - в . .меШви
ца. дивљи - зеЈЬасша .мирисава БUJbка Calamintha officinalis из 
ф. Labiaceae. 

босиље с зб. (мн. 0) сшрукови БОСUJbка. • смиље и - (према не
коме, нечему) .мало зло, никакво зло, gивоша (у аоређењу с не
Ku.м, нечu.м gpyiu.м). 

босирати, босирам свр. и несвр. нем. 1. грађ. (о)шесаши, (о)кле
саши камен. 2. обликоваши скулuшуру у iрубој фор.ми; (на)ара
виши иласшични Uреg.меШ og MeKoi .маШеријала. 

босјак м рус. сиро.мах, бескуhник; UроUалица. 

босјачки, -а, -о који се OgHOCU на босјаке. 

босјаштво с босјачки живоШ. 

Босна ж а. geo Босне и Херцеiовине, крај, обласш из.међу ре
ка Уне, Саве и Дрине и аревоја Иван-сеgло. б. река у шој аокра
ји ни која извире ucuog Иl.ман-иланине. • - и Херцеговина (БиХ) 
gржава на Балкану, раније у сасшаву некаgашње Јуiославије. па 
(и) мирна - разг. све је у pegy. 

босоног, -а, -о в. бос. 

босоного ПРИЛ. босих Hoiy. 

босоногост, -ости ж сшање oHoia који је босоноi. 

босотиња ж 1. босоноiосШ. 2. фиг. а. сиро.машШво, беgа. б. си
ромашан свеш, сироШиња. • голотиља и - 1) беgа, оскуgица, си
ро.машШво. 2) сиро.машан, беgан свеШ. 

бостан м тур. а. зајеgнички назив за лубенице и gиње. • обра
ти (зелен) ':' разг. лоше ароћи, насшраgаши, uроuасши, наiрабу
сиШи. 

бостаниште с а. Зе.мЈЬишШе на ко.ме се iaju босШан. б. њива 
са које је обран босШан. 

бостански, -а, -о који се OgHOCU на босшан: - лишће. 

бостанчић м geM. og босШан. 

бостанџија м (мн. ж) тур. онај који iaju или upogaje босШан. 

бостанџијски, -а, -о који се OgHOCU на босШанџије. 

бости, бодём (р. пр. ба, бола) несвр. [гл. им. бодёње с] 1. а. аро
gираши ШUJbаШu.м Uреg.меШо.м у нешшо; озлеђиваши и наноси
ши бол шиЈЬаШu.м Uреg.меШо.м, наносиши заgаваши убоgе: -
иглом, - вилама, - жаоком, - роговима. б. биши склон боgењу, 
наuаgаши роiовu.ма (о iовечешу и gpyiu.м роiаШu.м живошиња
.ма): - Ова крава боде. в. биши боцкав, u.маШи својсшво боgења 
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ао upupogu. - Трње руже боде. 2. фиг. а. (очима, погледом) 
ошшро, UpOgOpHO f.nеgаШи. б. (речима) наuаgаши зајеgЈЬивu.м ре
чu.ма, вређаши, Uец1i:аШи. 3. фиг. сшршеhи заgираши у нешШо. -
Облакодер боде небо. 4. фиг. gражиi11и, наgраживаi11и, UеЦ1i:аШи. 
- Ово ми светло боде очи. 5. безл. uробаgаши, жиiаi11и. - Боде ме 
у грудима . •  - се 1. а. босши само;; себе, наносиши себи убоgе. б. 
уз. повр. бориши се наносећи убоgе jegaH gpyiOM. 2. в. босши (1б). 
• - очи 1) uаgаши ja1i:o у очи, биши yuagJЬue, очиf.nеgан. 2) иза
зиваши нелаiоgно осећање, смеШаШи. 3) (један другоме) не слаiа
ши се, свађаши се. 

бостон, -она м енгл. 1. врсша америЧ1i:оi меса сличноi валце-
ру. 2. врсша 1i:аршаШ1i:е uipe. 

ботаника ж грч. а. HaY1i:a о БUJЬ1i:ама. б. уџбени1i: за шу HaY1i:Y. 

ботаничар м научни1i: 1i:oju се бави боШани1i:ОМ. 

ботаничарски, -а, -6 1i:oju се OgHOCU на боШаничаре. 

ботанички, -а, -6 1i:oju се OgHOCU на бошани1i:У: - класа. • - ба-
шта, - врт врш са збиР1i:ОМ разних врсша БUJЬа1i:а за исшражи
ваЧ1i:и и насшавни pag из боШани1i:е. 

боћа ж 1i:yf.na за боhање. 

боћалиште е шерен уређен за боhање. 

боћање е 1. f.n. u.м. og боhаши се. 2. uipa на ошвореном аро
сшору у 1i:ojoj иiрачи насшоје своје боhе бацање.м шшо више ари
ближиши цUJЬY - малој 1i:Yf.nu. 

боћар м учесни1i:, ша1i:мичар у боhању. 

боћарски, -а, -6 1i:oju се OgHOCU на боhаре и боhање: - савез. 

боћати се, -ам се неевр. иiраши се на боhе, учесшвоваши у 
uipu на боhе. 

бофл м нем. 1. роба лошеi 1i:валишеша; роба с iреШ1i:ОМ. 2. (у 
атриб. служби) непром. 1i:oju је врло лошеi 1i:валишеша, не1i:вали
шешан: - роба, - производ. 

бофор, -ора м фр. јеgиница за мерење јачине веШра. 

бохемизам, -зма м ЈШНГВ. чеШ1i:и израз или чеШ1i:а језиЧ1i:а цр
ша у He1i:OM gpyiOM јези1i:У. 

бохемист(а), -е м (ми. -сти) филолоi 1i:oju се бави бохеми
сШи1i:ОМ. 

бохемистика ж HaY1i:a 1i:oja се бави изучавање.м чеШ1i:оi јези-
1i:a, чеШ1i:а филОЛОiија. 

бохемистички, -а, -6 1i:oju се OgHOCU на бохе.мисШи1i:У и бохе
мисШе. 

боц узви1i: 1i:oju.м се означава ga нешшо боgе или ga је He1i:O не-
1i:oia боцнуо. 

боца ж итал. сша1i:лени cyg с узанu.м iрлиhе.м, флаша. • лај
денска - еле1i:шрични 1i:онgензашор 1i:og 1i:oia је изолашор сша1i:ле
на боца обложена сШаниолом. 

боца ж 1. а. у ge.м. значењу: боgЈЬа. б. деч. инје1i:ција; убоg ин
је1i:цијом. 2. бот. зеЈЬасша 1i:opoeC1i:a БUJЬ1i:а с ШРО1i:ра1i:u.м боgЈЬа
ма ао сшаблу Xanthium spinosum из ф. Compositae. 

боцаст, -а, -о 1i:oju је у обли1i:У боце: - Kpymкa. 

боцкав, -а, -о 1. а. 1i:oju БОЦ1i:а. б. 1i:oju gелује неuријашно, 1i:ao 
ga БОЦ1i:а, 1i:oju шШиUа. 2. фиг. uоgсмеШЈЬив, зајеgЈЬив, Ueц1i:ae. 

боцкаво прил. БОЦ1i:ајуhи, слично БОЦ1i:ању; 

боцкавост, -ости ж особина OHoia шшо је БОЦ1i:аво; фиг. uog
смеШЈЬивосш, зајеgЈЬивосi11, Uец1i:авосШ. 

боцкалица ж o1i:pyf.na мочица са ШUJЬ1i:ОМ 1i:oju.м се убаgа у 
руаице на шабли и на шај начин образују разне фиiуре, сли1i:е: 
убадати боцкалице. 

боцкало е и м (ми. е) особа 1i:oja воли ga БОЦ1i:а, ga Ueц1i:a, аец-
1i:ало. 

боцкаст, -а, -о 1i:oju u.мa БОЦ1i:е, 1i:oju БОЦ1i:а, БОЦ1i:ав. 

боцкати, -ам неевр. 1. а. uомало и учесi11ано босши: - иглом, -
земљу. б. gеловаши слично БОЦ1i:ању. - Магла боцка по лицу. 2. 
фиг. gражиши речu.ма, заgиР1i:иваши, Uец1i:аШи . •  - се 1. а. БОЦ1i:а
ши само;; себе, наносиши себи мање убоgе. б. уз. повр. наносиши 
мање убоgе jegaH gpyWM. 2. фиг. заgиР1i:иваi11и се, uеЦ1i:аши се. 

боцнути, -нем евр. 1. мало убосШи. 2. фиг. gирнуши зајеgЈЬи
вом Uрu.меgбом, UецнуШи . •  - се мало се убосши: - се иглом. 

бочат(ан), -(тн)а, -о 1. 1i:oju је мање;; салинишеша og MOpC1i:e 
eoge, слаН1i:асш (о eogu на ушhу pe1i:e у море). 2. 1i:oju uосшоји, 1i:O
ји живи у ша1i:вој eogu: бочатне шкољке. 

бочина ж ayw. и аеј. og БО1i:; БО1i:. 

бочити, -йм неевр. [гл. им. бочење е] 1. чиниши БО1i:асШu.м. 2. 
исшураши, избочиваШи . •  - се 1. а. бори ши се, рваши се, носи
ши се. б. мучиши се, нашезаши се. 2. uравиши се важан, арси
ши се, шеuуриши се. 3. мешаши се, Uейi.тьаШи се (у нешШО). 

бочица ж ge.м. og боца. 

бочкё ПРИЛ. с бочне сшране, с БО1i:а: ударити -. 

бочни, -а, -6 1i:oju је с БО1i:а, са сшране: - напад, - притисак 

бочно ПРИЛ. с БО1i:а, са сшране; БО1i:ОМ, бочном сшраном: напа-
сти -. 

Бошња м e1i:cup. и хиа. og Бошња1i:; уп. Бошњо. 

Бошњак, -ака м а. муслu.ман из Босне. б. upuuagHU1i: јужно
словеНС1i:оi Hapoga исламС1i:е вероисuовесши, uрешежно насеље
Hoi y Босни. 

Бошњакиња ж а. муслu.маН1i:а из Босне. в. uриuаgница ју
жнословеНС1i:оi Hapoga исламС1i:е вероисuовесши, uрешежно насе
ЈЬено;; у Босни. 

бошњачки, -а, -6 1i:oju се OgHOCU на Бошња1i:е. 

Бошњо, -а и -е м e1i:cup. и хиа. og Бошња1i:; уп. Боmња. 

бр (брр или сл.) узви1i: за изражавање нелаiоgносши (збоi 
хлаgноhе, оgврашносши и сл.). 

брабоњак, -6њка м измеш He1i:UX живошиња (нар. 1i:озе, овце 
и сл.) у обли1i:У лоUШице. 

брабоњаст, -а, -о 1i:oju је у обли1i:У брабОЊ1i:а. 

брабоњати, -ам неевр. 1. избациваши балеiу у обли1i:У брабо
НJa1i:a, балеiаши брабОЊ1i:е (о овци, 1i:ози и сл.). 2. фиг. ВУЛГ. ioeopu
ши 1i:ојешша, баљезiаШи. 

брабоњчић и брабоњчић м ge.м. og брабоња1i:. 

брfш м 1. cea1i:O uојеgиначно iрло СШО1i:е (обично сишне, 1i:ao 
шшо су овца или 1i:оза). 2. нар. УШ1i:ОUJЬен веаар, 1i:pMa1i: (ариаре
МЈЬен за 1i:лање). 3. Фиr. пеј. оiраничена, f.nyua особа, f.nyua1i:. 

брава ж 1. мешална наарава за за1i:ЈЬучавање враша, лаgица 
и gp. 2. ЗООЛ. урези на ивици ЈЬушшуре 1i:og Ш1i:ОЈЬ1i:е аомоћу 1i:ojux 
се она заШвара. • вертхајм-брава, вертхајмова - сuецијална бра
ва 1i:oja uружа већу сиiурносШ. ставити под браву (с ону страну бра
ве) сшавиши у зашвор, ухаUсиШи. с оне стране браве у зашвору, у 
хаасу. 

бравар м (инстр. -ом и -ем) занаi11лија 1i:oju арави браве, 1i:JЬY
чеве и сл. 

браварија ж (ми. 0) 1. в.  браварсШво. 2. зб. uреgмеши 1i:oje из
рађује бравар. 

браварница ж браваРС1i:а раgионица. 

браварски, -а, -6 1i:oju се OgHoCU на браваре: - занат, - ради-
оница. 

браварство е (ми. 0) браваРС1i:и занаШ. 

бравац, -вца м в. брав (2). 

браветина ж (ми. 0) бравЈЬе месо, овчеШина. 

браветина ж ayw. и аеј. og брава. 

бравећи, -а, -е в. бравЈЬи. 

бравић, -ића м ge.м. og брав. 

бравица ж geM. og брава. 

брављи, -а, -е 1i:oju се OgHOCU на брава, браве: - месо. 

браво итал. узви1i: за оgобравање, чесшишање и uохвалу: ша-
1i:O је! чесшишам! врло gобро! оgлично! сјајно! 

бравура ж фр. 1. изванреgна вешшина у извођењу нечеiа ше
Ш1i:оi; i11ехниЧ1i:и бесuре1i:ОРНО извођење He1i:oi у.меШниЧ1i:оi (обично 
музиЧ1i:О;;) gела или СUОРШС1i:оi насШуUа. 2. gело извеgено с вели-
1i:OM смелошhу и вешШино.м, храбар, смео чин, uосшуuа1i:; uogeui. 
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бравурозан, -зна, -о  који је извеgен с велико.м вешШино.м: � 
техника, � вештина, � композиција. 

бравурозно прил. на бравурозан начин, у сшилу бравуре: � 
извести, � одсвирати. 

бравче, -ета с (супл. ми. брiшчићи и бравчићи м; зб. им. брав
чад ж) ge.м. og брав; брав. 

бравчић, -ића и бравчић м ge.м. og брав. 

брада ж 1. а. geo лица ucaog усша, избочени geo gоње вилице. 
б. йоgручје gоње вилице обрасло .матьа.ма; gлаке, .матье на Шо.ме 
gелу вилице (KOg оgрасло'i .мушкарца). в. чуйерак gлака или йер
ја ucaog gоње вилице или юьуна KOg неких живошиња: козја �. 
3. кончасши израшшаји, влакна на шучковима кукуруза и gp. 
биљака (која aogcehajy на браgу), свила. • главом и брадом лич
но, особно. пљунути, пљувати у браду (о)сра.моШиШи, (о)брукаШи. 
пуна шака браде велика корисш, gобиш, велика cpeha. седа (бела) 
- сшар човек, сШарина. у браду (мрмљати, говорити, причати и сл.) 
нејасно, неразу.мљиво (.мр.мљаШи, 'iовориши, йричаши и сл.). 
ухватити бога за браду в. aog бо'i. 

брадавица ж 1 . .мањи oKpy'iao израшшај на кожи. 2. Ша.м
није обојено исйуйчење на cpegUHU gojKe. 3. рожнаши израшшај 
на лисшу, йлоgу или сшаблу, OgH. 'ipaHa.мa gрвеШа. 

брадавичав, -а, -о који има браgавице, йокривен браgави
ца.ма. 

брадавичар м зоол. 1. врсша ошровно'i 'iушШера. 2. врсша 'io-
луба. 

брадавичаст, -а, -о који је у облику браgавице. 

брадавичица ж ge.м. og браgавица. 

брадавичњак м 1. бот. врсша љушиhа Ranunculus flammula. 
2. мед. ейишелни Шу.мор квржичасшо'i облика рарillоmа. 

брадан м 1. зоол. врсша орла Gураёtus barbatus. 2. ист. gубро
вачки круйни сребрни новац (из XVIII века) с лико.м св. Влаха с 
gy'ioM браgо.м. 

брадат, -а, -о 1. који има велику, gy'iy браgу; који је йокривен 
браgо.м: � човек; � лице. 2. који има израшшаје, gлаке сличне 
браgи (о живоШиња.ма или биљка.ма, OgH. gеловима биљака): � 
кит, � јарац, � лист. 

брадати, -ам свр. и несвр. gоби(ја)ши браgу, свилаши (о куку
рузу и сличним биљка.ма). 

брадва ж (ген. МН. брадви (брадава» gрвоgељско оруђе, секи
ра за шесарске, сшоларске, бачварске и коларске раgове са ши
роко.м закривљено.м ошШрицо.м на gржалици. 

брадвар м онај који йрави браgве. 

брадварски, -а, -о који се OgHOCU на браgваре: � алат, � ра-
дионица. 

брадваст, -а, -о који је налик на браgву: � секира. 

брадВЕШИ, -а, -о који се OgHOCU на браgву: � оштрица. 

брадветина ж ayz.м. и Йеј. og браgва. 

брадвити, -йм несвр. [гл. им. брадвљёње с] шесаши браgво.м. 

брадвица ж ge.м. og браgва. 

брадекања м пеј. в. браgоња (1). 

брадетина и брадина ж ау1м. u Йеј. og браgа. 

брадица ж ge.м. og браgа. 

брадни, -а, -о који се OgHOCU на браgу, који apuaaga браgи: � 
кост . .  

брадоња м (ми. ж) а. човек који носи gy'iy браgу. б. жарг. назив 
за чешника у Дру'iо.м свеШско.м рашу, јер су чешници обично но
сили gy'ie браgе. 

брадоњица м (ми. ж) хиЙ. og браgоња. 

брадурина (брадУскера) ж ayz.м. и Йеј. og браgа. 

бразготина ж а. gужи, узани шра'i, ОЖUJЬак og ране, йосекоши-
на или о'iребоШина. б. шра'i og ошшро'i йреg.меша на кори gрвеша и 
gp. в. бразgа, усек који uрави воgа на земљиној кори, воgоgерина. 

бразда ж (ген. ми. бразда) 1. а. усек у земљи који йрави рао
ник йлу'iа или рала йри орању; слој, каиш йреврнуше земље йри 
орању. б. gу'iачко йарче земље широко колико захваша раоник 
ЙЛу'iа. в. jegaH peg, врсша (чокоша, кукуруза и сл.). г. уgубљење 
u;з.међу реgова чокоша, оџака и сл. које се йрави Йрилико.м око
йавања и о'iршања; сшаза из.међу леја у 'ipagUHU. д. уgубљење, 
уле'iнуhе уойшше; жлеб. 2. а. шра'i који осшавља за собо.м неко 
или нешшо йри сво.м крешању йо йовршини нече'iа (нЙр. коло
шечина, воgоgерина и gp.). б. шра'i og шечносши која се слива. 3. 
а. веhа бора на лицу, кожи. б. йре'iиб, вију'iа на неко.м gелу ше
ла. в. в. браз'iоШина. • заорати (повући) прву бразду ошйочеши 
нешшо, биши йрви у неко.м йослу, йоgухвашу, оgи'iраши значај
ну уло'iу у нече.му. 

браздалица ж спорт. челични нож на скија.ма за оgржавање 
йравца вожње йо залеђено.м cHe'iy, леgорез. 

браздаст, -а, -о а. који је у облику бразgе, бразgа. б. йокри
вен бразgа.ма, избразgан; йун бора, изборан, збрчкан. 

браздасто ПРИЛ. у виgу бразgа. 

браздати, -ам несвр. 1. йравиши бразgе, ораШи. 2. а. (нешто) 
йрелазиши йреко нече'iа осшављајуhи шра'i у виgу бразgа; йросеца
ши, йараши у виgу бразgа. б. йрекриваши, исйуњаваши бора.ма. -
Бриге браздају лице (чело). _ - се биол. gелиши се (о ойлођеној 
јајној hелији). 

браздити, браздйм несвр. [гл. ИМ. бражђёње с] в. бразgаШи. 

браздица и браздица ж ge.м. и хиЙ. og бразgа. 

браздовит, -а, -о в. бразgасШ. 

бразлетна ж фр. наруквица, 'iривна. 

браја м нар. фам. хиЙ. og браш; уп. брајо. 

брај(к)ан и брајко м нар. фам. хиЙ. og браШ. 

брајо, -а и -ё м нар. фам. хиЙ. og браш; уп. браја. 

брак м (бракови и бракови) закониша зајеgница .мушкарца 
и жене основана pagu йороgично'i живоШа. • грађански (цивил
ни) - брак склойљен apeg 'iрађанским власШима. дивљи - веза 
.мушкарца и жене који нису званично венчани. меmовити - брак 
склойљен из.међу лица различиших раса или вера. морганатски 
- (- на леву руку) брак склойљен из.међу лица из ЙЛе.миhке или 
влаgарске йороgице са лице.м из ниже'i сШалежа. црквени - брак 
склойљен йо црквено.м обреgу. развод (растава) брака законско 
йонишшавање важења брака. 

бракирац, -рца и бракирер м нем. врсша ловачко'i йса краш
ке gлаке и gy'iux кле.мЙавих ушију, ЙШичар. 

браколоман, -мна, -о који је извршио Йрељубу. 

браколомац, -мца и браколомник м суйружник који је йо
чинио йрељубу, Йрељубник. 

браколомница ж жена, cyapy'ia која је йочинила йрељубу, 
Йрељубница. 

браколомство с о'iрешење о брачну верносш, неверсшво у бра
ку, Йрељуба . .  

бракоразводни, -а, -о који се OgHOCU на развоg брака: - пар
ница. 

Брама. (Брахма) м врховно божансшво у рели'iији сшарих 
XUHgyca. 

бр аман (брахман) , -ана м apuaagHUK највише, свешшенич
ке касше у Инgији. 

браманац (брахманац), -нца м в.  бра.ман. 

. браманизам (брахМанизам), -зма м xUHgycKa рели'iија за
снована на учењу о Вра.ми. 

браманист(а) (брахманист(а» , -ё м (ми. -сти) слеgбеник бра
.маниз.ма . .  

брамански, -а, -о који се OgHOCU на бра.мане: - вера, - каста. 

брана1 ж 1. а. ape'ipaga (og йлешера, насу ше земље, ка.мена, 
бешона и gjJ.) којо.м се заусшавља шекуhа (речна) воgа и која слу, 
жи обично за сшварање аку.мулационо' ijезера, за зашшишу og 
великих воgа, найајање канала и gp. б. усшава (og 'iвожђа или 
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gacaKa) која се .може сйушйlайlи и Йоgизайlи. в. насий, беgе.м за 
зашйlийlу og ЙоЙЛаве. 2. ape'ipaga, йрейрека, заЙрека. 3. фиг. за
шйlийlа, оgбрана. 

брана2 ж в. gрљача. 

бранати, -ам несвр. в. gpJbaйlu (1). 

браник, -:Ика м 1. вој. зашйlийlни беgе.м, насий, 'iруgобран на 
шанцу; yйlвpђeHo .мecйlo које служи за оgбрану. 2. найрава за 
зайlварање йрелаза йреко железничке apy'ie apeg наилазак во
за, ра.мЙа. 3. а. лучни шйlийlник на Йреgње.м и заgње.м gелу 
ауйlо.мобила за ублажавање йослеgица ygapa, оgбојник. б. 
шйlийlник на .машина.ма за зашйlийlу pagHUKa йри pagy. в. в. 
леgобран. 4. а . .мейlални лук који шйlийlи обарач на йушци, ре
волверу и сл. б . .мейlални зашйlийlник за шаку на gршци .мача, 
сабље и флорейlа; зашйlийlна йречка KOg ножа, боgежа, бајоне
йla. в. йлоча на йloйy која шйlийlи нишанџију og ygapa цеви; .ме
йlална йлоча на .мийlраљезу која шйlийlи Йослужиоца. • стаја
ти (бити) на бранику бийlи сйреман за оgбрану нече'iа. 

бранилац, -иоца м (ген. мн. -илаца) 1. онај који HeKo'ia или 
нешйlо брани оружје.м; зашйlийlник, чувар. 2. а. правн. agBoKaйl 
који засйlуйа оййlужено'iа apeg cygoM, agBoKaйl ЙравозасйlуЙник. 
б. онај који засйlуйа неку ugejy, 'iлеgишйlе, йоборник. 

бранилачки, -а, -о који се OgHOCU на браниоце. 

бранилаmтво с правН. оgбрана, засйlуйање HeKo'ia apeg cygoM, 
йравозасйlуйнишйlво као занu.мање, agBoKaйlypa. 

бранитељ м в. бранилац. 

бранитељка (бранитељица) ж женска особа бранийlељ, бра
нилац, зашйlийlница. 

бранитељски, -а, -о који се OgHOCU на бранийlеље. 

бранити, бранИм несвр. [гл. ИМ. брањёње с] 1. шйlийlийlи (не
Ko'ia, нешйlо) og Haaaga; чуваши, заклањайlи og нече'iа: � некога 
од нападача. 2. а. правн. засйlуйайlи apeg cygoM, бийlи бранилац 
неко.ме: � окривљеног. б. заузu.майlи се за HeKo'ia oapaBgaBajynu 
ње'iове ЙосШуЙке. в. йоgржавайlи нешшо шйlо се осйорава; засйlу
йaйlи какво 'iлеgишйlе: � свој став. г. apaBgaйlu, oapaBgaBaйlu: � 

нечије поступке. 3. а. не gойушйlайlи, забрањивайlи, ускраnи
вaйlи: � некоме да иде у шетњу. б. сйречавайlи, c.мeйlaйlи, о.ме
Шайlи. г. (са негацијом) не йройlивиши се, не суйрошсшављаши се 
(нече.му), сла'iайlи се (с нечu.м). - Не браним да је он погрешио. 
8 � се 1. (од нечег) ogyaupaйlu се Haaagy; чувайlи се, зашйlиnи
вaйlи се og Haaaga, og KaKBo'i зла, невоље, HeйpиjaйlHocйlи: � се 
од нападача. 2. а. правн. gaBaйlu своју оgбрану apeg cygoM. б. 
apaBgaйlu се, из'iоварайlи се, извињавайlи се. в. йpoйlивийlи се, 
oйиpaйlи се, oйlu.мaйlи се: � се од сна • - се са (из) слободе правн. 
износийlи разло'iе у своју оgбрану изван зайlвора. - се и ногама и 
рукама 1) бранийlи се, oapaBgaBaйlu своју cйlвap сво.м cHa'iOM и 
cвu.м cpegcйlBu.мa, ap'iYMeHйlu.мa. 2) Hacйlojaйlи избеnи нешйlо 
cвu.м cpegcйlBu.мa. 

браница ж (често у атрибутској служби) руко.м или берило.м 
убрана воnка (за разлику og оне која је oйlpeceHa или ойала): ја
бука �. 

браница и браница ж geM. og брана. 

бранИч, -Ича и бранич м 1. в. бранилац. 2. спорт. рег. в. бек. 

браничевка ж 300Л. 'iолубачка .мушица Simulium goluba-
cense. 

бранички, -а, -о који служи за оgбрану, оgбра.мбени. 

браниште с apupOgHO или вешйlачко yйlвpђeHo .мecйlo за og
брану, браник. 

бранmа ж фр. жарг. йрофесионална cйlpYKa, йословна 'ipaHa; 
ужа обласйl занu.мања, сйецијалносйl: трговачка �. 

брањевина ж засаg .млаgе шу.ме или ливagа (обично О'iрађе
на) у којој је забрањена исйаша, забран. 

брањеник, -а и браЊЕШИК, -:Ика м онај Ko'ia неко брани, за_' 
cйlyйa (на cygy), шйlиnеник, клијенйl. 

брањеница и брањеница ж женска особа брањеник, шйlи
nеница. 

брањив, -а, -о који се .може бранийlи: � тврдња. 

брањивост, -ости ж особина oHo'ia шйlо је брањиво. 

браон ПРИД. непром. нем. с.међ, Kecйleњacйl, oйlвopeHo .мРК. 

брат м (мн. 0; понекад у ген. МН. брата, уз бројеве веће од че-
тири и количинске прилоге; зб. им. браћа ж) 1. а . .мушкарац у 
OgHOCY на geцy иcйlиx poguйleљa или jegHo'i og poguйleJba. б . .му
шкарац у OgHOCY на geцy браnе и cecйlapa својих роgишеља, бра
йlучеg: � од стрица, � од тетке, � од ујака. 2. а. apuaagHUK ucйloI 
Hapoga, йлемена, брайlсйlва или шире зајеgнице CpOgHUX Hapoga, 
cYHapogHUK, земљак; члан ucйlo'i gрушйlва. б. apuaagHUK иcйle 
вере, ceKйle. в. члан MaHacйlupcKoI брайlсйlва или .монашко'i ре
ga, члан брайlовшйlине. г. ист. члан неких орlанизација (.масо
на, сокола и gp.). д. фам. йpиjaйleљ, gpy'i; човек у OgHOCY йрема 
gpy'iu.м Jbygu.мa. 3. а. (у вок) фам. (често са зам. "Moj'� узречица 
у Йрисно.м обраnању или у раз'iовору, ЙриЙовеgању. б. разг. у.ме
шан, вешйl, Йa.мeйlaH човек; чова (йонекag и о са.мо.м себи у.месшо 
личне за.м. ја). - Само ви мени дајте новац, знаће брат шта да 
уради! • - брату (вреди) нај.мање, йо најнижој йроцени (обично 
йри apogaju нечеI шйlо Bpegu више He'io шйlо се йlражи). � од 
стрица сйlричев син. - од тетке йleйlKиH син. - од ујака ујаков син. 
- по богу, богом - йобрайlu.м. - по крви cYHapogHUK, саЙЛеменик. 
- по мајци, - по оцу брайl йо .мајчиној, OgH. очевој линији, йолу-
брайl. (мој) брате разг. йошйlайалица у разlовору или за йојача
вање исказа. мокри (весели) - шаљ. йијанац, йијаница; йpийийlи 
весељак. мала браћа реgовници кайlоличкоI pega св . Фрање, фра
њевци. некоме рат, (а) некоме � у paйly неко cйlpaga, а неко.ме је 
gобро (обо'iайlи се). света браћа Ћирило и Meйloguje. побогу брате! 
узречица йри йреклињању, вајкању и сл. 

брата м хиЙ. og брайl (1); уп. брато. 

братанац, -нца и братанац, -анца м а. брайlов син (син jeg
Hola брайlа у OgHOCY на осйlалу браnу и сес йlpe) , синовац, бра
йlиn, нећак. б. брайl og cйlpицa, брайlучеg. 

братаница ж брайlова кпи (кпи jegHo'ia брайlа у OgHOCY на 
gpy'iy браnу и cecйlpe), синовица. 

братац, браца и братац, браца м (вок братац) хиЙ. og брайl (1). 

брати, берём (берём) (импф. брах, беријах и бер ах; НМП. бери; 
р. пр. брао, брала; трп. бран) несвр. [гл. нм. брање с] 1. йриКУЙЈЬаши 
йлоgове, цвеnе и gpyle gелове биљака OйlKugajynu их og Сйlабљи
ке, cйlpYKa: � цвеће, � јабуке, � грожђе. 2. а. cKyйљaйlи, Kyйийlи, 
йрибирайlи (руко.м или чu.ме gpy'iu.м) нешйlо шйlо је pacyйlo: � 

дрва, � жирове, � мед. б. сазивайlи, oKyйљaйlи (војску, cвaйloвe). 
в. убирайlи, найлаnивайlи (Йорез). 3. Йрu.мaШи, gобијайlи: � плату, 
� добитак. • бери кожу на шиљак Нр. буgи сЙре.ман на байlине, 
казну, 'iрgњу и сл. не бери бригу (бриге) не брини, не бој се. - ло
ворике йосйlизайlи усйех, gобијайlи Йризнања. - плодове (нечега) 
uзвлачийlи Kopиcйl (og нечеlа). - памет (у главу) gобро .мислийlи 
о нечему, йазийlи; бийlи Йa.мeйlaH. - со caKyйљaйlи .морску со. 

братија ж зб. (мн. 0) а. ЦРКВ. калуђери jegHO'i .мaHacйlиpa; калу
ђери, свешйlеници уоЙшйlе. б. шаљ. н Нр. gружина, gрушйlво (у 
йиnу или чему gpyloM); клика; уп. мафија. 

братим м рег. члан неке црквене зајеgнице, брайlовшйlине. 

братимити, -им свр. Н несвр. [гл. ИМ . братимљёње с] 1. (йо)ну
guйlu неко.ме Йобрайlu.мсйlво, узейlи, узu.майlи HeKo'ia за йобра
йlu.мa; наз(и)вайlи HeKola брайlо.м. 2. (за).молийlи, йреклињаши 
као браШа. 8 � се склойийlи, склайайlи Йобрайlu.мсйlво; склойи
йlи, склайайlи Йpиjaйleљcйlвo. 

братимка ж рег. чланица неке верске зајеgнице, браШовшШине. 

братимски, -а, -о 1. који се OgHOCU на брайlu.ме, који йрийа
ga брайlu.мu.ма, брайlовшйlини. 2. в. брайlскй (1). 

братимство с веза .међу Йобрайlu.мu.ма, Йобрайlu.мСйlво; бли
зак йpиjaйleљcKи OgHOC, блиско Йpиjaйleљcйlвo. • (ис)пити 
(Йо)брайlu.мийlи се с HeKu.м исйијајуnи чашу вина. 

братинство с наслеђе og брайlа (брайlу или cecйlpи). 

братити (се), -Им (се) несвр. [гл. ИМ. браћёње с] в. брайlu.мийlи 
(се). 

братић м 1. geм. и хиЙ. og брайl. 2. а. в. брайlанац (а). б. в. 
брайlучеg. 

братичина (братична) ж в. брайlаница. 

братко м (мн. 0) хиЙ. og брайl. 
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брато, -а и -ё м хиЙ. og браш (1); уп. брата. 

братов и братовљев, -а, -о који upuuaga брашу, који uоши
че og браша; уп. братовљи: � кућа, � поклон. 

братовати, -тујём несвр. живеши као браhа, као с браШо.м; 
uазиши се, слаiаши се као браhа. 

братовљи, -а, -ё који upuuaga брашу, који се оgl-юси нд бра
ша, брашов; брашовски: � кућа, � љубав. 

братовски, -а, -о који Дриuаgа браhи, који се og1-l0СU 1-la бра
ћу: � кућа, � љубав. 

братовmтина ж а. верско уgружење свешов1-lих љуgи oC1-lова-
1-l0 pagu узаја.м1-lоi uо.маiања или са 1-lекu.м gpyiu.м gоброшвор-
1-lUМ циље.м. б. уgружење 1-la сшалешкој OC1-l0ВU; за1-lаiilлијско 
уgружење, цех, eC1-lаф. 

братољубив, -а, -о који воли браша, ближњеiа; йун, браш
ске љубави. 

братољубиво прил. са uY1-l0 брашске љубави, браШски. 

братољубље с љубав Йре.ма брашу, Йре.ма ближње.му; чове
кољубље. 

братоубилачкй, -а, -о који се og1-l0СU 1-la брашоубице, 1-la бра
шоубисшво: � рука, � рат. 

братоубиство (братоуб6јство) с а. убисшво cBoia браШа. б. 
.међусоб1-lа борба, .међусоб1-l0 убијање upuuag1-luка исшоi 1-lapoga 
или cpog1-lUХ 1-lapoga. 

братоубица (братоубојица) м (мн. ж) убица cBoia браша, бли
жњеi. 

братски и братски, -а, -о 1. а. који се og1-l0СU 1-la браша, бра
ћу (који upuuaga брашу, браhи, који uошиче og браша, браhе и 
сл.): � рука, � крв. б. својсшве1-l брашу, браhи, UCkpe1-l, срgача1-l, 
uријашељски: � љубав, � поступак. в. зајеg1-lички, колекшив1-lи: 
� гробница. 2. в.  браШu.мски (1). 3. (у им. служби) ж нар. заgаша 
брашска реч, заgаша вера; брашска љубав. 

братски и братски прил. као браш, као браhа а. срgаЧ1-l0, 
uријашељски: � живети. б. 1-la jeg1-lаке gелове, uogjeg1-lако: � по
делити. 

братствени, -а, -о који се og1-l0СU 1-la брашсшво, који йрийа
ga браШсШву. 

братственик, -а и братственик, -ика м upuuag1-lUК браш-
сшва (1). 

братственица ж uриuаg1-lица брашсшва (1). 

братственички, -а, -о који се og1-l0СU 1-la браШсШве1-lике. 

братство и братство с (ген. мн. братстава) 1. а. KpB1-lа веза, 
сроgсшво из.међу браhе, og1-l. браhе и сесшара; осећање UPUC1-l0-
сши које uроисшиче из шаквоi сроgсШва. б. uријашељска веза 
из.међу UобраШu.ма, UобраШu.мсШво; UPUC1-l0 gруiарсшво, йрија
шељсшво уоUшШе. в. блискосш .међу СУ1-lароg1-lицu.ма, суuле.ме-
1-lицu.ма или UриUаg1-lицu.ма cpog1-lUХ 1-lapoga, og1-l. .међу 1-lapogu
.ма, љуgи.ма уоUшШе. 2. зајеg1-lица коју чи1-lи више uороgица 
исшоi Uрезu.ме1-lа које Boge uорекло og исшоi uрешка; geo ЙЛе.ме-
1-la. 3. а. цркв. калуђери исшоi .ma1-lасШира или исшоi калуђерскоi 
pega, .ma1-lасШирска браhа. б. в. браШовшШи1-lа. 

братучед м син, jeg1-loi браша у og1-locy 1-la geцy gpyioi браша, 
сшричев CU1-l, браш og сшрица, сшричевиh; шешки1-l CU1-l, браш og 
ШеШке. 

братучеда ж кћи jeg1-loi браша у og1-locy 1-la geцy gpyioi браша, 
сесшра оg·сШрица, сесшра og ШеШке. 

.. 

браћа ж (мн. 0) зб. u.м. og браiЏ. 

браунинг м енгл. врсша ауШо.маШскоi uишшоља (Йре.ма а.ме
ричко.м изу.мишељу џ. БраУ1-lи1-liу). 

брахи-грч. йрви geo сложе1-lица који З1-lачи 'крашак, крашко-': 
брахидактилија, брахикефалија итд. 

брахикефал м грч. човек крашке и широке iлаве, крашкоiла
вац. 

. брахикефалан, -лна, -о који има крашку и широку iлаву, 
краШкоiлав. 

брахикефалија ж особи1-lа o1-loia који је брахикефала1-l, 
краШкоiлавосШ. 

брахилогија ж грч. вешши1-lа крашкоi изражавања исйу
шШање.м jeg1-le или више речи; скраћење lt3раза исUушШање.м jeg-
1-le или више речи. 

брахиоподе ж мн. И брахиоподи м мн. грч. зоол. ipyua .мор
ских живошињица слиЧ1-lих шкољкашu.ма Brachiopoda које жи
ве uричвршhе1-lе за uоgлоiу, ра.ме1-l01-l0шци. 

брахм- в. бра.м-. 

браца м а. етн. 1-lазив оg.мила који C1-lаХа gaje geBepy. б. нар. 
хиЙ. og браШ. 

браца, -ё и брацо, -а и -ё м хиЙ. og браШ. 

брач, брача м нем. муз. врсша веће Ша.мбуре. 

брачни, -а, -о који се og1-l0СU 1-la брак: � заједница, � друг, � пар. 

брачно прил. брако.м, uуше.м брака: � везати. 

браmнав(-) в. брашњав(-). 

браmнар, -ара м 1. o1-laj који upogaje браШ1-l0, шрiовац бра
Ш1-l0.м. 2. зоол. буба из pega шврgокрилаца Tenebrio molitor из 
Йор. Tenebrionidae, чије ларве живе у браШ1-lУ и Uроизвоgu.ма og 
ШесШа. 

браmнара ж .маiаци1-l у ко.ме се gржи браШ1-l0, сUре.мишШе 
браШ1-lа. 

браmнарка ж же1-lска особа која upogaje браШ1-l0. 

браmнарски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la браШ1-l0 и браШ1-lаре: � 
индустрија, � радња. 

браmнаст, -а, -о а. који је као браШ1-l0, слича1-l браШ1-lУ: � бо
ја, � прах. б. који као gaje og браШ1-lа, брашњав, сийкав, йрхак: 
� јабука, � диња. в. који u.мa у себи браШ1-lа: � зрно. 

браmнен, -а, -о (одр. брашнени и браШНЕШй) који се og1-l0СU 
1-la браШ1-l0 а. који је ЙриЙре.мљен, og браШ1-lа: � каша. б. који са
gржи браШ1-lа: � зрневље. в. који служи за браШ1-l0: � кеса, � 
врећа, � млин. г. слича1-l браШ1-lУ: � прашина. • брашнени црв зо
ол. в. браШ1-lар (2). 

брашненик, -ика м в. брашње1-lик. 

браmненица и браmненица ж а. в. брашње1-lик. б. јело йри
upe.мљe1-lo og браШ1-lа (uоiача, колач и сл.). 

брашно с (мн. 0) а. йрах og са.млеве1-l0i ЗР1-lевља жишарица 
(uше1-lице, ражи, кукуруза и gp.): пшенично �, кукурузно �. б. 
йрах gобије1-l .млевење.м, сиШњење.м 1-lеке gpyie .маШерије (косши
ју, рибе, Ka.мe1-la и gp.): рибље �, коштано �. • бело - браШ1-l0 без 
йpu.мeca .мекиња. црно - браШ1-l0 са йpu.мeca.мa .мекиња. од тога 
брашна неће бити погаче шо је 1-lеосшварљиво, ШО се 1-le .може go
iоgиШи. смејати се и сл. као луд на брашно смејаши се без разлоiа. 

брашњав, -а, -о 1. uосуш, уйрљан, браШ1-l0.м. 2. који је слича1-l 
браШ1-lУ, сиша1-l као браШ1-l0: брашњави песак, брашњави снег. 
3. који се осийа uријелу као gaje og браШ1-lа, сийкав, йрхак: � ја
бука, брamњави кромпир . 

. браmњавити, брашњавИм и браmњавити, -Им несвр. [гл. им. 
-вљёње с] uосиuаши, uрљаши браШ1-l0.м. 8 - се .мрљаШи се, йоси
uаши се, uрљаши се браШ1-l0.м. 

браmњавост, -ости ж особи1-lа o1-loia шшо је брашњаво; сийка
восШ. 

браmњача ж бот. врсша јесшиве 'iљивe Clitopilus prunulus из 
ф. Agarieaceae. 

браmњеник, -ика и браmњеник, -а м нар. 1. хлеб, uоiача 
. ·cupe.мљe1-la за uуш; уоuшше xpa1-la сUре.мље1-lа за uуш. 2. шорба у 

којој се 1-l0СU xpa1-la за uуш. 

браmњеница ж нар. в. брашње1-lик. 

брбља1 м в. брбљивац; уп. брбљо. 

брбља2 ж 6. брбљивица. 

брбљав, -а, -о в.  брбљив. 

брбљав- в.  брбљив-. 

брбљало с и  м (Ми. с) брбљава особа, брбљавац, блебеШало. 
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брбљарија ж йразно, бесмислено йричање, брбљање; сйлейl
карење. 

брбљати, -ам несвр. а. 1,оворийlи MH01,O, којеШйlа; 1,оворийlи о 
безначајним cйlвapимa, йразно, без смисла, наклаЙайlи. б. фиг. 
жуборийlи. в. исйушйlайlи 'iласове сличне брбљању, блебейlайlи 
(о ћуркама, йaйlKaмa и сл.). 

брбљив, -а, -о који брбља, који йрича MH01,O и без смисла. 

брбљивац, -йвца и брбљивко м онај који брбља, брбљива 
.мушка особа. 

брбљивица ж она која брбља, брбљива женска особа. 

брбљиво прил. на брбљив начин, брбљајуhи. 

брбљивост, -ости ж особина oHo1,a који је брбљив. 

брбљо, -а и -ё м в.  брбљивац; уп. брбља\ 

брбљов, -ова м в. брбљивац. 

брбљуша ж в. брбљивица. 

брборити, -им несвр. [гл. им. брборёње с] в. брбОйlайlU. 

брбот м шу.м који се чује Kag .мехурићи вазgуха излазе из не-
ке йlечносйlи, КЛОКОйl, клокойlање. 

брботати, БРБоћём несвр. а. йроизвоgиши, сйlвараши брбойl (о 
воgи, йlечносши), клокоШайlи. б. йрешураши, шражиши йо воgи 
(кљуно.м, њушко.м) йроизвоgеhи брбош (о йашки, свињи и сл.). 

брванце и брванце, -ета с (мн. 0) ge.м. og брвно. 

брвнара ж з1,раgа, кућа og брвана. 

брвнарица ж ge.м. og брвнара. 

брвнен и брвнен, -а, -о који је og брвана. 

брвно с (ми. брвна, ген. брвана) 1. 1,pega, gacKa која се йocйla
вља йреко воgе и служи као .мocйl. 2. 1,рубо oйlecaHO оgсечено cйla
бло, балван, gебља gacKa која служи за 1,paQeНJe (з1,раgа, бунара 
и gp.), балван. 

бргљез м зоол. у изр. плави - ййlицa йевачица Sitta europaea 
caesia из йор. Sittidae. 

брдар м занаiUлија који йрави йlкалачка брgа. 

брдарица ж (обично у мн.) вpcйla колача с MegoM. 

брдашце и брдашце, -а и -ета с (ми. -ца) ge.м. og брgоl. 

брдило с geo разбоја на ко.ме је учвршhено брg02. 

брдина ж ayIм. og брgоl. 

брдоl С (мн. брда (брда), ген. брда (брда» 1. геогр . .мање узви
шење (og око 200 go 500 .мeйlapa HagMopcKe висине) које је йle
шње везано с околним йланинским .масиво.м. 2. велика 1,о.мила, 
хрйа нече1,а (набацано1, или сложено1,): � књига, � посуђа. • не
што се ваља иза брда нешйlо се важно сЙре.ма, нешйlо ће се важно 
go1,oguйlu. обећавати брда и долине (златна брда) обеhавайlи .мно-
1,0, више He1,o шйlо је Mo1,yhe ocйlвapийlи. преко девет брда, преко 
брда и долина врло gалеко. 

брдо2 с geo йlкачко1, раз боја с 1,ycйlo йоређаним жицама кроз 
које су йровучене Hийlи основе и којим се сабија ЙoйlKa. 

брдовит, -а, -о у ко.ме има gocйla брgа (о йреgелу, земљи). 

брдовитост, -ости ж особина, cйlaњe oHo1,a шйlо је брgовийlо. 

брдскй и брдскй, -а, -о који се OgHoCU на брgо: � коса, � пут, 
� артиљерија, � коњ, � циљ (нпр. у бициклизму). 

брђанин м (ми. брђани) 1. cйlaHoвHиK брgско1, краја, 1,op
шйlак, ЙЛанинац. 2 вој. брgски йloЙ. 

брђанка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) cйlaHoвHицa брgско1, краја, 
1,оршйlакиња, ЙЛанинка. 

брђанскй, -а, -о који се OgHOCU на брђане. 

бре узв. тур. за cKpeйlaњe йажње на оно шйlа се каже а. у љyйl-. 
њи, уз йpeйlњy и сл.: .море, ама. - Не лажи, бре! Слушај , бре! 
Шта кажеш, бре? Бре, кад те ухватим, пребићу те. б. у чуђењу. 
- Бре, победи он све. 

бревијар, -ара м (инстр. -аром) лат . .молиШвеник који кашолич
ки свешшеници чишају свако1, gaHa у ogpeQeHe саше, часослов. 

брег јек. бријег м (мн. брегови) 1. а . .мање узвишење на Зе
мљиној йовршини, .мање брgо. б. велики йlалас, вал; узgи1,нуйlи 
geo йlаласа. 2. арх. обала (.морска, речна, језерска). • као од бре
га одваљенјако развијен, кршан. тиха вода - рони (дер е) в. uog во
ga. ударила кола у (о) - gошло је go невоље; овако се gaљe не .може. 

брегаст, -а, -о који је у облику бре1,а. • - осовина осовина са 
исйуйчењима која служе за oйlвapaњe венйlила йри pagy екс
йлозивних .мoйlopa. 

бреговит, -а, -о 1. у ко.ме има MH01,O бре1,ова, йун бре1,ова (о 
йреgелу, земљи). 2. сличан бре1,у, иcйlypeH као бре1,. 

бреговитост, -ости ж cйlaњe, особина oHo1,a шйlо је бре1,овийlо. 

брегУница ж зоол. вpcйla ласйlе Riparia riparia из Йор. Hirun
dinidae, која 1,pagu 1,незgа йо cйlp.мим речним и језерским оба
лама. 

бреда ж вpcйla .мийlраљеза ийlалијанске израgе (йо и.мену 
jegHo1, концерна за израgу оружја). 

бређа(ж. род) рег. в. бре.менийl (1). 

брежак, брешка јек. бријежак, -ешка м ge.м. og бре1,. 

брежина ж ayw. og бре1, и брије1,. 

брежић, -а и брежйћ, -ића м ge.м. og бре1, и брије1,. 

брежуљак, -љка м geM. og бре1, и брије1,. 

брежуљаст, -а, -о в. брежуљкасйl. 

брежуљкаст, -а, -о који има gocйla брежуљака, йун брежу-
љака. 

брежуљкасто прил. йoйyйl брежуљака. 

брежуљчић м ge.м. og брежуљак. 

бреза (бреза) ж бот. а. pog gрвейlа и 1,р.мова Betula, већино.м 
беле коре, из йороgице брезе (Betulaceae). б. вpcйla брезе беле ко
ре и gy1,ux висећих 1,paHa Betula аЉа (verrucosa). в. ми. йороgица 
gвосуйница Betulaceae, gрвейlа или 1,р.мови северно1, YMepeHo'i и 
хлаgно1, йојаса јеgносйlавних лисйlова и јеgнойолних и јеgносйlав
них цвeйloвa у облику ресе. • бела - в. бреза (б). 

брезйк, -Ика м брезова шу.ма. 

брезица (брезица) ж geM. og бреза. 

брезов (брезов), -а, -о који upuuaga брези, који је og брезе: � 

лист, � шума, � метла. 

брезовак (брезовак), -а и брезовац, -овца м брезов шйlай, 
брезов Йpyйl. 

брезовача (брезовача) ж брезова .меiUла. 

брезовйк, -Ика м в. брезик. 

бре зови на (брезовина) ж (мн. 0) а. брезово gрво (йосечено). б. 
брезово gрвеhе. 

брезовица ж бот. вpcйla oйlpoвHe Uьивe Lactaria torminosa из 
ф. Agaricaceae. 

брека ж бука, 1,алама, вика; луЙање. 

брекет м брекйlање, брека. 

брекиња ж бот. вpcйla шу.мСКО1, gрвейlа Sorbus torminalis из 
ф. Rosaceae, чији се йлоg jege у'iњилео. 

-

брекнути, брекнём и брекнути, -нем свр. виKHyйlи набуси
йlO, обрецнуйlи се. 

бректав, -а, -о који брекhе, бучан: � МОТОр. 

бректати, брекћем несвр. 1. а. cйlвapaйlиjaKY буку, хуку, хук
йlaйlи, бучайlи, йlyйlњaйlи (нЙр. о .мoйlopy). б. оgјекивайlи, ори
йlи се, разле1,айlи се. 2. виKaйlи набусийlО, брецайlи се. 3. а. йle
шко и убрзано, шу.мно gucaйlu, gaxйlaйlu; cйleњaйlи. б. наgима
йlи се и йои1,равайlи uри gucaНJY; наgимайlи се og cHa1,e. в. снажно 
ygapaйlu, б'uйlи, Kyцaйlи. г. исйуњаваши се живойlно.м cHa'ioM, 
наЙоно.м, заносо.м; бийlи у ЙУНОЈ"И найону: � од здравља. 

бреме, -ена с (ми. бремена, ген. бремена) 1. а. оно шйlо се но- . 
си (на леђима, раменима); йloвap. б. йlepeйl, йlежина. в. фиг. не
воља, .мука; йlешка обавеза, gужносйl. 2, йлоg У .майlерююј yйlpo
би. • иде време носи - cйlapocйl Hey.мийlHo, неизбежно gолази. 
носити - бийlи бре.менийlа, йlpygHa. 
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бременит и бременит, -а, -о 1. (у ж. роду: -а) која у себи но
сu зачеtпи йлоg, која је у gpy"ioM сtпању, tпруgна, "iравиgна (о же
ни). 2 . . фиг. а. који gaje, gOHOCU pog, који условљава роgносtп: � је
сен, � земља. б. (нечим) фиг. йун нече"iа, крцаtп нечим; ойtпере
пен нечим: време бременито кризама, опасностима. 

бременитост и бременитост, -ости ж а. сtпање бре.мениtпе 
жене, tпруgноnа. б. фиг. исйуњеносtп нечим, Йуноnа. 

бременица и бременица ж gрвена уска gy"ia aocyga за воgу 
која се носи йреко рамена .. 

бременце и бременце, -ета (бремешце и бремёшце, -ета) е 
(мн. -ца) geм. og бреме. 

бренди, -ија м енгл. врсtпа алкохолно"i йиnа које се gобија ge
сtпилацијо.м вина или йреврелих воnних сокова, вињак; коњак. 

бренер м нем. geo карбиgске или йлинске ламйе из Koje"i из
бија йламен, "iOPUOHUK. 

бреновати, -нујём неевр. нем. 1. (и евр). (у )коврџаtпи (косу) на
рочиtпо.м y"ipejaHoM наЙраво.м (коврџало.м). 2. (некога, нешто) 
разг. обично у одричном облику: обазираtпи се (на HeKo"ia, на не
шtпо), воgиtпи рачуна (о неко.ме, о нечему), .мариtпи (за HeKo"ia, за 
нешtпо). - Она не бренује никога. 

бренцав, -а, -о који бренца, звечи, који оgзвања. 

бренцаво прил. бренцајуnи, звучеnи ucapeKugaHo. 

бренцати и бренцати, -ам неевр. а. звониtпи, звучаtпи ис-
apeKugaHo, на .махове (о звону, OgH. звоњењу). б. зујаtпи, зузука
tпи ucapeKugaHo. 

бренце, -ета и -а е (ми. -ца) звечак, клашно у звонцеша; звонце. 

бренцуља ж зоол . .муха .месара, зунзара, Sarcophaga carna
ria. 

бренч- в. бренц-. 

бресква ж (ген. мн. бресака) бот. и агр. воnка Prunus persica из 
ф. Rosaceae, с кошшичавим круйним и сочни.м йлоgо.м; йлоg ше 
воnке. 

брескварник м в. бресквик. 

брескварство е агр. "iајење бресака као йољойривреgна lрана. 

брескваст, -а, -о који је као бресква, налик на брескву (йо 
боји). 

бресквик, -ика м бресков воnњак. 

бресквин, -а, -о који apuaaga брескви, који се ogHOCU на бре-
скву: � лист, � плод. 

бресквица ж geM. og бресква. 

бресков, -а, -о који се OgHOCU на брескву (gрво): � воћњак. 

бресковача ж ракија og бресака. 

бресковина ж (мн. 0) бресково gрво. 

брест, брестајек. бријест, бријеста м (ми. бреСТОВИ јек. брије
стови) бот. а. pog лисшойаgно"i gрвеnа Ulmus из ф. Ulmaceae, ко
је усйева у йреgелима у.мерене и tпойле климе. б. ми. йороgица 
gвосуйница Ulmaceae, gрвеnе или "iр.мови јеgносtпавних йила
сtпих лисtпова. • бели - врсtпа бресtпа U. effusus. црни - врсtпа 
бресtпа U. campestris. 

брестик, -ика м бресtпова шу.ма. 

брестић, -а и брестић, -Ића .м geм. og бресtп и бријесtп. 

брестов, -а, -о који се OgHocu на бресtп, који је og бресtпа: � ко-
ра, � штап. 

брестовац, -6вца м бресtпов Uftпай, бресtпова баtпина. 

брестовача ж 1. бресtпова баtпина. 2. бот. врсtпа "i.ТЬивe која 
расше на бресtпову gрвеtпу Pleurotus sapidus. 

брестовик, -ИRа м в. бресtпик. 

брестовина ж (ми. 0) бресtпово gрво као "iрађа, .маtперијал. 

бретела ж фр. ужа нараменица која gржи жен,ски rруgњак, 
ко.мбинезон и сл. 

.брецав, -а, -о 1.' који бреца, који се бреца. 2. йраnен бреца
њем; ошtпар, осоран: � глас. 

брецаво прил. 1. ошtпро, осорно. 2. брецајуnи, звонко. 

брецај M ygap, оtпкуцај звона. 

брецати, -ам неевр. 1. в. бренцаtпи (а). 2. куцаtпи, биtпи, йул
сираtпи, уgараtпи. 3. в. брецаtпи (се). _ ,..., се 1. "iрубо, осорно ви
каtпи на HeKo"ia, осецаtпи се, изgираtпи се. 2. tпрзаtпи се, шtпре
цаtпи. 

брецнути, -нём евр. 1. зазвониtпи, (оg)јекнуtпи (о звону). 2. в.  
брецнуtпи се (1). _ ,..., се 1. викнуtпи набусиtпо, осорно (на HeKo"ia), 
осеnи се. 2. tпр"iнуtпи се (og изненађења, сtпраха), лецнуtпи се, йре
нуtпи се. 

бреча ж итал. геол. сеgименtпна сшена сасtпављена og слейље
них у"iласtпих KoMaga исtпих или различиtпих сtпена. 

бречаст, -а, -о који има сtпрукtпуру или из"iлеg брече; шљун
ковиtп. 

бречати, -чим неевр. 1. брујаtпи, оgзвањаtпи, бучаtпи; ориtпи 
се, разле"iаtпи се. 2. изgираtпи се, викаtпи. 

бреmа ж фр. 1. оtпвор, руЙа. 2. вој. apogop кроз нейријаtпељске 
йрейреке, уtпврђења или бојне реgове, йробој фронtпа. 

бреmће јек. бријеmће е (ми. 0) зб. им. og бр(иј)есtп; бресtпик. 

бреmчић, -а и бреmчић, -ића м geM. og бр(иј)е"i. 

брже-боље и брже-боље прил. журно, смесtпа, навраШ-нанос. 

брз, брза, -о (комп. бржй) 1. а. који оgређени йуtп йрелази за 
краnе време: � коњ. б. који неки йосао обавља за краnе време, 
хиtпар; сйреtпан, окреtпан: "'" на послу. 2. а. који се (из)врши, оба
вља, који се gешава, збива у краnем вре.мену (о раgњи и сл.): � 

паљба, � саобраћај . б. који се осtпварује убрзо, йосле Kpane"i вре
.мена: � помоћ, � интервенција. б. краtпкоtпрајан, краtпак, убр
зан, ужурбан: � поглед. 3. а. (на нешто) "iоtпов, сЙре.ман: � на 
свађу. б. Ha"iao, йлаховиtп; брзойлеtп, неЙро.миШЈЬен. • - на јези
ку који нешtпо каже йре He"io шtпо gовољно раз.мисли. брзи воз 
(влак) воз који вози веnо.м брзино.м и не сtпаје на свакој сtпани
ци. на брзу руку журно, на брзину, навраtп-нанос. што је брзо то 
је КУСО оно шtпо је урађено на брзину није солиgно, ваљано. 

брзак, -ака м 1. брз tпок воgе ("igeje кориtпо реке сtпр.мије). 2. 
брз коњ. • на брзака жарг. на брзину, журно. 

брзалица ж скуй речи или реченица tпешких за йравилан из
"iовор йри брзо.м "iоворењу (у u"ipu, забави). 

брзати, -ам неевр. брзо, ужурбано се креtпаtпи или вршиtпи 
неку раgњу, хиtпаtпи, журиtпи; "iовориtпи брзо. 

брзац, брсца и брзаца м в. брзак. 

брзина ж 1. особина oHo"ia који је брз, oHo"ia шtпо је брзо, хи
tприна. 2. а физ. OgHOC йређеНО"i йуtпа Йре.ма вре.мену Йоtпребно.м 
за йрелажење tпо"iа йуtпа; йуtп йређен у јеgиници времена йри 
jegHaKoM креtпању. б. уойшtпе ogHOC количине извршене раgње 
Йре.ма вре.мену за које се изврши. • брза - велика брзина. на бр
зину врло брзо, шtпо се брже .може, хиtпно. ухватити (нешто) на 
брзину искорисtпиtпи, злоуйоtпребиtпи uрилику која се указала 
(за нешtпо). убацити у брзину (прву, другу, трећу ... ) йоgесиtпи .ме
њач на .моtпорно.м возилу (ауtпо.мобилу) ga би се gобио оg"iовара
јуnи йренос; уп. пренос (3). 

брзиномер јек. брзиномјер м мех. сйрава, инсtпру.менtп за 
.мерење брзuне возила, tпахо.меtпар. 

брзинометар и брзинометар, -тра м мех. в. брзино.мер. 

брзински, -а, -6 који се OgHocu на брзину: � сигнализација, 
� испит (у аутомобилизму). 

брзица и брзица ж рег. 1. брза река. 2. в. брзак (1). 

брзичав и брзичав, -а, -о йун брзица, брзака, брз (о воgе
но.м tпоку). 

брзо прил. (KOМII. бржё и брже) 1. на брз начин, журно, хи
tпро, хиtпно: � трчати, � јести. 2. у значењу имЙ.: йожури(tпе), йо
хutпај(tпе). - Брзо за мном. 3. ускоро, убрзо: � затим. • кад брже 
(у чуђењу) Kag йре, како tпако брзо. 

брзовозни и брзовозни, -а, -6 1. који се шаље, оtпйрема во
зо.м хиtпно, убрзано: � роба, � пошиљка. 2. који се OgHOCU на бр
зи воз: � линија, ""' пруга. 
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брзовозно И брзовозно прил. XийlHO, као брзовозна ЙОШUJЬка. 

брзојав м 1. в. йlелеLраф. 2. в. йlелLра.:м. 

брзометан, -тна, -о 1. који избацује, исЙа.тьује .мeйlKe брзо, 
jegaH за gpyLu.м: брзометни топ, � пymка. 2. фиг. који се на брзи
ну заврши, ypagu, йроизвеgе и сл.: � курс. 

брзометка ж брзо.меШна Йушка. 

брзомислен, -а, -о 1. који брзо .мисли, о шйlроу.ман , Йа.:ме
йlaH. 2. в. лако.мислен. 

брзоног, -а, -о којије брзих HOLY, који брзо йlрчи, xийlap, брз. 

брзопйс м сйlил Йис.ма у cйlapu.м PYKoЙиcu.мa KOju.м се брже 
йисало HeLo свечанијu.м сйlило.м, курзив; уойшйlе брзи, некали
Lрафски начин Йисања. 

брзописац, -сца м онај који йише брзоЙисо.м. 

брзопйснй, -а, -о који се OgHOCU на брзойис: � белешка. 

брзоплет, -а, -о који pagu брзо, ужурбано и не раз.мишљају-
ћи, Hec.мoйlpeH, лако.мислен, неЙро.мишљен. 

брзоплетан, -тна, -о в. брзоЙЛейl. 

брзоплето npил. на брзойлейl начин, неЙро.мишљено, нес.мо
йlpeHo, лако.мислено. 

брзоплетост, -ости ж особина oHoLa који је брзойлейl, нейро
.мишљеносйl, Hec.мoйlpeHocйl, лако.мисленосйl; журба, xийlњa. 

брзоплован, -вна, -о који брзо йлови (о лађи). 

брзопотезнй, -а, -о а. шах. у ко.ме се йойlези йовлаче брзо, 
без gужеL раз.мишљања: � турнир, � партија, � шах. б. фиг. ко
ји се извоgи брзи.м Йойlезu.ма: � портретисање. 

брзопотезно пр ил. брзи.м Йовлачење.м йойlеза: � решити 
партију шаха. 

брзорастућй, -а, -ё који брзо pacйle: � стабло. 

брзорек, -а, -о 1. који брзо Lовори; LовОРЈЬив. 2. који Lовори 
неЙро.мишљено, Hec.мoйlpeHo, брз на језику. 

брзореко прил. Lоворећи брзо. 

брзорекост, -ости ж особина oHoLa који је брзорек. 

брзородан, -дна, -о који брзо gOHOCU pog, йлоg, који рано go-
сйева: � пшеница, � кукуруз. 

брзостасан, -сна, -о в. брзороgан. 

брзоходан и брзоходан, -дна, -о који је брза xoga, који бр
зо pagu, функционише: � лифт, � мотор. 

брига ж (дат. бризи) 1. осећање несйокојсйlва, узне.миреносШ 
зБОL бојазни ga се није gесило или ga се не gecu нешйlо нейовоЈЬ
но или ga се неће gecuйlu нешйlо шйlо би йlребало ga се gecu; .му
ка, йlешкоћа: бити у бризи, задавати бриге; имати бриге. 2. cйla
рање, йlpyg, Hacйlojaњe око HeKoLa или нечеLа: водити бригу о не
коме. 3. фиг. онај или оно шйlо заgаје бриLе, Йреg.меШ бриLе. - Си
не мој, бриго моја. • баш ме -, - ме, није ме - (шатр. боли ме -) не 
йlиче .ме се, свејеgно .ми је. бриго моја, пређи на другога каже се 
Kag неко неће нешйlо са.:м ga ypagu, већ хоће шо ga йребаци на 
gpyLoLa. бринути бригу бринуйlи се. водити (бринути) туђу бригу 
.мешайlи се у йlyђe cйlвapи. дати се у бригу забринуйlи се. девета 
(последња) � нешйlо caopegHo, неважно. не бери(те) бригу, не
мај(те) бриге, ни бриге те (вас) нишйlа се не брини(йlе), буgи сйоко
јан, буgийlе сЙокојни. удри (баци и сл.) бригу на весеље заборави 
бриLе. пребринути бригу; скинути бригу с врата ослобоgийlи се не
чеL HeapujaйlHoL. шта је кога брига шйlа се KOLa йlиче. 

бригада ж фр. 1. вој. велика војна јеgиница caCйlaвJbeHa обич
но og gва или йlpи Йука. 2. ОРLанизована pagHa јеgиница за из
вршење HeKOL йосла caCйlaвJbeHa og већеL броја pagHUKa: радна �, 
омладинска �. 

бригадйр, -ира м (инстр. -иром) 1. зайовеgник, KoMaHgaHйl 
бриLаgе (1). 2. а. руковоgилац pagHe бриLаgе. б. в. бриLаgиСйl(а) .. 

бригадйрка ж женска особа бриragир (2), бриLаgисйlкиња. 

бригадйрскй, -а, -о који се OgHOCU на бриLаgире: � блуза, � 

униформа. 

бригадирство с звање,· йоложај бриLagира. 

бригадист(а), -ё м (ми. -сти) члан pagHe бриLаgе. 

бригадисткиња ж женска особа бриLаgиСйl(а). 

бригаднй, -а, -о који се OgHOCU на бриLagу: � штаб, � генерал. 

бригеш, -еша и бригёm, -еша м у изр. ни бригеша (без бриге-
ша) разг. без икакве бриLе, не бринући се, не .марећи ни за шйlа. 
- Ј а се убих радећи, а он ни бригеша. 

брид м (мн. брИдови) 1. ивица, руб. 2. ошйlрица, сечиво. 3. 
(йланински) Lребен. 

бридак, брИтка, -о 1. а. gобро наошйlрен, ошйlар, који gобро 
сече, реже: � сабља, � нож. б. који u.мa ошйlре ивице: � камен. 2. 
врло :х:.лаgан, ошшар, резак: � ветар, � зима, � студен. 3. брз, хи
шар; силовиш: � покрет, � мисао. • - на језику ОШйlар у Lовору. 

бридан, -дна, -о који бриgи, боли, болан: � рана. 

бридаст, -а, -о који је као бриg, ошйlар: � камен, � раме. 

бридеж м бриђење, свраб, свр(а)беж, уйlрнулосйl. 

брИдеТИ јек. бридјети, -дйм несвр. [гл. им. бриђёње с] иoйl.мy-
ло болейlи и йlpHyйlи изазивајући осећај свраба (услеg ygapa, 
убоgа, :х:.лаgноће, у.мора и сл.): образ бриди, табани бриде. 

бриднй, -а, -о који се OgHOCU на бриg, ивични: � угао, � кут. 

бридовит, -а, -о в. бриgак (1б). 

брижан и брижан, -жна, -о 1. а. који је у бризи, йун бриLе, 
забринуйl, несиокојан: � отац. б. који изражава бриLУ, забрину
йlocйl: � поглед. 2. в. бриЖЈЬив: � рука, � чувар. 

бриждати, -дйм несвр. нар. (уп. бризгати) 1. извирайlи, изби
jaйlи йолако, слабо (о йlечносйlи). 2. исиушйlайlи йолако, слабо 
йlечносйl. 

брижљив, -а, -о а. који се брине, који воgи бриLУ о нече.му; 
йаЖЈЬив, caвecйlaH: � Домаћин. б. у ко.ме се иСЙОЈЬава, очийlује 
нечија бриLа: � нега, � испитивање. 

брижљиво прил. 1. на бриЖЈЬив начин, йаЖЈЬиво, савесно. 2. 
в.  брижно (1). 

брижљивост, -ости ж особина oHoLa који је бриЖЈЬив; саве
cHocйl, ЙаЖЈЬивосйl. 

брижно и брижно прил. 1. у бризи, бринући се, забринуйlо, 
cйlpaxyjyћи. 2. в. бриЖЈЬиво (1). 

брижност и брижност, -ости ж 1. особина, cйlaњe oHoLa ко
ји је брижан, забринуйlОСйl. 2. в. бриЖЈЬивосйl. 

бризак, -зга м .млаз йlечносйlи. 

бризантан, -тна, -о фр. који се расйрскава и разара, ексйло-
зиван, разоран: � граната, � пројектил. 

бризгав, -а, -о који бриЗLа, ирска: � вода. 

бризгавац, -авца м 1. бот. в. KoЙийlaц. 2. зоол. в. йlpЙ. 

бризгалица ж мед. найрава за уБРUЗLавање шечносши, шЙриц. 

бризгаљка ж конично сужена цев у којој се йри сшрујању йlеч-
HOCйlи и Lасова йришисак йрешвара у брзину, .млазница, guзна. 

бризгати, -ам несвр. 1. а. на'iло избијайlи, шиКЈЬайlи, ирска
йlи; вpцaйlи (о йlечносйlи). б. избијайlи, cYKJbaйlи (о ЙЛа.:мену). 2. 
на'iло наgолазийlи. 3. убриЗLавайlи, gавайlи у вz:,gу инјекције . 

бризготина ж .млаз йlечносйlи. 

бризла ж нем. вет. LpygHa жлезgа .млаgих живойlиња (обично 
йlелаgи), која се УЙОйlреБЈЬава за сйравЈЬање LypMaHcKUx сйеци
јалийlейlа. 

бризнути, бризнём и бризнути, -нём свр. а. на'iло избийlи, 
йoйleћи у .млазу, шикнуйlи (о йlечносйlи). б. CYKHyйlи, йOKYJbaйlи 
(о ЙЛа.:мену). в. иpcHyйlи, иросуши се (о искра.:ма, зрацu.ма). г. на
'iло gYHYйlu (о вeйlpy). • - у плач ygapuйlu у йлач, на'iло, ogjegHoM 
заЙЛакайlи. 

бријати и бријати, брИјём несвр. 1. сећи gлаке ошйlрu.м ору
ђем (бријачем, брийlво.м) go са.:ме коже: � браду, � бркове, � дла
ке. 2. ошiilро сећи, Kocийlи (о саБЈЬи, коси и сл.). 3. фиг. ошйlро, ја
ко gувайlи, шибайlи, сећи (о вeйlpy, х.п,аgноћи). _ � се бријайlи се
бе; не Hocийlи браgу и бркове. • - без сапуна злосйlављайlи, .му
чийlи, Kињийlи. ко те пита брије ли се владика не .мешај се у оно 
шйlо ше се не йlиче. 
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бријаћи, -8., -е који служи за бријање: - прибор, - бритва. 

бријач, -ача м (инетр. -ачем) 1. 1ЮЖ за бријање, бриШва. 2. 
занай1лија који брије (Jbyge), берберин. 

бријачић м geм. и ир. og бријач (2). 

бријачица ж 1. в. бријач (1). 2. женска особа бријач (2). 

бријачки, -8., -о који се OgHOCU на бријаче и бријање: - занат, 
- салон, - радња. 

бријачница ж бријачк(1, раgња, берберница. 

бријег в. бре1" бријеж- в. бреж-, бријест в. бресш, брије
стак в. бресшак, бријешће в. брешnе. 

брик м еШ'л. пом. врсша јеgрењака са gea јарбола. 

брикёт, -ета м фр. висококвалишешно чврсшо 1,opueo у обли
ку .мањих ци1,ала, лоишица или јаја које се gобија иресовањем 
(брикеширањем) сишних KOMaguna yIтьa, yIтьeHe ирашине, gрве
не ииљевине и сл. 

брикетирати, -етйр8.м (брикетовати, -тујем) неевр. сабија-
ши, иресоваши yIтьeHY ирашину у брикеше, иравиши брикеше. 

брикётни, -8., -о који се OgHOCU на брикеШ. 

брикётница ж раgионица у којој се ирави брикеш. 

брилијант м фр. 1. gија.манШ брушен на иосебан начин, с 
MH01,O фасеша, који се оgликује леиим сјајем. 2. шехнички назив 
за нај.мања шШа.миарска слова величине шри шииО1,рафске 
Шачке. 

брилијантски, -8., -о који се OgHOCU на брилијанш (1): - пр
стен, - игла, - огрлица. 

бриљант м рег. в. брилијанш. 

бриљантан и бриљантан, -тна, -о а. блисшав, сјајан. б. фиг. 
који се нарочишо исшиче, изванреgан, сјајан, изврсшан: - сту
дент, - успех. 

бриљантин, -Ива м фр . .мириШЈЬаво УЈЬе или .масШ за .мазање 
косе. 

бриљантни, -8., -о који се ogHOCU на бриљанш, брилијанШски. 

бриљантно и бриљантно прил. изванреgно, изврсно, gивно, 
сјајно: - одговарати. 

бриљантност и бриљантност, -ости ж особина oHo1,a који је 
бри1ьаншан, oHo1,a шшо је бриљанШно. а. сјај, блисШавосШ. б. 
фиг. изванреgносш, изврсносШ. 

бриљирати, брИљЙр8.м неевр. фр. нарочишо се исшицаши, 
имаши велико1, усиеха у нечему: - на испиту. 

бринет м фр . .мушкарац с.међе, кесшењасше косе и Ша.мно1, Шена. 

бринета ж фр. женска особа с.међе, кесшењасше косе и Ша.м
но1, Шена. 

бринути, -нем неевр. 1. осеnаши бри1,у, несиокојсшво, биши у 
бризи, биши забринуш (збо1, HeKo1,a или нече1,а). 2. (некога) за
gаваши бри1,у, немир (неко.ме), забрињаваши (HeKo1,a). 3. воgиiди 
бри1,у, сшараши се (око HeKo1,a или нече1,а): - о родитељима . •  -
се в. бринуши (1, 3). • - бригу в. бри1,а. 

брис м мед. саgржај gобијен брисање.м слузокоже (обично 
жgрела) ио.моnу сшерилно1, шшаииnа са ваШо.м или 1,азо.м који 
служи за лаборашоријско бакшериолошко исиишивање; шакав 
за.мОШУЈЬак ваше или 1,азе: - из грла. 

брисани, -8., -о у изр. - простор в. KOg ше именице. 

брисати, бришем неевр. 1. а. ШРЈЬајуnи нечим уклањаши, 
скиgаши (иРЈЬавшшину, ирашину, вла1,у и сл.) с иовршине нече-
1,a; ошuраши: - прашину, - сузе. б. ШРЈЬајуnи нечим чисшиши og 
иРЈЬавшшине, ирашине, вла1,е и сл.: - под, - сто, - руке. в. (о 
ирирОgним сила.ма, обично о вешру) скиgаши, оgносиши у сна
жни.м налешима; чисшиши снажно gувајуnи - Ветар брише 
снег. Ветар брише палубу од песка. г. ошшро, снажно gуваши 
(о веШру). д. фиг. ир. брзо, халаиЈЬиво јеСШи. 2. ШРЈЬајуnи 1,у.мицо.м 
или на gpy1,u начин, нир. ирецрШавање.м, уклањаши, избациваши, 
ионишшаваши (иисани Шексш). б. уклањаши, ионишшаваши, 
укиgаши: - неки члан из закона, - разлику између некога. 3. 
косиши, обараши (о ваШрено.м оружју); обасииаши, шуnи ва-

Шро.м из оружја. 4. gоgириваши у ниско.м лешу, врло ниско ле
шеши (о авиону). 5. разг. (обично у имп.) оgлазиши, 1,убиши се. -
Бриши одавде одмах! - се 1. ШРЈЬајуnи нечим скиgаши са себе 
(обично вла1,у ga кожа буgе сува): - се пешкиром. 2. ишчезава
ши, 1,убиши се, несШајаШи. • - с посла жарг. оgлазиши, бежаши 
с иосла ире ис ше ка pagHo1, времена. 

брисач, -ача м (инетр. -ачем) 1. иреg.меШ којим се нешшо бри
ше или о који се нешшо брише: - на аутомобилу, - за обућу, -
тинте. 2. онај који нешшо брише (нир. изло1,е). 

брисачица ж она која нешшо брише (нир. изло1,е). 

брискати, -8.м неевр. у geM. значењу: брисаШи. 

бриснути, -нем евр . .мало иобрисаши: - стакло . •  - се .мало 
се обрисаШи. 

брисотина ж избрисано или ирецршано .месШо, шра1, og бри
сања на ШексШу. 

Британац, -нца м сшановник Велике Бришаније; онај који 
је иорекло.м из Велике БриШаније. 

Британка ж сшановница Велике Бришаније; она која је ио
рекло.м из Велике БриШаније. 

британски, -8., -о који се OgHOCU на Велику Бришанију и на 
БриШанце. 

бритва ж (ген. ми. бршвй И брИт8.в8.) а. џеини ножиn (обично 
крив) на склаиање. б. нож за бријање, бријач. • (о)бријати (не
кога) без бритве разг. иревариши, вараши (HeKo1,a), иоgвалиши, 
иоgваљиваши (неко.ме). 

бритвени, -8., -о који се OgHOCU на бришву: бритвене коре. 

бритветина ж ay'i.м. и иеј. og бриШва. 

бритвица ж geм. og бриШва. 

бритвиште е gршка, gржак, корице бриШве. 

бритвурина ж ay'i.м. и иеј. og бриШва. 

бритко ПРИЛ. 1. секуnи, режуnи ошшро: - дувати. 2. ошшро, 
изразишо; оgсечно: - одговорити. 

бриткост, -ости ж особина oHo1,a који је бриgак, oHo1,a шшо је 
бришко, ошшрина; изразиШосШ. 

бриткоћа ж в. бриШкосШ. 

брифинг м еШ'л. а. крашак раз1,овор високих иолишичара са 
сараgницима и новинарима (о неко.м важно.м, акШуелно.м go1,a
ђају). б. иослеgње крашке и нсшру к ције aocagu авиона. 

брица, -е и брицо, -а и -е м (обично пеј. и ир.) бер бер ин, бријач. 

бриџ м енгл. врсша u1,pe караша учеШворо. 

бриџист(а), -е м (мн. -сти) онај који u1,pa бриџ. 

бришући, -8., -е у ИЗр. - лет в.  aog леШ. 

бiш м (ми. бркови, ређе б:fщи) 1. а. gлаке изнаg 1,орње усне у 
човека; фиг. gосшојансшво, часШ. б. gy1,e gлаке и сл. израшшаји 
на 1,орњој усни, њушци неких живошиња (.мачке, рибе и gp.). 2. 
а. вишица, вршика у винове лозе и сл. биљака. б. ос, осје на кла
су жиШа. в. кончасши израшшаји на вршку клииа кукуруза, 
свила. • мачков - бот. зељасша биљка. Nigella из ф. Ranuncula
сеае, чије се неке врсше 1,aje као украсне и лековише биљке. сме
ши му се - о'iлеgа .му се заgовОЈЬсшво на лицу, pagyje се. гладити -
исиОЈЬаваши, иОКазиваши заgовОЈЬсШво. обесити брк(ов)е сневе
селиши се, онерасиоложиши се. омастити - 1) gобро се најесШи. 2) 
јако се окорисШиШи. пљуни ми У - каже се Kag неко чврсшо, не
иоколеБЈЬиво нешшо Шврgи. у - ошворено, без увијања (скреса-

. Щу, реп и и сл.). 

брка м (обично хип.) човек с великим брковима, бркаш чо
век; уп. брко. 

бркајлија м (ми. ж) човек с великим брковима. 

бiжат, -а, -О 1. који има (велике) бркове. 2. који има изра
шшаје, вршике у облику бркова (о биљци): - јечам, - ротквица. 

бркати, бркам неевр. 1. а . .мешаШи (јело). б. (по нечему) ире
шураши, иремешаши, иревршаши шражеnи нешшо: - по џепо
вима. 2. ao1,pezuHo За.мењиваШи jegHo gру1,им, .мешаШи (иој.мове, 
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йреgсшаве и сл.). 3. квариши, о.меШаШи; ре.меШиШи: - некоме 
посао. 8 ,.., се 1 . .мешаШи се, уйлишаши се у нешШо. 2. а. lреши
ши у забуни, збуњиваши се. б. йосшајаши збркан, конфузан (о 
.мислима и сл.). 

бјшатити, -йм неевр. [гл. ИМ. бркаћење с] gобијаши бркове, йо
сшајаши бркаШ. 

бiшатост, -ости ж особина, сшање oHola који је бркаf1l. 

бiшаш, -аша м 1. в.  брка. 2. зоол. врсша речне рибе Nemachi
lus barbatus из Йор. Cobitinidae, са израшшајима у облику брко
ва на lорњој усни и у уIловима усШа. 

брква ж бот. врсша YKpacHol шиба Periploca graeca из ф. 
Asclepiadaceae. 

бјшица и бркица м (мн. ж) 1. geм. и хиЙ. og брка, .мали брка. 
2. зоол. а. врсша .мале реч не рибе са шесш брчиnа око усша СоЫ
tis barbatula. б. в. бркаш (2). 

бркља ж 1. а. йойречна lpega на неко.м йрелазу која се .може 
gизаши (йри йролазу) и сйушf1lаf1lи (за зашварање йролаза), бра
на, ра.мЙа. б. Mof1lKa, колац; lpega. 2. а. найрава og жице за .му
nење јаја, .мешалица. б. рачвасf1l0 gpBo за .мешање кача.мака, ка
ше и сл. в. уойшf1lе рачвасшо gpBo које служи за разне на.мене (као 
йоgуйирач, за сушење сена, йаСУЈЬа и сл., као apuf1lKa и сл.). 

бјшљати, -ам неевр. в. бркаши (1). 

бiшљача ж в. брюьа. 

бјшљачити, -йм неевр. [гл. им. бркљачење с] нејасно, неразу
.мЈЬиво lовориши, .мР.мЈЬаШи. 

бркнути, бркнём евр. (нечим) завуnи руку, apcf1l или какав 
Йреg.меШ HeKyga, обично шражеnи нешшо, Йро.мешаШи, йрочач
каши йО нече.му. 

брко, -а и -е м (обично хип.) човек с великим брковима, бр
каш човек; уп. брка. 

брковез м шрака за везивање бркова pagu уgешавања и go-
бијања ЖеЈЬеНОI облика бркова. 

бркомаз м .масШ за .мазање бркова. 

бркоња м (мн. ж) в. бркајлија. 

бiшуља ж агр. Bpcf1la йшенице са gУlачким осје.м Triticum ае
stivum. 

брлог м 1. а. KaљYla у којој леже свиње. б. фиг. ЙРЈЬаво, неу
pegHo сшанишше или лежишШе. в. скровишо .месШо 1ge живе gu
вЈЬе звери, леlало звери, јазбина, лоlа. г. CKPOBUf1l0 Mecf1lo у gубини 
Boge 1ge се СКУЙЈЬају рибе зими или за вре.ме Йарења. 2. а. ђубре, 
ЙРЈЬавшшина, нечисшоnа, неуреgносш; Hepeg. б. фиг . .морална йр
ЈЬавшшина, lаgосш; сра.моШа. 

брложан, -жна, -о ЙРЈЬав, нечисш, HeypegaH, заЙушШен. 

брложити, -Йм неевр. [гл. им. бi>Ложёње с] йравиши БРЛОI, йр
ЈЬаШи. 

брљ м 1. 300Л. бобичасша ларва овчије йанiiiJЬичаре Taenia 
coenurus, која живи у .мозlу овце и изазива БРЈЬивосШ. 2. вет. в. 
БРЈЬивосш (1). 

брља ж 1 . .мала бара, локва; Kaљyla. 2. слаба, лоша ракија. 

брљав, -а, -о УЙРЈЬан, ЙРЈЬав, каљав, блаШњав. 

брљавац, -авца м в БРЈЬавко. 

брљавити, брљавйм неевр. [гл. им. брљављење с] 1. lовориши 
којешша, буgалиши, луйешаши; йосшуйаши БРЈЬиво. 2. јесши без 
вОЈЬе и сйоро, .мРЈЬавиШи. 

брљавица ж HeypegHa, ЙРЈЬава женска особа; .мусавица. 

брљавко м онај који је ЙРЈЬав, аљкав, .мусав. 

брљаво ПРИЛ. HeypegHo, аљкаво, ЙРЈЬаво. 

брљати, брљам неевр. 1. а. ЙРЈЬаши, каљаШи. б. фиг. сра.мо
ШиШи. 2. фиг. а. аљкаво раgиши, ЙосШуЙаШи. б . .мешаШи се у не
шшо квареnи. 3. йисаши којешша, gРЈЬаши, шкрабаШи. 4. а. йре-

. шураши, йремешаши, .мешаШи (йо нечему), бркаши: - по пра
шини. б. йийаши, gоgириваши њушкајуnи, шражеnи нешшо 
(нЙР. о Йсу). 8 ""  се 1. ЙРЈЬаши се, каљаши се. 2. брчкаши се у йр
ЈЬавој воgи; ваљаши се у БРЛОlу. 

брљив, -а, -о 1. болесшан og БРЈЬа; уп. брљ (2): - овца. 2. с.ме-
f1leH, луцкасш, шашав. 3. HeypegaH, аљкав. 

брљивац, -йвца м онај који је БРЈЬив, луцкасfii, с.меШењак . 

брљивица ж БРЈЬива, с.меШена женска особа. 

брљивко и брљивко м в. БРЈЬивац. 

брљиво прил. на БРЈЬив начин, неразу.мно, луgо, c.мef1leHo. 

брљивост, -ости ж 1. вет. овчија болесш коју йроузрокује брЈЬ, 
vertigo. 2. особина или сшање oHola који је БРЈЬив, с.меШеносШ; 
неозБUJbНОСШ. 

брљотина ж 1. у.мРЈЬано, за.мазано .месШо; кр.мача. 2. фиг. ло
ше израђена, рђава слика, рђав цршеж, сйис и сл. 3. БРЈЬив йо
сшуйак, буgалашшина, IлуЙосШ. 

брљуга ж БРЛОI, Kaљyla. 

брнчати, -чйм неевр. зујаши (о Йчела.ма, оса.ма и сл.). 

брња ж белеlа, обично бела, на њушци (коња, бика, овце, ко-
зе и сл.). 

брња1 м хиЙ. og брњаш; уп. брњо. 

брња2 ж брњасша овца или коза. 

брњаст, -а, -о који има б'Рњу. 

брњаш м брњасш коњ. 

брњица ж 1. а. lвозgена алка која се йровлачи кроз њушку 
неким живоШиња.ма (.меgвеgу, бику, свињи и сл.) ga се укроше и 
.миру ју. б. найрава og жице, каишиnа и сл. у Bugy корйице која 
се сшавЈЬа на њушку неки.м живоШиња.ма (йсу, шелешу и сл.) ga 
не yjegajy или ga не чине шШеШу. 2. њушка, lубица. • метнути, 
ставити и сл. некоме брњицу на уста не gозволиши неко.ме ga сло
боgно lовори, йримораши (HeKola) на nушање, уnуШкаШи. 

брњо, -а и -ё м хиЙ. og брњаш; уп. брња. 

брод, брода м (мн. бродови, пеен. и броди) 1. веnе йловно йре
возно среgсшво, са Mof1lopoM или на jegpa, лађа: трговачки -, 
ратни -. 2. архит. geo цркве og IлавНОI улаза go Йевнице. 3. йлиш
ко .месШо у реци или језеру 1ge се .може йреlазиши или се йрево
зи скело.м, lаз; ЙЛиnак. • - који тоне сшвар, йоgухваш који йро
aaga. линијски - рашни броg на jegpa, са gве или шри йалубе и 
великим бројем ШоЙова. кад - тоне, миmеви први беже Kag йреши 
нека ойасносш, најлукавији се йрви сЙасавају. 

бродан, -дна, -о који се .може йреnи, йреlазиши (о реци). 

бродар, -ара м а. онај чије је занимање йловиgба, лађар; онај 
који је зайослен у броgарсШву. б. в. броgоlраgиШеЈЬ. 

бродарац, -рца м онај који је зайослен у броgарсшву, службе
ник броgарсШва. 

бродарина ж а. шакса која се йлаnа за йревоз броgо.м. б. нов
чана Halpaga, йлаша за йревоз броgо.м или скело.м. 

бродарити, бродарйм неевр. [гл. ИМ. бродарёње с] йревозиши 
броgо.м, бавиши се речним или .мoрским Йревозо.м. 

бродарица (бродарка) ж 1. женска особа броgар, она која се 
бави йревожењем йреко воgе. 2. нар. пеен. (обично уз реч "вила'� 
вила која живи у .мори.ма, река.ма или језерu.ма и чува их. 3. 
(обично у мн.) врсша сйоршске циЙеле. 

бродарски, -а, -о који се OgHOCU на броgаре и броgарсшво: -
друштво, - школа. 

бродарство с 1. а. apUBpegHa IpaHa која се бави Йревозо.м 
йушника и робе броgовима и gp. йловним среgсшвима, броgски 
саобраnај; броgарска сШрука. б. йловиgба броgовима, броgарење. 
2. броgови, броgовЈЬе. 

бродет м пом. КУВ. врсша јела og куване .морске рибе са зачи
нима. 

бродина ж ayl.M. и Йеј. og броg. 

бродити, -йм неевр. [гл. им . брођёње с] 1. йушоваши, возиши 
се броgо.м, ЙЛовиШи. 2. а. йловиши (о броgу). б. фиг. крешаши се, 
иnи, ЙролазиШи. в. шеnи, йролазиши (о времену). г. лушаши (о 
.мислима). 3. lазиши воgу, йрелазиши йреко воgе lазеnи на бро
gy (3). 
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бродић, -аи бродйћ, -ића м уе.м. оу броg. 

бродица ж.мали броg, броgиh, барка; велики рибарски чамац. 

бродобран м 1. в. бокобран. 2. урвени шийови обложени уа-
скама, на обали, који шйlийlе броgове Йрилико.м Йpиcйlajaњa. 

бродовласнйк м власник броgа (броgова). 

бродовласнйчкй и бродовласничкй, -а, -о који се оуноси 
на броgовласнике. 

бродовласнйmтво с власнишйlво, својина нау броgовима. 

бродовље с зб. броgови; укуйан број броgова којим неко рас-
йолаже, флойlа. 

бродовођа м зайовеgник броgа, KaйeйlaH броgа. 

бродоградилац, -иоца м в. броgо1,раgийlе.ть. 

бродоградилачкй, -а, -о који се оуноси на броgо1,раgиоце, 
броgо1,раgийlе.тьски. 

бродоградилиmнй, -а, -о који се оуноси на броgо1,рagилишШе. 

бродогрiщилйmте с иHyycйlpиjCKи йо1,он за из1,раgњу и 
ойравку броgова. 

бродогрiщитељ м 1,payийleJb броgова; инжењер за 1,рауњу 
броgова. 

бродоградитељскй, -а, -о који се оуноси на броgо1,раgийlе
ЈЬе и броgО1,раgњу. 

бродоградња ж 1. 1,рађење и ойравка броgова. 2. наука о 1,ра
ђењу броgова. 

бродограђёвнй, -а, -о који се оуноси на броgо1,раgњу, броgо-
1,payийleJbCKи. 

бродолом м йpoйacйl, ууес броgа на .мору (збо1, буре, сууара и 
ур.). 

бродоломан, -мна, -о 1. а. који је йpeйlpйeo броgоло.м. б. фиг. 
који је йpeйlpйeo крах, неусЙех. 2. који изазива броgоло.м, који 
уовоуи уо броgоло.ма. 3. ко.ме йpeйlи oйacHocйl оу броgоло.ма, йун 
oйacHocйlи оу броgоло.ма. 

бродоломац, -мца м в. броgоло.мник. 

бродоломачкй, -а, -о који се оуноси на броgоло.мце; фиг. очај-
нички. 

бродоломка ж она која је йрейlрйела броgоло.м. 

бродоломнйк м онај који је йpeйlpйeo броgоло.м. 

бродоломнйчкй и бродоломничкй, -а, -о који се оуноси на 
броgоло.мнике. 

бродоточац, -чца .м зоол. роу црволиких .морских ШКОЈЬкаша 
Teredo, с ЈЬушйlурицо.м слично.м шурйији, којо.м буше хоунике у ур
веним gеловима броgа; врсша шакво1, ШКОЈЬкаша Teredo navalis. 

бродскй и бродскй, -а, -о који се оуноси на броg, који йри
йауа броgу: � мотор, � посада. 

број, броја м (инстр. бројем; мн. бројеви) 1. а. йlачно оуређена 
количина јеуиница (саgрж;аних у некој .множини): � становника, 
� стоке. б. основни йојам за израчунавање и изражавање количи
не, основни елемен,йl бројања: природни �, парни �, непарни �. 
в. Йис.мени знак, симбол за изражавање количине јеуиница; ци
фра: двоцифрени �; вишецифрени �. г. знак за обележавање 
йојеуиних лица или Йpey.мeйla, оун . .  Йој.мова уойшйlе; лице или 

. Йpey.мeйl означен йlим знако.м. д. ознака величине или јачине 
неких йроизвоgа (обуhе, оуеће и ур.): � ципела, � хаљине. 2: из
уање уневн'о1, лисйlа, свеске часойиса; йојеуини йримерак унев
но1, лисйlа или часойuса јеуно1, изgања. 3. лингв. а. вpcйla речи 
којо.м се казује йlачна количина, збир или реу (лица, Йpey.мeйla 
или Йој.мова). б. 1,рамайlичка Kaйle1,opиja која изражава уа ли се 
реч УЙОйlреБЈЬава за јеунину (син1,улар), .множину (илурал) или 
увојину (gуал). • арапски бројеви бројеви йисани арайским зна
цима (1, 2, 3, 4 ийly.). астрономски - врло велики, о1,ро.ман број. 
децимални - број који у себи саgржи цео број и gецимални раз
ло.мак (нЙр. 2, 74; 3,2). имагинарни - 1) йleopиjcKи кваgрашни ко
рен He1,aйlи6Ho1, броја. 2) в. ко.мЙлексни број. ирационални - број 
чија се вpeYHocйl He .може израчунайlи уо краја (нпр. квадратни 
корен из 2). комплексни - бројни израз оу јеуно1, cйlвapHo1, и јеу-

но1, има1,инарно1, броја. мер ни - број који йоказује колико је узе
йlo јеуиница оу неке количине изражене у йlaKвим јеуиницама. 
мешовити - број који саgржи у себи цео број и обичан (неуецима
лан) разло.мак (нйр. 3). негативан - број који је .мањи оу нуле 
(нЙр. -3). непаран - број који није уеЈЬив са 2 (нйр. 5). округао -
број целих yeceйlицa, cйloйlиHa, хиљауа ийly., оун. број йовећан 
или с.мањен йlaKo уа се завршава нуло.м рауи лакше1, йамћења 
или рачунања (нЙр. 50 .мecйlo 49). општи - број изражен слови
.ма (рауи уойшйlења .майlе.майlичких рауњи). основни (главни, 
прост) - лингв. број који означава колико йlачно има оно1,а шшо 
значи именица уз коју cйlojи (1, 2, 3, 4 ийly.). парни - број који је 
уеЈЬив са 2 (нЙр. 4, 6, 8 ийly.). позитиван - број који је већи оу ну
ле (са ознако.м +). природан - .ма који цео йозийlиван број. прости 
- 1) број који је уеЈЬив само јеуиницо.м џ самим собо.м (нЙР. 3, 7, 
1 1). 2) лингв. в. основни број. рационални - .ма који цео број или 
разло.мак који се .може уо краја израчунайlи, изразийlи. редни 
- број којим се означава йоложај у реуу, низу Йpey.мeйla или ли
ца (нЙр. йрви, уру1,и ийly.). римски бројеви бројеви йисани рим
ским знацима (1, П, II1, IV итд.). сложени - број који је уе.тьив, сем 
јеуиницо.м и самим собо.м, још и неким уру1,им броје.м (нЙр. 8). 
стварни (реални) - сваки рационални или ирационални број. цео 
- број без разло.мка. без броја врло .мно1,О, небројено, безброј. ни 
броја се не зна врло .мно1,о, безброј. нису му све козе на броју није 
расЙоложен. (сви) на броју сви йpиcyйlHи, сви на сво.м .мecйly. 

бројалица ж в. бројаница (2а). 

бројан, -јна, -о 1. велик йо броју, .мно1,обројан, .мно1,и: бројни 
примери. 2. (одр.) који се оуноси на број: бројне именице, бројни 
придеви. а. исказан, изражен бројем, бројевима: � вредност, � 
стање. б. који се оуноси на 1,рамайlичку каше1,орију броја: � име
ница, � придев. 

бројаница ж 1. (и мн.) ниска ку"iлица, зрна која се Йре.мећу у 
руци за време .молийlве или се броје рауи забаве и СЛ., круница. 
2. а. речи (обично без уовоЈЬНО ЛО1,ичке саgржине) које се из1,ова
рају или йевају йри разбројавању у gечјој и1,ри. б. речи йросјач
ке .молбе. 

бројати и бројити, -јйм несвр. [гл. им. бројање и бројёње с] 1. 
а. yйlвpђивaйlи број, количину Йpey.мeйla или лица йочевши оу 
јеуно1, йа уоуајући уаље уо йlачно1, износа: � овце. б. из1,оварайlи 
реуо.м бројеве: � до сто. 2. имaйlи, сagржайlи, йoceyoвaйlи (изра
жено у бројевима). - Друштво је бројало осамдесет чланова. 3. 
а. (у нешто) убрајайlи, урачунавайlи (у нешйlо), c.мaйlpaйlи (за 
неко1" нешйlо). - Тај дан је бројао у најлепше дане у свом живо
ту. б. c.мaйlpaйlи, .мислийlи, gржайlи. в. c.мaйlpaйlи уа нешйlо 
вреуи, важи, урачунавайlи, Йризнавайlи. • - дане HecйlpйJbивo 
чекайlи, очекивайlи. - (некоме) залогаје 1) .мoйlpийlи уа ко не йо
јеуе .мно1,о. 2) "iлеgайlи са завишhу кау неко јеуе. - последње дане 
бийlи йреу с.мрћу, очекивайlи скору c.мpйl. то се не броји йlo се не 
уважава, не Йризнаје. 

бројач, -ача м 1. онај који броји нешйlо; службеник који бро
ји новац. 2. техн. сйрава, aйapaйl за бројење (нече1,а); бројило: � 
утрошка електричне енергије. • Гајгеров - техн. айарайl за .ме
рење payиoaKйlивHocйlи. 

бројачица ж она која броји нешйlо; службеница која броји 
новац. 

бројЕшица ж в. бројаница. 

бројив, -а, -о у изр. - именица, - реч лингв. именица, реч уз 
коју се .може уйойlребийlи број или количински йрило1, (нЙр. йeйl 
уана, .мно1,о уана, неколико уевојака и сл.). 

бројилац, -иоца м 1. мат. број у разло.мку (изнаg разло.мачке 
цpйle) који йоказује колико се оуређених gелова цело1, броја узи
.ма. 2. в. бројач (1). 

бројило с техн. сйрава за .мерење йошрошње нечеlа (нЙр. елек-
шричне енер1,ије, илина, воуе): електрично �, плинско �, BoдeHO �. 

бројитељ м в. бројилац. 

бројити в. бројайlи. 

бројка ж (дат. брбјци; ген. ми. брбјкй) в. број (1а, 1в). 

брОјлер .м енгл. вpcйla йилейlа йlOвJbeHo1, иHyycйlpиjCKO.м .ме-
йloyo.м; йlaKвo йиле ЙриЙре.мљено за Йечење. 

бројнйк м мат. в� бројилац (1). 
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бројно прил. 1. йО броју, броје.м, у йо'iлеgу броја: - надмоћан. 
2. у велuко.м броју, .мн,ошШву, .мн,Оlобројн,о: - се окупити. 

бројност, -ости ж 1. број, uзн,ос, колuчuн,а. 2. велuкu број, 
.мн,Оlобројн,осШ, .мн,ошШво. 

бројчанй, -а, -о који се ognocu н,а бројку, бројн,u: - однос, -
вредност, бројчани подаци. 

бројчанйк, -ика м техн. йлоча са бројкама, цuфрама (н,а ча
совн,ику, Шелефон,ско.м айарашу u gp. н,айравама илu uн,сшру
.мен,Шu.ма) н,а којој се Йо.моћу йоказuвача очuшавају резулшашu 
.мерења. 

бројчано прил. uзражен,о у бројкама, бројн,о. 

брокат, -ата м (мн. 0) итал. врсша свилен,е шкан,uн,е йрошкан,е 
злаШн,u.м илu сребрн,u.м н,uШu.ма. 

брокатнй и брокатскй, -а, -о који је og брокаша: - блуза. 

броке р м енгл. он,ај који uocpegyje йри куйовин,и u upogaju ge
он,ица u gpylux вреgн,осн,uх йайира н,а берзu, берзан,скu uocpeg
н,ик, .мешеШар, сен,зал. 

броколи, -ија м, брокула ж и брокуле Ж ми. итал. агр. jegan og 
варuјешеша карфuола. 

бр ом м (ми. 0) хем. халоlен,u хе.мијски еле.мен,аШ (Br), шамн,оцр
вен,а шечн,осш jaKol .мириса. 

бромат, -ата м (обично у мн.) хем. СО бро.мн,е кuселuн,е. 

бромЙД, -Ида м (обично у ми.) хем. СО бро.мовоgон,uчн,е кuселu
н,е, jeguНJeНJe бро.ма с .меШалu.ма (у уйошребu у .меguцuн,u u фошо
lрафuјu). 

бромнй, -а, -о који се ognocu н,а бро.м, који саgржu бро.ма: -
једињење. 

бромов, -а, -о који upuuaga бро.му, који се ognocu н,а бро.м: 
једињење, - ОЕСИД. 

бронза (бронза) ж (мн. 0) нем. 1. хем. леlура бакра u калаја 
(евен,шуалн,о с н,езн,аШн,u.м gоgацu.ма gpylux .меШала). 2. звон,о og 
брон,зе (1) које се сшавЈЬа н,а сшоку, .меgен,uца. 

бронзан, -а, -о 1. који се ognocu н,а брон,зу, који је og брон,зе, 
који йошuче og брон,зе: - звоно, - звук. 2. који је боје брон,зе. • -
доба археол. йреguсшорuјско gоба у које.м се за uзраgу оруђа, 
оружја u н,акuша йочuње уйошреБЈЬавашu брон,за. 

бронзирати, бронзирам свр. и несвр. йревући, йревлачuшu 
брон,зо.м. 

бронтосаур(ус) м лат. пал. uзу.мрлu џин,овски f.мuзавац Bron
tosaurus; који је жuвео у uepuogy Kpege. 

бронхијалнй, -а, -о који се ognocu н,а брон,хuје: - астма. 

бронхије, бронх:йја ж ми. ГрЧ. анат. gве цеви н,а које се рачва gy
шн,uк, оlран,цu gушн,uка, gушн,uце. 

бронхиоле ж ми. анат. крајњи оlран,цu брон,хuја. 

бронхитис и бронхитис м мед. зайаљење слузн,uца у брон,хu
јама, bronchitis. 

бронц- в.  брон,з- (бронза, бронзан), бронч- в. бронз- (брон
зан, бронзирати). 

броћ1 м бот. вuшеlоguшња зељасша БUJbка Rubia tinctorium 
uз ф. Rubiaceae, ycupaenol сшабла u ЙРШЈЬен,асшо уређен,их лu
сШова. 

броћ2 у изр. тандара (мандара) - којешша, бесмuслuца. 

броћаст, -а, -о којије боје броhа, жуhкасШоцрвен,касш, рuђ. 

броћац, -ћца м в.  броhuка. 

броћев, -а, -о који је og броhа. 

броћика ж бот. pog лuваgскuх БUJbака Galium uз ф. броhевu 
(Rubiaceae); врсша шоlа poga, иван,ско цвеће. 

броћйmте с в. броhњак. 

броћњак м .месШо 1ge расше броh; врш у ко.ме се laju броh. 

броm, броmа м (инстр. броmем; ми. броmеви) фр. врсша жен,-
cKol н,акuша са u'iло.м за йрuкойчавање, који се н,оси н,а ogehu, 
обuчн,о н,а lpygu.мa. 

броmйрано прил. у .меко.м Йовезу. 

броmирати, броmирам свр. и несвр . .меко йовез(uв)ашu (књи
lY), обuчн,о у йайирн,е илu йолукаршон,ске корице: броmирано 
издање. 

броmић, -а и броmйћ, -ића м geM. og брош. 

броmура ж фр. јеgн,осшавн,о .меко йовезан,а шшамйан,а књи-
жuца (у йa�иpн,u.м илu ЙолукарШон,скu.м корицама). 

броmурица и броmурица ж ge.м. og брошура . 

бf)Сје с в. брсШ . 

бр скут, -Ута м 1. а. геогр. слайовuш брзак у реци, брзuца. б. 
фиг. скок. 2. фиг . .млаз; сн,ой. 

брснат, -а, -о који u.мa йун,о лuшhа, брсша, лuсн,аш: - храст, 
- липа. 

брснатост, -ости ж особuн,а onola шшо је брсн,ашо, оБUJbе лu
шhа, лuсн,аШосШ. 

брснйк, -Ика м .млаgа лuсн,аша шу.ма н,амењен,а сшоцu за бр
шhење. 

брст м и ж зб. (ми. 0) .млаgu uзgан,цu, lран,чuце с ЙУЙОЈЬцu.ма u 
лuшhе.м, ласшарu који служе као сшочн,а хран,а. 

бр стан, -а, -о в. брсн,аШ. 

брстина ж 1. ayf.м. og брсШ. 2. брсн,аша lpana. 3. оlолела lpa
н,а (без лuшhа). 

бр стити, -им несвр. [гл. им. брmћење с] 1. а. ошкugашu брсш 
усшu.ма u јесшu (о козu, овци, зецу u сл.). б. Фиг.јесШu халайЈЬu
во u са ужuвање.м, све go краја; јесшu, жвакашu брзо .мuчуhu 
усн,ама. 2. фиг. брзо u н,еразlовешн,о lоворuШu. 

бруј м песн. брујање. 

бруј ан, -јна, -о који брујu, шу.ман" звучан,; бучаn. 

брујати, -јим несвр. а. йроuзвоguшu neupeKugan, слuвен" йо
йl.мyo звук, зујашu (о йчелама, осама u сл.). б. чушu се, оgјекuва
ШU као шакав звук (н,Йр. о Йес.ми, цвркушу, lpaju u сл.). в. ogje
кuвашu, разлеlашu се, оgзвањашu Шаквu.м звуко.м. г. lласн,о, 
шу.мн,о йрuчашu, шако ga се шо слuва у jegan звук. 

брука ж (дат. брУ'ци) 1. он,о шшо је за велuку ocygy илu uog
смех, шшо се смашра н,еgолuчн,u.м, н,ечасшан" н,еgолuчан, йосшу
йак, срамоша; срам. 2/ пеј. а. он,ај који је учuн,uо н,ешшо шшо је 
за ocygy. б. кукавица, йлаШЈЬuвац, слабuh. • - једна, - и срамо
та, - и грдило и сл. велuка брука, велuка срамоШа. пукла - gозн,а
ла се срамоШа. 

брукати, -ам несвр. чuн,uшu ga се н,еко осећа Йосра.мљен" uз
лаlашu ру'iлу, срамошu, срамоШuШu. 8 - се gовоguшu себе у сша
ње Йосра.мљен,осШu, срамошuшu се. 

брундав, -а, -о који брун,gа, који uogceha н,а брун,gање: - глас. 

брундало и брундало с и м (ми. с) особа која Mnolo брун,gа, 
lун,ђало. 

брундати и брундати, -ам несвр. 1. а . .му.млашu (о .меgвеgу). 
б. йресшu (о .мачку). в. йроuзвоguшu gубок, равн,о.меран, звук (о 
бу.мбару, lyngeљy u сл.). 2. йроuзвоguшu gубоке ucupeKugane звуке 
.мр.мљајући илu йевајући н,еразlовешн,о, ogn. свирајући; брујашu, 
зујашu. 3. фиг. lун,ђашu, ЙрulовараШu. 

брунирати, брУнирам свр. и несвр. фр. йревући, йревлачuшu 
СЙОЈЬн,у йовршuн,у Йреg.меШа og челuка илu бакра Шан,кu.м сло
је.м хлорugа илu сулфugа .меШала (обuчн,о .мрке боје) pagu за
шшuше og корозuје илu pagu gекорацuје. 

брус м (инстр. брусом; МИ. брусови И брусови) 1. камен,а алаш
ка за брушење, шоцило; камен, uologan за шакву алаШку. 2. (у 
служби узвика) за оgбuјање, йорицање: шuйак, враlа, ђавола; 
н,е.ма og шоlа н,uшШа. • добићеш - н,еhеш gобuшu н,uшШа. дошла 
је коса до бруса; кад дође коса до бруса йосшало је н,еuзgржuво; 
Kag йосшан,е н,еuзgржuво. намерила се (ударила и сл.) коса на - н,а
uшла сила н,а силу, н,америла се сила н,а оШЙор. пала пчела на 
йреварио се, н,асео је u сл. 

брусар, -ара м он,ај који йрави брусеве. 

брусарскй, -а, -о који се ognocu н,а брусаре. 
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брусаћй, -а, - ё  који служи з а  брушење: - камен. 

брусач, -ача м а. занаillлија који се бави брушење.м, ошшре
ње.м алашки, ошШрач. б. занаillлија који се бави брушење.м, 'iла
чање.м: - огледала. 

брусачкй, -а, -о који се OgHOCU на брусаче. 

брусилац, -иоца м в. брусач. 

брусилица ж а. найрава, сйрава за брушење. б. в. брус (1). 

брусиловац, -овца м мин. 'iлинени шкриљац. 

брусина ж ayl.м. og брус (1). 

брусионица и брусионица ж раgионица у којој се бруси, 
'iлача. 

брусити, брусйм неевр. [гл. им. брУшёње е] 1. а. ошшриши или 
'iлачаши шаруhи (брусо.м). б. фш-. чиниши ошШријu.м, висйрени
ju.м, изошшраваши; усавршаваши, gоШериваШи. 2. фш-. ошшро 
iовориши, lрgиши, йсоваши, ружиШи. 3. фш-. ошшро gуваши, бри
саши (о веШру). • - језик (зубе) зајеgЈЬиво и ошшро lовориШи. -
пете 1) бежаши безобзирце. 2) MHolo или чесшо ићи, йешачиши, 
ШабанаШи. 

брусић, -а и брусйћ, -ића м geM. og брус (1). 

бруснй, -а, -о који се OgHOCU на брус (1); који служи за бруше
ње: - папир. • - камен геол. в. брусник. 

бруснйк, -ика м геол. врсша камена og Koia се йраве брусеви. 

брусница и брусница ж бот. шу.мски зu.мзелени ipMuh Vac
cinium vitis idaea из ф. вресова (Ericaceae) с јесШивu.м цpвeHu.м 
бобицама. 

брустхiштер м нем. женски lpygНJaK. 

бруталан, -лна, -о нем. вео.ма lруб, суров, gивЈЬачки, зверски: 
- напад. 

брутално прил. вео.ма iрубо, сурово, зверски: - насрнути. 

бруталност, -ости ж 1. особина oHola који је брушалан, оно
la шшо је брушално, йрешерана суровосш, iрубосш, зверсШво. 2. 
брушалан йосшуйак, gивЈЬачко, живошињско Йонашање. 

бруто прид. непром. итал. а. који се рачуна са амбалажо.м, ga
рО.м, без оgбишака или са cвu.м Шрошковu.ма, укуйан: - тежи
на, - принос, - приход, - доходак. б. (у прил. служби) укуйно, 
без rgбишака, OgH. са cвu.м Шрошковu.ма: рачунати тежину -. • 
,.;, за нето шрlовачка йоlоgба ga се йлаши шежина робе УКЈЬучују
ћи и амбалажу. 

брух м нем. мед. ошеклина која насшаје ucaagaНJeM унушра-
шњих opiaHa, најчешhе црева aog кожу и СЛ., кила, hernia. 

бруцоm м (инетр. брУ'цошем) шатр. сшуgенш йрве logUHe. 

бруцоmкй, -а, -о који се ogHOCU на бруцоше: - бал, - вече. 

бруцоmкиња ж жарг. сшуgеншкиња йрве logUHe. 

брч (обично поновљено) оном. узвик KOju.м се йоgражава брч
кање йо Bogu. 

брчак, -чка м а. йрсак, .млаз који йрсне Kag се lази йо Bogu 
или жиШко.м блашу,' шум који насшаје Йрскање.м. б . .млаз .мле
ка йри .мужи. 

брчина и брчетина ж ayl.м. и Йеј. og брк. 

брчић, -а и брчйћ, -ића м ge.м. og брк. 

брчйmте е geo iopНJe усне 1ge расшу бркови. 

брчкав, -а, -о жиgак, pegaK. 

брчкавица ж жишко блашо насшало og кише или исшойЈЬе
Hoi cHeia, БЈЬузlавица. 

брчкало е и м (ми. е) особа која се pago брчка. 

брчкати, -ам неевр. 1. а . .мешаШи йо Bogu шако ga се чује шу.м, 
йЈЬускаши: - веслом. б. оgаваши каракшерисшичан шу.м (о во
gu, шечносши која се ко.меша), йЈЬускаШи. 2. йрешураши, чейр
каши, чачкаШи . •  - се 1. куйаши се йЈЬускајући BogOM око себ�. 
2. бораши c�, набираши се, с.межураваШи се (о кожи). 

брчнй, -а, -о који·се OgHOCU на бр/с. • - перо крајње, најјаче йе
ро на крилу ЙШица. 

брчнути, -нём евр. изазвати каракшерисшичан шу.м уско.ме
шавши Bogy, йЈЬуснуШи . •  - се а. йоиlраши се у Bogu или се .ма
ло у.миши, окуйаши йрскајуhи BogOM. б. йраhакнуши се. 

брчурина ж ayl.м. и Йеј. og брк. 

брmљан м бот. зu.мзелена gрвенасша биљка йузавица Hede
ra helix из ф. Araliaceae, која расше у слобоgној upupogu, а iaju 
се и као украсна биљка. 

брmљанов, -а, -о који apuaaga БРШЈЬану, који се OgHOCU на 
БРШЈЬан: - лист, - корен. 

бу узв. оном. 1. за йоgражавање букања (бикова, волова и сл.). 
2. за йоgражавање йуцања, lpYBaНJa шойа, йушке и СЛ. 

бу узвик за йлашење, засШрашивање. 

буб узв. оном. в. буЙ. 

буба ж 1. ЗООЛ. ойшши назив. за инсекше шврgокрилце и неке 
gpyle врсше инсекаШа. 2. фиг. а. (обично у и3р. лења -) Hepag
ник, леншшина, лењивац. б. човек без .моралних вреgносши, lag, 
рђа, нишшавило, ниШков. 3. фш-. (обично с допуном "у глави'� 
насшрана, сулуgа .мисао, бубица; hеф, йрохшев, хир. 4. йойула
ран назив за ауШо.мобил .марке фолксваlен. • зоол. златна - в. бу
базлаШа. мајска - ЗООЛ. в . .мајак (а). свилена - iусеница лейшира 
ВотЬух mori која се завија у чауру og свилених ниши, које сама 
ucapega; шакав леЙШир. лења - леншшина, лењивац. 

бубазшiта ж зоол. инсекш шврgокрилац злашнозелене боје 
крила Cetonia aurata из Йор. Scarabacidae, који живи у цвешу 
руже, зове и gp. биљака. 

бубалица ж подр. ђак који буба, учи наЙа..меШ, без разу.мевања. 

бубало е и м (мн. е) 1. в. бубалица. 2. онај који ygapa у бубањ, 
бубњар. 

бубамара ж зоол. а. врсша инсекша шврgокрилца ци'iласшо
црвене боје крила са cegaм црних шачака Coccinella septem
punctata из Йор. Coccinellidae. б. мн. йороgица шврgокрилаца 
йолулойшасшоl облика Coccinellidae. 

бубањ, -бња м (инетр. бубњем; МН. бубњеви, ређе бубњи) 1. а. 
.музички инсШру.менШ у облику ШУйЈЬеl ваЈЬка йреко чијих је 
основа разайеша кожа, йО којој се ygapa руко.м или .маЈЬицо.м, 
баШиhе.м. б. в. gобош. 2. техн. а. geo разних .машина и айараша 
који u.мa облик ваЈЬка, кош (на вршалици, .мешалици за бешон, 
.машини за 'iлачање руБЈЬа, кочници ауШо.мобила и gp.). б. ку
шија у облику ШУйЈЬеi ваЈЬка који се врши и из Kojel се извлаче 
лушријски бројеви. в. ШУЙЈЬи ваЈЬак, кале.м око Kola се о.моШава 
челична и gpyla ужаg, каблови. 3. риб. рибарска .мрежа разайе
ша йреко 2-3 обруча, са левкасШu.м оШворо.м на jegHoj сшрани 
кроз који улази риба. 4. анат. в. бубњача. • глава ми је као - осе
ћа..м йришисак и бол у 'iлави (og бриlа, замор а и СЛ.). као mипка 
уз - каже се Kag је неко неразgвојан с gpylu.м. на - на јавној йро
gaju, лицишацији (биши apogaH, OgH. йроgаши и сл.). остати у 
бубњу 1) не gобиши на луШрији. 2) не усйеши у нече.му. ударити 
у -раз'iласиШи. 

бубањскй, -а, -о који се OgHOCU на бубањ: - маљица, - кожа. 

бубаруса ж зоол. врсша жохара с.међе боје Blatta germanica, 
с.међ и жохар. 

бубати, бубам неевр. 1. а. шуhи, уgараши (HeKola, обично йе
сницо.м или нечи.м Шешки.м) ga ЙоШ.муло ogjeKyje. б. луйаши, 
уgараши (нечu.м,) у нешшо йроизвоgеhи ЙоШ.мули звук, бубњаШи. 
2. учиши наЙа..меШ без разу.мевања, lруваШи. 3. lовориши којешша, 
луйешаши, шруhаШи. 4. разносиши 'iласове, весши на све сшране, 
раз'iлашаваШи . •  - се уgараши ca..мol себе (обично у Йрса). 

.БУБац, бупца м желуgац у живине и йшица уоЙшШе. 

бубаmваба ж ЗООЛ. врсша инсекша Вlatta orientalis, шамно-
.мрке боје, црни жохар. 

бубетати, -ам неевр. в. бубаши (1, 3). 

бубетина ж ayl.м. и Йеј. og буба. 

бубица ж 1. geM. og буба (1). 2. фш-. а. назив оg.мила за gеШе. 
б . .мирно, крошко, блаlо и йовучено сШворење. 3. (обично у МН. и 
С допуном "у глави'� насшрана, сулуgа .мисао; йрохшев, hеф. • 
миран као - вео.ма .миран, Йовучен. 
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бубнй, -а, -о у анат. изразима: - опна ойна која gели СЙОЈЬни 
ушни канал og среgње"i, бубњиh, бубњача, мембрана tympani. -
дупља ШУйЈЬина у среgњем уху, cavum tympani. 

бубнути, -нём свр. 1. а. уgариши HeKo"ia (обично йесницом 
или нечим шешким) ga ЙоfJl.муло ogjeKHe. б. уgариши (нечим) у 
нешшо йроизвевши ЙоfJl.мули звук. 2. фиг.реhи нешшо неумесно, 
"iлуйо, луЙнуШи. 3. а. уgариши о нешшо с ЙоfJl.мулим шреском, 
Шреснувши. б. йасши с ЙоfJl.мулим шреском, шреснуши, ЈЬосну
ши.· 4. ЙоfJl.муло оgјекнуШи . •  ,.. се уgариши ca.мo"i себе (обично 
шаком у Йрса). 

бубњава ж а. ЙоfJl.мули звук који се чује Kag се ygapa у бубањ, 
бубњање, gобовање. б. ЙоfJl.мула луйа, шушњава, "iр.мљавина. 

бубњар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај који ygapa у бубањ; 
gобошар; музичар који свира, ygapa у бубањ. 

бубњара ж окру"iла лимена aeh. 

бубњарка (бубњарица) ж женска особа бубњар. 

бубњарскй, -а, -о који се ogHocu на бубњаре и бубњање. 

бубњаст, -а, -о који има облик, из"iлеg бубња, који aogceha 
на бубањ; који је као у бубња: ,.. капа; ,.. опна, ,.. опница. 

бубњати, -ам несвр. 1. а. уgараши у бубањ, gобоваШи. б. обја
вЈЬиваши уз уgарање у бубањ, gобош. в. јако уgараши (йо некоме, 
нечему) ga ЙоfJl.муло ogjeKyje, бубаши; йоgражаваши бубњање 
ygapajyhu нечим (обично йрсшима) йо нечему, gобоваШи. 2. а. 
йроизвоgиши звук сличан бубЊ(1ви; ЙоfJl.муло оgјекиваши, шуш
њаши; "iруваши, "iрмеши; хукШаШи. б. јако куцаши, йулсираши 
сшварајуhи ocehaj шуйо"i шума (у ушима, срцу, "iлави). 3. а. "iово
риши gубоким "iласом. б. "iовориши којешша јавно, йроносиши 
"iласове. в. чуши се као бубањ, оgјекиваши, оgзвањаши као бу
бањ (о "iласу). 

бубњача ж анат. бубна ойна, membrana tympani. 

бубњић, -а и бубњйћ, -ића м 1. geм. og бубањ (1-3). 2. анат. 
в. бубњача. 

бубњйmте с анат. среgње ухо, бубна gYйJba, cavum tympani. 

бубождер и бубојед м зоол. в. бубојеgац. 

бубоједац, -еца м (мн. бубојеци) зоол. у МН.: peg сисара Insec
tivora, који се хране инсекшима (у jg.: шакав инсекШ). 

бубоједнй, -а, -о који се храни буба.ма, инсекшима: '" биљка. 

буборак, -орка м зоол. врсша речне рибе КОШЈЬивице Abramis 
vimba из Йор. Cyprinidae. 

буботак, -тка м а. уgарац Йесницом. б. уgарац у бубањ. 

буботати, бубоћём несвр. 1. уgараши Йесницом. 2. в. бубњаши 
(2). 

буботка ж в. бубошак (а). 

буботнути, -нём свр. уgариши Йесницом. 

бубрег м тур. анат. унушрашњи йарни жлезgани op"iaH у кич
мењака који излучује MOKpahy. • бели бубрези нар. йолне жлезgе 
у сшоке (овна, јарца, бика, нерасша), og којих се сйравЈЬају кувар
ски сЙецијалиШеШи. као - у  лоју у великом бла"iосшању, изобиљу; 
уgобно, безбрижно. 

бубрежаст, -а, -о који има облик бубре"iа, сличан бубре'iу: ,.. 
лист. 

бубрежић м geм. og бубре'i. 

бубрежнй, -а, -о који се OgHOCU на бубре'i: ,.. опна, ,.. кора, ,.. 
канал, ,.. болест. 

бубрежњак м 1. а. бубрези (у сшоке) с лојем и месом око њих. 
б. јело, йечење сйравЈЬено og шо"iа меса. 2. мала aocyga бубрежа
сшо"i облика која се уйошреБЈЬава у xupyp'iuju за исйЈЬувавање и 
сл. 3. шашница бубрежасшо'i облика која се носи око сШрука. 

бубреmчић м geM. og бубре'i. 

бубрити и бубрити, -йм несвр. [гл. им. -рёње С] а. йовеhаваши 
свој обим, шириши се збо'i уйијања шечносши, нарасшаши; оши
цаШи. б. наgимаши се, наgуваваши се. 

бубуљица ж мали (обично "iнојав) чвориh, квржица на ко
жи, чиБУЈЬица, 'iнојавица. 

бубуљичав, -а, -о који има бубУЈЬице (йо лицу или на gpy'iOM 
gелу шела); йрекривен бубУЈЬица.ма (о лицу). 

бубуљичавост, -ости ж сшање или особина oHo'ia који је бу
БУЈЬичав, oHo'ia шшо је бубУЈЬичаво. 

бубуљичаст, -а, -о који је као бубУЈЬица, сличан бубУЈЬици. 

бува (БУха, дат. БУхи) ж 300Л. мали инсекш без крила Pulex из 
pega Aphaniptera, gy'iux HO'iy йоgешених за скакање и са усним 
йрибором йоgешеним за боgење и сисање, који живи као йара
зиш на човеку и шоUлокрвним живоШиња.ма, xpaHehu се њихо
вом крвЈЬУ (у МН.: шај peg инсекаШа). • обична (човечија, кућна) 
- 300Л. врсша буве Pulex irritans. бити пун бува биши сйрешан, 
сналаЖЈЬив, gовиiJlJbив; биши вра'iоласШ. као врећа бува каже се 
за немирно, живахно gеШе. пустити (метнути и сл.) некоме буву у 
уво казаши некоме нешшо шшо he 'ia узнемириши, OgH. шшо he 
йробуgиши нечију раgозналосШ. та ме - неће у јести ша ме cpeha 
Hehe зagесиШи. те су ме буве уједале йознашо ми је ШО зло из лич
HO'i искусШва. 

бувара (БУхара) ж жарг. зашвор, хайс, хаЙсана. 

бувач, -ача м в. бухач. 

буветина ж ayZ:М. и Йеј. og бува. 

бувица ж geм. og бува. 

бувљак, -ака м разг. бувЈЬа Йијаца. 

бувљй, -а, -ё који се OgHOCU на бу ву . • - пијац(а) разг. йијац( а) 
за apogajy сшарих, йоловних сшвари: уп. бувљак. 

бувљив, -а, -о йун бува. 

бувљивко м шаљ. онај који је йун бува. 

бугараm, -аша м човек небу'iарске нароgносши који се oceha 
и с.маШра Бу'iарином; бу'iароман. 

бугараmкй, -а, -о који се OgHOCU на бу'iараше. 

бугарија ж врсша Ша.мбуре за йрашњу Йевања. 

Бугарин м (ми. -ри) apuaagHUK словенско'i Hapoga који живи 
йрешежно у Бу"iарској. 

бугарити, -йм несвр. [гл. им. БУгарёње с] 1. нарицаши, зайева
ши; кукаши, јаgиковаШи. 2. оше'iнушо сешно йеваши (обично уз 
'iусле или бу'iарџју). 

Бугарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женска особа бу'iарске Hapog
носши, йрийаgница бу'iарско'i Hapoga. 

бугар-кабаница ж нар. песн. чобанска кабаница og ваљане 
чохе. 

бугароман м онај који је йрешерано наклоњен, йривржен Бу
'iарима и свему бу'iарском. 

бугароманија ж йрешерана наклоносш, йриврженосш Бу'iа
рима и свему бу'iарском. 

бугароманскй, -а, -о који се OgHOCU на бу'iаромане. 

бугарофил м онај који је йробу'iарски расйоложен, йриврже
ник Бу'iара и oHo'ia шшо је бу'iарско. 

бугарофилскй, -а, -о који се OgHOCU на бу'iарофиле. 

бугарофилство с йробу'iарско расйоложеюе, йриврженосш 
Бу"iарима и ономе шшо је бу"iарско. 

Бугарска ж (дат. -ској) gржава на ју"iоисшоку Балканско"i йо
луосШрва. 

бугарскй, -а, -о који се OgHOCU на Бу'iарску и Бу'iаре: ,.. при
вреда, ,.. језик, ,.. народ. 

бугарски ПРИЛ. на бу'iарски начин; бу'iарским језиком: ,.. го
ворити. 

бугарство с оно шшо каракшерише БУ'iаре, БУ'iарски нацио
нални gyx, бу"iарска национална мисао. 

Бугарче, -ета с (супл. ми. Бугарчићи м; зб. им. БУгарчад ж) geм. 
и хиЙ. og Бу'iарче; бу'iарско gеше; .млаg Бу'iарин. 

бугарmтина ж пеј. БУ'iарсШво. 

бугарmтица и бугарmтица ж HapogHa ейска йесма исйева
на у gy'iOM сшиху (йешнаесшерцу или шеснаесШерцу). 
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бугарmтички, -а, -о који се OgHOCU на БУLаршшиu;y: � песма. 

буд везн. (обично у корелацији са истим везником или са 
"туд", "то", "још'') сасшавни: за исшицање найореgносши: не са
мо . . .  HeLo и, већ и. - Буд је направио штету, туд Gош) и другог 
обеђује. 

Буда м UHgujCKU релиLијски вођа и филозоф. 

будак м тур. 1. jegHoKpaKa или gвокрака алашка за койање зе
.м.тье, искойавање корења, камења и сл., шрнокой, йијук, крамй. 
2. фиг. пеј. Lлуйак, буgала . . 

будала ж тур. а. неразбориша, Lлуйа особа, LлуЙак. б. наив
на, лаковерна особа, наивчина. • дворска - ист. лакрgијаш на 
gвору влаgара или великаша. правити (некога) будалом насшоја
ши йревариши HeKoLa убеђујуhи La у нешшо шшо је нешачно, не
исШиниШо. правити од себе будалу йравиши себе с.мешнuм. пра
вити се - йрешвараши се, чиниши се невешШ. 

будаласт, -а, -о 1. који је йомало буgала, луцкасiil, hакнуш; 
Lлуй, неразбориШ. 2. који није йамешно заснован, извеgен, ли
шен разУМНОL, йамеШНОL саgржаја: � идеја, � поступак. 

будаласто ПРИЛ. неразборишо, Lлуйо, Lлуйаво, hакнушо, ша
шаво. 

будалаш, -аша м буgаласша, Lлуйа мушка особа, буgала, 
луgак. 

будалаmки, -а, -о који се OgHOCU на буgалаше, својсшвен бу
gалашuма. 

будашi.mтина ж 1. буgаласш, Lлуй, нейромиШЈЬен, неразбо
риш ЙосШуЙак. 2. буgаласша, Lлуйа (за)мисао, OgH. йрича, ис
каз, Lлуйосш, којешШарија. 

будалетина и будалина ж ауШ. и Йеј. og буgала. 

будалити, -им несвр. [гл. ИМ. будаљење с] Lоворийlи или чини-
ши, йpaвийlи буgалашшине, 1.1lуЙосШи, йонашаши се као буgала. 

будалица ж ge.м. и хиЙ. og буgала. 

будалчина ж в. буgалеШина. 

будан, -дна, -о 1. а. који не сЙава. б. који се йровоgи, збива 
без сна, бесан (обично о ноћи). 2. који је сшално на ойрезу, ойре
зан, оgвеh йаЖЈЬив: � стража, � чувар. 3. који је сшално у йокре
шу, акшиван, жив, живахан: � дух, � машта. • будним оком 
(пратити, посматрати, мотрити и сл.) веома йаЖЈЬиво (ЙраШиШи). 

6удзаmто ПРИЛ. 1. врло јефшино, у бесцење: продати �, купи
ти �. 2. скоро без икаквОL разЛОLа, за најмању сишницу, низа
шша, ни зБОL чеLа: наљутити ce �, смејати ce �. 

будизам, -зма м филозофско-релиLијско учење Буgе, чија је 
Lлавна каракшерисшика шежња за ишчезавање.м у нирвани, йе
сuмизам и самооgрицање. 

будилац, -иоца м 1. онај који буgи. 2. фиг. онај који йоgсши-
че, йокреhе (на нешшо), ЙокреШач. 

будилачки, -а, -о који се OgHOCU на буgиоце, ЙокреШачки. 

будилица ж 1. в. буgилник (1). 2. в. буgиШеЈЬица. 

будилник м 1. саш, часовник који се навија ga звони у ogpe-
ђено време за буђење. 2. в. буgилац. 

будиља и будиља ж в. буgиШеЈЬица. 

будимка ж агр. врсша јабуке блеgоцрвенкасше боје йлоgа; 
йлоg ше јабуке. 

будионик м цркв. gacKa у коју се ygapa изјушра у манасшири
ма ga се йробуgе калуђери. 

будионица и будионица жјушарње звоњење у кашоличкuм 
црквама, манасШирuма. 

будист(а), -е м (мн. -сти) apuaagHUK буgизма. 

будистички, -а, -о који се OgHoCU на буgисше и буgизам: � 
религија. 

будисткиња ж йрийagница буgизма. 

БУдите.т;ь м в. буgилац. 

. будитељица и будитељка ж 1. она која буgи. 2. фиг. она ко
ја йоgсшиче, йокреhе (на нешШо). 

будитељски, -а, -о који се OgHOCU на буgиШеЈЬе. 

будити, будим несвр. [т. им. буђење с] 1. (некога) а. apeKuga
ши (некоме) сан, сйавање, gизаши, йокрешаши из сна. б. шрза
ши, йокрешаши (из размиШЈЬања, занесеносши и сл.). в. йоgсши
цаши, йокрешаши (на акцију). 2. чиниши ga се нешшо йојави, 
ga насшане, изазиваши, йобуђиваши, сшвараши: � успомене, � 
сажаљење, � страх (код некога), � завист . •  � се 1. а. apeKuga
ши свој сан, усшајаши из сна. б. gолазиши к себи, йосшајаши 
свесшан, освешhиваши се, ошрежњаваши се. 2. йоказиваши зна
ке живоша, оживЈЬаваши (о apupogu, веLеШацији). 3. йојавЈЬи
ваши се, насшајаши, рађаши се (о oceћaњuмa, мислuма и сл.). 

будница ж 1. йозив, знак за буђење, усшајање који се gaje сви
рање.м у шрубу, звоњење.м и сл. 2. Йес.ма која буgи националну 
свесш и йоgсшиче на акцију. 3. оно чиме се буgи (шруба, POL и 
сл.). 

буднички, -а, -о који се OgHOCU на буgницу: � песма. 

будно ПРИЛ. с великом йажњом, веома йаЖЈЬиво, с ойрезом: 
� пазити, � чувати, � мотрити, � пратити. 

будност, -ости ж 1. сшање oHoLa који је буgан, несйавање, бgе-
ње. 2. ойрезносш, Йажња. 

будоар, -ара м фр. мали иншuмни салон за gaмe. 

будоарски, -а, -о који се OgHOCU на буgоар: � салон. 

будући, -а, -е који ће шек биши, насшаши, који ће шек gohu, 
слеgеhи, ugyhu, HapegHU, gоцнији: будући догађаји, � поколење. 
• мој (твој, љен) -; моја (твоја, љегова) будућа онај који ће шек йо
сшаши мој (швој, њен) муж; она која ће шек йосшаши моја (шво
ја, њеLова) жена. 

будући везн. (обично с везником "да'') ЙОШШО, јер, зашо ШШО. 
- Будући да ниси дипломирао, не можеш се запослити. 

будућност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. време које ће gohu, на
сШаШи. 2. оно шшо ће се gесиши, буgуhи gOLaQaju; буgуhи жи
вош; найреgовање, срећа у буgуhе.м живошу: предсказивати �, 
cjajHa �, велика �; осигурати �. 

буђ и буђа ж тур. бот. врсша 'i.тьивe, ЙЛесан. 

буђав, -а, -о 1. а. који има буђи, йлеснив: � хлеб, � сир. б. 
који зауgара на буђ, ме.м.тьив: � ваздух. в. који йошиче og буђи: 
� мирис, � запах. 2. фиг. уч.мао, зайарложен: � средина. 

буђавити (се), -им (се) и буђавити (се), буђавИм (се) несвр. 
[гл. им. -вљење с] в. буђаши (се). 

буђавост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. сшање OHOLa шшо је буђа
во, йлеснивосш, убуђалосШ. 2. фиг. уч.малосш, зайарложеносш; 
заосШалосШ. 

буђати (се), -ам (се) несвр. 1. йосшајаши буђав, йлеснивиши 
(се). 2. фиг. йосшајаши уч.мао, зайарложен, зайарложиваши се, 
зайушшаши се. 

буђелар, -ара м мађ. новчаник. • познавати као свој - gобро, 
оgлично ЙознаваШи. 

буздован, -ана м тур. а. ист. врсша среgњовековНОL оружја, ба
шина са Lвозgеном Lлавом која је служила за борбу изблиза, шо
Йуз. б. фиг. пеј. ОLраничен човек, Lлуйак; ЙросШак. • перни - нар. 
песн. бузgован са ШUJbцuма. 

буздовански, -а, -о а. који се ogHoCU на бузgован: буздован-
ска пера. б. фиг. Lлуйачки, клийански, ЙросШачки. 

буздованчина ж (м) (ми. ж) ауШ. и Йеј. og бузgован. 

бујад ж (инстр. бујiiди) 1. бот. в. ЙаЙраШ. 2. зб:/коров. 

бујадара ж нейлоgно зе.мЈЬишШе на коме расше само бујаg, 
коров. 

бу јадина ж ауШ. и Йеј. og бујаg. 

бу јан, -јна, -о 1. а. који брзо, наLло расше, који се наLло раз
вија, обил(;tI-l, LУСШ (о веLешацији, коси и сл.). б. йун живошне сна
Le, jegap, развијен, снажан (о шелу, gеловuма шела): � тело, буј
не груди. в. који шече брзо и у великим количинама, који наLло 
наgолази или aaga, йлах, йлаховиш (о воgи). 2. фиг. HaLao, йла
ховиш, йрек, жесшок, жусшар; сшрасша1-f,: � темперамент, � на
рав. б. који је йун живоша, gUHaмUKe, буран, необузgан; БОLаш, 



1 14 БУЈАТИ - БУЛА2 

изразиш, жив: � младост, � живот; � машта. в. снажан, јак, си
лан: � руменило, бујни осећаји. 3. бучан, буран, хучан: � весе
ље, � свирка. 

бујати, -ам несвр. 1. брзо, на"iло расши: а. о веZешацији, биљ
ка.ма или биљним gеловима (џикљаШи). б. о коси и сл. в. о воgи 
(на"iло наgолазиши, нарасШаШи). 2. на"iлО, брзо, бурно се разви
јаши, найреgоваши, јачаШи. 

бујица и бујица ж 1. воgа брзоZ, йлаховишоZ шока која се у 
великим количина.ма слива низ uagUHe (og јаке кише или на
"iлоZ ШОЙЈЬења cHeZa); набујали йланински ЙоШок. 2. фиг. а. мно
шшво, Zомила (JЬygu или нечеZа gpyZoZ) у йокрешу, незаgржива 
жива сила у йокрешу: � људи, � народа. б. велика количина, 
обиље (речи, мисли и сл.). 

бујичав и бу ј Ичав, -а, -о који је као бујица, йлаховиш, HaZao. 

бујичаво и бујИчаво прил. као бујица, йлаховишо, на"iло. 

бујичаст и бу ј Ичаст, -а, -о в. бујичав. 

бујичнй, -а, -6 који се OgHOCU на бујицу: � подручје. 

бујно прил. на бу јан начин, обилно; на"iло; снажно, живо; буч
но: � расти, � надолазити. 

бу јност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHoZa који је 
бу јан, oHoZa шшо је бујно, обилносш, jegpUHa; йлаховишосш, нео
бузgаносш; живосШ. 

бујон, -она м в. буљон. 

БУ-к м (ми. БУ-кови) 1. а. месшо Zge шекуnа воgа uaga с висине, 
Zge се обрушава с буком, слай, воgойаg. б. брзак, вир, врйlлоZ. 2. 
в. бука. 

бука ж 1. а. снажан, јак шум који сшварају upupogHe силе, 
разне найраве, машине, луйа, хука, ШуШњава. б. веома f.ласан 1:0-
вор, Zpaja, вика, Zала.ма, жаZор (веnеZ броја љуgи). 2. букање, ри
ка (живоШиња). 

букавац, -авца м 1. зоол. йшица мочварица Botaurus stella
ris из йор. Ardeidae. 2. а. в. букач (1) б. етн. у HapogHoM верова
њу: чуgовишше које ноnу бучи и Hauaga Jbyge и живошиње, gpe
кавац. 3. извор који бучи. 4. бот. врсша млечике Euphorbia spi
nosa. 

букагије ж мн. тур. окови за HoZe, неZве, йушо. 

букало с и м (ми. с) в. букач (1). 

букара ж gрвени или земљани cyg за воgу, йиnе, врч. 

букарити се, -йм се несвр. [гл. им. БУкарење с] йариши се, сйа-
риваши се (о крмачи). 

букарица ж geM. и хиЙ. og букара. 

букати, БУчем несвр. 1. исйушшаши gубок снажан "iлас, рика
ши, мукаши (о zовеgима и сл.). 2. расшураши, разбациваши ро
Zовима (сено, сла.му). 

букач, -ача м 1. а. онај који йрави буку. б. онај који бучно не
Zogyje йрошив нечеZа или који оgвеn f.ласно оgобрава нешшо, ко
ји йоgбуњује масу, лармаџија, йоgбуњивач, бунџија. 2. во који 
буче. 

букачкй, -а, -6 који се OgHOCU на букаче, својсшвен букачима: 
� штампа. 

букачки прил. на начин како ШО чине букачи, својсшвено бу
качима, лармаџијски. 

буква ж (ген. мн. букава) 1. бот. врсша лисшойаgноz йланин
CKOZ gрвеша Fagus silvatica из ф. Fagaceae, f.лаШке коре и чврсше 
gрвне масе. 2. фиг. в. букван. 

буквалан, -лна, -о рус. а. који йошйуно (og речи go речи) og
Zовара ориZиналу, gослован (о Йревоgу). б. који у йримени йошйу
но оgZовара нечему. • у буквалном смислу (речи) у основном зна
чењу (речи). 

буквално прил. а. на буквалан начин, og речи go речи, go-' 

слов но: превести �, схватати нешто �. б. у йравом смислу речи; 
уйраво, баш. - Буквално га је шчепао за гушу. 

буквалност, -ости ж особина oHoZa шшо је буквално, буква
лан смисао, gословносШ. 

букван м оZраничен, "iлуй човек, "iлуйак, шикван, незналица. 

буквар, -а и буквар, -ара м школска књиZа на.мењена йочеш
ницима за обуку у йисању и чишању, ЙочеШница. • читати (не
што) као И3 буквара виgеши, схвашаши јасно. 

букварац, -рца м онај који учи буквар, йочешник у чишању 
и йисању; фиг. йочешник у нечему; неgоучен човек, незналица. 

букварачкй, -а, -6 који се OgHOCU на букварце, који је као у 
буквараца; йочешнички; незналички. 

буквар(ч)ић м geM. og буквар. 

букветина ж ayLм. (и Йеј.) og буква. 

буквйк, -ика м букова шума. 

буквина ж ayLм. (и Йеј.) og буква. 

буквић, -а и буквйћ, -ића м млаgа буква. 

буквица1 ж 1. ge.м. og буква. 2. буков жир. 

буквица2 ж жарг. војничка књижица. • (о)читати (некоме) бу
квицу (из)Zрgиши, (йре)кориши (HeKoZa). 

букет, -ета м фр. а. киша, свежањ (цвећа). б. фиг. оно шшо сво-
јим из"iлеgом uogcena на кишу цвећа. 

букетић м ge.м. og букеШ. 

буки с непром. назив слова "б" (Б) у сшарословенској азбуци. 

букле, -еа м (мн. 13) фр. врсша вунене шканине храйаве, чвора-
сше Йовршине. 

буклија ж грч. мањи ЙЈЬоснаш gрвени cyg за вино или раки
ју, ЙЈЬоска; чуШура. 

буклијаm, -аша м етн. онај који uge с буклијом и йозива сва
Шове. 

буклијица ж ge.м. og буклија. 

букнути, БУкнем свр. 1. исйусшиши снажан gубок "iлас, рик
нуши (о Zовеgима); викнуши снажно. 2. на"iло се разZореши, йла
нуши, расЙЛа.мШаШи се (о ваШри). б. наf.ло йоцрвенеши, заруме
неши се, зајайуриши се (о лицу или особи с шаквим лице.м). в. 
на"iло ошеnи и зацрвенеши се, зажариши се (о болесном gелу ше
ла). г. биши на"iло обузеш каквим осеnање, на"iло се узбуgиШи. 
3. а. на"iло ошйоч'еши, насшаши, на"iло се йојавиши, избиши (нЙр. 
о усшанку, боле�ши и сл.). б. наf.ло се йронеши, рашириши се (о 
"iласу, весши), рашчуши се, раз"iласиши се. 4. а. на"iло се gunu, 
усшаши (йрошив HeKoZa), йобуниши се. б. викнуши Zневно, раз
јариши се. 5. наZло израсши, на"iло се развиши, ижџикљаши 
(нЙр. о расШињу). 

букнуће с на"iли йочешак, избијање, насшанак (нечеZа). 

буков, -а, -о који се OgHOCU на букву, који је og букве: � дрво, 
� грађа, � хлад, � шума. • - глава пеј. "iлуЙак. 

буковац, -6вца м буков шШаЙ. 

буковача ж 1. букова баШина. 2. бот. врсша јесшиве l.тьивe Ple
urotus ostreatus из ф. Agaricaceae. 

буковйк, -ика м в. буквик. 

буковина ж (мн. 13) 1. буково gрво (као Zрађа и Zориво). 2. буко-
во gрвеnе, букова шума. 

-

буктав, -а, -о који букши, ЙЛа.мШи. 

буктати, буктйм (букћём) (БУктети јек. БУктјети, -тйм) несвр. 
1. а. Zореши јаким ЙЛа.меном, ЙЛа.мШеШи, ЙЛа.мсаШи. б. фиг. ис
йољаваши се у свој својој силини, снажно (о осеnањима и сл.); 
беснеши (о сшихији, рашу и сл.). 2. биши јако врео, зажарен (og 
високе шелесне Ше.мЙераШуре), имаши високу Ше.мЙераШуру, Zo
реши. - Образи му букте. 

буктиња ж зайаљен KOMag луча или обичноZ gрвеша за.моче
HOZ у смолу; уп. бакља, зубља. 

буктињица ж ge.м. og букШиња. 

була 1 ж тур. муслиманска жена у шраgиционалној оријеншал
ној ogenu. • као - (грлом) у јагоде несЙре.мно, неЙриЙремљено. 

була2 ж лат. ист. а oKpyZao мешални среgњовековни йечаш на 
Йове.тьа.ма влagара и црквених Йоf.лавара. б. йайска или влagарска 
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јавна исйрава, Йосланица. • златна - ист. влаgарска йовеЈЬа са 
злашним ЙечаШо.м који виси на врйци, којо.м су се ушврђивала 
извесна йрава и gужносши ЙЛе.мсШва. 

булаЗ ж карт. заgужење у йоенима у ulpu караШа. • бити у 
були биши у lубишку, имаши .мањак. 

булазнити, БУл3.знЙМ несвр. [гл. им. бушiжњење с] а. lовори
ши бесмислице, lлуйосши, шрабуњаши, луЙеШаШи. б. lовориши 
у несвесно.м сшању, у бунилу, бунцаШи. 

булдог м енгл. енlлеска Йас.мина йаса крашке gлаке, широ
ких lpygu и крашке њушке. 

булдожер м енгл. lусенично возило са широким ЙЛуlо.м сйре-
ga за ошкойавање и избацивање Зе.мЈЬе и за равнаi-bе Шерена. 

булдожерист(а), -е м (ми. -сти) возач који руку је булgожеро.м. 

булдожић м geM. og булgоl; .млаg булgоl. 

булдоmки, -3., -о који се OgHOCU на булgоlе; који је као у бул
gola: � изглед, � лице. 

булевар, -ара м (инстр. -аром) фр. широка IpagcKa улица са 
gрвореgо.м. 

булеварски, -3., -0 1. који се ogHOCU на булевар. 2. фш. којије 
ниже вреgносши, безвреgан. • - штампа сензационалисшичка 
шшамйа, новине које уlађају ниско.м укусу йублике, жуша 
шШамЙа. 

булетина ж Йеј. og була1• 

булица ж ge.м. og була1• 

булка ж (дат. булци; ген. мн. булкй) бот. зеЈЬасша коровска 
биљка црвеноl цвеша Papaver rhoeas из ф. Papaveraceae, шур
ЧUl-laК. 

бултеријер м енгл. врсша (раса) борбеноl йса насшалоl укр
шШање.м булgоlа и Шеријера. 

булумёнта ж итал. пеј . .мношШво, lо.мила, .маса (Jbygu), РУЈЬа; 
lужва, врева, .меШеж. 

буљаl ж и м БУЈЬава особа, БУЈЬавко, БУЈЬавица. 

буља2 ж жарг. заgњица, сШражњица. 

буљав, -а, -о а. изБУЈЬеН, јако исйуйчен (о очима). б. који има 
изБУЈЬене очи, . буЈЬООК. 

. буљавица ж БУЈЬава женска особа. 

буљавко м БУЈЬав, буЈЬООК човек. 

буљаво ПРИЛ. изБУЈЬено, разроlачено. 

буљавост, -ости ж особина oHola који је БУЈЬав, уйаgЈЬива ис-
йуйченосш очних јабучица. 

буљина ж ЗООЛ. в.  сова. 

буљински, -3., -о који се OgHOCU на БУЈЬине, који је као у БУЈЬине. 

буљити несвр. [гл. им. буљење с] 1. (през. буљйм) lлеgаши из-
бечених, разроlачених очију; lлеgаши неШре.мице, бленуши, йи
ЈЬиши: � у телевизор. 2. (през. буљим) (очи) найрезаши, искола
чиваши, бечиши (очи). , 

буљон, -она м фр. lовеђа суйа, обично зачињена јајеШо.м. 

буљонски, -3., -о који се OgHOCU на буЈЬОН. 

буљоок, -а, -о који има БУЈЬаве очи. 

буљоокаст, -а, -о в.  буЈЬООК. 

буљо�кост, -ости ж особина oHola који је буЈЬООК, БУЈЬавосШ. 

буљубаmа м (ми. ж) тур. ист. а. сшарешина БУЈЬука у HeKaga-
шњој шурској војсци. б. зайовеgник .мање војне јеgинице у Пр
во.м срЙско.м усШанку. 

буљубаmица м ge.м. и ир. og БУЈЬуБаша. 

буљук м тур. 1. ист. јеgиница шурске војске, чеша, .мањи og
peg. 2. а . .мношШво, lо.мила (Jbygu). б. сшаgо, KpgO, чоЙор. 

буљ:fчак, -чка и буључић (буљУчић) м ge.м. og буљук. 

бумl м енгл. 1. наlли HaapegaK, йроцваш (йривреgноl и gp. йо
gухваша): еКОНОМСЕИ �. 2. скок акција на берзи. 3. сензација, за
йањујући gОlађај.  

бум2 оном. (обично удвојено) узвик за обележавање и aogpa
жавање йуцња, ексйлозије, луйе og aaga, уgарца шуйим apegMe
Шо.м и сл. 

бум-бам оном. узвик за йоgражавање звоњаве великих звона, 
jaKol уgарања, луЙњаве. 

бумбар м (ми. -3.ри (-ареви и -арови)) 1. ЗООЛ. а. круйан, .матьав 
инсекш ойнокрилац Bombus terrestris из Йор. Bombidae. б. у 
.мН.: pog инсекаша ойнокрилаца Bombus из Йор. йчела (ВотЫ
dae). 2. фиг. КРУЙНО йуначко gеше или круйна йуначка особа. 

бумбараст, -а, -о којије као бу.мбар, сличан бу.мбару. 

бумбарати, -3.м несвр. 1. зујаши (о бу.мбару и сличним инсек
шима); зујаши као бу.мбар. 2. фш. lовориши круйним lласо.м; .му
.млаШи; lунђаШи. 

бумбарски, -3., -о који се OgHOCU на бу.мбаре. 

бумбарчић м ge.м. og бу.мбар. 

бумеранг м енгл. 1. оружје аусшралијских урођеника у обли
ку савијене йалице које се баца, а ако се не aologu циљ, враћа се 
бацачу. 2. фш. йосшуйак, среgсшво, арlу.менШ који се окреће йро
шив oHola који се њиме служи. 

бун, БУна м бот. зе.тьасШа ошровна биљка Atropa belladonna из 
ф. Solanaceae. 

буна ж 1. усшанак йрошив власши, влаgајуhеl ЙореШка. 2. 
йрошивЈЬење, буњење, йобуна, бунШ. 

бунар, -ара и бунар, -а м тур. више или .мање gубока верши
кална, окруlла, искойана и обично озиgана јама за СКУЙЈЬање 
йоgзе.мне воgе. • артешки - в. арШешки. 

бунараст и бунараст, -а, -о који има облик бунара. 

бунарић м ge.м. og бунар. 

бунарски, -3., -о који се OgHOCU на бунар; који је из бунара: � 

точак; � вода. 

бунарчина ж ayz.м. и Йеј. og бунар .
. 

бунарчић м ge.м. og бунар. 

бунарџија м (ми. ж) тур. занаШлија који се бави lрађење.м бу
нара, сшручњак за lрађење бунара. 

бунарџијски, -3., -о који се OgHOCU на бунарџије: � занат . 

бунгалов м енгл. а. шурисшичка кућица og лакоl .маШерија
ла. б. Йризе.мни лешњиковац og лаКОl lрађевинскоl .маШеријала 
окружен веранgо.м у Инgији и на Далеко.м исШоку. 

бунда ж (ген. МН. бј7ндй) мађ. крзнени кайуш; крзно.м йосша
вЈЬени каЙуШ. 

бундева ж 1. бот. а. у .мН.: pog јеgноlоgишњих биљака Cucur
bita из ф. Cucurbitaceae, шикве (у jg.: биљка из шоlа poga, ши
ква). б. (и агр.) врсша шоlа poga Cucurbita реро, која се УЗlаја за 
сшочну и JbygCKY исхрану; уп. мисирача (1) и бескорка. в. ми. фами
лија зеЈЬасших биљака gвосуйница, йењачица или Йолуlр.мова, 
Cucurbitaceae (у коју caagajy бунgева (1а, б) (шиква), шиквица, 
Кlюсшавац, gиња и лубеница). 2. боја у .мађарским карШама. 

бундевара ж йиша нagевена бунgевама. 

бунде�ин, -а, -о који apuaaga бунgеви, који је og бунgеве: � 

цвет, � семе. 

бундевица ж ge.м. og бунgева. 

бундица ж ge.м. и хиЙ. og бунgа. 

бундов, -ова м йас gуlачке чуйаве gлаке, Рунgов. 

буника ж (дат. -ици) бот. зе.тьасШа коровска биљка Hyoscya
mus niger из ф. Solanaceae, чије се.ме саgржи ошровне алкало
uge, који се корисше у .меgицини. • као да се најео бунике; као да 
је јео бунике каже се за oHol ко lовори неразбориl710, збуњено. 

бунило с 1. йоре.мећено сшање свесши KOg болесника са lpo
зницо.м и високо.м Ше.мЙераШуро.м. 2. фиг. gуховна засшрање
носш, занос изазван велико.м сшрашhу или јаким осећање.м. 

бунитељ м онај који йоgсшиче, йоgсшрекава на буну, на йо
буну; бунШовник. 
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бунити, БУнИм несвр. [гл. им. БУњёње с] 1. йоgсшицаши, йози
ваши на буну, усшанан:, йоgбуњиваши; йоgсшицаши незаgовоЈЬ
сшво н:оg нен:оlа. 2. а. узнемираваши у нечему, с.меШаШи нен:о
ме: � некога у послу. б. нарушаваши, ремешиши (мир, сан и сл.). 
3. gовоgиши у забуну, збуњиваШи . •  ,., се 1. guзаши се на усшанан:, 
усшајаши йрошив власШи. 2. иСЙОЈЬаваши, uзражаваши незаgо
вОЈЬсшво, неlоgоваши, йрошесшоваши: � се против професора. 3. 
узнемираваши се, узбуђиваши се. 4. gолазиши у забуну, збуњи
ваши се. 

бункер м енгл. 1. вој. а. мање наgземно бешонсн:о ушврђење за 
оgбрану у виgу н:уЙоле. б. сн:лонишше og вазgушноl Haaaga. 2. а. 
сн:лаgишше за разне машеријале (нЙр. за ylaJЬ на йароброgу, за 
pygy, lориво и gp.). б. илеlално сн:лаgишше (за auhe и gp.). 3. фиг. 
pagHU gелон:руl, gелашносш н:оју је нен:о йривашuзовао ga нема 
йрисшуйа н:онн:уренцији. 4. спорт. изразишо оgбра.мбени сшил 
ulpe у фуgбалу. 

бункерисати, -иmём свр. и несвр. 1. с.месШиШи, с.мешШаШи, 
сн:лониши, сн:лањаши у бунн:ер. 2. забраниши, забрањиваши оне
МОlуhавајуhи нечему йрисшуй у јавносши: � књигу, � филм. 

бункерскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на бунн:ер. 

бунован, -вна, -о а. н:оји се још није gобро разбуgио, расанио, 
сањив, gремован. б. н:ојије н:ао у бунилу, заносу, c.мyheH, с.меШен, 
оша.муhен; н:оји йон:азује, иСЙОЈЬава с.меШеносШ: � човек; � лице. 

буновина ж бот. в. MaHgpalopa. 

буновно ПРИЛ. сањиво, gре.мљиво, нерасањено, ЙосЙано. 

буновност и буновност, -ости ж а. буновно сшање, нераса-
њеносш, gре.мљивосШ, сањивосШ. б. занесеносш, занос. 

бунт м нем. 1. йобуна, буна; йрошивЈЬење, ошйор (йрошив не
н:оlа, нечеlа). 2. незаgовОЈЬсшво йосшојеhим сШањем. 

бунтован, -вна, -о а. н:оји је увен: сйреман на буну, буншов
ничн:и, немиран: � човек. б. йун буншовниЧН:Оl gyxa, йрожеш 
буншовнишшвом, револуционаран: � песма. 

бунтовнйк м 1. а. онај н:оји се буни йрошив йосшојеhеl йо
решн:а, сшања, н:оји учесшвује у Йобуни. б. онај н:оји Helogyje, йро
шесшује йрошив нен:оlа или нечеlа; онај н:оји је увен: сйреман на 
йобуну, бун:ач. 

бунтовница ж женсн:а особа бунШовнин:. 

бунтовнйчкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на буншовнин:е, својсшвен 
буншовницима: � дух. 

бунтовнйчки nPИЛ. на буншовничн:и начин, својсшвено бун
Шовницима. 

бунтовнйштво с сн:лоносш нен:оl ga се буни, буншовничн:и 
gyx, бунШовносШ. 

бунтовно ПРИЛ. на буншован начин, буншовничн:и, борбено; 
Йрн:осно. 

бунтовност, -ости ж особина oHola н:оји је буншован, буншов
нишШво. 

бунцати, -амнесвр. l. l0вориШиу сну или у бунилу, lрозници. 
2. фиг. lовориши бес.мислено (н:ао у бунилу), булазниши, шрабу
њаШи. 

бунџија м (ми. ж) в.  бунШовнин:. 

бунџйјскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на бунџије, бунШовничн:и. 

бунџйјство с в. бунШовнишШво. 

Буњевац и Буњевац, -ёвца м йрийаgнин: ешничн:е lpyae н:а
шоличн:е вероисйвесши н:оја је насељена највеhим gелом у Бач
н:ој и Барањи (ман,им gелом у северној Далмацији и Лици). 

буњевачкй и буњевачкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на Буњевце: 
� Homњa, буњевачки говори. 

Буњёвка и Буњёвка ж йрийagница буњевачн:е ешничн:е lpyae. 

буњйште с 1. месшо 1ge се баца c.мehe, ђубре, с.метлишШе. 2 . . 

ошйаци н:оји се йочисше, c.мehe, ђубре. 

буп оном. узвин: за йоgражавање ЙоШ.мулоl, шуйоl звун:а йри 
aagy нен:оl шешн:оl йреgмеша или og уgарца шуйим ЙреgмеШом. 

бупнути (се), -нём (се) свр. в. бубнуши (се). 

Бур, БуРа м йрийаgнин: холанgсн:их н:олонисша н:оји су се у 
XVII вен:у исн:рцали на Рш gобре Hage у јужној Африци; уп. 
Африкющер. 

бура и бура ж итал. 1. снажан хлаgан вешар, обично apaheH 
н:ишом или cHeloM, н:оји gува у Далмашинсн:ом йриморју с н:ой
на на море, йрешежно зими. 2. фиг. а. немири, йошреси, борбе, 
сун:оби (йолишичн:и, социјални, ен:ономсн:и и gp.). б. јан:о узбуђе
ње, узнемирење, gушевни немир, оlорчење; јан:а сшрасш: дymeB
на �. в. веома снажно иСЙОЈЬавање (нен:оl расйоложења, oceha
ња): � негодовања, � огорчења, � срџбе. • - у чаши воде пр. велин:о 
узбуђење, узнемирење зБОl нечеlа безначајНОl. ко ветар сеје, буру 
жаље н:о чини зло, gочен:аhе шан:ође зло. 

бураг, -ага м рум. а. йрви оgеЈЬан:, geo желуца у йреживара у 
н:ојем се храна с.мен:шава и бубри aog ушицајем ферменаша, во
ge и бан:Шерија. б. фиг. пеј. желуgац у човен:а. 

буразер м (вок -у (-е» тур. фам. браш; gpyl; ЙријаШеЈЬ. 

буран, -рна, -о 1. а. йун буре, невремена, јан:о вешровиш: � 
дан, � ноћ. б. н:оји носи, gOHOCU буру, буроносан: � облак. в. н:оји 
наlовешшава буру (о ЙШица.ма). 2. а. јан:о усшаласан, узбурн:ан; 
разбеснео (обично о мору). б. фиг.јан:о узнемирен, узбуђен. 3. фиг. 
йун немира, йошреса, узбуђења, немиран: � време, � живот, бур
ни догађаји. 4. а. йлаховиш, силовиш, јан:, жесшон: (о вешру, н:и
ши и сл.); н:оји се иСЙОЈЬава с велин:ом силином, н:оји има Halao, 
жесшон: шон:; необузgан: � борба, � ток, � осећање. б. жесшон:, 
Halao, бу јан, сшрасшан (о нарави, ШемЙера.менШу и сл.). 5. јан:о 
бучан, хучан: � разговор, � смех, � пљесак. 

бургија ж тур. 1. сйирална алашн:а за бушење, мање сврgло. 
2. фиг. а. бес.мислица, буgалашшина; r.луЙа шала, лан:рgија. б. 
сйлешн:а, йоgвала; измиШЈЬоШина. • пара врти где - неће новцем 
се може йосшиhи све. 

бургијати, -ам несвр. 1 .  бушиши бурlијом. 2. фиг. lовориши 
бес.мислице, r.луЙосШи; збијаши r.луЙе шале. 3. фиг. сйлешн:ариши, 
ровариши, иншриlираши; йоgбаgаши, йоgбуњиваши, буниШи. 

бургијаш, -аша м 1. занатлија н:оји йрави и apogaje бурlије. 
2. фиг. онај н:оји йрави неслане, r.луЙе шале, лан:рgијаш. 3. фиг. 
онај н:оји йоgбуњује, йоgбаgа на Hepeg, бушн:арало, с.муШЈЬивац, 
бун:ач. 

бургијашица ж 1. она н:оја йрави неслане, r.луЙе шале, лан:р
gијашица. 2. СМУШЈЬивица, сЙЛеШн:ашица. 

бургијашкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на бурlијаше: � сплетка, � 
шала. 

бургијица ж geм. og бурlија. 

БУРгУндац, -унца м фр. врсша ЦPHol вина йорен:лом из фран
цусн:е йон:рајине Бурlунgије. 

бурдељ м нем. јавна н:уhа; уп. бордел. 

буре, -ета с (мн. бурета; зб. им. БУ-рад ж) лат. обао веhи cyg, 
обично gрвен (сасшавЈЬен og gylд йричвршhених обручима) исйуй
чених бон:ова и са gва gHa, за gржање шечносши или бан:алсн:е ро
бе (брашна, соли, йен:меза и gp.): � за купус. • - барута ойасно ме
сшо, ойасна cpegUHa, gржава, йоgручје 1ge лан:о може gohu go 
оружаноl сун:оба. - без дна 1) особа н:оја се не може нахраниши, 
заgовОЈЬиши, незајаЖЈЬива особа. 2) уойшше оно у шшо се MHO'iO 
улаже а не gaje очен:иване резулШаШе. 

-

бурегџија м (ми. ж) тур. занатлија н:оји йрави и apogaje бурен:. 

бурегџйјскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на буреlџије: � радња, � за
нат. 

бурегџйница ж буре'iџијсн:а раgња. 

бурек м тур. врсша слане йише с исйеченим н:ора.ма og шесша 
наgевеним месом; уойшше шан:ва йиша с месом, сиром или не
н:им gру'iим наgевом. • празан - бурен: с н:ора.ма йремазаним ма
шhу, салом исл. без наgева. 

буренце, -ета с (ми. -ца; зб. им. буренцад ж) geм. og буре. 

буржоааија ж фр. а. влаgајуhа н:ласа у н:айишалисшичн:ом 
gрушшву, н:оја је власнин: среgсшава за йроизвоgњу: крупна �, 
ситна �, индустријска �. б. ист. 'iрађансн:и сшалеж у феуgално.м 
gрушШву. в. разг. виши, БОlашији слој gрушшва (йрема нижем 
слоју - раgницима и сељацима). 
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буржоазирати се, -азйрам се свр. и несвр. uосша(ја)ши буржуј. 

буржоаскй, -а, -о који се OgHOCU на буржоазију: � друштво, 
� морал. 

буржоаски ПРИЛ. на буржоаски начин. 

буржуј, -У:ја м фр. upuuagHUK буржоазије. 

буржујк(ињ)а ж uриuаgница буржоазије; пеј. малоlрађанка. 

буржујскй, -а, -о који се OgHOCU на буржује. 

буржујски ПРИЛ. на буржујски начин, као буржуји. 

буржујство с буржоаско, буржујско схвашање ogHoca у gpy-
шшву, буржујски gyx. 

буржујштина ж пеј. буржујсШво. 

бурз- в. берз-. 

бурйн, -:И:на м итал. слаб исшочни вешар у Далмацији; слаба 
бура. 

бурити се, БУ-рим се несвр. нар. [гл. им. буРење с] ЈЬушиши се, 
срgиши се; gуриши се. 

бурица и бурица ж geм. og бура. 

буркати и буркати, -ам несвр. 1. а. uремешаши, uрешураши 
(нешшо жишко, Шечно). б. шаласаши, узбуркаваши, комешаШи. 
2. фиг. узнемираваши, узбуњиваШи. 8 � се 1. усшаласаваши се, 
узбуркаваши се, комешаши се. 2. фиг. узбуђиваши се; буниши се, 
UроШесШоваШи. 

бурлак м рус. ист. pagHUK који је коноUом вукао лађу уз реку 
(Волlу), лађар. 

бурлати, -ам несвр. а. uроизвоgиши буку комешајуhu се, буча
ши. б. крчаши, брбоШаШи. 

БУРЛЕюка (бурлеска) ж (ген. МН. -ки) фр. 1. сценско књижевно 
gело, uозоришни KOMag с uрешераном, чесшо lрубом, uросшач
ком комиком, лакрgија, фарса. 2. муз. краћа инсшруменшална 
комuозиција веgра или комична саgржаја. 

бурлескнй (буРлескни), -а, -о који се OgHOCU на бурлеску, ко
ји је као у бурлесци, лакрgијашки, смешан. 

бурлескно (бурлескно) ПРИЛ. на бурлескни начин, лакрgија
шки, смешно. 

бурљати, -ам несвр. в. бурлаШи. 

бурма ж тур . јеgносшаван веренички или венчани uрсшен без 
камена или gpylol украса. 

бурмут м тур. Uрах og gуванскоl лишhа који се ужива уш.мр-
кавањем. 

бурмуташ, -а.ша м уживалац, ш.мркач бурмуШа. 

бурмутица ж кушијица у којој се gржи бурмуШ. 

бурмутскй, -а, -о који се OgHOCU на бурмуШ. 

бурница ж ЗООЛ. у МН.: peg морских uшица иловуша gylux кри
ла Procellariidae (Procellariiformes), које су изврсни лешачи (у 
jg. шаква uшица Procellaria) . 

бурно ПРИЛ. на буран начин, немирно, илаховишо, снажно, 
жесшоко; бучно: � реаговати. 

бурност, -ости ж особина или сшање oHola шшо је бурно, ја
чина, жесшина, илаховишосш; бучносШ. 

бурњак м 1. ЗООЛ. врсша бурнице Procellaria pelogica. 2. ЗООЛ. 
нар. в. gажgевњак. 

буробран м зашшишни зиg, обично уз железничку upyiy, ко
ји шшиши og буре. 

. 

буров, -а, -о у изр. - вода воgени расшвор алуминијум-аце
шаша, који се корисши за сшавЈЬање облоlа (Kog рана, ошока, 
чирева и сл.). 

буровит, -а, -о в. буран (1а): � ноћ. 

Буровљев, -а, -о у изр. - вода в. uog буров. 

буроносан, -сна, -о који gOHOCU буру. 
. бурса ж лат. ЦРКВ. кесица у којој кашолички свешшеник носи 

uричесш болеснику. 

бурунтија ж тур . ист. везирова или uашина Uисмена нареgба, 
заuовесш; указ, Uовеља некаgашњих шурских власШи. 

бус м рег. 1. в.  бусен (1). 2. в .  бокор (1). 

бус м еигл. разг. ауШобус. 

бусати се, -ам се и бусати се, БУ-сам се несвр. (обично с до
пуном: у груди, у прса) 1. уgарашu се аесницама, шакама у lpy
gu (у болу, жалосши, очајању). 2. фиг. размешаши се, хвалиса
ши се. 

бусати, -ам несвр. uокриваши бусом, бусењем. 8 � се развuја
ши се у бусове, бокоре, бокориши се. 

бусара ж в. бусара. 

бус ен, -ена м (мн. бусенови и бусени; зб. им. бусење с) 1. иско
Uани или изровани KOMag земље, обично зајеgно са Шравом. 2. 
в. бокор (1). 

бусенак, -нка м geм. og бусен. 

бусенаст, -а, -о који је у облику бусена, бокорасш, lусШ. 

бусенй, -а, -о који је Uокривен бусењем. 

бусенит, -а, -о који је аун бусења. 

бусен(ч)ић м geм. og бусен. 

бусењача ж бот. врсша маховине Polytrichum commune из ф. 
Polytrichaceae, која расше у вeћuм бусенuма ао влажнuм ме
сШuма. 

бусија ж тур. скровишо месшо uogecHo за U3HeHagaH Hauag, 
засеgа, заклон. • из бусије (напасти и сл.) uошајно, uоgмукло (на
UасШи). 

бусијаш, -аша м онај који вреба и Hauaga u3 бусије. 

бусијашкй, -а, -о који се OgHOCU на бусијаше. 

бусйјскй, -а, -о који се OgHOCU на бусију; фиг. који се врши из 
uошаје, uошајан, uogMYKao, uзненаgан. 

бусовит, -а, -о в. бусениШ. 

бусола и бусола ж итал. в. комUас. 

бусолнй, -а, -о који се OgHOCU на бусолу: � игла. 

БУт, БУта и БУт, -а м тур. а. geo заgње Hole изнаg колена KOg си
сара: телећи �, свињски �. б. в. бушина (1). в. шреhи чланак но
le KOg инсекаШа. 

бутан, -ана м (ми. 0) хем. врсша laca, засиhени lасовиши yiтьo
воgоник (С4НlО), који се (обично у смеси с uроааном) уuошреБЈЬа
ва као 'iорuво. 

бутангас м хем. смеса бушана, uроаана и gp. која се уuошре-
БЈЬава за 'iориво. 

бутер м (ми. 0) нем. в.  маслац. 

бутернй, -а, -о који се OgHOCU на буШер. 

бутик м фр. uроgавница, шрlовачка раgња (обично uOMogHe 
робе, конфекције и сл.). 

бутина ж gео човечје Hole U3Hag колена, беgро. 

бутиница ж geм. og буШина. 

БУтић,. -а и бутйћ, -ића м geM. og буш. 

бутка ж в.  буш (а). 

бутнй и бутнй, -а, -о који се OgHOCU на буш: � кост. 

бутњача и бутњача ж анат. бушна косШ. 

бућ оном. узвик за uоgражавање звука који се чује Kag нешшо 
uagHe у воgу. 

бућкалица ж 1. узан gрвени cyg у коме се буhка млеко или 
меша uавлака pagu gобијања масла. 2. јеgносшавна наарава 
(обично са жичаном OUpylOM uричвршhеНQМ на gршку) која слу
жи за буhкање (јаја, маслаца и gp.). 

бућкало с 1. риб. врсша наUраве за аецање сомова која се са
сшоји из gplзeHe цеви или шрске (gyle go 25 ст), сшрука са ygu
цом. 2. в. буhкалица. • као да су га вадили (хватали и сл.) на - ка
же се за uросшу, т,Луuу особу. 
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бућкати, -ам несвр. 1. а. ygapajyhu, йљешћући йо воgи или йо 
нече.м жиШко.м йроизвоgиши ucupeKugaHe Йоiй.муле шу.мове: -
по језеру. б. оgаваши ucupeKugaHe Йоiй.муле шу.мове ygapajyhu о 
нешшо или крећући се кроз узан ошвор, .мућкајући се и сл. (о 
ШечносШи). 2. б'itши, уgараши .млеко или йавлаку бућкало.м ра
gu изgвајања .масла. 3. уgараши бућкало.м йо воgи pagu на.ма
.м.тьивања со.мова на yguцy. 8 - се 1. gр.маШи се, шресши се oga
јући ucupeKugaHe Йоiй.муле шу.мове (о шечносши), .мућкаШи се. 
2. 'iњураши се у воgу йроизвоgећи ucupeKugaHe Йоiй.муле звуко
ве, брчкаши се. 

бућкашица ж рнб. gрвени geo бућкала KOju.м се бућка йо воgи. 

бућкуриш, -Иша и бућкуриш, -а м 1. рђаво сЙре.м.тьено, не
укусно, бљушаво (развоgњено) јело или Йиће. б. фиг. нешшо шшо 
је рђаво найрављено, збрка, .мешавина без икакве вреgносши 
(нЙр. йозоришна ЙреgсШава). 

бућнути, -нём свр. оном. а. скочиши или йасши у воgу иза
звавши шу.м. б. уgариши, йљуснуши йо воgи, OgH. уйасши у воgу 
изазвавши шу.м (о Йреg.меШu.ма). в. йљуснуши, зайљуснуши (о 
ШечносШи). 8 - се ускочиши, за'iњуриши се на'iло у воgу uзазвав
ши шу.м. 

бућоглав, -а, -о разг. а. који u.мa ћубу, Йра.мен на 'iлави, ћу
басш: - сова. б. неочеШЈЬан, чуйав, разбарушен. 

бућоглавац, -авца м разг. бућо'iлав човек. 

буфало м енгл. врсша ЦPHO'i а.меричко'i 'iовечеша са gy'iu.м ро
'iовu.ма, а.мерички бuзон. 

буфер м енгл. 'iвозgена шањирасша найрава на ойрузи из.ме
ђу gва ва'iона, која сйречава суgарање, оgбојник. 

буха ж в. бува. 

бухав, -а, -о 1. расшресиш, шрошан, йрхак: - земља, - снег. 
б. шуйљикав, сунђерасш; нарасшао: - плућа; - хлеб. в. йоgбуо, 
наgувен, .млохав: - лице. 

бухавост, -ости ж особина oHo'ia који је бухав, oHo'ia шшо је 
бухаво, расшресишосш; шуйљикавосш; йоgбухлосш, .млохавосШ. 

бухара ж в. бувара. 

бухара ж врсша ћилu.ма (йо вароши Бухари у УзбекисШану). 

бухач, -ача м 1. бат. више'iоgишња зељасша .меgиШеранска 
биљка Tanacetum (Chrysanthemum) cinerariaefolium из ф. Соm
positae, чији цвеш саgржи јак инсекШициg. 2. йрашак за ун и
шшавање инсекаша gобијен og ше биљке. 3. ЗООЛ. инсекш шврgо
крилац Haltica из ф. Halticinae који скаче као бува, а храни се 
куЙуснu.м лишће.м. 

бухтла ж (ген. ми. БУхтлй) нем. врсша колача йуњено'i Йек.мезо.м. 

буца ж итал. нар. gрвени cyg йойуш качице зашоврене и с 'iop
ње сшране за (go )ношење и gржање воgе или неке gpy'ie шечно
сши; уп. жбан. 

буца1 ж ХИП. буц.масШа женска особа (обично gевојчица). 

буца2 м ХИП. в. буцко; уп. буцо. 

буцањ, -IЏЬa м ЗООЛ • .морска риба Orthagoriscus mola из Йор. 
Molina, зgейасшо'i сйљошшено'i шела, gy'ia go 2,5 m. 

буцати се, -ам се несвр. нар. в. букариши се. 

буцка ж ХИП. буц.маСШа gевојчица. 

буцко м ХИП. (ми. 0) буц.масШ gечак. 

буцмаст, -а, -о мађ. који је йуних окру'iлих образа; йуначак, 
йоgебео: - девојчица; - лице. 

буцо, -а и -ё м ХИП. в. буцко; уп. буца2• 

буцов м мађ. 1. ЗООЛ. назив за неке врсше слашковоgних ко
ШЈЬориба из Йор. Cyprinidae (Aspins rapax, Alburnus mento и 
gp.) . 2. фиг. пеј . клийан; 'iлуЙак. 

БУчан, -чна, -о 1. а. који йрави, сшвара буку, хучан; шу.ман: 
';'" река, - звоно. б. који 'iала.ми, виче: - човек, - публика. в. ко
ји својо.м буко.м за'iлушује, оgвећ 'iласан, за'iлушан, шрешшав 
(обично о .музици): бучни повици, - смех, - свирка. 2. а. који је 

йраћен велико.м буко.м, који се врши, gо'iађа с буко.м: - весеље, 
- забава, - вашар. б. йун буке, лар.ме; не.миран: - дан, - улица. 
3. йун жесшине, буран, йлаховиш, жесшок: - сцена, - иступ. 4. 
фиг. звучан али бесаgржајан, йразан: бучне речи, бучне фразе. 

БУчати, -чйм несвр. 1. а. йравиши, сшвараши буку, хучаши 
(обично о реци, .мору и сл.). б. хујаши, фијукаши (о вешру, бури 
и сл.). 2. а. сувише 'iласно, бучно 'iовориши, 'iала.миШи, викаШи. 
б. в. букаши (1). 3. разле'iаши се, ориши се, оgјекиваши (og буке). 
4. (безл., С ЛОГ. субјектом у дат. и грам. субјектом: глава, ухо) 
u.маШи осећај Йоiй.муло'i бола, зујања, брујања (og у.мора, йића, 
бри'iа и сл.). - У глави ми бучи. Бучи ми глава. 

БУчно ПРНЛ. са буко.м, хучно, шу.мно: - се веселити. 

БУчност, -ости ж особина oHo'ia који је бучан, oHo'ia шшо је 
бучно, йревелика 'iласносШ. 

буџа ж тур. 1. башина са заgебљање.м, квр'iо.м на jegHoM кра
ју, кијача. 2. фнг. Нр. човек на важно.м йоложају, функционер; 
уп. главеmина. 

буџак, -ака м тур. 1. а. y'iao, куш, куШак. б. ружан, неуређен, 
йрљав йросшор, йросшорија, ћу.мез. 2. забачено .месШо, забачен 
крај. • по буџацима (радити, причати и сл.) шајно, кришо.м. 

буџет м енгл. фИНо йреgрачун (обично 'iоgишњи) upuxoga и рас
xoga (gржаве, йреgузећа, усшанове): државни -, општински -, 
војни -, годиmњи -, месечни -. • пороДични - разг. новчана cpeg
сшва Koju.мa расйолаже Йороgица. 

буџетирати, буџеmrрам свр. н несвр. а. снабgе(ва)ши новча
Hu.м среgсШвu.ма, финансираши йо йлану Йреgвиђено.м буџеШо.м. 
б. сасшавиши, сасшављаши буџеШ. 

буџетни, -а, -о в. буџеШски. 

буџетски, -а, -о који се OgHOCU на буџеш: - година, - дебата. 

буџован, -ана м разг. в. буџа (2). 

буша ж сишно шрбушасшо крашкоро'iо йланинско 'iовече: бо-
санска -. 

бушан, -шна, -о йробушен, шуЙаљ. 

бушаћи, -а, -ё који служи за бушење: - машина, - строј . 

бушач, -ача м 1. онај који буши, који руку је бушилицо.м. 2. зо-
ал. назив неких инсекаша који буше (йлоgове, gрво и gp.): лешни
ков -, дрвени -. 

бушачки, -а, -о који се OgHOCU на бушаче и бушење: - при
бор, - длето. 

бушилац, -иоца м в. бушач (1). 

бушилица ж техн . .машина, сйрава за бушење (.меШала, ка
.мена, бешона, gрвеша и сл.): електрична -. 

бушина ж бат. зељасша биљка Inula conyza из ф. Composi
tae, уШреница. 

бушинац, -йнца м бат . .меgишерански йолужбун Cistus из ф. 
Cistaceae, чије врсше саgрже .мирисну с.молу и 'iaje се као укра
сне биљке. 

бушити, бушйм несвр. [гл. им. БУшёње с] 1. (нешто) йравиши 
руйу, руйе (у нече.му), йробијаши; йравиши, сiШ3араши на шај 
начин (руйу, руйе и сл.): - дрво, - камен, - карте; - рупе, - ту
нел. 2. фиг. gеловаши (на нешшо) изазивајући осећај нейријаш
носши, бола или узне.мирење; узне.мираваШи, .мучиШи. - Бymи
ла га је радозналост. 3. фиг. в. бушкараШи. 

бушица ж ge.м. og буша. 

бушкарало с н м (ми. с) особа која сйлешкари, ровари. 

бушкарати, -ам несвр. йравиши иншри'iе, сйлешке, сйлешка-
риши, ровариШи. 

бушкарач, -ача м онај који бушкара; сйлешкар, инШри'iанШ. 

бушкати, -ам несвр. 1. у ge.м. значењу: бушиши, Йо.мало, йола
ко бушиШu. 2. буниши, йоgбуњиваши; ровариШи. 

бушотина ж руйа, ошвор gобијен бушење.м (обично pagu йро
налажења и ексйлоашације нафше, pyge и сл.): нафтна -. 



в 
в (В) с непром. 1. а. лингв. звучн,и усн,ен,о-зубн,и суf.ласн,ик (со

н,ан,Ш). б. слово KOju.м се обележава шај суf.ласн,ик: велико В, ма
ло в, курзивно в. 2. (в.) скраћен,ица за: виgи, век. 

ваб м 1. н,ачин, gозивања живошиња, вабљење, мамљење. 2. в. 
вабило (2). 

вабак, вапка м лов. в. вабило (1). 

вабац, вапца м а. лов. йшица која служи као мамац за н,ама
МЈЪивање gpylux ЙШица. б. фиг. он,о шшо Йpu.мaмљyje, мамац, 
мека. 

вабило с 1. лов. н,айрава за вабљење живошиња, gивљачи. 2. 
среgсшво за н,амамљивање живошиња, мамац, мека. 

вабити, вабйм несвр. [гл. им. вабљёње с] 1. мамиши, Йpu.мa
МЈЪиваши живошиње н,арочиШu.м узвицu.ма, речu.ма или н,eKu.м 
вабилом, мамцем: � кокошке, � овце. 2. фиг. а. Йрu.мамљиваШи, 
ЙривлачиШи. б. изазиваши, измамљиваши: � сузе. 3. шаљ. пеј. 
зваши, н,азиваши (н,eKu.м u.мeн,oM) . •  - се шаљ. пеј. зваши се, н,а
зиваши се. 

вабнути, вабнём и вабнути, -нём свр. зовн,уши (живошињу) 
вабом. 

ваВЕщенски, -а, -о који се ogHocu н,а Вавеgење: � црква, � тро
пар. 

Ваведење и ВаВЕщење с ЦРКВ. хришhaн,ски йразн,ик 4. gецем
бра (21 .  н,овембра йо сшаром кален,gару), који се свешкује као 
gaH увођења Боlороgице у храм. 

вавољак, -ољка м лойшица, lруgвица уваљан,а међу йрсши
ма или у усШu.ма. 

вавољити, -йм несвр. [гл. ИМ. вавољёње с] 1. ваљаши залоlај 
у (безубu.м) усшu.ма или lруgвице међу ЙрсШu.ма. 2. lовориши н,е
разlовешн,о, н,еразУМЈЪиво, мрмљаШи. 

Вага ж астр. сазвежђе (cegMo йО pegy) у зоgијаку. 

вага ж (дат. ваги) нем. 1. сйрава за мерење шежин,е: KyћHa �, 
децимална �. 2. зоgијачки зн,ак: рођен у знаку ваге. 3. lu.мHa
сшичка фиlура у којој шело вежбача н,а врашилу u.мa воgора
ван, Йоложај. . водена - либела. децимална - ваlа н,а којој се йle
жин,а apegMeйla мери gесеш йуша лакшu.м йleloM. жива - йlежин,а 
живе живойlиње, жива мера. ставити на вагу йpoцeн,ийlи, apocygu
йlи. чиста - йlежин,а заклан,е и очишhен,е, уређен,е живойlиње. 

вагабундм и вагабунда м и ж (ми. ж) лат. пеј . скишн,ица, йро
йlyвa, Йробисвеш. 

вагабундски, -а, -о који се ogHocu н,а ваlабун,gе, скишн,ички: 
� живот. 

вагабундски ПрИЛ. н,а ваlабун,gски н,ачин" скишн,ички: жи
вети �. 

вагање с 1. f.л. u.м: og ваlаши (се). 2. спорт. ulpa йреlибања йlела. 

вагати, вагам и важём несвр. 1. а. мериши ваlом шежин,у н,е
чеlа. б. фиг. оgмераваши, йроцењиваши, ЙросуђиваШи. 2. u.маШи 
ogpeQeн,y шежин,у, биши шежак, шежиши: � 100 килограма . •  

- се а. мериши своју шежин,у, мериши се. б. фиг. lеlаши се, кла
шиши се у xogy. 

вагаш, -аша м мађ. нар. усек og колских шочкова у раскваше
н,ом йушу; шочковима ушрш колски йуш, коловоз. 

. вагина ж лат. анат. кан,ал који воgи og caoJЪHol gела жен,скоl 
йолн,оl oplaHa go машерице, роgн,ица, усмин,а. 

вагинални, -а, -о који се ogHocu н,а ваlин,у: � секрет. 

вагнути, вагнём и вагнути, -нём свр. 1. а. измериши шежи
н,у ваlом: � жито. б. фиг. оgмериши, йроцен,иши, ЙросуgиШи. 2. 
йоказаши ogpeQeHy шежин,у, биши шежак: � 100 кила. 3. йре
шеlн,уши, н,акрен,уши се, н,аlн,уши се: � на десну страну . •  - се uз
мериши се. 

вагон, -она м енгл. 1. шин,ско возило, железн,ичка или шрам
вајска кола за йушн,ички или шерешн,и саобраhај: путнички �, 
теретни �. 2. мера за количин,у робе која сшан,е у jegaH шереш
н,и ваlон, (обичн,о 1 0. 000 kg). 3. као йрви geo йолусложен,ица у 
зн,ачењу 'ваlон,ски': вагон-цистерна, вагон-ресторан и сл. 

вагонет, -ета м фр. мали ваlон, за шран,сйорш машеријала 
(lрађевин,скоl, pyge и gp.). 

вагонски, -а, -о који се ogHocu н,а ваlон,: � прозор, � точак 

вагончић м geM. og ваlон,. 

вадити, -йм несвр. [гл. ИМ. вађёње с] 1. а. извлачиши, изн,оси
ши, узu.маШи (из н,ечеlа): � нож из корица, � ствари из ормара, 
� мед из кошнице. б. чуйаши, извлачиши, уклањаши (из шела, 
орlан,uзма): � зуб, � крв. в. црйсши, lрабиши н,eKu.м CygOM из gy
бин,е (воgу, Шечн,осШ). г. искойаваши, изlршаши (pygy, кромйир 
и сл.). 2. а. црйсши, узu.маши (као lpaQY): � примере. б. н,аба
вљаши, йрибављаши (зван,ичн,е gокумен,ше): � пасош, � личну 
карту. в. куйоваши н,а билешарн,ици (карше, улазн,ице). 3. укла
њаши, оgсшрањиваши: � мрље. 4. ослобађаши, извлачиши (из 
шешкоl йоложаја): � из затвора, � из шкрипца, � из дугова . •  

- се 1. извлачиши се из йlешкоhа, сйасаваши се. 2. разг. йравgа
ши се, изlовараши се: � се на болест. 3. н,аgокн,ађиваши своју 
шШеШу. . - душу (некоме) мучиши, кињиши (HeKola). - очи (један 
другоме) жесшоко се свађаши, обрачун,аваши се. - рупице йрави
ши украсн,е руйице н,а йлашн,у, Шкан,ин,и. - (за некога) кестење из 
ватре излаlаши се оЙасн,осШu.ма (за gpylola). - флеке 1) чисши
ши флеке, мрље. 2) уклањаши н,езlоgн,е йослеgице н,ечеlа. 

вадичеп м н,айрава којом се ваgе чейови, зайушачи из lрли
ћа боце. 

важан, -жна, -о 1. који u.мa велики зн,ачај, бишн,у улоlу, зн,а
чајан" вреgан,: - поморска лука, � положај . 2. уf.леgан" ушица
јан" цењен,: � личност. 3. који улива йошшовање, озБUJЪан,; сшроl, 
службен,: � израз лица. · (на)правити се «у)чинити се и сл.) -
йреgсшавиши се, йреgсшављаши се као зн,ачајн,а личн,осш, йри
gа(ва)ши себи велики зн,ачај без сшварн,их разлоlа. 

важећи, -а, -ё који још важи, који је н,а сн,ази; йун,оважан,: � 
пропис, � исправа, � новац. 

важити, -йм несвр. [гл. им. важёње с] 1. а. u.маШи важн,осш, 
ушицај, уf.леg, биши ушицајан" важан,. б. (за некога, за нешто, 
као нешто) биши смашран" смашраши се, уживаши н,екакав 
f.лас: � за доброг стручњака, као добар стручњак. 2. а. биши н,а 
.снази (о закон,u.ма и сл.); биши у ойшицају, у уйошреби (о н,овцу 
и сл.). б. вреgеши у йримен,и, йримењиваши се (о йравилима, 
обрасцu.ма за uзрачун,авање чеlа и сл.) . • . важи безл. у pegy је, йри
сшајем, слажем се. 

важно ПРИЛ. 1. (и важно) н,а важан, н,ачин" с важн,u.м изf.ле
gOM, apugajyhu себи велику важн,осш, зн,ачајн,о, озБUJЪн,о: гово
рити �, � се шетати. 2. бишн,о, зн,ачајн,о. - Важно је да сам жив. 

• врло - ир. шо н,ије важн,о, свејеgн,о, н,е мари. 

важност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. вреgн,осш, зн,ачај, улоlа; 
ушицај, моћ: имати велику �, бити од важности. 2. аушоришеш, 
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gосшојансшво; озбиљносш, озбиљан изl.леg: рећи нешто с важно
шћу. 3. (обично у везама: бити у важности, остати у важности 
и сл.) законска cHaia, важеН:Је. 

ваза ж лат. aocyga (обично у.меШнички обликована) за убрано 
цвеnе, воnе или за gекорацију. 

вазм, -зла м лат. а. ист. власшелин aogpeQeH краљу или не
ко.м више.м власшелину и обавезан ga MY go' војну и gp. Йо.моn. б. 
фиг. уойшше онај који се обавезује на йослушносш и aogpeQeH og
нос Йре.ма неко.ме. 

вазалан, -лна, -о који има својсшво вазала Йре.ма неко.ме; 
йошчиН:Јен, aogpeQeH, зависан: � држава, � однос. 

вазмност, -ости ж в. вазалсШво. 

вазалскй, -а, -о који се ogHOCU на вазале, вазалан: � однос, 
� положај. 

вазалство с вазални OgHOC, OgHOC феуgалноi вазала Йре.ма io
caogapy. 

вазда прил. увек, сваigа; нейресшано, сШално. 

ваздан npил. 1. а. цео gaH, Шоко.м целоi gaHa. б. врло gyio; вазgа, 
сшално, неЙресШано. 2. MHoio, Йуно. - Има ваздан проблема. 

ваздашњй и ваздаmњй, -а, -е свакиgаШН:Ји; сваigаШН:Ји, 
сшалан, шрајан, йосшојан: � пријатељство. 

ваздугй, -а, -о (уз именице: дан, ноћ) за појачавање: сав, 
цео, чиШав. 

ваздух м (мн. 0) 1. а. с.меша iасова (азоша и кисеоника), без 
боје и .мириса, коју уgише.мо и која чини 3е.м.љину аill.мосферу. б. 
слобоgан йросшор, йросшрансшво изнаg зе.мЈЬе: дићи се y �, ле
тети кроз �. 2. ошворено ЙОЈЬе, слобоgна apupoga: испаша на сло
бодном ваздуху, изаћи Ha �. 3. фиг. gуховно расйоложеН:Је, gyx, 
.морална аill.мосфера. · дићи, бацити у - срушиши, разориши 
ексЙЛозијо.м. доћи до ваздуха йочеши нор.мално gисаши (након 
apeKuga gucaН:Ja или шешкоnа у gucaН:JY). живети од ваздуха не
.маШи gовоЈЬНО apuxoga, среgсшава за живоШ. зидати (градити) 
куле у ваздухузаносиши се неосшваРЈЬивим жеља.ма. лебдети, ви
сити (бити) у ваздуху каже се за нешшо шшо nе се врло брзо, уско
ро gоiоgиши, збиши (обично о нече.м значајно.м шшо се очекује). 
одлетети у ваздух биши разорен, унишшен ексЙлозијо.м. 

ваздухоплов м авион или нека gpyia лешелица која се креnе 
или лебgи у аill.мосфери. 

ваздухопловац, -вца м (инстр. -вцем) човек који уйравЈЬа ави
оно.м или неко.м gpyiOM леШелицо.м и леши, йлови вазgухо.м, ави
јашичар, йилош; војни обвезник у вазgухоЙЛовсШву. 

ваздухопловнй и ваздухопловнй, -а, -о који се OgHoCU на ва
зgухойловсшво и вазgухойлове: � академија, � техничар, � мотор. 

ваздухопловство с 1. вешшина лешеН:Ја вазgухо.м. 2. вазgу
шни саобраnај: цивилно �. 3. авијација као pog војске. 

ваздуmан, -шна, -о 1. (одр. ваздушнй) а. који се OgHOCU на 
вазgух: � линија, � саобраћај . б. који је og вазgуха: � омотач, � 
струја. в. који је у вези с лечеН:Је.м на чисШо.м вазgуху: � бања. 2. 
в. вазgушасШ. 

ваздуmаст, -а, -о 1. који је као вазgух, лак; йровиgан, йро
зрачан: � хаљина. 2. фиг. а. несшваран, нереалан. б. нежан, 
фин, суЙШилан. 

ваздуmасто прил. лако, йрозрачно; фино, нежно. 

ваЗЕШЙН, -Ина м (ми. 0) зеленкасша или жуnкасша .масШ, йро
извоg gесшилације нафше, која се корисши у .меgицини, коз.ме
шици и као .мазиво у Шехници. 

ваЗЕШЙНСКЙ, -а, -о који се OgHoCU на вазелин: � уље. 

вазица ж ge.м. og ваза. 

Вазнесење с цркв. йравославни йразник йосвеnен Хрисшо
во.м узнесеН:ЈУ на небо, СЙасовgан. 

ваистину прил. збиља, заисша • - у изр. - васкресе (воскресе). 
(код православаца) оgiовор, ошйозgрав оно.ме ко, на Ускрс, каже 
" Хрисшос васкресе (воскресе)". - се роди (код православаца) ogio
вор, ошйозgрав оно.ме ко, на Вожиn, каже "Хрисшос се pogu". 

вај м песн. 1. jag, шуiа, ЙаШН:Ја. 2. узвик бола, шуiе, очајаН:Ја, 
ваЙај. 

вајан, -јна, -о 1. жалосшан, jagaH, кукаван. 2. (одр.) презр. шо
БОЖН:Ји, лажни: � писац, � борац, � пријатељ. 

вајар, -ара м (инстр.-аром И -арем) у.мешник који gлешо.м или 
слично.м алаШко.м ваја, кийар, скулйшор. 

вајарскй, -а, -о који се OgHOCU на ва јаре: � длето, � дело, � 
школа. 

вајарство с у.меШносШ вајаН:Ја, киЙарсШво. 

вајат, -ата м тур. caopegHa зiраgица у gворишшу сеоске купе, 
на.меН:Јена .млаgенцима или за gржаН:Је сЙре.ме, воnа и gp. 

вајати, вајам несвр. gлешо.м или слично.м алаШко.м у.меШнич
ки уобличаваши йласшичне йреg.меше, фиiуре, ликове og шврgй 
.маШеријала (iuaca, l.лине, gрвеша, .мер.мера и gp.). 

вајатић м geM. og вајаШ. 

вајда ж тур. нар. корисш, gобиш; вар. фајда. 

вајзбратна ж нем. бело, кршо .месо gуж кич.ме, обично свиН:Ј
ско; йечеН:Је og шаквоi .меса. 

вајкадаmњй и вајкадашњй: (вајкадањй и вајкадањй), -а, -е 
gавни, gавнаШН:Ји; йрасшари, исконски. 

вајкати се и вајкати се, -ам се несвр. 1. жалиши се, шужи
ши се (на нешШо). 2. йравgаши се шшо нешшо није учиН:Јено ка
ко је Шребало. 

вајно прил. 1. шужно, jagHo, жалосно. 2. шобоже, као бајаiи. 

вакантан и вакантан, -тна, -о лат. йразан, уйраЖН:Јен, неза
узеш, слобоgан: � место. 

ваканција ж лат. арх. йразно, уйраЖН:Јено, слобоgно .месШо у 
служби. 

вакела и вакела ж у изр. (о)читати (некоме) вакелу разг. 
ошшро (у )кориши (HeKoia). 

вакуола ж (обично у мн.) лат. биол. окруl.ла шуйЈЬина, .мехуриn 
у ЙроШоЙЛаз.ми nелије (биЈЬака и јеgноnелијских живоШиН:Ја). 

вакуум м лат. а. йразан, безвазgушни ЙросШор. б. фиг. йра
знина, нишШавило. 

вакуумскй, -а, -о који се OgHOCU на вакуу.м: � простор. 

вакуф м тур . .муслиманско заgужбинско имаН:Је које служи 
верским и ху.маниШарним сврха.ма. 

вакуфскй, -а, -о који се OgHocu на вакуф. 

вакцина ж лат. мед. цейиво сйравЈЬено og ослаБЈЬених .микро
орiаниза.ма или вируса узрочника заразних болесши, pagu за
шшише орiаниз.ма og заразних болесши: � против грипа. 

вакцинација ж мед. цейЈЬеН:Је йрошив заразних болесШи. 

вакцинисати, -ишем (вакцинирати, -инйрам) свр. и несвр. 
gа(ва)ши (неко.ме) вакцину, цейиши: � децу. 8 � се gоби(ја)ши, 
йримиши, йримаши вакцину, цейиши се: � се против грипа. 

вал м (ми. валови и, обично песн., вали) 1. а. узgиiнуши geo 
усшаласане воgене .масе, Шалас. б. оно шшо UЗl.леgа као вал (Ја), 
шшо има шаласасш облик: валови косе. 2. физ. оно шшо се ша
ласасшо iиба, шаласасшо крешаН:Је, ширеН:Је: електромагнетни 
валови, трусни валови. 3. фиг. а. снажно ширеibе ugeja, револу
ционарних и gp. йокреша: � буне. б. уойшше наl.лО ширеН:Је HeKoi 
збиваН:Ја, неке Йојаве. - туристички �. � поскупљења. в. јако, 
снажно осеnаН:Је, расйоложеН:Је: � незадовољства, � оптимизма. 

вала и вала тур . разг. реч ца за йошврђ иваН:Је: заисша, оgисша, 
баш. - Вала нећу то дозволити. 

валентан, -тна, -о хем. (обично као други део сложеница) 
сйособан ga се веже у хе.мијско jegUН:JeН:Je; уп. једновалентан, тро
валентан. 

валентност, -ости ж в. валенција. 

валенција ж лат. 1. хем. својсшво аШо.ма HeKoi xe.мujcKoi еле
.менШа ga се веже с оgређеним броје.м аШо.ма gpyiux хе.мијских 
еле.менаШа (изражено броје.м који йоказује са колико се аШо.ма 
воgоника веже аШо.м gpyioi xe.мujcKoi еле.менШа). 2. ЛИНГВ. број и 
врсша веза које синшаксички еле.менШи Moiy усйосшавиши .ме
ђу собо.м. 
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валериј ана ж 1 .  бат. pog зеЈЬасйlих или йолужбунасйlих би
ЈЬака Valeriana из ф. Valerinaceae, чија је најважнија вpcйla 
ogOJbeH V. officinalis, чији корен саgржи сйецијално УЈЬе које ge
лује умирујуnе на нервни cиcйleM. 2. фарм. йlечни лек, йlиHKйly
ра сйравЈЬена og корена валеријане (1), која се gaje y каЙЈЬицама 
као сеgайlив. 

валеријански, -а, -о који се OgHOCU на валеријану: валери-
јанске капљице. 

валидан, -дна, -о лат. правн. йуноважан, важеnи. 

валидност, -ости ж cвojCйlвo oHoia шйlо је валиgно. 

валија м (ми. ж) тур. ист. сулйlанов намесник, iувернер йокра
јине (вилајейlа) у Турском цapcйlвy. 

вiшијски, -а, -о који се OgHOCU на валије, који upuuaga вали-
јама. 

валић, -а и валић, -ића м geм. og вал. 

вални, -а, -о в. йlаласни: - дужина. 

валобран м пом. 1. насий у мору који брани, шйlийlи луку og 
великих валова. 2. oipaga на йрамцу броgа која шйlийlи йалубу 
og валова. 

валов, -ова м мађ. 1. gрвено или камено Kopийlo за храњење и 
йојење gOManuX живойlиња, обично свиња. 2. геогр. Kopийlacйla 
gолина. 

валовит, -а, -о 1. који има MHOio валова, йlаласа, ogH. који 
има велике валове, усйlаласан, узбуркан, уз би бан: - море, - ре
ка. 2. који има облик, изIлеg вала, йlаласасйl: - коса, - земљи
ште, - зараван. 3. који се iиба, креnе, шири као вал, йlаласав: -
коло. 

валовито прил. као вал, йlаласасйlо. 

валовитост, -ости ж особина, изIлеg oHoia шйlо је валовийlо. 

валоризација ж лат. оgређивање, йроцењивање вреgносйlи, 
вреgновање (робе, имовине, paga и gp.): - основних и обртних 
средстава. 

валоризацијски и в�шоразицони, -а, -о који се OgHOCU на 
валоризацију: - фактор. 

ваЛОРИЗ0вати, -зујём (валоризирати, -изйрам) свр. и несвр. 
1. (из)вршийlи валоризацију. 2. йoвиcи(вa)йlи вреgносйl или це
ну робе, йpoцeHийlи, йpoцeњивaйlи с веnом вреgношnу. 

валс м фр. в. валцер. 

валута ж итал. фИНо 1. берзанска вреgносйl новца у oййlицajy 
у OgHOCY на cйlpaHи новац; скуй законских йройиса којима се ре
iулише новчани йройис у jegHoj зеМЈЬи. 2. ефекйlивни новац, 
обично cйlpaHи. . променљива - новац којем вреgносйl није 
сйlална. здрава (чврста) - новац коме се вреgносйl не мења. 

валутак, -тка м мањи (морским или речним валовима) зао
БЈЬен и уIлачан камен, облуйlак. 

валутација ж 1. йроцена и ознака вреgносйlи. 2. уйлайlа ва
луйlе, новца на рачун. 

валутица ж в. валуйlак. 

вiшутни, -а, -о који се OgHOCU на валуйlу: - папир, - промет, 
- питање. 

валцер м нем. oKpeйlHa uipa у йlрочейlврйlинском йlaKйly; му
зичка комйозиција за йly uipy: играти -, свирати -. 

ваљак; -љка м (ми. ваљци, ген. ваљака) 1. мат. ieoMeйlpujcKo 
йlело оiраничено gвема кружним основама и цилинgричним 
омойlачем, цилинgар. 2. upegMeйl ваљкаСйlоi, цилинgричноi об
лика: - за тесто. а. gебела облица за йремешйlање йlешких upeg
Meйla. б. земљораgничко оруђе за йоравнавање узоране земље. в. 
йlешка масивна мейlална или бейlонска найрава за йоравнава
ње и набијање земље, ШЈЬунка и сл. (йри изiраgњи йУйlева): пар
ни - . г. вaљKacйlи geo разних сйрава, машина за млевење, iње
чење и gp. 3. фиг. оно шйlо Hacйlyйa с великом cHaioM, силовийlо 
савлађујуnu сваки oйlЙop. 

ваљалица ж а. в. ваљарица. б. млайl, маљ који ygapa у сук
но йриликом ваљања. 

ваљан, -ана, -о 1. који ЙОйlйуно заgовОЈЬава, uoiogaH за уйо
йlребу, gобар, вреgан; вpcйlaH: - роба, - војник. 2. а. моралан, че
cйlийl, йошйlен, врли: - човек б. сйреман, сйособан, вешйl; вреgан, 
маРЈЬив: - трговац, - васпитач, - радник. 3. правн. йуноважан, 
законийl, валиgан: - меница, - уговор. 

ваљано прил. 1. како ваља, као шйlо йlреба, gобро: - радити. 
2. правн. йуноважно, вероgОСйlојно: - сведочити. 

ваљаност, -ости ж особина oHoia који је ваљан, oHoia иcйlo је 
ваљано. 1. gобар квалийlейl, вреgносйl: - земљишта, - књижев
ног дела. 2. а. моралносйl, чесйlийlосйl, Йошйlење. б. cйpeмHocйl, 
сйособносйl, вешйlина; вреgноnа, MapJbивocйl. 3. правн. йунова
ЖНОСйl, законийlосйl. 

ваљаоница и ваљаоница ж 1. фабрика или раgионица за 
ваљање мейlала: - бакра, - бешавних цеви. 2. в. ваљарица. 

ваљаоничар и ваљаоничар м 1. pagHUK у ваљаоници. 2. в. 
ваљар. 

ваљаонички и ваљаонички, -а, -о који се OgHocu на ваљао
ницу. 

ваљар, -ара м власник или руковалац ваљарице. 

ваљарица ж ручно или машинско йocйlpojeњe за ваљање сук
на и gp. йlKaHиHa; зiраgа или йpocйlopиja у којој је смешйlено йlo 
Йocйlpojeњe. 

ваљарски, -а, -о који се OgHOCU на ваљаре и ваљарице: - по
сао, - млат. 

ваљарство с ваљарска вешйlина, ваљарски занайl. 

ваљати, ваљам несвр. (нешто) 1. а. йомерайlи, йOKpeйlaйlи 
йpeвpйlaњeм, oKpeйlaњeM (обле, вaљKacйle upegMeйle), KoйlpJba
йlи, Koйlypaйlи: - кладе, - буре. б. Hocийlи, йойlискивайlи, iypa
йlи великом cHaioM (обично о воgи или вeйlpy): - песак, - грање, 
- облаке. в. с найором и йlPOMO йOKpeйlaйlи: - језик Gезиком). 2. 
а. набијайlи и paвHaйlи ваљком (земљу, OgH. оно шйlо је у њу йо
сејано). б. набијайlи, млайlийlи сйlуйом, cйlyйaйlи (сукно, вуну, 
gлаку и сл.). в. йpийlиCKajynи ваљком йlaњийlи, cйlaњивaйlи, об
ликовайlи (мейlал и gp.): - бакар, - у плочице, - тесто. 3. месе
nи gавайlи (нечему) вaљKacйl, обао облик: - кнедле, - лоптице. 
4. фиг. iоворийlи без размиШЈЬања, луйейlайlи: - глупости. 5. mа
тр. йlрiовайlи нечим: - робу . •  - се 1. а. лежеnи KoйlpJbaйlи се, 
йpeвpйlaйlи се. б. фиг. пеј. cйlyйaйlи у сексуални OgHOC; йровоgийlи 
блуg, блуgничийlи. 2. Kpeйlaйlи се силовийlо, у великој количини, 
маси, Hagupaйlu (о воgи, облацима, маIли, маси Jbygu и сл.); йla
ласайlи се, колебайlи се (о мору, морским йlаласима). б. слива
йlи се, йlenи у кайима (о сузама). в. фиг. наилазийlи, Hacйlyйaйlи, 
gолазийlи; йlenи, низайlи се (о временским йојмовима, круйни
јим gоiађајима, Йојавама). г. йlешко, сйоро се Kpeйlaйlи. · - се 
иза брда йриближавайlи се неминовно, cйpeмaйlи се (о некој не
вОЈЬи, злу). - се од смеха cмejaйlи се јако, необузgано, йpeвиjaйlи 
се og смеха. 

ваљати, -ам несвр. 1. а. бийlи gобар за УЙОйlребу, служийlи 
корисно: - за обраду. б. разг. бийlи у gобром зgравсйlвеном, фи
зичком cйlaњy. - Данас ништа не ваљам. в. бийlи вреgан, има
йlи' вреgносйl,. вреgейlи. г. безл. (обично одрично) бийlи у склаgу 
с обичајима, оgiоварайlи обичајима, уобичајеним мерилима. -
Не ваља псовати. 2. бийlи og Kopиcйlи, йомаiайlи (некоме). - За 
назеб ваља скувати добар чај. 3. безл. Haмeйlaйlи се као йoйlpe
ба, йlребаши, бийlи ЙОйlребно. - Ваља набавити огрев за зиму. 
• не ваља ти посао лоше раgиш, ЙосйlуЙаш. то ти ваља йlo си go
бро рекао. не - ни богу ни људима бийlи у лошем cйlaњy, не бийlи 
ни за шйlа. 

ваљда и ваљда речца за изрицање ойравgане, upupogHe 
, йрейlйосйlавке, yвepeHocйlи у нешйlо: вepoвaйlHO, йо свој йрили
ци; свакако. - Ваљда ће доћи. 

Ваљевац, -ёвца м cйlaHoвHиK ipaga Ваљева; онај који је йоре
клом из Ваљева. 

Ваљевка ж (дат.-ки; ген. мн.-кй) cйlaHoвHицa ipaga Ваљева; 
она која је йореклом из Ваљева. 

ваљкаст, -а, -о који има облик ваљка, цилинgра, цилинgри
чан: - суд, - облик. 

ваљкасто Прил. у облику ваљка, обло: - заобљен. 
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ваљкати (се) и ваљуцкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значе
њу: вd.тьаШи (се). 

ваљушак, -шка м а. (обично у мн.) кув. обао KOMaguh уваља
на шесша који се кува или йржи за јело. б. уойшше обао мањи 
KOMag неке масе. 

ваљушкаст, -а, -о који је као ваљушак, обао, окруiласШ. 

ваљуmкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: вd.тьаШи (се). 

ваљуmчић м geм. og ваљушак. 

ваљчић м geм. og ваљак. 

вамп м енгл. (и у полусложеници: вамп-жена ж) веома лейа, 
изазовна, фашална, geMoHcKa жена. 

вампйр, -ира м (инстр. -иром) 1. а. йо HapogHoM веровању мр
швац који Hohy усшаје из r,роба, gави JЬyge и сише им крв. б. фиг. 
особа која искоришhава gpyie, крвоЙија. 2. зоол. врсша шишми
ша Vampyrus spectrum. 

вампирина ж ay'iм. и Йеј. og вамЙир. 

вамшiрити се, вампйрйм се несвр. [гл. им. вампИрење С] йре
швараши се у вамйира, йосшајаши вамЙир. 

вампирица и вампйрка ж празн. жена вамЙир. 

вампировати, -рујем несвр. биши вамйир; фиг. йонашаши се, 
gеловаши као вамЙир. 

вампйрскй, -а, -о који се OgHocu на вамйире, који је као у 
вамйира: � поглед, � изглед. 

вампйрски прил. на вамйирски начин, као вамйир: изгле
дати �. 

ван и ван прил. (уп. вани) 1. (уз глаголе који означавају кре
тање) а. изван iраница оgређеноi йросшора, наЙОЈЬе (изван Kyhe, 
у ЙОЈЬе, на улицу, на ошворени йросшор): изаћи �, погледати �. 
б. изван cpegUHe у којој се неко налази, ige pagu и СЛ.: избацити 
� (из партије, школе и сл.). в. У иносшрансшво: послати � (на 
усавршавање). 2. (у служби узвика) ошшра зайовесш некоме ga 
oge: наЙОЈЬе! 

ван предл. (с ген.) изван (iраница, оквира нечеiа): изаћи � 
града, родити дете � брака. · - себе (бити) нейрисебан, избезу
МЈЬен. - (сваке) сумље, - (сваког) спора неосйорно, несумњиво, без 
сумње, свакако, CUiYPHO. - памети неразумно, неразбориШо. 

ван- йрви geo йриgевских сложени ца који означава ga је не
шшо ван, изван oHoia шшо значи йриgев: ванармијски, ванзе
маљски, ванпартијски, вансезонски итд. 

ванадијум (ван3.дйј, -ија) м хем. хемијски елеменаш М, швр
gu свеiilлосиви мешал који се уйошреБЈЬава за ойлемењивање че
лика. 

ванблоковскй, -а, -о пол. који је изван војнойолишичких бло
кова: � држава, � политика. 

ванболничкй, -а, -о који се врши, извоgи ван болнице: � ле
чење. 

ванбрачан, -чна, -о који је рођен ван законишоi брака; који 
није озакоњен браком: � дете; � веза. 

ванбрачно прил. ван законийlоi брака, брачне везе: живети �. 

ванбрачност, -ости ж сшање ван брака, брачне везе. 

ванбродскй (ванбродскй), -а, -о у изр. - мотор мошор сйојен 
с врешеном и йройелером у йреносиви аiреiаш (обично у зашво
реном куhишшу), који се учвршhује на крми броgа. 

ванвремен, -а, -о в. ванвременски. 

ванвременост, -ости ж фил. оgсусйlво условЈЬеносши време
ном, ванвременско йосшојање, еiзисШирање. 

ванвременскй, -а, -о који је изван времена, који није везан 
за оgређено време. 

вангла ж (ген. ми. ванглй) нем. овеhа бокасша кухињска йосу-
ga за мешење шесша и йрање Йосуђа. 

. 

вандал, -ала м (обично у мн.) човек склон насилничком йо
нашању, разбијању, рушењу, gивЈЬачком унишшавању кулшур
но-исшоријских вреgносши, сйоменика и сл. (йрема iepMaHcKoM 
йлемену Ванgалима). 

вандализам, -зма м немилосрgно, gивЈЬачко йусшошење, ра
зарање, унишшавање кулшурно-исшоријских сЙоменика. 

вандалскй и вандалскй, -а, -о који се OgHOCU на ванgале, 
својсшвен ванgалима, gивЈЬачки: � поступак 

вандалски и вандалски прил. на ванgалски начин, gивЈЬач-
ки: � поступати. 

вандалство с в. ванgализам. 

ваневропскй, -а, -о који је изван Евройе: ваневропске земље. 

ванземаљац, -љца м шобожњи (?) сшановник неке йланеше 
изван Земље. 

ванземаљскй, -а, -о неземаљски, несшваран, HeapupogaH, 
нашйрироgан: � појава. 

вани и вани прил. рег. (уп. ван) (обично уз глаголе који озна
чавају мировање) 1. на ЙОЈЬУ , изван Kyhe, на улици, на ошворе
ном ЙросШору. - Вани је падала киша. 2. у иносШрансШву. - Он 
ради негде вани. 

ванила и ванйлија ж шп. бот. шройска БUJЬка йењачица Va
ni1la planifolia из ф. Orchidaceae, која се iaju збоi MUPUCHOi йло
ga, који се уйошреБЈЬава као зачин; йлоg ше биЈЬке. 

ванилйн, -Ива м (ми. 0) аромашична машерија из ванилиноi 
йлоgа која се уйошреБЈЬава у йроизвоgњи слаШкиша. • - шећер 
сишан аромашичан йрах gобијен из ванилиноi ЙЛоgа. 

ванилин, -а, -о који се OgHOCU на ванилу: � плод, ванилине 
шипке. 

ванинституционалан, -лна, -о који се оgвија, врши ван зва
ничних инсШиШуција. 

ванкласнй, -а, -о који је изван gрушшвених класа, који нема 
класно обележје: � борба, � идеологија. 

ванматерични и ванматеричнй, -а, -о мед. који се gоiађа 
ван машерице: � зачеће, � трудноћа. 

ваннаставнй и ваннаставнй, -а, -о који је изван оквира ре
gовне насшаве: ваннаставне активности. 

ванпансионскй, -а, -о који се осшварује ван aaHcuoHcKOi 
аранжмана: � смештај, � потрошња. 

ванпарничнй (ванпарничкй), -а, -о правн. који је ван окви
ра вођења йарнице: � поступак 

ванпартијац, -јца м пол. а. онај који не apuaaga HujegHoj йар
шији, сШранци. б. ист. онај који није члан комунисшичке йар
шије. 

ванпартйјскй, -а, -о пол. који не apuaaga HujegHoj йолишич
кој йаршији, вансШраначки. 

ванприродан, -дна, -о а. којије изван оквира apupogHoi, ко
ји не apuaaga apupogu, који не йоgлеже apupOgHUM законима, 
HeapupogaH: � моћ, � појава. б. нашчовечански, HagJЬygcKU: � 
жртва. 

ванпросторан, -орна, -о који није условЈЬен йросшором, ко
ји је изван ушицаја ЙросШора. 

ванразреднй, -а, -о који се оgвија ван разреgа, ван школе. 

ванредан и ванредан, -дна, -о 1. који је из�ан оквира нор
малноi, уобичајеноi pega, йлана, apoipaмa, pacaopega и СЛ., ко
ји није реgован: � скупштина, � заседање, � мера, � студент. 2. 
разг. а. особиш, необичан, изузешан: � појава. б. изврсшан, из
ванреgан, оgличан: � плесач. в. веома велики, oipoMaH: � брзина, 
� снага, � богатство. · ванредни професор йрофесор универзише
ша йо paHiy нижи og реgовноi. 

ванредно и ванредно ПРИЛ. 1. изван нормалноi pega, йрави
ла; нереgовно: � заседати; � студирати. 2. разг. особишо, нарочи
шо, изузешно; у ванреgној, великој мери, изванреgно: � се исти
цати, � висок, � леп, � добар. 

ванредност и ванредност, -ости ж особина и сшање oHoia 
шшо је ванреgно. 1. ванреgно, нереgовно сшање: � стања, � при- . 
лика. 2. изванреgносш, изузешносш, необичносш, особийlосШ. 

вансазнајнй, -а, -о фил. који је неgосшуйан сазнању, HegoKY
чи в: � стварност, � свет, � појава. 
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вансезона ж вре.ме, aepuog ван сезоне, Kag није сезона: од
мор у вансезони. 

вансезонскй, -а, -о који се ogHoCU на вансезону, који није ве
зан за сезону: вансезонски радови, � распродаја. 

вансерйјскй, -а, -о који није серијски (обичан, illииски), ио
се бан у иозийlивно.м смислу, изванреgан: � песник, � производ, 
� књига. 

вiшстечајнй, -а, -о који је изван сйlечаја: � поравнање. 

ванстраначкй, -а, -о који је изван иолийlичких cйlpaHaKa, 
ваниаРillијски: � кандидат. 

ванmколскй и ванmколскй, -а, -о који је изван школе, ко
ји није у оквиру gелайlносillи школе: � рад, � време, ваншколске 
активности. 

вањскй, -а, -о в. сиољни; уп. спољаmњи. 

вањскополитичкй, -а, -о рег. в. сиољноиолийlички. 

вањmтина ж рег. в. сиољашносйl. 

вапај м а. израз великоl, љуgскоl, бола, очаја, очајничке .мол
бе за aoMoh; крик, јаук: � бола, гласни �, очајни �. б. велика 
жуgња за нечим: � за слободом. 

вапајнй, -а, -о који је иун ваиаја; ваиијуhи. 

Щlпёћй, вапијућй и вапијућй, -а, -е који ваии(је); који иза
зива ваиај; који изражава ваиај: � глас. • глас вапијућег (вапе
ћег) у пустиљи узалуgна .молба и иозив за aoMoh. 

вапити, -Им и -ијем и вапити, -ијем несвр. 1. а. ваиајима из
ражавайlи бол, очај; ваиајима иреклињайlи, .молийlи за aoMoh 
некоl,а; ocehaйlu очајничку жељу, чежњу за нечим, јако чезну
йlи: � за милост; � за осветом. 2. фиг. (за неким, нечим) ocehaйlu, 
имaйlи велику иОйlребу (за неким, нечим), јако, неоgложно изи
cKивaйlи, йlребайlи (нешйlо). - Привреда вапи за стручњацима. 

вапн- (нпр. вапнар, вапнен, вапненац, вапно и сл.) в. креч(-). 

вапоризатор м фр. иу.миица за расиршивање illечносйlи у 
сиillне каиљице, иу.миица за .мирисе. 

вапоризација ж лат. 1. иpeйlвapaњe йlечносillи у иару, исиа
равање. 2. мед. заусillављање крварења на'iлим заl,ревање.м ио
Mohy иаре. 

вар м .месillо на ко.ме је нешйlо заварено (сиојено заварива
њем): задебљање на вару. 

варав(-) в. варљив(-). 

варалица ж 1. (и, ређе, м; мн. ж) особа која вара, об.мањује. 2. 
риб . .мала .мейlална наирава за иецање риба. 3. цуцла коју geйle 
сиса наиразно. 

вараличкй, -а, -о. који се OgHOCU на варалице, својСillвен ва
ралица.ма, иревараНillски; уп. варалица (1). 

варалички прил. као варалице, на иревару; уп. варалица (1). 

варати, -ам несвр. 1. gовоgийlи у заблуgу, об.мањивайlи; зава
paвaйlи: � дете. 2. вршийlи .майlеријалну иревару на шillейlу gpy-
1,01,а, иоgваљивайlи; не ириgржаваillи се иравила иl,ре: � на мери; 
� на картама. 3. бийlи неверан у љубави или браку. 8 � се иоl,ре
шно cyguйlu о нечему, биши у заблуgи, заваравайlи се. 

варваризам, -зма м грч. 1. лингв. И књиж. cйlpaHa реч или из
раз уиоillребљен y.мecйlo боље goMahe речи или израза. 2. в. ва р
вapcйlвo (1). 

варваризирати, -изйрам и варваризовати, -зујем свр. и не
свр. (у)чинийlи (некоl,а) варварино.м; gа(ва)йlи нечему варварско 
обележје. 8 "'" се иocйla(ja)йlи варварин. 

варварин и варварин м (ми. -ри) ГрЧ. 1. apuaagHUK нециви
лизованих, неиросвеhених Hapogci; некулillуран, иpocйl човек, gu
вљак, l,ру би јан , 2. ист. cйlpaHaц, illуђинац (за Сillаре Грке и Ри
мљане). 

варварка и варварка ж (даЋ -ки, ген. -кй) женска особа вар
варин. 

варварскй и варварскй, -а, -о који се OgHOCU на варваре; gu
вљачки, суров, l,руб: � поступак 

.варварски и варварски ПРИЛ. на варварски начzm, gивљач
ки, сурово, l,рубо: � поступати. 

варварство с 1. варварско иocйlyиaњe, l,рубосйl, суровосш, gu
вЈЬаШйlво; необразованосйl, некулйlура. 2. ист. gpyl,u велики aepuog 
у развийlку ирвобийlНОl, љуgскоl, gрушillва, ирвобийlне зајеgнице 
(ире наСillанка класноl, gрушйlва). 

вардарац, -рца м хлаgан северни вeйlap који gува gолино.м 
Bapgapa. 

варенйк, -ика м нар. ирокувано вруhе алкохолно auhe (вино 
или ракија). 

вареника ж нар. 1. варено (или illек ио.музено) .млеко. 2. в. ва
реник. 

варёње с 1. 'iл. им. og вapийlи (се). 2. иробава: имати добро �, 
имати рђаво �. 

варйво с кувано иоврhе, јело og куваноl, иоврhа. 

варијабила ж разг. иро.менљиви geo илайlе. 

варијабйлан, -лна, -о лат. који се .мења, који није сйlалан, 
иро.менљив, несйlалан: � величина. 

варијабилитёт, -ета м в. варијабилносйl. 

варијабилност, -ости ж особина оноl,а шйlо је варијабилно, 
иpo.мeнљивocйl. 

варијабла ж (ген. МН. -лй) фр. мат. иро.менљива величина неке 
функције. 

варијанта ж (ген. МН. -ната и -нтй) лат. apegMeйl или иојава, 
облик који се у нечему разликује og основноl" нор.малноl" OgH. ир
вобийlНоl, йlииa; jegaH og облика у којима се јавља иСillи основни 
саgржај: биолошка �, језичка �, � народне песме, шаховска �. 

варијантнй, -а, -о који се јавља у gве или више вapиjaHйlи, 
разнолик: � облик. 

варијантност, -ости ж особина оноl,а шйlо је варијаНillНО, ра
зноликосйl. 

варијација ж лат. 1. оgсйlуиање og основне, ирвобийlне йleмe, 
саgржаја, облика, иро.мена, из.мена основноl, лика, облика; вари
jaHйla: � на исту тему. 2. муз. рийl.мичка, .мелоgијска или хар.мо
нијска иро.мена jegHe йleмe. 3. мат. иep.мyйlaциja неке ко.мбина
ције у ко.мбинайlорици. 

варијационй, -а, -о који се OgHOCU на варијацију. 

варијетё -теа м вpcйla иозоришйlа с разнолики.м, .мешови
йlим забавним ироl,ра.мо.м (.музичким, илесним, арillисйlичким, 
ко.мичним и сл.); HohHU локал с йlaKвим ироl,ра.мо.м. 

варијетёт, -ета м нем. а. биол.јеgинка, OgH. cKyajegUHKU биљ
не или живоillињске вpcйle које се og осйlалих разликују ио jegHoj 
или више небиillних особина и иоgврсйlа. б. иоgврсйlа .минерала: 
� опала. в. aogl,pyaa, иоgврсйlа уоишillе. 

варијетётскй, -а, -о који се OgHocu на вapиjeйle. 

варијетётски на начин уобичајен у вapиjeйley, као у вapиjeйley. 

вариколог м лекар сиецијалисillа за вариколоl,ију. 

варикологија ж мед. l,рана, облаСйl .меgицине која се бави ис-
иишивањем u лечењем болесйlи крвних суgова. 

варилац, -иоца м онај који вари, заварује .мейlале, завари-
вач. 

варилачкй, -а, -о који се OgHOCU на вариоце: � занат. 

вариола и вариола ж лат. мед. в. велике боl,иње (aog боl,иње). 

варирати, варйрам несвр. 1. jaвљaйlи се у различиillи.м об-
лицима, виgовима, разликоваillи се. 2. (нешто) .мeњaйlи облике 
(нечеl,а): "'" стил, � тему. 

варити, варИм несвр. (нешто) 1. заl,ревањем gовоgийlи go кљу
чања и оgржавайlи кључање, куваillи; иpииpeмaйlи, 1,0йlовиillи 
(јело) кувањем: � млеко, � кашу. 2. ирерађиваillи храну, ироба
вљaйlи (о ЈК:елуцу, oрl,анима за варење). 3. cиajaйlи (.мейlале, .ме
illалне gелове) aoMohy ила.мена, завариваillи. 8 "'" се Kyвaйlи се. 

варИчеле и варичеле ж МН. лат. мед. в. воgене (среgње) боl,иње 
(aog боl,иње). 

варјача ж илuhа кашика, обично gрвена, за .мешање ири ку
вању. 
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варка ж (дат. варци; ген. ми. варкй) 1. об.мана чула која сшва
ра нешачну, лажну йреgсшаву, ушисак о нече.му, лажна apeg
сшава о нечему, заблуgа, илузија, йривиg; оЙсена. 2. йревара, об
.мана. . оптичка - йојава Kaga неко виgи неке ogHoce на слици 
gрукчије Helo шшо су у сШвари. 

варкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: вараши (се). 

варљивI, -а, -о 1. који вара, заварава, који gовоgи у заблуgу; 
йривиgан, несшваран: � сунце, � пролеће, � време, � нада, � 
успех, � илузија. 2. који се служи об.манама, йреварама; ла
жљив, Йpeвpi1l.Тbив. 

варљив2, -а, -о а. који се лако вари, кува. б. в. сваРЈЬив. 

варљивац, -йвца м онај који вара, лаже, варалица. 

варљивица ж она која вара, лаже, варалица. 

варљиво прил. йривиgно, нейоузgано; лажно. 

варљивостI, -ости ж 1. особина oHola шшо је ваРЈЬиво, йри
виgносш, нейоузgаносш. 2. особина oHola који је ваРЈЬив, лажљи
восш, Йреврi1l.ТbивосШ. 

варљивост2, -ости ж 1. особина oHola шшо се лако вари, ку-
ва. 2. в. сваРЈЬивосШ. 

вармеђа ж мађ. ист. жуЙанија. 

вармећки, -а, -о који се OgHOCU на вар.међу. 

варница ж 1. усијана чесшица .маШерије која искаче из ва
шре, ycujaHol .ме шала или из Йреg.меШа йосле уgарца о нешшо 
шврgо, искра. 2. ел. крашкошрајна блешшава свеt1lлосш која на
сшаје йри елекШрично.м Йражњењу. 3. фиг. а. севање apeg очu.ма 
og jaKol уgарца йо "iлави, свеt1lлаци. б. блесак, сјај очију, живосш 
у Йоlлеgу. 4. фиг. изненаgна и необична .манифесШација у.мно
сши, gуховишосши, необична ошШроу.мна ugeja, .мисао. 5. фиг. 
врло жива, Ше.мЙераменШна, вашрена особа. 

варничав, -а, -о 1. који сийа, баца варнице. 2. фиг. gуховиш, 
gосеi1l.Тbив, ошШроу.ман: � дух. 

варничаво прил. 1. cuaajyhu варнице, искричаво. 2. фиг. gyxo
вишо, gосеi1l.Тbиво. 

варничавост, -ости ж особина oHola шшо је варничаво. 

варничаст, -а, -о који има облик, иЗlлеg варница, сличан 
варници, варницама. 

варничити, -чйм несвр. [гл. ИМ. варничёње с] бацаши, сийаши 
варнице. 

варничица ж geм. og варница. 

варнични, -а, -о који се OgHoCU на варнице. 

варнути, -нём свр. 1 . .мало ЙревариШи. 2 . .мало завариши 
(нЙр. найукли аусЙух). 

варош ж (инстр. -и (-ју» мађ. 1. веhе насеље, 'ipag. 2. фиг. сша
новници lpaga, lpagcKo сШановнишШво. 

варошанин и варошанин м (мн. -ани) сшановник вароши, 
'iрађанин. 

варошанка и варошанка ж (дат. -ки, ген. МН. -кй) сшановни
ца вароши, lрађанка. 

варошица ж geм. og варош, .мала варош. 

варошки и варошки, -а, -о који се OgHOCU на варош, lpag
ски: � кућа, � становништво. 

варошки и варошки ПРИЛ. на варошки начин, као вароша
ни: oдeBeH �, � се изражавати. • по - на варошки начин, варошки: 
одевен ПО �. 

варошче и варошче, -ета с (мн. 0; зб. им. варошчад и варо
шчад ж) варошко gеше, .млаg варошанин. 

васељена ж СТКЊ. в. васиона. 

васељенски, -а, -о 1. в. васионски. 2. ЦРКВ. који се OgHOCU на 
целу йравославну цркву, ойшшейравославнu: � црква, � патри
јарх, � сабор. 

василица ж етн. колач који се йо обичају .меси на Василијев
gaH (Мали Божиh). 

васиљак, -љка м бот. зељасша биљка из poga различка Cen
taurea јасеа из ф. Compositae, која расше aopeg жиШа. 

васиона и васиона ж (вок. -но) све.мирски йросшор са свим 
небеским шелима у ње.му, свемир, космос. 

васиони и васиони, -а, -о в. васионски. 

васионски и васионски, -а, -0 1. који се OgHOCU на васиону, 
свемирски: � простор, � тело. 2. в. васеЈЬенски (2). 

васколик, -а, -о в. свеколик. 

Васкрс м СТКЊ. 1. најзначајнији хришhански йразник који се 
слави као gaH ХрисшовОl васкрсења, YCKpcHyha, Ускрс. 2. (вас
крс) васкрсење, YCKpcHyhe, ускрс; фиг. ослобођење; apeaopog, обно
ва, йроцваш: � српске државе. 

васкрсавати, -рсавам несвр. 1. враhаши се йоново у живоi1l, 
усшајаши из .мрШвих. 2. а. йоново се јавЈЬаши, оживЈЬаваШи. б. 
јавЈЬаши се йоново у сеhању, искрсаваШи. 3. а. (некога) йоguза
ши (HeKola) из .мрШвих, враhаши (HeKola) у живоШ. б. увоgиши 
йоново у уйошребу: � старе речи. 4. фиг. ослобађаши; gовоgиши 
go apeaopoga. 

васкрсење с в. васкрс. 

васкрсни, -а, -о 1. који се OgHoCU на Васкрс, ускршњи. 2. ко-
ји се OgHocu на васкрс, на apeaopog: � дан. 

васкрснути, -нём свр. в. ускрснуШи. 

васкрснуће с в. васкрс. 

васкршњи, -а, -ё в.  васкрсни. 

васкуларнй, -а, -о лат. биол. и мед. који се OgHoCU на крвне су
gове; који је йун крвних суgова: � систем. 

васпитавати, -Итавам несвр. 1. (некога) а. йлански развија
ши нечије .моралне, у.мне и физичке сйособносши, Йо.маlаШи не
ко.ме ga се свесшрано (.морално, gуховно и физички) развије, og
lајаши: � децу, � омладину. б. учиши (HeKola) нечему, сшвара
ши (KOg HeKola) неко убеђење; узgизаши: � ПОЛИТИЧКИ. 2. разви
јаши, усавршаваши (неко својсшво, врлину): � музички укус . •  

- се развијаши KOg себе неке особине, врлине: � се по угледу на 
некога. 

васпиталиште и васпиталиште с васйишни завоg, школа. 

васпитан, -а, -о који се YJbygHO, учшиво йонаша, YJbygaH, уч
шив: - младић. 

васпитаник, -Ика м онај KOla неко васйишава, ЙиШо.мац, уче-
ник. 

васпитаница ж она коју неко васйишава, ЙиШо.мица, ученица. 

васпитано ПРИЛ. YJbygHO, учШиво. 

васпитаност, -ости ж особина oHola који је васйишан, YJbyg
но йонашање, YJbygHOCi1l, учШивосШ. 

васпитање с резулшаш васйишавања, васйишаносш: лепо 
�, ружно �. 

васпитати, васпйтам СВр. и несвр. 1. (некога) а. йлански раз
ви(ја)ши нечије .моралне, у.мне и физичке сйособносши, aoMohu, 
Йо.маlаШи неко.ме ga се свесшрано (.морално, gуховно и физич
ки) развије, оglојиши, оglајаши: � децу, - омладину. б. (на)учи
ши (HeKola) нечему, сшвориши, сшвараши (KOg 1ieKo'ia) неко убе
ђење, узgиhи, узgизаши: - политички. 2. разви(ја)ши, усаврши
ши, усавршаваши (неко својсшво, врлину): - укус за нешто . •  -
се разви(ја)ши KOg себе йозишивне .моралне и gуховне особине, 
(на)учиши се, оglојиши се, оglајаши се. 

васпитач, -ача м (вок. васпитачу, инстр. -ачем) онај који неко
la васйишава, oglaja, који воgи бриlУ око нечијеl васйишања, og
loja, оg'iојиШељ. 

васпитачица ж женска особа васйишач, оg'iојиШеЈЬица. 

васпитачки, -а, -о који се OgHoCU на васйишаче, на васйиша
ње, оg'iојишеЈЬски: - рад, � дужност. 

васпитни, -а, -о који се OgHOCU на васйишање; који служи, . 
gOapUHOCU васйишању: � завод, � установа, - средство, � мера, 
� paд. 

васпитно ПРИЛ. на начин који васuишава, йоучава, йоучно, 
OglOjHO: деловати �. 



ВАСПИТНО СТ - ВАШ 125 

васпитност, -ости ж особш-ta 01юiа шшо gелује васuишно, вас-
uишно, uоучно gејсшво, васuишни уШицај. 

васпоставити, -Им свр. в.  усUосШавиШи. 

васпостављати, -ам несвр. в. усUосШављаШи. 

васцео, -ела, -о јек. васцио, -ијела, -о сав, цео, целокуuан (у 
uојачаном значењу): � свет. 

ват м (ген. ми. ватй) енгл. ел.јеgиница (w) за мерење CHaie елек
шричне сшрује (йо имену шкошскоi изумишеља), CHaia која за 
jegHY ceKYHgy изврши раgњу og 1 џула. 

вата и вата ж (мн. 0) нем. uречишhен и йрерађен йа.мук (који 
служи најчешhе за XUiujeHCKe сврхе). 

ваТЕШИН, -Ива м (ми. 0) мека uрочишhена Uа.мучна шканина 
која се уuошребљава за uосшаву (каuуша, оgела). 

ватерполист(а), -е м (ми. -сти) иiрач ваШерUола. 

ватерполисткиња ж жена иiрач ваШерUола. 

ватерполо м енгл. спорт. врсша сuоршске uipe лоuшом у воgи, 
рукомеш у воgи. 

ватерполски, -а, -о који се OgHocu на вашерuоло: � спорт, � 
клуб, � лопта. 

Ватикан, -ана (Ватикан, -а) м а. йайска gржава; йайска ре
зиgенција и gворац. б. йайска власш, врховна уйрава римока
шоличке цркве. 

ватикански (ватиканскй), -а, -о који се OgHOCU на Вашикан, 
који upuuaga Вашикану: � власт, � држава. 

ватирати, ватйрам свр. и несвр. uосшавиши, uосшављаши ва
шом, ваШелином. 8 � се жарг. оuскрбиши се, оuскрбљиваши се 
gобро новце.м, OgH. машеријалним gобрима. • бити добро вати
ран жарг. биши gобро сишуиран, йун новца. 

ватра ж (вок. ватро; ген. МН. ватрй и ватара) 1. а. шойлошно
свеiUлосна йојава која uраши йроцес на'iле оксиgације, саiорева
ње уз йојаву ЙЛа.мена, свеiUлосши и високе Ше.мUераШуре, оiањ; 
ЙЛа.мен; Uожар. б. искре, варнице. в. оно шшо се јеgанuуш наложи: 
додати још једну ватру. г. среgсшво за йаљење вашре (шибица, 
уuаљач, кресиво). - Дај ми мало ватре да запалим цигару. 2. а. 
йуцање, йуцњава из вашреноi оружја, uаљба: митраљеска �, то
повска �. б. оружана борба, бишка, окршај. в. фиг. ошшар, же
сшок Hauag речима, ошшра iрgња, кришика: сасути ватру на 
некога. 3. разг. uовишена шелесна Ше.мUераШура, вруhица: има
ти ватру, добити ватру. 4. фиг. јако руменило, црвенило (лица). 
5. фиг. свеiUлосш, сјај, блесак: � на небу, � ока. 6. а.јака сшрасш, 
сшрасшвеносш, љубавни жар; занос, оgушевљење. б. силина, же
сшина, бујносш неко;; осеhања, узбуђења: � патње, � истине, � 
љубави. в. љушња, јаросш, iнев: пасти у ватру. 7. фиг. а. хра
бросш, оgважносш, кураж. б. gуховни uоgсшицај, HagaxHyhe. 8. 
невоља, мука, шешкоhа; оuасносш: проћи кроз ватру, избавити 
се из ватре. 9. (у атриб. служби) а. веома храбар, смео, куражан: 
� човек. б. веома вреgан, окрешан; жусшар, хишар (у Uослу). в. 
веома брз, вашрен (о коњу). г. јак, жесшок (о алкохолном Uuhy). 
• бенгалска - вашромеш сјајних боја. жива - а) велика вруhина, 
ЙриЙека. б) врло вреgна, окрешна особа; веома ШемUера.менШ
на, вашрена особа. бацати (сипати и сл.) ватру uуцаши из вашре
но;; оружја. бојати се (некога) као живе ватре јако се бојаши (неко
ia). вадити (за некога) кестење из ватре излаiаши се оuасносши за 
gpyioia. где има дима, (ту) има и ватре Kag се нешшо uрича, шу има 
gонекле и исШине. горети на две ватре, бити, налазити се између 
две ватре а) налазиши се између gве оuасносши, Шешкоhе. б) биши 

. у неgоумици, gиле.ми. (до)сипати, Доли(ва)ти уље на ватру uoiop
ша(ва)ши щко ионако рђаво сШање. играти се ватром лакомислено 
uосшуuаши у сшварима које Moiy биши оЙасне. изгутати ватру 
биши ошшро искришикован, изgржаши ошшру криШику. мет
нути (ставити) руку у ватру (за некога) ја.мчиШи за HeKoia. отвори
ти (осути, оборити и сл.) ватру а) оuалиши, заuуцаши из вашреноi 
оружја. б) наuасши ошшрим речима, изiрgиши, искришикова
ши. · НПосл ко се дима не надими, тај се ватре не огреје в. uog gим. 

ватраљ, -аља м (инстр. -аљем) а. iвозgена лоuшица за йрено
шење жара, жеравице. б. iвозgена шиuка са куком за разiрша
ње и uоgсшuцање вашре (у uehu или на оiњишшу), жарач. 

ватрен и ватрен, -а, -о 1. који се OgHOCU на вашру, који бук
ши, који је сав у ЙЛа.мену; који је og вашре, йун вашре, йлам,ен; 

ужарен, уси јан: � река, � језик, � стихија, � ждрело вулкана, � 
Сунчева лопта, � маса. 2. врео, вруh: � суза, ватрени сунчеви 
зраци. 3. фиг. а. који се са сшрашhу, заносом upegaje каквој uge
ји, акшивносши, йун заноса, оgушевљења, зgушан, iорљив, ogy
шевљен;ревносшан: � родољуб, � присталица (нечега), � побор
ник (нечега), � говорник, � католик. б. uрожеш заносом, ogy
шевљење.м: ватрене речи, � говор. 4. а. обузеш снажним oceha
њем чулне љубави, љубавне сшрасши, љубавним жаром, веома 
сшрасшвен, Ше.мUера.менШан: � љубавник, � девојка. б. који је 
исйуњен, uрожеш сшрашhу, сшрасшан: � пољубац, � поглед. 5. 
а. веома жив, живахан, Ше.мUера.менШан: � играчица. б. веома 
брз, силовиш, бесан (обично о коњу). в. йлах, йлаховиш, Haiao (о 
човеку, ogH. о нарави). г. срчан, храбар, оgважан: � борац, � ју
нак. 6. који се исйољава у јаком сшеuену, жесшок, силан, сна
жан (о осеhањима, расuоложењима): � одушевљење, � страст, 
� ревност. 7. јак, жесшок (о алкохолном uuhy). 8. којије боје ва
шре, јарко црвен, јарко румен: � цвет, � руменило, � боја. 9. сја
јан, блисшав: � око. · - крштење учесшвовање у нечему йрви 
uуш, uрви uокушаји у нечему. � оружје оружје с барушним, екс
йлозивним йуњење.м (uушка, uишшољ и gp.). 

ватрено и ватрено ПРИЛ. 1. на вашрен начин, живо; сшра
сно, силно: � причати, � свирати, � волети. 2. као вашра, јарко: 
� црвенкаст. 

ватреност и ватреност, -ости ж особина OHoia шшо је вашре
но, живосш, ШемUера.менШносШ, йлаховишосш, сшрасшвеносш, 
жесШина. 

ватретина ж aylм. и Йеј. og ваШра. 

ватрица ж ge.м. и хиЙ. og ваШра. 

ватриште с а. месшо ige је ложена вашра; наuушшено оiњи
шше; месшо унишшено uожаром, зiаришШе. б. месшо у Kyhu на 
коме се ложи вашра, оiњишШе. 

ватробран м техн. upeipaga која шшиши og вашре, Uожара. 

ватрогасац, -сца м онај који се бави iашењем uожара (gобро
вољно или uрофесионално), Uожарник. 

ватрогасни и ватрогасни, -а, -о који се OgHocu на вашроiасце 
и iашење вашре, uожара: � чета, � друштво, � пумпа, � служба. 

ватрогаство с вашроiасна служба, UожарнишШво. 

ватромет и ватромет м а. физ. избацивање заuаљивоi маше
ријала ракешом који се расйрскава у разнобојне варнице. б. фиг. 
блешшав ефекаш, блисшава манифесшација gуховишосши, ум
носши, gуховне варнице: � идеја, � духа. 

ватрометни, -а, -о а. који се OgHOCU на вашромеш: � смеша, 
� приредба. б. фиг. блешшав, блисшав, сјајан: � ефекат. 

ватрометно ПРИЛ. као вашромеш; фиг. блисшаво, сјајно. 

ватроноша м мит. онај који носи вашру, боi ваШре. 

ватросталан, -лна, -о техн. који uogHOCU врло високе шемuе-
рашуре, ошuоран Йре.ма вашри, несаiорљив, неШОUJbив у вашри: 
� материјал, � посуда. 

ватросталност, -ости ж особина OHoia шшо је вашросшално, 
несаiорљивосш, нешоUJbивосш (у ваШри). 

ватруштина и ватруштина ж aylм. и Йеј. og вашра (Ја и 3). 

вау оном. узвик којим се оuонаша лајање и завијање йаса, ав. 
• вау-вау (у·им .. служби) м непром. деч. йас. 

ваучер и ваучер м енгл. врсша чека којим се uлаhају йро
мешне, уiосшишељске и gp. услуiе. 

ваш, ваши ж (инстр. вfuпју и ваши; ген. ми. вашију (вашй), дат. 
ми. вашима) ЗООЛ. а. у мн.: скуйина бескрвних инсекаша рилича
pa Anoplura из Йор. Peduculidae, Haematopimidae и Liotheidae, 
који живе као uаразиши на човеку и живоШиња.ма, сишуhи им 
крв (у jg.: шакав инсекш); назив за разне сишне инсекше који 
живе на биљка.ма (у jg.: шакав инсекШ). • 1) врсше човечјих ваши
ју: бела (одевна и сл.) - врсша вашију Pediculus vestimenti, која 
йреноси uеiави шифус, а живи на gоње.м рубљу и у UосШељини. 
главна - врсша ваши Pediculus capitis, која живи у коси. стидна 
(полна, сполна) - врсша вашију Phthirius pubis, која живи на 
gлаци око uолнuх opiaHa човека и на gpyiUM gеловима шела 
обраслим gлака.ма: 2) врсше живошињских вашију: кокошија -
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Liotheum pallidum из Йор. Liotheidae, која се храни .млаgu.м йер
јем и йеруй1и живине. коњска - Haematopinus macro ephalus из 
йор. Haematopinidae, која живи на коњу и .маlарцу. овчија -
Trichodectes sphaerocephalus из lpyae Mallophaga, која живи у 
руну оваца. псећа (пасја) - Haematopinus piliferus из йор. Нае
matopinidae, која живи у gлаци Йаса. свињска - Haematopinus 
suis из Йор. Haematopinidae, која живи на goManoj и gивЈЬој сви
њи. 3) врсй1е биљних вашију: лисна - в. лисна вашица (aog ва
шица). штитаста - в. aog вашица. 

ваш, -а, -е йрисвојна заменица 2. л . .мн. 1. који apuaaga они
.ма Koju.мa се обраnамо: � кућа, � народ. 2. (Ваш, -а, -е) у обра
nању jegHoM лицу из йошй10вања или Йочасй1и. 3. (у им. служби) 
м мн. роgбина, сроgници; сунароgници, исй10.миШЈЬеници или 
йрийаgници исй1е сй1ранке, ucUlola gрушй1ва и СЛ. које.м йрийа
ga и саlоворник. - Како су ваши? Ваши су победили. • беше ва
ше йрошло је ваше време (ваша .млаgосй1, ваша власй1, .моn). ни
је ваше й10 се вас не й1иче, није й10 ваш йосао, ваша бриlа. 

вашар м мађ . 1. скуй великоl броја йроgаваца и куйаца у не
ко.м .месй1у (онично у вароши(ца).ма), који се оgржава йовремено, 
у оgређене gaHe у lOgUHU, pagu й1рlовања, сајам. 2. фиг . .мношй1во, 
.маса Jbygu на jegHoM .месШу, lунlула, lужва. 3. фиг. а. Hepeg, збрка 
(обично о исЙреШуранu.м сШварu.ма): � у соби, � на столу. б. хао
шично сшање, хаос, .меШеж. • у дупе на - пеј . (у gијалоlу као oglo
вор на йишање: Kyga) није важно Kyga, није ше бриlа Kyga и сл. 

вашарина ж й1акса коју йлаnају йроgавци на вашару. 

вашарити, -Им несвр. [гл. им. вашарёње с] Uравий1и, сй1вара
ши Hepeg, збрку. 

вашариште с .месй10 1ge се оgржава вашар, сај.мишй1е. 

вашарски, -а, -о 1. који се OgHOCU на вашар, каракшерисй1и
чан за вашар, који йой1иче са вашара и СЛ.: � шатра, � гужва. 2. 
фиг. који је слабоl квалий1ей1а, несолиgно урађен: � роба. 

вашарски ПрИЛ. а. као на вашару, лар.маџијски, бучно: � хва-
лити, � викати. б. несолиgно, лоше, којекако: � израдити нешто. 

вашарџија м (ми. ж) йроgавац робе на вашару, вашарски й1р
lовац. 

вашица ж 1. geM. og ваш. 2. зоол. у .мн. (обично у синшаwи 
"биљне вашице'?: инсекй1и риличари из aogpega Phytophthires 
(Йор. Aphididae, Coccidae и gp.) чије врсй1е живе йаразий1ски на 
биљкама (у jg.: й1акав инсекй1). • ЗООЛ. лисне вашице йороgица 
инсекай1а риличара Aphididae из pega јеgнакокрилаца (Ноmор
tera), вео.ма расйросй1рањене биљне шй1ей10чине (врсше: јабучна 
- Aphis pomi; ружина - А. rosae; крвава (црвена) - Schizoneura la
nigera и gp.). штитасте (биљне) вашице йороgица инсекай1а рили
чара Coccidae из pega јеgнакокрилаца (Homoptera) који живе 
као йаразий1и на lpaHaмa и сй1аблу воnака: 1) сан-жозеовска (ка
лифорнијска) штитаста - Aspidotus perniciosus, која йаразий1ира 
на јабуци, крушци и gpylu.м воnкама. 2) шљивина штитаста - ва
шица која йаразий1ира на ШЈЬиви). 

вашји (вашији), -а, -ё који се OgHOCU на ваши, који йой1иче 
og ваши и СЛ.: � јаје, � измет, � болест. 

вашка1 ж (дат. вашци; ген. ми. вашки и вашака) в. ваш. 

вашка2 ж тур. нар. в. йас (1б). • свака - обашка свако на своју 
сй1рану. 

вашки прил. (обично у изр. по -) нар. на ваш начин, йО вашем 
обичају; вашu.мјезико.м: носити се по вашки, говорити по ваmки. 

вашљив, -а, -о йун ваши ју, заlађен вашu.ма, УШЈЬив: � човек, 
� коса. 

вашљивац, -ивца м онај који је ваШЈЬив, УШЈЬивац. 

вашљивица (вашљивка) ж она која је ваШЈЬива, УШЈЬивица. 

вашљивко и вашљивко м в. ваШЈЬивац. 

вашљивост, -ости ж особина и сй1ање oHola који је ваШЈЬив, 
заiађеносй1 вашкама, УШЈЬивосй1. 

вашчица ж geM. og вашка1; вашица. 

вёверица јек. вјёверица ж 1. ЗООЛ . .мали шу.мски 'i.лоgар gyla 
кий1њасй1а рейа и изошй1рених чула Sciurus vulgaris из Йор. Ro
dentia, који живи на gрвеnу, а храни се cyвu.м йлоgовu.ма и се
.менкама. 2. фиг. брза, хий1ра, окрей1на особа. 

вёверичаст јек. вјёверичаст, -а, -о који је сличан веверици, 
хишар, окрей1ан (као веверица). 

вёверичић јек. вјёверичић м .млаgунче веверице. 

вёверичица јек. вјёверичица ж geм. og веверица. 

вёверичји (ВЕшеричиј:И:) јек. вјёверичји (вјеверичији), -а, -ё 
који се OgHOCU на веверицу, који apuaaga веверици, који је као у 
веверице: � реп, � хитрост. 

вёверче јек. вјёверче, -ета с (супл. ми. веверчићи) .млаgунче 
веверице, веверичиn . 

вёгетабилан, -лна, -о лат. који се OgHOCU на биЈЬке, који је 
биљНОl йорекла, биљни: � уље, � храна. 

вегетаријанац, -нца м онај који се храни само биљно.м храно.м. 

вегетаријанизам, -зма м в .  веlей1аријансй1во. 

вегетаријанка ж она која се храни само биљно.м храно.м. 

вегетаријански, -а, -о који се OgHOCU на веlей1аријанце и ве-
lей1аријансй1во: � храна, � исхрана. 

вегетаријански прил. на веiей1аријански начин, као веlей1а
ријанци: � се хранити, � живети. 

вегетаријанство с а. веlей1аријански начин исхране. б. схва
й1ање ga само веlей1аријанска исхрана осиlурава й1елесно и gy
шевно зgравЈЬе. 

вёгетативан, -вна, -о лат. биол. 1. који се OgHOCU на расй1ење, 
gисање, исхрану и gp. аушо.машске живой1не функције; који се 
збива несвесно, ауй10.май1ски: вегетативни органи, вегетативни 
живчани систем, вегетативни поремећаји, вегетативне функ
ције. 2. који се врши бесЙолнu.м Йуй1е.м, бесйолни; који служи 
Шакво.м начину раз.множавања: � размножавање, вегетативни 
корен. 3. биљни, расй1ињски. 

вёгетативно ПРИЛ. веlей1ай1ивнu.м, бесЙолнu.м йуше.м, йуй1ем 
урасй1ања: размножавати ce �. 

вегетација ж лат. 1. биљни свей1, биљке, биље, расй1иње; скуй 
свих биЈЬних зајеgница HeKol йоgручја: бујна �; медитеранска �. 

2. расй1ење, развијање биљака: период вегетације. 

вёгетациони (вегетац:йјски), -а, -о који се OgHOCU на веlей1а
цију: � облик, � период. 

вегетирати, -етирам несвр. нем. 1. расй1и, развијай1и се (о 
биљкама). 2. фиг. йровоgий1и неакй1иван, уч.мао живой1; јеgва се 
оgржавай1и у живошу, живой1арий1и, й1аворий1и. 

вёдар, -дра, -о 1. који је без облака, без .ма'i.ле, чисй1; сунчан, 
свей1ао: � небо; � дан, � јутро. 2. а. јасан, сјајан, блисй1ав; ничu.м 
неЙо.муnен, бисй1ар: � месец, � месечина, � око, � поглед. б. све
й1ао, ой1ворен (о боји). 3. фиг. а. йун живой1не pagocUlu, gобро рас
йоложен, весео, pagocUlaH. б. који йоказује gобро расйоложење, 
веселосй1: � осмех, � лице. в. чијије саgржај, шон и СЛ. весео; ко
ји изазива, сй1вара весело расйоложење: � песма, � музика. г. 

среnан, йовОЈЬан: � будућност. д. својсй1вен оЙй1u.мисй1u.ма, ой
й1u.мисй1ички: � нада, � гледање (поглед) на будућност. 4. који 
gобро и јасно схвай1а, бисй1ар, разборий1; јасан: � памет; � мисао. 
• као гром из ведра неба изненаgа, неочекивано. под ведрим не
бом на ЙОЈьУ , на ой1ворено.м йросй10РУ, без крова Hag 'i.лаво.м. 

вёдарце и ведарце, -а и -ета с (ми. -ца) geм� og веgро. 

ведета ж итал. славна йозоришна, филмска или ecUlpagHa 
у.меШница, OgH. у.мей1ник, звезgа. 

ведогоња јек. вједогоња м празн. gyx виgовий10l човека који 
найушй1а й1ело и йојавЈЬује се за време олује, чини зла Jbygu.мa 
и бори се с gpylu.м gуховu.ма, шй1ий1еnи свој крај. 

ведогоњаст јек. вједогоњаст, -а, -о сличан веgоiоњи. 

ведрац, -аца м 1. незамрзнуй10 .месй10 у воgи (реци, језеру), 
вруnац. 2. чисй1 леg, на ко.ме не.ма cHela или чеlа gpylol. 

ведрикаст, -а, -о Йо.мало веgар. 

ведрина ж 1. а. сй1ање (неба и ай1.мосфере) без облака, безо- . 
блачносй1; йлавей1нило (неба). б. веgро небо. в. веgро време. 2. 
ноnна хлаgноnа, свежина (обично зu.ми) найоЈЬУ aog веgрu.м I-ie
бо.м. 3. сјај, бисй1рина, неЙо.муnеносй1: � ока. 4. фиг. а. веgро рас
йоложење, веселосй1, pagocUl. б. веgро, оЙй1u.миСй1ичко 'i.леgање 
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на сшвари, ойшимизам: � духа, изгубити ведрину. в. Begap из
раз лица (као оgраз gоброZ расйоложења), озареносШ. г. Begpa 
саgржина, шон, обележје (HeKoZ gела), оно шшо йобуђује Begpo 
расйоложење: дело пуно ведрине. 5. фш-. јасноћа, бисшрина ума, 
разборишосш; Йрониц.тьивосШ: � људског ума, � духа. 

ведрити, -йм несвр. [гл. им. ВЕщрёње с] 1. чиниши веgрим, раз
веgраваШи. - Ветар ведри небо. 2. фш-. чиниши веселим, разве
сељаваши; боgриши: � душу, � дух. 3. в. веgриши се. 8 � се 1. а. 
безл. йосшајаши Begpo, развеgраваши се. - Напољу се ведри. б. 
йосшајаши Begap, свешао (о небу). в. фш-. йосшајаши весео, оза
рен, gобијаши Begap, весео израз, разZатьиваши се, зариши се (о 
човеку, OgH. о лицу, челу и сл.). г. йосшајаши јасан, бисшар (о 
уму, йамеШи). . - и облачити биши свемоћан, имаши велику 
моћ, власш, ZосЙоgариШи. 

ведрица ж в.  Begpo. 

ведричица ж geм. og веgрица. 

ведро прил. 1. без облака. - Напољу је ведро. 2. на Begap на
чин, с BegpUHoM, веселошћу, весело, pagocHo; ойшимисшички: 
осмехнути се �; � гледати на будућност. 

ведро с (ми. ведра и ведра, ген. ведара и вещiра, дат. ведри
ма) 1. ошворен cyg (обично gpBeH) са йолукружном gршком за 
gржање и ношење Boge или чеZа gpyZoZ: дрвено �, метално �. 2. 
мера за шечносши (зайремину) разне величине (йрема крају Zge 
се уйошреБЈЬава): десет ведара вина, сто ведара уља. 

ведролик, -а, -о који је веселоZ лика, из'i.nеgа, Begap, расйоло-
жен. 

веђа јек. вјеђа ж (обично у мн.) анат. обрва. 

веђица јек. вјеђица ж geм. og в(ј)еђа. 

веђнй јек. вјеђнй, -а, -о који се OgHocu на веђе. 

вежба јек. вјежба ж (ген. ми. -бй) 1. сисшемашско йонавЈЬање 
неке pagНJe, физичке или иншелекшуалне акшивносши, pagu 
сшицања вешшине и усавршавања: гимнастичка �, � логичког 
миmљења, војничка �. 2. вој. BaHpegHo вршење војне службе ре
зервисШа. 3. шексш сасшавЈЬен за увежбавање, учење нечеZа: пи
CMeHa �, � из физике. 

вежбалйште и вежбалиште јек. вјежбалйште и вјежба
лйште с месшо на коме се извоgе сйоршске, војне и сл. вежбе. 

вежбанка јек. вјежбанка ж свеска за ђачке йисмене вежбе. 

вежбаоница и вежбаоница јек. вјежбаоница и вјежбао
ница ж 1. йросшорија, gBopaHa Zge се извоgе шелесне вежбе. 2. 
йросшорија у некој школи или инсшишушу оЙре.мљена айара
шима и gруZим йрибором за извођење вежби и o'i.nega. 3. школа 
за йракшично вежбање и обуку буgућих насШавника. 

вежбати јек. вјежбати, -ам несвр. 1. (нешто или без допуне) 
сисшемашски йонавЈЬаши неку pagНJY, физичку или иншелек
шуалну акшивносш, pagu усавршавања, сшицања вешшине у 
шој акшивносши; учиш и йракшичним pagoM, вежбом, увежба
ваши: � певање, � куцање, � математику. 2. а. (некога) обуча
ваши йушем сисшемашскоZ йонавЈЬања неке pagНJe, акшивно
сши: � војнике, � ђаке. б. (нешто) чесшим и сисшемашским йо
крешима навикаваши на 'Шшо сйрешније, савршеније извођење 
неке pagНJe; чесшом и сисшемашском акшивношћу усавршава
ши: � око, � руку; � памћење. 8 - се (у нечему или без допуне) 
сисшемашски йонавЈЬаши неку pagНJY, физичку или иншелек� 
шуалну акшивносш, pagu усавршавања у њој: � се у трчању, � 

. се у свирању, � се у говорниmтВУ. 

вежбач јек. вјежбач, -ача м онај који вежба, учесшвује у не
кој вежби; онај који извоgи неку вежбу. 

вежбачица јек. вјежбачица ж женска особа вежбач. 

вежбачкй јек. вјежбачкй, -а, -о који се OgHOCU на вежбаче и 
на вежбе: � одело. 

вежљика ж бот. назив за разне барске зеЈЬасше биЈЬке из ф. 
Cyperaceae. 

вежњача ж анат. слузокожа на унушрашњој сшрани ОЧНU;., 
кайака, conj.unctiva. 

вез1 м (Ми. везови) 1. шара, украс извезен на Шканини. 2. ве
зење, израђивање шара на шканини везењем. 3. везени ручни 

pag, извезена шканина: узети � у руке. 4. фиг. йрецизан и uegaH
Шан раg. 

вез2 м (мн. везови) 1. в. веза (1-4). 2. (обично у мн.) спорт. си
ZypHOCHU уређај којим се с.мучка или клизатька йричвршћује за 
HOZy. 3. йовез (књиИ, чаСОЙиса). 4. месшо у луци Zge се везују бро
goBU. 

веза ж 1. а. оно чиме се нешшо везује, йовезује, йричвршћује 
(конац, врйца, шрака, уже и сл.): jaKa �, слаба �, причврстити 
везу, олабавити везу. б. (обично у мн.) анат. везивно, сйојно шки
во међу косшима, лиZаменШи. в. оно шшо се око нечеZа обавија 
и завезује, завој, Йовез. 2. оно шшо сйаја, йовезује jegHo с gруZим 
(линија, сйојница, ZajKa, йређица, йречаZа и сл.). 3. оно шшо је 
yjegHo свезано, свежањ; завеЖЈЬај: � зелени, � лука, � с алатом. 
4. везивање, сйајање, сйој, начин везивања: унакрсна �, � на 
зглоб. 5. сшање везаносши, сйојеносши, зgруженосши, йовеза
носш; сйој: бити у чврстој вези с нечим. 6. саобраћајна линија 
која йовезује ygaтьeHa месша, саобраћајни сйој, саобраћајне ко
муникације; оно шшо oMoZyhyje саобраћање, комуникацију, ой
шшење међу ЈЬуgима са велике gaтьUHe (уређаји с шехничким 
среgсшвима за ойшшење на велику уgатьеносш); само шакво ой
шшење, комуницирање: саобраћајне везе, телеграфска �, теле
фонска �, радио �, одржавати телефонске везе; чекати везу, 
прекинути везу. 7. а. физички gogup, gogupUBaНJe, gошицај: би
ти у вези с околним ткивом, изгубити везу са земљом. б. gogup, 
коншакш усйосшавЈЬен с неким (сусрешом, Йис.меним йушем и 
сл.): доћи у везу с неким, успоставити везу с публиком, изгуби
ти везу с одредом. б. узајамни OgHOC међу ЈЬуgима, оно шшо их 
йовезује, зgружује: брачна �, пријатељска �, љубавна �, кул
турне везе, трговинске везе и др. в. разг. блиско йознансшво, 
йријашеЈЬсшво са неком ушицајном личношћу: имати везе, запо
слити се преко везе. г. блиски, иншимни OgHOC између мушкар
ца и жене: чувати у тајности везу с љубавником. д. OgHoc међу 
сшварима, йојавама, мислима; йовезаносш йојава, йојмова, 
йреgсшава, мисли; узајамна зависносш међу сшварима и йоја
вама: историјска �, узрочна �, � међу језицима (Дијалектима), 
доводити у везу с нечим. 8. моZућносш йрелаза без чекања у йре
возно среgсшво за gpyZu йравац; сйој, йриКЈЬучење: � брзог воза 
са СИМПЛОНОМ. 9. лице, особа која йреноси саойшшења, йоруке, 
uocpegHUK, курир: партизанске везе. 10. хем.јеgиница xeмujcKoZ 
йривлачења која се обично означава цршом (-), валенца: про
ста - (-), двострука � (=), трострука � (<:=). . директна - веза 
између gBa месша без мењања йревозноZ среgсшва (воза, аушобу
са и gp.). без везе (говорити, причати, поступати) разг. нелоZично, 
неразумно. нема везе разг. нема значаја, није важно, cBejegHo. то 
нема никакве везе с нечим ШО је нешшо сасвим gpy'io. нема везе с 
мозгом разг. йошйуно је неразумно, 'i.nуЙо. немати (благе) везе с не
чим разг. биши йошйуно неуйућен у нешшо; биши незналица. у 
вези с вашим дописом (с вашом молбом и сл.) адм. формула којом се 
зайочиње ogZoBop на нечији goUuc. у вези с тим шшо се шиче ШоZа. 

везак, веска м (обично песн.) geM. и хиЙ. og вез1• 

везан, -а, -о 1. сйлешен у ZoBopy и йонашању, несйрешан, с.ме
шен. 2. књиж. а. (уз именице: слог, састав, стил и сл.) сачињен у 
сШиховима. б. оgређен и оZраничен йравилима йоешике: везани 
стихови. 3. йовезан, коншинуиран, нейрекинуш: у везаном го
вору. · - врећа, - трговина и др. в. Kog ших именица. 

везано прил. 1. йовезано, зајеgно, HeogBojUBo: продавати не
што �, куповати лозове �. 2. несйрешно, с.меШено, с.мушено: др
жати ce �, понaџrати ce � . •  играти - иZраши на више йовезаних, 
узасшойних бројева (у луШрији) . 

везаност, -ости ж 1. сшање, особина oHoZa шшо је везано, оно
Za који је везан. а. сйојеносш, веза, йовезаносш: � зида са зградом; 
� делова са целином. б. сређеносш, склаgносш, склаg: логичка 
'''';. 8. оgаносш, йриврженосш: � писца за родни крај . г. зави
сносш: eKOHOMCKa �. д. оZраниченосш, сйушаносш: � законом. ђ. 
заузешосш, анZажованосш: � пословима, � за војничку службу. 
е. несйрешносш, с.меШеносШ, с.мушеносШ. 

везати, вежём свр. (несвр.) 1. а. сйојиши (сйајаши) и йричвр
сшиши (йричвршћиваши) чвором или омчом: � крајеве конца, 
� два чаршава. б. (на)йравиши чвор или омчу на нечему (уже
шу, концу, ма,рами и gp.); уgесиши (уgешаваши) йравећи чвор или 
омчу: � уже, � марамицу, � чвор, � машну. 2. обави(ја)шијеgан 
крај врйце, ужеша и сл. око нечеZа и сшеZнуши чвором; йричвр-
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сшиши (йричвршhиваши) (HeKO"ia или нешшо) на шај начин: � 
уже за дирек; � вола за рогове, � коња за плот, � чамац. 3. йри
чврсшиши (йричвршhиваши) нешшо или HeKo"ia уза шшо обави
jajyhu их зајеgно неко.м везо.м, йривез(ив)аши: � виноград, � ку
дељу уз преслицу. 4. сше"iнуши (сшезаши) (руке или HO"ie) уже
Шо.м, ланцем и СЛ.; сйуша(ва)ши (HeKo"ia) на шај начин: � руке; 
� робље. 5. а. више йреg.меша исше врсше СКУЙЈЬених yjegHo оба
ви(ја)ши ужеШо.м, концем и сл. и чврсшо сше"iнуши (сшезаши) 
йравеhи чвор, узао; (на)йравиши og нече"iа свежањ, сной: � пше
ницу, � снопље. б. сше"iнуши (сшезаши) (врЙцо.м, канаЙо.м и сл.) 
ошворени крај нече"iа (шорбе, кесе и сл.) оси"iуравајуhи на шај на
чин ga саgржина не ucaagHe: � торбу, � џакове. 6. об.моШа(ва)Ши 
(нешшо) Шрако.м, завојем и сл. йричвршhујуhи крајеве шо"iа, йо
вез(ив)аши: � рану, � главу, � очи. 7. йроши(ва)ши (књи"iу, све
ску и сл.) и снабgе(ва)ши корицама, Йовез(ив)аШи. 8. а. сйојиши 
(сйајаши), йовез(ив)аши; йриКЈЬуч(ив)аши: � две греде, � уза своје 
имање суседна имања. б. сйојиши, сйајаши неко.м саобраhај
но.м линијо.м, везо.м, йовез(ив)аши: � Азију са Европом, � желе
зницом Дунав с морем, телефонски � два места. в. сйојиши 
(сйајаши) нейосреgним Йролазо.м: предсобље везано с кухињом, 
капија везана с комшијским двориштем. 9. (у)чиниши ga се 
Йреg.меШи или њихови gелови чвршhе сйоје, сасшавиши (сасша
вЈЬаши) лейљењем или на gpy"iu начин, йричврсшиши (йричвр
шhиваши): песак везан вегетацијом, цигла везана малтером. 
10. хем. сјеgиниши (сјеgињаваши): � за себе кисеоник. 11. а. (у)чи
ниши нейокрешним, (у )кочиши, йаралисаши: � језик, � ноге, � 
руке. б. заgржа(ва)ши, не gойусшиши (не gойушшаши) неко.ме, 
нече.му ga се ygaљu: � непријатељске снаге, � пажњу публике. 
в. о"iраничиши, о"iраничаваши, сйуша(ва)ши: везан пословима, 
везан службом. г. шах. gовесши (gовоgиши) неку шаховску фи"iуру 
у йоложај ga не .може биши йокренуша без жршвовања gpy"ie фи
"iype. д. обавез(ив)аши, йринуgиши (йринуђаваши), зagужи(ва)ши: 
� закупца уговором, � дужнике обвезницама. 12. а. сйојиши 
(сйајаши) какво.м gуховно.м везо.м, осеhање.м, зближиши (збли
жаваши), сјеgиниши (сјеgињаваши) gуховно: везани браком (љу
бављу), везан тесно за завичај . б. Йовез(ив)аши, зgружи(ва)ши 
у .мисли.ма, у свесши, gовесши (gовоgиши) у везу, склаg: � пред
ставу за појам, � уметност за одређено доба. 13. а. сшавиши 
(сшавЈЬаши), смесшиши (смешшаши) у оgређено време, разgоБЈЬе 
или .месШо, крај, gашираши; лоцираши: � догађај за одређени 
датум, � песму за неки крај . б. шачно оgреgиши (оgређиваши), 
о"iраничиши (о"iраничаваши) у йо"iлеgу шрајања: лекови везани 
за известан рок 14. физ. (у)шрошиши (шойлошу) на савлађива
ње кохезије йри Йро.мени а"iре"iашно"i сШања. 8 � се 1. а. везаши, 
йривезаши caмo"ia себе за нешшо: � се за седиmте. б. уз. повр. сйу
ша(ва)ши jegaH gpy"io"ia. в. зайеiilJbа(ва)ши се, замрси(ва)ши се 
(нЙр. о цревима). 2. а. сйојиши се (сйајаши се) .међусобно или с не
чим(нЙр. о йланинским венцима). б. заgржа(ва)ши се, заусша
виши се (заусшавЈЬаши се) на нечему (о очима, ogli. о Йо"iлеgу). 3. 
хем. сјеgиниши се (сјеgињаваши се) (о хем. еле.менШима или jegu
њeњu,м,a). 4. (из)"iубиши йокреiilJbивосш, (у)кочиши се, йаралисаши 
се (о језику). 5. а. о"iраничиши се (О"iраничаваши се) на нешшо, 
осша(ја)ши йри нече.му: � се за одређену врсту усева, � се за од
ређену штампу. б. осша(ја)ши gy"io, заgржа(ва)ши се He"ige, не 
найусшиши (не найушшаши) нешшо: � се за кућу, � се за кафа
ну. в. йреgа(ва)ши се, йосвешиши се (йосвеhиваши се) нечему: � 
се за посао, � се за музику. 6. обавез(ив)аши се на нешШо. 7. а. 
сшуйиши (сшуйаши) у близак ogHOC, ужу зајеgницу с неки.м, 
зближиши се (зближаваши се), зgружи(ва)ши се: � се за краља, 
� се за некога, � се с неким. б. сшуйиши, сшуйаши у брак, (о)же
ниши се, уgа(ва)ши се. 8. физ. (у)шрошиши се на савлађивање ко
хезије йри Йро.мени а"iре"iашно"i сшања (о ШоЙЛоШи). . бити везан 
за постељу лежаши болесШан. бити везаних руку немаши слобоgе 
оgлучивања. - језик 1) (за)hушаши, узgржа(ва)ши се "iовориши 
2) (некоме) сйречиши (сйречаваши) (HeKo"ia) ga "iовори, Йри.мо
ра(ва)ши (HeKO"ia) ga hуШи. - мачку о (за) реп оgбаци(ва)ши не
шшо као сасвим безвреgно, безначајно. - (некоме) руке (и руке и 
ноге) онемо"iуhи(ва)ши (неко.ме) слобоgу оgлучивања, йосшуйа
ња. Оедва, некако, тешко) - крај с крајем (лику за опуту) јеgва, ше
шко живеши, живошариши, .мучиШи се нашежуhи с новцем (с 
изgржавањем). 

везач, -ача м 1. в. везилац2. 2. а. ойека или шесани камен ко
ји се узиђује вершикално йо gужини. б. "ipega или лешва која йо
везује gелове кровне консШрукције. 

везачица ж ЙОЈЬойривреgна .машина, сйрава за везивање сно
Йова. 

везив, -а, -о који се gобро веже, сјеgињује: слабо �, добро �. 

везивати (се), везујём (се) несвр. Uре.ма везаши (се). 

везивач, -ача м в. везилац2. 

везивни, -а, -о 1. који йовезује, сйаја: � ткиво. 2. који веже, 
сјеgињује: � моћ материјала, � цемент, � материјал. 

везиво1 с 1. а. Йреg.меШ (йлашно, шканина) на ко.ме се везе и 
йрибор којим се везе: држати � у крилу. б. везена Шканина. в. 
украс, шара извезена на нечему, вез. 2. израђивање веза, везење. 

везиво2 с 1. оно чиме се нешшо везује, сйаја; везивни .маШери
јал: плести �; повезати везивом. 2. анат. везивно Шкиво. 

везивост, -ости ж сйособносш, Moh везивања: � тла, � мал
тера. 

везидба ж везивање, йривезивање (обично винове лозе, вино
"ipaga); време Kag се врши шај Йосао. 

везилацl, -иоца м онај који везе, израђује везове. 

везилац2, -иоца м а. онај који везује жишо у снойове, вези
лац. б. онај који везује винову лозу уз йришке, везач. 

везиља и везиља (везилица) ж она која везе. 

везиљски и везиљски, -а, -о који се OgHOCU на веЗUJbе и ве
зење: � кутија, � рад, � радња. 

везир, -ира м (вок. везйре и везйру, инстр. -иром) тур. ист. висо
ки gржавни gосшојансшвеник у бившој Турској царевини (.ми
нисшар или gворски gосшојансшвеник); сулшанов намесник, 
уйравник у jegHoj йровинцији, "iувернер. · велики - ист. йрви .ми
нисшар, apegcegHUK влаgе у бившој Турској царевини. 

везират, -ата м в. везирсШво. 

везировати, -рујём иесвр. вршиши везирску власш, биши везир. 

везировица ж везирова жена. 

везирски, -а, -о који се OgHOCU на везире. 

везирство с 1. gосшојансшво, звање и влас ш везира. 2. 
обласш којо.м уйравЈЬа везир. 

везист(а), -ё м (ми. -сти) вој. 1. официр или војник у јеgиници 
за оgржавање везе. 2. спорт. разг. везни и"iрач (в. aog везни). 

везић м geм. og вез1• 

везица ж l. geм. og веза. 2. врйца за сшезање и везивање ци
йела, Йерiilла. 3. бот. сишан језичасш израшшај из.међу рукав ца 
и лиске KOg шрава, ligula. 

везнй, -а, -о м в. везивни: � материјал. . спорт. - играч(и) и"iрач 
(ogH. и"iрачи) који йовезује (OgH. йовезују) u"ipy оgбране и Haaaga 
(обично у фуgбалу). - ред "ipyaa везних и"iрача која обично u"ipa на 
cpegUHU шерена (из.међу оgбране и Haaaga). 

везник м лингв. неЙро.менљива реч која йовезује aojegUHe ре
чи, "ipyae речи или реченице, исказујуhи њихове .међусобне ogHO
се: супротни �, саставни �, раставни �. 

везница и везница ж аиат. в. вежњача. 

вејавица јек. вијавица жјак вешар са CHe"iOM, снежна олуја, 
.меhава. 

вејалица јек. вијалица ж сйрава за вејање, чишhење жиша, 
шријер. 

вејалиште јек. вијалйште с .месШо "ige се веје жишо и gp.; "iYMHO. 

вејати јек. вијати, -јём иесвр. 1. йаgаши у "iусшим, обично сиш
ним йаХУЈЬицама (о с He"iy). 2. а. gуваши, йириши (о веШРУ). б. 
фиг. избијаши, зрачиши, осеhаши се, йровејаваши (о gyxy, свој
сшву нече"iа). 3. чисшиши жишо og йлеве (на вешру или aoMohy 
вејал и це). 

вејач(иц)ајек. вијач(иц)а ж назив за разне найраве које слу
же за вејање жиша, вејалица. 

век јек. вијек м (лок. веку јек. вијеку; ми. векови (векови) јек. 
вијекови (вјекови» 1. а. временски aepuog og сшо "iogUHa, сшоле
he. б. велико вре.менско разgоБЈЬе уойшше, ейоха (чесшо у усша
ЈЬеним изразzt.ма): атомски �, � гвожђа (челика), � електрици
тета, XOMepOB �. 2. а. шрајање живоша, живош: за мога века. б. 
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шрајање, йосшојање, шрајносш нече"iа: бити кратка века, не би
ти дуга века. в. "iogUHe живоша, gоба, сшаросш: човек средњег 
века. . златни - gоба йроцваша, найрешка, злашно gоба: злат
ни - енглеске књижевности. нови - ист. време og aaga Цари"iра
ga (1453. "iog.), OgH. og йроналаска Америке (1492. "iog.) go наших 
gaHa. средљи - ист. време og aaga 3aaagHo"i pu.мCKO;; царсшва (467. 
"i.) go aaga Цари"iраgа, OgH. go йроналаска Америке. стари - ист. 
време og йојаве йрвих йисаних сйоменика go aaga 3aaagHo"i pu.м
ско;; царсШва. - вековатиживеШи. док је века, док траје света и ве
каувек, за вечна времена, gOK буgе Jbygu. јести - (некоме) секира
ши, мучиши (HeKo"ia). откако је света и века оgувек, оgвајкаgа. на 
све веке (векова), на веке векова, за (све) веке векова и сл. gовека, og
caga йа заувек. 

векна ж (ген. ми. вtжнй) нем. хлеб gу"iУЈЬасшо"i облика. 

векница ж geм. og векна. 

вековати, векујём јек. вјековати, вјекујём несвр. а. йровоgи
ши векове, живеши вeKoвu.мa: - у ропству. б. вечишо йосшоја
ши, ШрајаШи. в. (често са допуном "век'') живеши, йровоgиши 
живош: век - с неким. 

вековечан јек. вјековјечан, -чна, -о и вековечит јек. вјеко
вјечит, -а, -о в. вечан. 

вековечити јек. вјековјечити, -йм несвр. [гл. им. BG)eKOBG)e-
чёње с] оgржаваши у вечној, шрајној усйомени, славиШи. 

вековечно јек. вјековјечно прил. в. вечно. 

вековечност јек. вјековјечност, -ости ж в. вечносШ. 

вековит јек. вјековит, -а, -о в. вечан. 

вековито јек. вјековито прил. в. вечно. 

вековитост јек. вјековитост, -ости ж в. вечносШ. 

вековнй јек. вјековнй, -а, -о који шраје, йосшоји вeKoвu.мa, 
веома gу"iошрајан: - борба за слободу. 

вектор м лат. фИ3. величина ogpeQeHa бројном вреgношhу, 
йравцем и смером, која се йреgсшавЈЬа сшрелицом ogpeQeHe gy
жине. 

векторскй, -а, -о који се OgHOCU на векшор: - смер, - величина. 

велар, -ара м лат. ЛИНГВ. заgњонейчани су"iласник. 

веларнй, -а; -о који се OgHOCU на заgње нейце, заgњонейча
ни: - сугласник. 

веле- йрви geo сложеница који йоказује йојачавање у великој 
мери oHo"ia шшо се казује основном речју: велеград, велесајам, 
велесила, велетрговац итд. 

велебйље с бот. в. бун. 

велеград м велики, MogepaH "ipag. 

велеградскй, -а, -о који се OgHOCU на веле"iраg, својсшвен ве
ликu.м "iраgовu.ма: - живот. 

велеградски прил. на веле"iраgски начин, као у веле"iраgу: 
живети -, изгледати -. 

велеграђанин и велеграђанин м (ми. -ани) сшановник ве
ле"iраgа; онај који u.мa оgлuке, назоре сшановника велико"i "ipaga, 
човек широких Йо"iлеgа. 

велеграђанка и велеграђанка ж сшановница веле"iраgа; 
она која u.мa оgлике, назоре сшановнице велико"i "ipaga, женска 
особа широких Йо"iлеgа. 

велеиздаја и велеиздаја ж изgаја йрема gржави и Hapogy. 

велеиздајица м и ж (ми. ж) в. велеuзgајник. 

велеиздајнйк м изgајник свО"i
. 
Hapoga и gржаве. 

велеиздајница ж uзgајница сво;; Hapoga и gржаве. 

велеиздајничкй, -а, -о који се ogHOCU на велеизgајнике и ве-
леизgају. 

велеиздајство с в. велеизgаја. 

велекупац, -пца м куйац на велико, велеШрfовац. 

велелепан јек. велељепан, -пна, -о а. велик и врло лей, ве-
личансшвен, монуме:нillалан: - храм, - здање. б. gиван, йрекра
сан; раскошан, сјајан: - песма. 

велелепно јек. велељепно прил. на велелейан начин, вели
чансшвено, йрекрасно; раскошно: - саграђен храм, - украшен. 

велелепност јек. велељепност, -ости ж особина oHo"ia шшо је 
велелейно, величансшвеносш, красоша; раскошносш, сјај. 

велељеп- в. велелеЙ-. 

велемајстор и велемајстор м 1. шах. највиша шишула коју 
шахисШu.ма gogeљyje MeQYHapogHa шаховска феgерација2. вели
ки умешник; велики вешШак. 

велемајсторскй и велемајсторскй, -а, -о који се OgHOCU на 
велемајсшоре: - титула, - рука. 

велемајсторски и велемајсторски прил. на велемајсшор
ски начин, као велемајсшор: одиграти партију шаха -; - одсви
рати. 

велеможнй и велеможнй, -а, -о ист. ейишеш (или у само
сшалној уйошреби) йри ословЈЬавању или йомињању особа ви
ше"i gрушшвеНО"i йоложаја: - господин. 

велепосед и велепосед јек. велепосјед и велепосјед м ве
лики aoceg, велико ЙОЈЬойривреgно u.мaњe, "iазgинсшво које се на
лази у нечијем aocegy. 

велепоседнйк и велепоседнйк јек. велепосједнйк и ве
лепосједнйк м власник велеЙосеgа. 

велепоседница и велепоседница јек. велепосједница и 
велепосједница ж власница велеЙосеgа. 

велепоседничкй и велепоседничкй јек. велепосједнич
кй и велепосједничкй, -а, -о који се OgHOCU на велейосеgнике: 
- имање. 

велепоседнйштво и велепоседнйmтво јек. велепосједнй
штво и велепосједнйmтво с йоложај, сшање велейосеgника; 
йосшојање велеЙосеgа. 

велепродаја ж apogaja на велико. 

велесајам, -јма м велики сајам, обично MeQYHapogHo"i знача
ја, на коме се излажу йривреgни йроизвоgи и склайају шрfовач
ки у"iовори. 

велесајамскй, -а, -о који се OgHocu на велесајам: - простор. 

велесила ж gржава која u.мa велику економску и војну Moh и 
која u.мa значајну и оgлучујуhу улоfу у MeQYHapogHu.м ogHocu.мa. 

велеслiшом м спорт. смучарска gисцийлина, вожња у којој 
смучари йролазе кроз 20-50 шШаЙовu.ма обележених кайија йо 
неравном шерену и са веhом висинском разликом. 

велеслаломскй, -а, -о који се OgHOCU на велеслалом: - трка. 

велетрговац, -овца м шр"iовац на велико. 

велетрговачкй, -а, -о који се OgHOCU на велешр"iовце и веле
Шр"iовину. 

велетрговина ж 1. шр"iовина на велико. 2. шрfовачка pagНJa 
за apogajy на велико. 

. 

велетрговйнскй, -а, -о који се OgHOCU на велешр"iовину: -
преДузеће. 

велеуважен, -а, -о арх. MHO"iO уважен, йошшован (обично у 
йисменом обраhању). 

велеуман и велеуман, -мна, -о арх. који је велико"iа ума, ве-
ома Mygap, gаровиш, "iенијалан. 

велеумље с арх. велика муgросш, "iенијалносШ. 

велеумно и велеумно прил. веома умно, йамешно, MygpO. 

велеумност и велеумност, -ости ж особина oHo"ia који је ве-
леуман, велика муgросш, fенијалносш. 

велечасност, -ости ж шишула кашоличких свешШеника. 

велечастан, -сна, -о 1. (одр.) ейишеш (или у самосшалној уйо
шреби) йри ословЈЬавању и сйомињању кашоличких свешшени
ка. 2. веома цењен, веома ЙошШован. 

велик(й), -а (-а), -о (-о) (комп. ВЕЉЙ) 1. а. који је йо размера
ма, обu.мом, oacefoM изнаg йросечно"i, нормалноf, обично"i, йро
сшран, обu.ман;круЙан, gу"iачак, висок, широк: - држава, - море, 
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� кућа, � камен, � коноп, � коњ, � планина, � уста. б. који йре
.машује йошребну .меру, ogBeh ЙросШран. - Ове су му ципеле ве
лике. в. који је йо раз.мера.ма, gиме1-l3ија.ма изнаg HeKo'i gpy'io'i 
Йреg.меШа исшо'i назива ко.ме се суйрошсшавља: � и мала ска
заљка, � и мало слово, � точак г. који је gосши'iао нор.малан, 
йошребан сшуйањ йсихофизичко'i развишка, оgрасшао, зрео: � 
девојка, � момак 2. а. који Йре.машује .меру йросечно'iа йо коли
чини, OgH. броју, обилан, обилаш; .мНО'iобројан: � дар, � новац, � 
корист, � знање, � део; � свет, � народ, � маса, � мноштво, � го
мила. б. (са допуном која значи неку меру) који броји, износи: 
једну стопу �, 30-40 кућа велико село. 3. а. који је изнаg йросеч
HO'i, нор.мално'i йо инше1-l3ишешу, јачини, OgH. сшейену исйољава
ња, йрешерано јак, силан, жесшок: � брзина, � страх, � врући
на, � зима, � свађа, � помрчина. б. особиш, нарочиш, необичан; 
изузешан: � чудо, � реткост, � значај . в. који је са йојачаним 
сШеЙено.м каракшерисшичних особина означених именицо.м (уз 
коју сшоји): � мангуп, � кицош, � разбојник, � зликовац, � твр
дица, � грабљивица, � пријатељ, � пушач, � пијаница. г. кру
йан а йразан: велике речи, велика обећања. 4. који се исшиче 
йО значају, важносШиа. вео.ма важан, значајан: � задатак, � 
улога, � празник, � дан. б. йознаш, чувен, славан, зна.мениШ: � 
научник, � писац, � уметник. в. који је изузешних .моралних осо
бина, ЙЛе.мениiii, узвишен: � срце, � душа, � човек. г. (одр.) као 
ашрибуш уз имена рели'iиозних йој.мова, уз шишуле влagара, на
зиве исшоријских gО'iађаја и СЛ.: .моћан, узвишен: � Бог, � дан 
(Божић), � султан, Александар Велики, Велика октобарска ре
волуција. 5. (у им. служби) ж а. в. Велика Hegeљa (aog Hegeљa). 
б. велика, шешка невоља, .мука. - Немој то чинити без велике. 
6. (одр.) сшални ашрибуш у синШа'i.ма.ма и разним Шер.минима: 
� болест, � кашаљ, � заграда ИТД. · мало и велико, велико и ма
ло сви без разлике, сви без обзира на узрасШ. 

великан, -ана 1. а. велик, зна.мениШ човек, онај који се ис
шиче својим сЙособносШима. б. човек на високо.м йоложају, ве
ликоgосшојник: црквени �. 2. gUB, 'iоросШас. 

великански, -а, -о који се OgHOCU на великане; величансШвен. 

великански прил. на великански начин, као великани, .моћно. 

великачак, -чка, -о 1. йрилично велик, Йовелик. 2. врло ве-
лик, o'ipoMaH. 

великаш, -аша м ист. apuaagHUK BUCOKO'i ЙЛе.мсШва, високи 
ЙЛе.мић, власшелин, арисШокраШа. 

великашица ж великашева жена; жена великаш. 

великашки, -а, -о који се OgHOCU на великаше. 

великашки прил. на великашки начин, као великаш. 

великаштво с великашка шишула, сшање и gрушшвени йо-
ложај великаша, ЙЛе.мсШво, власШелинсШво. 

велико- а. йрви geo apugeBcKUx сложеница које су насшале 
og apugeBa велик и именице: великобритански, великокалибар
ски. б. йрви geo сложених apugeBa, именица и йрило'iа који озна
чава йојачани сшейен значења oHo'ia шшо је означено gру'iим ge
ло.м сложенице: великодушан, великодушно, великодушност, 
великоуст, великоучен итд. 

великодостојник и великодостојник м онај који има висок 
йоложај у gржави, инсшишуцији, усшанови и СЛ., gосшојансшве
ник: црквени �. 

великодостојнички и великодостојнички, -а, -о који се 
OgHOCU на великоgосШојнике. 

великодушан, -шна, -о а. који се оgликује лейим gушевним 
својсШви.ма, ЙЛе.мениШ, несебичан: � човек б. који оgражава 
ЙЛе.мениШосiii, несебичносш; својсшвен ЙЛе.мениШој особи: � гест, 
� поступак; � срце. 

великодушник м великоgушан човек. 

великодушно прил. на великоgушан начин, ЙЛе.мениШо, не
себично: � опростити. 

великодушност, -ости ж а. особина oHo'ia који је великоgу
шан, ЙЛе.мениШосШ, несебичносШ. б. великоgушан, ЙЛе.мениШ, 
несебичан йосшуйак, ЙЛе.мениШо gело. 

великожупански, -а, -о који се OgHOCU на велико'i жуйана: 
� двор: � положај . 

великокалибарски, -а, -о који је велико'i калибра: � топ. 

великомученик м назив који се apugaje неким хришћан
ским свецима који су у.мрли за хришћанску веру йрешрйевши 
велике .муке; онај који је MHO'io йрейашио, велики .мученик. 

великомученица ж жена велико.мученик: � Барбара. 

великонемачки јек. великоњемачки, -а, -о који шежи 
сшварању велике Не.мачке и ширењу не.мачке йревласши: � екс
панзија. 

великопосед- в. велеЙосеg-. 

великосрбин м пол. великосрйски националисша, срйски шо
винисШа. 

великосрпски, -а, -о пол. који шежи сшварању велике Срби
је и ширењу срйске йревласши, шовинисшички срйски насшро
јен: � национализам, � националиста, � идеологија. 

великосiшство и великосрпство с великосрйски национа
лиза.м, шовиниза.м. 

великохрват, -ата м пол. великохрвашски националисша, хр
вашски шовинисШа. 

великохрватски, -а, -о пол. који шежи сшварању велике Хр
вашске и ширењу хрвашске йревласши, шовинисшички хрваш
ски насшројен: � националиста. 

великохрватство с великохрвашски национализа.м, шови
низа.м. 

великошколац, -лца м ист. ученик, сшуgенfп Велике школе. 

велим, ВЕmйш (импф. вељах (вељах)) свр. и несвр. (само у през. 
и импф.) каже.м, казује.м, рекне.м, 'iоворим. • као - разг. Kag се 
нешшо не саойшшава gовољно CU'iYPHO. - Донео сам ти књигу, 
као велим може ти затребати. 

величанствен, -а, -о који изазива gивљење, йошшовање, уз
вишен: � споменик, � призор, � вече, � говор. 

величанствено ПРИЛ. на величансшвен начин, узвишено: � 
изгледати, � извајан. 

величанственост, -ости ж особина oHo'ia шшо је величан
сшвено, узвишеносш; оно шшо је величансшвено: � призора; гле
дати величанствености. 

величанство и величанство с шишула влаgара или gpy'iux 
великоgосшојника: Ваше �, ЊeГOBO �. 

велИчати, -ам несвр. (некога, нешто) 'iовориши о неко.ме, не
че.му вео.ма йохвално, узgизаши; хвалиши, славиши: � некога, � 
нечија дела. 

величина ж 1. а. раз.мере, (йросшорне) gимензије, обим, ой
ce'i; висина, узрасш: � собе, � стола, � стадиона, � звезде; � бре
ста, � мајмуна. б. износ, количина: � капитала, � имања. в. ин
ше1-l3ишеiii, јачи на, сшейен: � силе, � напора, � рада. 2. а. особи
на oHo'ia шшо је велико, круйно, велике раз.мере, велики обим; 
велики број; велики значај. б. особина oHo'ia шшо изазива вели
ко йошшовање, gивљење: � духа, � дела. 3. зна.мениШа, славна 
особа: песничка �. 4. мат. оно шшо се .може из.мериШи, израчуна
ши: променљива �, стална �. 

велможа м (ми. ж) ист. великаш, власшелин; великоgосшојник. 

велмошки, -а, -о који се ogHOCU на вел.може. 

велодром м фр. бешонска елийсасша сшаза са узgи'iнушим кри
вина.ма за бициклисшичка и .моШоциклисШичка Шак.мичења. 

велосипед, -еда м фр. бицикл чији је йреgњи шочак знашно 
већи og заgње'i; бици кл. 

веЛОСИПЕщист(а), -ё м (ми. -сти) возач велосийеgа; бицикли
сШа. 

велтер м енгл. спорт. (обично у синтагми: � категорија) каше
'iopuja боксера чија је шежина og 62 go 67 kg. 

велУ-р, -уРа м (мн. 0) фр. шканина слична со.мошу с неравно.м, . 
ребрасШо.м сЙољно.м и равно.м унуШрашњо.м Йовршино.м. 

велУ-рни и велУ-рски, -а, -о који је og велура: � капут. 

вељача ж рег. в. фебруар. 
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вељачки; -а, -о  рег. в. фебруарски. 

вена ж анат. крвни cyg који gовоgи крв из шела у срце. 

венаЦјек. вијенац, -нца м (инетр. -нцем; мн. венци јек. вйјен-
ЦИ, ген. венаца јек вйјенаца) 1. а. украс овалноl облика иcй.ne
шен og цвећа и лишhа (apupogHol или вешшачкоl); сличан apeg
меш og ме шала, камена и gp. као Halpaga йобеgнику, знак йоча
сши и сл.: - цвећа, ловоров - . б. фиг. симбол славе, Йобеgе. в. оно 
шшо је расйоређено YKpyl, шшо оивичава какав йросшор и сл., 
низ лица, йреgмеша и СЛ. расйоређених обично YKpyl; кружна 
ивица, кружни обоg: - зимзелена, -девојака, - колиба, - од пе
не; капа са венцем од кадифе. г. ниска, низ й.nоgова и gp. cй.ne
шених YKpyl: - лука, - смокава. 2. кружна или йолукружна 
IpagcKa улица. 3. gyla коса сй.nеШена око lлаве YKpyl. 4. геогр. й.na
нински ланац; заравњени й.naHиHcKи lребен: планински - . 5. ар
хит. а. хоризоншални исйусш на лицу зlраgе, ойшивница, йер
ваз. б. лучни исйусш Hag Йрозором. в. йроширени завршни geo 
сшуба, lлава, каЙиШел. 6. фиг. највиши сшейен нечеlа, врхунац. 
• ловоров - йризнање, слава. сонетни - књиж. низ og 15 сонеша 
йовезаних зајеgничким мошивом и зајеgничким сшиховима, 
йри чему сваки HapegHU сонеш йочиње завршним сшихом йреш
xogHOI, а йослеgњи сонеш је сасшавЈЬен og свих 14 йочешних сши
хова. трнов -мученишшво, сШрagање. (о)плести венце (некоме, не
чему) (йро)славиши, (йо)хвалиши (HeKola, нешШо). 

веначни јек вјеначни, -а, -о који се OgHOCU на венац (4), ко
ји се йружа у виgу венца: веначне планине. 

Венера ж 1. мит. римска боlиња ЈЬубави и лейоше (йрвобиш
но сшароишалска боlиња й.nоgносШи). 2. астр. gpyla и Земљи нај
ближа й.nанеШа у Сунчеву сисШему. 

венерични (венерички), -а, -о мед. а. који се јавЈЬа на йол
ним орlанима и йреноси уlлавном йолним OgHOCOM (о болесши
ма). б. који се OgHOCU на шакве болесши: - одељење, - амбулан
та, - болесник. 

венеролог м лекар сйецијалисша за венеричне болесШи. 

венерологија ж лат. IpaHa меgицине која се бави йроучава
њем и лечењем венеричних болесШи. 

венеролоmки, -а, -о који се OgHOCU на венеРОЛОlију и венеро
лоlе: - завод, - одељење, - налаз. 

венски (венознИ), -а, -о који се OgHOCU на вене: - суд, - жи
ла, - капилар, - крв. 

вентил, -ил а м лат. 1. а. техн. найрава, уређај за ошварање 
или зашварање йролаза lасова или шечносши кроз цеви: усисни 
-, испусни -. б. фиг. оgушак, олакшање. 2. анат. в. залисшак (2). 
• техн. редукциони - веншил који служи за с.мањење ЙриШиска. 
сигурносни - (- сигурности) веншил који служи за осиlурање og ве
ликоl йришиска (аушомашским ошварањем Kag йришисак у су
gy gосшиже највећу gозвОЈЬену вреgносШ). 

вентилатор м техн. сйрава или уређај за йровешравање или 
хлађење зашворених йросшорија изазивањем сшрујања вазgуха, 
шшо се йосшиже њеlовим убацивањем, OgH. избацивањем. 

вентишiција ж 1. йровешравање, оgвођење нечисшоl и gово
ђење чисшоl вазgуха у зашворене йросшорије сйоншаним сшру
јањем или йомоhу веншitлаШора. 2. уређај, сйрава или сисшем 
уређаја за йровешравање: укључити вентилацију. 

вентилациони, -а, -о који се OgHOCU на веншилацију: - уре
ђај, - ОКНО. 

вентилирати, -ИлИрамевр. и неевр. (йро)вешриши, йровешра
ваши: - фабрички простор. 

вентилни и вентИлски, -а, -о који се OgHoCU на веншил: - за
вртањ, - поклопац, - разводник. 

венути и венути, венём неевр. непрел. 1. а. lубиши свежину, 
сйарушиваши се, сахнуши, сушиши се (о биљци и њеним gелови
ма). б. фиг. lубиши cHaly, зgравЈЬе, слабиши, мршавиши, койне
ши (о човеку). в. (за неким, нечим) чезнуши, шуlоваши, ЙаШиШи. 
2. фиг. lубиши се, несшајаши, ЙРОЙаgаШи. 

венуће с а. lуБЈЬење свежине, сйарушивање, сушење . . б. lуБЈЬе
ње cHale, слаБЈЬење, мршавЈЬење. 

. венцоноша јек" вјенцоноша м (мн. ж) онај који носи венац (о 
обреgима, свечаносШu.мд). 

венчавати јек вјенчавати, -енчавам неевр. 1. везиваши бра
ком, брачном везом (йо ушврђеном обреgу): - младенце. 2. укра
шаваши (HeKola, нешшо) венцем или нечим сличним. 3. сшавЈЬа
ши некоме круну или мишру на lлаву као знак влаgарскоl gосшо
јансшва, крунисаШи. 3. красиши, украшаваши (налазеhи се на 
нечему као украс) . •  - се а. сшуйаши у брак, жени ши се, уgава
ши се (йо ушврђеном обреgу). б. фиг. шесно се везиваши с нечим. 

венчани јек. вјенчани, -а, -01. који се OgHOCU на венчање, на 
обреg венчања: - прстен, - одело, - кум. 2. који је везан браком, 
брачни: - жена. 

венчаница јек. вјенчаница ж 1. венчана женска ХаЈЬина. 2. 
а. извоg из књиlе венчаних, исйрава о венчању. б. в. књиlа вен
чаних (aog венчаШи). 3. (и вG)енчаница) а. jegHa og воgоравних 
lpega йоврх зиgова на којима йочива кровна консШрукција. б. 
lpega којом се йри врху везују роlови на крову, слемењача. B. jeg
на og lреgица које се йаралелно са слемењачом йрикивају за ро
lове на крову. 

венчање јек. вјенчање с обреg склайања брака: ићи на -. 

венчати јек. вјенчати, -ам евр. (неевр.) 1. а. (из)вршиши Hag 
неким обреg склайања брака, вез(ив)аши браком йо ушврђеном 
обреgу. б. (евр.) узеши за жену, ожениши се. 2. а. украсиши, укра
шаваши, улейша(ва)ши (венцем, цвећем и сл.): - чело, - косу. б. 
(у)красиши (као каквим венцем). 3. сшавиши, сшавЈЬаши коме 
круну или мишру на lлаву као знак влаgарскоl gосшојансшва, 
крунисаШи . •  - се 1. (евр.) сшуйиши у брак, ожениши се, OgH. 
уgаши се йо ушврђеном обреgу. 2. крунисаши се за влаgара. • 
књига венчаних службена књиlа у коју се уносе йоgаци о онима 
који су сшуйили у брак. - се славом йосшаши славан. 

венчић, -а и венчић, -ића јек. вјенчић, -а и вјенчић, -ића 
м 1. geм. og венац. 2. бот. цвешна круница. 

вења ж мађ. бот. чешинарски жбун или gрво Juniperus соm
munis из ф. Cupressaceae, чији се окруlли шамнойлави й.nog 
уйошреБЈЬава у лекарсшву и за йравЈЬење ракије клековаче, кле
ка; й.nog ше биљке. 

вењак, -ака м хлаgњак og лиснашоl lрања или биљака йуза
вица, лозе и сл., сеница. 

вео, вела м (мн. велови) лат. 1. KOMag шанке йрозрачне или 
мрежасше шканине који жене носе йреко лица или йреко lлаве 
и низ й.neћa у разним йриликама: невестински -, жалбени -, 
удовички -. 2. шанак слој нечеlа, койрена (маlле, gима, обла
ка, мрака и gp.). 3. фиг. нешшо шајновишо шшо скрива йраво 
сшање, сшварносш, оно шшо омеша сазнавање нечеlа: - тајне, -
незнања. 

веома ПРИЛ. (уз описне придеве, прилоге и глаголе) казује 
већи сшейен неке особине, OgH. ga се нешшо pagu, gешава у вели
кој мери: врло, јако, MHOlo: - љут, - опmиран, - лепо, - хладно, 
- снажно, - се обрадовати, - ценити. 

вепар, -пра м (мн. вепрови) а. оgрасли мужјак свиње, крмак. 
б. (обично у изр. дивљи -) gивЈЬа свиња. 

вепарски, -а, -о који се OgHOCU на вейра, који је као у вейра: 
- образ. 

вепраст, -а, -о којије као у вейра: - глава. 

веприна ж бот. зuмзелени жбуниh висине go 1 mRuscus acu-
leatus из ф. Convallariaceae, шимширика. 

веприна ж (м) (мн . ж) ayl.м. og веЙар. 

вепрић; -а и вепрић, -ића м geм. og вейар, .млаg веЙар. 

вепровина ж (мн. 0) месо og вейра, свињеШина. 

. . вера јек. вјера ж (вок. ва)еро; ген. МН. ва)ера) 1. а. уверење, убе
ђење ga йосшоје нашйрироgне силе и виша, божанска биhа, која 
уйравЈЬају универзумом, релиlиозносШ. б. шакво учење, релиlи
ја; ogpeQeHa релиlија, вероисйовесш: православна -, католичка 
-, исламска -. в. У заклешвама и узречицама чесшо са изблеgе
лим значењем релиlије, вероисЙовесШи. - Вере ми. Тако ми ве
ре. 2. заgаша реч, заклешва, обеhање: задати тврду веру. 3. а. 
увереносш gaje нешшо шачно или сшварно, OgH. ga ће се осшва
риши, уверење, убеђење: - у победу. б. йоузgање, йоверење: - у 
народ, - у омлаДину. . алал (му, ти и ел.) -, алал - узвик за йовла
ђивање, чесШUШаЊе. дати, задати веру чврсшо обеhаши, заклеши 
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се. никаква - лош, рђав чове-к. примити на веру uрихвашиши не
шшо -ко исшинишо без gо-каза. 

вёран и веран јек. вјёран и вјеран, -рна, -о 1. uосшојан у 
uријаШеЈЬсшву, ogaH, uривржен: - слуга, - као пас, бити неко
ме -. 2. -који у uошuуносши оglовара ономе шшо uреgсшавЈЬа, на 
чему се заснива, шачан, аушеншичан, изворан; вероgосшојан: -
слика (нечега), - копија оригинала, верни подаци. 

веранда ж енгл. ошворени или зашворени, засша-КЈЬени шрем; 
ше раса, бал-кон. 

верати се и вёрати се, верем се неевр. 1. а. uеши се или сuу
шшаши уUирући се Holaмa и uриgржавајуhи се, uомажуhи се 
ру-кама, uеншраши се: - уз дрво. б. uеши се обавијајуhи се о-ко не
чеlа, uузаши (о биљ-кама). в. фиг. uрошезаши се сшрмо навише (о 
uушу, сшази и сл.). 2. uровлачиши се, uробијаши се -крећући се 
-кроз шиuражје, шеснаце и сл.: - кроз трње. 3. врзмаши се; шу
мараши, луШаШи. 

вёрб м лат. лингв . f.nаlол; уп. вербум. 

вербалан и вёрбалан, -лна, -о лат. 1. -који се изражава речи
ма, lоворни, ус.мен: - сукоб, - контакт, - нота. 2. -који се оgли-ку
је обиљем речи без gуБЈЬе саgржине; -који се служи вербализмом: 
- песма; - песник. 3. (одр.) лингв . 'iлаlолс-ки: - суперлатив. • вер
бални деликт правн. Hauag речима на не-коlа (нешшо) -који се сан-к
ционише за-коном -као UресШуU. 

вербализам, -зма м 1. уuошреба речи без gуБЈЬе саgржине, 
(ис)uразна речишосш, фразирање, UразнословЈЬе. 2. насшавни 
uосшуuа-к -којим се uружају само вербална објашњења: - у на
стави. 

вербалист(а), -е м (ми. -сти) онај -који се служи вербализмом, 
-који воли ga фразира, фразер. 

вербалистички, -а, -о -који се оgли-кује вербализмом, Uра
зноречив, фразерс-ки. 

вербално и вёрбално прил. на вербалан начин, речима, lo-
вором; у uof.negy речи: - се изражавати; - тежак. 

вербалност, -ости ж в. вербализам. 

вёрбум м лат. лингв . 'iлаlол. 

вергл м (ми. -ови) итал. механич-ка музич-ка сUрава у обли-ку 
санgучиhа на -којој се о-крешањем ручице свирају уве-к исше мело
guje: понављати нешто као вергл. 

верглати, -ам неевр. а. свираши на верf.nу. б. фиг. lовориши 
брзо и не размишљајуhи, lовориши наUамеШ. 

верглаm, -аша м свирач на вер'iлу. 

вёреник јек вјёреник м а. онај -који се верио, заручни-к. б. 
ми. мома-к и gевој-ка -који су се верили, заручници. 

вёреница јек вјёреница ж 1. она -која се верила, заручница. 
2. нар. пеен. (у атриб. служби, уз им. љуба) верна: љуба -. 

вёренички јек. вјёренички, -а, -о -који се OgHOCU на верени
-ке: - прстен, - однос. 

вёрениmтво јек. вјёрениmтво е веренич-ки OgHOC; време og 
вериgбе go венчања, заручнишШво. 

вересија ж тур. gавање робе на uоче-к, -креgиш на бази Uовере
ња; оgлаlање наилаше за изgашу робу или за не-ку услуlу на из
весно време, uоче-к, -креgиш; Uоверење ga ће gyl биши илаhен: узе
ти робу на вересију, дати пиће на вересију. . божја - нешшо не
CUlYPHO, неuоузgано; ризи-к, неизвесносШ. 

вересијски, -а, -о -који се OgHOCU на вересију. 

верзал, -ала м лат. штамп. вели-ко слово; шехни-ка шшамuања 
Uри -којој се уuошреБЈЬавају само вели-ка слова: одmтампати вер
залом. 

верзални, -а; -о -који се OgHOCU на верзал: - слово. 

верзија ж фр. 1. jegHo og више међусобно различиших Uри-ка
зивања или шумачења не-коl gОlађаја, фа-кша: три верзије дога-' 
ђаја, неколико верзија народног предања. 2. а. jegaH og више 
различиших ше-ксшова исшоl саgржаја, варијанша, иначица: 
различите верзије неке народне песме. б. књиж. uревоg c jegHol 
јези-ка, OgH. lовора: gијале-кша на gpylu: српска -, mтoKaBcKa -. 
3. поз. начин uри-казивања не-коl -комagа. 

верзиран, -а, -о лат. gобро обавешшен (о нечему), уuознаш (с 
нечим), УUућен (у нешшо): - у уметност. 

верзираност, -ости ж особина oHola -који је верзиран, обаве
шшеносш, уUуhеносШ. 

вериге ж мн. 1. ланац Hag оlњишшем (у сеос-ким -кућама) о 
-којем виси �оШао. 2. о-кови, бу-каlије (на Holaмa зашворени-ка) • 
часне - о-кови у -које је, Uрема веровању, био о-кован св. ПеШар. 
Часне - цркв. uравославни uразни-к Uосвећен овим о-ковима, -који 
се свеш-кује 29. јануара. планинске - низ бреlова, иланинс-ких ви
сова uовезаних међу собом, веначна иланина. 

веридба јек вјеридба ж 1. узајамно обеhање мом-ка и gевој
-ке ga ће сшуuиши у бра-к; званична објава и uрослава шоlа, за
ру-ке, uрсшеновање: звати на веридбу. 2. време og зару-ка go вен
чања, веренишШво. 

веридбеНИ јек. вјеридбени, -а, -о -који се ogHOCU на вериgбу, 
-који се gaje о вериgби: - поклон, - част. 

верижине ж ми. ayw. og вериlе. 

верижњача ж мош-ка о -којој висе вериlе. 

веризам, -зма м фр. реалисшич-ки Uравац у ишалијанс-кој ли
-ковној умешносши, -књижевносши и музици насшао -крајем XIX 
ве-ка, uog ушицајем францус-коl наШурализма. 

верист(а), -е м (мн. -сти) слеgбени-к, uрисшалица веризма. 

веристички, -а, -о -који се OgHOCU на верисше и веризам, -ко
ји је у gyxy, сшилу веризма: - ШRола, - роман. 

вёрити јек вјёрити, -йм евр. исuросиши (gевој-ку, буgуhу су
upyly) за себе, званично обеhаши бра-к (gевојци, буgуhој суuру
зи), заручиШи. б. (некога, некога с неким, за некога) уlовориши 
нечију жениgбу или уgаgбу с оgређеном особом: - свог сина . •  -

се а. узајамно се обавезаши на сшуuање у бра-к, заручиши се. б. 
(некоме, за некога, с неким) gаши обавезу за сшуuање у бра-к с 
не-ком особом, јавно се заручиШи. 

верификација ж лат. ушврђивање шачносши нечеlа, Uрове
равање, Uровера; овера, uошврђивање, UоШврgа. 

вёрификациони (верификацйјски), -а, -о -који се OgHOCU на 
верифи-кацију, -који верифи-кује: - комисија, - одбор. 

верификовати и верификовати, -кујем (верифицИрати, -
фицйрам) евр. и неевр. уШврgиШи, ушврђиваши шачносш, исши
нишосш нечеlа, uровериши, uровераваши; овериши, овераваши, 
uошврgиши, uошврђиваши: - уговор. 

Вермахт м нем. ист. назив за немач-ку војс-ку за време наци
зма, OgH. Друlоl свешс-коl раШа. 

вермут м нем. а. (ми. 0) врсша gесершноl ал-кохолноl Uића -ко
је се сUравЈЬа og вина са gоgаш-ком е-ксшра-кша uелина, шеhера 
и ал-кохола. б. разг. -количина вермуша (а) -која заuрема оgређе
ну uocygy (чашу, флашу и сл.). 

вёрник и верник јек вјёрник И вјерник м онај -који исUове
ga не-ку веру, релиlију, -који upuuaga не-кој верс-кој орlанизацији: 
католички верници, православни верници. 

вёрница и верница јек вјёрница и вјерница ж женс-ка осо
ба верни-к, uриuаgница не-ке вере. 

вёрнички и вернички јек. вјёрнички И вјернички, -а, -о 
-који се OgHOCU на верни-ке, својсшвен верницима: - фанатизам. 

вёрниmтво и верниmтво јек вјёрниmтво и вјерниmтво е 
uриuаgносш не-кој вери, OgHOC верни-ка Uрема вери. 

вёрно и верно јек вјёрно И вјерно прил. 1. ogaHo, uриврже
но, лојално; upegaHo: - служити некога, - слушати. 2. шачно, 
аушеншично, без измена, вероgосшојно: - приказати нешто. 

верност и вёрност јек вјерност и вјёрност, -ости ж 1. осо
бина oHola -који је веран, оgаносш, UриврженосШ. 2. особина оно
la шшо је верно, шачносш, аушеншичносш, вероgосШојносШ. 

вероватан и вёроватаНјек вјероватан и вјёроватан, -тна, 
-о -који изf.nеgа исшиниш, -који се може uрихвашиши, с.маШра
ши шачним, извесним: врло - резултат. 

вёровати јек. вјёровати, -рујем неевр. 1. а. с.маШраШи ga је 
нешшо исшинишо, сшварно, она-кво -ка-ко се uреgсшавЈЬа, Uри-ка-
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зу је: - нечијој причи. б.  биши уверен у нешшо, gржаши, мисли
ши, с.маШраШи: - да постоји бог. 2. (некоме) с.маШраШи ga неко 
iовори исШину. - Сит гладном не верује. 3. (некоме, нечему) 
имаши йоверење (у HeKoia, у нешшо), йоузgаваши се: - очима. 4. 
а. (у некога, у нешто) с.маШраШи ga йосшоји неко нашйрироgно 
биће или йојава: - у бога, ,.., у загробни живот, - у виле, - у чу
да. б. биши релиiиозан, исйовеgаши неку веру. · - на реч с.ма
шраши исшинишом неку изјаву без сшварних gоказа. не - својим 
очима (ушима) јако се чуgиши нечему шшо се виgи, OgH. чује, би
ши јако изненађен, зачуђен нечим. 

вероватно и вёроватно јек. вјероватно и вјёроватно прил. 
йо свој йрилици, gосша CUiYPHO, извесно, свакако. - Вероватно 
ће победити. 

вероватност и вёроватност јек. вјероватност и вјёроват
ност, -ости ж в. вероваШноћа. 

вероватноћа јек. вјероватноћа ж објекшивна МОiућносш 
осшварења нечеiа; сшейен шачносши, исшинишосши нечеiа: 
оствареља нечега, одговорити на нешто с приличном вероват
ноћом. • теорија (рачун) вероватноће мат. ipaHa машемашике ко
ја на основу сразмере већеiа броја случајних йојава ушврђује 
сшейен моiућносши насшајања gpyiux шаквих йојава. 

веровник јек. вјеровник м онај који gaje некоме новац на за
јам, Йоверилац. 

верОВНИЧКИ јек. вјеровнички, -а, -о који се OgHoCU на веров
нике, Йоверенички. 

веродостојан и веродостојан јек. вјероДостојан и вјеро
достојан -јна, -о коме се може вероваши, који не изазива сум
њу, исшиниш, веран; изворан, аушеншичан: - сведочанство о не
чему, - казиваље. 

веродостојно и веродостојно јек. вјеродостојно и вјеро
достојно прил. на вероgосшојан начин, исшинишо, верно; извор
но, ауШенШично. 

веродостојност и веродостојност јек. вјеродостојност и 
вјеродостојност, -ости ж особина oHoia шшо је вероgосшојно, 
исшинишосш; изворносш, ауШенШичносШ. 

верозакон јек. вјерозакон м арх. в. вероисЙовесШ. 

веРОИСПО8ед јек. вјероисповијед ж в. вероисЙовесШ. 

вероисповеДНИјек. вјероисповиједни, -а, -о који се OgHOCU 
на вероисйовеg, вероисйовесш, верски. 

вероисповедник јек. вјероисповједник, -Ика м онај који ис
йовеgа неку веру, верник: правосла8НИ -, католички -. 

верисповест јек. вјерисповијест ж а. оgређена вера, рели
iuja: католичка -, цравославна, источна -, западна - . б. исйо
веgање неке вере, верски обреg, БОiослужење. 

веројат- јек. вјеројат- в. вероваШ-. 

вёроломан и вероломан јек. вјёроломан и вјероломан, 
-мна, -о који крши заgашу реч, веру: - човек. 

вероломац јек. вјероломац, -мца и вероломник јек. вјеро
ломник м онај који (йре)крши зagашу реч, веру, вероломан човек. 

вероломница јек. вјероломница ж женска особа вероломник. 

вероломнички јек. вјероломнички, -а, -о који се OgHOCU на 
вероломнике, својсшвен вероломницима. 

вёроломно и вероломно јек. вјёроломно И вјероломно 
прил. на вероломан начин, йрекршивши заgашу реч. 

верол()мност јек. вјероломност, -ости ж особина oHoia који 
је вероломан. 

вероломство јек. вјероломство с кршење заgаше речи, йри
.м.тъене обавезе, нейошшовање, нейриgржавање обећања. 

веронал, -ала м фарм. фабрички назив за jegHo og јаких cpeg
сшава за усЙављивање. 

веронаука јек. вјеронаука ж (веронаук јек. 8јеронаук м) на
ука о вери, верско образовање. 

веронаучни јек. вјеронаучни, -а, -о који се OgHOCU на веро
науку. 

вероУчитељ јек. вјероУчитељ м 1. насшавник веронауке. 2. 
йройовеgник неке вере. 

вёрс м лат. в. сШих. 

версификатор м онај који йрави версове, сшихове, сшихо
шворац, Йесник. 

версификаторски, -а, -о који се OgHOCU на версификаШоре. 

версификација ж нем. а. вешшина йрављења версова, сши
хова, сшихошворсшво; наука о йрављењу сшихова; уп. метрика. б. 
сшрукшура йесничкоi gела у Uof.negy сШихова. 

вёрски и верски јек. вјёрски И вјерски, -а, -о који се OgHO
си на веру: - обред, - организација, - учеље. 

вёрски и верски јек. вјёрски И вјерски прил. у Uof.negy на 
веру, с верскоi сшановишша: - опредељен, - обојен, - загрижен. 

вёртебрални, -а, -о лат. анат. који се OgHOCU на кичму, кич
мени: - пршљен. 

вертебрата с мн. непром. лат. биол. кичмењаци. 

вертеп м сткњ. минијашурно йреgсшављена виiйлејемска йе
ћина са јаслицама у којој се poguo Хрисшос; мало йозоришше с 
лушкама у коме се йреgсшављају сцене у вези с Хрисшовим ро
ђењем. 

вертепаm, -аша м gеше или млаgић који носи вершей о Бо
жићу и учесшвује у сценама у вези с Хрисшовим рођењем. 

вертеризам, -зма м књиж. йрешерана сеншименшалносiй, бо
лећиво расйоложење, йреосеiйJЬивосш (йо имену f.nавноi јунака 
Гешеовоi романа "Jagu млаgоi ВерШера'ј. 

вертеровски, -а, -о који је као у Вершера (Гешеовоi јунака), 
йрешерано осећајан, сеншименшалан: - осеТЉИ80СТ, - плачљи
вост. 

вертикала ж фр. мат. йрава линија, йравац који сече неку ли
нију, OgH. раван uog yf.nOM og 900. 

вёртикалан, -лна, -о лат. који чини йрав yiao с хоризоншал-
ном равни, усйраван, окомиШ. 

вёртикално прил. uog yf.nOM og 900, усйравно, окомиШо. 

вертикално ст, -ости ж вершикалан Йоложај. 

вертхајмов, -а, -о у изр. - брава, - каса, - кључ који је кон
сшруисан йо Вершхајмовом сисшему и који йружа велику cuiyp
носШ. 

вертхајмовача и вертхајмовка ж вершхајмова каса. 

веруга ж шара на везу у облику ланца. 

веругав и веругав, -а, -о кривуgав, вијуiав. 

веругавост и веругавост, -ости ж кривуgавосш, вијуiавосШ. 

веругаст и веругаст, -а, -о в. веруiав. 

веругати, -ам несвр. вијуiаши, кривуgаши, крешаши се кри
вуgавом линијом. 

, веружица ж geM. og веруiа. 

весалце, -а и -ета с (МИ. -ца) geM. og весло. 

веселити, -йм несвр. (некога) чиниши веселим, исйуњаваши 
весељем, раgошћу, увесељаваши, раgоваШи. 8 - се 1. осећаши 
раgосш, заgовољсшво, биши весео, gобро расйоложен, рagоваши 
се. 2. йровоgиши се, забављаши се уз Йес.му, uipy и Йиће. 

веселник, -ика и веселник, -а м еуф. јаgник, несрећник. 

веселница и веселница ж еуф. јаgница, несрећница. 

веселнички, -а, -о који се OgHOCU на веселнике. 

вёсело прил. с весељем, pagocHo, расйоложено: - скакати, -
певати. 

вёселост, -ости ж особина или сшање oHoia који је весео, go
бро расйоложење, раgосш, веgрина. 

весељак, -ака м 1.  онај који је веселе нарави, који воли ga се 
весели и ga забавља gpyie; онај који воли cegeљKe уз йиће и Йес.му. 
2. онај који је заgужен ga увесељава, ga сшвара gобро расйоложе
ње, забављач; сйаgало, ШQљuвчина. 



134 ВЕСЕЉА ЧКИ - ВЕТРЕЊА ЧА 

весељачки, -а, -о који се OgHOCU на весељаке, својсшвен весе
љaцu.мa. 

весеље с 1. весело, pagocHo расйоложење, раgосш, ocehaj ве
ликоi заgовољсшва, уживања: пун весеља, покварити некоме 
весеље, дочекати што у весељу. 2. весељење, забављање, колек
шивна забава уз Йес.му, uipy, узвикивање и СЛ.; йриреgба, свеча
нос ш на коју Jbygu gолазе ga би се забавили, разоноgили (cegeJЬ
ка, бап, uipaHKa и сл.); весео скуй с iозбо.м, йир; сваgба: прире
дити -, отићи на -. •  народно - забава, йриреgба aog ошворе
Hu.м небо.м йовоgо.м HeKoi йразника или свечаносШи. удри бригу 
на - заборави бриiе. 

весео, -ела, -о 1. а. који oceha и исйољава раgосш, йун pago
сши, раgосшан, gобро расйоложен, разgраiан: - човек, - срце. б. 
шаљ. који је aog уШицаје.м auha, йрийиш: весела браћа. в. који 
ogaje, йоказује нечије gобро расйоложење, разgраiаносш: веселе 
очи, - лице, - израз лица. 2. који изазива, йобуђује весеље, ве
селосш: - песма, - глас, - вест. 3. фиг. а. веgар; сјајан, свешао: -
дан, - зора, веселе звезде. б. ошворен, свешао, жив (о боји или 
шканини шакве боје). 4. фиг. жив, живахан, бу јан: - ватра, -
пламен, - жубор воде. 5. а. у (на) ко.ме влаgа gобро расйоложе
ње, весеље: - амбијент, - позориште. б. који се йровоgи у gобро.м 
расйоложењу, уз Йес.му, iозбу и СЛ.: - празник, - дан, весели Бо
жић, - Нова година. 6. (одр.) еуф. а. HecpehaH, jagaH, кукаващ бе
gaH; уп. веселник, веселница: - сељак; - проја. б. йокојни: весе
ли Илија. .  весели брат в. aog браШ. весела му мајка (био весео) 
(као узречица у е.моционапно.м iовору) Kag се неко.ме обраhа, OgH. 
Kag се о неко.ме iовори са сu.мйаШијама, сажаљење.м, а йонекаg 
и са Йрекоро.м. - Превари се, весела му мајка. 

веслање с 1. rл. u.м. og веслаШи. 2. спорт. сйоршска ipaHa, 
Шак.мичење у чамцu.ма са ЙокреШнu.м сеgишшu.ма и учвршhе
Hu.м веслu.ма. 

весларица ж 1. лађа која се йокреhе веслање.м, веслu.ма. 3. 30-
ол. а. у .мн.: йшице йловуше из aogpega Steganopodes, са оЙно.м 
из.међу сва чешири йрсша (у jg. шаква ЙШица). б. врсша воgене 
сшенице Notonecta glauca из pega риличара (Rhynochota) која 
йлива на леђu.ма. 

веслати, -ам несвр. 1. йровлачеhи весло, весла кроз воgу йо
крешаши чамац или неки gpyiu йловни објекаш, йловиши йо
Mohy весапа. 2. крешаши се йо воgи, йловиши aoMohy рейа или 
крила (о воgенu.м живошињама): - крилима, - репом. 3. фнг. 
.махаШи, .мицаШи, .млаШараШи (рукама или Hoiaмa) као весли
.ма. . - каmикомбрзо и йохлейно јеСШи. 

веслач, -ача м (инстр. -ачем) онај који весла; онај који се ба
ви веслање.м. • црни - зоол. воgени инсекш шврgокрилац Hydrop
hilus piceus из Йор. Hydrophilidae. 

веслачица ж 1. женска особа веслач. 2. зоол. у .мн.: йороgица 
воgених инсекаша шврgокрилаца Hydrophilidae (у jg.: инсекш 
из ше Йороgице). 

веслачки, -а, -о који се OgHOCU на веслаче: - спорт, - клуб, -
такмичење. 

веслени, -а, -о који се OgHOCU на весло. 

весло с (ген. ми. весала) gрвена .моШка с лоЙаШасШu.м краје.м 
која служи за шерање чамца или gpyioi йловноi објекШа. . ни
сам сисао - жарг. нисам наиван, 'iлуЙ. 

веслоножац, -omцa и веслоножац, -Homцa м зоол. у .мн.: peg 
сишних слашковоgних и .морских йланкшонских рачиhа без љу
шшуре Copepoda, с рачвасШu.м Hoiaмa које u.м служе као весла 
за йливање (у jg.: шакав рачиh). 

веслоноmка ж зоол. у .мн.: peg йшица које живе уз .море Pele
caniformes, чији су йрсши Hoiy йовезани ЙЛиваhо.м кожицо.м (у 
jg.: шаква ЙШица). 

весник, -а и весник -Ика јек. вјесник, -а и вјесник, -Ика м 
1. а. онај који (gO)HOCU весши, йоруке, 'iласник; изасланик. б. фиг. 
онај, OgH. оно шшо најављује, наiовешшава нешшо: весници про-: 
лећа, - револуције. 2. gневни лисш или Йовре.мена йубликаци
ја неке орiанизације, новине, 'iласило: археолошки -. 

весница и весница јек. вјесница и вјесница ж а. она која 
(gO)HOCU весши, йоруке, iласница; изасланица. б. фнг. она или 
оно шшо најављује, наiовешшава нешшо: зора - дана. 

веснички и веснИчКИјек. вјеснички и вјеснИчки, -а, -о ко
ји се OgHOCU на веснике. 

веспа ж итал. врсша .мањеi .моШоцикла. 

вест јек. вијест ж (инстр. вешћу јек. вИјешћу; ген. мн. вести јек. 
вијести, дат. вестима јек. вијестима) обавешшење о нече.му, 'iлас, 
новосш; инфор.мација, саойшшење, извешшај: новинска -, ва
жна -. 

веста ж итал. а. крашак кайуш; Йрслук. б. свешшеничка .ман
Шија. 

весталка ж мит. сШарорu.мска gевичанска свешшеница боiи
ње Весше која је чувапа "све ши оiањ" у њено.м храму. 

весталски, -а, -о који се OgHOCU на весшапку, који је као у ве
сШапке. 

вестерн м енгл. филм о америчко.м ,Дивље.м зайаgу" с MHoio 
борбе и акције. 

вести (вести), везём (трп. везен) несвр. 1. а. израђиваши вез, 
украшаваши везо.м; йравиши, обликоваши на шај начин: -
платно, - по платну, - мараму; - златном жицом; - руже, - ша
ре. б. окиваши, ойшакаши .меШапнu.м (сребр ни.м, злаШни.м) 
украси.ма; уойшше украшаваши, шараши: - сабљу, - мушти
клу, - преслицу. 2. фиг. а. сишно и равно.мерно, лейо иiраши, 
йлесаши: - у колу. б. нашироко и KuheHo йричаши; лейо и yjeg
начено йеваши или свираШи. в. уойшше лейо и склаgно вршиши 
неку раgњу. 

ветар јек. вјетар, -тра м (мн. в6)етрови, песн. н вG)етри) 1. 
сшрујање вазgуха у аШ.мосфери (услеg разлике у Ше.мЙераШури 
и йришиску вазgушних слојева): хладан -, јак -, северни -. 2. 
фиг. а. йравац, сшруја у йолишици, у.меШносШи и сл. б. нишша
вило, йразнина; нешшо безвреgно, безначајно. 3. ми. мед. iасови 
који се развијају у цpeвu.мa, сшо.маку: nyштати ветрове, имати 
ветрове. . црвени - а) мед. акушно заразно обољење коже (обич
но на лицу), erysipelas, врбанац. б) вет. заразно обољење KOg сви
ња erysipelas suis. - га донео (донесе) gошао је изненаgа, неочеки
вано. дати петама ветра - журно ошиhи, йобеhи, YMahu. знати от
куд (одакле, с које стране) - дува знаши оgакле gолази нека ойа
сносш, невоља; знаши узрок нечеiа, OgH. нечије намере. како - ду
ва (према (по) ветру) (управљати се, окретати се, повијати се н сл.) 
Нр. Йре.ма йриликама, Йре.ма gашој сишуацији (уйрављаши се, 
йосШуЙаШи). као - а) (одјурити, отићи Н сл.) врло брзо, журно (og
јуриши, оШиhи). б) (пролетети, проћи) брзо apohu. који (какав) те
бе - донесе (доведе н сл.) KOju.м чуgо.м, ошкуg ши ga gођеш. отићи 
у - биши лако.мислено йошрошен (о новцу). терати (гонити) - ка
пом 1) раgиши узапуg неки йосао; неразборишо ЙосШуЙаШи. 2) 
биши вешройирасш, веШроiоњасШ. у - говорити (причати н сл.) 
уйразно, узапуg, бескорисно (iовориШи). • НПосл пас лаје - носи 
каже се Kag се неко не обазире на нечије речи. ко сеје ветар, жа
ље буру ко зло pagu, gочекаhе још веhе зло. 

ветеран, -ана м фр. 1. сшари, ислужени војник, раШник. 2. 
сшари, искусни и заслужни pagHUK на неко.м йослу, у сйоршу и 
gp. :  - науке, - филма, - спорта. 

ветерина ж лат. 1. nаука о болесШu.ма живошиња и њихово.м 
лечењу; .марвеnо лекарсШво. 2. разг. висока школа, факулшеш за 
веШериnаре. 

ветеринар, -ара м (инстр. -аром и -арем) сшручњак за лече
ње болесши живошиња, .марвеnи лекар. 

ветеринарски, -а, -о који се OgHOCU па вешериnаре и па веше
риnу: - факултет, - станица, - преглед. 

ветеринарство с вешериnарска nаука; вешериnарска сшру
ка, вешериnарски йосао, вешеринарска служба. 

вето и вето м лат. правн. йраво извршnе власши, gржаве или 
йојеgиnца (влagара) ga .може сйречиши gоnошење neKoi закључка 
или обусi1lавиi1lи извршење nеке оgлуке: право вета, ставити -. 

ветре ни и ветрени јек. вјетрени и вјетрени, -а, -о који се 
ognocu па вешар, који йошиче og вешра, који pagu па вешар и 
СЛ.: - олуја, ветрени удари, - млин. 

ветрењак јек. вјетрењак м в. веgоiања. 

ветрењаст јек. вјетрењаст, -а, -о в. веШроЙирасШ. 

ветрењача и ветрењача јек. вјетрењача и вјетрењача ж 
1 . .млиn који aoionu вешар, .млиn па веШар. 2. в. вејапица. • бо-
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рити се с ветрењачама Gуришати, ударати на ветрењаче и сл.) воgи
ши бесмислену, узалуgну борбу, чиниши бесмислене, бесциљне 
наЙоре. 

ветреушка и ветреушка јек. вјетреушка и вјетреушка ж 
1. найрава на gu.мњаку која се окрепе у йравцу веШра и сйреча
ва ga се gu.м враnа у gu.мњак. 2. в. веШроказ. 

ветрина јек. вјетрина ж ayiм. и Йеј. og веШар. 

ветрити јек. вјетрити, -Им несвр. [гл. им . вШетрење с] 1. йу
шшаши свеж вазgух у неку йросшорију, йрочишhaваши вазgух у 
некој йросшорији, йровешраваши, йрозрачиваши; излаiаши 
ушицају чисшоi, свежеi вазgуха, излаiаши йромаји: � собу; � по
стељину. 2. йрелазиши у iасовишо сшање, исйараваши, х.лаЙи
ши (о шечносши); исйушшаши из себе корисне хемијске сасшој
ке, OgH. влаiу, мирис (нЙР. о кафи, ђубреШу). _ � се биши изло
жен ушицају свежеi вазgуха, йровешраваши се, йрозрачиваши 
се(нЙр. о соби). 

ветрић, -ића и ветрић, -а јек. вјетрић, -ића и вјетрић, -а м 
geM. и хиЙ. og вешар; блаi веШар, лахор. 

ветрићак јек. вјетрићак, -ћка м geM. и хиЙ. og веШриn. 

ветробран јек. вјетробран м а. зиg који служи као заклон, 
зашшиша og веШра. б. йреgње сшакло на мошорном возилу 
(аушомобилу, камиону и сл.). 

ветробрански јек. вјетробрански, -а, -о који се OgHocu на 
вешробран: � стакло. 

ветроваљ јек. вјетроваљ (ветровац јек. вјетровац, -овца) м 
бот. а. pog зеЈЬасших биљака Eryngium из ф. Apiaceae. б. врсша 
шоiа poga Е. campestre, са боgЈЬикавu.м лисШовu.ма и зелен ка
сШu.м цвеШовu.ма. 

ветровит јек. вјетровит, -а, -о а. који је изложен вешру: � ме
сто, � брдо. б. йун вешра, йраnен вешром: � ноћ, � дан, � време. 

ветровито јек. вјетровито прил. са мноУо веШра. - Било је 
ветровито. 

ветровитбст јек. вјетровитбст, -ости ж а. изложеносш ве
Шру. б. вешровишо време. 

ветрбвка јек. вјетрбвка ж (дат. -вци; ген. ми. -кй) крашки ка
йуш, јакна og шканине кроз коју не йролази вешар, винgјакна. 

ветрбвница и ветровница јек. вјетрбвница и вјетровни
ца ж 1. в. веШРУЈЬа. 2. в. вешровоg (2). 

ветровбд и ветровод јек. вјетровбд и вјетровод, -ода м 1. 
руд. цев за йровешравање pygapcKoi окна. 2. ошвор на ОРУУЈЬама 
кроз који се gовоgи вазgух у цеви. 

ветрогон јек. вјетрогон м бот. pog зеЈЬасших биљака Eriop
horum из ф. Cyneraceae, чији класови u.мajy йраменове gужих 
свиласшобеличасших gлака. 

ветрогоња јек. вјетрогоња м (мн. ж) 1. а. в. веШроЙир. б. осо-
ба немирноУ gyxa, йусшолов, аванШурисШа. 2. в. веgоiоња. 

ветрогоњаст јек. вјетрогоњаст, -а, -о в. веШроЙирасШ. 

ветрогоњасто јек. вјетрогоњасто прил. в. веШроЙирасШо. 

ветрогоњски јек. вјетрогоњски, -а, -о који се OgHOCU на ве-
шроiоње, веШроЙирски. 

ветрогоњство јек. вјетрогоњство с в. веШроЙирсШво. 

ветроказ јек. вјетроказ м найрава која се окрепе aog gej
сшвом вешра и йоказује њеУов йравац, смер; уп. ветруља (2). 

ветро�бвка јек. вјетролбвка ж пом. цев са Йроширенu.м кра
јем која служи за йровешравање gоњих броgских йросшорија (ис
upeg йалубе). 

ветромер јек. вјетромер м физ. сйрава за мерење брзине и ја
чине вешра, анемомеШар. 

ветромет јек. вјетромет м 1. в. веШромеШина. 2. јака, сна
жна вазgушна сшруја, јак вешар; ygap, налеш веШра. 

ветрометан јек. вјетрометан, -тна, -о изложен јаком вешру: 
� место. 

. ветрометар и .ветрометар јек. вјетрометар и вјетроме
тар, -тра м в. веШромер. 

ветрометина јек. вјетрометина ж а. месшо изложено јаком 
веШру. б. фиг. месшо изложено оЙасносШu.ма (сШранu.м ушица
ju.мa, најезgама и сл.). 2. в. вешромеш (2). 

ветропир јек. вјетропир м (вок. -е) лакомислен, нейроми
ШЈЬен, несшалан човек. 

ветропиран јек. вјетропиран, -рна, -о в. веШроЙирасШ. 

ветропираст и ветропираст јек. вјетропираст и вјетро
пираст, -а, -о лакомислен, нейромиШЈЬен, несшалан: � човек, � 
младић. 

ветропирасто и ветропирасто јек. вјетропирасто и вје
тропирасто прил. на вешройирасш начин, као вешройир, лако
мислено, нейромиШЈЬено: понашати ce �. 

ветропирка јек. вјетропирка ж вешройирасша женска особа. 

ветропирски јек. вјетропирски, -а, -о в. веШроЙирасШ. 

ветропирство јек. вјетропирство с особина оноУа који је ве-
шройирасш, лакомисленосш, неЙромиШЈЬеносШ. 

ветроушка и ветроушка јек. вјетроушка и вјетроушка ж 
в. веШреушка. 

ветруља јек. вјетруља ж пом. 1. geo броgСКОi комйаса, роши
рајуnа окруiла йлоча с ЙоgеЈЬцu.ма који означава ју йравце ве
Шрова. 2. мет. сйрава за оgређивање смера веШра. 

ветруша јек. вјетруша ж зоол. врсша мањеУ сокола Falcus 
(Cerchneis) tinnunculus из Йор. Falconidae, који уме ga лебgи у 
месШу. 

ветруmина јек. вјетруmина ж ayiм. и Йеј. og веШар. 

ветруmтина и ветрУштинајек. вјетруmтина и вјетрушти
на ж ayiм. и Йеј. og веШар. 

већ прил. (за време) а. казује ga се нешшо gоiоgило или goia
ђа рано, OgH. йре неУо шшо би се очекивало, неочекивано рано. -

Већ си се вратио. Већ се смркло. б. исшиче свршешак збивања, 
раgње. - Већ ти је остарио отац. в. исшиче ga је нешшо било вр
ло рано: још. - Већ су стари Грци приређивали позоришне 
представе. г. (често с допуном: једном, једанпут) казује ga је 
крајње време ga се нешшо goiogu (Kag се јеgва чека ga се шшо go
iogu): најзаg, наЙокон. - Кад ће већ једном почети та приредба. 
Престани већ Оедном) с том буком. д. (уз негиране глаголе) Kag 
је реч о йромени (у неiашивном смислу) у OgHOCY на раније сша
ње: gaJЬe, више. - Толико су се свађали да се то већ није могло 
трпети. Јунак што је био то већ није. ђ. казује ga he се нешшо йо
сле, с временом, лоiично, сиУурно gоiоgиШи. - Ви идите, ја ћу то 
већ сам обавити. Ви се трудите, а победа ће већ сама од себе 
доћи. Сазнаће се то већ. е. Шек. - Куда ће путовати, то ће већ 
видети. ж. казује ga је само мало времена неgосшајало ga се не
шшо gecu, goiogu: умало, iошово, скоро. - Он већ да пође, а на 
вратима се појави писмоноша. 

већ1 везн. (супротни) 1. йосле оgричних реченица казује не
шшо шшо је суйрошно ономе шшо је из речено йрешхоgном рече
ницом: неУо. - Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у 
јунака. 2. знак везе йослеgице која йроисшиче из йрешхоgно ре
ченоi: зашо, йа зашо, неУо. - Они ће те преварити, већ ти гледај 
да их се отресеш. 

већ2 речца 1. за исшицање ga се оно шшо је речено йоgразуме
ва: наравно, gaKaKo; уойшше за исшицање, на'iлашавање оноУа 
шшо је речено. - Дошао је касно и већ како је био пијан, почео 
је да виче. - Они су се скитали по кафанама и већ не знам ти 
ја куда. Већ сама помисао на то ме узнемирила. То је већ нешто 
друго. 2. за gойушшање: xajge ge, ама. - Већ што си ме слагао то 
да ти опростим, али зашто ми направи ту сплетку. 3. за ома.nО
важавање, ЙоШцењивање, . йребацивање некоме за нешшо: које. ШШа. - Предосећам да ће се нешто страшно десити. Већ та ва
ша предосећања су ми се попела на главу. 

већати, вЕ'Љам јек. вијећати, вИјећам несвр. а. савешоваши 
се, gоiовараши се (о нечему) на веnу. б. расйравЈЬаши, йрешреса
ши (нешшо), gискушоваши (о нечему). 

веће јек. вијеће с 1. скуй изабраних лица која веnају и оgлу
чују о нечему (о jaвHu.м, gржав н u.м, Йривреgнu.м и gp. йослови
ма): синдикално �, CYДCKO �, школско �. 2. веnање, савешовање, 
gоiовор: одлучитина већу, држати �. 
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већина ж а. већи geo, већи број неке целине: � људи, � села. 
б. правн. у uарламеншу, ogH. неком op'iaHY, ор'iанuзацији онај geo 
чланова који бројчано наgмашује uрисшалице gpy'io'i миш.љења, 
сШава. · правн. апсолутна - више og uоловине "iласова оних који 
су "iласали. квалификована - више og uоловине "iласова укуйнот, 
броја чланова HeKof op'iaHa, шела, ор'iанизације и сл. (нар. скуа
шшине) или законом оgређена gвошрећинска или слична већи
на. релативна (проста) - већина мања og 50%+1 коју gобије неки 
uреgло'i или канgиgаш ако их има више og gва. 

већином ПРИЛ. већим gелом, у већем броју (случајева), аонај
више, uрешежно, uо'iлавишо: зависити � од нечега. 

већински, -а, -о који се OgHoCU на већину: � одлука, � резо-
луција. 

већински ПРИЛ. аомоћу већине, већином: � ОДЛУЧИТИ. 

већник је:к. вијећник м рег. члан некот, већа. 

већница је:к. вијећница ж рег. з'iраgа или uросшорија, gвора
на у којој засеgа неко веће: гpaдCKa �, CYДCKa �. 

већнички је:к. вијећнички, -а, -о рег. 1. који се OgHOCU на већ
нике: � састанак. 2. који се OgHOCU на већницу: � дворана, � трг. 

вехементан, -тна, -о лат. жесшок, силовиш, необузgан, на
'iao, алах; вашрен, сШрасШвен. 

вехементно прил. жесшоко, силовишо, необузgано, алахови
шо, вашрено, сШрасШвено. 

вехементност, -ости ж особина oHo'ia који је вехеменшан, оно
'ia шшо је вехеменшно, жесшина, силовишосш; вашреносш, сшра
сШвеносШ. 

вечан је:к. вјечан, -чна, -о 1. а. који HeupeKugHo шраје, uосшо
ји, који нема ни uочешка ни свршешка, временски нео'iраничен; 
бесмршан (у филозофији о времену, машерији и СЛ.; у моношеи
сшичким рели'iијама о бо'iу). б. који је uосшојао у најgавнијим 
временима и који ће увек uосшојаши; који HUKag неће uресшаши, 
несшаши, сшалан, неuролазан: � кретање, � љубав, � мржња, 
� младост; � слава. в. в. вечиш (2): вечне свађе, вечна трвења. 
г. који вреgи за сва времена, који је у свим временима исши, аа
солушан, неизмењљив: вечни закони у природи, вечне истине. 
2. в. вечиш (3): вечни студент, вечни путник. 

вече с и вече с и ж (ген. вечери ж (вечера с); ми. вечери, ген. ве
чери ж (вечера, ген. вечера с» 1. време og заласка сунца go арво
'ia мрака; uочешак ноћи, арви мрак. 2. вечерњи јавни скуа аосве
ћен нечему, вечерња uриреgба, uосело: књижевно �, гусларско �, 
дpyгapCKO �, MaTYPCKO �. 3. (у ак. у прил. значењу, уз имена да
на, празника): увече: у суботу �. . Бадње - вече уочи Божића. 
добро - вечерњи uозgрав ари сусреШу. момачко - весеље које ари
ређује .млаgожења својим gру'iовима уочи свот, венчања. 

вечера ж обеg, оброк који се узима увече; јело саре.мљено за 
шај оброк: позвати кога на вечеру; појести вечеру. · господња 
- цркв. UричесШ. кнежева - вечера коју је upupeguo кнез Лазар 
уочи Косовскот, боја (uознаша у нар. uоезији ао свађи између Ву
ка Бранковића и Милоша Обилића). тајна (последња) - ао хри
шћанској ле'iенgи uослеgња вечера Исуса Хрисша с њеlовим уче
ницима (на којој их је обавесшио ga ће биши разаuеш и усшано
вио шајну Uричешћа). 

вечеравати, -еравам несвр. арема вечераШи. 

вечерас прил. gaHac увече, ове вечери. 

вечерати, -ам свр. и несвр. (uо)јесши вечерњи оброк јела. 

вечераmњи, -а, -е који се ogHOCU на вече Kaga се lовори, који 
је ове вечери, који се gо'iађа ове вечери (које је у шоку или које 
слеgи): � приредба, вечерашњи гости. 

вечеринка ж (дат. -нци; ген. ми. -ки) вечерње uосело, вечерња 
uриреgба, забавно вече. 

вечерица ж geM. и хиа. og вечера. 

вечерница и вечерња ж ЦРКВ. в. вечерње. 

вечерњак, -ака м 1. вечерњи вешар; заuаgни веШар. 2. ЗООЛ. 

вечерњи љuљaK, слеuи ми ш, шиш.миш Vesperugo noctula. 

Вечерњача ж HapogHU назив за аланешу Венеру Kag се виgи 
на небу увече, ао заласку сунца. 

вечерње с ЦРКВ. uоuоgневна служба у цркви. 

вечерњи, -а, -е који се OgHocu на вече, који се врши, gешава, 
јавља и сл. увече: � небо, � ветар, � служба, � издање, � одело, 
� школа. 

вечерњица ж цркв. в. вечерње. 

вечером ПРИЛ. у вечерње време, увече, сваке вечери. 

вечитје:к. вјечит, -а, -о 1. в. вечан (1а и б). 2. који gylo шраје, 
који се сшално, uрешерано чесшо аонавља, HeupeKugaH: вечите 
свађе, вечити немири, � неизвесност, � страх. 3. који се врло gy
lo нечим бави или је врло gy'io у неком сшању, сшашусу: вечити 
студент, вечити путник, вечити оптимиста, вечити младоже
ња. 4. који увек uge уз HeKol, нешшо, неразgвојан: његов вечити 
кишобран. 

вечито јек. вјечито прИЛ. 1. без uресшанка, увек, сшално, неаре
KugHO, неUресШано. - Код нас вечито пада киша. 2. в. вечно (1). 

вечитост јек. вјечитост, -ости ж в. вечносШ. 

вечно јек. вјечно ПРИЛ. 1. временски неО'iраничено, без uочеш
ка и без краја, бескрајно; увек, gовека: � живети, � постојати, � 
трајати. 2. в. вечишо (1). 

вечност је:к. вјечност, -ости ж 1. особина или сшање oHo'ia 
шшо је вечно, бесмршносш, временска бесконачносШ. 2. фиг. разг. 
врло gylo време. - Чекамо га (читаву) вечност. • преселити се у 
- рЛГ. умре ши. 

веш, веша м (инстр. вешом) нем. в.  рубље. . велики - арљаво 
рубље (обично uосшељина) које се накуаи у шоку gужеl времена. 
прљав - (нечији) износити и сл. lовориши о некоме ружне сШвари. 

веmала је:к. вјешала с МН. а. сарава, наарава на којој се извр
шава смршна казна вешањем, а сасшоји се og вершикалноl сшу
ба на којем је хоризоншално учвршћена краћа lpega с ОМЧОМ. б. 
смршна казна вешањем: осудити на вешала. . дићи с вешала 
ослобоgиши, сuасши og смршне казне. омастити - биши обешен. 

вешалицаје:к. вјеmалица ж 1. а. наарава у виgу сшалка или 
gacKe, лешве на зиgу с кукама за вешање ogehe и СЛ., чивилук. б. 
блаlо савијена лешва или чешвршасши рам за вешање оgела. 2. 
а. KOMag меса осушеноl у сушари, uушници; KOMag меса ариаре
.мљенот, за сушење. б. врсша јела og KOMaga меса uеченоf на ро
шШuљу. 3. а. gва или чешири кукурузна клиuа саојена комуша
ма и обешена pagu сушења. б. gва lрозgа везана зајеgно или 
uруш са више lрозgова обешених ga се суше. 

веmалиmте јек. вјешалиште с месшо на коме су uоgи'iнуша 
вешала. 

вешаљка јек. вјешаљка ж в. вешалица (1). 

веmати је:к. вјеmати, -ам несвр. 1. сшављаши нешшо шако ga 
виси: � слике, � рубље. 2. оgузимаши некоме живо ш сшављају
ћи му омчу око враша, извршаваши смршну казну Hag неким 
на вешалима. _ � се 1. а. хвашаши се за неки uреgмеш и виси
ши низ НJela или ucuog НJela: � се о кола. б. хвашаши се и чврсшо 
се gржаши за нешшо: � се некоме око врата. 2. оgузимаши себи 
живош, убијаши се сшављајући себи омчу око враШа. · � неко
ме (нешто) на (о) нос uри'iовараши некоме (нешШо). - нешто на (о) 
велика звонараз"iлашаваши на све сШране. 

вешерка ж араља. 

веmерница ж uросшорија у којој се аере рубље; занашска ра-
gионица за Uрање рубља, аерионица. 

веm-корпа ж већа кораа за gржање uрљавоl рубља. 

веm-машина ж машина за арање рубља. 

вешт јек. вјешт, -а, -о 1. који gобро зна, уме нешшо ga pagu, 
сuособан, умешан, сuрешан: � ковач, � говорник 2. који се зна 
снаћи у шежој сишуацији, gовиШљив, сналажљив; upeupegeH: � 
лупеж, � мушкарац. 3. (нечему, у нечему, око нечега) који не
шшо gобро uознаје, који се gобро сналази у нечему, вичан: � пу
шци, � у наводњавању, � писању (у писању), � око коња. 4. ко
ји је урађен, uзвеgен са ауно знања, умешносши, који свеgочи о 
нечијој умешносши, знању, мајсшорски: ,- одбрана, � анализа, 
� политика. 

вештак је:к. вјештак, -ака м 1. gобар uознавалац нечеlа, зна
лац, сшручњак: умешан, сналажљив човек: � у дипломатији, � 
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у картању. 2. правн. сшручњак који па йозив cyga или власши ga
је сшручnо .миШЈЬење о nеко.м Йреg.меШу који је сйораn: судски �. 

вештiшиња јек. вјештакиња ж жеnска особа вешшак: � у 
ручним радовима, � у претварању. 

вештац, вешца јек. вјештац, вјешца м а. празн. йо napognoM 
веровању човек nашйрироgnе .моћи који је у gослуху са злu.м gy
cu.мa и чиnи зло JЬygu.мa, злоgух, зgухач. б. пеј . зао, рђав човек. 
в. фиг. сйособаn, висйреn, Йро.мућуран .мушкарац. • (по)ранити 
(устаGа)ти, дићи се, дизати �e и ел.) као - врло раnо усШа(ја)Ши. 

вештачити, вештачйм јек. вјештачити, вјештачйм неевр. 

правн. [гл. им. вG)ештачёње е] као вешшак gаваши сшручnо .ми
шљење о nече.му, ушврђиваши чињеnичnо сшање nечеiа: � пред 
судом. 

вештачки јек. вјештачки, -а, -о 1. а. који су сшворили, nа
йравили JЬygu, који пије nасшао apupognu.м йуше.м: � ђубре, � 
свила, � цвеће. б. neapupogan, извешшачеn: � осмех. 2. који се 
ognocu па вешшаке, зnалачки, сшручаn, .мајсШорски: � миmље
ње, � руковање нечим. · � дисање в. aog gucaНJe. 

вештачки јек. вјештачки ПРИЛ. 1. а. вешШачкu.м йуше.м, JЬyg
CKu.м pagoM, Шруgо.м, па neapupogan nачиn: � производити (ђу
бре нпр.). б. neapupogno, извешшачеnо: смејати се �. 2. па nа
чин вешшака, као вешшак, зnалачки, сшручnо, .мајсШорски: � 
исписати, � извести нешто. 

вештина јек. вјештина ж 1. а. сйрешnосш, у.мешносШ у вр
шењу HeKoi йосла сшечеnа вежбање.м, Йраксо.м; вешш nачиn из
page, извођења nечеiа, сшручnосш, .мајсШорсШво: � у плетењу, � 
писања, � свирања. б. окрешnосш, сnалаЖЈЬивосш, Йро.мућур
nосШ. 2. укуйnосш йосшуйака и .мешоgа који се Йpu.мeњyjy у nе
кој ipanu йроизвоgње, шехnика: штампарска �. 3. сйособnосш 
у.меШnичкоi обликовања; у.мешnосш: сликарска �, BajapCKa �. 

вештица јек. вјештица ж (вок. -це) 1. йо napognoM веровању 
жеnа чаробnица (обичnо сшара и ружnа) која је у gослуху с ђа
воло.м, u.мa nашйрироgnе .моћи и nаnоси JЬygu.мa зло. б. фиг. пеј . 

зла, рђава жеnа, ошшрокоnђа; ружnа, обичnо сшара жеnа. в. 
фиг. сйособnа, висйреnа, Йро.мућурnа жеnска особа. 2. ЗООЛ. а. вр
сша nohnoi лейшира Sphinx из Йор. Sphingidae. б. МН. йороgица 
nоћnих лейшира Sphingidae. • дићи се, устаGа)ти (дизати се) као 
- врло раnо усШа(ја)Ши. 

вештичетина јек. вјештичетина и вештичина јек. вјешти
чина ж ayf.м. и йеј. og вешШица. 

вештичица јек. вјештичица ж ge.м. и хиЙ. og вешШица. 

вештичји (вештичијй) јек. вјештичји (вјештичији), -а, -ё ко
ји се ognocu па вешшице, који је као у вешшице: � поглед. 

вешто јек. вјешто ПРИЛ. па вешш nачиn, с у.мешnошhу, сйреш
по, у.мешnо, .мајсШорски: � извести нешто, � руковати нечим. 

вешчић, -ића и веmчић, -а м ge.м. og вез. 

ви зам. (ген.-ак. вас, енкл. вас, дат. вама, енкл. вам) 1. личnа за
.меnица за gpyio лице .мnожиnе: особе, лица Koju.мa се обраhа.мо 
у iовору, Йис.му. 2. (Ви) из йошшовања, йри учшиво.м обраhању 
aojegunцy. 3. йлеоnасшичnо, без зnачења. - Не вреди да га убе
ђујемо. Он вам је такав . .  

вибрант м ЛИНГВ. iлас йри чије.м изiовору вибрира врх језика 
(у срЙско.м "р''). 

вибрантан, -тна, -о лат. који вибрира, шрейерав, шишрав; 
фиг. усШреЙШао. 

вибрантно прил. шрейераво; фиг. са заnосо.м, усШреЙШало. 

вибрантност, -ости ж особиnа onoia шшо је вибраншnо, шре
йеравосш; фиг. усшрейшалосш, зq,nОС. 

вибрато прил. итал. муз. озnака за nезnашну осцилацију, nе
зnашnо йовишење висине шоnа па iуgачкu.м и gувачкu.м иnсшру
.менШu.ма и у вокалnој .музици. 

вибратор м лат. 1. ел. йрешварач nаиз.меничnе сшрује у jegno
с.мерnу сшрују, ogn . .мењач nайоnа елекшричnе сшрује у виgу ко
шве која шишра aog уШицаје.м Йро.меnе йоларишеша ftpaQenoi 
елекШро.маf,nеШа. 2. nайрава, сйрава која вибрира изазивајуhи 
брзо шрейерење, шишрање йреg.меша који је с њо.м у вези: елек
трични � за масажу (тела). 3. уређај, сйрава за оgвајање, сејање 

и слаiање, збијање зрnасших .маШеријала (зрnасше храnе, йеска, 
Зе.мЈЬе, бешоnа и gp.). 

вибрафон м лат.-ГРЧ. муз. ygapaJЬKa која се сасшоји og низа че
личnих йлочица у воgоравnо Йоложеnо.м оквиру, у које се ygapa 
шШаЙиhе.м. 

вибрафонски, -а, -о који се OgHOCU па вибрафоn. 

вибрација ж лат. 1. физ. осцилашорnо крешање, осциловање, 
шрейерење, шишрање, йоgрхшавање; jegna aepuoga осцилашор
noi крешања, (йојеgиnачnи) шрейшај, шишрај: механичка �. 2. 
шрейерење iласа или шоnа йроизвеgеnоi па nеко.м .музичко.м ин
сШру.меnШу. 

вибрациони, -а, -о који се ognocu па вибрацију, који вибри
ра: � СИТО. 

вибрирати, вибрйрам неевр. лат. осциловаши, шрейериши, 
шишраши; йоgрхшаваши, gрхшаши, шресши се. 

вибромётар и виброметар, -тра м лат.-ГРЧ. иnсШру.менШ за 
.мерење .мехаnичких вибрација (nЙр. у .машиnа.ма, возилu.ма, .мо
СШовu.ма). 

вивак, -вка м зоол. а. врсша йшице .мочварице с Йерјаnицо.м 
па iлави Vanellus vanellus из Йор. Charadriidae. б. у .мn.: йоро
gица йшица вивчарица Charadriidae, gyiux noiy и крила, које су 
изврсnи лешачи, зујавци. 

виваријум (вИварйј, -ија) м лат. йросшор о.међеn .мрежо.м или 
сШакло.м за gржање и узiајање .малих живошиња (воgозе.маца, 
f.мизаваца, иnсекаша и gp.) у околnосШu.ма сличнu.м apupognu.м, 
.мали зоолошки врШ. 

виваче прил. итал. муз. озnака за брзи Ше.мЙО. 

вивипаран, -рна, -о лат. в. живороgаn. 

вивипарност, -ости ж в. живороgnосШ. 

вивисекција ж лат. мед. сецирање живе живошиње у цUJЬY nа
учnоi (биОЛОШКОi или .меgициnскоi) исШраживања. 

вивисекцирати, -екцйрам евр. и неевр. (из)вршиши вивисек
цију. 

вивкати, -ам неевр. оgаваши iлас сличаn iласу вивка; iYKa
ши . •  � се чисшиши своје йерје (о ЙШица.ма). 

вивчарица ж ЗООЛ. у .мН.: peg йшица Choradriiformes, које су 
изврсnи лешачи (йороgице: шљуке, вивци, жgралови, iалебови, 
њорке); у jg.: йшица из шоiа pega. 

вигањ и вигањ, -гња м а. ковачка раgиоnица, ковачnица. б. 
ковачко оiњишШе. 

вигвам, -ама м енгл. колиба северnоа.меричких Иngијаnаца. 

вигилија ж лат. 1. кат. служба у цркви уочи великоi йразnи
ка; йреgвечерје великоi Йразnика. 2. фиг. nейросйавана nоћ; бgе
ње, nесЙавање. 

виговац, -овца м иет. йрисшалица, члаn некаgашње йоли
шичке сшраnке у Еniлеској (XVII в.) која се ослањала па фиnаn
сијску буржоазију; ganac йрисшалица либералnе сшранке у Еn
iлеској. 

виговски, -а, -о који се ognocu на виiовце: � странка. 

вИд! м (лок. вИду; МН. 0) Йpu.мaњe свеillлосnих ушисака у оку и 
ойажај изq:зваn Шu.м nаgражаје.м, виђење; сйособnосш, .моћ йри
.мања свеillлосних ушисака: имати добар �. . кокоmји - слаб виg 
у су.мрак, nоћно слеЙило. очни (очињи) - (песн. и у заклињању) 
очи. за вида gOK се још виgи, gOK је још gan. (из)губити, испустити 
из вида йресша(ја)ши виgеши (neKoia, нешшо); фиг. не узеши, nе 
узu.маши у обзир (nешшо), nе воgиши рачуна (о nече.му), заnе.ма-

. рu(ва)ши (nешшо); заборавиши, заборавЈЬаши (nешшо), с.мешnу
ши, с.меШаШи с у.ма (nешШо). имати у виду u.маШи па у.му (nе
шшо), .мислиШи (па нешшо), воgиши рачуnа (о nече.му). не испу
mтати из вида уйорnо iлеgаши, Йос.маШраШи; сшалnо йрашиши 
neKoia, .моШриШи па iteKoia. нестаGа)ти с (из) вида 1-le виgеши се, 
ишчезnуши, ишчезаваШи. 

вид2 м (лок. вИду; МН. вИдови) 1. СЙОЈЬашњи, вањски изiлеg 
сшвари, лик, облик; уойшше облик, фор.ма у којој се nешшо ја
вЈЬа, иСЙОЈЬава: добити нови (друкчији) �, имати � уплашена 
човека, у виду нак'азе, приказ у виду монографије, плод у виду 
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лопте, распоредити се у виду прстена. 2. врсша, шиu нечеiа: ра
зни видови школа (спорта, разоноде итд.), видови рачунања, -
нерегуларне војске. 3. лингв. а. облик uриgева KOju.м се казује og
ређеносш или неоgређеносш oHoia шшо сшоји уз uриgев: одређени 
(придевски) -, неодређени - . б. u.маненШно својсшво oipoMHe 
већине сраских (и уоuшше словенских) inаiола ga uоказују сврше
носш, оiраниченосш или несвршеносш, неоiраниченосш раgње, 
ароцеса или сшања, асuекш: свршени -, несвршени - . .  под 
видом (нечега) uog uзiовором. - Састајали су се под видом зајед
НИЧRог учења. 

видан, -дна, -о 1. а. који се виgи, виgљив: једва - црта. б. ко
ји се може лако виgеши, уочиши, који uaga у очи, уuagљив, уочљив: 
ставити кључ на - место. в. фиг. који се лако уочава, заuажа, 
Uрu.меШан, УОЧЈЬив; очиinеgан, јасан: - разлика између нечега, 
видни знаци нечега. г. аун свеiilлосши, gобро ocвeiilљeH (gнев
ном или gpyiOM свеiilлошhу), свешао; у коме се gобро виgи: - ме
сто; - ноћ. 2. исшакнуш, значајан, знашан, заuажен, важан: за
узимати - место, имати видну улогу. 3. (одр.) који се OgHOCU на 
виg, који је у вези с виgом, с чулом виgа: - поље, видни осети, 
видни надражаји, видни утисци. 

вИдар, -ара м онај који виgа, лечи ране, исцелиШељ. 

видарина ж Hap. HaKHaga виgару за виgање. 

видарица и вИдарка ж женска особа виgар, исцелиШељка. 

вИдарски, -а, -о који се OgHOCU на виgаре и виgање. 

вищiрство с вешшина виgања, лечење HapogHu.м лековu.ма, 
шравама, мелемu.ма и gp., HapogHo лекарсШво. 

вИдати, вИдiiм неевр. нар. лечиши (обично ране) HapogHu.м леко
вu.мa, шравама, мелемu.ма и сл., исцељиваШи. _ - се лечиши се. 

видац, вИца м бот. а. зељасша биљка Euphrasia officinalis из 
ф. Scrophulariaceae, која се уuошребљава у лекарсШву. б. в. ви
gовчица. 

виделац, -еоца јек. видјелац, вИдиоца м 1. виgовиш човек, 
визионар. 2. онај који u.мa сuособносш ga виgи оно шшо gpyiu не 
Moiy, ga gоживи указање божанских биhа у човечјем лику: ви
диоци Госпе. 

виделачки јек. видјелачки, -а, -о који се OgHOCU на виgеоце. 

вИделица јек. вИдјелица ж женска особа виgелац. 

вИдело јек. видјело с 1. свеiilлосш, свеiilло; gневна свеiilлосш, 
gaH: вратити се за видела. 2. нар. свеiilлосни извор (свећа, лам
аа и сл.). . изићи (излазити), изби(ја)ти, доћи и сл. на - обелоgани
ши се (обелоgањиваши се), ошкри(ва)ши се; uосша(ја)ши UознаШ. 
изићи ће и сл. дело на - исшина се не може сакриШи. изнети, изно
сити на - објавиши, објављиваши, (у )чиниши нешшо jaвHu.м. сту
пити на -, појавити се на виделу uојавиши се у јавносши, сшуuиши 
на сцену. 

видео, -еа м разг. в. виgео-рикорgер. 

видео- лат. арви geo uолусложеница или (ређе) сложеница 
који значи ga је оно шшо означава gpyiu geo uолусложенице или 
сложенице у вези са CHu.мaњeм и реuроgуковањем CHu.мaKa: --апа
рат, --запис, --камера, --касета, --програм, видео-пројектор, 
видео-пројекција, видео-снимак, --трака, --уређај, --клуб, --тех
ника; видеограм, видеотека. 

вИдео-игра ж елекшронска иiрачка којом се аомоћу коншро
ла решавају разни зagаци uројекшовани на шелевuзијском или 
сличном екрану. 

вИдео-касета ж сuецијална кушија (касеша) са маiнешоскоu
ском шраком на коју се cHu.мa, OgH. са које се peupogYKyje cHu.мaK. 

вИдео-клуб м клуб, gрушшвена uросшорија с виgеошеком у 
којој се uзнајмљују виgео-касеШе. 

видео-рекордёр, -ера м И видео-рикордёр, -ера м елек
шронски и механички уређај KOju.м се на виgео-касеше cHu.мajy 
емисије које се шоiа шренушка uриказују на шелевизији или ре
UpOgYKyjy на шелевизијском екрану снимљене виgео-касеШе. 

видео-спот м крашак виgео-снu.мак неке музичке, забавне 
шачке који се емишује најчешhе у рекламне сврхе. 

видеотека ж збирка виgео-касеша; раgња за uзнајмљивање 
виgео-касеШа. 

вИдети јек. видјети, -дйм (импф. виђах) евр. и неевр. 1. а. u.мa
ши сuособносш Buga, Uрu.миШи, Uрu.маШи свеiilлосне ушиске, 
оuазиши, оuажаши чулом Buga; заuазиши, заuажаши очu.ма, 
(У)inеgаши, Uос.маШраШи: - добро, - море. б. наћи се, сасшаши 
се (с HeKu.м), сресши (HeKoia). - Јеси ли видео јуче Марка? 2. а. 
заuазиши, заuажаши, уочи ши, уочаваши, Uрu.меШиШи, ариме
hиваши; закључи(ва)ши на основу нечеiа: - тугу у нечијим очи
ма, - да неко лаже. б. наћи, налазиши, gржаши, с.маШраШи, 
мислиШи. - Не видим да је имао неке користи од тога. в. уви
gеши, увиђаши, схвашиши, схваШаШи. - Видео је да је погре
шио. Зар не видиш да ћемо настрадати? г. gознаши, сазнаши; 
уUознаШи. - Морам видети шта он намерава. Видео је у писму 
да му је мајка болесна. д. uровериши, исuишаши, uроучиши; 
UреinеgаШи. - Видећу како та ствар стоји код суда. Види да ли 
је исправно написано. Да видим од чега болујеш. Види је ли 
ово вино добро. ђ. размислиши, UросуgиШи. - Хајде да видимо 
шта нам је најбоље да предузмемо. е. сазнаши нешшо, увериши 
се у нешшо из соuсшвеноi искусШва. - Нисам никада видео да 
дете вози ауто. Ж. искусиши, gоживеши, uреживеши; gочекаши: 
- муке, - много радости; - много лепих тренутака. 3. (од неко
га) (на)учиши og HeKoia inegajyhu. - Од кога си то видео? Од оца. 
3. uобринуши се за нешШо. - Иди види нешто за ручак Види да 
завршиш тај посао до сутра. 4. u.маШи, gобиши: - користи од 
неког посла. _ - се1.  а. (у)inеgаши, оuазиши caмoi себе, свој лик 
(у оinеgалу, бисшрој Bogu и сл.). б. уinеgаши, uреgсшавиши себе 
у мислu.ма, замислиши себе. 2. наћи се, обреши се (на неком ме
сшу, у некој сишуацији): - се у чуду. 3. а. биши виgљив, укази
ваши се, uоказиваши се. - Виде му се ребра колико је мршав. б. 
безл. биши BugHO, свеiilло. - Још се видело кад смо кренули ку
ћи. 4. уз. повр. сасшаши се, сусресши се. - Кад ћемо се сутра ви
дети? - својим (властитим) очима зацело, аосве CuiypHO виgеШи. 
видећеш ти свога бога (своје добро јутро) у uрешњи: заuамшиhеш, 
осешиhеш uослеgице својих UосШуUака. види! узвик ари чуђењу. 
- Види како лаже! види ти љега! узвик за блаiи укор или за gu
вљење, чуђење. да видим(о) (видећу, видећемо) gOK размислu.м(о), 
ga размислu.м(о). да те више не видим, да те моје очи више не виде 
не аојављуј се више upega мном. живи били па видели увериhеше 
се у шо каg-шаg, ускоро. имаш га шта и - леu, наочиш је. ко је то 
видео! нико шо не pagu, шако се шо обично не pagu. не видим ни 
белу мачку слабо Bugu.м, обневиgео сам (og замора очију). не - да
ље од носа не знаши, биши уских, скучених uoinega. не види се 
(ни) прст пред оком нишша се не Bugu, јако је мрачно. не види бе
ла дана MHOio pagu, uрезаузеш је. не - се од посла биши uрешр
аан, uреоuшереhен Uослом. немаш га шта - cacвu.м је неразвијен, 
мали. не моћи (очима) - (некога) мрзеШи. сад га видиm, сад га не ви
диш каже се ари варању, Uоgваљивању. што видео не видео! на
арави се невешш (као ga ШО ниси Bugeo). 

видик, -ика м 1. а. виgни uросшор, uросшор који се може об
ухвашиши uoinegoM, BugoKpyi; iраница go које gouupe Bug, хори
зонш: појавити се на видику, нестати (иmчезнути, изгубити се) 
с видика. б. uризор, слика на Uос.маШраном uросшору: лепи ви
дици. 2. фиг. а. умни gомеш, моћ, ширина схвашања; схвашање, 
uoineg на нешшо: ширити духовне видике, бити уских видика, 
бити широких видика. б. inеgишше, сшајалишше, асuекш ао
с.маШрања нечеiа: посматрати нешто с два видика. . бити на ви
дику 1) биши на шаквом месшу, uоложају ga ia свако може ви
gеши, uаgаши у очи. 2) uриближаваши се, ближиши се: зима на 
видику, рат на видику. изаћи, изићи (излазити), изби(ја)ти и сл. на 
- uосша(ја)ши јасан, очи ш, изаhи, излазиши у јавносШ. изнети 
(износити) на - (у )чиниши jaвHu.м, UознаШu.м, обелоgаниши (обе
лоgањиваши), објавиши (објављиваШи). 

видиков, -а, -о који се OgHOCU на BugUK, хоризонш: - круг, -
линија. 

видиковац и видиковац, -овца м месшо са Koia се uружа 
леu uoineg на околину. 

видјел- в. виgел-, вИдјети (се) в. виgеши (се). 

видљив, -а, -о 1. који се може виgеши, BugaH, УОЧЈЬив: једва 
- звезда (тачка). 2. в. BugaH (1б, 1в): ставити на - место; - раз
лика између нечега. 

видљиво прил. Uрu.меШно, УОЧЈЬиво; очевиgно: - ганут. 

видљивост, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је BugJbUBo; 
освеiilљеносш: слаба -, добра -. 
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видно прил. 1. свейlло, ocвeiil.ТbeHo (gHeeHoM свейlлошhу), ја
сно. - Напољу је било још видно. 2. а. шах:о ga се лах:о .може ви
gеши, уочиши, yaagJЬueo: � обележено место, � заостајати (у тр
чању нпр.). б. очевиgно, йримешно: � старити. 

вИдност и вИдност, -ости ж а. освеiil.Тbеносш, свейlлосш (gHee
на): осигурати добру � просторије. б. в. виgЈЬивосШ. 

ВИдовдан м йравославни црх:вени йразних: (св .  Buga и х:неза 
Лазара) и HapogHU йразних: (х:ао усйо.мена на Косовсх:и бој 1389. 
rogUHe), х:оји се слави 28. јУ.на. 

вИдовдански, -а, -о х:оји се OgHOCU на BugoegaH: � свечаност, 
� устав. 

видовит, -а, -о 1. (обично у нар. празноверју) х:оји има наш
apupOgHY Moh ga йреgвиђа буgуhносш: бити �. 2. х:оји има сйособ
носш ga йонире у сушшину сшвари, йрониЦЈЬив, Mygap. 

видовито прил. са сйособношhу йроницања у оно шшо he се 
gоrоgиши, йреgвиђајуhи оно шшо he се gоrоgиши, йророчх:и, ви
зионарсх:и. 

видовитост, -ости ж.моh йреgвиђања буgуhносши, визионар
сх:а, йророчх:а сЙособносШ. 

вИДовњак, -ака м виgовиш човех:, визионар, Йророх:. 

видовњачки, -а, -о х:оји се OgHOCU на eugoeНJax:e, својсшвен 
виgовњацима, визионарсх:и, йророчх:и: � моћ. 

вИдовчица ж бот. а. pog ЗеЈЬасших биљах:а Anagallis из ф. Pri
mulaceae. б. јеgноrоgишња врсша шоrа poga А. arvensis, са црвен
х:асшим или йлавим цвешиhима, х:оја се уйошреБЈЬава у нар. ле
х:арсШву. 

видокруг м в. eugux: (Ја, 2а). 

вИдра ж (ген. ми. вИдрй (вИдара» 1. а. зоол. звер Lutra lutra из 
Йор. х:уна (Мustеlidае) , х:оја живи aopeg eoga и храни се рибо.м. 
б. х:рзно ше живоШиње. 2. фиг. врло ох:решна, сналаЖЈЬива осо
ба, Mygpa и лух:ава особа: � човек, � од човека. 

вИдраст, -а, -о ох:решан, сналаЖЈЬив, вешш, сйрешан (х:ао ви
gpa). 

вИдрасто прил. ох:решно, сйрешно, вешшо (х:ао eugpa). 

вИдрин, -а, -о х:оји apuaaga eugpu, х:оји је og eugpe: � јазби
на, � крзно. 

вИдрица ж geм. и хиЙ. og eugpa. 

вИдски, -а, -о ЛИНГВ. х:оји се ogHOCU на inаrолсх:и eug: � значе
ње, � категорија. 

виђати, виђам неевр. 1 .  а. више йуша, с времена на време ви
gеши: � у сну. б. више йуша срешаши HeX:Ora, биваши у gрушшву 
с нех:им: � (некога) у граду . •  ,.., се (са неким) (су)срешаши се, 
сасшајаши се, налазuши се (са нех:им): � се с пријатељем. 

виђен, -а, -о х:оји има велих:и yineg, уrлеgан, цењен, уважен: 
� човек, � кућа. . радо - gобро Йpu.мљeH: � гост. нерадо - нейо
жеЈЬан: � гост. 

виђеност, -ости ж yineg, уваженосш, цењеносШ. 

виђење и виђење с 1. (виђёње) in. им. og виg(ј)еши (се). 2. 
визија, йривиђење, слих:а' х:оју нех:о eugu у сну или у нех:о.м зано
су. 3. књиж. ошх:ровење, визија (х:њижевни pog у хришhансх:ој ли
ШераШури). 4. а. сусреш, сасшанах:: при првом виђењу. б. етн. 
уйознавање с HoeogoeegeHoM .млagо.м у .млаgожењиној x:yhu: ићи 
на виђење. · до виђеља! йозgрав йри расШанх:у. из виђеља, по ви-

. ђељу (знати, познавати) йознавашu HeX:Ora само йовршно йо физи
оно.мији (из чешhих сусреШа). меница, камата и сл. по виђељу банк. 
.меница, х:амаша и сл. х:оја се йлаhа, исйлаhује било x:ag, x:ag се 
зашражи исЙЛаШа. отићи (свратити и сл.) на виђеље йосешиши 
(Hex:ofa). 

вижла ж мађ. 1. врсша ловачх:оr йса йшичара или rонича Са
nis avicularis; женх:а шоrа Йса. 2. фиг. а. вишх:а и живахна, не
сшашна женсх:а особа, обично geeojx:a, шиЙарица. б. жена лах:оr 
.морала, х:ох:еШа. 

вижласт, -а, -о в. виЖЈЬав. 

вижле, �eTa с (ми. 13; зб. им. вижлад ж) 1 . .млagа вижла, шшене 
вижле; .мали йас уойшше, йсешанце, ЙсеШо. 2. фиг. вишх:а жи
вахна особа, обично .млagиh; MaHrya. 

вижлица ж 1. geм. и хиЙ. og вижла; вижла (женх:а). 2. фиг. 
вишх:а живахна geeojx:a. 

вижљав и вижљаст, -а, -о 1. висох: а вишах:, йроше"iJЬасш; 
rибах:: � девојка. 2. фиг. а. жив, живахан, несшашан (х:ао ви
жле). б. слобоgан у йонашању, х:ох:ешан (о gевојци). 

вижљаво и вижљасто прил. х:ао вижла, живо, хишро; не
сШашно. 

виза ж лат. 1. а. х:лаузула на йушној исйрави (йасошу) х:ојо.м 
наgлежни gржавнu OpraH оgобрава сШрано.м gржавЈЬанину йре
лаз йрех:о gржавне rранице, боравах: у земљи и излаз из земље: 
улазна �, транзитна �. б. уойшше службена овера, йошврgа на 
јавној исЙрави. 2. улоr иrрача Йрилих:о.м х:арШања. 

Византија ж ист. gржава х:оја се развила из исшочноr gела 
Римсх:оr царсшва, Исшочно римсх:о царсшво (og времена цара 
Консшаншина go цара Teogocuja); х:асније йосебна gржава на ју
rоисшох:у Евройе (go aaga aog Турх:е). 

византијски, -а, -о х:оји се OgHOCU на Визаншију: � царство, 
� фреска, � икона. 

византика ж (ми. (3) ум. визаншијсх:и сшил (обично у архишех:
Шури). 

Византинац, -нца м 1. сшановних: ВизанШије. 2. (византи
нац) лух:ав, apeapegeH човех:, лицемер. 

византинизам, -зма м оно шшо је х:арах:шерисшично за Ви-
заншију; визаншијсх:а х:улшура, визаншијсх:и х:улшурни уШицаји. 

Византинка ж сшановница ВизанШије. 

византолог м научних: х:оји се бави визаншолоrијо.м. 

византологија ж наух:а х:оја се бави йроучавањем исшорије, 
gyxoeHe и .маШеријалне х:улшуре ВизанШије. 

византолоmки, -а, -о х:оји се OgHOCU на визаншолоrију и ви
заншолоrе. 

визија ж лат. а. виђење нечеrа несшварноr, слих:а, йреgсшава 
човех:ове .машШе; йривиђење, халуцинација (нарочишо x:og ужи
валаца gpora, занесењах:а, .мисШих:а). б. врло жива йреgсшава, 
виђање, обично OHOra шшо he се gесиши у буgуhносши: � света, 
песничка �. 

визионар, -ара м фр. а. виgовиш човех:. б. сањар, занесењах:. 

визионаран, -рна, -о а. виgовиш, сх:лон визијама. б. х:оји је 
х:ао у визионара. 

визионарка ж женсх:а особа визионар. 

визионарно прил. х:ао визионар, виgовиШо. 

визиоюiрност, -ости ж сйособносш сшварања визија, eugoeu
шосш. 

визионарски, -а, -о х:оји се OgHOCU на визионаре, х:оји је х:ао 
у визионара. 

визионарски прил. на визионарсх:и начин, х:ао визионар, ви
gовишо: � гледати у будућност. 

визионарство с својсшво и сйособносш визионара, сх:лоносш 
визијама, виgовиШосШ. 

визир, -ира м фр. 1.  а. apegНJU, йох:решни решешх:асши geo 
cpegНJoeex:o.eHOr шлема х:ојим се зах:лањало лице. б . .мрежасШа 
зашшиша лица x:og .мачевалаца. 2. техн. а. заgњи geo нишансх:е 
сйраве, нишана 1iog вашреноr оружја (са yce1iOM, raj1ioM). б. на
йрава за ус.меравање (визирање) ойшиЧ1iоr инсШру.менШа на 
обје1iаш 1ioju се Йос.маШра, OgH. 1ioju се gржи на нишану. в. фиг . 
начин Йос.маШрања, .мерило, 1iриШерију.м. 3. найрава у eugy 

. шшайа или ший1iе за .мерење 1iоличине шечносши у бурешу. 

визирати1, визйрам евр. и неевр. снабgе(ва)ши визо.м (обично 
йасош); уп. виза (1) . 

визирати2, визйрам евр. и неевр. а. уйравиши, уйравЈЬаши ви
зир (2а) на He1iY шаЧ1iУ, (на)нишаниШи. б. ус.мериШи, ус.мерава
ши ойшиЧ1iи инсШру.менШ на обје1iаш 1ioju се Йос.маШра, gржи 
на нишану . . 

визирни, -а, -о 1ioju се OgHOCU на визир и визирање: � угао, � 
правац. 
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визита и визита ж фр. 1. cBaKogHeBHU лекарски обилазак и 
о,реr.леg болесника у болници: јутарња -, отићи у визиту. 2. 0,0-
сеша о,ознаника, о,ријашеЈЬа; службена о,осеШа. 

визитатор м црквено лице које врши визишацију: апостол
ски -. 

визитација ж лат. 1. званична о,осеша бискуо,ије, ео,архије ра
gu коншроле, инсо,екције: каноничка - . 2. о,реr.леg војних обве
зника, ре'iруша, ре'iруШација. 3. о,решресање, о,решрес, о,реr.леg. 

визитирати, -зИтирам СВр. и несвр. (из)вршиши визиШацију. 

визиткарта ж нем. в. о,осеШница. 

визитни и визитни, -а, -6 који се OgHocu на визишу, који је 
на...мењен за визишу: - соба. 

ВИЗУЕ1Лист(а), -ё м (ми. -сти) визуелни шио, човека. 

визуёлан (вИзу3.лан), -лна, -о фр. а. који се OgHOCU на чуло ви
ga, који се о,РUJIЮ чулом Buga: - посматрање, визуелни утисци. 
б. ПСИХ. који се оgликује о,а...мћењем заснованим на ушисцима о,ри
мљеним чулом Buga: - тип. 

визуёлно (визуално) прил. о,омоћу чула Buga, чулом Buga, 
очима: - перципирати, - опажати. 

визуелност (визуалн6ст), -ости ж особина oHo'ia шшо је визу
елно, со,особносш визуелно'i оо,ажања. 

визура ж лат. 1. за...миШЈЬена о,рава линија која о,олази og 0,0-
смашрачева ока и uge кроз gурбин о,раво go објекша о,осмашра
ња, о,равац о,осмаШрања. 2. фиг. начин о,осмашрања неке о,ојаве, 
сшановишше, r.леgишше: из моје визуре. 

вија ж 1. бот. назив више врсша gешелине са жушим цвешо
вима: Medicago falcata, М. lupulina, М. sativa и gp. 2. биљка о,у
завица, о,овијуша. 3. врсша gечје u'ipe у којој jegaH и'iрач јури (ви
ја) и хваша gpy'ie, u'ipa вијања. 

вија- јек. в. веја-, вијавица в. вејавица. 

вијадукт м нем. мосш изнаg gолине, о,ровалије или изнаg не
ке gpy'ie саобраћајнице, наgвожњак. 

вијак, -јка м 1. техн. мешални завршањ, машински елеменаш 
који служи за со,ајање машинских gелова, а сасшоји се og r.лаве, 
цилинgрично'i сшабла са со,ирално нарезаним навојима и og на
вршке, којом се о,ришежу gелови. 2. чивија на жичаним музич
ким инсШруменШима. 3. елиса, о,роо,елер: бродски -. 

вијати, в:И:јам несвр. 1. јуриши за неким, шераши, 'iониши, ви
йlлаШи. 2. 'iониши, на'iониши, шераши (HeKo'ia на неки о,осао) . •  

- се 1. уз. повр.јуриШи jegHo gpy'io, вийlлаши се. 2. лешеши Ша...мо
ова...мо, 'iоре-gоле, YKPY'i и сл. , шесШариШи. 

вијача ж спорт. уже за о,рескакање. 

вије- јек. в. ве- (вијек в. век, вијенац в. венац, вијест в. весш, 
вијећ- в. већ-). 

вијоглав, -а, -о 1. који извија, врши r.лавом; немиран, жив (о 
живоШиња...ма): - КОЊ. 2. фиг. а. несшашан, немиран. б. вешроо,и
расш, лакомислен; обесшан, осион, са...мовОЈЬан. 

вијоглавка ж 1. вијоr.лава женска особа. 2. зоол. о,шица слич
на gейlлићу Junx torquilla из pega о,узачица (Pici, Scansores). 

вијоглаво прил. вешроо,ирасшо, несшашно; вршоr.лавом бр
зином. 

вијоглавост, -ости ж особина oHo'ia који је вијоr.лав, лакоми
сленосш; лакомислен о,осшуо,ак. 

вијорити (се), -Им (се) несвр . [гл. им. вијорёње с] 1. лео,рша
ши се, виши се. 2. (нечим) махаши, размахиваШи. 

вијорог, -а, -о који има Bujy'iaBo свинуше, о,овијене po'ioBe: -
антилопа. 

вијоmница ж бот. зеЈЬасша биЈЬка Parietaria из ф. коо,рива 
(Urticaceae), која обично расше o,opeg зиgова. 

вијуга ж а. извијена, KpUBygaBa линија. б. кривина, окука, 
завој. в. (обично у мн.) анат. на бор на кори велико'i моз'iа: мо
ждане вијуге. г. уоо,шше оно шшо је извијено'i, со,ирално'i обли
ка: вијуге у носу, вијуге на завртњу. · имати вијуге за нешто 
разг. имаши смисла, шаленша за нешШо. немати ниједне вијуге у 

мозгу разг. биши луg, r.луо,. раде му вијуге gобро размиШЈЬа, схва
ша, о,а...меШан је. 

вијугав, -а, -о 1. који Bujy'ia, који има Bujy'ie, KpUBygaB: - пут, 
- цеста. 2. фиг. за...мршен, сложен. 

вијугаво прил. о,равећи BujY'ie, BujY'iajyhu, KpUBygaBo: - тећи. 

вијугавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је Bujy'iaBo, Kpusyga
восШ. 

вијугаст, -а, -о в. BujY'iaB.  

вијугати (се), -ам (се) несвр. 1. о,ружаши се или крешаши се 
Bujy'iaBo, мењајући о,равац, кривуgаши (но,р. о о,ушу, реци, зми
ји и gp.). 2. фиг. а. заобилазиши исшину, изврgаваши, врgаШи. б. 
чесшо мењаши начин gеловања (избе'iавајући ошворено из ја
шњавање и сл.). 

вијугица ж geм. og Bujy'ia. 

вијУ-к м бот. назив за више ливаgских шрава Festuca из ф. 
Gramina, чије врсше служе за сшочну о,ашу: ливадски -, овчи
ји -. 

вијуmац, -шца м бот. зељасша коровна биљка о,овијуша Ро
lygonum convolvulus из ф. Polygonaceae. 

вијчани, -а, -о који се OgHOCU на вијак, вијке: - транспортер. 

вијчаник, -Iiкa м geo жичаних музичких инсшруменаша на 
коме су чивије за зашезање жица. 

вика ж 1. 'ioBop о,овишеним и о,ојачаним r.ласом, о,овишени и 
јаки r.ласови (у узбуђењу, о,ри gовикивању и сл.); 'ipaja, 'iала...ма. 2. 
оо,шужба, 'iрgња, о,овика. - Вика на вука, а лисице месо једу. • 
цика и - велика 'iала...ма. много вике ни око чега, ни за шта нао,ра
зно, залуgно расо,равЈЬање и срџба збо'i нече'iа. 

викао, -кла, -о навикнуш (на нешшо), вичан (нечему). 

викар, -ара м лат. ЦРКВ. за...меник, на...месник бискуо,а или ео,и
скоо,а; о,омоћни свешшеник, за...меник жуо,ника, као,елан: гене
рални -. 

викаријат, -ата м а. наgлежносш и gелокру'i викара; уо,рава 
викара. б. о,оgручје, обласш викареве уо,раве. 

викарни, -3., -6 У изр. - епископ в. викар. 

викарски, -а, -о који се OgHOCU на викара: - дужност. 

викати, вfrчём (пр. сад. вИчући) несвр. а. 'iовориши, из'iовара-
ши о,ојачаним и о,овишеним r.ласом, 'iала...миШи; извикиваши, об
јавЈЬиваши о,овишеним r.ласом, виком. б. (на некога, некога) из
gираши се (на HeKo'ia), 'iрgиши r.ласно (HeKO'ia); жалиши се r.ла
сно (на HeKO'ia), јавно осуђиваши (HeKo'ia). в. зваши, gозиваши, 
о,озиваши јаким r.ласом. 

викач, -ача м 1. онај који виче, r.ласно извикује, објавЈЬује не
шшо; уп. телал. 2. онај који бучно He'iogyje (о,рошив HeKo'ia, нече
'ia) или оgобрава (нешшо), букач, лармаџија. 

викачица ж ЗООЛ. у МН.: peg о,шица Clamatores, с крашким ја
ким Ho'ia...мa, које оgлично леше (у jg.: шаква о,Шица). 

викачки, -а, -о који се OgHOCU на викаче: - руља. 

викенд м енгл. крај сеgмице, време ogMopa og субоше go о,оне
geљKa ујушро; излет субошом и HegeљoM: провеs:ти - у селу, им 
на -. 

викендаm, -аша м онај који uge на BUKeHg, који o,poBogu ви
KeHg He'ige. 

викендица ж омања кућа за OgMop или рекреацију (обично 
ван 'ipaga или у шурисшичком месшу), која се корисши о,овреме
но или у сезони. 

виклер м нем. мала ваљкасша нао,рава око које се на...моШава 
коса pagu коврџања, увијач за косу. 

викнути, викнём свр. а. рећи, из'iовориши о,овишеним r.ла
сом; извикнуши, објавиши о,овишеним r.ласом. б. (на некога, не
кога) изgераши се (на HeKo'ia), из'iрgиши r.ласно (HeKo'ia), o,OgBUK
нуШи. в. йозваши јаким r.ласом. 

виконт м фр. ист. илемић 0,0 paH'iy између 'iрофа и барона (у 
Француској и Енr.леској). 

виконтеса ж виконшова жена или кћерка. 
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вила ж лат. Uороgична �yћa с врй10.м у .мирније.м �pajy "ipaga 
или у upupogu на.ме1-Ьена за ogMop и лей10ва1-Ье; лей11-Ьи�овац. 

вила ж (вок вило) мит. а. ао HapogHoM верова1-ЬУ HaUlupupog
но женс�о биhе у виgу леuе .млаgе gевој�е с gy"iOM расUушй1ено.м 
�oco.м (�oja оgређује суgбину и шй1ий1и jYHa�e). б. пеСР.. за.миштье
но HaUlupupogHO биhе �oje hagaX1-Ьује y.мeй1Hи�e, .муза. в. фиг. 
женс�а особа uзванреgне леUой1е. г. мн. (у клетви) нечасй1ива си
ла, ђаво. - Виле те однеле! Виле у те ушле! . - бродаркиња 
(бродарица, бродарка), водена - вила �oja живи uopeg воgе или у 
воgи, нимфа. - облакињавила �oja живи у облацима. - планин
киња (нагоркиња, загоркиња) вила �oja живи у ilланини. које су те 
виле донеле? зашй10 си gошао? oUl�yga й1и? 

вилајет м тур. ист. аg.минисй1рай1ивна јеgиница у Typc�oj у 
XIX вe�y, обласй1 �ojo.м је уарављао вали ја, ao�pajиHa, аровин
ција. . тамни - мит. свей1 вечий1е й1а.ме. ударити (наметнути) на
мет на - оай1ерей1ий1и сй1ановнишй1во, Hapog й1еш�им обавеза
.ма, на.мей1има. 

вилајетски, -а, -о �ojи се OgHOCU на вилајей1, �ojи apuuaga 
вилајей1у: - судија. 

виласт, -а, -о �ojи има обли� вила, раштьасй1, рачвасй1: ви
ласти рогови. 

виласто прил. у обли�у вила, �ao виле, раштьасй10; фиг. ра
зро�о. 

вилаm, -аша и вилаm, -а м живой1и1-Ьа (.мужја�) виласй1их 
ро"iова: - во (ован). 

виле, вила ж мн. uољоuривреgно оруђе с gy"ioM gрш�о.м и, 
обично, са gва, й1ри или чей1ири uарош�а, OgH. �pa�a за apи�y
tlJba1-Ье и uреноше1-Ье й1раве, сена, сла.ме и сл. 

вилен и вилен, -а, -о в. виловий1: - коњ. 

виленик, -Ика м в. виле1-Ьа�. 

виленица ж празн. жена �oja ао HapogHoM верова1-ЬУ има ча
робну, вилинс�у .моћ, чаробница; врачара, "iaUlapa. 

виленiiчки, -а, -о �ojи се OgHOCU на вилени�е и виленице. 

вилењак, -ака м 1. празн. ао HapogHoM верова1-ЬУ чове� най1-
upupogHe .моћи обgарен og вила и 1-Ьихов шй1иhени�; вешй1ац. 2. 
а. насй1ран чове�, особе1-Ьа�, занесе1-Ьа�, фанй1асй1а. б. вей1ро"iо-
1-Ьа, вей1роаир. 3. фиг. онај �ojи је виловий1, ао.ма.ман, бесан (обич
но �01-b или чове�). 

вилењачки, -а, -о �ojи се OgHOCU на виле1-Ьа�е, својсй1вен ви-
ле1-Ьацима. 

вилењаmтво с својсй1во, .моћ виле1-Ьа�а, чароб1-Ьашй1во. 

вилин, -а, -о �ojи upuuaga вили. . - коса бот. в. uog �ocal. 

вилински, -а, -о �ojи се OgHOCU на виле, �ojи upuuaga вила-
.ма, �ojи uой1иче og вила, �ojи je �ao у вила, својСй1вен вила.ма; 
чаробан, фанй1аСй1ичан: - царство, - свет, - стас, - занос. 

вИлица 1 ж 1. анат. cвa�a og gве чељусне �ocй1и у �ojимa су уса
ђени зуби, чељусй1: горња - (тахillа), доња - (mandibulla) . 2. 
лов. uолу�ружни geo юьусе �ojи сй1еже уловљену живой1и1-ЬУ. • 
вештачка - зубна uрошеза �oja за.ме1-Ьује зубе jegHe вилице. разва
лити (разглавити, разјапити) вилицеuочеШи ви�aй1и, разви�ай1и се. 

вилица2 ж 1. рег. в. вUJbуш�а (1). 2. (најчешће МИ., нар.) на
зив за разне pa�љacй1e наараве или наараве с pa�љa.мa. 

вилица ж ge.м. и хиа. og вила. 

виличарка ж ЗООЛ. у изр. русогрла - врсй1а ласй1авице, чађа
. ва ласй1а Hirundo (Chelidon) rustica. 

виличз:ст, -а, -о �ojи је у обли�у вила, рачвасй1: - реп (ЩIр. 
ластин). 

вИличити, -Им несвр. [гл. им. виличёње с] сй1ављай1и жвале, 
ђе.м �01-bY, заузgаваШи. 

вилични, -а, -о �ojи се OgHOCU на вилицуI, �ojи upuuaga ви-
лици: - кост. 

вилиmте с gржалица, gржаље og вила. 

вилован, -вна, -о в. виловий1. 

виловати, вИлујём несвр. а. живей1и �ao вила, uровоgий1и ви
ЛU1:lс�и живой1. б. фиг. ilровоgий1и буран живой1, ilонашай1и се 
несй1ашно, обесно, MaH"iyuupaUlu се, луgовай1и, вра"iовай1и. 

виловит, -а, -о 1. празн. �ojи има HaUlupupogHa својСй1ва �o
ја се ариаисују вила.ма и gpy"iu.м наШUрироgнu.м биhu.ма, чаробан, 
волшебан: - гора, - жена. 2. а. �ojи лей1и �ao вила, брз, силовий1, 
ао.ма.ман: - КОЊ. б. uолешан, жив; разgра"iан: - коло, - песма. в. 
ilлах, бу јан: - поток, - вода. 3. �ojи очарава, чаробан, gиван, ба
јан: - поглед. 

виловито ПРИЛ. на виловий1 начин, ilлаховий10, необузgано: -
полетети. 

виловитост, -ости ж особина oHo"ia �ojи је виловий1, oHo"ia 
шй10 је виловий10. 

виловно ПРИЛ. в. виловий10. 

вилорог1, -а, -о �ojи има виласй1е, рачвасй1е, узвијене ро"iове 
(�ao виле): вилороги во. 

вилорог2 м вилоро"iа живой1и1-Ьа (.мужја�). 

вилорога ж живоши1-Ьа (жен�а) виласших ро"iова (�paвa, овца) . 

вилорогаст, -а, -о в. вилОРО"i1 •  

виљуmка ж (дат. -шци; ген. МН. -шака (-шкй) 1. geo CUl0HO"i 
uрибора за јело са зуuцима (обично 2-4), �oju.мa се набаgају за
ЛО"iаји. 2. назив за разне рачвасй1е, раштьасй1е upegMeUle, наара
ве или рачвасй1е gелове upegMeUla �ojи обично служе �ao осло
нац (нДр. за слушалицу на й1елефонс�о.м ааарай1у, за весло на 
ча.мцу, за ђера.м, uуш�у и gp.). . звучна - физ. и муз. рачвасша че
лична наарава, oupy"ia �oja ари ygapy uроизвоgи й10Н оgређене 
висине, основни й10Н, аре.ма �o.мe се оgређује висина осй1алих й10-
нова, gијаUазон. 

виљуmкар, -ара м возило са gизалицо.м у виgу ao�peй1He ви
љуш�е �ojo.м се арихвай1а и ареноси роба aa�oвaHa у санgуцu.ма 
или бала.ма. 

виљуmкаст, -а, -о �ojи је у обли�у вUJbуш�е. 

виљуmкасто ПРИЛ. у обли�у виљуш�е, рачвасй10: - дељена 
цваст. 

виљуmчица ж ge.м. og вUJbуш�а. 

вимата ПРИД. (ж. род) �oja u.мa вели�о виме: - крава, - овца. 

виме, -ена с (мн. ВИМЕша, ген. вимена) анат. ЗООЛ. жлезgасй1и 
op"iaH са сиса.ма у жен�и He�иx сисара (uреживара) �ojи лучи 
.мле�о. 

вимени, -а, -о �ojи се OgHOCU на вu.мe: - вена. 

вименце, -ета с (мн. -ца) geM. og виме. 

вимењак м бот. ilланинс�а зељасй1а биљ�а Platanthera Ьпо
lia из ф. opxugeja (Orchidaceae), с "ipозgасй1им белим цвacй1u.мa. 

вимеmце и вимеmце, -ета с (мн. -ца) ge.м. og виме . 

винар, -ара м а. виHapc�и й1р"iовац. б. сй1РУЧ1-Ьа� за uроиз
воg1-ЬУ и upepagy вина. 

винара ж 1. аросй10рија за uроизвоg1-ЬУ, upepagy и с.мешй1ај 
вина; виHc�и uogpYM. 2. uроgавница вина. 

винарија ж .месй10 "ige се uроизвоgи и upogaje вино на вели�о, 
UO"iOH за uроuзвоg1-ЬУ и чува1-Ье вина. 

винарити, винарИм несвр. [гл. ИМ. винарёње с] бавий1и се аро
извоg1-ЬО.м и upepagoM вина. 

винарница ж в.  винара (2). 

винарски, -а, .-0 �ojи се OgHOCU на винаре и винарсй1во: - за
друга, - радња, - трговац. 

винарство с а. uроизвоg1-Ьа и upepaga вина (�ao uривреgна 
"ipaHa). б. Hay�a о uроuзвоg1-Ьи и upepagu вина, еноло"iија. 

винаст, -а, -о �ojи је боје црвено"i вина: - месо јагода, - лице. 

виндјакна и виндјакна ж нем. �paй1a� caopй1c�и �aayй1 og 
.май1еријала �роз �ojи не uробија вешар, вeй1poв�a. 

вино с а. ал�охолно аиће gобијено вре1-Ье.м воћних co�oвa, 
обично .мошй1а og "iрожђа: бело -, црно -, пенymаво -. б. разг. �o
личина вина (а) �oja заUре.ма оgређену uocygy (чашу, флашу или 
сл.): попити (купити) једно вино. • десертно - вино са вeћu.м аро
ценй10.м шеhера, које се обично аије уз слай1�ише. стоно - слаби
је а aий1�o вино. суво - у.мерено оаоро бело вино. цело - вино без 
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gogaiйKa воgе, н,еразблажен,о вин,о. бити при вину биiйи apиaиiй 
(og вин,а). ни вода ни - Uреврiii.lbива, н,еuоузgан,а особа. ко - вече
ра, воду руча (доручкује) н:о увече apeiйepaн,o аије вин,о или gpylo 
алн:охолн,о аиће, yjyiйpy је жеgан,. 

винобој м и винобоја ж бот. зеЈЬасiйа БUJbн:а Phytolacca de
candra из ф. Phytolaccaceae, са црвеюl.JИ, бобицама, из н:ојих се 
gобија црвен,а боја (н:ер.мез) за бојење аића и слаiйн:иша. 

винов, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а вин,о, вин,сн:и; н:оји се оgн,оси н,а 
вин,ову лозу: - лиmће. · - пипа зоол. ин,ceн:iй iйврgон:рилац н:оји 
н,арочиiйо н,аuаgа вин,ову лозу Otiorrhsnus ligustici. - лоза бот. и 
агр. lpM Vitis vinifera из ф. лозица, н:оји се уЗlаја зБОl Uлоgова 
(lрожђа), н:оји cejegy свежи, осушен,и (lрожђице) или се арерађу
ју у вин,о. 

виновнйк м а. он,ај н:оји је н:рив за н,ешiйо, н:ривац. б. фиг. иза
зивач, uроузрон:овач, узрочн,ин: н,ечеlа; iйвopaц: - свађе. 

виновница ж жен,сн:а особа вин,овн,ин:. 

виногорје с бреЖУЈЬн:асiй н:рај засађен, вин,оlраgu.ма, н:рај ао
loga.,." за lajeНJe вин,оlраgа. 

виноград м Зе.мЈЬишiйе засађен,о вин,ово.м лозо.м; засаg вин,о
ве лозе. . господљи, божји -цркв. расаgн,ин: Xpиciйoвe н,аун:е; хри
шhан,сн:и cвeiй, хришhан,сiйво. 

виноградар, -ара м он,ај н:оји се бави lajeНJeM, обрађивање.м 
вин,оlраgа, узlајивач вин,оlраgа. 

виноградарити, -марИм несвр. [гл. им. виноградарёње с] ба
виiйи се вин,оlраgарсiйво.м. 

виноградарка ж жен,сн:а особа вин,оlраgар. 

виноградарскй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а вин,оlраgаре и вин,о
lраgарсiйво: - крај, - задруга, - школа. 

виноградарство с UОЈЬоuривреgн,а lран,а н:оја се бави lajeНJe.м 
вин,ове лозе и upepagoM lрожђа у вин,о. 

виноградњак, -ака м зоол. н:оан,ен,и uуж Helix pomatia, шiйе
iйочин,а у вин,оlраgu.ма и вpiйoвu.мa. 

виноградскй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а вин,оlраgе: - крај. · -
пуж зоол. в. вин,оlраgњан:. 

винопија м (мн. ж) човен: н:оји pago и .мн,оlо аије вин,о. 

винородан, -дна, -о н:оји обилује вин,ово.м лозо.м и lрожђе.м, 
uologa.,." за lajeНJe вин,ове лозе; у н:оје.м је gобар pog lрожђа: - бре
жуљак, - крај; - година. 

винородност, -ости ж cвojCiйвo он,оlа шiйо је вин,ороgн,о. 

винотека ж uроgавн,ица разн,их вpciйa н:валиiйеiйн,их (обич
н,о Ciйapиx) вин,а; збирн:а н:валиiйеiйн,их биран,их вин,а. 

виноточа м (ми. ж) он,ај н:оји iйочи и служи вин,о; ист. н,а cpeg
њовен:овн,о.м gвору: службен,ин: н:оји је gон,осио вин,о и iйочио la 
lociйu.мa, аехарн,ин:. 

впнскй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а вин,оа. н:оји служи за вин,о: -
буре, - чаша, - подрум. б; н:оји uоiйиче og вин,а, og аијења вин,а: 
- расположење, - мамурлук, - глас. в. н:оји је ин,саирисан, ви
н,о.м: - песма, - поезија. г. н:оји н,aciйaje, н:оји се јавЈЬа Kog вин,а: 
- болест, - врење. д. в. вин,арсн:и: - трговина, - трговац. • - брат 
шаљ. човен: сн:лон, аићу, Uијан,ица. - карта аоаис вин,а н:оја се слу
же у хоiйелу, peciйopaн,y. 

ввнути, вИнём свр. а. uoguhu, узgиhи н,а'iлО, замахо.м, узн,е
iйи: - увис (нешто), - руке. б. аривући (себи), apивин,yiйи, ари
lрлиiйи; обуј.миiйи, обавиiйи . •  - се 1. а. узgиhи се xиiйpo увис, 
узлеiйеiйи, uолеiйеiйи: - се у висине. б. фиг. gocueiйu н,а висон: 
gрушiйвен,и Uоложај. 2. н:peн,yiйи н,а'iлО, xиiйpo, aoxиiйaiйи, ао
леiйеiйи: - се преко поља, - се у свет. 3. н,а'iло се бациiйи, аоае
iйи се, сн:очиiйи: - на коња. 4. извиiйи се, oiйeiйи се, зачуiйи се (о 
'iласу, узgаху): - се из груди. 

ввнце, -а и -ета с (ми. -ца) хиа. og вин,о. · ударило му - у ли
це оаио се og вин,а. 

винчестёрка ж вој. вpciйa војн,ичн:е и ловачн:е uушн:е (аре.ма 
. америчн:о.м ин,gусiйријалцу Оливеру Вин,чесiйеру). 

винчина ж аеј. og вин,о. 

винџија и винџија м (ми. ж) ЈЬубиiйе.ть вин,а; сiйручњан: за вин,а. 

вињага ж 1. бот. gивЈЬа лоза Vitis silvestris из ф. Vitaceae; lpo
жђе iйe лозе. 2. лозица, врежа Kog БUJbан:а Uењачица. 

вињак м а. (ми. 0) вин,сн:и gесiйилаiй, ран:ија gобијен,а Uечење.м 
вин,а, н:оњан:. б. разг. н:оличин,а вињан:а (а) н:оја заUре.ма оgређе
н,у uocygy (чашу, флашу и сл.): попити један -. 

вињета ж фр. ун:расн,а шара н,а uочеiйн:у или завршеiйн:у ао
'iлавЈЬа у н:њизи, н,а н,асловн,о.м лисiйу или н:рају KНJule. 

виола ж итал. муз. вpciйa lуgачн:оl ин,ciйpy.мeн,iйa са чеiйири 
жице, ао величин,и и iйoн,cн:o.м peluciйpy из.међу виолин,е и вио
лон,чела. 

виолентан и виолентан, -тна, -о лат. силовиiй, жесiйон:, н,ео
бузgан,: - темперамент. 

виолентно и виолентно ПРИЛ. силовиiйо, жесiйон:о, н,еобу
зgан,о. 

виолентност и виолентност, -ости ж особин,а он,оlа н:оји је 
виолен,iйан" силовиiйосiй, жесiйин,а, н,еобузgан,осiй. 

виоленција ж лат. в. виолен,iйн,осiй. 

виолет ПРИД. непром. в. виолеiйан,. 

виолетан, -тна, -о фр. н:оји је боје ЈЬубичице, ЈЬубичасiй. 

виолина ж итал. муз. lуgачн:и ин,ciйpy.мeн,iй са чеiйири жице 
н,ајвишеl iйон,сн:оl peluciйpa og свих lуgачн:их ин,ciйpy.мeн,aiйa. • 
прва - 1) виолин,а н:оја воgи у opн:eciйpy. 2) фиг. он,ај н:оји u.мa 'iлав
н,у реч у н,ече.му, н:оји се исiйиче изн,аg свих осiйалих. свирати пр
ву виолину иciйицaiйи се изн,аg свих gpylux. свирати другу (трећу) 
виолину ulpaiйu сuореgн,у улоlу у н,ече.му. 

виолинист(а), -ё м (-сти) свирач н,а виолин,и; y.мeiйн,ин: н,а ви
олин,и. 

виолинистичкй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а виолин,исiйе: - кон
церт. 

виолинисткиња (виолинистица) ж жен,сн:а особа виоли
н,иciй(a). 

виолиница ж ge.м. og виолин,а. 

виолйнскй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а виолин,у: - жица, - кон
церт. · - кључ муз. зн,ан: н:оји н,а uочеiйн:у н,оiйн,оl cиciйe.мa озн,а
чава .мeciйo н,oiйe "le". 

виолист(а), -ё м (ми. -сти) свирач н,а виоли. 

виолисткиња (виолистица) ж жен,сн:а особа виолисiйа. 

виолончелист(а), -ё м (-сти) свирач н,а виолон,челу. 

виолончелисткиња (виолончелистица) ж жен,сн:а особа ви-
олон,челисiйа. 

виолончело и виолончело с итал. муз . .музичн:и lуgачн:и ин,
ciйpy.мeн,iй са чеiйири жице, зн,аiйн,о већи og виолин,е, а .мањи og 
н:он,iйрабаса. 

виолскй, -а, -о н:оји се оgн,оси н,а виолу. 

впр, вира м (ми. в:Ирови) 1. а. gубон:о .мeciйo у реци, aoiйoн:y 
или језеру. б. воgен,и врiйлоl у реци са левн:асiйu.м сUиралн,u.м 
н:peiйaњe.м воgе. 2. извор, врело. 

вираж, -ажа м фр. н,аlао заон:реiй, н,а'iло Н:Ру"жн,о сuушiйање 
авион,а. 

виражнй, -а, -о н:оји се извоgи у виражu.ма, н:ружн,и: - лет, 
- спymтање. 

вирак, -рка м бот. вишеlоgишња зеЈЬасiйа БUJbн:а А1сћеmillа 
vulgaris из ф. Rosaceae, зелен,н:асiйих cиiйн,иx цвeiйoвa, н:оја се 
УUОiйреБЈЬава у лен:арсiйву. 

вирйлан, -лна, -о лат. 1 . .мужеван" .мушн:и. 2. (одр.) пол. н:оји је 
у н,ен:о.м Uолиiйичн:о.м iйелу ао uоложају, а н,е ао избору: - члан. 

вирилизам, -зма м мед. абн,ор.малн,а аојава .мушн:их н:аран:
iйepиciйин:a (браgе, брн:ова, gуБОН:Оl 'iласа и gp.) Kog жен,а услеg 
хор.мон,алн,их аоре.мећаја. 

вирилист(а), -ё м (ми. -сти) пол. ист. члан, н,ен:оl uолиiйичн:оl 
iйела ао uоложају, а н,е ао избору. 

вирити, -им несвр. [гл. им. вирёње с] 1. 'iлеgаiйи н:роз узан, 
oiйвop, обичн,о н:ришо.м; н:ришо.м 'iлеgаiйи иза н,ен:оl зан:лон,а. 2. 
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gелu.мичnо, мапо се виgеши ucuog, изnаg или uза nечеlа, йоматьа
ши се, шшрчаши; фиг. nазираши се. • испод мире сто ђавола вире 
каже се за onola који из'iлеgа мираn, а у сшвари је велики враl. 

вирић, -ића и вирић, -а м geм. og вир. 

виркати, -ам несвр. у geм. зnачењу: вириШи. 

вирман, -ана м фр. 1. банк. йреnос с jegnol рачуnа па gpylu ра
gu йлаhања; naпol који власnик рачуnа gaje баnци 9'а са њеlовоl 
рачуnа uзврши йреnос у корисш gpylol рачуnа pagu uзмирења 
nеке њеlове обавезе. 2. фино йреnос буџеШСКОl креgиша с jegne йар
шије или йозиције па gpyly. 

вирмански, -а, -о који се ognocu па вирмаn: � налог, � пла
ћање. 

вирнути, вирнём и вирнути, -нём свр. 1. йо'iлеgаши кроз 
узаn ошвор, обичnо кришом; кришом йо'iлеgаши иза neKol за
клоnа, ЙровириШи. 2. виgеши се мапо ucuog, uзnаg или uза nе
чеlа, йомолиши се, йромолиши се, указаши се. 

вировит, -а, -о који је йуn вирова, врйlлоlа (о воgи). 

вироза ж лат. мед. заразnа болесш узроковаnа виpycu.мa. 

виртуёлан, -лна, -о фр. 1. који йосшоји и сйособаn је за gело-
вање, йошеnцијапаn, Molyhan: � реалност, � материја. 2. nесшва
раn, уображеn (о лику, слици). 

виртуёлно прил. па виршуелаn nачиn, ЙОШеnцијапnо. 

виртуелност, -ости ж особиnа onola шшо је вирШуелnо. 

виртУО3, -оза и виртуО3, -а м итал. 1. умешnик, обичnо музи-
чар, који савршеnо влаgа шехnиком своје умеШnосШи. 2. фиг. чо
век који савршеnо вешшо, умешnо обавЈЬа nеки йосао, велики йо
зnавапац nечеlа, мајсшор nечеlа. 

виртуозан, -зна, -о изузешnо вешйl, шехnички савршеn. 

виртуозитёт, -ета м в. вирШуозnосШ. 

виртуозно ПРИЛ. врло вешшо, савршеnо, мајсшорски: � сви
рати, � писати. 

виртуозност, -ости ж особиnа onola шшо је виршуозnо, шех-
nичко савршеnсшво, мајсШорсШво. 

виртуоски, -а, -о који се ognocu па виршуозе; вирШуозаn. 

виртуоскиња ж жеnска особа вирШуоз. 

вирукати, -ам несвр. в. виркаШи. 

вирулентан и вирулентан, -тна, -о мед. који је сйособаn ga 
изазове оБОЈЬење (о бакшеријама, микробu.ма). 

вирулентност и вирулентност, -ости ж мед. сйособnосш за
разnих микроба ga изазову оБОЈЬење. 

вируленција ж лат. мед. в. вирулеnШnосШ. 

вирус м лат. 1. а. мед. nуклеойрошеиnска чесшица Mnolo сиш
nија og бакшерије која йаразишира па живu.м hелијама узро
кујући болесШ. б. фиг. извор neKol зла које се шири. 2. (често с 
атрибутом "компјутерски'� geo (скривеnоl) комйјушеРСКОl йро
lpaмa који се сам (йошајnо) акшивира, йисаn с nамером ga nа
nесе шшешу оЙераШивnо.м, сисшему, уnишши йоgашке па nечи
јем комйјушеру, сйречи йрисшуй йоgацu.ма и сл. 

вирусни, -а, -о који се ognocu па вирусе, који је йроузроковаn 
виpycu.мa: � обољење, � инфекција. 

вируцкати, -ам несвр. в. виркаШu. 

вирџинија ж врсша шаnке gyle циlаре са сламком у cpegunu. 

вирmла ж (ген. МИ. вирmли) нем. врсша мапе кобасице О(} фи-
nujel uocnol Meca, хреnовка. 

вис м (лок. вису; МИ. висови) 1.
·
а. йлаnиnски врх. б. узвишење 

које се исшиче из йлаnиnСКОl масива; брgо, бреl. 2. йросшор ga
леко uзnаg Земљиnе йовршиnе, висиnа: гледати с виса. 

висак, -ска м 1. техн. куйасш мешапnи йреgмеш обешеn о коn
цу (врхом nаgоле) који служи за оgређивање усйравnоl (верши
Kaпnol) йоложаја (у lрађевиnарсшву nйр.). 2. пом. јако челиЧttu 
уже или ланац који gржи шешке крсшове броgских jegapa йри 
јарболу. 

висаљка ж пом. висећи йлашnеnи морnарски лежај. 

висёћи, -а, -ё који виси, који лебgи обешеn: � лампа, � лежај. 
• � мост мос ш који се ослања па челичnу ужаg или лаnце и чи
ји лук виси. 

висибаба ж бот. зељасша БUJbка с белu.м звоnасШu.м виceћu.м 
цвеШовu.ма Galanthus nivalis из ф. ЈЬиЈЬаnа (Amaryllidaceae), 
која цвеша у раnо Йролеhе. 

висија ж геогр. йросшраnо земљишше, upegeo с nagMopcKoM 
висиnом uзnаg 200 m. 

висијски, -а, -о који се ognocu па висију: � флора, � клима. 

висина ж 1. физ. вершикапnа gu.мe1l3uja nечеlа, вершикапnо 
оgсшојање og йоgnожја go врха neKol шела; расш, узрасш: � др
вета, � човека. 2. мат. nормапnо оgсшојање og осnовице лика 
(слике) или шела go врха (шемеnа), ogn. go суйрошnе йарапелnе 
сшраnе; gуж која uog Йpaвu.м у'iлом uaga из врха (шемеnа) па 
осnовuцу: � троугла, � купе, � пирамиде. 3. а. вершикапnо og
сшојање nечеlа og Земљиnе йовршиnе или nеке gpyle хоризоn
шапnе йовршиnе, йоgлоlе; уgатьеnосш nеке шачке Земљиnе йо
вршиnе у вершикапnој лиnији og йовршиnе мора: разапети не
што на одређеној висини, висити на великој висини, бања на 
висини од 1.000 m. б. фиг. сшейеn, пиво развијеnосши: бити на 
завидној културној (научној) висини. 4. (обично мн.) а. йросшор 
високо uзnаg Земљиnе йовршиnе; nебеско йросшраnсшво, nебо, 
nебеса: винути се у висине. б. фиг. узвишеnе gуховnе сфере; ис
шакnуш, висок gрушшвеnи йоложај, panl; у'iлеg. 5. узgиlnушо зе
МЈЬишше, узвишица, висија; йлаnиnски крај, йлаnиnа: снег на 
висини, испети се на висину. 6. астр. ylao између замиШЈЬеnоl 
йравца ка nебеском шелу и равnи йосмашрачевоl хоризоnШа. 7. 
(нечега и сл.) вој. лиnија, йоложај, шачка па исшој уgатьеnосши 
или па исшом месшу (йолазеhи og nеке gpyle шачке): патрола у 
висини стрељачког строја. 8. муз. особиnа звука која зависи og 
броја шрейшаја звучnоl извора у ceKyngu. 9. величиnа nовчаnоl 
или бројnоl uзnоса, изnос, количиnа: � зараде, � суме, � креди
та. · апсолутна надморска - геогр. вершикапnо оgсшојање, yga
ЈЬеnосш nекоl месша, ogn. шачке па койnу og морске Йовршиnе. 
релативна - вершикапnо расшојање gвеју шачака па коЙnу. бити 
(налазити се), показати се, остати и сл. на висини нечега биши, йо
казаши се, осшаши и сл. gорасшао nечему, сйособаn за nешшо, 
заgовОЈЬиши захшеве, оglовараши nечему. губити висину nа'iло 
йаgаши йри лешењу (о авиоnу и сл.). држати се на висини gржа
ши се gосШојаnсШвеnо. имати висину u.маШи йожеЈЬаn сшас, 
расШ. с(а) висине (гледати, говорити и сл.) С омаповажавањем, 
йошцењивањем, йрезриво, nagMeno ('iлеgаши, lовориши и сл.). 

висиномер јек. висиномјер м техн. сйрава за мерење nagMop
ске висиnе. 

висински, -а, -о који се ognocu па висиnу: � ваздух, � тачка, 
� разлика. · - болест мед. болесш услеg nеgосшашка кисеоnика 
па великu.м вuсиnа.Ма. 

висински ПРИЛ. с обзиром па висиnу, йо висиnи: разликова
ти се �. 

висити, -сим несвр. [гл. ИМ. вй:mёње'с] 1. биши йричвршhеn, 
обешеn у вершикапnом йоложају, без ослоnца па gоњој сшраnи, 
лебgеши обешеn (nйр. о звоnу, ламйи, човеку па вешапu.ма и gp.). 
2. биши ойушШеn, олабавЈЬеn; йаgаши ойушшеnо nиз шело (nйр. 
о усnи, nolaмa, ogehu и сл.). 3. лебgеши nag nечu.м (nйр. о обла
цu.мa). 4. nаgnосиши се nag nечu.м, сшрмо се сйушшаши (nйр. о 
сшеnама ЩЩ клаnцем). 5. фиг. а. разг. gylo се заgржаваши nelge, 
KOg neKola; nе оgвајаши се og nечеlа: � под нечијим прозором; � 
над књигом. б. татр. gylo чекаш и: � цео дан пред билетарни
цом. в. (о очИма; погледу) биши уйрш (у neKola, nешшо), йочива
ши (па nекоме, nечему). 6. фиг. (често с допуном: у ваздуху (зра
ку» а. биши nерешеn, чекаш и решење, оglовор (о ЙиШању). б. йо-

. казиваши nаlовешшај nечеlа, nаслуhиваши се, йреgсшојаши nе
Uocpegno. 7. (обично са допуном: над неким, некоме над гла
вом, изнад главе) а. сшапnо мошриши (па neKola), nagзираши, 
nag'iлеgаши (neKola). б. йреgсшавЈЬаши сшапnу йрешњу, йреши
ши (nекоме), уlрожаваши (neKola). • виси му мач над главом у ве
ликој је оЙасnосШи. - о концу (о длаци) биши у великој ойасnо
сши, биши у'iрожеn. - (некоме) о врату биши па nечијој брuзи, за
висиши og ff,eKola. 

висити, висим несвр. [гл. им. вИmёње с] а. gизаши увис, узgи
заши, йоgизаши: �. руку. б. фш. узgизаши, величаши, славиШи. 
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• - се l-юgмашиваши својом висином околину, узgизаши се (Hag 
нечим). 

ВИСRИ, -иј а м енгл. а. (мн. 0) жесшоко алкохолно auhe које се go
бија gесшилацијом og жиШарица. б. разг. количина вискија (а) 
која зайрема оgређену aocygy (чашу, флашу или сл.): попити два 
вис:кија. 

вис:коза ж (мн. 0) лат. а. хем. и техн. Lусша леЙЈЬива с.међаСШа 
целулозна маса (gобијена ошайањем целулозе у у'tJьен-gисулфи
gy и нашријум-хиgроксиgу), која служи за изрagу вешшачке сви
ле. б. шаква свила. 

вис:кбзан, -зна, -о 1. LУСШ и леЙЈЬив, расШе'tJьив. 2. (одр.) који 
се OgHOCU на вискозу, који је og вискозе: - свила, - т:канина. 

ВИСRозитет, -ета м И ВИСRознбст, -ости ж физ. 1. ошйор који 
йружају шечносши йри йрошицању кроз узане цеви или йри ис
шицању кроз мале ошворе, унушрашње шрење KOg шечносши (ко
је насшаје зБОL раскиgања међумолекулских сила). 2. леЙЈЬи
восш, расШе'tJьивосШ. 

висо:к, -о:ка, -о (комп. вИши) 1. а. који има знашно расшојање 
og најниже go највише шачке, чијаје вершикална gимензија веhа 
og йросечне у шој врсши, gУLачак у вершикалном йравцу, који је 
велиКОL расша: - дрво, - планина, - чело, - чове:к. б. (са допу
ном :која означава меру) који има оgређену висину: - два метра. 
2. а. који се налази на великој висини og земље или неке gpYLe йо
вршине, који је знашно ygaљeH og зеМЈЬе или gpYLe йовршине: -
небо, - обла:к, - таваница, - плато. б. који се налази на некој уз
вишици, визији: - село, - бања. б. који је сасшављен йрешежно og 
висије; висијски, йланински: - Херцеговина. 3. а. чији је ниво 
(воgе) изнаg йросеЧНОL, наgошао, нарасшао: - водостај, - вода. б. 
уойшше који је изнаg йросека, нормале или оgређене мере, ве
лик: - ступањ (степен) развоја, - интелигенција, висо:ки захте
ви. 4. велик йо броју, количини, износу; обилан: - тираж, - це
на, висо:ки расходи, - свота новца, - плата; - проДУ:Ктивност. 
5. који је йроизвеgен великим бројем шрейшаја у ceKYHgu (о зву
ку, шону); шанак, ошшар, apogopaH (о 'iласу). 6. а. који се исши
че каквоhом, квалишешом, изузешан, изванреgан, изврсшан; ве
ома йовОЈЬан, йохвалан, ласкав: - :квалитет, висо:ка својства; -
миmљење, - оцена. б. (обично :комп.) узвишен, йлемениш: више 
тежње, виши циљеви, виши идеали. 7. који је велиКОL иншензи
шеша, знашан йО јачини: - температура, - напон, - притиса:к. 
8. а. који је gосшиLао знашан сшейен развоја: - техни:ка, - поли
тич:ка свест, - :култура, - цивилизација. б. (у :комп.) који се og
лику је веhим сшуйњем биолошке, иншелекшуалне развијено
сши: више биће, више животиње, више врсте. 9. (одр.) а. који је 
велиКОL gрушшвеНОL paHLa, йоложаја, велике комйешенције; ко
ји се OgHOCU на личносши велиКОL paHLa и йоложаја: - чинов
ни:к, - дипломата, - достојанствени:к; - положај (место) , - чин, 
- звање. б. који има исшакнуш, йовлашhен йоложај у gрушшву; 
у'iлеgан, oйl.мeH: виши сталеж, виши :кругови, - господа, - дама, 
бити висо:ког рода. в. који има велики paHL, исшакнуши йоло
жај у некој хијерархији, сисшему; који се OgHOCU на шакве усша
нове, инсшишуције: - ш:кола, - установа; - наредба, - налог. 10. 
(одр.) као сасшавни geo разних назива и шермина: виши течајни 
испит, виши :курс, виша педагош:ка ш:кола, Висо:ка Порта итд. 

• - пећ техн. инgусшријски уређај, йосшројење за ШОЙЈЬење pyge 
и йроизвоgњу Lвожђа. бити - у нечијим очима биши врло цењен, 
ЙошШован. живети на високој нози живеши у изоБUJbУ, раскошно, 
луксузно. с(а) висока (гледати, говорити и сл.) в. с(а) висине (aog 
висина). 

ВИСОRО прил. 1. а. знашно изнag основе, йоgЛОLе og које се ме
ри, на великој уgаљеносши og нечеLа вершикално навише; узgиL
нушо: - летети, дићи -, држати главу -. б. (са допуном :која зна
чи меру) на оgређеној висини: за :копље -. 2. у великој мери, вр
ло MHOLO, веома: - поштовати (ценити), - се истицати, - одс:ка
:кати од не:кога. 3. врло йозишивно, веома йовоЈЬНО, ласкаво, йо
хвално; високом оценом: - мислити о не:коме; - оценити (не:ко
га). 4. високим шоном: певати -, - пиmтати. • држати главу 
биши HagMeH, охол. 

висо:ко- као йрви geo сложеница значи: а. који сеже у виси
ну: висо:коградња. б. јачи сшейен oHoLa шшо значи основна реч: 
висо:ко:квалитетан, висо:коучен, висо:ко:квалифи:кован, висо:ко
образован, висо:коразвијен, висо:коучен. в. ист. у ословЈЬавању и 
у некаgашњим шишула.ма особа на високом йоложају: висо:ко-

благородни, висо:коблагородство, висо:копоштовани, висо:копре
узвишени. 

висо:коаRумулативан, -вна, -о који осшварује и gOHocu вели
ку акумулацију: - грана привреде. 

висо:коградња ж 1. Lрађење, йоgизање високих ЗLраgа, Lрађе
вина. 2. висока зLраgа. 

висо:ко:калоричан, -чна, -о који има велики број калорија, 
веома калоричан. 

ВИСО:КОRвалитетан, -тна, -о који се оgликује високим ква
лишешом, који је оgлиЧНОL квалишеша: - производ, - роба, -
играч. 

ВИСОRо:квiшифи:кован (висо:ко:квалифiщиран), -а, -о који 
има високе квалификације: - радни:к, - стручња:к, - :кадар. 

ВИСОRолетач, -ача м раса Lолубова који високо леШе. 

ВИСОRоморалан, -лна, -о који се оgликује високим моралом, 
веома чесшиш, ЙошШен. 

ВИСОRощiпонски, -а, -о који има висок елекшрични найон: 
- вод. 

висо:конаучан, -чна, -о који се OgHOCU на високу науку: -
установа. 

ВИСОRообразован, -а, -о који има високо, факулшешско 
образовање: - човек 

ВИСОRООRтаНСRИ, -а, -о који има висок йроценаш окшана (о 
бензину). 

ВИСОRоорганизован (висо:коорганизиран), -а, -о који има 
веома сложену ОРLанизацију, сшрукшуру: - материја. 

висо:копаран, -рна, -о који се чини високим, узвишеним, ре
шорски, кишњасш, бомбасшичан и шешко разУМЈЬив, оgвеh йре
фињен, извешшачен, йрешенциозан (о сшилу, језику и сл.); који 
се изражава шаквим сшилом: - стил; - научни:к, - песни:к. 

висо:копарно прил. на високойаран начин, решорски, изве
шшачено; неразУМЈЬиво, айсшракшно; HagMeHo, уображено: гово
рити -, изражавати се -; - свечан. 

ВИСОRошiрнбст, -ости ж особина oHoLa шшо је високойарно, 
oHoLa који је високойаран, решоричносш, кишњасшосш, нашеLНУ
шосш; уображеносш,· нagменосШ. 

ВИСОRопоmтовани, -а, -о који је MHOLO йошшован, цењен, 
мноLоЙошШовани. 

висо:копоmтоваље с велико, gубоко ЙошШовање. 

висо:копреосвећени, -а, -о цркв. шишула уз звања мишройо
лиша и архиеЙискоЙа. 

ВИСОRопреосвећенбст, -ости ж цркв. в. високойреосвешшен
сШво. 

висо:копреосвеmтенство с цркв. шишула архиейискойа и 
мишройолиша у йравославној цркви. 

ВИСОRопречасни и висо:копречасни, -а, -о цркв. шишула 
уз звања виших gуховних лица. 

висо:коприносан, -сна, -о који gaje високе йриносе: - сорта 
пшенице. 

ВИСОRоразвијен, -ена, -о који је на високом сшуйњу развоја, 
врло развијен: - земља. 

ВИСОRородан, -дна, -о 1. (одр.) (обично :као не:кадашњи епи
тет при титулисању лица с титулом "благородије'') који је висо
KOL, йлемиhКОL poga: - господин. 2. агр. који gaje велике йрино
се: - сорта пшенице, - усев. 

висо:короднбст, -ости ж особина oHoLa шшо је високороgно: -
пшенице. 

ВИСОRостаблаmица ж агр. воhка чије се сшабло LpaHa висо
ко og земље. 

висо:котиражан, -жна, -о који има висок, велик шираж: -
издање. 

ВИСОRоуман и ВИСОRоуман, -мна, -о а. врло уман. б. су је
шан, LOpg, уображен, HagMeH. 
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високофреКВЕштан, -тна, -о који има високу фрекве1-lцuју. 

високоцењенй јек високоцијењенй, -а, -о који је M1-loio це
l-be1-l, uошйlова1-l, M1-l0iоUошйlова1-lU. 

високошколац, -лца м cйlyge1-lйl Факулйlейlа илu 1-lеке gpyie 
високе школе. 

високошколка ж сйlуgе1-lйlКUtbа Факулйlейlа илu 1-lеке gpyie 
високе школе. 

високошколскй и високошколскй, -а, -о који се og1-l0СU 1-la 
високу школу, Факулйlейlскu: � установа. 

висом прил. у изр. - иадвисити у uor.пegy Bucu1-le, BUCU1-l0М. 

висораван, -вни ж геогр. paB1-lа илu блаiо зайlаласа1-lа KOU1-le-
1-la обласйl UЗ1-lаg 200 Meйlapa 1-lаgморске BUCU1-le, заравње1-l висок 
ила1-lU1-lСКU йlepe1-l. 

висост, -ости ж в. вuсоча1-lсйlво. 

височiшство и височанство с (с допуном: ваше, његово, ње
но) йluйlула влаgајуnеi К1-lеза, K1-leiutbe илu чла1-l0ва влаgајуnе 
Uороguце. 

височје с зб. геогр. висија; bucopaba1-l. 

виспрен, -а, -о рус. 1. а. ошйlроума1-l, Mygap; UP01-lUZЏbUВ. б. 
који се gобро С1-lалазu, С1-lалажљuв, окрейlа1-l, вешйl. в. вешйlо 1-la
чuње1-l, uзрађе1-l, сасйlаВЈЬе1-l: � план, � закон. 2. а. uY1-l gyxa, gy
xoвийl; gомuшљайl: � мисао, � досетка. б. uрефuње1-l, фU1-l, йla-
1-la1-l: � жеља, � лукавство. 3. а. илеме1-lUйl, узвuше1-l: � жена, � 
идеја. б. особuйl, uзва1-lреgа1-l: � таленат, � дар. 

виспрено прил. 1-la Bucupe1-l 1-lаЧU1-l, YM1-l0, Mygpo, UP01-lUZЏbUВО; 
вешйlо; gомuшљайlо: � говорити, � запажати, � извести нешто. 

виспреност, -ости ж осоБU1-lа o1-loia који је Bucupe1-l, o1-loia шйlо 
је Bucupe1-lo, ошйlРОУМ1-l0Сйl, UP01-lUZЏbUВосйl, вешйlU1-lа, gомuшља
йlocйl: � духа. 

вист м енгл. хазарg1-lа карйlашка uipa учейlворо са 52 Kapйle. 

висуљак, -љка м мањи upegMeйl, оБUЧ1-l0 gyiYJЬacйl, који ви
си о 1-lече.му (1-lUр. украс, 1-lакuйl, леgе1-luца). 

вит и вит, -а, -о в. вийlaK: � јела; � перо. • - ребро ребро ко
је cupega 1-luje uрuрасло уз ipyg1-lУ KOCйl. 

витак, -тка, -О (КОМП. вИткијй) 1. йlа1-lак а висок, apoйleIтbacйl: 
� девојка, � јела, � стас. 2. iuбак, caвийlJbив, еласйluча1-l: � тело, 
� сабља, � стабљика. 

виталан и виталан, -лна, -о лат. 1. uY1-l жuвойlа, жuвойl1-lе 
c1-laie, e1-lepiuje, жилав; oйluopa1-l, uзgржљuв: � старац, � снага. 
2. (одр.) а. који се og1-l0СU 1-la жuвойl, веома важа1-l, бuйlа1-l за жu
вoйl, жuвойl1-lU: виталне потребе организма. б. који је og 1-lајве
nе ваЖ1-l0Сйlu, З1-lачаја за 1-lекоiа, за 1-lешйlо, бuйlа1-l, веома важа1-l: 
витални интереси, витални принципи. 

витализам, -зма м (ми. е) фил. учење које све жuвойl1-lе аојаве 
u фУ1-lкцuје йlумачu gеловање.м uосеб1-lе, мuсйluчкu заС1-lова1-lе 1-le
майlерuјал1-lе "жuвойl1-lе силе", које 1-lема у Mpйlвoj upupogu. 

виталист(а), -ё м (ми. -сти) uрuсйlалuца вuйlалuзма. 

виталистичкй, -а, -о 'који се og1-l0СU 1-la вuйlалuзам u вийla
лuсйlе: � гледиште, � учење. 

виталитёт, -ета м нем. в. вuйlал1-l0Сйl. 

витално и витално прил. 1-la вuйlала1-l 1-lаЧU1-l, са uY1-l0 жu

. Boйl1-le c1-laie, e1-lepiuje, жилаво. 

виталност, -ости ж осоБU1-lа o1-loia који је вuйlала1-l, o1-loia щйlо 
је вuйlал1-l(:Ј, жuвойl1-lа c1-laia, сuособ1-l0Сйl за жuвойl. 

витамйн, -ина м лат. биол. у .111,1-/;.: хемијске Maйlepиje, Opia1-lСка 
jegutbetba (upucyйl1-la у малим Н:ОЛUЧU1-lама у xpa1-lu) 1-leouxog1-la 
за развuйlак u 1-l0рмал1-l0 оgржавање JbygcKoi u жuвойluњскоi ор
iа1-luзма (у jg.: йlaKвo jegutbetbe): � А, � В, � С. 

витамйнскй, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Buйlaмu1-le: � препарат, 
� xpaHa. 

витамйнски прил. у uor.пegy Buйlaмu1-la: � оскудна храна. 
витао, -тла м (мн. витлови) 1-lазuв за раз1-lе 1-lаuраве које се 

окреnу: а. врайlило са йlочком (око Kojeia се 1-lамойlава БУ1-lарскu 

ла1-lац), које служu за цраење Boge uз БУ1-lара, чекрк. б. пом. уређај 
за 1-lамойlаваtbе u uрuйlезање КО1-l0uаца илu cugpe1-lux ла1-lаца 1-la 
броgу. в. guзалuца 1-la чекрк KOg које се йlepeйl аокреnе ужейlОМ 
(оБUЧ1-l0 челUЧ1-lим) 1-lамОШД1-lим 1-la бубањ илu вuјча1-lU (UУЖ1-lU) 
йlpa1-lcuopйlep: жичани �, вијчани �. г. gpbe1-lа 1-lаuрава у Bugy 
Kpcйla са шuљцима 1-la крајевима која се окрепе око OCOBU1-le u 
служu за 1-lамойlаваtbе upeguBa са МОйlовила 1-la цеви, кале.мове. 
д. воgе1-lUЧКU йlочак. ђ. iP1-lчарскu Шочак. е. руuuчасшu KOйlyp 
алаРМ1-lе cupe1-le. 

витёз м (вок витёже; ми. вИтезови (витёзи)) 1. ист. а. upuuag-
1-lUК иле.мUnКОi Boj1-loi сйlалежа райl1-lUка KOtba1-lUка у cpegtbeM 
веку, иле.мun 1-luжеi pa1-lia, райl1-lUК KOtba1-lUК чuје је OC1-l0В1-l0 за1-lU
мање било paйloвaњe за u1-lйlepece KPYU1-lUХ феуgалаца u влаgара. 
б. чла1-l cpegtbobekoB1-lоi вuшешкоi pega: � св. Јована, темпларски 
�. В. 1-l0силац 1-lекоi opge1-la: � св. Стефана, � св. Стјепана. 2. а. ју-
1-lак, херој: косовски витезови, српски витезови. б. фиг. борац за 
1-lеку ugejy, бра1-lилац u зашйluйl1-lUК 1-lекоiа илu 1-lечеiа. 3. човек 
ойl.ме1-l0i gржања u фU1-lUХ ma1-lUра, 1-lарочuйlо арема же1-lама; 
каваљер. 4. иар. песи. (у атриб. служби, као епитет уз им. коњ) 
бој1-lU: � КОЊ. · - без маие и страха храбар човек с високим .111,0-
рал1-lим квалuйlейlима. - подвезице ист. 1-l0силац BucoKoi оgлuко
вања е1-liлескоi gBopa. - тужиог лица дО1-l Kиxoйl, iлав1-lU jY1-lак 
uсйlоиме1-lоi Cepba1-lйlесовоi pOma1-lа. 

витезић м ge.м. u хиа. og вuйlез; млаg вuйlез. 

витёшкй, -а, -о 1. који се og1-l0СU 1-la вuйlезове, који upuuaga 
вuйlезовима, својсйlве1-l вuйlезовима: витешка времена, � држа
ње, � подвиг. 2. фиг. (о мукама, невољи) велuкu, йlежак (који 
само вuйlез може uog1-leйlu). • - ред ист. cpegtbobeKOB1-lа Boj1-lo-pe
лuiUОЗ1-lа орiа1-luзацuја 1-lасйlала за време крсйlашкuх paйloвa 
uog aOKpoвийleљcйlвoM кайlолuчке цркве: � ред св. Јована, тем
пларски � ред. - ромаи cpegtbobeKOB1-lа књuжев1-lа вpcйla у cйlи
ху (kaC1-luје иу uрозu) 1-la 1-lароg1-l0мјезuку, uусйlолов1-l0i u љубав-
1-loi саgржаја. 

витёшки прил. 1-la вuйlешкu 1-lаЧU1-l, као вuшез, храбро, jY1-lач
ки; oйlмe1-lo, каваљерски, iала1-lйl1-l0: � се борити, � се држати, � 
погинути, � дочекати. 

витёштво с 1. ист. вuйlешкu сйlалеж, вuйlезовu, cpegtboBeKoB-
1-lU райl1-lUЦU коња1-lUЦU; gрушйlве1-lU uopegaK у коме је aocйlojao 
вuйlешкu сйlалеж: доба витештва. 2. jY1-lашйlво, xepojcйlвo. 3. ви
соко аоимање часйlu, иле.ме1-lUйlосйl gyxa cuoje1-la с фU1-lим ma1-lU
рима (својсйlве1-lа вuйlезовима). 

вити, вијём несвр. [гл. им. вијёње с] 1. а. уuлunуnu илu аре
uлunуnu apaвийlи 1-lешйlо овал1-l0, илесшu, силuшашu, свuјашu: 
� венац, � гнездо. б. фиг. песн. cйlвapaйlи, cacйlaвљaйlи слажуnu 
peg ао peg, c1-lовайlu: � песму, � хвалу. в. yupegajynu сасшавља
йlи 1-luйlu, КО1-lце u сл. 1-lечеiа, yвиjaйlи, yвpйlaйlи: � уже, � косу. 
3. обавuјайlu око 1-lечеiа: � руке око врата. 4. а. 1-locuйlu u иcйlи
цaйlи (1-lешйlо) йlaKO ga леuрша, Maxaйlи 1-lечuм uogui1-lУйlим 
увис, развuјайlU: � заставу, � барјак. б. вuйlлайlu, Maxaйlи 1-le
чим: � бичем. 5. а. uоguзайlu у ковuйlлац, ковuйlлайlu: � праши
ну. б. i01-luйlu, вuйlлайlu, виjaйlи: � маглу, � облаке. 6. а. uipaйlu 
YKpyi илu BujyiaBo, KpUBygajynu: � коло. б. њиxaйlи, uзвuјашu 
(gеловима йlела) ари xogy: � куковима . •  - се 1. а. обавuјайlU 
се, oMoйlaвaйlи се (око 1-lекоiа, 1-lечеiа): � се (некоме) око врата. б. 
yвиjaйlи се око 1-lекоiа, облейlайlu око 1-lекоiа YMuљaвajynи се, ма
зеnu се. в. apeвиjaйlи се, caвиjaйlи се, uзвuјайlu се: � се од боло
ва. г. caвиjaйlи се, уiuбайlu се uog apийlиCKOM 1-lечеiа; бuйlu сави
йlJbив, еласЩuча1-l. 2. а. Kpeйlaйlи се илu uружайlu BujyiaBo, ви
jyiaйlu, KpuBygaйlu (1-lUр. о змuјu, црву, сйlазu, uошоку u gp.). б. 
uовuјашu се, йlаласайlu се, њиxaйlи се (1-lUр. о класју, колу u gp.) . 
3. а. лейlейlu YKpyi, кружuйlu у вазgуху, шесйlарuйlu (о aйlицa
ма); фиг. лебgейlu 1-lag 1-lеким као apeйlњa. б. бuйlu сйlал1-l0 у ао
Kpeйly, jypийlи, йlYMapaйlи У1-lаоколо: � се по шумама. в. иnи 
·yт-cpyi, вpйleйlи се; врзмайlu се, вpcйlи се, мойlашu се 1-leige 1-leupe
cйla1-lo: � се укруг, � се око огњишта. 4. а. Moйlaйlи се, ковuйlла
ШU се у uраме1-lовима, колуйlима u СЛ., змuјасйlо се узguзайlu, 
uзвuјашu ce(1-lup. о Mar.пи, gиму, облацима, uраШU1-lU u сл.). б. 
фиг. uзвuјашu се, узguзашu се, opийlи се(о аесми, r.пacy u сл.). 5. 
леuршайlu ce, виjopийlи се (о засйlавu u сл.). 

витина и витина ж 1. вийlaK, йlа1-lак apyйl (за везuвање C1-l0-
аова, илейlење u сл.). 2. бот. а. 1-lазuв за раз1-lе вpcйle зељасйluх 
бuљака poga Ferula (F. communis, F. glauca и др.) uз ф. Umbe
liferae. б. в. aaвийl. 



146 ВИТИ ЦА - ВИШЕ 

витица и витица ж 1. а. i1лешеница, кика. б. увојак, коврџа 
(косе). 2. бот. лисш иреобраhен у кончасши oplaH за ирихвашање 
и иузање KOg биљака иењачица (нир. KOg lрашка, винове лозе и 
gp.), рашљика. 

витичав и витичав, -а, -о в. вишичасш: � коса. 
витичар и витичар м зоол. у .мЛ.: lpyua нижих морских рако

ва Cirripedia, који живе иричвршhени за сшене, а вишичасшим 
Holaмa лове храну (у jg.: шакав рак). 

витичаст и витичаст, -а, -о који је извијен у облику вишице, 
вијуlав; коврџасш: � ДИМ, � коса. • - заграда мат. заlраgа у обли
ку црше заковрчене, извијене улево или ygecHo ({ј). 

витка и витка ж вишак, caвиiil.Jъив врбов или лесков ируш 
или цеика шаквоl ируша за i1леШење. 

виткаст, -а, -о у geM. значењу: вишак. 

витконог, -а, -о који има вишке Hole. 

виткост, -ости ж особина oHola који је вишак, oHola шшо је 
вишко; lиикосш, савиiil.JъивосШ. 

витлати, -ам несвр. 1. а. чиниш и ga се нешшо креће врiilло
жно, окрешаши у ковиiilлац, ковиiilлаШи. - Ветар витла обла
ке праmине (снега) . б. чиниши ga нешшо леирша. - Ветар ви
тла рубље. 2. (нечим, ређе нешто) а. махаши, размахиваши (не
чим); .млаШараШи (нечим): � бичем, � ножем, � рукама. б. фиг. 
ирешиши, i1лашиши (нечим). 3. а. lониши, шераши, вијаши, раз
lониши: � коње, � кокоши, � пушкама некога. б. не осшавЈЬаши 
на миру, ироlањаши; мучиши, кињиши: � некога (Да се добије 
нешто). 4. крешаши се врiilлОЖНО, YKpyl, или у Hepegy шамо-ова
мо, ковиiilлаши се, мошаши се(нир. о gиму, мушицама); креша
ши се, иролешаши брзо, врШоf.лаво (о мецима нир.). 5. скиша
ши, луњаши, шумараши јуреhи: � по селу, � као без главе . •  � 

се 1. окрешаши се брзо, вршеши се (нир. о колу); крешаши се вр
iilложно, ковиiilлаши се (о gиму, ирашини, cHely и сл.). 2. а. кре
шаши се брзо, лешеши, шрчаши, јуриши шамо-амо, мошаши се, 
врзмаши се. б. вијориши се, леиршаШи. 3. уз. повр. а. јуриши jeg
но gpylo сусшижуhи се. б. ироlањаши jegHo gpylo, раgиши jegHo 
ирошив gpylol. 

витлејемски, -а, -о који се OgHOCU на Виiilлејем, lpag у којем 
је (ирема Библији) рођен Исус Хрисшос: � пећина. 

витлић м 1. geм. og виШао. 2. мало иовесмо; замОШУЈЬак, смо
ШУЈЬак. 

витло с в. виШао. 

витопер, -а, -о 1. искривЈЬен, извишоиерен, усукан: � кључ. 
2. вишак, lибак, caвиiil.Jъив. 

витоперити, -им несвр. [гл. им. витоперење с] кривиши, ис
кривЈЬиваши, извијаши: � даске . •  � се а. иосшајаши вишоиер, 
кривиши се, савијаши се, извишоиераваши се. б. фиг. изоиачава
ши се, квариши се. 

виторог и виторог, -а, -о који је вишких, савијених, извије
них роlова: витороги ован, � коза. 

витост, -ости ж особина oHola шшо је вишо, виШкосШ. 

витраж, -ажа м фр. слика или украсна комиозиција сасша
вЈЬена og разнобојних ирозирних сшаклених i1лочица, међусобно 
иовезаних оловним оквирима (ређе насликана на сшаклу), обич
но на ирозорима зlраgа lошскоl сшила; сликарска шехника из
page шаквих слика. 

витража ж а. сшаклени ирозор на ормару. б. мали иомични 
засшор, завесица на ирозору. 

витражни, -а, -о који се OgHOCU на вишраж: � уметност, � 
композиција. 

витрина ж фр. засшаКЈЬени орман, иолица и сл. за смешшај 
разних иреgмеша који се излажу иоf.леgу; мањи излоl. 

витриол, -ола м лат. хем. сшари назив за сулфаш (со сумиор
не киселине) и сумиорну киселину. • модри - Mogpa lалица. зе": 

;:rени - зелена lалица. 

вихор и вихор, -ора м (мн. -ори) 1. јак и брз вешар који gува 
врiilлОЖНО, у ковиiilлац; вазgушни врiilлоl, ковиiilлац. 2. фиг. а. 
велики замах, иншензишеш нечеlа, жесшина, силина; буран 

ШОК, развој (gОlађаја): � страсти, � битке; � догађаја. б. мешеж, 
ускомешаносш, узбурканосш: � револуције, � најезде. в. велико 
мношшво, бујица: � речи, � људи. 

вихоран, -рна, -о 1. који је као вихор, брз као вихор; ускови
iilлан, ускомешан. 2. фиг. буран, илаховиш, Halao: � темпера
мент. 

вихораст, -а, -о који је као вихор, који је у облику вихора, вр
iilложан: � кретање, � облак 

вихорасто прил. као вихор, ковиiilлајуhи се, врiilлОЖНО: � ле
тети увис. 

вихорина ж ay"i.м. og вихор. 

вихорити, -ЙМ несвр. [гл. ИМ. вИхорење с] 1. а. gувашијако, ио
мамно. б. крешаши се у ковиiilлацу, врiilлОЖНО (нир. о ирашини, 
cHely). в. фиг. крешаши се, иролазиши брзо, као вихор. 2. в. вијо
риши се. 3. виiilлаши нечим: � косом, � гривом . •  - се в. вијори
ши се. 

вихорић м geм. og вихор. 

вихорно прил. као вихор (брзо, захукшано): � јурити. 
вихорски, -а, -о в. вихоран. 

вихорски прил. в. вихорно. 

виц, вица м (ми. вiщеви) нем. 1. gуховиша, шаљива gосешка: 
испричати �, мастан �. 2. шрик, смицалица. - У чему је виц? 

вице- лат. ирви geo сложени ца који значи 'иомоћник, заме
ник' у неком звању означеном gруlим gелом сложенице: вицеад
мирал, вицегувернер, вицекраљ, вицеканцелар. 

вицкаст, -а, -о а. gуховиш, шаљив: � прича, � начин. б. који 
има смисла за шалу, хумор, који уме ga ирича вицеве: � човек. 

вицкасто прил. на вицкасш начин, gуховишо; са шармом. 

вИчан, -чна, -о а. (нечему, ређе на нешто) који је навикао 
на нешшо, навикнуш на нешшо: � мукама, � на пешачење. б. 
који је у нечему искусан, вешш, умешан, сирешан: � послу, � ора
њу. в. који нешшо gобро зна, иознаје, који је у нешшо gобро уиу
ћен, сшручан: � законима, � језику, � читалац. 

вично прил. на вичан начин, вешшо, сирешно, зналачки. 

вИчност, -ости ж особина oHola који је вичан нечему, вешши
на, умешносш, сирешносш; искусШво. 

вишак, -шка м (мн. вИшкови) количина, вреgносш, износ ко
ји ирешиче og нечеlа, који је иреко иошребне мере, lранице: � 
новца, поделити �, � радне снаге. • екон. - вредности онај geo 
осшварених вреgносши ироgукша који осшаје власнику среgсшава 
за ироизвоgњу (ио оgбишку аморшизације вреgносши ших cpeg
сшава и ио исi1лаши pagHe cHale), разлика између вреgносши 
сшворене pagoM и наi1лаше коју pagHUK gобије за свој pag. - про
извода geo gрушшвеноl ироизвоgа осшварен вишком paga. - рада 
pag који HeuocpegHU ироизвођач осшвари изнаg lранице количи
не paga иошребне за ироизвоgњу нормалне количине њеlових 
среgсшава за живоШ. технолошки - лице, ogH. лица у pagHoM og
носу која иосшају сувишна ири увођењу нове шехнолоlије paga. 

више и више прил. 1. а. коми. og високо. б. коми. og MHOlo. 2. 
у вези с именицама, ирилозима или изразима (синШа"i.мама) ко
ји значе неку количину, меру изриче ирекорачење ше количине: 
� од годину дана, � од тоне, доста и � од тога, HeMa �. 3. изри
че времеа. (у одричним реченицама или у питањима) иосле шо
la, gaљe; ogcag, убуgуhе. - Више се није могао мицати. Нико ви
ше не пева. Хоћеш ли икад више красти? Немој ми више никад 
доћи! б. в. већ. - Прошла је више поноћ. в. (у заповедним, жељ
ним и сл. модалним начинским реченицама) исшиче ga је (крај
ње) време, OgH. ga је било (крајње) време за нешшо; наиокон: -
Доста више тога безобразлука! Што те више не проси? 4. иреше
жно, иоf.лавиШо, уf.лавном: рећи (нешто) � у шали. 5. мат. назив 
знака за сабирање, i1лус, и (+) . •  мање-више уf.лавном. ни мање ни 
- него уираво, баш. - него у највећем сшеиену, веома MHOlo: � не
го добар. имати - среће него памети gобро ироћи уиркос лошем ра
gy, иосшуиању. тим - за исшицање важносши исказа, заКЈЬучка. 

више (наглашено: више) предл. (с ген.) а. с lорње сшране, 
близу а на већој висини, изнаg, иоврх; узбрgо og, узвоgно og: � 
главе, � куће, � Београда, � извора. б. у иореgбеном значењу 
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Kag се нешшо нечему йрешйосшавЈЬа: йре, изнаg: волети некога 
- свих других, чувати - свега. 2. Kag се нешшо Hagogaje jegHo на 
gpy"io: йоврх, на: гомилати проблеме - проблема. 

виmе- као йрви geo сложенице значи ga има већи број, ogH. 
више oHo"ia шшо значи gpy"iu geo сложенице: вишевековни, ви
шегодишњи, вишеспратан, вишестепени, вишестраначки, ви
шезначан, вишечлан. 

виmебој, -оја м спорт. шакмичење у више gисцийлина који 
apuaagajy исшом сйорШу. (аiйлеШици, сшреЈЬашшву и gp.). 

виmебојан и виmебојан, -јна, -о који је у више боја, раз но
бојан. 

виmевековнй јек. виmевјековнй, -а, -о који шраје више ве
кова: - борба, - ропство. 

виmеврстан, -сна, -о који је og више врсша, разноврсШан. 

виmегласан, -сна, -о (обично одр.) муз. сложен, сливен og ви
ше f.ласова; комйонован у више f.ласова, йолифони: - певање; -
композиција. 

виmегласје с муз. исшовремено звучање неколико шонова 
различише висине или неколико различиших мелоgијских ли
нија; Йолифонија. 

виmегласно прил. у више f.ласова: - певати. 
виmегласност, -ости ж муз. својсшво oHo"ia шшо је вишеf.ла

сно; вишеf.ласје. 

виmегодиmњй, -а, -е а. који шраје, йосшоји више "iogUHa; ко
ји је на неком йоложају, йослу више "iogUHa, gу"iо"iоgишњи: - бо
равак, - прашина, - искуство, - управник. б. бот. који живи не
колико ве"iешационих aepuoga: - биљка, - грм. 

виmедеценйјскй, -а, -о који шраје више gеценија. 

виmедневнй и виmедневнй, -а, -о који шраје више gaHa: -
пост, - киша, - борба. 

виmеженство с в. мно"iоженсШво. 

виmезначан, -чна, -о 1. који има више значења, мно"iозна
чан. 2. мат. који има више вреgносши, решења: - функција. 

виmезначно прил. 1. са више значења, вишесмислено. 2. мат. 
са више вреgносши, са више решења: - одређен задатак. 

виmезначност, -ости ж 1. особина oHo"ia шшо је вишезначно: 
- израза. 2. мат. йосшојање више решења: - функције. 

виmеименй, -а, -о у изр. - број мат. број изражен са неколи
ко разних јеgиница мерне количине. 

виmејезичан, -чна, -о а. који је gаш, исказан, найисан на 
више језика: вишејезични речник б. у којем се "iовори, уйошре
БЈЬава више језика: ':"" средина, - подручје. 

виmејезичност, -ости ж особина oHo"ia шшо је вишејезично. 

виmекатан, -тна, -о 1. а. који има више кашова, сйрашова, 
вишесйрашан: - кућа, - зграда. б. који има више реgова, слоје
ва. 2. Бој. који gолази са разних висина: - пешадијска ватра. 

виmекатница ж з"iраgа са више кашова, вишесЙраШница. 

виmекомпонентан; -тна, -о који се сасшоји og више комйо
ненаша: - смеса. 

виmеконфесионалан, -лна, -о који има више конфесија, ви
ше вера: - средина, - држава. 

виmекратан, -тна, -о који се йонавЈЬа више йуша: - гласање. 
виmекратнйк м мат. број у коме се неки мањи број саgржи 

више йуша без осшашка, МНО"iокраШник. 
. 

виmекратно прил. више йуша: - помињати. 
виmекратност, -ости ж особина oHo"ia шшо је вишекраШно. 

виmекрйлан, -лна, -о који има више крила, йреклойних ge-
лова: - врата. 

виmе-маље и виmе-маље прил. ошйрилике, йриближно; 
уf.лавном: слова - истог типа. 

виmемесечнй и виmемесечнй јек. виmемјесечнй и виmе
мјесечнй, -а, -о који шраје више .месеци, који има више месеци: 
- одсуство, - притвор, - беба. 

виmеметка ж Бој. йушка која се йуни исшовремено са више 
меШака. 

виmеметнй, -а, -о Бој. који се йуни исшовремено са више ме
шака: - пушка. 

виmемилионскй, -а, -о који има више милиона, који се са
сшоји og више милиона: - град. 

виmемуmтво с брачни OgHOC у коме jegHa жена има више му
жева. 

виmенаменскй, -а, -о који има више намена: - нож. 

виmенационалан, -лна, -о који има више нација, Hapoga: -
држава, - средина, - крај. 

виmеноћнй и виmеноћнй, -а, -о који шраје више ноћи: - рад. 

виmепартйјскй, -а, -о који има већи број йолишичких йар
шија, сшранака, вишесшраначки: - систем. 

виmепоменутй, -а, -о који је у исшом шексшу или раз"iовору 
раније йоменуш: - трговац. 

виmепотезнй, -а, -о шах. који се сасшоји og више йошеза: -
проблем. 

виmеродна прид. (ж. род) која је роgила више йуша, више og 
jegHo"i gешеша: - жена. 

виmероткиља ж она која је више йуша рађала. 

виmесатнй и виmесатнй, -а, -о који шраје више саши, више-
часовни: - седница. 

виmесложан, -жна, -о лингв. који има више сло"iова: - реч. 

виmесложност, -ости ж ЛИНГВ. већи број сло"iова (у речи). 

виmеслојан и виmеслојан, -јна, -о који има више слојева, 
сасшавЈЬен из више слојева: - подлога, - епител. 

виmеслојност, -ости ж особина oHo"ia шшо је вишеслојно. 

виmесмислен, -а, -о који има више значења, који има ра
знолик смисао, који може ga се шумачи на више начина, више
значан: - реч, - текст. 

виmеспоменутй, -а, -о в. вишеЙоменуШи. 

виmеспратан, -тна, -о а. који има више сйрашова: - зграда, 
- кућа. б. који има више слојева, насла"iаних реgова: - наслага 
цигала. 

виmеспратница ж з"iраgа са више сЙраШова. 

виmестепен, -а, -о који се сасшоји из више сшейена: - суд
ство. 

виmестепеност, -ости ж особина oHo"ia шшо је вишесшейено: 
судска -. 

виmестолетнй јек. виmестољетнй, -а, -о који шраје више 
сшолеhа, вишевекован: - борба. 

виmестран, -а, -о 1. који има више сшрана, више бочних йо
вршина: - призма. 2. а. који се оgликује ширином, разнолико
шhу Йоf.леgа, иншересовања, свесшрано образован: вишестрани 
познавалац нечега, вишестрани критичар. б. йосмашран са ви
ше сшрана, асйекаша, мно"iосшран; мно"iосшрук, вишесшрук, ра
зноврсшан: - значај, - корист, вишестрани интереси. 3. који се 
OgHOCU на више сшрана, сшранака, мулшилашерални: више
страни уговори. 

виmестраначкй, -а, -о који се OgHOCU на више сшранака, 
йаршија, у коме учесшвује више сшранака: вишестраначки из
бори, - систем. 

виmестраначје с вишесшраначки йолишички сисШем. 

виmестрано прил. са више сшрана, са разних сшрана, асйека
ша, f.леgишШа, врло разнолико, разноврсно: - обрадити нешто. 

виmестраност, -ости ж особина oHo"ia шшо је вишесшрано; 
ширина Йоf.леgа, иншересовања; разноврсносШ. 

виmеструк, -а, -о 1. а. који се врши, осшварује, иСЙОЈЬава на 
више начина, у више виgова; који је og више врсша, разновр
сшан, разнолик: - испитивање, - улога, - корист, - значење. б. 
који се йонавЈЬа више йуша, учесшао: вишеструки узвици, ви-
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шеструв:и пуцњеви. 2. неколико о,уша већи og oHola са чиме се 
o,opegu: - износ. 3. који је више о,уша нешшо о,осшао: - првак. 4. 
а. који је сасшавЈЬен og више сшрукова, gелова: - ниска, - бич. 
б. који се сасшоји og више реgова, низова: - ограда, - омотач. 

вишеструко прил. више о,уша; на више начина: - се прела-
мати, - користан, - везан за некога. 

вишеструкост, -ости ж особина oHola шшо је вишесШруко. 

вишетомни, -а, -о који се сасшоји og више Шо.мова: - речник. 
вишећелијски, -а, -о биол. који се сасшоји og више ћелија: -

животиња, - организам. 
вишефазни, -а, -о који има више фаза: - струја. 
вишецифрен, -а, -о мат. који се сасшоји og више цифара: ви

шецифрени бројеви. 
вишечасовни, -а, -о који шраје више часова: - дискусија, -

расправа. 
вишечлан, -а, -о који има више чланова, еле.менаШа, gелова: 

- комисија, вишечлани израз, - реченица. 

вишечланост, -ости ж особина oHola шшо је вишечлано. 

вишешколац, -лца м ученик више школе. 

вишешколка ж ученица више школе. 

вишешколски, -а, -о који се OgHOCU на вишу школу. 

виши, -а, -ё 1. ко.мо,. og висок. 2. нашо,рироgан; божански: 
сила, - биће. • - сила сшицај околносши који се није Molao o,peg
виgеши ни со,речиШи. 

вишња ж (ген. мн. вйшања) бот. и агр. воћка из ф. ружа (Rosa
сеае) с окруl.лим црвенкасшим кошшичавим Uлоgо.м Prunus се
rasus; Uлоg ше воћке. 

вишња ж бот. и агр. врсша о,аСУЈЬа шачкаша Phaseolus multi-
f1orus, с круо,ним шареним се.менка.ма. 

вишњак, -ака м 1. в. вишњевача (1). 2. в. вишњик. 

вишњар, -ара м в. вишњик. 

вишњаст, -а, -о који је као вuшња (обично 0,0 боји). 

вишњев, -а, -о који се OgHOCU на вишњу: 1. који o,puo,aga ви-
шњи, Kojuje og gрвеша или Uлоgа вишње: - штап, - лула, - сок. 
2. који је боје вишње, који је као вишња: - шал, - боја. 

вишњевак м в. вишњевац. 

вишњевац, -ёвца м 1.  шшао" шиба og вишњевоl gрвеШа. 2. а. 
сок og вишања. б. в. вишњевача (1). 3. (у атриб. служби уз им. м. 
рода) који је og вишњевоl gрвеша: топ -, штап -. 

вишњевача ж 1. ракија og вишања; ракија у којој су сшаја
ле вишње; ликер og вишања. 2. в. вишњевац (1). 

вишњевина ж (мн. 0) вишњево gрво (као lрађа). 

вишњи и вишњи, -а, -ё 1. небески; божански, најузвишени
ји; савршен, најсавршенији: - сила, - бог; - лепота. 2. (у им. слу
жби) м највише, најузвишеније биће, боl. 

вишњик, -ика м вишњев воћњак. 

вишњикаст, -а, -о в. вишњев (2): - свила, - боја. 
вишњица ж ge.м. и хио,. og вUшња. 

вишњичица ж ge.м. и хио,. og вишњица. 

вје- јек. в. ве- ек . .  

вјерују и вјерују с непром. сткњ. 1 • .молиШва која саgржи 
украшко начела хришћанске вере. 2. фиг. начела којима се неко 
Руковоgи у сво.ме pagy; уверење. 

влага ж а. воgена о,ара у аi1l.мосфери; о,рисусшво извесне ко
личине воgе, влажносш: велики проценат влаге у ваздуху. б. 
воgа, шечносш која исо,уњава о,оре какве чврсше .маШерије (но,р. 
зе.мље). • апсолутна - мет. количина воgене о,аре у jegHoM т3 ва- ' 
�gyxa. 

влада ж 1. а. највиши oplaH gржавне уо,раве који има извр
шну власш и који уо,равЈЬа gржаво.м, врховна gржавна уо,рава; 
чланови шоlа oplaHa: привремена -, - у оставци. б. вршење вр-

ховне уо,раве, уо,равЈЬање, влаgање, врховна власш: турска - у 
нашим земљама, за време владе кнеза Милоша. 2. а. облик 
уо,равЈЬања: парламентарна -, неуставна -, апсолутистичка -. 
б. начин уо,равЈЬања: тиранска -, строга -. •  - у сенци пол. вла
ga коју бира оо,озиција ga би се суо,рошсшавила званичној влаgи. 

владавина ж а. уо,равЈЬање gржаво.м; врховна власш: - Пе
тра Великог, млетачка -, турска -. б. уо,равЈЬање, власш (Hag 
неким) уоо,шШе. 

владајући, -а, -ё 1. који влаgа, који је на власши: - партија, 
- класа. 2. који у gашо.м шренушку важи, влаgа, важећи: - је
зик, - пропис. 

владалац, -аоца м (ген. мн. -лада) в. влаgар. 

владалачки, -а, -о који се OgHOCU на влаgаоца, влаgаоце, вла
gapcKU: - дом, - палица. 

владалаштво с gужносш и власш, gосшојансшво влаgаоца. 

владар, -ара м (вок владару и владаре, инстр. -аром и -арем) 
врховни о,Оl.лавар у .монархисШичко.м сисШе.му влаgавине; .мо
нарх, loco,ogap. 

владарка (владарица) ж женска особа влаgар. 

владарски, -а, -о који се OgHOCU на влаgаре. 

владарчић м ge.м. и ир. og влаgар; незнашан, безначајан вла
gap; влаgар .мале gржаве. 

владати, владам несвр. 1. уо,равЈЬаши gржаво.м (као влаgар), 
вршиши функцију влаgара. 2. (над неким, нечим или без допу
не) а. имаш и власш (Hag неким, нечим), lосо,оgариши, уо,равЈЬа
ши (неким, нечим): - (над) војском, - кућом, - собом. б. врши
ши, имаши .моћан ушицај: - над осталим наув:ама, - у српској 
поезији. 3. а. о,осшојаши, биши о,рисушан, оgржаваши се; биши 
раширен; имаши HagMoh, о,реваlу (Hag нечим), ЙреовлађиваШи. 
- у соби влада мир. Влада грип. Влада беспослица Gавашлув: и 
сл.). б. gеловаши, важиши (о о,рирОgним законима, o,poo,иcu.мa и 
сл.). 4. (нечим) а. gобро, вешшо руковаши, барашаши (нечим): -
сабљом, - оружјем, - воланом. б . .моћи уо,равЈЬаши, о,окреша
ши 0,0 својој вОЈЬи, служиши се (HeKu.м gело.м шела): - руком, -
прстима. в. gобро знаши, о,ознаваши, расо,олаlаши, служиши се 
(HeKu.м знање.м, у.меће.м): - страним језицима, - математиком. 
г. савлађиваши, обузgаваши (осећања): - својим страстима. 5. 
(нечим) uзgизаши се изнаg своје околине, gо.минираШи (нечи.м): 
- околином . •  - се 1. а. о,онашаши се, gржаши се: пристојно се 
-. б. уо,равЈЬаши се, равнаши се (Йре.ма нече.му). - Како одгово-
ри, по томе ћемо се владати. в. реаlоваши на оgређени начин 
(но,р. о хе.м. суо,сШанца.ма). . - собом савлађиваши се, gржаши 
се о,рибрано. 

владика м (мн. ж) (дат. -ици) цркв. највиши чин у о,равославној 
цркви, о,Оl.лавар црквене обласши, ео,искоо,. 

владиковати, -кујём несвр. биши влаgика, вршиши службу 
влаgике. 

владиновац, -овца м о,рисшалица влаgе, влаgине о,олишике; 
режu.млија. 

владиновачки, -а, -о који се OgHocu на влаgиновце. 

владиновски, -а, -о који o,puo,aga влаgи, којJ.l је уз влаgу: -
странка. 

владица ж ge.м. og влаgа. 

владичански, -а, -о који се OgHOCU на влаgике, који o,puo,aga 
влаgици: - двор, - крст, - звање. 

владичански прил. као влаgика: обучен -. 

владичанство и владичанство с 1. звање и служба влаgи
ке. 2. а. црквена обласш којо.м уйравЈЬа влаgика, ео,искоо,ија. б. 
влаgичанска уо,рава, ео,искоо,аШ. 

владичити, -йм несвр. [гл. им. вл3.диЧёње с] (некога) о,осша
вЈЬаши, рукоо,олаlаши за влаgику . •  - се йосшајаши влаgика, 
о,освећиваши се за влаgику. 

владички, -а, -о в. влаgиЧ(11-lСКЙ. 

влажан, -жна, -о 1. а. који саgржи gосша влаlе, о,рожеш, за
сићен влаlо.м; наквашен или о,реливен, о,окривен воgо.м или не-
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ко.м gpyioM шечношћу, .мокар: - земља, - ваздух, - трава; - кр
па, влажне очи. б. који обилује аШ.мосферским Шалоiо.м; кишо
виш: - јесен, - јутро, - поднебље. в. у ко.ме има влаiе, .ме.м.тьив 
(о йросшоријама, зiраgама). 2. фиг. који као gaje нашойЈьен вла
iOM, замаf.тьен: - месечина, - светлост. 

влажити, -йм несвр. [гл. им. влажёње с] 1. (нешто) чиниши 
влажн им , квасиши: - зидове, - усне, - рубље. 2. йуниши се су
зама, сузиши (о оку, очима). _ - се а. йосшајаши влажан, .мокар 
(нЙр. о очима, рукама и сл.). б. (нечим) йокриваши се, йрожима
ши се неко.м шечношћу . ...:. Очи се влаже сузама. - Чело се вла
жило знојем. 

влажно прил. 1. с влаiо.м, с йуно влаiе, засићено влаiо.м. - На
пољу је било влажно. 2. йойуш чеiа влажноi: - мирисати. 

влажност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина или сшање oHoia 
шшо је влажно, влаiа; количина влаiе, eogeHe йаре у аШ.мосфе
ри, йрисусшво влаiе у аШ.мосфери: - земљишта, велика - вазду
ха, - атмосфере. · апсолутна - количина eogeHe йаре изражена 
у iрамима у јеgиници заЙре.мине вазgуха. релативна - OgHOC из
.међу йосшојеће и .максималне количине eogeHe йаре у вазgуху 
йри ogioeapajyhoj Ше.мЙераШури (изражен у ЙроценШима). 

влак м 1. рег. 6. воз (1). 2. врсша рибарске .мреже, ЙоШеiача. 
3. в. влака. 4. фИ3. сила која gелује на јеgиницу йовршине шела 
у верШикално.м смеру и шежи ga ia развуче; супр. притисак. 

ВШlка ж (дат. вшiци) 1. а. велико оборено сшабло или свежањ 
gpea који се влачи, Йревлачи. б. йримишивна найрава која се 
везује за колечке или јарам и служи за вучење шежих шереша 
(gpea из шу.ме и gp.). 2. коришасша сшаза, japyia у шу.ми низ ко
ју се сйушшају и йревлаче йосечена сШабла. 3 . .месШо на обали 
ige се лађе извлаче на суво. 

влаканце и влаканце, -ета с (ми. -ца) ge.м. og влакно. 

влакаm, -аша мрибар који лови рибу влако.м (2). 

влакнара ж зоол. врсша шкољке Mytilus edulis. 

влакнаст, -а, -о а. који је сасшављен og влакана, кончасш: -
мишић, - месо. б. који је налик на влакно, шанак као влакно: 
- пипак. 

влакнат и влакнат, -а, -о в. влакнасШ. 

влакно с (ген. мн. влакана) 1. шанка ниш (apupogHa или ве
шшачка), кончић; apegueo као шексшилна сировина: - косе, -
паучине, азбестно -, природно -, вештачко -. 2. биол. шанка 
кончасша шворевина у шкиву човечјеi или живошињскоi opia
низ.ма: мишићно -. 

влакњача ж бот. врсша f.тьивe. 

влаковођа м в. возовођа. 

влас ж (инстр. -и; ген. ми. власй) 1. влакно косе, gлака. 2. коса 
(на f.лави). 3. йрамен (браgе, БРlсова, gлака на Шелу). 4. apegueo 
(вуне, KygeJbe и сл.) сасшављено og најgужих влакана. · вилине 
власи бот . .мала йайраш на камениШо.м влажно.м i1iлу Adiantum 
capillus Veneris из ф. Polypodiaceae, која се iaju као украсна 
биљка. висити на (о) власибиши у великој живошној оЙасносШи. 
за - у.мало, замало, за gљaKY. на влас 1) (исти, једнак, сличан и сл.) 
йошйуно, сасвим (исши, сличан и сл.). 2) йоgробно, йошанко, ge
ШаЈЬно, go сиШница. није му фалила (пала, слетела, полетела и сл.) 
ни - с главе в. није .му фалила ни gлака с f.лаве (aog gлака). ни за 
- нимало. под седе власи у сШаросШи. 

власаст, -а, -о 1. који је у облику власи, сличан власи, шанак 
као влас: - корен, - цевчица, - трава. 2. који се сасшоји og gy-
iux, iусших gлака, чуйав: - брада, - брк, - обрва. 

. 

вдасат, -а, -о 1. а. у ко.ме имџ MHoio власи, који је gyiux gла
ка, влакана: - вуна, - кудеља, - кићанка. б. који је обрасшао 
власима, gyiOM gлако.м, косо.м, iусшо обрасшао gлако.м, gлакав, 
космаш: - глава, - прса. в. чуйав: - ћебе, - прекривач. 2. који 
има gуiачке влаши: - жито, - трава. 

власати, -ам несвр. 1. извлачиши власи iребено.м, iребенаши: 
- вуну. 2. йушшаши власи, влаши (о шрави и сл.). _ -·се цейа
ши се, разgвајашu се у власи. 

. власатост, -ости ж особина oHoia шшо је власашо, обиље вла
си, gлакавосш, космаШосШ. 

власац, -сца м 1. зоол. а. йаразишска обла f.лисШа Strongylus 
filaria из Йор. Strongylidae, која живи у бронхијама йрежива
ра; болесш изазвана шим ЙаразиШо.м. б. свињска йаНШЈЬичара 
Taenia solium. 2. бот. в.  влашац. 

власић, -ића и власић, -а м ge.м. и хиЙ. og влас. 

власиmте с geo f.лаве на ко.ме расшу власи, коса. 

власнат и власнат, -а, -о 1. чуйав, gлакав: - поњава. 2. в .  
власасш (1): - цевчица. 

власник м онај који нешшо aocegyje, који има нешшо у сво
јини, сойсшвеник: - земље, - фабрике, - средстава за произ
водњу. 

власница ж она која нешшо aocegyje, која има нешшо у сво
јини, соЙсШвеница. 

власница ж бот. 1. шанка власасша кайиларна жилица на ко
рену биљке йреко које биљка усисава храну. 2. в. ливаgарка (б). 

власнички, -а, -о 1. који се OgHOCU на власнике, који йрийа
ga власнику, власницима: - посед, - однос. 2. својсшвен власни
цима, самовољан, gесйошски, власшоgржачки: - дух, - само
љубље, - самовоља. 

власнички прил. на власнички начин, као власник: понаша
ти се -. 

власниmтво с 1. йраво йошйуноi и слобоgноi расйолаiања 
сшварима, йраво својине, својина: - средстава за производњу, 
капиталистичко -, оставити у -. 2. оно шшо неко.ме apuaaga као 
њеiова својина, имовина: - трговца. 

власт ж (инстр. влашћу (власти), лок. власти; мн. власти, ген. 
властй, дат. властима) 1. а. йраво и .моћ йошчињавања HeKoia 
или нечеiа својој вољи, йраво уйрављања, iосйоgарења неким, 
нечи.м; сшарешинсшво, аушоришеш: дати некоме - (у руке), 
имати - (у кући нпр.), очинска -. б . .моћ савлађивања (осећа
ња, сшрасши): - над страстима, - над срцем. 2. а. йраво на не
шшо, овлашћење, наgлежносш: добити - (Да се нешто уради). 
б. йраво расйолаiања (нечим): - над животом, бити у нечијој 
власти (о стварима, имовини). 3. а. йраво уйрављања и Йуно.мо
ћи gржавних opiaHa, инсшишуционализована gрушшвена .моћ: 
законодавна -, извршна -, узети - у своје руке. б. йревласш, 
gо.минација (неке gржаве): византијска -, бити под турском вла
шћу. в. opiaH, OgH. opiaHU јавне власши (усшанова или aojegu
нац): судске власти, школске власти, војне власти. · бити у не
чијој власти зависиши og HeKOia. доћи до власти, дочепати се вла
сти, доћи на власт и сл. йосшаши .моћан, уШицајан. изгубити - над 
собом не .моћи се савлаgаши, узgржаШи. одметнути се (одметати се) 
од власти ошказ(ив)аши йослушносш власши, не йокориши се (не 
йокораваши се) власши, закону. узети у своју - заiосЙоgариШи. 

властан и властан, -сна, -о а. који има власш, .моћ (Hag не
ким или нечим), који iocaogapu (неким, нечим): - над народом, 
- над деспотом, - над природом. б. који има йраво ga расйола
же (неким, нечим): - над земљом, - над стоком. в. који има йра
во, који је овлашћен (ga нешшо (у)чини), наgлежан, MepogaeaH: 
бити - узети земљу. 

. 

властелин, -ина и властелин, -а м (ми. 0; зб. им. властела ж) 
ис;. apuaagHuK влаgајуће класе у феуgално.м gрушшву KOg Ју
жних Словена, среgњовековни ЙЛе.мић који је био власник вели
Koi aocega и имао власш Hag својим йоgаницима (к.меШовима); 
великаш. ,. велика властела власшела на високим йоложајима 
или са великu.м йосеgима, вел.може. мала - власшела на нижим 
йоложајима или са .мањим йосеgима, власШеличићи. 

властелинка ж а. женска особа власшеоскоi йорекла, ЙЛе.м
киња. б. власшелинова жена. 

, " � О  властелински, -а, -о који се OgHOCU на власшелине, на влас ше-
лу, који apuaaga власШe.тiину, власшели: - двор, - земља, - грб. 

властелински прил. на власшелински начин, као власшела: 
- васпитавати. 

властелинство с 1. власшелински aoceg; уйрава шоiа йосе
ga. 2. власшелинска шишула, ЙЛе.мсШво. 3. зб. власшелински 
сшалеж, власшела, власшелини, ЙЛе.мсШво. 

властелић м 1. в. власШеличић. 2. зоол. йшица селица Cha
radrius alexandrinus из Йор. Charadriidae, која живи aopeg .мо
ра и река. 
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влiютелица ж зоол. врсша gy'ioHo'ie обалске йшице Himanto
pus himantopus из йор. Scolopacidae. 

властеличић м а. ист. власшелин са мањим aocegoM и на ни
жем йоложају, нижи ЙЛемиh. б. власшелинов син; млаg вла
сШелин. 

властеоски, -а, -о в. власШелински. 

властити, -а, -о свој, сойсшвени (чесшо уз йрисвојну зам. за 
йојачавање њено'i значења): стати на властите ноге, располага
ти властитим имањем. • - име лингв. йосебно име HeKo'i лица, 
живошиње, 'iео'iрафско'i йојма и gp. 

властитост, -ости ж в. власнишШво. 

властодавац, -вца м правн. онај који gaje некоме йуномоhје, 
овлаш.hење. 

властодавка ж правН. она која gaje некоме Йуно.моh, овлашhење. 

властодржац, -ршца м (обично пеј .) онај који има власш, 
који влаgа, уйравља неким или нечим; влаgар. 

властодржачки, -а, -о који се OgHOCU на власШоgршце. 

властољубац, -упца м власшољубив човек. 

властољубив, -а, -о који воли власш, који жуgи за влашhу, 
йохлейан за влашhу. 

властољубиво ПРИЛ. на власшољубив начин, с йохлейом за 
влашhу. 

властољубивост, -ости ж особина oHo'ia који је власшољубив, 
жуgња за влашhу. 

властољубље и властољубље с в. власШољубивосШ. 

власторучан, -чна, -о в. својеручан. 

власторучно ПРИЛ. в. својеручно. 

власуља ж 1. лажна, вешшачка коса, фризура найрављена 
og шуђе или вешшачке косе, Йерика. 2. бот. а. pog ливagских шра
ва Bromus из ф. Gramina, чије МНО'iобројне врсше служе као go
бра сшочна Йаша. б. врсша gueJbe'i овса Avena sterilis. в. в. вијук. 
г. вилина коса Cuscuta epithymum. 3. 300Л. назив за неке врсше 
корала из poga Actinia, Anemonia и gp. ,  KOg којих се око YCKO'i 
ошвора налази мношшво власасших ручица. 

власуљар, -ара м занаiilлија који йрави власуље. 

власуљарка ж женска особа власуљар. 

власуљарски, -а, -о који се OgHOCU на власуљаре: - салон, -
радионица. 

власуљаст, -а, -о који је као влас или власуља. 

власуљица ж geм. og власуља. 

влат ж (ми. -и; зб. им. влаће с) 1. а. сшабљика, сшрук (шраве, 
жиша и сл.). б. в. клас. 2. влакно, ниш: ланена -. 

влатак, -тка м geм. и хиЙ. og влаШ. 

влатаст, -а, -о који је као влаш, налик на влаШ. 

влатати, -ам свр. и несвр. исшер(ив)аши влаши; gоби(ја)ши 
влаши, йусшиши, йушшаши влаши, класаШи. 

влатић, -ића и влатић, -а м geм. og влаШ. 

влатни, -а, -о који се OgHOCU на влаiil, који је og влаШи. 

Влах м (вок Влаше; МН. Власи, ген. Влаха) 1. а. сшановник 
румунске йокрајине Влашке, онај који је йореклом из Влашке. 
б. apuaagHUK румунске националне мањине у североисшочној 
Србији која 'ioeopu йосебним gијалекШо.м сшарорумунско'i јези
ка; човек румунске нароgносши уоЙшШе. 2. (влах) йо'iрgан назив 
за apuaagHUKa gpy'ie вере или човека из gpy'io'i краја: а. apuaag
ник йравославне вере, обично Србин (за кашолике и муслимане 
у Хрвашској и Босни и Херце'iовини, OgH. на шеришорији бивше 
АусШроу'iарске). б. хришhанин (за муслимане у Босни и Херце'iо� 
вини). в. сељак из cycegHo'i залеђа (за йриморце и сшановнике 
"gалмашинских осШрва). · да се Власи не (До)сете ga се йрикрије 
йраво сшање сшвари, ga се забашури, завијено, Йрикривено. 

Влахиња ж 1. а. сшановница румунске йокрајине Влашке, 
она која је йореклом из Влашке. б. йрийаgница румунске наци-

оналне мањине у североисшочној Србији; жена румунске наци
оналносши уоЙшШе. 2. (влахиња) женска особа влах (2). 

Влахињица ж geм. и хиЙ. og Влахиња; млаgа Влахиња. 

влачар, -ара м занаiilлија који влачи, 'iребена вуну; власник 
влачаре. 

влачара ж 1. рagионица у којој се влачи, 'iребена вуна. 2. ма-
шина за влачење, 'iребенање вуне. 

влачарка ж женска особа влачар; влачарева жена. 

влачарница ж в. влачара (1). 

влачати, -ам несвр. в. влачиши (1). 

влачег м нар. јак, gебео 'iвозgени ланац. 

влачилац, -иоца м в. влачар. 

влачилица ж gacKa с gршком на 'iорњем gелу којом се йорав
нава йесак, бешон и сл. 

влачиља и влачиља ж жена која влачи, 'iребена вуну, вла
чарка. 

влачити, влаЧЙМ несвр. [гл. им. влачење с] чеШЈЬаши (вуну, ку-
geJЬY, лан) ручно 'iребенима или машином, 'iребенаШи. 

влачица ж geм. og влака. 

влачни, -а, -о који се OgHOCU на влак (4): - сила, - чврстоћа. 

влачуга ж нар. в. воза. 

влаш, влаша, -е нар. који није збијен, расшресиш: - хлеб, -
слама, - кудеља. 

влашац и влашац, -шца м бот. и агр. врсша сишно'i лука Alli
um schoenoprasum и А. ascalonicum из ф. Liliaceae, који се 'iaju 
за јело. 

Влаше, -ета с (супл. МН. Влашићи м; зб. им. Влашад ж) geм. и 
ир. og Влах. 

Влашина ж (м) (ми. ж) Йеј. og Влах. 

Влашићи м ми. астр. звезgано јашо у сазвежђу Бика, Плејаgе. 

Влашка ж (дат. Влашкој) исшоријска йокрајина у јужној Ру-
мунији између Карйаша и Дунава. 

влашки, -а, -о који се OgHocu на Влахе, који apuaaga Власи
ма: - народ, - цар. 

влашки ПРИЛ. на влашки начин. 

Влаmче, -ета с (супл. ми. Влчашчићи м; зб. им. Влашчад ж) geм. 
и ир. og Влах; млаg Влах. 

во (вол), вола м (вок. воле; ми. волови, ген. волова) 1. оgрасло 
мушко 'iовече (обично УШКОйЈЬено), које се уйошребљава као ше
'iлеhа живошиња: ораћи -. 2. фиг. 'iлуй, неgошуйаван човек, 'iлу
Йак. · као вола у купусу (бити, (ис)тући, (из)млатити и сл.) врло ја
ко, немилосрgно, немилице (ис)Шуhи. вући, теглити као -раgиши 
шешко, найорно, gиринчиШи. 

воајер, -ера м фр. особа која се сексуално заgовољава 'iлеgа
њем сексуалних објекаша или чинова. 

воајеризам, -зма м сексуално заgовољавање_'iлеgањем сексу-
алних објекаша или чинова. 

воајерски, -а, -о који се OgHOCU на воајере. 

воајерски ПРИЛ. као воајер. 

воајерство с в. воајеризам. 

воал, -ала м фр. врсша шанке йрозирне шканине; йрозирна 
шанка мрежица og шила, койрена, вео. 

вод, вода и вод, -а и вода м (ми. водови И водови) 1. вој. мања 
војна јеgиница у сасшаву чеше, eCKagpoHa или баШерије. 2. техн. 
найрава, уређај у облику цеви, жице, кабла и сл. који служи за 
сйровођење шечносши, 'iacoea или неке eHep'iuje (шойлошне, елек
шричне и gp.): електрични -, подземни -, гасни -. 

вода ж (ак. воду, ВОК. водо; МН. воде) 1. а. йрозирна, безбојна 
шечносiil, обично без мириса и укуса, хемијско јеgињење eogOHU
ка и кисеоника (Н2О), врло расйросшрањено у apupogu (реке, је
зера, мора): пијаћа -, речна -, морска -, изворска -. б. назив за 



ВОДАН - ВОДЕНО 151  

разне BogeHe расшворе и шечносши сличне Bogu (1а): минерална 
,;.", кречна -, сумпоровита -, мирисна -, борна -, козметичка -. 
в. BogeHU шок или већа BogeHa иовршина: иошок, река, језеро, 
бара, .море, океан. Г. ми. 1) BogeHe .масе река, језера, .мора; оишши 
назив за све реке, језера, .мора и gp. jegHe зе.м.тье или оgређене шери
шорије; BogeHa иросшрансшва, gелови .мора који apuaagajy jegHoj 
gржави: текуће воде, стајаће воде, воде Саве; воде Јадранског 
слива, турске воде, воде Јужног Пацифика. 2) фиг. пеј. иравац 
paga, схвашања, начин изражавања, сшварања, .манир: воде бо
лесног романтизма. 2. ниво BogeHe .масе, воgосШај. - Вода расте. 
3. количина Boge (1 а) у којој се нешшо иере или кува (обично ви
ше иуша): опрати нешто у три воде, скувати пасуљ у две воде. 
4. нар. и разг. BogНJUKaBa шечносш коју излучује орiанизам: а . .мо
краћа, урин. - Застала му вода. б. зној. - Сва му кошуља у во
ди. в. сузе. Г. u.љувачка. - Иде ми вода на уста. 5. (у инстр., У 

прил. служби) воgеним иуше.м: путовати водом. . артеска - во
ga из аршеских бунара. богојављенска - рЛГ. Boga освећена на gaH 
Боiојављења. бордовска - агр. расшвор илавоi камена са gоgаш
ко.м iашеноi креча, за ирскање винове лозе. бурова - фарм. Boge
ни расшвор базНОi алу.минију.м-ацеШаШа, који се уиошребљава 
за облоiе и за исиирање рана. горка - фарм. BogeHU расшвор iop
ке соли (.маiнезију.м-сулфаШа), који се уиошребљава ирошив за
швора (консШииације). жива - изворска Boga; уоишше Boga која 
извире (за разлику og сшајаhе Boge или кишнице). кисела - ири
pogHa .минерална Boga која саgржи gосша yfJbeHe киселине; из
вор шакве .минералне Boge. колоњска - .мирисава шечносш која 
саgржи алкохола и ешарскоi уља. лака (мека) - хем. apupogHa во
ga с .мало расшвореноi киселоi калцију.м-карбонаШа и .маiнези
jy.m-карбонаШа. минерална - apupogHa лековиша Boga која cagp
жи расшворене .минералне соли; извор .минералне Boge. мртва -
1) в. сшајаhа Boga. 2) нар. х.лаgан зној (og сшраха, .муке). отпадне 
воде технол. заiађена Boga која сagржи неиошребне, узiреgне шех
нолошке ироизвоgе фабрика. плодова - анат. шечносш у којој се 
налази е.мбрион у BogeНJaKY. света (крштена, молитвена) - рЛГ. во
ga Hag којо.м је очишана обреgна .молиШва, освећена Boga. слат
ка - apupogHa Boga која није слана (речна, изворска, бунарска). 
содна - Boga у којој је aog ириШиско.м расшворен yfJbeh-guоксug. 
стајаћа - Boga која не ошиче (у бари, .мрШваји и сл.). тврда - в.  
шешка Boga (1). текућа - Boga која ошиче, шече; речни шок, ше
кућица. територијалне воде иојас .мора, океана који се ирошеже 
уз обалу и чини сасшавни geo шеришорије ириобалне gржаве, 
Hag којим она има иун суверениШеШ. тешка -хем. 1) apupogHa во
ga која саgржи gосша калцију.м-карбонаШа, .маiнезију.м-карбо
наша и осшалих сасшојака више Heio обична. 2) OKCug шешкоi во
gOHUKa (gеуШерију.ма), среgсшво за усиоравање pacaagaНJa урани
ју.ма. царска - технол. с.меша соне и азошне киселине која се уио
шребљава за расшварање злаша и gpyiux иле.мениШих .меШала. 
• бити у голој води (гола вода) биши сав .мокар (og зноја, кише и 
сл.). бура у чаши воде . .мноiо речи, буке ни око чеiа. везала му се -, 
стала му - и сл. нар. иресшао је ga .мокри, не .може ga .мокри. - му 
иде (навире и сл.) на уста осећа велику жељу за нечим. воду реше
том захватати (грабити и сл.) раgиши узалуgан иОсао. дошла му је 
- до грла (до носа, до уста и сл.) у врло шешкој сишуацији је. држи 
воду док мајстори оду каже се Kag је нешшо несолиgно иоиравље
но, наирављено. знати као воду знаши шечно, без засШајкиваЊа. 
између ватре и воде (бити,.налазити се) из.међу gBe оиасносши, из
.међу gBa зла (биши, налазиши се). као мало воде на длану (гледа
ти, пазити, чувати и сл.) као нешшо gраiоцено, најбоље шшо се .мо
же (иазиШи). као (хладне) воде у изобиљу, вео.ма MHoio. (као) кап 
воде у мору сасвим .мало, HegoBoJbHO. крв није - не .може се биши 
равноgушан ире.ма неко.ме CpogHUKY. кров (кућа) на једну воду (на 
две, на четири воде) куЛа с јеgним кровним наiибо.м (са gBa, чеши
ри кровна наiиба). лук и - нешшо беiвреgно, безначајно. M�OГO је 
воде (од To�a, од тада) (Савом, Дунавом и сл.) протекло и сл. ирошло 
је (og шоiа, og Шаgа) .мноiо вре.мена. мутити воду (некоме) ирави
ши (Неко.ме) неирилике, силешке. навраћати (наводити, нагонити, 
терати и сл.) воду на нечију воденицу (нечији млин) вешшо иоgеша
ваши, ио.маiаШи ga се сшвари развију у нечију корисШ. нека те 
(мутна) - носи (у љушњи) нека буgе ио швојој вољи. осећати се као 
риба у води осеhаши се yiOgHO, CUiYPHO. пасти у воду ироиасШи. по
пио (утопио) би га у капи (кашичици, чаши) воде шолико ia .мрзи ga 
би .му ypaguo и највеће зло. превести жедног преко воде вешшо, 
лукаво изиiраши, иревариши HeKoia (а ga ШО он и не осеШи). про
пасти као· у мутну воду несшаши без Шраiа. расти (напредовати) 
као из воде брзо, на'iлО наиреgоваШи. тиха - брег рони (дер е) уиор-

ним pagoM иосшиже се cuiypaH усиех. тући по води, тући воду у 
авану раgиши узалуgан, неиошребан иосао. у ватру и воду ићи 
(скочити) за некога биши сире.ман ио.моћи неко.ме без обзира на 
оиасносШи. у мутној води (рибу) ловити (пецати) искоришhаваши 
.мушне, несређене ирилике. у нечије воде запливати (завеслати), у 
нечијим водама бити иошиасши aog нечији ушицај, биши aog не
чији.м уШицаје.м, ирихвашиши (ирихвашаши) нечије ugeje. 

водан, -дна, -о 1. (одр. воднй) који се OgHOCU на Bogy, на снаб
geBaНJe BogoM: - заједница, - задруга. 2. BogНJUKaB, воgњикасш: 
водне очи. 3. који обилује BogoM, боiаш BogoM: - крај . 

водар, -ара м в. воgноша. 

водарица ж 1. женска особа воgоноша. 2. мит. вила која ио 
HapogHoM веровању живи aopeg Boge: вила - . 3. ЗООЛ. а. BogeHa 
ишица иевачица Anthus aquaticus. б. бела иасширица Motacil
la аЉа. 4. ЗООЛ. у .мн.: pog BogeHUx з.мија Natrix, које су изврсни 
иливачи (у jg.: шаква з.мија). 

водати, вбдам несвр. а. воgиши у различишим иравци.ма; 
сировоgиши HeKoia (ирашеhи ia на иушу, у шешњи): - по граду, 
- по свету, - из радње у радњу. б. воgиши HeKoia шамо-амо gp
жеhи ia за руке, ио.маiаШи не.моћно.ме (gешешу, сшарцу) ири хо
gaНJY: - дете, - старца, - просјака. в. воgиши коња шамо-амо 
(gржеhи ia за улар), ga се ogMOpu иосле Шрке . •  - се шешаши се 
у gрушшву с неким, обично руку aog руку. 

водвйљ, -иља и водвиљ, -а м фр. краћа лака забавна ко.ме
guja, обично с иевање.м. 

водвиљист(а), -ё м иисац BogBUJba. 

водвйљскй, -а, -о који се OgHOCU на BogBUlb, својсшвен BogBU
љу: водвиљски ефекти, - шала. 

воден, -а, -о (одр. воденИ (воденй» 1. (одр.) који се OgHOCU на 
Bogya. који је og Boge, који саgржи Boge; који иошиче og Boge: - ка
пља, - пара, - раствор, - маса, - површина, - снага, - мирис, 
- енергија. б. који служи за Bogy: - чаша, - суд, - цев, - напра
ва. в. који живи у Bogu или aopeg Boge: водене животиње, - зми
ја. Г. који је на Bogu; који се обавља, извоgи на Bogu или ио.моћу 
Boge: водени путеви; водени спортови, - саобраћај, - промет, -
пошта. 2. који саgржи gосша Boge (више Heio шшо је иошребно, 
OgH. уобичајено), иун Boge, BogНJUKaB, развоgњен: - чорба, - ви
но, - млеко. 3. фиг. безизразан, безбојан; иразан, бесаgржајан: 
водене очи, - поглед, - чланак. 4. (одр.) као сасшавни geo разних 
Шер.мина (бошаничких, зоолошких, .меgицинских и gp.): - божур, 
- перуника, - орах, - бик, - коњ, водене богиње. · водени знак 
ирозиран знак у иаииру као зашшиша og фалсификовања, озна
ка ироизвођача и сл. 

воденаст, -а, -о а. који је сличан Bogu (ио из'iлеgу или укусу): 
- течност, - укус. б. в.  BogНJUKaB: - храна. в. влажан, BogНJU
касш: воденасте очи. 

ВОДЕшика ж бот. боgљикава биљка Cnicus oberacea из ф. 'iла
вочика. 

ВОДЕшица ж а . .млин на Bogu с Boge,HoM UOiOHCKOM cHaioM. б. 
нар. в. воgеничица (2). . млети као празна - iовориши без ире
сшанка (обично којешша), блебешаши, брбљаШи. навраћати (на
водити, терати и сл.) воду на нечију воденицу в. aog Boga . 

ВОДЕшичар м (вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем) 1. власник BogeHU
це или pagHUK у воgеници, .млинар у воgеници. 2. бот. зељасша 
биљка Ibe!is amara из ф. Cruciferae. 

воденичарка ж а. женска особа воgеничар (1). б. воgенича
рева жена, .млинарица. 

воденичарскй, -а, -о који се OgHOCU на воgеничаре, који ири
aaga воgеничарима. 

воденичица ж 1. ge.м. og воgеница (а). 2. нар . .мали .млин за 
кафу, бибер и сл. 

воденичйmте с .месШо ige се HeKag налазила воgеница. 

воденичкй и воденичнй, -а, -о који се OgHOCU на воgеницу, 
.млински: - кош, - коло, - камен. 

воденкаст, -а, -о у ge.м. значењу: воgенасш и BogeH (2): - теч
ност, - медуза, воденкасте очи. 

водено ПРИЛ. l. безизразно, иразно, блеgо: гледати некога - . 
2. развоgњено, расUлинушо: - излагати. 
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водењак, -ака м 1. анат. унушрашњи кесасши омошач ембри
она у машерици KOg виших кичмењака, исйуњен ilлоgовом во
gOM, amnion. 2. зоол. а. у мн.: pog рейаших воgоземаца Triturus 
из Йор. gажgевњаци, који имају велику сйособносш реlенераци
је иЗlубlЬених gелова шела, шришони, MpMOlЬци (у jg.: шакав во
gоземац). б. BogeHU кос Cinclus cinclus. 3. агр. в. воgењача (Ја). 4. 
нар. BogeHU gyx, зло мишско биhе које йо HapogHoM веровању жи
ви у Bogu или ucaog воgеница (у Bugy кейеца црне боје). 

водењача ж 1. агр. а. врсша сочне јесење крушке. б. врсша 
смокве која gозрева у авlусШу. в. врсша Шрешње. г. врсша ши
кве Cucurbita lagenaria, чији се осушен ilлоg уйошребlЬава као 
cyg за Bogy. 2. зоол. барска змија, белоушка. 

водећй, -а, -ё који Bogu, yйpaвlЬa, који сшоји на челу, йрви; 
rлавни, најзначајнији: � економска сила, � класа, � улога. 

водилац, -иоца м 1. онај који Bogu зайрежну, шоварну сшо
ку или gpYle живошиње, коњовоgац, воловоgац и сл. 2. воgич, йу
Шовођа. 3. онај који PYKOBOgu, yйpaвlЬa, KOMaHgyje, вођа, руково
gилац. 4. онај који Bogu неку званичну KНJUlY: � регистра. 

водилица ж 1. в.  BogUlЬa (1 а). 2. техн. а. машински елеменаш 
који служи као сшаза за вођење gpYlOl еле.менШа йо њој или око ње. 
б. шийка, лењир gуж KOla се нешшо Йомера. 3. спорт. jegaH og каи
шева са сшране скија који служи ga се HOla йришеlне уз скије. 

водйља и водиља ж 1. а. она која Bogu HeKola, жена воgич. 
б. квочка (кокош, lycKa, йашка и сл.) која Bogu Йилиhе. 2. фиг. 
оно шшо PYKOBOgu, PYKOBOgHO начело. 3. (у атриб. служби, уз 
именице ж. рода) Bogeha, која Bogu: мисао �, идеја �. 4. мат. а. 
KpивYlЬa (кружна линија и сл.) йО којој се креће извоgница омо
шача ваљка или куйе, gирекшриса, равналица. б. йрава која ис
йуњава услов ga је свака шачка неке йараболе aogjegHaKo ygaљe
на og ње и og йараболине жиже. • звезда - 1) рлг. звезgа која је, 
йо JeвaHђelЬY, gовела Хрисшу шри влаgара муgраца. 2) фиг. ру
KOBOgHO начело. 

водйљка ж йојас, каиш йомоhу KOla се gеца йриgржавају Kag 
се уче ga xogajy; фиг. морална йомоh, ЙоШЙора. 

водйљскй и водиљскй, -а, -о који се OgHOCU на BogUlЬe, који 
Bogu: � улога. 

водйр, -ира M POl или изgубlЬен KOMag gрвеша у коме косци 
gрже Bogy и брус за ошшрење косе. 

водитељ м (вок -у, инстр. -ем) 1. онај који Bogu, apegBogu, ко
ји је на челу, вођа, apegBogHUK; онај који PYKOBOgu, yйpaвlЬa, ру
ковоgилац. 2. онај који Bogu ЙРОlРам на шелевизији, pagujy или 
на некој йриреgби, забави: телевизијски �. 3. онај који нешшо 
развија, извоgи; онај који нешшо capoBogu, извршује: � дијало
га, � процеса. 4. в. воgилац (4): � земљишних књига, � запи
сника. 

водитељица и водитељка ж женска особа воgишељ (Bogu
лац); BogUlЬa (2, 3): телевизијска �, идеја �, мисао �. 

водитељскй, -а, -о који се OgHOCU на воgишеlЬе: � посао. 
водити, водим (импф. вођах; трп. вођен) несвр. [гл. им. вођёње 

с] 1. а. ићи ucapeg HeKOla или Haaopego с неким йоказујуhи му 
йуш или йомажуhи му у xogy; gаваши йравац крешања живоши
њи gржеhи је за вођицу или мамећи је за собом: � дете, � стар
ца, � слепца; � коња. б. силом оgвоgиши, шераши: � робље, � на 
стрељање. в. (младу, девојку) йрашиши као сваш (млаgу), goBo
gиши млаgу млаgожењиној кући. 2. а. биши на челу, apegBogu
ши: � народ, � војску, � у књижевности. б. йреgвоgиши у колу, 
йесми или свирци: � коло, � својим гласом. в. спорт. измицаши 
ucapeg осшалих, биши йрви (у шрци); уойшше биши у apegHo
сши, йосшизаши, имаши БОlЬе резулшаше у шакмичењу: � на 
осамсто метара, � у утакмици, � са два поена. 3. а. PYKOBOgu
ши, уйравlЬаши (нечим): � послове, � позориште, � фирму. б. 
(нешто) раgиши, обавlЬаши све йослове из gOMeHa нечеlа, брину
ши се о свим йословима у gOMeHY нечеlа, оgржаваши (неки йосао, 
неку pagНJY); gржаши: � кућу, � радњу, � фризерски салон, � 
кројачку радњу. в. (састанак, седницу и сл.) йреgсеgаваши He� 
ким скуЙом. 4. а. усмераваши крешање нечеlа, оgвоgиши, сйрово
"gиши: � воду на њиву, � жицу на кров. б. уйравlЬаши крешањем 
нечеlа, йовлачиши, вући (нешшо), руковаши нечим: � нечију ру
ку, � перо (пером). 5. а. йружаши се, йрошезаши се у оgређеном 
йравцу; служиши као йуш, йролаз у оgређеном Йравцу. - Пут 

води у шуму. Степенице воде на спрат. Трагови воде у врт. б. 
gаваши (нечему) йравац, сйровоgиши (нешШо). - Олук води ки
шницу У цистерну. в. указиваши на йравац нечеlа, ogНo на йри
сусшво нечеlа у оgређеном йравцу: вођен њухом, вођен пушка
рањем. - Нос га води у кухињу. г. (нечему) gовоgиши go нечеlа, 
gойриносиши нечему, имаши нешшо као йослеgицу: � злу, � лу
дилу, � распаду. д. уйуhиваши, навоgиши на нешшо: � на прет
поставку, � на зло. ђ. йошицаши, имаши свој йочешак, извор. 
Почеци тога воде из далеке прошлости. 6. а. вршиши, обавlЬа
ши, извоgиши (неку pagНJY): � контролу, � надзор, � преговоре, 
� разговор. б. излаlаши, износиши, развијаши (на оgређени на
чин): � роман, � заплет. 7. а. сасшавlЬаши, уносиши нешшо (йи
смено), йойуњаваши йисменим йоgацима који йраше шок нече
la (йо ушврђеним йройисима): � записник, � протокол, � днев
ник, � службене књиге, � белешке. б. (обично у пасиву) нала
зиши се на неком сйиску, биши реlисшрован: � се на списку као 
грађанин, � се као сумњив, � се као непожељан. в. зайисиваши, 
уносиши у неку службену KНJUlY, имаш и у евиgенцији: � трошко
ве, � издатке, � у евиденцији. 8. шражиши бика, йариши се (о 
крави). _ - се 1. ићи gржеhи се jegHo за gpYlO, ићи зајеgно: � се 
за руку (испод руке). 2. уйравlЬаши се (Йре.ма нечему), PYKOBogu
ши се (нечим): � се неком мишљу. 3. в. воgиши (8). • - бригу бри
нуши се, сшараши се (о нечему); обраhaши йажњу, обазираши се 
(на нешШо). - Не води бриге. - главну реч биши rлавни lOBOPHUK; 
иlраши најважнију УЛОlУ, имаши највећи УШицај. - економију 
сшараши се о машеријалном Йословању. - коло 1) биши колово
ђа. 2) йреgњачиши у нечему (обично у нечем рђавом). - љубав 
имаши сексуалне, йолне ogHoce с неким. - парницу йарничиши 
се. - порекло йошицаши, имаши свој йочешак, извор: � порекло 
од мајмуна. - рачуна (о нечему) сшараши се, бринуши се (о нече
му), обраhаши йажњу, обазираши се (на нешшо), узимаши не
шшо у обзир. - mалу (шегу, комедију) с неким збијаши шалу, ша
лиши се с неким, исмеваши HeKola. 

водица ж 1. geм. и хиЙ. og Boga. 2. рлг. а. освећена, свеша во
ga. б. обреg, чин свећења, освећивања Boge. 3. шаљ. слабије, раз
BogНJeHo алкохолно йиће (вино или ракија). 4. назив за разне во
gенасше расшворе и йрейараше (козмешичке, меgицинске и gp.). 
• богојављенска - рлг. в. БОlојавlЬенска Boga (aog Boga). очна - мед. 
расшвор цинк-сулфаша у Bogu који се уйошребlЬава као лек за 
очи. света (крштена) - рлг. в. воgица (2а). царска - хем. в. царска во
ga (aog Boga). светити водицу рлг. вршиши, обавlЬаши чин свеће
ња, освећивања Boge; уп. водица (2б). 

Водице ж мн. цркв. в. БоlојавlЬење. 

водйч, -Ича м (инстр. -Ичем) 1. а. онај који йраши HeKola йо
казујуhи му йуш; ЙуШовођа. б. онај који йоказује йосешиоцима 
знаменишосши HeKol месша, краја: туристички �. в. онај који 
Bogu шоварну и зайрежну сшоку и gpYle живоШиње. г. KНJUla ко
ја саgржи обавешшења о знаменишосшuма HeKol месша, краја и 
којом се служе йосешиоци йри разrлеgању ших знамениШосШи. 
д. књижевно, научно или сшручно gело које йружа савеше, уйуше, 
йоуке из своје обласШи. 2. а. онај којије на челу, који apegBogu, во
ђа, apegBogHUK. б. фиг. оно шшо уйравља умешником йри НJeloBoM 
сШварању. 3. среgсшво које служи као йреносилац шоilлоше или 
сшрује, apOBOgHUK: � електричне струје, � топлоте. 

водичар м цркв. онај који носи йосвећену Boguцy о БоlојавlЬењу. 

водичарскй, -а, -о који се ogHOCU на воgичаре, на воgицу (2): 
� крст. 

водичица ж geM. и хиЙ. og воgица. 

водичнй, -а, -о који се OgHOCU на воgицу и Воgице: � котлић. 
• - пост цркв. йОСШ уочи йразника БоlојавlЬења. 

воднети јек водњети, воднй:м несвр. 1. йосшајаши BogeH, Bog
њикасш; йосшајаши влажан, уйијаши влаlУ, влажиШи. 2. йуни
ши се сузама, сузиши (о очима). _ - се в. воgнеши (2). 

воднйt, -а, -о који се OgHOCU на Bog: � официр. 

воднй2, -а, -о в. BogaH. 

воднйк м (вок воднйче) вој. а. йрви йоgофицирски чин (изнаg 
gесеШара). б. сшарешина, зайовеgник Boga (војника). 

водничкй, -а, -о који се OgHOCU на BogHUKa, BogHUKe: � чин. 

водњав, -а, -о йун Boge; БОlаш BogOM: � чорба, � облак. 
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водњети в. воgнеШи. 

водњика ж 1. а. йиће og воgе у којој је йреврело разно воће 
(вење, крушке и gp.). б. слабо, развоgњено вино. 2. в. воgењача 
(Ја). 

водњикав (воДЊикав), -а, -о 1. а. који u.м,a у себи сувише во
ge, йун воgе: � кромпир, � крушка. б. разблажен воgо.м, развоg
њен (о шечносши); сличан воgи: � вино, � ракија, � млеко; � теч
ност. в. влажан, сузан (о очи.ма). г. фиг. безизразан, без бојан , 
блеg, йразан; бесаgржајан, слаб: � поглед; � песма, � роман. 

водњикавбст, -ости ж а. особина, сшање OHoia шшо је воgњи
каво, развоgњеносш: � вина. б. фиг. безизразносш: � филма. 

водњикаст, -а, -о в. воgњикав. 

водо- йрви geo сложени ца који означава ga је нешшо у вези 
с воgо.м: вододерина, водоплаван, водоскок, водостање. 

водовбд и водовод, -ода м а. сисшем iрађевина, найрава и 
цевовоgа за снабgевање (насеЈЬа, инgусшрије и gp.) воgо.м, йо
сшројење за gовођење воgе: градски �, римски �. б. йреgузеhе, 
служба која се бави снабgевање.м воgо.м. 

водоводни (водоводскй), -3., -о који се OgHOCU на воgовоg: � 
цев, � инсталација, � мрежа. 

водоградња ж изiраgња уређаја и йосшројења за искоришhа
вање воgе или за зашшишу og воgе. 

вододёлни и вододёлни јек. вододијелни и вододиј ел ни, 
-3., -о који gели, разgваја речне шокове, OgH. сливове: � линија. 

вододелница јек. вододијЕmница ж геогр. iраница, линија, 
йоgручје које разgваја cycegHa йоречја или сливове .мора и океа
на (обично йланински венци или iребени), развође. 

вододерина ж 1. бразgа или усек, жлеб који изgубе воgени 
шок, воgена бујица Kag се слива. 2. воgена бујица. 

водоземац, -мца м зоол. а. у .мн.: разреg чешвороножних кич
.мењака йрилаiођених живошу у воgи (gOK су .млаgи, Kaga gишу 
шКРiама) и на койну (као оgрасли, Kaga gишу йлуhu.м,а), Amphi
Ыа (у jg.: шакав кич.мењак). б. уойшше живошиња која живи и 
у воgи и на койну (нйр. виgра). . безноги водоземци йоgразреg во
gоземаца без Hoiy Apoda. безрепи водоземци йоgразреg воgоземаца 
без рейа, са gва йара Hoiy Anura (жабе). репати водоземци реg во
gоземаца с iйpajHu.м реЙо.м Urodela (gажgевњак, човечја рибица). 

водоземни, -3., -о који живи и у воgи и на койну: � животи
ња, � биљка. 

водоинсталатёр, -ера м (инстр. -ером) занашлија који ин
сшалира и йойравЈЬа воgовоgне цеви и gpyie gелове воgовоgне и 
канализационе .мреже. 

водоинсталатёрски, -3., -о који се OgHOCU на воgоинсшала
iйepe: � занат, � алат. 

водојажа ж 1. в. воgоgерина (Ј). 2. канал за йройушшање и 
сйровођење воgе. 3. брана, усшава; резервоар брано.м заусiйавЈЬе
не воgе. 

водокотлић м uocyga, резервоар у ко.ме се СКУЙЈЬа и из KOia се 
йушша воgа за исйирање, клозешске ШОЈЬе. 

водокрсни, -3., -о који се OgHOCU на кршшење воgо.м; кршшен, 
освећен (о воgици). 

водокрштење с в. воgоосвеhење. 

ВоДокршће с цркв. йразник Kag се свеши воgа, БОiојавЈЬење 
(KOg йравославних), Св. шри краља (Kog каШолика). 

Водолија м астр. јеgанаесшо йо pegy сазвежђе у зоgијаку (на 
јужној хе.мисфери неба). 

водомар м ЗООЛ. а. у .мн.: йороgица йрешежно шройских йши
ца Alcedinidae, живо обојена йерја и несраз.мерно крашких но
iy, које живе уз воgе (у jg.: шаква ЙШица). б. в. воgо.мар рибар. • 
� рибар врсша воgо.мара Alcedo atthis (ispida), који хваша .мале 
рибе и инсекШе. 

воДомеђа ж в. воgоgелница. 

водомёр јек. водомјёр м а. сйрава за .мерење ушрошка воgо
воgне воgе. б. сйрава за .мерење нивоа воgе у рекама и језерu.ма; 
сшаклена цев за коншролу количине воgе у Йарно.м коiйлу. 

воДомёрни јек. водомјёрни, -3., -о који служи за .мерење ви
сине, нивоа воgе: � справа, � стакло. 

водомрзац, -рсца м онај који .мрзи воgу. 

водоник, -ика м (ми. 0) хем. најлакши хемијски елеменаш (Н), 
iac без боје и .мириса. 

водоников, -а, -о (водонйчкй и водонйчнй, -3., -о) који се og
носи на воgоник: � атом, � молекул, � оксид, � бомба. 

водоносан, -сна, -о који саgржи gосша воgе, йун воgе, боiаш, 
обилан воgо.м: � слој , � облак. 

воДоносац и водоносац, -сца м броg-цисшерна који gовози 
йишку воgу. 

водоноша м и ж (ми. ж) особа која носи воgу, воgар, воgарица. 

водоноmки, -3., -о који се OgHOCU на воgоноше. 

воДоосвећење с ЦРКВ. обреg освећења воgе. 

водопад м воgена .маса која се руши, uaga с висине; .месШо у 
речно.м коришу ige се воgа сурвава низ сШр.ми или вершикални 
ogceK сшена; слай, бук. 

водопадни, -3., -о који се ogHocu на воgойаg: � бука. 

водопија ж бот. ЗеЈЬасша БUJbка Cichorium intybus из ф. Сот
positae, која се iaju pagu корена из које;; се gобија суроiаш кафе 
(цикорија). 

водоплаван, -вна, -о 1. изложен йойлави: � земљиште, � по
ље. 2. који йлави, који изазива йойлаве: � река. 3. у које.м u.м,a 
gосша йойлава (о вре.менско.м Uepuogy). 

водоплавнбст, -ости ж особина OHoia шшо је воgойлавно. 

водопбј и водопбј, -оја м 1 . .месШо ige се йоји сшока, Йојило. 
2. йојење сШоке. 

водопбјни и водопбјни, -3., -о који се OgHOCU на воgойој, ко
ји служи за воgойој: � корито . 

водопривреда и водопривреда ж а. реiулисање воgених шо
кова и њихово коришhење у йривреgне сврхе. б. усшанова, OgH. 
сисШе.м усшанова, йреgузеhа које се баве Шо.м gелаШношhу. 

водопривредни и водопривредни, -3., -о који се OgHOCU на 
воgойривреgу: � систем. 

водопропустан, -сна, -о и водопропустљив, -а, -о који йро
йушша воgу, йорозан: � слој . 

водораван\ -вна, -о који је йаралелан с Йовршино.м .мирне 
воgе, хоризонШалан. 

водораван2, -вни ж (инстр. -вни) йовршина, ниво .мирне воgе; 
раван йовршине .мирне воgе или њој йаралелна раван: MopCKa �. 

водоравно ПРИЛ. йаралелно с Йовршино.м .мирне воgе, у воgо
равно.м йоложају, хоризоншално: � лежати. 

водоравнбст, -ости ж воgораван йоложај, хоризонШалносШ. 

водосёк јек. водосијек м 1. КЈЬун на броgу. 2. у .мн.: iалебови 
са КЈЬуно.м у виgу .маказа Rhynchopidae (у jg.: шакав iалеб). 

ВОДОСКОк м а • .млаз воgе који шиКЈЬа увис. б. йосшројење, уре
ђај за избацивање .млаза воgе увис. 

водостај м а. висина нивоа воgе у речно.м кориШу. б. висина 
нивоа воgе' у Йарно.м коiйлу. 

водостан м техн. Йо.моћни резервоар у хиgроценшрали ucupeg 
Шурбина. 

водостање и водостање с в. воgосШај. 

, воДотбк и водоток, -ока м шок воgе, воgени шок; воgена 
сШруја. 

водоторањ, -рња м (ми. -рњеви) шорањ са сЙре.мишШе.м за 
воgу. 

водурина ж ayIм. и Йеј. og воgа. 

вођ м 1. в. вођа (Ј). 2. в. воgич (Ја). 

вођа м (М:Н:. ж) (вок. вођо) 1. онај који воgи, који је на челу не
чеiа, йреgвоgник, руковоgилац; сiйарешина, йо'iлавар: ДУХОВНИ �, 
� народног устанка. 2. в. воgич (Ја, 1 б, и). . - навале спорт. среgњи 
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иZрач 1-lава.m-tе йешорке у фуgбалу, це1-lШарфор. - пута воgич на 
ЙуШовању. 

вођица1 м geм. og вођа (обиЧ1-l0 ир.). 

вођица2 и вођица ж 1. (обично у мн.) а. каиш или уже ушвр
ђеН0 за узgу којим се уйравЈЬа коњем йри јахању или вожњи, gu
зZи1-l, кајас. б. уже или ла1-lац на о'iлаву улара којим се воgе воло
ви, Йовоgац. 2. техн. найрава за оgређивање и йроверавање облика 
1-lекОZ йреg.меша (нйр. шеса1-lОZ камена), шаБЛО1-l, узорак, калуй. 
3. ми. geo найраве којим се уйравЈЬа и КО1-lшролише фУ1-lкциО1-lи
сање саме найраве: � за навлачење платна на кулисама. 4. мн. 
везе1-lа шара на рубу hилима, КОШУЈЬе, чарайа и gp. 

вођство с 1. вођење, йреgвођење, руковођење; йреgвоg1-lишшво, 
сшареши1-lсшво: под вођством партије, преузети вођство. 2. зб. 
скуй 0них који уйравЈЬају, Руковоgе 1-lечим, руковоgсшво; уйрава: 
војска без вођства, јединствено � 3. спорт. йреg1-lОСШ у шоку шак
.мичења (БОЈЬи резулшаш, воgеhе .месшо): доћи y �, бити у вођству. 

воЖД м CТRЊ. а. вођа (1-lекОZ ЙокреШа). б. (обично с атрибутом 
"врховни'� шишула Карађорђа, вође ПрвоZ срйскоZ усШа1-lка. 

вожња и вожња ж (ген. ми. -њй) вожење, йревожење: � ауто
мобилом, ред вожње. 

воз, воза и воза м (мн. возови И возови) 1. 1-lиз, ко.мЙозиција 
желеЗ1-lичких кола (ваZО1-lа) са локо.моШиво.м која их вуче: пут
нички �, теретни �, јутарњи �. 2. а. шереШ1-lа кола за йревоз ка
басших сШвари. б. шовар на шереШ1-lим колима или саоницама 
(као .мера): � дрва, � сена. 3. вој. а. аршиЈЬеријско оруђе на шоч
ковима; возилоб. јеgи1-lица која йревози .муницију, храну, боле
снике и gp.: борни �, провијантски �. • оде (отишао) -, прође (про
шао) - каСН0 је, йрошао је йовОЈЬан, шре1-lушак за 1-lешШо. 

воза ж нар. gрве1-lа найрава која, клuзајуhи се aog ШереШо.м йо 
illлу, зашеже ОСН0ву йри њеН0.м навијању на врашило раз боја , 
влачуZа. 

возак, воска, -о 1. који gобро вози, вуче: воски коњи. 2. који 
се gобро вози, лак за вожњу: � чамац, воска кола. 

возакати (се), -ам (се) несвр. уч.(обично у дем. значењу) во
заши (се), возикаши (се). 

возар, -ара м (инстр. -аром и -арем) 1. а. 0нај који уйравЈЬа 
заЙреЖ1-lи.м колима, кочијаш. б. 0нај који уйравЈЬа чамцем или 
скело.м, веслач на чамцу или на скели. в. вој. војник који се сша
ра о шойовској или ко.морској зайрези, ко.морџија. 2. в. возач (1). 

возарина ж 1-l0вча1-lа 1-lаК1-lаgа или шакса која се йлаhа за во
жњу, за Йревоз. 

возарйнскй, -а, -о који се og1-l0СU на возари1-lУ: � стопа, воза
рински трошкови. 

возарица ж 1. же1-lска особа возар. 2. (у атриб. служби, уз 
реч "лађа'� која се йокреhе веслима. 

возарка ж 1. в. возарица. 2. возарева же1-lа. 

возарскй, -а, -о који се og1-l0СU на возаре, који је у вези с йре
Н0СО.м, Шра1-lСЙОРШО.м робе: � посао, � служба, � ескадрон. 

возарство с вој. pog војске чија је служба йревоз или йреН0С 
војних йошреба, ко.мора. 

возати, возам несвр. 1. уч. возиши шамо-овамо, више йуша; 
возиши pagu забаве, шеШње. 2. фиг. разг. (некога) завараваши 
(1-lекоZа) оgуZовлачеhи неки йосао, завиillлаваши; раgиши, уйра
вЈЬаши с неким йО својој вОЈЬи. _ � се чешhе се возиши шамо-ова
.мо; возиши се чесшо pagu забаве, шеШње. 

возаћй, -а, -е који служи за вожњу, за вучу, зайреЖ1-lи, ше
'iлеhи: � коњ, � марва. 

возац, восца м в. возар (1а и б). 

возач, -ача м (вок возачу, инстр. -ачем) 1. 0нај који уйравЈЬа 
.мОШОР1-lим и сл. возило.м (шофер, .маши1-l0вођа, .моШорцикли
сша, бициклисша и gp.). 2. в .  возар (1а и б). 3. 0нај који служи 
за вучу, који gобро вози, вуче (о коњу или волу). 

возачица ж же1-lска особа возач (1, 2). 

возачкй, -а, -о који се og1-l0СU на возаче: � дозвола, � посао, 
� испит. 

возидба ж а. в. вожња. б. йревоз 1-lеоврше1-l0Z жиша; вре.ме 
Kag се шај йревоз врши. 

возидбенй, -а, -о који се og1-l0СU на возиgбу, вОЗ1-lи. 

возикати (се), -ам (се) несвр. уч. у geм. З1-lачењу: возиши (се), 
возакаши (се). 

возилац, -иоца м в. возар (1а и б). 

возилачкй, -а, -о који се og1-l0СU на возиоце. 

возило с йревОЗ1-l0 среgсшво (обиЧ1-l0 за вожњу йо койну): мо
TOPHO �, TepeTHO �. 

возйља и возиља ж 0на која вози, Йревози. 

возити, возйм (импф. вожах; трп. вожен) несвр. а. уйравЈЬаши 
йревОЗ1-lим среgсШво.м, возило.м: � кола, � бицикл, � авион. б. 
вући, йокрешаши йревОЗ1-l0 среgсшво (о ше'iлеhој сшоци и сл.). в. 
йре1-l0сиши йревОЗ1-lим среgсшво.м, йревозиши: � жито, � децу. Г • 
крешаши се (о возилу); саобраhаши; ЙЛовиШи. _ � се ићи, йушо
ваши йревОЗ1-lим среgсШво.м. 

возйћ, -ића и возић, -а м geм. и хиЙ. og воз. 

вознй и вознй, -а, -о 1. који се og1-l0СU на воз, желеЗ1-lички: � 
композиција, � особље, � колосек 2. а. који се og1-l0СU на вожњу, 
саобраhај; који служи за вожњу, йревОЗ1-lи: � ред, � карта, � 
средство. б. који служи за вучу, ше'iлеhи: � стока, � во. 3. који се 
og1-l0СU на возила, који служи за крешање возила, колски: � пут. 

• � парк сва возила којима расйолаже неко йреgузеhе, усша1-l0-
ва. бити у возном стању биши исйраван, сйособа1-l за вожњу. 

вознйк, -ика м 1-lеизZрађе1-l шу.мски йуш за йревлачење gеба
ла зайреЖ1-lим колима или влако.м; колски йуш који везује село 
с йла1-lи1-l0.м или с 'iлав1-lим gpYMoM. 

возница ж 1. в. вОЗ1-lик. 2. в. возиО1-lица. 

возовођа м (ми. ж) а. жел. шеф вОЗ1-l0Z осоБЈЬа воза, службе1-lик 
који воgи 1-lаgзор 1-lag возо.м за време вожње, сйровоg1-lик воза. б. 
возач .мОШОР1-lОZ возила, обиЧ1-l0 локо.моШиве, .маши1-l0вођа. 

војвода м (ми. ж) (вок -до И -да) 1. 0нај који йреgвоgи војску, 
зайовеg1-lик војске, војсковођа. 2. ист. а. аg.ми1-lисШраШив1-lи или 
војни сшареши1-lа веће обласши, йокраји1-lе у 1-lашим среgњове
ковним gржавама; сшареши1-lа, йо'iлавар К1-lежи1-lе, нахије или 
йлеме1-lа у ЦрН0ј Гори и ХерцеZови1-lи за време шурске власши; 
сшареши1-lа К1-lежи1-lе, нахије у Србији за вре.ме ПрвоZ срйскоZ 
усШа1-lка. б. шурски срески йо'iлавар у БеоZраgско.м йашалукув. 
шишула йо'iлавара срйске аУШО1-l0.м1-lе обласши Војвоgи1-lе у бив
шој АусШроуZарској. 3. ист. 1-lајвиши вој1-lички чи1-l у 1-lекаgашњој 
срйској и ЦР1-l0Z0РСкој војсци и у јуZослове1-lској војсци йре ДруZоZ 
свешскоZ раша: � Путник, � Степа Степановић. 4. ист. вођа ко
.миша, усша1-lички чешовођа; у ДpyZoM свеШско.м рашу 1-lајвиши 
чи1-l у чеШ1-lичким ф()р.мацијама. 5. ЙЛе.миhка шишула чла1-l0ва 
влаgарских йороgица у неким земЈЬама. 6. етн. jega1-l og свашов
ских чаС1-lика(обиЧ1-l0 .млаgожењи1-l зеШ), који uge за сваШовско.м 
Йоворко.м и йрима gарове за .млаgу. · велики - ист. 'iлав1-lи војни 
зайовеg1-lик у 1-lекаgашњој Србији и ЦрН0ј Гори. 

војводина и војводина ж ист. а. већа аg.ми1-lисШраШив1-lа 
обласш којо.м је уйравЈЬао војвоgа. б. срйска йокраји1-lа, с већим 
или .мањим сШеЙе1-l0.м аУШО1-l0.мије, у оквиру АусшроуZарске (ка
сније йрозва1-lа Војвоgи1-l0.м) са војвоgо.м на челу", војвоgсШво. 

Војводина и Војводина ж аУШО1-l0.м1-lа йокраји1-lа у Србији, 
обласш из.међу Саве, Дунава, .мађарске и ру.мунске Zра1-lице ко
ју чи1-lе peZuje Срем, Ба1-lаш и Бачка. 

војводица м (ми. ж) geм. и ир. og војвоgа, 1-lеЗ1-lаша1-l, .мали вој
воgа. 

војводовати, -дујем несвр. биши војвоgа: 1. уйравЈЬаши вој
воgи1-l0.м, војвоgсШво.м. 2. зайовеgаши војско.м, биши војсковођа. 

војводскй, -а, -о 1. који се og1-l0СU на војвоgе, који apuaaga 
војвоgи, војвоgама, који йошиче og војвоgе, који је као у војвоgе . 
2. који се og1-l0СU на војвоgсшво (2). 

војводство и војводство с 1. а. звање, gосшоја1-lсшво и чи1-l 
војвоgе. б. уйравЈЬање војвоgе, војвоgовање. в. зайовеg1-lишшво, 
вођсшво (војвоgе). 2. обласш којо.м уйравЈЬа војвоgа, војвоgи1-lа. 

Војвођанин и Војвођанин м (ми. -ани) сша1-l0в1-lик Војвоgи
не; 0нај који је Йорекло.м из Војвоgи1-lе. 
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Војвођанка и Војвођанка ж (дат. -ки; ген. ми. -кИ) cйlaHoвHи
ца Војвоgине; она која је йореклом из Војвоgине. 

војвођански и војвођански, -а, -о који се OgHoCU на Војво
gUHY и Војвођане: - равница, - привреда. 

војвоткиља ж йlийlула војвоgине жене или кћери, OgH. вла
gapKe jegHo'i војвоgсйlва. 

војевати и војевати, војујём несвр. 1. воgийlи paйl, paйloвa
йlи; учесйlвовайlи, бийlи у paйly: - с Турцима, - годину дана. 2. 
фиг. експр. а. воgийlи борбу; зала'iайlи се, борийlи се за HeKo'ia, не
шйlо или йpoйlив HeKo'ia, нече'iа: - за правду, - против увођења 
страног језика. б. борийlи се са йlешкоhама�' йlpyguйlu се (око не
че'iа): - на књижевном пољу. 

војиславизам, -зма м йеснички сйlил, манир срйско'i йесни
ка Војислава Илиhа; йоgражавање йlo'ia сйlила. 

војислављевац, -овца м йоgражавалац сйlила Војислава 
Илиhа у Йоезији. 

војислављевски, -а, -о који је у gyxy йеснишйlва Војислава 
Илиhа. 

војиmни, -а, -о који се OgHOCU на војишйlе, на војевање; уп. бо
јиmни. 

војиmте с вој. обласйl, йlepийlopиja на којој се paйlyje; боји
шйlе. 

војна ж арх. paйl, paйloвaњe, војевање. 

војни, -а, -о 1. који се OgHOCU на војску, који је у вези са слу
жбом у војсци: - установа, - школа, - лекар, - лице. 2. који се 
OgHOCU на војну, на paйl, којије оgређен за paйlHe ЙОйlребе, paйl
ни, борбени: - формација, - сарадња. · Војна крајина (граница) 
ист. ЙО'iранично йоgручје XpвaйlcKe и Славоније с војном уйра
вом, ор'iанизовано за оgбрану og Турака. 

војник, -:Ика м (вок. војнйче) 1. apuaagHUK оружаних cHa'ia; 
лице које служи у војсци, војни обвезник за време служења вој
HO'i рока и у резерви оружаних cHa'ia: прост -, стари -, ислуже
ни -. 2. ист. у Турској царевини хришhанин с aocegoM који је сам 
обрађивао, а у йlYPCKOj војсци служио као коморџија. 3. фиг. бо
рац за неку ugejy, йоборник: Христов -, - поезије. 

војница и војница ж ист. йорез који су йлаhали мушкарци 
несйособни за војну службу или они који су били ослобођени уче
cйlвoвaњa у paйly. 

војнИчина ж (М) (мн. ж) (вок. -но) ayiм., Йеј. и ексЙр. og војник: 
а. круйан, развијен војник; 'iруб, HeoйlecaH војник. б. йрави вој
ник, човек војничко'i gyxa, кова. 

војнИчић М geм. и хиЙ. og војник. 

војн:Ички, -а, -о који се OgHOCU на војнике и на војску; војни: 
- блуза, - дисциплина, - обука, - служба, - сила. · јести - хлеб 
(крух) бийlи војник. 

војнички прил. на војнички начин, cвojcйlвeHo војницима, 
као шйlо gоликује вojHицuмa: поздравити -. 

војниmтво с (ми. 0) 1. а. војничка служба; војно занuмање. б. 
војнички, райlнички gyx. '2. а. војска као ycйlaHoвa, ор'iанизаци
ја. б. зб. ЈЬуgсйlво које сачињава војску, војници, војска. 

војно прил. у војном йо'iлеgу, војнички: - неспремни, - јачи, 
- поражен. 

војно- као йрви geo сложених йриgева значи 'војни, војнич
ки': војногеографски, војнополитички, војносудски, војнотех
нички, војномедицински, војнопоморски. 

војска ж (дат. војсци, ак. војску, вок. војско; ми. војске, ген. вој
скй) 1. целокуйна војна сила jegHe gржаве (сувоземна, йоморска 
и вазgухойловна) уређена йо нарочийluм йравилuма, армија; ар
мија као војна ycйlaHoвa, ор'iанизација. 2. geo оружаних cHa'ia 
као jegHa целина (обично у paйly), сйособна ga извршава paйlHe 
зagайlке;роg војске: главна -, оперативна -, копнена -, МОТОРИ30-

вана -, поморска -. 3. служба у армији, у сйlалном Kagpy: изаћи 
из војске, бити у војсци. 4. зб. а. ЈЬуgсйlво jegHe војске, војници. б. 
фиг. велики'број, мношйlво, 'iомила (обично Jbygu): - незапосле
них, - гусака. . Војска спаса верско-gоБРОйlворна ор'iанизација 
у HeKUМ зайаgнuм земљама. гласачка - 'iласачи који 'iласају за 

HeKo'ia не из уверења већ из Kopиcйlи или йО наређењу. народна 
војска caCйlaвJbeHa og свих мушкараца сйособних за ношење 
оружја, који су обавезни ga се оgазову у случају paйla (Kag нема 
cйlajaћe војске). резервна - војска caCйlaвJbeHa og cйlapиjиx обве
зника, који се йозивају само у случају paйla. стајаћа (редовна, ре
гуларна, активна) - сйlална војска caCйlaвJbeHa og обвезника који 
служе војни рок. дићи (дизати) војску cKyйийlи (cKYйJbaйlи) вој
ску за paйl. као разбијена - у Hepegy, мейlежу (о мношйlву Jbygu у 
йокрейlу). служити војску налазийlи се на оgслужењу војно'i ро
ка, бийlи у сйlалном Kagpy. 

војсковођа и војсковођа М (ми. ж) онај који йреgвоgи војску, 
који зайовеgа, KOMaHgyje војском. 

војсковођство и војсковођство с 1. команgовање у paйly, 
функција војсковође. 2. 'iлавна војна KOMaHga, 'iенералШйlаб. 

вока М хиЙ. og во; уп. воко. 

вокабулар, -ара М фр. скуй, фонg свих речи, речничко бла'iо 
(неко'iјезика, йисца или KНJu'ie и сл.), речник. 

вокал, -ала М лат. ЛИНГВ. само'iласник. 

вокализа ж фр. муз. вокална комйозиција без йleKcйla која се 
извоgи йевајући Сйlално jegaH иcйlи вокал. 

вокализам, -зма М лингв. cиcйleм само'iласника jegHo'i језика 
или jegHo'i gијалекйlа. 

вокализација ж лат. 1. лингв. йрелаз су'iласника, COHaHйla 
или йолу'iласника у вокале: - сонанта, - полугласника. 2. из'iо
вор вокала у умейlничком йевању; јасна арйlикулација само'iла
сника у 'iовору и Йевању. 

вокализовати, -зујём свр. и несвр. 1. ЛИНГВ . йpeйlвopийlи, йре
йlвapaйlи у само'iласник, OgH. само'iласнике, (из)вршийlи вокали
зацију (1). 2. из'iоворийlи, из'iоварайlи вокале у умейlничком йе
вању, јасно арйlикулисайlи самО'iласнике у 'iовору и Йевању . •  -

се йpeйlвopийlи се, йpeйlвapaйlи се у само'iласник (о су'iласнику, 
cOHaHйly или йолу'iласнику). 

вокални, -а, -о (ретко неодр. вокалан, -лна, -о) 1. муз. а. ко
ји се йева, йоgешен, оgређен за йевање; који се извоgи JbygcKUМ 
'iласом: - музика, - концерт. б. који музицира йевајући, који йе
ва: - солиста, - састав. 2. који се OgHOCU на 'iлас, на арйlикула
цију 'iласова, 'iласовни, 'iоворни: - орган. 3. ЛИНГВ. само'iласнички, 
воклани: - р. 

вокалски, -а, -о в. вокални (3). 

вокатив М лат. ЛИНГВ . йаgеж који служи за gозивање, gupeKйl
но обраhање некоме или cKpeйlaњe йажње на нешйlо (у срйској 
'iрамайlици йeйlи Йаgеж). 

вокативни и вокативски, -а, -о који се OgHocu на вOKaйlив: 
- наставак 

вокација ж лат. apupogHa склоносйl йрема неком занuмању, 
apupogHa йреgоgређеносйl, йреgисйозиција; живойlни йозив, зва
ње: бити песник по вокацији. 

воки-токи, -ија М енгл. йреносиви apuмoapegajHUK, paguo-йle
лефон. 

вокмен М енгл. мали йlранзисйlорски рейроgукйlивни уређај 
са слушалицама који се носи са собом и најчешhе Kopиcйlи за 
слушање музике. 

воко, -а и -ё М хиЙ. og во; уп. вока. 

волан, -ана М фр. 1. найрава у виgу йlочка која служи за 
уйравЈЬање MoйlOPHUМ возилом или лейlелицом (ау йlOMO билом , 
авионом, чамцем и gp.), уйравЈЬач; кормило. 2. (обично у мн.) 
набрана йlpaKa која се йришива као украс на женску ogehy, за-

, сшоре и gp., карнер. 

Волар, -ара М астр. северно сазвежђе са сјајном звезgом ApKйlyp. 

волар, -ара М нар. онај који воgи волове на йашу и који их чува. 

Воларица и Воларка ж HapogHU назив за йланейlу Венеру 
(јер се јавЈЬа на небу apeg зору, Kaga се извоgе волови на орање). 

воларица и воларка ж нар. женска особа волар. 

волеј, -еја и -еја М енгл. спорт. уgарац лоййlе у лейlу (HO'iOM у 
фуgбалу или рекешом у йleHиcy) йре He'io шйlо gogupHe йlло. 
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вОлети јек. вољети, волйм (3. л. ми. волё; импф. вОљ3.х; трп. во
љен) несвр. [гл. им. вољёње с] а. осеhаши љубав, 1-lа7\Л01-/'оСШ ире
.ма 1-lе-ко.ме u.nи 1-lече.му -која се ОС1-lива 1-la зајеg1-lици иgеала, -крв-
1-loi сроgсшва и СЛ.: - децу, - родитеље, - домовину, - уметност, 
- књижевност. б. осеhаши љубав ире.ма особи суиРОШ1-lоi иола: -
девојку, - момка. в . .мариШи за 1-lешшо, осеhаши заgовољсшво, 
уживаши у 1-lече.м: - неког писца, - вечерње шетње, - јела од 
рибе, - вино. г. имаши С-КЛО1-l0СШ ире.ма 1-lе-ко.м иослу, за1-lима
њу, uipu и СЛ.: - путовати, - играти шах, - писати песме. д. осе
hаши pagocfll, заgовољсшво збоi 1-lечеi, желеши, хшеши: - да се 
нешто срећно заврши, - чути све. ђ. (са допуном више него . . . ) 
осеhаши већу С-КЛО1-l0СШ u.nи ириврже1-l0СШ ире.ма 1-lе-ко.ме u.nи 1-le
че.му, gаваши 1-lе-ко.ме или 1-lече.му иреg1-lОСШ, иреимуhсшво, paguje 
желеши u.nи чи1-lиши jeg1-lo 1-leio gpyio, ирешиосшављаши (1-lе-ко.ме 
u.nи 1-lече.му): - више плавуше него црнке, - више поезију него 
прозу. е. (о биљкама или животињама) захшеваши, шражиши 
-као cpegU1-lУ, иоgлоiу, усиеваши, 1-lаиреgоваши захваљујуhи 1-lече
.му. - Биљка воли светлост . •  - се осеhаши узаја.м1-lУ љубав, 1-la
�ЛО1-l0СШ. 

волина 'lt (ми. ж) ayi.м. и иеј. og во. 

волитиван, -вна, -о фр. 1. псих. -који се og1-l0СU 1-la вољу, -који ио
шиче og воље. 2. лингв. -који ОЗ1-lачава вољу, хшење: - глагол, -
значење. 

волић, -ића и волић, -а м ge.м. и хии. og во; уп. вочић. 
воловоД(н)ица ж нар. волови -који ugy за -краво.м -каg o1-la во

gu, -каg се иари. 

воловски, -3., -6 1. -који се og1-l0СU 1-la волове, -који иошиче og во
лова, -који је -као у волова: - кожа, - месо, - запрега, - врат, -
глас. 2. фш. а. -који је Шро.ма, lлуиа gyxa, lлуи, ириlлуи: - изглед, 
- памет. б. ја-к, -креиа-к: - здравље. . - жила бич, -корбач 1-la
иравље1-l og воловс-коi yga. - језик в. uog јези-к. - око в. uog о-ко. 

воловски прил. -као во, безизражај1-l0, шуио, lлуио: гледати 
-, слушати -. 

волонтер, -ера м фр. лице -које gобровОЉ1-l0 и бесйлаШ1-l0 оба-
вља 1-lе-ку службу: лекар -. 

волонтерка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) же1-lс-ка особа вОЛО1-lШер. 

волонтерски, -3., -6 -који се og1-l0СU 1-la вОЛО1-lшере: - особље. 
волонтерски прил. -као вОЛО1-lшер, без 1-l0вча1-lе 1-laipage, бес-

йлаШ1-l0: радити -. 
волонтерство с gобровоља1-l, бесилаша1-l pag, вОЛО1-lшерс-ка 

служба. 

волонтирати, -онтйр3.м несвр. биши вОЛО1-lшер, раgиши, слу
жиши -као вОЛО1-lШер. 

волт м (волта ж) (ген. ми. волтй) итал. јеgи1-lица за .мерење еле-к
шриЧ1-l0i 1-lauo1-la (ио ume1-lУ ишалија1-lс-коi физичара ВолШе). 

волтажа ж фр. физ. еле-кшриЧ1-lи 1-lauo1-l израже1-l у волШима. 

волтампер, -ера м ел. еле-кшриЧ1-lа јеgи1-lица јеg1-lа-ка ироиз
воgу 1 волша и 1 а.миера rv А). 

волтеровац, -6вца и волтеријанац, -нца м 1. ирисшалица, 
слеgбе1-lи-к вол шер uja1-l из.ма , волШерија1-lсШва. 2. фиг. уоишше 
слобоgоу.ма1-l чове-к, слобоg1-lи .мислu.nац. 

волтеријанство с И волтеријанизам, -зма м (ми. 0) фил. 1-la
upeg1-lU 1-lазори у иолишици и слобоgоу.мље у релиiији у gpyioj ио
лови1-lи XVIII ве-ка, -које се развu.nо uog уШицаје.м учења фра1-lЦУ
с-коi фu.nозофа ВолШера. 

волтеровски и волтеријански, -3., -6 -који се og1-l0СU 1-la вол
шерија1-lце, волшеровце и волШерија1-lиза.м, волшерија1-lсшво: -
учење. 

волтметар и волтметар, -тра м ел. сирава, и1-lсШру.ме1-lШ за 
.мерење еле-кшриЧ1-l0i 1-lаUо1-lа. 

волу јски, -3., -6 в. воловс-ки: - месо, - запрега. 
волумен и волумен м 1. а. мат. и физ. иросшор -који заузим� 

1-lе-ко шело, заире.ми1-lа: - коцке. б. обим, oucei, величи1-lа: - зе
мље, - спољне трговине. 2. свес-ка, Шо.м, -књиiа (-као geo 1-lе-коi ве
hei gела, изgања). 3. муз. јачи1-lа, UY1-loha, oucei (lласа, зву-ка). 

волуменски и волуменски, -3., -6 -који се og1-l0СU 1-la волу.ме1-l. 

волуминозан, -зна, -о 1. -који има вели-ки волу.ме1-l, -који за
узима вели-ки иросшор; обима1-l, оисежа1-l: - дело. 2. муз.ја-к, UY1-l 
(о lласу, зву-ку) . 

волуминозност, -ости ж особи1-lа o1-loia шшо је волу.ми1-l0З1-l0, 
обим1-l0СШ, оисеЖ1-l0СШ, величи1-lа. 

волунтаризам, -зма м лат. 1. фил. фu.nозофс-ко учење ио -ко.ме 
је воља (а 1-le у.м) ОС1-l0ва свеiа иосшојеhеi (сва-коi исихич-коi а-кша, 
саз1-lај1-l0i ироцеса и ca.мoi биШ-ка). 2. пол. 1-lасшојање ga се вољо.м 
иолишич-ких фа-кшора и UPU1-lуgом gржав1-lе силе оgређују и 
усмеравају биШ1-lи шо-кови лиЧ1-l0i и gрушшве1-l0i живоша; исши
цање иревасхоg1-lе улоiе лиЧ1-l0сши у иолиШици. 3. исиољавање 
ја-ке воље, e1-lерiиЧ1-l0СШ. 

волунтарист(а), -ё м ирисшалица вОЛУ1-lШариз.ма. 

волунтаристички, -3., -6 -који се og1-l0СU 1-la вОЛУ1-lшарисше и 
вОЛУ1-lШариза.м: - гледиште. 

волута ж лат. архит. сиирал1-l0 завије1-lи у-крас 1-la -каиишелу 
сШуба. 

волухарица ж зоол. у M1-l.: с-куии1-lа mogapa Microtinae из иор . 
.мишева, -који -коиају иоgзе.м1-lе ровове и У1-lишшавају усеве (у jg.: 
ша-кав mogap). • водена - врсша волухарице Microtus amptibi
us, -која живи uopeg воgа. зелена - врсша волухарице Microtus 
agrestis. пољска - врсша иољс-ке волухарице Microtus arvalis. 

волфрам м (ми. 0) нем. хем. хе.мијс-ки еле.ме1-lаШ (JV), шврgи сив
-касшобели шеш-ко шойљиви .меШал, -који се уиошребљава за иро
извоgњу сиецијал1-l0i чели-ка и вла-ка1-lа за сијалице. 

волфрамов, -а, -о (волфрамнй и волфрамскй, -3., -6) -који се 
og1-l0СU 1-la волфра.м, -који саgржи волфра.м: - руда, - киселина, 
- челик. 

волшебан, -бна, -о рус. чароба1-l: а. -који има чароб1-lУ, 1-lаш
upupog1-lу моh, чуgошвора1-l: волшебни штапић. б . .маiијс-ки, ша
ја1-lсшве1-l, 1-lеобјашњив: на - начин, - брзина. 

волшебник м o1-laj -који има 1-lаширироg1-lУ .моћ, -који се служи 
.мађија.ма, чаробња-к; .мађиО1-lичар. 

волшебница ж же1-lс-ка особа волшеб1-lи-к, чароб1-lица. 

волшебнички, -3., -6 -који се og1-l0СU 1-la волшеб1-lи-ке и волшеб-
1-lице, својсшве1-l волшеб1-lицима, чаробњач-ки: - поступак. 

волшебнички прил. 1-la волшеб1-lич-ки 1-lачи1-l, чаробњач-ки, ча
роб1-l0. 

волшебништво с волшеб1-l0СШ; чи1-lи, .мађије; волшеб1-lич-ко 
gело. 

волшебно прил. 1-la волшеба1-l 1-lачи1-l, чароб1-l0, .маiијс-ки. 

волшебност, -ости ж особи1-lа o1-loia -који је волшеба1-l, o1-loia 
шшо је волшеб1-l0. 

воља 1 ж 1. псих. сиособ1-l0СШ човечјеi gyxa -која се исиољава у 
свеС1-l0.м g01-l0шењу оgлу-ка и свеС1-l0.м иосшуиању, gеловању; сша
ње свесши ycмepe1-lo 1-la смишље1-l0 gеловање, сшварање и извр
шавање оgлу-ке: чврста -, слободна -, слаба -, јака -. 2. а. же
ља и свеС1-lа шежња за осШварење.м 1-lе-ке 1-la.мepe, жеље, хшење; 
реше1-l0Сfll, оgЛУЧ1-l0СШ у извршењу ше 1-la.мepe, жеље; iошовосш, 
сире.м1-lОСШ: немати воље да се нешто учини, радити без воље. 
б. ирохшев, жеља: немати воље за јело. в. оgлу-ка, заиовесш; ира
во и .moiyh1-lОСШ заиовеgања, iосиоgарења: спровести цареву во
љу, - закона. г. ирихвашање 1-lечије жеље, ирисша1-lа-к, саiла
C1-lОСШ: преместити некога без његове воље, удати се мајчином 
вољом. 3. gушев1-l0 сшање, расиоложење: бити добре (веселе) во
ље, бити лоше (зле) воље. • - божја ша-ко је боi хШео. - судбине 
ша-ко је суђе1-l0. последња - иреgСМРШ1-lО завешшање, оиору-ка, ше
сШа.ме1-lШ. бити (некоме) по вољи gоиаgаши се, свиђаши се (1-lе-ко
.ме). воља ти о о .  воља ти за исшицање ga се .може иосшуииши ио 
жељи, ио слобоg1-l0.м избору: u.nи . . .  или. - Ради шта хоћеш: воља 
ти иди у школу, воља ти остани код куће. - ми је, - ме је хоћу, же
лим. дати вољу за невољу ирu.nаiоgиШи се 1-lеиовОЉ1-lим ирu.nи-ка
.ма. до миле воље -коли-ко и -ка-ко се хоће, ио жељи; 1-lеоiра1-lиче1-l0. 
драге (с драге) воље pago, са заgовољсшво.м; ио својој жељи, ио .. 
слобоg1-l0.м ир ис ша1-l-КУ , gобровОЉ1-l0. за вољу (некоме учинити не
што) из љубави, из иријашељсшва (ире.ма 1-lе-ко.ме), ga би се 1-lе-ко.ме 
yiogu.no. за вољу или за невољу .мu.nо.м u.nи сu.nо.м. изићи (некоме) 
из воље изiубиши 1-lечију 1-lа-КЛО1-l0Сfll, 1-le gоиagаши се више (1-lе-ко.ме). 
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на вољу (некоме) оставити (препустити, пустити и сл.) иреиусшиши 
неко.ме ga оgлучи сам, ио сво.м нахођењу. по (својој) вољи ио сво
јој ЖеЈЬи, слобоgно. по вољи (некоме) чинити уiађаши (неко.ме). 
преко, против воље Hepago; aog нечијu.м ириШиско.м. пустити (пу
штати) срцу на вољу иреиусшиши се (иреиушшаши се) своји.м осе
hањu.ма, жеЈЬама, (у )чиниши шша из заgовОЈЬсШва. ући некоме 
у вољу gоиасши се, иосшаши (неко.ме) gpai, .мио. уз најбољу (сву) 
вољу (не могу) Maga желu.м, Maga u.мaм gобру воЈЬУ (не Jftoiy). шта 
је по вољи? шша желише? 

воља2 ж в. вОЈЬка. 

вољак, -љка, -о који је (неко.ме) ио вОЈЬи, yiogaH, иријашан: -
топлина. 

вољан и вољан, -љна, -о 1. (одр.) а. који иошиче og вОЈЬе, KOju.м 
уиравЈЬа вОЈЬа: - покрет, - процес, - радња. б. који u.мa воЈЬУ: -
биће. 2. који се чини og своје вОЈЬе, gобровоЈЬНО, намеран, хоши
.мичан; gобровОЈЬан: - самоубиство, - сагрешење; - жртвовање. 
3. који нешшо xohe, који нешшо чини ио својој вОЈЬи; расиоло
жен, оран, iошов, сире.ман: бити - нешто учинити, - за акцију, 
- за тучу. 

вољен, -а, -о gpai, .мио: - биће, - девојка. 
вољети (се) в. волеши (се). 

вољка ж анат. кесасшо ироширење јеgњака у ишица у ко.ме се 
храна заgржава ире Heio шшо oge у желуgац, ingluvies. 

вољко прил. 1. с воЈЬО.м, gpaie вОЈЬе, gобровоЈЬНО, pago, cBecpg
но: - одговорити, - прискочити У помоћ. 2. ирииравно, сире.мно. 
3. иријашно, yiOgHO: бити некоме -, - при души. 

вољкост, -ости ж 1. gобро, yiOgHO, расиоложење, иријашносi1l, 
уiоgносШ. 2. iошовосш, сире.мносШ, ирииравносШ. 

вољно и вољно прил. 1. а. gpaie вОЈЬе, gобровоЈЬНО, pago; све
CpgHO: отићи - у рат, учинити нешто -, - помагати некоме. б. 
хоШu.мично, намерно, свесно. в. с в ОЈЬо.м , ирииравно, сире.мно: 
појурити -. 2. вој. а. (у служби узвика) KoMaHga којо.м се gозво
ЈЬава слобоgно наиушшање HeKoi сшава или излазак из сШроја. 
б. (у им. служби, обично непром.) соgобрење за излазак из сшро
ја: добити -, дати -. в. (у атриб. служби) непром. слобоgан (ван 
сшроја, ван службе): бити -. • на месту - вој. KoMaHga којо.м се вој
Hицu.мa gоиушша ga у сшроју сшоје слобоgно, ио вОЈЬи. 

вољност и вољност, -ости ж сире.мносШ, iошовосш ga се не
шшо (у )чини. 

вољчица ж ge.м. og вОЈЬка. 

воњ, воња м (воња и воња ж) .мирис (уоишше); шежак, неири
јашан .мирис, заgах. 

воњав и воњав, -а, -о који воња, који ogaje воњ. 

воњати, -ам несвр. (на нешто, по нечему, нечим или без до
пуне) а. шириши око себе воњ, оgаваши воњ (иријашан или не
иријашан), .мирисаШи, иахнуши; зауgараши, с.мрgеШи: - лепо, -
на дим, � на трулеж, - дуваном, - као твор. б. фиг. иоgсеhаши 
на нешШо. 

восак, -ска м 1. (ми. 0) иласшична жуhкасша .маШерија коју 
луче ичеле и og које ираве cahe; шаква .маШерија која се gобија 
ШоЙЈЬење.м и иречишhавање.м ичелињеi caha: пчелињи -, жут 
као -. 2. хем. у .мн.: крше .масе које се шоие Beh блаiu.м заiрева
ње.м, сасшавЈЬене ирешежно og есшера јеgноваленшних виших 
алкохола и виших.масних киселина (у jg.: Шаква .маса); с.месе ви� 
ших yfJьoBogoHUKa сличне конзисшенције: земни -. . биљни -

. .маШерија слична воску која се цеgи из неких биЈЬака. земљани 
(земни, горски) - apupogHa с.меса чврсших yfJьoBogoHUKa, озоке
риШ. црвени (печатни) - лако ШОЙЈЬива обојена с.меса шврgих с.мо
ла, gобијена вешШачКu.м иуше.м, која служи за иечаhење. као у 
воску cacвu.м CUiYPHO. 

воскар, -а и воскар, -ара м занаi1lлија који ирави cBehe и 
gpyie иреg.меШе og воска; шрiовац који apogaje восак и ироизво
ge og воска. 

воскара и воскарница жраgионица за apepagy воска и из
pagy cBeha и gpyiux ироизвоgа og воска; ироgавница воска и во
шшаних иРQизвоgа. 

воскарски и воскарскй, -а, -о који се OgHOCU на воскаре: -
занат, - производ. 

воскаст, -а, -о који је сличан воску, који је као восак. 

воскати (се), -ам (се) несвр. уч. у geJft. значењу: возаши (се); 
уп. возакатити (се), возикати (се). 

восковарина ж пчел. шалоi који осшане Kag се восак исцеgи 
или ирочисши; вошШина. 

восковарџија м (ми. ж) онај који куиује восковарину и Bagu 
восак из ње. 

восковарџйјскй, -а, -о који се OgHOCU на восковарџије: -
алат, - занат. 

восковача ж агр. врсша јабуке чији је илоg боје воска. 

восковина ж пчел . .мирисава с.мола коју ичеле сакуиЈЬају са 
иуиОЈЬака gpBeha и којо.м леие иукошине на кошници или ири
чвршhују cahe, ичелиње леиило, propolis. 

восковица ж зоол. анат. кожица, обично жуhкасше боје, ко
јо.м је обложен корен iорњеiа КЈЬуна KOg иШица. 

воскоцеДина јек. воскоцједина ж в. восковарина. 

вотйв, -ива м лат. завешни gap цркви који сu.мболизује жеЈЬУ 
gароgавца. 

вотка ж рус. врсша жесшокоi алкохолноi auha, с.меша Boge и 
еШил-алкохола. 

вотум м лат. ус.мена или иис.мена изјава којо.м се ирихваша 
или не ирихваша оно шшо је сшавЈЬено на lљacaњe, ucxog, резул
шаш iласања; изiласана саiласносШ. • - поверења (неповерења) 
пол. iласање у скуишшини KOju.м се оgобрава (или не оgобрава) 
иолишика влаgе. 

воћар, -а и воћар, -ара м 1. уЗiајивач Boha. 2. ироgавац во-
ha, BohapcKU Шрiовац. 3. в. воhњак. 

воћарак, -р ка и воћарић м ge.м. og Bohap (3). 

воћарка и воћарка ж женска особа Bohap (1 и 2). 

воћарница ж ироgавница Boha. 

воћарскй и воћарскй, -а, -о који се OgHOCU на Bohape и во
hарсшво: - школа, - одсек, - трговац. 

воћарство и воћарство с iајење Boha; UOJЬoapUBpegHa ipaHa 
која се бави iајење.м и ироизвоgњо.м Boha. 

воће и воће с зб. (ми. 0) 1. илоgови (обично сочни) BohaKa и не
ких жбунасших и зеЈЬасших биЈЬака који се најчешhе jegy ире
сни, неирерађени: слатко -, кисело -, јужно -, тропско -, суво -, 
кандирано -. 2. gpBehe на ко.ме расшу шакви илоgови, BohKe. • 
забрањено - оно шшо се не с.ме gираши, шшо није gоиушшено 
уживаШи. јужно - Bohe које усиева у јужнu.м, шоилu.м Kpajeвu.мa. 

воћка ж (дат. воћки; ген. ми. воћака и воћкй) 1. gpBo на које.м 
расше Bohe: калемљена -, родна -. 2. илоg с шоiа gрвеша: зре
ла - .  • забрањена - в. забрањено Bohe (aog Bohe). 

воћкица ж ge.м. og BohKa. 

воћнй (воћнй), -а, -о који се OgHOCU на Bohe и BohKe; који је og 
Boha: - крај; - сок. 

воћњак м засаg BohaKa; зе.мљишШе на ко.ме расшу BohKe: ја
буков -. 

воћњачић м ge.м. og воhњак. 

воч (различито наглашено и обично поновљено) узвик за 
иоgсшицање сшоке, обично за ваБЈЬење ioBega . 

вочић м (вок. -у) ge.м. и хии. og во. 

воштан, -а, -о 1. а. који је og воска: - фигура, - свећа. б. ире
''мазан, иревучен, наШОЙЈЬен воско.м, навошшен: - платно. 2. ко
ји је као восак, жуш као восак, .мек као восак: - боја, - лице, -
рука. 3. (одр.) који се OgHOCU на восак, који лучи восак; који се хра
ни воско.м и сл.: - жлезда, - паразит, - мољац. 

воштаница ж 1. вошшана cBeha. 2. вошшано, навошшено 
илаШно. 

воmтано прил. као восак: - жут. 

воmтило с 1. обуhарски восак. 2 . .масШ за чишhење обуhе, ла
шШuло. 3. сшењак, фишUJЬ вошШанице. 
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воmтина ж cahe без Mega; нейречишhен восак, восковарина. 

воmтити, -йм несвр. 1 . .мазайlи или Haйlaйaйlи воско.м или 
сличним .мазиво.м, лашйlийlи. 2. фиг. експр. йlyhu, .млайlийlи, ле
.мaйlи. 

воmчић м geM. og воз: � сена. 
вр (обично поновљено и са продуженим изговором самогла

сника "р'') узвик за ойонашање разних шу.мова (зврјања, лейр
шања и сл.). 

врабац, врапца м (ген. ми. врабаца) зоол . .мала ййlицa врай
чарка сивОL йерја Passer из йор. зеба (Fringillidae), која обично 
живи у насеЈЬима око Kyha. • Домаћи - (- покућар) зоол. вpcйla 
врайца Р. domesticus. пољски (планински) - зоол. вpcйla врайца 
који живи йо њива.ма и брgима Р. montanus. боље је - у руци не
го голуб на грани (на крову) БОЈЬе је заgовОЈЬийlи се и .мањим а си
'iУРним, He'io йlежийlи за веhим и несиLурним. има врапца под ка
пом каже се Kag неко не скине кайу 'ige йlреба. метни то врапцу на 
реп каже се Kag неко нешйlо лажно обеhава или Йрича. прича о 
црвеном врапцу улейшана йрича, бајка; лаLарија. то и врапци зна
ју, то већ и врапци (под стрехама, на крововима и сл.) цвркућу (при
чају и сл.) йlo је свима йознайlО, йlo сви знају. 

врабица ж нар. женка враЙца. 

враг м (вок враже; мн. врагови (врази» (ул. ђаво) 1. а. рлг. и 
празн. йо HapogHoM веровању найlЙрироgно .биhе које живи у йа
клу и које је оличење зла, зао gyx, ђаво, coйloHa. б. у емоционал
ним обрйlима (у Jbyйlњи, клейlва.ма, као узречица и сл.) чесйlо са 
изблеgелим значење.м. - Иди к врагу! Враг га однео. в. йри йо
.мињању нечеLа рђавОL, HeapujaйlHo'i (у Jbyйlњи, LpgНJU и сл.) назив 
за било које биhе, apegMeйl или йојаву. - Који те враг натерао на 
то? Неки га је враг на то наговорио. 2. фиг. а. несйlашна, не.мир
на особа, обично geйle, враLолан, обешењак. б. зла, ойака особа. 
в. зло, невОЈЬа; незLоgа. - Неки им се враг догодио на путу кад 
их још нема. • (в. и изр. уз ђаво) врага! у Йојачано.м оgрицању, 
оgбијању: никако, ни Lовора. види врага! Lле! - га знао, - ће га зна
ти и сл. не зна се, йlешко је знайlи. - не спава зло се увек .може ла
ко goLoguйlu. до врага! до сто врагова! иди до врага! к врагу! нека те 
- носи! - те однео и сл. клейlва којо.м се неко.ме жели зло. дошао је 
- по своје сйрема се йpoйacйl као йослеgица рђаво'i cйlaњa cйlвa-
ри. кога врага? у Jbyйlњи: зашйlо? чему? који му је -? шйlа .му је? не 
да му - мира (мировати) обузео 'ia је немир, увек нешйlо йоgузима, 
коЙка. не лези, враже на Hecpehy. није ђаво него - иcйlo је, свејеgно 
је (о нечем рђаво.м). није то без врага озБUJbна је cийlyaциja. однео 
га је - йройао је, зайао је у невоЈЬУ. однео је - шалу озБUJbна је cийly
ација. отићи к врагу Hacйlpagaйlu, ЙpoЙacйlи. тражити врага (са све
ћом) cpJbaйlи у зло, у ЙpoЙacйl. црни - било ко (у неLайlивно.м с.ми
слу). - Удружиће се и с црним врагом, само да заради. 

враговати, врагујём несвр. бийlи враL, йонашайlи се као враL, 
неозБUJbНО, обесно, несйlашно; шалийlи се. 

враголан, -ана м несйlашна, обесна, обично .млаgа особа, не
.мирко, несйlашко; ШаЈЬивац, обешењак. 

враголанка ж несйlашна, вра'iоласйlа, обично .млаgа женска 
особа. 

враголанскй, -а, -о који се OgHOCU на вра'iолане; враLоласйl: 
� смех, � понашаље. 

враголански прил. враLоласйlо, несйlашно: � намигнути. 
враголанство с особина oHo'ia који је вра'iоласйl; враLоласйlо 

йocйlyйaњe, несйlашлук. 

враголаст и враголаст, -а, -о несйlашан, немиран, обесйlан. 

враголасто и враголасто прил. несйlашно, обесно. 

враголија ж (обично у мн.) несйlашан, вра'iоласйl йocйlyйaK, 
несйlашлук; gуховийlа шала, goceйlKa, Йошалица. 

враголисати, -ишем несвр. в. враLовайlи. 

враголић м у geм. и хиЙ. значењу: враLолан. 

враголица ж у geм. и хиЙ. значењу: враLоланка. 

вражић, -а и вражйћ, -ића м geм. и хиЙ. og вра'i. 

вражићак, -ћка м geм. и хиЙ. og вражиh. 

вражица ж женски враL; женска особа вра'i, зла, ойака же
на; несйlашна, обесна женска особа. 

вражјй (вражијй), -а, -е 1. који се ogHocu на враLа, враLове, 
ђавОЈЬи, caйlaHcKи: � сила, � посао. 2. фиг. а. несйlашан, неми
ран, обесйlан, враLоласйl: � створ, � момак. б. зао, ойак, рђав: � 
закон, � наредба, � завист. в. као неLайlиван айlрибуйl (у JbYйl
њи, LpgНJU, неLоgовању): йроклейl: � народ, � породица. 3. (при 
појачаном одрицаљу, у зам. значељу) HujegaH, никакав. - Не
ма динара вражјега. . вражју матер! враLа, ђавола! у вражју ма
тер! Йсовка. 

вран, врана, -о нар. црн: � кољ, � коса. 

врана ж 300Л. 1. а. у .мн.: йороgица круйних ййlицa врайчар
ка Corvidae, које живе уз насеља на обрађеним ЙОЈЬима, хране 
се зрневЈЬем и йla.мaHe шйlейlне иHceKйle и .мишеве (у jg. ййlицa 
из йle Йороgице). б. вpcйla йle ййlицe йla.мHocивa йерја Corvus 
cornix. 2 . .морска риба Labrus merula из Йор. уснача (Labridae) . 

• бела - велика peйlKocйl, нешйlо врло необично. сива (обична, пе
пељава) - 300Л. в. врана (1б). црна - вpcйla вране Corvus corone 
(frugilegus). и ала и - сви, свако. - му је попила (испила) мозак и 
сл. иЗLубио је разу.м, луg је йа не зна шйlа pagu. - врани очи не ва
ди исйlо.миШЈЬеници не page jegaH йpoйlив gpyLo'ia. 

вранац, -нца м (вок вранче, инстр. -нцем; ген. мн. вранаца) 1. 
коњ вране, црне gлаке. 2. 300Л. у .мн.: йороgица ййlицa весларица 
ЦРНО'i йерја Phalacrocoracidae и pog ййlицa из йle йороgице Pha
lacrocorax, које живе уз .море и велике реке, кор.морани (у jg.: йla
ква ййlицa): велики � Phalacrocorax carbo. 

вранетина ж ayw. и Йеј. og врана. 

вранило с врана, црна боја као среgсйlво за бојење, црнило; 
црно .масйlило . 

вранилов, -а, -о у изр. - трава бот. в. aog йlpaвa. 

вранити, вранйм несвр. [гл. им. враљеље с] бојийlи у црно, 
врано, ЦPHийlи . •  � се бојийlи своју косу, обрве или бркове вра
но.м, црно.м бојо.м. 

враница ж geм. og врана; .млаgа врана. 

враница ж кобила вране, црне gлаке, врануша. 

вранкаст, -а, -о Йо.мало вран, црюсасйl. 

вранокос, -а, -о који је вране косе, црнокос. 

врануша ж кобила вране, црне gлаке. 

вранче, -ета с (сулл. ми. вранчићи м; зб. им . вранчад ж) врани-
но .млаgунче. 

вранчина ж (м) (ми. ж) ayw. и Йеј. og вранац. 

вранчић, -а и вранчйћ, -ића м geм. и хиЙ. og вранац. 

врањ, враља м (мн. враљеви) а. gрвени зайушач, чей на буре-
йly, бачви. б. йовеhи oйlвop на LOPНJOj cйlpaHи бурейlа, бачве кроз 
који се сийа вино или gpYLO auhe и који се зайlвара чеЙо.м. 

врапсеме јек. врапсјеме, -ена с бот. pog вишеLоgишњих зеЈЬа
cйlиx жбунаСйlих БUJbака Lithospermum из ф. ошйlролисйlа (Во
raginaceae), og чије се вpcйle L. officinale илоgиhи Kopиcйle у ле
Kapcйlвy. 

врапчара ж агр. вpcйla gивЈЬе йlрешње. 

врапчарка ж 300Л. у .мн.: најбројнији peg ййlицa Passerifor
mes, са gобро развијеним opLaHoM за йевање, које су .мajcйlopи у 
'iрађењу 'iнезgа (йороgице: вУLе, зебе, шеве, йacйlиpицe, брf.лези, 
сенице, gрозgови, ласйlавице, Lр.муше, вране и чворци); у jg.: ййlи
ца из йloLa pega. 

врапче, -ета с (сулл. мн. врапчићи и врапчИћи м; зб. им. врап
чад ж) .млаgунче врайца, .мали врабац. 

врапчијй (врапчјй), -а, -ё који се OgHOCU на врайце: � гнездо, 
� цвркут, � јато. 

врапчић, -а и врапчйћ, -ића м geм. и xua. og врабац. 

врат м (ми. вратови) 1. анат. geo йle.тia који везује f.лаву с йlpy
Йо.м. 2. сужени или йlaњи geo HeKOL apegMeйla aopeg йроширено'i 
KpajНJe'i gела или врха (нЙр. rpлиh KOg cyga, geo из.међу f.лаве и ре
зонайlорске Kyйlиje KOg .музичких иHcйlpy.мeHaйla, geo из.међу 
круне и корена KOg зуба uйlg.). 3. техн. основни geo врайluла. · ба
цити се (обесити се, пасти и сл.) некоме око врата заLрлийlи (HeKoLa). 
бити (стајати) некоме на врату (за вратом), висити некоме о врату бийlи 
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неко.ме на бризи, на ШереШу. вешати се (некоме) о - iрлиши (неко
ia). до (преко) врата йреко .мере. заврнути (заокренути) некоме -
унишшиши, уйройасшиши (HeKoia). имати некога на врату (за вра
том) имаши (HeKoia) на бризи, сшарању, сшараши се о неко.ме, 
изgржаваши (HeKoia). кривити - gyio чекаши, ишчекиваШи. ломи
ти - 1) uhu йо Шешко.м, оЙасно.м Шерену. 2) (некоме) раgиши на 
нечијој йройасши, Hecpehu. натоварити (напртити, навући и сл.) не
коме на - намешнуши неко.ме сшарање, бриiу, ойшерешиши неко
ia (нечим). није шија него (но) - ШО је jegHo исШо. обесити (некоме) 
нешто о - ойшерешиши (HeKoia) нечим. пасти некоме на - йосша
ши Йреg.меШ нечије бриiе, сШарања. попети се (сести) некоме на 
(за) - намешнуши се неко.ме; gосаgиши, gојаgиши, gозлоiрgиши 
(неко.ме). савити (сагнути) - 1) йокориши се, йризнаши йораз apeg 
неким. 2) (пред неким) йонизиши се apeg неким. седети (некоме) 
за вратом сшално коншролисаши (HeKoia). секира за - (за вратом) 
велика невОЈЬа; с.мрШ. сести (засести, најашити, зајашити) некоме 
за - заiосйоgариши неким, йошчиниши (HeKoia). скинути (неко
га, нешто) с врата ослобоgиши се (HeKoia, нечеiа). скинути се (неко
ме) с врата 1) йресшаши биши Йреg.меШ нечије бриiе, сШарања. 2) 
йресшаши gосађиваши неко.ме, осшавиши на .миру (HeKoia). сло
мити (скрхати, скршити) - 1) йройасши, насШраgаШи. 2) (некоме) 
уйройасшиши, унишшиши (HeKoia). стати (некоме, нечему) ногом 
(петом) за - савлagаши, унишшиши (HeKoia, нешшо) go краја, йо
беgиШи. 

врата, врата с ми. 1. а. ошвор у зиgу зiраgе, ogaje, на oipagu и 
сл. кроз који се улази и излази; крило, OgH. крила (обично gрве
на) којима се шај ошвор зашвара: � собе, затворити �. б. крило, 
крила на неко.м намешшају и СЛ.: � ормана, � пећи. 2. спорт . .ме
сшо обележено с gва усйравна сшуба, ЙоЙречно.м ipegoM и .мре
жо.м, Kyga шреба убациши лойшу Kog неких сйоршских uiapa (у 
фуgбалу, вашерйолу, хокеју и gp.), iол, враШнице. б. у слало.му: 
шшайовима обележен раз.мак кроз који шреба ga йрође скијаш. 
3. геогр. а. узан йролаз из.међу сШр.мих йланинских сшена, кла
нац, Шеснац. б. канал из.међу осшрва и койна или из.међу gва 
осШрва. · бити (стајати) пред вратима биши сасвим близу, на йо
.молу; HeaocpegHo уiрожаваши, ЙреШиШи. гледати (зијати и сл.) као 
теле у шарена - f.nеgаШи шуйо, бленуШи. заглавити (на) - gаши се 
у йанично бексШво. (за)куцати, (по)куцати на нечија - 1) (за).моли
ши HeKoia за aoMoh. 2) gohu, сшиhи (сШизаШи). затворити (неко
ме) - не йримиши HeKoia у Kyhy; оgбиши HeKoia. затворити (затва
рати) - нечему (за нешто) - забраниши (забрањиваши) ширење не
чеiа, оне.моiуhи(ва)Ши нешШо. иза затворених врата без учешhа 
шире јавносши, у уско.м Kpyiy службених, званичних особа, шај
но. куцати на погрешна врата шражиши aoMoh, .молиШи се шамо 
ige не.ма вајgе, на Йоiрешно.м .месШу. на мала (задља) - на нейра
вилан начин, нереgовним йу Ше.м , кришо.м. обијати (обилазити) 
туђа - йросјачиши, йросиши; .мОЈЬакаШи HeKoia за aoMoh, .мило
сШињу. отворити (отварати) - 1) (некоме, нечему) о.моiуhиШи (о.мо
iуhаваши) слобоgан йрисшуй (неко.ме, нечему), pago ЙримаШи. 2) 
(нечему) сшвориши (сшвараши) aoiogHe услове за нешшо: отво
рити � зарази. показати (некоме) - ошераши, исшераши (HeKoia). 
пољубити - не Hahu HUKoia KOg Kyhe. (по)чистити, (по)мести испред 
својих врата, пред својим вратимауреgиши (уређиваши) најйре сво
је сшвари, f.nеgаши своја Йосла. широм отворити - (некоме) pago, 
срgачно йримиши HeKoia. • НПосл златан кључић (лепа реч) гвозде
на - отвара новцем (леЙо.м речју) све се ЙосШиже. ми о вуку, а вук на 
- каже се Kag се неко йојави у шренушку Kag се о њему iовори. 

вратанца и вратанца с ми. geм. og враШа. 

вратар, -ара м (инстр. -аром и -арем) 1. онај ко.ме је gужносш 
ga сшоји крај враша и ga наgзире улаз у зiраgу или на оiрађени 

. йросшор; йоршир; насшојник зiраgе. 2. спорт. иiрач који брани 
враша у сЩ)ршу (у ноiо.меШу, вашерйолу, хокеју и gp.), iO.ll.МCLH. 

вратарка (вратарица) ж женска особа врашар (1). 

вратарски, -а, -о који се OgHoCU на врашара, на врашаре, ко
ји apuaaga врашару, врашарима: � соба. 

враташца и враташца с ми. geM. и хиЙ. og враШа. 

вратило с 1. jegHo og gва gрвена ваљка на Шкачко.м разбоју, 
og којих йреgњи служи за намошавање шканине, а заgњи за на
.моШавање Йређе. 2. спорт. iимнасшичка сйрава, воgоравн,а че
лична шийка (која се .може обухвашиши шако.м) учвршhена на 
gвц сШуба·и изgиiнуша оg iйла; сама ша шиЙка. 3. техн. geo .ма
шине, .механиз.ма, елеменаш, йолуiа, обично ваљкасшоi облика, 

која обрШање.м врши неки .механички pag или йреноси кружно 
крешање (нЙр. осовина KOg чекрка на бунару). 

вратилце и вратилце с geм. og враШило. 

вратина ж 1. ayi.м. и Йеј. og враШ. 2 . .месо око врашних ко
сшију сшоке: сушена �. 

вратити, вратйм СВр. 1. gаши нашраi оно шшо се узело, йри
.мило; gаши нашраi вишак, йрешек нечеiа (йри обрачуну): � дуг, 
� зајам; � кусур. 2. учиниши неко.ме нешшо шшо је он учинио, 
шшо је сушшински исшо или слично, узврашиши: � истом ме
ром, � поздрав, � шамар, � пољубац. 3. оgбиши Йрије.м нечеiа 
шшо је yayheHo, йослаши нашраi онамо оgакле је yayheHo: � ру
копис, � судски предмет. 4. а. учиниши ga неко или нешшо йо
ђе нашраi или ga gође на .месШо оgакле је йошао, уйушиши, og
весши, ошераши нашраi: � овце, � војску. б. (HeKoia) учиниши, 
ушицаши ga неко йрихваши оно шшо је найусшио: � књигама, � 
школи. 5. сшавиши йоново нешшо на .месШо на ко.ме је било, у 
ранији йоложај: � руке на леђа, � ногу натраг, � нож на сто, � 
сказаљку сата. 6. gобиши, сшеhи ойеш оно шшо се имало, шшо 
је било иЗiуБЈЬено, йоврашиши: � здравље, � вид. 7. оgврашиши, 
оgiовориши: � некоме увредама. 8. gовесши йоново на йреg.меш 
неке раgње: � разговор на нешто, � мисли . •  - се 1. gohu йоно
во онамо оgакле се йошло, gohu нашраi: � се у кућу, - се кући. 
2. йочеши се йоново бавиши нечим након извесноi apeKuga, йри
хвашиши йоново оно шшо се найусшило; gohu йоново у раније 
сшање, на раније схвашање и СЛ.: � се на посао, - се књигама, � 
се поезији; � се старој вери, - се у раније стање. 3. йоново се йо
забавиши нечим, узеши йоново у раз.маШрање: � се на предмет, 
� се неком мотиву. 4. йоново се йојавиши, йоново насшаши, йо
врашиши се (нЙр. о .миру, снази и сл.). . - мило за драго (шило 
за огљило) оgiовориши, узврашиши исШо.м .меро.м, на исши на
чин. - се на стварйоново зайочеши разiовор о нечему о чему се 
йре шоiа iоворило. 

вратићl, -а и вратић, -ића м geM. и хиЙ. og враШ. 

вратић2 и вратич м бот. зеЈЬасша БUJbка жуших цвешова Та
nacetum vulgare из ф. f.nавочика (Asteraceae), чији се лисшови 
и цвешови корисше у HapogHoj .меgицини. 

вратиmа м онај који ypegHo враhа gyi, зајам: добар �. 
вратни и вратни, -а, -о који се ogHOCU на враш: � пршљен, 

� жила. 
вратни и вратни, -а, -о који се ogHOCU на враша: � дирек, � 

крило. 
вратник и вратник мјака на КОШУЈЬи, блузи и сл., оковраш

ник. 

вратница ж 1. а. МН. враша на oipagu и.мања, gворишша и 
сл., обично исйлешена og apyha или найравЈЬена og gрвеШа. б. 
(обично у мн.) крило шаквих враШа. 2. (обично у мн.) оквир у ко
ји су усађена враша; ipega у оквиру враша, gоврашник; сШаШива. 

вратоболан и вратоболан, -лна, -о који болује og враШобоЈЬе. 

вратобоља ж мед. оБОЈЬење враша, iрла, iушоБОЈЬа. 

вратолом м в. враШоло.мија (1). 
вратоломан и вратоломан, -мна, -о 1. који је йун сШр.мина, 

врлеши, шешко apoxogaH, нейролазан и ойасан (о шерену, крају): 
� крш, � стаза, � пут. 2. а. који се извоgи, врши с велико.м ойа
сношhу: � пентрање, � лет. б. који воgи у йройасш, неЙро.ми
шљен, нес.моШрен, йусшолован, аваншурисшички: � подухват, 
� задуживање. 3. који се нес.моШрено уйушша у ойасне йоgухва
ше: � човек. 4. фиг. сувише брз, врШоf.nав: � брзина, � темпо. 

вратоломија ж 1. врлешан, HeapoxogaH крај; сШр.мина, йро
валија, урвина. 2. а. враШоло.мна вежба, ойасна, ризична pag
. ља, акробација: изводити вратоломије, циркуске вратоломије. 
б. фиг. аваншура, йусшоловина; неЙро.мишљен и ойасан, ризи
чан ЙоgухваШ. 

вратоломник м в. враШоло.м (1). 

вратоломно прил. 1. на враШоло.ман начин, враШоло.мно.м 
брзино.м, вео.ма брзо, врШоf.nаво: � летети. 2. вео.ма сШр.мо; око
.миШо: � ee спymтати (о путу). 

вратоломност, -ости ж особина oHoia који је враШоло.ман, 
oHoia шшо је враШоЛо.мно; аваншура, ЙусШоловина. 
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вратоломство с оgвеn смео и оиасан, ризичан иоgухваш, вра
шоло.мија, аваншура; склоносш оиасним иоgухваШима. 

вратоња м (ми. ж) онај који има gебео и снажан враШ. 

враћалац и враћалац, -аоца м а. онај који враnа gyr; враши
ша. б. онај који се враnа ogHeKyg. 

враћати (се), -ам (се) несвр. ирема врашиши (се). 

врач, врача м (ми. врачеви (врачи» 1. а. ио HapogHoM иразно
верно.м схвашању човек наширироgне .моnи који .може ga ушиче 
на неке apupogHe иојаве и на љуgску суgбину, чаробњак, Mar; KOg 
иримишивних Hapoga свешшеник који се сшара о кулШни.м об
реgима. б. нар. онај који лечи нароgним лековима и враџбинама, 
HapogHU лекар. 2. онај који врачањем иоrађа ирошлосш и ирори
че буgуnносш, врачар, rаШар. 

врачар, -ара м (вок. врачару и -е, инстр. -аром и -арем) онај 
који врача, који се бави врачањем, rаШар. 

врачара ж она која врача, која се бави врачање.м, rаШара. 

врачарија ж (обично у ми.) в. враџбина. 

врачарина ж Harpaga, наилаша за врачање. 

врачарица и врачарка ж в. врачара. 

врачарски, -а, -о који се OgHOCU на врачаре: � посао. 
врачарски прил. на врачарски начин, као врачар. 

врачарство с врачарска вешшина, бављење врачање.м. 

врачати, врачам несвр. празн. 1. ирорицаши суgбину ('iлеgају-
nи у gлаn, у боб и сл., ређајући карше и сл.), rаШаШи. 2. а. изво
gиши нарочише обреgе изrоварајуnи неке шајансшвене речи и на 
шај начин шобоже изазиваши наширироgне силе, ушицаши на 
суgбину и ошклањаши зло или болесш, бајаШи. б. лечиши .мађи
јама, бајање.м, чараШи. 

Врачеви (Врачи) м МН. иравославни свеци лекари Куз.ман и 
Дамјан; иразник који црква свешкује у сио.мен на њих 14. новем
бра и 14. јула (OgH. 1. новембра и 1. јула ио сШаро.м каленgару). 

врачевски, -а, -о 1. који се OgHOCU на врача, врачеве и на вра
чање; који је намењен лечењу, исцељењу: � молитва. 2. који се 
ogHoCU на Врачеве. 

враџбени, -а, -о волшебан, чуgошворан; који је намењен вра
чању: � сила; � штит. 

враџбина ж (обично у мн.) 1. раgње, иосшуици OHOra који 
�рача, бајање, чарање, rашање; резулшаш шаквих раgњи, .мађи
Ја, чаролија. 2. иреg.меши (.меле.ми, шраве, амајлије и gp.) и ре
чи којима се служи онај који врача, чини, бас.ма. 

враџбински, -а, -о који се ogHoCU на враџбину, враџбине, на
.мењен враџбинама. 

врашки и врашки, -а, -0 1. в. вражји (1, 2). 2. разг. јак, же
сшок, силан, сшрашан: � свађа, � борба. 

врашки и врашки ПРИЛ. на врашки начин, ђаволски, зло, 
рђаво; несшашно, обешењачки; јако, силно, жесшоко; изванреg
но, необично: � радити; � намиrивати; � се знојити; � паметан, 
� леп. 

враштво с враrолија, несшашлук; шала. 

врашче, -ета с (супл. ми. врашчићи м) geM. и хии. og враr; .ма
ли враr, несшашко, не.мирко; .мала враrоланка, обешеница. 

врашчић м geM. и хии. og враr. 

врба ж (ми. врбе и врбе) бот. а. pog лисшоиаgноr gрвеnа или rp
.мова Salix из ф. врбе (Salicaceae), gуrуљасшихлисшова на краш
ким gршкама и јеgноиолних цвешова у ресама, који расшу обично 
на влажно.м зе.мљишШу. б. ми. иороgица gвосуиница Salicaceae, 
којој apuaagajy gва poga: врба и шоиола. • бела - врсша врбе S. 
аЉа, чији су лисшови обрасли белим свиласшим gлачицама. жа
лосна - украсно gрво оиушшених rpaHa Salix babylonica. жута -
врсша врбе S. amygdalina. крта - врсша врбе S. fragilis, чије се 
rpaHe лако ло.ме. сива (пепељава) - врсша врбе S. incana. црвена 
- врсша врбе S. purpurea, са ланцешасшим лисшовима, раки
Ша. кад на врби роди грожђе (када - грожђем роди) ир. H,uKag (Kag 
се исказује уверење ga се нешшо неnе gочекаши, gоживеШи). на 
врби свирала нешшо иосве HecurYPHO, иразна обеhања. расти као 
- из воде на'iло расши, џикљаШи. 

врбак, -ака м шу.мица, чесшар врба; зе.мљишШе обрасло вр
бама. 

врбар, -ара м ЗООЛ. врсша веnеr HOnHOr леишира Cossus cos
sus из иор. Cossidae, чије .мркоцрвене rусенице живе у сшаблу 
врбе, шоиоле и неких воnака. 

врбена ж бот. pog зељасших или жбунасших биљака Verbena 
из ф. Verbenaceae и назив за aojegUHe врсше шоrа poga: V. offi
cinalis, V. chamaedrsfolia и др. • обична - чесша коровска биљ
ка V. officinalis, која расше aopeg иушева и на ушринама, а уио
шребљава се и у лекарсШву. 

врбик, -ика м в. врбак. 

Врбица и Врбица ж ЦРКВ. иравославни хришnански иразник 
у субошу apeg Цвеши, Лазарева суБОШа. • удесити (некога) за Вр
бицуgовесши (HeKOra) у незrоgан, неиријашан иоложај, увалиши 
(HeKOra) у незrоgу. 

врбица и врбица ж 1. geM. и хии. og врба; .млаgа врба. 2. етн. 
зелене rранчице врбе које се носе о лишији на gaH Врбице, а за
шим осшављају у цркви и gеле сушраgан, на Цвеши: носити вр
бицу. 3. бот. в. врбичица (2). 

врбичица ж 1. geM. и хии. og врбица. 2. бот. зељасша вишеrо
gишња биљка иуриурних цвешова Lythrum из ф. Lythraceae, ко
ја се уиошребљава у HapogHOM лекарсШву. 

врбље с (мн. 0) 1. зб. им. og врба; врбак. 2. зб. врбово ируnе. 

врбов, -а, -о који apuaaga врби, који је og врбе: � прут, � сви
рала. · као - клин HecurypaH, неиоузgан; HecurypHO, неиоузgано. 

врбовати, врбујём и врбовати, -бујём несвр. (свр.) 1. наrова
раши (наrовориши), ушицаши на HeKOra ga сшуии у нечије pego
ве, ириgоби(ја)ши HeKOra за нешшо (за неки иокреш, акцију и 
сл.): � војНИRе за свој табор, � народ за устанак. 2. узимаши (узе
ши), анrажоваши за неки иосао (aog најам, за илашу и сл.). 

врбовина ж (мн. 0) врбово gрво (као rрађа, .маШеријал). 

врбопуц м нар. вре.ме, gоба Kaga врба иуии, лисша и цвеша 
(обично .месец .марШ). 

врботоч -оча .и врботочац, -чца м ЗООЛ. в. врбар. 

врвеж м крешање, иро.мицање великоr броја љуgи, живоши
ња или иреg.меШа, rунrула, шискање, врева. 

врвети и врвети јек. врвјети и врвјети, -вим несвр. нпрел. 1. 
ићи, крешаши се у велико.м броју и без pega, шискаши се. 2. на
'iло наgолазиши, шеnи, навираши (обично о сузама). 3. обилова
ши (нечим), биши иун нечеrа: � грешкама (од грешака), � пче
лама (од пчела). 4. безл. биши иуно нечеrа шшо се креnе, Шиска. 
- Дуго је врвело улицама . 

врвца и врвца ж в. врица (1). 

врвчица и врвчица ж geм. og врвца. 

врг м а. бот. врсша шикве Lagenaria vulgaris (Cucurbita lage
naria), која је у gHY широка и са gуrачким кривим враШо.м. б. осу
шени илоg шакве шикве који се корисши као cyg за воgу и gpyro. 

вргањ, -ања м (инстр. -ањем) бот. а. врсша јесшиве шу.мске 
Lљивe Boletus edulis из ф. руиичавки (Polyporaceae), с gебелим 
сШручко.м и с клобуко.м који се gосша раширц (и go 30 ст). б. 
rpyaa, pog Lљивa Boletus из ф. Polyporaceae, са великим бројем 
јесшивих и ошровних врсШа. 

вргаст, -а, -о који је у облику врrа. 

вргнути и врћи, вргнём свр. 1. а. бациши, хишнуши: � камен 
у воду. б. сшриаши, зашвориши: � (некога) у тамницу (у роп
ство). 2. а. сшавиши, .мешнуши: � круну на главу. б. сшавиши на 
HeKOra окове, оковаши, сиушаши (у ланце): � на некога гвожђа 
(ланце). 3. а. gаши неко.ме .месШо, смесшиши, иосаgиши (некйа): 
� госта у врх софре. б. набиши, нашаnи (на колац, шочак и сл.) 
у циљу .мучења: � на колац. 4. (нечим) замахнуши, .махнуШи, 
иошеrнуши: � сабљом. 5. gобацuши, gосеrнуши (о иушчано.м .ме ш
ку, ваШрено.м оружју) . •  � се 1. а. баци ши се, хишнуши се (не
чим): � се јабув:ом. б. бациiI1и се, скочиши, иолеШеШи. 2. (на He� 
кога) .меШнуши се, у.мешнуши се на HeKOra, биши сличан неко.ме 
(ио рођењу): � се на ујака. 

врд УЗВ. у изр. - тамо, - амо у 'iлаr. служби у значењу: врgни. 
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врдакати, -ам несвр. у geM. значењу: врgаШи. 

врдалама и врдашiма ж 1. а. особа која се не gржи gаше ре
чи, нейоузgана, йpeвpiiiJьивa особа, ЙpeвpiIi.Jъивaц, ЙpeвpiIi.Jъиви
ца. б. особа која избеrава обавезе, која се извлачи og йосла, og 
gужносши, забушанш, забушанШкиња. 2. избеrавање обавеза, 
врgање, изврgавање, извлачење, забушавање. 

Вlщати, -ам несвр. 1. uhu, крешаши се чесшо мењајуhи йра
вац, врлуgашu, шеврgаШи. 2. а. мицаши се, крешаши се (у ogpe
ђеном oucery, йросшору) (о рукама, HOraмa, rлави и сл.). б. (не
чим) йомицаши, йокрешаШи шамо-амо (неки geo шела): - гла
вом, - очима. 3. скрешаши у сшрану, уклањаши се; уgаљаваши 
се: - с пута, не - с места. 4. а. биши несшалан, неgослеgан, йре
вpiIi.Jъив. б. биши неверан (о мужу, OgH. жени). 5. избеrаваши ga 
се каже исшина, избеrаваши ошворено изјашњење, увијаши; ла
rаШи. 6. а. извлачиши се og неке обавезе, изиrраваши неку оба
везу. б. изrовараши се, йравgаши се. в. оgуrовлачиши ga се не
шшо ypagu. 

ВIЩНУТИ, -нём свр. 1. (нечим) брзо, на'iло йомаhи, йокрену
ши, мрgнуши: - главом, - очима. 2. а. хишро, наrло скренуши у 
сшрану; йомериши се: - с пута, - на страну. б. ошиhи на краш
ко време, скокнуши: - у кафану. 3. уйусшиши се у неgозвОЈЬене 
ogHoce, йревариши (о мужу, ogH. жени). 4. избеhи казаши исши
ну; слаrаши, обмаНУШи. 

вребалац, -аоца м в. вребач. 

вребалиште с месшо, йоложај са KOra се вреба, осмашра, 
осмаШрачница. 

вребало с и м (ми. с) особа која вреба, yxoga, шЙијун. 

вребати, вребам несвр. 1. а. чекаши скривен ga се неко или не
шшо йојави, ga наиђе, с циљем ga се HauagHe, ухваши: - (на) ло
пове, - зечеве. б. мошриши на HeKOra с намером ga му се йричини 
какво зло или нейријашносш, ухоgиши HeKOra: - један на другога. 
2. ишчекиваши HeKOra на оgређеном месшу rge шреба ga gође или 
йрође; ишчекиваши ga се неко или нешшо уrлеgа или чује: - му
штерије, - на девојку, - на такси. 3. (обично са ДОПУНОМ: згоду, 
прилику и сл.) чекаши ga се нешшо осшвари, изврши . •  - се вре
баш и jegaH gpyror. 

вребач, -ача м а. онај који вреба, који чека у засеgи ga неко
ra HaUagHe. б. онај који yxogu HeKOra, yxoga, шйијун, gоушник. 

вребачица ж она која вреба, yxogu, шЙијунка. 

врева ж 1. комешање, шискање мношшва (Jbygu), rунrула, ry
жва, мешеж; хаос, збрка. 2. бука, rpaja, rалама, жаrор. 

вредан јек. вриједан, -дна, -о 1. који pagu савесно, с ЈЬуба
вљу и исшрајношhу, маРЈЬив, pagUH, ЙРUJЬежан. 2. који има вреg
носш, који gосша вреgи, gраrоцен: - поклон, - књига, - ствар. 3. 
а. ваљан, врсшан; сйособан: - човек б. (некога, нечега или с 
инф., одн. презентом с везнИЕОМ "да'') који заслужује HeKOra, не
шшо, gосшојан (HeKOra, нечеrа): - пажње, - поштовања. в. (с до
пуном у инфинитиву) сйособан, Kagap: - да нешто учини. • 
злата - (човек, младић и сл.) веома gобар, изврсшан (човек, млаgиh 
и сл.). 

вредети јек. вриједјети (вриј(щити), -ДЙМ несвр. 1. а. имаши 
вреgносш, ваљаШи. б. (са ДОПУНОМ нечега, нешто, која значи од
ређену цену, вредност) имаш и оgређену цену, имаш и исшу вреg
носш као нешшо (шшо је означено gойуном): - сто динара, - зла
та, - читаво богатство. 2. биши на снази, важиши (о йройисима, 
законима и сл.). 3. смашраши се, биши смашран, важиШи. -
Вреди као поштен Домаћин. 4. безл. биши og корисши, биши свр-

. cucxogaH, целисхоgан, имаш и смисла. - Не вреди губити време 
на глупости. • не вреди ни пребијене паре (ни луле дувана, ни пи
шљива боба) не вреgи нишша, нема никакву вреgносШ. 

ВРЕЩНИК, -Ика ек. и јек. И вредник јек. вриједник м вреgан, 
маРЈЬив човек. 

вредница ек. и јек. И вредница јек. вриједница ж вреgна, 
маРЈЬива женска особа. 

вредно и вредно јек. вриједно и вриједно ПрИЛ. 1. са маРЈЬи
вошhу, маРЈЬиво, upegaHo: - радити, - читати. 2. корисно, целис
xOgHO; йошр�бно: - поменути, - да се помене, - да се забележи. 

вредновати, ВРЕщнујём несвр. оgређиваши вреgносш нечеrа, 
оцењиваши: - уметничко дело, ВИСОКО -. 

вредносни јек. вриједносни, -а, -о који се OgHOCU на вреg
носш; који има велику вреgносш, цену: вредносна м�рила, -
ствар. • - папир, - хартија банк. в. харшија og вреgносши (uog 
вреgносШ). 

вредносница јек. вриједносница ж формулар, исйрава за 
новчане йошшанске йошиЈЬке, уйушница: поштанска -. 

вредносно јек. вриједносно ПрИЛ. у йоrлеgу вреgносШи. 

вредност јек. вриједност, -ости ж (инстр. -omћy) 1. а. својсшво 
OHOra шшо је вреgно, шшо је на цени: - злата, - иметка, бити од 
вредности. б. екон. основно својсшво робе на основу Kojer се она 
може замениши за неку gpyry робу или йроgаши за новац. 2. йо
зишивне особине, врлине, ваљаносш, знашносш; важносш, зна
чај: - нечијег дела, писац велике вредности, - живота, прида
вати нечему велику -. 3. а. оно шшо се цени, личносш или кул
шурна шековина која се високо цени, која има велики значај, 
величина: уметничка -, културне вредности, признате вредно
сти у друштву. б. трг. (обично у мн.) йреgмеши og gраrоцених ме
шала, акције, креgишне исйраве и gp. 4. ваљаносш, йунова
жносш: имати -, изгубити - (о исправама). 5. а. мат. и физ. вели
чина која се мери (количина, висина, јачина и gp.): апсолутна -, 
релативна -, почетна -, Достићи највећу -, вредности вазду
шног притиска. б. реални саgржај, значење (знака, речи, броја): 
- од икс, - речи, множинска - речи. . вишак вредности в. uog ви
шак. номинална - фИНо износ на који rласи неки новчани gокуменш 
(који не мора ga йреgсшавЈЬа њеrову сшварну вреgносш). средња 
количник који се gобије Kag се збир више количина йоgели њихо
вим бројем. хартија (папир) од вредности (обично у мн.) банк. йи
смена исйрава, gокуменш који има новчану вреgносш и oMoryhy
је осшварење оgређених имовинских йрава (чек, меница и сл.). 

вреднота ж 1. в. вреgносш (Ј, 2, 3). 2. вреgносна харшија, хар
шија og вреgносШи. 3. (обично у мн.) шемеЈЬна gрушшвена увере
ња и сШавови. 

вредноћа жособина OHOra који је вреgан, маРЈЬив, маРЈЬи
восш, раgиносш, ЙриљежносШ. 

вређати, вређам јек. вријеђати, вријеђам несвр. 1. gOgupOM 
изазиваши бол на неком gелу шела, болно нagраживаши (обич
но йовреgу, рану); озлеђиваши, йовређиваши: � ране; � рањаве 
табане. 2. (некога) а. наноси ши некоме увреgе ogHocehu се йрема 
њему rрубо, йрезриво: - професора. б. изазиваши KOg HeKOra gy
шевни бол, нелаrоgносШ. - Вређало га је његово понашање. 3. 
не йошшоваши, унижаваши; нарушаваши: - људско достојан
ство . •  - се 1. наносиши увреgе jegaH gpyrOM. 2. йовређ иваши се
би рану, болно месШо. 3. йримаши нешшо као увреgу, осеhаши 
увреgу. - Немој се вређати кад ти то кажем. 

вређач, -ача м онај који вређа gpyre, који наноси некоме увреgе. 

врежа јек. вријежа ж 1. бот. шања сшаБЈЬика или изgанак 
биљке йузавице или йењачице; лозица: - бундеве, - купине. 2. 
фиг. йороgична rpaHa, лоза; Йорекло. 

врежаст, -а, -о који је у облику вреже; који има вреже: - ра
стиње, - поврће. 

врежасто ПРИЛ. у облику врежа: - се заплести. 

врежити се, врежим се јек. вријежити се, врИјеж:И:м се не
свр. йушшаши вреже, шириши се, йросшираши се у виgу врежа 
(нйр. о бунgевама). 

врежица ж geM. og врежа. 

врека ж оном. козји 'iласови, вречање . 

врекнути, врекнём свр. оrласиши се вреком, исйусшиши rлас 
(о кози); завречаШи. 

'Врелашце и врелашце, -а и -ета с (мн. -ца) geM. и хиЙ. og 
врело. 

врелина ж 1. висока шемйерашура вазgуха, OgH. шела заrре
jaHor сунцем или на gpyru начин, вруhина, јара, жеrа: летња -, 
- летње нам, � пећи. 2. йовишена шелесна шемйерашура; вру
hица: осећати врелину, - руку. 

врелиш�и, -а, -о који се OgHOCU на врелишше: � тачка. 

врелиште и врелиште с физ. шачка врења, КЈЬучања шечно
сши, шемйерашура на којој шечносш ври. 
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врело1 ек. и јек. И врело ек. с 1. извор воgе (обичн,о ja�); изво
ришше pe�e: планинско �, � Босне. 2. фиг. а. он,о из че'iа се н,ешшо 
црие, gобија: � прихода, � зараде. б. он,о из че'iа н,ешшо ироисши
че, из че'iа се н,ешшо сшвара, н,асшаје: � народног језика, � умет
ности. 3. фиг. извор обавешшења, иоgаша�а, иисан,и gо�у.мен,Ш 
(�НJuia и gp.) н,а осн,ову �o'ia се врше н,аучн,а и gp. исШраживања. 

врело2 прил. а. вео.ма вруће, с врели н,о.м. - Напољу је било 
врело. б. фиг. вашрен,о, сшрасшвен,о, жар�о: � љубити. 

врелост, -ости и врелоћа ж в. врелин,а. 

врелски, -а, -о ек. и јек. И врелски, -а, -о ек. �ojи се ognocu н,а 
врело1, изворс�и: � вода. 

врелце, -а и -ета с (мн.-ца) geM. og врело!; уп. вреоце. 
врељача жн,аирава �роз �ojy 'iасови �Jby�a излазе н,аиОЈЬе. 

време јек. вријеме, времена с 1. (мн. 0) а. фил. jegan og gва-
jy(aopeg иросшора) објекшивн,их и свеобухвашн,их обли�а иосшо
јања .маШерије �ojи се исиОЈЬава у виgу neape�ugno'i, �он,шин,уи
ран,о;; Шрајања. б. астр. шрајање onoia шшо иосшоји, ogH. шшо се 
збива �oje је условЈЬен,о и оgређен,о н,а 3е.мљи њен,о.м РОШацијо.м 
o�o осе и револуцијо.м o�o Сун,ца (.мерен,о сашима, gан,има, .месе
цима, 'ioguna.мa и gру'iим оg'iоварајуhим јеgин,ица.ма); оiран,иче
н,о, �paћe или gуже Шрајање. в. физ. и мат. величин,а �oja се иро
шеже бес�он,ачн,о у ирошлосш и буgуhн,осш, бес�он,ачан" �он,ши
н,уиран, слеg шрен,уша�а без иочеш�а и без �paja: израчунати �. 
2. а. оgређен,о, израчун,ашо gоба gana, шрен,уша� (озн,ачен, саши
.ма, .мин,уШа.ма и ce�ynga.мa): тачно �, показати �. б. ушврђен,и 
сисШе.м оgређивања шоiа gоба gana (саша и gpy'iux ogce�a gana): 
средњоевропско �. 3. (само јд.) а. оgређен,и шрен,уша� �ag н,е
шшо бива или �ag се н,ешшо pagu, po�, Шер.мин, у �ojeм шреба 
ga се н,ешшо go'iogu, ypagu: � ручка, � за фискултуру. б. gоба ('io
gune) �ag н,ешшо gосиева или �ag н,ече'iа има, сезон,а; gоба �ag се 
н,ешшо обавЈЬа, pagu: � цветања љубичица, � жетве, � сетве, � 
бербе. 4. а. aepuog исшоријс�о'i развиш�а, разgоБЈЬе, еиоха (обич
н,о везан,а за име н,e�e личн,осши, влаgавин,е и сл.): � Немањића, 
Карађорђево �, турско �, � хабзбурговаца. б. (често мн.) жи
вошн,е ирили�е, о�олн,осши: тешка времена, мутна времена. 5. 
(са додатком: пролећно, летње, јесење, зимско) gоба 'iogune. 6. 
(ми. 0) аiJl.мосферс�е ирили�е (у оgређен,о.м шрен,уш�у и н,а ogpe
ђен,о.м .месШу): лепо �, хладно �, облачно �, промена времена. 7. 
лингв. jegna og 'iра.маШич�их �аше'iорија, 'iлаiолс�и обли� �ojим 
се оgређује вpe.мeн,c�и ognoc н,e�e pagНJe (сшања, збивања) ирема 
шрен,уш�у 'iовора или ире.ма н,e�o.м gpy'ioM шрен,уш�у: садашње 
�, прошло �, будуће �, глаголска времена. 8. спорт. резулшаш у 
н,e�oj сиоршс�ој gисциUлин,и (изражен, броје.м .мин,уШа, ce�yngu 
и сл.): постићи одлично �. . грађанско - време �oje се равн,а ире
.ма cpegНJeм сун,чан,о.м gany, са иочеШ�о.м у ион,оћ. звездано - вре
.ме �oje се .мери часовн,им у'iло.м шач�е иролеhн,е равн,оgн,евице. 
зонско - време cpegНJe'i Mepugujana у jegnoj og 24 зон,е н,а �oje је ио
geљena 3е.мља (из.међу �ojиx је разли�а у ieo'ip. gужин,и 150). ме
сно (локално) - време �oje се ognocu н,а оgређен,и Mepugujan (јер 
сва .месШа н,а исШо.м Mepugujany имају у исШо.м шрен,уш�у jegna
�o звезgан,о, ираво или cpegНJe време). право (сунчано) - време �oje 
се .мери часовн,им у'iло.м Сун,ца. средњоевропско - време у cpegНJoe
вpoиc�oj зон,и, �oje је у cвa�o.м шрен,уш�у за 1 саш веће og времен,а 
у заиаgн,оевроиској, а за 1 саШ .мање og времен,а у исшочн,оеврои
c�oj зон,и. · лингв. апсолутно - 'iла'iолс�и обли� �ojи изриче вре
.мeн,c�и ognoc 'iлаiолс�е pagНJe или сшања ирема часу изрицања 
речен,ице (шрен,уш�у 'iовора). будуће - в. ФУШур. давно прошло - в. 
Uлус�ва.миерфе�аШ. предбудуће - в. фушур gpy'iu (aog фуШур). 
пређашње несвршено - в. и.миерфе�аШ. пређашње свршено - в. 
аорисШ. прошло - в. иерфе�(а)Ш. релативно - 'iла'iолс�и обли� �ojи 
изриче вpe.мeн,c�и ognoc ирема часу н,e�e gpy'ie pagНJe или сшања 
(а н,е ире.ма шрен,уш�у 'iовора). садашње - в. ирезен,Ш. · законско 
- правн. рок у �o.мe шреба ga се изврши н,e�и за�он,с�и ироиис. 
зуб времена apoaagaНJe н,ече'iа збо'i gy'io'i Шрајања. радно - оgређе
н,и обавезн,и часови paga, време �oje се ировеgе а�шивн,о, у pagy. 
све - neape�ugno, без иресшан,�а, сШалн,о. стара (давна, древна) 
времена gале�а, gавн,а ирошлосш. · губити (траћити, тратити) -
раgиши н,ешшо залуgн,о, бес�орисн,о. да прође - ga н,е буgе gocagno; 
pagu забаве. добити у времену оgу'iовлачеhи иосшиhи иреgн,осш у 
своју �орисШ. држати корак (ићи) с временом биши савре.мен" н,а
apegan (у ио'iлеgу схвашања, y�yca и сл.). за вечита времена зауве�, 
go� иосшоји свеШ. из дуга времена имајући времен,а н,а иреше�, 
н,емајући шша раgиШи. кратити, прекраћивати (прекратити) - (не-

чим) бавиши се (забавиши се) н,ечи.м у gо�олици, исиуњаваши 
(исиун,иши) слобоgн,о вре.ме н,e�o.м разон,оgо.м. на - у ирави час, 
уираво �ag шреба, бла'iовремен,о. прегазило га - засшарео је, �oн,
зервашиван, је, има н,есавре.мен,е ио'iлеgе. пркосити времену шра
јаши оgвеh gy'io, .мимо оче�ивања. с (од) времена на - иовремен,о, 
ио�аШ�аg. с временом .мало-ио.мало, иосШеиен,о. све у своје - све 
�ag шреба, у ираво време. убиGа)ти (утући, утуцати) - забавЈЬаши 
се (забавиши се) чиме из gocage. у наше - �aga смо .ми били .мла
gu. у право - onga �ag Шреба. у прво - у иочеш�у, исирва. у духу 
времена у с�лаgу са савремен,им ио'iлеgима, савремен,о. 

временит и временит, -а, -о 1. а. �ojи је зашао у 'iogune, ио
сшарији, времешан,: � госпођа. б. сшар, овешшао (о сШварима). 
2. вpe.мeн,c�и О'iран,ичен,; иривремен" иролазан,. 

временитост и временитост, -ости ж 1. иооg.ма�ло gоба жи
воша, сШаросШ. 2. иролазн,осil1, иривремен,осШ. 

временски, -а, -о 1. �ojи се ognocu н,а време: � раздобље, � 
ток, � казна. 2. лингв. �ojи изриче, ис�азује време, вpeмeн,c�e og
н,осе: � прилог, � реченица, � значење. 

временски прил. у ио'iлеgу вре.мен,а, с асие�ша вре.мен,а: � 
ограничено, � близу. 

времењача ж зоол. нар. живошиња ире.ма чијем се ион,ашању 
иреgс�азује вре.ме (обичн,о ружн,о) (обичн,о о жаби 'iашалин,�и 
или о чайЈЬи). 

времеплов м "иушовање", "шешња" �роз време, хрон,ичарс�о 
ираћење gоiађаја, збивања (обичн,о у н,азивима paguo и шелеви
зијс�их е.мисија или н,oвин,c�иx рубри�а). 

времёшан, -шна, -о в. вре.мен,иШ (а): � жена, � човек 
времешност, -ости ж сшање и особин,а ono'ia �ojи је вре.ме-

шан" ono'ia шшо је времешн,о. 

времиште с ayiм. и иеј. og време;ружн,о, рђаво време, н,евреме. 

времја с сткњ. само у изр. во - оно ne�ag, врло gавн,о. 

врење с 1. 'iл. им. og вреШи. 2. хем. ироцес разла'iања op'ian
c�иx jegUНJeНJa �ojи н,асшаје gеловање.м ен,зима, фер.мен,Шација. 
3. фиг. ио�реш веће;; броја Jbygu, ио�реШ .маса, .меШеж: револуци
OHapHO �. • алкохолно - ироцес ирешварања шеhера у ал�охол. 

врео, врела, -о 1. а. �ojи има вео.ма виco� сшеиен, шоUлоше, 
�ojи .може оиећи, врло шоиао, врућ: � пећ, � маст, � гвожђе. б. 
�ojиje изн,аg 'iран,ице н,ор.малн,е шемиерашуре (о шелу, вазgуху и 
сл.). 2. фиг. а. сшрасшан" вашрен,: � пољубац, � поздрав, � крв. 
б. врло ja�, силан" жесшо�: � потреба, � чежња, � љубав. в. же
сшо�, ЈЬУШ, ошшар (о борби, боју). 

вреоце, -а и -ета с (ми. вреоца, ген. врелаца) geм. og врело1; уп . 
врелце. 

врес јек. вријес м бот. а. pog н,иc�иx жбун,асших Megonocnux 
БUJbака Erica из ф. Ericaceae; н,азив за aojegune врсше шоiа ро
ga (Е. vulgaris, Е. carnea и gp.). б. ми. иороgица БUJbа�а gвосуи
н,ица Ericaceae, ирешежн,о н,иc�и 'iр.мови, og �ojиx н,e�и имају је
сшиве Uлоgове (боровн,ица, брусн,ица, Uлан,и�а). • велики - вр
сша вреса Е. arborea. 

вресак јек. вријесак, -ска м бот. а. врсша вреса Erica vulgaris, 
н,иc�a жбун,асша БUJb�а са сишн,им лишhем и .меgон,осн,им ЈЬуби
часшим цвеШовима. б. в. црњуша Erica carnea .. 

вресаЦјек. вријесац, -сца м бот. в. вpeca� (а). 

вресина ж бот. в. црњуша Erica carnea. 
вресиште с заиушшен,о зе.мљишШе обрасло вресо.м. 

вресло јек. вријесло с в. иовраз (1). 

вресов јек. вријесов, -а, -о �ojи apuaaga вресу, �ojи се ogno
си н,а врес: � грм, � цвет. 

вретенак, -нка м бот. в. иресличица. 

вретенар, -ара м 1. зан,ашлија �ojи ирави вреШен,а. 2. зоол. а. 
pog речн,их риба шврgоиер�и врешен,асша шела Aspro из иор. 'ip
'iеча (Percidae) и н,азив за aojegune врсше шо'iа poga (А. Vulgaris, 
А. ringel и gp.). б. врсша иужа. 

вретенара ж 1. в. вреШен,ар�а. 2. нар. арх. жен,а �oja врши н,е
gозвОЈЬен,е иобачаје (вреШен,о.м). 3. �ошарица у �ojoj се gрже вре
Шен,а. 
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вретенарка ж жена која upogaje вреШена. 

вретенарски, -а, -о који се OgHoCU на врешенаре: � алат. 
вретенаст и вретенаст, -а, -о 1. који u.мa облик врешена: � 

корен, � тело. 2. завојиш, сuиралан: � коло, � пробод. 
вретенати, -ам и вретенити се, -йм се несвр. gобијаши 

влаш, клас (који је у uочешку у облику врешена), влашаши, кла
саШи. 

вретено с 1. наарава у eugy Kpahel оБЛОl, на Kpajeвu.мa за
ШUJЬеНОl а у cpegUHU gебlЬеl шшаuића, на који се на.моШава аређа 
ари Uреgењу. 2. техн. gpeeHU или .меШални ваљак који се окреће 
око своје осе у склоuу некоl.механиз.ма, сараве (нар. на .машина.ма 
за uреgење geo који носи аређу, на алаШнu.м .машина.ма враши
ло које аокреће алаш или pagHU Uреg.меш, израgак, на ареса.ма 
врашило с навоје.м које uрешвара кружно крешање у uраволи
нијско, врашило .млинскоl кола, врашило на бунару иШg.). 3. мех. 
ваљкасшо шело у обарачу Uушко.миШраљеза или у кочници ау
шке. 4. бот. а. (обично у изр. цветно -) осовина цвасши ао којој су 
аоређани uojegUHU цвеШови. б. врешенасши корен аоврћа: � ре
пе, � шаргарепе. 5. фиг. оно шшо u.мa облик врешена (1): � во
штане светлости. 

вретенце, -а и -ета с (мн. -ца) 1. ge.м. og вреШено. 2. зоол. а. 
инсекш лажни .мрежокрилац са gea аара uрозрачних крила Ае
schna и Libellula из аор. Libellulidae, чије врсше живе uopeg 
слашких eoga. б. в. врешенар (2а). 3. бот. цвешно вреШено. 

вретењача ж анат. gYla шанка косш слична врешену; жбица. 

врети, врИм (3. л. ми. ВРУ; р. пр. ВрЕЮ Оек. и врио), врела) несвр. 
1. а. ко.мешаШи се и избациваши КlЬучеве услеg високе Ше.мUера
шуре (о шечносши, OgH. жишкој .маси у cygy), КlЬучаШи. 2. биши 
узбуркан, клокошаши, uениши се; извираши, избијаши у КlЬуче
вu.мa (о eogu, врелу, извору и сл.). 3. фиг. експр. биши у ауно.м раз
.маху, нааону cHale, снажно се иСUОlЬаваши, киUШеШи. 4. (поне
кад безл.) фиг. а. крешаши се у Hepegy, .меШежу, ко.мешаШи се, вр
веши: � као у кошници. б. биши захваћен .мейlежо.м, ко.мешање.м, 
He.миpu.мa. в. бийlи у сшању велиКОl узбуђења, бийlи захваћен сна
жнu.м осећање.м. г. (нечим, од нечег) бийlи uреuун нечеlа, Kиaйle
ши: � од избеглица, � змијама. 5. хем. uревираши uog уШицаје.м 
нарочиших iтьивицa, фер.менайlа (о вину, ђубрешу и gp.). 

врећа ж (ген. ми. врећа) 1. а. вpcйla веће кесе (обично og KygelЬe, 
илашна и gp.) за gржање жийlа, брашна, соли и gpYlUX сиаких .ма
йlepиja, сишнијих Uреg.меШа и gp., џак. б. количина нечеlа која 
.може ga сшане у шакву кесу: � жита, � брашна. 2. оно шшо је на
лик на врећу (1а) (обично сUре.мишШе нечеlа KOg живошиња и 
БUJЬака). 3. фиг. а. велико .мношШво нечеlа: истрести врећу ново
сти. б. вој. uошuуно oaKolЬaвaњe већих војних јеgиница у рашу; уп. 

џеп. · (за)везана - несuрешна, с.меШена, с.мушена особа, с.меШе
њак. - без дна, подерана (продрта, раздерана и сл.) - 1) особа која 
нешШеgu.мице шроши, расианик, расианица; онај ко.ме HUKag 
није gосша новца, .маШеријалних gобара, незајаЖlЬивац. 2) аро
жgРlЬива, незасиша особа. бити свакој врећи закрпа .мешаШи се, 
уилишаши се у све. купити мачку (мачка) у врећи куuиши наслеuо, 
не знајући вреgносш oHola шшо се куаује. нашла - закрпу каже се 
Kag је неко неко.ме сличан, jegHaK (обично у рђаво.м с.мислу). пра
зна - не може стајати усправно (узгор) 1) 'iлаgан човек не .може ра
gиШи. 2) оно шшо је бесаgржајно, шшо не epegu. 

врећаст, -а, -о који је као врећа, сличан врећи: � торба. 
врећасто прил. као врећа, у eugy вреће: � скројено. 
врећетина ж ayl.м. и аеј. og врећа. 

врећи (врећи) јек. вријећи (врйјећи) и врћи (врћи), вршём 
(3. л. мн. врху; аор. врхох, врше; р. пр. врхао, врхла; пр. сад. ВРХУ
ћи) несвр. оgвајаши зрело зрневlЬе жиша из класја (.млаћење.м, 
.машино.м вршалицО.м или ао.моћу коња, OgH. волова који lазе ао 
жишу): � жито, � пшеницу. 

. 

врећица ж 1. ge.м. og врећа. 2. кесица (за новац, gyeaH и gp.). 
3. анат. шелесни 0plaH или geo шела у облику кесе (шрбушна .ма
рамица, ойна, о.моШач Шу.мора, uоgочна кесица, uоgочњак, 
з'iлобна чахура и сл.). 

врећурина ж ayl.м. и аеј. og врећа. 

вречати, -чйм несвр. а. исuушшаши 'iлас (о кози), вечаши, .ме
кеШаШи. б. uоgражаваши козји 'iлас; оgаваши 'iлас сличан веча
њу, gераши се. 

врзин, -а, -о само у изр. - коло в. uog коло. 

врзина и врзина ж 1. olpaga og арућа, lрања и шрња, жива 
olpaga, живица. 2 . .месШо обрасло lусши.м шиUражје.м, аави
Ши(но.м), врежама og куаина и сл., чесШар. 

врзмати се и врзмати се, -ам се несвр. 1. а. ићи, крешаши се 
шамо-амо, .моШаШи се; вршеши се, обилазиши: � по дворишту, 
� око куће, � око стола. б. (око некога) облешаши око HeKola; 
уgвараши се неко.ме. 2. фиг. (по глави, по памети и сл.) искрса
ваши HeupeKugHo у свесши (о .мислu.ма, сликама и сл.). 

врије- јек. в. вре- ек. (вријед- в. epeg-, вријеђ- в. вређ-, вријеж
в. вреж-, вријеме в. вре.ме, вријес(-) в. врес(-), вријећи в. врећи). 

врисак, -ска м (ми. врискови И врисци) 1. а. крашкошрајан 
upogopaH 'iлас, крик (као израз бола, сшраха, весеља и сл.). б. 
врискање, вришшање, вриска, цика, gpeKa; 'iласан илач, зацењи
вање. 2. резак живошињски 'iлас, OgH. aOHoвlЬeHи 'iласови (њи
сак коња, скичање upacagu и сл.). 3. висок, ошеlНУШ звук уоа
шйlе (звижgук локо.моШиве, фијук вешра и сл.). 4. шатр. MogHU 
"крик", необична MogHa аојава. 

вриска ж (дат. -сци; ми. 0) врискање, вришШање. 

врискав, -а, -о в. вришшав (1). 

врискаво прил. в. вришШаво. 

врискати, врискам несвр. в. вришШаШи. 

вриснути, вриснём свр. 1. uусшиши ошшар, upogopaH 'iлас, 
крик (og бола, сшраха, рagосши и сл.), крикнуШи. 2. о'iласиши 
се peCKu.м 'iласо.м, зањишшаши (о коњу); скикнуши, заскичаши (о 
uрасешу и сл.). 3. фиг. исuусшиши, uроизвесши ошшар, upogopaH 
звук (о cйlвapu.мa), цикнуши, фијукнуши, uиснуши, звUзнуйlи. 

вриmтав, -а, -о 1. висок, ошшар, upogopaH (о 'iласу, звуку). 2. 
који MHOlO вришши, илаче; који крешши, крешшав: � дете. 3 . 
Фиг.јако yuaglЬue, gречећи (о боји). 

вриmтаво ПРИЛ. 1. вришшећи, UpOgOpHO, аискаво (у вези са 
о'iлашавање.м). 2. блешшаво, засењујући (бојо.м), gречаво: � обо
јени зидови. 

вриmтај м врисак; вриска; њиска, њишшање, њисак. 

вриmтати, -тйм несвр. 1. исuушшаши ошшре, upogopHe 'iласо
ве, крикове; илакаши, заUо.маlаШи, uреклињаши или с.мејаШи 
се, uоцикиваши уз врисак, виCOKu.м, UpOgOpHu.м 'iласо.м. 2. исау
шйlаши резак 'iлас, о'iлашаваши се ошШрu.м, UpOgOpHu.м 'iласо.м 
(о живоШиња.ма): gречаши, кричаши, њишшаши, скичаши и сл. 
3. оgаваши, uроизвоgиши високе, upogopHe звуке (о СШварu.ма): 
звижgаши, цикшаши, шшекшаши, шишшаши иШg. 

вриmтёћи, -а, -ё в. вришшав (1): � глас. 

врка ж а. 'iлас .мачке која upege, uреgење (.мачке). б. Haupel
нушо gување кроз нозgрве или усша, звук који uроизвоgи живо
Шиња Шаквu.м gување.м, фркшање: � пантера, � магарца. в. кр
чање (црева). г. зврјање: � вретена. 

врлёт ж а. сШр.ма сшрана брgа, аЛанине; сШр.ма, око.миШа 
сшена, xpug. б. брgовиш, иланински крај са сШр.мu.м, камени
Шu.м обронцu.ма. 

врлётан, -тна, -о а. сШр.м, око.миШ: � литица, � стена, � пут. 
б. аун врлеши, брgовиш, кршевиш и шешко upoxogaH: � крај, � 
Црна Гop�. 

врлётност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola шшо је вр
лешно, сШр.мосш, око.миШосш, кршевишосш; неUрохоgносШ. 

врли, -а, -о в. вро. 

врлина ж 1. а. uозишивна особина KOg човека, uозишивна 
. сшрана каракшера: човек с пуно врлина. б. скуа више uозишив
них особина KOg човека, .морална чисйlойlа, узвишеносйl, чесйlи
Шосйl. 2. uозишивно својсшво, gобра сшрана нечеlа, особина која 
се uоказује корисно.м у apu.мeHи нечеlа, Uреu.мућсШво, uреgносш: 
врлине неког метода, врлине неке сорте. 

врло ПРИЛ. 1. (уз описне придеве и прилоге) казује ga се не
ка особина jaвlЬa у високо.м сшеuену: вео.ма, MHOlO: � леп, � ва
жан, � споро, � добро, � лепо. 2. (у дијалошкој ситуацији, без 
директног ослањања на претходни прилог) врло (леuо, gобро, 
усuешно и сл.). - Јесте ли се лепо провели? - Јесмо врло. 
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врлудав, -а, -о који врлуgа, кривуgав. 

врлудати, -ам и врлудати, врлУдам несвр. 1. а. чесшо мења
ши иравац у xogy, крешању, крешаши се вијУLаво, кривуgаши; 
заносиши се у xogy, шешураши се, иосрШаШи. б. хоgаши, ићи без 
циља, шумараши, лушаши, луњаши; врзмаши се. 2. иружаши 
се у облику вијУLаве линије, вијУLаши (нир. о сшази, иушу). 3. фш. 
извлачиши се og неке обавезе, изврgаваши, врgаШи. 

врљав, -а, -о коме очи не r.леgају у исшом иравцу, разрок, зри-
кав. 

врљавац, -авца м в. врљавко. 

врљавица ж врљава, разрока женска особа. 

врљавко и врљавко м онај који је врљав, разрок. 

врљаво прил. разроко, зрикаво: гледати -. 
врљавост, -ости ж особина oHoLa који је врљав, разрокосш, 

зрикавосШ. 

врљати, врљам несвр. а. ићи шамо-амо без циља, лушаши, 
базаши, ШумараШи. б. фш. врgаши, изврgаваши, извлачиши се. 

врљика ж (дат. -ици) а. обла gужа мошка или оgсечена Lpa
на која служи за ирављење oLpaga; мошка, колац, леШва. б. мн. 
oLpaga og шаквих мошки, лешава: прескочити врљике. 

врљичина ж ауШ. og врљика. 

врљичица ж geм. og врљика. 

врљкати, -ам несвр. у geм. значењу: врљаШи. 

врљоок(аст), -а, -о в. врљав. 

врндати, -ам несвр. а. ироизвоgиши нарочиш звук (о врешену 
које се врши, чиLри и сл.), зврјаШи. б. иресши (о мачки). в. фш. 
брбљаши, блебешаши, шорокаши, наLважgаШи. 

врнути (се), врнём (се) свр. нар. в. врашиши (се). 

врнчiшица и врнчаница ж jegaH og иоиречних каишчиhа, 
оиуша og којихје сйлешена Lорња сшрана оианка; Lорња сшрана 
оианка og ирейлешених оиуШа. 

врнчати, -ам несвр. ирейлишаши оиушом LОРЊУ сшрану оиан
ка, иравиши врнчаницу. 

вро, врла, -о (одр. врлй И врлй, -а, -о) (често ир.) а. иун врли
на, ваљан, чесШиШ. б. иримеран, узоран, изванреgан, врсШан. 
в. срчан, оgважан, храбар. г. који је виСОКОL квалишеша, квали
шешан, ирворазреgан. 

врпољити се и врпољити се, -йм се несвр. а. немирно cege
ши или сшајаши, лежаши иокрећући се час амо, час шамо, вр
шеши се, мешкољиши се. б. узнемирено ићи шамо-амо, мошаши 
се, врзмаши се; ужурбано се крешаши шамо-амо; иоказиваши 
узнемиреносШ. 

врпца и врпца ж 1. уска шрака којом се нешшо веже или 
служи као украс, ианШљика; везица, узица; украсна машница. 
2. фш . .млаз, шрак, шрака, зрака (нечеLа): - светла, - крви. 3. 
анат. изgужени меки geo HeKoL шкива; цев, канал који веже раз
личише opLaHe: беmична -, јетрена -, јајчана -. • пупчана - анат. 
цевасши opLaH кроз који замешак йлоgа сисара gобија храну gOK 
је у мајчиној уШроби. текућа (покретна) - уређај за иреношење 
иреgмеша израgе у фабрикама og jegHoL go gpYLOL pagHUKa (ири 
серијској ироизвоgњи), или за HeupeKugHo иребацивање маше
ријала. 

врпчаст, -а, -о који је налик на врицу, шракасш: - украс, -
језик, - нервни систем. 

врпчица и врпчица ж geм. og врица. 

врскав, -а, -о који врска: - звук, - глас. 
врскаво прил. врскајући, шушкаво: говорити -. 
врскавост, -ости ж особина oHoLa који је врскав, који врска. 

врскати, -ам несвр. неиравилно, нечисйlо иЗLовараши неке зуб-
не суr.ласнике (заиињуhи у Lовору језиком о зубе), шушкейlайlи' 
(услеg fоворне мане, крезубосйlи или ирейlенциОЗНОL изLовора). 

врсно ПрИЛ. изврсно, оgлично, изванреgно. 

врсност, -ости (врснЬћа) ж особина oHoLa који је вpcйlaH, oHoLa 
шйlо је врсно, вaљaHOCйl; врлина, Kpeиocйl; изванреgна сиособносйl. 

врста! ж (ген. МН. врста) 1. а. скуи, кашеLорија UCйlOpogHUX 
иреgмеша, иојава и иојмова уоишше; шии: разне врсте књига, 
књижевних дела, две врсте сазнања, нека - грипа. б. биол. 
основна сисшемашска кашеLорија у иоgели живих биhа, живо
шињске или биљне jegUHKe које су ио изr.леgу, Lрађи шела и на
чину живоша врло блиске и MOLY се размножавайlи између себе; 
copйla; раса: биљне врсте, животињске врсте, разне врсте јабу
ка, - паса. 2. ЛОГ. иојам нижеL pega, ужи иојам у OgHOCY на нај
ближи шири иојам. 3. а. низ, peg: сејати семе у врсте. б. низ, peg 
војника или вежбача, uocйlpojeHuxjegaH uopeg gpyfof, Cйlpoj: иза
ћи из врсте, постројити у две врсте. в. peg у иисаном или шшам
ианом йleKCйly. 4. каквоћа, квалишеш: уметничка вредност прве 
врсте. 5. ЛИНГВ. Lpyua речи иcйlиx Lрамайlичких cвojCйlaвa, иcйle 
иромене, KaйleLopuja, разреg: врсте речи, глаголске врсте. 

врста2 ж (ген. ми. врста) рус. руска мера за gужину иуша (ири
ближно 1 ,067 km). 

врстан, -сна, -о 1. који се нарочишо исйlиче (уоишше или не
ком својом иозишивном особином): а. оgличан, изврсйlан, из
ванреgан: - познавалац нечега, - адвокат, врсна својства. б. 
уr.леgан, виђен, оgабран, ваљан, врли: - Домаћин, - владар. в. 
срчан, храбар, оgважан: врсни момци, врсни борци. 2. (одр.) ко
ји се ogHOCU на врсшу, који upuuaga врсши: врсне разлике, врсни 
наставци. 

врстати, -ам несвр. 1. gелиши на врсше, сврсшаваши, класи
фиковаши; оgабираши, соршираши: - загонетке, - глаголе; -
КОНОПЉу. 2. сшављаши у врсше, реgове, формираши врсше, ио
сшројаваши: - војску у чете. 3. убрајаши (ио нечему KapaKйle
рисшичном), увршhиваши, сврсшаваши: - песме о Марку Кра
љевићу у косовски циклус, - народно песништво у највредни
је песништво . •  - се 1. а. сшављаши се, смешшаши се у врсше, 
реgове, формираши врсшу, врсше, иосшројаваши се. б. ређаши 
се, низаши се; иружаши се, иросшираши се у виgу низа, врсше 
(нир. о реgовима нечеLа, йланинским врховима, ланцима и сл.). 
2. сшављаши се, сиаgаши, убрајаши се у неку врсшу ирема ка
квоћи, увршhиваши се, сврсшаваши се. - Он се врста међу нај
боље песнике. 

врстач, -ача м 1. сирава, наирава за обележавање врсша, ре
gова на њиви, маркер. 2. штамп. мешална upeLpaga у коју слаLач 
руком слаже слова. 

врсти се (врсти се), врзём се (р. пр. врзао се, врзла се) несвр. 1. 
крейlаши се без циља шамо-амо, мошайlи се, врзмайlи се; вршейlи 
се у месшу, Myвaйlи се. 2. фш. а. (по глави, по памети) искрсава
йlи Сйlално у свесши, мойlаши се, врзмаши се (о мислима, слика
ма и сл.). б. намешайlи се некоме, сшално заокуйљайlи нечије ми
сли (нир. о некој речи). 3. виши се, ковий1лайlи се, окрешайlи се 
(нир. о колу). 

врстица и врстица ж geM. og врсШа. 

врт, врта м (ми. вртови) зе.мљишШе (обично Оfрађено и уз ку
ћу) на коме се cagu и HeLyje иоврће, воће и цвеће, башша; уп. гра
дина. · ботанички - в. бошаничка башша (uog баШйlа). висећи 
(Семирамидини) вртови вешшачки иаркови у Вавилону на ира
вљени у виgу висећих шераса (ио леLенgарној асирској краљици 
CeMupaмugu). З00ЛОШКИ -месшо Lge се УЗLајају и чувају живоши
ње (нарочишо решке) pagu ириказивања и ироучавања. 

вртар(-) в. врй1лар(-). 

вртарка и вртарка (вртарица) ж женска особа вршар; вр
шарева жена. 

вртарскй и вртарскй, -а, -о који се OgHOCU на вpйlape, на вр
йlарсшво: - мотика, вртарске маказе. 

вртарство и вртарство с fајење иоврћа и цвећа (као зан и
мање); LpaHa иољоиривреgе која се бави Lајењем иоврћа и цвећа 
и уређивањем вршова и иаркова; хорШикулШура. 

вртача ж 1. геогр. левкасшо уgубљење у кршу (које насшаје 
услеg xeмujcKoL расшварања кречњака uog gејсшвом аШ.мосфер
ске воgе), иониква. 2. хиgраулични шочак с вершикалном осови
ном, који иокреће воgа. 

вртачаст, -а, -о 1. који је као вршача, левкасШ. 2. који је иун 
вршача: - земљиште. 

вртети (вртети) јек. вртјети (вртјети), -тйм несвр. [гл. им. вр
ћёње (врћёње) с] 1. а. иокрешаши YKPYL, окрейlаши, обршайlи: -
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јагње на ражњу. б. (нечим) мицаши, махаши (нен:им gелом шела) 
шамо-амо: � главом, � плећима, � репом. в. (очи, очима) н:олу
шаши, н:ружиши (очима, Йоlлеgом). 2. фиг. (некога) йосшуйаши 
с нен:им, уйрављаши нен:им йо својој вољи, nygu: завиiilлаваши 
(HeKola). 3. сун:аши, увршаши, уйреgаши: � бркове, � кучине 4. 
бушиши, gуйсши (сврgлом или нен:им gруlим алашом): � јарам, 
� дрво. 5. (често безл.) изазиваши жиlање, севање (у н:осшима, 
Зlлобовима), жиlаши, севаши: � у глежњевима, � у коленима. 
6. фиг. разг. йонављаши: стално � исту тему . •  � се 1. н:решаши 
се YKpyl, он:решаши се, обршаши се: � се око осе, � се с неким у 
колу. 2. мицаши се, он:решаши се немирно шамо-амо, врйољи
ши се. 3. врзмаши се, врсши се, мошаши се: � се по кухињи, � се 
око девојке. 4. фиг. (око нечега) нейресшано се враnаши (у йослу, 
размишљању) на исши ЙреgмеШ. 5. а. безл. (са логичким субјек
том у дативу, обично са допуном: у глави, у мозгу и сл. или са 
грам. субјектом: свест, мозак и сл.) имаш и вршоlлавицу, несве
сшицу, lубиши свесШ. - Од овога пића ми се врти у глави. • - не
кога око малог прста йосшуйаши са нен:им йо својој вољи. - репом 
а) лун:аво йосшуйаши, раgиши, биши apeapegeH. б) фам. лун:аво 
Йрима.м.тЬиваШи мушн:арца, йонашаши се изазовно (о жени). - се 
као чигра (чиков, преслица) а) биши у HeapeKugHoM Йон:реШу. б) 
врло брзо и сйрешно раgиши нешШо. - се око некогауgвараши се 
нен:оме. 

вртётка ж (дат. -шци; ген. мн. -ки) 1. найрава са н:ружно он:а
ченим сеgишшима н:оја се он:реnе и служи за забаву, вршуљан:, 
ринlишЙил. 2. найрава на н:рову н:уnе н:оја се врши Kag вешар gува 
и йон:азује йравац вешра, веШрон:аз. 3. уойшше назив за разне 
найраве н:оје се обрnу, он:реnу (нЙр. вишао за йреgење вуне, ру
леш за н:оцн:ање, чиlра, чеlршаљн:а иШg.). 

вртигуз и вртирёп м пеј. 1. особа н:оја йри xogy врцн:а. 2. не
йоузgана, йреврiПJbива особа, йреврiПJbивац, ЙреврiПJbивица. 

вртирёпка ж (дат. -ки) пеј. вешройирасша, несшална женсн:а 
особа. 

вртић, -а и вртйћ, -ића м geM. и хиЙ. og врШ. . дечји -усша
нова за йреgшн:олсн:о васйишање gеце, обgанишШе. 

вртица ж бот. биљн:а шройсн:их и суйшройсн:их воgа Vallisne-
ria spiralis из ф. Hydrocharitaceae, чије лишnе личи на Шраву. 

вртйтте с месшо 1ge је HeKaga био врШ. 

вртјети в. врШеШи. 

врткати, -ам Несвр. у geм. значењу: врШеШи. 

вртлар, -а и вртлар, -ара м онај н:оји обрађује врш, онај н:о
ји се бави врш(л)арсшвом; уп. вртар. 

вртларка и вртларка (вртларица и вртларица) ж 1. жен
сн:а особа врiilлар; врiilларева жена; уп. вртарка. 

вртларскй и вртларскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на врiilларе, на 
врiilларсшво: � мотика, вртларске маказе. 

вртшi.рство и вртларство с в. врШарсШво. 

вртлог м 1. а. н:решање у н:овиiilлац, врiilлОЖНО н:решање (во
ge, cHela, йрашине, gима и gp.); месшо шан:воl н:решања и оно 
шшо је захваnено шан:вим н:решањем: � у реци, � снега, � пра
шине, бацити се y �. б. брзо н:решање YKpyl, брзо врnење, он:ре
Шање. 2. фиг. брзе и наlле хаошичне йромене, збивања, мешеж, 
збрн:а, хаос: � живота, � рата, � догађаја. 

вртложан, -жна, -о а. н:оји се н:реnе у н:овиiilлац, н:оји се вр
ши у врiilлозима, йун врiilлоlа; својсшвен врiilлоlу, сличан вр
iilлоlу: � кретање, � лет, � вихор, вртоложне струје, � јато. б. 
фиг. хаошичан: � живот, � коло Живота. 

вртло�аст, -а, -о н:оји је сличан врiilлоlу: � кретање. 
вртложасто ПРИЛ. у виgу врiilлоlа, н:ао врiilлоl, врiilлОЖНО: � 

се кретати. 
вртложина ж ауШ. og врiilлоl. 

вртложити (се), -им (се) несвр. [гл. им. вртложёње с] он:реша-
ши се, вршеши се у н:овиiilлац, н:овиiilлаши се; н:омешаши се. 

вртложић м geм. og врiilлоl. 

вртложно прил. у врiilлоlу, н:ао у врiilлоlу: � се комешати. 
вртљив, -а, -о 1. н:оји се може вршеши, он:решаши (он:о своје 

ocoвиHe): � столица. 2. жив, немиран. 3. фиг. несшалан, йромен
љив, ЙреврiПJbив. 

вртљивост, -ости ж особина oHola шшо је врiПJbиво, oHola н:о
ји је врiПJbив. 

вртнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на врш: � цвеће, � забава. 
вртња ж 1. н:решање у Kpyly, врnење, он:решање, обрШање. 2. 

журба зБОl MHOlo йослова, ужурбаносш; ЙомеШња. 3. фиг. боло
ви у н:осшима, севање, жиlање, вршеж; н:осшобоља, реумаШизам. 

вртоглав, -а, -о 1. н:оји изазива вршоlлавицу, og Kola се врши 
у lлави; н:оји осшавља врло јан: ушисан: (обично брзином, иншен
зишешом); Halao, брз: � висина, � јурњава, � брзина, � страх; � 
успех, � успон, � пад, � развој догађаја. 2. н:оји има вршоlлави
цу. 3. фиг. неуравношежен, вешрењасш; буgаласш, луцн:асш, су
луg, nан:нуш. 

вртоглавац, -авца м неуравношежен, вешрењасш, брљив чо
вен:; луцн:асш, ћан:нуш човен:. 

вртоглавица ж 1. йолусвесно сшање орlанизма у н:оме се ly
би равношежа и у н:оме се чини ga се све врши и љуља. 2. lуби
шан: gушевне равношеже, зgравоl разума зБОl HeKol jaKol уши
сн:а, йрешеран занос, занесеносш, оЙијеносШ. 3. фиг. брз, Halao 
развој gОlађаја, збивања, врiilлоl. 4. вет. врсша болесши йри н:о
јој се болесна живошиња он:реnе и ШеШура. 

вртоглавка ж брљива, вешройирасша, неуравношежена 
женсн:а особа. 

вртоглаво прил. 1. на начин н:оји изазива вршоlлавицу; йре
ше рано брзо: � се вртети, � се смењивати, � напредовати. 2. без
lлаво, луgо. 

вртоглавост, -ости ж особина oHola шшо је вршоlлаво; сшање 
oHola н:оји има врШоlлавицу. 

вртукати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: вршеши (се). 

вртуљак, -љка м 1. а. в.  врШешн:а. б. чиlра, зврн:. в. вишао, 
виiilло. 2. мањи вихор. 3. врiilлоl у реци. 4. зоол. у МН.: pog jegHo
nелијсн:их бичара Trypanosoma н:оји йаразиширају на еришро
цишима и шн:ивима човен:а и gpylux н:ичм,ењан:а, а узрочници су 
шешн:их шройсн:их болесши (у jg.: шан:ав бичар). 

вртуљити се, вртУ-љим се несвр. вршеши се н:ао вршуљан:, 
чиlра. 

вртуш(иц)а ж зоол. в. вршушчица: глистолика �. 

вртутка ж чиlра, зврн:. 

вртуmчица и вртушчица ж зоол. врсша морсн:е шн:ољн:е lли
сшолин:оl изlлеgа са зан:ржљалом љушшуром Teredo navalis, н:о
ја буши gрво броgова и gpylux gрвених lрађевина у мору. 

врћи (се) в. врlнуши (се). 

врћи в. вреnи. 

врћкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: вршеши (се). 

врускав, -а, -о н:оји врусн:а (о храни). 

врускати, -3.м несвр. 1. шумно lрисши, жван:аши gробеnи чвр
сшу храну зубима, јесши шан:о ga се чује н:ан:о се храна gроби и 
н:рцн:а aog зубима. 2. а. gробиши се са н:аран:шерисшичним шу
мом, н:рцн:аши aog зубима (о храни йри жван:ању), хрусн:аШи. б. 
шн:рийаши, йуцн:ешаши aog Holaмa (о cHely и сл.). • � се в. вру
сн:аши (2). 

врутак, -тка м (ми. врУци, ген. врУтака) 1. извор, врело (обич
но у geм. значењу). 2. фиг. оно оgан:ле се нешшо црйе, шшо служи 
н:ао изворщuше, основ нечеlа. 

врућ, врућа, -е (комп. врућИ) 1. н:оји има висон:у шемйерашу
ру, веома шойао, врео; жарн:и: � вода, � ветар. 2. фиг. а. йун шо
. йлине, ycpgaH, срgачан, свесрgан: � жеља, � поздрав, � моли
тва. б. вашрен, сшрасшвен, сшрасшан: � пољубац, � загрљај . в. 
сшрасно йривржен, оgушевљен, веома ogaH: � пријатељ, � заго
ворник. г. веома заиншересован, заlрејан за н:уйовину нечеlа: � 
купац, � J'rIymтерија. д. н:оји је йлахе, бујне нарави, йлах, йлахо
виш, бу јан , необузgан, Halao: � момче; � нарав. ђ.  јан:, жесшон:, 
силан: вруће батине, � шамар, � бој . 3. ваљан, gобар: � помоћ. 
4. свеж, сн:орашњи, нов: � новост, � траг. 5. (у им. служби, само 
одр.) ж а. (врућа) ран:ија н:увана с MegoM или шеnером, н:оја се 
йије ШоЙЛа. б. јан: уgарац йо шелу или лuцу, јан: шамар, nушн:а. 
• - линија 1) брза веза (шелефонсн:а, шелеlрафсн:а) н:оја се усйо-
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сшавља из.међу gржавника gвеју зараhених сшрана или gpy'iux 
ушицајних личносши ga би се сйречио сукоб веhих раз.мера. 2) 
шелефонска линија за раз'iоворе ЙОРНО'iрафСКО'i, секси саgржаја. 
- роба жарг. KpageHa роба коју ваља брзо ЙроgаШи. � тема акшу
елна Ше.ма, оно о че.му се MHO'iO 'iовори. - новац новац који сшоји 
на расйола'iању за брзо ула'iање у неки йосао, ЙоgухваШ. 

врућац, -ћца м 1. незамрзнушо, незалеђено .месШо у реци или 
језеру, веgрац. 2. вашра, жар (у фи'i. с.мислу). 

вруће и вруће прил. (комп. врућё и вруће) 1. вео.ма, йреше
рано ШоЙЛо. - Напољу је постало вруће. 2. фиг. а. сшрасшвено, 
вашрено: --: волети, � пољубити, � загрлити, � заинтересован. б. 
свесрgно, YCpgHO: � молити, � подржати нечији предмет. в. ва
љано, својски: � се трудити. Г. ойасно, рuзично; нез'iоgно. - Би
ће вруће. . � му је под ногама каже се Kag је неко у оЙасносШи. 

врућина ж 1. висока Ше.мЙераШура, јака за'iрејаносш aйl.мoc
ферско'i вазgуха (og сунца); же'iа, врелина; велика шойлоша уой
шШе. 2. (у прил. служби) йрешерано шойло, вруhе: - Врућина 
ми је. . пасја - велика, несносна вруhина, же'iа. петровске вру
ћине велике вруhине о ПеШровgану. 

врућинчина и врућинштина ж ay'i.м. и Йеј. og вруhина. 

врућица ж 1. мед. нар. висока шелесна Ше.мЙераШура; болесш 
apaheHa високо.м Шелесно.м Ше.мЙераШуро.м и 'iрозницо.м. 2. фиг. 
јак занос, велики йолеш, оgушевљење. 

врућичав, -а, -о (врућичан, -чна, -о) 1. који йошиче og вруhи
це, који је изазван вруhицо.м: � ватра, � грозница. 2. који u.мa 
вруhицу: � болесник 

врућиштина и врућиштина ж ay'i.м. и Йеј. og вруhица. 

вруштати, -штим неевр. в. врускаши (1). 
врх и врх, врха м (мн. врхови) 1. а. највиша шачка, најви

ши, најисшакнушији geo брgа или йланине, вис: планински вр
хови. б. уойшше највиши, најисшакнушији geo HeKo'i објекша: � 
јеле, � куће, � ормана. 2. геом. шачка висине HajygaљeHuja og 
йравца или равни основе: � троугла, � пирамиде, � купе. 3. крај
њи, најисшакнушији geo нече'iа, шањи, ужи шuљасши или сло
боgнији, оgвојенији крај нече'iа, вршак, шиљак: � прста, � носа, 
� оловке, � кишобрана, � ножа, � игле. 4. а. йочешни 'ioPнJU, ви
ши geo или крај, 'iраница: � улице, � њиве, � вароmи, � ступца, 
� стране. б. йрви, apegНJU реgови колоне, йоворке, .масе у йокре
шу и сл., чело. в. йочасно .месШо за сШоло.м, йрочеље, чело. 5. 
(обично у мн.) йрви, највиши йоложај или слој у gрушшву, gpy
шшвеној хијерархији; најисшакнушији йреgсшавник, OgH. apeg
сшавници, Руковоgеhе личносши, йрваци: стајати на врху државе, 
партијски �, врхови војске. 6. највиши gо.меш, врхунац, кулми
нација: уздићи се до највишег врха. • састанак на ВРХУ сасшанак 
највиших йреgсшавника (gржава, власШи). изаћи (попети се) на 
- главе (некоме) gоgијаши, gојаgиши (неко.ме). 

врх (кад је наглашено: врх) предл. (с ген.) 1. а. на 'ioPНJoj йо
вршини, OgH. на 'iopнJY йовршину, наврх, на: попети се � плани
не. б. изнаg, йоврх; више: � њива, � гроба, � лакта. в. йреко, йо
врх, са сйољашне сшране: обући капут � кошуље. 2. изнаg (йо 
вреgносши, значају, paH'iy и сл.): бог � свих богова. 3. ocu.м, йо
peg, уз: � свега тога. 

врхње е рег. в. Йавлака. 

врховит, -а, -о који u.мa више врхова, бо'iаш вpxoвu.мa: � пла
нина. 

врховни, -а, -о који је на врху хијерархије, највиши йо ран
'iy, 'iлавни; висок, виши, највиши, најисшакнушији: � командант, 
� поглавар, � надзор; � слој. 

врховник м арх. или Ир. који и.ма врховну власш, йо'iлавар, 
сШарешина. 

врховништво е арх. или нр. врховна влас ш; врховни op'iaH вла
сШи. 

врхом прил. (уз речи: пун, напунити и сл.) go врха, увршено, 
cacвu.м: � пун, � напунити. 

врхунац, -нца м 1. највиши gо.меш, највиши сшейен, највеhа 
.мера, кулминација: � славе, � моћи, дОСТИћи �, бити на врхун
цу моћи. 2. в. врх (1). 

врхунити, врх)Тнйм неевр. 1. биши, налазиши се на врхунцу; 
gосшuзаши врхунац, кулминацију, кулминираши; исшицаши се 

uзнаg осшалих сШвари. 2. (и евр.) йоказ(ив)аши воgораван, хори
зоншалан йоложај (о либели, OgH. Mexypuhy у cpegUHU либеле). 

врхунски, -а, -о који caaga у најбоље, најисшакнушије, који 
је .међу најбољu.ма, .међу Йpвu.мa; највиши йо gо.меШу, йО вреgно
сши: � спортиста, � спорт, � вредност. 

врхунски прил. go врхунца, go највеhе .мере, на најбољи .на
чин, савре.мено: � оспособљен, � издиференциран. 

врхушка ж пеј. најоgабранији, најисшакнушији слој љуgи у 
gрушшву: аристократска �, партијска �. 

врц УЗВ. оном. 1. за означавање или ойонашање изненаgно'i, 
на'iло'i йокреша или pagНJe. 2. за означавање врцкања, врgања, 
избе'iавања ошвореноi изјашњавања. 

врца ж разг. живахна, врцкасша женска особа. 

врцав, -а, -о 1. који врца: � гејзир. 2. фиг. gуховиш, ошшроу
.ман, блисшав, искричав: � дух, � хумор. 

врцаво ПРИЛ. 1. брзu.м ЙокреШu.ма. 2. искричаво; фиг. gухови-
шо, ошШроу.мно. 

врца.ј м йрсак, йрскање: � искре, � врела. 
врцалица ж в. врцаљка. 

врцаљка ж ценшрифуiална сйрава, .машина за оgвајање .ме
ga og вошшине, .масла og .млека и сл., ценШрифу'iа. 

врцати, -ам неевр. 1. а. снажно избијаши, искакаши, изле
шаши, брUЗiаши, йрскаши (о искрама, KaЙu.мa, Шанкu.м .млазе
вu.мa шечносши и сл.). б. свейlлуцаши, блескаши, свейlлуцаво се 
оgбијаШи. в. брзо йаgаши, Йро.мицаШи, сийаши (о йахуљицама, 
лишhу и сл.). г. фиг. сийаши gосешке, брзо, живо iовориШи. 2. в. 
врцкаши (1): � главом, � стражњицом (стражњицу). 3. бацаши, 
сийаши, uзбациваши (искре, кайље и сл.). 4. изgвајаши (Meg, .ма
сло и сл.) aoMohy врцаљке, ценшрифуiалне сЙраве. _ � се разг. uз
воgиши брзе, хишре йокреше, .мицаШи се брзо шамо-амо; баца
каши се, шрзаши се; врцкаши се. 

врцка ж в. врца. 

врцкав, -а, -о в. врцкасШ. 

врцкаво ПрИЛ. 1. врцкајуhи, 'iийко, окрешно: � ходати. 2. gy
ховишо: � испричати виц. 

врцкавост, -ости ж особина oHo'ia који је врцкав, oHoia шшо 
је врцкаво. 

врцкалица ж она која се врцка, врцкасша женска особа. 

врцкаст, -а, -о који се врцка (йри xogy, крешању); iибак, жив; 
вео.ма йокрешан: � девојка, врцкасте кретње, врцкасте очи. 

врцкати, -ам неевр. 1. (нечим) брзо, хишро йокрешаши, .мица
ши шамо-амо (неки geo шела): � репом, � стражњицом. 2. у ge.м. 
значењу: врцаши (1). _ - се иЗ6ијаши Шело.м, обично у сшруку, 
зagњu.м gело.м шела или paмeHu.мa, uзвоgиши сишне, хишре или 
кокешне, кицошке йокреше, обично йри xogy. 

врцнути, -нём евр. 1. на'iло избиши, бризнуши (о искрама, 
сиШнu.м чесшицама, каЙЉицама). 2. учиниши, извесши брз, на
'iao йокреш, брзо йокренуши неки geo шела: � репом. _ � се 1. 
на'iло се йокренуши, учиниш и хишар, Ha'iao йокреш, шр'iнуши се. 
2. на'iлО, изненаgа скренуши, Йро.мениШи йравац крешања: � се 
улево. 

.. 

врч, врча м (инетр. врчем; ми. врчеви) cyg за шечносш (обич
но зе.мљани) йри врху сужен и са gршко.м: - за вино. 

врчасто ПРИЛ. као врч, у облику врча: � удубљен. 
врчати, -чйм неевр. 1. а. оgаваши нарочиши 'iлас "вр" йоказу

jyhu узбуђење, срџбу, сшрах, фркшаши (о .мачки, йсу и сл.). б. 
йроизвоgиши звук "вр ", зврјаши, зујаши (нЙр. о вреШену). 2. фиг. 
(на некога) љушишо, 'iласно iунђаши (йрошив HeKoia), фрчаши 
(на HeKo'ia). 

врчина ж ay'i.м. и Йеј. og врч. 

врчић, -а и врчић, -ића м ge.м. og врч. 

врша и врша ж йлешени кош og apyha, шибља или .меШал
не жице за ловљене рибе и ракова. 

вршај м 1. в. вршиgба. 2. снойље жиша сложено на iYMHY за 
jegHY вршиgбу. 
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вршак, -шка м (ми. вршци (врткови» 1. ge.м. и хиЙ. og врх; 
врх. 2. фиг. в .  врхунац (1). 

вршалица ж йољойривреgна .машина за вршиgбу жиШа. 

вршаћй, -а, -ё који служи за вршиgбу, који.м се врше: � ма-
тина, � строј. 

вршац, вртца м в. вршак (1): попети се на врх вршца. 

вршењеl с /,л. им. og вр(е)ћи. 

вршење2 с /,л. им. og вршиши (се). 

вршидба ж 1. вршење жиШа. 2. вре.ме Kag се врше жишо: до
годити се о вршидби. 

вршидбенй, -а, -а који се OgHOCU на вршиgбу: � радови, � ма
тина. 

вршика ж нар. и рег. врх, вршак (јајеша, биљке, крошње и gp.). 

вршилац!, -иоца м (ген. ми. -илаца) онај који врши неки йо
сао, pag; онај који сйровоgи нешшо у gело, извршилац: � радње, 
� власти, � закона, � налога власти. • - дужности адм. онај који 
је Йривре.мено оgређен ga врши gужносш уйравишеља, руково
gиоца у некој усшанови или йреgузеhу: � дужности директора. 

вршилац2, -иоца м онај који врше жиШо. 

вршитељ м в.  вршилацl. 

вршити, вf>тйм несвр. 1. чиниши, обављаши, извршаваши 
(неку раgњу, йосао): � попис, � притисак, � претрес, � злочине. 
2. сйровоgиши у gело, биши носилац, йреgсшавник, извршилац 
нече;;а: � закон, � власт, � правду . •  ,.., се осшвариваши се, зби
ваши се, gо;;ађаши се (нйр. о хе.мијским реакцијама). · - дужност 
(некога, нечега) адм. званично обављаши йослове везане за неки 
йоложај, али без оg;;оварајуhе;; звања; Йривре.мено замењиваши: 
� дужност директора, � дужност деловође. - улогу осшвариваши 
нешшо, биши og неко;; значаја: � важну улогу у неком покрету. 

вршић, -а и вршйћ, -ића м geM. и хиЙ. og врх. 

вршка и вршкаl ж в. вршак (1): � јеле, � гране, � стабљике. 
вршка и вршка2 ж в. врша. 

вршкара ж куйасшо ойлешена кошница og йрућа Йре.мазана 
блаШо.м. 

вршком прил. go врха, колико ;;og .може ga сшане, врхо.м: � 
натоварен, � пун. 

вршљати, -ам несвр. 1. Йре.меШаШи, йрешураши, сшвараши 
Hepeg: � по соби, � по столу, � по документима. 2. ићи шамо
амо, .моШаШи се, .муваши се, шу.мараши, шврљаШи. 3. фиг. pagu
ши, йосшуйаши, уйрављаши самовољно и неоg;;оворно; влаgаши 
се HaмeйlJЬивo, чиниш и насиља. 

вршнй, -а, -а који је на врху, који се OgHOCU на врх; ;;орњи: � 
део, вршни пупољци. 

вршнйк м исйуйчен ;;возgени или зе.мљани йоклойац aog ко
ји.м се йече хлеб или кува јело; уп. сач (1) . 

вршњак, -ака м 1. онај који је са неким исших ;;ogUHa, рођен 
исше ;;ogUHe Kag и неко gpy;;u, врсник. 2. а. онај који је неко.ме 
раван, Йарњак. б. фиг. оно шшо је йО својим својсшвима jegHaKo 
нече.м gpy;;oM. 

вршњакиња (вртњака) ж она која је с неким исших ;;ogUHa. 

вршњачкй, -а, -а који се OgHOCU на вршњаке и вршњакиње. 

врmчић, -а и врmчйћ, -ића м ge.м. и хиЙ. og врх и вршак. 

вуга (вУга) ж зоол. а. йшица йевачица, селица Oriolus otiolus 
из Йор. Oscines, чији .муж јак има злашножушо йерје, а женка 
зеленкасшожушо (се.м на крилима и рейу, који су црни) и која 
исйушша нарочиши заgах: смрди као �. б. ми. йороgица йшица 
йевачица Oriolidae (Oscines) из pega врайчарки (Passeriformes). 
• златна - в. ву'iа (а). 

вугава ж агр. а. врсша gал.машинске винове лозе црно;; и бе
ло'i 'iрожђа; 'iрожђе ше лозе. б. вино og 'iрожђа ше лозе.

, 
вугић м: ву'iин ЙШиh. 

. вугнути, -нём несвр. йосшајаши влажан, увлачиши у себе 
вла'iу, влажиши (нЙр. о зиgовима, соли и gp.). 

ву ја, -ё и вујо, -а и -ё м хиЙ. og вук; уп. вујо. 
Вук м астр. сазвежђе јужно'i неба, зайаgно og ШкорЙиона. 

вук м (вок. вУче; мн. вукови (вУци), ген. вукова и вукава, дат. 

вуковима и bY-Ковима (вуцима), ак. вукове) 1. а. ЗООЛ. врсша си
сара .месожgера, крвожеgна звер Canis lupus из Йор. йаса (Са
nidae). б. вучје крзно; бунgа og вучје'i крзна. 2. фиг. а. храбар, og
важан и искусан, йрекаљен борац,јунак,јуначина: горски вукови. 
б. вреgна и снажна, енер'iична особа. в. окрушан човек, насил
ник, ширанин, звер-човек. · морски - искусан и неусшрашив, 
оgважан Йо.морац. вуци те појели (изели) каже се у клешви уйу
ћеној сШоци. гладан као - врло /,лаgан. - длаку меља, а ћуд никада 
(никако) каже се за оно;; који не .мења своју apupogy, нарав (обич
но рђаву). дати вуку да чува (пасе) козлиће, поставити вука за па
стира йовериши, gаши 'iра.мзиву човеку ga уйравља нечим. живом 
се вуку реп не мери ойасно је найаgаши, изазиваши HeKo'ia gOK је 
.моћан. и вуци сити (и - сит) и овце на броју каже се Kag се ygecu, 
Kag се йосши'iне сЙоразу.м ga сви буgу заgовољни. крсти вука а - у 
гору каже се за OHo'ia Ko'ia не вреgи савешоваши јер њи.ме уйра
вљају рђави инсШинкШи. ми о вуку а - на врата каже се Kag неко 
уђе уйраво у шренушку Kag се о ње.му 'iовори. (по)вика на вука а ли
сице месо једу каже се Kag се кривица не баца на йраво'iа крив
ца. појео (изјео) - магарца (магаре) каже се Kag се зашашка и йро
ђе без йослеgица нека нейријашна сшвар (обично сканgал). по 
поруци вуци месо не једу најбоље је сам ураgиши свој йосао, а не 
очекиваши ga ШО неко gpy'iu ypagu. терао (гонио) лисицу (зеца), па 
истерао вука каже се Kaga неко, у жељи ga уклони неко .мање зло, 
изазове још веће. 

вукљати, -ам несвр. експр. 1. вући или носиши нешйlо шешко, 
с .муко.м: � грање, � воду, � децу. 2. вући, йовлачиши, йошеза
ши: � некога за косу. 

вуковац!, -авца м 1. ист. йрисшалица језичке рефор.ме Вука 
Караџића. 2. носилац gийло.ме "Вук Караџић ", која се gaje og
личним ученицима за изванреgан усЙех. 

вуковац2, -авца м ЗООЛ. вРСШа .морске рибе шврgойерке Serra
nus scriba из Йор. Pereidae. 

вуковскй, -а, -а који је у gyxy језичке рефор.ме Вука Сшефа
новића Караџића: својсшвен Вуку Караџићу: � стил, � логика, 
� постојаност у раду. 

вукодлак м 1. а. празн . .мрШвац који, йО HapogHoM веровању, 
излази ноћу из 'iроба, сише JЬygUMa крв и чини и.м gpy'ia зла, 
вамЙир. б. фиг. крволочан човек; крвойија, .мучиШељ. 2. ЗООЛ. вр
сша .морске рибе Lophius piscatorius, .морски ђаво, 'iрgобина. 

вукодлачина ж (м) (ми. ж) ayw. и Йеј. og вукоgлак. 

вукодлачити се, -йм се несвр. празн. [гл. им. вукодлачёње с] 
йосшајаши вукоgлак, вамйириши се. 

вукодлачица ж празн. жена вукоgлак, вамЙирица. 

вукодлачкй, -а, -а који се OgHOCU на вукоgлаке, који йрийа
ga вукоgлаци.ма, својсшвен вукоgлаци.ма: � коло, вукодлачки 
зуби. 

вукојебина ж жарг. пеј . забачен крај, забачено .месШо. 

. вукоједина ж 1 . .месо og живошиње коју је заклао вук. 2. мед. 

нар. ранице на кожи које изазива шуберкулоза коже и сл. lupus 
vulgaris. 

вуколик, -а, -о који је налик на вука, који је као у вука: � 
глава. 

вулва ж лат. анат. сйољни geo женско'i йолно'i op'iaHa, сшиgни
ца, vulva. 

вулгаран и вулгаран, -рна, -о лат. 1. а. йросшачки, нейри
.cйlojaH, 'iруб: � сцена, � израз, � реч. б. йросш, HeвacйийlaH, нео
g;;ojeH: � тип, � човек 2. а. (одр.) ЛИНГВ. apocйloHapogHU, HapogHU, 
йучки: вулгарни италијански (латински) језик б. обичан, jegHo
сшаван, йросш: � ретење, � метод. в. фил. и пол. који йрешерује 
у уйрошhавању, сувише уйрошhено схваћен, ненаучно уйрошhен: 
� економија, .� материјализам, � материјалиста. 

вулгаризам, -зма м а. ЛИНГВ . 'iруба, йросшачка реч или израз 
у језику. б .. йросшаклук, нейрисшојносш уоЙшШе. 

вулгаризатор м онај који вул'iаризује, йрешерано и ненауч
но уйрошhава научне йосшавке и Йој.мове. 
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вулгаризаторск:И:, -3., -о који се OgHOCU на вулiаризашоре, 
својсшвен вулiаризаШорu.м,а: � поступак, � схватање. 

вулгаризација ж йрешерано и iрубо уйрошћавање, aojegHo
сшавЈЬивање неке науке или научних йосшавки, йојмова pagu 
навоgне йойуларизације науке. 

вулгаризовати, -зујём (вулгариз:Ирати, -изирам) евр. и неевр. 
а. (у )чиниши вулiарнu.м" ЙросШu.м" ЙросШачкu.м" баналнu.м" уни
зиши, унижаваши вреgносш нечему: � музику, � ствари, � стил. 
б. йрешерано и iрубо уйросшиши, уйрошћаваши науку, ogH. на
учне йосшавке, йојмове pagu навоgне йойуларизације науке: � 
науку, � материјализам, � неку теорију. 

вулгарно и вулгарно прил. 1. на вулiаран начин, йросшач
ки, нейрисшојно: � се изражавати. 2. йросшонароgно, HapogcKU: 
� називати нешто. 

вулгарност, -ости ж својсшво, особина oHoia који је вулiаран, 
oHoia шшо је вулiарно; вулiаран йосшуйак, ЙросШаклук. 

Вулгата ж лат. лашински йревоg Библије (gело Свешоi Јерони
ма), који је йрихваћен као службени шексш у кашоличкој цркви. 

Вулкан, -ана м мит. боi вашре и ковачке вешшине KOg сша
рих PuмљaHa. 

вулкан, -ана м лат. 1. узвишење, обично куйасшоi облика, са 
левкасШu.м, ошвором (крашером), кроз који из унушрашњосши 
ЗеМЈЬе избијају (или су HeKag избијали) лава, iасови и йейео; 
ошвор, крашер на шоме узвишењу. 2. фиг. а. разорна, рушилач
ка cHaia. б. вашреносш, жесшина, необузgаносш. в. вашрена, 
необузgана, силовиша особа; насилник. г. силовиш, вашрен ЈЬу
бавник. • живи (активни) - вулкан који је још у gејсшву (сшално 
или Йовремено). угашени (мртви) - некаgашњи вулкан који више 
не gејсШвује. 

вулканизам, -зма м геол. а. скуй вулканских йојава и йроме
не које оне изазивају на Земљиној кори. б. научна шеорија која 
се бави шим йојавама и која йрийисује вулканима apecygaH 
ушицај на сшварање Земљине коре. 

вулканизација ж а. хем. йрерађивање сировоi каучука у iYMY 
заiревањем и gоgавањем сумйора или сумйорних jegUНJeНJa. б. кр
йЈьење ошшећених, йоцейаних iYMeHUx йреgмеша шим ЙосШуЙком. 
в. йрерађивање йайира у машерију која у инgусшрији замењује ко
жу и каучук. г. обраgа gрвеша ga би се сачувало og ШРУЈЬења. 

вулканизер, -ера м занаiJlлија који се бави вулканизирањем. 

вулканизерск:И:, -3., -о који се OgHocu на вулканизере и вул
канизацију: � радионица, � занат. 

вулканизирати, -Из:И:р3.м и вулканизовати, -зујём евр. и не
евр. (из)вршиши вулканизацију: � каучук, � гуму. 

вулканичан, -чна, -о и вулканичк:И:, -3., -о в. вУлю'iнскЙ. 

вулканск:И:, -3., -61. који се OgHoCU на вулкане, који apuaaga 
вулкану, који йошиче из вулкана; који обилује вулканu.м,а: � пе
пео, � кратер, � стена; � предео. 2. фиг. а. бу јан, необузgан, си
ловиш, вашрен, сшрасшвен: � нарав, � темпераменат. б. који је 
као вулкан, силан, жесшок: � снага. в. йоgложан великим йоли
Шичкu.м, ЙоШресu.м,а; йун йрешње, ойасан: � тло (Европе), � ко
лонијално питање. 

вулкански прил. као вулкан, жесшоко, силовишо: � прова
лити, � покуљати. 

вуна ж (ми. 0) 1. iусша мекана gлака која расше на кожи не
ких живошиња, обично овце, руно; влакно gобијено og овчијеi и 
gp. руна; йреgиво og шоiа влакна: овчија �, гребена �, чешљана 
�. 2. меке gлачице на семењу неких БUJbака: биљна �, памучна 
�. 3. машерија слична вуни (1) која се gобија xeMиjcKu.м, йушем 
из gрвеша или сшакла: вештачка �, челична �. · дрвена - шан
ке, узане и gуiачке шраке og gрвеша, које се уйошреБЈЬавају йри 
Йаковању. стаклена - шанке сшаклене ниши које се уйошреБЈЬа
вају за шойлошну и звучну изолацију. - кићо!, - бато! разг. сшрах, 
йрйа, зорШ. туђа овца има више вуне увек нам се чини ga gpyiu 
fШа више, ga је боiаШији. 

вунар м а. онај који йрерађује вуну. б. шрiовац вуном. 

вунара ж а. рagионица или фабрика за apepagy вуне, фабри
ка вунених Шканина. б. йроgавница вуне. 

вунарск:И: и вунарск:И:, -3., -о који се OgHOCU на вунаре и ву
нарсшво: � комбинат, � четка. 

вунарство е apepaga вунекао врсша раgиносши, занаша или 
као ipaHa шексшилне инgусШрије. 

вунаст, -а, -о а. који је као вуна, сличан вуни, руну (мекан, 
расшресиш као вуна и сл.): � коса, вунасте обрве, � облак. б. који 
је обрасшао, йокривен gлакама; МаЈЬав, рушав: � реп веверице; 
вунасте груди. в. gлакав, чуйав: вунасте панталоне, � кабани
ца, � шубара, вунасти штоф, вунасти ћилим. 

вунасто прил. као вуна, слично вуни: � мек, � растресит. 
вунат и вунат, -а, -о 1. који обилује вуном; који је обрасшао 

вуном. 2. в. вунасШ. 

вунен и вунен, -а, -о 1. који је og вуне; исйуњен вуном: вуне
ни mтоф, � марама; � јастук. 2. в. вунасш: � брада, � коса. 

вуни ца и вуница ж 1. geм. и хиЙ. og вуна. 2. (вуница) ж ву
нено йреgиво за йлешење и везење, обично фабричке израgе. 

вуновлачар, -ара м онај који влачи вуну, који pagu у вуно
влачари (1). 

вуновлачара ж 1. раgионица за влачење вуне. 2. сйрава за 
влачење вуне. 

вући (вући), bY-Чём (3. л. ми. вУку; импф. вУцЩ3.х; р. пр. вукао, 
вУкла; трп. вУчен, -а) неевр. 1. а. ухвашивши (обично руком) заше
заши и йривлачиши себи савлађујући силу ошйора: � конопац, 
� удицу, � мрежу. б. чиниши ga се неко или нешшо йриближа
ва к нечему, йривлачиши, gеловаши йривлачећи (о Земљи, OgH. 
Земљиној Шежи). в. фиг. йривлачиши, Йрu.м,амЈЬиваШи, мами
ши. - Вуче га љубав према родном крају. г. (на нешто) фиг. ше
жиши, наiињаши нечему, u.м,аШи извесне особине нечеiа: � на 
бурлеску, � на гротеску. 2. а. йомераши (HeKoia, нешшо) йовла
чећи и не оgижући og iJlла, йовршине; шеiлиши зайрежна кола 
(о марви); возиши шеiлећи за собом: � (некога, нешто) по пато
су, � плашт за собом, � тело, � ланце; � кола, � лађу, � чамац. 
б. gржећи HeKoia за руку или geo ogehe йриСUJbаваши ia на кре
шање: � за руку, � за рукав. в. воgиши на силу, йрошив своје во
ЈЬе; iониши, шераши: � некога у затвор, � народ у ропство. г. 
йреiониши на шоварној живошињи, OgH. йревозиши на зайре
жнu.м, колu.м,а: � топове, � сено, � ђубре, � шљунак. д. (обично 
у емоционалнијем говору или с пеј. призвуком) носиши са со
бом или на себи нешшо шешко, шеiлиши: � пуну торбу, � дете у 
наручју, � књиге, � нарамак дрва, � муницију на плећима. ђ.  
оgвлачиши својом cHaioM, оgносиши са собом (нЙр. о воgи, воgе
ној бу јици). е. iрабиши и оgносиши, OgH. оgвозиши за себе, оgвла
чиши: � брашно, � шећер. ж. йримаши, gобијаши; uзвлачиши не
ку машеријалну, новчану корисш: � плату, � кирију, � корист, 
� ренту. 3. а. извлачиши, ваgиши; чуйаши: � мач из корица, � 
ексер из дрвета, � зуб, � трн из ноге. б. йосуgом извлачиши, 
црйсши: � воду из бунара. в. увлачиши у себе, усисаваши; сиса
ши, црйсшu и йиши шечносш из нечеiа, йиши алкохолно йиће: 
� хранљиве материје из земље (о биљци, корену биљке), � ди
мове (при пymењу), � вино (натегом из бурета); добро � (нпр. 
вино). г. u.м,аШи сйособносiJl, моћ усисавања, u.м,аШи gобру ва
зgушну сшрују: добро � (о димњаку). д. безл. наiло сшрујаши (о 
вазgушној сшруји), gуваШи. - Затвори врата, вуче (промаја). 4. 
а. йовлачиши чu.м,е осшавЈЬајући виgЈЬив шраi, обележаваши, 
цршаши: � црту, � тангенту, � границе. б. фиг:· u.м,аШи као на
слеђену особину, наслеђиваши: � добру нарав (од оца). в. фиг. 
u.м,аШи за йослеgицу, йовлачиши, gоносиши: � казну; крв вуче 
крв. 5. (и евр.) а. мицаши, йомаћи, йомериши, йомераши (фиiу
ру у шаху или у некој gpyioj uipu): � топа, � ловца, � белу фигу
ру. б. извлачиши, извући оgабирајући између нечеiа (у uipu на 
срећу и сл.): � лоз, � лутрију, � коцку. 6. раgиши шешке йосло
ве без ogMopa, риншаши, gиринчиши, изgираши, ШеiлиШи. 7. 
ошезаши, развлачиши, оgуiовлачиши: � неки посао (годину да
на), � парницу . •  � се 1. чуйаши или йошезаши себе, OgH. geo 
власшишоi шела: � се за косу. 2. уз. повр. а. међусобно се чуйаши, 
йошезаши; рваши се, носиши се, бориши се: � се за кике. б. сва
ђаши се, йрейираши се, apeioHuzuu се; нашезаши се: � се по но
винама (са неким), � се по судовима. 3. а. крешаши се сйоро не 
оgижући се og iJlла, og йовршине, йузаши, йлазиши, миле
Ши(нЙр. о корњачи, змији): � се по поду као змија. б. крешашu 
се шешко, с муком; крешаши се шромо, сйоро: � се на пијац(у), 
једва ce �. Колона се вуче. Прамен магле се вуче. в. йаgаши на 
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Шло и йовлачиши се иза oHo'ia 1Соји се 1Среће. - Вуче му се огртач 
(сабља) по земљи. г. йружаши се, йрошезаши се, йросшираши се 
у gужину (нЙр. о йушу, ЙЛанинс1СО.м ланцу и сл.). 4. (обично у 
емоционалнијем говору и с пеј. призвуком) а. Шу.мараШи, С1Си
шаши; оgлазиши, биваши шамо 'ige не шреба, с.муцаШи се, вуца
раши се: � се по крчмама, � се по полицији, � се по свету. б. (с 
неким) живеши у неgойушшенuм, неgозвОЈЬенuм, неgоличнuм 
ЈЬубавнuм ogHocuмa: � се с љубавницима. в. (обично у имп.) og
лазиши, 'iубиши се, шорњаши се. - Вуци се из куће. г. налазиши 
се шамо 'ige не шреба; йовлачиши се, ићи og РУ1Се go РУ1Се (о apeg
.меШима) - Књиге му се вуку свуд по кући. Тај се документ вукао 
од једног до другог. 5. а. ошезаши се, оgу'iовлачиши се; шрајаши су
више gу'iо(нЙр. о йарници, сйору, не1СО.м обичају). б. живеши, gy
раШи. · вуче га срце, жеља (за нечим, нечему) ја1СО, сшрасно же
ли (нешШо). - порекло (корене и сл.) воgиши йоре1СЛО, ЙоШицаШи. 
вуче га земља сшар је и изне.мо'iао, ближи .му се с.мрШ. вуче га ср
це (жеља) за нечим (нечему) ја1СО жуgи, чезне за нечuм. - батине 
(шамаре и сл.) gобијаши башине, биши башинан, шамаран. - бо
лест боловаши gy'io. - кестење из ватре (за некога) изла'iаши се ше
Ш1Соћама и нейријашносшима ga би се шиме gpy'iu 1СорисШио. - на 
своју страну (себи) раgиши за себе, 'iлеgаши свој инШерес. - ногу за 
ногом (- ноге) Шро.мо, шеш1СО ићи. - паралелу, успоредбу (између 
нечега) уЙоређиваШи. - за језик (некога) навоgиши He1Co'ia ga 1Саже 
оно шшо не жели. - (некога) за нос вараши, завараваши (He1Co'ia). 
- се клипка (с неким) Ша1С.мичиШи се у снази; йре'iањаши се, Hag
.муgриваШи се. 

вуцара ж (м) (ми. ж) пеј. С1Сишница, йробисвеш, ЙроШува. 

вуцарати (се), -ам (се) (вУцарити (се), -ЙМ (се» несвр. у Йеј. 
значењу: вући (се): � књиге са собом, � дете, � некога по суду; � 

се по кафанама, � се са ожењеним човеком. 

вуцати (се), вуцам (се) несвр. (обично у пеј. значењу) вући 
(се), вуцараши (се). 

вуцибатина и вуцибатина ж (м) (ми. ж) (вок -но) пеј. ХУЈЬа, 
ниШ1Сов, йройалица; йробисвеш, ЙроШува. 

вУча ж 1. вучење, шеIтьење (шереша, возила); йреношење, OgH. 
йре'iоњење (на шоварној живошињи): коњ за вучу, � авиона; � 

дрва, сточна �, електрична �. 2. риб. йовлачна .мрежа за gубин
С1Си риболов, 1Соју вуче .моШорни чамац или броg. 

вУчар м .моШорни чамац или броg 1Соји вуче .мрежу за рибо
лов, вучу. 

вУчаран, -рна, -о йун вУ1Сова; ойасан: � ноћ, � време. 

вучарити, в)тчарйм иесвр. вући .мрежу у gубинс1СО.м риболову. 

вУчарскй и вУчарскй, -а, -о в. вучаран. 

вУчац, -чца м 1. мед. иар. в. 'iaH'ipeHa. 2. бот. жива o'ipaga Lyci
иm halimifolium. 

вУче, -ета с (супл. ми. вУчићи м; зб. им. вУчад ж) .млаgунче вУ1Са; 
.млаg ву1С. 

вУчетина ж 1. а. вучја 1Сожа, вучје 1СрЗНО. б. 1Сабаница, бун-
ga og вучје'i 1Срзна. в. 1Сайа og вучје'i 1Срзна. 2. вучје .месо. 

вУчика ж бот. в. луЙина. 

вУчина 1. ж (м) (ми. ж) ayIм. и Йеј. og ву1С. 2. ж в. вучешина (1). 

вУчитрн м бот. в. 'iлаgиш. 

вУчић, -а и вУчйћ, -ића м 1. geM. и хиЙ. og ву1С; .млаgунче ву-
1Са; .млаg ву1С. 2. фиг. а. gивЈЬачан, ЙР1Сосан gеча1С. б. ист. в. ву1СО
вацl (1). 3. 300Л. врсша 'iраБЈЬиве .мОРС1Се рибе Paracentropristis 
(Centropristis) hepatus из Йор. 'iр'iеча (Serranidae). 4. (обично у 
мн.) зуб У .мало'i gеШеШа. 

вУчићевац, -ёвца м ист. йрисшалица То.ме Вучића Периши
ћа, 1Соји се борио йрошив аЙсолуШиз.ма 1Снеза Милоша у Србији. 

вУчица ж 1. жеН1Са вУ1Са. 2. фиг. а. снажна, зgрава и енер'iична, 
борбена жеНС1Са особа. б. не.милосрgна, 01Срушна жеНС1Са особа. 

вУчјак м врсша овчарс1СО'i йса више'i расша и снажно'i, gy'io'i 
шела (1Соји је йО из'iлеgу сличан ву1СУ) . 

вУчјака ж бот. в. gивЈЬа 1Сафа (aog 1Сафа). 

вУчјачкй, -а, -о 1Соји се OgHOCU на вучја1Се, 1Соји је 1Сао у вучја-
1Са: вучјачки зуби. 

вУчјй и вУчјй (вУчијЙ и вУчијЙ), -а, -ё 1. 1Соји се ogHOCU на ву-
1Са, на вУ1Сове (1Соји apuaaga ву1СУ, вY1Coвuмa, 1Соји йошиче og ву-
1Са, 1Соји је 1Сао у вУ1Са и сл.): � траг, � завијање, � крзно, � месо, 
вучји зуби. 2. фиг. суров, зао, свирей, не.милосрgан, 01Срушан; 
сшрашан: � поглед, вучја времена. 3. бат. сасшавни geo имена не-
1Сих биЈЬа1Са: � зеље, � стопа, � боб, � грах итд. • - глад вели1Са 
'iлаg. - јама вој. gубо1СО иС1Сойана слабо ЙО1Сривена јама 1Сао йре
йре1Са йрошив борних 1Сола у раШу. 

вУчкй, -а, -о 1Соји је 1Сао у вУ1Са; не.милосрgан, 01Срушан; зао: � 

скок, � урликање, � напад, � поглед. 

вУчки ПРИЛ. на вучији начин, 1Сао ву1С; не.милосрgно, 01СРУШ
но: � завијати, � напасти. 

вУчнй и вУчнй, -а, -о 1. 1Соји служи за вучу, 1Соји вуче: � сто
ка, � елиса. 2. 1Соји се OgHOCU на вучу: � сила, � отпор, � такса. 



r 
г (Г) с непром. 1. а. лингв. звуч1tи заgњо1tейча1tи ексилозив1tи су

'iлас1tик. б. слово којим се обележава шај СУ'iлас1tик: велико Г, ма
ло г, курзивно i. 2. скраћепица за iogu1ta (Ц, iocaogu1t (Ц и gp. 

га (обично поновљено) узв. а. оном. за йоgражавање, ойопа
шање "iласова пских йшица (iycaKa, iавра1tова, врапа и сл.). б. 
фиг. за йоgражавање йраз1tоi и gyioi разiовора, 1tаклайања, бр
БЈЬања. 

га 1. е1tклишички облик ie1t. и ак. лиЧ1tе заме1tице 3. Л. jg. 
мушкоi и cpegНJei poga "оп", "oпo'�' плашим га се, не волим га. 2. 
разг. илео1tасшиЧ1tО, без з1tачења а. обич1tо у узвич1tим рече1tи
цама у йрешњи, клешви, завешу, за йојачавање исказа и сл. -
Овде га нећеш остати ни часа. Ја га тамо не идем ни мртав. 
Мој ти га Марко побеже. Баш си га претерао. б. са узв. "блаiо" 
и "шешко" (често са речцом "си''). - Благо си га мени. Тешко си 
га њему. в. у ко1tсшрукцијама: ко (боi, враi, ђаво) ia З1tа (би ia 
з1tао и сл.). - Враг би га знао шта ће бити. г. у КО1tсшрукцији са 
речју "шша" (који з1tачи м1tошШво). - Шта га је паса! 

габарден, -ена м (мн. 0) енгл. врсша фи1tе вупепе или йамуч
пе шка1tи1tе са косим apyiaмa за оgела. 

габарденски, -а, -а који је og iабарgе1tа: � одело, � капут. 

габарит м фр. 1. СЙОЈЬ1tе мере (йрве1tсшве1tО висипе) сшамбе
пих и gp. зiраgа у пасе.тьу, iра1tич1tи СЙОЈЬ1tи обрис пеко;; йреgмеша 
(објекша, маши1tе, оруђа, мошор1tоi возила): вертикални �, хори
зонтални �. 2. йройисапи оквир из1tаg Koia ваiо1t пе може биши 
1tашоваре1t (ga би Moiao йроћи кроз t1lу1tел, ucaog мосша и сл.). 

габор м шатр. пеј. врло РУЖ1tа особа, РУiоба, iрgило. 

гаван м пеј. врло боiаш човек, велики боiашаш (йо Гавапу, 
безgуш1tОМ боiашашу и шврgици из пар. apegaНJa). 

гаванка ж пеј. же1tа iава1t, боiашашица; iава1tова же1tа. 

гаванов, -а, -о који apuaaga Шва1tу. • - благо велико боiаШсШво. 

гавански, -а, -а који се og1tOCU па iава1tа, iава1tе, БОiашашки: 
� син, � углед. 

гавански прил. па iава1tски 1tачи1t, као iава1t, БОiашашки: 
живети �. 

гаванство и гаванство с велико боiашсшво; фиг. боiашашка 
безgуш1tосШ. 

гаванче, -ета с iава1tово, iава1tСКО gеШе. 

гавеа м бот. pog зеЈЬасших биљака Symphstum из ф. Boragina
сеае, og чије се врсше S. officinale кореп уйошреБЈЬава у лекарсШву. 

гавијал, -ала м ЗООЛ. врсша крокоgила из И1tgије, u1tgujCKU 
крокоgил Gavialis gangeticus (из йор. Gavialidae), gуiачак go 6 
т, са КЈЬу1tасшо изgуже1tом њушком. 

гавка ж ЗООЛ. врсша иловке са обала северпих мора Somate
ria mollissima из йор. Anatidae. 

гавран м (ми. гавранови и гаврани, ген. гавран6ва, гаврана
ва и гаврана, дат. гаврановима, гаврановима и гавранима) 1. а. 
ЗООЛ. круйпа йшица сша1tарица сјајпо;; црпо;; йерја Corvux corax, 
леши1tар из йор. врапа (Corvidae) са великим КЈЬупом (у пар

·
. 

apegaНJY йшица ЗЛОСЛУШ1tица). б. фиг. йЈЬачкаш, ошимач, ipa
БЈЬивац. 2. црпи коњ, врапац. • црн као - јако црп. откако је -
поцрнео оgвајкagа, оgувек. 

гавранак, -нка м geм. и хиЙ. og iавра1t. 

гавранаст, -а, -о слича1t iавра1tу, црп као iавра1t. 

гавранић и гавранић м geм. и хиЙ. og iавра1t; йшиh iавра1tа. 

гавраница ж 1. же1tка iавра1tа. 2. ЗООЛ. в. врапа (1 б). 

гаврановски, -а, -а а. који је као у iавра1tа, слича1t iавра1tу: 
� КЉУН. б. фиг. злокоба1t, црп, мрача1t: � песма, � глас. 

гаврански, -а, -а који се og1tOCU па iавра1tе, iавра1tовски: � 
крик, � глас. 

гаврански ПрИЛ. као iавра1t; као у iавра1tа: � кричати, � црн. 

гавранче, -ета с geм. и хиЙ. og iавра1t; йшиh iавра1tа. 

гавранчина ж и м ayiм. и Йеј. og iавра1t. 

гавранчић м geм. и хиЙ. og iавра1t. 

гаврањи, -а, -ё који се og1tOCU па iавра1tа, iавра1tе, који йри
aaga iавра1tу, iавра1tима, који йошиче og iавра1tа, iавра1tов: � 
крило, � крв. 

гавун, -а и гавун, -У'на м итал. ЗООЛ. а. pog морских риба ко
шшуњача Atherina из Йор. Atherinidae, олиiа. б. врсша шоiа ро
ga, јесшива морска риба А. hepsetus. 

гавунара и гавунарица ж риб. рибарска мрежа којом се ло-
ве iавУ1tи. 

гавунић м geM. и хиЙ. og iаву1t. 

гавчица ж ЗООЛ. в. iаовица (а). 

гагакати, гагачём несвр. в. iакаШи. 

гагалица и гагалица (гагамија) ж бот. зе.тьасШа биљка Lyco
pus europaeus из ф. Labiateae, која се уйошреБЈЬава у 1tapog1tOM 
лекарсШву. 

гагат, -ата м ГРЧ. МИН. врсша смоласшо црпо;; сјајпо;; yiJba, og 
Koia се израђује 1tакиш, црпи hилибар. 

гагољити и гагољити, -Им несвр. жаiориши, жамориши, ча
вРЈЬаши; брбЈЬаШи. 

гагрица ж 1. ЗООЛ. 1tазив за раз1tе сиш1tе и1tсекше шврgокрил
це и њихове ларве који 1taaagajy месо, кожу, зр1tевЈЬе, gрво и gp. 
а. ларва и1tсекша шврgокрилца Dermestes lardarius из Йор. Der
mestidae, која се храпи сла1tи1tОМ, 1tеушшавЈЬе1tом кожом и сувим 
месом. б. в .  жижак2• 2. (и м) фиг. а. шврgица, шкршица, себич
њак; iраБЈЬивац, iраБЈЬивица. б. закерало, џа1tiризало, iу1tђало; 
сиШ1tичар. 

гагричав, -а, -о 1. ЙУ1t iаiрица, изјеgе1t, изiризе1t og iаrрица, 
жиЖЈЬив: � суво месо, � грашак. 2. фиг. а. шкрш, шврg па пов
цу: � човек б. који закера, iу1tђа, џа1tiризав; сиШ1tичав. 

гагричавост, -ости ж 1. сшање 01toia шшо је iаrричаво, жи
ЖЈЬивосШ. 2. особи1tа 01toia који је iаiричав, цицијашшво, швр
gичлук; џа1tiризавосш; сиШ1tичавосШ. 

гагричити се, -Им се несвр. [гл. ИМ . гагричёње с] йройаgаши 
og iаiрице (пйр. о сувом месу). 

гад м (вок гаде; МИ. гадови) 1. а. пеј . особа која заслужује йре
зир, ocygy или која изазива оgвраш1tосш, iађење (ЙО1tекаg у ша
ли): велики �. б. ХИП. у шейању gешешу. 2. (обично зб.) живоши
ње (og1t. живошиња) које KOg човека изазивају оgвраш1tосш и ra
ђење: iaмag (и1tсекши који живе па човечјем шелу - буве, ваши), 
мишеви, змије и сл. 
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гадан, -дна, -о  а.  који cвoju.м из'iлеgо.м изазива l,ађење, og
врашан, ружан: - девојка, - животиња, - хаљина. б. l,HycaH, йо
кварен, низак; нейошшен: - душа, - поступак. в. врло незl,оgан, 
нейријашан, Heyl,ogaH; шежак, нейовољан: - нарав, - на језику, 
- тип, - човек, - ствар; - ситуација, - положај . г. лош, рђав: -
време, - јесен, - месо, - пут. 

гадарија ж разг. 1. в. l,аgосш (2). 2. з6. l,аgови, l,aguja, жl,agија. 

гадеж ж и м 1. осећај нелаl,оgносши, .муке у сшо.маку и Hagpa
жај на йовраћање, .мучнина, l,ађење: осећати - . 2. з6. а. l,aмag, l,a
gови. б. в. l,aguja (1). 3. нечисшоhа, йрљавшшина: не моћи живе
ти од гадежи. 

гадија ж з6. (ми. 0) 1. пеј. lbygu, особе йрема Koju.мa се осећа 
йрезир и оgврашносш, l,аgови, жl,аgија. 2. l,aмag. 

гадити, -йм несвр. [гл. им. гађење с] 1. (некоме нешто) чини
ши ga се нешшо ol,agu, с.мучи, изазиваши KOg HeKOl,a оgврашносш 
Йре.ма нечему: - некоме јело. б. йрљаши, заl,ађиваши; йоl,ани
ши. в. фиг. срамошиши, црниши; ружиши: - нечију част, - не
чији изглед. _ - се 1. (понекад безл. с лог. субјектом у дат.) а. 
осеhаши .мучнину у желуцу и наgражај, Hal,OH Ha йовраћање: 
се на јело, - се гледајући крв, - се некоме. б. осеhаши .моралну 
оgврашносш, йрезир и l,нушање (Йре.ма неко.ме, нечему): - се на 
лажи, - се нечијих поступака (речи), - се улизица. 2. (некоме) 
изазиваши оgврашносш (KOg HeKOl,a), биши l,agaH, оgврашан (не
ко.ме). - Јело му се гадило. Он ми се гадио. 

гадић, -ића и гадић, -а м geм. и хиЙ. og l,ag (1, 2). 

гадљив, -а, -о 1. који се лако l,agu, ко.ме се лако зl,аgи (на не
шшо): - на длаку у јелу, - на крв. б. који йоказује l,ађење, иза
зван l,ађење.м - израз (на лицу), - гримаса, - презир. 2. који 
изазива l,ађење, .мучнину; l,agaH, оgврашан: - црв, - рана. 

гадљив ац м l,аgљив човек. 

гадљивица ж l,аgљива женска особа. 

гадљиво ПРИЛ. С l,ађењем, осећајући l,ађење, оgврашносш: - се 
мрштити, - одгурнути јело. 

гадљивост, -ости ж особина oHofa који је fаgљив, осећај fађе
ња, оgвраШносШ. 

гадно ПрИЛ. 1. а на l,agaH начин, оgврашно, ружно: - певати, 
- клети, - опсовати, - поступити. б. изазивајуhи l,ађење, .мучни
ну, с осећајем l,ађења, оШужно. - Гадно му је у устима. 2. разг. ја
ко, жесшоко, силно: - се намучити, - се посвађати, - погрешити. 

гадов, -ова м l,agaH, оgврашан човек. 

гадост, -ости ж 1. особина oHofa који је l,agaH, OHOl,a шшо је 
fagHo, оgврашносш: - тираније, - јаве. 2. (обично у ми.) оно шшо 
је l,agHo, l,agHe, ружне. речи, йосшуйци, сшвари, йојаве: причати 
гадости, чинити гадости. 

гадура ж 1. пеј. l,agHa, оgврашна, рђава жена, неваљалица; 
ружна жена. 2 ХИП. у обраhању .мало.м женско.м gешешу, gевој
чици. 

гађалиmте с .месШо l,ge се l,ађа, сШрелишШе. 

гађање с 1. 'iл. UJ'Л. og l,ађаши (се). 2. вој. И спорт. gисцийлина, 
сйорш који Hel,yje нишањење, избацивање йројекшила из оруж
ја на оgређени циљ; насшава нишањења: пешадијско -, бојно -, 
школско -, такмичење у гађању. 

гађати, гађам несвр. а. бацаши нешшо на неки циљ, .меШу; 
. нишаниши и йуцаши у .мешу или неки gpyl,u циљ: - пса, - каме

њем, - непријатеља, - кулу, - из пymке, - дивљач. б. уойшше 
йуцаши из' вашреноl, оружја (не нишанеhи): - у ваздух. в: фиг. 
алуgираши, циљаШи.: знати куд неко гађа. _ - се 1. уз. ПОВр. ба
цаши се узајамно HeKu.м йреg.меШ'u.ма, йуцаши узајамно jegHo на 
gpyl,o: - се каменицама, - се из пушака (топова). 2. а. в. l,ађаши 
(Ја): - каменицама. б. и.маШи навику l,ађаши HeKOl,a, биши 
склон l,ађању. - :Кад се наљути, гађа се чим стигне. 3. (нечим) 
неуко, несшручно или неоgl,оворно уйошребљаваши нешшо, ко
рисшиши нешшо: - се комплиментима, - се параграфима, - се 
речима, - се појмовима, - се новцем. • пушком да гађаш нема 
(некога, неч�га) нема Hul,ge HUKOl,a, ничеl,а. - се падежима шаљ. йо
l,решно уйошребљаваши, .мешаШи йаgеже, йаgежне облике, l,pe
шиши у aofJlegy Йаgежа. 

гађач, -ача м онај који l,ађа; онај који gобро l,ађа, сшрелац, 
нишанџија. 

гађачки, -а, -о који се OgHocu на l,ађаче. 

гађнути, -нем свр. лако, лаl,ано бациши се нечu.м сиШнu.м (на 
HeKofa, на нешшо): - камичком. 

газ м (ми. газови) 1. йлишко .месШо у реци (језеру или .мору) 
l,ge се .може йрећи, йрелазиши l,ажењем, Йешке. 2. а. xog, l,аже
ње; корак, сШуЙај. б. (у инстр.) У Йрил. значењу: l,азеhи, l,ази.ми
це: прећи реку газом. 3. gубина go које броg или gpyl,O йловило 
урони у воgу йри йловиgби. 

газа ж фр. шанка йрозирна .мрежасШа шканина og йамука, 
лана или свиле која се уйошребљава за завоје или израgу жен
ске ogehe (названа йо l,pagy Гази у Еl,ийшу): стерилна -, хидро
филна -, завој од газе, хаљина од газе. 

газан, -зна, -о који се .може йреl,азиши (о воgи и .месШу на воgи). 

газда м (дат. газда; ген. МН. газда) мађ. 1. а. сойсшвеник, вла
сник u.мaњa, раgње, раgионице и сл.: - имања, - радње, сеоски 
-. б. онај који uocegyje велико u.мaњe или новац, БОl,аш, u.мyћaH 
човек, боfаШаш. в. разг. йослоgавац; шеф, сшарешина, focUogap.  
- Газда му је био строг. г.  goMahUH, сшарешина йороgице: - ку
ће. д. власник сшана (у OgHOCY Йре.ма закуйцу), сШаноgавац. 2. 
непром. нар. шишула уз u.мe u.мyhHOl, човека: газда Милан. • - чо
век боl,аш човек. свој - еконо.мски независан, самосшалан човек. 
трули - нар. велики БОl,аШаш. бити - биши l,ocuogap сиШуације. 

газдалук м 1. u.меШак, u.мaњe; боl,аШсШво. 2. вођење goMa
hинсшва, уйрављање u.мaњeм, l,азgовање. 

газдарица ж (вок -це) 1. l,азgина жена. 2. жена l,азgа. а. вла
сница u.мaњa, раgње и сл. б. власница сшана (у OgHOCY йрема за
куйцу), сШаноgавка. в. gо.маhица; l,осйоgарица у кући. 

газдаmки, -а, -о в. l,азgински: - кућа, - девојка. 
газдински и газдински, -а, -о 1. који се OgHOCU на fазgе, бо

l,ашашки: - кућа, - син, - кћи. 2. који се OgHOCU на l,азgинсшво; 
йољойривреgни; еконо.мски, йривреgни: - учвршћивање, - про
падање. 

газдински и газдински ПРИЛ. на l,азgински начин, као l,a
зgа, БОl,ашо, боl,ашашки: - живети. 

газдинство и газдинство с 1. йољойривреgно u.мaњe, gобро 
на ко.ме се обрађује земља, faju сшока или живина, риба и gp.: 
пољопривредно -, индивидуално -, рибље - . 2. а. уйрављање 
u.мaњeм, l,азgовање; еконо.мија: лоше -. б. вођење куће, goMahUH
сШва. 3. йривреgа, йроизвоgња .маШеријалних gобара; йољойри
вреgа: интензивно -, екстензивно -. 

газдити се, -йм се несвр. йосшајаши l,азgа, боl,ашиши се. 

газдић м l,азgински, БОl,ашашки син. 

газдица м geм. og fазgа; .мали l,азgа, l,азgа са .малu.м u.меШко.м. 

газдовати, газдујем несвр. 1. а. сшараши се о u.мaњy, fазgин-
сшву, уйрављаши u.мaњeм, воgиши iaзgинсшво, еконо.мију. б. l,осйо
gариши, уЙрављаШи. 2. живеши као fазgа, fосйоgски, уживаШи. 

гаЗЕша ж ар. 1. ЗООЛ. а. pog вишких брзих аншилойа Gazella из 
Йор. шуйљорожаца (Antilopidae). б. врсша шоl,а poga G. dorcas 
сивкасше боје, која живи у северној Африци. 2. КЊИЖ. лирска йе
с.ма оријеншалноl, йорекла, йрешежно елеl,ично-љубавноl, карак
Шера. • ЗООЛ. обична - в. l,азела (1б). црнорепа - врсша l,азеле G. 
subgutturosa. 

гаЗЕШИН, -а, -о који upuuaga l,азели (1); који је као у fазеле: -
ход. 

газелски, -а, -о који је као у l,азеле, l,азелин: - корак 
газивода ж ЗООЛ. врсша инсекша риличара gужеf вишкоf ше

ла и gyl,ux шанких HOl,y Hydrometra (Gerris) lacustris, који се вр
ло брзо креће йо йовршини воgе, воgена сШеница. 

газилац, -иоца м онај који l,ази; фиг. ширажни, iilлачиШељ. 

газирати,газйрам свр. и несвр. убаци(ва)ши у'i.Тьен-guоксug у 
безалкохолна йића, засишиши, засиhиваши facoM (pagu gобија
ња peCKOl, укуса): газирано пиће. 

газити, -йм Несвр. [гл. им. гажење с] 1, а. непрел. ићи, сшуйа
ши, корачаши, хоgitши: - оштро, - нечујно, - спорим кораком. 
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б. (нешто, кроз нешто, по нечему) йрелазиши ugyhu шан:о ga но
Le не yuagajy у нешшо; ићи, сшуйаши йо йоgлози йрен:ривеној не
н:ом шечном, жишн:ом или расшресишом машеријом: - воду 
(кроз воду), - блато (по блату), - крв, - снег (по снегу). в. (не
што) йрелазиши йешн:е на Lазовuма: - реку. г. непрел. 1) улази
ши, залазиши, сшуйаши у нен:у шечну, жишн:у, LУСШУ и сл. сре
gUHY: - у реку, - у блато, - у шипражје. 2) фиг. улазиши, уйу
шшаши се у нен:и йосао, gелашносш, у нен:о сшање и СЛ.: - у по
литику, - у безакоње, - у рат, - у пропаст. г. непрел. сйушшаши 
се, шонуши, урањаши gofbUМ gелом у Bogy go оgређене gубине (о 
йловном објен:шу); моћи йловиши go оgређене gубине: - дубоко, 
- 60 ст. 2. прел. (нешто, некога) а. сшајаши HOLaмa, сшойалuма 
(на нешшо), сшуйаши йО нечему йришисн:ујуhи, Lњечеhи La; 
ошшеhиваши, н:вариши, уйройашhиваши, OgH. убијаши, саши
раши сшајуhи на нешшо, сшуйајуhи йо нечему: - жртву, - ило
вачу, - грожђе; - орање, - цвеће; - живину, - сиротињу, - све 
пред собом; фиг. - поштење. б. сшајаши нен:оме на HOLY: - један 
другог. г. фиг. 1) н:ињиши, злосшавЈЬаши, Шлачиши, шираниса
ши: - народ, - слабијег. 2) мучиши, мориши (нЙр. о суgбини). д. 
не йошшоваши, н:ршиши; нийоgашшаваши: - задану реч, - за
клетву, - закон, - људска права, - правду. 3. прел. засн:ан:аши 
йарећи се (о йеШлу, йашн:у и сл.): - кокош . •  - се 1. уз. повр. сша
јаши jegaH gpYLOM на HOLY (у Lужви). 2. йариши се (о живини). • 
- земљу нар. биши жив, живеШи. - у крв (у крви) вршиши уби
сшва, злочине, убијаШи. 

газификација ж технол. йрешварање чвРСШОL LopUBa (н:аменоУ; 
yL.тьa, лиLниша, gрвеша) у Lac за LOPUBO, расйлињавање: - лигнита. 

газифицирати, -ФИцИр3.м свр. и несвр. прел. 1. снабgе(ва)ши 
LaCOM за LOPUBO (LacoBogHUМ цeвuмa и gp. ЙосШројењuма). 2. йре
швориши, йрешвараши (чврсшо LOpUBO) у Lac за LOPUBO: - лигнит. 

газиmте с 1. в.  Lаз (1). 2. хоризоншална йовршина сшейени
н:а йо н:ојој се Lази. 3. geo фисн:улшурне сйраве на н:оји се сшаје но
LOM: - на смучкама. 

газни, -3., -о н:оји је найравЈЬен og Lазе: - завој . 
газница ж брод. сн:ала са цифрама на СЙОЈЬашњој сшрани 

броgа за мерење gубине Lажења броgа. 

газогенератор м в. LасоLенераШор. 

газолин, -ина м фр. хем. врсша лаН:ОL бензина, најлан:ше хла
йЈЬива фран:ција бензина, йешролејсн:и еШар. 

газомёр јек. газомјёр м брод. найрава og gBe лешве сйојене 
uog йpaвuм у'iлом за мерење Lаза йловних објен:аШа. 

газометар и газомётар, -тра м в. LасомеШар. 

гај, гаја и гаја м (инстр. гајем и гајем; ми. гајеви) шумица, шу
маран:, луL. 

гајак, -јка м geM. и хиЙ. og Laj. 

гајба ж (ген. МН. гајБИ) итал. 1. а. ошворен решешн:асши caHgyx: 
og gашчица за gржање и йреношење воћа, йоврћа, флаша и gp. б. 
н:авез, н:рлеШн:а. 2. шатр. а. сШан. б. зашвор, хайс: отићи у гај бу. 

гај бица ж geM. og Lајба; Lајба. 

гајдаш, -аша м (инстр. -ашем) онај н:оји свира у Lajge. 

гајдаmки, -3., -о н:оји се OgHOCU на Lајgаше. 

гајде ж МН. (ген. МИ. гајди (гајд3.)) HapogHU gувачн:и музичн:и 
инсшруменш н:оји се сасшоји og н:ожне мешине у н:оју су ушан:ну
ше шри различише свирале: свирати у -. 

гајета ж итал. рибарсн:и чамац на весла и jegpa са йон:риве
HUМ Йрамцем. 

гајилац, -иоца м онај н:оји нешшо Laju, УЗLаја, оgLајивач, уз
Lајивач; фиг. онај н:оји нешшо HeLyje. - коња. 

гајилиmте с месшо Lge се нешшо Laju, УЗLаја, УЗLајалишше: -
семена, - стоке. 

гајиља и гајиља ж в. LајиШеЈЬн:а. 

гајитељ м в. Lајилац: - лепе књижевности, - књижевног 
есеја. 

гајитёљка ж она н:оја нешшо Laju, HeLyje, оgLајивачица. 

гајити, гајйм (гајйм) несвр. прел. [гл. им. гајење с] 1. а. храни
ши и gржаши за йрийлоg, йоguзаши, УЗLајаши: - стоку, - живи-

ну, - свилену бубу. б. сејаши, саgиши и обgелаваши, обрађива
ши, н:улшивисаши: - воће, - поврће, - пшеницу, - цвеће. в. чи
ниши ga расше, оgржаваши, неLоваши: - дугу косу. 2. а. ogLaja
ши у физичн:ом и gYXOBHOM йо'iлеgу, ошхрањиваши, йоgизаши, 
сшараши се (о нен:оме): - синове, - децу. б. оgLајаши, васйиша
ваши у оgређеном gyxy: - војнички, - спартански. 3. оgржава
ши, чуваши и развијаши, унайређиваши: - науку, - поезију, -
пријатељство, - обичаје. 4. uмаши, носиши у себи (нен:о осећа
ње), осеhаши: - љубав, - мржњу, - жељу, - племените осећаје, 
- наду. 

гајић, -ића и гајић, -а м geм. и хиЙ. og Laj. 

гајица ж ист. назив за Гајев йравойис Kog Словенаца. 

гајка ж (дат. гај ци; ген. МН. гајки) 1. йон:решна йређица, йе
ШЈЬа (обично og н:оже) на н:аишу, йојасу н:роз н:оју се йровлачи 
н:рај н:аиша. 2. вој. мала йон:решна навлан:а Kog заgњеL нишана 
Йушн:е. 3. сйирално ижлеБЈЬен лежај за завршањ (у мешалу или 
gрвеШу). 

гајњача ж агр. врсша обраgивОL зе.мљишШа gобијеНОL н:рче
њем шуме, Laja. 

гајски, -3., -о н:оји се OgHOCU на Laj, LajeBe, шумсн:и: гајске птице. 

гајтан и гајтан м (мн. -и) тур. 1. yupegeHa врйца (йамучна, 
свилена и gp.) н:оја служи за ун:рашавање ogehe, н:ао ознан:а чи
на на војничн:ој униформи и сл. 2. gBe или више изолованих жи
ца за сйровођење елен:шричне сшрује уйлешених у Bugy врйце или 
увучених у изолациони омошач, изоловани Bog за елен:шричну 
мрежу: електрични -, продужни -. 

гајтанаст, -а, -о н:оји личи на Lајшан: - река. 

гајтанасто ПРИЛ. н:ао Lајшан, слично Lајшану: - се пружати. 

гајтански и гајтански, -3., -о н:оји је найравЈЬен og Lајшана: 
- појас, - петља. 

. 

гајтанчић м geм. og LајШан. 

гак м 1. (ген. гака) 'iлас нен:их йшица; LaKaНJe: - гусака, - вра
на. 2. (ген. гака) зоол. сива чайЈЬа Ardea cinerea. 

гака ж LaKaНJe. 

гакалица ж йшица н:оја Lаче. 

гакало с и м (ми. с) особа н:оја MHOLO LOBOPU, gиже Lpajy. 

гакати, гачем несвр. непрел. йушшаши 'iласове La-La (о LycKa-
ма, вранама и сл.). 

гакнути, гакнем свр. йусшиши 'iлас "La" (о Lусци, врани и сл.). 

гактати, гакћем несвр. непрел. в. Lан:аШи. 

гакуша ж 1. нар. врана. 2. фиг. пеј. шорон:уша, брбЈЬивица. 

гала и гала ж фр. 1. свечано оgело. 2. свечаносш; свечана йри-
реgба. 3. (у атриб. служби, непром.) свечан, БОLаш, расн:ошан: -
ручак, - представа. 4. (у ПРИЛ. служби) сјајно, gUBHO. - Било је 
гала. 

галаксија (галактика) ж ГРЧ. астр. велин:и сн:уй звезgа, OgH. 
сазвежђа у свемиру: наша -. 

галактички, -3., -о н:оји се OgHOCU на Lалан:Ш
.
ин:у, Lалан:сију: 

систем, - маглина. 

галактоза ж (ми. 0) ГРЧ. хем. yIтьeHи хиgраш сличан 'iлун:ози. 

галактометар и галактомётар, -тра м ГРЧ. сйрава н:ојом се og
ређује масноћа .млен:а, Шј. саgржај .млечне масши и Boge у .млен:у. 

галалит, -Ита м (ми. 0) хем. шврgа йласшична маса н:оја слу
жи за израgу елен:шрошехничн:их йреgмеша широн:е ЙоШрошње. 

галама ж вин:а, Lpaja, ларма; бун:а, врева. • дићи, дизати га
ламу вин:нуши, вин:аши, (из)gераши се; йрошесшоваши, (йо)буни
ши се. 

галамити, гал3.мйм несвр. непрел. [гл. им. галамљење с] 1. а. 
gизаши Lаламу, Lpajy, вин:аши, лармашu, LрајаШи. б. (на неко
га) вин:аши (на HeKoLa), Lрgиши (HeKoLa); ЙроШесШоваШи. 2. фиг. 
размешаши се, хвалисаши се. 

галамџија м (мн. ж) (вок. -јо) разг. онај н:оји Lалами, лармаџи
ја; фиг. размеtiiJbивац, хвалисавац. 
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галамџијски, -а ,  -о који се OgHocu на 'iаламџије. 

галамџијски прил. као 'iаламџија, 'iаламеnи, бучно; фиг. раз
меш.тьиво. 

галантан, -тна, -о фр. 1. а. услужан, Йреgусреш.тьив и љуба
зан (обично йрема женама); у'iлађен, учшив, oiilмeH: � МyIПка
рац, � младић. б. који лако шроши новац, који је широке руке, 
gарежљив, изgашан: � према свирачима. 2. расйушшен, раска
лашан; фриволан, исйразан, слаgуњав: � лирика, � пустолови
на, � израз. • - доба (- еп�ха, галантни век) разgобље og краја 
XVII go краја XVIII века у зайаgноевройској кулшурној исшори
ји (gоба Луја XIV и Луја ХУЈ, које каракшеришу раскош, луксуз 
и рафиниране забаве. 

галантер, -ера м в.  'iаланШерисШ(а). 

галантерија ж фр. 1. 'iаланшносш, лейо йонашање, apegycpe
ш.тьивосш, услужносш, љубазносш; Оiilменосш, У'iлађеносш: двор
ска �. 2. а. раскош, луксуз. б. раскалашносш, разузgаносШ. 4. 
сишнији украсни йреgмеши за личну, куnну и йословну уйошре
бу: кожна �, ситна �, метална �. б. шр'iовина, раgња у којој се 
apogajy шакви ЙреgмеШи. 

галантеријски, -а, -о који се OgHOCU на 'iаланшерију: � рад
ња, � роба, � трговац. 

галантерист(а), -ё м (ми. -сти) йроgавац 'iаланшеријске робе, 
шр'iовац 'iаланшеријском робом. 

галантно прил. на 'iаланшан начин, каваљерски; gарежљи
во: � се владати, � дати напојницу. 

галантнбст, -ости ж особина oHo'ia који је 'iаланшан, oHo'ia 
шшо је 'iаланшно, љубазносш; оiilменосш; gарежљивосШ. 

галванизам, -зма м ел. geo науке о елекшрицишешу; елек
шрична йојава која насшаје йри gogupy йровоgника йрво'i pega са 
елекшролишом (йрема ишалијанском йроналазачу Галванију). 

галванизација ж йримена елекшричне ('iалванске) сшрује у 
меgицини (елекшрошерайија) и 'iалваношехницu ('iалванойла
сШика). 

галванизер, -ера м онај који 'iалванизује: а. шерайеуш који 
лечи 'iалванском сШрујом. б. в. 'iалваноЙЛасШичар. 

галванизирати, -изйрам (галванизовати, -зујём) свр. и не
свр. прел. 1. йримениши, йримењиваши 'iалванску сшрују у лече
њу, (из)лечиши 'iалванском сШрујом. 2. йревуnи, йревлачиши 
слојем ме шала йомоnу 'iалванизације, 'iалванске СШрује. 3. фиг. 
оживеши, оживљаваши, йоgсшаnи, ЙоgсШицаШи. 

галванометар и галванометар, -тра м физ. айараш за ме
рење јачине и найона слабих елекшричних сШруја. 

галванометарски и галванометарски, -а, -о који се OgHO
си на 'iалваномешар: � сказаљка. 

галванопластика ж ел. израgа рељефних ошисака у меша
лу (машрица и клишеа) йомоnу елекШролизе. 

галванопластичар м pagHUK, сшручњак који се бави 'iалва
ноЙЛасШиком. 

галванопластички, -ii, -о који се OgHOCU на 'iалванойласши
ку: � отисак 

галваноскоп м физ. инсшруменш, айараш за ошкривање елек
шричних сшруја мале јачине у зашвореном колу Йровоgника. 

галваностегија ж йревлачење мешалних йреgмеша шанким 
. слојем нерђајуnих ме шала йомоhу елекШролизе. 

галванртерапија ж мед. лечење йомоnу 'iалванске сшрује, 
елекШроШераЙија. 

галванотехника ж зајеgнички назив за йосшуйке 'iалвано-
сше'iије и 'iалваноЙЛасШике. 

галванотехнички, -а, -о који се OgHOCU на 'iалваноШехнику. 

галванотипија ж грч. в. 'iалваноЙЛасШика. 

галвански, -а, -о који се OgHOCU на 'iалванизам. • - струја, 
електрицитет исшосмерна (jegHocмepHa) елекшрична сшруја ко
ја шече између gва ме шала Kag је међу њима елекШролиШ. - еле
мен(а)т (- ћелија) найрава за йрешварање хемијске eHep'iuje у 
елекШричну. 

галеб м (мн. галебови (галёби» зоол. а. pog йшица из pega 
йловуша Larus из Йор. Laridae, gy'iux крила, крашких HO'iy са go
бро развијеним ойнама за ЙЛивање. б. ми. йороgица йшица вив
чарица Laridae, којој apuaaga овај pog. 

галебак, -епка м geM. и хиЙ. og 'iалеб. 

галебина ж ayiм. и Йеј. og 'iалеб. 

галебић м geм. и хиЙ. og 'iалеб; йшиn 'iалеба. 

галебица ж женка 'iалеба. 

галебљи, -а, -ё који се OgHOCU на 'iалебове, 'iалебов: � крик 
галега ж бот. више'iоgишња биљка Galega officinalis из ф. ма-

хунарки, чији су млаgи изgанци јесШиви. 

галенит, -Ита м (ми. 0) грч. мин. најважнија pyga олова, олов
ни сулфиg (PbS) йлавкасшосиве боје, оловни сјајник. 

галенски, -а, -о фарм. који се сйравља јеgносшавним йосшуй
ком у айошекама og gpo'ia и хемикалија (йо начелима сшаро'iрч
KO'i лекара Галена): � лекови, � препарати. 

галепски, -а, -о који се OgHOCU на 'iалебове, који је као у 'iале
бова: � лет. 

галепчић м geм. и хиЙ. og 'iалеб; йшиn 'iалеба. 

галерија и галерија ж итал. 1. а. gу'iачка уска светла йро
сшорија, обично са сйољне сшране з'iраgе, која сйаја aojegUHe ge
лове 'iрађевине: скупmтинска �, � огледала (у Версају). б. gу'iач
ки ошворен шрем, XOgHUK, обично са сШубовима. в. йоgземни 
сйојни XOgHUK у pygHUKY, шврђави и сл. 2. узgи'iнуши geo 'iлеgали
шша са сеgишшима у йозоришшима, концершним gворанама и 
сл. који служи за смешшај 'iлеgалаца, слушалаца, хора и сл.; йу
блика која се шамо налази. 3. йросшорија у којој се излажу 
умешничка gела; збирка умешничких gела која се у њој излажу; 
умешничка усшанова, музеј у коме се чувају ша gела: сликарска 
�, вајарска �, � фресака. 4. низ ликова (шийова) у књижевном 
gелу: � типова, � женских ликова. • трећа - поз. највиша 'iалери
ја са најјефшинијим улазницама; фиг. Hapog, широка Йублика. 

галеријица и галеријица ж geм. og 'iалерија. 

галеријски, -а, -о који се OgHoCU на 'iалерију. 

галерист(а), -ё м (ми. -сти) власник 'iалерије (3); сшручњак 
за pag у умешничким 'iалеријама. 

галеристички, -а, -о који се OgHOCU на 'iалерисШе. 

галета ж итал. (обично у мн.) врсша колача, gвоЙека. 

галија (галија) ж итал. 1. ист. среgњовековни рашни или шр-
'iовачки броg са веслима и јеgрима (на коме су обично веслали 
робови, осуђеници). б. шакав броg као месшо изgржавања ка
зне; изgржавање шакве казне: осудити на галију, казнити гали
јом. • као да су ти све галије потопљене (потонуле и сл.) јако си не
расйоложен, йошишшен, снужgен. 

галијаm, -аша м а. онај који уйравља 'iалијом, броgар на 'ia-
лији; лађар, морнар уоЙшШе. б. в. 'iалијош (а): роб �. 

галијаmки, -а, -о који се OgHOCU на 'iалијаше. 

галијица ж geM. og 'iалија. 

галијот м итал. а. осуђеник, роб који је служио као веслач на 
'iалији. б. в. 'iалијаш (а). 

галијУl\J (галйј, -ија) м (мн. 0) хем. хемијски елеменаш (Ga), 
мешал беле боје, сличан алуминијуму. 

галијумов, -а, -о који се ogHocu на 'iалијум. 

галиканац, -нца м йрисшалица 'iаликанизма. 

галиканизам, -зма м ист. цркв. рели'iиозно-йолишички йра-
. вац у француској кашоличкој цркви XV-XVIII века који је ше
жио за шшо веnом самосшалношnу у OgHOCY йрема йайсшву, 
йайској власШи. 

галикански, -а, -о који се OgHOCU на 'iаликанизам и 'iаликан
це: � црква. 

галиканство с в. 'iаликанизам. 

галилејски, -а, -о 1. који се OgHOCU на Галилеју (јеврејску йо
крајину у Палесшини, у којој се, йО хришnанском йреgању, poguo 
Исус Хрисшос); 2. који је у gyxy Хрисшово'i учења, хришnански. 
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галиматијас м фр. нејасан и збркан, неразу.м.тьив 'ioBop или 
Uис.мени сасшав; збрка, нејасносш у изражавању. 

галион, -она м итал. рашни и шр'iовачки броg јеgрењак из XVI 
и XVII века, са шри go uеш jegapa. 

галити, галйм неевр. прел. [гл. им. га.љёње е] а. чиниши ве
gрим, веселим, раз'iа.тъиваШи, веселиши: � душу, � срце. б. сши
шаваши, ублажаваши, блажиши; ушаживаши: � бол, � тугу; � 
жеђ. в. расхлађиваши, хлаgиши, освежаваши: � груди, � чело 
(нпр. о ветру). 8 � се 1. развеgраваши се, веgриши се (о небу). 2. 
освежаваши се, креuиши се, окреilљиваши се; развесељаваши се, 
раз'iа.тъиваШи се. 

галица и галиц а ж хем. крисшални сулфаш неких мешала 
('iвожђа, бакра, цинка и сл.). • бела - цинков сулфаш, чији се 
BogeHU расшвор уuошреБЈЬава као лек за заUа.тъење очију. зелена 
- феросулфаш, сулфаш 'iвожђа, који се уuошреБЈЬава као gезин
фекционо среgсшво, у бојарсшву и gp. модра, плава - бакарни сул
фаш, који се у BogeHoM расшвору, uомешан са 'iашеним кречом, 
корисши за Uрскање винове лозе, алави (MOgpu) камен. 

галица ж зоол. pog аланинских uшица враuчарки Pyrrhoco
rax из Uор. Coroidae, ЦРНО'i Uерја и црвених HO'iy. • жутокљуна 
планинска - врсша 'iалице Р. gracu1us, чолица. црвенокљуна алп
ска - врсша 'iалице Р. pyrrhocorax. 

галицизам, -зма м лат. француска реч, израз или језички 
обрш, језичка консшрукција уuошреБЈЬена у неком gpy'iOM језику. 

галичнй и галичнй, -а, -о који се OgHOCU на 'iалицуl'idnицу. 

галичаст, -а, -о црн као 'iй.nица, вран. 

галовран м И галоврана ж зоол. в. 'iачац. 

галоман м онај који uрешерано воли Французе и све шшо је 
француско. 

галоманија ж uриврженосш Французима и uрешерана ЈЬУ
бав Uрема свему шшо је француско. 

галоманскй, -а, -о који се OgHOCU на 'iаломане. 

галон, -она м енгл. ан'iлосаксонска мера за заuремину шечно-
сши (4,564 1 у Ен'iлеској, OgH. 4, 785 1 у  САД). 

галоња м (ми. ж) во црне gлаке и име шаквом волу. 

галоњица м (мн. ж) geм. и хиU. og 'iалоња. 

галоп, -опа и галоп, -а м фр. најбржи коњски шрк (у скоко
вима). 2. брзи алес који је био uоuуларан у Француској и Ен'iле
ској у Х1Х веку. • у галопу 'iалоuом, 'iалоuирајуhи, брзо. 

галопирајућй, -а, -ё у изр.: - туберкулоза мед. шуберкулоза 
која се веома брзо развија, акушна Шуберкулоза. - инфлација ин
флација која на'iло Haupegyje. 

галопирати, галопйрам неевр. шрчаши 'iалоuом, у 'iалоuу; ја
хаши шерајуhи коња у 'iалоU. 

галопскй и галопскй (гiшопнй и галопнй), -а, -о који се og
носи на 'iалоu: � трка. 

галофил, -а и галофйл, -ила м uријашеЈЬ, ЈЬубишеЈЬ Фран-
цуза и cBe'ia шшо је француско. 

галофилскй и галофйлскй, -а, -о који се OgHOCU на 'iалофиле. 

галота ж фр. (обично у мн.) в. ка.тъача. 

галскй, -а, -о који се OgHOCU на Гале и Галију, OgH. у gaHa
шње време на Французе и Француску, француски: � дух, � ху
мор. • - петао симбол Француске. 

галски прил. на 'iалски, француски начин, у француском gyxy. 

гаља ж црна овца. 

гама1 ж грч. 1. шреhе слово 'iрчке азбуке (у), које се чиша као 
,,'i". 2. зоол. врсша HohHO'i леuшира P1usia gamma из Uор. Noctui
dae. • - зраци физ. елекшрома'iнешни зраци високе фреквенције 
који се јавЈЬају Uри раgиоакшивном pacUagy. 

гама2 ж фр. муз. а. низ og осам узасшоuних шонова, скала, ле
сШвица. б. uеши шон музичке лесшвице, ,,'ie". в. фиг. низ, шарени
ло, разноврсносш; бо'iашсшво: � осећања, � боја; � варијаната. 

гамаглобулйн, -Ина м беланчевина KPBHO'i серума која сшва
ра сuецифичан имуниШеШ. 

гамад ж зб. (инетр. -и (-ађу); ми. 0) 1. а. инсекши шшешочине 
који Hauagajy човека (ваши, буве, мушице и сл.). б. сишне, og
врашне живошиње, 1.м,изавци. 2. фиг. пеј. 'iagoBU, ж'iаgија, олош. 

гаматна ж фр. (обично у мн.) а. gоколеница og коже или 
шШофа. б. шшофани назувак који се обува Uреко обуhе, кама
шна. 

гамбйт, -ита и гамбит, -а м итал. шах. шаховско ошварање 
Uри којем се жршвује uешак или нека gpy'ia лака фи'iура ga би 
се uосши'iла БОЈЬа Uозиција. 

гамет м И гамета ж ГРЧ. биол. мушка или женска uолна heлија. 

гаметогенеза ж ГРЧ. биол. Uроцес сшварања и сазревања uол
них hелија. 

гамизати, -ижём неевр. непрел. 1. в. 1.м,изаШи. 2. крешаши се 
у великом броју, у 'iомили, врвеШи. 

ганга и гангалица ж (обично у ми.) HapogHa Uес.ма која се 
извоgи на начин uримишивне uолифоније, оше'iнушо, јеgноли
ко: херцеговачка �. 

ганглија ж ГРЧ. анат. нервни чвор, који је сасшавЈЬен og нер
вних hелија и влакана. • ићи (некоме) на ганглије жарг. MHO'io 
нервираши (HeKo'ia), ићи на нерве (некоме). 

ганглијица ж geм. og 'iан'iлија. 

ганглйјскй, -а, -о који се OgHOCU на 'iан'iлије: � ћелија, � си
стем. 

гангрена ж грЧ. мед. изумирање и размекшавање, ШРУЈЬење 
шкива gела шела или op'iaHa услеg uресшанка снабgевања крвЈЬУ 
или инфекције. • влажна - uаралелна uојава Uроцеса 'iнојења и 
ШРУЈЬења Шкива. сува - сушење и скврчавање gелова шела, не
кроза. гасна (плинска) - инфекција ране нарочишим бац ил има 
из зе.м.тье који разлажу шкива сшварајуhи вазgушне мехуриће, 
gangraena emphysematosa. 

гангренозан, -зна, -о који је оболео og 'iaH'ipeHe, захваhен 'iaH
'ipeHoM: � ткиво. 

гангстер м енгл. а. члан злочиначке и уцењивачке gружине 
(обично у Америци), разбојник, уцењивач, банgиШ. б. разг. лоuов; 
ХУЈЬа, ниШков. 

гангстерај, -аја м 'iан'iсшерско gело, 'iан'iсшерски uосшуuак; 
'iан'iсшерски начин paga, uосшуuања, 'iан'iсШерсШво. 

гангстерскй, -а, -о који се OgHOCU на 'iан'iсшере, својсшвен 
'iан'iсшерима: � банда, � пљаЧRа, � дело, � поступак 

гангстеРСRИ ПРИЛ. на 'iан'iсшерски начин, као 'iан'iсшери, раз
бојнички. 

гангстерство е 'iан'iсшерско gеловање, разбојнишшво, банgи
Шизам. 

гандизам, -зма м учење вође UHgujCKO'i Hapoga raHguja, Uо
креш за uолишичко ослобођење, gрушшвену и моралну обнову 
Инgије. 

гандијевац, -ёвца м uрисшалица 'iанgизма. 

ганути, ганём евр. јако узбуgиши, gирнуши, шронуши, Uо
ШресШи. 8 � се биши 'iануш, узбуgиши се, uошресши се. 

ганутљив, -а, -о 1. који се лако може 'iaHYйiu, oceillJЬив, сао
ceillJЬив, саосећајан, сажа.тъив: � човек 2. који је у сшању ga 'ia
не, који може ga 'iaHe, узбуgи, gupHe, gUPJbUB, узбуgЈЬив: � глас, 
� тужбалица, � призор. 

ган)ттљиво nPИЛ. са узбуђењем, шронушо, uошресено, gUPJbUBO. 

ганутљивост, -ости ж 1. особина, сшање oHo'ia који је 'iaHY
illJЬив, осеillJЬивосш; gиРЈЬивосШ. 2. 'iанушосш, uошресеносш, уз
буђеносШ. 

гануто ПРИЛ. uошресено, шронушо, узбуђено. 

ганутост, -ости ж сшање oHo'ia који је 'iануш, uошресеносш, 
шронушосш; узбуђење, узбуђеносш; саосећање, самилосШ. 

гануће е в. 'iануШосШ. 

гањати (се), гањам (се) неевр. прел. (обично итеративно) в.  
'iониши (се). 

гањивати (се), гањујём (се) несвр. Uрема 'iануши (се). 
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гаовица ж зоол. а. врсша .мале слашковоgне рибе iOPKOi .меса 
Rhodeus amarus из Uор. шарана (Cyprinidae), која се обично уuо
шреБЈЬава као .ма.мац uри Uецању. б. мн. pog .малих слашковоgних 
риба Paraphoxinus (Phoxinus) из Uор. шарана (Cyprinidae) . 

гар, гара м и гари ж 1. црне, неgоiореле чесшiще og iopeНJa 
које се у eugy uрашине gижу са gu.мoM или осшају на са.мо.м io
риву, чађ. 2. бот. uаразишска 'iJbивица Ustilago из ф. Ustilagi
nae, чије врсше uаразиширају на класовu.ма жишарица (uше
нице, uроса, кукуруза и gp.), снеш; биљна болесш коју изазивају 
ове 'iJbивице (KOg које се наuаgнуши opiaHU, класови uрешворе у 
црну uрашну .масу сuора UаразиШа). • црн као - јако црн. 

гара и гара ж 1. црна goMaha живошиња (обично овца). 2. 
разг. хиU. og iаравуша; iаравуша. 

гарав, -а, -о 1. а. УUРЈЬан, за.мазан iapoM, oiapaeJbeH, чађав. 
б. UРЈЬав, црн og UРЈЬавшШине. в. који је боје iapa, црн, Ша.ман; 
uоцрнео, uрейлануо: � око, � коса; � лице. 2. (у им . служби, са
мо одр.) ж црно.мањасШа женска особа, iаравуша. 

гаравац, -авца м а. црно.мањасШ .мушкарац. б. уоuшше онај 
који је iapae, црн, UРЈЬав; фиг. оgрuанац, беgник. 

гарiшило с iapaea, црна боја, iаравосш: � лица. 

гаравити, гаравйм и гаравити, -йм несвр. [гл. им. -вљёње с] 
1. пр ел. бојиши, .мазаШи iapoM, црно.м бојо.м, бојиши у црно, цр
ниши; .мрчиШи: � лице, � обрве. 2. непрел. uосшајаши iapae, црн 
(нUр. о лицу) . •  � се 1 . .мазаШи се, UРЈЬаши се iapoM, црно.м бо
јо.м. 2. в. iCtриши (2б). 

гаравица (гаравка) ж в.  iаравуша. 

гаравко м в. iаравац. 

гаравост, -ости ж особина oHoia који је iapae, oHoia шшо је 
iapaeo, Ша.мна боја, iаравило, црнило. 

гаравуша ж разг. црно.мањасШа женска особа, црнка. 

гаравче, -ета с црно.мањасШо gеШе. 

гаража ж фр. uросшорија која служи за с.мешШај .моШорних 
возила, уоuшше сUре.мишШе за .моШорна возила. 

гаражирати, -ажйрам свр. и несвр. прел. с.месШиШи, с.мешШа
ши (.моШорно возило) у iаражу. 

гаражнй, -3., -о који се OgHOCU на iаражу и iаражирање: � 
простор, гаражна врата. 

гаран, -рна, -о песн. в. iapae (1). 

гарант м онај који iараншује, ја.мчи, јемац: � законитости, � 
грађанске слободе. 

гарантир- в. iаранШов-. 

гарантнй, -а, -о који се OgHOCU на iаранцију, који ја.мчи, ia
раншује; KOju.м се gaje iаранција: � рок, � писмо, � лист, � пакт. 

гарантовано прил. разг. СЩУРНО, uоузgано, несу.мњиво; са ia
ранцијо.м. - Гарантовано ће победити. Гарантовано спречава 
опадање косе. 

гарантовати, -тујём ,свр. и несвр. прел. (нешто, за некога) 
gа(ва)ши iаранцију, јемсшво, Uрu.миШи, Uрu.маШи на себе ogio
ворносш (за HeKoia, за нешшо), (за)ја.мчиШи; осиiура(ва)ши, обез
беgиши, обезбеђиваши: � за некога, � мир, � слободу, � зајам, � 
људска и грађанска права. • гарантовано снабдевање рациони
рано снабgевање живоШнu.м на.мирница.ма и gpyiu.м uошреба-

, .ма. гарантоване цене цене ушврђене yioeopOM ошкуuне орiаниза
ције KOju.м се ја.мчи, iараншује goНJa iраница ошкуuних цеН!Ј. не 
гарантујем 

'
за себе не Moiy се више савлаgаши, не влаgа.м више 

cвoju.м UосШуUцu.ма. 

гаранција ж а. јемсшво, ocuiypaНJe, обавеза. б. правн. обаве
за шреhе особе (iаранша, јемца) ga he на.мириШи веровника ако 
ШО не учини gужник. 

гарда ж фр. 1. а. елишне војне јеgинице које обавЈЬају uочасне 
функције и брину се за личну сиiурносш шефа gржаве или вла
gapa; лична шелесна сшража влаgара или шефа gржаве. б. вој
cKa;pog војске: гpaђaHCKa �, мобилна �, HapOДHa �, коњичка �, 
пешачка ""'. 2. фиг. нарашшај, uоколење, йлејаgа; ipyua, скуu лич
носши: нова � филозофа. • бела - ист. 1) коншрареволуционар-

на војска у Окшобарској револуцији. 2) колаборационисшичка 
војска у Словенији у Друiо.м свеШско.м раШу. стара - искусни, 
uрекаљени борци у некој обласши, вешерани; веШеран. телесна -
ogpeg војника за личну зашшишу влаgара, шефа gржаве и сл. 
црвена - ист. револуционарна војска у Окшобарској револуцији. 

гардедама ж фр. uрашиља .млаgе geeojKe, ga.мe Uрилико.м из
лазака, на йлесу и сл., gружбеница. 

гардёнија ж бот. pog шроuских ipMoea Gardenia из ф. броhе
ви (Rubiaceae), чије се uojegUHe врсше уЗiајају као украсне биљ
ке (G. florida и gp.). 

гардероба и гардероба ж фр. 1. а. uросшорија, .месШо у uо
зоришшу, биоскоuу и jaвHu.м локалu.ма за оgлаiање и чување ка
uуша, оiршача, шешира и кишобрана. б . .месШо на железнич
кој, аушобуској сшаници, uрисшанишшу и СЛ. за осшавЈЬање и 
чување upiiiJbaia UуШника. в. ogeљeНJe, uросшорија у uозоришшу 
за косШu.мирање iлу.маца. г. ор.мар за ogehy и руБЈЬе. 2. ogeha и 
обуhа којо.м неко расuолаже; косШu.ми: летња �, зимска �. 

гардеробёр, -ера (гардерЬбар, -ара) м онај који upu.мa и из
gaje сшвари у iарgероби, чувар iарgеробе; онај који Uо.маже uри 
uресвлачењу и оuре.мању iлу.маца у uозоришној iарgероби. 

гардеробёрка (гардерЬбарка) ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) женска 
особа iарgеробер. 

гардйјскй, -а, -о који се OgHOCU на iapgy: � официр. 

гардист(а), -ё м (мн. -сти) војник који служи у iapgu; лични 
чувар, ШелохраниШељ. 

гардистичкй, -а, -о в. iapgujcKU. 

гаревина ж И гареж м и ж в. iap (1). 

гарибалдијевац, -ёвца и гарибалдинац, -нца м ист. uри
сшалица ugeja револуционарноi uокреша ишалијаНСКОi револу
ционара Гарибалgија; војник Гарибалgијеве војске. 

гарибалдйнскй, -а, -о који се OgHOCU на iарибалgинце, који 
је у gyxy Гарибалgијевих ugeja. 

гарило с црна боја, iаравило. 

гарити, -йм несвр. прел. [гл. им. гарёње с] в. iаравиши (1) . •  � 

се 1. в. iаравиши се (1). 2. а. uосшајаши iapae, црн (нUр. о цилин
gpy ла.мuе). б. обрасшаши Ша.мнu.м .маља.ма (о усна.ма). • гари
ла га наусница uочели су .му расши бркови. 

гарити, гарйм несвр. прел. [гл. им. гарёње с] uреораваши њи
ву uосле cKugaНJa усева ga би се БОЈЬе нашоuила влаiо.м и ga би 
била uoiogHuja за обраgу. 

гарйшни и гарйшни, -а, -о који се OgHOCU на iаришШе. 

гариште с в. зiаришШе. 

гаркати, -ам несвр. прел. 1. uоgсшицаши, џаркаши: � ватру. 
2. лаiанu.м, сиШнu.м ygapu.мa uоgсшицаши (коња) на брже кре
Шање. 

гармонд м фр. mтамп. шиu шШа.мuаРских слова cpegНJe вели
чине (1 О шиuоiрафских Шачака). 

гарнизон; -она м фр. вој. војна uocaga, војска сшационирана 
у неко.м .месШу; .месШо у које.м је с.мешШена војна uocaga. 

гарнизонар, -ара м вој. ко.манgанш iарнизона. 

гарнизонирати, -Ьнйрам свр. и несвр. вој. 1. непрел. борави
ши, биши с.мешШен као iарнизон (о војној јеgиници). 2. прел. с.ме
сшиши, с.мешШаШи (војну jegUHUЦY) као uocagy, iарнизон. 

гарнизонскй, -а, -о који се OgHOCU на iарнизон: � служба, � 
болница. 

гарнирати, гарнйрам свр. и несвр. фр. (месо, рибу и сл.) go
gа(ва)шијелу разне gоgашке, обично og uoepha; фиг. зачиниши, за
чињаваши: риба гарнирана пиринчем, месо гарнирано гpamкoM. 

гарнирунг м нем. gоgашак јелу (обично og uoepha). 

гарнитура ж фр. 1. више uреg.меша ис ше врсше и на.мене ко
ји се gouYНJyjy и чине целину, ко.мЙЛеШ; сеш: баштенска �, са-
лонска �, � столица, � тањира, � за чај, � рубља. 2. фиг. ipyua 
Jbygu uовезаних исШu.м Uосло.м, орiанизацијо.м и сл., екиuа; с.ме
на; ipyua eogehux љуgи: руководећа �. 
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гарниmна ж в. каР11,иша. 

гаров, -ова и -ова м йас ЦР11,е gлаке. 

гароња м 1. во ИЈmе gлаке. 2. фиг. а. l:арав, ЦР11,о.мањасШ чо
век. б. шой; Ше11,К. 

гаротина ж l:арави шра"i, осшаци og l:opelba, вашре; "iap, чађ. 

гарсонијера и гарсоњера ж фр . .мапи сша11, за са.мца (обич-
11,0 јеg11,особ11,и, без кухиње). 

гаруmтина ж ayi:м. и Йеј. og l:ap. 

гас м (мн. гасови) 1. а. физ. и хем . .маШерија у l:асовиШо.м, ва
зgушасшо.м аl:реl:аШ11,О.м сшању (за које је каракшерисшиЧ11,а сла
ба кохезија и шежња за ширењем и заузимање.м расйоложивОl: 
ЙРОСШора). б. ми. разг. l:асовиши йроgукши варења хра11,е који се 
избацују из црева: имати гасове. 2. а. ойшши 11,азив за lасовиша 
l:орива која се уйошреБЈЬавају у и11,gусшрији и gо.маhин,сШву (за 
освеiilJbење, заlревање, aol:011,CKO lориво и gp.), йли11,: природни 
(земни) -, генераторски -, светлећи -. б • .моШор11,О l:ориво Йо.ме
ша11,О с вазgухо.м које се Йо.моћу 11,арочишоl: уређаја у бацу је у .мо
шор: папучица за гас. 3. нар. в. ЙеШролеј. • барски - хем . .меШа11, 
(СН4). бити под гасом разг. биши ЙриЙиШ. (дај) гас! KoMa11,ga за 
йокрешање, og11,. убрзавање аУШо.мобила йојачавањем йрилива 
l:орива у .мошор. (до)да(ва)ти - йојача(ва)ши брзи11,У ауШо.мобила 
йојачавајуhи йрилив lорива у .моШор. под пуним гасом разг. 11,ајве
ћо.м брзи11,О.м. одузети, одузимати - разг. йреки11,уши, йрекиgаши 
или смањи(ва)ши йрилив lорива у .моШор и смањи(ва)ши брзи11,У. 

гасилац, -иоца м О11,ај који l:acu йожар, ваШроlасац. 

гасилица ж 11,айрава 11,а йоgужој .моШки за l:ашење свећа у 
цркви. 

гасило с а. оруђе или среgсшво за lашење ваШре. б. в. lасили
ца (а). 

гасйљка ж в. lасилица (а). 

гасити, гасйм несвр. прел. [гл. им. гашёње с] (нешто) 1. а. чи-
11,иши ga 11,ешшо йресша11,е lореши или свеiilлеши, ШР11,уши: - све
ћу, - ватру, - светло. б. (мотор) иСКЈЬучиваши, заусшавЈЬаши 
(сйречавањем йрилива lорива). 2. фиг. сйречаваши ga се 11,ешшо 
развије, сузбијаши, "iушиши; уl:ушиваши, сшишаваши: - страсти, 
- жеље, - устанак, - буну. 3. запиваши и сјеgињаваши са воgо.м 
(живи креч) . •  - се 1. а. йресшајаши l:ореши или свеiilлеши, шр-
11,уши (о вашри, свеiilлосШи). б. рђаво lореши, 11,е йрихвашаши go
бро вашру (о gрвешу, цеЙа11,ици). в. йресшајаши раgиши, ФУ11,к
циО11,исаши, заусшавЈЬаши се (о .моШору). 2. фиг. а. 11,есшајаши, 
l:убиши се, ишчезаваши, йролазиши; у.мираши, изу.мираШи; сши
шаваши се. - Животне функције се гасе. Гаси му се слава. б. 
правн. lубиши важ11,ОСШ, йресшајаши важиши (о uраву, оgлуци и 
сл.). в. укиgаши се (о pag11,oM .месШу). • - жеђ йијући ошклања
ши осећај жеђ и, УШОЈЬаваши жеђ. - огњиmте (кућу) зашираши, 
У11,ишшаваши Йороgицу. - угљевље бајаши, врачаши бацајуhи 
yIтbeвJbe, жар у воgу. гаси му се звезда Йролази .му слава. - радио 
(телевизор) разг. иСКЈЬучиваШи. 

гасификатор м техн. айараш за йрешварање шеЧ11,осши у l:ac 
жеље11,о"i йришиска; уп. карбуратор. 

гасификација ж 1. йрешварање чврсшоl: lорива у lac (11,ейош
ЙУ11,им саlоревање.м или реакцијо.м с воgе11,О.м Йаро.м). 2. увођење 
l:aca, йли11,а у gо.маhи11,сШва, усша11,ове и и11,gусшријска йосшроје
ња, йосшавЈЬање и11,сшапација које о.моlуhавају коришhење laca 
као lорива. 

гас-маска ж нем . .маска која се сшавЈЬа 11,а лице pagu зашши
ше opla11,a за gucalbe, очију и лица og ошров11,их .маШерија у вазgу
ху (lасова, Йара). 

гаснй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lac, йли11,ски: - бројило, - ре
зервоар, - осветљење. • - гангрена, - комора и др. в. KOg ших име-
11,ица. 

гаснути, -нём несвр. непрел. (обично песн.) lасиши се йолако, 
йосшейе11,О; чилеши, ишчезаваШи. 

гасовит, -а, -о који је у виgу, облику l:aca; који има особи11,е и
са: - стање; - тело, - материја. 

гасовитост, -ости ж особи11,а o11,ola шшо је lасовиШо. 

гасовод и гасовод, -ода м уређај, цевовоg за сйровођење la
са, ЙЛи11,овоg. 

гасоводнй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lасовоg, који сйровоgи lac: 
- цев. 

гасогенератор м айараш који служи за йроизвоgњу l:e11,epa
шорскоl l:аса lасификацијо.м чрвсшоl: lорива (yIтba и gрвеШа). 

гасометар и гасомётар, -тра м айараш за .мерење количи-
11,е ушроше11,о"i l:aca, йли11,а, ЙЛи11,о.мер. 

гастарбајтер м нем. pag11,UK 11,а Йривре.ме11,О.м pagy у сшра11,ој 
gржави, сшра11,и pag11,UK. 

гастарбајтерскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lаСШарбајШере. 

гастритис и гастритис м грч. мед. зайаљење СЛУЗ11,ице желу
ца, кашар: хронични -. 

гастритичар м О11,ај који болује og lасШриШиса. 

гастроном м вешшак у сйремању gобрих, УКУС11,их јела; йо
З11,авапац и ЈЬубишеЈЬ УКУС11,их јела, lypMa11" слаgокусац. 

гастрономија ж грч. ЙОЗ11,авање и вешши11,а ЙриЙре.мања је
ла; lур.ма11,сШво. 

гастрономскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lасШРО11,о.ме и lасшро-
11,о.мију. 

гастропод, -ода м зоол. у .м11,.: класа йужева Gastropoda, ко
ји се крећу Йо.моћу ШрБУШ11,ОI .мишиhа, сшойапа (у jg.: шакав 
йуж). 

гастроскоп м мед. айараш који се йровлачи кроз jeglbaK go 
желуца pagu йре'iлеgа слузокоже желуца. 

гастроскопиј а ж грч. мед . .мешоgа исйишивања слузокоже 
желуца йо.моћу l:асШроскоЙа. 

гастроскопскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lасшроскойију и l:a
сшроской: - преглед. 

гаструла ж грч. сШаgију.м у развишку за.меШка вишеhелиј
ских живошиња, йри че.му се образују gва слоја hелија: СЙОЈЬа
шњи (екШоgер.м) и У11,ушрашњи (e11,gogepM). 

гат м (мн. гатови) 1. вешшачка йрейрека, apelpaga у воgе11,О.м 
шоку, 11,асий, бра11,а или йокреШ11,а усшава за йройушшање заlа
ће11,е, заусшавЈЬе11,е воgе. 2. а. зиgа11,и 11,асий у луци за йрисшаја
ње броgова, .моло; лукобра11,. 3. оgвоg11,и воgе11,ички ка11,ап, јаз. 

гаталац и гаталац, -аоца м (ген. ми. -алаца) в. lаШар. 

гаталачкй и гаталачкй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lаШаоце. 

гаталйнка ж зоол . .мала зеле11,а жаба Hyla arborea из Йор. 
Hylidae, која борави 11,а gрвеhу и у жбуњу (Йре.ма 11,apog11,oM сује
верју йреgсказује какво ће биши време). 

гаталица ж 1. в. lаШара. 2. речи и йокреши који йраше врача
ње, бајање, врачарска фор.мула, враџби11,а, басма; Йраз11,оверица. 

гатало с и м (мн. с) а. особа која lаша, која се бави lаШањем. 
б. особа која йрича lашке, йричапо, йричапица; брбЈЬивац, бр
БЈЬивица. 

гатар, -ара м О11,ај који lаша, врачар. 

гатара ж О11,а која lаша, врачара, бајапица. 

гатарина ж 11,a"ipaga, йлаша за l:ашање, врачари11,а. 

гатарица и гатарка ж в. lаШара. 

гатарски, -а, -о који се og11,ocu 11,а lашаре и 11,а lаШање. 

гатарски прил. 11,а l:ашарски 11,ачи11" као "iаШар. 

гатарство с бавЈЬење lаШање.м, lашарска вешШи11,а. 

гатати, гатам несвр. непрел. (ретко прел.) 1. йрорицаши, apeg
сказиваши буgуhе gОlађаје, суgби11,У или йоlађаши чиње11,ице из 
йрошлосши ("iлеgајуhи у карше, gла11" шапоl кафе и gp.). 2. а. 
врачаши, бајаШи. б. йричаши 11,айраз11,О или 11,еисши11,ишо, 11,а
клаЙаШи. 

гатер м нем. вишесшрука .маши11,ска шесшера с .моШОР11,и.м 
aolo11,OM. 

гатерист(а), -ё м (мн. -сти) pag11,UK који руку је lаШеро.м. 

гатерскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а lаШер. 

гатити, -йм и гатити, гатйм несвр. прел. [гл. им. гаћёње и га
ћёње с] (нешто) йреl:рађиваши (воgе11,и шок) lаШо.м, бра11,О.м, 11,а-
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сиЙо.м, заусшавЈЬаши и реl,улисаши (boge1-tU шок) l,аШо.м, заl,аliи
ваши. 

гатић, -ића и гатић, -а м geM. og l,аШ. 

гатка ж (ген. ми. гатки) а. 1-tapog1-ta йрийовешка у којој йрео
влађују фа1-tшасшич1-tи, .миШски еле.ме1-tШи; бајка; леl,е1-tgа. б. 
йраз1-tа йрича, из.миш.тьоШи1-tа. в. в. l,ашалица (2). 

гаткица ж geM. og l,аШка. 

гатња ж l,ашање; l,ашка, враџби1-tа. 

rabl.iH, -ана и гаћан, -а 1. а. зоол. врсша ЙиШо.моl, l,олуба Со
lumba pedibus pennatis, чије су 1-tol,e обрасле йерје.м. б. йешао чи
је су 1-tol,e обрасле Йерје.м. 2. o1-taj који 1-tОСU yaagJbUBo широке и 
gyl,e l,alie. 

rabl.iHKa и гаћанка ж 1. l,аliасша l,олубица или кокош. 2. пеј. 
o1-ta која 1-tОСU l,alie, шалваре. 

гаћаст, -а, -о чије су 1-tol,e обрасле gужu.м Йерје.м, које личе 1-ta 
l,alie (Q йер1-tашој живи1-tи и gp. ЙеР1-tаШu.м живоШиња.ма): � го
луб, � КОКОШ. 

гаћаш, -аша м в. l,alia1-t. 

гаће, гаћа ж мн. gоњи geo руБЈЬа (.мУШКОl, или же1-tСКОl,) који 
обухваша йосеб1-tО обе 1-tol,e. • биће - само не знам кад ће geculie се 
1-tешшо, са.мо се 1-te з1-tа Kaga. - му се тресу од страха јако се боји. 
или ку ј, или не мрчи гаћа или pagu својски, као шшо шреба, или 
се 1-te йрихвашај Йосла. мрчи - а ковати неће каже се за o1-tol,a ко
ји се 1-tеозбиЈЬ1-tо йоgухваша 1-tекОl, Йосла. истресати - на некога ис
КаЈЬиваши бес 1-ta 1-tекоме. напунити - шаљ. и пеј. обавиши велику 
1-tужgу у l,alie, укакиши се; фиг. уйлашиши се јако. (о)крвавити -
подр. йроли(ва)ши крв 1-ta бој1-tО.м ЙОЈЬУ, (Йо)l,и1-tуШи. остати без га
ћа јако осиро.машиШи. претрести, протрести (некоме) - йриКЈЬе
шшиши, уйлашиши 1-tеКОl,а Ше.меЈЬ1-tu.м исЙиШивање.м. растреса
ти - (над неким) йравиши се Moli1-tu.м, исшресаши се (1-tag 1-tекu.м). 
сишло му срце у - сшраш1-tо се уйлашио; уп. срце му сишло у пе
те (под пета). 

гаЫ�тине ж МН. ayiм. и Йеј. og l,alie. 

гаћеша 1. м в. l,alia1-t. 2. ж в. l,alia1-tка. 

гаћице ж МН. ge.м. og l,alie; крашке l,alie: женске �, мушке �, 
спортске �, купаће �. 

гаћкати (се), -ам (се) несвр. у geM. З1-tачењу: l,ађаши (се). 

гаћни, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta l,alie. 

гаћник м узица, врйца којо.м се везују l,alie око йојаса, учкур, 
свиШњак. 

гаћоња м (ми. ж) а. o1-taj који 1-tОСU yaagJbUBo широке, gyl,e l,a
ће (.месШо чакшира), og1-t. o1-taj који 1-tОСU чак шире с великu.м шу
ро.м. б. фиг. човек 1-ta високо.м йоложају, Molia1-t, ушицаја1-t човек; 
оgважа1-t, храбар човек, jY1-tачи1-tа. 

гаћурде ж ми. Йеј. og l,alie. 

гаћурине ж МН. ayLм. и Йеј. og l,alie. 

гауда ж (обично у синтагми - сир) врсша aY1-tомас1-tоl, шврgоl, 
сира (1-tазва1-tОl, йО хола1-tgско.м l,pagy raygu). 

гаус м физ. јеgи1-tица .м�l,1-tеШске и1-tgукције (1-tазва1-tа йО 1-tе.мач
ко.м .маШе.маШичару и асШро1-tо.му Гаусу). 

гаучо м (ми. -чи) ШП. чувар великих сшаgа l,овеgа у Йа.мЙаси
.ма Јуж1-tе Америке. 

гаф м (ми. -ови) фр. 1-tес.моШре1-tосШ, 1-tеЙро.миш.тье1-tОСШ; "iлуй, 
1-tеаром и ШЈЬе1-t, йоl,реша1-t йосшуйак, "iлуйосш: правити гафове. 

гацати, гацам и гiщати, -ам несвр. 1. непрел. (прел.) (по нечему, 
нечим, нешто или без допуне) l,аз.иШи йо воgи, блашу, раскваше-
1-tом c1-tel,y и сл. 2. прел. (нешто) 1-tабијаши l,ажење.м: � купус у каци. 

гацкати, -ам несвр. у ge.м. З1-tачењу: l,ацаШи. 

гацур, -уРа м врсша l,олуба. 

гачац, -чца м 300Л. врсша вра1-tе Ша.м1-tоЙлавоl, cjaj1-tol, йерја 
Corvus frugilegus (йо величи1-tи из.међу вра1-tе и чавке), која се 
l,1-tезgи 1-ta вцсоко.м gpBeliy у l,pagcKu.м ЙapKoвu.мa . 

. гаmљивl, -а, -о /{оји се брзо и лако l,acu, који шешко iopu: � 
дрво, � врбовина, � кандило. 

гаmљив2, -а, -о који зауgара 1-ta 'iac, йешролеј; за.маза1-t 'iacoM, 
ЙеШролеје.м: � јастук. 

гаmљикав, -а, -о в. l,аш.тьив1• 

гашњав, -а, -о в. 'iаш.тьив2• 

гаmњача ж .мала йлеха1-tа йешролејска ла.мЙа. 

гвала и гваља ж l,руgвица, лойшица, l,pyme1-t. 

гванако м 300Л. врсша ла.ме из ЈУЖ1-tе Америке Lama huana
chus. 

гвано с (ми. 0) ШП. apupog1-tО ђубриво 1-tасшало расйаgање.м 1-ta
слаiа йшичије'i из.меШа и йшичијих лешева 1-ta обала.ма Јуж1-tе 
Америке. 

гвардијан, -ана и гвардијан, -а м итал. сшареши1-tа фрање
вачкоl, или кайуци1-tСКО'i са.мосШа1-tа. 

гвардијански и гвардијански, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta 'iвар
guja1-te. 

гваш м фр. слик. а. (мн. 0) врсша акварела, шех1-tика сликања 
iусШu.м 1-tа.мазо.м 1-tарочиших воgе1-tих боја KOg које се свеillлос1-tо 
1-tија1-tсирање йосшиже .мешање.м йиLме1-tша с бело.м бојо.м. б. сли
ка израђе1-tа Шакво.м ШеХ1-tико.м. 

гвелф м итал. ист. йрисшалица йайе и влаgајуliе куће Гвелфа 
у среgњовеков1-tој ИШалији. 

гвелфски, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta l,велфе. 

гвиш�ја ж енгл. ист. pa1-tuja е1-t"iлеска 1-tовча1-tа јеgи1-tица og 21 
шили1-t'iа. 

гвинт м нем. лоза, 1-tавој 1-ta заврШњу. • у чему је -? жарг. у че
.му је Йробле.м, у че.му је сшвар, о че.му се шу pagu? 

гвирити, -йм несвр. непрел. [гл. им. гвирёње с] а. "iлеgаши кра
goM из йрикрајка или кроз 1-tекu ошвор, вириши: � кроз кључа
оницу, � иза врата. б. БУЈЬиши, йиЈЬиши, бле1-tуши; .моШриШи, 
"iлеgаши: � у књигу, � У празно. 

гвиркати, -ам несвр. у geM. з1-tачењу: l,вириШи. 

гвирнути, -нём и гвирнути, гвирнём свр. непрел. вир1-tуши, 
завириШи. 

гвожђа и гвожђа, гвожђа с МН. 1. 1-tайрава за хвашање gu
вЈЬачи, КЈЬуса, за.мка, сШуЙица. 2. арх. окови, букаlије, лисице. 

гвожђар, -ара м шрlовац lвожђе.м и l,возgе1-tО.м, .меШал1-tО.м 
робо.м. 

гвожђара ж йроgав1-tица lвозgе1-tе и gpyl,e .меШал1-tе робе. 

гвожђарија ж зб. (мн. 0) а. lвозgе1-tи Йреg.меШи, lвозgе1-tа роба. 
б. l,возgе1-tи gелови 1-ta 1-tеком Йреg.меШу. 

гвожђарница ж в. lвожђара. 

гвожђарски, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta l,вожђаре и lвожђару, 
lвожђарију: � радња, � трговац. 

гвожђе (гвожђе) с (ми. 0) 1. хем. хе.ми,јски еле.ме1-tаШ (Fe), ков-
1-tu .меШал сиве боје og Kola се израђују Йреg.меШи широке йошро
шње, железо: 1::ИРОВО �, ливено �. 2. йреg.меш искова1-t, израђе1-t 
og шо'iа .меШала, 'iвозgе1-tи Йреg.меШ (1-tap. pa01-tUК, саБЈЬа, .мач и 
сл.). • ковано (ковно, меко) - lвожђе које саgржи go 0,6% уLrье1-tu
ка и go' се коваШи. сирово (ливено) - l,вожђе које се у виCOKu.м йе
ћu.мa gобиј'а из pyga. - се кује (- ваља ковати) док је вруће йосао 
шреба ураgишu у йрави час, йовОЈЬ1-tу йрилику за 1-tекu йосао 
шреба искорисшиши ogMax. од гвожђа је каже се за зgрава, из
gРЖЈЬива или 1-tесалО,М,ЈЬива човека. старо - сшаре, оgбаче1-tе, 1-te
уйошреБЈЬиве сШвари. бацити нешто у старо - оgбациши 1-tешшо 
. као 1-tеЙОШреб1-tо. 

гвожђЕШИТ, -а, -о који у себи саgржи Йри.месе l,вожђа: � во
да, � руда. 

гвожђЕШИТОСТ, -ости ж особи1-tа o1-tola шшо је l,вожђевишо; ко
личи1-tа lвожђа у 1-tече.му (pygu, воgи и gp.). 

гвожђурија ж зб. (ми. 0) сшари, оgбаче1-tи l,возgе1-tи йреg.меши, 
сшаро lвожђе, lвозgе1-tи оШЙаци. 

гвожђурина, гвожђуmина и гвожђуmтина ж (мн. 0) а. 
ayLм. и Uеј. og 'iвожђе. б. зб. в. 'iвожђурија. 
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гвозден и гвозден, -а, -о 1. који је искова1-l, израђе1-l og iво
жђа, железа1-l: гвоздена врата. 2. фиг. вео.ма чврсш, јак, изgр
ЖЈЬив; 1-lейоколебљив, 1-lеусшрашив; 1-lейобеgив: � мишица, гво
здени ЖИВЦИ, � воља; - јунак, - снага. б. 1-lеоборив, apiy.me1-lШО
ва1-l: - доказ, - закон, - аргументација. в. суров, 1-lемилосрgа1-l: 
- стега, - дисциплина. 3. а. који је боје iвожђа, који изfлеgа као 
iвожђе: - небо. б. који оgзвања, звечи као iвожђе: - звека. 4. 
(одр.) који се og1-l0СU 1-la iвожђе; који саgржи iвожђа; из Koia се 
gобија iвожђе: - сулфат, - руда, - рудник. • - доба археол. 1-laj
.млађе разgобље йреgисшорије, које се 1-lаgовезује 1-la БРО1-lЗа1-l0 gоба, 
а каракшерише ia уйошреба iвожђа за израgу оруђа и оружја. 

гвоздено прил. врло чврсшо, C1-lаЖ1-l0, јако; сшроiо: - стегну
ти руку, - притегнути некога. 

гвоздењак, -ака м 1. Йреg.меШ og f,вожђа (1-lЙР. кошао, ЛО1-lац, 
йишшољ, шой, бузgова1-l, обруч и gp.). 2. (у атрибутској служби, 
уз именице м. рода) 'iвозgе1-lи: котао -, топ -. 3. (у нар. причи) 
f,возgе1-lи човек. 

гвоздењача ж у ашрибушској служби уз u.ме1-lице ж. poga: 
f,возgе1-lа: шерпа -, тепсија -. 

где јек. гдје I. прил. 1.  а. уйиШ1-lи (и уйиШ1-l0-узвиЧ1-lи): 1) за 
.месШо: 1-la које.м .месШу; 1-la које .месШо. - Где те боли? Где си био 
тако дуго?! 2) за йравац: Kyga, камо. - Где ћеш? Где си завро?! 
3) у фор.мал1-l0.м йишању које З1-lачи оgрицање, шврgњу ga 1-lече
f,a 1-leмa или ga је йрошло (обиЧ1-l0 с е.моциО1-lал1-lи.м Йризвуко.м 
жаљења, йрекора и сл.). - Где су она добра стара времена? Где 
би нам био крај? б. у завиС1-lu.м ЙиШањu.ма, 1-la йочешку Mec1-le 
исказ1-lе рече1-lице: 1-la којем .месШу; 1-la које .месШо. - Не знам где 
ми је дете. Домаћин одређује где ће ко сести. в. (у узвиЧ1-lu.м ре
че1-lицама) у чуђењу, Kag је реч о 1-lечему 1-lемоf,уhем, 1-leapupog-
1-lОМ и СЛ.: како? ошкуg? зар? - Где ће шут с рогатим! Где бих ја 
вас заборавио?! 2. у 1-lеоgређе1-l0.м З1-lачењу: а. 1) 1-lef,ge, 1-la 1-lеком 
.месШу; a01-lеigе, f,geige. - Кад би га срео где у граду! АЕо где бу
де потребно, исправи грешке у тексту. 2) уз fлаf,ол u.маШи, og1-l. 
1-lемаши, Kag је реч о йосшојању, og1-l. 1-lеЙосШојању .месШа, изла
за за 1-lекоiа, 1-lешшо (чесшо са З1-lачење.м йравца: Kyg). - Није 
имао где склонити живу главу. Нека, нека, имам ја где. Није 
имао где, обори главу и призна. б. у gисШрибуШив1-l0.м З1-lачењу 
(обиЧ1-l0 йО1-l0вље1-l0: 'ige. o o  ige) 1) за .месШо: 1-le'ige, овgе о о .  o1-lge. -
Снег је ископнео где мање где више. 2) са време1-lСКu.м З1-lаче
њем: KagUKag, 1-lекаg, час . . .  час. - Светлост је треперила где сла
бије, где јаче. 3. у og1-l0С1-lu.м реЧe1-lицама. а. (често у корелаци
ји са прил. "онде", "ту", "тамо" и др.) 1) ОЗ1-lачава .месШо o1-loia 
ШШО З1-lачи fлав1-lа рече1-lица: 1-la .месШу 1-la којем; 1-la .месШо 1-la ко
је(.м). - Где има дима, има и ватре. Дирнуо сам га (онде) где је 
најосетљивији. 2) ОЗ1-lачава йравац paglbe у fлав1-l0ј рече1-lици: 
Kyg(a), у йравцу у које.м. - Вукао га је са собом свуд где је хтео. 
б. уз u.мe Йој.ма који З1-lачи .месШо, у служби оgf,оварајуhеi aage
жа og1-l0С1-lUХ заме1-lица "који, -а, -е" и "шшо" с йреgлозu.ма: у ко
јем, 1-la којем, у којој и сл. - Утрчао је у кућу где су били свато
ви. Нашао се у дворишту где су се играла нека деца. 11. везн. 1. 
а. УЗРОЧ1-lи: јер, шшо, зашо шшо, ЙошШо. - Жале га где је сиро
че. Радовао се где је срео тако доброг човека. Смеје се где хоће 
да га надигра. б. у емоциО1-lал1-lu.м рече1-lицама, йри вајкању, чу
ђењу и сл., са изблеgелu.м УЗРОЧ1-lu.м З1-lачењем. - Тешко мени 
где га истукох. Јао мени где ћу погинути! 2. а. исказ1-l0-1-lачи1-l
ски или исказ1-l0-време1-lски: ga, како, gOK. - Видео ју је где бере 
јабуке. Нашао сам га где спава. б. уз речце: ево, e1-lo, fле. - Ено 
га у соби где пише. Ево је где плаче. Гле Марка где пије. III. 
речца (обиЧ1-l0 с речцо.м ,,ли'? за исшицање изузеШ1-lе 1-lејеg1-lакО
сши у йоређењу: а камоли, 1-lек.моли. - Не сме ни да помене мом
ка а где ли да га доведе у кућу. Победио је и много јаче а где не 
би тебе. IV. у Йрил. КО1-lсшрукцијам,а ойшшеf, З1-lачења, са gОЙУС1-lu.м 
реч цама: било, .ма, .макар, .му gpaio: а. у Йојача1-l0.м 1-lеоgређе1-l0.м 
meC1-lом З1-lачењу: 1-la било које.м .месШу; 1-la било које .месШо: ма 
где се налазио; свратити где му драго; смирити се било где. б. 
(и са речцом "год" или са "да", с понављањем глагола) у йојача-
1-lом og1-l.М mec1-lом З1-lачењу: 1-la свако.м .месшу 1-la које.м, свуgа f,ge. 
- Где год нађеш згодно место, ту дрво посади. Где је да је, до
веди га! Ма где га сакријеш, ја ћу га наћи. • - би ми био крај в·. 
aog крај. гд(ј)е му драго Йрил. израз у З1-lачењу: ige билО, .ма ige, 
било ige. где су ти биле очи в. aog око. - ће шта ће, - ће куд ће ка
же се Kag 1-lекО 1-lема gрукчијеi избора, излаза из 1-lеке шешке си
шуације: gрукчије се 1-luje .моfло. - ти је била памет како си MOf,ao 
учи1-lиши шакву f,ЛуйОСШ! 

где било јек. гдје било прил . .ма 'ige, Ma 1-la ко.ме .месШу, било 
f,ge, .ма f,ge. 

гдегде јек. гдјегдје прил. l. a01-lеf,gе, овgе-О1-lgе, .месШu.мице. 2. 
йокашкаg, ЙО1-lекаg, йО који ЙуШ. - Гдегде му задрхти глас. 

гдегод јек. гдјегод прил. а. 1-lef,ge; било f,ge. - Има ли гдегод 
места? Склони се гдегод! б. (за правац) Kyga, 1-lекуg(а), 1-lекамо. 
- Хајдемо гдегод у град! 

где год јек. гдје год прил. било f,ge, свуf,gе ige. - Где год нађеш 
место, заузми га. 

гдекад(а) и гдекада јек. гдјекад(а) и гдјекiща прил. каш-
Kag, ЙО1-lекаg, йО 1-lекu йуш, KagUKag. 

гдеко јек. гдјеко, -ког и -кога зам. 1-lекО, ЙО1-lеко, KOf,Og. 

гдекојй јек. гдјекојй, -а, -ё зам. 1-lекu, ЙО1-lеки, Йокоји. 

гдекуд јек. гдјекуд прил. a01-lеigе, f,gef,ge; KojeKyga. 

гдешто јек. гдјешто 1. зам. (ген. гдечег и гдечега јек. гдјечег 
и гдјечега) 1-lешшо, ЙО1-lешШо. 2. прил. а. a01-lеigе, f,gef,ge, овgе-О1-lgе. 
б. ЙО1-lекаg, кашкаg, каgшШо. 

гдје в. f,ge, гдје- в. ige-. 

гђа скраhе1-lица за iосЙођа. 

гђица скраhе1-lица за 'iосЙођица. 

ге с непром. 1. 1-lазив за cegMo слово лаши1-lице (g, G). 2. муз. 
йеши ШО1-l у Це-gур лесшвици "сол". 

геак м пеј. йросш, Йрu.миШива1-l, 1-lевасйиша1-l човек, йросша
чи1-lа; сељачи1-lа. 

геакуша ж пеј. 1-lевасйиша1-lа же1-lска особа, йросшакуша; се
ља1-lчура . 

геачина ж (м) (ми. ж) ayiм. и Йеј. og ieaK. 

геачити се, геачИм се несвр. [гл. им. геачёње с] 1. йравиши се 
'ieaKoM, ЙО1-lашаши се ЙросШачки. 2. йосшајаши f,eaK. 

геачкй, -а, -о који се og1-l0СU 1-la 'ieaKa, ieaKe, ЙросШачки. 

геачки прил. као f,eaK, ЙросШачки. 

гег м (мн. -ови) енгл. 1. gуховиша u.мЙровизација, gосешка; 
1-lеочекива1-l, ефекша1-l обрш у paglbU 1-lекоf, филма или йозори
Ш1-l0i KoMaga. 2. шатр: йревара, йоgвала, с.мицалица. 

гегав, -а, -о а. који се f,ef,a, љуља, клаши у xogy. б. који се og-
лику је f,eialbeм, шешурав, крив (о xogy, кораку). 

гегавац и гегавац, -авца м o1-laj који се f,ef,a, љуља йри xogy. 

гегавка и гегавка ж o1-la која се ieia. 

гегаво ПРИЛ. 'ieiajyhu се, ШеШураво. 

гегавост, -ости ж особи1-lа o1-lof,a који је f,еiав, o1-loia шшо је f,e
f,аво. 

гегало с и м (ми. с) особа која се ief,a, љуља йри xogy. 

гегати (се), гегам (се) несвр. непрел. клашиши се у xogy; ићи 
Шро.мо, сйоро, вући се. 

гегула м пеј. в. ieaK. 

гегуцав, -а, -о који f,еf,уца. 

гегуц(к)ати (се), -ам (се) и гегуц(к)ати (се), гeryц(K)aM (се) 
несвр. у geм. З1-lачењу: f,е'iаши (се). 

геј м енгл. хо.мосексуалац. 

геја м хиЙ. og ieaK; f,eaK; уп. гејо. 

гејзёр, -ера (гејзер, -а и гејзйр, -ира) м исландски apupog1-lU 
извор шойле воgе у виgу воgоскока (1-la Исла1-lgу, Ново.м Зела1-lgу 
и у  САД). 

гејзёрскй (гејзерски и гејзйрскй), -а, -о који се og1-l0СU 1-la f,ејзер. 

гејо, -а и -ё м хиЙ. og f,eaK; f,eaK; уп. геја. 

геј сон, -она м ГРЧ. архит. kame1-lU ве1-lац иЗ1-lаg фриза 1-la a1-l
Шичкu.м xpaмoвu.мa. 

гејша и гејша ж (ген. ми. -шй) йрофесиО1-lал1-lајайа1-lска йле
сачица и йевачица, обиЧ1-l0 у чајџи1-lицама. 
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гекнути, -нём свр. прел. нар. шреС1-lуши (1-lеко'iа о земљу); буи-
1-lуши, уgариши (1-lеко'iа). 

гекон, -она м ЗООЛ. у мн.: иороgица 'iушшера шоилих иреgела 
Geckonidae, који на кожи имају боgље, а оrлашавају се креке
шањем, мацакли1-lи (у jg.: шакав 'iушШер). • губавица - врсша 
gал.маШи1-lСКО'i 'iушшера 'ieK01-lа Hemidactylus turcicus. 

гел м (ми. 0) фр. иолучврсши желаши1-l0З1-lи колоиg1-lи расшвор, 
желе: - за косу, - за бријање. 

гелендер м нем. o'ipaga на сшеие1-lишшу, мосшу и СЛ. 

гелер м нем. KOMaguh расиРС1-lуше 'iра1-lаше, бомбе или шраи-
1-lела. 

гем м мађ. ЗООЛ. в. 1-lесиш1• 

гем, гема м (ми. гемови) енгл. спорт. geo ogu'ipa1-le иаршије у ше
нису с оgређе1-lим збиром иоена (ao'iogaKa). 

гема ж лат. иолуgра'iи или gpa'iu ка.мен с уреза1-lим или ис
иуиче1-lим, рељеф1-lим украсом. 

гемишт м нем. жарг. бело виН0 с 'iазира1-l0М ми1-lерал1-l0М или 
обиЧ1-l0М воgом; уп. бева1-lgа. 

ген м ГРЧ. биол. 1-lаслеg1-lи факшор, 1-l0силац 1-lаслеg1-lих особи
на који је с.мешШе1-l у хромозому hелијско'i јеЗ'iра (човек има ире
ко 10.000 различиших 'ie1-la). 

генеалогија ж ГРЧ. 1. исшорија развишка jeg1-le иороgице, ро
ga, илеме1-lа; ириказ слеgа и og1-loca иоколења љуgи, роgословље. 
2. биол. ироучавање иорекла 1-lекејеgU1-lке или 'ipyae, ушврђивање 
gиреКШ1-lих apegaKa, иошомака и БОЧ1-lих ли1-lија (нир. коња, иа
са), роgов1-lик, aegu'ipe. 

генеалошки (генеалЬгйјскй), -а, -о који се og1-l0СU на 'iе1-lеало
'iujy: - стабло. 

генеза ж ГРЧ. 1. иосша1-lак, 1-lасша1-lак и ироцес развишка: -
народних песама, - језика. 2. (Генеза) 1-lазив ирве KНJu'ie Мојси
јеве у Сшаром завеШу. 

генерал, -ала м (вок ГЕшерале) фр. 1. вој. 1-lајвиши официрски 
чи1-l у коинеН0ј војсци и раШ1-l0М вазgухоиловсшву. 2. ЦРКВ. врхов
ни сшареши1-lа неких реgова и КО1-l'iре'iација у кашоличкој цркви. 

генерал- ирви geo иолусложе1-lица у 1-lазивима 'iе1-lерала ра
З1-lих чи1-l0ва: генерал-лајтнат, генерал-мајор, генерал-потпу
ковник, генерал-пуковниR. 

генералан, -лна, -о (обично одр.) 1. а. зајеg1-lички за чиша
ву врсшу 1-lече'iа, оишши: - правило, - теорија. б. који обухваша 
све случајеве, свеобухваша1-l; у коме сви учесшвују, свеоишши: -
поправка; - штрајк. 2. а. rлав1-lи, завРШ1-lи: - проба, - дебата. б. 
(одр.) 1-lајвиши ио pa1-l'iy, rлав1-lи, врховни: генерални директор, 
генерални заступник, генерални конзул, Генерална скупmти
на Уједињених нација. • - карта оишша 'iео'iрафска карша ма
ло'i размера. 

генерiшат, -ата м обласш aog KOma1-lgом jeg1-lo'i 'iе1-lерала; 
уирава, 1-lаgлешшво ше обласШи. 

генерализатор м 0нај који 'iе1-lерализује, уоишШава. 

генерализаторски, '-а, -о који се og1-l0СU на 'iе1-lералuзацију и 
'iе1-lералuзашоре: - наука. 

генерализација ж 1. уоишшавање, иосшуиак закључивања 
og иојеgи1-lаЧ1-l0'i ка оишШем. 2. gавање шире'i, оишшије'i З1-lачења 
некој иојеgи1-lаЧ1-l0ј иојави. 

генерализовати, -зујём (генерализИрати, -изйрам) свр. и не
свр. прел, (у)чи1-lиши оишшим, gа(ва)ши 1-lечему оишши карак
шер, уоишшиши, уоишшаваши: - стечена знања, ,.,., искуства . •  

- се gоби(ва)ши оишши каракшер, иосша(ја)ши оишша иојава, 
уоишшиши се, уоишшаваши се. 

генералије и генералије ж ми, лат. оишши, обиЧ1-l0 лиЧ1-lи 
иоgаци (име, месшо, gашум рођења и сл.). 

генералина ж (м) (ми. ж) ayr.м., иеј. и ексир. og 'iе1-lерал. 

генералисати (се), -иmём (се) свр. и несвр. в. 'iе1-lералuзоваши 
(се). 

. генералисимус м вој, 1-lајвиши чи1-l у војсци неких земаља, 
врховни војни koma1-lgа1-lШ. 

генералитет, -ета м лат. 1-lајвиши KOma1-lg1-lU Kagap оружа1-lих 
c1-la'iajeg1-le земље; сви 'iе1-lерали јеg1-lе армије. 

генералица ж 'iе1-lералова же1-lа. 

генералка ж 1.  разг. 'iе1-lерал1-lа, иошиУ1-lа иоиравка (обиЧ1-l0 
аушомобила, og1-l. аушомобилско'i моШора). 2. в. 'iе1-lерал1-lа кар
ша (aog 'iе1-lерала1-l). 

генерално ПРИЛ. уоишше, у rлав1-lим црШа.ма: - закључити. 
генералски, -а, -о који се og1-l0СU на 'iе1-lерале: - чин. 
генералство с 'iе1-lералско звање, 'iе1-lералски чи1-l. 

генералштаб, -аба м вој. 1-lајвиши војни op'ia1-l који иомаже 
врховН0М koma1-lgа1-lШУ у руковођењу оружа1-lим c1-la'ia.мa у рашу 
и миру, врховна војна KOma1-lgа. 

генералштабац, -апца м 'iе1-lералшшаб1-lи официр. 

генералштабни, -а,  -о који се og1-l0СU на 'iе1-lералшшаб: -
официр. • - карта врло gешаљ1-lа 'iео'iрафска карша израђе1-lа за 
војне иошребе, војна шоио'iрафска карШа. 

генералштапски, -а, -о в.  'ie1-lералшШаб1-lи. 

генеративни, -а, -о лат. 1. биол. који се og1-l0СU на оилођење, 
разМ1-l0жавање, који је у вези с иОЛ1-lим разМ1-l0жавањем: - ћели
ја, - орган, - оплођење. 2. у изр. - граматика ЛИНIЋ. скуи формал
них иравила која иројекшују КО1-lача1-l скуи рече1-lица на иоше1-lци
јал1-l0 беСКО1-lача1-l скуи рече1-lица које чи1-lе језик као цели1-lУ. 

генератор м лат. 1. физ. а. маши1-lа за ироизвоgњу елекшрич
не сшрује, gи1-lа.мо-маши1-lа: електрични - . б. маши1-lа за ироиз
воgњу или1-lских, 'iасовиших iорива: плински -, гасни - . 2. фиг. 
разг. 0нај (ОН0) који (шшо) 1-lешшо иокреће, сшвара: - кризе. 

генераторски, -а, -о који се og1-l0СU на iе1-lерашор: - гас, -
агрегат. 

генератриса ж мат. в. извоg1-lица. 

генерација ж лат. 1. а. љуgи који живе у исшо време и који 
су исших или ириблиЖ1-l0 исших iogU1-lа, савременици, нара
шшај, иоколење: млада -, стара -, поратна -, сукоб генераци
ја. б. ђаци, og1-l. сшуgе1-lши који су у исшо време учили, сшуgира
ли и gииломирали: студијска -, студенти из исте генерације. в. 
биол. и1-lgивиgуе, jegU1-lке ис ше врсше aogjeg1-lакО ygaљe1-le og зајеg-
1-lичкоi иреШка. 2. биол. реироgукција живих орiа1-luза.ма, 1-lасша
вљање иошомсшва, рађање, разМ1-l0жавање. • спонтана - иосша
нак живих биhа из 1-lеживе машерије (ио неким хииоШеза.ма). 

генерацијски (генерiщйјскй), -а, -о који се og1-l0СU на ie1-le
рацију: - сукоб. 

генерациони, -а, -о који се og1-l0СU на 'iе1-lерацију (2), оилоg
ни: - систем. 

генерички (генеричнй), -а, -о који се og1-l0СU на pog или вр
сшу: - име. 

генерички ПРИЛ. ио pogy, ио врсши, у иоrлеgу poga, врсше: 
слични. 

генетика ж (дат. -ици) грЧ. биол. geo биОЛОiије који се бави ио
јава.ма и заКО1-lима 1-lаслеђивања KOg биљака, живошиња и чо
века. 

генетичар (генетик) м 1-lаУЧ1-lик који се бави ie1-lеШиком. 

генетичарски, -а, -о који се og1-l0СU на iе1-lешику и ie1-lеШичаре. 

генетички, -а, -о који се og1-l0СU на iе1-lешику и iе1-lезу: гене-
тички закони. 

генетички ПРИЛ. са сша1-l0вишша 'iе1-lешике, ио иореклу, ио 
иосша1-lКУ: посматрати -. 

генетски, -а, -о који се og1-l0СU на iе1-lезу, који се 1-lаслеђује ie
нима: - веза, - фактор. 

гениј, -ија м в. ie1-luje. 

гениј алан, -лна, -о а. који има особи1-lе ie1-luja, изузеШ1-l0 об
gape1-l, иа.меШа1-l, уман: - човек, - научниR. б. својсшве1-l шаквој 
особи: - мисао. 

генијалац, -лца м (инстр. -лцем; ген. ми. генИјалаца) разг. ie-
1-lијала1-l човек, 'ie1-luje; 0нај који је врло усиеша1-l у 1-lечему: - за 
фудбал, - у шаху. 
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генијално прил. на 'iенијалан начин, изванреgно умно, савр
шено: - замислити, - СЛИRати. 

генијалност, -ости ж особина оноУа који је 'iенијалан, оноУа 
шшо је 'iенијално, изузешна обgареносш: - песниха, - нечијих 
мисли. 

геније, -ја м (инстр. -јем) лат. 1. човек uзванреgних gyxoBHUX, 
сшваралачких сиособносши (у обласши науке, умешносши и gp.), 
изванреgно gаровиш човек. 2. а. uзванреgна снаУа gyxa, инше
лекша и инвенције, 'iенијалносш, gаровишосш, наgареносш: 
Шекспиров -. б. оно у чему се о'iлеgа gyx, gyxoBHa снаУа некоУа, 
нече'iа (Hapoga, gоба и сл.): француски - . 3 . мит. божансшво ко
је уиравља живошом и суgбином иојеgинца или зајеgнице. • до
бри - (нечији) онај који некоУа чува и уиућује ка срећи, gобро
швор, анђео чувар. зли - уироиасшишељ, ђаво, саШана. 

гениозан, -зна, -о в. 'iенијалан. 

гениталије Ж ми. лат. анат. иолни орУани. 

генитални, -а, -о који се OgHOCU на 'iенишалије: - орган. 

генитив м лат. ЛИНГВ. jegaH og иаgежа UHgoeepoacKe gеклина-
ције (у сриском језику gpy'iu иаgеж) који означава оишши OgHOC 
шицања, ирииаgање (некоме, нечему), иошицање (og некоУа, нече
Уа), geo целине и gp. • аблативни - 'iенишив који означава иоши
цање и оgвајање (og некоУа, нече'iа). партитивни - 'iенишив који 
означава geo нече'iа. посесивни - 'iенишив који означава ирииа
gање (некоме, нечему). словенски - 'iенишив објекша уз оgричне 
ирелазне 'iла'iоле (нир. "немаши среће'? 

генитивни (генитйвскй), -а, -о који се OgHOCU на 'iенишив: -
наставак, - значење. 

геноцИд, -а м ГРЧ.-лат. сисшемашско унишшавање, исшребљи
вање Hapoga или ешничке, расне, верске и gp. Уруие, злочин учи
њен с намером ga се иошиуно или gелимично унишши нека на
ционална, ешничка или верска уруиа. 

геноцидни и геноцидни, -а, -о који се OgHOCU на 'iеноциg. 

геноцидност, -ости Ж особина оноУа шшо је 'iеноциgно. 

генски, -а, -о који се OgHOCU на Уене, 'iенеШски. 

гентилни, -а, -о који се OgHOCU на pog, pOgOBCKU: - уређење, 
- поредак. 

гео- (грч.) ирви geo сложеница, ирефиксоиg у значењу 'који се 
OgHOCU на Земљу': географија, геологија, геофИЗИRа. 

географ м грч. онај који се бави 'iеО'iрафијом. 

географија ж наука о Земљи, иојавама и облицима на њеној 
иовршини, о условима живоша на њој, земљоиис. • економска 
geo 'iео'iрафије који ироучава развишак и 'iео'iрафски размешшај 
ироизвоgње и ироизвоgних снаУа у свешу и у иојеgиним gржава
ма. математичка - geo 'iео'iрафије који се бави ироучавањем Зе
мље као небеско'i Шела. политичка - geo 'iеО'iрафије који се бави 
ироучавањем иолишичке иоgеле Земље на gржаве. физичка - geo 
'iео'iрафије који се бави ироучавањем облика и иојава на Земљи
ној иовршини. 

географкиња ж женска особа 'iео'iраф. 

географски, -а, -о који се OgHOCU на 'iео'iрафију: - положај, 
карта. • - дужина, - ширина в. KOg ших именица. 

географски прил. у ио'iлеgу 'iео'iрафије, са сшановишша Уео
'iрафије. 

геода ж (обично у ми.) грч. мин. крисшална gруза нас шала у 
шуUљинама сШена. 

геодёзија ж грч. наука о иремеравању земљишша и о оgређи-
вању узајамно'i иоложаја шачака на земљишШу. 

геодёт, -ета и геодета, -е м онај који се бави 'iеоgезијом. 

геодётски, -а, -о који се OgHOCU на 'iеоgеше и 'iеоgезију: - карта. 

геодинамика ж грч. наука о силама и иојавама које gелују-
на развишак Земљине коре. 

геодинамички, -а, -о који се OgHOCU на 'ieogUHaмUKY. 

геоИд, -Ида м грч. ирави облик Земље (елиисоиg сUљошшен на 
иоловима). 

геоизотерма ж грч. у мн.: линије које сиајају месша jegHaKe 
шемиерашуре на иовршини или у унушрашњосши Земље (у jg.: 
шаква линија). 

геокем- в. Уеохем-. 

геолог м сшручњак који се бави 'iеОЛО'iијом. 

геологија ж грч. наука о иосшанку, сасшаву, Урађи и развиш-
ку Земљине коре. 

геолошки, -а, -о који се OgHOCU на 'iеоло'iију: - састав, - карта. 
геолошки прил. у ио'iлеgу 'iеоло'iије, са сшановишша 'iеоло'iије. 

геомагнетизам, -зма м грч. ма'iнешизам Земље. 

геомагнетика ж (дат. -ици) грч. наука која ироучава ма'iнеш-
ска иоља Земље. 

геомагнётски, -а, -о који се OgHocu на 'iеома'iнеШuзам. 

геометар и геомётар, -тра м онај који се бави иремерава
њем земљишша, земљомер; уп. геодет. 

геометарски и геомётарски, -а, -о који се OgHOCU на 'iеомеШре. 

геометрија ж грч. мат. geo машемашике који се бави ироуча
вањем иросшорних облика и њихових међусобних ogHoca. • на
цртна (дескриптивна) - geo 'iеомешрије у коме се обрађује apeg
сшављање иросшорних облика иомоћу 'iеомешријски консшруи
саних цршежа (иројекција). 

геометријски, -а, -о који се OgHOCU на 'iеомешрију: - оБЛИR, 
- ЛИR. 

геометријски прил. као у 'iеомешрији, са сшановишша 'ieo-
мешрије, ио 'iеомешријским иравилима: - поређани. 

геометричар м онај који се бави 'iеомеШријом. 

геомеханика ж грч. механика тла. 

геомеханичар м онај који се бави механиком тла. 

геомеханички, -а, -о који се OgHOCU на 'ieoMexaHUKY. 

геомицин, -ина м фарм. аншибиошик ироизвеgен og микро-
ор'iанизма Streptomyces xanthophaeus, који gелује на 'ipaм-He
'iашивне баКШерије. 

геоморфологија ж geo физичке 'iео'iрафије који се бави изу
чавањем 'iеофuзичких ироцеса који gелују на обликовање Земљи
не иовршине. 

геоморфолошки, -а, -о који се OgHOCU на 'iеоморфОЛО'iију. 

геополитика ж (дат. -ици) грч. шеорија о ушицају 'iео'iраф
ских факшора на иолиШику. 

геополитички, -а, -о који се ogHOCU на 'iеоиолиШику. 

георгина ж бот. украсна биљка Dahlia variabilis из ф. 'iлаво
чика (Compositae), са круиним цвешовима разних боја. 

геостратёшки, -а, -о који се OgHOCU на сшраше'iију с обзиром 
на 'iео'iрафске факшоре: - положај . 

геотектоника ж грч. geo 'iеОЛО'iије који ироучава круине ше к-
шонске сшрукшуре Земљине иовршине. 

геотектоничар м онај који се бави 'iеоШекШоником. 

геотропан, -пна, -о који иоказује 'iеошроиизам. 

геотропизам, -зма м грч. бот. својсшво биљака ga иравцем 
расшења или иоложајем pea'iyjy на gејсшво Земљине шеже (ко
рен у смеру Земљине шеже, а сшабло у суирошном смеру og Зе
мљине Шеже). 

геофизика ж грч. наука, OgH. скуи наука које се баве ироуча
вањем физичких својсшава Земље и фuзичких ироцеса у њеној 
лишосфери, хиgросфери и атмосфери. 

геофизичар м онај који се бави 'iеофизиком. 

геофизички, -а, -о који се OgHOCU на 'iеофизику: - испитива
ње, - завод. 

геохемија ж грч. наука о хемијском сасшаву Земљине коре и 
њене унуШрашњосШи. 

геохемијски, -а, -о који се OgHocu на 'ieoxeмujy. 

геохемичар м онај који се бави 'ieoxeмujoM. 



ГЕОЦЕНТРИ3АМ - ГЕСТИКУЛИРАТИ 181 

геоцентризам, -зма м ГРЧ.-лат. сшаро, н,айушшен,о схвашање ga 
је 3е.м.тьа среgишше свемира око KOla се окрећу сва н,ебеска Шела. 

геоцентричар м слеgбен,ик шеорије lеоцен,Шриз.ма. 

геоцентрички и геоцентрични, -а, -6 који се ognocu н,а le
оцен,шризам: � систем. 

геоцентричност, -ости ж в. lеоцен,Шризам. 

гепард м (ген. ми. ГЕшарда) нем. зоол. изузешн,о брза звер Aci
nonyx jubatus из Йор. Ma':f,aKa (Felidae), жуhкасшориђеl крзн,а с 
црн,им aelaмa. 

гепек м нем. 1. Йрйl.тbажн,ик ауШо.мобила: ставити торбу у -. 
2. apйl.тbal. 

гепити, -йм свр. жарг. украсши, зgиЙиШи. 

геранијум (геран:Иј, -ија) м лат. бот. в. cмpgJЬeeaK. 

геријатрија ж ГрЧ. 1. мед. geo MegulItune који се бави йроуча-
вање.м сшарачких болесши, њиховим сйречавањем и лечењем. 
2. ogeљeНJe у болн,ици за nely сшарих особа. 

геријатријски, -а, -6 који се ognocu н,а lеријашрију: - оде
љење. 

герила и герила ж тп. а. н,ачин, рашовања .малих, само
сшалн,их, врло Йокрейl.тbивих, лако н,аоружан,их ogpega (изван, 
сасшава pegoene војске), йаршизан,ско рашовање (обичн,о н,а йла
н,ин,ско.м Шерен,у). б. ogpeg lерилаца. 

герилац, -лца м учесн,ик, борац у lерили. 

герилка ж жен,а учесн,ик у lерили. 

герилски, -а, -6 који се ognocu н,а lерилу и lерилце: - одред, 
- ратовање. 

герилски ПРИЛ. н,а lерилски н,ачин" као lерилци: ратовати �. 

герла и герла ж (ген. МН. -лй) енгл. жарг. йривлачн,а .млађа 
жен,ска особа, geeojKa. 

Герман, -ана м у .мн,.: н,азив велике, ешн,ички и језички cpog
н,е lpyae ин,gоевройских napoga који живе н,а cKangunaecKoM aog
ручју и у 3aaagnoj Евройи (Не.мци, Аусшријан,ци, Холан,ђан,и, 
CKangunaelItU, Ан,'iлосаксон,ци); у ужем смислу: Немци; у jg. йри
aagnUK ше lpyae napoga; Не.мац. 

германизам, -зма м ЛИНГВ. н,е.мачка реч, језички израз или 
речен,ичн,и обрш уйошребљен, у н,еко.м gpyloM језику, језички из
раз у gyxy н,емачкоl језика. 

германизатор м он,ај који врши lер.ман,изацију, који йон,ем
чава. 

германизаторски, -а, -6 који се ognocu н,а lер.ман,изаШоре и 
lер.ман,изацију, својсшвен, lер.ман,изаШорима: � политика. 

германизација ж н,амешање н,е.мачкоl језика, н,ароgн,осши 
и кулшуре н,ен,е.мачким н,ароgима, Йон,е.мчавање, н,е.мчење. 

германизирати, -из:Ирам и германизовати, -зујем свр. и не

свр. прел. (из)вршиши lер.ман,изацију, (Йо)н,е.мчиШи, йон,емчава
ши . •  - се Йон,е.мчиШи се, Йон,е.мчаваШи се. 

Германија ж ист. исшоријска йокрајин,а из.међу Рајн,е, Ogpe 
и северн,о og Дун,ава н,асшањен,а lер.ман,ским ЙЛемен,има. 

германијум (германйј, -ија) м хем. хемијски елемен,аш (Ge), 
крШ .мещал cpogan силицију.му, који се уйошребљава у paguo
Шехн,ици. 

герма,нист(а), -е м (ми. -сти) н,аучн,ик који се бави lepManu
сШико.м; сШуgен,Ш lер.ман,исШике. 

германистика ж (дат. -ици) а. н,аука која йроучава језике, 
књижевн,осш, кулшуру и исшорију lepMancKUx napoga (обичн,о 
н,емачкоl napoga); у ужем смислу: н,аука о lер.ман,ским језицима 
и књижевн,осШима. б. ogceK сшуgија lepMancKUx језика и књи
жевн,осШи. 

германистички, -а, -6 који се OgHocu н,а lер.ман,исШику и lep
.ман,исШе: - одсек. 

германистки�а (германистица) ж жен,а lер.ман,исШ(а). 

Германка ж apuaagnUlIta lepMancKe ешн,ичке lpyae; Немица. 

германофил, -а и германофил, -ила м лат.-грч. он,ај који је 
н,аклоњен, Немцима и свему шшо је н,е.мачко, велики љубишељ 
н,емачке кулшуре и језика. 

германофилски и германофилски, -а, -6 који се ognocu н,а 
lер.ман,офиле. 

германофилски и германофилски ПРИЛ. н,а lер.ман,офил
ски н,ачин" као lер.ман,офил. 

германофилство и германофилство с н,аклоњен,осш йрема 
Немцима и све.му шшо је н,е.мачко. 

германофоб, -а и германофоб, -оба м ГРЧ.-лат. он,ај који .мр
зи Немце и све шшо је н,емачко. 

германофобија ж н,ейријашељско расйоложење, .мржња 
йрема Немцима и свему шшо је н,емачко. 

германофопкиња ж жен,а lер.ман,офоб. 

германофопски и германофопски, -а, -6 који се ognocu н,а 
lер.ман,офобе. 

германофопски и германофопски ПРИЛ. н,а lер.ман,офоЙ
ски н,ачин" као lер.ман,офоб. 

германофопство с в. lер.ман,офобија. 

германски, -а, -6 који се ognocu н,а Гер.ман,е: - култура, - је
зици. 

германство с 1. (Германство) зб. lepMancKU napogu, lepMan
ска ЙЛемен,а. 2. lepMancKU ушицај; он,о шшо је каракшерисшич
н,о за Гер.ман,е. 

германштина ж (обично пеј.) в. lер.ман,сШво (2). 

герок м нем. свечан,и, обичн,о црн,и .мушки Kaйyйl, са gуlим 
йешевима, реgен,lоШ. 

геронт м ГрЧ. ИСТ. у сшарој Грчкој: сшарији у'iлеgн,и lрађан,ин,; 
члан, већа сШараца. 

геронтолог м лекар сйецијалисша за lерон,Шолоlију. 

геронтологија ж ГрЧ. н,аука о биолошким йроцесима сшаро
сши и социолошким йроблемима сшарих особа; уп. геријатрија. 

геронтолошки, -а, -6 који се ognocu н,а lерон,ШОЛОlију. 

геронтофил, -а и геронтофил, -ила м ГрЧ. особа којаје сек
суалн,о н,аклоњен,а Йре.ма сшарим особама суйрошн,оl Йола. 

геронтофилија ж ГРЧ. сексуалн,а н,аклон,осш йрема сшарим 
особама суйрошн,оl Йола. 

геронтофилски и геронтофилски, -а, -6 који се ognocu н,а 
lерон,Шофиле. 

герузија ж ГРЧ. ист. у сшарој Грчкој gржавн,о веће, "веће сша
раца", сасшављен,о og lерон,аШа. 

герmла ж нем. ољушшен,и јечам који се уйошребљава као хран,а. 

гесло и гесло с чет. крашка изрека која служи као руково
geha ugeja, осн,овн,о н,ачело у н,ечему, gевиза, .моШо. 

гест м (ми. -ови) (геста ж (ми. -те» 
�
лат. 1. йокреш руке, 'iлаве 

или рамен,а којим се йраши и йошен,цира lовор или којим се из
ражава н,ека gушевн,а реакција: учинити - руком. 2. йосшуйак 
Йре.ма н,еко.ме, gело, чин,: леп -, ружан -, витешки -. 

Гестапо, -оа и Гестапо, -па м нем. ист. шајн,а йолиција н,аци
сшичке Нf!.Мачке, осн,ован,а 1933. log. (скраћен,и н,азив). 

гестапова:ц и гестаповац, -6вца м apuaagnUK ГесШаЙоа. 

гестаповски и гестаповски, -а, -6 који се ognocu н,а Гесша
йО и lесшайовце: - официр, - метода. 

гестаповски и гестаповски ПРИЛ. н,а lесшайовски н,ачин" 
, као шшо су чин,uли lесшайовци: - поступати. 

гестикулатор м он,ај који йрешеран,о lесШикулира. 

гестикулација ж изражавање крешњама руку, 'iлаве или 
gpylux gелова шела, йрављење lесшова, lесШикулирање. 

гестикулацијски и гестикулациони, -а, -6 који се ognocu 
н,а lесшикулацију: - изражавање . 

гестикулирати, -улйрам (гестикулисати, -иmем) несвр. не

прел. (нечим или без допуне) йравиши lесшове, изражаваши се 
lесШовима. 
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гето, -та м (мн. с) итал. 1. ист. а. оiрађе7-lи geo ipaga у коме су у 
среgњовеков7-l0ј Евройи живели Јевреји изgвоје7-l0 og осйlалоi 
сйlа7-l0в7-lишйlва. б. у gоба 7-lацизма ipagcKa чейlврйl ОСН0вана за 
изgвајање и У7-lишйlавање Јевреја: варшавски - . 2. ipagcKa че
йlвpйl у којој живе сиромаШ7-lи или раСН0 gискрими7-lиСа7-lи cйla
Н0вници, cиpoйlињcKa чейlврйl. 

гетоизација ж изолација og cвeйla и cyceg7-lUх 7-lapoga, iубље
ње KOHйlaKйla са cвeйloM и сусеg7-lим 7-lароgом. 

гетоизовати, -зујём свр. и несвр. изоловайlи og cвeйla и cyceg
них 7-lapoga. 

гетски, -а, -о који се og7-l0СU на ieйlo. 

геџа, -ё и геџо, -а и -ё м тур. подр. сељак (обиЧ7-l0 из це7-lйlрал
не Србије); ieaK, йpocйl човек; уп. геџо. 

геџов, -ова м в. iеџа. 

гибав, -а, -о који се iиба, йокреће, љуља, лелујав; iибљив, йо
KpeйlJЬив. 

гибак, гипка, -о а. који се лако савија, caвийlJЬив, вийlaK, 
еласйlича7-l: - струк, - прут, - јаблан. б. који се лако креће; ко
ји се оgликује лакоћом йокрейlа, oKpeйlaH, iрациоза7-l: - старац; 
гипки удови; - ход, гипке кретње. в. којем се лако Moiy gавайlи 
раз7-lи облици, мек, йласйlича7-l: - материја, - глина. г. фиг. који 
се лако йрилаiођава Н0вој cийlyaциjи, који се лако мења, йрила
iођава, йрилаiоgљив, флексибила7-l; C7-lалаЖЈЬив: - дух, - дипло
мата. д. фиг. боiайl раз7-lим обрйlима, йреливима, лак, йpиjaйlaH 
за йерцийирање: - стил, - музика, - стихови. 

гибаница ж вpcйla йийle og развуче7-lих лисйlова йlecйla изме
ђу којих се cйlaвљa неки 7-lаgев, обиЧ7-l0 сир с .млеком и јајима. 

гибаничар м а. 0нај који йрави iиба7-lицу. б. 0нај који pago 
jege iиба7-lицу; фиг. uoipga7-l 7-lазив за чейl7-lика у ДpyiOM cвeйlcKoM 
paйly. 

гибаничица ж geм. и хиЙ. og iиба7-lица. 

гибањ, -бња м (мн. rnбњеви) мех. oupyia на возилу за ублажа
вање йoйlpeca; oupyia уоЙшйlе. 

гибањски, -а, -о који се og7-l0СU на iибањ: - ослонац. 
гибати, гибам (гибљём) несвр. прел. и непрел. (нешто, нечим) 

њиxaйlи, љyљaйlи; йOKpeйlaйlи, Mицaйlи: - бедрима (бедра), -
телом (тело), - жито, - строј . •  "" се а. Kpeйlaйlи се валовийlо, 
йlaмo-oвaмo, њиxaйlи се, ЉYJbaйlи се, клайlийlи се; caвиjaйlи се, 
йoвиjaйlи се (нЙр. о йlpaви, gрвећу, йlелу и gp.). б. уiибайlи се, уви
jaйlи се uog йlepeйloM, йpийlиCKOM (нЙр. о йlлу, gacKaмa, Uogy). в. 
уойшйlе Kpeйlaйlи се, Mицaйlи се, йомерайlи се: - се по луку. 

гибљив, -а, -о који се лако iиба, йокрейlJЬив, iuбак, еласйlи
ча7-l: "" тло. 

гибљивост, -ости ж особи7-lа o7-loia шйlо је iибљиво, йокре
йlJЬивocйl, iийкосйl: - тела. 

гибнути (се), гибнём (се) свр. йрема iибайlи (се). 

гибон, -она м ЗООЛ. а. вpcйla ycko7-lосоi мајмуна Hylobates syn
dactylus, врло gyiux upegfbUx уgова. б. МН. йороgица УСКОН0сих 
мајмуна Hylobatidae, gуiачких upegfbUx уgова, без рейа, који жи
ве йо йрашумама МалајСКОi архиЙелаiа. 

гиг м енгл. 1. jeg7-l0йреЖ7-lа лака кочија на gва йlочка. 2. лак 
и уза7-l сйорйlски чамац на весла и jegpa; зайовеg7-lички чамац 
на paйlH0M броgу. 

гига- (грч.) йрефикс у сложе7-lицама којим се ОЗ7-lачава jegU7-lU
ца милијарgу йyйla већа og ОСН0вне, 7-lЙР. : гигабајт, гигатона. 

гиган, -ана м нар. велики Йeйlao. 

гигант м ГРЧ. 1. а. мит. jega7-l og сиН0ва боiиње Геје, који су би
ли OiPOM7-lоi pacйla и борили се йpoйlив олимйијских боiова. б. 
човек или живойlиња с 7-lайlйросеЧ7-l0 великим, OiPOM7-lим йlелом, 
gив, колос, iopocйlac, џин; фиг. 0нај који се исйlиче ва7-lреg7-lим 
сйособ7-l0сйlима, З7-lачајем своi gела и СЛ.: музички -, песнички 
-. в. фиг. уойшйlе 0Н0 шйlо је 7-lеобиЧ7-l0 велико йО својим разме
рама, gиме7-lзијама (нЙр. iрађеви7-lа, броg, йреgузеће и сл.). 

. 

гигантизам, -зма м мед. gивовски pacйl човека йреко 2 т. 

гигантосаур(ус) м ГРЧ. pog OiPOM7-lUХ изумрлих iмизаваца 
Gigantosaurus, највеће койнене живойlиње на Земљи, које су 
живеле у мезозоику. 

гигантски, -а, -о који се og7-l0СU на iuia7-lйle, gивовски, џиН0в
ски, OipOma7-l: - раст, - снага, - борба. 

гигантски ПРИЛ. йoйyйl iuia7-lйla, gивовски, сил7-l0, C7-lаЖ7-l0: -
напредовати, - се борити. 

гигати, гИгам несвр. (нечим) клайlийlи, њиxaйlи, љyљaйlи . •  

"" се а. клайlийlи се, ieiaйlu се; љyљaйlи се, њиxaйlи се; iибайlи 
се, Уiибайlи се. б. ићи йlешко, йlPOMO, клайlећи се. 

гиздав, -а, -о 1. а. боiайlо украше7-l, накићен, раскоша7-l: -
одело. б. који uaga у очи својом лейойlом и лейим оgелом, gu
ван, oйl.мeH: - момак, "" девојка. в. фиг. Kийlњacйl: - стил. 2. iopg, 
охол, ЙО7-lосийl. 

гиздавац, -авца м 0нај који воли ga се iизgа, ga се облачи йо 
MOgu, кицош. 

гиздавица (гиздавка) ж 0на која воли ga се iизgа, каћийер
ка, Йомоgарка. 

гиздаво ПрИЛ. 1. кићеН0, Kийlњacйlo, накинђуреН0; раСКОШ7-l0: 
- одевен. 2. йОН0СН0, iopgo, охоло: шетати -, држати се -. 

гиздавост, -ости ж особи7-lа o7-loia који је iизgав, o7-loia шйlо је 
iизgаво, HaKиHђypeHocйl, KићeHocйl, oйl.мeHocйl; йOHocийlocйl, iop
gocйl, охолосйl. 

гиздати, -ам и гиздати, гиздам несвр. прел. улейшавайlи, 
украшавайlи, Kийlийlи . •  "" се 1. украшавайlи се, улейшавайlи се, 
Kийlийlи се, KиHђypийlи се. 2. gичийlи се, iopguйlu се, ЙО7-lосийlи 
се; размейlайlи се, шейурийlи се. 

гизделин, -ина м в. iизgавац. 

гизделинка ж в. iизgавица. 

гизделински, -а, -о који се og7-l0СU на iизgели7-lе. 

гизделинчић м geм. и ир. og iизgели7-l. 

гИлда ж нем. ист. среgњовеков7-lи савез йlрiоваца или за7-lайlли
ја, йlрiовачки или за7-lайlлијски eC7-lаф. 

гили-гили УЗВ. речи којима се йpaйlи iолицање малоi geйleйla. 

гиљотина и гиљотина ж фр. найрава за извршење c.мpйlHe 
каз7-lе оgсецањем 'iлаве. 

гиљотинирати, -инйрам свр. и несвр. прел. (некога) ogcehu, 
оgсецайlи (некоме) 'iлаву iuљойlU7-l0М, (из)вршийlи c.мpйlHY каз7-lУ 
7-lag неким йомоћу iuљойlU7-lе. 

гиљотински, -а, -о који се og7-l0СU на iuљойlU7-lУ. 

гимназија ж ГРЧ. cpegfba школа за ойшйlе образовање: кла-
сична -, математичка -, филолошка -. 

гимназијалац, -лца м уче7-lик iим7-lазије. 

гимназијалка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) уче7-lица iим7-lазије. 

гимназијалски, -а, -о који се og7-l0СU на iим7-lазијалце. 

гимназијалче, -ета с (супл. МН. гимназијалчићи м) И гимна-
зијалчић м geм. и хиЙ. og iим7-lазијалац. 

гимназијски, -а, -о који се og7-l0СU на iим7-lазију: - професор. 

гимназист(а), -ё м (мн. -сти) в. iим7-lазијалац. 

гимназисткиња ж в. 'iим7-lазијалка. 

гимнастика ж (дат. -ици) ГРЧ. йlелеС7-l0 вежбање које се изво
gu йо оgређе7-l0М cиcйleMY pagu јачања зgравља и йоgизања pag
не сйособ7-l0сйlи, фискуЛйlура; йlaKвo вежбање као HacйlaвHи 
upegMeйl у школи: јутарња -, спортска -, бавити се гимнасти
ком. • - духа, душевна - gухов7-lи, и7-lйlелекйlуал7-lи pag, gYX067-l0 
за7-lимање. радити гимнастику iим7-lасйlицирайlи. 

гимнастицирати, -Ицйрам несвр. в. iим7-lасйlичийlи. 

гимнастичар м (инстр. -ом И -ем) 0нај који се бави iим7-lа
CйlиKOM. 

гимнастичарка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) 0на која се бави iим
HaCйlиKo.м. 

гимнастичарски, -а, -о који се og7-l0СU на iим7-lасйlичаре. 

гимнастичити (се), -йм (се) несвр. непрел. [гл. им. гимнасти
чёње с] извоgийlи йlелеС7-lе вежбе, бавийlи се iим7-lасйlиком. 
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гимнастички, -а, -о који се ogHocu н,а iи.м,н,асШику, који слу
жи за iи.мн,асШику и сл., фискулшурн,и: � справа, � вежба, � 
друштво, � сала. 

гимнастички прил. н,а iимн,асшички н,ачин,. 

гимносперма ж (обично у мн.) грч. в. iолосе.мењача. 

гинеколог м лекар сйецијалисша из обласши iин,еколоiије. 

гинекологија ж грч. мед. ipaHa .меgицин,е која се бави йроуча-
вање.м болесши жен,скоi 9рiан,из.ма, йосебн,о болесши жен,ских 
йолн,их opiaHa. 

гинеколошки, -а, -о који се ogHocu н,а iин,еколоiију: � болни
ца, � одељење, � клиника, � преглед. 

гинеколоmки прил. н,а iин,еколошки н,ачин,: � прегледати. 

гннко м (мн. 0?) бот. исшочн,оазијско украсн,о gрво из pega io
лосе.мењача Ginkgo biloba. 

гинсенг м бот. исшочн,оазијска и северн,оа.меричка биљка Ра
пах ginseng из ф. Araliaceae, чији се корен, уйошреБЈЬава у Megu
цин,и. 

гинути, -нем несвр. непрел. [гл. ИМ. гйњење с] 1. а. у.мираШи н,е
йрupogHOM, н,асилн,о.м cмphy, iубиши живо ш (у рашу, Hecpehu 
иШg.). б. фиг. (за некога) жршвоваши се, йоgн,осиши жршве (за 
HeKoia). 2. а. йройаgаши физички, йолако у.мираШи, койн,еши, 
вен,уши, сушиши се (о човеку, биЈЬци): � од жалости. б. фиг. иш
чезаваши, н,есшајаши, iубиши се. - Њена љубав је полако гину
ла. в. йройаgаши, сшраgаши: � због суше. 3. (за неким, за не
чим) јако жуgеши, чезн,уши, вен,уши (за н,еким или н,ечим.) • не 
гине ми Hehe .ме .мимоиhи, cuiypHo he .ме заgесиши, ЙреgсШоји .ми 
(обичн,о н,ешшо HeyiogHo, н,еЙовоЈЬн,о). Не гине ми затвор. 

гинуће с iињење, c.мpйl, у.мирање, сшраgање, н,есШајање. 

гињеник, -а и ГИЊЕШИК, -ика он,ај који је aoiUHYo, који је 
у.мро н,асилн,о.м cмphy. 

гињенii:чки и гињенii:чки, -а, -о који се ogHocu н,а iињен,ике. 

гипкати (се), -ам (се) несвр. у geM. зн,ачењу: iибаШи(се). 

гипко прил. iийким йокрешима, са iийкошhу, окрешн,о, ела-
сшичн,о: � се кретати, � се пети, � одскочити. 

гипкост, -ости (гипкоћа) ж особин,а oHoia који је iибак, он,о
ia шшо је iиЙко. а. савиш.тьивосШ, еласшичн,осш; Йокреш.тьивосШ, 
окрешн,осйl, iрациозн,осш: � тела, � облика, � кретњи. б. йрила
iоgЈЬивосш, флексибилн,осш: � духа, политичка �. в. боiашсшво 
у разн,им облицима, Йреливи.ма, н,ијан,са.ма: � певања, � стила. 

гипс м (мн. 0) грч. а. мин. расйросшрањен,и .мин,ерал белосиве 
или црвен,касше боје, apupogHU калцију.м-сулфаШ са воgо.м који 
се уйошреБЈЬава као. везиво у iрађевин,арсшву, за йравЈЬење .мо
gела и вајарских оgливака, за израgу завоја у .меgицин,и иШg., са
gpa. б. хируршки завој og овлажен,их йлашн,ен,их шрака н,ашо
йЈЬен,их iuacoM (а), који сушеhи се очврсн,е и служи за имобили
зацију Йрело.мљен,их косшију или ишчашен,их зiлобова, iuacaHU 
завој: ставити ногу y �, лежати у гипсу, скинути �. 

гипсан и гипсан, -а, -о (обично одр.) који је н,ачињен, og iua
са, у ко.ме има iuaca; уойшше који се ogHocu н,а iuac: � завој, � 
фигура; гипсани радови. 

гипсар, -а и гипсар, -ара м зан,айlлија који извоgи раgове у 
iuacy (у iрађевин,аРСШву). 

гипсер м 1. мед. шехн,ичар који сшавЈЬа iuacaHe завоје. 2. в .  
iuacap. 

гипсотека ж грч . .музеј или оgеЈЬење .музеја у ко.ме су изложе
н,и вајарски раgови изливен,и у iuacy; збирка шаквих раgова. 

гира ж зоол. а. у .мн,.: йороgица сишн,их .морских риба Maeni
dae из pega iрiечке (perciformes); у jg.: риба из Ше Йороgице. б. вр
сша iupe Smaris alcedo и Smaris vulgaris, које живе у JagpaH
ско.м .мору. 

гирица ж ge.м. og iupa; iupa (б). 

гирланда ж итал. украсн,и вен,ац исйлешен, og цвеhа и лишhа, 
обичн,о исйрейлешен, врЙца.ма (који се веша н,а зиg); архишек
iшmски йласшичн,u украс у облику обешен,оi йолувен,ца og исйре
йлешен,их iран,чица с цвеhе.м, лишhе.м и воhе.м. 

гиро- в. жиро-. 

гис с непром. муз. шон, "ie" (g) йовишен, за йола Шон,а. 

гит м нем. 8. Kийl2. 

гитара ж грч . .музички ин,сШру.мен,Ш обичн,о са 6 жица, н,а ко-
.ме се свира Шрзање.м жица: свирати гитару, електрична �. 

гитаријада ж Шак.мичење у свирању н,а iиШари. 

гитарист(а), -е м (мн. -сти) он,ај који свира н,а iиШари. 

гитаристички, -а, -о који се ogHocu н,а iишарисше: � дружина. 

гитаристкиња ж он,а која свира н,а iиШари. 

гихт м нем. мед. оБОЈЬење зiлобова Arhritis urica, aogaipa. 

гиц (обично поновљено) узвик за ваБЈЬење свиња. 

гица ж у хиЙ. зн,ачењу: свиња, Йрасе. 

гицан, -а и гицан, -ана м у хиЙ. зн,ачењу: йрасац, н,ерасШ. 

гицати се, -ам се несвр. бацакаши се, йраhакаши се, койрца-
ши се, ришаши се (обичн,о ошимајуhи се, бран,еhи се). 

гицкати се, -ам се несвр. у ge.м. зн,ачењу: iицаши се. 

гицнути се, -нем се свр. Йре.ма iицаши се. 

глава ж (ак главу, вок главо; мн. главе, дат. главама и гла
вама) 1. а. iорњи geo човечијеi, ogH. йреgњи geo живошињскоi ше
ла, у ко.ме су с.мешШен,и .мозак, iлавн,а чула и йреgњи geo йро
бавн,оi и gucajHoi сисШе.ма. б. сшран,а .меШалн,оi н,овца н,а којој је 
н,ечији лик или н,ека gpyia ликовн,а ЙреgсШава. в. коса, власи: 
човек седе (беле) главе, човек кудраве главе. 2. а. Йа.меш, ин,ше
лиiен,ција, у.м, разу.м; свесш, .мисли: имати добру главу, врзмати 
се по глави. б. (обично с одредбом: велика и сл.) у.мн,а, Йа.меШ
н,а, gаровиша особа. 3. живош: (из)губити главу, да(ва)ти главу, 
стављати главу на коцку, спасти главу, чувати своју главу. 4. 
а. особа, личн,осш, йојеgин,ац, човек: мушка �, мудра �, памет
Ha �, бистра �, потрошња по глави становника. б. (обично са 
допуном: стоке, марве и сл.) aojegUHa живошиња, iрло, .марвин,
че. 5. а. личн,осш која Руковоgи, уйравЈЬа, сшарешин,а; Руковоgи
лац, вођа: � породице, � куће, � државе. б. он,ај који се својим 
Шален,Шо.м н,ајвише исшиче у н,екој gелашн,осши, iлавн,и apeg
сшавн,ик: � италијанских песника. 6. iорњи йроширен,и заоБЈЬе
н,и или заgеБЈЬали крај или geo н,еко!, Йреg.меШа; врх, вршак н,а 
iорње.м gелу н,ечеiа: � ексера, � завртња, � бедрене кости, � пр
стена, � стуба, � чиоде, � сунцокрета, � кошнице. 7. а. в. iлави
ца (2): � купуса, � брда. б. iорњи geo iуgачких и неких жичан,их 
.музичких ин,сШру.мен,аШа у које.м су чивије за зашезање жица: � 
гусала, � виолине. 8. лойшасши, куйасши, ваљкасши и сл. ко
Mag н,еке .маШерије, обичн,о Йрехра.мбен,Оi йроизвоgа (као .мера): 
� шећера, � сира, � хлеба. 9. йреgњи, чеон,и, исшурен,и geo н,еке 
йоворке, колон,е, чело. 10. а. geo књиiе или сйиса који чин,и изве
сн,у целин,у, йоiлавЈЬе, оgло.мак, ogeљaK. б. mтамп. н,асловн,и сшалн,и 
шексш лисшова и часойиса који саgржи име и iлавн,е йоgашке, 
заiлавЈЬе. • - мотора техн. йоклойац цилин,gра .моШора. - одсечена 
исши, јако сличан, (йо лику). женска - жен,а, жен,ско. жива -

штамп. шексш оgшша.мйан, н,а врху сшран,е који саgржи обичн,о 
йоgашке о н,аслову члан,ка, аушору и сл. крунисана (окруњена) 
влаgар, краљ, цар. мртвачка - 1) ликовн,а йреgсшава косшура ло
бање са gве.ма укршшен,им косшима као озн,ака за ошров или 
с.мрШн,у оЙасн,осШ. 2) зоол. врсша лейшира Acherontia atropos. 
мушка - .мушкарац. празна (шупља) - човек без Йа.меШи, iлуЙак. 
тврда - 1) шврgоiлава, заgрша особа. 2) особа која шешко схва
Ша. усијана - зан,есењак, фан,ШасШа. • без главе (бежати, јурити, 
трчати и сл.) у н,ајвеhој забун,и, као ван, себе, избезу.мљен,о. без главе 
и репа (бити, нешто радити) без икакво!, pega, збркан,о, кон,фузн,о. 
бестрага му - н,ека uge go ђавола. бити (некоме) над главом н,аgiлеgа. ти, кон,шролисаши (HeK6ia). висити (стојати) некоме над главом 1) 
йреgсшавЈЬаши ойасн,осш за HeKoia. 2) gосађиваши (н,еко.ме). вр
сти се (мотати се и сл.) некоме у (по) глави .мислиШи о н,ече.му, go
лазиши сшалн,о н,а у.м (н,еко.ме). вртети се (мутити се) некоме у 
глави gобuјаши, имаши врШоiлавицу; н,есвесШицу. - игра (главе 
играју) живош је у ойасн,осши, йреши смршн,а оЙасн,осШ. - ми је 
у торби у великој са.м оЙасн,осШи. - ми бучи (шуми), У глави ми бу
чи (шуми) oceha.м шу.мове, бучање у iлави. главе (главу) не окре
нути, не окретати (на некога, на нешто) н,е .мариШи (за HeKoia, за 
н,ешШо). главе падају (лете) iЩf,е се. главе се не наноси о (у клетви) 
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не осшао жив, gабо'igа ЙО'iинуо. главом' (и фам. главом и брадом) 
сам, лично. главом без обзира (побећи, бежати, јурити, утећи и сл.) 
у највећој журби, безобзирце, не осврћући се (йобеhи, бежаШи). 
главом о зид лупити (ударити, треснути и сл.) наћи се у безизла
зном йоложају; йрешрйеши йошйуни неусйех збо'i йlврgо"iлаво
сши, нейромиШЈЬеносши; схвайlиши сву озбиЈЬНОСШ сиШуације. 
главу горе! каже се ономе ко је у йlешком йоложају ga се ойора
ви, узgи'iне. главу у песак завући, закопати, гурнути, заронити и сл. 

(као ној) не хшейlи знаши за ЙОСйlојеhу oйacHocйl, OgH. Hey'iogHY 
cийlyaциjy, зашвориши (зашвараши) очи apeg ойасношhу, неу
'iОgним чињеницама. да на глави дубим, стојим, да се на главу по
ставим и сл. ма шша ga чиним (йа не MO'iy). да(ва)ти главу (ao)'iu
нуШи. дам (дајем) главу да .. .  (за то) йошйуно сам cu'iypaH ga . . .  , 
јамчим шо својим живоШом. дићи, дизати (кућу, школу и сл.) на 
главу (на)йравиши велику буку, ларму. дићи (подићи, уздигнути) 
главу 1) осмелиши се; йо'iорgиши се, узохолиши се. 2) извуhи се из 
шешкоhа, ойоравиши се. добити по глави gобиши баШине. док ми 
је - на раменима gOK сам у живошу, gOK сам чиШав. доћи главе 
(некоме) лиши ши HeKo'ia живоша; уйройасшиши HeKo'ia. доћи (не
коме) у главу сешийlи се, йacйlи (некоме) на ЙамеШ. држати главу 
високо биши йоносиш, охол. држати (имати) у глави имаши на 
уму, ЙамШиШи. ду(х)нути (некоме) у главу йомислиши нешйlо не
HagHo и необично, йасши (некоме) на йамеш ogjegHoM, изненаgа. 
ево моје главе в. gaм (gajeм) "iлаву ga . . .  женска главо! жено, јеси 
ли йри себи (шша раgиш, шша си ураgила). заболела ме - од то
га шо ми заgаје бри'iе. завртети главу (некоме) занеши, очараши 
(HeKo'ia). за то ме не боли - за йlo се не бринем. знати (некога) у гла
ву йознаваши (HeKo'ia) лично. знати свакога у главу gобро, сасвим, 
йошйуно йознаваши cBaKo'ia. играти се (шалити се) главом (обич
но одрично и У имп.) изла'iаши се живОйlној ойасносши нейро
миШЈЬеним ЙосШуЙцима. из (своје) главе 1) Haйaмeйl, йО сећању. 
2) без бележења, усмено; измиШЈЬајуhи, имЙровизујуhи. избити 
(избрисати) из главе 1) (себи) йресшаши мислиши о нечему, забо
равиШи. 2) (некоме нешто) учиниши ga неко йресшане gамисли 
на нешшо, ga заборави нешШо. (из)губити главу 1) (Йо)'iинуШи. 2) 
(из)'iубиши йрисебносш, йошйуно се збуниши, смесши се; (из)'iу
биши конШролу. 3) луgо се заљубиШи. изићи (некоме) на врх гла
ве в. йойеши се (некоме) на врх "iлаве. Оедва) извући, ианети (жи
ву) главу jegBa осшаши жив, сйасши се. имати бубе (бубу, мушице, 
црва и сл.) у глави подр. имаши неку манију, имаши фикс-иgеје, 
необичне, луgе мисли. имати главу и реп имаши смисла. имати 
(нешто) соли у глави, имати очи у глави биши йaмeйlaH, разуман, 
знаши шйlа се хоће. имати своју главу имaйlи своје миШЈЬење, биши 
самосшалан; биши своје"iлав. имати у глави в. gржаши у 'iлави. 
имати што у глави имаши ЙамеШи. као без главе в. без "iлаве. као 
мува без главе (ићи и сл.) без циЈЬа, без"iлаво, cмeйleHo, са бесми
сленом ужурбаношhу. као очи у глави (волети и сл.) изнаg cBe'ia, 
особишо (волеши и сл.) ко нема у глави, има у ногама ко не мисли 
бла'iовремено, излаже се неЙОйlребном HaKHagHoM Шрчкарању. 
кров над главом (имати и сл.) склонишше, сойсйlвени cйlaH, вла
сшиша кућа. лупати главу (око нечега) в. разбијаши "iлаву (око 
нече'iа). лупати се (некоме) о главу в. обијайlи се (некоме) о "iлаву. 
лупити (ударити) главом о зид наићи на неку йрейреку, шешкоhу 
у неком Йослу. метнути (метати) главу у торбу в. сшавиши "iлаву у 
Шорбу. мислити својом главом мислиши самосшално, имаши сво
је миШЈЬење, не йоgле'iаши шуђем уШицају. мотати се (некоме) по 
глави в. врсши се (некоме) у "iлави. мртва - не говори живи MO'iy 
'iовориши и измиШЈЬаши свашша Kag више није жив онај који 
зна исШину. мутити се (вртети се) у глави (некоме) gобијаши вршо
"iлавицу. мућнути главом подр. gуБЈЬе, БОЈЬе размислиши, йроми
слиШи. (на)пунити главу (некоме нечим) намешнуши, намешаши 
некоме какво миШЈЬење, схвашање, уверење (о некоме, нечему). 
(не) боли ме - (за то) не бринем, не марим (за Шо). не дићи, не ди
зати главе (главу) од посла MHO'iO раgиши, имаши MHO'iO йосла, 
биши йрешрйан Йословима. не знам где ми је � (од посла), у послу 
сам преко главе MHO'iO сам оййlереhен Йослом. не иде ми у главу не 
MO'iy ga разумем, ga схвашим, не MO'iy ga верујем. не излази, не 
иде ми из главе jegHaKo, сшално мислим (на шо), не MO'iy ga за
боравим (Шо). нека те не боли - (за то) не шреба ga бринеш (за 
шо), неhеш имаши нейријашносши (збо'i Шо'iа). немати ништа у 
глави биши Йразно"iлав. немати (ни) главе ни репа немаши ника-

, KBO'i pega, биши у Hepegy. не може се главом кроза зид није Mo'iyhe 
нешйlо учини ши. не можеш га ухватити ни за главу ни за реп не мо
жеш 'ia разумеши, схвашиши, није јасно шша хоће. (ни) за живу 
главу нийошшо, ни йО коју цену. није ми о главу није HeoaxogHo, 

није йрека йошреба, нужgа. носити главу у торби биши у смрш
ној ойасносши, рескираши живоШ. о (у) љегову главу нека шо бу
ge сва шшеша, нека је сва несрећа у йlOMe. обијати се (обити се), 
разбијати се (разбити се) и сл. (некоме) о главу йричињаваши (йри
чинийlи), заgаваши (заgаши) некоме невОЈЬе, бри'iу, свешиши се 
некоме. оборити (погинути, обесити) главу снужgиши се; йосши
gеши се. од главе до пете сав, йошйуно, у сваком йо"iлеgу: војник 
од главе до пете. оде - (због нечег) из'iубиhе се живойl (збо'i нече'i). 
одмерити од главе до пете ogMepuйlu скроз. одрубити, одсећи, ски
нути (некоме) главу йо'iубиши (HeKo'ia). па макар ме то стајало гла
ве йО сваку цену. памет у главу! йази шша раgиш, уразуми се. па
сти (падати), свалити се, сручити се и сл. на нечију главу йо'iоgиши 
(йо'iађаши), заgесийlи, снаћи HeKo'ia (о невОЈЬи, бризи, кривици и 
сл.). пети се (некоме) на главу gосађиваши (некоме) йреко сваке 
мере, биши нейоgНОШЈЬив; уп. попети се . . .  платити главом иЗ'iуби
йlи живоШ. по глави (становника) йО jegHoj особи. подићи главу в. 
guhu "iлаву. под седу (стару) главу aog сшаросйl, као сШарац. по
пети се (изићи и сл.) некоме наврх главе (на главу) gојаgиши, gogu
јаши (некоме); уп. пети се . . . по својој глави « у)радити, поступити, 
поступати) йО своме миШЈЬењу. поставити (преврнути) на главу йо
сшавиши наойако, ЙО'iрешно. преко главе врло MHO'iO, йревише, 
йрешерано: задужен преко главе. претурати (преметати, превр
тати) по (у) глави мислиши, размиШЈЬаши о нечему. претурити 
преко главе йреживеши, aogHeйlu, ЙреШрЙеШи. пробиGа)ти главу 
(нечим) gосаgиши, gосађиваши (савешима и сл.). прошла ме је -
немам више "iлавобоЈЬУ. пунити главу (некоме нечим) в. найуниши 
"iлаву (некоме нечим). пухнути (некоме) у главу в. gY(X)HYйlU (неко
ме) у "iлаву. пуца ми, пуши ми се - у великој сам бризи, на вели
кој сам муци, не знам шйlа ћу og бри'iа. радити (некоме) о глави 
йрийремаши нечију смрш, йройасш, уйройашhиваши HeKo'ia. ра
ди му се о глави у йишању му је живош, у смршној је оЙасносШи. 
разбијати (лупати) главу (око нечега, нечим) найре'iнушо мисли
ши, размиШЈЬаши о нечему сложеном, шешком; gовијаши се. с 
(од) главе риба смрди og сшарешина, руковоgилаца йошичу сла
босши (у pagy и сл.). сагнути (погнути, савити, приклонити и сл.) 
главу йокориши се, ЙоЙусШиШи. свалити, (на)товарити некоме на 
главу 1) oййlepeйlийlи HeKo'ia. 2) свалиши, cвaљивaйlи og'ioBopHocйl 
на HeKo'ia. своје главе (човек, дете и сл.) 1) шврgо'iлав, јо'iунасш, 
уйоран (човек). 2) који самОСйlално мисли, оgлучује. синути (сев
нути и сл.) некоме у главу в. gу(х)нуши некоме у "iлаву. скинути (не
коме) главу, скратити (некога) за главу йо'iубиши, убиши (HeKo'ia). 
склонити главу (негде) наћи склонишше, ЙрибежишШе. сручити 
се (свалити се) на нечију главу (некоме на главу) йасши на нечији 
йlереШ. ставити, стављати (метнути, метати) главу у торбу, на коцку 
изложиши се, изла'iаши се смршној оЙасносШи. стаGа)ти некога 
главе из'iубиши живош збо'i нече'iа. тешко ногама под лудом главом 
шешко ономе ко нема ЙамеШи. товарити на главу (некоме нешто) 
окривЈЬиваши (HeKo'ia за нешШо). трљати (трти) главу шражиши 
излаз из шешке сишуације, gовијаши се. убити (утући) у главу 
унишшиши, заШрШи. увртети себи у главу уобразиши нешшо и 
шврgо"iлаво се gржаши Шо'iа. у глави «из)рачунати) у себи. удара
ти (лупати) главом о зид своје"iлаво и йо цену ойасносши йокуша
ваши ga се нешшо йосши'iне; узалуgно йокушаваши нешйlо. уда
рити (некоме) у главу 1) (о пићу) ойиши, омамиши (HeKo'ia). 2) 
учиниш и охолим, 'iорgим (нЙр. о слави). узети памет у главу в. йа
меш у "iлаву. улити (утерати и сл.) (памет) у главу (некоме) научи
ши HeKo'ia (нечему), уразумиши HeKo'ia. ухватити се, хватати се за 
главу увиgеши, увиђаши своју йо'iрешку и очајаваши, наћи се у 
чуgу. уценити главу (некоме) оgреgиши велику Ha'ipagy за убисшво 
или хвашање (HeKo'ia - разбојника, оgмешника и сл.), расйиса
ши уцену за нечији живоШ. фали (недостаје) му једна (трећа, че
тврта) даска у глави луцнуш је, hакнуш је. хтети главом кроза зид 
уйорно и йО цену ойасносши йреgузимаши, йокушаваши нешШо. 
шалити се главом в. и'iраши се "iлавом. 

глiшар, -ара м (вок. главару и -е, ШIстр. -аром и -арем) онај ко
ји сшоји на челу, који уйравЈЬа, йо"iлавар, сшарешина; PYKOBogu
лац: племенски �, устанички �. 

главарина ж ист. йорез који се йлаhао йо "iлави (сшановника), 
лични Йорез. 

главарица ж а. жена "iлавар, сШарешина. б. "iлаварева жена . . 

главарски, -а, -о који се OgHOCU на "iлаваре. 

главарство с 1. "iлаварско gосшојансшво, "iлаварски йоложај, 
сшарешинсшво, Йо"iлаварсШво. 2. власiJ1, уйрава, уЙравЈЬање. 
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главарчић м ge.м. и ир. og 'iлавар. 

глават, -а, -о 1. који и.ма велику "iлаву: � човек; фиг. (ир. и 
шаљ.) у'iлеgан" цењен" уважен,. 2. в. 'iлавичасш: главати купус, � 
салата. 

главатац, главаца м бот. а. украсн,а биљка Cephalanthera из 
ф. каћун,а (Orchidaceae). б. биљка Cephalanthus occidentalis из 
ф. броhева. 

главати, -ам несвр. 1. Uо.маљаШи 'iлаву из воgе (о рибама). 2. 
в. 'iлавичиши се. 8 � се в. 'iлавичиши се. 

главатица ж 1. зоол. врсша велике UасШр.мке Salmo marmo
ratus (hucho), .млаgица и Trutta genivitata. 2. бот. врсша 'iлави
час ше салаше Lactuca capitata. 3. и'iла с 'iлаво.м, чиоgа. 

главатост, -ости ж особин,а orlo"ia који је 'iлаваШ. 

главачке (главачки) прил. 1. а. 'iлаво.м н,аgоле, сШр.мо'iлав
це, н,а'iлавце; 'iлаво.м rlaupeg: � скочити у воду; ићи �. б. у обрн,у
Шо.м uоложају, н,аоuачке, н,аоаако: окренути �. 2. ареко 'iлаве: 
превртати се �. 3. а. н,а велику брз ин,у , н,авраш-н,ан,ос, ogMax, 
смесша: доћи �. б. као без 'iлаве, 'iлаво.м без обзира, избезу.мље
н,о: побећи �. 

главаm, -аша м 1. а. в. 'iлавоња (1а). б. в. 'iлавешин,а. 2. зоол. 
в. циUал. 3. бот. врсша KpYUrlO"i н,ара Punica granatum. 

главаmица ж зоол. а. у .мн,.: uороgица реuаших воgозе.маца 
Proteidae, који чишаво"i живоша осшају ларвасше "iрађе и gишу 
илуhима и шкр"iама (у коју cuagajy човечја рибица и uе"iава 'iлава
шица); у jg.: воgозе.мац из ше Uороgице. б. човечја рибица Proteus 
anguineus. • пегава - врсша 'iлавашице Necturus maculatus. 

главени, -а, -о који се ogrlocu н,а 'iлаву, којије н,а 'iлави: � ар
терија, � ваш. 

главетина ж ayi.м. и аеј. og 'iлава. 

главеmина м и ж (обично пеј.) он,ај који је н,а челу какве ор
"iан,изације, uокреша или краја, човек og uоложаја и у'iлеgа, 'iла
вар, вођа, арвак, сшарешин,а: уп. буџа. 

главеmински, -а, -о који се ogrlocu н,а 'iлавешин,е. 

главеmински прил. н,а 'iлавешин,ски н,ачин" као 'iлавешин,а. 

главина ж в. 'iлавчин,а. 

главињати, -ам несвр. разг. 1. ићи без циља, лушаши, Шу.ма
раШи. 2. клашиши се у xogy, шешураши се, UосрШаШи. 

гшiвити, главйм несвр. прел. ушврђиваши сUоразу.м, gо"iовор 
о н,ече.му, ушан,ачиваши, у"iовараши (н,ешШо). 

главић, -ића м 1 . .мали окру'iли заgебљали geo н,ече"iа: � ши
бице (палидрвце), � чиоде (на чиоди). 2. анат. завршн,и, uреgњи 
geo .мушко"i uолн,о"i op"iaNa, glans penis. 

главица ж 1. geM. и хиа. og "iлава. 2. бот. лоuшасша цвасш 
или лоuшасшо увијен,о лишhе н,еких биљака; уоuшше лоuшасши 
заgебљали geo н,еких биљака: � купуса, � карфиола, � салате, � 
лука. 3. заобљен,о брgо или бре"i; врх бре"iа, брgа, илан,ин,е. 

главичарка ж бот. в. 'iлавочика. 

главичаст, -а, -о 1. који и.ма 'iлавицу; који има облик 'iлави
це, oKpy"iao, обао: главичасти жиг, � брдо. 2. бот. који има 'iлави
цу (2): � поврће, � цваст. 

главичати (се), -ам (се) [гл. им. -ање с] и главичити (се), -
йм (се) сВр. и несвр. непрел. [гл. им . . главичёње с] уви(ја)ши се у 'iла
вицу (2), gоби(ја)ши 'iлавицу (н,ар. о куаусу, салаши и сл.). 

главичица ж ge.м. и хиа. og 'iлавица. 

главни (главнй), -а, -о 1. ко}и се исшиче ао важн,осши, зн,а
чају, parl"iy и gp. а. н,ајважн,ији, н,ајзн,ачајн,ији; н,ајбишн,ији, 
осн,овн,и: � улога, � узрок, � задатак, � предмет, � проблем, � 
особина. б. арви ао parl"iy, uоложају; н,ајвиши, врховн,и: � старе
шина, � заповедник, � судац, � команда, � конобар. в. н,ајвећи, 
н,ајвиши; бројн,о, количин,ски н,ајвећи: � јарбол, � део посла, � 
згодитак, � војна сила (трупа). 2. ogcygarl, оgлучујуhи, upecygarl: 
� битка, � напад, � расправа. 3. (у им. служби) м или ж он,ај (ogN. 
он,а) који (која) н,ајвише uaga у очи, који (која) се н,ајвише цен,и, 
који је н,ајвише н,а тасу, н,ајважн,ија, н,ајисшакн,ушија личн,осш 
у gрушшву: 'iлавн,и .мо.мак, 'iлавн,а gевојка. • водити (имати) главну 

реч 1) биши арви у н,еко.м расарављању, у gUCKYCuju. 2) имаши 
'iлавн,у, н,ајзн,ачајн,ију уло"iу у н,еко.м gО"iађају. - град в. uog "ipag. 
- јунак (- јунакиња) КЊИЖ. н,ајважн,ија личн,осш у Uозоришн,о.м 
KoMagy, филму, књижевн,о.м gелу. - реченица ЛИНГВ. речен,ица og 
које зависи gpy"ia речен,ица, ogrl. gpy"ie речен,ице. - штаб вој. op"iarl 
врховн,е KoMarlge који Uо.маже врховн,о.м ко.ман,gан,шу у руковође
њу оружан,им crla"iaмa. играти (имати) главну улогу 1) биши арви, 
н,ајважн,ији у н,еко.м uослу или gо"iађају. 2) биши н,ајважн,ије, 
н,ајбиШн,ије. у главним цртама украшко (речен,о). 

главнина ж 'iлавн,и, осн,овн,и, н,ајвећи geo н,ече"iа: � војске, � 
трупа, � посла. 

главница ж ист. uорез који су илаhали ожењен,и .мушкарци 
за вре.ме шурске власши; uорез који се илаhао н,а н,еuокрешн,у 
имовин,у: уп. главарина. 

главница ж а. бот. pog "i.тьивa .мешин,арки Claviceps, Ustilago 
и gp. које uаразиширају н,а класови.ма жишарица и gpy"iux шра
ва. б. жишн,а болесш коју изазивају ше "iљивице, сн,еш. • ражена 
- uаразиш н,а ражи Claviceps purpurea (Secale cornutum), који 
саgржи ошровн,е алкалоиgе (који се корисше у uороgиљсШву). 

главница и главница ж 1. екон. а. осн,овн,и н,овац који се ула
же у н,еки аосао или gaje н,а зајам са камаШо.м, каuишал; чисша 
н,овчан,а имовин,а, "iошовин,а: деоничка �, � с каматама. б. фон,g 
уоuшше, резерва, имовин,а: новчана �, � шума. 2. изн,ос og Koje"i 
се uроцен,шн,им рачун,о.м израчун,ава uроцен,шн,и арин,ос; изн,ос 
Uозај.мљен,О"i н,овца н,а који се рачун,ају камаШе. 

главничав, -а, -о заражен, 'iлавн,ицо.м (о жиШу). 

главничар м власн,ик или сувласн,ик 'iлавн,iщё (1); он,ај који 
и.ма велику 'iлавн,ицу, каUиШалисШа. 

главничарски, -а, -о који се ogrlocu н,а 'iлавн,ичаре. 

главнички и главнични, -а, -о који се ogrlocu н,а 'iлавн,i.щу: 
� улог, � приход, � рачун. 

главно и главно ПРИЛ . у изр. - је н,ајважн,ије је, осн,овн,о је, 
бишн,о је. - Главно им је да победе. 

главнокомандујући, -ћёг(а) м вој. врховн,и ко.ман,gан,Ш. 

гшiвња и главња ж већи KoMag gрвеша, цеаан,ица која "iopu 
н,а вашри, заuаљен,о gрво. 

главњача ж а. заст. зашвор, Шамн,ица. б. (Главњача) ист. за
швор за uолишичке зашворен,ике н,екаgашње Уараве "ipaga Бео
"ipaga. 

главњачки, -а, -о који се ogrlocu н,а 'iлавњачу. 

главњица1 ж ge.м. og 'iлавња. 

главњица2 ж в. 'iлавн,ица2• 

главњичав, -а, -о в. 'iлавн,ичав. 

главоболан и главоболан, -лна, -о 1. Koje"ia боли 'iлава, ко
ји uаши og 'iлавобоље; склон, чесшим 'iлавобољама. 2. који изазива, 
сшвара 'iлавобољу: � кишовито време, � задах. 3. који заgаје 
бр u"ie , шешкоhе, .мучан" шежак: � посао. 

. главобоља ж 1. бол у 'iлави (као чесш симUШо.м rleKo"i обоље
ња или uашолошко"i сшања): имати главобољу, патити од гла
вобоље. 2. фиг. шешке .мисли, бри"iе, .муке: задавати много гла
вобоље. 

главобољан и главобољан, -љна, -о в. 'iлавоболан,. 

главобољно и главобољно ПРИЛ. н,а н,ачин, који изазива 'iла
вобољу, .мучн,о, шешко: � мислити, изгледати �. 

главоножац, -ношца и главоножац, -ношца м ЗООЛ. у .мн,.: 
класа (разреg) .морских .мекушаца Cephalopoda, са јасн,о изgво

. јеНо.м 'iлаво.м og шела и са више кракова са сисаљкама око уса
н,а, који служе за хвашање илен,а и за крешање ао uоgлози (у jg. 
шакав .мекушац). 

главоноmа м анат. арви uршљен, кич.мен,о"i сшуба н,а ко.ме ао
чива лобања, atlas. 

гшiвоња м (мн. ж) 1. а. (обично пеј.) човек с велико.м 'iлаво.м. 
б. пеј. 'iлавешин,а, сшарешин,а, руковоgилац. 2. ЗООЛ. в. "iубар. 

гшiвоњица м (мн. ж) ge.м. и хиа. og 'iлавоња; gечак с велико.м 
'iлаво.м. 
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главосёк јек. главосијек м сечење, оgсецање "iлаве. 

Главосек јек. Главосјек м нар. назив за св. Јована Крсшише
ља, ко.ме је оgсечена "iлава. • Свети Јован - в. Усековање. 

главосек јек. главосјек м И главосеча јек. главосјеча м (ми. 
ж) онај који сече, оgсеца "iлаве, џелаш, крвник. 

главосеча1 јек. главосјеча м (мн. ж) в.  'iлавОсек. 

главосечёње јек. главосјечёње с в. "iлавосёк. 

главосечки јек. главосјечки, -8., -о који се OgHocu на "iлаво
секе. 

главоч, главоча м 1. зоол. у .мн.: иороgица .морских риба 'iр'iеч
ки Gobiidae, са овеnо.м "iлаво.м; у jg.: pog .морских риба Gobius из 
ше иороgице. 2. бот. pog зељасших биљака Echinops из ф. Сот
positae (Asteraceae), чији се лисни режњеви завршавају боgља
.ма. • називи за aojegUHe врсше "iлавоча (1): - блатар Gobius jozo. 
- камењар Gobius paganellus. - траваш Gobius ophiocephalus. 

главочика ж бот. у .мн.: фамилија више'iоgишњих или jegHo'io
gишњих зељасших биљака или иолу'iр.мова Compositae (Asterace
ае), са "iлавичасШо.м цвасши, сасШављено.м og цевасших (.мушких) 
и језичасших (женских) цвешова (у jg.: биљка из ше фамилије). 

главочић м ge.м. og "iлавоч (1). 

главуља ж бот. pog више'iоgишњих зељасших иланинских би
љака Globularia из ф. Globulariaceae, са илавu.м цвеШовu.ма ску
ЙЉeHu.м на врху у иолулоишасшу "iлавицу. 

главура ж в. "iлавурgа. 

главурда ж (ген. ми. -ди) ay'i.м. и иеј. og "iлава. 

главурина ж ay'i.м. и иеј. og "iлава. 

главутак, -тка м геол. apupogHU сшуб на чије.м је врху сшена 
налик на "iлаву. 

главуча и главуџа ж а. ay'i.м. и иеј. og "iлава. б. велика жи
вошињска "iлава (иечена, кувана или још неирииремљена). 

главчина ж среgњи ојачани geo шочка у који се у"iлављују осо
вина или врашило и иаоци (наилаци). 

гшiгол м лингв. у .мн.: врсша иро.менљивих речи који.ма се 
обично означава раgња, сшање или збивање, а оgликују се 'ipaмa
Шички.м каше'iоријама Buga, poga, вре.мена, лица и gp., речи с 
конју'iацијо.м (у jg.: шаква реч): активни �, безлични �, двовид
ски �, медијални �, непрелазни �, несвршени (имперфектив
ни) �, повратни (рефлексивни) �, помоћни �, прелазни (тран
зитивни) �, свршени (перфективни) �, трајни (дуративни) �. 

глаголи с (М) непром. назив слова ,,'i" у црквенословенској азбуци. 

гшiголски, -8., -о који се OgHOCU на "iла'iол: � облик, � вид, � 
именица, � промена, � додатак, � допуна, � одредба, � прилог, 
� придев. 

глагољати, -8.м несвр. 1. вршиши БО'iослужење, служиши ка
шоличку .мису на сШарословенско.м језику (ио "iла'iољскu.м књи
'iaмa). 2. шаљ. 'iовориши, иричаши, раз'iовараши (обично наgу'iач
ко); брбљаши, nереШаШи. 

глагољаm, -аша м 1. кашолички свешшеник који врши бо'iо
служење на сШарословенско.м језику ио "iла'iољски.м књи'iама: 
поп �. 2. "iла'iолски зборник: Клочев �. 

глагољаmки, -8., -о 1.  који се OgHOCU на "iла'iољаше: � црква, 
� свештеник. 2. в. "iла'iољски: хрватска � књижевност. 

глагољаmтво с (мн. 0) вршење кашоличких црквених обреgа 
на сШарословенско.м језику ио књи'iама ииcaHu.м 'iла'iољицо.м; 
среgњовековни иокреш који се зала'iао и борио за шо бо'iослужење. 

глагољив, -а, -о (обично шаљ.) 'iоворљив, иричљив, брбљив; 
слашкоречив; уп. благоглагољив. 

глагољиво прил. иричљиво, речишо; оиширно: причати �. 
глагољивост, -ости ж особина OHo'ia који је "iла'iољив, 'ioBop

љивосш, иричљивосйl, брбљивосш; речиШосШ. 

глагољица ж најсшарије словенско иис.мо, које је у IX веку са
сшавио словенски иросвешишељ Консшаншин (Ћирило) ире.ма 
'iрчкој .минускули. • обла - сшарији, ирвобишни шии "iла'iољице. 
угласта - новији шии "iла'iољице, који је био у уиошреби у Хрваш
ској све go XIX века. 

глагољички, -8., -о в. "iла'iољски: � писмо. 
глагољски (глагољск:И), -8., -о 1. који се OgHOCU на "iла'iољицу; 

који је иисан "iла'iољицо.м: � писмо, � споменик, � књижевност. 
2. в. "iла'iољашки (1): � миса. 

глад ж (инстр. глађу (-и)) 1. а. неиријашан осеnај који се сшва
ра у човечје.м или живоШињско.м ор'iаниз.му збо'i неgосшаi11,ка 
хране, осеnај иошребе за јело.м. б. фиг. велика жеља, јака жуgња 
и иошреба за нечu.м: � за знањем, � за земљом. 2. неуношење 
хране или неgовољно, oCKygHO уношење хране у ор'iанизам (збо'i 
не.машШине, забране или узgржавања), "iлаgовање: мучити гла
ђу, скапати од глади. 3. крајња оскуgица у живоШнu.м намир
ницама (услеg нероgице, раша и gp.). • заварати - узеши нешшо 
.мало хране ga би се бар .мало ушолила "iлаg. као да је из глади 
утекао каже се за oHo'ia који халайљиво, иохлеино jege. умирати 
од глади биши јако "iлаgан. штрајк глађу оgбијање узu.мања хра
не у знак ирошесша збо'i нече'iа. - очију нема "iлаgан човек не.ма 
обзира ни ире.ма ко.ме. 

гладак, глатка, -о (коми. глађи) 1. а. који није храиав, раван 
и у"iлачан; клизав: � површина, � камен. б. на ко.ме не.ма нерав
нина, раван, изравнаш; који је без валова, шаласа, незашала
сан: � равница, � пучина. в. за"iлађен, зачешљан, ирав (о коси, 
gлаци). г. којије без олука, неижлебљен (о цеви вашрено'i оруж
ја). д. којије без бора (о лицу, челу и сл.). 2. фиг. а. gошеран, ше
чан, лак (о сшилу, сшиху, реченици и сл.). б. иун хвале, ласкав, 
слашкоречив; лукав; љубазан, иријашан, у"iлађен: � језик, глат
ке речи. в. који се обавља "iлашко, без шешкоnа, лак: � ток (рад
ње). г. који се gaje без усшручавања, без gвоу.мљења, јасан: � од
бијање, � одбацивање (предлога). 3. који није ничu.м обрасшао, 
о'iолиnен, 'io: � земља, � теме, глатке ноге. 

гладан, -дна, -о 1. а. који осеnа "iлаg, KO'ia .мучи "iлаg; који се 
неgовољно храни, који "iлаgује, из"iлаgнео: � пас; � народ. б. фиг. 
1) иохлеиан, незајажљив: � нечије земље, � власти. 2) који жу
gu за нечu.м, жељан (нече'iа): � знања, � љубави, � пажње. в. 
који изражава, иоказује "iлаg, из"iлаgнелосш; фиг. који изража
ва жуgњу за нечu.м.: гладне очи, � поглед. 2. фиг. а. у ко.ме вла
ga "iлаg и несшашица, оскуgица, oCKygaH: � година. б. који не ga
је gовољно илоgова за исхрану, иасиван (о земљи, крају). 3. фиг. 
који иошиче og "iлаgи, изазван "iлађу: � лудило, � смрт. 4. фиг. 
неgовољан за оисшанак, беgан, нишшаван: � пензија, гладне 
наднице. • - као вук, мртав - јако "iлаgан. отегнути се (бити дуг) 
као - година ирешерано gy'io ШрајаШи. на - срце нашше срца, ире 
јела. сит гладну не верује gобросшојеnи, u.мYnHи не.мају разу.ме
вања за оне који иаше, који су у оскуgици. 

гладац, глiща м а. сјај, блесак. б. (у атриб. служби) уређен, 
gошеран; блисШав. - У салону је све гладац. • споља - а изнутра 
јадац каже се Kag је нешшо на из"iлеg леио и gобро, а у сшвари, у 
сушшини ружно и рђаво. 

гладибрк м шаљ. онај који "iлаgи бркове, који се MHO'iO gоше
ру је, 'iизgавац, кицош. 

гладијатор м лат. ист. у сШаро.м Pu.мy ирвобишно .мачевалац 
у Шак.мичењи.ма, касније ирофесионални борац (обично роб) ко
ји се у циркуској арени борио са gpy'iUM борцu.ма или gивљи.м 
зверu.ма. 

гладијаторски, -8., -о који се OgHOCU на 'iлаgијашоре, који 
apuaaga "iлаgијаШорu.ма, својсшвен "iлаgијаШори.ма: � борба, � 
арена. 

гладијаторски прил. као "iлаgијашори, на "iлаgијашорски на
чин: � се борити. 

гладилац и гладилац, -иоца м pagHUK који "iлача, иолира 
иреg.меше; брусилац, брусач. 

гладилица и гладилица ж а. алашка или .маШерија за "iла
чање, иолирање иреg.меШа. б. в. "iлачало (1). в. брусни камен за 
ошшрење коса2, ножева и сл., брус. 

гладиола и гладиола ж бот. pog украсних биљака Gladiolus из 
ф. иерунике (Iridaceae), са цвеШовu.ма разних боја, сабљичица. 

гладити, -им несвр. прел. [гл. им. глађёње с] 1. ирсШu.ма или 
gлано.м ла'iано и овлаш иревлачиши иреко нече'iа; .миловаШи: � 
браду, � бркове, � трбух, � шеmир, � низ длаку. 2. (некога) фиг. 
У'iађаши, ласкаши, иовлађиваши (неко.ме); у.миљаваШи се (неко.ме). 
3. а. в. "iлачаши (1, 2): � камен, � рубље. б. брусиши, ошшриши 
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(брусом, каишем и сл.): � косу2, � бритву. 4. фиг. а. gошериваши, 
усавршаваши: � укус, � стихове. б. йриказиваши, йреgсшавЈЬа
ши нешшо изосшавЈЬајући и йрикривајући оно шшо је незiоgно 
и HeyiogHo, улейшаваши, заiлађиваши; йрелазиши йреко нечеiа 
HeyiogHoi као ga се и није gесило: лагати и �  . •  ..., се 1. iлаgиши, 
миловаши себе йо лицу, браgи, коси и сл. 2. лицкаши се, gоше
риваши се, улейшаваши се. 

гладйш, -иша м 1. бот. pog зеЈЬасших БUJbака или йолуiрмо
ва са йlpHoвимa Ononis из ф. Papilionaceae и Fabaceae, og којих 
су KOg ндс најрасйросшрањ'еније врсше о. spinosa са црвеним или 
белим цвешовима и о. hircina (зечји Шрн). 2. кицош, iизgавац. 

гладнети је:к. гладњети, -днИм неевр. непрел. а. йосшајаши 
iлаgан. б. фиг. жуgеши за нечuм. 

гладнйк, -ика м в. iлаgница. 

гш1дница (гладница) ж (м) (мн. ж) 1. а. особа која не може ga 
се засиши, незасиша, йрожgРЈЬива особа, жgера, изелица. б. фиг. 
iрамзива, лакома, йохлейна особа. 2. изiлаgнела особа; особа ко
ја се слабо, OCKygHO храни; йуки сиромах. 3. (у атрибутској слу
жби, уз им. "земља'') исйошћена, нейлоgна, йосна (земља). 

гладнИчина ж (м) (мн. ж) ayw. и Йеј. og iлаgник и iлаgница. 

гшlдничкй, -а, -о који се ogHocu на iлаgнице, својсшвен iлаg
ницама. 

гладнйчкй, -а, -о који се OgHOCU на iлagнике, својсшвен iлаg
Hицuмa. 

гладно прил. са осећајем iлаgи, йрожgРЈЬиво, йохлейно; жуg
но, йожуgно: � удисати мирис јела, � гледати у јело, � гутати 
погледом некога. 

гладнути, -нём евр. прел. йоiлаgиши, йомиловаши: � браду. 

гладњети в. iлаgнеШи. 

гладовати, гладујём неевр. непрел. 1. не јесши, биши iлаgан; 
йашиши og iлаgи, шрйеши 'iлаg (услеg немашшине, нечије за
бране или хошимичноi узgржавања). 2. (за неким, за нечим) 
жуgеши, чезнуШи. 

гладуцкати (се), -ам (се) неевр. у geM. значењу: iлаgиши (се). 

ГЩlзба ж рег. в. музика. 

глазирати, глазйрам евр. и неевр. йревући, йревлачиши iла
зуром, (йо)цаклиши; (у)iлачаши: глазирана глина, � торту. 

глазура ж фр. 1. а. шанки слој сшакласше масе којом се йре
влачи iлинено, йорцеланско и мешално йосуђе и gp. йреgмеши 
pagu зашшише или сјаја, йревлака, цаклина; iлеђ, емајл. б. сша
класша йревлака (обично og шећера или чоколаgе) на колачима 
и gp. ЙосласШицама. в. фиг. apUBugHa, СЙОЈЬна Уiлађеносш, СЙОЈЬ
ни, вањски сјај. 2. йревлачење iлазуром (1а), iлазирање. 

глазурнй, -а, -о који се OgHOCU на iлазуру. 

гламур, -ура м енгл. ашракшивносш, йривлачносш и узбу
gЈЬивосш, замамносш: � филмских звезда, � градског живота. 

гламурозан, -зна, -о йун изазов не лейоше и чара, ашракши
ван; раскошан: � представа, � тоалета. 

гламурозно прил. ашракшивно и узбуgЈЬиво: � изгледати. 

гламурозно ст, -ости ж особина ОНO"iа шшо је iламурозно, iла
мурозан изiлеg, уШисак. 

гланц м нем. сјај, блисШавосШ. е ударити - разг. gошераши, 
улейшаши; gошераши се, улейшаши се. 

глас м (мн. гласови, ређе и пеен. гласи) 1. а. звук, OgH. звуци ко
је йроизвоgе JbygCKU 'iOBOPHU OP'i?,HU (йри 'ioBopy, йевању и сл.); 
звучање, звук ioBopa, йевања и сл.: звонак �, дpXTaB �, храпав �, 
промукао �, неразговетан �, снизити �, повисити (подићи) �. 
б. фиг. унушрашњи apupOgHU Ha'ioH, израз HeKoi уnушрашњеi осе
ћања, савесши, йоgсвесши, ойомеnа: � савести, унутрашњи �, � 
прошлости. в. звуци којима се Оiлашавају живошиње (крик, gpe
ка, рика, цвркуш и gp.): � бика, � жабе, � сове. г. звуци музич
ких иnсшруменаша, йlOHoви; шумови које ogajy, сшварају разни 
йреgмеши, 'nайраве или које изазивају apupogHe йојаве: � трубе, 
� оружја, � олује, � ветра. 2. моћ, сйособносш ioBopa; сйособносш, 
gap за йевање: остати без гласа, (из)губити �, диван �. 3. муз. а. 

йевачки ший йрема реiисшру, висини шонова које може ошйева
ши йевач; jegna og мелоgијских линија у вишеiласном музичком 
KOMagy: ставити у четири гласа, запевати у три гласа, први �, 
други �. б. мелоgија, арија: � неке песме, � богослужења. в. 
шон, звук који насшаје йравилnим шрейерењем звучноi извора: 
изводити нижи �, свирати главне гласове. г. йевање: песма за 
� и клавир. 4. лингв. најмања ioBopHa јеgиница, аршикулисаnи 
звук као основни елеменаш ioBopa, који улази у сасшав слоiова 
и речи; нарочиша аршикулација која има йосебно значење, а не 
улази у сасшав речи: гласови српског језика, � јат, носни �. 5. а. 
весш, новосш, обавешшење, йорука; оно шшо се йрича, нейрове
рена весш, 'iласине: донети леп �; ширити гласове. б. звучни 
знак, сиiнал: дати � пymком. в. весши, сазнање о некоме ga је 
жив; знак йО коме се о некоме или нечему може шшо сазнаши, 
сйомен: никаква ни знака ни гласа (о некоме). 6. а. чувеносш, 
слава, уiлеg, рейушација: стећи �, уживати велики �, научник 
светског гласа. б. миШЈЬење које влаgа о некоме или нечему, ой
шша оцена: човек рђавог гласа, стећи леп �. 7. а. миШЈЬење, 
сшав; уверење: пустити да се чује нечији �, � новина, � судије. 
б. захшев, шражење, хшење, иншенција: � маса, � народних по
треба, � науке. 8. а. изражена йојеgиначна вОЈЬа, сшав, саiла
сносш йри изјашњавању Behei броја лица о нечему (на изборима, 
йри каквом оgлучивању и сл.); само шакво изјашњавање: важе
ћи �, већина гласова, дати свој � (за некога, за нешто). б. йра
во iласа, изјашњавања йри изборима, йри каквом оgлучивању, 
бирачко йраво; йраво ушицаја на gоношење оgлука: имати �. е 
без гласа nем, занемео, заЙањен. без трага и гласа (отићи, неста
ти и сл.) бесшра'iа, незнано Kyg. бије га - О њему влаgа извесно 
(обично лоше) миШЈЬење, чувен је, йознаш је (йо нечему). бити на 
гласу биши йознаш, чувен. бити на добру гласу имаши уiлеgа, би
ши славан. бити на рђавом, лоше м гласу биши озлоiлашен, чувен 
йо злу. - вапијућег (у пустињи) узалуgан вайај, узалуgnо насшо
јање. - народа јавно мњење. да(ва)ти - 1) (за некога, за нешто) а) 
бираши, изабраши, iласаШи. б) рећи, изразиши, изражаваши 
своје миШЈЬење, изјасниши се, изјашњаваши се (за HeKoia, за не
шшо). 2) gа(ва)ши шон, иншонацију, инШонираШи. (не) да(ва)ти, 
(не) пустити, (не) пуштати гласа (глас) од себе (о себи) не јавиши се, 
(не) јавЈЬаши се, (не) оiласиши се, (не) о'iлашаваши се; (не) йо
каз(и)ваши знаке живоШа. дићи (подићи, повисити) - йочеши io
вориши iласније; (Йоg)викнуШи. дићи, подићи - против некога (не
чега) јавно се усйрошивиши, ЙроШесШоваШи. из (свега) гласа, иза 
гласа јако iласно, шшо се може iласније, вичући. изгубити - не 
моћи iовориши, ЙеваШи. изгубити добар - изiубиши уiлеg, рейу
Шацију. издаје ме - не Moiy ga iоворим, iубим iлас. изићи, излази
ти (доћи, долазити и сл.) на - 1) йосша(ја)ши йознаш, чувеn, йро
чуши се (йо gобру или злу). 2) (о)срамошиши се, йосша(ја)ши 
йреgмеш оiоварања. изнети, износити (некога) на (рђав) - йроне
ши, йроносиши нейовОЈЬне, лоше весши (о некоме). имати (нема
ти) - биши (не биши) обgарен gapoM Йевања. на (у) сав - 1) в. из 
(cBeia) iласа. 2) оgлучно, смело. ни гласа, никаква гласа (og HeKoi) 
nема никаквих весши, нишша се не зна (о некоме). ни трага, ни 
гласа (од некога) несшаоје незнаnо Kyg. подићи - в. guhu iлас. по
дићи - против некога (нечега) в. guhu iлас йрошив HeKoia (нечеiа). 
право гласа законско йраво iрађана ga учесшвују на изборима, 
йраво iласања: имати (немати) право гласа. пронети (посејати, 
протурити) - (гласове) разiласиШи. пуче (пукао) - йронела се весШ. 
спустити (снизити) - 1) йочеши 'iовориши Шише. 2) йосшаши 
крошкији, мирнији. стећи - йосшаши йознаш, чувен. уживати до
бар (зао, рђав) - имаши (немаш и) уiлеgа. у један - исшовремено 
'ioBopehu, вичући; сви зајеgно, сложно. у пола гласа (испод гласа) 
йолуiласно, Шихо. 

гшi.сак, -ска м (обично песн.) geм. и хиЙ. og iлас (1). 

гласан, -сна, -о 1. а. који се gобро чује, gобро чујаn; звонак, 
звучан (о iласу, звуку и сл): гласни узвици, � говор, � смех. б. , '
чији се iлас јако чује, који iласно ioBOpu, виче, бучан, iрлаш; ко
ји iалами. б. који ogaje јак звук, који ogjeKyje, звучан, звоnак: � 
звоно, � труба. 2. фиг. ошворен, нейрикривен, јаван; јасно изра
жен: � револт, � оптужба, "" осуда, � тенденција. 3. в. iласовиШ. 

гласање с iл. им. og iласаши (се). е ставити на - исшаћи не
ки йреgло'i и йрисшуйиши чину iласања йо оgређеном ЙосШуЙку. 

гласати, -ам евр. и неевр. непрел. 1. gа(ва)ши свој iлас (за не
Koia или за нешшо) на изборима или йри каквом оgлучивању, 
изјасниши се, изјашњаваши се: � за, � против, � за посланике, 
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- за неки предлог, - тајно. 2. безл. iоворийlи, йричайlи, йроноси
йlи "iласове: гласа се. _ - се 1. jaвJЬaйlи се, о"iлашавайlи се, "iла
cийlи се (нйр. о Ййlицaмa). 2. чуйlи се, разлеiайlи се, ogjeKUBaйlU 
(нЙр. о звону). 

глilCач, -ача м (инстр. -ачем) онај који "iласа, онај који и.ма 
йраво "iласа; бирач. 

гласачица ж женска особа "iласач. 

гласачки, -а, -о који се OgHOCU на "iласаче и "iласање; бирач
ки: - листић, - кутија, - место, - право . •  - маmина разг. "iласа
чи који йослушно .механички "iласају, а не йО сво.м уверењу. 

гласё, -еа м фр. 1: свила йройlкана злайlнu.м или сребрнu.м 
Hийlu.мa; сјајна, свейlлуцава йlKaHиHa. 2. непром. (у атрибутској 
служби, обично у полусложеницама) сјајан, у"iлачан: гласе-ко
жа, гласе-рукавице. 

гласило с 1. лисйl, новине (gневне или йовре.мене) као opiaH 
неке йолийlичке cйlpaHKe, орiанизације, ycйlaHoвe: владино -, 
страначко -. 

гласина ж 1. ayf.м,. и Йеј. og "iлас;јак, apogopaH "iлас. 2. (обич
но у мн.) оно шйlо се йрича, ioBopKa, нейроверене вecйlи (обично 
нейовОЈЬне, ружне): ширити гласине. 

гласит, -а, -о в. "iласовийl. 

гласити, гласйм несвр. непрел. 1.  а. и.мaйlи gaйla саgржај, 
обавешйlење, бийlи фор.мулисан (онако како слеgи у gоЙуни). -
Текст гласи овако . . .  б. u.мaйlи оgређен "iласовни склой, облик. 
Како гласи та реч на енглеском? в. (на некога) 1) бийlи yayneH, 
agpecoBaH на нечије u.мe. - Писмо гласи на Петра. 2) правн. банк. 
u.мaйlи MoiYnHocйl ocйlвapeњa ogioBapajynei йрава (за оgређено 
лице): - на доносиоца. г. (на одређен износ) бийlи назначен (на 
оgређен износ и сл.): - на 100 динара. 2. а. разносийlи "iласове, 
Hoвocйlи, раз"iлашавайlи; објавЈЬивайlи, саоЙшйlавайlи. б. HaioBe
шйlавайlи, HajaвJЬивaйlи, йреgсказивайlи: - несрећу. в. чуйlи се, 
ogjeKUBaйlu, звучайlи: - весело, - ПрОМУКЛО. _ - се 1. jaвJЬaйlи 
се, ogaBaйlu своје йpиcycйlвo (iласо.м), о"iлашавайlи се (нЙр. о ййlи
цама). 2. чуйlи се, разлеiайlи се, ogjeKUBaйlU, звучайlи (нйр. о зво
ну, Kpицu.мa и сл.). 

гласитост, -ости ж особина oHoia који је "iласийl, oHoia шйlо 
је "iласийlО, gобар "iлас, у"iлеg. 

гласић, -ића и гласић, -а м geм. и хиЙ. og "iлас (1). 

гласни, -а, -о који се OgHOCU на "iлас, који служи за apйlиKY
лисање "iласа: - прорез, - цев. • глilCнё жице анат. gBa .мишиnна 
набора у ipKJЬaHY, који cвoju.м йlpeйepeњeм gajy звучносйl "iласо
вu.мa, corda vocalis. 

гласник м 1. онај који носи "iласове, који саойшйlава вecйlи, 
весник. 2. онај који наiовешйlава нешйlо; йреgсшавник, йlу.мач, 
носилац (неких ugeja, йокрейlа и сл.): - просвете, - хришћанске 
мисли. б. фиг. наiовешйlај, знак; уп. весник (lб): гласници дана, 
- пролећа. 3. назив или geo назива йовремених йубликација, ча
сойиса; "iласило, новине: књижевни -. 4. (гласнйк, -Ика) лингв. в. 
COHaHйl. 

гласница ж женска особа "iласник, весница. 

гласница ж анат. а. йpocйlop у ipKJЬaHY из.међу "iласних жи
ца, "iласна цев, rima glottidus б. ми. в. "iласне жице (aog "iласни). 

гласнички, -а, -о који се OgHoCU на "iласнике. 

гласнички, -а, -о који се OgHOCU на "iласницу, на "iласнице: 
поклопац. 

гласно прил. а. "iласо.м који се јасно чује, чујно, на"iлас; jaKu.м, 
apogOpHu.м "iласо.м; са шу.мо.м, звучно, бучно: - рећи, - се смеја
ти, - уздахнути; - јести. 2. фиг. јавно, oйlвopeHO, apeg cвu.мa: -
признати. • - мислити (размиmљати) на"iлас раз.миштьайlи необа
везно о нече.м шйlо lie се йleK касније јасно обликовайlи. 

гласноговорник м ков. 1. в. звучник. 2. пеј. онај који јавно и 
бучно засйlуйа HeKoia, засйlуйник, ексЙоненйl. 

гласност, -ости (гласноћа) ж особина oHoia шйlо је "iласно. 

гласнути се, -нём се свр. gaйlu "iласа о себи, jaвийlи се; oga
звайlи се. 

гласовир м в. клавир. 

гласовит, -а, -о 1. који ужива gобар "iлас, који је на "iласу, чу
вен, йознайl; славан: - лекар, - научник, - кућа, - јунак. 2. а. 
који u.мajaK, apogopaH "iлас, iрлайl. б. који се gобро и gалеко чу
је, вео.ма "iласан, звучан, звонак: - смех, - песма. 

гласовито ПрИЛ. вео.ма "iласно, бучно: запевати -, - се смејати. 

гласовитост, -ости ж особина oHoia који је "iласовийl, oHoia 
шйlо је "iласовийlо; у"iлеg, слава, чувеносйl. 

гласовни и гласовни, -а, -о 1. који се OgHOCU на "iлас, звук, .му
зички шон: - уметност, - квалитет. 2. ЛИНГВ. који се OgHocu на "iла
сове у ioBOpy, фонешски: - промена, - састав, - систем, - закон. 

гласовница ж "iласачки лисйlиn. 

гласовно и гласовно ПРИЛ. 1. aoMony "iласа, "iласо.м; у йо"iле
gy "iласа: - се изразити; - бољи. 2. у uо"iлеgу звучања речи, фо
HeйlcKи: - сродне речи. 

гласоноша м (мн. ж) в. "iласник (1, 2). 

гласоношки, -а, -о који се OgHOCU на "iласоноше. 

глат 1. ПРИД. непром. нем. који нема набора, раван: - хаљина. 
2. ПРИЛ. а. jegHocйlaBHo, без шаре: исплести џемпер - . б. без на
йора, лако, "iлайlко: - победити. 3. без gBoYМJЬeНJa, не раз.миштьа
jynu: - одбити некога. 

глатко ПРИЛ. (комп. глађё и глађе) 1. равно, без неравнина; 
cacвu.м, йОйlйуно: - зачешљана коса, - обријан. 2. фиг. а. без .му
ке, найора, без йlешкоnа, лако; йlечно: ићи -, тећи -, - одгово
рити. б. склаgно, хар.монично: - певати. 3. без gBoYМJЬeНJa, без 
увијања, јасно: - одбити некога. 

глатко- йрви geo сложени ца са значењем '"iлаgак', OgH. '"iлаш
ко': глаткокос, глатконог, глатколист. 

глатконошка ж бот. вpcйla oйlpoвHe i.тьивe Boletus chrysente
ron из ф. Polyporaceae. 

глаткост, -ости и глаткоћа ж особина oHoia шйlо је "iлайlко; 
У"iлачаносйl: - лица, - коже, - стихова. 

глауком, -ама м ГрЧ. мед. йlешко оБОЈЬење очију, ошйlеnење 
.мрежњаче и BugHoi жив ца збоi йайlолошки йовишеноi йpийlи
ска у оку, зелена .мрена. 

глацијал, -ала и глацијал, -а м геол. леgено gоба, разgоБЈЬе 
у развийlку Зе.мље које каракйlерише залеђивање великих йовр
шина ЗемЈЬине коре. 

глацијалан, -лна, -о који се OgHOCU на "iлацијал; који йошиче 
из "iлацијала, леgнички: - доба, - периода; - језеро, - ерозија. 

глацијација ж геол. йојаве у вези с леgницu.ма и снежници
.ма из леgеноi gоба; залеђивање, cйlвapaњe великих леgених на
слаiа: поларна -. 

глацкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: "iлаgийlи (се). 

глацнути, -нём свр. у geM. и хиЙ. значењу: "iлаgнуШи. _ - се 
.мало се goйlepaйlu, улеЙшайlи. 

глачалица ж и глачало с 1. найрава за "iлачање руБЈЬа, oge
ne, Йе"iла. 2 . .машина или алайlка којо.м се нешйlо "iлача. 

глачаоница и глачаоница ж ogeJЬetbe или раgионица у ко-
јој се нешйlо "iлача. 

глачар, -ара м онај који се бави "iлачањем. 

глачарица ж она која се бави "iлачање.м, Йе"iларка. 

глачарница ж в. "iлачаоница. 

глачарски, -а, -о који се OgHOCU на "iлачаре. 

глачати, -ам несвр. прел. 1. а. чинийlи ga нешйlо буgе "iлайlКО, 
уклањайlи неравнине са нечеiа; брусийlи, peHgucaйlu: - камен, -
дрво. б. йревлачењем Bpyne йе"iле уклањаши наборе с руБЈЬа, ogene, 
paвHaйlи, иcйpaвJЬaйlи iлачало.м, Йе"iлайlи. в. йlpJЬaйlи нешйlо 
pagu йосйlизања сјаја, лашйlийlи. 2. фиг. goйlepUBaйlu, улейша
вaйlи, усавршавайlи: - реченицу, - стихове. 

глашчић, -а и глашчић, -ића м geM. и хиЙ. og "iлас. 

гле (понекад поновљено) УЗВ. а. за изражавање изненађења, 
чуђења: Bugu, "iлеgај. - Гле, како пада киша! Гле ти њега! Гле 
сад ово! б. (у приповедању, сликовитом приказивању нечега) 
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за скрешање йажње и оживЈЬавање казивања. - И ту је, гле, из 
мрака нешто искочило. 

гледалац и гледалац, -аоца м (ген. мн. -лада) а. онај који 
'iлеgа, Йос.маШра неку йриреgбу, йреgсшаву, йосешилац неке йри
реgбе, йреgсшаве: телевизијски -, биоскопски -. б; уойшше онај 
који 'iлеgа, йосмашра нешшо, Йос.маШрач. 

гледалачкй и гледалачкй, -а, -о који се OgHOCU на 'iлеgаоце. 

гледалйmнй и гледалйmнй, -а, -о који се OgHOCU на 'iлеgа
лишШе. 

гледалйmте и гледалйmте с а. месшо, йросшор за 'iлеgаоце 
(у йозоришшу, на сшаgиону и сл.); уойшше месшо, йоложај са 
KOra се нешшо Йос.маШра: - у позоришту, публика у гледали
шту. б. йублика која 'iлеgа неку йреgсшаву, 'iлеgаоци. 

гледаност, -ости ж сшейен, мера rлеgања HeKOr uporpaмa, 
емисије која се йоказује у броју 'iлеgалаца: - ТВ програма, - би
оскопских представа, слаба -, добра -. 

гледање с 1. 'iл. им og 'iлеgаши (се). 2. назор, йо'iлеg: - на свет. 

гледатељ и гледатељ м в. 'iлеgалац. 

гледатељка и гледатељка (гледатељица) ж женска особа 
'iлеgалац. 

гледатељство с йублика која йрисусшвује некој йриреgби, 
йреgсшави, 'iлеgаоци. 

гледати, -ам несвр. прел. и непрел. 1. а. йримаши свеii1лосне 
ушиске чулом виgа, ойажаши чулом виgа: не моћи -. б. уйра
вЈЬаши йо'iлеg (очи) у неком йравцу; обухвашаши йо'iлеgом, йо
с.маШраШи; мошриши: - к небу, - некоме у очи, - преда се, -
филм, - утакмицу, - некога попреко, - гледати шта неко ради. 
в. уйравЈЬаши, бацаши заиншересоване йо'iлеgе, Йос.маШраШи с 
иншересовањем: - за девојкама. г. виgеши, виђаши (HeKOra, не
шшо) у сну, у машши, замишљаШи. д. (обично уз одричне обли
ке глагола "моћи" и често појачано допуном "очима'� (не) uog
носиши, (не) ШрЙеШи. 2. биши ус.мерен, окренуш (йрема нечему). 
- Прозор гледа на улицу; фиг. - напред у будућност. 3. rашаши 
'iлеgајући (у нешшо), йосмашраши у циљу rашања: - у карте, -
у шољицу кафе, - у плећку. 4. а. оgносиши се на оgређен начин 
йрема некоме, нечему, имаши оgређен сшав, 'iлеgишше (йрема 
нечему), цениши, оцењиваши, суgиши; схвашаши, смашраши, 
gржаши: - реално на догађаје, - различито (на) ствари; - оп
тимистички, зависно од тога како се гледа, - (некога) као лир
ског песника. б. (у некоме, у нечему) налази ши, виgеши, с.ма
шраши: - у некоме непријатеља. 5. а. йрешраживаши, йровера
ваши: - по свим књижарама (тражећи неку књигу). б. (у 2. л. 
имп.) виgи, yuopegu, Йровери. - Гледај 22. стих. 6. обраћаши йа
жњу (на HeKOra, на нешшо), воgиши рачуна (о некоме, о нечему), 
обазираши се (на HeKOra, на нешшо): не - на некога, - на годи
не, - на нечије порекло. 7. а. воgиши бриrу, бринуши се, сшара
ши се (о некоме или нечему), чуваши, йазиши: - родитеље, - де
цу, - кућу, - око живине. б. сшараши се, шруgиши се, насшоја
ши ga нешшо буgе урађено, извршено; шражиши начин, снала
зиши се; ЙреgузимаШи. - Гледај да не закасниш. Гледај нешто 
за ручак. 8. а. обраћаши йажњу, йаЖЈЬиво йрашиши очекујући 
нешшо: - шта ће рећи вођа. б. йолаrаши Hagy у HeKOra: - у вођу 
(као у Бога), - на некога као на спасиоца. 9. чекаши, ишчеки
ваши: - прилику (згоду) да се нешто уради. 10. (у 2. Л. имп.) за 
исшицање исказа: 'iле, ешо, Йази. - Гледај ти ње! Гледај ти за 
кога се она распитује. 8 - се 1. 'iлеgаши свој лик (у о'iлеgалу и 
сл.): - се у огледалу. 2. уз. повр. а. 'iлеgаши, Йос.маШраШи jegHo 
gpyro. б. (обично уз одричне облике глагола моћи) (не) uogHOCU
ши jegHo gpyro, (не) шрйеши се, (не) йоgносиши се. • - бело 'iлеgа
ши оgсушно, ШуЙо. - другим очима (на нешто) биши gрукчијеr 
схвашања, gрукчије се оgносиши (йрема некоме, нечему). - ис
под o�a (очију) 1) Йос.маШраШи Kp'agoM, шако ga се ШО не виgи. 2) 
биши нейовеРЈЬив йрема нечему, йоказиваши нерасйоложење 
(йрема некоме, йрема нечему). - као мало воде на длану (као зе
ницу ока, као око у глави) чуваши с највећом ЈЬубавЈЬУ и йажњом, 
йазиши као нешшо врло gраrоцено. - (ствари, на ствари и сл.) кроз 
ружичасте наочари (- ружичасто) биши ойшимисша, ойшими
сшички схвашаши нешШо. - кроз прсте (некоме) не замераши, 
ойрашшаши некоме, блаrонаклоно се оgносиши йрема нечијим 
rре.шкама� - (ствари, на ствари и сл.) кроз црне (мутне) наочари (
црно) биши йесимисша, йесимисшички схвашаши нешШо. - мрко, 

попреко (зло, ружно, испод ока) йоказиваши нешрйеЈЬивосш (йре
ма некоме, нечему), не шрйеши, не мариШи. - на високо имаши 
велике йланове, шежиши за нечим великим. - право у очи нема
ши скривених мисли, ошворено насШуЙаШи. - радо (лепо) OgHOCU
ши се йрема некоме йријашеЈЬски, са симйашијама, волеши, ма
риШи. - с висине (с висока, преко рамена) омаловажаваши, йош
цењиваши (HeKOra). - своја (свога) посла, - свој посао (своја посла) 
раgиши свој йосао, бринуши се о себи, не мешаши се у шуђе сшва
ри. - својим очима 1) биши очевиgац, свеgок нечеrа. 2) имаш и своје, 
власшишо мишљење. - скрштених руку равноgушно Йос.маШраШи 
нешшо, не узимаши учешћа у нечему. - смрти (опасности) у очи (у 
лице) биши у врло ойасној сишуацији (у борби и сл.), биши у 
с.мрШној оЙасносШи. као да гледам (својим) очима живо се сећам. 
као што сад тебе (вас и сл.) гледам виgео сам својим очима, био 
сам очевиgац (нечеrа). 

гледйчија ж бот. а. у мн.: pog gрвенасших биљака Gleditschia 
из ф. лейирњача (Papilionaceae) (у jg.: биЈЬка из шоrа poga). б. 
украсно gрво Gleditschia triacantha, са јаким шрновима йо сша
блу, које се cagu као жива orpaga. 

гледйmнй, -а, -о који се OgHOCU на 'iлеgишШе. 

гледйmте с шачка са које се нешшо йросуђује, сшановишше; 
схвашање, мишљење, сшав: расуђивати о нечему с филозофског 
гледиmта, имати своје -. 

гледнути, -нём свр. прел. и непрел. уйравиши, баци ши кра
шак, брз, лешимичан йо'iлеg, Йо'iлеgаШи. 

гледуцкати, -ам несвр. прел. и непрел. у geм. значењу: 'iлеgаши; 
бацаши крашке йо'iлеgе, Йо'iлеgаШи. 

глеђ ж (М) 1. сшакласша машерија којом се йревлаче кера
мички, йорцулански и мешални йреgмеши (йосуђе и gp.) pagu 
зашшише или украшавања, емајл; шаква сшакласша йревла
ка. 2. (обично с одредбом зубна) шврgа сшакласша машерија 
којом је обложена круница зуба: зубна -. 

глеђаст, -а, -о који је налик на 'iлеђ, који је као 'iлеђ . 

глеђнй, -а, -о који се ogHOCU на 'iлеђ, који је og 'iлеђи: - пре
влака. 

глеђосати, -ошём свр. и несвр. йревући, йревлачиши, обло
жиши, облаrаши 'iлеђу, (йо)цаклиши, емајлираши: глеђосани 
лонац. 

глежањ и глежањ, -жња м (мн. глежњеви, ређе глежњи и 
глежњи) анат. а. скочни з'iлоб, који сйаја сшойало с йошколенич
ном косши, чланак; jegHa og gве избочине на шоме З'iлобу: гази
ти снег до глежњева. б. (обично са одредбом "ручни'� з'iлоб из
Hag шаке; избочина на з'iлобу изнаg шаке. 

глежнй, -а, -о који се OgHOCU на 'iлежањ: - кост. 
глежњак м (обично у мн.) спорт. омошач који се носи око 'iле

жњева као geo војничке ogehe; rYMupaHa навлака за 'iлежањ као 
geo фуgбалске оЙреме. 

глежњача и гЛ(�жњача ж 1. анат. скочна, йешна косш talus 
astragalus. 2. (обично у мн.) а. спорт. ge6 скијашке ойреме који се 
навлачи на 'iлежањ йоврх циЙела. б. rамашна, gоколеница. 

глежњић; -а и глежњйћ, -ића м geM. и хиЙ. og 'iлежањ. 

глембајевmтина ж КЊИЖ. скуй особина каракшерисшичних за 
Глембајеве, начин живоша и назори Глембајевих (буржоаске йо-
роgице у йройаgању из gpaмe М. Крлеже "Tocuoga Глембајеви''). 

глете в. 'iле. 

глеткати, -ам несвр. у geм. значењу: 'iлеgаши; бацаши краш
ке, лешимичне йо'iлеgе; уп. гледуцв:ати. 

глечер и глечер м нем. леgена маса у високим йланинама и 
. йоларним обласшима која се йолако йокреће и сйушша низ сшр
ме сшране у gолину, леgник. 

глечерскй и глечерскй, -а, -о који се OgHOCU на 'iлечер: -
усов. 

глечерски и глечерски ПРИЛ. као 'iлечер: - студена вода. 
глиб м (ми. 0) 1. а. rусшо, леЙЈЬиво блашо, кал. б. земља уме

шена са воgо;м, за израgу ойека и gp. 2. фиг. а. gуховна, морална 
ЙРЈЬавшшина, йЬквареносш; срамоШа. б. gрушшвено gHO, свеш 
су.мњива морала, йолусвеш, шљам. 
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глибав, -а, -о йун iлиба; у.мазан, УЙРЈЬан iлибо.м, блашњав, 
каљав: � пут, � обућа. 

глибаво прил. блашњаво, каљаво. 

глибати, глибам неевр. "iазиши йо блаШу. 

глибина ж ay"i.м. и Йеј. og iлиб. 

глибити (се), глибйм (се) неевр. уйаgаши у iлиб, заiлавЈЬива
ши се у iлибу. 

глибњача ж зоол. у .мн.: iлисше које живе у iлибу Limicolae (у 
jg.: шаква iлиСШа). 

глибовит, -а, -о йун iлиба, блашњав, каљав: � пут. 
глибовитост, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је iлибовиШо. 

глибодер м рег. йловило с уређајима за вађење наноса са реч-
HO"i или M0pCKO"i gHa; ба"iер. 

гликемија ж грч. мед. йовећана количина шеhера у крви. 

гликоген, -ена м (мн. е) грч. хем. резервни yfJьeHи хиgраш (йо
лисахарин) човечје"i и живошињско"i ор"iаниз.ма који се на"iо.мила
ва у јешри и .мишиhима. 

гликоза ж (ми. е) хем. "iрожђани шеhер (С6Н12О6), op"iaHcKo је
gињење из "ipyae MoHocaxapuga. 

глина ж (ретко у мн.) врсша зе.м.тье нейройусне за воgу која је 
у влажно.м сшању леЙЈЬива и уйошреБЈЬава се у лончарсшву и ке
ра.мици: печена �, лончарска �, ватростална �, порцеланска �. 

глинаст, -а, -о који има у себи iлине, iлиновиш: � земља. 
глинац, -нца м геол. сшена насшала очвршhивање.м iлине. 

глинен, -а, -о који је og iлине: � лонац. • глинени шкриљац 
мин. врсша сшене og које се йраве брусови, брусиловац. на глине
ним ногама (стајати) HecU"iYPHO, без равноШеже. 

глиненац, -нца м мин. у .мн. : .минерали из "ipyae силикаша 
који сачињавају 60% лишосфере, силикаши алу.минију.ма, на
Шрију.ма, калцију.ма и калију.ма, чији.м расйаgање.м насшаје 
iлина (у jg.: шакав .минерал). 

глинењак м мин. врсша сшене која чини йрелазну фазу og 
iлине ка iлинцу. 

глиница ж хем. алу.минију.м-оксиg (Al2Оз), који се gобија као 
йримарни йроизвоg йри apepagu боксиша у алу.минију.м. 

глиновит, -а, -о који саgржи iлину, у које.м има gосша iли-
не: � земљиmте. 

глиновитост, -ости ж особина oHo"ia шшо је "i.lшновиШо. 

глински, -а, -о који се OgHOCU на iлину; iлинен. 

глинуmа ж зе.м.тьа која сagржи gосша iлине, iлиновиша зе.м.тьа. 

глиом, -ама м грч. мед. врсша Шу.мора ценшрално"i нервНО"i си-
сШе.ма. 

глиптика м грч. ка.менорезачка вешшина, у.меШносШ "iрави
рања gpa"iO"i и йолуgра"iо"i ка.мења. 

глиптодонт м грч. зоол. у .мн.: изу.мрли сисари с оклоЙо.м 
Glyptodontidae (у jg.: шакав сисар). 

глиптотека ж грч. збирка "ie.мa; збирка вајарских раgова; .му
зеј скулЙШура. 

глисада ж фр. 1. сйушшање авиона на зе.м.тьу у йравцу Ha"iHY
шо"i крила; коса йушања шаквО"i сЙушШања. 2. врсша йлесне фи
"iype у балешу. 

глисандо м (ми. е) итал. муз. наiли йрелаз с jegHo"i шона на yga
ЈЬени gpy"iu шон који се извоgи брзим Йрелажење.м йрсшима йре
ко жица "iуgачких инсШру.менаШа или йреко gupKU клавира. 

глисер, -а и глисер, -ера м фр . .моШорни ча.мац са равним 
gHOM који йри великој брзини клизи йО йовршини воgе. 

глиста ж (ген. мн. -та) 1. зоол. у .мн.: црви, .мекушци gy"io"i и 
обично ваљкасшо"i шела Vermes, који живе у зе.м.тьи, воgи или 
йаразиширају у цревима човека и живошиња и на БUJbка.ма (у 
jg.: шакав црв). 2. Фиг. уgворица, улизица, ЈЬи"iавац. • зоол. бела 
врсша Oxyuris vermicularis, сишан йаразиш који живи у gебело.м 
цреву Jbygu. дечја (обична, човечја, бела, цревна) - најраширенија 

врсша iлисше Ascaris lumbricoides, која йаразишира на Шанко.м 
цреву gеце и оgраслих. кишна - (- гујавица) врсша iлисше Lumbri
cus terrestris, која живи у .влажној зе.м.тьи и храни се шрулим 
БUJbе.м. обле (ваљкасте) глисте разреg iлисша Nemathelminthes, 
обично йаразишских, са кончасшим Шело.м. пљоснате глисте раз
peg iлисша Plathelminthes, йЈЬоснашо"i јеgносшавно"i или чланко
вишо"i шела, које йаразиширају у ор"iаниз.му човека и живоШиња. 
прстенасте глисте разреg iлисша Annelidae, ваљкасшо"i шела, са
сшавЈЬено"i og јеgноликих ЙрсШенова. рударска (јамска) - врсша 
сишне iлисше Ancylostoma duodenale, која йаразишира у gва
наесШоЙалачно.м цреву pygapa, шунелских pagHUKa и gp. глисте 
чекињаре iлисше из pega Chaetopoda, које на свако.м йрсшену 
у.месшо HO"iy имају чешири йара чекиња. - тракавица в. ШраКУЈЬа. 

• изводити бесне глисте йонашаши се неозБUJbНО, из.моШаваШи се. 

глистав, -а, -о 1. који је као iлисша, ЈЬи"iав. 2. који има iли
сше, заражен iлисШа.ма. 

глиставост, -ости ж 1. особина oHo"ia шшо је iлисшаво, Jbu"ia
восШ. 2. йашолошко сшање изазвано iлисШа.ма, зараженосш 
iлисШа.ма. 

глистајив, -а, -о који болује og iлисша, заражен iлисШа.ма. 

глистајивост, -ости ж в. iлисшавосш (2). 

глистаст, -а, -о који је сличан "iлисши, йрошеfJьасш, gy"iy
ЈЬасш, iлисШолик. 

глистац, -аца м зоол. у .мн.: pog .малих облих црва Heterode
ra, који йаразиширају на корењу кулшивисано"i биЈЬа (у jg.: ша
кав црв). 

глистина ж ay"i.м. и Йеј. og iлисШа. 

глистица и глистица ж ge.м. og iлисШа. 

глистолик, -а, -о који је сличан iлисши: � тело. 
глистУ-рина ж ay"i.м. и Йеј. og iлисШа. 

глицерин, -Ина м (ми. е) хем. шроваленшни алкохол, безбојна, 
"iусша, сируйасша, слаgуњава шечносш, која се уйошреБЈЬава у 
коз.меШици, кожној и Йрехра.мбеној инgусшрији иШg. 

глицерински, -а, -о који се OgHOCU на iлицерин, који cagp-
жи iлицерин: � сапун. 

глицинија ж бот. украсна gрвенасша йовијуша Йорекло.м из 
Кине Wistaria (Glycine) sinensis из ф. лейирњача (Papilionace
ае), ЈЬубичасших цвешова скуйЈЬених у висеће "iрозgасше цвасШи. 

глоба ж .маШеријална, обично новчана казна; износ ше ка
зне: висока �, платити глобу, ударити глобу. 

глобал, -зла м лат. целокуйносш, укуЙносШ. • У глобалу у 
укуйно.м износу, укуйно; у целини; заокружено, iлобално. 

глобалан, -лна, -о укуйно, целовишо узеш, целокуйан, уку
йан, свеобухвашан; заокружен: � сума, � план, � износ, � поли
тичка. 

глобално прил. укуйно, у целини; заокружено: � узето (узевши). 
глобалност, -ости ж особина oHo"ia шшо је iлобално. 

глобар, -ара м а. онај који найлаhује, узима iлобу. б. оши-
.мач, йЈЬачкаш; насилник, у"iњеШач. 

глобарина ж новац који се gобија на име найлаhене iлобе; 
износ iлобе. -

глобити, -йм неевр. (евр.) [гл. им. глОбљёње е] а. кажњаваши 
(казни ши) iлобо.м. б. йЈЬачкаши, "iулиши; вршиши наСиЈЬе Hag 
неким, у"iњеШаваШи. 

глобтротер м енгл. онај који MHo"iO йушује, особа обузеша 
сшрашhу йушовања; йушник око свеШа. 

глобтротерски, -а, -о који се OgHOCU на iлобшрошере, свој
сшвен iлобшрошерима: � страст. 

глобтротерски прил. као iлобшрошер, са сшрашhу свеШСКО"i 
ЙуШника. 

глобтротерство е iлобшрошерска сшрасш, сшрасш ЙуШовања. 

глобула ж фр. лек у облику лоЙШице. 

глоБУ-лин, -Ина м лат. хем. у .мн.: йросше беланчевине нешо
йЈЬиве у воgи, које се налазе у крви, .мишиhима, .млеку, јајима и 
.махунасшим БUJbка.ма (у jg.: шаква беланчевина). 
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глобулински, -а, -о  који се  OgHOCU на iлобулин. 

глобус м лат. 1 . .моgел 3е.м.тье, лойша која йреgсшавЈЬа 3е.м.тьу, 
земаљску куiлу (са Йројекцијо.м свих rеоrрафских ЙојеgиносШи). 
2. 3е.мља, 3е.м.тьина куiла; свеШ. • небески (звездани) - .моgел у 
облику лойше који йриказује звезgано небо. 

глобусни (глобуски), -а, -о који се OgHOCU на iлобус. 

глог, глога м (ми. глогови) бот. а. pog gрвенасших биљака Cra
taegus из ф. ружа (Rosaceae), обично с белим цвешовима; назив 
за aojegUHe врсше шоrа poga. б. в. iлоrиња. • бели - врсша iлоrа 
Crataegus monogyna, og чијих се цвешова и бобица сйравЈЬају 
йрейараши који се корисше у .меgицини. црвени - врсша iлоrа 
Crataegus oxyacantha, чије се црвене бобице jegy. црни - врсша 
iлоrа Crataegus nigra. 

глогиња ж йлоg rлоrа. • млатити (трести) глогиње раgиши 
узалуgан, некорисшан йосао; йричаши којешШа. 

глогињин, -а, -о који apuaaga iлоrињи. 

глогињица ж geм. og iлоrиња. 

глогић, -а и глогић, -ића м geм. og iлоr. 

глогов, -а, -о који apuaaga rлоrу, који је og rлоrа: � трн, � 
лист. 

глоговац, -овца м 1. iлоrов шшай, iлоrов колац. 2. зоол. вр
сша gHeBHor лейшира белих крила Aporia crataegi из Йор. Pieri
dae, чије се rусенице хране лишhе.м iлоrа и gpyrux воћака. 

глоговача ж в. iлоfовац (1). 

глоговик, -ика м iлоrов шу.марак, чесШар. 

глоговина ж (мн. 0) iлоrово gpBo. 

глоговњак, -ака м 1. iлоrово жбуње, iлоrов Шрњак. 2. iлоrов 
Шрн. 3. в. iлоrовац (1). 4. зоол. в. iлоfовац (2). 

глогОт м оном. шу.м који се чује Kag Boga извире, ври и сл., кло
коШ. 

глогОтати, глогоћём несвр. оном. сшвараши, йроизвоgиши iло
foill, клокошаши, fрfОЈЬиши (о Bogu). 

глодавац, -авца м зоол. в. iлоgар. 

глодалица ж мех. алашна .машина за обраgу равних йовр
шина и израgу жлебова, йрореза, зуйчаника, навојних врешена 
и gp. :  � за метал, � за дрво. 

глодало с мех. 1. а. роширајуhи резни geo rлоgалице с 
ошшрим зуйцима или ушиснушим ножевима, фреза. б. в. iлоgа
лица. 2. алашка која служи за gељање и gубење. 

глодар, -ара и глодар, -а м 1. зоол. у .мн.: најбројнији peg си
сара Rodentia, са gлешасшим секушиhима йоgешеним за iлоgа
ње (у jg.: шакав сисар). 2. фиг. онај који ошима шуђе, rраБЈЬивац, 
ошимач, йЈЬачкаш. 

глодарски и глодарски, -а, -о који се ogHocu на iлоgаре. 

глодати, глођём несвр. прел. 1. а. fрисши, сшруfаши зубима 
шврgе Йреg.меШе: � кост, � дрво. б. зубима скиgаши .меке gелове 
с шврgих (нЙр . .месо с косшију): � плећку, � батак, � клип куку
руза. в. (у експресивнијем говору) јесШи. 2. фиг. а. йосшейено ра
зараши, наfризаши, шрошиши; йосшейено унишШаваШи. - Та
ласи су глодали обалу. б. шишшаши, .мучиши, узнемираваШи. 
- Глодала га је сумња. 3. техн. обрађиваши, gеЈЬаши iлоgали
цо.м. _ � се уз. повр. а. уrризаши се, клаши се. б. фиг. iложиши се, 
свађаши се. • нити псето (пас) кост глође, нити другом даје каже 
се Kag неко ниши има корисши og нечеfа, ниши шо gpyfOM йре
ЙушШа. 

глодач', -ача м 1. pagHUK који pagu на iлоgалици, фрезер. 2. 
в. iлоgар (1). 3. мех. в. iлоgалица .. 

глоднути, -нём свр. в. iлоцнуШи. 

глодњак, -ака м секушиh KOg iлоgара, који је йрилаrођен за 
iлоgање. 

гложити се, -Им се несвр. [гл. им. гложёње с] биши у нейрија
шеЈЬсшву, неслози (с неким), свађаши се, йрейираши се. 

гложња ж iложење, свађа. 

. глОкна ж нем. звонасшо йроширење, звонасши набор, йревој 
на ogeBHoM Йреg.меШу (сукњи, хаљини): сукња на (у) глокне. 

глокчић, -а и глокчић, -ића м geM. и хиЙ. og iлоf. 

гломазан и гломазан, -зна, -о а. који заузима MHOrO йро
сшора, врло велик, OrpoMaH, .масиван, кабасш: � ормар, � терет, 
� турбина. б. који је несраз.мерно великоr расша, йрешерано, не
склаgно круйан; незrрайан; шрайав: � човек, � нога. в. уойшше 
йрешерано велик, обиман: � процедура, � састав, � дело. 

гломазно и гломазно ПРИЛ. незfрайно, шешко, Шро.мо: � га
зити, � ићи. 

гломазност и гломазност, -ости ж особина OHOra који је iло
.мазан, oHofa шшо је iло.мазно; незfрайносш, ШраЙавосШ. 

глбрија ж лат. 1. слава, часШ. 2. кат. анђеоска химна у римо
кашоличкој цркви. 3. а. свешао Kpyf око свешишељске iлаве, оре
ол, ауреола. б. сјај, свеillлосШ. 

глорификатор м лат. онај који слави, велича (HeKOra, нешШо). 

глорификаторски, -а, -о који се OgHOCU на iлорификашоре, 
који слави, велича. 

глорификаторски прил. на iлорификашорски начин, сла
већи, величајуhи. 

глорификација ж узgизање, величање, славЈЬење. 

глорификовати и глорификовати, -кујём (глорифицИра
ти, -ицйрам) несвр. узgизаши, величаши, славиШи. 

глоса и глоса ж грч. 1. објашњење, шу.мачење .мање йозна
ших и засшарелих речи и израза у неко.м шексшу (обично у сша
рим рукоЙисима). 2. књиж. Йес.ма og чешири сшрофе, чији йослеg
њи сшихови чине йосебну римовану сШрофу. 

глосар, -ара и глосаријум м речник са шу.мачењем .мање 
йознаших и засшарелих речи. 

глосатор м лат. сасшавЈЬач rлоса; Шу.мач среgњовековних 
йравних зборника, који је уз шексш goaucUBao iлосе. 

глосирати, глосирам свр. и несвр. прел. (Йро)Шу.мачиШи 
(шексш) goaucyjyhu iлосе. 

глотални, -а, -о који се OgHOCU на iлошис, који се йроизвоgи, 
аршикулише на iлошису: � експлозив. 

глотис м анат. OpraH за образовање iласа у чији сасшав улазе 
iласне жице, слузница rpKJbaHa и ошвор који оне оrраничавају. 

глоц (обично поновљено) оном. узвик који.м се йоgражава 
iлоцкање, iлоgање. 

глоцкати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: iлоgаши (се). 

глоцнути, -нём свр. йрема iлоцкаШи. 

ГЛОПIЧић м geм. og iлоr. 

глув, глува, -о (комп. гл)ТвљЩ И глух, глУха, -о (коми. глуши) 
1. а. који је лишен чула слуха, који не чује (йошйуно или gели
.мично): � на десно уво/ухо. б. фиг. који неће ga чује, који се йра
ви ga не чује, који не .мари (за нешшо), равноgушан, HeoceillJbUB 
(йрема нечему): � према нечијим жалбама, захтевима, � на не
чије молбе. 2. фиг. а. у ко.ме влаgа йошйуна шишина, у ко.ме се 
нишша не чује, који је без шу.ма, iласа (обично о ноћи); ненару
шец никаквим шу.мо.м, iласо.м (о шишини и сл.). б. који је gале
ко og вреве и живоша, ненасшањен, йусш; забиш, забачен (о кра
ју, насељу и сл.). в. који је без живосши, ших, неЙро.меШан: � ули
ца. г. који се йрославЈЬа шихо, без весеЈЬа, Йес.ме и сл.: � свадба, 
� прослава,. д. йриfушен, Йoill.мyo; jegBa чу јан: � шум, � глас, глу
ви кораци. • - недеља (седмица) ЦРКВ. йеша Hegeљa великоr йо
сШа. - доба (ноћи) gубока, йозна ноћ. - и слеп (за (на) нешто, пре
ма нечему) в. iлув (1б). - као топ разг. йошйуно iлув. као - кучка 
(скитати и сл.) разг. бесциљно, Ша.мо-а.мо (скиШаШи). као да гово
рим глувима каже се Kag нико не слуша, не обраhа йажњу на не-

. чије речи. разговор глувих.разrовор оних који се не разу.меју, који 
неће ga разу.меју jegHU gpyre. 

глувак (глухак), -ака м (обично пеј.) в. iлуваh. 

глувара и глухара ж 1. бот. pog иьива Russela из ф. Agari
сасеае. 2. ЗООЛ. врсша gUBJbe йашке Anas boscas. 

глуварити, глуварИм несвр. шатр. [гл. ИМ. глуварёње с] луша
ши без циља, скиШаШи . 

глуваћ (глухаћ), -IЉа м (обично пеј;) iлув човек; онај који 
слабо чује. 
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глувети јек. глувјети, -вйм несвр. непрел. lубий1и слух, йосй1а
јай1и fлув. 

глувило с в. fлувоћа. 

глуво и глухо прил. а. у й1ишини, й1ихо, нечујно: протећи 
(проћи) �. У соби је било глуво. б. йриlушено, Йойl.муло: � одго
ворити. в. без буке, весеЈЬа, й1ихо: � прославити. 

глувонем, -а, -о јек. глувонијем, -а, -о и глухонем, -а, -о јек. 
глухонијем, -а, -о који не чује и не .може ga lовори, лишен чула 
слуха и сйособносй1и lовора. 

глувонемац јек. глувонијемац и глухонемац јек. глухо
нијемац, -мца м онај који је fлувоне.м, fлувонем човек. 

глувонемо јек. глувонијемо и глухонемо јек. глухонијемо 
прил. на начин као шй10 й10 чине fлувоне.ме особе. 

глувонемост јек. глувонијемост и глухонемост јек. глу
хонијемост, -ости ж особина oHola који је lлувоне.м, оgсусй1во 
чула слуха и сйособносй1и iовора. 

глувоћа и глухоћа ж 1. особина oHola који је fлув, оgсусй1во 
чула слуха, несйособносй1 Йpu.мaњa звучних уй1исака: потпуна 
�, старачка �. 2. фиг. йой1йуни .мир, й1ишина, й1ајац; .мрй1вило. 

глукоза ж (мн. 0) грч. хем. в. fликоза. 

глума ж (ми. 0) 1. вешй1ина у.мей1ничкоi й1у.мачења gpa.мCKUX 
улоlа, lлу.мачка вешй1ина. 2. фиг. извешй1ачено, неискрено йона
шање, йрей1варање; извешй1аченосй1. - Све је то била само глума. 

глуматати, -ам несвр. непрел. 1. пеј. fлу.мий1и йрей1ерано на-
fлашенu.м lесй10вu.ма и са сувише наfлашено.м руй1ино.м. 2. фиг. 
йонашай1и се извешй1ачено, Йрене.маlай1и се. 

глумац, -мца м (инстр. -мцем; ген. МН. глумаца) 1. онај који 
lлу.ми, који ulpa неку улоlу (у йозоришй1у, на филму или й1еле
визији), gpa.мCKU у.мей1ник й1у.мач HeKol лика: филмски �. 2. фиг. 
онај који се йрей1вара, йриказује gрукчијu.м Helo шй10 јесй1е. 

глумачки, -а, -о који се OgHOCU на fлу.мце: � улога, � ложа, � 
дружина, � позив. 

глумачки ПРИЛ. на fлу.мачки начин, као fлу.мац: извешй1аче
но, HeapupogHO. 

глумити, -йм несвр. [гл. им. глУмљење с] 1. а. непрел. бавий1и 
се fлу.мо.м. б. прел. иlрай1и неку улоlу у gpa.мCKOM KOMagy, й1у.ма
чий1и неки лик (у йозоришй1у, на филму или й1елевизији). 2. 
прел. йреgсй1авЈЬай1и се gрукчије Helo шй10 оglовара сй1варносй1и, 
йрей1варай1и се, бий1и извешй1ачен; ойонашай1и, изиlравай1и (не
ко осећање): � наивку; � забринутост, � игру. 

глумица ж женска особа fлу.мац: позоришна �, филмска �. 
глумйmнй, -а, -о йозоришни, казалишни, fлу.мачки. 

глумйmте с а. йозоришй1е, казалишй1е. б. йозорница, сцена. 

глумчина ж (м) ayiм. и ексЙр. og fлу.мац. 

глумчић м (често ир.) geM. и хиЙ. og fлу.мац. 

глуп, глУпа, -о (комп. глупљй) а. у.мно оlраничен, несйособан 
ga Йа.мей1но схвай1а и расуђује, й1уй, йразноfлав (о човеку); који 
нема развијену инй1елиlенцију (о живой1иња.ма). б. (за нешто) 
разг. који не.ма смисла, gapa, сйособносй1и (за нешй10): � за пле
тење, � за технику. в. који изражава, ogaje у.мну оlраниченосй1: 
� лице, � израз лица, � смех, � изјава, � политика. г. у ко.ме не
.ма gyxa, неу.месй1ан, неукусан: � шала, � досетка, � примедба. 
Д. необразован, нейросвећен, йросй1; неразу.ман, несвесй1ан: � на
род, � маса. ђ. бесаgржајан, бесмислен, aacypgaH: � живот. е. 
незlоgан, HeylogaH, нейријай1ан: � ситуација, � положај . е. разг. 
ружан, неукусан, с.мешан: � шешир, � униформа. • - као ноћ 
(клада, цепаница, топ, секира) врло fлуЙ. глупи август лакрgијаш, 
кловн. 

глупав, -а, -о в .  fлуЙ. 

глушiвити, глУпавйм и глупавити, -йм несвр. непрел. [гл. ИМ. 

-вљење с] йосй1ајай1и fлуй(ав), fлуЙей1и. 

глушiвко м fлуй човек, fлуйак (обично у ублаженом значењу). 
глупаво ПРИЛ. fлуйо, cacвu.м fлуйо: � поступити, � звучати. 
глупавост, -ости ж особина oHola који је fлуйав, oHola шй10 је 

fлуйаво, fлуЙосй1. 

глупак, -ака м fлуй, оlраничен човек, буgала. 

глупакиња ж в. fлуЙача. 

глуп ан (ескпр. жарг. глупандер) м в. fлуЙак. 

глупарати, -ам несвр. разг. lоворий1и fлуйосй1и, луЙей1ай1и. 

глупарија ж fлуйосй1, буgалашй1ина. 

глупача ж (вок. -чо) fлуйа, оlраничена женска особа. 

глупачина ж (м) ayiм. и Йеј. og fлуЙак. 

глупачкй, -а, -о који се OgHOCU на fлуйаке, својсй1вен fлуйа-
цu.мa. 

глупачки ПРИЛ. као lлуйак, fлуйо: смејати ce �. 
глушimтво с и глупаmтина ж в. fлуЙосй1. 

глупети јек. глупјети, -пйм несвр. непрел. йосй1ајай1и fлуй, 
fлуЙавий1и. 

глупирати се, глУпйрам се несвр. разг. йонашай1и се, йосй1у
йай1и fлуйо; из.мой1авай1и се. 

глупо (глупо) ПРИЛ. (KOМII. глупље и глупље) на fлуй начин, 
буgаласй10, неразу.мно, неразборий10, луgо; йросй1ачки: � посту
пити, � стајати, осећати ce �, � буљити. • - ми је бесмислено је. 

глупост и глупост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина oHola 
који је fлуй, oHoia шй10 је fлуйо, у.мна оlраниченосй1; нейросвеће
носй1, Йрu.мий1ивиза.м. 2. оно шй10 је fлуйо урађено или найисано, 
ogH. речено, fлуй йосй1уйак; fлуйе речи, буgалашй1ина, луgори
ја, бесмислица: чинити глупости, направити �; говорити глу
пости, извалити �. 3. неуlоgносй1, нейоgесносй1, неЙриличносй1. 
- Осећао је глупост свог положаја. 

глутамйн, -ина м хем. a.мug jegHe og а.минских киселина, ва-
жан oplaHcKU саСй10јак БUJbноl и живой1ињскоl й1кива. 

глутамйнскй, -а, -о који се ogHOCU на fлуй1а.мин: � киселина. 
глух, глуха, -о в. fлув. 

глух- в. fлув-. 

глухнути, -нем и глухнути, гл9хнем несвр. непрел. Йосй1аја- · 
й1и fлух, fлувей1и. 

глуmити, глY'mйм несвр. прел. в. заfлушивай1и. 

гљива ж 1. бот. У .мн.: ниже й1алусне бесхлорофилне биЈЬке са 
Сй1аБЈЬико.м и Йроширенu.м lopГbu.м gело.м, клобуко.м Fungi, које 
са.ме не Сй1варају oplaHcKe .май1ерије Heio се хране као сайрофий1и 
или йаразий1ски (у jg.: й1аква биЈЬка): јестиве гљиве, отровне 
Ј'љиве. 2. найрава у облику lЈЬиве, клобук за КРЙЈЬење чараЙа. • 
букова - в. буковача. најести се Gести) лудих гљива бий1и луg, йо
луgей1и. ницати као гљиве после кише ницай1и, расй1и или јавЈЬа
й1и се у велико.м броју. 

гљивар м 1. онај који бере и apogaje Vъивe. 2. gобар йознава
лац Vъивa, ексйерй1 за Vъивe. 

гљищiрац, -рца м ЗООЛ. у .мн.: йороgица инсекай1а й1врgокри
лаца Mycetophagidae, који се хране Vъивa.мa и ЙЛеснu.ма с й1ру
лоl gрвећа (у jg.: й1акав инсекй1). 

гљиварица, гљиварица и гљиварка ж женска особа 1.тьивар. 

гљиварник м зе.мљишй1е 1ge се laje Vъивe, I?acagHUK Vъивa. 

гљиварство с 1. lajeНJe lЈЬива; СКУЙЈЬање lЈЬива и й1рiовина 
њи.ма. 2. наука која се бави Йроучавање.м Vъивa. 

гљиваст, -а, -о који личи на lЈЬиву, сличан lЈЬиви, клобуку 
lЈЬиве, клобучасй1: � капа, � облик 

гљивач, -ача м ЗООЛ. врсй1а корала Fungia fungites agarici
formis из pega Fungidae, чији су gелови косй1ура расйоређени у 
облику клобука Йечурке. 

гљиветина ж ayiм. и Йеј. og 1.тьива. 

гљивин, -а, -о који apuaaga lЈЬиви: � клобук, � нога. 
гљивица ж 1. geм. и хиЙ. og 1.тьива. 2. бот. у .мн.: ойшй1и назив 

за разне врсй1е нижих и йросй1ијих виших lЈЬива које изазивају 
врење и pacaagaГbe oplaHcKUx .май1ерија и разна оБОЈЬења биЈЬака 
и живой1иња (у jg.: й1аква lЈЬива). 3. ми. мед. Vъивично оБОЈЬење: 
имати гљивице. • квасна (квашчева) -јеgноћелијска Vъивицa из 
ф. Saccharomycetaceae, која йроузрокује алкохолно врење. 
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гљивичав, -а, -о у (на) које.м има Iтьивицa, йун Iтьивицa; за
ражен Iтьивицaмa. 

гљивичавбст, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је Iтьивича
во; кожно оБОЈЬење изазвано "iЈЬивицама, Iтьивично оБОЈЬење. 

гљивичаст, -а, -о који личи на Iтьивицy, сличан Iтьивици: � 
израштај . 

гљивични, -а, -о који се OgHOCU на Iтьивицe, који йошиче og 
Iтьивицa, изазван Iтьивицaмa: � обољење, гљивичне болести. 

гљивичњак м в. IтьивapHиK. 

гљивурина ж ayl.м. и Йеј. og Iтьивa. 

гм3.з м (мн. гмазови) зоол. рег. в .  l.мизавац. 

гмизав, -а, -о а. који l.миже: гмизави црв. б. фш-. који се ули
зу је неко.ме йонижавајуhи се, йузав: гмизави створ. 

гмизавац, -авца м 1. зоол. У .мн.: класа койнених кич.мењака 
несшалне шелесне Ше.мЙераШуре и заКРЖЈЬалих уgова Reptilia, 
који се крећу l.мижуhи, а gишу йлуhима (з.мије, "iушшери, кро
коgили и сл.); у jg.: живошиња из шо"iа разреgа. 2. фш-. пеј. особа 
без сво;; йоноса, бескаракшерна особа, слабиh; йузавац, улизи
ца, уgворица, ЙолШрон. 

гмизавачки, -а, -о који се OgHOCU на l.мизавце, који upuuaga 
l.мизавцима, својсшвен l.мизавцима: � тело, � реп. 

гмизаво ПРИЛ. а. l.мижуhи, Йузеhи. б. фиг. без йоноса; уgво
рички, Йузаво. 

гмизавбст, -ости ж особина oHo"ia који је l.мизав, oHo"ia шшо 
је l.мизаво. 

гмизати, гмижём несвр. непрел. 1. а. ићи, крешаши се вукући 
шрбух йо Шлу, йоgлози, йузиши, .милеШи (о l.мизавцима, сиш
ним живошињама и инсекшима); ићи оgвеh ла"iано. б. фиг. пеј. 
gржаши се йонизно, уgворички. 2. ићи у велико.м броју, "iамиза
ши, врвеШи. 

гмизнути, -нём свр. Йре.ма l.мизаШи. 

гнајс м нем. геол. врсша крисшаласшо"i ШКРUJbца, сшена cpog
на "iраниШу. 

гнев и гнёв јек. гњев и гњёв м велика ЈЬушина, срџба, бес, ја
росш. 

гневан и гнёван јек. гњеван и гњёван, -вна, -о йун "iнева, 
срgиш, разјарен, ЈЬУШ. 

гневити, гневйм јек. гњевити, гњевйм несвр. чиниши "iнев
ним, срgиши, ЈЬуШиШu . •  ,.., се йосшајаши "iневан, срgиши се, ЈЬУ
шиши се. 

ГНЕШЉИВ јек. гњевљив, -а, -о који се лако, брзо "iневи, йлах, 
найрасиш, разgраЖЈЬив. 

гневљиво јек. гњевљиво ПРИЛ. в. "iневно. 

гневљивбст јек. гњевљивбст, -ости ж особина oHo"ia који је 
"iневЈЬив, йлаховишосш, найрасишосш, разgраЖЈЬивосШ. 

гневно и гнёвно јек. гњевно и гњёвно ПРИЛ. са "iнево.м, ЈЬУ
шишо, бесно, срgишо: ,.., викати. 

гневнбст и гнёвнбст јек. гњевнбст и гњёвнбст, -ости ж осо
бина и сшање oHo"ia који је "iневан, "iнев. 

гнезданце и гнезданце јек. гњезданце и гњезданце, -а и 
-ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og "iнезgо. 

гнёздаст јек. гњёздаст, -а, -о који је као "iнезgо, сличан "iнезgу. 

гнёздасто јек. гњёздасто ПРИЛ. у облику "iнезgа, као "iнеЗgо. 

гнездашце и гнездаmце јек.. гњездаmце и гњездаmце, -а 
и -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og "iнезgо. 

гнездилица јек. гњездилица ж йшица која "ipagu "iнезgо у 
ко.ме йолаже јаја и леже .млаgе. 

гнездилиmте јек. гњездилиmте с .месШо "ige йшица носи ја
ја, "iнезgо. 

гнездити се, гнездйм се јек. гнијездити се, гнИјездйм се не
свр. [гл. ИМ. гнежђёље јек. гнијежђёње с] 1. а. "iраgиши, йравиши 
себи "iнезgо (о ЙШицама). б. намешшаши се уgобно на сеgалу, "ipaHU 

и сл. ,  с.мешШаШи се за йочинак (о живини и gp. ЙШицама). 2. 
фш-. налазиши себи смешшај, уйоришше, насшањиваши се; наме
шшаши се, с.мешШаШи се. б. (у некоме, у нечему) обузи.маШи, 
освајаши (HeKo"ia, нешшо), овлаgаваши (неким, нечим). в. насша
јаши, рађаши се. - У њему се гнездила сумња. 

гнездиmте јек. гњездиmте с .месШо "ige се йраве "iнезgа. 

гнездо јек. гнијездо с (ген. МН. -да) 1. лежишше које йраве 
йшице и неке gpy"ie живошиње за йола"iање јаја, He"iy .млаgих и 
као заклон; ле'iло: правити �, вити �. 2. фш-. а. goM, кућа; goMa
ће, йороgично о"iњишше: породично �. б. завичај, ЙОСШојбина. в . 
.месШо "ige се нешшо рађа, сшвара, He"iyje, колевка, pacagHUK: � 
устанка, '""' револуције, � разврата. г. склонишше, ушочишше; 
сшецишше, уйоришше: хајдучко �, усташко '""', лоповско �, � 
шпијунаже. 3. руд. БО"iашије налазишше pyge: � железне руде, 
рудно '""' . 4. техн. лежишше неко;; gела .машине, уређаја, кућица: 
MOTopHO �. • осиње (аољино, стршљеново, гујско) - ойасно, не.мир
но .месШо, осињак. митраљеско - вој. заклоњено .месШо, заклон "ige 
се йосшавЈЬа .миШраљез за gејсшво йрошив неЙријаШеЈЬа. 
свиGа)ти - засноваши, засниваши свој goM, UopoguZIsY. 

гнијезд- в. "iнезg-. 

гнбј, гноја м (инстр. гној ем) 1. жуhкасшозеленкасша "iусша 
шечносш која насшаје у шкиву човечје"i или живошињскоi opiaHU
з.ма услеg зайатьења, а сagржи gелове расйаgнушо"i шкива, леуко
цише и бакШерије. 2. сшочни из.меШ; "iнојиво, ђубриво: стајски �. 

гнојав, -а, -о у ко.ме има "iHoja (1), йун "iHoja: � рана, � теч
ност, � место. 

гнојавица ж iнојаво, iHOjHO .месШо, бу БУЈЬи ца. 

гнбјан, -јна, -о (обично одр.) 1. а. који је йраћен "iHojeНJeM (о 
зайатьењу, болесши): � упала, � ангина, '""' менингитис. б. у ко
је.м има "iHoja, "iнојав: � рана, '""' чир, � завој. 2. Ha"iHojeH, нађу
брен: � земља, � ораница. 

гној аница ж в. iHojHUZIsa (1). 

гнојиво с среgсшво (op"iaHCKo"i или .минерално"i сасшава) за 
"iHojeНJe, ђубрење зе.мЈЬе, ђубриво: вештачко �, природно �, ор
гaHCKO �, CTajCKO �. 

гнојидба ж "iHojeНJe, ђубрење (зе.мљишШа). 

гнојити, -йм несвр. [гл. им. гнојёње с] 1. прел. йосийаши "iHOje.м, 
"iнојиво.м, ђубриши: � земљу, '""' њиву. 2. непрел. в. "iнојиши се . •  ,.., 
се излучиваши "iHOj, йосшајаши "iнојав (обично о рани). 

гнојиmни, -а, -о који се OgHOCU на iнојишШе. 

гнојиmтарка ж бот. pog јесшивих "iЈЬива лисшичарки Copri
nus, са звонасшим клобуцима, који се, чим сазру, расшойе у цр
ну слузаву .масу. 

гнојиmте с .месШо (обично јама) за СКУЙЈЬање и ЙриЙре.мање 
iнојива, ђубрива; ђубришше, с.меШлишШе. 

гнојница ж 1. "iHojHa бубУЈЬица, "iHOjHU израшШај. 2. јама за 
СКУйЈЬање сшајСКО"i "iHoja. 3. шекуhе из.меШине goMahux живоши
ња које се корисше као "iнојиво, шекуhu, жиgак сшајски "iHOj. 

гнојнбст, -ости ж особина oHo"ia шшо је "iHOjHO. 

гнојњача' ж у изр. мува (муха) - 300Л. врсша круйније .муве 
Eristalis tenax, која живи на "iнојишШу. 

гнојmтина ж ayl.м. и йеј. og "iHOj. 

гнбм, гн6ма м ГрЧ. мит. йаШУЈЬак који, Йре.ма HapogHoM upega
њу, чува скривено йоgзе.мно бла"iо. 

гнома ж ГрЧ. крашка Mygpa изрека, сеншенција, Йословица. 

гнбмски, -а, -о који се OgHOCU на "iHOMY, исказан у облику "iHo

. .џе., йословички: � презент, � аорист, � реченица. 
гнбмски ПРИЛ. на "iHOMCKU начин, у облику "iHoMe, сажешо, 

крашко, йословички: � изразити. 
гносеолог м научник који се бави "iносеОЛО"iијо.м. 

гносеологија ж гp�. фил. шеорија сазнања, сйознаје, geo фи
лозофије који се бави йроучавање.м извора, йушева и фор.ми са
знања. 

гносеолоmки, �a, -о који се OgHOCU на "iносеоло"iију и iносеоло
"ie: � значење. 
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гносеолоmки прил. са iлеgишша lносеОЛОlије. 

гностик м в. lносШичар.  

гностицизам, -зма м фил. релиlиозна иgеолоlија (с мно
шшвом секши) која веру заснива на знању; јерешички йравац 
paHol хришliансшва који је насшојао ga хришliансшво йриближи 
аншичкој иgеалисшичкој филозофији. 

гностичар м йрисшалица lносшицизма; lносшички шеоре-
Шичар. 

гностички, -а, -о који се OgHOCU на lносшицизам и на lносШике. 

гностички прил. са сшановишша lносШицизма. 

гну и гну, гнуа м зоол. врсша афричке аншилойе Connocha
etes gnu, шела сличноl коњском, а iлаве као у бика. 

гнус м 1. оgврашна нечисшоliа, ЙрљавшШина. 2. оgврашна, 
мрска особа, lag. 

гнусан, -сна, -о који изазива lађење, lнушање, оgврашан, мр
зак, lagaH; сраман, низак: � створ, � злочин. 

гнусник, -Ика и гнусник, -а м онај који изазива lнушање, og
врашносш, lHycaH човек. 

гнусница ж она која изазива lнушање, оgврашносш, lHycHa 
женска особа. 

гнусно прил. оgврашно, lagHo, срамошно; са lнушањем: � је; 
� се згрозити. 

гнусност, -ости ж а. особина oHola који је lHycaH, oHola шшо 
је lHYCHO, оgврашносш, lаgосШ. б. lHycaH, оgврашан йосшуйак, 
lHYCHO gело. 

гнусоба ж в. lнусносШ. 

гнуmати се, -ам се несвр. осеliаши оgврашносш, lађење и йре
зuр: � убице, � над злочином. 

гњаважа ж разг. мучан, gocagaH йосао; gocagHo йричање; уой
шше gocaga, gocagHU Шренуци. 

гњilВатор м разг. онај који lњави, који изазива gocagy и замор 
својим gocagHUM йричањем или йонашањем; онај који је сувише 
сйор у Йослу. 

гњаваторка ж женска особа lњаваШор. 

гњаваторски, -а, -о који се OgHOCU на lњавашоре, својсшвен 
lњавашорима: � причање. 

гњаваторски прил. као lњавашор, gocagHo. 

гњавеж м разг. 1. в. lњаважа. 2. в. lњаваШор. 

гњавити, гњавйм несвр. [гл. ИМ. гњављёње с] 1. npел. lњечиши, 
сшискаши, lужваши: � капу, � лептира. 2. npел. мучиши, кињи
ши, злосшављаши; уlњешаваши, й1лачиШи. 3. а. прел. (некога 
или без допуне) gосађиваши (gylOM йричом, сйорошliу и сл.). б. 
непрел. сйоро раgиши, оШезаШи . •  "" се 1. lњавиши, кињиши jeg
но gpylo. 2. (с неким, (с) нечим) раgиши gocagaH, незанимљив 
йосао, gосађиваши се; мучиши се, узалуgно lубиши време (с не
ким, с нечим): � се са децом, � се с математиком, � се по судо
вима. • - мачиће подр. рђаво свираШи. 

гњат м (ми. гњатови) анат. geo HOle og корена сшойала go ко-
лена у веliине сисара, цеваница, crus. 

гњатина ж ay'i.м. и йеј. og lњаШ. 

гњатић, -ића и гњатић, -а м geм. и хиЙ. og lњаШ. 

гњатни, -а, -о који се OgHOCU на lњаш: � кост. 
гњев в. lнев, гњев- в. lнев-, гњезд- в. lнезg-. 

ГЊЕЈСТИ, гњетём несвр. прел. в. lњечиШи. 

гњецав, -а, -о 1. а. који није gобро исйечен, неgовољно йечен, 
зБОl чеlа се лако lњечи и лейи (о хлебу и йеченом шесшу уоЙшШе). 
б. размекшан, мек и лейЈЬив; љиlав: � бомбона, � пасуљ; � сла
нина. 2. мек и aologaH за lњечење, мешење: � глина. 

гњецавост, -ости ж сшање и особина oHola шшо је lњецаво; 
мекоliа: � хлеба, � глине. 

гњецкати, -ам несвр. у geм. значењу: lњечиШи. 

гњецнути, -нём свр. йрема lњецкаШи. 

гњечилац, -иоца м онај који lњечи, муља (lрожђе, маслине 
и сл.). 

гњечилица ж 1. она која нешшо lњечи, муља. 2. машина, 
уређај за apepagy нечеlа lњечењем, йреса, муљача. 

гњечило с в. lњечилица (2). 

гњечити, гњечйм несвр. прел. [гл. им. гњечёње с] 1. а. сшеза
ши, сшискаши међу йрсшима или gлановима: � тесто, � глину, 
� стомак б. йришискаши нешшо (lрожђе, маслине и сл.) ga йу
сши сок, муљаШи. 2. фиг. й1лачиши, уlњешаваши, ширанисаши; 
кињиши, мучиши, мориши: � народ, � душу . •  "" се биши склон 
зlњечивању. - Јагоде се лако гњече. 

гњечкати, -ам несвр. у geм. значењу: lњечиШи. 

гњИда ж 1. јаје og ваши. 2. фиг. пеј. особа лошеl каракшера, 
безвреgна оgврашна особа, lag, нишШарија. 

гњИдав, -а, -о који има lњиgа, йун lњиgа; фиг. lagaH, оgвра-
шан: � коса; � живот. 

гњИдавац, -авца м пеј. онај који је lњиgав. 

гњидавица ж пеј. она која је lњиgава. 

гњидавост, -ости ж сшање, особина oHola који је lњиgав, оно-
la шшо је lњиgаво, зараженосш lњиgама. 

гњидетина ж ay'i.м. и Йеј. og lњиgа. 

гњИдица ж geм. og lњиgа. 

гњилеж ж и м 1. оно шшо је lњило, Шрулеж. 2. а. lЊUJbење, 
шруљење, расЙаgање. б. фиг. учмалосш; gекаgенција. 

гњилежни, -а, -о који се OgHOCU на lњилеж: � процес, � муљ. 
гњилети јек. гњиљети, гњилИм несвр. непрел. [гл. им. гњиљё

ње с] а. йосшајаши мек, омекшаваши услеg йрезревања (о воliу). 
б. йосшајаши шруо, шрулиши, расйаgаши се. в. фиг. живе ши не
акшивно, без йреlалашшва, без йолеша, чамеши, ЙроЙаgаШи. 

гњило ПРИЛ. а. као lњилеж, шруло, мем,љиво: � заударати. 
б. фиг. без йолеша, учмало: � живети. 

гњилост, гњилост, -ости И гњилоћа ж сшање или особина 
oHola шшо је lњило, Шруло. 

гњио, гњила, -о 1. а. који је омекшао услеg йрезревања (о во
liу). б. који се квари и pacaaga услеg шруљења, шруо; нашруо: � 
сено, � лишће, � дрво, � зуб. в. фиг. који се pacaaga, слаб, шро
шан: � царство. 2. фиг. а. који је без йолеша, неакшиван, безво
љан, учмао: � поколење. б. лењ, шром, м,лиШав. в. неморалан, 
йокварен, сраман. 3. у коме се осеliа шрулеж, који зауgара на 
шрулеж, на буђ, мем,љив. 4. који се уlиба, мек: � иловача. • као 
гњила крушка (пасти, падати) лако, брзо (йасши, ЙаgаШи). као 
гњилих крушака врло MHOlo, Йревише. 

гњити, гњИјём несвр. непрел. [гл. им. гњИјёње с] в. lњилеШи. 

гњурати, гњуРам несвр. 1. прел. а. йошайаши, заlњуриваши 
(у воgу): � главу, � некога. б. завлачиши, скриваши: � главу у ја
СТУК. 2. непрел. в. lњураши се (1) . •  "" се 1. сйушшаши се aog йо
вршину воgе, йливаши aog воgом, рониШи. 2. завлачиши, lураши 
iлаву у нешшо: � се у јастук. 

гњурац, -рца (гњурач, -ача) м 1. онај који с.е lњура, који ро
ни, ронuлац; йрофесионални ронилац који је нарочишо ойре
м,љен за исшраживање MOPCKOl или речноl gHa. 2. ЗООЛ. а. у МН.: 

йороgица йшица Uловуша са закржљалим рейом Podicipidae 
(Colymbiformes), које су вешши рониоци (у jg.: шаква ЙШица). б. 
врсша инсекша шврgокрилца Dytiscus marginalis. 

гњурачки, -а, -о који се OgHOCU на lњурце и lњураче: � одело, 
� опрема. 

гњуркати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: lњураши (се). 

гњурнути (се), -нём (се) свр. йрема lњураши (се). 

гњурчић, -ића и гњурчић, -а м ge.M. og lњурац. 

го, гола, -о 1. а. који на себи нема никакве ogelie, Hal, необу
чен, неоgевен (о шелу, gеловима шела или о особи, човеку): � тело, 
� рука, � дете. б. слабо, неgовољно обучен. в. фиг. врло сирома
шан, беgан. 2. а. који није обрасшао gлаком, йерјем и сл.: ;.." бра-' 
да, � теме, � птиче. б. који је без oHola чиме је обично, apupOgHO 
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иокривен (без веiешације, лишhа и сл.): � брдо, � дрвеће, � кост. 
в. незасшрш, неиокривен: � под, ГОЛИ зидови, � сто, � глава. г. 
неосеgлан, неосамарен: � коњ. д. који је извађен, извучен из ко
рица, фушроле, исукан: � нож, � сабља, � мач. ђ. ненаоружан, 
неснабgевен оружјем или иоШребнu.м оруђем: голим рукама се 
борити, голим рукама вадити врело гвожђе, голим грудима ју
ритати. 3. фиг. а. који је без икаквих иpu.мeca, gоgашака, чисш: 
� алкохол, � вино, � злато. б. неирикривен, неулеишан, ирави, 
сшваран, сушши, неиашворен: � истина, � лаж, голе чиљени
це, � суштина. в. који је . без ичеiа gpyioi, који је само шо и ни
шша више, сам: � живот, � забава, � камен, � фраза, голи опис. 
г. (уз именице м. рода које значе нешто негативно и појачано 
речима: све, сам и сл.) сам, без ичеi или UKoi gpyioi: све � лопов 
(разбојник, хајдук и сл.). 4. (одр.) (у им. служби) с а. iоло шело 
или iоли geo шела: ударати по голом. б. иОЈЬе без бројне вреgносши 
(у goMUHaмa, луШрији). • - голцат (голцијан, голцијат, голцит и 
сл.) cacвu.м iO, иошиуно Hai. - вода, сав у голој води јако ознојен. -
и бос 1) слабо оgевен и обувен. 2) јако сиро.машан, иуки сиро.мах. 
- као пиmтољ (пуmка, прст, црквени миm и сл.) који нема Huige ни
шша, врло сиро.машан. - као од мајке рођен cacвu.м iO, io iолцаШ. 
голим оком (видети, посматрати) без ио.моћних среgсшава, без .ми
кроскоиа, gо'iлеgа. до голе коже (опљачкати) cacвu.м, иошиуно 
(ОйЈЬачкаШи). до голе коже (покиснути) биши скроз .мокар (og ки
ше и сл.). 

гобеља ж найлашак (на шочку og кола). 

гоблён, -ена м фр. у.мешнички извезена или изашкана слика 
(на сиецијално.м шуйЈЬикаво.м йлашну); шаиисерија (везена или 
Шкана). 

гоблёнскй, -а, -6 који се OgHOCU на iоблен: � слика. 

гоБЛЕшчић м geм. og iоблен. 

говеда, говёда с ми. 1. суйл . .мн. og iовече, OgH . .мн. og iовеgо. 
2. зоол. иошиороgица иреживара шуиЈЬорожаца Bovinae, чије 
женке (краве) u.мajy вu.мe са 4 ирсшасше сисе (у jg.: (iовеgо, iове
че) шакав иреживар). 

ГОВЕщар, -ара м а. онај који чува или iaju iовеgа. б. фиг. 
иросш, неу'iлађен човек. 

говедарина ж а. Haipaga, йлаша iовеgару за чување iовеgа. 
б. шакса, иорез за исиашу iовеgа. 

говещiрити, ГОВЕщарйм несвр. [гл. ИМ. говедарёње с] чуваши 
iовеgа, биши iовеgар. 

говедарица ж а. женска особа која чува iовеgа. б. iовеgаре
ва жена. 

ГОВЕщарка ж а. в. iовеgарица. б. фиг. иросша, неу'iлађена жена. 

ГОВЕщарнйк м 1., сшаја за iовеgа. 2. иијац( а), шрi ige се шрiу
је iовеgu.ма. 

ГОВЕщарски, -а, -6 а. који се OgHocu на iовеgаре. б. фиг. сељач
ки; иросш, неошесан: � језик. 

ГОВЕщарски прил. на iовеgарски начин, као iовеgар; фиг. иро
сшо, неоШесано. 

говещiрство с iajeНJe. iовеgа (као ipaHa сшочарсшва или уои-
шШе). 

говедина ж (ми. 0) iовеђе .месо. 

говедо с в. iовече. 

говеђй, -а, -ё (говедскИ:, -а, -6) који се OgHOCU на iовече, OgH. 
на iовеgа, који је og iовечеша; који је og .меса iовечеша: � месо, � 
кожа, � супа. 

говече, -ета с (супл. ми. говеда) а. зоол. goMahu ШУйЈЬороiи ире
живар Bos taurus, који u.мa велики број раса, а iaju се pagu .меса; 
.млека и за вучу. б. фиг. оiраничена, 'iлуиа особа. • зоол. бизамско 
(мошусно, мошкатно) - северноамерички ШУUЈЬороiи иреживар 
Ovibos moschatus из иор. Bovinae, чијеје шело (сем Hoiy) обрасло 
gужо.м .мрко.м gлако.м. дивље - в. бизон. Домаће - в. iовече (а). 

говнав, -а, -о замазан, уиРЈЬан iовнu.ма: � мотка. 

говнар, -ара м (вок говнаре и говнару) пеј. 1. онај који чи
сши нужнике, захogе. 2. фиг. онај који иосшуиа ружно, неgолич
но, који чини неgолична, ружна gела. 

говнара ж пеј. она која чисши нужнике, захоgе. 

говнарија ж вулг. неgоличан, ружан иосшуиак, 'iлуиосш, лу
gосш, бес.мислица;. 

говнарити, говнарйм несвр. вулг. [гл. им. говнарёње с] iово-
риши 'iлуиосши, баљезiаШи. 

говнарскй, -а, -6 који се OgHOCU на iовнаре: � поступак 
говнарски ПРИЛ. ВУЛГ. ружно, неgолично: понашати се �. 
говно с (ми. говна, ген. гована) ВУЛГ. 1. JbygCKU из.меШ. 2. фиг. 

безвреgна, оgврашна особа, iag. • бити (до гуше) у говнима биши 
у незавиgно.м, HeyiogHoM иоложају. - од човека в. iовно (2). имати 
посла с говнима биши у вези с лошu.м Jbygu.мa. јести говна ирича
ши iаgосши, 'iлуиосши; лаiаШи. не прави се пита од гована не .мо
же се og лошеi, неквалишешноi .маШеријала наиравиши gобро 
јело, gобар ироизвоg. појео сам говно иоiрешио сам шшо сам шо 
ypaguo, није шребало шо ga ypagu.м. 

говноваљ м 300Л. в. балеiар. 

говњив, -а, -о 1. фиг. врло лош, никакав: � плата, � власт. 
говор, -ора м 1. а. начин сиоразу.мевања .међу Jbygu.мa, иска-

зивање .мисли и осећања звучнu.м језичкu.м среgсШвu.ма, речи
.ма, iоворење; сиособносш изражавања, исказивања .мисли и осе
ћања Шаквu.м начино.м: грешке у говору, изгубити моћ говора. 
б. неки gpyiu начин сиоразу.мевања и изражавања, исказивања 
.мисли и осећања (iесшови, .мu.миKa и gp.): � прстима, неми �. 2. 
а. изiовор, начин изiовора: TBPД �, YЊKaB �, � из трбуха, � кроз 
нос. б. језик (jegHoi Hapoga): мађарски �, пољски �. в. gијале
каш; на реч је: штокавски �, икавски �, екавски �. г. језик неке 
ирофесије, gрушшвеноi слоја: козарски �, зидарски �, шатро
вачки �, поморски �; народни �, покрајински �. 3. расиравЈЬа
ње о нече.м, разiовор, иричање, gucKycuja: � о нечем, скренути � 
на нешто, повести � о нечем. 4. gуже излаiање jegHoi лица upeg 
скуио.м слушалаца, бесеgа; иреgавање: (о)држати �, поздравни �, 
опроштајни �. • везани - КЊИЖ. сШих. екавски (источни) - сриски 
шшокавски iовори у Koju.мa се сшари само'iласник ,јаш" развио 
у "е" (нир. иес.ма, река, сено). живи - iоворни језик. (и)јекавски (ју
жни) - срискохрвашски шшокавски iовори у Koju.мa се сшари са
.мо'iласник ,јаш" развио у "ије", ,је" (нир. ијес.ма, ријека, сијено). 
икавски (западни) - срискохрвашски iовори у Koju.мa се сшари са
.мо'iласник ,јаш"развио у "и" (нир. иис.ма, рика, сино). неуправ
ни (индиректни, посредни) - ЛИНГВ. навођење нечијих речи uocpeg
но, иреиричавање.м. управни (директни, непосредни) - gословно 
иреношење, навођење нечијих речи. било је говора о ... iоворило се, 
разiоварало се о . . .  жив ми Тодор да се чини - иразно иричање, на
клаиање, којешШарија. нема говора не .може се иорећи, несу.м
њиво. - Добра прилика, нема говора. ни говора, нема (није било) 
ни говора, не може (није могло) бити ни говора није (није било) .мо
iyhHO, извоgЈЬиво; HeиpиxвaiIi.тьивo је, не gолази у обзир; узалуg је 
(о Шо.ме) више iовориШи. 

говоранција и говоранција ж пеј. и шаљ. gyi и иразан, goca
gaH iовор; иразно иричање: држати говоранцију. 

говорити, говорйм несвр. прел. и непрел. [гл. им. говорёње с] 1. 
а. служиши се iоворо.м за исказивање .мисли и осећања, саои
шшаваши нешшо речu.ма, обраhаши се неко.ме речu.ма, казива
ши; иричаши: � тихо, � истину, � глупости; говорити о нечијем 
неморалу. б. фиг. саоишшаваши нешшо CиOJbHu.м, вaњcKu.м зна
цu.мa, иокреШu.ма: � очима, � гестовима. в. износиши какво .ми
шљење, изјавЈЬиваши, шврgиши (ус.мено или иис.мено): � из 
праксе, � о нечем с висине. г. воgиши разiовор, разiовараши (с 
HeKu.м); расиравЈЬаши (с HeKu.м): � с братом, � с неким у четири 
ока, � о послу. д. (обично одрич.) оgржаваши с HeKu.м нор.мал
не ogHoce, биши у gобрu.м ogHocu.мa с HeKu.м, оишшиши (iоворо.м). 

. - После те свађ е не говоре. 2. а. служиши се HeKu.м језико.м, gu
јалекШо.м, знаши неки језик, gијалекш: � енглески, � чакавски. 
б. изiовараши речи HeKoi језика на иосебан начин, заносиши 
(на): � као Македонац. 3. а. gржаши iовор, бесеgиши: � на збо
ру, � над гробом. б. служиши (.мису); изiовараши (.молиШву); 
ироиовеgаШи. 4. фиг. а. u.маШи (нешшо) за иреg.меш, као cagp
жај (нир. о некој књzi:зи, књижевно.м gелу, иис.му, извешшају и 
сл.): � о патљама народа, � о прошлости. б. gолазиши go изра
жаја, иоказиваши се, очишоваши се, исиОЈЬаваши се. - Из ње
них погледа говорила је љубав (освета). в. служиши као gоказ 
нечеiа, свеgочиши (о нечему), йошврђиваши, gоказиваши нешшо: 
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� у прилог некоме. г. ЙО11:азuвашu, изражавашu нешшо, У11:азuва
шu на нешШо. - Срце му је говорило да је воли. • нешто ми гово
ри слушu.м, apegocenaм,. нит ромори нит говори нuшша не 'iоворu, 
nушu, не uзјашњава се. шта (имам) да говорим не вреgu 'iоворuшu; 
није йошребно 'iоворuшu (ga 'iоворu.м, Йрuчам,). 

говоркати, -ам несвр. а. у geм. значењу: 'iоворuшu; шuхо илu 
йомапо, йоне'igе, йО11:аШ11:аg 'iоворuШu. б. йроносuшu 'iласове, зуц-
11:ашu; о'iовараШu. - Говорка се да је побегао у иностранство. 

говорљив, -а, -о 11:0ји pago, MHO'iO 'iоворu, ЙРUЧЈЬuв; 11:0ји уме 
ga 'iоворu, речuШ. 

говорљивац, -йвца м 'iоворљuв, ЙРUЧЈЬuв, чове11:; речuш чове11:. 

говорљивица ж 'iоворљuва, ЙРUЧЈЬuва жеНС11:а особа; речu
ша жеНС11:а особа. 

говорљиво прил. 'iовореnu MHO'iO; уйошребљавајуnu MHO'io ре
чu, речuшо, 11:uШњасШо. 

говорљивост, -ости ж особuна oHo'ia 11:0ји је 'iоворљuв, йрuч
љuвосш; речuШосШ. 

говорни, -а, -о 11:0ји се OgHOCU на 'iовор (11:0ји служu за 'iовор, 
11:oju.м се 'iоворu, 11:0ји се 'iоворu u сл.): � орган, � језик, � емиси
ја, � мана. 

говорник м 1. а. онај 11:0ји gржu 'iовор, бесеgу, бесеgНU11:. б. 
онај 11:0ји u.мa бесеgНUЧ11:U gap, gобар бесеgНU11:. 2. онај 11:0ји 'iово
ри, који u.ма реч. 3. онај 11:0ји 'iоворu не11:u јеЗU11:: изворни �. 

говорница ж а. месшо, обuчно узgu'iнушо, са 11:oje'i се gрже 'io
вори, шрuбuна; йреgU11:аонuца, ЙроЙовеgаонuца. б. мапа зашво
рена йросшорuја, 11:абuна за шелефОНС11:е раз'iоворе; СЙU11:еРС11:а 
11:абuна: телефонска �, jaBHa �. 

говорнички, -а, -о 11:0ји се OgHOCU на 'iоворНU11:е, бесеgНUЧ11:U: 
� дар, � вештина. 

говорнички прил. на 'iовОРНUЧ11:U начuн, као у бесеgu, бесеg
НUЧ11:U. 

говорништво с 'iовОРНUЧ11:а вешшuна, бесеgнuшшво, орашор
сшво; реШорuка. 

говоруша ж жеНС11:а особа 11:0ја MHO'iO 'iоворu; йрuчапuца, бр-
бљuвuца; блебешуша, ШОРО11:уша. 

говорчина ж ay'i.м. og 'iовор. 

говорчић м (обично ир.) geм. og 'iовор. 

говорџија м (мн. ж) 1. в.  'iовОРНU11:. 2. в. 'iоворљuвац. 

год, года м (ми. гЬдови) 1. а. ЦР11:вени йразНU11:, бла'igан; ЦР11:ве
на свеШ11:0вuна: велики �. б. свеШ11:0вuна, свечаносш, йразНU11: уой
шШе. 2. а. йрсшен на йойречном йресе11:У сшабла, 11:0ји ЙО11:азује 'io
guшњu йрuрасш у gебљuнu. б. gебљu илu шам,нuјu слој на ро'iовu
ма шуиљоро'iuх йрежuвара 11:0ји оg'iовара 'iоguшњем расшу po'ia. 

год речца а. gpy'iu, на'iлашенu geo ойшшuх зам,енuца илu йри
ло'iа чuјu је йрви geo не11:а оgносно-уйuшна реч, зам,енuца илu 
йрило'i, нйр.: ко год (свако ко), што год (све што), какав год (би
ло какав), кад год (свакад кад), колико год (ма колико), како 
год (ма како), где год (било где), докле год (било докле) итд. б. 
за йојачавање значења наЧUНС11:0'i веЗНU11:а ,,11:ao'�' као � што. 

-год gpy'iu, нена'iлашенu geo сложенuх неоgређенuх зам,енuца 
илu йрило'iа у 11:oju.мa је йрви geo не11:а оgносно-уйuшна реч: КОГОД 

(неко), штогод (нешто), какавгод (некакав), кадгод (некад) итд. 

година ж (вок. -но) 1. а. (често са додатком: дана) време за 11:0-
је Земља јеgанйуш обuђе 011:0 Сунца (gванаесш месеци илu 365, 
OgH. 366 gaHa); (обично с редним бројем) време og 12 месеци 
og 1. јануара go 31. gецембра (KaпeHgapC11:a �): � дана, неколико 
година, двадесет година; 1959. година. б. (обично с редним бро
јем) сшейен, сшуйањ у Ш11:0ловању илu сшуguрању; ђаци, сшу
gеншu оgређено'i сшейена насшаве: студенти прве године, бити 
на трећој години права; цела трећа � (права). в. (са придевом) 
aepuog og jegHe 'ioguHe (Ја) за 11:0ји се нешшо обрачунава, OgH. за 
11:0ји нешшо вреgu: буџетска �, рачунска �. г. (обично с придевом 
"школска'') aepuog шрајања насшаве (обuчно gевешомесечнu йе
puog, og йочеШ11:а јесени go йочеШ11:а леШа). д. 'iоguшњu uepuog u 
йрилuке ШО11:0М ње'iа с обзuром на pog, йрuнос Uлоgова; лешuна, 
йрuнос, pog: плодна �, неродна �, гладна �, добра �. 2. ми. gоба 

жuвоша; оgма11:ЛО gоба жuвоша, сшаросш: жена средњих годи
на, најбоље године, зреле године; притисле године. 3. мн. (у вези 
са десетицама редних бројева) gесей1леnе, gеценuја: романтизам 
шездесетих година. 4. 'iоguшњu йомен умрломе, 'iоguшњuца, йа
расшос: давати годину. • звездана (сидерична) - астр. време између 
gва узасшойна йролаС11:а Сунца 11:рОЗ uсшу шаЧ11:У на звезgаном 
небу (365 gaHa, 6 часова, 9 мuнуша u 9,5 Ce11:YHgu). календарска 
(грађанска) - 'ioguHa gaHa, aepuog og 'iOgUHY gaHa са 'iранuцам,а og
peђeHu.м 11:aпeHgapoM (йо савременом, 'iрађаНС11:0М 11:aпeHgapy og 
1. јануара go 31. gецембра). лунарна - 11:aпeHgapcKa 'ioguHa ogpe
ђена йрема обиласцu.ма Месеца 011:0 Земље илu Месечевu.м мена
ма. Нова - йрви gaH 11:aпeHgapC11:e 'ioguHe, йразНU11: њено'i йочеш-
11:а. преступна - 11:aпeHgapC11:a 'ioguHa og 366 gaHa (сва11:а чешврша 
'ioguHa). проста - 11:aпeHgapcKa 'ioguHa og 365 gaHa. светлосна -
астр. јеguнuца за gaљuHY, йуш, gaљuHa 11:0ју йређе зра11: свей1ло
сшu за jegHY 'iOguHY брзuном og 300.000 km у секунди. стара - йо
слеgњu gaH у 11:aпeHgapC11:oj 'iOgUHu; 'ioguHa 11:0ја је йрошла, йреш
xogHa 'ioguHa. тропска (сунчана, Сунчева) - 'ioguHa (Ја), времеНС11:и 
размак uзмеђу gва узасшойна йрuвugна йролаС11:а Сунца 11:рОЗ 
шаЧ11:У йролеnне равноgневнuце (365 gaHa, 5 сашu, 48 мuнуша u 
46 Ce11:YHgu). годинама вuше 'ioguHa, gy'io. добро носити (своје) годи
не gобро се gржашu, бuшu вuшапан, чuо у зрелој gобu. за своје 
године (добро изгледати, бити висок, паметан итд.) С обзuром на 
своје 'ioguHe (gобро uз'iлеgашu, бuшu виСО11:, йам,ешан uШg.) заћи 
у године осШарuШu. из године у годину сваке 'ioguHe, сшапно, не
ape11:ugHo. отегнути се (вући се, бити дуг) као гладна (зла) � оше'i
нушu се йрешерано, шрајашu ја11:0 gy'io; учuнuшu се врло gy'io. с 
годинама 11:ag йрође gосша 'ioguHa, 11:ag се зађе у йооgма11:ЛО gоба 
жuвоШа. узети другу (трећу, четврту итд.) годину уnи у gpy'iy (ш ре
nу, чешвршу uШg.) 'iOgUHY жuвоШа. човек (жена) у поодмаклим го
динама сшарuјu чове11: (сшарuја жена). 

годиница ж хuЙ. og 'ioguHa. • колико жи(чи)ца толико годиница 
11:аже се ономе 11:0 је оБУ11:ао ново оgело са жељом ga 'ia gy'io носи. 

гоДити, -Им несвр. непрел. и прел. 1. а. (некоме) бuшu йрија
шан, y'iogaH, чuнuшu gобро (не11:0ме), йрuјашu; gойаgашu се, сви
ђашu се (нЙр. о јелу, йиnу, времену u gp.). б. (нечему) бuшu йо
'iogaH, йовољан за нешшо, йо'iоgовашu (нечему). - Цвећу годи 
сунце. 2. (некоме) чuнuшu (не11:0ме) йо вољи, у'iађаШu. 3. (нешто) 
у'iоварашu цену, йо'iађашu се (за нешшо): � пшеницу. _ - се y'io
варашu цену u услове за нешшо, йо'iађашu се; Йре'iовараШu. 

годишњак м 1. йерuоguчна йуБЛU11:ацuја (зБОРНU11: раgова u 
сл.) 11:0ја излазu јеgанйуш 'iоguшње, ал.манах: � филозофског фа
култета. 2 . .млаgунче жuвошuње, .млаgа жuвошuња (мужја11:) og 
'iOgUHY gaHa, јеgно'iоgац. 

-годишњак gpy'iu geo сложенuца 11:0ји означава oHo'ia чuја је 
сшаросш оgређена бројем у йрвом gелу сложенuце: тридесетого
дишњак, педесетогодишњак. 

годишњаче и годишњаче, -ета с (супл. ми. годишњачићи м) 
geM. u хuЙ. og 'iоguшња11: (2). 

годишње прил. а. јеgанйуш у 'iOgUHU, сва11:е 'ioguHe јеgанйуш: са
стајати се -, издавати -. б. у ШО11:У 'ioguHe, сва11:е 'ioguHe: двапут �. 

годишњи, -а, -8 који се ogHOCU на aepuog og 'iOgUHY gaHa а. 
11:0ји је оgређен за jegHY 'iOgUHY: � буџет, � план, � плата, � порез. 
б. 11:0ји бuва јеgанйуш 'iоguшње, 11:0ји се оgржава јеgанйуш 'iogu
шње, сва11:е 'ioguHe: � скупштина, � сајам. В. 11:0ји се оgржава йово
gOM 'iоguшњuце, 11:0ји служu за оgржавање 'iоguшњuца: � помен, 
- парастос. 

-годишњи, -а, -8 gpy'iu geo сложенuца 11:0је значе ga не11:0, не-
шшо u.мa ОНОЛU11:0 'ioguHa 11:0ЛU11:0 је означено бројем у йрвом ge
лу сложенuце: двогодишњи, тридесетогодишњи. 

годишњица ж а. gaH на 11:0ји се 'iOgUHY gaHa раније илu йре 
вuше 'ioguHa нешшо gо'iоgило, 11:aga се збuо не11:и gо'iађај, облеш
ница: � ослобођења, � брака. б. йомеН 11:0јu се оgржава 'iOgUHY ga
на йосле нечuје с.мрШu, 'iоguшњu ЙарасШос. 

-годишњица gpy'iu geo сложенuца 11:0је означава ју gaH, йро
славу, йомен u сл. йосле ОНОЛU11:0 'ioguHa 11:0ЛU11:0 се 11:азује бројем 
у йрвом gелу сложенuце: трогодишњица, десетогодишњица, 
стогодишњица. 

годиште и годиште с 1. 'iенерацuја, особе рођене uсше 'iogu
не, OgH. особа рођена uсше 'ioguHe (у ogHOCY на gpy'iy особу): исто 
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�, педесето �, моје �. 2. бројеви jegHola часоuиса, лисша шшам
аани у шоку jegHe logUHe: стара годишта новина. 3. logUHa аро
извоg1-Ье, насшанка: � вина. 

гозба ж (ген. мн. гозби (гозба» обилан и леuо ариаре.м.тьен 
обеg (ручак или вечера) у часш lосшију; свечаносш; арије.м са lo
шће1-Ье.м, чашћава1-Ье.м. 

гозбен и гозбен, -а, -о који се OgHOCU на lозбу: � весеље, � 
дворана. 

гозбенйк, -а и гозбенйк, -ика м онај који ариређује lозбу; 
учесник у lозби. 

гозбйнскй и гозбйнскй, -а, -о који се OgHOCU на lозбу. 

гозбица ж geM. и хиа. og lозба. 

гојазан, -зна, -о YlojeH, ухра1-Ьен, gебео, UреШио. 

гојазност и гојазност, -ости ж сша1-Ье и особина oHola којије 
lојазан, уlојеносш, gеБЈЬина. 

гојан, -јна, -о gобро оgнеlован, jegap, круаан; ylojeH: � коњ. 

гојзерица ж (обично у мн.) врсша шешке шеренске циuеле 
са ђоном uошкованим клинцима. 

гојидба ж loje1-be, ШовЈЬе1-Ье. 

гојидбенй, -а, -о који се OgHocu на lојиgбу. 

гојити, -Им несвр. прел. [гл. им. гојёње с] (некога, нешто) gава
ши некоме, нече.му обилну и јаку храну ga се Yloju, шовиши; фиг. 
чиниши ga нешшо gеБЈЬа: � трбух . •  - се gеБЈЬаши се, шовиши се; 
храниши се. • - прасе уочи Божића в. uog Божић. 

гојност и гојност, -ости ж особина и сша1-Ье oHola који је lo
јан, oHola шшо је lOjHO, gеБЈЬина, lојазносш, уlојеносш. 

гол1, -а и гола м (мн. голови И голови) енгл. спорт. а. uросшор 
оlраничен gве.ма сшашивама и uречком у који иlрачи насшоје 
ga убаце лоuшу (у фуgбалу, вашерuолу и сл.) или илочицу (у хо
кеју и сл.), враша: погодити �. б. uologaK (лоuше или илочице) у 
шај uросшор, зlоgишак uосшиlнуш убацива1-Ьем лоuше или ило
чице у шај uросшор: постићи �, добити �. 

гол2, гола, -о рег. в. lo. 

гол- арви geo uолусложеница са значе1-Ье.м који се OgHOCU на 
lол1; гол-аут, гол-диференција, гол-линија, гол-разлика. 

голаћ, -:iћa м 1. а. онај који је lo или врло OCKygHO оgевен; ну
gисШа. б. онај који не.ма никакве имовине, ауки сиромах, lOJba; 
бескућник. 2. ист. рашник gобровОЈЬац (нарочишо за вре.ме Првоl 
cpucKol усшанка): голаћи Зеке Буљубаше. 3. зоол. (обично у изр. 
пуж -) у мн.: uороgица lолих коанених uужева илућ1-Ьака (без ЈЬУ
шшуре) Limacidae, балавци (у jg.: шакав Uуж). • пољски - зоол. 
врсша uужа lолаћа сиве боје Limax agrestis. 

голаћкй, -а, -о који се OgHOCU на lолаће. 

голаћство с ауко сиромашшво, беgа, сироши1-Ьа, бескућни
шШво. 

голгетер м енгл. спорт. иlрач који gaje највише lолова, сшре
лац (у фуgбалу, pYKoMeii!y и сл.). 

голгетерскй, -а, -о који се OgHOCU на lолlеШере. 

голгетерски прил. на lолlешерски начин, као lолlешер: шу
тирати �. 

Голгота и Голгота ж 1. бреЖУЈЬак KOg Јерусалима на које.м 
је, ао Библији, био разаuеш ХрисШос. 2. (голгота) а. месшо вели
ких мука, сшраgа1-Ьа, сШраШишШе. б. сшраgа1-Ье, мученишшво, 
uаШ1-Ье: доживети ГQЛГОТУ. 

голготскй, -а, -о који се OgHOCU на Голlошу и lолlошу, муче
нички, сшраgалнички: � крст, � патња. 

голготски прил. као на Голlоши, мученички, сшраgалнички: 
� изгледати, � подносити муке. 

гол-диференција ж спорт. в. lол-разлика. 

голем, голема, -о а. веома велик, olpoMaH у uоr.леgу gимензи
ја, величине, обима: � камен, � орман, � раст, � језеро, � брдо. 
б. веома 'велик у аоr.леgу јачине, иншензишеша, сшеuена исао
ЈЬава1-Ьа: � бол, � мука, � радост. в. МНОlобројан, MHOloJbygaH: � 

војска, � родбина. • (и) мало и големо сви без обзира на узрасш, 
и мали и велики, оgрасли. 

големаm, -аша м арх. боlаш и моћан, уr.леgан човек, lазgа, 
боlаШаш. 

големаmкй, -а, -о који се OgHOCU на lоле.маше: � породица. 

големо прил. разг. оgвећ, MHOlo, јако, веома: � се намучити. 
големост, -ости ж особина oHola који је lОЛе.м, oHola шшо је lo-

ле.мо, оlромносШ. 

голён јек. голијен ж анат. а. upeg1-ЬU geo Hole og колена go 
члан ка у већине сисара, l1-ЬаШ. б. в. lоленица (2). 

голеница јек. гољеница ж анат. а. upeg1-ba, јача косш uошко
лени це у већине сисара с.мешШена с унушраШ1-Ье сшране, цева
ница tibia. б. lолен (а). в. geo Hole између беgрене косши и аиска 
KOg uшица; оglоварајући члана к на нози инсекШа. 

голеничнй јек. гољеничнй, -а, -о који се OgHOCU на lоленицу: 
� кост, � мишић. 

голењача јек. гољењача ж анат. в. lоленица. 

голёт ж иланински upegeo без веlешације, без шуме или са 
врло OCKygHOM веlешацијом, OlOJbeH иланински upegeo. 

голётан, -тна, -о који је без шуме, без веlешације или са вр-
ло OCKygHOM веlешацијом, оlолео (о Uреgелу). 

голётност, -ости ж особина oHola шшо је lолешно, ОlОЈЬеносШ. 

голија ж агр. врсша uшенице са класом без осја, шиШУЈЬа. 

Голијат и Голијат м 1. мит. сшарозавешни gив, Филисшејац 
Kojel је убио Давиg каменом из араћке. 2. (голијат) фиг. lоросшас, 
gив, колос, џин. 3. (голијат) зоол. pog великих инсекаша шврgо
крилаца Goliathus. 

голијатскй и голијатскй, -а, -о који је као у lолијаша, џи
новски: � стас. 

голијатство и голијатство с својсшво lолијаша, оlромносш, 
lолемосШ. 

голијен в. lолен. 

голи на ж 1. а. lОЛО, обнажено месшо на Шелу. б. в. lолоши-
1-Ьа. 2. lОЛО, необрађено зе.м.тьишШе, ушрина; lолеШ. 

голити, -им и голитити, голИтИм несвр. прел. чиниш и (неко
la, нешшо) lолим, разlолићиваши, обнажаваши, ошкриваши: � 
колена . •  � се разlолићаваши се, обнажаваши се. 

голйћI, -ића м 1. uшић којијош није орасшао аерје.м. 2. lолаћ, 
lOJba. 

голйћ2, -ића м geM. og lол1 (а): играти на голиће. 

голица ж агр. а. в. lолија. б. врсша брескве чији је илоg r.ла
gaK без маља; уп. нектарина. в. врсша gU1-Ье зелене коре на којој 
се не виgе реЖ1-Ьеви. 

голицав, -а, -о 1. а. који lолица, -који gражи чула: � длака, 
� мирис, � укус (јела). б. фиг. 1) који изазива, изазован, заво
gЈЬив; који узбуђује, узбуgЈЬив: � смех; � раскош. 2) који изазива 
сум1-ЬУ и раgозналосш, који крије у себи аровокацију, аровока
шиван: � наслов, � тема. 3) саблаЖ1-Ьив, ласциван, бесшиgан: � 
упадица, � виц, � прича. 2. oceйlJbив на lолица1-Ье, lолиЦЈЬив, 
шкаКЈЬив. 

голИцаво прил. с lолицавим наgражаје.м, lолицајући; фиг. 
gражећи, изазивајући, узбуgЈЬиво, изазовно; саблаЖ1-Ьиво, ла
сцивно: � се трзати, � миловати, � се смејати, � деловати. 

голицавост, -ости ж 1. особина oHola шшо је lолицаво, шшо 
, lолица: � перја, � вуне. 2. осейlJbивосш на lолица1-Ье; осећај који 
има онај шшо la неко lолица, шуlаљивосш, шкаКЈЬивосш; Фиг. 
uријашносш, сласш, ужива1-Ье; узбуgЈЬивосШ. 

голицати, -ам несвр. прел. (некога) 1. а. gражиши лаким и 
учесшалим gоgирива1-Ье.м коже на неким gеловима шела, шка
КЈЬаши: � по врату, ;.., по табанима. б. gражиши чула, HaloHe, 
шшиuаши: � некога у носу. 2. Фиг. (понекад безл.) а. не gаваши 
мира (некоме), коuкаши; gражиши, узбуђиваши, усхићиваШи. 
- Радозналост га голица. Голица га да сазна шта ће даље би
ти. б. изазиваши (на нешшо), навоgиши, uоgсшицаши, ШераШи. 
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- Све ме нешто голица да му кажем у лице шта мислим . •  - се 
а. Йовр. йрема iолицаши: - се по лицу. б. уз. Йовр. йрема iоли
цаШи. 

голицљив, -а, -о oceiil.тьив на iолицање; шкаюьив, Шуia.lЬив. 

голицнути, ГОЛИIЏIём свр. йрема iолицаши, заiолицаШи. 

голичица ж geм. и хиЙ. og iолица. 

голиmав, -а, -о 1. неgовоЈЬНО, OCKygHO оgевен, разiолиhен; 
йошйуно iO, Hai. 2. а. који је без йерја, без gлака, iолужgрав: -
птиче, - прасе. б. који је без браgе и бркова, ћосав: - лице. в. 
којије без израшшаја, gлачица и сл. (о биљкама): - лист, - пло
диште. 3. који је OCKygHO обрасшао зеленилом или на коме нема 
зеленила, веiешације, оiолео: - брдо, - земља. 

голиmавац, -авца м 1. онај који је iолишав, неgовоЈЬНО оgевен 
(обично о gеШешу). 2. фиг. iOJba, iолаh, йуки сиромах. 3. iолу
жgраво йшиче, iолужgравац. 

голиmавица ж 1. iолишаво женско geйle. 2 . .млаgа iолужgра-
ва йшица, iолужgравица. 

голиmавко и голиmавко м в. iолишавац (1). 

голиmаво прил. слабо оgевено, разiолиhено. 

голиmавост, -ости ж сшање и особина oHoia који је iолишав, 
oHoia шшо је iолишаво. 

голиmан, -ана и голиmан, -а м в. iолишавац. 

гол-линија ж спорт. линија (сшварна или замиШЈЬена) која 
сйаја сшашиве iола (у фуgбалу, рукомешу и сл.). 

голман м ешл. спорт. иiрач (у фуgбалу, рукомешу, хокеју и сл.) 
који брани iол, враШар. 

голманскй, -а, -о који се OgHOCU на "iол.мана: - простор. 

голмански прил. на iол.мански начин, као "iол.ман: - се бацити. 
голо прил. без йрикривања, ошворено, јасно: - казане чиње-

нице. 

голо- йрви geo сложени ца који казује ga је lОЛО, нейокривено 
оно шшо је означено gруiим gелом сложени це: гологлав, голо
трб итд. 

голобрад, -а, -о а. који још нема браgе, сасвим .млаg; који 
брије браgу: - момак. б. фиг. незрео, неискусан. в. на коме нема 
браgе (о лицу). 

голобрадаст, -а, -о в. iолобрag. 

голобрадац, -браца м "iолобраg, ћосав .млаgиh, човек; фиг. са
свим .млаg човек; незрео неискусан .млаgиh, жуйlОКЈЬунац. 

голобрадић м в. iолобраgац. 

голобрадост, -ости ж сшање и особина OHo"ia који је "iолобрag, 
hосавосШ. 

голобраче, -ета с (ми. 0; зб. им. голоорачiiд ж) iолобраgо, ћоса
во момче; фиг. неискусно, незрело момче, ЖУШОКЈЬунче. 

голобрк м (обично ир.) онај коме не расшу бркови; онај који 
брије бркове. 

голобрк, -а, -о који нема бркова; који брије бркове (обично о 
.млаgиhу). 

голобрче, -ета с (ми. 0; зб. им. голоорчiiд ж) geм. и хиЙ. og ;;0-
лоб[ж, без бр ко момче. 

головрат, -а, -о а. који је iола, разiолиhена враша: ићи -. б. 
који нема йерја на врашу (о йшици): - кокош. 

головратка ж в. iолошија. 

головратост, -ости ж сшање oHoia који је iоловраш, oHoia 
шшо је "iоловраШо. 

гологлав, -а, -о који је нейокривене inаве, без кайе, шешира, 
мараме и сл. на inави. 

гологлавац, -авца м онај који је iолоinав. 

гологлаво прил. С нейокривеном inавом, нейокривене inаве: 
изићи -. 

гологлавост, -ости ж сшање oHoia који је iолоinав. 

гологњат, -а, -о који је "iолих, нейокривених iњаша; фиг. врло 
сиромашан. 

гологруд, -а, -о који је iолих, разiолиhених ipygu, разgРЈЬен; 
фиг. незашшиhен, ненаоружан. 

гологрудо прил. "iолих, разgРЈЬених "ipygu; фиг. незашшиhено, 
ненаоружано. 

гологрудост, -ости ж сшање oHoia који је iолоiруg. 

гологуз м пеј. човек "iоло"i, aogepaHo"i шура; слабо, OCKygHO oge
вен човек; оgрйанац; фиг. сиромах. 

гологуз, -а, -о пеј. а. који је iОЛО"i, aogepaHoi шура; слабо oge
вен; йоцейан, aogepaH: - дете. б. фиг. сиромашан, беgан. 

гологуза ж пеј. она која је iолоi шура; слабо оgевена жена; 
она која носи ришаву ogehy, оgрйаница; фиг. сиромашица. 

гологУзан, -ана м пеј. в. iОлоiУз. 

гологузан, -зна, -о в. iолОiуз. 

гологузански, -а, -о који се OgHOCU на iолоiузане: - сиротиња. 
гологузија ж зб. пеј. сиромашан, беgан свеш, сироШиња. -

Све сама гологузија. 
гологузо ПрИЛ. пеј. iолоi, aogepaHoi шура: ићи -. 

голомразан, -зна, -о који је са мразом а без CHe"ia, сувомра
зан (о времену). 

голомразица ж мраз у време Kag је земља без снежноi йо
кривача, сувомразица. 

голоног, -а, -о који је iолих Hoiy, нейокривених ogehoM и обу
ћом; босоноi. 

голоного ПРИЛ. iолих, нейокривених Hoiy, босоноlо. 

голоногост, -ости ж сшање oHola који је iолих Hoiy; босоно
"iосШ. 

Голооточанин м (ми. -ани) зашоченик информбировац који 
је изgржавао казну на Голом оШоку. 

Голооточкй, -а, -о који се OgHOCU на Голи ошок и ГолооШочане. 

голореп, -а, -о који је iолоi, необраслоi реЙа. 

голорепост, -ости ж cйlaњe и особина oHoia шшо је iолореЙо. 

голорук, -а, -о 1. а. који је iолих, обнажених руку. б. фиг. ко-
ји је без оружја, ненаоружан: - народ. 2. фиг. који је без cpeg
сшава за живо ш, који је без uige ичеi. 

голоруко ПРИЛ. "iолим рукама, без оружја, ненаоружано. 

голорукост, -ости ж сшање oHoia који је iолорук, ненаоружа
носШ. 

голоручкё ПРИЛ. в. "iОЛОРУКО. 

голосеменица јек. голосјеменица и голосемењача јек. го
лосјемењача ж бот. у мн.: биљке цвешнице KOg којих су семени 
замеци iоли, нейокривени Gymnospermae (у jg.: шаква биљка). 

голостуб, -а, -о који је без зеленила, оiолео (о сшаблу gрвеша 
или о брgу, ЙЛанини). 

голотиња ж 1. а. cйlaњe oHoia који је lO, Й9йlйуна неоgеве
носш шела или gелова шела, наiосш; слаба, oCKygHa оgевеносш; 
iоло, неоgевено йlело или gелови йlела. б. фиг. 1) gуховно и морал
но сиромашшво, gуховна и морална беgа: духовна (морална) -, 
- духа, интелектуална -. 2) йраво, неулейшано сшање, lола, не
улейшана сшварносш, сушшина; нескривеносш (која је iopa og 
СЙОЈЬНОl UЗl.леgа): - збиље, приказати нешто у свој својој голотињи. 
2. фиг. а. сиромашйlво, не.машШина, беgа, оскуgица: осетити го
лотињу б. зб.: сиромашан свеш, сирошиња; jg.: сиромашна особа. 
3. фиг. оiолелосйl (йреgела), сиромашшво apupoge; оiолели apegeo, 
крш. • босотиња (сиротиња) и - сиромашйlво, беgа, cиpoйlињa. 

голотињски, -а, -о који се OgHOCU на lолошињу; сирошињски, 
беgан. 

голотрб1 и голотрб м 1. онај који је lоло"i шрбуха; слабо oge- . 
вен човек. 2. фиг. сиромашан човек, йуки сиромах, iOJba, lолаh. 

голотрб2, -а, -о који је iола шрбуха; слабо оgевен; фиг. сирома
шан, беgан. 
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голотрба ж (м) (ми. ж) Lолошрба особа; йуки сиро.мах, йука си-
роша, LOJba. 

голотрбаст, -а, -о в. LолоШрf52. 

голотрбац, -рпца и голотрбић м в. LолоШрб1. 

голотрббст, -ости ж сшање Оl-юfа који је fолоШрб. 

голотрпче, -ета с (ми. 0; зб. им. голотрпчад ж) Lолошрбо, сла-
бо ogeBeн,o gеШе. 

голотур, -а, -о који је'fОЛОL шура, LОЛОLУЗ; слабо ogeBeн,. 

голоћа ж в. fолоШиња. 

голочеј и голочек м бот. ЗеЈЬасша БUJbка сличн,а .маслачку 
Leontodon hastilis из ф. rлавочика (Compositae). 

голошак, -а, -о в. LОЛОРУК (1 б). 

голошија ж врсша кокошке Lоле шије. 

голошiфlн, -ана м 1. йешао fоле шије. 2. човек ошкривен,оf, 
разLолиhен,ОL враШа. 

голошијанка ж в. Lолошија. 

голошијаст, -а, -о који је Lоле шије. 

голошкрг, -а, -о који је Lолих, н,ейокривен,их шкрLа. 

голошкржњак м зоол. у .мн,.: aogpeg йужева Nudibranchia из 
pega Opisthobrachia (у jg.: йуж из ШОLа aogpega). 

гол-разлика ж спорт. ogн,oc у йосшиLн,ушим Lоловима из.међу 
gBa шима; ogн,oc у gашим и Йpu.мљeн,им Lоловима jegн,oL Шима. 

голуб м (вок -е; ми. голубови (голуби), ген. голубова и голубо
ва (голуба), дат. голубовима и голубовима (голубима» 1. зоол. у 
.мн,:. йороgица йшица Columbidae, расйросшрањен,их широ.м све
ша (се.м у йоларн,им крајевима), које се оrлашавају Lукање.м (у 
jg.: йшица из ше йороgице); pog Columba, са .мн,оLобројн,им aog
врсшама (у jg.: йшица из шоfа poga): питоми �, дивљи �, � га
ћан, � гушан, � превртач, � писмоноша. 2. фиг. хип. у шейању 
gpaLoj особи. 3. зоол. н,азив за н,еке врсше .морских риба из pogo
ва Cephaloptera, Myliobatis и Rhinoptera из йор. Myliobatidae. • 
- гривњаш goMaha и gUBJba врсша Lолуба са бело.м Йружицо.м 
(LpUBн,OM) око враша Columba palumbus. дивљи - (- пећинар) вр
сша Lолуба С. livia, og које је извеgен, ЙиШо.ми fолуб. Домаћи (пи
томи) - врсша Lолуба С. domestica, извеgен,а у йреко 140 раса. -
дупљаш (дупљар) врсша Lолуба С. oenas, који живи йо gYйJbaмa 
сшабла у шу.ми. глинени - gUCK израђен, og rлин,е као .меШа у ко
ју се Lађа из йушке сач.марице; фиг . .меШа за оgсшрел, војн,ици 
који се шаљу у раш ga улуgо Luн,y. - мира симбол .мира. боље Ое) 
врабац у руци него ';" на грани шреба се заgовОЈЬиши он,им шшо се 
има. гукни, голубе реци cag (у н,eYLogн,oj, шешкој сиШуацији). (жи
вети) као - с голубицом (као голубови, два голуба) у н,ајлейшој сло
зи (живеШи). не падају печени голубови с неба без paga, без шру
ga н,е.ма усйеха и блаLосШања. 

голубак, -fпка м ge.м. и хиЙ. og Lолуб. 

голубан м 1. хиЙ. og Lолуб. 2. хип. у обраhању gpaLoj .мушкој 
особи или живоШињи. 

голубанскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а Lолубан,е. 

голубански прил. као Lолубан" разн,ежен,о, .мило. 

голубар, -ара м 1. он,ај који се бави fајење.м fолубова (о бич-
11,0 из хобија). 2. зоол. јасшреб који убија Lолубове. 

голубарити, -убарйм несвр. непрел. [гл. им. голубарёње с] fa-
јиши Lолубове, бавиши се fолубарсШво.м. 

голуБАрица ж в, fолубњача (а). 

голубарка ж он,а која се бави Lајење.м Lолубова. 

голубарнйк м а. н,арочишо саLрађен,а куhица за Lолубове. б. 
фиг . .мали, н,еуrлеgан, сшан" обичн,о у йошкровЈЬУ, н,а Maн,capgu. 

голубарскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а Lолубаре. 

голубарство с Lајење Lолубова. 

голубаст, -а, -о који је Lолубије боје: � небо, � облак. 

голубача ж бот.,врсШа јесшиве 'iJbUBe лисшичарке Russula vi-
rescens, са зелен,касшим, исйуцалим клобуко.м. 

голубачкй, -а, -о у изр. - мушица в. aog .мушица; уп. брани
чевка. 

голубијй, -а, -ё 1. који се ogн,ocu н,а Lолубове, који apuaaga 
Lолубу, који је og Lолуба: � јаје, � гнездо, � супа. 2. који је као у 
Lолуба, који је боје Lолуба, сивкасш: � боја. 3. фиг. н,ежан" блаL, 
ЙиШо.м: � нарав, � срце, � поглед. 

голубињак м а. в. Lолубарн,ик. б. в. Lолубњача (а). 

голубињй, -а, -ё в. fолубији. 

голубић м (вок. -у) ge.м. и хиЙ. og Lолуб. 

голубица ж (вок. -це) а. жен,ка Lолуба. б. хип. у шейању gpa-
Loj жен,ској особи. 

голубичица ж geM. и хиЙ. og Lолубица. 

голубњак, -ака м в. Lолубњача (а). 

голубњача ж а. шуйЈЬа сшен,а, јама у којој се леLУ gUBJbU LO
лубови. б. gубокајама у крашко.м Йреgелу. 

голуббвка ж зоол. у .мн,.: peg йшица Columbiformes, у коју сйа
ga йороgица Lолубова (Columbidae); у jg.: йшица из ШОLа pega. 

голуждрав, -а, -о 1. којијош н,ије gобио йерје (о ЙШиhима). 2. 
који је лако обучен,; Lолишав, раЗLолиhен,; обн,ажен,: � дете, � 

врат. 3. фиг. н,езрео, н,еискусан,. 

голуждравац, -авца м 1. Lолужgраво йшиче, Lолужgрави 
ЙШиh. 2. Lолишаво .мушко gеШе. 3. фиг. пеј. н,езрео, н,еgорасшао, 
н,еискусан, .млаgиh, ЖУШОКЈЬун,ац, балавац. 

голуждравица и голуждравка ж 1. Lолужgрава .млаgа 
ЙШица. 2. Lолишава gевојчица. 3. фиг. пеј. н,езрела, н,еgорасла 
жен,ска особа; балавица. 

голуждравко и голуждравко м в. Lолужgравац (2, 3). 

голуждравбст, -ости ж сшање и особин,а oн,oLa који је LОЛУ
жgрав, oн,oLa шшо је Lолужgраво. 

голуждравче, -ета с (ми. 0; зб. им. гол)тждравчад ж) ge.м. и хиЙ. 
og Lолужgравац. 

голупка ж ЗООЛ. врсша н,Ohн,OL лейшира Macroglossa stellata
rum из йор. Sphingidae. 

голупче и голупче, -ета с (супл. ми. голупчићи м; зб. им. го
лупчад ж) а. ge.м. и хиЙ. og Lолуб, Lолубије .млаgун,че, LолуЙчиh. б. 
ХИП. у шейању gpaLoM gешешу, gpaLoj особи. 

голф м (мн. 0) енгл. спорт. сйоршска ULpa у којој се н,асшоји ga 
се са шшо .мање уgараца Йалицо.м лойша убаци у јамице н,а 
Шравн,аШо.м Шерен,у. 

голцат и голцат, голцйт и голцит, -а, -о (обично у вези са 
"го") йошйун,о LO: го �. 

гоља1 м (уп. гољо) 1. он,ај који н,е.ма н,ишша, вео.ма сиро.ма
шан, човек, йуки сиро.мах, Lолаh. 2. он,ај који је сасвим н,eogeBeн, 
или слабо ogeBeн,; оgрЙан,ац. 

гоља2 ж он,а која н,е.ма н,ишiilа, вео.ма сиро.машн,а жен,ска особа. 

гољен- в. Lолен,- . 
. 

гољењача в. Lолењача. 

гољинскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а LOJbe, који је као у LOJbe. 

гољински ПРИЛ. као LOJbe, беgн,о. 

гољо, -а и ·-ё м в. LOJba1• 

гомба ж мађ. нар. рег. украсн,а Kuhaн,Ka og вун,е или кон,ца. 

гомила ж 1. Beha количин,а н,eKof .маШеријала или apegMe-
ша н,ашрйан,их или сложен,их н,а jegн,oM .месШу, хрйа: � песка, � 

. камења, � дрва, � књига. 2. а. Behu број лица н,а окуйу, велика 
Lpyaa, скуй, .маса: � света, � жена, � деце. б. широке н,apogн,e 
.масе, н,apog. в. пеј. РУЈЬа, свеШин,а. г. скуй BeheL броја живошиња, 
чойор, сшаgо и сл.: � паса, � коња. 3. уойшше велика количин,а, 
велики број, .мн,ошШво, сијасеш: прочитати гомилу I�њига, � 

проблема . •  гомилама, на гомиле у велико.м .мн,ошШву, броју, ко
личин,и. 

гомиласт, -а, -о 1.  који има облик Lо.миле, који aogceha н,а 
fо.милу: � облак 2. који је сасшавЈЬен, og .више йреg.меша н,aLoMU
лан,их без pega: � село, гомиласте зидине. 
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гомилати, -ам несвр. прел. 1. а. сшављаши, бацаши, шрйаши 
на iомилу, йравиши iОМилу (og нечеiа): � земљу, � камење. б. 
ОКУйЈЬаши HajegHoM месшу, конценшрисаши: � војску, � трупе. 
В. СКУйЈЬаши, набављаши у великој количини, наiомилаваши; 
зiршаши: � оружје, � залихе, � злато, � новац. г. фиг. умножа
ваши, увеhаваши количински (о айсшракшним йојмовима): � 

знање, � проблеме. д. фиг. йрешерано уйошребљаваши нешшо, 
служиши се чесшо нечим: � стране речи, � епитете, � фразе. _ 

- се 1. а. слажуhи се jegHo йоврх gpyioi у већој количини чини
ши iомилу, хрйу, наiомилаваши се, зiршаши се (нйр. о CHeiy, зе
мљи, наносу и сл.). б. СКУйЈЬаши се, збијаши се у iОМилу (нйр. о 
маси Jbygu, о облацима и gp.). 2. фиг. умножаваши се, увећава
ши се количински (обично о айсшракшним йојмовима, нйр. о 
йословима, йроблемима, gуiовима и gp.). 

гомилетина ж ayi.м. и йеј. og iомила. 

гомили ца ж geM. og iомила. 

гомилчина ж ayi.м. и Йеј. og iомила. 

гомољ м бат. заgебљало йоgземно сшабло неких биљака у об
лику iруgве, кршола (нЙр. у кромйира, рейе и сл.). 

гомољак, -ољка и гомољак, -љка м geM. og iOMOJb. 

гомољаст, -а, -о који има облик iOMOJЬa, кршоле, кршоласш: 
- корен, - нос. 

гомољача и гомољача ж бат. 1. биљка која има iомољасшо 
йоgземно сШабло. 2. в. iOMOJЬUKa. 

гомољика ж бат. у мн.: pog јесшивих, врло укусних lJьивa ме
шинарки Tuber из ф. Tuberaceae, с йоgземним йлоgоносним ше
лом без gршке, шаршуфи (у jg.: шаква lJьивa). 

гомољикаст, -а, -о који има iOMOJЬe, крtllоле, iомољасш: -
биљка, - поврће. 

гомољић и гомољић м geм. og iOMOJЬ. 

гомољичар м врсша йса са нарочишо развијеним њухом ga 
осеши iOMOJЬUKe, ШарШуфе. 

Гомор а ж у изр. Содома и - фиг. леiло развраша, неморала; 
највећи развраш; сшрахоша, ужас (йрема именима gва библиј
ска ipaga на Мршвом мору која су збоi развраша својих жише
ља унишшена сумйорном кишом). 

гонг м малајски окруiла мешална йлоча на којој се ygapoM ба
шиhа йроизвоgи иншензиван ошеiнуш звук и уйоiйребљава се за 
gавање сиiнала и као оркесшрални инсшруменш: ударити у -, 
звук гонга. 

гонгоризам, -зма м књиж. бомбасш, сувише кишњасш сшил 
(йрема шйанском йеснику rOHiopu). 

гонгорист(а), -е м књижевник у чијем gелу йреовлађује iOH
iоризам. 

гонгористички, -а, -о који се OgHOCU на iонiоризам и iOHiopu
сше, својсшвен iонiорисшима: - стил. 

гбндола ж итал. 1. узан gyi чамац са високим йрамцем који 
служи за йревоз у венецијаНСlСим лаiунама. 2. корйа или каби
на на вазgухойловима (gupижаблу, аеросшашу и сл.) за сме
шшај йушника, шереша и gp.; кабина на жичари. 3. шезiа са 
корйом у којој је смешшена роба у самоуслуiама и сл. 

гондолијёр, -ера м веслач на iонgоли (1). 

гондолијёрски, -а, -о који се OgHOCU на iонgолијере. 

гбндолица ж geм. и хиЙ. og iонgола. 

гоН(�тати, гонетам несвр. прел. (нешто или без допуне) 1. йо
сшављаши и решаваши заiонешке, заiонешаши и оgiонеШаШи. 2. 
а. наiађаши, йоiађаши, gомиШЈЬаши се. б. разумеваши, шумачи
ши, решаваши, исйишиваши, ЙроучаваШи. 

гонилац, -иоца м 1. а. онај који iOHU, шера (HeKoia, нешшо), 
iонич (сшоке, робова и gp.). б. онај који iOHU неко;; с циљем ga ia 
ухваШи. 2. онај који apoiOHU (HeKoia, нешшо), ЙроiониШељ. 

гонилачки, -а, -о који се OgHOCU на iониоце. 

гониомётар и гониометар, -тра м грч. инсшруменш за ме
рење уiлова, уiломер. 

гониометрија ж мат. наука () мерењу и израчунавању уiлова 
йомоhу шриiономешријских функција. 

гониометријски, -а, -о који се OgHoCU на iониомеШрију. 

гонитељ м в. iонилац. 

гонитељица и гонитёљка ж женска особа iонилац. 

гонитељски, -а, -о који се OgHOCU на iOHuiйeJЬe. 

гонити, гонйм (импф. гоњах; трп. гоњен) несвр. прел. [гл. им. 
гоњење] 1. а. ugyhu за gомаhим живошињама йоgсшицаши их 
на крешање и шераши у ogpeQeHoM йравцу, на неко месшо: - ов
це на пашу. б. насилно оgвоgиши, сйровоgиши: - заробљенике 
у логор. в. йовицима или каквим йосшуйцима йрисиљаваши не
Koia, нешшо ga се ygaљu, ga йобеiне, исшериваши, расшерива
ши, оgiониши: - говеда из њиве, - птице из воћњака, - децу из 
дворишта; фиг. - маглу, - страх. г. шрчаши, јуриши за неким, 
нечим у намери ga се он сшиiне или ухваши, ићи у йошеру за не
ким, нечим; шераши нейријашеља који се йовлачи с циљем ga се 
он gошуче: - лопова, � плен; � непријатеља. д. фиг. сшално, у 
сшойу йрашиши HeKOia, биши сшално уз HeKoia; йришискива
ши, мучиШи. - Гони га баксуз (малер); гони га невоља. 2. а. 
уйрављаши колском зайреiом, возиши зайрежно возило; уой
шше возиши: - кола, - кочије, - биЦИRЛ. б. йреносиши на шо
варној живошињи или йревозиши у колској зайрези, возилу и 
сл.: - жито у млин, - дрва из шуме, - робу на пијацу. в. йоме
раши, йокрешаши ucapeg себе, iураши: - бицикл испред себе, -
колица, - штапић по земљи. г. захвашаши својим крешањем, 
носиши са собом, разносиши, разiониши: - дим, - пару, - маглу. 
3. а. наваљиваши на HeKoia ga нешшо учини, ypagu; йриморава
ши, йрисиљаваши, на'iониши (на нешшо): - децу на спавање, -
сина да се жени, - некога да свира; � на посао, - на кулук. б. 
навоgиши, йоgсшицаши, йоgсшрекиваши на нешшо (о унушра
шњем йоgсшицају, HaiOHY, жељи и сл.). в. чиниши ga се нешшо 
йојави, изазиваши нешiйо, gовоgиши go нечеiа: - сузе на очи, -
руменило на образе. г. (на нешто) изазиваши неку йсихичку или 
физиолошку реакцију, йоgсшицаши на нешшо, gражиши, шера
ши Ha'ioHcKU (на нешшо): � на смех, - на повраћање. 4. фиг. а. 
правн. йреgузимаши кривични йосшуйак йрошив HeKo'ia, за не
шшо, извоgиши на (apeg) cyg, шераши на cyg: - кривца, - судски, 
� парницу. б. кажњаваши ЙРО'iонсшвом, йрошериваши: � у ту
ђину. в. не осшављаши HeKo'ia на миру йричињавајуhи му нез'iо
ge, йро'iониши; злосtllављаши: - некога до смрти, - политичке 
противнике. _ - се 1. уз. павр. јуриши jegaH gpy'ioi, iањаши се, ви
jaiйи се, виiйлаши се: - по дворишту. б. фиг. йрейлишаши се, укр
шшаши се (о мислима и сл.). 2. јуриши за неким, за нечим, ga
ваши се у йoiйepy за неким, за нечим: - се за лоповима. 3. а. бо
риши се, шуhи се (у gвобоју, на Me'igaHY): - се по трави. б. фиг. 
йрейираши се, свађаши се, iложиши се, йреiањаши се; сйориши 
се, йарничиши се: � се са комшијом, - се по суду. 4. йариши се, 
сйариваши се (о живоШињама). • - ветар капом в.  aog веШар. го
нио лисицу, а истерао вука в. aog вук. - своје в. шераши своје (aog 
ШераШи). гони се! пеј. 'iуби се! оgлази! 

гонй:ч, -Ича м (инстр. -Ичем) 1. онај који 'iOHU, шера сШоку. 2. 
онај који 'iOHU gивљач йрема лов цима, хајкач; ловачки йас који 
'iOHU gивљач йо Шра'iу. 3. онај који HeKo'ia iOHU, йрисиљава на 
крешање или на pag: - робова. 

гонй:чки, -а, -о који се OgHOCU на iониче. 

гонокок м И гонокока ж ГрЧ. мед. врсша бакшерије која иза
зива 'ioHopejy, gonococcus. 

гонококни, -а, -о који се OgHocu на 'ioHoKoKe, йроузрокован 
iOHOKOKaмa: � сепса. 

гонореја ж мед. заразна йолна болесш gonorrhoea, коју иза
зивају 'ioHoKoKe, кайавац, ШриЙер. 

гонороичан, -чна, -о који се OgHOCU на 'ioHopejy, йроузрокован 
iOHopejOM: - запаљење. 

гонороичар м онај који је оболео og 'ioHopeje. 

гоњач, -ача м а. iонилац, 'iонич. б. врсша ловачкоi йса; уп. го
нич (2). 

гоњеник, -ика и гоњеник, -а м онај KO'ia 'ioHe, apo'ioHe. 

гоњеница ж она коју (apo)iOHe. 
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гољеље с 'iл. им. og iон,иши (се). • манија (лудило) гоњења мед. 
gушевн,а иоре.меnен,осШ Kaga болесн,ик иаши og осеnаја ga ia н,е
ко ироiон,и и хоnе ga ia ун,ишШи. 

гора ж (ак. гОру, вок. горо; МИ. горе, ген. гора) 1. а. илан,ин,а, бр
go. б. фиг. велика iо.мила, хриа н,ечеiа: � (од) снега. 2. а. шу.ма: 
отићи у гору. б. расшиње уоишше, зелен,ило: � (од) кукуруза. в. 
фиг. велико .мн,ошШво н,ечеiа (шшо aogcena н,а шу.му): � (од) пу
шака. • једне горе лист зе.м.љаци, сун,ароgн,ици; јеgн,о.мишљен,и
ци. као - (висок) врло висок; круиан" кршан,. као на гори листа вр
ло .мн,оiо. крсти вука, (а) вук у гору рђав, лош човек се н,е .може 
иоиравиШи. наше горе лист н,аш човек, човек из н,ашеi краја, зе
.м.љак, сун,ароgн,ик. одметнути се у гору ошиnи у xajgYKe. 

горак, -рка, -о (КОМИ. горчй) 1. а. који има каракшерисшичан, 
н,еиријашан, оиор укус (кин,ин,а, иелин,а, жучи сл.): � пиће, � теч
ност, � лек, � кора. б. н,еgовољн,о заслађен, или иошиун,о н,еза
слађен, (о шечн,осшима које се иију заслађен,е): � чај , � кафа. в. 
оиор, ошшар (о .мирису): � задах дима. 2. фиг. а. који се шешко 
иоgн,оси, иреживљава, исиуњен, Шешкоnа.ма, н,еиријашн,осшима, 
иун, шеiоба, н,евоља, шежак; сшрашан,: � живот, горки дани, � 
самоћа, � смрт. б. који изазива н,еиријашн,а, болн,а осеnања, .му
чан,: � истина, � мисао, � растанак, � искуство, � сазнање. в. 
иун, јешкосши, љушин,е, ирезира; увреgљив: � сарказам, � хумор, 
� иронија, � реч. г. зајеgљив, jegaK, ошшар: � сатиричар. 3. фиг. 
а. (о непријатним осећајима, осећањима и стањима) шешко 
иоgн,ошљив, јак, жесшок: � жеђ, � несрећа, � мука, � револт. б. 
(о пријатним осећањима, стањима) ио.мешан" иовезан, с н,еири
јашн,ошnу, боло.м, жалошnу: � задовољство, � утеха, � радост. 4. 
фиг. а. који је изазван" ироузрокован, боло.м, иаШњо.м, очајање.м, 
очајн,ички: � уздисај , � плач, � вапај, горке сузе. б. који uзража
ва, иоказује н,езagовољсшво, ојађен,осш, iн,ев: � осмех. 5. (о особи) 
а. н,езаgовољан" ојађен" оiорчен,. б. jegaK, зајеgљив, иакосШан,. • 
- као пелин (чемер) иревише iopaK. - со хем . .маiн,езију.мов сул
фаiil, среgсшво за иробаву. јести - хлеб (крух) шешко живеШи. 

горакнути, -нё(м) несвр. непрел. у geM. зн,ачењу: iорчиши; 
gобијаши ио.мало iopaK укус; иосшајаши iopaK. 

горанин м (ми. -ани) 1. в. iоршШак. 2. (најчешће у мн.) ири
иаgн,ик иион,ирске или о.млаgин,ске орiан,изације за иошу.м.ља
вање iолеши, засађивање иаркова и сл. у вре.ме социјализ.ма. 

горанка ж 1. он,а која живи у iopu, брђан,ка, iоршшакиња, 
илан,ин,ка. 2. жен,ска особа iоран,ин,. 

горански, -а, -о који се оgн,оси н,а iоран,е. 

горгона ж мит. у iрчкој .миШолоiији Фан,шасшичн,о жен,ско 
биnе са з.мија.ма у.месшо косе, које је ио'iлеgо.м свакоiа ирешвара
ло у ка.мен,. 

горгонзола ж итал. врсша .мекшеi иун,о.масн,оi сира с iљиви
ца.ма илесн,и (ире.ма иШалијан,ско.м .месшу ige се н,ајире ироиз
воgио). 

гбрд, гарда, -о 1. а. који је свесшан, своје вреgн,осши, ион,осан" 
ион,осиЩ gосшојан,сшвен, (о човеку); својсшвен, шаквој особи: � 
човек; � природа, � поглед. б. који је уображен, у своју величи
н,у, вреgн,осш и који н,а gpyie 'iлеgа с о.маловажавање.м, охол, н,аg
.мен" сујеШан,. 2. фиг. песн. а. који се узgиже високо, висок; вели
чан,сшвен,: горди кедар, ;... кубе. б . .моnан" силан,: � Троја, горди 
Цариград. 

Гордијев (Гордијев), -а, -о (гордйјскй, -а, -о) у изр. - чвор ве
о.ма за.мршен" н,ерешив иробле.м; н,есавлаgива Шешкоnа. пресе
ћи (одрешити и сл.) - чвор н,а јеgн,осшаван, н,ачин, решиши н,еки 
шежак иробле.м. 

гордити се, гордйм се несвр. а. осеnаши се iорgим, ион,осн,им, 
ион,осиши се, gичишu се. б. иоказиваши се н,аg.мен" охол, охоли
ши се, ирсиши се, шеиуриши се . . 

гбрдо прил. а. ион,осеnи се, ион,осн,о. б. н,аg.мен,о, охоло. 

гордост, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање, особин,а он,оiа који је 
iopg, ион,ос, ион,осишосш; охолосш, сујеШа. 

горе прил. 1. а. високо н,аg зе.м.љо.м, н,а висин,и; н,а н,ебу (н,а н,е
бо): � у облацима, � међу звездама; онај � (Бог). б. uзн,аg iilла 
или .месШа н,а ко.ме је н,еко или н,ешшо; у Шо.ме иравцу, н,авише: � 
на орману, попети -се �, од доле дo �, погледати �. в. н,а иоврши
н,и (н,а иовршин,у) воgе, зе.м.ље и сл. (у оgiюсу н,а иоложај ucaog): 

изронити �. 3. а. н,а брgу, илан,ин,и или н,екој gpyioj узвишици (у 
брgски крај, н,а илан,ин,у и сл.): � на планину, попети ce �. б. у 
изворишн,о.м gелу (реке). - Горе је река бржа. 4. н,а северу (н,а се
вер), северн,о: � у Београду, � у Војводини. 5. а. н,а (у) више.м, 
iорње.м gелу (н,екоiа, н,ечеiа), н,а (у) виши, iорњи geo (н,еКОiа, н,ечеiа): 
темељ од камена, а дрво �; на ногама ципеле, а � панталоне; � 
Домаћин, а доле званице. б. н,а сирашу (н,а сираш), н,а шаван,у 
(н,а шаван,) и сл.: попети се � уз степенице. 6. н,а високо.м gpy
шШвен,о.м иоложају (н,а високи иоложај): они �, имати пријатеље 
�. 7. у иреШхоgн,о.м шексшу, ран,ије: � поменути, � наведено, као 
што је � речено. • горе-доле 1) н,авише-н,ан,иже: дизати се горе
-доле. 2) Ша.мо-а.мо: ходати горе-доле. онај - БОi, божан,сШво . 

горе и горе ко.ми. og зло. 

горевина ж осшаци иожара, зiаришше, иаљевин,а; .мирис ио 
ко.ме се осеnа ga н,ешшо iopu. 

горети јек. горјети, -рйм несвр. непрел. (прел.) [гл. им. горG)ёње 
с] 1. а. биши у ила.мен,у, саiореваши и н,есшајаши у вашри (н,ир. 
о gрвешу, зiраgи и gp.). б. фиг. сашираши се н,а pagy, н,е жалиши 
сн,аiе pagenu, изiараши: � на послу. в. фиг. биши захваnен, ра
Шо.м, усШан,ко.м и сл. г. фиг. биши обузеш велико.м сшрашnу, ја
ким осеnање.м: � од љубави, � од жеље (нестрпљења). д. фиг. ја
ко жуgеши (за н,еким, н,ечим). ђ. фиг. јеgва чекаши, биши н,есшр
иљив. - Горим да вас видим. 2. а. букшеши, ила.мШеШи (о ва
шри, оiњу). б. фиг. воgиши се с велико.м жесШин,о.м (о боју, би ш
ки). 3. а. биши изложен, великој сун,чевој шоилоши, иеnи се н,а 
сун,цу: � на сунцу. б. биши врео, ужарен, (og ирииеке). в. заiоре
ваши (о јелу, .месу и сл.). 4. а. (обично с допуном: у ватри, огњи
ци) имаш и високу шелесн,у Ше.миераШуру, биши у вашри, оiњи
ци. б. биши врео og иовишен,е шелесн,е Ше.миераШуре или н,еке 
сшрасши, узбуђења (о gелови.ма шела); биши црвен" ру.мен,. в. 
(понекад безл.) иеnи, жеnи. - Гори му грло (гори му у грлу). 5. 
а. gаваши свеiilлосш, свеiilлеши, освеiilљаваши (н,ир. о ла.мии). 
б. блешшаши, блисшаши, сијаши иоиуш ила.мен,а, жара (н,ир. о 
н,ебу, звезgа.ма). в. сијаши се, севаши услеg н,екоi jaKoi узбуђења 
(о очима, иО'iлеgу). г. о'iлеgаши се у сјају очију (о осеnањима, рас
иоложењу). - У очима му је горела мржња. 6. прел. а. (нешто) 
ун,ишшаваши ваШро.м, сиаљиваши; (некога) иалиши н,ечије ку
пе, имања. б. (некога) иржиши, иеnи, жеnи (н,ир. о сун,цу). • - из
међу (на) две ватре 1) н,алазиши се из.међу gве н,евоље, gва зла. 2) 
биши у великој н,еgоу.мици, gиле.ми. - као на жеравици биши ја
ко н,есшриљив. - на тихој (лаганој) ватри .мучиши се збоi н,ечеiа. 
гори му и сл. (тло) под ногама у великој је н,евољи, у оиасн,осши је. 
гори у паклу, гори му душа у паклу био је велики iрешн,ик (о иокој
н,ику). не гори кућа н,е.ма иошребе за журбо.м. сав горим 1) има
ши високу Ше.миераШуру. 2) (од нестрпљења, од знатижеље) вео.ма 
са.м раgозн,ао, н,есшриљив. 

гори, -а, -ё ко.ми. og зао. • није с горег .може биши og корисШи. 

горив, -а, -о који .може ga iopu, који лако iopu, заиаљив: � 
материја. 

горивни, -а, -о који се оgн,оси н,а iориво; који служи за iopu
во, оiревн,и, иоiон,ски: � материјал, � �љe. 

гориво с .маШеријал који служи за iорење, ложење или за ио
iон, (gрво, yiaљ, н,афша, бен,зин, и gp.): природно �, чврсто �, теч
но �, плинско (гасовито) �, погонско �, потрошња горива. 

горивост, -ости ж особин,а, својсшво он,оiа шшо је iориво, шшо 
.може ga iopu, заиаљивосш, саiорљивосШ. 

горила и горила м (ми. ж) 1. зоол. pog н,ајвеnих човеколиких 
.мај.мун,а Goriila из иор. Pongidae (висин,е go 2 .м), који живи у 
ирашу.ма.ма шроиске Африке: гвинејски � (G. gorilla). 2. фиг. разг. 
а. Шелохран,иШељ. б. иримишиван" iруб човек. 

горилски и горилски, -а, -о који се оgн,оси н,а iориле. 

горилски и горилски прил. као iорила; живоШињски. 

горилче и горилче, -ета с .млаgун,че iориле. 

горина ж ayLм. и иеј. og iopa. 

горионик, -ика м 1 . .месШо ige iopu ила.мен" ила.мен,ик (о бич
н,о у аиарашима за iрејање). 2. уређај за ироизвоgњу високе Ше.м
иерашуре који се сасшоји og gве кон,цен,шричн,е цеви, кроз које 
сшруји воgО1-lик или ацешилен, (кроз сиољашњу) и кисеон,ик (кроз 
ун,ушрашњу), а· служи за шоиљење илашин,ских .меШала, сша
кла, за заваривање иШg. 
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горица ж ge.м. и хиЙ. og 'iopa. 

горичица ж ge.м. и хиЙ. og 'iорица. 

горје с зб. (ми. 0) йљанине, 'iope: високо �. 

горјети в. 'iopeiIiu. 

горкаст, -а, -о који мало 'iорчи, йомало 'iopaK, Ha'iopaK: � вино. 

горкасто прил. йомало 'iOPKO, Ha'iopKo. 

горкиља ж нар. песн. (обично уз реч вила) вила која живи у 
йлdнини, 'i0pcKa вила. 

горко прил. 1. с 'iОрким укусом, с 'iорчином, оЙоро. 2. с осећа
ње.м 'iорчине, jeiIiKo, iIiужно; о'iорчено; мучно, iIiешко: � се насме
јати, � заплакати, � се преварити, � зарађивати хлеб. 

горко слан, -а, -о који има 'iopaK и слан укус: � вода. 

горкост, -ости ж в. 'iорчина. 

горљив, -а, -о 1. в. 'iорив. 2. фиг. а. ваiIiрен, оgушевЈЬен, зgу
шан, жесiIiОК; ревносiIiан: � родољуб, � присталица, � говорник, 
� посетилац изложби. б. йожрiIiвован, caмoape'iopaH: � рад (на 
нечему). 3. фиг. журан, ужурбан, 'iрозничав: � тражење (нечега) . 
4. фиг. ycpgaH, iIioaao, срgачан; йун чежње: � хвала, � молитва, 
� жеља; горљиве очи. 

горљиво прил. оgушевЈЬено, ваiIiрено; ревносно: � бранити не
ку идеју, � говорити, � прионути на посао. 

горљивост, -ости ж особина oHo'ia који је 'iОРЈЬив, oHo'ia шiIiо 
је 'iОРЈЬиво, ваiIiреносiIi, оgушевЈЬење, занос, фанаiIiизам; рев
HOCiIi, ЙожрiIiвованосiIi. 

горница ж ист. йорез у HaiIiypu или новцу који је KMeiIi gавао 
власiIiелину за коришћење вино'iраgа; закуйнина за вино'iраg. 

горљак м ист. KMeiIi који је gавао, ogH. йлаћао 'ioPHUЦY вла
сiIiелину. 

горљак, -ака м 1. а. брђанин, йланинац, 'iopaHUH. б. сiIiанов
ник 'iорње'i gела насеЈЬа. 2. :карт. gaмa у iIiзв. мађарским KapiIia
ма за и'iрање (Йре.ма gоњаку, Йубу). 3. 'iорњи млински, воgенич
ки камен; 'iорњи жрвањ. 4. веiIiар (обично зайаgни) који gува с 
брgа у gолину, нuзину. 

горљiшиља ж брђанка, 'iоршiIiакиња. 

горљача и горљача ж 'iорње jegpo на јарболу. 

гбрљи, -3., -ё 1. а. који се налази 'iope, на више.м йоложају, ме
ciIiy: � вилица, � греда, � део тела. б. који је изнаg йриземља, 
йри врху куће, з'iраgе: � соба, � спрат. в. којије наузвишици, ко
ји је узgи'iнуiIiији, виши: � варош, � град, � крај града, горња 
брда. г. који је на северу, северни: � Италија, � Херцеговина. д. 
који је ближе извору (реке): � ток, Горње Полимље. 2. а. који се 
облачи йреко gpy'ie ogehe, СЙОЈЬа: � капут, � хаљина, � одећа. б. 
СЙОЈЬни, вањски: � љуска, � лиmће (купуса). 3. фиг. којије на йо
часном MeciIiy (за сiIiолом), који се cмaiIipa важним: � сто, � че
ло, � трпеза. 4. фиг. који има власiIi, влagајући (о сiIiалежу, кла
си и сл.). 5. који је раније, йре йоменуiIi, навеgен, uзложен: � при
мер, � излагање. 6. највиши, крајњи: � граница (година). 7. муз. 
који је изнаg основно'i, 'iлавно'i, виши (о iIiOHY). • - ДОМ, - чело в. 
KOg iIiux именица. 

горљиште с 'iорњи geo чарайе (og 'iлежња навише). 

roрњо- йрви geo сложеница са значење.м 'iорњи: горњовилич
ни, горњоградски, горњоуснени. 

горљоварошанин и roрљовароmанин м (ми. -3.ни) сiIiанов
ник 'iорње вароши. 

горљоварошанка и горљоварошанка ж сiIiановница 'iорње 
вароши. 

горњовароmки, -3., -о који се OgHOCU на 'iорњу варош. 

горњовилични, -3., -о који се OgHOCU на 'iорњу вилицу: � кост. 

горљоградски, -3., -о који се OgHOCU на 'iорњи 'ipag. 

горњоуснени и горњоуснени, -3., -о који се OgHOCU на 'iop-
њу усну. 

горовез м бот. врсiIiа лишаја Usnea barbata. 

горовит, -а, -о 1. који је обрасiIiао 'iOPOM, шумом, шумовиiIi: 
� крај, � предео. 2. брgски, йланински: � земља, � крај . 

горовитост, -ОСТИ ж особина oHo'ia шiIiо је 'iоровиiIiо, шумо
виiIiосiIi; брgовиiIiОСiIi. 

гороломан, -мна, -о који се йролама 'iOPOM, снажан (о 'iласу). 

гороломник м веома јак, снажан, роБУСiIiан човек; онај ко
ји HaciIiyaa силовиiIiо. 

гороломнички, -3., -о који се OgHOCU на 'iороломнике; 'iороло
ман: � глас. 

горопад ж велика разgраженосiIi, бес, йомама; 'iopoaagHociIi. 

горопадан и горопадан, -дна, -о а. који бучно изражава 
ЈЬуiIiњу, бес, сЙре.ман на свађу и сукоб, осоран, HaapacuiIi, йлахо
виiIi; обузеiIi бесом, разјарен, бесан: � жена. б. који ogaje cpgu
iIiociIi, разјареносiIi: � глас. в. найрасиЩ необузgан (о нарави). 

горопадити се, -опiiдИм се несвр. [гл. им. горопађёње с] йона-
шаiIiи се 'iopoaagHo, беснеiIiи, жесiIiиiIiи се у 'iневу. 

горопадник м 'iopoaagaH човек. 

горопадница ж 'iopoaagHa женска особа, беСНУЈЬа. 

горопаднички, -3., -о који се ogHOCU на 'iopoaagHUKe, свој-
сiIiвен 'iоройаgницима: � нарав. 

горопаднички прил. на 'iоройаgнички начин, као 'iopoaag
ник, 'iopoaagHo. 

горопадно и горопадно прил. на 'iopoaagaH начин, бесно, 
разјарено, cpguiIio: � викати. 

горопадност, -ости ж особина и сiIiање oHo'ia који је 'iopoaa
gaH, разјареНОСiIi, бес, MaxHuiIiociIi, ЙЉаховиiIiосiIi. 

горосеча1 је:к. горосјеча м (ми. ж) онај који се бави сечење.м 
gрва у шуми, gрвосеча. 

горосеча2 је:к. горосјеча ж сечење gрва у шуми, сечење шуме. 

горостас м 1. а.јако круйан и снажан човек; колос, gив, џин. 
б. фиг. онај који се веома исiIiиче на неком ЙОЈЬУ paga, онај који 
својим йозиiIiивним особинама или gелима знаiIiно оgскаче og 
gpy'iux, велики књижевник, YMeiIiHUK, научник и сл. 2. фиг. обје
KaiIi 'iоле.мих размера, 'iu'iaHiIi (нЙр. броg, фабрика и gp.). 

горостасан, -сна, -о а. веома висок и круйан, o'ipoMaH, gu
вовски, 'iu'iaHiIicKU: � човек, � кула, � брод, � кип. б. изванре
gaH, изванреgно јак, силан: � напор, � чежња, � снага. 

горостасно прил. као 'iopociIiac: � се уздизати. 

горостасност, -ости ж особина oHo'ia који је 'iopociIiacaH, оно
'ia шiIiо је 'iopociIiacHo. 

гороцвет је:к. гороцвијет м бот. pog зеЈЬасiIiих оiIiровних би
ЈЬака Adonis из ф. жаБЈЬака (Ranunculaceae), жуiIiих или црве
них цвеiIiова; назив за aojegUHe врсiIiе iIio'ia poga: А. vernalis, А. 
annua uiIig. 

горски, -3., -о који се OgHOCU на 'ioPY, йланински, шумски: � 
извор, � река, � трава, � вила, � ваздух. • - вук, - кристал, - цар 
в. KOg iIiux именица. 

горући, -3., -ё 1. а. зажарен, усијан: � сунце. б. врео, врућ: 
горући образ, � чело. 2. фиг. жарки, ваiIiрен, жесiIiок (о осећањи
ма): � љубав, � жеља. б. врло xuiIiaH, неоgложан; веома aKiIiye
лан: � проблем, � питање, � потреба. 

горуцкати, -3.м несвр. непрел. у ge.м. значењу: 'iopeiIiu, йомало 
'iopeiIiu. 

горуmика ж бот. в. ланак (2). 
горуmина ж бот. јеgно'iоgишња биЈЬка Teesdalia nudicaulis 

из ф. Cruciferae, с белим цвеiIiовима. 

горуmица ж 1. меД. HeapujaiIiaH осећај у желуцу, јеgњаку и 
жgрелу изазван желуgачном киселином, ж'iаравица, pyrosis. 2. 
а. бот. pog јеgно'iоgишњих зељасiIiих БUJbака жуiIiо'iа цвеiIiа Sina
pis из ф. крсiIiашица (Cruciferae), које се уЗ'iајају збо'i се.мена og 
Ko'ia се сйравЈЬају сенф и јеСiIiиво УЈЬе, c.nачица. б. в. сенф. • бела 
- бот. врсiIiа 'iорушице Sinapis аЉа, са жуiIiим се.менкама. црна 
- врсiIiа 'iорушице Brassica nigra, са iIiамносмеђим се.менкама. 

горуmични, -3., -о који се OgHOCU на 'iорушицу: � зрно, � уље, 
� облог. 

горуmтина и горуmтина ж ayi:м. и Йеј. og 'iopa. 
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горчак, -ака м 1 .  зоол. в .  lаовица. 2. бот. врсша иъиве. 

горчати, -ам несвр. 1. йосшајаши lopaK, gобијаши lopaK укус; 
биши lopaK. 2. фиг. а. чиниши нейоgНОШЈЬивим, заlорчаваши, 
квариши: � (некоме) живот, � (некоме) старост. б. зagаваши (не
чему) бол, унесреhиваши: � душу. 

горчика ж бот. pog зељасших БUJbака Sonchus из ф. Astera
сеае (Compositae), og чије се врсше S. oleraceus млаgи лисшови 
jegy као салаша или зеље. 

горчикав, -а, -о в. lоркасШ. 

горчило с 1. lopKa машерија, lopKa Швар. 2. в. lорчина. 

горчина ж 1. lopaK укус (нйр. йелина, жучи). 2. фиг. а. HeYlog-
но осеhање изазвано gушевном йашњом, ОLорчењем, увреgом и 
сл., Оlорчење, јешкосш; бол: � у души, осмех пун горчине. б. ше
шка йоgНОШЈЬивосш, шеlоба: � живота, � старости. 

горчитиl, -Им несвр. непрел. имаши HaLopaK, Lоркасш укус, би
ши мало LopaK. 

горчити2, горчйм несвр. прел. 1. чиниши (нешшо) lОРКим, за
lорчаваши: � ракију. 2. фиг. чиниши нейоgНОШЈЬивим, заlорчава
ши, квариши: � живот, � младост. 

горчица ж бот. а. ниска јеgНОlоgишња БUJbка Microcala fili
formis из ф. Gentianaceae, са жушим цвешовима, која расше у 
йриморским крајевима. б. в. линцура. в. в. lорушица (2). 

горштак, -ака м сшановник йланиНСКОl, брgСКОl краја, бр
ђанин, ЙЛанинац. 

горmтакиња ж сшановница йланиНСКОl, брgСКОl краја, бр
ђанка. 

горmтачина ж (М) (ми. ж) ayw. и йеј. og lоршШак. 

горmтачкй, -а, -о који се OgHoCU на lоршшаке, својсшвен lOP
шшацима: � менталитет, � довитљивост, � стас. 

горmтачки прил. на lоршшачки начин, као lоршшак: � гази
ти, � изгледати. 

госа, -е и госо, -а и -е М арх. locaogap; lазgа, боlаШаш. • свој 
- (бити, постати) независан, самосшалан човек (биши, ЙосШаШи). 

госиница ж арх. locUHa жена, lосйоgарица, lазgарица. 

госпа ж (во:!(. госпо; ген. ми. госпа и госпй) 1. (понекад хип. 
или ир.) locaoQa, gaмa. 2. (Госпа) кат. мајка божја, Боlороgица. 
• Блажена - в. Госйа (2). Велика - кат. хришhански йразник ко
ји се свешкује 28. авlусша у сйомен на gaH БОlороgичине смрШи. 
Мала - кат. хришhански йразник који се свешкује 21. сейшембра 
као gaH БОlороgичиНОl рођења. 

госпар, -ара М ист. шишула gубровачких власшелина, йле
Muha. 

госпарскй, -а, -о који се OgHOCU на locaape, који apuaaga lO
сЙарима. 

госпарски прил. на locaapcKU начин, као locaapu, gосшојан
сшвено, oiilмeHo. 

госшiрство с особина oHola ко је locaap, locaapcKa gосшојан
сшвеносш, оiilменосШ. 

госпел М енгл. релиlиозна йесма америчких црнаца, која се, 
као музички pog, оgликује сшрасшвеним pиiilмOM и ucapeKuga
ним вриском соло Йевеча. 

го спица и го спица (ГОСПИЦ:;l и Госпица) ж geм. и хиЙ. og lO
сйа (ГосЙа). 

Господ, -ода М (вок -оде) (обично у свечанијем, експресивни
јем говору, уз именицу бог) БОl: � бог, � Исус Христос. • Госпо
де боже (Господе свети, мили и сл:) за изражавање велиКОl чуђе
ња. Господа ми (бога), тако ми господа (бога) у заклињању. Госпо
ди, помилуј У молишви: ойросши, Боже. 

господар, -ара М (вок господаре и -у, инстр. -аром и -арем) 1. 
онај који влаgа, уйравЈЬа, зайовеgа, онај који има власш, Moh 
Hag неким или нечим; влаgар: врховни �, неограничени �, � (од) 
града, � Црне Горе, � Босне. б. фиг. онај који йреовлађује бројем, 
који gOMUHupa: рибе господари мора; лиmћари господари шума. 
2. а. сшарешина кум, йороgице, gOMahUH: � у кући. б. lазgа има
ња, йослоgавац (у OgHOCY на pagHUKe, најамнике). 3. онај коме 

нешшо apuaaga и чиме уйравЈЬа йО својој вОЈЬи, власник, сой
сшвеник (нечеlа); власник имања, ЗемЈЬойосеgник: животиње без 
господара, � очевог имања, � земље. • - ситуације онај који у og
ређеној (новонасшалој) сишуацији има Mohu ga нешшо учини. 
бити свој - биши економски, машеријално независан; биши сло
боgан. као пас без господара расйушшено, без конШроле. 

господарёћй, -а, -е који locaogapu, уйравЈЬа, влаgа, влаgају
hu, gоминаншан, суйериоран; 'iлавни: � класа, � положај , � по
зиција. 

господарити, господарйм несвр. непрел. [гл. им. господарење 
с] 1. а. (нечим) биши locaogap, имаши власш (Hag неким, нечим), 
влаgаши, уйравЈЬаши: � поданицима, � Србијом, � друмовима. 
б. фиг. имаши gоминаншну, 'iлавну УЛОlУ: � у књижевности, � 
на сцени. в. фиг. (нечим) биши у HagMohHoM йоложају; gржаши 
aog својом коншролом: � стратепшим положај ем, � фудбалским 
тереном, � лоптом. 2. (нечим) уйравЈЬаши имањем, lазgинсшвом, 
воgиши економију, lосйоgарсшво; уйравЈЬаши gомаhинсшвом: до
бро �, лоше �. • - собом влаgаши собом, савлађиваши се. - ситу
ацијом имаш и Moh ga се ушиче оgлучујуhе у gашој сиШуацији. 

господарић м geм. og locaogap. 
господарица (вок -це) ж жена locaogap; lосйоgарева жена. 
господарскй, -а, -о 1. који се OgHocu на locaogape, на lОСЙО-

gy, власшелу, влаgајуhи; lосйоgски, oiilмeH: � класа, � моћ; � из
глед. 2. који се ogHOCU на lосйоgарсшво, йривреgу, йривреgни, 
економски: � географија, � криза, � политика, � зграда. 

господарски прил. 1. као locaogap, oiilмeHo, lосйоgски: � жи
вети, � се владати. 2. у економском йо'iлеgу, економски, йривреg
но: � ојачати. 

господарственй, -а, -о в. lосйоgiiрскй (2): � зграда, � приход. 

господарственйк м сшручњак који се бави lосйоgарсшвом, 
йривреgом, йривреgник, економисШ. 

господарство с 1. lосйоgарење, влаgање, власш (Hag неким, 
нечим): � турско, � на мору. 2. рег. уйравЈЬање имањем, gобрима 
(ЙОЈЬским и куhним); економија, йривреgа: рационално �, дp
жавно �. 3. рег. имање, aoceg (обично ЗемЈЬишни); ЙОЈЬойривреgно 
gобро, lазgинсшво: ceOCKO �, шумско �, индивидуално �, држав
но �, водити мало �. 

господарчић м geм. и ир. og locaogap. 
господин м (мн. 0; зб. им. господа ж) 1. човек који йази на сво

ју СЙОЈЬашњосш, на оgевање и йонашање, човек лейа влаgања и 
oiilмeHиx, финихманира, oiilмeH, у'iлађен човек, џенiilлмен: пра
ви �, велики �. 2. а. човек из lpaQaHcKol gрушшва (обично као 
шишула, у ословЈЬавању, из учшивосши или йошшовања): � 
Марко, � попа. б. ђач. учишеЈЬ, насШавник. 3. онај који не pagu 
физичке йослове, apuaagHUK lpaQaHcKe класе, чиновник, слу
жбеник, инШелекШуалац. 4. (обично зб.) йлемиh, власШелин. 

господИчић и господичић м (обично ир.) lосйоgин (на нижем 
сшуйњу gрушшвене хијерархије); млаgи lосйоgин; lосйоgски син. 

господњй и господњй, -а, -е који се OgHOCU на rocaoga, бож
ји; Хрисшов: � воља, � гроб. • лета господљег (тог и тог) у исшо
ријском казщюњу: logUHe (ше и ше). 

господовати, -дујем и господовати, господујем несвр. не
прел. арх. 1. живеши као lосйоgин, lосйоgски, oiilмeHO. 2. (нечим) 
lосйоgариши, влаgаши, уЙравЈЬаШи. 

господскй, -а, -о а. који се OgHOCU на locaogUHa, на lосйоgу, 
који apuaaga lосйоgи; йлемиhки, власшеоски, арисшокрашски: 
� кућа, � породица; � род, � сој. б. који је као у locaoge, oiilмeH, 
у'iлађен; раскошан, БОlаш: � држање, � одело, � ручак. 

господски прил. на lосйоgски начин, као Locaoga, oiilмeHo, 
, УiЛађено; раскошно, БОlашо: живети �, � одевен, � ручати. 

господствен, -а, -о а. који се оgликује Lосйоgсшвом, Lосйоg
ски, oiilмeH, у'iлађен, фин; gосшојансшвен: � човек, � држање. б. 
раскошан, БОlаш, oiilмeH: � стан, � начин одевања. 

господствено прил. на lосйоgсшвен начин, lосйоgски, oiilмe
но; охоло, lOpgo. 

господственост, -ости ж особина OHOl који је lосйоgсшвен, 
oHola шшо је lосйоgсшвено, lосйоgски, oiilмeH из'iлеg, оiilменосш; 
lосйоgско ЙонашаЊе. 
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господство с 1. а. iOCUOgCKU изiлеg, елеiанција; iOCUOgCKO ио
нашање, gржање, iocaOgCKU манири, уiлађеносш, оiП.меносш, go
сшојансшво; iорgосш, охолосш: урођено -. б. ioCUOgCKU начин жи
воша; gрушшвени уiлеg и моћ iocaoge; раскош, боiашсшво: сјај и 
-. 2. iocaoga, iocaogcKa класа. 3. iocaogapeНJe, влаgање, влаgави
на; власш (Hag неким, нечим). 4. шишула исшакнуших лично
сши, gосшојансшвеника (у ословЈЬавању или иомињању из ио
шшовања): Ваше -. 

госпођа ж (БОК. -ђо) 1. а. (самостално или уз име или титу
лу; обично у ословљавању из поштовања) уgаша жена из ipa
ђанске класе: - Мара, - Петровић, - професорка. б. оiП.мена, go
шерана жена, жена оiП.мених, финих манира, gaмa: фина -, 
права -. 2. жена, cyapyia: његова -. 3. нар. песн. шишула жена 
или кћери среgњовековних влаgара и илемиhа: - царица, - кне
гиња. 4. (Госпођа) нар. в. Боiороgица. • Велика - в. Велика io
сиојина (aog госиојина). Мала - в. Мала iocaojUHa (aog Госиоји
на). између госпођа време између иразника Велике и Мале io
сиође. милостива - арх. шишула којом се ословЈЬавала iрађанска 
жена (обично у личном обраhању). 

Госпођиндан м цркв. нар. в. Госиојина. 

госпођйнка ж агр. врсша крушке која сазрева о Госиојини. 

госпођйнскй, -а, -о који се OgHOCU на иразник Госиођинgан: 
- скупштина. 

госпођица Ж (БОК. -це) (самостално или уз име или титулу, 
обично у ословљавању из поштовања) неуgаша женска особа 
из iрађанске класе: - Јелена, - Марковић, - учитељица. 

Госпојина Ж у изр. Велика - хришhански иразник 28. авiу
сша у сиомен на gaH БОiороgичине смрШи. Мала - хришhански 
иразник који се свешкује 21. сеишембра као gaH Боiороgичиноi 
рођења. 

госпојйнскй, -а, -о који се OgHOCU на Госиојину; који бива из
међу Велике и Мале Госиојине: - вашар, госпојинске врућине. 

госпоче, -ета с (ми. е; зб. им. госпочад ж) (понекад ир.) iocaog
ско gеше; iOCUOgCKU син. 

госпоmтина и госпоmтина Ж (ми. е) 1. зб. iOCUOgCKU сшалеж, 
iocaoga. 2. в. iосиоgсшво (1). 

госпоmтйнскй и госпоmтйнскй, -а, -о који се OgHOCU на io
сиошШину. 

гост, госта м (ген. ми. гостију) 1. а. особа која је gошла, која go
лази KOg HeKoia у кућу ga ировеgе извесно време Kog НJeia; особа 
која је иозвана на обеg или на свечаносш, иријем, званица, узва
ник: позвати госта, соба за госте. б. особа која борави у хошелу, 
лешовалишшу, бањи, иосешилац ресшорана, кафане и сл. : хо
телски гости, бањски гости, кафански гости, редовни гости, 
страни гости, Домаћи гости. в. iлумац, иевач, музичар и сл. (OgH. 
iлумачки, музички и сл. ансамбл) који iосшује као извођач ван 
месша сшалноi насшуиања: играти Хамлета као -, наступити 
као -. г. ми. сиоршска екииа, шим који iосшује и uipa ушакмицу 
ван своiа месша: постићи гол за госте. • незвани - неиожељан 
iосш; изненаgан, неиреgвиђен iосШ. високи - важан, уiлеgан 
iосШ. бити у гостима; ићи (доћи) у госте биши у иосеши; ићи (gohu) 
у иосеШу. незвану госту место иза врата (за вратима) ко није ио
зван, не шреба ga очекује часШ. сваког госта (за) три дана доста 
шреба имаши мере у коришhењу iосшоиримсшва, не шреба суви
ше gyio осшаши у iосШима. 

гостйнскй, -а, -о који се OgHOCU на iосше, намењен iосшима: 
- соба. 

гостионица и гостионица Ж 1. уiосшишељска pagНJa, локал 
у коме се за сшоловима служе јела и иића, крч.ма; ресШоран. 

гостионичар и гостионичар м (вок -ре и -ру, инстр. -ром И 

-рем) онај који gржи iосшионицу, власник iосшионице, крч.мар. 

гостионичарка и гостионичарка Ж (дат. -ки; ген. ми. -КЙ) 
женска особа iосшионичар, крч.марица; iосшионичарева жена. 

гостионичарскй и гостионичарскй, -а, -о који се OgHoCU 
на iосшионичаре: - радња, - посао. 

гостионичица и гостионичица Ж geм. og iосШионица. 

гостионичкй и гостионичкй, -а, -о који се OgHOCU на iосши
оницу. 

гостити, -йм (трп. гошћен) неСБр. прел. [гл. им. гошћење с] а. 
gочекиваши, иримаши HeKoia као iосша, часшиши iосше јелом и 
иићем. б. часшиши (HeKoia) јелом и иићем, илаhаши јело и ии
ће (за HeKoia) . •  - се леио и gобро јесши и ииши, часшиши се. 

гостовати, гостујем и гостовати, гостујем несвр. непрел. 1. 
боравиши, биши KOg HeKoia у iосШима. 2. а. учесшвоваши као 
iосш у извођењу неко;; apoipaмa, gаваши иреgсшаве, концерше и 
сл. у gpyiOM месшу: - с опером, - с балетом. б. иiраши на ушак
мици у шуђем месШу. 

гостољубив, -а, -о а. који pago ирима и gобро gочекује iосше, 
gочеКЈЬив; ЈЬубазан, иреgусреiПJbив. б. који ogaje, оgражава ЈЬуба
зносш ирема iосшу: - тон. 

гостољубиво прил. на iОСШОЈЬубив начин, срgачно, ЈЬубазно: 
- примити, - дочекати. 

гостољубивост, -ости Ж особина oHoia који је iОСШОЈЬубив, 
срgачносш, ЈЬубазносШ. 

гостољубље и гостољубље с iОСШОЈЬубивосШ. 
гостопримљив, -а, -о iОСШОЈЬубив. 
гостопримљиво прил. iОСШОЈЬубиво. 
гостопримљивост, -ости Ж iОСШОЈЬубивосШ. 
гостопримство с срgачно иримање и леио gочекивање iосши-

ју; iОСШОЈЬубивосш: указати (некоме) �, уживати нечије -. 
гостујућй и гостујућй, -а, -е који iосшује, који насшуиа као 

iосш: - уметник, - позориште. 
готивити, roтйвйм несвр. прел. жарг. волеши (HeKoia или нешШо). 
готика ж (дат. -ици) ум. евроиски умешнички сшил og Х11 ве

ка go краја cpegНJei века, iошски сшил, који је најјасније изражен 
у архишекшури, а оgликује се ошшрим ШUJbашим луковима (сво
gовима) и високим iрађевинама. 

готица и готица ж шии лашиничкоi иисма из касно;; cpegНJei 
века чија се слова оgликују иЗЛОМЈЬеним (уiласшим) линијама и 
орнаменшалним обликом. 

готичар м ирисшалица iошике; сшручњак за iошику, умеш
ник који сшвара у iошском сШилу. 

готичкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на iошику, који је у сшилу io
шике: � стил, - катедрала. 2. (и ГОТИЧКЙ) који се OgHOCU на iоши
цу: - писмо, готичка слова. 

готички прил. у сшилу iошике: - саграђен. 

готов, -а, -о 1. а. који је go краја завршен, урађен, израђен; 
који је ирииРеМЈЬен за уиошребу, за коришhење, израђен, зiошо
вЈЬен, сиРеМЈЬен и сл. � посао, - утакмица, - књига, - слика, -
одело, - кућа, - јело, - сто. б. који је већ gосшиiао оgређен сшу
иањ развишка, обуке и сл., изiрађен, формиран; зрео, оgрасшао: 
- човек, - девојка. 2. (обично неодр.) који је завршио неки иосао. 
- Јеси ли готов? Ја сам готов. б. који се иошиуно сиремио, сире-
ман, ирииРеМЈЬен, ириираван (за нешшо): � за путовање, бити 
-. в. сиреман, оран; склон, расиоложен, вОЈЬан ga нешшо учини: 
- да прича, - на плач, - да се жртвује, � на свађу. 3. (неодр., с 
глаг. допуном у облику инфинитива или презента с везн. да) 
који се налази у сшању блиском нечему, OgH. неком gpyiOM сша
њу: - умрети, кућа � да се сруши. 4. (неодр.) а. с којим је сврше
но, коме нема сиаса, иомоћи, ироиао: � је, - од-пића, - од боле
сти. б. фиг. иошиуно иијан. 5. а. неминован, неизбежан, cuiypaH 
(о несрећи, невОЈЬи): - смрт, � болест, - пропаст. б. ocuiypaH, обез
беђен: � добитак, - згодитак. в. који се свако;; шренушка може 
gесиши, gоiоgиши, који шек шшо се није иојавио, ириираван: сузе 
готове ударити. 6. (о новцу) који је у новчаницама или у мешал
ном новцу, који се има ogMax на расиолаiању: - новац, готове 
паре. 7. (у им. служби) с iошов новац, iошовина: купити за -, до
бити у готову, платити у готову (готовим). • - јело занашски, 
инgусшријски ирииРеМЈЬено јело које се може ogMax конзумира
ши. бити - (с нечим) завршиши, ураgиши (нешшо, неки иосао): � 

с послом, - са задацима, - с копањем. - ствар свршена сшвар, 
свршен чин. доћи на готово gohu Kag је неки иосао већ урађен, ка
ga су gpyiu завршили неки иосао. и - посао ogMax ће све биши io
шово, у pegy. на све (на свашта) - који је сиреман ga учини нешшо 
рђаво. примити (примати), узети (узимати (здраво» за - иримиши 
(иримаши), ирихвашиши (ирихвашаши) нешшо као исшинишо, 
без ироверавања, некришички ирихвашиши (ирихваШаШи). 
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готован, -ана м а. он,ај који н,е воли ga pagu, који воли ga му 
gpy'iu gajy све 'iошово, он,ај који живи н,а рачун, gpy'io'ia, nepag
н,ик. б. йаразиш, н,амешн,ик (БUJbка или живошиња): биљни �. 

готованисати, -ишём несвр. живеши као 'iошован" apoBogu
ши вре.ме у nepagy, бесйосличиши, лен,чариШи. 

готованка ж жен,ска особа 'iошован" н,ераgн,ица. 
готовански, -а, -о који се ognocu н,а 'iошован,е, својсшвен, 'iошо

ван,има, н,ераgн,ички, йаразишски: � живот. 

готовански прил. н,а LOшован,ски н,ачин" као 'iошован" йара
зишски: живети �. 

готошiнство с 'iошован,ски н,ачин, живоша, живош н,а рачун, 
gpy'io'ia, nepag, лен,чарење, бесЙосличење. 

готовина ж 1. 'iошов н,овац (у н,овчан,ицама и кован,и н,овац), 
н,овац који сшоји н,а слобоgн,ом расйола'iању; уп. кеш: платити 
готовином, добити у готовини. 2. залиха, резерва (нече'iа): � у 
магацинима, � хране. 3. он,о шшо је gобијен,о og neKo'ia 'iошово и 
чиме се н,еко корисши без сво'iа шруgа: живети од готовине. • од 
готовине правити вересију исйушшаши н,ешшо cu'iypno за н,еси
'iypno. 

готовински, -а, -о који се ognocu н,а 'iошовин,у: готовинска 
средства плаћања, � уплата. 

готовити, -йм (трп. готовљен) несвр. прел. [гл. им. готовљёње 
с] а. йрийремаши јело, куваши, йећи и СЛ.: � јело, � вечеру. б. 
сйравЈЬаши, израђиваши, йравиши: � лек. в. арх. йрийремаши, 
сЙре.маШи, йрийравЈЬаши: � дарове, � гозбу, � преноћиmте . •  -
се ЙриЙре.маШи се, сЙре.маШи се: - се за пут. 

готово прил. 1. а. завршен,о, свршен,о. - Је ли готово? б. 
сЙре.мн,о, ЙриЙравн,о. - Све је готово. Можемо поћи. 2. скоро, без
мало: седети - два сата, � слеп. • и -! свршен,о, крај! (Kag је реч 
о н,ечијој кон,ачн,ој оgлуци, gефин,ишивн,ом сшаву или о н,ечијој 
йройасши, СШраgању). - Идемо и готово! Нећу и готово! Један 
пуцањ и готово. с љим је - йройао је, шешко је болесШан,. - је (с 
нечим) каже се Kag више н,е.ма н,ече'iа. - Готово је с путовањима. 

готовост, -ости ж особин,а и сшање ono'ia који је 'iошов, ono'ia 
шшо је 'iошово; сйремн,осш, йрийравн,осш, йрийремљен,осш: � за 
борбу, бојна �, � за сарадњу. 

готове у изр. на - вој. 1) војн,ичка KOManga којом се н,аређује 
ga се сЙре.ми йушка, револвер и СЛ. за н,ишањење. 2) сЙре.ман, ga 
се може OgMax йуцаши: с пушкама на �. 3) фш-. сЙре.ман" йрийра
ван,: стајати Ha �, чекати Ha �. 

готски, -а, -о 1. који се ognocu н,а Гоше (сшари fepMancKU н,а
pog): � војска, � језик. 2. који се ognocu н,а 'iошику, који је у сши
лу fошике: � стил, � архитектура, � катедрала. 3. који се ogno
си н,а 'iошицу: � писмо. 

готски прил. а. 'iошским Йис.мом, 'iошицом: � писано. б. 'iош-
ским језиком: говорити �. 

гоч, гоча м (мн. гочеви) алб. бубањ, gобош, ШуЙан,. 
гочобија м (мн. ж) човек који ygapa у 'iоч, бубњар, gобошар. 
гошћа и гошћа ж (ген. мн. г6шћа, г6шћа и -ћ:Й) жен,ска осо-

ба 'iосШ. 
гошћица и гошћица 'ж ge.м. и хиЙ. og 'iошhа. 
гр (обично поновљено или с продуженим изговором сугла

спика "р'') оном. узвик за йоgражавање 'iласа н,еких живошиња 
(н,Йр. режања йса, 'iласа 'iрлице и сл.), 'iласа мало'i gешеша, 'ip'io
шања, клокошања шечн,осши, йуцњева или йлошун,а иШg. 

гра и гра оном. узвик за йоgражавање 'iракшања 'iавран,а. 
граб, граба и -а М (ми. грабови) бот. pog лисшойаgн,о'i gрвеша 

Carpinus из ф. бреза (Betulaceae) .. • бели - врсша 'iраба Carpinus 
betulus. црни - врсша 'iраба С. orientalis. 

грабанцијаш, -аша м итал. а. празн. йО napognoM веровању 
ђак који йосле изучен,их gван,аесш школа заврши и ђаволски за
н,аш и gpy'iyje с вилама и ђаволима, изазивајуhи н,евре.ме и иско
ришhавајуhи JbygcKe слабосши, ђаволов учен,ик, вилењак. б. фш-. 
вечн,и н,есвршен,и ђак, вечиши сшуgен,ш; н,е.миран" н,есређен, gyx, 
скишн,ица, Qoe.м. 

грабанцијашки, -а, -о који се ognocu н,а 'iрабан,цијаше, свој
сшвен, 'iрабан,цијашима. 

грабарка ж зоол. в. ЙОСКОК. 

грабеж м и ж (мн. 0) 1. 'iраБЈЬење, ошимање, јаша; йЈЬачка, 
оШимачин,а. 2. он,о шшо је у'iраБЈЬен,о, ошешо, ЙЛен,. 3. сен,о које се 
скуйи fраБУЈЬама, fрабеhи. 

грабежан, -жна, -о в. 'iраБЈЬив. 

грабежљив(-) в. 'iраБЈЬив(-). 

грабик, -Iffiа м 'iрабова шума. 

грабилац и грабилац, -иоца м в. 'iраБЈЬивац. 

грабилица и грабилица ж 1. в.  fраБЈЬивица. 2. алашка или 
geo уређаја, машин,е којим се н,ешшо 'iраби, захваша (куiIiлача, 
лойаша, хвашаљка н,а кран,у и сл.): дизалица с грабилицом. 

грабина ж ауШ. и Йеј. og 'iраб. 

грабити, -йм несвр. прел. (непрел.) [гл. им. грабљёње с] 1. бр
зим йокрешима, хишро узимаши, хвашаши: � оружје, � кофер. 
2. захвашаши, ваgиши (шечн,осш или н,еку сийку машерију): � 
воду из бунара, � пепео. 3. куйиши, скуйљаши 'iраБУЈЬама (сен,о 
и сл.), 'iраБУЈЬаШи. 4. н,асилн,о, безобзирн,о узимаши, ошимаши: 
� туђе; фш-. � власт. 5. а. непрел. (често с допуном "путем", "ули
цом" и сл.) брзо ићи, журиши, хишаши: � напред, � улицом. б. 
ужурбан,о рagиши, н,асшојаши: � да се што више напише . •  - се 
1. уз. повр. хвашаши jegan gpy'iof, хвашаши се у кошшац: - се за 
вратове. 2. хишаши, хрлиши ga се буgе йре gpy'iux у н,ече.му, ушр
киваши се, бориши се; ошимаши се: � се ко ће пре стићи, - се за 
лопту, � се око момка, - се око цвећа. 

грабић, -ића и грабић, -а м ge.м. og 'iраб; .м,лаg 'iраб. 

грабљар м он,ај који йрави 'iраБЈЬе. 

грабљаст, -а, -о који aogceha н,а 'iраБЈЬе, 'iраБУЈЬасШ. 

грабљати и грабљати, -ам несвр. в. 'iраБУЈЬаШи. 

грабљач, -ача м он,ај који 'iраБЈЬа, 'iраБУЈЬа. 

грабљачица ж он,а која 'iраБЈЬа, 'iраБУЈЬа. 

грабље, грабаља ж мн. в.  fраБУЈЬе. 

грабљив, -а, -о 1. а. који има особин,у ga 'iраби, склон, 'iраБЈЬе
њу, ошимању, йохлейан" 'iрамзив: � човек б. који йоказује скло
н,осш 'iраБЈЬењу, у коме се о'iлеgа йохлейн,осш: - поглед. 2. који 
хваша жив йлен, и хран,и се њиме (о йшицама 'iраБЈЬивицама и 
зверовима): грабљиви орао. 

грабљивац, -йвца м 1. 'iраБЈЬив човек, ошимач, ЙЉачкаш. 2. 
fраБЈЬива живошиња, fраБЈЬивица: opao �. 

грабљивица ж 1. 'iраБЈЬива жен,ска особа, ЙЉачкашица. 2. 
а. зоол. (обично с им. птице) у мн,.: peg йшица Raptatores, КУ'ка
сшо'i КЈЬун,а, сн,ажн,их крила и ошшрих кан,џи којима хвашају 
йлен, (сишн,ије сисаре, йшице) (у jg.: шаква ЙШица). б. 'iраБЈЬива 
живошиња уойшше, живошиња која се хран,и gру'iим живоши
њама (н,Йр. риба). • зоол. дневне грабљивице aogpeg йшица 'ipa
БЈЬивица Accipitres, које лове йлен, gању (јасшребови, соколови, 
орлови, суйови, KOngOpu). ноћне грабљивице aogpeg йшица 'ipa
БЈЬивица Striges, које лове йлен н,оћу (сове, ћукови). 

грабљивИчки, -а, -о који се ognocu н,а 'iраБЈЬивице. 

грабљиво прил. н,а 'iраБЈЬив н,ачин" лакомо, 'iрамзиво, йохлей
н,о: � пружити руку. 

грабљивост, -ости ж особин,а ono'ia који је 'iраБЈЬив, 'iрамзи
восш, лакомосш, ЙохлеЙн,осШ. 

грабљиште с gржалица KOg 'iраБУЈЬа, 'iраБУЈЬишШе. 

грабов и грабов, -а, -о који се ognocu н,а fраб, који је og 'ipa
, qa�� - дрво, � штап. 

грабовац, грабовац, -овца и грабовак, грабовак м 'iрабов 
шшай, 'iрабов колац. 

грабовина ж (ми. 0) 'iрабово gpBo (н,ајчешhе као 'iрађа и 'ioPUBO). 

грабуљаст, -а, -о који има облик 'iраБУЈЬа, који aogceha н,а 
'iраБУЈЬе. 

грабуљати, -ам несвр. прел. 1 .  'iраБУЈЬама СКУЙЈЬаши (сен,о, 
сламу и сл.). 2. lраБУЈЬама йоравн,аваши и сишн,иши (узоран,у 
или иЗРUJbан,у зе.м.iьу). 
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грабуље, грабу-ља ж мн. ЙОЈЬойривреgно оруђе са зуйцима за 
СКУйЈЬање сена, сламе и сл. и за равнање и сишњење узоране зе.м.тье. 

грабуљице ж мн. ge.м. og lраБУЈЬе. 

грабуљйmте с gржалица Kog lраБУЈЬа, lраБЈЬишШе. 

граве прил. итал. муз. ознака за врло лаlан Ше.мЙо и за озбuљ
не, gосшојансшвене, лаlане сШавке. 

гравёр, -ера и гравер, -а м фр. занаtllлија који урезује слике 
или слова у мешал, камен и gp. 

гравёрка ж жена lравер. 

гравёрскй, и граверскй, -а, -о који се ogHocu на lравере: -
занат, - радња. 

гравйдан, -дна, -о (најчеmће у ж. р.) бре.мениШа, Шруgна. 

гравидитёт, -ета м лат. мед. lравиgносШ. 

гравИдност, -ости ж сшање оне која је lравиgна, шруgноhа, 
бре.мениШосШ. 

гравиметар и гравимётар, -тра м техн. сйрава за мерење си
ле Земљине Шеже. 

гравиметрија ж 1. физ. оgређивање величине lравишацијСКОl 
ЙОЈЬа Зе.м.ље за lеоgешска, lеолошка, lеофизичка и асшрономска 
мерења и исЙиШивања. 2. хем. скуй кваншишашивних анали
шичких мешоgа које се заснивају на мерењу сасшојака изgвоје
них из смесе (Шаложење.м и сл.). 

гравиметрйјскй, -а, -о који се OgHOCU на lравимешрију: -
анализа. 

гравиметрйјски прил. мешоgом lравимеШрије. 

гравира ж фр. слика, лик, шара или слова урезани у мешал, 
камен и gp.; ошисак шакве слике. 

гравирати, гравйрам свр. и несвр. урез(ив)аши слику, шару, 
слова у мешалу, камену, gрвешу и gp.; украсиши, украшаваши 
lравирама: - у металу, - плочу. 

гравитација ж лат. физ. йривлачна сила између шела у васи
они, сила Шеже. 

гравитационй (гравитацйјскй), -а, -о који се OgHOCU на lpa
вишацију: - сила. 

гравитирати, -итйрам несвр. 1. биши aog уШицаје.м lрави
шације, силом шеже биши йривучен некој маси, шежиши ка не
че.му. 2. фиг. шежиши, наlињаши, биши наклоњен (некоме, нече
му): - економски (политички, културно и сл.) некоме, нечему. 

гравура ж фр. в. lравира. 

град1 м (во:&. граде, ло:&. граду; МН. градови, ген. градова и гра
дова, дат. градовима и градовима) 1. веће насељено месшо, йри
вреgни, аgминисшрашивни и кулшурни ценшар jegHol ширеl 
йоgручја, краја; варош. 2. шврђава, ушврђење; замак, кула у об
лику Шврђаве. • вечни - Рим. главни - lpag који је уйравни (йо
лишички) ценшар jegHe gржаве (йокрајине или обласШи). - др
жава ист. lpag ойасан зиgинама са самосшалном уйравом (Тро
ја, Дубровник иШg.). отворени - вој. lpag без војне оgбране за вре
ме раШа. студентски - geo lpaga са сшуgеншским gомовима. уни
верзитетски - lpag који има универзиШеШ. филмски - насеЈЬе у 
коме се налазе зlраgе и објекши за йроизвоgњу филмова. обећа
вати куле и градове обеhаваши MHOlo, обично нешшо неgосши
жно и нереално. 

град2 м (мн. гради, ген. градй) 1. сшейен, сшуйањ (као jegUHU
ца мере, нЙр. Ше.мЙераШуре, јачине алкохола и gp.). 2. MaT.jegUHU
ца мере уlлова, шрисшашезgесеши geo йуноl у'iла. • сто (стотину) 
гради (луд, шашав, глуп и сл.) разг. йреко сваке мере, йрешерано, 
MHOlo (луg, lлуй и сл.). 

град м аiймосферска йаgавина у виgу леgених зрна која на
сшаје за вре.ме Heaologe йри наlлОМ узgизању шойлоl вазgуха за
cuheHol воgеном йаром, Шуча. 

градац, граца м песн. ge.м. и хиЙ. og lpag1• 

градација и градација ж лат. йосшейено йојачавање, нара
сшање нечеlа, йосшейеносш, йосшуйносш, сШуЙњевиШосШ. 

градацйјскй и градационй, -а, -о који се OgHOCU на lрagацију. 

граделе ж МН. итал. решешкасша найрава за йечење меса на
чињена og lвозgених шийки, рошШиЈЬ. 

градйвни, -а, -о 1. који се OgHOCU на lраgиво, на lрађење: -
материјал. 2. лингв. а. којим се именује машерија (о именици). б. 
који казује og чеlаје нешшо (о Йриgеву). 

градйво с 1. оно og чеlа се нешшо йрави, израђује, lрађа, ма
шерија, машеријал: - за кућу. 2. оно шшо служи као йреgмеш 
обраgе у умешносши и науци. 3. насшавним йланом и apolpa
мом йреgвиђена знања из разних обласши која ученици сшичу 
у школи: - из књижевности, наставно -. 

градијент м лат. физ. йромена неке величине (нЙр. Ше.мЙера
шуре, йришиска) йо јеgиници gужине (или некој gpYloj) у оgређе
ном смеру; векшор који йоказује шу йромену: - притиска, тем
пературски -. 

градилац, -иоца м в. lраgиШеЈЬ. 

градилачкй, -а, -о који се OgHOCU lрађење; шворачки, сшва
ралачки, креашиван: - способност, - критика. 

градилйmте с месшо, земљишше на коме се нешшо lpagu, 
йоgиже, зиgа. 

градина 1 ж врш, башШа. 

градина2 ж рушевине, осшаци сшароlа lpaga, месшо 1ge је не
Kaga био lpag; сшара шврђава, сшаро уШврђење. 

градинар, -а и градинар, -ара м врtllлар, башШован. 

градинарскй и градинарскй, -а, -о који се OgHOCU на lpagu-
наре, на lраgинарсшво: - посао, - биљка. 

градинарство с врtllларсшво, башШовансШво. 

градиница ж ge.м. og lpagUHa. 

градйнскй, -а, -о који се OgHOCU на lpagUHyl: - цвеће. 

градионица и градионица ж раgионица, йреgузеhе у коме 
се нешшо lpagu: - лађа. 

градирати, градйрам свр. и несвр. прел. 1. оgреgиши, оgређи
ваши сшейен јачине нечеlа. 2. фиг. йосшейено йовеhа(ва)ши, йо
висиши, ЙовишаваШи. 

градитељ м (инстр. -ем) 1. а. онај који нешшо lpagu, йрави, 
изlрађује: - кућа, - пута, - мостова, - бродова. б. онај који из
lрађује умешничка lрађевинска gела, архишекша, неимар; lpa
ђевинар. в. фиг. онај који нешшо сшвара, сшваралац, шворац; 
йреlалац: - новог правца. 2. занаtllлија који израђује неки сло
женији йреgмеш, мајсшор: - виолина. 

градитёљка (градитељица) ж женска особа lраgиШељ. 

градитељскй, -а, -о а. који се OgHOCU на lраgишеље, на lpa
gишељсшво: - дело. б. сшваралачки, креашиван; консшрукши
ван: - критика. 

градитељство с умешничка gелашносш lрађења, архишек
шура; йоgизање lрађевина, lрађевинарсшво. 

градити, градйм несвр. прел. [гл. им. грађёње с] 1. а. йоgиза
ши lрађевине, зиgаши; уойшше изlрађиваши, йравиши: - цркву, 
- фабрику, - пут, - пругу, - мост, - гнездо. б. (на некоме, на не
чему) фиг. засниваши, Ше.мељиШи: - на нечему своју будућност 
(срећу), - заплет, - мир. 2. а. израђиваши, йравиши: - гусле, -
лулу, - ражањ. б. сшвараши, йроизвоgиши; швориши: - угљене 
хидрате (о биљци). в. чиниши, образоваши (собом, својим обли
ком): - троугао, - теснац, - презент, - именицу. г. сйравЈЬаши, 
lошовиши, йрийравЈЬаши (јело, йиће, лек и сл.). • '" се сшвара
ши се, насШајаШи. - Ветар наноси песак и од тога се граде ди
не. • - куле од карата раgиши узалуgан Йосао. - куле у ваздуху (у 
зраку, у облацима и сл.) сањариши, машШаШи. 

градйћ, -ића м (инстр. -ићем) ge.м. og lpag1• 

градиmтанац, -нца м агр. врсша бе.iюl йаСУЈЬа (йо месшу Гра
gишШу). 

градиmнй, -а, -о који се OgHOCU на lраgишШе. 

градйmте с 1. месшо 1ge је HeKag био lpag, шврђава; зиgине, 
развалине lpaga. 2. археол. среgњовековно ушврђено насеље, обич
но KOg Словена. 
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градљика ж зрно iрСща. 

градни, -3., -о који се OgHOCU на ipag: � облак 

градља ж 1. а. Урађење, зиgање, йоgизање (Урађевина): дозво
ла за градњу. б. йравЈЬење, израђивање: � чамца. 2. в. Урађеви
на. 3. начин на који је нешшо саУрађено, израђено, Урађа, сасшав, 
склой, сшрукшура, консшрукција: � дијалога, � заплета. • висо
ка - Урађење, зиgање зiраgа, ниска - Урађење йушева, .мосШова. 

градобитан, -тна, -о 1. који је шучен, убијен ipagoM: � воће. 
2. који бије, шуче ipagoM, који gOHOCU ipag, ipagoHocaH: � облак, 
� година. 

градОЮlчелник м начелник ipaga, upegcegHUK ipagcKe уЙраве. 

градоначелниковица ж iраgоначелникова жена. 

градоначелнички, -3., -о који се OgHOCU на iраgоначелнике. 

градоносан, -сна, -о који gOHOCU ipag, йун ipaga, iраgобишан: 
� облак 

градоносац, -сца м ков. облак који gOHOCU ipag, који је йун 
ipaga. 

градски и градски, -3., -о који се OgHOCU на ipag, који йрийа
ga ipagy, који је из zpaga: � улица, � зид, � човек. • - кућа ой
шшина, .маiисШраШ. - оци жарг. ipagCKO ойшшинско веће, ipagcKa 
уЙрава. 

градски и градски прил. на ipagcKU начин, као у ipagy, Ура
ђански: � се носити (одевати). 

градуалан и градуёлан -лна, -о йосшейен, сШуЙњевиШ. 

градуирати, -УЙр3.м свр. и несвр. прел. (йо)gелиши на ipage, 
сшейене и обележиши, обележаваши их: � стаклену меру. 

грађа ж (ми. 0) 1. оно og чеiа се нешшо ipagu, израђује, og че
Уа је нешшо саУрађено, найравЈЬено, Урађевински .маШеријал (gp
во, ка.мен и gp.); оно og чеiа је нешшо йосшало, .маШеријал, Ура
gиво: дpBeHa �, рез ана �; ЉYДCKa �. 2 . .маШеријал (йоgаци, gOKY
.менШи и сл.) који служи за израgу научних и у.мешничких gела: 
� за књижевно дело, историјска �, архивска �, дијалекатска �. 
3. а. сасшав, склой, консшрукција, сшрукшура: � лобање, � ре
ченице. б. шелесни сасшав, консшишуција: човек снажне грађе. 

грађанин м (ми. -3.ни) 1. сшановник ipaga, варошанин; особа 
цивилизована Йонашања. 2. ист. upuuagHUK УрађанскоУ_ сшале
жа, буржоазије у cpegНJeM веку и у каЙиШализ.му. 3. upuuagHUK 
jegHe gржаве у којој u.мa оgређене слобоgе, йрава и gужносши, 
gржавЈЬанин, uogaHUK: лојалан �, CBeCTaH �. • академски - сшу
gенш, слушалац на универзишешу или вишој школи. почасни -
човек ко.ме је неки ipag у знак йочасши gоgелио йраво Урађан
сШва. - света (светски -) кос.мЙолиШ(а). 

грађанка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) женска особа Урађанин. 

грађански, -3., -о а. који се OgHOCU на Урађане, на iрађансшво: 
� кућа, � свест, � права, � дужност. б. -који се OgHOCU на буржо
аску класу, буржоаски: � сталеж, � друштво, � Русија, � морал. 
в. који служи у цивилној служби, цивилни: � лекар. 

грађански ПРИЛ. на Урађански начин, као Урађанин: � одго
јен, живети �. 

грађанскоправни, -3., -о који се OgHOCU на Урађанско йраво: 
� парница. 

грађанство и грађанство с 1. зб. а. ipagcKo сшановнишшво, 
Урађани jegHoi ipaga. б. сшановнишшво уойшше, Hapog. 2. Ура
ђанска, буржоаска класа, Урађански сшалеж, буржоазија. 3. 
сшашус Урађанина; йраво Урађанина: добити грађанство, дати 
грађанство (некоме); 4. gржавЈЬансшво, йоgансшво: млетачко 
�, француско �. 5. цивилсшво, живош у цивилсшву; цивилно 
сшановнишшво (за разлику og војноУ): вратити се у �, људи из 
грађанства. 

грађанче, -ета с .млаg Урађанин, Урађанско gеШе. 

грађанmтина и грађанmтина ж (обично пеј.) схвашање, 
.менШалиШеШ и начин живоша УрађанскоУ сшалежа, Урађанс1\,и, 
gyx: Филисcr:арска � 

грађевина ж 1. 7,рађевински објекаш, објекаш који се ipagu 
или је већ саУрађен (зiраgа, кућа, .мосш и gp.). 2. фиг. gуховна 

шворевина, сшваралачко gело. 3. фиг. начин ipagНJe, Урађевин
ски сшил. - По грађевини је то пре дворац него кућа. 

грађевина ж разг. iрађевинарсшво, Урађевински факулшеш: 
студент грађевине. 

грађевинар, -ара м а. pagHUK који се бави йоgизањем Урађе
вина, f,раgиШеЈЬ. б. сшручњак за f,рађевинарсшво или архишек
шуру, Урађевински инжењер или Шехничар. 

грађевинарски, -3., -о који се OgHOCU на f,рађевинаре и на 
iрађевинарсШво. 

грађевинарство с 1. обласш .маШеријалне йроизвоgње која 
обухваша йројекшовање, изiраgњу и реконсшрукцију Урађевин
ских објекаШа. 2. в. архиШекШура. 

грађевинац, -нца м 1. в. Урађевинар. 2. сшуgенш Урађевин
скоУ факулШеШа. 

грађевински и грађевински, -3., -о који се OgHOCU на Урађе
ње и на Урађевину, који се бави Урађењем и сл.: � материјал, � ра
дови, � радник, � инжењер, � машина. 

грађевинство с в. iрађевинарсШво. 

грађёвни, -3., -о 1. в. Урађевински. 2. в. Урађевинарски. 

грађен, -а, -о који је оgређеноf, (gоброf, или рђавоf,) шелесноf, 
сасшава, који u.мa оgређену шелесну консшишуцију: лепо � му
шкарац, лоше �. 

граја ж (ми. 0?) а. из.мешани JbygCKU iласови, iала.ма, вика, 
лар.ма: дићи грају. б. из.мешани йшичији iласови, крешшање, 
iракшање, Уакање и сл.: � гусака. 

грајати, -јйм и грајати, -јем несвр. непрел. сшвараши, gиза
ши Урају, iала.миШи, лар.маШи; iракаши, iракШаШи. 

грак м оном. gубок, Йро.мукао iлас који йушшају Уавран, вра
на и сл.: � гаврана. 

грака ж оном. Уракање, iракШање. 

гракати, грачем несвр. непрел. 1. в. iракШаШи. 2. фиг. iрајаши, 
викаШи. 

гракнути, гракнем и гракнути, -нем свр. непрел. 1. йусшиши 
Урак, оiласиши се Урако.м (о Уаврану, врани и сл.). 2. заiрајаши, 
ЙовикаШи. 

грактав, -а, -о који Уракће; који звучи као f,ракшање: � вра
на; � глас. 

грактаво ПРИЛ. f,ракШавu.м iласо.м, слично f,ракшању: � по
викати. 

грактавост, -ости ж особина oHof,a који је f,ракшав, oHof,a шшо 
је f,ракшаво: � гласа. 

грактати, гракћем несвр. йрема f,ракнуШи. 

грал м нем. рЛГ. и мит. леf,енgарни йехар у ко.ме се чува Хрисшо
ва крв.  

грам м (ген. ми. грам3.) (скраћ. г, g) а: јеgиница за .масу, хиља
gиши geo 1 килоf,ра.ма. б. фиг. врло .мала, нај.мања количина не
чеf,а, .миHu.мy.м,: � мудрости, последњим грамом снаге. 

грам- физ. и хем. йрви geo йолусложеница који йоказује ga се 
оно шшо је означено gpyiu.м gело.м йолусложенице OgHOCU на ко
личину og jegHof, Ура.ма, OgH. ga је изражено у Ура.ми.ма: грам
-атом, грам-еквивалент, грам-калорија, грам-молекул(а), грам-
-негативаН, грам�позитиван. 

граматизирати, -изйрам несвр. фор.малисШички йроучава
шијезик, занемарујуhи семаншичку и функционалну сшрану је
зичких йојава; сувойарно йреgаваши или учиши iра.маШичка 

' Йравила. 

граматика ж (дат. ици) ГРЧ. 1. а. f,paHa линf,висшике која йро
учава сшрукшуру и .међусобне ogHoce речи и консшрукција, а обу
хваша йрвенсшвено .морфОЛОf,ију и синшаксу, йонекаg и фоноло
f,ujy (или gpyf,e обласши): историјска �, нормативна �, описна 
(дескриптивна) �, традиционална �, упоредна (поредбена, ком
паративна) �. б. сисшем йравила за ко.мбиновање језичких еле
.менаШа и лексичких јеgиница. б. уџбеник, KНJuf,a у којој су изло
жени сисшем и йравила HeKof, језика. 2. фиг. законишосш, йра
вилносш: � слике, ;..- облика. 
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граматичар М (инстр. -ом И -ем) сй1ручњак који се бави йий1а-
њu.мa из обласй1и ipaмaillUKe; йисац ipaмaillUKe. 

граматичарка ж жена iрамай1ичар. 

граматичарскй, -3., -о који се OgHOCU на iрамай1ичаре. 

граматичкй, -3., -о који се OgHOCU на ipaмaillUKY: - правило, 
- греIIШа. 

граматички прил. са сй1ановишй1а ipaмaillUKe: - анализи-
рати реченицу. 

грамжљив(-), в. iрамзив(-). 

грамзив, -а, -о који u.мa особину ga iрамзи, Йох.пеЙан, лаком. 

грамзивац, -ивца М iрамзив човек. 

грамзивица ж "iрамзива женска особа. 

грамзиво прил. на iрамзив начин, Йох.пеЙно, лакомо. 

грамзивост, -ости ж особина oHoia који је iрамзив, Йох.пеЙ-
носй1, лакомосй1. 

грамзити, -им несвр. [гл. им . грамжёње с] (за нечим) 1. йо
х.пеЙно, йрей1ерано и безобзирно й1ежий1и ga се нешй10 заgобије, 
йрисвоји (новац, u.мaњe, власй1 и gp.): - за новцем, - за богат
ством, - за влашћу. 2. фиг. јако жуgей1и за нечu.м, желей1и не
шй10: - за науком. 

грам-калорија ж физ. основна јеgиница за мерење й10йлой1е 
у CGS-сuсillему, количина й10йлой1е йой1ребна ga се 1 g воgе, йри 
йрий1иску og 1 ай1мосфере yipeje за 1 сй1еЙен. 

грамофон, -она и грамофон, -а М грч. айарай1 за peapogy
ковање звукова (JbygcKoi iласа, музике и gp.) cHu.мJbeHиX на сйе
цијалној кружној ЙЛочи. 

грамофонскй и грамофОНСЮI, -3., -о који се OgHOCU на "ipa
мофон: - плоча, - игла. 

грана ж (ак. грану; мн. гране, дат. гранама и гранама; зб. ИМ. 

грање с) 1. й1ањи, савий1.љивији geo gрвей1а који расй1е из сй1абла 
(или из caмoi корена KOg жбуња). 2. оно шй10 се og нечеiа оgва
ја, у шй10 се нешй10 йроgужава, рачва: а. крак, oipaHaK HeKoi 
apegMeilla: - свећњака, - рога, - крвног суда. б. рукавац реке, 
Ой10ка. в. geo који се оgваја og йланинскоi масива у сй1рану, йла
нински ланац. 3. oipaHaK jegHoi Hapoga, йлемена, веnе йороgице 
и СЛ.: породична -, - племена, - рода. 4. анат. geo шаке или сй10-
йала og корена go Йрсй1ију. 5. а. врсй1а накий1а на сй1арој жен
ској (срйској) "iрађанској ношњи: дијамантска -. б. мой1ив, ша
ра у везу у облику ipaHe (1). 6. обласй1, йоgручје JbygcKe gелай1но
сй1и: привредна -, научна -, - науке, спортска -, - производње. 
7. шатр. iраница: прећи преко гране. • бити (као) сува (суха, од
сечена, окресана и сл.) - бий1и усамљен, без HeKo"ia сво"iа. доћи до 
зелене гране (на зелену грану) gоживей1и БОЈЬе gaHe, май1еријал
но се ойоравий1и, обоiай1ий1и се. накићен шљивовом граном шаљ. 

йијан, найий1, накресан. сећи (пресећи), резати (пререзати) грану 
на којој се седи (стоји) нейромишљено, несвесно (y)pagUillU нешй10 
на своју шй1е й1у , gовоgий1и (gовесй1и) у ойасносй1 сойсй1вени йо
ложај. (с)пасти на ниске (најниже, последње, задње и сл.) гране йа
сй1и у беgу, май1еријалну или моралну, йройасй1и; срозай1и се. 
тек је сишао с гране (као да је тек сишао с гране) каже се за йри
мий1ивна, заосй1ала човека. 

граюi(ј)лија ж сй1аринска йушка са шарама у виgу ipaHa. 

гранаст, -а, -о в. ipaHaill (1, 2): - храст, - облик 

гранат, -ата М лат. б. мин. у мн.: силикай1ни минерали вели
ке й1врgоnе, који се УЙОй1реБЈЬавају за брушење или као украсно 
йолуgраiо камење (у jg.: й1акав минерал): црвени -. 

гранат, -а, -о а. који u.мa gocilla ipaHa, разiранай1, крошњай1: 
- дрво, - липа. б. који u.мa више oipaHaKa, разiранай1: гранати 
рогови, гранати свећњак, - породица. 

граната ж итал. арй1иљеријски йројекй1ил, ексйлозивно ар
й1иљеријско зрно: топовска -, противтенковска -, темпирна -, 
шрапнелска -. 

гранати, -3.м несвр. 1. развијай1и, й1ерай1и (ipaHe, oipaHKe, 
жиле, корење): - корен, - жиле. 2. развијай1и, ширий1и, увеnа
вай1и: - послове, - предузеће . •  - се 1. расй1ењем gобијай1и, раз
вијай1и ipaHe, разiрањавай1и се (о gрвей1у). 2. а. оgвајай1и се (og 

основНОi, iлавноi gела) у разнu.м Йpaвцu.мa, рачвай1и се (нЙр. о 
йуй1у, реци и сл.). б. йроширивай1и се, развијай1и се у више йра
ваца (нЙр. о Йословu.ма, lюуци и сл.). 

гранатирати, -атир3.м свр. и несвр. (йо)iађай1и ipaHaillaмa: -
неприј атељске циљеве. 

гранатица и гранатица ж geм. og ipaHailla. 

гранатнй1, -3., -о који се OgHOCU на фанай1у: - метак. 

гранатнй2, -а, -о који се OgHoCU на ipaHaill, који је og ipaHa-
й1а: - брош. 

гранато прил. разiранай10. 

гранатост, -ости ж особина, сй1ање oHoia шй10 је ipaHaillo, 
разiранай10Сй1. 

гранатскй, -3., -о који се OgHOCU на ipaHaill, који је og ipaHa
й1а: - брош. 

грандиозан, -зна, -о лат. величансй1вен, u.мЙозанй1ан, веле
лейан, монуменй1алан (йо из"iлеgу, величини или вреgносй1и, 
з начају ): - дело, - подвиг. 

грандиозно прил. величансй1вено, u.мЙозанй1но, изванреgно: 
- обрадити. 

грандиозност, -ости ж особина oHoia шй10 је iранgиозно, ве
личансй1веносй1, u.мЙозанй1носй1, монуменй1алносй1: - нечијег 
дела. 

грандоман, -а и грандоман, -ана м лат.-грч. онај који йай1и 
og ipaHgoMaHuje. 

грандоманија ж болесно веровање у вреgносй1 власй1ий1е 
личносй1и, йрецењивање и узgизање, величање caмo"ia себе, ,,љу
gило величине", меiаломанија, самоумишљеносй1. 

грандоманка ж она која йай1и og ipaHgoMaHuje. 

грандоманскй и грандоманскй, -3., -о који се OgHOCU на 
ipaHgoMaHe, својсй1вен ipaHgoMaHu.мa: - поступак 

гранетина ж ayi.М. и Йеј. og ipaHa. 

гранйк, -ика м guзалица за йремешй1ање й1ерей1а у воgорав
ном смеру, кран. 

гранйт, -И:та м мин. ( ретко у ми.) врло й1врgа еруйй1ивна сй1е
на зрнасй1е сй1рукй1уре (сасй1авЈЬена og кварца, фелgсйай1а и ли
скуна), која се уйой1реБЈЬава као iрађевински май1еријал. 

гранйтан, -тна, -о 1. а. (обично одр.) који је og "ipaHuilla: -
стена, гранитни стуб. б. који личи на ipaHuill, који је боје ipaHU
й1а: гранитни небески свод. 2. фиг. веома чврсй1, снажан, йосй10-
јан: - јединство, - здравље. 

гранитност, -ости ж особина oHoia шй10 је ipaHuillHo; фиг. чвр
сй1ина, cHaia, ЙОСй10јаносй1. 

гранйтскй, -3., -о в. ipaHuillaH. 

граница1 ж 1. а. линија или йојас земљишй1а који разgваја 
различий1а йоgручја (gржаве, йокрајине, насеЈЬа, u.мaњa и gp.): 
државна -, аустријска -, - имања, одредити границе, прећи 
границу. б. йоgручје, обласй1 gуж iранице, ЙОiранично йоgручје: 
место на граници, вратити се с границе. 2. а. (обично у мн.) 
крајња мера go које нешй10 gосеже и йреко којесе не може gaљe; 
обu.м, oacei, оквир Koju.м је нешй10 обухваnено, уобичајена мера, 
норма нече"iа: - људске издржљивости, границе здравог разу
ма; у границама својих могућности, у разумним границама, 
остати у границама својих права, не излазити из граница зако
на, прекорачити границу допуштеног. б. й1ачка go које нешй10 
gосеже, "ige нешй10 йресй1аје, ogH. оgакле нешй10 йочиње; нейо
cpegHU йочей1ак, HeaocpegHa блискосй1 йојаве, насй1ајања нечеiа, 
ивица: - између добра и зла, бити на граници свести (издржљи
вости, стрпљења и сл.), бити на самој граници плача (суза), би
ти на граници умирања (глади и сл.). • Војна - ист. в. Војна кра
јина (aog крајина). горња - највеnа мера нечеiа, MaKcu.мYM: гор
ња - година (температуре и др.). доња - најмања мера нече"iа, 
MиHu.мYM: доња - година (температуре и сл.). датумска - геогр. 

оgређена линија (gуж 1800 "iеоiрафске gужине) на чијој се исй10Ч� 
ној и зайаgној сй1рани gaillYM разликује за jegaH gaH. природна -
геогр. apupogHa йрейрека -река, йланински iребен, кланац и сл. 
- као йолий1ичка, аgминисй1рай1ивна iраница. затворити границу 
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обусшавиши йо"iранични Йро.меШ. отворити границу усйосшави
ши йо"iранични Йро.меШ. прећи (прелазити) сваку границу (све гра
нице) 1) не знаши .меру, биши gрзак, безобзиран (о особи). 2) йре
вршиши, йрећи, йрелазиши gозвОЈЬену, уобичајену .меру (обично 
о не"iашивној особини). 

граница2 ж 1. ge.м. и хиЙ. og "ipaHa. 2. бот. врсша храсша Qu
ercus conferta, слаgун. 

граница3 ж крсшина жиша, сноЙова. 
граничар м (инетр. -ом И -ем) 1. војник који чува gржавну 

"ipaHUЦY. 2. иет. а. војник, рашник из Војне "ipaHUlfJe, Војне краји
не, крајишник. б. сеЈЬак, рашар из некаgашње Војне "ipaHUlfJe, 
уойшше сшановник Војне "ipaHUlfJe. 3. jegaH og cycega чија се има
ња "iраниче. 

граничарка ж женска особа из некаgашње Војне "ipaHUlfJe, 
жена крајишник. 

граничарски, -а, -о који се OgHOCU на "iраничаре: - војска. 

граничев, -а, -о који се OgHocu на "ipaHuцy2 (2), храсшов: - ли
шће, - шума, - дрво. 

граничевина ж "iраничево gрво (као "ipaQa или "iориво); уп. 
храстовина. 

граничити, -Им неевр. [ГЛ.'lИМ. граничёње е] 1. (нешто) o"ipaHU
чаваШи. 2. непрел. в. "iраничиши се. _ - се 1. имаши зајеgничку 
"ipaHUlfJy, gоgириваши се (с нечим) (нЙр. о сусеgним gржавама, 
имањима). 2. (с нечим) биши йо свој apupogu "iошово исшо шшо 
и нешшо gpy"io, налазиши се на йрелазу у нешшо gpy"io: - се с лу
дилом, - се с очајем. 

граничица ж ge.м. og "ipaHUlfJa. 
гранични, -а, -о 1. који се OgHOCU на "ipaHuцyl, који се нала

зи на "ipaHUlfJU, йо"iранични: - камен, - линија, - подручје. 2. а. 
који goaupe go крајње шачке .мо"iуhносШи, крајњи, највиши: - те
жина, - вредност, - доба. б. који сшоји на йочешној или завр
шној шачки (нече"iа); йрелазни: гранични случајеви. • - вред
ност мат. вреgносш (бројна) којој се неО"iраничено йриближавају 
чланови некот, бројНО"i низа Kag број чланова неО"iраничено ра
сше, лимиШ. 

граничник м 1. техн. нейокрешни geo уређаја на разним .ма
шинама за о"iраничавање xoga, брзине крешања йокрешних ge
лова или ойшереhења .машине. 2. камен уз ивицу цесше, ивич
њак; камен .међаш. 

граноточац, -чца м зоол . .мала црна буба Xyloterus piniper
dus, која живи као йаразиш на чешинарима; уп. дрвоточац. 

гранула ж фарм. зрно некот, лека чија је сшрукшура зрнасша: 
лек у гранулама. 

грануларан, -рна, -о који је зрнасше сшрукшуре, зрнасШ. 

гранулација ж лат. 1. а. йрешварање некот, .маШеријала у 
сишна зрна. б. зрнасши сасшав, зрнасша сшрукшура, зрнашосш 
(нЙр. йеска, шљунка и сл.). 2. мед. сшварање зрнасшо"i шкива на 
рани Йрилико.м зарасшања, зацељивања ране; шакво Шкиво. 3. 
аетр. йојава зрнасше сшрукшуре на йовршини Сунца; шаква 
сшрукшура Сунчеве Йовршине. 4. техн. разврсшавање неке .ма
шерије (шљунка, шљаке и сл.) йо круйноhи зрна. 

гранулациони (гранушiцйјскй), -а, -о који се OgHOCU на "ipa
нулацију, који је насшао "iранулацијо.м: - ткиво. 

гранулирати, -улйрам евр. и неевр. 1. йрешвориши, йрешва
раши неку .масу, .маШерију у зрна. 2. техн. разврсша(ва)ши неки 
.маШеријал (шљунак, шљаку и сл.) Йре.ма круйноhи зрна. _ - се 
мед. за.млаgиши се, за.млађиваШи се, зацелиши се, зацељиваши 
се образовање.м "iранулационо"i шкива (о рани). 

гранулозан, -зна, -о в. "iрануларан. 
гранулом, -ома м лат. мед. набујало шкиво, израшшај у об

лику чвора. • зубни - "iHOjHU чвориh у йулйи или корену зуба. 
гранути, гранём евр. непрел. 1. засијаши, засвеШлеши, сину

ши (обично о сунцу, Сунчевој свеШлосШи). 2. насшаши, Hacйly
йиши, ошйочеши, обично на"iло, с великим Йро.менама (обично о 
Йролеhу) . . 

.гранУће е шренушак Kag сунце "ipaHe, засвеШли йрвим зраци
.ма, излазак сунца. 

гранчина ж ay'i.м. и Йеј. og "ipaHa. 

гранчица ж ge.м. и хиЙ. og "ipaHa. • - мира симбол .мира, оно 
шшо служи као симбол .мира, Йо.миРЈЬивот, сшава, сЙоразу.мевања. 

грањавати, грањавам (грањИвати, грањујём) несвр. Йре.ма 
"iрануШи. 

грао прид. непром. нем. сив, ЙеЙељасШ. 

грапчић, -а и грапчић, -ића м ge.м. og "iраб. 

гратинирати, -инйрам евр. и неевр. фр. зайеhи, зайицаши је
ло с неким Йреливо.м шако ga се образује Йокорица. 

гратис прил. лат. бесйлашно, баgава, на gap, на йоклон: доби-
ти књигу -. 

гратоmија ж агр. врсша винове лозе; вино og "iрожђа ше лозе. 

граф, графа м в. "iрафикон: - функције. 

графём, -ема м И графема ж ГРЧ. ЛИНГВ. Йис.мени знак, слово 
које оg"iовара ogpeQeHoM "iласу (фоне.ми). 

графёмски, -а, -о који се OgHOCU на "iрафе.м, на "iрафе.му. 

графизам, -зма м елик. начин сликања који се йримењује у 
"iрафици. 

графија ж ГРЧ. начин бележења "iласова словима, начин йи
сања: ћириличка -. 

-графија gpy"iu geo сложених именица које значе неко ойиси-
вање, зайисивање: географија, биографија, стенографија итд. 

графијски, -а, -о који се OgHOCU на "iрафију: - систем. 

график м в. "iрафикон. 

графика ж (дат. -ици) 1. елик. а. "ipaHa ликовне у.меШносШи у 
којој у.мешник осшварује своју замисао Йо.моћу линија, цршежа, 
обично у jegHoj боји: радови из области примењене графике. б. 
слика, цршеж израђен оловко.м, Йеро.м, шуше.м или неким ала
Шо.м, нЙр. и"iло.м, gлешо.м (обично у.множен Йо.моћу gрвореза, gy
бореза, бакрореза, бакройиса); зб. цршежи, слике, збирка црше
жа: изложба графика (графике). 2. у.множавање цршежа и сли
ка и йравЈЬење шшамйарских peapogYKlfJuja; шшамйарсшво, ши
UО"iрафија. 3. начин йисања слова и сисШе.м њихове уйошребе, 
Йис.мо, азбука. 

графикон, -она и графикон, -а м грч. "iрафички йриказ број
чаних величина и њихових .међусобних ogHoca и зависносШи. 

графит!, -ита м грч. МИН . .мекани сјајни црносиви крисшала
сши .минерал (алошройска .моgификација yfJьeHиKa), који слу
жи за йроизвоgњу оловака, сувих .мазива и gp. 

графит2, -ита м (обично у мн.) итал. 1. археол. и ум. нашйис 
или цршеж урезан у камен, керамику, .меШал или извеgен кре
goM, yfJьeHo.м и gp. на зиgу. 2. неслужбени нашйис на зиgу з"iра
ge или на gpy"ioM јавно.м .месшу у облику симбола, разних йору
ка и сл. 

графитни, -а, -о који је og "iрафиша: - оловка. 

графитски, -а, -о који се OgHOCU на "iрафиш; који је og "iрафиШа. 

графичар м 1. у.мешник који се бави "iрафико.м (1а). 2. "ipa-
фички, шшамйарски pagHUK, ШиЙо"iраф. 

графички, -а, -о 1. а. који се извоgи, йриказује црШање.м, ли
нијама: - приказ, - представљање. б. који се OgHOCU на "iрафи
ку: - слика, - радник. в. йисани, Йис.мени: - знак. 

графички прил. а. Йо.моћу "iрафикона, "iрафиконо.м: - пред
ставити (приказати). б. у йо"iлеgу "iрафиЧКО"i израза, "iрафике или 
"iрафије: - добро опремљена књига, представити глас -. 

. графолог м сшручњак за "iрафОЛО"iију. 

графологија ж ГРЧ. а. сшручно оgређивање, иgеншификова
ње некот, рукойиса (у йравне, књижевноисшоријске и gpy"ie сврхе). 
б. шу.мачење каракшера, йсихичких својсшава и сшања aojegUH
ца из ње"iова рукоЙиса. 

графолошки, -а, -о који се OgHOCU на "iрафоло"iију и "iрафоло
"ie: - експертиза, - стручњак. 

графоман, -а играфоман, -ана м човек који йаши og "iрафо
.маније . 
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граФомiшија ж грч. йрешерана, болесна сшрасш йисања, 
неоgољива йошреба за сшалним Йисање.м, сн:рибо.манија. 

графомански и графомански, -а, -о н:оји се OgHOCU на Ура
фо.мане и "iрафо.манију. 

грах м бот. И агр. (мн. 0) а. pog јеgНО"iоgишњих .махунасших би
љан:а Phaseolus из ф. Papilionaceae, чији је лисш сасшављен og 
шри јајасше лисн:е, а цвешови "ipyaucaHU у "iрозgасшу цвасШ. б. 
врсша шо"iа poga Ph. vulgaris, чије се .мНО"iобројне сорше "iaje ра
gu се.менн:и и зелених сочних .махуна (боранија), н:оје служе за 
јело; илоgови и се.менн:е ше бuљн:е, йасуљ: бели �, шарени �, � 
приткаш (тачкаш), � чучавац. • зелени - .млаgи "ipax у .махуна
.ма, боранија. бацати -, гледати у - врачаши, "iашаши йо.моnу се
.менн:и "ipaxa. 

грахам м енгл. врсша хлеба og йшеничне йрен:руйе, без gоgаш
н:а н:васца. 

грахов, -а, -о н:оји се OgHOCU на "ipax, н:оји је og "ipaxa: � лист, 
� салата. 

граховиште с њива на н:ојој је био йосејан '[рах. 

грахор м бот. pog зељасших бuљан:а Lathyrus из ф. Papilio
naceae, чије се aojegUHe врсше уЗ"iајају н:ао сшочна храна. 

грахораст, -а, -о н:оји је боје "ipaxopa, сивн:асш, йейељасш; зе
ленн:асшосив; йосуш сивим Шачн:а.ма, ae"ia.мa: � кокош, грахора
сте очи. 

грахорасто прил. сивн:асшо, йейељасшо; са сивн:асшим ae"ia.мa. 

грахорица ж бот. pog зељасших биљан:а Vicia из ф. Papilio
naceae, og н:ојих се нен:е '[аје н:ао н:р.мне или ун:расне биљн:е, а не
н:е расшу н:ао н:оров у жиШу. 

грахорка ж 1. "iрахорасша н:он:ош. 2. фиг. (обично у мн.) "ipa
хорасшо он:о. 

грахоров, -а, -о н:оји се OgHOCU на "ipaxop, н:ојије og "ipaxopa: � 
цвет, � лист. 

грахоровина ж љусн:е og "iрахових (йасуљевих) .махуна, йасу
љевина. 

грахорчица ж ge.м. и хиЙ. og '[рахорн:а (2). 

грација ж 1. мит. jegHa og шри Венерине йрашиље (А"iлаја, 
Еуфрозина и Талија), н:оје су оличавале љуйн:осш и йривлач
нос ш: три грације. 2. Фиг. врло љуйн:а gевојн:а, леЙоШица. 3. фиг. 
љуйн:осш, gражесносш, йривлачносш, "iрациозносШ. 

грацилан, -лна, -о нежан, н:рхан:; вишан:, шанан:: � газела, � 
гејша, � тело. 

грацилно прил. нежно, н:рхн:о, са "iрацилношnу: � грађен, � 
ходати. 

грацилност, -ости ж особина oHo"ia н:оји је "iрацилан, oHo'ia 
шшо је "iрацилно, нежносш, н:рхн:осШ. 

грациозан, -зна, -о љубан:, gражесшан, .мио; вишан: и сн:лаg
но "iрађен; "iибан:: � девојка, � ход, � покрет. 

грациозно прил. на "iрациозан начин, љуйн:о, gражесно, .ми
ло; "iийн:о: � ићи, � се поклонити. 

грациозност, -ости ж особина oHo"ia н:оји је "iрациозан, oHo"ia 
шшо је "iрациозно, љуйн:осш, gражесносш, йривлачносш; виш
н:осш, "iиЙн:осШ. 

грациозо прил. итал. муз. ознан:а за "iрациозан, љубан: начин 
извођења нен:е н:о.мЙозиције. 

грашак, -шка м бот. И агр. а. pog .махунасШих зељасших би
љан:а Pisum из ф. Papilionaceae, н:оји се "iaju за љуgсн:у и сшочну 
исхрану. б.јеgно'iоgишња зељасШа бuљн:а из шо'iароgа Р. sativum, 
чије се зрнасшо се.ме и зелене .махуне уйошребљавају за јело. 

грашар, -ара м бот. pog .махунасШих зељасших и "iр.молин:их 
бuљан:а Coronilla из ф. Papilionaceae. 

грашац, -шца м geM. og "ipax. 

граmевина ж агр. врсша винове лозе сишно"i 'iрожђа (н:ао "ipa
шан:); "iрожђе ше лозе; вино og шан:во"i "iрожђа, ризлин"i. 

граmина ж ayiм. и Йеј. og "ipax. 

граmица ж бот. врсша "ipaxopa Lathyrus paluster. 

грашка ж 1. зрно "ipaxa (Йасуља). 2. (обично у вези: � зноја) 
н:руйна н:ай: � зноја. 

грашков, -а, -о н:оји се OgHOCU на "iрашан:, н:оји је og "iрашн:а; 
н:оји је н:ао у "iрашн:а: � зрно, � боја. 

граmчица и граmчица ж geM. og "iрашн:а. 

грб1 м (мн. грбови) симболични знан: н:ао обележје gржаве, 
'ipaga, ор"iанизације, иле.миnн:е йороgице и gp.: државни �, град
ски �, племићки �. • босански - вулг. савијање рун:е у лан:шу н:ао 
знан: оgбијања нече"iа. 

грб2 м зоол . .морсн:а риба н:ошшуњача свеШлосребрнасше боје 
Sciaena umbra из ф. Sciaenidae, н:оја се о'iлашава .мун:ање.м . 

грба1 ж а. мед. gефор.мација н:ич.ме у виgу избочине на леђи
.ма, н:ао йослеgица болесши н:ич.ме или сшарачн:их Йро.мена у 
н:ич.ми. б. apupogHa избочина на леђима нен:их живошиња (н:а
.миле, бизона и gp.). в. избочина на зе.мљишШу; исйуйчење, избо
чина уойшше: � на терену, � на путу, � на носу. 

грба2 ж зоол. а. у .мн.: йороgица лейшира Geometridae, чије 
су "iусенице шшешочине на воnн:а.ма и gpy"ioM gрвеnу (у jg.: ша
н:ав леЙШир). б. врсша лейшира из ше йороgице Eruca geometri
darum. 

грба м хиЙ. og "iрбавац; "iрбавац; уп. грбо. 

грбав, -а, -о 1. а. н:оји има "iрбуl (а); йовијен у леђима, ЙО"iр
бљен, йо"iурен, "iурав. б. н:оји има "iрбуl (б): � говедо, � камила. 2. 
н:оји има избочине, н:оји није раван, н:вр"iав; н:рив, н:ун:асш: � пут, 
� батина; � нос. 3. фиг. н:оји је са нен:им неgосшашн:о.м, gефен:
шан; нан:азан, ружан: � полог (пчелињи), грбави рачуни, � раз
говор, � злоба. • испасти, остати и сл. - жарг. йроnи лоше, без усйе
ха, не gобиши нишша, осшаши н:рашн:их рун:ава. 

грбавац, -авца м "iрбав човен:. 

грбавачки, -а, -о н:оји се OgHOCU на "iрбавце. 

грбавачки прил. н:ао "iрбавац, слично "iрбавцу: � се поклонити. 

грбавити, грбавйм и грбавити, -им несвр. [гл. ИМ. -вљење с] 
1. непрел. йосшајаши "iрбав. 2. прел. чиниши "iрбавим. 8 � се 1. 
савијаши леђа, "iрбиши се. 2. фиг . .мучиШи се pagenu шежан: йо
сао, ринШаШи. 

грбавица ж "iрбава женсн:а особа. 

грбавко м в. 'iрбавац. 

грбаво прил. а. н:ао 'iрбав, н:риво, савијено, ao'iypeHo: држати 
ce �. б. са неравнина.ма, избочина.ма, неравно: � направљен пут. 
в. фиг. лоше, рђаво: испасти �. 

грбавост, -ости ж особина и сшање oHo"ia н:оји је "iрбав, oHo"ia 
шшо је "iрбаво, йо"iрбљеносш, исн:ривљеносш, неравносШ. 

грбавче, -ета с (мн. 0; зб. им. грбавчад ж) "iрбаво gеШе. 

грбаст, -а, -о н:оји је н:ао "iрба, сличан "iрби; "iрбав, н:рив: � из
бочина, � нос. 

грбача ж експр. леђа (обично н:аg је реч о ношењу шереша или 
gpy"ioM Шешн:о.м йослу): носити на грбачи. • вући (носити, имати 
и сл.) на грбачи (некога) имаши на шерешу, бризи, сшарању; из
gржаваши с .мун:о.м (нен:о"iа). повиGа)ти (превиGа)ти) грбачу йон:о
риши се (йон:ораваши се), заузеши (заузимашц) йонизан сШав. 
подметнути (подметати) грбачу йоgнеши (йоgносиши) 'iлавни ше
реШ. попети се (засести, пасти и сл.) некоме на грбачу, бити (неко
ме) на грбачи йасши нен:о.ме на шереш, на бри"iу, сшарање, биши 
н:о.ме на шерешу; исн:оришnаваши (нен:о"iа). свалити (некоме не
што) на грбачу ойшерешиши (неН:О"iа нечим), йребациши нен:ан:ав 
шереш, обавезу на нен:о'iа. скинути се (некоме) с грбаче йресша
ши биши (нен:о.ме) на шерешу, бризи, сШарању. 

грбачити, -им несвр. непрел. [гл. им. грбачење с] раgиши ше
жан:, найоран йосао савијене "iрбаче (нЙр. н:ойаши); риншаши, 
gиринчиШи. 

грбина ж 1. в. "iрбача. 2. а. избочина, неравнина: нос с грби
ном. б. Фиг. неgосшашан:, .мана у gуховно.м, .морално.м с.мислу: 
грбине у дечјем одгоју. 

грбити, -им несвр. [гл. им. грбљење с] 1. савијаши, н:ривиши 
у облин:у "iрбе: � леђа. 2. в. "iрбавиШи. 8 - се 1. савијаши леђа у 
облин:у "iрбе. 2. в. "iрбавиши се (2). 
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грбица1 ж ge.м. og 1,рба1• 

грбица2 ж зоол. в. 1,рба2• 

грбичав и грбичаст, -а, -о који је у облику 1,рбице1, који је са 
1,рбицама: � лист, � повртина, � круна (зуба). 

грбо, -а и -е М хии. og 1,рбавац; 1,рбавац; уп. грба. 

грббвник М збирка, ире'iлеg 1,рбова. 

грббвница ж ист. влаgарска иовеља којо.м се неко.ме gogeљy
је иле.мићжи 1,рб. 

грбонос, -а, -о који има 1,рбав, иовијен, орловски нос. 

грбоноmа М (ми. ж) ист. онај чија је gужносш била ga носи 1,рб 
или иреg.меШ с 1,рбо.м. 

грбоња М (ми. ж) в. 1,рбавац. 

грбоњица М (МН. ж) ge.м. и ир. og 1,рбоња. 

грбослбвље с в. хералgика. 

гргёч, -еча (гРгеч, -еча) М (инстр. -ечом (-ечом)) зоол. а. сла ш
KoBogHa риба кошшуњача злашнозеленкасше боје са 5-1 О ио
иречних црних apy1,a Perca fluviatilis из иор. Percidae, са чвр
сшим боgљама на леђно.м иерају. б. у .мн.: иороgица риба Perci
dae (у jg.: риба из ше иороgице). 

гргечев, -а, -о који apuaaga 1,р1,ечу, који се OgHOCU на 1,р1,еча. 

гргечић М ge.м. og 1,р1,еч. 

гРгечка ж зоол. у .мн.: најбројнији peg риба кошшуњача Per
ciformes, у који caagajy иороgице: 1,р1,ечи, кањци, шируни, скуше, 
шрље и gp. (у jg.: риба која apuaaga Шо.ме pegy). 

гргљати, -ам несвр. ОНОМ. в. 1,р1,ошаши (2, 3). 
гргбљ М ОНОМ. жубор, клокоШ. 

гргољав и гргољив, -а, -о који 1,р1,ољи: � поток. 

гргољиво прил. 1,р1,ољеhи, клокоhуhи. 

гргољивбст, -ости ж особина oHo1,a шшо је 1,р1,ољиво. 

гргољити и гргољити, -йм несвр. непрел. ОНОМ. [гл. им. -љёње 
с] жубориши, клокоШаШи. 

гргорити и гргорити, -йм несвр. непрел. ОНОМ. [гл. им. -рёње с] 
1. в. 1,р1,ољиШU. 2. в. 1,р1,ошаши (2). 

гргбт М ОНОМ. 1,р1,ошање, жубор, клокоШ. 

грготати и грготати, гргоћём несвр. непрел. оном. 1. жубори
ши, клокошаши (о ШечносШи). 2. исиираши 1,рло изазивајуhи 
клокошање шечносши; изазиваши клокошање шечносши на не
ки gpy1,u начин (нир. иијући на'iло). 3. иеваши ироизвоgеhи не
apeKugaHe 1,рлене 'iласове (као ga Boga клокоhе). 

гргурав, -а, -о а. коврџав, KygpaB (о коси, gлаци). б. не раван, 
храиав: � повртина листа, � лист кеља. в. шаласасш, валовиш, 
намрешкан (о Bogu). 

гргуравбст, -ости ж особина oHo1,a шшо је 1,p1,ypaBo. 

гргураст, -а, -о в.  1,p1,ypaB. 

гргут М ОНОМ. а. '"iласови 1,рлице или 1,олуба, 1,у1,уШ. б. фиг. 1,рле
ни смех или 1,oBop. 

гргутав и гргутав, -а, -о који је сличан 1,р1,ушу, 1,р1,ушању 1,p
лице, 1,у1,ушав: � глас, � смех. 

гргутаво и гргутаво прил. слично 1,р1,ушу, 1,р1,ушању 1,рлице: 
� се насмејати. 

гргутати, гргућём и гргУтати, гргУћём несвр. непрел. ОНОМ. 1. 
ироизвоgиши 1,р1,уш, 1,укаши, 1,у1,ут:саши, 1,рчаши (о 1,рлици). 2. 1,OBO
риши или иеваши 1,рлено, иро.мукло. 

ГРгУтнути, гpryтHёM свр. ире.ма 1,р1,уШаШи. 

грдан и гfщан, -дна, -о (комп. грђй) 1. а. ружан, 1,agaH, нака
зан. б. ружан у .морално.м смиСлу, неgоличан, низак, сраман: � 
злоба, грдне речи. 2. а. који је изузешно великих gимен,зија, o1,po
.ман: � камен, � мрља. б. вео.ма велик у ио'iлеgу броја, количине, 
.мНО1,обројан: грдне грешке, грдне паре, � свет. в. који се исши
че инШензиШеШо.м; сШеиено.м, снажан, јак; сшрашан: � глас, � 
рика, � срамота, � невоља, � штета. г. i1lежак, оиасан: � рана. 

грдан М пеј. 1,pgaH, ружан човек. 
грдесија ж разг. врло велика количина, .мношШво: � света. 

грдети јек. грдјети, -дйм несвр. непрел. иосшајаши 1,pgaH, ру-
жан, ружнеШи. 

грдило с 1. брука, срамоша, ру'iло. 2. ружна особа, 1,рgоба: � 
од човека. 

грдити, гfщйм несвр. непрел. [гл. им. грђёње с] 1. наиаgаши 
(HeKo1,a, нешшо) ошшрим, ирекорним речима, кориши, ирекоре
ваши; наиаgаши (HeKo1,a, нешшо) ружним, иО1,рgним речима, 
вређаши; 1,овориши ружне речи, исоваши: � сина, � власт, � као 
кочијат. 2. а. чиниши 1,рgним, ружним, на1,рђиваши; унакажа
ваши: � изглед, � лице. б. фиг. наносиши (неко.ме, нече.му) ља1,у, 
срамошу, срамошиши, брукаши, каљаши: � образ некоме . •  '""' 
се 1. уз. повр. уиуhиваши jegHo gpy1,oM ружне, ao1,pgHe речи, исо
ваши се. 2. на1,рђиваши се, ружиши се, унакарађиваши се. 

грднети јек. грдњети, -нйм несвр. непрел. иосшајаши 1,pgaH, 
ружан, ружнеШи. 

грдно прил. 1. у великој .мери, вео.ма MH01,O, јако, силно, сшра
шно (Kag је реч о нече.му Hey1,ogHoM): � се намучити, '""' страдати, 
� се уплатити. 2. ружно, 1,agHo: � изгледати. 3. зло, рђаво, ло
ше: � проћи, � се провести. 

грдноћа ж особина oHo1,a који је 1,pgaH, oHo1,a шшо је 1,pgHO, 
ружноhа. 

грдња ж (ген. ми. грдњй (грдња)) 1,рђење, ирекоревање, укор, 
ирекор; исовање, исовка: осути грдњу на некога. 

грдоба ж 1. 1,pgHa, ружна особа, ру1,оба, наказа. 2. а. особина 
oHo1,a који је ружан, oHo1,a шшо је ружно, ружноhа, наказносШ. 
б. в. 1,рgило (1). 

грдобан, -бна, -о који је као 1,рgоба, ружан, 1,agaH; чуgови
шшан, сшрашан: � сабласт. 

грдобина ж 1. ayl.м. и иеј. og 1,рgоба. 2. зоол . .морска риба Lop
hius piscatorius из иор. Lophiidae, o1,poMHe 'iлаве и зgеиасшо1" 
сUљошшено1, Шела. 

грдобинка ж зоол. у .мН.: иороgица врло 1,рабљивих риба ко
шшуњача 1,оле.ме 'iлаве Lophiidae (у jg.: риба из ше иороgице). 

грдобнбст и грдобнбст, -ости ж особина oHo1,a шшо је 1,рgоб
но, ружноhа, ру1,оба; чуgовишносШ. 

грдбв, -ова и грдоња М 1,pgaH, ружан човек, 1,рgоба. 

грдосија и грдосија ж оно шшо је јако велико, O1,POMHO; оно 
шшо зачуђује и засшрашује својо.м величино.м (о човеку, живо
шињи или иреg.меШу): � од човека, � човек, � од камиона. 

грдосијски и грдосијски, -а, -о који се OgHOCU на 1,pgocuje, 
gUBOBCKU, џиновски: � талас. 

грдбст и грдбст, -ости ж особина oHo1,a шшо је 1,pgHO, велика 
ружноhа. 

грдуља ж пеј. вео.ма 1,agHa, ружна женска особа. 

греб (обично поновљено) узвик којим се казује ga нешшо 1,ребе. 
. гребати,.гребём несвр. прел. (непрел.) (вар. грепсти (се)) 1. иа

раши иовршину нече1,а нокшима, канџама или неким ошшрим 
иреg.мешо.м: � лице. 2. скиgаши нешшо с иовршине неко1, apegMe
ша, сшру1,аши: � дно суда, � лонац. 3. (понекад безл.) изазива
ши неиријашан осећај, gражиши на слузокожи (обично 1,рла). -
Гребе ме у грлу. 4. непрел. разг. бежаши, јуриШи . •  '""' се 1. 1,реба
ши своје лице, шело; чешаши се: � се по лицу. 2. уз. повр. 1,ребаши 
се узајамно. 3. жарг. корисшиши се og gpy1,o1,a за нешшо (без ила
ћања и заслу1,е). - Увек се гребе за цигаре. 

гребатор М жарг. онај који воли ga се окорисши og gpy1,o1,a, ga 
сшекне нешшо на шуђ рачун, без илаhања или заслу1,е. 

гребатбрка ж жарг. жена 1,ребаШор. 

гребён, -ена М (ми. -ени; зб. им. гребёње с) 1. геогр. а. 1,орњи, вр
ло сШр.ми, око.миШи geo изgужене иланине или иланинско1, вен
ца: планински �. б. усамљена, исшурена, ошшра сшена у .мору 
или реци, xpug: морски �, ПОДВОДНИ �. 2. анат. а. највиши, избаче
ни geo леђа (KOg коња, 1,овечеша и сл.), хрбаш. б. исшакнуши geo 
1,pygH01, коша KOg иШица. 3. исшурени шиљаши или изgужени 
geo неко1, иреg.меШа или .масе: � таласа, � антициклона. 
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гребени м ми. алашка са lвозgеltu.м зуUцu.ма која служи за 
lребеltање, чеШЈЬање вуltе, лаltа, коltой.тЬе и сл. 

гребеналац, -аоца м в. lребеltар (1). 

гребенало с а. алашка за lребеltање, lребеltи. б . .машиltа за 
lребеltање. 

гребенаља и гребенаља ж в. lребеltара (1). 

гребенаљка ж .машиltа, сйрава за lребеltање. 
гребенар, -ара м 1. 01tај који lребеltа (вУltу, лаlt и сл.). 2. за

ltаi1lлија који йрави lребеltе. 

гребенара ж 1. 01tа која lребеltа (вУltУ, лаlt и сл.). 2. paguoltU
ца за iребеltање (вУltе, лаltа и сл.). 

гребенарски, -а, -о који се ogltOCU ltа lребеltаре и lребеltање: 
- посао, - занат. 

гребенаст, -а, -о 1. који је у облику lребеltа; који се заврша
ва lребеltо.м: - литица, - брдо, - врх, - обала. 2. зуuчасш, рец
касш: - пламен, - осовина. 

гребенати, -3.м несвр. чеШЈЬаши lребеltu.ма (вуltу, кygeљy, лаlt). 

гребенит, -а, -о йуlt lребеltа, сШеltовиШ. 

гребенитост, -ости ж особиltа oltola шшо је lребеltишо, сше
ltовиШосШ. 

гребенић м ge.м. og lребеlt. 

гребеница м агр. lpalta лозе или ltеке gpyle БUJbке uоложеltа 
и jegltu.м gело.м закоuаltа у зе.м.тъу ga би се из ње развио ltов ко
реlt, Uоложltица. 

гребениmте с gрво ltа које су ltасађеltи или uричвршћеltи ipe-
беltи за lребеltање. 

гребенски, -а, -о који се ogltOCU ltа lребеlt, lребеltе: - корал. 

гребенчић м ge.м. og lребеlt. 

гребнути (се), -нём (се) свр. и ge.м. Йре.ма lребаши (се) и lpeu
сши (се). 

греботина ж 1 .  лакша uовреgа og lребања, оlребоШиltа. 2. 
оlребаltО, заuараltо .месШо ltа ltеко.м Uреg.меШу, бразlоШиltа. 

гребуцкати (се), -ам (се) несвр. у ge.м. зltачењу: lребаши (се), 
lреuсши (се). 

гребуцнути (се), греБУцнём (се) свр. у ge.м. зltачењу: lpебltу
ши (се). 

грегорац, -рца м зоол. врсша сиШltе речltе рибе Gasterosteus 
platygaster из Йор. Gasterosteidae. 

греда ж (ак. греду и греду, ми. греде и греде, дат. гредама и 
ГРЕщама) 1. а. gyl, оgеБЈЬи ошесаltи KoMag gрвеша равltих чешвр
шасших сшраltа који се корисши у iрађевиltарсшву, као брвltо и 
СЛ.; KoMag бешоltа или .меШала шаквоl облика: кровна -, слеме
на -, попречна -, спој на - . б. спорт. lu.мltасШичка сйрава која се 
сасшоји og gуже чешвршасше uречаlе, с обеју сшраltа uоgуuрше 
и воgоравltО uосшавЈЬеltе ltа извесltој висиltи og i1lла: вежбе на 
греди. 2. а . .масивltи изgужеltи uлаltиltски lребеlt, камеltиша 
йлаltиltска коса; велика око.миШа сшеltа, лишица; uзgужеltи за
равњеltи шерасасши geo ltа око.миШој сШеltи. б. gужи узgиlltуши 
йојас зе.м.тъишШа (који ltије uзложеlt Uойлави). в. uешчаltи cupyg 
или cupyg og uоgвоgltоl камења. г. в.  леја. • није греда разг. 1) не
.ма с.меШње, йрейреке, ltе.ма Uробле.ма. 2) ltије ваЖltО, ltе .мари. 

гредељ м lреgица ltа йлуlу или ралу која сйаја uреgњи и заg
њи geo и ltа ко.ме је uричвршћеlt јарам. 

гредетина и гредина ж ayiм. и Йеј. og lpega. 

гредица ж 1. ge.м. og lpega; .мања lpega као geo ltеке ltайраве, 
коltсшрукције и СЛ. (ltЙР. geo шкачкоl разбоја, uречка ltа лошра
.ма кола или саоltица ишg.). 2. обрађеltи geo uовршњака или ра
cagltUKa о.међеlt сШазо.м, ле ја: вртна -, баштенска -, цветна -, 
- лука. 

гредом прил. а. усuуш, uролазећи, у uролазу: - посетити не
кога. б. узlреg, усuуш: - рећи нешто, - урадити нешто. 

гредурина ж ayiм. и Йеј. og lpega. 

грезнути, -нём несвр. непрел. а. уuаgаши, uроuаgаши у ltешшо 
шечltо, жишко (ltЙр. у блашо, сltеl и сл.). б. фиг. uроuаgаши све 

више се upegajyhu ltече.му, заuаgајући у ltешшо: - у греховима, 
- у незнању, - у пићу, - у злочинима. 

грејалица јек. гријалица ж а. сйрава, аuараш или уређај за 
lрејање, заlревање uросшорија; уређај за брзо заlревање храltе, 
шечltосши и СЛ.: електрична -, плинска -, парна -; mпиритусна 
-, - за послужено јело. б. в. Шер.мофор. 

грејало јек. гријало с в. lрејалица. 

грејаница јек. гријаница ж куваltа, врућа ракија заслађеltа 
MegoM или шећеро.м, MegJbalta ракија, .меgЈЬаltица. 

грејање јек. гријање с 1. lл. u.м. og lрејаши (се). 2. а. uроиз
воgња шойлоше за заlревање сшаltова, uросшорија; ltачиlt заlре
вања UросШорија. - Какво је код вас грејање? б. уређај, oglt. си
сШе.м уређаја за заlревање UРОСШорија. - Јесте ли увели греја
ње? • етажно - врсша цеltшралltоl lрејања KOju.м је обухваћеlt са
.мо jegalt сшаlt, сuраш или зlраgа. централно - заlревање uросшо
рија у зlраgама, сШаltовu.ма раgијаШорu.ма у које се цеви.ма 
сuровоgи врућа воgа, воgеltа йара или врућ вазgух из зајеgltичке 
коi1lлаРltице или ШоЙЛаltе. 

грејати јек. гријати, -јём несвр. 1. непрел. а. оgаваши, зрачи
ши шойлошу (ltЙр. о Суltцу, йећи и gp.). б. оgаваши, зрачиши све
iПлосш, сијаши, свеiПлеши (о суltцу, .месецу и сл.). 2. прел. (некога, 
нешто) излаlаши (lteKola, ltешшо) ШоЙЛоШltо.м gејсшву, чиltиши 
ШоЙЛu.м, заlреваши: - руке, - собу, - воду . •  - се 1. uзлаlаши се 
ШОЙЛОШltО.м gејсшву; Uрu.маШи шойлошу, заlреваши се: - се по
ред пећи. 2. Сltабgеваши се оlрево.м, ШоЙЛоШltо.м elteplujoM: - се 
на угаљ, - се на струју. • сунце те грејало нар. каже се Kag се ltе
ко.м жели срећа у живоШу. 

грејаћи јек. гријаћи, -а, -ё који служи за iрејање: - уређај. 

грејач јек. гријач, -ача м (инстр. -ачем) geo, еле.меltШ сйраве, 
уређаја за lрејање који зрачи, ogaje шойлошу; уређај за iрејање: 
- у вентилатору, - у пегли; - за воду. 

грејни јек. гријни, -а, -о који ipeje, йреко Koia се lteuocpeglto 
lpeje: - површина, - тело. 

грејпфрут (грејп) м енгл. агр. врсша alpYMa Citrus paradisi, 
великоl, сочltоl, блеgожушоl йлоgа lоркокиселкасшоl укуса. 

гренадир, -ира м (инстр. -иром) фр. ист. У XVII веку војltик йе
шак извежбаlt за бацање ручltих бо.мби; касltије upuuagltUK 
елиШltих uешаgијских шруuа, у које су обичltо бираltи Jbygu ви
сокоl расШа. 

гренадирски, -а, -о који се ogltOCU ltа lpeltagupe. 

грепкати (се), -ам (се) несвр. у geM. зltачењу: lребаши (се), 
lреuсши (се). 

грепсти (се), гребём (се) (р. пр. гребао, гребла; трп. гребен, 
-ена) несвр. прел. (непрел.) [гл. им. гребёње с] в. lребаши (се). 

грех, греха јек. гријех, гријеха м (ми. грехови и греси јек. гри
јехови и грйјеси) 1. а. шежи uрекршај .моралних, oglt. верских 
ltор.ми: починити -, испаштати за -, тражити опрост од греха. 
б. еуф. ltеgоuушшеlt uолltи ogltOC, слобоgltа ЈЬубав, uреЈЬуба, об
ЈЬуба: затећи некога у греху. 2. ltеисЙраваlt, uоlрешаlt uосшуuак, 
uресшуu, Uоlрешка. - Његов грех је што је издао свој род. • пр
ви (Адамов, првородни, источни) - рлг. йрви JbygCKU lpex, који су 
uочиltили Agaм и Ева KOg хришћаltа (KOg .мусли.маltа AgeM и 
Нава) uробавши забрањеltи йлоg с "gрвеша uозltавања gобра и 
зла". смртни (самртни) - (седам смртних грехова) рлг. йо веровању 
хришћаltа велики, шежак lpex збоl KOla се lуби божја .милосШ. 
испаштати (искајавати) туђе грехе сltосиши uослеgице ltечије кри
вице. уписати (приписивати, узимати и сл.) у грех замериши (заме
раши) ltеко.ме ltешшо, осуgиши (осуђиваши) lteKola. 

грехота ж а. lpex, оlрешење (о човечltОСш, .милосрђе). - Гре
хота је пустити их да гладују. б. шшеша, UроUусШ. - Грехота је 
да ти усеви тако пропадају. • срамота и - велика срамоШа. ште
та и - велика шШеШа. 

грецизам, -зма м в. lрцизам. 

грецизирати (се), -изирам (се) свр. и несвр. в. lрцизираши (се) . . 

грецист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак који се бави lрецисШико.м. 

грецистика ж ltаука о lрчко.м језику, књижевн,осши и lрчкој 
кулШури. 
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грецистичкй, -а, -о  који се  OgHOCU на rрецисшику и rрецисШе. 

грешан, -шна, -о 1. који је учинио или који чини rpex; uоgло
жан, склон rpexy: - човек, - душа, - нарав. б. који uреgсшавЈЬа 
rpex, који се с.маШра rpexoM: - љубав. в. који навоgи на rpex: -
мисао, - жеља. 2. фиг. који изазива сажаљење, jagaH, беgан, не
срећан: - дете. • - у бога rрешник (обично о само.м себи). 

грешити, грешйм јек. гријешити, гријешйм несвр. непрел. 
[гл. им. -шёње с] 1. чиниши, uравиши rрешке у uослу, раgиши Uо
rрешно: - у оцени нечега, - у правопису. 2. а. чиниши rpex, кр
шиши .моралне или верске нор.ме, UроUисе. б. имаши с неким 
ванбрачне сексуалне ogHoce: - с туђим мужем . •  - се (о некога, 
о нешто) не воgиши рачуна (о неко.ме, о нече.му), о'iлушиваши се 
(о HeKOra, о нешшо): - се о књижевни језик, - се о правду. • -ду
шу чиниш и rpex, оrрешиваши се; биши неUравеgан. 

грешић, -а и грешйћ, -ића м ge.м. og rpex. 

грешка ж (дат. грешци; ген. ми. грешака) 1. оно шшо се (у)ра
gu gрукчије HerO шшо би шребало, оgсшуuање og uравилноr, шач
HOr, неисUраван, uоrрешан uосшуuак, uоrрешка, о.машка: - при 
мерењу, словна -, правописне грешке. 2. неgосшашак, .мана: -
на срцу, роба с грешком, фабричка - . • без грешке gобро, у ре
gy. • - у корацима 1) спорт. неuравилнi, uоrрешни кораци у ко
шарци или руко.меШу. 2) неусклађеносш у pagy и орrанизацији 
Uосла. нема грешке разг. све је у pegy, gобро је урађено. 

грешкбм прил. нехошице, случајно uоrрешно: - заменити 
ствари. 

грешнйк м (вок. -йче) 1. онај који rреши, који крши верске 
UроUисе, .моралне и gрушшвене нор.ме: окорели -. 2. фиг. онај ко
ји изазива сажаљење, jagHUK, несрећник. 

грешница ж женска особа rрешник. 

грешничкй, -а, -о који се OgHOCU на rрешнике, rрешни: -душа. 

грешнички прил. као rрешник, jagHo, беgно. 

грешно прил. не.морално, HeJbygcKU, ружно. - Грешно је ва
рати жену. 

грешност, -ости ж особина OHOra који је rрешан, OHOra шшо је 
rрешно; склоносш Uре.ма чињењу rpexa. 

греmчић, -а и греmчйћ, -ића м ge.м. og rpex. 

греmчица ж ge.м. og rрешка. 

грива ж а. gуrачке и rусше gлаке на врашу неких сисара (ко
ња, лава и gp.). б. фиг. gyra, бу јна, разбарушена коса. 

гриваст, -а, -о 1. који и.ма (бујну) rриву: - коњ, - јарац, -
ован. 2. који личи, uogceha на rриву, сличан rриви, кушшрав, 
разбарушен; зашаласан, валовиш: - брада, - море. 

гривица ж 1. geM. и хиU. og rрива. 2. фиг. оrрлица; оrршач: -
од хермелина. 

гривна ж (ген. ми. грИвнй) 1. а. наруквица, бразлешна (ређе 
оrрлица) б. gуже Uерје у виgу rривне на врашу неких UШица. 2. 
низ, ниска, венац (воћа и gp.): - смокава, - лешника, - лука. 3. 
а . .меШални обруч којим се uричвршhују uojegUHU gелови неке 
сUраве, Йреg.меШа (нUр. на коси, uушци иШg.). б. (и ми.) оков у об
лику обруча који се сшављао зароБЈЬенику око враша, руку и Hory. 

гривнаст, -а, -о 1 .  који је сличан rривни. 2. који на врашу 
има rривну, оrрлицу: гривнасти кос, гривнасти голуб. 

гривнат, -а, -о који има велику rриву; који је сличан rриви, 
rривасш: - коњ, - коса. 

ГРИВlI:ица ж ge.м. и хиU. og rривна. 

гривњаш, -аша м зоол. в. uog rолуб. 

грижа ж мед. нар. а. gизенШејJUја. б. ошшар бол у шрбуху upa� 
ћен осећаје.м uечења, rризења. • - савести .мучно осећање збоr 
учињеноr uосшуuка, учињене кривице, Uрекоревање caмor себе, 
самоUрекор, кајање: осећати грижу савести. 

грижљив, -а, -о 1. који наrриза, изrриза: - киселина, - рђа, 
- зној . 2. фиг. зајеgЈЬив, јеgак, uакосшан, циничан;разgраЖЈЬив: 
- старица. 

грижљивац, -фща м зајеgЈЬивац, Uакосник. 

грижљивица ж зајеgЈЬивица, Uакоснuца. 

грижљиво прил. зајеgЈЬиво, Uакосно, јешко; разgраЖЈЬиво. 

грижљивбст, -ости ж особина OHOra који је rриЖЈЬив, заје
gЈЬивосш; разgраЖЈЬивосШ. 

грижња ж rризење, наrризање. • - савести в.  rрижа савесши 
(uog rрижа). 

гриз1 м 1. а. yjeg, уrриз. б. разг. залоrај уrризо.м. - Дај ми је
дан гриз јабуке. 2. мед. и вет. наuола сажвакана и неuробавЈЬе
на храна у желуцу и цревима. 

гриз2 м нем. круuно самлевено жишо, круUица: пmенични -, 
кукурузни -. 

гризаљка ж анат. зоол. унушрашњи geo gоње вилице KOg инсе
каШа. 

гризли, -ија м зоол. велики сиви северноамерички .меgвеg Ur
sus horribilis. 

гризлица ж 1. мед. раница на слузокожи или кожи насша
ла разјеgање.м шкива, чир, ulcus: - на желуцу, - у устима. 2. 
фиг. особа незrоgне нарави, чанrризало; зајеgЈЬивац, зајеgЈЬивица. 

гризнй, -а, -о који служи за rризење: - површина зуба. 

гризнути, -нём свр. прел. 1 . .мало уrрисши, заrрисши: - усну. 
2. а. ошкинуши, оgло.миши зубима .мали залоrај нечеrа: - јабу-
ку. б . .мало uојесши, uрезалоrајиши, rрицнуши, 'iлоцнуши: - не
што. 3. (некога) изазваши бол (KOg HeKOra), uецнуши (HeKOra) 
слично rризењу . •  - се ујесши се: - се за усну. 

гризотина ж 1. оно шшо је неко оgrризао или заrризао, orpu
зак, оrризина: јести нечије гризотине. 2. ОЖUJbак og yjega. - на 
образу. 

гризукати, -ам, гризукати, гризукам и гризуцкати, -ам 
несвр. у ge.м. значењу: rрисШи. 

гриј- в. rpej-, гријех в. rpex, гријеш- в. rреш-. 

грил м енгл. в.  РОШШUJb. • грил-бар .мали уrосшишељски ло
кал у ко.ме се UриUре.мају и uослужују јела са РОШШUJbа. 

гримаса ж фр. намерно или нехошично из.мењен, искривЈЬен, 
изобличен израз лица (као израз различиших е.моција); кревеље
ње, церење: направити гримасу, правити гримасе. 

гримасирати, гримасйрам несвр. uравиши rримасе. 

гримйз м (ми. 0) тур. 1. скуUоцена шканина ЈЬубичасшоцрвене 
боје. 2. јарка ЈЬубичасшоцрвена боја која се HeKag gобијала из 
ЈЬушшуре MOpCKOr uужа Murex brandaris, UурUур. 

гримйзан, -зна, -о а. који је og rри.миза (1): - одећа, - заве
са. б. који је боје rримиза, јаркоцрвен, UурUуран: - ружа, - ру
менило, - боја. 

гримйзно ПРИЛ. као rримиз, јаркоцрвено, UурUурно: - поцр
венети, - блештати. 

гримизно- Uрви geo сложеница који казује ga је оно шшо 
означава gpyru geo сложени це боје фимиза: гримизноцрвен, 
гримизнољубичаст. 

. гринго м' (ми. 0?) шп. uоgруirьив назив за HepoMaHcKOr goceJbe
ника у Јужној и Среgњој Америци. 

гриничкй, -а, -о који се OgHOCU на Гринич (uреgrрађе Лонgо
на кроз које uролази uочешни Земљин MepugujaH): - подневак, 
- опсерваторија. 

гриња ж ЗООЛ. 1. в . .мОЈЬац. 2. у .мн.: peg uаучњака Acarina, чи
ји су усни OpraHU uрешворени у рилице (uаразиши на БUJbкама 
и кожи човека и живошиња), upeirьeви (у jg.: шакав uаучњак, 

. нДр. крUељ, шуrарац иШg.). 

грињав, -а, -о који је Uун rриња, .мОЈЬаца, изrризен og rриња, 
из.мОЈЬчан: - сир, - месо. 

грињати се, -ам се несвр. gобијаши rриње, uосшајаши rpu
њав, .мОЈЬчаШи се (нUр. о .месу, сиру, Шканини). 

грињица ж ge.м. og фиња. 

грип, -а (грипа) м (грипа ж) фр. мед. euuge.мujcKa заразна бо
лесш коју изазивају нарочише врсше вируса из исиљувка и rрла 
болесника, инфлуенца: азијски -, хоНRОНШКИ -. 
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грипозан, -зна, -о који се og1-l0СU 1-la "ipua, који је оболео og 
"ipuaa, "ipuae, који u.мa сu.мЙШо.ме, оgлике "ipuaa: � особа, � запа
љење плућа, � стање. 

грипозно прил. осећајући 1-laaag "ipuaa; као у "ipuay: осећати 
се �. 

грипозност, -ости ж сшање o1-lo"ia који је "iрийоза1-l, "iриЙОЗ1-l0 
сШање. 

грискати, -ам несвр. у ge.м. З1-lачењу: "iрисши, "iрицкаШи. 8 - се 
осеhаши се aog зубu.ма (о сиЙкu.м .маШерија.ма, 1-lЙР. о Йеску). 

гристи, гризём (р. пр. гризао, -зла; трп. гризен, -а; пр. сад. гри
зући) несвр. прел. [гл. им. гризёње с] 1. а. забаgаши, зариваши зу
бе, рилицу и сл. у 1-lешшо, у"iризаши, ујеgаши, босши зубu.ма, ри
лицо.м и сл.: (о живоШиња.ма, и1-lсекШu.ма): � усну, � руку, � уди
цу, � нокте. б. ошкиgаши, gробиши зубu.ма; жвакаши: � хлеб, � 

јабуку, - сено. в. разјеgаши, изјеgаши, расшакаши (о црву, .мољ
цу или болеСШи). 2. 1-lа"iризаши, разараши, изјеgаши (о кисели1-lи, 
рђи и gp.). 3. а. gражиши, шшийаши, йецкаши (1-lЙР. о йићу, gu
.му, .мразу): � језик, � очи. б. (понекад безл.) шишшаши, йећи, 
жи"iаши (о болу): � у желуцу. в. фиг. заgаваши (1-lекоме) gушев1-lи 
бол, йашњу, .мучиШи, шишшаши (1-lap. о савесши, су.мњи). - Гри
зе ме (савест) што сам то учинила. Гризе ме сумња. 8 - се 1. а. 
забаgаши зубе у сойсшве1-l0 .месо, ујеgаши се: - се за усне. б. фиг. 
секираши се, јеgиши се; осеhаши "iрижу савесши, кајаши се. 2. уз. 
повр. а. хвашаши се зубu.ма у .међусоб1-l0ј борби, ујеgаши се. б. фиг. 
'iложиши се, свађаши се. • - перо йисаши с 1-lааором, .мучиШи се 
у 1-lалажењу израза. - удицу йоказиваши и1-lшересовање за 1-le
шШо. риба (добро) гризе (удицу) каже се Kag су йовОЉ1-lи услови за 
риболов, Kag риба gобро хваша .ма.мац, Kaga Шрза. 

гриф, грифа м грч. в. "iрифО1-l. 

гриф, грифа м нем. а. спорт. брз и јак захваш и сшисак руке 
или gpy"iux gелова йрошив1-lиково"i шела у рвању. б. вешш, сйре
ша1-l йошез, йосшуйак; вешши1-lа, .мајсШорија. • испасти из грифа 
из"iубиши вешши1-lУ, сйреШ1-lОСШ, йосшаши 1-lесЙреШа1-l. 

грифон, -она м фр. 1. мит . .миШолошка живошиња KOg сша
рих E"iuaha1-la, Грка и Pu.мљa1-la, лав с орловско.м 'iлаво.м, кри
лu.ма и ка1-lџа.ма (чесш .моШив у вајарсшву и архиШекШури). 2. 
фра1-lцуска раса йса йшичара ошшре gy"ie кесшењасше gлаке. 

гриц оном. узвик за ОЗ1-lачавање "iрицкања и шу.ма који се йри 
Шо.м чује. 

грицкав, -а, -о који се лако "ipuZItKa, који се .мрви йри јелу, 
сийкав, хрускав: - колач. 

грицкаво прил. хрускаво, сиЙкаво. 

грицкалица ж 1. (обично у мн.) разг. раз1-lе ce.me1-lке, сла1-lи 
шшайиhи и сл. који се jegy (обиЧ1-l0 уз йиће): јести гриц:калице. 
2 . .мала 1-lайрава за резање 1-l0КШију. 

грицкати (се), -ам (се) несвр. прел. у ge.м. З1-lачењу: "iрисши 
(се). • - перо Йо.мало йисаши; јеgва живошариши og књижев1-l0"i 
paga. 

грицнути, -нём свр. прел. у ge.м. З1-lачењу: "iриЗ1-lуши: - нешто. 

гр:йч, грИча м сШр.мо ka.me1-lиШо брgо; кршевиш apegeo, врлеШ. 

Гјж м (ми. Грци, ген. Грка) apuaag1-lUК и1-lg0евройско"i 1-lapoga, 
који живи У'iлав1-l0.м у Грчкој, заШu.м 1-la Кийру, у Турској и cyceg-
1-lu.м балка1-lСКu.м зе.мља.ма. 

Гркиња ж apuaag1-luZItа "iрчко"i 1-lapoga, сша1-l0в1-lица Грчке. 

гркљан м анат. а. хрскавичави шуйаљ op"ia1-l из.међу жgрела 
и gУШ1-lика који сйровоgи вазgух у gУШ1-lик и служи као op"ia1-l "iово
ра, larynx. б. "iрло, "iуша; враш: ухватити некога за -. • пререзати 
(некоме) - заклаши (1-lеко"iа). ухватити се, хватати се за - физички 
се обраЧУ1-lа(ва)Ши. 

гркљански, -а, -о који се og1-l0СU 1-la "ipKJba1-l; који се швори у 
"ipKJba1-lУ, лари1-l"iал1-lи: - поклопац; - х. 

гркнути, -нё(м) несвр. непрел. биши 1-lа"iорак, .мало "iорчиши; 
gобијаши "iopaK укус, йосшајаши "iopaK. 

гркокатолик и гркокатолик м apuaag1-lUК хришhа1-lске цр
кве иСШОЧ1-l0"i обреgа који йриз1-lаје йайу за врхов1-l0"i йо'iлавара; 
Y1-lијаШ. 

гркокатоликиња и гркокатоликиња ж же1-lска особа "ip
кокаШолик. 

гркокатолички и гркокатолички, -а, -о који се og1-l0СU 1-la 
"iркокашолике; Y1-lијаШски. 

гркоман м велики йрисшалица Грка и "iрчке йолишичке йре-
власШи. 

гркоманство с йриврже1-l0СШ "iрчкој ЙолиШици. 

гркост ж в.  "iорчи1-lа. 

гркофил, -а и гркофил, -ила м љубишељ, йријашељ Грка и 
све"iа шшо је "iрчко. 

гркофилски и гркофилски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la "iркофи-
ле: - осећање, - политика. 

гркофилство с љубав Йре.ма Гpцu.мa и све.му шшо је "iрчко. 

грла ж хиЙ. og "iрлица. 

грлат, -а, -о 1. а. који u.мa јак, apogopa1-l 'iлас; који M1-lo"io и 
'iлаС1-l0 виче: - петао, - човек, - маса. б. С1-lажа1-l, apogopa1-l, бу
ча1-l (о 'iласу). 2. пеј. који 1-la сав 'iлас, БУЧ1-l0 и раз.меiilJЬиво иЗ1-l0-
си своје .мишљење, буча1-l, раз.меiilJЬив. 

грлато прил. jaKu.м 'iласо.м, 1-la сав 'iлас; БУЧ1-l0: - повикати, -
запевати. 

грлатост, -ости ж осоБU1-lа o1-lo"ia који је "iрлаш, o1-lo"ia шшо је 
"iрлаШо. 

грле, -ета с (ми. f1I; зб. им. грлад ж) йшиче "iрлице; уп. грличић. 

грлен, -а, -о а. (одр.) који се og1-l0СU 1-la "iрло: грлени мишић, -
мембрана. б. који gолази из "iрла, који је са gубокu.м, Ша.м1-lu.м 
Йризвуко.м: - глас, - смех. в. лингв . који се аршикулише у "iрлу, 
"iушурал1-lи; заgЊО1-lейча1-lи: грлено "р", грлено "х". 

грлено прил. "iрле1-lu.м 'iласо.м, са gубокu.м, Ша.м1-lu.м йризву-
ко.м, из "iрла: - се насмејати, - запевати. 

грликати, ГIшИчём несвр. "iукаши, "iрчаШи. 

грли на ж ayi'.м. и йеј. og "iрло. 

грлити, -йм несвр. прел. [гл. им. грљёње с] а. обухвашаши ру
ка.ма (око враша, шела) из .милошШе, 1-lеЖ1-l0сши, љубави или 
йри йозgрављању, хвашаши у за"iрљај: � мајку, - драгу. б. фиг. 
обухвашаши, обавијаШи. - Река грли обалу. 8 - се уз. повр. "iрли
ши jeg1-lo gpy"io. 

грлић, -ића м 1. суже1-lи "iорњи geo боце или gpy"io'i cyga за 
шеЧ1-l0СШ: - боце, - врча. 2. йреgњи geo цеви вашре1-l0"i оружја; 
ошвор, усша цеви, вашре1-l0"i оружја: - пym:ке, - пиmтоља. 3. "iop
њи geo чарайе, "iорњишШе. 4. суже1-lи geo каЊО1-lа, залива, Ka1-la
ла и сл. 5. уойшше суже1-lи geo 1-lеко"i Йреg.меШа, op"ia1-la и gp.: - гу
сала, - материце. 

грлићни, -а, -о који се og1-l0СU 1-la "iрлиh. 

грлица ж (вок -це) 1. зоол. а. шу.мска йшица селица Strepto
pelia (Turtur) turtur из Йор. "iолубова (Columbidae). б. ЙиШо.ма 
йшица Streptopelia decaocto из Йор. "iолубови (Columbidae), 'iy
"iуШка. 2. фиг. gpa"ia, .мила же1-lска особа. 

грличин, -а, -о који apuaaga "iрлици, који се og1-l0СU 1-la 'iрли-
цу: - глас. 

грличић м "iрличи1-l ЙШиh. 

грличица ж ge.м. и хиЙ. og "iрлица. 

грличји (грличијй), -а, -ё који се og1-l0СU 1-la "iрлице. 

грло с 1. а. жgрел1-lа gyйJЬa (og усша go јеgњака) са "iовОР1-lu.м 
и gpy"iu.м op"ia1-lu.мa: бол у грлу, запаљење грла. б. йреgња сшра-
1-la враша; враш: ухватити некога за -. 2. фиг. 'iлас, 'iласов1-lи ква
лишеши, gap за йевање: лепо -, меко -, имати добро - . 3. jegU1-l
ка сшоке, ређе живи1-lе: - стоке, сточно -, 200 грла стоке. 4. в. "ip
лиh (1, 2): - врча, - пymке. 5. "iорњи суже1-lи geo чараЙе. 6. ваљ
касша ШУйЈЬи1-lа са завојu.ма у коју се сшавља и заврhе сијалица: 
- сијалице (жаруље). 7. а. ошвор 1-la цевасШо.м gелу 1-lеко"i apeg- . 
.меШа: - пећи, - казана, - бунара. б. ошвор, "iроШло 1-la раз1-lu.м 
apupog1-lu.м, "iео"iрафскu.м објекШu.ма и сл., жgрело: - вулкана, -
јаме, - понора. в. улаз, og1-l. излаз 1-lеко'i суже1-l0'i или зашворе1-l0'i 
"iеО"iрафСКО"i објекша; кла1-lац, шеС1-lац, "iрлиh: - кланца, - јаруге, 
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� залива. • уско - оно шйlо изазива засйlој, шйlо o.мeйla реgован 
йlOK нечеiа; .мecйlo ige се усйорава йlOK йроизвоgње, саобраhаја, 
Йpo.мeйla, аg.миниСйlрације и сл.: уско � производње, уско � са
обраћаја. грлом у јагоде без upeйlxogHe ЙриЙре.ме, несЙре.мно; не
сЙре.ман: поћи грлом у јагоде. до грла (задужити се, бити задужен, 
оптерећен и сл.) йреко .мере. доћи до грла йревршийlи сваку .меру, 
gojaguйlu, gозлоiрgийlи. душа му је (стоји) у грлу, дошла му душа 
под (у) грло 1) на caмpйlи је, gошао .му је час у.мирања. 2) Йре.мо
рио се, јако се заgихао. закопчан до грла йpeйlepaHo, go крајно
cйlи узgржљив, резервисан. запела (засела и сл.) му је реч у грлу 
не .може ga iовори. засести (некоме) у грлу йричинийlи (неко.ме) 
велику йlешкоhу, йpececйlи (неко.ме). издало га је - изgао ia је 
"iлас, лоше Йева. из једног грла (у једно грло, једним грлом) у jegaH 
"iлас, сви зајеgно, иcйloвpe.мeHo. из свег(а) грла, колико (што) га 
(до)носи (служи) из свеiа "iласа, на сав "iлас, шйlо .може "iласније. 
кост у грлу (бити некоме) оно шйlо неко.ме MHoio c.мeйla, шшо се 
шешко йоgноси, велика c.мeйlњa. поквасити - йoйийlи нешйlо. са
сути (сатерати) некоме зубе у - јаким уgарце.м Йоло.мийlи неко.ме 
зубе. ставити (метнути) нож под грло (некоме) gовесйlи (HeKoia) у 
крийlичну, ойасну cийlyaциjy, у безизлазан Йоложај. 

грло боља ж болесйl iрла, iушоБОЈЬа. 

грлце, -а и -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og iрло. 

грм, грма м (МН. грмови; зб. им. грмље с) а. више .мањих gрве
йla, шиБЈЬа, iycйlo израслоi на jegHoM .мecйly, жбун: � ружа. б. 
вpcйla, йlий нижих gрвенасйlих БUJbака са сйlабло.м које се раз
iранава већ og gHa: � јоргована. в. бокор, бусен: � хортензија, � 

љубичица. • у томе грму лежи зец у йlo.мe је сушшина cйlвapи 
(йийlaњa, оgiовора на Йийlaњe). 

грмак, -мка м geM. og ipM. 

грмаљ м 1. пеј. а. круйан, снажан и незiрайан човек, Jbyge
скара. б. йpийpocйl, HeoйlecaH, йpимийlивaH човек, Йpи.мийlи
вац, звекан, сељачина. 2. ЗООЛ. вpcйla јесйlивоi MopcKoi рака Erip
hia spinifrons. 

грмаљаст, -а, -о који је као ipMaљ: � људина. 

грмаљскй, -а, -о који се OgHOCU на ipMaљe; cвojCйlвeH ipMa
ЈЬима, iруб, йросшачки: � врат, � корак, � понашање. 

грмаљски ПРИЛ. на ipMaљcKU начин, као ipMaљu, iрубо, йро
сйlачки: � корачати, � псовати. 

грмаст, -а, -о в. iр.молик. 

грмача ж бот. а. вpcйla jecйlивe "i.тьивe .мрке боје Pholiota ти
tabilis из ф. Agaricaceae, која pacйle у жбуњу. б. jecйlивa "i.тьивa 
лисйlичарка Clitocybe tabescens, која pacйle у бусенима. 

грмаm, -аша м бот. вpcйla лишаја iранашоi йlалуса Lichenes 
fruticulosi. 

грмељак, -љка м geM. og ipM. 

грмён, -ена м (ми. гРмени и гРменови; зб. им. гРмёње с) в. ipM (а). 

грмети и грмети је:к. грмјети и грмјети, -мйм несвр. непрел. 
1. (безл. или са субјектом "ГPOM'� разлеiайlи се са йlpecKo.м, йро
ламайlu се (о ipoMY). 2. а. јако йyцaйlи, iрувайlи (о оружју). б. 
йроизвоgийlи ipoMaK звук, йlрешйlайlи (нЙр. о бубњу, pagujy 
uйlg.); йоgизайlи буку (нЙр. о возилу). в. opийlи се, разлеiайlи се 
(о јаким звуковима, "iласовима). 3. а. виKaйlи ipOMKO, обично с 
ЈЬуйlњо.м, iрgњо.м, ЙpacKaйlи. б. (против некога, нечега, на неко
га, нешто) iоворийlи или йиcaйlи йpoйlив HeKoia, нечеiа, ошйlро, 
iневно найаgаши HeKoia, нешйlо. • грмело-пуцало .ма какве смеш
ње биле, .ма шша се gесило, без обзира на cмeйlњe, йlешкоhе. где 
сте били км је грмело лако је cag йричайlи Kag су йрошле шешко
ће, невОЈЬе. 

грмина ж ay'i.м. og ipM. 

грмйћ, -ића м geM. og ipM. 

грмйчак, -чка м ge.м. og ipM. 

грмјети и грмјети в. ipMeйlu. 

гРмљава ж в. iрмљавина. 

грмљавина ж 1. йlpecaK, jeKa og йуцања iро.мова. 2. снажни, 
upOgOpHU звуци, шресак, йlyйlњaвa уойшйlе (нйр. йloйoвa, йуша
ка, ексйлозива, HeKoi иHcйlpy.мeHйla uйlg.); вика, iрgња. 

грмљавйнскй, -а, -о који се OgHOCU на iрмљавину, йраћен ip
мљавино.м: � непогода, � пљусак. 

грмнути, -нём и грмнути, грмнём свр. непрел. 1. Йроло.ми
ши се, йући, ogjeKHYйlu (о ipoMY). 2. ipYHYйlu, јако йући (о оруж
ју). 3. а. йроизвесйlи ipoMaK звук, јако зазвучайlи, зайlрешйlайlи 
(нйр. о .музици). б. заориши се, разлеiнуйlи се, ogjeKHYйlu (о сна
жним звуцима, "iласовима). 4. ipOMKO виKHyйlи (обично ЈЬуши
шо), Йоgвикнуйlи. 

грмовит, -а, -о 1. обраСйlао ipМJbeM. 2. в. iр.молик. 

грмолик, -а, -о а. који pacйle као ipM, који се разiранава као 
ipM, жбунасйl: � биљка. б. који личи на ipM, жбун, који је налик 
на ipM: грмолике обрве. 

грмуmа' 
ж 300Л. у .мН.: йороgица .малих ййlицa йевачица Syl

vidae из pega врайчарки (у jg.: йшица из ше йороgице); pog йши
ца Sylvia из йle Йороgице. 

грмчина ж ay'i.м. og ipM. 

грмчйћ, -ића и грмчић, -а м ge.м. og ipM. 

грнути, гРнём свр. и несвр. 1. KpeHyйlи (Kpeйlaйlи) на"iло и у 
велико.м броју, (йo)вpвeйlи, навалийlи (наваљивайlи);јуришайlи, 
Kugucaйlu: � на врата. 2. зiрнуйlи, зiршайlи: � снег, � земљу . •  
� се (c)Kyйийlи се, cйleћи се, cйlицaйlи се. 

грнчар, -ара м занаiilлија који израђује "iлинено йосуђе, лон
чар; йроgавац iрнчарије. 

грнчара ж 1. в. iрнчарница. 2. земља og које се йрави iрнча
рија, "iлина, иловача. 

грнчарија ж 1. зб. (мн. е) iрнчарски, лончарски йроизвоgи, йо
суђе израђено og "iлине. 2. (ми. е) iрнчарски занайl, iрнчарсйlво. 3. 
йроgавница iрнчарских Йроизвоgа. 

грнчарица ж в. iрнчарка. 

грнчарка ж iрнчарева жена; жена iрнчар. 

грнчарница ж раgионица у којој се израђује iрнчарија; йро
gавница iрнчарије. 

грнчарскй, -а, -о који се ogHOCU на iрнчаре и iрнчарсшво: � 

производ, � пећ. 

грнчарство с iрнчарски занаiil, йосао, израgа йосуђа og "iлине. 

грб м непром. фр. 1. највећи geo, 'iлавни geo нечеlа, iлавнина, 
већина: � становниmтва, � извоза. 2. (у атриб. служби, у полусло
женици: гро-план) круйан, велики: снимити сцену у гро-плану. 

гроб, гроба м (ми. грОбови) 1 . .мecйlo ige је сахрањен или се са
храњује .мpйlвaц, рака и ху.мка Hag њо.м. 2. фиг. а. (обично с при
девом "стари'� разг. особа у gубокој cйlapocйlи, у йослеgњим gaHU
.ма живойlа. б. шатр. ружна жена. • - незнаног јунака в. uog ју
наК. окречен (обељен) - gволична, лице.мерна особа. свети - iроб 
Исуса Xpиcйla у Јерусалиму. светли гробови знаменийlи Jbygu у 
иCйlopиjи. близу (на ивици, рубу) гроба (бити и сл.) близу cмpйlи, 
upeg с.мрШ. боље - него роб БОЈЬе је и y.мpeйlи Heio робоваШи. до 
гроба go cмpйlи. (ис)копати - (некоме) разг. yйpoйacйlийlи, уйройа
шn'аваши (HeKoia). једном ногом је у гробу врло брзо ће y.мpeйlи, у 
йослеgњим је gанима живоШа. као да је из гроба устао врло лоше 
из'iлеgа у лицу и йlелу, йройао је зgравсйlвено. лећи у - y.мpeйlи. 
не знати ни гроба ни мрамора (некоме) не знайlи ige је неко сахра
њен. HeheIp (не можеш) то (са собом) у - понети (однети) не вреgи, 
бес.мислено је йlолико чувайlи, шйlеgейlи за живойlа. од колевке 
до гроба og рођења go cмpйlи, целоi живойlа. однети (понети) не
што (са собом) у - у.мреШи не казавши нико.м йlajHY, жеЈЬУ и сл. 
отерати (пре времена) у - скрашийlи живойl (неко.ме). положити у 
- caxpaHийlи. потресати (претресати) кости у гробу (некоме) чини
. йlи нешйlо ружно шйlо би вређало йокојника ga је жив . преврну
ти се (окренути се) у гробу (обично у потенцијалу) каже се Kag се 
учини нешйlо сйlрашно збоi чеiа би се йокојник на Koia се .мисли 
сШиgео. робом икад гробом никад БОЈЬе је робовайlи Heio йоiинуйlи 
(јер йослеробовања gолази слобоgан живойl, а йосле CJf'1,pйlU не
.ма живоша); ћутати као - шрајно чувайlи йlajHY као cвeйlињy. 

гробар, -а и гробар, -ара м (вок. гробаре и -у, ИНСТр. -аром, 
-аром и -арем, -арем) 1. а. човек чије је занимање койање iробова 
и сахрањивање Mpйlвaцa; чувар iроБЈЬа. · б. фиг. онај који нешйlо 
уйройашhује и унишйlава, који gOupUHOCU йpoйacйlи нечеiа: гро-
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бари rџrnилизације. 2. зоол. у .мн.: йороgица инсекаша шврgокри
лаца Silphidae, који укойавају лешеве сишнијих живошиња pagu 
исхране својих ларви, сшрвожgерци (у jg.: инсекш шврgокрилац 
из ше Йороgице). • mарени - зоол. врсша 'iробара (2) Necrophorus 
vespilli ЦPHO'i йокриља с наранџасШu.м Upy'ia.мa. 

гробарина ж шакса која се йлаnа за .месШо на 'iробљу и ogp
жавање и чување 'iроба. 

гробарка и гробарка (гробарица) ж женска особа 'iробар; 
'iробарева жена. 

гробарски и гробарски, -а, -о који се OgHOCU на 'iробаре. 
гробина ж ayi.м. и Йеј. og 'iроб. 
гробић, -а и гробић, -ића м ge.м. og 'iроб. 
гробиmни, -а, -о који се OgHOCU на 'iробишше, 'iробљански. 
гробиmте е в. 'iробље. 

гробљански и гробљански, -а, -о који се OgHOCU на 'iробље, 
који upuuaga 'iробљу; који је као на 'iробљу: - капија; - тишина. 

гробљарка ж жена која чесшо uge на 'iробље. 
гробље е (ген. ми. гробаља) 1 . .месШо 'ige се сахрањују .мрШви, 

'iробови и земљишше на ко.ме се они налазе: сеоско -, православ
но - . 2. фиг. шатр. а. ружна, безвреgна, сшара сшвар, СШаруgија. 
б. ружна особа, ру'iоба. • живо - разг. сувише сшар или .мршав, 
изнурен човек, OgH. сшари или изнурени љуgи. проћи (пролазити) 
као мимо (поред) турског гробља йроnи (йролазиши) без йозgрава, 
не йо'iлеgавши йролазника, ЙријаШеља. 

гробљиmте е .месШо 'ige је HeKaga било 'iробље, найушшено, 
сшаро 'iробље. 

гробни, -а, -о који се OgHOCU на 'iроб; који upuuaga 'iробу: - спо
меник, - плоча, - натпис. 2. фиг. а. који је као у 'iробу, без UKaKBo'i 
звука, 'iласа, не.м, йошйун (о шишини, nуШању). б. сабласшан, је
зив, сшравичан; су.моран, шуробан: - хлад, - глас, - песма. 

гробница и гробница ж а. озиgана .мања йросшорија ucuog 
земље у којој се сахрањују .мрШви (обично из исше йороgице); ра
ка, обично веnа, за више .мрШвих, косшурница: породична - . б. 
фиг . .мрачна, влажна ЙросШорија. • братска (масовна) - зајеgнич
ка 'iробница у коју се сахрањују 'iо.миле .мрШвих (у рашу или йри 
.мacoвHu.м y.миpaњu.мa). 

гробнички, -а, -о који се OgHOCU на 'iроб, 'iробницу: - плоча, 
- столица. 

гробно прил. као из 'iроба; шихо и .мукло; сабласно: - рећи. 

грог м (мн. 0) енгл. йиnе og ру.ма или коњака сйрављено са ше
nеро.м и вруnо.м eogoM. 

гроги прид. непром. енгл. изне.мо'iао, исцрйЈЬен и у Йолусвесно.м 
сшању, оша.муnен (обично о боксеру који gобије шешке уgарце и 
није у сшању ga йарира уgарце ЙроШивника). 

грогирати, грогйрам евр. и неевр. прел. (најчеmће у трп.) go
весши (gовоgиши) у сшање оша.муnеносши, оша.муШиШи: гроги
ран боксер, грогиран ракијом. 

грожђани, -а, -о који се OgHOCU на 'iрожђе, који је og 'iрожђа: 
- сок • - шећер в. 'iликоза. 

грожђице (грожђице) ж мн. (ређе јд. грожђица и грожђица) 
суво 'iрожђе: колач с грожђицама. 

грожљив, -а, -о 1. који се 'iрози, који осеnа 'iрозу; йлашљив, 
бојаЖЈЬив. 2. који изазива 'iрозу, йрешеnи: - глас, - изглед. 

грожљиво ПРИЛ. а. са 'iрозо.м, 'iрозеnи се; језиво, Hey'iogHo: - се 
стрести; бити некоме -. б. уливајуnи 'iрозу, йрешеnи: - претити. 

грожљивбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је 'iРОЖЈЬиво. 
грожња и грожња ж 1. йрешња; у'iрожавање. 2. в. 'iроза: ис

пунити грожњом, осећати грожњу. 

гроза и гроза ж 1. јако осеnање нейријашносши и узне.мире
ња upeg ойасношnу, осеnање сшраха, језа, сшрава; 'iађење, og
врашносш: хвата га -, осећати грозу, испунити ГРОЗОМ. 2. gpx
шавица; 'iрозница. 3. в. 'iрозоша (1): грозе живота, грозе мука. 

грозан и грозан, -зна, -о 1. који изазива 'iрозу; језив, сшра
шан, ужасан: - привиђење, - призор, - казна, - клетва, - зло
чин. 2. врло лош, ойак, суров, ужасан: - жена, - човек. 

грозд м (ми. гроздови; зб. им. грожђе е) 1. а. скуй йлоgова, соч
них бобица (зрна) које сшоје на бочнu.м ЙеШељка.ма израслu.м 
на 'iлавној йешељци, врешену (KOg винове лозе и gpy'iux биљака 
из шо'iа poga); сличан йлоg у gpy'io'i воnа (нЙр. KOg рибизле). б. 
цвасш слично'i облика: - јоргована, - багрема, - зановети. в. 
фиг. скуй разних Йреg.меШа или биnа, скуйина, 'ipyua, 'iо.мила, 
низ: - коњаника, - звезда. 2. исШовре.мени или узасшойни йуц
њеви (из више йушака), йлошун: - пymака. • кисело грожђе оно 
шшо је шешко йосшиnи, шшо је неgосшижно, неосшварљиво 
(алузија на басну о лисици и 'iрожђу које није .мо'iла gохваши
ши). морско грожђе ЗООЛ. сийина јаја залейљена на .морско.м би
љу и коралu.ма. пасје - бот. биљка Lonicera xylosteum. кад на вр
би роди грожђе в. uog врба. наћи се у небраном грожђу наnи се у 
нез'iоgној сишуацији, у неЙрилици. 

гроздак, гроска м ge.м. и хиЙ. og 'iрозg. 

гроздан, грозна, -о (гроздан, -зна, -о) 1. који обилује 'ipo
жђе.м, 'iрозgовu.ма: грозни виногради. 2. нар. пеен. круйан као зр
но 'iрожђа: грозне сузе. 

гроздан, -а, -о 1. в. 'iрОзgан. 2. који је као 'iрозg, сличан 'ipo
зgу: - бехар. 

гроздаст и гроздаст, -а, -о који u.мa облик 'iрозgа, сличан 
'iрозgу: - цваст, гроздасти цветови. 

гроздасто и гроздасто ПРИЛ. у облику 'iрозgа, као ЗР1Ю у 'ipo
зgу: - се окупити. 

гроздача ж бот. врсша .морских ал'iи Sargassum, S. baccife-
rum, које се у великој .маси скуйЈЬају у Cap'iacoeoM .мору. 

гроздимице прил. в. 'iрозgасШо. 

гроздина ж ayi.м. и Йеј. og 'iрозg. 

гроздић, -а и гроздић, -ића м ge.м. и хиЙ. og 'iрозg. 

гроздов, -а, -о који upuuaga 'iрозgу, који се OgHOCU на 'iрозg: 
гроздове бобице. • - савијач (смотавац) зоол. врсша .мало'i шшеш
HO'i лейшира Polschrosis botrana (Sparganothis pilleriana). 

гроздовача ж ракија og 'iрожђа, ко.мовица, лозовача. 

гроздовит, -а, -о в. 'iрозgан (1). 

гроздолик, -а, -о који је у облику 'iрозgа, 'iрозgасш: - цвет, 
гроздолике науmнице. 

грозити, грозИм и грозити, -Им неевр. [гл. им. грожёње и гро
жёње е] (некоме, нечему) арх. у'iрожаваши (HeKo'ia, нешшо), upeg
сшављаши ойасносш; йрешиши (нЙр. о 'iлаgи, ойасносШи) . •  ,.., се 
1. осеnаши l,розу (og нече'iа), з'iражаваши се, ужасаваши се: - се 
од нечијих речи, - се на неку помисао. 2. рег. йрешиши неко.ме 
(казно.м, освеШо.м). 

грозница ж 1. мед. а. йовишена шелесна Ше.мЙераШура йра
пена gрхШавицо.м, језо.м, као сu.мЙШо.м разних болесши, febris; 
gРХШавица,.језа уойшше: имати грозницу, добити грозницу. б. 
акушно зайаљење коже у eugy йлика, које се јавља најчешnе на 
усна.ма, herpes. 2. фиг. а. йрешерана узне.миреносШ, узбуђење, 
найешосш, нервоза; велика ужурбаносш: предиспитна -, прет
празничка - . б. велика жуgња, жеђ за сШицање.м нече'i: - зара
ђивања. • бабиња (породиљска) - мед. сейшично обољење febris 
puerperalis, која насшаје у бабиња.ма. жута - ме):!; врсша .малари
је febris flava, йроузрокована вирусо.м који йреноси ко.марац Ste
gonya fasciata. златна - велика жеља и найор ga се нађе злашна 
pyga. малтска (малтеmка) - мед. заразно инфекшивно обољење fe
bris melitensis йроузроковано клица.ма poga Bruccella. папата
чијева - мед. крашкошрајно обољење febris pappatacci, йраnено 
високо.м Ше.мЙераШуро.м, које йреноси инсекш Phlebotomus рар
patacci. повратна - мед. инфекшивно обољење fеЬris recurrens, 
које изазива Spirochaeta Obermeieri. путна - узбуђење upeg ЙуШ. 
тролетна - (обично у нар. песмама) 'iрозница која gy'io шраје и 
чесшо се враnа; .маларија. тропска - мед. врсша .маларије изазва
на убоgо.м jegHe врсше ко.марца. mпанска (mпањолска) - мед. вр
сша 'ipuua који се јавио у eugy шешке euugeMuje краје.м Прво'i 
свешско'i раШа. 

грозничав, -а, -о 1. који u.мa 'iрозницу, који је у 'iрозници: -
човек, - болесник 2. а. йроузрокован 'iрозницо.м; йраnен 'iрозни
цо.м: - напад, - језа; - болест. б. који изазива, йроузрокује 'iрозни
цу, заражен клица.ма 'iрознице: - бара. в. у ко.ме влаgа 'iрозница, 
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маларија: � крај, � место. 3 .  фш. а .  који ogaje ирешерану узнеми
реносш, узбуђеносш; врло јак, ирешеран: � стање, � очекивање, 
� жудња, � немир. б. који иоказује велику ужурбаносш, несшр
u.љивосШ: � настајање. 

грозничавац, -авца м онај који је iрозничав, болесник који 
има iрозницу. 

грозничаво прил. као у iрозници; узнемирено, узбуђено; 
ужурбано: � дрхтати, � грабити, � радити. 

грозничавбст, -ости 'ж iрозничаво сшање; узнемиреносш, 
нервоза; ужурбаносш, несшриљивосШ. 

грозничина ж ayi.м. и иеј. og iрозница. 

грозничкй, -а, -о в. iрознични. 

грозничнй, -а, -О,који се OgHOCU на iрозницу, који иошиче og 
iрознице: � ватра, � бунцање, � жар. 

грозно и грозно прил. 1. на iрозан начин, сшрашно, ужасно, 
језовишо: � се смејати, � изгледати, � бити (некоме), � се про
вести. 2. разг. ирешерано, MHOio (о нечем неиовољном): � глуп, � 

скупо, � настрадати, � пуцати. 

грознбст, -ости ж в. iрозоШа. 

грозовит, -а, -о који је иун iрозе, ужаса, iрозан, ужасан, је
зовиш, сшрашан: � смрт, � призор. 

грозовито прил. iрозно, ужасно, сшрашно: � јаукати. 

грозовитбст, -ости ж особина oHoia који је iрозовиш, oHoia 
шшо је iрозовишо, сшрахоша, ужас. 

грозомора ж сшање iрозе; iрозоша, ужас. 

грозомбран и ГРОЗ0мбран, -рна, -о 1. који мори, мучи ipo
зом, иун iрозоморе, iрозан, ужасан, сшрашан: � страх, � смрт. 2. 
врло велики, oipoMaH; сшраховишо јак; ужасан, сшрашан: � бр
зина, � ударац. 

грозомбрно и ГРОЗ0мбрно прил. на iрозоморан начин, сшра
шно, ужасно, сшраховишо јако: � викати, � урлати, � завијати. 

ГРОЗ0морнбст, -ости ж особина oHoia шшо је iрозоморно. 

грозота ж 1. особина oHoia шшо је iрозно, ужас, сшрахоша: 
ратне грозоте. 2. осеnање iрозе, сшраха: слушати нешто са гро
зотом. 

грокнути, грокнем свр. ирема iрокШаШи. 

грокбт, -ота м оном. 1. iлас свиње, iрокшање, рокШање. 2. 
iракШање. 3. iрохош, кикоШање. 

гроктав, -а, -о 1. који iPOKne (о свињи). 2. сличан iрокшању, 
iласан и ucapeKugaH, iрохошан (о смеху). 

гроктаво прил. слично iрокшању, ipOKnYnU; iрохошом: � ре
ћи, � се смејати. 

гроктати, грокћем несвр. непрел. оном. 1. исиушшаши iласове 
"ipo", "iPOK", рокшаши (о свињи). 2. а. смејаши се iласно и исире
KugaHo, кикошаши се, iрохоШаШи. б. iласно, ucapeKugaHo и ше
шко gисаши, соишаши; хркаШи. 3. учесшано иуцаши, iруваши (о 
вашреном оружју). 4. в .  iракШаШи. 

гром и гром, грома м (мн. громови) 1. а. наiло иражњење 
елекшричноi набоја између облака или између облака и земље 
ираnено блеском (муњом) и снажним шреском, ираском (iрмља
вином); шресак, ирасак који насшаје услеg шоiа, iрмљавина: 
прасак грома, удар грома. б. фиr. јак ирасак, шресак, иуцањ: � 

топова. 2. фиг. неочекивано, сензационално, обично неиријашно 
uзненађење. - Та вест је била гром за њих. 3. (у атрибутској слу
жби) а. силан, моnа/'{,; изврсшан: � јунак, � девојка. б. јак, же
сшок: � ракија (Ракија је гром). • - и пакао! сто му громова! исов
ка у љуШњи. - те убио (спалио) нар. у клешви: gаБОigа умро. као -
1) јак, жесшок (о ииnу). 2) cuiypaH, иоузgан (нир. о обеnању, 
Шврgњи). као - из ведра неба сасвим неочекивано, изненаgа, из
небуха (обично о iласу, весШи). као громом оmинут (ударен, пора
жен и сл.) иренеражен, забезекнуш, заиањен (og чуgа, сШраха). 
неће - у коприве ир. не иреши оиасносш ономе ко не вреgи, ко је 
безначајан, 

. громада (громада) ж 1. а. ilланински масив који шшрчи у 
рељефу; маi.маШска маса, сшена великих gимензија и неиравил-

нот, облика: � Козјака. б. велики KOMag сшене, камена, велики 
камени блок. 2. а. оно шшо има велику масу, oipoMHe gимензи
је, ipgocuja; iомила, хриа: � од куће, � од човека, � од десет спра
това, � меса. б. велики број, велика скуиина, мношшво: � списа, 
� облака. 

громадан, -дна, -о 1. а. који се OgHOCU на ipoMagy, који има 
изiлеg ipoMage, масиван: � стена, � планина, громадни масив. 
б. који је из jegHoi KOMaga: � камен. 2. који има велику масу, ко
ји је великих gимензија, oipoMaH, круиан, 'iломазан; кршан, сна
жан: � зграда, � ормар, � комад, � човек, � девојка. 

громадаст, -а, -о који је сличан ipoMagu, масиван; круиан: � 

шума, � девојка. 

громадно прил. у облику ipoMage, као ipoMaga; у iомили: � 

се дизати, � се скупити. 

громаднбст и громаднбст, -ости ж особина oHoia шшо је ipo
MagHo, масивносШ. 

громак и громак, -мка, -о 1. а. који снажно ogjeKyje, који се 
иролама, разлеже, веома iласан, бучан: � глас, � вика, � ларма, 
� свађа. б. који ogaje шакве звуке, iласове: ГРОМRи бубањ, ГРОМRи 
топови. в. који се врши, исиољава са MHOio буке и ларме, бучан: 
� свечаност, � славље. 2. а. иун ошшрих речи, ошшар, жесшок, 
кашеiоричан: � осуда, � критика. б. бомбасшичан, звучан: � 

фраза, � изјава. 3. фиг. јак, жесшок: � пиће. 

громби, -ија м енгл. а. врсша gебелоi шешкоi шшофа og Koia 
се шију зимски каиуши; каиуш og шоiа шШофа. б. (у полусло
женицама, у атриб. служби, непром.) који је og шакве шканине: 
� штоф, � капут. 

громко прил. iромким iласом, звуком, веома iласно: � викну
ти, � одјекнути, � запевати. 

громкбст, -ости ж особина oHoia шшо је iPOMKO, силина (iла
са, звука). 

громобитан, -тна, -о који је изложен уgарима iромова, који 
бију, шуку iромови: � стена, � планина. 

громобран м наирава за зашшишу зiраgа, елекшричних во
gова и иосшројења og ygapa ipoMa, која се сасшоји og шиљаше 
мешалне шиике и уземљивача за сировођење муње у земљу. 

громобранскй, -а, -о који се OgHoCU на iромобран: � шиљак 

громбван и громбван, -вна, -о 1. који ogjeKyje као iPOM; си
ловиш, снажан као iPOM: � пуцањ, � глас, � удар. 2. (одр.) а. ко-
ји се OgHOCU на iPOM, који иошиче og ipoMa: � непогода, � тресак, 
� муња. б. који баца, иушша iромове, који уиравља iромовима: 
� Зевс, � св. Илија. 

громовит, -а, -о 1. који ogjeKyje као iPOM, веома јак, ipoMaK 
(о iласу, звуку): � глас, � тресак, � прасак, � поклик, � реч. 2. а. 
који iовори iPOMKO, вашрено: � говорник. б. иун ошшрих речи, 
израза, ошшар, кашеiоричан: � осуда, � критика, � изјава. в. 
ирешерано наiлашен, бучан, iромоiласан, бомбасшичан: громо
вити национализам. г. који осшавља снажан ушисак, изванре
gaH, силан: � храброст. 

громовито прил. iромовишим iласом, iласно иоиуш ipoMa, 
iPOMKO: � викнути, � рикати, � пуцати. 

громовитбст, -ости ж особина oHoia који је iромовиш, oHoia 
шшо је iромовиШо. 

громбвнйк м 1. мит. онај који, ио HapogHoM веровању, уира
вља и ygapa iромовима: � св. Илија, � Зевс. 2. фш. силник, моn
ник, власшоgржац; Ширанин. 

громбвница ж песн. (у атрибутској служби, уз именице стре
ла, муња) која убија као ipOM. 

. громбвничкй, -а, -о који се OgHOCU на iромовнике, који је као 
у iромовника: � глас. 

громбвнички прил. као iромовници, иоиуш iромовника: � 

повикати. 

громбвно прил. на iромован начин, као iPOM, веома iPOMKO: 
� клицати. 

громовбд и громовод, -ода м в. iромобран. 

громовскй, -а, -О који је сличан ipOMY, који је као iPOM, ipo
мовиш: � глас, � пуцањ. 
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громовски прил. слично ipoMY, као ipoM, iро.мовиШо: � вика
ти, � пуцати. 

громогласан, -сна, -о 1. вео.ма iласан, звучан као ipoM, ipo
.мак, iро.мовиШ: � крик, � пуцањ, � одобравање. 2. иун бо.мба
сшичних, круиних речи, израза, звучан, бо.мбасШичан: � фраза. 

громогласно прил. вео.ма iласно, iро.мким, iро.мовиШим iла
со.м: � рећи, � узвикнути, � одјекнути. 

громогласност, -ости ж особина oHoia који је iро.моiласан, 
oHoia шшо је iро.моiласно, iро.мкосШ. 

громоносан, -сна, -о ков. а. мит. који носи iро.мове, иун ipoMO
ва, iро.мовни: громоносни Перун, громоносна кола. б. иун елек
шрицишеша из KOia насшају iро.мови (о облацима). 

громоносац, -сца м ков. облак који gOHOCU iро.мове. 

громопуцателан, -лна, -о ир. ipoMaK, iро.моiласан; иреиун 
звучних речи, бо.мбасШичан: � наслов, � критика, � фраза. 

громопуцателно прил. ир. а. оgвеh iласно, ipOMKO; бо.мба
сшично: � одговорити. б. силно, јако: � се заљубити. 

громопуцатељ- в. iро.моиуцаШел-. 

громор, -ора м оном. хука, бука; шушњава, iр.мЈЬавина: � во
допада, � топа, � млина. 

громоран, -рна, -о 1. ipoMaK, iро.моiласан, бучан: � глас, � 
смех, � песма. 2. врло велик, oipoMaH, iоросшасан: � стена. 

громорити, -йм несвр. непрел. [гл. им. громорёње с] 1. ироиз
воgиши ipoMop, хучаши, бучаши, шушњаши, iр.меШи. 2. фиг. io
вориши ошшро, викаши, iр.меШи. 

громорно прил. iро.моiласно, ipOMKO, бучно: � звонити, � ри-
кати. 

громот м в. ipoMOp. 

громотан, -тна, -о в. ipoMopaH. 

громотати, громоћём несвр. непрел. в. iро.мориШи. 

громотно прил. в. ipOMOpHO. 

громуљица ж (вар. грумуљица) 1. а. лоишица неке зiруgва
не .масе, iруgвица, iру.менчиh: � брашна. б . .мали заgеБЈЬали зр
насши израШй1ај на шкиву, квржица, брagавичица: громуљ:и:це на 
јетри, громуљице на језику. 2. ларва, јаје ианtllJЬичаре, бобица. 

громуљичав и громуљичаст, -а, -о (вар. грумуљичав и гру
муљичаст) 1. иун iро.мУЈЬица; зрнасш: � брашно, � мед. 2. в. бо
бичав: � месо. 

гроник, -ика м gоњи geo враша Kog свиње и iовечеша; .месо и 
сланина са шоiа gела. 

грбница ж бот. pog зеЈЬасших биЈЬака Lepidium из ф. Brassi
сасеае. 

гроња ж а. iранчица са више цвешова или илоgова у облику 
iрозgа, киша: � трешања, � шљива, � лешни:ка. б. бот. iрозgасша 
цвасй1, цваш са цвешовима у исшој висини, а са различиШо.м gy
жино.м иеШеЈЬки. 

гроњаст, -а, -о који је као iроња, сличан iроњи, iрозgасШ. 

гроњасто прил. у облику iроње, као iроња, iрозgасШо. 

гроњетина ж ayi.м. og iроња. 

гроњица ж ge.м. og iроња. 

грб-план м (лок -плану) филм. оно шшо је cHu.м.тьeHo, шшо се 
снима из HeaocpegHe близине, снимак изблиза, увеличан gешаљ 
неке сцене: снимати сцену у гро-плану. 

гропчић, -а и гропчић, -ића м ge.м. og iроб. 

гросист(а), -ё м (ми. -сти) фр. шрiовац на велико, велеШрiовац. 

гросистички, -а, -о који се OgHOCU на iросисше, великошрiо-
вачки: � трговина, � пијаца, � цена. 

гросистички прил. на велико: трговати �. 

гросисткиња ж шрiовкиња на велико; жена шрiовца на ве
лико. 

гротеска ж (дат. -ки и -сци; ген. ми. -кй) итал. 1. ириказивање 
JЬygu, живошиња или иреg.меШа у књижевносши и у.меШНОСШи 

у HeapupogHOM, изобличено.м и ко.мично.м облику; у.меШничко 
(обично књижевно) gело шаквоi каракшера: позоришна �, поли
тичка �, � обичаја и прилика. 2. фаншасшични украси живо
шињских, биЈЬних и gpyiux облика. 3. чуgан, ирешерано ко.мичан 
иризор или сишуација: егзалтиран до гротеске, прећи у гроте
ску. 4. ко.мична, iрошескна фиiура: претворити се у гротеску. 

гротескан, -скна, -о који се OgHOCU на iрошеску, који има обе
лежја iрошеске, iрубо ко.мичан, карикиран: на � начин, � пре
теривање, гротескни покрети, � фигура. 

гротескно прил. на iрошескан начин, као у iрошески, изобли
чено, HeapupogHo, ирешерано ко.мично: � изобличен, деловати 
�, изгледати �. 

гротескност, -ости ж особина oHoia шшо је iроШескно. 

гротласт, -а, -о који је као iроШло: � брдо. 

гротлен, -а, -о који се OgHOCU на iроШло. • гротлени гас (плин) 
нискокалорични iориви iac који се gобија ири ироизвоgњи iво
жђа у високој иећи. 

гротло с (ген. мн. гротла) 1. а. ошвор вулкана, краШер. б. ве
ћи ошвор који зјаии, жgрело, iрло; усша: � пећине, � рудника, 
� јаме, � топа. в. ошвор на иалуби броgа за укрцавање и искрца
вање ШереШа. 2. в. iрлиh (1): � ћупа. 3. кланац, шеснац, жgрело; 
безgан, ионор. 

гроф, грофа м нем. (ми. грофови) а. иле.миhка шишула у фе
уgално.м gрушшву (ио paHiy изнаg барона), коју су носили ири
иаgници највишеi иле.мсШва. б. фиг. ой1.мен fOCaogUH; ир. focaogu
чиh. • живети као - живеши у блаiосшању, уживаШи. 

грофић, -а и грофић, -ића м .млаgи fроф; fрофов син. 

грофица ж iрофова жена или кћи. 

грофичица ж ge.м. и хии. og iрофица; iрофова кћи. 

грофовија (грофовина) ж iрофовски aoceg; обласш којо.м 
уиравЈЬа iроф. 

грофовски, -а, -о који се OgHOCU на fрофове, који apuaaga ipo
фовима, својсшвен iрофовима: � посед, � имање, � живот. 

грофовски прил. као iроф, својсшвено iрофови.ма; боiашо: 
живети �, плаћати �. 

грофовство С 1. iрофовска шишула, iрофовска часш: добити 
�. 2. в. iрофовија. 

грохнути, грохнём свр. непрел. 1. а. изне.моhи, клонуши 
(обично og сшаросши), оронуШи. б. иосшаши шрошан, склон иа
gy, овешшаши (нир. о кући). 2. а. срушиши се, сурваши се, иасши, 
шреснуши на ШлО. б. разбиши се уз ирасак, расирснуши се, ир
снуши у KoMage. в. крцнуши, зазвечаши (о косШима). г. iрунуши, 
иући. 3. а. наfло иошеhи, линуши, уgариши (о сузама, киши и сл.). 
б. наiло, iрохоШо.м се засмејаши, уgариши, ирснуши у смех. 

грохот и грохот м 1. fласан, бучан, ipoMaK смех, кикош: удари
ти y �, смејати се грохотом. 2. а. шушњава, луиа, шресак, ирасак; 
звекей1, звецкање: � грмљавине, � пушака; � шљунка, � бисера. 

грохотав, -а, -о в. iрохоШан. 

грохотан, -тна, -о оgвеh iласан, бучан, ipoMaK (обично о с.ме
ху): ударити у � смех. 

грохотати, грохоћём несвр. непрел. 1. с.мејаШи се iрохоШо.м, 
из свеi iласа, ipOMKO. 2. а. звечаши, звецкаши, кврцкаши; луика
раши, шанgркаши, шкрииаши (о косшима, шочковима кола и 
gp.). б. шушњаши, шрешшаши; брујаши, хучаши (о ваШрено.м 
оружју, iр.мљавини, колима, валовима иШg.). • - се в. iрохоша
ши (1). 

грохотно ПРИЛ. iрохоШо.м, ipoxohyhu, ipOMKO: � се смејати. 

грохотнути (се), грохотнём (се) свр. ире.ма iрохошаши (се). 

гiюце и гроце с песн. geM. и хии. оg iрло. 

грош, гроша м нем. (инстр. грошем; ми. грошеви, ген. грошёва, 
уз бројеве и количинске ПРИЛ. најчешће гроша) 1. а. ковани но
вац различише вреgносши у разним зе.мљама (у Србији go 1918. 
iog. никлени новац og 20 иара; у Хрвашској 1 О филера; сребрни 
новац који се ковао иочев og среgњеf века у Француској, Мађар
ској, Ишалији, Чешкој, Турској; gaHac новчана јеgиница у 
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Аусшрији (сшоши geo шuлинЈ,а) и Пољс-кој (сшоши geo ЗЛОШа). б. 
сUшан новац уоишше, новчиh, иара. - Остао сам без иједног гро
ша. 2 . .мрља, ue"ia, шара (обли-ка и величине "iроша (1)): црвени 
грошеви на mщy. • чаршијски - ист. шурс-ки "iрош (у вреgносши 
og 1 О иара) -који је био у оишицају у Србији за влаgе -кнеза Ми
лоша. за свој - за свој рачун; за своје лично зagовољсШво. не 
да(ва)ти ни гроша за нешто нимало не цениши, не иошШоваШи. 
ни гроша (ни пола гроша) нишша (не вреgи, не би gao, нема). то ни
је чист (прави) - шо нису чисши иослови, није сшвар, иосао -као 
шшо Шреба. три за - mатр. gegep а-ко смеш! уилашио си се, бојиш се. 

грошаст, -а, -о -који има шаре, .мрље величине и обли-ка "ipo
ша: - коњ, - образ, - кожа. 

гроmић, -а и гроmић, -ића м 1. geM. и хии. og "iрош. 2. си-
шан -кован новац уоишше, иара. 

гроmићак, -ћка м geм. и хии. og "iрош. 

гроmчић, -а и гроmчић, -ића м geM. и хии. og "iрош. 
гртати, грћем несвр. прел. а. с-куиљаши на "iо.мuлу не-ку сиш-

-ку, зрнасшу .маШерију, з"iршаши; на"iршаши: - песак, - снег, -
земљу. б. фиг. сшицаши, зарађиваши у вели-ки.м -количинама, 
"iо.мuлаШи: - новац, - материјална добра. 

гру оном. (често поновљено) узви-к за иоgражавање "iрувања, 
иуцања (вашреНО"i оружја), уgарања у нешшо, луињаве и сл. 

груб, груба, -о (комп. грубљй) 1 .  а. (о материјалима, одн. 
предметима од тих материјала) храиав, ошшар; неgовољно обра
ђен, невешшо израђен: - штоф, - сукно, - хаљина, - столњак, 
- кожа, - хартија, - даска. б. неgошеран, несавршен (о начину 
израgе): - обрада, - израда. в. -који се налази у сво.м upupOgHOM, 
неирерађено.м сшању, сиров: - камен, - сировина. г. -којије -круи
није зрнасше сшру-кшуре, -круино .млевен, неисишњен, ошшар: -
песак, - брашно. д. -круш, Hecaвиiйљив, ошшар: - вуна, - брада, 
- чекиња, - четка. ђ. -који је без финоhе, без нежносши, -који ge
лује ошшро, сшро"iо (о лицу и цршама лица). е. храиав, gубо-к (о 
iласу, зву-ку). 2. а. иросш, неошесан, неуiлађен, не-кулшуран, ири
.миШиван: - човек. б. суров, свиреи, немuлосрgан, брушалан: -
отац, - сила. в. -који gелује немuлосрgно, сурово: грубе прилике 
живота, - неправда, - дискриминација, - уплитање у туђе 
ствари. г. иросшач-ки, неирисшојан, увреgљив (о речима и сл.): -
псовка, - шала, - увреда. д. суров; ружан, оиор: - стварност, - сан. 
3. -који изис-кује MHO"iO физич-ко"i наиора, оgвеh шежа-к, наиоран 
(о иослу, pagy). 4. израђен, изложен у iлавним цршама, у-краш-ко 
изложен, ириближан, овлашан, су.маран, неиошиуно разрађен: 
- скица, груби план, - процена, у грубим цртама (потезима). 3. 
а. -круиан, ирешеран, ла-ко уочљив, очиiлеgан: - грешка. б. ше
жа-к, неgоиусшив: - прекршај, - повреда закона (дужности). 

грубети јек. грубјети, -бйм несвр. непрел. иосшајаши "iруб, "iy
биши финоhу, осеiйљивосш, нежносш, леиошу (нир. о лицу, чули
.ма, OgH. чове-ку). 

грубијан, -ана м "iруб, неошесан чове-к, иросша-к; суров чове-к, 
gивља-к. 

грубијанка ж "iруба, неошесана, иросша женс-ка особа, иро
сша-куша; сурова жена, gивља-куша. 

грубијански, -а, -о -који се OgHOCU на "iрубијане, својсшвен "ipy
бијани.ма: - поступак ' 

грубијански прил. на "iрубијанс-ки начин, "iрубо, иросшач-ки, 
gивљач-ки: - поступити. 

грубијанство с особина oHo"ia -који је "iрубијан, "iрубосш, суро
восш, неошесаносш, "iрубијанс-ки иосшуиа-к, "iрубијанс-ко иосшу
иање. 

грубијанштина ж в. "iрубијансШво. 

грубити, грубйм несвр. чиниш и "iрубим, ружни.м, на"iрђива
ши: - лице. 

грубјети в. "iрубеШи. 

грубо прил. на "iруб начин 1.  сурово, иросшач-ки, gивљачки: -
поступати, - одговорити. ,2. неиажљиво: - руковати, - управља
ти (мamином). 3. Hego шерано , неgовољно обрађено: - отесано др
во, - оклесан камен, - омалтерисано, - израђен. 4. у "iрубим цр
шама, ириближно, оширuли-ке: - проценити, - израчунати, -
скицирати. 5. неgойусшиво MHo"iO: - кршити закон, - повреди
ти дужност, - грешити. 

груболик, -а, -о -који има "iрубо лице, "iруб ли-к. 

груббст, -ости ж а. особина oHo"ia -који је "iруб, oHo"ia шшо је 
"iрубо, неошесаносш, иросшоша, суровосШ. б. "iруб иосшуиа-к; "ipy
ба реч. 

грубоћа ж в. "iрубосШ. 

грувалица ж (м) в.  бубалица. 

грувати, грУвам несвр. непрел. (прел.) 1. а. ја-ко, "iро.м-ко иуца
ши, ирашшаши (о шоиу, бо.мби, "ipoMY и gp.). б. ја-ко се чуши, раз
ле"iаши се, оgзвањаши, шрешшаши (о .музици, звон има и сл.). 2. 
а. уgараши, луиаши ша-ко ga оgје-кује: - у леђа, - у капију. б. gy
ваши вели-ко.м cHa"ioM, с вели-ким налешима, уgарима, шибаши 
(о вешру, -кошави). 3. прел. ђач. учиши наиамеш, .механич-ки, бу
баши: - лекције . •  - се уgараши се, шуhи се (обично у "ipygu ја
gи-кујуhи збо"i своје несреЛе). 

груда ж 1. в. "iруgва (1): - снега. 2. а. в. pogHa "ipyga. б. (обич
но са допуном: земље) Шло, земљишше, ШериШорија. • родна 
(рођена) - pOgHU -крај, завичај, gо.мовина. 

грудав, -а, -о -који је иун "ipyga, "iру.мења, џо.мбасш: - земља, 
- орање. 

грудавбст, -ости ж особина oHo"ia шшо је "iруgаво. 

грудаст, -а, -о в.  "iруgвасШ. 

грудасто прил. у обли-ку "iруgви, "iруgвица: изгледати -. 

грудат, -а, -о -који има вели-ке, развијене "ipygu, ирсаш: - жена. 

грудати (се), -ам (се) несвр. в. "iруgваши (се). 

грудатбст, -ости ж особина oHo"ia -који је "iруgаш, ирсаШосШ. 

грудва ж (ген. мн. грудвй (грудава» а. оgваљен -ко.маg не-ке 
чврсше .маШерије (земље, -камена и gp.) неиравUЛНО"i обли-ка, "ipy
.ме н: - земље, - руде. б. лоишасшо обли-ковани -ко.маg не-ке .ме-кше 
.маШерије (cHe"ia, сира и gp.): - снега, - сира. в. "iро.муљица, "ipy
gвица (у не-кој жиш-кој .маШерији) . 

грудвав, -а, -о иун "iруgава, џо.мбасш, "iруgав. 

грудваст, -а, -о -који је у обли-ку "iруgве, лоишасш, заобљен: -
корен; грудвасте дојке. 

грудвати се, -ам се несвр. 1. уз. повр. "iађаши jegaH gpy"io"i "ipy
gвама cHe"ia. 2. а. ирешвараши се у "iруgве; gробиши се у "iруgве 
(нир. о земљи). б. з"iрушаваши се, "iрушаши се (нир. а .мле-ку). 

грудветина ж ay"i.м. og "iруgва. 

грудвица ж geM. og "iруgва. 

грудвичав, -а, -о 1. иун "iруgвица: - орање. 2. -који је у обли
-ку "iруgвице, "iо.моља: - корен. 

грудетина ж ay"i.м. og "ipyga . 

груди, грудй ж ми. 1. а. иреgњи geo човечије"i и живошињс-ко"i 
шруиа og враша go шрбуха: голе -. б. унушрашњи op"iaHU у Шо.ме 
gелу шела: прободи у грудима, болови у грудима. в. фиг. унушра
шњосш, gубина: у грудима земље. г. фиг. унушрашњи, емоцио
нални чове-ков свеш, gуша, срце: човек широких груди, патња у 
грудима, вапај из груди. 2. gој-ке у жене; Hegpa: обле -, бујне -, 
опуштене -. 3. виша ребра, gоњи .ме-кани "ipygHU geo за-клано"i "io
вечеша ириире.мљен за јело: јунеће -, пуњене -. 4. иреgњи geo 
-кошуље, хаљине -који ио-крива "ipygu (1а), иреgњица: штиркане 
-. • кокошије (пилеће) - мед. gефор.мисани "ipygHU -кош -коg gеше-
ша (услеg рахишиса), pectus carinatum. голим грудима Gуришати, 
наваљивати и сл.) ненаоружан, слабо наоружан (uзла"iаши се оиа
сносШи). из (дна, дубине) груди из све"i срца, ис-крено. бусати се 
(грувати се, бити се и сл.) у - раз.меШаШи се својим заслу"iама, ју
нашШво.м и сл. љему пуне - -каже се -каg је не-ко весео, расиоло-

' жен. пасти (некоме) на - иасши не-ко.м у за"iрљај. привити (пригр
лити и сл.) на - 1) за"iрлиШи. 2) срgачно, иријашељс-ки ирихваши
ши. срце да му искочи из груди -каже се -каg је не-ко ја-ко узбуђен. 
човек широких груди широ-ко"iруg чове-к, чове-к -који има .мно"iо раз
у.мевања за gpy"ie; илемениш чове-к. човек уских груди ус-ко"iруg чо
ве-к, -који нема разу.мевања за gpy"ie. 

грудица ж geм. og "ipyga. 

грудичав, -ај -о иун "iруgица. 

грудичавост, -ости ж особuна oHo"ia шшо је "iруgичаво. 
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грудни, -а, -о 1. који се OgHOCU на rpygu, који apuaaga rpygu
.ма: � кост, � кош, � дупља. 2. који се OgHocu на йлуnа, йлуnни: 
� болест, � жлезда. 3. који gолази из rpygu, који је HUCKOr peru
сшра, gубок (о 'iласу). 

грудник м в. rруgњак. 

грудница и грудница ж анат. в. rруgњача. 

грудњак, -а и грудњак, -ака м 1. йрслук без рукава йосша
вљен крзно.м или вуно.м. 2. а. geo женскоr gоњеr веша који йри
gржава, сшеже rpygu, Йрслуче. б. сшезник за ipygHU кош. 3. geo 
ама, каиш йосшављен крзно.м који се сшавља коњу йреко rpygu, 
наЙршњак2• 

грудњача ж анат. rpygHa косш, йреgња косш у rpygu.мa за ко
ју су везана ребра, sternum. 

грудњачић м ge.м. og iруgњак. 

грудоболан и грудоболан, -лна, -о који болује og iруgобоље, 
Шуберкулозан. 

грудоболник и грудоболник м онај који болује og iруgобо
ље, шуберкулозни (йлуnни) болесник. 

грудобоља ж мед. нар. ipygHa, йлуnна болесш, йлуnна шубер
кулоза. 

грудобран м а. вој. насий, беgе.м, зиg или неки gpyiu заклон 
og нейријашељске ваШре. б. оgбрамбена Шврђава. 

грудобрански, -а, -о који се OgHoCU на iруgобран: � земља. 

грумён, -ена м (ми. грумени и грУменови; зб. им. грУмёње с) 
KoMag (обично .мањи) неке .маШерије, rруgва: � земље, � соли, � 
шећера. 

груменак, -нка м ge.м. и хиЙ. og ipYMeH. 

груменаст, -а, -о в. rруgвасШ. 

груменчић, -а и грумИ-Чак (грумечак), -чка м ge.м. og rpYMeH. 

грумуљица ж в. iро.муљица. 

грумуљичав и грумуљичаст, -а, -о в. iро.муљичав. 

грунд м нем. основна боја, основни Йре.маз йреко Kojer се на
носе gpyie боје. 

грунт м нар. или рег. нем. 1. зе.мља која apuaaga jegHoM вла
снику, зе.мљишни aoceg. 2. в. rpYHg. 

грунтовни, -а, -о нар. или рег. који се OgHocu на rрунш (1), зе
.мљишни, кашасшарски: грунтовне књиге; � уред. 

грунтовница ж арх. 1. зе.мљишна књиiа у којој су уйисани 
йоgаци о неUокреШно.м u.мaњy, њеiово.м власнику, gуrовu.ма и gp. 
2. ypeg у ко.ме се воgе зе.мљишне књиiе. 

грунтовничар м арх. службеник који воgи зе.мљишне књиrе, 
iрунШовнице. 

грунтовнички, -а, -о арх. који се OgHOCU на rрунШовницу. 

грунтовно прил. йуше.м rруншовнице, зе.мљишне књиiе, у зе
.мљишнu.м књиiама: � завести, � уписати. 

грунути, -нём свр. непрел. (прел.) 1. а. снажно, rpOMKO йуnи (о 
ваШрено.м оружју, ексйлозиву, ipOMY и сл.). б. снажно зазвони
ши, забрујаши; снажно засвираши, заШрешШаШи. 2. (у нешто, 
у некога, нешто, некога) снажно уgариши, луйиши нечu.м; шре
снуши (HeKu.м или нечu.м) о нешшо: � песницом у леђа, � у вра
та; � некога о зид. 3. йасши, срушиши се с Шреско.м, шреснуши: 
� о земљу. 4. а. йочеши на'iло йаgаши, йљуснуши, уgариши (о 
киши, ipagy и СЛ.); на'iло йошеnи (о сузама). б. избиши, ygapu
ши на'iло и снажно (о вешру, олуји). 5. а. uзненаgа gonu, бануши, 
хруйиши; јурнуши: � у собу. б. навалиши, наrрнуши (у велико.м 
броју): � са свих страна, � улицом. в. јурнуши у Haaag, найасши, 
насрнуши, јуришаши: � на непријатеља . •  � се уgариши се, лу
йиши се снажно (у Йрса). • - у смех (у плач) уgариши у с.мех 
(йлач), йочеши се јако с.мејаШи (йлакаШи). 

група и група ж (ген. ми. грУпа и грУпа) фр. 1. а. више лица, 
живошиња или Йреg.меШа окуйљених на jegHoM .месШу, скуй, ску
йина, rо.мила: � деце, � студената, � паса, � кућа, стајати у гру
пи. б. више лица које везује зајеgничко йолишичко, иgеолошко, 
научно, у.меШничко и gp. убеђење или зајеgнички gрушшвени, 

йрофесионални и СЛ. иншерес, OgH. исши циљ, заgашак и СЛ.: по
литичка �, партијска �, студијска �, � научни:ка, читалачка �, 
позоришна �. в. скуй CpOgHUX биnа или йреg.меша који чинејеg
ну целину: етничка �, народносне групе, педагошка � предме
та, посебна � минерала, � гуштера, сврстати у исту групу. 2. 
службенички йлашни разреg, сшейен на службеничкој лесшви
ци звања и ЙЛаШа. 3. а. хем. шешње йовезани аШо.ми у .молекулу 
који као целина суgелује у Xe.миjCKu.м реакцијама: алдехидна �, 
KeTOHCKa �. б. ЛИНГВ. gва или више йовезаних 'iласова: консонант
ска �, самогласничка �. в. мат. скуйина еле.менаШа с асоција
Шивно.м .међусобно.м везо.м, скуй: теорија група, комутативна �. 
• интересна - ipyaa iрађана који насшуйају са зајеgничкu.м ин
Шересо.м. крвне групе мед. ipyae у које су aogeљeHU љуgи Йре.ма 
наслеgнu.м својсШвu.ма своје крви: нулта KpBHa �, АБ KpBHa �. 

групација ж 1. пол. веnа gрушшвена или йолишичка rpyaa: 
� друштвених делатности, интересна �, странач:ка �. 2. сврсша
вање у ipyae, rруЙисање. 

групаm, -аша м пол. apuaagHUK уже йолишичке rpyae у jeg
ној сшранци, фракционаш. 

групашити, групашим несвр. непрел. [гл. им. групашёње с] 
сшвараши uоgвојену, ужу rpyay у jegHoj йолишичкој орrанuзаци
ји, сШранци. 

групаmки, -а, -о који се OgHOCU на iруйаше, фракционашки: 
� борба, � делатност. 

групаmки ПРИЛ. својсшвено rруЙашu.ма, с iруйашких йозици
ја: � деловати. 

грушi.mтво с iруйашка gелашносш, iруйашење, фракциона
шшво; йрийаgносш йоgвојеној, ужој ipyau у jegHoj ЙарШији. 

груписаност, -ости ж сшање OHOra шшо је ipyaucaHo, окуйље
носШ. 

груписати, -ишём (групИрати, грУпИрам) свр. и несвр. прел. 1. 
окуйиши, окуйљаши у ipyay, ipyae, уgружи(ва)ши: � више области. 
2. (йо)gелиши у ipyae, разврсша(ва)ши, расйореgиши, расйоре
ђиваши (у ipyae): � песме, � примере . •  � се сшвориши, сшвара
ши ipyay, уnи, улазиши у ipyay, уgружи(ва)ши се. 

групица и групица ж ge.м. og ipyaa. 

групичица и групичица ж geM. og rруЙица. 

групни, -а, -о који се OgHOCU на ipyay а. који apuaaga ipyau: 
групни интереси. б. који се извоgи у ipyau, зајеgнички: � превоз, 
� излет, � терапија, � путовање, � портрет . 

групно ПРИЛ. у rpyau, зајеgно: путовати �. 

групносвојински, -а, -о који се OgHOCU на iруйну својину: 
групносвојински односи. 

груповођа м ков. йреgвоgник, вођа rpyae. 

грухати (се), грУхам (се) несвр. в. rруваши (се). 

грухнути (се), -нём (се) свр. в. rрунуши (се). 

грушав, -а, -о који се iруша; йроrрушан . 

груmавина ж в. iрушевина. 

грушанак, -нка м зrрушана, усирена крв, уipушак. 

груmати се, -ам се несвр. 1. йрешвараши се у зiрушану .маШе-
рију, коаrулисаши се (о .млеку, крви). 2. йосшајаши apoceg, uро
iрушан (о коси, браgи). 

груmевина ж уiрушано .млеко og краве, овце или козе (йрвих 
gaHa йО gоношењу .млаgунчеШа на свеШ). 

гrщав, -а, -о 1. који iрца. 2. који је йраnен iрцање.м: � плач, 
грцаве речи. 

Гlщаво ПРИЛ. rрцајуnи, с rрцање.м: � сисати, � кашљати. 

Гlщај м насшуй iрцања, заrрцавања; йриiушени йлач, јецај. 

Гlщати и гiщати, -ам несвр. непрел. 1. а. ucapeKugaHo, шешко 
gисаши, rушиши се йри iушању, rовору, у йлачу и СЛ., йри че.му 
се чују йриrушени rрлени звуци (услеg физичке с.меШње, йрейреке 
или узбуђења): � у сузама, � од плача. б. фиг . .мучиШи се, йашиши 
се, злойашиши се: � под туђинском власти. 2. јецаши, риgаШи. 
• - у дуговима биши Йрезаgужен. 
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грцизам, -зма м лингв. 'iрчка реч, израз или консшрукција на
йравЈЬена йо 'iрчком узору и уйошреБЈЬена у неком gpy'iOM језику. 

грцизирати, -ИзИр3.м свр. и несвр. прел. намешнуши, намешаши 
некоме 'iрчкијезик, кулшуру или 'iрчку националносш, (у)чиниши 
Грком, Грцима. _ - се йошйасши, йошйаgаши aog 'iрчки ушицај, 
йримиши, йримаши 'iрчки језик, националносш и кулШуру. 

ГIЩНУТИ, -нём свр. 1. свр. йрема 'iрцаши (Ја и 2). 2. йойиши 
'iyiil.тьaj, 'iуцнуши, сркнуШи. 

грч, грча м (инстр. грчем (гi>чом); ми. грчеви) 1. а. невоЈЬНО на
'iло и болно сшезање мишиha, сЙазам. Ухватио га грч. б. (обично 
у мн.) јаки болови изазвани 'iрчењем мишиhа: грчеви у желуцу, 
порођајни грчеви. в. мед. назив за нека оБОЈЬења йраћена 'iрче
њем мишиhа: срчани -, грчеви код деце. 2. gрхшање мишиhа 
HeKo'i gела шела (обично у узбуђењу): - у углу уста. • у грчу без 
ойушшеносши; наЙре'iНуШо. 

грчати, -чйм несвр. йушшаши 'iлас каракшерисшичан за 'ip
лицу. 

Грче, -ета с (супл. ми. Грчићи м; зб. им. Грчад ж) geм. og Грк; 
млаg Грк. 

ГРЧЕШИТ, -а, -о 1. а. који је йройраћен 'iрчем, 'iрчевима: грче
вити болови. б. захваhен 'iрчем, 'iрчевима, који се 'iрчи; скврчен: 
грчевити прсти. 2. који као ga насшаје у 'iрчу, јак и ucapeKugaH: 
- плач, - смех, - кашаљ. 3. фиг. врло јак и найре'iнуш, 'iрозничав, 
очајнички: - журба, - напор, - жеља. 

ГРЧЕШИТО ПРИЛ. а. у 'iрчу, с 'iрчем; као у 'iрчевима: - трзати но
гом, - плакати. б. јако, с највећим найором, найре'iнушо; 'ipo
зничаво, очајнички: - се борити, - се бранити, - покушавати 
нешто. 

грчевитост, -ости ж 1. сшање oHo'ia шшо је у 'iрчу, 'iрчевима: 
- мишића. 2. йрешерана найре'iнушосш, 'iрозничавосШ. 

грчити, -им несвр. прел. [гл. им. грчёње с] снажно сшезаши, 
сшискаши; 'iрчевишо скуйЈЬаши (gелове шела): - шаку, - руке, -
лице. _ - се а. скуйЈЬаши се, сшезаши се збо'i 'iрча или као у 'ip
чевима (о шелу, gеловима шела); йревијаши се у 'iрчевима: - се 
од зиме, - се од болова. б. савијаши Ho'ie у лежеhем сшаву: - се 
у кревету. 

грчица ж бот. лековиша зеЈЬасша БUJbка Menyanthes trifoli
ata из ф. Gentianaceae, која расше на мочварним месШима. 

Грчка ж (дат. Грчкој) gржава на крајњем jy'iy Балканско'i йо
луосШрва. 

грчки, -а, -о 1. који се OgHOCU на Грке и Грчку: - језик, - фи
лозофија, - привреда. 2. йравославни, оршоgоксни (о вери). 

грчки ПРИЛ. на 'iрчки начин, као Грци, 'iрчким језиком: гово
рити -. 

гу оном. узвик за йоgражавање 'iрлених 'iласова разних йши
ца ('iолуба, 'iрлице, 'iycKe и gp.) и 'iукања мало'i gеШеШа. 

гуава ж ШП. бот. суйшройска воћка Psidium guajava из ф. 
мир ше, жушо'i окру'iласшо'i сочно'i ЙЛоgа. 

гуано м в. 'iвано. 

губа ж 1. а. мед. шешка хронична заразна кожна болесш иза
звана бацилом Mycobacterium leprae, йри којој се јавЈЬају чире
ви, чвориhи на кожи и йройаgање шкива, леЙра. б. фиг. 1) зло, 
йакосш, йоквареносш: човек пун губе. 2) пеј. лош, зао, йокварен 

. човек, 'iag, неваљалац. 2. а. бот. pog i.!bива Fomes, с шрајним gp
венасшим йлоgишшима, које обично йаразиширају на gрвеhу. 
б. врсша букове i.!bиве Polyporus (Fomes) fomentarius, og које се 
gобија шруg за кресање вашре; шруg за кресање ваШре. 

губав, -а, -о а. који је заражim 'iубом, болесшан og 'iубе, ле
Йрозан. б. фиг. 1) йокварен, зао; ЙакосШан. 2) који је у беgном 
сшању, jagaH, беgан. 

губавац, -авца м а. болесник оболео og 'iубе, леЙре. б. фиг. 'iаg, 
неваљалац; йакосник, злобник; лицемер. 

губавица ж 1. а. болесница оболела og 'iубе, леЙре. б. фиг. йа
косница, злобница.: лицемерка. 2. ЗООЛ. а. у МН.: йороgица жаба 
храйаве, браgавичасше коже Bufonidae, красшаче (у jg.: жаба из 
ше йороgице). б. назив за неке врсше 'iушшера мацаклина ('ieKoHa): 

1) 'iушшер Hemidactylus turcicus, који живи у Далмацији. 2) вр
сша 'iушшера Tarentola mauritanica, који се йомоhу йлочица на 
йрсшима gржи на 'iлашкој Йоgлози. 

губавко м в. 'iубавац. 

губавост, -ости ж сшање болесника оболело'i og 'iубе. 

губар м ЗООЛ. (и у изр. - главоња) врсша HohHO'i лейшира Ly
mantria dispar из Йор. йрелаца (Lymantridae), чија се 'iусеница 
храни лишhем храсша, воћака и gpy'io'i лишhарско'i gрвеhа, на
носећи велике шШеШе. 

губаст, -а, -о који је сличан fуби (2б), шруgу: - алга. 

гУбати, -ам несвр. прел. (обично у клетви) заражаваши 'iубом, 
лейром, чиниши ga неко, нешшо gобије 'iубу; фиг. унишшаваши, 
уйройашhиваши, саШираШи. _ - се (обично у клетви) gобијаши 
'iубу, лейру, йосшајаши 'iубав. 

губер м gебео йокривач изашкан og 'iрубе вуне. • пружати се 
(простирати се) према губеру живеши и раgиши, йосшуйаши йре
ма својим мо'iуhносШима. пружати се (простирати се) преко губе
ра йокушаваши нешшо (йосшиhи, ураgиши) изнаg својих сшвар
них мо'iуhНОСШи. 

губерина ж ay'i.м. и йеј. og 'iубер. 

губерчић м geM. og 'iубер. 

губернатор м лат. ист. а. сшарешина 'iуберније у царској Ру
сији. б. уйравник 'iуберније (2). • генерални - у царској Русији 'iy
бернашор jegHe или више 'iубернија са већом војном и agMUHU
сшрашивном влашhу. 

губернаторица, губернаторка и губернаторовица ж 'iy
бернашорова жена. 

губернаторски, -а, -о који се ogHocu на 'iубернаШоре. 

губернаторство с 1. звање, часш, йоложај 'iубернаШора. 2. 
обласш, йокрајина којом уйравЈЬа 'iубернашор, 'iубернија. 

губернија ж лат. ист. а. већа аgминисшрашивно-шеришори
јална јеgиница у царској Русији. б. аgминисшрашивна обласш, 
йокрајина, Йровинција. 

губернијица ж geм. и хиЙ. og 'iубернија. 

губернијски, -а, -о који се OgHocu на 'iубернију. 

губилац, -иоца м онај који нешшо fуби; онај који је у нечему 
ошшеhен: - парнице; уп. губитник 

губилишни, -а, -о који се OgHOCU на 'iубилишШе. 

губилиште с месшо 'ige се извршава смршна казна; сшраши
шШе. • ићи као на - ићи безвоЈЬНО, оgвеh нерасЙоложено. 

губина ж Йеј. og 'iуба. 

губитак, -тка м (мн. губици, ген. губитака) 1. а. несшанак, 
йресшанак йосеgовања oHo'ia шшо се имало; оно шшо је из'iуБЈЬено, 
шшо је йройало; шшеша: - самосталности, - слободе, - угледа, -
пензије, - вида, - права на нешто; жалити за губитком, накна
дити -, губици У привреди. б. смрш, ЙО'iибија: - драге особе. 2. 
'iуБЈЬење, несшајање, смањење, gефициш: - хранљивих састојака, 
- на тежини, - гвожђа у крви, - енергије. • бити на (у) губитку 
имаши 'iубишак; 'iубиши, шШеШоваШи. - на (у) тежини смањење 
Шежине. нанети (некоме) губитке вој. йобиши више нейријашеЈЬ
ских војника у рашу; нанеши нейријашеЈЬУ машеријалну шшешу 
(у рашном маШеријалу). претрпети губитке (губитак) вој. имаши 
'iубишака у ЈЬуgсшву и машеријалу у раШу. пословати с губитком 
(с губицима) имаши неусйех, шшешоваши у Йослу. 

губиташ, -аша м жарг. онај који йослује с 'iубицима, који 
. шшешује у йослу, у Йроизвоgњи. 

гУбити, -им несвр. прел. (непрел.) [гл. им. гУбљёње с] 1. (нешто, 
некога) а. нейажњом осшајаши без нече'iа шшо се имало, чиме 
се расйола'iало (не знајуhи 'ige се оно налази), зашураши: - ства
ри, - кључеве. б. йресшајаши йосеgоваши нешшо, расйола'iаши 
нечим: - имање, - територију. в. йресшајаши биши у оgређеном 
йоложају, сшашусу, биваши лишен HeKo'i йоложаја, сшашуса; 
йресшајаши уживаши оgређено йраво, ЙО'iоgносши: - положај , 
- службу, - право гласа, - стипендију. г. осшајаши без HeKo'i 
збо'i ње'iове смрши Или шрајно'i оgвајања: - децу, - пријатеља. д. 
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биваши лишеn nечије везе, иоgРШ1Се, иошиоре, ослоnца: � друго
ве, � присталице, � сараднике, � пређашње везе, � ПОДРШRу. ђ. 
ироиушшаши nе обраћајући иажњу, иревиђаши, изосшавЈЬаши: 
� речи, � слова у речи. 2. (нешто) nе .моћи више разазnаваши 
или оgређиваши, ирашиши (иуш, иравац 1Срешања): � пут, � 
смер, � правац, � оријентацију. 3. а. (нешто) иресшајаши има
ши nешшо, биваши лишеn nечеrа, осшајаши без nечеrа шшо је 
обухваћеnо субје1СШО.м, ogn. шшо иреgсшавЈЬа 1) geo шела, opra
nиз.ма, сасшавnи geo, еле.меnаШ nечеrа: � длаку, � косу, � зубе, 
� хранљиве састојке, � влагу. 2) физиЧ1Са својсшва, сиособnо
сши, ФУn1Сције: � чврстину, � боју, � еластичност, � снагу, � вид, 
� здравље, � апетит. 3) gyxoBne особиnе, сшања: � наду, � веру, 
� стрпљење, � разум, � присебност. 4) уоишше бишnа, зnачајnа 
својсшва: � вредност, � значај, � важност. б. (на (у) нечему или 
без допуне) оиаgаши, слаби ши, ићи nаnиже у ио"iлеgу nечеrа: � 
на квалитету, � на лепоти, � у погледу стила, � у тежини. 4. а. 
(нешто, на нечем или без допуне) шриеши rубиШ1Се .маШеријал
nе или nовчаnе, биши па шшеши, шшешоваши: � на свињама, � 
много на берзи, � на воћу. б. (време и сл.) nе1Сорисnо шрошиши, 
gоиушшаши ga ирошиче узалуg; nе 1Сорисшиши, ироиушшаши: 
� време, � дане, � сате; � прилику. в. (без допуне) биши па шше
ши. - Много губиш што не идеш на утакмицу. 5. (нешто, у (на) 
нечему или без допуне) шриеши nеусиех, иораз, биваши иора
жеn, иобеђеn (1Cag је реч о борби, СУ1Собу, Ша1С.мичењу у сиоршу, 
urpu и сл.): � битку, � парницу, � меч, � утакмицу, � на избори
ма, � на картама, � у шаху. 6. (нешто) осшајаши иза nечеrа шшо 
је из.ма1СЛО, nе сшизаши, ироиушшаши: � воз, � јутарњи ауто
бус . •  � се 1. а. биваши зашуреn: � се по џеповима (нпр. о нов
цу). б. nесшајаши у иревозу, УС1Слаgишшењу (о роби nир.). 2. а. 
С1Срешаши с ogpeQenor иуша, nе зnајући иравац go циља, осшаја
ши без оријеnшације: � се често у шуми, � се на путу. б. фШ'. og
сшуиаши, уgаљаваши се og onor шшо је осnовnо; rубиши .мисао, 
јасnосш: � се у причању. 3. иресшајаши биши BugJbUB, nесшајашu 
с Bugu1Ca (збоr вели1Соrуgаљавања, залажења за (у) nешшо, слuва
ња са cpegunoM илu иозаgunо.м u сл.), nесшајаши; за.мuцаШu: � 
се у маси, � се иза угла. 4. nесшајаши, uшчезавашu, ироиаgашu 
(nир. о rоворима, обичајима, nошњи, gуховnим u gp. особunа.ма, 
леиошu). 5. иосшајаши nеиримешаn, nеизразиш, nеважаn, бе
зnачајаn у иоређењу са nечим gруrим важnuјим: � пред нечијом 
лепотом. 6. а. иресшајаши се чуши, слаби ши u nесшајаши, за.ми
раши услеg уgаљавања или заf.лушивања (о зву1СУ, f.ласу) б. (о по
гледу) иружашu се, иросшираши се у gaљuny, у nеgоf.леg; nе би
ши ycpegcpeQen па nешшо; блуgеШи. 7. а. осшајаши без свесшu, 
gобuјаши nесвесшицу, оnесвешћиваши се. б. иресшајашu влаgа
ши собо.м, осшајаши без ирисебnосши, са.мО1СоnШроле: � се од 
страха, � се од треме, � се у љутини. 8. пеј. (у имп.) оgлазишu, 
шорњашu се (обuчnо у ошшрој заиовесШи). • - висину nа"iло иа
gаши, ироиаgаши (о авиоnу). - главу 1) rиnуШu. 2) nе у.мешu се 
сnаћи, nе сnалазишu се. - живот runушu. - живце (нерве) nе .мо
ћи више влаgаши собо.м, rубишu ирuсебnосш, са.мО1СоnШролу. -

из вида nе узимашu nешшо у обзир, иреnебреrаваШu. - тло под 
ногама nе биши више curypan. - у нечијим очима nе бишu више це
њеn, иошшоваn 1Сао ире. ко губи има, право да се љути разумљи
во је шшо се ЈЬуши оnај 1Соји rуби у Ша1С.мuчењу, 1Саршању и сл. 

губитник м а. оnај 1Соји у nече.му rуби илu је изrубио (nир. у 
nе1СО.м Ша1С.мичењу, па cygy и сл.). б. особа 1Сојој nе ugey живошу, 
1Соја чесшо gожuвЈЬава nеусиех. 

губитнички, -а, -о 1Соји се ognocu па rубиШnU1Се. 

гУбица ж 1. усша и nозgрве живошиње, ЊУШ1Са. 2. пеј. а. усШа. 
б. усnа, усnица: дoњa �, горња �, мљацкати губицама. • дати 
(некоме) по губици пеј. уgаришu ио лицу, оша.мариШи. држати гу
бицу фам. ћушаши, nе оgаваши Шајnу. завезати (зачепити, запу
шити) губицу 1) ућушаши, у.мУ1СnуШи. 2) (некоме) ућУШ1Саши (nе-
1COra), nашераши ne1COra ga ћуШи. 

губичаст, -а, -о 1Соји личи па rубицу, њуш1СУ, слuчаn rубицu. 

гУбичасто прил. у обли1СУ rубице, ЊУШ1Се, сличnо rубuцu: � из-
бочене чељусти. 

губичетина и губичина ж ayw. и иеј. og rубица. 

губичица ж ge.м. u хии. og rубuца. 

гуверирати, -ерйрам свр. и несвр. (nа)иравuшu врло сишnе 
nаборе (па Ш1Саnиnи, харшији u gp.). 

гувернадур, -ура м итал. ист. засшуиnu1С .млеШаЧ1Се власши у 
gоба ироше1Сшораша МлешаЧ1Се реиубли1Се nag Црnо.м Горо.м; 1Са
сnије оишшецрnоrОРС1Си сшарешиnа, nајзnачајnија личnосш ио
сле влаgи1Се и .мuшроиолиШа, "iлавар. 

гувернадурство с ист. 1. звање и часш rYBepnagypa. 2. влаgа
виnа, власш rYBepnagypa. 

гувернал, -ала м фр. уиравЈЬач, волаn па бици1СЛУ или .мо
Шоци1СЛУ. 

гувернанта ж (ген. мн. -нтй И -ната) фр. goMaIia иривашnа 
васиишачuца, оgrојишеЈЬица gеце, ирuвашnа учиШељица. 

гувернантица ж в. rуверnаnШа. 

гувернер, -ера м (инстр. -ером) фр. 1. виСО1Си чиnовnu1С у 1Соло
nија.ма Еnf.леС1Се и ФраnЦУС1Се. 2. шеф аg.миnисШрацuје, уиравnе 
влас ши у савезnим gржава.ма САД. 3. nајвuши службеnи1С у ge
иapill.мanи.мa Белrије u Шиаnије. 4. nајвиши РУ1Совоgилац, 
уиравnи1С nе1Се усшаnове, обичnо баn1Се: � Народне банке. 

гувернерски, -а, -о 1Соји се ognocu па rYBepnepe. 

гувернерски прил. па nачиn rYBepnepd; 1Сао у rYBepnepd. 

гуверН(�ровица ж rYBepHepoBa жеnа. 

гувернерство с уирава, власш rYBepnepa. 

гјТг м оном. "iлас сове. 

гугукати, гУгУчем несвр. непрел. в. rУ1СаШи. 

гугукнути, гУгУкнем свр. ире.ма rуrУ1СаШи. 

гугут м оном. 1. "iлас rуrУШ1Се, rрлuце, rолуба и сл., rуrуШање. 2. 
фиг. rУ1Сање .мале gеце; roBop gpare особе, .миле, nежnе, шоиле речu. 

гугутав, -а, -о 1. 1Соји ироизвоgu rуrуш, 1Соји се оf.лашава ryry-
Шо.м: � јато. 2. сличаn rуrушу: � глас, � смех. 

гугутаво прил. слuчnо rуrушу, rУ1Сању: � се насмејати. 

гугутати, гУгУћем несвр. непрел. в. rУ1СаШи. 

гугутка ж (дат. -тки, ген. ми. -кй (-ака» зоол. ишица Strepto
pelia decaocto uз иор. rолубова (Columbidae), 1Соја живи ио nасе
ЈЬима. 

гугуткица ж geM. и хии. og rуrУШ1Са. 

гугутнути, гУгУтнем свр. ире.ма rуrуШаШи. 

гУд м песн. зву1С rусала, уоишше зву1С rуgач1СUХ иnсШру.меnаШа. 

гудало с муз. лучnо савијеnи шшаи или иалица са nаиешим 
сШруnа.ма (og 1СОЊС1Соr реиа), 1Сојим се свира па rуgач1Сим иnсшру
.меnШима иревлачење.м ире1СО жица. 

гудач, -ача м свирач па rуgач1СО.м иnсШру.меnШу (rуслар, ви
олиnuсша и gp.). 

гудачки, -а, -о 1Соји се ognocu па rуgаче, па unсШру.меnШе са 
rуgало.м, па 1Сојима свирају rуgачи: � инструмент, � квартет. 

гудети јек. гудјети, гудйм несвр. непрел. [гл. им. гуђење с] 1. 
свираши па rуgач1СО.м иnсШру.меnШу иревлачећи rуgало.м ире1СО 
жица: � уз гусле. 2. ироизвоguши звУ1Се (о rуgач1Сим иnсШру.меn
ш има). 3. фШ'. а. иевашu, иевушuши (изrоварајући речu 1Сао 1Cag 
се иева уз rусле). б. rовориши, иричаши (обичnо шшо nеиријаш
по или иоnавЈЬајући jegno ше исШо). 4. оgаваши,� сшварашu ошеr
nуше звУ1Се, брујашu, хучаши; шушњеши; шу.морuШu, жубориши 
(nир. о звоnима, вешру, бури, rpМJЬaBunu, реци). 

гУди (обично поновљено) узви1С за ваБЈЬење apacagu. 

гуднути, -нем свр. ире.ма rуgеШи. 

гудњава ж 1. rуђење; звуци, .мелоgија, свиР1Са rуgаЧ1Сих иn
сШру.меnаШа. 2. ошеrnуши звуци (ХУ1Са, брујање, хујање, фuјУ1Са
ње; шушњава): � ветра, � топова. 

гудрон, -она м фр. 1. вешшаЧ1Си асфалш, gобијеn 1Сао осша
ша1С ири gесшилацuји сирове nафШе. 2. харшија ире.мазаnа 1Са
Шраnо.м 1Соја служи за изолацију og влаrе. 

гУдура ж узаnа, gубо1СО усечеnа gолиnа, 1Слаnац, 1Слuсура; вр
лешаn, 1Сршевиш, шеш1СО apoxogan apegeo. 

гудураст, -а, -о 1Соји је nалu1С па rygypy, сличаn rygypu: � ја
руга. 
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гУжва ж (ген. ми. гУжвй) 1. а. СМОШУЈЬак, сйлеш, клуйко, lOMU
лица нечеlа ЗlњечеНОl, безоблиЧНОl: - конца, - сена, - сламе. б. 
колуш og уйлешеНОl apyha, сла.ме и сл. којим се сйајају aojegUHU 
Йреg.меШи или gелови нечеlа (КОЈЬе, врашнице и gp.). 2. ко.мешање, 
.меШеж, lУНlула, шискање, lурњава; lо.мила уско.мешаноl свеша: 
изазвати гужву, изгубити се у гужви. • хватати на гужву (ловити 
у гужви) насшојаши извуhи корисш на брзину, у нечијој неЙажњи. 

гужвара ж кув. врсша йише og кора које су .месШимично на
бране, Зlужване, савијача са сиро.м и сл. 

гужвати, -ам несвр. пр�л. 1. йришискањем, lњечењем йрави
ши боре на нечему, чиниши ga оно иЗlуби ypegaH облик: - мара
му, - папир. 2. фиг. разг. халайЈЬиво, йохлейно јес ши: - mбани
цу . •  - се 1. йосшајаши Зlужван, бораши се HeypegHo; биши 
склон борању (о шканини, ogehu и сл.). - Овај штоф се много гу
жва. 2. шискаши се, lураши се: - се око нечега. 

гужвељав, -а, -о Зlужван; наборан, збрчкан: - лице. 

гужвељати (се), -ам (се) несвр. в. lужваши (се). 
гужветина ж ayZ:М. og lужва. 
гужвица ж geм. og lужва. 
гужњак м анат. завршни geo gебелОl црева, lужње, lУЗНО цре-

во rectum. 

гужњй, -а, -ё в. lузни. 

гуз м (ми. гузови) jegHa йоловина сШражњице. 
гуза ж geм. и хиЙ. og lузица. 

гУзара ж пеј. 1. велика, gебела, lузица. 2. жена gебеле lузице. 
гузат, -а, -о ВУЛГ. који је великих, gебелих lузова. 
гузатост, -ости ж особина oHola који је lузаШ. 
гузити се, гузйм се несвр. ВУЛГ. савијаши или извијаши шело 

исшурајуhи сшражњицу, шрhиши се. 

гузица ж ВУЛГ. 1. сшражњица, заgњица. 2. фиг. особа слаба 
каракшера, слабиh. 3. geo .меха који се заШвара. • ВУЛГ. боли ме 
- (за то) баш .ме бриlа, не Шиче .ме се ШО. дати некоме ногу у гузицу 
ошераши, ошйусшиши HeKOla. пасти на гузицу в. йасши на gyae 
(aog gyae). погодити као прстом у гузицу јако ЙОlрешиши, о.ману
ши. чувати своју гузицу uзбеlаваши излаlаши се неЙрилика.ма, 
оЙасносШима. 

гузИчара ж ВУЛГ. в. lузара (2). 
гузнй, -а, -о који се ogHOCU на lузове и lузицу: - црево, - кост. 

гузоња м (мн. ж) ВУЛГ. онај који има велике lузове, велику 
сШражњицу. 

гу ја ж (вок гујо) 1. ЗООЛ. у .мн.: йороgица з.мија ошровница са 
ошровним зубо.м у lорњој вилици Elapidae (у jg.: з.мија ошровни
ца). 2. фиг. а. зла, йоg.мукла особа. б. ойасна и ЈЬуша, жесшока 
особа; неусшрашив борац. • египатска - ЗООЛ. врсша кобре, elU
йашска кобра Naja haja. црноврата - ЗООЛ. врсша -кобре црноТ; вра
ша Naja nigricollis. пиmтати (цвилети, цичати и сл.) као - у проце
пу цвилеши, цичаши врло болно; очајнички јаgиковаши, кука
ши. хранити (држати и сл.) гу ју у недрима Йо.маlаШи и йоguзаши, 
неlоваши незахвалну особу, која учињено gобро враhа злим. 

гујавица ж ЗООЛ. в. 'iлисШа. 
гујетина ж ayZ:М. и йеј. og lyja. 

гујин, -а, -о 1. који apuaaga lyju, који йошиче og lyje: - ујед, 
- отров. 2. као сасшавни geo бошаничких назива: - трава, - зе
ље. • - чеmаљ ЗООЛ. в. aog чешаљ. 

гујина·ж ayZ:М. и Йеј. og lyja. 
гујинскй, гујйнскй и гујињ�, -а, -ё в. lyjCKU. 
гујица и гу јица ж geм. и хиЙ. og lyja. 
гУјичица ж geM. og lујица. 

гујскй, -а, -о који се OgHOCU на lyje; који је као у lyja, з.мијски; 
фиг. aogMYKao, ойак: - зуби, - поглед. 

гУјски ПРИЛ. на lyjCKU начин, йоg.мукло, ойако: - погледа'l'.tl. 

гУк м оном. 1. 'iлас lолуба, lУlушке и сл., lукање; крашко о'iлаша
. ва1:Ье lукањем: - голуба, - грлице. 2. фиг. а. lрлени, још неарши

кулисани 'iласови gеце. б. нежан, у.миЈЬаШ 'iлас: - заљубљених. 

гука ж (дат. гУ-Ки И гуди) 1. ошеклина, израслина, шу.мор на 
шелу човека или живошиње;' квРlасши израшшај, кврlа на gрве
шу, БUJbци. 2. lpYMeH, lруgва, лойшица; lужва: - качамака; - ко
се, - кудеље . 

гукав, -а, -о који има lYKe, кврlе, йрекривен lYKa.мa, кврlав, 
чворноваш: - коњ, гукаве ноге. 

гукавост, -ости ж особина и сшање oHola који је lукав, oHola 
шшо је lукаво. 

гукаст, -а, -о који има облик lYKe; йрекривен lYKa.мa: - оток, 
- израштај ; гукасте ноге. 

гукати, гУчём несвр. непрел. оном. 1. исйушшаши 'iласове "lY", 
"lY" (о lолубу, lУlушки и сл.). 2. фиг. а. йушшаши йрве, још неар
шикулисане 'iласове (о gеци која не знају још ga lоворе). б. не
жно, .мило, у.мUJbаШо lовориши; шайушаши; ЙевушиШи. 

гукица ж geм. и хиЙ. og lYKa. 

гукнути, гукнём 1. непрел. свр. Йре.ма lукаШи. 2. пр ел. разг. 
pehu, uзусшиши нешшо, ЙРОlовориши, изјасниши се (у сишуаци
ји Kag саlоворник шреба ga изнесе свој сшав о нече.му за њеlа не
ЙовоЈЬНО.м, gеликаШно.м). - Гукни нешто. 

гулаг м рус. симбол .масовноТ; сшраgања у ЛОlорима за време 
Сшаљинових чисшки и у ЙосШсШаљиново.м aepuogy; .месШо ша
квоТ; сшраgања, сшрашишше (йрема осшрву ГулаlУ који се Йо.ми
ње у Солжењициновим .ме.моарима ,,Архийелаl Гулаl''). 

гуланфер м тур. lOJba; йробисвеш, скиШница. 

гуланферскй, -а, -о који се OgHOCU на lуланфере, својсшвен 
lуланферима: - друштво. 

гУлаm, -а и гулаш, -аша м мађ. КУВ. јело og KoMaguha .меса у 
у.маку og црноТ; лука и алеве йайрике; ЙаЙрикаш. 

гулаmчић м geM. и хиЙ. og lулаш. 

гУлидба ж скиgање ко.мушине с КУКУРУЗНОl клийа, ко.мушање. 

гуликожа ж (м) (ми. ж) особа која не.милосрgно, безgушно ис-
коришhава gpYle, ексйлоашашор; зелена ш, лихвар; lраБЈЬивац; 
уп. дерикожа. 

гУлити, гУЛЙМ несвр. прел. [гл. им. гУљёње с] 1. а. скиgаши кожу 
са заклане живошиње, gераши: - овцу, - кожу С овце. б. скиgаши 
кору, ЈЬУСКУ са воhа, йоврhа, gрвеша и сл., ЈЬушшиши: - јабуку, 
- кромпир, - кору с дрвета. в. ко.миШи, ко.мишаШи: - кукуруз. 
2. фиг. не.милосрgно, безgушно .маШеријално искоришhаваши, 
йЈЬачкаши: - народ, - сиротињу, - дужнике. 3. разг. јесши jegHo
личну и лошу храну: � сув хлеб, - проју . •  ,.. се lубиши lорњи 
слој коже, йерушаши се; ЈЬушшиши се уойшше, ЈЬускаши се. - Гу
ле ми се леђа. Гули се боја са зидова. • - (некоме) кожу, - до (го
ле) коже в. lулиши (2). 

гума и гума ж ГРЧ. 1. а. (мн. 0) чврсша еласшична .маШерија 
gобијена вулканизацијо.м каучука. б. кошур og ше .маШерије на 
шочковима .моШорних возила: аутомобилска -, спољашња "', 
унутрашња -, резервна -. в. ко.маgиh Ше .маШерије (обично че
швршасш) који служи за брисање oHola шшо је найисано или 
нацршано: - за брисање. 2. хем. у .мн.: БUJbне смоле, сложени йо
лисахариgи које луче биЈЬке из сшабла (у jg.: шаква смола): тре
шњева -. • арапска - в. lу.марабика. жвакаћа -, - за жвакање вр
сша еласшичне бо.мбоне gобијене og коаlулисаНОl .млечноl сока 
.мексичкоl gрвеша Achras sapota са разни.м gоgаци.ма, која се 
жваhе а не' lуша; уп. жвака. • човек од гуме особа врло еласшич
на, йокреiUJbива шела (обично циркуски арШисШ). 

гумар, -а и гумар, -арам pagHUK који pagu на израgи lYMe, 
йроизвоgа og lYMe или на lу.мирању. 

гумара ж раgионица за израgу lYMeHUx Йроизвоgа. 

гумарабика ж шечни лейак који се gобија og смоле из gрве
ша jegHe врсше африЧКОl баlрема. 

гумарскй и гумарскй, -а, -о који се OgHOCU на lYMY и lYMa
ре: - индустрија, - радионица, - производ, - радник 

гумарство с lYMapcKa gелашносш, uзраgа lYMapcKUx йроиз
воgа. 

гумаст, -а, -о који је сличан lYMU, жилав; који саgржи lYMe: 
- кнедла, - сир; - Смола. 
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гумаш, -аша м в. lYMeНJaK. 

гумен и гумен, -а, -о који је og lYMe: � црево, � лопта. 

гумењак, -ака 1. (обично у мн.) lYMenu оаан,ак; lYMena обу-
ћа уоUшiilе. 2. iilpaKiilop или шuеgиiilерска кола са lYMeHUМ iilоч
Koвuмa. 3. уоuшiilе Uреg.меiil н,ачињен, og lYMe (н,ар . .ман,iilил, ка
бан,ица, lYMenu чамац и gp.). 

гумераба ж нар. заuрежн,а кола с lYMoM (1 б) н,а iilочковuма. 

гумиарабика ж в. lу.марабика. 

гумигут м жућкаСiilа lYMaciila с.мола која се gобија из н,еких 
врсiilа iilPOUCKOl gрвеiilа Garcinia, а УUОiilреБЈЬава се у .меgицин,и 
и сликарсiilву. 

гумиђонка ж (обично у мн.) циuела са lYMeHUМ ђон,о.м. 

гумијевац, -ёвца м бот. gрво из Ин,gије Ficus elastica из ф. 
Moraceae, из Kojel се gобија каучук, а laju се и као украсн,а соб
н,а биљка, фикус. 

гумиластика ж еласiilичн,а, iilaHKa lYMa која се уiilкива у 
iilKanuny; iilKanuna upoiilKana lYMeHUМ влакн,uма. 

гумирабика ж в. lу.марабика. 

гумирати, гУмирам евр. и неевр. (обично у облику ТРП. гУми
ран) аревући, uревлачиiilи или upoiilKaiilu, uроiilкиваiilи, и.м
upelnupaiilu lYMoM: гумирано платно, гумирано одело, гумира
ни точкови, гумирана трака. 

гумит, -Ита м МИН. уран,ски .мин,ерал жуiilе go црвен,ос.међе бо
је који naciilaje pacuagaНJe.м уран,иШа. 

гумица и гумица ж а. geM. og lYMa (1в): � за брисање. б. 
обручић og lYMe за uричвршћивање н,ечеlа: � за тегле, � за косу. 

гумно е (ген. МН. гУмана и гУмна) заравњен,о, уiilабан,ан,о зе
.мљишШе н,а ко.ме се врше или .млаiilи жиiilо. 

гунгула ж тур . .мн,ошШво, lо.мила свеiilа који се iilucKa, ко.ме
ша; врева, lужва, .меШеж; nepeg. 

гундеваљ, -аља и гундеваљ, -а м зоол. в. балеlар. 

гундељ и гундељ м зоол. врсiilа unceKiila iilврgокрилца црн,е 
боје Melolontha melolontha (vulgaris), чија ларва ун,ишшава ли
шће воћака, хрушiil. 

гундорити, -им неевр. [гл. им. гУндорёње е] 1. непрел. зујаiilи, 
зун,зараiilи (о lyngeJbY и сл. unceKiiluмa). 2. прел. а. (обично са до
пуном: нешто) н,еразlовеiilн,о lовориiilи, .мр.мљаШи и ћућориШи. 
б. (песму или без допуне) iiluxo, н,ерзаlовеiilн,о или кроз н,ос ае
ваiilи, Uевушiilи. 

гунђав, -а, -о а. склон, lynQaНJY; зловОЈЬан" .мрзовОЈЬан,. б. сли-
чан, .мр.мљању, н,еразlовеiilан,: � певање, � разговор. 

гунђаво прил. lynQajyhu; .мрзовоЈЬн,о: � рећи. 

гунђавост, -ости ж особин,а onola који је lун,ђав. 

гунђалица ж в. lун,ђало. 

гунђало е (М) (мн. е) особа која сiilалн,о lynQa, особа склон,а 
lynQaНJY; закерало. 

гунђати, -ам неевр. а. uзражаваши н,езаgовОЈЬсшво, н,еlоgова
ши, uриlовараши Uолуf.ласн,о, .мр.мљајући кроз зубе. б. уоuшше н,е
разlовеiilн,о Uолуf.ласн,о lовориiilи, MpМJbaiilu, .мр.мориШи: � у сну. 

гУ-њ, ryњa М (Шlетр. ryњeM; ми. гУњеви) 1. geo .мушке napogne 
н,ошње, сукн,ен,и оlрiilач с pYKaвuмa који сеже обичн,о go колен,а. 
2. фиг. сељак. 3. чуuав сукн,ен,и uрекривач, lубер. • - и опанак, 
и кожух сеЈЬаци. 

гуњац, -њца М в. lyНJ. 

гуњина ж ayw. и аеј. og lyНJ; lyНJ. 

гуњић, -а и гуњић, -ића М ge.м. и хиа. og lyНJ; KpaiilaK lyНJ. 

гУњче и гУњче, -ета е ge.м. og lyНJ; .мали lyНJ, обичн,о без рукава. 

гуњчина ж ayw. и аеј. og lyНJ. 

гуњчић, -а и гуњчић, -ића М geM. og lyНJ и lуњац. 

гурабија ж (обично у мн.) тур. врсiilа iilврђеl колача og бра
шн,а, јаја, шећера или Mega и .масла. 

гурав, -а, -о 1. lрбав, uоlрБЈЬен" uolypen. 2. фиг. разг. рђав, н,а-
оаак; беgан" jagan; уп. грбав (3): � свет, � живот. 

гуравац, -авца М в. lрбавац. 

гуравица ж в. lрбавица. 

гураво прил. разг. лоше, рђаво: � испасти. 

гуравост, -ости ж в. lрбавОСiil. 

гуранција ж жарг. lypaНJe, iilucKaНJe у lо.мили. - Без гуран
ције! (Давичо) 

гурати, гУ-рам неевр. прел. и непрел. 1. а. uоiilискиваiilи, ао.ме
paiilu, Uо.мицаiilи (обичн,о с н,ааоро.м) ucupeg себе, ћушкаiilи, og
lуриваши: � вагонет, � бицикл, � некога напоље. б. оgбациваШи, 
оgбијаiilи, iilepaiilu: � некога од себе. в. сiilавЈЬаiilи, iilucKaiilu, 
iilpuaiilu (у н,ешiilо): � кашику у уста, � новац у џеп. г. н,амеша
iilu, шовариши (сило.м, uроiilив н,ечије вОЈЬе): � некоме стари 
хлеб; фиг. � некоме терет (обавезе) на леђа. 2. фиг. а. (некога у 
нешто) н,авоgиiilи, nalonuiilu, iilepaiilu (н,а н,ешiilо), уваљиваiilи, 
увлачиiilи (у н,ешiilо н,еаовоЈЬн,о): � у рат, � у грех, � у пропаст. 
б. (некога) о.моlућаваiilи н,еко.ме усаех, н,аuреgовање gелујући у 
њеlову KopUCiil, Uо.мажући la или uрошежирајући la: � своје љу
де на положаје. в. uоgсiilицаiilи, убрзаваiilи (извршење н,ечеlа): 
� неки предлог, � решење нечег. 3. непрел. а. Kpeiilaiilu се н,а
upeg савлађујући ареареке, uробијаiilи се; н,аuреgоваiilи; журн,о 
се Kpeiilaiilu, xuiilaiilu, lрабиiilи: � уз брдо, � уз реку, � напред, 
� као мећава. б. фиг. paguiilu (н,ешiilо) без upeciilaHKa, уаорн,о, 
н,асiilавЈЬаiilи без засiilоја заuочеiilи аосао; н,аuреgоваiilи у шко
ли, служби и сл.: � из разреда у разред, � у служби, � у дипло
матији. 4. непрел. фиг. разг. сн,алазиiilи се у живоiilу којекако, iila
вориiilи. - Како си? Гурам некако (полако) . •  � се 1. а. uробија
iilu се, iilUCKaiilu се у lужви, кроз lо.милу свеiilа: � се кроз масу, 
� се ка излазу. б. фиг. uробијаiilи се кроз живоiil (савлађујући 
ареареке, iilешкоће); н,аuреgоваiilи (у uослу, служби): � се на
пред, � се у више друштво. в. фиг. сило.м и уаорн,о naciilojaiilu 
gобиiilи н,еки аосао или Meciilo; oiiluмaiilu .месШо gpyloMe: � се у 
трговину, � се у дипломатију, � се на туђе место. 2. уз. повр. iilu
скаши се узајамн,о; суgараши се у lужви: � се у соби, � се у ауто
бусу, � се на седишту. • гура се разг. н,ије лоше, uge н,екако (као 
оglовор н,а uUiilaНJe: како си?). 

гурач, -ача М а. он,ај који н,ешiilо lypa. б. (у атрибутској слу
жби, уз им. М. р.) који lypa: гусеничар �. 

гурикати, гурйчём неевр. непрел. lpoKiilaiilu, рокшаiilи (о сви
њама). 

гурити се, -йм се неевр. [гл. им. гурёње е] 1. а. uociilajaiilu ао
lypen, rpбавиiilи. б. саlибаiilи се, uовијаiilи се у леђuма; lрчиiilи 
се, ciilUCKaiilu се (cegehu, сшојећи или лежећи) og зuме, н,елаlоg
н,осши и сл. 2. в. lрбавиiilи се (2). 

гуркати, -ам неевр. 1. у geM. зн,ачењу: lypaiilu. 2. прел. uолако 
и обичн,о кришо.м lypaiilu neKola (руко.м или HQloM) скрећући .му 
uажњу н,а н,ешiilо шiilо се gешава и шiilо се uрихваiilа обичн,о са 
uogc.мexoM или н,еаоверење.м, Uоgозрење.м или оао.мињући la, uog
lУРкиваiilи . •  � се уз. повр. 1. У geM. зн,ачењу: lypaiilu се. 2. уз. ао
вр. og lypKaiilu (2). 

гУрман, -а и гурман, -ана М фр. а. ЈЬубиiilељ и uозн,авалац go
бр их, uробран,их јела, слаgокусац; он,ај који радо и обилн,о jege. 
б. фиг. човек исiilан,чан,оl, uробиРЈЬивОl укуса, ЈЬубиiilеЈЬ, uокло
н,ик н,ечеlа (н,ар. књижевн,осiilи, YMeiilnociilu, фуgбала иШg.). 

гурманка и гурманка ж жен,ска особа lypMan. 

гурманлук М в. lур.ман,сiilво. 

гУрмански и гУрмански, -а, -о који се ognocu н,а lypMane, 
својсiilвен, lypMaHuмa. 

гурмански и гУрмански прил. н,а lypMancKU н,ачин" као lyp
.ман,: � јести. 

гурманство е својсiilво onola који је lypMan. 

гурманчина и гУрманчина ж (М) (ми. ж) ayw. и ексар. og lyp
.ман,. 

гурнути, -нём свр. аре.ма lураШи . •  - се уз. повр. нар. gошаћи, 
gоgирн,уши лакiilови.ма jegno gpylo скрећући uажњу н,а н,ешшо 
шшо се uрихваiilа са uogc.мexoM или н,еаоверење.м; уп. гуркати (2). 
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гурњава ж 'iурање, шискање свеша, 'iужва, .меШеж. 

гус (обично поновљено) узвик за шерање и вабљење 'iycaKa. 

гуса ж хиЙ. og 'iycKa. 

гусак, -ска (гУсак, -ака) и гусан, -ана м .муж јак 'iycKe. 

гусiшчић м ge.м. og 'iycaH. 

гусар м члан разбојничке gружине (на .мOpCKu.м броgовu.ма), 
.морски разбојник, ЙираШ. 

гусарина ж (м) (ми. ж) ayw. и Йеј. og 'iycap. 

гусарити, гУсарйм несвр. непрел. [гл. ИМ. гусарёње с] бавиши 
се .м0pCKu.м разбојнишШво.м, йресрешаши броgове на .мору и 
йљачкаши их, биши 'iycap, ЙираШ. 

гусарица ж 'iycapcKa лађа. 

гусарски, -а, -о који се OgHocu на 'iycape, који apuaaga 'iyca
pu.мa; својсшвен 'iycapu.мa, разбојнички: � брод. 

гусарски прил. као 'iycapu, на 'iycapcKU начин, разбојнички. 

гусарство и гусарство с 'iусарење, 'iycapcKU йослови, йосшуй
ци, йљачкање, разбојнишшво (обично на .мору). 

гусарче, -ета с (мн. 0; зб. им. гУсарчад ж) ge.м. og 'iycap, .млаg 
'iycap. 

гУсеница јек. гусјеница ж 1. зоол. ларва лейшира, налик на 
црва, биљна шшешочина која се храни лишnе.м. 2. фиг. а. шше
шочина; 'iошован, йаразиш; изелица. б. кривуgава йоворка, ко
лона у ЙокреШу. 3. техн . .меШална шрака сасшављена og йлочи
ца йовезаних у облику ланца, која йовезује и обухваша више 
шочкова возила за блашњаве, клизаве и неравне ше рене (шенка, 
шракшора и сл.). • - свилопреља зоол. ларва свилене бубе Eruca 
Bombycis mori. морска - Aphrodite aculeata. 

гУсеничав јек. гусјеничав, -а, -о йун 'iусеница (1). 

гусеничар јек. гусјеничар м 1. зоол. инсекш шврgокрилац 
Calosoma sycophanta из Йор. шрчуљака (Carabidae), који шама
ни 'iусенице. 2. (обично у атрибутској служби) возило које се кре
nе йо.моnу 'iусеница: TpaKTOp �, тегљач �. 

гусеничарка јек. гусјеничарка ж зоол. (обично у изр. муве 
(мухе) гусеничарке) инсекши gвокрилци из Йор. Tachinidae (aog
peg .мува Brachycera), чије ларве живе као йаразиши у шелу 'iy
сеница (у jg.: шакав инсекШ). • белчева (жутонога) - ойнокрилац 
Microgaster (Apanteles) glomeratus из Йор. Ichneumonidae, чија 
ларва живи у шелу 'iусенице лейшира куЙусара. 

гусеничаст јек. гусјеничаст, -а, -о сличан 'iусеници, .маљав 
као 'iусеница. 

гусеничица јек. гусјеничица ж ge.м. og 'iусеница. 

гусеничји (гусеничијй) јек. гусјеничји (гусјеничијй), -а, -ё 
који се OgHOCU на 'iусенице: � гнездо, � легло. 

гусенички јек. гусјенички и гусенични јек. гусјенични, 
-а, -о који се OgHOCU на 'iусенице, 'iусеничји: � гнездо. 

гусењак јек. гусјењак м 'iусеничје 'iнезgо, леfJю 'iусеница. 

гуси (обично поновље!IО) узвик за вабљење 'iушчиnа; уп. гус. 

гУсињак м живинарник за 'iycKe. 

гуска ж (дат. гУсци И гУски, вок. гУско; ген. ми. гУсака) 1. а. 30-

ол. а. у .мн.: йошйороgица йшица 'iушчарица Anserinae; у jg.: pog 
йшица йловуша Anser из ше йошйороgице, зgейасшо'i шруйа и 

. gy'io'i враша, које gобро ле ше и йлива,ју: дивља � (Anser anser), 
питома �. б. gOMana ЙриЙиШо.мљена врсша Anser domesticus, 
која се 'iaju pagu йерја, .меса и јаја; женка ше врсШе. 2. фиr. пеј. 
'iлуйа женска особа, 'i.nуЙача. 3. (обично с атрибутом ,,дебела", 
"масна'') фиг. gобар йлен, извор upuxoga. 4. врсша йљоснашо'i 
HOnHO'i cyga који се корисши у болницама за шеже болеснике. • 

-глоговњача (власуља) зоол. врсша gивље 'iycKe Anser cinereus (fa
balis), која из северних крајева gолази KOg нас на зu.мовник. гри
васта -, шкотска - 300Л. врсша 'iycKe Branta bernicla, чије йерје на 
врашу личи на о'iрлицу. гуске те разумеле 'iовориш неразумљи
во. као - (гуске) у маглу (ићи и сл.) без йлана, без циља, с.мушено; 
Йреgузu.маШи нешшо не раз.мишљајуnи MHO'iO. дебелој гуски ма
зати (подмазивати) р�п (перје) нейошребно Йо.ма'iаШи оно.ме ко је 
боiаш, gобросШојеnи. 

гускарник м в .  'iусињак. 

гускица ж (уп. гушчица) 1. ge.м. и хиЙ. og. 'iycKa. 2. 'iлуйа .мла
ga женска особа. 

гуслар м (вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем) онај који iygenu уз iy
сле йева HapogHe Йес.ме, обично јуначке. 

гусларити, гУсларйм несвр. [гл. ИМ. гусларёње с] бавиши се 'iy-
слање.м као сШалнu.м занu.мање.м . 

гусларски, -а, -о који се OgHOCU на 'iусларе: гусларске песме. 

гусларски ПрИЛ. на 'iусларски начин, као 'iуслар: певати �. 

гусларство и гусларство с 'iуслање као занu.мање; не'iовање 
HapogHe шраgиције йевања уз 'iусле. 

гуслати, -ам несвр. 1. а. 'iуgеши и йеваши уз 'iусле; ойеваши 
'iygenu уз 'iусле. б. уойшше свираши на неко.м 'iуgачко.м инсшру
.менШу, 'iуgеШи. 2. оgаваши каракшерисшичан оше'iнуш звук (о 
'iуслама). 3. фиг. пеј. разг. сшално йонављаши, 'iовориши jegHo ше 
исшо; зановеШаШи. 

гусле, гУсала ж ми. HapogHU iуgачки инсШру.менШ уз који се 
йевају јуначке HapogHe Йес.ме, найрављен обично og јаворово'i gp
веша, с неколико gлака из коњскоi рейа сложених у jegHY сшру
ну, йреко које се йревлачи 'iуgало.м: певати уз гусле. • ударити, 
загудети у друге - йочеши gрукчије йосшуйаши, йоnи gpy'iUM 
Йравце.м, ЙуШе.м. 

гуслице ж ми. ge.м. и хиЙ. og 'iусле. 

гуснути (се), -нём се несвр. непрел. йосшајаши iусш, iушnи, 
з'iушњаваши се. 

гУ-ст, гУста, -о (коми. гY'mћй) 1. а. (о течним или полутечним 
материјама, растворима) који слабије шече, који се шеже раз
лива (збо'i збијеносши чесшица или засиnеносши Йpu.мecaмa): � 
течност, � вино, � крв, � супа, � блато. б. чије су чесшице чвр
сшо сабијене (о вазgуху, 'iacy). 2. нейрозиран услеg велике кон
ценшрације, .масе; .мрачан, шаман: � дим, � магла; � помрчина, 
� тама, � хладовина. 3. а. који јако засиnује аш.мосферу, вазgух, 
шежак, ойојан: � мирис, � испарење, � воњ, � дах. б. фиг. који 
обилује саgржаје.м, сасШавнu.м еле.менШu.ма, саgржајан, бо'iаш, 
набијен: � казивање, � језик. в. који йошйуно обузu.ма, йрожи
.ма: � тишина, � очајање, � омама. 4. а. чесшо израсшао, чесш; 
који се јавља у великој .маси, у велико.м броју на .мало.м, oipaHU
чено.м йросшору: � длака, � коса, � трава, � трње, � грање. б. ко
ји се сасшоји og jegUHKU, еле.менаШа йоређаних збијено, чесшо; 
збијено, чесшо исйлешен, изашкан: � колона, � строј , � низ, густи 
редови, � чешаљ, � сито, � мрежа, � ткање. в. који aaga, сийа, 
засийа и сл. у великој количини, .маси и учесшано, брзо; уче
сшан, ужурбан: � киша, � снег, � град, � паљба, � пуцњава; гу
сти кораци. 5. фиг. ойасан, шежак, сложен: � ситуација, � стање. 
• дошло је до густа (густог), кад дође до густа (густог) и сл. безл. go
шло је (Kag gође) go шешке, кришичне сишуације, за'iусшило је 
(Kag за'iусШи). 

густ м итал. а. укус: имати добар �, имати фин �. б. заgовољ
сшво, уживање: пити с ГУСТОМ. 

гУстативан, -вна, -о фр. у изр. густативне папиле анат. заврше
ци нерва за укус у квржицама на језику. 

густин, -Ива м скробно брашно које се уйошребљава за з'iу
шњавање ЙосласШица. 

густина ж 1. особина и сшање oHo'ia шшо је 'iусшо: а. количи
на, .маса, ogH. број jegUHKU, еле.менаШа у оgређено.м йросшору, 
сшейен збијеносши или учесшалосши; конценшрација: � умака, 
� чорбе, � траве, � ткања, � паљбе; � мириса, � боје. б. физ . .ма
са у јеgиници заЙре.мине, сйецифична .маса, сйецифична шежи
на: � гаса, � Сунчеве масе. в. број сшановника на оgређено.м 
' йрiJсшору, сшейен насељеносши: � становништва, � насељено
СТИ. г. фиг. йуноnа, јеЗ'iровишосш, сagржајносш: � језичког из
раза. 2. оно шшо је 'iусшо, з'iуснушо, набијено, чесшо: а. 'iусши geo 
неке шечне, жишке .масе, 'iусшиш: сипати густину. б. фиг. оно 
шшо је нейрозирно, 'iусша шама, .ма'iла. в. 'iусшо израсло шибље, 
gрвеnе, 'iусша, чесша шу.ма, чесшар, шийражје, 'iусшиш: искочи
ти из густине. • физ. апсолутна - сйецифична .маса, .маса HeKo'i 
шела у јеgиници заЙре.мине. - електрицитета (електрична -) ко
личина елекшрицишеша на jegHoM кваgраШно.м санШu.меШру 
Йровоgника. 
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густиномер јек. густиномјер м в. ареомеШар. 
густиозан, -зна, -о који изазива аuешиш, укусан: � јело. 

густиозно прил. на lусшиозан начин, укусно; са наслagом: � 

сипати пиће. 

густирати, гУстйрам неевр. прел. нем. 1. (нешто или без до
пуне) уживаши uробајуhи или uосмашрајуhи јело, аиће и СЛ., 

слаgиши се: � колаче, � вино. 2. (некоме нешто) ушицаши на 
HeKola ga му се нешшо свиgи, ошвараши некоме вољу за нечим: 
� некоме печење. 3. карт. лаlано и са уживањем ошкриваши не
uознашу каршу уклањајуhи са ње gpyly: � карте. 

густити (се), -йм (се) неевр. в. lуснуши (се). 
густйm, -иша м 1. а. lусшо израсло шибље, lусша м,лаgа шу

ма, чесшар, шиuраl; lусша шрава: заћи у �. б. оно шшо је lусшо 
израсло или исuреилешено, lусшо lрање, лишhе и gp.: � лишћа, 
� (од) грана, � (од) обрва. в. велики број lусшо збијених биhа или 
uреgмеша, маса, lомила: � људи, � возила, � бајонета. 2. lусша, 
зlуснуша шечносш, lусшо јело; lусш шалоl: сипати �. 

густо прил. (комп. гушћё и гушће) 1. а. шако ga буgе мање 
шечно, чвршhе: � скувати, � замешати. б. у великој конценшра
цији; неuрозирно: � се замаглити, � се спустити (о сумраку). в. 
фш-. језlровишо, сажешо, концизно: � казано. 2. а. у великом бро
ју на малом uросшору, збијено (jegHo уз gpylo), чесшо: � расти, � 

збијено, � вејати, � падати, � ткан, � откуцано, � засађено. б. у 
великом броју у крашком временском размаку, убрзано, учесша
но: � пуцати, � фијукати (о мецима нпр.). 3. веома шешко, оаа
сно: постати �, бити �. 

густо- арви geo uриgевских и gp. сложени ца који значи gaje 
оно шшо значи gpylu geo сложени це lусшо (збијено, чесшо и сл.): 
густодлак, густолистан итд. 

густогрив, -а, -о и густогриван, -вна, -о који има iусшу iриву. 

густодлак, -а, -о који има lусшу gлаку. 
густокос, -а, -о који је iусше косе. 
густолист, -а, -о и густолистан, -сна, -о који има lусшо лишhе. 

густорун, -а, -о који има lусшо руно: � овца. 

густоћа ж в. iусШина. 
гутiшерка ж а. осушен м,лечни сок og шроuскоl gрвеhа poga 

Palaquium из ф. Sapotaceae, који се уuошребљава за израgу изо
лационоiмашеријала, у lалваношехници и зубаРСШву. б. бот. ша 
биљка. 

гУтати, -ам неевр. прел. 1. а. uокрешима језика и вилице и на
uрезањем жgрелних мишиhа uошискиваши залоiаје хране или 
lyiliљaje аића у јеgњак и желуgац; наf.ло, uохлеuно јесши или аи
ши: � храну, � супу. б. gишуhи увлачиши у илуhа вазgух, yguca
ши (обично жуgно); уgисаши с вазgухом (gим, uрашину и сл.): � 

хладан зрак, � дим, � прашину. 2. фш-. а. uримаши у себе; чини
ши ga нешшо uосшане неuримешно, ga се изlуби у нечему. - Ме
тро гута у себе људе. Магла је гутала шуме. б. савлаgаваши, 
uрисвајаши и ушаuаши у себе; асимиловаШи. - Крупни капи
тал гута мали. Велика предузећа гутају мања. в. шрошиши, 
црuсши; сашираши, унишшаваши, уuроuашhиваши: � снагу, � 

огромне суме, � нечије животе. г. uрешвараши у арах и аеаео, 
саlореваши (о ваШри). 3. фш-. а. сузбијаши исаољавање некоТ; муч
НОl осеhања, uриlушиваши: � гнев, � тугу. б. uоgносиши hушке, не 
peaiyjyhu, шрuеши: � поруге, � нечије увреде, � све ради мира. 4. 
фиг. изосшављаши, исuушшаши, uрескакаши у lовору аонеку 
реч, слоl или f.лас, OgH. аонеко слово у аисању: � гласове, � речи, 
� слова. 5. фиг. а. са нарочишим иншересовањем и заgовољ
сшвом, нешремице слушаши, uрашиши нечији lовор, uреgсшаву 
и СЛ.: � (нечију) сваку реч, � нечију причу, � представу. б. жеЈЬ
но, са сшрашhу и брзо чишаши: � књиге, � народне песме. в. 
(обично са допуном "очима", "погледом'') 1) f.леgаШи, uосмашра
ши чежњиво и с изразом gоuagања: � девојку очима (погледом). 
2) f.леgаШи, uосмашраши ошшро, неuријашељски: � некога својим 
хладним очима. _ � се (очима) f.леgаШијеgно gpylo с чежњом и 
с gоuаgањем. • - кнедле (горке пилуле) hушке uоgносише неари
јашносши, ШрUеШи. - пљувачку савлађиваши се и hуШаШи. - сузе 
савлађиваши, uриiушиваши шуlу, бол. 

гутација ж лат. излучивање сувишне воgе из биљака у обли
ку каиљица. 

гутач, -ача м онај који нешшо iуШа. • - ватре (пламена) цир
куски аршисш који uоказује вешшину lушања вашре; фш-. оасе
нар, шарлаШан. 

гУтља.ј м (инетр. -ем) а. количина шечносши која се ogjegHoM 
uроlуша; uокреш мишиhа којим се uошисне у желуgац оно шшо се 
uроlуша: попити неколико гутљаја вина; попити нешто једним 
гутљајем. б. оно шшо се ogjegHoM ygaxHe: � дима (при пушењу). 

гутљајчић м geм. og iyiliљaj. 

гутнути, -нём евр. geM. арема lушаши; UроlуШаШи. 

гутурал, -ала м лат. ЛИНГВ. lрлени f.лас, lрлени суf.ласник. 

гутуралан, -лна, -о (обично одр.) в. lрлен: � глас, � узвик. 

гутурално ПРИЛ. в. lрлено. 

гутуралност, -ости ж особина oHola шшо је lушурално, lушу-
рални каракшер f.ласа. 

гућ и гУцl (обично поновљено) узвик за вабљење свиња. 

гуц2 узвик којим се uоgражава lушање, аијење аића. 

гуцати, -ам неевр. (обично у дем. значењу) в.  lушаши (Ја). 

гуцкати, -ам неевр. у geм. значењу: lушаши и lуцаши; аијуц-
каши: � ракИЈУ. 

гУцнути, -нём свр. арема lуцкаши; uоuиши, исuиши lyiliљaj
чиh: � два-три пута. • мало је гуцнуо мало је UриUиШ. 

гУчица ж geм. og lYKa. 

гуша ж 1. uреgњи geo враша, lрло; жgрело: ухватити за гymy, 
болети некога у гуши. 2. ЗООЛ. кесасшо uроширење на јеgњаку 
uшица и неких инсекаша, вољ ка. 3. мед. аовећана шшишасша 
жлезgа с набреклим uреgњим gелом враша, сшрума, lушавосШ. 
• до гуmе ареко мере. доћи до гуmе в. gohu go lрла (uog lрло). мет
нути (ставити) некоме нож под гуmу в. сшавиши нож uog lрло не
коме (uog lРЛО). подмазати гуmу шаљ. uоuиши нешшо (обично ал
кохолно аиће). ухватити (шчепати, стегнути и сл.) за гуmу gовесши 
у шежак, безизлазан uоложај, uришеlнуши, UриклешШиШи. 

гушав, -а, -о који има lушу, сШруму. 

гушавац, -авца м онај који је lушав, који има сШруму. 

гуmавица ж 1. lушава женска особа. 2. бот. зељасша биљка 
uузавица Cucubalus baccifer из ф. Caryophyl1aceae. 

гушавко м в. lушавац. 

гушавост, -ости ж мед. обољење араћено арекомерним увећа
њем, ошоком шшишасше жлезgе, сШрума. 

гУшан, -ана и гушан, -а м 1. зоол. раса lолуба са великом ly
шом Columba gutturosa. 2. в .  lушавац. 

гуmати се, -ам се неевр. уз. повр. хвашаши се за lуше у међу
собном обрачуну, у Шучи. 

гуmити, гушйм неевр. прел. [гл. им. гУшёње с] 1. (некога) а. 
сшезањем, сшискањем враша или lруgноl коша сuречаваши не
коме gисање или убијаши la, gавиШи. б. ошежаваши некоме gu
сање или убијаши la заlађеним или ошрованим вазgухом, lacoM. 
в. ремешиши pag opiaHa за gисање или изазиваши KOg HeKola 
ошежано gисање или неgосшашак вазgуха (нар_ о lacy, gиму, ка
шљу, aciIiм,и, сузама и сл.). - Њу су гymиле уздржане сузе (Ан
дрић). 2. фш-. а. (нешто) не gозвољаваши нечему ga се развије, 
савлађиваши, сузбијаши; онемОlуhаваши: � устанак, � штрајк, 
� побуну, � јавну реч, � слободу. б. (нешто) с нааором сузбија
ши исаољавање некоТ; осећања, сузgржаваши, uриlушиваши, са
влађиваши: � плач, � јецаје, � гнев, � сузе, � бол. в. (нешто) 
омешаши нечији развишак, расШење. - Коров гymи жито. г. (не
кога) шишшаши, мучиши, мориши (HeKola), јако смешаши (не
коме). - Гуши га чамотиња и досада. _ "" се 1. а. аовр. og iуши
ши (1б): "" се димом. б. уз. аовр. og lушиши (Ја). 2. а. шешко gu
саши или умираши услеg неgосшашка или заlађеносши вазgуха. 
б. фш-. lасиши се, не моћи lореши (о ваШри). в. биши сшешњен, 
немаш и gовољно uросшора: � се у једној собици. г. шешко gола- . 
зиши go вазgуха, заiрцаваши се (og јакоТ; узбуђења, илача и сл.): 
� се од кашља, � се од плача, � се од смеха. д. брзо и uохлеuно, 
халаиљиво јесши или uиши: � се месом. ђ. имаши нечеlа MHOlo, 
у изобиљу; живеши у изобиљу: � се у изобиљу, - се у раскоши. 
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3. фиг. йосшајаши йриzушен, нечујан, за.мираШи (о 'iласу, звуку). 
• - се у дуговима биши Йрезаgужен. - се у сузама (у плачу) јако, 
MHOZO ЙЛакаШи. 

гушица ж ge.м. og Zуша. 

гушнп, -3., -о који се OgHOCU на zушу: � жлезда. 

гушобоља ж мед. оБОЈЬеНЈе zрла (gифшерија, aHZUHa и gp.); уп. 
грлобоља. 

гУштак, -ака м И гущгара ж zусша шу.ма, чесшар, ZусШиш. 

гуштёр, -ера М (ми. гУштери (гУштерови» зоол. 1. у .мн.: uog
peg Z.мизаваца Sauria, Lacertilia, gУZУЈЬасшоz ваљкасшоz шела 
йокривеноz сиШнu.м ЈЬуска.ма и с gва йара HOZY; йороgица шаквих 
Z.мизаваца Lacertidae и pog Lacerta из ше йороgице (у jg.: шакав 
Z.мизавац). 2. врсша .морске рибе Saurus griseus из Йор. Scopeli
dae, чија је 'iлава слична 'iлави блавора. • зоол. 1) називи за раз
не врсше iушшера (1): зелени - в. зеле.мбаh. - камењар (зидни -) 
врло расйросшраНЈена врсша zушшера црвенкасше боје Lacerta 
muralis. живородни (планински) - zушшер L. vivipara, који рађа 
живе .млаgунце. сиви (смеђи) - zушшер зе.мљасШе боје L. agilis. 2) 
називи за разне gpyze Z.мизавце из uogpega Sauria: гуmтери бра
давичари Helodermatidae. гуmтери дебелојезичњаци Crassilingu
ia. гуmтери краткојезичњаци Brevilinguia. гуmтери раmљојезичња
ци Fissilinguia. кратконоги - zушшер врло крашких HOZY Seps 
chalcidica. панонски - zушшер Ablepharus pannonicus. 

гуштер3.нка ж зоол. у .мн.: йороgица .малих zрабеЖЈЬивих 
.морских риба Scopelidae (у jg.: шаква риба). 

гУштераст, -а, -о сличан iушШеру. 

гУштерасто прил. као zушшер, йойуш iушшера (вијуzаво, кри
вуgаво). 

гуштерача ж аиат. шрбушна жлезgа са унуШрашНЈu.м луче
НЈе.м, с.мешШена иза желуца, која лучи хор.мон инсулин и изве
сне ензu.ме, Йанкреас. 

гуштерачин, -а, -о и гуштерачнп, -3., -о који се OgHOCU на 
zушшерачу, који upuuaga zушшерачи: � сок 

гуштерина ж (М) (ми. ж) ayZ.м. и Йеј. og ZушШер. 

гуштерић ge.м. og zушшер; .млаgунче ZушШера. 

гуштерица ж 1. женка iушшера, zушшер; .маНЈи ZушШер. 2. 
зоол. у .мн.: најбројнија йороgица наших zушшера Lacertidae, KOg 
којихје изражена сйособносш брзе реzенерације рейа (у jg.: ша
кви ZушШери). • зоол. називи за разне врсше poga Lacerta: зИДна 
-, сива - в. uog ZушШер. 

гуштеричица ж ge.м. og ZушШерица. 

гуштерскп, -3., -о који се OgHOCU на ZушШере. 

гуштерски прил. као zушшер: � испружен. 

гуштерчић М ge.м. og zушшер. 

гУштпк, -Ика и гУшЫiк, -ака М zусша шу.ма, чесшар, ZусШиш. 

гушчар М онај који чува или iaju iycKe. 

гушчарица и гушчарица ж 1. она која чува или zaju zycKe. 
2. зоол. у .мн.: peg воgених йшица Anseriformes, које u.мajy кожи
цу за йливаНЈе из.међу шри upegНJa йрсша (у који cuagajy йошйо
роgице йашака, iycaKa, лабуgова, ронаца); у jg.: йшица из шоiа 
pega. 

гушчарка и гУшчарка ж в. zушчарица (1). 

гушчарнпк М живинарник за zycKe, zycUНJaK. 

гушчарскп, -3., -о који се OgHOCU на Zушчаре. 

гушче, -ета с (суп. МИ. гУПIЧићи М; зб. им. гYmчм ж) .млаgунче 
ZycKe. 

гушчетина ж ayZ.м. и йеј. og iycKa. 

гушчетина ж zушчије .месо. 

гушчијак М zушчији из.меШ. 

гУшчијп (гYmчjй), -3., -ё који се OgHOCU на zycKe: � месо, � пер
је, � јаје, � паштета. 

гушчица ж 1. ge.м. и хиЙ. og zycKa. 2. фиг. 'iлуйа .млаgа жен
ска особа. 



д 
д (д) с непром. 1. а. зуб1lи йраС11:ави звУЧ1lи суi.тЮС1lи11:. б. сло

во 11:oju.м се обележава шај суfJЮС1lи11:: велико Д, мало д, курзив
но g. 2. С11:раћ. за gU1lap (g), gpyi (g.), gашив (g.), gaмa (11:ра.тьица) 
у шаху (п) иШg. 

да (кад је наглашено: да) везн. (у зависним реченицама) 1. 
намерни, 11:aga се, у рече1lици с Йрезе1lШО.м или йоШе1lцијало.м, 
из1l0си 0Н0 шшо је ЦИЈЬ, og1l. намера pagНJe 11:аза1lе у f.лав1l0ј ре
че1lици: 11:а11:0 би, не би ли. - Отишла је да купи хаљину. Она се 
жури да би стигла на време. 2. йослеgиЧ1lи, 11:aga се из1l0си 0Н0 
шшо йроисшиче из иС11:аза iлав1lе рече1lице. - Била сам тако 
уморна да сам одмах заспала. Грмело је тако јако да се кућа 
тресла. 3. иС11:аз1lи (у изјав1lu.м, обје11:аШС11:u.м рече1lицама), йри 
иС11:азивању, ближе.м оgређивању саgржаја f.лаiола или не11:е gpy
ie речи или израза у f.лав1l0ј рече1lици: а. 11:aga је у f.лав1l0ј рече
ници f.лаiол са З1lачење.м: iовориши, .мислиШи, осеhаши и сл. -
Рекао је да ће доћи сутра. Осећала је да је нешто гуши. б. 11:aga 
је у f.лав1l0ј рече1lици не11:и gpyiu f.лаiол, реч или израз 1lейошйу-
1loi З1lачења. - Треба да се потрудиш да стигнеш на време. Ни
је смела да пође сама на пут. в. 11:aga се у завиС1l0ј рече1lици из
Н0си 1lешшо шшо УЗРО11:ује, условљава pagНJY или сшање иС11:аза
Н0 у f.лав1l0ј рече1lици: шШо. - Радује ме да си дошао. Срећа да 
је пала киша. г. у елиЙШиЧ1lu.м рече1lицама, 11:aga је f.лаiол не
ЙОШЙУ1lоi З1lачења у f.лав1l0ј рече1lици изосШавље1l. - Отац да 
побесни што му је син пао на испиту. Нико да се усуди ући. д. 
иза .моgал1lих речи, 11:aga се из1l0си йрешйосшав11:а, су.мња, йошвр
ђивање, 1leiupaНJe и сл. - Тешко да ће он доћи. Зар да оставим 
породицу? Готово да сам пао на испиту. ђ. иза уйиШ1lих речи 
11:aga се иС11:азује саgржај о 11:0је.м се ЙиШа. - Шта да сад радим? 
Како да му изађем на очи? е. у 11:01lСШРУ11:цији са Йрезе1lШО.м за
.мењује и1lфи1lишив у фуШуру. - Сутра ћу да путујем на море. 4. 
йоiоgбе1lи а. 11:aga није осшваре1l услов за вршење pagНJe 11:аза1lе 
f.лав1l0.м рече1lицо.м: у случају ga. - Да си више учио, положио би 
испит. Да сам јуче умрла, не бих то знала. б. на йочеШ11:У жељ
них рече1lица. - Да ми се окупати у мору. Да си ми здрав! в. за 
изражавање ЙоgсШицања. - Да попијемо по једну. 5. gОЙУС1lи, 
11:aga се иЗ1l0си gойушшање, йрешйосшављање 1lечеi 11:ао Moiyh-
1loi (иа11:0 шо йреgсшавља с.меШњу за осшварење pagНJe у f.лав1l0ј 
рече1lици): Maga, ape.мga, .ма11:ар ga. - Ко проси, да круну носи, 
ваља му дати. Да си ми и рођени син, не могу ти опростити. 6. 
вре.меНС11:и: 11:а11:0, ОШ11:а11:0, ОШ11:аg. - Ево месец дана да нисам 
изашла из куће. 7. og1l0C1lU, 11:aga се завиС1l0.м рече1lицо.м ближе 
оgређује не11:а u.мeHC11:a реч у f.лав1l0ј рече1lици. - Има ли неко да 
није предао задатак? 8. 1lачи1lС11:и, 11:aga се у оgриЧ1l0ј завиС1l0ј 
рече1lици иЗ1l0се 011:0Л1l0сши 11:0је изосшају йри вршењу pagНJe 
f.лав1lе рече1lице. - Никад не легне да не прочита по једну књи
гу. 9. УЗРОЧ1lи: јер, шШо. - Љутило га је да га нико није слушао. 
10. а. 11:ag се изриче СУЙРОШ1l0СШ: 1leio, већ, а. - Ако он не поло
жи, да ко ће други? б. (у вези с везн. а) 11:ag се изриче изузu.мање. 
- Седео је, а да ни речи није проговорио. 11. у служби реч це а. 
за изрицање зайовесши или жеље. - Све синове да ми родиш. 
Ви идите, а ти да ниси МрднуО одавде. б. за изрицање 11:лешве, 
йре11:лињања или за11:лињања. - Да си проклет! Помози, да си 
ми по богу брат. в. за обележавање у.меШ1lуШих рече1lица 11:0је 
саgрже f.лаiоле: рећи, 11:азаши, виgеши, ойросшиши, изви1lиши и 
сл. (у служби иС11:азивања 1le11:oi сшава, оiрађивања и сл.). - Није, 
да кажем, слагао него заобишао истину. У томе смо се, да види
те, лепо сложили. г. за обележавање gОЙУС1lоi З1lачења у 11:0рела
цији са заме1lицама и Йрилозu.ма (уз ЙО1lављање f.лаiола). - Ко 
био да био, нека уђе. Каква је да је, али је испунила обећање. 

да (Да) речца 1. йошврg1lа а. за иС11:азивање йошврg1l0i оgiово
ра на йосшавље1l0 ЙиШање. - Да ли си затворила врата? Да. б. 
(понекад удвојено) за йошврђивање своје или шуђе изјаве, .ми
сли: сва11:а11:0, исШи1lа. - Да, да. Тако је то било. Због тебе сам до
шла. Да. в. за йојачавање шврgње из1lеше у ЙреШхоg1lО.м иС11:азу 
и йрелажење 1lајачи израз: ча11:, шшавише, gаЙаче. - Сви јој се 
диве, да и сам краљ. Г. йри Йрисећању. - Ах, да, то је онај човек 
ког смо јуче срели. Да. Умало заборавих да ти кажем ко је до
шао. Да, тако се некад радило. д. с уЙиШ1l0.м или узвиЧ1l0.м ин
ШО1lацијо.м, 11:aga се оче11:ују ga.тьe речи саiовор1lи11:а или се изра
жава иЗ1lе1lађење о рече1l0.м. - Хтела сам још нешто да ти ка
жем. Да? Слушам те. 2. за изрицање 1lеслаiања, неверовања, 
су.мње у 0Н0 шшо је рече1l0: баш, шама1l, није ва.тьgа, неће биШи. 
- Да нисам дошао, сви би страдали. Јест, да. 3. а. са речцо.м 
,,ли" за йосшављање ЙиШања. - Да ли је дошао професор? б. уз 
оgриЧ1lи f.лаiОЛС11:и обли11: у уЙиШ1lu.м рече1lицама за изражава
ње бојаз1lи, су.мње, 1lecuiyp1le ЙреШЙосШав11:е. - Да ниси видела 
Марка? Да му се није нешто догодило? 4. (уз упитне заменице 
и прилоге) а. за изражавање чуђења, 1lеизвеС1l0сши и сл. - Ка
ко си сама? Да где су твоји? Кад си пао из физике, да како ћеш 
положити математику? б. у gијалоiу 11:aga се, у обли11:У йишања, 
gaje йошврgа1l оgiовор на раније израже1lУ су.мњу. - А где је он? 
У школи, да где би био? Да шта је он него обична пропалица. 
Он је то урадио, да ко би други? 5. (уз ген. у служби узвика) за 
исшицање чуђења, gивљења. - Да дивна момка! Да луда чове
ка! 6. (у нар. поезији, у служби узвика) йри обраhању не11:0.ме. -
Ој Стојане, да мој мили брате! 7. за изражавање gойушшања (у 
He11:u.м изразu.ма са Шmављање.м f.лаiола). - Каква сам да сам, 
твоја сам кћи. Нека седе, па куд пукло да пукло. 8. 11:aga се 11:а
зу је ga се pagНJa у.мало није извршила. -Мати му сирота да пре
свисне од бола и туге . 

дабар, -бра м (мн. даброви) зоол. врсша f.лоgара С11:уйоце1l0i 
11:РЗ1lа Castor (С. fiber и С. canadensis), 11:0ји живи уз обале ре11:а 
и језера у С11:ЛО1lишШu.ма 11:0ја ipagu og gрвеШа. 

дабогда речца за исшицање йри иС11:азивању жеље, 11:лешве 
и сл. - Дабогда родила сина! Дабогда језик прегризла! 

дабо(г)ме речца за йојачавање шврђења: наравН0, ga11:a11:o, 
сва11:а11:0, разу.ме се, cuiYP1lo. - Је ли положила испит? Дабогме 
да је положила. Овим, дабоме, нисмо исцрпли све могућности. 

дабровина ж (мн. 0) 1. gаброво 11:рЗ1l0. 2. црве1l11:асШос.међа 
.мириШЈЬава .масШ 11:0ју луче gаброве жлезgе. 

давалац и давалац, -аоца м (ген. ми. -лаца) 0нај 11:0ји gaje не
шшо: добровољни � крви, � ткива, � коштане сржи, � органа. 

давалаmтво с а11:ција, обичај gавања: добровољно � крви. 

давање с 1. f.л. u.м. og gаваши (се). 2. изgаша11:, pacxog; йорез, 
gажби1lа: велика давања, привредна давања. 

даватељ м в. gавалац. 
даватељка ж 0на 11:0ја gaje 1lешШо. 
давати (се), дајем (се) (имп. даји, пр. сад. дајући (се» несвр. 

Йре.ма gаши (се). • - часове йоgучаваши (ван Ш11:0ле). - шаком и 
капом gаваши M1loio, обил1l0. не дајем ја ништа на то не gржu.м 
M1loio go шоiа, не цeHu.м Шо. 

давач, -ача м 1. в. gавалац. 2. техн. уређај 11:0ји ogaje, оgаши
ље u.мйулсе, оgаШUJbач: кутија �. 

давеж м разг. 1. особа 11:0ја не11:0.ме gосађује, gocag1la, неСН0-
сна особа. 2. gocag1lo йричање, йреgавање; уп. гњаважа. 
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дiшилац, -иоца и дiшитељ м онај који HeKola gави, ус.мрћу
је gавЈЬењем. 

щiвити, давИм неевр. прел. [гл. им. дављёње с] (некога, нешто) 
1. а. сшезаши HeKola за lушу онемОlућавајући .му gисање и лиша
вајући la живоШа. б. уойшше лишаваши живоша� убијаши, кла
ши. - Вук дави овце. в. ошежаваши, о.меШаШи (неко.ме) gисање, 
lушиши (нйр. о каШЈЬУ, aciil.ми, gиму и сл.). г. јако йришискаши, 
сшискаши, lњечиши: - лутку, - једно друго (у стешњеном про
стору). 2. заlњуриваши, йошайаши HeKola у воgу у на.мери ga MY 
се оgуз.ме живош: - некога у реци. 3. фиг. а. сузбијаши, сйреча
ваши развој нечеlа; уlушиваши: - језик, - штампу, - устанак. 
б. уlњешаваши, iilлачишu, .мучиШи, злосшавЈЬаши: - сиротињу, 
- народ, - великим каматама. в. разг. биши несносан, gocagaH, 
gосађиваши неко.ме (нйр. gуlим йричањем, уйорним наваљива
њем и сл.), lњавиШи . •  ,.., се 1. уз. Йовр. og gавиши (Ја и 2). 2. шо
нуши у gубину воgе и lушиши се, ушайаши се. 3. шешко gисаши 
(зБОl с.меШње у gисању или HeKol афекша), заlрцаваши се: - се у 
јецајима, - се у смеху, - се у диму. 4. екепр. на'iло и халайЈЬиво 
јесши или ЙиШи. 

дављеник, -mcа и дављеник, -а м онај који се gави или се 
уgавио (у воgи), уШойЈЬеник. • - се и за сламку хвата онај који је 
у великој ойасносши шражи сйаса 1ge било, и oHge 1ge нема из
'iлеgа ga ће la наћи. 

дављеница и дfшљеница ж женска особа gавЈЬеник, ушо
йЈЬеница. 

дављен:йчки и дављенички, -3., -о који се OgHOCU на gавЈЬе
нике. 

дављенички и дављенички прил. као gавЈЬеник; очајнич
ки: - се хватати за нешто. 

дiшнаmњи, -3., -ё 1. а. који је био, йосшојао gавно, у gалекој 
йрошлосши, који йошиче из gалеке йрошлосши, йрасшари, gрев
ни: - насеље, - народ. б. који йошиче из paHujel вре.мена у OgHO
су на нечији живош, век, разgоБЈЬе, сшари: - пријатељ, - жеља. 
в. бајаш, усшајао: - сир. 2. в. gавни: - прошлост, - време, - сан. 

давни, -3., -о 1. а. који је био и йрошао gавно, MHolo йре caga
шњосши, OgH. времена Kaga се lовори (обично о временским йој
.мовима): - прошлост, давна времена. б. који је био и йрошао 
раније, али не шако gавно у OgHOCY на време Kaga се lовори: се
ћања из давних дана младости. 2. в. gавнашњи (Ја и 1б): - зна
нац, - жеља, - уверење. 

давнина ж gавно вре.ме, gавно, сшаро gоба, gалека йро
шлосш: обичај од давнина. 

давно и давно прил. йре MHolo времена, у gалекој йрошло
сши; og йре MHolo времена, оgавно: врло -, - изумро, - је било; 
- је дошао, - познат глас. 

давнопроmли и давнопроmли, -3., -о који apuaaga gавној, 
gалекој йрошлосши, који се OgHOCU на gавну йрошлосш: - доба, 
- време. 

давор и давори узв. нар. пеен. еј, ах, авај. - Давор, побро! Ој 
давори, слуге моје. Ој давори, ти Косово равно! 

даворија ж арх. роgО.7ЈЈубива, йашриошска Йес.ма. 

дагеротип м фр. фОШОlрафија, снимак найравЈЬен gаlероши
Йијо.м. 

дагеротипија ж фр. засшарели начин фОШОlрафисања йо
.моћу сребрних соли; фОШОlрафија израђена на шај начин (йо 
имену изу.миШеља). 

дагеротипски, -3., -о који се OgHOCU на gаlероший и galepo
ШиЙију. 

дагња ж (ген. ми. -њи) зоол. врсша јесшиве .морске ШКОЈЬке Му
tilus edulis (galloprovincialis). 

дада ж тур. а. назив оg.мила за .мајку, сшарију сесшру или ро
ђаку. б. назив оg.мила за gagUJbY, gечју неlоваШељицу. 

дадаизам, -зма м фр. gекаgеНШНll .моgернисшички йравац у 
књижевносши и ликовној у.меШНОСШи насшао йосле Првоl свеш
cKol раша .који у шражењу новоl израза Helupa све йосшојеће 
есшешске вреgносilЩ lрађаНСКОl gрушШва. 

дадаист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица gаgаиз.ма. 

дадаистички, -3., -о који се OgHOCU на gаgаисше и на gagau
за.м, који је у gyxy gаgаиз.ма. 

дадиља и дадиља ж тур . женска особа која Helyje и васйи
шава шуђу gецу, gечја неlовашељица, васЙиШачица. 

дадиљати, -3.м неевр. биши gagUJba, неlоваши, чуваши шуђу 
geцy. 

дадиљски и дадиљски, -3., -о који се OgHOCU на gagUJbe, ко-
ји apuaaga gagUJba.мa. 

дадиљство с оglајање, неlовање шуђе gеце. 

дадица ж хиЙ. og gaga. 

дажбина ж оно шшо се gaje на име йореза, царине, gOapUHO
са или неке gpyle јавне обавезе; уп. давање (2). 

дажд м арх. в.  киша. 

даждевњак, -ака и даждевњак, -а м зоол. у .мн.: йороgица 
рейаших воgоземаца Salamandridae, који живе у влажним сре
gUHa.мa и рађају живе .млаgе (у jg.: шакав воgоземац Salaman
dra). • пегави (ватрени) - врсша gажgевњака Salamandra таси
losa, са круйним aela.мa йо шелу, сала.манgер. црни (алпски) -

врсша gажgевњака Salamandra astra. 

даждевњачић м geм. og gажgевњак. 

даждевњачки и даждевњачки, -3., -о који се OgHOCU на ga
жgевњаке. 

даждети јек. даждјети, даждИ неевр. непрел. а. (обично безл.) 
йаgаши (о киши), кишиШи. б. gоносиши, исйушшаши из себе ки
шу (о облаку). 

даире, даир3. ж МИ. тур . .мали бубањ, Ша.мбурин с йрайорци
.ма у који се, уз Йес.му и йлес, ygapa руко.м, gеф. 

дај 1. 2. л. jg. имЙ. og gаШи. 2. речца за йоgсшицање: gege(p), 
xajge. - Дај пожури. 

Дај бог и Дај бог м мит. боl сунца и йлоgносши KOg сшарих 
Словена. 

дајџест и дајџест м енгл. сажеш йре'iлеg; скраћена изgања 
књижевних gела за широку уЙоШребу . 

дајџестирати, -естир3.м евр. и неевр. изgа(ва)ши, објавиши, 
објавЈЬиваши у облику gајџесша: дајџестирана верзија. 

дакако и дакако речца за йојачавање шврgње: наравно, ga
боwе, разу.ме се. - Они су то, дакако, радили тајно. 

дакати, дачём (дак3.м) неевр. непрел. lовориши, йонавЈЬаши 
"ga", йошврђиваши; оgобраваши, йрисшајаши на све без йоlово
ра: дачући климати главом. 

даклё речца а. на йочешку исказа којим се казује йослеgица, 
OgH. лоlичан заКЈЬучак oHola шшо је йрешхоgно речено: Йре.ма 
Шо.ме, сшоlа, ошуg, са.мим шим, значи. - Падало је доста кише, 
дакле година ће бити родна. Дакле, ниједан од ових одговора 
није тачан. б. йри йрелажењу, OgH. враћању на 'iлавни йреg.меш 
излаlања: еле.м, е Йа. - Дакле, пођимо даље. Марко, дакле, оде 
у затвор. Шта, дакле, предлажете? в. йри исказивању неке жеље, 
зайовесши и Сл.: xajge, gела. - Прионимо, дакле, на посао. г. йри 
изражавању изненађења, чуђења, неlоgовања, срџбе и сл.: а-ха. 
- То је, дакле, твоја велика љубав. Шта ће ми, дакле, таква по
моћ? Ви, дакле, предлажете да оДУстанем од свега за шта сам 
се борила: 

дактил .м грч. књиж. И ЛИНГВ. шросложна .меШричка сшойа ко
ја се сасшоји og jegHol gylol (на'iлашеноl) слоlа и gва крашка (не
на'iлашена) слоlа. 

дактилограф м онај чије је занимање gакШилОlрафија. 

дактилографија ж куцање шексша на йисаћој .машини или 
рачунару (као занимање). 

дактилографкиња ж женска особа gаКШилоlраф. 

дактилографски, -3., -о који се OgHOCU на gакшилОlрафе и 
на gакшилОlрафију: - посао, - грешка. 

дактилоскопија ж ГрЧ. узимање и исйишивање ошисака йр
сшију руке; Mei1loga иgеншификације особа на основу ошисака 
ЙрсШију. 

. 



230 ДАКТИЛОСКОПИРАТИ - ДАЉИНА 

дактилоскопирати, -опирам евр. н неевр. узеши, узимаши 
ошиске ЙрсШију. 

дактилоскопски, -а, -о који се OgHOCU на gакшилоскойију: � 
отисак прстију. 

дактилски, -а, -о који се OgHOCU на gакшиле, који се сасшоји 
из gакшила: � стопа, � хексаметар. 

далај-шiма м врховни верски йоiлавар шибешаНСКОl лама и
зма. 

далек, далека, -о (Koмn. дзљи) 1. а. који се налази на великој 
уgаљеносши, на великом оgсшојању (og некоУа, нечеlа), ygaљeH: 
� земља, даља околина. б. који Bogu у ygaљeHe йреgеле, месша 
и који gylo шраје: ићи на � пут. в. који йушује у ygaљeHo месшо, 
Kpaj, ogH. који gолази ошуgа: далеки путници. Г. који goaupe из 
велике gaљUHe, йа је сшоlа изlубио у снази, иншензишешу (о iла
су, звуку, свеiйлосши и сл.): далеки звуци, � песма, � одблесак, 
� сигнал. 2. а. који се OgHOCU на gaBHo йрошекло gоба, време; ко
ји apuaaga шоме времену, gaBHU, gавнашњи, gpeBHU: � доба, � 
прошлост, � старина; далеки предак, далеки претеча. б. који 
ће насшаши касније, йосле gужеl времена у буgуhносши: одло
жити посао на што даље време. 3. а. (у КОМП.) који није у бли
ској, шесној роgбинској вези, gaљHU: � (даљи) род (рођак), даља 
тетка. б. фиг. који има мало зајеgниЧКОl с неким, шуђ, сшран: � 
свима, � од целог света. в. фнг. нейрисшуйачан, узgржан, ogcy
шан: увек � и сам, хладан и �. 4. (само у КОМП.) а. који се насша
вЈЬа на нешшо, који слеgи нечему, слеgеhи, HapegHU: у даљем 
тексту, даљи преговори, даља проучавања. б. који ће касније 
сшиhи, gohu, HaKHagHU: сачекати даља наређења (упутства). • 

Далеки исток геогр. земље исшочне Азије које се налазе уз Тихи 
океан. без даљег(а) без оgлаlања, без оклевања, смесша; без йоУо
вора, безусловно. до даљег(а) засаg, йривремено, gOK се gрукчије 
не Hapegu. - До даљег ће бити по старом. 

далеко прнл. (комп. даљё и даље) 1. а. на великој ygaљeHo
сши, на великом оgсшојању, на велику gaљUHY, на велико оgсшо
јање (обично у хоризоншалном йравцу): бити �, отићи �, � од 
града, � одавде, одскочити �, � испод врха. б. (са допуном која 
значи одређено растојање) на оgсшојању, разgаљини означеној 
gойуном, OgH. на шолико оgсшојање: десет метара даље, два ки
лометра �. в. (у КОМП.) на извесном (не шако великом) оgсшојању, 
на извесно оgсшојање, на извесну уgаљеносш (иза, og нечеlа): да
ље од реке, стати даље. 2. а. за исказивање великоl временскоУ 
размака: на великом временском размаку, у великој временској 
уgаљеносши: није � Нова година, гледати � у будућност, бити � 
до јутра. б. (у комп. И суп.) за исказивање временскоУ размака 
оlраниченоl gойуном: gуже, најgуже, више, највише: кроз десет 
дана најдаље, задржати се десет дана даље. 3. а. (обично уз 
КОМП.) за исказивање йоређења: у великој мери, мноУо, знашно, 
KygUKaмo, HeyaopegUBo: � бољи, � већи, � пре, � изнад некога 
(нечега). б. Kag се исшиче велика разлика, неслаlање с нечим: 
бити � од нечијих потреба, � од нечијих жеља. 4. (само КОМП.) 
за исказивање слеgовања, насшавЈЬања: а. у йросшору: (y)Haapeg, 
на слеgеhе месшо, pegoM: јурити даље и даље, проследити пору
ку даље. б. у времену: насшавЈЬајуhи, зашим, йосле шоlа; још 
више, HaKHagHo; убуgуhе: трајати и даље, горети и даље, говори
ти даље о нечему. 5. (само комп. - у служби узвика) а. насша
ви(ше), Йроgужи(Ше). - Застаде у одговору. Учитељица му рече: 
Даље! б. уgаљи(ше) се, оgлази(ше), оgбиј, назаg. - Даље од ње! 
• - било HapogHa йразноверна узречица којом се изражава же
ЈЬа ga несрећа, зло о коме је реч мимоиђе некоУа, не gaj боже, са
чувај боже. - би нас (то) одвело шо би нам оgузело мноУо време
на и йросшора (обично у Йисању). - дотерати (Догурати н сл.) 1) 
йосшиhи лей, велик усйех, йосшаши веома усЙешан. 2) нр. ниско 
йасши, йройасши, йрешрйеши неусЙех. - од памети (бити) нело
lично, неразумљиво. - од тога да . . .  каже се йри кашеlоричком 
неУирању, оgбијању нечеlа: никако, нийошшо, ни йомислиши ga. 
- му (лепа) кућа узречица за изражавање неlоgовања йрема не
коме, Kag неко неће ga има с неким йосла, Kag хоће ga Уа се ошре
се, оШараси. и тако даље йри набрајању, навођењу нечеlа: и осша
ло, и gpylo. држати се - од нечега не мешаши се у нешШо. идемо 
даље насшавЈЬамо: насшави, насШавиШе. ићи (отићи, забраздити 
н сл.) тако (толико) - да .. . йрећи, йрелазиши меру, йрешер(ив)аши, 
ЙрекарgашиШи. корак даље извесшан HaapegaK. не види даље од 
носа оlраничен је, уских је BugUKa. није - време (час, дан н сл.) уско
ро ће биши, gohu. оставити (некога) - иза себе йосшиhи велику apeg-

носш У OgHOCY на некоУа (обично у Шрчању). то је - од истине ШО 
је лаж. • НПоел - од очију, - (и) од срца ЈЬубав слаби Kag се они ко
ји се воле не виђају. 

далековид, -а, -о (Далековидан, -дна, -о) 1. мед. који не Bugu 
јасно оно шшо је близу, који јасније Bugu ygaљeHuje йреgмеше 2. 
фиг. који је сйособан ga apegBugu буgуhе gОlађаје и gалекосежне 
йослеgице, йрониЦЈЬив, ошШроуман. 

далековидо (Далековидно) прил. са сйособношhу йреgвиђа
ња буgуhих gОlађаја и gалекосежних йослеgица, йрониЦЈЬиво, 
ошшроумно: � гледати у будућност, � уочавати промене. 

далековидост (Далековидност), -ости ж 1. мед. особина оно
Уа којије gалековug, оноУа шшоје gалековиg, смањена BugHa сйо
собносш на близини, hypermetropia. 2. фиг. моћ йреgвиђања бу
gyhux gОlађаја, йрониЦЈЬивосш, ошШроумносШ. 

далековод м ел. уређај, Bog (сисшем сшубова и жица) за йре
нос елекшричне енеРУије на велике gaљUHe. 

далеководни, -а, -о који се OgHOCU на gалековоg: � мрежа. 

далекозор м gоiлеg, gурбин, шелеской: астрономски �, по
морски �. 

далекоисточни, -а, -о који се OgHOCU наДалеки исШок. 

далекометни, -а, -о вој. који има велики gомеш, који gобацу
је на велику gaљUHY (о оружју, аРШUJЬерији): � топ, � артиље
рија, � паљба. 

далекометност, -ости ж особина оноУа шшо је gалекомешно: 
� топова. 

далекосежан и далекосежан, -жна, -о који gалеко gосеже 
својим ушицајем, йослеgицама, врло значајан; широко засно
ван; замашан, важан: далекосежне последице, далекосежне 
истине, � мисао. 

далекосежно и далекосежно прил. са gалекосежним йо
слеgицама, са gалекосежним ушицајем, значајем. 

далекосежност и далекосежност, -ости ж особина оноУа 
шшоје gалекосежно, велики ефекаш, значај. 

дfшија и далија ж бот. в. УеорУина. 

далматика ж лат. свечана украшена ogeha йореклом из ка
сноримскоУ gоба коју су носили влagари, йайе и бискуйи; кашо
личко лишурlијско рухо. 

Далматинац, -нца м (инстр. -ем; ген. ми. Далматйнаца) сша
новник Далмације; онај који је йореклом из Далмације. 

далматинац, -нца м 1. gалмашинско вино. 2. зоол. врсша, ра
са йса gole среgње величине, беле боје са црним ЙеУама. 

Далматинка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) сшановница Далмаци
је; она која је йореклом из Далмације. 

далматински, -а, -о који се ogHOCU на Далмацију и на Дал
машинце: � вино, � обала. 

далматински прил. на gалмашински начин, као Далма
Шинци. 

далматинство с скуй каракшерисшичних особина Далма
шинаца; осећај йрийаgносши Далмацији. 

Далматинче, -ета с (ми. 0; зб. им. Далматинчад ж) млag Дал
машинац; gеше из Далмације. 

далматски, -а, -о који се OgHOCU на Далмаше, некagашње ро
манске сшановнике Далмације: � језик. 

Далмација ж обласш у Хрвашској gуж JagpaHcKol мора из
међу ВелебиШСКОl канала и ЦрноУорскоУ Йриморја. 

далтонизам, -зма м мед. несйособносш разликовања изве
сних боја (йрвенсшвено црвене и зелене), слейило за боје (йо име
ну енiлескоl хемичара ДалШона). 

далтонист(а), -ё м (ми. -сти) особа са урођеним или сшече
ним gалШонизмом. 

даљ ж (м) в. gaљUHa. 

даљина ж 1. а. оgсшојање og нечеlа, некоУа, уgаљеносш у йро
сшору: велика �, � јасног вида, на даљини од 10 km. б. Heogpe-
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ђено gалек иросшор уоишше: у даљини, из даљине. в. (обично у 
ми.) велика уgаљеносш, gалеко иросшрансшво; gалеки свеш: све
мирске даљине, чежња за даљинама. 2. уgаљеносш у времену, 
временска уgаљеносш; ироШJlОСШ: BpeMeHCKa �, историјска �. 3. 
фш-. неслаl,ање, gушевна хлаgноhа, оgбојносш: осетити страшну 
даљину према некоме. 

даљинар, -ара м 1. вој. geo нишанске сираве на аршuљериј
ском оруђу којим се оgређује елевациони уl,ао цеви ирема gaљu
ни цuљa. 2. жел. књиl,а са иоиисом имена месша и уgаљеносши 
између њих. 

даљиномер јек. даљиномјер м техн. инсшруменш за мере
ње уgаљеносши иреgмеша: оптички �, електронски �, ултра
звучни �, радарски �, геодетски �. 

даљйнскй, -а, -о који се OgHOCU на gaљUHY; који се врши на ве
ликој уgаљеносши: � скок, � однос, � мерење, � управљање, � 
грејање, � обрада података. • - управљач инсшруменiil, уређај 
с фошоhелијом за УКЈЬучивање аиараша (шелевизора и gp.) с из
весне уgаљеносШи. 

даљйнски прил. на gaљUHY, са gaљUHe: � управљати. 

даљити се, дзљйм се несвр. уgаљаваши се: ближити се и �. 

даљнй, -а, -о и даљњй, -а, -е 1. (у комп. значењу) који на-
сшаје у HapegHoM aepuogy, који слеgи, gaљu, буgуhи: омогућити 
� развитак, прозрети нечије даљне намере, � ток догађаја, � 
истрага. 2. који није у блиској роgбинској вези, gалек, gaљu: � 
рођака, � тетка. 3. који се OgHOCU на gавно ирошекло gоба, gав
ни, gревни, gалеки: � прошлост. 4. а. gалек, ygaљeH: даљни пре
дели, даљне земље. б. (само: даљнй) који се извоgи, уиућује на 
gaљUHY (из gaљUHe), gaљUHcKU: � ватра, � патрола. 

дама ж фр. 1. (обично у грађанском друштву) otll.мeHa жен
ска особа, 1,0сиођа; женска особа, жена уоишше (у OgHOCY ирема 
мушкарцу): велика �, фина �, права �, фризер за даме, салон 
за даме, даме и господо! 2. а. фиl,ура у шаху, краљица. б. шре
ћа ио јачини иl,раћа карша: пикова �. 3. (обично у вези: игра 
даме) иl,ра белим и црним окруiлим илочицама (12 црних и 12 
белих) на шабли сличној шаховској: играти даме. • дворска -
жена из краљичине или иринцезине ирашње, gружбеница жен
скоl, члана влаgарске иороgице. барска - (анимир-дама) женска 
особа заиослена у бару, ноћном клубу која забавЈЬа 1,0сше, наво
gehu их на већи иоШрошак. прва - суируl,а apegcegHUKa gржаве. 

дамаскйн, -Ива м (обично у ми.) зборник ироиовеgи и иоуч
них 1,0вора иисаних ирешежно нароgним језиком, KOg Срба, Маке
gонаца и БУl,ара og XVII go XIX века (ио имену l,рчкоl, бесеgника 
Дамаскина СШуgиШа). 

дамаст м (мн. 0) врсша шканине (иамучне, ланене, свилене 
или вунене) са сшилизованим шарама (ио l,pagy Дамаску, оgакле 
иоШиче). 

дамастнй, -а, -о који је og gамасша: � столњак 

дамасцирати, дамасцйрам свр. и несвр. украсиши, украшава
ши (мешалне или gрвене иреgмеше) сшилизованим шарама og 
злаша и сребра (ио l,pagy Дамаску). 

дамица ж geм. и ир. Qg gaмa. 

дампинг м ешл. екон. apogaja робе на шржишшу ио веома ни
ским ценама (ucaog цене кошшања) и изванреgно иовОЈЬним 
условима pagu конкуренције и освајања ШржишШа. 

дампиншкй, -а, -о који се OgHOCU на gaмaUHl,: дампиншке 
цене. 

дамскй, -а, -о који се OgHOCU на gaмe, који је намењен за ga
ме: � сто, � шешир. 

данl м (ген. ми. дана, дат. даниМа) 1. а. време og изласка go за
ласка сунца, og јушра go вечери (Kaga је свеiilло): по цео �, пре
ко дана. б. време og 24 саша, за које Земља изврши jegaH обрш 
око своје осе (gaH зајеgно с ноћу): � за даном, месец дана, неко
лико дана, три дана. 2. временски ogceK који оgl,овара gaHY (1) 
изgвојен из временскоl, шока, оgређен и везан за нешшо: а. (обич
но у ген.: дана, ретко дне) оgређени gашум у месецу: дана 25. 
августа. б. оgређено време Kag се нешшо gесило, значајан gашум: 
� џроглашења устава, � рођења. в. оgређени gашум иосвећен 
неком gОl,ађају, иразник, свешковина; исшоријски gашум: Дан 

победе. г. оgређени gaH у сеgмици, Hegeљu, који има иосебно име. 
- Који је данас дан? Субота. д. ушврђени gaH у Hegeљu Kag се 
нешшо уобичајено иериоgично ионавЈЬа, gОl,ађа: пазарни �, тр
жни �, � одмора. 3. астр. време у коме се неко небеско шело је
gаниуш окрене око своје осе: Месечев �, MapCOB �. 4. а. (обично 
у мн.) време, gоба, aepuog (с обзиром на живошне околносши, 
ирилике): бољи дани, судбоносни дани, дани несреће. б. (са 
присвојном заменицом) UOl,ogaH, значајан шренушак, време Kag 
некоl,а служи срећа. - То је његов дан. 5. ми. живо ш, век; gоба 
живоша: за наших дана, од најранијих дана, за младих дана. 
6. као иросшорна, gужинска или иовршинска мера оgређена ире
ма раgњи која се може извршиши у шоку jegHOl, gaHa (1а): � хо
да, � орања. • Вадњи - gaH уочи Божиhа. бео (бели) - нар. песн. 
в. gaH (1а). грађански - астр. време og О go 24 саша, OgH. og ионоћи 
go ионоћи. - и ноћ бот. врсша украсне бuљке Viola tricolor. - мр
твих хршпћ. gaH иомена умрлима, заgушнице. добар - уобичајени 
иозgрав који се 1,0вори шоком gaHa. звездани - астр. време између 
gва узасшоина ироласка неке звезgе кроз исши MepugujaH. јунак 
дана личносш о којој се мноl,о 1,0вори или иише. мртви - кат. gaH 
иомена умрлима (2. новембра и 2. фебруара). пасји дани aepuog 
великих лешњих врућина у јулу и авl,усШу. поларни - астр. време 
og изласка go заласка сунца на иоловима, које шраје шесш ме
сеци. радни - 1) gaH у који се pagu. 2) законским ироиисима og
ређено време у шоку gaHa које заиослени Jbygu ировоgе на иослу, 
pagy: осмочасовни радни �. средњи сунчани - (астрономски -) 
астр. среgња вреgносш шрајања сунчаних gaHa шоком целе 1,0gu
не. судњи (суђени, задњи, последњи, страшни) - 1) ио релиl,иозном 
веровању gaH Kaga ће биши сшрашни божји cyg, gaH ироиасши, 
смака свеШа. 2) gaH у који неко умре, gaH смрШи. сунчани (Сун
чев, соларни) - време које ирође између gва узасшоина ироласка 
Сунца кроз исши MepugujaH. четрдесет дана РЛГ. чешрgесеш gaHa 
og нечије смрши и иомен умрлим на шај gaH, чешрgесешоgнев
ни иомен: давати некоме четрдесет дана. • (и) дан-данас, (и) дан
-дањи још и gaHac, још и caga, још увек. дан и ноћ HeapeKugHo, 
сШално. дан на дан в. из gaHa у gaH. дан по дан мало-иомало, ио
сШеиено. до дана данашњег gocag, go овоl,а времена. до мало дана, 
до неколико дана в. за који gaH. за (до) који - ускоро, убрзо. из да
на у дан неиресшано, HeapeKugHo. једног дана (један -) jegaHayiil, 
jegHoM. како који - како време оgмиче. неки - ире неколико gaHa, 
неgавно, ире извесноl, времена. ових дана 1) неgавно, ире извесноl, 
времена. 2) ускоро, у најскорије време. од Кулина бана и добријех 
дана og сшарих, gобрих времена. под (у) старе дане у сШаросШи. 
(по) цели (цео) читав (божји, боговетни, васцели) - og јушра go мра
ка, иреко целоl, gaHa. пре неки - ире неколико gaHa, ире извесноl, 
времена. у по бела дана gању, шоком gaHa (јавно, без скривања). 
дани су му избројани (одбројани) каже се за оноl,а који неће gyl,o 
живеШи. добар као добар - изузешно gобар, иросшоgушан, илеме
ниШ. заменити - за ноћ сшеhи лошу навику сиавања gању умесшо 
ноћу. за сваки - који се носи, · облачи и сл. свакоl, gaHa (а не ира
зником), свакоgневни: хаљина за сваки дан. изнети (износити) на 
бео - ошкри(ва)ши, обелоgаниши (обелоgањиваШи). изићи на бео 
- изиhи на јавносш, обелоgаниши се. има (биће) дана за мегдана 
биhејош времена, биhејош ирилике (за нешШо). јасан (јасно) као 
дан иошиуно, иосве јасан (јасно). као - � ноћ (разликовати се, би
ти различит и сл.) иошиуно различиШ. красти богу дане не pagu
ши нишша, ленчариши, ленсШвоваШи. (на) дан и комад (живети, 
радити и сл.) живеши, раgиши и сл. бринуhи се само о основним, 
свакиgашњим иошребама, не обезбеђујуhи се за буgуhносШ. не 
зна се шта носи - не зна се ucxog сшвари, не зна се шша ће се go-
1,0gиШи. не'ма смрти без суђена (суђеног) дана не умире се gOK за 
ШО не gође вреМе. по јутру се - познаје og иочешка се виgи какав је 
ко и какво је шШо. свако чудо за три дана на сваку новосш се брзо 
навикне. трајати дане шешко живеши, живошариши, шавори
ши. угледати светлост дана иојавиши се, изиhи у јавносш, обело-

. gаниши се. чувати беле паре за црне дане биши шшеgЈЬив, умерен 
у шрошењу мислеhи на неизвесну буgуhносШ. 

дан2 -а, -о 1. шри. og gаШи. 2. (одр.) в. gдши: у даној ситуаци-
ји, у даним условима, у даном часу, на даном месту. 

дан оном. узвик за иоgражавање звука звона, иуцња и сл. 

данак!, -НRa и данак, данка м песн. хии. og gaH1• 

дaHaK2, -НRa м 1. ист. а. иорез који су вазали, вазалне земље 
илаhале своме сuзерену. б. gажбина коју је gавао кмеш феуgал
ном 1,0caogapy на чијем је aocegy живео и који је обрађивао. 2. 
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иорез, gажбин,а уоишШе. - у крви иет. оgузимање .мушке gеце (og 
1 О go 16 loguн,a) og хришhан,ских aogaн,UKa у Турској царевин,и и 
apuн,ygн,o оgвођење за јан,ичаре (og XV go XVII века). платити, пла
ћати - (навикама, моди, времену и др.) слеио слеgиши н,ешшо, сле
ио се gржаши н,ечеlа. 

данас прил. 1. овоlа gaн,a, у овај gaн, (Kaga се lовори). - Данас 
је петаR. 2. у ово време, у н,аше време, caga. - Данас су ДРYRчи
ји обичаји. 3. (у им. служби, непром.) е ово време, gан,ашњица, 
саgашњосш: наше - . • (и) дан - в. aog gaн,. данас-сутра ускоро, за 
који gaн,; у н,еко н,еоgређен,о време у буgуhн,осши, ире или иосле. -
јесмо, сутра нисмо крашкоlа смо века. од данас до сутра (живети и 
ел.) 1) без среgсшава ga се обезбеgи буgуhн,осш, сирошињски, беg-
11,0. 2) н,е воgеhи рачун,а о буgуhн,осши, н,ecu"iypн,o, лако.мислен,о. 

данашњй, -а, -ё 1. а. који се ogн,ocu н,а овај gaн" н,а gaн, Kag 
се "iовори: - дан, дaнamњe НОВШIе. б. (уз именицу дан) који се og
н,оси н,а исши gaн, у н,екој gpyloj н,egeљu или loguн,u: на - дан про
шле ГОДШIе. 2. који се ogн,ocu н,а н,аше, саgашње време, саgашњи: 
- омладина, - време. 

данашњица ж време у ко.ме живимо, gан,ашње вре.ме, caga
шње gоба, саgашњосш: писци данашњице. 

данашњост, -ости ж в. gан,ашњица. 

дангуба ж 1. узалуgн,о шрошење, lубљење вре.мен,а, ировође
ње вре.мен,а у н,epagy, бесиослица; бесиосличење, н,epag. 2. 011,0 
шшо неиошребн,о, н,екорисн,о оgузима вре.ме; бесиослица, шрича
рија. - Гитаро, моја дангубо. 3. н,овчан,а н,aKн,aga за иЗlубљен,о 
време: платити дангубу, СУДСRа -. 4. (и м; мн. ж) особа која н,ишша 
н,е pagu, баgаваџија, бесиосличар, бесиосличарка, лен,шШин,а. 

дангубан, -бна, -о 1. који оgузима сувише Mн,o"io времен,а, ко
ји шраје без иошребе gylo; узалуgан" бескорисшан, с обзиро.м н,а 
ушрошен,о време: - посао, - процедура, дангубни разговори. 2. 
бесиослен" gOKOн" залуgан,: - старац. 

дангубити, -йм неевр. непрел. [гл. им. дангубљёње е] 1. уза
луgн,о шрошиши вр е.ме , lубиши, шрашиши вре.ме; ировоgиши 
време у н,epagy, бесиослици, бесиосличиши: - причајући, - цео 
дан. 2. lубиши иревише времен,а н,а н,ешшо, заgржаваши се .мн,о
lo око н,ечеlа без виgн,их резулшаша: - ORO Rола. 

дангубица ж 1. в. gан,lуба (1, 2). 2. (и м; МИ. ж) в. gан,lуба (4). 

дангуБНЙR м он,ај који gан,lуби, gан,lуба. 

дангубно прил. gан,lубеhи, lубеhи време: - седети. 

дангубњаR м в. gан,"iубн,ик. 

дан-данаmњй, -а, · -ё gан,ашњи (у иојачан,о.м зн,ачењу Kag се 
исшиче ga н,ешшо још увек шраје): - тиранија. 

даНЙR, -ИRа м арх. 1 . .месШо н,а ко.ме се ировоgи gaн" gан,ишше 
(обичн,о хајgучко или војн,ичко сШан,ишШе). 2. gн,евн,и вешар (ко
ји обичн,о gува с .мора). 

данити, данйм неевр. (евр.) (непрел. или са објеRТОМ "дaH'� 
ировоgиши (ировесши) gaн" боравиши иреко gaн,a. _ - се (безл. 
или са субјеRТОМ дан) свишаши, свањиваши, разgањиваши се. 

Даница ж н,apogн,u н,азив за алан,ешу Вен,еру (која н,авешhу-
је gaн,): звезда -. 

дановати, данујём евр. и неевр. в. gан,иШи. 

даномице ПРИЛ. сваки gaн" свакоgн,евн,о, из gaн,a у gaн,. 

даномичан, -чна, -о свакоgн,евн,и, свакиgашњи. 

даноноћан и даноноћан, -ћна, -о (обично одр. -ћнй) који 
бива, који шраје и gaн, и н,оћ, сшалан" н,eapeKugaн" н,еиресшан,: 
даноноћне борбе. 

даноноћно и даноноћно ПРИЛ. и gaНJY и н,оћу, сшалн,о, н,е
иресшан,о, н,еирекugн,о: - грмети. 

даност, -ости ж в. gаШосШ. 

дансинг м енгл. 1. ulpaн,Ka, алес. 2. локал, кафан,а или ре
сшоран, у којем lосши Moly алесаши уз .музику. 

данце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og gн,o; gн,o н,eKol MaНJel apeg
.меШа: - чаше, - шешира. • гледати много у - разг. Mн,olo ииши 
алкохолн,о ииће. 

дањй, -а, -ё в. gн,евн,и: - светло. 

дањивати, дањујём неевр. в. gан,иШи. 

дању ПРИЛ. иреко gaн,a, Шоко.м gaн,a, ио gaн,y, обgан,: радити -. 

дар м (ми. дарови, ређе или пеен. дари) 1. а. 011,0 шшо се gapy-
је, иоклон,: - за рођендан, послати -. б. (често у ми.) етн. свagбен,и 
иоклон,и које gевојка gaje .млаgожењин,ој роgбин,и и свашовима; 
gевојачка сире.ма: венчани (свадбени) дарови. 2. фиг. а. н,арочи
ша apupogн,a обgарен,осш (за у.меШн,осш, н,ауку, н,еку вешшин,у и 
сл.), шален,аш, gаровишосш: имати дара за уметност, - за пое
зију, бесеДНИЧRИ - . б. смисао, сиособн,осш за н,ешшо: - предви
ђања. 3. (са епитетима: божји, небеСRИ, вишњи и сл.) 011,0 шшо 
је човеку иоклоњен,о og боlа (о gуховн,им врлин,а.ма), блаlоgеш, 
.милосШ. • - говора 1) сиособн,осш, .моћ lовора. 2) lоворн,ичка, бе
сеgн,ичка сиособн,осШ. 

дара ж тур . шежин,а о.моШа, а.мбалаже (харшије, caн,gYKa, ио
cyge и gp.) која се оgбија ирилико.м .мерења робе; разлика из.ме
ђу брушо и н,ешо шежин,е н,еке робе. • одбити на дару оиросшиши 
н,еко.ме узимајуhи у обзир ње"iово н,езн,ање и сл. преврmила (пре
вагнула, претерала, преmла и ел.) - меру ирешерало се у н,ечему. 
скупља - него мера (масло) већи шрошак, већи н,аиор н,elo корисш 
(og н,ечеlа). 

дараR, -рRа м 1. geм. и хии. og gap. 2. иокривало обреgн,оl ири
бора у иравославн,ој цркви (које се обичн,о gобија као gap og вер
н,ика). 

дарвинизам, -зма м учење ен,lлескоl apupogНJaKa Чарлса 
Дарвин,а о еволуцији живих биhа као иослеgици apupogн,e селек
ције у борби за оисШан,ак. 

дарвинист(а), -ё м (ми. -сти) ирисшалица, слеgбен,ик gарви
н,из.ма. 

дарвинистичкй, -а, -о који се ogн,ocu н,а gарвин,иза.м и gap
вин,исше: - теорија. 

дарвинистички ПРИЛ. са gарвин,исшичкоl сшан,овишша: -
тумачити. 

дарвиновац, -овца м в. gарвин,исШ(а). 

дарда ж (обично у вези: играти дарде) врсша каршашке ulpe. 

дарежљив, -а, -о који pago gaje, иоклања; н,есебичан,. 

дарежљивац, -йвца м он,ај који је gарежљив. 

дарежљивица ж gарежљива жен,ска особа. 

дарежљиво ПРИЛ. са gарежљивошhу, великоgушн,о; изgашн,о, 
обилн,о. 

дарежљивост, -ости ж особин,а он,оl,а који је gарежљив. 

даривалац, -аоца м он,ај који gapyje н,ешШо. 

даривалица ж жен,ска особа gаривалац. 

даривати, дарујём (дарйвам) евр. и неевр. прел. 1. обgари(ва)
ши (н,eKo"ia) н,еким gapoM, иоклон,о.м; н,а"iраgиши, н,а"iрађиваши: 
- са десет ДYRaTa. 2. gа(ва)ши (н,еко.ме) gарове ирилико.м вериg
бе, сваgбе, рођења gешеша и сл.: - Ryмa. _ - се уз. повр. из.мењи
ваши .међусобн,о gарове. 

даривач, -ача м в. gаривалац. 

дарић, -а и дарйћ, -ића м geм. и ир. og gap.� 
дарRер м енгл. слеgбен,ик о.млаgин,ске Moge облачења у црн,о. 

дармар (дар-мар и дар-мар) м Тур. велики н,epeg; збрка, .ме-
шеж: направити -. 

дарнути и дарнути, дарнём евр. 1. gирн,уши, gошаhи, шак
н,уши: - прстом. 2. lан,уши, шрон,уши, разн,ежиши: - HeRora. • -
(некога) у живац, у зеницу gирн,уши, иоlоgиши н,eKola Ша.мо 1ge је 
н,ајосеtпљивији, н,ан,еши н,еко.ме велику увреgу. 

даровалац, -аоца м в. gаривалац; уп. дародавац. 

дарован, -вна, -о 1. који је gобијен, или gаш н,а gap, иокло
њен,: - Rоmyља. 2. (одр.) (уз речи: писмо, повеља и сл.) правн. ко
јим се н,ешшо gapyje, иоклања . 

даровати, дарујём евр. (неевр.) прел. 1. gа(ва)ши н,а gap, ио
клон,иши, иоклањаши: - хаљину. 2. в. gариваши (2): - Ryмa. _ 
- се уз. повр. в. gариваши се. 
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даровит, -а,  -о а. који u.мa gapa за нешшо, обgарен, Шa.nен
шован: - уметник. б. који иоказује нечију обgареносш: - састав. 

даровито прил. С нарочиШu.м gapoM, Шa.nенШовано: - напи
сати. 

даровитост, -ости ж особина oHoia ко је gаровиш, обgаре
носш, Шa.nенШованосШ, Шa.nенШ. 

даровница ж правн. иисмени gоку.менш, иовеља којо.м се не-
шшо неко.ме gapyje. 

даровскн, -а, -о који се OgHOCU на gap, gарове, gаровни: - рухо. 

дародавац, -вца м онај који gaje gap, иоклон, gаривa.nац. 

дародавка ж она која gaje (неко.ме) gap, иоклон. 

дарчић м geM. og gap. 

даса м шатр. иривлачан, зiоgан .мушкарац; aoMogaH .мушка
рац, iизgелин, фиhфириh. 

даска ж (дат. дасци; ген. МН. дасака) 1. а. gужи, равно ошесан, 
Uљоснаш KoMag gрвеша .мање gебљине, обично иравоуiаоноi об
лика, који се корисши у iрађевинарсшву, за изрagу намешшаја 
и gp.: јелова -, кућа од дасака, обложити даскама. б. шако об
рађен KoMag gрвеша који служи у разне сврхе; ио облику и свр
си сличан иреg.меШ og иласшике или HeKoi gpyioi .маШеријa.nа: -
за једрење, - пеглање, - за цртање, - за сецкање, - за развла
чење теста. в. (обично с ПРИД. школска) в. шабла (1в). г . .мања 
илоча са уцрШанu.м кваgраШнu.м цpHu.м и белu.м иoљu.мa или 
gpyiu.м шарама, која служи за разне gрушшвене uipe (шах, .ми
цу и gp.): шаховска - . 2. МН. иозорница, бина; иозоришше: пости
ћи успех на даскама, вратити се даскама. • даске које (што) жи
вот (свет) значе иозоришше; уп. даска (2). до даске шатр. go краја, 
јако навиши (иусшиши) paguo. одскочна - 1) еласшична gacKa са 
које се извоgе скокови (у iu.мнасШици и скокови у воgи), шрамбу
лина. 2) фиг. иолазна шачка, основ за наиреgовање (обично у слу
жби). равна (је) као - u.мa .мa.nе ipygu, нема облине. фали му, не
достаје му - у глави, нема све (четврте, треће) даске у глави и сл. 
луцкасш је, .мa.nоу.ман је, неразбориш је. 

даскаст, -а, -о који је као gacKa, који личи на gacKY, раван; 
.мршав: - жена. 

даскаш, -аша м жарг. в. сурфер. 

дат, -а, -о 1; шри. og gаШи. 2. (одр. датй) а. који је у оgређено.м 
.мо.менШу, у оgређеној ирилици шакав, иосшојеhи, оgређен: у да
тој ситуацији, у датом моменту, у датим околностима. б. који се 
шачно OgHOCU на неку иојаву, сшвар, оgfоварајуhи, оgређен: на 
датом месту. 

дата с МН. лат. иоgаци, ушврђене чињенице: историјска -. 

дати, дам (дадём) и даднём (3. Л. МН. през. дају (даду) и дад
ну; аор. дадох; трП. дан и дат; пр. пр. давши) свр. прел. (ретко не
прел.) 1. а. иреgаши нешшо из руке у руку, HeaocpegHo уручиши; 
иpu.мaћи шако ga се .може ирихвашиши, иружuши: - чашу; -
руку. б. иреgаши наручивши ga се нешшо ypagu: - одело на чи
шћење, - кола на фарбање. 2. а. иренеши, иреиусшиши (нешшо) 
у власнишшво gpyioia, сшавиши неко.ме на расиолаfање, усшуйи
ши на коришhење (неШШQ своје); gароваши, иоклониши: - коња, 
- прстен; - за уздарје, - за рођендан. б. иреgаши, изручиШи. -
Дајте нам лопова (крвника). в. иоgариши (нешшо); обgариши 
(нечu.м): - слободу (некоме); - живот (некоме). Ако бог да здра
вља. То му је дала природа. г. ВУЛГ. (некоме) ирисшаши на сек
суa.nни OgHOC с .мушкарцем, иоgашџ се (о жени). 3. а. илашиши, 
исилашиши: - 1.000 динара за одело, - харач. б. иошрошиши, 
сшраhиши: - цело имање на картање, - много за вино. B� иро
gаши; усшуииши уз замену: - коња јефтино, - коња за кола. 4. 
саf.nасиШи се са нечUјо.м ygajoM, ирихвашиши иросиgбу, уgаши: 
- кћеIШУ за некога, - некоме за' жену. 5. а. иослаши и смесши
ши HeKoia у неку усшанову ируживши .му .моiуhносШ ga се бави 
оgређенu.м иосло.м: - у школу, - на занат, - у интернат, - на 
факултет. б. иослаши, иреgаши на наgлежносш некој yciЦaHo
ви: - ствар на суд, - писмо на пошту. в. иреgаши, иреиусшиши 
ga се Heige објави: - оглас у новине, - чланак за неки часопис. 
6. а. иружиши неко.ме .моiуhносШ ga gође go нечеfа, ио.моћи не
ко.ме ga иосшиiне нешшо, иружиши: - солидно образовање (не
коме), - хлеб (некоме) у руке. б. иружиши, указаши оно шшо је 
неко.ме или нечему иошребно; извесши нешшо неко.ме у ирилоi, 

у нечију корисш: - савет, - помоћ, - потпору, - лек, - амнести
ју, - слободу. в. (обично у имп.) о.моiуhиШи шелефонску везу (са 
HeKu.м, са нечu.м). - Дајте ми Милана. Дајте ми везу. заст. Дајте 
ми Нит. г. не сиречиши .моiуhносШ нечеiа, gоиусшиши, gозволи
ши: - прилику, - времена, - месец дана одмора, не - лагати 
некоме, не - да се неко мучи. д. иризнаши, gоgелиши: - право 
грађанства, - повластице, - предност, - првенство. ђ.  указа
ши, оgаши: - поверење, - почаст. 7. а. условиши и оgреgиши не
шшо, ириgаши нечему неку особину, оgлику: - мрку боју нечему, 
- обележје (карактер) нечему, - већи значај нечему. б. учини
ши нешшо шшо условљава начин вршења неке раgње, OgH. саму 
раgњу: - правац (смер) нечему. 8. а. gонеши и обнароgоваши, 
објавиши, ироf.nасиШи, изgаши: - закон, - проглас, - устав, -
резолуцију. б. саоишшиши, изреhи, иреgочиши; оgреgиши, озна
чиши: - мишљење, - примедбе, - суд, - рок. в. сшавиши у gy
жносш (неко.ме), нa.nожиШи, нареgиШи. - Што му је дато, то је 
учинио. г. вој. нареgиши, заиовеgиши: - вољно, - команду. 9. а. 
објавиши, uзgаши (као иисац, uзgавач): -радове (из неке области). 
б. осшвариши као иисац, у.меШник: - дело велике вредности, -
улогу лирски. в. ириказаши, иреgсшавиши, оиисаши, оцршаши 
(у књижевно.м gелу): - духовну атмосферу, - лик 10. а. ироиз
весши, исиусшиши, оgаши og себе: - звук, - светлост. 11.  а. gOHe
ши као aopog, роgиши; уоишше gонеши неки илоg, pog; ироизве
сши: - три сина, - два јагњета, - пуно јаја, - богат род, - мно
го плодова, - 1.000 тона жита (о њиви), - 30 kg масти (о свињи), 
- со (о киселини). б. сшвориши; оgiојиШи. - Бог га је за све дао. 
Писац кога је дала Србија. в. учиниши ga нешшо насшане, уро
gиши нечu.м, gонеши (корисши, илоgа), осшвариши: - добре ре
зултате, - користи. 12. ириреgиши, орiанизоваши; извесши apeg 
иублико.м, оgржаши: - парастос, - помен, - концерт, - пред
ставу, - приредбу, - позориmни комад. 13. а. ироузроковаши, 
заgаши, нанеши: - много јада (невоље), - страха, - ране. б. за
gаши уgарац, уgариши, оиa.nиШи: - шамар (ћушку), - по туру. 
в. (обично у футуру) за изражавање ирешње башинама или gpy
iOM казно.м. -Даћу ја њој. 14. оgреgиши, оцениши gоба живоша, 
iogUHe сшаросши: - некоме 30 година. 15. (у конструкцији са 
инф. или с през. с везн. "да'') а. нареgиши, нa.nожиШи; наручиши 
ga се нешшо ypagu: - стрељати, - штампати, - сашити одело. б. 
о.моiуhиШи, учиниши ga нешшо буgе: - наслутити, - осетити, -
разумети. 16. (само у имп.) а. уз и.ми. HeKoi gpyioi f.nаiола, са 
значењем иоgсшицања, иреgлаiања и сл.: ge, xajge. - Дај запа
ли цигарету. Дајте јој реците! Дај престани. Дајте да ово завр
ШИМО. б. gовесши или gонеШи. - Дај Лазу! Дајте га на среду! 
Дајте музику! 17. (и несвр.) (през. само: дам (дадем» а. (обично 
одрич.) 1) биши вољан, хшеши уручиши, иреgаши, усшуииши, 
иружиши и сл., биши caf.nacaH са gавањем, иружањем и сл. - Не 
дам га за живу главу. 2) gоиушшаши, gоиусшиши, gозвољаваши, 
gозволиШи. - Не дам народа газити. Певао је што му је грло да
ло. Снег не да ока отворити. Не бих му дао да прође за живу 
главу. 18. с u.мeHицo.м као gOaYHOM u.мa значење f.nаiола извеgе
Hoi og ше u.мeHицe, нир.: - благослов = благословити, - изјаву = 
изјавити, - налог = наложити, - одговор = одговорити, - при
станак = пристати итд .. 19. (у безл. конструкцији са "се", са ЛОГ. 

субјектом у дативу) gohu у неко расиоложење, сшање; окренуши 
на нешШо. - Дало му се на смех. Дало јој се на плач. 20. несвр. 
безЛ. (у конструкцији са "се'') а . .моћи, u.маШи .моiуhносШи. - Не 
да се замислити. Дало се по њима видети да су забринути. б. 
(са ЛОГ. субј. у дативу) 1) (обично с допуном у лок., чешће од
рич.) .моћи оgiојиши, иоgизаши и сл.; u.маШи усиеха, биши срећне 
руке у нечему: - Није јој се дало у деци (= Нису јој се дала де
ца). Није му се дало у трговини. 2) (само ОДРИЧ. са допуном у 
инфо или през. с везн. "да'') не иолазиши за руко.м, не усиеваши, 
не .моћи. - Не да ми се доћи у Београд. Не да ми се заспати. 3) 
(само одрич.) немаши воље, не желеши, не хШеШи. - Не да му се 
да почне. Не да ми се из кревета. Није ми се дало кући . •  - се 

. i. a. иреgаши се, иреиусшиши се, gозволиши ga се буgе савлаgан, 
иобеђен. - Не дај се. Ти си јачи. б. (са допуном у инфо ређе с 
през. с везн. "да'') gозволиши, gоиусшиши неки иосшуиак ирема 
себи: - се пољубити, - се заплаmити, - се збунити. в. иреиусши
ши се љубавнu.м, ceKcya.nHu.м ogHocu.мa, иреиусшиши се .мушкар
цу (о жени), иоgаши се. - Дала се првом удварачу. 2. несвр. 1) .мо
ћи, биши Moiyhe. - Дало се по њима видети да су поражени. 2) 
ићи og руке, наиреgоваШи. - Не дају јој се деца. 3. (у, на нешто) 
а. ирихвашиши се, лашиши се HeKoi иосла, иосвешиши се нечему, 
уиусшиши се у неки иосао: - се на посао, - се на политику, - се 
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у трговину, - се на учење. б. оgаши се нечему: - се на коцку, -
се у разврат. в. йочеши, сшаши иншензивно вршиши неку pag
њу, уйусшиши се у вршење неке раgње: - се у трк, - се у бекство, 
- се у дискусију. г. занеши се, уйасши у неко сшање, расйоложе
ње: - се у мисли, - се у маштање, - се у бригу, - се у очај, - се 
у плач. д. guhu се, усшаши: - се на ноге. 4. а. йрошеiнуши се, 
йружиши се, рашириши се. - Јавор се дао у висину. б. уйушиши 
се, кренуши, йоћи HeKyg; ошићи HeKyg: - се на пут, - се у свет. 5. 
мешнуши се, (у)врiнуши се на HeKoia: - се на оца. • дај шта даш 
йрисшајем на оно шшо gајеш (у ЙОl.nеgу цене); зagовОЈЬан сам и 
са малим. дај, молим те (у разiовору) Kag се саiоворнику нешшо 
йребацује; немој шако, не ЙреШеруј. дао би залогај из уста, крви ис
под грла и сл. врло је gобар, йлемениш, сйреман је ga йружи сва
ку Йомоћ. дао бих (дам) главу (живот, руку, браду) јамчим, чврсшо 
сам уверен. дала ми се прилика (згода) и сл. указала, gесила ми се 
Йрилика. - богу душу умреши, ЙреминуШи. - ватру ойалиши из 
вашреноi оружја. - веру (тврду, божју) в. gаши реч (часну, йошше
ну, Шврgу). - веру за неверу обећаши нешшо йа не uзвршиШи. 
вољу за невољу йрисшаши на нешшо из невОЈЬе. - гас в. aog iac. -
глас l.nасаШи; ЙрисШаШи. - гласа од себе (о себи) јавиши се. - (за) 
право некоме сложиши се с нечијим мишљењем, сшавом, оgобри
ши нечији ЙосШуЙак. - знак (миг, сигнал) обавесшиши HeKoia на 
неки виgЈЬив начин. - испит йоложиши исЙиШ. - (к) врагу окани
ши се нечеiа, осшавиши нешШо. - корпу (кошару) некоме оgбиши 
нечију Йонуgу. - крила (некоме) исйуниши HeKoia йолешом, ogy
шевЈЬењем. - леђа (плећа), - петама ветра, - ватру табанима и сл. 
йочеши бежаши, gаши се у бексшво, йобећи, оgмаl.nиШи. - лек
цију (некоме) научиши HeKoia ЙамеШи. - маха ОМОiућиши ga се 
нешшо снажно развије, йоgсшаћи на нешШо. - на знање саой
шшиши; aocpegHo обавесШиШи. - ногу (некоме) разг. iрубо ошера
ши, избациши (HeKoia). - одушка (одушке) омоiућиши ga се не
шшо иСЙОЈЬи, изрази, олакшаши неко узgржано осећање. - реч 1) 
(часну, поштену, тврду) CU'iYPHO обећаши, заклеши се. 2) (некоме) 
gойусшиши некоме ga iовори (на јавном скуЙу). - рог за свећу (не
коме) йревариши HeKoia, йоgвалиши некоме. - руку (некоме) 1) 
йрихвашиши йросиgбу, уgаши се (о gевојци). 2) руковањем йо
шврgиши саl.nасносш, ЙОiоgбу. - све од себе учиниши све шшо се 
може, уложиши крајње найоре ga се нешшо осШвари. - хлеба у 
руке (некоме) осйособиши HeKoia за живоШ. - се на зло (на горе) 
йо'iоршаши се gобијајући шеже комйликације (о рани, болесШи). 
- се молити не йрисшаши олако, нећкаши се. - се некоме у руке 
йреgаши се некоме на милосш и немилосШ. даће бог gohu ће вре
ме Kag ће се нешшо осшвариши, gecuhe се (у йрижеЈЬкивању). ду
шу дао (дало) aogecaHje, сасвим оgiовара. не да му ђаво (враг) ми
ра хоће ga учини нешшо нейошребно, зло. не дај боже, не дао бог 
в. боже (ме) сачувај (aog боi). не да ми се неће ми се, немам воље; 
не Moiy. не - мира (с миром) некоме gосађиваши некоме. не - на 
се(бе) чуваши, браниши своје йраво, своје gосШојансШво. не - ни 
богу тамјана, ни црно испод нок(а)та биши јако шкрШ. ни дај боже, 
ни дао бог (за одрицање) никако. 

датив м лат. ЛИНГВ. йаgеж намене, циља, йравца, шрећи йа
gеж, који оgiовара на йишање: коме, чему. 

дативни и дативски, -3., -о који се OgHOCU на gашив: - наста
вак, - значење. 

датирати, датйрiiм свр. и несвр. лат. 1. прел. а. сшавиши, сша
вЈЬаши gашум (на Йис.мо, йисани gокуменш и сл.): писмо датира
но 20. маја. б. оgреgиши, оgређиваши gашум йосшанка, сшаросши 
нечеiа: - неки догађај, - битку. 2. несвр. непрел. воgиши йорекло 
из HeKoi времена, йосшојаши og неке временске iранице, йоши
цаши: - од VIII века; време из кога нешто датира. 

датост, -ости ж фил. оно шшо објекшивно йосшоји, шшо је 
објекшивно gашо у оgређеним околносшима; објекшивна, йозна
ша чињеница: друштвена -. 

датотека ж ГРЧ. комйјушерuзована збирка йоgашака, йохра
њена, с.мешШена, усклаgишшена на неком маiнешном Megujy: 
индексна -. 

датула (датуља) ж итал. бот. в. урма. 

датум м лат. 1. шачно каленgарско време HeKoi gоiађаја (gaH, 
месец и iogUHa), ознака каленgарскоi времена на Йис.му, gOKY
меншу и gp.: одредити - састанка, ставити - на писму, писмо 
без датума. 2. време йосшанка, йојаве нечеiа, време Kag се не
шшо gесило: проучавања новијег датума. 3. фиг. важан gоiађај 

који вреgи ga буgе заЙамћен. - Појава тога романа је датум у на
шој књижевности. • висок - gaH йри крају месеца (обично Kag се 
исшиче ga су месечна йримања на измаку). 

датумски, -3., -о који се OgHOCU на gашум, на каленgарско 
време. 

даћа ж iозба у час ш мршвоме, за йокој њеiове gуше, йоgущје. 
• свињска - нар. шаљ. iозба йриликом клања свиња. 

дафина ж бот. украс на gрвенасша биљка Elaeagnus angusti
folius из ф. Elaeagnaceae, сишних мирисавих цвеШова. 

дафнија ж ЗООЛ. в. воgенбуха. 

дах, даха (даха) и дах, -а м (ми. дахови (дахови) и дахови) 1. 
а. вазgух који се ygaxHe или изgахне йри gисању, ygucaj или uзgи
сај: испустити -. б. уgисање и изgисање, gисање: убрзан -, зау
ставити -. 2. сшрујање вазgуха, gување (вешра, лахора): - ветра, 
свеж планински - . 3. мирисно исйарење, мирис, воњ; заgах: -
зовина цвета, - мокре земље, - ракије. 4. фиг. а. каракшери
сшична особина, бишно својсШво, . обележје, gyx: - новог времена, 
- мистицизма, - сатире. б. наiовешшај, знак блискосши йрису
сшва нече'iа: - пролећа, - смрти, - туге. в. замах, cHaia, јачина: 
бити слабог даха, изгубити - (нпр. о ветру), стваралачки -; по
нестало му даха. • без даха не gишући, найешо, с найреiнушом 
йажњом: мотрити без даха. до последњег (задњег) даха go краја 
живоша, go с.мрШи. изгубити -, остати без даха йресшаши на моме
наш gисаши зайањивши се. испустити (последњи) - изgахнуши, 
умреШи. краткога даха (бити) крашкоiа шрајања, краШкоШрајан. 
леди се, мрзне се - каже се Kag је јако хлagно. у једном даху у је
gaH мах, без apeKuga, ogjegHoM: испити чашу у једном даху. 

дахија и дахија м (мн. ж) тур. ист. jegaH og јаничарских сша
решина који су apeg Први срйски усшанак йриiрабили и gржа
ли власш у BeoipagcKoM йашалуку; насилник, зулумћар. 

дахијски и дахијски, -3. , -о који се OgHOCU на gaxuje, свој
сшвен gaxujaмa: - време, - власт. 

дахијски и дахијски ПРИЛ. као gaxuja, насилнички, сурово: 
- поступати. 

дахилук м ист. обласш којом је уйравЈЬао gaxuja, gaxujcKa 
обласШ. 

дахнути, дахнём (разг. данути, данём) свр. непрел. 1. jegaH
йуш увући или исйусшиши вазgух кроз усша или нос, учиниши 
jegaH ygucaj или изgисај. 2. рећи с узgахом, узgахнуШи. 3. а. og
мориши се, йреgахнуши, йочинуши: не дати некоме да дахне. б. 
осешиши олакшање, оgахнуши: - слободно. 4. gухнуши, йирнуши 
(о веШру). 5. фиг. зайахнуши, заgахнуши: - некога свежином. • 

- душом оgмориши се; осешиши олакшање, оgахнуШи. 

дахтав, -а, -о који gaxhe, заgихан, заgуван, засойЈЬен; брек
шав: - тркач; - стењање. 

дахтаво ПрИЛ. заgихано, gaxhyhu: рећи -. 

дахтај м а. найоран, шежак ygucaj или uзgисај. б. исйреки
gaHo, убрзано и шешко gисање, gахШање. 

дахтати, дахћём и дашћём несвр. непрел. а. убрзано и шешко 
gисаши (og умора, врућине и сл.), йри чему се чује шум. б. фиг. 
брекшаши, хукшаши (о машинама). 

дача ж рус. лешњиковац, викенgица. 

дашак, -шка м (ми. дашци (Дашкови» geм. и хиЙ. og gax. 
Нема ни дашка ветра. 

дашта ПРИЛ. gaKaKo, свакако, наравно, јасно, разуме се, заи
сШа. - Знала сам, дamта да сам знала. Да ли нас виде? Дamтa, 
да нас виде. 

дашто прил. в. gашШа. • - ми ти .- увоgно йишање йри йосша
вЈЬању нар. заiонешки: шшаје шо? 

даmчан, -а, -о који је og gacaKa: даmчани кров, - ограда, -
кућа. 

дашчара ж 1. зiраgа (кућа, колиба, шуйа) og gacaKa, барака. 
2. склаgишше, сшоваришше gacaKa; раgионица за израgу gacaKa. 

дашчарица ж geм. og gашчара. 

даmчат, -а, -о који је равна сшаса, без облина (обично о же
ни), gаскасШ. 
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даmчетина ж ayiм. и Йеј. og gacKa. 
даmчица ж ge.м. og gacKa. 
даmчурина ж ayiм. и Йеј. og gacKa. 
два (за м. и с. род, ген. двају и двају, дат. двама и двама), две 

јек. двије (за ж. род, ген. двеју и двеју јек. двИју И двИју, дат. две
ма и двема јек. двјема и двјема; често непром.) 1. основни број 
за jegHY jegUHUЦY већи og jegaH, који се обележава бројко.м 2; на
зив ше цифре: � човека, � књиге, � телета. 2. в. gвојка (2): доби
ти два из физике. 3. (обично у одрич. реченицама) (у Huaoga
шшавању) за означавање сасвим .мале количине нече'iа: .мало, 
неколико. - Не уме да састави ни две реченице. 4. у сйоју са 
"шри" у облику йолусложенице: два-три йриближно, око gва или 
шри: два-три дана, две-три недеље. • два и два (два по два) у ре
gовима йо gвојица. као два и два, као два пута два (четири) йошйу
но шачно, сасвим йоузgано, јамачно, зацело, свакако (Kag је реч 
о нече.м шшо је сасвим очиl.леgно). не знати ни две унакрст не зна
ши нишша, биши l.луЙ, о'iраничен. два брата крв (два-брата-крв) 1) 
бот. БUJЬка из йороgице йеруника Iris nobilis. 2) зоол. врсша кора
ла Tubipora Hemprichii. 

двадесет 1. основни број gва йуша већи og gесеш, који се обе
лежава цифрама 20. 2. у вишечланим, сложеним бројевима: сто 
�, � (и) шест, � (и) шести, � (и) троје. 

двадесетак прил. око gваgесеш, йриближно gваgесеш (особа, 
Йреg.меШа): � људи, � књига, � година. 

двадесетroдиmњ- в. gвagесешо'iоgишњ-, двадесетеро в. gва
gесеШоро. 

двадесети, -а, -о pegHU број Йре.ма gваgесеш: � војник, навр
шити двадесету годину, � део, двадесетих година прошлог века. 

двадесетина и двадесетина ж 1. gваgесеши geo неке цели
не. 2. око gваgесеш, йриближно gваgесеш, gваgесешак: пре два
десетину година. 

двадесетица ж 1. новчаница или .меШални новац og gваgе
сеш новчаних јеgиница. 2. бројка gваgесеш. 3. возило (аушобус, 
шрамвај и сл.), йросшорија и сл. са ознако.м 20. 

двадесето- йрви geo сложени ца које значе неки збир или 
сложеносш, сасшав og gваgесеш йреg.меша, gелова или нешшо 
gваgесешо йо pegy и сл.: двадесетогодишњак, двадесетогоди
шњи, двадесетострук. 

двадесетогодиmњак м онај који има gваgесеш 'iogUHa или 
йриближно Шолико. 

двадесетогодиmњи, -а, -е који се OgHOCU на aepuog og gваgе
сеш 'iogUHa, који има или шраје gваgесеш 'iogUHa, који се обавља 
йосле gваgесеш 'iogUHa и сл.: � момак, � борба, � помен. 

.цвадесетогОдиmњица ж навршена gваgесеша 'iogUHa og не
KO'i gО'iађаја; йрославџ, Йо.мен шо'iа gО'iађаја: � нечије смрти, � 
рођења. 

двадесетодневни, -а, -о који шраје gвagесеш gaHa: � екскур
зија. 

двадесетори, -е, -а мн. бројни йриgев Йре.ма gваgесеш, уз 
и.менице које имају само облик .множине или означава ју йар: � 
чарапе, � врата, � кола. 

двадесеторица ж gваgесеш љуgи, gваgесеш .мушкараца. 
двадесеторо збирни број који оg'iовара основно.м броју gва

gесеш: а. за означавање збира особа (или уойшше бића) .мушко'i 
и женско'i йола: било их је � у разреду. б. уз збирне именице ко
је означава ју збир .млаgих бића (ређе уз gpy'ie именице у .мн.): � 
деце, � пилади, � свиља. 

двадесетпетогодиmњи, -а, -е који има gваgесеш йеш logu
на, који шраје gваgесеш йеш 'iogUHa: � момак, � период. 

двадесетпетогодиmњица ж
' gваgесеш йеш 'iogUHa og gaHa 

HeKo'i gо'iађаја; йрослава шо'iа gо'iађаја. 
дванаест основни број за gве јеgинице већи og gесеш, који се 

обележава цифрама 12. 
дванаестак, -тка прил. око gванаесш, йриближно gванаесш 

(особа, Йреg.меШа и gp.): � људи, � година. 

дванаестерац, -рца м 1. књиж. сших og gванаесш сло'iова. 2. 
. јелен који има gванаесш йарожака на ро'iовима. 3. чамац са gва
наесш весала. 

дванаестерачки, -а, -о који се OgHOCU на gванаесшерце: � 
песма. 

дванаестеро(-) в. gванаесШоро(-). 
дванаести, -а, -о pegHU број који оg'iовара основно.м броју gва

наесш: � кандидат, � кућа, � година. 

дванаестина и дванаестина ж 1. gванаесши geo неке цели
не. 2. око gванаесш, йриближно gванаесш, gванаесШак. 3. штамп. 
фор.маШ KНJu'ie у величини gванаесшо'i gела шшамйарско'i шаба
ка. • буџетска - фИНо Йривре.мени буџеш за .месец gaHa gOK још ни
је gонеш буџеш за целу 'iOgUHY (начињен Йре.ма Йрошло'iоgишње.м 
буџеШу). 

дванаестински, -а, -о који се OgHOCU на gванаесшину (3): � 
формат. 

дванаестица и дванаестица ж 1. бројка 12; оно шшо је озна
чено Шо.м бројко.м (нйр. шрамвај, аушобус, соба и gp.). 2. ловач
ка йушка калибра 12 mm. 

дванаесто- йрви geo сложени ца које значе неки збир или 
сложеносш og gванаесш Йреg.меШа, gелова или нешшо gванае
сшо йо pegy и сл.: дванаестогодишњак, дванаестогодиmњица, 
дванаестодневни, дванаестомG)есечни итд. 

дванаестоббј, -ој а м Шак.мичење у gванаесш gисцийлина или 
у шесш gисцийлина које се uзвоgе на gва различиша начина: ви
тешки �. 

дванаестопалачни, -а, -о у изр. - црево анат. йочешни geo 
шанко'i црева, йошковичасшо'i облика, йричвршћен Шрбушно.м 
.марамицо.м уз заgњи зиg шрбушне gyaљe, duodenum. 

дванаесторица ж (ми. 0) 1. gванаесш особа .мушко'i йола, gва
наесш .мушкараца. 2. (Дванаесторица) пол. асоцијација gвана
есш йрвих уgружених зе.маља Евройске уније: Веће Дванаесто
рице. 

дванаесторо збирни број који оg'iовара основно.м броју gва
наесш: а. за означавање збира особа (или уойшше бића) .мушко'i 
и женско'i йола: � се вратило, � говеда. б. уз збирне именице ко
је означава ју збир .млаgих бића (ређе уз gpy'ie именице у .мн.): � 
деце, � прасади. 

дванаесторо- йрви geo сложени ца које значе неки збир или 
сложеносш, сасшав og gванаесш Йреg.меШа, gелова: дванаесторо
сед, дванаесторосложан, дванаестороспратница, дванаесторо
стран, дванаесторострук, дванаесторочлан. 

дванаесто сложни, -а, -о који је сасшављен og gванаесш сло
'iова: � стих. 

двапут и двапут ПРИЛ. а. gва йуша, у gва .маха: � годишње. 
б. (уз комп.) gвосшруко: � више, � јачи, � скупље . 

дваред и дваред ПРИЛ. в. gвайуш (а). 

двери ж ми. CТRЊ. архит. а. (обично у изр. царске -) cpegНJa вра
ша на иконосШасу. б. враШа уоЙшШе. 

двеста јек. двјеста основни број gва йуша већи og сшо, који 
се обележава цифрама 200, gве сШоШиНе. 

двестагодиmњи јек. двјестагодишњи, -а, -ё који йосшоји, 
шраЈе gвесша iogUHa: � борба. 

двестагодиmњица јек. двјестагодишњица ж gвесшоша 1,0-
gUHa og HeKo'i gо'iађаја; йрослава шо'iа gо'iађаја. 

двестахиљадити јек. двјестахиљадити, -а, -о (Двестатису
ћй јек. двјестатlIсућй, -а, -е) pegHU број који оg'iовара основно.м 
броју gвесша xUJЬaga (gвесша Шисућа). 

двесто- јек. двјесто- йрви geo сложени ца које означава ју сло
женосш из gве сшошине Йреg.меШа, gелова или нешшо gвесшо

. ШО йо pegy: двестогодиmњи, двестогодишњица. 

двестогодиmњи јек. двјестогодиmњи, -а, -е в. gвесша'iоgи
шњи. 

двестогодиmњица јек. двјестогодиmњица ж в.  gвесша'iо
gишњица. 

двестбти јек. двјестбти (ДВёстотинитй јек. двИјестотинитй), 
-а, -о pegHU број Йре.ма gве сШоШине. 

двехиљадити јек. двијехиљадити, -а, -о (двётисућй јек. дви
јетисућй, -а, -е) pegHU број Йре.ма gве xUJЬage (gве Шисуће). 
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двизац, двисца м ован или јарац у gpyf,oj f,OgUHU живоШа. 

дв:И:зе, двизета с (мн. 0; зб. им. двизад ж) м.лаgунче овце или 
козе у gpyf,oj f,OgUHU живоШа. 

двизица ж в. gвиска. 

двије- в. gве-. 

двиска ж (дат. -сци И -ски; ген. мн. двизака) овца или коза у 
gpyf,oj f,OgUHU живоШа. 

двица ж разг. в. gвојка. 

двиmче, -ета с geM. og gвизе; gвизе. 

двје- в. gве-. 

дво- йрви geo сложени ца којим се означава gвојносш, gво
сшрукосш oHof,a шшо значи gpyf,u geo сложени це: двоброј, двове
ковни, дводимензионалан, двоножац, двонедељни. 

двоатоман (Двоатоман), -мна, -о хем. који се сасшоји og gва 
ашома: двоатомни молекул. 

двобазан, -зна, -о хем. који саgржи gве хемијске базе, gва 
ашома воgоника који се MOf,y замениши ашомима мешала (о ки
селинама). 

дво банка ж разг. новчаница или мешални новац og gве бан
ке (gваgесеш gUHapa). 

двобој и двобој, -оја м а. уf,оворена борба оружјем (мачеви
ма, револвер има) између gва лица, йо сшроf,о ушврђеним йра
вилима и у йрисусшву свеgока (pagu решавања йишања часши), 
gуел: изазивати на -. б. бишка, бој, борба између gва йрошивни
ка, gве йрошивничке војске: артиљеријски - . в. фиг. йолемика, 
сйор, йрейирка: - речима. 

двобојан, -јна, -о који је у gве боје: - застава. 

двобојка ж засшава у gве боје. 

двобојни и двобојни, -а, -о који се OgHOCU на gвобој. 

двобојница ж в. gвобојка. 

двобојност, -ости ж особина oHof,a шшо је gвобојно, шшо је у 
gве боје. 

двобочан, -чна, -о који има gва бока, gве сшране, gвосШран. 

двобочно прил. в. gвосшрано: - симетричан. 

двобоmтво с рлг. релиf,ија заснована на веровању у gва бо-
жансшва, gуализам. 

двобраздни, -а, -о у изр. - плуг в. gвобразgњак. 

двобраздљак м йлуf, који исшовремено йрави gве бразgе. 

двобрачан и двобрачан, -чна, -о који живи у браку с gве 
особе (с gве жене или с gва мужа). 

двобрачност и двобрачност, -ости ж брак са gве особе, би
f,aмuja или бианgрија. 

двобрид, -а, -о и двобридан, -дна, -о који има gва бриgа, 
gве ошшрице: двобриди нож, двобридни мач. 

двоброј и двоброј, -оја м gва узасшойна броја часойиса или 
новина шшамйана у jegHoj свесци. 

двовалентан и двовалентан, -тна, -о хем. који има gве ва
ленције: - двовалентни елементи, - група. 

двовалентност и двовiшентност, -ости ж особина oHof,a 
шшо је gвоваленШно. 

двовекован јек. двовјекован, -вна, -о који шраје, йосшоји 
gва века: - власт. 

двоверан и двоверан јек. двовјеран и двовјеран, -рна, -о 
1. који исйовеgа gве вере: - становништво. 2. фиг. йревр йl.1b ив , 
неЙоузgан. 

двоверац јек. двовјерац, -ёрца м онај који исйовеgа, йризна
је gве вере. 

двоверство јек. двовјерство с исйовеgање gвеју вера, йри
йаgносш gвема верама. 

двовидан, -дна, -о и двовидски, -а, -о лингв . који има gва 
виgа, који је свршеноf, и несвршеноf, виgа (о iлаf,олима, нйр. "ве
чераШи'? 

двовидност, -ости ж особина gвовиgних, gвовиgских iлаf,ола. 

двовисински, -а, -о који је уgешен, намешшен на gве висине: 
- разбој . 

двовје- в. gвове-. 

двовласник м правн. власник имања с обе сшране gржавне 
f,ранице. 

двовласнички, -а, -о који се OgHOCU на gвовласнике, који 
apuaaga gвовласнику, gвовласницима: - имаље, - пропусница. 

двовласниmтво с йосеgовање имања с обе сшране gржавне 
f,ранице. 

дво власт ж в. gвовлашhе. 

двовластан, -сна, -о који је с обе сшране gржавне f,ранице: -
имање. 

двовлаmће с йосшојање gве власши исшовремено, gвосшру
ка власШ. 

двоврсност, -ости ж особина oHof,a шшо је gвоврсно, gвоја
косШ. 

двоврстан, -сна, -о 1. који је og gве врсше, који се јавља у gва 
виgа, gвојак. 2. који је сасшављен og gве врсше, gва pega: двовр
сни строј . 

двоврх, -а, -о који има gва врха: - планина. 

двоглав, -а, -о који има gве iлаве: двоглави орао, - неман. • 

двоглави миmић анат. мишиh на йреgњој сшрани наgлакшице ко
ји савија йоgлакшицу у лакашном зiлобу. 

двоглавац, -авца м 1. онај који има gве iлаве. 2. (обично уз 
реч орао) gвоiлави орао у f,рбу неких gржава. • миmић - анат. в.  
gвоiлави мишиh (aog gвоiлав). 

двоглас и двоглас м 1. лингв. в. gифшонf,. 2. в. gвоiласје. 

двогласан, -сна, -о 1. муз. који се извоgи у gва iласа: - пева
ње. 2. лингв . в. gифШоншки. 

двогласје с муз. йевање у gва iласа, gуеш; исшовремено звуча-
ње gва различиша Шона. 

двогласник м лингв. в. gифшонf,. 

двогласно прил. у gва iласа: - певати. 

двогласност, -ости ж муз. особина oHof,a шшо је gвоiласно; 
gвоiласно йевање, gвоiласје. 

двоглед м ойшичка сйрава са gва окулара за ос.маШрање yga
љених йреgмеша, gурбин; уп. доглед. 

двогод, -а, -о и двогодан, -дна, -о в. gвоf,оgишњи. 

двогодац, -гоца м мужјак живошиње (goMahe или gивље) og 
gве f,ogUHe: ждребац -. 

двогодачки, -а, -о који се OgHOCU на gвоf,оце: - трка. 

двогодиmљак м в. gвоf,оgац. 

двогодиmљи, -а, -ё а. који има gве f,ogUHe; који шраје gве f,o
gUHe; који служи за gве f,ogUHe; који се обавља йосле gве f,ogUHe: 
- дете, - рад, - период, - биланс, - помен. б. бот. који живи gва 
веf,ешациона aepuoga, чије развиhе шраје gве f,ogUHe: - биљка, -
трава, - корен. 

двогодиmљица ж gaH Kag се навршавају gве f,ogUHe og HeKof, 
gОf,ађаја: - нечије смрти. 

двоготка ж женка gOMahe или gивље живошиње og gве f,oguHe. 

двогоче, -ета с (мн. 0; зб. им двогочад ж) живинче (жgребе, ју
не) og gве f,ogUHe. 

двогрб, -а, -о а. који има gве f,рбе: - камила. б. који има gва 
исйуйчења, gве избочине: двогрби кутњак, - чашица (цветна). 

дводелан јек. дводијелан, -лна, -о који се сасшоји из gва ge
ла: дводелни купаћи костим, - кућа, дводелни тренинг, дво
делни музички такт. 

дводимензионалан, -лна, -о који има gве gимензије, који 
се йросшире у gве gимензије: - површина. 

дводимензионално прил. у gве gимензије, йовршински: пру
жати се -. 
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дводименаиоюiлност, -ости ж особин,а он,оУа шйlо је gвоgи
ме1-l3ион,алн,о. 

дводинарка ж мейlалн,и н,овац og gва gunapa. 
дводихалица ж зоол. у мн,.: Уруйа слайlковоgн,их риба йlpoй

ских йреgела Dipnoi, које gишу шкр'iама, а н,а сувом илуhима, 
илуhаши (у jg.: йlaKвa риба). 

дводневни, -а, -о који йlpaje gва gana; који је оgређен, за gва 
gana: � боравак; � следовање. 

дводом, -а, -о и дводоман, -мна, -о 1. правн. који се cacйlojи 
из gва скуйшйlин,ска gOMa: дводомни скупmтински систем. 2. 
бот. (о биљкама цветницама) који има мушке цвeйloвe najegnoM 
а жен,ске н,а gpy'iOM CйlpYKY или Сйlаблу биљке иcйle вpcйle. 

дводомност, -ости ж 1. правН. йарламен,йlарн,и cиcйleм og gва 
gOMa. 2. бот. оgлика gвоgомн,их биљака, развијање мушких и 
жен,ских цвeйloвa н,а йосебн,им CйlpYKoвимa или сйlаблима. 

двоетажни, -а, -о који има gве ейlаже, gва cйpaйla: � стан. 

двоженац, -енца и двоженац, -нца м он,ај који у иcйlo вре
ме живи у браку са gве жен,е, би'iамисйlа. 

двоженство с брак са gве жен,е у иcйlo време, би'iамија. 
двоживац, -ивца м ЗООЛ. вpcйla црва Diplozoon, који йарази

йlиpa н,а шкр'iама шаран,а (чије gве jegUHKe cpacйly и йlaKo ocйla
н,у цело'i живойlа). 

двожилан, -лна, -о који има gва йровоgн,ика: двожилни 
кабл. 

двожичан, -чна, -о а. који има gве жице, cйlpyн,e: � тамбура. 
б. који је yupegen og gве н,ийlи: � пређа. 

двоавук м сазвучје gва звука. 

двоанак м ycйlaљeн,a комбин,ација gва (og йlpи Mo'iyhna) зн,а
ка н,а сйорйlској Йро'iн,ози. 

двоаначан, -чна, -о 1. мат. који има gва решења, gве вреgн,о
cйlи: � функција. 2. gвосмислен,: � реченица, � реч. 

двоаначно ПРИЛ. 1. мат. са gва решења: � одређена функци
ја. 2. gвосмислен,о: � се смешити. 

двоаначност, -ости ж особин,а он,оУа шйlо је gвозн,ачн,о. 1. мат. 
gвојака вреgн,осйl, gвојако решење: � функције. 2. gвојак смисао, 
gвосмислен,осйl. 

двоарни, -а, -о бот. који у илоgу има gва зрн,а: � пир. 

двоауб м (двозубица ж) бот. биљка из ф. 'iлавочика Bidens, 
В. tripartita. 

двоауб, -а, -о који има gва зуба, gва зуйца, gва крака: � пи
јук, � мотика, двозубе виле. 

двоаубац, -упца м алайlка са gва крака (MoйlиKa, йијук, ви
ле и gp.). 

двоаупка ж ЗООЛ. у изр. бодљикава - вpcйla морске рибе са бо
gJbaмa йО кожи Diodon hystrix из Йор. Diodontidae. 

двоимен, -а, -о који има gва u.мeн,a, ogH. чије се име cacйlojи 
из gва gела: � народ, � монархија. 

дво име но ПРИЛ. са gва имен,а: � назвати. 

двојак, -а, -о који је og gве вpcйle, који се јавља у gва виgа: � 
значење, � карактер, � однос. 

двојак, -јка м (обично у мн. двојци) близан,ац. 

двојако ПРИЛ. н,а gва н,ачин,а: � поступити, � тумачити. 

двојакост, -ости ж особин,а он,оУа шйlо је gвојако. 

двојац, -јца м а. спорт. чамац са gва веслача. б. разг. н,ераз-
gвојн,а gвојица. 

. 

двојба ж gвоумљење, сумња, gилема, н,еgоумица: без двојбе. 

двојбен, -а, -о сумњив, н,есиУуран" сЙоран,. 

двојбено ПРИЛ. са сумњом, сумњиво; н,есиУурн,о. 

двојбеност, -ости ж CYMњивOCйl, н,ecиYypн,ocйl, колебљивосйl. 

двоје, двога и двојег(а) (или непром.) 1. збирн,и број йрема 
ОСЩЈвн,ом броју gва. а. Kag се зајеgн,о узима мушка и жен,ска осо
ба или мушко и жен,ско биhе (uoneKag и gве особе, ogH. gва биhа 

без обзира н,а pog): � младих, њих двоје; ићи � по �. б. уз збир
н,е имен,ице које озн,ачавају млаgун,чаg: � деце, � јагњади. 2. 
збирн,и број самосйlалн,о уйойlребљен, у имен,ичком зн,ачењу: gве 
чињен,ице, gве cйlвapи, gва Йојма. - Из њиховог разговора сам 
схватио двоје. Немој ми то двоје раздвајати. 

двојЕщан, -дна, -о у изр. - краљевина, - краљевство ист. н,азив 
за gвојн,у мон,архију AycйlpoyYapcKY. 

двоједница ж ков. ист. в. gвојеgн,а краљевин,а (uog gвојеgан,). 

двојеаичан, -чна, -о а. који Уовори gва језика uogjegnaKo go
бро, као ga су му оба Maйlepњa: � становништво. б. који је изра
ђен, (йисан,) н,а gва језика: двојезични речник, � издање, � нат
пис. в. у којем се УЙОйlребљавају gва језика: � администрација, 
� школа. 

двојеаички, -а, -о в. gвојезичан,: � речник. 

двојеаично ПРИЛ. н,а gва језика: издавати новине �. 

двојеаичност, -ости ж особин,а он,оУа који је gвојезичан" он,о-
Уа шйlо је gвојезичн,о, билин,'iвизам. 

двојенога ж зоол. у мн,.: peg вaљKacйlиx cйloн,oYa Diplopoda, 
које се расйозн,ају йо gвосйlруким колуйlиhима, gуилон,ошци (у 
jg.: cйloн,oYa из йloYa pega). 

двоји, -е, -а ми. (ген. двојих) бројн,и йриgев йрема осн,овн,ом 
броју gва који се УЙОйlребљава уз имен,ице које имају само обли
ке мн,ожин,е или озн,ачавају йар или gве иcйloвpcн,e Уруйе озн,аче
н,е имен,ицом у мн,ожин,и: � наочари, � врата, � кола, � чарапе, 
� просиоци, � сватови. 

двојина ж ЛИНГВ. морфолошка KaйleYopиja, KaйleYopиja Ура
майlичко'i броја која се у cйlapoM срйском и сйlарословен,ском је
зику УЙОйlребљавала за озн,ачавање gва upegMeйla, gва лица и 
уойшйlе gва йојма, gуал. 

двојински, -а, -о који се ognocu н,а gвојин,у, gуалски: � облик 

двојити, -им несвр. прел. [гл. им. двојење с] а. gелийlи н,а gва 
gела, у gве Уруйе, разgвајайlи, оgвајайlи, разјеgињавайlи: � хр
ватску од српске литературе. б. разликовайlи jegno og gpy'io'i: � 
снове и јаву, � своје дете од туђег. 8 � се 1. gелийlи се у gва ge
ла, у gве Уруйе, разgвајайlи се, оgвајайlи се: � се од неког. 2. уgва
jaйlи се, уgвосйlручавайlи се. 

двојица ж (мн. 0) gва мушка лица, gва мушкарца: � војника, 
њих �. 

двојка (двојка) ж (дат. -јци; ген. ми. -ки) 1. бројка gва и зн,ак, 
цифра којом се он,а обележава (2). 2. ђачка оцен,а; уп. довољан 
(2): добити двојку. 3. upegMeйl или биhе озн,ачен,о бројком 2 
(йlpaмвaj, u'ipaha Kapйla, gOMuna, касачко 'iрло uйlg.). 4. gве осо
бе везан,е н,еким йослом, зagайlком и сл., йар, gyo, йlangeм. 5. МН. 

а. близан,ци: родити двојке. б. gва срасла илоgа, сраслица: шљи
ве двојке. 6. буре og gва акова. 

двојкаш, -аша м учен,ик са слабим оцен,ама (gвојкама). 

двбјни, -а, -о 1. а. gвосйlРУК, уgвојен" gуили: двојни редови, 
� појас, � преламање светлости, двојни пешаци (у шаху), � зве
зда. б. којије cacйlaвљeн, из gва gела, gва елемен,йlа: � монархи
ја, '"" царевина. 2. који је og gве вpcйle, gвојак: � акцентуација. • 

- лично ст ПСИХ. личн,осйl KOg које се исйољава расцей cвecйlи или 
расцей Йон,ашања. 

двбјник м 1. човек који у йoйlйyн,ocйlи личи н,а н,екоУ gpy'io'i 
човека; gублер (у филму). 2. йlелефон,ски йрикључак који кори
cйle gва корисн,ика с различийlим йlелефон,ским бројевима, с 
йlим шйlо н,е моУу йlелефон,ирайlи у иcйlo време н,ийlи йозивайlи 
jegau gpy'io'ia. 

двбјница ж жен,ска особа gвојн,ик (1). 

двојнице ж ми. uapoguu gувачки ин,cйlpYMeн,йl og gрвейlа са 
gве cacйlaвљeн,e цеви с руйицама и gва йиска: свирати y �. 

двбјнички, -а, -о који се ognocu н,а gвојн,ике: � сличност. 

двојнички, -а, -о који се oguocu н,а gвојн,ице: � глас. 

двбјниmтво с 1. йoйlйyн,a сличн,осйl gве особе; йocйlojaњe gвој-
н,ика: мотив, двојништва (у драми). 2. псих. уgвајање личн,осйlи, 
ЙОСйlојање gвојн,е.личн,осйlи, gвојсйlво. 

двбјно прил� gвайуйl, gвосйlруко: преламати светлост �. 
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двојност, -ости ж особина oHola шшо је gBOjHO, gвосшрукосш, 
gвојсшво, gвојакосш, gуanизам: - личности, - порекла. 

двојствен, -а, -о в. gBojaK. 

двојственост, -ости ж gвојакосш, gвојносш, gвојсШво. 

двојство с а. HaaopegHo йосшојање gBajy йосебних gелова, еле-
.менаШа, облика, чињеница, особина, gвојносш, gвосшрукосш: -
књижевности (писане и усмене), - културе. б. фил. йосшојање 
gBejy исконских и равнойравних кашеlорија сшварносши: gyxa и 
.маШерије, gуanизам: - духа и материје. в. HaaopegHo йосшојање 
gBa ойречна йринцийа, gBe суйрошносши које се боре за йре
власш: - добра и зла, - светлости и таме. Г. пол. сисшем влаgа
вине gBejy нација у вишенационanној буржоаској gржави: -
Аустроугарске. 

двојчица ж geм. и хиЙ. og gBojKa. 

двокатан, -тна, -о в. gвосйрашан: - кућа. 

двокатница ж в. gвосЙраШница. 

двокилаm, -аша м разг. хлеб, риба или нешшо gpylo og gBa 
килоlрама: шаран -. 

двоклипни, -3., -о који има gBa клийа у цилинgру (о .моШору 
са унушрашњим саlоревање.м). 

двоковина ж в. бимеШan. 

двоколица ж 1. (и ми.) зайрежна кола, кочија на gBa шочка: 
- за касачке трке. 2. ручна колица на gBa Шочка. 

двоколичар м онај који шера gвоколицу. 

двоколни, -3., -о који има gBa кола, шочка: двоколне таљиге. 

двоколосечни јек. двоколосијечни, -3., -о који има gBa ко-
лосека: - пруга. 

двокомпонентан, -тна, -о који саgржи gBe ко.мЙоненШе: -
смеса. 

двоконфесионалан, -лна, -о који обухваша gBe конфесије, 
gBe вероисЙовесШи. 

двокопитар (ДВокОпитњ3.к) м зоол. У .мн.: peg сисара койиша
ра који имају снажно развијена gBa среgња йрсша на Holaмa Ar
tiodactyla (у jg.: шакав коЙиШар). 

двокорак м спорт. gBa йовезана корака. 

двокрак, -а, -о који има gBa крака: - виљymка, - елиса, дво
краки чирак 

двократан, -тна, -о који се врши, збива, йојавЈЬује и СЛ. gBa 
йуша, у gBa .маха: - помоћ, - боловање, - радно време. 

двократно прил. у gBa .маха, gBa йуша: радити - . 

двокреветни, -3., -о који има gBa кревеша: - соба. 

двокрил, -а, -о в. gвокрилан. 

двокрилан, -лна, -о а. који има gBa крила, йар крила (о ин
секШу). б. који има gBa йара крила (о авиону). в. који се сасшо
ји из gBa йреклойна gела, кайка и СЛ.: двокрилна врата, дво
крилни прозор, двокрилни орман. Г. уойшше који се сасшоји из 
gBa gела (обично симешрична), gвоgелан: двокрилне лестве, -
жиг (тучка). 

двокрИnац, -лца и двокрилац, -илца м 1. зоол. у .мн.: peg ин
секаша KOg којих је развијен само йреgњи йар крила, Diptera (у 
jg.: шакав инсекШ). 2. авион с gBa йара крила (йосшавЈЬених ша
ко ga су jegHa изнаg gpylux, ga не сшоје у исшој равни). 

двокрок м ков. шах. йочешни йошез Йешако.м у шаху за gBa 
ЙОЈЬа Haapeg ogjegHoM; учинити -. 

двокружни, -3., -о спорт. који се ogulpaBa у gBa Kpyla, у gBe сери
је Шак.мичења (сваки иlрач са сваким gBa йуша): - турнир, - меч. 

дволетан јек. двољетан, -тна, -о в. gвОlоgишњи: - дете, -
биљка. 

дволетка јек. двољетка ж агр. воnка која рађа gвайуш lоgи
шње. 

дволетница јек. двољетница ж бот. (обично у атриб. служби) 
која живи gBa леша, gBe logUHe: биљка -. 

дволик, -а, -о који има gвалика, gBa облика, gBe фор.ме, gBojaK. 

дволикост, -ости ж својсшво oHola шшо је gволико. 

дволинијски и дволинијски, -3., -о који има gBe линије. 

дволист, -а, -о који има gBa лисша, gволисшан: - чаша (ча-
шица) . 

дволистан, -сна, -о који има gBa лисша или gBa сасшавна 
gела који личе на лисшове: - биљка, - љymтypa. 

дволитрен, -а, -о који има зайремину og gBa лишра: - боца . 

дволитрењак, -ака и дволитрењак, -а м боца og gBa лиШра. 

дволичан, -чна, -о 1. а. који jegHo loBopu, йоказује, а gpylo 
.мисли и pagu, лицемеран, неискрен, йришворан: - човек б. ко
ји йоказује лицемерје: - улога, - држање. 2. који има gBa лица, 
jegHaKo лице и нanичје (о шканини, кожи и СЛ.). 

дволичити, -Им иесвр. биши gволичан, лицемеран, gволично 
се ЙонашаШи. 

дволйчје с 1. в. gволичносш.
· 
2. јавЈЬање у gBa лика, у gBa об

лика, gвообличносш: - неких лептирова. 

дволично прил. на gволичан начин, лицемерно, неискрено: 
- поступати, - говорити. 

дволичност, -ости ж особина oHola који је gволичан, oHola 
шшо је gволично, лицемерсшво, лицемерје, неискреносш, хийо
кризија. 

дволичњак м gволичан човек, лице.мер. 

дволичњачки, -3., -о који је својсшвен gволичњацима, лице
.меран, неискрен: - држање, - карактер. 

дволичњачки прил. својсшвено gволичњацима, gволично, 
лицемерно, неискрено: - поступати. 

дволичњаmтво с в. gволичносШ. 

дволомац, -омца м мин. врсша йрозирноl кanциша који gBo-
сшруко ло.ми, йрелама свеi11лосШ. 

дволУчан, -чна, -о који има gBa лука. 

двољет- в. gволеШ-. 

двомесечан јек. двомјесечан, -чна, -о који има gBa .месеца; 
који шраје gBa .месеца, који служи за gBa .месеца и СЛ.: - беба, -
вежба, - плата. 

двомесечје и двомесечје јек. двомјесечје и двомјесечје с 
вре.менски aepuog og gBa .месеца. 

двомесечник јек. двомјесечник м лисш или часойис који 
излази јеgанйуш у gBa .месеца. 

двомесечно јек. двомјесечно прил. у раз.маку og gBa .месеца, 
на gBa .месеца: - оцењивати ученике. 

двомесечњак јек. двомјесечњак м .млаgунче og gBa .месеца. 

двометраш, -аша м (инстр. -ашем) човек који је висок око gBa 
.меШра. 

двомеч м спорт . .меч, Шак.мичење из.међу gBa учесника, gBe 
екийе: рвачки -, атлетски -. 

двомоторан, -рна, -о техн. који има gBa .моШора: двомотор-
ни авион. 

двомоторац, -рца м авион са gBa .моШора. 

двомуштво с брачна веза, брак с gBa .мужа. 

двонационалан, -лна, -о који обухваша gBe нације: - средина. 

двонедељни јек. двонедјељни, -3., -о који има gBe Hegeљe, 
који шраје gBe Hegeљe, који служи за gBe HegeJbe: - теле, - бора
вак, - следовање хране. 

двонедељник јек. двонедјељник м часойис који излази gBo
HegeљHo. 

двонедељно јек. двонедјељно прил. на gBe Hegeљe, у раз.ма
ку og gBe Hegeљe. - Часопис излази двонедељно. 

двонитан, -тна, -о а. који се шка у gBe ниши: - сукно. б. ко
ји је og gBe ни ши, gвосшрук: - жица. 
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двоног, -а, -о в. gвоножан. 

двоножан, -жна, -о који има gве ноУе: � животиња. 

двоножац, -ошца м 1. биnе које има gве ноУе (обично о чове-
ку). 2. сшо или сшолица и сл. на gве ноУе. 

двоноћни, -а, -о који шраје gве ноnи: � путовање. 

двоношке прил. на gве ноУе, усUравно: стајати �. 

дво ок, -а, -о а. која има gва ока. б. који има gва окца (о ило-
gовима биљака). 

двоосни, -а, -о који има gве осе: � минерал, � кристал. 

двоосовински, -а, -о који има gве осовине. 
двопапкар м зоол. в. gвокоUиШар. 

двопапкарни и двопапкарски, -а, -о који се OgHOCU на gво
UаUкаре. 

двопартизам, -зма м И двопартијност, -ости ж gвоuаршиј
ски сисШем. 

двопартијски, -а, -о који има gве uаршије, gве сшранке, gво
сшраначки: � систем. 

двопев јек. двопјев м муз. а. Uевање у gва 'iласа (наиз.менице 
или зајеgно), gвО'iласно Uевање, gуеш: композиција за �. б. ко.м
uозиција за gва 'iласа. 

двопек м gваuуш uечен шрајни хлеб. 

двопер, -а, -о и двоперан, -рна, -о који има gва Uера, gва 
крака, ШUJbка, gве ошшрице, gва лисша и СЛ.: � мотика, двопер
ни буздован, � лишће. 

двопој, -оја м в. gвоUев. 

двополан, -лна, -о 1. физ. који има gва uола (елекшрична 
или .маiнеШна). 2. а. анат. који има каракшерисшике оба uола, 
gвосuолан, хер.мафроgиШан: двополни организам. б. бот. који 
има и uрашнике и шучкове (о цвеШу). 

двополац, -олца и двополник м gвоuолно биnе, gвоuолни 
орiаниза.м, хер.мафроgиш: корални двополци. 

двополност и двополност, -ости ж особина оноУа који је gво
uолан, оноУа шшо је gвоUолно. 

двопољни, -а, -о у изр. - систем агр. начин обраgе Зе.мЈЬе Uри 
којем се jegHa uоловина Зе.мЈЬе осшавЈЬа uog уУаро.м, незасејана. 

двопостотни, -а, -о који саgржи gва uосшо, gва uроценша 
нечеiа, gвоuроценшни: � раствор. 

двопотез и двопотез м шах. шаховски Uробле.м који шреба 
решиши у gва UоШеза. 

двопотезни и двопотезни, -а, -о ков. шах. који се извоgи, ре
шава у gва uошеза (о шаховским uроблемима): � мат, � комби
нација. 

двопрег м кола са заUреiо.м og gва коња. 

двопрежан, -жна, -о у који се uрежу gва заuрежна iрла, gва 
коња и СЛ.: � кола, � кочија. 

двопроцентни, -а, -о који саgржи gва uроценша нечеiа: � 
раствор. 

двопрсти, -а, -о који има gва uрсша: � мравождерац. 

двор, двора м (Дворови (двори» 1. а. велика раскошна uала
ша, gворац у ко.ме живи влаgар или високи gосшојансшвеник и 
чланови њеУове uороgице: краљевски �, царски �, племићки 
(властелински) �. б. купа црквених великоgосшојника: влади
чански �, жупски �. 2. влаgар (краљ, цар) и личносши у ње.l,овој 
uрашњи и служби: став бечког двора, цар окружен двором. 

дворадни, -а, -о у изр. - строј, - машина .машина KOg које се 
pagHU Uроцес оgвија с обе сшране клиUа. 

дворазредни, -а, -о који има gва разреgа: � школа. 

дворана и дворана ж велика uросшорија у којој се оgржава
ју uриреgбе, свечаносши, uреgавања, iимнасшичке вежбе и gp., 
сала, хала: KoнгpeCHa �, спортска �, гимнастичка �, плесна 0-, 
изложбена :--" свечана �. 

дворанин м (мн, -ани) високи gворски службеник; особа из 
влаgареве UраШње. 

двораница и двораница ж geм. og gворана. 

двор анка ж gворска службеница; gворска ga.мa. 

дворанскиI, -а, -о 1. који се OgHOCU на gвора,н,у, који UриUа-
ga gворанu: � врата, � галерија. 2. који се оgржава у gворани: � 
атлетика, � спорт. 

дворански2, -а, -о који се OgHOCU на gворане: � служба. 

дворански прил. на начин својсшвен gворанима; фиг. улизич
ки, уgворички. 

дворанство с 1. зб. gворани, gворска UраШња. 2. служба и 
gосшојансшво gворанина. 

дворац, -рца м (-рцем) иле.миnки, боiашашки goM, за.мак, 
uалаша: племићRи �. 

двор ба ж gворење, uослуживање; неУовање, неУа. 

двор ед и двор ед м gва uаралелна pega, низа (Jbygu, живо
шиња или Uреg.меШа): � људи, � дрва. 

дворед, -а, -о и дворедан, -дна, -о који има gва pega, који је 
расUоређен у gва pega: � бисер, дворедне куће, � копчање, дво
редни капут. 

дворедац, -еца м 1. в. gвОрёg. 2. обично у изр. јечам - агр. вр
сша јечма са gва pega зрна Hordeum distichum. 

дворед(н)о прил. у gва pega: дрвеће � засађено. 

дворезан, -зна, -о који има gва реза, gва сечива, gве ошшри
це, gвосечан, gвосек: дворезни мач. 

дворезац, -есца м (обично у атрибутској служби) хлаgно 
оружје са gва сечива, са gве ошшрице: мач �. 

дворилац, -иоца м онај који gвори, uослужује; uослужишеЈЬ, 
слуiа. 

двориља и двориља ж она која gвори, неiоваШеЈЬица; болни
чарка. 

дворитељ м в. gворилац. 

дворити и дворити, -йм несвр. прел. [гл. им. -рёње с] 1. а. сша
јаши uopeg некоУ (обично за вре.ме обеgа) сUреман на услуiу, слу
жиши, uослуживаши: � госте. б. бринуши се око HeKOl, чинеnи .му 
услуiе, указујуnи .му uо.моn, неiоваши: � болесника, � старе ро
дитеље. 2. служиши KOg некоУ, биши нечији слуiа. 

дворишни и дворишни, -а, -о који се OgHOCU на gворишше, 
који се налази у gворишшу или је окренуш Uрема gворишшу: � 
ограда, � прозор. 

двориштанце, -ета с (ми. -ца) geM. og gворишШе. 

двориште и двориште с оУрађен uросшор око купе. • еко
номско - UОЈЬоuривреgна еконо.мија jegHe заgруiе или jegHoi goMa
nинсшва са uошребним зiраgа.ма и оUремо.м (UОЈЬоuривреgним 
.машина.ма и gp.). 

дворјан- в. gворан- (нпр. дворанињи др.). 

дворкиња и дворкиња ж 1. а. она која gвори, uослужује, не
iоваШеЈЬица. б. она која Uо.маже у купним uословима, куnна Uо
.моnница; слушкиња. 2. gворска ga.мa, gворанка. 

дворкињица и дворкињица ж geм. и хиU. og gворкиња. 

дворник м 1. а. уuравишеЈЬ gвора. б. в. gворанин. 2. бот. шро
скош Polygonum. 

дворог, -а, -о а. који има gва роУа: двороги јелен. б. који има 
gва gела налик на роУове, gва крака, gве раКЈЬе, gвокрак: дворо
ги шешир (клобу:к), двороге виле. 

дворогаст, -а, -о в. gвороi (б). 

двородан, -дна, -о 1. лингв . који има gва poga: � именица. 2. 
(одр.) који се OgHOCU на gва poga, gве uороgице (о сроgсшву насша
ло.м uушем брака). 3. који је og gве врсше, gвојак. 

дворожац, -omцa м 1. живошиња са gва роУа. 2. gвороiо ору
ђе или оружје, gвозубац. 

дворски, -а, -о који се ogHOCU на gвор, који upuuaga gвору: � 
парк, � особље, N церемонијал • - дама в. uog ga.мa. - будала (
луда) в. uog буgала; 
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дворук, -а, -о који u.мa gве руке. 

дворучни, -а, -о који се pagu, обавља, извоgи обе.ма рукама: 
- бекенд, - салто, � свирање. 

дворучно прил. обе.ма рукама, оберучке. 

дворчић, -ића и дворчић, -а м ge.м. и хиЙ. og gвор и gворац. 

двосатни, -а, -о који шраје gва саша, gвочасовни: - вожња. 

двосед јек. двосјед м 1. возило (обично сйоршско) са gва се-
gишша (авион, чамац, бицикл и gp.). 2. крашак кауч на ко.ме 
.моУу сеgеши gве особе. 

двоседи јек. двосједи и двоседни јек. двосједни, -а, -о ко
ји u.мa gва сеgишша: - чамац. 

ДВОСЕЩМИЧНИ, -а, -о који шраје gве сеg.мице, gвонеgељни: -
путовање. 

двосек јек. двосјек, -а, -о в. gвосекли. 

двосекли јек. двосјекли, -а, -о који u.мa gва сечива, gве 
ошшрице (с обе сшране): - мач, - нож. • - мач оно шшо .може 
u.маШи ефекаш суйрошан og жељено"i. 

двосемен јек. двосјемен, -а, -о који u.мa gве се.менке. 

двосечан јек. двосјечан, -чна, -о који u.мa gва сечива (с обе 
сшране), gвосекли: двосечни нож. 

двосложан, -жна, -о који u.мa gва сло"iа: - реч. 

дво сложно ст, -ости ж особина OHoia шшо је gвосложно. 

двослојан, -јна, -о који u.мa gва слоја. 

двосмеран јек. двосмјеран, -рна, -о који се йружа или врши 
у gва смера: - улица, - саобраћај. 

двосмерно јек. двосмјерно прил. у gва с.мера: кретати се -. 

дво смисао, -сла м в. gвосмисленосШ. 

двосмислен, -а, -о који u.мa gва с.мисла, који се .може gвоја
ко Шу.мачиШи, неgовољно јасан, неоgређен; који је речен или на
йисан увијено, са алузијо.м: - реч, - израз, - изјава. 

двосмислено прил. на gвосмислен начин, са gва смисла: го-
ворити -. 

двосмисленост, -ости ж особина OHoia шшо је gвосмислено, 
gвојак смисао: - речи, - изјава. 

двосмислица ж оно шшо је gвосмислено речено или найиса
но, оно шшо се .може gвојако разу.меШи: говорити двосмислице. 

двосмјер- в. gвосмер-. 

двособан, -бна, -о који се сасшоји og gве собе (не рачунајуhи 
caopegHe йросшорије): - стан. 

дво спол- в. gвойол- (нпр. двополан и др.). 

двоспратан, -тна, -о који u.мa gва сйраша: - кућа. 

двоспратница ж gвосйрашна зiраgа, кућа. 

двостазан, -зна, -о ков. који u.мa gве сшазе: - куглана. 

дво степен, -а, -о који u.мa gва сшейена, gве фазе: двостепе-
ни избори, - бирање. 

двостепено прил. у gве фазе: - извести. 

двостепеност, -ости ж особина OHoia шшо је gвосШеЙено. 

двостих м књиж. сшрофа og gва сшиха, gисШих. 

двостопан, -пна, -о књиж. који се сасшоји og gве сшойе (о 
сШиху). 

двостран, -а, -о 1. који u.мa gве сшране, gве бочне йовршине 
и сл.: двострани кров. 2. који йошиче og gве сшране, који укљу
чује gве сшране, gва учесника и сл.: двострани уговор, - закле
тва. 3. чија су ЗНШ-Ш и иншересовања усмерена у gва йравца, ко
ји са"iлеgава обе сшране сшвари и сл.: - критичар. 

двостраначје с gвосшраначки сисШе.м, gвоЙарШијносШ. 

двостраначки, -а, -о пол. који је сасшављен og gве йолишич
ке сшранке: - влада, - систем. 

дво страно прил. са gве сшране; обосШрано. 

двостраност, -ости ж особина OHoia шшо је gвосшрано; gвоја
косШ. 

двострук, -а, -о 1. а. који се сасшоји og gва сшрука, gве ниши, 
gве линије, gва слоја и сл.: двоструки конац, - веза, - црта, -
слој, - платно, - дно. б. gва йуша већи, gва йуша јачи: у дво
струкој мери, - тежина, двоструки број, - јачина. в. који се ис
йољава, врши gва йуша или у gва йравца, gва смера: - убиство, 
двоструки покушај, - претња, - опасност г. који се исйољава, 
сuровоgи и сл. на gва начина, у gва виgа, gвОЈак: - улога, - мо
рал, - књиговодство . 

двоструко прил. а. у gвосшрукој .мери, gва uуша више, јаче: 
дати -, - више, - мање, платити -. б. на gва начина, у gва ви
ga, gвојако: - опасан, понашати се -. 

двострукост, -ости ж особина OHoia шшо је gвосшруко; gвој
сшво, gвојакосШ. 

двострун, -а, -о који u.мa gве сшруне: двоструне гусле. 

двостручити, -йм несвр. прел. [гл. им. двостручёње с] 1. чини
ши gвосШрукu.м, сасшављаши og gва сшрука, слоја и сл.: - ко
нац. 2. увеhаваши gва uуша, uојачаваши gвосшруко, уgвајаши: 
- снаге, - муке . •  - се uосшајаши gвосшрук, gва uуша већи, ја
чи, уgвајаши се, уgвосшручаваши се (нЙр. о Haйopu.мa, .мукама). 

двостубачан, -чна, -о који u.мa gва сшуuца, који је у gва 
сшуйца: - текст, - чланак и сл. 

двосупница ж бот. у .мн.: биљке скривеносе.менице са gве суй
ке, gва кошилеgона у се.мену, gикошилеgоне биљке Dicotyledo
nes, Dicotyledonae (у jg.: шаква биљка). 

двотактни, -а, -о 1. муз. који се сасшоји из gва шакша: - мо
тив, - став. 2. мех. који pagu, функционише у gва шакша (gва хо
ga клиuа): � мотор. 

двотарифни, -а, -о у изр. - бројило елекшрично бројило ко
је uосебно ре"iисшрује uошрошњу скуиље и јефшиније елекшрич
не eHepiuje. 

двотачка ж иншерuункцијски знак (.-), gве Шачке. 

двотомни, -а, -о који u.мa gва Шо.ма, gве свеске: - речник. 

двотомник м gело шшамйано у gва Шо.ма (gвоШо.мни речник 
и сл.). 

двоточкаm, -аша м в. бицикл. 

двотрачан, -чна, -о који u.мa gве шраке, шрачнице, gва коло
сека: - пруга. 

двотрећински и двотрећински, -а, -о 1. који чини gве, OgH. 
више og gве шреhине нечеiа: - већина, - састав. 2. који u.мa gве 
шреhине: - такт. 

двотрупац, -пца м авион, броg и сл. који u.мa gва шруйа: ави
он -, брод -. 

двоћелијски, -а, -о (двоћеличан, -чна, -о) који се сасшоји og 
gве hелије. 

двоугао, -гла м (ми. -глови) мат. в. guegap. 

двоумити се, -йм се несвр. [гл. им. двоумљёње с] колебаши се 
из.међу gве или више оgлука, биши у неgоу.мици, gиле.ми, биши 
неоgлучан. - Двоумио се да ли да иде на факултет или не. 

двоумица ж gвоу.мљење, су.мња, неgоу.мица, gиле.ма; неоgлуч-
носш, колебање: бити у двоумици. 

двоумље с в. gвоу.мица. 

двоумник м онај који се gвоу.ми, колебљивац; су.мњало. 

двоуснат, -а, -о в. gвоусни. 

двоуснени, -а, -о лингв. који се аршикулише, швори йо.моћу 
обе усне, билабијални: - сугласник. 

двоусни, -а, -о бот. који је сасшављен og gва gела који личе на 
усне (о цвешу, цвешној круници). 

двоух, -а, -о и двоушан, -шна, -о који u.мa gва уха, gве gршке 
(о врчу, йехару и сл.). 

двоушка ж бот. Uолуiр.м gу"iуљасших лисшова и окру"iласших 
жуших цвешова Diotis candidissima из ф. Compositae. 



ДВОФАЗНИ - ДЕБЕО 241 

двофазнй, -а,  -о ел. који има gве фазе, који је у вези са сшру-
јо.м og gве фазе: � струја, � генератор, � мотор. 

двофазно прил. у gве фазе; gвосШеЙено. 

двофазност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gвофазно. 

двоцёван јек. двоцијеван, -вна, -о који има gве цеви: � пу-
шка, двоцевни пиштољ. 

двоцёвка јек. двоцијевка ж (дат. -ки; ген. мн. -КИ (Двоцевака 
јек. ДBoцieBaKa» йушка са .gве цеви. 

двоцијев- в. gвоцев-. 

двоцилиндричан, -чна, -о који има gва цилинgра: двоци
линдрични мотор. 

двоцифрен, -а, -о који је сасшавЈЬен og gве цифре, који има 
gве цифре: двоцифрени број . 

двоцјевац в. gвоцевац, двоцјеп- в. gвоцеЙ-. 

двочас м gва насшавна часа сйојена зајеgно: одржати �. 

двочасован и двочасован, -вна, -о који шраје gва часа, gва 
саша, gвосашни: � дебата, � борба. 

двочетвl>тйнскй, -а, -о муз. који шраје gве чешвршине целе 
ноше: � такт, � мера. 

двочйнка ж gpa.мa у gва чина. 

двочлан, -а, -о који се сасшоји из gва члана, из gва сасшав
на gела, gвоgелни: двочлани израз, двочлани назив, � име. 

двошкржњак м зоол. у .мн.: peg 'iлавоножаца са gва йара 
шкр'iа Dibranchiata, који обухваша 'iошово све неизу.мрле 'iлаво
ношце (у jg.: шакав 'iлавоножац). 

де е непром. 1. а. назив за слово и 'iлас "g" (d) у лаШиници. б. 
оно шшо је означено шим слово.м, нйр. ogeљaK или aogogeJЬaK у 
шексшу и сл. 2. муз. назив за gpy'iu шон Це-gур скале, ре. 

де узв. 1. (обично с имп.) за йоgсшицање, нушкање, на'iовара
ње и сл., ajge, geg(ep). -Де узми мало печења. Де још мало раки
је. Де на ноге. 2. (обично удвојено) за у.миривање, сшишавање 
или за йрисшајање, .мирење с нечим, за gойушшање и сл., нека. 
- Де, де, погрешило дете па шта. Поправиће се. Де, де, што 
плачеш? Де, де, мало тише! Па добро де, идемо кад си навали
ла. 3. (са узв. "xajдe'� за йрисшајање, Hepago са'iлашавање с не
чим. - Да је завршила факултет, хајде де. 

де- (испред самогласника: дез-) лат. йрефикс у сшраним ре
чима који значи уклањање, оgсшрањивање, OgH. суйрошносш og 
OHO'i шшо значи gpy'iu geo сложенице: og-, раз-: деблокирати, дез
интеграција, демобилизација, денационализација итд. 

де активирати, -тивйрам евр. уклонивши учиниши безойа
сним, онемо'iуhиши ексйлозију: � бомбу, � мину. 

дебакл м фр. йройасш, сло.м, Йораз. 

де баланс и де баланс м фр. неравношежа из.међу gва .међу
собно йовезана и зависна еле.менШа, факшора (нйр. у gу'iовању 
и йошраживању, буџешу и сл.): платни �. 

дебата ж фр. расйрава, gucKycuja о оgређено.м Йреg.меШу у не
ко.м ЙолиШичко.м или наУчно.м шелу: парламентарна �, буџет
CKa �, покренути дебату, жива �. 

дебатёр, -ера м учесник у gебаши, gискушанш. 

дебатнй, -а, -о који се OgHOCU на gебашу: � клуб, � група. 

дебатовати, -тујем (Дебатирати, дабатйрам) неевр. учесшво-
ваши у gеБС!-ши, воgиши gебашу, расйравЈЬаши, gискуШоваШи. 

дебелгуза ж ВУЛГ. жена с gебело.м сШражњицо.м, уоЙшШе ge
бела жена. 

дебелица ж бот. више'iоgишња зеЈЬасша биЈЬка йовијуша 
Bryonia аЉа из ф. бунgева (Cucurbitaceae). 

дебело ПРИЛ. а. у gебело.м слоју, наслази: намазати �, обло
жити � б. йуним, .масним словима: штампати �. в. фиг. 1) .мно
'io, обилашо: � платити, � лагати. 2) gy'io, apegy'io: � засести, � се 
задржати. г: gебелим, gубоким 'iласо.м, круйно: � се накашљати. 

дебело- йрви geo 1:ложеница који значи ga је оно шшо је каза
но gpy'iu.м gело.м сложени це gебело: дебелокожац, дебелокорка. 

дебеловрат, -а, -о који има gебео враШ. 

дебелоглав, -а, -о 1. који има gебелу 'iлаву. 2. фиг. йри'iлуй, 
буgаласш; банgо'iлав, Шврgо'iлав. 

дебелоглавац, -авца м онај који има gебелу 'iлаву. 

дебелогуз, -а, -о ВУЛГ. који има gебелу сШражњицу. 

дебелогуза ж ВУЛГ. в. gебел'iуза. 

дебелокљун, -а, -о који има gебео КЈЬун: � птица. 

дебелокожан, -жна, -о 1. који има gебелу кожу; који има ge-
белу ЈЬуску, кору: � шија, � паприка. 2. фиг. који .може MHO'iO ga 
ошрйи, Heocet1lJЬив; који нема осећање сШиgа. 

дебелокожац, -ошца и дебелокожац, -ошца м 1. ЗООЛ. у .мн.: 
'ipyaa лихойрсших йайкара који се оgликују gебело.м кожо.м Рас
hydermata (у jg.: шакав ЙаЙкар). 2. фиг. онај који .може MHO'iO ga 
ошрйи, Heocet1lJЬив човек; онај који нема осећање сШиgа. 

дебелокор, -а, -о који има gебелу кору, ЈЬуску: - лубеница. 

дебелокораст, -а, -о в. gебелокор. 

дебелокорка ж агр. врсша воћке са gебело.м коро.м: лубени
цa �, диња �, крушка �. 

дебелокоштво и дебелокоштво е особина oHo'ia који је ge
белокожан. 

дебелолист, -а, -о и дебелолистан, -сна, -о који има gебе-
ло лишhе: � магнолија, дебелолисни фикус. 

дебелоног, -а, -о који има gебеле Ho'ie. 

дебелореп, -а, -о који има gебео реЙ. 

дебелорепка ж врсша овце gебело'i реЙа. 

дебелоусан, -сна, -о који има gебеле усне. 

дебељак, -ака м в. gебељко. 

дебељаст, -а, -о йоgосша gебео, йоgебео, gебеЈЬушкасШ. 

дебељача ж бот. в. gебелица. 

дебељачкй, -а, -о који се OgHOCU на gебеЈЬаке: � доброћуд-
ност. 

дебељкаст, -а, -о в. gебеЈЬушкасШ. 

дебељко м gебео, йуначак човек. 

'дебељуца ж (м) (ми. ж) ХИП. gебељушкасша особа (обично gевој
чица). 

дебељуша ж gебела, йуначка женска особа. 

дебељушан и дебељушан, -шна, -о и дебељушаст, -а, -о 
в. gебеЈЬушкасШ. 

дебељушкаст и дебељушкаст, -а, -о у geM. значењу gебео: 
йрилично gебео, y'iojeH, йоgебео, йуначак: � жена, � лице. 

дебељушкасто и дебељушкасто Щ>ИЛ. йрилично gебело, йо
gебело, йуначко: изгледати �. 

дебељушко и дебељушко м geм. и хиЙ. og gебеЈЬКО, gебеЈЬУ
шкасш човек. 

дебео, дебела, -о (комп. дебљй) 1. а. који се исшиче величино.м 
нај.мање gимензије, широк у йресеку, йречнику; који се јавЈЬа у ве
лико.м, обилно.м слоју: � штап, � дрво, � игла, � даска, � стакло, 
� књига, � зид, � лед; � скоруп, � слој, � прашина. б. (са допу
ном која значи одређену меру) који има оgређену gеБЈЬину (из
ражену gашо.м .меро.м): слој � један метар, лед � 20 ст. в. који 
се сасшоји og круйнијих gелова, KoMaga, круйан, велики: дебеле 
капи, � камење. г. йоgеБЈЬан, .масШан, йун (о словима, црШа.ма 
. и сл.): - црта, дебела слова, � заграда. 2. а. Y'iojeH, ухрањен, йре
шио; обрасшао .масним Шкиво.м (о ЈЬуgима, живоШиња.ма, OgH. 
gеловима њихово'i шела): � човек, � свиња; - врат. б. йун .масноће, 
.масШан (о храни): � месо, - печење, � прасетина. в. фиг. нейри
сшојан, неукусан, .масШан: � шала. 3. фиг. а. велик йО количини, 
износу, обилаш, обилан; бо'iаш: � плата, � мираз, � шићар, де
бели новци, � камата, � зарада. б. pogaH, обилан: � година, � 
летина. в. који се исшиче бо'iаШсШво.м, бо'iаш: дебели газда. 4. а. 
који има велике раз.мере и озбиЈЬне йослеgице, велики, шежак: 
- погибија, � CBaђa, � грешка, дебеле батине. б. важан, озБUJЬан: 
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дебеле мисли, дебели разлози. 5. 'iусш, з'iуснуШ; мрачан, ill.Мacйl: 
- вино, - магла, - хладовина, - помрчина. 6. (о одсецима вре
мена, кад се истиче њихова дужина) цео, чийlав, йун, йрейун, 
upegy'i: два дебела сата, три дебела дана. 7. фиг. (често ир.) вео
ма близак, йрисан, искрен: дебели пријатељи, - пријатељство, 
- познанство. 8. широк и gубок, йpocйlpaH, нейре'iлеgан, o'ipo
ман: - море, - пучина, дебели Дунав, - поље. 9. низак, gубок, 
круйан (о 'iласу). 10. ир. йри'iлуй, йlyйaв: - памет. • - глава йри
'iлуй, йlyйaв човек; йlврgо'iлав, банgо'iлав човек. - лаж велика 
лаж. - месо еуф. сйlражњица, заgњица. - море oйlвopeHo море, 
Йучина. - црево анат. завршно, излаз но црево на улазу у ч.мар. 
имати дебелу кожу, бити дебеле коже бийlи HeoceйlJЪив, He.мaйlи 
осећај cйluga. извући дебљи крај лоше Йроћи. добити (извући) де
беле батине бийlи ошйlро кажњен байlинама. окренути дебљи 
крај йреgузейlи ошйlрије мере. 

деби, -Ија м фр. йрви јавни Hacйlyй, йрво иcйlyйaњe upeg йу
бликом (у йозоришйlу, на филму, у cйopйly и gp.): - на позорни
ци, - на утакмици. 

дебил, -ила м разг. слабоумна, йсихички заосйlала особа. 

дебилан, -лна, -о лат. мед. слабоуман, йсихички неразвијен, 
менйlално заосйlао. 

дебилно прил. слабоумно, малоумно: - се понашати. 

дебилно ст, -ости ж особина oHo'ia који је gебилан, йсихичка 
неразвијеносйl, слабоумносйl. 

дебилчић м geM. и хиЙ. og gебил. 

дебирократизација ж лат. ойlклањање бирокрайlско'i йocйly
йања у нечему. 

дебирократизирати, -изирам и дебирократизовати, -зу
јём евр. и неевр. прел. ойlклонийlи, ойlклањайlи бирокрайlско йо
cйlyйaњe у нечему. 

дебитант м онај који gебийlује, који йрви йyйl јавно Hacйlyйa, 
Йочейlник. 

дебитанткиња (дебитантица) ж она која gебийlује, йочейl
ница. 

дебитантски, -а, -о који се OgHocu на gебийlанйlе, йочейlнич-
1Си: - наступ. 

дебитантски ПРИЛ. као gебийlанйl: - наступати. 

дебитовати, -тујём (дебитИрати, -:Итирам) евр. и неевр. непрел. 
йрви йyйl јавно Hacйlyйийlи, Hacйlyйaйlи (као iлумац, йевач, 
cйopйlиcйla и gp.). 

дебло е (ген. МН. дебала) а. geo gрвейlа og корена go йрвих [ра
на, сйlабло. б. фиг. основни geo йороgице, ЙЛе.мена, йороgична ло
за: породично -. 

де блокада ж уклањање блокаgе, gеблокирање. 

де блокирати, деблокирам евр. и неевр. прел. фр. 1. вој. йреки
Hyйlи, upeKugaйlu војну oucagy: - тврђаву. 2. фИНо CKиHyйlи, ски
gaйlu забрану с новчане вреgносйlи или робе (go које је gошло 
збо'i gy'ia или сйора): - рачун предузећа, - кредит. 

дебљати, -ам неевр. 1. непрел. а. йосйlајайlи gебео, gеБЈЬи, 'io
jийlи се (нйр. о свињи). б. йосйlајайlи заgеБЈЬао, йlврg, ойlечен 
(нЙр. о језику). в. pacйlи, развијайlи се у ширину (нйр. о сйlаблу, 
lpaHaмa). 2. непрел. йосйlајайlи gубок, низак (о 'iласу). 3. прел. чи
Hийlи gебелим. 4. прел. йоgеБЈЬавайlи, йојачавайlи: - линију, -
црту, - слова . •  - се йосйlајайlи gебео, iојазан, 'iojuйlu се. 

дебљина ж 1. йpocйlиpaњe у йравцу најмање gимен,зије, ши
рина йойречноi йресека, обим, обујам; висина слоја: - стабла, -
даске; - слоја. 2. а. cйlaњe и особина oHo'ia који је gебео, oHo'ia 
шйlо је gебело, y'iojeHocйl, 'iојазносйl: тешко се кретати због де
бљине. б. велика йlежина збо'i cйlaњa 'iојазносйlи: тешко (лако) 
носити своју дебљину. в. масно йlKивO, сало; месо са gocйla ма
сно;; йl1Cивa: одвајати дебљину од меса, не волети јести дебљи
ну. 3. особина HUCKO'i, gебело'i 'iласа: - гласа. 

дебљински, -а, -о који се OgHOCU на gеБЈЬину, на йойречни 
йресек нече'iа: - разрез (стабла). 

дебрецинка и дебрецинка ж вpcйla йlaHKe кобасице (назва
не йо мађарском 'ipagy Дебрецину). 

дева1 јек. дјева ж пеен. хиЙ. og gевојка. • - Марија рлг. Bo'iopo
gица. 

дева2 и дева ж тур. ЗООЛ. в. камила. 

девалвација ж лат. 1. фИНо с.мањивање номиналне вреgносйlи 
новчане јеgинице Йре.ма злайlу и валуйlама gpy'iux gржава. 2. 
фиг. обезвређивање нече'iа. 

девалвирати, девалвирам евр. и неевр. фИНо 1. прел. сйрове
cйlи, сйровоgийlи, (из)вршийlи gевалвацију: - динар. 2. непрел. 
(uз)'iубийlи у номиналној вреgносйlи (о новцу). 3. непрел. фиг. обез
вреgийlи се, обезвређивайlи се. 

девалоризација ж лат. екон. смањење, смањивање вреgно
cйlи; ойаgање вреgносйlи, обезвређивање. 

девалоризирати, -изирам евр. и неевр. прел. екон. c.мaњи(вa)йlи 
вреgносйlи, обезвреgийlи, обезвређивайlи. 

девалутација ж итал. фин. найушйlање службено yйlвpђeHo;; 
курса новца, ga би се након неко;; времена ogpeguo нови курс. 

девастација ж лат. йусйlошење, унишйlавање, разарање: -
шума. 

девастирати, -астирам евр. и неевр. прел. (о)йусйlошийlи, уни
шйlийlи, унишйlавайlи: - шуме. 

девати (се), девам (се) јек. дијевати (се), дИјевам (се) несвр. 
Йре.ма ge(c)йlU (се) и geHYйlu (се). 

девац јек. дјевац, -вца м мушкарац који живи чеgно (као ge
вица). 

деведесёт основни број gевейl йyйla већи og geceйl, који се обе
лежава цифрама 90. • - и девет разг. врло MHOio, безброј. 

деведесет- в. gевеgесейlО-: деведесетгодишњи, деведесетго
дишњица. 

деведесетак ПРИЛ. око gевеgесейl, йриближно gевеgесейl (осо
ба, upegMeйla и gp.). 

деведесетеро(-) в. gевеgесейlОро(-). 

деведесёти, -а, -о pegHU број йрема основном броју gевеgе
ceйl. 

деведесетина ж 1. gевеgесейlи geo нече'iа. 2. мношйlво og око 
gевеgесейl: у деведесетини случајева. 

деведесето- йрви geo сложеница које значе неки збир или 
сложеносйl og gевеgесейl upegMeйla, gелова и gp. или нешйlо ge
веgесейlо йо pegy и сл.: деведесетогодишњи, деведесетогоди
шњак, деведесетоминутни. 

деведесетица ж бројка 90; оно шйlо је означено йlOM бројком 
(нЙр. ауйlобус). 

деведесетминутни, -а, -о који йlpaje gевеgесейl MиHyйla. 

деведесетогодиmњак м онај који има gевеgесейl 'iogUHa. 

деведесетогодиmњи, -а, -ё који има gевеgесейl 'iogUHa; који 
йlpaje gевеgесейl 'iogUHa: - старац, - рат. 

деведесетогодиmњица ж gевеgесейl 'iogUHa og gaHa неко;; go
'iађаја; йрослава йlo'ia gaйlYMa. 

деведесетоднёвни, -а, -о који йlpaje gевеg�ейl gaHa. 

деведесеторица ж (ми. 0) gевеgесейl особа мушко'i йола, gеве
geceйl мушкараца. 

деведесеторо збирни број Йре.ма gевеgесейl: - деце. 

девеница јек. дјевеница ж вpcйla кобасице наgевене месом, 
крвЈЬУ, масноћом и сл.; уп. крвавица. 

девеничар јек. дјевеничар м онај који йрави и upogaje gеве
нице. 

девёр јек. дјевёр, -ера м (ми. дG)евери (дG)еверови» 1. муже
вЈЬев брайl или рођак из иcйlo;; Йоколења. 2. етн. йрайlилац .мла
ge на венчању (обично .млаgожењин брайl или рођак). • ручни 
етн. в. gевер (2). 

деверак јек. дјеверак, -рка м хиЙ. og gевер. 

деверати, -ам неевр. непрел. мучийlи се у живойlу, Hocийlи се 
с йlешкоћама, кубурийlи. 
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девербатйв м лат. лингв. реч извеgен,а og f.nаiола. 

девербатйван, -вна, -о лингв. који је извеgен, og f.nаiола: де
вербативне именице. 

деверика ж зоол. pog слашковоgн,их риба Abramis из Йор. ша
ран,а (Cyprinidae). 

деверић и деверић јек. дјеверић и дјеверић м geM. и хиЙ. 
og gевер. 

деверичић јек. дјеверичић м gеверов син, у оgн,осу н,а сн,аху. 

деверичица ж geм. и хиЙ. og gеверика. 

деверична јек. дјеверична ж gеверова кпи у оgн,осу н,а сн,аху. 

деверовати јек. дјеверовати, -верујём несвр. непрел. биши 
gевер н,а вен,чању. 

деверскй и деверскй јек. дјеверскй и дјеверскй, -а, -о ко
ји се оgн,оси н,а gевере: - дар. 

деверство и деверство јек. дјеверство и дјеверство с gy
жн,осш gевера н,а сваgби, обављање gеверске gужн,осши, gеверо
вање: звати у -. 

деверуша јек. дјеверуша ж етн. gевојка која uраши млаgу 
н,а вен,чање. 

деверчић јек. дјеверчић м geм. и хиЙ. og gевер. 

девесйље с бот. н,азив за разн,е биљке из ф. U mbelliferae, из 
родова Seseli и Peucedanum. 

девет и девет осн,овн,и број зајеgн,у јеgин,ицу веnи og осам, ко
ји се обележава цифром 9. • ни пет ни - н,е оклевајуnи, н,е чекају
nи, смесша, ogMax. преко - гора, преко - мора нар. веома gалеко. 
стало пет на - шаљив оgiовор н,а uишање колико је саши: н,ије ва
жн,о колико. 

деветак, -тка м 1. ист. gевеши geo gохошка који су кмешови 
йлаnали као uорез свом сЙахији. 2. непром. око gевеш, uрибли
жн,о gевеш (особа, uреgмеша и gp.): - дана. 

деветак, -ака м муж јак живошиње og gевеш iоgин,а. 

деветакиња ж жен,ка живошиње og gевеш iоgин,а. 

деветати, -ам несвр. експр. јако, н,емилосрgн,о шуnи, уgараши, 
млаШиШи. 

деветерац, -рца м књиж. 1. сших og gевеш слоiова. 2. спорт. 
казн,ен,и уgарац у рукомешу с лин,ије уgаљен,е og iола 9 m. 

деветеро(-) в.  gевеШоро(-). 

деветй, -а, -о 1. реgн,и број йрема броју gевеШ. 2. фиг. н,ева
жан" сuореgан,; uослеgњи: - брига. 3. (у им. служби) с он,о шшо 
је йри н,абрајању иза ocмoia: и као девето. • бити на деветом не
бу биши среnан" блажен,. - рупа на свирали н,ешшо uошuун,о н,е
важн,о, безн,ачајн,о. - вода кисела gалеко сроgсШво. изгледа као 
чудо - н,еобичан, је, чуgан, је. 

деветина и деветина ж 1. gевеши geo н,еке целин,е. 2. ист. в. 
gевешак (1). 3. скуй, ipyua og gевеш особа; gевешорица: њих -. 

деветица ж в.  gевеШка. 

деветка (девётка) ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) 1. н,азив за бројку, 
цифру 9. 2. он,о шшо је озн,ачен,о цифром 9 (возило, uipana кар
ша и gp.). 3. школска, сшуgен,шска оцен,а за врло gобар усйех: 
имати све деветке. 

деветнаест осн,овн,и број за gевеш јеgин,ица веnи og gесеш, 
који се обележава са 19. 

деветнаестеро(-) в. gевеШн,аесШоро(-). 

деветнаестй, -а, -о реgн,и број йрема броју gевеШн,аесШ. 

деветнаестина и деветнаестина ж 1. gевешн,аесши geo н,е-
ке целин,е. 2. око, ошuрилике gевешн,аесш (особа, UреgмеШа). 3. 
мн,ошшво og око gевешн,аесш: њих -. 

деветнаесто- йрви geo сложен,ица које зн,аче збир или сложе
н,осш og gевеш,н,аесш uреgмеша, gелова, н,ешшо gевешн,аесшо йо ре
gy и сл.: деветнаестогодишњак, деветнаестогодишњица итд. 

деветн�естогодиmњак м он,ај који има gевешн,аесш iоgин,а. 

деветнаестогодиmњй, -а, -ё који има gевешн,аесш 7,оgин,а; 
који шраје gевешн,аесш iоgин,а: - младић; - рат. 

деветнаестогодиmњица ж gевешн,аесш iоgин,а og н,еко" goia
ђаја; uрослава шоiа gашума: - смрти. 

деветнаесторица ж (ми. 0) gевешн,аесш особа мушкоi uола, 
gевешн,аесш мушкараца. 

деветнаесторо збирн,и број йрема gевешн,аесш: - деце. 

деветнаесторо- йрви geo сложен,ица (обичн,о uриgевских) ко
ји зн,ачи н,ешшо у вези с бројем gевеШн,аесШ. 

деветница ж цркв. молишва која се чиша сваки ga.,." (узасшоu
н,о) за gевеш gан,а. 

девето- йрви geo сложен,ица које зн,аче н,еки збир или сло
жен,осш og gевеш uреgмеша, gелова, н,ешшо gевешо йо pegy и сл.: 
деветогодиmњак, деветодневни, деветострук. 

деветогодиmњак м он,ај који има gевеш iоgин,а. 

деветогодиmњй, -а, -ё који има gевеш iоgин,а; који шраје ge
веш iоgин,а: - дечак; - рат. 

деветогодиmњица ж gевеш iоgин,а og н,еко" gОiађаја; uросла
ва, йомен, шоiа gашума: - смрти. 

деветодневнй, -а, -о који има gевеш gан,а, који шраје gевеш 
gан,а. 

деветомесечнй јек. деветомјесечнй, -а, -о који има gевеш 
месеци; који шраје gевеш месеци: - беба; - курс. 

деветори, -е, -а ми. бројн,и uриgев йрема gевеш, који се уйо
шребљава уз имен,ице које н,емају јеgн,ин,е и имен,ице које зн,аче 
йарове или скуйове који чин,е целин,у: - врата, - чарапе. 

деветорица ж (ми. 0) gевеш мушкараца. 

деветоро збирн,и број йрема осн,овн,ом броју gевеш: а. за 
озн,ачавање збира особа (или уоuшше биnа) мушкоi и жен,скоi 
uола: - људи и жена. б. уз збирн,е имен,ице које озн,ачавају збир 
млаgих биnа (ређе уз gpyie имен,ице у мн, .): - деце, - јагњади, -
свиња, - говеда. 

деветоро- йрви geo сложен,ица које зн,аче н,еки збир или сло
жен,осш og gевеш uреgмеша, gелова, gевешо-: деветорострук, де
веторочлан итд. 

деветорострук, -а, -о gевеiil uуша веnи, gевеШосшрук. 

деветороструко прил. gевеш uуша више, јаче: - више. 

деветосложан, -жна, -о 1Соји има gевеш слоiова: - реч, - стих. 

деветостран, -а, -о који има gевеш сШран,а. 

деветострук, -а, -о в. gевеШоросШрук. 

деветоструко прил. в. gевеШоросШру-ко. 

деветсто и деветсто бр. gевеш сшошин,а (900). 

деветстотй, -а, -о реgн,и број йрема gевеШсШо. 

девиза ж фр. 1. а. сажешо изражен,а мисао која служи као 
Руковоgеnе н,ачело, iесло, крилашица: моја - у животу. б. iесло н,а 
iрбу или засШави. 2. фин. (обично у мн.) а. йлашежн,о среgсшво 
(мен,ица, чек и сл.) које се исйлаnује у ин,осшран,сшву у валуши go
шичн,е земље. б. сшран,и (кон,вершибилн,и) н,овац, валуШа. 

девйзнй; -а, -о који се оgн,оси н,а gевизе (2): девизна средства, 
- тржиmте, - банка, - режим, - курс. 

девијантан, -тна, -о који оgсшуuа og gрушшвен,их н,орми, н,а
сшран" изоuачен,: - понашање, - појава. 

девијантност, -ости ж особин,а он,оiа шшо је gевијан,Шн,о. 

девијација ж лат. а. скрешање og смера или среgишњеi uоло
жаја, измен,а Йравца. б. физ. скрешање маiн,ешске uf.ne og н,ор
малн,оi йравца услеg маiн,ешскоi уШицаја. в. фиг. изоuачење 
осн,овн,их сшавова н,еке шеорије или кон,цейције uолишичке йар
шије или орiан,изације. г. оgсшуuање оg уобичајен,Оi uон,ашања, 
og усшаљен,их ешичких н,орми, засШрањивање. 

девијацйјскй, -а, -о који се оgн,оси н,а gевијацију. 

Девица јек. Дјевица ж астр. сазвежђе у зоgијаку. 

девица јек. дјевица ж 1. gевојка која н,ема сексуалн,оi иску
сшва, н,евин,а gевојка. 2. хип. gевојка уоuшше, gева. 3. (с атрибути
ма: света, пречИста, блажена и сл.) рлг. Дева Марија, Боiороgица. 
4. зоgијачки зн,ак (23. VIII - 22. ЈХ): рођен у знаку девице. 
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девичанскй јек. дјевичанскй, -а, -6 1. који се OgHOCU на ge
вице, својсшвен gевица.ма, чеgан, невин: девичанске груди, � 
стИДљивост, � наивност. 2. фш. који је без ujegHe .мрље, чисш: � 
снег, � плаветнило неба. б. нешакнуш, неgирнуш: � шума. • -
опна анат. в. gевичњак. - размножавање биол. развијање jegUHKe из 
неоUлођеНОl јајеша, UарШеноlенеза. 

девичански јек. дјевичански прил. на gевичански начин, 
чеgно, невино: � стидљив, � чист. 

девичанство и девичанство јек. дјевичанство и дјевичан
ство с gевичанско сшање, невиносш, чеgносш: изгубити�, одузе
ти девојци �. 

ДЕшичица јек. дјевичица ж geм. и хиа. og gевица. 
девичјй јек. дјевичјй, -а, -ё в. gевич(mскU. 
девичност јек. дјевичност, -ости ж сшање и особина gевице, 

gевичансШво. 
девичњак јек. дјевичњак м анат. в. химен. 
девовати, ДЕшујём јек. дјевовати, дјЕшујём неевр. биши gевој

ка, живеши као gевојка; uровоgиши безбрижан gевојачки живоШ. 
девојачкй јек. дјевојачкй, -а, -6 који се OgHOCU на gевојке. 1. 

који upuuaga gевојци, gевојка.ма; који је као у gевојке, својсшвен 
gевојка.ма: � опрема, � скромност, девојачки осећаји. 2. који је 
на.мењен gевојка.ма: � mкола, девојачка занимања. 3. који је og
ређен за женску uослуlу: � соба. • - презиме uрезиме које жен
ска особа носи gOK се не yga, роgишељско Uрезиме. 

девојачки јек. дјевојачки прил. као gевојка, као у gевојке, на 
gевојачки начин: � ведар, � насмејан, � чист. 

девојаштво јек. дјевојаштво с 1. а. gевојачко gоба; gевојачки 
живош, gевовање: проводити�, из доба девојаштва. б. gевојач
ка зрелосш: пробуђено �. 2. gевојачка чеgносш, невиносш, gеви
чансшво: одузети девојци �. 

девојка јек. дјевојка ж (дат. -јци, вок. д(ј)ёв6јко; ген. мн. 
д(ј)Ешојака) 1. а . .млаgа неуgаша женска особа; женска особа ко
ја је gорасла за ygajy, уgавача: згодна �, лепа �. б. она која се за
бавља с неким, gpala, gpalaHa; вереница, заручница: Маркова 

�. в . .млаgа, невесша: водити девојку. г. она која није имала сек
суални OgHOC с .мушкарцем, gевица; она која се није уgала: оста
ти�. 2. женско gеше уоuшше, кћи: имати девојку за удају. 3. 
женска особа која Helge служи, uослужује, кућна ао.моћница, 
служавка: имати девојку, држати девојку, узети девојку. • јав
на (улична, лака) - (- с улице) жена лакоl .морала, uросшишуш
ка, уличарка. � за све кућна ао.моћница за све uослове; особа ко
ја свршава најразличишије uослове, uошркуша, UоШрчко. али 
девојци срећу квари неки .мали неgосшашак .може ga буgе аресу
gaH уаркос осшалим gобрим особина.ма. ко пре девојци онога је -
uреgносш има онај који је најбржи, који се арви uрихваши нече
la. за невољу бабу воде кад девојке нема човек се заgовољава и 
оним .мањим, lорим Kag нема оно шшо .му оglовара. 

девојче јек. дјевојче, -ета с (зб. им. д(ј)Еш6јчад ж) geм. и хиа. 
og gевојка; .млagа gевојка, шиuарица; gевојчица. 

девојченце јек. дјевојченце, -ета с (ми. 0) geм. и хиа. og gевој
че, gјевојче. 

девојчетина јек. дјевојчетина ж ayl.м. и аеј. og gевојка, gje
војка. 

девојчина јек. дјевојчина ж ayl.м. и аеј. og gевојка, gјевојка. 
девојчити јек. дјевојчити, -йм неевр. прел. [гл. им. д(ј)Еш6јчё:" 

ње с] чиниши gевојко.м; облачиши женско gеше као gевојку. -

Рано сте почели девојчити то дете. 8 � се uосшајаши gевоIка, 
развијаши се у gевојку; осеhаши се и uосшуuаши као gевојка: по
чети ce�. 

девојчица јек. дјевојчица ж а. женско gеше у gоба gешињ
сшва: � од седам година. б. сасвим .млаgа gевојка, шиuарица, 
gевојче. 

девојчУљак јек. дјевојчуљак, -љка м geм. и хиа. og gевојче, 
gјевојче и gевојка, gјевојка. 

девојчура јек. дјевојчура ж 1. ау1:.м. и аеј. og gевојка, gјевој
ка. 2 . .морално искварена gевојка, uросшишушка, gроља. 

девојчурак јек. дјевојчурак, -рка м geм. и хиа. og gевојче, 
gјевојче и gевојка, gјевојка. 

девојчурина јек. дјевојчурина ж ayl.м. и аеј. og gевојчура, 
gјевојчура. 

девон, -она м геол. шреhи uepuog uалеозоика, из.међу карбона 
и силура (назван аре.ма налазишшу у енlлеској lрофовији Девон). 

девонскй, -а, -6 који се OgHOCU на gевон, који uошиче из gево
на: � формација, � слој. 

дегажирати, -ажйрам евр. и неевр. прел. 1. ослобоgиши, осло
бађаши; извуhи, извлачиши из шешкоhа, расшерешиши, расшере
hиваШи. 2. спорт. избаци(ва)ши лоuшу у аоље, у ufpy (о fол.ману). 
8 � се ослобоgиши се, ослобађаши се, извуhи се, извлачиши се из 
Шешкоhа. 

дегажман, -ана м фр. 1. ослобођење og обавезе. 2 . .мање upeg
собље у сшану с Uолица.ма или ор.маро.м (обично ucupeg сааваће 
собе). 

дегазатор м уређај, аuараш за gеlазацију; среgсшво за gela
зацију. 

дегазација ж фр. уклањање бојних ошрова, lасова са заlађе
них .месШа. 

дегазационй (Дегазацијски), -а, -6 који се OgHOCU на gеfаза
цију, који служи за gеlазацију: � средство, � прибор. 

дегазирати, -газирам евр. и неевр. прел. (из)вршиши gеlаза
цију, (о)чисшиши og бојних оШрова. 

дегенератйван, -вна, -о који gовоgи go gеlенерације, који 
изазива gеlенерацију: � процес, � промена. 

дегенератйвно ПРИЛ. изазивајуhи gеlенерацију: � деловати. 

дегенерација ж лат. 1. биол. а. еволушивни ароцес који gово
gu go закржљалосши и gефор.мације извесних opfaHa или целоf 
орlаниз.ма, OgH. чишаве врсШе. б. lубишак сuецифичних особина 
hелија или шкива и с.мањивање њихових UpupOgHUX сuособно
сши услеg uашолошких аро.мена. 2. изоuачавање, изоuачење, из
рођење, изоuаченосш; оuаgање и fубљење ранијих uозишивних 
gуховних особина: � грађанске породице. 

де гене рик м 1. шелесно или у.мно geleHepucaHa (неразвијена 
или закржљала) особа (наказа или lлУUак). 2. пеј. особа са изо
uаченим особина.ма, изроg. 

дегенерисаност, -ости ж сшање и особина oHofa који је gefe
нерисан, oHola шшо је geleHepucaHo. 

дегенерисати, -ишём (дегенерирати, -ерирам) евр. и неевр. 
прел. изаз(и)ваши gеfенерацију, gефор.мисаШи, изоUачи(ва)Ши. 8 

� се gоживеши, gоживљаваши gеlенерацију, изоuачи(ва)ши се; 
(из)lубиши gобре особине својих upegaKa, изроgиши се, изрођа
ваши се. 

деголизам, -зма м uолишика и аринциаи uолишике францу
скоl lенерала и uолuшичара Шарла ge Гола. 

деголист(а), -ё м (ми. -сти) слеgбеник gеlолиз.ма. 

деголистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на gеfолиза.м и gеfоли
сше, који је у gyxy gеlолиз.ма. 

деградација ж лат. 1. скиgање с uоложаја, оgузимање чина, 
ogH. враћање на нижи uоложај, у нижи чин: � официра. 2. ао
сшеuено с.мањивање или lубљење HeKol uозишивноl својсшва: мо
рална �, � литературе. 

деградирати, -адирам евр. и неевр. прел. 1. вој. лишиши, ли
шаваши чина, uоложаја, врашиши, враhаши у нижи чин: бити 
деградиран. 2. снизиши, снижаваши сшеuен, paHl или уlлеg не
чеfа; (у)чиниши .мање вреgним, безвреgним, сроза(ва)ши: � уни
верзитет, � уметност, � привреду. 8 � се gосuе(ва)ши у lopu ао
ложај, сроза(ва)ши се. 

дегресйван, -вна, -вна који се uосшеuено у.мањује, који оаа
ga сраз.мерно нечему: � опорезивање, дегресивни троmкови. 

дегресија ж лат. uосшеuено с.мањивање: � трошкова. 

дегУстатор м сшручњак који ао укусу, .мирису и gp. ароце
њује квалишеш на.мирница, аића, gувана и gp. 

дегУстаторскй, -а, -6 који се OgHOCU на gеlусШаШоре. 

дегустација ж лат. сшручно исuишивање и оцењивање квали
шеша на.мирница, аића, gувана и gp.: � вина, � дувана, � кафе, 

� чаја. 
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дегустирати, -устйрам евр. и неевр. прел. (из)вршиши gе"iусша
цију. 

дегутантан, -тна, -о фр. који вређа укус, који изазива "[ађење, 
оgврашан, "[нусан. 

дегУтйрано ПРИЛ. с ocehaje.м оgврашносши, с "[ађење.м. 

дегутираност, -ости ж ocehaНJe оgврашносши, З"iађеносШ. 

дед јек. дјед м (вок. -е; ми. дG)ЕЩОВИ) (обичније јек) и деда јек. 
дједа (вок. дШеда) (оБИtЦrије ек.) 1. а. очев или .мајчин ошац (у 
OgHOCY Йре.ма YHyцu.мa): � по оцу, � по матери. б. очев или .мај
чин сшриц, шеча или ујак (у OgHOCY Йре.ма њиховој gеци). 2. ми. 
йреци, Йраоци. 3. сшар човек, сшарац уоЙшШе. 4. ист. бо"iу.милски 
верски Йоf.лавар. 5. етн . .маска у йоклаgној u"ipu;jegaH og колеgа
ра. • - Мраз етн. сшарац cege браgе и бркова, у бунgи и шубари, 
оличење зu.ме и весник Нове "iogUHe и gapUBaНJa (йре CBe"ia gеце) 
за Божиh и Нову "iOgUHY. 

дедак м пеј. f.луЙак, буgала, звекан; с.меШењак. 

дедачити се, ДЕщачйм се неевр. йонашаши се као gegaK, не-
йриклаgно, извешшачено, извоgиши луgорије. 

дедачки, -а, -о буgаласш, шуйав, f.луЙачки. 

дедачки ПРИЛ. буgаласшо, f.луЙо; с.мешно. 

дедаштво е особина OHo"ia који је gegaK, f.луЙосШ, шуйавосш; 
gеgачки, буgаласш йосшуйак, ЙросШашШво. 

дедё(р) УЗВ. в. ge (1). 
дедетина јек. дједетина и дедина јек. дједина м (ж) ayi.м., 

Йеј. или ексЙр. og geg(a), gjeg(a). 

дедица јек. дједица м ge.м. и хиЙ. og g(j)eg(a). 

дедо јек. дједо, -Ц- и -ё м (ретко у ек.; у јек. говорима најче
шће дијал. "ђедо'') хиЙ. og g(j)eg. 

дедовина јек. дједовина ж 1. u.мaњe наслеђено og gegoBa, 
apegaKa, наслеgно u.мaњe, башШина. 2. завичај, ошаџбина, goMo
вина, ЙОСШојбина. 

дедовскй јек. дједовски, -а, -о 1. који се OgHOCU на gegoBe, на 
йрешке; завичајни, pOgHU: дедовски гробови, � дом, дедовске пе
сме. 2. који је својсшвен gegy: � стрпљење. 

дедуктиван, -вна, -о а. који се OgHOCU на gеgукцију, gобијен 
gеgукцијо.м, заснован на gеgукцији: � закључак, � метода. б. 
аналишичан, рашчлањен: � начин писања. 

дедуктивно ПРИЛ. на gеgукшиван начин, gеgукцијо.м; анали
шички: � извести закључак 

дедуктивност, -ости ж особина oHoia шшо је gеgукшивно. 

дедукција ж лат. фил. ло"iичка .мешоgа заКЈЬучивања којо.м се 
йолазеhи og ойшше"iа gолази go йојеgиначних cygoBa. 

дедурина јек. дједурина м (ж) (ми. ж) ayi.м., йеј. или ексЙр. og 
geg(a), gjeg(a). 

деетатизовати, -зујём евр. и неевр. изgвојиши, изgвојиши, из
gвајаши из gржавне својине. 

дежмекаст, -а, -о о.м:ален а йоgебео, gебеЈЬушкасш, зgейасш: 
� жена. 

дежмекасто ПРИЛ. gебеЈЬушкасшо, зgейасшо: � округао. 

дежмекастост, -ости ж в. gеж.мекавосШ. 

дежуран, -рна, -о фр. 1. (оБИчно одр.) који је у оgређено вре
.ме йо pacaopegy у служби; који обавЈЬа службену gужносш изван 
pegoBHo"i pagHoi вре.мена: бити �, дежурни ученик, дежурни ле
кар, дежурни официр. 2. (у им. служби, само одр.) онај који ge
жура: дежурни на испиту, дежурни у кухињи. 

дежурати, -ам неевр. а. биши gежуран, биши на gежурсшву: 
� у болници, � од 8 до 15 сати. б. наgзираши, бgеши: � крај не
чије постеље. 

дежурство е (ген. ми. дежуРстава) служба, gужносш OHo"ia 
који gежура; служба која се обавЈЬа ван pegoBHoi pagHO"i вре.ме
на; pacaopeg gежурања: HoћHO�, бити на дежурству, распоред 
дежурства; књига дежурстава. 

дез- фр. в. ge-. 

дезавуисати, -иmём (ДезавуИрати, -уирам) евр. и неевр. прел. 
фр. 1. aopehu, йорицаши, не йризна(ва)ши, осйориши, осйорава
ши: � нечији став, � споразум. 2. (некога) а. изјавиши ga неко 
лаже, нашер(ив)аши у лаж; објавиши, објавЈЬиваши неШачно.м 
изјаву или .миШЈЬење cBoia йреgсшавника: - амбасадора. 

дезактивација ж сшавЈЬање ван gејсшва, онесйосоБЈЬавање 
за gејсШво. 

дезактивирати, -ивйрам евр. и неевр. прел. сшавиши, сша
вЈЬаши ван gејсшва; онесйособиши, онесйосоБЈЬаваши за gејсшво: 
� мине .• - се онесйособиши се, онесйосоБЈЬаваши се за gејсшво, 
йосша(ја)ши неакШиван. 

дезён, -ена м фр. шара на шексшилу; узорак, .мусШра: тка
нина у цветном дезену. 

дезенирати, -енйрам евр. и неевр. прел. израgиши, израђива
ши нацрш gезена, украсиши, украшаваши gезено.м: � тканину. 

дезерт м в. gесерШ. 
дезертёр, -ера м (инетр. -ером) фр. а. вој. војни бе"iунац. б. фиг. 

онај који избе"iава вршење своје "[рађанске или gрушшвене gy
жносши; онај који найушша своја убеђења, йоложај, gрушшво и 
сл. (обично из нижих йобуgа), изgајица. 

дезертёрка ж женска особа gезерШер. 
дезертёрскй, -а, -о који се OgHoCU на gезершере, својсшвен 

gезерШерu.ма: - поступак 

дезертёрски ПрИЛ. као gезершер, својсшвено gезершеру: по
ступити -. 

дезертерство е а. вој. бексшво из војске (са оgслужења вој
но;; рока, са Йоложаја). б. фиг. найушшање ранијих убеђења, йо
зиција, gрушшва и сл., изgајсшво, неверсШво. 

дезертирати, -ертйрам евр. и неевр. а. вој. самовоЈЬНО йобеhи, 
бежаши из војске, са фронша, из борбе. б. фиг. неgосшојно се из
Byhu, извлачиши из какве шешке сиШуације. 

дезертни, -а, -о в. gесерШни. 
дезидеологизација ж ослобађање og ушицаја иgеОЛОiије. 
дезидеологизирати, -изйрам евр. и неевр. прел. (из)вршиши 

gезиgеОЛОiизацију. 
дезинсековати и дезинсековати, -кујём евр. и неевр. прел. 

унишшиши, унишшаваши, (йо)шаманиши шшешне инсекше (хе
.миjCKu.м среgсшвu.ма, искувавање.м, чишhење.м и сл.). 

дезинсектор м 1. а. айараш за gезинсекцију. б. среgсшво 
(обично хе.мијско) за gезин,секцију. 2. човек који врши gезинсек
цију. 

дезинсекција ж фр. унишшавање, шамањење шшешних ин
секаша (Xe.миjCKu.м среgсшвu.ма, искувавање.м, чишhење.м и сл.): 
средство за дезинсекцију, врmити дезинсекцију. 

дезинтегратор м техн . .машина за gроБЈЬење камена или ру
ge, gробилица. 

дезинтеграција ж фр. pacaagafbe неке целине (обично неке 
орiанизације); разјеgињавање: - политичких странака. 

дезинтегрисати, -иmём (дезинтегрирати, -егрйрам) евр. и 
неевр. прел. (из)вршиши gезинШеiрацију .• - се расйасши се, рас
йаgаши се, разјеgиниши се, разјеgињаваши се. 

дезинтересовати се, -сујём се евр. и неевр. (из)iубиши инше
ресовање, йресша(ја)ши .мариШи за нешшо (за HeKO"ia). 

дезинтоксикација ж лат. чишhење ор"iаниз.ма og шшешних 
.маШерија, ошрова (алкохола, gpo"ie и gp.). 

дезинтоксиковати, -кујём (дезинтоксицИрати, -ицйрам) 
. евр. и неевр. прел. (из)врШUши gезинШоксинацију. 

дезинфектор и дезинфектор м 1. а. айараш, уређај за gез
инфекцију. б. среgсшво (обично хе.мијско) за gезинфекцију. 2. 
сшручњак који врши gезинфекцију. 

дезинфекција ж фр. унишшавање или уклањање заразних 
клица (на шелу и Йреg.меШu.ма, у Bogu, храни и у йросшорија
.ма), раскуживање. 

дезинфекционй (Дезинфекцйјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
gезинфекцију;' � средство, � апарат. 
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деаинфиковати и деаинфиковати, -кујём (дезинфицИра
ти, -фiщИpам) евр. и неевр. прел. (из)вршиши gезинфекцију, (о)чи
сшиши og заразних клица. 

деаинфицијенс (ДезинфицИјент) м хе.мијско среgсшво за 
gезинфекцију. 

деаинформатор м онај који лажно, нешачно обавешШава. 

деаинформација ж лат. лажно, нешачно (обично злонамер
но) йриказиваНЈе чиНЈеница, лажно, нешачно обавешшаваНЈе; ла
жно обавешшеНЈе: ширити дезинформације. 

деаинформисати, -ишём (дезинФормИрати, -ормйрам) евр. 
и неевр. прел. лажно, нешачно (обично злонамерно) обавесшиши, 
обавешшаваши, gа(ва)ши нешачна обавешШеНЈа. 

деаодоранс м фр. среgсшво за ошклаНЈаНЈе нейријашних .ми
риса. 

деаодориаација ж уклаНЈаНЈе нейријашних .мириса gезоgо
рансима. 

деаодорисати, -ишём (дезодорирати, -дорйрам) евр. и неевр. 
прел. уклониши, уклаНЈаши нейријашне .мирисе хемијским cpeg
сшвима (gезоgорансима). 

деаорганиаатор м онај који врши gезорiанизацију. 

деаорганиааторски, -а, -о који се OgHOCU на gезорiанизашо
ре и gезорiанизацију. 

деаорганиаација ж фр.-лат. лоша орiанизација, расшрој
сшво, Hepeg у некој орiанизацији, оgсусшво, неgосшашак орУани
зације: - у управи, - у омладини. 

деаорганиаовати, -зујём (Дезорганизирати, -изйрам) евр. и 
неевр. прел. (у)чиниши несређеним, gовесши, gовоgиши у Hepeg. 8 

,.., се gосйе(ва)ши у сшаНЈе gезорiанизације, Hepega, расйасши се, 
расйаgаши се. 

деаоријентација ж фр. iубишак оријеншације; оgсусшво ори
јеншације, несйособносш сналажеНЈа (у йросшору, cpegUHU, вре
.мену, у gоношеНЈУ закључака, у йосшуйаНЈУ); Йо.меШНЈа, зБУНЈе
носШ. 

деаоријентисан (Дезоријентйран), -а, -о који је изiубио ори
јеншацију, сйособносш сналажеНЈа. 

деаоријентисано (дезоријентйрiiно) прил. без оријеншације, 
Йо.меШено, иЗiубљено. 

деаоријентисаност (Дезоријентйраност), -ости ж сшаНЈе и 
особина оноУа који је gезоријенШисан. 

деаоријентисати, -ишём (Дезоријентирати, -ентйрам) евр. 
и неевр. прел. gовесши, gовоgиши у сшаНЈе gезоријеншације, 
uзаз(и)ваши gезоријеншацију, забуну, збрку, Йо.месШи, збуниши, 
зБУНЈиваШи. 8 ,.., се (из)iубиши оријеншацију, Moh сналажеНЈа, 
Йо.месШи се, збуниши се, зБУНЈиваши се: потпуно се -. 

деидеологиа- в. gезиgеолоiиз-. 

деиаам, -зма м лат. фил. релиiиозно-филозофско учеНЈе које 
йрихваша йосшојаНЈе боiа само као йраузрока, шворца свеша, а 
неУира НЈеУов ушицај на gaљu развиШак. 

деиктичан, -чна, -о и деиктички, -а, -о грч. а. лиНIЋ. који слу
жи за yayhUBaНJe на нешшо, уйуhивачки, йоказни (о речима, йар
Шикулама). б. који се оснива на йримерима, gоказима, gоказни. 

деинсталирати, -алйрам евр. (неевр.) прел. уклониши (уклаНЈа
ши) оно шшо је инсшалирано (обично неки ко.мјуШерски ЙроУрам). 

деиктички прил. ЛИНIЋ. уйуhивачки, йоказно: - употребљена 
реч. 

деист(а), -ё м (-сти) йрисшалица gеиз.ма. 

деистички, -а, -о који се OgHOCU на gеuзам и gеисше: - учење, 
- схватање. 

дејство е (ген. ми. дејстава) 1. а. gелошворна Moh, Moh gелова
НЈа; gеловаНЈе, учинак, ефекаш: разорно -, корисно -, штетно N. 
б. резулшаш gелаНЈа, paga, ефекаш: имати веће или мање - . в. 
ушисак, gojaм: изазвати супротно -, комично - драме. 2. а. pag, 
функционисаНЈе: ставити фабрику у -, довести у -, - чула. б. 
вој. оружани сукоб, борба, борбена акција: отпочети војна деј
ства, поставити топове за - . 3. (обично правн.) наgлежносш, 

ко.мЙеШенција, важносш; Moh, CHaza: - законика, правно -. • 
ватрено - вој. уйошреба вашреноi оружја, Йаљба. ступити у - 1) йо
чеши gеловаШи. 2) вој. йочеши йуцаши (о ваШрено.м оружју). 

дејствовати, -ствујем неевр. непрел. 1. вршиши gејсшво, gело
ваши (нЙр. о леку). 2. вој. сшуйаши у борбену акцију, ошвараши 
вашру, йуцаши (нЙр. о башерији, шойу): - по непријатељу .. 

дека ж нем. hебе, Йокривач. 

дека и дека ж разг. в. geKaipaм: 10 дека шећера. 

дека м ек. хиЙ. og geg(a); уп. деко. 

дека- йрви geo сложеница уз називе јеgиница .мера у значе
НЈУ: gесеш: декаграм, декаметар, декалитар. 

декабрист(а), -е м (ми. -сти) руе. иет. учесник револуционар
ноУ усшанка руских ЙЛе.миhа йрошив цариз.ма у gецембру 1825. 
iogUHe. 

декабристички, -а, -о који се OgHoCU на gекабрисше: - устанак. 

декаграм м шежина og gесеш zpaмa (као јеgиница .мере). 
декада ж грч. aepuog og gесеш gaHa (Hegeљa, .месеци или zogu-

на): прва -, друга -. 

декаданса ж фр. в. gекagенција. 

декадент м 1. онај који је захваhен gекаgенцијо.м, безвољан, 
ушучен човек. 2. ум. apuaagHUK, йрисшалица gекаgеншиз.ма. 

декадентан, -тна, -о који има својсшва gекаgенша, који се 
налази у oaagaНJY: - интелектуалац, ,.., уметност. 

декадентиаам, -зма м в. gекаgенција (2). 

декадентски, -а, -о који се OgHoCU на gекаgенше и gекаgенш
сшво, својсшвен gекаgеншима: "" стил, ,.., поглед на свет. 

декадентство е 1. особина oHoza који је gекаgенш. 2. в. geKa
gенција. 

декаденца ж нем. в. gекаgенција. 
декаденција ж лат. 1. oaagaНJe, назаgоваНЈе, несшајаНЈе сшва

ралачких снаУа и йозишивних особина на различишим йоgруч
јима љуgске gелашносши; разgобље, aepuog шоiа oaagaНJa, наза
goBaНJa. 2. ум. йравац у у.меШНОСШи и КНЈижевносши крајем XIX 
века који се јавља као оgраз gрушшва које apoaaga, а оgликује се 
неУоваНЈем йрешеЖНQ фор.ме, Йесимиз.мо.м, сликаНЈем йрефиНЈе
них чулних gоживљаја и сл. 

декадни, -а, -о мат. који се OgHOCU на geKagy и geKage, gесеш
ни. • - систем мат. gесешични сисШе.м .мера који има за основу 
број gесеШ. 

декадно прил. йо geKagaмa: обрачунавати зараду"". 

декадски, -а, -о мат. в. geKagHU. 

декаёдар, -дра м грч. iео.меШријско шело са gесеш равних йо
вршина, gесеШоуiаоник. 

декалитар, -тра м грч. gесеш лишара као јеgиница .мере за 
заЙре.мину ШечносШи. 

декалог м грч. рлг. gесеш божјих зайовесши, које је йрема Би
блији Мојсије gобио og Боiа на брgу Сина ју и gOHeo Јеврејима. 

декамётар и декаметар, -тра м грч. gесеШ .меШара као jegu
ница .мере за gужину. 

декан, -ана м лат. 1. йрофесор аg.минисшрашивни сшареши
на факулшеша који се .међу йрофесорима бира на оgређено време. 
2. цркв. сшарешина бискуйске сшолице; сшарешина, уйравник 
црквеноУ окруУа (gеканаШа). 

деканат, -ата м 1. уйрава и аg.минисшрација факулшеша; 
ypeg, кщщеларија у којој је она с.мешШена. 2. кат. црквени agMU
нисшрашивни окруУ og неколико жуЙа. 

деканатски, -а, -о који се OgHOCU на gеканаШ. 

декански, -а, -о који се OgHOCU на geKaHe: - звање,"" положај. 

декапирати, -капйрам евр. и неевр. прел. (о)чисшиши йроuз-
Boge og .меШала (обично челичне лимове) киселинама, базама 
или елекШролиШичко.м .мешоgо.м: декапирани лим. 

декапитализација ж лат. екон. лишаваНЈе, оgузu.маНЈе Kaйи� 
шала. 
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декапитализовати, -зујём евр. и неевр. прел. лишиши, лиша
ваши кайишала, оgузеши, оgузимаши (неком,е) каЙиШал. 

декапод, -ода м И декапода ж зоол. у м,11,.: peg љускара који 
имају йeйl йари ipyg11,UX 11,oiy Decapoda (у jg.: йlaKaв љускар). 

декартовац, -овца м слеgбе11,ик 11,ауке и ugeja Фра11,цускоi фи
лозофа из XVII века ДeKapйla. 

декартовскй, -3., -о који је у gyxy ДeKapйloвe 11,ауке. 

декатирати, -катйр3.� евр. и неевр. прел. фр. обраgийlи, обра
ђивaйlи йlексйlил11,е м,айlеријале йаром, ga би им се оgржала бо
ја, сјај и сйречило gОЦ11,ије скуЙЉање. 

декатолизација ж ослобађање og кайlоличкоi yйlицaja. 

декица ж geм. и хиЙ. og geKa. 

декица м ек. geм. и хиЙ. og geg(a), geKa, geKo. 

декламатйван, -вна, -о йайlейlича11" йlеайlрала11,. 

декламатор м 1. О11,ај који gекламује, peцийlaйlop; yм,eйl11,иK, 
вешйlак у и11,йlepйpeйlиpaњy cйlиxoвa и gpaмcKUx йleKcйloвa. 2. 
фиг. О11,ај који у изобиљу уйойlребљава лейе али бесаgржај11,е ре
чи, фразер. 

декламаторка ж же11,ска особа gекламайlор. 

декламаторскй, -3., -о који се og11,ocu 11,а gекламашоре, свој
сшве11, gекламайlорима, йашейlича11" фразерски: � тирада, � занос. 

декламаторски прил. 11,а gекламайlорски 11,ачи11" као gекла
м,aйlop; йайlейlич11,О, йlеайlрал11,О: � говорити. 

декламаторство с йpeйlepa11,a рейlорич11,ОСйl, йlеайlрал11,ОСйl. 

декламација ж лат. 1. а. йleKCйl који се gекламује, peцийlaци
ја. б. ум,ейl11,ичко и11,йlepйpeйlиpaњe cйlиxoвa или йрозе, peцийlo-
вање, gекламовање. 2. (обично у мн.) йайlейlича11" извешйlаче11" 
бесаgржаја11, iовор; йраз11,е, йайlейlиЧ11,е речи, фразе: апстрактне 
декламације. 

декламацйјскй, -3., -о који се og11,ocu 11,а gекламације; решор
ски, Йайlейlича11,. 

декламовати, -мујём (декламИрати, -амйр3.м) неевр. прел. и 
непрел. лат. 1. а. изражај11,О и11,йlepйpeйlиpaйlи, iоворийlи 11,еки 
л ийlepap 11, и йleKCйl (обич11,О йесму), peцийloвaйlи: � песму. б. io
вopийlи iовОР11,ичким, peйlopcKим йlo11,oм,. 2. уйойlребљавайlи у 
изобиљу лейе али бесаgржај11,е речи, iоворийlи йраЗ11,е фразе, 
фразирайlи: � о слободи. 

декларатйван, -вна, -о 1. а. који се og11,ocu 11,а gекларацију, 
који саgржи gекларацију, изјаву, саоЙшйlење. б. који се заС11,ива 
само 11,а речима, форм,ала11,: имати чисто декларативни карак
тер. 2. лингв. изјав11,и, исказ11,и: � реченица. 

декларатйвно прил. 11,а gекларайlива11, 11,ачи11" само 11,а речи
м,а, форм,ал11,О: изложити нешто caMO�; 

декларативност, -ости ж особи11,а o11,oia шйlо је gекларашив-
11,0, заС11,ова11,О само 11,а речима, йраз11,оречивосйl: � песме. 

деклараторан, -рна, -о правн. који објављује већ yйlвpђe11,y, 
ЙОСйlојеhу чиње11,ицу: деклараторни закон, деклараторни акт. 

декларација ж лат. 1. пол. а. изјава, свеча11,О йроiлашење 
ОС11,ов11,их 11,ачела 11,еке влаgе, йолийlичке cйlpa11,Ke, ycйla11,oвe и 
сл.: � о људским правима, � о праву народа на самоопредеље
ље. б. изјава gвеју или више gржава о 11,еком, м,еђУ11,ароg11,Ом, 
apegMeйly, gоiађају, og11,ocy и сл.: Женевска�, Лондонска�, Па
риска �. 2. фиг. gекларайlив11,ОСйl, фразирање, йраз11,оречивосш, 
фраза: � у поезији. 3. адм. йисме11,а йријава, изјава са оgређе11,им 
йоgацима; образац, форм,улар за йlaKвy йријаву: а. изјава о ро
би која йоgлеже цари11,ској 11,aa-!l-aйlu: царинска �. б. йошйlа11,
ска изјава с йоgацима о oйlйpeмљe11,oj роби: поштанска �. в. из
јава aopecKoi обвеЗ11,ика о йрихоgима: пореска �. 

декларисати, -ишём (Декларирати, -арйр3.м) евр. и неевр. 
прел. адм. ОЗ11,ачийlи, ОЗ11,ачавайlи, йpиjaвийlи, йpиjaвљивaйlи у 
gекларацији: � робу. _ �ce изјаС11,ийlи се, uзјашњавайlи се, ойре
gелийlи се, ойреgељивайlи се (за 11,eKoia, за 11,ешйlо): � се као на
ционаЛИС"I:а. 

. декласирати, �асйр3.м евр. и неевр. прел. фр. 1. (обично у трп.) 
лишийlи, лишавайlи apuaag11,ocйlu оgређе11,Ом, gрушйlве11,Ом, cйla-

лежу, искључи(ва)йlи 11,eKoia из њеiовоi gрушйlве11,оi сйlалежа: 
бити декласиран и одбачен. 2. трг. (обично у трп.) (робу, арти
кал) йребаци(ва)йlи у 11,ижу, јефйlи11,ију класу, apeKaйleiopu
ca(вa)йlи. 3. спорт. йоразийlи йpoйlив11,иKa; йоказайlи се за класу 
бољим og Йройlив11,ика. _ - се (из)iубийlи своје клаС11,е оgлике, 
йacйlи, aagaйlu 11,а gрушйlве11,О g11,o; м,орал11,О йpoйacйlи, йройа
gaйlu. - Трећи се део радника декласирао. 

деклинабйлан, -лна, -о лингв. који се м,оже gекли11,ирайlи, 
м,eњaйlи йо йаgежима, йром,ен,љив: деклинабилне речи. 

деклинабилност, -ости ж особи11,а gекли11,абиЛ11,их речи: -
именица. 

деклинација ж лат. 1. лингв. м,ењање облика име11,ских речи 
йо йаgежима, йagеЖ11,а йром,е11,а; cиcйleм йagеЖ11,их облика: име
ничка -, заменичка -, придевска �. 2. физ. cKpeйlaњe м,аi11,ешске 
иiле og iеОiрафСКОi север11,О;; йола ка север11,Ом, Mai11,eйlcKoM йолу 
aog yйlицajeм Земљи11,оi м,аi11,ейlизм,а; yiao изм,еђу iеоiрафскоi и 
м,аi11,ешскоi Mepuguja11,a. 3. аетр. yiao11,a уgаље11,ОСШ 11,ебеско/' шела 
og 11,ебескоi еквашора м,ере11,а йо 11,ебеском, Mepuguja11,Y. 

деклинационй (деклинацйјскй), -3., -о који се og11,ocu 11,а ge
кли11,ацију. 

деклинирати, -ИнЙр3.м неевр. прел. лингв. м,eњaйlи йо aage
жим,а. _ - се м,eњaйlи се йо йаgежим,а, им,aйlи gекли11,ацију, 
склањайlи се. 

деко, -а и -ё м ек. хиЙ. og geg(a); уп. дека. 

декодер, -ера м енгл. в. gешифра11,йl. 

декодирати, -кОдЙр3.м евр. и неевр. прел. в. gешифровайlи: � 
шифру. 

деколонизација ж фр. YKugarbe КОЛО11,ија; 11,ecйlajaњe, ogyMU
рање КОЛО11,ијал11,оi cиcйleм,a уЙраве. 

деколонизирати, -ИзЙр3.м и деколонизовати, -зујём евр. и 
неевр. прел. (из)вршийlи gеКОЛО11,изацију. _ - се ослобоgийlи се, 
ослобађайlи се из КОЛО11,ијал11,оi Йоложаја. 

деколте, -еа м фр. gубљи изрез 11,а же11,ској хаљи11,и око враша 
и 11,а леђuма; об11,аже11,и, gеколйlова11,и geo шела: дубоки -, мали�. 

деколтйраност, -ости ж об11,аже11,ОСйl вpaйla, ipygu или леђа 
у gеколйlира11,ој хаљи11,и. 

деколтирати, -ОлтЙр3.м и деколтовати, -тујём евр. и неевр. 
прел. 1. (11,a)йpaвийlи gеколйlе (11,а хаљи11,и или блузи): деколти
рана хаљина, деколтована блуза. 2. о б11,аж и (вa)йl и облачеhи 
хаљи11,У с gеколйlеом,: деколтиране груди. _ - се обу ћи се, обла
чийlи се у хаљи11,У са gеколйlеом,; об11,ажи(ва)йlи се: деколтирана 
жена. 

декомпензација ж лат. мед. зайlајивање, йpecйla11,aK paga, 
ФУ11,кциО11,исања: � срца (срчаног миmића). 

декомпозиција ж лат. 1. pacaagarbe, разлаiање м,aйlepиje. 2. 
рашчлањивање 11,ечеiа сложе11,оi. 3. фиг. расуло, apoaagarbe: - др
жаве. 4. ум. оgсусйlво ком,йозиције у књижев11,Ом, gелу. 

декомпоновати, -нујём (декомпонирати, -пОнЙр3.м) евр. и 
неевр. прел. pacйlaвийlи, pacйlaвљaйlи, разложийlи, разлаiайlи. • 
де'компоновани предикат лингв. УЙОйlреба у apegUKaйly cU11,йlai
м,aйlcKиx Ko11,cйlpYKциja йlийa "вршийlи 11,аgзор", "обављайlи 
уйис" yм,ecйlo iлаiола ,,11,аgзирайlи", "yйиcивaйlи" и сл. 

деком�ресија ж лат. 11,аiло смањење айlмосфеРСКОi ЙриШиска. 
декомпресионй, -3., -о који се og11,ocu 11,а geKOMapecujy. • -

болест болесйl која 11,acйlaje услеg 11,аiлоi см,ањења баром,ейlар
cKoi йpийlиcKa (11,а великим виси11,ама и у великим gуби11,ама). 

деконтаминација ж лат. уклањање, оgсйlрањивање шйlейl-
, н,их (обич11,О раgиоаКйlив11,их) чесйlица из 11,еке cpegU11,e или заiа
ђе11,их apegMeйla м,еха11,ичким, физичким йyйleм или хемијским 
среgсйlвима. 

деконтаминирати, -мИнЙр3.м евр. и неевр. (из)вршийlи ge
K011,йlaми11,aциjy. _ - се УКЛО11,ийlи, уклањайlи шйlейl11,е paguoaK
йlив11,e чесйlице са себе. 

деконцентрација ж лат. 1. пеих. 11,egocйlaйlaK йажње, pacйlpe
ce11,ocйl, paceja11,ocйl. 2. а. вој. йла11,СКО разм,ешйlање, разашuљање 
йlpyйa са м,ecйla 11,а којем, су скуйље11,е 11,а различийlа м,ecйla. б. 
в. gеце11,йlрализацUја. 
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деконцентрисати, -иmём (Деконцентрирати, -Ештрирам) 
евр. и неевр. прел. 1. (у)чиниши pacejaHu.м, неконценШрисанu.м, og
вући, оgвлачиши нечију Йажњу. 2. а. вој. (из)вршиши gеконцен
шрацију (2а). б. в. gеценШрализоваШи. _ - се йосша(ја)ши рас
шресен, расе јан, (иЗ)iубиши конценшрацију Йажње. 

декор, -ора м лат. 1. оно шшо служи за украшавање нечеiа 
(зiраgе, сшана и gp.), слике, завесе, разни украсни ЙреgмеШи. 2. 
ПОЗ. кулисе, завесе, намешшај и gpyiu йреgмеши Koju.мa се на йо
зорници визуелно gочарава cpegUHa, месшо, време, аШмосфера 
и gpyiu елеменши раgње KOMaga или ойере; инсценација. 3. cpegu
на, околина, йозаgина која украшава неки йризор или неку йоја
ву. 4. вешшина украшавања, украшавање: имати смисао за -. 

декоратёр, -ера м умешник или занаШлија који gекорише, 
украшава йозорнице, излоiе, сшанове, шрiове, улице и сл. 

декоративан, -вна, -о који се ogHOCU на geKop: 1. који служи 
за украшавање, украсни; који лейо из'iлеgа, йун украса, сйољних 
ефекаша: - слика, декоративни цртеж, декоративни елементи. 
2. који йрави gекорације: декоративни уметник, декоративни 
сликар. 

декоратйвно ПРИЛ. на gекорашиван начин, украсно, кићено, 
кишњасшо: деловати -. 

декоративност, -ости ж особина OHoia шшо је gекорашивно. 

декоратор м в. gекораШер. 

декораторскй, -а, -о који се OgHOCU на gекорашоре: - рад. 

декорација ж 1. а. украшавање, кићење: - излога, - сале. б. 
украс, накиш, geKop: служити као -. 2. в. geKop (2): позориmна 
-. 3. архит. различиши сйољни и унушрашњи украсни елеменШи. 

декорисати, -иmём (декорирати, -орирам) евр. и неевр. прел. 
украсиши, украшаваши, (ис)кишиши: - салу, - излог. 

декорскй, -а, -о који се OgHOCU на geKop. 

декрёт, -ета м лат. 1. правн. нареgба, оgлука законоgавноi ка
ракшера, указ: царски -, - о распуmтању армије. 2. адм. оgлу
ка, решење о нечијем йосшављењу, Hau.мeHoвaњy у служби: - о 
унапређењу, добити -. 

декрётскй, -а, -о који се OgHOCU на gекреШе. 

декрешендо м (мн. е) итал. муз. ознака за йосшейено смањи
вање јачине Шона. 

декриминализација ж лат. брисање из сйиска кривичних 
gела, укиgање законске забране: - проституције. 

декриминализовати, -зујём (декриминализирати, -изи
рам) евр. и неевр. прел. (из)вршиши gекрu.минализацију. 

декстрйн, -Ина м лат. хем. жуhкасши йрашак, yr.тьeHи хиgраш 
који се gобија из скроба, а уйошребљава се као лейак, среgсшво 
за зiушњавање и очвршћивање йри аЙреШури. 

декстрйнскй, -а, -о који се OgHOCU на gексШрин. 

декстроза ж хем. в. 'iлукоза. 

декубитус м лат. мед. рана на gеловима шела изложеним 
йришиску KOg нейокрешних болесника који gуiо леже: добити-. 

декуражирати, -ражирам евр. и неевр. прел. фр. обесхра
бри(ва)ши, (у)ЙЛашиШи. _ - се (из)iубиши самойоузgање, обес
храбри(ва)ши се, (у)йлашиши се. 

дела УЗВ. в. ge (1). 

-делан јек. -дјелан gpyiu geo сложеница Koju.мa се означава 
број gелова нечеiа: дводелан, троделан, виmеделан. 

делатан и делатан јек. дјелатан и дјелатан, -тна, -о а. ра
gUH, йреgУЗUМJbив; вреgан, марљив: - човек. б. акшиван, жив: -
учеmће, - машта, делатни покрет. в. gелошворан, креашиван, 
сшваралачки: - дух. 

делати јек. дјелати, -ам неевр. непрел. 1. а. акшивно раgиши, 
Йреgузu.маШи нешшо; уойшше обављаши неки йосао, вршишџ, 
неку gелашносш, раgиши: власт која дела, - на универзитету. б. 
gеловаши на оgређен начин, йосшуйаши: - у складу са савешћу, -
на штету других. 2. в. gеловаши (1): - на некога, - у два правца. 

делатнйк јек. дјелатнйк м pagHUK, шруgбеник, сшваралац, 
Йреiалац. 

делатничкй јек. дјелатничкй, -а, -о који се OgHocu на gелаш
нике, сШваралачки. 

делатно јек. дјелатно ПРИЛ. на gелашан начин, акшивно, ge
лошворно: - следити некога. 

делатност јек. дјелатност, -ости ж pag, анiажованосш на не
ком йољу, у некој обласши, ogpeQeHa акшивносш; уойшше pag, 
gелање, акшивносш, акција: просветна -, културна -, друштве
на -, књижевна -, позориmна -, привредна -, занатска -, ко
мунална -; разбијачка-. 

делегат, -ата м лат. члан gелеiације, изабрани йреgсшавник 
неко!; колекшива, усшанове или gржаве ойуномоhен ga изврши 
неку мисију, изасланик, Йосланик. 

делегаткиња ж жена gелеiаш, изасланица. 

делегатскй, -а, -о који се OgHOCU на gелеiаше: - систем. 

делегатство е звање и йоложај gелеiаша; gелеiашска акшив-
носш, gелашносШ. 

делегација ж лат. 1. зб. изабрани или u.мeHoвaHи засшуйници 
неко!; колекшива, орiанизације, усшанове или gржаве ойуномоhе
ни ga (на неком KOHipecy, засеgању, Йреiоворu.ма и сл.) изврше 
йоверену u.м MиCиjy, изаслансшво, йреgсшавнишшво: саставити 
делегацију, послати делегацију. 2. правн. акш йреношења вла
сши с jegHoi opiaHa на gpyiu. 

делегирати, -легИрам евр. и неевр. прел. 1. изабраши, бираши 
или u.меноваШи за gелеiаша, (йо)слаши као gелеiаШа. 2. правн. 
йренеши, йреносиши (власш, йраво и сл.) на gpyioia, у наgле
жносш gpyioMe: делегирана власт, делегирано законодавство. 

делибаmа м (ми. ж) тур. иет. зайовеgник војно!; ogpega (коњи
це, шелесне iapge и сл.) у Турској царевини, сшарешина gелија. 

делија м (ми. ж) тур. 1. иет. војник (коњаник, iарgисш) у шур
ској војсци. 2. екепр. а. смео, храбар човек, јунак, јуначина. б. 
круйан, развијен човек, JbygUHa; наочиш, лейо развијен мушка
рац. 3. нар. XИII. назив Koju.м млаgа ословљава неко!; og млађих 
мушкараца из млаgожењиНОi poga (најчешhе gевера). 

делйјскй, -а, -о који се OgHOCU на gелије. 

делйјски ПРИЛ. на gелијски начин, као gелија: - јахати. 

деликатан и деликатан, -тна, -о лат. 1. а. нежан, фин, ша-
нан, суйшилан; који gелује нежно: - душа, деликатни обзири, 
деликатни осећаји, - мирис. б. који је фине, нежне ipaQe, кр
хак, неошйоран: - цвет. 2. йун обзира, увиђаван, учшив: бити 
врло -, - у поступцима. 3. а. који захшева MHOio йажње, који 
шреба врло йажљиво раgиши: - посао, - задатак б. који захше
ва MHoio ша1iшичносши, незiоgан, нейријашан, осеШљив, шуiа
љив, шкакљив: - питање, - мисија, - положај, - ситуација. 4. 
укусан, фин (о јелу, ,0gH. укусу). 

деликатес1 м фр. врло укусно, фино јело, йосласшица; решко, 
скуйо јело; фиг. gушевна наслаgа. 

деликатес2 ПРИД. непром. в. gеликашесан: - јело. 

деликатеса ж в. gеликаШес1• 

деликатеснй и деликатеснй, -а, -о који се OgHOCU на gели
кашесе: - јело, - роба, - трговина, - радња. 

деликатно и деликатно ПРИЛ. на gеликайlан начин: - на
местити. 

деликатно ст и деликатност, -ости ж особина oHoia шшо је 
gеликашно: - ситуације. 

деликт м лат. правН. кривично gело, йресшуй, йрекршај; уой
шше чин или раgња која је у суйрошносши с йравном нормом: 
тетки -, административни -, дисциплински -. 

деликтнй, -а, -о који се OgHOCU на gеликш, йресшуйни, кри
вични. 

делилац јек. дјелилац, -иоца м 1. онај који нешшо gели, ко
ји врши gеобу. 2. мат. број KOju.м се gели gpyiu број. 

делйља и делиља јек. дјелйља и дјелиља ж она која не
шшо gели. 

делимитација ж лат. оgређивање iраница, разiраничавање. 

делимитациони, -а, -о који се OgHOCU на gелu.миШацију. 
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делимитирати, -Итирам свр. и несвр. прел. (йо)сшавЈЬаши 'ipa
ницу, раз'iраничиши, раз'iраничаваШи. 

ДЕшимицё јек. дјелимицё ПРИЛ. в. gелимично. 

делимичан јек. дјелимичан, -чна, -о који обухваша само је
gaH geo нече'iа, који се шиче само jegHo'i gела неке целине, нейош
йун, йарцијалан: � мобилизација, � прекид. 

делимично јек. дјелимично ПРИЛ. јеgним gелом, go извесне 'ipa
нице, мере, go извесно'i сшейена, нейошйуно: � познат, � успети. 

делимичнбст јек. дјел'имичнБСт, -ости ж особина oHo'ia шшо 
је gелимично, неЙоШЙуносШ. 

делйн, -ина м врсша йамучне Шканине. 

делинквент м правн. извршилац, йочинишељ кривично'i ge
ла, йресшуйник, кривац: малолетни �. 

делинквентан, -тна, -о иресшуйнички, кривични; склон йре
сшуйима, сишном криминалу. 

делинквенткиња и делинквенткиња (делинквентица и 
делинквентица) ж женска особа gелинквенШ. 

делинквентно ПРИЛ. на gелинквеншан начин, йресшуйнич
ки, кривично. 

делинквентнбст, -ости ж особина oHo'ia који је gелинквенШан. 

делинквентскй, -а, -о који се OgHOCU на gелинквенше, gелин
квенШан. 

делинквенција ж чињење лакших кривичних gела, йресшу
йа, йресшуйнишшво: малолетничка �. 

делйнскй, -а, -о који се OgHOCU на gелин, који је og gелина: � 
блуза. 

делйријум (делир:йј, -ија) м лат. 1. шешки йоремећај свесши 
йраћен халуцинацијама, бунцањем, бунило. 2. йрешерани за
нос, ексшаза: � радости. • - тременс мед. луgило изазвано хро
ничним алкохолизмом. 

делиричан, -чна, -о који је у gелиријуму, бунилу, заносу; йра
ћен gелиријумом: � ужас. 

делиричнбст, -ости ж сшање oHo'ia који је gелиричан, особи
на oHo'ia шшо је gелирично, ойијеносш, занос. 

делитељ јек. дјелитељ м в. gелилац. 

делити, делИм јек. дијелити, дИјелИм (импф. дељах јек. дИје
љах; ТРП. дељен јек. дИјељен) несвр. прел. 1. а. разgвајаши, оgваја
ши, расшавЈЬаши, рашчлањиваши на gелове: � на једнаке делове, 
� војску на два дела, � јабуку на две половине. б. разgвајаши 
усмеравајући у разним йравцима: � косу на раздељак. в. раз
gвајаши на каше'iорије, врсше, разврсшаваши, каше'iорисаши: � 
биљке на једногодишње и вишегодишње, � именице по врста
ма. 2. а. разgвајаши нешшо на gелове, KOMage gajyhu их разним 
особама, 'ipyaaмa и СЛ.; вршиши расйоgелу, оgређиваши шша ко
ме apuaaga, gоgеЈЬиваши, расйоgеЈЬиваши: � храну, � пакете, � 
пошиљке, � помоћ, � станове, � задатке, � карте. б. йружаши, 
уйуhиваши, намењиваши разним особама, 'ipyaaмa: � погледе, 
� пољупце, � савете. в. уgеЈЬиваши, йоклањаши (сиромасима, 
невОЈЬницима): � просјацима. 3. а. оgвајаши на gва gела, чини
ши 'iраницу између нече'iа, раз'iраничаваши, разgвајаши (нЙр. о 
реци, йланини или gpy'iOM 'ieo'ip. објекШу). - Дрина дели Босну 
од Србије. б. сшајаши између HeKo'ia или нече'iа као йрейрека, 
смешња� - Вера дели људе. в. чиниш и различишим, изgвајаши, 
разликоваШи. - Такав став га је делио од његових савремени
ка. г. различишо шрешираши, йравиши разлику између HeKo'ia, 
нече'iа. - Није Марију делила од своје деце. 4. а. биши cygeo
ник, учесник у gеоби нече'iа: � имање, � шићар, � улов. б. зајеg
нички шрошиши, уйошреБЈЬаваши нешшо, зајеgнички расйола
'iаши нечим: � залогај (с неким), � собу, � кревет (с неким). в. за
jegHo сносиши, шрйеши нешшо; зајеgно йроживЈЬаваши, осеhаши 
нешшо: � трошкове, � добро и зло, � радост и тугу, � судбину (с 
народом). г. имаши исшу уло'iу, исши иоложај у нечему, зајеgно 
имаши, уживаши нешшо (неко йраво, йризнање и сл.): � власт, 
� другу награду, � славу, � симпатије читалаца. д. имаши исшо 
миШЈЬење, 'сшав и сл. као и неко gpy'iu, йоgуgараши се, сла'iаши 
се.С HeKUМ у нечему; � нечије мишљење, � исто уверење с неким. 
5. мат. изналазиши, израчунаваши колико се йуша неки број са-

gржи у gpy'iOM броју: � 14 са 2 . •  � се 1. а. разgвајаши се на ge
лове, цейаши се; размножаваши се gеобом. - Једро се дели на 
два дела. Инфузорије се деле. б. 'iранаши се, рачваши се, раз
gвајаши се. - Река се дели у два рукавца. Пут се ту дели у два 
правца. 2. а. оgвајаши се jegHo og gpy'io'i. - Ноћ се дели од дана. 
б. расшајаши се, ойрашшаши се: � се од своје деце, � се од род
ног краја. 3. изgвајаши се из HeKo'i колекшива (gомаhинсшва, 
заgру'iе и сл.) узимајуhи jegaH geo зајеgничке имовине (нЙр. о бра
ћи, заgру'iарима). • - лекције HagMeHo йоучаваши, савешоваши 
HeKo'ia, муgроваши, ЙоЙоваШи. - мегдан (двобој, бој) с неким бори
ши се у gвобоју. - правду суgиШи. - ударце (батине) башинаши, 
Шуhи. - се с душом умираши, биши на самрШи. 

делић, -а и делйћ, -ића јек. дјелић, -а и дјелйћ, -ића м geм. 
og geo, guo. 

делићак јек. дјелићак, -ћка м geм. og gелиh, gјелиh. 

делишес м енгл. агр. врсша јабуке йореклом из Америке. 

делйшнй јек. дјелйшнй, -а, -о који се OgHOCU на gелишше: � 
тачка. 

делйmте јек. дјел:И:ште с мат. шачка у којој се нешшо gели, ge
она Шачка. 

дело јек. дјело с (ген. МН. дG)ела) 1. pag, йосао, раgња; сйрово
ђење, осшваривање нече'iа, gеловање, акција, акшивносш: присту
пити делу, латити се дела, прећи с речи на �, доказати нешто на 
делу (делом), помагати нешто својим делом, реформаторско � 
В. Караџића. 2. а. резулшаш paga, чин, йосшуйак; йоgухваш, 
йоgви'i (у коме се о'iлеgају моралне вреgносши oHo'ia који је шај 
чин извршио): добро �, ружно �, cpaMHO �, велико �, xyмaHO �, 
јуначко �, xepojCKO �, славно �. б. йроизвоg нечије'i HeaocpegHo'i 
мануелно'i paga, шворевина: � нечијих руку. в. йроизвоg YMHO'i, 
умешничко'i или научно'i paga, умешничко или научно осшваре
ње: књижевно (литерарно) �, музичко �, научно �, филмско �, 
сликарско �. 3. правн. чин, акш који йрелази 'iранице oHo'ia шшо 
је законом gойушшено, о'iрешење о законске йройисе, йресшуй; 
(из)вршење нече'iа неgозвОЈЬено'i: кажњиво �, затећи на делу, 
ухватити на делу. • животно - најзначајније осшварење науч
ника, умешника и gp., gело које йреgсшавЈЬа највиши gомеш не
чије'i сшваралашшва; ойшши gOapUHOC HeKo'i научника, умеш
ника и сл. кривично - кажњив, злочиначки чин. министарство 
спољних (вањских) дела ист. минисшарсшво СЙОЈЬних Йослова. ми
нистарство унутрашњих дела ист. минисшарсшво унушрашњих йо
слова. ремек-дело савршено, мајсшорски извеgено gело. делом, на 
делу (доказати, потврдити и сл.) сшварно, у йракси, својим pagoM 
(gоказаШи). изићи ће - на видело нишша се не може сакриШи. 
какав на јелу такав на делу ко gобро jege, шај gобро и pagu. спро
вести (спроводити), претворити (претварати) у - и сл. осшва
ри(ва)ши, реализоваШи. речи лете, а дела остају оно шшо је учи
њено, осшварено, шрајније је и вреgније og oHo'ia шшо је речено. 

деловати јек. дјеловати, -лујём несвр. 1. а. (на некога) вр
шиши ogpeQeHU ушицај, ушицаши: � позитивно (на некога), � 
подстицајно, лоше �, � васпитно, покушати � на некога. б. (на 
нешто) имаш и ogpeQeHo gејсшво, ogpeQeHU ефекаш, учинак (нЙр. 
о леку): � добро, He �, � на варење, � на рад бубрега. в. биши ак
шиван, у фази акшивно'i gејсшва (нйр. о инјекцији, сили шеже 
иШg.). 2. осшавЈЬаши, изазиваши ogpeQeH ушисак, gojaм, gоимаши 
се: � као спортиста, � збуњено. 3. а. вршиши неки pag, обавЈЬа
ши неку јавну gелашносш, биши акшиван, gелаши, раgиши: � 
политички, � У културној секцији. б. обавЈЬаши неку иословну 
акшивносш, функцију, иословаши; функционисаши (нир. о не
кој ор'iанизацuји, усШанови). 4. вој. в. gејсшвоваши (2). 

деловодн:И: јек. дјеловодн:И:, -а, -о адм. који се брине о вођењу, 
свршавању иослова: � одбор. • - протокол књи'iа у коју се уиису
ју ирисиели и оgаслани сииси у некој усшанови или Йреgузеhу. 

деловодн:И:к јек. дјеловодн:И:к м адм. gеловоgни ирошокол. 

деловодн:йчк:И: јек. дјеловодн:йчк:И:, -а, -о који се OgHOCU на 
gеловоgнике. 

деловодство јек. дјеловодство с вођење аgминисшрашив
них йослова неке усшанове или йреgузеhа; служба gеловође. 

деловођа јек. дјеловођа м (ми. ж) 1. а. лице које воgи agMU
нисшрашuвне иослове неке усшанове или иреgузеhа, секрешар, 
бележник: општински �. б. онај који воgи gеловоgни ирошокол. 
2. онај који уиравља неким иослом, иословођа. 
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деловођскй јек. дјеловођскй, -3., -о који се OgHOCU на gело
вође: � помоћник. 

деловођство јек. дјеловођство с в. gеловоgсшво. 

деложација ж фр. насилно исељење из сшамбених или йо
словних ЙросШорија. 

деложирати, -ОжИр3.м свр. и несвр. прел. фр. насилно исели
ши, исељаваши, избаци(ва)ши HeKOra из сшамбених или йослов
них ЙросШорија. 

делокруг јек. дјелокруг м 1. а. обласш, йоgручје нечије ge
лашносши, акшивносши: - рада, - нечијих послова. б. оквири, 
rранице, йоgручје нечије наgлежносши, ко.мЙеШенције, власши: 
- суда, - полиције, спадати у нечији -. в. уойшше оквири, йоље 
йросширања, gо.меша нечеrа. 

делом јек. дијелом прил. в. gелUJl1,ично: заравни - пошумљене. 

ДЕmомице јек. дјЕmомице ПРИЛ. в. gелUJl1,ично. 

деломич- в. gелUJl1,ич-. 

делотворан јек. дјелотворан, -рна, -о 1. који йовољно gелу
је, блаrошворан, усйешан, ефикасан; који йоgсшиче на сшвара
лачки pag, йлоgошворан: - дејство, делотворне речи, - помоћ, 
� рад, делотворни живот, - пример, � иницијатива. 2. који ак
шивно pagu, BpegaH, аrилан: делотворни патриота, делотворни 
члан партије. 

делотворно јек. дјелотворно ПРИЛ. на gелошворан начин, 
усйешно, ефикасно, йлоgошворно: - радити, � учествовати у не
чему. 

делотворност јек. дјелотворност, -ости ж особина OHOra ко
ји је gелошворан, OHOra шшо је gелошворно, gелошворан ушицај: 
политичка -, � речи, - музике. 

делта ж ГрЧ. 1. (и с) чешвршо слово rрчкоr алфабеша (d, д). 2. 
геогр. лейезасшо разrранашо речно ушће (са gBa или више рука
ваца) које се сшално шири збоr речних наноса; речни нанос, на
йлавине око шаквоr ушћа. • делта араци раgиоакшивни зраци 
сасшављени og елекшрона избачених велико.м eHeprujOM йри кре
шању йрошона, неушрона, gеушрона иШg. кроз .маШерију. делта 
крило авионско крило у облику rрчкоr слова gелШа. делта метал 
леrура бакра, цинка, rвожђа и MaHraHa слична MeCUHry. 

делтаст, -а, -о који UJI1,a облик gелше, лейезасшо разrранаш; 
који UJI1,a каракшерисшике gелше: - ушће; - таложење. 

делтасто ПРИЛ. у облику gелше (2), лейезасшо: уливати се -. 

делтойд, -Ида м ГрЧ. 1 .  мат. чешвороуrао сасшављен из gBa 
равнокрака шроу"iла различиших висина и са зајеgничко.м ОС но
вицо.м. 2. анат. йљоснаши шроу"iласши .мишић који йокрива ра
.мени з"iлоб. 

делтойдан, -дна, -о који и.ма облик gелшоиgа: - лишће, -
површина, делтоидни мишић. 

делтоидскй, -3., -о који се OgHOCU на gелшоиg. 

делувијалан, -лна, -о геол. који насшаје Шаложење.м ерозив
HOr .маШеријала из бујица: - тло. 

делувијум м лат. геол. йесковишо Шло на aagUHaмa йланина 
и брgа насшало HaHOCUJl1,a и Шаложење.м ерозивноr .маШеријала 
из бујица. 

делујућй јек. дјелујућй, -3., -ё који gелује, акшиван: - фак
тор, - функција. 

ДЕmфйјскй, -3., -о који се OgHOCU на сшароrрчко йророчишше 
Делфе: � пророчиште. 

ДЕmфйн, -Ина м 1. зоол. у .мн.: йороgица сисара риболикоr вре
шенасшоr шела Delphinidae из aogpega зубаших кишова, који 
живе у y.мepeHu.м и ШоЙЛu.м .мopu.мa, йлискавице, gyaUHU (у jg.: 
шакав сисар). 2. спорт. сшил у йливању Kaga су HOre сшално сйо
јене. • ЗООЛ. обични - врсша gелфина Delphinus delphis, који жи
ви у JagpaHcKoM .мору. сабљасти (кљунати) - врсша gелфина Tur
siops tursio. 

делфйнскй, -3., -о који се OgHOCU на gелфине: - реп. 

делце јек. дјелце, -а и -ета с (ми. -ца) ge.м. и еуф. og gело, .ма
ло gело, .мала књиrа, сЙис. 

деља јек. дјеља ж зб. шанки узани gpBeHU шракови слични 
вуни који се уйошребљавају за йаковање ло.мљивих и gp. apegлte
ша, gpBeHa вуна, шушке, сшруrоШине. 

дељалица јек. дјељалица ж зан. gpBogeJbcKa алашка са gBe 
gршке коју уйошребљавају качари, колари и gp. занаШлије. 

дељати јек. дјељати, -3.м и -љём несвр. 1. обрађиваши gpBo и 
gаваши .му оgређени облик оgсецајући, резуцкајући (ноже.м, се
киро.м или gp. сечиво.м) gелове сйољашњеr слоја, шесаши; изра
ђиваши (неки Йреg.меШ) Шаквu.м начино.м обраgе: - дрво, - да
ске, - штап, - преслицу. 2. фиг. а. gошериваши, йойрављаши 
(неки шексш и сл.); без gapa йисаши, сшвараши: - стихове. б. 
васйишаваши, оgrајаши; учиши леЙо.м йонашању, уљуђиваши: 
-човека, - децу. в. експр. шући, .млаШиШи, башинаши, ле.маШи; 
злосшављаши, кињиШи. 

дељача јек. дјељача ж зан. клуйа, шезrа на чешири HOre за об
рађивање gpBeHUx йреg.меша ноже.м сшруrаче.м, gpBogeљcKa Шезrа. 

дељенйк јек. дјељенйк, -Ика м мат. број који се gели gpyru.м 
броје.м, gUBugeHg. 

дељење јек. дијељење с 1. "iл. u.м. og g(иј)елиши (се). 2. мат. 
рачунска ойерација којо.м се израчунава колико се йуша неки 
број сagржи у gpyroM броју. 

дељив јек. дјељив, -а, -о 1. а. који се .може gелиши, разgва
јаши на gелове: - добит, - простор. б. мат. који се .може йоgелиши 
оgређенu.м броје.м (gелиШеље.м) без осшашка: дељиви бројеви. 2. 
који се gели, зајеgнички корисши (о сшану, сшамбеној jegUHU
ци): - стан. 

дељивост јек. дјељивост, -ости ж особина OHOra шшо је ge
љиво, .моrућносШ gељења. 

дељкати јек. дјељкати, -3.м несвр. у ge.м. значењу: gељаШи. 

дељнути јек. дјељнути, -нём свр. дем . .мало захвашиши сечи
во.м, засећи, заgељаШи. 

дем. скраћ. gе.минушив. 

демагнетизација ж уклањање .маrнеШиз.ма из HeKOr .маШе
ријала, Йреg.меШа, раз.маrнеШисавање: - брода. 

демагнетизирати, -тИзИр3.м и демагнетисати, -ишём СВр. 
и несвр. прел. уклониши, уклањаши, оgсшраниши, оgсшрањива
ши .маrнеШизам из HeKOr .маШеријала, Йреg.меШа, раз.маrнеШи
са(ва)Ши. _ ,.., се (из)rубиши .меrнеШизам, .маrнеШска својсшва, 
раз.маrнеШиса(ва)Ши се. 

демагог м ГрЧ. пол. а. йолишичар који се служи реШорико.м, 
ласкање.м и лажнUJI1, обећаЊUJl1,а йовлађујући укусу и расйоложе
њу Hapoga ga би ra йриgобио за осшварење својих циљева, ойсе
нар, об.мањивач. б. ист. HapogHU rOBOpHUr. у сшарој Грчкој који је 
насшуйао као аrишашор и йреgсшавник Hapoga. 

демагогија ж ГрЧ. пол. начин gеловања каракшерисшичан за 
ge.мarore, служење реШорико.м и об.мањивање .маса лажнUJI1, из
јавама и обећањu.ма pagu осшваривања сойсшвених циљева. 

демагошкй, -3., -о који се OgHOCU на ge.мarore, својсшвен ge
.маrозu.ма: - парола, - фраза. 

демагоmки ПРИЛ. на gе.маrошки начин, као ge.мaror, својсшве
но gе.маrозu.ма: - наступити. 

демагоштво с в. ge.мaroruja. 

деманти, -ија м фр. а. ойоврrавање, йобијање неке изјаве, 
шврgње као лажне, изјава којо.м се йобија исшинишосш неке ве
сши, шврgње: објавити -, издати -. б. фиг. оно шшо oaoBpraBa, йо
бија неко .мишљење, йреgсшаву о нече.му, неrација; суйрошносш: 
- неког мишљења, � медицине. 

демантовати, -тујём (Демантирати, -мантир3.м) свр. и несвр. 
прел. а. ойоврrнуши, ойоврrаваши, йорећи, йорицаши неку весш, 
шврgњу као лажну, неисшинишу: � вест, � клевету. б. (некога) 
1) осйориши, осйораваши нечије .мишљење, сшав: - некога као 
лекара. 2) gоказ(ив)аши, йоказ(ив)аши ga неко није био у Йраву. 
- Догађаји су нас демантовали. 

демаркација ж фр. 1. означавање, обележавање rраничне ли
није на Ше.мељу закључених yroBopa, разrраничење. 2. пом: ogpe
ђивање .месШа броgа на Йучини. 
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дёмаркацибни (Демар:юiцИјски), -а, -о  који се  OgHOCU на ge
..маркацију, који разiраничава, iранични. • - линија iранична 
линија из.међу gвеју зона или gвеју војски за вре.ме иpu.миpja. 

демаркирати, демаркйрам евр. и неевр. прел. обележиши, 
обележаваши ipaHUЦY, разiраничиши, разiраниЧСLваШи. 8 - се 
спорт. ослобоgиши се, ослобађаши се ирошивничкоi иiрача. 

демарш м фр. пол. gиило.машски иосшуиак, gиило.машска ак
ција влаgе jegHe gржаве KOg gpyie gржаве pagu ирошесша и ио
сшизања оgређеноi решењџ и зашшише својих иншереса: учини
ТИ-. 

демаскирати, демас:кирам евр. и неевр. прел. фр. 1. ири
каз(ив)аши (HeKoia, нешшо) у сво.ме ираво.м, неулеишано.м сша
њу, у ираво.ме свешлу, разобличиши, разобличаваши, разош
кри( ва)ши, раскринка( ва)Ши. 2. вој. ошкри( ва)ши; иоказ(ив )аши 
неиријашељу: - противника, - батерију. 8 - се иоказ(ив)аши се 
у ираво.м свеiIlлу, раскринка(ва)ши се. 

дематеријализација ж лат. ирелажење у не.маШеријално 
сшање, iубљење .маШеријалне apupoge. 

дематеријализовати, -зујем (Дематеријализирати, -изй
рам) евр. и неевр. прел. (у)чиниши не.маШеријалнu.м, лишиши, ли
шаваши .маШеријалне apupoge. 8 - се иосша(ја)ши не.маШерија
лан, аисШракШан. 

дембел м тур. лења особа, леншшина, лењивац, HepagHUK; io
Шован. 

дембелан, -ана м в. gе.мбел. 

дембелана ж арх. и нар. а . .месШо ige се нишша не pagu; уп. 
дембелија. б. Hepag, ленсшвовање, gе.мбелисање. 

дембелански, -а, -о који се OgHOCU на gе.мбелане, gе.мбелски. 

дембелија ж (обично у изр. земља -) из.мишљена земља у ко
јој се нишша не pagu и у којој u.мa свеiа у изобиљу. 

дембелисати, -ишем неевр. живе ши као gе.мбел, не раgиши 
нишша, ленсшвоваши, излежаваши се. 

дембелски, -а, -о који се OgHOCU 'на gе.мбеле, својсшвен gе.мбе
лu.ма, iоШовански. 

дембелски ПРИЛ. на gе.мбелски начин, као gе.мбел, iошован
ски: - живети. 

дембелство с својсшво gе.мбела, лењосш; ленсшвовање, не
pag, бесиосличење. 

деменција ж мед. шрајни iубишак у.мних функција, у.мна ио
ре.меhеносШ (обично у сшаросши), луgило: старачка -. 

демижбн, -она м енгл. овећа бокасша сшаклена боца оиле
шена ируће.м, шашо.м и сл., балон, илеШенка. 

демијург м ГрЧ. 1. фил. ире.ма Плашону и gp. иgеалисшичкu.м 
филозофu.ма шворац свеша, gyx. 2. ист. а. apuaagHUK шреhеi сша
лежа у сшарој АШини. б. виши чиновник у HeKu.м сШароiрчкu.м 
gржава.ма. 

демилитаризација ж фр. вој. уклањање војске и војних обје
каша и gp. у некој gржа�и, обласши, разоружање, развојачење. 

демилитаризовати, -зујем (Демилитаризирати, -изйрам) 
евр. и неевр. прел. (из)вршиши gе.милиШаризацију, р азору
жа(ва)Шu. 8 - се разоружа(ва)ши се. 

дёминутив м лат. ЛИНГВ. извеgеница којо.м се означава нешшо 
у.мањено: еупр. аугментатив. 

дёминутиван, -вна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на ge.мu
нушив, који u.мa каракшер gе.минуШива: - именица, - придев, 
- реч, - глагол. 

деминуција ж ЛИНГВ. извођење, шворба gе.минушива; geMU
нушивна образовања. 

демисија ж лат. осшавка на неку gужносш; иис.мени акш ко
ju.м се UOgHocu осШавка. 

демисионирати, -онйрам евр. и неевр. gа(ва)ши осшавку на 
неку gУЖНQСш, иовући се, иовлачиши се из службе. 

. демистификација ж лат. уклањање .мисШификације, разоб
личавање, раскринкавање. 

демистификовати и демистификовати, -кујем (демисти
фицИрати, -фiщйpам) евр. и неевр. прел. уклониши, уклањаши об
.мане (с HeKoia, с нечеiа), ириказ(ив)аши у ираво.м свеiIlлу, разоб
личиши, разобличаваши: - политику. 

демитологизација ж лат. уклањање, разбијање .миШолошке 
иреgсшаве (о неко.ме, нече.му): - политичара, - прошлости. 

демитологизовати, -зујем (Демитологиз:Ирати, -изйрам) евр. 
и неевр. прел. (из)вршиши gе.миШолоiизацију. 

демобилизација ж лат. вој. а. ошиушшање војних лица из ак
шивне војне службе, развојачење. б. с.мањење оружаних cHaia и 
враћање .мобилисане војске на MupHOgOUCKO сшање: извршити 
демобилизацију. 

демобилисати, -ишем (Демобилизирати, -изйрам) евр. и не
евр. прел. 1. (из)вршиши gе.мобилизацију, ошиусшиши, ошиушша
ши из акшивне војне службе: демобилисани војници 2. фиг. ли
шиши, лишаваши иолеша, iошовосши за акцију: - масе. 8 - се 
наиусшиши, наиушшаши акшивну војну службу. 

демограф м онај који се бави gе.мОiрафијо.м. 

демографија ж ГрЧ. наука о сшановнишшву која ироучава 
законишосши у крешању броја сшановникёi, у сшрукшури и раз
.мешШају сШановнишШва. 

демографски, -а, -о који се OgHOCU на gе.мОiрафију: - стати
стика, - експлозија, - развитак 

демографски ПРИЛ. са сшановишша gе.моiрафије, у иоiлеgу 
gе.моiрафије: - испитати. 

демодё ПРИД. непром. фр. в. ge.мogupaH: - шешир. 

демодиран, -а, -о који је изашао из Moge, који више није у 
Mogu: - хаљина. 

демодирано ПРИЛ. иревазиђено, несавре.мено: деловати -, из
гледати -. 

демодирати се, -одйрам се евр. и неевр. фр. изаhи, излазиши 
из Moge, иосша(ја)ши несавре.мен, засШарео. 

демодулатор м ел. наирава за извођење gе.моgулације. 

демодулација ж лат. ел. оgвајање .моgулисаних (ниских) фре
квенција og раgио-шаласа који их иреносе (нир. у paguo-apuje.м
Hицu.мa). 

демократ(а), -е м (мн. -ти М И -те ж) 1 .  ирисшалица ge.мoKpa
шије; човек слобоgољубивих иоiлеgа. 2. пол. члан gе.мокраШске 
сшранке, иарШије. 

демократизам, -зма м gе.мокраШска начела, схвашања, ge
.мокраШске ugeje, шежње; gе.мокраШски gyx, gе.мокраШичносШ. 

демократизација ж 1. сировођење gе.мокраШских начела у 
живош, ширење gе.мокраШије; уређивање gрушшва ио gе.мокраШ
CKu.м начелu.ма: - друштва. 2. ириближавање нечеiа (науке и 
у.меШносШи и gp.) широкu.м HapogHu.м Maca.мa, сшављање науке, 
у.меШНОСШи и gp. у службу Hapoga: - уметности, - културе. 

демократизовати, -зујем (Демократизирати, -изйрам) евр. 
и неевр. прел. увесши, увоgиши gе.мокраШију, gе.мокраШске усша
нове и иосшуике (у нешшо), обухвашиши, обухвашаши ge.мoKpa
Шизацијо.м; (у )чиниши gе.мокраШичнu.м, ирисшуиачнu.м широ
Ku.м HapogHu.м слојевu.ма: - друштво, - културу, - науку. 8 - се 
gоби(ја)ши gе.мокраШски каракшер, иосша(ја)ши gе.мокраШскu.м 
(нир. о gрушШiзенu.м ogHocu.мa). 

демократија ж ГрЧ. пол. 1. а. иолишички aopegaK, сисШе.м у 
ко.ме суверена влас ш apuaaga Hapogy коју он осшварује иреко 
својих иреgсшавника, сисШе.м HapogHe влаgавине: грађанска -. 
.б. иошшовање, иризнавање јеgнакосши, личне слобоgе и gpyiux 
ирава у gрушшву, слобоgно учешhе у gрушШвено-иолиШичко.м 
живошу; OgHOCU у неко.м колекшиву, оРiанизацији који oMoiyha
вају слобоgно изјашњавање иојеgинаца и њихово равноиравно 
учешhе у ogлука.ма. 2. gе.мокраШске cHaie, gе.мокраШски иокреш; 
иаршија у чије.м су apoipa.мy изражени gе.мокраШски циљеви: 
српска -. 

демократичан, -чна, -о који се оgликује gе.мокраШијо.м, ge
.мокраШски.м ogHocUMa, схваШањи.ма, слобоgоу.ман, слобоgар
ски, gе.мокраШски: 
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демократичност, -ости ж особина Оl-юiа шшо је gемокрашич
но, oHoia који је gемокрашичан; gемокрашски OgHOCU, gемокраш
ски gyx. 

демократкиња ж жена gемокраШ(а). 

демократски, -а, -о који се заснива на начелu.ма geмoKpa
шије, који је у gyxy gемокрашије; слобоgоуман: � држава, � дру
штво, � странка, � идеја, � дух. 

демократски прил. на gемокрашски начин, у gyxy geмoKpa-
шије: � поступати, � решити. 

демокрација ж в. gемокраШија. 

демокршћан- в. gемохришnан-. 

демолирати, -олйрам евр_ и неевр. лат. прел. (раз)рушиши, ра
зориши, разараши, унишшиши, унишшаваши (iрађевину, неки 
уређај и сл.): � зграду, � споменик, � намештај , � аутомобил. 

демон, -она м грч. 1. мит. зао gyx, ђаво, соШона. 2. фиг. а. зао, 
ойак човек. б. сu.мбол и носилац зла. в. оличе1-Ье неке сшрасши 
(обично неiашивне): вински �, � игре, авантуристички �. 

демонизам, -зма м 1. верова1-Ье у geмoHe, објаШ1-Ьава1-Ье жи
вошних йојава ушицајем geмoHa. 2. geмoHcKa својсшва, ойакосш, 
велика злоба, gем�во: победити � у себи. 

демонизација ж лат. йреgсшавља1-Ье у виgу geмoHa, йрика
зива1-Ье у HajЦP1-bu.м бојама, сашанизација: � народа. 

демонизовати, -зујем (Демонизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
прел. йреgсшављаши, йреgсшављаши у Hajцp1-bu.м бојама, саша
низоваши: � народ. 

демонија ж в. gемонсШво. 

демонистички, -а, -о који се OgHOCU на gемонuзам: � тенден
ција. 

демономанија ж ГРЧ. йразноверни сшрах og geMoHa, злих gy
хова. 

демонополизација ж лат. ykuga1-Ье монойола: � партије. 

демонски, -а, -о који се OgHoCU на geMoHe, који је као у geмo
на, зао, ойак: � дух, � бес. 

демонски ПРИЛ. на geмoHcKU начин, као geмoH, ђаволски: � 
сковати план. 

демонство е geмoHcKe особине, geмoHcKa apupoga; јаке Heia
шивне сШрасШи. 

демонстрант м учесник у gемонсШрацији. 

демонстранткиња и демонстранткиња (демонстранти
ца) ж жена gемонсШранШ. 

демонстративан, -вна, -о 1. који јавно и ошворено исйоља
ва, йоказује неiоgова1-Ье, бунш, йрошесшни: � митинг, � звижда
ње. 2. а. йраnен очи'iлеgнu.м Йpu.мepu.мa, gоказu.ма: � предава
ње, � доказивање. б. лингв. који служи за йоказива1-Ье, йоказни: 
� заменица. 3. вој. који шреба ga скрене или завара йаж1-ЬУ не
йријашеља, йривиgан: � напад. 

демонстративно ПРИЛ. 1. на gемонсшрашиван начин,јавно, 
ошворено (йрошесшујуnи), с неiоgова1-Ьем: � напустити седницу, 
� изићи. 2. вој. заваравајуnи, скреnуnи йаж1-ЬУ нейријашеља, 
йривиgно: � дејствовати с бока. 

демонстратор м онај који за време йреgава1-Ьа или насшаве 
йриказује очи'iлеgне Йpu.мepe, илусшрације; сшуgенш који йома
же насшавнику йри ЙракШичнu.м вежбама. 

демонстраторка ж (дат. -рки) жена gемонсШраШор. 

демонстрација ж лат. 1. а. јавно и ошворено (обично масов
но) исйољава1-Ье неiоgова1-Ьа, незаgовољсшва йрема некоме, нече-
му (у облику йоворке, скуйа), масован јавни йрошесш йрошив 
HeKoia, нечеiа. б. уойшше јавно исйољава1-Ье HeKoi расйоложе1-Ьа, 
сшава, манифесШација. 2. очи'iлеgно, ексЙерu.менШално йрика
зива1-Ье; gава1-Ье очи'iлеgних Йpu.мepa, йоказива1-Ье: предавање с 
демонстрацијама. 3. вој. йривиgан Haaag у рашу ga би се заварао 
нейријашељ ga ошкрије своју cHaiy или ga се 1-Ьеiова йаЖ1-Ьа скре
не у ЙОiрешном Йравцу. 

демонстрациони, -а, -о који се OgHOCU на gемонсшрацију (2), 
о'iлеgни: � настава, � табла. 

демонстрирати, демонстрйрам неевр. лат. 1. непрел. јавно и 
ошворено исйољаваши неiоgова1-Ье, незаgовољсшво йрема неко
ме, нечему, йрошесшоваши: � против власти, � против издаје. 2. 
прел. (и евр.) йоказ(ив)аши очи'iлеgнu.м Йpu.мepu.мa, о'iлеgu.ма и 
сл.; йоказ(ив)аши уойшше, uзвесши, uзвоgиши: � оглед, � поста
нак воденог талога, � заборављена дела, � неку гримасу. 3. не
прел. вој. извоgиши gемонсшрацију (3). 

демонтажа ж фр. расшавља1-Ье HeKoi уређаја, механизма на 
сасшавне gелове, расклайа1-Ье, gемоншира1-Ье: � машине. 

демонтер, -ера м онај који нешшо gемонШира. 
демонтирати, демонтйрам евр. и неевр. фр. (из)вршиши ge

моншажу, расшавиши, расшављаши на сасшавне gелове, рас
клойиши, расклайаши: � машину. 

деморализатор м онај који изазива gеморализацију. 
деморализаторски, -а, -о који се OgHOCU на gеморализашо

ре, који gеморалише: � елемент, � писање. 

деморализаторски ПРИЛ. изазивајуnи gеморализацију, ge
моралишуnи: деловати �. 

деморализација ж лат. 1. а. oaaga1-be, слабље1-Ье морала, бор
беноi gyxa, iубље1-Ье самойоузgа1-Ьа, вере у нешшо; малоgушносш, 
обесхрабре1-Ье. б. йойушша1-Ье gисциЙЛине. 2. шире1-Ье неморала; 
морална исквареносш, развраш, развраШносШ. 

деморалисаност (деморал:И:зйраност и деморализованост), 
-ости ж сша1-Ье oHoia који је gеморалисан, обесхрабреносш, мало
gушносШ. 

деморалисати, -ишем (деморализирати, -изйрам и демо
рализовати, -зујем) евр. и неевр. прел. 1. лишиши, лишаваши (не
Koia) самойоузgа1-Ьа, вере у нешшо, (у)чиниши малоgушнu.м, обес
храбри(ва)ши; лишиши, лишаваши борбеНОi gyxa. 2. изаз(и)ваши 
(KOg HeKoia) oaaga1-be морала, морално (ис)квариши, изойачи
(ва)Ши. _ � се 1. йосша(ја)ши малоgушан, (uз)iубиши самойоу
зgа1-Ье, клонуши gYXOM, обесхрабри(ва)ши се. 2. йосша(ја)ши не
моралан, (ис)квариши се. 

демос м ГРЧ. Hapog, йук, HapogHe масе (обично Kag је реч о ан
шичком gобу). 

демотивација ж лат. оgузu.ма1-Ье мошивације, uзазива1-Ье без
вољносШи, обесхрабре1-Ье. 

демотивисати, -Ишем (Демотивирати, -ивйрам) евр. и неевр. 
прел. оgузеши некоме мошивацију, вољу за pag; обесхрабри(ва)ши, 
gекуражираши: � раднике, � стручњаке. 

демохришћанин м (ми. -ани) пол. apuaagHUK или йрисша
лица сшранке хришnанских gемокраша (gемокрашске сшранке 
која у apoipaмy u.мa хришnанску верску оријенШацију). 

демохриmћански, -а, -о који се OgHOCU на gемохришnане: � 
влада, � странка. 

денационализација ж лат. 1. насилно лишава1-Ье национал
них обележја, оgнарођива1-Ье: борба против денационализације. 
2. екон. ykuga1-Ье национализације, враnа1-Ье из gржавноi у йри
вашно власнишшво: � привреде, � предузећа. 

денационализовати, -зујем (Денационализирати, -изйрам) 
евр. и неевр. прел. екон.-ПОЛ. укинуши, укиgаши национализацију 
(нейокрешне или йокрешне u.мoвиHe), врашишu;, враnаши из gp
жавноi или gрушшвеноi у йривашно власнишшво: � индустрију. 

денацификација ж лат. мере које су йосле Друiоi свешскоi 
раша йреgузеше у Немачкој за унишше1-Ье нацизма и усйосша
вља1-Ье gемокрашизације йолишичкоi живоШа. 

денацификовати и денацификовати, -кујем (денацифи
дИрати, -фицйрам) евр. и неевр. прел. (из)вршиши gенацифика
цију. 

денди, -ија м енгл. човек који се HaaagHo елеiаншно облачи, 
йомоgар, MOHgeH, кицош, iuзgелин, фиnфириn. 

дендизам, -зма м gенgијевски сШил. 

дендијевски, -а, -о који се OgHOCU на geHguje. 
дендијевски ПРИЛ. као geHgu: облачити ce �. 

дендрит, -Ита м грч. анат. (обично у мн.) oipaHaK нервне nели
је који сйровоgи наgражаје. 
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дендролог м сшручњак из обласши ge1-lgРОЛОlије. 
дендрологија ж грч. наука која се бави ироучавањем gрвеnа 

и lpМJЬa, њихових морфолошких и биолошких особи1-lа. 
дендролоmк:И, -а, -о који се og1-l0СU на gе1-lgролоlију и ge1-lgpo

лоlе. 
дензиметар и дензиметар, -тра м аиараш за мерење lусши

не и сиецифиЧ1-lе шежи1-lе ШеЧ1-l0сШи. 
деноминат:Ив м лингв. gе1-l0ми1-lашив1-lи 'iлаlол. 
деноминат:Иван, -вна, -о лингв. који је извеgе1-l og имена, og 

именске речи: деноминативни глаголи. 

деномиюiција ж лат. иромена 1-lазива 1-l0вча1-lих БО1-l0ва (Ра
gu иојеg1-l0сшављивања обраЧУ1-lа) која се врши С1-lижавањем Н0-
ми1-lал1-lе цене aaaup1-lol Н0вца уз 1-lа'iло иаgање њеlовоl курса. 

деноминирати, -мimйрам евр. и неевр. (из)вршиши ge1-l0МU
нацију. 

денотација ж лат. ЛИНГВ. уиуnивање на ирво, ОСН0вН0 З1-lачење 
речи. 

денотирати, -нотйрам евр. и неевр. прел. извесШи, извоgиши 
ge1-l0Шацијом. 

дентал, -ала м лат. ЛИНГВ. зуб1-lи су'iлаС1-lик. 
денталан, -лна, -о лат. ЛИНГВ. (обично одр.) који се швори ио

моnу зуба, зуб1-lи: дентални глас. 

дент:Ин, -Ина м лат. анат. кошша1-l0 шкиво зуба. 
дентист(а), -ё м (ми. -сти) зуб1-lи лекар или зуб1-lи шеХ1-lичар, 

зубар. 
дентистичк:И, -а, -о који се og1-l0СU на gе1-lшисше: - школа, -

пракса. 

дентисткиња ж же1-lа ge1-lШисШ(а). 
денудација ж лат. геол. оlољивање illла, сшварање lолеши 

услеg разОР1-l0l gеловања воgе, вешра, леgа и gp. 
денудацион:И (Денудацйјскй), -а, -о који се og1-l0СU на ge1-lyga

цију: - сила. 

денуклеаризација ж лат. уклањање иослеgица изазва1-lих 
иримеН0М 1-lуклеаР1-lе e1-lepluje. 

денуклеаРИЗ0вати, -зујём (денуклеаризирати, -изйрам) 
евр. и неевр. прел. (обично у трп.) УКЛО1-lиши, уклањаши иослеgи
це изазва1-lе иримеН0М 1-lуклеаР1-lе e1-lepluje, (из)вршиши gе1-lукле
аризацију: денуклеаризована територија, денуклеаризована 
зона. 

денунцијант м 0нај који ge1-lУ1-lцира, иошказивач, gОУШ1-lик, 
gосшављач, шиијУ1-l. 

денунцијанткиња ж же1-lа ge1-lУ1-lција1-lШ. 

денунцијантск:И, -а, -о који се og1-l0СU на ge1-lУ1-lција1-lШе. 
денунцијантски ПРИЛ. на ge1-lУ1-lција1-lшски 1-lачи1-l, као ge1-lУ1-l-

ција1-lШ, иоШказивачки. 
денунцијација ж лат. иошказивање власшима, gосшава; кле

веШа. 
денунцирати, -унцйрам евр. и неевр. прел. иошказ(ив)аши, 

иријавиши, иријављиваши, gосшавиши, gосшављаши власши
ма, (о)клевеШаШи. 

денути, денём јек. дјенути, дјенём евр. 1. а. сшавиши, меш-
1-lуши, с.месШиШи (1-lelge): - новце, - плетиво (негде). б. (и неевр.) 
зашаК1-lуши (зашицаши), заgе1-lуши (заgеваши), ирикачи(ва)ши, 
(о)качиши: - марамицу за појас, - цвет за капу. 2. зашурuши, 
забациШи. - Где денух наочари? 3. (и неевр.) gа(ва)ши име, на
gен,уши, 1-lаgеваШи . •  ,.., се 1-lесшаши, ишчеЗ1-lуши, изlубиши се; за
шуриши се. - Где су ми се денуле наочари? 

денути (денути), денём јек. дјенути (дјенути), дјенём неевр. 
[гл. им. дб)ењёње е] слаlаши (сеН0, иокоше1-l0 жишо, c1-lоаоfJе) у 
сшоlове, крсши1-lе, саgеваши: - сено, - снопове. 

денчан:И, -а, -о који је у gењковима, бала.ма, који се шра1-l
сиоршује у Maњu.м gењковима, иакешима: - роба . 

. дењак, -њка м (ми. дењкови (дењци)) тур. завежљај, свежањ, 
бала, иакеш: - сена, - памука, - платна. 

дењчић м geм. og gењак. 

део, дела (дела) јек. дио, дИјела (дијела) м (ми. делови (дело
ви) јек. дијелови (дјелови)) 1. а. 0Н0 шшо се оgвоји og неке цели
не, KOMag, иарче: исећи на делове, сашити од делова, - рукава. 
б. количи1-lа 1-lечеlа мања og целоlа; елеме1-lШ 1-lеке цели1-lе (сасшо
јак, комиО1-lе1-lша, ogeљaK, секција и сл.): - републике, - вазду
ха, - привреде, саставни "", - романа, - пута. в. иреgмеш у скло
иу, сасшаву 1-lекоl уређаја, меха1-lизма и сл. (обиЧ1-l0 са иосеб1-l0М 
фУ1-lкцијом): - машине, - уређаја, - аутомобила, делови тела. 
г. (обично у мн.) aojegU1-lе вој1-lејеgи1-lице у склоиу веnе оиерашив
не цели1-lе: чеони (фронтални) делови, позадински делови, де
лови дивизије. 2. количи1-lа која се gобије gељењем цели1-lе ogpe
ђеним бројем: а. ири број1-l0М изражавању количи1-lских og1-loca 
сасшојака (обиЧ1-l0 са бројем 1 ОО као број1-l0М вреg1-l0ШnУ цели1-lе): 
2 дела алкохола, 80 делова воде, 92 тежинска дела угљеника. 
б. уз peg1-lU број који иоказује колико се иуша gаша количи1-lа са
gржи у целом: трећи - воде, шести - области, десети - секунде. 
3. 0Н0 шшо apuaag1-le неком у gеоби; ygeo у некој имовини, иосе
gy; оршачки ygeo: - новца, - блага, - улова, - имања, - куће, 
имати дела у нечему, добити свој -, убирати свој - од зараде. • 
велики (знатан, добар) - веnи, ио'iлавиши geo, веnа количи1-lа (у 
og1-locy на цели1-lУ 1-lечеlа): велики (знатан) - студената. великим 
(већим, добрим, знатним) делом у З1-lаШ1-l0ј количи1-lи, у великој ме
ри, у'iлав1-l0М, ио'iлавишо, веnиН0М. идеални - правН. ygeo у зајеg-
1-lичкој имовини који је оgређе1-l само количи1-lски, а није разlра1-lи
че1-l og осшалих gелова. лавовски (лављи) - 1-lесразмеР1-l0 велики geo, 
највеnи, 1-lајбољи geo (у og1-locy на зајеg1-lичко учешnе, ygeo у 1-lече
му). пасти (допасти, запасти и ел.) у - 1) ирииасши ири некој gеоби. 
2) ирииасши као заgашак, заgужење. резервни - geo меха1-lизма 
(аушомобила и сл.) који се замењује Н0вим Kag gоШраје. 

деоба јек. диоба ж 1. а. разgвајање цели1-lе на gелове, кома
ge, gељење, разgељивање: - просторије, - линије, - куће. б. биол. 
разgвајање, цеиање на gелове, gељење као 1-lачи1-l разМ1-l0жавања, 
развоја: - ћелије, - једра, размножавати се деобом. в. разgваја
ње на gелове (шеришорије, aocega, имања, gобара) и оgређивање 
који nе geo коме ирииасши, расиоgела: - царства, - света, - има
ња, - плена, - зараде. г. разgвајање заgруlе, иороgице на иосеб
на gомаnи1-lсшва, оgељивање: - задруге, - браће. д. оgређивање 
уgела, улоlе у 1-lечему, иоgела, расиоgела: - послова, - власти. 2. 
а. рашчлањивање, раслојавање; иоgеље1-lОСШ: - на богате и сиро
машне, - на робове и робовласнике, сталешка -. б. разgвајање, 
gељење на кашеlорије, врсше, разврсшавање, класификација, ио
gела: - биљака (на више и ниже), - лирике, - судова. 3. оgваја
ње, разlра1-lичавање: - законодавне од уставне власти. 

деобн:И јек. диобн:И, -а, -о који се og1-l0СU на gеобу: - закон, -
рочиште, - расправа, деобне сфере. 

деон:И јек. дион:И, -а, -о 1. који обележава lpa1-lUЦУ између ge
лова, lpa1-lиЧ1-lи: - линија. 2. који се og1-l0СU на geo 1-lечеlа: - износ. 

деон:Ик, -а и деон:Ик, -Ика јек. дион:Ик, -а и дион:Ик, -Ика м 
1. а. 0нај који учесшвује у иоgели 1-lечеlа, који има уgела у 1-lечему, 
cyge01-lUК, оршак: - власти, - круне. б. 0нај који у 1-lечему учесшву
је, учеС1-lик; саучеС1-lик (у неком иресшуиу): - догађаја, - експеди
ције; - убиства. 2. банк. в. акционар. 3. 0нај који се изgелио, оgво
јио· из зајеg1-luчкоl gомаnи1-lсшва, из заgруlе. 

деоница јек. дионица ж 1. банк. вреg1-l0С1-lи иаиир којим се 
сшиче ygeo у ge01-lичарском gрушшву и који влаС1-lику g01-l0СU gu
виgе1-lgу (сразмеР1-l0 уложе1-l0М иЗ1-l0СУ); акција: поседовати део
нице, издавати деонице, дневни курс деоница. 2. а. оgређе1-lи 
geo иуша, gpYMa, желеЗ1-lичке apyle, ка1-lала и сл. који је изgеље1-l 
pagu извођења lрађеви1-lских раgова или оgржавања и сл., сек
шор. б. уоишше geo иуша, секција: - пливача, - трке. 3. муз. geo 
музичке комиозиције који извоgи jega1-l 'iлас или jega1-l и1-lСШРУ-

. me1-lШ: певати своју деоницу, солистичка - . 4. сасшав1-lи еле
me1-lШ, комиО1-lе1-lша: ликовна - филма, - културе. 

деоничар јек. дионичар м 1. банк. 0нај који aocegyje ge01-lице, 
влаС1-lик ge01-lица, акционар. 2. учеС1-lик у зајеg1-lичкој имовини, 
својини, сувлаС1-lик; орШак. 3. в.  ge01-lUК (3). 

деоничарск:И јек. дионичарск:И, -а, -о који се og1-l0СU на ge-
01-lичаре, акционарски: - друштво, - предузеће. 

деоничк:И јек. дионичк:И, -а, -о који се og1-l0СU на ge01-luке и ge-
0нице, акционарски: - друштво, - предузеће. 
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деонйmтво јек. дионйmтво е учешhе, суgеловање, ygeo у не
че.м,у, суgеонишшво; саучеснишшво (у неко.м uресшуuу): � у има
њу, � у правима, � у побуни. 

депалатализација ж лат. лингв. 1,уБЈЬење uалашално1, карак
шера, uалашалне ко.мUоненШе из1,овора. 

депалатiшизовати, -зујем (депалатализ:И:рати, -изирам) 
евр. и неевр. ЛИНГВ. прел. (у)чиниши неuалашалним, лишиши, ли
шаваши uалашално1, квалишеша из1,овора: � глас. 8 - се йо
сша(ја)ши неuалаi1lалан, (иЗ)1,убиши uалашални каракшер uз1,о
вора (о iласу). 

депiшданс м (депанданса ж) фр. cuopegHa з1,раgа HeK01, eehe1, 
jaeHo1, објекша (хошела, болнице и сл.); усшанова зависна og .ма
шичне усшанове, Uоgружница. 

департизација ж лат. YKugalbe uаршије и lbeH01, ушицаја: -
армије. 

департизовати, -зујем евр. и неевр. ослобоgиши, ослобађаi1lи 
uаршијско1, ушицаја: � армију, - полицију. 

департман, -ана м фр. 1. аg.минисШраШивно-ШериШоријално 
uоgручје у Француској и Лашинској Америци. 2. ogceK, оgел gp
жавне уйраве, ресор: спољнополитички -, политички -. 

деперсонализација ж лат. 1. мед. болесно gушевно сшање у 
које.м, болесник осећа ошуђење og своје околине и og ca.мo1, себе. 2. 
у у.меШНОСШи: безлично uриказивање йојава без uечаi1lа у.меШни
кове личносши; 1,уБЈЬење личних обележја. 

деперсонализовати, -зујем (деперсонализ:И:рати, -изирам) 
евр. и неевр. прел. лишиши, лишаваши изразиших инgивиgуал
них црша, gа(ва)ши нече.му безлично, неизразишо, оuшше обе
лежје. 

депеmа и депеmа ж фр. шеле1,рафска йорука, Шеле1,ра.м: по
слати депеmу. 

депеmирати, -еширам евр. и неевр. (uо)слаши gеuешу, шеле-
1,рафисаШи. 

депигментација ж лат. мед. Йо.мањкање или 1,уБЈЬење, несша
јање Uи'i.менаШа на кожи. 

депилатор м коз.меШичко среgсшво за уклањање gлака са 
Шела. 

депилација ж лат. уклањање, cKugalbe gлака са шела: - во
ском. 

депилирати, депил:йрам евр. и неевр. прел. (из)вршиши geuu
лацију, уклониши, уклањаши gлаке са шела: � ноге. 

депласйран, -а, -о а. који не og1,oeapa нече.м,у, који није на 
сво.ме .месШу, неу.месШан, неuриличан, нез1,оgан; бесUреg.меШан: 
- критика. б. који се чини у невре.м,е. 

депласйрано ПРИЛ. неу.месно, неuрилично; без YMeCH01, раз
ло1,а, oupaegalba. - Депласирано је мешати се у туђе ствари. 

депласйраност, -ости ж особина OH01,a шшо је gеиласирано, 
неу.месносШ. 

депласман, -ана м фр . .маса eoge (изражена у Шона.ма) ис
шиснуша урањање.м иловила, броgско1, ШруUа. 

депо, -оа м фр. 1. сшоваришше, склаgишше робе, .ма1,ацин; 
сUре.м,ишШе: - хране, - угља; ватрогасни -. 2. шрезор, осшава: 
музејски �. 3 . .месШо 1,ge се с.мешШају и йойравЈЬају возила 1,pag
CK01, саобраhаја, 1,аража за Шра.мваје, 1,pagcKU или железнички 
возни Йарк. 4. резерва, залиха: - хране. 

депоетизација ж лат. лишавање uоешичносши, uесничких 
еле.менаШа: - лика, - мотива. 

депоетизовати, -зујем евр. и неевр. прел. лишиши, лишаваши 
uоешичносши, uесничких еле.м,енаШа. 

депозит м лат. 1. новац, gра1,оценосши или gpy1,e вреgносши 
йоверени на чување или geuoHoealbe у оgређене сврхе банци или 
cygy: банковни -, дати (уложити) Kao �. 2. Meci1l0 у банци или не
кој gpy1,oj усшанови 1,ge се сшвари og вреgносши осшавЈЬају и йо
веравају на чување: оставити у �, бити у депозиту. 3. правН. y1,o
вор којим jegHa сшрана (gеuоненш) upegaje gpy1,oj сшрани (geuo
зишару) uокрешне сшвари на чување уз обавезу ga их йО исшеку 

оgређеноf, вре.м,ена или на њезин захшев враши, осшава: пред
мет депозита. 

депозитар, -ара м онај који йрима и чува gеUозиШе. 
депозитнй, -а, -о који се OgHOCU на gеuозиш: - банка, � бла

гајна. 

деполаризатор м хе.м,ијско среgсшво, .маШерија која врши 
gеuоларизацију (eOgOHUK или кисеоник): анодни -, катодни -. 

деполаризација ж лат. физ. 1. уклањање елекшролишичке 
Uоларизације. 2. uрелаз uоларизоване у неuоларизовану све
iiiлосШ. 

деполитизација ж лат. несшајање, уклањање uолишике, йо
лишичкоf, ушицаја у некој gрушшвеној обласши или класи, осло
бађање нече1,а og uолишичко1, ушицаја; 1,уБЈЬење uолишичко1, ка
ракшера, обележја: - управе, - чиновништва, - циљева. 

деполитизирати, -изирам и деполитизовати, -зујем евр. и 
неевр. прел. ослобоgиши, ослобађаi1lи нешшо uолишичко1, ушицаја, 
лишиi1lи, лишаваши uолиi1lичко1, обележја, KapaKi1lepa: � науку. 

депонент м лат. онај који нешшо geuoHyje; ула1,ач. 
депонија и депонија ж 1 . .месШо за бацање ошuаgних .ма

шерија, 1,pagcKo с.меiiiлишШе: гpaдCKa �. 2. уоuшше .месШо за ис-
шовар, оgла1,ање HeK01, .маШеријала, сшоваришше: - за шљунак, 
- радиоактивног отпада. 

депоновати, -нујем (депон:И:рати, -он:йрам) евр. и неевр. прел. 
лат. а. gа(ва)ши на чување, uохраниши, uoxpalbueai1lu, уложиi1lи, 
ула1,аi1lи (новац, gра1,оценосши или gpy1,e вреgносши) у банку: - но
вац, - менице. б. uоложиши, uола1,аши, oci1laeui1lu, oci1laeJЬai1lu 
у банци uoi1luuc pagu сравњивања са uoi1luucoM на личним исйра
ва.ма: - потпис. в. сi1lавиши, сшаљаi1lи на оgређено Meci1lo, с.ме
ci1lui1lu, с.мешШаШи, усклаgишшиши, усклаgишi1lаваШи. 

депопулација ж лат. ouagalbe YKYUH01, броја сшановнишшва 
(у некој gржави, обласши) збо1, исељавања или ouagalba нашали
шеша, OgH. uорасша .морШалиШеШа. 

депортација ж лат. uрисилно слање, оgвођење сшановни
шшва (обично uолишичких осуђеника) на оgређено .месШо (у кон
ценшрационе ло1,оре, ygaљeHe крајеве зе.м,ље и сл.), uрошеривање, 
из1,он, UрО1,онсшво: осудити на депортацију, издати налог за де
портацију. 

депортирац, -рца м онај који је gеuоршован, из1,наник. 
депортовати, -ту јем (депорт:И:рати, -ортирам) евр. и неевр. 

прел. (из)вршиши gеuоршацију, uрисилно (uо)слаши, оgвесши, 
оgвоgиши сшановнишшво (обично uолишичке осуђенике) на og
ређено .месШо, uро1,наши, UрО1,ониШи. 

депресйван, -вна, -о који се OgHOCU на geupecujy: 1. обузеш, 
захваhен geupecujoM; изазван geupecujoM, uоi1lишшен, ушучен: -
природа, - стање. 2. захваhен gеUресијо.м (2): - подручје, - поље. 

депресивац, -вца м човек geupecueHe upupoge, човек склон 
geupecuju. 

депресйвно ПРИЛ. изазивајуhи geupecujy, uошишшено: дело
вати -. 

депресивност, -ости ж сшање и особина OH01,a који је geupe
сиван, OH01,a шшо је geupecueHo. 

депресија и депресија ж лат. 1. пеих. uсихичко ci1lalbe које се 
иСЙОЈЬава у 1,убишку вОЈЬе и иншереса за pag, uошишшено gушев
но сшање, uошишшеносш, ушученосш; безвоЈЬНОСШ, аuашија: ду
шевна -, морална �, унутрашња �, пасти у депресију. 2. геогр. 
и геол. койнена или језерска uовршина која лежи ниже og нивоа 
cycegHo1, .мора, уле1,нуhе, uошолина, уgолина: крашка - . 3. мет. 
uоgручје HUCK01, аiii.мосферско1, UриШиска. 4. екон. слаБЈЬење, uag 
upuepegHe акшивносши; upuepegHo заосшајање, сша1,нација: 
привредна -, економска -. 

депресијација ж лат. екон. 1. ouagalbe вреgносши новца, uag 
курса неке валуше: - валуте. 2. с.мањење вреgносши HeK01, uошра
живања: еупр. апресијација. 

депресионй, -а, -о који се OgHOCU на geupecujy (2): - поље, -
подручје. 

депресйран, -а, -о фИНо који има с.мањену вреgносш (о новцу): 
� валута. 



ДЕПРЕСИРАТИ - ДЕРМАТОЛОГИЈА 255 

депресирати, -есйрам (депрецИрати, -едйрам) свр. и несвр. 
прел. с.мањи(ва)Ши вреgносш новцу, валуШи. 

депрецијација ж лат. в. gеuресијација. 

депримирајуће ПРИЛ. изазивајући gеиримираносш, обесхра
брујуће; gеиресивно: деловати �. 

депримиран, -а, -о обесхрабрен; малоgушан; иошишшен, 
ушучен. 

депримираност, -ости ж сшање oHo'ia који је gеиримиран, 
обесхрабреносш, малоgушносш; uошишшеносш, уШученосШ. 

депримирати, -Имйрам свр. и несвр. прел. gовесши, gовоgиши 
у сшање gуховне клонулосши, uошишшеносши, обесхра
бри(ва)ши; онерасиоложи(ва)Ши . •  � се иосша(ја)ши иошишшен, 
ушучен, иасши, иаgаши у geapecujy. 

депрофесионализација ж лат. укиgање ирофесионализма, 
uрелазак на амашерски или gобровОЈЬан pag: � политичких 
функција. 

депутат, -ата м лат. а. изабрани иреgсшавник, изасланик, 
члан gеиуШације. б. ист. gеле'iаш у совјешима за време Окшобар
ске револуције. 

депУтатски, -а, -о који се OgHOCU на gеиуШаШе. 

депутација ж лат. 'ipyaa Jbygu која у име неке веће ор'iанизаци
је имају овлашћење ga обаве неки иосао, заgашак, изаслансшво, 
uослансшво, gеле'iација: послати депутацију. 

деран м (обично пеј.) несшашан gечак или млаgић, обеше
њак, MaH'iya; сшарији gечак, млаgић. 

деранжирано ПРИЛ. узнемирено, с.меШено. 

деранжирати, -iшжйрам свр. и несвр. прел. фр. узнемириши, 
узнемираваш и (HeKo'ia), (ио)ремешиши нечији peg, нечије нави
ке; (за)смешаши некоме . •  ,..., се нарушиши, нарушаваши свој 
уобичајени начин живоша, своје навике, узнемириши се, узне
мираваши се. 

дерански, -а, -о који се OgHOCU на gepaHe, који је као у gepa
на, MaH'iyucKU: � глас, � поглед. 

дерански прил. обешењачки, MaH'iyacKU. 

деранче, -ета с (супл. ми. деранчићи м; зб. им. деранчад ж) и 
деранчић м geм. и хии. og gepaH. 

дерати, дерём несвр. прел. (непрел.) 1. (нешто или некога) а. 
скиgаши кожу (с HeKo'ia, нече'iа), 'iулиши: � овцу, � зеца. б. ски
gаши, оgвајаши og шела, og меса (кожу); оgвајаши og основне 
масе, ЈЬушшиши, з'iУЈЬиваши (ЈЬуску, кору): � кожу, � кору. в. 
озлеђиваши нечим 'iрубим, оgираши: � руке четком, � волу врат 
(јармом). г. фиг. безgушно, немилосрgно искоришћаваши, екс
йлоашисаши: � сељаке. 2. (нешто) а. киgаши, цеиаши, разgира
ши: � платно, � хартију. б. хабаши, цеиаши, квариши gужом 
уuошребом (оgело, обућу и gp.): � ципеле, ,..., панталоне. 3. (не
што) а. разgираши, разриваши (иоgло'iу, iйло), иараши: - Побе
снела река дере обале. б. снажно шекући изриваши, gуисши: � 
корито (о текућој води). 4. непрел. а. шећи снажно, бујно, у великој 
количини, иробијаши се шекући (о реци, иошоку, бу јици); снажно 
извираши, шиКЈЬаШи. б. uробијаши се, ироgираши кроз нешшо 
(нир. о йламену, муњама иШg.). в. Фиг. на'iињаши, шежиши: � 
на своју страну. г. gизаши се у висину, сшршаши: � у небо, � у 
висине. 5. непрел. а. свом силином, снажно gуваши (о веШру). б. 
apOgOpHO звучаши, uараши (о реском 'iласу, звуку). в. иуцаши, 
'iрмеши, шрешшаши (о вашреном, оружју) . •  ,..., се 1. а. викаши 
снажно, ирОgОрним 'iласом; 'iласно и ружно иеваши: � се из пет
них жила . . б. (на некога) викаши на HeKo'ia, 'iрgиши (HeKo'ia) иови
шеним 'iласом. в. 'iласно, apOgOpHO йлакаши, gречаши, gерњаши 
се. г. о'iлашаваши се снажним ироgОрним 'iласовима (о живоши
њама), кричаши, крешшаши, урлаши и сл. д. Фиг. Hey'iogHo, ружно 
оgјекиваши (о музичким инсШруменШима). 2. ироиagаши og уио
шребе, ношења, хабаши се, цеиаши се (о ogehu, обући). • - клупу 
(клупе) 1) ићи у школу, иохађаши школу (обично gy'io и без усие
ха). 2) gан'iубиши, бесиосличиши: � клупе по кафанама. - кожу (с 
леђа некоме) безgушно искоришћавашu, йЈЬачкаши (HeKo'ia). то j� 
пер и дери каже се за чврсшу, изgРЖЈЬиву ogehy, маШеријал . 

. дератизатор м 1. онај који врши gераШизацију. 2. среgсшво 
за gераШизацију. 

дератизација ж фр. сисшемашско унишшавање, шамањење 
мишева и иацова иомоћу оШрова. 

дератизациони, -а, -о који се OgHOCU на gерашизацију: � ста
ница, � средство. 

дератизирати, -изйрам и дератизовати, -зујём свр. и несвр. 
(из)вршиши gераШизацију. 

дерач, -ача м 1. а. онај који gepe кожу са закланих живо ши
ња. б. фиг. 'iуликожа, йЈЬачкаш, ексЙЛоаШаШор. 2. анат. кушњак 
KOg живошиња који служи за комаgање, раскиgање хране, рас
киgач. 3. онај који се gepe, који виче, 'iаламџија. 

дерби, -ија м енгл. спорт. 1. важна, оgлучујућа сиоршска 
ушакмица, сусреш најБОЈЬих шакмичара, ирвенсшвени сусреШ. 
2. коњске шрке шро'iоgишњих иунокрвних 'iрла које се свако;; Uро
лећа оgржавају у Еисому у Ен'iлеској (ио оснивачу Дербију); уои
шше важне коњске Шрке. 3. (у атриб. служби) непром. 'iлавни, og
лучујући, apecygHU (о сиоршском сусрешу): � сусрет, � меч. 

дервиm, -иша м тур. члан неко;; og исламских верских реgова. 

дервиmина ж (м) ayLм. и иеј. og gервиш. 

дервиmки, -а, -о који се OgHOCU на gервише, који apuaaga gep
вишима, својсшвен gервишима: � ред, � богомоља, � коло. 

дереглија и дереглија ж мађ. ошкривена gрвена лађа без 
власшишо'i uO'ioHa, која служи за иревоз шереша или Jbygu с jeg
не обале на gpy'iy, скела, Ше'iленица. 

дерезе ж МН. спорт. иома'iало og 'iвожђа са клинцима, зуuци
ма које се сшавЈЬа на обућу (иешу и иреgњи geo) pagu лакше'i хо
ga ио клизавом iйлу и сШрмини. 

дериват, -ата м лат. 1. хем. јеgињење насшало из основно;; је
gињења заменом ашома или ашомске 'ipyae gру'iим ашомом или 
ашомском 'ipyaOM: нафтни �. 2. оно шшо је насшало, шшо је из
веgено, ироизашло из нече'iа, нови облик, ироизвоg нече'iа: дери
вати народних приповедака. 3. ЛИНГВ. извеgена реч, изв'еgеница. 

дериватив, -ива м в. gериваШ. 

деривативан, -вна, -о који иреgсшавЈЬа gериваш, који је на
сшао gеривацијом: � облик. 

деривативност, -ости ж особина oHo'ia шшо је насшало gepu
вацијом. 

деривација ж лат. 1. а. насшајање, ироизлажење из нече'iа; 
ироизвоg, резулшаш шакво'i насшајања: � неке теорије, � неког 
става. б. ЛИНГВ . извођење речи gоgавањем суфикса на шворбену 
основу; шворба речи уоишШе. 2. вој. скрешање иушање 'iранаша 
или шанаgи изолучено'i оруђа за време леШа. 3. правн. ирелаз не
ко;; ирава с jegHe особе на gpy'iy. 4. мат. 'iранична вреgносш (лимес) 
gиференцијално'i количника, Kag иромена ар'iуменша шежи нули. 

деривирати, -ривйрам свр. и несвр. 1. прел. извесши, извоgи
ши (нир. нови облик, нову реч и gp.) из нече'iа: � рез. 2. непрел. 
ироизићи, ироизилазиши и насша(ја)ши из нече'iа. 

дерикожа м и ж (мн. ж) особа која безобзирно искоришћава 
HeKo'ia, 'iуликожа; зеле наш. 

'дериmте, ' -а и -ета с (мн. 0; зб. им. дериштад ж) пеј. 1. несша
шно, неваљало, невасиишано самовоЈЬНО gеШе. 2. млаgа, Hegopa
сла, незрела особа, балавац, балавица. 

дерле (дерле), -ета с (мн. 0; зб. им. дерлад ж) в. gеришШе. 

дерматитис и дерматитис м лат. мед. заиаљење коже. 

дерматовенеролог м лекар сиецијалисша за кожне и вене-
ричне болесШи. 

, ' " дерматовенерологија ж ГРЧ. 'ipaHa меgицине која се бави 
ироучавањем и лечењем кожних и венеричних болесШи. 

дерматовенеролошки, -а, -о који се OgHOCU на gермашовене
роло'iе и gермашовенеРОЛО'iију: � одељење. 

дерматоза ж (обично у мн.) ГрЧ. мед. оишши назив за кожну 
болесШ. 

дерматО.цог м лекар сиецијалисша за кожне болесШи. 

дерматологија ж грч. 'ipaHa меgицине која се бави ироуча
вањем и лечењем kожних болесШи. 
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дерматолошки, -а, -о који се OgHOCU на gер.майlолот,е и gep
.майlолот,ију: � одељење. 

дерматолошки прил. са gер.майlолошкот, сйlановишйlа: ис
питати �. 

дерматомикоза ж (обично у мн.) грч. мед. 1.тьивично обољење 
коже. 

дернути, -нём свр. непрел. 1. а. снажно ygapuйlu, луйийlи, 
.млайlнуйlи, йlpecHyйlи: � шаком о сто. б. йacйlи, йlpecHyйlи. 2. 
јако йући, т,pYHyйlи, йlpecHyйlи (о йloйy, т,ро.му и сл.). 

дерњава ж а. apOgopHU љуgски 'iласови, вика, gpeKa; 'iласно 
и ружно Йевање. б. 'iласан, apogopaH йлач, gречање, риgање. в. 
снажни, apOgOpHU живойlињски 'iласови, кричање, крешйlање, 
урлање и сл.: � мачака, � петлова, � вукова. г. фиг. apOgOpHU не
йpиjaйlHи звуци .музичких иHcйlpy.мeHaйla. 

дерњати се, -ам се несвр. експр. gepaйlu се. 

дерогативан, -вна, -о и дерогаторан, -р на, -о KOju.м се gepo
т,ира, YKugajyhu, йонишйlавајуhи: � клаузула, � одредба. 

дерогација ж лат. правн. cйlaвљaњe ван снат,е, йонишйlавање, 
укиgање неке законске оgреgбе, йройиса ново.м законско.м ogpeg
бо.м, ЙроЙисо.м, оЙозив. 

дерогирати, -огирам свр. и несвр. прел. cйlaвийlи, сйlављаши 
законски йройис ван снат,е, оЙоз(и)ваШи. 

деротина ж руйа која је насйlала цеЙање.м, aogepoйlUHa. 

дерт м тур. gушевни бол, jag, йlyт,a. 

дерутан, -тна, -о лат. који је у заЙушйlено.м cйlaњy, оронуо, 
йlрошан, йохабан; йройао: у дерутном стању, � палата, дерутни 
нерви. 

дерутност, -ости ж gepyйlHo cйlaњe, зайушйlеносйl, орону
лосйl, йlрошносйl. 

дес с непром. муз. за йола cйleйeHa снижени йlOH "де". 

десакрализација ж лат. нарушавање сакралносйlи, сакрал
нот, обележја нече'iа. 

десалинизација ж лат. с.мањивање саgржаја соли бочайlне 
или .морске воgе (pagu уйойlребе за Йиће). 

десант м фр. вој. насилно искрцавање војске на Heйpиjaйleљ
ску йlepийlopиjy (вазgушнu.м или воgенu.м Йyйle.м): ваздушни �, 
падобрански �, поморски �. 

десантни, -а, -о који се ogHOCU на gecaHйl, који врши gecaHйl, 
на.мењен за gecaHйl: � јединица, � операција, � брод. 

десен(-) в. gезен(-). 

десерт м фр. јело које се служи йосле 'iлавно'i јела, йосласйlи
ца (колачи, воће, KO.мЙoйl, сир и сл.). 

десертни, -а, -о који се OgHOCU на gecepйl, који служи за ge
cepйl: � тањир, � виљушка. • - вино слайlкасйlо вино које се слу
жи уз gecepйl. 

десет и десет основни број за jegHY jegUHUЦY већи og gевейl, 
који се обележава са 10. 

десет- в. geceйlo-: десетгодишњи, десетгодишњица. 

десетак, -тка м 1. ист. geceйlu geo apuxoga (са земље и og сйlоч
нот, йрийлоgа) који су йойlчињени K.мeйloви gавали cвoju.м феу
gалнu.м 'iocaogapu.мa, geceйlUHa. 2. (у служби количинског при
лoгa) непром. йриближно geceйl, око geceйl, ойlйрилике geceйl: � 
људи, за � дана. 

десетак, -ака м 1. нар . .муж јак живойlиње og geceйl LogUHa: 
KOЊ �. 2. арх . .мейlални новац og gесейl новчанихјеgиница (йара, 
gUHapa и gp.), gесейlица. 3. нар. буре, бачва или неки gpy'iu cyg og 
geceйl заЙре.минских или йlежинских јеgиница неке йlечносйlи 
или нече'iа gpy'io'i. 

десетар, -ара м (вок. десетаре и -у, инстр. -аром и -арем) 1. а. 
вој. најнижи йоgофицирски чин, сйlарешина geceйlUHe или oge
љења војника. б. сйlарешина који йреgвоgи 'ipyay og geceйl љуgи, 

. geceйl pagHUKa, наgзорник Hag geceйl pagHUKa. 2. ист. онај који је 
йроцењивао и скуиљао geceйlaK, geceйlUHap. 

десетарски, -а, -о који се OgHOCU на geceйlape. 

десетгод- в .  gесейlоLоg-. 
десетерац, -рца м 1. cйlиx og geceйl сло'iова, најчешhи cйlиx 

у нашu.м јуначкu.м HapogHu.м Йес.ма.ма. 2. јелен са geceйl йаро
жака на poт,oвu.мa. • женски - gесейlерац са цезуро.м йосле йе
йloт, слот,а, чесйl у нашu.м лирскu.м HapogHu.м Йес.ма.ма. јуначки -
gесейlерац са цезуро.м йосле чешврйlо'i сло'iа, KOju.м су исйеване 
наше ейске HapogHe Йес.ме. 

десетерачки, -а, -о који се OgHOCU на gесейlерац, који је исйе-
ван у gесейlерцu.ма: десетерачке песме. 

десетерачки ПРИЛ. у gесейlерцу: � испевана песма. 

десетеро в. geceйlopo. 
десетеро- в. gесеШоро-. 
десети, -а, -о 1. pegHU број Йре.ма броју geceйl. 2. фиг. који не

.ма никакве везе са OHu.м о че.му је реч, cacвu.м gpy'iu. - Питам га 
једно а он одговара (сасвим) десето. То је нешто (сасвим) десе
то. 3. а. (у допусним обртима) .макар нај.мањи (geo). - Шта је 
све напричала. Да је бар (ма и) десета истина. б. (у одричним 
обртима) HujegaH. - Ј а јој ни десету не верујем. в. ко зна који већ 
(йо pegy). - Премишља он десети пут једну исту ствар. 4. (у им. 
служби) с а. в. geceйlUHa (1). б. в. gесешак (1). 

десетина и десетина ж 1. geceйlu geo неке целине: � иметка. 
2. в. geceйlaK (1): убирати десетину. 3. скуй, количина og geceйl 
(или йриближно йlолико) jegUHKU (чесйlо у .мН. ,  без количинске 
оgреgбе, Kag се исйlиче велики број нечет,а): Hac �, � играча, пре 
десетину годину, десетине хиљада учесника. 4. јеgиница og ge
ceйl војника. 5. gеценија, gесейlлеhе: у првој десетини прошлог 
века. 

десетинар, -ара м ист. в. geceйlap (2). 

десетинка ж geceйlu geo ceKYHge: претрчати стазу за 5 секун
ди и 2 десетинке. 

десетински, -а, -о 1. в. geceйlHU (2): � број . 2. који се OgHOCU 
на geceйlUHY (2): � намет, � дажбина. 

десетица ж 1. бројка 1 О; број који се caCйlojи og geceйl jegUHU
ца. 2. оно шйlо је означено броје.м 1 О (возило, йросйlорија, u'ipa
ћа Kapйla и gp.). 3. новчаница или .мейlални новац og geceйl jegu
ница. 4. мат. gpyLa бројка ucapeg gецu.малне зайейlе или йlачке. 

десетични, -а, -о који се OgHOCU на gесейlице, geceйlHU, geKag
ни: � систем. • - место мат . .месна вреgносйl aojegUHe бројке у ge
KagHoM бројно.м cиcйle.мy. 

десетка (десётка) ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) 1. в. gесейlица (1, 2). 
2. школска, cйlygeHйlcKa оцена за оgличан усйех: добити чисту 
десетку. 

десетковати, -кујём свр. и несвр. 1. уби(ја)йlи, cйlpeљaйlи сва
Ko'ia geceйlo'i: бити десеткован . . 2. HaHeйlи, HaHocийlи (неко.ме, нече
.му) велике т,убийlке, унишйlийlи, унишйlавайlи у велико.м броју, 
(ЙО)йlа.манийlи;јако, MHO'io c.мaњи(вa)йlи, cвecйlи, своgийlи на .ма
ли број: � стоку, � становништво, � винограде, � индустрију. 

десетлетни јек. десетљетни, -а, -о в. gесейlо'iоgишњи. 

десетлетник јек. десетљетник м в. gесейlот,оgишњак. 

десетлеће јек. десетљеће с разgобље og geceйl LogUHa, gеце-
нија. 

десетмесечни јек. десетмјесечни, -а, -о в. gесейlо.месечни. 

десетминутни, -а, -о в. geceйloMUHyйlHU. 

десетни и десетни, -а, -о 1. који се OgHOCU на број geceйl, на 
gесейlице или geceйle gелове (у рачуну, йри .мерењу и сл.), gece
йlични, geKagHU: � систем (мера). 2. в. gецu.мални: � број , 1'"' раз
ломак. 

десетник м в. geceйlap (1). 
десето- йрви geo сложеница који значи збир или сложеносйl 

og geceйl apegMeйla, gелова, нешйlо geceйlo йо pegy uйlg.: десето
вековни, десетогодишњи, десетоспратница, десетоугао итд. 

десетобој и десетобој, -оја м спорт. айlлейlско йlак.мичење 
за .мушкарце у geceйl различийlих gисциЙЛина . 

десетобојац, -јца м айlлейlичар који се йlак.мичи у gесейlобоју. 

десетогодишњак м онај који u.мa geceйl 'iogUHa. 
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десетогодиmњи, -3.,  -е који u.мa gесеш 'iogUHa, који шраје ge
сеш 'iogUHa; који се оgржава uосле gесеш 'iogUHa: � дечак, � рат, 
� помен. 

десетогодиmњица ж gесеш 'iogUHa og неко;; gо'iађаја, gесеша 
'iоgишњица; uрослава, йомен шо'iа gашума: � нечИје смрти. 

десетодинарка и десетодинарка ж новчаница или мешал
ни новац og gесеш gUHapa. 

десетоднёвни, -3., -о који u.мa gесеш gaHa, који шраје gесеш 
gaHa. 

десеТОМЕюечни јек. десетомјЕюечни, -3., -о који u.мa gесеш 
месеци, који шраје gесеш месеци: � беба, � одсуство. 

десетоминутни, -3., -о који шраје gесеш минуша: � пауза. 

десеТОНЕщељни jeR. десеТОНЕщјељни, -3., -о који u.мa gесеш 
Hegeљa, који шраје gесеш Hegeљa. 

десетоножац, -ношца М зоол. у мн.: uogpeg ракова Decapo
da, са uеш йари 'ipygHUX HO'iy, geKauoge (у jg.: шакав рак). 

десетори, -е, -а ми. бројни uриgев Йре.ма броју gесеш, који се 
уuошребљава уз u.мeHицe које u.мajy само облик мн. или уз u.мe
нице које означава ју йарне йојмове: � врата, � чарапе. 

десеторица ж (МН. 0) gесеш мушкараца, gесеш особа мушко'i 
uола: њих �. 

десеторка ж 'ipyua og gесеш Jbygu. 

десеторо збирни број Йре.ма основном броју gесеш: а. за озна
чавање збира особа мушко'i и женско'i uола: � људи и жена. б. 
уз збирне именице које означава ју збир мљаgих биliа (ређе уз 
gpy'ie u.мeHицe у мн.): � деце, � јагњади, � свиња, � говеда. 

десеторо- йрви geo сложени ца које значе неки збир или сло
женосш og gесеш uреgмеша, gелова, gесешо-: десеторострук, де
сеторочлан, десетороспратница итд. 

десеторострук, -а, -а gесеш uуша већи, gесеШосШрук. 

десетороструко прил. gесеш uуша више, јаче: � више. 

деси- фр. в. gеци-: десиграм, десилитар, десиметар. 

десигюiција ж лат. означавање, u.мeHoвaњe (HeKo'ia) YHaupeg 
за неки Uоложај. 

десигнирати, -сИгнЙр3.м евр. и неевр. лат. прел. YHaupeg u.мe
новаши, оgреgиши, оgређиваши HeKo'ia за неки uоложај: десиг
нирани командант. 

десити се, десйм се евр. 1. (у 3. л. гл. времена) gо'iоgиши се, 
збиши се (нйр. о неком gо'iађају). 2. зашеliи се, обресши се, наћи 
се He'ige сшицајем uрилика, околносШи. 3. uружиши се, указа
ши се (некоме - о uрилици, з'iоgи). 

дескриптиван, -вна, -о 1. који нешшо ойисује, који нешшо 
uриказује оЙисивање.м (без шумачења), ойисан (обично о некој 
науци, научној 'ipaHU или мешоgи): � граматика, � педагогија, 
� анализа. 2. који се служи gескриuцијом као мешоgом: де
скриптивни песник. • - геометрија нацршна 'iеомеШрија. - пое
зија лирска uоезија у којој се расuоложења изражавају йомоћу 
ойиса или сликања оно'iа.ШШо је шо расuоложење изазвало. 

дескриптивац, -вца М научник или књижевник који се слу
жи gескрийцијом као мешоgом (нЙР. лин'iвисill, йесник иШg.). 

дескриптивно ПРИЛ. на gескриuшиван начин, gескриuшив
ном мешоgом, ойисно: � изложити. 

дескриптивност, -ости ж особина oHo'ia шшо gескриuшивно, 
оUисносШ . .  

дескрипција ж лат. ойисивање, uриказивање, ойис нече'iа 
(без Шумачења). 

. 

десни, деснй ж ми. анат. шкиво (везивно и мишиliно) и слу
зница која йокрива корен и враш зуба: упала десни. 

ДЕЮНИ и десни, -3., -о (еупр. леви) 1. а. који се налази на су
uрошној сшрани og срца (о gеловu.ма JbygCKO'i и живошињско'i ше
ла, OgH. о gеловu.ма ogelie и обуliе који се ogHoce на ше gелове ше
ла): � Hoгa, '� рука, � ципела. б. који оg'iовара шој сшрани, који 
се 1f,алази на шој сшрани 'igeje gecHa сшрана uосмашрача: � оба
ла, � страна улице, � коњ. 2. пол. који ce ogHocu на gесницу, на 

gесничаре, који је конзервашивних, реакционарних начела: десни 
социјалисти, � крило странке. 3. (у им. служби) ж gecHa рука, ge
сница. • бити нечија - PYRa. в. uog рука. RРСТИТИ се (и) десном и ле
ВОМ јако се чуgиши, биши заUањен. 

десница ж 1. а. gecHa рука. б. фиг. uошuора, ослонац; йоу
зgан, веран Йомоћник. 2. пол. а. uолишичари, uолишичке йар
шије, сшрује, gелови неких uокреша и сл. конзервашивних наче
ла, који се обично gекларишу као браниоци шраgиционалних 
вреgносши, националних и gржавних иншереса и сл., а у йрак
си најчешliе засшуuају иншересе круйно;; каuишала и БО'iаших: 
републиканска �, омладинска �, интелектуална �, умерена �, 
екстремна �. б. скуuшшински uосланици као uреgсшавници 
сшранака шакве uолишичке оријенШације. в. gecHa сшрана скуй
шшинске gворане (из uерсuекшиве uреgсеgавајуliе'i) и uосланици 
који cege на шој сшрани (обично gесничарске оријенШације). 

десничар М пол. uрисшалица gеснице (2а), онај који засшуuа 
gесничарска схвашања; уп. конзервативац. 

десничарити, деснИч3.рЙМ неевр. uроuа'iираши, засшуuаши 
gесничарске ugeje. 

десничарски, -3., -о који се OgHoCU на gесничаре, на gecHUЦY 
(2): � струја, � лист, � гледиште, � странка. 

десничарски ПРИЛ. у gyxy gеснице (2), конзервашивно: � на
строј ен. 

десно ПРИЛ. 1. на gecHoj сшрани, на gecHY сшрану: � од града, 
скренути �. 2. као gесничар, у gyxy gеснице, конзервашивно, ре
акционарно, назаgно: � оријентисан. • - и лево (лево и -) на све 
сшране, свуgа. десно-лево (лево-десно) на jegHY и gpy'iy сшрану, 
шамо-амо. 

деснокрилнй, -3., -о 1. који се налази на gecHoM крилу (у 
сшроју, борбеном pacuopegy и сл.): � батаљон, � чета. 2. (у им. 
служби) М војник на gecHoM крилу. 

деснорук, -а, -о који се боље, сuрешније служи gecHoM ру
ком, који је gешњак. 

деснорукост, -ости ж особина oHo'ia који је gecHopYK. 

десноручица ж у изр. Богородица - Бо'iороgица која је на
сликана шако ga gржи gеше (Исуса) на gecHoj руци. 

деспект М лат. uрезир, омаловажавање, uopy'ia. 

деспектирати, деспектйр3.м неевр. омаловажаваши, uошце
њиваши; UрезираШи. 

десператан, -тна, -о лат. који је из'iубио сваку Hagy, очајан. 

десператёр, -ера М онај који је из'iубио сваку Hagy, очајник, 
безнаgник. 

десператёрка ж жена gесuерашер, очајница. 

десператёрски, -3., -о који се OgHOCU на gесuерашере, очај
нички; рези'iниран. 

десператёрски ПРИЛ. на gесuерашерски начин, очајнички, 
безнаgно. 

десператерство е в. gесUераШносШ. 

десператно ПРИЛ. без икакве Hage, очајно, очајнички. 

десператност, -ости ж сшање Оlю'iа који је gесuерашан, без-
нађе, очај, очајање. 

десперација ж лат. очајање, безнађе. 

деспик М бот. pog више'iоgишњих меgишеранских зељасших 
биљака Lavandula из ф. уснашица (Labiateae), с Mиpиcaвu.м ли
сШовu.ма и цвеШовu.ма, из којих се gобија ешерично уље, лаван
ga; назив за uojegUHe врсше шо'iа poga (L. spica, L. officinalis) . 

. деспот М ГРЧ. 1. а. влagар с неО'iраниченом влашliу, caмogp
жац, аUсолуШисШа. б. фиг. особа која uошчињава gpy'ie својој во
љи и uосшуuа насилнички, ширанин, насилник. 2. ист. шишула 
неких срйских влаgара и намесника uojegUHUx обласши у cpeg
њовековно} Србији: � Стефан Лазаревић, � Ђурађ Бранковић. 

деспотизам, -зма М а. влаgавина која се заснива на самово
љи и насиљу, насилничка власш, самовлашliе. б. самовољно, на
силничко uосшуuање, насиље, ширанија: � оца, � бирократије. 

деспотија ж в.  gесUоШизам. 
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деспотић м ge.м. и ир. og gесЙоШ. 

деспотица ж а. gесйошова жена. б. фиг. самовОЈЬна, осиона 
жена, Ширанка. 

деспотовати, -тујём несвр. биши gесйош, уйравЈЬаши gecao-
Шовином. 

деспотовина ж ист. зе.мља, обласш којом је влаgао gесЙоШ. 

деспотовић м gесйошов син или ЙоШомак. 

деспотовица ж в. gесйошица (а). 

деспотски, -3., -о који се OgHOCU на gесйоша, gесйоше, који 
apuaaga gесйошу; својсшвен gеСЙОШu.ма, ширански, насилнич
ки: � достојанство, � владавина, � поступање. 

деспотски прил. на gесйошски начин, самовоЈЬНО, насилнич
ки, ширански: � поступати. 

деспотство с 1. ист. а. gесйошово звање, gосшојансшво: дати 
некоме �. б. gесйошова влаgавина, gесйошовање: за време не
чијег деспотства. в. gесйошовина; облик уређења зе.мље којом 
влаgа gесЙоШ. 2. в. gесЙоШизам. 

дестабилизација ж лат. нарушавање, слаБЈЬење сшабилиза
ције, gесШабилизовање. 

дестабилизовати, -зујём (Дестабилизирати, -ИзЙр3.м) свр. и 
несвр. прел. нарушиши, нарушаваши (о)слабиши сшабилносш: � 
привреду, � економију. 

дести (се), ДЕшём и ДЕщём (се) јек. дјести (се), дјЕшём и дје
дём (се) свр. в. gенуши (се). 

дести (дikти), ДЕшём и ДЕщём јек. дјести (дести), дјенём и 
дједём несвр. в. gенуШи. 

дестилана ж раgионица или фабрика у којој се врши gесши
лација. 

дестилат, -ата м йроизвоg gобијен gесшилацијом: нафтини 
дестилати, вински �. 

дестилатор м 1. айараш, уређај за gесШилацију. 2. онај ко
ји врши gеСШилацију. 

дестилација ж лат. 1. физ. и хем. йречишhавање шечносши 
или разgвајање сасшојака шечних смеса йомоhу исйаравања и 
конgензације йара: � нафте, � жестоких пића, апарат за дести
лацију. 2. йреgузеhе, фабрика или раgионица у којој се врши ge
сШилисање. • сува (суха) - хем. йроцес йри којем се за'iревањем 
op'iaHcKUx машерија (gрвеша, y'i.ТЬeHa, косшију и сл.) у зашворе
Hu.м aocygaмa, без йрисусшва вазgуха, gобијају йроuзвоgи њихо
во'i расйаgања (кокс, кашран, сирhешна киселина, свеt1lлеhи 'iac 
и gp.): сува � дрвета. 

дестилацибни (Дестилацйјскй), -3., -о који се OgHocu на ge
сшилацију (који служи за gесшилацију, који се gобија gесшила
цијом): � апарат, � производ, � ПЛИН. 

дестилерија ж йО'iон, йосшројење за gесшилацију: � нафте. 

дестилисати, -иmём (Дестилирати, дестИлЙр3.м и дестило
вати, -лујём) свр. и несвр. прел. (из)вршиши gесшилацију, йречи
сшиши, йречишhаваши gесшилацијом; йроuзвесши, йроuзвоgи
ши gесшилацијом: � воду, дестилисана вода. 

дестимулативан, -вна, -о који изазива gесШu.мулацију. 

дестимулативно ПРИЛ. на gесШu.мулаШиван начин, изази
вајући gесШu.мулацију: деловати �. 

дестимулација ж лат. умањивање, оgузu.мање йолеша; ойа
gање вОЈЬе и иншереса за pag. 

дестимулисати, -иmём (дестимулирати, -мУлЙр3.м) свр. и 
несвр. прел. uзаз(и)ваши gесШu.мулацију, лиши ши, лишаваши йо
леша, йоgсшрека, обесхрабри(ва)Ши. 

дестинатор м лат. правН. онај коме се нешшо уuућује, намењу
је или налаже; Йрu.малац йошиЈЬке, аgресаш, насловник. 

дестинација ж лат. 1. ойреgељење, оgређење; намена, крајњи 
. ЦИЈЬ. 2. оgређено месшо као ЦИЈЬ йуша, месшо у које йушују шу
рисши, оgреgишШе. 

деструисати, -иmём СВр. и несвр. прел. (на)ручиши, разори
ши, разараши: � стваралаштво. 

деструктиван, -вна, -о који разара, руши, унишшава, разо
ран, разарајуhи, рушилачки; йо'iубан, шшешан: � сила, � елеме
нат, � моћ, � рад, � критика. 

деструктивац, -вца м онај који gелује gесшрукшивно; руши
лац. 

деструктивно ПРИЛ. на gесшрукшиван начин, разорно, 
шшешно: деловати �. 

деструктивнбст, -ости ж особина oHo'ia који је gесiйрукшиван, 
oHo'ia шiйо је gесiйрукшивно; разорно, шшешно, йо'iубно gејсШво. 

деструкција ж лат. разарање, рушење, унишШавање. 

десцендент м лат. йошомак, рођак у силазној лози. 

десцендентални и десцендентни, -3., -о који се OgHOCU на 
gесценgенше, ЙоШомке. • - теорија наука, шеорија о еволуцији 
живих биhа. 

десценденција ж лат. 1. йошомсшво, сроgсшво у силазној ли
нији. 2. еволуција живих биhа; наука о еволуцији, gесценgеншна 
шеорија: теорија десценденције. 

детаљ, -аља м (инстр. -аљем) фр. 1. йојеgиносш; йошанкосш, 
йоgробносш; сишница: сазнати детаље, упуштати се у детаље. 
2. а. йојеgиначни еле.менаШ неке целине, сасшавни geo нече'iа: � 
лица, � одеће. б. йосебан случај, йојеgиначан случај HeKo'i зби
вања: � из живота, � битке. • до детаља, у детаље (у детаљима и 
сл.) йошанко, исцрйно, йоgробно; йошйуно, cacвu.м. трговина на 
шр'iовина на мало. 

детаљан и детаљан, -љна, -о који је gаш, изложен ойшир
но и у ЙојеgиносШu.ма, који обухваша gешаље, који улази у шан
чине, йоgробан, исцрйан: � план, � опис, � преглед. 

детаљизација ж размашрање нече'iа у ЙојеgиносШu.ма, ge
Шаљисање. 

детаљисати, -иmём (детаљизирати, -ИзЙр3.м) свр. и несвр. 
прел. разраgиши, разрађиваши, обраgиши, обрађиваши gешаљ
но, у ЙојеgиносШu.ма; йоgробно, go сишница изложиши, изла'iа
ши, gешаљно ойис(ив)аши, (ис)ЙричаШи. 

детаљист(а), -ё м (ми. -сти) фр. 1. онај који у изла'iању нече
'ia uge, залази у gешаље, у ЙојеgиНОСШи. 2. шр'iовац на мало. 

детаљистички, -3., -о који се OgHOCU на gешаљисше, на мало
apogajy, малойроgајн,и: � трговина. 

детаљић м ge.м. og gеШаљ. 

детаљно и детаљно ПРИЛ. йоgробно, йошанко, улазеhи у йо
јеgиносши, у сишнице: испричати �, разрадити �. 2. трг. н,а ge
шаљ, на мало. 

детаљнбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је gеШаљно. 

детаљчић м geM. og gеШаљ. 

детант м йойушшање заше'iнушосши у ogHocu.мa међу Jbygu
ма, Hapogu.мa, gржавама. 

детао и детао јек. дјетао и дјетао, -тла м ЗООЛ. а. pog шум
ских йшица йузавица Dendrocopus (Dryobates) и Dryocopus из 
Йор. gеt1lлови, с gy'iu.м и ошШрu.м gлешасшu.м КЈЬУНОМ. б. ми. йо
роgица йшица йузавица Picidae, у коју caagajy роgови Dendro
copus и Dryocopus. • велики (шарени) - врсша gеt1lла Dendroco
pus major црне боје са белu.м ae'iaмa и apy'iaмa. мали - врсша ge
t1lла Dendrocopus minor. средљи - врсша gеt1lла Dendrocopus те
dius. црни - врсша gеt1lла Dryocopus martius црне боје са црве
ном ae'ioM на 'iлави. шарен као - јако шарен. 

детаmирати, дета.mЙр3.м свр. и несвр. фр. вој. Йривре.мено из
gвојиши, изgвајаши (јеgинице) из 'iлавнине pagu извршења ogpe
ђен,о'i заgашка или БОЈЬе'i смешшаја: � војну јединицу. 

деташман, -ана м фр. вој. ogpeg војске оgвојен og машичне је
gинице и уйућен на извршење оgређено'i заgашка; geo ескаgриле 
оgвојен og 'iлавно'i gела фЛОШе. 

дете в. ge (1). 

дете, детета јек. дијете, дјетета с (ми. 0; зб. им. дтеца ж) 1. а. 
JbygCKO биhе (gечак или gевојчица) у gоба сво'i paHo'i развоја, og ро
ђења go йочеiйка йолно'i сазревања; JbygCKO биhе које ће се шек ро
gиши, замеiйак JbygCKO'i биhа: заостало �, превити �, mколска 
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деца; � у утроби. б . .млаgо ЈЬууско биhе као оличење наивносши, 
безазленосши, неисквареносши: велико �, бити � целог живота. 
2. син или кћи у оуносу Йре.ма роgишељu.ма (без обзира на уз
расш): моје �. 3. а. у блаiонаклоно.м, Йрисније.м обраhању: особа 
.млађа оу caioBopHUKa. - Дете моје, куда ћеш? б. (у нар. поезији) 
оgрасшао .млаg човек, .млаgиh: � Максим (Црнојевић). 4. (често 
у мн.) а. (са ген. или присвојним придевом) човек (без обзира на 
узрасш и йол) који је cвoju.м начино.м живоша и схваШањu.ма ве
ран оgраз и йреgсшавник среуине или ейохе у којој живи; йошо
.мак, Йоi1l0.мсШво: београдска деца, деца овога века, � револуци
је, � свог времена, � атомског века; деца земље. б. фиг. йлоg, 
шворевина, йроизвоg, gело: � фантазије, песничка деца. • - љу
бави ванбрачно gеШе. - природе човек близак йрироуи, који ни
је захваhен ipagcKoM кулШуро.м. - у повоју gојенче, оgојче. деца 
цвећа хиЙици. чудо од детета gеше с изванреgнu.м иншелекшуал
Hu.м сЙособносШu.ма, јако Йа.меШно, обgарено gеШе. бити (вели
ко) - йонашаши се gешињасшо, незрело, неозБUJbНО. добити дете 
1) осшаши у gpyioM сШању. 2) роgиШи. (на)правити (некоме) дете 
разг. (у)чиниши уа уевојка, оун. жена зачне, уа осшане у gpy'ioM 
сшању (о .мушкарцу). не буди дете не буgи наиван, gеШињасШ. 

детектив, -ива м енгл. а. йолицајац (чесшо у цивилу) који ис
шражује шежа и шешка крu.минална gела. б. йојеуинац који се 
као йривашно лице йрофесионално бави исШраiо.м, Йраћење.м 
йојеуиних особа и скуйЈЬање.м йоgашака о њu.мa и gpyiu.м слич
Hu.м Йословu.ма: приватни �. 

детективка ж жена gеШекШив. 

детективски, -а, -о који се оуноси на gешекшиве: приватна 
� агенција, � филм, � роман. 

детективски прил. на gешекшивски начин, као gеШекШив. 

детективчина ж и м (мн. ж) ayi.м. и Йеј. оу gеШекШив. 

детективчић м уе.м. и ир. оу gеШекШив. 

детектовати, -тујём (Детектирати, деТЕштйрам) евр. и неевр. 
пр ел. ошкри(ва)ши; усшановиши, усшановЈЬаваши: � радио-сиг
нале, � аномалије фетуса. 

детектор м лат. 1. уређај, сйрава за ошкривање йрисусшва 
неке .маШерије или Йреg.меШа (нЙр . .мина, бојних ошрова, шшеш
HO'i зрачења). 2. ел. а. уређај за изgвајање нискофреквеншних 
звучних или визуелних си'iнала који се йреносе (ioBopa, .музике, 
слике) из .моgулисаних високофреквеншних осцилација Шаласа. 
б. јеgносшавни рауио-Йрије.мник који хваша раgио-си'iнале и уру
'ie елекШро.ма'iнеШне шаласе и oMo'iyhaBa њихово йрешварање у 
звучне си'iнале. • - лажи уређај који йри саслушавању ойшуже
не или осу.мњичене особе ре'iисшрује Йро.мене њено'i крвошока, 
йулса, уисања, знојења и ур., на основу којих се насшоји ушврgи
ши исшинишосш изјаве осу.мњичено'i. 

детекторски, -а, -о који се оуноси на gешекшор: � игла, � 
апарат. 

детекција ж лат. ошкривање йрисусшва неке .маШерије или 
Йреg.меШа Йо.моћу йосебних уређаја (gешекшора): � јонизирају
ћих честица, � бојних отрова. 

детелина јек. дјетелина ж бат. роу зеЈЬасших кр.мних биЈЬа
ка Trifolium из ф. лейшuрњача (Papilionaceae), обично са шро
чланu.м лисШовu.ма, који обухваша велики број врсШа. • бела 
в. крсШику.меgеШе. енглеска (жута, пољска) - врсша gешелине Т. 
campestre окруiлих цвешних iлавица блеgожуше боје. црвена -
врсша gешелине Т. pratense. шведска - врсша gешелине Т. hybri
dum ЈЬубичасшобеличасшо'i цвеШа. 

детелцнаст јек. дјетелинаст, -а, -о 1. који личи на gешели
ну, који је као лисш gешелине: � основа цркве. 2. који се оуноси 
на gешелину: детелинасти усеви. 

детелиниште јек. дјетелиниште е в. gеШелишШе. 

детелински јек. дјетелински, -а, -о који се оуноси на gеше
лину, који је оу gешелине: � усев, '� ceMe, � сено. 

детелиште јек. дјетелиште е зе.мЈЬишШе засејано gешели
но.м или на ко.ме је била засејана gешелина; йашњак, ливagа у 
којој u.мa MHO'iO gеШелине. 

. детенце и детенце јек. дјетенце и дјетенце, -ета е (мн. 0) 
уе.м. и хиЙ. оу gеШе. 

детерминанта ж лат. а. фил. чинилац, факшор оу apecygHoi 
значаја за развој и йравац некоi збивања. б. мат. врсша ал'iебар
cKoi израза, скуй бројева сврсшаних у шабелу Йре.ма Йосебнu.м 
Йравилu.ма (за йреgсшавЈЬање сисШе.ма линеарних јеgначина). 
в. ЛИНГВ. ознака, обично скраћеница, којо.м се у речницu.ма уе
Шер.минише, квалификује реч која се gефинише йо врсши којој 
йрийауа, йо йореклу, књижевнојезичко.м сшашусу, обласши у 
којој се уйошреБЈЬава и сл. 

детерминатив м ЛИНГВ. реч уйошреБЈЬена у gеШер.минаШив
ној функцији, оgреgба. 

детерминативан, -вна, -о а. који gешер.минише, оуређује, 
йресууан: � фактор, � улога. б. ЛИНГВ. који је у служби оgреgбе, 
оgреgбени: � реч, � функција. 

детерминативно ПРИЛ. а. у gеШер.минаШивно.м с.мислу. б. 
ЛИНГВ. у служби gеШер.минаШива, оgреgбе, оgреgбено: � употре
бљена реч. 

детерминативност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gеШер.ми
нашивно, gеШер.минаШивна функција: � речи. 

детерминација ж лат. а. фил. ближе оуређивање HeKo'i йој
.ма. б. уойшше оуређивање, означавање 'iраница, обu.ма нече'iа, 
о.међивање, О'iраничавање. 

детерминизам, -зма м лат. фил. учење йо ко.ме је све шшо йо
сшоји, свака йојава и збивање условЈЬено и нужно оуређено зако
Hu.мa узрочносШи. 

детерминисаност (Детерминйраност), -ости ж особина оно
'ia шшо је gешер.минисано, оgређеносш, условЈЬеносш, йреуоуређе
носш (cBe'ia шшо ЙосШоји). 

детерминисати, -иmём (ДетерминИрати, -инйрам) евр. и не
евр. црел. условиши, условЈЬаваши, йреgоgреgиши, йреуоуређива
ши; ближе оgреgиши, оgређиваши: � неку појаву, � неки правац. 

детерминист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник уе
Шер.миниз.ма. 

детерминистички, -а, -о који се оуноси на gеШер.миниза.м и 
gешер.минисше: � схватање, � mкола, � гледиmте. 

детерминистички ПРИЛ. на gеillер.минисШички начин, са уе
Шер.минисШичко'i сШановишШа. 

детерџент, -а м лат. хе.мијско среgсшво (шечно или у йраху) за 
чишhење и йрање (руБЈЬа, йосуђа и ур.): � за прање рубља, � за 
прање посуђа. 

детеубиство јек. дјетеубиство е в.  gецоубисШво. 

детеубица и детеубица јек. дјетеубица и дјетеубица м (ми. 
ж) в. gецоубица. 

детешце и детешце јек. дјетешце и дјетешце, -ета е (мн. 0) 
уе.м. и хиЙ. оу gеШе. 

дети (се), ДЕщём (се) јек. дјети (се), дјЕщём (се) евр. в. gенуши 
(се). 

дети (дети), дедём јек. дјети (дјети), дједём неевр. в. g(mуШи. 

. детињарија јек. дјетињарија ж неозБUJbан, неЙро.мишљен 
йосшуйак (својсшвен уеци), луgорија, неозБUJbНОСШ. 

детињарити јек. дјетињарити, -Ињарйм неевр. в. gеШињиШи. 

детињаст јек. дјетињаст, -а, -о који је као gеше, као у gешеша, 
својсшвен gешешу, наиван, неgозрео, неgорасшао, инфаншилан; 
неозБUJbан: � особа, � поступак, � понаmање, � израз лица. 

детињасто јек. дјетињасто ПРИЛ. на gешињасш начин, као уе-
ше, наивно, безазлено; неозБUJbНО: � поступати, � се понаmати. 

. детињи јек. дјетињи, -а, -ё 1. својсшвен уеци, наиван, беза
злен: детиње очи, � смех. 2. који се оуноси на уецу, који йрийа
уа уеци, gечји: � узраст. 

детињити јек. дјетињити, -йм неевр. непрел. йосшуйаши, йо
нашаши се као gеше, биши gеШињасШ. 

детињски јек. дјетињски, -а, -о који се оуноси на уецу, gеч
ји, gешињи; својсшвен уеци, gешињасш: � доба, � смех, � страх. 

детињски јек. дјетињски ПРИЛ. као gеше, као у gешеша; уе
illињасшо, наивно: � округло лице, � се смејати, � гледати. 
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детињство и детињство је:к. дјетињство и дјетињство е а. 
најраније gоба човеково'i живоша, og рођења go йолно'i сазрева
ња, gечје gоба: од најранијег детињства, друг из детињства, про
вести - . б. фиг. најранији aepuog развоја нече'iа. 

Детињци јек. Дјетињци м ми. етн. gaH (шреliа Hege.тьa йре Бо
жиliа) Kaga gеца gajy йоклоне роgиШеЈЬu.ма. 

детитоизација ж уклањање, рушење кулша и иgеоло'iије Јо
сийа Броза ТиШа. 

детић је:к. дјетић м екепр. 1. йооgрасшао gечак, gечарац; .м.ла
guli, .мо.мак. 2. храбар, смео .мо.мак, храбар човек, јунак. 

детићак је:к. дјетићак, -ћка м хиЙ. og gешиli; .мушко gеше, ge
чарац. 

детићки јек. дјетићки, -8., -о који се OgHOCU на gеШиliе. 

детлић, -а и детлић, -ића је:к. дјетлић, -а и дјетлић, -ића м 
1. а. geм. и хиЙ. og gеШао. б. 300Л. в. gеШао. 2. фиг. 'iизgав .м.лаgиli, 
кицош: варошки - . • Пера Д(ј)етлић лик из цршаних филмова. 

детлићки и детлићки је:к. дјетлићки и дјетлићки, -8., -о 
који је као у gеiПлиliа; шарен: - шаренило. 

детлићки и детлићки је:к. дјетлићки и дјетлићки ПРИЛ. 
као у gеiПлиliа, шарено: - обучен. 

детОн8.тор м кайсула, уйаљач за йаљење ексйлозива, шша
йин: електрични -, - са сатним механизмом, даљински -. 

детонација ж лат. йрасак, шушањ изазван ексЙЛозијо.м; екс
ЙЛозија. 

детонирати, -онйрам евр. и неевр. непрел. ексйлоgираши, йра
снуши, ЙраскаШи. 

детронизација ж лат. и ГРЧ. збацивање, свр'iнуliе с ЙресШола. 

детронизирати, -Изiip8.м и детронизовати, -зујём евр. и не
евр. прел. свр'iнуши, свр'iаваши, збаци(ва)ши с ЙресШола. 

деутеријум (Деутёрйј, -ија) м ГрЧ. хем. изошой воgоника са 
.мaceHu.м бројем 2, шешки воgоник. 

деутеријумски, -8., -о који се OgHOCU на gеуШерију.м. 

деутербн, -она м физ. јез'iро шешко'i воgоника, сасшавЈЬено og 
jegHo'i йрошона и jegHo'i неуШрона. 

деф м тур. в. gaupe. 

дефанзива ж лат. а. вој. оgбрана og оружано'i Haaaga, оgбра.м
бени начин рашовања: прећи у дефанзиву. б. сшав оgбране, йа
сивносши: налазити се (бити) у дефанзиви. 

дефанзиван, -вна, -о који се OgHOCU на gефанзиву, оgбра.м
бен: - борба, - став. 

дефанзивац, -вца м епорт. сйоршисша који u'ipa изразишо ge-
фанзивно. 

дефанзивно ПРИЛ. на gефанзиван начин, оgбра.мбено. 

дефанзивнбст, -ости ж особина OHo'ia шшо је gефанзивно. 

дефект м лат. 1. ошшеliење, квар: - аутомобилског мотора, -
гуме. 2. шелесна или gушевна .мана, неgосшашак: дете са дефек
том, имати -, интелектуални -. 3 . .мањак, неgосшашак (у .маси, 
шежини): - масе. 

дефектан, -тна, -о 1. који је са gефекШо.м, ошшеliен, йоква
рен, неисйраван: - мотор, - машина. 2. који u.мa неку шелесну 
или gушевну .ману: - дете, - ученик, школа за дефектну децу. 
3. ЛИНГВ. в. gефекШиван. 

дефективан, -вна, -о ЛИНГВ. који нема све облике: - глагол. 

дефективнбст, -ости ж особина 'iла'iола или u.мeHицa који су 
gефекшивни, који немају све облике. 

дефектно ПРИЛ. са gефекШо.м, неисйравно, Йокварено. 

дефектнбст, -ости ж особина OHO'ia који је gефекшан, OHo'ia 
шшо је gефекшно: ментална -, телесна -. 

дефектолог м лекар или aega'io'i који се бави gефекШоло'iијо.м. 

дефектологија ж лат.-ГРЧ. наука (ogH. скуй наука) која се ба
ви йроучавањем и лечењем физички или йсихички gефекшних 
особа (gушевно заосшалих, 'iлувих, слеЙих). 

дефектолошки, -8., -о који се OgHOCU на gефекшоло'iе и ge
феКШОЛО'iију: - школа, - факултет. 

дефензив- в. gефанзив-. 

дефетизам, -зма м фр. оgсусшво вере у сойсшвени усйех, ogcy
сшво борбеносши, .малоgушносШ, клонулосш; оgусшајање og ак
ције збо'i йрешрйЈЬено'i Йораза. 

дефетист(а), -ё м (ми. -сти) онај који не верује у усйех, uобе
gy, .малоgушан човек. 

дефетистички, -8., -о који се OgHOCU на gефешисше и gефе
Шиза.м, који оgражава gефеШиза.м: - држање. 

дефетистички ПРИЛ. на gефешисшички начин, као gефеши
сша, .малоgушно: - се држати. 

дефетисткиња ж жена gефеШисШа. 

дефиле, -еа м фр. aapagHU йролазак војних јеgиница или не
ке gpy'ie йоворке Йрилико.м неке свечаносши, aapagHU, свечани 
.марш, gефиловање. 

дефиловати, -лујём (дефилИрати, -илйр8.м) неевр. йролази
ши ucapeg HeKo'ia у Mu.мoxogy или свечаној йоворци ogajyliu .му 
йочасш, учесшвоваши у gефилеу. 

дефинисати, -иmём (дефинИрати, -ИнИрам) евр. и неевр. прел. 
gа(ва)ши gефиницију HeKo'ia Йој.ма, оgреgиши, оgређиваши зна
чење нече'iа. 

дефинитиван, -вна, -о лат. коначно ушврђен, оgређен, кона
чан; оgлучан, apecygaH: - облик, - став, - одлука, - раскид од
носа. 

дефинитивно ПРИЛ. cacвu.м оgређено, коначно, cacвu.м, йош
йуно: - одлучити, - раскинути односе, - пропасти. 

дефинитивнбст, -ости ж особина OHo'ia шшо је gефинишив
но, коначносill, йошйуносш: - споразума. 

дефиниција ж лат. а. сажешо и јасно објашњење, Шу.мачење 
значења некоТ: Йој.ма, Шер.мина: дати дефиницију неке речи, 
кратка -. б. у ло'iици: йосшуйак KOju.м се оgређује сagржај некоТ: 
Йој.ма Йо.моћу најближе'i више'i CpOgHO'i Йој.ма (genus proximum) 
и сйецифичне разлике (differentia specifica) . 

дефиницијски, -8., -о који се OgHOCU на gефиницију: - суд. 

дефицит (дефицит) м лат. 1. а. фИНо .мањак apuxoga у OgHOCY 
uрема pacxogu.мa: буџетски -, - платног (трговинског) биланса. 
б . .мањак у бла'iајни; 'iубишак у йословању (йреgузеliа, усшанове): 
покрити -, бити у дефициту. 2 . .мањак оgређених факшора йро
извоgње (нЙр. елекшричне eHep'iuje): - струје. 

дефицитан, -тна, -о који u.мa, који йоказује новчани gефи
циш; који gOHOCU gефициШ. 

дефицитаран, -рна, -о 1. KO'ia u.мa у неgовОЈЬној .мери, коли
чини, Ko'ia неgосшаје: - роба, дефицитарни артикли, дефици
тарна занимања. 2. у Koju.мa се не йроизвоgи gовоЈЬНО неких йро
извоgа, йасиван: дефицитарни крајеви, дефицитарне регије. 

дефицитарнбст, -ости ж сшање OHo'ia шшо је gефициШарно. 

дефлација ж лат. фин. смањивање количине новца у ойши
цају pagu йовишења ње'iове куйовне .моћи. 

дефлацибни (ДефлЩйјскй), -8., -о који се OgHOCU на gефла
цију. 

дефлорација ж лат. оgузu.мање gевичансшва, невиносши, об
ЈЬуба. 

дефлорисати, -ишём (дефлорирати, -орйр8.м) евр. и неевр. 
прел. (из)вршиши gефлорацију, оgузеши, оgузu.маШи невиносш 
(gевојци), оБЈЬуБиши: - девојку. 

деформација ж лат. Йро.мена нор.мално'i облика некоТ: шела 
услеg gеловања неке силе: трајна -, привремена -. 2. изобличење, 
изойачење, изобличеносш: - људског духа, професионална -. 

деформисанбст (ДефОрмЙр8.нОст), -ости ж особина и сшање 
OHo'ia шшо је gефор.мисано. 

деформисати, -иmём (деФормИрати, дефОрмЙр8.м) евр. и не
евр. прел. Йро.мениШи, .мењаШи, (ис)квариши облик нече'iа, изоб
личиши, изобличаваши, изойачи(ва)ши: - лик, - психу . •  - се 



ДЕФОРМИТЕТ - ДИВАЉ 261 

йосша(ја)ши gеформисан, (из)'iубиши, (ис)квариши облик, изоб
личиши се, изобличаваши се; изойачи(ва)ши се (нйр. о лицу, обу
ћи, йсихи иШg.). 

деформитет, -ета м искварен облик, изоблuченосш, унака
женосш: телесни -. 

дефтер м в. ШефШер. 

дефТЕщар, -ара м в. ШефШеgар. 

дехидратизација ж �. gехиgрација. 

дехидратор м уређај за gосушивање йољойривреgних и gpy
'iux Йроизвоgа. 

дехидрација ж лат.-ГРЧ. уклањање воgе, сушење. 

дехидрирати, -хИдрйрам евр. и неевр. мед. (из)'iубиши gосша 
воgе, шечносши (о човеку, живоШињи). 

дехуманизација ж лат. лишавање хуманосши; несшајање, 'iy
бљење хуманосши; ошуђење: - личности, - друштва, буржоаска 
-, - рада. 

дехуманизовати, -зујем (Дехуманизирати, -изйрам) евр. и 
неевр. прел. лишиши, лишаваши хуманосши, човечносши: - жи
вот, - односе . •  - се (из)'iубиши хуманосш, йосша(ја)ши неху
ман, оШуђен. 

децембар, -бра м лат. gванаесши (йослеgњи) месец у 'iOgUHU. 

децембарски, -а, -о који се OgHOCU на gеце.мбар, који се gеша
ва у gеце.мбру: децембарски дани, - хладноћа, децембарске све
чаности. 

деценија ж (ДЕщёнйј, -иј а и ДЕщёнијум м) лат. разgобље og ge
сеш 'iogUHa, gесеil1леliе. 

деценијски, -а, -о који се OgHOCU на gеценије, који шраје ge
ценија.ма. 

децентан, -тна, -о лат. 1. који gоликује некоме, йрисшојан, 
YJЬygaH, ЙрисШао. 2. скроман, узgржљив. 

децентно ПРИЛ. 1. йрисшојно, YJbygHO. 2. скромно, сузgРЖЈЬиво. 

децентност, -ости ж особина oHo'ia који је gеценшан, йрисшој
носш, уљуgносш; скромносш, сузgРЖЈЬивосШ. 

децентрализам, -зма м сисШе.м уйрављања у коме је сйрове
geHa gеценШрализација. 

децентрализација ж лат. йреношење aojegUHUx функција, 
наgлежносши са ценшралних уйравних op'iaHa на ниже орУане 
уйраве (рейубличке, йокрајинске, месне); уойшше слабљење или 
укиgање, укинуће ценшрализоване уйраве: спровести децентра
лизацију. 

децентрализовати, -зујём (децентрализирати, -изйрам) 
евр. и неевр. прел. сйровесши, сйровоgиши, (из)вршиши gеценшра
лизацију: - управу, - угоститељство. 

децентралистички, -а, -о који се OgHOCU на gеценшрализа
цију и gеценшрализа.м, заснован на gеценшрализацији: - упра
ва, - држава. 

деци м непром. скраћени назив за gецилишар: два -, три - . 

деци- йрви geo сложени ца који означава gесеши geo неке 
мерне јеgинице: децилитар, дециметар. 

децибел м лат. јеgиница за мерење инше1i3ишеша звука. 

дециграм м лат.-ГРЧ. gесеши geo Ура.ма. 

децйдан, -дна, -о в. gециgиран. 

децидиран, -а, �o оgлучан, оgређен: - изјава. 

децИдирано прил. оgлучно, оgређено, без увијања: - изјавити. 

децидно ПРИЛ. в. gециgирано. 

децилитар и децилитар, -тра м лат.-ГРЧ. gесеши geo лиШра. 

децима и децима ж лат. 1. МУ3. иншервал og gесеш gијашон-
ских сшейени; gесеши сшейен gијашонске скале. 2. КЊИЖ. сшрофа 
og gесеш сщихова. 

децимала ж (децИмал, -ала м) лат. било који број, OgH. број
но месшо иза gецимално'i зареза или шачке: прва -, друга -. 

децималан, -лна, -о (обично одр.) а. мат. који се OgHOCU на 
gецимале, gесешни: децимални број , децимални разломак, де
цимална запета. б. које.м су у основи gесешице, који се заснива 
на йоgели на gесеш gелова, geKagHU; који йоказује размеру jegaH 
Йре.ма gесеш: децимални систем, децималне мере, - вага. 

дециметар и дециметар, -тра м лат.-грч. gесеши geo меШра. 

децоубиство јек. дјецоубиство е убисшво gешеша, OgH. gеце, 
чеgоморсШво. 

децоубица и децоубица јек. дјецоубица и дјецоубица м 
(ми. ж) убица gешеша, OgH. gеце. 

дечак јек. дјечак, -ака м мушко gеше између gечјеl и .мла-
guliKOl узрасша; момчиli. 

дечарац јек. дјечарац, -рца м хиЙ. og gечак; gечак, gечко. 

дечарачки јек. дјечарачки, -а, -о који се OgHOCU на gечарце. 

дечарчић јек. дјечарчић м ge.м. и хиЙ. og gечарац. 

дечаче јек. дјечаче, -ета е (ми. 0) ge.м. и хиЙ. og gечак. 

дечачина јек. дјечачина ж (м) (ми. ж) ayl.м. og gечак. 

дечачић јек. дјечачић м geM. и хиЙ. og gечак. 

дечачки јек. дјечачки, -а, -о који се OgHOCU на gечаке, свој
сшвен gечацима: - доба, - заљубљеност, - веселост. 

дечачки јек. дјечачки ПРИЛ. на начин својсшвен gечацима; 
као gечак, йойуш gечака: - заљубљен. 

дечаmтво јек. дјечаmтво е (ми. 0) gечачко gоба. 

дечица јек. дјечица ж зб. (ми. 0) ge.м. и хиЙ. og geцa. 

дечји (дечијй) јек. дјечји (дјечијй), -а, -ё који се OgHOCU на ge
цу, који apuaaga gеци; који је на.мењен gеци; својсшвен gеци, на
иван, безазлен; незрео, неозбиљан: - доба, - узраст, - одећа, -
обућа, - колица, - соба, - вртић, - смех, - наивност, - безбри
жност, - лудорија. 

дечкић јек. дјечкић, -ића м ge.м. и хиЙ. og gечко (gечак). 

дечко јек. дјечко м (ми. 0) а. йооgрасло мушко gеше; gечак. б. 
момак, .млagиli. в. разг. момак с којим се забавља gевојка, gpa
Уан. г. карт. gоњак у карШа.ма, йуб, жанgар. 

дечурлија јек. дјечурлија ж зб. (ми. 0) йеј. og gеца; неваља
ла, расйушшена gеца. 

дечурлијски јек. дјечурлијски, -а, -о који се OgHOCU на ge-
чурлију, својсшвен gечурлији. 

деша м ек. (ретко јек. дјеша) хиЙ. og gевер; уп. дјешо. 

деmавати се, дешава се несвр. Йре.ма gесиши се. 

деmифрант м онај који се бави gешифровање.м. 

деmифровати, -рујём (дешифрирати, -mифрйрам) евр. и не-
евр. фр. а. (йро)чишаши, (йро)шумачиши, оglонешнуши, ogloHe
шаши шифрирани шексш, йоруку, Йис.мо: - депешу. б. (йро)чи
шаши нејасно, нечишко найисан шексш: - нечији рукопис. 

. дешњак, -ака м 1. човек, мушкарац који се сйрешније служи 
gecHoM руком неУо левом. 2. во или коњ који се уйреже с gecHe 
сшране pyge: во -, коњ -. 

деmњакиња (дешњака) ж женска особа која се сйрешније 
служи gecHolYt. руком неУо левом. 

дибидус ПРИЛ. тур. разг. сасвим, ЙОillЙуно. - Дибидус је пропао. 

див м (ми. -ови) тур . 1. мит. биliе JbygcKol лика и нашйрироgне 
величине и снаУе, џин, lоросШас. 2. а. човек необично великоl ра-

. ciдa и снаУе, JЬygUHa, lоросШас. б. фиг. човек који се исшиче gy
ховном величином и зна;'юје.м своУ gела, великан. 3. објекаш (ipa
ђевински или gpy'iU) оУромних размера или OlPOMHO'i йошенци
јала и значаја, lиlанШ. 4. (у атрибутској служби, у полусложе
ницама) ,необично велики или изузешно значајан, gивовски: 
див-човек, див-јунак, див-песник. 

дива ж лат. исшакнуша, чувена lлумица (обично филмска) 
или ойерска йевачица: филмска -, оперска -. 

диваљ, -вља, -е (обично одр. дИвљй) 1. а. који живи слобоg
но у apupOgU, KOju није ЙриЙиШо.мљен (о живоШиња.ма): - живо-
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тиња, � свиња, � говече. б. који није кулшивисан, који са.мони
кло расше, некулшивисан, неойлемењен (о БUJЬка.ма): � јабука, 
� нана. 2. који није обрађен, необрађен; HeapoxogaH; ненасељен, 
иусш: � природа, � предео, � крај . 3. који је на најнижем сшуи
њу gрушшвеноi, цивилизацијскоi развишка, који живи у gивља
шшву, ирu.миШиван: дивљи народи, дивља племена. 4. а. су
ров, iруб; свиреи, зверски, gивљачки: � пијанац, � отац, � на
силник, � насиље. б. необузgан, силовиш, обесшан; невасиишан, 
HeogiojeH, некулшуран: � дечко, � младић, � деран, � дете, � по
нашање. 5. сшихијски, йлах, жесшок, необузgан, врло снажан 
ио инше1-l3ишешу, сшрашан: � река, � страст, � жеља, � бекство, 
� рука, � јаук, � олуја, � ветар. 6. који зазире og JЬygu, који се шу
ђи, који избеiава gрушшво, неgружељубив: � девојка, � и непо
верљив. 7. а. који је у суирошносши с оgређенu.м gрушШвенu.м 
норма.ма, законu.ма; који је насшао на незакониш, неgозвољен 
начин: � савез, � (из)градња, � камп, � плажа, � насеље. б. ко
ји pagu на gивље, без gозволе: � таксист. в. који је без икакво" 
йлана: � газдовање. 8. (одр.) сасшавни geo назива БUJЬака и жи
вошиња: � патка, � свиња, � ружа, � смоква, � лоза. • - брак, -
месо, - вепар, Дивљи запад в. Kog ших u.мeHицa. дођоше дивљи па 
истераше питоме каже се Kag неко сшран насилно и незаслуже
но заузме нечије месШо. 

диван, дИвна, -о 1. који aaga у очи веома леиu.м изiлеgом, 
необично леи, красан, ирекрасан: � девојка, � стас, � коса, � пре
део, � кућа. 2. а. који се оgликује изузешно иозиШивнu.м особи
на.ма, који изазива gивљење, gосшојан gивљења, изванреgан: � 
мајка, � отац, � професор, � дете. б. који се исшиче квалише
шом, сagржајем, вреgношhу, значајем и сл., оgличан, изврсшан: 
� песма, � музика, � мелодија, � глас. 3. веома иријашан, yio
gaH: � време, � дан. 4. необичан, чуgесан, чуgовишшан: � сила, 
� пијанство. 

диван, -ана м тур. 1. ист. а. царско или везирско веће у нека
gашњој Турској и gpyiu.м исШочнu.м зе.мља.ма; већница. б. цар
ски или везирски gвор; царски иресШо. 2. канабе, оШоман. 

дивергентан и дивергентан, -тна, -о који gиверiира, који се 
разилази, ygaљyje og нечеiа; различийl, оиречан, суирошан: � 
кретање, дивергентне тежње. • - еволуција основни иринции 
науке о развоју opiaHcKUx облика, ио којем се врсше у шоку ево
луције све више уgаљавају jegHa og gpyie и разликују. 

дивергентно и дивергентно прил. ygaљyjyhu се, разилазе
ћи се jegHo og gpyioi, оиречно, суйрошно: � дејствовати. 

дивергентност и дивергентност, -ости ж особина oHoia 
шшо је gиверiеншно; оиречносйl, суироШносШ. 

дивергенција ж лат. 1. разилажење, размu.моu.Тlaжење, несла
iање; оиречносш, суйрошносш. 2. физ. разилажење зрака, ираваца 
из неке Шачке. 3. мат. својсшво низа или pega ga не шежи некој 
коначно ј, iраничној вреgносШи. 4. биол. иојава разилажења, раз
ликовања особина KOg живошиња или БUJЬака исше врсше aog 
ушицајем различиших живошних услова. 

дивергирати, -вергйрам евр. и неевр. непрел. 1. разиhи се, ра
зилазиши се, уgаљи(ва)ши cejegHo go gpyioi. 2. биол. разви(ја)Ши 
различише особине aog ушицајем различиших живошних усло
ва (о живоШиња.ма или БUJЬка.ма jegHe врсШе). 

диверзант м онај који извоgи, врши gиверзије, учесник у gu
верзији. 

диверзанткиња ж жена gиверзанШ. 

диверзантски, -а, -о који се OgHOCU на gиверзанше: � акци
ја, � група. 

диверзантски прил. као gиверзанШи. 

диверзија ж лат. а. вој. војна оиерација која се врши оgвојено 
og ценшра бојишша ga би се оgвукле ирошивничке cHaie и оgвра
шила нейријашељска иажња са iлавноi бојишШа. б. акција ко
ју врше ipyae или иојеgинци у неиријашељској иозаgини у ЦUJЬY 
разарања и унишшавања нейријашељских објекаша: вршити 
диверзије. в. илеiалне акције, сабошаже сшраних аiенаша у He� 
кој земљи (онесиособљавање важних војних и инgусшријских 
објекаша): усташке диверзије, политичка �. 

диверзијски и диверзиони, -а, -о који се OgHocu на gивер
зију, gиверзанШски. 

диверзиошimтво с gиверзаншска акШивносШ. 
диверсификација (диверзификација) ж лат. уношење разно

врсносши, (о)боiаhење асорШu.мана: � привреде. 

диверсификовати и диверсификовати, -кујём евр. и неевр. 
(у)чиниши разноврснијu.м у иоiлеgу асорШu.мана. 

дивертисман, -ана м фр. йлесна међуиiра у оиери, иозори
шној иреgсшави и gpyiu.м cцeHcKu.м облицu.ма. 

дивиденда ж (ген. ми. -дй) лат. банк. geo чисше gобиши акци
онарско" gрушшва који се иериоgично исйлаhује акционарима 
на сваку geoHUЦY (сразмерно њиховом улоiу): исплаћивати диви
дeндe' убирати дивиденде. 

дивИдендни, -а, -о који се OgHOCU на gивиgенgе: � купон. 

диви з, -иза м лат. штамп. шШа.миарски знак за оgељивање у 
шексшу, цршица (за иреношење речи у слеgеhи peg, између ge
лова иолусложенице и сл.). 

дивизија ж лат. вој. највећа војна јеgиница сасшављена og не
колико бриiаgа или иукова: пешадијска �, тенковска �, арти
љеријска �, оклопна �. 

дивизијски, -а, -о који се OgHOCU на gивизију: � артиљерија, 
� генерал. 

дивизион, -она м вој. јеgиница og gве go шри башерије (у ар
ШUJЬерији) или og gва go шри eCKagpoHa (у коњици). 

дивизионски, -а, -о који се OgHOCU на gивизион: � јединица, 
� штаб. 

дивизма ж бот. pog зељасших gвоiоgишњих биљака Verba
scum из ф. зевалица (Scrophulariaceae), жуших цвешова скуиље
них у iрозgасшој цвасши, који се корисше у меgицини. 

дивизмин, -а, -о који се OgHOCU на gивизму: � цвет. 

дивинизација ж фр. ирииисивање наширироgних особина 
некоме, обожавање. 

дивинизовати, -зујём (Дивинизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
прел. ирииис(ив)аши некоме наширироgне особине, иошшоваши 
као божансшво, обожаваШи. 

дивити се, дивйм се неевр. (некоме, нечему) с уживањем и 
оgушевљењем оgносиши се йрема нечему, биши очаран, оgуше
вљен нечu.м (нир. HeKu.м леиu.м иризором, нечијu.м изiлеgом, ле
иошом, нечијu.м особина.ма и сл.): � слици, � нечијој музици, � 
нечијој храбрости. 

дивљак, -ака м 1. apuaagHUK зајеgнице ирu.миШивних наро
ga, йлемена, човек који живи у gивљашшву. 2. iруб, суров човек, 
iрубијан; неиросвећен, невасиишан, иросш човек, ЙросШак. 3. 
онај који се шуђи, који зазире og JЬygu, који избеiава gрушШво. 
4. (у атрибутској служби уз именице мушког рода) gивљи: вепар 
�, дyд �. 

дивљака ж (дат. -аци) са.моникла некалемљена воћка; йлоg 
ше воћке: јабука �, крушка �, лоза �, јести крушке дивљаке. 

дивљакиња ж 1. жена која живи у gивљашшву. 2. женска 
особа gивље, необузgане нарави, iруба, сурова жена, iрубијанка; 
неиросвећена, иросша жена, иросШакуша. 3. в. gивљакуша (1). 

дивљакуша ж 1. женска особа која се шуђи, која зазире og ЈЬУ
gu, неgрушшвена, асоцијална женска особа. 2. в. gивљакиња (2). 

дивљан м мит. 1. gивље биhе необичне cHale, обично jegHooKo 
биhе слично човеку. 2. в. gивљак (2). 

дивљати, -ам неевр. 1. а. ионашаши се gивље, необузgано, си
ловишо, беснеши (нир. о gеШеШу). б. ионашаши се gивљачки, ipy
бо, насилнички, зверски (нир. о насилницu.ма, војсци и gp.). 2. 
наiло се шириши, gобијаши велике размере, беснеши (о сшихиј
CKu.м apupOgHu.м иојава.ма - бури, бу јици, иожару и gp.). 3. ио
сшајаши gиваљ (о БUJЬка.ма). 

дивљач ж зб. (инетр. -и; мн. 0) 1. gUBlbe живошиње (сисари и 
ишице) које се лове и чије се месо обично уиошребљава за исхра
ну(јелени, срне, зечеви, ишице и gp.): ловити �. 2. месо gивљачи 
(1);јело сирављено og Шоiамеса. • крупна (висока) - gивљач КРУЙ
није" расша (јелени, срне, вукови и gp.). ситна (ниска) - gивљач 
сишнијеl расша (зечеви, лисице и gp.). перната - gивље ишице ко
је се лове (gивље иашке, gивље iycKe, фазани, јаребице и gp.). 
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дивљачан, -чна, -о 1. а. који зазире og љуgи, који се шуђи, gu
ваљ; својсшвен шаквим особама: � човек, � девојка; � изглед, � 
израз лица. б. 'iруб, суров; невасйишан, некулшуран, йримиши
ван. 2. gивљи, йусш, ненасшањен (о йреgелу, крају). 

дивљаче, -ета с (ми. 0) gеше gивљак. 

дивљачић м ge.м. и хиЙ. og gивљак. 

дивљачица ж а. ge.м. og gивљака. б. изgанак .млаgе gивља
ке, .млаgица. 

дивљачки, -а, -о који се ogHOCU на gивљаке; који је као у gu
вљака, својсшвен gивљацима, 'iруб, суров; зверски: � живот, � 
понашање, � мржња. 

дивљачки прил. на gивљачки начин, као gивљак, gивље, су
рово, 'iрубо, зверски: � поступати, � се дерати. 

дивљачно прил. gивље, gивљачки; избе'iавајући gрушшво, за
зирући og љуgи: � се понашати. 

дивљачност и дивљачност, -ости ж особина oHo'ia који је 
gивљачан, oHo'ia шшо је gивљачно, gивљашшво, суровосШ. 

дивљаmан, -шна, -о хиЙ. и еуф. og gиваљ; gивљачан. 

дивљаmтво с 1. особина и сшање oHo'ia који је gиваљ, 'ipy
босш, суровосш; йримишивизам; свирейосш; gивљачки йосшуй
ци, зверсШво. 2. најнижи сшуйањ у развишку љуgско'i gрушшва 
(og йосшанка љуgско'i gрушшва go йочешка неолиШа). 

дивље и дивље прил. 1. на gиваљ начин, gивљачки, 'iрубо, 
сурово; йросшачки, некулшурно: газити �, � јурити, � поступа
ти. 2. самоникло, некулшивисано: расти � (о биљци). 

дивљетина ж .месо gивљачи. 

дивљи, -а, -ё в. gиваљ. 

дивљина ж 1. а. gиваљ, HeapoxogaH, забачен, йусш, ненасша
њен крај: живети у дивљини. б. особине шакво'i краја. 2. особи
на oHo'ia који је gиваљ, необузgан, суров, gивља, необузgана на
рав, apupoga; суровосш, 'iрубосш; йримишивизам, gивљашШво. 

дивно прил. на gиван начин, врло лейо, красно; изванреgно 
gобро: � изгледати, � певати, � пристајати, � скројено. 

дивовски, -а, -о који је као у gива, йойуш gива, необично ве
лик, o'ipoMaH, 'iоле.м; необично снажан: � раст, � снага, � замах. 

дивовски прил. на gивовски начин, као gив, йойуш gива: � 
напредовати. 

див ој ар ац, -арца м зоол . .муж јак gивокозе. 

дивокоза ж зоол. врсша йреживара Rupicapra rupicapra из 
йор. шуй.тьорожаца, Шамно.мрке боје и са ро'iовима йовијеним уна
шра'i, који живи у ЙЛанинско.м кршу (обично назив за женку). 

дивокозин, -а, -о који се ogHOCU на gивокозу, који apuaaga 
gивокози; који је као у gивокозе: � кожа, � хитрост. 

дивокозји, -а, -ё који се OgHOCU на gивокозе, gивокозин: � ко
жа, � скок 

дивот- йрви geo йолусложеница који значи: gивошан, gиван, 
изванреgан, изванреgно 'урађен: дивот-дело, дивот-издање, ди
вот-хартија. 

дивота ж 1. изванреgна, заgивљујућа лейоша, красоша; оно 
шшо је gивно, че.му се човек gиви: � предела, � призора. а. (у 
атрибутској служби) gиван: � девојка. б. (у прилошкој служби) 
gивно, леЙо. - Величанствено! Дивота! - Пева, да је дивота слу
шати га. 

дивотан, -тна, -о експр. в. gиван. 

дивотност, -ости ж особина �HO'ia шшо је gивошно, изванреg-
на лейоша (физичка или gуховна), gивоШа. 

дивски, -а, -о в. gUвовскй. 

дивски прил. в. gUвовски. 

дивче, -ета с (мн. 0; зб. им. дивчад ж) geM. и хиЙ. og gив; gеше 
gива. 

. дигестивни, -а·, -о у изр. - тракт анат. op'iaHU за варење, йро
бавни op'iaHU. 

ДИГЕютија ж лат. 1. хем. расшварање, расшайање чврсших .ма
шерија у шечносши йри у.мереној Ше.мЙераШури. 2. мед. йробава, 
варење. 

дигестор м лат. хем. pagHU сшо у хе.мијској лаборашорији из
Hag KO'i се налази сшаклени зиg йовезан с ексхаусШоро.м pagu 
изолације и оgвоgа шшешних 'iасова. 

дигитализација ж увођење gи'iишалних уређаја (у шелеко
.муникације). 

дигиталис м лат. бот. найрсшак Digitalis. 
дигитални, -а, -о ешл. који ойерише бројкама, који се засни

ва на бројкама, који йоказује сшање и gp. величине бројкама, 
бројним вреgносшима и СЛ.: � мерач крвног притиска, � рачу
нар, � сат, � техника. 

дигитација ж лат. муз. начин сшављања йрсшију на жице 
или gupKe .музичких инсШру.менаШа, ЙрсШо.меШ. 

дигитрон м (према имену фабрике у Бујама, Истра) йри-
ручна елекшронска сйрава за рачунање, .мали, џейни рачунар. 

дигнитет, -ета м лат. gосшојансшво, часШ. 
дигнитетан, -тна, -о који има gи'iнишеша, gосШојансШвен. 
дигнути (се), -нём (се) свр. в. guhu (се). 

дигресиван, -вна, -о који саgржи gu'ipecujy, gu'ipecuje. 
дигресивно ПРИЛ. йравећи gU'ipecuje, ygaљyjyhu се og основне 

.мисли: осврнути се � на нешто. 

дигресивност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gи'iресивно, йра
вљење gU'ipecuja: � приче. 

дигресија ж лат. 1. уgаљавање og основне .мисли, Ше.ме; og
сшуйање, засшрањивање: правити дигресије. 2. астр. йривиgно 
ygaљeНJe, оgсшуйање неке йланеше og Сунца. 

дидактизам, -зма м 1. йоучносш У књижевно.м gелу, йоучни 
каракшер књижевно'i gела, gиgакШичносШ. 2. склоносш за йоу
чавање. 

дидактика ж (дат. -ици) ГрЧ. 1. 'ipaHa aega'io'iuje која се бави 
ойшшим законима и заgацима насшаве, насшавним .мешоgама 
и ор'iанизацијо.м насШаве. 2. йоучавање, йоука, йоучносш у књи
жевни.м gели.ма; књижевно gело које има йоучни каракшер: 
књижевна �. 

дидактичан, -чна, -о који је у gyxy gиgакшике, који има йо
учни каракшер, йоучан: � поезија, � књижевност, � карактер. 

дидактичар м 1. онај који се бави gиgакшико.м, сшручњак из 
обласши gиgакшике. 2. књижевник чија gела имају йоучни ка
ракШер. 

дидактички, -а, -о 1. који се OgHocu на gиgакшику: � метода. 
2. в. gиgакшичан: � поезија, � књижевност. 

дидактички и дидактично ПРИЛ. на gиgакшичан начин, у 
gyxy gиgакшике, йоучно: писати �. 

дидактичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gиgакшично, 
ЙоучносШ. 

. дидаскалије ж МН. ГрЧ. белешке, наЙо.мене йисца уз шексш 
gpaмe у који.ма се gajy уйушсшва 'iлу.мцима и реgишељи.ма за 
сценско извођење gpaмe. 

дидити, -Ија м хем. (понекад и у облику полусложенице ди
дити-прашак) врсша инсекшициgа у облику бело'i йраха (назван 
Йре.ма ен"iлеско.м из'iовору йочешних слова фор.муле DDT). 

диедар, -дра м ГрЧ. мат. йросшорни y'iao који чине gве равни. 
диелектрик(ум) м ел . .маШерија која разgваја gва йровоgни

, ка и сйречава йрошок сшрује из.међу gва различишо наелекшри-
сана шела; изолаШор. 

диелектричан, -чна, -о и диелектрички, -а, -о који разgва
ја gва йровоgника и сйречава йрошок сшрује из.међу gва разли
чишо наелекшрисана шела, изолациони: � тело, � средство. 

диелектричност, -ости ж својсшво gиелекШричних .маШери
ја, Шела. 

дизајн м енгл. узорак, нацрш, gезен йримењен на MogepHo 
шехнолошки, инgусшријски обликоване Йреg.меШе широке йо
Шрошње. 
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дизајнер м у.мешник, шехноло'i који се бави gизајно.м, који 
иројекшује и есшешски обликује инgусшријске ироизвоgе широ
ке иоШрошње. 

дизајнерка ж жена guзајнер. 

дизајнерскИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gизајнере: � одсек, � 

струка, � школа. 

дизајнирати, дизајнйрам свр. и несвр. прел. (на)иравиши gu
зајн. 

дизалица ж а. наирава, уређај, сирава за gизање и ире.ме
шшање шереша: ручна �, бродска �, OKpeTHa �, грађевинска �, 
� на чекрк. б. в.  лифШ. 

дизаличар м онај који руку је, уиравЈЬа gизалицо.м. 

дизање с 'iл. u.м. og gизаши (се). • - тегова спорт. сиоршска, 
олu.миијска gисциUлина у којој Шак.мичар насшоји ga aogu'iHe 
шшо већи шереш (шешке Uлоче иричвршћене на Kpajeвu.мa .ме
шалне шиике). 

дизати (се), дижём (се) несвр. ире.ма guhu (се), gи'iнуши (се). 

дизач, -ача м 1. онај који нешшо gиже, иоgиже: � терета. 2. 
спорт. а. онај који се бави gисциUлино.м gизања Ше'iова. б. и'iрач 
у оgбојци који иоgиже лоишу саи'iрачу за с.меч(овање). 

дизгИ:н, -ина м (обично у мн.) тур. каиш og узgе који се gржи 
у рукама Kag се уиравЈЬа Koњu.мa, иовоgац, вођица. • држати ди
згине у (својим) рукама уиравЈЬаши нечu.м, u.маШи власш, кон
шролу Hag нечu.м. (ис)пустити, пуmтати дизгине (из руку) (uз)'iу
биши власш, ушицај; иоиусшиши, иоиушшаши у сшро'iосши, сше
зи. притегнути, притезати, стегнути, стезати дизгине сшро'iо, 
ошшро иосшуииши, иосшуиаши ире.ма неко.ме, завесши, завоgи
ши сшро'iу gисциUлину. 

диздар, -ара м тур. ист. чувар улаза у шурску шврђаву, заио-
веgник Шврђаве. 

диздарскИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gизgаре. 

дизел м gизел-'iориво. 

дизел- ирви geo иолусложеница са значење.м guзелски: ди
зел-гориво, дизел-мотор, дизел-локомотива. 

дизелаm, -аша м разг. ауШо.мобил са gизел-.моШоро.м. 

дизел-горИ:во с нафшни ироизвоg који служи као 'iориво за 
gизел-.моШоре. 

дизелка и дизелка ж железничка локо.моШива с gизел-.мо
Шоро.м, gизел-локо.моШива. 

дизел-мотор, -ора м техн. врсша .моШора са унушрашњu.м ca'io
ревање.м KOg Koje'i се .машање 'iорива и вазgуха врши у унушрашњо
сши цилинgра (назван ио не.мачко.м консшрукшору Р. Дuзелу). 

дизелскИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gизел-.моШоре, који се ио
креће ио.моћу guзел-.моШора: � локомотива, � машина. 

дизентерија Ж ГРЧ. мед. заразно оБОЈЬење gебело'i црева ироу
зроковано бакшеријама и ираћено Kpвaвu.м ироливu.ма, срgобо
ЈЬа, dysenteria. 

дизентеричан, -чна, -о који се OgHOCU на guзеншерију: � епи
демија, � амеба, � болесник. 

дизменореја Ж ГРЧ. мед. шешка, болна .менсШруација. 

дизна Ж нем. техн. конусно сужена цев (као geo HeKo'i уређаја, 
.моШора и сл.) у којој се ири крешању шечносши или 'iaca ириши
сак ирешвара у брзину или обрнушо (зависно og шо'iа Koje'i је ши
иа); уп. млазница. 

дијабетес и дијабетес м ГРЧ. мед. оБОЈЬење које насшаје збо'i 
aope.мeheHO'i .меШаболuз.ма шећера услеg с.мањено'i лучења инсу
лина, шећерна болесШ. 

дијабетичан, -чна, -о који је оболео go gијабеШеса. 

дијабетичар м онај који болује og gијабешеса, шећераш. 

дијабетичарскИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gијабеШичаре. 

дијабетичкИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gијабеШес. 

дијаболизам, -зма м ђаволско gело, ђаволски иосао. 

дијаболик м в. gијаболичар. 

дијаболичан, -чна, -о и дијаболичкИ:, -а, -6 ђаволски, со
шонски, оиак. 

дијаболичар м онај који је наклоњен Ma'iujcKoM, .мрачно.м, 
који gелује као ђаво, соШона. 

дијаболички и дијаболично ПРИЛ. на gијаболички начин, 
као gијаболик, ђаволски, сошонски, оиако. 

дијаболичност, -ости Ж особина oHo'ia шшо је gијаболично. 

дијагноза Ж грч. мед. ушврђивање врсше и каракшера боле
сши og које неко болује, на ше.мељу ире'iлеgа болесника, ушврђи
вање сu.миШо.ма болесши и разних исиишивања, ирешра'iа: по
ставити дијагнозу. 

дијагностика Ж ГРЧ. мед. 'ipaHa .меgицине која се бави иосша
вЈЬање.м gија'iнозе ире.ма сu.миШо.мu.ма болесШи. 

дијагностиковати, -кујём и дијагностицирати, -ицйрам 
свр. и несвр. иосшавиши, иосшавЈЬаши gија'iнозу; оgреgиши, ogpeQU
ваши, ирецизираши ио.моћу gија'iнозе: � болест; � узрок смрти. 

дијагностичар м лекар који иосшавЈЬа gија'iнозу. 

дијагностичкИ:, -а, -6 који се OgHOCU на gија'iносшику и guja'i
нозу: � испитивање. 

дијагонала Ж ГРЧ. 1. мат. gуж која сиаја врхове gвају Hecyceg
них у'iлова у .мно'iоу'iлу, OgH. gва HecycegHa po'iJba у иолиеgру. 2. 
иравац, разgаљина која се иружа gија'iонално и иреgсшавЈЬа 
скраћено расшојање из.међу gва .месШа, gва иоложаја: ићи по 
дијагонали. 

дијагонiiлан, -лна, -о који иреgсшавЈЬа gија'iОНалу, који је у 
иравцу gија'iонале: дијагонални пресек, � раван, � путања, � 

пливање. 

дијагонално ПРИЛ. у иравцу gија'iонале, ио gија'iонали, ио
иреко: � пресечен, сервирати лопту �. 

дијагоналност, -ости Ж gија'iонална ус.мереносШ. 

дијаграм и дијаграм м ГРЧ. 'iрафички ириказ бројчаних 
вреgносши и њихових .међусобних ogHoca зависносШи. 

дијаграмскИ: и дијаграмскИ:, -а, -6 који се OgHOCU на guja
'ipaм: � приказ. 

дијадем, -ема м в. gujageMa. 

дијадема Ж ГРЧ. 1. круна као знак влаgарско'i gосШојансШва. 
2. украс у облику круне или венца који жене носе на 'iлави. 

дијак м ГРЧ. ист. 1. иисар на gвору среgњовековних влаgара 
или власшелина, феуgалаца. 2 . .манасШирски ђак у среgњове
ковној Србији. 

дијакритичкИ:, -а, -6 ГРЧ. у изр. - знак 'iрафички знак који се 
gogaje неко.м слову ga би означио ње'iову иосебну 'iласовну вреg
носш, OgH. ga би 'ia разликовао og gpy'io'i слично'i слова (нир. ква
чица или цршица KOg слова С, в, с, z). 

дијакрон- в. gujaxpoh-. 

дијалек(а)т, -кта м ГРЧ. ЛИНГВ. 'iовор HeKo'i иоgручја које се сво
ju.м особинама (фонеШскu.м, .морфолошкu.м, лексички.м и син
Шаксичкu.м) оgваја и разликује og сшанgарgно'i, књижевно'i јези
ка и og gpy'iux 'iовора; скуи HapogHUx 'iовора Kojи.lt.М,ajy неке зајеg
ничке особине, наречје: говорити у дијалекту, штокавски �, кај
кавски �, чакавски �. 

дијалекатскИ:, -а, -6 који се ognocu на gијалекаш, gијалек-
ше: дијалекатске особине (црте), � израз, � реч. 

дијалекатски ПРИЛ. у gијалекшу, gијалекШо.м: � говорити. 

дијалекталан, -лна, -о в. gијалекашски. 

дијалектизам, -зма м gијалекашска црша у језику, реч, об
лик или нека gpy'ia језичка црша каракшерисшична за неки gu
јалекаШ. 

дијалектика ж ГРЧ. 1. фил. наука, учење о оишшu.м законu.ма 
крешања и развишка apupoge, gрушшва и човеково'i .мишљења 
(бишни сасшавни geo .марксисШичко'i назора). 2. вешшина у 
шражењу исшине оШкривање.м ирошивречносши у ирошивнич
ко.м .мишљењу и иобијање.м ших ирошивречносши; вешmина у 
расиравЈЬању и gоказивању својих сШавова. 
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дијаЛЕштичан, -чна, -о в. gијалекШичкЙ. 

дијалектичар м 1. йрисшалица gијалекшике, gијалекшич
ко" учења; онај који йримењује gијалекшику, gијалекшички ме
Шоg. 2. онај који је вешш у расйрављању, gобар, вешш 'iоворник. 

дијалектичарск:й, -а, -О који се OgHOCU на gијалекшичаре, 
својсшвен gијалекШичарима. 

дијалектичк:й, -3., -о који се OgHOCU на gијалекшику, свој
сшвен gијалекшици, заснован на gијалекшици: - поглед на свет, 
- схватање, - учење, - принцип, - материјализам. 

дијалектички прил. на gијалекшички начин, са сшанови
шша gијалекшике: - схватати, - мислити. 

дијалектичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gијалекшич
но, шшо се заснива на gијалекШици. 

дијалектолог мјезички сшручњак који се бави gијалекшоло
'iujOM, који йроучава gијалекШе. 

дијалектологија ж ГРЧ. 'ipaHa лин'iвисшике која се бави йро
учавањем gијалекаша, HapogHUx 'iовора. 

дијалектолошк:й, -3., -о који се OgHOCU на gијалекшоло'iију и 
gијалеКШОЛО'iе: - испитивање, - рад, - карта. 

дијалектолошки прил. са сшановишша gијалеКШОЛО'iије, у 
йо'iлеgу gијалеКШОЛО'iије: - занимљив облик. 

дијализа ж ГРЧ. 1. физ. оgвајање колоиgних чесшица у неком 
расшвору og молекула и јона расшворене суЙсШанце. 2. мед. в. хе
моgијализа: апарат за дијализу. 

дијализирати, -ИзЙр3.м евр. и неевр. (из)вршиши gијализу: -
болесника. 

дијалог м ГрЧ. 1. раз'iовор између gва лица: водити - . б. изла
'iање у gpaмcKoM, књижевном gелу у облику раз'iовора; књижев
но gело найисано у шаквом облику: мајстор у дијалогу. 

дијалогизирати, -гИзЙр3.м (дијалогизовати, -зујём и дија
логисати, -ишём) неевр. 1. воgиши gијало'i, раз'iовараши у gијало
'iy. 2. (и евр.) обраgиши, обрађиваши (књижевни сасшав) у обли
ку gијало'iа: - причу, - драму. 

дијiшошк:й, -3., -о који се OgHOCU на gијало'i, који је начињен, 
gаш у облику gијало'iа: - облик, - форма. 

дијалошки ПРИЛ. у облику gијалО'iа: - обрадити. 

дијамант м фр. МИН. најшврђи минерал, jegaH og крисшал
них облика у'iљеника, који се уйошребљава као gpa'iu камен или 
за обраgу шврgих маШеријала. 

дијамантск:й (Дијамантнй), -3., -о који се ogHOCU на guja
манш, који је og gијаманша; украшен gијаманшом; својсшвен 
gијаманшу: - сврдло; - прстен, - игла; - сјај. 

дијамётар и дијаметар, -тра м ГрЧ. мат. йречник, Йромјер. 

дијаметралан, -лна, -о 1. који се OgHOCU на gијамешар: - ра
ван. 2. фиг. који је йошйуно gрукчији, различиш, суйрошан, ойре
чан; йошйун (Kaga је реч о суйрошносши, разлици): - супротност, 
- разлика, дијаметралне крајности. 

дијаметрално прил. · на gијамешралан начин, йошйуно, са
свим (Kaga је реч о суйрошносши, разлици и сл.): - опречан, - су
протан, - различит, - се разликовати. 

дијапазон, -она м ГРЧ. 1. а. муз. обим, ойсе" човечје'i 'iласа или 
музичко'i инсшруменша, расЙон. б. фиг. обим, ойсе" неке акшив
носши, сйособносши, МО'iуhносши и СЛ.: - нечијих способности. 2. 
муз. мешщт,на найрава са gва крака за gавање шона, звучuа ви
љушка. 

дијапозит:йв м ГРЧ.-лат. фошо'iрафска слика (йозишив) gоби
је на на йровиgној йоgлози (йлочи или филму) за йриказивање 
йројекционим айарашом: - на стаклу, колор -. 

дијапројектор м йројекшор за йриказивање, йројекшовање 
gијайозишива на белом засшору (зиgу). 

дијареја ж ГрЧ. мед. учесшано йражњење црева у облику ше
куће, слузqве, йонекаg крваве сшолице, Йролив. 

. дијаСkОП м ГрЧ. ·аЙаращ йројекшор за йројекшовање gujauo
зишива, gијаЙројекШор. 

дијаскопија ж ГрЧ. мед. йре'iлеgање болесника йомоhу йросве
i1lљaвaњa ренg'iенским зрацима. 

дијаспора ж ГрЧ. расушосш upuuagHUKa неко" Hapoga или 
верске зајеgнице у крајевима изван њихове йосшојбине, расејање: 
Срби у дијаспори. 

дијастаза ж ГрЧ. хем. в. амилаза. 

дијастола ж ГрЧ. физиол. ширење срца које се риi1lмички изме
њује са сшезањем (сисШола). 

дијастоличан, -чна, -о који се OgHOCU на gијасшолу: - по
крет. 

дијатеза ж ГрЧ. 1. мед. урођена склоносш ор'iанизма Йре.ма og
ређеним болесШима. 2. лингв. jegHa og основних каше'iорија 'iла
'iолско'i значења која се OgHOCU на акшивносш, OgH. йасивносш 
'iрамашичко'i субјекша, 'iла'iолски pog. 

дијатека ж ГрЧ. збирка gијафилмова; сЙре.мница за њих. 

дијатомеја ж грч. бот. У МН.: сишне јеgноhелијске ал'iе које леб
ge у воgи, ал'iе кре.мењашице Diatomaeae (у jg.: шаква ал'iа). 

дијатомёјск:й, -3., -о који се OgHOCU на gијаШомеје. • - земља 
брашњава бела маса, машерија og скоро чисшо'i силицијум-gи
oKcuga, која насшаје og у'iинулих gијаШомеја. 

дијатоника ж ГрЧ. муз. музички сисШе.м који се сасшоји og шо
нова йоређаних jegaH за gру'iим у размацима og целих сшейена 
и ЙолусШеЙена. 

дијатоничк:й, -3., -о в. gијаШонски. 

дијатонск:й, -3., -о који се OgHocu на gијашонику: - лествица 
(скала), - интервал. 

дијафилм м слике које обрађују jegHY шему снимљене уза
сшойно на филмску шраку pagu йовезано'i йројекШовања. 

дијафрагма ж ГрЧ. 1. анат. мишиhави upe'ipagHU зиg који раз
gваја 'ipygHY og шрбушне gуЙље. 2. шанки upe'ipagHU зиg, мем
брана, ойна; уойшше upe'ipaga, заслон. 3. механичко среgсшво за 
сйречавање зачеhа у виgу куйасшо'i йоклойца који се сшавља на 
врх 'iрлиhа маШерице. 

дијахронија ж ГРЧ. 1. збивање неких йојава у различишо вре
ме, разновре.меносШ. 2. ЛИНГВ. исшоријски развој језика; хроно
лошка условљеносш разлика између gва језичка сШаgијума. 

дијахрон:йјск:й, -3., -о (Дијахроничан, -чна, -о и дијахронич
кй), -3., -о који се OgHOCU на gujaxpoHujy: - развитак језика. 

дијахрон:йјски (дијахронички и дијахронично) прил. са gu
јахронијскO'i сшановишша, у йо'iлеgу gujaxpoHuje: посматрати не
ку језичку појаву -. 

дијачк:й, -3., -о који се OgHOCU на gujaKe. 

дијев- в. gев-, дијел- в. gел-, дијељёње в. gељење. 

дијета ж ГРЧ. оgређени начин, режим исхране који йройисује 
лекар pagu лечења или очувања зgрав,тьа: - за мршављење, ди
јабетичка -, прописати дијету, бити на дијети, држати дијету. 

. дијеталан, -лна, -о који се OgHOCU на gијешу: - исхрана. 

дијеталац, -лца м онај који се храни gијешално, који је на 
gијеШи. 

дијетално прил. на gијешалан начин, йриgржавајуhи се gu
јеше: хранити се -. 

дијете в. gеШе. 

дијететика ж грч. наука о йравилној исхрани и начину жи
воша корисном за зgравље; шакав начин исхране, xu'iujeHa ис

. хране. 

дијететичар м онај који се бави gијешешиком, сшручњак за 
gијеШеШику. 

дијететск:й, -3., -о (Дијететичан, -чна, -о) који се OgHOCU на 
gијешешику: - препарат, - средство, - производ. 

дијецеза ж ГРЧ. цркв. црквена обласш uog уйравом бискуйа 
(ређе ейискойа), бискуйија (ейискойија), еЙархија . 

дијецезалан, -лна, -о који се OgHocu на gијецезу, који йрийа
ga gијецези. 
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ди ка ж 1. а. йонос, часш: � свог рода, бити � за некога, слу
жити (бити) на дику. б. слава, йочасш: српска �, � Немањића. 
2. (и М) нар. gpa/'a, мила особа, gpa/'a, gpa/,aH. • збогом дико! фам. 
каже се Kag нешшо apoaagHe, Kag нече/'а нема више. 

дикин, -а, -о који apuaaga gUKU, који се OgHOCU на gUKY (2). 

дикла ж у изр. што - навикла нар. како се ко навикне у .м.ла
gосши, онако и касније ЙосШуЙа. 

дикобраз м зоол. меgишерански 'iлоgар Hystrix cristata, но n
на живошиња биљожgер с јаким канџама и црним и белим бо
gJbUKaмa на леђима, боgЈЬикаво Йрасе. 

дикотиледона ж грч. бот. У мн.: биЈЬке цвешнице са gва ко
шилеgона (клицина лисшиnа) у семену Dicotyledones (у jg.: ша
ква биљка). 

диксиленд м енгл. муз. врсша џез-музике и оркесшар који сви
ра шу музику, сасшавЈЬен обично og шрубе, шромбона, кларине
ша, клавира, /'ишаре, баса и ygapaJbKU. 

диктат, -ата м лат. 1. а. казивање у йеро и gословно бележе
ње нечијих речи, gикширање; шексш који неко /'овори а gpy/,u за
йисује: писати по диктату. б. вежба йисања йо казивању у йеро: 
писати �. 2. сшро/,а зайовесш, нало/' ga се нешiilо безусловно из
врши; намешнушо миШЈЬење: покоравати се нечијем диктату, 
радити по нечијем диктату, прихватити нечији �. 

диктатор м (инстр. -ом) лат. 1. онај који нео/,раничено влаgа, 
айсолушни /'ocaogap, айсолушисша; онај који намеnе своју воЈЬУ 
и захшева йослушносш без Йо/'овора. 2. ист. влаgар у сшаром Ри
му који је gобијао нео/,раничену власш og сенаШа. 

диктаторка ж жена gикшашор (1). 
диктаторскй, -а, -о који се OgHOCU на gикшашоре, својсшвен 

gикшашорима: � власт, � дух. 

диктаторски прил. на gикшашорски начин, као gикшашор: 
владати �, поступати �. 

диктатура ж лат. 1. а. влаgавина, режим gикшашора; нео
/'раничена власш jegHe личносши, /'руйе или класе у jegHoj gржа
ви: завести диктатуру, укинути диктатуру. б. уойшше айсолу
шисшичко, ширанско йосшуйање, самовОЈЬа: завести диктатуру 
у кући. 2. ист. у сшаром Риму влас ш, влаgавина gикШаШора. • 
- пролетаријата пол. ист. jegaH og облика јеgнойаршијске gикша
шуре увеgене у име йролешаријаша у земљама са револуцијом, 
ogH. силом усйосшавЈЬеним социјализмом. 

диктафон, -а и диктафон, -она м лат.-грч. сйрава, айараш 
за снимање раз/,овора и ње/,ову реЙроgукцију. 

диктирати, диктирам несвр. лат. 1. казиваши у йеро, /'овори
ши реч йо реч некоме који шо исшовремено gословно зайисује: � 
пребрзо, � слово по слово, � писмо. 2. а. зайовеgаши; намешаши 
йО својој вОЈЬи: � некоме услове. б. условЈЬаваши, оgређиваши, 
нала/'аШи. - Такав став му је диктирала ситуација. Пијаца дик
тира цене. 

дикција ж лат. начин из/,оварања 'iласова, речи и реченица у 
/'овору, йевању или рецишовању: имати добру дикцију. 

дикцйјскй, -а, -о који се OgHOCU на gикцију. 
дикцйјски прил. у йо'iлеgу gикције: � исправно. 

дил м (ми. Дилови) енгл. жарг. а. йосао (чесшо сумњив, незако
ниш и сл.). б. сйоразум, йо/'оgба (обично нечасна, йрошвзакони
ша и сл.). 

дилатација ж лат. ширење, расшезање: � материце. 

дилатационй, -а, -о који се OgHOCU на gилаШацију. 
дилеја ж шатр. буgала. 
дилема ж грч. сшање, сишуација у којој се шреба оgлучиши, 

ойреgелиши за jegHY og gве или више мо/'уnносши; неgоумица, 
gвоумљење: бити (наћи се) у дилеми, довести некога у дилему. 

дилер м енгл. а. самосшални шйекуланш на берзама ен'iле
ско/' шийа; шр/,овачки aocpegHUK. б. онај који се бави незакони.
шом куйовином и apogajoM gевиза, неке gефицишарне или за 
увоз забрањене робе, gpo/,e и сл. 

дилерисати, -ишём несвр. бавиiilи се незаконишом куйови
ном и apogajoM gpo/'a, gевиза или неке gефицишарне робе, биши 
gилер. 

дилетант м лат. а. онај који се бави неком науком, умешно
шnу и сл. из лично/' заgовОЈЬсшва а без сшручне сйреме, амашер, 
несшручњак; онај који pagu нешшо несшручно и Йовршно. б. не
йрофесионални 'iлумац, амаШер. 

дилетантизам, -зма м бавЈЬење неком gелашношnу (науком, 
умешношnу и сл.) pagu заgовОЈЬсшва и без йошребне сшручне 
сйреме, амашеризам, несшручносш, йовршносш у pagy; йосао 
урађен без йошребне сШручносШи. 

дилетанткиња (дилетантица) ж женска особа gилеШанШ. 
дилетантскй, -а, -о који се OgHOCU на gилешанше; несшру

чан, йовршан: � друштво; � корак, � дело. 

дилетантски прил. на gилешаншски начин, несшручно, йо
вршно: поступити �, писати �. 

дилетантство с в. gилеШанШизам. 
дилижанса ж фр. велика зашворена кола са коњском зайре-

/'ом која су служила за йревоз йушника, йошше и робе. 
дилижанскй, -а, -о који се OgHOCU на gилижансу: � пошта. 

дилйк м звук, свирка gийала, /'ajgu и сл., gиликање. 
диликати, -ам и диличём несвр. йроuзвоgиши нарочише ви-

соке шонове, gилик (о свирачу на gийлама, /'ajgaмa, ogH. о gu
йлама, /'ajgaмa). 

диловати, -лујём несвр. жарг. в. gилерисаШи. 
дилувијалан, -лна, -о који се OgHOCU на gилувијум: � доба, 

дилувијалне животиње. 

дилувйјскй, -а, -о који се OgHOCU на gилувиј, gилувијалан. 

дилувијум (дилувуј, -ија) м лат. геол. леgено gоба у кварша
ру, ЙЛеисШоцен. 

дилувијумскй, -а, -о који се OgHocu на gилувијум. 
диљем предл. (с ген.) 1. широм, gуж: � града, � домовине. 2. 

шоком, у шоку: � читаве године. 

диљка ж врсша сшаринске gy/,e Йушке. 
дим м (ми. -ови) 1. /'асовиши йроuзвоg који насшаје йри са/'о

ревању нече/'а, а саgржи у1Јьен-guоксug, воgену йару, азош и вр
ло сишне чесшице чађи и йейела који се gижу у вазgух у виgу 
сивкасших облака: густ �, сушити месо на диму. 2. а. /'усши 
облак йаре, ма'iле, йрашине, сне/'а и сл. који aogU/'He вешар: � 
(од) прашине, � (од) снега. б. исйарење, мирис: � (од) печења. 3. 
фиг. нешшо йривиgно, ваРЈЬиво, несШварно. 4. ист. о/,њишше, ку
па (као йореска јеgиница). • пичкин (пиздин) - вулг. оно шшо је 
безвреgно, бесйреgмешно, бесмислено, нишШа. одбијати (извла
чити, повлачити и сл.) димове избациваши gим йри йушењу, йу
шиши, ЙуnкаШи. отићи у - несшаши, из/'убиши се, ЙроЙасШи. дај 
ми један - gaj ми ga йовучем jegaH gим йри йушењу. увлачити -
увлачиши у себе gим йри Йушењу. нема дима без ватре нема усйе
ха без йрешхоgно/' Шруgа. ко се дима не надими, тај се ватре (огња) 
не нагреје ga би у нечему усйео и уживао, човек мора йрешхоgно 
ga се йомучи, ga aogHece Шешкоnе. 

димарина ж ист. в. gимница. 
димаст, -а, -о који је као gим, сличан gUMY: � боја. 

димензија ж лат. 1. jegaH og шрију йраваца йросширања не-
ко/' iilела, йросшорна величина н,ече/'а (gужина, ширина и висина). 
2. ми. а. размере, величина (у физичком смислу): соба огромних 
димензија, град великих димензија. б. ойсе/', размере неке йоја
ве, сшейен, иншензишеiil развиШlса нече/'а: � устанка, попримити 
фантастичне димензије. 3. фиг. начин иСЙОЈЬавања ogHoca, сшања 
у коме се нешшо налази; йравацразвоја: добити нову димензи
ју (о некој појави), унети нову димензију (у нешто). • четврта -
1) фил. време, временска комйоненша, йросширање у времену 
(йрема шри йросшорне gимензије). 2) фиг. иреалносш, айсшрак
ција, иреални свеШ. добити, стећи и сл. нову димензију обо/'ашиши 
се неким новим својсшвом, квалиШеШом. 

-димензионалан, -лна, -о gpy/,u geo йриgевских сложеница 
са бројем у йрвом gелу сложени це који значи ga нешшо има оно
лико gимен,зија колико йоказује йрви geo сложенице: дводимен
зионалаН, тродимензионалан. 

димензионалност, -ости ж gимен,зије, йройорције (нече/'а): � 
планина. 
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димензионирати, -онйрам (Димензионисати, -ишем) евр. и 
:в:еевр. прел. а. оgреgиши, оgређ иваши gимензије нечеiа, оgреgиши, 
оgређиваши величину нечеiа с обзиро.м на gимензије; (из)iраgи
ши у ушврђеним gимензија.ма: правилно � фудбалско играли
ште. б. фиг. gа(ва)ши смер, иншензишеш и СЛ. развоју нечеiа: � 
драмску садржину. 

димије, дйм:йја ж ми. тур. 1. geo женске .муслиманске ношње, 
шалваре са широким ноiавица.ма сшеiнушим и набраним око 
чланака. 2. geo .мушке HapogHe ношње, сукнене или чохане иан
шалоне са широким ноiавица.ма суженим ucaog колена. 

димијице ж МН. ge.м. и хии. og gимије. 
димилица ж IГIел. наирава у којој се сшвара gим за смирива

ње роја ичела. 
димискија ж ист. врсша сшаринске криве сабље какве су се 

HeKag ковале у ipagy Да.маску. 
димити, -Им неевр. непрел. и прел. [гл. им. димљење с] 1. изба

циваши, исиушшаши gим (о gимњаку, OgH . .машини која ироиз
воgи gим). 2. (нешто) излаiаши gејсшву gима; сушиши на gиму: 
� стакло, � месо. 3. (нешто или без директног објекта) избаци
ши gим ири иушењу, иушиши: � (на) лулу, � цигарету. 4. (и безл.) 
в. gимиши се (а, в). 5. фиг. разг. бежаши, gаваши се у бексшво: � 
уз улицу . •  � се а. (понекад безл.) исиушшаши gим, иушиши се 
(о оно.ме шшо саiорева неиошиуно или шшо је захваnено шаквим 
саiоревање.м, нир. о ла.мии, свеnи, зiаришшу, сену иШg.). б. в. gu
.миШи (1). в. исиушшаши из себе исиарење или нешшо слично 
шшо личи на gим, ирашину и СЛ. (нир. о .морској иучини, бари, 
ђубришшу); gизаши се у облику gUMa, иаре (нир. о ирашини 
иШg.). г. врсши се, ковиiilлаши се (о .мислu.ма, ocenaњu.мa). 

димић, -а и димић, -ића м geM. og gu.м. 
димљив, -а, -о 1. а. који се у веnој .мери gu.мu, иуши: � лам

па. б. иун gu.мa, заgu.мљен: � просторија. в. који се осеnа на gu.м, 
gu.мљeH: � месо, димљиве шљиве. 2. који је као gим, сличан gu
.му: � магла. 

димљиво ПРИЛ. са MHoio gu.мa, исиушшајуnи gосша gu.мa: � се 
пушити, � горети. 

димљивбст, -ости ж особина oHoia шшо је gu.мљиво. 
димни, -а, -о који се OgHocu на gu.м, који је og gu.мa, у ко.ме 

u.мa gu.мa, иун gu.мa; који исиушша gu.м и СЛ.: � облак, � језик, 
� завеса, � собица, � цев, � оџав:. 

димница (Димнина) ж ист. среgњовековни иорез на goxogaK 
који је илаnала свака купа, свако gо.маnинсшво с gu.мfbaKoM. 

димничар м (инетр. -ом и -ем) онај који чисши gu.мfbaKe, оџа
чар. 

димничарски, -а, -о који се OgHOCU на gu.мничаре: � занат, � 
мајстор. 

димнути, -нем евр. иовуnи gим, исиусшиши gим ири иушењу. 
димњак м оgвоg у виgу вершикално озиgанoL сшуба са шу

UљиHO.м у cpegUHU или у виgу .меШалне цеви изнаg оiњишша или 
ложишша, кроз коју излази gu.м: фабричв:и �, � локомотиве, � 
на крову. 

димњача и димњача ж 1. IГIел. aocyga у којој се сшвара gu.м 
за кађење, о.ма.мљивање ичела. 2. техн. ко.мора aapHoi кола у ко
ју gосиева gим ире Heio шшо се исиусши кроз gu.мfbaK. 3. бот. pog 
јеgНОiоgишњих коровских заљасших биљака Fumaria из ф . .ма
кова (Papaveraceae). 

димњачар м в. gu.мничар. 
димњ�чарски, -а, -о који се OgHOCU на gu.мњачаре, gUМHU-

чарски. 
димњачић м ge.м. og gu.мfba1V. 
димњачки, -а, -о који се OgHOCU на gu.мfbaK: � цев. 

димоводни, -а, -о који оgвоgи gu.м: � цев. 

диморфан, -фна, -о ГРЧ. који се јавља у gва различиша обли
ка: 1. биол. KOg Kojeia се разликују gва шииајеgинки (о врсШи). 2. 
мин. који крисшалише у gва сисШе.ма: � минерал. 

диморфизам, -зма м ГРЧ. 1. биол. иојава Kaga се jegUHKe jegHe 
врсшејављају у gваразличиша облика: полни �, сезонски �. 2. 
МИН. сиособносш крисшализације у gва сисШе.ма. 

диморфнбст, -ости ж в. gu.морфиза.м. 
димчина ж ayi.м. и иеј. og gu.м. 
димчић м geM. и хии. og gUM. 
димџија м (мн. ж) разг. сшрасшвени иушач, gуванџија. 
дин1, дина м тур. (обично у говору муслимана) .муслu.манска 

вера, исла.м; вера уоишШе. 

дин2 м ГРЧ. физ. јеgиница за .мерење силе, сила која шелу .ма
се og 1 g gaje убрзање og 1 ст у ceKYHgu. 

дина ж нем. геогр. брежуљак или iребен og иокрешноi, живоi 
иеска у иусшињи или на .морској обали, који насшаје наноше
ње.м вешра или .морских шаласа: пешчана �. 

динамизам, -зма м 1. фил. схвашање, шеорија ире.ма којој су 
сила и крешање у основи свеiа иосШојеnеi. 2. gUHa.мUKa, gUHa
.мичносШ: музички �, унутрашњи �. 

динамизирати, -изйрам евр. и неевр. прел. (у )чиниши gUHa
.мичнu.м; gовесши, gовоgиши у живо, gина.мичко креШање. 

динамика ж ГРЧ. 1. бу јан развој, живосш у развоју неке иоја
ве, живо крешање, .мењање, боiашсшво акције; gина.мичносШ; 
иро.менљивосШ: � живота, � развоја, � драмске радње, � изра
жавања. 2. физ. ipaHa .механике која изучава законе крешања 
шела и сила које ia uзазивају. 3. муз. geo .музичке шеорије који uз
учава сшуињевање јачине шонова и њихове .међусобне ogHoce. 

динамит м грч. врсша снажноi ексилозива који је сасшављен 
og нишро/,лицерола и инфузоријске земље или салишре, gрвене 
ииљевине, yiJЬeHa и gp. gоgашака: разбијати динамитом, лови
ти рибу динамитом. 

динамитаm, -аша м pagHUK који руку је gина.миШо.м, .минер; 
онај који врши gиверзије gина.миШо.м. 

динамитни и динамитски, -а, -о који се OgHOCU на gUHa
.миШ, који је og gина.миШа . 

динамичан, -чна, -о а. иун акције и иро.мена, врло жив, бу
јан, буран: � развој, � игра. б. који u.мa у себи јаку иокрешачку 
cHaiy: � средина, � друштво, � море, � фактор. 

динамичар м ирисшалица шеорије gина.миз.ма. 
динамички, -а, -о а. који се OgHoCU на gUHa.мUKY: � закон. б. 

в. gина.мичан. 
динамично (Динамички) ПРИЛ. на gина.мичан начин, живо, 

снажно, бујно, бурно: � се развијати, � се мењати, � тећи. 

динамичнбст, -ости ж особина oHoia шшо је gина.мично; жи
восш, акшивносш, иро.менљивосШ; иокреii1љивосш: � развоја, � 
промена, � игре, � драме; � трупа. 

динамо м (ми. с) ГРЧ. ел. iенерашор исшосмерне (jegHocмepHe) 
елекшричне сшрује који pagu на иринцииу елекШро.маiнеШне ин
gукције; елекшрични iенерашор уоишШе. 

динамо- ирви geo сложени ца и иолусложеница које значе 
нешшо у вези са сило.м: динамо-машина, ДИнамо-строј , динамо
метар, динамо-мотор итд. 

. дИнамо-маmИна ж ел. в. gUHa.мO. 
динамометар и динамометар, -тра 1\1: ГРЧ. наирава, сирава 

за .мерење силе. 

динам�-мотбр, -ора м И динамо-турбина ж ел. елекшрич
ни аiреiаш, iенерашор са UOiOHCKu.м .моШоро.м. 

динар м ар. основна сриска новчана јеgиница и новчана jegu
ница неких араиских зе.маља (Ирака, Кувајша, A.nжира и gp.) . 
2. фиг. новац уоишше, иаре: трка за динаром, гледати све кроз 
�, остати без динара. • без паре и динара бесилаШно. од динара 

. 'направити пет биши врло усиешан, иро.муnуран. 
динарац, -рца м а. човек gUHapcKe расе, gUHapcKoi ешничкоi 

или аншроиолошкоi Шииа. б. сшановник с иоgручја иланине Ди
наре, OgH. gUHapcKoi иланинскоi сисШе.ма. в. фиг. уоишше iop
шшачки шии човека, iоршШак. 

динарачки ПРИЛ. како је својсшвено gинарци.ма: � одлучан, 
� HeyмopaH. 

динарид, -Ида м антроп. у .мн.: варијешеш беле расе, иосебно 
раширен у јуiоисшочној Евроии и на Балканско.м иолуосшрву, 
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чије су оgли1ее Ша.м,на йуш, брахи1еефалносш и среgњи или ви
СО1е расш (у jg.: apuaagHU1e шоf,арасноf, ШиЙа). 

динарић м в. gинарчиh. 

динарка ж жена gUHapC1ee расе, gUHapC1eof, ешниЧ1еОf, и ан
ШРОЙОЛОШ1еОf, ШиЙа. 

-динарка gpyf,u geo сложеница 1еоји значи gUHapC1eY вреg
носш новца означену Йpвu.м gело.м сложенице: дводинарка, пе
тодинарка, стодинарка. 

динарой:д, -Ида м чове1е gUHapC1eof, аНШРОЙОЛОШ1еОf, шийа или 
са извеснu.м особина.м,а шоf,а ШиЙа. 

динарски, -а, -о 1еоји се OgHocu на gUHap, изражен у gUHapu
.ма: � вредност. 

динарски, -а, -о 1еоји се OgHOCU на йланину Динару, йоgруч
је йланиНС1еОf, сисШе.ма ше йланине и на сшановнишшво шоf,а 
йоgручја: � предео, � раса, � тип, � речитост. 

динарчић м geм. og gUHap (йоне1еаg у еуф. или Йрезр. значе
њу); сишан новчиh уоЙшШе. 

династ(а), -е м (ми. -сти) грч. ист. а. влаgар с наслеgнu.м йра
во.м, .монарх, суверен, 1еРаљ, цар. б. феуgалац у вазално.м OgHOCY 
Йре.ма 1еРаљу. 

династија ж грч. 1. влаgаРС1еа йороgица, лоза; низ, реgослеg 
влаgара из исше йороgице, лозе: хабзбурmка �, � Немањића, � 
Обреновића, � Карађорђевића. 2. подр. йороgица Йовлашhених. 

династијски, -а, -о 1еоји се OgHOCU на gинасшију, gинасшич-
1еи: династијске борбе. 

династичан, -чна, -о 1. (одр.) в. gинасШиЧ1еи. 2. ogaH, лоја
лан gинасШији. 

династичар м йрисшалица, йривржени1е не1ее gинасшије; 
.монархисШа. 

династичарство и династичарство с оgаносш, йриврже
носш gинаСШији. 

династички, -а, -О 1еоји се OgHOCU на gинасшију: � човек, ди
настички интереси, династичке борбе. 

династичнбст, -ости ж оgаносш, йриврженосш не1еој gUHa
сшији: � скупmтине. 

дингач м агр. врсша црноf, f,рожђа с йолуосшрва ПеЈЬешца; 
вино og шоf,а f,рожђа (названо йО селу Динf,аче). 

динго м (ми. дингоси) зоол. аусшралијС1еи gивЈЬи йас црвен-
1еасШос.међе боје Canis dingo, 1еоји живи у чоЙорu.ма. 

диносаур(ус) м грч. пал. у .мн.: peg изу.мрлих f,оле.мих 1еойне
них i.мизаваца из .мезозои1еа Dinosauria (у jg.: ша1еав f,.мизавац). 

динстати, -ам (Дйнстовати, -тујем) иесвр. ием. прел. сйравЈЬа
ши јело 1еувајући f,a исшиха са .мало воgе и .масноће у ЙО1елойЈЬе
но.м cygy, ЙирјаниШи. 

диња ж бот. И агр. јеgноf,оgишња врежасша зеЈЬасша биЈЬ1еа 
Cucumis melo из ф. бунgева (Cucurbitaceae), 1еоја рађа сочне 
слаШ1ее аро.маШичне йлоgове; йлоg ше БUJb1ее. • шта зна свиња 
шта је диња 1еаже се оно.ме (или за oHof,a) 1еоји не зна ga цени вреg
но јело, не1еи сйецијалишеш или уойшше нешшо вреgно, лейо, 
1евалиШеШно. 

дињар м оgf,ајивач и йроgавац gиња. 

дињаст, -а, -о 1еоји је нали1е на gињу: � глава, � капа. 

дињин, -а, -о 1еоји се OgHOCU на gињу, 1еоји је og gиње: � семе, 
� кора. 

дињица ж geм. og gиња. 

дињиште с зе.мљишШе на 1ео.ме се f,aje или су се f,ајиле gиње. 

дио в. geo, диоб- в. gеоб-. 

диогёнски, -а, -о 1еоји је 1еао у Диоf,ена (f,РЧ1еОf, филозофа 1еО
ји је живео у бурешу), 1еоји не apugaje значај .маШеријалнu.м go
брu.ма. 

диогёнски ПРИЛ. 1еао Диоf,ен, вео.ма С1еРО.мно: живети �. 

диода ж ГРЧ. ел. еле1еШРОНС1еа цев са gве еле1ешроgе (1еаШоgо.м 
и aHogoM), 1еоја gвос.мерну сшрују исйравЈЬа у jegHoc.мepHY. 

диоксид м ГРЧ. хем. у .мН.: aHopf,aHC1ea јеgињења jegHof, аШо.ма 
He1<:of, елеменша са gва аШо.ма 1еисеони1еа, gвОСШРУ1еи 01eCugu (у 
jg.: ша1ево јеgињење): угљеников �, сумпор ни �. 

дион- в. geoh-. 

дионизије ж ми. ГРЧ. ист. свечаносши у славу f,РЧ1еоf,а боf,а Ди
онизија, баханалије. 

дионизијевски, дионизијевски и дионизијски, -а, -о 1еоји 
се OgHOCU на 1еУЛШ f,РЧ1еОf, боf,а Дион из ија, йун живошне раgосши; 
расйојасан, разузgан, раС1еалашан: � светковине, � пијанке. 

дионизијевски, дионизијевски и дионизијски ПРИЛ. на 
gионизијевС1еи, gионизијС1еи начин, са йуно живошне раgосши; 
расйојасано, разузgано, раС1еалашно: � се веселити . 

диоптер м ГРЧ. сйрава, уређај за визирање ygaљeHUx apegMe
ша 1еоји се сасшоји og 01еулара (йлочица с .мало.м руЙо.м) и обје1е
шива (ошвор са У1ершШенu.м ниШu.ма). 

диоптриј а ж ГРЧ. а. физ. и мед. јеgиница за .мерење јачине йре
ло.мне .моћи сочива (обично 1<:og наочара); јеgиница за .мерење 
сшейена Йоре.мећаја виgа (1ераШ1еовиgосши и gале1еовиgосши): 
велика �, мала �. б. фиг. начин виђења, Йос.маШрања, r.леgишШе. 

диорама ж ГРЧ. Йанора.м,С1еа сли1еа на йровиgној основи 1еоја 
uf,poM и рефле1ешовањем свеi1lлосши gочарава .мењање, ЙО1ереш 
(нЙр. залаза1е сунца), йрешеча 1еине.маШоf,рафа, а caga се 1еори
сши у ЙозоришШу. 

дипл. скраћ. gийло.мирани: � инжењер. 

диплар м а. свирач у gиЙле. б. онај 1еоји йрави gиЙЛе. 

дипларски, -а, -о 1еоји се ogHOCU на gиЙларе. 

диплати, -ам иесвр. в.  gиЙЛиШи. 

дипле, дипала (диплй) ж ми. ГРЧ. HapogHU gрвени .музиЧ1еи 
gуваЧ1еи инсШру.менШ са gве цеви, og 1еојих jegHa u.мa шесш, а 
gpyf,a gве руЙице. • дувати (свирати, диплити, ударати и сл.) 1) у 
нечије дипле йрисшајаши уз He1eof,a, биши aog нечијu.м ушица
јем; раgиши у нечију 1еорисШ. 2) у друге дипле .мењаШи своје .ми
ШЈЬење, gржање. то су друге � шо је нешшо gpyf,o, ШО је gpyf,a 
сШвар. 

диплити, -йм иесвр. иепрел. [гл. им. дипљење с] 1. свираши у 
gиЙЛе. 2. фиг. пеј. f,овориши 1еојешша, брбЈЬаши, блебеШаШи. • -
друкчије .мењаШи свој сшав, .миШЈЬење, f,овориши о нечему на gpy
f,u начин. 

диплени, -а, -о 1еоји се OgHOCU на gиЙЛе. 

диплице ж ми. geм. и хиЙ. og gиЙЛе. 

диплодок(ус) м ГРЧ. пал. врсша џиновС1еОf, gUHocaypa. 

диплома ж ГРЧ. а. свеgочансшво о Йоложено.м завршно.м ис-
йишу на виC01eu.м и gp. Ш1еола.м,а; gО1еу.менШ 1eoju.м се йризнаје 
оgређени сшручни сшейен, paHf, у сшруци: � из медицине, док
TopCKa �, добити (стећи) диплому. б. gО1еу.менШ 1eoju.м се йошвр
ђује ga је не1ео.ме gogeљeHo не1еО йризнање, оgли1еовање: похвална 
�. в. ист. свечани влаgаРС1еи У1еаз 1eoju.м се gogeљyjy не1еа йрава 
или йовласшице Йојеgинцu.ма, ЙовеЈЬа. 

дипломат(а), -е м (ми. -ти м И -те ж) 1. особа 1еоја се бави gu
ЙЛо.маШијо.м, gиЙЛо.маШС1еО.м службо.м. 2. фиг. gовиШЈЬив чове1е, 
вешш у ойхођењу с JbygUMa, чове1е 1еоји сйрешно и с.миШЈЬено 
сйровоgи своје на.м,ере. 

дипломатизирати, -изйрам иесвр. иепрел. бавиши се gийло
.маШијо.м, воgиши gиЙЛо.маШС1ее разf,оворе; вешшо, сЙреШнu.м ой
хођењем са gpyf,u.мa засшуйаши оgређене инШересе. 

дипломатија ж ГРЧ. 1. f,paHa йолиши1ее 1еоја се бави СЙОЈЬно
ЙолиШиЧ1еu.м Йословu.ма, ogHocu.мa из.међу gржава; вешшина во
ђења СЙОЈЬнойолишиЧ1еих йослова pagu обезбеђења иншереса сво
је земље. 2. вешшо, сйрешно насшојање ga се не1еО йриgобије за 
нешШо. 3. званични opf,aHU jegHe gржаве 1еоји се баве ogHocu.мa 
са gpyf,u.м земља.м,а, чиновници, службеници 1еоји се баве gийло
.маШС1еu.м Йословu.ма. 

дипломатика ж Йо.моћна исшоријС1еа наУ1еа 1еоја се бави йро
учавањем йовеЈЬа и gpyf,ux службених gО1еу.менаШа, исйрава с 
йравноf, и исшоријС1еОf, сШановишШа. 

дипломатисати, -иmем иесвр. иепрел. в. gиЙЛо.маШизираШи. 
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дипло,матичан, -чна, -о н:оји се ogHocu на gийло.маше, gu
Йло.маШсн:и. 

дипло,матичар м онај н:оји се бави gийло.машин:о.м; йознава
лац gиЙЛо.маШин:е. 

дипломаткиња ж женсн:а особа gиЙЛо.маШа. 

дипломатски, -а, -о (Дипломатичкй, -а, -о) н:оји се OgHocu на 
gийло.маше и gиЙЛо.маШију; својсшвен gийло.машима: - кор, -
службеник, - служба, - мисија; - одговор. 

дипломатски прил. а. на gийло.машсн:и начин, н:ао gиЙЛо.ма
ша, врло вешшо: говорити -, поступити -. б. gийло.машсн:им йу
Ше.м, йрен:о gиЙЛо.маШије: реmити несугласице -. 

дипломац, -мца м сшуgенш или ђан: н:оји је apeg gийло.мсн:им 
исЙиШо.м или ia је йре н:рашн:оi вре.мена Йоложио. 

дипломирани, -а, -о н:оји је gиЙЛо.мирао, н:оји је йоложио gu
ЙЛо.мсн:и исйиш: - правник, - економист. 

дипло,мирати, -омйрам свр. (несвр.) прел. (нешто или без ис
казаног објекта) йоложиши (йолаiаши) завршни, gийло.мсн:и ис
йиш: - право, - на медицинском факултету. 

дiшломски, -а, -о н:оји се OgHOCU на gийло.му и gиЙЛо.мирање: 
- испит, - рад. 

диптих м грч. 1. ум. слин:а из gBa gела н:оји се Moiy сн:лойиши; 
gвоgелна у.меШничн:а н:о.мЙозиција уоЙшШе. 2. ист. gBe gpBeHe, .ме
шалне и сл. йлочице на йрен:лайање, изнушра обложене восн:о.м, 
н:оје су у аншичн:о gоба служиле за Йисање. 3. уойшше gBa ugej
но йовезана gела, нЙр. gBe йесме, gBa рељефа и сл. 

дирати, дИрам несвр. прел. (непрел.) 1. а. gоgириваши, gошица
ши йрсшима или нен:им Йреg.меШо.м (HeKoia, нешшо); узимаши у 
рун:е (нешшо): - цвеће, - (у) жице, - чаше, - пса, - нож. б. gола
зиши у HeaocpegHU gogup с нечим, биши у HeaocpegHoM gogupy с 
нечим, gоШицаШи. - Гране су дирале прозоре. в. фиг. gошицаши 
се (у разiовору, излаiању) нен:оТ; йишања, нен:е Ше.ме: - у неко пи
тање, - у неку тему. г. узимаши нешшо og хране или йића, йри
хвашаши се хране или Йића. - Цео дан није дирала јела. д. узи
.маШи, оgносиши, йрисвајаши (нешшо): - туђе, - новац. ђ. (обич
но одрич.) иншервенисаши у нече.му (у нен:о.м шен:сшу, сасшаву), 
.мењаШи, ЙреЙрављаШи. - У томе рукопису не треба ништа ди
рати. 2. а . .мешаШи се у нешшо (у нечија йрава, иншересе и сл.); 
наносиши шшешу нече.му, н:рњиши, нарушаваши: - у интересе 
народа, - у нечија осећања, - у веру, - (у) светињу, - у мит, -
успомене. б. узне.мираваши; найаgаши, йроiањаши: - дете, - у 
рају. в. зagирн:иваши, заgеваши, йецн:аши: - девојке, - некога за 
студије. 3. фиг. осшављаши нен:и ушисан: (на HeKoia), gоимаши 
се (HeKoia); изазиваши нейријашан осећај (Kog HeKoia), вређаши 
(HeKoia). - То ме је дирало непријатно. б. изазиваши (Kog нен:о
ia) јан:а осећања, шронушосш, изазиваши саосећање, самилосш, 
iaHyhe, йошресаши, узбуђиваши: - нечију душу, - срце, - чи
таоца. - Дирала га је судбина несрећника .• "" се 1. уз. Йовр. og 
gираши (Ја, б, 2в). 2. узне.мираваШи, зagирн:иваши HeKoia, не 
осшављаши gpyie на .миру. - Не дирај се! Остави ме на миру. • 
- (некога) у срце (у душу, у живац) изазиваши Kog HeKoia врло ја
н:а осећања, ЙоШресаШи. 

дирек м тур. сшуб (обично gpBeHU) н:оји служи н:ао йоgуйирач, 
ослонац и сл.: везати за -. 

директ1 м спорт. уgарац у бон:су н:оји се извоgи йраво capega, 
исЙружено.м рун:о.м; слобоgан уgарац у ноiо.меШу. 

директ2 прил. лат. разг. в. gирен:шно: рећи некоме нешто -. 

директан, -тна, -о лат. 1. а. н:оји се врши, осшварује Heaocpeg
но, без aocpegHUKa, HeaocpegaH: - ударац, - контакт, - погодба, 
- изјава. б. н:оји се врши уйраво у шренушн:у Kag се нешшо зби
ва, goiaQa, израван: - телевизијски пренос (утакмице и др.). в. 
(о транспортној вези или превозном средству) н:ојим се .може 
сшиhи без .мењања йревозноi среgсшва, без сн:решања с нор.мал
нот; йравца: - веза, - линија, - воз, - пруга. г. (о сродству, одн. 
сродницима) н:оји је йрен:о н:рвних (а не жениgбених) веза, н:рв
ни; н:оји је йо .мушн:ој линији: - линија, директни сродници, -
потомак. 2. н:оји ogioBapa нече.м у йошйуносши, йрави; нейосре
gaH; јасан: "" потврда (нечега), - утицај, - израз (нечега), - смет
ња, - последица (нечега). 3. н:оји iOBOpu, насшуйа без увијања, 
ошворено, ошворен: бити врло -. 

директива ж лат. 1. а. уйушсшво, смерница за pag, инсшрун:
ција (обично вишеi opiaHa власши ниже.м opiaHY): издати ди
рективу, поступати према директиви. б. вој. војна зайовесш за 
извршење нен:оТ; заgашн:а, војноТ; gејсшва: издати директиву. 2. 
йравац gеловања, развоја: директиве музичког развоја, дирек
тиве америчке политике. 

директиван, -вна, -о н:оји је у вези с gирен:шиво.м, н:оји gaje 
gирен:шиву: - команда, - одлука. 

директно, прил. 1. а. на gирен:шан начин, HeaocpegHo: - упи
тати некога, - утицати на нешто. б. уйраво у шренушн:у Kag се 
нешшо збива, goiaQa: - преносити (утакмицу), - емитовати. в. 
без .мењања йревозноi среgсшва, без сн:решања са нор.малноi 
йравца: путовати -, саобраћати -. г. йо .мушн:ој наслеgној лини
ји: водити порекло - од некога, 2. у ЙоШЙуно.м, Йраво.м смислу, 
у йошйуној .мери, сасвим, начисшо, уйраво; изричишо, gословно. 
- То директно значи . . .  

директност, -ости ж особина OHoia шшо је gирен:шно, нейо
среgносш, изравносШ. 

директо,р м лат. особа н:оја уйравља, pYKoBogu нен:им apegy
зеhе.м или усШаново.м, уйравишељ: - банке, - гимназије, гене
рални -, финансијски -. 

директоријум (Директорйј, -ија) м 1. врховно уйравно шело, 
уйравни opiaH нен:оТ; йреgузеhа или усшанове, gирен:шорсн:и н:оле
iujYM. 2. ист. шело извршне власши сасшављено og йеш чланова, 
н:оје је уйрављало Францусн:о.м og 1 795. go 1 799. iogUHe; aepuog 
lbeiOBe влаgавине. 3. инфо н:ашалоi gашошен:а, фајлова на рачу
нарсн:о.м gUCKY, обично у Bugy сшабла н:оје се ipaHa. 

директорица и директорка ж 1. жена gирен:шор, уйрави
Шељица. 2. gирен:шорова жена. 

директо,ро,вати, -рујём несвр. уйрављаши, рун:овоgиши не
чим н:ао gирен:Шор. 

директо,рски, -а, -о н:оји се OgHoCU на gирен:Шоре. 

директо,рски прил. на начин gирен:шора, н:ао gирен:шор: -
поступати . 

директорство, с gужносш, служба gирен:шора; йоложај, зва
ње gирен:Шора . 

директорчић м ge.м. и ир. og gирен:Шор. 

директриса ж фр. а. мат. в. Boguљa (4а). б. геол. линија н:оја 
йон:азује 'iлавни йравац йружања бора на йовршини, ос боре. 

дирекција ж лат. уйрава, рун:овоgсшво нен:оТ; йреgузеhа или 
усшанове са gирен:шоро.м на челу; зiраgа или йросшорија у н:ојој 
се налази ша уйрава: - пошта, - речне пловидбе, главна -. 

дирекцијски, -а, -о н:оји се OgHOCU на gирен:цију. 

диречић м geM. og gupeK. 

диригент м лат. 1. у.меШнин: .музичар н:оји уйравља инсшру
.меnШалним или вон:алним ансамбло.м. 2. фиг. онај н:оји зайовеgа, 
наређује, уйрављач, усмеривач (нйр. неке йолишичн:е ан:ције). 

диригентски, -а, -о н:оји се OgHoCU на gириiенше: - палица. 

'дириго,ван (Диршйран), -а, -о н:ојим се gupuiyje, н:оји се из
Bogu йо йлану и налоiу нен:е више, ценшралне власши: - пројек
тил, - привреда, - штампа. 

дириговати, -гујём (диригИрати, -:Игйрам) несвр. лат. 1. уйра
вљаши извођење.м .музичн:оi gела ogpeQeHUM йон:решима рун:у, 
gajyhu шан:ш извођачима: - оркестром. 2. фиг. уойшше уйравља
ши, влаgаши: - нечијим радом. 

дирижабл м (ген. ми. -бала) фр. вазgушна лађа, аеросшаш ис
йуњен BOgOHUKOM или хелију.мо.м и снабgевен .моШоро.м за уйра

, 'вЉање. 
диринчити, -йм несвр. непрел. [гл. им. дирйнчёње с] раgиши 

шежан:, найоран йосао, риншаши, изgираШи. 

дирка ж (дат. дирци; ген. мн. диркй) 1. йон:решна йлочица, 
gy"i.мe и сл. на н:лавијашури, шасшашури нен:их .музичн:их ин
сШру.менаШа (хар.монин:е, н:лавира иШg.), ШиЙн:а. 2. мат. йрава 
н:оја gogupyje н:риву линију у jegHoj шачн:и, ШанiенШа. 

диркало, с (м) (мн. с) особа н:оја воли ga gupa, заgирн:ује нен:о
ia, заgирн:ивало. 
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диркати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: gираши (се). 

дирљив, -а, -о који изазива шронушосш, саосеnање, "iaHY
ill.тьив; који изазива јака осеnања, узбуgЈЬив: � сусрет. 

дирљиво прил. на gирЈЬив начин, "iануill.тьиво; узбуgЈЬиво, йо
шресно: � описати. 

дирљивост, -ости ж особина oHo"ia шшо је gирЈЬиво, "iaHY
шосill, шронушосш: � сусрета. 

дирнути (се), дирнём (се) и дирнути (се), -нём се свр. йре
ма gираши (се). • - у живац (у срце, у душу) изазваши (KOg неко
"ia) врло јако (обично болно) осеnање, шронуши, ЙоШресШи. 

дирнуто и дирнуто прил. узбуђено, шронушо, "iануШо. 

дис с непром. муз. шон "ge" йовишен за йоловину Шона. 

дис-1 грч. йрефикс у сложеницама који значи не"iацију основ
не речи: дисхармонија, диспропорција. 

дис_2 лат. йрефикс у сложеницама који значи разgвајање, 
pacaagafbe и сл., раз-: дисимилација, дисперзија. 

дисај м 1. jegaH ygucaj и изgисај вазgуха йри gucaНJY; yguca
ње и изgисање вазgуха, gucafbe: неколико дисаја, удисати дубо
ким дисајем, чути нечији �, губити �. 2. фиг. шихи шум (шумо
ви) у apupogu (йиркање, nарлијање вешра, свеж gax): � мора, � 
ноћи, � реке. 

дисајнй, -а, -о који се OgHOCU на gucaj, на gucaНJe, који служи 
за gucafbe: дисајни органи, дисајни процес. 

дисакорд м лат. муз. несклаgан, gисхармоничан aKopg, не-
склаgно звучање више звукова. 

дисакордан, -дна, -о gисхармоничан, несклаgан (о звуцима). 

дисалица ж маска за йоgвоgно gucaНJe. 

дисање с "iл. им. og gисаШи. • вештачко - изазивање gucafba 
нарочишим йокрешима (йришискивањем "ipygHO"i коша, yguca
њем вазgуха gирекшно у усша иШg.) Kagaje apupOgHO gucafbe йре
сШало. 

дисати, диmём несвр. непрел. 1. увлачиши чисш вазgух (кисе
оник) у ор"iанизам и избациваши нечисш (y'i.Jbeh-guоксug) кроз 
усша, нос или на gpy"iu начин (о живuм биnима): � дубоко, � 
убрзано, � испрекидано. 2. живеши, йосшојаши; йоказиваши 
знаке живоШа. 3. фиг. а. биши исйуњен, йрожеill, наgахнуш (не
чим), оgисаши (нечим): � слободарским духом, � свежином мла
дости. б. мислиши, осеnаши: � друкчије, � за општу потребу. • 
- на шкрге gисаши оШежано. знати како неко дише gобро йозна
ваши HeKo"ia. 

дисертација ж лат. научна расйрава, сшуgија која се йоgно
си универзишешу или некој gpy"ioj научној усшанови pagu сшица� 
ња звања gокшора или HeKo"i gp. научно"i сшейена, gокшорска ше
за: одбранити дисертацију. 

дисидент м лат. онај који се изgвојио или исшуйио из неке 
йолишичке, верске, иgеолошке и сл. ор"iанизације, сшранке и сл. 
збо"i несла"iања с миШЈЬењем, сшавом веnине. 

дисиденткиња ж жена gисиgенш. 

дисидентскй, -а, -о који се OgHOCU на gисиgенше. 

дисидентски прил. на gисиgеншски начин, као gисиgеНШи. 

дисидентство с gисиgеншски сшав, gисиgеншско gржање. 

дисимилација ж лат. (супр. асимилација). 1. биол. йроцес раз-
ла"iања op"iaHcKUx jegUНJeНJa у ор"iанизму йри којем се ослобађа 
eHep"iuja йошребна за функционисање op"iaHa. 2. лингв. разјеgна
чавање, йромена jegHo"ia og gвају jegHaKUx или CpOgHUX "iласова 
који се налазе jegaH близу gpy"io"ia (нйр. љ - њ у некњ. оделење 
ум. одељење): � самогласника. 

дисимилационй (ДИсимишiцйјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
gисимилацију: � процес. 

дисимиловати (се), -лујём (се) (дисимиmiрати (се), -илй� 
рам (се» свр. и несвр. разјеgначи(ва)ши се, йрешвориши се, йре
швараши се у нешшо gpy"io (нЙр. о "iласовима). 

дисјунктйван, -вна, -о лат. 1. ЛОГ. који йовезује gве међусоб
но ойречне и иСКЈЬучујуnе алшернашиве, йосшавке; суйрошан, 

ойречан: � суд, � закључак, дисјунктивни појмови. 2. ЛИНГВ. ко
ји саgржи gве мО"iуnносши које иСКЈЬучују jegHa gpy"iy, расшавни; 
који указује на шакав OgHOC: � реченица; дисјунктивни везник 

дисјункција ж лат. 1. расшавЈЬање, разgвајање, иСКЈЬучење; 
суйрошносill, ЙроШивносШ. 2. ЛОГ. йовезивање gвеју међусобно ис
КЈЬучујуnих, суйрошних изјава, йосшавки са "или", "или". 

ди ск м (мн. -ови) ГРЧ. 1. а. спорт. сйоршски реквизиш шањира
сшо"i облика (og мешала и gрвеша) за бацање у gaJЬUHY: бацати 
�. б. йЈЬоснаша окру"iла йлоча уойшше (нЙр. "iрамофонска йлоча, 
обојена окру"iла йлоча за gавање си"iнала на железничкuм сша
ницама, мешални окру"iли кошур на који се сшавЈЬа хлеб pagu 
йосвеnења ишg.). в. окру"iла йлоча с ма"iнешскuм слојем за йо
храњивање, усклаgишшење йоgашака; уп. ДИскета. г. окру"iла йо
вршина, колуш (сунца, месеца и сл.); уойшше оно шшо својим об
ликом aogcena на gUCK (Ја): � сунца, � месеца, пламени �. 2. 
анат. окру"iла йлочица og хрскавице и везивНО"i шкива између gва 
ЙРШЈЬена и gp., discus intervertebralis. • компакт(ни) диск (CD) 
ма"iнешни Meguj у виgу мање "iрамофонске йлоче за смешшај ра
чунарских apo"ipaмa, gокуменаша, музике и gp. 

дискант м лат. муз. 1. највиши вокални "iлас (обично gечји) 
који је на "ioPНJoj "iраници ре"iисшра шенора, OgH. сойрана; најви
ши инсшруменшални ре"iисШар. 2. jegaH og најјеgносшавнијих и 
најранијих среgњовековних више"iласних облика. 

дискаћ, -аћа м жарг. gиско-клуб. 

дисквалификаторскй, -а, -о йошцењивачки, омаловажа
вајуnи: � став. 

дисквалификација ж лат. 1. спорт. иСКЈЬучење из шакмиче
ња йојеgинаца или екийе збо"i йрекршаја сйоршских Йравила. 2. 
йро"iлашење йојеgинца или усшанове неgосшојнuм и несйособ
HUМ за нешШо. 

дисквалификовати и дисквалификовати, -кујём (дис:ква
лифидИрати, -идйрам) свр. и несвр. лат. 1. спорт. казниши, ка
жњаваши забраном gaJЬe"i насшуйања у шакмичењима (збо"i 
йрекршаја сйоршских Йравила). 2. (у)чиниши несйособнuм (за 
нешшо), неgосшојнuм (нече"iа), йро"iласuшu, йро"iлашаваши не
сйособним (за нешшо), неgосшојнuм (нече"iа), обезвреgиши, обез
вређиваШи. 8 - се (у)чuниши се несйособним (за обавЈЬање неких 
йослова); (иЗ)"iубиши йоверење у себе. 

дискета ж енгл. мања равна йлоча с ма"iнешским слојем ко
ја се корисшu за усклаgишшавање мањих количина информаци
ја које кориСШu комЙјуШер. 

диско м жарг. 1. (обично у изр. диско музика) врсша рок му
зике са жuвим, јаким pиillмOM. 2. (обично у изр. диско клуб) ме
сшо, клуб у коме се окуйЈЬа омлаgина ga се забавЈЬа слушајуnи 
музuку и йлешуnи; guскоШека. 

диско бол м грч. бацач gucKa (који је био чесш мошив у ан
шичкuм ликовнuм умеШносШuма). 

дискограф м онај који се бави gиСКО"iрафијом. 

дискографија ж ГРЧ. gелашносш cHuмaњa и uзgавања "ipa
мофонских йлоча и касеШа. 

дискографскй, -а, -о који се OgHOCU на cHuмaњe "iрамофон
ских йлоча и касеша: � кућа, � компанија. 

дисконт м итал. 1. банк. камаше оgрачунаше-og gaHa куйови
не менице go gaHa gocaena (које се оgбијају og меничне суме KOg 
менице искуйЈЬене йре рока), есконШ. 2. йойусш на уобичајену 
цену нече"iа. 3. разг. йроgавница, pagfba у којој се apogaje роба са 
gисконшом (2): � пића. 

дисконтинуитет, -ета м исйрекugаносш, неЙовезаносШ. 

дисконтнй, -а, -о који се OgHOCU на gисконш: � стопа, � про
даја. 

дисконтовати, -тујём (Дисконтирати, -онтйрам) свр. и несвр. 
uсйлашиши, исйлаnиваши или ошкуйuши, ОШКУЙЈЬиваши ме
ницу, чек и сл. йре рока gocaena, уз оgбишак gисконШа. 

дископатија ж ГРЧ. мед. оБОЈЬење изазвано йриКЈЬешшењем 
нерва између кичмених ЙРШЈЬенова. 

дискордантан, -тна, -о 1. нейравилно, несклаgно расйоре
ђен, йомерен: дискордантни слојеви. 2. несклаgан, неса"iласан, 
gисонаншан: дискордантни тонови. 



ДИСКОРДАНТНО - ДИСПАРАТНО 271 

дискордантно прил. 1. нейравилно расйоређено, йомерено: 
� лежати (о слојевима). 2. несклаgно, неса'iласно, gucoHaHiйHo: � 
звучати. 

дискордантност, -ости ж особина oHoia шiйо је gucKopgaHiй
но, нейравилан pacaopeg, йомереносiй; несклаg, неслаiање. 

дискорданција ж лат. 1. геол. неслаiање између gва слоја, йо
peмeћeHociй слојева. 2. несклаg, неса'iласносiй: � тонова. 

диско с м грч. в. gUCK. 
дискотека ж грч. 1. збирка iрамофонских йлоча, ayguo касе

iйa и KOMйaKiй gискова. 2. Meciйo, локал ige се окуйљају млаgи 
ga се забаве уз музику са iрамофонских йлоча, Kaceiйa и ком
йaKiй gискова. 

дискредитација ж iубиiйак йоверења, gискреgиiйовање. 
дискредитовати, -тујём (дискредитИ:рати, -итйрам) евр. и 

неевр. (у)чиниiйи, yiйицaiйи ga неко изiуби йоверење и у'iлеg, (с)ру
шиiйи, ocйopиiйи, ocйopaвaiйи ayiйopиiйeiй некоме, унизиiйи, 
унижаваiйи, озлоiласиiйи, озлоiлашаваiйи. _ � се изiубиiйи йо
верење, уiлеg збоi својих ЙociйyЙaKa. 

дискрепантан, -тна, -о несклagан, различиiй, Йроiйивречан. 
дискрепантно ПРИЛ. несклаgно, различиiйо, Йроiйивречно. 
дискрепантност, -ости ж особина oHoia шшо је gискрейанш-

но, gискрейанција, несклаgносш, различишосш, Йроiйивречносiй. 
дискрепанција ж лат. фил. несклаg, несуiласје, разилажење 

у миШЈЬењу, Йроiйивуречносiй. 
дискретан, -тна, -о лат. 1. а. који уме ga чува iйajHY, йовер

ЈЬив: � човек. б. који се чува у iйajHociйи, који се врши iйajHo, 
скривено: � служба. 2. а. узgРЖЈЬив у йociйyйцuмa и iовору, йун 
обзира, обазрив, cмoiйpeH, йаЖЈЬив, увиђаван: � човек б. ogMe
рен, HeHaмeiйJЬив: � примедба. в. који се не исiйиче, јеgва ви
gЈЬив, неуйаgЈЬив, HeHaмeiйJЬив: � светлост, � шминка, � осмех, 
� реклама, � пропаганда. 3. а. који се може изgвојиiйи из цели
не, изgвојив, оgвојив: дискретне честице. б. који се може gелиiйи 
на оgвојене gелове, gељив: дискретни простор, дискретни робни 
производ. 

дискретно ПРИЛ. на gucKpeiйaH начин, узgРЖЈЬиво, ненаме
iйJЬивo; йовеРЈЬиво: � се насмејати, � рећи некоме нешто, � по
магати некога. 

дискретност, -ости ж особина oHoia који је gucKpeiйaH, оно
ia шiйо је gucKpeiйHo: 1. gискреција, узgРЖЈЬивосiй, ЙoвepJbивociй. 
2. изgвојеносiй; gељивосiй. 

дискреција и дискрёција ж лат. YJbygHO чување iйyђиx iйaj
ни, иHiйUМHociйи, йoвepJbивociй; узgРЖЈЬивосiй; обзирносiй, уви
ђaвHociй. 

дискрециони, -а; -0 1 .  који обезбеђује gискрецију, iйајносш, 
йoвepJbивociй: � кулиса. 2. правн. који се Руковоgи начелом оgлу
чивања йо coйciйвeHoM нахођењу: � право, � власт. 

дискриминанта ж мат. израз aog кореном у кваgраiйНUМ jeg
начинама og Koia зависи ga ли ће корени у ойшiйем решењу би
iйи реални или комЙЛексни. 

дискриминатор м ел. уређај за gемоgулацију раgио-iйаласа 
с фреквенiйНОМ моgулацијом: фазни (фреквенцијски) �. 

дискриминаторски, -а, -о који се OgHOCU на gискрuминаци
ју: � закон, � пропис, � политика. 

дискриминација ж лат. оiраничавање, осйоравање йрава ко-
о ја некоме apuaagajy; йравЈЬење неойравgаних разлика међу ЈЬУ

guмa (расних, националних, верских, социјалних и gp.), gовође
ње, ciйaвJbaњe у неравнойраван йоложај йрема gpyiuмa, обес
йравЈЬивање: расна �, верска �. 

дискриминациони, -а, -о који се OgHOCU на gискрuминаци
ју: � поступак, � политика. 

дискриминисати, -нишём (дискриминирати, -минйрам) 
евр. и неевр. прел. (uз)вршиiйи gискрuминацију, лишиiйи, лuша
вaiйи HeKoia оних йрава која apuaagajy gpyiuмa, gовесiйи, gово
guiйu у неравнойраван йоложај, обесйравиiйи, обесЙравЈЬиваiйu. 

дискурзиван, -вна, -о лат. фил. и ЛОГ. који се uзвоgи, gобија 
Йо.моћу разума, мисаоно;; заКЈЬучuвања, лоiички, йојмовнu: � 
миmљење, � закључак 

дискурзивно ПРИЛ. на gискурзиван начин, лоiички. 

дискурс м лат. 1. већа смисаоно йовезана, орiанuзована це
лина речи, iйeKciйa (већа og реченице). 2. начин, сiйил uзлаiања 
с обзиром на iйeмy, йоgручје, gелокруi gелаiйносiйи: политички 
�, научни �. 3. разiовор, iовор, излаiање. 

дискусија и дискусија ж лат. расйрава, расйравЈЬање, йре
iйpecaњe неко;; йиiйaњa изношењем различиiйих ciйaвoвa, рас
йрава, gебаiйа: жива �, отворити дискусију, ставити на диску
сију, водити дискусију. • бити ван (изван) сваке дискусије биiйи 
йоiййуно јасно, очиiйо, несумњиво, нейобиiйно; не gолазиiйи у йи
iйaњe. о томе нема дискусије iйo је ЙОiййуно јасно, очиiйо. 

дискусиони, -а, -о који се OgHOCU на gUCKYCujy: � састанак 

дискус-хернија ж мед. ucaagalbe gucKa између кичмених йр
ШЈЬенова. 

дискутабилан, -лна, -о фр. о којем се може gискуiйоваiйи, 
pacйpaвJbaiйи, који се може ocйopaвaiйи, сЙоран. 

дискутаБИлно ст, -ости ж особина oHoia шiйо је gискуШабилно. 

дискутант м лат. онај који учесiйвује у gUCKYCuju. 

дискутанткиња (дискУ'гантица) ж она која учеСiйвује у gu-
скусији. 

дискутовати, -тујём (дискутирати, -У'гйрам) неевр. лат. уче
ciйвoвaiйи у gUCKYCuju, pacйpaвJbaiйи (о нечем), йpeiйpecaiйи (не
шiйо): � о политици. 

диск-џокёј, -еја  м енгл. особа која бира и йушiйа iрамофон
ске йлоче, iйpaKe и KOMйaKiй gискове у gиско-клубовuма, на ра
gujy и iйелевизији уз йpoйpaiйHи KOMeHiйap. 

дислокација ж лат. 1. а. вој. размешiйај iйpyйa на некој iйe
pиiйopиjи. б. размешiйај, расйоређивање уойшiйе: � индустриј
ских постројења. 2. геол. йомерање, йоремећај iеолошких слојева 
збоi набирања iйла. 3. мед. ишчашење, yiaHyhe: � зглоба. 

дислокациони (Дислокадйјскй), -а, -о који се OgHOCU на guc
локацију: � потрес, � карта. 

дислоцираност, -ости ж йоложај, ciйaњe oHoia шiйо је gисло
цирано. 

дислоцирати, -одйрам евр. и неевр. прел. (из)вршиiйи gисло
кацију, размесiйиiйи, размешiйаiйи; йомериiйи, йомераiйи: � ко
њицу, � игралиmта. 

дисонантан, -тна, -о а. муз. који звучи HeйpиjaiйHo, несаiла
сно, несклаgан, несу'iласан (о iйoHoвuмa). б. фиг. уойшiйе неса
iласан, несклаgан: дисонантни ставови. 

дисонантно ПРИЛ. на gucoHaHiйaH начин, несклаgно, неуса
iлашено: � звучати. 

дисонанца ж лат. муз. сазвучје које изазива yiйиcaK нескла
ga, несклаg iйoHoвa, нехармоничан aKopg. 

дисонанција ж в. gисонанца. 

дисонирати, -онйрам евр. и неевр. непрел. несклаgно (за)зву
чаiйи, биiйи у несклаgу (о iйoHoвuмa). 

дисоцијација ж лат. 1. разgвајање, paciйaвJbaњe, paciйypa
ње: � племена. 2. пеих. HegociйaiйaK сйособносiйи йовезивања ми
сли, оgсусiйво сећања, заборавносiй. 3. хем. pacaagalbe, разлаiа
ње молекула елеменiйа на њеiове caciйaвHe gелове aog yiйицajeм 
елекiйричне eHepiuje, iйойлоiйе и сл.: елеКТР9литичка �. 

дисоцирати, дисодйрам евр. и неевр. непр�л. 1. пеих. йрекину
iйи, apeKugaiйu acoциjaiйивHo йовезане йојаве, Йроцесе. 2. хем. 
paciйaвиiйи, paciйaвJbaiйи, разложиiйи, разлаiаiйи. _ - се ра

о сщавиiйи се, paciйaвJbaiйи се, разложиiйи се, разлаiаiйи се. 

диспанзёр, -ера м фр. зgравсiйвена yciйaHoвa за амбуланiй
но лечење, коншролу зgравсшвеноi сшања болесника и сузбијање 
йојеgиначних најраширенијих болесiйи (iйуберкулозе, венеричних 
болесши): антитуберкулозни �, дечји �, � за мајку и дете. 

диспанзёрски, -а, -о који се OgHOCU на gисЙанзер. 

диспаратан, -тна, -о лат. ЙОiййуно различиiй og нечеi gpyiOi, 
несйојив, ойречан: диспаратни циљеви, диспаратни типови. 

диспаратно прИл. ЙОiййуно различиiйо, HejegHaKo, оЙречно. 
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диспаратност, -ости ж особина OH01,a шшо је gисйарашно, 
йошйуна различишосш, несйојивосш, оЙречносШ. 

диспаритет, -ета м лат. оgсусшво йаришеша, разлика, Hejeg
накосш (йо вреgносши) између geejy сшвари или йојава, Heaogy
gарносш, несаf,ласносш: � цена. 

ДИСПЕшсија ж лат. мед. ошежано варење збо1, aopeMehaja 
функције желуца и црева, dyspepsia. 

дисперговати, -гујём (диспергирати, -ергирам) евр. и неевр. 
расйрши(ва)ши, расшуриши, расшураши; расшвориши, расшва
раши: диспергована светлост, диспергована материја. 

дисперзиван, -вна, -о 1. који има својсшва gисйерзије, који 
се расйршује. 2. који се OgHoCU на gисйерзију, gисйерзни: � смеса. 

дисперзија ж лат. 1. физ. (обично у ИЗр. - светлости) расийа
ње беле сунчеве свейlлосши йри йреласку из jegHe cpegUHe у gpy-
1,y које насшаје збо1, различишо1, UHgeKca Йрела.мања свейlлосши, 
йри чему насшаје сйекшар боја. 2. уойшше расийање, расшура
ње: � хица. 3. хем. смеса која насшаје расйршивањем jegHe или 
више машерија у некој gpy1,oj машерији, у облику сишних чесши
ца (нйр. gим, йена, ошойина, емулзија, аеросол, маf,ла иШg.). 

дисперзиони (дисперзйјски), -а, -о који се OgHOCU на gucaep
зију. 

дисперзни, -а, -о који се OgHOCU на gисйерзију, који има свој
сшва gисйерзије (3): � фаза, � средство. 

диспечер м енгл. ойерашивни службени pagHUK који врши 
HeaocpegHY расйоgелу йослова, машеријала, елекшричне енерт,и
је иШg.; особа која уйравЈЬа целим шоком йроизвоgње неко1, ме
ханизовано1, йреgузеhа из jegHo1, ценшра: административни �, � 
електричне енергије, такси �, транспортни �. 

диспечерски, -а, -о који се OgHoCU на gисйечере: � служба, � 
група. 

дисплеј м енгл. елекшронска шаблица на којој се йоказују 
свейlлеhи знаци (бројеви, слова и gp.). 

диспозитив м фр. правн. изрека apecyge или решења која са
gржи CygCKY оgлуку. 

диспозитиван, -вна, -о (обично одр.) 1. који се OgHOCU на guc
йозишив, који саgржи оgлуку, решење: � клаузула. 2. правн. ко
ји није apUHygaH, који се може мењаши: � право, � закон. 

диспозиција ж лат. 1. а. gушевно сшање, насшројеносш, apeg
оgређеносш; расйоложење: психопатска �, � за епилептични на
пад. б. обgареносш, сйособносш: � за музику, � за монументал
не композиције. в. пеих. скуй Op1,aHCKUX, физиолошких и инсшик
шивних услова који у йот,оgним околносшима oMoryhyjy разви
шак неке йсихичке функције или сЙособносШи. г. мед. наслеgна 
или сшечена склоносш йрема неким болесшима, gијаШеза. 2. а. 
ушврђени pacaopeg, размешшај: поступити према диспозицији. 
б. peg изла1,ања: � чланка. 3. расйола1,ање, коришhење: � нов
цем, � заложеном робом, стајати на диспозицији. 4. правн. биш
ни geo йравне норме који саgржи йравило йосшуйања, йонаша
ња и чији йрекршај йовлачи законске санкције, оgреgба, йройис; 
оgлука. 

диспозициони (диспозидйјскИ), -а, -о који се OgHOCU на guc
йозицију, који сшоји на расЙола1,ању. • - фонд фонg који се gaje 
на слобоgно расйола1,ање влаgи и gру1,им gржавним Ор1,анима. 

диспонент м лат. службеник који расйоређује йослове и зagу
жења у оgређеном секшору, Йословођа. 

диспониран (Диспонован), -а, -о расйоложен йрема неком; 
расйоложен, вОЈЬан за нешшо; насшројен, склон: добро �, лоше 
�, � за певање, разбојнички �. 

диспонирати, -онйрам (дИспоновати, -нујём) евр. и неевр. 1. 
(нечим) расйола1,аши (нечим), имаши на расйола1,ању (нешшо): 
� великим износом, � великим ансамблом глумаца. 2. вој. рас
йореgиши, расйоређиваши, размесшиши, размешшаши: � бојну 
линију. 3. нареgиши, наређиваши, наложиши, нала1,аШи. 

диспропорција ж лат. несразмер, несразмера, несклаg: � из
међу постављених циљева и постигнутих резултата, � у снази. 

диспропорционалан, -лна, -о који йоказује gисйройорцију, 
несразмеран, несклаgан: � однос, � висина. 

диспропорционално прил; на gисйройорционалан начин, 
несразмерно, несклagно: развијати ce �. 

диспропорционалност, -ости ж в. gисЙроЙорција. 

диспут м (диспута ж) лат. расйрава, расйравЈЬање; йрейирка, 
сЙор. 

диспутант м онај који eogu gисйуш, који расйравЈЬа о нечему. 

диспутација ж в. gисЙуШ. 

дистанца ж лат. 1. разgаљина, оgсшојање, уgаљеносш, раз
мак: просторна �, временска �. 2. сузgРЖЈЬивосш, резервиса
носш у Йонашању. • држати се (бити, стајати) на дистанци биши 
резервисан, сузgржан. 

дистанција ж в. gисШанца. 

Дистанциони, -а, -о који се OgHOCU на gисшанцу, gисшанци
ју, који је на gисШанци. 

дистанцирати се, -анцйрам се евр. и неевр. gржаши се на 
gисшанци, биши сузgржан, резервисан у OgHOCY йрема некоме, 
нечему: � се од некога, � се од нечијег мишљења. 

дистингвиран, -а, -о који се разликује og gpy1,ux, у1,лађен, 
oйi.мeH; исшакнуш: � дама. 

дистинктиван, -вна, -о који ogeaja, разликује (gee сшвари, 
gea йојма и сл.): � обележје. 

дистинкција ж лат. разликовање, разлика, јасно оgвајање 
(йојмова, схвашања и сл.). 

дистих м ГрЧ. ЕЊИЖ. сшрофа og gea сшиха, gвосШих. • елегиј
СЕИ - целина, сйој og jegHo1, хекса.меШра и jegHo1, ЙенШа.меШра у 
класичном ЙеснишШву. 

дистонија ж ГРЧ. 1. мед. ненормална найешосш мишиhа или 
ве1,ешашивних нерава: неуровегетативна �. 2. муз. в. gисонанца. 

дистоничан, -чна, -о муз. који се не слаже са основним шо
ном, шонски нечисШ. 

дисторзија ж лат. 1. мед. y1,aHyhe зf,лоба. 2. физ. изобличење 
елекшрично1, или ма1,нешно1, ЙОЈЬа, шаласа, йри оgаШUJbању или 
йријему, или слике йри Йрела.мању свейlлосши кроз сочива. 

дистрибуирати, -буирам евр. и неевр. прел. лат. (из)вршиши 
gисшрибуцију, расйqgелиши, разgеЈЬиваШи. 

дистрибутер, -ера м фр. лице које врши gисшрибуцију: 
филмски �. 

дистрибутерски, -а, -о који се OgHOCU на gисшрибуцију и gu
сшрибушере: � предузеће. 

дистрибутиван, -вна, -о који се OgHOCU на gисшрибуцију 1. 
који врши gисшрибуцију, расйоgелу: � предузеће. 2. који се gели, 
pacaogeљyje, усмерава на више сшрана, на више објекаша: � па
жња, дистрибутивни бројеви. 3. ЛИНГВ. који се OgHOCU на више 
йојмова (субјекаша, објекаша и gp.) или сишуација: � однос, ди
стрибутивни број , � значење. 

дистрибутивно ПРИЛ. на gисшрибушиван начин. 

дистрибутивност, -ости ж особина OH01,a шшо је gисшрибу
Шивно. 

дистрибуција ж лат. расйоgела, йоgела; р"асйоређивање: � 
електричне енергије, � власти, � филмова. 

дистрибуциони (дистрибуцйјскИ), -а, -о који се OgHocu на 
gисШрибуцију. 

дистрикт м лат. eeha аgминисшрашивна јеgиница gржавне 
шеришорије, о крут" срез, кошар; уойшше шеришоријална 
обласш, Йоgручје. 

дистрофија ж ГрЧ. мед. скуй йашолошких йромена на неком 
Op1,aHY или сисшему изазван aopeмehajeм у исхрани шкива op1,a
на или у мешаболизму ор1,анизма: прогресивна � миmића, � до
јенчета. 

дистрофичар м онај који је оболео 09 gисШрофије. 

дисхармонија и дисхармонија ж ГрЧ. нарушеносш, ogcy
сшво хармоније, несклag, несла1,ање шонова; фиг. несклаg, несла-
1,ање уоЙшШе. 
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дисхармонијски, -3., -о в. gисхар.мmшчан. 

дисхармоничан, -чна, -о који uоказује gucxapMoHujy, не
склаgан: дисхармонични тонови. 

дисхармонично прил. на gисхармоничан начин, несклаgно: 
� звучати. 

дисхармоничност, -ости ж особина оноУа шшо је gucxapMo
нично, gucxapMoHuja, несклаg, неслаiање. 

дисциплина ж лат. 1. а. сшроiо uошшовање ушврђеНОi pega 
и ароаиса обавезно за све' чланове неко;; колекшива, орiаниза
ције и сл., uослушносш, uокорносш, сшеiа; навика на аокорава
ње оgређеном uорешку: CTpoгa �, партијска �, IIIКолска �, придр
жавати се дисциплине, кршити дисциплину. б. сшроiосш аре
ма самом себи (у uо'iлеgу обавеза, Uослова). 2. а. Урана науке са 
uосебним uреgмешом и мешоgОЛОiијом: научна �, лингвистич
Ka �, филозофска �. б. geo jegHe сuоршске Уране: лакоатлетска �, 
спортска �. 

дисциплинарни, -3., -о в.  gисцitилuнскu. 

дисциплинарно прил. в. gисцitUлUнски. 

дисциплишiрност, -ости ж в. gисциилинованосШ. 

дисциплинован (ДисциплИнЙр3.н), -а, -о који шачно исау-
њава обавезе, uослушан, ypegaH: � војска. 

дисциплиновано (дисциплllнйр3.но) прил. на gисциилино
ван начин, uошшујући ушврђени peg, ароаисе, uослушно, ypegHo: 
� посећивати предавања. 

дисциплиновано ст (дисциплИнЙр3.нОст), -ости ж особина 
оноУа који је gисциилинован, uошшовање ушврђеноi pega и аро
аиса, uослушносш. 

дисциплиновати, -нујём (дисциплин:Ирати, -пл:Инй:р3.м) евр. 
и неевр. прел. навикнуши, навикаваши, uримора(ва)ши на gucцu
илину, на uослушносш; gовесши, gовоgиши у peg, у сређено сша
ње: � војску, � децу, � дух . •  � се навикнуши се, навикаваши се 
на gисциилину, uримора(ва)ши себе на gисциилину. 

дисциплински, -3., -о који се ogHOCU на gисциилину, који је 
наgлежан за uишања gисциuлине: � прекршај, � пропис, ди
сциплинске мере, � казна, � комисија. 

дисциплински ПРИЛ. ао gисциилинским ароаисима: одгова
рати �, бити � кажњен. 

дитирамб и дитирамб м ГрЧ. 1. а. лирска аесма у којој се 
славе upupoga и живошне рagосШи. б. у сшарој Грчкој свечана збор
на аес.ма у часш боiа Диониса. 2. фиг. хвалосuев, славоuојка, oga. 

дитирампски и дитирампски, -3., -о који се OgHOCU на gu
ширамб, хвалосuевни: � занос. 

дитирампски и дитирампски ПРИЛ. као у gиширамбу, са 
заносом славећи нешШо. 

дићи, дИгнём (аор. дигох, диже; р. пр. дИгао, дИгла; ТРП. диг
нут, -а; пр. пр. дИг3.вши) евр. прел. (вар. дигнути (се)) 1. а. аомери
ши, uремесшиши с нижеi месша на више; uoguhu: � пушку, � 
дете, � дизалицом терет, � сто килограма, � рампу, � завесу, � 
ролетне. б. uружиши увщ:: � руку. в. уuравиши, окренуши наУо
ре, увис, узgићи: � главу, � обрве, � поглед. г. узеши, uокуuиши 
оно шшо лежи на Зе.м.ЈЬи, iIlлу (шшо је бачено, расушо), uoguhu: 
� папир с пода, � рукавицу. 2. а. учиниши ga неко усшане, ga се 
усарави, аомоћи некоме ga усшане, gовесши у сшојећи, усараван 
uоложај: � онога ко је пао, � некога из кревета. б. uримораши 
HeKoia ga усшане из кревеша и ga крене HeKyg: � некога у 2 сата 
ноћу. в. учиниши ga неко наuусши своје месшо и крене H�Kyg, 
uримораШ"и неко;; ga се крене HeKyg, uошераши, ошераши, аове
сши: � људе са своје земље. г. лов. uоилашиши и uокренуши (gu
вљач), исшераши (са лежишша, ле'iла): � зеца, � шљуку. д. уз
немириши, узбуниши; uрекинуши HeKoia у нечему, омесши: � целу 
кућу (виком), � некога од посла. 3. а. изiраgиши, uoguhu, наара
виши; uосшавиши: � фабрику, � други спрат, � споменик, � ша
тор. б. аоново изiраgиши или усшановиши, обновиши: � земљу 
из рушевина (из пепела). в. фиг. оgiојиши, оgнеiоваши, uoguhu: 
� сина. 4. а. учиниши ga нешшо насшане, наuравиши; uoguhu: � 
вику, � ларму, � буку. б. uоgсшаћи, uошакнуши, uокренуши неки 
мщ:овни uокреш: � устанак, � буну, � хајку. в. uоgнеши, уuушиши: 
� тужбу. 5. окуuиши и uоgсшаћи на какву акшивносш (обично 

uобуну), мобилисаши; uобуниши: � народ против власти. 6. а. 
uовећаши, uовисиши вреgносш, цену нечеiа: � цену, � плату, � 
кирију, � станарину. б. uовисиши, uoguhu ('iлас, шон): � глас. в. 
фиг. учиниши вишим, важнијим, значајнијим, uoguhu на виши 
сшеuен, узgићи, узвисиши: � некога у нечијим очима, � књи
жевну критику на виши степен, � углед земље. г. фиг. ојачаши, 
оснажиши, унаuреgиши: � елан, � морал, � дух. 7. а. скинуши, 
оgнеши, уклониши; разiраgиши, расшуриши: � јело са стола, � 
логор. б. uокуuиши, uобраши, uожњеши и уклониши: � усев, � 
летину, � жито. в. уgаљиши HeKoia са оgређеноi месша, uоложа
ја, uремесшиши; с.мениШи, ошuусшиши: � војску с границе; � 
учитеља из службе. г. укинуши, uонишшиши; обусшавиши: � 
забрану за извоз; � опсаду. 8. а. узеши, uримиши, uoguhu; аре
узеши: � плату, � новац, � поручену робу. б. ошеши, оиљачка
ши: � сву имовину (некоме), � велики новац (некоме). в. разг. 
кришом узеши нешшо шуђе, украсши, зgиuиши: � некоме целу 
плату у аутобусу. г. разг. gобиши у uipu, на коцки: � у картању. 
9. разориши, разрушиши ексилозивом: � мост, � пругу . •  - се 1. 
а. uомериши се, uремесшиши се (крешањем) навише, увис, аоае
ши се, усuеши се, узgићи се (нар. о uшици, авиону иШg.): � се на 
велику висину, � се у небо. б. мало се аомаћи Haiope, uoguhu се 
мало (нар. о обрвама, раменима). в. uојавиши се, указаши се на 
небу, изнаg хоризонша (о Сунцу, Месецу). г. uрошеiнуши се, ару
жиши се увис, изgићи се (нар. о иланини, gрвешу иШg.). 2. а. аре
ћи из cegehei или лежећеi сшава у сшојећи, заузеши усараван, 
сшојећи uоложај, усшаши; усшаши uосле саавања: � се с пода, 
� се од стола, � се из кревета, � се рано (касно). б. оuоравивши 
се, озgравивши uочеши хоgаши, upuguhu се: � се од болести. в. 
фиг. uреuороgиши се, оживеши (нар. о аросвећеном Hapogy). 3. а. 
усшавши кренуши, уuушиши се, аоћи, ошићи Kyga; наuусшиши 
месшо uребивања, оgселиши се: � се на пут, � се у планину, � се 
у Србију, � се у свет. б. оuоравивши се, озgравивши uочеши хо
gаши, крешаши се. 4. орiанизоваши uобуну, uобуниши се, усша
ши (uрошив HeKoia или нечеiа): � се против угњетача, � се на 
устанак, � се у одбрану земље. 5. насшаши, сшвориши се, наара
виши се (нар. о олуји, вешру, буци, врисци иШg.). 6. а. uосшаши 
вишим, uосшићи већу висину, виши ниво (о воgи, воgеној маси, 
шесшу иШg.); нарасши, набујаШи. б. uосшашијачи, већи, аовећа
ши се; uовисиши се (нар. о броју нечеiа, вреgносши нечеiа, шем
uерашури, uришиску иШg.). в. фиг. uосшаши моћнији, имућнији, 
у'iлеgнији, ојачаши, узнаuреgоваши. г. изgићи се, узвисиши се (у 
OgHOCY на некоУ, на нешшо): - над обичним светом. • - барјак 
(заставу) аоћи у борбу. - главу 1) охрабриши се, окуражиши се, 
gобиши самоUоузgање. 2) uоiорgиши се, узохолоши се. - глас og
лучно, 'iласно изрећи свој сшав оgобравајући или осуђујући не
шШо. - (некога) из блата uоврашиши у'iлеg, часш ономе који је 
морално аосрнуо. - из мртвих излечиши og шешке болесШи. - је
дра (сидро, котву) ошиловиши, оgјеgриши; оШићи. - куку и моти
ку uокренуши на усшанак сав Hapog. - на квадрат (на куб, на тре
ћи степен) мат. сшеuеноваши на gpyiu (шрећи) сШеUен. - на ноге 
(некога) 1) излечиши HeKoia. 2) оgiајиши, оgнеiоваши, uoguhu. 3) 
uоgсшаћи (некоУа) на uобуну, борбу, uобуниШи. - нос наарави
ши се важан. - парницу (против некога) uокренуши CygCKU uосшу
аак (uрошив некоУа). - прашину изазваЏlи велики иншерес у ау
блици (за некоУа, за нешшо). - реп 1) ВУЛГ. узохолиши се. 2) oga
ши се неморалном живошу (о женској особи). - руке од некога, од 
нечега uресшаши се бринуши о некоме, о нечему, с.маШраШи не
шшо изiубљеним. - руке увис uреgаши се у борби. - руку (прст, 
два прста) gаши знак ga се жели iовориши, uријавиши се за реч. 
- руку на некога уgариши HeKoia; наuасши некоУа у намери ga се 
он убије. - руку на себе uокушаши самоубиСШво. - сто аосареми
ши, расаремиmи сшо uосле завршеноi обеgа.\ - у ваздух (у зрак) 
унишшиши, разориши ексилозијом. - чело uосшаши аоносан, ао
iорgиши се; охрабриши се. 

диференција ж лат. 1. а. разлика, различишосш, неслаiање: 
. стилистичке диференције. б. uоgвајање, uоgвојеносш: � у вој
сци. 2. а. мат. резулшаш рачунске раgње оgузимања, износ за ко
ји је jegaH број мањи или већи og gpyioi, разлика, осШаШак. б. ви
шак или мањак неко;; износа који осшаје ga се обрачуна: поло
жити диференцију. 

диференцијал, -зла лат. 1. мат. неизмерно мала разлика из
међу gвеју узасшоuних вреgносши jegHe HeupeKugHe али аромен
љиве количuне. 2. маш. врсша зуuчасшоi ареносника који омоУу
ћује саој gвеју uолуосовина шако ga се моУу окрешаши jegHaKoM 
и различишом брзином (нар. у ауШомобилима). 
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диференцијалан, -лна, -о 1. који указује на разлике, раз
личийl, gрукчији: � значење. 2. (обично одр.) који различишо, 
йоgвојено шрешира aojegUHe сличне случајеве: � тарифа. 3. (одр.) 
мат. који се OgHOCU на gиференцијал, који служи за израчунава
ње gиференцијала и сл.: � рачун, � геометрија, � једначина. 

диференцијација ж лат. йојавЈЬивање, насшајање разлика, 
разликовање, разgвајање, йоgвојеносш зБОf насшалих разлика: 
� племства, класна �, � речи, � стила, социјална �. 

диферiшциран, -а, -о који се разликује, различиш: � култу
ра, � стил. 

дифеРЕшцирано прил. исшичуhи разлике, указујуhи на раз
личишосш: � логичан став. 

диференцираност, -ости ж особина oHofa шшо је gиференци
рано, различишосш йоgвојеносш: � ликова у књижевном делу. 

диференцирати, -ренц:йрам евр. и неевр. (на)йравиши, ис
шаhи, исшицаши разлике из.међу нече'iа слично'i, разликоваши, 
йоgвојиши, йоgвајаши: � појам, � тарифне разреде . •  '""' се 1. йо
gвојиши се, йоgвајаши се на основу сшворених разлика, разлико
ваши се (cвoju.м сЙецифичнu.м обележјu.ма) (нйр. о књижевнu.м 
ликовu.ма). 2. йосша(ја)ши разнолик (нйр. о gрушШву). 

дифозген, -ена м грч. хем. врсша бојНОf ошрова, ешар хлорне 
.мравЈЬе киселине. 

дифрiшција ж лат. фИ3. ошклон, Йрела.мање шаласа, обично 
елекШро.ма'iнеШских (нЙр. свеillлосних), звучних и gp. йри наи
ласку на ивицу неке йрейреке: � таласа. 

дифтерија ж грч. мед. заразно оБОЈЬење слузокоже жgрела, 
носа и gушника изазвано нарочиШu.м бацило.м. 

дифтеричан, -чна, -о 1. који је оболео og gифшерије; који йо
казује знаке оБОЈЬења gифшерије: � човек; � грло. 2. (одр.) који 
служи за сузбијање, лечење gифшерије: � серум. 

дифтонг м грч. лингв. сйој gва са.мо'iласника који се из'iовара 
као jegaH СЛОf, gво'iлас. 

дифтонгизација ж йрелаз са.мо'iласника у gифШон'i. 

дифтонгизовати, -зујем (дифтонгизирати, -ИзЙр3.м) евр. и 
неевр. прел. (йо)gелиши jegaH са.мо'iласник у gифШон'i . •  � се go
би(ја)ши каракшер gифшон'iа, йрећи, йрелазиши у gифШон'i. 

дифтонmки, -3., -о који се OgHOCU на gифШон'i. 

дифузан, -зна, -о који се OgHOCU на gифузију, који u.мa особи
ну ga се расийа, расйлињује, pacyйl, расйршен, расйлинуш, раз
ливен: � светлост. 

дифузија ж лат. 1. физ. расйршивање, расийање, расйлињава
ње: � светлости. 2. хем. сйоншано йроgирање .молекула 'iасова 
или шечносши из jegHe cpegUHe у gpyfy кроз њихове gogupHe йо
вршине, сйоншано .мешање 'iасова или ШечносШи. 3. ел. gелаш
нос ш е.миШовања paguo и шелевизијских apo'ipa.мa. 

дифузно прил. на gифузан начин, расйлинушо: � рефлекто
вана светлост. 

дифузност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gиФузно: � светлости. 

дифундирати, -УндЙр3.м (ДифУНДовати, -дујем) евр. и неевр. 
лат. непрел. (uз).мешаШи се, разли(ва)ши се ЙуШе.м gифузије (о 'ia
coвu.мa, ШечносШu.ма, расШворu.ма). 

дихнути, дйхнем свр. Йре.ма gихаши, gахнуШи. 

дихотомија ж грч. фил. ло'iичка йоgела HeKo'i Йој.ма на gва 
ЙоШЙој.ма, gва члана који су обично .међусобно суйрошни (нЙр. 
йол: .мушко, женско), gвојносШ. 

дихотомни, -3., -о који је заснован на gиХОШо.мији: � подела, 
� класификација. 

дихроизам, -зма м ГРЧ. физ. особина неких .минерала ga йока
зу ју различише боје у зависносши og gеБЈЬине слоја или смера 
'iлеgања. 

дихроскоп м грЧ. айараш за исйишивање .минерала на gu
хроиза.м (нЙр. за исйишивање gpafof ка.мења). 

дихтовати, дихтујем неевр. непрел. нем. техн. биши чврсшо 
ЙРUJbуБЈЬен, gобро нале'iаши, не йройушшаши (вазgух, шечносш), 
биши нейройусшан на сасШавu.ма: добро � (о цеви нпр.). 

дихтунг м нем. техн. у.мешак, уложак (og fYMe, йлуше, йла
сшике и gp.) који служи за зайшивање на сасШавu.ма: � за воду. 

дичан, -чна, -о 1. KOju.м се .може gичиши, изванреgан, савр
шен, красан, gиван; славан, чувен: � момак, � песник, � име. 2. 
йоносан, 'iopg: � млада. 

дичити, д:Ичйм неевр. прел. [гл. им. дИчење е] а. чиниши gич
Hu.м, леЙu.м, красиши, украшаваши, ресиши (нЙр. о некој врли
ни, леЙоШи). б. узguзаши, хвалиши; славиши: � некога . •  � се 1.  
а. йоносиши се HeKu.м или нечu.м, биши йоносан на HeKo'ia или на 
нешшо; � кћерком, � лепотом. б. раз.меШаШи се, кочойериши се: 
� се по салону. 2. исшицаши се, оgликоваши се какво.м леЙо.м 
особино.м, врлино.м и сл.: � лепим лицем, � лепим гласом. 

дИчно ПрИЛ. а. на gичан начин, необично лейо, красно, gивно; 
йоносно: � одевен, � се борити. б. gосшојно, као шшо йриличи: 
� заступљен. - Није дично подсмевати се сиротињи. 

дИчност, -ости ж особина oHo'ia који је gичан, oHo'ia шшо је 
gично, изванреgна лейоша; йоносишосш; у'iлеg. 

диmа, -е и диmо, -а и -е м фам. хиЙ. og gирекшор (1). 

дје- јек. в. ge-. 

дјешо, -а и -е м јек. (ретко ек. дешо) м хиЙ. og gјевер; уп. деша. 

длака ж 1. а. шанка рожнаша шворевина у облику влакна, 
ниши на кожи сисара и на HeKu.м gеловu.ма човечје'i шела: човеч
ja �, животињска �, корен длаке, уклањање длака. б. зб. йре
кривач og шаквих израшшаја на шелу сисара (крзно, руно), OgH. 
на HeKu.м gеловu.ма човечје'i шела (коса, браgа, бркови): ГYCTa �, 
зечја �, тело обрасло длаком, мењати длаку. в. влакнасш uзра
шшај на eaugepMY БUJbке, .маља: корен (биљке) обрастао длакама, 
лист прекривен длакама. г. влаканце, .маљица на йовршини 
шканине: чупкати длаке са штофа. 2. фиг. каракшерисшично 
о бележје , врсша, сој: издајници свих длака. • виси му живот о 
длаци у великој је живошној оЙасносШи. до у длаку, до длаке go 
нај.мањих йојеgиносши; йошйуно шачно, савршено шачно; йош
Йуно. за длаку 1) fошово, скоро, у.мало. - За длаку што не поги
нусмо. 2) јеgва. - За длаку се извукосмо. 3) u.мало, и нај.мање, 
иколико. - Ако згреши за длаку, готов је. ићи некоме низ длаку 
йрешерано уfађаши, ласкаши неко.ме. ићи некоме уз длаку йрко
сиши неко.ме, чиниши нешшо насуйрош нечијој вОЈЬи, жељи. на 
(у) длаку (из)мерити, ускладити, (ис)причати и ел. йошйуно шачно, 
йрецизно (из).мериШи, усклаgиши, (ис)ЙричаШи. немати длаке на 
језику, без длаке на језику (говорити и ел.) ошворено, без усшруча
вања ('iовориши), не усшручаваши се казаши своје .миШЈЬење. ни 
за длаку (не попустити, не одступити) нu.мало. није му фалила (па
ла), неће му фалити (пасти) ни - на глави (с главе) није .му се gecu
ло (неће .му се gесиши) ни нај.мања нейријашносш, није .му се go
'iоgило (неће .му се gО'iоgиши) нишша Hey'iogHo. тражити (наћи, на
лазити) длаку у јајету йрешер(ив)аши у захШевu.ма, шражиши 
(наћи, налазиши) и нај.мањи йовоg за йри'iовор, цеЙиgлачиШи. у 
длаку 1) в. go у gлаку. 2) в. за gлаку. цепати длаку на четворо ис
шраживаши, анализираши нешшо go нај.мањих сишница, би
ши сишничав, цейиgлачиши, сиШничариШи. 

длакав, -а, -о 1.  а. који u.мa gлаке, обрасшао gлака.ма, .ма
ЈЬав: � рука, � лист. б. йокривен gлака.ма, йун gлака: � капут. 
2. йун сишних, шанких косшију (о риби, риБЈЬе.м .месу). 

длакавити и длакавити, -йм неевр. [гл. ИМ. -вљење е] йосша
јаши gлакав, gобијаши gлаке, обрасшаши gлако.м. 

длакавица ж риба йуна сишних, шанких косшију, сишна риба. 

длакавост, -ости ж особина oHofa који је gлакав, oHo'ia шшо 
је gлакаво, .маљавосШ: претерана �. 

длакаст, -а, -о који је као gлака, сличан gлаци; gлакав: � из
раштај, � хаљина. 

длан м (ми. дланови (длани» 1. унушрашња сшрана шаке og 
корена go ЙрсШију. 2. нар. а. gужи1-lCка .мера која оg'iовара gужини 
gлана (1). б . .мала, незнашна йовршина нече'iа (као .мера): � ора
нице. • видети као на длану виgеши cacвu.м јасно. гледати у -
празн. 'iашаши, врачаши 'iлеgајуhи неко.ме у gлан. док (би) дла
ном о - (ударио) вео.ма брзо, за шили час, ogMax. као мало воде на 
длану држати (гледати, пазити и ел.) С највећо.м Йажњо.м, вео.ма 
брижно (чуваши, ЙазиШи). дувати (пухати) у дланове биши бесйо
слен, ленчариши, ленсШвоваШи. јасно као на длану cacвu.м јасно. 
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пљунути У дланове својски се apиxвaйlийlи uосла, apиoHyйlи на 
аосао. сврбе га дланови 1) каже се Kag је неко саре.ман за йlучу. 
2) каже се Kag неко јеgва чека ga cйlyaи у неку акцију, ga се ари
xвaйlи HeKoi Uосла. сврби ме леви - празн. каже се Kag се неко на
ga gобийlку (новчано.м). сврби ме десни - празн. каже се Kag неко 
upegoceha ga ће gа(ва)йlи неко.ме новац. читати с длана празн. в.  
r.negaйlu у gлан. 

дланаст, -а, -о који је као gлан, сличан gлану: � крошња др-
вета. 

дланић м geм. и хиа. og gлан. 
дланскй, -а, -о који се OgHOCU на gлан. 
дланчина ж ayw. и аеј. og gлан. 
дланчић м geм. и хиа. og gлан. 
длачетина ж ayw. и аеј. og gлака. 
длачица ж geм. и хиа. og gлака. • ни за длачицу (не попусти

ти, не одступити) нимало (не aoaycйlийlи, не ogcйlyUuйlu). 
длачјй (длачији), -а, -ё који се OgHOCU на gлаку, који је og 

gлаке. 
длачнй, -а, -о који се OgHOCU на gлаку, који upuuaga gлаци: 

� корен, � мех. 

длачурина ж ayw. и аеј. og gлака. 
длетанце јек. дљетанце, -ета с geм. og gлейlо, gлијейlо. 
длетар јек. дљетар, -ара м занайlлија који арави gлейlа. 
длетаст јек. дљетаст, -а, -о који је као gлейlо: длетасти секу-

тићи. 

длето јек. длијето с челична алайlка за gубљење gрвейlа, ка
.мена, iвожђа и gp. са ошйlрим, обично UљocHaйlим или uолу
крижним сечиво.м: браварско �, вајарско �, клесарско �. 

длеце јек. длијеце, -а и -ета с geм. og gлейlо, gлијейlО. 
дљет- в. gлейl-. 
дневнй, -а, -о 1. а. који је оgређен, на.мењен и сл. за jegaH gaH, 

за време og 24 caйla, јеgноgневни: � следовање, � зарада, � по
трошња. б. који се OgHOCU на uepuog gaHa Kag је виgно, који би
ва, gејСйlвује, који се јавља и сл. у йlo.мe uepuogy: � светлост, � 
смена, � воз, � служба, � представа. в. који се OgHOCU на оgређе
ни gaйlYM, који се обавља, врши у оgређено време gaйloi gaHa: � 
извештај, � вест, � заповест. 2. а. који се OgHOCU на йleKyћe gaHe, 
акйlуелан, савремен: � политика. б. који се аонавља из gaHa у 
gaH, који се gешава, збива, извоgи сваки gaH, свакоgневни: днев
ни послови. в. свакиgашњи, обичан: дневни људи, � гост. • -
соба соба у којој uороgица uровоgи највећи geo gaHa. - ред аоаис 
upegMeйla, йlачака, йleмa оним pegoM којим ће се pacapaвљaйlи 
на некој сеgници, засеgању. дневни листови, дневне новине лисйlо
ви, новине који излазе аре uogHe (за разлику og вечерњих); ли
cйloви, новине који излазе сваки gaH (за разлику og неgељних). 

дневнйк м 1. а. uословна књиiа у коју се уаисује .майlеријал
но uословање за сваки gaH: � увезене робе, уписивати y �, води
ти �. б. књиiа у коју неко сваки gaH, OgH. из gaHa у gaH бележи 
оно шйlо pagu, шйlо .му се gешава или шйlо је на ње'iа осйlавило 
yйlиcaK. в. шк. књиiа у коју HacйlaвHици уаисују upegMeйl paga за 
сваки час и uogaйlKe о ученицима: школски �, уписати оцену у 
�. 2. лисйl који излази свакоi gaHa, gневни лисш, gневне новине. 
3. емисија на йlелевизији или pagujy о gневним gОiађајима: те
левизијски �, слушати �, преспавати �. 

дневница ж а. новчана HaKHaga службенику за gневне изgайl
ке на uослу ван .места службе: примити дневницу, подићи днев
ницу. б. н.овчана Haipaga pagHUKY за jegaH gaH paga, наgница. 

дневничар м pagHUK или службеник који gобија новчану на
ipagy за сваки gaH paga uосебно-(а не .месечно); наgничар. 

дневничарка ж женска особа gневничар. 
дневничарскй, -а, -о који се OgHOCU на gневничаре: � посао, 

� зарада. 

дневничкй, -а, -о који се OgHOCU на gневник, gневнике: днев
ничке забелешке. 

дневно прил. а. на gaH, за jegaH gaH: јести три пута �. б. из 
gaHa у gaH, свакоi gaHa, ceaKogHeeHo: примати плату �, излази
ти � (о новинама). 

дневнополитичкй, -а, -о који се OgHOCU на gневну uолийlи
ку: � надмудривање, � интерес. 

дно с (ретко у ми.) 1. а. чврсйlо йlло uog воgено.м .масо.м .мо
ра, језера, реке и сл.: морско �, речно �, � језера, � баре. б. go
њи, најнижи geo HeKoi уgубљења на Земљиној uовршини (gоли
не, КОйlлине и сл.): � јаме, � долине, � кланца. в. најнижи, у зе
мљу укоаани geo зiраgе: � тамнице, � подрума. г. најнижи geo 
HeKoi узвишења, uоgножје: на дну брда. д. уоuшйlе најнижи geo 
нечеiа: на дну плућа, при дну кривуље. 2. gоња cйlpaHa cyga, 
uocyge; gоња uовршина, основа upegMeйla на којој леже бочне 
cйlpaHe: � лонца, � чаше, � сандука, � брода, � резервоара. 3. 
HajygaљeHuju, крајњи geo нечеiа шйlо се uружа узgуж, заврше
йlaK, крај: на дну села, у дну стола, при дну улице, у дну дућа
на. 4. фиг. HajйlajHиjи, најскривенији, HajиHйlимHиjи geo (gуше, 
срца, биhа): уздахнути из дна душе, заболети некога на дну ср
ца. 5. фиг. најбеgнији, најнижи слој gрушйlва, gрушйlвене зајеg
нице: људи с друштвеног дна. • видети -, погледати (у) - aoйlpo
шийlи, иcцpacйlи све; aoaийlи go краја. до дна душе (увредити и 
сл.) јако, у највећој .мери (увреgийlи и сл.). до дна (искоренити, за
трти, уништити, познавати итд.) aOйlaYHO, сасвим, go краја (иско
peHийlи, uознавайlи uйlg.). доспети, доћи (потонути и сл.) до дна 
(на дно) apoaacйlи .майlеријално или .морално. загледати чаши у 
- волейlи аиће, волейlи aийlи (алкохолна аића). из дна душе (мр
зети, презирати и сл.) врло јако, MHoio, свим срце.м (.мрзейlи, аре
зирайlи). на (у) дну душе (срца) aOйlajHo али cйlвapHO, иCйlиHCKи, 
искрено. од (с) врха до дна aOйlaYHO, из основа, све. 

дно предл. (с ген.) на gоњем крају, наниже, арема gHY: спава
ти � ногу, пасти � брда. 

дбl, дола м (ми. дЬлови) равно земљишйlе .међу брgима, ygo
лина; gолина . 

дб2 муз. арви йlOH .музичке скале, "це". 

до предл. (с ген., ређе с неком предлошко-падежном везом 
или с прилогом) оgређује 1. а . .мecйlo завршейlка Kpeйlaњa или 
apocйlиpaњa, uройlезања у HeuocpegHoj близини, OgH. у сфери, 
обласйlи oHoia уз чије име uреgлоi Cйlojи: доћи до куће, протеза
ти се до мора, отићи до факултета, попети се до врха (до на 
врх). б. uоложај, .мecйlo у близини oHoia чије име Cйlojи у ieH.: 
крај, uopeg, уз: седети до прозора, парк до школе, коњ до коња. 
в. (често у устаљеним фразама) cйleaeH, .меру go које је изврше
на r.nаiолска раgња, OgH. инйlензийlейl вршења раgње: дотерати 
до ропства, разљутити до беснила, знати до ситница, познава
ти до у танчине, уживати до миле воље, дотерати до просјачког 
штапа, испити до капи. 2. а. време свршейlка раније заuочейlе 
r.nаiолске раgње, OgH. вре.ме gOKag нешйlо йlpaje: радити од јутра 
до мрака, трајати до касно у ноћ, бдети све до иза поноћи. б. (и 
с акуз.) време за које ће се нешйlо goioguйlu: за, у року og: стићи 
до који дан, појавити се до неког времена. 3. (у реченицама са 
лог. субјектом у дат. и глаголима бити или стајати) upegMeйl 
иHйlepecoвaњa, оно за шйlо aocйlojи иHйlepec, воља, жеља. - Ни
је му до песме. 4. (са глаголима бити, стајати) аоја.м og Koia не
шйlо зависи, који је узрок нечеiа. - Кривица није до нас. 5. (у 
прил. служби) а. аоја.м који се изузUма: сем, изузев, jegUHo. -
Није се ништа чуло до тумора дрвећа. б. uриближну .меру: пет 
до· шест дана, казна до 20 дана затвора, бројати до сто војника. 

до- преф. 1. у r.nаiолима који значе: а. вршењем раgње основ
Hoi r.nаiола gohu, gocueйlu go оgређеноi .мecйla или gовесйlи HeKoi 
go оgређеНОi .мecйla: дотрчати, доћи, допузити, дотерати, дову
ћи. б. вреМенски gocueйlu go оgређеноi рока: доживети, дочека
ти (мир). в. завршийlи раgњу или збивање, OgH. uреосйlали geo 
раgње, збивања основно';; 'iла'iола: ДОЛИТИ, доклати, дозрети, дода
ти, дочитати. г. HaKHagHo gogaйlu нешйlо вршеhи раgњу основноi 
'iлаiола: дописати, доплести, дозидати. д. учинити ga нешто go
.сае йla.мo Kyga је на.мењено: допремити, дозначити, доставити. 
2. у uриgевима, uрилозима, ређе именица.ма означава: а. време 
go oHo'ia шйlо значи основни uриgев, OgH. uрило'i: дојучерашњи, 
доратни, дојуче, досад, дотад. б . .мecйlo HeuocpegHo go oHoia шйlо 
значи основна реч: довде, донде, долактица, Доколеница, до
вратак. 

доајён, -ена м фр. а. Hajcйlapиjи члан gиUло.майlскоi збора 
(а.мбасаgор или Uосланик). б. уоuшйlе Hajcйlapиjи члан HeKoi 
скуаа, колекйlива, ycйlaHoвe. 

доајёнскй, -а, -О који се OgHOCU на goajeHe. 



276 ДОБ - ДОБАЦИТИ 

доб, доби ж (инетр. доби) 'iogUHe живоша, сшаросши, узрасш; 
уп. доба (4): човек у поодмаклој доби, жена средње доби. 

доба и доба, -ба е (дат.-лок. добу, ак. доба, инстр. добом; ретко 
непром.) 1. а. gужи временски ogceK, време с обзиром на живошне 
йрилике и исшоријске околносши; исшоријско разgобље, aepuog, 
ера: � развоја, � стагнације, у старо доба, у овом кобном добу, 
феудално �, апсолутистичко �, варварско �, � народног препоро
да. б. археол. и иет. разgобље, ейоха у развишку JbygcKe машери
јалне кулшуре с обзиром на врсшу оруђа којим се човек служио: 
старије камено �, бронзано �, железно �. в. геол. и пал. разgобље 
у развишку Земље с обзиром на каракшер слојева 1-Ьене коре и 
фосиле који се у 1-Ьима налазе: архајско �, палеозојско �, кар
бонско �, ледено �. 2. време оgређено за нешшо, време Kag се не
шшо обавља, gо'iађа; йовољна йрилика, з'iоgа: � растанка, � ве
чере, � жетве. 3. а. време, шренушак у OgHOCY на шок збива1-Ьа: 
у то доба. б. време у OgHOCY на шок gaHa и ноћи: у поодмакло до
ба ноћи, у свако доба дана и ноћи. в. временски ogceK у OgHOCY 
на шок 'iogUHe, на ме1-Ьа1-Ье временских йрилика шоком 'iogUHe; 
(са атрибутом "годишње") шромесечни aepuog (йрема ушврђе
ној йоgели 'iogUHe на чешири gела): у то доба године, зимско �, 
четири годиmња доба, смена годиmњих доба. 4. 'iogUHe живоша, 
сшаросши; оgређене 'iogUHe JbygCKO'i века: � пунолетства, � мла
дости, � детињства, старачко �, зрело �, � зрелости. • глуво (глу
хо) - време око йоноhи Kag је све шихо, йозна, gубока ноћ. злат
но - најбољи, најусйешнији aepuog у развишку нече'iа, aepuog 
највеhе'i найрешка, йроцваша: златно � дубровачке књижевно
сти. зрело - 'iogUHe живоша Kag човек највише и најбоље сШвара. 
морско - йлима и осека. неко - (дана, ноћи) касно, оgмакло вре
ме (gaHa, ноћи). попасно - време Kag се сшока из'iони на йашу, 
OgH. враћа с йаше (ga би се Йомузла). прелазно - климакшеријум, 
климакс. ево неко -, већ неко - ошйре извесно'i времена. у зло - су
више касно, йрекасно; у невреме; јеgва jegHoM. 

добава ж gобавља1-Ье, набавља1-Ье, набавка, йрибавља1-Ье: � 
животних намирница, � лекова. 

добавити, -им евр. прел. 1. снабgеши се нечим og HeKo'i gpy'io'i, 
са сшране, набавиши; обезбеgиши ga буgе на расйола'iа1-ЬУ, йри
бавиши ogHeKyg: � храну, � књигу, � кола, � коња. 2. обезбеgи
ши ga неко gође, наћи: � мајстора, � зидаре, � учитеља. 

добављати, -ам несвр. йрема gобавиШи. 

добављач, -ача м онај који нешшо gобавља, набављач, сна б-
gевач. 

добављачица ж жена gобављач. 

добављачки, -а, -о који се OgHOCU на gобављаче. 

добавнИ: и добавни, -а, -о који се OgHOCU на gобаву, набавни: 
� уговор, � рок. 

добаврљати, -ам евр. gohu баврљајуhи, gошешураши се. 

добазати, добазам евр. gohu базајуhи, gОЛУ1-Ьаши, gошвРЈЬаШи. 

добар!, дОбра, -о 1. а. који је високо'i квалишеша, који йоузgа-
но, ваљано служи, квалишешан; еупр. лош, рђав: � материјал, � 
хлеб, � земљиште, � пушка, � друм, � ваздух. б. (са допуном: за 
нешто, за некога) 1) који заgовољава оgређену намену, сврху, 
функцију, aogecaH, ao'iogaH: вода � за прање, бања � за стомач
не болести, храна � за псе, материјал � за одело. 2) лековиш: чај 
� за кашаљ. в. (о органима и њиховим функцијама) који ваља
но служи, зgрав, јак, изgржљив, сйособан: добре очи, добри 
живци, � желудац, � памет. г. йовољно оgабран, aogecaH, og'io
варајући, йрави: доћи у � час, изабрати � пут. Обе ципеле су 
ми добре. д. (о новцу) који је у ойшицају; који није фалсифико
ван, Йрави. ђ. (уз имена вршилаца радње, носилаца занима
ња, звања и сл.) који савесно и усйешно обавља оgређен йосао, 
OgH. извршава оgређену pag1-ЬУ, gужносш, вешш и усйешан у свом 
йослу, ваљан, врсшан, вро: � домаћица, � писац, � ловац, � пла
тита, � пливач, � борац. е. (о животињама) који се исшиче сше
йеном неке особине, сйособносши, врсшан, расан: � музара, � но
сиља, � летач, � тркачица, � бедевија. ж. усйешно извеgен; 
осшварен, оgабран, усйео, усйешан, ефикасан, ефекшан; који 
"йреgсшавља йозишивно gосши'iнуhе: � потез, � избор, � ударац, 
� начин, � метод, � стил. з. којим се нешшо йозишивно оце1-Ьује, 
йовољан, йохвалан: � мишљење, � оцена, � карактеристика. и. 
(о особинама, својствима и сл.) изражен, осшварен на йожељан 

начин, йозишиван: � особина, нечија � страна, у добром сми
слу усмерен. 2. а. који је бла'iе, йријашне нарави, бла'iороgан, 
човечан, хуман, йлемениш; својсшвен шаквом биhу, који ogpa
жава шакву нарав: � човек, � жена, � душа, � нарав, � дело. б. 
који се gржи йозишивних gрушшвених норми, морално исйра
ван у йонаша1-ЬУ и йосшуйцима йрема gpy'iUJrta, узоран, ваљан, 
вро, йримеран; својсшвен шаквој особи: � девојка, � младић, � 
васпитач; � понашање, � владање. в. (с речима које значе од
ређен породични или лични однос) који йожршвовано, apega
но и с љубављу иСЙУ1-Ьава своје gужносши йрема некоме: � отац, 
� мајка, � родитељ, � син, � кћи. г. који воgи рачуна о осећа1-Ьи
ма и йошребама gpy'iux, који се йрема некоме йонаша бла'iона
клоно, фин, љубазан, йрисшојан, apegycpeiilJbue, увиђаван: � 
према некоме, � дете. Будите добри, померите се. д. који ogpa
жава бла'iонаклоносш, йозишиван OgHOC йрема некоме или не
чему: добре жеље, показати добру вољу, рећи коју добру реч. 
ђ. йријашан за gрушшво, веgар, боgар: � расположење, смисао 
за � хумор. 3. а. (о породици, роду и сл.) који је на 'iласу, о коме 
влаgа високо миШЈЬе1-Ье, у'iлеgан, 'iласовиш, врсшан: девојка из 
добре куће, � породица. б. часшан, чесшиш, узоран: � глас, � 
репутација. в. (често у комп.) који apuaaga вишим gрушшвеним 
слојевима, који је на вишем хијерархијском сшейену, висок, ви
ши: девојка из добре куће, младићи из бољих кућа. 4. а. с којим 
йосшоје шесне, блиске везе, близак, йријашељски; који оgража
ва блискосш, йријашељсшво: � пријатељ, � друг, бити у добрим 
односима с неким. б. (с неким) који је с неким у блиским, йри
јашељским ogHocUJrta: бити � с неким. 5. а. (о времену, времен
ским приликама) y'iogaH, йријашан, йовољан: � време, � дан, � 
клима. б. (о времену, добу) у којем се срећно, лейо живи: у до
бра стара времена в. (обично у суперл.) који се оgликује живо ш
ном cHa'ioM, крейкошhу: бити у најбољим годинама, бити у нај
бољој снази. г. који gOHOCU велики pog, йринос, pogaH, йлоgан: � 
година. д. који йовољно, y'iOgHO gелује, који изазива зagовољ
сшво, йовољан, йријашан, y'iogaH: добре вести, донети � глас. ђ. 
који йружа, gaje йовољне мо'iуhносши, из'iлеgе, йовољан: имати 
добре шансе, � прилика, добри услови за нешто. е. (често у 
устаљеним изразима) који воgи срећи, go бру , срећан: � коб, у 
добри час. 6. а. велики йо размерама, маси, количини, велик, 
знашан, обилаш, йозамашан, обилан: � комад меса, � део пута, 
� зарада, продати за добре новце, наложити добру ватру, � ки
ша. б. (Kag се исшиче ga је оgређена мера иСЙУ1-Ьена или HagMa
шена, йреЙУ1-Ьена) йун, чишав, йрейун: � половина, добра два са
та хода, добрих сто килограма. • бити добре воље 1) биши рас
йоложен, весео. 2) еуф. биши ЙриЙиШ. бити с неким -ј бити с не
ким на доброј нози биши с неким у gобрим, йријашељским OgHO
сима. (све) бољи од бољега оgабрани, врсни, најбољи. будите до
бри у љубазном обраhа1-ЬУ: молим Вас. добар! браво, чесшишам 
(йри pagy). - дан, - јутро, - вече (вечер) уобичајен йозgрав у ogpe
ђено gоба gaHa (у шоку gaHa, ујушру и увече). - као душа (као хлеб 
(КРУХ), као анђео и ел.) јако gобар, ЙЛемениШ. имати - нос (ЊУХ) 
имаши gобру моћ зайажа1-Ьа, наслуhива1-Ьа. нисам нешто - не осе
ћам се gобро, нешшо сам болесШан. од добре воље gобровољно, ра
go: ићи од добре воље. стајати (бити) - за некогајамчиши за HeKo'ia. 
твоја - воља како ши хоhеш. у - час у йраво време, Йравовремено. 

добарце, -а и -ета е (ми. -ца) geM. и хиЙ. og gоброl (3). 

добасати, -ам евр. непрел. gohu басајуhи; gоШумараШи. 

добатргати (се), -ам (се) евр. непрел. gohu бdшр'iајуhи, јеgва 
gohu HecU'iYPHUJrt корацима. 

добауљати, -ам евр. непрел. gohu, сшиhи бауљајуhи, gойуза-
ши; gоШеШураШи. 

добацивати (се), доб3.цујем (се) несвр. йрема gобациши (се). 

добацивач, -ача м онај који нешшо gобацује (нйр. лойшу). 

добацити, дОбацйм (дОбацити, -йм) евр. прел. (непрел.) 1. (не-
што или без допуне) а. gоgаши баца1-Ьем, бациши некоме, go не
Ko'ia, нече'iа: � лопту. б. gоgаши, gошуриши уз'iреgно или кри
шом; йребациши (йренеши или йревесши) go оgређено'i месша: � 
некоме писмо, � цемент колима. в. уйушиши, йослаши, уйрави
ши: � поглед, � пољубац. г. јавиши се, обрашиши се некоме 
крашком йримеgбом, обрашиши се крашко, уз'iреgно. д. обра
шиши се некоме љушишо или зајеgљиво, йецкајући; ЙецнуШи. 2. 
(нешто) баца1-Ьем gоgаши на нешшо, баца1-Ьем gомешнуши: � на ва
тру дрва. 3. а. баца1-Ьем gосе'iнуши, gомашиши; gосе'iнуши зрнuма, 
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ЙројекШилu.ма (о оружју): � каменом до тврђаве; докле топ мо
же � б. (некоме) gосшиhи HeKoia шакмичеhи се у бацању, баци
ши колико и неко gpyiu . •  ,.., се йребациши се, йревесши се go не
Koi месша: � се до Београда. 

добег јек. добјег м в. gобе"iлица. 

добегавати јек. добјегавати несвр. Йре.ма gобеhи. 

добеглица јек. добјеглица ж 1. (и м; МИ. ж) особа која је Heige 
gобе"iла склањајуhи се ucupeg HeKoia или нечеiа, йребеi, беiунац. 
2. етн. gевојка која је gобе'iла у момкову кућу. 

добежавати јек. добјежавати, -ежавам неевр. в. gобеiаваШи. 

добежати јек. добјежати, -жим евр. непрел. 1. в. gобеhи. 2. 
gошрчаши, gојуриШи. 

доберман м нем. врсша йса крашке сјајне црне или мрке gла
ке, gyiux Hoiy, крашкоi рейа и као оgсечених ушију. 

доберманка ж женка gобермана. 

добећи јек. добјећи, -егнём евр. непрел. а. бежеhи gohu нека
мо склањајуhи се ucupeg неке ойасносши, Йребеhи. б. (о девојци) 
йребеhи момку йрошив воље својих роgиШеља. 

добивати, дЬбйвiiм и добијати, дЬбйјiiм несвр. Йре.ма gобиШи. 

добирати, дЬбирам (дЬбирати, -рём) несвр. Йре.ма gобраШи. 

добит ж (инетр. -и) 1. а. машеријална корисш која се gобије, 
йосшиiне og HeKoi йосла (йроизвоgње или шрiовине), зарagа, йро
фиш (као разлика између уложене и gобијене вреgносши): уби
рати �, чиста �, � y  трговини, доносити �, остварити �, прода
ти уз �. б. екон. разлика између YKYUHoi upuxoga и pacxoga у йро
извоgњи или између upogajHe и набавне цене у шрiовини; geo ви
шка вреgносши као разлика између YKYUHoi gохошка и личних 
goxogaKa, уiоворних и законских обавеза йривреgних pagHUX ор
iанизација. 2. йовољан ефекаш нечеiа, корисш: � од школе, � за 
културу. 3. а. в.  gобишак: � од 200 дин. б. вреgносш која се go
бије коцкање.м. в. ошеша, зайлењена u.мoвиHa или йојеgиначни 
йреgмеш, живинче и СЛ.: поделити � од пљачке. 

добитак, -тка м 1. машеријална вреgносш која се сшекне, go
бије, зараgи у некој йрилици; gобиш, зараgа, йрофиш: поделити 
добитке између себе, остварити �. 2. зiоgишак на луШрији. 3. 
йозишивно, корисно gосшиiнуhе (у кулшури, умешносши и СЛ.), 
gуховна вреgносш која се йосшиiне у некој йрилици: � од појаве 
неког дела. • бити на добитку осшвариши gобиШак. 

добити, добијём (трп. доБИјен и добивен) евр. прел. 1. а. йри
миши у власнишшво, на расйолаiање, коришhење нешшо шшо 
йре шоiа није йосеgовано: � поклон, � IСЊИГУ, � стан, � пса. б. на
бавиши, йрибавиши (за новац и сл.). - Књига се може доБИти у 
књижари. в. Йрu.мuШи неко саойшшење или йоруку (йисмено 
или усмено); Йрu.миШи на знање, на извршење: � писмо, ,.., теле
грам, � позив; � налог, � упутства, � задатак. г. gобавиши за 
неки йосао, службу: � помоћника, � сарадника, � учитеља. д. 
сшеhи као браЧНОi gpyia, йаршнера: � мужа � добру жену. ђ. 
Йрu.миШи у своју cpegUHY: � госте, � посету, ,.., новог ученика. 2. 
а. йосшиhи, сшеhи неко йризнање, йривилеiију и СЛ.: � чин, � 
квалификацију, � дипщ>му, � похвале, � власт, � боловање, � 
излаз у град, � наградно одсуство. б. биши йосшављен на неку 
gужносш, йоложај, биши йроизвеgен, унайређен у неко звање: � 
посао, � место професора, � улогу у филму. в. сшеhи услове за 
нешшо, gосйеши у йовољне околносши за осшварење нечеiа, наnи: 
� згодну прилику, "" шансу. 3. а. gрживеши, йрешрйеши нешшо 
нейовољно, биши изложен нече.м нейовољном (казни, кришици 
и СЛ.); биши осуђен на нешшо, биши кажњен неком казцом: � 
грдње, � батине, � шамар; � две године затвора. б. (обично са 
допуном: по леђима, по туру и сл.) биши исшучен, лоше йроћи, 
бишu кажњен. 4. (некога, нешто) сшуйиши у коншакш с HeKu.м, 
усйосшавиши везу с HeKu.м. - Једва сам га добио (телефоном). 5. 
а. извојеваши, избориши, заgобиши, освојиши борбом: � царство, 
� сабљу у боју. б. gohu у uoceg нечеiа наgмешање.м, коцкање.м и 
СЛ.: � (нешто) на опклади, � згодитак, � премију. 6. а. изаhи 
као йобеgник из борбе, раша; йосшиnи йовољан ucxog у неком 
сйору, шакмичењу, коцкању и СЛ.: ,.., на мегдану, � битку, � на 
картама. б. решиши у своју корисш (бишку, йаршију и сл.): � 
мегдан, "';" процес, "" партију, � игру, � утакмицу, "" опкладу. 7. 
(некога) наgјачаши, савлаgаши у борби оружје.м; йобеgиши у не-

ком сйору, савлаgаши у шакмичењу, коцкању; наgмуgриши: � 
некога на суду, � некога на превару. 8. а. gоживеши неку йро
мену, сшеhи, развиши неку особину, сйособносш и СЛ.; ЙoЙpu.ми
ши: � зубе, � жилице, � зелену боју, � млеко, � карактеристике 
нечега, � свечан изглед. б. сшеhи неку ознаку: � име, � назив. 
В. gосйеши у неко сшање, расйоложење, сшеhи: � вољу, � веру у 
нешто, � апетит, � нагон за нешто. г. биши захваhен HeKu.м йо
ре.мећаје.м, болешhу: � грип, ,.., назеб, � температуру, � слом жи
ваца. 9. а. сшуйиши у оgређени OgHOC с HeKu.м, сшеhи: � суседа, 
� пријатеља. б. gонеши на свеш, роgиши; уойшше сшеhи у йоро
gици као йошомка, cpogHUKa: � дете, � сина, � близанце, � уну
ка, ,.., наследника. 10. (често у безл. конструкцији са "се'') а. go
ћи go нечеiа HeKu.м йосшуйком, йроцесом, йроизвесши, сшвори
ши: � неку легуру, � маслац (из млека), � топлотну енергију, � 
10 тона пшенице (по јутру), ,.., негативан резултат. б. сшеhи, 
сшвориши у свесши: � верну слику нечега, � утисак, � криву 
представу о неком. 11. а. сшеhи, Йрu.миШи (као зараgу), зараgи
ши; Йрu.миШи оgређени новчани износ (као йлашу, наgницу и 
сл.): � нешто својим радом, "" плату, � дневницу, "" позајмицу, 
� кредит, � социјалну помоћ. б. йосшиhи йреgносш, корисш у 
нече.му: � у времену. Тиме ништа нећеш добити. в. йоказаши 
HaupegaK у йо"iлеgу неке особине, каракшерисшике, йосшаши 
вреgнији; увеhаши се у йо"iлеgу обu.ма, Шежине. - Дело је тиме 
много добило. � у нечијим очима, � у озбиљности, ,.., два кила, 
� на (у) тежини. 12. а. сшеhи, йосшиhи: � солидно знање, � 
образовање. б. йосшиhи, осшвариши (на исйишу, шесшу и сл.): 
� позитивну оцену, ,.., 20 поена. в. обезбеgиши, Йрu.миШи у некој 
расйоgели: � резервацију, � место, ,.., собу. 13. извуhи og HeKoia, 
сазнаши: � признање, � пристанак. 14. йосшиhи оgређену йро
шиввреgносш, OgH. цену за нешшо шшо је йроgашо: � осам хи
љада за прасе. • - корпу (кошару) пеј. биши оgбијен. - ногом (но
гу) пеј. биши избачен, оШеран. - по носу биши изiрђен, Йрекорен. 
- по прстима (по њушци) пеј. биши сйречен, oHeMoiyheH на iруб 
начин. - премештај (прекоманду) биши Йре.мешШен. - своје биши 
кажњен йо заслузи. - шипак (брус) ВУЛГ. не gобиши нишШа. 

добитник и добитник м 1. а. онај који сшекне, gобије неку 
u.мOвиHY, који йосшиiне неку машеријалну корисш: ратни �. б. 
онај који gобије неку вреgносш, зiоgишак на лушрији, коцкању 
и СЛ.; онај који освоји неку Haipagy. 2. йобеgник у неком шакми
чењу, суйарнишшву, борби, сукобу. 

добитница и добитница ж жена gобишник; Йобеgница. 

добитнички и добитнички, -а, -о који се OgHOCU на gобиш-
нике; йобеgнички; йобеgоносни: ,.., копље, � осмех. 

добитнички и добитнички ПРИЛ. йобеgнички, Йобеgоносно. 
добје- в. gобе-. 

доблудети јек. доблудјети, -дйм евр. gohu блуgеhи, gолуШаШи. 

дббни и добни, -а, -о који се OgHOCU на gоба живоша: � 
структура, � група, � граница. • - председник најсшарији члан 
HeKoi скуйа као UpegcegHUK. 

добовати, дЬбујём и добовати, -бујём неевр. непрел. 1. а. yga
раши у gобош и сл. и йроизвоgиши Йоf1l.муле звуке, бубњаШи. б. 
уgараши снажно: � ногама по нечему. в. уgараши йроизвоgеhи 
учесшане Йоf1l.муле звуке, луЙкаШи. - Киmне капи добују по кро
ву. � прстима по столу. 2. а. оgаваши Йоf1l.муле звуке (о gобошу 
и сл.). б. оgзвањаши, оgјекиваши као gобош (нЙр. о речu.ма). 3.ја
вљаши, о"iлашаваши, йозиваши и сл. ygapaНJe.м у gобош. 

добога ПРИЛ. 1. веома, јако, go крајносши: � лењ, � CMemнo. 
2. у служби узвика за изражавање узбуђења, зайрейашhења или 
бола, забоiа, йобоiу, јао, авај. - Добога, шта учини? 

дббоm м мађ. 1. шуйаљ ваљак са основама og разайеше коже 
йо којој се ygapa, бубањ. 2. техн. geo разних машина, айараша у 
'облику ШУйЈЬеi ваљка: �. вршалице, ,.., манометра. • отићи на -

биши йроgаш најавној лицишацији (о u.мaњy). ударити на -раз
"iласиШи. добош-торта КУВ. врсша шорше og више кора са сшакла
сшом "iлазуром og исшойЈЬеноi шеhера. 

добоmар, -ара м (вок. добошаре 11 -у, инетр. -аром и -арем) 
онај који ygapa у gобош, бубњар. 

добоmарски, -а, -о који се OgHOCU на gобошаре. 

добоmарски ПрИЛ. на gобошарски начин, као gобошар, јавно: 
� разгласити. 
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дббошаст, -а, -о који aogceha нд gобош, који је као gобош: -
облик 

добошић и дббошић м ge.м. og gобош. 

дббошки и дббошни, -а, -о који се OgHOCU на gобош. 

добоmчић и дббоmчић м ge.м. og gобош. 

добрајати, дОбрајам несвр. Йре.ма gобројаши, gобројиШи. 

добран, -а, -о и добран, -ана, -о gосша велик, йовелик, йри-
личан: - парче, - сума новца. 

добрано и добрано прил. gосша, йрилично: - се напити. 

добраш, -аша м шатр. ђак који има gобар усйех у школи. 

добрац, -iща м мед. нар. еуф. осйице, .мале боlиње. 

добректати, добрекћём евр. сшићи брекћући. 

доб:i>Зати, -ам евр. брзо, журно сшићи, gохрлиШи. 

добријати и добријати, дОбријём евр. прел. обријаши go кра-
ја. _ - се обријаши се go краја. 

добрић, -ића м мед. нар. еуф. зли йришш, злић. 

добрица ж (м) (ми. ж) ХИП. gобра, gоброgушна, ЙиШо.ма особа 
(обично gеШе). 

добрИчак, -чка м в. gобричина. 

добрИчина ж (м) (ми. ж) gобар, gоброћуgан, gоброgушан човек. 

добр:Ичица ж бат. вишеlоgишња зеЈЬасша биЈЬка Glechoma 
hederaceum из ф. Labiatae. 

добро1 е (ген. МН. добара) 1. оно шшо је gобро, йовоЈЬНО за чо
века, шшо gOapUHOCU њеlовој срећи, блаlосшању; gобре, йовОЈЬне 
живошне йрилике, срећан, обезбеђен живош, срећа, блаlосiilање; 
gобробиш, корисш: борба добра и зла, надати се добру, старати 
се о добру народа, урадити нешто за нечије добро. 2. (често у 
мн.) а . .маШеријална или gуховна, кулi11урна вреgНОСiil, gосшиl
нуће којим се неко корисши, .маШеријално или кулшурно блаlо: 
јавно -, опште - народа, заједничко -, културна добра, матери
јална добра, духовна добра. б. apupOgHO БОlашсшво, блаlо као 
извор сировина и йоi11рошних среgсi11ава: природна добра, по
Tpomнa добра. в . .маШеријални йроизвоg JЬygcKol poga, роба: по
трошња добара, размена добара, инвестициона добра. 3. а. оно 
шшо је нечија својина, имовина; кайишал: покретна добра, не
покретна добра. б. Зе.мЈЬишШе у нечијој својини, зе.мЈЬишни йо
ceg, имање, еконо.мија: државно -, црквено -, пољопривредно -, 
пољско -, огледно -, економско -. 4. gобар, ЙЛе.мениШ йосшу
йак, gобро, ЙЛе.мениШо gело: чинити -, вратити �' добрим. 5. go
броша, ЙЛе.мениi110СШ; gобра, йозишивна особина, врлина: по
знат по добру. 6. нар. у нежно.м обраћању gpaloj особи или жи
воШињи. - Пиј, гарове, добро моје. • далеко је то од добра зло је, ни
је gобро. делити с неким - и зло зајеgнички aogHocuiilu све, и gобро 
и зло. изићи на - йовоЈЬНО се развиши, имаши йовОЈЬан, срећан 
ucxog. ићи на - йовоЈЬНО се развијаши, воgиши, слуi11иши gобру, 
срећи. које добро? којим добром? йри сусрешу: pagu чеlа сше go
шли? шша има ново? окренути на - йоћи go бр им , йовоЈЬНим 
Йравце.м, йочеiilи се йовоЈЬНО развијаШи. свако зло има своје - у 
свакој невОЈЬи, несрећи има и нешшо корисно. у добру и у злу и у 
срећним и у несрећним, нейовоЈЬНим околноСi11има, Йриликама. 

добро2 ПРИЛ. (камп. бољё и боље) 1. на gобар начин, како шре
ба, како ваља, како је йожеЈЬНО; усйешно: - читати, - одиграти 
улогу, - урадити нешто. б. у склаgу с .моралним и gp. нор.мама, 
исйравно; у pegy: - поступати, - се држати. Није добро што си 
нас оставила. в. са сво.м Йажњо.м, савесно, ЙРUJЬежно. - Добро 
слymај шта ти говорим. г. Ше.мељно; сасвим, йошйуно: - распра
вити нешто, - испитати, - очистити, - се разданити. д. у вели
кој .мери, вео.ма; йреко .мере, MHolO, жесшоко: - озепсти, - се за
грејати за нешто, - се уморити, - стегнути, - истући, - попити. 
ђ. обилно, боlашо: - родити, - залити, - подмазати. 2. а. у нор
.малним, йријашеЈЬСКим оgносима, везама: бити - с неким. б. с 
наклоношћу, с ЈЬубавЈЬУ, pago, блаlонаклоно, срgачно, ЈЬубазно�' 
- се слагати с неким, - дочекати некога. 3. а. 1) у gобро.м зgрав
сШвено.м сшању, зgраво. - Ми смо добро. 2) (често са субјектом 
у дат.) Kag се указује на йовоЈЬНО зgравсшвено сшање или йобоЈЬ
шање KOg болесника. - Боље му је. б. Kag се указује на йовОЈЬне 
живоi11не йрилике, на ylogaH живоiil: боlаiilо, имућно; yiOgHO, йо-

воЈЬНО, без нейрилика: - стајати, - ићи некоме. б. Kag се указу
је на йовОЈЬан йоложај KOg неке личносши или орlанизације: -
стајати код министра. 4. а. Kag се указује на йовОЈЬан развој и ис
xog, ефекаш неке pagНJe: срећно, йовоЈЬНО: - се удати, - проћи, -
се завршити. б. Kag се нешi110 оцењује као йpиxвaillJЬивo, йовоЈЬ
но, OgH. Kag се нешшо йре йоручује , савешује: йреЙОРУЧЈЬиво, 
уЙуШно. - Добро је што си ме назвао. Добро је обући топлу оде
ћу. Боље је да отпутујемо одмах. в. за изражавање оgобравања, 
саlласносши: слаже.м се, шако је, у pegy. - Да отворим прозор? 
Добро. Добро, сине, иди. • - доћи биши og корисШи. - дошао! йо
зgрав йри gоласку. боље те (вас) нашао нар. ошйозgрав на йо
зgрав: gобро gошао. - проћи усЙеШи. - чинити (некоме) биши og 
корисши, lоgиши, ЙријаШи. - Шетња му чини добро. 

добро- йрви geo йриgевских и gp. сложени ца насшалих og 
синШаl.ми с Йриgево.м gобар или Йрилоlо.м gобро: добродушан, 
добронамеран, добростојећи итд. 

добробит ж чеш. срећа, блаlосшање; корисш: радити на - на
рода. 

добровољан, -љна, -о 1. који се чини йо слобоgној вОЈЬи, без 
apUHyge: - рад, добровољни прилог. 2. који обавЈЬа неки йосао 
или врши неку gужносш йО својој вОЈЬи, без apUHyge: - војска, 
добровољни давалац крви. 

добровољац, -љца м (инстр. -љцем; ген. ми. добровољаца) а. 
онај који gобровоЈЬНО сшуйа у војску или учесшвује у раШу. б. 
онај који gобровоЈЬНО извршава неки заgашак; онај који gобро
воЈЬНО указује неку Йо.моћ или gaje неки Йрило/'. 

добровољачки, -а, -о који се OgHOCU на gобровОЈЬце: - чета, 
- позориште. 

добровољачки ПРИЛ. као gобровОЈЬац: - регрутовати. 

добровољка ж женска особа gобровОЈЬац. 
добровољно прил. йо својој вОЈЬи, без apUHyge: - се пријави

ти у војску. 

добровољност, -ости ж особина oHola шi110 је gобровоЈЬНО, go
бровОЈЬни каракшер нечеlа. 

добродити, дОбродйм евр. непрел. а. gовесши се броgо.м (go не
коl .месШа), сшићи броgећи. б. gойловиi11и (о броgу, лађи). 

добродошао, -шла, -о који је gошао, йрисйео у йрави час, ко
ји се pago gочекује, йрима јер оglовара йошребама и жељама у 
gai110j сишуацији, pago gочекан, aologaH, корисШан. - Ова пону
да му је добродошла. 

добродошлица и добродошлица ж а. йозgрав неко.ме чији 
је gолазак pago очекиван; gобре жеље изражене йри нечије.м go
ласку: поздравити некога добродошлицом, зажелети некоме 
добродошлицу. б. чаша алкохолноl йића која се исйија йовоgо.м 
нечијеl pago очекиваноl gоласка; зgравица која се йоgиже Шо.м 
Йрилико.м: дочекати сватове добродошлицом. в. срgачан gочек, 
Йрије.м: приредити некоме добродошлицу. 

добродржiЉи, -а, -ё који се gобро gржи, који је gоброl зgра
вЈЬа, gржећи, крейак (о сшаријој особи): - старац. 

добродушан, -шна, -о а. који је gобре gуше, блаlе нарави, go
броћуgан, ЙЛе.мениiil; йросiilоgушан, наиван: - човек. б. који из
ражава gоброћуgносш, блаl, ЙиШ0.м: - глас, - осмех. 

добродушје е в. gоброgушносi11. 
добродушно ПРИЛ. на gоброgушан начин, gоброћуgно; йро

сшоgушно, безазлено, наивно: - се насмејати. 

добродушност, -ости ж особина oHola који је gоброgушан, go
броћуgносш; йросшоgушносш, безазленосi11. 

добројавати, -ојавам несвр. Йре.ма gобројаши и gобројиШи. 
2. gоgаваши бројање.м. 

добројати, -јйм и дОбројйм и добројити, дОбројйм евр. 1. go
вршиши бројање нечеlа, избројаши go краја. 2. gоgаши броја
ње.м. 3. gohu у бројању go HeKol броја: - до двеста . 

добројутро е разг. 1. срећа, gобро. - Радости моја, доброј утро 
моје! 2. ир. зло, несрећа, зла суgбина, злојуi11ро: видети своје -. 

добромислен, -а, -о који iilежи gобру; gобронамеран: - човек 

добромислено прил. шежећи gобру, наСiilојећи йосi11иhи go
бро, gобронамерно. 



ДОБРОМИСЛЕНОСТ - ДОВЕСТИ1 279 

добромисленост, -ости ж насшојање на ширењу и чињењу 
gобра, шежња йосшизању gобра, gобронамерносШ. 

добронамеран јек. добронамјеран, -рна, -о а. који u.мa go
бре намере, који жели некоме gобро: - човек б. који изражава 
gобре намере, йријашеЈЬски: - савет, - опомена. 

добронамерно јек. добронамјерно прил. у gоброј намери, с 
gобром намером: - упитати. 

добронамерност јек. добронамјерност, -ости ж особина оно
La који је gобронамеран, жеЈЬа, хшење ga се учини нешшо gобро. 

добронамјер- в. gобронамер-. 

доброслутан, -тна, -о који слуши, йреgсказује нешшо gобро; 
еупр. злослутан. 

доброслутнй:к м онај који слуши, йреgсказује gобро. 

доброслутница ж она која слуши, йреgсказује gобро. 

доброслутно прил. слушеhи, наLовешшавајуhи gобро. 

добросрет- в. gобрОсреh-. 

добросрећан, -ћна, -о а. који је gобре среће, срећан; који go
носи срећу. б. еуф. злосреhан, несрећан. 

добросрећнй:к м а. онај који је gобре среће, срећан човек. б. 
еуф. злосреhник, несрећник. 

добросрећница ж а. она којаје gобре среће, која gOHocu сре
ћу. б. еуф. злосреhница, несрећница. 

добросрећно прил. срећно, gOHocehu срећу. 

добростив, -а, -о а. йун gоброше, gобар, блаL; милосшив, бла
Lонаклон: - човек. б. који изражава, иСЙОЈЬава gоброшу: - по
глед, - глас. 

добростиво прил. на gобросшив начин, с йуно gоброше, бла
LO, милосшиво: - се насмејати, - погледати. 

добростивост, -ости ж особина oHoLa који је gобросшив, оно
La шшо је gобросшиво, милосшивосш, gоброша, блаLосШ. 

добростојiЉй:, -а, -ё који aocegyje gосша машеријалних go
бара, u.мyћaH, БОLаш: - трговац, - сељак. 

добросуседскй: јек. добросусједскй:, -а, -о (обично уз реч 
"однос'') који йоказује йријашељсшво међу cycegu.мa: живети у 
добросуседским односима. 

добросуседски јек. добросусједски прил. у gобросусеgскu.м 
ogHocu.мa, йријашеЈЬски: односити се - према некоме. 

добросуседство јек. добросусједство с gобросусеgски йри
јашеЈЬски OgHOCU. 

доброта ж 1. а. особина oHoLa који је gобар, oHoLa шшо је go
бро, сйремносш за йружање йомоhи gpYLUMa, йлеменишосш, ху
маносш, човеКОЈЬубивосш: човек познат по доброти. б. фиг. go
бра, йлемениша особа. - Он је сушта доброта. 2. gобро, йлемени
шо gело, йлемениш йосшуйак, gоброчинсшво: чинити доброте. 

добротвор и добротвор м а. онај који чини gобра gела, ко
ји некоме йружа йомоh, зашшишу, gоброчинишељ: бити нечији 
-. б. онај који у хумане сврхе йрилаже или завешшава новац и 
gpYLe машеријалне вреgносши (неком gрушшву или усШанови). 

добротворан и добротворан, -рна, -о 1. а. који служи у ху
мане, йлеменише сврхе, који је намењен, gоброчинсшву, хумани
шаран: - друштво, - установа . . б. који се OgHOCU на хумане за
gашке, који се чини с xYMaHu.м циЈЬем, каришашиван: приредба 
у добротщ>рне сврхе, поклонити нешто у добротворне сврхе, одре 
жати добротворну приредбу. 2. који чини gобра gела, који йру
жа йомоh и зашшишу некоме, ил.емениШ, хуман: - човек, - душа. 

добротворка и добротворка ж жена gоброшвор, gоброчи
ниШеЈЬка. 

добротворно и добротворно прил. на gоброшворан начин, 
као gоброшвор, хумано, йлеменишо: - помагати некоме. 

добротворност, -ости ж особина oHoLa који је gоброшворан; 
каришашцвносш, хуманосШ. 

. доброћудан, -дна, -о 1. а. који је gобре hygu, који је йријаш
не, блаLе нарави, блаL: - човек. б. који оgражава блаLУ нарав: -

израз лица, доброћудне очи. 2. мед. који се може излечиши, ко
ји није ойасан йо живо ш (обично о шумору, израшшају), бениL
ни: доброћудни тумор, - израслина. 

доброћудно прил. на gоброhуgан начин, блаLО, йишомо: -
гледати, - се смешити. 

доброћудност, -ости ж особина oHoLa који је gоброhуgан, оно
La шшо је gоброhуgно, gобра, блаLа нарав, блаLОСШ, йишомосш: 
нечија -, - нечијих очију. 

доброчинац, -нца, доброчинилац, -иоца и доброчини
тељ, -а м в. gоброшвор (а). 

доброчинитёљка ж в. gоброШворка. 

доброч:Инск:И, -а, -о који се OgHOCU на gоброчинсшво, gобро
шворан; својсшвен gоброчинцu.ма, блаL: - помоћ. 

доброчинство с gобро, йлеменишо gело, хуман йосшуйак; чи
њење gобрих, йлемениших gела; хуманосш, йлеменишосш: чини
ти доброчинства, захвалити за -. 

Довабити, довабйм евр. прел. а. вабеhи намамиши (живо ши
њу): - пса. б. йриволеши HeKoLa ga gође, gозваши, gомамиШи. 

доваљати, доваљам евр. прел. gОLураши ваљајући, gокошр
ЈЬаши: - камен, - буре. _ - се gohu, gойреши go HeKOL месша ва
ЈЬајући се, gОКОШРЈЬаши се (нйр. о камену). 

довдё и довде јек. довдјё и довдје ПРИЛ. а. go овОLа месша, go 
ове шачке, go ове Lранице: стићи -. б. go овОLа времена. • - ми је 
тога (свега и сл.) gосша ми је ШОLа (свеLа и сл.), gОЗЛОLрgило ми је. 

довезати, довёжём евр. прел. везујуhи насшавиши на нешшо, 
наgовезаши: - конопац. 

довезивати, -везујём несвр. йрема gовезаШи. 

довејавати, -вејавам јек. довијавати, -вијавам несвр. йре
ма gовејаШи. 

довејати јек. довијати, -јём евр. 1. прел. gонеши, нанеши ве
јући (о веШру). 2. непрел. вејући сшиhи, gосйеши, gоЙреШи. 

Довёк(а) јек. Довијек(а) ПрИЛ. а. за сва времена, заувек, за
сваLgа; увек, сшално (у буgуhносши): трајати -. б. go краја живо
ша: остати - инвалид. 

доверати се и доверати се, доверём се евр. верући се gocae
ши go HeKOL месша, gойеншраши се; gойузиши: - на врх дрвета. 

дове слати, -ам евр. 1. непрел. gohu, йрисйеши веслајуhи: - до 
обале. 2. прел. gовесши, gошераши веслајуhи: - барку. _ - се в.  
gовеслаши (а). 

довести (Довёсти), -везём (трп. довезен, -а) евр. прел. свршиши 
везење, извесши go краја: - блузу. б. gоgаши у везу, извесши на
KHagHo још jegaH geo: - још једну шару. 

довести! (довести), -ведём (Доведём) (аор. доведох, доведе; р. 
пр. довео, довела (довела); пр. пр. довёвши; ТРП. доведен, -ена) 
евр. прел. (ретко непрел.) 1. а. воgеhи илц уйућујући HeKOLa учини
ши ga gође, йрисйе go оgређеНОL месша: - до врата, - пред кућу, 
- У салу. б. фиг. ОМОLуhиши некоме ga сшиLне go оgређеНОL циЈЬа, 
йаслужиши коме као ЙуШоказ. - Стаза га је довела у шуму. в. 
йосшавиши (HeKoLa) на неки йоложај; наћи (некоме) службу, за
йослење, зайослиши: - на положај министра, - у министарство. 
г. узеши у своју кућу жену, OgH. снаху (ређе мушкарца) pagu же
ниgбе (ogH. ygaje): - невесту, - снаху за удна. д. йовесши и заgр
жаши уз себе geцy из йрешхоgНОL бракd .(Йриликом apeygaje): -
двоје деце из првог брака. 2. учиниши ga нешшо gocae HeKyg 
усмеравајући му крешање, сйровесши; йомерањем gошераши, 
йpu.мaћи: - воду ВОДОВОДОМ, - рибу до обале. 3. а. (до нечега 

. (IIешто до нечега» учиниiJ1,и, gойринеши ga се нешшо осшвари, 
gecu, йосшиLне, биши узрок HeKoL збивања, gОLађаја: - до мира, 
- до рата, - до победе, - до стварања савеза. б. учиниши ga не
ко, нешшо gocae у оgређено сшање, расйоложење, йроузрокова
ши, изазваши неку йромену, неко сшање или расйоложење: - до 
лудила, - у тежак положај , - у склад, - до кључања. в. уйрави
ши, уйушиши ка неком закЈЬУЧКУ, навесши на неку мисао, на не
ко схвашање: - на неку мисао, - до неког закључка. 4. ойисују
ћи, йрашеhu нешшо у временском шоку gohu go HeKOL шренушка: 
- хронику манастира до одређене године. • - у питаље (нешто) 
уLрозиШи. 
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довести2 (довести), -везём (аор. довезох, довезе; р. пр. довезао, 
довезла (довезла); трп. довезен, -ена; пр. пр. довезавши и дове
завши) свр. прел. а. gоuремиши, uребациши, uренеши (нешшо) go 
оgређеноf, месша уарављајући неким uревозним среgсшвом: -
жито колима, - HaMemтaj . б. gоuремиши возеhи само uревозно 
среgсшво: - кола, - ауто. в. uренеши, uребациши HeKof,a или не
шшо (о uревозном среgсШву). - Кола су ме довезла довде . •  - се 
gohu, gоuушоваши uревозним среgсшвом; uрисuеши, сшиhи (о 
uревозном среgсшву): - се лађом до Београда. 

довече ПРИЛ. Kag насшуuи вече (oHof,a gaHa Kag се f,oBopu), ове 
вечери, вечерас. 

довијати в. gовејаШи. 

довијати, довйјам свр. вијајући gоf,наши, gоШераШи. 

довијати се, довйјам се несвр. шруgиши се ga се нађе решење, 
излаз из нечеf,а, сналазиши се (у нечему); gомишљаши се: - ка
ко да се побегне. 

Довијек(а) в. goBeK(a). 

довик м аовик уаућен некоме, gовикивање, 'iласан gозив. 

довикати, довйчём свр. прел. gозваши вичуhи: - суседа. 

довикивати, -викујём несвр. арема gовикаши и gовикнуШи. 
• - се gозиваши jegHo gpyf,o. 

довикнути, довИ:кнём свр. прел. 1. викнувши uовишеним 'iла
сом скренуши uажњу на нешшо, рећи, саоuшшиши (нешшо); go
бациши uовишеним 'iласом: - (некоме) нешто. 2. (некога) вик
нувши зовнуши, gозваШи. 

довити се, довијём се свр. наћи решење, излаз, снаћи се; go
мислиши се, gосешиши се. 

довитлати, -ам свр. 1. прел. виШлајуhи gошераши, gоf,наши 
(нар. о веШру). 2. непрел. сшиhи виШлајуhи, јуреhи, gојуриши, go
ШрчаШи. 

довитљив, -а, -о који уме ga се goBuje, ga се снађе у шешкој 
сишуацији, gомишљаш, goceiilJbUB, сналажљив, аромућуран. 

довитљивац, -йвца м онај који је goBuiilJbUB, сналажљив. 

Довитљивица ж goBuiilJbUBa женска особа. 

довитљиво ПРИЛ. на goBuiilJbUB начин, goceiilJbUBo, снала
жљиво, аромућурно. 

довитљиво ст, -ости ж особина oHof,a који је goBuiilJbUB, сnа
лажљивосш, gосеiilJbивосш, UромуhурносШ. 

довшiчити (се), довлачйм (се) [гл. им. двошiчёње] несвр. аре
ма gOByhu (се). 

довод м 1.  gовођење, gоuремање, саровођење нечеf,а шшо се 
креће кроз цеви, нарочише уређаје и СЛ.: - нафте, - горива, -
електричне енергије, прекинути - ваздуха. 2. цев, канал или 
уређај за gовођење, gоuремање нечеf,а: затворити -, прикључак 
на доводу. 

доводити, доводйм [гл. им. довођёње с] несвр. арема gовесШи1• 

доводни, -а, -о који служи за gовођење, gоuремање нечеf,а, 
који се OgHOCU на goBog: - цев, - канал. 

доводница ж анат. крвни cyg који goBogu крв у срце, вена. 

ДОВО3 м gоuремање uревозним среgсшвом, gовожење, шран
сuорш: - муниције колима. 

ДОВО3ИТИ (се), довозим (се) [гл. им . довожёње с] несвр. арема 
gовесши2 (се). 

довозни, -а, -о који се OgHoCU на gовоз. 

довољан, -љна, -о 1. Kojef,a има онолико колико је uошребно, 
gосша за нешшо, који заgовољава у uо'iлеgу количине или Bpeg
носши: - количина, - број, у довољној мери. То је довољан раз
лог да не дође. 2. (у им. служби) м најнижа школска uрелазна 
оцена: добити - из математике, завршити с довољним. 

довољно ПРИЛ. у gOBOJbHOj мери, количини, колико је uошреб
но, gосша; uошuуно, сасвим: појести -, - јак, - горива, - гласо
ва, - истакнут, - засићен. 

довољност и довољност, -ости ж goBoJЬHa количина, goBoJb
на мера; сшање које заgовољава. 

довратак, -тка м f,pega или бочни geo у оквиру враша; оквир 
враша: ударити главом у -, држати се за -. 

довратник м И довратница ж в.  gовраШак. 

доврвети и доврвети јек. Доврвјети и доврвјети, -вйм свр. 
непрел. gohu, сшиhи врвећи, наf,рнуши, сјашиши се у великом бро
ју (нар. О војсци). 

ДоврtЉи (доврёћи) јек. Довријећи (довријећи) и доврћи (до-
врћи), довршём свр. завршиши вршиgбу, оврћи go краја: - жито. 

доврх предл. (с ген.) go врха, go f,орње ивице: - куће, - чела. 

довршавати (се), довршавам (се) несвр. арема gовршиши (се). 
довршен, -а, -о uошuуно UЗf,рађен, формиран (иншелекшу-

ално, gYXOBHO), зрео, усавршен: - човек, - уметник. 

довршеност, -ости ж сшање oHof,a који је gовршен, шшо је go-
вршено, UЗf,рађеносш, формираносш; зрелосШ. 

довршење с окончање, свршешак: - започетог посла. 

довршетак, -тка м завршешак, крај: - битке, - романа. 

довршивати (се), довршујём (се) несвр. в. gовршаваши (се). 

довршилац, -иоца (довршитељ) м онај који нешшо gоврша-
ва, OgH. који је нешшо gовршио, извршио: - неког дела . 

довршити, довршйм свр. прел. а. ураgиши неки аосао go краја, 
завршиши, свршиши заuочеши аосао: - посао, - жетву. б. обра
gиши, наuравиши go краја: - рукав, - кошуљу, - кров. 2. gошу
ћи, gокрајчиши, убиши, ус.мрШиШи: - некога, - непријатеља . •  

- се gohu go краја, свршиши се, окончаши се (нар. о бици). 

Довући (довући), -вУчём (3. Л. ми. довУку; аор. довУкох, дову
че; ИМП. довУци; р. пр. довУкао, довУкла (довУкла); ТРП. довУчен, 
-а; пр. пр. довукавши и Довукавши) свр. прел. 1. вукући uренеши, 
uремесшиши; вукући gовесши: - сто, - пуна кола жита, - чамац. 
2. пеј. Haf,oBapajyhu, убеђујуhи gовесши HeKof,a, gомамиши неко
f,a ареваром, лукавсшвом или на силу: - некога на састанак, -
пред суд . •  - се а. gohu вукући се, jegBa се крећући; gоuузиши, go
милеШи. б. gohu кришом, аривући се, uрикрасши се, gошуњаши 
се. в. пеј. gohu, сшиhи нежељен, незван: - се на вечеру. 

дога и дога ж енгл. раса круйних, снажних ааса развијене 
'iлаве и враша и крашке gлаке. 

догађај м 1. а. оно шшо се gоf,оgило, gесило, збило у оgређе
ном времену, збивање: трагичан -, необичан -, развој догађаја. 
б. (обично у мн.) смеш значајних аојава, збивања у живошу: 
изменити ток догађаја, утицати на догађаје. в. особиша, важна 
аојава: уметнички -, књижевни -, представљати - у књижев
ности. • остати (бити, налазити се и сл.) на репу догађаја немаши 
ушицаја на шок gОf,ађаја, збивања; осша(ја)ши изван збивања. 

догађај(ч)ић м geM. и ир. og gОf,ађај. 

догађати се, догађа се несвр. арема gоf,оgиши се. 

догалопирати, -опирам свр. непрел. gојахаши у f,алоUу. 

догамизати, -ижём свр. непрел. gohu f,амижуhи, gоiмизаШи. 

догарати, догарам несвр. в. gоf,ореваШи. 

догегати (се), догёгам (се) свр. непрел. gohu f,ef,ajyhu се. 
догегуцати (се), -ам (се) свр. непрел. у geм. З1јачењу: gоf,еf,аши 

(се). 

доглавињати, -ам свр. непрел. gohu 'iлавињајуhи, несиf,урним 
кораком. 

доглавник м арх. онај који је ао paHf,y арви go uоf,лавара, 
сшарешине, uоf,лаваров савешник, аомоћник. 

доглавнички, -а, -о који се OgHOCU на gо'iлавнике. 

доглавништво с арх. звање и служба gо'iлавника. 

доглед м 1. оuшички инсшруменш за uосмашрање ygaљeHUx 
uреgмеша, gурбин. 2. uросшор обухваhен uоf,леgом, BugUK, Bugo
KPYf,; gомашај Uо'iлеgа. 

догледан, -дна, -о 1. који се може са'iлеgаши, go Kof,a gouupe 
uо'iлеg, који је на BugUKY, BugJbUB: - даљина. 2. који може ga се 
upegBugu у буgуhносши, који ће се свакако gоf,оgиши у скорој бу
gуhносши; неgалек, скори (о времену): у - време, у догледној бу
дућности. 
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догледати, -ам евр. прел. gойреши йо'iлеgом go нечеL ygaљe
HOL, обухвашиши йо'iлеgом, са'iлеgаши: не моћи - бедеме, докле 
се може -. 

догш�дати, доглёдам неевр. прел. (обично у пасиву са "се'') 
моћи виgеши, обухвашиши йо'iлеgом, са'iлеgавашil: - Догледао 
се нејасно храм. 

догма ж (ген. МН. догмй) ГрЧ. а. шемашuзирано и айсолушизо
вано некришичко мишљење, сшав заснован на аушоришашив
ним суgовима, који се усвqја без йроверавања и шаблонски йри
мењује; начело, йocйlaвKa која се смашра и усваја као шачна и 
неосйорна: овештале догме, одбацити догме. б. верска начела, 
йосшавке које су верници gужни йрихвашиши као айсолушно 
шачне, без икакве кришике и йровере; службена верска gокшри
на: верске догме, црквене догме, свете догме, хришћанске дог
ме. в. уойшше оно шйlо се смашра као неЙОLрешиво, нейрикосно
вено, у шшо се мора вероваши: сматрати нешто као догму. 

Догмат(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) в. gо'i.маШичар. 

догматизам, -зма м слейо, некришичко йрихвашање go'i.мu; 
некришичко мишљење које се ослања на go'i.мe; gO'i.мaйlcKU ка
ракшер, gО'i.маШско обележје HeKoL мишљења, сшава, науке, gOK
шрина и сл.: - религиозне науке, - неког гледишта. 

догматик м в.  gо'i.майlичар. 

догматика ж 1 .  шеолошка gисцийлина која излаже хри
шhанске go'i.мe йо ogpeQeHoM сисшему; сисшем, скуй go'i.мu неке 
вере. 2. уойшше сисшем go'i.мu, скуй сисшемашски изложених 
йринцийа, йосшавки неке школе, учења, йокреша; gо'i.маШизам: 
политичка -, правна -, ослободити се круте догматике. 

догматичан, -чна, -о 1. који се OgHOCU на gOLMe; који се за
снива на go'i.мaмa, gO'i.мaйlcKU: - веровање, - богословље, - гле
диште. 2. који верује у go'i.мe, йривржен go'i.мaмa, који се слейо 
gржи go'i.мu: - филозоф. 

догматичар м 1. онај који се слейо gржи go'i.мu. 2. онај који 
се бави gо'i.маШиком, који йроучава и йройовеgа go'i.мe неке ре
лиLије или школе. 

догматичарски, -а, -о који се OgHOCU на gо'i.маШичаре. 

догматички, -а, -о в. gо'i.маШичан (1). 

догматички и догматично ПРИЛ. на gОLмашичан начин, 
својсшвено gо'i.маШичарима: схватити нешто -, - тумачити. 

догматичност, -ости ж особина oHoLa шшо је gо'i.маШично; 
йриврженосш go'i.мaмa, слейо йрихвашање go'i.мu, gо'i.маШизам. 

догматски, -а, -о који се OgHOCU на go'i.мe, који се заснива на 
go'i.мaмa, gо'i.маШичан, gО'i.маШички: - став, - тенденција. 

догматски ПРИЛ. на gО'i.маШски начин, својсшвено gо'i.маШи
чар има, gО'i.маШично: - тумачити. 

догмизати, -ижём <;вр. непрел. gohu 'i.мижуhи, gомилеши; go
ЙузиШи. 

догнати, -ам (трп. догнан (догнат» евр. прел. (непрел.) 1. а. LO
нећи учиниши, йрисилиши ga неко, нешшо goQe некамо, gошера
ши: - говеда, - робље. б. gовесши (йревозно среgсшво, возило): 
кола. в. йpeHeйlи, gоЙрe.JliиШи возилом go ogpeQeHoL месша, йре
весши (шереш, шовар и сл.): - жито, - сено, - дрва. 2. а. йримо
раши, йринуgиши HeKoLa на нешшо: - некога да попусти. б. учи
ниши ga неко, нешшо gocae у нейовољно сшање, расйоложење, 
биши узрочник нечијеL нейовОЉНОL cйlaњa, расйоложења: - не
кога до суза (плача), - до лудила, ;.., до просјачког штапа. 3. не
прел. сшиhи, gосйеши (обично својим ЙОLрешним йосшуйцима, 
својом кривицом) у нейовољно сшање, навући на себе неко зло, 
невољу: - до пропасти, - до банкрота. 8 - се уз. повр. сусшиhи се 
LoHehu jegHo gpYLO: - се до куће . .  

договарати (се), -оварам (се) несвр. йрема gОLовориши (се). 

договарач, -ача м онај који се с неким gОLовара; ЙреLоварач. 

договор м а. разLовор, савешовање pagu gоношења зајеgнич-
ких оgлука; сасшанак pagu шаквОL савешовања: сазвати на -, 
доћи на -, решити на договору, отказати -. б. зајеgничка оgлука, 
сйоразум, ЙОLоgба gонеша на савешовању: донети -, закључити 
�,потписати - . в. (обично у мн.) разLовори pagu сйоразума о не
ком йишању, йреLовори: ићи на договоре с неким, упуштати се 

у договоре с неким. • - кућу гради gОLовором се може MHOLO йocйlи
ћи. као по договору као ga је нешйlо YHaapeg gОLоворено, сложно, 
сйоразумно: доћи као по договору. у договору (с неким) сйора
зум но с неким; у gослуху с неким. 

договоран, -рна, -о који се заснива на gОLовору, сйоразуму, 
сйоразуман: договорни посао. • - економија економија заснова
на на иолишичким gОLоворима а не на законима ШржишШа. 

договорити, договорйм евр. прел. УLовориши, уШаначиШи. -
С Пристером је '" већ раније договорио све што је требало (Де
сница). 8 - се уз. ПОВр. у разLоворима gohu go зајеgниЧКОL 'iлеgи
шша са неким, сйоразумеши се: - се са женом, - се о венчању, 
- се за састанак 

договорно ПрИЛ. у (йо) gОLовору са неким, с ирисшанком обе
ју сшрана, сиоразумно: - отићи негде, - утврдити, - поставити 
некоме замку. 

догодинё ПРИЛ. ugyhe LogUHe, кроз LOgUHY gaHa. 

догодити се, -ЙМ се евр. gесиши се, збиши се (обично изнена
ga, ogjegHoM). - Нешто им се сигурно догодило. 

догодиmњй, -а, -ё који се OgHOCU на ugyhy LogUHY, који ће се 
gесиши, gОLоgиши gOLogUHe: спремати се за догодиmњу жетву. 

догодовmтина ж иншересанйlан, уиечаiiiљив, необичан gOLa
ђај, gоживљај; ЗLоgа, иусшоловина: причати догодовштине с пу
та, весела -. 

до гола ПРИЛ. а. go Lола шела, go Lоле коже, иосве, сасвим об
нажено: свући се -. б. йошйуно, сасвим ОLољено (о бршhењу): 
обрстити - воћке. 

догон и догон м а. gOLoНJeНJe, gошеривање: - стоке. б. gовоже
ње, gовоз (шереша) на йloвapHoj живошињи или зайрежном во
зилу: - дрва. 

догонити, ДОГОНЙМ неевр. прел. [гл. им. догоњёње е] 1. несвр. 
йрема goLHaйlu. 2. а. gовоgиши у peg, у ypegHo сшање, уgешавайlи, 
ypeђивaйlи, улейшавайlи; йoиpaвљaйlи: - бркове, - одећу, - пе
сму. б. иоgешавайlи, gойlериваши: - сат, - сказаљке на сату. 8 -
се gойlеривайlи се, ypeђивaйlи се, уgешаваши се: - се за излазак. 

догоревати, догорёвам јек. догоријевати, догоријевам не
свр. йрема gоLореШи. 

догорети јек. догорјети, -рйм евр. непрел. а. иЗLореши go кра
ја (нир. о свећи). б. (до нечега) UЗLореши go ogpeQeHoL месша, go 
неке Lранице: - до крила. в. (обично безл.) фиг. gohu go сшања, 
шренушка йосле KOLa се више не може чекаши, шриеши, gohu go 
Lусша, gОLусшиши, gојаgиШи. - Кад му догори, бежи од куће. • 
- (некоме) до ноката не моћи више йоgносиши, шрйеши, йосшаши 
(некоме) неизgрживо, gojaguйlu. 

догоријевати в. gоLореваШи. 

догорчати, -ам евр. непрел. (обично безл. и с лог. субјектом у 
дат.) gојаgиши, gозлоLрgиШи. 

доготовити, -йм евр. прел. gовршиши Lошовљење, ириирема
ње, сйрављање јела, ирийремиши: - ручак 

. дограбити, -йм евр. прел. а. узеши, gохвашиши брзим йокре
шом руке, ЗLрабиши, gочеиаши, шчейаши: - секиру. б. ЗLрабив
ши gOMohu се нечеLа, ошеши, йриLрабиши нешшо: - коња, - ту
ђи комад. в. gочейаши се HeKoLa, ухвашиши, УLрабиши (HeKoLa): 
- девојку. ·8 - се 1 .  (некога, нечега) gочеиаши се, gOMohu се (не
KOLa, нечеLа): ;." се девојке, - се нечијег имања. 2. (нечега) у 
ужурбаном крешању сшиhи go HeKOL месша, gохвашиши се: - се 
пута, - се шуме. 

доградак, -атка м иросшорија или шрем gOLpaQeH уз 'iлавну 
·зLраgу, goLpagНJa. 

доградити, дОгр3.дйм (трп. дограђен) евр. прел. 1. иЗLраgиши 
go краја, завршиши LpaQeНJe: - кућу, - мост. 2. gозиgаши, caLpa
gиши уз већ йоgиLНУШУ, UЗLрађену Lрађевину или на њој: - још је
дан спрат, - ново крило. 

доградња ж 1. HaKHagHa UЗLраgња, gОLрађивање, gозиђива
ње: одобрити доградњу. 2. оно шшо је HaKHagHo gOLpaQeHo, на
KHagHo йоgиLнуша Lрађевина: подићи доградњу. 

дограђивати, -ађујём несвр. ирема gОLраgиши. 
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догрдити, -Им евр. непрел. (често безл.) gосаgиши йреко сва
ке .мере, gоgијаши, gојаgиши, gозлоiрgиШи. 

догрђивати, догрђујем 11,есвр. Йре.ма gоiрgиШи. 

догрмети и догрмети јек. догрмјети и догрмјети, -мйм евр. 
непрел. gohu, сшиhи с велико.м буко.м, gоШуШњиШи. 

догрнути, догрнем свр. Йре.ма gоiрШаШи. 

догудети јек. догудјети, -дИм евр. непрел. gовршиши iуђење, 
йресшаши iуgеШи. 

догурати, догурам евр. 1 .  прел. iypajyhu Йре.месШиШи, gове
сши, gошераши go 11,eKoi .месШа: � џакове, � вагоне. 2. непрел. 
сшиhи с 11,аЙоро.м, савлађујуhи шешкоhе, йробиши се go 11,eKoi .ме
сша: � до Београда. 3. непрел. фиг. а. УЗ11,айреgоваши (у служби): 
� до (чина) генерала, � до директора, � до дипломе, � далеко. 
б. исшрајаши, изgржаши: � до седме деценије, � до децембра. 
в. gohu, сшиhи go краја, gошераши: � до краја са службом. 8 -
се а. iypajyhu се сшиhи go 11,eKoi .месШа: � се до врата. б. фиг. сши
ћи безобзир11,О go 11,eKoi йоложаја, звања, йробиши се: � се до 
угледног положаја. • - цара до дувара в. aog цар. 

догурнути, -нем евр. прел. iУР11,увши gоgаши, йриближиши, 
gошуриши: - хлеб. 

догустити, Догустй(м) евр. непрел. безл. (некоме) gohu, gocae
ши у шешку, кришич11,У сишуацију, у шешко сШање. - Кад му до
густи, зове нас у помоћ. 

додавати, додајем (имп. додаји; пр. сад. додајући) 11,есвр. йре
.ма gоgаши. 8 - се gоgаваши, gобациваши jega11, gpyiOM лойшу (у 
фуgбалу, оgбојци и сл.). 

додiшач, -ача м О11,ај који gogaje 11,ешшо (11,йр. лойшу у uipu): 
- лопте, - муниције. 

додатак, -тка м (мн. додаци, ген. додатака) 1. а. 011,0 шшо се 
11,aK11,ag11,o goga йреко йрешхоg11,е или уобичаје11,е количи11,е, .мере, 
саgржи11,е; goaY11,a: � јелу, � извештај у, - уговору. б . .мала коли
чи11,а 11,еке .маШерије која се gogaje раз11,им йроизвоgима (обич11,О 
йрехра.мбе11,им) pagu йоБОЈЬшања квалишеша; аgишив: с додат
ком витамина Це, додаци у месним прерађевинама. в. goaY11,a 
у 11,овцу 11,а уобичаје11,У йлашу, gойлашак: примити � на плату, 
примати - на одвојени живот. 2. ЛИНГВ. реч или ipyaa речи (си11,
Шаf..ма) која се gogaje 11,еко.м og 'i.лав11,их gелова рече11,ице и ближе 
ia оgређује или goaYНJyje: додаци субјекта, додаци предиката. • 
дечји - сшал11,и .месеЧ11,и 11,овча11,и из11,ОС који се (уз реgов11,а йрима
ња) исйлаhује роgишеЈЬУ за .малолеШ11,О gеше које изgржава. 

додати, -ам евр. 1. а. 11,aK11,ag11,o сшавиши, .меШ11,уШи, gо.меШ-
11,уши; сшавиши као gоgашак: � шећера, � пет књига, � бибера. 
б. gОЙУ11,иши (обич11,О 11,а крају 11,eKoi сйиса, шексша и сл.): � кла
узулу уговору, � предговор. в. 11,aK11,ag11,o рећи у разiовору; 11,а
сшавиши 11,а речи йреgiовор11,ика, 11,аgовезаши се; gобациши: � у 
шали. 2. 11,eaocpeg11,o уручиши, йружиши, йреgаши из руке у ру
ку; gобациши: � пешкир, � чашу воде; � лопту. 

додатни и додатни, -а, -о који се 11,aK11,ag11,o gogaje, gOaY11,CKU: 
додатна средства, � напор, � аргумент. 

додатно ПрИЛ. још, уз већ йосшојеhе: � оптеретити буџет. 

додачић м ge.м. и ир. og gоgашак. 

додворавати се, додворавам се се 11,есвр. Йре.ма gоgвориши се. 

додворити се, додворИм се (некоме) ласкање.м, уgварање.м 
сшеhи 11,ечију 11,акло11,ОСШ: - се девојчином оцу. 

додекаедар, -дра м ГрЧ. мат. iео.меШријско шело о.међе11,О са 
gва11,аесш jeg11,aKUx, йравил11,их ЙеШоу'i.лова. 

додекаедарски, -а, -о који се og11,ocu 11,а gogeKaegap. 

додекафонија ж ГрЧ. муз. шеХ11,ика, .мешоg ко.мЙО11,овања ко
ји се заС11,ива 11,а gослеg11,ој и иСКЈЬучивој уйошреби йроизвоЈЬ11,О 
оgабра11,оi 11,иза og 12 различиших ШО11,ова хро.маШске лесшвице, 
gва11,аеСШОШО11,ски ко.мЙозицијски сисШе.м. 

додекафоничар м ко.мЙозиШор који се служи gоgекафО11,ијо.м. 

додекафонички, -а, -о који се og11,ocu 11,а gоgекафО11,uју: � се
рија. 

додела јек. додјела ж gоgеЈЬивање, расйоgела: � станова. 

доделити, доделИм јек. додијелити, додијелйм (трп. доде
љен јек. додијељен) евр. прел. 1. а. gаши, йоgариши, gароваши; 
gаши йри 11,екој расйоgели, йоgели: � награду, � богатство, � 
стан, � земљу, � средства. б. gосуgиши: � бод, � три бода. 2. а. 
оgреgиши, сшавиши у gуж11,ОСш, йовериши: � (некоме) истрагу, 
� (некоме) чување стоке. б. уйушиши, сшавиши 11,а расйолаiање: 
� (некоме) на праксу, � (некога) хитној помоћи. 

додељивати, додељујем јек. додјељивати, додјељујем 11,е
свр. Йре.ма gоgелиШи. 

додерати, додерем евр. прел. йоgераши go краја, gоgреши; 11,а
K11,ag11,o још изgераши: � обућу. 

додијавати, -Ијавам 11,есвр. Йре.ма gоgијаШи. 

додијати и додијати, додијам евр. непрел. (често безл. и са 
ЛОГ. субј. у дат.) йосшаши 11,ейријаша11" шежак, 11,еС11,оса11" 11,eaog-
11,ОШЈЬив, gојаgиши, gозлоiрgиши; gосаgиши (11,Йр. о РУЖ11,о.м вре
.ме11,У, са.моћи иШg.). 

додијелити в. gоgелиши. 

додир м 1. а. 11,eaocpeg11,U КО11,шакш руке или 11,eKoi gpyioi ge
ла шела, og11,. йреg.меша с 11,еким Шело.м (или gело.м шела), apeg
.меШо.м, gошицај, gоgиривање: � прста, � руке, � стола, � са зи
дом, реаговати Ha �. б. 11,eaocpeg11,o gоgиривање, iра11,ичење: тери
торијални �, - с ваздухом. 2. (обично у вези: доћи (долазити) у 
- с неким, с нечим) а. 11,eaocpega11, og11,oc, веза (с 11,еким, с 11,ечим), 
КО11,шакш: одржавати � са земљацима, изгубити � с људима, � 
енглеске и француске књижевности. б. вој. 11,eaocpeg11,U борбе11,и 
КО11,шакш с 11,ейријаШеЈЬе.м, 11,eaocpeg11,o сукоБЈЬавање 11,ейрија
шеЈЬских јеgи11,ица. 

додиривати, -ирујем 11,есвр. Йре.ма gоgир11,уши. 8 - се 1. 11,е
свр. Йре.ма gоgир11,уши се. 2. имаш и извеС11,е зајеg11,ичке особи11,е (с 
11,еким, с 11,ечим), биши близак у 11,еким еле.ме11,Шима (с 11,еким, с 
11,ечим) (11,йр. о сроg11,им књижев11,осшима, .музици и сл.). 

додиркивати (се), -иркујем (се) 11,есвр. Йре.ма gоgир11,уши (се). 

додирљив, -а, -о који се .може gоgир11,уши, ойийЈЬив; сШвара11,. 

додирљивост, -ости ж особи11,а o11,oia шшо је gоgиРЈЬиво, ойи-
йЈЬивосШ. 

додирни и додирни, -а, -о 1. а. који се gogupyje, који је у go
gupy с 11,ечим (о iео.меШријски.м Йој.мовима): � раван, � линија, 
� тачка. б. којим је осшваре11, gogup с 11,ечим, iра11,иЧ11,и: - под
ручје. 2. фиг. који је у блиско.м og11,OCY, који оgражава блискосш, 
йоgуgар11,ОСш, зајеg11,ички: додирне тачке (између некога), до
дирни моменти. 

додирнути, додйрнем евр. прел. (уп. Дотаћи) 1. Йри.макавши 
руку, шело или 11,еки Йреg.меШ 11,eaocpeg11,o 11,аСЛО11,иши 11,а йовр
ши11,У 11,eKoi шела, йиЙ11,уши; gohu у 11,eaocpega11, gogup, КО11,шакш 
с 11,ечим: � (руком) камен, � штапом сто, � косом зид. б. (обично 
одрич.) .макар .мало gиР11,уши, захвашиши, шаК11,уши, КОС11,уши се 
11,ечеiа (.мало окусиши, узеши, закачиши и сл.): не � скоро ни
шта. 2. фиг . .мало захвашиши у излаiању, освР11,уши се 11,а 11,ешшо, 
gелимич11,О раз.моШриШи: � неко питање, � неки проблем. 8 - се 
1. уз. повр. gоgир11,уши, gошаhи jeg11,o gpyio, gошаhи се. 2. (некога, 
нечега) в. gоgир11,уши (1, 2): � се шешира, � се неког проблема. 

додјел- в. gоgел-, додјељ- в. gogeJb-. 

додно предл. (с ген.) go g11,a; go gofbe сшра11,е, go goНJei краја: � 
чаше, � срца, од главе � пете. 

додола ж етн. а. ми. 11,apog11,U обичај KOg 11,еких 11,apoga jyiou
СШОЧ11,е Евройе, у које.м учеС11,ици, обич11,О gевојке окиће11,е цвеће.м 
и зеле11,ило.м, у вре.ме суше ugy og куће go куће, йрскају се воgо.м 
и йевају 11,арочише Йес.ме, .молеhи се боiу за кишу. б. gевојка, og11, . 
.млаgиh који учесшвује у Шо.ме обреgу. 

додолски, -а, -о који се og11,ocu 11,а gоgоле: додолске песме. 

додрети јек. додријети, додрем и додерем евр. прел. в. goge
раШи. 

додувати, додУвам евр. пр ел. gувајуhи gОЙУ11,иши (вазgухо.м), 
11,аgуваши још .мало: � аутомобилску гуму. 

додуше речца за gойушшање 11,ечеi gО11,екле суйрош11,ОI" али 
11,ебиШ11,оi за ОС11,ов11,У .мисао: исШи11,а. - Он је додуше добар мо-
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мак, али ипак није заслужио такву девојку. Она је додуше слаб 
ђак али је у владању примерна. 

дођипати, дођйпам евр. непрел. gohu ђийајуhи, gоскакаШи. 

дбђоm м пеј. gОШЈЬак, goCeJЬeHUK, Йриgош.nица. 

дођубрити, -Им евр. прел. gоgаши још ђубрива, HaKHagHo, још 
йођубриШи. 

дожети, дожањём и дожњём евр. прел. а. свршиши жешву, 
йожеши go краја. б. HaKHq,gHo још йожеши, gоgаши веh йожње
вено.м. 

доживети јек. доживјети, -вИм евр. прел. 1. а. gочекаши жив, 
у живошу, за живоша: � осамдесет година (осамдесету годину), 
� дубоку старост. б. жив gочекаши неки gоУађај, gоживЈЬај, сша
ње; йроживеши, йреживеши као очевиgац, учесник некоУ gоУађа
ја; искусиши, сйознаши у живошу: � ослобођење, � ратне стра
хоте, � срећу, � радост. 2. а. йримиши, осешиши (неку чињени
цу, йојаву) на оgређен начин; осешиши уйечаiПJЬиво, живо као 
HeaocpegaH, лични gоживЈЬај: � нечију смрт као велику трагеди
ју, � неку песму, � шапат лишћа. б. фиг. имаши, йосшиhи; йре
шрйеши: � успех и пет издања (нпр. о роману), � трагичну суд
бину, � потпун слом (о устанку нпр.). 

доживљавати, -ивљавам несвр. Йре.ма gоживеШи. 

доживљај м (инетр. -ем) а. оно шшо се gоживи у живошу, go
живЈЬени gоУађај; зУоgа, gоУоgовшшина: причати своје доживљај е, 
доживљаји с пута. б. оно шшо се иншензивно осеши, йреживи у 
себи: песнички �, � лепог, унутарњи доживљаји. в. нарочиш, 
особиш, иншересаншан gоУађај: � за филмску публику. 

доживљајнй, -а, -о који се OgHOCU на gоживЈЬаје, који се за
снива на gоживЈЬајима; gоживЈЬен, живошан: � интензитет, � 
искуство, � поезија. 

доживљај но ПРИЛ. gоживЈЬено, уЙечаiПJЬиво. 

доживљај ност, -ости ж везаносш за gоживЈЬено, gоживЈЬе
носш; увеРЈЬивосш, уйечаiПJЬивосш gоживЈЬеноУ. 

дожйвљено ПРИЛ. на начин оноУа који је нешшо иншензивно 
gоживео; увеРЈЬиво, уйечаiПJЬиво: описати нешто �. 

дожйвљеност, -ости ж особина и сшање оноУа шшо је gожи
вЈЬено, заснованосш на живоШно.м искусшву, живошна увеРЈЬи
восш: � амбијента. 

доживљење е сйознаја нечеУа, оно шшо се gоживи, gожи
вЈЬај; gоживЈЬеносШ. 

доживотан, -тна, �o а. који шраје go краја живоша: � пензи
ја, � робија. б. који осшаје на неко.м йоложају go краја живоша: 
доживотни председник. 

доживотно ПРИЛ. go краја живоша, go с.мрШи: � патити. 

дожњевати, дожњёвам јек. дожњиј{шати, дожњијевам не
свр. Йре.ма gож(њ)еШи. 

дожњети, дожањём и дожњём евр. прел. в. gожеШи. 

доза1 ж ГрЧ. а. оgређена, шачно ogMepeHa количина некоУ ле
ка, ойојноУ среgсшва и СЛ .. која се узима ogjegHoM: дневна � лека, 
велика � опијума. б. уойшше ogMepeHa количина нечеУа, ogpe
ђена .мера: � кафе, � шећера, � радиоактивности. в. фиг. извесна 
.мера у којој се нешшо јавЈЬа, иСЙОЈЬава, сшейен; йримеса: � непо
верења, � ироније, � злобе. 

доза2 ж нем. aocyga или кушија за gржање, чување разних 
.маШерија (нЙр. gувана, шеhера, кафе иШg.): � за дуван, � за ше
ћер, � за IIудер. 

дозвати, дозовём евр. прел. а. завуhи, йозивајуhи "iласно, йо
сшиhи ga онај који се зове чује gозиве, зовуhи сшуйиши у кон
шакш с неким: не моћи � некога. б. йозивајуhи УЧltНиши ga онај 
(оно) шшо се зове gође, сшиУне, ga се йојави, йозивајуhи gовесши 
к себи: � к себи послугу, � вишу силу, � некога у помоћ. 2. а. йо
врашиши, сшвориши KOg себе неко сшање, расйоложење: не МО
ћи � сна. б. йризваши, обновиши у сеhању: � прошлост . •  � се 
а. врашиши се на йрави йуш, уразу.миши се, оЙа.меШиШи се. б. 
gohu себи, освесшиши се, разабраши се; йрибраши се. • - (к) па
мети ойа.меШиШи, уразу.миШи (некоУа). - се (<<) памети оЙа.меШи
ши се, уразу.миШи се. - (<<) себи, - (<<) свести (у свест) йоврашиши 

у свесно сшање, освесШиШи. - се (<<) себи, - се (<<) свести (у свест) 
йоврашиши се у свесно сшање, освесшиши се. - у памет обновиши 
у сеhању, сешиши се (нечеУа), йризваши: � у памет срећне про
шле дане. 

дозвиждати, -дйм евр. gohu, сшиhи, gолешеши звижgеhи 
(нЙр. УранаШи). 

дозвола ж а. gойушшење, оgобрење, са"iласносш, йрисшанак: 
добити (тражити) дозволу за излазак, отићи с нечијом дозво
лом. б. gоку.менЩ исйрава којо.м се нешшо gойушша, оgобрава: 
� за риболов, возачка �, путна �, увозна �, издати дозволу. 

дозволити, дозволИм евр. прел. (нешто или са допуном у ви
ду изричне објекатске реченице) а. gаши (неко.ме) gозволу, go
йушшење, са"iласиши се (са нечим), оgобриши (нешшо): � венча
ње, � некоме да отпутује. б. йримиши без йрошивЈЬења, не сйре
чиши, о.моУуhиШи, gойусшиши: � подсмевање, � ројење (пчела). 
• - се йрейусшиши се, йреgаши се, не оgуйреши се, не усйроши
виши се: � се мушкарцу. • Дозволићете узречица у разУовору Kag 
се нешшо йрима, йрихваша као нор.мално или MOYyhHO у gашој 
сиШуацији. - Дозволићете, сиромашни јаче осећају неправду. 
� себи (нешто) учиниши нешшо или йреgузеши нешшо уйркос 
разлозима који су йрошив шоУа: � себи луксуз. 

дозвољавати, -ољавам несвр. Йре.ма gозволиШи. 

дозвонити, дозвонИм евр. непрел. свршиши звоњење, оgзво
ниши go краја, йресшаши звони ши. - Кад је дозвонило, цело је 
село већ било у цркви (С. Миличић). 

дозив и дозйв м gозивање, "iлас којим се неко gозива: дози
ви пастира, чути нечији дозив. 

дозивало е физ. левкасша найрава за йојачавање "iласа йри 
gозивању, .меУафон. 

дозивати, дозйвам неевр. прел. 1. а. "iласним узвицима или 
извикивање.м имена обраhаши се неко.ме с ким се жели сшуйи
ши у коншакш, зваши "iласно, gовикиваши: � мајку. б. слаши 
неко.ме йозиве, йозиваши; йризиваши: � на мегдан; � кишу. 2. 
несвр. Йре.ма gозваши (2б): � прошлост . •  - се 1. уз. Йовр. og go
зиваши (Ја). 2. несвр. Йре.ма gозваши се. 

дозивнй и дозйвнй, -а, -о који се OgHOCU на gозивање, којим 
се gозива, који служи за gозивање: � поклик, � падеж, � знак. 

дозидак, -итка м gозиgани, HaKHagHo сазиgани geo Урађевине. 

дозидати, дозйдам евр. прел. 1. HaKHagHo сазиgаши уз веh са
зиgану Урађевину или на њој, gоУраgиши, йризиgаши: � још један 
спрат, � терасу, � магацин. 2. свршиши зиgање, сазиgаши go 
краја: � преграду до врха. 

дозиђивати, дозиђујём несвр. Йре.ма gозиgаши. 

дозимётар и дозиметар, -тра м ГрЧ. сйрава за .мерење gозе, 
количине, раgиоакшивноУ или peHgYeHcKoY зрачења. 

дозирати, дозйрам евр. и неевр. прел. оgреgиши, оgређиваши 
gозу, .меру нечеУа: � лек, � тровање. 

дозлабога ПРИЛ. разг. у великој .мери, йрешерано, сшрашно (о 
нече.м неЙовоЈЬНО.м): � плашљив, � досадан. 

дозлогрдити, -огрдИм евр. непрел. (често безл.) йосшаши не
йоgНОШЈЬив, несносан, gојаgиши, gоgијаши (нЙр. о болесши, беgи 
иШg.). 

дозлогрђивати, -грђујём несвр. Йре.ма gозлоУрgиШи. 

дозна ж нем. 1. в. gоза (б). 2. м развоgна кушија у елекшрич
ној инсшалацији . 

дознавати, дознајём (пр. еад. дознајући) несвр. Йре.ма gознаШи. 

дознака ж (дат. -аци) адм. а. новчана ЙОШUJЬка, уйушница ко-
, ја' се gосшавЈЬа йуше.м банке или йошше; налоУ банци ga се на 

шереш рачуна налоУоgавца (ко.миШенШа) gозначи у "iоШово.м или 
на рачун корисника оgређени износ новца; своша новца која се 
исйлаhује на основу шоУа налоУа. б. gосшавЈЬање новца: � пензиј
ских принадлежности, � одговарајућег износа. в. Йис.мени gOKY
.менШ за gобијање неке вреgносши у новцу или нашури, куйон, 
бон: � за јело. 

дознати, -ам (аор. дознадох и Дознах) евр. прел. gohu go оба
вешшења о нече.му, обавесшиши се о нече.му, сазнаш и: � истину, 
� шта се десило. 
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дозначавати, -ачавам и дозначивати, -ачујём несвр. йрема 
gозначиШи. 

дозначити, дОзн3.чИм евр. непрел. 1. gосшавиши, йослаши go
знако.м, уЙЛаШницо.м; gаши банци или йошши Haљol за исйла
шу новца: - новац, - пензију, - плату. 2. gоgелиши, оgреgиши 
CygCKU: - имање, - стан. 

дозревати, дОзрёв3.м јек. дозријЕ.шати, дОзријев3.м несвр. 
Йре.ма gозреШи. 

дозрелост, -ости ж сшање и особина oHola шшо је gозрело, 
зрелосШ. 

дозрео Оек. И дозрио), дозрела, -о 1. а. који је gовршио зре
ње, који је gocaeo за бербу, жешву и СЛ.: - јабука, - жито. б. чи
ја је фер.менШација завршена, йреврео (о oplaHcKu.м .маШерија
.ма): - мед, - сир, - месо. 2. фиг. а. који је gосшиlао йошйун фи
зички и gуховни развој, физички и gуховно зрео: - девојка. б. 
развијен, офор.м.тьен; искусан. 

дозрети, дозрИм (дозрём) (3. л. ми. дозру (дозрё); р. пр. дозрео, 
-ела Оек. и дозрио, -рела); р. пр. дозрёвmи; трп. 0) евр. непрел. 1. а. 
сазреши go краја, gовршиши зрење, узреши (о йлоgовu.ма, усеви
.ма и сл.). б. завршиши фер.менШацију, йревреши (о oplaHcKu.м 
.маШерија.ма, нЙр. о сиру, Megy иШg.). 2. фиг. а. gосшиhи йошйун 
физички или gуховни развој; gосшиhи висок ниво развиШка. б. 
офор.миШи се, фор.мираШи се (нЙр. о .миш.љењу); gосйеши за ре
шавање, раз.маШрање (нЙр. о неко.м ЙиШању). 

дозујати, -јйм евр. непрел. gohu, сшиhи, gолешеши зујеhи 
(нЙр. о Йчели). 

доигравање е епорт. кваљификициона уШак.мица или ушка
.мице (обичне gве) за екийе које се нису gирекшно йласираље у 
виши paHI Шак.мичења или у HapegHY PYHgy, ogH. Kpyl, бараж. 

доимати се, -3.м се несвр. Йре.ма gој.миШи се. 

доиста ПРИЛ. за йошврђивање шачносши неке йрешйосшавке 
или уверљивосши неке шврgње: заисша, сшварно, уисшину, зби
ља. - Доиста се наљутила. 

доисторијски, -3., -о који се OgHOCU на aepuog йре йисаних 
исшоријских сЙо.меника, йреисшоријски: - време, - период. 

дојава ж 1. "iлас о неко.ме, нечему, весЩ обавешшење; Йорука. 
2. извешшај о неко.ме или нечему (обично шајни), gосшава, йри
јава. 

дојавити, дОј3.вИм евр. прел. 1. gонеши неко.ме весш, јавиши, 
саойшшиши; gонеши неко.ме йоруку, ЙоручиШи. 2. йријавиши, 
gосшавиши, ЙоШказаШи. 

дојављивати, дојављујём несвр. Йре.ма gојавиШи. 

дојављивач, -ача м 1. gоушник, ЙоШказивач. 2. онај који не
шшо јавља, обавешшава о нечему. 

дојавни, -3., -о обавешшајни; gосiilављачки: - служба, - тех
ника. 

дојадити, дојадИм и дојадити, -йм евр. непрел. (често безл.) 
йосшаши шежак, нейоgнош.љив, несносан, gоgијаши, gозлоlрgи
ши. - Дојадило јој стално путовати . •  - се в. gојаgиШи. 

дојам, д6јма м (ми. д6јмови) чеш. оgраз у свесши и осећање ко
је изазива HeaocpegHo ойажање HeKol Йреg.меШа или йојаве, уши
сак, u.мЙpecиja: оставити дубок - на некога, стећи криви -. 

дојахати, дојаmём евр. 1. непрел. gohu, сшиhи јашуhи; јашу
ћи gосйеши go некоl .месШа: - на коњу, - до кафане. 2. прел. ја
шуhи gошераши (коња и сл.): - коња. 

дојахивати, -ахујём несвр. йрема gојахаШи. 

дојЕщрити и доједрити, -Им евр. непрел. gohu, сшиhи jegpehu: 
- у  луку. 

дојездити и дојездити, -Им евр. непрел. (обично у експр. из
ражавању) а. gohu јашуhи, gојахаши; gовесши се колu.ма са коњ
ско.м заЙреlо.м. б. gohu, gокасаши (о Koњu.мa, коњској заЙрези). 
в. фиг. сшиhи, gohu, gойушоваши. 

дојезички (дојезичнй), -3., -о ЛИНГВ. који се OgHOCU на йојаве 
йре насшајања йравих, офор.м.тьених језика: - епоха. 

дојенац, -ёнца м .млаgо йрасе gOK још сиса, ogojaK, сисанче. 

дојеначки, -3., -о који се OgHOCU на gојенчаg: - одјел. 

дојенче, -ета е (ми. 0; зб. им. дојенчад ж) .маљо gеше gOK сиса, 
оgојче, сисанче. 

дојести, доједём евр. 1. непрел. завршиши сјело.м, gовршиши 
јеgење. 2. прел. йојесши go краја, gокрајчиши jegyhu. 

дојилиште е зgравсшвена усшанова у коју се йpu.мajy ogoj
чаg на gојење. 

дојиља и дојиља ж а. жена која goju gеше (своје или Шуђе). 
б. женка живошиње која goju своје .млаgунче. 

дојиљски и дојиљски, -3., -о који се OgHOCU на gojuљe: - гро
зница. 

дојити, -йм евр. прел. 1. храниши cвoju.м .млеко.м из gojKe, ви
.мена: - своје дете. 2. (најчеmће без објекта) усШu.ма извлачиши 
.млеко из gojKe, сисаши (о gешешу или .млаgунчешу живоШиње). 

дбјка ж (дат. дбјци; ген. ми. дбјкй) анат. у .мН.: йарни oplaH на 
lpygu.мa жене, lрађен og жлезgаНОI и MacHol шкива, који йосле 
йорођаја излучује .млеко за оgојче; у jg.: jegHa og gве заобљене 
.млечне жлезgе с браgавичасШu.м врхо.м које чине шај йарни ор
laH, сиса: упала дојке, рак дојке . 

дбјкиња и дојкиња ж в. gojuљa (а). 

дбјкица ж geм. и хиЙ. og gojKa. 

дојмити се, дбјмйм се евр. (некога) изазваши, осшавиши сна
жан goja.м, ушисак (на HeKola). - То га се болно дојмило. 

дојмљив, -а, -о 1. који се .може gој.миШи, који осшавља јак 
ушисак, u.мЙpecивaH, уйечаiliљив: дојмљиве речи. 2. oceiliљив на 
ушиске, осећајан: - душа . 

дојмљиво ПРИЛ. осшављајуhи јак ушисак, u.мЙpecивHo, уйе
чаiliљиво: - ОДГЛУМИТИ. 

дојмљивост, -ости ж особина oHola шшо је gој.м.тьиво, u.мЙpe
сивносЩ уЙечаiliљивосШ. 

дојурити, дојуРИм евр. непрел. gohu јурећи, gошрчаши; сшиhи 
велико.м брзино.м (о возилу). 

дојучерашњи (дојучерањй), -3., -ё који је био, йосшојао go ју
че, gонеgавно, gоскорашњи, неgавни: - непријатељ, - неприја
тељство. 

дбјчица ж geм. и хиЙ. og gojKa. 

док м (ми. -ови) енгл. пом. 1. а. унушрашњи geo луке (чија је 
обаља озиgана са шри сшране или се наљази из.међу gва lаша) у 
који йрисшају броgови pagu укрцавања и искрцавања йушника 
и шереша, чишhења шруйа или ЙоЙравака. б. зашворени базен 
у лука.ма са великu.м разлика.ма у воgосшају у који броgови ула
зе и излазе за време виСО1(оl воgосШаја. в. в. йливајуhи gOK. • 
пливајући (плутајући, пловни, балансни) - йловни објекаш, йло
вило йравоуlаоноl облика са Шанковu.ма на gHy који се йуне во
goM, чu.ме се йловило йошайа и с.мешШа aog броg, а йражњењем 
шанкова йловило се йоgиже зајеgн,о са броgо.м, pagu йойравке и 
чишhења gHa. сухи (суви) - базен броgоlраgилишша с враШu.ма 
из Kola се исйушша воgа, йа се раgови на йоgвоgно.м gелу броg
cKol шруйа извоgе на суво.м. 

док везн. 1. временски а. за означавање исшовременосши pag
ње зависне реченице са раgњо.м "iлавне (уз несвр. "iлаlоле). - Док 
сам чекала воз, прочитала сам целе новине. Док је света, биће 
и неправде. б. (с негацијом, уз свр. глаголе) 1) за означавање ga 
go (из)вршења раgње у "iлавн,ој реченици gолази шек Kag се извр
ши раgња у зависној реченици, која је и услов (из)вршења раgње 
у "iлавној реченици. - Никад не легне док не научи еве лекци
је. 2) за означавање ga ће се раgња "iлавне реченице вршиши йре 
раgње зависне речен,ице, og1-t. све go њеноl извршења. - Копаће
мо док не падне мрак. в. чu.м, шек ШШО. - Док проговори, знам 
одакле је. г. (у нар. песмама и приповедању, обично појачано 
са: ево, ето) за означавање ga. HeKa нова, изненаgна раgња или 
сишуација у зависној реченици gолази ogMax йосле: извршења 
раgње у "iлавној: Kag. - Седимо ми за вечером док ево ти хрупи 
полицајац на врата. 2. суйрошни, за означавање различишосши 
или суйрошносши gвеју раgњи или особина. - Она је била пакосна 
и зла, док јој је мајка била cymтa доброта. 3. узрочни, за означа
вање ga је он,о шшо се казује у зависној реченици образложење, 
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оиравgање и узрок смисла 1.лав1-lе рече1-lице: с обзиром на шо ga, 
иошiilо. - Сигурно се наљутио док је тако брзо отишао. 4. ио
слеgиЧ1-lи (обично уз одрични облик перфекта) за ОЗ1-lачавање 
ga је ирешња иЗ1-lесе1-lа у завиС1-l0ј рече1-lици Mo'iyh1-la иослеgица 
вршења pagНJe у 1.лав1-l0ј рече1-lици: и1-lаче (пе). - Ћути док те ни
сам ударио. 

докад, докада и докада (пише се и: до када) прил. go Koje'i 
времена, колико gy'io још, gокле. - Докада ћете остати? Ко зна 
докад ће то још трајати. 

доказ и доказ м 1. а. чиње1-lица, og1-l. скуи чиње1-lица, ap'iy
менаша којима се ушврђује исiilи1-lиiilосiil 1-lече'iа: чврст -, изно
сити доказе. б. иоiilврgа, освеgочење 1-lече'iа: - нечије свирепо
сти. в. иосшуиак којим се gирекiil1-lим или и1-lgирекiil1-lим иушем 
ушврђује или иошврђује uciilU1-luiilосiil 1-lеко'i cyga. 2. правн. чиње
нице, закључци који ироизлазе из целокуи1-lе ироцесне 'iрађе и 
који уiilичу на g01-l0шење cygcKe оgлуке или apecyge: посредан -, 
- на основу индиција, повући оптужбу због недостатка доказа, 
прибавити доказе. 

доказано прил. иосвеgоче1-l0, иошврђеН0: - храбар. 

доказаност, -ости ж својсшво o1-lo'ia шiilо је gоказа1-l0, неио
биiil1-l0Сiil, исШиниШосШ. 

доказати, докажём евр. прел. а. чиње1-lицама, ар'iуме1-liilима 
уiilврgиiilи исшинишосш или оиравgа1-l0сiil 1-lече'iа: - тачност не
чега, непобитно - . б. (некоме) увериши, убеgиiilи (1-lеКО'iа у не
ШiilО): - некоме да није у праву . •  ,.., се иоказаiilи се на gелу, 
освеgочиiilи се: - се као веран патриота. 

доказив, -а, -о који се може gоказаiilи, иоiilврgиiilи. 
доказивати, -казујём неевр. прел. 1. несвр. ирема gоказаiilи. 

2. биiilи gоказ, иоiilврgа 1-lеко'i миШЈЬења, ипи у ирило'i iilаЧ1-l0-
сши 1-lеко'i миШЈЬења, cyga, иоШврђиваШи. - То доказује да сам 
био у праву . •  ,.., се својим pagoM, иосшуицима насшојаши ио
iilврgиiilи неки иозиiilива1-l cyg, миШЈЬење о себи. 

доказивач, -ача м 1. 0нај који 1-lешiilо gоказује, iilврgи. 2. 0нај 
који 1-lешiilо gојављује, gосiilавља, gосiilављач, иоiilказивач, goy
Ш1-lик, ge1-lУ1-lција1-liil. 

доказивачки, -а, -о који се og1-l0СU на gоказиваче и gокази
вање. 

доказивост, -ости ж MO'iyh1-lосiil gоказивања. 

доказни и доказни, -а, -о који се og1-l0СU на gоказ, који слу
жи као gоказ: - поступак, - материјал, ,.., средство. 

докапиталистички, -а, -о који је био ире каииiilализма: -
период, - привреда. 

докасати, -ам евр. непрел. gojaxaiilu, сшипи у касу; gojypuiilu, 
gоiilрчаiilи. 

докасивати, докасујём несвр. ирема gOKacaiilu. 
докаскати, -ам евр. непрел. у geM. З1-lачењу gOKacaiilu. 

докасно (докасна) ПРИЛ. go каСН0 у Н0п; gy'io: задржати се -, 
остати -. 

докачити, -йм евр. прел. 1. закачиiilи; захваiilиiilи, ОКРЗ1-lуiilи: 
- ногом, - метком. 2. (He�oгa) кришикујупи или у раз'iовору на
иасши (1-lеко'iа). - Гадно га је докачио на састанку . •  ,.., се зава
guiilu се, иосвађаши се; сукобиiilи се. 

Доквалификовати се и доквалификовати се, -кујём се 
(ДоквалифицИрати се, -фiщирам се) евр. уиошиуниши своју ква
лификацију, сшепи 1-lаК1-lаg1-l0 вепу квалификацију. 

докер м pag1-lUК који pagu на gOKY, лучки pag1-lUК. 
док:Идати, докИдам несвр. ирема gOKU1-lуiilu. 

докинути, -нём евр. прел. учи1-lиiilи ga 1-lешiilо више не иосшо
ји, укинуши; УКЛО1-lиiilи: - порез, - неки обичај, - цензуру, - не
достатке. 

Докинуће е YKugaНJe, уклањање. 
доклатарити се, доклатарйм се евр. непрел. разг. gohu кла

шарепи се, gоклаiilиiilи се, gовуhи се. 
доклаТIJ, докољём евр. gовршиiilи клање, иошиУН0 заклаiilи. 
доклатити се, доклатйм се евр. непрел. разг. gohu клаiilеhи се, 

gO'ie'iaiilu се; gовуhи се, gocKuiilaiilu се. 

доклё ПРИЛ. 1. (у правим или зависним nитањима) а. за ме
сшо: go које иросшорне 'iра1-lице, go Koje'i месша, go које iilачке; 
колико gалеко. - Докле си стигао? Видиш ли докле те довела 
твоја тврдоглавост. б. за време: go које временске 'iра1-lице, go ко
je'i времена, gOKag, колико gy'io. - Докле ћете нас мучити? 2. ме
сни или og1-l0С1-l0-меС1-lU ирило'i (обиЧ1-l0 у корелацији са: g01-lgе, 
gоiilле): go месша 'ige, go месша go Koje'i. - Иди само (донде) до
кле је сигуран терен. 3. (у везн. служби, често у вези са "год'') 
gOK, све gOK. - Трчао је докле (докле год) се није уморио. 

доклё год и доклё год 1. ПРИЛ. а. go које 'iog иросшорне 'ipa
нице. - Продужи линију докле год хоћеш. б. go које 'iog времен
ске 'iра1-lице. - Остани докле год желиш. 2. везн. казује ga се pag
ња 1.лав1-lе рече1-lице и завиС1-lе рече1-lице врше jeg1-lакО gy'io: gOK, 
све gOK. -Докле год будеш правио грешке, нећеш добити пози
тивну оцену. 

доклизати се, -ам се евр. gосиеши go 1-lеко'i месша клuзајуhи се. 

доклизити, -йм евр. gohu, сшиhи клизеhи, 1-lечуј1-l0. 

доклимати, -ам евр. непрел. разг. gohu климајуhи се, сиоро, с 
муком се gовуhи. 

доклипсати, -ам и доклипшём евр. непрел. разг. gohu клиишу
пи, заиињуhи из све C1-la'ie. 

доклопарати, -ам евр. непрел. сшиhи клоиарајуhи, луиајуhи, 
с буком (нир. о колима). 

Докобељати се, -ам се евр. непрел. разг. gohu, сшипи кобеља
јупи се, с наиором, с iilешком муком. 

Доколеница и Доколеница јек. докољеница и док оље ни
ца ж (обично у ми.) а. чараиа која сеже go коле1-lа. б. geo обуhе 
og сукна или og коже који се Н0си иреко чараие og коле1-lа go чла
нака, камаШ1-lа. в. (у атриб. служби, уз им. ж. рода) који сеже go 
коле1-lа: сукња -, панталоне Доколенице. 

доколица ж а. време које није исиуњеН0 pagoM и раg1-lим оба
везама; слобоg1-l0, расиоложиво време: читати новине у доколи
ци. б. 1-lepag, бесиослица, бесиосличење; чамоiilиња: пуцкетати 
прстима из доколице. • бити у доколици биiilи без иосла, имаши 
gociila слобоg1-l0'i времена. 

доколичар м 0нај који је у gоколици, који ировоgи време у 
1-lepagy, бесиосле1-l, gOK01-l човек, бесиосличар, gа1-l'iуба. 

доколичарски, -а, -о који се og1-l0СU на gоколичаре, који је 
као у gоколичара: - живот. 

доколичити, -им неевр. непрел. [гл. им. доколичёње е] ирово
guiilu време у gоколици, биiilи бесиосле1-l, бесиосличиiilи. 

до кољ- в. gокол-. 

докон и докон, -а, -о 1. који има gociila слобоg1-l0'i, расиоло
живо'i времена, бесиосле1-l, залуgа1-l; који се gосађује: - човек, би
ти -. 2. а. исиуњен gоколицом, 1-lераgом, слобоgа1-l: у ДОКОНИМ ча
совима. б. који се врши, чи1-lи у gоколици, који је изазва1-l gOKO
лицом, gа1-l'iуба1-l, бесиосличарски: - пренемагање, - размишља
ње, - седење. 

доконица ж 6. gоколица. 

доконо и ДОКОНО ПРИЛ. У gоколици, бесиосле1-l0: - тумарати, 
- седети. 

доконост и доконост, -ости ж сшање o1-lo'ia који је gOK01-l, бес-
иослица, gCL1-l'iуба. 

докончавати, -ончавам несвр. ирема gOK01-lчаiilи. 

докончање е крај, свршеiilак: - мука. 

докончати, -ам евр. 1. прел. gовесiilи go краја, gовршиiilи, go
. крајчиiilи: - посао, - борбу, - муке. 2. а. прел. (обично с допу
ном: свој живот (век), своје (последље) дане) ироживеiilи go кра
ја. б. непрел. СКО1-lчаiilи, умреШи. 

докоњак, -ака м в. gоколичар. 

докопавати (се), докопавам (се) несвр. ирема gOKoaaiilu (се). 

докопати, -ам евр. прел. брзо, 1-lа1.ло узеiilи, gохваiilиiilи, з'iра-
би ши , шчеиаiilи; 1-lа1.лО, брзо ухвашиши: - нож; - лопова . •  - се 
1. (нечега) а. gohu у aoceg 1-lече'iа, сшеhи 1-lешшо, gOMohu се, gочеиа
ши се (1-lече'iа): - се оружја, - се коња. б. фиг. заузеiilи, освојиши 
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(нешшо): - се тврђаве, - се града. в. с шруgом, С муком сшећи 
(неки йоложај, звање и сл.): - се службе, - се места директора, 
- се чина. г. нежеЈЬено gосйеши, gойасши у неко нейовоЈЬНО сша
ње, йоложај: - се ропства, - се беде. 2. (нечега, ДО нечега) gohu, 
сшићи go HeKOZ месша: - се друма, - се (до) врата. 3. уз. повр. зZра
биши, шчейаши jegaH gpyZoZ, gохвашиши се, ухвашиши се у ко
шшац, йошући се. 

докорачати, -ам евр. непрел. gohu корачајући. 

докосити, докосйм евр. прел. йокосиши оно шшо је још осша
ло неЙокошено. 

докосовски, -а, -о који се OgHOCU на време йре Косовске биш
ке, ЙреШкосовски. 

докотрљати, -ам евр. прел. gовући, gоZураши КОШРЈЬајући: -
камен . •  - се 1. сщићи, gойреши (gонекле) КОШРЈЬајући се, gова
ЈЬаши се (нЙр. о камену). 2. фиг. сшићи с муком, шешурајући се, 
gошешураши се, gовући се. 

докотурати (се), -ам (се) евр. в. gОКОШРЈЬаши (се). 

докрадати се, докрадам се несвр. йрема gокрасши се. 

докрај предл. (с ген.) оgређује месшо завршешка крешања 
или йросширања које се налази на крају или go oHoZa шшо зна
чи име у Zенишиву: go краја: доћи - шуме. 

докрајчење е gокончање, свршешак, крај: - мука. 
докрајчивати, -а.јчујем несвр. йрема gокрајчиШи. 

докрајчити, -йм евр. 1. прел. а. gовесши неки йосао go краја, 
gовршиши, завршиши; gокончаши: - посао, - дискусију, - ру
чак, - мисао. б. йрекинуши, йрекрашиши: - муке. в. завршиши 
Zовор, расйраву и сл. 2. прел. а. (некога) убиши, ус.мрШиШи. б. 
(некога, нешто) йошйуно унишшиши, уйройасшиши: - инду
стрију, - некога, нечији живот (нпр. о болести). 3. непрел. скон
чаши, умреШи . •  - се gohu go краја, свршиши се, окончаши се 
(нЙр. о йаШњама). 

докрасти се, -адем се евр. apUKpagajyhu се, KpagoM gohu, go
шуњаши се, йришуњаши се, йривући се: - се ДО врата. 

докрочити, ДОКРОЧЙМ евр. непрел. кораком gойреши, gohu go
некле, gокорачиши: - ДО врата. 

докрпити, -йм евр. прел. окрйиши go краја; окрйиши йрео
сшали geo: - чарапу, - рубље. 

докрпљавати, -рпљавам и докрпљивати, -рпљујем несвр. 
йрема gокрЙиШи. 

доксат м тур. врсша балкона, исшурени, ошворени и нашкри
вени йросшор уз СЙОЈЬашњи зиg куће на йрвом сйрашу (каракше
рисшичан за муслиманску архишекшуру), веранgа, Шрем. 

Доксатић и Доксатић м geм. og gоксаШ. 

доксатни, -а, -о који се OgHOCU на gоксаш: - ограда. 
доктор м (инетр. -ом) лат. 1. највиша aKageмcKa шишула, на

учни или сшручни сшейен који се сшиче на основу оgбрањене gu
сершације и йоложеноZ исйиша; носилац највише aKageмcKe ши
шуле: - филозофије, - филологије, - права. 2. разг. онај који је 
gийломирао на неком меgицинском факулшешу, лекар, лечник. 
3. разг. оgличан йознавалац нечеZа, сшручњак за нешШо. - Он је 
доктор за те ствари. • почасни - шишула која се gogeљyje као 
йризнање за изузешне заслуZе у науци (без оgбране gисершације 
и без йолаZања исЙиШа). 

докторанд м онај који се сйрема за gокшорски исйиш; кан
gиgаш за gокшорски сШеЙен. 

докторандски, -а, -о који се OgHOCU на gокшоранgе: докто
рандске студије. 

докторат, -ата м 1. највиши aKageмcKU сшейен, gокшорска 
шишула која се сшиче израgо.м и оgбраном gокшорске gисерша
ције: имати - из економије. 2. исйиш који се йолаже за сшица
ње шоZа сшейена, gокшорски исйиш: радити на докторату, поло
ЖИТИ -. 

докторирати, -орйрам евр. и неевр. йоложиши, йолаZаши gOK
шорски исйиш, gобиши шишулу gокшора: - на економији, - на 
филолошком факултету, - из права. 

докторка (докторица) ж 1. жена gокшор. 2. разг. и нар. gокшо
рова жена. 

докторски, -а, -о који се OgHOCU на gокшоре: - дисертација, 
- испит. 

докторски ПРИЛ. на gокшорски начин, као gокШор. 

доктрина и доктрина ж скуй начела, схвашања, шеорија 
неке научне, филозофске школе, сшранке, йокреша; учење, шео
рија; шеза: филозофска -. 

доктринар, -ара м кабинешски научни pagHUK који се крушо 
gржи неке gокшрине не обазирући се на сШварносШ. 

доктринаран, -рна, -о а. који се крушо gржи неке gокшри
не, који слейо йрисшаје уз неко учење, јеgносшран, скучен: -
марксиста. б. који се заснива на gокшрини, шеоријски, који је у 
gyxy gокшрине, својсшвен gокшрини: - знање, - схватање. 

доктринаризам, -зма м в. gокШринарсШво. 

доктринарно ПРИЛ. на gокшринаран начин, gржећи се кру
шо gокшрине, у gyxy gокшрине: - казивати нешто, - реалисти
чан. 

доктринарски, -а, -о својсшвен gокшринарима; који је у gy
ху gокшрине, gокшринаран: - знање, - тесногрудост, - карактер 
неког листа. 

доктринарски ПРИЛ. својсшвено gокшринарима, у gyxy, сши
лу gокшрине: - тумачити нешто. 

доктринарство е уйорно и слейо йриgржавање неке gокшри
не, шеорије, без обзира на захшеве сшварноZ живоша, слейа go
слеgносш некој шеорији; јеgносшраносш, скученосШ. 

докувавати, -Увавам (Докухавати, -У'хавам) несвр. йрема go
куваши (се) (gокухаши (се)). 

докувати (докухати), -ам евр. прел. gовршиши кување (нече
Za), скуваши go краја: - пасуљ. 

докуд(а) ПРИЛ. (у јачем истицању) в. gокле. 

документ (ДокУменат), -нта м 1. харшија са оgређеним йо
gацима који служе као gоказ или йошврgа за нешшо, јавна или 
лична исйрава: издати некоме документе, поднети документе. 
2. књижевно, умешничко и сл. gело као йошврgа, свеgочансшво 
jegHoZ времена: - епохе. 

документаран, -рна, -о који служи као gOKYMeHi11, gоказ, 
свеgочансшво о нечему; заснован на gокуменшима: - вредност 
(дела), документарни филм. 

документарац, -рца м неол. филм који йриказује чињенице 
из сшварноZ живоша и служи као gокуменш времена, gOKYMeH
шарни филм. 

Документарист(а), -е м (мн. -сти) филмски рейоршер који 
оgабира Zрађу за gокуменшарни филм; онај чији раgови имају 
gокуменшарни каракШер. 

документаристика ж gокуменшарна наука. 

документаристички, -а, -о који се OgHOCU на gокуменшари
сше, својсшвен gокуменшарисшима: - запис. 

документаристички ПРИЛ. на начин својсшвен gокуменша
рисШима. 

документарно ПРИЛ. на gокуменшаран начин, йошкрейЈЬе
но gокуменшима: изнети -. 

документарност, -ости ж особина oHoZa шшо је gокуменшар
но; заснованосш на чињеницама, gоказима: - филма. 

ДОКУМЕштатор м 1. а. онај који скуйЈЬа, сређује и обрађује go
куменШе. 2. онај који нешшо gокуменшује, који износи вероgо
сшојне йоgашке о нечему. 

документација ж лат. 1. йошкрейЈЬивање нечеZа gокуменши
ма, вероgосшојним йоgацима, gокуменшовање: навести чиње
нице ради документације. б. чињенице, чињенички машеријал 
на коме се нешшо заснива: служити као поуздана документа
ција. 2. зб. Йис.мени gокуменши, збирка gокуменаша: поседова
ти богату документацију о нечему. 3. скуйЈЬање, сређивање и об
paga gокуменаша (чланака, сйиса, микрофилмова иШg.). 

Документић м geм. и ир. og gокумен(а)Ш. 
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документовано (ДОКУМЕштйрано) прил. на основу gOKYMeHa
ша, gоказа, uошкрейЈЬено gоку.меншима, gоказима: говорити �. 

документованост (Документираност), -ости ж особина оно
"ia шшо је gоку.менШовано, заснованосш на gоку.меншима, uош
крейЈЬеносш gоку.менШима. 

документовати, -тујём (Документирати, -ментирам), евр. и 
неевр. uошкреuиши, uошкрейЈЬиваши, gоказ(ив)аши gоку.менШи
.ма, uошврgиши, uошврђиваши аровереним Uоgаци.ма . •  � се 
(нечим, у нечем) gohu, gО.{lазиШи go изражаја, очишоваши се, 
uоказ(ив)аши се (нечим, у нече.м), наћи, налазиши uошврgе у не
че.м, освеgочиши се, освеgочаваши се. 

докуп м 1. gоgашна, HaKHagHa куаовина. 2. куаовање арео
сшало"i gела gокуйЈЬивање: � стана, � пензије. 

до купити, докупИм евр. прел. кјuиши још нешшо, HaKHagHo 
куuиши: � комадић земље. 

докупљивати, Док)тпљујём несвр. аре.ма gокјUиШи. 

докусуривати, -суРујём несвр. арема gокусуриШи. 

докусурити, -усуРИм евр. прел. 1. исилашиши осшашак gy"ia, 
на.мириШи, изравнаши рачуне; uоuуниши .мањак у нече.му: � 
новцем, � из сопствених трошкова. 2. фиг. завршиши go краја, 
gокрајчиши; унишшиши, уuроuасшиши go краја; gошуhи: � жи
вот; � виноград, � непријатеља . •  � се уз. повр. изравнаши .ме
ђусобне рачуне, на.мириШи се .међусобно. 

докух- в. gOKYB-. 

докучеље е сазнање, сuознаја, аоимање нече"iа: � истине. 
докУчив, -а, -о 1. који се .може gокучиши, gохвашиши, goce-

ћи; gосшижан, gосшуuан, UрисШуUачан. 2. који се .може разу.ме
ши, схвашиши, разумљив, cxвaiUљив. 

докучивати, -)rчујём несвр. арема gокучиШи. 

докУчивост, -ости ж особина oHo"ia шшо је gокучиво, gосшуu
но у.му, разумљивосш, схваiUљивосШ. 

докУчити, Док)Тчим евр. прел. 1. gосе"iнуши, gохвашиши (ру
ко.м или неким uреg.меШо.м): � руком, � куком. 2. (нешто) gohu 
раз.миШЈЬањем, расуђивање.м go неко;; сазнања, ошкриhа, усае
ши разу.меШи, схвашиши: � суштину, � смисао речи. б. gознаши, 
сазнаши: � истину. 

Докучљив(-) в. gокучив(-). 

дбл, дола м рег. в. g01. 

дошiгати, долажём неевр. прел. gоgаваши још на uоложено; 
gоgаваши на вашру: � дрва, � горива. 

долагивало е и м (мн. е) gосшавЈЬач лажних весШи. 

долазак, -аска м 1. gолажење, gосuевање go неко;; .месШа; go
саеће, арисаеће на неко .месШо: при доласку, по доласку, � сва
това. 2. сшуuање на неки uоложај, функцију: � на престо, � на 
власт. 3. насшуuање, насшанак: � пролећа, � слободе. 

долазити, -Им [гл. им. долажёље е] несвр. арема gohu. • то до
лази на исто ШО је исшо, нема никакве разлике. 

долазни и долазни, -а, -о који је у вези с gоласко.м: � станица. 
долазник м онај који gолази, онај који је gошао ogHeKyg, ари

gошлица; UосеШилац. 

долактица ж 1. етн. geo женске HapogHe ношње, крашак или 
gужи женски каuушиh og црвене чохе с рукав има go лакаШа. 2. 
анат. geo руке og шаке go лакша, UоgлакШица. 

долама: ж тур. а. geo HapogHe ношње, .мушка или женска' "iop
ња ogeha с рукав има (обично og чохе) која се обично не закоuчава 
и која сеже go ucuog колена. б. врсша крашко"i војниЧКО"i каuуша 
који носе коњаници, хусари. 

доламати, долii:мам несвр. арема gоло.миШи. 

доламетина ж ayм.t. и аеј. og gола.ма. 
доламица ж 1. geм. и хиа. og gола.ма. 2. в. gола.ма (б). 
доламч�на и доламчина ж ayм.t. и аеј. og gола.ма. 

долап, -апа и дО.лап, -а м тур. врсша уређаја за навоgњава-
ње земљишша који се сасшоји og веће;; gpBeHo"i шочка (ао чијем 

су обоgу окачене веgрице) који окреће нека goMaha заuрежна жи
вошиња, обично КОЊ. 

долапски и долапски, -а, -о који се OgHOCU на gолаu: � то
чак, � кољ. 

долар м основна новчана јеgиница Сјеgињених Америчких 
Држава, KaHage, Аусшралије и неких gpy"iux зе.маЈЬа. 

доларски, -а, -о који се OgHOCU на gоларе, изражен у gолари
.ма: � дуг, � износ. 

долац и долац, доца м а. geM. и хиа. og gOl. б . .мања вршача, 
обично са њивицо.м у gHY. 

доле јек. доље ПРИЛ. 1. а. на ниже.м .месШу, на ниже .месШо, 
ка ниже.м .месШу, uоложају; у аравцу неко;; ниже"i .месШа, нани
же, наgоле, ниже; на gHY, ка gHY: пасти �, погледати �, � у бу
нару. б. на крају, ари крају, на gHY аисане или шШа.мUане сшра
не, лисша; ниже (у шексшу), gaJbe: � потписани, назначити �. в. 
ка нижој, .мањој бројној, количинској вреgносши, наниже: ићи 
� (у ценама нпр.). г. фиг. у нижим gрушшвеним слојевима; на 
нижем хијерархијско.м uоложају: они горе и они �. 2. а. на (у) 
.месШу, uреgелу (на .месШо, ка .месШу) са .мањо.м HagM0pcKOM ви
сино.м, ниже у OgHOCY на неко .месШо, upegeo: � у Београду, � на 
мору, � ка реци. б. Hajy"iy, најужној сшрани, Hajy"i, Kajy"iy: � на 
Балкану, � на југу. 3. узвик за изражавање а. не"iоgовања, незаgо
вОЈЬсшва неким или нечим и же.тье, захшева ga се шај, OgH. ШО cBp"i
не: � с њима, � краљ, � диктатура, � влада. б. захшева, наређења 
ga се шшо оgложи, оgбаци: � оружје. • доле-горе в. "iоре-gоле. 

долебдети јек. долебдјети, -дИм евр. непрел. gohu, сшиhи леб
gehu. 

долепити, долёпИм јек. долијепити, долијепИм евр. прел. на
KHagHo још налеuиши, gоgаши леuеhи: � још две марке. 

долепљивати, долепљујём јек. дољепљивати, дољепљујём 
несвр. арема gолеUиШи. 

долепрmати, -ам евр. непрел. gohu, сшиhи леuршајуhи, gоле
ШеШи. 

долет м 1. gолешање, gолазак, сшизање у леШу. 2. gaJbUHa ко
ју нека uшица или сарава, лешелица UрелеШи. 

долетати, долёћём јек. долијетати, долијећём несвр. арема 
gолеШеШи. 

долетети јек. долетјети, -тИм (аор. долет(ј)ех, долет(ј)е; р. пр. 
долетео, -ела јек. долетио, -тјела; пр. пр. долет(ј)евmи; ТРП. 0) евр. 
непрел. а. сшиhи, gohu лешеhи, у лешу (о UШица.ма, инсекшима, 
леШелица.ма и сл.). б. gоuушоваши авионо.м или gp. леШелицо.м: 
� авионом. в. фиг. брзо, журно gohu, gошрчаши, gојуриши, goxp
лиши. 

долетиmте е .месШо ogpeQeHo за gолешање, слешање авиона 
и gp. леШелица. 

долетјети в. gолеШеШи. 

доливати, долйвам несвр. арема gолиШи. 

долијати, дол:И:јам евр. непрел. биши нааокон ухваћен у аре
вари и немашu више из"iлеgа уаркос свему лукавсшву, gосuеши 
у безизлазну сишуацију у којој лукавсшво више не Uо.маже. 

долије- в. gоле-. 

долијевати, долијевам јек. несвр. аре.ма gолиши; уп. доливати. 
доликовати, -кујём неевр. непрел. а. (некоме) биши у склаgу 

с нечијим gосШојансШво.м, с начели.ма нечије uрисшојносши, 
УЈЬуgносши, uриличиши, uрисшајаши (неко.ме). - Не доликује му 
да псује. б. (некоме, нечему) оg"iовараши (неко.ме, нечему), биши 
у. склаgу (с неким, с нечим). � Тај надимак му је добро доликовао. 
• � се в. gоликоваШи. - Не доликује се тако понашати. 

долина и долина ж 1. геогр. а. изgужено уgуБЈЬење на аовр
шини Земље, обично gуж неко;; BogeHo"i шока, насшало gејсШво.м 
Boge (ерозијо.м) или расеgањем Земљине коре; уоuшше нижи ge
лови земљишша из.међу узвишења: � реке. б. већа вршача .мање 
gубине, go. 2. физ. нижи geo, уgуБЈЬење шрансверзално"i шаласа, 
gOJba: � таласа. • - плача, - суза овај свеш, Земља. обећа(ва)ти злат
на брда и долине обеhа(ва)ши нешшо Heмo"iyhe, неосШвариво. 

долнар, -а И долинар, -ара м в. gолинац. 
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долинаст, -а, -о који личи на gолину, који и.ма изr.леg gоли
не, уgубљен: � земљиште. 

долинац, -ща м онај који ci1laHyje у gолини, равници, равни
чар; онај који је Йорекло.м из gолине, равнице. 

Долиница и Долиница ж ge.м. и хиЙ. og gолина. 

долинка ж она која сшанује у gолини, равници; она која је 
Йорекло.м из gолине. 

.Долински, -а, -о који се OgHOCU на gолину; који се налази у go
лини: � река, � ливада. 

долити, долијём (имп. долйј; трп. долirnен, -ена) евр. прел. а. 
gogai1lu лијуhи, gocyi1lu (неку i1lечносi1l): � чаја. б. gойуниi1lи i1lеч
ношhу, налиi1lи go врха или go ЙОi1lребне .мере (неки cyg): � буре. 
• - уље (уља) на ватру в. aog уље. 

долић, -ића и долић, -а м ge.м. и хиЙ. og g01. 

долихокефал, -зла м ГРЧ. антроп. йреgсi1lавник анi1lройоло
шкоi i1luaa са изgужено.м, gуiуљасi1l0.м r.лаво.м. 

долихокефалан, -лна, -о ГРЧ. антроп. који u.мa изgужену, gy
iуљасi1lу r.лаву, лобању. 

долихокефiшија ж ГРЧ. антроп. gуiуљасi1lи облик iлаве, об
лик r.лаве KOg Kojei је gужина у OgHOCY на ширину знаi1lно већа, 
gуiоr.лавосi1l. 

долихоцефал(-) в. gолихокефал(-). 

доличан, -чна, -о а. који gоликује, йриличи неко.ме, који је у 
склаgу с нечијu.м gосi1l0јаНСi1lво.м, Йозиво.м и сл., који оgiовара 
неко.ме йо вреgносi1lи, gpyш i1lвено.м paHiy и СЛ., goci1lojaH (HeKoia): 
� држање, � поступак, насиље долично дивљацима, бирати до
личног зета. б. који неко.ме оgiовара, apuaaga йо заслузи, йра
ву и СЛ.: дати девојци доличну опрему. в. уойшi1lе који оgiовара 
неко.ме или нече.му, оgiоварајуhи: наћи доличне речи за нешто. 

долично ПРИЛ. на gоличан начин, како gоликује, gOCi1l0jHO, 
aPUCi1l0jHO: владати ce �, � представљати некога, � наградити. 

доличност, -ости ж особина oHoia који је gоличан, oHoia шi1l0 
је gолично, gосi1l0јансi1lво, aPUCi1l0jHOCi1l. 

долма ж тур. 1. КУВ. врсi1lа јела og i1lиквица, йаii1лиџана или 
йайрике који се йуне наgево.м og сецканоi .меса и йиринча; i1lакав 
наgев. 2. нар. назив за начин зиgања кућа са основно.м KOHCi1lpYK
цијо.м og gрвених ipega из.међу којих се у.мећу ойеке, hерйич и gp.; 
.маi1lеријал који се у.меће у i1lакву КОНСi1lРукцију; зiраgа, кућа йо
guiHyi1la на i1laj начин. 

долмен м фр. археол. врсi1lа apeuci1lopujcKoi наgiробноi сЙо.ме
ника, iробница саiрађена og усйравних ка.мених блокова који су 
йрекривени воgоравно.м ЙЛочо.м. 

долоаан, -зна, -о лат. правн. који је учињен са зло.м на.меро.м, 
са йреgу.мишљаје.м, злона.меран; уп. ДОЛУС. 

доломит, -ита и доломит, -а м МИН. врсi1lа ci1leHe, .минерал 
сасi1lављен og калцију.мовоi и .маiнезију.мовоi карбонаi1lа (назван 
йо француско.м .минеролоiу Доло.мијеу). 

доломитски и доломитски (Доломитнй), -а, -о који се OgHO
си на gоло.миi1l, који је og gоло.миi1lа: � стена. 

долуњати, долуњам евр. непрел. gohu луњајуhи, gолуi1lаi1lи, 
gocKui1lai1lu. 

долус м лат. правН. YHaapeg с.мишљено извршење HeKOi кри-
вичноi gела, Йреgу.мишљај, у.мишљај. 

долутати, долУтам евр. непрел. gohu, ci1luhu луi1lајуhи. 

доља ж .мала gолина, уgолина с paвHu.м gHOM; gолина. 

дољанин м (ми. -ани) сi1lановник gола, gоље, gолинац. 

дољанка ж сi1lановница gола, gоље, gолинка. 

дољача ж .мања gоља; уgолина. 

доље в. gоле. 

дољепљивати в. gолеЙЉиваi1lи. 

дољица и дољица ж ge.м. og gоља. 

дом, дома (дома) м (ми. домови) 1. а. кућа као Meci1lo ige чо
век живи, ci1laHyje са својо.м Йороgицо.м, йороguчна кућа. б. љу-

gu који живе зајеgно у jegHoM gо.маhиНСi1lву, йороgична зајеgни
ца, йороgица, gо.маhиНСi1lво. в. фиг. pOgHU крај, завичај; оi1lаџ
бина, gо.мовина. 2. зiраgа у којој је с.мешi1lена нека gрушi1lвена 
усi1lанова (обично кулi1lурно-у.меi1lничка или зgравсшвено-соци
јална); i1lаква усi1lанова: � културе, � здравља, � стараца, ста
рачки �, � инвалида, раднички �, � пензионера, студентски �, 
задружни �, планинарски �, синдикални �. 3. пол. јеgно og gва 
pagHa i1lела Йарла.менi1lа у HeKu.м зе.мља.ма (са gвоgо.мнu.м йар
ла.менi1lарнu.м cuci1le.мoM): оба дома. 4. влаgарска йороgица, ло
за, gUHaci1luja: владарски �, царски �, краљевски �. • божји (го
сподњи) - боiо.моља, црква, хра.м. вечни - iроб. горњи - пол. apeg
сi1lавнишi1lво у Йарла.менi1lу (у Великој Бриi1lанији и HeKu.м gpy
iu.м земља.ма) које се caci1loju og наслеgних (u.мeHoвaHиx или би
раних) чланова йосланика из виших класа. - лордова в. iорњи 
goM. дечји - зgравсi1lвено-васйиi1lна усi1lанова за gецу. доњи -
йреgсi1lавнишi1lво у Йарла.менi1lу (у Великој Бришанији и HeKu.м 
gpyiu.м земља.ма) сасi1lављено og йосланика изабраних оЙшi1lu.м 
Йраво.м r.ласа. представнички - Йарла.менШ, HapogHa скуЙшi1lина. 

дома и дома ПРИЛ. рег. 1. KOg куће, у кући, у goMY: бити �, 
остати �. 2. кући; у кућу, У gOM: доћи �, поћи �, ићи �. 

домагати се, домажём се несвр. Йре.ма goMohu се. 

домаает м .мушкарац који йосле жениgбе живи у кући pogu-
i1lеља своје жене. 

домааетство е сшање, йоложај oHoia који живи као gо.мазеШ. 

домаја ж арх. завичај, йосi1l0јбина, gо.мовина, оШаџбина. 

домак м gaљUHa gокле се .може goceiHyi1lu, gо.машај, gохваi1l: 
бити ван домака нечега. • на домаку 1) (и: на домаку руке) у бли
зини, близу, HagoMaK. 2) йри крају, на из.маку: лето на домаку. 

домакнути (се) в. goMahu (се). 

домали, -ог(а) м (и у изр. - прст) apci1l који је go .малоiа йр
ci1la, i1lj. из.међу среgњеi и .малоi apci1la на руци, Йрсi1lењак. 

домало ПРИЛ • .мало заi1lu.м, ogMax йосле, ускоро, убрзо. 

домалопрё јек. домалоприје ПРИЛ. go йре неколико i1lpeHY
i1laKa, go йре cacвu.м Kpai1lKoi вре.мена, .мало йре i1loia. 

домалочас ПРИЛ. в. gо.малоЙре. 

домалочаmњи, -а, -ё који је био, aoci1lojao gо.малочас, go йре 
неколико i1lpeHyi1laKa: � плач. 

домамити, домамйм евр. прел. а . .ма.мце.м или r.ласо.м йривући, 
йриволеi1lи (живоi1lињу) ga gође: � пса. б. обеhањu.ма, ласкање.м, 
Йонуgа.ма и СЛ. йриволеi1lи, йриgобиi1lи HeKoia ga gође, Йpu.мa
Mui1lu: � свет у позориште. 

домамљивати, ДОМfiМљујём несвр. Йре.ма goMa.мui1lu. 

домар, -ара и Д-омар, -а м Haci1lojHUK зiраgе, йазикуhа. 

домарка и домарка ж наСi1l0јница зiраgе, куhейазиi1lељи-
ца; gо.марева жена. 

домарски, -а, -о који се OgHOCU на goMape и goMapKe: � слу
жба, � посао. 

домарmирати, домаршйрам (Домарmовати, -шујём) евр. не
прел. ci1luhu .марширајуhи. 

Домаћи, -а, -ё 1. а. који се OgHOCU на goM, u:ућу, aopoguцy: � 
васпитање, � учитељ. б. који се уйоi1lребљава или носи са.мо у 
кући, кућни: � хаљина. в. који се йроизвоgи, израђује у кући, у 
gо.маhиНСi1lву, који није куйовни, фабрички: � ракија, � кобаси
ца, � платно, � производ, � хлеб. г. који се pagu KOg куће (а не у 
школи): � задатак, � рад. 2. а. који воли ga живи йороgичнu.м 
живоi1l0.м, у сво.м goMY, йороgици: � човек. б. који се йонаша као 
KOg своје куће; HeycuљeH, слобоgан: � човек; � понашање. 3. ко
ји чесi1l0 йосећује Koia у њеiовој кући, йороgици, близак, кућни, 
йороgични: � пријатељ, Домаћи гости. 4. (обично у зоолошким 
називима) који живи, који се iaju у gOMY или aopeg goMa, који 
није gиваљ, који је apuaui1looМЉeH (о жuвоi1lиња.ма): � пас, � пат
ка. 5. који се OgHOCU на сойсi1lвену земљу, gо.мовину, на крај, йре
geo у ко.ме се живи: � тржиште, � индустрија, � становништво, 
� храна, � фудбал, � производ. 6. (у им. служби) м (обично у 
мн.) а. члан йороgице, укућанин. б. епорт. члан клуба на чије.м се 
i1lepeHY uipa нека уi1lак.мица. • - огњиmте pogHa кућа. - неприја
тељ унуi1lрашњи не йр ujai1leљ , нейријаi1lељ из сойсi1lвених pego-
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ва, из соuсшвене зе.м.тье. на (по) Домаћу на gOMahu начин. по �, 
по Домаћу неусиљено, слобоgно, лежерно (како се pagu Kag је чо
век KOg своје куће). 

Домаћи (домаћи) и домакнути, домакнём евр. а. gохваши
ши, gомашиши, gосе'iнуши: � врх ормара. б. upu.Мanи, uрибли
жиши: � сто кревету (уз кревет) . •  '""' се а. uримаћи се, uрибли
жиши се, gohu; uрикрасши се, Uривући се: � се граду (до града). 
б. (нечега) gочеuаши се, gохвашиши се: � се шуме. 

Домаћин м 1. а. мушкарац који уUравља gOMOM, кућом, 'iла
ва uороgице; сшарешина заgРУ'iе. б. онај који бриЖЈЬиво воgи сво
је gомаhинсшво, gобар, чуваран, шшеgљив сшарешина gOMahUH
сШва. в. имућан човек, 'iазgа: � човек 2. а. онај који Uрима не
Ko'ia у свој gOM као 'iосша: љубазан �. б. онај који се брине о ор
'iанuзацији неко';; скуUа, uрославе, ор'iанuзашор неко';; скуUа, Uро
славе. в. епорт. gOMahu клуб, екиUа на чијем се шерену u'ipa нека 
уШакмица. г. власник, уUравник 'iосшионице, 'iосШионичар. 3. 
онај који се брине о некој з'iраgи, који врши наgзор Hag неком ве
ћом з'iраgом, наgзорник, насшојник (З'iраgе): '""' mколске зграде. 
4. биол. ор'iанизам (биљка или живошиња) на коме живи неки 
gpy'iu ор'iанизам као UаразиШ. 

домаћиновати, -нујём неевр. непрел. биши gOMahUH, уUра
вљаши gомаhинсШвом. 

Домаћйнскй, -а, -о који се OgHOCU на gOMahUHe; својсшвен go
брим gOMahUHUMa: � кућа, � штедљивост. 

Домаћйнски прил. на gOMahUHcKU начин. а. својсшвено go
маћину, срgачно, uријашељски: � дочекати. б. као Kog gобро'i go
маћина, бо'iашо: � спремљен ручак, '""' направљена кућа. 

Домаћинство е (ген. ми. Домаћйнстава) 1. а. све оно шшо се 
OgHOCU на uривреgу и имање jegHe uороgице или заgру'iе; op'iaHU
зација кућне uривреgе, економије, исхране и оgржавања куће; 
уUрављање кућном uривреgом и имовином: подићи солидно '""'; 
водити некоме �, прихватити се Домаћинства, стручњак за �. б. 
обављање кућних uослова, uословање у кући, куhансшво: пома
гати жени у Домаћинству. в. сшарешинсшво у uороgичној зајеg
ници: препустити � сину. 3. gOM као uривреgна, економска цели
на, OgH. uороgична зајеgница или заgру'iа, чланови jegHe Uоро
gице или заgру'iе: село са сто Домаћинстава, � од пет чланова. 4. 
школски uреgмеш који обрађује Uраксу обављања кућних uосло
ва: добити 4 из Домаћинства. 

Домаћити се, Домаћйм се неевр. uривикаваши се на живош 
у новој cpegUHU, оgомаhиваши се. 

домаћица ж 1. а. жена која воgи gомаhинсшво и обавља кућ
не uослове; gомаhинова жена. б. жена која уUравља gOMahUH
сшвом у манасШиру. 2. а. она која HeKo'ia Uрима као 'iосша; она 
која ор'iанuзује неку забаву, Uриреgбу. б. она која Uрима uушни
ке у авиону, аушобусу и сл., сШјуарgеса. 3. аuараш за чишhење 
шеuиха, намешшаја и gp. у gомаhинсшву uомоћу вреле Uаре. 

домаћичкй, -а, -о а. који се OgHOCU на gOMahuцy, gомаhице: 
који осuособљава за вођење gомаhинсшва, кућних uослова: � 
школа, � течај, � курс. 

домах м в. gомашај. 
домахивати, домахујём несвр. Uрема gомахнуШи. 
домахнути, домахнём' евр. непрел. (некоме) махнувши (руком 

или нечим у руци) gаши некоме неки знак, си'iнал. 
домац, -мца м а. ученик који сшанује у школском gOMY, ин

ШернаШу. б. uишомац казнено-uоuравно'i gOMa. 
домашај м 1. разgаљина go које нешшо сеже, gouupe, OgH. go 

које се може gосе'iнуши, gоuреши, gобациши и сл., gохваш, goce'i: 
бити ван домашаја топовске паљбе, ван домашаја погледа, на 
домашају руке. 2. uоgручје gеловања, gелокру'i, gOMeH, сфера: у 
домашају нечије власти. 3. gејСШiЮ, ефекаш, значај: схватати � 
нечијих речи, питање од великог домашаја за привреду. 

домашан, -шна, -о 1. који се може gомашиши, gохвашиiЦи, 
gосеf,нуши; gосШижан. 2. који се може сазнаши, gокучиши: � 
уму. 

домашати (се), -ам (се) и домаmати (се), домашам (се) не
свр. Uрема gрмашиши (се). 

домаmити, -Им и Домаmити, домашйм евр. прел. а. gохва
шиши, gосе'iнуши (руком или нечим у руци): � врх ормара. б. go-

бациши go неко';; месша, циља (о вашреном оружју). в. узеши, 
з'iрабиши: � КЊИГУ. г. (нешто) gосuеши go неке мере, сшеuена, 
gосшиhи, uосшиhи (у uо'iлеgу вреgносши, квалишеша, иншензи
шеша и gp.): � жељени циљ, � савршенство, � зрелост, � нечи
ји успех . •  '""' се (нечега) gохвашиши (нешшо); gочеuаши се, go'ipa
биши се (нече'iа): � се капе, '""' се шуме, � се пута. 

домен, -ена (домена ж) м лат. 1. uоgручје, Uоље, обласш, gело
кру';; (науке, сшруке и сл.): � науке, � уметности. 2. иет. велики зе
МЈЬишни uoceg, имање краља или круUних великаша, велеuосеg
ника. 

домерак јек. домјерак, -ёрка м оно шшо се gogaje Uри мере
њу ga би се gобила шражена мера (KoMaguh меса, косши и сл.), 
Uрива'iа. 

доместикација ж лат. биол. uриuиШОМЈЬавање gивљих живо
шиња; uрила'iођавање биљака новим живошним условима (шшо 
gовоgи go Uромене облика и развишка нових особина). 

домет м 1. gaљUHa go које се може gобациши, gохишиши (ру
ком, из вашрено'i оружја и сл.); разgаљина go које се може goce'i
нуши, gомашај; gохваш: � топовског метка, радио-станица с ве
ликим дометом, бити на домету руци. 2. фиг. gосши'iнуhе, осшва
рење: велики � књижевности, највећи � науке, ВРХУНСКИ '""' фо
тографије. 

дометак, -тка м 1. gоgашак, gouYHa. 2. ЛИНГВ . насшавак, су
фикс; uрефикс: � речи. 

дометати и дометати, домећём несвр. Uрема gомеШнуШи. 

дометнути и дометнути, дометнём евр. прел. 1. gоgаши не
шшо нечему; HaKHagHo сшавиши: � дрва на ватру. 2. gоgаши, 
насшавиши (у раз'iовору). 

домигивати, -игујём неевр. прел. Mu'iaНJeм, нами'iивањем ga
ваши некоме неки знак, си'iнал . •  '""' се нами'iиваши jegHo gpy
'iOM gajyhu, шаљуhи неки знак, си'iнал. 

домигнути, -нём евр. нами'iнувши gаши некоме неки знак, 
си'iнал. 

домигољити и домигољити, -Им евр. непрел. gohu Mu'ioJbe
ћи, ла'iано се мичуhи. 

домилети јек. домиљети, -илйм евр. непрел. а. gohu, сшиhи 
милеhи, uузеhи (о 'i.мизавцима, 'iaмagu и сл.); милеhи сшиhи go 
неко';; месШа. б. gohu, сшиhи крећући се uола'iано, сUоро (о чове
ку). в. фиг. gohu у великом броју, на'iрнуШи. 

домина ж итал. а. uравоу'iаона Uлочица са различишим бројем 
шачака на jegHoj сшрани, која се уuошребљава у исшоименој gpy
шшвеној u'ipu. б. ми. врсша gрушшвене u'ipe у којој и'iрачи слажу 
ове Uлочице Uрема броју шачака jegHY go gpy'ie: играти домина. 

доминанта ж лат. 1. основна, 'iлавна ugeja, каракшерисшика; 
основна мисао, мошив који gOMUHupa Hag gру'iима (у умешнич
ком gелу и сл.). 2. муз. а. uеши сшеuен gијашонске скале. б. aKopg, 
шрозвук са'iрађен, сложен на шоме сШеUену. 3. еЛИR. основна бо
ја слике. 4. биол. биљна врсша која uреdвлађује, gOMUHupa у jeg
ној биљној зајеgници. 

доминантан, -тна, -о лат. 1. који uреовлађује, uрешежан; нај
бишнији, upecygaH: � врста, � фактор. 2. који се изgиже изнаg 
неко';; месша, исшакнуш: � положај . 

доминантно ПРИЛ. uрешежно; HagMohHo, суверено: '""' држа
ти превласт. 

доминантност, -ости ж 1. сшање и особина oHo'ia шшо је go
минаншно, gоминаншан значај, uоложај и сл. 2. биол. gOMUHaH
шан учинак 'ieHa jegHo'i роgишеља Hag оg'iоварајуhим 'ieHoM gpy
,'iQ'i роgиШеља. 

доминати се, -ам се неевр. и'iраши се gOMUHa. 

доминација ж лат. 'iocuogapeНJe, влаgавина, власш, Uре
власш, HagMoh. 

домйнијум (ДомИнИј, -ија) м лат. правн. власнишшво, власше
линсшво, uoceg. 

доминиканац, -нца м кат. upuuagHUK кашоличко'i "uросјач
KO'i" pega св. До.миника, који је основан у јужној Француској 
(1215) за сузбијање јерешичкuх UокреШа. 
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доминиканка ж кат. реgовница, калуђерица црквенот, pega 
св. До.миника. 

доминиканскй, -а, -о који се OgHOCU на goMUHUKaHZIte: � ред, 
� манастир. 

доминикански прил. на goMUHUKaHcKU начин, својсшвено 
gо.миниканцима: � строг. 

доминион, -она м енгл. иет. назив за неке бивше бришанске 
колоније које су gобиле унушрашњу ауШоно.мију с власшишим 
ЙарламенШо.м. 

доминионскй, -а, -о који се OgHOCU на gOMUHuoHe. 
Доминирајућй, -а, -е в. gо.минанШан. 
доминирати, доминйрам неевр. непрел. 1. а. 'iосйоgариши, 

уйравЈЬаши, влаgаши: � над неким. б. имаши йревласш Hag не
ким, нечим, биши HagMohHuju у ogHOCY на HeKo'ia, на нешшо: � 
над непријатељем. в. биши gо.минаншан, йреовлађиваши, ис
шицаши се (нЙр. о некој ugeju, факшору и сл.). 2. а. исшицаши 
се својим йоложаје.м, узgизаши се Hag околино.м (о 'iео'iрафским 
и gp. објекШима). б. биши највиgЈЬивији, йаgаши у очи, исшица
ши се (нЙР. о очима на лицу, наслову у новинама иШg.). 

домино1 м (ми. 0) итал. в. goMUHa (б): играти �. 
домино2 М лат. а. gу'iачак свилени о'iршач са широким рука

вима и каЙУЈЬачо.м који носе .маске на балу. б. особа, .маска ко
ја носи шакав о'iрШач. 

домиривати, домирујем несвр. Йре.ма gо.мириШи. 
домирити, домйрйм евр. прел. (некоме) gоgаши go оgређене 

.мере, gойуниши; Йоg.мириШи. 
домйсао, -сли ж неол. замисао коју неко смисли, gо.мишљање, 

gосеШка. 
домислити, -йм евр. прел. 1. gовршиши .мисао, завршиши 

раз.м и ШЈЬање , с.мислиШи; gойуниши у .мисли.ма: � до краја, � 
своју мисао, � песму. 2. раз.мишљање.м схвашиши: � нешто . •  -
се а. йронаћи усйешно решење нече'iа, gосешиши се, gовиши се; 
оg'iонешнуши, Йо'iоgиШи. б. gohu go заКЈЬучка, заКЈЬучиШи. 

домити, -йм неевр. прел. нар. 1. gаваши женску особу (обично 
кћер) неко.ме за жену, уgаваши; уп. удомити. 2. (са допуном: дом, 
кућу) сшвараши и унайређиваши gо.маћинсШво, кућиШи . •  - се 
сшвараши себи goM и насшањиваши се, намешшаши се у ње'iа, 
кућиши се. 

Домић, -а и домйћ, -ића м ge.м. и хиЙ. og goM. 
домицати (се), домичем (се) несвр. Йре.ма gо.макнуши (се), 

goMahu (се). 
Домицйл, -ила м лат. 1. правн . .месШо сшално'i боравЈЬења, бо

равишше, ЙребивалишШе. 2. банк . .месШо у ко.ме шреба ga се ис
йлаши .меница. 

домициларнй, -а, -о в. gо.мицилни. 
домицилијант м банк. онај који оgређује 'ige ће .меница биши 

исЙЛаћена. 
домицилијат, -ата м банк. онај који исйлаћује .меницу у ogpe

ђено.м .месШу, gо.мицилу. 
Домицилирати, -илйрам евр. и неевр. банк. означа(ва)ши .ме

сшо исйлаше .менице: � меницу, Домицилирана меница. 
домицйлнй и Домицйлскй, -а, -о који се OgHOCU на goMU

цил; који се исйлаћује у gо.мицилу: � камата. 
домиmљај м резулшаш gо.мишљања, goMucao, gосешка, uge

ја; инсЙирација. 
домиmљан м а. gо.мишљаш, gосеi11Jbив, gовиi11Jbив човек. б. 

gуховиш човек, забавЈЬач, шаљивчина. 
домиmљанка ж а. gо.миШЈЬаШа, gосеШЈЬива, gовиШЈЬива 

женска особа. б. gуховиша, забавна женска особа. 
домиmљанскй, -а, -о који се OgHOCU на gо.миШЈЬане; свој

сшвен gо.мишљанима, gовиi11Jbив, gосеi11Jbив, gуховиШ. 
домиmљанство е gо.мишљашосш, gосеi11Jbивосш, gовиi11Jbи

восш; gосеШка. 
домиmљат и домиmљат, -а, -о а. који у.ме ga се снађе у ко.м

йликованој, .мучној сишуацији, gосеШЈЬив, йрониЦЈЬив, gови
i11Jbив, сналаЖЈЬив. б. који у.ме ga засмеје, gуховиш, забаван. 

домиmљати (се), домйшљам (се) несвр. Йре.ма gо.мислиши (се). 
домиmљато и домиmљато ПРИЛ. на gо.мишљаш начин, gови

i11Jbиво, gосеi11Jbиво, ошШроу.мно; gуховиШо. 
домиmљатост и домиmљатост, -ости ж особина oHo'ia који 

је gо.мишљаш, сйособносш gо.мишљања, gосеi11Jbивосш, gовиi11Jbи
восш, йрониЦЈЬивосш; gуховиШосШ. 

домишљено ПРИЛ. смишљено, Йро.мишљено. 
домишљеност, -ости ж оно шшо је Йро.мишљено, смишљеносШ. 
домјер- в. gomep-. 
домлатити, домлатйм евр. прел. в. gошући (Ја). 

домобилизација ж HaKHagHa, gоgашна .мобилизација. 
Домобран м ист. 1. apuaagHUK квислиншких оружаних вој-

них cHa'ia у Шзв. Независној Држави Хрвашској и Словенији за 
вре.ме Дру'iо'i свешско'i раШа. 2. apuaagHUK койнене Йо.моћне вој
ске у неким земљама бивше Аусшроу'iарске који је служио војску 
у својој земљи и вршио војну обуку на сво.м нароgно.м језику. 

домобранац, -нца м в. gо.мобран. 

Домобранскй, -а, -о који се OgHOCU на gо.мобране: � војска, � 
капа. 

Домобранство е иет. gо.мобранске војне фор.мације, goMo
бранска војска, gо.мобрани. 

Домобранmтина ж пеј. gо.мобрансШво. 

домовина ж 1. а. земља, gржава у којој се неко poguo и ogpa
сшао, ошаџбина, ЙосШојбина. б. pOgHU крај, завичај. 2. земља 
или крај оgакле нешшо воgи йорекло, оgакле нешшо йошиче; зе
мља, крај 'ige нече'iа има у изоБUJbУ: � ренесансе, � слонова. 

домовйнскй и домовинскй, -а, -о који се OgHOCU на gо.мовину. 
Домовница ж рег. исйрава, уверење о йраву 'iрађансшва у gp

жави, уверење о gржавЈЬансШву. 
домолити, домолйм евр. прел. а. йосшићи нешшо .молиШво.м, 

из.молиШи. б . .молбо.м, сшалним .мОЈЬење.м йриволеши (HeKo'ia), 
у.молиШи; .молбо.м gобиши, йосшићи (нешШо) .• - се .мОЈЬење.м, 
.молиШво.м или .молбо.м йосшићи нешшо, из.молиШи се. 

Домољуб(-) в. роgОЈЬуб(-). 
домородан, -дна, -о а. који се OgHOCU на gо.мовину, на pOgHU 

крај, goMahu, завичајни: домородни крај, � лука, домородни 
људи. б. својсшвен крају из којет, йошиче, из којет, је Йорекло.м: до
мородни звук. 

домородац, -оца и домородац, -оца м а. онај који је йоре
кло.м из gашо'i .месШа, краја, gржаве, сшаросеgелац, сшаринац, 
урођеник. б. goMahu човек, .мешШанин. в. cYHapogHUK, земљак. 

домородачкй и,домородачкй, -а, -о који се OgHOCU на goMo
роце: � становништво. 

Доморотк(ињ)а ж женска особа goMopogaZIt. 
Домоћи се (домоћи се), домогнем се евр. (нечега) 1. gohu go 

нече'iа, йосшићи, йрибавиши, сшећи нешшо (обично с наЙоро.м, 
борбо.м или вешШино.м, лукавсШво.м), gокойаши се, gочейаши се: 
� имања, � положаја. 2. сшићи, gосйеши He'ige креШање.м: � пу
та, � шуме. 

домоупрilВитељ м ков. уйравник goMa. 
домоуправитељица и домоуправитёљка ж ков. уйравница 

goMa; goMahuZIta. 
дбмскй, -а, -о који се OgHOCU на goM, који apuaaga goMY: � би

блиотека, � смештај . 
домувати се, -ам се евр . .мувајући се, 'iypajyhu се лакшовима 

gohu He'ige. 

домузивати, -)rзујем несвр. Йре.ма gо.мусШи. 
Домунђавати се, дофђавам се неевр. разг. шайћући йошај

но се gо'iовараши (обично у некој нейошшеној намери). 
домусти, домУ-зем евр. а. gовршиши .музење. б . .мужо.м goga

ши оно.ме шшо је већ Йо.музено. 

дон1 м ШП. И итал. а. йочасни назив уз имена кашоличких све
шшеника: 'iосйоgин: � Фране. б. шишула уз и.мена шйанских 
ЙЛе.мића: Дон Кихот. в. шишула .мафијашких шефова. 
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дон2 оном. узвик за иоgражавање звука звона. 

дона ж итал. rосиођа, rосиоgарица (apugeeaK apeg именима 
шианских илемкиња). 

донатор м лат. 1. gароgавац, gаровашељ; личносш која је ga
ровала нешшо јавној усШанови. 2. мед. лице које gaje своју крв за 
шрансфузију; лице које gaje своје OpraHe за шрансиланшацију, 
gавалац. 

донаторка (дОн3.торица) ж женска особа gонаШор. 

донаторство с акција gавања новчане иомоћи. 

донација и донација ж лат. а. gаровање, gобровољно усшу
иање или завешшање неке имовине или имОвиНСКОr ирава (без 
HaKHage). б. aoceg, имовина коју је влаgар или неки gpyru висо
ки gосшојансшвеник gapoeao, завешшао некоме. 

донашати, дОн3.ш3.м несвр. рег. в. gоносиШи. 

донде и донде прил. 1. go OHOra месша (о којем је реч): одав
де �. 2. go OHOra времена (о којем је реч), gоillле, gошаgа: подвиг 
� непознат. 

донегдашњи, -3., -е gоскорашњи, ранији: � република. 
донеговати јек. доњеговати, -гујем свр. оgнеrоваши, ogroju

ши go HeKOr времена, сшеиена: � дете до осме године. 
донедавна и донедавна ПРИЛ. в. gOHegaeHo. 

донедавни и донедавни, -3., -о који је иосшојао, био go ире 
крашкоr времена, gоскорашњи: � обичај . 

донедавно и донедавно ПРИЛ. go ире крашкоr времена, go
скора. 

донекле (донекле) ПРИЛ. 1. go извесне gaљUHe: возити �, пра
тити �. 2. go извесноr времена, за неко време: живети � у селу. 
3. go извесноr сшеиена, go извесне мере, унеколико, gелимично: 
бити � у праву. 

донети јек. донијети, -несем (донесем) (аор. донесох, донесе 
и донех јек. донијех, доне јек. Доније; ТРП. донесен, -ена и донет 
јек. донијет, -а; пр. пр. доневmи јек. Донијевши) свр. прел. 1. a� но
шењем gоиремиши с jegHor месша на gpyro, иренеши с jegHor ме
сша на gpyro; носећи gаши, иружиши, gосшавиши: � ручак, � не
коме писмо. б. нане ши својим крешањем, шоком (о вешру, eogu 
и сл.): � пљусак, � нанос. 2. а. ироузроковаши, иричиниши, 
сшвориши: � срећу, � корист, � некоме победу, � промене, � не
коме неприлике. б. изазваши својом иојавом, својим насшуиа
њем (о времену, временским иојмовима). - Јесен је донела ки
шу. 3. (обично у изр. - у мираа) gаши, иреgаши (некоме) као ми
раз (о gевојци која се ygaje): � у мираз кућу. 4. gаши, иружиши 
зарagу, apuxog, машеријалну корисш (обично о неком иослу, уло
женој вреgносши и сл.). - Новинарство му је донело солидну за
раду. 5. а. ироиисашu, изgаши, ироr.ласиШи (закон, оgлуку и сл.): 
� пресуду, � решење, � одлуку, � резолуцију, � закон, � устав. 
б. извесши на основу нечеrа: � суд, � закључак 6. објавиши иу
шем шШа.мие (о новина.ма, r.ласилима, иубликација.ма). - "По
литика" је донела чланак о дроги. 7. а. gаши, иружиши: � од
говор, � доказе. б. иреgсшавиши, ириказаши, насликаши, оцр
шаши: � неки лик упечатљиво. 8. оgржаши зачешо gеше go ро
ка, роgиши у нормалном року: не � дете. 9. gошавши ogHeKyg са
оишшиши, јавиши нешшо ново: � вест, � глас. 10. у вези с неким 
именица.ма има значење r.лаrола извеgеноr og ше именице, нир.: 
� одлуку = одлучити, � закључак = закључити, � род = родити 
(нпр. о земљи). • - на свет (дете) роgиШи. - на таљиру gаши не
коме нешшо на rошово, без уложенЫ Шруgа. донео га ђаво (враг) 
gошао је у незrоgно време, неиозван. донео га ветар (донеле га ви
ле) gошао-је изненаgа, неочекивано. срећа га донела gошао је у 
ирави час. 

донжуан, -ана м фр. завоgни�, љубавник, иусшолов, аваншу-
рисша (ирема леrенgарном завоgнику жена Дон Жуану). 

донжуански, -3., -о који се OgHOCU на gонжуане, завоgнички. 

донжуански ПРИЛ. на gонжуански начин, завоgнички . . 

донжуанство с особина gонжуана, gонжуански иосшуици, 
завоgнишШво. 

. донжуанштин� ж пеј. в. gонжуансШво. 

донијети в. gонеШи. 

донкихотерија ж И донкихотизам, -зма м несавремен, бе
смислен, смешан иоgухваш, иосшуиак; склоносш и жеља за иу
сШоловина.ма, аванШуриза.м (иремаДон Кихошу, јунаку Серван
шесовоr саширичноr романа ,Дон КихоШ'? 

донкихотски, -3., -о који се OgHOCU на Дон' Кихоша, својсшвен 
Дон Кихошу, који не ogroeapa gyxy времена, несавремен и нере
алан, романшично занесењачки: � подухват, � поступак 

донкихотски ПРИЛ. на gонкихошски начин, као Дон КихоШ. 
донкихотство с в. gонкихоШерија. 

доножје с анат. среgњи geo сшоиала (између ирсшију и иеше), 
metatarsus. 

доножни, -3., -о који се OgHOCU на gоножје, који apuaaga go
ножју: � кост. 

доносилац, -иоца (доноситељ) м а. онај који нешшо gOHOCU: 
� поmте, � поруке. б. фИНо онај који gOHOCU и наилаhује на бла
rajHU, каси (чек, обвезницу и сл.): � чека, � обвезнице. в. онај 
који gOHOCU неке ироиисе, законе и сл.: � закона, � мера. 

доносиља и доносиља ж она која нешшо gOHOCU. 
доносити, донос1rn [гл. им. доношење с] несвр. ирема go

н (иј)еШи. 
доноmче, -ета с (ми. 0; зб. им. доноmчад ж) gеше или .млаgун

че живошиње које се pogu на време, у нормалном року. 
доњак, -ака м 1. gоњи .млински, воgенички ка.мен, gоњи ка

мен жрвња. 2. вешар (различишоr иравца у разним крајевима) 
који gyea из gолине, из низине. 3. карт. иуб, жанgар, gечко у urpa
ћим карШа.ма. 

доњанин м (мн. -ани) сшановник gоњеr gела насеља (села, 
rpaga, краја); човек из равнице. 

доњеговати в.  gонеrоваШи. 
доњи, -3., -е 1. а. који је gоле, ucaog нечеrа gpyror, на нижем 

иоложају: � клин, � спрат, � усна. б. који се облачи ucaog gpyre 
ogehe, уз шело: � рубље, � сукња. 2. а. који се налази у низини, 
на нижем gелу KaKeOr иросшора (о насељима, крајевима): � ва
рош. б. који је најуrу, јужни: доњи крајеви, � Далмација. в. ко
ји је ближе ушhу (о шекуhој eogu): � ток, � Дунав. 3. геол. који је 
иосшао раније, сшарији; чији су слојеви ниже, gубље у зе.мљи: � 
карбон. 4. који се смашра мање важним; који је у суирошном ge
лу og ирочеља (о софри, сшолу, кревешу и сл.): � чело стола, � 
страна кревета. 5. фиг. који је на нижем сшуињу gрушшвене хи
јерархије, нижи; сиромашан: доњи слојеви (друштва), � сталеж. 
• - дом в. aog gOM. 

доњихати се, доњШnем (дОњИх3.м) се свр. gohu, сшиhи њи
шуhи се. 

доњо- ирви geo именичких или apugeecKUx сложеница у зна
чењу "gоњи ,�. доњовароmанин, доњоградски, доњовилични. 

доонда ПрИЛ. (пише се и: до онда) go OHOra времена, gоШag(а). 

доондашњи и доондаmњи, -3., -е који је иосшојао, био go 
OHOra времена (о коме се roeopu): � живот, � закон. 

. доОрати,.доорем свр. прел. а. gовршиши орање. б. орући goga-
ши ономе шшо је већ узорано: � две бразде. 

допадати, -3.м несвр. ирема gоиасШи. 
допадати се, -ам се несвр. ирема gоиасши се. 
допадљив� -а, -о који изазива gоиаgање, који је иријашне 

сиољашносши, иривлачан, симиашичан, љубак, мио: � девојка, 
� лице. б. уоишше који изазива, иобуђује иријашна осећања: � 
стил, � хумор, на � начин. 

допадљиво ПРИЛ. на goaaglbue начин, изазивајуhи gоиаgање, 
леио, иријашно, симиашично, мило: изгледати �, свирати �. 

допадљивост, -ости ж особина OHOra који је goaaglbue, OHOra 
шшо је goaaglbueo, иривлачносш, љуикосш. 

допас�и, допаднем свр. непрел. 1. нар. и разг. gohu, сшиhи бр
зо, изненаgа, бануши; gошрчаши: � пред кућу. 2. (нечега) gocae
ши, заиасши у какву невољу, у незrоgан иоложај: � ропства, � 
невоље, � крајње беде. 3. (некога) заgесиши, снаћи (о некој не
вољи, муци и сл.). 4. (некоме, ређе некога) иасши (некоме) у geo 
ири gеоби, ирииасfпи (некоме). 
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допасти се, допаднем се евр. (некоме) свиgеши се (неко.ме), 
осшавиши йријашан ушисак на HeKo'ia. 

допев јек допјев м усшаљене речи у сшиху KOju.м се обично 
завршавају сшрофе у HapogHu.м Йес.ма.ма. 

допевавати, допевавам јек допјевавати, допјевавам несвр. 
Йре.ма gОЙеваШи. 

допевати јек. допјевати, -ам евр. прел. 1. а. gовршиши йева
ње, Йес.му; ошйеваши go краја: - песму. б. завршиши сасшавЈЬа
ње неке Йес.ме, исйеваши неко йесничко gело go краја: - еп, - со
нет. 2. HaKHagHo gоgаши већ исЙевано.м: - још две строфе. 

дош�вати, допевам јек допијЕшати, допијевам неевр. в. go
ЙеваваШи. 

допентрати се, -ам се евр. йеншрајуhи се, верући се goape
ши, сшиhи gонекле: - на врх планине. 

доперјати, -ам евр. непрел. разг. gohu брзо, журно, gојуриши, 
gоШрчаШи. 

допећи (допећи), допечем евр. прел. gовршиши йечење, исйе
ћи йошйуно, go краја: - прасе. 

допеченост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је gойечено. 

допеmачити јек допјеmачити, -ешачйм евр. непрел. завр
шиши йешачење, gohu, сшиhи Йешице. 

допијати, допИјам несвр. Йре.ма gоЙиШи. 

допинг м енгл. уйошреба сШu.мулаШивних среgсшава који ве
шшачки йојачавају cHa'iy и изgРЖЈЬивосш сшварајуhи навику и 
шшешно gелујуhи на зgравЈЬе (збо'i че'iа се забрањује у сйоршу), 
gоЙин'iовање. 

допинговати, -гујем евр. и неевр. прел. gа(ва)ши неко.ме сши
.мулаШивна среgсшва за йојачавање cHa'ie и изgРЖЈЬивосши: -
спортисте. _ - се уйошребиши, уйошреБЈЬаваши сшu.мулашивна 
среgсшва за йојачавање cHa'ie и изgРЖЈЬивосШи. 

допирати, допирем несвр. Йре.ма gойр(иј)еШи. 

допиривати, доnИрујем несвр. Йре.ма gоЙириШи. 

допирити, ДОIIЙрйм евр. непрел. gohu, сшиhи ужурбано, gojy-
риШи. 

допис и допис м 1. званично Йис.мо, Йис.мена обавесш коју 
шаље jegHa усшанова gpy'ioj; расйис, циркулар: обавестити до
ПИСОМ. 2. Йис.мени извешшај, чланак или рейоршажа за новине 
или часойис: - са ратиmта, новински - . 3. оно шшо је HaKHagHo 
найисано, шшо је goaucaHo. 

дописати, допишем евр. прел. gоgаши оно.ме шшо је найиса
но, HaKHagHo найисаши: - неколико редова, - две цифре. 

дописивати, дописујем несвр. Йре.ма gоЙисаШи. _ - се уз. 
повр. воgиши йрейиску с HeKu.м или .међусобно: - се с девојком. 

дописни и дописни, -а, -о који се OgHOCU на gойисивање (ко
ји служи за gойисивање, који се обавЈЬа gойисивање.м и сл.): -
течај, - школа, - шах. • - карта в. gоЙисница. - члан академије 
наука (научног друштва и ел.) йрви сшейен члансшва у aKage.мu
ји наука (научно.м gрушшву и сл.). 

дописник и дописник м 1. онај који йише goauce за новине, 
часойисе, новински извешшач: ратни -, страни - . 2. gOaUCHU 
члан aKage.мuje наука или научно'i gрушШва. 

дописница и дописница ж 1. йошшанска карша, ошворена 
Йис.мена ЙОШUJbка која служи за gоЙисивање. 2. жена gOaUCHUK (1). 

дописнички и дописнички, -а, -о који се OgHOCU на goau
снике и на gойисивање: - мрежа. 

дописниmтво и дописниmтво е 1. gойиснички, рейоршер
ски Йосао. 2. pagHa јеgиница за слање goauca у сеgишше 'iласила; 
gойиснички ypeg, биро. 3. зб. gойисници, новинари реЙорШери. 

допити, допијем евр. прел. исйиши, йойиши go краја, завр-
шиши йијење; йойиши йреосшали geo йића: - пиће. 

допицати, допичем несвр. Йре.ма goaehu. 

допјев(-) в. gоЙев(-). 

допјеmачити в. gоЙешачиШи. 

доплавити, -йм евр. прел. йлавеhи gонеши go неко" .месШа (о 
шекуhој воgи, йойлави и сл.). 

доплављивати, -ављујем несвр. Йре.ма gоЙЛавиШи. 
доплата ж а. оно шшо се gойлаши, разлика у цени, новчаној 

вреgносши која се HaKHagHo йлаhа; gойунско йлаhање: - царине, 
купити карту уз доплату. б. йошшарина која се йлаhа йрили
ко.м йрије.ма ЙОШUJbке, йоузеhе. 

доплатак, -тка м gоgашак йлаши; йовишица йлаше: прими
ТИ -. 

доплатити, доплатйм евр. прел. йлашиши још извесну су.му 
(као разлику у цени). 

доплатни, -а, -о који се OgHOCU на gойлашу: - лист, - карта. 
доплаћивати, -аћујем несвр. Йре.ма gоЙЛаШиШи. 

допш�сати, доплешем евр. непрел. gohu йлешуhи go неко" 
.месШа. 

доплести (доплести), доплетем евр. прел. а. завршиши йле
шење (нече'iа), исйлесши go краја: - венац, - чарапе. б. HaKHag
но исйлесши још jegaH geo: - три реда. 

доплетати, доплећем несвр. Йре.ма gоЙЛесШи. 
допливавати, -Ивавам несвр. Йре.ма gоЙЛиваШи. 

допливати, -ам евр. непрел. сшиhи, gohu ЙЛивајуhи. 
доплитати, доплићем несвр. Йре.ма gоЙЛесШи. 
допловити, допловйм евр. непрел. сшиhи йловеhи (о ЙЛовно.м 

објекшу, OgH. о ЙуШницu.ма на броgу и сл.). 
доплy.rати, -ам евр. непрел. сшиhи йлушајуhи, gойливаши но

шен воgо.м. 

доподне, доп6днева е вре.ме og јушра go aogHe, apeaogHe . 
доподневни и доподневни, -а, -о који се OgHOCU на goaogHe, 

ЙреЙоgневни. 
допојасни, -а, -о који goaupe, сеже go йојаса: - трава. 
допојати, -јем евр. прел. завршиши йојање, ошйеваши go краја. 

допола ПРИЛ. go йоловине: - попијено пиће, - изгорело дрво. 
допратити, -йм евр. прел. 1. исйрашиши (HeKo'i) go неко" .ме-

сша: - госта до врата. 2. gовесши HeKo'ia у йрашњи сшражара, 
ЙривесШи. 

допраћати, -ам несвр. Йре.ма gоЙраШиШи. 

допрема ж gоЙре.мање, йреношење, йревоз go оgређено'i .ме
сша: - робе. 

допремати, допремам несвр. Йре.ма gоЙре.миШи. 

допремити, допремйм евр. прел. 1. (нешто) gонеши, йревесши 
go неко" .месШа: - поmту, - робу. 2. (некога) а. учиниш и ga неко 
gође, gовесши: - децу кући. б. gовесши aog сШражо.м, йривесши: 
- у затвор. 

допремни, -а, -о који се OgHOCU на goape.мy, йревозни, шран
сйоршни: - средство. 

допрепородни, -а, -о који се OgHOCU на aepuog ucapeg йрейо
poga (илирско'i): - време. 

допрети је:к. допријети, допрем (аор. допрех, допре јек. до
пријех, доприје; р. пр. допро, допрла; пр. пр. допревmи јек. допри
јевmи; ТРП. 0) евр. непрел. 1. а. gohu, gосйеши, gocehu go неко" .ме
сша, go неке 'iранице (о JЬygu.мa, йреg.мешu.ма, Йојава.ма који кре
Шање.м заузu.мају неки йросшор): - до куће. б. ширеhи се сшиhи 
go HeKo'ia (о звуку, 'iласу). в. фиг. gohu, gосйеши go HeKo'ia (обично 
HeKo'ia ко је на високо.м йоложају или HeKo'ia ко је нейрисшуйа
чан). 2. gocehu go неке вре.менске 'iранице: - далеко у прошлост. 
• докле допре око gокле се .може gо'iлеgаши (око.м). 

допринети јек допринијети, -есем (-Инесем) (аор. доприне
сох, допринесе и допринех јек допрИнијех, доприне је:к. допри
није; пр. пр. допрИневmи јек допрИнијевmи) евр. непрел. (нечему) 
о.мо'iуhиШи ga се нешшо йосши'iне, ypagu, осшвари, ЙОШЙо.моhи, 
ушицаши на йошйуније осшварење (нече'iа): - развоју, - пропа
дању, - остварењу нечега. 

допринос и допринос м 1. а. оно шшо неко cвoju.м pagoM go
йринесе неко.м зајеgничко.м йослу, развоју, найрешку нече'iа, не-
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чији ygeo у наирешку, развоју нечет,а: дати свој - нечему. б. ygeo 
нечет,а у наирешку, развоју нечет,а: - науке развоју технике. 2. 
а. ирилот" улот, у новцу или некој gpyioj вреgносши у неку сврху: 
прикупљање добровољних доприноса, новчани доприноси. б. 
врсша иореза, новчани износ који т,рађанска и иравна лица ила
ћају на своје apuxoge: - на личне дохотке. 

доприносити, доприносим [гл. им. доприношење с] несвр. 
ире.ма gоиринеШи. 

допрИ-Чати, допрИч�м евр. прел. а. gовршиши иричање, ис
иричаши go краја: - причу. б. gоgаши иричи: - о нечему. 

допртити, -им евр. прел. gонеши на леђu.ма (неки шежи ше
реШ). 

допртити, -Им евр. непрел. gohu иршећи снет,. 

допузати, допужем и допузити, -им евр. непрел. gohu, сши
ћи иузећи; gомилеШи. 

допуна и допуна ж 1. оно шшо goaYНJyje нешшо, gоgашак ко
ји служи за уиошиуњавање, за gобијање целине: - закона. 2. 
ЛИНГВ. geo реченице, реч или израз, синшаwа (најчешће u.мeHи
ца) којом се goaYНJyje значење иреgикаша: објекатска -, преди
катова -. 

допунити, -Им евр. прел. 1. а. наиуниши go краја или go ogpe
ђене мере: - чашу (пићем), - лулу. б. gоgавање.м иовећаши не
шшо go оgређене мере: - њиву. 2. HaKHagHu.м gоgавање.м уиош
иуниши нешшо шако ga иреgсшавља целину, gовршиши: - ру
копис, - роман, - образовање, - знање. 3. gоgаши, gомешнуши 
у т,овору, завршиши, gовршиши мисао. 

допунски и допунски, -а, -о а. који се OgHOCU на gOaYHY, ко
ји иреgсшавља gOaYHY, који служи као goaYHa: - материјал, -
образовање, - настава. б. gоgашни, иомоћни; caopegHU: - мотор, 
- одељење, - занимање. 2. ЛИНГВ. који се OgHOCU на gOaYHY (2): -
реч, - синтагма, - реченица, - служба. • допунске боје комиле
меншарне боје. допунски углови мат. комиле.менШарни уf.nови. 

допуљавати, -Уњавам несвр. ире.ма gоиуниШи . •  - се уз. повр. 
иреgсшављайlи, чинийlи gOaYHY jegHo gpyiOM, уиошиуњавайlи се. 

допуњати (се), допУњам (се) и допуњивати (се), -Уњујем 
(се) неевр. в. gоиуњаваши (се). 

ДОПУСНИ и ДОПУСНИ, -а, -о а. који саgржи неко gоиушшење, 
gозволу: - лист, - писмо. б. ЛИНГВ. KOju.м се gоиушша нешшо шшо 
је у извесном смислу у суирошносши са смислом исказа; KOju.м се 
gоиушшају разне мот,ућносши реализације значења: - речени
ца, - везник, - заменица. 

допусница и допусница ж иисмена исирава којом се нешшо 
gоиушша, иисмена gозвола. 

допуст и допуст м 1. gоиушшење, gозвола, оgобрење. 2. ogo
брено оgсусшво са gужносши; OgMOp, т,оgишњи OgMOP: добити -, 
ићи на -, узети -. 

допустив, -а, -о 1. који се може gоиусшиши, ирихвашљив, 
мот,ућан. 

допустиво ПРИЛ. иpиxвaillљивo, мот,уће. 

допустивост, -ости ж особина онот,а шшо је gоиусшиво, ири
хваillљивосШ. 

допустити (допустити), допустИм евр. прел. а. саf.nасиШи се са 
нечијом намером, йосшуиком, gозволиши; оgобриши: - некоме 
да оде. б. иружиши услове за нешшо; gаши мот,ућносш, омот,ући
ши. - Ако време допусти, ићи ћемо на излет. в. ирu.миШи не
шшо као ,м,от,ућно, сложиши се, саf.nасиШи се са нечu.м: - Допу
стити то, значило би капитулицију . •  - се (некоме) иреgаши се, 
иоgаши се (некоме): - се момку .. 

допутовати, -путујем евр. непрел. gohu, сшићи иушујући: -
возом, - бродом, - у Београд. 

допухати, допYmем (доп57хам) евр. 1. прел. gонеши иухање.м, 
gување.м (о веШру). 2. непрел. gohu, сшићи иушући, шешко gишући. 

допухнути, допУхнем евр. непрел. сшићи, gоиреши иушући (о 
веШру). 

. допуmити, -Им евр. прел. иоиушиши go краја; иоиушиши ире
осшали geo: - цигарету. 

допуштати (се), допYmт3.м (се) несвр. ире.ма gоиусшиши (се). 

допуштење с усмена или иисмена gозвола, оgобрење: дати 
-, добити - . • с Допуштењем, уз Ваше - разг. gоиусши(ше) (као 
оиравgање за оно шшо се хоће рећи или ураgиШи). 

дора м хии. og gораш; уп. доро. 
дорада ж обраgа иреосшалот, gела нечет,а, завршна, финал

на обраgа, gорађивање; gошеривање: - текста. 
дорадити, дорэ.дИм евр. прел. ураgиши go краја, израgиши; 

gошераши, усаврши ши: - песму. 
дорађивати, -ађујем несвр. ире.ма gораgиШи. 

дорамак, -амка м крашка женска или мушка ogeha (go 
сшрука) без рукава, жакеш без рукава. 

дораслост, -ости ж сшање и особина онот,а који је gорасшао, 
gозрелосш, зрелосШ. 

дорастао, дорасла (дорасла), -ло 1. а. који је gовршио рас
шење; оgрасшао: дорасли синови. б. (обично с ДОПУНОМ: нечему, 
за нешто) који је сшасао, сазрео (за нешшо), сиособан, gовољно 
зрео, развијен (за нешшо): - свом позиву, - новим задацима, -
за школу. 2. (некоме) који је раван, који оgт,овара (некоме) у не
ком иослу, OgH. ио HeKu.м особинама, сиособносШu.ма: бити неко
ме -. 

дорастати, дорастам несвр. ире.ма gорасШи. 

дорасти (дорасти), дорастем (аор. дорастох, дорасте; пр. пр. 
дораставmи и дораставmи; ТРП. 0) евр. непрел. 1. а. gовршиши рас
шење, израсши go краја, оgрасши; израсши go извеснот, сшеиена: 
- некоме до рамена. б. (нечему, за нешто) сшасаши, сазреши 
(за нешшо): - за школу, - неком задатку. 2. (некоме) gосшићи 
некот,а снат,ом, сиособношћу или неком особином, биши раван 
(некоме). 

дорат м тур. коњ шамнориђе боје. 

доратаст, -а, -о шамнориђ (о боји); који је шакве боје (обич
но о коњу). 

доратић и доратић м ge.м. и хии. og gораШ. 

доратни, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме go раша, иреgрашни: 
- време, - период, - књижевност. 

дореволуционарни, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме ире рево
луције: - период, - Русија. 

доренесансни и доренесансни, -а, -о који се OgHOCU на go
ба ире ренесансе: - књижевност. 

дорећи (дорећи), дорекнем (доречем, доречем) (3. Л. ми. до
рекну (дореку, дорекУ) евр. прел. изрећи go краја, изт,овориши 
све: - мисао. 

дореченост, -ости ж својсшво онот,а шшо је gоречено, заврше
нос ш исказа, иошиуносш, заокруженосШ. 

дорзман, -лна, -о лат. 1. анат. леђ,ни, хришени: - страна. 2. 
ЛИНГВ. који се OgHOCU на шврgо неице, који се изт,овара на шврgом 
неицу: дорзални сугласник. 

дорин, -Ива м в. gораШ. 

доро, -а и -е м хии. og gораш; уп. дора. 
дорон;ити, доронИм евр. непрел. ронећи gосuеши, сшићи go og

ређенот, месша: - до дна. 
дорски, -а, -о који се OgHOCU на сшарот,рчко иле.ме Дорце: -

стуб, - стил. 
доручак, -чка м а. ирви, јушарњи оброк: ићи на - . б. јело, 

, 0gH. јела која чине шај оброк: појести - . • месни - КО7-l3ервирано 
јело og сецканот, меса са зачинu.ма. 

дорј1чје с 1. анат. косши руке og корена шаке go ирсшију, за
иешће; geo руке око корена шаке. 2. зашшишна oipaga на сшеие
ницама, балкону и сл. 

доручковати, -кујем евр. и неевр. (ио)јесши gоручак, узеши, 
узu.маши јушарњи оброк. 

доручни, -а, -о који се OgHOCU на gоручје: - кост . 
доруша ж gорашасша, мркориђа кобила. 
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досад, досада и досада (пише се и: до сада) прил. go oeo'ia 
времена, go oeo'ia часа. 

досада ж 1. неиријашно осећање безвОЈЬносши, несиокојсшва 
и незаgовОЈЬсшва збо'i Hepaga и оgсусшва занu.м.тьивих, узбуgЈЬи
вих gоживЈЬаја: пити из досаде, умирати од досаде, разбијати 
досаду. 2. (обично у падежној конструкцији с предл. "на'') на
рушавање нечије'i .мира и ко.моgишеша, оишерећивање и смеша
ње неко.ме: бити на досади (некоме). 3. разг. gocagHa, несносна 
особа. - Бежи, досадо једна. 

досадан и досадан, -дна, -о 1. који изазива gocagy, незани
.мЈЬив, .моноШон: � филм, � прича, � књига. 2. који узнемирава 
и наноси неиријашносши, Hey'iogaH, несносан: � човек. 

досадаmњ:И: (досадањй), -а, -ё који је био, шрајао, важио и 
сл. go oeo'ia времена, go oeo'ia часа: � рад, � стање, � искуство. 

досЗдити, досадйм евр. непрел. а. (често безл.) иосшаши goca
gaH, uзазваши осећање gocage, .моноШоније; gоgијаши, gојagиши, 
gозло'iрgиШи. - Путовање ми је досадило. б. иосшаши (неко.ме) 
несносан, биши на gocagu, gоgијаши: � једно другоме. 

досадн:И:к и досадн:И:к м разг. онај који неко.ме MHO'iO gосађу
је, на.меiliJbивац. 

досадница и досадница ж разг. она која неко.ме MHO'iO goca
ђује, на.меiliJbивица. 

досадно и досадно ПРИЛ. на gocagaH начин, изазивајући go
cagy, незанu.м.тьиво, јеgнолично, .моноШоно: бити некоме �, по
стати HeKOMe �. 

досадност и досадност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gocag
но; gocaga. 

досађивати, -ађујём несвр. ирема gосagиШи1 • •  ..., се осећаши 
gocagy, иашиши og gocage; ировоgиши време у gocagu. 

досањати, досањам евр. прел. gовршиши сањање, сан, ogca
њаши go краја, gосниши; фиг. gоживеши осшварење својих снова, 
жеЈЬа. 

Досвирати, досвйрам евр. непрел. екепр. gосиеши, gолешеши 
са фијуко.м, gофијукаши (нир. о 'iранаШи). 

досег м а. 'iраница go које нешшо сеже, goaupe, go које се не
шшо иросшире, gо.машај; gохваш: � звука, на досегу руке. б. 'ipa
нице, oace'i, оквир нечије'i gеловања, нечијих .мO'iућносШи, gо.меш: 
� науке, � медицине. 

досегнути (досећи (досёћи)), досёгнём (аор. досёгнУ, досегну, 
досёже и досеже; р. пр. досегнуо, -ула и досёгао, досегла (досё
гла); ТРП. досёгнУт; пр. пр. досегнУвши и досегавmи (досёгавmи) 
евр. прел. и непрел. 1. прел. а. (некога, нешто) gохвашиши, gogupHY
ши, gокучиши (нешшо шшо је aogaљe - руко.м или gру'iим gело.м 
шела, OgH. неким оруђем, иреg.меШо.м); gокачиши, закачиши: � 
торбу, � дно ногама, � бичем леђа. б. фиг. gокучиши разу.мо.м, 
.мишљу, схвашиши: � разумом. 2. непрел. (ДО некога, до нечега) 
gо.машиши, gоиреши (go HeKo'ia, нече'iа), иружиши се, расиро
сшреши се go неке 'iранице: � погледом, � до врха куће (нпр. о 
диму). 3. прел. иосшићи оgређен сшеиен, величину, вреgносш у 
развоју, gосиеши go оgређено'i сшуиња у развоју, gосшићи: � вр
хунац, � нечије изражајне могућности, � тачку врења, � 15% 
вредности. 4. непрел. биши goeOJbaH, иошрајаши go оgређено'i вре
.мена, gошећи; зagовОЈЬиши оgређене иошребе: не � за штампање. 

досежан, -жна, -о а. који се .може gосе'iнуши, који је на goxea
шу, у близини: � висина, � таваница. б. који се .може goce'iHY
ши, gокучиши у.мо.м, gосшуиан разу.му: � људском уму. 

досежност, -ости ж особина oHo'ia шшо је gосежно, gосшуи
носШ. 

досезати, досёжём и досезати, досежём несвр. ирема goce'i
нуШи. 

досејавати, досејавам јек. досијавати, досИјавам несвр. ире
.ма gосејаШи. 

досејати јек. досијати, -јём евр. прел. gоgаши већ иосејано.ме, 
још, HaKHagHo иосејаШи. 

ДОСЕШИТИ, доселйм евр. 1. прел. gовесши из jegHo'ia краја, .ме
сша у gpy'io и насшаниши у њему. 2. непрел. в. gоселиши се . •  ..., се 
gohu из jegHo'i краја, .месШа у gpy'io и насшанишu се у њему. 

досељавати (се), досељавам (се) несвр. ирема gоселиши (се). 

досеЉЕШ:И:R, -ика м онај који се ogHeKyg gоселио, gошљак. 

досељеница ж она која се ogHeKyg gоселила, gошљакиња. 

досељенИчR:И:, -а, -о који се OgHoCll на goceљeHUKe. 

досељенИчки ПРИЛ. као gосеЈЬеници. 

досељење е gолазак у ново .месШо боравка. 

досетити се јек. досјетити се, -йм се евр. 1. а. схвашиши, 
ошкриши, оg'iонешнуши нешшо шшо је било нејасно или скриве
но: � нечему, � који је разлог нечега. б. иронаћи, ошкриши ре
шење нече'iа, gовиши се, gо.мислиши се: � како да се извуче. 2. об
новиши у сећању, сешиши се; ирисешиши се: � шта је било. • -

јаду (злу) схвашиши ga се gо'iоgила или ga се ириирема нека не
срећа, невОЈЬа. 

досетка јек. досјетка ж (дат. -ки; гек МИ. -кй (-така)) 1. gy
ховиша оиаска, шала (на рачун ирисушних или оgсуШних). 2. go
бро смишљено, gуховишо решење, лукавсшво; gуховиша за.мисао, 
ugeja. 

досетљив јек. досјетљив, -а, -о 1. који се лако gосеши, који 
с лакоћо.м изналази gуховиша решења, gо.мишљаili, goeuiliJbue, 
иро.мућуран. 2. склон gосешка.ма, gуховиШ. 

досетљивац јек. досјетљивац, -йвца м онај који је goce
iliJbue, gовиiliJbивац, gо.мишљан; онај који има смисла за ху.мор, 
gуховиш човек. 

досетљивица јек. досјетљивица и досетљ:И:вка јек. досје
ТЉ:И:ВRа ж она која је goceiliJbuea, gовиiliJbивица, gо.мишљанка; 
gуховиша женска особа. 

досетљиво јек. досјетљиво ПРИЛ. на goceiliJbue начин, goeu
iliJbueo; gуховиШо. 

досетљивост јек. досјетљивост, -ости ж особина oHo'ia који 
је goceiliJbue, gовиiliJbивосш, иро.мућурносШ; gуховиШосШ. 

досећати се јек. досјећати се, -ам се несвр. ирема gосеши-
ши се. 

досећи в. gосе'iнуШи. 

досизати, -ижём и досизати, досйжём неевр. в. gосезаШи. 

досијавати в. gосејаваШи. 

досијати в. gосејаШи. 

досије, -еа м фр. адМ. скуи, збирка gоку.менаша који се OgHO
се на неки иреg.меШ или особу; .маиа, о.моШ у ко.ме се налазе ши 
gоку.менши: закључити �. 

Досиноћн:И:, -а, -о који је шрајао, био go синоћ. 

до сипати, -ам H�cвp. ирема gосуШи. 

до сита ПРИЛ. а. go сишосши, go иошиуно'i заgовОЈЬења иошре
бе зајело.м и иићем: јести �, ПИТИ �. б. go иошиуно'i заgовОЈЬења 
неке иошребе или жеље, go .миле вОЈЬе: � уживати, � се смејати. 

досједити и досједјети в. gосеgеши, досјелост в. gоселосш, 
досјести в. gосесши, досјет- в.  gосеш-, досјећати се в. goceha
ши се. 

ДОСRаRати, доскачём 1. евр. непрел. скачући gohu, gојуриши 
у скоковима. 2. несвр. ирема gоскочиШи. 

• 

ДОСRаRивати, -акујём несвр. ирема gоскакаши (1). 

доскакутати, -акућём (-Утам) евр. gohu, сшићи скакућући. 

доскитати (се), доскйтам (Доскићём) (се) евр. gohu, сшићи 
скишајући се, gолушаши, gолуњаШи. 

доскок м 1. епорт. завршни geo скока, сиушшање на йlло ири 
скоку. 2. скок go нече'iа. 

доскора и доскора ПРИЛ. go ире крашко'i времена, gOHegae
но. 2. иосле крашко'i времена, ускоро, убрзо . 

ДОСRораmњ:И:, -а, -ё који је био, иосшојао go ире крашко'i вре
.мена, gOHegaeHU: � пријатељ, � закон. 

доскоро и доскоро ПРИЛ. в. gocKopa. 

ДОСRОЧИТИ, доскочйм евр. 1. непрел. сшићи, ирићи у скоку; хи
шро ирићи, иришрчаши: � к столу, � до стола. 2. прел. и непрел. 
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а. скоком gосеf,нуши, gомашиши (неку мешу, f,раницу): - мету 
(до мете). б. (некога, некоме) сшиhи, gосшиhи (HeKof,a) HagMehy
ћи се у скакању, скочиши колико и неко gpyf,u. 3. непрел. фиг. а. 
(некоме) gосеili.ТЬивошhу йревазиhи, наgмуgриши (HeKOla); aog
валиши (некоме). б. (нечему) наћи начин ga се савлаgа нека ше
шкоhа, наћи излаз из неке шешкоhе, оgуйреши се (нечему), са
влаgаши (нешшо): - злу, - невољи. 

Доскочица ж а. gуховиша ойаска којом се неко уhушка, Hag
Mygpu; gуховиша йримеgба, gосешка, шала. б. gуховиili, лукав 
йосшуйак, лукавсшво, gомишљашосш; смицалица: служити се 
Доскочицама. 

доскочиmте е епорт. а. месшо 1ge се завршава скок, 1ge се ска
кач сйушша на iliло йриликом скока у gaть или йри йрескакању 
ЙреЙона. б. geo скијашке скакаонице 1ge се завршавају скокови. 

доскочљив, -а, -о gомиш.тьаili, gовиili.Jbив, сналажљив; gуховиШ. 

доскочљивост, -ости ж особина OHOla који је gОСКОЧЈЬив, go
мишљашосш, gовиili.ТЬивосШ, сналаЖЈЬивосш; gуховиШосШ. 

досладити, досладИм евр. HaKHagHo, још заслagиши, gоgаши 
још шеhера, Mega и сл. 

дослађивати, дослађујём несвр. йрема gослаgиши. 

дослё јек. дослије ПрИЛ. в. gocag. 

доследан и доследан јек. досљедан и досљедан, -дна, -о а. 
који се у своме gеловању, йосшуйању и мишљењу gржи оgређе
них начела, йосшојан у йосшуйцима и мишљењу, йринцийије
лан, консеквеншан: - у раду. б. који се сйровоgи, врши уйорно, 
сисшемашски: - борба, - залагање за нешто. в. који ЛОlички 
йроисшиче из йрешхоgноf" слеgсшвен, ЛОlичан: - ред мисли. 

доследно и доследно јек. досљедно и досљедно ПРИЛ. а. 
на gослеgан начин, слеgеhи исши сшав, без оgсшуйања, колеба
ња, консеквеншно: - изведен, - применити нешто. б. (нечему) са
'iласно йрешхоgно изнешом, у склаgу са шим, слеgсшвено: - томе. 

доследност и доследност јек. досљедност и досљедност, 
-ости ж особина oHof,a који је gослеgан, oHof,a шшо је gослеgно: -
нечијег рада. 

дослован и дослован, -вна, -о 1. који og речи go речи, йош
йуно (без икаквих измена) оglовара ориlиналу, gаш, изнеш без 
икаквих измена, apepaga, веран: - превод, - диктат. 2. схваћен 
у реалном, йравом смислу речи, основни, йрави, буквалан: схва
тити нешто у дословном смислу. 

дословно и дословно и дословцё ПРИЛ. og речи go речи, у 
свим йојеgиносшима, йошйуно онако како је речено, найисано; у 
йравом значењу речи, сасвим, баш, уйраво (шако), буквално: -
наводити нечије речи, - цитирати некога, - схватити нечије 
речи; - немати куда. 

дословност, -ости ж особина oHof,a шшо је gословно. 

досложити, досложИм евр. gовршиши слаf,ање; HaKHagHo go
gаши ономе шшо је већ сложено. 

дослуживати, дослужујём несвр. йрема gослужиШи. 

до служити, дослужйм евр. прел. HaKHagHUM служењем на
вршиши йуни рок службе, gойуниши служење: - војни рок 

дослутити, дослУтйм евр. прел. слушњом наf,овесшиши, aof,o
gиши, наслушиши, йреgсказаши, йреgосешиши: - рат, - зло. 

дослућивати, -ућујём несвр. йрема gослуШиШи. 

дослух м шајни gоf,овор, шајна, скривена веза; йријаШеЈЬски 
OgHoCU, йријашеЈЬсшво: бити у дослуху са неким. 

дослухнути, -нём евр. прел. разабраши слухом, gочуши; на
чуШи. 

досљед- в. gослеg-. 

досмрдети јек. досмрдјети, -дИм евр. непрел. ВУЛГ. (понекад 
безл.) йосшаши нейоgношљив, несносан, gоgијаши, gојаgиши, go
злоf,рgиши (некоме). 

Досмуцати се, досмуцам се евр. непрел. пеј. gohu смуцајући 
се, gоскишаши се; ј�gва сшиhи, gовуhи се. 

доснивати, доснйвам несвр. йрема gосноваШи. 

досновати, доснујём евр. прел. а. gовршиши сновање йређе, 
основаши go краја. б. још, HaKHagHo основаши, gоgаши у шкању 
већ основаноме. 

досолити, досолйм евр. прел. а. gоgаши још соли у јело, осолиши 
go краја, go йошребне мере: - чорбу. б. фиг. gоgаши у йричи, кази
вању неке своје gоgашке, йрешеривања, нешачносши: - причу. 

досољавати, -ољавам и досољивати, -ољујём несвр. йрема 
gосолиШи. 

доспавати, доспавам евр. непрел. а. оgсйаваши go краја, og
сйаваши колико је ЙоШребно. б. оgсйаваши још неко време. 

досш�вати, доспёвам јек. доспијевати, доспијевам несвр. 
йрема gосЙеШи. 

доспелост јек. доспјелост, -ости ж а. сшање и особина оно
la шшо је gосйело за уйошребу, шшо се йошйуно развило, зре
лосш: - усева, - репе. б. фин. крајњи рок илаhања, рок go Kojef, 
се мора исилашиши меница и сл., gocaehe: - за наплату. 

доспео, -ела, -о јек. доспио, -пјела, -пјело а. који се йошйу
но развио, зрео; сшасао: - воће, - деца. б. фИНо који је gocaeo, йри
сйео за илаhање, исилашу: - меница, доспели дугови. 

досП(�так јек. доспјетак, -тка м фИНо в. gocaehe. 

доспети, -ём јек. доспјети, доспијём евр. непрел. 1. а. креша
њем, найреgовањем gohu, gойреши go оgређене f,ранице: - до кра
ја пута. б. срозаши се, сйасши на нешшо: - до дна, - до просјач
ког штапа. в. развиши се, найреgоваши go оgређеноf, сшуйња, йо
ложаја, gосшиhи оgређени сшуйањ: - до највишег степена, - до 
министарског положаја. 2. а. йошйуно се развиши, йосшаши йо
logaH за уйошребу, коришhење, сазреши (нЙр. о усевима, воћу и 
gp.); физички и йсихички сазреши, сШасаШи. б. фИНо йрисйеши за 
исилашу йО исшеку apoaucaHOl рока (о меници и сл.). в. насша
ши, насшуйиши, gohu (о времену или нечему шшо слеgи йо не
ком pegy). 3. а. gohu, сшиhи на неко месшо, наћи се, обресши се 
на неком месшу: - пред кућу, - У желудац (о храни). б. наћи се 
у некој нейовОЈЬној, нейријашној сишуацији, зайасши, уйасши у 
нейовоЈЬНУ, нейријашну сишуацију: - у кризу, - у шкрипац. 4. а. 
наћи времена, йрилике или моf,уhносши за нешшо, сшиhи, усйе
ши учиниши нешшо: - јавити се другу, - телефонирати, - завр
шити посао. б. биши f,ошов с нечим, сшиhи с нечим: - с РУЧ:КОМ. 5. 
биши gовОЈЬан за нешшо, gошеhи: - за ТРОШRове (нпр. о новцу). 

доспеће јек. доспијеће е а. време Kag нешшо gocae, йрисйе за 
уйошребу: - воћа. б. фИНо gосйевање (менице, чека и сл.) за ис
йлашу; рок gосйевања за исилаШу. 

доспије- в. gocae-, доспје- в. gocae-. 

досред (наглашено: досред) предл. (с ген.) go cpegUHe (нечеf,а): 
- собе. 

доста ПРИЛ. 1. а. у мери, количини која оglовара оgређеној йо
шреби, онолико колико је йошребно, gовоЈЬНО: имати - новца. б. 
у великој количини, у великом броју или мери, MHOf,O, йуно; йре
више, apeMHof,o: подерати - обуће, -дропатити, бити некоме 
свега - . 2. (уз придев е , прилоге или глаголе) за ублажавање 
значења особине, pagНJe и сл.: у йриличној мери, йрилично: -
прибран, - сличан, - мирно, - личити на некога. 3. (често са до
пуном: тога, већ, више, с тим) у служби узвика за исказивање 
захшева, зайовесши ga се с нечим йрекине: йресшани(ше), йреки
ни(Ше). - Доста с галамом! • - је кад бију (туку) каже се као og
f,овор ономе ко се снебива ga узме још og OHOla шшо му се Hygu. 
не зна шта је - не зна за меру, ЙреШерује. свега ми је - gојаgило 
ми је, gОЗЛОlрgило ми је. што је -, - каже се Kag неко йрешера у 
нечему (лошем). 

достава ж 1. gосшавЈЬање, goapeмaНJe, HeaocpegHa исйорука 
. (нечеf,а некоме): - поште, ,:... позива. 2. шајна йријава, йошкази
вање, gенунцирање (йолицији). 

доставити, -ЙМ евр. прел. 1. HeaocpegHo йреgаши, уручиши; 
ошйремиши, йослаши, исйоручиши: - тужбу, - судски позив, -
пошту, - робу. 2. шајно йријавиши, йошказаши: - некога. 

достављати, -ам несвр. йрема gосШавиШи. 

достављач, -ача м 1. онај који gосшавЈЬа, исйоручује, apega
је нешшо, уручztлац; исйоручилац: - поште, - рачуна, - робе. 2. 
йошказивач, gоушник, gенунцијанШ. 



296 ДОСТАВЉА ЧИЦА - ДОТАД 

Достављачица ж женска особа gосйlавЈЬач. 

Достављачк:И, -3., -о који се OgHOCU на gосйlавЈЬаче; uошкази
вачки, gоушнички. 

достављачки прил. као gосйlавЈЬачи, uошказивачки, goy
шнички. 

достављив, -а, -о који се може gосшавийlи, uo"iogaH за gocйla
вЈЬање. 

достављивост, -ости ж особина oHo"ia шйlо је gосйlавЈЬиво, 
UО"iоgносйl за gocйlaBJbaНJe. 

доставн:И и доставн:И, -3., -о који служи за gocйlaBJbaНJe, ис
uоручивање: - служба, - мрежа. 

Доставница ж адм. а. лисйl са аоаисом саgржаја UОШUJbке 
који се уз њу gocйlaBJba аримаоцу; образац који је за йlo наме
њен: пакетна -. б. аисмена uошврgа о уручењу некот, званично"i 
aKйla, обавешйlења и сл.; аисмено обавешйlење, аисмени Uозив. 

Достајати, -јём непрел. (свр., али ређе, Достати) (обично од
рично) а. оg"iоварши, зagовОЈЬоваши (износом, количином, броје.м, 
величином и сл.); бийlи aOйlaYHO goBOJbaH. - Не достаје ђубрива. 
б. (некоме или безл.) gоцийlайlи, apeocйlajaйlи. - Не достаје му 
времена (снаге) . 

достати, -нём свр. аре.ма gocйlajaйlu. 

достигнути в. gOCйluhu. 

Достигнуће е uосши"iнуйlи резулйlайl, gOMeйl, усаех у разво
ју неке сШварa.nачке gелашносши (у обласйlи науке, умешносйlи и 
gp.), йleKoвиHa; gело (ошкриhе, Uронa.nазак и сл.) као резулшаш 
йlaKвe gелашносши: највеће - науке, велико - људске мисли. 

дост:Ижан и достижан, -жна, -о 1. а. који се може gOCйluhu, 
aocйlићи, ocйlвapийlи, заgобийlи, ocйlвapJbив: - идеал, - жеља, 
- циљ. б. go којет, се може gohu, који се може gобавийlи, gocйly
аан, расuоложив: достижни подаци, - литература. 2. који мо
же, који је Kagap gocйluhu нешшо, који је у cйlaњy ga нешйlо учи
ни, ocйlвapи. - Правда је спора али достижна. 

достижив, -а, -о в. gосйlижан (Ја). 

достиживост, -ости ж в. gосйlижносйl. 

достижљив, -а, -о в. gосшижан (Ја). 

достижљивост, -ости ж в. gосйlижносйl. 

дост:Ижност и достижност, -ости ж особина oHo"ia који је go
сйlижан (који може ga се gocйlu"iHe), oHo"ia шйlо је gосйlижно, мо
"iyhHocйl gосйlизања (HeKo"ia, нече'iа): - циља, - правде, - закона. 

достизати, -ижём несвр. аре.ма gocйluhu (gосШи'iнуШи). 

Достићи (достигнути), -игнём (аор. достигох (достигнух), до
стиже и достиже (достигну); р. пр. достигао, -гла (достигнуо, -ну
ла); трп. достигнУт; пр. пр. дОстиг3.вши (достигфши)) евр. прел. 
и непрел. 1. прел. (некога) а. журеhи Cйlићи, cycйlићи (HeKo"ia). б. 
(у нечему) изјеgначийlи се с неким у нечему, aocйlићи усаех ра
ван некоме gpy'iOM: - некога у математици, - некога у лепоти. 
2. непрел. а. gocueйlu, goupeйlu go некот, Mecйla, неке йlачке: - до 
врха. б. goce"iHYйlu, gомашийlи: - до тавана. 3. прел. aocйlићи og
ређени cйleaeH развийlка, OgH. ogpeQeHY величину, меру нече"iа: 
тежину од 50 kg, - врхунац развоја, - највећи замах, - високу 
температуру. 

достојан и достојан, -јна, -о 1. а. (нечега) који заслужује 
нешйlо, BpegaH (нече"iа): - пажње, - хвале, - поверења, - сажа
љења. б. који оg"iовара некоме, нечему ао BpegHocйlu; који заслу
жује ga нешйlо буgе, aocйlaHe: осигурати - место; - наследник 
краља, достојна да буде царица. 2. који оg"iовара, uриличи, og
"ioBapajyhu, заgовОЈЬавајуhи, apиcйlojaH: стајати на достојној на
учној висини, дати некоме Достојну плату. 3. који ужива уf.леg, 
уf.леgан, чесйlийl, часйlан, аримеран: бити -. 

достојанствен, -а, -о 1. а. који заслужује uошйlовање, ош
мен, уf.лађен (о личносйlи); uрефињен, aOHocийl, "iopg (о uонаша
њу, gржању и сл.); узвишен, величансйlвен (о gелу, сйlилу и сл.): 
- господин; - изглед, - држање, - корак; - стил. б. који је у 
склаgу с JbygCKUht gосйlојансйlвом, аун gocйlojaHcйlBa: - однос, -
рад. 2. који ужива велики уf.леg, уf.леgан, цењен, значајан, ве
лик: - положај, - звање. 3. који оg"iовара нечијем уf.леgу, који 
оgражава uошйlовање које се неком указује: - дистанца. 

достојанствен:Ик м онај који је на високом uоложају, који 
има висок чин (у cвeйloвHoj или црквеној хијерархији): црквени 
-, дворски -, дипломатски -. 

достојанствен:Ичк:И, -3., -о који се OgHOCU на gOCйlojaHCйlBeHUKe. 

достојанствено прил. на gосйlојансйlвен начин, с ауно gocйlo
jaHcйlвa, oйlмeHO: држати се -, - изгледати, - корачати, - одго
ворити. 

достојанственост, -ости ж особина oHo"ia који је gocйlojaH
cйlвeH, oHo"ia шйlо је gocйlojaHcйlBeHo, oйlмeHocйl, уf.лађеносйl; уз
вишеносйl, величансшвеносйl: краљевска -, - стила. 

достојанство и достојанство е 1. а. (често са допунама: 
људско, човечје) -gрушйlвене, ейlичке и gpy"ie BpegHocйlu човека, 
НJe"ioBo осећање морa.nа, часйlи, аоноса. б. uошйlовање које неко 
изазива својим морa.nним и gp. BpegHocйlUhta, уf.леg, аушоришеш; 
часш: чувати своје -, изгубити -, бранити своје -, вређати нечи
је -. 2. в. gocйlojaHcйlBeHocйl. 3. а. висок, uризнайl uоложај у слу
жби или науци; йlишула, чин, звање: царско -, докторско -. б. 
(са допуном: ваше, његово) йlийlула ари ословЈЬавању црквених 
gocйlojaHcйlBeHUKa. 

Достојн:Ик м в. gocйlojaHcйlBeHUK. 
достојно и достојно прил. а. на gocйlojaH начин, као шйlо 

uриличи: сахранити некога -, носити нечије име -. б. (некога, 
нечега) као шйlо uриличи, као шйlо apиcйlojи некоме, као шйlо 
оg"iовара нечијем gocйlojaHcйlBY, уf.леgу, значају: - човека, - во
ђе, - њега. 

достојност и достојност, -ости ж особина oHo"ia који је go
cйlojaH, oHo"ia шйlо је gOCйlOjHO; часйl, уf.леg. 

дострујати, -јим евр. непрел. cйlpyjeћи goupeйlu, gосUеШи. 

доступан и доступан, -пна, -о 1. а. go којет, се може goupe
йlи, cйlићи KpeйlaњeM, коме се може арићи, uрисйlуuачан: те
шко - крај. б. go којеУ се може goupeйlu BugOM или слухом, ви
gJbUB, УОЧЈЬив: - слободном оку, - слуху. в. go којеУ се може go
apeйlи йlелефоном, с којим се може ycaocйlaвийlи йlелефонски 
KOHйlaKйl, раз"iоварайlи йlелефоном. г. који се може gобийlи, go
бавийlи, уuойlребийlи, који је на расuола"iању: земља - купЦима, 
архиви доступни корисницима, тешко доступни подаци. 2. 
cxвaйlJbив, разумљив, gокучив: тешко - предавање, учинити де
ло - читаоцима. 

доступно и доступно прил. на gocйlyuaH начин, uрисйlуuач
но; cxвaйlJbивo, разумљиво: изложити градиво - ученицима. 

доступност и доступност, -ости ж особина oHo"ia шйlо је go
сшуuно, uрисйlуuачносйl; cxвaйlJbивocйl, разумљивосйl: - тере
на; - градива ученицима. 

досуда ж правн. решење, оgлука којом се нешйlо gocYQyje, og
ређује, gocYQeНJe, upecyga; оно шйlо се йlaKвим решење.м gocyQyje. 

досудбен:И, -3., -о који се OgHOCU на gocygy. 

досудити, досудим евр. прел. 1. а. правн. ogpeguйlu, gоgелийlи 
CygCKOM оgлуком, upecygoM, upecyguйlu: - смртну казну, - (неко
ме) дете на чување. б. изреhи, ogpeguйlu казнени уgарац, uойlез 
(у caopйly, йlакмичењу): - пенал, - офсајд. в. uризнайlи некоме 
араво на коришhење нече"iа, gоgелийlи: - награду, - земљу. 2. 
празн. YHaupeg ogpeguйlu, upegogpeguйlu као суgбину (og cйlpaHe 
неке више силе): оно што је некоме досуђено, -�cpeћy (некоме). 

досуђеност, -ости ж upegogpeQeHocйl, uреgесйlинација: - до
брог удеса. 

досуђење е оно шйlо је некоме gocYQeHo, gocyga, upecyga; 
upegogpeQeНJe суgбине. 

досуђивати, -уђујём несвр. аре.ма gocyguйlu. 

досуљати се, досуљз'м се евр. cйlићи СУЈЬајући се, клизајуhи се. 

досути, доспём евр. прел. сиаање.м gogaйlu ономе шйlо је већ 
ycyйlo, gолийlи; сиаањем gOUYHUйlu: - ракије; - лонац. 

досушење е gовршейlак сушења: вратити дуван на -. 
досуmивати, досУшујём несвр. аре.ма gосушийlи. 

досуmити се, досушйм се евр. сасвим се осушийlи. 

дотад, дотада и дотада (пише се и: до тада) прил. go йlo"ia 
вре.мена, gойlле. 
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дотадашњй (дотадањй) и дотадашњй (Дотадањй), -а, -ё ко
ји је био, йосшојао, важио и сл. gошаgа, go шоlа вре.мена, йређа
шњи: - живот, - књижевност, - беда, - министар. 

дотакати, дотачём несвр. Йре.ма gоШочиШи. 
дотакнути в. gошаhи. 

доталасати, -ам свр. иепрел. шаласајуhи се gohu, сшиhи, go
йреши (о воgи, вазgуху и сл.). 

дотаљигати, -ам свр. иепрел. разг. јеgва, с Шешко.м .муко.м go
hu, gовуhи се. 

дотандркати, дотандрчём свр. шанgрчуhи, с буко.м сшиhи (о 
возилу). 

дотапкати, -ам свр. иепрел. шайкајуhи gohu, сшиhи go HeKol 
.месШа. 

Дотаћи (дотаћи) и дотакнути, дотакнём (аор. дотакох и до
такнух, дотаче, дотаче и дотакну; р. пр. дотакао, дотакла (дота
кла); ТРП. дотакнУ"т; пр. пр. дотакавши, дотакваши и дотакнУ-В
ши) свр. прел. а. йриближившu, йримакнувши gовесши (нешшо) 
у HeaocpegHu крашкошрајни коншакш са Йовршино.м HeKol ше
ла, Йреg.меШа, gоgирнуши: - прстом (некога), - струне. б. узlреg 
сйо.менуши (у lовору, uзлаlању): - неко питање. в. (обично од
рич.) захвашиши .мало, узеши: не - јело. _ - се 1. уз. Йовр. йре
.ма gошаhи (а): - се лактовима. 2. а. (нечега, некога) в. gошак
нуШи. б. фиг. коснуши се, gој.миШи се, йоlоgиши (HeKola) (нйр. о 
речима). 

дотација ж лат. новчана aoMoh коју gржава (или неко gpylo 
шело) gaje јавним усшановама, орlанизацијама, неразвијеним 
зајеgницима или йојеgинцима: доделити некоме дотацију. 

дотеглити, -йм свр. прел. 1. gовуhи (иловни објекаш) Шеl.тье
ње.м, ре.моркираШи: - брод, - тегленицу. 2. gовуhи HeKola зайи
НJyhu сво.м cHaloM: - (некога) за косу. 

дотегнути, дотёгнём свр. 1. прел. сШезање.м учврсшиши не
шшо шшо је йойусшило, олабавило, йришеlнуши, сшеlнуши: -

дугу (на бурету). 2. прел. Йойlезање.м йривуhи, йpимaKHyйlи: - ри
барску мрежу. 3. иепрел. а. goapeйlu, gocelHYйlu, сшиhи: не моћи 
свугде -. б. бийlи gовољно, gосшайlи, goйlehu: - до нове године. 

дотежалост и дотежалост, -ости ж сшање, особина oHola 
шшо је gошежало; .мука, невоља. 

дотежати, -ам свр. иепрел. а. йосшаши шежак (за ношење), 
ошежаши (о шерешу и сл.). б. фиг. йосшаши шереш, биши на ше
решу; йосшаши нейоgношљив, gоgијаши, gозлоlрgиШи. 

дотезати, дотёжём несвр. Йре.ма gоШеlнуШи. 

дотепати, -ам свр. завршиши шейање, gopehu ШеЙајуhи. 

дотерано јек. дотјерано ПРИЛ. ypegHo, уlлађено; улейшано: 
изгледати -, ГОВОРИТИ -. 

дотераност јек. Дотјераност, -ости ж особина oHola који је go
йlepaH, oHola шйlо је goйlepaHo, уређеносш, уgешеносш, уlлађеносш. 

дотерати јек. дотјерати, -ам СВр. прел. (иепрел.) 1. а. 10Hehu 
apeg собо.м gовесши go оgређеноl .месШа, gоlнаши; сило.м gовесши: 
- стоку, - заробљенике. б. gовесши (возило) go оgређеноl .месйlа: 
- кола, - ауто, - бицикл. г. gоЙре.миШи, йренеши (на шоварној 
живошињи) или йревесши (колима) неки шовар, шереш и СЛ.: 

дрва, - кукуруз. 2. йримораши, йрисилиши, йринуgиши, наше
раши: - некога да буде послушан. 3. фиг. gовесши у шежак йо
ложај, у шешко сшање: - (некога) у шкрипац, - до лудила. 4. а. 
gаши нече.му (неко.ме) ypegaH, лей сйољашни изlлеg, уреgиши, 
намесшиши, улейшаши: - фризуру, - хаљину, - младу. б. фиг. 
йриказашџ нешшо у улеЙшано.м свейlлу: - причу. в. уойшше учи
ниши ga нешшо буgе боље, gовесши у peg, йойравиши, усаврши
ши: "': рукопис, - текст, - песму .. г. усклagиши с нечим, aogecu
ши: - часовник, - сказаљке на сату. 5. иепрел. gohu, gосйеши go 
оgређеноl сшейена у найреgовању или apoaagaНJY: - до чина ма
јора, - до министарског положаја, - до банкротства. _ - се go
весши себе у peg, уgесиши се, уреgиши се. • - далеко MHolo йосши
hu: - далеко у служби. - цара до дувара в. aog цар. 

дотеривати (се), дотерујём (се) јек. дотјеривати (се), дотје
рујём (се) н.есвр. Йре.ма gошераши (се). 

. дотетурати (се), -ам (се) свр. иепрел. gohu, сшиhи шешурају
hu, aocphyhu; јеgва, с .муко.м сшиhи, gовуhи се. 

Дотећи (дотећи), Доткнё(м) и Дотечё(м) свр. иепрел. 1. шекуhи 
сшиhи, gосйеши go HeKol .месШа (о шекуhој воgи). 2. (понекад 
безл.) а. биши gосша, gовољно, gосшаши: не - новца. б. gошра
јаши go оgређеноl рока: - до првог у месецу (нпр. о плати). 3. 
фиг. йрошеhи, apohu, исшеhи (о вре.мену). 

дотињати, -ам свр. иепрел. gоlореши, уlасиши се. 

дотирати, дотйрам свр. и иесвр. прел. лат. gа(ва)ши gошацију 
(неко.ме), aoMohu, Йо.маlаШи gоШацијо.м (неку орlанизацију, 
усшанову): - институт, - фабрику. 

дотицајl м 1. gogup, gоgиривање. 2. фиг. Йис.мени или ус.мени 
коншакш, веза с неким: доћи у - с неким. 

дотицај2 м йришицање шечносши go оgређеноl .месШа, йри
лив: - крви у мишиће . 

Дотицати, -ичё(м) несвр. Йре.ма gоШеhи. 

Дотицати (се), дотичём (се) несвр. Йре.ма gошакнуши (се), go
шаhи (се). 

дотичнй и дотичнй, -а, -о 1. о које.м се lовори, на који се og
носи gаши случај, сишуација, шај, сЙо.менуШи, gаши: - особа, -
власт, - предмет. 2. (у им. служби) м и ж особа на коју се OgHOCU 
gаша сишуација, сйо.менуШа особа. 

дотјер- в. gоШер-. 

доткати, -кам (Доткём) свр. иепрел. а. gовршиши шкање, uза
шкаши go краја: - ћилим. б. шкајуhи gоgаши, HaKHagHo још иза
шкаши: - још два реда. 

доткивати, доткйвам несвр. Йре.ма gоШкаШи. 

дотлё ПРИЛ. 1. а. go Шоlа .месШа, go ше lранице: стићи -. б. go 
шоlа вре.мена, gошag: као никад -, све - док в. (у корелацији са 
"док, докле'� 1) йоказује ga се lлаl. pagНJa врши или се изврши
ла исШовре.мено с неко.м gpyloM: за шо вре.ме, у .међувре.мену. -
Док су они разговарали, дотле је он читао. 2) с gpyle сшране, 
насуйрош Шо.ме. - Док смо ми радили, дотле је он лењствовао. 
2. (често у корелацији са "дa'� означава сшейен, .меру go које се 
врши lлаl. pagНJa: go ше .мере, Шолико. - Његова дрскост је ишла 
дотле да је одбио да дође. Довео га је дотле да је полудео. 

дотоварити, -йм свр. прел. још, HaKHagHo нашовариши или 
ушовариши, gоgаши веh наШоварено.ме. 

доток м gошицање, йришицање, йрилив (шечносши): - крви 
у ткива, - воде. 

доточити, доточйм свр. прел. још нашочиши, gолиши, gocy
ши (шечносши): - ракије. 

дотрајавати, -ајавам несвр. Йре.ма gоШрајаШи. 

дотрајалост, -ости ж сшање и особина oHola шшо је gошраја
ло, исшрошеносш, йохабаносш; фиг. йреживелосш: - одеће, - ку
ће; - старог система. 

дотрајао, -ала, -о 1. који се јеgва .може уйошребљаваши, ко
рисшиши зБОI gyle уйошребе, йохабан; �шрошан: - одело; - згра
да. 2. фиг. йреживео, засшарео: дотрајали систем, - друштво. 

дотрајати, -јём свр. 1. иепрел. а. йосшаши неуйошребљив збоl 
исйlрошеносmи, gyle уйошребе, йоцейаши се, йохабаши се (о oge
hu, обуhи и сл.); йосшаши рушеван, шрошан, руинираши се (о 
зlраgи и сл.). б. биши на из.маку, йонесшаши, несшаши, йошро
ши ши се (l-ЩР. о намирницама). 2. иепрел. а. йошрајаши, оgржа
ши се, ойсшаши (go HeKol вре.мена): - до наших дана. б. биши 
gовољно go uзвесноl вре.мена, gосшаши, gошеhи: не - новаца, -
сена. 3. прел. йроживеши go краја, окончаши: - живот, - дане, 
- свој век 

дотрапати и дотрапати, -ам свр. иепрел. gohu шрайајуhи, . луйајуhи Holaмa. 

дотркнути, дотркнём и дотркнути, -нём свр. иепрел. шркну-
ши на крашко (go HeKola, нечеlа), скокнуШи. 

дотруIiкати, -ам свр. иепрел. gohu, сшиhи ШруЙкајуhи. 

дотрчавати, дотрчавам несвр. Йре.ма gоШрчаШи. 

дотрчати, -чйм свр. иепрел. gohu, сшиhи шрчеhи; брзо, жур-
но сШиhи . 

дотуживати, -ужујём несвр. Йре.ма gОШужиши. 
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дотужити (се), -им (се) евр. неnрел. (често безл.) gocaguillu, 
gogujaillu, gojagUillU, gозло"iрgиillи. 

дотумарати, -3.м евр. неnрел. gohu, cilluhu illYMapajyhu, gолу-
illaillu. 

дотур м goillypa1-be, goapema1-Ье, gосillавља1-Ье, gовоз: - дрва. 
дотурати, дотУрз'м несвр. ирема goillypuillu. 

дотурити, -им евр. rrpел. 1. а. иребациillи go оgређено"i Mecilla, 
goapeMuillu, gосillавиillи: - оружје, - храну. б. "iYPHyillu или ире
Mecilluillu неgалеко og себе, gogaillU некоме ко је близу: - пепеља
ру, - чашу. в. кришом gосillавиillи, goapeMuillu: - писмо. 2. још 
сillавиillи, gомеillнуши: - дрва на ватру. 

дотурнй, -3., -о који служи за goillypa1-be, goapeмa1-be, gовозни: 
- пут. 

дотУтњати и дотУтњити -њИм евр. неrrpел. gohu, cilluhu illyill-
1-Ьећи, са великом буком (о возилу и сл.); gohu брзо, бучно. 

Дотући (дотући), дотУчём (р. пр. дотУкао, дотУкла (дотУкла); 
Tpn. дотУчен, -а) евр. nрел. а. зagаillи (некоме, нечему) иослеg1-Ье 
уgарце, убиши, ус.мрШиШи већ pa1-Ьено"i: - зеца, - болесну животи
њу. б. UOillaYHO онесиособиillи за gaљy борбу, go краја иошуhи, 
савлаgаillи, иоразиillи, иобеgиillи: - непријатеља, - ПРОТИВНИRа. 

в. фиг. UOillaYHO савлаgаillи, онесиособиillи, унишшиillи (gуховно, 
маillеријално, зgравсillвено и сл., нир. о болесillи, невољи и сл.). 
г. go краја иобиши (нечије мишље1-Ье, сillав): - некога својим ар
гументима. 

дотуцати, -3.м евр. nрел. в. goillyhu. 

дотуцати, дОтУц3.м несвр. ирема goillyhu. 

доћарлијати, -3.м евр. неnрел. cilluhu hарлијајуhи, ииркајући 
(о веillру, мирису и сл.). 

доћи (дбћи), дбђём (аор. дођох, дође; ИМII. дођи; р. пр. дошао, 
-шла; Tpn. 0) евр. неnрел. 1. ugyhu, иушујуhи или уоишше крећући 
се cilluhu, gocaeillu, ирисиеши He"ige (о живим биhима, apegMe
illима, иојавама, "iласовима, весillима и сл.); крећући се gocaeillu 
go оgређене "iранице: - пред кућу, - из Америке, - на састанак, 
- до средине пута. 2. а. насшаillи, Hacillyauillu (о времену, жи
воillном gобу, иојавама временски оgређеним). - Дошло је про
леће. Дође и старост. б. (и неевр.) иасши, aagaillu у оgређено вре
ме (у временском слеgу). - Јовањдан дође ове године у недељу. 
в. иојавиillи се, сillвориillи се, UCKpCHyillu, Hacillaillu, наићи (о ио
јавама, физичком или gушевном сша1-ЬУ и сл.). - Дошле му чуд
не мисли у главу. Дошао помор на стоку. 3. (у конструкцијама 
с предлозима "за", "на" и именицама које значе звање, поло
жај и сл.) заузеши неко Mecillo, иоложај, cillehu неко зва1-Ье: - за 
директора, - на престо, - на власт. 4. а. gocaeillu у неко cilla1-be, 
околносillи, сиillуацију: - у опасност, - у искушење, - у сукоб с 
неким. б. иасши, apoaacillu (морално, физички). - Дошао је до
тле да мора да проси. 5. а. сшиhи, gocaeillu go извеСНО"i cillYU1-Ьа, 
"iранице у неком иослу, pag1-ЬU: - до треће године студија, - до 
рукава (у плетењу). б. (и безл.) gосиеши go HeKo"i cilleaeHa, фазе у 
неком ироцесу, развоју, goillepaillu: - до врхунца, - до пропада
ња, - до успона, - до пада, - на првобитни облик в. (у кон
струкцијама с предл. "до" с ген.) размишља1-Ьем, ироучава1-Ьем 
и сл. oillKpuillu, усillановиillи, aocilluhu нешшо: - до истине, - до 
резултата, - до закључка, - до неке формуле. г. (у устаљеним 
обртима с предл. "на" и акузативом) закључиillи, с.мислиillи (не
шillо), ceilluillu се (нече"iа): - на неку (по)мисао (идеју). 6. (до не
чега) а. набавиши, ирибавиillи, cillehu (неШillО), gOMohu се (нече
"ia): - до новца, - до зараде, - до неке књиге, - до богатства. б. 
осillвариillи, aocilluhu (неШillО): - до слободе, - до независности. 
в. безл. gecuillu се, go"ioguillu се, насillаши као резулillаill, иослеgи
ца нече"iа (о ономе шillо се казује gOaYHOM): - до невоље, - до по
жара, - до свађе, - до неспоразума. 7. ироизаhи, aocillaillu, на
cillaillu. - Име му је дошло од немачке речи. 8. (и неевр.) а. наћи 
се, налазиillи се He"ige, заузеши, заузимаillи, имаillи своје оgређе
но Mecillo (у склоиу, размешшају нече"iа). - Дугме за појачавање 
звука дође десно. б. биillи убројан, apuaacillu, caagaillu. - У ову 
групу животиља дошао би и зец. 9. а. биillи gogeљeH, заиасши, 
apuaacillu, goaacillu (ири gеоби и сл.). - Најмлађем сину у део
би би дошла само једна њива. б. (и неевр.) ошиасillи, oillaagaillu; 
apuaacillu, apuaagaillu, слеgоваши (о иојеgиначним gеловима, 
елеменillима, члановима који caagajy у неку целину или јој og
"iоварају). - На двадесет ђака дође један одликаш. 10. (са допу-

ном У облику придева или поредбене конструкције). а. gобиillи 
неки из"iлеg, aocillaillu, начиниillи се ириликом иромене (она
Kвuм или OHUМ шшо казује goaYHa). - Лице му је дошло озбиљно. 
Дошао је у лицу као креч. б. (и неевр.) (у )чиниши се, осillавиши, 
осillављаши неки yillucaK: - као авет. Дође ми познат. Дошао 
ми смешан. 11. (и неевр.) ucaacillu, ucaagaillu (ио цени, illежини 
и gp.), cilla(ja)illu, Mepuillu, ШежиШи. - Од овога материјала ми 
хаљина дође јефтиније. То ме је дошло 100 динара. Хлеб дође 
тежи кад не ускваса добро. 12. (неевр.) (некоме) разг. биillи у og
ређеном сроgсшву, pogy с неким. - Он ми дође деда по мајци. 
13. безл. а. (са ЛОГ. субјектом у дат. и допуном у виду реченице) 
обузеillи, caoaacillu (о жељама, ирОХillевима). - Дође ми да вик
нем. б. (у устаљеним конструкцијама с прилозима) aocillaillu, 
биillи (о расиоложе1-Ьuма, cilla1-buмa исказним ирилозuма). - До
ђе ми чисто криво. Дође ми зазорно. 14. безл. (и неевр.) gecuillu се, 
ucaacillu, ucaagaillu. - Како му то дође да нисмо добили вечеру? 
• добро - gобро иослужиillи, биillи og Kopucillu. добро дошао уоби
чајени иозgрав ономе који gође у aoceilly некоме. - главе (некоме) 
убиillи HeKo"ia; унишillиillи HeKo"ia. - далеко узнаиреgоваши, мно
"io иосшиhи; ир. ироиасши, срозаillи се. - до грла (до гуше и ел.) (не
коме) gojagUillU, gogujaillu, gозло"iрgиillи (некоме). - до густог(а) 
aocillaillu оиасно, за"iусillиillи. - до изражаја јасно се иоказаши, 
очиillоваillи. - до речи 1) gобиillи ирилику ga се може "iовориillи. 
2) иосвађаillи се, сиоречкаillи се. - до увереља увери ши се (у не
шillо). - до ушију (некоме) чуillи, gознаillи. - (к) себи 1) освесшиillи 
се, ирибраillи се. 2) oaaмeilluillu се, уразумиillи се. - на видело ио
казаши се, очиillоваillи се. - на зелену грану оиоравиillи се Maille
ријално. - на ноге (некоме) gohu KOg HeKo"ia иоказавши сирем
Hocill, "iоillовосш за иружа1-Ье неке услу"iе; gohu KOg HeKo"ia ионизно 
молеhи за нешillо. - на памет (у главу, на ум и ел.) (некоме) иоми
слиillи (неШillО); сешиillи се (нече"iа). - на nросјачки штап (до npo
сјачког штапа) aocillaillu иуки сиромах, јако осиромашиillи. - на 
свет poguillu се. - на своје aocillaillu онакав какав illреба ga буgе, 
OgH. какав је у сillвари. - под руку (некоме) наићи случајно на не
шillо или на HeKo"ia, gохваillиillи. - у везу (у додир, у контакт) (с 
неким) cacillaillu се (с неким) или усиосillавиillи везу, ogHoce (с не
ким). - у обзир биillи узеillо у обзир. - у питаље не биши CU"iYPHO. 
- ће враг (ђаво) по своје gohu ће go не"iаillивних иослеgица, биhе 
лоше. дошла коса на брус (до камена) не може се gaљe, gоgијало 
је, gозло"iрgило је. иди ми - дођи ми разг. 1) и ово и оно, и све gpy
"io, осillало (ири набраја1-ЬУ нече"i шillо је неважно или Heapujaill
но, а шillо се ииак јавља, aocilloju). 2) како не illреба, како не ва
ља; аљкаво; збрзано; збрgа-зgола. како дошло, тако прошло (до
шло па прошло) брзо се иојавило иа брзо и несillало, ирошло. 

доћукати, дОћУк3.м евр. nрел. нар. (нешто, за нешто) вешillо 
gознаillи са разних сшрана, og разних особа, gокучиillи, ирокљу
виши. 

доћушкати, -3.м евр. nрел. hушкајуhи go"iypaillu, gоШераillи. 
доумити се, -Им се евр. размишља1-Ьем gohu go HeKo"i закључ

ка, сазна1-Ьа, gомислиillи се, gосеillиши се. 

доумица ж 1. gуховиill закључак, gуховиillо реше1-Ье, goceill-
ка. 2. gомишља1-Ье, размишља1-Ье. 

доумљивати се, до)тмљујём се несвр. ирема gоумиши се. 
доучавати, доУчз'вз'м несвр. ирема gоучиillи. 

До)rчити, доучйм евр. 1. завршиillи уче1-Ье, научиillи go краја; 
изучиши (школу, науку): - енглески, - лекцију, - школу. 2. на
учиillи go краја (HeKo"ia нечему), осиособиillи (HeKo"ia за нешillо). 
• - се свршиши своје образова1-Ье. 

доушнй, -3., -о који се налази go уха: - жлезда. 
доушнйк м онај који aOillajHo обавешillава HeKo"ia о нечему, 

illajHU gосillављач, иоillказивач, шиијун. 

доушничкй, -3., -о који се OgHOCU на gоушнике, иОillказивач
ки, шиијунски. 

доушнички nРИЛ. на gоушнички начин, као gоушник. 
доуmнйmтво е gелова1-Ье, акillивносill gоушника, шајно go

сillавља1-Ье, иоillказива1-Ье. 

дохађати, дОх3.ђ3.м неевр. в. goxoguillu. 
дохакати, -3.м евр. разг. (некоме, нечему) а. савлаgаillи, уни

шillиillи (HeKo"ia, нешшо); gohu "iлаве (некоме), убиши (HeKo"ia). б. 
gоскочиши (некоме), HagMygpuillu (HeKo"ia). 
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дохват и дохват м 1. (обично у синтагми; на дохвату, на �) 
а. расшојање go Kojel се може gохвашиши, gосеl1-tуши (руком или 
1-tеким йреgмешом), gомашај: бити на дохвату. б. разgатьи1-tа go 
које се 1-tешшо расйросшире, go које 1-tешшо gелује, gомеш: бити 
изван дохвата артиљерије, на � слуха (гласа). 2. gogup, gоши
цај: � за руку. • на дохвату руке веома близу. 

дохватан, -тна, -о који се може gохвашиши, йрисшуйача1-t: � 
висина. 

дохватати (се), -ам (с.е) 1-tесвр. Йре.ма gохвашиши (се). 
дохватити, -йм евр. 1 .  прел. а. узеши хвашајуhи руком (1-te

шшо шшо се 1-tалази 1-ta извеС1-tом расшојању): � перо, � руку. б. 
(некоме) узеши и йружиши, gоgаши (1-tекоме): � некоме КЊИГУ. 

в. Зlрабиши, gОlрабиши, gочейаши, шчейаши: � пушку, � бати
ну. г. gосшиhи и ухвашиши: � некога у бекству. д. фиг. закачи
ши зagиркујуhи, кришикујуhи; 1-tайасши, UЗlрgиши: � некога у 
новинама. 2. прел. а. (некога, нешто) gоgиР1-tуши, gошаhи: не 
смети � некога. б. окрз1-tуши, закачиши (1-tЙР. о мешку, зр1-tУ). в. 
1-tеаосреg1-tUМ gOgupOM, уШицаје.м захвашиши, ошшешиши (1-te
шшо): � усеве (нпр. о мразу, сунцу). г. уgариши, расйалиши; ЗlО
gиши: � бичем. 3. непрел. (ДО нечега) биши gовољ1-tо gYl или ви
сок, gойреши, gосеl1-tуши (У виси1-tу, gужи1-tУ) . •  - се 1. ухвашиши 
се за 1-tекu geo шела: � се за косу. 2. уз. повр. а. Зlрабиши, шчейа
ши jeg1-to gPYlO, gОlрабиши се; ухвашиши се У кошшац, йобиши 
се, йошуhи се. б. йосвађаши се, gohu У сукоб (с 1-tеким), сукобиши 
се. 3. (нечега) в. gохвашиши (1в, l): � се пушке, � се лопова. 4. ла
шиши се, йрихвашиши се 1-tеКОl йосла: не хтети се ничега �. 5. а. 
йрисйеши, сшиhи 1-ta 1-tекО месшо (обич1-tО йосле 1-tаЙОр1-tОl йушова
ња), gOMohu се, gочейаши се: � се друма. б. gohu go 1-tечеlа, заgо
биши, сшеhи: � се памети, - се снаге. 6. бацивши се, скочивши 
gочекаши се, осло1-tиши се 1-ta 1-tешшо: � се на ноге. 

дохватљив, -а, -о а. који се може gохвашиши, узеши, gоби
ши, go KOla се лако може gohu, йрисшуйача1-t: � жена. б. фиг. 
cxвaйlJbив, разумљив, gокучив; осшварив: не бити � (некоме). 

дохватљивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је gохвайlJbив, 01-tО-
la шшо је gохвайlJbиво; схвайlJbивосш; осШваривосШ. 

дохватност, -ости ж в.  gохвайlJbивосШ. 
Дохваћати (се), -ам (се) неевр. в. gохвашаши (се). 
дохитати\ -ам евр. непрел. хишајуhи сшиhи, gohu ЖУр1-tО, хи-

шро, gојуриши; gохрлиШи. 
дохитати2, -ам и дохитати, дохйтам 1-tесвр. Йре.ма gохиШиШи. 
дохитити, -йм (нар. Доитити) евр. арх. и нар. в. gохваШиШи. 

доходак, дохотка м 1. apuxog (1-tовча1-tи или У 1-tекој gPYlOj 
вреg1-tосши) који 1-tекО има за оgређе1-tо вре.ме og свОl paga или og 
1-tеке имови1-tе; 1-tовча1-tа йримања која йроисшичу из службе1-tОl 
og1-toca (йлаша, йе1-tзија, 1-tовча1-tа 1-talpaga и сл.): остварити вели
ки �, � од земље, � од млекарства, � радника. 2. екон. 1-tовосшво
pe1-ta вреg1-tосш pag1-te OPla1-tизације У брушо иЗ1-tосу или У 1-tешо из-
1-tocy, Kaga се og 1-tовосшворе1-tе вреg1-tосши оgбију 1-tекu шрошкови 
(goapu1-tОСU, йорези, камаше и сл.): � радне организације, � 
предузећа. • национални - 1-tовосшворе1-tа вреg1-tОСШ као резул
шаШ lоgишње йроизвоgње У jeg1-toj gржави. 

доходити, доходйм неевр. непрел. [гл. им. дохођёње е] в.  gола
зиШи. 

доходовнн, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta goxogaK: доходовни одно
си, - политика. 

дохрамати, дохрамљём (Дохрамам) евр. непрел. gohu храма
. јући, gошеЙаШи. 

дохрана ж 1. gОЙУ1-tа реgов1-tој ucxpa1-tU, gОЙУ1-tска ucxpa1-ta, go
храњивање, apuxpa1-ta: узети некога на дохрану. 2. 01-tО чиме се 
1-tекО gохрањује, gОЙУ1-tска xpa1-ta . .  

дохранити, дохраним евр. прел. 1. а. 1-tахра1-tиши колико је 
йошреб1-tо, go краја: � дете. б. 1-tахра1-tиши још, йрихра1-tиши; 
ухра1-tиши go йошреб1-tе мере: - пилиће. 2. арх. и нар. а. ошхра1-tи
ши, оglојиши, оg1-tеlоваши go оgређе1-tОl време1-tа, go gоба зрело
сши, aoguhu: - до удаје. б. йружиши 1-tеКОме 1-tеlУ и машеријал1-tО 
обезбеђење go краја живоша: - немоћне родитеље. 3. арх. и нар. са
чуваши, оgржаi71и (за 1-tекоlа) go оgређе1-tОl време1-tа, gочуваши: � 
дукате . •  - се 1-tахра1-tиши се У gовољ1-tој мери; йрихра1-tиши се, 
Уlојиши се. 

дохрањивати (се), дохраљујём (се) 1-tесвр. Йре.ма goxpa1-tu
ши (се). 

дохриmћанскii, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta вре.ме йре йојаве хри-
шhа1-tсшва, йрешхришhа1-tски: � период. 

дохрлити, -им евр. непрел. gohu хрлеhи, журеhи, gојуриШи. 

дохуктати, дохукћём евр. непрел. хукћући gohu, сШиhи. 

доцвасти (Доцвасти), доцватём евр. непрел. в.  gоцвеШаШи. 

Доцветавати јек. доцвјетавати, :-етавам 1-tесвр. Йре.ма gоцве-
ШаШи. 

доцветати јек. доцвјетати, -ам евр. непрел. gовршиши цвеша
ње, йресшаши цвешаши, ЙрецвеШаШи. 

доцент м лат. (ген. ми. доцената) йочеш1-tо звање 1-tасшав1-tика 
високих школа и Y1-tиверзиШеШа. 

доценткиња (доцентица) ж же1-tска особа gоце1-tШ. 

доцентскн, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta gоце1-tШе. 

доцентура ж gоце1-tшско звање; gоце1-tшски сШеЙе1-t. 

доцирати, доцйрам неевр. непрел. лат. (некоме или без допу-
не) gаваши йоуке, савеше и сл. (1-tекоме), обиЧ1-tО виоскойар1-tо, 1-ta
мећући своје миШЈЬење. 

доцкан ПРИЛ. (комп. доцнијё и -е) 1. а. У kaC1-tuјем вре.ме1-tСКОМ 
ogceKY, У оgмакл.о, йоз1-tо gоба (ga1-ta, сезо1-tе, logu1-te и сл.): - у ноћ. 
б. йосле оgређе1-tОl вре.ме1-tа Kagaje шребало ga 1-tешшо буgе, суви
ше kaC1-tО, 1-tеблаlовреме1-tО (и СШОlа 1-tеКОрUС1-tО, излиШ1-tо): - Доц
кан је сада сејати. 2. (само комп.) йосле, kaC1-tuје: говорити о не
чему доцније. 

Доцнн, -а, -о ( КОМП. доцнији) 1. а. који се gешава У kaC1-tuје.м 
вре.ме1-tСКОМ ogceKY, У оgмакло, йоз1-tо gоба, йоз1-tи: доцни мразе
ви. б. који се gешава сувише kaC1-tО, заgоц1-tели, 1-tеблаlовре.ме1-t (и 
зБОl ШОlа бескорисша1-t, узалуgа1-t): - помоћ. 2. (само комп.) који go
лази йосле, kaC1-tuје (У og1-tocy 1-ta 1-tешшо gPYlO): доцнији закони. 

Доцнити, -йм неевр. непрел. [гл. им. дorџьёњe е] 1. gолазиши, 
сшuзаши gоцка1-t, 1-tеблаlовре.ме1-tо, 1-te сшизаши 1-ta вре.ме, kaC1-tu
ши, закашњаваШи. 2. (с нечим) чи1-tиши 1-tешшо са закашњење.м, 
оgУlовлачиши: � с ручком, � С легањем. 

доцнолегалац, -аоца м (еупр. раноранилаЦ) o1-taj који gоц
ка1-t лежё. 

доцртавати, -ртавам 1-tесвр. Йре.ма gоцрШаШи. 

доцртати, -ам евр. прел. цршајуhи gоgаши, gОйУ1-tиши цршеж: 
- још један цвет. 

доцуњати се, До:цУњам се евр. сшиhи цуњајући се, gовуhи се. 

доцупкати, -ам евр. непрел. сшиhи цуйкајуhи, Йоскакујуhи. 

дочаравати, -аравам 1-tесвр. йрема gочараШи. 

дочарати, дочарам евр. прел. а. изазваши, оживеши У ма
шши или мислима йреgсшаву 1-tеКОlа или 1-tечеlа, йреgсшавиши 
У машши, евоцираши: � нечији лик. б. вер1-tо йреgсшавиши, йре
gочиши, йроuзвесши вера1-t, сликовиш ушисак (1-tечеlа): � дух вре
мена. 

дочек м а. Йрије.м који се 1-tеКОме сЙре.ми йри сусрешу, йосеши: 
срдачан �, свечан -. б. свеча1-tОСШ, славље уочи или 1-ta йочешку 
йраз1-tика: .- Нове године. в. фиг. оце1-tа, ogjeK Йре.ма 1-tекој 1-tовu-
1-tu, 1-tовој йојави (gрушшве1-tој, умеш1-tичкој и gp.), Йрије.м: добар 
� књиге . 

дочекати, -ам евр. прел. 1. а. uзиhи У сусреш 01-tОме који (og1-t. 
01-tОме шшо) gолази (йровевши 1-tекО време У очекивању), сачека
ши; йримиши: � некога на станици, � воз; � госте, � срдачном 

, Д()бродошлицом. б. Уlосшиши, йочасшиши 01-tОlа ко је gошао У 
йосешу: лепо - госте, - сватове ракијом. в. йриреgиши славље, 
весеље уочи ga1-ta или 1-ta ga1-t йраз1-tика; йрославиши: � Нову го
дину. 2. а. сачекаШи, gоживеши uзвршење, исйуњење, осшваре
ње 01-tОlа шшо се очекивало или желело: � остварење својих же
ља, једва � ручак. б. осшаши У живошу go оgређе1-tОl вре.ме1-tа, 
gОlађаја, gоживеши: � стоту (годину), - дубоку старост, - зору, 
- удају своје кћери. в. (У исказивању жеље, клешве и сл.) ис ку
сиши 1-tешшо, биши ЙОlође1-t 1-tечим: � зло� 3. а. заузеши оgбрам
бе1-tи сшав Йре.ма 1-taaagy, 1-tайagачу, ойас1-tосши и сл., оgуйреши 
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се, суйрошсшавиши се: - напад, - непријатеља, - некога у мра
ку. б. сЙре.мно, брзо оg'iовориши, оgврашиши, насшавиши (у раз
'ioeopy); сачекавши HeKo'ia ga заврши 'ioeop суЙроШсШавиШи .му се 
речима. 4. руко.м или нечим у руци ухвашиши, заусшавиши оно 
шшо леши, aaga: - лопту, - копље. 8 - се (на нешто) йри aagy, 
скоку и сл. ослониши се, оgуйреши се на неки geo Шела.: - се на 
ноге, - се на руке. • ко чека, тај дочека сшрй.тьење се исйлаши, 
шреба биши сшрй.тьив. никад - каже се Kag се нешшо не gо'iађа 
Йре.ма очекивању. 

'дочеюiвати (се), -екујем (се) несвр. Йре.ма gочекаши (се). 
дочекљив, -а, -о који pago и лейо gочекује 'iосше, 'iосшољубив, 

apegycpeillљue. 
дочекљиво прил. 'iосшољубиво, apegycpeillљueo. 
дочекљивост, -ости ж особина oHo'ia који је gочекљив, 'iосшо

љубивосш, 'iосшойримсшво, ЙреgусреillљивосШ. 
дочеШlвати (се), дочепавам (се) несвр. Йре.ма gочейаши (се). 
дочепати, -ам евр. прел. а. ogjegHoM, на'iло и чврсшо ухваши

ши, узеши, шчейаши, з'iрабиши: - некога за раме. б. йри'iраби
ши, йрисвојиши: - туђе имање. 8 - се 1. (за нешто) а. ухваши
ши се на'iло за неки geo ceo'i шела: - се за косу. б. уз. повр. ухва
шиши се у кошшац, йошући се: - се за косе, - се за вратове. 2. 
(нечега) з'iрабиши, шчейаши (нешшо): - се мача. б. (некога, нече
га) goMohu се (HeKo'ia, нече'iа), йрибавиши за себе, йри'iрабиши: -
се туђег имања, - се краљеве кћери, - се положаја. в. (нечега) go
ћи, сшићи с наЙоро.м на неко .месШо: - се пута, - се шуме. 

дочим и дочим везн. арх. и нар. в. gOK. 
дочитавати, -итавам несвр. Йре.ма gочиШаШи. 
дочитати, -ам евр. 1. прел. завршиши чишање, йрочишаши 

йреосшали (нейрочишани) geo (KНJu'ie и сл.): - писмо. 2. непрел. 
чишајући gосйеши, сшићи go оgређено'i .месШа (у књизи, йис.му и 
сл.): - до средине књиге. 

дочић м geM. и хиЙ. og g81• 

дочути, дочујем евр. прел. а. йримиши чуло.м слуха, чуши: -
крике. б. сазнаши, gознаши чувши og HeKo'ia: - тајну. 

доmапнути и доmапнути, дошапнем евр. прел. а. рећи, са
ойшшиши (нешшо) шаЙаШо.м (обично нешшо йоверљиво), шайну
ши. б. саойшшиши нешшо йошајно, йоверљиво, gосШавиШи. 

доmаптавати, -iштавам несвр. Йре.ма gошаЙнуШи. 8 - се 
раз'iовараши се шайћући; йошајно се gо'iовараШи. 

доmаптач, -ача м онај који нешшо йошајно gосшавља, go
сшављач, йошказивач, шЙијун. 

доmапутати, -апућем евр. прел. в. gошайнуши. 

доmепати, -ам и доmепати, дошепам евр. непрел. gohu шейа
јући, хра.мљући, gохрамаши, gо'iе'iаши се. 

доmепељати и доmепесати, -ам евр. непрел. екепр. в. gоше
ЙаШи. 

доmетати (се), дошетам (се) (дошећем (се» евр. непрел. gohu 
шешајући (се). 

доmеткати (се), -ам (се) евр. непрел. у geM. значењу: gошеша
ши (се). 

доmивати, дошивам несвр. Йре.ма gошиШи. 

доmипчити, -Им евр. разг. сшићи йосле найорно'i йешачења, 
gоЙешачиШи. 

доmити, дошијем евр. прел. 1. завршиши шивење, сашиши go 
краја. 2. шивење.м gоgаши већ сашивено.м, HaKHagHo йришиши, 
нашиши: - чипку на хаљину. 

доmколовање е завршешак HaKHagHo'i школовања. 
доmколовати, -лујем евр. прел. о.мо'iућиШи неко.ме ga завр

ши школовање, ишколоваши go краја: - сина. 8 - се свршиши 
своје школовање; gойуниши своје школовање, HaKHagHo се ишко
ловаШи. 

доmколски, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме йре йоласка у шко
лу, йреgшколски: - узраст деце. 

доmкрипати, дошкрипам евр. непрел. gohu, сшићи уз шкри
йу (шочкова и сл., нЙр. о колима). 

доmлеповати, -пујем евр. прел. нем. goeyhu шлейујући, завр
шши шлеЙовање. 

дошља м хиЙ. и aogp. og gошљак; уп. ДОШЉО. 

дошљак, -ака м 1. онај који је ogHeKyg gошао, који се gоселио 
из gpy'io'i краја, gосељеник, йриgошлица, ими'iранШ. 2. човек ко
ји је шек ogHeKyg gошао. 

доmљакиња ж жена gошљак. 

доmљаче, -ета е (еупл. ми. дошљачићи м) geM. и хиЙ. og go-
шљак; .млаg gошљак; gошљачко gеШе. 

доmљачки, -а, -о који се OgHOCU на gошљаке, gосељенички. 

доmљачки ПРИЛ. као gошљаци, йойуш gошљака. 

дошљаштво е goceљeНJe у gpy'iy, нову cpegUHY; живош и йоло-
жај goceљeHUKa у новој cpegUHU. 

дошљо, -а и -е м хиЙ. и aogp. og gошљак; уп. дошља. 
доmтампавати, -ампавам несвр. Йре.ма gошШамЙаШи. 

доmтампати, -ам евр. прел. 1. завршиши шшамйање, og-
шшамйаши go краја. 2. шшамйајући gоgаши већ оgшшамйано
.ме ШексШу. 

доmуљати се, дощуљам се евр. непрел. в. gошуњаши се. 

доmумити (дошfмети јек. дошУмјети, -мйм) евр. непрел. сши
ћи, gойреши шу.мећи, са шУ.мо.м. 

доmуњати се, дошуњам се евр. непрел. gohu, сшићи шуњају-
ћи се, йрикрасши се, йривући се. 

др екраћ. gокШор. 

др. екраћ. gpy'iu, gpy'io и сл. 
драг, драга, -о (KOМII. дражи) 1. а. који се воли, Йре.ма ко.ме се 

осећа љубав, наклоносш, вољен, љубљен, .мио: - девојка, - при
јатељ. б. у Йрисно.м обраћању (йонекаg ир.) или као фор.мула за 
ословљавање у Йис.мима и сл.: драги господине. в. љубак, gраже
сшан, .мио: - дечак. г. који се pago има, који се воли: - књига, 
ситница. д. који изазива йријашна осећања, који исйуњава за
gовољсшво.м, срећо.м, йријашан, y'iogaH: драги тренуци, драге 
успомене. 2. љубазан, йријашељски, срgачан: драги поздрав. 3. 
(одр.) за йојачавање значења речи "сав" или "цео" (уз именице 
gaH, ноћ): чишав, цео целцаш: сву драгу ноћ, цео драги дан. • 

драги камен в. aog камен. (с) драге воље pago, са заgовољсШво.м. 
мило за драго (вратити, враћати) оg'iовориши, оg'iовараши, узвра
шиши, узвраћаши исШо.м, jegHaKoM .меро.м, на исши начин (за 
учињено зло, за рђав ЙосШуЙак). 

драга ж геогр. а. gолина ерозионо'i йорекла која се йружа вер
шикално или косо на оро'iрафску осу ЙЛанине. б . .мањи .морски 
залив, зашон насшао ЙоШаЙање.м goНJUx gелова шаквих gолина. 

драга ж (дат. драг6ј) вољена, љубљена жена, йаршнерка у љу
бави, gpa'iaHa; љубавница. 

драган м 1. вољени .мушкарац, йаршнер у љубави; љубавник. 
2. у Йрисно.м или ЙријаШељско.м обраћању (чесшо ир.): онај који 
је gpa'i, Йре.ма ко.ме се осећа наклоносш, .миљеник, љубимац. 

драгана ж вољена, љубљена жена, йаршнерка у љубави, gpa
'ia; љубавница. 

драгати, -ам и драгати, драгам неевр. прел.1. нежно gogupu
ваши, 'iлаgиши, .миловаШи, .мазиШи. 2. исйуњаваши заgовољ
сШво.м, раgошћу, чиниши разgра'iаним: - душу, - срце, - неко
га. 8 - се 1 . .миловаШи се, .мазиШи се. 2. у.мuљаваши се (неко.ме). 

драге р м фр. пом . .мањи рашни броg оЙре.мљен уређајима за 
ошкривање и унишшавање .мина у .мору и рекама. 

драги, драгог(а) м в. gpa'iaH (1). 

драгирати, драгирам евр. и неевр. унишшиши, унишшаваши 
aogeogHe .мине (у .мору или реци), gpa'iepoM (о)чисшиши (.море 
или реку) og .мина. 

драгИчка ж разг. (обично у изр. кажи -) каже се Kag се неко
.ме хоће ga саойшши йријашна новосш, йријашно изненађење. 

драго, драгог(а) е нар. gpa'io, вОЈЬено биће, gpa'iaHa, OgH. gpa'iaH. 
драго ПРИЛ. 1. (са глаголом "бити" и субјектом у дат.) а. за из

ражавање заgовољсшва, раgосши: .мило, йријашно, y'iOgHO. -
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Драго ми је што си дошао. б. за изражавање нечије слобоgне во
ље, оgлуке: отићи куд је коме -. 2. у значењу речце којо.м се og
носним и неоgређеним замени цама и Йрилози.ма gaje gойусно 
значење: ко (који) му -, што му -, чији му -, какав му -, где му 
-, куда му -, како му -, колико му - итд. 

драговић м (често ир.) в. gparaH (2). 
драговољан, -љна, -о а. који се чини йо својој вољи, жељи, 

gобровољан: - патња, - самоћа. б. који се чини са заgовољ
сШво.м, pago. 

драговољно прил. на gраrовољан начин, gpare воље, gобро
вољно; са заgовољсшво.м, pago: отићи -. 

драговољност, -ости ж особина OHOra шшо је gраrовољно; go
бра воља. 

драгољуб м бот. украсна башшенска биљка Tropaeolum та
jus (minus) жуших и црвенкасших цвешова из ф. Tropaelaceae. 

драгоман м грч. ист. службени gийло.машски Шу.мач сшра
нихјезика. 

драгоманскй, -а, -о који се OgHOCU на gparOMaHe. 

драгон, -она м фр. 1. вој. ист. војник apuaagHUK нарочишоr ро
ga коњице основаноr у XVI веку у Француској (оЙре.мљен за бор
бу на коњу и Йешице). 2. в. gparoHep (2). 

драгонер м нем. 1. в. gparoH (1). 2. а. нараменица и украсна 
кићанка на gparoHcKoj унифор.ми. б. йолуйојас на сшражњем 
gелу кайуша (као на gparoHcKoj унифор.ми). 

драгонерскй, -а, -о в. gparoHCKU. 

драгонскй, -а, -о који се OgHOCU на gparOHe: - пук, - униформа. 
драгосно прил. 1. са gраrошhу, gражесно, љуЙко. 2. pagocHo, 

весело, разgраrано. 

драгост и драгост, -ости ж 1. особина OHOra шшо је gparo, 
.мило, љуйко, љуйкосш, gражесносш; gраж, чар: - заљубљене 
девојке. 2. а. осећање које йроисшиче из наклоносши йрема gpa
roj особи, нежносш, љубав; разgраrаносш, .милина: загрлити не
кога од драгости. б. нежан йосшуйак, нежне речи и сл. (као знак 
љубави): говорити некоме драгости. 

драгостан, -сна, -о а. који је йун gраrосши, йријашан, yrogaH; 
нежан; љубак, gражесшан: - глас, - осмех. б . .мио, gpar: - жена. 

драгоцен јек. драгоцјен, -а, -о 1. који је велике вреgносши, 
значаја, који се вео.ма цени, вео.ма важан, значајан: - рукопис, 
- књига, - податак, - материјал, - време. 2. који је велике нов
чане вреgносши, вео.ма скуй, скуйоцен: - прстен. 

драгоценост јек. драгоцјеност, -ости ж 1. особина OHOra 
шшо је gраrоцено, велика вреgносш; скуЙоценосШ. 2. а. оно шшо 
је gраrоцено, сшвар, Йреg.меШ велике вреgносши, скуйоцен apeg
.меШ (обично накиш): ковчежић за драгоцености. б. уойшше оно 
шшо је gраrоцено, шшо се вео.ма цени, чему се apugaje велики 
значај: народне драгоцености. 

драгстор м енгл. йроgавница, самоуслуrа у којој се йреко це
лоr gaHa и ноћи Mory куйиши йрехрамбени йроизвоgи и разновр
сни Йреg.меШи за личну й?Шрошњу. 

драгуљ, -уља м .минерал, камен који се уйошребљава као 
украс, украсни камен, gparu камен. 

драгуљар, -ара м занаiПлија који израђује накиш и gpyre 
украсне йреg.меше og gparor камења и скуйоцених .меШала, зла
шар, јувелир; онај који apogaje шакве Йреg.меШе. 

драгу�арница ж gраrуљарска, јувелирска раgња. 

драгуљарскй, -а, -О који се OgHOCU на gраrуљаре,јувелирски: 
- радња, - занат. 

драгуљарство с gраrуљарски занайl, gраrуљарско занимање. 

драгуљскй, -а, -о који се OgHOCU на gраrуље: - украс. 
драгуљски прил. као gраrуљ; слично gраrуљу: - сјајан. 
драгун, -уна м в. gраrон. 

драгУн�кй, -а, -о в. gparoHCKU. 

драгушан, -шна, -о у хиЙ. значењу: gpar, gражесшан: - чедо, 
- осмех. 

драгУшац, -шца м и драгУшица ж бот. жабља шрава Sene
cio vulgaris. 

драж ж (инстр. -и (-ју)) 1. (обично у ми.) оно шшо йривлачи и 
изазива осећај лейоr, чар, йривлачносш, лейоша; лейе, йривлач
не особине: дражи ноћи, дражи мора, - промене, дражи младо
сти, девојачке дражи. 2. вањски ушицај, йојава која gелује на чу
ла и изазива неки осећај, нagражај: спровођење дражи до мозга. 

дражба ж рег. а. јавна apogaja йокрешних или нейокрешних 
сшвари уз наg.мешање у ценама, лицишација: продати (купити) 
на дражби, судска - . б. усшуйање извођења оgређених раgова 
ЙуШе.м јавноr наg.меШања. 

дражбенй, -а, -о који се OgHOCU на gражбу: - записник. 
дражбенйк, -Ика м учесник у gражби. 

дражбоваоница и дражбоваоница ж йросшорија у којој се 
врши gражба. 

дражбоватељ м онај који учесшвује на gражби као куйац, 
йонуђач, лициШанШ. 

дражбовати, дражбујём несвр. изложиши, излаrайlи gражби, 
йроgа(ва)ши на gражби; (из)вршийlи gражбу, лициШирайlи. 

дражеја ж фр. 1. фарм. шаблеша, йилула обложена шанким 
слашким слојем. 2. баgем или лешник йревучен шеhеро.м. 

дражесно прил. на gражесшан начин, с йуно gражи, љуйко; 
rрациозно: - се смешити; - плесати. 

дражесност, -ости ж особина OHOra који је gражесшан, оно
ra шшо је gражесно, йривлачносш, љуйкосш; rрациозносШ. 

дражёст, -ести ж gражесносш, љуйкосш; чар, gраж. 

дражестан, -сна, -о йун gражи, љубак, .мио, йривлачан; лей: 
- девојка, - осмех, - ход, - предео, - музика. 

дражило с оно шшо наgражује, наgражајно среgсШво . 

дражиновац, -овца (Дражинац, -нца) м ист. йрисшалица, 
apuaagHUK чешничкоr йокреша Драже Михаиловиhа у ДpyroM 
свеШско.м раШу. 

дражиновскй, -а, -о који се OgHOCU на gражиновце: - војска, 
- официр. 

дражити, дражйм несвр. прел. [гл. им. дражёње с] 1. gовоgиши 
у сшање йојачане осеiПљивосши, изазиваши йојачану акшив
носш чула (неким наgражајни.м среgсШво.м) наgраживаши: -
чула, - очи, - нос, - желудац. 2. а. йобуђиваши, йоgсшицаши 
(на нешшо), йоgбаgаши, хушкаши: - против некога. б. изазива
ши сшрасши, HarOHe (KOg HeKOra), узбуђиваши нечије HarOHe: -
мушкарце. в. йобуђиваши, йоgсшицаши, буgиши; йривлачиши, 
.мамиШи. - нечију машту, - нечију радозналост, - некога да 
дуже остане. 3. а. изазиваши KOg HeKOra, нечеrа љушњу, не.мир, 
разgраживаши, разјариваши; љушиши, изазиваши: - пса, -
мачку, - некога својим смехом, - народ. б. изазиваши (HeKOra) 
злобним, зајеgљивим речима или йосшуйци.ма, вређаши, йец
каши, боцкаши, заgиркиваши: - некога речима. 8 - се уз. повр. 
gражиши, йецкаши, заgиркиваши jegHo gpyro. 

дражица ж geм. og gрСЙа. 

дражица ж анат. сйољни geo женскоr йолноr OpraHa, клиШорис. 

дражљив, -а, -о 1. а. који се лако gражи, наgражује, осе-
iПљив на наgражаје: - кожа. б. који се лако узбуђује; разgра
ЖЈЬив: - човек' 2. а. који gражи, наgражује чула: - храна. б. ко
ји узнемирава, узбуђује: дражљиве речи. 

дражљивост, -ости ж Qсобина OHOra који је gражљив, OHOra 
шшо је gражљиво, осеiПљивосш на наgражаје. 

дражуцкати, -ам несвр. прел. у geм. значењу: gражиши, gpa
шкаШи. 

драјвер м енгл. geo ойерашивноr сисшема или йосебан ко.мЙју
шерски ЙРQrрам који о.моrуhава pag рачуна рских ко.мЙоненаШа: 
- за миша, - за монитор. 

дракон, -она м ГрЧ. 1. мит. крилаши, оrњени з.мај. 2. ЗООЛ. вр
сша лешеhеr rушШера. 

Дракон, -она м астр. сазвежђе на северној йоловини неба, 
З.мај. 
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драRОНИди м ми. астр. ројеви звезgа иаgапица чији је pagu
јан,ш у сазвежђу З.маја. 

драRОНСКИ, -а, -о вео.ма ошшар, сшро'i, окрушан, (ио имен,у 
сшаро'iрчко'i закон,оgавца Дракон,а): - мера, - казна. 

драRОНСRИ ПРИЛ. н,а gpaKoncKU н,ачин" вео.ма сшро'iо, окруш
н,о: - поступати. 

дралон, -она м врсша син,шешичко'i влакн,а (сличн,о'i вун,и). 

драм м тур. а. н,екagашња шурска .мера за шежин,у (чеширисшо
ши"gео оке, око 3 g). б. фиг. врло .мапа количин,а н,ече'iа, .мрвица, 
шрун,: немати ни драма соли. • измерити на - врло шачн,о uз.мери
ши. мерити (нешто) на драмове шкршариши; цеииgлачиШи. 

драма ж ГРЧ. 1. а. ю-ьижевн,о gело у ко.ме се ириказује н,еки 
gо'iађај, збивање у ње'iово.м neuocpegnoM облику, кроз акцију и 
'iовор ликова; иозоришн,о gело, иреgсшава н,аирављен,а ире.ма ша
кво.м књижевн,о.м gелу или као upepaga neKo"i ро.ман,а или ири
иовешке ирила'iођен,а сцен,ско.м извођењу: писати драме, нату
ралистичка -, телевизијска -, гледати драму у позоришту. б. у 
уже.м смислу: шакво gело озбuљн,о'i сagржаја (за разлику og ко
Meguje, која је смешн,о'i саgржаја). в. у н,ајшире.м смислу: књи
жевн,и pog који обухваша све иозоришн,е KoMage (jegan og шри 
'iлавн,а књижевн,а poga - uopeg лирике и еиике). 2. фиг. шежак, 
иошресан, и узбуgљив gо'iађај, ogn. сйлеш gо'iађаја, иошресн,о, уз
буgљиво збивање: гледати драму страдања сељака, крвава свет
ска -, доживети драму. 3. иозоришн,и колекшив који uзвоgи gpa
.ме (1): директор драме. 

драмат, -ата м грч. крашка, .мапа gpa.мa. 
драматизам, -зма м в. gра.маШика. 

драматизатор м он,ај који врши gра.маШизацију. 
драматизација ж upepaga н,еко" књижевн,о'i gела за ирика-

зивање н,а иозорн,ици: - романа, - приповетке. 
драматизовати, -зујем (драматизирати, -изйрам) евр. и не

евр. 1. (uз)вршиши gра.маШизацију, gа(ва)ши облик gpa.мe н,еко.м 
књижевн,о.м gелу, ирераgиши, ирерађиваши (н,еко књижевн,о ge
ло) у gpa.мy: - роман, драматизована приповетка. 2. ири
каз(ив)аши н,а gра.маШичан, н,ачин" gа(ва)ши н,ече.му gра.маШи
чан, каракшер, иреувеличаваши (gо'iађај, иојаву): - ствари. 

драмаТИRа ж (дат. -ици) 1. н,аиешосш pagНJe, озбuљн,осш ио
ложаја, кон,фликша и gp. шшо оgликује gpa.мy, gра.маШичн,осШ: 
- ликова, - судбине главног јунака. 2. н,ачин, ириказивања, 
иреgсшављања gpa.мcKe pagНJe, шехн,ика сшварања и извођења 
gpa.мe. 3. gpa.мcKa књижевн,осш, gpa.мCKa у.меШн,осШ. 

драматичан, -чна, -о који има својсшва gpa.мe, који је као у 
gpa.мu, иун, н,аиешосши, вео.ма иошресан" узбуgљив: - догађај, -
сукоб, - карактер (обележје). 

драматичар м иисац gpa.мa; иисац, у.мешн,ик који у својим 
gелима у.ме ga сшвара gpa.мcKe сиШуације. 

драматичаРRа ж жен,а gра.маШичар. 

драматичаРСRИ, -а, -о који се ognocu н,а gра.маШичаре. 
драмаТИЧRИ, -а, -о в. gра.маШичан,. 

драматично ПРИЛ. н,а gра.маШичан, н,ачин" узбуgљиво, иошре
сн,о, н,аиеШо. 

драматичност, -ости ж особин,а ono"ia шшо је gра.маШичн,о, 
н,аиешосi1i, узбуgљивосш, иошресн,осш: - догађаја. 

драмаТСRИ, -а, -о 1. в. gpMCKU: - уметност. 2. в. gра.маШи
чан,: - ситуација. 

драмаТСRИ ПРИЛ. в.  gpMCKU. 
драматург м 1. у.меШн,ички савешн,ик у иозоришшу (обичн,о 

књижевн,ик) који бира gpa.мe за реиершоар и оgређује 'iлу.мачке 
уло'iе, реgишељ gpa.мe. 2. gpa.мCKU иисац, gра.маШичар. 

драматургија ж ГРЧ. 1. н,аука о сшварању и шехн,ици gpa.мe. 
2. gpa.мcKa gела као књижевн,и и иозоришн,и pog, gpa.мcKa књи
жевн,осш, gpa.мcKa у.меШн,осШ. 

драмаТУРШRИ, -а, -о који се ognocu н,а gра.маШур'iију и gpa
.маШур'iе: - посао, - поступак. 

драмаТУРШRИ ПРИЛ. у ио'iлеgу gра.маШур'iије, са сшан,овишша 
gра.маШур'iије. 

драмити, -йм неевр. разг. иреgсшављаши н,ешшо gра.маШич
н,им, ирешеран,о се узбуђиваши без разло'iа. 

драмица ж ge.м. и ир. og gpa.мa. 

драмолет м фр. краћи иозоришн,и KoMag, .мања gpa.мa, обич-
н,о у jegnoM чин,у. 

драмосер (Драмосерац, -рца) м жарг. ВУЛГ. циција, Шврgица. 

драмосеРСRИ, -а, -о ВУЛГ. који се ognocu н,а gpa.мocepe. 

драмосерство е ВУЛГ. особин,а ono'ia који је gpa.мocep, циција-
шшво, цицијашење, шврgичење, Шврgичлук. 

драМСRИ, -а, -о који се ognocu н,а gpa.мy: - дело, - писац, - по
зориште, - заплет. 

драМСRИ ПРИЛ. као у gpa.мu. 

дрангулија ж (обично у мн.) 1. иреg.меш (обичн,о .мапи) без 
вреgн,осши, сишн,а безвреgн,а сшвар; сишн,ица, која обичн,о служи 
као украс; јефшин,и н,акиЩ ђин,ђува: вашарске дрангулије. 2. 
безн,ачајн,а сшвар, шричарија, 'iлуиосш: преклапати о дрангу
лијама. 

драп ПРИД. непром. фр. свеi1iлосмеђ: - блуза, - боја. 
драпати, драпам неевр. прел. 'iрубо чешаши, 'iребаШи . •  - се 

'iрубо се чешаши, 'iребаши се. 

драперија и драперија ж фр. (обично у мн.) бо'iашо н,абра
н,а, обичн,о шежа, gебља шкан,ин,а која служи као засшор, заве
са; gекорашивн,а шкан,ин,а н,а врашима, ирозорима и зиgовима. 
б. у ликовн,им у.меШн,осшима: шкан,ин,а којо.м је заоgен,ушо љуg
ско шело, као uзражајн,и, gекорашивн,и еле.мен,Ш. 

драпирати, др8.пйрам евр. и неевр. прел. а. украсиши, украша
ваши gpaUepuja.мa: - зидове. б. н,а.месШиШи, н,а.мешШаШи н,або
ре н,а ogehu: - ТУНИКУ . •  - се заоgен,уши се, заоgеваши се у gpa
иерије, обуhи се, облачиши се у широку, н,абран,у ogehy. 

драстичан, -чна, -о (Драстичкй, -а, -о) а. ирешеран,о ошшар, 
безобзиран" 'iруб, суров: драстичне мере, - казна. б. који има су
више јако, сн,ажн,о gејсшво, који н,а'iло и корен,ишо gелује, pagu
капан,: - средство, - лек. в. јако исиољен" вео.ма јак, жесшок; 
ирешеран,: - оштрина, у драстичној мери. г. који вређа осећање 
.морапа, н,еошесан" н,еувијен" н,еирисшојан,: - досетка. 

драстично (драстИЧRИ) ПРИЛ. н,а gрасшичан, н,ачин" ошшро, 
'iрубо, сурово; јако, жесшоко; уиаgљиво: - казнити, - изражен. 

драстичност, -ости ж особин,а ono'ia шшо је gрасшичн,о, 
ошшрин,а, 'iрубосШ. 

драти (се), дерем (се) неевр. [гл. им. драње е] в. gераши (се). 

драхма ж (ген. МИ. -мй) ГРЧ. ран,ија 'iрчка н,овчан,а јеgин,ица. 

драч м (инетр. -ем и -ом) 1� бот. а. боgљикав лисшоиаgн,и 'ipM 
Paliurus aculeatus из ф. Rhamnaceae. б. зб. боgљикаво, шрн,ови
шо расшиње уоишше; боgљикави коров. 2. фиг. он,о шшо н,е ваља, 
шшо је шШеШн,о. 

драча ж 1. а. бот. в. gрач (1а). б. боgљикави 'ipM, боgљикава 
бuљка уоишШе. 2. а. боgља, Шрн,. б. рибља косШ. • из драче ру
жа се рађа шешким, н,аиорн,им pagoM иосшиже се усиех. 

драчав, -а, -о иун, gрача, gраче, Шрн,овиtп., боgљикав; иун, 
ошшрих КОсјllи (о риби): - шикара, - ограда. 

драчаст, -а, -о који је н,апик н,а gрачу; gрачав. 

драчев, -а, -о који је og gрача: - штап, - грање. 
драчетина ж ayw. и иеј. og gрача. 

драчица ж ge.м. og gрача. 

драчје е (мн. 0) зб. им. og gрач и gрача. 

драШRав, -а, -о који gрашка, н,аgражује, који 'iолица, 'iоли
цав; фиг. ирима.мљив, узбуgљив: - крзно, - пољубац. 

драШRаво ПРИЛ. gрашкајуhи, 'iолицаво; ирима.мљиво: - по
буђивати машту. 

драШRаст, -а, -о в. gрашкав . 

драШRати, -ам неевр. прел. 1. у ge.м. зн,ачењу: gражиши: - но
снице, - на кашаљ, - нечију радозналост, - пса. 2. бла'iо gogu-
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риваши, .миловаШи, .мазиШи; iолицаШи. 8 - се уз. повр. gрашка
ши jegHo gpyio, .миловаШи се; iолицаши се. 

дрвар, -ара м 1. онај који сече gрвеће за iориво или upepagy, 
gрвосеча; онај који gовози, goupe.мa uосечена gрва, шу.мски pag
ник. 2. онај који се бави куЙовино.м и upogajoM gрвеша, шрiовац 
gрвима. 

дрвара ж а. сшоваришше, склagишше gрва и gрвене iрађе. б. 
.месШо уз кућу ige се gрже gрва, gрвљаник. 

дрварија ж 1. в. gрвенарија. 2. сеча gрва у шу.ми и ексилоа
шација gрвеша; снабgевање gрвима, gрвено.м iрађо.м. 

дрварина ж шакса која се илаћа за сечу gрва у шу.ми; царин
ска шакса за увоз gрва. 

дрварити, дрв3.рйм несвр. прел. [гл. им. дрварёње с] снабgева
ши (HeKoia) gрвима. 8 - се снабgеваши се gрвима, оiрево.м. 

дрварица ж 1. жена која сече или скуиља gрва у шу.ми и gOHO
си их кући. 2. лађа или gере"iлија којо.м се uревозе gрва и gрвена 
iрађа. 3. зоол. врсша осе Sirex gigas из ф. Siricidae, која леже јаја 
у сшаблу црноiоричноi gрвећа. • голема - зоол. в. gрварица (3). 

дрварник м uросшорија у кући или шуuа за с.мешШај gрва. 

дрварница ж а. в. gрварник. б. в.  gрвара (а). 

дрварски, -3., -о који се OgHocu на gрваре или gрва: - пила, 
- трговац, - струка. 

дрварство с наука о gрвешу; gрварска сШрука. 

дрвен, -а, -о и дрвен, -ена, -о 1. који је найрављен og gрвеша: 
- клупа, - ограда. 2. (одр.) који је gобијен og gрвеша UрирОgним 
или вешшачким начино.м: - угаљ, - катран, - шпиритус, - ву
на. 3. фиг. а. укочен, круш, ушшоiJЬен (у uокрешима, uонашању); 
незiраuан, несUреШан. б. беживошан, безизразан; усиљен, на
шеiнуш: - глас, - лице, - израз лица. в. лишен е.моција, безосе
ћајан, хлаgан: - човек, - срце. г. шуu, ошуuео, ска.мењен (og шу
ie, бола): стајати нем и -. д. неuоешичан, шврg (о књижевно.м 
сасшаву, сшилу и сл.): дрвени стихови 4. (одр.) који се изgаје за 
оно шшо није, несшручан, лажни, шобожњи: - филозоф. • -
адвокат, - вуна и др. в. KOg ших именица. стајати као дрвени све
тац (бог) биши укочен, ушшоiJЬен, укочиши се, укрушиши се. 

дрвенар, -ара м зоол. врсша .мрава који живи у шуиљина.ма 
gрвеша, црни .мрав Lasius fuliginosus. 

дрвенара ж зоол. в. gрварица (3): оса -. 
дрвенарија ж зб. а. Uреg.меШи og gрвеша, gрвени на.мешШај, 

gрвена роба. б. gрвени gелови iрађевине, gрвена консШрукција. 
в. gрвена iрађа, gрвени iрађевински .маШеријал. 

дрвенаст и дрвенаст, -а, -о 1. а. који је у извесној .мери gp
вен, који има својсшва gрвеша, оgрвењен; који је као og gрвеша: 
- стабљика, - корен, - биљка, - маса. б. који је uрожеш осуше
ним, оgрвењеним влакнима, који није сочан: - ротквица, - пер
шун. 2. в. gрвен (4). • - стабло бот. сшабло иЗiрађено og шврgе це
лулозне iрађе caulus lignosus. 

дрвенасто и дрвенасто прил. крушо, укочено; безосећајно: 
стајати -, изгледати -. 

дрвендек м И дрвен.дека м (ж) нар. укочена, укрућена особа; 
несuрешна, неокрешна особа: стајати као -. 

дрвендекаст, -а, -о нар. круш, укочен; несuрешан, неокреШан. 

дрвенило с разг. особина oHoia који је gрвен, укочен, кру
шосш, укоченосш; несUреШносШ; безизражајносШ. 

дpBeH�Ha ж gрвени geo KyhHOi на.мешШаја, gрвенарија. 

дрвенити и дрвенити, -йм несвр. прел. [гл. им. дрвењёње и 
др:вењёње с] чиниши ga нешшо uосшане шврgо, gрвенасшо, уко-
чено (као ga је og gрвеша), кочиши: - цеванице (о мразу нпр.); 
фиг. чиниши крушим, безосећајним. 8 - се uосшајаши gрвен, gp
венасш, укочен, беживошан (нЙР. о Hoia.мa). 

дрвеница ж 1. gрвени geo са.мара или сеgла. 2. gрвени geo не
ке алаШке. 

дpBeHK�CT и дрвенкаст, -а, -о в. gрвен (4). 

дрвено и дрвено прил. као gрво, укочено, крушо; несuрешно; 
безизразно, безосећајно: стајати -, - гледати, насмејати се -. 

дрвеност и дрвеност, -ости ж особина oHoia шшо је gрвено, 
крушосш, укоченосш; неосеiIiљивосШ. 

дрвенце, -ета и -а с (ми. -ца) ge.м. og gрво. 

дрвењак, -ака м 1. назив за разне uреg.меше og gрвеша (че
сшо и као ашрибуш, уз им . .м. poga). а. (обично у мн.) gрвена обу
ћа, OgH. обућа са gрвеним ђоно.м. б. gрвени шШаU. 2. фиг. в. gp
венgека . 

дрвењара ж зiраgа, кућа og gрвеша, брвнара. 

дрвењача ж 1. назив за разне uреg.меше og gрвеша (чесшо 
као ашрибуш уз им. ж. poga): кашика -, чаша -. 2. в. gрвењара. 
3. gрвена влакнасша .маса која се уuошребљава као сировина у 
uроизвоgњи харШије. 

дрвешце и дрвешце, -ета с ge.м. og gрво. 

дрвљаник, -ИRа м 1 . .месШо у gворишшу или uросшорија, шу
йа за с.мешШање gрва. 2. iо.мила, хрйа наслаiаних gрва. 

Дрвни, -3., -о који се OgHOCU на gрво, на upepagy gрвеша: - ма
са, - смола, - индустрија, - предузеће. 

дрвноиндустријски, -3., -о који се OgHOCU на gрвну UHgy
сШрију. 

дрво, -вета с 1. (ми. дрвета; зб. им. дрвёће с) бот. вишеiоgишња 
gрвенасша биљка чије је сшабло у gоње.м и среgње.м gелу iОЛО, а 
у iорње.м gелу се ipaHa и сшвара крошњу: листопадно -, зимзе
лено -. 2. (ми. дРва; зб. им. дРвље с) исечени, исцейани KOMag сша
бла или ipaHe gрвеша (1) које се уuошребљава за оiрев или као 
iрађа: огревно -, грађевно -, цепати дрва, обрада дрвета, трго
вац дрвима. 3. бот. најчвршћи geo сшабла и ipaHa, шврgа .маШе
рија из.међу сржи и лике коју uроизвоgе gрвенасше биљке и ко
ја се уuошребљава у инgусшрији, занашсшву, iрађевинарсшву и 
gp., lignum. • божићно -јелова .млаgица, оgсечена ipaHa која се 
о Божићу киши разним украсима, јелка. генеалошко (родослов
но, породично) - схе.ма у облику gрвеша којо.м се uреgсшавља ipa
нање неке uороgице, живошињске класе и сл., uороgично сша
бло. дрвље и камеље бацати (оборити, дићи и сл.) ошшро наuасши, 
наuаgаши, криШиковаШи. - живота рлг. gрво које је, Йре.ма Би
блији, расло у рају и чији илоgови gajy вечни живош, бес.мрШ
носШ. - познаља (сазнаља, спознаје добра и зла и сл.) рлг. gрво ко
је је, Йре.ма Библији, расло у рају и чији су илоg окусили Aga.м и 
Ева (иако им је шо Боi био забранио) и збоi шоiа били исшера
ни из раја, gрво чији илоgови gajy знање о gобру и злу. дрва у шу
му (гору) носити раgиши неки неuошребан и узалуgан Йосао. - се 
савиј а док је младо оg.малена се човек учи, навикава на нешШо. 
мускатово - бот. в. орашчић (2). седи - на - каже се ђаку који йо
кушава ga ga оgiовор на оно шшо не зна. 

дрвовина ж бот. в. gрво (3). 
дрводеља јек. дрводјеља м занаШлија који израђује разне 

Uреg.меШе og gрвеша, шесар, сШолар. 

дрводељац јек. дрводјељац, -ёљца м в. gрвоgеља. 

дрводёљница јек. дрводјёљница ж gрвоgељска, сшоларска 
раgионица. 

дрводељски јек. дрводјељски, -3., -о који се OgHOCU на gрво
geљe и gрвоgељсшво: - радионица, - занат. 

дрводёљство јек. дрводјёљство с gрвоgељски занаш, Йосао. 

дрвојед и дрвојед м бот. врсша iJЬивe Merulius lacrimans, ко
ја наiриза влажно gрво на.мешШаја, расШочина. 

дрвоједац, -јеца м зоол. у .мн.: uороgица инсекаша шврgокри
лаца Xylophaga, који живе у gрвено.м gелу сшабла или gрвеној 
iрађи и хране се gрвеШо.м, gрвошочци (у jg.: шакав инсекШ). 

. дрвокрадица м и ж (ми. ж) онај који Kpage gрва из шу.ме, кра
gљивац gрва. 

дрволик, -а, -о који је сличан gрвешу, који расше као gрво: -
стаБЉИRа, . - грм. 

дрвомор, �a и дрвоморац, -орца м зоол. назив за разне врсше 
инсекаша шврgокрилаца (Ips typographus из Йор. Ipidae, Anobi
иm pertinax и gp. из Йор. Anobiidae), који буше xogHUKe у gрве
шу наносећи .му велику шШеШу. 

дрвоноша м (мИ. ж) онај који (раз)носи gрва. 
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дрвопрерада ж инgусшријска apepaga gрвеШа. 

дрвопрерађивач, -ача м pagHUK који се бави apepagoM gp
веШа. 

дрвопрерађивач:ки, -а, -о који се OgHoCU на apepagy gрвеша: 
- индустрија. 

дрворед м а. peg gрвеhа (обично у йравој линији) aopeg йуша, 
gуж улице, у йарку иШg. б. йуш или сшаза оивичена ЙocaђeHu.м 
gрвеhе.м, алеја, авенија. 

. дрворез м 1. украсни занаiliлијско-у.меШнички pag урезан у 
gрвешу, резбарија. 2. а. l,рафичка шехника ошискивања цршежа 
урезаноl, у gрвену йлочу, ксилоl,рафија. б. ошисак, слика gобије
на Шо.м Шехнико.м: вишебојни -. 3. gрворезачка вешшина, у.меШ
носш; вешшина резања шШа.мЙарских клишеа: учити -. 

дрворезан, -зна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на gрворез; 
изрезбарен, украшен gрворезо.м: - тестерица, - предмет, - орна
ментика. 

дрворезац, -есца м онај који израђује сшвари изрезане у gp
вешу, резбар. 

дрворезач:ки и дрворезачки, -а, -о који се OgHOCU на gрво
резаче: - рад, - занат, - радионица. 

дрворезбар, -ара м онај који израђује gрвене резбарије, gp
ворезац. 

дрворезбарс:ки, -а, -о који се OgHOCU на gрворезбаре, gрворе
зачки: - вештина, - радионица. 

дрворезбарство с gрворезбарска вешшина, шехника обли
ковања или украшавања gрвених Йреg.меШа gлешо.м, gуборез, gp
ворез: бавити се дрворезбарством. 

дрворезница ж gрворезачка раgионица. 

дрвосеча јек. дрвосјеча м онај који сече gрва у шу.ми, шу.м
ски pagHUK који pagu на сечи шу.ме. 

дрвостругар, -ара м занаiliлија који сшруже gрва, сШруiар. 

дрвотиса:к, -ска м ков. ошискивање, шШа.мЙање gрвореза, 
ксилОl,рафија. 

дрвоточан, -чна, -о изl,ризен og gрвошоча; црвоШочан. 

дрвоточац и дрвоточац, -чца м зоол. 1. а. у .мн.: йороgица 
лейшира Cossidae, чије iусенице (ларве) буше xogHUKe у gрву бе
лоl,оричних (лисшойаgних) сшабала (у jg.: шакав леЙШир). б. у 
.мн.: йороgица инсекаша шврgокрилаца Anobiidae, који живе 
као йаразиши на обрађено.м gрвешу (gacKa.мa, l,pega.мa, сШаро.м 
gрвено.м на.мешШају), а ређе на сШаблu.ма, изјеgајуhи их и йре
шварајуhи у сишан, брашнасш йрах, црвошочину (у jg.: шакав 
инсекш Шврgокрилац). 2. врсша шкољке Torredo navalis, која 
буши gрво на броgовu.ма. • врбов - врсша gрвошочца (1а) чије 
ларве буше xogHUKe у врбово.м gрвешу, врбар, врбоШоч. крушков Оа
буков) - врсша gрвошочца (1а) Zeuzera pyrina, чија l,усеница найа
ga крушкова и јабукова gрвеШа. обични - Anobium punctatum. 

дрвоточина ж сишан, брашнасш gрвени йрах који сшварају 
gрвошочци бушење.м и l,ризење.м gрвеша, црвоШочина. 

дрвоточица ж зоол. в. gрво.морац Ips typographus. 
дрвце и дрвце, -ета и -а с (ми. дрвца и дрвца, ген. дРваца; зб. 

им. дрвцад ж) ge.м. и хиЙ. og gрво (.млаgо или .мало gрво; сишно, 
исцейано gрво). • божје - бот . .мирисави жбуниh Artemisia abro
tanum из ф. Compositae. божићно - в. божиhно gрво (aog gрво). 

дребан:к м нем. шокарска клуйа, сшруl" .машина за обраgу 
.ме шала или gрвеШа. 

древан, -вна, -о 1. који је био, йосшојао у gалекој йрошло
сши, који йошиче из gалеке йрошлосши, врло сшар, йрасшар, 
gавнашњи: древна времена, древни народ, - легенда. 2. разг. 
који је увек исши (уз u.мeHицe које казују неку неl,ашивну особи
ну), окорели, нейойрављив; шежак: - пијаница, - ленштина, -
сирота. 

древност, -ости ж 1. сшаро, gавно gоба, gалека йрошлосш, 
gавнина: сезати до далеке древности. 2. (обично у мн.) сшара 
кулшурна шековина (сшари сЙо.меник и сл.), сшарина: руске 
древности. 3. особина оноl,а шшо је gревно, велика сшаросш: -
храста, - неког закона. 

дреждати, -дйм несвр. непрел. а. чекаши gyio на jegHoM .ме
сшу, gocaQyjyhu се и с осеhање.м нелаl,оgносши: - цео дан. б. йро
воgиши gyl,O вре.мена у некој gocagHoj, нейријашној, неgоличној 
cpegUHU, ча.миШи: - у кафани, - крај топле пећи. 

дрезга и дрезга ж бот. pog вишеl,оgишњих воgених биљака 
Myriophyllum из ф. Halorrhagidaceae, са фино изgељенu.м ли
сШиhu.ма, које се iaje и као акварију.мске биљке; назив за aojegu
не врсше шоl,а poga (М. spicatum, М. verticillatum и gp.). 

дрека ж рески, apOgOpHU JbygCKU или живошuњски l,ласовu, 
gречање, gерњава, вриска; вика, l,ала.ма, лар.ма, l,раја: дићи дреку. 

дре:кав, -а, -о који gречи, виче, који gиже gpeKY: - дете. 
дрекавац и дре:кавац, -авца м 1. онај који gречи, виче, лар

.маџија, l,ала.мџија; букач. 2. етн. у HapogHoM веровању: сабласш 
која Hohy gречи, букавац. 3. ЗООЛ. pog широконосих .мај.муна из 
Јужне и Среgње Америке Alouatta из Йор. кайуцина (Cebidae), 
са исШурено.м l,убицо.м и врло развијенu.м iласовнu.м 0pl,aHu.мa. 

дрекавачки и дре:кавач:ки, -а, -о који се ogHOCU на gрекав-
це, лар.маџијски, букачки. 

дре:кавица и дрекавица ж она која gречи, виче, l,ала.мџика. 

дрекало и дре:кало с (м) (ми. с) в. gрекавац (1 и 2). 
дрекетати, ДРЕшећем несвр. непрел. gречаши, .мекеШаШи, вре-

чаши (о коза.ма). 

дре:кнути, дрекнем свр. непрел. 1. снажно викнуши, изgера
ши се, викнуши; јекнуШи. 2. фиг. йроизвесши, оgаши јак, apogo
ран звук (нЙр. о звону). 

дрем, дрема јек. дријем, дријема и дрИјема м а. сшање из.ме
ђу буgносши и сна, gре.меж, йосйаносш, сањивосШ. б. разг. краш
кошрајан, лак сан. - Пусти ме само један дрем. 

дремавац јек. дријемавац, -авца м в. gре.мљивац. 

дремавица јек. дријемавица ж у изр. сова - ЗООЛ. врсша йе
iасше сове Strix flammea. 

дрема:к јек. дријемак, -мка м хиЙ. и еуф. og gpe.м. 

дремалац јек. дријемалац, -аоца м онај који pago или че
сшо gpe.мa, gре.мало, gре.мљивац. 

дремалица јек. дријемалица ж (м) особа (обично женска) 
која pago или чесшо gpe.мa, gре.мљива особа, gре.мљивица. 

дремало јек. дријемало с и м (ми. с) особа која pago или че
сшо gpe.мa, gре.мљива особа, йосйанац, йосйаница, ЙосЙанко. 

дреман јек. дријеман, -мна, -о обузеш gре.межо.м, gре.мљив, 
йосйан, сањив. 

дремати, дремам јек. дријемати, дрИјемам несвр. непрел. 1. 
биши сањив, йосйан, u.маШияасШуЙ сна; сйаваши лакu.м сно.м. 
- Гледам како фремају две сељанке. фиг. Дремају зреле шљи
ве у башти. 2. фиг. биши неакшиван, нейокрешан, .мироваШи, 
ЙочиваШи. - Сури бродови ... дремају на пучини. • не - биши у 
сшању буgносши, l,ошовосши, биши на оЙрезу. 

дремеж јек. дријемеж м 1. сшање из.међу буgносши и сна, 
сањивосш, йосйаносш, gре.мљивосШ. 2. фиг. неакшивносш, .мр
швило, уч.малосШ. 

дремежан јек. дријемежан, -жна, -о в. gрё.м.тьив. 

дремежљив(-) в.  gре.мљив(-). 

дремежно јек. дријемежно ПРИЛ. в. gре.мљиво. 

дремка ж разг. gре.меж, gре.мање: ударити у дремку . 
дрем:кати, -ам несвр. непрел. у ge.м. значењу: gре.маШи. 

дремљив, -а, -о 1. а. који чесшо oceha йошребу за сно.м, ко.ме 
се чесшо gpeMa; обузеш сно.м, йосйан, сањив. б. фиг. нейреgузи
.мљив, неакшиван; лењ, Шро.м. в. који ogaje йосйаносш, који йо
казује знаке йосйаносши: - глас, - зевање. 2. фиг. који је без жи
восши, уч.мао: - варош. 

дремљивац, -йвца м а. онај који чесшо gpeMa, ЙосЙанко. б� 
фиг. лењивац; HepagHUK, бесЙосличар. 

дремљивица ж gре.мљива женска особа. 

дремљив:ко и дремљив:ко м в. gре.мљивац. 
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дремљиво прил. 1. йосйано, сањиво: � гледати. 2. фш. без жи
восши, мршво, учмало. 

дремљивост, -ости ж 1. сшање и особина oHola који је gpe
.м.тьив, сањивосш, ЙосЙаносШ. 2. фиг. мршвило, учмалосш, чамо
Шиња. 

дремно јек. дријемно прил. gре.м.тьиво, йосйано, сањиво. 

дремнути, -нем евр. мало оgре.маШи, оgсйаваши, Йриgре.маШи. 

дремован, -вна, -о в. gре.м.тьив. 

дремовац ек. и јек. И дремовац јек. дријемовац, -овца м бот. 
pog gуlоlоgишњих зељасших биљака Leucoium из ф. суновраша 
(Amaryllidaceae), чије се неке врсше laje као украсне биљке. • 

летљи - врсша gре.мовца L. aestivum. пролећни - врсша gре.мов
ца L. vernum. 

дремовно прил. в. gре.м.тьиво. 

дремовност и дремовност, -ости ж в.  gре.м.тьивосШ. 

дремуцати, -3.м неевр. непрел. в.  gре.муцкаШи. 

дремуцхав, -а, -о који gре.муцка, gре.м.тьив, сањив. 
дреМУЦRати, -3.м неевр. непрел. у geM. значењу: gремаШи. 

дремуцнути, дремуцнем евр. непрел. у ge.м. значењу: gре.мнуШи. 

дрен!, дрена јек. дријен, дријена и дрен, дрена ек. и јек. м 
(мн. дренови јек. дријенови, ек. и јек. дренови) (бот. а. ониско gp
во или lPM Cornus mas из ф. Cornaceae, чврсшоl gрвеша и црве
Hol илоgа киселошрйкоl укуса. б. илоg шоlа gрвеша, gрењина. в. 
ми. йороgица gрвеша и ниских lрмова Cornaceae. • адрав (чврст) 
као - јако зgрав, креЙак. 

дрен2, дрена м фр. 1. йоgзе.мна оgвоgна цев за исушивање вла
жноl, мочварноl зе.м.тьишШа. 2. мед. lYMeHa или сшаклена цев за 
оgвођење lHoja и секреша из рана и шелесних шуйЈЬина. 

дреюiжа ж фр. 1. а. оgвоgњавање, исушивање йоgвоgНОl, мо
чварноl зе.м.тьишШа йомоћу Йоgзе.мних канала и цеви (gренова); 
уређај за Йоgзе.мно оgвоgњавање. б. сисШе.м цевовоgа и црйки ко
јима се црйе воgа из унушрашњосши броgа: � брода. 2. мед. из
влачење lHoja и секреша из рана и шелесних шуйљина йомоћу 
gpeHa2 (2). 

дренажни, -3., -о који се OgHOCU на gренажу: � Rанал, � си
стем, � цeB. 

дренах јек. дријенаR, -нка м 1. geM. и хиЙ. og gpeH1• 2. илоg 
gpeHa, gрењина. 3. агр. а. врсша винове лозе белОl, црвеноl или 
шамноl lрожђа са чврсшим јајасшим зрнима; lрожђе ше лозе. б. 
вино og шоlа lрожђа. 

дреНИR, -Ика м месшо 1ge расше gpeH\ gренов шумарак. 

дренирати, дренир3.м евр. и неевр. прел. а. (из)вршиши, изве
сши, извоgиши gренажу, (о)цеgиши og воgе, оgвоgниши, оgвоg
њаваШи. б. apupOgHUAt йушем исуши(ва)ши (зе.м.тьишШе), оgвоg
ниши, оgвоgњаваши (о реци). 

дренић, -ића и дренић, -а м geM. og gpeH1 и gpujeH. 

дренов, -а, -о који је og gpeHa: � штап. • човек дренове главе 
шврgо'iлав човек. 

дреновах, -а и дреновац, -овца м башина, шшай или йруш 
og gреновине. 

дреновача ж 1. в. gреновак. 2. ракија og gрењина. 

дреновина ж (мн. 0) gреново gрво (gренова lрађа, gренова lpa-
на и сл.). 

дренчић, -а и дренчић, -ића м ge.м. og gpeH1 и gpujeH. · 
дрењах јек. дријењаR, -њка м в. gpeHaK. 

дрењах, -ака м в. gpeHUK. 

дрењина ж 1. илоg gpeHa, црвена gуlуљасша бобица. 2. бот. в. 
gpeH1 (а). 

дрењиница ж ge.м. og gрењина. 

дрењинов, -а, -о који је og gрењине, који се йрави og gрењи
на: � сок, � ракија. 

. дрењиновача ц дрењиновица ж а. ракија og gрењина. б. 
сок og gрењина. 

дрес, дреса м (ми. дресови) енгл. а. сйоршска ogeha: гимна
стички �. б. јеgнообразна ogeha коју носе йрийаgници оgређене 
йрофесије, униформа; ogeha уойшше: авијатичарски �. 

дресер м фр. онај који се бави gpecypoM живошиња, кроши
лац, укрошишељ (живоШиња). 

дресёрха ж она која се бави gpecypoM живошиња, укроши
Шељка. 

дресина ж фр. мало возило на ручни или мошорни йоlон йо
gешено за крешање железничким шрачницама, које служи за 
наgзор железничких apyla (йрема француском консшрукшору 
Дресу). 

дресирано ПРИЛ. као gpecupaH, механички, аушомашски: ра
дити нешто �. 

дресираност, -ости ж сшање oHola који је gpecupaH. 

дресирати, дресирам евр. и неевр. прел. а. обучиши, обучава
ши, увежба(ва)ши живошиње ga извоgе разне вешшине, (у)кро
шиши: � пса, � коња. б. фш. наlнаши, наlониши (HeKola) на без
условну йослушносш, ЙокорносШ. 

дресура ж фр. а. обучавање, увежбавање живошиња у некој 
вешшини, кроћење: � пса. б. фш. обука и усађивање слейе йослу
шносши, ЙокорносШи. 

дресурни и дреСУРСRИ, -3., -о који се OgHOCU на gpecypy: � ја
хање, � KOЊ. 

дречав, -а, -о а. који gречи, виче, кричав, gречећи: � дете, � 
глас. б. који aaga у очи јаким и несклаgним бојама, уйagљив: � 
хаљина, дречаве боје. 

дречаво ПРИЛ. изазивајући нейријашан ушисак несклаgом и 
иншензишешом звука или боја: свирати �; � плава боја. 

дречавост, -ости ж особина oHola шшо је gречаво, шшо иза
зива нейријашан ушисак иншензишешом и несклagом звука или 
боја. 

дречати, -чИм неевр. 1. а. викаши, gераши се (о JЬygUAta). б. 
кричаши, крешшаши и сл. (о живоШињама). 2. а. йаgаши у очи, 
исшицаши се иншензишешом и несклаgом боја. б. фиг. исшица
ши се йашешиком, бомбасШичношћу. 

дречёћи, -3., -е в. gречав: дречеће боје, � музика. 
дречљив, -а, -о који MHOlo и чесшо gречи, илачљив: � дете. 
дреmити, дрешИм јек. дријеmити, дрИјешИм неевр. прел. [гл. 

им. -шење с] 1. развезиваши, оgвезиваши нешшо шшо је било за
везано: � узао, � конопац, � појас, � врећу, � руке, � коња. 2. фш. 
ослобађаши (HeKola, нешшо) og неке сшеlе, обавезе, lpexa и сл . •  
� се развезиваши се, оgвезиваши се (нйр. о ужеШу). • веаати и 
gоносиши apecygHo решење, оgлучиваШи. - јеаик йочињаши lово
риШи. - кесу ваgиши новац и илаћаШи. - руке (некоме) gаваши 
некоме слобоgу у pagy и йосшуйцима, ослобађаши HeKola обзира, 
оglоворносши у ЙосШуЙању. ни вежи ни дреmи (човек, особа и сл.) ко
ји је неоgређеНОl каракшера, безличан;�несиlуран, нейоузgан. 

држава ж пол. орlанизована йравно независна йолишичка 
зајеgница Jbygu jegHe или више нароgносши сшално насшањених 
на оgређеној шеришорији и са јеgинсшвеном йолишичком вла
шћу. • банана - йолишички и економски слаба gржава, зависна 
og сшраноl каЙиШала. - у држави орlанизација или lpyaa Jbygu 
која се йонаша самовољно. тампон - мала gржава између моћ
них gржава са суйрошним инШересима. 

државина ж aoceg, имање; својина. 

држаВИНСRИ, -3., -о који се OgHOCU на gржавину, својински. 

. државица ж geM. и хиЙ. og gржава. 

држављанин (ми. -3.ни) и држављанин (ми. -ани) м apuaag
ник, aogaHUK jegHe gржаве: страни �, амерички �. 

држављаНRа и држављаНRа ж женска особа gржављанин. 

држављаНСRИ и држављаНСRИ, -3., -о који OgHOCU на gржа
вљане, на gржављансШво. 

држављанство и држављанство с йравни OgHOC apuaagHo
сши оgређеној gржави, йоgансшво: стећи �, југословенско �, 
двојно �. 
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државни, -3., -о који се OgHOCU на gржаву, који apuaaga gp
жави: - грб, - буџет, - химна, - установа, - празник, - репре
зентација, - служба, - Чиновник. 

државник м човек који заузима исшакнушо месшо у јавном и 
йолишичком живошу, у вођењу gржавне йолишике; gиЙломаШа. 

државница ж жена gржавник. 

државнички, -3., -о који се OgHOCU на gржавнике, својсшвен 
gржавницима; gийломашски: државнички послови, - мудрост, 
- вештина, - способност. 

државнички прил. на gржавнички начин, као шшо чине gp
жавници, Mygpo, gиЙЛомаШски. 

државниmтво с 1. смисао за вођење gржавничких йослова, 
gржавничка вешшина, муgросШ. 2. з6. gржавници; gиЙЛомаШија. 

државно- йрви geo сложених йриgева у значењу: gржавни: 
државноправни, државнокапиталистички, државнопартијски 
итд. 

државноправни, -3., -о који се OgHOCU на gржавно йраво: -
статус, - терминологија. 

државност, -ости ж бишне оgлике, својсшва gржаве (незави
сносш, gржавно уређење и gp.): стећи -. 

државо- йрви geo йриgевских сложеница који значи ga се оно 
шшо је означено gpy'iUM gелом сложени це OgHOCU на gржаву, gp
жавни: државотворан, државоправни итд. 

државоправни, -3., -о који се OgHOCU на gржавно, јавно йра
во: - положај, - језик, - питање. 

државоправно прил. са сшановишша gржавно'i йрава, у gp
жавойравном смислу. 

државотворан и државотворан, -рна, -о који сшвара и учвр
шhује gржаву: државотворни елементи, државотворни народ. 

државотворац, -рца м онај који учесшвује у сшварању gp
жаве и њеном учвршhењу, јачању, gржавошворни елеменаШ. 

државотворно и државотворно прил. консшрукшивно у 
смислу сшварања и јачања gржаве: утицати -. 

државотворност, -ости ж особина oHo'ia који је gржавошво
ран, oHo'ia шшо је gржавошворно, акшивносш на сшварању и ја
чању gржаве. 

државотворство с в. gржавоШворносШ. 

дlЈжак, дршка м geo йреgмеша (алаша, оружја, йосуђа и gp.) 
који се gржи или хваша руком, gршка; gржатьа: - ножа, - ма
ча, - врча, - мотике, насадити -. 

држалац, -аоца м 1. правн. лице које aocegyje неку сшвар као 
корисник, aocegHUK: - оружја, - менице. 2. онај који нешшо gp
жи, йоgиже, He'iyje, оg'iајивач: - стоке. 

држалица ж а. в. gржатьа. б. в. gршка (1). 
држало с а. в. gржатьа. б. в. gршка (1). 
држаља ж и држаље с 1. а. мошка или йалица на коју се 

насађује или йричвршhује нека ЙОЈЬойривреgна алашка, оруђе 
и сл. и која се йри pagy gржи у руци, gржалица: - мотике. б. gp
шка, gржак у који се учвршhује йеро за Йисање. в. geo HeKo'i apeg
меша, OgH. йосебан йреgмеш који се gржи у руци и којим се уйра
вЈЬа нечим: - на бициклу. 2. в. gршка (1): - штапа. 

држаљица и држаљица ж gржатьа; geм. og gржатьа. 

држање с 1. 'iл. им. og gржаши (се). 2. сшав, йоложај шела: 
имати усправно -. 3. а. OgHOC йрема ЈЬуgима, йонашање, ойхође
ње: охоло -. б. начин paga и йосшуйања, йосшуйци: храбро -, 
нечије - у кризи. 

држати, држйм несвр. прел. (ретко непрел.) 1. а. ухвашивши 
имаши нешшо у руци (ucaog руке, у наручју и сл.) и не исйушша
ши 'ia: - књигу, - дете у наручју. б. уойшше имаш и нешшо на се
би, OgH. на неком gелу шела и не gаваши му ga aagHe: - џак на 
леђима, - корпу на глави. в. йриgржаваши HeKo'ia, нешшо за 
неки geo не gозвОЈЬавајуhи йомерање, оgмицање: - некога за ко
су, - (за) кваку. г. (само у ИМП. у служби УЗВ. или речце) 1) хва
шај(ше), шчеЙај(Ше). - Држите лопова! 2) узми(ше), изволи(Ше). 
- Држите новац! д. фиг. исйуњаваши, йрожимаши, обузимаши 

не uойушшајуhи (о физичким, оgн. gушевним сшањима, расйо
ложењима). - Држи га страх. Пијанство га је држало цео дан. 
2. а. служиши нечему као ослонац, йошйора, йоgуйираши, но
сиши (на себи), йриgржаваши, оgржаваши (у физичком сми
слу). - Стубови држе целу грађевину. Лед није могао више др
жати санке. б. фиг. омо'iуhаваши некоме йосшојање, ойсшајање, 
оgржаваши, крейиши, gаваши (некоме) cHa'ie, ЙоgсШицаја. -
Љубав према завичају га је држала у ропству. 3. а. йриморава
ши HeKo'ia или нешшо ga осшане на jegHoM месшу, не gойушша
ши некоме, нечему ga се креће, ygaтьu, заgржаваши силом или 
йрошив нечије вОЈЬе на неком месшу: - непријатеља на одстоја
њу, - у затвору. Држите га! б. заgржаваши нешшо у ogpeQeHoM 
йоложају, не исйушшаши; осшавЈЬаши, заgржаваши HeKo'ia на 
неком йоложају и сл.: - лопту (у игри); - на окупу, - на поло
жају министра. в. обузgаваши, сйречаваши, сузgржаваши у ис
ЙОЈЬавању HeKo'i gушевно'i сшаСња, расЙоложења. - Не знам шта 
ме држи да му не кажем истину. 4. а. смесшивши чуваши (не
шшо) на ogpeQeHoM месшу: - хаљине у ормару, - пиће у подру
му. б. заgржаваши у себи (не заборавЈЬајуhи, не ogajyhu и сл.): -
у памети, - у себи, - на уму. в. оgржаваши неко сшање, йојаву, 
сшараши се о нечему: - ред у стану, - ватру, - растојање. г. ogp
жаваши, заgржаваши (нешшо) у ogpeQeHoM йоложају: - отво
рене прозоре, - главу високо. д. оgржаваши (HeKo'ia, нешшо) у 
неком сшању (физичком или йсихичком): - некога гладног, - у 
страху, - у неизвесности. 5. а. имаши у йроgавници, у apogaju, 
йроgаваши: - текстил, - накит, - цигарете. б. воgиши йослове 
неке раgње, йреgузеhа као власник: - кафану, - обућарску рад
њу. в. имаш и йраво на нешшо, имаши у својини, йосеgоваши; 
имаши у власши, 'iосйоgариши (нечим): - посед, - имање; -
главне положаје. г. имаши власш или коншролу Hag нечим: -
просвету, - (војне) положаје, - друмове. д. имаши неко йраво, 
йривиле'iију: - власт у својим рукама, - дворско звање, - ресор 
министра здравља. ђ. имаши (HeKo'ia) у служби, у извесном йош
чињеном OgHOCY: - послугу, - шегрта, - помоћника. е. 'iајиши, 
не'iоваши (сшоку, живину и gp.): - стоку, - пчеле. ж. имаши на 
расйола'iању, корисшиши (као власник, закуйац): - намештене 
собе. 3. биши йрема некоме у својсшву сшаноgавца, имаш и HeKo'ia 
KOg себе gajyhu му сшан, храну и gp. шшо је HeoaxogHo за живош: 
- самце, - ђаке, - студенте. 6. а. исйуњаваши, извршаваши (оба
везу), йриgржаваши се (нече'iа): - реч, - завет, - обећање. б. йо
шшоваши, свешковаши, славиши (неки йразник): - славу, -
имендан. 7. а. непрел. (у поредбеним конструкцијама) oaxogu
ши се, йосшуйаши йрема некоме (као йрема ономе с киме или с 
чиме се врши йоређење), смашраши: - као рођеног сина, - као 
брата. б. сшараши се о некоме или о некој живошињи, йазиши, 
не'iоваши; васйишаваши: - добро краву; - строго дете. 8. а. йри
йисиваши, gаваши ogpeQeHY вреgносш (нечему), цениши (нешшо): 
- скупо живот. б. (за некога, за нешто, ређе неким, нечим) ми
слиши, смашраши о неком ga йреgсшавЈЬа нешшо, йрийисиваши 
некоме ogpeQeHa својсшва: - (некога) за хероја, - (некога) за бу
далу. в. мислиши, смашраши, вероваши, биши убеђен: - да је 
неко богат. г. (до некога, до нечега) йриgавашu (некоме, нечему) 
важносш, значај, имаши високо миШЈЬење (о некоме, о нечему), 
смашраши значајним, вреgним, йола'iаши MHO'iO (на нешшо): -
до свог имена, - до себе, - до свог угледа, - много до стила. 9. 
крешаши се, уйравЈЬаши се у ogpeQeHoM йравцу; не оgвајаши се 
og нече'iа: - лево, - десно, - правац; - линију. 10. а. (обично у 
устаљеним обртима) обавЈЬаши, вршиши, Upиређиваши (йо 
ушврђеној йроцеgури, обичају и сл.): - смотру, - састанак, - па
растос, - помен. б. у вези са именицом као gойуном има значење 
'iла'iола извеgено'i og ше именице: - говор (= говорити), - испит 
(= испитивати), - предавање (= предавати). в. оgржаваши у ви
gy йреgавања, йоучавања, изла'iања: - часове, - инструкције. 
11. (са ДОПУНОМ која значи неку меру) саgржаваши, зайрема
ши, захвашаши (обично о некој aocygu): - два литра, - 10 кило
грама. 12. непрел. а. биши gобро йричвршhен, учвршhен (нйр. о 
gуi:.меШу, койчи и сл.). б. (о временским приликама) шрајаши, не 
йролазиши, не йойушшаши (нЙр. о мразу, зими). . - се 1. а. йри
gржаваши се, хвашаши се (обично рукама): - се за ограду, - се 
за мајчин скут, - се рукама за конопац. б. уз. повр. gржаши jeg
но gpy'io (обично за руке): - се за руке. в. биши йричвршhен, йри
качен (за нешШо). - Дугме се држало о концу. 2. а. крешаши се 
у близини нече'iа, gуж нече'iа, не уgатьаваши се: - се пута, - се зи
да. б. (некога, нечега) осшајаши веран, йривржен некоме; осша
јаши gослеgан у OgHOCY йрема нечему, йриgржаваши се (нече'iа), 
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не оgсшуйаши (og нечеiа): � се Руса; � се правила, � се закона, 
� се упутстава, � се изворног текста. в. заgржаваши се на нече
.му, насшављаши с нечu.м, не йрелазиши на н,ешшо gpyio: � се 
вина. 3. йон,ашаши се, влаgаши се, йосшуйаши: � се као госпо
дин, � се јуначки, � се безобразно. 4. а. ослањаши се н,а н,ешшо, 
лежаши на н,ечем: � се на стубовима (нпр. о згради). б. (на не
чем) осшајаши, оgржаваши се у оgређен,о.м йоложају (ослоњен" 
йоgуйрш и сл.): једва се � на ногама, � се на коњу. 5. а. изgржа
ваши, не йойушшаши, оgолеваши: � се добро, � се у тврђави, � 
се (нпр. о тврђави). б. (у имn.) чуваши се, йазиши се (у вези с 
уйозорењем, йреШњо.м). - Држи се добро! 6. а. оgржаваши се у 
н,еко.м сшању: � се чисто, � се уредно. б. u.маШи о себи оgређен,о 
.мишљење, йрийисиваши себи н,ека својсшва: � се важним, � се 
значајним. 7. а. н,алазиши се у оgређен,о.м физичко.м, зgравешве
н,о.м сшању: добро се �, одлично се �, слабо се �. б. н,е йреgава
ши се, оgолеваши живоШн,u.м н,евоља.ма. - Како је Марко? Др
жи се. 8. а. (међусобно или с неким) оgржаваши узаја.мн,о go
бре ogHoce, слаiаши се, gружиши се: � се лепо, � се заједно. б. би
ши у узаја.мн,ој узрочн,ој вези, би ши н,еоgвојив og н,ечеi gpyioi (н,йр. 
о узроку и Йослеgици). • - банку 1) карт. u.маШи уложен, н,овац 
као иiрач који gели карше, биши бан,кар; уп. банка (3) и банкар 
(2). 2) биши inавн,и, воgиши inавн,у реч. - главу високо gржаши 
се iopgo, биши йон,осан" iopg, iорgиши се; йравиши се важан,. -

до себе u.маШи йоноса, биши йон,осан,. - језик за зубима hушаши, 
не iовориШи. - (некога) као мало воде на длану уiађаши н,еко.ме. -
корак с неким а) ићи yaopego с н,eKu.м. б) биши jegHaK, раван н,е
ко.ме (у н,еко.м Йослу). - (некога) на ланцу u.маШи кон,шролу Hag 
н,eKu.м, уйрављаши н,eKu.м; gржаши HeKoia aog сШроiо.м gисци
ЙЛин,о.м. - (некога) на оку н,е (ис)йушшаши (HeKo'ia) из виgа, буg
н,о йазиши, .моШриШи (н,а HeKo'ia). - (некога) у шаци (руци, џепу, 
шаху, шкрипцу и сл.) u.маШи HeKo'ia у власши, зависн,осши; ogp
жаваши HeKo'ia у н,еизвесн,осши, н,еси'iурн,осши, сйушаваши HeKo'ia 
ЙриШиско.м, ЙреШњо.м и сл. - некоме придику (буквицу, лекцију, 
предаваље и сл.) йрекореваши, кришиковаши (HeKo'ia). - некоме 
свећу биши н,еко.ме capagHUK или саучесн,ик у н,ечему. - (некоме) 
страну йоgржаваши HeKoia. - реч (веру) исйуњаваши gашо обеhа
ње, йриgржаваши се gашо'i обеhања. - све конце (дизгине, узде) у 
својим рукама влаgаши, 'iосйоgариши сиШуацијо.м. - своје pagu
ши йо сво.ме, биши Шврgоinав. - средину заузu.маШи среgњи йо
ложај, йреgсшављаши, чин,иши cpegUHY н,ече'iа. - стражу сшра
жариШи. - страх (некоме) разг. служиши (н,еко.ме) као зашшиша 
og сШраха. - у (на) памети (нешто) .мислиШи ешалн,о н,а н,ешшо; се
hаши се н,ечеiа. - у себи (нешто) шајиши, криши (н,ешШо). не др
жи га место каже се за oHoia који н,е .може ga се смири, ск раси н,а 
jegHoM .месШу, који је узн,емирен" нервозан,. - се по страни (дале
ко) избе'iаваши н,ешшо, кан,иши се н,ече'iа. једва се држи на нога
ма каже се за oHoia који шешко xoga (збо'i иСЦРйЈЬен,осши, у.мора 
или сШаросШи). 

држач, -ача м (инстр. -ем) йреg.меш који служи као ослон,ац, 
йоgуйирач, ogH. ga gржи н,ешШо. 

држећ, -ећа, -е који се у йооg.маклu.м iogUHa.мa gобро gржи, 
који је у сн,ази, крейак (о сШаријu.м особа.ма). 

дрзак, дрска, -о 1. који се йон,аша iрубо, осорн,о, HeYlbygHo, 
безобзиран" безобразан" безочан" беешиgан,; који оgражава ша
кав сшав, шакво йон,аша,ње: � човек; � понашање. 2. вео.ма смео, 
оgважан" н,еусшрашив; који оgражава н,еусшрашивосш: � борац; 
� дело. 

дрзнйк м 1. gрзак, безобзиран" безочан" безобразан, човек, 
безобразник, н,аЙасн,ик. 2. вео.ма смео, оgважан човек, јун,ачu
н,а; он,ај који с велико.м смелошћу Йреgузu.ма н,ешШо. 

дрзница ж gpcKa, безобзирн,а жен,ска особа, безобразн,ица, 
н,айасн,ица, бесШиgн,ица. 

. 

дрзнути се, -нем се свр. gpcKo, смело йреgузеши н,ешшо, усу-
gиши се; оgважн,о се оgлучиши, осмелиши се: � урадити нешто. 

дриблати, -ам несвр. в. gрибловаШи. 

дриблер м спорт. он,ај који gриблује. 

дриблинг м енгл. спорт. вешш йролаз с лоЙШо.м aopeg йрошив
н,ичко'i иiрача. 

дрибловати, -луј ем несвр. енгл. брзu.м, вешШu.м, ЙокреШu.ма 
шераши, йpoн,oeиi1lи, йровоgиши лойшу вијуiаво aopeg йрошив
н,ичко'i иiрача, који насшоји ga је оgуз.ме. 

дријада ж ГРЧ. мит. шу.мска н,u.мфа, вила. 

дријем- в. gpeм-, дријен(-) в. gpeh(-), дријеш- в. gреш-. 

дрикер м нем. койча из gва gела који се закойчавају ушиски-
вањем. 

дрил м нем. а. йруска .мешоgа војн,ичке обуке којо.м се војн,и
ку на.меће слейа йослушн,осш у вршењу gужн,осши, .механ,ичко и 
сурово увежбавање војника у сШројевu.м раgња.ма и руковању 
оружјем. б. исшрајн,о сурово увежбавање, gpecypa, .мушШрање. 

дриловати, -лујем несвр. прел. извоgиши gрил, gресираши, 
.мушШраШи. 

Дрина ж gecHa йришока Саве која у среgњем и gоњем шоку 
чин,и 'ipaHUЦY из.међу Босн,е и Србије. • исправити, исправљати 
криву Дрину узалуg йокуша(ва)ши решиши н,еко шешко йиша
ње, исйравиши н,еку укорењен,у рђаву н,авику, 'iрешку, н,ейравgу 
и сл. 

дрипац, -пца м пеј. човек н,еуinађен,оi йон,ашања, н,еошеса
н,ац, .ма.млаз, йросшак, ЙросШачин,а. 

дрипачкй, -а, -о који се ogHocu н,а gрийце, својсшвен, gрийци
.ма, йросшачки: � поступак. 

дрипачки прил. н,а gрийачки начин" као gриЙац. 

дрипчина ж (м) (мн. ж) ayi.м. и Йеј. og gрийац, йросшачин,а, 
.ма.млашчина. 

дркати, -ам несвр. вулг. 1 . .масШурбираШи. 2. фиг. залуgн,о, бес
корисн,о шрошиши време. 

дркаџија м (мн. ж) вулг. 1. онај који .маСШурбира. 2. фиг. йро
сшак, ЙросШачин,а. 

дрљав, -а, -о 1. HeypegaH, аљкав. 2. а. йохабан" оШрцан. б. 
фиг. безвреgан" беgан,: дрљави поп, � артиљерија. 

дрљавац, -авца и дрљавко м а. н,еу.мивен,; HeypegaH, аљкав 
човек. б. фиг. безвреgан" беgан" н,икакав човек. 

дрљаво прил. н,а gрљав н,ачин, аљкаво, HeypegHo. 

дрљавост, -ости ж особин,а oHoia који је gрљав, аљкавосш, 
н,еуреgн,осШ. 

дрљало с (м) (ми. с) пеј. а. он,ај који йише лоше, аљкаво, шкра
бало. б. фиг. 1) безвреgан" лош йисац, Йискарало. 2) лош сликар 
или цршач, .мазало. 

дрљати, дрљам несвр. прел. 1. gрљачо.м равнаши и сишн,иши 
узоран,у зе.мЈЬУ, бран,аШи. 2. iребаши (йо н,ечему) н,ечu.м ошШрu.м. 
3. фиг. н,евешшо, лоше йисаши или цршаши, шкрабаши; йиса
ши, йискараши којешШа. 

дрљач, -ача м он,ај који gpJЬa зе.мљу gрљачо.м. 

дрљача ж йољойривреgн,а сйрава са зуЙцu.ма за йоравн,ава
ње и сишњење узоран,е Зе.мЈЬе, бран,а. 

дрљити, дрљйм несвр. прел. [гл. им. д!эљење с] раскойчаваши 
ogehy и ошкриваши шело, ogH. geo шела (обичн,о йреа) који он,а 
йокрива, разiолиhиваши: � прса. 8 - се ошкойчаваши се и ош
криваши geo шела (обичн,о йрса), раз'iолиhиваши се. 

дрљотина ж пеј. зайис, белешка aљKaвu.м, н,ечиШкu.м или бе
смислен,u.м ЙоШезu.ма, шкрабошин,а; безвреgн,а, лоша слика или 
лош йисмен,и сасШав. 

дpMaB� -а, :-0 који се gpMa, шресе, gр.мусав. 

дрмало с и м (ми. с) в. gр.маШор. 

дрмати, -ам несвр. непрел. (прел.) 1. а. сн,ажн,u.м, ен,ер'iичн,u.м 
ЙокреШu.ма шрзаши, йошресаши и Йо.мераШи Ша.мо-а.мо: � вра
та (вратима). б. прел. (некога) изазиваши gрхшавицу KOg HeKo'ia, . 
ШресШи. - Дрма га грозница. в. сн,ажн,u.м и жусШрu.м йокреши
.ма .мрgаШи, шрескаши (Шело.м, ogH. gеловu.ма шела); .млаШара
ши: � телом, � куковима; � ногама. г. (нешто, нечим) изазива
ши љуљање, йоgрхшавање (н,ече'iа), йошресаши (о вешру и сл.). 
2. фиг. раз�. а. (нечим) gржаши у йошйун,ој власши и кон,шроли, 
влаgаши, уйрављаши (н,ечи.м); воgиши 'iлавн,у и apecygHy реч, 
расйолаiаши и оgлучиваши йО својој вољи: � предузећем. б. (без 
допуне) u.маШи велику .моћ и ушицај, слобоgн,о йровоgиши сво
ју вољу. 3. оgскакиваши и шресши се йри вожњи (о возилу). 4. а. 
ен,ерiичн,о и сн,ажно, шу.мно се крешаши, шресши (н,Йр. о колу). 
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б. јако uуцаши, rруваши, шрешшаши (о ваШрено.м оружју). _ -
се 1 . .мицаШи се, Uо.мераШи се Ша.мо-а.мо крашким и брзим ао
крешима, шресши се, uошресаши се; uоgрхшаваши, ЈЬУЈЬаши се. 
2. возиши се на возилу које оускакује на неравно.м uушу, шруц
каши се: - се у колима. 3. фиг. биши ареу аауо.м, биши HecurypaH 
(нар. о Uресшолу). • дрма га (је) климакс, дрма га (је) пубертет на
лази се у климаксу (климкШерију.му), у UуберШешу. дрма му се 
столица (фотеља) каже се кау неко rуби .моћ, Uоложај. 

дрматор м шаљ. и пеј . .моћна, ушицајна личносш, онај који 
воуи 'i.лавну реч, који оgлучује ао својој вОЈЬи, зверка. 

дрмаџија м (мн. ж) в. gр.маШор. 

дрмеш м етн. хрвашски нароуни алес који се извоgи као коло 
или у ааровима и уз uрашњу нааева и Ша.мбураша. 

дрмкати (се), -ам (се) неевр. у уе.м. значењу: gр.маШи (се). 

дрмнути, -нём евр. прел. и непрел. 1. а. снажним, енерrичним 
и брзим UокреШо.м Uо.мериШи, заљУЈЬаши, uрошресши, зашре-
сши: - дрво (дрветом), - врата (вратима). б. снажно и брзо за
.махнуши, зашресши (неким gело.м шела); климнуши ('i.лаво.м): -
руком, - главом. в. снажно заљУЈЬаши, зашресши, узgр.маШи 
(нар. о вешру, олуји). г. фиг. разг. uоказаши своју .моћ, власШ. 2. 
уgариши, луuиши, луuнуши, бубнуши, шреснуши: - некога, - у 
прозор, - чашом. 3. снажно аући, rрунуши (о ваШрено.м оружју). 
4. (некога за нешто) на'i.ло ухвашиши, шчеuаши, зrрабиши: 
(некога) за браду. _ - се зашресши се, заљУЈЬаши се. • дрмнуло 
га је шатр. gоживео је срчани ууар, инфаркШ. 

дрмусав, -а, -о који се ур.ма, Шресе. 

дрмусати (се), -ам (се) неевр. у Uојачано.м и аеј. значењу: ур
.маШи (се). 

дрмуцкати (се), -ам (се) неевр. у уе.м. значењу: gр.маШи (се). 

дрндав, -а, -о који се урнуа, шресе, који клоuара, шанgрче: -
кочија. 

дрндало и дрндало 1. е наарава за урнуање, расшресање ву
не у облику лука или .моШке са заШеrнушо.м ШеШиво.м, у коју се 
ууара .маљицо.м. 2. е (м) (мн. е) разг. пеј. брбЈЬива особа, брбЈЬало, 
наклаUало. 

дрндар м занаШлија који урнуа вуну. 

дрндарски, -а, -о који се оуноси на урнуаре. 

дрндати, -ам неевр. прел. и непрел. 1. gрнgало.м расшресаши 
вуну и сл. влакна. 2. фиг. пеј. а. рђаво, несклagно свираши (обич
но на жичано.м инсШру.менШу). б. rовориши којешша, брбЈЬаши, 
наклаuаши, шорокаши; rунђаши, чанШраШи. 2. оgаваши буку, 
клоuараши, луuкаши, зврнgаши, шрескаши (обично о возилу). _ 
- се gр.мусаши се у возилу које иуе ао неравно.м uушу, шруцка
ши се. 

дроб, дрМа м 1. а. унушрашњи .меки OpraHU за варење (же
луgац и црева) у шрбушној ууиљи JbygcKor и живошињскоr шела, 
уШроба. б. уео шела у које.м се налази шрбушна ууиља с OpraHU
.ма за варење, Шрбух. 2. фиг. унушрашњи gелови, унушрашњи са
gржај, унушрашњосш нечеrа. 

дробан, -бна, -о 1. а. који се сасшоји из врло .малих чесшица, 
gелова, сишан; исишњен, сиаак: - песак, - земља. б. који је .малих 
gимензија, раз.мера: дробне очи. в. неgорасшао, .мален, нејак: 
дробна деца. 2. који је сишне врсше, који није круаан: - стока. 
3. uоgробан, gешаљан: - опис. 

дробељати, -ам неевр. пеј. в. gробиши (2). 
дробилица ж техн . .машина за gроБЈЬење, сишњење шврgоr 

.маШеријала (ка.мена, рууе и сл.). 

дробилиште е .месШо rge се нешшо gроби. 

дробина ж 1. ayr.м. и аеј. оу gроб; gроб. 2. з6. изgроБЈЬени .ма
шеријал, ко.мауићи, сишни gелиhи нечеrа шшо је изgроБЈЬено. 

дробински, -а, -о који се оуноси на gробину (2); који uошиче 
оу gробине: - материјал. 

дробити, -ЙМ неевр. прел. (непрел.) [гл. им. дрЬбљёње е] 1. а. 
разбијаши, ло.миШи у сишне ко.мауиће, чесшице, сишниши, .мр
виши: - камен, - хлеб. б. ло.меhи, .мрвећи унишшаваши, саши
раши: - све пред собом. в. чиниши уа се нешшо расаауне, расае 

у сишне gелиhе, разбијаши; разараши, расшакаши (нар. о ерози
ји). г. расшавЈЬаши на .мање gелове, рашчлањиваши; анализира
ши: - мисао. 2. фиг. а. пеј. rовориши брзо и MHOrO, брбЈЬаши; roeo
риши којешша, шруhаши, луUеШаШи. б. rовориши, изrовараши 
неразrовешно, HecurYPHO; слабо и неuравилно rовориши шуђим 
језико.м, наШуцаШи. 3. оgаваши учесшале и несређене звукове 
(нар. о ваШрено.м оружју, сашу и сл.). _ - се 1. а. ло.меhи се рас
uаgаши се у сишне gелиhе, чесшице, .мрвиШи се, сишниши се 
(нар. о зе.мљи). б. расиuаши се, разбијаши се (нар. о каиљица.ма 
воуе). в. разgвајаши се, расшавЈЬаши се на .мале gелове, цеuаши 
се, gелиши се (нар. о зе.мљишно.м аосеуу). 2. неравно.мерно, ис
арекиуано звучаши (о 'i.ласовима, звуцима). 

дробиш, -иmа м з6. а. изgроБЈЬени, из.мрвЈЬени .маШеријал, 
gробина. б. сишне сшвари .мале вреgносши, сишнеж, сишнице; не
важне, безначајне сшвари, Шричарије. в. сишан новац, сиШниш. 

дробљив, -а, -о који се .може gробиши, који се лако gроби, 
.мрви, шрошан; крШ. 

дробљивост, -ости ж особина OHOra шшо је gроБЈЬиво. 

дробнина ж з6 . .мање вреуни сишни gелови .меса закланоr 
живинчеша, сишнеж; изнушрица: пилећа -. 

дробно ПРИЛ. на gробан начин, сишно; крашким и брзим ко
рацима: - измрвити; - ићи. 

дробност, -ости ж особина OHOra шшо је gробно. 

дрога ж фр. а. сиров или gелимично арерађен uроизвоg БUJЬ
ноr, живошињскоr или .минералноr uорекла који се корисши као 
лек, ОУН. за саравЈЬање лекова; лекарија. б. оаојно, наркошично 
среgсшво, наркошик: узимати дроге, продавати дроге. • опојне 
дроге наркоШици . 

дрогераш, -аша м (инетр. -ашем) разг. онај који се gporupa, 
који узима gpof,y. 

дрогерија и дрогёрија ж шрrовинска рауња у којој се ароуа
ју gpore, хе.микалије, коз.меШичка среgсшва и ур. 

дрогеријски, -а, -о који се оуноси на gpof,epujy: - роба. 
дрогерист(а), -ё м (мн. -сти) власник gpof,epuje; шрf,овац у уро-

repuju; шрf,овац gpora.мa. 

дрогеристички, -а, -о који се оуноси на gроrерисше: - позив. 
дрогеристкиња ж женска особа gроrерисШа. 
дрогирати, дрЬгйрам евр. и неевр. прел. аоуврћи, uоgврrаваши 

gејсшву оаојне gpof,e, gа(ва)ши неко.ме gаужива gpoiy, о.ма.миШи, 
о.ма.мљиваШи, наркоШизираШи. _ - се аоуврћи се, uоgврiаваши 
се gејсшву оаојне gpore, узеши, узимаши gpory уовоуећи себе у 
сшање о.ма.ме, заноса, уживаши gpory. 

дрождина ж шалоf, на уну сууа ари арерауи, цеђењу (вина, 
.меуа, .масШи и сл.k ко.мина, восковарина и сл. 

дрожђе е з6. (мн. 0) в.  gрожgина. 

дрозак, -зга м 300Л. в. gрозg. 

дрозга ж а. ШЈЬака, Шроска. б. ошuаци ари ковању rвожђа, 
oaUJЬци. 

дрозгић, -ића м уе.м. и хиа. оу gрозак; gрозrов UШиh. 

дрозд м (мн. дроздови) 300Л. а. у .мН.: аороуица uшица uевачи
ца .мелоgичноr 'i.ласа Turdidae, из реуа враuчајжи, у коју саауа 
исшоимени роу Turdus, зашим кос, славу ј, црвенуаћ и ур. (у ју.: 
uшица uевачица из ше аороуице). б. роу uшица uевачица Turdus 
и назив за аојеуине врсше шоrа роуа. 

дроздић, -ића м уе.м. и хиа. оу gрозg; gрозgов UШиh. 

дроздов, -а, -о који ариаауа gрозgу, који се оуноси на gрозgа: 
- песма. 

дроздовљи, -а, -ё који се оуноси на gрозgове: - песма. 
дроља ж пеј. не.морална жена, блуgница, разврашница; јав

на жена, UросШиШуШка. 

дрољетина ж ayr.м. и аеј. оу УРОЈЬа. 
дромбуља ж мађ. Uри.миШивни нароуни .музички инсшру

.менШ који се сасшоји оу .мање!, .меШалноi uошковичасшоr окви
ра и челичне oupyie, језичка који се gржи у зубима а слобоgни 
крај се шрза UрсШо.м и шреuери uроизвоgеhи звук. 
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дромбуљаст, -а, -о који је као gро.мбуља, ойушшен, оШро.м
бољен: � усна, � уста. 

дромбуљати, -ам несвр. непрел. 1. уgараши, свираши у gpoM
буљу. 2. фиг. пеј . iовориши којешша, луйешаши; блебешаши, бр
бљаши; брунgаши, iунђаШи. 

дромбуљица ж ge.м. и хиЙ. og gро.мбуља. 

ДРОМЕщар, -ара м зоол. јеgноiрба ка.мила Camelus dromeda-
rius. 

ДРОМЕщарскй, -а, -о који се OgHOCU на gpoMegape: � кожа. 
дроња ж (обично у мн.) в. gpoНJaK. 

дроња1 м (ми. ж) (уп. дроњо) 1. gроњав, ogpaaH човек, ogpaa
нац. 2. фиг. пеј . никакав, jagaH човек, нишшарија, рђа. 

дроња2 ж gроњава, ogpaaHa женска особа, оgрЙаница. 

дроњав, -а, -о а. који је сав у gроњцu.ма, риШа.ма, ogpaaH, йо
цеЙан. б. искрзан, aogepaH. в. фиг. пеј . беgан, jagaH, никакав: � 
спољаmњост. 

дроњавац, -авца и дроњавко, -а м в. gpoНJa1• 

дроњавица ж в. gpoНJa2• 

дроњаво прил. у gроњцu.ма; аљкаво: ићи �. 
дроњавост, -ости ж особина oHoia који је gроњав, oHoia шшо 

је gроњаво. 

дроњак, -њка м 1. (обично у мн.) а. aogepaH, йохабан KoMag 
неке шканине, риша, крйа, Йрња. б. йоцейан, искрзан крај, йра
.мен нечеiа: � паучине, � комymине. в. кончасш gелић или ipy
.муљица нечеi исишњеноi (шесша у суйи, сира у сурушки и сл.): 
супа с дроњцима. 2. фиг. пеј . безвреgна особа, беgник, jagHUK, ни
шШарија. 

дроњар, -ара и дроњар м 1. скуйљач gpoНJaKa, риша, сша
режи. 2. шрiовац крЙа.ма, сШарежи. 

дроњаст, -а, -о в. gроњав. 

дроњкаст, -а, -о који је сличан gроњцu.ма, искрзан, ресасш: 
� ивица ране. 

дроњо, -а и -е м (уп. дроња1) 1. gроњав, ogpaaH човек, ogpaa-
нац. 2. фиг. пеј . никакав, jagaH човек, нишшарија, рђа. 

дроњчина ж ayi".м. и йеј. og gpoНJaK. 

дроњчић, -а и дроњчйћ, -ића м ge.м. og gpoНJaK (1). 

дроп, дропа м осшашак og зiњеченоi iрожђа или .маслина 
Kag се оцеgи вино, OgH. уље, ко.м, ко.мина. 

дропља ж 1. ЗООЛ. а. у .мн.: йороgица круйних и gyiOHOiux 
сшейских йшица вивчарица Otididae (у jg.: йшица из ше aopogu
це). б. pog йшица шшакара Otis из исШоu.мене Йороgице. 2. фиг. 
пеј . iојазна, незiрайна, Шро.ма женска особа. • ЗООЛ. велика - вр
сша gpoaљe Otis tarda, расйросшрањена у ЕвроЙи. мала - врсша 
gpoaљe Otis tetrax, која живи око Среgозе.мноi .мора и у cpegНJoj 
Азији, gроЙЉица. 

дропљаст, -а, -о који је као gpoaJЬa, iло.мазан, незiрайан, 
Шро.м. 

дропљин, -а, -о који apuaaga gрой.тьи, који се OgHOCU на gрой.тьу. 

дропљица ж 1. geM. og gpoaљa. 2. зоол. в . .мала gpoaљa (aog 
gpoaљac). 

дропс м енгл. вpcйla сишних н(жиселих бо.мбона са укусо.м воћа. 

дропчцна ж ayi".м. и йеј. og gроб. 

дроца ж пеј . разг. хиЙ. и ир. og gpoJba; gpoJba. 

дrш узв. за означавање УiРиз�, iрубоi хвашања, iрабежа и сл. 

дrшав, -а, -о gроњав, ogpaaH. 

дрпати, дfшам несвр. прел. 1. iрубо хвашаши и вући, йошеза
ши, шрзаши; киgаши, ошкиgаши; цейаши, черуйаши (руко.м u.ли 
зубu.ма). 2. вулг. необузgано, слобоgно йийаши, шШиЙаШи. 3. си
ло.м или кришо.м узu.маши, красши, ЙЉачкаШи . •  '" се 1. повр. а. 
iрубо хвашаши и вући, шрзаши своју ogehy. б. снажно се чеша
ши, iребаши се. 2. y�. повр. вулг. необузgано и слобоgно, iрубо се йи
йаши, шшийаши се. 

дlшисати, -иmем несвр. прел. шатр. красШи. 

дiшити, -Им евр. прел. 1. iрубо ухвашиши, зiрабиши, шчейа
ши; iрубо захвашиши, ЙоШкачиШи. 2. разг. и шатр. украсши, оше
ши, зgиЙиШи . •  '" се уз. Йовр. og gрйиши (1): � се за косу. 

дрпкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: gрйаши (се). 

дрпнути, -нем евр. прел. (понекад у дем. значењу) 1. а. йову
ћи, йошеiнуши (јеgанйуш), шрiнуши, цu.мнуШи. б. в. gрЙиШи. 2. 
вулг. шшийнуши, ЙиЙнуШи . •  '" се Йовр. og gрйнуши (1): � се за 
кошуљу. 

дiшотина ж ошрiнуши, ошкинуши KoMag шканине и сл.; gpo
њак, риШа. 

дрско ПрИЛ. а. на gрзак начин, безобзирно, безочно, бесшиg
но: � одговорити. б. с.мело, оgважно: � напасти. 

дрскост, -ости ж а. особина oHoia којије gрзак, безобзирносш, 
безочносш, бесшиgносш; с.мелосШ, оgважносШ. б. gрзак йосшу
йак, gpCKO йонашање, безобразлук. 

дртина ж пеј . а. сшара, изне.моiла, не.моћна особа. б. сшара, 
ислужена, изне.моiла живошиња; .мршав коњ, paia. 

друг м (вок. друже (понекад разг. и дрУг); ми. дрУгови) 1. а. 
особа која је у ЙријаШељскu.м ogHocu.мa са HeKu.м, са којо.м се не
ко gружи, йријашељ, блиска, йрисна, блаiонаклона и ogaHa осо
ба: добар �. б. особа са којо.м се сарађује, зајеgнички извршава 
неки заgашак и сл., колеiа, йословни йаршнер, оршак; човек 
близак неко.ме йо иgеолоiији: � на послу, партијски другови. в. 
онај с KOju.м се uge зајеgно у школу; вршњак: � из клупе, � из 
mколе. г. брачни gpyi, .муж, cyapyi, OgH. cyapyia. 2. (обично у 
вок.) за ословљавање саiоворника или члана исше йолишичке 
сшранке (обично у језику револуционарних и левичарских йар
шија): Како си, друже? друже Марко! • брачни (законити, венча
ни) - cyapyi, .муж, OgH. cyapyia, жена. - у пићу gpyi с KOju.м се че
сшо йровоgи вре.ме у йијењу алкохолноi Йића. 

друга ж нар. в. gруiарица. 

другар, -ара м разг. в.  gpyi. 

другарица ж женска особа gpyi. • законита (животна) - же
на, cyapyia. 

другарскй, -а, -о који се OgHOCU на gpyiape, на gруiове, йри
јашељски: � поступак, � однос. 

другарски прил. на gpyiapcKU начин, као gpyiap, gpyi, йрија
шељски: поступити �. 

другарство е gpy"iapcKU, йријашељски OgHOC, йријашељска 
веза, ЙријаШељсШво. 

другарчић м ge.м. и хиЙ. og gpy"iap. 

другачијё ПрИЛ. в. gрукчије. 

другачијй, -а, -е в. gрукчији. 

другде јек. другдје ПРИЛ. на gpyiOM .месШу; на gpyio .месШо, 
на gpyiy сшрану: потражити негде �. 

другй, -а, -о 1. pegHU број Йре.ма основно.м броју gва: који је 
ao'pegy ogMax иза йрвоiа: � кућа одавде, стићи �, сваки � дан. 
2. (често у им. служби) не онај о које.м је реч, не gаши, gошични 
већ било који или неки og осшалих: друга деца, истицати се над 
другима; волети другога (момка), наћи други посао. б. jegUHU 
(og исше врсше) који још осшаје; суйрошан: не видети на друго 
око; прећи на другу страну (улице). 3. који је gрукчији, разли
чиш og йређашњеi, og oHoi о ко.ме је било речи: постати сасвим 
други човек, живети под другим условима. 4. а. (у набрајању, 
обично после истог обрта са "један", "једни") йонеки, извесШан. 

. .--: Једни пишу, други цртају. б. у вези ,jegaH - gpyiu" казује уза
ја.мни OgHOC: нападати један другог. 5. који није iлавни већ og
.мах иза iлавноiа; који је .мање важносши: � виолина; трговина 
другога реда. 6. који је jegHaK, раван неко.ме (нече.му) или врло 
сличан, иGши, исшовешан: бити � отац. 7. (у им. служби) е а. не
шшо или било шша различишо, gрукчије (gрукчија сшвар, йоја
ва, чињеница и сл.): скренути разговор на друго. б. (у изр. и дру
го) и шако gaљe, и Шо.ме слично: здравице, поскочице и друго. 
• бити у другом стању биши шруgна, бре.мениШа. - младост жи, 
вошна cHaia, вишалносш у йооg.маклu.м iogUHa.мa. другим речи
ма изражавајући се gрукчије, gрукчије речено. гледати некога или 
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нешто другим очима (кроз друге наочари) суgиши о нен:о.ме, нече
.му gрун:чије. из друге руке (сазнати, купити и сл.) не gирен:шно већ 
ирен:о aocpegHUKa. имати другога (другу) разг. имаши љубавнин:а 
(љубавницу). на једно ухо ушло на друго изашло н:аже се Kag нен:о 
не заиамши оно шшо је чуо, OgH. Kag не .мари за оно шшо .му се 
"ioBopu или савеШује. нема друге, није друге и сл. нема gpy"io"i изла
за, решења, не .може се gрун:чије. окренути други лист (другу стра
ну) иосшуиаши сасвим gру"iачије, иро.мениШи иосшуин:е. отићи 
на други свет у.мреши, иреминуШи. то је други падеж разг. ШО је са
сви.м нешшо gpy"io. с друге стране иначе, иос.маШрано с gpy"io"i 
сшановишша, gрун:чије. 

друго прил. 1. у набрајању (у н:орелацији са ,JegHo") за озна
чавање oHo"ia шшо слеgи иза apBo"ia, HaBegeнo"i, слеgеће. - Није 
дошао у IIIRОЛУ једно зато што је био болестан, а друго зато што 
није научио лекције. 2. (уз месне прилоге) на gpy"io .месШо; на 
gpy"ioM .месШу, gpy"ige: негде -, (било) где -, игде -, свугде -. 

друго- ирви geo сложеница н:оји значи: gpy"iu (ио pegy, знача
ју и сл.) или gрун:чији: другобратучед, другоразредан, друголи
гаш, другопласиран, другостепен, другојезични. 

другобратучед м CpOgHUK шреће"i сшеиена ио .мушн:ој лини
ји (у исШо.м ион:олењу), син jegHo"ia ирвобрашучеgа у OgHOCY ире
.ма сину gpy"io'ia ирвобрашучеgа, gpy"iu браШић. 

другобратучеда ж сроgница шреће"i сшеиена ио .мушн:ој ли-
нији (у исШо.м ион:олењу), н:ћи jegHo"ia ирвобрашучеgа у OgHOCY 
ирема н:ћери gpy"io"ia. 

друговати, дрУгУјём несвр. биши с нен:им gpy'i, OgH. gpy"iapu
ца, оgржаваши с нен:им иријашељсн:е ogHoce; биши с нен:им че
сшо у gрушшву, gружиши се. 

другојагњеница ж овца н:оја се gpy"iu иуш оја"iњила. 

другојачије и другојачије прил. в. gрун:чије. 

другојачијй, -3., -ё в. gрун:чији. 

другојезичкй (другојезичнй), -3., -о н:оји се OgHOCU на gpy"iu, 
сшрани језин:: - народ. 

друголигаm, -аша м спорт. онај н:оји apuaaga gpy"ioj ли"iи, 
члан gpy"ie ли"iе. 

друголигаmкй, -3., -о н:оји се OgHOCU на gpy"iy ли"iу: - клуб. 
другопласйранй, -3., -о спорт. н:оји се иласирао на gpy"io .ме

сшо (у нен:о.м Шан:.мичењу), н:оји је освојио gpy"io .месШо: - клуб. 
другопозивац, -йвца м вој. војнин: gpy"io"ia иозива. 

другоразредан, -дна, -о н:ојије ио н:валишешу, врсши gpy"io
"ia pega, .мање вреgносши: - роба, - глумац. 

другоредан, -дна, -о н:оји је gpy"io"ia, ниже"iа pega, gpy"iopa
зреgан. 

другорођенй и другорођенй, -3., -о н:оји је рођен gpy"iu ио 
pegy: - брат, - сестра. 

другоротка ж жена н:оја рађа ио gpy"iu иуш. 

другостепен, -а, -о 1. в. gру"iоразреgан. 2. (одр.) правн. н:оји ре
шава у ионовљено.м иосшуин:у, н:о.ме се UOgHOCU жалба иосле ре
шења ирвосшеиено"i, ниже"i cyga: - суд, - судска инстанца. 

друготимац, -мца м спорт. и"iрач gpy"io"i Шима. 

друготан, -тна, -о н:оји је ио иоложају, значењу и сл. gpy"iu, 
нижи, н:оји је .мање вреgносши, caopegaH; ceKYHgapaH. 

друготно прил. на gpy'ioM .месШу, н:ао gpy'io. 

дружба ж 1. gружина, gрушШво. 2. gружење, gру"iовање; gpy
"iарсшво, иријаШељсШво. 

дружбен и дружбен, -а, -о gрушшвен, gружеван. 

дружбенйк и дружбенйк м онај н:оји нен:о.ме сшално чини 
gрушшво (забављајући "ia, ирашећи "ia на забава.ма и сл.), сшал
ни ираШилац. 

дружбеница и дружбеница ж она н:оја ирави gрушшво не
н:ој женсн:ој особи (обично из виших слојева gрушшва), ираши
ља; gру"iарица, иријаШељица. 

дружбеничкй и дружбеничкй, -3., -о н:оји се OgHOCU на gpy
жбенин:е и gружбенице; иријаШељсн:и. 

дружбица ж geм. og gружба. 

дружеван и друже ван, -вна, -о н:оји воли gрушшво, н:оји се 
pago gружи, gружељубив, gрушшвен; иреgусреШљив, љубазан. 

дружевно и дружевно прил. на gружеван начин, gружељу
биво, gpy"iapcKU, иријаШељсн:и. 

дружевност и дружевност, -ости ж особина oHo"ia н:оји је 
gружеван, gружељубивосш; gру"iарсШво. 

дружељубив, -а, -о н:оји воли gрушшво, н:оји се pago gружи. 

дружељубиво прил. на gружељубив начин; gpy"iapcKU, ири
јаШељсн:и. 

дружељубивост, -ости ж и дружељубље и дружељубље с 
особина oHo"ia н:оји је gружељубив, gружељубив OgHOC ирема љу
gима. 

дружина и дружина ж а. они н:оји се он:уие He"ige; "ipyaa, сн:у
иина lbygu: весела - . б. сн:уиина gpy"ioBa; иријашељи, jegHoMU
шљеници, савезници: Марко, Јанко и остала - . в. ор"iанизована 
"ipyaa lbygu, уgружење, gрушшво (обично .мање); шруиа; стрељач
ка -, глумачка -. 

дружиница ж geм. og gружина . 

дружйнскй, -3., -о н:оји се OgHOCU на gружину. 

дружити се, дружйм се несвр. [гл. им. дружёње с] биши с не
н:им у блисн:им, иријашељсн:им оgносима, ировоgиши чесшо вре
.ме зајеgно, gру"iоваШи. 

дружић, -а и дружйћ, -ића м geм. и хии. og gpy"i. 

Дружичало с етн. gpy"iu aOHegeљaK ио Усн:рсу (Kaga се врши 
"gружичање", браШUМJbење и иобусавање "iробова), иобусани ио
HegeљaK. 

друза и друза ж мин. "ipyaa н:рисшала ирираслихјеgним н:ра
је.м за зајеgничн:у иоgло"iу. 

друйд, -Ида м свешшенин: врач Kog сшарих КелШа. 

друйдскй, -3., -о н:оји се OgHOCU на gpyuge, н:оји apuaaga gpy
иgима. 

друкати, -3.м несвр. нем. 1. иоgвр"iаваши иришисн:у, ириши
сн:аши (обично више иуша): - кочницу. 2. жарг. оgаваши, иошн:а
зиваши (обично иолицији), цинн:ариши: - пријатеље. 

друкчије и друкчије прил. на gpy"iu, gрун:чији начин, разли
чишо, gру"iачије: поступити -. 

друкчијй, -3., -ё н:оји није jegHaK, исши са оним са н:ојим се 
уиоређује, различиш, gру"iачији. 

друм, дрУма м (ми. дрУмови) gужи н:олсн:и иуш, цесШа. • што 
на уму то на друму н:аже се Kag нен:о "ioBopu ошворено, без увија
ња, он:олишења. 

друмар, -ара и друмар, -а м pagHUK н:оји pagu на оgржава
њу gpYMa; чувар gpYMa, иушар, цесШар. 

друмарина ж шан:са н:оја се илаћа за оgржавање gpYMoBa; 
шан:са н:оја се илаћа за иролазан: gpYMoM, иушарина, цесШарина. 

друмскй, -3., -о н:оји се OgHOCU на gpYM: - саобраћај, - раз-
бојник. 

друшкан м хип. и фам. gpy"i. 

друштванце, -а и -ета с (ми. -ца) geM. og gрушШво. 

друштвен, -а, -о 1. а. н:оји воли gрушшво, н:оји pago apoBogu 
вре.ме у gрушшву, gружељубив, gружеван: - особа. б. ирила"iо
ђен живошу у зајеgници: - животиња. 2. (одр.) н:оји се OgHOCU на 
gрушшво, н:оји apuaaga gрушшву: - интерес, - радник, - уређење, 
- поредак, - имовина. • друштвени радови зајеgничн:и, јавни ра
goBU. - исхрана исхрана у зајеgничн:им .мензама. - комедија н:о
Meguja са Шемо.м из gрушшвеНО"i живоШа. друштвене науке ху.ма
нисшичн:е наун:е. 

друштвено прил. 1. у иОl.леgу gрушшвеНО"i живоша, са сша
новишша gрушшва: - активан, - корисно. 2. у gрушшву, у зајеg- · 
ници, н:олен:шивно: живети -. 

друштвено- ирви geo apugeBcKUx сложеница н:оји значи: gpy
шшвени: друштвеноекономски, дрymтвенополитИЧRИ. 
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друштвеност, -ости ж 1 .  а. особина oHo"ia који је gрушшвен, 
склоносш за gрушшвени живо ш, gружељубивосШ. б. uрила"iође
носш живошу у зајеgници, gрушшвени инсшинкш: � животиња. 
2. gрушшвени живоill, gрушшвени OgHOCU: развити � у граду. 3. 
gрушшвени каракшер; gрушшвени значај: � народног стварала
штва. 

друштво е (ген. мн. друштава) 1. ор"iанизована зајеgница љу
gu uовезаних оgређеним uроuзвоgним и gp. оgносима: феудално 
�, капиталистичко �, класно �. 2. uриuаgници исшо"i сшалежа, 
класе, слој љуgи који сачuњавају ужу класну, сшалешку зајеgни
цу, социјални слој: гpaђaHCKO �, више �. 3. скуU љуgи који жи
ве зајеgно или се чесшо оку иља ју pagu забаве или зајеgниЧКО"i 
uосла и сл.: мушко �, отмено �. 4. ор"iанизована "ipyua лица ygpy
жених pagu зајеgниЧКО"i uосла и uосшизања неко;; циља, уgруже- ' 
ње, ко.мUанија: акционарско �, деоничарско �, добротворно �, 
BaтpoгaCHO �, осигуравајуће �. 5. gрушшвени коншакши, gруже
ње с неким: волети �, не бити за �, избегавати �. 6. рој Uчела. • 

крем (цвет) друштва најоШ.менији, нају"iлеgнији uојеgинци у jeg
но.м gрушШву. правити (чинити) некоме - биши с неким зајеgно; 
забављаши HeKo"ia. (по)кварити - својим UрисусШво.м, ogH. ogcy
сШво.м нарушиши, нарушаваши шшимун"i gрушШва. ићи (залази
ти) у -, кретати се у друштву чесшо биши с неким, gружиши се; 
живеши gрушшвеним живоШо.м. кретати се у (одређеном) дру
штву uриuаgаши оgређено.м gрушШву. у друштву зајеgно, скуUа. 
у друштву се и калуђер жени за вољу gрушшва чинимо и оно шшо 
иначе не бис.мо ураgили. шарено - gрушшво сасшављено og раз
личиших Uојеgинаца. 

дрхат, -а и дрхат, -хта м а. в. gрхШај. б. gрхшавица, језа. в. 
gрхшање, uоgрхшавање, шреuерење, ШиШрање. 

дрхтав, -а, -о 1. који gршhе, који се шресе; Uраћен gрхшави
цо.м: � старица, � рука; � корак. 2. а. који uоgрхшава, вибрира: 
� маса. б. који звучи неујеgначено, неравно.мерно, ucupeKugaH (о 
"iласу, звуку). в. који свеiUли или "iopu неравно.мерно, који шреu
ће, свеiUлуца: � пламен, � сјај. 

дрхтавац, -авца м онај који gрхши; фиг. илашљивац, сшра
шљивац, кукавица. 

дрхтавица ж нарочишо (болесно или узбуђено) сшање op"ia
низ.ма Uри ко.ме је шело захваhено gрхШање.м, језа, "iрозница, 
шрешња (og хлаgноhе, болесши, сшраха, узбуђеносши и сл.). 

дрхтаво прил. 1. gршhуhи, uоgрхшавајуhи, шресуhи се: � че
кати некога. 2. gрхшавим "iласо.м, ucupeKugaHo. 

дрхтавост, -ости ж сшање oHo"ia који је gрхшав, oHo"ia шшо је 
gрхШаво. 

дрхтај м (инстр. -ем) 1. а. крашкошрајно gрхшање, шрзај ше
ла или неко;; gела шела: � тела, � срца. б. крашкошрајно узбу
ђење, узне.мирење, Не.мир. 2. крашкошрајно шреuерење, шреu
шај; шишрај: � свеће. 

дрхтати, дрхтим и дршћём (дрхћём) неевр. непрел. 1. а. би
ши захваhен gрхШавицо.м, и.маШи gрхшавицу, шресши се (og 
хлаgноhе, болесши, сшраха, узбуђења и сл.); биши у узбуђено.м, 
узне.мирено.м сШању. б. (над неким, над нечим, за неког и сл.) 
фиг. биши у великој брu:;и, сшреuњи (збо"i HeKo"i, нече"i), сшреuе
ши, сшраховаши, бојаши се (за HeKo"ia или нешШо). в. учесшало 
куцаши, уgараши (о срцу). 2. а. шресши се, gр.маШи се, uоgрхша
ваши (о iUлу или .масивним Uреg.меШима). б. uокрешаши се бр
зо Ша.мо-а.мо, шреuериши; леuршаши (нUр. о крилима). 3. а. зву
чаши ucupeKugaHo, неујеgначено (о "iласу, звуку). б. свеiUлеши 
или ила.мШеШи неравно.мерно, ucupeKugaHo, шреuшаши (о све
iUлосши, �ашри и сл.). • - над сваким динаром биши вели�и ци
ција, цицијашиши, ШврgичиШи. 

дрхтнути, -нём евр. непрел. 1.·а. биши захваhен крашким gpx
Шаје.м, крашко заgрхшаши (нUр. о усни). б. крашко се зашресши, 
узgр.маШи. 2. а. зазвучаши неравно.мерно, ucupeKugaHo, gрхша
во, зagрхшаши (о "iласу, звуку). б. блеснуши крашко шреuеравим 
сјаје.м, зашреuериши, зашишраши (о свеiUлосши, ила.мену и сл.). 
в. фиг. uојавиши се, uрелешеши крашкошрајно као gрхшај (нuр. 
о осмеху). 

дрхтуља ж 1 .  зоол. а . .морска риба Torpedo из Йор. Torpedi
nidae (Narcobotoidea). б. ми. uogpeg хрскавичних риба Torpedi
nidae (Narcobotoidea) широко"i шруuа с ор"iанима који uроизво-

ge елекшрицишеш за о.ма.мљивање илена и оgбрану. 2. мн. бот. 
uороgица .морских шрава Nostocaceae. • врсше gрхшуље (1): -
мркуља Torpedo nobiliana. оката - Т. ocellata. шарена - Т. marmo
rata. 

дрхтуљав (дрхт)rљив), -а, -о који gрхшуљи, uоgрхшава, gpx
шав, шреuерав: � пламен. 

дрхтуљити, дрхтуљИм неевр. у ge.м. значењу: gрхШаШи. 

дрхтуљка ж зоол. у .мн.: рибе из фа.милије Torpedinidae, ко-
јој upuuaga uogpeg риба gрхшуље (у jg.: риба из ше фа.милије). 

дрхтур, -а и дрхтур, -уРа м gрхшај; gрхшурење, gрхШавица. 

дрхтурав, -а, -о в. gрхШуљав. 

дрхтурити, дрхтУРим неевр. у ge.м. значењу: gрхШаШи. 

дрхћући, -а, -ё који gрхши, gрхшав: � рука, � глас. 
дрчан, -чна, -о разг. кочоuеран, раз.меillљив. 

дршка и дршка ж (дат. -шци; ген. ми. -шкИ) 1. geo Uреg.меШа 
(алаша, Uосуђа, оружја и gp.) који се gржи или хваШаруко.м Uри 
ношењу или Uри pagy, gржак, ручица: � мача, � метле. 2. а. ша
њи кончасши geo лисша, цвеша или илоgа који "ia gржи за сша
бљику, uешељка: цвeTHa �, лисна �. б. шањи geo нече"iа који слу
жи као ослонац или веза са Uоgло"iо.м, осново.м: � гљиве. 

дршчић, -а и дрmчић, -ића м geM. og gржак. 

Дрmчица и дршчица ж ge.м. og gршка. 

ду оном. (обично поновљено више пута) узвик за uоgражава
ње звука који се чује Uри снажно.м ygapy, Uуцању из вашрено"i 
оружја, Uраску, ексилозији и сл. 

дуал, -ала м лат. ЛИНГВ. в. geojUHa. 

дуализам, -зма м 1. фил. иgеалисшички назор о uосшојању 
geajy исконских и равноUравних каше"iорија сшварносши: gyxa и 
.маШерије. 2. рлг. учење о gee.мa оuречним сила.ма (gобро и зло, 
свеiUлосш и Ша.ма) које се og иско на боре за uревласш у свеШу. 3. 
пол. geOjHO усшројсшво неке gржаве; сисШе.м влаgавине geejy на
ција у вишенационалној буржоаској gржави (нUр. у Аусшроу
"iapcKoj). 4. физ. основни UринциU шаласне .механике Uре.ма ко.ме 
.маШерија има својсшва елекШро.ма"iнеШних Шаласа. 5. уоuшше 
gвојносш, HauopegHo uосшојање geajy еле.менаШа, geajy Uринци
Uа (обично оuречних), gвојСШво. 

дуiшист(а), -ё м (ми. -сти) uрисшалица gуалuз.ма (у филозо
фији, uолишици или рели"iији). 

дуалистичан, -чна, -о в. gуалисШички. 

дуалистички, -а, -о који се OgHOCU на gуализа.м и gуалисше: 
� учење. 

дуалистички прил. са gуалисшиЧКО"i сшановишша, у gуали
сШичко.м смислу: посматрати �. 

дуалитёт, -ета м gуалuза.м, gвојсШво. 
дуални и дуалски, -а, -о који се o.gHOCU на gуал, gBOjUHCKU: 

� облик, � наставак 

. дуалност, -ости ж 1. в. gуалиШеШ. 2. лингв. uосшојање, Uри
сусшво gуала, geojUHe у језику, својсшво језика, облика који има 
gуал. 

дуб м (ми. ,цубови) бот. в. храсШ. 

дубак� дупка м наUрава (обично gpeeHa) у облику шуuље"i 
сшочиhа у коју се сшавља .мало gеше ga би се научило ga сшоји 
и xoga. 

дуб ац, ,цупца м бот. а. в. храсШ. б. биљка Teucrium chamae
drys из ф. уснашица (Labiatae). 

дубач, -ача м а. врсша алашке којо.м се gубе, gлеШо. б. наро
чиш челични нож са uзgубено.м ошШрицо.м за обележавање сша
бала у шу.ми. 

дубачац, -чца м бот. pog зељасших или gрвенасших аро.ма
шичних биљака Teucrium из ф. уснашица (Labiatae), које се ко
рисше у лекарсшву; назив за uojegUHe врсше шо"iа poga (Т. chama
edrys, Т. montanum, Т. scordium). 

дубилица ж техн . .машина која gубљење.м обрађује .меШалне 
gелове који нису uошuуно gовршени: � за турбине. 
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дУ-било с нарочишо gлешо за израgу резбарија и iравира у 
iрафичкој у.меШносШи. 

дубина ж ayz.м. og gуб. 

дубина ж 1. а. вершикално расшојање og iopНJe йовршине go 
gHa нечеiа: - бунара, - мора. б. расшојање йросширања, захва
шања нечеiа og йовршине сйољашње сшране, OgH. ошвора Йре.ма 
унушрашњосши: - ране, - прострела, - бора. в. (често у ми.) .ме
сшо, йросшор на веће.м расшојању, на већој уgаљеносши ucaog 
йовршине нечеiа: изгубити се у дубини мора. г . .месШо или йро
сшор ygaљeH og йочешка нечеiа, у унушрашњосши, cpegUHU нече
ia: у дубини шуме, у дубини залива. д. фиг. 1) gубљи смисао, 
значај, биш, сушшина, срж: - мисли, - науке. 2) скровиши, ин
Шu.мни geo (срца, gуше и сл.): осећати нешто из дубине срца (ду
ше). 2. велика временска уgаљеносш, временска Йооg.маклосШ, 
gавна йрошлосш: - прошлости, - старости. 

дубиномер је:к. дубиномјер м сйрава за .мерење gубине 
(обично воgе). 

дубински, -а, -о који се OgHOCU на gубину: - роњење, - сни
мање, - риболов. 

дубински прил. 1. у великој gубини: бymити -. 2. фиг. шемељ
но, свесшрано: - посматрати нешто. 

дубиоза с ми. (ж јд.) 1. фино и банк. су.мњива йошраживања или 
gуiовања (су.мњиво йошраживање или gуiовање), HecuiypHa найла
ша HeKoi gyia. 2. уойшше нешшо HecUiYPHO, неизвесно, су.мњиво. 

дубиозан, -зна, -о су.мњив, неизвесшан, HecuiypaH: - потра
живање, - суд. 

дубиозно прил. су.мњиво, неизвесно, HecuiypHO. 

дубиозност, -ости ж особина oHoia шшо је gубиозно, неизве
сносш, несиiурносШ. 

дубитиl, -йм несвр. непрел. 1. сшајаши усйравно; биши у вер
Шикално.м Йоложају. 2. (обично с допуном: на глави) сшајаши 
на iлави aogyaupyhu се gлановu.ма. • не можеш (нећеш и сл.) па 
да дубиш на глави не .можеш (неhеш и сл.) ни aog KOju.м услови
.ма, никако. 

дубити2, -йм несвр. прел. [гл. им. дУбљёње с] (уп. дупсти (се)) 1. 
а. сшружуhи, gељуhи, клешуhи и сл. йравиши ошвор, уgубљење 
у нечему; Шакво.м обраgо.м израђиваши, йравиши нешшо; резба
риши: - дрво, - камен; - рупу, - корито; - слику. б. apogupyhu 
у унушрашњосш нечеiа, ерозијо.м сшвараши, йравиши уgубље
ње, руйу, јаму (обично о воgи, воgеној ерозији). 2. чиниши све gy
бљu.м, ићи све више у gубину. 3. фиг. а. gубоко раз.мишљајуhи 
рашчлањиваши, анализираши нешшо; йроgубљиваши: - идеје, 
- материјал, - проблем, - тему . •  - се 1. йосшајаши gубљи, йро
gубљиваши се, изgубљиваши се, уgубљиваши се. 2. йроgираши, 
увлачиши се, урезиваши се (у нешШо). 

дубић, -ића и дубић, -а м geM. и хиЙ. og gуб. 

дубл м (-ови) енгл. спорт. йар; uipa йарова (обично у шенису 
или сШоно.м шенису): женски -, мушки -, мешовити -. 

дубле, -еа м (с) фр . .меШал, OgH. украсни .меШални Йреg.меШ 
йревучен слојем ЙЛе.мениШоi .меШала. 

дублер, -а и дублер, -ера м фр. gвојник који замењује iлу.м
ца у сценама oЙacHu.м йО живош (у фuл.му, ЙозоришШу). 

дублерка ж женска особа gублер. 

дублет, -ета м (дублета ж) фр. l. jegaH og gва или вишејеgна
ких Йpu.мepaKa нечеiа, gуЙЛикаШ. 2. лингв . jegHa og gвеју (iласов
них, акценашских или .морфолошких) варијанши неке речи, gво
јаки лик jegHe исше речи. 

дублетни и дублетни, -а, -о који се OgHOCU на gублеше: - облик. 
дублирати, ,цублирам несвр. биши gублер (на фuл.му или у 

ЙозоришШу). 

дубље с (ми. 0) зб. u.м. og gуб; храсШик. 

дубов, -а, -о који се OgHOCU на gуб, који је og gуба, храсшов: -
шума, - грађа. 

дубовина ж (ми. 0) gубово gрво (као iрађа и iориво), храсшо
вина; gубово ipaНJe и лишhе. 

дубодолина и дубодолина ж gубока gолина из.међу йла
нинских коса. 

дубодолински и дубодолински, -а, -о који се OgHOCU на gy
боgолину. 

дубок, дубока, -о (комп. дубљИ) 1. а. који u.мa знашно расшо
јање og iopНJe йовршине go gHa; чије је расшојање og йовршине go 
gHa веће og йросечноi или уобичајеноi у својој врсши: - бунар, -
јама; дубоке ципеле, дубоки тањир. б. који u.мa оgређену gуби
ну (изражену јеgиницама .мере): бунар - осам метара. в. који се 
јавља у gебело.м слоју: - снег, - блато. г. који u.мa већу, знашну 
gu.мензију суйрошну ширини: - грудни кош. д. који apogupe, ко
ји се врши, извоgи gалеко вершикално наниже: - орање, - на
клон. 2. а. који обухваша, заузu.ма знашан йросшор или се нала
зи на веће.м расшојању og йочешка, og сйољашње сшране или 
ошвора Йре.ма унушрашњосши: - рана, - бора. б. који је знашно 
ygaљeH og сйољашњих iраница, OgH. og шачке йосмашрања йре
.ма унушрашњосши; йросшран, широк; бескрајан: - позорница, 
- двориште, - позадина, - шума, - небо. 3. а. који се налази у 
великој gубини, gалеко og iopНJe йовршине: - корен, - дно. б. ко
ји gолази, излази из gубине: - дисање, - уздисај . 4. а. који је 
временски врло ygaљeH, gавни: - прошлост, - старина. б. вре
.менски aoogMaKao; касни, йозни: - старост; - јесен, - ноћ. 5. фиг. 
а. који се оgликује .мисаоно.м gубино.м, у.мношhу, који је сйосо
бан ga apogupe у сушшину, Ше.мељан, ше.мељиш, у.ман, Mygap: -
познавалац (нечега), - мислилац. б. који йоказује apogupaНJe у 
сушшину, у.мносш, који је заснован на раз.мишљању: - ученост, 
- познавање, - мисао, - смисао. 6. фиг. а. снажан, јак, иншен
зиван; изразиш, значајан (обично о oceћaњu.мa, gушевнu.м сша
њu.мa): - туга, - бол, - утисак, дубоке промене, - криза. б. не
нарушен, йошйун; чврсш; који се у йошйуносши оgржава, сйро
воgи: - мир, - тама; - сан; � жалост. 7. који је йроизвеgен .мaњu.м 
бројем шрейшаја, низак (о iласу, звуку). • имати - џеп u.маШи 
MHoio новца, биши боiаШ. оставити - траг (у сећању) осшаши gy
io y сећању. 

дубоко прил. (комп. дубљё и дубље) 1. а. у gубину (у gубини); 
вершикално наниже, ниско: заронити -, орати -, - се поклони
ти. б. на знашно расшојање (на знаШно.м расшојању) og сйоља
шње сшране или ошвора Йре.ма унушрашњосши: зарити се - у 
месо, заћи - у шуму. в. из gубине ipygu, йунu.м ipygUMa: дисати 
-, уздахнути -. 2. gалеко у йрошлосши, gавно; касно, йозно: - у 
прошлости, - у ноћ. 3. улазеhи у сушшину, у биш, у.мно, Mygpo; 
go шанчина, йоgробно: - размишљати, ући - у проблематику. 4. 
врло јако, снажно, иншензивно: бити - уверен у нешто, - пре
зирати. 5. йошйуно, чврсшо: спавати -, - утонути у сан. 

дубоко- као йрви geo сложеница значи ga је оно шшо је ис
казано њeHu.м gpyiu.м gело.м саgржано у великој .мери: дубокоу
ман, дубокомислен. 

дуБОКОЉУДСКИ,,-а, -о искрено, исшински љуgски. 
дубоком исле н, -а, -о в.  gубокоу.ман. 
дубокомислено прил. в. gубокоу.мно. 
дубокомисленост, -ости ж в. gубокоу.мносШ. 
дубокоморски, -а, -о ков. који се OgHOCU на велике .морске gy-

бине: - фауна. 
дубокотисак, -ска м ков. в. бакроШисак. 

дубокоуман и дубокоуман" -мна, -о вео.ма У.ман, йамешан, 
врло Mygap, йроницљив; који йонире у сушшину сшвари, који 
u.мa gубок смисао: - човек; - мисао. 

дубокоумље с в. gубокоу.мносШ. 
дубоко умно и дубокоумно прил. врло йамешно, Mygpo. 
дубокоумност и дубокоумност, -ости ж особина oHoia који 

је gубокоу.ман, ошШроу.мносШ, .муgросШ. 
дуборез м а. шехника украшавања gрвених йовршина йлиш

Ku.м или gубљu.м урезивањем, gрворезбарсшво, ксилоiрафија. б. 
йреg.меш YKpau.teH Шаквu.м pagoM, gрворез. 

дуборезац, -ресца м онај који се бави gуборезо.м, рез бар , gp
ворезац, gрворезбар. 

дуборезачки, -а, -о који се OgHOCU на gуборесце. 
дуборезни, -а, -о који се OgHOCU на gуборез, који је украшен 

gуборезо.м: - врата, - шара. 
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дубрава ж шу.ма, шу.марак, 1,aj. 

дубравица ж ge.м. и хии. og gубрава. 

дубравскй, -а, -о који се OgHOCU на gубраву. 

дубровачкй, -а, -о који се OgHOCU наДубровнUк. 

Дубровчанин (ми. -чани) и Дубровчанин м (ми. -чани) сша-
новник Дубровника; онај који је иорекло.м из Дубровника. 

Дубровчанка и Дубровчанка ж сшановница Дубровника; 
она која је иорекло.м из Дубровника. 

дувалица (дfxалица) ж в. gуваљка (1). 

дуваљка (дУхаљка) ж (дат. -љци; ген. мн. -КЙ) 1. наирава, 
сирава за gување (обично за расииривање ваШре). 2. а. в. gулац. 
б. gувачки инсШру.менШ. 

дуван (дУхан), -ана м тур. а. бот. јеgно1,оgишња зељасша биљ
ка Nicotiana из ф. ио.моћница (Solanaceae), чије се осушено ли
шhе уиошребљава за иушење. б. шанко изрезано сасушено ли
шhе ше биљке које се уиошребљава за иушење, жвакање или 
ш.мркање. • не вредети, не ваљати ни (по) луле дувана не вреgеши 
баш нишШа. оставити � престати пymити. 

душiнити, дУваним (Духанити, духаним) несвр. 1. иушиши 
gуван. 2. (некога) снабgеваши (HeKo1,a) gувано.м . •  � се снабgе
ваши се gувано.м. 

дуванйmте (духаниште) с зе.мљишШе на ко.ме се 1,aju или на 
ко.ме се 1,ajuo gуван. 

дуванкеса (духан:кеса) ж кеса у којој се носи gуван за иушење. 

дуванскй (дУхански), -а, -о који се OgHOCU на gуван: � дим, � 
лишће, � кеса. 

дуванчина ж ayz:.м. и иеј. og gуван. 

дувiшџија (духанџија) м (мн. ж) 1. а. ироgавац gувана, шра
фиканШ. б. оg"iајивач gувана; ирерађивач gувана. 2. сшрасшан 
иушач gувана. 

дуванџйјка (духанџ:Ијка) ж 1. а. ироgавачица gувана, шра
фиканШкиња. б. раgница која се бави 1,ајење.м или apepagoM gy
вана. 2. жена сшрасшвени иушач gувана. 3. gуванџијина жена. 

дуванџйјскй (духанџщски), -а, -о који се OgHOCU на gуван
џије (gуханџије). 

дуванџйница (духанџиница) ж 1. ироgавница gувана, шра
фика. 2. раgионица за apepagy gувана. 

дувањара (духањара) ж кушија за gуван или ци1,ареше; вре
ћица за gуван, gуванкеса. 

дувар м (ми. дУвари и дУварови) тур. в. зиg. • дотерати (при
терати и сл.) цара до дувара в. aog цар. 

дувати, дУ-вам (дУхати, дYmeM и дУхам) несвр. непрел. 1. (по
некад безл.) изазиваши слабије или јаче сшрујање вазgуха; кре
шаши се (слабије илијаче), сшрујаши (о вазgуху, вешру), иухаШи. 
2. исиушшаши из усша вазgушну сшрују и уирављаши је на (у) 
нешшо, иириши: � у ватру. 3. исиушшајуhи из усша вазgушну 
сшрују ироизвоgиши звукове у неко.м gувачко.м инсШру.менШу, 
свираши у неки инсШру.менШ: � у трубу. 4. gисаши; убрзано и 
бучно gисаши, gахшаши; брекШаШи. 5. шатр. иушиши .марихуа
ну. 6. фиг. (обично: на некога) љушиши се, буриши се, gуриши се. 
• - (некоме) за вратом (у врат) 1,ониши (HeKo1,a) у сшоиу; у1,рожа
ваши (HeKo1,a). - у исту (једну) тикву, - у један (исти) дудук (рог) 
пеј. разг. сла"iаши се иошиуно с HeKu.м (у .мишљењу, иосшуицu.ма); 
биши у gослуху, шуроваши с HeKu.м. - у празне песнице (прсте) 
биши без среgсшава за живо ш, оскуgеваШи. знати откуд (који, ка
кав) ветар дува знаши ираве разло"iе, назираши нечије скривене 
иобуgе, заgње намере. 

дуваћй (дУхаћи), -а, -е који служи за gување, у који се gува: 
� инструмент. 

дувач (дУхач), -ача м а. онај који израђује сшаклене ироиз
воgе gување.м. б. свирач на gувачко.м инсШру.менШу. 

дувачкй (дУхачк:И), -а, -о који се OgHOCU на gуваче: � орке
стар, � ИНС'Ј'румент. 

. дуг м (Ми. дУгови} 1. а. иозај.мица у новцу или неко.м .маШеријал
но.м gобру коју је gужник обавезан ga враШи. б. вересија, креgиш: 

узимати хлеб Ha �. в. ненайлаhено иошраживање: порески ду
гови. 2. фиг . .морална обавеза, gужносш: � према отаџбини. • -
части .морална обавеза. јавни (државни) - обавезе gржаве које 
ироисшичу из HapogHo1, зај.ма. летећи - иривре.мено заgужење ко
је шреба исйлашиши у најкраће.м року. бити до грла (до ушију) у 
дуговима (у дугу), грцати, пливати (Давити се) у дуговима; (за)пасти 
(увалити се) у дуг (дугове) биши ирезаgужен, ирезаgужиши се. 
уписати (пр�писати и сл.) некоме нешто у - окривиши HeKo1,a за 
нешШо. утер(ив)ати дугове ирисилно найлашиши, найлаhиваши 
gу"iове. 

дуг, -а, -о (комп. дУжи (дуљи)) 1. а. који u.мa знашан раз.мак 
ogjegHo1, go gpy1,o1, краја (обично у хоризонШално.м иравцу): � пу
шка, � коса. б. који u.мa оgређену gужину, раз.мак og jegHo"i go 
gpy"io1, краја: пут � сто километара. в. који ирелази иошребну .ме
ру (у jegHoM иравцу), који је ио gужини већи He1,o шшо шреба, 
иреgу1,ачак. - Хаљина јој је дуга. г. разг. који u.мa велику виси
ну, висок расШо.м, сШасо.м. д. спорт. који је gалеко оgбачен (ру
ко.м или HO"iOM): � лопта. 2. а. који шраје MH01,O вре.мена, више не
"io шшо шреба, више He1,o шшо је обично, gу1,ошрајан: � болест, � 
расправа. б. иривиgно gу"iошрајан збо1, шешких, .мучних околно
сши: � ноћ. • - пловидба ирекоокеанска ЙЛовиgба. имати - језик 
MH01,O, иревише "iовориши, брбљаши; биши језичав. бити дуга ве
ка gy1,o живеши, биши gу"iовечан; gy"io ШрајаШи. имати дуге прсте 
биши склон крађи, биши краgљивац. колико је - и mирок (пасти, 
треснути и сл.) целu.м Шело.м, ио свој gужини (иасши, ШреснуШи). 

дуга ж лучно савијена gacKa као сасшавни geo буреша, бачве 
и сл. • фали (маљка и сл.) му - у глави hакнуш је. пијан као � иош
иуно иијан. 

дуга ж лук сиекшралних боја који се јавља на небу рефлек-
сијо.м и иреламање.м Сунчевих зрака кроз кишне каии. 

дугајлија и дугајлија м (мн. ж) врло висок сувоњав човек. 

дугачак и дугачак, -чка, -о (комп. дужи (дуљ:И)) в. gy1,. 

дугачко и дугачко ПРИЛ. (комп. дуже (дуље)) и дуже (дуље)) 
в. gy1,o. 

дугин, -а, -о који apuaaga gj1,U, који се OgHOCU на gy1,y: дуги
не боје. 

дугица ж ge.м. og gY"ia. 

дугмаст, -а, -о који је налик на gyz:.мe, сличан gуz:.меШу: � ис
пупчење. 

дугме, -ета с (ми. дугмета; зб. им. дУгм3.д ж) 1 . .мањи иреg.меШ 
(обично oKpy"iao и Uљоснаш) og .ме шала, косши, йласшичне .ма
се и сл. који служи за закоичавање ogehe (ировлачење.м кроз og-
1,оварајуhу руиицу) или као украс, иуце. 2. а. техн. geo .механиз.ма 
(разних елекшричних аиараша и инсшалација, на хар.моници и 
gp.) у облику gуz:.меШа (1) чијu.м се ириШискивање.м, окреШање.м 
или ио.мерање.м .механизам иушша у U01,OH, OgH. иокреће. б. уои
шше окру"iласшо исиуичење на HeKu.м иреg.мешu.ма у облику gy"i
.меШа (1): � на гуслама. • кум није - ку.мсшво шреба цениши, ио
шШоваШи. 

дугменце, -ета и -а с (мн. -ца) geM. и хии. og gyz:.мe. 

дугметар·, -ара м занаiйлија који израђује, оишива и apoga-
је gуz:.меШа. 

дугметара ж хар.моника на gуz:.меШа (у.месШо gupKU). 

дугметарскй, -а, -о који се OgHOCU на gуz:.меШаре: � калуп. 
дугмеџија и дугмеџија м (мн. ж) в. gуz:.меШар. 

дугмеџйјскй, -а, -о који се OgHOCU на gуz:.меџије: � занат. 
дугмешце, -ета и -а с (ми. -ца) ge.м. и хии. og gyz:.мe. 

дугмйћ, -ића и дугмић, -а м 1. geM. и хии. og gyz:.мe. 2. ми. вр
сша gечје gрушшвене u"ipe. 

дуго прил. (комп. дУже (дУље) и дУже (дУље)) 1. а. (често са до
пуном: времена) MH01,O, gосша вре.мена, обухвашајуhи gужи вре
.менски раз.мак: � спавати, трајати �. б. (са прил. "већ'') og ире 
MH01,O вре.мена, оgавно. - Већ дуго је без родитеља. 2. (само у 
комп.) а. више вре.мена, више: дуже од три дана. б. и gaљe, још 
- То би га дуже болело да није одспавао. 3. а. с велико.м gужи
но.м (og jegHo"i go gpy1,o"i краја), у gужину: прострети постељу � и 
широко, сезати � до колена. б. (уз изразе за меру) са оgређено.м 
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gужином, у оgређеној gужини: одмерити два метра - . • како 
колико времена? - Како дуго чекате? - и широко ойширно: пи
сати о нечем - и широко. он неће - ускоро ће умреШи. 

дуго- йрви geo сложеница који значи: 1. који има већу gужи
ну, који је gУ1,ачак: дугоног, дугокос. 2. који gy1,o шраје: дугове
чан, дуготрајан. 

дугобрад м човек gY1,e браgе, браgоња. 

дугобрад, -а, -о који има gy1,Y браgу: - човек 
дугобii(( м човек gy1,UX бркова, бркајлија. 

дугобрк, -а, -о који је gy1,Ux бркова: - момак. 
дуговални, -а, -о в. gУ1,ошаласни: - одamиљач. 
дуговање с 1. Lл. им. og gу1,оваШи. 2. в. gy1, (1): измирити -. 
дуговати, дУгујём несвр. прел. 1. биши gужан, имаш и ogpe-

ђени gy1" gУ1,ове: - некоме сто динара. 2. а. имаши моралне оба
везе йрема некоме, биши обавезан чиниши, узврашиши некоме 
за нешшо: - много професору за успех. б. биши обавезан gаши, 
учиниши некоме нешШо. - Дугујете ми одговор. 

дуговек јек. дуговјек, -а, -о прил. в. gу1,овечан. 

дуговеко јек. дуговјеко прил. в. gу1,овечно. 

дуговекован јек. дуговјекован, -вна, -о који шраје или је 
шрајао MH01,O векова, gУ1,ошрајан: - борба, - ропство. 

дуговетни, -а, -о (уз речи: "дуг", "сав" и сл. за појачање њи
ховог значења) веома gy1,: дуги - дан. 

дуговечан јек. дуговјечан, -чна, -о а. који gy1,o живи, који је 
gY1,a века: - човек б. бот. који живи више og jegHe 1,ogUHe, више-
1,оgишњи, gУ1,О1,оgишњи: - биљка, - дрво. в. који gy1,o шраје, gy1,o
шрајан: - справа. 

дуговечно јек. дуговјечно прил. шрајно, gy1,o, gУ1,ошрајно: -
владати. 

дуговечност јек. дуговјечност, -ости ж особина oHo1,a шшо је 
gУ1,овечно, gy1,o шрајање, gу1,оШрајносш. 

дуговински, -а, -о који се OgHOCU на gy1" gУ1,овање: - однос. 
дуговлакнаст, -а, -о који има gУ1,ачка влакна: - лан. 
дуговлас, -а, -о 1. који је gy1,Ux власи, gy1,OKOC. 2. в. gУ1,овлак-

насш: - вуна. 
дуговрат, -а, -о а. који има gy1, враш: - младић. б. којије из

gужен у оном gелу који се зове враш: - цвет. 
дуговратка ж зоол. у мн.: фамилија инсекаша Rhaphidiidae 

gУ1,ачко1, враша и равних мрежасших крила (у jg.: инсекш из ше 
фамилије). 

дуговремен, -а, -о који шраје gy1,o времена, gУ1,ошрајан; gy1,o-
1,оgишњи: - болест; - служба; - истраживање. 

дуговременост, -ости ж особина oHo1,a шшо је gУ1,овремено, 
gу1,оШрајносш. 

дугоглав, -а, -о а. антроп. који је gY1,e, изgужене Lлаве, gолихо-
кефалан: - раса, - говече. б. који има gУ1,УЈЬасшу Lлавицу: - кељ. 

дугоглавац, -авца м в. gолихокефал. 

дугоглавост, -ости ж особина oHo1,a који је gу1,оLлав. 

дугоroдишњи, -а, -ё а. који шраје gy1,O 1,ogUHa; који има мно-
1,0 1,ogUHa: - борба, - искуство. б. који је MH01,O 1,ogUHa на неком 
йослу, у некој функцији: - професор. 

дугогрив, -а, -о који има gy1,Y 1,риву: - коњ. 
дугодлак, -а, -о који има gY1,e gлаке: - пас. 
дугодневица (дугоднёвница) ж астр. најgужи gaH у 1,OgUHU, 

лешњи солсшицијум; уп. краткодневица. 
дугоживац, -ивца м 300Л. у мн.: скуйина сишних инсекаша 

чланконожаца Tardigrada, који 1,ogUHaмa M01,Y йреживеши осу
шени, у сшању анабиозе (у jg.: шакав инсекШ). 

дугоживёћи, -а, -ё gУ1,овечан, који gy1,o заgржава paguoaK
шивносш: - радио активни елеменат, - изотоп. 

дугожили, -а, -о који има gУ1,ачке жиле: - усев. 

дугокљун, -а, -о који има gy1, КЈЬун: - рода. 
дугОкљунац, -унца м йшица која има gy1, КЈЬун. 

дугокос, -а, -о 1. који и.Ма gy1,Y косу: - младић. 2. (у им. слу-
жби, само одр.) м и ж особа gY1,e косе. 

дугокрак, -а, -о који је gy1,Ux кракова, gy1,Ux H01,Y, gy1,OH01,. 

дугокрил, -а, -о који има gY1,a крила: - птица. 
дугокрилац, -илца и дугокрилац, -лца м йшица или лей-

шир gy1,Ux крила. 

дугокрилка ж 300Л. у МН.: йшице йловуше gy1,Ux крила из ро
ga Longipennes (фамилија Natatores) (у jg.: йшица из йlo1,a poga). 

дуголетан јек. дугољетан, -тна, -о gУ1,О1,оgишњи; gУ1,овечан, 
gУ1,ошрајан: - пракса, - живот. 

дуголетно јек. дугољетно ПРИЛ. MH01,O 1,ogUHa, gy1,o. 

дуголик, -а, -о који има gy1,o, gУ1,УЈЬасшо, изgужено лице: -
девојка. 

дуголист, -а, -о који има gУ1,ачке лисшове: - палма. 
дугољет- в. gу1,олеШ-. 

дугометни, -а, -о којим се 1,ађају циљеви на великој ygaљeHo
сши: - топ, - ракета. 

дугометражни, -а, -о у изр. - филм филм (обично умешнич-
ки) који шраје gуже времена, око gва саШа. 

дугоног, -а, -о који има gY1,e Ho1,e, KpaKaйl: - девојка, - птица. 
дугонога ж она која има gУ1,ачке Ho1,e (обично ЙШица). 

дугонос, -а, -о а. који има gУ1,ачак, велик нос, носаш: - же-
на. б. који има Haapeg изgужену Lлаву, њушку (о живошињама): 
- риба. 

дугоња (дУгоња) м (ми. ж) в. gу1,ајлија. 

дугопрст, -а, -о 1. који има gУ1,ачке ЙрсШе. 2. фиг. који је 
склон крађи, краgЈЬив. 

дугопрсташ, -аша м зоол. у мн.: живошиње gy1,Ux йрсшију 
Macrodactylii (у jg.: шаква живОШиња). 

дугопругаш, -аша м спорт. аiUлешичар који шрчи на gу1,им 
сшазама (йреко 3.000 меШара). 

дугореп, -а, -о који има gУ1,ачак рей: дугорепи мајмун. 
дугорог, -а, -о који има gY1,e рО1,ове: - антилопа. 
дугорочан, -чна, -о који важи, који је йреgвиђен и СЛ. за gy-

жи рок: дугорочни кредит, - отплата, ДУГорочни развој, - пла
нирање. 

дугорочно прил, са gу1,им роком, на gужи рок: - предвидети. 
дугорук, -а, -о који има gУ1,ачке руке, рукаш: - човек 
дугорун, -а, -о који има gy1,o ру но: - овца. 
дугос:Илаани, -а, -о ЛИНГВ. који се оgликује gужином (шраја

ња) и силазном иншонацијом: - акценат, - интонација. 
дуготаласни, -а, -о који се OgHOCU на gY1,e (елекшрома1,нешне) 

йlаласе. 

дуготрајан (дугОтрајан), -јна, -о који gy1,O шраје: - употреба. 
дуготрајно (дуготрајно) ПРИЛ. врло gy1,O, сШално. 

дуготрајност, -ости ж особина oHo1,a шшо је gУ1,ошрајно; gy1,o 
Шрајање. 

дуготрб, -а, -о 300Л. који има gy1, шрбух: Дуготрби ракови. 
дугоув и дуго ух, -а, -о 1. који има gУ1,ачке, велике уши: -

пас. 2. (у именичкој служби, одр.) м ма1,арац, Ma1,ape. 

дугоуалаани, -а, -о ЛИНГВ. који се оgликује gужином шрајања 
и узлазном, расшуhом иншонацијом: - акценат. 

дугоушко м деч. онај који има gY1,e уши (о зецу). 

дугочасован, -вна, -о који шраје више часова, вишечасован: 
- пешачење. 

дугуљаст и дугуљаст, -а, -о који има знашно већу gужину 
He1,o ширину, gосша gy1" изgужен, ogy1,: - лице. 
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дугуљасто и дугуљасто прил. изgужено: - ОЕругао. 

дуд, ,цуда м (мн. ,цудови) тур. бот. лисшойаgно gрво Morus из ф. 
Moraceae, чији су јесшиви йлоgови бели или Ша.мНОЈЬубичасШи, 
мурве; йлоg шоlа gрвеШа. • 1) бот. врсше gyga: бели - Morus аЉа; 
црни - Morus nigra; јапански - украсна врсша gyga Broussonetia 
papyrifera. 2) на (о) дуд! каже се Kag се нешшо йошйуно занема
рује: ни бриlе, нишШа. - А брига о људима на дуд! 

дуда ж 1. gечја свирала найравЈЬена og шуй.тье шрске и сл. 2. 
деч. в. цуцла. 

дудар, -ара м оglајивач gуgова. 

дудара ж в. gуgовача. 

дударство е laje1-be gуgова (као ЙОЈЬойривреgна, воhарска 
IpaHa). 

дудаст, -а, -о који има йлоg gygu1-ЬУ: дудасте БИЉRе. 

дудиња ж йлоg gyga. 

дудињаR м воh1-Ьак засађен gуgовима; gуgов laj. 

дудињар м в. gygU1-Ьак. 

дудињаст, -а, -о који има облик gygU1-Ье, сличан gygu1-ЬU (йо 
облику, боји или укусу): - облИR, - УЕУС, - боја. 

дудињи, -8., -ё који се OgHOCU на gygU1-Ье, који је као у gygU1-Ьа: 
- боја, - УЕУС. 

ДУДИЊRа ж в. gygU1-Ьа. 

дудић, -ића и дудић, -а м geM. og gyg; млаg gyg. 

дудица ж geM. og gyga. 

дудла ж в. цуцла. 

дудлити, -йм неевр. пр ел. сисаши из машерине gojKe или из 
бочице са цуцлом, OgH. найразно сисаши (йразну цуцлу, йрсш и 
сл.). 

дудов, -а, -о који се OgHOCU на gyg, који apuaaga gygy, који је 
og gyga: - лист, - дрво. 

дудовац, -овца м зоол. врсша HohHol лейшира Hyphantria си-
nea, чије 'iусенице унишшавају gуgов лисш и лишhе gpylol gрвеhа. 

дудовача ж ракија og gygU1-Ьа. 

дудовина ж (мн. 0) gуgово gрво (као lрађа и lориво). 

ДУДУЕ м свирка gygYKa или HeKol gpylol gувачкоl инсшрумен
ша, gygyka1-Ье. 

ДУДУЕ м тур. 1. врсша свирале, HapogHU gувачки инсшруменш 
израђен og шрске, фрула, зурла. 2. фиг. подр. rлуй, о'iраничен чо
век, rлуЙак. • глуп као - јако rлуй. дувати у један (исти) - исшо, 
jegHaKo мислиши као и неко gpylu. 

ДУДУRати, дудУчём неевр. непрел. 1. свираши у gygYK. 2. оном. 
а. узвицима "gy-gy" йоgражаваши звук шрубе, аушомобилске си
рене и сл. б. йоiilмуло оgјекиваши, буб1-ЬаШи. 

ДУДУRНУТИ, ДУДУЕнём евр. свирнуши у gygYK. 

дудучина ж (М) (мн. ж� ayl.м. и Йеј. og gygYK (2). 
дуел, -(ша и дуел, -ела м фр. 1. в. gвобој. 2. наgмеша1-Ье, шак

миче1-Ье, ушакмица gвају суйарника или gвеју екиЙа. 

дует, -ета и дует, -ета м итал. 1. муз. музички KOMag за gва 
rласа или за gва инсшруменша; йева1-Ье или свирање уgвоје ша
квоl KOMaga: ВИОЛИНСRИ -, свирати (певати) у дуету 2. фиг. ПОЗ. 

gве воgеhе улоlе (мушка и женска) у неком йозоришном KOMagy. 

дуж ж' 1. мат. йрава линија оlраничена gвема Шачка.ма. 2. 
нар. мера за gужину 1-Ьиве (око 590 т); 1-Ьива ше gужине. 

дуж предл. (с ген.) у йравцу, смеру йружа1-Ьа, йрошеза1-Ьа нече
la, OgH. Haaopego с шим йравцем, у gужину: протезати се - пута. 

дужан, -жна, -о 1. а. који има gyl и који је обавезан ga la. вра
ши, исйлаши: - неЕоме сто динара. б. који има обавезу йрема 
некоме и шреба ga је исuуни: - да издржава малолетно дете, -
плаћати порез. 2. (обично одр.) а. који шреба ga се йлаши, неис
йлаhен, неизмирен: платити неЕоме дужни износ. б. који шре
ба ga се учини, ga се укаже из неке моралне, обичајне и сл. оба
везе: УRазати неЕоме - поштовање. • - богу и људима, - до грла 

(до гуше), - и косом на глави, - и ружан има MHOlo gy'ia, йрезаgу
жен је. не остати - (некоме) узврашиши (некоме) исшом мером. 
ни крив ни - који уойшше није крив, који је невин. 

дужати, -8.м неевр. йосшајаши gужи йо шраја1-ЬУ (о gaHY, OgH. 
Hohu). 

дужд м (инстр. -ом и -ем; МН. дУждеви (дУЖДови» итал. ист. ши
шула йоrлавара Млешачке РеЙублике. 

дуждевати и дуждевати, -дујём неевр. биши gужg, влagа-
ши као gужg. 

дуждевић м gужgев син. 
дуждевица ж а. gужgева жща. б. gужgева Khu. 
дуждеВСRИ, -8., -о који се OgHOCU на gужgа: - положај. 

дужина ж 1. а. размак, расшоја1-Ье нечеlа og jegHol go gpylol 
суйрошноl краја; највеhа gимензија нечеlа (обично хоризоншал
на): - стола, - пута. б. ogeJbeHU, оlраничени geo шаквоl расшоја-
1-Ьа: - РУЕе од рамена до лаRта. в. хоризоншално йрошеза1-Ье не
чеlа као мера йри оgређива1-ЬУ оgсшоја1-Ьа: јахати испред неЕога 
за целе две ЕОЊСЕе дужине. 2. временски размак у којем се не
шшо врши, збива, шраја1-Ье: - дана, - времена. 3. ЛИНГВ. изрази
шо шраја1-Ье аршикулације вокала, кваншишеш вокала који йо 
шраја1-ЬУ оglовара йриближно изlовору gва крашка вокала; lpa
фички знак (-) којим се обележава шакав изlовор: губљење ду
жине самоглаСНИRа. 4. уойшше величина, oacel нечеlа: - песме, 
- приче, - стиха. • географска - геогр. ylaoHo или лучно оgсшоја-
1-Ье MepugujaHa неке шачке на Земљи рачунајуhи на зайаg или 
исшок og lриничко'i MepugujaHa. таласна (вална) - физ. а) најкра
he расшоја1-Ье између gвеју шачака које се налазе у исшој фази на 
gва cycegHa Шаласа. б) оgређени ogceK фреквенција на којој ра
ge раgио-сШанице. бити на истој таласној дужини мислиши или 
осеhаши исшо као и неко gpy'iu. 

дужиномер јек. дужиномјер м сйрава за мере1-Ье gужина, 
кривуgавих линија (йушева, река и сл.) на маЙа.ма, курвимеШар. 

ДУЖИНСRИ, -8., -о који се OgHOCU на gужину: - мера. 

дужити, дужйм неевр. прел. 1. чиниши ga нешшо буgе gуже, 
йроgужаваши; расшезаши а. у йросшору: - платно. б. у времену 
оgуlовлачиши, развлачиши, ошезаши: - посао. 2. наgуlачко, ой
ширно и с MHOlo gешаља изла'iаши, йричаши; насшавЈЬаши, йро
gужаваши (изла'iа1-Ье, разlовор). - Да не дужим . •  - се 1. а. йо
сшајаши gужи, изgуживаши се (нЙр. о сенци). б. йрошезаши се, 
йросшираши се у gaљUHY (нЙр. о йушу, сШази). 2. а. йроgужава
ши шраја1-Ье, насшавЈЬаши се (у времену); шрајаши сувише gylo, 
оgу'iовлачиши се (нЙр. о разlовору, gucKYCuju). б. ЛИНГВ. gобијаши 
gужину, йроgужаваши се у изlовору (о вокалу). 

дужица1 ж анат. apeg1-ЬU geo суgов1-Ьаче ока, обојени, Йиl.мeH-
шисани KPY'i око зенице, шареница, iris. 

дужица2 ж geM. og gY'ia. 
дужичн:И, -8., -о који се OgHOCU на gужицуl. 
дужни, -8., -о 1. који се OgHOCU на gуж: - симетрала. 2. в. gy

жински: - јединица, - метар. 

, ДУЖНИR, �ИRа м а. онај који gylyje некоме нешшо, онај који је 
обавезан ga исйлаши gyl. б. онај који шреба ga исйуни неку оба
везу, gужносш: - према свом народу, бити нечији -. 

дужница ж 1. она која је gужна, жена gужник. 2. правн. 
йравни субјекаш у gужничком OgHOCY йрема веровнику: земља 
(држава) -. 

дужнИчки, -8., -о који се OgHOCU на gужнике: - Rњига, - оба
веза. 

дужносн:И, -8., -о који се gaje йо gужносши, обавезни . •  - при
, 'мерак йримерак шШа.мЙане K1-bule који се мора gаваши библио

Шека.ма, обавезни йримерак (K1-bule). 
дужност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. оно шшо неко мора, шре

ба ga учини, морална обавеза: извршити -. 2. а. реgован йосао, 
служба; йоложај, зва1-Ье у служби; йозuв, занима1-Ье: ступити на 
-, вршити своју -, ПУЕОВНИЧRа - . б. оgређени заgашак, обавезе 
које йроисшичу из службено'i йоложаја: ставити неЕоме нешто 
у -, примити на себе неЕУ - . • вршилац дужности онај који вр
ши све йослове из наgлежносши HeKol Руковоgиоца, али није на 
ШО месшо службено йосшавЈЬен: вршилац дужности диреRтора. 
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дука м итал. ист. а. в. gужg. б. в. војвоgа. 

дукат м итал . .млеШачки злашник; уоuшше злашни новац 
различише вреgносШи. • седети (лежати) на дукатима биши јако 
бо1,аШ. 

дукатић м geM. и хиа. og gукаШ. 

дукатни, -а, -о који се OgHOCU на gукаше, који је og gукаша и 
СЛ.: - ниска. 

дукатовац, -овца м ист. upuuagHUK анонимне конзервашив
не ipyue uрошивника uолишике либерално1, uокреша у Србији 
шезgесеших 1,ogUHa XIX века (арема знаку gукаша којим су били 
uошuисани њихови чланци у сраским новинама). 

дукатовачки и дукатовски, -а, -о који се OgHOCU на gYKa-
шовце: - чланци. 

дукс м (ми. -еви) жарг. в. gуксерица. • - мајица в. gуксерица. 
дуксер м нар. goНJe рубље og Шрикоа. 

дуксерица ж gебља шоила uошкошуља или .ма јица og шри-
коа. 

дуктус м лат. uошез аера; начин аисања или црШања. 

дулац, дулца м цев на 1,ajgaмa у коју се gува, аисак. 

дулум м тур. сшара .мера за uовршину зе.мљишШа (око 1 О 
ари). 

дулчинеја и дулчинеја ж шп. gpa1,aHa, gpa1,a, љубавница 
(арема имену јунакиње Серваншесово1, ро.мана ,Дон КихоШ''). 

дуљати, -ам несвр. в. gужаШи. 

дуљина ж в. gужина. 

дуљиномер јек. дуљиномјер м в. gужино.мер. 

дуљити (се), дУљйм (се) несвр. [гл. им. дУљёње с] в. gужиши (се). 
дум1 м в. gOH1 (а). 

дум2 оном. узвик за uоgражавање ауцња, араска или јако1" 
крашкошрајно1, ygapa. 

дума ж рус. а. ист. сабор, скуuшшина (као oр1,ан власши) у 
среgњовековној и царској Русији. б. скуuшшина, uарламенш у 
Русији. 

думански, -а, -о који се OgHOCU на gYMHY, gYMHe. 

думача ж геогр. gубока gолина са сШр.мим сшранама, gубоgо
лина. 

думба оном. (обично поновљено) узвик за uоgражавање ауц
ња, ексилозије. 

думбарати, -ам несвр. оном. а. снажно uуцаши, 1,руваши (нар. 
о ШоUу). б. бубњаши, gобоваши (о gобошу). в. јако куцаши, луuа
ши, биши (о срцу). г. Uоill.муло оgјекиваши: - у ушима. 

думдум м (обично У полусложеници - метак, - тане) uушча
ни .меШак og .меко1, олова чији се врх ари ygapy расцвеша нано
сећи шешке ране (назван ао фабрици .муниције у 1,pagy Ду.м-Ду.м 
Kog КалкуШе). 

думна ж лат. калуђерица, реgовница, оuашица (Kog каШолика). 

думница ж geм. и хиа. og gYMHa. 

Дунав и Дунав м велика евроаска река, uришока Црно1, .мо-
ра, која јеgним gело.м uрошиче кроз Србију. 

дунав ац, -вца м северни вешар који gува gолино.м Дунава. 

дунавка ж воgеница на Дунаву. 

дунавски и дунавски, -а, -о који се OgHOCU на Дунав: - обала. 
дуида и дуида ж нар. uуначка, 1,ојазна женска особа. 

дундаст, -а, -о uуначак, 1,ојазан, gебељушкасш; буц.масШ: -
жена; - лице. 

дуидица и дундица ж geм. и хиа. og gYHga. 

дунст м нем. аара у којој се кува јело: пиле у Дунсту. • нема
ти дунста шатр. не.маШи аој.ма о нечему. 

дунстер м шатр. незналица, буgала. 

дунути в. gухнуШи. 

дунути, -нём СВр. непрел. а. изненаgа ошиhи HeKyg. б. изне
Haga се uојавиши, изненаgа gohu He1,ge, бануши, хруUиШи. 

дуља1 ж бот. воћка Cydonia oblonga из ф. Rosaceae (руже), са 
жуhкасшим .миришљавим круаним илоgо.м; илоg ше воћке. 

дуља2 ж мађ. uокривач исауњен аерјем, аерина. 

дуљац, -љца м агр. врсша gYНJe1 KpyuH01, gу1,уљасшо1, илОgа. 

дуљев, -а, -о који се OgHOCU на gyНJY\ који је og gYНJe: - штапић. 

дуљевача ж ракија og gYНJa. 

дуљин, -а, -о који upuuaga gyНJU\ који је og gYНJe: - лист. 
дуљица 1 ж geм. и хиа. og gYНJa1• 

дуљица2 ж geм. и хиа. og gYНJa2• 

дуо, дУ-а м лат. муз. ко.мuозиција за gва инсШру.менШа, gуеШ. 

дуоденум м лат. анат. gванаесшоuалачно црево. 

дуодецима ж лат. муз. иншервал og gванаесш gијашонских 
сШуUњева. 

дупе, -ета с нар. сшражњица, заgњица. • - глава каже се за 
'iлуuу, 01,раничену особу. да ти - види пут uушујеш без разло1,а, само 
uушовања pagu. дигни - фам. ао.макни се; крени на аосао (каже 
се лењој особи). дигнути - извуhи се og обавеза. на - би проговорио 
каже се оно.ме ко не .може ga hуШи. нек иде у - баш .ме бри1,а за 
ШО. пасти на - зачуgиши се, заuреuасшиши се. 

дупеглавац, -авца м пеј. фам. 'iлуuак, буgала. 

дупелизац, -исца м пеј. ВУЛГ. улизица, уgворица, UолШрон. 

дупенце, -ета с (мн. -ца) geм. и хиа. og gyue. 

дупетара ж нар. пеј. жена с великим gуUеШо.м. 

дупин, -ина м ЗООЛ. в. gелфин. 

дупинов, -а, -о који upuuaga gYUUHY, који се OgHOCU на gyuu
на: - уље. 

дупински, -а, -о који се OgHOCU на gyuUHe, gелфински: - игра. 

дупке ПРИЛ. 1. у сШојеhе.м сшаву, сшојеhи, усаравно: стајати 
-. 2. (уз придев пун, ређе уз прилог пуно) сасвим, go uослеgње1, 
.месШа: - пуна сала. 

дупком ПРИЛ. в. gyuKe. 

дуплерица ж фошо1,рафија, обично у боји, објављена на gве 
сшране на cpegUHU MOgHUX и СЛ. часоUиса. 

дупли и дупли, -а, -о в. gвосшрук: - дно, - прозори. 
дупликат, -ата м лат. а. gpy1,u аримерак нече1,а (акша, књи1,е 

и сл.) исшовешан са ори1,инало.м, ареаис; ошисак: - сведочан
ства, - слике. б. верна слика, 1Соаија нече1,а. • у дупликату у gва 
исшовешна аримерка. 

дуплирати, дУплирам свр. и несвр. прел. (у )чиниши gуилим, 
gвосшруким, уgвојиши, уgвајаши, уgвосшручиши, уgвосшруча
ваши: - износ, - стражу. 

дупло ПРИЛ. в. gвосшруко: - платити. 
дуплоножац, -ношца м ЗООЛ. у .мн.: сшоно1,е из pega Diplopo

da, KOg којих сваки чланак има ао gва аара HO'iy (у jg.: сшоно1,а 
из шо1,а pega). 

дУпља ж (ген. МИ. -љи (-ља» а. шуиљина, руаа у сшаблу gрвеШа. 
б. анат. зашворени uросшор у унушрашњосши oр1,аниз.ма, шеле
сна шуиљина 01,раничена косШи.ма и .мишиhима, OgH. везивним 
Шкиво.м: трбушна -, грудна -, носна -. в. upupogHa шуuљина, 
уgубљење у illлу, аећина. г. шуuљина, руаа уоuшше: - топовске 
цеви. 

дупљар, -ара м ЗООЛ. 1. у .мн.: .морске живошиње из кола Со
elenterata, uросше 1,рађе са раgијално симешричним Шело.м, ко
је сачињава само jegHY gyaљy са јеgним оШворо.м, ао.моћу које1, 
обављају основне живошне функције (у jg.: шаква живОШиња). 
2. 1,олуб gуиљаш. 

дупљаст, -а, -о који има gyaљy, шуUаљ. 

дупљаm, -аша м ЗООЛ. gивљи 1,олуб који се леже ао gyaљaмa 
gрвеhа. 
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дупљина и дупљина ж велика gуйља; gуйља уоЙшШе. 

дупљица и дупљица ж geм. и хиЙ. og gуЙЉа. 

дупсти (дУпсти) (се), дубём (се) неевр. в. gубиши2 (се). 

дупчић1 м geм. og gубак. 

дупчић2 м geм. og gуб. 

дур м лат. муз. 1. шонски peg заснован на gијашонској лесшви
ци са йолусшейенu.ма између 3. и 4. и 7. и 8. сШеЙена. 2. (као пр
ви део полусложеница) в. gYPCKU: � акорд. 

дуралуминијум (дуралУм:йнйј, -ија) м лат. хем. ле'iура алу
минијума с бакром, ма'iнезијумом и MaH'iaHoM, која се уйошре
БЈЬава за израgу авиона. 

дуралуминијумс:ки, -3., -о који се OgHOCU на gуралуминијум. 

дуран, -рна, -о HagypeH, ЈЬуш, найрасиш, осоран; gурЈЬив. 

дурати и дурати, -3.м неевр. лат. йосшојано йоgносиши, изgр-
жаваши (шешкоће, найоре), ШрЙеШи. 

дуративан, -вна, -о лат. ЛШlГв. чија раgња HeapeKugHo шраје, 
шрајан: дуративни глаголи. 

дурашан, -шна, -о а. који може MHO'iO йоgнеши (шешкоће, 
найоре), изgРЖЈЬив, ошйоран, жилав; крейак, gржећ: � човек. 
� жена. б. који може gy'io ga се оgржи, шрајан; који је шрајне 
вреgносши: � дрво; � дело. 

дурашно прил. на gурашан начин, изgРЖЈЬиво; исшрајно, 
уйорно: � корачати; � радити. 

дурашност, -ости ж особина oHo'ia који је gурашан, oHo'ia 
шшо је gурашно, изgРЖЈЬивосш; исшрајносш, уЙорносШ. 

дурбин, -Ива м тур. сйрава за йосмашрање ygaљeHUx apegMe
ша који се ЙросШu.м оком слабо виgе, gО'iлеg; ШелескоЙ. • спусти
ти - йойусшиши у захШевu.ма, йосшаши скромнији. 

дурбинс:ки, -3., -о који се OgHOCU на gурбин. 

дурити се, дуРИм се неевр. [гл. им. дУ'рёње с] осећаши се увре
ђен и йоказиваши шо, ЈЬушиши се; изl.nеgаШи увређено, буриши се. 

дурљив, -а, -о који се брзо и чесшо gypu, найрасиш, йр'iав; 
осоран. 

дурљивац, -йвца м gУРЈЬив, йр'iав човек. 

дурљивица ж gурЈЬива, йр'iава женска особа. 

дурљив:ко м в. gурЈЬивац. 

дурљиво прил. на gурЈЬив начин, набусишо, ЈЬушишо, осорно. 

дурљивост, -ости ж особина oHo'ia који је gУРЈЬив, ЈЬушишосш; 
ћуgЈЬивосШ. 

дурно прил. ЈЬушишо, срgишо; ћуgЈЬиво, gУРЈЬиво. 

дурновит, -а, -о а. йр'iав, найрасиш; gУРЈЬив, ћуgЈЬив: � човек. 
б. који йоказује, очишује ЈЬушишосш, осоран, 'iруб: � реч. 

дурновито прил. на gурновиш начин, найрасишо, ЈЬушишо, 
осорно. 

дурновитост, -ости ж особина oHo'ia који је gурновиш, найра-
сишосш, ћуgЈЬивосШ. . 

дурност, -ости ж особина oHo'ia који је gypaH, наЙрасиШосШ. 

дурнути се, дУ'рнём се евр. наљушиши се, наgуриши се. 

дурски, -3., -о који се оgноси .на gyp: � тон. 

дустабан и дустабан м тур. мед. нейравилно формирано сшо-
йало, раван шабан, равно сшойало, pes planus. 

дустабанлија м (ми. ж) онај 1foju u.мa равне Шабане. 

дустабанс:ки, -3., -о који се OgHOCU на gусШабане. 

дућан, -ана м тур. йросшорија у којој се apogaje нека роба, 
шр'iовачка раgња, Йроgавница. • отворити - .ЙочеШи Шр'iоваШи. 
затворити - йресшаши шр'iоваши; осшавиши неки неусйели йо
сао. моја роба мој - свако слобоgно расйолаже cвoju.м. 

дyћaНl�ћ м geм. и хиЙ. og gyhaH. 

. дућанс:ки, -3., -о који се OgHOCU на gyhaH, gyhaHe: � прозор, � 
роба. 

дућанчић м (дућанче и дућанче, -ета с) geм. и хиЙ. og gyhaH. 

дућанџија м (ми. ж) власник gyhaHa, шр'iовац у gyhaHY. 

дућанџијка ж а. власница gyhaHa, шр'iовкиња у gyhaHY. б. 
gућанџијина жена. 

дућанџијски, -3., -о који се OgHOCU на gућанџије. 

дух, дУха м (ак. дУха, ВОК. дУше; ми. дУхови и дуси, ген. дУхо
ва, ак. дУхове) 1. (само јд.) фил. йо машеријалисшичком схвашању 
виши йроgукш машерије човечје'i мозш, свесш; йо иgеалисшичким 
учењu.ма немашеријална суйсшанца, независна og машерије, 
йринций који уйравЈЬа свешом, манифесшујући се у cвu.м сшва
pu.мa и Йојава.ма (чесшо за.миШЈЬен као бесшелесно "gуховно би
ће", Бо'i). 2. пеих. свеукуйносш йсихичких, gушевних функција KOg 
човека (за разлику og живошиње), свесш, gуша: продукт људ
ског духа. 3. а. унушрашње йсихичко сшање и расйоложење чо
века, иншелекшуална, морална и емошивна apupoga човека: 
крепак духом, имати ведар �, немиран �, младалачки �. б. 
(обично у мн.) човек, личносш као носилац иншелекшуалних, 
е.моШивних и моралних, каракшерних особина: јаки духови, умни 
духови, узбудити духове. 4. (само јд.) а. смисао, gap, склоносш 
за нешшо: стваралачки �, творачки �, песнички �. б. (често у 
устаљеним обртима) сйособносш брзо'i схвашања, ошшроум
носш; gуховишосш: сиромашан духом, бити пун духа, човек без 
духа. в. морална cHa'ia, морал; храбросш, смелосш, оgлучносш: 
непоколебљив �, чврстина духа, војнички �. 5. (само јд.) а. ой
шше сшање, расйоложење, насшројеносш (у gрушшву, некој сре
gUHU и сл.), меншалишеш; сшил, йринций који оgређује начин 
миШЈЬења и йосшуйања: � времена, унети нов � (у неку среди
ну), антички �, � реформације, � национализма, � сарадње, � 
толеранције, � разумевања. б. основни смисао, шемељно, биш
но својсшво, сушшина: � закона, � језика, � вере, � књиге. 6. 
празн. а. нашйрироgно, бесшелесно биће (gобро или зло) које u.мa 
моћ ga ушиче на живош човека или на apupogy; йривиђење, 
ушвара, сабласш: зли дуси, шумски духови, добар кућни �, ве
ровати у духове, појавити се као �. б. сен умрле особе: покојни
KOB �, призивати ДУХове. в. (са атрибутима "зао", "нечист" и сл.) 
нашйрироgно биће као носилац зла, ђаво, geмoH; зла apupoga у 
човеку која 'ia йоgсшиче ga чини рђава gела. 7. рЛГ. (обично са 
атрибутом "свети'') jegHa og шри манифесшације Божје apupoge, 
шреће лице Свеше Тројице йо хришћанском учењу. 8. РЛГ. бес ше
лесни, немашеријални geo човека, gуша: испустити �, предати 
свој � Богу. • нечисти - ђаво, соШона. имати духа биши gуховиш, 
заНUМJЬив; имаш и йозишивну, сшваралачку живошну eHep'iujy. 
испустити -, предати - Богу и сл. умреши, ЙреминуШи. клонути 
(пасти) духом из'iубиши са.мойоузgање, йолеш, обесхрабриши се. 
присуство (присутност) духа йрисебносш, сналаЖЈЬивосш у кри
шичној, шешкој сишуацији: изгубити присуство духа, сачувати 
присуство духа. сиромашан (сиромах) духом умно о'iраничен, не
йросвећен, необразован. у духу (нечега) у склаgу с нечu.м, gрже
ћи се ойшше'i смисла (нече'iа): у духу закона. 

духа- в. gува- (нйр. gyxaH, gухаши и сл.). 

духнути, дУхнём (нар. и разг. дУнути) евр. непрел. (прел.) 1. йо
чеши gуваши, йирнуши, йухнуши (о вешру и сл.). 2. а. усмериши 
вазgушну сшрују из усша у йравцу нече'iа; засвираши на шај на
чин у неки инсшруменш: � на свећу, � некоме у лице, � у сви
ралу. б. gувањем оgсшраниши, оgуваши: � прашину са нечега. 
3. безл. (често са допуном: у главу, у памет) йасши на йа.меш, 
синуШи. - Духнуло му да иде у иностранство. 

духоборац и духоборац, -орца м 1. ист. apuaagHUK хри
шћанске секше основане у Русији у XVIII веку која је оgбацива
ла цркву, иконе, свешшенсшво, go'i.мe и обреgе. 2. йоборник схва
шања ga gyx u.мa йрвенсшво у OgHOCY на маШерију. 

духоборачки, -а, -о који се OgHOCU на gухоборце: � покрет. 

духоборс:ки, -а, -о који се OgHocu на gухоборсшво, gухоборце. 

духоборство с учење, схвашање gухобораца. 

Духови и Духови, -ова и -ова м МН. ЦРКВ. хришћански йо
крешни йразник који се слави йеgесеши gaH йО Ускрсу. 

духовит, -а, -о а. који уме ga йрави gосешке, ga забавЈЬа и 
зас.мејава, йун gyxa, забаван, gомишљаш; који саgржи хумора, за
баван: � човек; ,.., одговор, � досетка. б. који се исшиче gуховним, 
умним сйособносшима, ошшроуман; који йоказује ошшроумносш, 
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инвеншиван: - решење. в. који u.м.a иншензиван, иСЙУ1-Ьен gухов
ни живо ш, у.ман; који оgражава иншензиван gуховни живош, 
йроgуховљен: - човек; духовите очи, - поглед. 

духовито прил. на gуховиш начин, са с.мисло.м за gосешку и 
ху.мор, са йуно gyxa, забавно; ошШроу.мно: - одговорити, - опи
сати. 

духовитост, -ости ж особина oHo"ia који је gуховиш, oHo"ia 
шшо је gуховишо, gосейlљивосш, ошШроу.мносШ; йроgуховљеносш: 
- одговора. 

духовни, -3., -о (ретко неодр. дУхован -вна, -о) 1. а. фил. који 
се OgHOCU на gyx (1), немаШеријa.nан, бесшелесан: - свет. б. који 
се OgHOCU на човекову свесш, йсихички, .менШa.nни; уп. дух (2): -
здравље, - поремећеност. в. који се OgHOCU на унушраШ1-Ьи чове
ков живош, на иншелекш и е.моције, .мисаони, иншелекшуa.nни, 
gушевни; уп. дух (3): - живот. г. који се брине о нечијем иншелек
Шуa.nно.м развоју, који образује, васйишава: - вођа, - учитељ, -
отац. 2. а. који се OgHOCU на веру, цркву, верски, црквени, све
шшени, gуховнички: - лице, - суд, - ред. б. (у устаљеним изра
зима) који се сшара о gуши, .морa.nу, OgH. којије aog нечијu.м. .мо
pa.nHu.м. наgзоро.м (Kaga је реч о ogHocu.м.a из.међу свешшеника и 
верника): - отац, - син. 

духовник м а. gуховно, свешшено лице, свешшеник, кa.nуђер, 
реgовник. б. црквено лице које исйовеgа, које врши црквени об
peg ошйушша1-Ьа "iрехова, исйовеgник; gушобрижник. 

духовница ж ойашица, кa.nуђерица. 

духовнички, -3., -о који се OgHOCU на gуховнике, свешшенич
ки: - ред, - служба. 

духовништво с 1. зб. gуховнички сШa.nеж; gуховници, све
шшенсшво, клер. 2. gуховнички йозив, gуховничка служба. 

духовно прил. у gуховно.м с.мислу, у йо"iлеgу gуховНО"i живо
ша: - образовати. 

духовност, -ости ж 1. сша1-Ье oHo"ia шшо је gуховно, не.маШе
ријa.nно, сЙириШуa.nно. 2. особина oHo"ia шшо је йуно gyxa, apogy
ховљеносШ. 

духовски, -3., -о 1. који се OgHOCU на gухове. 2. који се OgHOCU 
на Духове: - понедељак 

душа ж (ах. дУшу; мн. дУше) 1. а. gуховни (.мисаони и емошив
ни) живош човека са cвu.м. 1-Ье"iовu.м. Йсихичкu.м. .манифесШација
.ма, свесш; емоције, осећа1-Ьа: продрети у нечију душу, желети 
некоме добро у својој души; дати душу нечему. б. ешичка йри
poga човека која уйравља 1-Ье"iовu.м. ЙосШуЙцu.м.а и о.мо"iуhава .му 
ga разликује gобро и зло, савесш: немати душе, товарити на ду
шу некоме. 2. а. скуй каракшерних урођених особина, црша не
ке личносши, hyg, нарав, apupoga, каракшер; ШемЙера.менШ: пе
сничка -, ведра -, словенска -, ропска -. б. (често са "од" и ген.) 
gобра, йлемениша и осећајна особа, сушша gоброша, ЙЛе.мени
шосш: - од човека, - од младића. в. (у вок) фам. (обично уз реч 
"моја", "драга" и сл.) у Йрисно.м обраhа1-ЬУ особишо .милој, gpa"ioj 
особи; gpa"iu .мој, gpa"ia .моја. 3. фиг. а. оно шшо је основно, биш
но у нечему, сушшина, биш, основни с.мисао нече"iа: - драме, - је
зика. б. "iлавна личносйl, йокрешач, ор"iанизашор нече"iа: - рад
ничког покрета, - клуба. 4. а. (обично уз придев "жива'') љуgско 
биhе, сшворе1-Ье, човек. - У граду није било живе душе. б. (уз 
бројеве и друге количинске одредбе) лице, особа, сшановник; 
члан, apuaagHUK неке зајеgнице. - У соби је било десет душа. 5. 
фил. у иgеa.nисШичкој филозофији: .мисаона суйсшанца и йрин
ций живоша у човеку и gpy"iu.м. живu.м. биhu.м.а. 6. рлг. немаше
ријa.nно, бес.мрШно биhе у човеку које "ia веже с бо"iо.м и које на
сшавља живо ш и йосле 1-Ье"iове физичке с.мрШи: бесмртност ду
ше. • крштена - хришhански човек уоЙшШе. продана - йокварен 
човек који је сйреман ga учини све за своју корисШ. ситна -лоша, 
рђава особа. без душе, као без душе (отрчати, дотрчати, бежати и 
сл.) велико.м брзино.м, јеgва gишуhи, избезу.мљено. бити без душе 
биши Heoceйlљив за шуђе йаШ1-Ье, немаши саосећа1-Ьа. бити душом 
и телом уз некога (нешто) биши вашрени ЙрисШa.nица HeKo"ia (не
че"iа). бити (као) једна - сла"iаши се у свему, живеши у слози; би
ши исшо"i .мишље1-Ьа са HeKu.м.. бити на нечијој души биши на не
чијој бризи, сшара1-ЬУ; биши на нечијој савесШи. бог да му душу 
прости, покој му души и сл. каже се на сахрани йокојника или йри 
йо.ми1-Ьа1-ЬУ 1-Ье"iово"i u.м.eHa. бог и - gоисша, уисШину. богу душу каже 
се Kag неко шрйи велике физичке болове. борити се (делити се, 

растајати се) с душом биши на са.мрШи, у.мираШи. вадити душу 
(на памук) некоме .мучиШи, ки1-Ьиши (HeKo"ia). дати богу душу, ра
стати се с душом у.мреШи, ЙреминуШи. дахнути (одахнути) душом 
оg.мориши се, ЙочинуШи. дирнути (некога) у душу в. gирнуши (не
Ko"ia) у живац (aog живац). до дна душе (увредити и сл.) јако, .мно
"io. - ме боли осећа.м gушевни бол, Шешко .ми је, ЙаШu.м. (збо"i не
че"iа). - ми је испала (изашла, искочила и сл.) на нос на.мучuо са.м 
се, Haape"iHYo са.м се go крај1-Ьих "iраница. - му је у носу (на језику) 
шешко је болесшан, јеgва је жив; на са.мрШи је. душу дао (дала, да
ло) за нешто каже се Kag је нешшо вео.ма aogecHo, йриклаgно, као 
сшворено за нешШо. душу дати за некога (нешто) gаши, жршвоваши 
све за HeKo"ia (нешШо). завирити некоме у душу уйознаши нечије 
инШu.м.не .мисли и осећа1-Ьа. за душу, за покој душе (пити, запали
ти свећу, дати и сл.) pagu нечије"i сйасе1-Ьа, ойрошшаја "iрехова; за 
усЙо.мену на Йокојника. за своју душу pagu лично"i заgовољсШва. 
за које бабе душу нар. каже се Kag неко нема йраво"iа разло"iа ga 
нешшо ypagu. знати, познавати (некога) у душу вео.ма gобро, йошйу
но, у шанчине знаши, ЙознаваШи. из дна (дубине) душе у великој 
.мери, врло MHO"iO, cacвu.м., йошйуно (Kag је реч о jaKu.м. осећа1-Ьи
.ма): мрзети некога из дна душе. из (све) душе, из срца и душе, 
свом душом cacвu.м. искрено, og срца: радовати се из душе, говори
ти из срца и душе. имати (носити) на души (некога, нешто) биши og
"iоворан, крив за нечију несрећу, йройасш, сносиши оg"iоворносш, 
кривицу за нешШо. имати душе (душу) u.м.аШи .милосШи, осећа
ши сажаље1-Ье. испустити душу (растати се с душом) у.мреШи, йре
.минуши, изgахнуШи. колико му - жели (иште) колико "iog жели. 
лакнути (некоме) на души ослобоgиши се бри"iе, ШереШа. лежати на 
души (некоме) биши йреg.меш нечијих инШu.м.них .мисли, жеља. 
мирне душе без "iриже савесши, сЙокојно. не дати некоме душом 
дахнути Йрu.м.ораваШи без apeKuga HeKo"ia на нешШо. нема (ни) 
живе душе нема HUKo"ia. немати душе (душу) 1) биши немилоср
gaH, окруШан. 2) не .моћи из сажаље1-Ьа ураgиши неко.ме нешшо 
рђаво, неЙријаШно. огрешити душу о некога речју или gело.м не
йравеgно нане ши шшешу неко.ме. отворити душу искрено, ошво
рено, не шајеhи нишша изнеши своја осећа1-Ьа, своје .мисли. пао 
му је (свалио му се) камен с душе ослобоgио се велике бри"iе, лак
нуло .му је. по души рећи (казати, говорити, судити и сл.) искрено и 
йошшено, Йравеgно. (по)вратити душу окрейиши се, ойоравиши 
се. (по)јести (изјести) душу (некоме) (на).мучиШи (ки1-Ьиши) HeKo"ia, 
(на)секираши (HeKO"ia). продати (записати) душу ђаволу (врагу) йо
ћи pђaвu.м. йу Ше.м , йосшаши зао, оЙак. свом душом (срцем и ду
шом, душом и срцем, (и) душом и телом) свесрgно, без икакве резер
ве, cacвu.м., ЙоШЙуно. ставити (стављати), метнути (метати) некоме 
нешто на душу обавез(ив)аши HeKo"ia ga нешшо изврши. удахнути 
душу нечему оживиши, йреЙороgиШи. у дну (дубини) душе, у души 
у најинШu.м.нијu.м. .мислu.м.а, oceћa1-bu.м.a, инШu.м.но; искрено. узе
ти душу некоме јако на.мучиШи, уйройасшиши HeKo"ia; убиши (не
KO"ia). узети на своју душу (некога, нешто) Йрu.м.иШи на себе og"io
ворносш (за HeKo"ia, за нешШо). 

душак, -IIIRа м а. jegHoM уgахнуш вазgух йри guca1-ЬУ, gucaj, 
ygucaj, gax. б. време које йрође из.међу jegHo"i ygucaja и изgисаја. 
в. време за које се без apegaxa врши нека pag1-ba. • на - (из душка) 
1) испити, попити, искапити йойиши у jegHoM gaxy, без apegaxa, 
наискаЙ. 2) (урадити нешто) без apegaxa, без ogMopa, не йреки
gajyhu (ураgиши нешШо). 

душанка ж етн. врсша срйске среg1-Ьовековне .мушке "iop1-be oge
ће са gy"iu.м. Йросеченu.м. pYKaвu.м.a; врсша gола.ме; "iop1-ЬU geo .му
шко"i HapogHo"i оgела. 

душебрижник и душебрижник (душобрижнйк и душо
брйжнЙR) м онај који се брине о gуша.ма љуgи, исйовеgник, све
шШеник. 

душебрижнички и душебрижнички (душОбрижничкй и 
душОбрйжничкй), -3., -о који се OgHOCU на gушебрижнике, gушо
брижнике: - мисија, - служба. 

душёван и душёван, -вна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на gушу, 
йсиху, йсихички, .менШa.nни: - бол, - стање, - расположење, -
растројство. 2. (одр.) gуховни, иншелекшуa.nни, у.мни: - вођа, -
храна. 3. gобар и (ca)oceйlљив, увек сЙре.ман ga aoMo"iHe gpy"ioMe, 
који је gобра, .мека срца, ЙЛе.мениШ, човечан: - човек. 

душёвно и душёвно ПРИЛ. 1. У йо"iлеgу gуше, йсихе, йсихич
ки, .�енШa.nно: - оболети, - болестан, - потиmтен, - поремећен, 
- заостао. 2. на gушеван, йошшен начин; са осећа1-Ьем: - судити, 
испричати нешто -. 
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дуmевнбст и душёвност, -ости ж 1 .  особина oHof,a који је gy
шеван, oHof,a шшо је gушевно, ЙЛе.мениШосйl, осеhајносш; саве
CHOCйl, чесШиШосШ. 2. gуховни, йсихички живо ш, gуховносш; йро
gуховљеносШ. 

дуmегубан, -бна, -о који убија gушу (неко.ме), йоf,убан, с.мр
шоносан: � свађа. 

дуmегубац, -упца (дуmегубник) м онај који из йохлейе за 
сШицање.м боf,ашсшва f,уби gушу; лихвар, зеленаш; онај који go
носи c.мpйl, йройасш, убица. 

дуmегубница ж она која убија (неко.ме) gушу, која gOHOCU 
с.мрш. 

дуmегубно прил. на gушеf,убан начин, Йоf,ибељно за gушу; 
f,решно. 

дуmегупка ж рус. f,acHa ко.мора у којој су фашисши убијали 
Jbyge у Друf,о.м свеШско.м рашу, f,убилишше, сШраШишШе. 

душек м тур. а. gебља .мека йрошивена йросширка за лежај 
исйуњена различиШu.м .маШеријало.м, еласШичнu.м oapyf,a.мa и 
gp. б. (обично у нар. песмама) јасшук на које.м се cegu. в. лежај 
у облику gушека (а) (обично og f,YMe или u.мapef,HupaHof, йлаш
на) исйуњен вазgухо.м, на ко.ме се лежи на йлажи или на воgи: 
гумени �. 

дуmечић м ge.м. и хиЙ. og gушек. 

дуmин, -а, -о који apuaaga gуши. 

дуmица ж 1. ge.м. и хиЙ. og gуша. 2. жижак, фишUJb, сшењак 
у канgилу; канgило. 3. унушрашња f,YMa у сЙорШскu.м лоЙШа.ма. 

• мајчина - бот. pog зељасших и йолужбунасших аро.маШичних 
биљака Thymus из ф. Lamiaceae, са ЙурЙурноцрвенu.м цвешо
вu.мa, које се корисше у .меgицини и као зачин. 

дуmманин м (мн. -ани) тур. велики, заклеши нейријашељ, 
злоШвор. 

душманка (дY'mманица) ж жена gуш.манин. 

дуmмiшлук м велико нейријашељсшво, .мржња. 

дуmманскИ:, -а, -о који се OgHOCU на gуш.мане, нейријаШељски. 

дуmмански прил. на gуш.мански начин, као gуш.манин, не-
йријашељски, крвнички: � тући. 

душманство в. gуш.манлук. 

дуmнИ:к, -liкa м анат. geo opf,aHa за gисање у виgу хрскавича-
ве цеви, која се рачва у gушнице (бронхије), trachea. 

дуmников, -а, -о који apuaaga gушнику. 

дуmница ж анат. (обично у мн.) в. бронхија. 

дуmничкИ:, -а, -о који се OgHOCU на gушнице. 

дуmнИ:чкИ:, -а, -о који се OgHOCU на gушнике. 

душњак, -ака м 1. анат. в. gушник. 2. ЗООЛ. (обично у ми.) уска 
цев за gисање KOg инсекаШа. 

душњаков, -а, -о који apuaaga gушњаку. 

дуmњачкИ:, -а, -о који се OgHOCU на gушњаке. 

дуmобриж- в. gушебриж-, дуmогуб- в. gушеf,уб-, дуmогуп
ка ж в. gушеf,уЙка. 



Ћ 
ђ (Ћ) с непром. а. лингв. йреgњонейчани звучни сложени су

iласник, сливен og елеменаша д и  ј. б. слово KOju.м се обележава 
шај суiласник (шесшо слово сйрске hирилице): велико Ћ, мало ђ ,  
курзивно ђ.  

ђа1 (ђа) узвик за шерање коња и волова. 

ђа2 прил. тур. (обично удвојено: ђа . . .  ђ а) за исшицање (наиз.ме
ничноf,) смењивања извесних еле.менаШа у gашој сишуацији: 
час . . .  час, cag . . .  cag и СЛ.: ђа амо ђа тамо. 

ђаво, ђавола м (ген. ми. ђавола и ђавола) 1. а. рлг. и празн. йо 
релиf,иозно.м учењу и HapogHoM веровању нашйрироgно биhе, зли 
gyx који завоgи Jbyge и навоgи их на f,pex, сошона, враf" нечасши
ви. б. у емоционалнu.м обрШu.ма (клешвама, йсовкама, узречи
цама и gp.) чесшо са изблеgелu.м значење.м: до сто ђавола; ђаво 
га однео итд. 2. фиг. а. жива, несшашна особа; враf,олан, обеше
њак: живи �, велики: �. б. вео.ма сйрешна, сналаЖЈЬива, gови
iПJbива особа. в. зла, ойака, рђава особа. г. зло, несрећа, невОЈЬа, 
неЙријаШносШ. - Он никад не може без ђавола. д. зао случај, 
ygec. - Донесе га ђаво код мене. ђ.  МН. хирови, .мушице. - Опет 
су га спопали његови ђаволи. 3. (обично уз ПРИД. заменице) у 
е.моШивније.м изражавању као замена йравоf,а назива (Kag f,o
ворно лице не зна йрави назив или неће ga f,a Йо.мене, OgH. не .мо
же ga f,a се сеши): који �, онај �, неки �. 4. (у атрибутској слу
жби) а. несшашан, немиран, живахан, враf,оласш: дете �. б. ве
о.ма сйособан, окрешан, сналаЖЈЬив, gовиiПJbив: � момак. в. зао, 
ойак: � жена. • бежати (уклаљати се, зазирати) од некога као - од 
крста (тамјана, свеће) уйаgЈЬиво и уйорно избеf,аваши сваки go
gup, сусреш с HeKu.м. дати ђаволу уйройасшиши, унишШиШи. доћи 
ће (дошао је) - по своје 1) йройашhе (йройало је) нешшо нейра
веgно сШечено. 2) сшиhи ће (сшиiла је) заслужена казна збоf, рђа
вот, йосшуйања, рђавот, вођења Йослова. - (би) га знао, - ће га знати 
нейознашо је, HeMof,yhe је знаши, објасниши нешШо. - да га носи, 
- га однео и сл. 1) apoaaga, йройао је и сл. 2) (обично у имп.: но
си те -, нека те - носи) у ЈЬушњи, несшрйЈЬењу: ugu, оgлази. - га је 
узео под своје йочео је ga pagu, ga се йонаша како не ваља, йо
шао је pђaвu.м ЙуШем. - и по кошта (стаје) кошша йрешерано .мно
f,0. ђавола йри Йојачано.м оgрицању, неf,ирању: никако, ни f,овора. 
ђавола би на леду потковао вео.ма је вешш, сналаЖЈЬив, gови
iПJbив. - му не да мира не .може ga се с.мири. - не спава (не миру
је), - нити оре нити копа шреба биши на ойрезу јер се несрећа .мо
же gоf,оgиши у свако.м ШренуШку. иди до (сто) ђавола f,уби се, 
осШави .ме на .миру. исти (један) - исшо, свејеgно. ко(је)га ђавола 
зашшо, збоf, чеf,а; шша (у ЈЬуШњи). - Кога ђавола тамо раде? ко
ји ти је - шша ши је, шша се gесило. на ђавола (по ђаволу) на не
срећу. нека га - носи нека буgе йо њеf,ово.м. не лези, ђаволе в. не ле
зи, враже (aog враf,). није - онако црн како га сликају БОЈЬи је не
f,o шшо се .мисли. носи те - в. ugu go ђавола. однео га - 1) йройао 
је. 2) (некуд) ошишао је (HeKyg). отићи до ђавола (проћи с ђаволом) 
ошиhи бесшраf,а, у нейовраш, ЙроЙасШи. откуда га - донесе каже 
се Kag неко goQe у незf,оgно вре.ме. послати (отерати) до сто ђавола 
казаши или Йо.мислиШи, йожелеши ga се неко изf,уби, ga oge. с 
ђаволом дошло, с ђаволом прошло како gошло (сшечено), шако 
йрошло (несШало). тај зна где - спава, зна сто ђавола шај зна вео
.ма MHOf,O, врло је обавешШен. тражити ђавола (свећом) излаf,аши 
се без йошребе ойасносши, СРЈЬаши у ЙроЙасШ. ту је и - рекао ла
ку ноћ шо је забачен, забиш крај. ту је - умешао своје прсте сишу
ација се йоf,оршала и иско.мЙЛиковала. ушао је (неки) - у љега, 
као да је (неки) - ушао у љега 1) Йро.менио се и йосшао рђав, оЙак. 
2) јако се узнемирио, не .може ga се смири. • НПосл испод мире сто 
ђавола вире каже се за особу која је наизiлеg .мирна, а у сшвари 

враf,оласШа. ко с ђаволом тикве сади, о главу му се лупају ко u.мa 
йосла с pђaвu.м особама, u.мaћe невОЈЬе, нейријаШносШи. 

ђавола:к, -лка м 1. geм. и хиЙ. og ђаво. 2. несшашко, враf,о
лан, обешењак. 

ђаволан, -ана м несшашко, враf,олан, обешењак; шаљивчина. 
ђаволан:ка ж несшашна, враf,оласша женска особа, враf,о

ланка. 
ђаволански, -а, -о који се OgHOCU на ђаволане. 
ђаволаст и ђаволаст, -а, -о несшашан, немиран, враf,оласш; 

завоgЈЬив: � девојка, ђаволасте очи. 
ђаволасто и ђаволасто пр ИЛ. несшашно, обешењачки, вра

f,оласшо; завоgнички, кокешно: � погледати. 
ђаволија ж 1. а. ђавОЈЬи йосао; фиг . .мајсШорија, с.мицалица; 

йрейреgеносш, йревејаносш, лукавсшво, лукавшШина. б. ђаво
ласш, враf,оласш, шаљив йосшуйак; несшашлук, враf,олија, ше
реiПлук, обешењаклук: ударити у ђаволије, смислити ђаволију, 
изводити ђаволије. в. обесш, завоgЈЬивосш: очи пуне ђаволије. 
2. а. чуgна, необична, неразУМЈЬива йојава или рagња: досетити 
се ђаволији. б. необична, чуgна сшвар, сЙрава. 

ђаволисати, -иmём несвр. непрел. 1. раgиши ђавОЈЬи йосао, 
чиниши зло; йонашаши се као ђаво. 2. йонашаши се враf,оласшо, 
извоgиши ђаволије, несШашлуке. 

ђаволити, -йм несвр. непрел. а. в. ђаволисаши (2). б. збијаши 
шале, йравиши враf,олије, шеf,ачиши се. 

ђаволић м geм. и хиЙ. og ђаво. 
ђаволица ж а. ђаво жена. б. ойака, зла жена. в. ђаволасша, 

враf,оласша женска особа, несшашна, обесна .млаgа женска особа. 
ђаволски, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на ђавола (који apuaaga 

ђаволу, који йошиче og ђавола и сл.), сашански: � занат, � сила, 
� посао. б. који је као у ђавола 1) зао, ойак; йакосшан, злобан: � 
пакост, � игра, � завист, � мржња. 2) йаклени, йроклеш: ђавол
ске муке, ђаволске паре. 2. ђаволасш, враf,оласш, живахан, ше
решски: ђаволске очи. 3. йревејан, apeapegeH, лукав: � поп. 4. 
врло изразиш у својој врсши (йо квалишешу, јачини и сл.), вра
шки: � стрпљење, ђаволски живци. 5. а. као неf,ашиван ашри
буш, чесшо без ogpeQeHof, значења (у ЈЬушњи, f,рgњи, неf,оgовању и 
сл.). - Какав је ово ђаволски пас? Ћаволска је то ствар, човек мо
ра да има стрпљења. б. необичан, чуgан: некакав � инструмент. 

ђаволс:ки ПрИЛ. а. на ђаволски начин, зЛо, ойако, йакосно, 
злобно: � уживати у нечијим мукама. б. враf,оласшо, обешењач
ки: � намигнути, � погледати. в. врло MHOf,O, йреко .мере, вео.ма, 
изразишо: � леп, � хладно, � се намучити. 

ђаволство с 1. ђаволасша, несшашна, жива apupoga, несша
шлук, обешењашшво: познат по ђаволству. 2. враf,оласши, обе
шењачки йосшуйци, враf,олије: пун ђаволства, терати �, прича
ти о нечијем ђаволству. 

ђаволу:к м 1. в. ђаволсшво: од ђаволука скакати, познат по 
ђаволуку. 2. в. ђаволија (Ја, 1б, 2а): знати сто ђаволука, изво
дити ђаволуке, знати свакојаке ђаволуке. 

ђаволче и ђаволче, -ета с (сулл. ми. ђаволчићи м; зб. им. ђа
волчад и ђаволчад ж) 1. geм. и хиЙ. og ђаво. 2. ђаволасшо, не- · 
.мирно, несшашно gеШе. 

ђаволчић м 1. geм. и хиЙ. og ђаво. 2. ХИП. враf,олан, несша
шко, обешењак. 
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ђаволштина ж в.  ђаволсШво. 

ђавољи и ђавољи, -а, -ё 1. в. ђаволски (Ја): � кућа, � занат. 
2. фиг. а. рђав, неваљао, зао, оаак; злочесш: ђавољи сине! ђаво
ља кћери! б . .мрзак, о.мрзнуШ; који gOHOCU несрећу, uроклеш: � 
школа; ђавоље паре, � наслеђе. в. шежак, .мучан, JleyiogaH, не
uријашан: ђавоља посла! 3. ари Uојачано.м оgрицању: HujegaH; 
никоји, никакав и сл. - Ћавољи динар нисам зарадила. • поћи 
ђавољим трагом (путем) аоћи наоаако. 

ђак, ђака м 1. онај који аохађа неку школу (основну или cpeg
њу), ученик; сШуgенШ. 2. (нечији, некога) онај који се образовао 
uog нечијим уШицаје.м, који је нешшо учио KOg HeKoia; слеgбе
ник, uрисшалица: Фројдов �, Белинијев �, француски �. 3. онај 
који се ариаре.ма у .манасШиру ga се за.монаши: манастирски �. 
• црни - ученик кашоличкоi се.менишШа, клерик, се.минарисШ. 

ђаковати, ђакујём несвр. непрел. биши ђак, ићи у школу, учиШи. 

ђакон м грч. цркв. најнижи свешшенички чин, свешшено ли
це које још није рукоuоложено за свешшеника и које Uо.маже све
шшенику или еаискоау (бискуuу) ари боiослужењу, клерик. 

ђаконат, -ата м звање и gосшојансшво ђакона. 

ђаконија ж (обично у мн.) оgабрано јело, uосласшица: јести 
ђаконије. 

ђаконик, -ика м цркв. uросшорија на gecHoj сшрани олшара 
или уgубљење у олшару ige се чувају свеши cacygu, uреg.меши ко
ји служе за боiослужење. 

ђаконисати, -ишём несвр. непрел. биши ђакон, вршиши gy
жносш ђакона. 

ђаконити, -йм несвр. прел. рукоuолаiаши, заређиваши неко
ia за ђакона. _ � се биши рукоuолаiан за ђакона, uосшајаши 
ђакон. 

ђаконица ж в. ђаконовица. 

ђаконовати, -нујём несвр. в. ђаконисаШи. 

ђаконовица ж ђаконова жена. 

ђаконски, -а, -о који се OgHOCU на ђаконе: � плата, � одежда. 
ђаконство с а. ђаконски чин. б. ђаконска gужносйl, служба. 

ђаконче, -ета с (ми. 0; зб. им. ђакончад ж) ge.м. и хиа. og ђакон; 
.млаg ђакон. 

ђаур(ин) м (мн. -ри) тур. пеј. uрезрив назив који .муслимани 
gajy оно.ме који не upuuaga .муслиманској вери, неверник, хри
шћанин, каурин. 

ђаурити, -йм несвр. прел. кршшаваши, uревоgиши у хришћан
ску веру (.муслимане). 

ђаурка и ђауркиња ж пеј. женска особа не.муслиманске ве
ре, неверница (за .муслимане), хришћанка, каурка. 

ђаурски, -а, -о који се OgHOCU на ђауре, невернички, не.мусли
.мански. 

ђаурски ПРИЛ. на ђаурски начин, као ђаури. 

ђаурче, -ета с (мн. 0; зб. им. ђаурчад ж) ge.м. og ђаур; .млаg ђа
ур, ђаурско gеШе. 

ђаче, ђачета и ђачета и ђаче, -ета с (супл. ми. ђачићи и ђа
чИћи м; зб. им. ђачад ж) ge.м. и хиа. og ђак. • - недоуче Ир. онај ко
ји није gовршио своје школовање, образовање, неgоучен човек. 

ђачић, -а и ђачић, -ића м ge.м. и хиа. og ђак. 

ђачки, -а, -о који се OgHoCU на ђака, ђаке: � доба, � књижи
ца, � торба. 

ђачки ПРИЛ. на ђачки начин, као шшо page ђаци: � заљу-
бљеН. 

. 

ђЕшђир, -ира м тур. кухињска uocyga са шуиљикавим gHOM 
која служи за цеђење, цеgило, цешка, цеguљка. 

ђЕшрек м тур. врсша ueKapcKoi аецива og куваноi шесша ар
сшенасшоi облика. 

ђевреч�ћ м ge.м. и хиа. og ђеврек. 

ђем, ђема м тур .. краШка .меШаљна шиuка која се сшавља ко
њу у усша, а крајевима је uричвршћена за узgу. 

ђене-ђене ПРИЛ. Тур. нар. још и којекако, како-шако, колико
шолико, .може се UоgнеШи . .,- Што ниси дошао, то још и ђене-ђе
не, али што си ме слагао, не могу ти опростити. 

ђерам, -рма м (мн. ђермови, ређе ђерми) тур. uримишиван 
уређај за вађење воgе из бунара, оgужа uолуiа uричвршћена на 
врху овисокоi сшуба, којој је на jegHoM крају ушеi, ка.мен, а на 
gpyiOM окачена uocyga, кофа. 

ђердан, -ана м тур. оiрлица og зрнаца (сшаклених, бисерних 
и сл.), (uолу)gраiоi ка.мења и gp. 

ђерданић м ge.м. и хиа. og ђерgан. 

ђердански, -а, -о који се OgHOCU на ђерgан: � ниска. 
ђерданчић м ge.м. и хиа. og ђерgан. 

ђерђеф м тур. оквир на који се uричвршћује разаuешо, зашеi
нушо илашно на ко.ме се везе; везиво на Шо.ме оквиру: вести на 
ђерђефу. 

ђерђеф(ч)ић м geM. и хиа. og ђерђеф. 

ђерзонка ж пчел. врсша кошнице са uокрешним саће.м, која 
се ошвара са сшране (названа ао имену НJeHoi uроналазача Ћер
зона). 

ђечерма и ђечёрма ж тур. geo сшаринске HapogHe ношње, ар
слук без рукава og чоје или свиле, обично извезен, који се не за
коuчава, јелек. 

ђечермица ж ge.м. и хиа. og ђечер.ма. 

ђи (обично поновљено) узвик за uоgсшицање коња ga крену 
или убрзају xog. 

ђикати, -ам и ђикати, ђикам несвр. непрел. в. ђикљаШи. 

ђикљати, -ам несвр. непрел. наiло расши увис, бујаШи. 

ђикнути, -нём свр. непрел. наiлО израсШи. 

ђилкош м мађ. обесшан и раз.мейlљив .млаg човек, iизgавац, 
кицош, раз.мейlљивац. 

ђинђува (ђинђуха) ж (обично у мн.) мађ. сшаклено, ила
сшично и сл. зрно које се уuошребљава као украс (обично у ни
сци, оiрлици, на везу и сл.), Uерла. 

ђинђувица (ђИнђухица) ж (обично у мн.) ge.м. og ђинђува 
(ђинђуха) . 

ђинђушица ж (обично у мн.) ge.м. og ђинђуха. 

ђип оном. узвик за uоgражавање звука који се чује ари скоку. 

ђипати, ђйпам несвр. непрел. наiло скакаши, uоскакиваши; 
наiло усШајаШи. 

ђипити, -йм свр. непрел. наiло скочиши, uоскочиши; наiло 
усШаШи. 

ђипнути, -нём свр. непрел. в. ђиUиШи. 

ђиха У3В. в. ђи . 

ђога м хиа. og ђоiаш; уп. ђого. 
. ђоган м хиа. og ђоiаШ. 

ђогат и ђогат м тур. коњ беле gлаке, белац. 

ђогин, -Ина м хиа. og ђоiаш; ђоiаш. 

ђого, -а и -ё м хиа. og ђоiаш; уп. ђога. 
ђогуша ж ;ур. кобила беле gлаке. 

ђока м жарг . .мушки uолни opiaH, аенис. 

ђон, ђона м (ми. ђонови) Тур. 1. ушшављена iовеђа или коњ
ска кожа; goНJU geo обуће израђен og овакве коже, iYMe и сл., 

. 'uошилаша: кожни �, гумени �. 2. СПОРТ. жарг. uрекршај у HoioMe
шу, уgарац ђоно.м uрошивничкоi иiрача. · ·  има образ као -, образ 

. му је дебео као - и сл. каже се за неuошшеноi, бескаракшерноi, бе
сшиgНОi човека. ићи ђоном (на нешто) наuаgаши брушално, без
обзирно, сурово. 

ђонити, -йм несвр. прел. сшављаши ђон на обућу, uенџеши
раши: � ципеле. 

ђорати, -ам несвр. жарг . .мењаШи, Шра.мUиШи. _ '"" се .мења
ши се, Шра.мUиШи се (за нешШо). 
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ђубре, -ета с (ми. 0) тур. 1. смеће, нечисшоhа, ошuаци: сандук 
за �, избацити �. 2. усшајали и наiо.милани сшочни из.меш, ба
леiа, сшајс-ко iнојиво -које служи за ђубрење зе.м.ље: стајско �, 
KOЊCKO �. 3. в.  ђубришше: бацити Ha �. 4. фиг. пеј. а. (зб. им. ђу
брад ж) рђава, не.морална особа, OgH. рђаве, неморалне особе, 
олош: бело светско �, ђубрад једна! б. безначајна, безвреgна 
сшвар (нар. лоша -књиiа, слаба, не-квалишешна храна и сл.). • 

вештачко (умјетно) - хе.мијс-ко среgсшво за ђубрење обраgиве зе
.м.ље, чији су iлавни сасшојци .минералне .маШерије (азош, фос
фор и gp.), HeouxogHe за живо ш БИЈЬа-ка. 

ђуБРЕШИТ, -а, -о -који саgржи gосша ђубреша, нађубрен, на
iHojeH (обично о зе.м.љи): � земља. 

ђуБРЕШИТОСТ, -ости ж засиhеносш ђубреШо.м, ђубриво.м, на
ђубреносш: � земљишта. 

ђубрењак, -ака м в. ђубришШе. 

ђубретар, -ара м 1. онај -који чисши и OgHOCU ђубре. 2. фиг. пеј. 
.морално ао-кварен чове-к, ао-кварења-к. 

ђубретара ж 1. Heypegna, aJb-кава жен,а. 2. фиг. н,еморалн,а 
жен,с-ка особа. 

ђубретарац, -рца м врсша сuоршс-коi -каuуша -који сеже go 
изнаg -колен,а. 

ђубретарка ж в. ђубреШара. 

ђубретарски, -а, -о -који се ognocu н,а ђубреШаре. 

ђубриво с среgсшво за ђубрење зе.м.љишШа, iн,ојиво. 

ђубрилица ж uољоuривреgна .машина за расшурање сшај-
cKoi ђубреша ао њиви. 

ђубрити, -йм несвр. прел. 1. uошхрањиваши зе.м.љишШе рас
шурајуhи ао њему ђубриво, iн,ојиши: � њиву, � виноград. 2. ара
виши ђубре, смеће, UрљаШи. 

ђубришни, -а, -о -који се ognocu н,а ђубре, -који uошиче og ђу
бреша: � воњ. 

ђубриmте с 1. а . .месШо н,а -које се баца ђубре, смеће, смеiliли
шше, буњишШе. б. в. iн,ојишШе. 2. ayz.м. и аеј. og ђубре: вода пу
на свакојаког ђубришта. 

ђубровник м лоuашица н,а -коју се зiрhе uочишhен,о ђубре, 
смеће, смеШљара. 

ђувегија м (мн. ж) тур. заручн,и-к, верен,и-к; .млаgожења. 

ђувегiiјски, -а, -о -који се ognocu н,а ђувеiију, ђувеiије. 

ђувегијски ПРИЛ. -као шшо ШО чин,и ђувеiија: � се дотерати. 
ђувеч м тур. 1. јело og разн,оi аоврћа (uараgајза, зелене аа-

ари-ке, црн,оi лу-ка и gp.) и uиринча, обично с .месо.м. 2. Uлиhа ао
cyga, зgела, обичн,о зе.м.љан,а, овалн,оi, елиuсасшоi обли-ка за ае
чење ђувеча (1) и gруiихјела. 

ђувече, -ета с в. ђувеч. 

ђулабија и ђулабија ж тур. агр. врсша сочн,е слаш-ке црвен,е 
јабу-ке gуiуљасшоi јајаСШОi обли-ка. 

ђулбастија и ђулбастија ж тур. оgреза-к шуцан,оi .меса ае
чен, н,а жару. 

ђуле и ђуле, ђулета и ђуле, -ета с (зб. им. ђулад ж) тур. 1. шо
аовс-ко или uушчан,о зрн,о, шан,е, .меШа-к. 2. iвозgен,а -куiла, ушеi, 
шеi н,а -кан,шару или зиgно.м часовн,и-ку. 

ђумбир, -ира м мађ. бот. БИЈЬ-ка Zingiber officinale из ф. Zin
giberaceae са аро.маШичн,u.м -корен,о.м -који се уuошребљава -као 
зачин, и ле-к, исиоШ. 

ђурђевак, -вка м бот. у-красн,а вишеiоgишња зељасша БИЈЬ-ка 
Convallaria majalis из ф. ЉИЈЬан,а (Liliaceae), с белu.м звон,асШu.м 
.миpиcн,u.м цвеШовu.ма c-кyиљeн,u.м у iрозgасшу цвасШ. 

ђурђевац, -ёвца м в. ђурђевшШа-к. 
ђурђевача ж бот. врсша јесшиве 'i.љивe лисшичар-ке бел-касше 

боје Tricholoma georgii из ф. Agaricaceae, -која расше н,ајвише у 
.мају (о-ко Ћурђевgан,а). 

Ђурђевдан м цр-квен,и и napogHU uразн,и-к аосвећен, св. Ћор
ђу, -који се слави 6 . .маја (23. аuрила ао сШаро.м -кален,gару), а Kog 
-кашоли-ка 23. аuрила (за -који су везан,и MNoiu napognu обичаји) . 

Ђурђев данак, Ђурђева данка и Ђурђевданак, -нка м 
(најчешће у нар. поезији) хиа. og Ћурђевgан,. 

ђурђевдански, -а, -о -који се ognocu н,а Ћурђевgан,: � уранак. 
ђурђёвка ж 1. етн. врсша сшарин,с-коi napognoi -кола. 2. агр. а. 

врсша ран,е сишн,е Шрешње. б. врсша ран,е -круш-ке из ужич-коi 
-краја. 3. бот. а. в. ђурђевача. б. в. uошајн,ица (2). 

Ђурђево с нар. в. Ћурђевgан,. 
ђурђевски и ђурђевски, -а, -о -који се OgHOCU н,а Ћурђево, 

ђурђевgан,с-ки. 
ђурђевче, -ета с бот. в. н,овчиh (2). 
ђурђевштак м он,ај -који слави Ћурђевgан,. 
Ђурђиц, -ица м цркв. јесењи цр-квени и napognu uразн,и-к ао

свећен, освећењу храма св. Ћорђа у Палесшин,и, -који се слави 16. 
н,овембра (3. новембра ао сШаро.м -кален,gару). 

ђурђиц, -ица м, ђурђица и ђурђица ж бот. в. ђурђева-к. 
ђус и ђус м енгл. спорт. изјеgн,ачење, сшање у сUорШс-кu.м uipa

.ма (шен,ису, uuhi-uонiу, оgбојци и сл.) Kag uрошивн,ич-ке сшран,е 
u.мajy jegnaK број аоена, а uошребн,а су jegnoj сшран,и gва уза
сшоuна аоен,а за Uобеgу. 

ђус м енгл. воћн,и со-к. 
ђускати, ђускам и ђускати, -ам несвр. непрел. иiраши у -ко

лу живо аос-ка-кујући и шрес-кајуhи, ШруU-каШи. 
ђуснути, -нём свр. непрел. уgариши noiOM о iliло Uipajyhu у 

-колу. 
ђутураш, -аша м он,ај -који pagu ђушуре, н,а aKopg, a-корgан,Ш. 
ђутурё и ђутуре ПРИЛ. тур. разг. а. узu.мајуhи не-ку робу или 

аосао у целин,и, све'зајеgн,о (без uојеgин,ачн,оi бројања или ваiа
ња, ogn. оg.меравања): продати робу �, погодити посао �. б. ogo
-ка, ошuрили-ке; uриближн,о, uаушалн,о: � уписати приходе, ра
чунати нешто �. в. за uојачавање израза: сви, све и сл. - Хајде
мо сви ђутуре у биоскоп. • све у - трг. -куаовина или upogaja ро
бе све зајеgн,о, без обзира н,а -количин,у и врсшу; Uаушалн,о. 

ђутурица ж pag, аосао ђушуре, н,а aKopg, с naipagoM за цео 
аосао. 



Е 

е (Е) с непром. 1. а. ЛИНГВ. среgњи самоlласник йреgњеr pega. б. 
слово KOju.м се обележава шај самОlласник: мало е, велико Е, 
курзивно е. 2. муз. шрећи шон це-gур лесшвице, ,,.ми". 

е (е) узв. и речца за йојачавање и исшицање 1. за gозивање: 
еј. - Е, девојко, стани! 2. а. за исказивање заgовољсшва, усхиће
ња, gивљења. - Е, што сам се најео. Е, што је лепа. б. за изра
жавање злураgосши, ликовања. - Е, сад си надерао. в. йри ја
gању, вајкању, жаљењу на нешшо или збоr нечеrа. - Е, јадан ли 
сам! Е, несрећна мајко! Е, ко би помислио да ћемо дочекати 
овакву беду. г. за исказивање чежње или жалосши збоr неисйу
њене жеље: ах! - Е, баш сам се зажелео друштва! Е, да нам је 
вина. 3. а. йри исказивању незаgовољсшва, неrоgовања, йрекора 
и сл. - Е, зла човека! Е, јеси ми ти нека мустра! б. йри исшица
њу крајње найешоr йсихичкоr сшања, крајње .мере нечеrа: веру ј
ше, заисШа. - Е, умрли смо од страха. Е, то је превршило сва
ку меру. 4. а. йри йоgсшицању, боgрењу: gела, xajge! -'- Е, не дај 
се, само напред. б. йри оЙо.мињању, обузgавању, у.миривању: но, 
йолако, ge. - Е, е, лакше, лакше! Е, е, пази, испашће ти књига. 
в. йри свођењу нечеrа на Йраву .меру (као ogroBop на нечије йре
шеривање, HeoapaBgaHY Шврgњу). - Мора да си положио испит. 
Е, врага сам положио. г. йри суйрошсшављању, йрошивљењу 
или за изражавање Йркоса. - Е нећеш више скитати. Е, баш 
хоћу. д. йри каШеrоричко.м оgбијању, оgрицању нечеrа. - Е, не 
могу да поднесем кад неко лаже. 5. а. йри йрисшајању на не
шшо: gобро, у pegy. - Е, па добро, кад морам ићи, идем одмах. 
б. йри йрихвашању нечеr He.мUHOBHOr, намешнушоr: Kag је већ 
шако, не йреосшаје gpyro. - Ако ти баш хоћеш да се свађаш, е 
свађај се цео дан. Е, кад је већ тако, на мене немој рачунати. 
в. у резиrнацији, йри .мирењу са нечu.м HeЙoвoЉHu.м. - Е, било па 
прошло. Е, шта ћу. Морам се вратити. 6. а. йри йрелазу с нечеr 
шшо изlлеgа нор.мално, йpиxвaiIlљивo на нешшо суйрошно, gpy
ro: ga, јесш с jegHe сШране. - Док је била заљубљена, није то при
мећивала. Е, а после се освестила и разочарала. б. за искази
вање нечеrа шшо се као суйрошно изузu.ма, изgваја og саgржаја 
йрешхоgноr исказа. - Жеље су једно, а стварност, е, то је нешто 
сасвим друго. в. йри исшицању йоrоgбе, услова. - Е, ако не до
ђеш, нећу ни ја код тебе. 7. а. Kag се с изненађење.м pearyje на не
ко саойшшење: је ли! а шако gакле! - Оженио се Марко. Е, шта 
ми рече! б. йри исказивању неверице, су.мње: Baљga није, неће 
Baљga биши Шако. - Еее? рече Марко не верујући. 8. а. у обра
ћању неко.ме йри зайоgе�ању разrовора; йри йрисшуйању неко.м 
йослу и сл. - Е, да пођемо! б. йри извођењу закључка, йрелазу 
на нешшо ново шшо йроисшиче из йрешхоgно реченоr: gакле, он
ga; Kag се украшко резu.мира раније речено. - Е, сад седи и на
пиши задатак. в. Kag се указује на йовољан ucxog нечеrа или 
олакшање збоr развоја gоrађаја. - Е, баш добро, донео си ми 
књигу. 9. у йрисећању йри gойуњавању paHujer исказа, йри на
KHagHoM gоgавању нечеrа. - Е, да, сетио сам се. Доћи ће <;утра. 
10. йри вUшесШруко.м набрајању нечеrа: е.м, ше. - Е згодна, е 
паметна, е од добра рода, па гд� доспе! 

ебан м грч. в. абонос. 

ебанов, -а, -о који се OgHOCU на ебан, који је og ебана, абоно
сов: � дрво. 

ебановина ж ебаново gpBo, абоносовина. 

ебенист м у.мешнички сшолар који израђује иншарзирано 
ЙокућсШво. и gpyre йреg.меше og абоносовине. 

. ебонйт, -Ита м енгл. чврсша црна йласшична .маса йроизвеgе
на вулканизацијо.м каучука с већо.м количино.м су.мЙора, која 

се уйошребљава за елекшричну изолацију, израgу шелефонских 
айараша и gp. 

ебонитнй, -а -о који је og ебониша: � штапић. 
Ева ж йо Библији йрва жена, йрамајка љуgскоr poga. • ОД 

Адама и Еве в. aog Agaм. 

евазйван, -вна, -о шешко cxвaiIlљив, неоgређен, нејасан; gBo
смислен, увијен: � одговор. 

евазйвно прил. неоgређено, gвосмислено, увијено: одгово
рити �. 

евазија ж лат. избеrавање, уз.мицање, Йовлачење. 

евакуација ж лат. орrанизовано найушшање HeKOr .месШа, 
краја које је нечu.м уrрожено (обично у рашу или Йрилико.м еле
.менШарних Heaoroga): � рањеника, � становништва. 

евакуационй, -а, -о који се OgHOCU на евакуацију. 

евакуисати, -ишём (евакуИрати, -Уйрам) евр. и неевр. прел. а. 
(некога, нешто) склониши, склањаши, Йре.месШиШи, Йре.мешШа
ши на gpyro, безбеgније .месШо: � рањенике, � болеснике, � ста
новништво. б. (неку територију) найусшиши, найушшаши (yrpo
жено .месШо, крај): � аеродром . •  � се склониши се, склањаши 
се, йовући се, йовлачиши се са уrроженоr йоgручја на gpyro, без
беgније .месШо: � се из угрожених области. 

евалвација ж фр. екон. оgређивање вреgносши нечеrа, йроце
на, оцена. 

евалвирати, евалвйрам евр. и неевр. оgреgиши, оgређиваши 
вреgносш нечеrа, йроцениши, йроцењиваши, оцениши, оцењи
ваши. 

евангелизам, -зма м еванrелско учење. 

евангелизација ж а. йройовеgање ugeja изнеших у еванђе
љу, йревођење у хришћанску веру, ЙокршШавање. б. фиг. йройа
rирање неке ugeje. 

евангелик м в. еванrелисш(а) (1). 

евангеликиња ж женска особа еванrелик, еванrелисшкиња, 
ЙроШесШанШкиња. 

. евангелист(а), -ё м (мн. -сти) 1. РЛГ. apuaagHUK хришћанске 
вере која своје учење заснива само на еванђељу (йрошесшанш, 
калвинисш, лушеран и сл.). 2. в. еванђелиСШ(а). 

еванг�листар, -ара м в. еванђелисШар. 

евангелистичкй, -а, -о који се OgHOCU на еванrелисше: � ве
ра, � црква. 

евангелИСТКИња ж женска особа еванrелисш(а), йроше
сШанШкиња. 

евангеличкй, -а, -о који се OgHOCU на еванrелике, еванrели-
сшички: � црква. 

евангелскй, -а, -о 1. в. јеванђелски. 2. в. еванrелисШички. 

еванђелист(а), -ё м (ми. -сти) в. јеванђелисШ(а). 

еванђелистар, -ара м цркв. в. јеванђелисШар. 

еванђелскй и еванђеоскй, -а, -о в .јеванђелски: � књига, � 
одрицање . 

еванђелски и еванђеОСRИ прил. в. јевСLНђёлски. 
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еванђёље е ЦРКВ. в. јеванђе1Ье. 

евапорiiтор м уређај за евайорацију, исЙаривач. 

евапорација ж лат. йрешвара1Ье шечносши у йару, исйарава-
1Ье; оgсшра1Ьива1Ье сувишне вла'iе рауи gобија1Ьа суве или кон
gензоване суЙсШанце. 

евапориметар и евапоримётар, -тра м уређај, сйрава за 
оуређива1Ье брзине исйарава1Ьа ШечносШи. 

. евапОрисати, -ишём (евапорирати, -орйрам) евр. и неевр. 1. 
прел. йоуврћи, йоgвр'iаваши евайорацији, оgсшраниши, оgсшра-
1Ьиваши сувишну вла'iу, шечносш из нече'iа: евапорисано млеко. 
2. непрел. исйариши, исйараваши, (из)веШриШи. 

евентуалан, -лна, -о лат. који се .може йојавиши, gо'iоgиши 
йоу извеснu.м условu.ма, у извеснu.м околносШu.ма, Mo'iyh: сноси
ти евентуалне последице, исплата евентуалних потраживања. 

евентуалије ж ми. а. Mo'iyhu, нейреувиђени случајеви, нейреу
виђене сшвари, околносши које се Mo'iy gо'iоgиши: имати у виду 
све �. б. сйореуне, нейреувиђене сшвари које се Mo'iy йојавиши 
као йослеg1Ьа шачка gневНО'iа реуа неко" сасшанка, скуЙа. 

евентуално ПРИЛ. йоу извеснu.м условu.ма, околносШu.ма, .мо
жgа. - Ако евентуално закасните, наћи ћемо се сутра у исто 
време. 

евентуалност, -ости ж оно шшо се .може gо'iоgиши йоу изве
CHu.м условu.ма, околносШu.ма, Mo'iyh случај, .мо'iуhносш: сачува
ти резерву за �, за CBaKY �, штитити од сваке евентуалности. 

еверглiiс м енгл. врсша шканине оу йласшичне .масе. 

евергрин м енгл. увек йойуларна забавна .мелоgија, о.миљен 
сшари шла'iер: свирати �, певати �. 

еВЗ0Н, -6на м ГрЧ. лако наоружани 'iрчки војник. 

еВЗ0НСКИ, -а, -о који се оуноси на евзоне. 

евидентан, -тна, -о лат. јасан сам йо себи, без йошребе уа се 
gоказује, очевиgан, очи'iлеgан, очиш: � доказ, � сличност, � 
истина. 

евидентирати, -Ештйрам евр. и неевр. прел. зайис(ив)аши, 
(у)бележиши, увесши, увоgиши у K1bU'iy евиуенције; u.маШи, 
(на)йравиши ape'i.neg нече'iа: � потраживања, � производне тро
шкове, � публикована дела. 

евидентичiiр м сшручно или осйособљено лице које воуи еви
уенцију нече'iа. 

евидентичiiрка ж женска особа евиgенШичар. 

евидентичiiрски, -а, -о који се оуноси на евиgеншичаре и 
евиуенцију: � књига. 

евидентно прил.јасно само йо себи, очевиgно, очи'i.nеgно, очи
шо: бити �, � се испољавати. 

евидентност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је евиgеншно, очи
'i.nеgносШ, очевиgносш, очишосш, gоказаносШ. 

евиденција ж лат. 1. йойис, ape'i.neg из KO'ia се виуи уа је не
шшо йосшојало, уа је нешшо урађено и сл., коншролни йойис, 
ape'i.neg чи1Ьеничко'i сша1Ьа нече'iа: тачна �, потпуна �, водити 
евиденцију, � производних трошкова. 2. фиг. очи'i.nеgносШ, ја
сносш, извесносш: извести неку мисао до евиденције. • држати 
у евиденцији u.маШи (нешшо) на у.му, воgиши рачуна о нечему. 

евикција ж лат. правн. оgузu.ма1Ье сшвари CYYCKu.м йушем оу 
йосеуника у корисш особе која gокаже своје йраво на шу сШвар. 

Евин, -а, -о који йрийауа Еви. • у Евином костиму йошйуно 
Ha'ia, 'iола (о женско ј особи). 

евнух м ГрЧ. касшрирани .мушкарац, ушкоиљеник (обично чу
вар харема). 

евнухоидизам, -зма м мед. неуовољно изражене секунуарне 
йолне ознаке (брagа, бркови и ур.) коу .мушкараца збо'i с.ма1Ьене 
функције йолних жлезgа. 

евнушки, -а, -о који се оуноси на евнухе, који је као у евнуха: 
� лице. 

ево речца 1. за указива1Ье, скреша1Ье йаж1Ье на HeKo'ia или не
шшо шшо је у близини или се йриближава, Йојављује. - Ево на-

ШИХ. 2. кау се неко.ме нешшо уаје, нууи и сл. - Ево ти књига ко
ју сам ти обећао. 3. (у раз'iовору, йрича1ЬУ) кауа се указује на ак
шуелну рау1ЬУ, збива1Ье, околносши и сл. - Ево како је то било. 
Дошао сам и сео ево овако. 4. кауа се указује на gуже шраја1Ье 
нече'iа, уа нешшо шшо је йочело шраје уо шренушка 'iовора. - Ево 
већ три дана пада киша. • - моје главе закли1Ьем се 'i.nаво.м, жи
воШо.м. - (моје) руке јамчu.м, Шврgu.м, cu'iypaH сам (кау се на не
шшо йрисшаје, кау се склайа неки сЙоразу.м, Йо'iоgба). - ти рука 
чесшишам ши, gобро си шо урауио . 

евокативан, -вна, -о који се оуноси на евокацију, који иза
зива евокације: � моћ, � песма. 

евокативно ПРИЛ. на евокашиван начин, изазивајуhи евока
ције: деловати �. 

евокативност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је евокаШивно. 

евокатор м лат. онај који нешшо евоцира, који оживљава у 
сећа1ЬУ усЙо.мену на HeKo'ia или нешШо. 

евокiiторски, -а, -о који се оуноси на евокашоре и евокацију, 
евокаШиван. 

евокација ж лат. изазива1Ье у свесши, сећа1ЬУ слике нече'iа, 
оживљава1Ье усЙо.мене на HeKo'ia, на нешшо; сећа1Ье, йрисећа1Ье: 
моћ евокације, � прошлости. 

еволуирати, -уйрам (еволУисати, -ишём) евр. и неевр. фр. не
прел. йосшейено се разви(ја)ши, усавршиши се, усавршаваши се. 

еволутиван, -вна, -о 1. који се оуноси на еволуцију, који се 
развија, насшаје йушем еволуције, развојни: еволутивни развој, 
еволутивни процес, еволутивне промене. 2. који учесшвује у ево
луцији љууско" ууха, који иуе у корак с наЙреШко.м: бити �, ево
лутивни геније. 

еволуција ж лат. йосшейени развишак у йрироуи и gрушшву, 
йосшуйна Йро.мена, йрелаз из јеуно" сша1Ьа у gpy'io, йосшанак 
више'i и сложеније'i из ниже'i и йросшuје'i, развишак, найреуак: 
� живих бића, � друштва, културна �. • теорија еволуције в. ево
луциона шеорија (йоу еволуциони); уп. дарвинизам. 

еволуциони (еволУцйјскй), -а, -о који се оуноси на еволуци
ју, који се заснива на еволуцији, еволушиван: � развитак, � про
цес, еволуционе промене. • - теорија наука о сШално.м развоју, 
.ме1Ьа1ЬУ у йрироуи; уче1Ье о развоју живих биhа йо ко.ме су виши 
и сложени ји облици насшали оу нижих и йросшијих у шоку уу-
1,01, временско" Йериоуа. 

еволуционизам, -зма м лат. научна или филозофска уок
шрина заснована на уче1ЬУ о еволуцији; ao'i.neg на свеш йо ко.ме 
све насшаје развојем, еволуцијо.м. 

еволуционист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник ево
луциониз.ма. 

еволуционистички, -а, -о који се оуноси на еволуционизам 
и еволуционисше: � теорија. 

еволуционистички ПРИЛ. са еволуционисшичко'i сшанови
шша: посматрати друштвене појаве �. 

евоцирати, евоцйрам евр. и неевр. прел. изаз(и)ваши, оживи
ши, оживљаваши у свесши, сећа1ЬУ слику, йреgсшаву HeKo'ia, не
че'iа: � успомене, � рано детињство. 

евро- йрви уео сложени ца који значи евройски: еврокомуни
зам, евросоцијализам, евроракета, европарламентарци, евро
гол и сл. 

евро м (мн. еври, ген. евра) новчана јеуница већине земаља 
Евройске уније и у Црној Гори; уп. еуро. 

Евроазија и Евроазија ж зајеgнички назив за Евройу и Ази
ју као највећу коЙнену .масу на Земљи. 

евроазијски и евроазијски, -а, -о који се оуноси на Евроа
зију. 

Евровизија ж зајеgничка јеgинсшвена шелевизијска .мрежа 
ЕвроЙе. 

евровизијски, -а, -о који се оуноси на Евровизију: � пренос. 

еврокомунизам, -зма м пол. евройски ший ко.муниз.ма какав 
је нЙр. у ШЙанији. 



ЕВРОКОМУНИСТ(А) - ЕГЗЕРЦИРНИ 325 

еврокомунист(а), -ё м (мн. -сти) слеgбеник евроко.муниз.ма. 
еврокомунистичкй, -а, -о који се OgHOCU на евроко.муниза.м 

и евроко.мунисШе. 

Европа ж йеши йО величини коншиненш на свешу, који се 
йружа из.међу Аiilланшско'i океана, Северно" леgено'i .мора, йла
нине Урала и Среgозе.мно'i .мора. 

европейд, -Ида м антроп. у .мн.: йрийagници беле JbygcKe ра
се, која се оgликује свеiilло.м бојо.м коже, .меко.м косо.м, високим 
равним чело.м и gp. (у jg.: apuaagHUK ше расе). 

европейдан, -дна, -о који има оgлике евройеиgа: - раса. 

европеизам, -зма м а. оно шшо је каракшерисшично за 
евройску (йрешежно зайаgноевройску) цивилизацију, кулшуру, 
евройски gyx, каракШер. б. лингв. реч или израз уобичајен у већи
ни евройских језика. 

европеизација жувођење, OgH. йримање евроЙеиз.ма, еврой
скO'i обележја, каракшера (у кулшури, језику и gp.), евройеизира
ње: - дpymтBeHoг живота, - српске културе, лексичка -. 

европеизирати, -ИзИр3.м и европеизовати, -зујём евр. и не
евр. прел. gа(ва)ши нече.му евройско обележје (у кулшури, у.меШ
носши, језику и gp.), (у)чиниши евройским: - културу, - умет
ност . •  '"" се йримиши, йримаши, gоби(ва)ши евройско обележје 
(нЙр. о кулшури, у.меШносШи). 

Еврош�јац, -јца м ЕвРОйЈЬанин; онај који се йонаша као Евро
йЈЬанин. 

Европејка ж ЕвРОЙЈЬанка; она која се йонаша као Евро
йЈЬанка. 

европејство е евройски gyx, каракшер, евройско обележје; 
евройски начин живоша, йонашања и СЛ.; шежња за усвајање.м 
евройске кулшуре и цивилизације; ист. европеизам (а). 

европејmтина жу Йеј. значењу: в. евроЙејсШво. 

Европљанин м (мн. -ани) а. сшановник Евройе, онај који је 
Йорекло.м из ЕвроЙе. б. човек који се образовао, васйишао у 
евроЙско.м gyxy: постати -. 

Европљанка ж женска особа ЕвРОйЈЬанин" 

европскй, -а, -о који се OgHOCU на Евройу (који apuaaga Евро
йи, каракшерисшичан за Евройу и сл.): - култура, - цивилиза
ција. 

европски ПРИЛ. на евройски начин, у евроЙско.м gyxy, сшилу: 
- образован, - васпитан, - одевен. 

егал ПРИЛ. фр. равно, jegHaKo; свејеgно. 

егализација ж изјеgначавање, ујеgначење, изравнавање: -
семена. 

егализационй (егализадйјскй), -а, -о који се OgHOCU на e'ia
лизацију. • - фонд екон. 1) валушни фонg за иншервенисање на 
gевизно.м шржишшу ga би се оgржала сшабилносш gевизно'i 
курса. 2) фонg за изравнавања goMahux са иносшраним цена.ма 
(gобишака и 'iубишака) у СЙОЈЬној Шр'iовини. 

егализйр, -ира м фр. узана шрака на ЙанШалона.ма и рука
вима официрске униформе која служи за ознаку poga војске. 

егализирати, -изйрам и егiшизовати, -зујём евр. и неевр. 
прел. изјеgначи(ва)ши, изравна(ва)Ши. 

егалитарац, -рца м йрисшалица е'iалиШариз.ма. 

егалитаризам, -зма м фр. изјеgначење, јеgнакосш у йолишич
ко.м, социјално.м, кулШурно.м и gp. смислу; социјалисшичко схва
шање које' шежи осшварењу йошйуне јеgнакосши .међу ЈЬуgима. 

егзактан, -тна, -о лат. који йошйуно оg'iовара сшварносши, 
йошйуно шачан, веран: - посматрање, - доказ. • егзактне науке 

apupogHe науке у којима се с .маШе.маШичко.м шачношћу йроуча
вају apupogHe йојаве (физика, хе.мија, асШроно.мија и gp.). футур 
егзактни ЛИНГВ. сложени in. облик којим се у зависним реченица
.ма обично казује раgња која ће се свршиши йре неке gpy'ie буgу
ће раgње. 

егзактно ПРИЛ. на е'iзакшан начин, шачно: - доказати . 

. егзактност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је е'iзакшно, шач
носш: - мерења. 

егзалтација ж лат. а. велики занос, оgушевЈЬење, йрешерано 
усхићење. б. йрешерано величање, славЈЬење, узgизање: - наци
оналних осећања, - идеје. 

егзалтйран (егзалтован), -а, -о који се налази у сшању e'i
залшације, йрешерано усхићен, оgушевЈЬен; йрожеш е'iзалшаци
јо.м: егзалтирани фанатик; '"" идеја, '"" стил. 

егзалтйрано (егзалтовано) приiI. са великим заносо.м, усхи
ћено, оgушевЈЬено: рецитовати -. 

егзалтйраност, -ости ж сшање oHo'ia који је е'iзалширан, e'i
залШација. 

егзалтирати, -алтйр3.м (егзалтовати, -тујём) евр. и неевр. йре
ше рано узбуgиши, узбуђиваши, усхишиши, усхићиваши, оgуше
виши, оgушевЈЬаваШи. 

егзантем, -ема м ГрЧ. мед. кожни осиЙ. 

егзарх м ГрЧ. 1. йоinавар оgређене црквене обласши у йраво
славној цркви, еЙискоЙ. 2. иет. на.месник визаншијско'i цара. 

егзархат, -ата м 1. а. обласш којо.м уйравЈЬа е'iзарх. б. в.  e'i
зархија. 2. gосшојансшво е'iзарха. 

егзархија ж ЦРКВ. са.мосШална национална йравославна цр
ква на чије.м је челу е'iзарх: бугарска -. 

егзархйјскй, -а, -о који се OgHOCU на е'iзархију. 

егзархист(а), -ё м (мн. -сти) иет. йрисшалица бу'iарске е'iзар
хије. 

егзегеза ж ГрЧ. шу.мачење шексшова (библијских, йравних и 
gp.): библијска -. 

егзегет, -ета м онај који се бави е'iзе'iезо.м. 

егзегетика ж вешшина Шу.мачења шексшова; е'iзе'iеза. 

егзеквирати, -еквИр3.м неевр. прел. (некога) найлаћиваши не-
ко.ме gу'iове йуше.м е'iзекуције, вршиши ЙЛениgбу. 

егзекутива ж лат. извршна власш; извршни op'iaH. 

егзекутйван, -вна, -о 1. који се OgHOCU на е'iзекушиву, извр
шни: егзекутивни орган. 2. који се OgHOCU на е'iзекуцију, apUHyg
ни, йрисилан: - наплата. 

егзекутор м 1. онај који врши е'iзекуцију, извршилац оgлуке 
cyga или уйравних op'iaHa. 2. извршилац смршне казне, џелаш, 
крвник. 

егзекуторскй, -а, -о који се OgHOCU на е'iзекушоре, својсшвен 
е'iзекушорима: '"" суровост. 

егзекуторски ПРИЛ. на е'iзекушорски начин: - хладнокрвно. 

егзекуција ж лат. 1. apUHygHO, йрисилно (из)вршење cygcKe 
apecyge или аg.минисшрашивне оgлуке (йрисилна найлаша gy'ia, 
зайлена имовине gужника и сл.), ЙЛениgба. 2. извршење смрш
не apecyge, йо'iуБЈЬење, смакнуће. 

егзекуционй, -а, -о који се OgHOCU на е'iзекуцију: '"" орган. 

егземплар, -ара м лат. 1. йојеgиначiш йреg.меш из низа исшо
врсних Йреg.меШа, йримерак, узорак (обично шШа.мЙане књи'iе 
или рукойиса): - књиге, ру:кописни '"". 2. йреgсшавник оgређене 
врсше, poga и сл. (о живим бићима): - ка:ктуса, - беле расе. 3. 
особа, личносш са оgлика.ма које каракшеришу оgређени ший 
Jbygu: класични - чиновника. 

егземIiларан, -рна, -о а. који служи као йример, узор; йри
.меран, узоран�' - књига, - превод. б. који служи као оЙо.мена 
pagu оgвраћања og сличних gела: - казна, - глоба. 

егземпларно ПРИЛ. као йример, yineg gру'iима, йримерно; ша
ко ga служи као йоучан, ойо.мињући, засшрашујући йример: -

. утицати; - казнити. 

егзерцйр, -:Ира м лаТ.-нем. вој . 'iруйна војна вежба, војна обука. 

егзерцирати, -ерцйрам евр. и неевр. 1. прел. вежбаши, уве
жба(ва)ши (HeKo'ia), обучиши, обучаваши (обично у војним ве
ШШина.ма): - војску. б. непрел. в. е'iзерцираши се .• '"" се вежба
ши се, увежба(ва)ши се, обучаваши се у војним вешШина.ма. 

егзерцирйmте е .месШо 'ige се врши е'iзерцир, вежбалишШе. 

егзерцйрнй и егзерцйрнй, -а, -о који се OgHOCU на е'iзерцир: 
- метак. 
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егзибиција ж лат. јавно йриказивање, gемонсшрирање неке 
вешшине; уойшше јавно йоказивање, излаlање: акробатске ег
зибиције, летаЧRе егзибиције, болесне егзибиције. 

егзибициони, -8., -о који се OgHOCU на еlзибицију: - утакми
ца, - такмичење. 

егзибиционизам, -зма м 1. склоносш еlзибицијама; уойшше 
шежња за исшицањем caмol себе. 2. мед. сексуална насшраносш 
која се иСЙОЈЬава у разlолићавању и йоказивању йолноl oplaHa 
особама суйрошноl Йола. 

егзибиционист(а), -ё м (мн. -сти) 1. онај који је склон изво
ђењу еlзибиција. 2. мед. насшрана особа која йаши og еlзибици
ониз.ма (2). 

егзибиционистички, -8., -о који се OgHOCU на еlзибициони
зам и еlзибиционисше; еlзибициони: егзибиционистичке скло
ности. 

егзил, -ила м лат. изlнансшво, йроlонсшво из Зе.мЈЬе; йрисил
ни боравак изван некоl .месШа; .месШо ЙроlонсШва. 

егзистентан, -тна, -о који еlзисшира, йосшоји, йосшојећи, 
сшваран, реалан: - ствар, - појава. 

егзистенција ж лат. 1. йосшојање, живош, ойсшанак: борба 
за егзистенцију. 2. биће, човек, личносш, инgивиgуа: пропале 
егзистенције. • минимум егзистенције најнужнија количина 
среgсшава HeoaxogHUx за живоШ. 

егзистенцијалан, -лна, -о који се OgHOCU на еlзисшенцију: -
потреба. • егзистенцијални суд лог. врсша cyga KOju.м се изриче 
ЙосШојање. 

егзистенцијализам, -зма м иgеалисшички йравац у филозо
фији и књижевносши у чијем се ценшру иншересовања налази 
еlзисшенција човека. 

егзистенцијалист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник 
еlзисШенцијализ.ма. 

егзистенцијалистички, -8., -о који се OgHOCU на еlзисшенци
јалисше и еlзисшенцијализам, својсшвен еlзисШенцијалисШu.ма: 
- писац, - филм. 

егзистенцијалистички прил. на еlзисшенцијалисшички 
начин. 

егзистенцијалИСТRиња ж жена еlзисШенцијалисш. 

егзистенцијално прил. у йо'iлеgу еlзисШенције. 

егзистирати, -ИстИр8.м несвр. непрел. лат. биши, йосшојаши, 
живеШи. 

егзо- грч. йрви geo сложени ца у значењу СЙОЈЬни: егзоген, ег
зоспора, егзосфера. 

егзогамија ж грч. склайање брака из.међу apuaagHUKa ра
зних ЙЛемена. 

егзогаМСRИ, -8., -о који се OgHOCU на еlзоiамију, заснован на 
еlЗОlамији: - брак. 

егзоген, -а, -о грч. који је СЙОЈЬашњеl йорекла, узрокован вањ
CKu.м факШорu.ма: егзогене силе. 

егзодус м грч. найушшање неке cpegUHe, og сшране већеl бро
ја JЬygu, исеЈЬење; исшуй већеl броја JЬygu из неке зајеgнице, gpy
шшва: масовни - народа. 

егзорцизам, -зма м грч. 1. рлг. обреg исшеривања злих gyxo
ва из човека. 2. верски фанаШизам. 

егзорцист(а), -ё м (ми. -сти) 1. онај који врши еlзорциз.ме. 2. 
верски фанаШик. 

еГЗОРЦИСТИЧRИ, -8., -о који се OgHOCU на еlзорцисше и еiзорци
зам: - молитва. 

егзосфера ж грч. СЙОЈЬни слој Зе.мЈЬине аiil.мосфере (изнаg 
600 km). 

еГЗОСRелет м грч. зоол. СЙОЈЬашњи шврgи gелови живошињ
cKol шела (нЙр. оклой крокоgила, корњаче и сл.). 

егзотеРИR м грч. несшручњак, лаик. 

егзотеричан, -чна, -о 1. намењен јавносши, јавни, оЙшШи. 2. 
разУ.мЈЬив и за лаике, йрисшуйачан cвu.мa, ЙоЙуларан. 

егзотерман, -мна, -о, егзотермичан, -чна, -о и егзотер
МИЧRИ, -8., -о грч. хем. који се врши, обавЈЬа уз развијање, исйу
шшање шойлоше, йри којем се ослобађа шойлоша (о хе.м. йроце
cu.мa): - хемијска реакција. 

еГЗОТИRа ж (дат. -ици) грч. особеносши gалеких земаља; оно 
шшо йошиче, gолази из gалеких, неgовоЈЬНО йознаших зе.маља и 
шшо је за њих каракшерисшично (сшрани Йреg.меШи и йојаве, 
нЙр. биЈЬке, живошиње, оgело, начин живоша, обичаји и gp.); 
уойшше оно шшо је необично, решко, несвакиgашње. 

егзотичан, -чна, -о 1. који йошиче из gалеких, неgовоЈЬНО йо
знаших земаља, сшран, шуђ; необичан: - биљка, - животиња. 2. 
који се оgликује нечu.м необичнu.м, несвакиgашњu.м: - шеmир, -
орнамент. 

егзотично прил. необично, чуgно: звучати -, деловати -. 

егзотичност, -ости ж особина oHoia шшо је еlзошично; еlзо
шичан Йреg.меШ или еlзошична Йојава. 

егида ж грч. мит. Ашинин шшиш с 'iлаво.м roploHe; фиг. зашши
ша, OKpUJЬe, ЙокровиШеЈЬсШво. • под егидом (некога) aog (нечи
ju.м) OKpUJЬeм, ЙокровиШеЈЬсШво.м. 

египаТСRИ, -8., -о који се OgHOCU на Еlийаш, који apuaaga 
E"iийшу: - писмо, - пирамида. 

египтолог м сшручњак који се бави еlиЙШолоlијо.м. 

египтологија ж наука која се бави йроучавање.м исшорије, 
кулшуре и језика сшарих EluahaHa. 

еГИПТОЛОШRИ, -8., -о који се OgHOCU на еlийшолоlе и еlийшо
лоlију. 

Египћанин (ми. -8.ни) и Египћанин (ми. -ани) м сшановник 
E"iийша; онај који је из ЕlиЙШа. 

Египћанка и ЕгипћаНRа ж сшановница E"iийша; она који 
је из E"iиЙШа. 

его м лат. псих. ,ја", geo човекове личносши који уйравЈЬа ойа
жањем и воЈЬНО.м акШивношћу. 

егоизам, -зма м фр. йрешйосшавЈЬање власшиших иншереса 
инШересu.ма gpylux и оЙшШu.м инШересu.ма, себичносш, саможи
восш; супр. алтруизам. 

егоист(а), -ё м (ми. -сти) себичњак, саможивац; супр. алтру
ист(а). 

егоистичан, -чна, -о а. који своје личне иншересе йрешйо
сшавЈЬа инШересu.ма gpylux и оЙшШu.м инШересu.ма, себичан, са
.можив: - човек. б. йрожеш, исйуњен еlоиз.мо.м: егоистични ин
тереси, егоистични осећаји. 

еГОИСТИЧRИ, -8., -о в. еiоисшичан (б). 

еГОИСТИЧRИ и егоистично прил. на еlоисшичан начин, се
бично, саможиво. 

егоистичност, -ости ж особина oHola који је еlоисшичан, elo
изам. 

егоисткиња ж жена еiоисШ. 

еголатрија ж грч. кулш caмola себе, йрешерана ЈЬубав йрема 
само.м себи, самОЈЬуБЈЬе. 

еготИзам, -зма м фр. јако изражен еlоизам; велико самоЈЬуБЈЬе. 

еготист(а), -ё м (ми. -сти) йрешерано самОЈЬубив човек. 

еготичан, -чна, -о а. йрешерано самОЈЬубив: - човек. б. у ко-
.ме се иСЙОЈЬава йрешерано самОЈЬуБЈЬе, йрожеш самОЈЬуБЈЬе.м: -
роман. 

егоцентризам, -з ма м лат. в. еlоценШричносШ. 

егоцеНТРИR м еlоценшричан човек. 

егоцентричан, -чна, -о а. који себе с.маШра среgишшем све
la, који (свесно или несвесно) исшиче власшишо ,ја" и личне ин
шересе; који све йросуђује са своl личноl сшановишша: - човек. 
б. који оgражава шакав каракшер: - нарав, - природа, - пое
зија. 

егоцентрично прил. на еlоценшричан начин, саможив о: -
поступити. 
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егоцентричност, -ости ж особина oHola који је еlоценшри
чан, oHola шшо је еlоценшрично; еlоценшрични ЙосШуЙци. 

едем, -ема м грч. мед. ошеклина og наlомилане шечносши у 
шкиву или 0рlанима: плућни �. 

едематозан, -зна, -о захваhен egeмoM, ошечен, йоgбуо: � тки
во, � лице. 

еден м хебр. рлг. рајски вpiй, рај; фиг. gиван apegeo, месшо 
уживања. 

еденски, -а, -о који се OgHOCU на egeH, рајски: � врт. 

едикт м лат. йро"iлас, указ, нареgба; закон. 

едитор м лат. изgавач. 

едиција ж лат. шшамйана KНJUla, изgање; низ шшамйаних 
KНJUla, йубликација које чине јеgну целину, коло. 

едукативан, -вна, -о васйишни, образовни, OglOjHU: � настава. 

едукативно прил. на еgукашиван начин, васйишно, образов-
но: деловати �. 

едукација ж лат. васйишавање, образовање, OglOj. 

езан, -ана м тур. муслимански йозив на молиШву. 

езоп(ов)ски, -а, -о који је у Езойовом gyxy, који је као KOg 
Езойа (леlенgаРНОl lРЧКОl баснойисца): � стил. 

езоп(ов)ски прил. у Езойовом gyxy, као KOg Езойа: писати �. 

езотерија ж в. езоШеричносШ. 

езотерик м грч. онај који је yayheH у сушшину некоТ; учења. 

езотеричан, -чна, -о езотерички, -а, -о грч. који је йрисшу-
йачан само уском KPYlY yayheHUx, унушарњи, скривен, шајни; 
СШрОlО научан, сшручан: � књижевност, � схватање. 

езотерички и езотерично прил. скривено, шајно; СШрОlО на
учно, сШручно. 

езотеричност, -ости ж својсшво oHola шшо је езоШерично. 

еј узв. 1. за gозивање, скрешање йажње некоме, хеј. - Еј, Мар
ко! Еј, пази, пашће ти књига. 2. за изражавање разних емоци
ја: а. ШУlе, жалосши, сеше: ој, јој. - Еј, јадна ли сам. б. jagaНJa, 
вајкања, жаљења, сажаљевања: е, ех. - Еј, пуста младости, у 
шта ми прође! Еј, јадна сиротињо! в. жеље, Йрижељкивања. -
Еј, да ми је да упишем факултет! г. незаgовољсшва, неlоgовања, 
йрекоревања и СЛ. - Еј, шта то радиш, црни сине! д. ycxuheНJa, 
gивљења. - Еј, како смо се лепо провели. 3. а. у емошивнијем lO
вору, Kag се саlоворник йозива ga схваши смисао и значај каза
HOl, ga се са шим сложи и СЛ. - Еј, друго је било оно време. б. 
йри уйозоравању, оЙомињању. - Еј, још ти њих не знаш. 4. (по
некад појачано узвиком хеј) за исшицање велике количине, yga
љеносши и СЛ.: и ше како, и још колико; чак (шамо). - Могао је 
он да попије, еј-хеј , литар ракије. 

еја ж зоол. у мн.: pog gневних йшица lрабљивица Circus из ре
ga соколовки (Falconiforemes), које Haaagajy воgену gивљач (у 
jg.: йшица из ШОlа poga). • дугорепа (Далматинска) - Circus тас
rourus. - мочварица Circus aeruginosus. пољска -, - стрнарица Cir
cus csaneus. 

ејакулат, -ата м лат. сЙерма. 

ејакулација ж лат. мед. uзлучивање семена, сйерме йри йол
ном акШу. 

ејакулирати, -улйрам евр. и нее�р. uзлучи(ва)ши сйерму йри 
йолном акШу. 

ејдс м енгл. мед. cuga (AIDS). 
ејектор м лат. техн. сйрава за'црйење и усисавање йаре, йли-

на или шечносши из некоТ; резервоара или айараша, машине. 

ејс узв. за шерање волова и gp. сшоке, ајс. 

ек. екраћ. екавски. 

екавац, -авца м онај који lовори екавски. 

екавиз�м, -зма м ЛИНГВ. екавски облик речи (нЙр. Йесма). 

. екавизација ж лингв . а. gавање екавскоТ; облика (речима). б. 
усвајање екавице. 

екавизирати, -изирам евр. и неевр. прел. gа(ва)ши екавски об
лик речима: � изговор, � реч. _ - се йосша(ја)ши екавац, усво
јиши, усвајаши екавицу. 

екавица ж ЛИНГВ. в. екавшШина. 

екавка ж она која lовори екавски. 

екавски, -а, -о који се OgHOCU на екавце и екавшшину: � из
говор, � говор, - наречје, � облик. 

екавски ПрИЛ. на екавски начин, као шшо lоворе екавци, из
lоварајуhи "е" месшо некаgашњеl, йрасловеНСКОl "iласа јаш (1;): 
говорити �. 

екавmтина и екавmтина ж ЛИНГВ. екавски иЗlовор, иЗlова
рање само"iласника "е" месшо некаgашњеl йрасловеНСКОl само
"iласника јаш (1;) (НЙр. йесма, .млеко, сено), екавски lовор: гово
рити екавштином, писати екавштином. 

екати, екам и ечём неевр. непрел. 1. нар. узвикиваши, lовори
ши "е", "ех" (у знак вајкања, ШУlе, раgосши и сл.). 2. шаљ. lовори
ши екавским наречјем. 

екватор м лат. а. геогр. замишљена кружна линија око Земље, 
чије су све шачке aogjegHaKo ygaљeHe og Земљиних йолова и ко
ја gели Земљу на северну и јужну йолулойшу, ЙолуШар. б. астр. 
cpegНJa, највеhа йаралела у разним сферичним коорgинашним 
сисшемима: небески �, Сунчев �, MapCOB �. в. физ. кривуља ко
ја сйаја све шачке на йовршини Земље 1ge је маlнешска инкли
нација jegHaKa нули: магнетски -. 

екваторијал, -ала м астр. врсша велиКОl шелескойа за йосма
шрање крешања небеских Шела. 

екваторијалан, -лна, -о а. в. еквашорски: � струја, � зона. б. 
аетр. који се OgHOCU на еквашоријал: - постоље. 

екваторијално ПРИЛ. у еквашоровој равни: � поставити те
лескоп. 

екваторов, -а, -о који apuaaga еквашору: � полупречниR. 

екваторски, -а, -о који се OgHOCU на еквашор (који apuaaga 
еквашору, који се налази око еквашора и сл.): � зона, � струја. 

екви- лат. йрви geo сложеница који значи: исши, jegHaK, ugeH
шичан: еквивалентан, еквиноциј и сл. 

еквивален(а)т, -нта м лат. оно шшо има исшу вреgносш као 
и нешшо gpYlO, оно шшо йошйуно оglовара нечему и шшо може 
ga la замени: материјални �. 

еквивалентан, -тна, -о који има исшу вреgносш као нешшо 
gpYlO, који йошйуно оglовара нечему, оglоварајуhи, jegHaK, ра
ван: � вредност, � израз. 

еквивалентно ПрИЛ. на еквиваленшан начин, jegHaKo: посту
ПИТИ �. 

еквивалентност, -ости ж еквиваленшна вреgносш, изјеgна
ченосш у йо"iлеgу вреgносШи. 

еквиваленција ж в.  еквиваленШносШ. 

. еквидистантан, -тна, -о којије на исшом оgсшојању, aogjeg
нако ygaљeH og нечеlа: еквидистантне изохипсе, � раван. 

еквидистантност, -ости ж в. еквиgисШанција. 

еквид�станција ж лат. aogjegHaKa уgаљеносш (og HeKola, не
чеlа). 

еквилибријум м (еквилибриј , -ија) лат.равноШежа, уравно
шеженосiй, сШабилносШ. 

еквилибрирати, -ибрирам евр. и неевр. непрел. оgржа(ва)ши 
. равношежу, балансираШи:.� на ЖИЦИ. 

еквилибрист(а), -ё м (ми. -сти) вешшак у оgржавању равно
шеже; иlрач на жици (у циркусу), акробаШ. 

еквилuбристика ж вешшина оgржавања равношеже; изво
ђење шакве вешшине, акробаШика. 

еквилибристички, -а, -о који се OgHOCU на еквилибрисшику 
и еквилибрисше: � вештина . 

еквилибристкиња ж женска особа еквилибрисша, акробаш
киња. 
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еквиноциј, -иј а м лат. gaH, gашу.м у 'iogUHU Kaga је обgаница 
jegHaKa ноћи, равноgневица: пролећни �, јесенски (јесењи) �. 

еквиноцијалан, -лна, -о в. еквиноцијски. 

еквиноцијски, -а, -о који се OgHOCU на еквиноциј. 

еквиноцијум м в. еквиноциј. 

еквиноцијумски, -а, -о в. еквиноцијски. 

екипа и екипа ж фр. ао спорт. 'ipyaa сйоршисша који учесшвују 
у неко.м Шак.мичењу, Шu.м. бо 'ipyaa, скуй Jbygu фор.мирана pagu 
uзвршења HeKo'i йосла, заgашка: медицинска �, спасилачка �, 
филмска �. 

екипаж, -ажа м И екишiжа ж фр. 10 луксузна, раскошна ко
чија са заЙре'iо.м. 20 aocaga на броgу или у авиону. 

екипирати, -ИllЙpам свр. и несвр. оЙре.миШи, оЙре.маШи, снаб
gе(ва)ши ЙоШребнu.м ЈЬуgсШво.м или оЙре.мо.м: � посаду . •  - се 
оЙре.миШи се, оЙре.маШи се. 

екипни и екипни, -а, -о који се OgHOCU на екийу: � првен
ство, � рад. 

екипно и екипно ПРИЛ. као екийа, у екийи, 'iруйно: такми
чити ce �. 

еклатiштан, -тна, -о фр. ао вео.ма јасан, увеРЈЬив, убеgЈЬив, 
очи'iлеgан: � доказ, � лаж. бо сјајан, изванреgан, оgличан. 

еклатантно прИЛ. увеРЈЬиво, убеgЈЬиво, очи'iлеgно, очишо; сјај-
но, изванреgно, оgлично: � потврђивати. 

еклектизам, -зма м в. еклекШициза.м. 

еклектик м в. еклекШичар. 

еклектика ж в .  еклекШициза.м. 

еклектицизам, -зма м грЧ. с.мер или учење у филозофији, на
уци или у.меШносШи насшало оgабирање.м aojegUHUx шеза из 
различиших учења, сисШе.ма и њиxoвu.м сЙајање.м у оgређену це
лину. 

еклектичан, -чна, -о у ко.ме се о'iлеgа еклекШициза.м, сасша
вЈЬен og разнороgних gелова, еле.менаШа, найабирчен, СКРйЈЬен: 
� систем, � поезија. 

еклектичар м (инстр. -ом и -ем) филозоф, научник или у.меШ
ник који из различиших учења и сисШе.ма оgабира оно шшо .му 
оg'iовара и сасшавЈЬа сойсшвени сисШе.м, учење, науку или у.меШ
носШ. 

еклектичарски, -а, -о који се OgHocu на еклекШичаре. 

еклектички, -а, -о који се OgHOCU на еклекШициза.м; еклек
шичан: � композиција. 

еклектички ПРИЛ. на еклекшички начин, у gyxy еклекшици
з.ма: � састављена песма. 

еклипса ж ГРЧ. астр. Йо.мрачење небеско'i шела (Сунца, Месеца). 

еклиптика ж (дат. -ици) ГРЧ. астр. кружница на небеској сфе
ри йО којој се Сунце у шоку 'iogUHe йривиgно креће око 3е.мље. 

еклиптички и еклиптични, -а, -о који се OgHOCU на еклий
Шику. 

еклога и еклога ж ГРЧ. йасширска иgилична Йес.ма. 

екнути, екнём свр. узвикнуши, рећи "е" (у uзненађењу, чуђе
њу и сл.). 

еко- йрефиксоиg који значи ' еколошки', који се OgHOCU на очу
вање живошне cpegUHe: екотуризам, екомитинг, екопројект, еко
фактор и др. 

еколог м ао сшручњак који се бави еКОЛО'iијо.м. бо члан еколо
шко'i ЙокреШа. 

екологија ж грч. биол. наука која йроучава OgHOC живих op'ia
нuза.ма (живошиња и биљака) и околине у којој живе; наука о 
очувању живошне cpegUHe и зашшиши og за'iађивања apupoge. 

екологист(а), -ё м (ми. -сти) члан йокреша за очување жи
вошне cpegUHe. 

екологистички, -а, -о који се OgHOCU на еколо'iисше: � орга
низација, � скуп. 

еколошки, -а, -о који се ogHOCU на еКОЛО'iију и еколо'iе: � про
учавање, � покрет, � активиста. 

еколошки ПРИЛ. у йо'iлеgу еКОЛО'iије, са еколошко'i сшанови
шша: � чист, � неповољан. 

економ и економ м ГРЧ. 10 службеник који се брине о набав
ци, чувању и расйоgели ЙОШРОШНО'i .маШеријала (у йреgузеhу, 
усшанови, војној јеgиници и сл.): � болнице, клупски �. 20 ао 
уйравник веhе'i ЙОЈЬойривреgно'i 'iазgинсшва; ЙОЈЬойривреgни 
сшручњак, a'ipoHoM. бо онај који воgи неко u.мaњe, gо.маhинсШво, 
goMahUH; онај који рационално руку је u.мoвиHO.м: добар �. 

економат, -ата м 10 оgељење у йреgузеhу или усшанови које се 
брине о набавци, чувању и расйоgели ЙОШРОШНО'i .маШеријала: 
болнички �. 20 служба еконо.ма. 

економетрија ж ГРЧ. ушврђивање еконо.мских законишосши 
и йроверавање еконо.мских йринцийа на основу сшашисшичко
.маШе.маШичке аналuзе еконо.мских йојава. 

економетријски, -а, -о који се OgHOCU на еконо.меШрију: � 
анализа. 

економизам, -зма м ист. ойоршунисшичка сшруја у .међу на
pOgHOM, йрвенсшвено руско.м, социјалgе.мокраШско.м йокрешу 
Йре.ма којој је основни заgашак раgничке класе са.мо еконо.мска 
борба йрошив кайишалисша, а не и ЙолиШичка. 

економизёр, -ера м мат. 'iрејач воgе у Йарно.м коШлу. 

економизирати, -изйрам несвр. непрел. в. еконо.мисаШи. 

економија ж ГРЧ. 10 ао наука која йроучава gеловање еконо.м-
ских закона у йроuзвоgњи, расйоgели и йошрошњи .маШеријал
них gобара, као и .међУЈЬуgске ogHoce у йроцесу йроизвоgње и рас
йоgеле йроизвоgа; Йpu.мeHa ше науке у йракси: теоријска �, при
MeњeHa �, студирати економију. бо йривреgни сисШе.м; йривреg
на gелашносш, йривреgа, еконо.мика: процват економије, криза 
економије, развој економије, југословенска �. 20 уйравЈЬање 
u.мaњe.м, 'iазgинсШво.м, Йривреgо.м, йривређивање, 'iазgовање: до
маћа �, помагати некоме у економији, водити економију. 30 ра
ционално коришhење .маШеријалних gобара и gp. ,  еконо.мисање, 
еконо.мичносШ, шшеgња: � радне снаге, � простора, � времена, 
� боје, � речи. 40 ЙОЈЬойривреgно u.мaњe, gобро, 'iазgинсшво, 'iocao
gарсшво: пољска �, подићи економију. • договорна - еконо.мија, 
йривреgа која gејсшвује на основу йолишичких gо'iовора, а не йо 
законu.ма Шржишша. политичка - наука која йроучава еконо.м
ске законе и йроизвоgне ogHoce, ойшша, шеоријска еконо.мија. 
сива - сшварање йрофиша, бо'iаhење на незакониш начин (без 
йлаhања йореза). 

економијица ж ge.м. и хиЙ. og еконо.мија (4). 

економика ж (дат. -ици) ГРЧ. 10 ао йривреgа, йривреgни си
сШе.м, свеукуйносш еконо.мских ogHoca неке зе.мље на оgређено.м 
сшуйњу gрушшвено'i развишка: преображај на пољу економи
ке. бо еконо.мска наука, еконо.мија, обично йракшична, Йpu.мeњe
на: � предузећа, � индустријских предузећа. 20 в. еконо.мија (3): 
� речи. 

економисати, -ишём несвр. непрел. рационално, шшеgЈЬиво 
расйола'iаши нечu.м, рационално уйошреБЈЬаваши, шрошиши не
шшо: � (с) папиром, � (с) новцем, � (с) временом. 

економист(а), -ё м (мн. -сти) онај који се бави еконо.мијо.м 
као науко.м; сшручњак за еконо.мска, йривреgна йишања; сшу
gенш еконо.мије: енглески �, дипломирани �. 

економисткиња ж жена еконо.мисШ. 

економичан, -чна, -о ао који не изискује велике шрошкове 
или ушрошак вре.мена, йросшора, који gOHOCU ушшеgу (у .маШе
ријалу, вре.мену, йросшору и gp.), рационалан: � потроппьа гори
ва, � ауто, � говор. бо шшеgЈЬив, чува ран: � Домаћин. 

економичар м в. еконо.мисШ(а). 

економички, -а, -о в. еконо.мичан. 

економички ПРИЛ. в. еконо.мично. 

економично ПРИЛ. на еконо.мичан начин, рационално, шше
gЈЬиво: � троmити гориво. 

економичност, -ости ж особина oHo'ia који је еконо.мичан, 
oHo'ia шшо је еконо.мично, рационалносш, шшеgЈЬивосш; рацио-
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ндnно, шшеgљиво йословање, шшеgња: - у трошењу материјала, 
N исхране, - пословања. 

економка и економка ж жена еконо.м. 

економски и економски, -а, -о који се OgHOCU на еконо.ми
ју, еконо.мику, apUBpegHU: - развој, - систем, - политика, - бло
када, - географија, - факултет. 

економски прил. у еконо.мско.м йо"iлеgу, у йо"iлеgу еконо.мије, 
apUBpege, apUBpegHo: - неразвијен, - заостао, - напредовати. 

екосистем, -ема м грч. биол. сисШе.м .међусобно'i gеловања и 
.међусобних ogHoca из.међу биљака и живошиња и њихове нежи
ве околине, сшанишша (нЙр. баре), 'ige из.мена .маШерија .међу 
њима има кружни Шок. 

екосфера ж грч. биол. еколошка сфера. 

екотип м грч. биол. наслеgно из.мењени облик неке биљке или 
живошиње услеg йрила'iођавања оgређено.м шийу cpegUHe (нЙр. 
йољска шева, алйски зец). 

екран, -ана м фр. 1. а. сйецијално йлашно на ко.ме се йројек
шују слике са фuл.мске шраке или с gијаЙозиШива. б. флуоре
сценшна йовршина кашоgне цеви шелевизијско'i йрије.мника 
(обично бла'iо исйуйчена) на којој се сшвара слика. 2. йолични 
ape'ipagHU зиg, заклон, ape'ipaga, Йараван. • мали - шелевизиј
ски екран, шелевизор; шелевизија: приказати филм на малом 
екрану. 

екранизација ж фuл.мска обраgа, реализација некоУ gела, 
обично књижевно'i: - романа "Рат и мир". 

екранизовати, -зујём (екранизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
прел. (из)вршиши екранизацију некоУ gела, фuл.мски обраgиши, 
обрађиваши, йреgсшавиши, йреgсшављаши на фuл.му: - роман. 

екс прил. лат. 1. (обично с предлогом "на'') наискай, go gHa 
(чаше и сл.), на gушак: испити чашу (пића) на -. 2. йрви geo не
ких ogoMaheHUX израза у значењу: из, са, og и сл.: - катедра, -
леге. 

екс- лат. 1. йрви geo сложеница који значи 'бивши': екскраљ, 
ексминистар, ексшампион итд. 2. йрефикс "iла'iолских и gp. йо
зај.мљеница који значи оgсшрањивање, ygaљaBaНJe и сл.: експе
довати, ексхумација, експорт итд. 

екселенција ж лат. йочасна шишула у ословљавању лично
сши високоУ йоложаја или gрушшвено'i paH'ia: узвишеносш, йре
узвишеносш: Ваша екселенцијо! 

ексер м тур . .мањи, обично 'iвозgени клин зашиљен йри врху и 
са 'iлавицо.м на gpy'ioM крају, који служи за сасшављање или 
ушврђивање Йреg.меШа, клинац, чавао. 

ексерана ж ogeљeНJe у фабрици, paguoHUZIsa у којој се израђу
ју ексери. 

ексерчић и ексечић м ge.м. og ексер. 

ексикатор м лат. сшаклена aocyga с брушеним ЙоклоЙце.м за 
сушење или зашшишу .маШерија og вла'iе Йо.моћу некоУ хи'iроской
скоУ среgсШва. 

ексирати, ексйрам евр. и неевр. шатр. исйиОа)ши на екс. 

екскаватор м лат. Урађевинска .машина за искойавање и йре
ношење земље, руgаче, јаловине и gp . .маШеријала, која се креће 
IЮ Уусеницама или шинама. 

екскавација ж искойавање, вађење и уклањање земље, pyga
че и gp . .маШеријала Йо.моћу екскаваШора. 

екскламативан, -вна, -о а. лингв. узвичан, ускличан: :- ре
ченица. б. йун усклика, узвика, ексйресивних обрша: - поезија, 
� песма. 

екскламативност, -ости ж особина oHo'ia шшо је ексклама
шивно, екскламашивни каракшер: - поезија. 

екскламација ж лат. узвик, усклик; реч или израз, обрш ко
ји има каракшер ускли/(а. 

ексклузиван, -вна, -о лат. 1. а. који се сшро'iо gржи оgређене 
обласши, сшро'iо усмерен, о'iраничен, искључив; неЙо.мирљив, не
шолераншан: - стручњак, - средина; - гледиште. б. који је йри
сшуйачан само оgабранима, йривиле'iованим, који је зашворе-

HO'i шийа; изузешан, йосебан: - друштво, - стамбена четврт, -
школа, - колекција одеће. 2. (одр.) лингв. којим се нешшо изузи
.ма, искључује, искључни: - реченица, - везник. 

ексклузивизам, -зма м склоносш ексклузивносши, искључи
восши; ексклузивносш: литерарни -. 

ексклузивист(а), -ё м (-сти) онај који је склон ексклузиви
з.му, искључив, нешолераншан човек. 

ексклузивистички, -а, -о који се OgHOCU на ексклузивисше и 
ексклузивизам, својсшвен ексклузивисШима. 

ексклузивисткиња ж жена ексклузивисШа. 

ексклузивно прил. искључиво, само, jegUHo: � за тебе, - књи
жевни часопис. 

ексклузивност, -ости ж особина oHo'ia који је ексклузиван, 
оноУа шшо је ексклузивно, искључивосш, изgвојеносш, зашворе
носш. 

екскомуникација ж лат. искључење из верске зајеgнице. 

екскомуницирати, -ицйрам евр. и неевр. прел. искљу
чи(ва)ши, оgсшраниши, оgсшрањиваши из црквене зајеgнице. 

екскраљ м бивши краљ, краљ који је свр'iнуш или је абgи
цирао. 

екскраљица ж бивша краљица. 

екскремен(а)т, -нта м лат. из.меШ (JЬygCKU или живошињ
ски). 

екскрет, -ета м лат. биол. (обично у мн.) йроизвоg раз.мене .ма
шерија који шело излучује йрирОgним йуше.м, излучевина. 

екскреција и екскреција ж лат. излучивање сувишних йро
gукаша (екскреша) из ор'iаниз.ма (из aojegUHUx орУана и жлезgа), 
лучење, секреција; излучевина. 

екскурзија ж лат. 1. краће 'iруйно йушовање, излеш у забав
не, кулшурне, научне, сйоршске и gp. сврхе, зајеgничка йосеша 
знамениших .месШа, сЙо.меника и сл.: ђаЧRа -, стручна -, ићи на 
екскурзију. 2. фиг. в. екскурс. 

екскурзист(а), -ё м (ми. -сти) учесник екскурзије, излеШник. 

екскурзисткиња ж учесница екскурзије, излеШница. 

екскурс м ygaљaBaНJe og "iлавно'i Йреg.меШа, скрешање с "iлав-
не Ше.ме (у Уовору или йисању), gu'ipecuja: правити екскурс е у го
вору. 

егсодус м грч. в. е'iзоgус. 

експандер м спорт. 'iи.мнасШичка сйрава за јачање ручних 
.мишића са еласшичним жичаним врйцама које се расшежу из
.међу gBe gpBeHe gршке. 

експанзиван, -вна, -о 1. који се шири, који има сйособносш 
ga се шири, расйросшире: експанзивни гас (плин), - пара, - си
ла. 2. а. који се на"iлО, снажно шири, развија, који има буран 
развој: - покрет. б. који шежи ga ојача своју .моћ, ga йрошири 
свој ушицај, йревласш, који йосеже за шуђим шеришоријама, 
освајачки: експанзивни капитализам, -тржиште, експанзивне 
тежње, � политика. 

експанзивно прил. а. на"iлО, бурно: - се развијати. б. с екс
йанзивним, освајачким шежњама: - се проширити. 

експанзивно ст, -ости ж особина оноУа шшо је ексйанзивно, 
склоносш Йре.ма ексйанзији, ширењу; освајачке шежње, освајач
ки каракшер: - гасова; - немачке политике. 

експанзија ж лат. 1. ширење, расйросширање; шежња за ши-
. рење.м: - гасова. 2. а. йроширивање своје йревласши, освајачка 

йолишика и йоgухваши Йре.ма gру'iим нароgима: немачка -, ко
лонијална -. б. развијање, ширење йроизвоgње и освајање шр
жишШа. 

експанзиони, -а, -о који се OgHOCU на ексйанзију: - политика. 

експанзионизам, -зма м ексйанзивна йолишика, склоносш 
ексйанзији, освајачке, имйеријалисшичке Шежње. 

експанзионист(а), -ё м (ми. -сти) онај који capoBogu ексйан
зивну йолишиkу, йреgсшавник, слеgбеник ексЙанзиониз.ма. 
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експанзионистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ексuанзиони
за.м и ексuан,зионисше, освајачки, u.мUеријалисШички: � поли
тика. 

експанзионистички прил. на ексuанзионисшички начин, с 
освајачкu.м Шежња.ма: наступати �. 

експедирати, -Ещйрам евр. и неевр. в. ексUеgоваШи. 

еКСПЕЩЙТ, -ита м в. ексuеgиција (1б). 

експедитйван, -вна, -о који на вре.ме и ypegHo завршава сво
је uослове, ефикасан на Uослу. 

експедитйвно ПРИЛ. на ексuеgишиван начин, ypegHo и брзо, 
ефикасно: � завршавати послове. 

експедитивност, -ости ж особина oHoia који је ексuеgиши
ван, oHola ШШО је ексuеgишивно, уреgносш и ревносш у обавЈЬа
њу Uослова. 

експедйтор м а. онај који шаље аисмо или неку gpYlY ао
ШUJbку, UОШUJbалац. б. службеник који врши ексuеgицију, који 
ошuрема UОШUJbке. 

експедиција ж лат. 1. а. слање, оgашиЈЬање, оШUре.мање (ао
ШUJbака, робе): � писама, � робе. б. оgељење у uошши, усшанови, 
uреgузеhу иШg. за оШUре.мање разних uошиЈЬки и gисшрибуцију 
робе. 2. а. оgлазак, uушовање више лица pagu извршења некоТ; 
заgашка (научноi, сшручноi, uолишиЧКОl и сл.); лица која уче
сшвују у шоме uоgухвашу: истраживачка �, алпинистичка �, по
ларна �, спасилачка �. б. војни uoxog у неку зе.мљу, обласш с og
peђeHu.м заgашком: BojHa �. • казнена - вој. војни uoxog pagu ка
жњавања uобуњеника и извођења реuресалија Hag сшановни
шШвом. 

експедиционй, -а, -о који се OgHOCU на ексuеgиције: � књи
га, � одред. 

експедовати, -дујем евр. и неевр. 1. (uо)слаши, уuушиши, уау
hиваши, ошuремиши, оШUре.маШи: � робу, � трупе. 2. фш-. (о)ше
раши, најуриши, уклониши, уклањаши: � некога. 

експеримен(а)т, -нта м лат. а. иланирано и коншролисано 
извођење разних uосшуuака за изазивање неке аојаве или аро
цеса pagu uроучавања и шумачења, gоказивања неке чињенице, 
о/,леg, оuиш, аокус: вршити експерименте. б. акција, uоgухваш 
с неизвеснu.м UCXOgOM, uокушај: упуштати се у ризичне експери
менте. 

експерименталан, -лна, -о који се OgHOCU на ексUерu.менШе; 
заснован на ексUерu.менШу, о/,леgни, аокусни, оuишни: � испити
вање, � метода, � станица, � физика, � хемија. 

експерименталац, -лца и експерименталист(а), -е м онај 
који своја uроучавања заснива на ексUерu.менШu.ма. 

експериментално ПрИЛ. на ексUерu.менШалан начин, uуше.м 
ексUерu.менШа: � доказати, � проверити. 

експериментатор м онај који врши ексUерu.менШе; онај ко
ји ексUерu.менШише с нечu.м. 

експериментација ж вршење, извођење ексUерu.менаШа, екс
Uерu.менШисање. 

експериментисати, -ишем (експеримент:Ирати, -ентйрам) 
неевр. непрел. а. вршиши, извоgиши ексUерu.менШе, о/,леgе. б. (с 
нечим или без допуне) Uреgузu.маШи неки uоgухваш с неизве
CHu.м UCXOgOM, вршиши неке uокушаје: � с трговином, � с воћем. 

експерт м (ген. ми. -рата) лат. а. сшручњак, зналац: � у фи
нансијским пословима, � за историју. б. сшручњак који врши 
вешшачење, вешШак. 

експертиза ж фр. сшручни uре/,леg и gавање сшручноi cyga 
og сшране ексuераша (обично у неком аравном саору), вешша
чење; сшручна ароцена уоuшше: изврmити експертизу, психија
тријска �, судска �. 

експертнй, -а, -о који се OgHOCU на ексuерше, сасшавЈЬен og 
ексuераша: � група, � тим. 

експираторан, -рна, -о а. који се OgHOCU на ексаирацију, из
gисање вазgуха: � струја ваздуха. б. ЛИНГВ. који се оgликује сна
iOM фонационе сшрује: експираторни акценат. 

експирација ж лат. исuушшање вазgуха из илуhа, изgисање, 
изgисај. 

експлантат, -ата м мед. аресађено Шкиво. 

експлантација ж лат. мед. узu.мање шкива из орiанизма и ње
iово аресађивање у нову cpegUHY, pagu научних исШраживања. 

експлантирати, -iштйрам евр. и неевр. прел. (из)вршишu екс
иланшацију: � бубреге. 

експликатйван, -вна, -о који објашњава, који служи за об
јашњење, шумачење: експликативне науке, � синтеза. 

експликативност, -ости ж особина oHoia шшо је ексилика
Шивно. 

експликација ж лат. објашњавање, излаiање, Шумачење. 

експлицирати, -И:цйрам евр. и неевр. прел. изложиши, излаiа
ши, објасниши, објашњаваши, (рас)ШумачиШи. 

експлицитан, -тна, -о лат. а. uошuуно исказан, изричиш, ја-
сан. б. који се ошворено, оgређено изјашњава. 

експлиците ПРИЛ. лат. в. ексилициШно. 

експлицитно ПРИЛ. изричишо, јасно: � речено. 

експлицитно ст, -ости ж особина oHoia шшо је ексилицишно, 
изричишосill, јасносш. 

експлоататор м онај који ексилоашише HeKoia, израБЈЬивач 
(обично о UриUаgницu.ма влаgајуhих класа у класном gрушШву). 

експлоататорка ж жена ексилоаШаШор. 

експлоататорскй, -а, -о који се OgHOCU на ексилоашаillоре и 
ексилоашацију: � класа. 

експлоататорски ПРИЛ. на начин ексилоашашора, као екс
илоашашори: � искориmћавати. 

експлоатација ж лат. 1. арисвајање резулшаша шуђеi paga, 
искоришhавање JbygcKe pagHe cHale, ексилоашисање, израБЈЬи
вање: � радника, колонијална �. 2. искоришhавање UpupOgHUX 
боiашсшава и gpyiux среgсшава; коришhење нечеiа уоuшше: � 
шума, � рудног блага, � возила. 

експлоатационй (експлоатацйјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
ексилоашацију: � план, � подручје. 

експлоатисати, -ишем (експлоатирати, -атйрам) неевр. прел. 
фр. 1. а. uрисвајаши илоgове шуђеi paga, искоришhаваши, изра
БЈЬиваши: � раднике. б. безобзирно уuошреБЈЬаваши, злоуuошре
БЈЬаваши: � свој дар, � изуме науке. 2. искоришhаваши upupog
на БОlашсшва и gpyia среgсшва; корисшиши се нечu.м уоuшше: � 
рудно благо, � шуме, � бунар. 

експлодирати, �одйрам евр. и неевр. непрел. 1. на/,лО се расар
снуши, расuрскаваши се уз арасак (нар. о бомби, iранаши и сл.). 
2. фиг. разбеснеши се, UлануШи. 

експлозйв м ЛИНГВ. ексилозивни, араскави су/,ласник. 

експлозйв, -Ива м ексилозивна машерија, хе.мијско јеgињење 
или смеса која uog gејсшвом CUOJbHoi u.мUулса развија разорну 
хемијску реакцију и ексилоgира, а корисши се у рашној шехни
ци (за ауњење бомби и мина), iрађевинарсшву иууgарсшву: � за 
минирање. 

експлозйван, -вна, -о 1. који u.мa својсшва ексилозuва, који 
(лако) ексилоgира, разоран: � материја, � гориво, � бомба. 2. 
фш-. Halao, наuрасиш, жесшок: � човек, � нарав. 3. ЛИНГВ. ари чи
јем се иЗlовору усuосшавЈЬа а заШu.м на/,лО уклања uошuуна аре
lpaga вазgушне сшрује, араскав: � сугласник. 

експлозивац, -вца м разг. онај који pagu, руку је ексилозивом; 
pagHUK у фабрици ексилозива, муниције. 

експлозйвно ПРИЛ. а. као Kag нешшо ексилоgира; на/,лО: � се 
разлетети. б. фш-. наuрасишо, жесшоко: � викати. 

експлозивност, -ости ж а. особина oHoia шшо је ексилозив
но, моћ расарскавања и разарања: � бомбе. б. фш-. илаховишосш, 
наuрасишосш; необузgаносш: � нарави. 

експлозија ж лат. 1. на/,лО расарскавање ексилозивних ма
шерија араћено араском, gешонацијом; арасак: � гранате, � 
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плина. 2. фиг. а. HaUtu излив, uровала (неко1, gушевно1, сшања, 
расuоложења): � смеха, � мржње, � радости. б. Hal.nO развијање, 
ширење неке аојаве: � становниmтва, � рађања, � рок-музике. 
3. лингв. завршна фаза из1,овора араскавих cyl.naCHUKa, ари ко
јој се уклања upe1,paga за вазgушну сшрују, арасак. 

експлорација ж лат. исшраживање, исuишивање; извиђање. 

експлорисати, -иmём евр. и неевр. исшражи(ва)ши, ис
uиш(ив)аши; извиgеши, извиђаШи. 

експозе, -еа м фр. званични извешшај, изла1,ање, рефераш о 
неком сушшинском uолишичком, uривреgном и сл. uишању, 
uроблему (у скуuшшини, upeg скуаом неке ор1,анизације): под
нети �. 

експозитура ж лат. а. исuосшава, ogeљaK, филијала, uogpy
жница: � банке, � поште. б. фиг. пеј. лице или ор1,анизација ко
ја pagu ао нечијем нало1,у, за рачун HeK01,a gpy1,o1" а uрошив ин
шереса своје cpegUHe: � власти. 

експозиција ж лат. 1. а. изла1,ање, uриказивање: � друmтве
не стварности. б. увоgни geo, увоg књижевно1, или музичко1, ge
ла у којем се излажу мошиви који служе као uолазна шачка у 
gaљoj разраgи шеме. 2. изложба умешничких gела. 3. фот. изла-
1,ање фОШО1,рафско1, машеријала (филма, uлоче) gејсшву све
illлосШи. 

експонат, -ата м изложени uреgмеш (на изложби, у музеју и 
сл.): музејски �. 

експонент м 1. (обично пеј.) онај који pagu ао нечијем нало-
1,y и засшуuа ње1,ове иншересе, засшуuник, аовереник: � буржоа
зије. 2. онај који излаже на изложби, изла1,ач. 3. мат. број који 
uоказује колико uуша се основа сшеuена множи сама са собом, 
изложилац, изложиШеЈЬ. 

експоненцијалнй, -а, -о мат. који се OgHOCU на ексuоненш, 
чија је неuознаша, неароменљива величина gаша у ексuоненшу: 
� једначина, � функција. 

експонйраност, -ости ж својсшво OH01,a шшо је ексаонирано, 
изложено; исшицање у јавносШи. 

експонирати, -онйрам евр. и неевр. прел. 1. изложиши, изла-
1,аши, uриказ(ив)аши; uоказ(ив)аши: � слику; � снагу. 2. раз
ви(ја)ши, разраgиши, разрађиваши (књижевно gело): � драму. 
3. фот. изложиши, изла1,аши фОШО1,рафски машеријал (илочу, 
филм) gејсшву свеillлосШи. 8 � се а. исшаћи се, исшицаши се, 
uасши, uаgаши у очи, ошкри(ва)ши се. б. заложиши се, зала1,а
ши се јако за неку сшвар: � се као колаборациониста. 

експорт м лат. трг. upogaja и ошuремање робе у иносшран
сшво, извоз. 

експортер, -ера м онај који се бави извозом, извозник. 

експортнй, -а, -о који се OgHOCU на ексuорш, извозни: � роба. 
• - академија висока школа за шр1,овину и економију, економски 
факулШеШ. 

експортовати, -тујём (експортирати, -ортйрам) евр. и неевр. 
прел. извесши, извозиши (робу) у иносШрансШво. 

експрес1 м лат. 1. брзи·воз који се заусшавЈЬа само у великим, 
важним сШаницама. 2. ексарес ресШоран. 

експрес2 прил. в. ексаресно: послати писмо �. 

експрес3 прид. непром. в.  ексаресни: � кафа, � поmиљка. • ;.." 

ресторан ресшоран (обично са самоuослуживањем) у коме се хра
. на ариарема и служи 1,осшима веома брзо. - лонац лонац с хер

меШичкuм. uоклоuцем и Си1,уРНОСНим веншилом у коме се.јело 
брзо кува uog великим uришиском ааре. 

експресйван, -вна, -о који нешшо снажно, сликовишо ари
казује, изразиш, изражајан, уUечайl.тьив: � сликарство, � реа
лизам, � правац у уметности, � стил. 

експресйвно ПРИЛ. на ексаресиван начин, изразишо, изра
жајно, уUечайl.тьиво: � приказати, � насликати. 

експресивност, -ости ж особина OH01,a шшо је ексаресивно, 
изразишосщ, изражајносш, уUечайl.тьивосШ. 

експресија ж лат. а. израз, начин изражавања: поетска �. б. 
изражајносш, ексuресивносш: � цртежа. 

експресионизам, -зма м умешнички аравац (у књижевно
сши, сликарсшву, музици) с uочешка хх века који се заснива на 
схвашању ga умешник шреба ga изражава своја субјекшивна 
расuоложења и лични gоживЈЬај (ексаресију) сшварносши не во
gehu рачуна о есшешској gоuаgЈЬивосши и uравилима СUОЈЬашње 
форме. 

експресионист(а), -ё м (мн. -сти) uрисшалица, слеgбеник 
ексUресионизма. 

експресионистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ексаресиони
зам и ексuресионисше, који је у gyxy ексuресионизма: � песни
штво, � музика. 

експресионистички ПРИЛ. на ексuресионисшички начин, у 
сшилу ексuресионизма: � приказати. 

експресионисткиња ж женска особа еКСUресионисШ(а). 

експреснй, -а, -о који се оgликује великом брзином (paga, 
крешања, ошuремања, саравЈЬања и gp.); који се оgликује краш
коћом времена uошребно1, за нешшо, хишан: � воз, � ресторан, 
� роба, � поmиљка, � писмо. 

експресно ПРИЛ. брзо, хишно: послати писмо �. 

експропријатор м онај који врши ексароаријацију. 

експропријација ж лат. екон. и правн. оgузимање неко1, имо-
винско1, арава, уз HaKHagy, og сшране gржавно1, Op1,aHa и gавање 
ШО1,а арава gpy1,OM: еупр. апропријација. 

експропријационй, -а, -о који се OgHOCU на ексароаријаци
ју: � комисија. 

експроприсати, -иmём (експропр:И:рати, -опрйрам) евр. и не
евр. прел. екон. и правн. uоgврћи, uоgвр1,аваши ексароаријацији, og
узеши, оgузимаши; лишиши, лишаваши власнишшва Hag cpeg
сшвима за uроизвоgњу, развласшиши, развлашћиваши: � зе
мљу, � буржоазију. 

екстаза ж ГрЧ. сшање највеће1, заноса, оgушевЈЬења, велико ус
хићење: пасти у екстазу, бити у екстази, довести у екстазу. 

екстатичан, -чна, -о (екстатичкй, -а, -о) који је у сшању ек
сшазе; аун заноса, усхићења: � дивљење. 

екстатично (екстатички) ПРИЛ. на ексшашичан начин, у ек
сшази, у заносу: � гледати некога. 

екстатичност, -ости ж особина OH01,a шшо је ексшашично, ве
лика занесеносш, занос, ексШаза. 

екстемпорација ж лат. имuровизована gуховиша уuаgица 
коју на uозорници убацује 1.nумац у шексш своје уло1,е, имарови
зација. 

екстензйван, -вна, -о који се шири, који се развија ширењем 
(кваншишашивним, uросшорним и сл.) а не унааређењем квали
шеша: � пољопривреда, � сточарство, � обрада земљиmта. 

екстензйвно ПРИЛ. на ексшензиван начин, ширећи се кван
шишашивно: � се развијати. 

екстензивност, -ости ж особина OH01,a шшо је ексшензивно: � 
пољопривреде. 

екстензија ж лат. 1. ширење, uроширење, uросширање; раз
влачење, исШезање. 2. мед. исшезање оболелих Зl.nобова или аре
ломљених косшију pagu озgравЈЬења, OgH. uравилно1, срашћи
вања. 

екстензионй, -а, -о мед. који служи за ексшензију: � завој . 

екстензор м анат. мишић исШезач. 

. екстеријер, -ера м фр. 1. ум. СUОЈЬашњи, ошворени uросшор 
на слици или у умешничкој сцени, ван сшуgија; слика са моши
вом из СUОЈЬашње1" ошворено1, uросшора: снимати екстеријере, 
снимање у екстеријеру. 2. саОЈЬни, вањски изl.nеg, СUОЈЬашносш, 
вањшШина. 

екстеријернй, -а, -о који се OgHOCU на ексшеријер, саОЈЬа
шњи, саОЈЬни, вањски. 

екстериторијалан, -лна, -о лат. који је изузеш og наgлежно
сши Op1,aHa земље у. којој се налази (о лицима из gииломашије и 
сл.): � особље. 
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екстериторијалност, -ости ж ексшеришоријални сшашус, 
изузешосш gиЙЛО.llюШских йреgсшавника og наgлежносши opLa
на и закона зе.IИJЪе у којој се налазе. 

екстёрни, -3., -о лат. сйољни, сйољашњи; иносшрани: еупр. ин
терни. 

екстернист(а), -ё м (ми. -сти) 1. мед. амбуланшни йацијенш, 
болесник који се лечи амбуланШно. 2. сйољни, вањски члан не
ке орLанизације. 

екстра лат. 1. прид. непром. а. засебан, оgвојен: � соба. б. йосе
бан, нарочиш: � укус. в. изванреgан, изузешан: � класа, � ква
литет. 2. прил. а. засебно, оgвојено: бројати нешто �. б. йосебно, 
нарочишо; изванреgно, изврсно: � надарен. 

екстра- йрви geo сложеница у значењу: йосебан, изузешан, 
изврсшан или йосебно, изузешно, изврсно: екстрадобит, екстра
доходак, екстракласа, екстрахуман. 

екстравагантан, -тна, -о лат. који оgсшуйа, ogygapa og уоби
чајеНОL, нормалНОL, необичан, чуgан, HaaagaH; насшран: � ха
љина; � господин. 

екстравагантно прил. на ексшраваLаншан начин, врло нео
бично, чуgно; насшрано: � обучен. 

екстравагантност, -ости и екстраваганција ж ексшрава
Lаншне особине и йосшуйци, оgсшуйање, оgуgарање og oHoLa шшо 
је обично, нормално; насШраносШ. 

екстравертиран, -а, -о који је ошворен йрема околини и љу
gUftta, gрушшвен, комуникашиван: � личност; еупр. интроверти
ран. 

екстрадирати, -iщЙр3.м евр. и неевр. (из)вршиши ексшраgи
цију, изручи(ва)Ши. 

екстрадиција ж лат. изручење кривца Зe.IИJЪи у којој је учи
нио ЙресШуЙ. 

екстрадобит ж екон. в. ексШраЙрофиШ. 

екстракт м лат. 1. хем. машерија gобијена ексшракцијом, шеч
ни или расшворљиви сасшојци изgвојени из нечеLа (фармацеуш
ски йрейараш gобијен из бuљне или живошињске gpoLe, KOHgeH
зовани йрехрамбени йроизвоg и сл.): � биљне дроге, � кафе. 2. 
фиг. а. срж, сушшина нечеLа: � искуства, � лепоте, � душе. б. 
крашак, сажеш, јеЗLровиш йре'iлеg нечеLа, изваgак, извоg, саже
шак: � из књиге. 

екстрактиван, -вна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на ексшракци
ју, који се бави ексшракцијом; који црйе сировине HeaocpegHo из 
Зe.IИJЪе или воgе: � индустрија, � производња. 2. в. ексшракшни: 
� материја. 

екстрактни, -3., -о који се OgHOCU на ексшракше, који је gоби
јен ексшракцијом: � материја, � садржина. 

екстракција ж лат. 1. йосшуйак (лаборашоријски или UHgy
сшријски) којим се из нечеLа изgвајају ексшракши, вађење, из
влачење ексшракша: � из лековитих трава. 2. вађење, извлаче
ње (нечеLа): � зуба, � детета (при порођају), � руда. 

екстракциони (екстракцйјскй), -3., -о који се OgHOCU на екс
шракцију: � средство. 

екстраординаран, -рна, -о лат. изванреgан, изузешан, нео
бичан; нереgовиш, ванреgан: � случај, � расход. 

екстрапрофит, -Ита м вишак изнаg йросеЧНОL йрофиша, йо
себна, нашйросечна зараgа осшварена зБОL йовољнијих услова 
Йословања. 

екстрахирати, -ахйр3.м евр. и неевр. изgвојиши, изgвајаши 
ексшракцијом; извуhи, извлачиШи. 

екстрём, -ема м лат. оно шшо је ексшремно, крајносш, йреше
раносШ. 

екстрёман, -мна, -о лат. а. који gосшиже крајњи, највиши 
сшейен, који uge go крајњих Lраница, крајњи, йрешеран; који за
сшуйа раgикалне сшавове и мере: � став, � политика; � нацио
налиста, � левица. б. највећи, OgH. најмањи MOLyhHU, Lранични: 
екстремне вредности. 

екстремизам, -зма м склоносш ексшремним, раgикалним 
сшавовима и мерама. 

екстремист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, слеgбеник екс
шремизма, ексшремних схвашања и мера. 

екстремистички, -3., -о који се OgHOCU на ексшремизам и екс
шремисше: екстремистичка схватања. 

екстремистички ПРИЛ. на ексшремисшички начин, ексшрем
но: � настројен. 

екстремисткиња ж жена ексШремисШ(а). 
екстремитёт, -ета м анат. (обично у ми.) крајњи geo шела (ру

ка или HOLa), yg: горњи екстремитети, доњи екстремитети. 

екстрёмно ПРИЛ. на ексшреман начин, крајње, йрешерано: � 
левичарски. 

екстремност, -ости ж особина oHoLa шшо је ексшремно, екс
Шремизам. 

екструдёр, -ера м лат. техн. врсша йужне йресе која се уйо
шребљава за извлачење цеви и йрофила og йласшичних маса. 

ексудат, -ата м лат. мед. LHojHa или крвава шечносш која се 
скуйља у шелесним gуйљама услеg зайаљења марамица које 
обавијају ше gyaљe; скуйљање шечносши у ОРLанизму: гној ни �. 

ексудативни, -3., -о који се OgHOCU на ексуgаШ. 
ексхалација ж лат. исйушшање Lасовиших машерија, исйа

равање. 

ексхибиц- в. еLзибиц-. 
ексхумација ж лат. искойавање леша из Lроба pagu йреме

шшања или суgско-меgицинске исШраLе. 
ексхумирати, -УмЙр3.м евр. и неевр. искойа(ва)ши из Lроба 

(леш, йосмршне осШаШке). 
ексцеленција ж в. екселенција. 
ексцентар, -тра м лат. мат. кружна йлоча, gUCK ексценшрич

но учвршhен на осовину. 
ексцентрик м лат. ексценшричан, несређен, неуравношежен, 

чуgан човек, чуgак. 
ексцентрицитёт, -ета м в. ексценШричносШ. 
ексцентричан, -чна, -о 1. а. мат. чији ценшар оgсшуйа og 

осовине обршања: � точак, � котур. б. мат. који је изван cpegu
шша, вансреgишни; који оgсшуйа og КРУЖНОL облика: � круг. 2. 
фиг. а. несређен, неуравношежен, чуgан, насшран: � жена. б. ко
ји ogygapa og OHOL шшо је уобичајено, нормално, йрешерано уйа
gљив: � фризура. • ексцентрични кругови, ексцентричне кружни
це геом. КРУLови, кружнице с различишим ценШрима. 

ексцентрично ПрИЛ. на ексценшричан начин: несређено, не
уравношежено, насшрано: понашати ce �. 

ексцентричност, -ости ж 1. ексценшричан йоложај, OgHOC, 
оgсшуйање og ценшра нечеLа; оgсшуйање og КРУЖНОL облика, раз
вученосш: �. елипсе. 2. ексценшричне особине, ексценшричан ка
ракшер, неуравношеженосш, насшраносш: � песника. 

ексцерпирати, -ерпйр3.м евр. и неевр. прел. (на)йравиши из
воgе из књиLе, сйиса, исйис(ив)аши, (из)ваgиши йоgашке, беле
шке из нечеLа: � књигу, � песму. 

ексцерпт м лат. извоg, исйис из књиLе, сйиса и сл. 

ексцес м лат. ucaag, иЗLреg, йресшуй; неgойушшен, неgоличан 
йосшуйак: правити ексцесе. 

ексцесан, -сна, -о који се OgHOCU на ексцес, који има карак
шер ексцеса, иЗLреgни: � појава, � понашање. 

ексцесиван, -вна, -о а. в. ексцесан. б. склон ексцесима: � чо
век 

ексцитативан, -вна, -о лат. који йоgсшиче, йоgсшрекава; ко
ји наgражује, изазива: � средство. 

ексцитација ж лат. йоgсшицај, йоgсшрек; нagраживање, иза
зивање. 

ексцитациони, -3., -о који се OgHOCU на ексцишацију, ексци
ШаШиван. 

ексцитирати, -irrЙр3.м евр. и неевр. прел. йоgсшаhи, йоgсши
цаши, йобуgиши, йобуђиваши; наgражи(ва)ши, узбуgиши, узбу
ђиваШи. 
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ектодерм м грч. биол. сйољни слој на замешку; сйољни кли
цин лисШ. 

екумена ж грч. насељени geo 3е.м.тье. 

екуменизам, -зма м йокреш за йриближавање свих хри
шhанских цркава. 

екуменист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, йоборник еку.ме
низ.ма. 

екумёнскИ:, -3., -о који.се OgHOCU на цео свеш, васељенски, све
зе.маљски: � сабор, � концил. 

екцём, -ема м грч. кожно обољење йраћено црвенило.м, оси
Йо.м и сврабо.м. 

ел е непром. назив слова ,,Jl" (1) у лаШиници. 

елаборат, -ата м лат. Йис.мени pag који Ше.мељиШо и йоgроб
но обрађује неко йишање, сшуgија: израдити �. 

елаборација ж а. обрађивање, обраgа, израgа. б. исцрйнија 
обраgа, развијање, разраgа неке замисли, Ше.ме. 

елаборирати, -ОрЙр3.м евр. прел. енгл. йоgробније обраgиши, 
разраgиши, рашчланиши: � тему. 

елан, -ана м фр. йолеш, замах, занос, оgушевљење: радни �. 

еластика ж еласшична iYMeHa врЙца. 

еластицитёт, -ета м в. еласШичносШ. 

еластичан, -чна, -о фр. 1. који u.мa својсшво ga се након ge
фор.мације враћа у йрвобишни облик, расшеиьив, caвиt1lJЬив: � 
жица, � гума. б. који се оgликује йокреt1lJЬивошhу, iибак; сйре
шан, окрешан: � миmић; � покрет, � човек. 2. фиг. а. који није 
сшроiо ушврђен, који се .може .моgификоваШи Йре.ма йошреби, 
флексибилан: � план, � одредба. б. који се оgликује сйособно
шhу ga се йрилаiоgи разнu.м сишуацијама, који није круш у схва
Шањu.ма и gржању, йрилаiоgљив: � човек. 

еластично ПРИЛ. а. са еласшичношhу, расшеиьиво, caвиt1lJЬи
во: растезати ce �. б. iиЙкu.м ЙокреШu.ма, iийко, лако, сйрешно: 
� се љуљати. в. без крушосши, йрилаiођавајуhи се оgређеној си
шуацији: � применити нешто, � схватити нешто. 

еластичност, -ости ж особина oHoia шшо је еласшично, рас
шеиьивосш, савиt1lJЬивосш; iийкосш; сйособносш йрилаiођавања, 
ЙрилаiоgљивосШ. 

Елдорадо (Елдорадо) м ШП. а. леiенgарна зе.м.тьа баснослов
но боiаша злаШо.м и gpyiu.м gраiоценосШu.ма које су шражили 
шйански освајачи у Јужној Америци. б. фиг. обеhана зе.м.тьа, зе
.мља боiашсшва и изобиља. 

елеватор м лат. техн. найрава, уређај за gизање сийкоi, расу
шоi шереша, шрансйоршер за ушовар и йрешовар сийкоi шереша 
(жиша, уиьена, йеска и сл.), шерешни лифш, gизалица: ланча
ни �, лопатичасти �. 

елевација ж лат. 1. guзање, узgизање. 2. а. астр. висина небе
ско;; шела uзнаg хорuзонШа. б. геод. вершикална уgаљеносш не
ке шачке og 3е.м.тьино;; хоризонша изражена у .меШрu.ма. в. вој. 
наiиб шойовске цеви йре.ма хоризоншу йри l,ађању. 

елевациони, -3., -о који се OgHocu на елевацију: � угао. 

елегантан, -тна, -о лат. а. укусно, лейо оgевен; oii1.мeH, iocaog
сшвен, фин: � господин; � одело, � ход. б. који је склаgних лини
ја, лейо обликован: � чамац, � стуб; � зграда. 

елегантно ПрИЛ. на елеiаншан начин, укусно, oii1.мeHO, фино: 
� одевен, :..., скројен, � се поклонити. 

елегантност, -ости ж в. елеiанција. 

елеганција ж лат. особина oHoia који је елеiаншан, oHoia шшо 
је елеiаншно, оii1.меносш, финоhа, йрефињеносш, у"iлађеносш (у 
влаgању, оgевању и gp.): � покрета, � форме. 

елёгија ж ГРЧ. 1. а. лирска Йес.ма йрожеша сеШнu.м, шужнu.м 
расЙоложење.м. б. муз . .музичка ко.мЙозиција сешноi каракШера. 
2. у сшароiрчкој йоезији Йес.ма у gисШисu.ма. 

. елегијски, -3., -о који се OgHOCU lЮ елеiију: � песма, � дистих, 
� стих. 

елегијски ПрИЛ. као у елеiији, сешно: � интониран. 

елегичан, -чна, -о својсшвен елеiији, сешан, шужан, жало-
сшан: � поезија, � песма. 

елегичар м йесник елеiија. 

елегично ПРИЛ. сешно, шужно: рећи �. 

елегичност, -ости ж особина oHoia који је елеiичан, oHoia 
шшо је елеiично, сеша, Шуiа. 

елективан, -вна, -о лат. који се бира, изборни. 

електор м лат. члан изборноi шела, бирач, изборник. 

електрана ж йреgузеhе, фабрика за йроизвоgњу елекшричне 
eHepiuje, елекшрична ценШрала. 

електризација ж а. йуњење елекШрично.м сШрујо.м. б. изла
iање ушицају елекШрициШеШа. 

електризирати, -ИзЙр3.м (електризовати, -зујём) евр. и неевр. 
прел. (непрел.) 1. а. (на)йуниши елекШрициШеШо.м, gовесши, gово
gиши у акшивно елекшрично сшање: � ебонитни штапић. б. go
gирнуши, gоgириваши наелекШрисанu.м Йреg.меШо.м; изложи
ши, излаiаши ушицају елекшрицишеша (НЙр. у елекшрошера
Йији). в. (неевр. непрел.) оgаваши елекшричну сшрују йри gogupy 
(нЙр. о елекШрично.м аЙараШу). 2. фиг. а. (ис)йуниши, йрожеши, 
Йрожu.маШи ЙолеШо.м, оgушевљење.м, jaKu.м е.моцијама: � слу
шаоце, � омладину. б. йрожеши, Йрожu.маШи найешошhу, узне
.мирење.м: � атмосферу . •  � се (на)йуниши се елекШрициШеШо.м, 
йосша(ја)ши наелекШрисан. 

електрика ж (дат. -ици) разг. а. елекшрична с шруја , елек
шрична eHepiuja: сат за електрику. б. елекшрично ocвet1lJЬeњe; 
елекшрични свеillлосни извор, елекшрична сијалица: упалити 
електрику, угасити електрику. в. елекшрична инсшалација, уре
ђаји за развођење елекшричне сшрује: прегледати електрику. 

електрисати (се), -ишем (се) евр. и неевр. в. елекшризира
ши (се). 

електрификација ж 1. унайређивање йривреgе неке зе.м.тье 
изiраgњо.м елекшричне .мреже, елекшрана и сисШе.ма йреноса 
елекшричне eHepiuje: � државе. в. увођење елекшричне eHepiuje 
и снабgевање инсшалацијама и аЙараШu.ма за коришhење елек
шричне eHepiuje: � Домаћинства, � железнице. 

електрификациони (електрификацйјскй), -3., -о који се og
носи на елекшрификацију: � план. 

електрифицирати, -ИЦЙр3.м (електрификовати и електри
фиковати, -кујем) евр. и неевр. прел. (из)вршиши елекшрификаци
ју (нечеiа), снабgе(ва)ши, оЙре.миШи, оЙре.маШи елекшранама, 
инсшалацијама и аЙараШu.ма за коришhење елекшричне енер
iuje: � земљу, � села, � домаћинство . •  � се снабgе(ва)ши се, 
оЙре.миШи се, оЙре.маШи се елекшранама, инсшалацијама и айа
раШu.ма за коришhење елекшричне eHepiuje, увесши, увоgиши 
елекшричну сшрују (у фабрику, gо.маhинсШво и сл.). 

електрицитёт, -ета м ГРЧ. 1. физ. облик eHepiuje чији су носи
оци елекшрони, йрошони и йозишрони; физичка йојава креша
ња. ших чесшџца, елекшрични набој, елекшрична сшруја: пози
тивни �, негативни �, статички �, динамички �. 2. фиг. найе
шосш, найреiнушосш, узбуgљивосш: атмосфера (ситуација) пу
на електрицитета. 

електричар м (инетр. -ом И -ем) 1. квалификовани pagHUK 
(занаillлија или iЦехничар) за йослове око елекшричних инсша
лација, уређаја и сл.; сшручњак за елекшрицишеш и елекшро
Шехнику. 2. разг . .музичар који свира на елекШронскu.м инсшру
.менШu.ма. 

електричарски, -3., -о који се OgHOCU на елекшричаре: � за
нат, � радник. 

електрични (електричкй), -3., -о који се OgHOCU на елекшри
цишеш (који саgржи елекшрицишеш, који се заснива на елек
шрицишеШу, који pagu или се креће Йо.моћу елекшрицишеша и 
сл.): � енергија, � осветљење, � инсталација, � апарат, � воз. • 

- централа зiраgа са ypeђaju.мa за йроизвоgњу елекшричне енер
iuje. - мрежа елекшрични воgови који сйајају елекшричну цен
шралу са .месШu.ма у Koju.мa се корисши елекшрична сШруја. -
струја шок, крешање елекшричне eHepiuje у Йровоgнику. 
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електричност, -ости ж наелекшриСalЮСШ, наелекшрисање: 
ступањ електричности. 

електро- йрви geo сложени ца који казује ga је оно шшо зна
чи gpylu geo сложен и це у вези са елекШрициШеШо.м, елекшрич
но.м eHeplujoM: електромагнет, електромотор, електропривре
да, електротехника. 

електроакустика ж lpaHa елекшрошехнике која се бави 
йробле.мима йрешварања звучних шрейшаја у елекшричне и 
обрнуШо. 

електроакустичкй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроакусши
ку: � талас, � инструмент. 

електроанализа ж хем. кваншишашивна хемијска анализа 
на основу елекшролишичкоl изgвајања елеменаша из расшвора 
њихових соли. 

електроаналитичкй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроана
лизу: � хемија, � раствор. 

електроварилац, -иоца м в. елекШрозаваривач. 

електровод м eog, capOBOgHUK елекшричне сшрује, елекшрич
на жица. 

електрогенератор м техн. елекшрични lенерашор, gUHa.мO. 

електрода ж грч. фИ3. елекшрични apOBOgHUK йреко Kola елек
шрицишеiii, елекшрична сшруја йрелази из jegHe cpegUHe у gpyly. 

електродинамика ж фИ3. lpaHa науке о елекшрицишешу ко
ја йроучава крешање елекшрицишеша и .механичке и .маlнеШ
ске йојаве изазване њиме. 

електродинамичкй и електродинамичнй, -3., -о који се 
OgHOCU на елекШроgина.мику. 

електродистрибуција ж йреgузеће за gисшрибуцију елек
шричне eHepluje. 

електроднй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроgе: � угаљ. 

електроенергетика ж наука о искоришћавању елекшричне 
eHepluje; елекШроЙривреgа. 

електроенергетскй (електроенергетичкй), -3., -о који се og
носи на елекшроенерlију: � систем, � предузеће, � диспечерска 
служба. 

електроенергија ж елекшрична eHepluja, елекшрична сшру
ја коју йроизвоgе елекШране. 

електроенцефалограм м мед. lрафички снимак, йриказ шо
ка биоелекшричне сшрује у .мозlу. 

електроенцефалограф м мед. айараш за елекшроенцефало
lрафију. 

електроенцефалографија ж мед. снимање и lрафичко йри
казивање шока биоелекшричних йојава које се јавЈЬају у .мозlу 
за време paga .можgаних ћелија. 

електроенцефалографскй, -3., -о који се OgHOCU на елек
шроенцефалоlраф и елекшроенцефалОlрафија: � снимак. 

електрозаваривање с заваривање .меШала Йо.моћу елек
шричне сШрује. 

електрозаваривач, -ача м занаiiiлија који заварује .меШале 
Йо.моћу елекшричне сШрује. 

електроиндукција ж изазивање елекшричне сшрује и йро
.мена НJeHol шока Йо.моћу gpylol сшрујНОl кола. 

електроиндустрија ж lpaHa инgусшрије која се бави йроиз
eogНJoM елекшричне eHepluje и елекшричноl .маШеријала. 

електроиндустрйјскй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроинgу
сшрију: � производња. 

електроинсталатер, -ера м квалификовани pagHUK или 
шехничар који се бави увођењем елекшричних уређаја. 

електроинсталатерскй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроин
сшалашере: � занат, � алат. 

електроинсталација ж техн. елекшрично йосшројење, скуй 
елекшричних уређаја и apoeogHUKa. 

електроинсталационй, -3., -о који се OgHOCU на елекшроин
сшалацију: � материјал, � алат. 

електрокардиограм м мед. елекшрокарgиОlрафски снимак, 
lрафички йриказ paga срца. 

електрокардиограф м мед. айараш за елекшрокарgиоlра
фију. 

електрокардиографија ж мед. исйишивање paga срца lpa
фичким бележењем биоелекшричних сшруја у срчано.м .мишићу. 

електрокардиографскй, -3., -о који се OgHOCU на елекшро
карgиоlраф и елекшрокарgиОlрафију: � преглед. 

електрокаустика ж грч. мед. йаљење болеСНОl шкива йосеб
ним инсШру.менШо.м кроз који йрошиче елекшрична сШруја. 

електролиза ж грч. хем. йроцес расшварања, разлаlања .ма
шерије, елекшролиша услеg йролажења елекшричне сшрује 
кроза њ. 

електролйт, -Ита м грч. хем. расшвор или ошойина која йро
eogu елекшричну сшрују йри чему јони йреносе набоје, .маШери
ја која се разлаже елекШролизо.м. 

електролитичкй, електролитичнй и електролйтскй, -3., 
-о који се OgHOCU на елекшролизу и елекшролиш: � дисоцијаци
ја, � посуда, електролитски метали. 

електромагнет, -ета м грч. фИ3. калем са језlро.м og MeKol leo
жђа кроз чије на.мОШаје йрошиче елекшрична сшруја .маlнеШи
зујући lвожђе. 

електромагнетизам, -зма м фИ3 . .маlнеШиза.м који насшаје 
gејсШво.м елекшричне сШрује. 

електромагнетнй и електромагнетскй, -3., -о који се OgHO
си на елекШро.маlнеШ и елекШро.маlнеШиза.м: � талас, � поље, � 
теорија. 

електроматеријал, -ала м .маШеријал за израgу елекшрич
них инсшалација, уређаја и сл. 

електромаmинац, -нца м елекШро.машински инжењер; сшу
gенш елекШро.машинскоl факулШеШа. 

електромаmйнскй, -3., -о који се OgHOCU на елекШро.машин
сшво: � факултет, � струка. 

електромаmинство с lpaHa шехнике, елекшрошехника и .ма
шинска шехника .међусобно Йовезане. 

електрометалург м елекШро.меШалуршки pagHUK. 

електрометалургија ж lpaHa .меШалурlије, gобијање и йре
чишћавање .ме шала Йо.моћу елекшричне сШрује. 

електрометалурmкй, -3., -о који се OgHOCU на елекШро.меШа
лурlију. 

електрометар и електрометар, -тра м грч. айараш за .ме
рење елекшричноl набоја HeKol Шела. 

електромеханичар м сшручњак који йойравЈЬа и оgржава 
елекшрична йосшројења и елекшричне уређаје, елекШричар. 

електромонтер, -ера м сшручњак који .монШира елекшрич
на йосшројења и елекшричне уређаје. 

електромотор, -ора м .моШор на елекшрични йоlон, који 
елекшричну eHeplujy йрешвара у .механички pag. 

електромоторнй, -3., -о који йроизвоgи, изазива елекшрич
ну сшрују; који .може изазваши елекшричне йојаве: � сила, � 
погон. 

електромоторност, -ости ж особина oHola шшо је елекшро
.моШорно: � миmића. 

електромоторскй, -3., -о који се OgHOCU на елекШро.моШоре: 
� калем. 

електрон, -она м фИ3. најсишнија чесшица неlашивноl елек
шричноl набоја која кружи око йозишивно наелекшрисаноl је
зlра аШо.ма. 

електроника ж (дат. -ИЦИ) 1. lpaHa елекшрошехнике која се ба
ви йроучавањем крешања и йонашања елекшрона у елекшрич
но.м и .маlнеШно.м ЙОЈьУ и Йримено.м ших йојава у йракшичне свр-
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хе: примењена �, техничка �, инжењер електронике. 2. зб. елек
шронска, елекшрошехничка ойрема (елекшронски айараши и gp.). 

електроничар м сшручњак за елекшронику, инжењер елек-
Шронике. 

електроничарка ж жена елекШроничар. 

електрОничарск.й, -а, -о који се OgHOCU на елекШроничаре. 

електроничкй, -а, -о који се OgHOCU на елекшронику; елек-
шронски: � инжењер, � техничар, � индустрија, � микроскоп, � 
уређај . 

. 

електронка ж физ. елекшронска цев, цев са ужарено.м кашо
goM која служи за исйрављање, йојачавање и .моgулацију елек
шричне сшрује или као елекшронски йрекиgач: катодна �. 

електронскй, -а, -о који се OgHOCU на елекшроне и елекшро
нику (који се заснива на својсШвu.ма елекшрона): � теорија, � 
цев, � микроскоп, � сочиво. 

електропiЉ ж инgусшријска йећ за шойЈЬење .меШала која се 
заiрева елекШричнu.м ЙуШем. 

електропорцелан и електропорцулан, -ана м врсша швр
goi йорцелана који се корисши као изолашор у елекШроШехници. 

електропривреда ж apUBpegHa ipaHa која се бави йроизвоg
њо.м и искоришћавањем елекшричне eHepiuje. 

електропривреднй, -а, -о који се OgHOCU на елекшройривре
gy: � комбинат. 

електроскоп м грч. најјеgносшавнији елекШро.меШар, сйра
ва којо.м се ушврђује ga ли је неко шело наелекшрисано и којо.м 
врсШо.м наелекШрисања. 

електроскопскй, -а, -о који се OgHOCU на елекшроской: � 
штап. 

електростатика ж грч. ipaHa науке о елекшрицишешу која 
йроучава сшашички елекшрицишеш и fbe'ioBo gеловање. 

електростатичкй, -а, -о који се OgHOCU на елекшросшашику: 
� сила, � машина. 

елеКТРОС1'аТСКЙ, -а, -о в. елекШросШаШички. 

електротерапеут м мед. сшручњак за елекШроШераЙију. 

електротерапија ж мед. лечење Йо.моћу елекшричне сШрује. 

електротерапйјскй, -а, -о који се OgHOCU на елекшрошерайи-
ју: � метода лечења. 

електротермија ж грч. йоgручје елекшрошехнике које обухва
ша йроизвоgњу шойлоше из елекшричне eHep'iuje и њено кори
шћење за 'ipejafbe и шехнолошке Йроцесе. 

електротермичкй, -а, -о који се OgHOCU на елекШроШер.мију: 
� постројење. 

електротехника ж грч. наука о Йpu.мeHи елекшрицишеша у 
шехничке сврхе; Йpu.мeHa ше науке (gелашносш везана с йроиз
BogfboM и ЙоШрошњо.м елекшричне eHepiuje и Йроизвоgњо.м елек
шричних .машина, айараша и gp. уређаја). 

електротехничар м сшручњак за елекшрошехнику, инже
њер елекШроШехнике. 

електротехничарскй, -а, -о који се OgHOCU на елекшрошех
ничаре. 

електротехничкй, -а, -о који се OgHOCU на елекшрошехнику: 
� факулте�, � радња. 

електроуређај м елекшрични уређај. 

електрофилтар, -тра и електрофилтер, -а м уређај за 
уклањање йрашине из инgусшријских iaCOBa који gелује на йрин
цийу йривлачних сила елекшроgа са сШаШичкu.м набоје.м. 

електрофор, -ора м грч. физ. сйрава за йроизвоgњу сшашич-
ко;; елекшрицишеша йо.моћу инфлуенце. 

електрохемија ж грч. а. 'ipaHa физичке хемије која йроучава 
ogHoce из.међу елекшричних и хемијских йојава, йонашање јона 
и йрешварање хемиј.ске eHep'iuje у елекшричну и обраШно. б. ии
gусшријска 'ipaHa која Йpu.мeњyje Йосшуйке ове науке. 

електрохемйјскй, -а, -о који се OgHOCU на елекшрохемију: � 
индустрија. 

електрочелик м восококвалишешни, сйецијални челик йро
извеgен у елекшричној инgусшријској Йећи. 

електрочеличана ж железара или ogeљefbe железаре за йро
извоgњу елекШрочелика. 

електроmок м мед. Йpu.мeHa ygapa елекшричне сшрује у лече
њу неких gушевних болесши: лечење електрошоковима. 

елекција ж лат. бирање, избор. 
елем речца разг. Kag се насшавља apuaoBegafbe, Kag се у йри

чању йрелази на gaљe gO'iaQaje (йосле извесно'i заgржавања или 
у.меШка) или йри свођењу закључка: и шако, gакле. - Елем, по
сле дугог лутања он се врати кући. Дуго су се свађали и на кра
ју ПОтyRли. Елем, завлада прави метеж. 

елемен(а)т, -нта м (ген. ми. еЛЕшената) 1. а. сасшавни geo не
ке целине; основни geo у склойу неко;; сисшема; чинилац, фак
шор у нечему: � гласа, елементи троугла, � покућства, елемен
ти грађевине, туђи културни елементи. б. (обично у мн.) основ
на, бишна знања; основа; йолазна шачка: елементи физике, 
елементи филозофије, метереолошки елементи. в. (обично у 
мн.) йоgашак, чињеница на којој се нешшо заснива: располага
ти потребним елементима за закључивање. г. бишно својсшво, 
обележје, оgлика, каракшерисшика: елементи нечије поезије. 
2. хем. а. основна, йросша .маШерија која се xe.миjcKu.м йушем не 
.може разложиши на йросшије сасшојке, а сасшоји се са.мо og 
исшоврсних аШо.ма: гасовити �. б. (у мн.) йрибор за gобијање 
елекшричне eHep'iuje xeмиjcKu.м йуше.м: галвански елементи, 
Волтини елементи. 3. а. (обично у мн.) ipyaa JЬygu (ређе aojegu
нац) као чинилац у gрушшву, gрушШвенu.м ogHocu.мa и збива
њи.ма: нежељени елементи, опасни елементи, антидржавни 
елементи, напредни �, револуционарни �. б. живаљ, сшановни
шшво, Hapog ogpeQeHUx каракшерисшика или йрийаgносши (со
цијалне, верске, ешничке и сл.): српски �, муслимански �, туђи 
�, сељачки �, православни �, словенски �, жилав �. в. разг.рђав 
човек, човек су.мњиво;; .морала: којекакви елементи. 4. а.мби
јенш, cpegUHa, окружење које ogioBapa неко.ме, нече.му: бити у 
свом правом елементу. 5. (обично у мн.) apupogHa сила, сшихи
ја; Heao'ioga, невреме: страдати од природних елемената. • би
ти (осећати се) у свом елементу 1) налазиши се у cpegUHU која нај
боље ogioBapa нечијој apupogu, .менШалиШеШу; gобро се снала
зиШи. 2) биши у gобро.м расЙоложењу. 

елементаран, -рна, -о 1. а. основни, бишан: � потреба, � 
пристојност, елементарни услови живота. б. йочешни, йочеш
нички; о'iраничен на најосновније Йој.мове: � обука, � знање, � 
писменост. 2. apupOgHU, сшихијски; исконски, Ha'ioHcKU: � непо
года, � сила; � мржња. 3. који се OgHOCU на хемијске еле.менШе: 
� анализа. 

елементарно прил. на елеменшаран начин, сшихијски; на
'iOHCKU, исконски: � букнути, � стварати. 

елементарност, -ости ж особина oHo'ia шшо је еле.менШарно, 
еле.менШарна, Ha'ioHcKa cHa'ia, сшихијносш: � одушевљења, � 
природе, сурова �. 

елефаНТlфiза ж грч. мед. увећање и изобличење aojegUHUx ge
лова шела (обично HO'iy и руку) услеg заgебљања коже и йошко
жноi Шкива. 

елидирати, елИдйрам евр. и неевр. ЛИНГВ. (из)вршиши елизију, 
изосшавиши, изосшављаши, исйусшиши, исйушшаши aojegUHe 
'iласове, OgH. слова у iOBOpy или йис.му: � самогласник "и". 

елизеј, -еја м грЧ. мит. йлоgне йољане 'ige љубu.мци боiова йро
Boge блажен живош; gео йоgзе.мНОi свеша у ко.ме йравеgници 

. apoBoge срећан Йос.мрШни живоШ. 
елизејскй, -а, -о који се OgHOCU на елизеј, бајан, чаробан, gu

ван: � пољана. 

елйзиј� ж лат. ЛИНIЋ. изосшављање, исйушшање са.мо'iласни
ка на крају речи pagu избе'iавања зева или из риiil.мичких раз
ло'iа. 

елйзйјсЈСЙ, -а, -о који се OgHOCU на елизију. 

еликсйр, -ира м ар. ексшракш извучен из БUJЬних .маШерија 
и ЙриЙре.мљен као лековиш найишак, неко gpyio лековишо или 
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н:оз.меШичн:о среgсшво: - за лепоту. • - живота, - младости чуgо
швОР1-lи 1-lаuишан: н:оји су uон:ушаваљи ga uроизвеgу аљхе.мичари 
ga би uроgужили живош и uосшииzи вечишу .млаgосШ. 

елиминаторан, -рна, -о в. ели.ми1-lациО1-lи. 

елимиюiција ж лат. 1. избацива1-Ье, ун:ла1-Ьа1-Ье, оgсшра1-Ьива-
1-Ье; исн:ључе1-Ье: - спортске екипе из такмичења. б. мат. ун:ла1-Ьа-
1-Ье ис ше величи1-lе из више јеg1-lачи1-lа н:ао .мешоg ари 1-Ьихово.м ре
шава1-ЬУ. 

елиминациони (елимиюiцйјскй), -а, -о н:оји се og1-l0СU на 
елими1-lацију: - такмичење. 

елиминисати, -ишём (елиминИрати, -:Инйрам) евр. и неевр. 
прел. а. исн:ључи(ва)ши, уgаљиши, уgаљаваши, УН:ЛО1-lиши, ун:ла-
1-Ьаши, оgсшра1-lиши, оgсшра1-Ьиваши: - из првенства, бити ели
минисан, - негативне чиниоце, - несварене материје. б. мат. 
УН:ЛО1-lиши, ун:ла1-Ьаши нен:у величи1-lУ из више јеg1-lачи1-lа ари 1-Ьи
хово.м решава1-ЬУ . •  - се УН:ЛО1-lиши се, ун:ла1-Ьаши се, оgсшра1-lиши 
се, оgсшра1-Ьиваши се, излучи(ва)ши се: - се из организма. 

елипса и елипса ж ГрЧ. 1. мат. зашворе1-lа н:рива ли1-lија оваљ
Н0;; јајасшо'i облин:а на н:ојој сван:а шачн:а има исши збир расшо
ја1-Ьа og 1-Ьених gвеју жижа. 2. ЛИНГВ. и КЊИЖ. изосшавља1-Ье jeg1-le 
или више речи н:оје се Uоgразу.мевају pagu јез'iровишије'i изража
ва1-Ьа, нар. Ми о вуку [говоримо] а вук на врата [улази] . 

елипсаст и елипсаст, -а, -о в. елиUШича1-l. 

елипсоИд, -Ида м мат. оваљН0 јајасшо 'iео.меШријсн:о шело н:о
је 1-lасшаје обрШа1-Ье.м елиuсе он:о jeg1-le 1-Ьене осе. 

елипсоидалан и елипсоидалан, -лна, -о в. елиuсоиgа1-l. 

елипсоидан и елипсоидан, -дна, -о н:оји има облин: елиuсо
uga: - облик, - семенка. 

елиптичан, -чна, -о 1. н:оји је облин:а елиuсе; слича1-l елиuси, 
јајасш: - путања. 2. ЛИНГВ. и КЊИЖ. н:оји се og1-l0СU на елиuсу (2), са
жеш, сн:раћен: - облик реченице (исказа). 

елиптично ПРИЛ. на елиuшича1-l 1-lачи1-l, сн:раћеН0, сажешо: 
изражавати се -. 

елиптичност, -ости ж 1. елиuшича1-l, јајасш облин:: - Земље. 
2. елиuшиЧ1-l0 изражава1-Ье, сажешосш: - реченице. 

елиса ж фр . .меШаљ1-lи вијан: са gва go чешири н:ран:а чијим се 
обрШа1-Ье.м сшвара вУЧ1-lа сила за uон:реша1-Ье авиона, хелин:оu
шера, броgова и сл., uроuелер: - авиона, - вентилатора. 

елисни, -а, -о н:оји се og1-l0СU на елису: - мотор, - погон. 

елита ж фр. оgабра1-lи слој gрушшва, .ма1-Ьи број љуgи н:оји се 
с.маШрају gрушшве1-l0, и1-lшелен:шуаљ1-l0 или uрофесиО1-lаљ1-l0 су-
аериорним У1-lушар нен:е gрушшве1-lе сн:уаине, "цвеш", "н:ре.м" gpy
шшва: интелектуална -, војна -. 

елитан, -тна, -о н:оји се og1-l0СU на елишу, оgабра1-l, нај бољи , 
оiП.ме1-l: - дивизија, елитне јединице, - забава. 

елитизам, -зма м форсира1-Ье елиШ1-lих, висон:ообразова1-lих 
н:ру'iова у gрушШву. 

елипистички, -а, -о н:оји се og1-l0СU на елиШиза.м. 

елитист(а), -ё м (мн. -сти) 0нај н:оји upuuaga gрушшве1-l0ј 
елиШи. 

елитност, -ости ж особи1-lа o1-lo'ia н:оји је елиша1-l, o1-lo'ia шшо је 
елиШ1-l0. 

елоквентан, -тна, -о а. н:оји у.ме леuо и убеgљиво ga се изра
жава, речиш, слашн:оречив: - човек б. леuо, вешшо исн:аза1-l: -
изрека. в. н:оји уверљиво, речишо свеgочи о 1-lече.м: - пример. 

елоквентно прил. речиШо, уверљиво: изражавати се -. 

елоквентност, -ости и елоквенција ж лат. вешши1-lа 'iоворе-
1-Ьа, речишосш, слаШн:оречивосШ. 

елонгација ж лат. а. физ. уgаље1-l0СШ нен:е шачн:е og 1-ЬеН0;; рав-
1-l0шеЖ1-l0'i uоложаја ари 1-Ьиха1-ЬУ. б. аетр. y'iao1-lo расшоја1-Ье Мер
н:ура и Венере og Сунца из.мере1-l0 са Земље. 

ељ е непром. 1-lазив за слово ,,љ" (lj) у лаШи1-lици. 

ем е непром. 1-lазив за слово ,,,М" (т) у лаШи1-lици. 

ем везн. тур. (обично удвојено: ем . . .  ем) нар. не са.мо . . .  1-le'io и, 
и . . .  и уз шо још. - Е.м gобар, е.м леU. Е.м није gошао, е.м није се ни 
јавио. 

емајл м (ми. 0) фр. 1. сшан:ласша uрозиР1-lа или обоје1-lа .маса 
н:ојо.м се uревлаче .меШаљ1-lи, н:ера.мичн:и или сшан:ле1-lи upegMe
ши pagu зашшише og ошшеhе1-Ьа или pagu ун:рашава1-Ьа. 2. зуб
на иzeђ. 

емајлирати, емајлйрам евр. и неевр. аревући, uревлачиши 
е.мајло.м, иzеђосаши, (uо)цан:лиши: емајлирано посуђе. 

емајлирац, -рца Mpag1-lult н:оји е.мајлира, СШРУЧ1-Ьан: за е.мај
лира1-Ье. 

емајлирница ж раgиО1-lица, uросшорија за е.мајлира1-Ье. 

емајлни (iшајлскй), -а, -о н:оји се og1-l0СU на е.мајл (н:оји је og 
е.мајла, uревуче1-l е.мајло.м, н:оји је н:ао е.мајл): - боја, - лак, - по
суда, - сјај . 

емаљ м в. е.мајл, емаљ- в. е.мајл-. 

еманатизам, -зма м теол. уче1-Ье иСШОЧ1-Ьачн:их 1-lapoga о е.ма
нацији. 

еманација ж лат. 1. фил. аре.ма нен:им иgеаљисшичн:им уче-
1-Ьима uроизлаже1-Ье, 1-lасшаја1-Ье, "исијава1-Ье" све'iа peaљ1-lo'ia из 
jeg1-lo'i UClt01-lсltо'i, аUСОЛУШ1-l0'i uраузрон:а, врховН0;; биhа, "uрабиш
н:а ". 2. физ.-хем. pacuaga1-be и зраче1-Ье раgиоан:шив1-lих .маШерија; 
1-l0вО1-lасшаљи раgиоан:шив1-lи 'iасовиши еле.ме1-lаШ 1-lасшао шим 
зраче1-Ье.м: 3. израз, исаољава1-Ье, .ma1-lифесШација; uроизвоg, аро
gун:ш: - радости, - љубави, културна -, - духа. 

еманациони (емаюiцйјскй), -а, -о н:оји се og1-l0СU на е.мана
цију: - теорија. 

еманентан, -тна, -о н:оји uреgсшавља е.манацију (1), н:оји на
сшаје е.манацијо.м. 

еманирати, -анйрам евр. и неевр. 1. непрел. изби(ја)ши, изви
раши, зрачиши (из 1-lече'iа). 2. прел. исuусшиши, исuушшаши, зра
чиши из себе: - радост, - страх . •  - се извираши, изби(ја)ши; 
исuољиши се, исuољаваши се, .ma1-lифесШоваШи се (нар. о расао
ложе1-ЬУ, .мишље1-ЬУ и сл.). 

еманципант м в. e.ma1-lциUаШор. 

еманципанткиња и еманципанткиња ж в. е.манциаа-
Шорн:а. 

еманципатор м uоБОР1-lин: е.манциаације. 

еманципаторка ж же1-lа e.ma1-lциUаШор. 

еманципаторски, -а, -о н:оји се og1-l0СU на e.ma1-lциUаШоре и 
на е.манциаацију: еманципаторске идеје. 

еманципација ж лат. ослобађа1-Ье, ослобође1-Ье og uоgређе1-l0'i 
uоложаја, 1-lазаg1-lих, засшарелих схваша1-Ьа; ослобађа1-Ье og ао
лишичн:е или еН:ОН0.мсн:е завиС1-l0сши, оса.мосШаљива1-Ье, оса.мо
сшаље1-Ье: - жена, - кметова. 

еманципациони, -а, -о н:оји се og1-l0СU на е.манциаацију. 

еманципованост (еманцИпйраност), -ости ж особи1-lа и сша1-Ье 
o1-lo'ia н:оји је е.манциаован, o1-lo'ia шшо је е.манциаоваН0: - жена. 

еманциповати, -пујём (еманциnИрати, -lшйpам) евр. и неевр. 
прел. ослобоgиши, ослобађаши (1-lelto'ia) uоgређе1-l0'i uоложаја, за
виС1-l0сши или upegpacyga и сл., (у)чи1-lиши са.мосШаљ1-lим, 1-lеза
висним: - заостали народ . •  - се ослобоgиши се, ослобађаши се 
завиС1-l0сши, uоgређе1-l0'i uоложаја, 1-lазаg1-lих схваша1-Ьа и сл., ао
сша(ја)ши 1-lезависа1-l, са.мосШаља1-l, оса.мосШаљиШи се, оса.мосШа
љиваши се; усвојиши, усвајаши 1-laupeg1-le, слобоgоу.м1-lе ugeje. 

ембарго и ембарго м (ми. 0) ШП. правн. а. забра1-lа увоза и из
воза оgређе1-lе ваљуше или робе; уоuшше забра1-lа, сuречава1-Ье сло
боg1-lе цирн:улације 1-lече'iа: - на увоз оружја, увести -, СКИНУТИ -. 

б. заgржава1-Ье или заме1-lа сшра1-l0'i броgа у луци. в. забра1-lа 
слобоg1-l0'i објављива1-Ьа весШи. 

емболија ж ГРЧ. мед. зачеиље1-Ье н:рвН0;; cyga Шро.мбо.м, вазgу- , 
хо.м или .масним Шн:иво.м: артеријска -, ваздymна -, масна -. 

емболичан, -чна, -о н:оји има е.мболију: - артерија. 

ембрио, -ија м в.  е.мбриО1-l. 
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ембриолог м сшручњак за е.мбриолот,ију. 

ембриологија ж грч. т,рана биолот,ије која uроучава развишак 
ембриона. 

ембриолоmки, -а, -о који се OgHOCU на е.мбриолот,ију: � развој. 

ембрион, -она м биол. замешак љуgскот, или живошињскот, ор
т,анизма og оилоgње јајне ћелије go осме Hegeљe развишка, OgH. 
go коначне gиференцијације шкива и орт,ана. 

ембрионални (ембрионскй:), -а, -о који се OgHOCU на е.мбри
он: � развој, � стадијум . .  

ембриопатија ж грч. мед. обољење или ошшећење замешка, 
е.мбриона. 

ембриотомија ж грч. мед. комаgање и вађење фешуса из мај
чине ушробе Kag је не.мот,ућ нормалан аорођај. 

ементалер м врсша ауномаснот, сира у кошуровима (назван 
ао Еменшалу, gолини у Швајцарској, Lge се uроизвоgи), емен
шалски сир. 

ементалски, -а, -о у изр. - сир в.  е.менШалер. 

емигрант м (ген. мн. -ната) лат. онај који се иселио или који је 
uобет,ао из своје земље (из uолишичких, социјалних и gp. разло
т,а), исељеник; избе'iлица: политички �. 

емигранткиња и емигранткиња ж жена е.мит,ранШ. 

емигрантски, -а, -о који се OgHOCU на е.мит,ранШе, исељенич
ки; избе'iлички: � влада, емигрантски кругови. 

емиграција ж лат. 1. исељење, исељавање из gомовине (из ао
лишичких, економских и gp. разлот,а); избе'iлишшво, исељени
шшво; избе'iлички uоложај: политичка �, eKOHOMCKa �, отићи у 
емиграцију, живети у емиграцији. 2. аб. е.мит,ранШи, т,руаа е.ми
т,ранаша: руска �. 

емигрирати, -:Игрйрам евр. и неевр. непрел. иселиши се, исеља
ваши се, избећи, бежаши из gомовине у сшрану земљу, (ош)ићи 
у избе'iлишШво. 

еминентан, -тна, -о а. који се нарочишо исшиче (у uозишив
ном смислу), изврсшан, изузешан, исшакнуш; Y1JlegaH: � струч
њак, � научник, � личност. б. изразиш, нарочиш, uосебан: � 
дар, бити од еминентног значаја. 

еминентно прил. на е.миненШан начин, изразишо: � критич
ки дух. 

еминентност, -ости ж особина онот,а који је еминеншан, оно
т,а шшо је еминенШно. 

еминенција ж лат. 1. шишула кашоличких црквених велико
gосшојника (бискуuа и карgинала). 2. узоришосш, врсноћа, узви
шеносШ. • сива - веома ушицајна личносш која се gржи uовуче
но, личносш која анонимно, "из сенке" бишно ушиче на званич
ну uолишику и оgлуке неке gpyLe личносШи. 

емир, -а и емир, -ира м ар. шишула иле.менских сшарешина, 
кнезова и високих gржавних gосшојансшвеника у неким ислам
ским земљама. 

емират, -ата м обласш uog влашћу е.мира. 

емисар, -ара м лат. личносш коју шаље нека gржавна, uоли
шичка орт,анизација и сл., обично у gpyLy gржаву, pagu обавља
ња аоверљивих, важних gужносши, изасланик. 

емисија ж лат. 1. а. оgашuљање и uреношење шаласа некот, 
шелекомуникационот, сисШе.ма (paguja, шелевизије); йрот,рам ко
ји се ареноси ареко paguja или шелевизије: телевизијска �, � на 
енглеском језику. б. фиа. UpupOgHO исuушшање и оgашиљање 
енерт,ије (свеш.лосне, елекшричне и gp.): � светлости, � еле:kтро
магнетних таласа, � електрона, фотоелектрична ";". 2. банк. из
gавање и сшављање у uромеш новца и харшија og вреgносши; све 
исШовре.мено изgаше новчанице и gp.: � новца, � вредносних па
пира, примарна �. 

емисиони (емИсйјскй), -а, -о који се OgHOCU на е.мисију: �. CTa
ница, � завод, � течај, � банка. 

емитент м банк. усшанова, завоg који изgаје новчанице и хар
шије og вреgносШи. 

. емитёр, -ера м енгл. техн. уређај који е.миШује елекшромат,неш
ске шаласе, оgашиљач, upegajHUK. 

емитовати, -тујём (емитирати, -Итйрам) евр. и неевр. прел. 1. 
(из)вршиши е.мисију, оgаслаши, оgашuљаши, uренеши, ареноси
ши е.мисију: � вести, � програм. 2. изgа(ва)ши и сшавиши, сша
вљаши у uромеш новчанице и вреgносне аааире: � новчанице, � 
хартије од вредности. 

емотиван, -вна, -о лат. 1. који се OgHOCU на е.моције уоuшше 
(који uошиче og е.моција, који изазива е.моције, uрожеш е.моци
јама, који оgражава е.моције и сл.): � живот, � свет, � снага. 2. 
склон е.моцијама, који се upegaje е.моцијама, осећајан, ocei1lљив: 
� особа, � човек. 

емотивац, -вца м рааг. емошивна особа. 

емотивно ПРИЛ. на емошиван начин, осећајно; у uо'iлеgу е.мо
ција, с е.моШивне сшране: � реаговати, � проживљен живот, до
живети драму �, � везан за некога, � сложен израз. 

емотивно ст, -ости ж особина и сшање онот,а који је е.моШи-
ван, склоносш е.моцијама, осећајносш, осеi1lљивосш; особина оно
т,а шшо је е.моШивно, емошивна обојеносш: � песника; � поезије. 

емоција ж лат. (обично у ми.) а. пеи:х.јеgан og еле.менаШа аси
хичкот, живоша, uријашно или неuријашно gоживљавање араће
но оgређеним физиолошким ароменама и различишим аона
шањем. б. осећање уоuшше; uојачано осећање, узбуђење: јаке 
емоције, предати се емоцијама, немати никаквих емоција. 

емоционалан, -лна, -о а. (одр.) који се OgHOCU на емоцију (а): 
� процес, � стање, � живот. б. заснован на е.моцијама, исауњен, 
uрожеш е.моцијама, осећајан, е.моШиван; афекшиван: � васпита
ње, � стварање, � стил. 

емоционално прил. в. е.моШивно: � везан за некога. 

емоционалност, -ости ж особина и сшање онот,а шшо је е.мо
ционално, осећајносш: � стварања, театарска �, � уметничког 
дела. 

емпатија ж фр. уживљавање у uрошлосш, uреношење аојмо
ва и ogHoca из uрошлосши у саgашњосШ. 

емпиризам, -зма м ГРЧ. фил. филозофско учење ао коме је ис
кусшво jegUHU извор сазнања. 

емпирија ж ГРЧ. мешоg сазнавања аомоћу искусшва; сазнање 
засновано на искусшву; искусШво. 

емпиријски, -а, -о који се OgHOCU на е.маирију, који се засни
ва на емаирији, искусшвени: � сазнање, � метода. 

емпиријски прил. у е.маиријском смислу, у uо'iлеgу е.маири
је, искусшвено: � сазнати. 

емпирик м в. е.мUиричар. 

емпириокритицизам, -зма м фил. иgеалисшички аравац на
сшао у gpyLoj uоловини XIX века, учење ао коме основ сазнања 
uреgсшављају субјекшивни осећаји и gоживљавања. 

емпириокритичар м uрисшалица емUириокриШицизма. 

емпириокритички, -а, -о који се OgHOCU на е.мUириокриШи
цизам . 

. емпирист(а), -ё м (-сти) в. е.мUиричар. 

емпиристички, -а, -о који се OgHOCU на е.мUиризам и е.маи
ричаре, који је у gyxy е.мUиризма: � теорија. 

емпирirчаџ, -чна, -о в. емuUрUјскЙ. 

емпиричар м uрисшалица е.мUиризма; онај који у своме ра
gy корисши искусшво, UракШичар. 

емпирички, -а, -о в. е.мйUрЙјскЙ. 
. емпирички ПРИЛ. в. е.мЙUрЙјски. 

емпиричност, -ости ж својсшво онот,а шшо је е.мЙирично. 

емпора ж грч. архит. бочна т,алерија, балкон у цркви. 

емпоријум м (емпорйј, -ија) ГРЧ. велико свешско шржишше; 
велика лука и йромешна раскрсница. 

ему, -уа, � порт. врсша аусшралијскот, ноја Dromaeus. 

емулгатор м лат. (обично у ми.) машерија која аовећава, ао
вису је сшабилносш емулзије. 
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емулгирати, емулгйрам и емулговати, -гујём евр. и неевр. 
непрел. ирешвориши се, ирешвараши се у е.мулзију: емулгирано 
(емулговано) уље. 

емулзија ж лат. а. хем . .мешавина сишно расиршених нерас
шворених каитьицајеgне шечносши у некој gpYLOj шечносши (нир. 
уља у воgи). б. фарм . .млечасШи шечни лек ириире.м.тьен као е.мул
зија (а). в. фот. слој на фОШОLрафско.м филму или илочи који је 
oceiйљив на свеiйлосШ. 

.емулзионИрати, -онйрам, емулзионисати, -ишём и 
емулзирати, емулзйрам евр. и неевр. 1. прел. ирешвориши, ире
швараши у е.мулзију (нир. уља, .маСШи): - масти. 2. непрел. в. 
е.мулLираШи. 

емфаза ж ГРЧ. усхићење, занос (обично извешШачен). 

емфатичан, -чна, -о (емфатичкй, -а, -о) иун е.мфазе, усхи
ћен; ирена'iлашен, иашешичан: - стил, - плач. 

емфатично (емфатички) прил. на е.мфаШичан начин, занесе
но, усхићено, узбуђено; извешшачено, иашешично: - говорити, -
звучати. 

емфизём, -ема м ГРЧ. мед. иашолошко наLо.милавање вазgуха 
у HeKu.м Шкивu.ма, OgH. opLaHu.мa, наgувеносш, Hagu.м: - плућа 
(плућни -), алвеоларни -. 

емфизематичан, -чна, -о који је оболео og е.мфизе.ма; си
итьив, асiй.маШичан. 

ен е непром. назив за слово "н" (п) у лаШиници. 
Енглёз, -еза м 1. apuaagHUK ан'iлосаКСОНСКОL Hapoga који је 

насшањен ирешежно у Ен'iлеској: • правити се - иравиши се нео
бавешшен, невешШ. 2. (енглез) ђач. насшавник, ирофесор ен'iле
CKOL језика. 

енглёз, -еза м сшочно LРЛО (обично коњ) ен'iлеске иас.мине. 
Енглёска ж (дат. Енглёској) geo Велике Бришаније иреше

жно насељене Ен'iлезu.ма (чесшо као назив за целу Ујеgињену 
Краљевнину Ен'iлеску, Шкошску и Северну Ирску). 

енглёски, -а, -о који се OgHOCU на Ен'iлезе и Ен'iлеску (који 
apuaaga Ен'iлезu.ма или Ен'iлеској, којије иорекло.м из Ен'iлеске, 
својсшвен Ен'iлезu.ма и сл.): - језик, - држављанин, - књижев
ност, - пасмина, - изговор. 

енглёски ПРИЛ. на ен'iлески начин, као ЕН'iлези; ен'iлескu.м је
зико.м: - оБУчен; говорити -. 

Енглёскиња ж 1. ирииаgница ен'iлеСКОL Hapoga. 2. (енгле
скиња) ђач. насшавница, ирофесорица ен'iлеСКОL језика. 

енглеmтина ж 1. ен'iлески језик (обично слабо научен, лоше 
иpu.мeњeH): мешати енглештину са шведским. 2. оно шшо је ка
ракшерисшично за Ен'iлезе и Ен'iлеску, ен'iлески ио'iлеg на свеш, 
ен'iлески начин .мишљења и сл. 

енглиm м у изр. - валцер разг. ен'iлески валцер. 

ендём, -ема м ГРЧ. биљка или живошиња која живи само на 
jegHoM уско оLраничено.м иоgручју (нир. човечја рибица). 

ендемија ж ГРЧ. мед. болесш, обично заразна, која gуже вре
.мена или шрајно влаgа у неко.м крају (нир. eHge.мcKU луес). 

ендемијски, -а, -о в. енgе.мичан. 

ендемичан, -чна, -о 1. мед. који се OgHOCU на eHge.мujy, који 
Haaaga само jegHo оgређено иоgручје (о болеСШu.ма). 2. који се og
носи на eHge.мe, везан за оgређено иоgручје (о биљкама и живо
шињама): - биљка, - животиња, - врста. 

ендемички, -а, -о в. енgе.мичан (2). 
ендемично прил. само Ha jegHoM .месШу, у jegHoM крају: жи

вети -, јављати се -. 

ендемичност, -ости ж својсшво oHoLa шшо је енgе.мично, ио
сшојање eHge.мuje: - болести. 

ендёмски, -а, -о в. енgе.мичан: - маларија. 

Ендехазија ж назив за квислиншку Независну Државу Хр
вашску, која је иосшојала за вре.ме дРУLОL свеШСКОL раша (ире.ма 
скраћеници NDH). 

ендехазијски, -а, -о који се OgHOCU на Енgехазију. 

ендивија ж бот. јеgНОLоgишња биљка Cichorium endivia из ф. 
'iлавочика, која се УЗLаја као иоврће (за салаШу). 

ендо- ГРЧ. ирви geo сложеница у значењу: у, унушра: ендо
дерм, ендокарп итд. 

ендогамија ж ГРЧ. склаиање брака искључиво из.међу ири
aagHUKa иСШОL иле.мена или сШалежа. 

ендогён и ендогён, -а, -о грч. који је унушрашњеL иорекла, 
ироузрокован унуШрашњu.м узроцu.ма: ендогене силе. 

ендодерм м грч. 1. бот. слој hелија у унушрашњосши биљних 
opLaHa (корена, сШабла). 2. ЗООЛ. унушрашњи слој hелија Lасшру
ле вишеhелијских живошиња из KOL се развијају иробавни opLa
ни, opLaHU за gисање и жлезgе с унуШрашњu.м лучење.м. 

ендодермски, -а, -о који се OgHOCU на eHgogepM: ендодермске 
ћелије. 

ендокард м ГРЧ. анат. унушрашња срчана оина. 

ендокарп м ГРЧ. бот. унушрашњи слој илоgа KOg кошшунича
вих биљака. 

ендокрин, -а, -о ГРЧ. мед. који лучи хор.моне у унушрашњосш 
орLаниз.ма; који се OgHOCU на шакво лучење: еНДокрине жлезде; 
жлезде с ендокриним лучењем. 

ендокринолог м сшручњак који се бави енgокринолоLијо.м. 

ендокринологија ж ГРЧ. LpaHa иншерне .меgицине која изуча
ва Lрађу, функције и болесши eHgoKpUHUX жлезgа. 

еНДокринолоmки, -а, -о који се OgHOCU на енgокриНОЛОLију и 
енgокринолоLе. ' 

ендоплазма ж грч. биол. унушрашњи geo hелије. 

ендоскоп м ГРЧ. мед. инсШру.менШ с наираво.м за ocвeiйљaвa
ње који служи за ире'iлеg шелесних шуитьина. 

ендоскопија Ж грч. мед. клинички ире'iлеg шуитьих opLaHa ио
.моћу eHgocKoaa. 

ендосперм м бот. резервно хранљиво шкиво у се.менкама ко
је служи за исхрану клице. 

енервантан, -тна, -о фр. који нервира, живчано исцритьује, 
узрујава, уз не.миру је; разgражљив: - плач. 

енервантно ПРИЛ. на енерваншан начин, разgражљиво: де
ловати -. 

енервирати (се), енервйрам (се) евр. и неевр. в. нервираши (се). 

енергент м извор eHepLuje: чврсти -, течни -, несташица 
енергената. 

енергетика ж наука о eHepLuju, искоришhавању apupOgHUX 
извора eHepLuje и иpu.мeHи разних врсша eHepLuje; искоришhава
ње и иpu.мeHa разних врсша eHepLuje (као инgусшријска и шех
ничка LpaHa): развој енергетике. 

енергетичар м сшручњак за енеРLешику; инжењер eHepLe-
Шике. 

енергетичарски, -а, -о који се OgHOCU на е'"!.ерLеШичаре . 

енергетички, -а, -о в. енерLеШски. 

енергетски, -а, -о а. који се OgHOCU на енерLешику: енергет
ски извори, - криза, - потенцијал. б. који се OgHOCU на eHepLU
ју: - стање, основно (узбуђено) - стање. 

енергетски ПрИЛ. у ио'iлеgу енеРLешике: - развијена земља. 

енергија ж грч. 1. физ. сиособносш .маШерије ga врши pag: 
електрична -, механичка -, топлотна -, светлосна -, нуклеар
на -, хемијска -. 2. сшваралачка, gелошворна cHaLa, живошна 
акшивносш; исшрајносш, оgлучносш, оgважносш; иолеш, елан: 
трошити енергију на нешто, расипати енергију, уложити енер
гију у нешто, имати огромну енергију, човек без енергије. • физ. 
атомска - eHepLuja која се gобија ири расиagању аШо.мскоL језLра. 
кинетичка - .механичка eHepLuja шела ири њеLово.м креШању. по
тенцијална - .механичка eHepLuja шела ири њеLово.м .мировању. 

енергијски, -а, -о који се OgHOCU на eHepLujy: - облик. 
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енергичан, -чна, -о (енергичкй, -3., -о) 1. а. йун eHepluje, йо
леша, вОЈЬан и сйреман ga pagu, оgлучан, оgважан: � човек, � 
дух. б. н:оји се снажно иСЙОЈЬава, н:оји u.мa јан:о gејсшво, снажан 
учинан:, силан, снажан, јан:: заузети � став, � протест, предузе
ти енергичне мере, � корак. 

енергично (енергички) прил. на енерlичан начин, оgлучно, 
јан:о, снажно: � поступити, � захтевати нешто, � протестовати, 
� ухватити некога за руку. 

енергичност, -ости � особина oHola н:оји је енерlичан, oHola 
шшо је енерlично, оgлучносш, исшрајносш, cHala: � у кретању, � 
у раду. 

енерго- йрви geo сложени це н:оји означава ga је оно шшо 
значи њен gpylu geo у вези са eHeplujoM: енергосистем, енерго
техника. 

енаим, -Има м (вар. енцим) oplaHcKo јеgињење, врсша белан
чевине н:оја изазива или убрзава разне хемијсн:е йроцесе у жи
вu.м орlанизмu.ма, ферменШ. 

енигма и енигма ж грч. а. заlонешан, нејасан не решен слу
чај: велика савремена �. б. врсша заgашн:а за решавање (н:ао 
врсша забаве). 

енигмат(а), -ё м (ми. -ти м И -те ж) онај н:оји се бави ениша
Шин:ом. 

енигматика ж вешшина сасшавЈЬања и решавања eHиl.ми, 
заlонешан:а (ребуса, ун:ршшених речи и gp.). 

енигматичан, -чна, -о н:оји uреgсшавЈЬа енишу, заlонешан, 
нејасан: � поезија, � језик, � појава. 

енигматски, -3., -о н:оји се OgHOCU на енише, заlонешн:е: � ча
сопис, � задатак, � решење. 

енкаустика ж грч. шехнин:а слин:ања бојама Uомешанu.м с 
расШойЈЬенu.м восн:ом. 

енкаустички и енкаустични, -3., -о н:оји се OgHOCU на енн:а
усшин:у, израђен шехнин:ом енн:аусшин:е: � опека. 

енкаустички и енкаустично прил. на енн:аусшичан начин, 
шехнин:ом енн:аусшин:е: � насликан. 

енклава ж ГРЧ.-лат. а. мањи geo gржавне шеришорије ogeojeH 
og машичне Зе.мЈЬе uоgручјем нен:е gpyle gржаве: српска �. б. еш
ничн:а, језичн:а или gp. сн:уйина ogeojeHa og своје маШице. 

енклиаа ж грч. ЛИНГВ . (уп. проклиза) а. својсшво речи н:оја не
ма ан:ценша, н:оја се uовезује с uрешхоgном речју са н:ојом чини 
jegHY ан:ценашсн:у целину. б. uоложај у н:ојем се налази шан:ва 
реч, uоложај енн:лиШин:е. 

енклитика ж (дат. -ици) грч. лингв. реч н:оја у исн:азу нема сой
сшвеноl ан:ценша, већ са HeuocpegHo uрешхоgном речју чини ан:
ценашсн:у целину (најчешhе енн:лишичн:и облици личних заме
ница и йомоћних lлаlола); уп. проклитика. 

енклитички (енклИтичнй), -3., -о н:оји се OgHOCU на енн:лиши
н:у и енн:лизу: � облик заменице. 

енклитички прил. н:ао енн:лишин:а: � употребљен облик за
менице. 

ено речца 1. а. (често у служби узвика) за uон:азивање нен:о
la или нечеlа шшо није у HeuocpegHoj близини caloeopHUKa, шшо 
се ун:азује, йојавЈЬује; lле. - Ено сватова! Ено ШRоле. Ено иде воз. 
б. за нуђење, gавање. - Ено му две јабуке. в. за скрешање йа
жње на HeKola или нешшо о чeJi.tу се uрича а шшо није uрисуш
но. - Ено и сад у Трсту дивне православне цркве. 2. у uричању 
за исшицање својих речи или за сн:решање слушаочеве UаЖње. -
Ено, оном човеку лани украли кола. • - (ти) га сад (на) разг. и.1-
раз изненађења, неверице UOeOgoM caloeopHUKOeuX речи. 

енолог м сшручњан: за еНОЛОlију, uознавалац вина. 

енологија ж грч. наун:а о вину, винарсШво. 

енолошки, -3., -о н:оји се OgHOCU на еНОЛОlију: � станица. 

енорман, -мна, -о лат. uрешерано велин:, olpoMaH, lОЛем, gu-
вовсн:и: � C�OTa, � количина, � дебљина. 

. енормно прил. uрешерано, OlPOMHO: � велика количина, � 
богат. 

ентелехија ж грч. фил. сшваралачн:и йринций u.маненШан 
развишн:у биhа (у Арисшошеловој филозофији). 

ентеријёр, -ера м фр. унушрашњосш uросшорије или зlраgе; 
унушрашњосш нен:е uросшорије или uризор из живоша у н:ући н:ао 
мошив у слин:арсшву, фОШОlрафији и СЛ.: сликати ентеријере. 

ентеријерист(а), -ё м (ми. -сти) слин:ар н:оји uрин:азује енше
ријере. 

ентеријёрни, -3., -о н:оји се OgHOCU на еншеријер: � сцена. 

енти, -3., -о мат. н:оји се OgHOCU на било н:оји pegHU број (већи 
og "gpylu" . 

ентитёт, -ета м лат. 1. фил. а. биhе, оно шшо uосшоји у сшвар
носШи. б. сушшина сшвари, биШносШ. 2. шеришоријална, наци
онална и СЛ. целина (са оgређенu.м н:аран:ШерисШичнu.м оgлин:а
ма): срспки �. 

ентомолог м сшручњан: за еНШОМОЛОlију. 

ентомологија ж грч. зоол. lpaHa зоолоlије н:оја uроучава ин
сен:Ше. 

ентомолошки, -3., -о н:оји се OgHOCU на еНШОМОЛОlију: � фауна. 

ентропија ж грч. 1. физ. шермоgинамичн:а величина н:ојом се 
изражава сшеuен gеlраgације eHepluje HeKol физичн:оl сисшема; 
величина везане шойлошне eHepluje н:оја се uog gашu.м условu.ма 
не може uрешвориши у pag, већ осшаје н:ао ШоЙЛоШа. 2. у шео
рији информација: uриближна информашивна вреgносш cu.м
бола; шежња знан:а ga йовећава сuен:шар значења. 3. фиг. ойа
gање eHepluje; захваhеносш неlаШивнu.м Йојавама. 

ентуаијааам, -зма м грч. велин:о оgушевЈЬење за нешшо, жар, 
усхићење, uолеш, занос: борбени �, младалачки �. 

ентуаијаст(а), -ё м (ми. -сти) онај н:оји се лан:о оgушевЈЬава, 
заноси (нечu.м); човен: йун оgушевЈЬења, uолеша; онај н:оји је жар
н:о, сшрасно upegaH нен:ом uослу: велики �; � џуда. 

ентуаијастичан, -чна, -о и ентуаијастички, -3., -о н:оји је 
йун еншузијазма, оgушевЈЬен, усхићен: ентузијастичне речи. 

ентуаијастички и ентуаијастично прил. са еншузијазмом, 
оgушевЈЬено, занесено: � проповедати. 

ентуаијасткиња ж жена енШузијасШ(а). 

енуреаа ж грч. мед. невоЈЬНО, нен:оншролисано мон:рење (обич
но Kog gеце ноћу). 

енхармонија ж грч. муз.јеgнан:о звучање geajy шонова разли
чишо ношираних (нЙр. c-his, eis-f). 

енхармонијски, -3., -о и енхармоничан, -чна, -о муз. н:оји 
се OgHOCU на енхармонију: � интервал. 

енцефалитис и енцефалитис м грч. мед. заuаљење мозlа: 
еnидемични �, вирусни �. 

енцефалограм м грч. мед. cHu.мaн: мозlа gобијен енцефало
lрафијом. 

енцефалограф м грч. мед. аuараш за енцефалОlрафију. 

енцефа�ографија ж грч. мед. peHgleHcKU uреlлеg, cHu.мaњe 
мозlа аомоћу енцефалОlрафа. 

енциклопедиаам, -зма м а. енцин:лоuеgијсн:а образованосш, 
uознавање више обласши знања. б. енцин:лоuеgијсн:и начин из
лаlања. в. ист. HqUpegHU uросвешишеЈЬсн:и и филозофсн:и uоlле
gu францусн:их енцин:лоuеgисша из XVIII вен:а. 

енциклопедија ж грч. gело н:оје gaje сажеш, синшешизовани 
сисшемашсн:и uрин:аз целон:уuноl знања из свих обласши или из 

. ' оgређене lpaHe наун:е, OgH. умешносши: француска �, филозоф
CKa �, оnmта �, медицинска �, стручна �. • жива - свесшрано 
образована особа. 

енциклопедијски, -3., -о н:оји се OgHOCU на енцин:лоuеgију; н:о
ји је својсшвен енцин:лоuеgији; свесшран: � речник, � знање. 

енциклопедијски прил. н:ао у енцин:лоuеgији, сажешо; све
сшрано: � изложено знање, � образован . 

енциклопедист(а), -ё м (ми. -сти) 1. свесшрано образован чо
век. 2. ист. upuuagnUK lpyue HaupegHUx францусн:их мислилаца 
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XVIII века (који су учесшвовanи у изрagи велике француске ен
циклоЙеgије). 

енциклопедистички, -а, -о који се OgHOCU на енциклойеgи-
зам и енциклойеgисше: - приказ. 

енциклопедистички прил. на енциклойеgисшички начин. 

еНЦИКЛОПfщисткиња ж жена енциклоЙеgисШ(а). 

енцим, -Има м грч. хем. в. ензим. 

еОЗ0ИК м грч. геол. разgобље у развоју 3ем.тье (из.међу архаика 
и йanеозоика) Kaga се јављају йрва жива биhа. 

еозојски, -а, -о који се OgHOCU на еозоик: - доба. 
Еол, Еола м мит. бо'i вешрова KOg сшарих Грка. 

еолит, -Ита м грч. геол. 1. најсшарија ейоха KaмeHo'i gоба за 
коју је каракшерисшична уйошреба KaмeHo'i оруђа (еолиШа). 2. 
мн. камени Йреg.меШи из шерцијера, камено оруђе йрвобишних 
Jbygu. 

еолитски, -а, -о који се OgHOCU на еолиШ. 

Еолов, -а, -о који upuuaga Еолу: Еолови ветрови. • - харфа 
.музички инсШру.менШ са заше'iнушим жицама, на којима кре
шање вазgуха йроизвоgи шихе, нежне звуке; фиг. нежни звуци 
уоЙшШе. 

еолски, -а, -о геогр. и геол. који се OgHOCU на gејсшво вешра у 
upupogu: - ерозија, - нанос. • - харфа (лира) в. Еолова харфа 
(uog Еолов). 

ёоцен, -а и еоцен, -ена м грч. геол. gpy'ia ейоха шерцијара, из
.међу йanеоцена и оли'iоцена. 

ёоценски и еоценски, -а, -о који се OgHOCU на ео цен: - фор
мација, - кречњак. 

еп м (мн. епови) грч. књиж. gужи сйев који обично ойисује зна
чајније исшоријске gо'iађаје, најчешhе са йримесама ле'iенgе, .ми
ша и HapogHe шраgиције: херојски -, народни -. 

епарх м грч. ист. намесник, йо'iлавар ейархије у римско и ви
заншијско gоба. 

епархија ж 1. ист . .мања ag.минисшрашивна обласш, йокраји
на, йровинција којо.м је уйрављао ейарх у римско и визаншијско 
gоба. 2. ЦРКВ. црквено-ag.минисШраШивна обласш којо.м уйравља 
еЙискоЙ. 

ёпархијални и епархйјски, -а, -о који се OgHOCU на еЙархију. 

епентеза и епентеза ж грч. лингв . у.меШање jegHo'i или више 
'iласова у речи (обично из .меШричких разло'iа). 

е
,?

ентетски и епентетски, -а, -о који се OgHOCU на ейеншезу: 
- "л .  

епигамија ж грч. 1. биол. йојава ga неке живошиње у gоба йа
рења gобијају живе боје (нЙр . .мужјаци неких ЙШица). 2. брак 
из.међу особа различишо'i сшanежа, класе и сл. 

епигамни, -а, -о који се OgHOCU на euu'iaмujy: епигамне боје. 

епиглотис м грч. анат. еласшични хрскавичави 'ipKJЬaHcKU йо
клоЙац. 

епигон, -она м грч. слеgбеник, йоgражавanац великих науч
ника или у.меШника без сойсшвене сшварanачке cHa'ie и opu'iu
нanносши, лош имиШаШор. 

епигонски, -а, -о који се OgHOCU на euu'ioHe: - дело, - рад. 

епигонски прил. на euu'ioHcKU начин, имишашорски: ства
рати -, - написана песма. 

епигонство с euu'ioHcKU pag, euu'ioHcKo сшварање, лоше йо
gражавање шуђе'i сШварanашШва. 

епигончић м ge.м. и ир. og eUu'ioH. 

епиграм и ёпиграм м грч. књиж. крашка gуховиша Йес.ма, 
обично саширична: писац епиграма. 

епиграматик м в. еЙи'iрамаШичар. 

епиграматика ж сшварање у облику euu'ipaмa, йисање ейи
'ipaмa, euu'ipaм као књижевни pog. 

епиграматичан, -чна, -о и епиграматички, -а, -о који се 
OgHOCU на euu'ipaмe, који је као у ейи'iрамима: - стил, - поезија. 

епиграматичар м йисац еЙщрама. 

епиграматички и епиграматично прил. в. eUit'ipaмcKU. 

епиграмски и ёпиграмски, -а, -о који се OgHOCU на euu'ipa-
.ме: - песник. 

епиграмски и ёпиграмски прил. у euU'ipaмaмcKoM сшилу, 
као у euu'ipaмy, сажешо и gуховишо: писати -, певати -. 

епиграф и ёпиграф м грч. 1. крашак зайис у облику сеншен
ције, цишаша и сл., обично на йочешку HeKo'i књижевно'i gела, 
.моШо. 2. нашйис на наg'iробно.м или неко.м gpy'ioM сЙо.менику. 

епиграфика ж 1. сшварање, йисање еЙи'iрафа. 2. а. наука о 
нашйисима на сЙо.меницима, йроучавање еЙи'iрафа. б. зб. наш
йиси на сЙо.меницима. 

епиграфски и ёпиграфски, -а, -о који се OgHOCU на euu'ipa
фе, ейи'iрафику: - збирка, епиграфски споменици. 

епидемија ж грч. а. мед. на'iло йроширење неке заразне боле
сши у неко.м крају, оболевање веhе'i броја Jbygu og неке заразне 
болесши на ор'iаничено.м йоgручју, реgња, йошасш: - грипа, -
колере. б. фиг. gрушшвена и сл. йојава која се на'iло шири. 

епидемијски, -а, -о који се OgHOCU на eUuge.мujy: - болест. 

епидемијски прил. као eUuge.мuja: mирити се -. 

епидемиолог м сшручњак за еЙиgе.миОЛО'iију. 

епидемиологија ж 'ipaHa .меgицине која се бави исйишива-
ње.м eUuge.мuje (ширења и сузбијања заразних болесШи) . 

епидемиолоmки, -а, -о који се OgHOCU на еЙиgе.миОЛО'iију и 
еЙugе.миоло'iе: - служба, - одељење, - симпозијум. 

епидемичан, -чна, -о в. еЙиgе.мЙјскЙ. 

епидемично прил. в. eUugeMUjcKU. 

епИдерм и ёпидерм м (епидерма ж) грч. а. анат. сйољашњи, 
йовршински слој живошињске или човечије коже. б. бот. 'iорњи, 
йериферни слој зе.тьасШих gелова бuљака. 

епИдермски и ёпидермски, -а, -о који се OgHOCU на euugepM 
(euugepMY): - слој, епидермске ћелије. 

епидијаскоп м грч. фИ3. айараш за йројекшовање нейрозир
них слика, йланова, цршежа и сл. или њихових gијайозишива на 
екран. 

епизода ж грч. а . .мањи, cuopegaH, уз'iреgан gо'iађај као geo ве
he'i збивања: - у нечијем животу. б . .мањи, у.мешнуши или само
сшanни оgло.мак у књижевно.м или сценско.м gелу који не.ма ше
шње везе с 'iлавно.м раgњо.м шо'iа gела: - у роману. 

ёпизодан, -дна, -о случајан, уз'iреgан; cuopegaH: - појава, 
епизодни догађај; - улога, епизодни глумац. 

еПИЗ0дист(а), -е м (мн. -сти) а. онај који има ейизоgну уло'iу, 
'iлу.мац који u'ipa ейизоgне уло'iе. б. йисац који у својим gелима 
нарочишо обрађује еЙизоgе. 

еПИЗ0ДИСТИЧКИ, -а, -о који се OgHOCU на ейизоgисше: - стил. 

еПИЗ0дисткиња ж жена ейизоgисш( а). 

епизодица ж ge.м. og еЙизоgа. 

епизодичан, -чна, -о в. еЙизоgан. 

епизодичар м в. ейизоgисш(а) (б). 

епизодичарски, -а, -о који се OgHOCU на ейизоgичаре: - стил. 

еПИЗ0ДИЧНО прил. на ейизоgичан начин, у ейизоgама, уз'iреg-
но; Йовре.мено: јављати се -. 

еПИЗ0ДИЧНОСТ, -ости ж особина oHo'ia шшо је ейизоgично: -
радње. 

епика ж (дат. епици) грч. књиж. ейско сшварanашшво, ейско 
ЙеснишШво. 

епикуреизам, -зма м фил. учење 'iрчко'i филозофа Ейикура о 
заgовољсшву као највише.м gобру и .мерилу вреgносши; схваша
ње ga је смисао човеково'i живоша шелесно уживање. 
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епикурејац, -јца м слеgбеник еЙикуреиз.ма; онај који се йре
gaje Шелеснu.м ужицu.ма. 

епикурёјка ж жена еЙикурејац. 

епикурёјски, -3., -о који се OgHOCU на ейикурејце и ейикуреи
за.м, ейикурејсшво: - филозофија, - уживање. 

епикурёјски прил. на ейикурејски начин, у gyxy ейикуреи-
з.ма: - уживати. 

епикурејство с фил. в. еЙикуреиза.м. 

епикурејmтина ж обично пеј. в. еЙикуреиза.м. 

ЕШИКУРСКИ, -3., -о в. еЙикурејскЙ. 

ЕШИКУРСКИ ПРИЛ. в. еЙикурејски. 

еПИЛЕшсија Ж ГРЧ. мед. болесш која се иСЙОЈЬава Йoвpe.мeHu.м 
Hauagu.мa 'iубишка свесши с 'iрчевu.ма и Шрзајu.ма чишаво'i ше
ла, йаgавица, epilepsia. 

еПИЛЕШТИК м в. еЙилеЙШичар. 

еПИЛЕштичан, -чна, -о који се OgHOCU на ейилейсију, који је 
оболео og ейилейсије, којије изазван еЙилеЙсијо.м: - жена; - на
пад, - ГРЧ. 

епилЕштич3.р м онај који болује og ейилейсије, йаgавичар. 

еПИЛЕштичарка ж она која болује og ейилейсије, Йagавичарка. 

еПИЛЕШТИЧКИ, -3., -о в. еЙилеЙШичан. 

еПИЛЕШТИЧКИ ПРИЛ. као у ейилейсији: трзати се -. 

епилог м ГрЧ. 1. КЊИЖ. завршно йо'iлавЈЬе ю-ьижевно'i gела 
(обично gpa.мe) у ко.ме се украшко 'iовори о оно.ме шшо йроисши
че из йрешхоgно изложено'i, йо'iовор, завршна реч. 2. крајњи, за
вршни gо'iађај у низу збивања који gолази као йослеgица, ло'iич
ки завршешак йрешхоgних, свршешак, крај: - догађаја, - љу
бави, трагичан -. 

епиплексија ж ГрЧ. мед. оgузешосш jegHe сшране Шела. 

епиплектичар м онај који је оболео og еЙиЙЛексије. 

епископ1 м ГРЧ. ЦРКВ. йо'iлавар jegHe црквене обласши, ейархи-
је, влаgика. 

епископ2 м ГрЧ. техн. айараш за йројекшовање нейрозирних 
йреg.меша и слика. 

епископат, -ата м а. звање и gосшојансшво ейискойа\ влаgи
чансШво. б. зб. скуй ейискойа jegHe цркве или gржаве. в. в. ейи
скоЙија. 

епископија ж црквена обласш којо.м уйравЈЬа ейиской; ag-
.минисШраШивна усшанова ше обласШи. 

епископијски, -3., -о који се OgHOCU на еЙискоЙију. 

епископски, -3., -о који се OgHOCU на еЙискоЙе1• 

епископство с в. еЙискоЙаШ. 

епистемологија ж ГрЧ. ЛОГ. шеорија сазнања. 

епистемолоmки, -3., ,-0 који се OgHOCU на еЙиСШе.моло'iију. 

епистемолоmки ПРИЛ. са сшановишша еЙисШе.мОЛО'iије, .ме-
шоgо.м еЙисШе.мОЛО'iије. 

епистола ж лат. а. Йис.мо, Йис.мена йорука, Йосланица. б. кат. 
айосшолска йосланица у Ново.м завешу или некој gpy'ioj цркве
ној књизи; краћи шексйl, оgло.мак из айосшолских Йосланица. 
в. фиг. UpugUKa. 

епистоларни, -3., -о који је у облику ейисшоле, Йис.ма; свој
сшвен ейисшоли: - изјава, - стил, - жанр. 

епистолографија ж лат.-ГРЧ. вешшина сасшавЈЬања ейи
сШола. 

епитаф и епитаф м ГРЧ. 1. наg'iробни наШЙис. 2. Йес.ма на
йисана йовоgо.м нечије с.мрШи. 

епитеаа и епитеаа ж ГРЧ. ЛИНГВ. gоgавање 'iласова или сло'iо
ва на крају, речи, нЙр. йаршикула у gијалекШu.ма (.мене-ка, он
ga�p и сл.). 

епител м ГРЧ. анат. йовршински слој коже и слузокоже. 

епитёлни и епителски, -3., -о који се OgHOCU на ейишел: -
ткиво, епителне ћелије. 

епитёт, -ета м ГРЧ. а. ЛИНГВ. и КЊИЖ. реч (обично йриgев) или 
'ipyua речи која се gogaje u.мeHици ga би йреgсшава коју она иза
зива била йошйунија, оgређенија и сликовишија; оgреgбена реч 
као сшилско среgсшво за йојачану ексйресију, живЈЬе и сликови
шије изражавање. б. уойшше реч или 'ipyua речи која служи као 
ближа ознака HeKo'i йој.ма: обасипати некога најпогрднијим 
епитетима. • стални -, украсни - КЊИЖ. йриgев који се сшално go
gaje некој u.мeHици (нЙр. виша јела, кићени свашови и gp. у на
шој HapogHoj Йоезији). 

епитётски и епитетски, -3., -о који се OgHOCU на ейишеш: -
употреба, - служба. 

епитётски и епитетски ПРИЛ. као ейишеш, у служби ейише
ша: - употребити придев. 

епитрахиљ, -иља м ГРЧ. ЦРКВ. geo лишУР'iијске ogehe йраво
славних свешшеника у облику gy'ie широке шраке са изрезо.м за 
'iлаву. 

епитрахиљски, -3., -о који се OgHOCU на еЙиШрахиљ. 

епифанија ж ГРЧ. 1. йојавЈЬивање божансшва у 'iрчкој .миШо
ло'iији. 2. йразник Бо'iојавЈЬење у хришћанској рели'iији. 

епифеномён, -ена м ГРЧ. йройрашна, ceKYHgapHa йојава ко
ја йраши неку gpy'iy, Йpu.мapHY йојаву, нусЙојава. 

епифеноменалан, -лна, -о који се OgHOCU на еЙифено.мен: -
теорија свести. 

епифиаа ж ГРЧ. анат. 1 . .мала eHgoKpUHa жлезgа која се нала
зи на заgње.м gелу .моз'iа. 2. хрскавичави јабучасши завршешак 
gy'iux косШију. 

епифит, -Ита м и епифита ж ГРЧ. у .мН.: биЈЬке које живе на 
gеловu.ма gpy'iux биљака, али не узu.мају храну og њих (у jg.: ша
ква биљка). 

епифора ж ГРЧ. КЊИЖ. йонавЈЬање jegHe или више речи на кра
ју узасшойних сшихова, OgH. реченица. 

епицентар, -тра м ГРЧ. геол . .месШо на Земљиној йовршини ко
је се налази вершикално изнag извора земљошреса; фиг. ценшар, 
среgишШе. 

епицентрални и епицентрални, -3., -о који се OgHOCU на 
ейиценшар: - зона. 

епициклоида ж ГРЧ. геом. кривУЈЬа коју ойисује шачка на не-
кој кружници Kag се ова КОШРЈЬа йо некој gpy'ioj кружници. 

епичан, -чна, -о в. ейскй . 

епичар м ейски йесник, йисац ейских gела. 

епичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је ейично, ейско, ейски 
каракшер: - поеме. 

еполета и еполета ж фр. нара.меюiца на војној унифор.ми са 
ознако.м чина: официрске еполете, генералске еполете. 

. епоним м грч. онај йо ко.ме је или оно йо че.му је нешшо на
звано. 

епонимски, -3., -о који се OgHOCU на еЙонu.м. 

епопеја ж грЧ. 1. књиж. велики ейски сйев о значајнијu.м исшо
pиjCKu.м или .миШолошкu.м gо'iађајu.ма, ейска Йое.ма: писати епо
пеју. 2. фиг. низ .међусобно йовезаних исшоријских gо'iађаја који 
каракшеришу неко разgоБЈЬе, значајно исшоријско разgоБЈЬе ко
је се оgликује HapogHu.м сШраgање.м, борбо.м, јуначкu.м йоgвизи-

. .ма и сл.;јуначка борба gосшојна gивЈЬења: ослободилачка -, ју
начка -. 

епос м в. еЙ. 

епоха Д епоха ж (дат. -хи (епоси и еп6си) грч. 1. а. већи вре
.менски uepUQg, разgоБЈЬе; разgоБЈЬе које се оgликује сйецифич
rtu.м, значајнu.м или UpecygHu.м gо'iађајu.ма, Йојава.ма: - роман
тизма, империјалистичка -, - хиперпродукције. б. значајан go
'iађај, йојава која обележава, каракшерише неки uepuog (исшо
рије, науке, у.мешносши и gp.): представљати епоху у развитку 
књижевности. 2. геол. geo, ogceK 'iеолошко'i Uepuoga. 



342 ЕПОХАЛАН - ЕРУДИТАН 

ёпохалан, -лна, -о који gaje обележје целој jegHoj ейохи, из
узешно значајан, знамениш: - откриће, - дело. 

епрувета ж фр. сшаклена aocyga у виgу .мање цеви која се уйо
шребљава за хемијске анализе и оЙиШе . •  беба (дете) иа епруве
те gеше које је зачешо вешшачки, ван .мајчине уШробе. 

епруветица ж geм. og еЙрувеШа. 

епскй, -а, -о 1. који се OgHOCU на ей, који има обележја ейа, 
херојски, јуначки: - песник, - песма, - поезија, епске врлине, -
доба. 2. йрешерано ойширан, йун йојеgиносши (о излат,ању); ла
т,ан и .миран (о йрийовеgању): - џшрина, - понављање, - опmиp
ност; - мирноћа. 

епски прил. на ейски начин, као у ейу; йреойширно: - драма
тично, - опmиран. 

ёр е непром. назив за слово "р" (r) у лаШиници. 
Ера м (ми. Ере ж) (уп. Еро) а. Херцет,овац. б. (понекад пеј . или 

шаљ.) човек из ужичкот, краја, 'Ужичанин. 

ера ж лат. 1. а. gуже временско разgобље, оgређени gужи вре
.менски aepuog са йосебним и изразишим каракшерисшикама; 
ейоха: нова -, - империјализма, апсолутистичка -. б. вре.ме чи
ји је йочешак обично неки знамениш gот,ађај, og којет, се нейре
KugHO рачунају rogUHe: хришћанска -. в. геол. највећи времен
ски aepuog у исшорији развоја Земље, који се gели на aepuoge: 
палеозојска -, кенозојска - . • исламска -, муслиманска (мухаме
данска) - временски aepuog који .муслимани йочињу рачунаши og 
сеобе Мухамеgове из Меке у MegUHY. нова (наша, хришћанска) -
(екраћ. Н. е.) вре.менски aepuog који йочиње og rogUHe у којој се ро
guo Исус Хрисшос (йрема рачунању римскот, калуђера Диониси
ја): пре нове ере. стара - (екраћ. С. е.) aepuog йре рођења Исуса 
Хрисша, йре йојаве хришћансШва. 

ерар, -ара м лат. gржавна имовина; gржавна блат,ајна. 

ёраријалнй, ерарнй и ерарскй, -а, -о који се OgHOCU на 
ерар. 

ёрг м ГРЧ. фиа. јеgиница за .мерење paga и енерт,ије. 

ергела ж тур. 1. сшочарско йреgузеће или усшанова за узт,аја
ње расних коња, оgт,ајалишше коња, йрвенсшвено расилоgних т,р
ла, фар.ма коња. 2. велики број, чойор, KpgO, сшаgо (обично ко
ња): - коња . 

ергелаm, -аша м 1. коњ из ерт,еле. 2. чувар ерт,еле; pagHUK ко
ји се сшара о коњима у ерт,ели. 

ергелскй, -а, -о који се OgHOCU на ерт,елу: - коњ, - управа. 

ергометар и ергометар, -тра м ГРЧ. мед. айараш за .мерење 
.мишићнот, paga. 

ерекција ж лат. мед. укрућивање йениса услеg йовећанот, йри
лива крви йри сексуално.м наgражају. 

еремйт, -ша и еремита, -те м ГРЧ. онај који се йовукао og све-
ша (обично из верских убеђења), йусшињак, исйосник, усам.тьеник. 

еремйтскй, -а, -о који се OgHOCU на еремише: - живот. 

Ерида ж ГРЧ. бот,иња неслот,е у т,рчкој .мишолот,ији. 

Еридин, -а, -о у изр. Еридина јабука ,јабука разgора", йовоg 
свађи. 

еристика ж ГРЧ. вешшина расйрављања, Йолемисања. 

еристичан, -чна, -о а. склон йрейирању, Йолемисању. б. ко-
ји се .може осйораваши, сЙоран. 

еристичар м онај који йолемише, Йолемичар. 

еритем, -ема м ГРЧ. мед. црвенило коже. 

еритроцйт, -ша м ГРЧ. (обично у мн.) анат. црвено крвно зрнце. 

еритроцитоза ж ГРЧ. мед. йовећан број еришроциша у крви. 

еркер м нем. зашворени исшурени geo са йрозорима на фаса-
gu сшамбене зт,раgе, зашворени балкон с Йрозорима. 

еркондиmн м енгл. уређај за оgржавање у.мерене, yrogHe шем
йерашуре вазgуха у некој йросшорији, клима-уређај. 

ерл м енгл. ен'iлеска илемићка шишула, lроф. 
Еро, -а и -е м в. Ера. 

ёроген, -а, -о ГРЧ. чије наgраживање изазива йолно узбуђење: 
ерогене зоне. 

еродирати, еродирам евр. и неевр. изаз(и)ваши ерозију, 
сй(и)раши, излока(ва)ши, разориши, разараШи. 

ёрозйван, -вна, -о а. који врши, изазива ерозију, који нат,ри
за, разара: - дејство воде. б. који је насшао gејсШво.м ерозије: -
долина, ерозивни гастритис. 

ерозија ж лат. 1. геол. йроцес разарања и оgношења йовршин
ских gелова Земљине коре .механичким и хемијским gеловањем 
шекућих воgа, .мора и језера или аtll.мосферских и gpyrux фак
шора (йаgавина, вешра, 'iлечера и gp.): речна (флувијална) -, 
лед:њачка (глацијална) - . 2. мед. изјеgање и ошшећење йовршин
cKol шкива aojegUHUx орт,ана (слузокоже желуца, т,рлића .маШе
рице и сл.). 3. техн. йовршинско разарање .маШеријала gелова .ма
шина у шоку paga (нЙр. gеловањем воgе, йаре, елекшрицишеша 
и gp.). 4. фиг. нарушавање, кварење, слабљење: монетарна -, мо
рална - . • еолска - геол. ерозија насшала gејСШво.м веШра. 

ёрозионй (ерозйјски), -а, -о в. ерозиван . 
Ерос м ГРЧ. боl љубави у сшарот,рчкој .мишолот,ији, Афроgи-

шин син. 

ерос м ГРЧ. љубав, љубавна сшрасш, ероШика. 

еротизам, -зма м в. ероШика. 

еротизација ж изазивање ерошичноl сшања, йовећање еро
шичнот, HaloHa. 

еротизирати, -из:И:рам и еротизовати, -зујем евр. и неевр. 
прел. йрожеши, йрожимаши ероШико.м, йовећа(ва)ши ерошични 
нат,он (KOg HeKola). 

еротика ж (дат. -ици) ГРЧ. 1. чулна љубав, чулносш, љубавни 
живош, љубавна сшрасш, йсихичко исйољавање йолноl нат,она. 
2. љубавна йоезија: трубадурска -. 

еротичан, -чна, -о а. који се OgHOCU на ерошику, ерошски, чу
лан, йожуgан, сшрасшан: - мисао, - сан. б. који йева, lовори о 
чулној љубави, йрожеш ероШико.м, љубавни: - песма, - слика, 
- уметност. 

еротичар м 1. йесник ерошских йесама, љубавни Йесник. 2. 
човек склон ерошици, ерошичан, сшрасшан човек. 

еротичарскй, -а, -о који се OgHOCU на ерошичаре; ерошичан, 
ероШски. 

еротичкй, -а, -о в. ероШичан. 

еротично ПРИЛ. на ерошичан начин, сшрасно: - наглашен, -
деловати. 

еротичност, -ости ж особина онот,а који је ерошичан, oHola 
шшо је ерошично, сШрасносШ. 

еротоман, -ана и еротоман, -а м онај који йаши og ероШо.ма
није. 

еротоманија ж мед. gушевни Йоре.мећај који се исйољава у 
ЙреШерано.м Йолно.м йрохшеву, болесна ойсеgнушосш сексо.м, љу
бавно луgило. 

еротоманка ж жена ероШо.ман. 

еротоманскй, -а, -о који се OgHOCU на ероШо.мане и ероШо.ма-
нију. 

еротскй, -а, -о в. ероШичан. 

еротски ПрИЛ. в. ероШично. 

ерскй, -а, -о који се OgHOCU на Ере, својсшвен Ерама: - духо-
витост. 

ерски ПРИЛ. на ерски начин, шаљиво, gуховишо, шереШски. 

ерудит, -а и ерудйт, -ша м в. еруgиШа. 

ерудита и ерудита м (ми. ж) лат. учен, образован човек, вели
ки зналац. 

ерудитан и ерудйтан, -тна, -о и ерудитскй и ерудйтскй, 
-а, -о који се OgHOCU на еруgицију, заснован на еруgицији; вео.ма 
учен, образован: - поезија, - нараштај. 
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ерудиција ж лат. велика ученосш, образованосш, изврсно uо
знавање неке научне обласШи. 

еруптiiван, -вна, -о 1. геол. који је насшао еруUцијо.м, који је 
вулканскоi uорекла, вулкански: � стена, � камење. 2. фиг. који 
лако илане, Haiao, жесшок, необузgан, ексилозuван; својсшвен 
шаквој особи: � човек, � личност; � плач, � бес. 

еруптiiвно прил. као еру и ција; жесшоко, необузgано: реаго
вати �. 

еруптивност, -ости ж особина OHoia шшо је еруишивно; на
f.лосш, необузgаносш, жесшина, силовишосш: � вулкана; � плача. 

ерупција ж лат. 1. геол. наf.ло избијање и избацивање вулкан
ске лаве (из унушрашњосши на иовршину Земље). 2. фиг. изне
HagHU и наf.ли, необузgан излив осећања (беса, смеха и сл.): � бе
са, � заноса. 

ес е непром. назив слова "с" (8) у лаШиници. 
есёј, -еја м фр. краћа, сшуgиозна расирава о неко.м књижев

но.м, у.меШничко.м, научно.м и сл. иишању иисана неiовани.м 
сШило.м, оf.леg: � из књижевности, научни �. 

есејист(а), -ё м (мн. -сти) иисац есеја. 
есејистика ж есејска књижевносш, есејско сшваралашшво; 

есеји као књижевни pog. 
есејистичкii, -а, -о који се OgHOCU на есејисшику, на есејисше: 

� књижевност, � оглед, � рад. 

есејистички прил. на есејисшички начин, корисшећи есеји
сшички ирисшуи: � обрадити неку тему. 

есејисткиња ж жена есејисШ. 

есёјскн, -а, -о који се OgHocu на есеј: � књижевност, � рад, � 
чланак. 

есенција и есёнција ж лат. 1. хем. конценшрисани ексшракш 
gpoia, аро.маШичних БUJbака, воћа и сл. или вешшачка .маШери
ја иосебноi .мириса, укуса која се корисши за сиравЈЬање лике
ра, иосласшица, .мириса и сл.: � лавандуле, ружина �. 2. а. фил. 
apupoga сшвари, оно шшо сшвар јесше, бишне оgреgбе сшвари, 
биш, сушШина. б. оно шшо је бишно, f.лавно у нечему, биш, су
шшина нечеiа: � уметности, � живота, � схватања. 3. трг. концен
шрована сирћешна киселина. 

есенцијалан, -лна, -о бишан, сушшински, основни, f.лавни: 
есенцијалне особине. 

есенцијално прил. сушшински, бишно, у основи: � се садр
жати у нечему. 

есер м ист. apuaagHUK сишнобуржоаске иаршије у Русији на 
иочешку хх века која је ироиовеgала ga је сељашшво f.лавна рево
луционарна CHaia (og скраћенице СР - социјални револуционар). 

есеровскн, -а, -о који се OgHOCU на есере. 
есесовац, -овца м apuaagHUK злоiласне иолuцијско-војне ор

iанизације ВВ у фашисшичкој Не.мачкој за време Друiоi свеш
CKoi раШа. 

есесовскн, -а, -о који се OgHOCU на есесовце: � батаљон, � 
официр. 

ескадра и ескадра ж фр. вој. а. оиерашивна ио.морска jegUHU
ца сасшавЈЬена og рашних броgова aog KoMaHgoM аg.мирала. б. 
оиерашивна вазgухоиловна јеgиница (ловаца, бо.мбарgера, из
виђача и сл.) paHia брщаgе. 

ескадрила ж фр. вој. а. основна фор.мацијска јеgиница у раш
но.м вазgухоиловсшву (gва go шри оgељења), која обично u.мa 9-
12 авиона. б . .мања фор.мација рашних броgова. 

ескадрiiлскii, -а, -о који се OgHOCU на ескаgрилу. 
ескадрон, -она м фр. вој. основна фор.мацијска јеgиница коњи

це (која оgiовара чеши у иешаgији), сасшавЈЬена og 2 go 4 воgа. 
ескадронац, -нца м војник eCKagpoHa, eCKagpoHcKU коњаник. 
ескадронскн, -а, -о који се OgHOCU на eCKagpoH, који ирииа

ga eCKagpoHY и сл.: � командир. 

ескалада ж фр. вој. а. јуришне лесшвице за иењање на беgе.м 
ири Haaagy на Шврђаву. б. иењање на беgем ио.моћу јуришних 
сШеиеница. 

ескiшатор м енгл. иокрешна шрака у облику сшеиеница за 
.масовно иењање и сиушшање (у .меШроу, великим робним кућа
.ма и сл.). 

ескалација ж фр. 1. иосшеиено ироширивање и јачање ин
шензишеша; заошшравање (сукоба, зашеiнушосши и сл.): � кри
минала, � ратног сукоба. 2. иењање, усиињање сШеиеница.ма. 

ескалирати, -алй:рам евр. и неевр. непрел. (иро)шириши се, на
расши, нарасшаши (нир. о раШно.м сукобу, расиз.му, .мирно.м 
криминалу и сл.). 

ескиважа ж mатр. вешшо избеiавање (неке обавезе, gужно
сШи). 

ескивирати, -Ив:Ирам евр. и неевр. прел. фр. избећи, избеiаваши 
ygap ирошивника; фиг. вешшо избећи, избеiаваши нешшо (неку 
обавезу и сл.). 

Ескнм, -има м apuaagHUK ловачко-но.маgскоi Hapoga који 
живи на северним обала.ма Северне Америке, на Аљасци и Грен
ланgу. 

Ескнмка ж ирииаgница ескимскоi Hapoga. 

ескнмскн, -а, -о који се OgHOCU на Ескиме: � језик, � живот, 
� пас. 

ескiiмски ПРИЛ. на ескимски начин; ескимским језико.м: го
ворити �. 

есконт м итал. банк. илаћање gyia ире рока; ка.маШа која се 
оgбија ирилико.м ошкуиа харшија og вреgносши ире рока њихо
воi gocaeha. 

есконтовати, -тујём (есконтирати, -Ьнтйрам) евр. и неевр. 1. 
исилашиши, исилаћиваши .менице или неке gpyie харшије og 
вреgносши ире рока њиховоi gocaeha оgбијајући ири Шо.м оgiова
рајуће ка.маШе; оgби(ја)ши ка.маШе ири исилаши .меница: � ме
ницу. 2. фиг. YHaapeg (ио)ШрошиШи. 

есконтнн, -а, -о који се OgHOCU на есконш: � банка, � стопа. 

ескорта ж фр. вој. 1. оружана ирашња неке особе или шран
сиорШа. 2. ipyaa рашних броgова који ираше и шшише ио.мор
ске CHaie, шрiовачке броgове или конвоје. 

ескортёр, -ера м рашни броg за ирашњу шрiовачких броgова. 

ескортнн, -а, -о који се OgHOCU на ескоршу: � брод. 

ескортовати, -тујём (ескортирати, -Ьртйрам) евр. и неевр. 
сировесши, сировоgиши, ирашиши aog оружано.м ираШњо.м ра
gu зашшише, наgзора и сл. 

еснаф, -афа м тур. сшруковно уgружење занаiiiлија или шр-
iоваца, цех. 

еснафлија м (мн. ж) члан еснафа (занаiiiлија или Шрiовац). 

еснафлiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на еснафлије. 

еснафскii, -а, -о који се OgHOCU на еснаф, који apuaaga есна-
фу, цеховски, сшалешки, сшруковни: � скуп, � мајстор. 

еспадрила ж (обично у мн.) фр. врсша лаке обуће og илашна 
са ђоно.м og канаиа. 

. есперантист(а), -ё м (мн. -сти) ирисшалица есиеранша; онај 
који iовори есиеранШо. 

еспераНТIlстичкii, -а, -о који се OgHOCU на есиераншисше: � 
група. 

есперантисткиња ж женска особа есиеранШисШа. 

есперанто м фр . .међунароgни вешшачки језик који је сшво
рио варшавски лекар За.менхоф на основу најиознашијих свеш
ских језика, ирешежно на ро.манским језичким еле.менШима. 

есперантскii, -а, -о који се OgHOCU на есиеранШо. 

еспланада ж фр. слобоgан раван иросшор ucapeg великих ipa
ђевина или шврђава, Шрi. 

еспресиво ПРИЛ. итал. муз. ознака за нарочишо изражајну ин
шерирешацију: изражајно, изразиШо. 

еспресо м (ретко у мн., само у ген. уз бројеве и количинске 
прилоге, нпр. пет еспреса е) итал. наиишак ириире.мЈЬен фил
Шрирање.м кафе на сиецијално.м елекШрично.м аиарашу: по
пити �. 
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естаблишмент м енгл. "ipyua, слој lbygu који имају gOMU
наншну uозицију и ушицај у gрушшву, елиша: политички -, 
уметнички -. 

естаВЕша ж фр. геогр. uукошина, йонор у кршу У који за време 
суше воgа йонире, а у кишном uepuogy из НJe"ia избија. 

естакада ж шп. а. o"ipaga og gрвених сШубова. б. йлашформа, 
uog на сШубовu.ма за ушовар и исШовар. в. барикаgа og сшубова 
у реци или шеснацу за сuречавање uрилаза броgова. г. gрвени 
"iаш за uрисшајање броgова. 

естер м (обично у мн.) грч. xeM.jegUНJeНJe алкохола и киселине. 
естерификација ж лат. хем. йроцес сшварања есШера. 
естет, -ета и естета, -тё м грч. а. онај који све uосмашра и 

йросуђује с есшешско"i сшановишша; онај који u.мa смисла за ле
йо, човек og укуса. 

естетизам, -з ма м а. развијено осећање за леuо, нарочиш 
смисао за леuошу форме. б. uриgавање велико"i значаја форми 
умешниЧКО"i gела. в. јеgносшрани живошни назор йО коме се све 
uосмашра са есшешско"i сШановишШа. 

естетизирати, -изйрам и естетизовати, -зујём неевр. бави
ши се UиШањu.ма есшешике; раgиши, сшвараши у gyxy есшеши
зма, есшешике; uола"iаши MHo"io на есшешску сшрану књижев
HO"i, умешниЧКО"i gела. 

естетик м в. есШеШичар. 
естетика ж грч. 1. наука о леuом у upupogu и умешносши; на

ука о йpиHцийu.мa умешниЧКО"i сшваралашшва и кришеријуми
ма за йроцену умешнички вреgно"i. 2. а. смисао за леuо, развије
но осећање леUо"iа. б. разг. леuоша, леu из'iлеg, леuа форма. 

естетицизам, -зма м в. есШеШизам. 
естетичан, -чна, -о в. есшеШичкЙ. 

естетичар м а. онај који се бави есшешиком као науком, ше
орешичар умеШносШи. б. uрисшалица есшешизма, онај који о 
свему cygu са сшановишша леuо"i, есШеШа. 

естетичарка ж жена есШеШичар. 

естетичарски, -а, -о који се OgHOCU на есШеШичаре. 
естетички, -а, -о који се OgHOCU на есшешику; који оg"iовара 

начелu.ма есшешике, есшешски: - расправа, - вредност. 
естетички прил. в. есшеШски. 
естетичност, -ости ж особина OHo"ia шшо је есшешично, 

есшешско, леUоШа. 
естетски и естетски, -а, -о који оg"iовара начелu.ма есшеши

ке: - укус, - образовање, - вредност, с естетског становишта. 
естетски и естетски прил. на есшешски начин, у склаgу с 

есшешиком, у gyxy есшешике; леuо: - вредно дело, - посматра
ти, - деловати. 

естрагон м бот. биљка Artemisia dracunculus из ф. 'iлавочи
ка (Compositae), која се "iaju збо"i исШоu.мено"i зачина; зачин go
бијен из ше биљке. 

естрада ж фр. 1. uойуларна концершна или uозоришна йри
реgба, uриреgба забавне музике и gpy"ie врсше забаве; ор"iанизо
вање и извођење забавних, концершних и uозоришних upupeg
би, шоу-бизнис. 2. узgи"iнушо месшо за насшуuе (умешника и сл.), 
UOgujYM; uозорница, бина. 

естрадни, -а, -о 1. који се OgHOCU на есшраgу; који насшуuа на 
есшраgи и сл., сценски: - уметност, - уметник, - певач. 2. фиг. 
разг. који gелује, насшуuа uовлађујући укусу широке uублике: -
научник, - мислилац. 

естроген м грч. биол. хормон који лучи јајник, фоликуларни 
хормон. 

естуар, -ара и естуаријум (ест;Уарйј, -ија) м лат. широко лев
касшо ушће реке које uошаuа морска воgа за време ЙЛu.ме, омо
"iyhyjyhu йловиgбу броgова у goНJeм шоку реке. 

естуаријски, -а, -о који се OgHOCU на есшуариј: - ушће. 

есхатолог м слеgбеник есхаШоло"iије. 
есхатологија ж грч. рлг. шеолошко учење о i1lзв. "uослеgњu.м 

сШварu.ма" (о смрши, живошу uосле смрши, смаку свеша и сл.). 

есхатолошки, -а, -о који се OgHOCU на есхаШОЛО"iију; uосмрш-
ни, за"iробни. 

есхатолошки прил. С есхашолошко"i сШановишШа. 

есцајг м нем. uрибор за јело (кашике, виљушке и ножеви). 

етажа ж (етаж, -ажа м) фр. 1. сuраш, каШ. 2. "iалерија са ши-
нама за ва"iонеШе. 3. геол. слој, формација. 

етажер, -ера м, етажера ж И етажерка ж фр. сшалак с uоли
цама. 

етажни, -а, -о који се OgHOCU на ешаж(у): - стан, - својина, 
- грејање. 

еталон, -она м фр. 1. uрецизно найрављени йpu.мepaK мере 
који служи за йроверавање исших шаквих мера, основна мера. 

еталонски, -а, -о који се OgHOCU на ешалон, сШанgарgни. 

етан, -ана м грч. хем. безбојан зайаљив "iac без мириса (С2Нв). 

етапа и етапа ж фр. 1. uepuog, фаза у развоју нече"iа; развој-
ни сшуuањ: прва - развоја. 2. а. geo uуша или руше између gва 
оgморишШа. б. оgморишше за војску у uокрешу, возаче на бици
клисШичкu.м и ауШомобилскu.м шркама и сл. 

етапни и етапни, -а, -о који се OgHOCU на ешаuу: - изградња; 
- трка, - станица. 

етапно и етапно прил. у ешаuама, uосшеuено: решавати -. 

етар, етра м в.  еШер. 

етарски, -а, -о који се OgHOCU на ешар, еШерски. 

етатизам, -зма м фр. пол. екон. uолишичка шеорија и йракса 
у којој оgлучујућу реч у gрушшву u.мa gржава, OgH. бирокраш
ски аUараШ. 

етатизација ж екон. сйровођење ешашизма, uоgржављавање 
uривреgно"i и gрушшвеНО"i живоша jegHe земље. 

етатизирати, -изйрам и етатизовати, -зујём евр. и неевр. 
прел. uоgржавиши, uоgржављаваши, uренеши, uреносиши у gp
жавну својину или уйраву: - предузећа. 

етатист(а), -ё м (ми. -сти) uрисшалица еШаШизма. 

етатистички, -а, -о који се OgHOCU на ешашизам: етатистич
ке стеге. 

етатистички прил. на ешашисшички начин, корисшећи еша
шисшички UрисШуU. 

етер и етер м грч. 1. вазgушно uросшрансшво, вазgух: посла
ти вест у - . 2. а. хиuошешичка машерија, флуиg који исйуњава 
васиону и OMo"iyhyje uреношење елекшрома"iнешних и свеi1lлосних 
Шаласа. б. пеен. флуиg. 3. хем. а. у мн.: op"iaHcKajegUНJeНJa, анхи
gpugu алкохола KOg којих су gва алкила везана йреко кисеони
ка, шечносши uосебно"i мириса које су нешойЈЬиве у воgи (у jg.: 
шакво jegUНJeНJe). б. jegUНJeНJe из ове "ipyue, безбојна, лако исйар
љива шечносш каракшерисшично"i мириса, која се уuошребљава 
у меgицини као наркошик: успавати етером. 

етераст и етераст, -а, -о в. еШеричан. 

етеричан, -чна, -о који је као ешер, uрозрачан; врло фин, ша
нан, нежан; узвишен: - створење, - измаглица; - љубав. • ете

рична уља исйарљива уља јако;; мириса која се gобијају из биља
ка, а корисше се у козмешици, меgицини и uрехрамбеној UHgy
сШрији. 

етерично прил. на ешеричан начин, uрозрачно, нежно, флу
ugHO; узвишено. 

етеричност, -ости ж особина OHo"ia шшо је ешерично, флуиg
носш, нежносш, узвишеносШ. 

етерни и етерни, -а, -о в. еШеричан. 

етернит, -ита м "iрађевински машеријал og смесе цеменша и 
азбесша у облику шанких ЙЛоча. 

етернитни, -а, -о који је og ешерниша: - плоча. 

етерски и етерски, -а, -о који се OgHOCU на ешер, ешеричан, 
ешарски: - уље. 

етиважа и етиважница ж фр. уређај за сушење и сшерили
зацију воћа (обично ШЈЬива, смокава и сл.), Uушница. 
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етив:Ирати, ет:imирам свр. и несвр. (о)сушиши и сшерилuзова
ши у ешиважници (обично ШЈЬиве, с.мокве и сл.). 

ет:Ида ж фр. муз. инсшруменшална комйозиција за шехничко 
вежбање. 

етидни, -а, -о који се OgHOCU на ешиgу: - свита. 

етика ж (дат. еJТIЩИ) ГРЧ. 1. наука о моралу. 2. скуй моралних 
начела и йравила HeKoi gрушшва, зајеgнице или йојеgинца йО 
којима се љуgи влаgају, морална својсшва йојеgинца или gpy
шшва, gрушшвеноi слоја: -пословна -. 

етикета ж фр. 1. лисшић, налейница с ознаком врсше, коли
чине, цене робе и gp. 2. в. ешикеција: дворска -. 3. фиr.јавни, не
арiуменшовани cyg о некоме. 

етикет:Ирати, -етирам свр. и несвр. 1. сшавиши, сшављаши, 
(на)лейиши ешикешу (на нешшо), снабgе(ва)ши ешикешом; мар
кираши, означа(ва)ши: - робу. 2. фиr. наз(и)ваши, шишулисаши 
(обично ЙОiрgно, увреgљиво). 

етикётни, -а, -о који се ogHOCU на ешикешу, ешикецију, који 
оgiовара йравилима ешикеције, фин, у'iлађен, oi11.мeH: - посета, 
- управник 

етикеција ж ушврђени начин йонашања, ойхођења у оgређе
ним йриликама у gрушшву (на gвору, у gийломашији и сл.): 
дворска -, дипломатска -. 

етил, -ила м ГРЧ. хем. 1. јеgноваленшни раgикал С2Н5, који 
улази у сасшав MHOiux opiaHcKUx јеgињења. 2. йрви geo йолусло
женица којима се означава неко хе.мијско јеgињење са ешилом 
(1): етил-алкохол, етил-хлорид итд. 

етилён, -ена м хем. незасићени уiљовоgоник С2Н4, безбојан 
iac, сасшојак свеillлећеi iaca. 

етилёнски, -а, -о који се OgHOCU на еШилен. 

етил:Ирати, етилирам свр. и несвр. увесши, увоgиши ешил у 
opiaHcKa јеgињења. 

етилни, -а, -о који се OgHOCU на ешил: - алкохол. 

етимолог мјезички сшручњак који се бави еШимОЛОiијом. 

етимологиз:Ирати, -изирам несвр. непрел. бавиши се ешимо-
ЛОiијом. 

етимологија ж ГРЧ. ЛИНГВ. ipaHa линiвисшике која йроучава 
йорекло речй; йорекло неке речи, објашњење, шумачење йорекла 
речи: бавити се етимологијом; - речи бандера. • народна - не
сшручно шумачење значења речи (обично сшране) на основу ње
не сличносши или йоgуgарања са неком gpyiOM речи, без обзира 
на сушшинску разлику. 

етимологисати, -ишём несвр. в. еШимолоiuзираШи. 

етимолоmки (етимологйјски), -а, -о који се OgHOCU на ешимо
лоiију, који је заснован на ешимОЛОiији: - принцип, - тумачење. 
• - правопис йравойис заснован на еШu.'IЮЛОШКим йринцийима, 
йравойис који узима у обзир ешимОЛОiију, йорекло речи, шако ga 
у йисму бележи и 'iласове који у изiовору не йосшоје (нЙр. "сынъ" 
месшо "син'? 

етимолоmки (етимологйјски) ПРИЛ. йо ешимолошким йрин
цийима, йравилима, йо йореклу, йо йосшанку: писати -, - срод
не речи. 

етимбн, -она м ГРЧ. ЛИНГВ. основна реч, корен из KOia су изве
geHe gpyie речи. 

етиолизација ж фр. биол. неgосшашак зеленила KOg биљака 
које расШу. у Шами. 

етиологија ж грч. l. мед. geo меgицине који се бави исшражи
ваЊе.м узрока болесши; узрок бо.тtесШи. 2. фил. наука о узроцима 
неке йојаве; исшраживање узрока неке йојаве. 

етиолоmки, -а, -о који се OgHOCU на ешиОЛОiију, који се за
снива на ешиОЛОiији; узрочни: - фактор, - лечење. 

етиолоmки прИЛ. у йо'iлеgу ешиОЛОiије, узрочно: посматрати 
болест -, тумачити појаву -. 

етичан, -чна, -о а. који йосшуйа у склаgу с ешиком, мора
. лан, чесшиш: - човек б. који се OgHOCU на ешику, ешички: - чо
век, - осећање. 

етичар м онај који се бави ешиком; онај који йройовеgа мо
рална начела. 

етички, -а, -о који се OgHOCU на ешику; моралан, чесшиш: -
значај, - принцип, - становиште, - вредност. • - датив ЛИНГВ. 
gашив којим се изражава нарочиша наклоносш за йојам с име
ном у gаШиву. 

етички и етично ПРИЛ. на ешички начин, у ешичком с.мислу, 
морално: - исправан став, посматрати -. 

етичнбст, -ости ж особина, врлина oHoia шшо је ешично, мо
ралносш, ЙошШење. 

етник м ГРЧ. назив сшановника HeKoi насељеноi месша или 
краја, зе.мље. 

етникум м ешничка целина, Hapog, еШнос. 

етнички, -а, -о који се OgHOCU на Hapog, нароgносш, својсшвен 
aojegUHoM Hapogy, нароgносши, HapogHocHU: - састав становни
штва, - група, етничке особине. • - чишћење пол. iеноциgна йо
лишика йрошеривања и убијања gpyiux Hapoga и ешничких или 
верских зајеgница pagu сшварања национално и верски чисших 
Йоgручја. 

етнички ПРИЛ. С ешничкоi сшановишша, у ешничком йо'iле
gy: - сродни крајеви. 

етно- ГРЧ. йрви geo сложени ца и йолусложеница који значи 
ga се нешшо OgHOCU на Hapog, нароgносш: етногенеза, етногра
фија, етнологија итд.; етно-музика, етно-парк, етно-село, етно
стил. 

етнобиологија ж ГРЧ. наука која йроучава биолошка свој-
сшва HeKoi Hapoga. 

етнобиолоmки, -а, -о који се OgHOCU на еШнобиолоiију. 

етногенеза ж ГРЧ. йорекло, йосшанак и развој HeKoi Hapoga. 

етногенетичар м сшручњак за еШноiенезу. 

етногенетички и етногенетски, -а, -о који се OgHOCU на еш-
ноiенезу. 

етнограф м онај који се бави ешноiрафијом, сшручњак за 
еШноiрафију. 

етнографија ж ГРЧ. наука која йроучава и ойисује живо ш , 
обичаје и кулшуру aojegUHUx Hapoga. 

етнографски, -а, -о који се OgHOCU на еШНОiрафију и ешноiра
фе: - грађа, - гласник, - изложба. 

етнографски ПРИЛ. у ешноipафском йо'iлеgу: - описати. 

етнолог м онај који се бави еШНОЛОiијом, сшручњак за ешно
ЛОiију. 

етнологија ж ГРЧ. наука која йроучава йосшанак и развишак 
Hapoga u њихову целокуйну машеријалну и gуховну кулшуру, на
ука о нароgима. 

етнолоmки, -а, -о који се OgHOCU на�шнолоiију и ешнолоf,е: -
студија, - грађа. 

етнолоmки ПРИЛ. у ешнолошком йо'iлеgу: - слични народи. 

етномузиколог м сшручњак за еШномузиКОЛОiију. 

етномузикологија ж ГРЧ. f,paHa музиКОЛОiије која се бави 
Йроучавање.м музичкоf, фолклора, HapogHe музике. 

етномузиколоmки, -а, -о који се OgHOCU на ешномузиколоf,и
ју и ешномузиколоf,е: - грађа. 

етно-парк м еillноf,рафски йарк, комйлекс зе.мљишШа у сло
боgној apupogu са кућа.ма из различиших ешноiрафски карак

, i1lерисшичних крајева са йокућсшвом и gp. 

етнопсихолог м онај који се бави еШноЙсиХОЛОiијом. 

етнопсихологија ж ГРЧ. наука која се бави Йроучавање.м йси
холоiије aojegUHUx Hapoga и ЙЛемена. 

етнопсихолоmки, -а, -о који се OgHOCU на ешнойсиХОЛОf,ију, 
који је каракшерисшичан за йсиХОЛОf,ију aojegUHUx ешничких 
ipyaa: - испитивање, етнопсихолошке карактеристике. 

етнос м ГРЧ. скуй свих особина које jegaH Hapog чине йосебним 
HapogoM; Hapog: српски -. 
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етноцйд м исшребљење целе ешн,ичке зајеgн,ице; т,ен,оциg. 

етноцйднй, -а, -о који се ognocu н,а еШн,оциg. 

ето речца 1. за йоказивање н,екот,а или н,ечет,а шшо се н,алази 
у близин,и сат,оворн,ика, за указивање н,а н,ешшо шшо је уочен,о у 
близин,и сат,оворн,ика. - Ето ти ципела, обуј се! Ето долазе ти 
гости. Ето долећу ласте. 2. казује ga се н,еко или н,ешшо йојављу
је, gолази ogneKyg, обичн,о изн,ен,аgа. - Ми таман сели, кад ето 
ти њега. 3. йоказује ga се н,еко.ме н,ешшо gaje, nygu. - Ево теби ја
буке, а њему ето крynше. 4. за исшицање он,от,а о чему се т,овори, 
йри свођењу, резимирању он,от,а шшо је йрешхоgн,о речен,о и СЛ.: 

gакле, йрема Шо.ме, како се виgи; заисша, баш. - Ето, тако они 
њега преваре. Ето видиш, није требало да идемо. Да је он на
пустио жену и децу, ето то ми не иде у главу. 5. у н,еgоу.мици, ко
лебању, резит,н,ацији и СЛ. - Како си? Ето, добро. • - на, - ти (га) 
на и сл. разг. у чуђењу, изн,ен,ађењу и СЛ. 

етолог м он,ај који се бави ешолот,ијо.м. 

етологија ж грч. 1. н,аука о обичајима, йон,ашању и васйиша
њу љуgи. 2. т,ран,а биолот,ије која йроучава йон,ашање живоши
ња у њиховој cpegunu. 

етолоmкй, -а, -о који се ognocu н,а ешолот,ију: � метода. 

етос м грч. каракшерн,е особин,е, .морал; каракшер, н,арав. 

еугеника ж грч. н,аука која изучава .мешоgе йобољшања ше-
лесн,их и gушевн,их особин,а и ошклањања н,ет,ашивн,их н,аслеg
н,их особин,а gрушшвен,е зајеgн,ице ушицањем н,а зачеhе и aopog. 

еугеничар м он,ај који се бави еут,ен,ико.м, сшручњак за еут,е
н,ику. 

еугеничкй, -а, -о који се ognocu н,а еут,ен,ику: еугеничке мере. 

еудемонизам, -зма м грч. фил. ешн,ичко учење йо ко.ме је сре
ћа и заgовољсшво сврха и смисао љуgскот, живоша и н,ајвише .ме
рило вреgн,овања љуgских вреgн,осШи. 

еудемонист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица еуgемон,из.ма. 

еудемонистичкй, -а, -о који се ognocu н,а еуgе.мон,изам и 
еуgе.мон,исШе, који је у gyxy еуgе.мон,из.ма: � схватање. 

еудемонистички прил. у gyxy еуgемон,из.ма: � схватати живот. 

еукалиптус м бот. pog високот, зuмзелен,от, gрвеhа Eucalyptus 
из ф . .мр че (Мyrtасеае) Йорекло.м из Аусшралије, из чијих се ли-
сшова gобија ешеричн,о уље. 

еукалиптусов, -а, -о који apuaaga еукалийшусу, који се og
н,оси н,а еукалийшус: � дрво. 

еуклйдскй, -а, -о који се ognocu н,а сшарот,рчкот, .маШемаШи
чара Еуклиgа, који се засн,ива н,а њет,ово.м учењу: � геометрија, 
� број, � простор. 

еупатрйд, -Ида м (обично у мн.) грч. ист. apuaagnUK роgовскот, 
ЙЛе.мсШва, арисшокрашије KOg сшарих Грка. 

еупатрйдскй, -а, -о који се ognocu н,а еуйашриgе, йлемиhки, 
арисШокраШски. 

еурека узв. грч. узвик раgосши йри н,еко.м ошкриhу, решењу и 
СЛ. (йрема Архимеgово.м узвику "йрон,ашао сам" Kag је йрон,ашао 
хиgросшашички закон,). 

еуритмија ж грч. а. усклађен,осш gелова jegne у.меШн,ичке це
лин,е, склаgн,осШ. б. мед. йравилан, pag срца, равн,о.меран, йулс, 
аitло (Ја). 

еуритмйјскй, -а, -о који се ognocu н,а eypиi11.миjy. 

еуритмичан, -чна, -о (еурИтмички, -а, -о) равн,о.меран" скла
gan, хар.мон,ичан,: � кретање. 

еур о м (ми. еури, ген. еуРа) н,овчан,а јеgин,ица у већин,и зе.ма
ља Евройске ун,ије и у Црн,ој Гори; уп. евро. 

Еуро- в. Евро-, еур 0- в. евро-. 

Еустахијева труба ж анат. ушн,и кан,ал који сйаја среgње уво 
са н,осн,им gело.м жgрела (йо иШалијан,ско.м ан,ашо.му Баршоло
.меу ЕусШахију). 

еутаназија ж грч. мед. н,амерн,о убрзавање смрши н,еизлечи
вих болесн,ика pagu йрекраћења њихових .мука, убисшво из .ми
лосрђа. 

еутаназист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица схвашања йО ко.ме 
лекар шреба ga йримен,и еушан,азију Kog н,еизлечивих болесн,ика. 

еуфемизам, -зма м грч. књиж. уйошреба блажих речи или из
раза у.месшо т,рубих, шешких, ружн,их, н,ейрисшојн,их (н,Йр. "зао
билазиши исшин,у" .месШо ,,лат,аШи''). 

еуфемистичан, -чна, -о и еуфемистичкй, -а, -о који u.мa ка
ракшер еуфемиз.ма, ублажен,о исказан" ублажен" блат,: � израз. 

еуфемистички и еуфемистично прил. н,а еуфемисшички 
н,ачин" ублажен,о, блат,о; улейшан,о: � речено, � употребљена 
реч. 

еуфонија ж грч. муз. склаgн,осш звукова, .милозвучн,осШ, бла
т,озвучн,осШ. 

еуфонйјскй, -а, -о који се ognocu н,а еуфон,ију. 

еуфоничан, -чна, -о (еуфонички, -а, -о) који йријашн,о звучи, 
.милозвучан" блат,озвучан,. 

еуфорија ж грч. а. сшање особишо gоброт, расйоложења, раз
gрат,ан,осш, велико весеље. б. йрешеран,а узрујан,осш, разgраже
н,осШ. в. мед. субјекшивн,о gобро осећање KOg болесн,ика. 

еуфоричан, -чна, -о захваhен, еуфоријо.м, блажен" разgра
т,ан,; йрешеран,о разgражен,. 

еуфорично прил. у еуфорији. 

еухаристија ж грч. цркв. свешиња, сакрамен,ш йричешhа, 
йричешhе, ЙричесШ. 

еухаристйјскй, еухаристичкй и еухаристичнй, -а, -о ко
ји се ognocu н,а еухарисшију, йричесн,и: � тајна. 

еухологијум (еухологиј, -ија) м грч. цркв. обреgн,а, лишурт,иј
ска књит,а у йравославн,ој цркви, .молиШвен,ик. 

еф с непром. н,азив за слово "ф" (f) у лаШин,ици. 

ефё, ефеа м фр. лучн,о крешање лойше (у фуgбалу, билијару и 
сл.) изазван,о уgарце.м који н,ије уйрављен, у њен,у cpeguny. 

ефеб м грч. лей .млаgиh, узор шелесн,е склаgн,осши и леЙоШе. 

ефедрйн, -Ина м хем. алкалоиg из разн,их врсша биљака из ф. 
Ephedraceae, који служи као лек йрошив aci11.мe и брон,хиШиса. 

ефек(а)т, -кта м (ген. мн. ефеката) лат. 1. а. gејсшво, учин,ак 
који н,еко или н,ешшо изазове, учин,и; резулшаш н,еке раgње; йо
зишиван, резулшаш, усйех: � експлозије, � догађаја, � силе, по
стићи �, имати (немати) ефекта, проћи без ефекта. б. ушисак, 
gojaм који н,а н,екот,а осшавља н,ека йојава, gоживљај и СЛ.: � сли
ке, учинити �, � филма. 2. ми. вешшачки йроизвеgен,и звуци, шу
.мови, свеi11лосш и gp. среgсшва која gочаравају apupogne и gp. 
йојаве (у раgиошехн,ици, н,а шелевизији, филму и сл.): звучни 
ефекти, светлосни �фекти. 3. физ. pag извршен, у јеgин,ици време
н,а. 4. физ. н,ека йосебн,а йојава, Фен,о.мен,: Комптонов �, Керов �, 
фотоелектрични �. 5. ми. банк. харшије og вреgн,осши, вреgн,осн,и 
йайири (.мен,ице, акције, обвезн,ице и сл.) н,а које се исйлаhују ка
.маше или gивиgен,gе: трговина ефектима. • - грудве снега сша
ње у gрушшву Kag н,ека йојава, расйоложење расше обухвашају
ћи све више љуgи. - стаклене баште (стакленика) н,ейовољан, ognoc 
йовишен,е Ше.мЙераШуре, влат,е и йришиска збот, Йоре.мећаја у 
apupogu. јавни ефекти банк. харшије og вреgн,осши које изgаје н,е
ко јавн,о шело (gржава, ойшшин,а и сл.). привАтни ефекти банк. 
харшије og вреgн,осши које изgаје н,еко йривашн,о йреgузеhе, бан,
ка, йравн,о лице и сл. 

ефектан, -тна, -о 1. који йроизвоgи јак ефекаш, ушисак, уйе
чаi11љив; који йријашн,о gелује, лей, укусан,: � крај приче, � реч; 
� хаљина, � опрема књиге. 2. в. ефикасан,: � лек, � потез. 3. 
(одр.) који се ognocu н,а ефек(а)ш (5): � банка, ефектни послови. 

ефектйв, -Ива м (обично у мн.) сшварн,о бројн,о сшање jegne 
војн,е јеgин,ице, оружан,их сн,ат,а, сшваран" йосшојеhи број pagnu
ка и СЛ., йошен,цијал којим се расйолаже: борбени ефективи. 

ефектива ж 1. банк. т,ошов н,овац. 2. (обично у мн.) в. ефек
Шив . 

ефектйван, -вна, -о 1. који йосшоји, сшваран" реалан" 
исшин,ски, йрави: � учешће, ефективни трошкови, � служба, � 
вредност робе. 2. који се реализује у т,ошовин,и (о н,овцу): � новац, 
� валута. 3. в. ефикасан,: � блокада, ефективни рад. 
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ефективно прил. 1 .  на ефекшиван начин, gелујуhи са ефек
шом, акшивно; сшварно: време � проведено у служби. 2. у iошо
ву, у iошовини: � исплаћен новац. 

ефективност, -ости ж својсшво и сшање oHoia шшо је ефек
Шивно. 

ефектно прил. на ефекшан начин, са ефекшом, усйешно, ефи
касно; осшављајуhи снажан ушисак, уйечаil1љиво; уверљиво: � се 
борити против некога, � решити проблем, � судити о нечему. 

ефектност, -ости ж особина oHoia шшо је ефекшно, шшо иза
зива јак ушисак: сценска � , стилска � . 

ефектуирати, -УИр3.м евр. и неевр. извршиши, извршаваши 
Hanoi, обавиши, обављаши, (из)вршиши оgређени йосао, осшва
ри(ва)ши, реanизоваши: � зајам. 

ефемёран, -рна, -о грч. крашкошрајан, йролазан, йривремен; 
узiреgан; caopegaH: � појава. 

ефемериде ж МН. ГРЧ. аетр. iоgишњак, шаблице које за неки 
aepuog времена YHaapeg gOHoce йоgашке о крешању небеских ше
ла и gруiим Йромена.ма. 

ефемеризација ж gавање ефемерноi обележја нечему. 

ефемерност, -ости ж особина oHoia шшо је ефемерно, краш
кошрајносш, йривременосш, йролазносш: � живота. 

ефеминација ж лат. йојава женских особина KOg хомосексу
anаца у йонашању, оgевању и СЛ., женскосШ. 

ефеминиран и ефеминисан, -а, -о који је као женско, жен
скасш, разнежен, млишав, мек: � биће. 

ефенди м непром. арх. в. ефенgија: � Мита. 

ефендија м (ми. ж) тур . шишула образованих, учених lbygu KOg 
муслимана, iOCaogUH, iocaogap. 

ефендијиница ж ефенgијина жена. 

ефендијски, -3., -о који се OgHOCU на ефенgије, iосЙоgски. 

ефендијски прил. на ефенgијски начин, као ефенgије, iocaog-
ски: � угостити. 

ефендиница ж в. ефенgијиница. 

ефикасан и ефикасан, -сна, -о лат. који йосшиже жељени 
резулшаш, усйешан, gелошворан: � сарадња, � средство, бити � 

у нечему. 

ефикасно и ефикасно ПРИЛ. на ефикасан начин, усйешно, 
gелошворно: � деловати, � се борити. 

ефикасност и ефикасност, -ости ж особина oHoia шшо је 
ефикасно, oHoia који је ефикасан, усйешносш, gелошворносш: � 
напада, � лека. 

ефузиван, -вна, -о који је насшао ефузијом: ефузивне сте
не, � камење. 

ефузија и ефузија ж лат. 1. излив, изливање, избијање на 
йовршину Земље (нЙр. Malмe, лаве). 2. физ. йролажење, исшuца
ње iасова кроз уске ошворе aog йришиском, чиме се oMoiyhyje 
разgвајање iасовишuх CJltieca на сасшојке: брзина ефузије. 

ех узв. 1. у усхићењу, gивљењу, оgушевљењу, чуђењу и сл. - Ех, 
дивног призора. Ех, како јелеп. 2. а. йри жаљењу, вајкању и сл. 
- Ех, што те не послушах. б. йри исказивању жеље. - Ех, да ми 
је да одем на море! в. у суйрошсшављању, неслаiању, неiоgова
њу. - Ех, и ти претерујеш. 

ехе УЗВ. 1. у изненађењу, чуђењу, gивљењу и СЛ.: - Ехе! Шта 
сте то урадили. 2. У суйрошсшављању, неслаiању. - Ехе! Није 
то баш тако као што ти мислиш. 

ехеј УЗВ. 1. за gозивање или скрешање йажње на нешшо, еј. 
Ехеј, пријатељу, пази! 2. (у причању) за изражавање заgовољ
сшва, уживања (најчешhе са нијансом жаљења шшо је шо gane
ко, неосшварљиво и сл.). - Париз, Лондон . . .  луксузни хотели . . .  
Монте Карло, ехеј ! 

ехе-хе УЗВ. за изражавање gоброi расйоложења и сл. - Ехе
хе, баш си ти неки шерет! 

ехидна ж ЗООЛ. 1. мит. а. врсша змије ошровнице у веровањи
ма сшарих Грка која Ша.мани gpyie ошровне змије, чесшо узи
мана као оличење злобе и ЙакосШи. б. iрабљиво сшворење, йола 
жена йола змија, које је роgило йса Кербера, Сфинiу и gpyia чу
gовишШа. 2. ЗООЛ. а. сисар из pega кљунаша, мрављи јеж Echid
па aculeata. б. риба Clandiodus Sloani из ф. Sternoptychidae. 

ехинодерм м (обично у мн.) грч. зоол. в. боgљар. 

ехинокок, -ока и ехинококус м грч. ЗООЛ. врсша йанil1љича
ре Echinococcus (Taenia echinococcus), која йаразишира у шан
ком цреву йса, оgакле се измешом, OgH. заiађеном храном йрено
си на човека и живоШиње. 

ехинококоза ж грч. мед. и вет. болесш коју у орiанизму човека 
или живошиња изазива ехинокок. 

ехо м (ретко у МИ.: еха е) грч. ogjeK, јека. 

ехолалија ж грч. мед. болесно сшање у којем болесник аушо
машски йонавља шуђе речи које чује око себе. 

ехолот, ехомётар и ехометар, -тра м ГРЧ. сйрава за мерење 
морских gубина йомоhу улшразвука, улшразвучни gубиномер. 

еmалон, -она м вој. geo војне јеgинице у маршу, шрансйоршу 
или борбеном йорешку, Kaga је она расйоређена йо gубини, Шј. 
шако ga се aojegUHU gелови крећу jegaH иза gpyioi; љуgсшво и шо
вар у комйозицији војНОi шрансйорша; уп. ешелон. 

еmалонирати, -онйрам евр. и неевр. расйореgиши, расйоређ и
ваши у ешелоне, (из)gелиши у ешелоне .• � се йосшавиши се, йо
сшављаши се у ешелоне. 

еmарпа ж фр. 1. а. широка шрака, обично og свиле, йребаче
на apeKojegHoi ра.мена и везана на суйрошном боку или везана 
као йојас око сшрука, ленШа. б. моgниgешаљ женске ogehe, gy
жи шan. 2. вој. службени или aapagHU официрски йојас og шка
нине йрошкане СРМОМ. 

еmелон, -она м фр. вој. в. ешanон. 
еmелонирати (се), -ОНЙр3.м (се) евр. и неевр. в ешanонираШи. 

Еmкеназ, -аза м немачки или йољски Јеврејин (йрема Аске-
насима, некаgашњем Hapogy у Арменији); уп. Amкеназ. 

еmкенаски, -3., -о који се OgHOCU на Ешкеназе. 



ж 
ж (Ж) с непром. а. лингв. звучни йреgњонейчани фрикашивни 

суf,ласник. б. слово за обележавање шоiа суf,ласника. 

жаба ж 1. зоол. а. безрейи воgоземац храйаве коже и gyiux зag
њих Hoiy, из исШои.мене йороgице, из pega Anura: барска �, � 
крастача. б. ми. сисшемашски назив за ове воgоземце Ranidae. 2. 
зоол. врсша .морске рибе Lophius piscatorius. 3. пом. колуш кроз 
који се йровлачи коной за вучење ШереШа. • људи жабе йоgвоg
ни извиђачи, рониоци. (про)гутати жабу (йре)шрuеши нейријаш
носШ. 

жабар м 1. онај који хваша, apogaje жабе. 2. а. пеј. онај који 
jege жабље .месо; назив за ИШалијана. б. сшановник равнице, 
gолине. 

жабарски, -а, -о који се OgHOCU на жабаре. 

жабац, жапца м (инстр. жапцем; ген. МН. жабаца) .мужјак 
жабе. 

жабетина ж ayi.м. и Йеј. og жаба. 

жабинац, -йнца и жабинац, -нца м бот. а. сЙо.менак Myoso
tis. б . .меШвица Mentha longifolia. • mумски - бот. биљка з.мији
не очи Myosotis silvatica. 

жабица ж 1. geм. и хиЙ. og жаба. 2. врсша Йрu.миШивне ра
кеше која оgскаче og земље и ЙрашШи. 3. а . .меШално лежишше 
за осовину (на враШu.ма и сл.), шарка. б. йeillљa, закачка на обу
ћи. в. украс на gршци ЙишШоља. 4. gоњи, исшурени geo коњскоi 
коЙиШа. 5. бот. а. врсша какшуса Opuntia ficus indica. б. в. зева
лица (2). 

жабљак м 1. а. усшајала воgа, бара у којој u.мa MHoio жаба. 
б. в. жабокречина (а). 2. бот. а. ка.милица Matricaria chamomil
la. б. љушиh Ranunculus acer. 

жабљи, -а, -е који се OgHOCU на жабе; који је као у жабе: � 
крекетање, � очи. • - перспектива а) фот. cHu.мaњe с HUCKoi .ме
сша, оgозgо. б) фиг. сувише узак gуховни виgокруi. 

жабо, -оа м фр. украс og чийкасших набора на iорњем gелу 
женске ogehe, раније и .мушких кошуља. 

жабокречан, -чна, -о (жабокречив, -а, -о) йун жабокречине: 
� бара, фиг. � књижевност. 

жабокречина ж а. зелени слој алiи на усШајалu.м воgа.ма. б. 
фиг. gуховна ошуйелосш, уч.малосш, .мрШвило. 

жабокречинаст, -а, -о сличан жабокречини; жабокречан: 
� вода. 

жаболик, -а, -о који личи на жабу. 

жабурина ж ayi.м. и Йеј. og жаба. 

жагор м неразiовешан iовор више љуgи, брујање MHoiux љуg
ских f,ласова; ipaja, iала.ма. 

жагоран, -рна, -о исйуњен жаiоро.м, ipajoM; бучан: � улица, 
� пивница. 

жагорити, -йм несвр. непрел. [гл. им. жагорење с] а. йравиши 
жаiор, iрајаши, iала.миШи. б. оgаваши f,ласове, цвркушаши (о 
ЙШица.ма). в. жубориши (о воgи). 

жагорљив, -а, -о који жаiори: жагорљива деца. 

жагорљиво и жагорно ПРИЛ. уза жаiор, жаiореhи: � збо
рити. 

жагрећи, -а, -е ужаiрен, сјајан (о очu.ма). 

жагрити, -ЙМ несвр. непрел. [гл. ИМ. жагрење с] а. f,леgаши сјај
Hu.м, ужаренu.м очu.ма нешремице у HeKoia: � очима. б. в. жаiри
ши се (а). _ - се а. биши врло сјајан (о очu.ма). б. биши зајайу
рен, зажарен. 

жад м фр . .минерал зеленкасше, .маслинасШе или ружичасше 
боје који се уйошребљава за израgу украсних Йреg.меШа. 

жакет, -ета м фр . .мушки свечани кайуш cajegHu.м pegoM gyi
Magu и заобљенu.м сШрана.ма. 

жал1 м (мн. жалови и жали) йесковиша или шљунковиша 
.морска обала. 

жал2 м и ж (обично песн.) жалосш, сеша, Шуiа. 

жалан, -лна, -о а. жалосшан, шужан, сеШан. б. који је йун 
жала2, жалосшив; који ogaje, изражава жалосш, који расшу
жује: - око, � поглед; � реч, - песма. в. йрекоран, увреgљив (о ре
чu.ма). г. који означава жалосш, корошу: � барјак. 

жалар м 300Л. назив за неке роgове йшица шркачица cpogHe 
шљука.ма из Йор. Scolopacidae које живе йО ЙесковиШu.м обала
.ма. • - кривокљуни Tringa subarcuata. 

жалац, жалца м 1. в. жаока (а). 2. језик, з.мије, iушшера и 
сл. 3. боgља из жишноi класа, ос. 4. ошшри geo HeKoi йреg.меша; 
уойшше сечиво, нож. 

жалацати, -ам несвр. непрел . .мицаШи брзо језико.м (о з.мији и 
сл.), ЙалацаШи. 

жалба ж (ген. ми. жалбй) 1. а. неiоgовање йрема нечему или 
неко.ме, изражавање незаgовољсшва, нерасЙоложења. б. правн. 
Йис.мена йришужба ниже инсшанце вишој на apecygy (решење, 
йосшуйак и сл.). 2. а. шуiа, жалосш, шуiовање: � за прошлим 
временом. б. цвиљење, јаgиковање. в. љушња, jeg. 3. нар. изјава 
саучешhа за Йокојнико.м у кући у.мрлоi; gавање gahe. 

жалбен, -а, -о 1. који се OgHOCU на жалбу (1): - књига, - зах
тев. 2. шужан, жалосшив: � глас. 3. који означава жалосш, ко
рошу за HeKu.м: - вео, � марама. 

жалбеник, -а и жалбеник, -Ика м нар. онај који gолази на 
жалбу (3), на саучешhе. 

жалбеница и жалбеница ж нар. жена која ойлакује и нари
че за Йокојнико.м. 

жалибоже и жалибоже речца шшеша је, за жаљење је. -

Жалибоже онај новац што дадосмо. 

жалилац, -иоца м а. йоgносилац жалбе. б. онај који жали. 

жалиочев, -а, -о који apuaaga жалиоцу, који се OgHOCU на 
жалиоца. 

жалитељ, м в. жалилац. 

жалитељка ж а. она која йоgноси жалбу. б. она која жали. 

жалити, -йм (трп. жаљен) несвр. пре.т.i. (непрел.) [гл. ИМ. жаљење 
с] 1. а. (за неким (за нечим), некога (нешто) или без допуне) осе
hаши жалосш, биши у жалосши, шузи, шуiоваши (за у.мрлu.м, 
YHecpeћeHu.м и сл.), ойлакиваши: � за погинулим сином. б. (не
кога) сажаљеваши (HeKoia), саосеhаши (с HeKu.м). 2. u.маШи не
йријашно осећање, биши нерасйоложен (зБОi нечеiа, HeKoia). -

Жали што се нису видели. в. непрел. йребациваши себи, кајаши 
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се. 3. (обично негирано) Hepago шрошиши, шШеgеШи. - Не жа
ле новац .• - се 1. (на некога, на нешто и без допуне) изража
ваши незаgовОЈЬсшво, шужиши се, јаgаши се. 2. шужиши се (на 
бол, болесш): - се на бубреге. 3. (и евр.) йоgнеши жалбу, шужи
ши HeKo"ia: - се на одлуку суда. • жали боже (обично с допуном 
у ген.) шшеша је (за нешшо; збо"i нече"iа). - Жали боже хлеба што 
га једе. 

жалка ж жалойојка; куюьава. 

жално прил. жалосши,во, шужно, сешно: - шуме врбе. 

жало и жfшо е в. жал1• 

жалобан, -бна, -о 1. жалосшив, Шужан. 2. а. који служи као 
знак жалосши, короше: - хаљина. б. Йос.мрШни, йо"iребни: - по
ворка. 

жалобит, -а, -о и жалобитан, -тна, -о жалосшив, жалобан, 
шужан: - глас, - реч. 

жалобит(н)о прил. жалосшиво, шужно, сешно: - уздахнути, 
- свирати. 

жалобник м онај који је ожалошhен; онај који учесшвује у 
жалосши (на йо"iребима, сахранама и сл.). 

жалобница ж она која изражава жалосш; Шужбалица. 

жалобно прил. жалосно, Шужно. 

жаловит, -а, -о шужан, жалосшив: - глас. 

жаловито прил. жалосно, жалобно, шужно. - цвилети. 

жалопојан и жалопојан, -јна, -о шужан, жалосшан: -
песма. 

жалопојка и жалопојка ж 1. а. шужна, жалосна Йес.ма; шу
жбалица. б. шужење, јаgиковање, кукњава. 2. йришужба, жа
ЈЬење (на HeKo"ia). 

жалосник, -а и жалосник, -ика м 1. HecpehHUK, jagHUK. 2. 
неваЈЬалац, беgник. 

жалосница и жалосница ж 1. несреhница, јаgница. 2. не
ваЈЬалица, беgница. 3. (у атр. служби, уз им. "суза'� која изра
жава жалосш, жалосна. • врба - бот. в. жалосна врба (aog врба). 

жалосно прил. на жалосшан начин, шужно; jagHo, беgно; ни
шшавно: - изгледати; бити - плаћен. 

жалост, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. осеhање шу"iе, gушевни 
бол, Шу"iа. б. ЖаЈЬење за Йокојнико.м, короШа. в. саЖаЈЬење, сао
сеhање. 2. а. оно шшоје слабо"i квалишеша, беgа, јаg. б. оно шшо 
је .мале вреgносши, сиШница. 3. (у прил. служби) жалосно, шу
жно: - је погледати, - је слушати. • дан жалости gaH Kag је ой
шша жалосш за йокојнико.м који је био исшакнуша личносш 
или за више насшраgалих JЬygu. бити у жалости жалиши за у.мр
лим; носиши црнину за у.мрлим. ићи на жалост uhu на изјаву са
учешhа у Kyhy у.мрло"i. кљига жалости свеска у коју се уйисују уши
сци о йокојнику (обично о gржавнику или gpy"ioj исшакнушој 
личносши) и изражава саучешhе йовоgо.м ње"iове с.мрШи. кућа 
жалости Kyha у којој је неко у.мро. на (моју, твоју итд.) жалост .мо
gални израз за исказивање саЖаЈЬења, разочарања. 

жалостан, -сна, -о 1 . . а. обузеш жалошhу, сешан, Шужан. б. 
који изазива су.морно, нейријашно расйоложење: - дан, - ули
ца. в. који изазива жалосш; који саgржи нешшо шужно: - пе
сма; - књига. 2. нейријашан, болан, нейоgНОШЈЬив: - болест, -
мука. 3. а. сиро.машан, беgан (о човеку). б. јаgан, зайушшен; ко
ји је у беgно.м сшању: - стан, - часопис. в. нейовОЈЬан, .мучан: -
догађај, - утисак. 4. безвреgан, нишшаван: - аргумент, - посао. 

жалОС'l'ив, -а, -о и жалостиван, -вна, -о 1. oceillJЬив, .мек (о 
срцу); саЖаЈЬив, болеhив: - жена. 2. йун сеше, жалосшан, шу
жаН, .меланхоличан: - песма, - глас. 3. беgан, нишшаван: - са
знање. 

жалостивно и жалостиво прил. саЖаЈЬиво; жалосно, шу
жно: - молити, - гледати. 

жалостити, жалостйм (-йм) неевр. [гл. им. жалошћење (жа
лЬшћење) е] чиниши жалосним, расшуживаши: - некога .• -
се йосшајаf!lи жалосшан, расшуживаши се. 

, жалуаина (жал.узија) ж (обично у ми.) фр. решешкасши кай
ци на Йрозорима. 

жалфија ж бот. в. KagYJЬa. 

жамор и жамор м а. жа"iор. б. сливени живошињски "iласо
ви (зујање, цвркуш и gp.). в. шушшање, шу.морење gрвеhа. г. жу
бор, хучање (воgе). д. разле"iање разних звукова, шу.м. 

жаморан и жаморан, -рна, -о који жамори, исйуњен жа-
.моро.м. 

жаморити и жаморити, -йм неевр. [гл. им. -рење е] а. жа"iо
риши, "iрајаШи. б. хучаши, жубориши (о воgи). в. шушшаши, шу
.мориШи (о лишhу, gрвеhу). г. сшвараши звукове уоЙшШе. 

жандар, -ара и жандар, -а м в. жанgар.м. 

жандарија ж жанgарска служба. 

жандарина ж ay"i.м. и Йеј. og жанgар. 

жандарисати, -ишем неевр. обавЈЬаши gужносш жанgара; 
влagаши жанgарским, йолицијским .меШоgама. 

жандарка и жандарка ж а. жанgарова жена. б. женска осо
ба жанgар. 

жандарм и жандарм м (ген. ми. жандарма) фр. 1. йолицајац, 
.милиционар (у неким зе.мљама). 2. а. карша за u"ipy са слико.м 
йажа, Йуб. б. врсша u"ipe карШама. 

жандармерија ж фр. а. gржавна йолиција; JЬygu који служе 
у шој служби. б. з"iраgа у којој су с.мешШени жанgари. 

жандармеријск:й, -а, -о који се OgHOCU на жанgар.мерију: -
официр, - станица. 

жандармски и жандармски, -а, -о који се OgHOCU на жан
gapMe: - патрола. 

жандармски и жандармски прил. на жанgар.мски начин, 
као жанgар.м. 

жандарски и жандарски, -а, -о в. жанgар.мскЙ. 

жандарски и жандарски прил. в. жанgар.мски. 

жандарство е 1. а. служба у жанgар.мерији. б. жанgар.ме-
рија. 2. суровосш, безgушносШ. 

жандаруmа ж пеј. жанgарева gевојка или жена. 

жандарчина ж в. жанgарина. 

жанр и жанр м (ми. -ови) фр, 1. врсша, pog (у књижевносши 
и gру"iим у.меШносШима); начин у.меШниЧКО"i изражавања, сШил. 
2. (у полусложеници, атрибутски) реалисшички, са сликама из 
живоша: жанр-слика. 

жанровски и жанровск:й, -а, -о који се OgHOCU на жанр, ко
ји има особине HeKo"i жанра: - филм. 

жао прил. у безличним консшрукцијама са ло"iичким субјек
Шо.м у gашиву са значење.м: а. ЖаЈЬења, саосеhања. - Жао ми је 
што Вам се то догодило. б. (на некога, нечега) ЈЬушње, увређено
сШи. - Жао ми на њега. Жао им наше среће. 

жаока ж (дат. жаоци) а. и"iличасша цевчица (кроз коју изла
зи ошров) у облику боgЈЬе на заgње.м gелу шела неких инсекаша 
и gp. з"iлавкара, којо.м они боgу у Haaagy и оgбрани: пчелиња -, 
- шкорпије. б. фиг. увреgЈЬива реч, .миШЈЬење, кришика, Heogo
бравање и сл.: - зависти, - злобе. 

жаочица ж ge.м. og жаока. 

жапче, -ета е (еупл. мн. жапчићи М) geM. и хиЙ. og жаба (1). 

жапчић м geM. и хиЙ. og жабац (1); .млаgа жаба. 

жар М (ми. 0) 1. усијани KoMagu са"iорело"i gрвеша, y"iJЬa и gp., 
жеравица. 2. а. вашра, о"iањ: вулкански -. б. врелина, вруhина: 

, тропски - сунца, летњи -. 3. шойлина, Ше.мЙераШура (Шела). -
Обузе му жар груди. 4. свеШлосш, сјај; ру.мена боја, боја вашре 
(на небу, лицу и сл.): - светиљке, - очију. Запад се прелио жа
ром. 5. фиг: а. cHa"ia, јачина: - родољубља, - љубави. б. сшрасш, 
занос: патриотски -, полемички -. 

жара ж итал. 1. а. aocyga у облику hyaa, зе.мљани крча"i (за 
gржање y"iJЬa, вина, жиша и gp.). б. cyg с ЙеЙело.м йокојника, ур
на. 2. "iласачка кушија: - изборна. б. касица за новац. 

жара ж 1. в. жdр (1, 2, 4). 2. бот. койрива Urtica urens. 
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жаран, -а, -о песн. в. жарки: - сунце. 

жарач, -ача м (инстр. -ачем) а. lвозgен,а шиuка за uоgсшица
ње и разlршање ваШре. б. већа lвозgен,а шиuка за .мешање, вађе
ње усијан,е .меШa.nн,е .масе, ошварање иећи и сл. 

жаргон, -она м фр. а. lовор сиецијa.nн,е gрушшвен,е cpegune, 
uрофесион,a.nн,е lpyue са gосша сuецифичн,их речи, обичн,о .мање 
разУ.мЈЬивих за gpyle, aplo. б. н,екњижевн,и локa.nн,и lовор, ша
шровачки lовор: ђачки -. 

'жардинијера ж фр. uocyga og сшакла, ка.мен,а и gp. у којој се 
gржи цвеће; ка.мен,а саксија цвећа или зелен,ила н,а улазима 
зlраgа. 

жарен, -а, -о в. жарки: - сунце, - пећ. 

жарећи, -а, -е који јако lpeje, жари, иa.nи, усијан,; сјајан" бли
сшав: - песак; - око. 

жарило с 1. в. жарач (а). 2. Сун,це. 3. жар, ру.мен,ило, црве
н,ило: вечерње -. Образи јој планули жарилом. 

жарити, жарИм несвр. прел. и непрел. [гл. им. жарење с] 1. а. не
прел. јако lрејаши (о сун,цу, вашри и сл.); Ua.nиШи, UржиШи. б. 
прел. uзлаlаши gејсшву вашре, иећи, саlореваши: - у пећи орахе, 
- угаљ. в. прел. UоШUа.тьиваШи, ложиши: - пећ, - ватру. 2. прел. 
а. чин,иши шоилим, заlреваШи. - Жари га врућина; фиг. Песма 
му жари срце. б. н,аgраживаши кожу, uзазивајуhи црвен,ило и 
н,еuријашан, осећај свраба, Ua.nиШи, иећи (о коириви и сл.). 3. а. 
непрел. сијаши, блешШаШи. б. прел. обасјаваши ру.мен,ило.м. - Вр
хове брда сјај јутарњи жари (Шантић). в. прел. чин,иши зажаре
н,им (лице и сл.). г. непрел. в. жариши се (3). - Она вечерња ру
мен . . .  јаче жари него над другим варошима (Андрић). 4. зра
чиши (свеiUлосш, шоилошу) (о сун,цу, очима и сл.). _ - се 1. a. lo
реши, саlореваши (о gрвима, ваШри). б. усијаваши се, биши вр
ло врео, усијан, (о иећи и сл.). 2. свеiUлеши се, блисШаШи. 3. ру.ме
н,еши се, црвен,еши се. • - и палити uон,ашаши се са.мовољн,о, без
обзирн,о. 

жариmни, -а, -о који се ognocu н,а жаришше: - инфекција, 
- подручје. 

жариmте с 1. фИ3. жижа, фокус: -металних огледала. 2 . .ме
сшо 1ge је н,a.nожен,а вашра, оlњишШе. 3. фиг. цен,Шрa.nн,о .месШо 
н,ечеlа, среgишше, цен,шар: - културе, - устанка. 

жаркаст, -а, -о ру.мен,касш, црвен,касш, зажарен,; сјајан" све
iUлуцав: - румен неба, - вино; - очи. 

жарки, -а, -о 1. а. који је јаке шоилоше, ужарен" усијан,; врео, 
зажарен,: - сунце, - пећ; - зрак. б. који има високу аШ.мосфер
ску Ше.мUераШуру, шоилошу (о uреgелу, клими и gp.): - појас, 
лето. 2. а. свешао, сјајан,; блисшав: - муња. б. који је боје жара, 
црвен" ру.мен,: - цвеће, - лице, - боја. 3. а. ин,шен,зиван" сн,ажан,: 
- љубав, - жеља. б. сшрасшан" вашрен,: - родољуб, - реч. 4. јак, 
жесшок: - вино, - ракија. 

жарко прил. 1. јако шоило, вруће. 2. сјајн,о, блешшаво; боје 
жара, ила.мен,а. 3. фиг. вашрен,о, оgушевљен,о. - волети, - се за
грлити. 

жарковит, -а, -о песн. в. жарки: - сунце, - чежња. 

жарковито прил. в. жарко: - га је љубила. 

жаркост, -ости ж особин,а onola шшо је жарко, врело; оgуше
вљење, зан,ос: - сунца, - пољубаца; - у гласу. 

жарни, -а, -о 1. који жари, н,agражује, иецка. 2. в. жарки: -
плам. 

жарнути, -нем свр. uоgсшаhи жар, вашру, џарн,уши; фиг. сев
н,уши очима, UоlлеgаШи. 

жарњача ж зоол. н,азив за .морске орlан,из.ме из класе .меgуза, 
uолиuа и корa.nа (Cnidaria) које ири gogupy ожаре жаока.ма ко
јима nauagajy или се бран,е. 

жаровит, -а, -о 1. иун, жара; усијан,: - ватра. 2. uолешан" 
ен,ерlичан,; зан,осан" вашрен,: - писац; - прича. 

жаровница ж варн,ица, искра. 

жаропек и жаропек м врелин,а, жеlа, ирииека: летњи - . 

жар-птица ж мит. uшица из бајке, рајска uшица; фен,икс. 

жаруља ж елекшричн,а сијa.nица, свеШuљка. 

жаца м (мн. жаце ж) хии. и ир. og жан,gар.м; уп. жацо. 

жацав, -а, -о а. који жаца, боцкав, ошшар: - језик, - жена. 
б. увреgљив, иpeoceiUљив: бити - . в. upogopan, ошшар: - поглед, 
- око. 

жацаво прил. иецкајући, боцкајуhи, н,acpiUљивo: - рећи. 

жацати, -ам несвр. прел. 1. босши, боцкаши (о Uчела.ма, шрњу 
и gp.). 2. фиг. иећи; н,еuријашн,о gираши: - у грлу; - у срце. _ - се 
а. шрзаши се; осеhаши се н,елаlоgн,о. - Све се преза, све се жаца; 
од вике. б. сшраховаши, uрибојаваши се; усшручаваши се, усше
заши се. 

жацкати (се), -ам (се) несвр. у ge.м. зн,ачењу: жацаши (се). 

жацнути, -нем свр. прел. 1. убосши, боцн,уши, uробосши; у је
сши, Uецн,уШи. 2. н,еuријашн,о gирн,уши, uоlоgиши, косн,уши, уз
н,е.мириШи. _ - се осешиши н,елаlоgн,осш, н,е.мир; шрlн,уши се, 
uрен,уши се (og сшраха, uзн,ен,ађења и сл.). 

жацо, -а и -е м хии. и ир. og жан,gар.м; уп. жаца. 

жбан (мн. -нови) и жбањ (мн. -њеви) м нар. gрвен,и, gуlуља
сши, иљосн,аши cyg за шечн,осш (воgу, вин,о); уп. БУца. 

жбир и жбир м итал. а. uолицијски или фин,ан,сијски сшра
жар, Фин,ан,с. б. gоушн,ик, шuијун,: бојати се само жбира и шпи
јуна. в. нар. ирон,ицљив човек. 

жбирски, -а, -о који се ognocu н,а жбира, gоушн,ички: - мо
рал, - посао. 

жбирски прил. као жбир, uошајн,о, gоушн,ички. 

жбица ж 1. анат. КОСШ uоgлакшице (og лакша go иa.nца) 2. а. 
(обично у мн.) geo н,а шочку заuрежн,их и сл. кола у виgу uреча
le (gрвен,е или .меШa.nн,е) који сиаја н,аилашак с lлавчин,о.м, иа
лац2. б. шиuка н,а разн,им Uреg.меШима. 

жбука ж в . .мa.nШер. 

жбукати, -ам несвр. в . .мa.nШерисаШи. 

жбун м (ми. жбfнови; зб. им. жб9ње с) н,иско, lусшо израсло 
шибље, lpM. 

жбунаст, -а, -о који је сличан, жбун,у: - буквић. 

жбунић, -а и жбунић, -ића м geM. и хии. og жбун,. 

жвака ж 1. а. разг. жвакаhа lYMa, lYMa за жвакање. б. gуван, 
за жвакање. 2. фиг. жарг. лаж, шa.nа. 

жвакалица ж експр. особа која Mnolo uрича или uрича које
шШа. 

жвакати, жваћем (жвачем) несвр. прел. 1. а. зубима сишн,и
ши, раз.мекшаваШи хран,у; lрисши: - устима. б. јесши, lушаши: 
- јаја и сир. 2. (и непрел.) нр. а. lовориши јеgн,оличн,о и сиоро. б. lo
вориши којешша, .млеШи, луuаши: - којешта. 

жвакнути, жвакнем свр. прел. ge.м. ире.ма жвакаши, lрицн,у
ши (н,ешшо) н,а брзин,у. 

жвакаћи, -а, -е који се жваhе, који служи за жвакање: -
гума. 

жвалав, -а, -о који има жвале (2), који �вa.nи: - уста, -
дете. 

жвалавац, -авца и жвалавко м а. он,ај који је жвa.nав; он,ај 
који жвa.nави, uрича којешШа. б. бa.nавац. 

жвалавост, -ости ж особин,а и сшање onola који је жвa.nав, 
који жвa.nи. 

жвале ж ми. (ретко у јд.) 1. усша, чељусш; усн,е. 2. а. мед. обо
љење слузокоже н,а уlловима усан,а ираћен,о црвен,ило.м angulus 
infectiosus б. бa.nе, иљувачка. 3 . .меШa.nн,и geo узgе који се сша
вља коњу у усша, ђе.м. • држати на жвалама gржаши у иокорн,о
сши, у сШези. развалити - la.nа.миШи, uричаши lлуUосШи. 

жвалити, -Им несвр. [гл. им. жваљење с] 1. жвакаши, lрисши 
(н,ешшо чврсшо у усшима): - лулу. 2. а. имаши жвa.nе (2а). б. ис
uушшаши uљувачку (ири lовору), бa.nиШи. 3. н,ашицаши коњу 
жвa.nе, ђе.м, заузgаваШи. 

жвалице, -ица ж ми. ge.м. og жвa.nе. 
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жшiло, -а и -ё и жвалоња м в. жвалавац. 

жватати, жваћём неевр. в. жвакаШи. 

жватнути, -нём евр. в. жваюtуши. 

жваћкати, -ам неевр. прел. Йо.мало и йолако жвакаШи. 

жвргољити и жвргољити, -Им неевр. непрел. [гл. им. -љёње е] 
цвркушаши (о ЙШица.ма). 

жврк м арх. в. зврк. 

жврљав, -а, -о 1. HeypegaH, нечишак (о рукоЙису). 2. кржљав, 
ж"iољав. 

жврљати, жврљам неевр. прел. 1. (нешто или без допуне, по 
нечему) невешшо, ружно йисаши, шкрабаШи. 2. йисаши шек
сшове .мале вреgносШи. 

жврљотина ж в. шкрабоШина. 

жврц узвик којим се обележава жврљање (нйр. йо свесци 
и сл.). 

жгадија ж (ми. 0) аб. пеј. 1. сишне живошиње које KOg човека 
изазивају "iађење (ваши, .мишеви, жабе и сл.), "ia.мag. 2. а. "iagови, 
йокварењаци, олош, шља.м. б. сишна gеца, gечурлија. 

жганци, -ца м МН. јело og куванот, кукурузно"i брашна йрели-
венот, .млеко.м или врело.м .машhу; кача.мак, ЙаленШа. 

жгаравица ж "iорушица. 

жгеба и жгеба ж пеј. кржљава, ж"iољава особа. 

жгебав, -а, -о незарвијен, .мршав, ж"iољав. 

жгебе, -ета е (мн. 0; аб. им. жгебад ж) и жгепче, -ета е (ми. 0; аб. 
им. жгепчад ж) ж"iољаво gеше, gерле. 

жгОља м (ми. ж) шелесно неразвијена, .мршава особа; уп. ЖГОЉО. 

жгољав, -а, -о шелесно неразвијен, .мршав, слабашан. 

жгољавац, -авца м в. ж"iоља. 

жгољавко м ж"iоља; ж"iољаво gеше, ж"iебе. 

жгољавост, -ости ж особина oHo"ia који је ж"iољав; .мршавосШ, 
кржљавосШ. 

жгољица ж ge.м. и ир. og ж"iоља. 

жгОљо, -а и -ё м шелесно неразвијена, .мршава особа; уп. жгоља. 

ждановизам, -зма м йосшуйци у у.меШносШи, кулшури и јав-
но.м живошу у gyxy круших, gО"i.маШских начела (Йре.ма HeKaga
шње.м совјеШско.м йолишичару Жgанову). 

ждановистички, -а, о који је у gyxy жgановиз.ма: - одговор. 

ждера м и ж (ми. ж) пеј. йрожgрљивац, изелица; уп. ждеро. 

ждерав, -а, -о йрожgрљив, халайЈЬив. 

ждеравост, -ости ж особина oHo"ia који је жgерав, йрожgр
љив. 

ждерати, ждерём неевр. прел. 1. пеј. (нешто) халайЈЬиво, йро
жgрљиво, MHO"iO јесши; уойшше јесШи. 2. "iушаши фиг. унишшава
ши: - цело зрневље. Ватра ждере све. 3. (HeKo"ia) секираши, је
gиШи. - Ждере га грижа савести. 8 - се секираши се, јеgиши се. 

ждеро, -а и -ё м пеј. йрожgрљивац, изелица; уп. ждера. 

ждероња м (ми. ж) пеј. йрожgрљивац, жgера; "iуШач. 

ждити, ждИм и ждйјём неевр. прел. йалиши, жеhи: - свеће. 

ждракнути, -нём евр. непрел. нар. и рааг. 1. "iрануши, синуши (о 
сунцу). 2. бациши Йо'iлеg. 

ждрiiл м (ми. ждралови (ждраЛи» 1. аоол. йшица селица Grus 
grus, насшањена йо бара.ма и .мочвара.ма. 2. нар. име коњу. 

ждралин, -Ива м нар. име коњу (обично сиво.м, високо.м или 
круйних очију); уп. ждрал (2). 

ждраљевина ж бот. зељасша лековиша биљка Galega offici
nalis. 

ждрати' (се), ждерём (се) неевр. в. жgераши (се). 

ждреб јек. ждријеб м в. жреб. 

ждребаст, -а, -о сличан жgребеШу. 

ждребац, -епца јек. ждријебац, -Ешца м (инстр. ждрепцем јек. 
ждријЕшцем) 1 • .млаg коњ; ЙасШув. 2. фиг. пеј. снажан .млаgиh; 
йохоШљив .млаgиh. 

ждребе јек. ждријебе, ждребета е (мн. 0; аб. им. ждребад ж) 
.млаgунче коња (и сличних живоШиња). • трчати као - пред руду 
биши неЙро.мишљен, брзоилеш у реакција.ма. 

ждребенце, -ета (-а) е (ми. 0; аб. им. ждребенцад и ждребенцад 
ж) ge.м. и хиЙ. og жgребе. 

ждребећак, -ака м 1. зуб жgребеШа. 2. вет. заразна болесш 
.млаgих коња и жgребаgи. 

ждребећи (ждребећй), -а, -ё који се OgHOCU на жgребе, који 
је као у жgребеша: - кожа. 

ждребити, ждреБИм јек. ждријебити, ждрйјеБИм неевр. прел. 
[гл. им. -бљёње е] gоносиши на свеш (жgребе, жgребаg): - мушку 
ждребад. 8 - се gоносиши на свеш жgребе, жgребаg (о кобили). 
2. gолазиши на свеш (о жgребеШу). 

ждребица ж а . .млаgа кобила; женско жgребе. б. фиг. екепр. 
зgрава, .млаgа, јака женска особа. 

ждребичин, -а, -о који се OgHOCU на жgребицу; који upuuaga 
жgребици. 

ждребна ПРИД. (ж. род) бре.мениШа жgребеШо.м, сужgребна (о 
кобили). 

ждребност, -ости ж сшање (су)жgребне кобиле. 

ждрелни јек. ждријелни, -а, -о који се OgHOCU на жgрело: -
дупља, - КОСТ. 

ждрело јек. ждријело е 1. анат. а. йросшор изнаg "ipKJЬaHa и 
јеgњака иза усне gYйJbe pharynx. б. усша, чељусш (у звери): вучје 
-. 2. узан йросшор .међу брgима, кланац, Шеснац. 3. ошвор у зе
.мљишШу, улаз у ја.му, uehUHY, "iроШло; ошвор вулкана: - пећине. 
4. ошвор на разним Йреg.меШима, "iрло; руйа: - топа, - пymке. 

ждрелце јек. ждријелце, -а и -ета е ge.м. og жgрело. 

ждрепчаник, -Ика м gрвена йолу"iа на колима за коју се ве-
зују ха.мови. 

ждрепчев јек. ждријепчев, -а, -о који се OgHOCU на жgреЙца. 

ждрепчина ж ay"i.м. и Йеј. og жgребац и жgријебац. 

ждрепчић, -а и ждрепчић, -ића м ge.м. и хиЙ. og жgребац и 
жgријебац. 

жевкати, -ам неевр. ucupeKugaHo лајаши, кевШаШи. 

жега ж (дат. жези) велика вруhина (og сунца), йрийека, вре
лина. 

жегнути, -нём евр. прел. gошаhи нечим врелим, ouehu; боцну
ши, йецнуши; жацнуШи. 

жедан, -дна, -о 1. а. који oceha йошребу за шечношhу, који 
oceha жеђ: - воде. б. фиг. који сшрасно нешшо жели, који за не
чим чезне: - �OBцa. 2. фиг. који оскуgева у воgи, сув: - земља, -
сунђер. • - крви склон убисШву. жедна превести преко воде йре
вариши HeKo"ia, йоgвалиши неко.ме. и гладан и -јако сиро.машан. 

жеднети јек. жедњети, -днйм неевр. непрел. 1. йосшајаши же
gaH; биши жеgан, осеhаши жеђ: брзо -, - по цео дан. 2. фиг. (за 
нечим) желешu, жуgеши, чезнуши: - за славом, - за женском 
лепотом. 

жедник, -а и жедник, -ика м онај који је жеgан. 

жедно ПРИЛ. а. ocehajyhu жеђ; с велико.м жељо.м за Uuhe.м: -
, iШти вино. б. с неоgољиво.м жељо.м, жуgно: -слушати, читати -. 

жеђ ж (инетр. -и И -у) (жеђа ж) 1. а. жеља, йошреба за йије
ње.м, за Uuhe.м: гасити -. б. неgосшашак вла"iе; суша. 2. фиг. же
ља, жуgња, чежња (за нечим): - за освајањем, - за знањем. 

жежак, жешка, -о који жеже, врео, вруh: - песак 

жежељ м нар . .моШка за коју се везује Йас. 

жежен, -ена, -о 1. а. који је из"iорео, сйаљен: - вапио. б. йре
йечен, јак, жесшок (о алкохолу): - ракија. в. који "iopu, зайаљен: 
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- луча, - восак. 2. чисйl, uречишhен" арави (о злайlу и сл.): -
злато, - срма, - дукат. 

жеженица ж експр. uреuечен,ица (ракија). 

жезло с сuецијалн,а uалица као зн,ак влаgарскоi или каквоi 
gpyioi gосйlојан,сйlва, cKиaйlap. 

жезлоноша м он,ај који н,оси жезло, влаgар. 

желатин, -ина м фр. 1.  маса која се gобија кува1-Ьем KOCйlиjy, 
хрскавице и СЛ. и служи у меgицин,и, вин,apcйlвy, йlexн,ици и gp. 
за леi1.lbе1-Ье, йlуйlкало. 2. учвршhивач за косу, у козмейlици. 

желатинаст, -а, -о и желатинозан, -зна, -о који саgржи же-
лайlин,а, који је као желайlин" aиxйlиjacйl. 

желе, -еа с фр. а. укуван, воћн,и сок са шеhером који се ари хла
ђе1-ЬУ cйleine. б. вpcйla фин,их бомбон,а. в. aиxйlиje, xлagейlин,а. 

железан јек. жеље зан, -зна, -о в. iвозgен,. 

железара јек. жељезара ж йloaиoн,ицa и ливн,ица iвожђа, 
железа; фабрика за upepagy iвожђа и uзраgу upegMeйla og 1-beia. 

железницајек. жељезница ж 1. а. саобраhајн,о среgсйlво са
cйlaвJЬeн,o og ваiон,а које вуче локомойlива ао шин,ама, воз. б. же
лезн,ичке шин,е. 2. ycйlaн,oвa и служба која се cйlapa о йloj вpcйlи 
саобраhаја: српска -. 

железничар јек. жељезничар м (вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем) 
ун,иформисан,и службен,ик у железн,ичком саобраhају. 

железничарка јек. жељезничарка ж жен,а железн,ичар; же
лезн,ичарева жен,а. 

железничарски јек. жељезничарски, -а, -6 који се ognocu 
н,а железн,ичаре: - капа. 

железнички јек. жељезнички, -а, -6 који се ognocu н,а желе
зн,ицу, који upuuaga железн,ици: - вагон, - саобраћај, - станица. 

железно јек. жељезно прил. као железо, iвозgен,о; чврсйlо, н,е
саломиво: - стегнути; - се устремити. 

железо јек. жељезо с (мн. 0) в. iвожђе. 

желети јек. жељети, желИм (трп. жељен) несвр. прел. (непрел.) 
1. а. oceћaйlи UОйlребу, чезн,уйlи, жуgейlи (за н,еким, н,ечим): -
таквог сина, волети и -, - топао стан. б. непрел. имaйlи н,амеру, 
воЈЬУ ga се н,ешйlо учин,и: - завршити факултет. в. йlражийlи, 
захйlевайlи. - Желим 2 kg јабука. 2. (некоме) iajuйlu nagy ga ће 
се н,екоме н,ешйlо (леuо) gecuйlu: - јој све најбоље, - му срећу. 3. 
oceћaйlи ЈЬубав, cйlpacйl арема н,екоме. - Желим те! 

желудац, -уца м (инстр. -уцем) анат. 1. opian за варе1-Ье хран,е 
смешйlен, у йlрбушн,ој gyUJЬU ventriculus, cйloMaK, gроб. 2. geo 
зайlка Kog uчела у коме се cKyi1.lba Meg. • имати добар - жарг. мо
ћи (o)йlpaeйlи све, сваку н,eapиjaйlн,ocйl. 

желудачни, -а, -6 (желучанй, -а, -6) који се ognocu н,а желу
gац: - катар, - сок 

жеља и жеља ж 1. а. вОЈЬа за н,ечим, чеЖ1-Ьа, жуg1-Ьа; naion: 
- Вуче ме жеља. Спопаде га помамна жеља. б. н,амера, н,acйlo
ја1-Ье: - да уђе у странку. 2. он,о шйlо се жели, хоће: - му се испу
нила. 3. нар. gpaia, мила, вОЈЬен,а особа. - Жељо моја! 4. ЈЬубав
н,а cйlpacйl; aoxoйla. • вуче ме - јако желим. горим од жеље јако 
желим. потоља (последља) жеља он,о шйlо се жели upeg c.M,pйl, оао
рука. узети жељу заувек се oapocйlийlи og neKoi или н,ечеiа. 

жељан и жељан, -љна, -о 1. који жели, који осећа жеЈЬУ, 
жуg1-ЬУ: - знања, - сина. б. који ogaje жеЈЬУ, аун, чеЖ1-Ье: - по
глед. 2. који се жели, UОЖеЈЬан,: - циљ. 

жељен, -а, -о аовОЈЬан" uoiogan, оgiоварајуhи: - време, - ток 

жељица и жељица ж geм. и хиа. og жеЈЬа. 

жељкати, -ам несвр. прел. у geм. и хиа. зн,аче1-ЬУ: желейlи, ари
ЖеЈЬкивайlи: - кћер. 

жељно и жељно прил. 1. са жеЈЬОМ, чеж1-ЬОМ, жуgн,о: - чека
ти, - гледати. 2. uохлеuн,о, халаi1.lbиво: - јести. 

жена ж (вок. жено) 1. JЬygCKO биhе које има сuособн,осйl рађа-
1-Ьа, uолн,о cyapoйlн,o му шкар цу . 2. особа која је ygaйla, cyupyia. 3. 
а. оgрасла особа жен,скоi Uола. б. жен,ска особа која pagu у ку
ћи, служавка. 4. фиг. пеј. слабиh, кукавица (о мушкарцу). • ла-

ка - жен,а лабава морала у ognocy арема мушкарцима. узети за 
жену ожен,ийlи се. 

женар, -ара м арх. в. жен,скарош. 

женетина ж ayi.М. и аеј. og жен,а. 

женидба ж cйlyaa1-be мушкарца у брак; склаuа1-Ье брака: мо
мак за женидбу. 

женидбени, -а, -6 који се ognocu н,а жен,иgбу: - мираз. 

женик, -ика и женик, -а 1. а. млаgоже1-Ьа. б. момак за же
н,иgбу, Uросилац. 2. МН. млag брачн,и аар, млаgен,ци. 

женирати, жеRЙpам несвр. фр. uричи1-Ьавайlи neyiognocйl (н,е
коме), c.мeйlaйlи. - Видим, да вас то женира . •  - се cйlugeйlu се, 
усйlручавайlи се, сн,ебивайlи се. 

женити, женiiм несвр. прел. (некога) н,алазийlи н,екоме жен,у, 
чин,ийlи ga н,еко (обичн,о син,) cйlyaи у брак; apaвийlи весеЈЬе, 
сваgбу uовоgм жен,иgбе (обичн,о син,а) . •  - се склаuайlи брак са 
жен,ском особом, cйlyaaйlи у брак (о мушкарцу). 

женица ж geм. и хиа. og жен,а. 

женка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) 1. живойlи1-Ьа uолн,о cyapoйlн,a 
мужјаку, сuособн,а ga рађа млаgун,це. 2. а. жен,а као aapйlн,ep 
мушкарчевим uолн,им apoxйleвимa. б. жен,а изразийlе сексуал
н,ocйlи. 

женкица ж geм. и хиа. og жен,ка (2). 
женољубац, -Упца он,ај који uошйlује, воли жен,е. 

женољубив, -а, -о који је н,аКЛО1-Ьен, жен,ама, који воли жен,е. 

женомрзац, -рсца м он,ај који мрзи жен,е, aPOйlивн,иK жен,а. 

женоубица и женоубица м (мн. ж) он,ај који је убио жен,у; 
ман,ијак који убија жен,е. 

женска и женска ж (дат. женск6ј; ретко у дат.-ИСТР.-лок 
мн.) разг. а. в. жен,а (1). б. ЈЬубавн,ица, н,аложн,ица. 

женскадија ж зб. (мн. 0) фам. в. жен,ски1-Ье. 

женскар, -ара и женскарош, -а м он,ај који се apeйlepaн,o 
уgвара жен,ама и забавЈЬа се с 1-Ьима, он,ај који йlрчи за жен,ама. 

женскарски, -а, -6 који се ognocu н,а жен,скара; cвojcйlвeн, 
жен,скару: - понашање. 

женскаст, -а, -о који личи н,а жен,ско, који uogceha н,а жен,у: 
- мушкарац. 

женскасто ПРИЛ. као жен,а, н,а жен,скасйl н,ачин,: - изгледа
ти, - ходати. 

женскаћ, -аћа м експр. жен,ско, жен,ска особа. 

женски и женски, -а, -6 1 . који се ognocu н,а жен,у, жен,е; ко
ји има особин,е жен,а, којије као у жен,а: - дете, - коса; - осетљи
вост. 2. бот. који има само opiane за замейlа1-Ье Uлоgа (о цвeйly): 
- цветне главице. 3. који се ognocu н,а geo сараве, механ,uзма ко
ји apиxвaйla gpyiu geo: - утичница. 

женски и женски ПРИЛ. 1. н,а жен,ски н,ачин" као жен,е: - гр
ДИТИ. 2. фиг. како н,е uриличи мушкарцу, кукавички: - се понео 
према некоме. 

женскиње с зб. (мн. 0) жен,ске особе, жен,е. w 

женскић, -ића м а. хии. жен,ско geйle, gевојчица. б. разг. в. же-
н,а (1). 

женскица ж 1. разг. geм. и хиа. og жен,ска. 2. в. жен,скиh (а). 

женско, -6г(а) и -ска с (мн. 0) в. жен,а (1). 

женскоња м (мн. ж) (женско м (мн. 0» пеј. 1. он,ај који воли ga 
се меша у жен,ске uослове, ga се gружи са жен,ама, он,ај који се 
uон,аша као жен,а. 2. сйlраШЈЬивац, кукавица. 

женскост, -ости ж 1. в. жен,сйlво (1). 2. в. жен,сйlвен,осйl. 

женствен, -а, -о који има йlиuичн,е жен,ске KapaKйlepиcйlи
ке, cвojcйlвeн, жен,ама; н,ежан" осећајан" uривлачан,: - лице, -
покрет; - лик. 

женственост, -ости ж (инстр. -ошћу) gуховн,е жен,ске особин,е 
(н,ежн,осйl, JЬyaKocйl), жен,ска uривлачн,осйl, леuойlа, gouagJЬU
вocйl. 
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ЖЕШСТВО с (ми. 0) 1. оно шшо је каракшерисшично за жену, у 
биолошко.м и исихолошко.м с.мислу. 2. в. женсшвеносш: драж 
женства. 3. зб. женски свеш, женски pog љуgи. 

жентура, жентурача и жентурина ж ayI.м. и иеј. og жена. 

женче, -ета с (ми. 0) geM., хии. и ексир. og жена: Лепо �. 

женчица ж geм. и хии. og жена (1, 2), женица. 

жерав ж в. жеравица (1). 

жерава ж в. жеравица (Ја). 

жеравак, -вка м KOMaguh жара, жишка; варница. 

жеравац, -авца м бот. в.  зgравац Geranium. 

жеравица ж 1. а. жар; KOMaguh жара, жишка. б. фиг. онај 
који је жесшок, вашрен, gинамичан: жива �. 2. (често с атрибу
том "жива'') јако, жесшоко auhe (ракија и сл.). • бити, горети (и 
сл.) на жеравици биши у неиовољно.м иоложају, на .муци. горети, 
пећи се на сто жеравица биши изложен .мНО"iобројним Шешкоhама. 

жеравка ж 1. в. жеравица (1). 2. бот. gлачица на лисшу ко
ириве која жари. 

жеравнйк м .меШална aocyga у којој се gржи жар, .ман"iал. 

жеравница ж 1. в. жеравник. 2. заиаљена и блаШо.м иокри-
вена куиа gрва og које се ирави y"iaљ, hYMYp. 

жерсеј, -еја м (ми. 0) енгл. врсша свилене или вунене Шканине. 

жеста и жеста ж алкохол, шииришус; алкохолно auhe. 

жестика ж бот. жешља Acertataricum. 

жестиковина ж 1. бот. жешља, јавор. 2. gрво og жесШике. 

жестина ж 1. особина и сшање oHo"ia ко је иревише жесшок, 
илах, ошшрина; наирасишосш, разgражљивосШ. 2. време вели
ке вруhине или велике хлаgноhе: љетња �. 3. жесшоко алкохол
но auhe. 

жестити, жесТЙМ несвр. прел. [гл. им. жешћење с] љушиши, ср
gиши (Ko"ia); разgраживаШи. 8 � се биши обузеш жесШино.м, ср
gиши се. 

жесток, -ока, -о и жесток, -а, -о (комп. жешћИ) 1. а. љуш; на
"iao, ирек, нез"iоgне нарави. б. иун cHa"ie, силовиш, ио.маман: � 
коњ. в. занесе н, оgушевљен: � присталица дарвинизма. г. сшра
сшан, чулан: � љубавНИЕ. 2. а. врло сшро"i, ошшар (о речима): � 
наредба, � оnтyжба. б. који gелује с велико.м CHa"iOM, врло јак: � 
олуја, � ватра. 3. који саgржи велику конценшрацију основних 
сасшојака: � ракија, � сирће. 

жестоко и жестоко прил. на жесшок начин, вео.ма јако, 
ошшро, силно; сшрасно, вашрено: борити се �, � волети. 

жетва ж (ген. ми. жетвй и жетава) 1. а. жњевење и скуиљање 
жиша; уоишше ирикуиљање иољоиривреgних кулшура: � пше
нице; � траве. б. вре.ме жешвених раgова. в. иринос og жиша
рица и gp. кулшура, pog, лешина: добра � кукуруза. 2. фиг. резул
шаши HeKo"ia paga. 

жетвенй и жетвенй, -а, -о који се OgHOCU на жешву: � радо
ви. 

жетелац и жетелац, -еоца м онај који жање жишо, који оба
вља жеШву. 

жетелачкй и жетелачкй, -а, -о који се OgHOCU на жешеоце: 
� песма. 

жетелица и жетелица ж 1. женска особа која жање. 2. ио
љоиривреgна .машина којо.м се жање жиШо. 

жети, жаљем и жњем несвр. прел. срио.м или иољ6иривреgно.м 
.машUно.м косиши жишо: � пшеНИцу. 

жетон, -она м фр. окру"iла .меШална, иласшична или сл. ило
чица слична новцу, која у разним ириликама служи за новча
ни обрачун као замена за новац. 

жећи, жежем (З. л. мИ. жегУ; импф. жезијах; имп. жези; р. пр. 
жегао, жегла; трп. жежен, -ена; пр. сад. жегУћи) несвр. [гл. ИМ. же
жење с] 1. непрел. ирешерано "iрејаши, aehu (о сунцу, вашри и сл.). 
2. прел. а. захвашаЩи врелино.м, ваШро.м, иалиши иржиши; озле
ђиваши сувише јаким шоилошним gејсШво.м. б. изла"iаши gej-

сшву високе шемиерашуре, за"iреваши јако, go усијања. в. иали
ши (свеhу и сл.). 3. а. прел. изазиваши бол на кожи, сшвараши на 
кожи црвенило и ocehaj иецкања, жариШи. б. прел. и непрел. би
ши извор неиријаШНО"i физичко"i ocehaja; изазиваши неиријашан 
физички ocehaj, ошшар бол: � у крстима. - Студен ме почиње 
жећи (Андрић). 

жећца ж песн. хии. og жеђ (1). 

жеmља, жешља и жеmљиковина ж бот. врсша јавора, ipM 
или шу.мско gрво Acer tataricum. 

жив, жИва, -о (комп. жИвљй) 1. а. који живи, који је у живо
шу, у којем иосшоје биолошки ироцеси: � човек, � дрво. б. који 
није изу.мро, који иосШоји. 2. а. који иосшоји као акшивна ири
pogHa иојава: � вулкан. б. који је још у уиошреби; који се чува: � 
језик, � предање. 3. који је сачињен og љуgи или живошиња; ко
ји чине израсле биљке: � зид, � сила; � ограда. 4. а. живахан, хи
шар, немиран; акшиван, иреgузuмљив: � дечак; � као муња. б. 
иокреШљив, неукрошив: � коса, '- очи. в. иун вреве, иро.меШан: � 
улица, � град. г. иун свеШлосши, шаренила; живоиисан: � ша
ренило, � боје. 5. а. брз, убрзан: � корак, � градња. б. ан"iажо
ван, буран; жесшок, жучан: � одобравање, � дебата, � препир
ка. 6. који iopu, неуiашен: � огањ, � жеравица. 7. који није зара
сшао, незалечив: � рана. 8. који сшално шече, ирошиче: � извор, 
� вода. 9. а. иресан, неиечен, некуван (о храни): � месо, � купус. 
б. несажвакан; несварен: � залогај, � храна. 10. а. који се уио
шребљава у "iовору; који се слобоgно уиошребљава; сионшан: � 
реч, � говор. б. значајан за савремени шренушак, акшуелан: � 
песник, � проблем. в. који није заборављен, неизблеgео: � сећа
ње, � успомена. 11. (у им. служби) с зб. gOMahe живошиње, сшо
ка. 12. у оgричним реченицама, за исшицање оgбијања: никако, 
ни ио коју цену. - Ни жив нећу више тамо отићи. 13. за иојача
вање значења заменица "свако", "ико" и сл., не изузимајуhи би
ло Koi. - Свак их је жив презирао. Је ли ико жив остао? • боја
ти се као живе ватре MHoio се бојаШи. - био (- била) ири блаiоси
љању, у ошиозgраву сшаријих .млађима. - живцат у иојачано.м 
значењу: жив. - камен камен сШанац. жив(а) ми ти нар. ири за
клињању нечијим живоШо.м: шако .ми . . .  шако ши живео . . .  - сам 
заспао јако .ми се сиава. - претрнути иресшрашиши се. - сахра
љен оgвојен og љуgи, og живоШа. - се не чути gржаши се сасвим 
иовучено. - се појести, - да се поједе MHo"io се насекираШи. - срам 
(стид) ме појео јако сам се иосшиgео, било .ме срамоШа. - умрети 
уилашиши се, ирешрнуши og сШраха. за жива за живоШа. код ме
не (тебе) живог и aopeg шоiа шшо сам ја (шшо си ши) Шу. колико 
сам - колико iog Moiy, из све cHaie. (ни) за живу главу в. aog "iлава. 
ни - ни мртав 1) вео.ма иресШрашен. 2) никако, ни ио коју цену. 
све живо сви љуgи, сав Hapog. у живо (преносити) gирекшан ире
нос (paguo или Шелевизијски). 

жива ж хемијски еле.менаШ (Hg), шечан .меШал сребрнасшо 
беле боје. 

живад ж зб. (мн. 0) живина, aepag. 

живаљ, -вља м (мн. 0) љуgи, сшановници, који насељавају не
ку шеришорију, сШановнишШво. 

живахан и живахан, -хна, -о а. иун живоша, иун живосши, 
акшиван, gицамичан; весео: бити �, � дух, � дете. б. жив, gUHa
.мичан, убрзан: � рад, � корак, � разговор. 

живахно и живахно прил. на живахан начин, живо; иншен
зивно, уиечаШљиво: � се кретати, � говорити, � обојен. 

живахност и живахност, -ости ж особина oHoia шшо је жи
вахно, живосш, акшивносш; иншензивносш: � духа. 

живахнути, живахнем свр. непрел. а. иосшаши живахнији, 
акшивнији; иокренуши се из .мрШвила, живнуШи. б. aohu набо

, .rьe., оиоравиши се. - Дете живахну, поче јести . 

живац, -вца м (ген. ми. жИв8.ца) 1. а. анат. назив за више влак
насших opiaHa у љуgско.м, OgH. живоШињско.м шелу који ире НО
се имиулсе og нервних ценшара go иериферије, нерв: очни �, вид
ни �. б. исихичко сшање уоишше: раздражити живце, опустити 
живце. 2. сушшина, срж; иокрешачка cHaia. - Новац је свему 
живац. Железница је живац за привреду. 3. нар. живо .месо, .ми
шиh. - Не може се одвојити нокат од живца. • дирнути (таћи и 
сл.) некога у живац иоiоgиши HeKoia у најболније, најосеШљивије 
.месШо, увреgиШи. живци су му попустили иосшао је нервозан, ge-
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аресиван; развикао се. изгубити живце uосшаши нервозан; нер
вно оболеШи. имати живце биши СШРйЈЬив, сшаложен, хлаgнокр
ван. извести (некога) из живаца разgражиши, узнемириши, раз
љушиши (HeKo'ia). ићи (некоме) на живце нервираши (HeKo'ia). ки
дати, троmити живце нервираши се узалуg. 

живеж зб. (ми. 0) 1. м намирнице, храна: војнички �. 2. ж жи
вина, uepag. 

живежни, -а, -о који се OgHOCU на живеж; живошни: живе
жне намирнице, живежне потребе. 

живети јек живјети, жИвИм неевр. непрел. [гл. им. жИвљёње е] 
1. а. биши жив; оgржаваши у себи живош (храно.м и сл.). - Во
лим живети. Живео је на млеку. б. биши, UосШојаШи. - У томе 
селу живео један човек в. uребиваши у оgређено.м .месШу; аре
шежно боравиши He'ige: � у Црној Гори; � у великој соби. 2. а. 
uровоgиши живош pagehu, uзgржаваши се og нече'iа: � од трго
вине, � од једне краве. б. uроживљаваши живош на оgређен на
чин: � као радник, � боемски. в. uосвеhиваши, усмераваши жи
вош (за HeKo'ia, за нешшо, неко.ме): � само за децу. 3. uровоgиши 
живош уживајуhи у њему: знати �. Једни раде а други живе. 4. 
а. биши у зајеgници (с неким, с нечим): � у заједници, � с књи
гом. б. биши у оgређеним оgносима (с неким): � са њим као са 
рођеним братом, � као комшије в. биши у брачној зајеgници; 
биши у иншимним оgносима (с неким): � лепо са својим мужем, ' 
� са другом женом. 4. из'iлеgаши као жив. - Пред њим живи 
цела слика. 5. а. uосшојаши, gеловаши акшивно у живоШу. -
Његово дело живи у народу. б. uосшојаши у свесши, у шраgици
ји, сеhању. - Те приче живеле су још у народу. 6. прел. RЊИЖ. а. 
UроживљаваШи. -Блоа је живео оно што је писао (И. Секулић). 
б. (с таутолошком допуном "живот") живе ши на арави начин, 
ауним живоШо.м, uроживљваши живош на арави начин. - Жи
вот треба живети (Д. Ћуровић) . •  "" се нар. сла'iаши се, биши с 
ким у gобрим оgносима. - Добро се живе њих двојица. • живео! 
да живи! у uозgравима, зgравицама, 1) као израз оgушевљења с 
неким или нечим. 2) као израз жеље за нечији gy'i живо ш, на
upegaK и сл. - од данас до сутра живошариши, живети о свом хле
бу сам себе uзgржаваШи. 

живик, -Ика ж жива o'ipaga, живица. 

живин, -а, -о који се OgHOCU на живу: � сјај, � термометар, � 
оксИД. 

живина ж (ми. 0) 1. зб. uернаше goMahe живошиње, живаg, ае
pag. 2. уоuшше goMahe живошиње, .марва, сшока; jegHa живо
Шиња. 3. све живошиње уоuшше; звери. 4. нар. а. неизлечива бо
лес ш која се .манифесШује ранама: � на носу. б. зб. црви који се 
зале'iу у заuушшеним ранама. 5. зб. пеј. свеш, Hapog. • радити жи
вети као - много радити, мучити се. 

живинар, -ара м 1. човек који 'iaju uернашу живину, аера
gap. 2. вешеринар, .марвени лекар. 

живинарка ж женска особа која брине о живини. 

живинарник м а. uросшорија, сшаја за чување и "ајење жи
вине, кокошарник. б. фар.ма за 'iајење живине. 

живинарски, -а, -о који се OgHOCU на живинарсшво, живину: 
� завод, � привреда, � фарма. 

живинарство е "ајење живине као uривреgна "рана. 

ЖИВИНСRИ и ЖИВИНСRИ, -а, -о који се OgHOCU на живину; жи
вошињски: � месо, � перје; � нагон, � изглед. 

ЖИВИНСRИ и ЖИВИНСRИ ПРИЛ. као живина; на живошињски 
начин: � причати; � гледати. 

живинство е оно шшо је живоШињско. - Из њега избија жи
ВИНСТВО. 

живинче, -imчета е (ми. 0; зб. им. ж:irnйнчад и живинчад ж) 1. 
jegUHKa живине, .марвинче. 2. JbygCKO биhе, чељаgе; живи сШвор. 

живић, -а и живић, -ића м .млаgица, uзgанак бuљке. 

живица и живи ца ж 1. а. o'ipaga og шибља, шрња, жива 
o'ipaga. б. шиuражје, чесшар, Шрњак. в • .млаgица, изgанак. 2. 
агр. а. обраgива земља, црница. б. необрађивана земља, леgина. 
3. бот. жива o'ipaga Lycium halimifolium. 

живичаРRа ж врсша кокоши (која ноhива на gрвеШу). 

живични, -а, -о који се OgHOCU на живицу, који је og живице. 

живичњаR м 1. в.  живица (1). 2. gрво израсло из живице 
(обично храсШ). 

ЖИВRати, -ам неевр. непрел. оном. цвркушаши (о враацима). 

живнути, -нём евр. непрел. 1. а. оuоравиши се uосле слабосши, 
клонулосШи. б. uосшаши веgар, расUоложен. в. gобиши uолеша, 
cHa'ie, исuуниши се живошhу. - Београд је живнуо пред изборе. 
2. uобољшаши .маШеријално сШање. 3. gобиши сјај, синуши (о 
бојама, из'iлеgу и сл.). 4. наuре'iнуши се, uожуриши (у uослу и 
сл.). -Живните мало, да ово завршимо. 

живо ПРИЛ. 1. а. акшивно, а'iилно; енер'iично: � се заузети око 
организације фестивала. б. uолешно, шемuераменшно: "" игра
ти. 2. а. брзо, хишро: � се обући, � се спремити. б. исшински, ао
CU'iYPHO. - Ја живо у то верујем. 3. а. сликовишо, живоuисно: "" 
причати о догађајима, � описивати. б. јасно, уUечайlJbиво. -
Стоји ми то живо у памети. 4. вео.ма јако, MHO'iO. - Живо се ра
довао да неко дође. 5. учесшано, убрзано: � пуцати, � захвата
ти веслима воду. 

живобара ж .мочварно, баровишо земљишше, UишШалина. 

живодер м 1. сшрвоgер, шинШер. 2. фиг. онај који се безgу
шно OgHOCU аре.ма љуgима, .мучиШељ. 

живодерац, -ёрца и живощ�рац, -рца м у изр. јарац - (у нар. 
причи) јарац који је жив ogepaH. 

живодерски, -а, -о који се OgHOCU на живоgере. 

живождер м онај који jege аресно .месо. 

живолазан, -зна, -о живахан, окрешан, хишар; зgрав, виша
лан: � човек, "" дете. 

живомучеНИR м велики .мученик (у живошу); велико.муче
ник. 

живопис м а. сликарсшво (обично сшаро, фресака и икона). 
б. скуа слика као целина (о фрескама); слика. 

живо писан, -сна, -о 1. а. који се оgликује живошhу, који је 
као насликан, шаролик: � околина, "" клисура. б. уuечайlJbив, 
занимљив, разноврсшан: � народна песма. в. који живо, слико
вишо нешшо изражава: � стил, "" језик. 2. (одр.) који се OgHOCU 
на живоuис (а), сликарски: � вештина. 

живописати, живопйmём евр. и неевр. прел. а. (uз)раgиши жи
воаис, (на)сликаши: � иконе. б. украсиши, украшаваши живо
аисо.м, фрескама: � цркву. 

живо писац, -сца м сликар који израђује живоUисе. 

живописаЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на живоuисце: � школа. 

живописно ПРИЛ. на живоuисан начин, сликовишо: � при-
чати. 

живописност, -ости ж особина oHo'ia шшо је живоuисно, сли
ковишосш; uзражајносш, уUечайlJbивосШ. 

живородац, -оца м ЗООЛ. врсша рибе Zoarces која рађа живе 
.млаgе. 

живорођен, -а, -о који је жив рођен, gOHeceH жив на свеш: � 
деца. 

живост, -ости ж 1. особина oHo'ia шшо је живо, ауно живоша; 
виШалносШ. 2. сликовишосш, уuечайlJbивосш (у uреgсшављању): 
"" приповедања, � описа. 3. а. акшивносш, uолеш, хишрина, ао
крейlJbивосш: "" у грађењу пруга. б. врева, ужурбаносш: "" на 
улици, � у пристаништу. в. живахносш, веселосш: ypoђeHa �. 

живот, -ота м (вок животе) 1. а. биолошко uосшојање живих 
биhа og рођења go смрши: смрт и �, изгубити �. б. оно шшо upeg
сшавља смисао живљења. - Дете јој је било сав ЖИВОТ. в. У за
клињању, uреклињању: оно шшо је најсвешије, највреgније. -
Живота ми, нећу отићи. - Црн ти живот! 2. живошносш, жи
восш; физичка cHa'ia, зgравље: бити пун живота. немати живо
та. 3. време og рођења go смрши, OgH. go шренушка Kag се нешшо 
gо'iађа: за његова живота. 4. а. начин, стил живљења, uосшоја� 
ња: буран "", лак �. б . .мо'iуhносШ живљења, оUсШанак. - Ту ви
ше нема живота. 5. живо биhе, човек. - Жртвовано је на хиља
де живота. 6. JbygCKU ор'iанизам, Шело. - Лева страна живота 
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му је била паралисана. 7. развишак, шок живљења. - Живот 
га је прегазио. 8. ipaHa, обласш човекове и gрушшвене gелашно
сши: друштвени -, културни -, породични -. 9. живошойис све
ца, жишије; биоiрафија. 10. бишне Йојаве. а. у gрушшвеним, со
цијатmим cpegUHa.мa: опис живота српског народа, - градски, 
сеоски. б. у apupogu, шелима и сл.: - природе, - низија. 11. нар . 
.мушки йолни opiaH: удари га по животу. • биљни - флора, веiе
Шација. загробни (вечни) - рлг. живош човечије gуше йосле с.мр
ши. вратити у - излечиШи. играти се животом излаiаши се ойасно
сШи. на - и на здравље! са срећо.м. раскинути са животом убиши се. 
растати се са животом у.мреШи. одузети себи живот извршиши са
.моубисШво. сит живота врло незаgовољан. спровести у живот, уве
сти у живот осшвариши, ЙримениШи. ставити живот на коцку из
ложиши се оЙасносШи. ући у јавни живот ошйочеши каријеру. 

животан, -тна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на живош: - проце
си, - стандард, - намирнице, - пут. 2. а. који је og apecygHoi 
значаја за живо ш, бишан: - питање, - шанса. б. близак живо
шу, исшиниш: - лик романа, - књижевност. 3. йун живоша, жи
восши; снажан, јак: врло животне очи, животан старац. 4. жи
вошворан: - водица. • животни сапутник, друг брачни gpyi и gy
iоiоgишњи ЙријаШеЈЬ. животни стандард йросечна .мера заgовоље
ња еконо.мских йошреба йојеgинца или gрушШва. 

животарити, -От8.рйм несвр. непрел. [гл. ИМ. животарёње с] 1. 
живе ши OCKygHO, скро.мно, шавориши; йровоgиши јеgноличан, 
скучен живо ш, веiеШираШи. 2. живеши: почети боље -. 

животворан и животворан, -рна, -о а. који gaje, о.моiућава 
живош: - сунце, - крв. б. који усйешно gелује, йоgсшиче, блаiо
шворан: - веза, - плодови књижевности. 

животворно и животворно прил. на живошворан начин, 
йовољно: утицати -. 

животворност, -ости ж особина OHoia шшо је живошворно; 
живошна CHaia. 

животиња ж (вок -њо) 1. свако живо биће које се креће и осе
ћа (насуйрош бuљка.ма), осим човека. 2. пеј. iруба, сурова, некул
шурна особа. 3. зб. нар . .марва, сШока. 

животињица ж ge.м. и хиЙ. og живоШиња. 

животйњка ж у ge.м. значењу: живоШиња. 

животйњскй, -8., -о који се OgHOCU на живошиње, који се ши
че живошиња: - царство, - поглед. 

животйњски прил. као живошиња, сурово; не.милосрgно: -
нападати, - злостављати. 

животињство с 1. својсшво OHoia шшо је живошињско, суро
восш, iрубосШ. 2. зб. живошињски свеш, живоШиње. 

животић м ge.м. и ир. og живоШ. 

животно ПРИЛ. на живошан начин, сшварно; сушшински: 
представити врло -, - повезани. 

животност, -ости ж особина OHoia шшо је йуно живоша, шшо 
је живошно; сШварносШ. 

животодаван и животодаван, -вна, -о који gaje живоill, 
живошворан: - сунце. 

животоносан, -сна, -о који носи живош: - реч. 

животопис м ойис живоша неке личносши, биОiрафија. 

животописац, -сца м йисац живошойиса, биоiраф. 

животописнй и животописнй, -8., -о који се OgHOCU на жи-
вошойис, биоiрафски: - есеј . 

живуљка ж живошиња (обично сишнија); живо биће. 

живућй, -8., -ё који живи, живй: - песник, - језик. 

живуц(к)ати, -8.м несвр. неnpел. у ge.м. значењу: живеШи. 

живцат, -а, -о у изр. жив - исшински жив. 

живцирати, жИв:цИр8.м несвр. прел. разг. узрујаваши, нерви
раши (HeKoia) . •  - се узбуђиваши се, нервираши се. 

живчаli, -а, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на жив це, који се шиче 
живаца, нервни: - 'Систем, - слом. 2. који је сшално у йокрешу; 
разgражљив, нервозан: - човек 

живчано прил. у вези са жив цима, нервно: - оболети. 

живчаност, -ости ж сшање OHoia који је живчан, нервна осе
illљивосШ. 

жиг м (мн. жигови) 1. ошисак са йосебним обележје.м (знак, 
иницијали, назив фир.ме и сл.) који се сшавља pagu обележава
ња, оверавања; найрава са урезаним знацима за шакав ошисак: 
- установе, - царине. 2. фиг. ушицај, обележје; знак, шраi: - роп
ства. 3. усијана iвозgена шийка којо.м се буши gрво, кожа и gp.:  
врели - . 4. ошшар, крашак бол у неко.м gелу шела који се йона
вља: жигови у крстима. 5. а. зоол. KOg инсекаша: ошвор кроз ко
ји улази вазgух у opiaHe за gисање, stigma. б. бот. iорњи geo шуч
ка. • водени - жиi у виgу безбојНОi цршежа, слова који је йри из
pagu ушиснуш у йисаћу харшију, новчанице и сл. заштитни -
знак који йроизвођач сшавља на своју робу ga је зашшиши og 
фалсификаша или сличне робе. 

жигати, жИг8.(м) несвр. непрел. безл. (некога) осећаши болове 
у виgу жиiова, йробаgе, севање: - у глави. 

жигица ж шибица, жижица. 

жигнути, жИгнём свр. 1. непрел. безл. (некога) осешиши бол у 
виgу жиiа, йробаgе, севања: - у бубрегу, - у колену. 2. прел. ойе
ћи, ожећи: - усијаним гвожђем. 

жиголо, -а м фр . .мушкарац који за новац забавља сшарије 
имућне жене. 

жигосати, -ошём свр. и несвр. прел. 1. обележиши, обележава
ши жиiо.м. 2. јавно ошшро осуgиши, осуђиваши, ойшужи(ва)ши: 
у тексту - такве појаве. 

жидак, жИтка, -о (комп. жиђй (жИткијй» 1. који је .мање iy
сшине, разређен; pegaK, воgњикав: - блато, - мед. 2. шанак, ви
шак, iибак (о йрушу и сл.). 

жидина ж оно шшо је жиШко. 

Жидов, -ова и Жilдов, -а м Јеврејин. 

ЖИдовка и Жидовка ж Јеврејка. 

жидовскй, -8., -о који се OgHOCU на Жиgове. 

жижа и жижа ж 1. а. физ. шачка у којој се секу свеillлосни 
зраци йосле оgбијања og изgубљеноi о'iлеgала, фокус. б. cpegu
шше, жаришше, ценшар: - цивилизације. в. геом. jegHa og gвеју 
сшалних шачака на осовини елиЙсе. 2. жижак, свеШuљка. 

жижакl, жИmка а . .мала йримишивна свешuљка: запалити 
уљани -. б. свећица у канgилу, фиШuљ. в. слаба свеillлосш, йла
.мичак. - Жишци су титрали. 

жижак2, жИmка м 300Л. инсекш шврgокрилац из ф. Curculio
nidal чије ларве живе йаразишски на разним бuљка.ма. • нази
ви за разне врсше шаквоi иuсекша: дрвени -, житни -, пасуљов -
и СЛ. 

жижити, -йм несвр. 1. изазиваши осећај йечења, ЙалиШи. -
Жижи ме помало још на нози. 2. фиг . .мучиШи, ШишШаШи. - То 
га је жижало, што му нико није дошао. 3. неШре.мице 'iлеgаши, 
ЙUJbиши. 

жижица ж 1. ge.м. og жишка. 2. шибица, жиiица. 

жижљив, -а, -о који има жижака, заражен жишко.м; изiри-
жен жишко.м. 

жижљивити се, -йм се несвр. йосшајаши жиЖЈЬив (о Йасуљу). 

жижљивост, -ости ж особина OHoia шшо је жижљиво. 

жижнй и жижнй, -8., -о 1. физ. који се OgHOCU на жижу, ко-
ји је у вези са жижо.м: - даљина, - растојање. 2. фиг. 'iлавни, 
'ценшрални, среgишњи: - културна тачка. 

жма ж 1. анат. везивно шкиво из.међу .мишића и косшију, ше
Шива. 2. крвни cyg; вена, аршерија; било, йулс: вратна -, жиле 
на рукама. 3. бот. geo корена биљке. 4. а . .мушки йолни opiaH KOg 
сШоке. б. бич og живошињскоi yga. 5. геол. наслаiа pyge или .ми
нерала у неко.м слоју зе.мље, жица: рудна -, - камена. б. лини
ја у ка.мену, .минералу: бели мрамор са плавим жилама. 6. ва
жан саобраhајни йуш; саобраћајница, улица. • говеђа - в. жи
ла (4б). - куцавица l) 'iлавни крвни cyg, аорШа. 2) в. жила (6). из 
петних жила сво.м CHaiOM. петна - анат. шешива која сйаја лисне 
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.мишиће са ЙеШно.м �осши, tendo Achillis. срчана - анат. в. аор
Ша. пустити жиле учврсшиши се, ојачаШи. 

жИлав, -а, -о 1. йун жила, �ojи је са исша�нушим жилама: 
- рука, - лиmће. б . .мишићав, .мус�улозан: - човек. 2. изgр
ЖЈЬив, ошйоран; исшрајан: - народ, - отпор. 

жилавка ж агр. врсша винове лозе; lрожђе и вино og ше лозе. 

жИлаво прил. уйорно, исшрајно, енерlично: борити се -. 

-жИлавост, -ости ж особина oHola �ojи је жилав, oHola шшо је 
жилаво; чврсшина, уЙорносШ. 

жиласт, -а, -о сличан жили, ишаран жилама; �ojи има go
сша жила: - струна, - камење, - корен. 

жИлет, -ета м фр. (према проналазачу Gillete-y) сйецијални 
ножић за бријање. 

жилица ж geм. и хиЙ. og жила. 

жиличав, -а, -о �ojи има жилица, йун жилица: - кора. 

жиличаст, -а, -о �ojи је у обли�у жилица; жиличав: - кон-
чић; - месо. 

жилница ж анат. geo o�a йрош�ан �pвHим суgовима, суgов
њача Chorioidea. 

жило, -а и -ё и жилоња, -ё м жилав, .мршав, изgржљив 
чове�. 

жиљ м йу�ошина, найу�лина, найрслина; ожuља�. 

жиље е (ми. 0) зб. og жила; �opeњe. 

жиока ж (дат. жиоци) gужа lрубо изрезана yc�a gac�a, lpegu
ца, леШва. 

жиочити, -йм неевр. прел. [гл. им. жиочёње е] йрибијаши жи-
o�e на роlове �yћe. 

жиочица ж geм. og жио�а: дрвена - . 

жипон, -она м фр. gоња cy�њa, Йоgсу�ња. 

жир м (жирови) а. илоg храсша или бу�ве. · б. шу.ма у �ojoj 
има зрелоl жира: ићи у жир. 

жирадо е (жирада ж) .муш�и сламни шешир с равним обо
goM и шеме. 

жирант м (ген. мн. -ната) итал. банк. йошйисни� на .меници, 
је.мац. 

жирафа ж зоол. африч�и gуlовраши йреживар Giraffa сате
lopardalis из ф. Giraffidae gylux Holy и шарене gла�е. 

жирй, жирИја и жири, -ија м фр., енгл. оцењивач�и сшручни 
оgбор �ojи gоgељује Halpage и gp. йризнања на �њижевни.м, 
у.меШнич�им и gруlим �oH�ypcимa, изложбама, .манифесШаци
јама и сл. 

жирирати1, жирирам евр. и неевр. непрел. учесшвоваши у ра
gy и оgлу�ама жирија. 

жирирати2, жirpИрам евр. и неевр. прел. йошйис(ив)аши He�o
.ме .меницу: - меницу. 

жирити, жирйм неевр. прел. [гл. им. жИ:рёње е] lојиши, храни
ши (свиње) жиро.м; уойшше gобро храниши, шовиши: - свиње, -
марву . •  - се lојиши се, шовиши се (жиро.м и gp.); gобро се хра
ниши, gебљаШи. 

жирйћ, -ића м geм. og жир. 

жирка ж (дат. жирци; ген. ми. жИрки) йојеgиначни илоg хра
сша или бу�ве, жир. 

жиро, -оа (жИро, -ра) м итал. банк. 1. Йис.мени йренос .менице 
или gpylol бан�овноl йошраживања са jegHol сойсшвени�а на 
gpylol; йошйис на йолеђини .менице или че�а �ojи се йреноси на 
gpylola, јемсШво. 2. (жirpо) непром. у ашрибушс�ој фун�цији, у из
разу: - рачун (- конто) врсша ше�ућеl бан�овноl рачуна �ojи има 
оlраничену уЙоШребу. 

жирован, -вна, -о 1. �ojи се OgHOCU на жир, �ojи се шиче жи
ра: - брашно, - горчина. 2. нар. ylojeH, ухрањен (жиро.м или уой
шше); боlаш: - свиње, - човек 

жировина ж шу.ма у �ojoj се шове свиње жиро.м; храњење жи
ро.м у шу.ми. 

жировњак, -ака м свиња �oja се храни, шови жиро.м или уой
шШе. 

жиропађа ж нар. 1. gоба logUHe �aga oaaga зрео жир. 2. в. 
жировина. 

жирондинац, -lЩа и жирондист(а), -ё (ми. -сти) м ист. йри
сшалица жиронgе, у.мерене рейубли�анс�е сшран�е у вре.ме 
Францус�е револуције. 

жирородан, -дна, -о боlаш жиро.м: - шума, - земља. 

житак, -тка м нар. 1. живљење, живоШ. 2. имање, aoceg: сте
ћи добар -. 3. живошне намирнице, храна. 4. жишо, жишари
це: пожњети -, врећа житка. 

житан, -тна, -о 1. а. (обично одр.) �ojи се OgHOCU на жишо, �o
ји се шиче жиша: - зрно, - класје, - стог. б. �ojи се засејава или 
је засејан жиШо.м: - поље, - њива. 2. боlаш жиШо.м, жишоро
gaH: - крај. 3. (одр.) жишарс�и: житни пијац, - трговац. • - рђа 
бот. иламењача, снеШ. 

житар 1. шрlовац жиШо.м. 2. зоол. инсе�ш Zabrus tenebrioi
des �ojи живи йаразишс�и на жиШу. 

житара ж њива засејана жиШо.м. 

житарица и житарица ж (чеmће у ми.) назив за жишо би
ло �oje врсше �oje служи за исхрану, цереалије. 

житарница ж.месШо (йроgавница, йијаца и сл.) 1ge се apoga
је жиШо. 

житарскй, -а, -о �ojи се OgHOCU на жишаре (1) и жишарсшво: 
- трговац, - крај . 

житарство и житарство е lајење, йроизвоgња жиша; шрlо-
вина жиШо.м. 

житељ и житељ м сшановни� не�оl .месШа. 

житељка и житељка ж жена жишељ, сШановница. 

житељство и житељство е сшановнишшво, lрађансШво. 

житије и житије е еткњ. а. књиж. живошойис свешаца или 
влаgара; биОlрафија: - светаца, исприча им своје житије. б. 
живоШ. 

житйmте е њива засејана жиШо.м; зе.мљишШе 1ge је било 
жиШо. 

житко и житко (комп. жиђё (житкијё) и жиђе (житкије» 
прил. а. у жиШ�о.м сшању, реш�о: - спремљено јело. б. еласшич
но, виШ�о. 

житкост и житкост, -ости ж 1. особина oHola шшо је жиШ�о. 
2. жиш�а .маса: - блата. 

житница ж 1. apegeo, обласш у �ojoj gобро усйева жиШо. -
Војводина је српска житница. 2. зlраgа у �ojoj се чува жишо, 
амбар. 

житњача ж �руш�а �oja сазрева у време жеШве. 

жито е 1. бот. и агр. а. назив за јеgноlоgишње бuљ�е og чијеl се 
илоgа .меље брашно за хлеб (йшеница, јечам, �)I�УРУЗ, раж, овас 
иШg.); илоg He�e og ших бuља�а. б. назив за било �ojy og ших би
љa�a йосебно: йшеница, �у�уруз, јечам и gp. 2. �yвaHa и йосеб
но ЙриЙре.мљена йшеница за славу; слично ЙриЙре.мљена йшени
ца за йарасшос, �oљивo. • бело -, јаро -, 0ЗИМО -, стрно - назив за 
разне врсше жиша (обично йрема времену �aga се сеју). испод 
жита шајно, �ришо.м, Йоg.му�ло, .муч�и. 

житород M pOg, йринос жиШа. 

житородан, -дна, -о �ojи gобро рађа жишо, боlаш жиШо.м: 
- равница, - Војводина, - година. 

жиће е пеен. живо ш, живљење. 

жиц УЗВ. за обележавање уgарца нечи.м ошшрим, шан�им 
(шибо.м, ЙруШо.м и сл.); бежања og Шоlа уgарца. 

жица ж 1. а. yapegeHo вла�но, ниш og вуне, йaмy�a, свиле и 
сл. (у ш�ању, илешиву и сл.). б. Йаучина. 2. а. исшањен .меШал: 
бакарна -, гвоздена - . б. в. боgљи�ава жица: логорска -. в. разг. 
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шелефон, шелефонска линија: јавити се жицом. г. найрава og 
исйрейлешених шанких .меШалних ниши за чишћење разних 
Йреg.меШа: � за паркет, � за посуђе. 3. сшруна на .музичко.м ин
сШру.менШу; фиг. осећање, расйоложење: најнежнија жица у ду
ши. 4. а. шок, ниш gо'iађаја, йојаве и сл.; линија, йравац: � до
гађаја, � унутрашње повезаности. б. pog, лоза; йорекло; Йас.ми
на. 5. фиг. а. особина, обележје љуgске apupoge. - Имао је цици
јашку жицу породице. б. с.мисао, склоносш за извесну gелаш
носш: пословна �, уметничка �. 6. а. йукошина којо.м шече aog
зе.мна воgа. � живе воде. • бодљикава - .меШална жица са бо
gљама која служи за o'ipage, йрейреке и сл.; ло'iор о'iрађен ша
кво.м жицо.м. гласна - анат. (најчешће у мн.) кожни набор у 'ip
кљану чијим се ШреЙерење.м сшвара 'iлас, 'iласница, corda voca
lis. • бити, тући жицу в. жицариШи. имати жицу за нешто имаш и 
gapa, с.мисла за ШШО. затезати жице йо'iоршаваши неко сшање, 
gовоgиши go ризика. погодити (дирнути) у жицу йо'iоgиши неко.ме 
жељу, .мисли, намеру. пребирати жице свираШи. спасти на танку 
жицу осиро.машиШи. ударити у друге жице заузеши gрукчији 
сШав. ударити у танке (таље, нежне и сл.) жице шронуши, йриволе
ши HeKo'ia. 

жицар и жицароm м жарг. 1. онај који жицари, који ласка
ње.м, ула'iивање.м, лукавсШво.м, Йреваро.м и сл. извлачи og неко
'ia неку корисш; варалица, йреваранш; уп. бити жицу (под жица). 
2. gоушник (најчешће йолицијски), gосшављач, йошказивач, ge
нунцијанШ. 

жицарити, жицарим несвр. прел. жарг. [гл. им. ЖИЩlрење с] 
йокушаваши нешшо изнуgиши, gобиши, йосшићи ласкајући, 
ула'iујући се, .молећи. 

жицати, -ам несвр. прел. 1. сшру'iаши, чисшиши жицо.м: � 
паркет. 2. уgараши, шући (йруШо.м и сл.). 3. йробаgаши, жи'iа
ши, севаШи. - Жица ме у леђима. 4. жарг. gосшављаши имена, 
йоgашке (најчешће йолицији), оШкуцаваШи. _ - се ришаши се, 
обаgаши се (о 'iовечешу); фиг. љушиши се. - Шта се жицam за сва
шта? 

жицнути, -нем свр. прел. 1. уgариши, ошинуши (ЙруШо.м и 
сл.): - бичем. 2. убосши, боцнуШи. 3. жи'iнуши, севнуши: - у пле
ћима. _ - се фиг. увреgиши се, наљушиши се. 

жИчан, -а, -о који је og жице (2): � мост, - ограда. 

жичара ж жичана железница са ва'iонима (у ЙЛанина.ма, 
руgницu.ма, фабрикама, скијашким ценшрима и сл.). 

жИчица ж geM. og жица. 

жИчкИ: и жИчкй, -а, -о који се OgHOCU на Жичу (.манасШир): 
- епископ. 

жИчнй, -а, -о који је og жице, који се OgHOCU на жицу; йовезан 
жицо.м, кабло.м: � мрежа, � конопац, � стена; - телефон. 

жИчно ПрИЛ. Йо.моћу жичане везе, жицо.м. 

жиmка ж (дат. жИmци; ген. ми. жишки (жижака» а. ужарени 
KoMaguh gрвеша, yiJba или че'iа gpy'io'i. б. варница, искра. 

жиmчица ж ge.м. og жишка. 

жлеб јек. жлијеб м (ми. жлебови и жш�бови јек. жљебови И 
жлијебови) 1. разне найраве с уgубљеним урезо.м. а. уско уgубље
ње, канал изgубен у брвну за оgвођење воgе: одводни -. б. gрве
но коришо којим воgа шекући aaga на воgенички Шочак. в. олук, 
цев за воgу (с крова). 2. gрвено коришо, cyg за храњење goMahux 
живошиња, валов. 3. урез, уgубљење на .машини, сйрави у који 
улази исйуйчени geo gpy'io'i Йреg.меШа. 4. а. уgубљење у земљи, 
бразgа, јарак, ров. б. усек у йланини, шеснац, кланац. в. кори
ШО реке или ЙоШока. 5. уgубљење на неко.м gелу шела; бора на 
лицу. 

жлебаст јек. жљебаст, -а, -6 сличан жлебу, који има облик 
жлеба: � обронак, - нокат. 

жлебина јек. жљебина ж 1. ayiм. og жлеб. 2. геогр. gолина 
из.међу йланинских коса, увала. 

жлебити, жлебим јек. жлијебити, жлй:јеБИм несвр. [гл. ИМ. -
бљење с] (нешто) йравиши, gуйсши жлеб (у нече.м); усецаши: � 
даске; � гр.обнице у камену . 

. жлебић, -а и жлебйћ, -Ићајек. жљебић, -а и жљебйћ, -ића 
м ge.м. og жлеб. 

жлебн:И: јек. жлијебн:И:, -а, -о избразgан жлебовима; ижле
бљен: � поврmина; - цев. 

жлебн:И:к и жлебнйк јек. жлијебнйк и жљебнйк м в. жлеб 
(4б). 

жлебовит јек. жљебовит, -а, -о који има жлебове, који је са 
жлебовима: � ваљак, - нокат. 

жлезда јек. жлијезда ж (ген. ми. -да) 1. анат. op'iaH у човечје.м 
или живоШињско.м шелу који излучује сокове или ре'iулише из
бацивање нейошребних .маШерија из ор'iаниз.ма: знојна �, пљу
вачна �, штитна �. 2. мед. нар. назив за разна обољења која се 
.манифесШују оШицање.м жлезgа. 

жлезданй јек. жљездан:И:, -а, -о који се сасшоји og жлезgа: � 
слој, � ткиво. 

жлездаст јек. жљездаст, -а, -о сличан жлезgи; који има 
жлезgе: � устројство, - орган, � тело. 

жлездица јек. жљездица ж ge.м. og жлезgа. 

жлездовит јек. жљездовит, -а, -о жлезgасШ. 

жлица ж рег. 1. в. кашика. 2. коришасша лойашица на колу 
воgенице кашикаре. 

жлИчар м рег. онај који йрави жлице, кашике. 

жлИчарка ж рег. ЗООЛ. врсша йшице шркачице, кашикара. 

жлИчица ж рег. 1. ge.м. og жлица. 2. анат. уgубљење ucaog 'ipyg-
не косши, Йоgребарје. 

жличњак м рег. кухињска найрава за gржање жлица, ка
шика. 

жмара ж нар. в. чварак (а). 

жмарити, -Им несвр. нар. и разг. [гл. им. жмарење с] 1. непрел. 
избијаши кроз йоре нашойљено'i земљишша (о воgи); биши нашо
йљен воgо.м шако ga она избија кроз йоре (о земљишШу). 2. прел. 
йрешерано ЙушиШи. 

жмарити, жмарим несвр. прел. [гл. им. жмарење с] (понекад 
безл.) йрожимаши ж.марцима, изазиваши језу. 

жмарци, жмараца м ми. (ретко у јд. жмарак и жмараЦ) језа, 
шрнци, gрхШавица. 

жмигав, -а, -о који ж.мирка, ШреЙће. 

жмигавац, -гавца м свеii1лосни си'iнални уређај на .мошор
ним (gру.мСКим) и шинским возилима који наиз.меничним уче
сшалим Йаљење.м и 'iашење.м означава йравац, с.мер скрешања 
возила, .ми'iавац: десни �, леви �. 

жмигати, -ам несвр. непрел. 1. ж.миркаШи, шрейшаши: � очи
ма. 2. фиг. gаваши ж.ми'iавце.м знак за скрешање: - левим жми
гавцем. 

жмигнути, -нем свр. ж.мирнуШи, ШреЙнуШи. 

жм:И:кати, жмикам и жмИчем Hec�p. прел. сШезање.м, 'iњече
ње.м исшискиваши воgу, цеgиши, 'iњечиши: � рубље, � крпу. 

. жмирав, -а, -о в. ж.миркав: - очи, - светлост. 

жмираво ПРИЛ. ж.миркајући. 

жм:И:рити, -Им несвр. непрел. [гл. им. жмИрење с] 1. а. 'iлеgаши 
йолузашворених очију; чкuљиши: - у сунце. б. уйорно 'iлеgаши, 
зуриши, й'uљuши: � у даљину. 2. ж.муриШи (а). 3. оgаваши сла
бу свеii1лосш, шкuљиШи. - Из кућа жмире светла. 4. фиг. бла'iо
наклоно се оgносиши Йре.ма нечијим 'iрешкама, йрелазиши йре
ко нече'iа. 

жмиркав, -а, -о 1. који ж.мирка, шрейће: - око. 2. који шре
. йери свеii1лећи, шрейерав: � светло, � сунце. 

жмиркаво ПРИЛ. ж.мирећи, шрейћућit очима: погледати �. 

жмиркати, -ам несвр. непрел. 1. ge.м. Йре.ма ж.мириШи: � очи-
ма. 2. свеii1луцаши, шрейшаши (о ламйама, звезgама). 

жмирнути, -нем непрел. свр. Йре.ма ж.мириШи. 

жмир)тц(к)ати, -ам несвр. непрел. в.  ж.миркаШи. 

жмура ж врсша gечје u'ipe у којој и'iрач ж.мурећи шражи оне 
који се сакрију g01c он ж.мури. 
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жмурёћке, жмурећкё, жмурёћки и жмурећки прил. за
шворених очију, ж.муреhи. 

жмурити, -Им несвр. непрел. [гл. им. жмУРёње с] а. gржаши за-
шворене очи. б. в. ж.мириШи (1а). 

жмурка ж в. ж.мура. 

жмуркё и жмуркё прил. зашворених очију, ж.муреhи. 

жмурњача ж зоол. шреhи очни кааак у UШица. 

жњети, жањём и жњем несвр. непрел. в. жеШи. 

жонглёр, -ера м фр. 1. среgњовековни uушујуhи свирач, ае
вач и f.nу.мац. 2. а. циркуски аршисша који сuрешно баца увис 
више Uреg.меШа и хваша их у руке. б. спорт. онај (обично фуgба
лер) који вешшо бараша лоUШо.м. 3. фиг. човек који се сналази у 
свакој сишуацији, који вешШu.м 'iоворо.м искоришhава околно
сши и об.мањује gpy'ie. 

жонглерај, -аја м в. жонf.nерсШво. 

жон;глёрски, -а, -о који се OgHOCU на жон'iлере, вешшо: � 
потез. 

жонглёрски прил. као жонf.nер, вешшо, сUреШно. 

жонглерство с особина, својсшво жонf.nера; вешшине које из
воgе жонf.nери. 

жонглирати, жонглИрам несвр. непрел. 1. извоgиши жонf.nер
ске вешшине (бацаши увис и хвашаши више Uреg.меШа, хоgаши 
ао жици, и сл. у циркусу): � лоптом, � на жици. 2. фиг. вешШо.м 
уuоШребо.м речи об.мањиваШи gpy'ie, сuрешно искоришhаваши 
околносши за себе: � прописима. 

жоржет м фр. фина вунена или свилена Шканина. 

жохар м зоол. у .мн.: pog инсекаша Вlatta из аор. Blattidae ко
ји живе у кућа.ма (у jg.: инсекш из шо'iа poga). • смеђи (немачки, 
швапски) - Blatta germanika, бубаруса. црни (обични) - Blatta ori
entalis, бубашваба. 

жрвањ, жрвња м (инстр. жрвњем) 1. воgенички .млински ка
.мен KOju.м се .меље .мливо. 2. goMahu, ручни .млин. • наћи се из
међу два жрвња наћи се у Шешко.м uоложају, насШраgаШи. 

жрвњати (жрвнати), -ам несвр. 1 . .млеШи на жрвњу: � куку
руз. 2. gробиши, сишниши, .мрвиШи; жвакаШи. 

жреб јек. жријеб м извлачење jegHo'i Uреg.меШа (коцке, цеgу
ЈЬе и сл.) који.м се gOHOCU оgлука о gоgели Ha'ipaga, pacuopegy 
уШак.мица и СЛ. (Kaga се о Шо.ме оgлучује на срећу); са.ма шаква 
оgлука. 

жребати, -ам несвр. извлачиши жреб, оgлучиваши жребо.м. 

жрец, жреца м рус. 1 . .мно'iобожачки, ua'iaHcKU свешшеник; 
врач. 2. фиг. исшакнуши uреgсшавник кулшурно'i или јавно'i жи
воша: велики жре:ци литературе. 

жртва ж (ген. ми. жртава) 1. рлг. оно шшо се ариноси као gap 
неко.м божансшву у знак захвалносши или pagu uриgобијања 
.милосШи шо'iа божансШва. 2. а. онај који је uо'iођен раШнu.м ра
зарање.м, онај који је убијен, uO'iUHYO: хиљаде људских жртава. 
б. онај који uOgHOCU сшраgања, невОЈЬе, онај који је изложен 
сшраgању, uроuасши: � куће и породице, � алкохола, � фаши
зма. 3. оgрицање og нече'iа, несебично gавање, uoMa'ialfJe у корисш 
HeKo'ia, са.можрШвовање: материјална �, новчана �, велика �. 

жртвени и жртвени, -а, -о који се OgHOCU на жршву, којије 
оgређен за жршву: � ован, � јагње. 

жртвеник, -а и жртвеник, -Ика м рлг. 1 . .месШо или сшо на 
који се ариносе gарови, жршве божансШву. 2. у хришhанској цр
кви: сшо у олшару на ко.ме се врши UpOCKoMuguja. 

жртвено и жртвено прил. са сUре.мнишhу на жршву, на жр-
швовање: � веран. 

жртвица ж ge.м. и еуф. og жрШва. 

жртвиmте и жртвиmте с .месШо 'ige се ариноси жрШва. 

жртвовати и жртвовати, -вујём свр. и несвр. прел. 1. рЛГ. ари-
неши, uриносиши, (у)чиниши жршву божансшву: � животиње, 
� боговима. 2. а. изложиши, изла'iаши унишшењу, uроuасши, 
уложиши, ула'iаши у нешшо, ogpehu се, оgрицаши се (нече'iа, не-

Ko'ia): � породицу, � младост, � будућност. б. несебично gаши, 
gаваши, uосвешиши, uосвеhиваши: � приходе, � време за нешто . 
• - се изложи ши се, изла'iаши се унишшењу, нааору, .муци. 

жубор м 1. шу.м који сшвара воgа ари uрошицању (обично у 
.мaњu.м количина.ма): � потока. 2. фиг. а. ро.мор JЬygCKUX f.nасова; 
жа'iор, 'ipaja. - Чује се жубор из куће. б. брујање (uшичјих) f.nа
сова; звека, зврјање разних uреg.меша: � и грактање птица, � 
дуката. 

жуборав, -а, -о који жубор и, исауњен жуборо.м: � бреза, � 
говор. 

жубор ан, -рна, -о који жубори, исауњен жуборо.м: � бреза, 
� говор. 

жуборика ж бот. в. јасика Populus tremula. 

жуборити и жуборити, -Им несвр. [гл. им. -рёње с] 1. uроизво
gиши жубор (о воgи, uошоку и сл.). 2. фиг. а. ро.мориШи, жа'iори
ши (о JЬygu.мa). б. брујање (uшичјих f.nасова), шихи аев (UШица). 

жуборкати и жуборкати, -ам у geM. значењу: жубориШи. 

жудан, -дна, -о који жуgи за HeKu.м или нечu.м, жељан (не
Ko'ia, нече'iа): � науке. 

жудети јек. жудјети, -дим несвр. прел. [гл. им. жуђёње с] сил
но желеши (HeKo'ia, нешшо), чезнуши (за HeKu.м, нечu.м), жеЈЬНО 
очекиваши (HeKo'ia, нешшо): � за успехом, за миром. 

жудно ПРИЛ. са жуgњо.м, чежњо.м; uохлеuно: � очекивати; � 
јести. 

жудња ж (ген. МИ. жудњи (жудња» вео.ма јака, сшрасна же
ЈЬа, чежња. 

жуја и жуја ж 1. живошиња (женка) жуше gлаке или са жу
Шо.м шаро.м (обично овца, кобила). 2. жена жуше, алаве косе. 

жуја м аас жуше gлаке; уп. жујо. 

жујан, -а, жујан, -ана и жујан, -а м нар. 1. живошиња (.муж
јак) жуhкасше gлаке или аерја (во, ован и gp.). 2. човек жуше, 
алаве косе. 

жујац, -јца м 300Л. врсша рибе, чиков. 

жујка 1. ж в. жуја (1). 2. м в. жујан (1). 

жујо, -а и -ё м аас жуше gлаке; уп. жуја. 

жујце, -а и -ета с (ми. -ца) в. жу.манце. 

жуљ м (инстр. жуљем; МН. жуљеви) 1. заgеБЈЬало .месШо на ко
жи gланова, шабана и gp. насшало услеg uришиска и сл. 2. вет. 
.меснаШи geo у заuаљењу на коњској коuиши; рожнашо заgеБЈЬа
ње KOg неких живоШиња. • стати (згазити) некоме на жуљ gupHY
ши у oceiйJЬивo .месШо, uовреgиши, увреgиши HeKo'ia. 

жуљав, -а, -о в. ЖУЈЬевиш (1): � рука. 

жуљати, жуљам несвр. прел. в. ЖУЈЬиШи. 

жуљати, -ам несвр. 1. кресаши, оgсецаши (шраву .моШико.м); 
окоuаваши: � виноград. 2. ШРЈЬаши, 'iњечиши (шеруhи): � сна
жно рукама платно. 3. фиг.јесШи аосну или исшовешну храну, 'iy
лиши: � корицу хлеба. 

жуљевит, -а, -о 1. који је са ЖУЈЬевu.ма, аун-ЖУЈЬева: жуље
вити дланови. 2. храаав: � лишће, � корен. 

жуљевитост, -ости ж особина и сшање oHo'ia који u.мa ЖУЈЬеве. 

жуљити, -Им несвр. прел. [гл. им. жуљёње с] 1. изазиваши ари
Шиско.м, Шрење.м шелесни бол, сшезаши (о шесној обуhи и сл.). 2. 
фиг. шишшаши, .мучиШи. - Знам ја шта тебе жуљи. 

жуманце и жуманце, -ета и -а с (ми. -ца) (жуманац, -нца и 
жумањак, -њка м) жуши geo у јајешу окружен беланцеШо.м. 

жумањ(к)аст, -а, -о који је боје жу.манцеШа, жуhкасш. 

жуна и жуња ж 300Л. uшица Picus из аор. Picidae, слична ge
Шлиhу. 

жуњарица ж бот. биЈЬка .мирисаво'i цвеша Erysimum из ф. 
Cruciferae. 

жуњић, -ића м uшиh жуње. 
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Жупа ж назив више uреgела у речнu.м gолинама и KoйLnиHa
ма (у Србији, јуfозаuаgно og Крушевца, Велика и Мала жуuа ви
ше ПријеUОЈЬа, Никшићка жуuа у Црној Гори и gp.). 

жупа ж 1. upegeo са блажом клu.мом између брgа uofogaH за 
насшањивање и UОЈЬоUривреgу. 2. ист. назив за мању agMUHU
сшрашивну обласш на шеришоријама сраских среgњовековних 
gржава. 3. аgминисшрашивна јеgиница кашоличке цркве којом 
уаравЈЬа jegaH свешшеник, аарохија. 

жупан, -пна, -о који џ.ма блаfу клu.му, uишом, сунчан, ило
gaH: � место, � предео; уп. и жупни, жупски. 

жупан, -ана м 1. ист. UОlлавар жуuе, сшарешина иле.менске 
gржаве; уп. жупа (2). 2. ист. назив за носиоце локалних власши, 
uреgсшавнике илемсшва; сеоски uоlлавар, кнез. • велики - ист. 
уuравишеЈЬ, сшарешина веће аgминисшрашивне јеgинице. 

жупанија ж ист. 1. обласш којом уаравЈЬа жуuан: две сусед
не жупаније. 2. облик уараве са жуuаном на челу; сеgишше, 
усшанова са шаквом уаравом; зfраgа са шаквом уаравом; уп. жу
па (2) и жУпан (1). 

жупан:И:јск:И:, -а, -о који се OgHOCU на жуuанију: � област, � 
власт, � скупштина. 

жупанск:И:, -а, -о који се OgHOCU на жуuана, жуuане: � престо, 
� породица. 

жушiнство с 1. звање и gужносш жуuана, жуUановање. 2. 
ист. в. жуuанија (2). 

жупар м вој. ист. uоgофицир (у некаgашњој аусшроуfарској вој
сци) који је служио gва uуша војни рок. 

жупљанин м (ми. -ани) 1. сшановник жуuе (1). 2. ист. човек из 
жуuе (2). 3. верник у жуuи (3), аарохијанин. 

жупљанка ж 1. сшановница жуuе (1). 2. ист. жена из жуuе 
(2). 3. верни ца у жуuи (3), аарохијанка. 

жупљанск:И:, -а, -о в. жуUски. 

жупн:И: и жупн:И:, -а, -о 1. ogp. аре.ма жУuан. 2. који се OgHO
си на жуuу (3), аарохијски: � црква. 

жупн:И:к и жупн:И:к м кашолички свешшеник који уаравЈЬа 
жуuом, аарохијом. 

жупн:И:ков и жупн:И:ков, -а, -о који upuuaga жуUнику. 

жупниковати и жупниковати, -кујем несвр. биши жуuник, 
свешшеник; u.маШи звање и службу жуUника. 

жупн:И:чк:И: и жупн:И:чк:И:, -а, -о који се OgHOCU на жуuнике: � 
служба. 

жупск:И: и жупск:И:, -а, -о 1. који се OgHOCU на жуuу (1) (Жу
ау): � вино. 2. који се OgHOCU на жуuу (2), жуuанију: � књиге, � 
кућа. 

жур м (ми. журови И жуРеви) фр. аријем са Uослужење.м и за
бавом у uривашној кући; уп. жур. 

жура ж 1. журава, жfОЈЬава особа. 2. зоол. uшица uчеларица 
Merops apiaster. 3. вет. коњска болесш, коњска врШоlлавица. 

журав, -а, -о који је малоf расша, неразвијен, жfОЈЬав: � чо
вечић, � момчић. 

журавост, -ости ж особина oHofa који је журав, КРЖЈЬавосШ. 

журајив, -а, -о брз, ужурбан; uренаuреfнуш, нервозан: � про
лазник; � живот. 

жураЈиво прил. брзо, нервозно: � се осврну. 

журајивост, -ости ж особина oHofa који је журајив, ужурба
носш, неСШРUЈЬење. 

журан, -рна, -о 1. који се жури, ужурбан; који ogaje ужурба
носш, хишњу: � трговац; � корак 2. хишан, важан, неоgложан: 
� случај, � наредба. 

журба ж журење, хишња; живосш, врева, комешање. 

журити, жуРИм несвр. 1. непрел. ићи, крешаши се убрзано, хи
шаши: � кући. 2. прел. (некога, нешто) uоgсшицаши на бржи 
pag, xog и сл., uожуриваши, убрзаваши: � коња. _ � се а. в.  жу
риши (1). - Журила сам се кући� б. u.маШи uошребу за убрзава-

њем HeKof uосла, неке акШивносШи. - Журила сам се да прочи
там до краја. 

журица ж зоол. врсша малоf сокола Falco subbuteo. 

журка1 ж зоол. барска кокица Gallinula chlorupus. 

журка2 ж (дат. жуРки и жуРци; ген. ми. журкй) вечерња или 
ноћна забава (обично за .млаgе); уп. жур. 

журкати (се), -ам (се) несвр. у ge.м. значењу: журиши (се). 

журљив, -а, -о в. журан: � корак 

журнал, -ала фр. 1. а. gневни лисш, новине. б. лисш, часоuис 
који излази аовремено. в. MOgHU лисш: хаљина по журналу. 2. 
крашак информашивни филм о caвpeMeHu.м свеШскu.м gОfађа
ju.мa: филмски �. 

журнализам -зма м в.  журналисШика. 

журналист(а), -е м (ми. -сти) фр. новинар; лице које се бави 
журналисшиком, UублицисШиком. 

журналистика ж (дат. -ици) а. новинарски uозив; uублици
сшика, новинарсШво. б. шшамuа, новине: бавити се журнали
етиком, француска �. 

журналистичк:И:, -а, -о који се OgHoCU на журналисшику, 
журналисше, новинарски: � дух, � позив. 

журналисткиња ж жена журналисш, новинарка. 

журно прил. брзо, хишајући; у журби. 

журност, -ости ж журба, хиШња. 

журњава ж в. журба. 

жустар, -тра, -о (комп. жустријй) а. брз, окрешан, хишар: � 
жена. б. сuособан, uреgУЗUМJbив: � директор. в. uрfав, илах, на
uрасиш; који ogaje жесШину. � и прек човек; жустре речи. 

жустрина ж особина oHofa који је жусшар, брзина; илахосш, 
наUрасносШ. 

жустро прил. хишро, окрешно; ошшро: � скочити, � говорити. 

жустрост, -ости ж в. жусШрина. 

жут, жУта, -о (коми. жућй) 1. који је боје лu.муна, жуманцеша, 
воска, злаша и сл. (о машеријама, UреgмеШu.ма који су ао ари
pogu шакви или су начињени og машерије шакве боје, или шако 
gелују): � восак, � коса, � мајица, � дукат, � светлост. 2. о ра
знu.м живu.м бићu.ма која су саОЈЬа шакве боје: � птица, � коњ, 
� шебој, � дулек. 3. о jegHoj og JЬygCKUX раса у веће.м gелу Азије. 
4. злашан, uозлаћен: � дукат. 5. (у им. служби) а. м муж јак жу
ше gлаке или аерја. б. м нар. gукаШ. в. ж женка жуше gлаке или 
аерја. • - грозница мед. шроuска сшомачна болесШ. - мајица ао
беgничка ogeha у бициклисшичкu.м Шркама. - мрља, - пега анат. 
месшо у оку за apu.мaњe виgних уШисака. - штампа новине скло
не сензационализму и HeapoвepeHu.м весШu.ма. - око кљуна суви
ше .млag, незрео. жути жутују црвени (румени) путују в. жушова
ши. клати се као жути мрави биши у неUријаШељскu.м ogHocu.мa. 

жутак, -ака м злашни новчић, злаШник. 
. жутањак, -њка м в. жуманце. 

жутарица ж зоол. в. жушовОЈЬка (а). 

жутац, жУца м 1. жуманце. 2. злашан новац, жуШак. 3. не
бељено, жућкасшо uамучно илаШно. 4. живошиња жуше gлаке 
или аерја. 5. БUJbка жушоf илоgа или лисШа. 6. зоол. в. жушо
вОЈЬка (а). 

жутељ, -еља м бот. а. невен Calendula, С. arvensis и С. offici
nalis. б. маслачак Taraxacum officinale. 

ЖУТЕшица јек. жутјеница ж бот. назив за више врста БUJbа
ка из различиших фамилија и роgова, чији су цвешови обично 
жуше боје. 

жутети јек. жутјети, -тИм несвр. непрел. [гл. им. жућење с] а. 
uосшајаши жуш; gобијаши жушу боју услеg зрења. б. uосшајаши 
блеg, fубиши свежину: � од болести. _ � се биши жуш, исшица
ши се жушом бојом. 

жутика ж бот. врсша БUJbке са боgЈЬама и жушu.м цвеШовu.ма 
Berberis vulgaris. 
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жутилица ж бот. врсша биЈЬке из Genista tinctoria. 
жутило е а. в. жушина (1): - лимуна. б . .маШерија којо.м се 

нешшо боји у жушу боју. 

жутиловка ж бот. в. жуШилица. 

жутина ж 1. жуша боја, жушило: - лимуна, - сламе. 2. на
зив за разне Йреg.меШе жуше боје (новац, вино, gyeaH и сл.). 

жутињав, -а, -о в. жуhкасш: - хартија. 

жутити, ж9тйм и жУ'гйм неевр. прел. [гл. им. жућёње е] бојиши 
жуШо.м бојо.м: - јаја. 

жутица ж 1. мед. оБОЈЬење јешре Kog Ko"ia кожа и беоњаче go
бијају жушу боју услеg йроgирања жучи у крвоШок. 2. а. вет. 
сшочно оБОЈЬење (оваца и коња). б. болесш воћака йри којој ли
шhе "iуби зеленило. 3. назив за разне воћке које gajy йлоg жуше 
боје (крушку, јабуку, gуњу и сл.). 4. злашник, gукаШ. 5. жуша 
"iлиновиша земља. 6. бот. назив за разне врсше биЈЬака (йайре
њак, жушилицу, кашанац, шафран, Йо.моранџу и gp.). 7. зоол. в. 
жушовОЈЬка (а). 

жутичав, -а, -о а. који је болесшан og жушице (1). б. који је 
из"iубио хлорофил, ЙожуШео. в. в. жуhкасШ. 

жУтка ж 1. назив и u.мe goMahu.м живоШиња.ма (женка.ма) 
жуше боје. 2. зоол. в. жушовОЈЬка (а). 

жуткаст, -а, -о в. жуhкасш: - лице, - трава. 

жутнути, -нём евр. и неевр. йосш(ај)аши жуhкасш, нажуш (о 
лишhу, шрави и gp.). 

жутњак, -ака и жутњак, -а м бот. а. биљка Curcuma longa 
која се уйошреБЈЬава као лек, зачин, као и за бојење gpo"iepujcKUx 
арШикала. б. ЈЬушиh Ranunculus. 

жУто и жуто ПрИЛ. жуШо.м бојо.м, у жушој боји. 

жуто- йрви geo apugeecKUx и u.меничких сложеница а. са 
u.меничкu.м основа.ма йоказује ga је жушо, жуhкасшо оно шшо 
значи u.мeHицa: жутокожац, жутонога. б. са apugeecKu.м осно
ва.ма йоказује ga боја йрелази у жушу: жутозелен. 

жутобрад, -а, -о који је жуше браgе. 
жутобрк, -а, -о који u.мa жуше бркове. 

жутов, -ова м йас жуше gлаке. 

жутовати, жУтујём неевр. непрел. у НПосл: жути жутују, црве
ни (румени, здрави) путују они који су болесни, болешљиви чесшо 
gуже живе og зgравих. 

жутовољка ж 300Л. а. йшица йевачица Emberiza citrinella из 
Йор. Emberiza са жушu.м Йерје.м на "ipygu.мa, сШрнарица. б. в.  
цpeeHgah Erithacus rubecula. 

жутоглав, -а, -о који u.мa жушу "iлаву: - сунцокрет. 

жутокљун, -а, -о 1. који u.мa жуш КЈЬун: - кос, - папагај . 2. 
фиг. пеј . .млаg, без искусшва, неgорасшао: - дете. 

жутокљунац, -нца м 1. йшиче жуша КЈЬуна. 2. фиг. онај ко
ји је неискусан, незрео, наиван; балавац. 

жутокљунић м в. ЖУШОКЈЬунац (2). 
жутокљунка ж 1. йшица жуша КЈЬуна. 2. фиг. она која је не

искусна, незрела; балавица. 

жутокос, -а, -о који је жуше косе, йлавкос: - деца. 

жутолик, -а, -о жуйl, йожушео у лицу; жуhкасша из"iлеgа: -
лице; - огањ. 

жутоног, -а, -о који је жуших HO"iy: - пиле. 

жутопёрка ж 300Л. а. в. жуШовОЈЬка. б. слашковоgна риба Le
uciscusr utilus црвених Йераја. 

жутотрба ж 300Л. врсша лейшира, злашошрба йреља Euproc
tis chrysorrhoea. 

жУтуга ж 300Л. врсша рибе Trygon pastinaca. 

жУтуља ж 1. бот. И агр . назив за разне биљке жуше, жуhкасше 
боје, жушо"i йлоgа и сл. (Iтьивe, крушке, шикве и gp.). 2. 300Л. а. 
.морска риба Trygon pastinaca. б . .морска риба Zamenis caspius, 
жуша з.мија. в. в. жушовОЈЬка (а). 3. жуша "iлинена земља, жу
шица. 4. крава жуше gлаке. 5. женска особа жуhкасше косе или 
боје лица. 

жућа1 ж назив goMahu.м живоШиња.ма (женка.ма) жуше gла
ке, Йерја. 

жућа2 м (уп. жућо) а. човек жуше, йлаве косе. б. йас жуше, 
жуhкасше gлаке. 

жућак, -ака м 1. злашник, gукаш; лажни gYKaйl, u.миШација 
злаШника. 2. 300Л. gHeeHU лейшир жуше боје Conepteryx rhamni. 

жућаница (жућеница) ж 1. бот. зеЈЬасша биљка Cichorium 
endivia. 2. нар. мед. в. жушица (1). 

жућка ж 1. назив goMahu.м живоШиња.ма (женка.ма) жуше, 
жуhкасше боје. 2. 300Л. в. жушовОЈЬка (а). 

жућкаст, -а, -о Йо.мало жуш, нажуШ. 

жућкасто- йрви geo apugeecKUx сложени ца који означава ga 
боја йрелази у жуhкасшу: жућкастозелен. 

жућкати се, -3.м се неевр. в. жушеши (се). 

жућко м а. goMaha живошиња (.мужјак) жуше gлаке (најче
шhе Йас). б. онај који u.мa йлаву косу. 

жућо, -а и -ё м (уп. жућа2) а. човек жуше, йлаве косе. б. йас 
жуше, жуhкасше gлаке. 

жућов, -ова м йас жуше, жуhкасше gлаке. 

жУЧ ж (м) (ген. жУчи ж (жУча м), инстр. жУчи (ж:Учју)) ж (жУчем 
м)) 1. а. "iOPKU сок жуhкасшозелене боје који лучи јешра и који йо
.маже варењу хране. б. анат. op"iaH најешри у који gолази шај сок, 
жучни .мехур. 2. фиг. а. "iорчина, че.мер. б. "iHee, о"iорчење, jeg; ја
росш, жесшина: искалити своју жуч на нас, бити пун жучи. • 

попити чашу жучи gоживеши нешшо шешко, неЙријаШно. 

жУчан, -чна, -о (одр. жУчни И жУчнИ, -3., -6) 1. (само одр.) ко
ји се OgHOCU на жуч: ;..- беmика, - кеса, - мехур. 2. а. найрасиш, 
ap"iae: - нарав, - темперамент. б. йун жесшине, срџбе, о"iорчења, 
сшрасшан: - примедба, - полемика. в. jegaK, ЈЬушиш: - крити
чар. 

жУчица ж бат. а. зановеш Cytisus. б. в. жуШилица. в. шафра
ника Carthamus tinctorius. 

жУчљив, -а, -о 1; зајеgЈЬив, јеgак; ошшар: - жена; - полеми
ка. 2. који је боје жучи: - лице. 

жУчљиво ПРИЛ. зајеgЈЬиво, ЈЬушишо: - одговарати, - се осмех
нути. 

жУчљивост, -ости ж особина и сшање онO"iа који је жучљив, 
жучан, о"iорченосш, жесшина, зајеgЈЬивосШ. 

жУчно ПРИЛ. на жучан начин, јешко, ошшро, жучљиво: - од
говорити, - наредити, - напасти. 

жУчност, -ости ж особина oHo"ia који је жучан, oHo"ia шшо је 
жучно, о"iорченосш, жесШина. 

жУчњак м 1. анат. жучни .мехур. 2. мед. жучни ка.менац који 
се шаложи у жучној кесици. 

жУчовод и жУчовод, -ода (жучоводник) м анат. жучни ка
нал, жучна цевчица. 



з 
з (3) е непром. ЛШIГВ. а. звучни зубни сшрујни сут.ласник. б. сло

во KOju.м се обележава шај сут.ласник. 

за предл. (с ген., ак. и инстр.) 1. са речју у 'ieH. оgређује 1. вре
ме шоком Koje'ia нешшо бива: у време, у gоба, у шоку шрајања: за 
живота, за деспота Ђурђа, за твоје младости. 2. у u.мe че'iа, ра
gu че'iа се обавља нешшо: за срећна виђења, за пута. 3. а. gopa
слосш, uоgобносш нечему: за удаје, за женидбе. б. коме или че
му шша оg'iовара. - Није то за њу. 11. са речју или са изразом у 
ак. оgређује 1. месшо с gpy'ie или заgње сшране че'iа нешшо gocue
ва. - Сунце зашло за брдо. Дошао за кућу. 2. ЦUJЬ крешања, ку
ga је нешшо усмерено: у, go, арема: воз за Атину, ићи за Бео
град, пут за Ужице. 3. уза шша се нешшо сааја, веже, ариања, 
који се uреgмеш хваша, чуuа и сл.: везати за ногу, држати за ру
ку, чупати за косу. 4. а. коме се нешшо gaje, уаућује, шаље: по
рука за мајку, писмо за оца, наредба за команданта. б. за Ko'ia 
се ygaje (ређе жени) неко: удати се, поћи за некога. В. коме или 
чему нешшо служи, за шша је нешшо намењено: пут за моторна 
возила, прелаз за пешаке, вода за пиће. 5. а. gораслосill, uоgоб
нос ш нече.м,у; gосuелосш за нешшо: порасла за удају, стасао за 
женидбу; сазрети за жетву. б. коме или чему нешшо оg'iовара, 
uриличи: сено за козу, похвала за ђака. в. че'iаје неко gосшојан 
(че'iаје нешшо gосшојно), шша заслужује: успех за дивљење, по
ступак за осуду. 6. склоносш нечему, орносщ расuоложење за 
нешШо. - Нисам за седење. Да ли си за кафу? 7. uоgршку, зау
зu.мање за HeKO'ia, uозишиван сшав: у корисш, у uрило'i, на сшра
ни: изјаснити се за некога, навијати за Звезду, бити за демо
крате. 8. а. намеру ga се неко gовеgе, ga се нешшо goupeмu: ао: 
поручити за оца, послати за брашно, ићи за дрва. б. сврху за
шшо се нешшо обавља, зашшо нешшо служи: орати за кромпир, 
за силажење притиснути дугме. в. ЦUJЬ, разло'i pagНJe; pagu: на
пори за излазак из кризе, чесма за успомену на погинуле. 9. а. 
иншересовање, занимање, оgређени сшав арема некоме: зани
мати се за њу, интересовати се за сликарство. б. усмереносш 
арема uреgмешу сазнања, 'iоворења: о. - Зна му се за сина. Ис
прича јој за телевизор. 10. у вези са којим uреgмешом је неко 
ан'iажован, крај че'iа се неко налази: сести за вечеру, сести за 
писаћу машину. 11. а. у чије име се нешшо обавља: у u.мe, og 
сШране. - Пољуби га за мене. Поздрави је за ме и за моју мај
ку. б. шша се наgокнађује, замењује, upogaje. - Око за око, сир 
за паре. в. шша је HagoKHaga, цена за нешшо: купити за багате
лу, продати за пет хиљада. г. на чему се нешшо шемељи, за шшо 
се нешшо uошражује, окривљује, кажњава: окривити за проне
веру, казнити за преступ. 12. а. звање, чин, службу у коју се не
ко uосшавља: ићи за судију, крунисати се за цара, учити за ле
кара. б. својсшво које се некоме uризнаје, upugaje, за шша се не
ко смаШра. - Сматра ме за кума. Држи га за јунака. 13. коме 
upuuaga оgређено миШЈЬење, сшав: ао. - За мене је он најбољи 
сликар. За њега то није важно. 14. а. временску намену, вре
менски рок. - Оставио сам то за пролеће. б. временску оgређе
нщш: о. - За Нову годину идем'у Србију. в. временски uepuog 
uосле Ko'ia gолази go нече'iа: кроз. - За три године умре му мај
ка. 15. са uзблеgелu.м значењем, у заклињању, uреклињању: ја
ко чуђење: за име Бога, за име света. 111. са речју у инсШр. озна
чава 1. а. ga се неко (нешшо) налази или се нешшо збива, оgви
ја uозаgи, иза OHo'ia шшо реч у инсшруменшалу значи. - Стоји 
за кућом. Цвета за међом. б. крешање нечијим шра'iом, иза ко
'ia (или че'iа) неко или нешшо креће у исшом аравцу: ићи за њом, 
трчати за лоптом, ићи за водичем. в. крешање у аравцу ЦUJЬa, 
аре.ма ugeju, иgеалу;' ићи за послом, ићи за својом срећом. г. на 
чији рачун, о коме се ароносе (неаовољни) т.ласови. - Говори за 

мном којешта. 2. а. ga се нешшо налази на ономе, или у ономе 
шшо реч у инсШр. значи: за ђачком клупом, седети за столом. б. 
ga је нешшо уgенушо, увучено, сшављено у нешшо или иза нече
'ia: пиштољ за појасом, цвет за ревером. 3. реgослеg ао коме не
ко (нешшо) иза HeKo'ia (нече'iа) gолази. - Иде човек за човеком. 
4. а. шша је uошребно, шша се шражи, у чему се оскуgева: по
треба за стручњацима, тражња за кукурузом. б. усмереносш 
жеље, хшења: воља за јелом, жеља младих за проме�ама. 5. 
разло'i жалосши, жаљења за нечu.м: жалити за ПОКОЈНИКОМ, 
пресвиснути за братом. 6. заузешосш нечu.м, заgуженосш HeKu.м, 
обично чобанскu.м uослом: ићи за говедима, бити за овцама. 7. 
исшовременосш: у шоку, у време, uриликом: испричати за до
ручком, рећи за вечером. 8. уз т.ла'iоле који казују осећања, рас
uоложења, означава узрок: жалити за школом, вапити за осве
том. • бити за неким биши уgаша за HeKo'ia. 

за- преф. 1. у префикасалним глаголима (и изведеницама 
према таквим глаголима) означава а. 1) uочешак pagНJe или 
сшања: запевати, заиграти, засијаши, заблисШаШи. 2) gелu.мич
но извршење pagНJe, обухвашање pagНJe go неке мере: загристи, 
засећи. 3) gолазак у неко ново сшање: заруменити се, зарудети, 
зазеленети се. 4) насшајање неке временске аојаве: закишити, 
заснежити, захладити. б. 1) gовођење нече'iа uозаgи, иза, gocue
вање са gpy'ie сшане нече'iа: заметнути (за леђа), заћи, запасти. 
2) увученосill, смешшеносш унушра: завући, забости, закопати. 
3) аосувраћење, оgсшрањивање врха, gела нече'iа: заврнути, за
розати, заломити, закинути. 4) gовођење (HeKo'ia) на неuознашо 
месшо; 'iубљење (нече'iа): завести, залутати, загубити. в. 1) зао
сшајање, кашњење, uресшанак крешања; изазивање шакво'i кре
шања: задржати (се), застати, зауставити (се). 2) gуже уuушша
ње у неку pagНJY: запричати се, запити се, засести. 3) обузешосш 
нечu.м: загледати се, занети се. г. uричвршћивање за нешшо; 
uрикачињање за нешшо: завезати, заденути, закачити. д. беле
жење у шексш, на аааир: забележити, записати, завести. ђ. 1) 
обухвашање, о'iрађивање нече'iа, зашварање ошвора на нечему: 
заградити, зазидати, зачепити, заклонити. 2) арекривање не
че'iа: затрпати, заорати. 3) сшицање, освајање нече'iа: заузети, 
закупити, запленити. 4) арекривање uовршине нече'iа (мазањем, 
арљањем и сл.): замазати, запрљати,� зафарбати. е. gоgавање 
apu.мeca, зачина нечему: засолити, засладити. ж. сшицање некоТ: 
сшашуса, шишуле, звања: замомчити се, запопити се, зацарити 
се. 2. у Uрефиксалнu.м и Uрефиксално-суфиксалнu.м u.мeHицa
ма: оно (месшо, uросшор, uреgмеш) шшо се налази иза OHo'ia 
шшо означава u.мeHицa у основи: Загора, Загорје, з аноктица , 
зачеље, Забрежје и сл. 

заарлаукати, -арлаУчём евр. непрел. uочеши завијаши, uоче
ши урликаши (о асу или вуку). 

заархимандрити, -Им евр. прел. uроизвесши у чин apxu.мaH
gриШа. 8 - се uосшаши архu.ма"!:?{:!l?иШ. 

забава и заба8а ж 1. забављање, разоноgа, uријашан аро
воg: долазити ради забаве. 2. uреgмеш разоноgе, оно шшо разо
нођује, увесељава. 3. свечаносill, јавна uриреgба, u'ipaHKa, бал: 
плесна -, светосавска -. 

забаван и забаван, -вна, -о који забавља, разонођује, зан и
МЈЬив: - филм. 

забавити, -ЙМ евр. прел. (некога) а. разоноgиши, развесели
ши. б. заокуuиши нечију Uажњу. - Забави га док ја дођем. в. 
заgржаши, временски ан'iажоваШи. - Забавили га пречи по-
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слови. 8 - се 1. наnи забаву, разоноgиши се. 2. а. зайослиши се 
нечи.м, анlажоваши се око нечеlа. - Забавио се тим питањем. 
б. (обично с допуном "о јаду", "о злу'') зайасши у бриlу, забрину
ши се. - Забавио се о свом јаду в. заgржаши се Helge gуже вре
.ме, изgаНlубиШи. 

забавйmте е 1. йреgшколска усшанова за gHeBHU боравак ge
це. 2 . .месШо за забаву, разоноgу. - Иде по ноћним забавиmтима. 

забављати, -ам несвр. Йре.ма забавиШи. 8 - се 1. Йовр. йре-
.ма забавиШи. 2. u.маШи .међусобне љубавне везе, воgиши љубав. 

забављач, -ача М онај који забавља, увесељава. 

забављачица ж она која забавља, увесељава. 

забављачкй, -а, -о који се OgHoCU на забављаче: - посао. 

забављеност, -ости ж заузешосш, анlажованосШ. 

забављив, -а, -о забаван, занu.мљив. 

забавнйк и забавнйк М 1. йубликација забавноl каракШера. 
2. забављач. 

забавно и забавно прил. у забави, занu.мљиво, ЙријаШно. 

забавност, -ости ж забавни каракшер, занu.мљивосШ. 

забавњак, -ака М разг. (обично у мн.) а. забавна, најчешnе 
љубавна Йес.ма. б. йевач, иншерйрешашор забавних Йеса.ма. 

забадава и забадава прил. в. баgава: хлеб дати -; - ићи у 
град. 

забадало е (М) (ми. е) онај који се .меша у све; онај који заgир
кује, Йецка. 

забадаљка ж зајеgљива шала, Йецкање. 

забадати (се), забадам (се) несвр. Йре.ма забосши (се). • -
нос (у нешто) уйлишаши се, .мешаШи се, йеtliJЬаши се (у нешшо, 
обично 1ge не Шреба). 

забадач, -ача М в. забаgача. 

забадача ж и'iла с 'iлавицо.м, чиоgа, Йрибаgача. 

забаздети јек. забаздјети, -дйм евр. непрел. зас.мрgеШи. 

забајати, -јём евр. прал. ойчиниши, ойчараши; завараШи. 

забајатити (се), -им (се) евр. непрел. 1. усшајаши се, уквари-
ши се. 2. йосшаши зайушшен, зайусшиши се. - Забајатила се 
рана. 

забалавити, -йм и забалавити, забалавйм евр. непрел. а. йо
чеши балавиши, йусшиши бале, Йену. б. фиг. йочеши lовориши 
којешШа. 

забалити, -йм евр. 1. неnpел. йочеши балиши, ЙениШи. 2. прел. 
уйрљаши бала.ма, йЈЬувачко.м и сл. 8 - се у.мазаШи се бала.ма. 

забанити, забанйм евр. 1. прел. йосшавиши за бана, учиниши 
(HeKola) бано.м. 2. непрел. засесши као бан, йонашаши се као бан 
(не Bogenu рачуна о обавеза.ма и Йослу). 

забановати, забанујём евр. йочеши бановаШи. 

забарак, -арка М уgубљење 1ge се заgржава Boga; рукавац 
реке. 

забарикадирати, -адирам евр. прел. ушврgиши, обезбеgиши 
барикаgа.ма. - Куће су забарикадиране. 8 - се обезбеgиши се, 
зашшишиши се барикаgа.ма. 

забарити, -им евр. непрел. найравиши бару: - купајући дете. 
8 - се йрешвориши се у бару; начиниши се као бара. 

забасати, -ам евр. непрел. 1. заnи, залушаши: - с пута. 2. йре
шераши, йрекарgашиши (у нече.му). - Понекад зна и да забаса 
у послу. 

забат М lopНJU шроу'iласши geo зиgа на купи с gвосШранu.м 
крово.м, калкан, ласшавица: - цркве. 

забаталити, -аталйм евр. прел. зане.мариШи, найусшиши: -
писање, - породицу. 8 - се йрейусшиши се Hepagy, уч.малосШи. 

забатаљеност, -ости ж зайушшеносili, заЙарложеносШ. 

забатаљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йре.ма забашалиши 
(се). 

забатнй, -а, -о који се OgHoc на заба ш: - зид. 

забтргати, -ам евр. непрел. йочеши башрlаши, зашешураши 
се, бацакаши се, .млаШараШи (Шело.м, ygoBu.мa). 8 - се 1. в. за
баШрlаШи. 2. залушаши, забасаши; залешеши се неЙро.мишље
но. 3. зайлесши се; збуниши се. - Писац се забатргао. Забатр
гам се и причам којешта. 

забацивати, -ацујём несвр. Йре.ма забациШи. 8 - се нехо
шично се окрешаши у сшрану, закрешаши се. 

забацити, забацйм (забацити, -им) евр. прел. 1. а. с.месШи
ши, сшавиши, бациши иза нечеlа: - руке на леђа. б. Йо.мериШи 
уназag: - косу. в. баци ши aogaљe, на веnе оgсшојање (снажнu.м 
за.махо.м): - удицу. 2. а. бациши gалеко og йуша, циља, оgбаци
ши. - Забаци их море на обалу. б. оglурнуши, оgбациши: - вра
Ша. в. с.месШиШи нешшо у сшрану, скрајнуши; бациши нешшо 
ga се не зна 1ge је: - књиге на таван, - негде кључеве. 3. а. за
lубиши, зашуриши; за.меШнуШи: - позив у војску, - негде чла
нак; - траг. б. найусшиши, зане.мариШи: - учење. 8 - се 1. за
валиши се, наlнуши се уназаg: - у фотељу. 2. ошиnи, уgаљиши 
се: - у бели свет. 

забачен (забачен), -а, -о 1. шрй. og забациши (се). 2. вео.ма 
ygaљeH, gубоко завучен: - улица, - село. 3. заосшао, зане.марен: 
- сељак. 

забаченост (забаченост), -ости ж сшање и особина oHola шшо 
је забачено. 

забаmтинити се, -йм се евр. сшеnи башшину; йосшаши ба
шШиник. 

забаmуривати, -уРујём несвр. Йре.ма забашуриШи. 

забаmурити, -ашурим евр. прел. а. зашашкаши, сакриши, 
йрикриши: - неку ствар, - пред неким нешто. б. у.мањиши не
йријашносши, ублажиШи. - Причај и бол ми забашури. 

забезекнути, -езёкнём и забезекнути, -езекнём евр. прел. 
изазваши чуђење, изненаgиши, зайрейасшиши, заЙањиШи. - То 
га страшно забезекну. 8 - се зайањиши се, зайрейасшиши се. 
На ту вест човек се забезекну. 

забезекнуто и забезекнуто прил. зайрейашnено, зайањено: 
- погледати. 

забезекнутост и забезекнутост, -ости ж зайрейашnење, 
ЙренераженосШ. 

забеласати (се) јек. забјеласати (се), -ам (се) евр. неnpел. йо
јавиши се беласајуnи се; засвеiliлуцаши се. - Забеласа (се) ха
љина. Забеласа (се) виљушка. 

забележавати јек. забиљежавати, -ежавам несвр. Йре.ма 
забележиШи. 

забележити јек. забиљежити, -им евр. прел. 1. а. зайисаши, 
уйисаши, ЙрибележиШи. - Забележио је што му је рекла. б. об
јавиши белешку, весш (о нече.му). - Новине су забележиле цео 
догађај. 2. сшавиши белеl, знак, обележиШи. - Није јој гроба за
бележио. 3. а. оgреgиши, означиши: - место. б. оцениши, ока
ракШерисаШи. - Није он тамо добро забележен. 4. осШвариШи. 
- Спортисти су забележили велики успех. 8 - се уйисаши се; 
фиг. урезаши се, усеnи се: - се у школу; фиг. То му се забележи у 
срце. 

забелети, -лйм јек. забијељети, -ијелИм евР. непрел. 1. а. йо
сшаши бео. - Брда забеле од снега. б. в. забелеши (се). - Иза бр
да забеле школа. 2. йосшаши свешао, синуши; свануши (о зори, 
gaHY). - Забелеше прозори. У стаће чим зора забели. 3. изlуби
ши сјај, живосш (о очu.ма); заlлеgаши се, забечиши се (у нешШо). 
- Гледа док јој очи не забеле. Забели очима у плафон. 8 - се йо
чеши се белеши, засјаши белино.м. - Забелеше се стабла воћака. 

забелеmка јек. забиљеmка М (дат. -шци; ген. ми. -ежака и -
ки) белешка: - о разговору; - у дневнику; - у новинама. 

забелити, забёЛЙМјек. забијелити, забијелим евр. прел. 1. а. 
Йре.мазаШи, обојиши белu.м: - зид. б. учиниши белu.м, учиниши 
свеiliлu.м. - Снег је све забелио. Зора је забелила небо. 2. а. раз
блажиши BogOM (вино, .млеко): - вино. б. оlулиши кору са gpBe.: 
ша: - дрво. 

забелуц(к)ати (се) јек. забјелуц(к)ати (се), -ам (се) евр. не
прел. у ge.м. значењу: забелеши (се). 
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забељивати јек. забјељивати, -ељујём н,есвр. ире.ма забе
лиши. 

забенавити, -енавйм евр. прел. н,ачин,иши бен,о.м, заf.луииШи. 
- Уђе један забенављени сељак 

забентити, -йм евр. прел. обусшавиши шок воgе иосшавља
ње.м бран,е или gpyre иреиреке, зајазиши: � воду, � језеро. 

забеседити јек. забiюједити, -йм евр. непрел. иочеши бесеgи
ши, сшаши rовориШи. 

забеснети јек. забјесњети, -снйм евр. непрел. иочеши бесн,е
ши; иобесн,еШи. 

забетонирати, -онйрам евр. прел. зазиgаши, учврсшиши бе
Шон,о.м: � тунел. 

забечити се, забёчйм се евр. заf.леgаШи се широко ошворен,их 
очију. 

забиберавати, -еравам н,есвр. ире.ма забибериШи. 

забиберити, -йм евр. прел. 1. зачин,иши биберо.м: � сynу. 2. 
фиг. а. ирошкаши саширичн,им изразима, алузија.ма и сл.; ирош
каши слобоgн,им, н,езrоgн,им изразима: � чланак; � шалу. б. учи
н,иши н,еиријашн,осш, н,ан,еши зло: � некоме. 

забијати (се), забйјам (се) н,есвр. ире.ма забиши (се). 

забијач, -ача м .маљ, чекиh. 

забисерити се, -йм се евр. засијаши се, заблисшаши се као 
бисер. 

забис:купити, -йм евр. прел. иосшавиши, ироизвесши за би
скуиа. _ � се сшеhи чин, бискуиа, иосшаши бискуи. 

забит1 ж 1. а. забачен,о, шешко ирисшуиачн,о, ygaљeNo .месШо. 
б. yrao, кушак: � куће. 2. ca.мoha, оса.ма, иовучен,осш: � живота. 
3. заборав, rубишак cehaНJa: изнети из забит. 

забит2, -а, -о забачен" забишан,: � крај. 

забитан, -тна, -о 1. а. шешко ирисшуиачан" забачен,: � село. 
б. фиг. скривен" шајан,: � угао свести. 2. а. који живи иовучен,о, 
заиосшављен,: � девојка. б. уч.мао заосшао: � паланка, � средина. 

забити, забијём (имп. забйј; трп. заб:Ијен, -ена) евр. прел. 1. за
босши, зариши, закуцаши: � колац у земљу, � клин. 2. завуhи, 
увуhи, rурн,уши Nerge: � руке у џепове, � у трње. 3. склон,иши, 
сакриши: � ствари у пећине. _ - се 1.  зариши се, забосши се. -
Забио се ексер у месо. 2. завуhи се, склон,иши се, сакриши се: � 
се у кућу, � се под сто. • - гол разг. gаши rол. - нож у леђа учин,и
ши н,еиријаШн,осШ н,еко.ме, н,аиасши NeKOra. 

заблагодаривати (се), -арујём (се) н,есвр. ире.ма заблаrоgа
риши (се). 

заблагодарити (се), -одарйм (се) евр. в. захвалиши (се): � 
наставнику. 

заблажити, заблажйм евр. ублажиши, у.мириши: � муке. 

заблатавити се, -атавйм се евр. ирешвориши се у блаШо. 

заблатити, -йм евр. прел. а. блаШо.м исирљаши, заирскаши: � 
чизме. б. осра.моШиШи, ОбрукаШи. - Ноће клеветане да га за
блати. _ - се заирљаши се, заирскаши се блаШо.м. 

заблебетати, -ебећём и -бетам евр. непрел. иочеши блебе
ШаШи. 

заблејати, -јйм евр. непрел. 1. иочеши блејаШи. 2. екепр. н,е
ирисшојн,о, н,еgоличн,о н,ешшо pehu. _ - се екепр. заf.леgаШи се шу
ио у н,ешшо, заблен,уши: � се у говорника. 

забленути, -нём �Bp. непрел. в . . заблен,уШи се. _ - се 1. шуио се 
заf.леgаШи у н,ешШо. 2. разг. заљубиши се у NeKOra, заf.леgаШи се. 

забленуто прил. шуио, безибразн,о, зачуђен,о: N гледати. 

забленутост, -ости ж сшање oNora који је заблен,уш, заиање
н,осШ. 

заблесавити, -лееавйм и заблесавити, -йм евр. 1. непрел. ио
сшаши блесџв, изrубиши разу.м: - услед склерозе. 2 . . прел. учин,и

. ши блесавим, залуgџши: � газду. 

заблесити (се), заблёсйм (се) евр. заблен,уши се, заf.леgаШи се. 

заблес:кати, -ам и заблес:кати, заблёскам јек. забљескати, 
-ам и заблијескати, заблијескам евр. непрел. иочеши блескаши, 
засвеiilлуцаШи. 

заблес:кИваТИ јек. забљес:кивати, -ескујём н,есвр. ире.ма за
блесн,уШи. 

заблеснути, -нёМјек. забљеснути, -нём евр. 1 . заблисшаши, 
засијаши, син,уШи. 2. а. заслеииши, засен,иши (блеско.м, свеiilло
шhу). Заблесну га белина снега. б. обн,евиgеши (og свеiilлосши, 
суза и сл.). 3. фиг. заgивиши, засен,иши: � својим говором. 

заблеmтати јек. заблијеmтати, -тйм евр. непрел. 1. иочеши 
блешшаши, заблисшаши, засијаши (о cNery, сребру и сл.). 2. ио
сшаши засењен" заслеиљен, јако.м свеiilлошhу. 

заблистати, -ам евр. непрел. јако засвеiilлеши, засијаши (о зве
зgи, н,ожу, .муњи и сл.). 2. фиг. исшаhи се н,ечим: � на пријемном 
испиту. 

заблуда ж иоrрешн,о схвашање, иоrрешн,о уверење. 

заблудан и заблудан, -дна, -о 1. који се ogNocu н,а заблуgу, 
иоrрешан,: � мишљење, � нагађање. 2. блуgан" разврашан,: � 
живот. 

заблудео, -ела, -о јек. заблудио, -дјела, -о р. ир. og заблуgе
ши у аШриб. служби: � мишљење; � овца; � син. 

заблудети јек. заблудјети, -дйм евр. 1. непрел. а. aohu aorpe
шн,и.м иуше.м, залушаши: � у пустињи. б. случајн,о Nauhu, заба
саши: � на острво. 2. непрел. иасши у заблуgу, зrрешиШи. 3. прел. 
(и заблfдити, -йм и заблудйм) gовесши у заблуgу, н,авесши н,а 
иоrрешан" иорочан, иуш. 

заблудно прил. иоrрешн,о: � мислити. 

заблудност, -ости и заблуђеност ж особин,а и сшање oNora 
који је заблуgан" заблуђен" oNora шшо је заблуgн,о. 

заблуђивати, -блуђујём н,есвр. ире.ма заблуg(ј)еши (заблу
gиШи). 

забобоњати, -ам (забобоњити), -йм евр. иочеши бобоњаши 
(бобоњиши), ироrовориши gубоким i:ласо.м. 

забоботати, -ам и -бОбоћё евр. непрел. оном. иочеши бобоша
ши, зацвокоШаШи. 

забога речца разг. 1. а. у .молби, иреклињању. - Немојте ме, 
забога, издати. Деци ми, забога, све! б. за изражавање чуђења, 
изн,ен,ађења, н,еrоgовања и сл. -Дођите, забога, шта чекате? Зар 
је, забога, умро? Забога, дете, шта ти је? в. Kag се исшиче ири
роgн,осш, разу.мљивосШ н,ечеrа. - Па, забога, она је члан тога 
друштва. 

забогорадити, -орадйм евр. непрел. иочеши боrораgиши, ире
клињаши, .молиШи за .милосШињу. 

забод м убоg: � игле. 

заболети јек. забољети, -олйм евр. непрел. 1. иочеши болеши; 
безл. н,асшаши, иојавиши се (о болу). - Глава га заболела. Забо
лело га у крстима. 2. н,ан,еши, иричин,иши бол. - Заболеле су је 
његове речи. • душа (срце, до срца) ме заболела (заболело) јако 
са.М се ожалоСШио. неће те глава - Nehe ши се н,ишша gесиШи. 

заборав м 1. rубишак cehaНJa н,а NeKOra или н,ешшо, н,есша
н,ак н,ечеrа из cehaНJa. 2. а. оgсусшво свесши о н,ече.му, н,еиосшоја
ње н,ечеrа у .мислима: имати осећај заборава. б. зан,ешосш, за
н,ос: у љубавном забораву. в. уса.мљен,осШ, иокој, .мир: тражити 
одмор и �, повући се у мир и �. • бацити, бацати у -, преда(ва)ти 
у - заборавиши, заборављаШи. извући, извлачити из заборава, оте
ти, отимати, отргнути од заборава (забораву) оживеши, оживљава
ши cehaНJe н,а NeKOra (н,а н,ешшо), (у)чин,иши ga се н,еко или н,е-

. Шшо н,е заборави. пасти (падати), отићи (одлазити) у - (под вео за
борава и ел.) би(ва)ши заборављен,. 

заборава:к, -авка м бот. сио.мен,ак Myosotis scorpioides. 

забораван, -вна, -о који лако заборавља, расејан" gекон,цен,
Шрисан,. 

заборавити, -йм (трп. заборављен) евр. прел. 1. а. изrубиши 
из иа.мhењd, н,е.маШи у cehaНJY: � лекцију, � песму. б. услеg ра
сејан,осши, ио.меШен,осШи и сл. н,е сешиши се н,ешшо учин,иши: � 
попити лек. в. изrубиши из виgа, с у.ма с.меШн,уШи. - Не забора-
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вите да је и он ту. 2. йресшаши бринуши о неко.ме или нече.му, 
зане.мариШи: � на мајку. б. йусшиши ga неко или нешшо aagHe 
у заборав: � на просвету; � на неке писце. 3. не узеши нешшо са 
собо.м: � кишобран. 4. оЙросШиШи. - Не могу ти то заборавити. 
8 � се 1. заборавиши jegaH gpyioi. 2. а. изiубиши коншролу Hag 
своји.м ЙосШуЙцu.ма, йресшаши влagаши собо.м. б. йресшаши 
схвашаши, Йоu.маШи; с.меШнуШи с у.ма. в. ЙоiрешиШи. - Неке 
жене се забораве. 

заборавко м (мн. 1'1) онај који лако и брзо заборавЈЬа. 

заборављати (се), -ам (се) и заборављати (се), -борављам 
(се) несвр. Йре.ма заборавиши (се). 

заборављено ПРИЛ. у забораву; оса.мљено, йовучено: живели 
cy �. 2. оgсушно, занешо: � осмехнут. 

заборављеност, -ости ж зане.мареносш, заЙосШавЈЬеносШ. 

заборiшљив, -а, -о забораван. 

заборiшљивост, -ости ж заборавносШ. 

заборавност, -ости ж 1. особина oHoia који лако и брзо забо
равЈЬа, несйособносш ga се нешшо заgржи у Йа.мћењу: � старијих 
људи. 2. заборав, зане.маривање. 

забости (забости), забодём (аор. забодох, забоде; р. пр. заб6, 
забола (забола); ТРП. забоден, -ена; пр. пр. заб6вши) свр. прел. 1. а. 
забиши, зариши, ушераши у нешшо (ШUJЬаш или gуiУЈЬасш apeg
.ме ш): � нож, � колац. б. gоgирнуши неки йреg.меш ошШрu.м вр
хо.м: � мамузе у трбух. в. заiњуриши, увући; .меШнуШи, завући (у 
нешшо, иза нечеiа): � нос у воду, � прсте у косу. 2. а. засаgиши: 
� расад у земљу. б. неШре.мице, apOgOpHO iлеgаши, уйреши йо
iлеg. 8 � се 1. увући се; зариши се у нешШо. 2. унеши се, уgубиши 
се (у неки йосао, занu.мање). • - нож У срце йричиниши, нанеши 
велику бол, увреgу. - нокте у ледину Йобећи. - нос у.мешаШи се у 
шшо; - перо у ледину йресшаши се бавиши Йисање.м. 

забоцкати, -ам свр. йочеши боцкаШи. 

забравити, -Им свр. прел. зашвориши браво.м, заКЈЬучаШи. 8 
� се заКЈЬучаши враша за собо.м. 

забрадатити, -йм свр. непрел. зарасши у браgу, йусшиши 
браgу. 

забрадач, -ача м и забрадача ж.мара.ма коју жене сшавЈЬа
ју на iлаву везујући је ucaog браgе, Йовезача. 

забрадити, забрадИм свр. прел. везаши (.мара.му, шал и gp.) 
око iлаве и, најчешће, ucaog браgе; обавиши нешшо шако веза
но.м .маро.м. 8 � се сшавиши себи .мара.му (шал и сл.) на iлаву, 
везавши крајеве ucaog браgе. 

забрађивати, -ађујём несвр. Йре.ма забраgиши (се). 

забраздати, -ам свр. йочеши бразgаши; йружиши се као бра
зgа: � њиву. Путеви су забраздали планину. 

забраздити, забраздИм СВр. 1. йочеши йравиши бразgе, йоче
ши ораши: � ПЛУГОМ. 2. а. (у нешто, преко нечега) йри орању 
йрећи ЙЛуiо.м у gpyiy њиву, у шуђе Зе.мЈЬишШе. б. фиг. уgаљиши се 
og Йреg.меШа разiовора; йрешераши у нече.му, засшраниши: � 

причајући; � у хвалисању. в. фиг. засшраниши, йоiрешиши; из
iубиши осећај за .морал. 

забрајати (се), забрајам (се) несвр. Йре.ма забројиши (се). 

забран м 1. а. шу.ма, йашњак или ловишше у који је забра
њен йрисшуй (сечење gрва, найасање сшоке, лов и gp.): државни 
�. б. шу.ма уойшше, iaj, луi. 2. забрана (найасања, лова и сл.). 
Почиње забран ливада. 

забрана и забрана ж 1. нареgба ga се нешшо не сме чиниши, 
ga се .мора обусшавиши, забрањивање. 2. адМ. аg.минисШраШив
на или cygcKa оgлука којо.м се ускраћује йраво расйолаiања не
ко.м својино.м gOK се не найлаши оgређени gyi, обусШава. 3. в. за
бран (1). 

забранити, забранИм свр. 1. а. нареgиши, зайовеgиши ga се 
нешшо не сме учиниш и: � пролаз. б. изgаши нареgбу о йресшан
ку неке gелашносши, обусшавиши нешШо. � представу; � нови
не. 2. не gойусшиши йрисшуй у забран (1): � ливаду, � шуму. 

забрански, -а, -6 који се OgHOCU на забран: � шума. 

забрањив, -а, -о који .може биши забрањен, који се забра
њује. 

забрањивати, -ањујём несвр. Йре.ма забраниШи. 

забрашнити, -Им свр. йосуши брашно.м: � месо. 8 � се у.ма
заши се брашно.м. 

забрашњавити (се), -Им (се) и забрашњавити (се), -ашња
вИм (се) свр. в. забрашниши (се). 

забрбљати, -ам свр. а. йочеши брбЈЬаШи. б. в. забрбЈЬаши (се). 
8 � се уйусшиши се у gyio брбЈЬање, расйричаши се. 

забрботати, -брбоћём свр. йочеши брбошаши, йроизвесши бр-
бош: � у води, � устима. 

забрдица ж .месШо заклоњено брgо.м, .мала gолина. 

забрдскй, -а, -6 који се OgHOCU на забрђе. 

забрђе и забрђе с apegeo иза брgа; брgовиш apegeo. 

забређати, -ам свр. 1. зашруgнеши, занеШи. 2. учиниши ga 
жена забређа, занесе. 

забрежје и забрежје с бреЖУЈЬкасш крај, Йобрђе. 

забреклост и забреклост, -ости ж сшање и особина oHoia 
шшо је забрекло. 

забрекнути (забрећи «забрёћи)), забрёкнём (аор. забрекну, 
забрёкну (забрёче); р. пр. забрекнуо, -ула и забрёкао, забрекла 
(забрёкла); пр. пр. забрев:нУвши (забрекавши и забрёкавши)) свр. 
1. а. услеg уйијене шечносши рашири ши се, йосшаши нейройу
cйl.тьив (обично о gрвенu.м йреg.меШu.ма). б. нашойиши се влаiо.м, 
Шечношћу. - забрекле чизме. 2. (о деловима тела) а. набрекну
ши, найеши се, зашеiнуши се (о жила.ма, .мишићu.ма). б. наше
ћи, наgуши се (о жлезgа.ма). в. исйуниши се .млеко.м шако ga се 
кожа зашеiне (о вu.мeHY). Г. фиг. исйуниши се, найуниши се. - За
брекао му џеп. 

забрекњавати, -екњава и забрекњивати, -екњујём несвр. 
Йре.ма забрекнуши, забрећи. 

забректати, забрекћём свр. а. йочеши оgаваши снажне, 
крашке звукове (о .моШору). б. ошшро йроiовориши, завикаши, 
gрекнуши: � на народ. 

забремзати, -ам свр. Йо.моћу кочница заусшавиши или усйо
риши крешање возила, закочиши: � ауто. 

забрећи в. забрекнуШи. 

забрзати, -ам свр. йочеши нешшо брже раgиши, йожуриши, 
йохишаши (о xogy, iовору, йевању и сл.). 

забридети јек. забридјети, -дИм свр. йочеши бриgеши, gohu 
у сшање Kag се осећа шрњење, ж.марење, ЙроШрнуШи. 

забријати, забријём свр. йоgбријаши (ucaog косе, бркова): � 

бркове. 

забринут, -а, -о који u.мa бриiа, брижан; који ogaje забрину
шосш: � родитељ; � лице. 

забринути, -нём свр. прел. заgаши (неко.ме) брщу, сШрах. 8 � 

се йосшаши забринуШ. 

забринуто ПРИЛ. са бр uiOM , брижно, сШрейећи. 

забринутост, -ости ж сшање oHoia који u.мa бриiу. 

забрињавајућй, -а, -ё који забрињава, изазива бриiу: � вест. 

забрињавати (се), -Ињавам се и забрињивати (се), -ињу-
јём (се) несвр. Йре.ма забринуши (се). 

забркати, забркам свр. 1. кашико.м, бркЈЬО.м и сл. за.меша
ши, за.месиШи (обично брашно са воgо.м). 2. унеши збрку, за.мр
сиШи. 8 - се йревариши се, збуниши се. 

забрљавити, -рљавИм свр. непрел. йресшаши шрезвено .ми
слиши, ЙоблесавиШи. 

забрљати, забрљам свр. 1. (нешто) уБРЈЬаши, у.мазаши, за
ЙРЈЬаши: � папир, � под. 2. фиг. рђаво, йоiрешно нешшо ypagu
ши; учиниши нешшо нечасно, не.морално: - на послу; � нешто са 
новцем. 8 - се иСЙРЈЬаши се, за.мазаШи се. 

забродити, забродИм свр. непрел. 1. а. йочеши броgиши, за
йловиши воgо.м: � морем. 2. фиг. кренуши на gужи, шежи ЙуШ. 
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аабројавати (се), -ројавам (се) несвр. аре.ма забројаши (се). 

аабројати, -јйм и з3.бројЙМ и аабројити, забројйм евр. uoipe
шно избројаши; uревариши HeKoia бројањем. 8 - се uоiрешиши 
у бројању, рачунању. 

аабрстити, -йм евр. uочеши брсшиши (о сШоци). 2. екепр. ао
чеши брзо свашша iовориШи. 

аабрујати и аабрујити -јим евр. uочеши брујаши, uочеши 
оgаваши ујеgначен iлас, звук. 

аабрундати и аабрундати, -ам евр. а. uочеши брунgаши, за
му.м.nаши (о меgвеgу). б. uроiовориши круйним iласом; арому
.м.nаШи. в. забрекшаши (о моШору). 

аабубњати, -ам uочеши бубњаши, уgараши у бубањ; uочеши 
uроизвоgиши uоШмуле, ујеgначене звуке (о бубњу). 

аабугарити, -йм евр. 1. uочеши БУiариши, нарицаши, закука
ши. 2. заuеваши (уз iусле, шамбуре); заuеваши уоuшше (ошеiну
шо): - танко. 

аабудалити, -йм евр. uочеши буgалиши; UобуgалиШи. 

аабуђати (се), -ам (се) евр. uосшаши буђав, убуђаши (се). 

аабујати, -ам евр. uочеши бујаши, бујно расШи. 

аабуктати, заБУктйм (з3.букћём) (заБУктети јек. заБУктјети, -
тйм) евр. непрел. 1. uочеши букшаши, разiореши се (о вашри и gp.). 
2. фиг. заiрејаши се за нешшо, оgушевиши се. 

аабуљити, з3.БУљИм евр. заiлеgаши, уuравиши (uоiлеg, очи). 
8 - се заiлеgаши се неШре.мице, избечених очију. 

аабуна и аабуна ж збуњеносш, uомешња, аоре.мећај уобича
јеНОСШи. б. узрујаносш; Hepeg, хаос. в. смешеносш, збуњеносш (og 
сшиgа, сшраха и сл.) г. uоiрешка, заблуgа. 

аабундати, -ам евр. 1. увиши, умошаши у бунgу; ушоилиШи. 
- Дете је добро забундала. 2. фиг. збуниши, сUеш.тьаШи. 8 - се 
ушоилиши се. 

аабунити, заБУнйм евр. 1. а. збуниши, смесши, gовесши у не
gоумицу. б. ошамушиши, изазваши несвесШицу. 2. uoguhu на 
усшанак, uобуниши; - народ. 3. омесши, сUречиШи. 8 - се збуни
ши се, uомесши се. 

аабункерисати се, -ишём се евр. а. зашвориши се у бункер. 
б. зашвориши uipy (у фуgбалу), аовући се у оgбрану. 

аабунцати, -ам евр. uочеши бунцаши, сшаши булазниШи. 

аабуњивати (се), -уњујём се несвр. аре.ма забуниши (се). 

аабургијати, -ам евр. uочеши бурiијаШи. 

ааБУчати, -чйм евр. uочеши бучаши, захучаши, забрујаШи. 

аабуmавати, -Ушавам несвр. аре.ма забушиШи. 

аабуmант м онај који uog разним изiоворима uокушава ga 
избеiне обавезе, ga се извуче og gужносШи. 

аабуmантскй, -а, -о који се OgHOCU на забушанше: - ход. 

аабуmантски ПРИЛ. као забушанш, извлачећи се og gужно-
сши или обавеза. 

. 

аабуmанција и аабуmанција ж разг. забушавање. 

аабуmити, -йм евр. 1. а. избећи обавезу, извући се og gужно
сши (иЗiоварајући се вешШо). б. (некога) uреваришu HeKoia, uog
валиши некоме. 

ааваг�ути, завагнём евр. наiнуши се, uосрнуши; занеши се. 

аавада и аавада ж свађа, расарава, сукоб. 2. upeKug ogHoca 
збm сукоба, ЈЬушња, неuријашељсшво: бити у завади са неким. 

аавадити, -йм евр. изазвати свађу, омразу између HeKoia, ао
свађаШи. 8 - се gohu у сукоб (с неким), uосвађаши се. • завади
ти два ока у глави биши велики силешкарош, смуш.тьивац. 

аавађати, -ам несвр. аре.ма заваgиШи. 

аавађенйк, -Ика м онај који је с неким у заваgи. 

, аавађеност, -о�ти ж OgHOC међу завађенима, заваgа. 

ааваада ПРИЛ. заувек. 

аавала и аавала ж геогр. коШлинасшо уgуБЈЬење на Земљи
ној uовршини (или на gHY мора или језера) са блаiим сШранама. 

аавала ж нар. 1. месшо крај оiњишша насуuрош uрочељу (ige 
се наслањају gрва на оiњишше); uросшор око оiњишШа. 2. iOMU
ла, храа несаgенушоi сена. 

аавалити, завалйм (трп. заваљен) евр. 1. обориши, uовали
ши; uоложиши, сuусшиши: - некога у снег. 2. забациши уна
шраi, зашуриши: - капу унатраг, - главу унатраг. 3. а. завући, 
увући, заiњуриши: - лице у јастук. б. фиг. ували ши (HeKoia у не
шшо мимо њеiове вОЈЬе): - некога у велику аферу. 4. зашвориши, 
uреuречиши: - путеве. 5. силовишо, жесшоко навалиши, HaipHY
ши (о вешру, cHeiy, uоилави и сл.). 8 - се 1. забациши iopНJU geo 
шела (на сеgишшу), усшуриши се; исuружиши се, лећи: - се у 
столицу; - се на душек. 2. наiнуши се, накренуши се. 3. уuасши, 
ували ши се: - се у снег, - се у блато. 4. uрешуриши се, свалиши 
се (uoHeKag og слабосши): - се крај пута. 

ааваљати, заваљам евр. 1. учиниши ga се нешшо uочне ваља
ши, ga се uочне КОШРЈЬаши: - дрво; - грудву снег. 2. сшвориши 
валове на нечем, узбуркаши: - море. 3. ваљањем gаши окру
iласш облик (нече.му): - комад теста. 8 - се uочеши се ваљаши, 
заКОШРЈЬаши се. 

ааваљеност, -ости ж uоложај и сшање oHoia који је заваљен, 
oHoia шшо је заваљено. 

ааваљивати (се), -аљујём (се) несвр. аре.ма завалиши (се). 
аавапити, -йм и -ијём И аавапити, -ијём евр. 1. uочеши вааи

ши, зајаукаши; uочеши uреклињући молиШи. 2. uризваши (неко
ia) с ваааје.м, uреклињући: - Бога. 

ааваравати (се), -аравам (се) несвр. аре.ма завараши (се). 

ааварати, -ам евр. 1. uревариши (HeKoia), uоgвалиши (неко
ме). 2. оgврашиши нечију uажњу аомерајућије на нешшо gpyio, 
лукаво искорисшиши нечију неUажњу. 3. gелимично ушолиши 
(iлаg, жеЈЬУ и сл.). 4. лукаво омесши HeKoia у нече.му, заусшави
ши. 8 - се uревариши се. 

ааваривати, -арујём несвр. аре.ма завариШи. 

ааваривати (се), -арујём (се) несвр. арема завараши (се). 

ааваривач, -ача м мајсшор који заварује меШал. 

ааваривачкй, -а, -о који се OgHOCU на завариваче и заварива-
ње: - алат, - занат. 

ааварити, заварйм евр. 1. ковање.м сuојиши јако заiрејане ge
лове мешала: - МОТИКу. 2. uочеши куваши, закуваши; заiрејаши 
go КЈЬучања (шечносш): - кашу; - воду. 8 - се ари високом заiре
вању сuојиши се, uриuојиши се (о меШалу). 

ааваркати, -ам евр. geM. аре.ма завараШи. 

ааварљив, -а, -о који заварава, ваРЈЬив: - сан. 

ааварљиво ПРИЛ. ваРЈЬиво. 

ааварчивати, -арчујем несвр. арема заварчиШи. 

ааварчити, -им евр. етн. враџбинама ошклониши, бајањем 
излечиШи. 

ааватрити, -йм евр. учиниши ga се нешшо заuали; наложиши 
ваШру. 8 - се uочеши iореши, заuалиши се. 

аавежљај м (инетр. -ем) 1. оно шшо је зајеgно умошано, увије
но, замОШУЈЬак. 2. веза, руковеш: - цвећа. 3. узао, чвор. 

аавежљај(ч)ић м ge.м. и хиа. og завеЖЈЬај. 

аавеаан, -а, -о Ј. ШрU. og завезаШи. 2. фиг. који се шешко сна
лази, несuрешан, несналаЖЈЬив. • - врећа в. uog врећа. 

аавеаанко м сйљешен човек, смеШењак. 

аавеааност, -ости ж сшање и особина oHoia који је завезан, 
oHoia шшо је завезано. 

аавеаати, завёжём евр. 1. обавиши, сшеiнуши ужешом, вра
цом и сл. и учврсшиши чвором; умошаши, увезаши у завеЖЈЬај: 
- руке; - јабуке у мараму; - сноп. 2. наuравиши чвор, узао; силе
сши нешшо у чвор: - уже; - чвор. 3. а. uричврсшиши вежући, 
uривезаши (за нешшо): - коња за ограду, - за кола. б. сшеiнуши 
везом, везаши: "'; врећу, - меmину. в. обавиши, замошаши (шра
ком, марамо.м и сЛ.); обавиши завоје.м, uревиши (рану): - очи, -
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главу; � рану. 4. непрел. йресшаши iовориши, ућушаши, зане.ме
ши (чесшо као нареgба). 5. непрел. а. gосйеши у  шежак йолажај, 
осиромашиШи. б. биши на uзмаку cHaia, малаксаши, изнемо
ћи. 8 ,.., се 1. а. сйлесши се, сшеiнуши се, замрсиши се. б. мед. 
уюьешшиши се (о цревима). 2. йричврсшиши се за нешшо везом, 
йривезаши се; йрикачиши се. • језик му се завезао (уста му се за
везала) не може речи ga каже. 

завезивати (се), -езујём (се) несвр. Йре.ма завезаши (се). 
;завејавати, завејаваМјек. завијавати, -Ијавам несвр. Йре.ма 

завејаШи. 
завејати јек. завијати, -јём евр. 1. а. йочеши вејаши, gуваши 

(о вејавици, cHeiy). б. фиг. йочеши се шириши (о ugejaмa, осећа
њима). 2. а. gувајући или aagajyhu у великим количинама зашр
йаши, йрекриши: � праг, � ограде. б. засу ши зе.м.тьу, найравиши 
смеШове. 

завёк(а) јек. завијек(а) ПРИЛ. заувек, занавек. 
завера и завера јек. завјера и завјера ж 1. шајно gоiовара

ње неколико лица pagu зајеgничкоi gеловања йрошив HeKoia или 
нечеiа; акција шаквих лица. 2. заклешва, завеШ. 

заверавати (се) јек. завјеравати (се), -еравам (се) несвр. 
Йре.ма завериши (се). 

завереник јек. завјереник, -Ика м а. учесник у завери, урош
ник. б. онај који се заклео, завешовао нече.му, заШочник. 

заверенички јек. завјерен:йчки, -а, -о који се OgHOCU на за
веренике, својсшвен завереницима. 

заверен:йчки јек. завјерен:йчки ПрИЛ. на заверенички начин, 
као завереник. 

завереништво јек. завјереништво с завереничко gеловање, 
учешће у завери. 

заверити јек. завјерити, -йм евр. 1 .  увући у заверу, учиниш и 
завереником. 2. обавезаши заклешвом, заклеШи. 3. зайросиши 
(gевојку); обећаши за жену. 8 ,.., се 1. найравиши заверу; уgружи
ши се йрошив HeKoia. 2. заклеши се; gаши реч, зарећи се. 3. ga
ши йрисшанак на брак, обећаши се. 

завеса и завесајек. завјеса и завјеса ж 1. засшор обично og 
шканине, који се веша изнаg йрозора, HeKoi ошвора и сл., који 
служи као заклон, apeipaga, украс и сл. 2. вој . исшурене jegUHU
це које шшише f.лавнину војске, зашшишни Йојас. • гвоздена (же
лезна) - пол. ист. назив на 3aaagy за некаgашњу iраничну лини
ју uзмеђу кайишалисшичких и социјалисшичких зе.маља (Север
ноаiilланшскоi и Варшавскоi ЙакШа). димна - вој. облаци ве
шшачкоi gима који се сшварају као зашшиша og нейријашељ
cKoi осмаШрања. (по)дићи (раздерати, скинути и сл.) завесу (с нече
га) разошкриши, обелоgаниши шајну нечеiа. 

завеселити се, -еселйм се евр. 1. йочеши се веселиШи. 2. за
сеgеши се веселећи се, лумЙујући. 

завесица и завесица јек. завјесица и завјесица ж ge.м. и 
хиЙ. og завеса. 

завеслај м замах, захваш веслом (или веслима) кроз воgу; og
сшојање које се йређе шаквим замахом. 

завеслати, -ам евр. 1. а. йочеши веслаШи. б. йочеши махаши, 
млашараши (рукама или gруiим gелом Шела). 2. фиг. расйрича
ши се. 

завести1 (завести), -ведём (заведём) (пр. пр. завёвши) евр. 1. 
а. оgвесши иза нечеiа: � за кућу. б. оgвесши у ogpeQeHoM йравцу, 
на неко месшо, обично заобилазно; оgвесши у сШрану. 2. а. оgве
сши у нейознашу, HeapoxogHY cpegUHY, учиниши ga неко не може 
ga се враши, ga залуша: � далеко у шуму. б. gовесши у заблуgу, 
обмануши, йревариши (лажима): � омладину; � (некога) поли
тиком. 3. уgварајући се, ласкајући и сл. навесши, наiовориши 
(gевојку, жену) на сексуални OgHOC; ойчиниши, очараши, освоји
ши: � девојку. 4. а. заиiраши (коло); йовесши (коло). б. зайоgену
ши (разiовор). 5. усшановиши, усйосшавиши, увесши; заснова
ши: � енглески језик у ШRолама, � праву диктатуру; � тргови
ну. 6. адм. унеши, убележиши: � у државне књиге. 8 ,.., се 1. би
ши нама.м.тьен, наћи се у заблуgи, йревариши се; йовесши се (за 
неким, нечим): � се новцем. 2. йреgаши се (нечему), занеши се, 
заборавиши се: � се у разговор, � се у друштву. 3. изiубиши рав
ношежу, зашешураши се. 

завести2 (завести), -везём (пр. пр. завезавши (завезавши» 
евр. 1. йочеши веслаши; возећи йокренуши броg. б. возећи оgве
сши (иза нечеiа на ygaљeHo, заклоњено месшо): � лађу у крај. 2. 
а. ошйловиши, ogMahu. б. развесши (йричу), расйричаши се. 8 ,.., 
се 1. йочеши вожњу; зайловиши, ошиснуши се (воgом, море.м). 2. 
фиг. уgубиши се, уйусшиши се (у разiовор и сл.): � се у мисли; � 
се у анализе. 

завет јек. завјет м 1. свечано обећање, свечана обавеза за оно 
шшо се као обавеза узима на себе; заклеШва. 2. жеља, воља за
вешшана gpyioMe ga је исйуни, аманеШ. 3. йоклон, gap који вер
ници йрилажу цркви, манасШиру. • Нови - новији, хришћански 
geo Библије. Стари - сшари, gохришћански geo Библије, зајеg
нички за мојсијев це и хришћане. 

заветан јек. завјетан, -тна, -о 1. који се завешовао за нешшо, 
везан завешом: � човек, ,.., од ракије. 2. који се йошшује као за
веш, за чије је осшварење йоложена заклешва: � жеља, � мисао. 
3. gарован (цркви, манасширу), завешшан: � слика, � дар. б. йо
gиiнуш у знак завешовања, као знак завеша: � црква, � капела. 
в. йосвећен свецу зашшишнику или неком обреgу: � дан, � про
цесија, � литија. 

заветаран јек. завјетёран, -рна, -о заклоњен og вешра, који 
је у завешрини: � увала. 

заветарје јек. завјетёрје с в. завеШрина. 

заветина јек. завјетина ж 1. етн. gaH у iOgUHU који йреgсша
вља свешковину aojegUHUx села, уз ogpeQeHe обреgе, сеоска цр
квена слава. 2. завеш, завешна обавеза. 

заветник јек. завјетник м онај који се завешовао ga ће исйу
ниши завеш; онај који йрилаже завешни gap. 

заветница јек. завјетница ж 1. женска особа завеШник. 2. 
йисмени gокуменш којим се нешшо gaje као завешни gap. 

заветнички јек. завјетнички, -а, -о који се OgHOCU на завеш
нике. 

заветовати јек. завјетовати, -тујём евр. и неевр. 1. оба
вез(ив)аши завешом, заклеШвом. 2. свечано обећаваШи. 3. 
gа(ва)ши, йриложиши, йрилаiаши као завеш, као завешни gap. 

заветрина јек. завјетрина ж 1. месшо заклоњено og вешра, 
заклон. 2. фиг. CUiYPHO, безбеgно, уgобно месшо, скровишше: � то
пле канцеларије, ПОЛИТИЧRа �. 

заветрица јек. завјетрица ж И заветриште јек. завјетри
ште с в. завеШрина. 

завечёрје с вечерње gоба, смирај gaHa. 

завештавати јек. завјештавати, -ештавам несвр. Йре.ма за
вешШаШи. 

завештај јек. завјештај м 1. в. завешШање. 2. в. завеш (3). 

завешталац јек. завј ешталац, -аоца м онај кој и нешшо 
осшавља, завешшава у наслеђе. 

завештање јек. завјештање с 1. а. gокуменш у коме заве
шшалац казује коме, шша и aog којим условима gaje у наслеђе, 
йослеgња воља, ойорука, ШесШаменШ. б. имовина, новац и gp. 
осшављен у наслеђе, наслеgсШво. 2. в. завеш (3). 

завештатељ јек. завјештатељ м в. завешШалац. 

завештатёљка јек. завјештатёљка ж жена завешШалац. 

завештати јек. завјешти, -ам евр. 1. а. осшавиши у наслеg-
сшво ойоруком, шесшаменшом: � сву земљу. б. фиг. осШавиШи 
као gуховно, кулшурно наслеђе gаљим Йоколењима. 2. осшави
ши као завеш, у аманеШ. 8 ,.., се завешоваши се, обавезаши се. 

завештач јек. завјештач, -ача м в. завешШалац. 

завештење јек. завјештење с в. завешШање. 

завидан, -дна, -о 1. в. завиgљив. 2. који се може йожелеши, 
йовољан, gобар: бити у завидном положају. б. знашан, велик: � 
број књига. 

завидети јек. завидјети, -дйм неевр . осећаши зависш, биши 
обузеш злобом збоi нечијеi усйеха, среће; йрижељкиваши оно 
шшо gpyiu има. 
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завИдљив, -а, -о ко.ме шуђи усйех и срећа изазивају зависш, 
злобу, йун зависШи. 

завидљивац, -йвца м завиgљив човек. 

завидљивица ж завиgљива женска особа. 

завидљиво прил. са завишhу, завиgеhи. 

завидљивост, -ости ж особина oHo'ia који је завиgљив, за-
висШ. 

завиднйк м в. завиgљивац. 

завИДница ж в. завиgљивица. 

завидно прил. в. завиgљиво. 

завИДност, -ости ж в. завиgљивосШ. 

завијатиl, завйјам неевр. 1. несвр. Йре.ма завиШи1• 2. 'iовори
ши зайлешено, uзјашњаваши се заобилазно, околишиши, увија
ши .• - се за.моШаваШи се, у.мошаваши се: - се марамом. 

завијати2, завйјам неевр. 1. оше'iнушо урлаши (о вуку, йсу и 
gp.). 2. фиг. оше'iнушо јаукаши, заЙо.ма'iаШи; кукаши, нарицаШи. 
3. фиг. фијукаши, хујаши (о веШру). 

завијач, -ача м 1. а. в. завој (1). б. о.моШач og шканине који 
се сшавља око кайе (феса и сл.). в • .мара.ма за 'iлаву, Йовезача. 2. 
сукнена шканина у војничкој обуhи којо.м се обавија Ho'ia og 
члан ка go колена. 3. алашка за завршање, заврШач. 4. зоол. вр
сша лейшира чије се ларве за.моШавају у йаучину на лисШу. 

завијача ж 1 . .мара.ма за йовезивање 'iлаве, Йовезача. б. uog
.меШач који сеоске жене сшављају Kag носе шереш на 'iлави. в. 
етн. вунена сукња; врсша вунене йре'iаче сличне сукњи. 2. ваљка
сшо увијен колач, ролаш; йиша og ваљкасшо увијено'i ШесШа. 

завијен, -ена, -о 1. ШрЙ. og завиШи1• 2. околишан, зао била
зан: - форма, - претња. 

завијено прил. околишно, заобилазно: - говорити. 

завијорити (се), -йм (се) евр. йочеши (се) вијориши, залейр
шаши (се) (о засшави и сл.). 

завијугати (се), -ам (се) йочеши вију'iаши, gобиши вију'iав 
облик; йочеши се крешаши кривуgаво. 

завијутак, -тка м (ми. завијУци, ген. зав:Ијутака) 1. а . .мања 
кривина, завој, окука. б. uзвијени geo нече'iа, вијУ'iа, лук: - ува. 
в. Йро.мена йравца крешања: ићи правећи завијутке. 2 . .месШо 
'ige коса (OgH. живошињска gлака) расше у разним йравцима, 
цвеШ. 3. с.моШак, за.моШуљак, завежљај; свишак: носити завију
так у руци; - хартије. 

завикати, завйчём евр. йочеши викаши; ЙовикаШи. 

завикнути, завйкнём евр. в. викнуши; уп. узвикнути. 

завиличити, -йм (завилИчати, -ам) евр. l. везаши о.мчо.м go-
ње вилице (коња); заулариши; заузgаши. 2. фиг. сшавиши uog 
коншролу, йокориши, обузgаШи. 

завйнут, -а, -о рег. крив, искривљен; йовијен: - штап, - нос. 

завинути, завйнём евр. прел. рег. 1. савиши, искривиши; йови
ши: - челичну шиП!�у; - бркове. 2. заврнуши, заокренуши: - му 
руку; - врат .• - се 1. савиши се, йовиши се. 2. обрнуши се, зао
кренуши се (о 'iлави и сл.). 

завиривати, -ирујём 1. несвр. Йре.ма завириШи. 2. (некога, 
нешто) за'iлеgаши, Йос.маШраШи: - цвеће, - дете. 

завирити, -йм евр. непрел. 1. бациши йо'iлеg, йо'iлеgаши уну
шра нече'iq, кроз нешшо, ucuog нече'iа; сврашиши у неку йросшо
рију: - кроз прозор; - у торбу; - у собу. 2. уйознаши се са нечим, 
gohu go оgређених сазнања: - у ЕЊИГУ; - У прави живот . •  - се 
йо'iлеgаши у своју ogehy или geo Шела. 

завиркивати, -иркујём неевр. ge.м. Йре.ма завириваШи. 

завирнути, завйрнём евр. ge.м. Йре.ма завириШи. 

зависан, -сна, -о 1. који зависи og Ko'ia, неса.мосШалан, uog
ређен, йошчињен: - земља; - чиновник. 2. ЛИНГВ. који не.ма CaJltiu
сшалну ФУl1кцију: - реченица, - падеж. 

зависити, -йм неевр. непрел. 1. биши условљен нечим gpY'ilt.Jl-t, 
.мењаШи се uog уШицаје.м, нече'i gpy'io'i. б. биши у зависно.м, uogpe-

ђено.м йоложају у ogнocy на gpy'io'i, биши неса.мосШалан; биши .ма
шеријално зависан og HeKo'ia: - од Европе; - од родитеља. 

зависнйк м онај који зависи og нече'iа: - од дроге, - од алко
хола. 

зависница ж женска особа зависник. 

зависно ПРИЛ. зависеhи, неса.мосШално; у зависносши (og не
че'iа): - промењива количина; - је од времена. 

зависност, -ости ж сшање oHo'ia који је зависан, oHo'ia шшо је 
зависно, зависан OgHOC, зависна веза, условљеносш, неса.мосШал
носШ. 

завист ж (инетр. завишћу) осећање йакосши, завиgљивосши 
изазвано Шуђu.м усйехо.м, срећо.м, злоба. 

завистан, -сна, -о завиgан, завиgљив. 

завитак, -тка м 1. оно шшо је завијено, у.мошано, за.моШуљак, 
свиШак. 2. о.моШ за увијање; о.моШ Йис.ма, ковераШ. 3. завијушак, 
окука. 

завитиl, завијём (имп. завйј; ТРП. завИјен, -ена) евр. прел. (не
прел.) 1. а. у.моШаШи, увиши у нешшо, уйаковаши: - у хартију. б. 
зашшишиши завоје.м, йревиши (рану): - ногу. в. сшавиши не
шшо око нече'iа: -новине около, -чалму око главе. 2. gаши ваљ
касш облик нече.му, савиши у ролну: - цигару, - питу. 3. фиг. 
йрекриши, за.ма'iлиШи: - тајанственошћу. 4. савиши, йресави
ши; uoguhu: - скуте. 5. а. заврнуши, уврнуши (заврШањ). б. за
сукаши, увршеши: - бркове руком. 6. непрел. Йро.мениШи йравац, 
скренуши: - у угао, - у улицу. 7. непрел. завршеши ('iлаво.м); из
виши (Шело.м): - главом, - раменом. 8. а. зайеваши оше'iнушо, 
извиши 'iласо.м: - тужну песму. б. йовесши коло у извијеној, луч
ној линији: - коло по трави. 9. непрел.јако заболеши, gобиши 'ip
чеве: - у стомаку .• - се 1. а. за.моШаШи се, у.моШаШи се; обави
ши се: - се у бунду; - се тугом. б. обавиши се око нече'iа. - Зави
ла се златна жица око барјака. 2. савиши се уназаg. - Рука се 
зави на ударац. 3. увијено се йружиши, ЙросШреШи. -Усред се
ла завило се поље. • - се у црно йасши у велику жалосШ. 

завити2, завијём евр. а. заурлаши, урликнуши (о вуку, Йсу). б. 
йочеши хујаши, фијукнуши (о веШру). 

завитлавати, -Итлавам неевр. 1. несвр. Йре.ма завийlлаШи. 2. 
фиг. разг. збијаши шале, йоgру'iиваши се с неким . •  - се 1. несвр. 
Йре.ма завийlлаши се. 2. фиг. разг. шалиши се, uз.моШаваШи се. 

завитлати, -ам евр. 1. (нечим, нешто) йочеши вийlлаши, .ма
хаши нечим: - ножем, - пером. 2. gohu у ковийlлац, gовесши у 
врйlлОЖНО сШање. - Ветар завитла прашину. 3. а. (нешто, не
чим) бациши снажно, са за.махо.м: - камен, - куглом далеко. б. 
йочеши лешеши, фијукнуши кроз вазgух. - Завитлаше меци из
над главе. 4. разг. йревариши, наса.мариШи. - Овог пута нас је 
завитлао . •  - се 1. а. йочеши се окрешаши врйlлОЖНО, у кови
йlлац, уско.мешаши се (о .ма'iли, колу и сл.). б. избиши велико.м 
cHa'ioM (о олуји, веШру). 2. винуши се, йолешеши, бациши се. 

завихорити (се), -йм (се) евр. 1. йочеши gуваши као вихор; 
лахориши, йириши (о веШру). 2. в. завијориШи. 

'завичај м'(инетр. -ем) .месШо са ближо.м околино.м 'ige се неко 
poguo и оgрасшао, pOgHO .месШо, pogHU Kpaj; .месШо, крај, оgакле 
неко воgи Йорекло. 

завичајнй, -а, -о који се OgHOCU на завичај: - музеј, - село, -
лист. 

завичај ност, -ости ж йрийаgносш завичају. 

завладавати, -адавам несвр. Йре.ма завлаgаШи. 

" завладати, завладам евр. 1. а. gohu на власш, йреузеши 
влас ш; усйосшавиши чврсшу власШ. б. рашири ши се, узеши .ма
ха; насШаШи. - Социјализам је био завладао у Русији. Завлада 
мрак 2. (неким, нечим, над неким, над нечим) а. йочеши вла
gаши као влаgалац: - целом државом. б. узеши у своје руке, сше
ћи оgлучујуhи уло'iу (у нече.му): - производњом. в. обузеши (не
Ko'ia), ЙрожеШи. - Завлада њиме чежња. 

завладичити, -йм евр. прел. йро'iласиши влаgико.м, йосшави
ши за влаgику .• - се йосшаши влаgика, gобиши чин влаgике. 

завлажити, -йМ евр. непрел. йосшаши влажан, овлажиши се . 
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заВШ1ЧИТИ, з3.влачИм неевр. [гл. им. завшiчёње с] 1. несвр. йре
.ма завуhи. 2. оgу"iовлачиши, ошезаши: � посао. 3. вући, оgвоgи
ши HeKo"ia gалеко, оgвлачиШи. _ - се 1. несвр. Йре.ма завуhи се. 
2. пеј. вући се, вуцараши се: � се по хотелима. 3. ошезаши се, ogy
"iовлачиши се. 

завод м 1. а. усшанова за васйишање и образовање, инсши
шуш, школа. б. назив или geo назива разних gpy"iux усшанова; 
фабрика, йреgузеhе, ко.мбинаШ: хигијенски -, казнени -, - за 
социјално осигурање. 

заводан, -дна, -о в. завоgЈЬив: � лепота, � реч. 

заводенити (се), -им (се) евр. в. завоgнеши (се). 

заводити (се), з3.водИм (се) [гл. им. з3.вођёње с] несвр. Йре.ма 
завесши (се). 

заводљив, -а, -о 1. који завоgи своји.м особинама, йривла-
чан. 2. који .мами на йо"iрешан йyйl, који заварава. 

заводљиво прил. на завоgЈЬив начин, заносно: - се насмејати. 

заводљиво ст, -ости ж особина oHo"ia шшо је завоgЈЬиво. 

заводнети (се) јек. заводњети (се), -днйм (се) евр. непрел. на-
йуниши се, овлажиши се сузама, засузиШи. 

заводнйк м онај који завоgи на йо"iрешан йуш, на сшранйу
шицу; .мушкарац који завоgи женске особе, развраШник. 

заводница ж 1. женска особа која завоgи, осваја. 2. бот. вр
сша 'iJъивe Pleurotus olearia. 

заводничкй, -а, -о који се OgHOCU на завоgнике и завоgнице; 
завоgЈЬив. 

заводнички прил. као завоgник, као завоgница, завоgЈЬиво. 

заводнйmтво с завоgнички йосшуйак, завођење. 

заводскй, -а, -о који се OgHOCU на завоg. 

завозити (се), з3.возИм (се) [гл. им. з3.вожёње с] несвр. Йре.ма 
завесши (сеР. 

завој и завој, -оја м (инетр. -ојем) 1. мед. санишешско cpeg
сшво, шрака og йлашна или "iазе, за йовезивање рана. 2. а. cpeg
сшво чим је нешшо у.моШано, уйаковано, зашшиhено, зашшиш
ни о.моШ: пакетић у плавом завоју. б. о.моШ йисма, ковераШ. 3. 
а. uзвијени geo йуша, реке, окука. б. намошај нече"iа сйирално"i, 
увијено"i; извијени geo че"iа. в. бора, набор, .мрешка. г. Йро.мена 
шона йри Йевању. д. Йро.мена йравца крешања: ићи правећи за
воје. 

завојак, -ојка м 1. коврџа, вишица, увојак (косе). 2. в. завој 
(2а, 3а, б): држати завојак трава; возити се узбрдитим завојци
ма; - завртња. 

завојан и завојан, -јна, -о 1. који служи за завијање (рана), 
за Йревијање. 2. сйиралан; завојиШ. 

завојаст, -а, -о в.  завојиш (1): � пут. 

завојевање с освајање, йоgвр"iавање aog своју власШ. 

завојевати, -ојујём евр. 1. йочеши војеваши, ошйочеши раШ. 
2. йокориши, освојиши (у раШу). 

завојевач, -ача м (инстр. -ачем) онај који воgи освајачки paйl, 
освајач. 

завојевачкй, -а, -о који се OgHOCU на завојеваче, освајачки. 

завојевачки прил. на завојевачки начин, не.милосрgан. 

завојит, -а, -о йун завоја, кривина, вијУ"iав; сйиралан: - ре-
ка; - степенице. 

завојица ж 1. завијушак, окука. 2. сйирала; сйирално исйуй
чења, жлеб. 3. увијање, околишање (у "iовору). 

завојница ж 1. крива линија, шра"i шачке која се окреће око 
своје осе у йросшору jegHaKo се уgаљавајуhи, сйирала; Йреg.меШ 
шакво"i облика. 2. завој, оку ка. 

завојнИчити се, -ојнйчИм се евр. йосшаши војник, сшуйиши 
у војску. 

завојскй, -а, -о који служи за завоје: - материјал. 

заволети јек. завољети, з3.волИм евр. прел. йочеши волеши, 
везаши се (за HeKO"ia) осећање.м ЈЬубави. _ - се йочеши се волеши 
.међусобно. 

завоњати, -ам евр. йочеши воњаши, оgаши нейријашан .ми
рис. 

завор м 1. йолу"iа или клин којим се оси"iуравају враша и сл., 
засу н, реза. 2. ручица, завршањ или сл. којим се нешшо заврhе, 
зашеже; кочница. 3. в. заворањ (1). 

заворањ, -рња м 1. сйојни клин на зайрежним колима, йлу-
"iy и сл. 2. в .  завор (1,  2). 

заворница ж в.  завор (1). 

завратак, -тка м нар. заgњи geo враша; заШUJbак, ЙОШUJbак. 

завратити, з3.вратим евр. 1. йосуврашиши, заврнуши; обна-
жиши заврнувши ogehy: - ногавице; - руке до лаката. 2. Йо.ма
ћи уназаg; забациши, зашуриши унашра"i: - капију; - главом 
(главу). 3. йоврашиши назаg; скренуши: - овце, - у шуму. 4. за
шуйиши рез сечива, уврнуШи. _ - се 1. а. gобиши йовијен облик, 
йресавиши се, заврнуши се. б. зашуйиши се (о сечиву). 2. Ha"iHY
ши се уназаg, окренуши се: - се на столици. 3. врашиши се, йо
врашиши се. 

завратка ж нар. кайа у црно"iорско-херце"iовачкој HapogHoj но-
шњи. 

завратница ж бот. биЈЬка Lycopsis arvensis. 

завраћати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма заврашиши (се). 

заврачати, з3.врачам евр. етн. извршиши врачање, бајање; за-
чараши, урећи. 

заврбовати, -бујём евр. йриgобиши за нешшо (обично He"ia
Шивно). 

заврвети и заврвети јек. заврвјети и заврвјети, -вИм евр. 
непрел. йочеши врвеши, изазваши вреву; исйуниши се врево.м. 

завр,гнути и �,3.врћи, завр�нём (аор. з3.вргнrx, завргну и з3.
вргох, заврже и заврже; р. пр. завргнуо, -ула и завргао, -гла) евр. 
1. узеши, забациши (на раме, на леђа). 2. зайочеши, замешнуши 
(сукоб, раз"iовор и сл.): - бој; � разговор. _ - се 1. aoguhu на ра
.ме, нашовариши се: � секиром. 2. зайоgенуши се, замешнуши се 
(о рашу, йричи и gp.). 

завредети јек. завриједјети (завријЕЩИТИ), -дИм евр. 1. а. йо
сшаши gосшојан, вреgан нече"iа, заслужиШи. - Роман је завре
део да се објави. б. заслужиши нешшо нечим не"iаШивним. - За
вредео је да га затворе. 2. ойравgаши pagoM, зараgиШи. 

завређивати, -еђујём несвр. Йре.ма завреgеШи. 

заврежити се, з3.врёжИм се јек. завријежити се, з3.вријё
жИм се евр. а. йусшиши вреже, жиле. б. фиг. узеши .маха, укоре
ниши се, уврежиши се. - Зло се заврежило у душама људи. 

заврелица кварење вина изазвано бакшеријама; шако уски-
сло вино. 

заврети, -рим евр. а. йочеши вреши, ЙРОКЈЬучаши, йровреши 
(о воgи и сл.). б. фиг. уско.мешаши се, уз.муШиШи се. - Заври у 
њему крв. в. Фиг. живо брујаши, шу.меШи. 

заврёти јек. завријети, заврём евр. 1. найре"iнуши cHa"iy, на
валиши, заЙеШи. 2. закочиши, заусшавиши кочницо.м: - точко
ве. _ - се увући се, забиши се, зариши се: - се у траву. - се у 
крило. 

завречати, -чим свр. йочеши вречаши (о кози); Фиг. йро"iово
риши йрОgОрним, крешшавим "iласо.м (о ЈЬуgима). 

заврзан, -а и заврзан, -ана м екепр. несйрешњаковиh, йе
t1lJЬaHaц; клинац, смешењак; MaH"iya, лакрgијаш. 

заврзивати, -рзујём неевр. 1. несвр. Йре.ма заврсШи. 2. а. за
йлишаши у "iовору (језико.м). б. "iовориши нейовезано, зайлешено; 
"iовориши бесмислено. 3. бесйосличиши; оклеваШи. _ � се несвр. 
Йре.ма заврсши се. 

заврзлама и заврзлама ж 1. а. замршена, зайеt1lJЬана 
сшвар; неразу.мљива, сложена сшвар: пословна -, књига пуна 
заврзлама. б . .меШеж, Йо.меШња; збрка; забуна. в. ошезање; go
скочице, йоgвале: смиmљене заврзламе; исплата новца без ика-
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квих заврзлама. 2. с.мица.лица, сйлеiilка: направити неке завр
зламе. 

заврискати, заврйскам евр. в. завришiilаiilи. 
завриснути, заврйснем евр. вриснуши, крикнуши; викнуШи. 
завриштати, -штйм евр. 1. йочеiilи вришiilаiilи; зайлакаiilи, 

завикаiilи и СЛ. уз врисак. 2. исйусшиши резак l.nас (о живоiilи
њама), зањишiilаiilи (о коњу). 

заврлудати, -ам евр. йочеiilи врлуgаiilи, заiilеiilураiilи. 
заврљати, заврљам e�p. нар. за.луiilаiilи, заћи. 
заврљачити, -рљачйм евр. нар. бациiilи, хишнуши, зави-

iilлаiilи. 
заврнУ-т, -а, -о 1. ШрЙ. og заврнуiilи (се). 2. искривЈЬен, зави

јен: � нос. 3. фиг. насшран, својеl.nав, нез1,оgан; буgа.ласiil. 

заврнути, заврнем евр. 1. а. йоgижући jegaH крај савиши, йо
суврашиши, йоврнуши; заgићи: � завесу, � рукав, � сукњу. б. 
уврнуши: � руку; � реп. б. усукаши, уйресши: � бркове. 2. а. обр
нуши, окренуши: � кључ. б. обрiilање.м учврсiilиiilи, ciile1,Hyiilu: � 
славину, � радио. 3. а. скренуши у сшрану, завиiilи: � у другу 
улицу. б. йошераши gpy1,u.м Йравце.м: � краве. в. спорт. шуiilнуiilи 
лойiilу бочно уназаg: � лопту голману. 8 - се йоврнуши се, йосу
врашиши се. • - врат (mију) уgавиiilи, убиiilи. 

заврнУтост, -ости ж сшање и особина oHo1,a који је заврнуiil, 
oHo1,a шiilо је заврнуiilо. 

заврсти (заврсти), заврзем (аор. заврзох, заврзе; р. пр. завр
зао, заврзла (з8.врзла); ТРП. заврзен, -а) евр. 1. йричврсiilиiilи уже
шом, врйцом, завезаiilи, йривезаiilи: � лађу конопцем. 2. сйуша
ши, зайлесiilи, заЙеiilJbаiilи. - Заврзло га грање. 8 - се 1. а. за
aeiilJbaiilu се, завезаiilи се. б. зайлесiilи се, сйлесiilи се. - Теле се 
заврзло у КОНОПЦУ. 2. gohu у сукоб, закачиiilи се: � се око неког 
оружја. 3. замеiilнуiilи се, зайоgенуiilи се (о свађи и сл.). 

завртај м а. оБРiil, окреШ. б. сЙира.лни жлеб око заврiilња, 
сврgла. 

завртањ, -тња м 1. клин са сЙира.лнu.м жлебом, завојицом, 
који служи за Йричвршћивање. 2. йройелер, елиЙса. 3. завој, на
моШај. 

завртати, заврћем неевр. 1. несвр. Йре.ма заврнуiilи. 2. фиг. 1,0-
вориши увијено, околишиiilи. 8 - се 1. несвр. йрема заврнуiilи 
се. 2. вршеiilи се, окрешаши се (о лишћу, слами и сл.). 

завртач, -ача м найрава за заврiilање, OgH. оgврiilање нече1,а. 
завртети и завртети јек. завртјети и завртјети, -тйм евр. 

1. а. (нешто нечим) йочеiilи вршеши, обрiilаiilи; обрнуiilи, окре
нуШи. б. (главом) йочеiilи йокрешаши шамо-амо; окренуши (l.nа
ву или неки gpy1,u geo iilела): � главом; � плећима, в. йочеiilи ко
луiilаiilи (очu.ма): � очима. 2. усукаши, уйресши: � бркове. 3. вр
шећи apuiile1,Hyiilu, заврнуiilи. 4. безл. а. йочеiilи жи1,аiilи, сева
Ши. - Заврти ми у ушима. Заврти га у куку. б. йасши на йа
меШ. - Завртело јој да иде у Црну Гору. 8 - се 1. йочеiilи се вр
шеши, обрiilаiilи у Kpy1,; усковиiilлаiilи се. - Завртим се с њом на 
плесу. Завртела се вејавица. 2. безл. gобиiilи вршоl.nавицу, из1,у
биiilи свесШ. 3. увући се, ушиснуши се: � се у дрво. 4. навреши, йо
јавиши се (о сузама). • - !Woзак (памет, главу) (некоме) ойчараiilи, 
ойчиниiilи (HeKo1,a). 

завртоглавити се, -йм се евр. gобиiilи врШоl.nавицу. 

заврћи (се) в.  завр1,нуiilи (се). 
завршавати (се), -ршавам (се) несвр. Йре.ма завршиiilи (се). 

завршеност, -ости ж сшање и особина oHo1,a шiilо је заврше-
но, oHo1,a nоји је завршен. 

завршета:к, -тка м (ми. -еци, ген. завршетака) 1. а. крај, окон
чање, свршеiilак: � рата, � годиНе. б. крајњи, завршни geo иза 
Ko1,a се нешiilо не йросшире: � пута, � планине. 2. оно чu.ме се не
шiilо завршава: - романа, - песме. 3. ЛИНГВ. насшавак (речи). 

завршивати (се), завршујем (се) неевр. в. завршаваiilи (се). 

завршити, завРшЙМ евр. 1 . йривесши крају, окончаiilи, gовр
шиiilи: - говор, � рат. 2. а. gocaeiilu на неко месшо на крају. б. go
сйеши go HeKo1, сшања у живоiilу: � као капетан. в. окончаiilи, 
умреши: "'" у неком лодруму. 8 - се свршиiilи се, окончаiilи се. 
Рат се завршио. 

завршје с месшо иза врха (брgа), забрђе. 

завршни и з�шршни, -а, -о 1. KOju.м се нешiilо завршава, йо
слеgњи; коначни; заКЈЬучни: � седница; � рачун; � тачка. 2. нај
виши, врхунски: - ниво. 

завршни ца и завршница а. крајња, завршна фаза нече1,а: 
� историје класног друштва, � комедије. б. спорт. и шах. завр
шни, оgлучујући geo u1,pe или iilакмичења: - првенства, � ша
ховске партије. 

завући (завуОО), -вfчем (3. Л. ми. завУку; аор. завУкох, завУче; 
р. пр. з8.вУкао, завУкла (з8.вУкла); пр. пр. завУкавmи (з8.вУкавmи» 
евр. 1. ушиснуши, увући (у нешiilО, aog нешiilо): - руку у џеп. 2. og
вући иза че1,а; вукући склониiilи Kyg. - Где си завукла оно уве
рење? 8 - се 1. склониiilи се у какав йросшор, увући се: � се у 
кућу, � се у јазбину. 2. oiile1,Hyiilu се, развући се. • - се у миmју ру
пу пеј . сакриши се, не с.меШи се Йоказаiilи. 

завУчен, -а, -о 1. ШрЙ. og завући (се). 2. ygaљeH, забачен за
клоњен: � кућа, � лука. 

загадити, -йм евр. а. иСЙРЈЬаiilи, искаљаши; зайо1,аниiilи: � 
кућу, - јело. б. учиниiilи oЙacHu.м за УЙОiilребу; заразиiilи: � бу
наре, - воду. в. фиг. извршиiilи не1,аiilиван ушицај (на HeKo1,a, на 
нешiilо), исквариШи. 2. o1,aguiilu: � живот. 8 - се 1. заЙРЈЬаiilи се; 
зайо1,аниiilи се. б. йосшаши шiilеiilан за УЙОiilребу; заразиiilи се. 
в. gобиiilи 1,aмag, вашке. 2. йосшаши оgвраiilан, 1,agaH. 

загађеност, -ости ж особина и сшање oHo1,a шiilо је за1,ађено. 

загађење с йроgирање Шiilеiilних сасшојака у нешiilо; за1,ађе
носШ. 

загађивати (се), -ађујем (се) несвр. Йре.ма за1,аgиiilи (се). 

загађивач, -ача онај који за1,ађује човекову околину, йриро
gy (обично фабрике, UHgyciilpujcKa йреgузећа); хе.мијски йроизво
gu који за1,ађују apupogy. 

загазити, -йм евр. 1. сшуйиши, закорачиiilи, ући. а. у неку 
iilечну, расшресишу cpegUHY: � у воду, - у блато. б. на неку чвр
сшу йоgло1,у, apegeo, земљу и СЛ.: � у шуму, � на степенице, � у 
собу. в. фиг. у неку gелаiilносiil, сшање, вре.ме и СЛ.: � у посао, � у 
зиму, � у педесете године. 2. фиг. йрећи меру, йрешераши: � у 
причи. 3. из1,азиiilи, из1,њечиiilи 1,азећи: � траву. 

загајити, загајйм евр. а. засаgиiilи, aoguhu (1,aj, шуму). б. йо
чеiilи расши (о 1,ajy, шуми). 8 - се обрасiilи шумом, йрешвориши 
се у 1,aj, шуму. 

загакати, загачем евр. йочеiilи 1,aKaiilu (о вранама и СЛ.). 

загаламити, -аламйм евр. а. йочеiilи 1,а.ламиiilи, за1,рајаiilи. 
б. йочеiilи 1,pguiilu, развикаiilи се: - на децу. 

загар м тур. врсша ловачко1, йса; уойшiilе ловачки Йас. 

загаравити, -аравйм евр. 1. а. учиниiilи 1,аравu.м, ЦPHu.м, йо
црниШи. б. фиг. gaiilu 1,арав изl.nеg лицу. - Брада га загаравила. 
2. за1,аравиiilи се (2). 8 - се 1. йремазаiilи се iapoM, црном бојом. 
2. а. йосшаши 1,арав, црн, УЙРЈЬаiilи се iapoM. б. фиг. обраСiilи 
Шамнu.м маљама. - Горња усница му се загаравила. 

'загарантовати, -тујем (загарантирати, -антйрам) евр. ocu'iy-
раши, обезбеgиiilи: - слободу мисли, - безбедност. 

загарен, -а, -о йоцрнео, йошамнео (og сунца): � кожа. 

загарити (се), -йм (се) евр. в. заiаравиiilи (се). 

загасит, -а, -о који је заiilворене, шамне боје, шаман: � зеле
нило, � очи; 

загасити, загасйм евр. 1. учиниiilи ga нешiilо йресшане 1,ope
ши, y1,acuiilu: - ватру, � светло. 2. cjegUHuiilu с iilечношћу која 

, изазива хемијску реакцију (креч, вайно и СЛ.).) � креч. б. нашо
йиши, овлажиiilи: � прашину. 3. уiilолиiilи, yiacuiilu (жеђ , 
сшрасш и gp.). 8 - се йресшаши iopeiilu (о ватри), йресшаши си
јаШи. 

загасито ПРИЛ. шамном, за1,асиiilом бојом: � обојен. 

загасито- као йрви geo сложених йриgева означава ga ша 
боја йрелазц у шамнију нијансу: загаситозелен, загаситоплав 
и СЛ. 

загаситост, -ости ж сшање и особина oHoia шiilо је заiасиiilо. 
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загаснути, -нем евр. за"iасиши се, у"iасиши се. се 1. увалиши се у блашо, Inиб: � се до колена. 2. фиг. зайасши 

загат м И загата ж йрейрека воgеном шоку, насий, брана, 
"iаШ. 

загатити, загатИм (трп. загаћен) евр. 1. а. заусшавиши шок 
воgе ЙосШављање.м "iаша, зајазиши: � реку. б. йре"iраgиши, йре
йречиши: � пролаз. 2. засуши, зашрйаши: � шанац. _ ,.., се а. 
йресшаши ошицаши услеg йрейреке, зайушиши се. б. накуйиши 
се (о нечисшоhи и gp.). 

загаћивати (се), загаћујем (се) несвр. йрема за"iашиши (се). 

загегати (се), загегам (се) евр. йочеши (се) "iе"iаши, кренуши 
шромо клашеhи се. 

загибати, загйбам (загйбљем) евр. (нечим) йочеши "iибаши, 
заљуљаши, заклашиши: � коленима. _ ,.., се йочеши се "iибаши, 
зањихаши се, заклашиши се, зашрейериши се. 

загипсавати, -Иnсавам несвр. Йре.ма за"iиЙсаШи. 

загипсати, -ам евр. прел. замазаши, учврсшиши "iиЙсом. 

загитовати, -тујем евр. прел. йричврсшиши "iишом; исйуниши 
"iиШом. 

загицати се, -ам се евр. а. йочеши се "iицаши, закойрцаши се. 
б. йојуриши, зашрчаши се: � низ брдо. 

заглабати, -ам и заглабати, заглабам евр. екепр. йочеши Inа
баши, йочеши йрожgрљиво јесши Kugajyhu зубима; заInоgаШи. 

заглавак, -анка м 1. клин којим се нешшо йричвршhује, yIna
вљује или који се у нешшо забија. 2. "iopНJU geo нече"iа (нЙр. сшу
ба, украсни geo намешшаја и сл.). 3. месшо "ige је нешшо заInа
вљено. 4. завршни geo, завршешак, крај. 

заглавињати, -ам 1. йочеши Inавињаши, заклашиши се, за
шешураши се. 2. оgлушаши, ошумараши: � негде у свет. 

заглавити, заглавИм (трп. заглављен) евр. 1. а. умешнуши, 
у"iураши, уInавиши; завуhи шако ga се шешко може изваgиши, 
укљешшиши: � дрво у рупу, ,.., ногу међу стенама. б. учврсшиши 
нечим (клином, gрвешом и сл.) ga не клима: � секиру. 2. учини
ши нейролазним, закрчиши: � врата телом, � пут. 3. йојуриши, 
навалиши: � на мост, � на врата. 4. gосйеши у нез"iоgан йоло
жај; насшраgаши: � у затвору, � у рату. б. из"iубиши живоШ. _ 
,.., се 1. уйасши, зайасши (шако ga се шешко може извуhи): � се 
у блато. 2. укљешшиши се, зайеши: � се у грлу, � се на излазу. 

заглавље и заглавље е 1. йочешни geo какве KНJu"ie, aoIna
вља и сл. а. крашак саgржај ucapeg шексша који слеgи; увоg. б. 
mтамп. сшални насловни geo лисшова, часойиса, еgиција в. 
шексш (шшамйани) на йисму, акшу и сл. са йоgацима фирме 
која "ia уЙућује. г. наслов, назив KНJu"ie, йоInавља и сл. 2. ogeљaK 
KНJu"ie или сйиса који чини целину, йоInавље, Inава. 

заглављивати (се), -ављујем несвр. Йре.ма заInавиШи. 

загладити, -Им (трп. заглађен) евр. 1. а. учиниши уреgним, 
руком йоравнаши (браgу, бркове): � брк. б. фиг. йойравиши, за
шашкаши, йрикриши: � своју кривицу, � сукоб. _ ,.., се зачешља
ши се, gошераши се. 2. йосшаши InagaK, раван. 

загладнети јек. загладњети, -днИм евр. јако оInаgнеши, из
InаgнеШи. 

заглађивати (се), -ађујем (се) несвр. Йре.ма заInаgиши (се). 

заглед м етн. арх. обичај InegaНJa gевојке йре вериgбе, Inega
НJe, yIneg. 

загледати, -ам евр. а. йажљиво йоInеgаши; завириши: � же
ну; � мало у собу. б. уInеgаши, сйазиши, виgеШи. _ ,.., се 1. уйреши 
aoIneg, йочеши уйорно йосмашраши: � се у очи. 2. заљубиши се у 
HeKo"ia, заволеши: � се у Марка. 3. заљубиши се jegHo у gpy"io. 

загледати (се), загледам (се) несвр. йрема заInеgаши (се). 

заГЛЕщач, -ача м етн. онај који uge ga виgи gевојку йре йро
сиgбе. 

загледнути, -нем евр. заInеgаши, йоInеgаши: � у торбу. _ ,.., се 
в. заInеgаши се (3). 

заглибити, заглйБИм (трп. заглйбљен) евр. 1. нашераши, "iyp
нуши на влажно йlло (Inиб, блашо): � кола. 2. в. заInибиши се 
(1): � у блато. 3. зайасши у какве шешкоhе: � у неке рачуне. - ,.., 

у нез"iоgе, у нейрилике: � се у дугове. 

заглибљивати (се), . -ибљујем (се) (заглибљавати (се), 
-ибљавам (се» несвр. Йре.ма заInибиши (се). 

заглувети јек. заглувјети, -вИм йосшаши Inув, оInувеШи. 

заглупавити, -)тпавИм евр. йочеши Inуйавиши, йосшаши Inу-
Йав. 

заглупелост, -ости ж Inуйавосш, InуЙосШ. 

заглУпетијек. заглупјети, -пИмевр. йосшаши Inуй, оInуЙеШи. 

заглупити, заглУпйм евр. учиниши InуЙим. 

заглупљеност, -ости ж сшање oHo"ia који је йосшао InуЙ. 

заглупљивати, -)тпљујем несвр. Йре.ма заInуЙиШи. 

заглупљујућй, -а, -е који заInуйљује gpy"ie. 

заглухнути, -нем и заглухнути, заглУхнем евр. 1. йривре
мено йресшаши чуши (о ушима); из"iубиши слух, оInувеши (о чо
веку). 2. учиниши Inувим или наInувим, заInушиШи. 

заглухнутост, -ости ж сшање oHo"ia који је заInухнуШ. 

заглуmавати, -Ушавам неевр. в. заInушиваши (се). 

заглуmан, -шна, -о који заInушује, йун буке, бучан; хучан, 
буран: � бука, � граја. 

заглуmивати, -Ушујем (се) несвр. Йре.ма заInушиШи. 

заглуmити, заглYmИм евр. 1. наgјачаши Inасом, звуком, учи
ниши ga се не чује: ,.., говорника. 2. уhушкаши, уШишаШи. - У то 
време политичке борбе су заглymиле све. 3. заInухнуши, oInyx
нуШи. 4. лишиши сйособносши јасноТ: слуха. 

заглуmје е 1. йовучено и шихо месшо "ige се нишша не чује. 2. 
мир, шишина: jyтapњe �, 2. заInухнуШосШ. 

заглуmљив, -а, -о в. заInушан: � прасак 

заглуmно ПРИЛ. на заInушан начин, с шреском: � пући. 

заглуmујућй, -а, -е који заInушује, заInушан: � тандркање. 

загнати, -ам евр. йо"iнаши, йошераши (за нешшо, иза нече"iа, 
HeKyg): � стоку за брдо. 

загнојеност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је за"iнојено. 

загнојити, загнојйм евр. 1. йођубриши, ЙО"iнојиши (земљи
шШе). 2. в. за"iнојиши се. _ ,.., се йочеши лучиши "iHOj, найуниши 
се "iHOje.м (о ранама и сл.). 

загњуривати (се), -уРујем (се) несвр. Йре.ма за"iњуриши (се). 

загњурити, загњуРйм евр. 1. сйусшиши нешшо у воgу, йошо
йиши; урониши: � ведро у воду, � у море дубоко. 2. в. за"iњури
ши се. 3. завуhи, сакриши: � главу у недра, � главу у јастук. _ 
,.., се 1. ући у gубину ucaog йовршине воgе, зарониШи. 2. завуhи 
се, увући се: � се у сено. 3. фиг. занеши се нечим, уgубиши се у не
шшо: � се у посао, � се у КЊИГУ. 

заговарати, -оварам 1. несвр. Йре.ма за"iовориШи. 2. засшуйа
ши, заузимаши нешшо: ,.., радикално решење. 

заговорити, -оворИм евр. а. заgржаши HeKo"ia, не gаши ga oge 
(раз"iовором, Йричање.м и сл.). б. разwвором, Йричање.м забашури
ши нешШо. _ ,.., се заgржаши се gy"io у раз"iовору, зайричаши се. 

заговорнйк м онај који се залаже, заузима за HeKo"ia, нешшо 
йоборник, йрисшалица: ватрени �, � равноправности жена. 

заговорница ж жена за"iоворник, йоборница, ЙрисШалица. 

заголицати, -ам евр. 1. йочеши "iолицаши: � дете. 2. gелујуhи 
на неко чуло (обично чуло мириса) изазваши оgређен осећај, на-
gражиШи. - 3аголица га мирис печења. 3. сексуално узбуgиши, 
узне.мириШи. 4. фиг. а. изазваши иншересовање, рagозналосШ. -
3аголица ме та вест у новинама. б. йробуgиши, разбуgиши (же
љу, ЙрохШев). 

загон м нар. 1. Haaag, јуриш. 2. сшаја, обор. 

загонетан, -тна, -о који има својсшва за"iонешке, шешко схва
йlљив, шајансшвен, чуgан: � понашање. 

загонетати, -онетам (-онећем) 1. зagаваши за"iонеШке. 2. фиг. 
замишљаши ga ће се нешшо gо"iоgиши, на"iађаши: ,.., у себи. 
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загонётка ж (дат. -ки И -еци; ген. ми. -кй (-етака» 1. край1ка 
алеlоријска йричица у виgу gвос.мислених йий1ања која й1реба 
ogloHeUlHYUlu. 2. фиг. йий1ање, Йроблем. 

загонётно ирил. на заlоней1ан начин, нејасно; чуgно: � погле-
дати. 

загонётност, -ости ж особина oHola шй10 је заlоней1но. 

загонити, зaroнйм [гл. им. загоњење е] несвр. йрема заlнай1и. 

загоревати, -OpeBaм�e:к. загоријевати, -оријевам несвр. йре-
.ма заlорей1и. 

загОрелинајек. загорјелина (загореЛ јек. загоријел) ж 1 . .ми
рис и укус oHola шй10 заlори; .мирис Йа.тъевине. 2. оно шй10 је за
lорело; заlорели слој на нечему шй10 се йече, Йржи. 

загорелост јек. загорјелост, -ости ж особина и сй1ање oHola 
шй10 је заlорело. 

загорети је:к. загорјети, -рйм евр. 1. gелимично изlорей1и йе
Kyhu се, кувајуhи се (о јелу, храни). 2. а. HalopeUlu, йоцрней1и og 
вай1ре (о Йреg.мей1има, вай1рено.м оружју). б. йоцрней1и og сун
ца. 3. а. јако ожеgней1и (без воgе, без auha). б. жарг. немай1и gy
lo времена сексуалне ogHoce, gylo сексуално аЙсй1инирай1и. 

загоретина је:к. загорјетина ж в. заlорелина. 

загорје е apegeo иза lope, ЙЛанине. 

загорка ж в. заlоркиња. 

загоркиња и загоркиња ж нар. иеен. (често уз им. "вила'') 
вила која живи у ЙЛанини. 

загорчавати, -орчавам несвр. йрема заlорчай1и. 

загорчати, -ам евр. 1. gaUlu 10paK укус нечему. 2. фиг. учини-
й1и 10РКим, й1ешким: � живот. 3. йосй1ай1и 10paK, йун lорчине. 

загорчивати, -орчујем несвр. Йре.ма заlорчай1и. 

загорчити, загорчйм евр. в. заlорчай1и. 

загосподарити, -одарйм евр. 1. йосй1ай1и locaogap, cUlehu вр
ховну власй1: � Београдом. 2. намей1нуй1и се за locaogapa, узе
й1и власй1 у своје руке: � полицијом. 

загосподовати, -одујем евр. в. заlосЙоgарий1и. 

заграбити, -йм евр. 1. брзо захвай1ий1и нечеlа у великим ко
личинама, у велико.м броју оgвајајуhи la og й1е .масе (руко.м, ло
Йай10.м, cygOM и сл.): � воде, шљива. 2. ухвай1ий1и, gочейай1и: � 
гусле са ексера. б. завеслай1и: � веслом по води. 3. йожурий1и, 
йохий1ай1и; силино.м захвай1ий1и какав Йросй10Р. 

заграда и заграда ж 1. olpaga, ЙЛой1. 2. olpagoM оgвојен,о .ме
сй10 у некој йросй10рији, apelpaga. 3. оlрађени geo за сй10КУ, й10Р, 
сй1аја. 4. а. инй1ерйункцијски знак којим се оgваја у.мей1нуй1и, 
изgвојени geo й1ексй1а: обла �, угласта �. б. мат. знак који йока
зу је ga се неки израз .май1емай1ички изgваја као целина: мала �, 
велика �, средња �. 

заградити, заградйм (три. заграђен) евр. 1. ойасай1и olpagoM, 
olpaguUlu: � ливаду, � кућу. 2. зай1ворий1и ЙреЙреко.м, йрейречи
й1и: � камењем пут. 3. Сf!lавий1и у заlраgу (4): � реч. _ ....., се оgво
јий1и се olpagoM, olpaguUlu се. 

заграђе (заграђе) е geo изван IpagcKUx зиgина; йреglрађе. 

заграђивати (се), -ађујем (се) несвр. йрема заlраgий1и (се). 

заграјати, -јйм и заграјати, -јем евр. йочей1и IpajaUlu. 

загракати, заграчем евр. йочей1и IpaKaUlu. 

заграктати, загракћем евр. йочей1и IpaKUlaUlu. 

заграничнй, -а, -о руе. иносй1рани, иноземни. 

загргољити и загргољити, -йм евр. йочей1и lрlољий1и. 

загрготати, загргоћем евр. йочей1и IploUlaUlu. 

заГРгУтати, загјэгућем евр. йочей1и IplyUlaUlu. 

загрдити, загfщйм евр. 1. йрей1ерай1и, йреврший1и .меру: � с 
учењем. 2" учиний1и нешй10 рђаво, забрљай1и. 

, загребати и загрепсти (загрепсти), -ебем евр. 1. а. lребуhи 
закачий1и, зайарай1и; lребуhи озлеgий1и, оlребай1и: � земљу; � 

ноктима. б. lребуhи забележий1и, нацрй1ай1и: � на зиду знак 2. 
захвай1ий1и, заlрабий1и: треба � у тај новац. 3. фиг. йой1рчай1и, 
йобеhи: он загребе кроз шуму. _ ....., се оlребай1и се; йочешай1и се: 
� се по трбуху. 

загребачкй, -а, -о који се OgHOCU на Заlреб. 

загревати (се), загревам (се) јек. загријевати, загријевам 
(се) несвр. йрема заlрејай1и (се). 

загрёвнй јек. загријевнй, -а, -о који служи за заlревање, ко
ји заlрева: � апарат, � површина . 

загрезати, -ежем евр. заlазий1и у cHel. 
загрезнути, -нем евр. 1. уйасй1и, уlазий1и, уй10нуй1и: � у муљ, 

� у снег. 2. фиг. увалий1и се, уйусй1ий1и се у нешй10 (нейожељно): 
� y  дуг. 

загрејавати, -ејаваМјек. загријавати, -Ијавам несвр. йрема 
заlрејай1и (се). 

загрејаност јек. загријаност, -ости ж сй1ање oHola шй10 је за
IpejaHo, oHola који је заlрејан. 

загрејати је:к. загријати, -јем евр. 1� учиний1и й10 йлим , й10-
йлијим; исйуний1и ocehajeм й10йлой1е: � собу. 2. фиг. а. исйуний1и 
йријай1ним ocehaНJeм: � погледом б. оgушевий1и, заней1и нечим: 
� за тај пројекат. _ � се 1. а. ylpejaUlu се, йосй1ай1и й10Йао. б. би
й1и захваhен gејсй1во.м алкохола: � се од вина. 2. фиг. заинй1ере
совай1и се за нешй10, оgушевий1и се нечим: � за филозофију. 

загрепсти (се) в. заlребай1и (се). 

Загрепчанин м (ми. -ани) сй1ановник Заlреба; онај који је йо
рекло.м из Заlреба. 

Загрепчанка ж сй1ановница Заlреба; она која је Йорекло.м из 
Заlреба. 

загрижен и загрижен, -а, -о й1врgо"tлав, изузей1но уйоран, 
заgрй1: � либерал, загрижени противници. 

загрижено и загрижено ирил. й1врgо"tлаво, заgрй1о, са уйор
ношhу. 

загриженост и загриженост, -ости ж й1врgо"tлавосй1, уйор
носй1; ней1рЙељивосй1. 

загрижљив, -а, -о зајеgљив, ней1рйељив, сваgљив: � ћуд, � 
свекрва. 

загрижљивац, -вца м заlриЖЈЬив човек, зајеgљивац. 

загрижљивица ж заlриЖЈЬива женска особа, зајеgљивица. 

загрижљиво ИрИЛ. зајеgљиво, йакосно; уйорно, заlрижено. 

загрижљивост, -ости ж особина oHola који је заlриЖЈЬив. 

загриз м 1. захвай1 зубима (Kag се нешй10 заlризе, jege). 2. оно 
шй10 се оgјеgанйуй1 оglризе, оglризак. 

загризавати (се), -изавам (ее) неевр. в. заlризай1и (се). 

загризак, -иска м 1. оно шй10 је заlризено зубима, залоlај: � 
хлеба. 2. захвай1, сй1исак зубима. . 

загризати, загрйзам несвр. йрема заlрисй1и. 

загризи�ати (се), -изуј ем (се) неевр. в.  заlризай1и (се). 

загризнути, -нем евр. в. заlрисй1и. 

загриЈ- в.  заlреј-. 
загристи, 'загризем (три. загризен и загризен) евр. 1. а. за

рий1и зубе у нешшо, захвай1ий1и зубима: јабуку. б . .мало йојесй1и, 
йрезалОlајий1и: � ШТОГОД. 2. фиг. уйусй1ий1и се у нешй10, йоgухва
й1ий1и се нечеlа: загризао је рано у политику. 

загрлити, -йм (три. загрљен) евр. 1. обухвай1ий1и рукама, 
обично у знак .милошй1е, љубави, cUlelHYUlu у заlрљај: момак за
грли девојку. 2. фиг. йриlрлий1и, йрихвай1иш�: � пymку. _ � се 
уз. Йовр. - Њих двоје се загрлише пред свима. 

загрљај м (инетр. -ем) обухвай1ање рукама из .милошй1е, из 
љубави. 

загрмети и загрмети јек. загрмјети и загрмјети, -мйм евР. 
1. почей1и IpMeUlu; зай1уй1њай1и, Йроло.мий1и се (о IpoMY, IpМJba
вини): гром загрме. 2. јавий1и се снажно.м Йуцњаво.м (о оружју): 
загрми топ. 3. викнуй1и IpOMKO, љуй1ий10: командант је загрмео. 



372 ЗАГРНУТИ - ЗАДЕНУТИ 

загрнути, загрнём евр. (нешто) 1. зан:ойаши, зашрйаши, за
суши ЙеЙело.м, зе.мЈьо.м. 2. а. в. о'iрнуши (1б). б. зagићи, йосувра
шиши (сн:уш, рун:ав и сл.): - сукњу, - рукаве. 8 ,.., се в. о'iрнуши 
се: загрнуо се мантилом. 

загробнй:, -а, -о н:оји се OgHOCU на оно шшо йосшоји, насшаје 
йосле с.мрШи: - свет, ,.., живот. 

загроктати, загрокћём евр. йочеши 'iрон:ШаШи. 

загрохотати, -охоћем евр. йочеши 'iрохоШаШи. 

загртати (се), -грћём (се) несвр. Йре.ма за'iрнуши (се). 

загрцавати (се), -iщавам (се) несвр. Йре.ма за'iрцнуши (се). 

загрцати (се), -8.м (се) евр. йочеши 'iрцаШи. 

загрцнути, -нём евр. 1. йресећи gax, йрен:инуши 'iушање или 
'iовор; зайеши у 'iрлу. 2. в. за'iрцнуши се. 8 ,.., се из'iубиши gax, .моћ 
'iушања и 'iовора, gобиши 'iрч у 'iрлу: - се пијући воду. 

загрцњивати (се), -Iпџьујём (се) несвр. Йре.ма за'iрцнуШи (се). 

загубити, загуБИм евр. из'iубиши, заШуриШи. 8 ,.., се зашури
ши се, замешнуши се. 

загудети јек. загУдјети, -дим евр. непрел. йочеши 'iуgеШи. 

загУжвати, -ам евр. замрсиши, збрн:аШи. 8 ,.., се замрсиши се, 
збрн:аши се. 

загулити, загУлИм евр. оgвојиши .мало н:оре, н:оже и сл., o'iy
лиши, ЗйЈЬушШиШи. 8 ,.., се ЗйЈЬушшиши се. 

загуљен, -а, -о 1. ШрЙ. og за'iулиШи. 2. ВУЛГ. заgрш, наойан:, 
нез'iоgан: - посао, - човек. 

загуљеност, -ости ж особина oHo'ia н:оји је за'iУЈЬен, oHo'ia шшо 
је за'iУЈЬено. 

загуљивати, -уљујём несвр. Йре.ма за'iулиШи. 

загунђати, -ам евр. йочеши 'iунђаШи. 

загУрати, загУРам евр. у'iураши, уШиснуШи. 

загуслати, -ам евр. непрел. йочеши 'iуслаши, за'iуgеШи. 

загУстити, -Им евр. 1. непрел. а. израсши 'iусшо, чесШо. б. йо-
сшаши з'iуснуш, нейрозиран (о gиму, .мa'iљи, .мран:у и сл.). в. йо
чеши йаgаши 'iусшо (о cHe'iy и сл.). 2. прел. а. учиниши 'iусшим: -
млеко. б. 'iусшо исйуниши, зан:рчиШи. 3. непрел. йојавиши се у ве
лин:о.м броју зан:рчујући йросшор; исйуниши се, йосшаши зан:р
чен. 4. непрел. йосшаши живЈЬи, жешћи (о йуцњави); учесШаШи. 
5. непрел. безл. жарг. йосшаши ойасан, шежан:, сложен; уп. гУ-ст 
(5). - Кад загусти, бежи кући! 

загушавати, загYmав8.м несвр. Йре.ма за'iушиши (се). 

загушан, -шна, -о 1. в. за'iУШЈЬив (1): - спарина. 2. йри'iушен, 
ших: "" глас. 

загушёно ПрИЛ. йри'iушеним 'iљaco.м, ga се јеgва чује. 

загУшеност, -ости ж И загушење е сшање oHo'ia шшо је за'iу
шено. 

загушивати (се), -Ушујём (се) неевр. в. за'iушаваши се. 

загУшити, загYmИм евр. 1. а. ус.мрШиШи н:о'iа 'iушећи, у'iуши
ши. б. йрен:инуши gax, gucaНJe, за'iрцнуШи. - Плач га загymи. в. 
ошежаши gucaНJe. 2. а. не gаши нече.му ga се йошйуно развије. -
Усеве је загymио коров. б. оне.мо'iућиШи, блон:ираши: "" економ
ски. 3. а. наgјачаши звун:о.м, за'iљушиШи. - Крик му зaгymи гр
мљавина. б. сузбиши, йошиснуши: - идеје о слободи. 4. зан:рчи
ши, йрейуниши: ,.., путеве. 5. зайушиши, зачеЙиШи. - Прљав
mтина загymи поре. 8 ,.., се 1. а. у'iушиши се: ,.., се од пића. б. из
'iубиши .моћ 'iушања, 'iовора; осшаши без gaxa: - се у плачу. 2. а. 
зайушиши се, зачейиши се. - Рупице на кожи се загуше. б. йо
сшаши зан:рчен (о йушевима, улицама). 

загУшљив, -а, -о 1. а. у н:о.ме не.ма свеже'i вазgуха: - кухиња. 
б. фиг. шежан:, сн:учен: - атмосфера. в. н:оји оне.мО'iућава gucaНJe: 
- гас. 2. йри'iушен, ших: ,.., глас. 

загУшљивац, -йвца м (често у мн.) вој. бојни ошров н:оји на
gражује op'iaHe за gucaНJe. 

загУшљиво ПРИЛ. 1. без свеже'i вазgуха, шашн:о за gucaНJe. 2. 
Йри'iушено. 

загушљивост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је за'iУШЈЬиво; усша
јалосш вазgуха. 

задавати, задајём (имп. задаји; пр. еад. задајући) несвр. йре
.ма заgаШи. 

задавити, задавИм евр. ус.мрШиШи gавЈЬење.м, уgавиши; y'iy-
шиШи. 8 ,.., се у'iушиши се. - Задавио се залогајем. 

задављенй:к, -Ика м онај н:оји се заgавио. 

задављивати (се), -ављујём (се) несвр. Йре.ма заgавиши (се). 

задаждети јек. задаждјети, -дим евр. йочеши gажgиши, йо-
чеши йаgаши (о н:иши). 

задајати, задајам несвр. Йре.ма заgојиШи. 

змак, затка м 1. заgња сшрана, йозаgина: пламен на затку 
цеви. 2. сшражњица: ударити коња по затку. 

заданити, зад8.нйм евр. 1. заgржаши се He'ige йрен:о gaHa. - у 
селу. 2. безл. свануши, разgаниши се. 

задатак, -тка м (ми. задаци, ген. задатака) а. оно шшо шреба 
извршиши, оно шшо се нен:о.ме gaje ga изврши, gужносш, обаве
за. б. оно шшо шреба научиши, реши ши, найисаши и сл.: ШRол
ски -, Домаћи -, писмени -. 

задати, -ам евр. 1. нанеши, йричиниши (нен:о.ме нешшо нейо
жељно): - ударац, - бриге. 2. gаши, йосшавиши нен:о.ме ga реши 
заgашан:, Йробле.м, йишање и сл.: - лекцију, - питање. 3. ogpe
gиши ga се шшо изврши, нареgиши: - посао. 4. йоложиши за
н:лешву, обећање и сл.: - обећање, - веру. 8 ""  се йојуриши, јур
нуШи. 

задаћа ж в. заgаШан:. 

задах м 1. нейријашан .мирис, воњ, c.мpag. 2. зайах, .мирис: -
свежине. 

задахнути, задахнём евр. 1. захвашиши gaxoM, .мирисо.м, за
ЙахнуШи. - Задахну ме мирис багрема. 2. gухнуши у (на) нен:о
'ia (нешшо): - својим дахом, - стакло. 3. фиг. йрожеши, обузеши 
(нен:им расЙоложење.м, осећање.м) ugejoM, инсйирисаши, Hagax
нуши: - патриотизмом, - поезијом. 

задахњивати (се), -ахњујём (се) несвр. Йре.ма зagахнуши (се). 

задахтано ПРИЛ. заgихано, заgувано. 

задахтати, задаiпћём и задахћём евр. 1. йочеши gахШаШи. 
2. заgихано Йро'iовориШи. - Извини! задахта жена. 8 ,.., се заgи
хаши се, заgуваши се. 

задебљалост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је заgеБЈЬало. 

задебљање е заgеБЈЬало .месШо на нен:о.м шн:иву, н:вр'iа, изра
шШај. 

задебљао, -ала; -о и задебљао, -ала, -о р. Йр. og заgеБЈЬаши 
у аШриб. служби: -језин:. 

задебљати, -а(м) евр. а. йосшаши gеБЈЬи, gобиши заgеБЈЬање. 
б. фиг. йосшаши нижи (о 'iљacy). 

задевати, задёвам јек. задијевати, задијевам 1. несвр. йре
.ма зagенуШи. 2. (некога) зagирн:иваши, Йецн:аШи. 8 ""  се 1. несвр. 
Йре.ма зagенуши се. 2. зagирн:иваши, йецн:аши jegaH gpy'io'i. 

змевица и задевица јек. задјевица и задЈевица (з3.дёвка 
јек. з3.дјёвка) ж 1. а. свађа, ЙреЙирн:а. б . .мањи оружани сун:об, 
шуча, н:ав'iа. 2. йовоg, разло'i за свађу. 

задевојчити јек. задјевојчити, -Им евр. учиниши gевојн:о.м, 
оgносиши се н:ао Йре.ма gевојци. 8 ,.., се йосшаши gевојн:а, разви
ши се у gевојн:у. 

задељати јек. задјељати, -љём и -љам евр. geљaНJe.м заши
ЈЬиши, заошшриши (gрво и сл.). 

заденути јек. задјенути, -нём евр. 1. зашаћи, зан:ачиши за не
шшо, он:ачиши иза нече'iа: ,.., марамицу за џеп. б. завући, увући, 
.меШнуШи (у нешшо): - нож у корице, - руке у џепове. 2. зайоче
ши, зайоgенуши ('iовор, свађу и gp.). 3. захвашиши шшо у леШу. 4. 
фиг. нашалиши се на нечији рачун, gирнуши нен:о'iа (речима): -
први некога. 8 ""  се 1. Йовр. Йре.ма заgенуши (1). 2. заваgиши се, 
йосвађаши се. 3. фиг. йојавиши се. - Заденуо се прамен магле на 
небу. • засвирати и за појас - йресшаши се нечим бавиШи. 
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задерати, задерём евр. 1 . .мало, uовршински Оlребаши, заuа
раши: - пером по папиру. 2 • .мало uоgераши, uоцеuаши: - рукав. 
8 - се разgераши се, развикаши се (на HeKoia). 

з8десити, задесИм евр. 1. cHahu (HeKola), gесиши се (неко.ме) 
(о Hecpehu, злу). 2. сресши; зашеhи: - га на путу . •  - се зашеhи 
се, обресши се (Helge): - се у Паризу. 

з8де(с)ти, заденём (задедём) јек. задје(с)ти, защенём (за
дједём) евр. в. зagенуШи. 

задивити, задивИм еВр. изазваши gивљење, чуђење, зачуgи
ши; оgушевиши: - својим изгледом. 8 - се зачуgиши се, изнена
gиши се; оgушевиши се. 

задивљавати (се), -ивљавам (се) несвр. Uре.ма заgивиши 
(се); уп. задивљивати (се). 

задивљати, -ам евр. а. uосшаши gиваљ, некулшивисан (о 
биљкама). б. uосшаши uримишиван, некулШуран. 

з8дивљено ПРИЛ. gивеhи се, чуgеhи се: - гледати. 

з8дивљеност, -ости ж сшање oHola који је заgивљен. 

задивљивати (се), -Ивљујём (се) несвр. Uре.ма заgивиШи (се); 
уп. задивљавати (се). 

з8дигнути (се), -нём (се) евр. в. заgиhи (се). 

з8дизати (се), -ижём (се) несвр. Uре.ма заgиlнуши (се), заgи
hu (се). 

з8димити, -Им евр. 1. uочеши избациваши gим, Uару. 2. в. за
gимиши се (1,  2). 3. uочеши uушиши, заuалиши (циlареШу). 4. 
исuуниши, наuуниши gимо.м: - собу. 5. uочађавиши; UоцрнеШи. 
6. фиг. uобеhи 8 - се 1. uочеши се gимиши, иочеши се иушиШи. 
2. иочеши исиушшаши из себе gим, иару и сл. 3. исиуниши се gu
.мо.м, Uаро.м и сл. (о UросШоријама). 

з8димљеност, -ости ж сшање oHola шшо је заgu.мљено. 

з8дирати (се), -рём (се) несвр. ире.ма заgреши (се). 

задиривати, -ирујём неевр. в.  зagиркиваШи. 

задиркивало с (М) (ми. с) онај који заgиркује, заgевало. 

задиркивати, -иркујём неевр. 1. шалиши се на шуђ рачун, 
зagеваши, иецкаШи. 2. gоgириваши, gошицаши: - жице на гита
ри. 8 - се шалиши се, заgеваши се. 

задирљив, -а, -о склон заgиркивању. 

задирнути, задирнём евр. в. gирнуШи. 

з8дисати, -ишём неевр. 1. с.мрgеШи, воњаши: - на устајалост. 
2. заиахњиваши (.мирисо.м): - пролећним мирисом. 3. HagaxНJU
ваши, наиајаШи. 

задисати, задиmём евр. иочеши брзо gисаШи. 8 - се заgиха
ши се, заgуваши се. 

з8дићи, задигнём евр. (вар. задигнути (се» а. gелимично gu
hu, aoguhu навише (обично о ogehu): - сукњу. б. узgиhи, guhu 
Haiope: - главу. 8 - се иокренушu се. - Задиже се чета. 

з8дихано ПРИЛ. заgах,шано, gaxhyhu: - говорити. 

з8диханост, -ости ж сшање oHola који је заgихан. 

задихати се, задиmём се евр. uочеши убрзано и шешко guca
ши, заgуваши се: - од узбуђења. 

задИчити, задИчИм евр. учиниши gичним, улеишаШи. 8 - се 
иохвалиши се, ирославиши се. 

задје(с)ти в. заgенуши. 

задланак, -анка М и з8длацица ж 1. lopНJU geo шаке 2. yga
рац gлано.м, шамар. 

з8днити, -Им и заднијём а. сшавиши gHO: - кацу б. насу ши 
нешшо у cyg шако ga Uокрије gHO. 

задно с gанце, gHO (нир. на бурешу). 

задњак М 1. зagњи geo нечеlа: - цеви, - топа. 2. онај који се 
налази на .юgње.м gелу нечеlа. 

, задњ:И, -а, -ё 1. који се налази йозаgи, сшражњи: - седиmте. 
2. йослеgњи йо pegy; завршни: - дан у недељи; задње речи. 3. 1Ю-

начан, gефиниШиван. - Твоја је задња реч. 4. најлошији йо вр
сши, йо квалишешу: хотел задњег реда, задњи човек у селу. 5. 
скривен, неискрен, рђав (о .мислима, намерама). • - пошта йо
слеgња йошшанска сшаница ige се йошша шаље. - црево анат. ly
зно црево. пасти на задње гране gосйеши у шежак йоложај, оси
ро.машиШи. 

задњица ж geo шела којим се cegu, сШражњица. 

задњичар М жарг. пеј. хо.мосексуалац. 

задњонепчани, -а, -о ЛИНГВ. који се OgHOCU на заgње (.меко) 
нейце, веларни: - сугласник. 

задобивати (се), -Ьбивам (се) и задобијати (се), -Ьбијам 
(се) несвр. Йре.ма зagобиши (се). 

задобити, задобијём евр. 1. освојиши, сшеhи: - топ, - слобо
ду. 2. пеен. ЙобеgиШи. - Чија ли је војска задобила. 3. йриgоби
ши HeKola за нешшо; сшеhи нечију наклоносш: - радне масе за 
себе; - љубав жене, - поверење младих. 4. gоживеши неку йро
.мену, нови изr.леg и сл. (о лицу, шелу и сл.). 

з8довек(а) јек. з8довијек(а) ПРИЛ. gовека, заувек. 

задовољавајући, -а, -ё који заgовољава, йовољан, aologaH: -
начин, - стање. 

задовољавати (се), -вЬљавам (се) несвр. Йре.ма зagовољиши 
(се). 

задовољан, -љна, -о 1. који осеоо ga је gовољно оно шшо има, 
ко.ме су заgовољене жеље, ко.ме је нешшо йО вољи: - платом, -
храном. 2. ко.ме се нешшо свиђа, ко.ме нешшо йрија; веgар, рас
йоложен: - сам тебе гледати, - лице. 3. yiogaH, йријашан: - дан, 
- живот. 

задовољеност, -ости ж сшање oHola који је зagовољан нама . 

задовољење с 1. aogMupeНJe йошребе за нечим, уgовољење не
че.му: - културних потреба, пружити -. 2 . .морална HaKHaga, са
Шисфакција. 3. заgовољсшво, раgосШ. 

задовољив, -а, -о који заgовољава; који gOHOCU зagовољсшво: 
- закључак, - пролеће. 

задовољити и задовољити, -Ьвољим евр. 1. учиниши ко.ме 
йО вољи, уgовољиши: оца, њезиној жељи. 2. Йоg.мириШи йошре
бе за нечим. 3. исйуниши шражене услове, очекивања и СЛ. - На
црт конкурса нија задовољио. 8 - се йоg.мириши своје йошребе 
за нечим, биши заgовољан; йружиши себи заgовољсшво: - се са 
сто хиљада. 

задовољно ПРИЛ. са зagовољсшво.м: - махати рукама. 

задовољност, -ости ж заgовољсШво. 

задовољство с 1. ocehaНJe oHola који је заgовољан, gобро рас-
Йоложење. 2. оно шшо йричињава уживање, разоноgа, забава. 

задовољmтина ж заgовољење. 

задојавати (се), -Ьјавам (се) несвр. Йре.ма заgојиши (се). 

задојити, задојИм евр. 1. нахраниши новорођенче .млеко.м из 
gojKe (обично йрви йуш йо рођењу). б. йоgојиши, нagојиШи. 2. фиг. 
а. 'васЙиШање.м намешнуши неко.ме оgређени сшав, наклоносш 
Йре.ма нече.му: - смелим идеалима. б. йошйуно йрожеши, заоку
йиши, наgахнуши: - туђинским духом. 8 - се наgахнуши се не
чим; йрожеши се: - се духом онога времена; - се влагом. 

задоцнели јек. задоцњели, -а, -о који је заgоцнио, касни: -
цвеће. 

задоцнело јек. задоцњело ПРИЛ. са заgоцњење.м, касно. 

задоцнелост јек. задоцњелост, -ости ж сшање oHola који је 
·заgоцнио, oHola шшо је заgоцнuло. 

� 
задоцнити, задоцнИм евр. 1. gohu gоцкан, касно, закасниши: 

- на ручак 2. заgржаши, сйречиши HeKola ga сшиlне uли ypagu 
нешшо на вре.ме. 8 - се в. заgоцниши (1). 

задоцњавати (се), -Ьцњавам (се) несвр. Йре.ма заgоцниши 
(се). 

задоцњење с gоцњење, кашњење. 

задоцњивати (се), -Ьцњујём (се) несвр. Йре.ма заgоцниши 
(се). ' 
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задремати, задрём3.м јек. задријемати, задријем3.м евр. 1. 
иочеши gре.маШи. 2. фш-. изiубиши буgносш, иажњу Hag нечим. 

задрети јек. задријети, задрём (аор. задрё јек. задрије; р. пр. 
задро, з3..црла; ТРП. з3..црт; пр. пр. задрёвши јек. задријевши) евр. 1. 
јаче нечим ироgреши, зариши у неку масу, засеhи, захвашиши: 
- плугом, - прстима. 2. заиараши, заiребаillи: - ноктом у месо. 
3. заиеши, закачиши: - колима у прозор. 4. фш-. осшаши уиорно 
ири свом мишљењу, хшеши нешшо на силу. 8 - се зариши се, за
биши се. 

задречати, -чйм евр. иочеши gречаши; завикаШи. 

задржавати (се), -дi>жавам (се) несвр. ире.ма зagржаши (се). 

задржати, -жйм (р. пр. задржао, -3.ла (задржао, -ала)) евр. l. 
а. заусшавиши у крешању, не иусшиши gaљe: - непријатељску 
војску, - брод у Дарданелима. б. омесши HeKoia ga нешшо учи
ни. в. сиречиши ga се нешшо иојави, ga се исиОЈЬи: - сузе, - бес. 
2. заусшавиши HeKoia ga Heige осшане, не gоиусшиши некоме ga 
oge: - госта на ручку, - некога у друштву. 3. очуваши, оgржаши: 
- одбојност према некоме. б. осшаши aocegHUK нечеiа: - власт, 
- предност. 4. узеши, не gаши gpyioMe: - за себе сав новац. 8 -
се 1. осшаши, ироборавиши: - се на мору дуже времена. 2. ио
свешиши нечему (у iовору или иисању) већу иажњу: - се на тим 
појавама. 3. а. заусшавиши се на нечему, ири крешању, иаgању 
и СЛ.: - се међу гранама. б. ириgржаши се за HeKoia. • - за себе 
не рећи gpyioMe, иреhуШаШи. 

задрибанда м пеј. шврgо'iлав, заgрш човек. 

задригао, -гла, -о набрекао og gеБЈЬине, gобро yiojeH, ухра
њен: "'" врат, - газда, - лице. 

задриглост, -ости ж сшање oHoia који је заgриiао, уiојеносШ. 

задригнути, -нём евр. ирешерано се уiојиши, набрекнуши og 
gеБЈЬине. 

задрљати, задрљ3.м евр. прел. gрЈЬање.м иоравнаши иоврши
ну иосејане њиве, врша; равнање.м зеМЈЬишша равномерно ире
криши иосејано се.ме: - овас, - семе. 

задрмати, -3.м евр. иочеши gрмаши, иочеши шрзаши шамо
амо; зашресши (нечим): - плот, - вратима -. 8 - се зашресши се, 
заљУЈЬаши се. 

задрндати, -ам евр. оном. иочеши gрнgаши; зашанgркаши, за
клоиараши; несклаgно засвираши (о колима, бубњу и gp.). 

задробити, задробйм (трп. задробљен) евр. 1. иошоииши у 
шечносш изgроБЈЬене KOMage хране (обично хлеба). 2. пеј. расири
чаши се, раз бр БЈЬаш и се. 

задрт, -а, -о шврgо'iлав, самовОЈЬан, своје'iлав; заiрижен, за-
слеЙЈЬен: - жена; - радикал; - клерикалац. 

задрто ПРИЛ. шврgо'iлаво, уиорно. 

задртост, -ости ж особина oHoia који је заgрШ. 

задруга и задруга ж 1. уgружење које се оснива pagu оба
вЈЬања зајеgничке gелашносши и зашшише економских иншере
са чланова уgружења: земљорадничка -, винарска -, кредитна 
-. 2. већа иороgична зајеgница најближих cpogHUKa чији чла
нови живе у зајеgничком gомаhинсШву. 3. зајеgница, gрушшво: 
велика словенска задруга. 

задругар, -ара м (инетр. -аром и -арем) члан, apuaagHUK за
gpyie. 

задругарка ж жена заgруiар. 

задругарскй, -3., -о који се OgHOCU на заgруiаре, који ирииа
ga заgруiарима. 

задругарство е иокреш сшварања заgруiа (1), орiанизација 
заgружне gелаШносШи. 

задружан и задружан, -жна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на за
gpyiy, који apuaaga заgрузи; зајеgнички: - газдинство, - једин
ство; - живот. 2. који има велики број чланова; јак, моћан: - ку
ћа, задружни људи. 

задрхтавати, -дi>XTaв3.M несвр. ире.ма заgрхШаШи. 

задрхтати, -тйм и задршћём (задрхћём) евр. иочеши gрхша
ши, ирећи у gрхШање. 

задршка и задршка ж засшој, заgржавање, заусШавЈЬање. 

задубеност, -ости ж в. заgуБЈЬеносШ. 

задубити се, задУбйм се (трп. задУбљен) евр. (уп. задупсти се) 
1. за'iлеgаши се неШре.мице у нешшо; уиериши се (о ио'iлеgу). 2. би
ши иошиуно заоКУЙЈЬен, занеш нечим: - се у књшу, - се у мисли. 

задубљено ПрИЛ. с gубоком иажњом, занесе но: - гледати. 

задубљеност, -ости ж сшање oHoia који је заgуБЈЬен, apega
носш нече.му, замишљеносШ. 

задубљивати се, -убљујём (се) несвр. ире.ма зagубиши се (за
gуисши се). 

задуванити, -Увз'нйм евр. 1. иочеши gуваниши, заиушиШи. 
2. исиуниши gуванским мирисом, gимОМ: - собу. 

задувано и задухано ПРИЛ. убрзано gишуhи, заgихано: - тр
чати. 

задуваност и задуханост, -ости ж сшање oHoia који је заgу
ван, заgиханосШ. 

задувати, задУвз'м (задУхати, задУх3.м и зaдymём) евр. 1. а. 
иочеши gуваши изазивајуhи крешање вазgуха: - у мех. б. засви
раши у gувачки инсШруменШ. 2. иочеши gуваши, сшрујаши (о 
веШру). 8 - се заgихаши се, заgахшаши се: - се трчећи. 

задуго ПРИЛ. gуже вре.мена, gосша gyio: - осећати бол. 

задужбина и задужбина ж 1. gоброшворна усшанова или 
фонg чије је (хуманишарне) циЈЬеве оснивач ogpeguo; имовина 
која се у ше сврхе иоклања. 2. манасшир, црква или gpyia iрађе
вина иоgиiнуша за gушу некоме, за сиомен. 3. иле.мениШо, gобро 
gело, gоброчинсШво. 

задужбинар и задужбинар, -а и задужбинар, -ара м осни
вач заgужбине, gоброШвор. 

задужбйнскй и задужбйнскй, -3., -о који се OgHOCU на заgу
жбину: - имање. 

задуженост, -ости ж сшање и иоложај oHoia који је заgужен; 
оишереhеносш gуiовима. 

задужење е 1. gосиевање у gужнички OgHOC, оишереhеносш 
gyiOM; gуiовање, gyi; износ који се бележи као gyi: дан задужења; 
- општине; велико - . 2. обавеза иpUМJbeHa за обавЈЬање HeKoi 
иосла или заgаШка. 

задуживати (се), -дужујём (се) несвр. ире.ма заgужиши (се). 

задужити, задужйм евр. 1. оишерешиши gyiOM (HeKoia, не
шшо); уиисаши као gyi (неки износ): - своје земљаке до голе ко
же, - имање. 2. обавезаши HeKoia на захвалносш, на иажњу. -
Задужио ме једном услугом. 3. gаши неку обавезу, заgашак, 
сшавиши у gужносШ. - Задужен је за организацију. 8 - се 1. 
начиниши gyi, заиасши у gyi: - се у девизама. 2. обавезаши се. 
- Задужио се да га издржава. 3. в. заgужиши (2). 

задужница и задужница ж иис.мена иошврgа о заgужењу, 
иризнаница; обвезница. 

задунавскй, -3., -о који је иза, иреко, с gyie сшране Дунава: -
земље. 

задупсти се (задУпсти се), задУбём се (трп . .3адУбен, -а) евр. 
в. зagубиши (се). 

задух- в. заgув-. 

задуха ж 1. сииња, aciil.Мa. 2. шежак мирис, зagах: - спарине. 

задушан, -шна, -о 1. а. РЛГ. (одр.) који се чини за иокојникову 
gушу, који се OgHOCU на HapogHe и црквене обичаје у вези са умр
лима: - жртва, - свећа. б. који aaga у cegMUЦY Kaga су заgушни
це: - понедељак, - среда. 2. иле.мениш, gушеван: - дело, - бога
таш. • - баба в. aog баба. 

задушивати (се), -Ушујём (се) несвр. ире.ма заgушиши (се). 

задушити, зaдymйм евр. в.  заiушиШи. 8 - се уiушиши се, за
gавиши се: - се од дима. 

задушје и задУшје е 1. иоgушје, gaha. 2. gap (за сиас соисшве
не gуше). 

задушљив, -а, -о који се брзо заgува, асill.маШичан. 
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задушљивбст, -ости ж сшање 07-t0"ia који је заgушљив. 

зЗдушнице и задушнице, -йца ж ми. рлг. ga7-t йосвећен усйо
.мени на .мрШве; служба, .молиШва за Йокој7-tика. 

зЗдушничкй и задушничкй, -а, -о који се og7-tОСU на заgу
ш7-tице: - дани, - поклонИо 

зађаконити, -йм евр. йроизвесши за ђакона, учи7-tиши ђако
но.м . •  - се йосшаши ђакон. 

зађубрити, -йм евр. 1. 7-tађубриши, 7-tа"i7-tојиши: - малину. 2. 
за"iаgиши ђубреШо.м, заUРЈЬаши: - двориште . •  - се йосшаши 
7-tечисш, заЙРЈЬаши се. 

зажагорити, -йм евр. йочеши жа"iориши; зачуши се као 
жа"iор. 

зажагрити (се), -йм (се) евр. 1. gобиши йосеба7-t сјај, блесак у 
очима, зажариши се. 2. зацрве7-tеши се, зару.ме7-tеШи се. 3. йасши 
у вашру, расйалиши се (о ЈЬуgима). 

зажалити, -йм евр. 1. осешиши жалосш збо"i 7-tече"iа: - за ста
рим временом. 2. оце7-tиши као 7-tежеље7-tу окол7-tосш (7-tеgосша
шак 7-tече"iа ЙоШреб7-tо"i). - 3ажали што га није школовао. 3. осе
шиши 7-tезаgовОЈЬсшво, ЈЬушњу збо"i 7-tечије"i ЙосШуЙка. 4. осеши
ши жаљење, сажалиши се на 7-tеко"iа. 

зажаморити, -йм евр. йочеши жа.мориШи, зажа"iориШи. 

зажарено ПРИЛ. а. усијано, врело, разбукШало. б. сшраС7-tО, 
вашре7-tо: - погледати. 

зажаренбст, -ости ж сшање o7-to"ia шшо је зажаре7-tо, o7-to"ia ко
ји је зажаре7-t. 

зажаривати (се), -арујем (се) несвр. Йре.ма зажариши (се). 

зажарити, зажарйм евр. 1. "iрејање.м усијаши, ужариши: -
пећ, - гвожђе. 2. облиши јарко.м свейlлошћу ga 7-tешшо gобије uз
"i.леg жара. 3. в. зажариши се (2) . •  - се 1. а. јако се за"iрејаши, 
усијаши се; расйалиши се (о йећи; о gрвима). б. gобиши из"i.леg 
жара, облиши сејарко.м свейlлошћу (о 7-tебу). 2. а. јако се зару.ме-
7-tиши, зајайуриши се, заЙЛа.мШеШи се (о лицу). б. засијаши се (о 
очима). 

зажвакати, зажваћем (зажвачем) евр. йочеши жвакаШи. 

зажвалити, -йм евр. 1. сшавиши коњу ђе.м, жвале у усша: -
коња. 2. екепр . .меШ7-tуШи у усша (ци"iарешу, лулу и сл.), зайуши
ши: - лулу, - цигару. 3. забалиши, зайе7-tиши: - говорећи. 

зажватати, зажваћем евр. в. зажвакаШи. 

заждити, -дйм евр. 1. прел. зайалиши, зажећи: - свећу. 2. 
прел. ойалиши (Йушку). 3. непрел. фиг. 7-tа"i.ло йојуриши, йошрчаши 
из све c7-ta"ie: - у шуму . •  - се зайалиши се, зажећи се. - 3ажди
ла му се кућа. 

заЖЕщнети јек. заЖЕщњети, -нйм евр. осешиши жеђ , ожеg-
7-tеШи. 

заЖЕшети јек. зажељети, -ЕШЙМ евр. а. осешиши жеЈЬУ за не
чим, ЙожелеШи. б. изразиши жеЈЬУ (ga 7-tешшо буgе gобро): - до
бродошлицу . •  - се осешиши јаку, живу жеЈЬУ ga се виgи неко, 
ужелеши се: - се родитеља. 

зажети, зажањем и з3.жњем евр. йочеши жеши; захвашиши 
жањући. 

зажећи (зажећи), зажежем (аор. зажегох, з3.жеже; ИМП. за
жези; р. пр. зажегао, зажегла (зажегла); ТРП. зажежен, -ена) евр. 
1. учи7-tиши ga 7-tешшо йоч7-tе "iореши, зайалиши: - ватру, - свећу. 
2. в. зажgиши (2, 3): - из пушке; - у шуму . •  - се уйалиши се, 
зайалиши се. 

заживети јек. заживјети, -вйм евр. йочеши живеши, осшва
рuши се. - Праве реформе још нису заживеле. 

зажизати, -ижем несвр. Йре.ма зажећи. 

зажмирити, -йм евр. 1. йочеши ж.мириШи, 7-tайола зашвори
ши очи: - левим оком. 2. в. заж.муриШи (1, 2). 

зажмиркати, -ам евр. йочеши ж.миркаШи, зашрейшаши 
(очима). 

зажмурити, -йм евр. 1. зашвориши очи: - очима. 2. фиг. би
ши бла"iо7-tакло7-t Йре.ма 7-tечијим "iрешка.ма, Йро"i.леgаШи кроз йр
сШе. 3. фиг. смело се оgлучиши за 7-tешШо. 

зажњети, зажањем и з3.жњем евр. в. зажеШи. 

зажуборити, -йм евр. йочеши жубориши, йошећи жуборећи . 

зажудети, -дйм јек. зажудјети, -дйм евр. осешиши жуgњу, 
жеЈЬУ за неким; зажелеши, ЙожелеШи. 

зажутети јек. зажутјети, -тйм евр. йосшаши жуш, йочеши 
жушеши (о кукурузу и сл.). • - се йасши у очи жуШо.м бојо.м. -
3ажутело се цвеће. 

зазвати, зазовем евр. 1. йочеши зваши ("i.лас7-tо вичући), йоче
ши gозиваШи. 2. зов7-tуши, йозваши (7-tеко"iа). 

зазвекетати, -екећем (зазвектати, зазвекћем) евр. непрел. йо
чеши звекешаши (о оружју, чаша.ма и сл.): зазвекета оружје, за
звекеташе чаше. 

зазверити се, зазверйм се јек. зазвијерити се, зазвијерйм 
се евр. gобиши зверски из"i.леg, зверски се Йо7-tашаШи. 

зазвецкати, -ам евр. непрел. йочеши звецкаши, зазвечаШи. 

зазвечати, -йм евр. непрел. а. йочеши звечаши, йроизвесши 
звеку; uзазваши звекеш (о чаша.ма, йрозорима и сл.). б. зазвуча
ши; забрујаШи. 

зазвиждати, -дйм евр. йочеши звижgаши, йроизвоgиши зви
жgуке; зафијукаШи. 

зазвиждукати, -иждућем (-иждучем) и зазвиждукати, -
иждућем (-иждУчем) евр. йочеши звижgукаши, йроизвоgиши 
краће звижgуке. 

зазвијукати, -:Ијучем (-ам) и зазвијукати, -:ИјУчем (-:Иј5Ткам) 
евр. в. зазвижgаШи. 

зазвонити, зазвонйм евр. непрел. йочеши звО7-tиши, йроизво
gиши звоњаву; о"i.ласиШи се зво7-tо.м; забрујаши, зазвучаШи. 

зазврјати, -јйм евр. непрел. йочеши зврјаши; зазво7-tиши уче
сшало и равно.мерно. 

зазвiжтати, зазвркћем евр. непрел. йочеши звркшаши; закло
ЙараШи. 

зазврндати, -ам евр. непрел. йочеши звР7-tgаши (о шелефо7-tу 
и сл.). 

зазврчати, -чйм евр. непрел. йочеши зврчаши, зазврјаши (о 
зво7-tцешу, .моШору и сл.). 

зазвУчати, -чйм евр. непрел. а. йочеши звучаши, йроизвоgи
ши звукове; зачу ши се уз оgређе7-tи Йризвук. б. иСЙОЈЬиши се као 
йризвук, као ШО7-t "iовора. 

зазеленети (се) јек. зазељењети (се), -нйм (се) евр. непрел. 
йочеши зеле7-tеши, йрекриши се зеле7-tuло.м; йозеле7-tеши (о шрави, 
шу.ми и сл.). 

зазеленити, -еленйм евр. прел. учи7-tиши зеле7-tи.м, обојиши 
зеле7-tО.м бојо.м. 

зазепсти (зазепсти), зазебем евр. непрел. (често безл.) 1. осе
шиши хлаg7-tоћу, сшуgе7-t, озейсши, йј)озейсши: - по ногама. 2. 
осешиши зебњу, сшрах, 7-tеу"iоg7-tОСШ, йобојаши се. 

, зазибати, зазйбам (зазйбљем) евр. (нечим) йочеши зибаши, 
.мицаШи Ша.мо-а.мо, зањихаши, заљУЈЬаШи. - 3азиба телом . •  -
се йочеши се зибаши, зањихаши се, заљУЈЬаши се. 

зазивати, зазйвам несвр. Йре.ма зазваШи. 

зазидати, зазйдам евр. прел. 1. зашвориши, зачейиши зиgо.м, 
зиgање.м: - прозор, - тунел. 2. о"iраgиши, ойасаши зиgо.м: - дво
риште. 3. у'iраgишu у зиg . •  - се Йовр. og зазиgаШи. 

зазиђивати (се), -иђујем (се) несвр. Йре.ма зазиgаши (се). 

зазимити, зазймйм евр. 1. а. безл. 7-tасшqiДи, 7-tасшуйаши (о 
зими). б. заћи у зиму, биши зашече7-t зимо.м. 2. осшавиши, оgво
јиши за храњење йреко зиме (сшоку, йчеле и сл.): - двадесет ова
ца . •  - се, в. зазимиши (1а). - Већ се зазимило. 

зазирати, -рем неевр. а. йрибојаваши се, йлашиши се: - од 
професора. б. йоgозреваши, су.мњаши, 7-tе.маШи йоверења: - од 
странаца. в. усшручаваши се, усшезаши се; кло7-tиши се (7-tече'iа), 
избе'iаваши (7-tешШо). 

зазјавало е (м) (мн. е) пеј. 0нај који зазјава, бле7-tе. 
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зазјавати (се), зазјавам (се) иеевро зијаши унаоколо, блену
ши, йразно inеgаши; бесйосличишио 

зазнати, -ам евро чуши, сазнаши; уйознаши, gоживеши: - за 
његово име, - за глад. 

зазнојити, зазнојйм евро нашераши на знојење, ознојиши: -
коња. _ - се йосшаши знојав, ознојиши се. 

зазор м 1. а. оно og чеLа Jbygu зазиру, срамоша, сШиg. б. йри
бојавање, бојазан, сшрейња: рећи без зазора. 2. сшрахойошшова
ње, · gивЈЬење. 

зазоран, -рна, -о а. који изазива зазор, ocygy, сраман, сши
gaH: чувати се од свега зазорнога. б. нейрисшојан, йорочан: -
поглед. в. који изазива йоgозрење, сумњив. - Био је зазоран 
Италијанима. г. нейријашан, HeYLogaH: - вест. 

зазорити, зазорим евро свануши (о зори). 

зазорљив, -а, -о који зазире, йлаШЈЬив: - коњ. 

зазорљиво ПрИЛо бојаЖЈЬиво, йлаШЈЬиво: - гледати. 

зазорно ПрИЛо за ocygy, неgолично, нейрилично; нелаLоgно, 
неЙријаШно. 

зазрачити, зазрачим евро йочеши зрачиши, засвеillлеШи. 

зазрёти, зазрём (зазрим) евро арх. 1. виgеши, сйазиши: - де
војку на улици. 2. уйлашено се йренуши, ШрLнуши се. 

зазрикати, зазричём евр. йочеши зрикаши, оinасиши се зри
кањем. 

зазрнити (се), -йм (се) евр. йочеши gобијаши зрна (о кукуру
зу и gp.). 

зазубити, зазубим евро найравиши зуйце на нечему, назу
биШи. 

зазубице ж МИо а. вето израслине, месо које болесној живоши
њи нарасше око зуба; зайаљење, ошок gecHU, gingivitis. • расту му 
зазубице, добија зазубице има јаку жеЈЬУ за нечим, чезне за не
чим. - Они су све појели, а нама расту зазубице. 

зазујати, -јйм евро йочеши зујаши, йроизвесши зујање; зафи
јукаши; забрујаШи. 

заигравати, -игравам несвр. йрема заиLраШи. 

заиграти (Зfшграти), заиграм евро 1. а. йочеши иLраши (коло, 
йлес и сл.), заЙЛесаШи. б. зайочеши неку ULPY; иЗLубиши на кар
шама, йрокоцкаши: - пред крај утакмице; - сав новац. в. йоче
ши йоиLраваши (о коњу). 2. йочеши се шрзаши, заgрхШаШи. -

Заигра му доња усна. 3. нашераши на йоиLравање (коња), раз
иLраШи. _ - се 1. йочеши се иLраши; забавиши се ULpOM. - Заи
грај се док дођем. 2. зашрчаши се, залешеши се; разиLраши се (о 
коњу). 3. в. заиLраши (2). - Заигра ми се срцео 

заигуманити, -им евро йроизвесши у чин ULYMaHa, йосшави
ши за uLYMaHa. _ - се йосшаши uLYMaH. 

заимати, -ам несвр. йрема зајмиШи. 

заинатити (се), -инатим (се) евро 1. заузеши оgређен сшав из 
инаша, шврgоinаво осшаши йри нечему. 2. йосвађаши се. 

заинтересираност, -ости ж в. заинШересованосШ. 

заинтересирати (се), -есирам (се) евро в. заиншересоваши 
(се). 

заинтересованост, -ости ж сшање oHoLa који је заиншересо
ван за нешшо; ЈЬубоЙиillJЬивосШ. 

заинтересовати, -сујём евро а. навесши HeKoLa ga йосвеши 
йажњу некоме или нечему, йобуgиши иншерес, воЈЬУ, наклоносш 
йрема некоме, нечему: - ученике за географију, - за рад. б. йо
буgиши ЈЬубойиillJЬивосш, раgозналосш йрема некоме или нече
му: - читаоце. _ - се йосвешиши йажњу (некоме или нечему), 
йоказаши иншерес, занимање, раgозналосш (за HeKoLa или не
шшо); расйишаши се: - се за тај случај. 

заискати, заиmтём евро 1. обрашиши се некоме захшевајуnи 
нешшо, зашражиши; замолиши: - комад хлеба, - мало пара. 2. 
фИГо зажелеши, ЙожелеШи. Срце му заискало вина. 

заискрити (се), -йм (се) евро засвеillлуцаши, засијаши искра
ма, варницама (чесшо о очима, сузама). 

заиста и заиста ПрИЛо сшварно, gоисша, зБUJbа. 

заистински и заистински, -а, -о исшински, сШваран. 

заистински и заистински ПрИЛо заисша, уисШину. 

заићи (заићи), заиђём евр. 1. креnуnи се несшаши иза нече
La, замаnи; уgаљиши се. - Кола заиђоше за ОКУКУ. 2. заобилазе
nи gосйеши из нечеLа, с gpYLe сШране. - Брод је заиmао виniе не
го што је требало. б. залушаши, изLубиши се. 3. йоnи у унушра
шњосш нечеLа, йроgреши: - дубље у шуму. 4. йоnи pegoM, крену
ши у обилазак, заређаши: - од куће до куће, - по селу. 

зајадиковати, -кујём евро йочеши јаgиковаши, закукаШи. 

зајадити, -йм евро 1. в. зајаgиковаШи. 2. снаnи, обузеши (о ја
gy, жалосши); gонеши јаg, несреnу. 

зајазивати (се), -азујём (се) (зајажавати (се), -ажавам (се) и 
зајаживати (се), -ажујём (се)) несвр. йрема зајазиши (се). 

зајазити, зајазйм евро 1. обусшавиши шок воgе йосшавЈЬањем 
бране или gpYLe йрейреке, заLашиши: - реку. 2. зашрйаши, засу
ши: - вир, - пут. 3. фиг. заgовОЈЬиши (жељу, ЙрохШев). _ - се 1. 
зашвориши се, зайушиши се. - Понори се зајазе. 2. фИГо заgово
ЈЬиши се, засишиши се. - Његова се душа зајазила. 

зајам, -јма (МИ. зајмови) мусшуйање новца или чеLа gpYLOL уз 
обавезу враnања; вреgносш или йреgмеш који се шако gaje: дати 
на -, вратити -, узети -. 

зајамчивати, -амчујём несвр. йрема зајамчиШи. 

зајамчити и зајамчити, -им евро а. йреузеши јемсшво, OgLO
ворносш за нешшо, Lараншоваши; обезбеgиШи. - Смем да зајам
чим за њега, - мир, - слободу. 

зајаприти (се), -им (се) евр. в. зајайуриши (се). 

зајапурено прило румених образа, са зајаЙуреношnу. 

зајапуреност, -ости ж особина и сшање oHoLa који је зајайу-
рен. 

зајапурити, -апурим евро зацрвениши, зажариШи. - Ветар 
јој зајапури лице. _ - се gобиши румену боју у лицу, зарумени
ши се. 

зајарити, зајарим евро йроизвесши јару, ЙриЙеnи. - Зајари
ло сунце. _ - се зажариши се (о вашри); зајайуриши се, зацрве
неши се (о лицу). 

зајаукати, -аУчём и зајаукати, -аучём евро йочеши јаукаши, 
закукаШи. 

зајаукнути, -аукнём и зајаукнути, -аукнём евр. јаукнуши, 
зајаукаШи. 

зајахати, -ашём; евро узјахаши, йојахаши: - коња. 

зајахивати, -ахујём несвр. йрема зајахаШи. 

зајебавати, зајебавам иеевр. прело разго ВУЛГо (некога) збијаши 
Lрубе шале с неким, зезаши, завиillлаваши, зафркаваШи. _ - се 
(с неким или без допуне) шеLачиши се, завиillлаваши се, зафр
каваши се, зезаши се. 

заједало е (М) (МИо е) зајеgЈЬива особа, зајеgЈЬивац. 

заједати, зајёдам иеевро 1. изазиваши зајеgЈЬивим речима, 
заgиркиваШи. 2. йошкраgаши, закиgаШи. - Држава грађани
ма заједа. _ - се заgиркиваши се. 

заједљив, -а, -о који зајеgа, йакосшан: - жена, - примедба. 

заједљивац, -ивца М зајеgЈЬив човек. 

заједљивица ж зајеgЈЬива женска особа. 

заједљиво ПРИЛ. на зајеgЈЬив начин, Йакосно. 

заједљивост, -ости ж особина oHoLa који је зајеgЈЬив. 

заједница ж 1. а. Jbygu и инсшишуЦије које реLулишу зајеg-
нички живош; скуй JbygCKUX Lpyaa које живе йовезано: друштве
на -, светска -; словенска -, сродна - . б. скуй Jbygu који су йо
везани члансшвом у некој ОРLанизацији; gрушшвена ОРLаниза
ција, уgружење: црквена - . в. живошињске или БUJbне jegUHKe 
које живе зајеgно; биолошке врсше сличних каракшерисшика: -
пчела, биљна - . 2. а. уgруженосш, јеgинсшво; сроgносш: брат-
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CKa �, српска �. б. жuвойl зајеgно с HeKu..м. - Живели су у зајед
ници с родитељима. 3. зајеgнuчко йровођење нечеiа, cygeoHu
шйlво; зајеgнuчко йосеgовање: � живота, � у раду; имање у зајед
ници. • првобитна - йрва gруШйlвено-еконо.мска фор.мацuја Jbyg
ско;; gрушйlва у којој су cpegcйlBa за йроuзвоgњу била у зајеgнuч
кој својини. 

заједничар м члан неке зајеgнuце (заgруiе, орiанuзацuје, 
уgружења, cйlpaHKe u сл.); йapйlHep у неко.м йослу. 

заједнички, -а, -о који се OgHoCU на зајеgнuцу, који apuaaga 
зајеgнuцu (веће.м броју jeguHKu, Йој.мова), ойшйlu: � кућа, � бор
ба, � култура. • - именице u..мeHицe Koju..мa се u..мeHyje било који 
apegMeйl, бuhе u gp. са оgређенu..м оЙшйlu..м cвojcйlвu..мa, зајеg
нuчкu..м за оgређену ipyay илu Kaйleiopujy. 

заједнички прил. зајеgно, уgружено: � радити. 

заједништво е в. зајеgнuца. 

заједно прил. 1. у зајеgнuцu, у ipyau, у gрушйlву: шетати �, 
живети �. 2. у иcйlo вре.ме, yjegHo. - Критика је изашла заједно 
са делом. 

зајЕщрити и заједрити, заједрйм евр. йочейlu jegpuйlu, за
йловuйlu aog jegpu..мa. 

зајездити, -йм евр. йочейlu језguйlu, йојезguйlu (на коњу). 

зајезерити (се) и зајезерити (се), -йм (се) евр. заусйlавuйlu 
се чuнеhu језеро (о Bogu); йpeйlвopийlи се у језеро. - Воде изађу 
из шупљина и зајезере. 

зајекнути, зајёкнём евр. jeKHyйlи; зачуйlu се. 

зајектати (се), зајекћём (се) евр. в. зајецайlu (се). 

зајемчавати, -емчавам несвр. Йре.ма заје.мчuйlU. 

зајемчити и зајемчити, -йм евр. в.  зајамчuйlU. 

зајесенити, -й(м) и зајесенити, -есенй(м) евр. 1. безл. Hacйla-
йlи, Hacйlyйийlи (о јесени). 2. gочекайlu Heige јесен: � у селу. _ -

се безл. в. зајесенuйlu (1). 

зајести, заједём евр. l.јеgуhu йойlрошuйlu: � све за седам да
на. 2. закuнуйlu йри .мерењу, бројању (неко.ме), ошйlейluйlu (не
Koia). - Ником није ништа зајео. 3. фиг. YBpeguйlu, йeЦHyйlи (Ре
чu..ма): � за срце. _ - се 1. зарuйlu се, усећи се. - Гвожђе се заје
де у месо. 2. фиг. заваguйlu се, йocвaђaйlи се. 

зајецати (се), -ам (се) евр. йочейluјецайlu, зарugайlu. 

зај ечати, -чйм евр. йочейlu јечайlu; оiласuйlu се јеко.м. 

зајмити, зајмйм евр. и неевр. 1. ga(Ba)йlu илu узейlu, узu..майlu 
у зајам. 2. а. ogaiHaйlu (CйlOKY) у оgређено.м йравцу: - овце у пла
нину. б. йoйlepaйlи (HeKyga), йlepajyћи yc.мepийlи. - Зајми га по
лиција у станицу. _ - се 1. ga(Ba)йlu зајам jegaH gpyioM. 2. нар. 
узајамно се Йо.моћи, aoMaiaйlu у pagy. 

зајмодавац, -вца м онај који gaje у зајам, Йоверилац. 

зајмопримац, -мца м онај који узu..ма у зајам, gужнuк. 

зајмотражилац, -иоца м онај који йlражu зајам. 

зајогунити (се), -ог57нйм (се) евр. уйорно, йlврgоiлаво ocйla-
йlи йри неко.м cйlaвy, зайейlu, заgрейlu, заuнайluйlu се. 

зајуначити (се), -уначйм (се) евр. йocйlaйlи јунак, охрабрu-
йlи се. 

зајунити (се), зајУнйм (се) евр. зајоiунuйlu (се), заuнайluйlu се. 

зајутарје ejyйlapњe gоба. 

зајутрити, -рй(м) евр. безл. Hqcйlaйlu, cвaHyйlи (о jyйlpy). 

закавжити (се), -йм (се) евр. зайоgенуйlu KaBiy, йocвaђaйlи се. 

закадити, закадйм евр. 1. uзложuйlu HeKoia gu..мy; � бурад 
димом. 2. РЛГ. oKaguйlu (йlaмjaHo.м). _ - се uсйунuйlu се gu.м,oM, 
.мирисо.м gu..мa, Hagu..мuйlu се. 

закађивати, -ађујём несвр. Йре.ма закаguйlu. 

заказати, закажём евр. 1. ogpeguйlu, yioBopuйlu йlep.миH, .ме
сшо (cacйlaHKa u сл:): � седницу, � тачан датум. 2. саойшйluйlu, 
објавuйlU. 3. uзневерийlи, зайlајuйlu. 

заказивати, -азујём несвр. Йре.ма заказайlu. 

закајмачити, -йм евр. зачuнuйlu кај.мако.м: � гибаницу. _ -

се йpeKpийlи се кај.мако.м (о .млеку). 

закалити, закалйм евр. каљење.м йpeйlвopийlи iвожђе у че
лuк; фиг. очелuчuйlu, учuнuйlu чвршhu..м: � косу; � душу. 

закалуђерити, -йм евр. учuнuйlu (HeKoia) калуђеро.м. _ - се 
cйlyйийlи у калуђерскu peg, йocйlaйlи калуђер. 

закаљати, закаљам евр. заблайluйlu, заЙРЈЬайlu; замазайlu: 
� руке земљом, � чађу. _ - се за.мазайlu се, заЙРЈЬайlu се: � се 
од главе до пете. 

закаљужати (се), -ам (се) евр. в. закаљайlu (се). 

закаменити, -йм евр. а. учuнuйlu ga се нешйlо йpeйlвopи у ка
.мен, OKaмeHийlи: � семе. б. фиг. yћyйlaйlи, зане.мейlu. _ - се 1. йо
cйlaйlи йlBpg као камен; y.мpйlвийlи се, oKaмeHийlи се. - У Црној 
Гори се све закаменило. Семе се у земљи закаменило. 2. фиг. 
зане.мейlu og cйlpaxa, йренераженосйlu, CKaмeHийlи се. 

закамуфлирати, -уфлйрам евр. учuнuйlu неУОЧЈЬuвu..м, йle
шко BugJbUBu..м, йрuкрuйlu: � склониште. _ - се учuнuйlu се не
УОЧЈЬuвu..м, йрuкрuйlu се. 

заканити се, заканйм се евр. в. HaKaHийlи се. 

закапарисати, -ишём (закапарити, -йм) евр. 1. gajyhu кайа
ру обезбеguйlU за себе оно шйlо се куйује, uзнај.мљује u сл.: � сто
ку, � собу. 2. иcйpocийlи geBojKY gajyhu кайару, залоi. 

закапати, -пљём (-ам) евр. йочейlu aagaйlu у каЙи.ма (о суза-
.ма, роси u сл.). 2. KaЙu..мa йоквасuйlu: � књигу. 

закапијати се, -ам се евр. зайlворuйlu се, заКЈЬучайlu се. 

закарпатски, -а, -о који се OgHOCU на apegeo uза Kapйaйla. 

закартати, -ам евр. uзiубuйlu на Kapйlaмa, йрокоцкайlU: � 
очевину. _ - се йочейlu се Kapйlaйlи; заgржайlu се gyio Kapйla
јући. 

закасати (се), -ам (се) евр. йочейlu Kacaйlи. 

закаснелост јек. закасњелост, -ости ж особuна oHoia шйlо је 
закаснеЛО, заgоцнелосйl. 

закаснео, -ела, -о јек. закаснио, -сњела, -о који је закаснuо, 
заgоцнео: � јесен, � гост. 

закаснити и закаснити, закаснйм евр. cйlићи, gohu касно, 
заgоцнuйlU: � на час, � на воз. _ - се в. закаснuйlu. 

закатанчити, -йм евр. зайlворuйlu, ocuiypaйlu KaйlaHЦe.м (вра-
йla, улаз u сл.). _ - се зайlворuйlu се KaйlaHЦe.м, заКЈЬучайlu се. 

закатранити, -йм евр. Йре.мазайlu KaйlpaHo.м: � чамац. 

закачаљка ж (дат. -љци; ген. МН. -ки) в. закачка. 

закачивати (се), -ачујём (се) и закачињати (се), -њём (се) 
несвр. Йре.ма закачuйlu (се). 

закачити, -йм евр. 1. cйojийlи (куко.м, uiло.м u сл.) jegaH apeg
.мeйl с gpyiu..м, йрuкойчайlu: � приколицу за камион, � дугме на 
КОЩУЉИ. 2. а. Haйlaћи, окачuйlu: � торбу за клин. б. зайlаhu, 
заgенуйlu: - палце у џепове прслука. 3. а. gogupHYйlu, окрзнуйlu; 
захвайluйlu (обuчно наносећи HeyiogHocйl): � НОКТОМ. Рањен је, 
закачило му руку. б. фиг. Йo.мeHyйlи (HeKoia илu нешйlо) у Heia
йlивHO.м KO,HйleKcйly. - Посланик је закачио и председника вла
де. 4. узейlu, йpиcвojийlи (нешйlо йlyђe). б. ошйlейluйlu (HeKoia). 
5. в. закачuйlu се (3а). _ - се 1. йрuкачuйlu се, yxвaйlийlи се; йри
лейuйlu се: � се за папучу камиона; � се за УДИЦУ. 2. фиг. ухва
йlийlи се за нешйlо иHcиcйlиpajyћи на сво.м cйlaвy: � се за две 
ствари у расправи. 3. а. зайейlu, зайлесйlu се: � се за ограду, � 

. се за грану. б. goйlahu се HeKoia, нечеiа у ioBopy; ЙeЦHyйlи. 4. йо
cвaђaйlи се, сйоречкайlu се: � се с оцем око нЬВца. 

закачка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй (-чака» 1. apegMeйl илu geo 
на apegMeйly у облuку куке илu слuчне найраве KOju..м се jegaH 
apegMeйl сйаја, закачује, йрuчвршhује, ' веша u сл. а. сйајалuца, 
койча; шйluйаљка за руБЈЬе. б . .мейlална кука којо.м се йрuчвр
шhују Йрозорu. в. йeйlљa на ogehu за окачuвање о клuнове. г. на
зuв за разне gелове apegMeйla Йо.моћу којих се Moiy йрuчврсйlu
йlи за gpyie: � спроводника, � mмpKa. 2; фиг. а. aoBog за свађу, 
заgевuца. б. c.мeйlЊa, незiоgа, заврзлама. 
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закаmљавати (се), -ашљавам (се) 1tесвр. ирема за-каШЈЬа
йlи (се). 

закаmљати (се), закашљём (се) свр. иочейlu �аШЈЬайlu; go
бuйlu 1tacйlya �аШЈЬа. 

закаmљивати (се), -ашљујём (се) 1tесвр. ирема за-каШЈЬайlu 
(се). 

закаmњавати (се), -ашњавам (се) 1tесвр. ирема за-кас1tuйlu 
(се). 

закаmњење с 1tеgолаза-к илu 1tеuзвршење 1tечеlа 1ta време, 
заgоцњење. 

заквасити, -Им свр. учu1tuйlu мо-крим, овлажuйlu, 1tа-квасйlu: 
� марамицу. 8 � се иocйlaйlи мо-кар, иo-квacийlи се; 1tа-квасuйlu се. 

заквасити, заквасИм свр. gоgавањем -кваса, -кuселu1tе изазва-
йlи врење: � хлеб. 

заквач- в. за-кач-. 

заквоцати, -оцам свр. иочейlu -квoцaйlи. 

закврчати, -чйм свр. иочейlu -кврчайlu, о"iласuйlu се -кврча
њем (-крешйlањем, фр-кйlањем u сл.). 

заКЕштати, закевћём свр. иочейlu -кeвйlaйlи, залајайlU исире
Kuga1to. 

закерало с (М) (ми. с) o1taj -који сйlал1tо за-кера, ирави иримеg
бе, ирulовара. 

закерати, закёрам несвр. 1tалазuйlu свачем замер-ке, ирulова
paйlи; за1tовейlайlu. 

закивак и закивак, -йвв:а м -клu1t, чавао u сл. -којим се за-кu
вају мейlал1tu apegMeйlu, 1tuйl1ta. 

закивати (се), зав:йвам (се) 1tесвр. ирема за-ковайlu (се). 

закидати, зав:йдам несвр. 1. oйlKugaйlu, оgсецайlu (врхове бu
Jba-ка, gелове 1tечеlа), иoйl-кpecивaйlи. 2. YMaњивaйlи (1tечuју за
pagy) 1tеиравеg1tо оgузимајуnu; иоgваљuвайlu. � на плати; � на 
ваги. 3. xвaйlaйlи зубима, уlрuзайlu: � месо зубима. 

закикотати (се), -ИRоћём (се) СВр. иочейlu се -ки-кoйlaйlи, за
cмejaйlи се "iлас1tо. 

закинути, -нём 1. oйlKu1tyйlu, ogcenu (врхове бuљ-ке, gелове 
1tечеlа), заломuйlu (geo, врх): � врхове младица, � лист. 2. ума
њийlи (1tечuју зараgу) 1tеиравеg1tО оgузимајуnu; иоgвалuйlu: � две 
дневнице; � на ваги. 3. yxвaйlийlи зубима, ylpucйlu. 8 - се ире
Ku1tYйlu се, иреломuйlu се. 

закипети јек. закипјети, -пИм свр. 1. иочейlu -кииeйlи, ирелu
вaйlи се ире-ко рубова aocyge; иpoвpeйlи (о йlеч1tосйlu). 2. фиг. ус
-кииeйlи, узаврейlu (aog yйlицajeм ја-ких осеnања, l1tева, мржње 
u gp.). 

закiштети јек. закиптјети, -тйм свр. иочейlu -киийleйlи, за
-кииeйlи. 

закиселити, -Им свр. учu1tuйlu ga 1tешйlо aocйla1te -кuсело, ga 
gобuје -кисео у-кус; зачu1tuйlu 1tечим -кuселим: � млев:о, � салату. 

закисељивати, -ељујём 1tесвр. ирема за-кuселuйlu. 

закисивати, -исујём несвр. в. за-кuшњавайlu. 

закиснути, -нём свр. aoKuc1tyйlu; иo-квacийlи се уоишйlе. 8 -
се apoKuc1tyйlu. 

закитити, -Им свр. y-кpacийlи, o-кийlийlи � сватове цвећем. 8 
- се y-кpacийlи се, o-кийlийlи се. 

закиmити, -й(м) свр. безл. иочейlu aagaйlu (о -кuшu), о-кuшайlu 
(се). 

закиmњавати, зав:Ишњавам 1tесвр. ирема за-кuс1tуйlu. 

заклад м 1. cйlвap og вреg1tосйlu, gраlоце1tОСйl -која се gaje -као 
обезбеђење иойlражuвања, залоl: положити �, вратити -. 2. 1tO
вац оgређе1t за иосеб1tу 1taмe1ty, фо1tg; завешйlање; заgужбu1tа: � 
за сиромашну децу. 3. gраlоце1tосйl, 1taKuйl: црв:вени �. 

заклада и заклада ж зagужбu1tа; завешйlање; уп. зав:лад (2): 
српсв:е црв:вене зав:ладе, в:орисници ЗаЕладе. 

закладнй и закладнй, -а, -6 -који се og1tOCU 1ta за-клаg u за
-клаgу, заgужбu1tС-КU: - болница, � имовина. 

закладнйк и закладнйк м o1taj -који gaje, улаже у за-клаg (2) 
u за-клаgе. 

закладница и закладница ж gOKYMe1tйl о за-клаgу (2), за
-клаgu. 

заклан, -а, -о йlpи. og за-клайlu (се). • спавати као - в. aog сиа-
вaйlи. 

заклањати (се), -ам (се) 1tесвр. ирема за-кло1tuйlu (се). 

заклање с -клање; усмрnивање: јагње изведоше на �. 

заклапарати, -ам свр. иочейlu -клаиарайlu, за-клоиарайlu. 

заклапати (се), зав:лапам (се) 1tесвр. ирема за-клоиuйlu (се). 

закласати, -ам свр. иочейlu -класайlu. 

заклати, зав:ољём свр. 1. ycмpйlийlи 1tОЖем илu сл. иресеца
јуnи lpKJba1t, lрло; ycмpйlийlи уоишйlе. 2. фиг. yиpoиacйlийlи, y1tU
шйluйlu (майlерuјал1tо илu морал1tО). 3. ylpucйlu, yjecйlи. 8 - се 
иовр. og за-клайlu (1, 2). 

заклатити, зав:латйм свр. иочейlu -клайluйlu, заљУЈЬайlu: � 
раменима. 8 - се 1. иочейlu се -клайluйlu, заљУЈЬайlu се. 2. -кре-
1tYйlu, иоnи (-климаво). 

заклачити, -Им свр. 1. в. за-кречuйlu: � зидове, 2. иoйloиийlи 
у -креч1tо мле-ко; заlасuйlu жuвu -креч: � пшеницу, � воду. 

заклепетати, -епећём свр. иочейlu -клеиейlайlu, залуиайlu; 
за-клоиарайlu. 

заклет, -а, -о 1. -који се обавезао ga вршu своју gУЖ1tосйl у 
с-клаgу са ироиисима. 2. врло oga1t, 1tеиомuрЈЬuв, заlрuже1t: за
в:лети јужњав:, зав:лети противник 3. у-клейl, иро-клейl: зав:лети 
град. 

заклетва и заклетва ж (ген. ми. -вй И -тава» свеча1tа uзјава 
ga nе o1taj -који је gaje lоворuйlu ucйlu1ty, вршuйlu gУЖ1tосйl u сл. 
• брат од заклетве jegu1tu брайl. ни од заклетве 1tU jega1t jegu1tu. 
положити заклетву за-клейlu се. 

заклети, зав:унём свр. 1. молеnu cйlaвийlи 1teKOMe 1tешйlо у 
gуж1tосйl уз за-клейlву, ире-клuњање ga йlo учu1tu. - 3ав:лела га 
свим на свету. 2. йlражuшu за-клейlву, 1taйlepaйlu 1ta за-клейlву: 
� сведоке, � чиновнив:а. 8 - се 1. иоложuйlu, gaйlu за-клейlву, 
свеча1tо обеnайlu 1tешйlо. - 3ав:лела се у децу да неће нив:ом ре
ћи. 2. зареnu се, y-кoииcйlийlи се. - Као да се све заклело против 
нас. • заклела се земља рају да се тајне све Дознају 1tuшйlа се 1te 
може ca-кpийlи. не бих се заклео 1te Moly ga засulур1tо йlврgим. 

заклецати, -ам свр. иочейlu -клецайlu, aogpxйlaйlu (о 1tolaмa, 
-коле1tима). 

заклеmтити, зав:лёштйм јек. заклијештити, зав:лијештйм 
свр. yxвaйlийlи, cйlel1tyйlu -као -клешйlима: � нос међу наочаре. 8 
- се yxвaйlийlи се као у -клешйlа, за"iлавuйlu се. 

закликтати, заВ:ЛИЕћём свр. иочейlu uсиушйlайlu -клu-Кйlаје (о 
ийlицaмa); йочейlu -клu-кйlайlu, ви-кaйlи (og pagocйlu, узбуђења). 

заклимати, -ам свр. иочейlu -клuмайlu (1tајчешnе lлавом), 
замахайlu; заgремайlu, за-куњайlu. 8 - се зањuхайlu се, заљу
Jbaйlи се. 

заклйнчити, -Им свр. (нешто) забuйlu у 1tешйlо -клu1t; фиг. 1ta
иa-кocйlийlи (1teKoMe): � стабло, треба му добр<r�. 

заклињати (се), -њём (се) 1tесвр. ирема за-клейlu (се). 

заклисити, зав:лйсИм свр. засеnu у-косо, у-косо оgрезайlu, за
йlecaйlи: гранчицу в:осо �; дасв:е одозго -. 

заклоБУчати, -ам свр. иочейlu -клобучайlu, uзбацuвайlu -кло
бу-ке (о йlеч1tосйlu). 

заклокотати, -окоћём и -отам свр. иочейlu -кло-койlайlu (о 
воgu). 

заклон м 1. Mecйlo -које иружамоlуn1tОСйl за зашйluйlу og оиа
c1tocйlu, 1teaologe u сл.; с-кло1tuшйlе, уйlочuшйlе: шумсв:и �, чо
бансв:и �. 2. 01tO чиме се 1teKO илu 1tешйlо шйluйlu, за-клања, ире
-крива, шйluйl, засйlор: лампа са зав:лоном од свиле, в:апа са за
В:ЛОНОМ. 3. фиг. оgбра1tа, зашйluйlа: � од ислама, � од турсв:е на
језде. 4. спорт. забацuвање, 1tаluб "iлаве u йlела у1tазаg. 

заклонак, -6нв:а м в. за-кло1t (1, 2). 
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заклонит и заклонит, -а, -о а. заклоњен, заfрађен: - огњи
ште. б. који йружа заклон, безбеgан, cuf,ypaH: - место, - поло
жај. в. забачен, миран: - улица. 

заклонити, заклонИм евр. 1. сшавиши у нешшо, иза нечеf,а 
шако ga није изложено йоr.леgу, зашшишиши, сачуваШи. 2. са
криши, засШреШи. 3. зашШиШиШи. - Стално је сина заклања
ла од рада. _ - се склониши се, сакриши се, зашшишиши се. 

заклонитост, -ости ж особина oHof,a шшо је заклоњено, за
клоњеносШ. 

заклоница и ЗЕшлоница ж мали заклон, склоњено месШо. 

заклониште и зiшлониmте с месшо UOf,OgHO за склањање; 
склонишше, уШочишШе. 

заклоњен, -а, -о заклониш, скровиш: - положај. 

заклоњеност, -ости ж сшање, йоложај oHof,a који је закло-
њен, oHof,a шшо је заклоњено. 

заклоп м 1. в. заклоЙац. 2. брава, засовница. 

заклопарати, -ам евр. йочеши клоЙараШи. 

заклопац и заклопац, -пца м йреgмеш којим се йоклайа ло
нац, caHgYK, кушија и СЛ., йоклойац; кайак на Йрозору. • сваком 
лонцу бити заклонац мешаши се свуgа. 

заклопити, з3.клопИм евр. 1. сшавиши заклойац на ошвор не
чеf,а, йокриши йоклойцем, йоклойиши: - сандук, - клавир. 2. 
склойиши, сасшавиши (нешшо шшо има gва gела): - књигу, -
очи, - трепавице. 3. заюьучаши, забравиши: - кућу, - врата. 4. 
сшавиши нешшо йреко, ucupeg нечеf,а, йокриши - лице рукама. 
5. уhушкаши речима, йоклойиши оgf,овором. _ - се заШвориши 
се, склойиши се (о ономе шшо се заШвара). • - очи 1) умреШи. 2) 
засЙаШи. - очи некоме биши йрисушан Kag неко умре. 

заклопни, -а, -о који се ogHOCU на заклой, који служи за за
клайање: - стакло, - врата. 

заклопотати, -опоћём и -отам евр. йочеши клойошаши, 
сшвараши буку, клойарање (о шочковима и сл.). 

заклопчић м ge.м. и хиЙ. og заклоЙац. 

закључавати, -)гчавам несвр. Йре.ма закључаши (се). 

закључак и закључак, -чка м 1. а. cyg извеgен из jegHof, или 
више суgова, чињеница; сажешак излаf,ања, резиме. б. оgлука, 
решење (gонешо на основу йравноf, ЙосШуйка). 2. фИНо и трг. yf,o
вор о неком шрf,овачком йослу (о куйовини или upogaju); обра
чун, биланс: направити закључке за сву робу; - дневне напла
те. 3. сшварање уf,овора, закључење: - уговора, - мира. 

закључан и закључан, -чна, -о који се OgHOCU на закљу
чак, завршешак, осшварење нечеf,а: - предлог, - фаза, - реч, -
испит. 

закљу.чати\ -ам евр. зашвориши кључе.м (враша, йросшори
ју или oHof,a који је ушао УНУШра). _ - се зашвориши се кључем 
(у ЙросШорији). 

закљу.чати2, -ам евр. йочеши кључаши, ЙровреШи. 

закључење с 1. в. закључак (1). 2. склайање (уf,овора, мира 
и gp.). 3. коначно формирање; крај (неке раgње, gОf,ађаја иШg.). 

закључивати, -)гчујём несвр. йрема закључиШи. 

закљУчити, закљУчИм евр. 1 .. иЗвесши закључак, уШврgиШи. 
- На основу понашања закључио сам ко су. 2. оgлучиши, реши-
ши. - Закључише да пођемо. 3. склойиши, ушврgиши (мир, yf,o
вор, йосао'и gp.). 4. завршиши, окончаши: - седницу. б. извесши 
обрачун, биланс: - књиге. 

закључница и закључница ж трг. уf,овор, йошврgа о закљу
ченом йослу између йроgавца и куЙца. 

закључно и закључно ПрИЛ. С крајњим роком, укључујуhи: 
- до 10. јуна. 

закметити, -Им евр. йосшавиши за кмеша, за ceocKof, сшаре
шину. _ - �e йосшаши кмеш, сеоски сШарешина. 

. закмечати, -чИм евр. а. йочеши кмечаши, зайлакаши (о ge
Шешу). б. заблејаши, за.мекеШаШи (о јаf,њешу, јарешу и gp.). 

закнежити, закнёжИм евр. учиниши кнезом, gовесши на йо
ложај кнеза. _ - се йроr.ласиШи се кнезом, завлаgаши као кнез. 

заковати, закујём евр. 1. клинцима, ексерима и СЛ. нешшо 
йриковаши, йрибиши уз gpyf,o шшо, ушврgиши, уковаши (у не
шшо): - врата, - у сандук. 2. фиг. чврсшо везаши, учиниши нейо
креШним. - Осећао сам да су ми ноге заковане за патос. 3. сша
виши у ланце, оковаШи. _ - се забосши се, зариши се; везаши се 
за jegHo месшо: - се за провинцију. 

заковитлавати (се), -:Итлавам (се) несвр. Йре.ма заковиi1lла
ши (се). 

заковитлати, -ам евр. 1. йочеши ковиi1lлаши, баци ши ga се 
креће окрећући се YOKPYf,: - камен преко брда. 2. в.  заковиi1lла
ши се. _ - се йочеши се крешаши у ковиi1lлац(у) (о облацима, во
gu и сл.). 

заковица и заковица ж закивак, мешална сйојка, ниШна. 

заковрнут, -а, -о чуgан, насшран; Йоремећен. 

заковрнути, -оврнём евр. 1. а. заврнуши, у�рнуши: - реп, -
брк. б. (очима) ЙреврнуШи. 2. наr.ло се разболеШи. 

заковрчавати (се), -врчавам (се) и заковрџавати (се), -вр
џавам (се) несвр. Йре.ма заковрчаши (се), заковрџаши (се). 

заковрчати (се) и заковрџати (се), -ам (се) евр. в. заковр
чиши (се). 

заковрчивати (се), -врчујём (се) и заковрџивати (се), -вр
џујём (се) несвр. Йре.ма заковрчиши (се), заковрџиши (се). 

заковрчити, -Им и заковрџити, -Им евр. 1. найравиши ковр
џу на нечем, увиши (о коси, брковима). 2. окренуши, савиши у 
сшрану; заврнуши навише: - вратом. - реп. _ - се 1. йосшаши 
коврџав, увиши се. 2. савиши се, заврну ши се. 

закокодакати, -одачём евр. йочеши кокоgакаШи. 

закокотати, -окоћём евр. йочеши кокоШаШи. 

заколати, заколам евр. а. йочеши колаши, кружиШи. - Крв 
му закола у жилама. б. фиг. йочеши се шириши (о r.ласу, весши
ма и сл.). 

заколебати се, -ам се евр. 1. заљуљаши се, зашешураши се. 
2. йоказаши неоgлучносш, йоколебаши се. 

заколутати, -ам евр. (очима) йочеши колушаши, йочеши кре
шаши Шамо-амО. _ - се йочеши се колушаши, завршеши се. 

закољак\ -ољка м месшо uog f,рлом живошиње, f,ge се коље; 
рана начињена клање.м. 

закољак2, -ољка м нар. кочиh забијен uopeg веhеf, коца ga би 
овај чвршhе сшајао или између великих колаца ga би се с.мањио 
размак између њих. 

закомеmати (се), -ам (се) евр. йочеши (се) комешаши, ускоме
шаши (се). 

закомпликовати, -кујём евр. учиниши комЙЛикованим. _ -
се йосшаши комйликован, замрсиши се. 

закон м 1. правн. нормашивни акш којим суверена власш og
ређује ойшшеобавезне йравне йройисе: - о школству, кривични 
-. 2. а. йравила о gрушшвеном йонашању: народни -, морални 
-. б. обичај, peg који влаgа у оgређеној cpegUHU. - Његова реч је 
била закон. 3. а. нужно сшање, нейроменљиви OgHOC који йроис
шиче из сушшине сшвари: природни -, - крви. б. ушврђена на
учна исшина: Архимедов -, гласовни -. 4. нар. вера, релиf,ија: 
турски -, римски - • нужда закон мења нешшо се мора ураgиши 
йрошив воље и обичаја. ставити (из)ван закона лишиши HeKof,a 
зашшише закона. човек од закона йравник, аgвокаШ. 

законачити, -Им евр. нар. осшаши на конаку, ЙреноhиШи. 

законик м збирка йравних йройиса који' чине целину; скуй 
йисаних или нейисаних йравила, обичаја, KogeKc. 

законит, -а, -о. а. који се слаже са законом, йройисан зако
ном: - брак. б. йризнаш законом: - жена. в. који не нарушава 
upupogHe законе, консеквеншан: - развој . 

законито ПРИЛ. у склаgу са законима; upupOgHO: - крунисан; 
- се развијати . 

законитосТ, -ости ж особина и сшање oHof,a шшо је закониШо. 
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законодаван, -вна, -о који сшвара и gOHOCU законе, који се 
OgHOCU на gоношење закона: - комисија. 

законощiвац, -вца м онај који gOHOCU и ароаисује законе. 

законодавство е скуа закона jegHe зе.м.тье, аравни сисШе.м: 
трговачко -, српско -. 

закономёран јЕ!К. закономјёран, -рна, -о закониш, арави
лан: закономерно кретање материје. 

закономёрно јЕ!К. закономјёрно прил. на закономеран на
чин, закониШо. 

закономерност јЕ!К. закономјерност, -ости ж особина oHoza 
шшо је закономерно, закониШосШ. 

законописац, -сца м сасшавЈЬач, аисац закона. 

законотворан, -рна, -о в. законоgаван. 

законотворац, -рца м в. законоgавац. 

законски, -а, -о 1. који се OgHOCU на закон: - текст, - прави
ло. 2. закониш: - краљ. 

законски прил. ао закону, законишо: - поступати. 

закоп м 1. uоzреб, сахрана. 2. месшо zge је нешшо закоUано. 3. 
замах ари коаању. 

закопавати (се), -опавам (се) несвр. арема закоuаши (се). 

закопати, -ам евр. 1. uочеши коuаши, мало коuнуши; наара
виши uокреш као ари коаању: - мотиком; ногом. 2. а. сшавиши 
нешшо у искоаано месшо арекривајуnи зе.м.тьом, аеском и СЛ.: -
у земљу. б. завуnи (у нешшо), зариши: - руке у џепове, - нокте 
у месо. 3. сахраниши; унишшиши, разориШи. 4. коаајуnи наара
виши (у зе.м.тьи); укоаавање.м uосшавиши, ушврgиши: - у страни 
пут; откако је овај град закопан. _ - се 1. аовр. og закоuаши (2, 
4): - се у сламу, - се у шанац. 2. фиг. завуnи се, склониши се: -
се у село. 3. уgубиши се (у нешшо): - се у рачуне. 

закопина и закопина ж 1. месшо zge је искоаана зе.м.тьа, ја
ма. 2. осшаци Ше.меЈЬа купе; осшаци сшароz gpYMa, UуШа. 3. ар
вобишна насеобина, gеgовина. 

закопитити, -Им евр. (нешто) сшеnи, зараgиШи. _ - се укоре-
ниши се, уврежиши се; обоzашиши се. 

закопкати, -ам евр. uочеши коuкаши: - ногама. 

закопiщати (се), -ам (се) евр. uочеши се коUрцаШи. 

закопчавати, -опчавам несвр. арема закоUчаШи. 

закопчан, -а, -о uовучен у себе, зашворен: - момак 

закопчано ПРИЛ. uовучено, узgржано: - се држати. 

закопчаност, -ости ж особина oHoza који је закоuчан, зашво-
реносш, узgржаносШ. 

закопчати, -ам евр. а. сuојиши коuчама, gуz.маgима и сл. (geo 
ogene, обуnе): - капут б. uроgенуши gyz.мe или коuчу кроз руаи
цу; сuојиши коuчама, gуz.маgима (ogeny на некоме): - дете. _ ,.., се 
закоuчаши на себи ogeny. 

закоракнути, -оракнём евр. в. закорачиШи. 

закорачати, -ам евр. uочеши корачаши, аоnи. 

закорачивати, -ачујём несвр. аре.ма закорачиШи. 

закорачити, -орачИм евр. 1. uочеши корачаши; наuравиши 
корак, коракнуШи. 2. gосuеши, сшуuиши (на неко месшо): - у ку
ћу. 3. uрекорачиши, ареnи: - преко ограде. 

закоренити се, -корёнИм се јек. закоријенити се, -орије
вим се евр. uусшиши, ухвашиши корен; фиг. uрилаzоgиши се. 

закорењивати се јек. закорјењивати се, -ењујём се несвр. 
аре.ма закорениши се. 

закорео, -ела, -о јек. закорио, -рјела, -о 1. р. ар. og закоре
ши се у аШриб. служби. 2. (најчешће одр.) фиг. в. окорео (2): -
нежења. 

закорети се јек. закорјети се, -рИм се евр. gобиши кору, аре
вуnи се кором; скореши се. 

закоровити (се), -Им (се) евр. зарасши у коров, обрасши ко
ровом (о њиви, зе.м.тьишшу и сл.). 

закоровљеност, -ости ж сшање OHOza шшо је закоровЈЬено. 

закос м 1. месшо zge има шраве, zge се може косиШи. 2. с кра
ја ливаgе (или сличне шравом арекривене uовршине) начињен 
ошкос (Шраве). 

закосити, закосИм евр. а. uочеши косиШи. б. косеnи ареnи у 
шуђу ливаgу. - Закосио си му читав метар. 

закосити, закосИм и закосити, закосИм евр. uосшавиши уко
со, накривиши; усмериши укосо: - даске, - ножем. 

закосматити, -Им евр. обрасши у косу, у браgу. 

закотити, закотйм евр. учиниши ga се накоши, размножи 
(обично zaмag). _ ,.., се размножиши се, заuашиши се (о zaмagu). 

закотрљати, -ам евр. uочеши КОШРЈЬаши, учиниши ga се не
шшо uочне КОШРЈЬаши: - камење низ брдо. _ ,.., се uочеши се ко
ШРЈЬаши, заваљаши се. 

закотУрати, -ам евр. uочеши кошураши, заКОШРЈЬаШи. _ - се 
uочеши се кошураши, заКОШРЈЬаши се. 

закоцкати се, -ам се евр. uочеши се коцкаши; навелико уnи 
у коцкање. 

закочити, закочИм евр. а. заусшавиши, укочиши; смањиши 
брзину, uрикочиши: - точкове, - кола. б. сuушаши, омесши: -
напредовање, - нашу ствар. 2. оне.моzуnиши ogauUНJaНJe оруж
ја: - пушку. _ ,.., се заусшавиши се у крешању, uосшаши неао
Kpei11JЬив. 

закоmеност, -ости ж кос uоложај нечеZа. 

закрабуљити се, -крабуљИм се евр. сшавиши себи крабуЈЬУ, 
маскираши се. 

закратити, закратИм евр. забраниши, ускрашиши; OHe.мOZy
nиШи. 

закратко и закратко ПРИЛ. uосле крашкol вре.мена, убрзо; за 
крашко време, не заgуZо. 

закрвавити, -рвавИм евр. 1. замазаши крвЈЬУ, окрвавиши: "" 
нож, - руке. 2. в. закрвавиши се. _ ,.., се наuуниши се крвЈЬУ, ао
сшаши крвав (о очима). 

закрвављено ПРИЛ. zневно, крвнички: - погледати. 

закрвављенОст,· -ости ж сшање oHoza који је закрвавЈЬен, оно
za шшо је закрвавЈЬено. 

закрварити, закрварйм евр. uочеши крвариши, облиши се 
крвЈЬУ. 2. в. закрвавиши (1). - Држи у руци закрварен мач. _ -
се в. закрвавиши се. 

закрвити, закрвйм евр. 1. шешко заваgиши, uосвађаши: -
два народа. 2. в. закрвиши се: - с народом. _ ,.., се шешко се за
ваgиши, uосвађаши се. - Две породице се закрвиле. 

закрекетати, -екећём евр. uочеши крекешаШи. 

закренути, закрёнём евр. 1. а. уuушиши се gруzим аравце.м, 
скренуши: - у трећу улицу. б. сврашиши: - у крчму. 2. обрнуши, 
окренуши (неки geo шела или шшо gpyzo на gpyzy сшрану): - гла
вом, - кључем. 

закресати, закреmём евр. uочеши кресаШи." uошкресаши: -
орах. 

закрет и закретај м окреш, заокреШ. 

закретати, -ећём неевр. 1. скрешаши, заокрешаши, мењаши 
аравац: - из улице. 2. обршаши, окрешаши (обично gелом шела 
или чиме шшо се руку је); завршаши: - главом, - ножем; - вра
тове ћуранима. _ ,.., се обршаши се, окрешаши се. 

закретни, -а, -о који се OgHOCU на закреш, обршни: - конден-
затор. 

закречавати (се), -ечавам (се) несвр. арема закречиши (се). 

закречати, -чИм евр. в. закрешШаШи. 

закреченост, -ости ж И закречење е сшање oHofa шшо је за
кречено, накуиљено кречних соли (чесшо о шкивима): - крвних 
судова. 

закречивати (се), -ечујём (се) несвр. аре.ма закречиши (се). 
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закречити и закречити, закречИм евр. нлкнаgно окречиши, 
uоuравиши крече1-Ье.м; кречо.м uрекриши неокречени geo. 8 ""  се 
1. оболеши og закрече1-Ьа. 2. залечиши се закречава1-Ье.м шкива (о 
каверна.ма). 

закреmтати јек. закријеmтати, -тИм евр. uочеши крешша
ши, исuушшиши крешшав "fлас (о UШица.ма и сл.); фиг. крешша
во UроlовориШи. 

закржљавати, закржљэ.вам несвр. Uре.ма заКРЖЈЬаШи. 

закржљавити, -Им И 'закржљавити, -кржљавИм евр. в.  за
КРЖЈЬаШи. 

закржљалост и закржљалост, -ости ж сша1-Ье и особина 
oHola шшо је закржЈЬало. 

закржљати, -ам евр. uосшаши КРЖЈЬав, заосшаши у расшу и 
развоју. 

закривати, зiшрйвам несвр. Uре.ма закриШи. 

закривити, закрйвИм евр. 1. искривиши, учиниши кривим: ,.., 
линију, � прут. 2. скривиши, зlрешиШи. 8 � се 1. искривиши се, 
uовиши се. 2. uочеши исuушшаши крике (о ЈЬуgима и живо ши-
1-Ьа.ма). 

закр:й:вљенбст, -ости ж искривЈЬеносш, UовијеносШ. 

закривудати, -ам евр. uочеши кривуgаШи. 

закрикнути, закр:йкнём евр. крикнуши, вриснуШи. 

закрилити, закрйлйм евр. 1. uокриши, uрекриши крилима. 
2. а. заклониши, закриши: � дланом, � марамом. б. сасвим uре
криши, закрилиШи. - Овце закрилиле поље. в. вој. оuколиши, 
захвашиши jegHUM крило.м неке војне фор.мације. - Коњичка 
дивизија закрили фронт. 3. зашшишиши, сачуваши: � свога си
на. 4. винуши се, uолешеши: фиг. � у свет својих нада. 8 ,.., се uре
криши се, зашшишиши се. 

закриљавати (се), -иљавам (се) несвр. Uре.ма закрилиши 
(се). 

закр:й:ље и закриље е ушочишше, зашшиша; OKpUJbe: наћи 
закриље; бити под његовим закриљем. 

закриљивати (се), -иљујём (се) несвр. Uре.ма закрилиши 
(се). 

закрити, закријём евр. uокриши, uрекриши; сакриши: дла
ном � очи, � главу рукама. 8 � се uокриши се, uр(жриши се; за
клониши се. 

закрИчати, -чйм uочеши кричаши; UpOgOpHO викнуШи. 

закркљати, -ам евр. uочеши КРКЈЬаШи. 

закрмељавити, .-ељавИм, закрмељати, -ам и закрмељи
ти, -Им евр. gобиши кр.мељ у очима. 

закрмити, закfшИм евр. прел. gаши кр.му (сшоци), нахраниШи. 

закрочити, закрочИм евр. 1. коракнуши, закорачиши, сшу
uиши: � преко прага. 2. узјахаши (КО1-Ьа). 

закрпа и закрпа ж а. uарче неКОl .маШеријала које се uриши
ва на uоцеuано .месШо. б. фиг. рђав човек. • нашла врећа закрпу 
нашао је oHola ко .му оglовара. свакој врећи закрпа .меша се свуgа 
неUозван. 

закрпити, -Им (закрпати, -ам) евр. uришиши закрuу, OgH. за
крuе на uоцеuани geo ogehe, uоuравиши крuећи: � кошуљу. 

закрпица и закрпица ж ge.м. и хиU. og закрUа. 

закрсtити, закрстИм евр. 1. а. начиниши, нацршаши' знак 
крсша; обележиши зНако.м крсша (нешшо): � хлеб, ;"" дрво. б. на
цршdши знак крсша у.месшо uошuиса: � облигацију. 2. изврши
ши обреg кршше1-Ьа: � дете. 3. рЛГ. освешиши, освешшаши: � во
дицу. 

закруживати, -кружујём несвр. Uре.ма закружиШи. 

закружити, закружИм евр. 1. uочеши кружиши, завршеши 
се: � зраком, � пољем. 2. учиниши кружан uокреш; начиниши 
Kpyl: � оловком. 3. рашири ши се. - Закружила је прича по се
лу. 4. uо"fлеgаши уоколо; окружиши, обухвашиши (очима, uо"fле
goM). 5. 0UколиШи: � непријатеља. 

закрцкати, -ам евр. uочеши крцкаШи. 

закрченбст, -ости ж сша1-Ье oHola шшо је закрчено. 

закрчивати (се), -рчујём (се) несвр. Uре.ма закрчиши (се). 

закрчити, закрчИм евр. 1. учиниши неuролазним, uреuречи-
ши, зашвориши (uролаз, uуш и сл.). 2. uошuуно заузеши (неки 
uросшор), заUре.миШи: � кућу. 8 � се за"fлавиши се, не .моћи се 
uробиши из lужве: � се на мосту. 

закрmити, -Им евр. uочеши кршиши, ло.миШи; зало.миШи lop-
1-Ьи geo чеlа. 

закувавати (се), -увавам (се) несвр. Uре.ма закуваши (се). 

закувати, -ам евр. 1. сшавиши ga се кува, UриUре.миШи кува-
1-Ье.м, скуваши (јело); uри кува1-ЬУ сшавиши, gоgаши нешшо у КЈЬУ
чалу шечносш: � млеко; � кафу. 2. за.месиШи шесшо (за хлеб и 
сл.). 3. фиг. UриUре.миШи, с.мислиШи (нешшо неUријаШно). - Целу 
ствар су закували наши непријатељи. 4. UРОКЈЬучаши, uровре
ши (о воgи и gp. Шекуhина.ма). 8 ,.., се 1. uочеши се куваши, узавре
ши. 2. фиг. насшаши (о нече.м неUријаШно.м). - Закува се зло. 

закудравити, -удрэ.вИм и закудравити, -Им евр. 1. uосшаши 
куgрав. 2. наuравиши куgравим: � косу. 

закужити, -Им евр. заразиши кужним клица.ма, окужиши: � 
болеmћу. 8 ""  се зашроваши се; uосшаши заlУШЈЬив (о вазgуху). 

закукати, -ам евр. uочеши кукаши; зајаукаШи. 

закукуљено ПРИЛ. uрикривено, увијено: � рећи. 

закукуљеност, -ости ж сша1-Ье oHola који је заКУКУЈЬен, oHola 
шшо је заКУКУЈЬено. 

закукуљити, -укуљйм евр. uокриши КУКУЈЬицо.м; у.мошаши, 
увиШи. 8 ,.., се за.моШаШи се КУКУЈЬицо.м; у.мошаши се, увиши се 
(у нешшо): � се у КОЖУХ. 

закукурекати, -урёчём (закукурекнути, -урёкнём) јек. за
кукуријекати, -уријечём (закукуријекнути, -уРијекнём) евр. в. 
закукурикаШи. 

закукурикати, -урйчём (закукурикнути, -урйкнём) евр. uо
чеши кукурекаши, uочеши кукурикаШи. 

закулисн:й:, -а, -о који се воgи иза кулиса, кришо.м, који ge
лује uрикривено; шајни: � рад, � дипломатија. 

закулисно ПРИЛ. uрикривено, шајно: � деловати. 

закумити, закУмИм евр. зашражиши, за.молиШи ку.мећи, .мо
леhи HeKOla: � га Богом. 

закуњати, закуњам евр. uочеши КУ1-Ьаши, заgре.маШи. 

закуп м а. Uривре.мено коришhе1-Ье нечеlа реlулисано уlово
ро.м, наја.м, apeHga. б. иет. uраво uрибира1-Ьа gржавних upuxoga 
уз ушврђену HaKHagy. в. закуUнина. 

закупац, -пца м (инетр. -пцем) онај који узима нешшо у 
закуU. 

закупити, закупйм евр. 1. узеши у закуu: � продавницу. 2. 
YHaupeg ошйлашиши, ошкуuиши: � жито. 

закупљивати, -)тпљујём несвр. Uре.ма закуUиШи. 

закупн:й: и закупн:й:, -а, -о који се OgHOCU на закуu: � уговор, 
� цена. 

закупн:й:к м в. закуUац. 

закупнина и закупнина ж HaKHaga за коришhе1-Ье закуйЈЬе-
Hol gобра, цена закуuа, наја.мнина. 

закупничк:й:, -а, -о који се OgHOCU на закуUнике. 

закупниmтво е закуuнички OgHOC, заКУU�ltва1-Ье. 

закусак, -ска м а. залоlај. б . .мало хране, јела шшо се uojege 
ван оброка. 

закусити, закусИм евр . .мало uојесши, заложиШи. 

закуска ж а . .ма1-Ьа lозба, lошhе1-Ье (обично са хлаgним uослу
же1-Ье.м). б. ужина, хлаgно Uослуже1-Ье. 

закутак, -тка м а. ylao, кушак; увучено, скривено .месШо: � со
бе. б. забачен крај. 
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закутан, -тна, -о 1. забачен, забиш: - место, - кафана. 2. а. 
скривен, закулисан: - мисао. б. који се крије йо кушовима, уiло
вима: - писар, - жена. 

закућавати (се), -ућавам (се) и закућивати (се), -ућујём 
(се) несвр. Йре.ма закуhиши (се). 

зiшућити (се), -йм (се) сшеhи кућу и йокуhсшво, окуhиши 
се, засноваши имућно gо.маhинсШво. 

закухавати в. закуваваШи. 

закухати в. закуваШи. 

закуцавати, -уцавам несвр. Йре.ма закуцаШи. 

закуцати, -ам евр. 1. забиши, укуцаши (клин и сл.). 2. йоче
ши куцаши (на враШа). 3. йочеши снажније куцаши (йри узбу
ђењу), усшрейшаши (о срцу). 4. оiласиши се звуко.м (о звону и 
сл.). 5. епорт. у скоку, 'iурнуши лойшу оgоз'iо у кош. 

закуцкати, -ам евр. у geм. значењу: закуцаШи. 

закучаст, -а, -о 1. а. савијен, кукасш: - нос. б. вију'iав, заво
јиш: - црта. 2. фиг. замршен, исйрейлешан, ко.мЙЛикован: - го
вор, - стил. 

закучасто npил. нејасно, шајансшвено: - говорити. 

закУчити, З�lКУчйм евр. 1. а. закачиши, gохвашиши куко.м 
или gру'iим йреg.мешо.м: мотком - грану. б. зайеши (за нешШо). 
2. фиг. йрисвојиши, Йри'iрабиШи. - 3акучио му је пола њиве. 

закучица и закучица ж зачкољица, замерка, закачка. 

залагаоница и залагаоница ж усшанова у којој се gajy 
сшвари og вреgносши као зало'i ga се уз.ме новац на коришhење. 

залагаоничар и залагаоничар м власник зала'iаонице. 

залагати (се), залажём (се) несвр. йрема заложиши (се). 

залагати, залажём евр. об.мануШи, завараши лажима. 

залагач, -ача м онај који gaje сшвари у зало'i. 

залагивати, -агујём несвр. йрема зала'iаШи. 

залаз м залазак: - сунца. 

залазак, -аска м 1. несшајање с виgика; замицање иза нече
'ia; сйушшање ucaog хоризонша (о небеским Шелима). 2. фиг. крај, 
свршешак: - лета. 3. улазак у gубину нече'iа: - у шуму. 

залазити, -йм [гл. им. залажёње е] несвр. йрема заhи. 

залазни, -а, -о који залази, који је на захоgу; који се OgHocu 
на залазак Сунца. 

залајати, -јём евр. йочеши лајаши, оiласиши се лајањем. 

залактица ж 1. geo руке og лакша go шаке, ЙоgлакШица. 2. 
окука, завој. 

заламати (се), заламам (се) несвр. йрема зало.миШи (се). 

залармати, -ам евр. йочеши лар.маШи, за'iрајаШи. 

залахорити и залахорити, -йм евр. йочеши лахориШи. 

залегати, залёжёМјек. залијегати, залијежём несвр. йрема 
залеhи. 

заледенити, -Ещенйм евр. в. залеgиШи. 

залединити, -йм евр. 1. йрешвориши у леgину, учиниш и ле
gUHOM: - њиву. 2. в. залеgиниши се. 8 - се йрешвориши се у ле
gUHY· 

залединчити (се), -йм (се) евр. в. залеgиниши (се). 

заледити, заледйм евр. 1. йрешвориши у леg, замрзнуши: -
реку. 2. фиг. лиши ши йокреiйJbивосши; лишиши живосши, весе
лосши; зайањиши: - лице, - друштво. 3аледила га вест. 8 - се 
йрешвориши се у леg, йрекриши се леgено.м KOPO.J'(L. 2. фиг. укочи
ши се, скамениши се. - 3аледи ми се дах. 3. фиг. обусшавиши 
финансијско йословање; обусшавиши pag. 

залеђе и залеђе е 1. а. крај, шеришорија која се налази иза 
HeKo'i gpy'io'i краја: приморско -, у залеђу брда. б. ослонац, за
шШиШа. - Имао је јако залеђе за свој рад. 2. а. оно шшо је неко
.ме или нечему за леђима, йозаgина: - куће, стајати му у зале-

ђу. б. йозаgина на којој се нешшо Ше.мељи, чини сушшину нече
'ia: политичко -. 

залеђивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема залеgиШи. 

залежати (се), -жйм (се) евр. а. осшаши gy'io лежеhи. б. фиг. 
осшаши gy'io неакшиван, улежаши се: - на једном месту. 

залелекати, -елечём и залелекати, -елёчём евр. йочеши ле
лекаши, зајаукаши, закукаШи. 

залелујати (се), -ам (се) евр. йочеши (се) лелујаШи. 
залемити, -йм йричврсшиши лемо.м, завариши, залешова-

ши: кутије добро -, - шпорет. 

залемљавати, -емљавам несвр. йрема залемиШи. 
залепетати, -ам и -епећём евр. йочеши леЙеШаШи. 
залепити, залёпйм јек. залијепити, залијепйм евр. 1. йри-

чврсшиши, сйојиши лейЈЬењем: - маркицу. 2. зайушиши усша 
оg'iоварајуhи неко.ме, уhуШкаШи. 3. разг. ошамариши: - (некоме) 
шамар. 8 - се 1. сйојиши се лейЈЬењем, йрионуши: - се за леђа. 
2. фиг. а. чврсшо се ухвашиши jegHo'i .месШа, осшаши не .мичуhи 
се. б. (за, уз некога) чврсшо се везаши, ухвашиши за HeKo'ia, не 
оgвајаши се og HeKo'ia, биши сшално уз HeKo'ia, с неким. 

залепљивати (се) јек. заљепљивати (се), -епљујём (се) не
свр. йрема залейиши (се). 

залепршати (се), -ам (се) евр. йочеши лейршаши (се). 
залет м 1. Ha'iao, брз леш у оgређено.м Йравцу. 2. брз йочешак 

шрчања pagu замаха apeg скок или бацање че'iа; шрк: имати до
бар залет, бацити камен у залету. 3. замах, йолеш: - духа. 

залетати (се), залёћём (се) јек. залијетати (се), залијећём 
несвр. йрема залешеши (се). 

залетети јек. залетјети, -тйм евр. 1. лешеhи gосйеши у йро
сшор иза нече'iа: - за кућу. б. лешеhи заhи, залуШаШи. 2. aog
сшаhи ga леши, ga јури: - коња. 8 ,.., се 1. винуши се, йолешеши: 
- се у небо. б. зашрчаши се, йојуриши; шрчеhи насрнуши на не
Ko'ia: - се преко потока, - се на некога. 2. неЙро.мишљено насшу
ЙиШи. - Мало сам се залетео па рекох што не треба. 

залетити јек. заљетити, -йм евр. осшаши и йровесши He'ige 
лешо: - на селу. 8 ""  се ошйочеши, насшаши (о леШу). 

залетиште е епорт . .месШо, йросшор на ко.ме се узима зале ш за 
скок. 

залетни, -а, -о који се OgHOCU на залеш: - стаза. 

залећи (залёћи), -ежём евр. gойусшиши ga се нешшо излеже, 
закоши: - вашке. 8 ""  се закошиши се, излеhи се (о сишним жи
вошињама, клицама и gp.). 

залећи (залећи), залегнём евр. 1. леhи (иза нече'iа); йрилеhи: 
- иза камења. 2. а. засесши на jegHoM .месШу: - у кафани. б. за
gржаши се на jegHoM .месШу. - Вода је залегла. 3. gошеhи, aog
.мириШи. - Имање му не може залећи за дуг. 4. фиг. заложиши 
се за HeKo'ia. 8 ,.., се йасши у йосшељу на gуже време, осшаши gy-
1,0 У лежању. 

залечење јек. заљечење е йошйуно или gелимично излече
ње ране или неке болесШи. 

залечивати (се) јек. заљечивати (се), -ечујём несвр. йрема 
залечиши (се). 

залечити, залёчйм јек. залијечити, залијечйм евр. gовесши 
go зарасшања, зацељења (ране, йовреgе и сл.); gелимично или 
йошйуно излечи ши: - прст. 8 ""  се gелимично се излечиши; изле
чиши се. 

залив м геогр. geo воgене йовршине који залази у койно, за
шон: Бококоторски -. 

заливадити, -йм евр. йрешвориши у ливаgу: - њиву. 8 ""  се 
йосшаши ливаgа. 

заливати (се), залйвам (се) несвр. Йрема залиши (се). 
заливни, -а, -о који се OgHOCU на заливање, навоgњавање: -

систем, - уређај . 
заливски, -а, -о који се OgHOCU на залив: - долина. 

зализак и зализак, -иска м (обично у мн.) 1. geo косе и бра
ge који се сйушша og образа ucapeg ува, зулуф. 2. hелави или 
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необрасли geo на обе сшране чела који залази у косу. 3. зализа
ни, зачеш.тьани увојак косе. 

зализаност, -ости ж особина оноl,а који је залuзан. 

зализати, з3.лИжём евр. 1. лизањем заf.nаgиШu; f.nаШко заче
ш.тьаШи (косу). 2. йочеши лuзаши (о йла.мену и сл.). . "'" се f.nаШ
ко се зачеш.тьаШи; налицкаши се. 

зализивати (се), -изујём (се) несвр. йрема залuзаШи. 

залијевати (се), зiшијевам (се) неевр. је:к. в. заливаши (се). 

змистак и залистак, -ска м 1. бот. лисшиn на лисној gршци, 
заЙерак. 2. анат. шкиво у виgу лисша које зашвара неки ошвор у 
орl,анизму: грлени ""', срчани "". 3. KOMag шканине или коже за 
йреклайање каквоl, ошвора на ogenu или обуnи, каЙак. 4. ЗООЛ. 

й.тьоснаШа морска риба, лисШ. 

залистати, -ам евр. йочеши лисШаШи. 

залити, з3.лијём (имп. з3.лйј; три. залИвен, -ена) евр. 1. а. на
лиши воgу у БUJbКУ, снабgеши воgом йошребном за веl,еШацију. б. 
йосуши шечношnу, йолиши; нашойиши (суза.ма, крвљу и gp.): ,.., 
колач; ,.., крвљу. 2. а. ЙоЙЛавиШи. - Вода залила дворишта. б. 
исйуниши (о ШеЧНОСШи). в. фиг. исйуниши, йрейлавиши; обузе
ши; облиШи. - Светлост је залила собу. Горчина му залила ср
це. Зали га руменило. 3. а. узеши йиnе уз јело, йойиши йосле је
ла: ,.., вечеру вином. б. разг. йойиши у часш нечеl,а: ,.., награду. 4. 
gаши некоме или нечему ga йије йриносеnи му шечносш усшима, 
зайојиши: ,.., дете млеком. 5. а. йричврсшиши лемљењем; зашво
риши чим расшой.тьеним: ,.., оловом. б. украсиши, обложиши ли
веним мешалом: пушка у срму заливена .• "'" се 1. биши йрели
вен нечим, найуниши се шечношnу, налиши се. - Очи се залију 
сузама. 2. йойиши уз јело; найиши се: ,.., се вином. • ћутати као за
ливен не йроl,овараши ни реч. 

залиха и залиха ж йошрошна роба која се шроши или се 
осшавља као резерва: смањене залихе угља, ,.., хране, брашно 
из залиха. 

залишан, -шна, -о 1. који йреgсшавља вишак, резервни: за
лишне паре, залишна војска. 2. узалуgан, сувишан: ,.., храброст, 
,.., ствар. 

залог м и змога ж 1. а. сшвар og вреgносши коју gужник ga
је йовериоцу за обезбеђење йошраживања: дати новац без зало
га. б. йраво йовериоца ga своје йошраживање на.мири apogajoM 
заложене сшвари, хийошека: хипотекарни ""'. 2. оно шшо се gaje 
као јемсшво, шшо служи као јемсшво; l,аранција за извршење 
какве обавезе. 3. l,аранција, основ нечеl,а. 4. новац, йреgмеш и сл. 
који се gaje као улоl, у некој иl,ри, ойклаg.и и сл. 5. gрушшвена 
иl,ра (фоша и сл.) у којој иl,рачи као казну gajy улоl,. 6. умешак, 
врйца у књuзи којом се обележава apeKug чиШања. 

залогај м (инстр. -ем) а. храна која се ogjegHoM узме у усша и 
aojege; сасвим мала количина хране: прВИ "", ,.., хлеба б. храна, 
среgсшва за йрехрану: бити без куће и залогаја. в. нешшо вреg
но, gобишак, корисш: узети најбољи "". • бројати залогај е обра
nаши йажњу колико неко jege (из себичносШи). мастан - нешшо 
врло вреgно. 

залогај(ч)ић м geм и ;хиЙ. og залОl,ај. 

залогорити (се), -йм (се) и залогоровати (се), -рујём (се) 
евр. йочеши лоl,ороваши; йосшавиши лоl,ор pagu йривременоl, бо
равка. 

заложити, з3.ложЙм евр. 1. а.gаШи йовериоцу као залоl,; уло
жиши као јемсшво за нешшо: ,.., кућу, ,.., имање. б. заl,араншова
ши. - Тиме је заложен мир. 2. а. уложиши, анl,ажоваши: ,.., свој 
ауторитет; ,.., своје знање. б. gаши, жршвоваши: ,.., свој живот, ,.., 
главу. 3. сшавиши у усша, йојесши: ,.., мало сира. 4. йонуgиши, 
йослужиши јелом; gаши неком ga Йроl,уШа. 5. зайалиши, йошйа
лиши (ваШру). • "'" се 1. йоgржаши неки йреgлоl" ugejy; заузеши 
се, йораgиши у йрилоl, некоl,а или нечеl,а: ,.., се за стварање ар
мије, ,.., се за тај режим. 2. йојесши, нахраниши се. -Донеш� ве
черу и ми се заложисмо. 

зможни, -а, -о који се OgHOCU на залоl,: ,.., банка, ,.., завод, -
право. 

заложница ж 1. банка која gaje заја.м на основу залоl,а. 2. 
банк. и фИНо врсша облиl,ације, обвезнице која је обезбеђена нейо-

крешносшима заложеним Kog хийошекарне банке. 3. йризнани
ца, реверс на йреgмеше йpuмљeHe у залоl,У. 

залом м 1. месшо l,ge је нешшо заломљено. 2. месшо l,ge се не
шшо ломи, Йрела.ма. 

заломак, -омка м geo који се заломи. 

заломити, з3.лоМЙм (три. з3.ломљен) евр. 1. а. оgломиши врх 
или крај нечему: "" мотку. б. начиниши йрелом не оgвајајуnи geo 
og целине: "" грану. 2. ogcenu, оgрезаши нейошребне l,ранчице на 
лози; очисшиши og зайерака, бочних изgанака. 3. вој. савиши, 
йовиши йравеnи уl,ао (војнички сшрој, линију Фронша и сл.); на
f.no йромениши йравац крешања: "" фронт, "" лево крило; "" лево. 
4. оgломиши (KoMag хлеба и сл.). 5. кршиши (Рука.ма, ЙрсШима). 
• "'" се 1. оgвојиши се йри врху og целине, сломиши се (йри врху). 
2. савиши се aog yf.nOM, Haf.no йромениши йравац йружања, йро
сШирања. - Лево крило се заломи. 3. разг. (некоме) йасши у geo, 
зайасши, снаnи. - Како се коме заломи. 

залуд ПРИЛ. без корисши, узалуg; без разлоl,а; забаgава: ,.., се 
молити Богу, ,.., плакати. 

змудан и залуд ан, -дна, -о 1. који ничему не корисши, бес
корисшан, беСЦUJbан; који осшаје без резулшаша: "" посао, "" сва
ђа; ,.., сведочење. 2. који нишша не pagu, бесйослен, gOKOH: "" свет, 
залудни људи. 

залудети, -ЙМјек. залудјети, -дйм евр. 1. а. изl,убиши разум, 
йолуgеши; ЙобрљавиШи. б. йосшуйиши луgо, неразумно; засшра
ниши: ,.., у мислима. 2. в. залуgиШи . •  "'" се а. uзl,убиши разум, 
разбориШосШ. б. занеши се неким или нечим go безумља; заљу
биши се јако: ,.., се туђом земљом; ,.., се у неку девојку. 

залудити, з3.лудйм евр. а. учиниш и, найравиши луgим. б. ой
чиниши, очараШи. - Залудио ју је био неки леп момак в. наве
сши на йоl,решан йущ обмануши: ,.., верским фанатизмом. 

залудица ж в. залуgница (2). 
залудник и залудник м онај који је залуgан, gOKOH; Hepag

ник, бесЙосличар. 

залудница и змудница ж 1. она која је залуgна, која йро
воgи време у Hepagy, бесЙосличарка. 2. време исйуњено HepagoM, 
gоколица; оно на шшо човек узалуg шроши време. 

залудничар и змудничар м в. залуgник. 

залудничити и змудничити, -йм неевр. [гл. им. -чёње е] бес-
йосличиши, gанl,убиШи. 

залудно ирил. узалуg, залуg: пуцати "". 

залудност, -ости ж узалуgносш, бескорисносш; gоконосШ. 

залудо ирил. залуg: ,.., трошити време. 

залуду и залуду ирил. в. залуg. 

залуђено ирил. као луg, занесено, збуњено: ,.., гледати. 

залуђеност, -ости ж сшање оноl,а који је залуђен, занесен, за-
несеносШ. 

залуђење е залуђеносШ. 

залуђивати, -уђујём несвр. йрема залуgеши, залуgиШи. 

залужити, з3.лУжЙМ евр. 1. сшавиши, йошойиши у луl" цеђ: 
пређу. 2. uзмазаши луl,ом: ,.., руке. 

залуњати, з3.лУњам евр. залушаши, забасаШи. 

залупан, -а, -о умно 01,раничен, шуйав; йримишиван, зашу
цан. 

залупати, з3.лУпам евр. !. а. йочеши луйаши, клейешаши: ,.., 
на прозор. б. йочеши брзо куцаши (о срцу). 2: луйањем йричвр
сшиши, закуцаШи . •  "'" се фиг. йрешерано се заљубиши, зацойа
ши се. 

залушiти, -йм евр. 1. Haf.no, с шреском зашвориши, шресну
ши: ,.., вратима 2. в. залуйuши се . •  "'" се зашвориши се с луйом, 
с шреском (о врашима, йросшорима и gp.). 

залупкiiрати, -ам евр. йочеши луЙкараШи. 

залупкати евр. йочеши луЙкаШи. 
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залупнути, -нем евр. в. залуЙиШи. 

залуталост, -ости ж сшање OHoi:a који је залушао, OHoi:a шшо 
је залуШало. 

залутати, залУтам евр. 1. изi:убиши оријеншацију йри креша
њу, скренуши, заћи: � у шуми. 2. gосйеши Hei:ge i:ge није йреgви
ђено, ЙЛанирано. - Писмо је залутало. 3. йоi:решиши, зi:реши
ши, йоћи Йоi:решни.м йуше.м (у некој акшивносши): � у партију. 

залучивати, -Учујем несвр. Йре.ма залучиШи. 

залУчити, залУчйм евр. оgвојиши og .мајке (.млаgунче неке go
.маће живошиње), оgвојиши og сисе; оgвојиши pagu сйречавања 
йарења (.мужјаке og женки): � јагњад; � :крмачу. 

залучити, -Им евр. зачиниши луко.м. 

заљескати (се), -ам (се) евр. заблисшаши (се). 

заљубити се, заљубйм се 1. заволеши особу gpyi:oi:a йола, осе
шиши ЈЬубав; йосшаши јако йривржен неко.ме или нече.му: � у 
девој:ку; � у село. 2. заволе ши се .међусобно. • - до ушију (преко 
ушију, смртио) јако се ЗаЈЬубиШи. 

заљуБЉЕШИК, -и:ка м а. онај који је ЗаЈЬуБЈЬен у HeKoi:a б. ми. 
ЗаЈЬуБЈЬени, ЈЬубавни Йар. 

заљуБЉЕШИЧКИ, -а, -о који се OgHocu на ЗаЈЬуБЈЬенике. 

заљубљено ПРИЛ. с ЈЬубавЈЬУ, с обожавање.м: � гледати. 

заљубљеност, -ости ж сшање, особина OHoi:a који је ЗаЈЬу-
БЈЬен. 

заљубљив, -а, -о који се лако ЗаЈЬуБЈЬује: � мома:к. 

заљубљивати се, -уљујем се несвр. Йре.ма ЗаЈЬубиши се. 

заљуљавати (се), -уљавам (се) неевр. в. ЗаЈЬУЈЬиваши (се). 

заљуљати, заљуљам евр. йочеши ЈЬУЈЬаШи. _ - се йочеши се 
ЈЬУЈЬаШи. 

заљуљивати (се), -уљујем (се) несвр. Йре.ма ЗаЈЬУЈЬаши (се). 

заљутити, заљУтйм евр. 1. зачиниши ЈЬуШu.м, жесШокu.м за
чино.м, зайайриши: � јело. 2. фиг. йосшаши ЈЬУШ, ошШар. - За
љутила зима. _ - се йојесши нешшо ЈЬУШО, ОЈЬушиши се. 

заљуmтити, заљуштйм евр. gелu.мично оgвојиши og йоgлоi:е, 
заi:улиши, зацейиши; .мало ОЈЬушшиши: � :кору. _ - се оgвојиши 
се gелu.мично og йоgлоi:е, заi:улиши се. 

замаглити, -йм и замаглйм евр. 1. йрекриши .маi:ло.м. 2. фиг. 
учиниши HejacHu.м, неоgређенu.м, .маi:ловиШu.м; Йо.мрачиШи (у.м): 
� смисао дела; - разум. 3. йочеши йушиши, заgu.миШи. 4. в. за
.маi:лиШи се (2). _ - се 1. обавиши се .маi:ло.м, ушонуши у .маi:лу 
(gu.м и сл.) (о ЙОЈЬУ, соби и gp.). 2. йосшаши .мушан, найуниши се 
суза.ма, за.муШиШи се; uзi:убиши ЙровиgносШ. 3. фиг. Йо.муШиШи 
се, Йо.мрачиШи се (о разу.му, свесШи). 

замаглица ж 1. лак слој .маi:ле, из.маi:лица. 2. вршоi:лавица, 
несвесШица. 

замагљен, -а, -о 1. ШрЙ. og за.маi:лиШи (се). 2. фиг. Ша.ман, 
.мушан, за.мућен (о очu.ма, йоi:леgу, i:ласу). 3. фиг. оша.мућен, йо
ре.мећен: � душа, � разум. 

замагљеност, -ости ж сшање OHoi:a шшо је за.маиьено; .маi:ло
вишосш; за.мућеносШ. 

замагљивати (се), -агљујем (се) несвр. Йре.ма за.маi:лиШи 
(се). 

замађијати, -ам евр. зачараши .мађија.ма, оЙчиниШи. 

замазанац, -нца м ЙРЈЬавац, ЙРЈЬавко. 

замазаница ж ЙРЈЬава женска особа. 

замазаност, -ости ж особина OHoi:a који је за.мазан. 

замазати, -ажем евр. 1. йревући, Йре.мазаШи, на.мазаШи: � 

гипсом, � вос:ком. 2. заЙРЈЬаШи. 3. фиг. сакриши, зашашкаши; 
йриgобиши HeKOi:a (новце.м), Йоg.мазаШи. _ - се у.мазаши се. 

замазивати (се), -азујем (се) несвр. Йре.ма за.мазаШи (се). 

замајавати (се), -ајавам (се) несвр. Йре.ма за.мајаШи (се). 

замајати, -јем евр. (не:кога) о.месШи у йослу, заgржаШи. _ - се 
забавиши се, заgржаши се gуже око нечеi:а. 

замајац, -ајца м мех . .масивни шочак који служи као аку.му
лашор eHepi:uje и реi:улашор крешања .машине. 

замак и замак, -м:ка (ми. -МЕОВИ (-МЦИ)) мушврђени феуgал-
ни gворац i:ge је живео власшелин; уойшше лей gворац, вила. 

зама:кати (се), замачем (се) несвр. Йре.ма за.мочиШи (се). 

замакнути в. за.маћи. 
замало ПРИЛ. 1. а. у.мало, скоро, i:оШово. - Замало да не по

бегне. 2. ускоро, убрзо. - Замало, поче ватра да гори. 3. краш
ко вре.ме. - Забрана је трајала замало. 

замалтерисати, -ишем евр. залейиши, за.мазаШи .малШеро.м. 

замама и замама ж 1. gойаgЈЬивосш, Йрu.ма.мљивосШ. 2. оно 
шшо Йpu.мa.мљyje, .ма.мац. - Све што ту пише само је пуста за
мама. 3. чежња, жуgња. 

замаман и замаман, -мна, -о в. за.ма.мљив. 

замамити, замамйм евр. 1 . .ма.мећи йривући, gо.ма.миши: � 
пса. 2. занеши, очараши; завесши: � лепим речима. 3. забавиши, 
завараШи. 

замамљив, -а, -о који за.ма.мљује, ойчињава, Йpu.мa.мљив, за-
носан: замамљиви снови, � поглед. 

замамљивати, -амљујем несвр. Йре.ма за.ма.миШи. 

замамљиво ПРИЛ. йривлачно, Йpu.мa.мљивo: � певати. 

замамљивост, -ости ж особина OHoi:a шшо је за.ма.мљиво. 

замамно и замамно ПрИЛ. в. за.ма.мЈЬиво. 

замамност и замамност, -ости ж в. за.ма.мљивосШ. 

замандалити, -йм евр. на.макнуши .манgал йреко враша, за-
швориши .манgало.м (враШа). _ - се зашвориши се .манgало.м. 

замарати (се), замарам (се) несвр. Йре.ма за.мориШи (се). 

замаскирати, -ас:кйрам евр. йокриши .маско.м, .маскираШи; 
йрикриши йраву сушшину, лажно ЙреgсШавиШи. _ - се йрикри
ши се, сакриши се; лажно се ЙриказаШи. 

замастити, замастйм (трп. замашћен (замаштен)) евр. 1. а. 
gоgаши .масШ, .мрс у јело, зачиниши .машћу, .масноћо.м: � јело. б. 
йоg.мазаши .машћу; иСЙРЈЬаши .машћу, у.масшиши: � лице. _ - се 
1. а. йосшаши наШОЙЈЬен .машћу, .масноћо.м. б. у.мазаШи се .ма
шћу, у.маСШиши се. - Замастило му се лице. 2. најесши се, наси
шиши се нечеi: MaCHoi:. 

заматати, заматам неевр. в. за.моШаваШи. 

замаћи (замаћи) и замакнути, зама:кнем (аор. зама:кох, за
маче и замаче (зама:киух, зама:кну); р. пр. зама:као, зама:кла (за
ма:кла) (зама:кнуо, -ула)) евр. 1. а. заћи, завиши (за нешшо), за
окренуши: � за брег, � иза о:ку:ке. б. уgаЈЬиши се, uзi:убиши се с 
виgика. 2. йроћи, несшаши, ишчезнуши (о вре.менско.м aepuogy). 
3. а. ући у нешшо, склониши се: � у шуму, � у собу. б. йобећи, 
уШећи. 4. на.макнуши, сшеi:нуши око чеi:а (уже, ланац и сл.). б. 
обесиШи. _ - се нар. обесиши се. 

замаукати, -аучем и замаукати, -аУ'чем евр. йочеши .мау
каШи. 

замах и замах (замахај) м 1.  наi:ли йокреш руке, Hoi:e, шела 
или йреg.меша у руци pagu ygapaНJa, йосшизшра брзине и сл. ак
ШивносШи. 2. а. насршај, зале ш: � ветра. б. ygap, налеш: одгур
нути га у једном замаху. 3. а. унушрашња CHai:a, eHepi:uja: жи
вотни � б. йолеш, занос: � младости. в. захукшалосш, риШа.м: 
ратнич:ки � г. CHai:a, силина: � рус:ке офанзиве. 

замахати, замашем евр. йочеши .махаШи. _ - се ЗаЈЬУЈЬаши 
се, зањихаши се. 

замахивати, -ахујем несвр. Йре.ма за.махаШи. 

замахнитати, -махнйтам и замахнитати, -ам евр. разбесне
ши се, ЙолуgеШи. 

замахнути, замахнем евр. 1. а. учиниши наi:ли йокреш ру
ко.м, Hoi:OM или неки.м gpyi:u.м gело.м шела са циље.м ga се нешшо 
ypagu или нешшо, OgH. неко ygapu: � српом. б. учиниш и йокреш . 
руко.м gajyhu неки знак, .махнуШи. 2. фиг. брзо наићи: � изнад 
брда. 

замаmај м в. за.мах. 
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з8.маmан и замаmан, -шна, -о 1. који је знашне величине, 
великих gимензија, обиман: - комад хлеба, - територија. 2. ко
ји је у великој количини, броју: - капитал. 3. значајан, важан: 
- улога, - последица. 

замаmит, -а, -о в. за.машан: - свота новца. 

замаmити, замашйм евр. в. за.махнуШи. 

замаmитост, -ости ж в. за.машносШ. 

замаmно прил. у великој .мери, знашно: - греmити. 

замаmност, -ости ж особина oHo"ia шшо је за.машно, шшо је 
обимно. 

замаmтати, -ам евр. зачараши, занеши: - очи. _ - се apega-
ши се .машШању. 

замаmћивати, -ашћујём несвр. Йре.ма за.масШиШи. 

замедити, замедйм евр. заслаgиши MegoM. 

замезетити, -йм (з амезити , замезйм) евр. йочеши .мезеШи
ши, йојесши .мало. 

замекетати, -екећём евр. йочеши .мекеШаШи. 

замена и замена јек. замјена и замјена ж 1. а. gавање не
че"iа у HaKHagy за шшо gpy"io, раз.мена: дати у замену. б. сша
вљање HeKo"ia или нече"iа на .месШо HeKo"ia или нече"iа gpy"io"i, за
.мењивање: - играча. в. засшуйање HeKo"ia на неко.м йослу, gy
жносШи. 2. оно шшо gолази на .месШо нече"i gpy"io"i: замена за лек. 

заменик и заменик јек. замјеник и замјеник м онај који 
за.мењује некот, gpy"io"i. 

заменити, замёНЙМјек. замијенити, замијенйм евр. 1. извр
шиши за.мену, узеши нешшо .месШо че"iа gpy"ior, Йро.мениШи: - ко
шуљу за већи број . 2. йреузеши .месШо, улоrу, gужносш HeKOra 
gpy"ior: - на послу. 3. йреузеши зagашак, йосао HeKOr gpyro"i, ogMe
ниши: - за два сата. _ - се а. учиниши .међусобну за.мену, раз
.мениШи се. б. наћи себи за.мену за неке своје йослове: - се са ше
фицом. 

заменица и заменица јек. замјеница и замјеница ж 1. 
лингв. каше"iорија речи која врши службу именице или йриgева 
у реченици, уйуhивачка реч: именичка -, лична -, придевска 
-. 2. особа која за.мењује у че.му KOra gpyror: - глумице. 

заменички и заменички јек. замјенични и замјенички, 
-а, -о 1. који се OgHocu на за.менице (1): - реч. 2. који се OgHOCU на 
за.менике, за.мену: - положај. 

заменични и заменични јек. замјенички и замјенични, 
-а, -о в. за.менички. 

заменљив јек. замјенљив и замењив јек. замјењив, -а, -о 
који се .може за.мениШи. 

замењивати (се) јек. замјењивати (се), -ењујём (се) несвр. 
Йре.ма за.мениШи (се). 

замера јек. замјера ж в. за.мерка. 

замеравати јек. замјеравати, -еравам неевр. в. за.мераШи 
(се). 

замерати (се), замёрам (се) јек. замјерати (се), замјёрам 
(се) несвр. Йре.ма за.мериШи (се). 

замерити јек. замјерити, -йм евр. 1. изразиши неслаrање с 
нечијим ЙосШуЙко.м, Йонашање.м и сл., йриrовориши: - му на ре
чима. _ - се изазваши нечије незаgовољсшво, ocygy. 

замеркајек. замјерка ж (ген. ми. -рци; ген. мн. -кй) 1. йримеg
ба, йри"iовор: - због грешака. 2. Йоре.мећај у .међусобним OgHOCU
.ма, свађа. · 

замесивати, -есујём несвр. Йре.ма за.месиШи. 

замесити, замёсйм јек. замијесити, замијесйм (трп. замё
шен јек. замијешен) евр. 1. найравиши шесшо (og брашна, воgе 
или .млека) за неко јело (обично хлеб, йишу и сл.); из.мешаШи с 
шечношhу, йравећи смесу: - погачу, - колаче; - блато. 2. фиг. 
изазваши нешшо нейрилично, уgесиши неко.ме неку нейрилику: 
- свађу. _ - се йрешвориши се у смесу. 

замести (замёсти), -етём (аор. заметох, замёте; р. пр. замео, 
замела (замёла); трп. заметен, -а; пр. пр. замёвmи) евр. за.мешаШи 
брашно и сл. са шечношhу, забркаШи. 

замести (з амести) , заметём (аор. заметох, замете; р. пр. за
мео, замела (замела); трп. заметен, -ена; пр. пр. замёвши) евр. 1. 
йочеши вејаши, йаgаши (о cHe"iy); найаgаши, навејаШи. 2. учини
ши ga се неко из"iуби. - Море га је замело. 3. заrубиши, зашури
ши. _ - се из"iубиши се, за"iубиши се. - 3амео му се траг. 

заметак, -тка м (мн. замеци, ген. заметака) а. биол. зачешак 
орrаниз.ма, е.мбрион; клица. б. йочешак, зачешак неке йојаве. 

заметати и заметати, замећём неевр. 1. а. развијаши за.ме
шак, клицу, зачињаши pog: - зрно, - плод. б. йочињаши "iaju
ши, зайаhиваши: - овце. 2. зайоgеваши, зайочињаши (йричу, 
свађу и сл.). 3. забациваши уназаg; сшављаши иза нечеrа, йреко 
нече"iа: - мотику, - главом, - косу за уши. 4. зашураши; йрикри
ваши. 5. зашрйаваши, завејаваши (о cHe"iy). 6. йравиши о.мче, 
чворове: - замке. _ - се 1. йочеши се сшвараши као за.меШак (о 
йлоgу, клици). 2. насшајаши уойшше, сшвараши се. 

заметни, -а, -о који се OgHOCU на за.меШак (а), е.мбрионални. 

заметнути и заметнути, заметнём свр. Йре.ма за.меШаШи. 

замечати, -чйм евр. йочеши .мечаШи, о"iласиши се .мечање.м. -
3амечало јагње. 

замеmанција јек. замјеmанција ж И замеmатељство јек. 
замјеmатељство е разг. збрка, Йо.меШња, Hepeg. 

замеmати, замёшам јек. замијеmати, замијешам евр. из.ме
шаши, найравиши с.месу og нечеrа; Йо.мешаШи, с.мешаШи уой
шше: - брашно са водом. 

замеmивати јек. замјеmивати, -ешујём несвр. Йре.ма за.ме-
сиШи. 

замигољити (се), -йм (се) евр. йочеши (се) .ми"iољиШи. 

замијаукати, -ја5Тчём евр. оном. в.  за.маукаШи. 

замиловати, -лујём евр. а. заљубиши се у особу gpy"io"i йола: 
- комшијину ћерку. б. йочеши осеhаши симйашије Йре.ма неко
.ме или нече.му; йосшаши ogaH, йривржен нече.му: - технику. в. 
Йо.миловаШи: - погледом. _ - се заљубиши се jegHo у gpyro, за
волеши се. 

заминути, замйнём евр. 1. а. заhи (за шша), несшаши с виgи
ка. б. заобиhи, ойколиши; .мимоићи. 2. йроћи (о вре.менским йе
риоgима, звуку и сл.). 

замирати, -рём несвр. Йре.ма за.мреШи. 1. зайаgаши у са
.мрШничко сшање; у.мираШи: - од глади. 2. оба.мираШи, Йре.ми
раши (og сшраха, узбуђења). 2. ушишаваши се; слабиши (о "iла
совима, вешру и gp.). 

замирење е залечење или озgрављење og ране. 

замиривати (се), -ирујём (се) несвр. Йре.ма за.мириШи (се). 

замирисати, -иришём евр. йочеши .мирисаШи. 

замирити, замйрйм евр. 1. в. за.мириШи се. 2. у.мириши, сми
риши: - свађу. _ - се зарасши, залечиши се (о йовреgи, рани). 

замисао, -сли ж (инетр. -сли И -йшљу) 1. оно шшо је за.миш.тье
но у .мислима, на.мера. 2. у.меШничка ugeja; йреgсшава: пиmче
ва �; драмска -. 

замислив, -а, -о који се .може за.мислиШи. 

замислити, -йм евр. 1. засноваши, йреgсшавиши у .мислима, 
у .машШи. 2. сшвориши у .мислима, у .машШи, смислиШи. 3. ло
rично ЙреШЙосiдавиШи. _ - се 1. йреgаши се .мислима, заgубиши 
се. - Дубоко се замислио. 

замицати, -ичём несвр. Йре.ма за.маhи, за.макнуШи. _ - се 
вешаши се, заgављиваши се. • замиче му око за неким goaaga .му 
се неко. 

замиmљај м в. за.мисао. 

замиmљати (се), замйшљам (се) несвр. Йре.ма за.мислиШи 
(се). 

замиmљен, -а, -о ушонуо у .мисли; који йосшоји са.мо у .ми
слима: - старац; - путовање. 

замиmљ�но прил. ушонувши у .мисли; забринуШо. 

замиmљеност, -ости ж сшање OHOra који је за.миш.тьен, зане
ШОСШ у .мислима. 
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замка ж (дат. замци; ген. ми. замкй) 1. найрава у виgу омче за 
хвашање йшица, gивЈЬачи и gp. 2. фиг. йосшуйак којим се неко 
навоgи ga учини нешшо йрошив себе; йоgвала, Йревара. 3. омча; 
йеШЈЬа у ЙЛеШењу. • пасти у замку биши Йреварен. плести замке 
сйремаши Йревару. 

замшiдити (се), замладйм (се) евр. зарасши (о рани и сл.). 

замлађивати (се), -ађујем (се) несвр. йрема за.млаgиши (се). 

з8.млата и замлата м нар. онај који се .м.лаШи, за.млаnује; бле-
скасш, неошесан човек. 

замлатарати, -ам евр. йочеши .м.лаШараШи. 

замлатити, замлатйм евр. 1. уgариши, .м.лаШнуши: - по не
коме. 2. зашуйиши (секиру). 

замлаћен, -а, -о 1. шрй. og за.млаШиШи. 2. фиг. зашуцан, бу
gаласШ. 

замлаћивати, -аћујем несвр. йрема за.млаШиШи. _ - се нео
зБUJbНО се йонашаши, 'iубиши време. 

замлачивати (се), -ачујем (се) несвр. йрема за.млачиШи (се). 

замлачити, замлачйм евр. учиниши .м.лаким, с.м.лачиШи. _ 
- се йосшаши .м.лак, у.м.лачиши се. 

замлечИвати јек. замљечивати, -ечујем несвр. Йрема за.мле
чиШи. 

замлечити, замлечимјек. замлијечити, замлијечйм евр. за
шроваши рибе .м.лечом, .м.лечиком. 

замљаскати, -ам и замљацкати евр. йочеши МЈЬаскаши 
(усШима). 

замодрети (се), -рйм (се) евр. йосшаши Mogap, ЙомоgреШи. 

замолити, замолйм (трп. замољен) евр. зашражиши шшо og 
HeKo'ia молеnи, с молбом; уйушиши коме молбу. 

замолница ж правн. йисмена молба jegHo'i cyga gpy'iOM cygy 
ga му укаже йравну или шехничку йомоn. 

замомчити, -йм евр. начиниши HeKo'ia момком, йочеши сма
шраши за момка, .м.лаgиnа. _ - се йосшаши момак; йочеши се 
йонашаши као момак, .м.лаgиn. 

замонаmење е сшуйање или йрелажење у монашки чин. 

замонаmити, -онашйм евр. gаши коме монашки чин, закалу
ђериШи. _ - се йосшаши монах, калуђер, закалуђериши се. 

замор м изнемо'iлосш (обично йролазна) ор'iанизма као йо
слеgица йсихичке или фuзичке исu,pЙеносШи. 

заморан, -рна, -о који изазива замор, шежак: - рад. 

заморац, -орца м 1. човек с gpy'ie сшране мора. 2. бот. нар Pu
nica granatum. 3. зоол. врсша мајмуна из йрашума Африке из 
Йор. Cercopithecidae. 

замореност, -ости ж сшање oHo'ia који је заморен. 

заморити, заморйм евр. 1. учиниш и ga нека особа (или жи
вошиња) исцрйе eHep'iujy, ga осеши замор. 2. (земљу) исйосшиши, 
исцрЙсШи. _ - се осешиши замор, исu,pйсши pagHY сЙособносШ. 

заморно ПРИЛ. на начин који замара. 

заморче и заморче, -ета е (еупл. ми. заморчићи; зб. им. замор
чад и заморчад ж) 300Л. 'iлоgар беле боје Cavia cobasa, који се че
сшо корисши за меgицинске о'iлеgе, морско йрасе; уойшше живо
шиња на којој се врше меgицински ексЙерименШи. 

замот м 1. омош, омоШач. 2. йакеш, завеЖЈЬај. 

замотавати, -Ьтавам 1. несвр. йрема замоШаШи. 2. фиг. врgа
ши, увијаши, заобилазиши исШину. _ - се увијаши се, завијаши 
се (у нешШо). 

замотак, -тка м завеЖЈЬај, йакеш, замоШ. 

замотати, -ам евр. 1. омошаши, обавиши, завиши: - у папир. 
2. фиг. замрсиши, зайлесши, увиШи. _ - се увиши се, завиши се. 

замотнй, -а, -о који служи за замошавање, увијање: -
папир. 

замотрити, замотрйм евр. арх. у'iлеgаши, сйазиши: - авион. 

замотуљак, -љка м а. оно шшо је замошано, завијено у не-
шшо, завеЖЈЬајчиn. б. свишак, смошак: - хартије. 

замотуљчић м geм. og замОШУЈЬак. 

замочварити се, -йм се евр. йрешвориши се у мочвару. 

замочити, замочйм (трп. замочен) евр. сшавиши, за'iњуриши 
(нешшо) у шечносш: - главу у језеро. _ - се за'iњуриши се у не
шШо. 

замрачење е 'iубишак свеiUлосши, освеШЈЬења. 

замрачивати (се), -ачујем (се) несвр. йрема замрачиши (се). 

замрачити, замрачйм (трп. замрачен) евр. 1. учиниши, мрач-
ним, шамним, неосвеШЈЬеним; заклониши извор свеiUлосши не
ком йрейреком шако ga не gouupe или слабо gouupe свеiUлосш: 
- прозор, - собу. 2. зама'iлиши, йомушиши: - свест, - појмове. 
3. в. замрачиши се (1). _ - се 1. (безл.) смркнуши се, с.мрачиШи 
се. 2. наiUмуриши се; сневеселиши се. 

замрежити, -йм евр. йокриши, йрекриши мрежом; ухваши
ши као у мрежу: - лице; фиг. Зло замрежило државу. 

замрети јек. замријети, замрем евр. 1. обамреши, йрешрну
ши (og сшраха и сл.). 2. а. онесвесшиши се, йривиgно умреши: -
од глади. б. не gаваши знаке живосши, ЙокреiUJbивосШи. - Ку
ћа замрла. 3. ушишаши се, uз'iубиши се (о звуку и йојавама ко
је йроизвоgе звук). 

замрзавати (се), замрзавам (се) несвр. йрема замрзнуши 
(се). 

замрзети јек. замрзјети и замрзити, -зйм евр. (некога) осе
шиши мржњу йрема некоме, нечему, омрзнуши: - све у кући. _ 

- се омрзнуши се. 

замрзивач, -ача м елекшрични уређај у gомаnинсшву за за
мрзавање и чување намирница. 

замрзнути1, -нем (аор. замрзнух и замрзох; р. пр. замрзнуо, 
-ула и замрзао, -зла; ТРП. замрзнУт) евр. 1. учиниши ga се нешшо 
залеgи, ga се смрзне: - реку. 2. иСКЈЬучиши из йромеша (новац, 
робу); забраниши расш цена, наgница: - на тржиmту велике ко
личине робе, плате и цене -. 3. в. замрзнуши се (1). _ - се 1. за
леgиши се; смрзнуши се. 2. осшаши ван йромеша, ойшицаја (о 
новцу, харшијама og вреgносШи). 

замрзнути2 (се), -нем (се) евр. в. замрзеши (се). 

замркавати, замркавам несвр. йрема замркнуШи. 

замркнути (замрћи), замркнем евр. 1. зашеnи се He'ige Kag се 
смркава, заноnиши: - у кући. 2. смрачиши се, смркнуши се. 

з8.мрлОст, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је замрло, оба
мрлосш; мр шв ило: - у очима; - кретања. 

замрљати, замрљам евр. УЙРЈЬаши МРЈЬама, замазаши; ука-
ЈЬаШи. _ - се иСЙРЈЬаши се. 

замрмљати, -ам евр. йочеши мрмљаШи. 

замрморити, -рморйм евр. йочеши мрмориШи. 

з8.мро, замрла, -ло р. Йр. og замреши у аШриб. служби: -
снага, - глас. 

замрсак, -ска м оно шшо је замршено, сйл�шено; фиг. збрка, 
'iужва. 

замрсивати (се), замрсујем (се) несвр. йрема замрсиши (се); 
уп. замрmавати (се). 

замрсити, замрсйм евр. 1. учиниш и ga се конац (йређа, ка
най и сл.) зайеiUJbа, исйрейлеnе, зайлесши, зайеiUJbаши: - пле
тиво. 2. фиг. а. учиниши нејасним, збркаши: - мисли. б. учини
ши сложен им: - најјасније ствари. 3. ЙромрмљаШи. _ - се 1. 
исйрейлешаши се, зайеiUJbаши се (о концима и сл.). 2. збуниши 
се, зайлесши се; йомушиши се: - се у рачуну. Памет му се замр
си. 3. йосшаши шешко разумљив, нејасан. б. йоквариши се, йо
бркаши се (о оgносима, везама и сл.). 

замрћи в. замркнуШи. 

замрцати, -рчем несвр. йрема замркнуши (замрnи). 

замрчити, -йм евр. замазаши нечим црним; найисаши, забе-
лежиши: - хартију; - нешто у нотес. 
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замршавати (се), замршавам (се) несвр. йрема за.мрсиШи 
(се). 

замршај м оно шшо је за.мршено, зайлешено, зайлеш; збрка, 
Hepeg: замршаји љубави, - путовања. 

замршен, -а, -о 1. шрй. og за.мрсиШи (се). 2. нејасан, ко.мЙЛи-
кован, сложен: - посао, - случај. 

замршено прил. зайлешено, нејасно, збркано: - причати. 

замрmеност, -ости ж особина, сшање оноУа шшо је за.мршено. 

замршивати (се), замршујём (се) несвр. Йре.ма за.мрсиШи 
(се). 

замука и замука ж 1. Шруg, .мука. 2. нела'iоgносш, Hey'iog
носш. 3. имовина сшечена уз велики Шруg. 

замукао, -кла, -о р. apug. og за.мукнуШи у ашрибушској слу-
жби: замукли људи, замукла брда. 

замукати, замУчём евр. йочеши .мукаши (о сШоци). 

замукивати, -)т:кујём несвр. Йре.ма за.мукнуШи. 

замукнути, замукнём и замукнути, -нём евр. уnушаши, 
у.мукнуши, не чуши се више (о "iласовима, звуцима и сл.). 

замумлати, -ам евр. йочеши .му.млаШи, брунgаШи. 

замумуљити, -)rмYљИм евр. за.моШаШи, завиШи. _ - се у.мо
шаши се, увиши се: - се у ћебе. 

замурити, -Им евр. в. за'iњуриши: - главу у воду; - главу у ја
стув:. 

замусати се, замусам се евр. зайрљаши, за.мазаШи се. 

замутити, замУтИм (трп. замућен) евр. 1. учиниши ga нешшо 
йосшане .муШно, нейрозирно: - језеро. б. Йо.мешаШи у шечносши; 
у.муШиШи: - барут у воду; - јаје у чаmи. 2. йоремешиши, йо.му
шиши; за.мрсиШи, зайешљаши; йоквариши: - слогу; - вешто 
ствар. 3. в. за.муШиШи се (1). _ - се 1. йосшаши .мушан (о воgи, 
небу и gp.). 2. из'iубиши сјај, боју (о очима). 3. фиг. йосшаши за
.мршен, зайлесши се, ко.мЙЛиковаШи се. - Прилике се зaмyтиmе. 
4. безл. осешиши вршо"iлавицу, .муку. 

замућеност, -ости ж особина оноУа шшо је за.муnено. 

замућивати (се), -ућујём (се) несвр. йрема за.мушиши (се). 

замуцати, -ам евр. йочеши .муцаШи, Йро.муцаШи. 

замуцивати, -)тuyjёM несвр. йрема за.муцаШи. 

замуцкати, -ам евр. у geм. значењу: за.муцаШи. 

замуцкивати, -Уц:кујём несвр. Йре.ма за.муцкаШи. 

замуцнути, -нём свр. йрема за.муцаШи. 

замУчати, -чйм евр. за.мукнуши, уnушаши се. 

замучити, -Им евр. 1. йочеши .мучиШи. 2. нанеши .муке, ше
шкоnе, на.мучиШи некоУа. _ - се 1. йошруgиши се, Йо.мучиШи се. 
2. йочеши се .мучиши, gобиши болове (Йорођајне). 

занавек јек. занавијек ПРИЛ. за вечиша времена, заувек; увек, 
вечиШо. 

занаглити, занаглйм евр. йожуриши, йрена"iлиши; забрза
ши: - с удајом. 

занат, -ата м тур. 1. сйецијално усавршена изрagа или йойрав
ка йреg.меша руко.м или йросшијим алаШо.м, обрш; бављење ши
.ме: обућарски -, столарски -. 2. врсша йосла уойшше, сшрука, 
Йрофесија. • дати на занат gаши на учење занаша, оgреgиши за
Hzi.мaњe. испећи занат научиши оgлично свој Йосао. од заната 1) 
извежбан, вешш, сшручан (у Йослу). 2) акшиван у йослу (као йро
фесионалац). 

занатлија м (ж) 1. онај који обавља неки занаш, обрШнuк. 2. 
сшручњак у својој йрофесији, у сво.м Йослу. 

занатлијски, -а, -о који се OgHOCU на занаtilлије. 

занатски, -а, -о који се OgHOCU на занаш: - радионица. 

занатски ПРИЛ. као занаtilлија; у.мешно. 

занатство е а. бављење занаШо.м; gелашносш коју обављају 
занаtilлије; сшрука уоЙшШе. б. сшручно бављење нечим; .мај
сШорсШво. 

занемареност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је зане.марено, за-
ЙушШеносШ. 

занемарење е не.мар, заЙушШеносШ. 

занемарив, -а, -о в. занемарљив. 
занемаривати (се), -арујём (се) несвр. Йре.ма занемариши 

(се). 
занемарити, -емарйм евр. 1. йресшаши воgиши бри'iу о нече

.му, зайусшиши: - омладину. 2. йресшаши се бавиши неким йо
сло.м; не узеши у обзир, йреnи йреко нече'iа. _ - се йресшаши во
gиши бри'iу о себи, зайусшиши се. 

занемарљив, -а, -о који се .може занемариши, не важан: -
појединост, - свота новца. 

занемело јек. занијемјело ПРИЛ. немо, без речи: - слушати. 

занемелост јек. занијемјелост, -ости ж сшање оноУа који је 
занемео, oHo'ia шшо је зане.мело. 

занемети јек. занијемјети, -мИм евр. 1. а. из'iубиши сйособ
носш '[овора, онемеШи. б. из'iубиши шренушно .моn '[овора; заnу
шаши: - од страха. 2. йресшаши се чуШи. 

занемоћи (занемоћи), -емогнём евр. осешиши слабосш, .ма
лаксалосш, разболеши се. 

занесен, -ена, -о (уп. занет) 1. ШрЙ. og занеши (се). 2. йреше
рано, сшрасно ogaH нечему; који изражава занос, усхиnење: -
ловац; - песма. 3. расе јан, оgсуШан. 

занесено ПрИЛ. (уп. зането) apegaHo, сшрасно; у заносу; расе
јано, оgсушно: - писати; - певати; - гледати. 

занесеност, -ости ж (уп. занетост) сшање oHo'ia који је зане
сен, занос, оgушевљење. 

занесењак, -ака м онај који се нечим заноси, оgушевљава; 
вашрени йрисшалица (нече'iа, HeKo'ia), фанаШик. 

занесењачки, -а, -о који се OgHOCU на занесењаке. 

занесењачки прил. као занесењак, сањалачки: - писати. 

занесењаштво е особина оноУа који је занесењак. 

занет јек. занијет, -а, -о в. занесен. 

занети јек. занијети, -несём (занесём) (аор. занесох, занесе и 
занёх јек. занијех, занё јек. заније; ТРП. занесен, -ена и занёт јек. 
занијет, -а; пр. пр. занёвши јек. занијевmи) евр. 1. а. сшавиши, 
склониши у сшрану, иза нече'iа: - руке за леђа. б. оgнеши, оgву
nи, 'iурнуши на шешко йрисшуйачно .месШо: - брод. 2. окрену
ши, заокренуши; йреврнуши (нечим): - ралом; - авион. 3. фиг. 
Йрима.миШи, обузеши, усхиШиШи. - 3анела га њена лепота. 4. 
о.ма.миШи, оша.муШиши (о ойојним среgсШвима). 5. gовесши у за
блуgу, об.мануi1lи: - лажју. 6. ОСi1lаi1lи у gpy'ioM Сi1lању, заi1lруgне
ши. _ - се 1. на'iнуши се укосо, ЗаЈЬуљаши се за вре.ме креШања. 
2. уgубиши се, усреgсреgиши се: - се у књиге. 3. йошйуно ушону
Ши у .мисли, заборавиши се. 4. а. оgушевиши се нечим, за'iрејаши 
се: - се науком. б. ЗаЈЬубиши се: - се лепом плавymом. 5. из'iу
биши свесш, онесвесшиши се. 

зането јек. занијето ПрИЛ. в. занесено. 

занетост јек. занијетост, -ости ж в. занесеносШ. 

занизати, занйжём евр. йочеши низаши, зайочеши низање. 

занијекати, зiшијечём евр. 1. изнеши gрукчије "iлеgишше, йо-
реnи; не йризнаши неке чињенице, не'iираши: - на суду. 2. осйо

. риши неко.ме ње'iово йраво; ускрашиши неко.ме оно шшо .му йри
aaga. 

занимање е 1. "iл. им. og занимаши (се). 2. йажња, иншере
совање; раgозналосШ. 3. сшрука, йрофесија: стално - 4. војна 
обука, вежбање: бити на занимању. 

занимати, занИмам неевр. 1. изазиваши йажњу, иншересо
вање. 2. йружаши забаву, забављаши (HeKO'ia). _ - се 1. иншере
соваши се за нешшо; воgиши бри'iу о нече.м: - се за живот у селу. 
2. бавиши се нечим: - се пчелама. 3. йријашно йровоgиши вре
.ме, забављаши се. 
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занимација ж разг. шала, забава. 

занимљив, -а, -о који йривлачи йажњу, изазива раgозна
лосш, забаван, иншересаншан: - књига, - човек 

занимљиво прил. на занu.мљив начин, инШересанШно. 

занимљивост, -ости ж особина oHoia који је занu.мљив, оно
ia шшо је занu.мљиво; занu.мљива йојава, сШвар. 

занинати, занйнам евр. йочеши нинаши, ЗаЈЬуљаШи. 8 - се 
ЗаЈЬуљаши се, зањихаши се. 

зановёт јек. зановијет ж 1. йриiовор, за.мерка, зачкољица; 
Шешкоhа. 2. бот. pog биљака Cytisus из ф. Papilionaceae. 

зановетало јек. зановијетало е (м) (мн. е) онај који зановеша, 
MHoio йриiовара, закера. 

зановётан јек. зановијетан, -тна, -о 1. који зановеша, goca
ђује; gocagaH. 2. који се OgHocu на биљку зановеш: - трава. 

зановетати, -овётам јек. зановијетати, -овијетам неевр. goca
ђиваши Йриiоварање.м, iовориши неважне сшвари, бес.мислице, 
закераШи. 

заноктица ж (обично ми.) а. кожица йри корену нокШа. б. 
мед. зацейљена кожица око нокШа. в. мед. iнојаво заЙаЈЬење шки
ва око нокша Paronychia. 

занос м 1. йреgавање некој ugeju, осећању, йрешерано оgуше
вљење, усхићење, занесеносШ. 2. Йо.муhеносШ свесши: лежати у 
тешком заносу 3. за.мишљеносш, расејаносш: тргнути се из за
носа. 

заносан, -сна, -о 1. који заноси, йривлачи, изазива gивљење; 
завоgљив, йривлачан: - прича; - лепота. 2. који gовоgи go йо
.муhеносШи свесши: - сан, - мука. 3. оgушевљен, занесен: - љу
битељ. 

заносит, -а, -о 1. који заноси, оgвлачи својо.м јачино.м: - вода. 
2. који се заноси, оgушевљава нечu.м; заносан: - ћуд; - слика. 

заносити, з3.носйм неевр. [гл. ИМ. заношење е] 1. несвр. Йре.ма 
занеШи. 2. iовориши некијезик са сШранu.м наrласко.м: - на ен
глески. 3. йоказиваши сличносш с нечu.м (у боји, .мирису, шону 
и сл.), йоgсеhаши: - на сапун, - на плач. 8 - се несвр. Йре.ма за
неши се. 

заносно ПРИЛ. у заносу, занесено; gивно, чуgесно: - глумити, 
- слушати; - леп. 

заноћивати, -оћује несвр. Йре.ма заноhиШи. 

заноћити, заноћйм евр. 1. зашеhи се Heige Kag насшане ноћ, 
йреноhиши: - на Златибору. 2. безл. насшаши (о ноћи). 

заноmљив, -а, -о 1. који се лако заноси; Йовоgљив. 2. в. зано
сан (1, 2). 

заноmљиво ПРИЛ. са заносо.м, занесе но; оgушевљено; изван
pegHo, чуgесно. 

заноmљивост, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је зано-
шљиво, oHoia који је заношљив. 

зањакати, зањачем евр. йочеши њакаШи. 

зањискати, зањйскам евр. йочеши њискаШи. 

зањихано ПРИЛ. њишуhи се, ШреЙереhи. 

зањихати, зањйшем (зањйхам) евр. йочеши њихаши, ЗаЈЬу
љаШи. 8 - се йочеши се њихаши, ЗаЈЬуљаши се. 

зањиmтати, -тйм евр. йочеши њишШаШи. 

зањуmити, -йм и зањуmити, зањYmйм евр. а. осешиши њу
хо.м, нањушиши; њушеhи Йронаhи. - Пси зањymе вука. б. фиг. 
осешиши, наслуШиШи. 

зањуmкати, -ам евр. йочеши њушкаШи. 

зао, зла, зло (одр. злИ; КОМП. горй) 1. који чини нейријашно
сши, зло, шшешу gpyiu.мa, суров, ойак; који оgражава шакве осо
бине: - жена; - поглед .. 2. који не врши ypegHo своју gужносш: 
зли политичари, - дужник. 3. а. рђав, лош йо квалишешу: - зе
мља, - пролеће. б. нейовољан, нейријашан: - вест, - глас. • -
дух онај који йроузрокује зло, несрећу. - срећа (судбина, коб) не
срећа. - воље бити биши нерасЙоложен. зли језици (говоре) они 

који воле сйлешке, o�oвapaњa (�oвope). знам га као злу пару зна.м 
ia йо злу. од зла оца и од горе мајке рђави љуgи разних занu.мања, 
ОЛОШ. поћи по злу путу скрену ши сШранЙуШицо.м, оgаши се злу. 
стварати злу крв сшвараши Kaв�y, свађу. у - час у нез�оgно време. 
у - доба касно, gоцкан. 

заобадати се, -ам се евр. йочеши се обаgаШи. 

заобилазак, -аска м заобилажење. 

заоБИлазан и заобилазан, -зна, -о а. који заобилази, KOju.м 
се заобилази, обилазан: - пут, - колона. б. увијен, околишан: -
питање. 

заобилазити, -йм [гл. им. заобилажење е] несвр. Йре.ма зао
биhи. 

заобилазница ж йуш, цесша којо.м се заобилази неко .месШо, 
обилазница: - београдска. 

заобилазно и заобилазно ПРИЛ. а. на заобилазан начин, за
обилазнu.м ЙуШе.м; кружно: - доћи. б. фиг. без jacHoi изјашње
ња, околишеhи: - говорити. 

заобићи (заЬбйћи), заЬбйђем евр. йроћи иза, aopeg или око 
чеiа, Koia; йроћи околишнu.м йуше.м, обиhи. б. фиг. избеhи, изи
�раши; зане.мариШи: - то питање, - проблем. 

заоблити, заоблйм евр. а. начиниши облu.м, gаши нече.му 
окруrласш, лойшасш облик: - камен, - хлеб. б. зарубиши, за
шуйиши: - рогове. 8 - се йосшаши обал, окруrласш, заокруrли
ши се. 

заоблица ж йечен или за йечење ЙриЙре.мљен брав (йрасе, 
јаiње, свиња, овца и сл.). 

заоблИчити, заЬблйчйм евр. gаши нечему оgређен облик, уоб
личиШи. 8 - се gобиши коначан облик, уобличиши се. 

заоблУчити, заЬблУчйм евр. савиши у облику лука, заобли
ши. 8 - се биши засвођен (луко.м), заоблиши се. 

заобљавати (се), заЬбљавам (се) несвр. Йре.ма заоблиши (се). 

зiюбљен, -а, -о 1. који је лойшасшоi, ваЈЬкасшоi облика, обал, 
окруrласш: - недра. 2. целовиш, йошйун: - анализа. 

заобљеност, -ости ж особина oHoia шшо је заобљено, oHoia 
који је заобљен. 

заобљење е а. gавање, OgH. gобијање целовишоi облика, зао-
кружење. б. заобљена йовршина, шело или geo Шела. 

заобљивати (се), -Ьбљујем (се) несвр. Йре.ма заоблиши (се). 

заобрУчити, -Ьбр)7чйм евр. обухвашиши обруче.м; уоквириШи. 

заова ж .мужев(љев)а сесШра. 

заовитан, -тна, -о нар. заобилазан, околишан: - пут. 

заовић м заовин син; уп. заовичић. 

заовица ж ge.м. и хиЙ. og заова. 

заовичина ж заовина кћи. 

заовичић м заовин син; уп. заовић. 

заоглавити, -оглавйм евр. 1. сшавиши оrлав (коњу и сл.). 2. 
фиг. узеши власш Hag HeKu.м, йошчиниши (HeKoia). 

заогњити, заогњйм евр. зайалиши, наложиши (вашру, оiањ). 

заогрнути, -огрнем евр. оiрнуши, йрекриши (йокривајуhи не
Ko�a, нешшо): - пелерином, - чаршавом. 8 - се о�рнуши се, йре
криши се. 

заогртати (се), -рћем (се) несвр. Йре.ма заоiрнуши (се). 

заодевати (се), -одевам (се) јек. заодијевати (се), -одијевам 
(се) несвр. Йре.ма заоgенуши се. 

заоденути јек. заодјенути, -нем евр. 1. навући ogehy, оgело 
(на HeKoia); снабgеши ogehoM: - децу; - сву фамилију. 2. фиг. ga
ши нече.му облик, уобличиши, осШавиШи. 8 - се 1. обуhи се, oge
нуши се. 2. йокриши се, йрекриши се. - Шума се заоденула ли
шћем. 

заоде(с)ти (се), заоденем (заодедем) (се) јек. заодје(с)ти, 
заодјенем (заодједем) (се) евр. в. заоgенуши (се). 
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заозбиљно прил. og збиље, озбиљно. 

заојкати, -ам свр. йочешu ојкашu, ошеlнушо зайеваШu. 
заоквиривати, -ирујём несвр. йрема заоквuрuШu. 

заоквирити, заоквйрйм свр. сшавuшu оквир око нечеlа, 
уоквuрuшu; бuшu оквир нечему. 

заоколити, заоколйм свр. 1. заhu иза HeKola илu нечеlа, за
обuhu; йоћи заобилазним йушем: - некога, - кућу; - иза села. 
2. йочешu lоворuшu изокС!ла, увијено. 

заоколиmан, -шна, -о в. заобилазан. 

заоколиmавати, -Ишавам несвр. йрема заоколuшuШu. 

заоколиmати, -ам свр. в.  заоколuШu. 
заоколиmење с крешање уоколо, заобилазак. 

заоколиmити, -олйmйм свр. в. заоколuШu. 
заокренути, -окрёнём свр. 1. йроменuшu йравац крешања, 

начuнuшu заокреш, скренушu, савuшu: - у другу улицу. 2. усме
рuшu у gpylOM йравцу, на gpyly сшрану: - војску према Београ
ду. 3. заврнушu, обрнушu: - славину. 8 - се йроменuшu йоложај 
шела (целоl илu lopНJel gела), окренушu се, обрнушu се. 

заокрет м 1. месшо 1ge нешшо скреће, оку ка, завој. 2. йроме
на йравца крешања, скрешање: - аутомобила. 3. фиг. йошйуна 
йромена у развоју, схвашању, ugеолоluјu u СЛ., йрекрешнuца: ра
дикални - у историји. 

заокретати (се), -ећём (се) и заокретати (се), заокрёћём 
(се) несвр. йрема заокренушu (се). 

заокруглити, заокрУглйм свр. 1. учuнuшu нешшо окру'iлим, 
заоблuшu: - нокте. 2. а. йовеhашu, йрошuрuшu, gойунuшu неку 
йовршuну (имања, gржаве u СЛ.) мењајући lранuце: - границе 
своје државе, - очевину. б. gойунuшu go окру'iле, целе цuфре; ис
казашu у окру'iлим бројевима: - дуг на две хиљаде. 3. gашu не
чему облuк целuне, склаgно уоблuчuшu: - мисао, - стих. 8 - се 
1. йосшашu oKpylao, уоблuшu се. - Заокруглиmе им се очи. б. 
уlојuшu се. 2. gобuшu целовuш облuк, уоблuчuшu се. 

заокругљен, -а, -о 1. заоБЈЬен, зашуйЈЬен; окру'iласш: - врх 
брега, - угао куће. 2. целовuш, склаgан: - композиција. 

заокругљено ПРИЛ. йошйуно, целовuшо; склаgно. 
заокругљеност, -ости ж особuна oHola шшо је заокруfJьено; 

целовuшосш, склаgносШ. 
заокругљивати (се), -)тгљујём (се) несвр. йрема заокру'iлu

шu (се). 

заокружавати (се), -ужавам (се) в. заокружuвашu (се). 
заокружен, -а, -о 1. који је у облuку Kpyla: - вртлог. 2. в. за-

oKpyfJьeH: - врх ципела. 

заокружено ПРИЛ. в. заокруfJьено. 
заокруженост, -ости ж особuна oHola шшо је заокружено. 
заокружење с lpyaucaНJe gелова pagu йосшuзања целuне, 

йрошuрење aocega u СЛ.: - поседа. 

заокруживати (се), -ужујём (се) несвр. йрема заокружuшu 
(се). ' 

заокружити, заокружйм свр. 1. а. найравuшu Kpyl око нече
la, обележuшu KpyloM: - оловком. б. йочешu се крешашu око не
чеlа. в. йочешu кружuшu йо'iлеgом, обухвашuшu ЙО'iлеgом. 2. об
ухвашuшu кружно, OgH. йолукружно, ойколuшu, ойасашu: - не
пријатељске дивизије. 3. в. заокру'iлuшu (1, 2): - уста, - посед; 
- свој драмски опус. 4. (број или без допуне) йовеhашu илц сма
њuшu нек'и број шако ga се завршава нулом илu, ређе, ga бu се 
gобuо цео број, број с jegHoM gецималом uШg.: заокружи на пе
десет. 8 - се gобuшu облuк Kpyia. 

заокука ж окука, кривина, завој. 
заокупити, -йм (трп. заокупљен) свр. 1. окружuшu, ойколu

шu са свих сшрана: - непријатеља, - стадо оваца. 2. обраШuшu 
се коме HaмeйlJЬивo, салешешu, сйойасшu: - питањима. 3. обу
зешu (о осећањима), занеШu. - Заов:упи га туга. 4. сшашu, йоче
шu. - Он заокупи долазити сваки дан. 8 - се заузешu се око не
чеlа, забавuшu се Н,ечим: - се послом. 

заокупљати (се), -окУпљам (се) несвр. йрема заокуйuшu (се). 

заокупљеност, -ости ж сшање oHola који је нечим заокуйЈЬен. 

заокупљивати, -Упљујём несвр. в. заокуйЈЬаШu. 

заонда ПРИЛ. за оно време, у оно време, oHga. 

заопуцати, -ам и заопучити, -йм свр. йочешu чuнuшu уйор
но jegHo ше uсшо, заЙеШu. 

заоравати, заоравам несвр. йрема заораШu. 

заорати, З3.0рём свр. 1. йочешu ораШu. 2. узорашu, йреора
шu. 3. орањем йокрuшu, заораШu. 4. орући захвашuшu шуђе зе
МЈЬuшше, ЙреораШu. 5. фиг. йрећи уобuчајену меру. 

заорити (се), зilOРИМ (се) свр. йочешu се орuшu. 

заоставmтина ж а. имовина која је осшала йосле нечuје смр
шu, осШавшШuна. б. gело, pag (обuчно умешнuчкu) осшао йосле 
нечuје смршu. 

заостајати, -јём несвр. йрема заосШаШu. 

заосталост, -ости ж сшање oHola који је заосшао, oHola шшо 
је заосшало (у машерuјалном u gуховном смuслу неразвuјеносш). 

заостао, -ала, -о 1. р. Йр. og заосШаШu. 2. који је на нuжем 
сшуйњу развuшка, засшарео, йримuшuван: - човек. 

заостатак, -тка м (ми. -аци, ген. заостатака) 1. мањи geo, ко
Mag нечеlа, осшашак: - хлеба. б. новац који је осшао неuсйлаhен, 
gуlовање: - дуга. 2. оно шшо је заосшало из йрошлосшu: - капи
тализма. 3. заосшајање у неком йослу, закашњење. 

заостати, заостанём (аор. заостадох и заостах; ТРП. 0) свр. 1 .  
крећући се сйорије осшашu uза Kola илu чеlа. 2. не йоказашu се 
jegHaK, раван с неким илu с нечим (йо квалuшешу, вреgносШu). 
3. заgржашu се Helge gуже времена. 4. закаснuшu у найреgова
њу, развоју, расшу u СЛ. 

заоmијавати (се), -Ијавам (се) несвр. йрема заошuјашu (се). 

заоmијати, -ам свр. gашu нечему gруlачuјu йравац, занешu; 
завршешu, завuйlлаШu. - Ауто заоmија стражњом страном. 
Зграби столицу и заошија је напоље. 8 - се занешu се у сшра
ну, обрнушu се. 

заоmиљаст, -а, -о мало шиљаш, зашиљасШ. 

заоmинути, заошйнём свр. в. заошuјашu (се). 

заоmтравати (се), -оштравам (се) несвр. йрема заошшрuшu 
(се). 

заоmтрен, -а, -о 1. ШрЙ. og заошшрuшu (се). 2. који има 
ошшар врх: - брег. 3. фиг. а. нейрuјашан, ойасан (йо својој найе
шосшu, зашеlнушосшu): - ситуација. б. ошшар, йолемuчан: -
стил. 

заоmтреност, -ости ж особuна oHola шшо је заошшрено, на
ЙеШосШ. 

заоmтрење с йојачање uншензuшеша сукоба, борбе u СЛ., йо
ошШравање. 

заоmтрити, З3.0ШТРЙм свр. 1. а. учuнuшu нешшо ошшрим, 
ОUiшрuјим, наошшрuшu; зашиљuшu: - секиру; - мотку. б. учu
нuшuјаснuјим, йрОgОрНUјим (uзраз, мисао). 2. фиг. gовесшu у  за
шеlнушо, рђаво сшање, йоlоршашu: - односе, - ситуацију. 8 -
се а. йосшашu шежu, ойаснији, йоlоршашu се (о оgносима, йолu
шuчкој ситуацији u сл.). б. йојачашu се (о борбu, сукобу u СЛ.). 

запад и запад м (ми. 0) 1. сшрана свеша на којој Сунце зала
зu; месшо на хорuзоншу 1ge Сунце залазU. 2. а. залазак залаже
ње (Сунца). б. фиг. крај, свршешак: нагињати своме западу. 3. 
(Запад) земље зайаgне Евройе (и Америке); земље u Hapogu у за
'UClgHOj хемuсферu. б. зайagнu geo ма које земље илu краја. • Ди

вљи - зайаgнu geo CjeguНJeHux Амерuчкuх Држава који је go XIX 
в. бuо у'iлавном насељен Инguјанцима. 

зiшадати, -ам несвр. йрема заЙасШu. 

западни и западни, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на зайag (За
aag), који се налазu на зайаgу: - Србија, - Европа, - обала. б. 
који се налазu у Зайаgној Евройи илu йошuче og ње: - свет, -
идеје. 2. ЛИНГВ. uкавски: - говор, - наречје. 

западно и западно ПРИЛ. на зайаg, йрема заЙаgу. 
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западно- као йрви geo йриgевских сложеница значи: који се 
налази у зайаgном gелу: западноевропски. 

зiшаднути, западнем евр. в. заЙасШи1• 

зfшадњак и западњак м 1. а. сшановник 3aaagHe Евройе, 
човек са 3aaaga. б. онај који је образован у gyxy зайаgноевройске 
кулшуре; йрисшалица зайаgноевройскоf, начина живоШа. 2. за
aagHU веШар. 

з3.падњачки и западњачки, -а, -о који се OgHOCU на зайаg
њаке; који се OgHOCU на евройски 3aaag, зайаgноевройски: � кул
тура, � идеје, � одевање, � утицај . 

з3.падњаmтво и западњаmтво е йо"iлеgи, схвашања, начин 
живоша, кулшура својсшвени зайаgноевройској cpegUHU; скло
носш ономе шшо је зайаgњачко. 

запажај м зайажање, Йримеgба. 

запажање е 1. "iл. им. og заЙажаШи. 2. оно шшо йреgсшавЈЬа 
резулшаш ойажања, уочавања, йримеgба, оЙаска. 

запажати, заШlжам несвр. Йре.ма заЙазиШи. 

запажачки, -а, -о који има развијену сйособносш зайажа
ња; који йаЖЈЬиво Йос.маШра. 

запажен, -а, -о 1. ШрЙ. og заЙазиШи. 2. који се исшиче својом 
вреgношhу, значаје.м, исшакнуш: � књига. 

запажљив, -а, -о йримешан, уйаgЈЬив, УОЧЈЬив; који зайажа, 
уочава: � околности; � посматрач. 

запазити, -йм евр. 1. а. сйазиши, у"iлеgаши, виgеШи. б. йриме
шиши, уочиШи. - Била је запажена на скупу. в. уочиши вреg
носш, значај нечеf,а, HeKof,a: � његове слике. 2. gohu go сазнања, 
сазнаШи. 3. заЙа.мШиШи, уЙа.мШиШи. - Запази кад је долазио. 
8 - се заволеши се. 

запајати, запајам (се) несвр. Йре.ма зайојиши (се). 

запаковати, -кујем евр. сложиши, завиши нешшо у йакеш, 
уйаковаши; сложиши нешшо у кофер и СЛ.: � ствари. 

запала ж йолна узнемиреносш, наgраженосш (KOg живо
Шиња). 

запалацати, -ам евр. 1. йочеши йалацаши, брзо мицаши, мр
gаши језиком. 2. фиг. на"iлО, изненаgа избиши, заЙЛа.мсаШи, за
шишраши (о йла.мену и СЛ.). 

запалити, запалйм (трп. запаљен) евр. 1. а. учиниши ga 
нешшо йочне f,ореши, уйалиши, зажеhи: � дрва. б. йрийалиши 
gуван, зайушиши: � лулу. в. освеiIiлиши: - излоге. 2. фиг. а. иза
зваши KOg HeKof,a неко осећање, оgушевиши, йриgобиши: � сту
денте својим говором. б. йокренуши, изазваши (сукоб, раш): ,;., 
Балкан. в. изазваши разgор, свађу: запалиће кућу вучићи. 3. 
ойалиши из вашреноf, оружја: � из пym:ке. 4. фиг. кренуши на"iло, 
уйушиши се: � право у Ваљево. 8 - се 1. йочеши f,ореши, уйали
ши се. б. засијаши, зажариши се, зацрвенеши се: (о образима). 
2. фиг. а. заf,рејаши се за нешшо, оgушевиши се: � се политиком. 
б. узбуgиши се, узрујаши се. - Због тога убиства запалио се чи
тав град. в. йобуниши се, зараШиШи. - Поново се запалио Бал
кан. 3. а. имаши уйалу, заЙаљење. - Запалило ми се грло. 

запаличити, -йм евр. нар. уйреf,нуши (волове) уgевајуhи йа
лице у јара.м. 

запалуцати, -ам евр. в. заЙалацаШи. 

запаљеност, -ости ж оgушевЈЬење, жар, занос; узбуђење, узру
јаносШ. 

запаљенски, -а, -о који йошиче og зайаљења, који насшаје 
услеg зайаљења: � процес. 

запаљење е мед. реакција орf,анизма на разна шшешна gej
сшва која се манифесшује Йовишење.м Ше.мЙераШуре, ошоком, 
црвенилом и СЛ.: � грла, � желуца, � плућа. 

запаљив, -а, -о 1. који се лако, брзо йали; који служи за йа
ЈЬење ваш ре, йожара и СЛ.: запаљиви сумпор, � бомба. 2. фиг. ко
ји се лако оgушевЈЬава, заf,рева за нешшо; који расйаљује оgређе
на осећања, расйоложења и СЛ.: лако - маса студената; одржа
ти запаљиву беседу. 

запаљивати, -аљујем (се) несвр. Йре.ма зайалиши (се). 

запаљивост, -ости ж 1. особина oHof,a шшо је заЙаљиво. 2. 
фиг. особина oHof,a који се лако, брзо узбуђује. 

запамтити, -йм (трп. зшамћен) евр. 1. заgржаши, сачуваши 
у Йа.мћењу, у сећању, уЙа.мШиШи. 2. разг. заgржаши у сећању йо 
нече.м нейријашном (као ЙреШња). - Запамтићете ви мене. 

запамтљив, -а, -о 1. који се лако Йа.мШи. 2. нар. који ла1СО, go-
бро Йа.мШи. 

запањено ПрИЛ. изненађено, зайрейашhено: � погледати. 

запањеност, -ости ж сшање oHof,a који је заЙањен. 

запањивати (се), -ањујем (се) несвр. Йре.ма зайањиши (се). 

запањити, запањйм евр. јако изненаgиши, заЙреЙасШиШи. 
8 - се јако се изненаgиши, зайрейасшиши се: � се њеним из
гледом. 

запањујуће (запањујући) ПрИЛ. изненађујуhе, неочекивано: 
� одважна, � убедљив. 

запањујући, -а, -е који зайањује, зайрейашhује: запањују
ћом брзином, � бројка. 

запапрен, -а, -о 1. ШрЙ. og заЙаЙриШи. 2. фиг. а. йрешеран, 
оgвеh скуй, йайрен: � рачун. б. ошшар, f,руб; йрешерано слобо
gaH, ласциван (о речима, f,овору): - прича, � шала. 

запаприти, -йм евр. 1. зачиниши йайром, йайриком, бибе
ром: � јело. 2. фиг. учиниши некоме какву нейријашносш, йо
gлосш, нашкоgиши (обично pagu освеШе). 

запапричити, -йм евр. заљушиши йайриком, заЙаЙриШи. 

з3.пара и запара ж йрешерано шойао вазgух засиhен воgе
ном йаром, оморина, сЙарина. 

запаравати (се), -аравам (се) несвр. Йре.ма зайариши (се). 

з3.паран и запаран, -рна, -о који је йун зайаре, сйаран, ше
жак; заf,УШЈЬив: � дан, � ваздух. 

запарати, запарам евр. 1. а. заgераши, засеhи йовршину не
чеf,а; начиниши бразgу на че.му, заf,ребаши: � кожу; � НОКТОМ. б. 
начиниши крашкошрајан шраf, у воgи или вазgуху: � површину 
мора. 2. йочеши йараши: � џемпер. 3. фиг. йроломиши се 
ошшрим, йрОgОрним звуком. 

запарити, -йм евр. изложиши gејсшву вреле воgе, йойариши: 
� буре. 8 - се 1. овлажиши се услеg шойлоше; йрекриши се йа
ром, за.ма"iлиШи се. 2. исйуниши се заf,УШЈЬивим, нейријашним 
заgахом, зраком (нйр. о соби). 

запарложеност, -ости ж сшање oHof,a шшо се зайарложило, 
oHof,a који се зайарложио, заЙушШеносШ. 

запарложити, -йм евр. 1. йусшиши (зе.мљишШе) ga зарасше 
у коров, зайусшиши: � виноград. 2. фиг. найусшиши, зане.мари
ши (у кулшурном Йо"iлеgу). 8 - се 1. зарасши у шраву, коров, 
осшаши необрађен. 2. фиг. заосшаши кулшурно, иншелекшуал
но, зайусшиши се. 

зfшарно и запарно ПрИЛ. заf,УШЈЬиво, сЙарно. 

запасати, запашем евр. 1. йривезаши нешшо око йаса, сшру
ка, ойасаши: � нож. 2. ойколиши, оЙсеgнуШи. 3: захвашиши, об
узеШи. 

запасати, запасам неевр. йасући йошкраhиваши (нараслу 
шраву, жишо и сл.) (о сШоци). 

запасти, зшаднем (аор. западох, западе и западе; р. пр. за
пао, -ала; пр. пр. запавши; ТРП. 0) евр. 1. уйасши, йасши у нешшо, 
иза нечеf,а; за"iлавиши се: � у блато. 2. заhи (обично у Сунцу, Ме
сецу). 3. а. креШање.м gосйеши, gohu Hef,ge. - Залутао сам и запао 
у ову дубодолину. б. наћи се у каквој нейовОЈЬној сишуацији: � 
у ропство, � у дугове. 4. йасши у geo, йрийасши; заgесиши, сна
ћи. - Западе га место директора у школи. Таква ме судбина за
пада. 5. найаgаши (о cHef,y); йокриши се gубоким cHef,oM. 6. йо
сшавиши се у засеgу, склониши се, сакриши се. 

запасти2 (запасти (запасти» , запасем евр. йасући йошкра
ши ши (шраву, жишо и сл.); ойасши, йойасши: � пшеницу. 8 -
се заgржаши се gуже йасући (о сШоци). 
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запат, -а и запатак, -тка м а. йосебно oglojeHe живой1иње за 
йрийлоg, Йас.мина; lpyaa живой1иња насй1a.nа og jegHol роgий1е
ља, jegHol соја. б. йрийлоg, размножавање. 

запатити, -йм евр. а. оglојий1и, умножий1и неку врсй1у обич
но gOMahux живой1иња или биљака: � кокоши, � пчеле. б. сй1е
ћи, gобий1и неку laмag, болесй1: � болест. 8 - се зa.nеhи се, раз
множий1и се (о lамаgима и сл.). 

запаћивати (се), -аћујем (се) несвр. йрема зайай1ий1и (се). 

запаучити се, -йм се' евр. йрекрий1и се Йаучином. 

запах м (запаха ж) мирис; нейријай1ан мирис, заgах, воњ. 

запахивати, -ахујём несвр. йрема заЙахнуй1и. 

запахнути, запахнём евр. 1. засй1рујай1и, раширий1и се (о ми
рису, вей1ру и сл.). 2. захвай1ий1и HeKola, нешй10 (о мирису, исйа
рењима и сл.). 3. захвай1ий1и својим gaxoM. 

запахњивати, -ахњујём несвр. йрема заЙахнуй1и. 

запев јек. запјев м 1. йевање, йесма: цврчков � 2. в. заЙевка. 

запевати, запёваМјек. запијевати, запијевам неевр. l. ойла-
кивай1и йокојника й1ужеhи, нарицай1и, й1ужий1и; јаукай1и, ку
кай1и. 2. йочињай1и йевай1и; Йевай1и. 

запевати јек. запјевати, -ам евр. 1. а. йочей1и йевай1и (Йес.му). 
б. йочей1и lоворий1и ой1ежуhи, йреливајуhи Lласом. 2. а. йочей1и 
йевай1и, оLласий1и се каракй1ерисй1иЧ1-lим Lласом (о йевцу, славу
ју и gp. Йй1ицама). б. йочей1и йроизвоgий1и шумове, звукове (о 
различий1им йреgмей1има). в. зазујай1и, зайишй1ай1и (о уху). 3. 
йочей1и йевай1и, йисай1и сй1ихове, Йес.ме. 

запевка и запевка јек. запијевка и запјевка ж а. й1ужење, 
зайевање, нарицање; кукњава, заЙомаlање. б. йесма којом се 
ойлакује йокојник, й1ужбa.nица, жa.nоЙојка. 

запевуцкати јек. запјевуцкати, -ам евр. йочей1и Йевуцкай1и. 

запевушити јек. запјевушити, -евушйм евр. йочей1и йеву
ший1и. 

запевчити се, запёвчйм се јек. запијевчити се, запијевчйм 
се евр. gорасй1и go йевца, йосй1ай1и йевац (о йилей1у); фlП'. изра
сй1и у момка, замомчий1и се. 

зfшека и запека ж зайечена, сасушена земља. 

запекао, запекла (запекла), -о (обично одр.) р. Йр. og зайеhи 
(се) у ай1рибуй1ској служби: млазеви запекле крви. 

запенитијек. запјенити, -йм евр. 1. йочей1и йений1и, йрекри
й1и се Йеном. 2. а. избаций1и, йусй1ий1и йену на усй1а: - причају
ћи. б. разбесней1и се, разљуй1ий1и се. 8 - се в. заЙений1и. 

запенуmао јек. запјенуmао, -ала, -о и запенуmао јек. за-
пјенуmао, -ала, -о р. Йр. og зайенушай1и (се) у ай1рибуй1ској слу
жби: � вода. 

запенуmати (се) јек. запјенуmати (се), -ам (се) евр. в. зайе
ний1и (се). 

запенуmено јек. запјенуmено ПрИЛ. разјарено, бесно; сило
вий10. 

запенуmити (се) јек. запјенуmити (се), -енYmйм (се) в. за
йений1и (се). 

запењеност јек. запјењеност, -ости ж сй1ање oHola који је за
йењен, oHola шй10 је заЙењено. 

запепелити, -йм евр. йосуй1и, засуй1и ЙеЙелом. 

заперак и заперак, -ёрка м йобочни, caopegHU изgанак (на 
кукурузу, ЧОКОйlу винове лозе и PL.), ласйlар. 

запертлавати, -пертлавам несвр. йрема зайерйlлай1и: � ци
пеле. 

запертлати, -ам евр. завезай1и йерйlлама (обуhу). 

запет, -а, -о 1. й1рЙ. og заЙей1и. 2. йун ишчекивања, Haapel
нуй1, найей1; зай1еlнуй1, нейријай1ељски � очекивање; запети од
носи. 

. запета ж а. JIИШ'.В. инй1ерйункцијски знак (,), зарез. б. мат. й1а
кав знак за ogBajaНJe gецимa.nа og целих бројева (нЙр. 9,2). 

запети, запнём (р. пр. запео, -ёла) евр. 1. а. закачий1и за не
шй10 (йри крей1ању), сйой1аћи се: � за столицу. б. засй1ай1и, зау
сй1авий1и се (услеg какве ЙреЙреке). в. закочий1и се, заLлавий1и 
се: � у машини. Г. зайлесй1и се у loBOpy, збуний1и се: � у пола ре
чи. 2. а. зай1еlнуй1и, разайей1и: - кожу. б. йосй1авий1и замку за 
хвай1ање живой1иња: � гвожђа. в. йой1еlнуй1и уgарач, обарач и 
сл. за oKugaНJe (оружја), най1еlнуй1и: � стрелу, � пиmтОЉ. 3. за
качий1и (за нешй10), йричврсй1ий1и, йрикачий1и: � око врата. 4. 
а. уложий1и велики найор, найреlнуй1и се: � свом снагом. б. 
уйорно осй1ай1и йри своме мишљењу, заgрей1и. - Директор за
пео, хоће да га отпусти с посла. 5. а. заgржай1и йоLлеg на неко
ме или нечему с йажњом; заLлеgай1и се. б. gohu у йий1ање, ком
йликовай1и се зБОl нечеlа или HeKola. 6. а. уйуй1ий1и се, йоћи, за
Йуцай1и. б. (обично негирано) йочей1и, ой1йочей1и (нешй10 pagu
й1и, lоворий1и и gp.). - Младић узе свиралу, али неможе ни да 
запне. 8 - се 1. зай1еlнуй1и, найреlнуй1и се. - Тетиве се запеше 
да ПрСНу. 2. закачий1и се. • запети за око (за очи) (некоме) 1) go
йасй1и се, свиgей1и се (некоме). 2) йасй1и у очи, йривући Йажњу. 
као запета пушка йой1йуно сйреман, йрийраван (за акцију). 

запетљавати (се), -етљавам (се) несвр. йрема зайей1љай1и 
(се). 

запетљаност, -ости ж сй1ање и особина oHola шй10 је зайе
й1љано, заЙЛей1еносй1. 

запетљанција ж разг. зайей1љаносй1, замршеносй1, зайей1ља
на сй1вар. 

запетљати, -ам евр. 1. йривезай1и узицом и сл., зайлесй1и: � 

пса за ПЛОТ. 2. а. учиний1и ga се неко или нешй10 замрси (у нече
му): фlП'. - У своје конце. б. комйликовай1и: � односе. 8 - се 1. за
везай1и се, зайей1љай1и се (о концима); уйлесй1и се око нечеlа: � 

се око његових ногу. 2. фиг. зайасй1и у й1ешкоhе, уйей1љай1и се у 
нешй10 незlоgно: � се борбу; � се у дугове. 3. фиг. збуний1и се, йо
месй1и се: � се при руковању аутом. 

запетљач, -ача м И запетљача ж нар. врйца, узица йришиве
на на крајевима расй1ављених gелова ogehe йомоhу које се они 
с йајају , везују. 

запето ПРИЛ. у зайей10М сй1ању, зай1еlнуй10: � изгледати. 2. с 
найреlнуй10М йажњом, найей10: � слушати. 

запетост, -ости ж зайей10 сй1ање, найреlнуй10Сй1; найреlнуй1а 
йажња; нейријай1ељски OgHOCU, зайlеlнуй10Сй1. 

запећак и запећак, -ћка м 1. йросй10Р између йећи и зиgа; 
заgњи, изgиlнуй1и geo зиgане Йећи. 2. заклоњено, скровий10 ме
сй10; неважно, зайосй1ављено месй10: седети у запећку; послати 
у запећак. 

запећи (запећи), запечём евр. 1. изложий1и край1КОй1рајном 
gejcйlBY вай1ре gOK не gобије кору на йовршини (о јелу). 2. йочей1и 
йећи; йочей1и јако lрејай1и, йрийећи (о Сунцу). 8 - се 1. gобийlи ко
ру йри йечењу; cKopeйlи се, ойlврgнуй1и. 2. засйlайlи у развоју, за
КРЖЈЬай1и (у pacйly). 3. gобий1и зайlвор, й1врgу сйlолицу. 

запечатити, -йм (трп. запечаћен) евр. 1. йечай10М, жиlом за
й1ворий1и (Йис.мо, йакей1 и сл.). 2. йечай10М оверий1и йунова
жносй1, исй1иний10Сй1 (KaKBol gокумеНй1а): � уговор. 3. зай1вори
й1и, зай1иснуй1и: � рупу. 4. gовесй1и нешй10 у нейовољан йоло
жај, уй1врgий1и: � судбину. 8 - се зай1ворий1и се, сй1еlнуй1и се. 

запечаћивати, -аћујём (запечаћавати, -аћавам) несвр. йре
ма заЙечай1ий1и. 

запеmће и запеmће е анат. geo руке изнаg шаке, корен ша
ке, ручје, carpus. 

запијати (се), запйјам (се) несвр. йрема зайий1и (се). 

запијукати, -:Ијучём и запијукати, -:ИјУ-Чём евр. йочей1и йи
јукай1и. 

запилити, запйлйм евр. йочей1и йилий1и, резай1и йилом, й1е
сй1ером, засй1руlай1и, зай1есй1ерисай1и. 

запиљити, запйљйм евр. йочей1и йиљий1и, ней1ремице Lлеgа
й1и у нешй10. 8 - се заLлеgаши се. 

запињати (се), -њём (се) несвр. йрема зайей1и (се). 

запињач, -ача м и запињача ж 1. йреgмей1 или geo на неком 
уређају који служи за заусй1ављање или реlулисање брзине кре-
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Шања. 2. йреg.меш или geo lЮ йреg.мешу којим се нешшо сйаја, за
швара, йричвршћује, везује. 

запирати, -рем несвр. Йре.ма заЙреШи. 

запирати, запйрам неевр. йраши (неко.ме) gоњи geo Шела. _ 
- се Йовр. 

запирач, -ача м закачка, квачица; реза, завор. 

запирити, запирйм евр. йочеши йириши, сшаши ЙириШи. 

зiширкати, -ам евр. йочеши йиркаши, сшаши ЙиркаШи. 

запис м 1. йрибележен йоgашак или .мисао, забелешка. 2. а. 
шексш зайисан или урезан на 'iрађевини и сл., йосвеша или наш
йис: - на мосту. б. gневник, хроника, .ме.моари. 3. Йис.мено заве
шшење, ле'iаш: дедов - . 4. а. празн. речи или знаци на неко.м 
Йреg.меШу који шшише og несреће, урока и СЛ.; а.мајлија: хоџин 
- . б. рЛГ. gрво с урезаним крсШо.м, gрвени крс ш или неки gpy'iu 
знак крај Koje'i се gржи .молейсШвије. 

записати, запйшем евр. 1. а. Йисање.м забележиши, найиса
ши: - име. б. унеши у сйисак, уЙисаШи. в. забележиши нечије 
име и йоgашке pagu кажњавања. 2. а. Йис.мено осшавиши у lЮ
слеђе, завешШаШи. - Иметак је записао Универзитету. б. йойи
саШи. 3. начиниши зайис, а.мајлију која шшиши og несреће. _ -
се 1. уйисаши се у какву зајеgницу: - се у демократску странку. 
2. заgржаши се Йишући. 

записивати (се), -исујем (се) несвр. Йре.ма зайисаши (се). 

записивач, -ача м онај који зайисује, бележи. 

записка ж арх. забелешка, зайис; Йис.мени йреgло'i, Йресf1lавка. 

запискати, запискам евр. йочеши йискаши; йовикаши йи-
скавим 'iласо.м. 

запискутати, -искућем евр. йочеши йискушаши, йро'iовори
ши йискавим 'iласо.м. 

записник м а. службени gоку.менш у ко.ме је зайисан шок 
сеgнице, саслушања и сл. б. службена књи'iа у којој се реgовно 
бележе сви йослови; йоgсешник, бележник. 

записница ж в. бележница. 

записничар м (инетр. -ом и -ем) онај који воgи заЙисник. 

записничарка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) женска особа зайи-
сничар. 

записничарски, -а, -о који се OgHOCU на заЙисничаре. 

записнички, -а, -о који се OgHOCU на заЙисник. 

записнички ПрИЛ. завоgећи у зайисник: - констатовати. 

запитати, запйтам евр. 1. йосшавиши йишање, уЙиШаШи. _ 
- се за.мислиШи се, уйишаши се. 

запити, запијем евр. йошрошиши на йиће, из'iубиши Йијући. 
_ - се йровесши gy'io вре.мена йијући: - се с ДРУШТВОМ. 

запитивати (се), -итујем (се) несвр. Йре.ма зайишаши (се). 

запиткивало е и м (ми. е) онај који MHO'iO заЙиШкује. 

запиткивати (се), -иткујем (се) неевр. в. зайишиваши (се). 

запиткивач, -ача м онај који заЙиШкује. 

запицати (се), -ичем (се) несвр. Йре.ма зайећи (се). 

запиmавати, -Иmавам ВУЛГ. несвр. Йре.ма заЙишаШи. 

запиmати, -ам евр. ВУЛГ. йоквасиши .мокрећи, Йо.мокриШи. 

запиmтати, -тим евр. йочеши ЙишШаШи. 

заплавети (се) јек. заплавјети (се), -вим (се) евр. йочеши 
йлавеши, gобиши йлаву боју (о ШЈЬива.ма и gp.); засјаши, засве
f1lлеши (о небу). 

заплавити, заплавйм евр. учиниши йлавим, обојиши у йла
во, ЙЛавичасШо. 

заплавити, -йм евр. 1. захвашиши, йошойиши йлавећи, йо
ЙЛавиШи. 2. йрейлавиши нешшо йојавЈЬујући се у велико.м бро
ју, ЙрекрилиШи. 

заплављивати, -ављујем несвр. Йре.ма заЙЛавиШи. 

заплакати, -ачем евр. 1. йочеши йлакаши; йро'iовориши йла
чући. 2. расйлакаши (HeKo'ia). _ - се йочеши йлакаши, расйла
каши се. 

заплакивати се, -акујем се несвр. Йре.ма зайлакаши се. 

запламити, заплiiмйм евр. (нешто) зару.мениШи, зажариши: 
- образе. _ - се јако се зару.менеШи, зајайуриши се, зажариши 
се: - се од стида. 

запламсати (се), -ам (се) евр. в. заЙЛа.мШеШи (се). 

запламтео, -ела, -о јек. запламтио, -тјела, -о р. Йр. og за
ЙЛа.мШеШи (се) у аШриб. служби: - образ. 

запламтети јек. запламтјети, -тим евр. 1. а. йочеши Йла.м
шеши, 'iореши ogajyhu ЙЛа.мен (о ваШри). б. засвеf1lлеши (о сун
ЦУ, небу). 2. йлануши, ойалиши (о оружју). 3. букнуши (о раШу). 
_ - се 1. зару.менеШи се, зажариши се (о лицу). 2. засвеf1lлеши се; 
букнуШи. 

запланински, -а, -о који се OgHOCU на крај иза йланине, йла
HUHCKO'i венца, за'iорски. 

заплањка ж HapogHo коло из 3айлања, обласши ју'iоисшоч
но оg Ниша. 

заплатити, заплатим евр. биши кажњен; рђаво йроћи, на
сШраgаШи. - Ако те ухватим, заплатићеш! 

заплаmавати, -ашавiiм несвр. Йре.ма зайлашиши; уп. запла-
шивати. 

заплаmено ПрИЛ. у сшраху, ЙреЙЛашено. 

заплаmеност, -ости ж сшање oHo'ia који је заЙЛашен. 

заплаmивати, -ашујем несвр. Йре.ма зайлашиши; уп. запла-
шавати. 

заплаmити, -им (трп. заплашен) евр. заgаши сшрах (неко.ме), 
уйлашиши се. _ - се осешиши сшрах, уйлашиши се. 

зfшлена јек. зfшљена ж 1. а. оgузимање йривашне имовине 
у корисш gржаве, конфискација. б. забрана на нешшо уклања
ње.м из Йро.меШа: - тиража. 2. оgузимање, заgобијање нече'iа (у 
рашу): - оружја. 

запленити, запленим јек. заплијенити, заплијеним (трп. 
заплењен јек. заплијењен) евр. 1. а. оgузеши неко.ме йривашну 
имовину у корисш gржаве, конфисковаши: - иметак б. сшави
ши uog забрану, обусшавиши исЙЛаШу. в. забрано.м уклониши 
из Йро.меШа: - производе, - књигу у штампарији. 2. узеши као 
йлен, сило.м заробиши: - много злата. 

заплењивати јек. запљењивати, -ењујем несвр. Йре.ма за
ЙЛениШи. 

заплесати, з3.плешем евр. йочеши йлесаши, заи'iраШи. 

заплести (заплести), -етем (аор. заплетох, заплете; ИМП. за
плети; р. пр. заплео, -ела (заплела); пр. пр. заплевши) евр. 1. а. 
ЙЛеШење.м ойлесши ошшећени geo (ogehe или нече'i gpy'io'i), йлеше
ње.м ојачаши: - чарапу. б. зайочеши ЙЛесШи. в. исйлесши go кра
ја: - џемпер. 2. а. уйлесши, зайеi1lJЬаши: - руке у косу. б. учини
ши ga се неко или нешшо уйлеше у .мрежу, за.мку: - у мрежу. в. 
увући у нешшо нейријашно, уЙеi1lJЬаШи. - нас у рат. 3. а. учини
ши сложеним, ко.мЙЛиковани.м, за.мрсиШи. б. збуниши, Йо.ме
cf1lu. 4. йочеши йрейлишаши, Йре.меШаШи HO'ia.мa: - ногама у 
колу. 5. йочеши нејасно 'iовориши, за.муцаШи: - језиком. _ - се 
1. занеши се ЙЛеШући. 2. а. уйлесши се, ухвашиши се (у .мрежу и 
сл.). б. завући се He'ige оgаклеје шешко изаhи: - се у масу. 3. go
сйеши у нейовОЈЬан, нейријашан йоложај, уйеi1lJЬаши се: - се у 
дугове, - се у рат. 4. за.мрсиШи се, завезаши се. б. йосшаши за
.мр шен, иско.мЙЛиковаШи се. 5. а. сйошаћи се, сйлесши се. б. фиг. 
збуниши се, Йо.месШи се. в. зайеши йри из'iовору. 

заплет м 1. зайлешено, за.мршено сшање, за.мршеносШ: фи
нансијски -, клупко заплета. 2. сйор, сукоб: међународни -, по
гранични - . 3. КЊИЖ. развијање раgње књижевно'i gела шако ga 
gолази go сукоба иншереса, шежњи личносши: - радње, врху
нац заплета у трећем чину. 4. йрейлишање, укршшање; чвор: -
боја, лавиринтски -. 5. врсша HapogHo'i кола. 

з�шлетај м в. зайлеш (Ј-3). 
заплетати (се), -ећем (се) неевр. в. зайлишаши (се). 
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заплетен, -ена, -о 1. ШрЙ. og зайлесши (се). 2. сложен, за.м,р
шен; неразумљив: - парница; - питање. 

заплетено прил. на зайлешен начин, за.м,ршено, нејасно. 

заплетеност, -ости ж особина oHola 1Соји је зайлешен, oHola 
шшо је зайлешено, за.м,ршеносШ. 

Зfшливати, -ам евр. непрел. 1. йочеши ЙЛиваШи. 2. уйусшиши 
се у нешшо, йреgаши се, йрейусшиши се (нече.м,у): - у социјалне 
реформе. 

зiшлитати (се), -ићем (се) несвр. Йре.м,а зайлесши (се); уп. за
плетати (се). 

запловити, зiшловим евр. непрел. йочеши ЙЛовиШи. 

запломбирати, -омбирам евр. прел. uзвршиши ЙЛо.мбирање, 
заЙечаШиШи. 

заплотњак м нар. 1Соље исйрейлеiI1ено Йруће.м (1Сао geo у 1Сон-
сшрую�ији 1Солибе); ЙЛоiI1. 

заплотњача ж нар. 1Солиба og 1Соља исйрейлешеноl Йруће.м. 

заплужити, -им евр. заораши (ЙЛуlо.м). 

заплутати, -ам евр. йочеши йлушаши, ЙО1Сренуши се йлуша
јући, заЙЛовиШи. 

запљескати, -ам (-ешћем) и запљескати, запљескам (за
пљеmћем) евр. 1. йочеши йЈЬеС1Саши, заШаЙшаШи. 2. 1Срећући се 
йО воgи йроuзвесши 1Сара1СiI1ерисшичан шу.м; збиши, сйЈЬеС1СаШи. 

запљувавати, -увавам несвр. Йре.м,а зайЈЬуваШи. 

запљувати, запљујем евр. 1. Йљување.м заlаgиши, зайрља-
ши. 2. исйљуваши He1Cola у зна1С йрезрења, ЙоЙљуваШи. 

запљунути, -нем евр. зайЈЬуваши, ЙойЈЬуваШи. 

запљусак, -ска м воgени iI1алас, вал; ygap iI1аласа. 

запљускати, -ам евр. 1. йочеiI1и биши, уgараши (о iI1аласи-
.ма). 2. захваiI1иши уgарима шаласа, облиши, ЙО1СвасиШи. 

запљускивати, -ускујем несвр. Йре.ма заЙЉУС1СаШи. _ - се 
йоливаши се воgо.м. 

запљуснути, -нем евр. 1. захвашиши у налешу (о iI1аласу, во
gu), йолиши, облиши 2. фиг. засуши; заgахнуши: - поздравима; 
- ГОРЧИНОМ. 

запљуцкивати, -Уцкујем неевр. Йо.мало йЈЬуваши, йЈЬУЦ1СаШи. 

запљуmтати, -тИм евр. йочеши йЈЬушшаши, ЙЉУС1Со.м йасши 
(о 1Сиши). 

заповед јек. заповијед ж в.  заЙовесШ. 

заповедан јек. заповједан, -дна, -о 1. 1Соји има 1Сара1Сшер за
йовесши, зайовеgања, зайовеgниЧ1Си, сшроl: - глас, - тон. 2. (одр.) 
ЦРКВ. на 1Соји се не pagu, 1Соји се обавезно свеШ1Сује, йразнује: -
празник, - светац. 

заповедати, -оведам јек. заповиједати, -овиједам неевр. 1. 
несвр. Йре.ма заЙовеgиШи. 2. уйрављаши, 1Со.манgоваши: - вој
ском. 

заповедити јек. заповједити, -им и заповедити, -оведим 
јек. заповиједити, -овиједим евр. 1. изgаши зайовесш, Hapegu
ши. 2. 1Со.манgоваШи. 

заповедник, -ика (заповедник, -а) јек. заповједник, -ика 
(заповједнИк, -а) м онај 1Соји зайовеgа, наређује, уйравља, 1Со.ман
gанШ. 

заповедница (з3.поведница) јек. заповједница (заповједни
ца) ж жеНС1Са особа зайовеgни1С. 

заповеднички (заповеднИчки) јек. заповједнички (запо
веднИчки), -а, -6 1Соји се OgHOCU на зайовеgни1Се, 1Соји је 1Сао у за
йовеgни1Са, сшроl, оgлучан: - тон. 

заповеднички (заповеднИчки) јек. заповједнички (запо
веднИчки) ПРИЛ. на зайовеgниЧ1Си начин, ошШро. 

заповедниmтво јек. заповједниmтво е а. gужносiI1, Фун1С
ција зайовеgни1Са, 1Со.манgовање. б. oplaH уйрављања, 1CoMaHga, 
уЙрава. 

заповедно јек. заповједно ПРИЛ. заЙовеgниЧ1Си. 

заповестјек. заповијест ж (инетр. -ешћу (-и) јек. -ијеmћу (-и); 
ген. МН. -и И заповести јек. заповијест:И:) 1. захiI1ев ga се нешiI10 
обавезно учини, нареgба, наређење. 2. йравuло, начело: десет 
божјих заповести. 3. зайовеgнишшво, уйрава: узети под своју за
повест. 

заповргнути и заповрћи, -ргнем евр. зайоgенуши, ошйоче
ши (разlовор, свађу и сл.). 

заповрсти (заповрсти), -врзем евр. в. заЙоgенуШи. 

запоганити, -им евр. ойоlаниши; зайрљаши, заlаgиШи. _ -
се инфицираiI1и се; зайрљаши се, заlаgиши се. 

заподевати, -одевам јек. заподијевати, -одијевам несвр. 
Йре.м,а зайоgе(с)ши и заЙоgенуШи. 

заподенути јек. заподјенути, -нем евр. зайочеши, за.м,еШну
ши, ЙО1Сренуши (разlовор, свађу и сл.). _ - се насшаши, сшвори
ши се, У1Сазаши се; зачеши се. 

запОде(с)тијек. заподје(с)ти, -енем (-одедем) евр. в. зайоgе-
нуши: - разговор. 

заподирати, -рем несвр. Йре.м,а заЙоgреШи. 

заподрети јек. заподријети, заподрем евр. в. зайоgенуши. 

запојати, -јем евр. пеен. в. заЙеваШи. 

запојити, запојим евр. а. gaiI1u 1Со.ме ga йије, найојиши не1СО
la. б. фиг. йробуgиши сшваралаЧ1Си йолеш, наgахнуши. 

запомагати, -омажем неевр. 1. gозиваiI1и у Йо.моћ, вайиши (у 
невољи). 2. а . .молиШи, Йре1СлињаШи. б. 1СУ1Саши, јаУ1СаШи. 

запон м 1. найрезање, наЙор. 2. 1Сойча, за1СаЧ1Са. 

запона ж 1. gyl.мe, 1СоЙча. 2. пом. уже 1Сојим се йричвршћује 
јарбол. 

запонак, -6нка м в. зайонац (2 и 3). 

запонац, -6нца м 1. а. йолуlа 1Сојо.м се учвршћују не1Си apeg
.меШи, зашеже не1Са найрава и СЛ., зайињач; ороз, 01Сиgач. б. за
совница, реза. 2. gyl.мe, 1Сойча, за1СаЧ1Са; .манжеШна на 1Сошуљи. 
3. goNJU geo Hole 1COg йаЙ1Сара (обично jalNJagu) 1Соју чине йешна 
жuла и cycegHe 1СосШи. 

запонка ж в. зайонац (1, 2). 
запопити, запопим евр. йроизвесши у чин ЙоЙа. _ - се йо

сшаiI1и йой, йримиши свешшениЧ1Си чин. 

запопљавати (се), -опљавам (се) несвр. Йре.ма зайойиши 
(се). 

запопљење е чин РУ1Сойолаlања за йойа, за свешШени1Са. 

запор м 1. завор, засовница, реза; брава за зашварање вра
Ша. 2. йрейре1Са воgено.м ШО1Су, брана, усШава. 

запорањ, -рња м 1Слин 1Сојим се осиlурава на.м,а1СнуШа реза 
или СЛ., заШварач. 

запорити, запорИм евр. засећи йовршину нечеlа, заlребаши; 
усећи, урезаши (бразgу, цршу и сл.): - ножем. 

'запорни, -а, -6 1Соји се OgHOCU на зайор, зашшиiI1ни; 1Соји йре
lрађује, заШвара. 

запорница ж зайорањ, зайор (1). 

запоседати, -оседам и запоседати, -ам јек. запосједати, -
осједам и запосједати, -ам несвр. Йре.м,а заЙосесШи. 

запосести јек. запосјести, -еднем (-едем) (запоседнути јек. 
запосједнути, -нем) евр. заузеши, освојиши; заузеши расйоложи
ва .месШа. 

запослен, -а, -о заузеiI1 Йосло.м; 1Соји има Йосао. 

запосленост, -ости ж сшање oHola 1Соји је зайослен, анlажо
ваносш; заузеiI10СШ. 

запослење е а. pag, а1Сшивносш; Йосао. б. сшуйање на йосао, 
у pagHU OgHOC. 

запослити, запослИм евр. gaiI1u не1Со.ме йосао, анlажоваiI1и; 
йримиши на йосао, уйослиiI1и: - нечим; - у фабрици. _ - се ан
lажоваши се 1Са1Свим Йосло.м; сшуйиши на йосао: - се око дете
та; - се у продавници. 
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запост м йочешах: йосша, йрви gaH йосша; йосш. 

запоставити, -Им евр. 1. не воgиши рачуна (о нех:оме или не
чему), занемариши: � посао, � децу. 2. не йризнаши нех:оме оно 
шшо заслужује, заобиhи (Hex:o"ia) йри йризнавању х:ах:вих йра
ва, йоложаја и сл.; сшавиши у йоgређен йоложај, ЙоgреgиШи. 

запостављати, -ам несвр. йрема заЙосШавиШи. 

запостављеност, -ости ж сшање oHo"ia х:оји је зайосшавЈЬен, 
занемареносШ. 

запостити, запостим евр. йочеши ЙосШиШи. 

започетак, -тка м арх. и нар. йрва фаза у развишх:у нече"iа, йо
чешах:; зачешах:; йочешни geo нече"iа. 

започёти, започнём (трп. з3.почёт) евр. 1. ошйочеши вршиши 
нех:у pagНJY, йочеши: � посао. 2. йох:азаши йрве знах:е насшајања, 
йојавиши се; насШуЙиШи. 

започињати, -њём несвр. йрема заЙочеШи. 

запоmљавати (се), -ошљавам (се) несвр. йрема зайослиши 
(се). 

запоmљен(-) в. заЙослен(-). 

заправо и заправо речца уйраво, наиме, баш. - Поново је 
изашао, заправо побегао. 

запраскати, -ам евр. 1. йочеши йрасх:аши, йроизвоgиши йра
сх:аве, ошшре звух:е (йри ломљењу, цейању и сл.), зах:рцх:аши, за
йуцх:аши (о йреgмешима, "ipaНJY и gp.). 2. йочеши йрасх:аши, за
йуцаши, зашшех:шаши; за"iруваши (о вашреном оружју). 

зiшрати, -перём (-перём) евр. нар. ойраши заЙРЈЬани geo ше
ла, ogehe, gеше и gp. 

запратити, -Им евр. арх. и нар. уйушиши, ошйрашиши, йосла-
ши Hex:yg; сйрашиши: � преко поља; � овце у тор. 

запраћакати се, -ам се евр. йочеши се Йраhах:аШи. 

запраmивати (се), -ашујём (се) несвр. йрема зайрашиши (се). 

запраmивач, -ача м айараш, сйрава за заЙрашивање. 

запраmити, запрашИм евр. 1. guhu йрашину (х:рећући се). -
Аутомобил је запрашио путем. 2. брзо х:ренуши, ЙојуриШи. 3. 
нанеши йрашину (на Hex:o"ia, нешшо), засуши, исйуниши йраши
ном: � лице, � ваздух. б. о"iрнуши исишњеном земљом; уп. опра
шити (2): � кукуруз. в. йосуши йрахом, йрашх:ом: � инсекте, � 
семе, � рану. _ � се исйуниши се йрашином, найрашиши се; йо
суши се йрахом, Йрашх:ом. 

запраmтати, -тим евр. йочеши ЙрашШаШи. 

запрдивати, -рдујём неевр. вулг. шаљ. "iрубо се шалиши с не
х:им, йоgс.меваши се, ру"iаши се. 

запрвити, запрвИм евр. йрви йрисшуйиши нех:ој pagfbU, йр
ви заЙочеШи. 

запрега ж (запрег м) 1. а. уйрезање ше"iлеhе марве; вуча. б. 
ше"iлеhа марва уйре"iнуша у х:ола. в. йревозно среgсшво са сшоч
ном вучом, х:ола, санх:е и сл. 2. а. geo женсх:е HapogHe ношње х:о
ји се йрийасује capega, йре"iача, х:ецеЈЬа. б. врсша сух:ње у Hapog
ној ношњи. 

запрегача ж х:ецеља, Йре"iача. 

запрегнути, запрёгнём евр. 1. уйре"iнуши у х:ола, йлу"i и сл. 
(х:оња, вола и сл.); йрийремиши (х:ола, йлу"i и сл.) уйре"iнувши ше
"iлеhу сШох:у. 2. йрийисаши, ойасаши зайре"iу, х:ецеЈЬУ; заврнуши, 
засух:аши (рух:аве, сх:уше): � бошчу; � скуте и рукаве. 3. йосша
ши бу јан, jegap, заше"iнуши (о мишиhима). _ � се 1. йошруgиши 
се, зайеши, уйре"iнуши се. 2. йрийасаши себи зайре"iу, х:ецељу. 

запредак, -етка м свилена буба у сшagијуму зачахуреносши, 
чахура свилене бубе. 

запредати, запрёдам неевр. 1. несвр. йрема заЙресШи. 2. за
мераши, сишничариши; Йри"iовараШи. 

запрежни и запрежни, -а, -о х:оји се OgHOCU на зайре"iу: � 
стока, � вуча. 

запрежница ж уже, ланац и сл. х:ојим се везује жgрейчаних: 
са (х:оњсх:им) а.мом. 

запрезати, запрёжём несвр. йрема заЙре"iнуШи. 

запрека и запрека ж а. оно шшо омеша, сйречава х:решање, 
йрейрех:а: пут без запрека, жичана �. б. с.меШња, шешх:оhа; не
з"iоgа. в. забрана. 

запремати, запрёмам несвр. йрема заЙремиШи. 

запремина ж 1. геом. geo йросшора х:оји заузима нех:о шело, 
волумен. 2. величина шуйЈЬе"i йросшора, с.мешШајни ЙросШор. 3. 
geo, йроценаш: � алкохола, � кисеоника. 

запремински, -а, -о х:оји се OgHOCU на заЙремину. 

запремити, запрёмим евр. заузеши нех:и йросшор, захваши
ши, исЙуниШи. 

запрепастити, -епастйм (трп. запрепашћен (запрепаштен» 
евр. прел. (некога) веома изненаgиши, йресшравиши, заЙањиШи. 
_ - се веома се изненаgиши, зачуgиши се, йресшравиши се. 

запрепаmт- в. заЙреЙашh-. 

запрепаmћен, -а, -о х:оји оgражава зайрейашhење, изнена-
ђење: � поглед. 

запрепашћено прил. са зайрейашhењем, зачуђено: � гледати. 

запрепаmћеност, -ости ж сшање oHo"ia х:оји је заЙреЙашhен. 

запрепаmћење е изненађење, чуђење; сшрах: зинути од за-
препашћења. 

запрепаmћивати (се), -ашћујём (се) несвр. йрема зайрейа
сшиши (се). 

запрепаmћујући, -а, -ё х:оји изазива зайрейашhење, х:оји за
йрейашhује: - предлог, - сцена. 

запрести, -едём (аор. з3.прёде; трп. запреден, -а; пр. пр. за
прёвши) евр. 1. йочеши йресши: � кудељу. 2. усух:аши, уйресши: 
� бркове. 3. обмошаши, заЙЛесШи. _ - се 1. обмошаши се apegy
ћи. 2. уврнуши се, увиши се (о усевима). 

запрет м йейео х:ојим је зайрешена, за"iрнуша вашра, жар. 

запретавати (се), -етавам (се) несвр. йрема зайрешаши (се). 

запретати, запрећём и -ам и запретати, запрећём евр. 1. 
йрех:риши йейелом, сшишаши вашру, жар; у"iасиши ваШру. 2. а. 
зашрйаши, завуhи у жеравицу и йейео: � кромпир у жар. б. за
суши, зашрйаши: � под снег. в. фиг. йрих:риши, йришајиши (осе
ћања): запретане жеље. _ - се завуhи се, увући се: � се у сено, � 
се у прашину. 

запрёти јек. запријети, з3.прём (р. пр. з3.про, з3.прла; трп. з3.
прт; пр. пр. запрёвши јек. запријевши) евр. 1. зашвориши, йри
чврсшиши враша ga се не MO"iy оШвориШи. 2. заусшавиши се, 
сшаши, йосусшашц (og умора, изнемо"iлосши): � под брдом. 3. 
найре"iнуши се свом cHa"ioM, заЙеШи. 

запретити, запрётим јек. запријетити, запријетим евр. 1. 
йочеши йрешиши; ойоменуши, уйозориши йрешеhи (нечим). 2. 
забраниши нешшо чиниШи. 3. (нех:оме) йосшаши ойасан, йочеши 
у"iрожаваши (Hex:o"ia). 

запрећивати, -ећујём несвр. йрема заЙреШиШи. 

запречавати, -ечавам и запречивати, -е:';lујём несвр. йре
ма заЙречиШи. 

запречити, запрёчИм јек. запријечити, запријечИм евр. 1. 
зашвориши (нех:и йролаз), онемо"iуhиши х:решање, йрейречиши: 
� излаз. 2. оси"iураши учвршhујуhи (враша), заШвориШи. 3. оме
сши, сйречиши; забраниши: � одлазак. 

запречни и запречни, -а, -о х:оји се OgHOCU на зайрех:у: � ми

на, � ватра. 

запржавати, запржавам несвр. йрема заЙржиШи. 

запржити, -Им евр. 1. зачuниши зайршх:ом, сшавиши зайр
шх:у у јело: � пасуљ. 2. заслаgиши (йойрженим) MegoM или ше
ћером. 3. фиг. gовесши у Hey"iogaH Йоложај. • - некоме ч:орбу в. 
aog чорба. 

запрИличити, -Им евр. (обично безл.) йочеши из"iлеgаши, на
"iовешшаваши (ga ће се нешшо gо"iоgиши, осшвариши); осшавЈЬа
ши ушисах: gобро"i йриноса, poga (о усевима и сл.). 
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запристајати, -јем н,есвр. аре.ма заUрисШаШи. 

запристати, -анем евр. аоnи, крен,уши, uрисшаши (за н,eKu.м" 
уз neKoL). 

запрИ-Чати се, запрйчам се евр. уuусшиши се у uричање, за
gржаши се, зан,еши се у Uричању. 

запрљати, запрљам евр. учин,иши арљави.м, исuрљаши: � 

одело. 8 - се у.мазаши се, исuрљаши се. 

запросити, запросИм.евр. 1. зашражиши, заискаши geeojKY 
(pagu жен,иgбе за себе или gpYLOL): � у оца кћер. 2. зашражиши 
.милосШињу; заискаши .молеnи: - комад хлеба. 

зiшрскати, -ам евр. заuраскаши, заUрашШаШи. 

запрскати, запрскам евр. uочеши uрскаши; UоUрскаШи. 8 -
се uоuрскаши се. 

запрскивати (се), -прскујем (се) н,есвр. аре.ма заuрскаши 
(се). 

зiшртити, -Им евр. забациши н,а раме, леђа; uон,еши н,а ра
.мен,у, леђu.м,а: � врећу на леђа. 8 - се uон,еши н,еки шереш, уар
шиши се. 

запршка и запршка ж зачин, og uроuржен,ОL брашн,а н,а .ма-
сши или уљу (обичн,о с луко.м, ааарико.м). 

запрштати, -тИм евр. uочеши UршШаШи. 

запсовати, запсујем евр. uочеши UсоваШи. 

запт м тур. СШРОLО ушврђен, peg, gисциалин,а, сШроLосШ. 

заптив м нар. мед. шешко gucaНJe, асШ.ма, сиања, заgух. 

заптивати (се), заптйвам (се) н,есвр. аре.ма заuшиши (се). 

заптивач, -ача м (инетр. -ачем) заuушач, чеU. 

заптивен, -ена, -о 1. заuушен" зашворен,; uриLушен,: � уши, � 

глас. 2. заLушљив, усшајао: � ваздух. 

заптивеност, -ости ж сшање и особин,а onoLa шшо је заuши
вен,о. 

зiшт:Ивн:И, -а, -о који заuшива, који се уuошребљава за заu
шивање: � материјал. 

заптија и заптија м (ми. ж) Тур. ист. чувар jaenoL pega, сшра
жар. 

заптити, заптијем евр. 1. заuушиши, зачеuиши, зашисн,уши, 
зашвориши: � канал, � отвор. 2. сшеLн,уши, UриLушиШи. 8 - се 
1. зачеuиши се; заусшавиши се (услеg зашварања ogeoga). 2. сшеL
н,уши се, заLушиши се. 

запувати (се) в. заuухаши (се). 

запузати, -ужем евр. uочеши UузаШи. 

запузити, -Им евр. uочеши UузиШи. 

запупавео и запупавео, -вела, -о је:к. запупавио и запупа
вио, -вјела, -о који ја оауаавио, који је uосшао ауаав: � трбу
mчић. 

запупавити, -УпавИм и запупавити, -Им евр. uосшаши ау
аав, оUуUавиШи. 

запупети је:к. запупјети, -пИм и запупити, -Им евр. uочеши 
uуuиши, gобијаши ауаољке. 

запурњати, -ам евр. заuалиши, заuушиши (циLареШу). 8 - се 
заgu.м,иши се, заuушиши се. 

запустео, -ела, -о је:к. запустио, -тјела, -о р. ар. og заuусше
ши у аШриб. служби; 

запустети јек. запустјети, -тйм евр. uосшаши uусш, н,аау
шшен" оUусШеШи. 

запустити (запустити), запустИм (трп. запуштен) евр. l. аре
сшаши воgиши бриLУ (о н,еко.ме или н,ече.му), зан,е.мариШи, заuо
сшавиши: � кућу, гробље. 2. uусшиши ga расше (косу, браgу и 
сл.). 8 - се uресшаши се брин,уши о себи, зан,е.мариШи се (физич
ки или gYXQeno). 

. запутити се, з!шУтИм се евр. аоnи, крен,уши н,еки.м uуше.м, 
уuушиши се. 

запућпурикати, -уРйчем евр. uочеши uуnuурикаши, оl:ласи
ши се ауnаурикање.м (о UреUелици). 

запух м 1. н,алеш, сшрујање веШра. 2. сн,ежн,а .маса н,ан,есен,а 
веШро.м, н,амеШ, с.меШ. 

запухати, запYmем (запУхам) евр. uочеши uухаши, заgува
ши (о веШру). 8 - се uочеши шешко gисаши, заgуваши се. 

запухивати (се), -Ухујем (се) н,есвр. аре.ма заuухаши (се). 

запухнути, зШУхнем евр. засшрујаши, gухн,уши (о вешру), за
Uахн,уШи. 2. празн. захвашиши cвoju.м, gaxoM, заgахн,уШи. - Зми
ја га запухнула. 

запуцати, -ам евр. 1. uочеши UуцаШи. 2. аоnи, крен,уши (обич
н,о neLge журн,о); н,авалиши, заuеши н,ешшо рagиши: � код лекара. 

запуцкарати, запуцкати и запуцкетати, -ам евр. у geM. 
зн,ачењу заUуцаШи. 

запучак, -чка мруаица н,а ogenu кроз коју се upogeea gyf.мe. 

запушавати (се), -ушавам (се) н,есвр. аре.ма заuушиши (се) . 

запушач, -ача м (инстр. -ачем) Uреg.меШ KOju.м, се н,ешшо заuу-
шава, чеU. 

запушити, -Им евр. 1. uочеши uушиши, заgu.м,иши; заuали
ши (циLарешу, лулу и сл.). 2. н,аuун,иши gu.м,oM, ааро.м какву аро
сшорију: - собу. 3. а. зашвориши (ошвор, uролаз и сл.), зашисн,у
ши, зачеuиши: � рупе. б. (некоме уста) суuрошсшавиши се gOKa
зu.м,а, уnушкаши (neKoL). 8 - се 1. uочеши се uушиши, исuушша
ши gu.м" аару и сл.; заgu.м,иши се. 2. зашвориши се, зачеuиши се 
(о кан,ализацији). 

запушкарати, -ам евр. uочеши uушкараши, заUуцаШи. 

запуштати (се), запYmтам (се) н,есвр. аре.ма заuусшиши (се). 

запуштеност, -ости ж сшање onoLa који је заuушшен" onoLa 
шшо је заUушШен,о. 

зар и зар м (ми. зарови) тур. вео, коарен,а коју жен,е у н,eKu.м, 
.муслu.м,ан,скu.м, gржавама и Kpajeвu.м,a н,осе ареко лица. 

зар речца 1. а. у уUиШн,о-узвичн,u.м, речен,ицама, за исшицање 
н,еверице, су.мње, чуђења. - Зар си већ стигао? Зар тебе да одби
ју?! б. зајеgн,о са н,еLацијо.м. - Доћи ћеш, зар не? 2. Kag се иска
зује су.мња, хиuошешичн,осш: eaљga, биnе. - Вратио се кући, по
желео се зар деце. 

зараван, -вни ж (инетр. -вни) 1. равн,а uовршин,а н,а узвисин,и. 
2 . .мања равн,а uовршин,а, равн,о Uроширење. 

зараванак, -анка м .мала зараван,. 

заравнавати, -авнавам н,есвр. аре.ма заравн,иши; уп. зарав
њавати и заравњивати. 

заравнити, заравнИм евр. учин,иши paвн,u.м" Uоравн,аШи. 8 -
се uосшаши раван" uоравн,аши се. 

заравњавати (се), -авњавам (се) иесвр. аре.ма заравн,иши; 
уп. заравнавати и заравњивати. 

·заравњенОст, -ости ж 1. особин,а onOLa шшо је заравњен,о. 2. 
заравњен, upegeo, зараван,. 

заравњивати, -авњујем н,есвр. аре.ма заравн,иши; уп. зарав
навати и з

.
аравњавати. 

зарада и зарада ж 1. он,о шшо се заслужи, сшекн,е pagoM, 
алаШа. 2. зарађивање, uечалба: ићи у зараду. 3. фин. И трг. раз
лика из.међу куаовн,е и upogajne цен,е, gобиш; н,овчан,а корисш 
која се gобије ШрLујуnи. 

зарад(и) предл. (с ген.) а. за исказивање циља, н,амен,е: pagu. 
- Заради тога смо их позвали. б. за исказuвање узрока, разло
La: збоL. - Није дошао заради ње. 

зарадити, зарадйм (трп. зарађен) евр. 1. а. сшеnи pagoM, go
биши као 1taKnagy за pag: � лекторишући. б. заслужиши cвoju.м, 
UосШуUцu.м,а (uризн,ање, uохвалу и сл.): � чин, - медаљу. в. сше
nи, gобиши уоuшше (н,ешшо н,еLашивн,о): � упалу плућа. 2. сше
nи ШРLујуnu, gajynu н,а камашу: � на кукурузу, � на девизама. 
8 - се uреgаши се pagy, заgубиши се у ао.сао . 

зарадица и зарадица ж ge.м. og зараgа. 
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зарадовати, -дујём евр. обраgоваillи, развеселиillи (HeKo'ia). _ 
- се йочеillи се раgоваillи; обраgоваillи се. 

зарађивати, -ађујём несвр. Йре.ма зараgиillи. 

заражавати (се), -ажавам (се) несвр. Йре.ма заразиillи (се). 

зараженбст, -ости ж стање oHo'ia који је заражен, oHo'ia шillо 
је заражено. 

заражљив, -а, -о в. заразан. 

зараза и зараза ж а. ширење заразних клица у ор'iанизму, 
инфекција; заразна болесill која се шири, eauge.мuja. б. фш-. усва
јање, ширење некот, схватања, расйоложења и сл. 

заразговарати се, -оварам се евр. увелико се расйричаillи, 
gубоко се занеillи у раз'iовор. 

заразан и заразан, -зна, -о а. који изазива, шири заразу; 
који apegcillaBJba заразу, йрилейчив: - болест. б. фш-. који gелу
је као йример за Йоgражавање. 

заразити, заразйм евр. а. изазваillи заразу уношење.м зара
зних клица у ор'iанизам, инфицираillи. б. фш-. извршиillи утицај 
својим йримером, ugejaмa и СЛ.: - идеологијом. _ - се а. gоби
ти заразну болеСill, инфицираillи се. б. фш-. йрихватити og gpy
'io'ia, усвојити. 

заразно и заразно ПРИЛ. на заразан начин, као зараза, йре
носећи се лако. 

заразнбст и заразнбст, -ости ж особина и стање oHo'ia који 
је заразан, oHo'ia шillо је заразно. 

зараколити (се), -йм (се) евр. йочеillи се раколиillи, закоко
gaKaillu (о кокоши Kag хоће ga снесе јаје). 

зарана ПРИЛ. 1. рано изјуillра: устати -. 2. а. рано, йре ogpe
ђенот, вре.мена: доћи увече - . б. у млађим 'iogUHaмa: остати - без 
мајке. в. на вре.ме, бла'iовре.мено: урадити -. 

заранак, -анка м 1. вре.ме apeg залазак сунца, Йреgвечерје. 2. 
скори крај живоillно'i gоба: - живота 3. рани ју тарњ и часови. • 

велики заранци aoaogHeBHo (обично леillње) вре.ме Kaga је Сунце 
йревалило више og йоловине aoaogHeBHe йутање (йриближно og 
чеillири go шесill сати йосле aogHe). мали заранци aoaogHeBHo 
(обично леillње) вре.ме које траје og око jegaH сат apeg залазак 
Сунца йа go самот, заласка. 

зарањати, зарањам несвр. Йре.ма зарониillи. 

зараслица ж а. illpa'i, ОЖUJbак og зарасле ране. б. место 'ige 
су gBa op'iaHa срасла, сраслина. 

зарастати, зарастам несвр. йрема зарасillи. 

зарасти (зарасти), -астём (аор. зарастох, зарасте; р. пр. зара
стао, зарасала (зарасла)); пр. пр. зараставши и зараставши) евр. 
1. 'iycillo обрасillи, йрекрити се (БUJbе.м, gлаком): ,.., у траву. 2. за
лечиillи се, замлаgиillи се (о рани). 

заратити, -йм (заратовати, -тујём) евр. 1. йочеillи ратовати, 
стуйити у рат. 2. фш-. заваgиillи се с неким, заузеillи ойречан 
став: - са свима на послу. 

зараћен, -а, -о који ратује, који је у ратном стању: зараће
не стране. 

зарачунавати, -унавам несвр. Йре.ма зарачунаillи. 

зарачунати, -ам евр. уйисати у рачун, урачунаillи; урачуна
ти више He'io шillо illреба. _ - се начиниillи 'iрешку, йо'iрешиillи 
у рачунању. 

зараmћивати, зарашћујём неевр. в. зарасillаillи. 

зарђалбст, -ости ж стање oHo'ia шillо је зарђало. 

зарђао, -ала, -о (зарђао, -ала, -о) на коме се нахваillала рђа, 
захваhен рђом: зарђали кључ. 

зарђати, -ам (аор. зарђа и зарђа; ТРП. 0) евр. а. йрекрити се 
рђом, gобиillи на себи рђу; gобиillи боју рђе. б. фш-. йостати за
йушillен, зане.марен. - Знање језика му је зарђало. 

заРЕшати, -вём евр. йочеillи ревати, зањакаillи (о ма'iарцу). 

заредати, зарёдам евр. в. заређаillи. 

заредити, зарёдйм евр. 1. в .  заређаillи. 2. кат. gaillu некоме 
чин, звање pegoBHUKa, свешillеника. _ - се кат. gобиillи, чин, зва
ње pegoBHUKa, йостати свешillеник. 

заредом ПРИЛ. узасillойце, pegoM, зареgице. 

заређати, зарёђам евр. 1. йоћи, кренути pegoM (og jegHo'i go 
gpy'io'i места, og jegHo'i go gpy'io'i човека и сл.). 2. йочеillи се низа
ти jegHo за gру'iим. - Заређали празници сваки дан. 

заређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема зареgиillи (се). 

зарежати, -жйм евр. а. йочеillи режаillи (обично о ЈЬутитом 
Йсу). б. фиг. apo'ioBopuillu, исйустити 'iлас йойут режања йса; 
ogamu звук сличан Йсеће.м режању. 

зарез м 1. а. место које је зарезано, засечено, зарезоillина, 
засек; урезано уgуБЈЬење, жлеб: правити ножем зарез. б. йосеко
тина на illелу, браз'iОillина, ОЖUJbак; бора, бразgа. 2. а. ЛИНГВ. 

инillерйункцијски знак (,), заЙеillа. б. мат. такав знак за ogBaja
ње gецималних бројева og целих. 3. геол. йукоillина, усек настао 
gеловање.м Boge. 

зарезак и зарезак, -еска м ge.м. og зарез, рецка; зарез уой
шillе. 

зарезаљка ж в. зарезач. 

зарезати, -ежём евр. 1. а. йочеillи резаillи, засеhи. б. засеца
њем начиниillи зарез, уgуБЈЬење; gелимично расећи; урезаillи, 
уклесаillи слова: - ножем у месо; - име у плочу. в. фш-. начини
ти какав свейlлосни или звучни ефекаm, зайараillи, севнути: -
очима. 2. заошillриillи, заШUJbиillи (неки apegMeill:) - оловку. 3. 
обележиillи, означиillи. _ - се урезаillи се, усећи се; apogpeillu. -
Уже му се зарезало у месо. • - се у душу ући у gушу, у йамћење, 
заЙамillиillи. 

зарезач, -ача м мала, jegHocillaBHa найрава с ножиhем за 
ошillрење оловака, резач. 

зарезивати, -езујём 1. несвр. Йре.ма зарезаillи. 2. разг. (обич
но негирано) apugaBaillu важносill (некоме), ценити (HeKo'ia): не 
- никога. _ ,.., се несвр. Йре.ма зарезаillи се. 

зарезивач, -ача м в. зарезач; уп. зарезаљка. 

зарезотина ж в. зарез (1). 

зарећи (зарећи), зарекнём (заречём, заречём) евр. l. ogpegu
ти, yillBpguillu вре.ме за нешillо: - свадбу за недељу 2. заклеillи 
HeKo'ia, узеillи реч og HeKo'ia. - Мајка га је зарекла да не пије. _ 
,.., се 1. gaillu реч, заклеillи се. - Зарекао се да ће цео дан ради
ти. 2. jegHo gpy'ioMe се заклеillи, узајамно обеhаillи. 3. нехотице 
се изреhи у 'ioBopy, ogaillu се. 

зареmетати, -ам евр. йочеillи решеillаillи, засути мецима, ва
тром (обично о миillраљезу и сл.). 

зарзавати, зарзавам несвр. йрема зарзаillи. 

зарзати, заржём евр. а. йочеillи рзаillи, зањискаillи. б. фш-. 
исйустити 'iлас или звук сличан рзању коња. 

зарибати, зарйбам евр. жарг. услеg јакот, трења зайеillи йри 
кретању, стати (о машинама, моторима и СЛ.). 

заривати (се), зарйвам (се) несвр. Йре.ма зgриillи (се). 

заридати, -ам евр. йочеillи pugaillu, заЙЛакаillи. 

зарикати, зарйчём евр. йочеillи рикати (о 'iовечеillу, лаву, је-
лену и gp.). 

зариљати, зарйљам евр. йочеillи pUJbaillu. 

заринути (се), -нём (се) евр. в.  зариillи (се). 

зарити, зарйм неевр. пеен. 1. бацаillи свейlлосне зраке, обасја
вати: ,.., собу. 2. сијати, блисillаillи. - Заре неонске рекламе. _ 
,.., се в. зариillи (2). - Лице се зари. 

зарити, заријём (имп. зарйј; ТРП. заривен, -ена) евр. 1. забо
сти, забиillи (нешillо ошillро, ШUJbаillо): - нокте, - иглу. 2. уко
йати, утиснути (у земљу); завуhи, увући: - руке у џепове, -
главу у песак. _ ,.., се 1. забосillи се, забиillи се. 2. завуhи се, уву .. 
ћи се: - се у рамена. 

зарицати се, зарйчём се несвр. Йре.ма зареhи се. 
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заробити, заробйм (трп. заробљен) евр. 1. а. ухвашиши раш
HOZ uрошивника и лишиши za слобоgе, зашочиши: � војнике. б. 
uоробиши, окуUираШи. в. ошеши, uрисвојиши; заилениши: � пу

шку. 2. аривући uажњу, оuчиниши, овлаgаши неким сасвим. -
Заробио их је својом филозофијом. 3. ухвашиши; UривезаШи. -
Жене га заробиmе за руке. _ ,.., се gовесши себе у uошчињен, uog
ређен uоложај; uреgаши се сувише неко.м pagy; лишиши се свеzа: 
� се у оној кући; � се у оном селу. 

заробљавати (се), -Ьбљавам се несвр. аре.ма заробиши (се). 

зароБЉЕШИК, -Ика м o�aj који је заробљен; онај који је лишен 
слобоgе, заШвореник. 

зароБЉЕшица ж жена заробљеник. 

заробљенiiчки, -а, -о који се OgHOCU на заробљенике. 

заробљениmтво е uоложај у ко.ме се налази заробљеник, 
живош заробљеника; вре.ме uровеgено у роuсшву, у заШвору. 

заробљенбст, -ости ж сшање, uоложај oHoza који је заро-
бљен, ко.ме је оgузеша слобоgа. 

заробљење е заробљавање. 

заробљивати (се), -обљујём (се) в. заробљаваши (се). 

зароваmити, -оваmйм евр. обележиши живошињу зарезо.м, 
засеко.м (обично на уху) pagu расuознавања; обележиши, означи
ши неко.м виgно.м белеZо.м уоUшШе. 

заровити (се), -йм (се) евр. в.  зариши (се). 

зародити се, зародйм се евр. 1. а. сшвориши замешак, оило
gиши се. б. gобиши uopog, роgиШи. 2. uојавиши се, указаши се, 
насшаши; развиши се. 

зарозати, зароз3.м евр. набораши, наzужваши, засукаши, зagи
ћи (рукаве, ноzавице и gp.): � панталоне, � ћилим. _ ,.., се 1. набра
ши се, срозаши се; заврну ши се. 2. разг. расилакаши се inacHO. 

зароктати, зарокћём евр. uочеши рокшаши, оinасиши се рок
Шање.м (о свињи, свињама). 

заромињати, -ам евр. uочеши ро.мињаШи, слабо uаgаши у 
сишним каиљицама блаzо шу.меhи (о киши). 

зароморити, -им евр. uочеши ро.мориШи, uроизвоgиши шихе 
сливене звуке; оgјекнуши ро.моро.м, забрујаШи. 

заронити, заронйм (трп. зароњен) евр. 1. а. заzњуриши се (ис
uog uовршине воgе), урониши: � у море. б. завуhи се, увући се: � 
у улице. в. фиг. уgубиши се у нешшо, занеши се нечим: ,.., у мисли. 
2. uошоuиши (у воgу): "" ведро у бунар. 3. зашрuаши, засуши, ао
коuаши: ,.., га у раку, � у јаму. _ ,.., се в. зарониши (1). 

зароњавати (се), -оњавам (се) (зароњивати (се), -оњујём 
(се» несвр. аре.ма зарониши (се). 

зароптати, заропћём евр. uочеши роuшаши, zласно изра
зиши расuоложење изазвано шешким сШање.м, Шешки.м ао
ложаје.м. 

заросити, заросйм евр. uочеши росиши (о роси, зноју и сл.); 
uочеши uаgаши у сишним кааима (о киши). _ ,.., се uокриши се 
росо.м, овлажиши се. 

зароmавати се, -ошавам се несвр. аре.ма заросиши се. 

заруб м uоруб, оuшив; руб, ивица. 

зарубак и зарубак, -упка м засечено .месШо, uовршина gоби
јена зарубљивање.м, засецање.м. 

зарубити, зарубйм евр. 1. начиниши руб на нече.му, uоруби
ши; оивичUШи. 2. ogcehu крај или врх нечеzа, оgрубиши: � дрво, 
"" прут. 

зарубљен, -а, -о који је без ошшрих врхова и ивица, зашу-
uасш, заобљен. 

зарубљенбст, -ости ж особина oHoza шшо је зарубљено. 

зарубљивати, -убљујём несвр. аре.ма зарубиШи. 

зарудео, -ела, -о јек. зарудио, -дјела, -о р. ар. og заруgеши 
(се) у аШриfJ. служби: ,.., виmња, зарудели образи. 

. зарудети (се) јек. зарудјети (се), -дйм (се) евр. uочеши pyge
ши а. блаzо се зару.менеШи, из.мениШи боју услеg зрења (о илоgо-

вима). б. облиши се ру.меним сјаје.м, зару.менеШи се, блаzо се за
црвенеши; засјаши ру.меним сјаје.м. 

зарудити, зарудйм евр. учиниши ру.меним, облиши ру.мени-
ло.м. 

заруђивати, -руђујём несвр. аре.ма заруgеши и заруgиШи. 

заружити, заружйм евр. uочеши ружиши; UрекореШи. 

з8.рука ж (обично мн.) обеhање .мо.мка и gевојке за сшуuање 
у брак; uрсшеновање, вериgба. 

зарукавље и зарукавље е gоњи, uоврнуши geo рукава са 
украсним везо.м или ознакама чинова. 

заруменети јек. зарумењети, -енйм евр. в. зару.менеШи (се). 
_ ,.., се а. uосшаши ру.мен, gобиши ру.мену боју. б. зацрвенеши се, 
зајаuуриши се (у лицу). 

заруменити, -у.меНЙМ евр. начиниши ру.меним, обојиши у ру
.мено. 

заруњавити, -уњавйм и заруњавити, -йм евр. uосшаши ру
њав, gлакав, закос.маШиШи. 

зарутавео и зарутавео, -ела, -о јек. зарутавио и зарута
вио, -вјела, -о који је uосшао gлакав, .маљав, који је обрасшао 
gлакама, .маљама; уп. зарутавити. 

зарутавити, -утавйм и зарутавити, -йм евр. uосшаши ру
шав, обрасши gлакама, .маљама. 

зару'ШН, -чна, -о 1. исауњен нечим, заузеш: � суд. 2. који се 
OgHOCU на заруке, веренички: ,.., прстен. 

заручење е зарука, вериgба. 

заручивати (се), -рУ'чујём (се) несвр. аре.ма заручиши (се). 

зарУчити, зарУчйм евр. 1. заUре.миШи, заузеши (неки cyg, вре-
ћу): ,.., mерпу. 2. исuросиши gевојку, вериши; уzовориши нечију 
жениgбу или уgаgбу: ,.., за лекара. _ ,.., се обавезаши се узајамно 
за сшуuање у брак, вери ши се. 

заручник и заручник м онај који је заручен, верен, вереник. 

заручница и заручница ж она која је заручена, верена, ве
реница. 

заручнички и заручнички, -а, -о који се OgHOCU на заручни
ке, веренички: ,.., прстен. 

зар Ф м тур. нар . .меШални gржач за шољу, чашу и сл. 

засад м 1 . .месШо на ко.ме су засађене биљке (аарк, воћка). 2. 
засађена биљка; биље, gрвеhе, расШиње. 

засад, засада и засада (пише се и: за сада) ПРИЛ. у ово вре
.ме, у ово.м шренушку; за овај .мо.менаш, за извесно вре.ме. 

засадити, засiiдйм евр. 1. сшавиши засаg у земљу, uосаgиши: 
,.., воћку. 2. забосши у усараван uоложај, uобосши, зариши: � 
штап у снег. _ ,.., се зариши се, усаgиши се. 

засађивати (се), -ађујём (се) несвр. аре.ма засаgиши (се). 

засаљати, засаљам несвр. аре.ма засолиШи. 

засамар�ти, -амарйм евр. сшавиши самар, осамаришu (ко
ња, .маZарца). 

засвагда ПРИЛ. за сва вре.мена, заувек. 

засведочавати јек. засвједочавати, -очавам и засведочи
вати јек. засвједочивати, -очујём несвр. аре.ма засвеgочиШи. 

засведочити јек. засвједочити, -едочйм евр. uошврgиши 
исшинишосш, вероgосшојносш нечеzа; UосвеgочиШи. 

засвежити јек. засвјежити, -йм евр. (и безл.) uосшаши свеж, 
хлagан, захлаgнеШи. - Ноћ је засвежила. 

засвести (засвести), -ведём (засведём) евр. уобличиши ара
већи своg, йрекриши своgо.м; уп. засводити. 

засветлети (се) јек. засвијетљети (се), -тлйм (се) евр. uоче
ши свеtuлеши, оgаваши свеtuлосш; заблисшаши, засијаши (о зве
зgама, .муњu и сл.). 

засветлуцати (се) јек. засвјетлуцати (се), -ам (се) евр. uоче
ши свеtuлуцаши, заблескаШи. 
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засвињити, засвйњйм евр. пеј . 1. заЙРЈЬаши, УЙРЈЬаши нешшо 
као ga су шу биле свиње. 2. учиниши нешшо ружно, нейрисшој
но; оgаши се неgоличном живоШу. 

засвирати, засвирам евр. а. йочеши свираши, извоgиши ме
лоgију на неком инсшруменшу; оiласиши се, зазвучаши (о му
зичком инсШруменШу). б. фиг. зазвижgаши, зафијукаши (о apeg
мешима који се брзо креЛу, о јаком вешру и сл.). 

засводити, засводИм евр. и неевр. йрекри(ва)ши своgом, уобли
чи ши, уобличаваши йравеЛи своg: � излаз. 8 - се уобличиши се, 
уобличаваши се као своg. - Небо се засводило. 

засвође е кров или шаваница овално'i облика, своg. 

засвођење с уобличење у своg. 

засвођивати, -ођујём несвр. йрема засвоgиШи. 

засврбети и засвРбети јек. засврбјети и засврбјети йоче
ши сврбеши (HeKO'ia), изазваши осеЛај свраба (некоме). 

засврдлати, -ам евр. 1. йочеши сврgлаши; йочеши apogupa
ши, зариваши се у нешшо као сврgло. 2. фиг. йочеши изазиваши 
бол, зажи'iаши; йочеши 'iрисши, ШишШаШи. 8 � се зариши се, 
забиши се као сврgло. 

засебан, -бна, -о 1. који йосшоји са.мосШално, оgвојено og gpy
'iux, йосебан: � сто, � књига. 2. који има йосебну на.мену, сйеци
јализован: � школа. 

засебицё и засебицё ПрИЛ. 1. йосебно, оgвојено. - Примио 
их је све засебице. 2.jegHo за gру'iим, узасШоЙно. - Три дана за
себице није излазила. 

засебно (засебицё и засебицё) ПРИЛ. оgвојено, йосебно; са.мо
сшално, независно. - Смештени су засебно у собе. Свака коми
сија радила је засебно. 

засебност, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је засебно, 
oHo'ia који је засебан; особеносш, сЙецифичносШ. 

засевати, засёваМјек. засијевати, засијевам евр. йочеши се
ваши (о муњи, фи'i. о очима). 

засевнути, засёвнём јек. засијевнути, засијевнём евр. сину
ши, блеснуши, засвеiiiлеШи. 

засегнути, засёгнём евр. йружиши се, gойреши, gосе'iнуши: 
заhи, йроgреши: � превисоко; � у државничке послове. 

заседа (заседа) јек. засједа (засједа) ж 1. скривено месшо йо
gecHo за изненаgан Haaag, заклон, бусија. 2. они који се налазе 
у засеgи (1). 

заседавати јек. засједавати, -(щавам неевр. в. засеgаши (1, 2). 
заседање и заседање јек. засједање и засједање е iл. им. 

og засеgаши, засјеgаШи. 2. веЛање, сасшанак, сеgница скуйшши
не, оgбора и СЛ.; aepuog у коме засеgа неко шакво Шело. 

заседати, засёдам и заседати, -ам јек. засједати, засјёдам 
и засједати, -ам неевр. 1. gржаши сасшанак, cegHUЦY, веhаШи. 2. 
заузимаши месшо у засеgи: � по путевима. 3. зайосеgаши, зау
зимаши какво месшо, Йоложај. - Како ко долази заседа за сто 
4. засшајаши, зайињаши у 'iрлу (о зало'iају). 

заседети се јек. засједјети се (засјЕЩИТИ се), -дим (се) 1. 
осшаши gуже времена cegehu, усеgеши се. 2. осшаши gуже време
на неуgаша, неожењен. 

засезати, засёжём несвр. йрема засе'iнуШи. 

засејавати, -ејавамјек. засијавати, -:Ијавам несвр. йрема за
сејаШи. 

засејати јек. засијати, -јём евр. а. расуши семе йО земљи ga би 
никло; йосуши семеном, йосејаши: � њиву. б. йосејаши бакше
рије pagu gобијања кулШуре. 

засек јек. засјек м засекошина, усеклина; йосекошина на ше
лу, браз'iоШина. 

засека и засека јек. засјека и засјека ж йрейрека начиње
на og йосечених сшабала и 'iрања. 

засеклина јек. засјеклина ж засечено месшо, зарез; усек, за
сек. 

засекотина јек. засјекотина ж браз'iошина, йосекошина на 
кожи, шкиву; ОЖUJbак. 

заселак, -еока (-ёлка) м (ген. ми. заселака) (засеље е) мало, 
изgвојено насеЈЬе у сасшаву села; сеоце. 

засеменити јек. засјеменити, -им евр. ойлоgиши семеном; 
размножиши се (о корову): � земљу. 

засен јек. засјен м И засена јек. засјена ж в. засенак (1). 

засенак јек. засјенак, -ёнка м 1. 'iубишак освеiiiJbеносши 
услеg какве йрейреке; слабије освеШЈЬен йросшор, иза какве йре
йреке, сенка. 2. заклон, йрейрека йросийању свеiiiлосши; шшиш 
на свеШUJbци. • бацити у засенак йошиснуши у сшрану, HagMa
шиши нечији усйех, славу и СЛ. пасти у засенак из'iубиши значај, 
gосйеши у йоgређен Йоложај. 

засенити јек. засјенити, -им и засенити, засёним јек. за
сјенити, засјёнйм (засенути, -нём и засенути, засёнём јек. засје
нути, -нём и засјенути, засјёнём) евр. 1. а. заклониши извор све
iiiлосши, за.мрачиШи: � сијалицу. б. зашшишиши каквом йре
йреком og jaKo'i сунца, свеiiiлосши и СЛ.; обухвашиши сенком, за
клониши: � рукама очи; � кућу дрветом. 2. фиг. а. учиниши не
веселим, йомрачиши: � душу. б. наgмашиши нечији усйех, йре
шЊи HeKo'ia: � славу великог писца. 3. заслейиши (очи) јаком 
свеiiiлошhу. 

засёнчити јек. засјёнчити, -йм евр. 1. йокриши сенком, засе
ниши: � очи. 2. йошиснуши, йрешеhи, наgмашиши: - Сцеволу. 
3. учиниши Ша.мним какав йреgмеш, осенчиШи. 

засењеност и засёњеност јек. засјењеност и засјёњеност, 
-ости ж особина или йоложај OHOia шшо је засењено, OHoia који је 
засењен, сенка. 

засењење јек. засјењење е 1. сшање у коме се налази оно 
шшо је засењено, сена. 2. мед. Ша.мније месшо на peHg'ieHcKoM 
снимку. 

засењивати јек. засјењивати, -ењујём несвр. йрема засе
ниШи. 

засести, заседнём (заседём) јек. засјести, засједнём (засје
дём) (аор. засG)едох, засG)еде и засG)еде; р. пр. засG)ео Оек. и за
сио); пр. пр. засG)ёвши (засG)едн)Твши и засG)едавши» евр. 1. а. 
сесши (с на.мером, на gуже време), йосаgиши се: � за један сто. 
б. сесши за неки йосао, йрионуши на неки йосао: � за књигу. в. 
заgржаши се He'ige cegehu на сеgеЈЬци: � у кафани. 2. а. gohu на 
неки йоложај, власш: � у министарске фотеље. б. смесшиши се, 
насшаниши се: � у Београду. 3. йочеши засеgаши; йочеши cegHU
цу. 4. заузеши йоложај, бусију: � стазе и богазе. 5. засшаши у 
'iрлу, јеgњаку (о зало'iају). 6. узјахаши, йојахаши: � коња. 7. за
Ли (о Сунцу). 

засећи, засечём јек. засјећи, засијечём (3. Л. ми. засеку јек. 

засијеку; аор. засекох, засёче јек. засијече; ТРП. засG)ечен, -а) евр. 
1. а. йосеЛи, йорезаши ошшрим йреgмешом; зарезаши: � ножем 
по руци; � гној но место. б. фиг. уЛи, йроgреши: - у економију. 2. 
усеЛи, урезаши (у Шело). - Конопац му засекао руке. 3. ogcehu 
крај, врх нече'iа; йошкресаши: � брке. 4. закрчиши, йрейречиши: 
� путеве. 5. йресеЛи, йрекинуши (у 'iовору). - Што год кажеш, он 
те засече. 8 - се усеЛи се, урезаши се (о бора.ма. на лицу). 

засецати (се), засёцам (се) јек. засијецати (се), засијецам 
(се) несвр. йрема засеhи (се). 

засивети (се) јек. засивјети (се), засивим (се) евр. йочеши 
сивеши, gобиши сиву боју. 

засигурно ПРИЛ. CUiYPHO, йоузgано, извесно. 

засизати, -ижём неевр. залазиши, заgираши (у нечији жи
вош, нечије наgлежносши и СЛ.); мешаши се, уйлишаши се; уп. 

засегнути и засезати. 

засијавати1, -:Иј авам несвр. йрема засUјаШи. 

засијавати2 јек. в. засејаваШи. 

засијати јек. в. засејаШи. 

засијати (се), -ам (се) евр. йочеши сuјаши, засвеiiiлеши, сину
ши (о вашри, свеiiiлу, сечиву и сл.). 
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засиктати, засикћем евр. а. uочеши сикшаши (о з.мији, iyca
ну и gp. живошињама, фиi. и о ваШрено.м оружју). б. uочеши 
сикшаши, uроiовориши, рећи сикшаво, шишшаво (о ЈЬуgима). 

засинути, засинем евр. в. засUјаШи. 

засип м нар. 1. в. асШ.ма; уп. сипња. 2. количина жиша која 
се ogjegHoM сиаа у кош за .млевење. 3. смеш cHeia и сл., намеШ. 

засипати (се), -ам (се) несвр. арема засуши (се). 

засипн:И, -а, -о који ce,ogHocu на засиuање: � шљунак. 

засирћетити, -йм евр. усуши сирhеша, зачиниши сирhеШо.м: 
� салату. 

заситити, -йм (трп. засићен) евр. 1. учиниши сишим; ушоли
ши 'iлаg: � гладнога. 2. фш. заgовОЈЬиши (нечију жеЈЬУ, HaioH и 
сл.): � радозналост, � пожуду. 8 - се 1. uосшаши сиш; најесши 
се. 2. фш. а. заgовОЈЬиши се, исuуниши жељу, шежњу: � се музи
ке, � се бурна живота. б. изiубиши жељу, воЈЬУ: � се свега. 3. ис
uуниши се нечим go највеће .мере, uримиши у себе неку .маШери
ју: � се кише. 

засићавати (се), засИћавам (се) несвр. uрема засишиши (се); 
уп. засићивати (се). 

засићенбст, -ости ж 1. сшање oHoia који је засиhен, oHoia 
шшо је засиhено. 2. а. сшање у ко.ме је нека .маШерија исауњена, 
uрожеша неко.м gpyiOM .маШеријо.м (или сило.м) go највеће Moiyhe 
.мере; сшање у којем је нека .маШерија uримила у себе неку gpyiy 
.маШерију (или силу) go извесне .мере: � раствора киселином, � 

ваздуха водом (влагом). б. јачина, иншензишеш (о бојама). 

засићење е в. засиhеносШ. 

засићивати (се), засићујем (се) несвр. арема засишиши (се); 
уп. засићавати (се). 

засићивач, -ача м ко.мора на аuарашу за iазирање аића у 
којој се врши засиhивање, расшварање YUbeh-guоксugа у аићу. 

засјајати (се) и засјајити (се), -јйм евр. в. засијаши (се). 

засјактати (се) и засјактити (се), -тйм (се) евр. в. засјаши 
(се). 

засјати (се), -ам (се) евр. в. засијаши (се). 

заскакати (се), заскачем (се) несвр. арема заскочиши (се). 

заскакивати, -акујем неевр. (уп. заскакати и заскочити) на-
uаgаши, наваљиваши; наваљиваши скачуhи. 8 - се 1. скакаши, 
UоскакиваШи. 2. залешаши се pagu скока; зашрчаваши се; ска
каши из залеШа. 

заскакутати, -акућем (-Утам) евр. uочеши скакуШаШи. 

заскИчати (засквИчати), -им евр. uочеши скичаши (обично о 
свињи, асу и gp. живоШињама). 

заскок м скок са залеШо.м, скакање; Hauag. 

заскорупити (се), -орУпйм (се) евр. uакриши се скоруао.м или 
неко.м коро.м, скрамо.м и сл. 

заскочити, заскочйм евр. 1. изненаgа оuколиши, заобиhи; за
обилажењем uрешеhи, Й:ресресШи. 2. извршиши upeuag, нааа
сШи. - Бојао се да га неко иза грма не заскочи. 3. uојахаши, уз
јахаши: - коња. 4. скочиши, UоскочиШи. - Жаба за њим заско
чи. 4. uрекинуши у речи, у iовору: � усред разговора. 8 - се за
лешеши се; UоскочиШи. 

засладити, засладим (трп. заслађен) евр. 1. учиниши слаш
ким, gаши нечему слаgак укус: � кафу. 2. фш. учиниши uрцјаш
ним, раgосним: � живот, � будућност. 3. uојесши нешшо сла ш
ко (uосле осшалоi јела): - ручак, � уста. 8 - се uојесши нешшо 
слашко; uосшаши uријашан, yiogaH. 

заслађивати (се), заслађујем (се) несвр. арема заслаgиши 
(се). 

заслађивач, -ача м среgсшво за заслађивање (кафе, чаја, ко
лача и gp.). 

заслањати, -ам несвр. арема заслониШи. 

, заслањен, -а, -о агр. који има сувише соли у себи (о зе.мљи
шШу). 

заслепети јек. заслијЕшјети, -пим евр. непрел. 1. uосшаши 
слеu, обневиgеши, ослеuеши (за ШренуШак). 2. изiубиши коншро
лу Hag собо.м; заљубиши се: � у мржњи; � за девојком. 

заслепити, заслепйм јек. заслијЕшити, заслијепйм евр. прел. 
1. учиниши аривремено слеuим: - очи. 2. навесши на криви uуш, 
uревариши, оuсениши; залуgеШи. 

заслёпљенбст јек. заслијепљенбст, -ости ж сшање и особи
на oHoia који је заслеиљен, oHoia шшо је заслеиљено, обневиgе
лосш; uрешерана занесе нос ш у нечему. 

заСЛЕШЉИВ јек. заСЉЕШЉИВ, -а, -о који заслеиљује: � сјај, -
сунце. 

заслепљивати јек. засљепљивати, -Ешљујем несвр. арема 
заслеUиШи. 

заСЛЕШЉИВО јек. заСЉЕШЉИВО ПРИЛ. шако ga заслеиљује, бле
шшеhи, блешшаво: � бео, - сијати. 

заслинавити, -инавим и заслинавити, -им евр. в. засли
ниШи. 

заслинити, -йм евр. uусшиши слине, uочеши слиниши; фиг. 
uочеши алакаШи. 

заслон м 1. uреg.меш који нешшо заклања, upeipaga, заклон. 
2. заклон на ламuи који шшиши og јаке свейlлосши, абажур. 3. 
исшурени geo каае, качкеша, шШиШник. 

заслонити, заслоним евр. 1. учиниши ga нешшо буgе закло
њено og uо'iлеgа, свейlлосши и сл., заклониши, скриши: - рука
ма 2. зашшишиши: - очи. 

заслуга ж 1. uосшуuак који gOHOCU оuшшу корисш, корисно 
gело, велики gOUpUHOC (нечему): орден за заслуге, приписати у 
заслугу. 2. зараgа, HaKHaga у новцу за pag, алаШа. - Издржавао 
га је од своје заслуге. 

заслужан, -жна, -о који има заслуiа за нешшо, који је goupu-
нео нечему; gосшојан, вреgан: - човек, � за признање. 

заслужено ПРИЛ. ао заслузи, са заслуiо.м: � добити. 

заслуживати, -ужујем несвр. арема заслужиШи. 

заслужити, заслужйм евр. 1. зараgиши, gобиши Haipagy за 
оgiоварајуhи uосшуuак; сшеhи араво на нешшо, биши gосшојан 
нечеiа: - пажњу; - награду. 2. uриgобиши, сшеhи нечију накло
носш, ЈЬубав: � нечију љубав. 3. зараgиши: - за хлеб деци. 

заслужн:Ик м онај који је заслужан, који има заслуiе. 

заслужнбст, -ости ж особина oHoia који је заслужан (за не
шШо). 

засмејавати (се), -ејавам (се) јек. засмијавати (се), -Ијавам 
(се) несвр. арема засмејаши (се). 

засмејати јек. засмијати, -јем евр. навесши HeKoia на смех, 
наiнаши на смех. 8 - се uочеши се смејаши, насмејаши се. 

засметати, засметам евр. uочеши смешаши; о.месШи. 2. не за
gовОЈЬиши нечији укус, схвашање; изазваши неuријашносш, не
лаiоgносШ. - Засметао му је дезен на корицама. 

засмолити, засмолим евр. Uре.мазаШи смоло.м; залеuиши 
смоло.м. - Флаше треба зачепити и засмолити. 

засмрадити, засмрадйм и засмрадити, -йм евр. прел. исау
ниши, заidgиши cмpagoM, неuријашним .мирисо.м: - собу дува
ном. 

засмрдети и засмiщети јек. засмрдјети и сасмрдјети, -
дйм евр. непрел. 1. uочеши смрgеши, завоњаШи. 2. фиг. uојавиши 
се, uривириши gосађујуhи. - Тај свуда засмрди. 

. заснежити јек. заснијежити, -йм безл. t;lочеши снежиши, ао-
чеши uаgаши (о cHeiy). 

-

заснивати, заснивам неевр. 1. uосшавЈЬаши основе нече.му, 
осниваши: - цркву, - задругу. 2. узимаши за основицу, шеме
ЈЬиши: � миmљење на чињеницама. 8 - се 1. uочиваши на не
чему, шемеЈЬиши се. - Патриотизам се заснива на осећањима 
дужности. 2. сШвараШи се; усuосшавЈЬаши се. - Заснивала се но
ва веза међу државама. 

заснивач, '-ача м онај који нешшо заснива, оснивач. 
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заснов м йлан, замисао, ugeja. 

заснованост, -ости ж својсшво oHola шшо је засновано, осно
ваносШ. 

засновати, заснујём евр. 1. йосшавиши шемеље нечему, осно
ваши: � нову српску књижевност, � цркву. 2. узеши нешшо за 
основицу својих закључака. - На тим принципима засновао је 
књижевну анализу. _ � се насшаши, усшановиши се; основаши 
се на нечему: � се на реалним доживљај има. 

засовница и зiюовница ж йолуlа, шийка којо.м се oculypaBa
ју, зашварају враша, засун, заворањ, .манgал. 

засолити, засолйм евр. 1. зачиниши сољу, йосолиши; јаче осо
лиши: � воду, � салату. 2. фиг. йрошкаши алузијама, зачиниши 
шало.м. - Он кад прича увек мало засоли. 3. фиг. нанеши йа
косш, науgиши, ЙоgвалиШи. - Он ће му добро засолити. 

засољавати, -ољавам несвр. Йре.ма засолиШи. 

зiюољеност, -ости ж својсшво oHola шшо је засољено, слано
па; сшейен сланоnе. 

засопити се, засопйм се евр. заgихаши се, заgахшаши се, за
gуваши се. 

засоптати (се), засопћём (се) евр. йочеши сойшаши, заgиха
ши се, заgахшаши, заgуваши се. 

заспало ст, -ости ж сшање oHola који је засйао; йосйаносш, 
gре.мљивосШ. 

заспао, -ала, -о р. Йр. og засйаши у аШриб. служби: � госпо
ђа, заспале шуме. 

заспати, заспйм (3. Л. ми. засп)Т и заспё) евр. 1. ушонуши у сан, 
уснуши; фиг. йресшаши живеши, у.мреШи. 2. йресшаши биши ак
шиван; зайарложиши се. • - вечним сном у.мреШи. - као заклан 
(као јагње, као мртав, као клада, као топ) чврсшо, gубоко засЙаШи. 

заспивати, заспйвам несвр. Йре.ма засЙаШи. 

засрамити, засрамйм евр. учиниши ga неко осеши срам, йо
сшиgеши: � родитеље. _ � се йосрамиши се, йосшиgеши се. 

засребрити (засребренити) (се), -йм (се) евр. засвейlлеши, за
блисшаши као сребро. 

засрести, -етнём (-етём) евр. (некога) йресресши; сресШи. _ 
� се сресши се. 

засретати, засрећём несвр. йрема засресШи. 

засрљати, засрљам евр. йочеши срљаши, кренуши срљајуnи. 

застава и застава ж 1. йлашно у боји или у бојама йричвр-
шnено на койље, као обележје, симбол Hapoga, нације, gржаве, 
ОРlанизације и gp. ,  барјак: српска �, државна � 2. фиг. вођа, 
upegBogHUK; вођсшво, ЙреgвоgнишШво. 3. фиг. симбол ugeje, uge
ОЛОlије која окуйља љуgе: � социјализма. 4. йрамен gима, йра
шине и сл.: � дима. 5 . .месШо на gHY сшола насйрам йрочеља, за
чеље: сести у заставу. 6. зайаgни geo неба йри заласку сунца. • 

бела - знак Upegaje. прелазна - засшавица као знак йобеgе у шак
.мичењу йреузеша og paHujel Йобеgника. дићи, развити и сл. заста
ву йокренуши акцију за нешШо. држати (високо) заставу биши на 
челу, биши вођа. застава на пола копља знак жалосШи. под заста
вом (бити) биши у војсци, служиши војску. 

заставити (се), -йм (се) евр. в. заусшавиши (се). 

заставица и заставица ж ge.м. og засшава: цpBeHa �, пре-
лазна �, сигнална �. 

застављати (се), -ам (се) несвр. йрема засшавиши (се). 

заставни и заставни, -а, -о који се OgHOCU на засшаву (1). 

заставник и заставник м 1. онај који носи засшаву у свеча-
ним йриликама, барјакшар, сШеlоноша. 2. фиг. upegBogHUK, вођа; 
йреgсшавник: � цркве; � пишчевих идеја. 3. вој. највиши uogo
фицирски чин у војсци. 

заставнички и заставнички, -а, -о који се OgHOCU на за
сШавнике. 

застајати, -јём несвр. Йре.ма засШаШи. 

застајати (се), -тојйм (се) евр. осшаши Helge gуже времена, 
заgржаши се. 

застајкивало с и м (ми. с) онај који чесшо засшајкује (у xogy, 
loBopy и gp.). 

застајкивати, -ајкујём неевр. 1. заусшављаши се с времена 
на време, йовремено засшајаши: � код сваког излога. 2. (некога) 
заусшављаши, заgржаваши: � волове. 

застаклити, застаклйм (трп. застакљен) евр. 1. сшавиши 
сшакло, зашвориши сШакло.м. 2. в. засшаклиши (се). _ � се за
сијаши се као сшакло (о очима и gp.). 

застакљивати (се), -акљујём (се) (застакљавати (се), -акља
вам (се» несвр. Йре.ма засшаклиши (се). 

застално и застално ПРИЛ. в. заувек: населити се негде �. 

застанак, -анка м йривремени upeKug нечеlа, засшој; засша
јање, upeKug: � кола; KpaTaK �. 

застаревати, -арёвам јек. застаријЕшати, -аријевам несвр. 
йрема засшареши и засШариШи. 

застарело јек. застарјело ПРИЛ. несавремено, HeмogepHo, ар
хаично, сшарuнски: делује �. 

застарелост јек. застарјелост, -ости ж 1. сшање, особина 
oHola шшо је засшарело, шшо је йресшало важиШи. 2. правн. ly
бишак HeKOl йрава, овлашnења, OgH. йресшанак gеловања йрав
них йослеgица услеg исшека оgређеНОl законскоl рока. 

застарео, -ела, -о јек. застарио, -јела, -о р. Йр. og засшареши 
у аШриб. служби; уп. застарити: � методе. 

застарети јек. застарјети, -рйм евр. в. засШариШи. 

застаривати, -арујём в. засШареваШи. 

застарити, -йм евр. 1. изаnи из уйошребе, обичаја, Moge и сл., 
йосшаши несавре.мен. 2. правн. изlубиши йравну вреgносш, ва
жносш, йресшаши важиШи. 3. йосшаши шрајан, хроничан (о бо
лесШима). 

застати, -нём (аор. застадох и застах) евр. 1. йривремено йре
кинуши крешање, заусшавиши се; заgржаши се; йрекинуши ge
лаШносШ. б. заосшаши у развоју: � умно, � у развоју. 2. зашеnи, 
наnи: � доста света. _ � се зашеnи се, наnи се, заgесиши се. 

застењати, застењём евр. йочеши сшењаши (og бола, .муке, 
невоље и сл.). 

застИдетијек. застидјети, -дйм евр. изазвати KOg HeKola осе
nање сшиgа, ЙосШиgеШzi. _ � се осешиши сшиg, йосшиgеши се, 
йосрамиши се. 

застиђеност, -ости ж сшање oHola који је засшиђен, сШиg. 

застиђивати (се), -иђујём (се) несвр. йрема засшиgеши (се). 

застирак, -йрка м йрекривач, засШирач. 

застирати (се), -рём несвр. Йре.ма засшреши (се). 

застирач, -ача м 1. йросширка, nилим, ШеЙих. 2. йрекривач 
за gелове намешШаја. б. завеса, засШор. 3. слој, наслаlа која не
шшо йрекрива: ледени �, земљани � . 

застирка и застирка ж в. засширач (1). 

застој, -оја м а. йривремени upeKug HeKol крешања: ићи без 
застоја. б. upeKug gелашносши, сшаlнација; уч.малОСШ: � у раз-
воју пољопривреде. 

. 

застој ни, -а, -о који је у засшоју (1), који је у вези са засшо
јем. 

застор м 1. завеса на йрозору, .међу gеловu.ма собе, на йозорни
ци и сл., заклон: спymтени �, пожутели �. 2. засширач, йросшuр
ка, nилu.м; йрекривач, сШолњак. 3. шшиш на ламйи, абажур. 4. 
слој, наслаlа која нешшо йрекрива: � зеленила, � тла. 5. нар. ке
цеља, Йреlача. 6. вој. йрешхоgница, извиgница, зашШиШница. 

засторак, -орка м а. засшор, завеса. б. засширач, йрекривач; 
Йокривач. 

застравити, застравйм евр. исйуниши сШраво.м, сШрахо.м, за
сШрашиШи. _ - се йресшрашиши се, йресшравиши се. 

застранити, застранйм евр. 1. йоnи сШранЙуШицо.м, скрену
ши с йуша; уgаљиши се, залушаши: � у планину. 2. а. уgаљиши 
се og основне .мисли, og сушшине йреg.меШа, og lлавне шеме. б. 
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йрекорачиши ушврђен,е н,орме; йрешераши, забразgиШи. - Тај 
је далеко застранио. в. йоf,решн,о йросуgиши, йасши у заблуgу. 

застрањеност, -ости ж особин,а oNof,a који засшрањује, за
сШрањење. 

застрањење е 1. скрешање с ЙуШа. 2. скрешање og осн,овн,е 
мисли, og сушшин,е; зайаgање у f,решке, заблуgе. 3. заблуgа, об
ман,а, Йоf,решка. 

застрањивати, -а.њујём н,есвр. йрема засШран,иШи. 

застрањивач, -ача м (тај који засшрањује (у н,ечему). 

застраmавати (се), -ашавам (се) неевр. в. засшрашиваши 
(се). 

застраmено прил. са сшрахом, йрейлашен,о, уЙЛашен,о. 

застраmеност, -ости ж сшање oNof,a који је засШрашен,. 

застраmење е засшрашивање, ЙЛашење. 

застраmивати (се), -ашујём (се) н,есвр. йрема засшрашиши 
(се). 

застраmити, -йм (трп. застрашен) евр. исйун,иши сшрахом, 
уЙЛашиШи. _ - се исйун,иши се сшрахом, уйлашиши се. 

застраmљив, -а, -о в. заСШрашујуhи. 

застраmљиво ПРИЛ. в. засШрашујуhе. 

застраmујуће ПРИЛ. изазивајуhи, уливајуhи сшрах, исйуња
вајући сшрахом: деловати -. 

застрашујући, -а, -ё који улива сшрах, засшрашује: - пуц
њава, - литица. 

застрепети јек. застрепјети (застрепити), -пйм евр. осешиши 
сшрейњу, йочеши сШреЙеШи. 

застрети јек. застријети, застрём (аор. застрёх јек. застри
. јех; ТРП. застрт (заСТI>вен)) евр. йокриши, йрекриши (чим); сакри

ши og йоlлеgа, заклон,иши: - чаршавом; - лице. _ - се йокриши 
се, йрекриши се. 

застрићи, -ижём (3. Л. МН. застрИгу; аор. застригох, застрй
же) евр. 1. gелимичн,о осшриhи, uogcehu: - реп ждребету. 2. йоче
ши мицаши (ушима, брцима и сл.). 

застрти, застрём (аор. застрх; ТРП. застрт) евр. в. засШреШи. 

заструг м (заструга ж) gрвен,и cyg, зgела с йоклойцем, чан,ак. 

застругати, застружём евр. 1. йочеши сШруf,аШи. 2. фиг. уше-
ћи, сШиf,н,уШи. 

заструјати, -јйм евр. йочеши сШрујаШи. 

застрчати, -чйм, застрmати и застрmити, -шйм евр. йоче
ши шшрчаши, исшаhи се изн,аg н,ечеf,а. 

застУдети јек. застудјети, -дй(м) евр. безл. захлаgн,еши, зази
миШи. 

заступати, заступам неевр. 1. замењиваши NeKof,a н,а н,еком 
йослу, йривремен,о вршиши н,еку gужн,осш: - у редакцији, - у 
председништву. 2. а. биши н,ечији ойун,омоћен,и йреgсшавн,ик; 
бран,иши н,ечије ин,шересе (у йолишици, н,а cygy и сл.): - двор; -
странку у спору. б. браю:tши н,еко мишљење, сшав; биши йобор
н,ик NeKof, схвашања, ugeje: - Хегелово учење; - југословенство. 
3. йреgсшавЈЬаши, реЙрезe1-tШоваШи. 

заступити, застУпйм евр. 1. а. замен,иши NeKof,a у н,еком йо
СЛу. б. йојавиши се као н,ечији йреgсшавн,ик, йравн,и засшуйн,ик; 
усшаши у н,ечију оgбран,у. 2. заусшавиши, сйречиши: - воду, -
војску. 3. имаши своf, йреgсшавн,ика; узеши учешhе Nef,ge. :- На 
I\опаонику су заступљене грабљивице. 

заступљеност, -ости ж Йрису.Шн,осШ, йрисусшво, йосшојање, 
учешhе, ЙреgсШавЈЬен,осШ. 

заступник м 1. он,ај који овлашhен,о засшуйа н,ечије ин,шере
се, члан, йреgсшавн,ичкоf, opf,aNa власши, йослан,ик: општински 
-, страни -. 2. йривремен,и вршилац н,еке gужн,осши, замен,ик. 
3. зашшишн,ик, чувар: - народних права. 4. йоборн,ик, йрисша
лица: - тих идеја, - старије ШЕоле. 

застушiица ж жен,ска особа засШуЙн,ик. 

заступнички, -а, -о који се ogNocu н,а засШуЙн,ике. 

заступниmтво е 1. йривремен,о вршење н,еке gужн,осши, за
сшуйање, замењивање; засшуйање н,ечијих йрава и ин,шереса; за
шшиша, Йоgршка. 2. шело, opf,aN или усшан,ова која засшуйа н,е
чије ин,шересе, ЙреgсШавн,ишШво. 3. gужн,осш и звање засшуй
н,ика. 4. оgбран,а, зашШиШа. 

засузео, -ела, -о и засузио, -ила, -о йун, суза, сузан,: засузе
ле очи. 

засузити (се), -йм (се) евр. йочеши сузиши, н,айун,иши се су
зама. 

засукан, -а, -о 1. ШрЙ. og засукаШи. 2. увојиш, вијуf,ав: - рог. 
3. зайлешен" замршен" н,ејасан,: - реченица. 4. екепр. н,езf,оgан" 
особен,: - човек. 

засуканост, -ости ж особин,а oNof,a шшо је засукан,о. 

засукати, засУчём евр. 1. заgиhи, йосуврашиши, заврн,уши 
(рукаве, н,оf,авице и сл.). 2. а. заврн,уши, уврн,уши, уйресши: - ко
нопац. б. уфиШUJЬиши, увиши (бркове). 3. закрен,уши, обрн,уши: 
- главу, - вратом. _ - се 1. заgиhи, заврн,уши себи н,оf,авице, ру
каве и сл. 2. уврн,уши се, увиши се; исшањиши се, смршаШи. • -
рукаве йрион,уши н,а Йосао. 

засукивати (се), -Укујём (се) н,есвр. йрема засукаши (се). 

засукљати, -ам евр. йочеши СУКЈЬаши (о gиму, йламен,у и сл.). 

засумпорити, -йм евр. йосуши, gезин,фиковаши сумЙором. 

засун м засовн,ица, завор. 

засути, заспём (имп. заспи; р. пр. засуо, -ула; ТРП. засУт) евр. 1. 
а. исйун,иши, зашрйаши, йокриши (н,еку руйу, ошвор и сл.) н,е
ком сийком машеријом (йеском, камењем и сл.). б. йрекриши, 
йосуши йовршин,у н,ечеf,а: пут засут снегом. 2. а. gобро обgариши, 
н,аf,раgиши: - новцем. б. обасуши йаљбом, зрн,има, йројекшили
ма и gp.: - шрапнелима, - каменицама. в. йочеши f,овориши бр
зо, обрашиши се н,екоме обиЈЬем речи, изразима и СЛ.: - речи
ма. г. йочеши f,усшо йаgаши (о cNef,y). 3. усуши у воgен,ички шо
чак (жишо) за млевење: - жито, - МЛИВО. 

засуmивати (се), -ушујём (се) н,есвр. йрема засушиши (се). 

засуmити, засушйм евр. 1. йосшаши сув, изf,убиши воgу, вла
жн,осШ. 2. йресшаши шеhи, йресушиши (о извору, ЙоШоку). 3. 
йресшаши gаваши млеко (о крави и gp.). _ - се в. засушиШи. 

затабанати и затабати, -ам евр. йочеши шабан,аши, луйа-
ши Шабан,има. 

затајивати (се), -ајујём (се) н,есвр. йрема зашајиши (се). 

затајити, -йм евр. 1. сачуваши у шајн,осши, сакриши, йрикри
ши: - истину. 2. кришом йрисвојиши, ушајиши, Йрон,евериШи. 
3. иЗf,убиши моh н,ормалн,оf, фун,кцион,исања, ошказаши (о оруж
ју, мошорн,им возилима и сл.). 4. н,е исйун,иши очекивања, uog
бациШи. - 3атајили су најбољи СПОРТИСТИ. _ - се йришајиши се, 
йрикриши се. 

затакнути в. зашаhи. 

заталасавати (се), -асавам (се) н,есвр. йрема зашаласаши 
(се). 

з8.таласан, -а, -о йрекривен, блаf,им н,еравн,ин,ама, валовиш: 
- равница. 

з8.таласаност, -ости ж сшање oNof,a шшо је заШаласан,о. 

заталасатИ:, �aM евр. 1. изазваши шаласање, йокрен,уши н,а 
шаласање: � море, - пшеницу. 2. изазваши комешање (у н,аро
gy), йобун,иши; изазваши н,емир, узрујаши: - балканске народе; 
- масе. 3. рашириши се, йрон,еши се као Шалас. _ - се 1. йрекри-

, ши се шаласима, узбуркаши се (о воgен,ој маси). 2. йочеши се йо
крешаши шамо-амо (о маси Napoga). б. ЙQкрен,уши се, узн,еми
риши се, ускомешаши се. - После одлуке владе, народ се зата
ласа. 3. рашириши се као шалас; заШреЙериШи. 

затаманити, -аманйм евр. зашрши, ун,ишшиши: - војску. 

затамнети (се) јек. затамњети (се), -мнйм (се) евр. непрел. 
йосшаши шаман" ЙоШамн,еШи. 

затамнити, затамнйм евр. прел. учин,иши шамн,им: - собу. 

затамњен, -а, -о мукао, йриf,ушен, (о lласу и сл.). 
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затамњење е за.м,рачење, замаl.љивање; HejacHoha. 

затамњивати, -амњујем несвр. йрема зайlамнейlи. 

затандркати, -андрчем и затандркати, -андрчем евр. а. йо-
чейlи йlaHgpKaйlu (о зайрежним колима која се Kpehy йО калgр
ми, о мейlалном apegMeйly који се KoйlpJba йО йlлу и сл.). б. 
ошйlро, HeйpиjaйlHo зазврјайlи (о звону, неком мейlалном apeg
Meйly и gp.). 

затапати, затапам неевр. заливайlи, Haйlaйaйlи (йlечношhу). 

затапкати, -ам евр. йочейlи йlайкайlи: - ногама. 

затапmати, затапшем евр. йочейlи йlайшайlи, йJbecKaйlи. 

затарабити, -йм евр. 1. o'ipaguйlu или зайlворийlи йlарабом. 
2. разг. а. (нешто) зайlворийlи (раgњу, локал, йроgавницу и сл.). 
б. (без допуне) йpecйlaйlи paguйlu (збо'i баНКРОйlа, лоших фи
нансијских резулйlайlи и сл.). 

затаракати, -ам евр. йочейlи йlapaKaйlи, йроизвоgийlи уче
сйlале звукове. - Вагони затаракаше. 

3атарац, -арца м cйlaHoвHиK 3aйlapja; онај који је йореклом 
из 3aйlapja. 

затаћи (затаћи) и затакнути, затакнем евр. 1. cйlaвийlи иза 
нече'iа, између нече'iа, заgенуйlи; йјJUкачийlи: - цигарету за уво, 
- за појас. б. увуhи, y'iypaйlu: - руке у џепове. 2. gохвайlийlи, 
окрзнуйlи. 

затаmкавати, -ашкавам несвр. йрема зайlашкайlи. 

затаmкати, -ам евр. 1. учинийlи ga се нешйlо не сазна, ga не 
избије у jaвHocйl; caKpийlи. 2. йOйlиCHyйlи, заборавийlи: - мисао. 

затварати (се), затварам (се) и затварати, -ам несвр. йре
ма зайlворийlи (се). 

затварач, -ача м оно чиме се нешйlо зайlвара; механизам за 
зайlварање. 

затвор м 1. а. з'iраgа, казнена ycйlaHoвa у коју се зайlвара 
онај који је ухайшен, осуђен; истражни - . б. казна оgузимања 
слобоgе уз apUHygHU боравак у оgређеној Йpocйlopиjи. в. каран
йlиH: - за псе. 2. оно чиме се зайlвара какав oйlвop. 3. забрана 
йролаза: - границе. 4. мед. засйlој у избацивању цревно'i cagp
жаја. 

затворен, -а, -о 1. йlpЙ. og зайlворийlи (се). 2. који нема йри
cйlyйa, о'iрађен са свих cйlpaHa: затворена кола. 3. у који нема 
свако йpиcйlyйa, gocйlyaaH оgређеном KPY'iy учесника; Hegocйly
йан jaвHocйlи: - друштво; - седница. 4. који не oйlKpивa своја 
осеhања и расйоложења, нейовеРЈЬив, узgржан: - човек. 5. йla
ман, за'iасийl (о боји). 

затворенйк, -ика м онај који изgржава казну зайlвора. 

затвореница ж женска особа зайlвореник. 

затворенйчкй, -а, -о који се OgHOCU на зайlворенике. 

затворено- као йрви geo сложених йриgева йоказује ga боја 
коју йриgев значи има йlaмHиjи йlOH. 

затвореност, -ости ж особина или cйlaњe oHo'ia шйlо је зайlво
рено. 

затворити, затворйм евр. 1. а. gовесйlи у оg'iоварајуhи йоло
жај вpaйla, йрозор, зайlварач и сл. ga би се oHeмo'iyhuo излаз, 
улаз, йролаз, oйlвop на нечему: - врата, - рупу. б. склойийlи, за
клойийlи оно шйlо је било oйlвopeHo: - књигу, - писмо. в. обу
cйlaвийlи pag, йословање нече'iа: - радњу. г. фиг. учинийlи не
йрисйlуйачним, резервисаним, закойчайlи: - своје срце. 2. а. 
cмecйlийlи у оgређен йpocйlop, оgвојен og СЙОЈЬне cйlpaHe: - овце 
у тор. б. cмecйlийlи у зайlвор, yxaЙcийlи. в. склонийlи на Cll'iYPHO 
Mecйlo, заКЈЬучайlи: - дневник у фиоку. 3. а. забранийlи, йре
йречийlи йролаз; apecehu везе нече'iа са СЙОЈЬним cвeйloM, бло
Kиpaйlи: - границу, - аутопут, - Београд. б. apUHyguйlu војном 
силом ga се ocйlaHe у О'iраниченом Йpocйlopy. 4. йpeKиHyйlи йlOK, 
йpoйlицaњe нече'iа: - воду, - саобраћај. 5. заклонийlи, закрили
йlи: облаци затворише небо 6. cйojийlи gва краја, cacйlaвийlи у 
KPY'i: - коло струје, - обруч. 7. залечийlи, зацелийlи; зашийlи 
йри ойерацији: - ране. Имао је рак, само су га отворили и затво
рили. 8. йроузроковайlи ойlежано йражњење црева. 8 - се 1. а. 
йриЈЬуБЈЬујуhи се oHeмo'iyhuйlu ЙОСйlојање oйlвopa. - Врата се с 
треском затворише. б. изоловайlи се у некој йpocйlopиjи, з'iраgи 

и сл. og gpy'iux, og оних који су изван йle ЙРОСйlорије, з'iраgе и сл. 
заКЈЬучавајуhи, заклайајуhи вpaйla или на gpy'iu начин: - се у 
кућу. в. йpeKиHyйlи gogup са широм cpegUHoM, йовуhи се: - се у 
себе. 2. заклойийlи се, склойийlи се (о цвeйly). 3. зайушийlи се; 
зарасйlи (о рани). 4. йpecйlaйlи, йpeKиHyйlи се (о саобраhају). 5. 
имaйlи зайlвор, оЙСйlиЙацију. • - врата за собом йpeKиHyйlи везу 
с неким. - некоме уста oHeмo'iyhuйlU HeKo'ia ga 'iовори. - очи умре
йlи. - очи пред нечим йpaвийlи се невешйl, apehu йреко нече'iа. 

затворскй, -а, -о који се OgHOCU на зайlвор: - болница, - дво
риште. 

затега и затега ж (затег и затег м) 1. зайlе'iНУйlо cйlaњe, зайlе'i
HYйlocйl; зайlезање, найрезање нече'iа услеg 'iрчења, зайlезања: ми
mићи на затегу, mтpaнгe на затеm. 2. усйlезање, оgу'iовлачење: 
рећи без затеге. 3. а. geo HeKo'i уређаја или ойреме којим се не
шйlо учвршhује, сйаја, сйlеже и СЛ.; уже за зайlезање: кожна -, 
- једра. б. клин и сл. којим се зайlежуhи нешйlо Йоgешава. 

затегнут, -а, -о 1. йlpЙ. og зайlе'iнуйlи. 2. заошйlрен, нейрија
йleJbCKи: затегнуте прилике, затегнути односи. 3. Kpyйl, закой
чан, узgржан. 

затегнути, затегнем (аор. затегох и затегнух; р. пр. затегао, 
затегла (затегла) и затегнуо, -ула; пр. пр. затегнУвши) евр. 1. раз
MaKHyйlи крајеве нече'iа ga gође go Haape'iHYйlocйlu, исйlезања; 
йовлачењем нече'iа шйlо је на gpy'iOM крају учвршhено изазвайlи 
Haйle'iHYйlocйl: - жице, - конац. 2. а. йlp'iHYйlu, йовуhи: - руку. 
б. Haйle'iHYйlu, зайейlи (лук); OKиHyйlи, ойалийlи: - лук; - пymКу. 
3. в. зайlе'iнуйlи се (1). 4. а. cйlaйlи оgу'iовлачийlи, oйle'iHYйlu, og
ложийlи: - с плаћањем. б. oйle'iHYйlu се, оgужийlи се. - .киша 
затегла. Зима затегла. 5. уйорно ocйlaйlи йри оgређеном cйlaвy, 
заЙейlи. 6. јако се зачуйlи, о'iласийlи се apOgOpHO: - из свег гла
са. 8 "'" се 1. исйlезањем йocйlaйlи Haape'iHYйl. - .кожа на лицу му 
се затегла. 2. ypegHo, лейо се обуhи, goйlepaйlu се. 3. заошйlрийlи 
се, йокварийlи се (о оgносима). 

затегнуто ПРИЛ. на зайlе'iНУйl начин, узgржано: - се држати. 

затегнутост, -ости ж cйlaњe и особина oHo'ia шйlо је зайlе'iну
йlo; зайlе'iНУйlо HeйpиjaйleљcKo cйlaњe, HeйpиjaйleљcKи OgHOC. 

затезати (се), затежем (се) несвр. йрема зайlе'iнуйlи (се). 
затезнй, -а, -о у изр. - камата Kaмaйla која се йлаha на изно

се нейлаhене на време. 
зателебати се, -ам се евр. разг. 1. затьубийlи се јако, зацойа

йlи се. 2. забленуйlи се. 
затепати, -ам евр. йочейlи йleйaйlи, йочейlи 'iоворийlи йleйa

jyhu. 
затесати, затешем евр. йlecaњeм обележийlи, засеhи; йleca

њем зарубийlи, заравнайlи: - букву, - дирек. 

затестерисати, -ишем и затестерити и затестерити, -те
стерйм евр. йочейlи йlecйlepиcaйlи, йочейlи cehu йlecйlepoM. 

затетурати (се), -ам (се) евр. aohu, KpeHyйlи йleйlypajyhu (се); 
иЗ'iубийlи равнойlежу, йoвecйlи се, занейlи се, йочейlи (се) йleйly
paйlи. 

затећи (затећи), затекнем (затечем) (аор. затекох, затече; р. 
пр. затекао, затекла (затекла); ТРП. затечен, -ена; пр. пр. затекав
ши и затекавши) евр. 1. а. gohu He'ige KOg HeKo'ia йре He'io шйlо не
ко или нешйlо оgайlле oge; Hahu, cpecйlи на оgређеном Mecйly: -
да једе; - у кафани друга. б. Hahu у оgређено.м cйlaњy: - их не
спремне. 2. go'ioguйlu се, йojaвийlи се у виgу околносйlи gOK је не
ко или нешйlо на оgређеном Mecйly. - У Босни их је затекао рат. 
3. yxвaйlийlи на gелу, изненаgийlи: - у крађи. 4. учинийlи ga се 
неко нађе у чуgу, gовесйlи у забуну. - Та нас је вест затекла. 8 "'" 
се а. Hahu се на оgређеном Mecйly, заgесийlи се: - се у Београду. 
б. очувайlи се go оgређено'i времена. - Затекло се мало вина. 

затиљак, -иљка м заgњи geo лобање, 'iлаве, ЙойlUJbак. 
з8.тиљнй, -а, -о који се OgHOCU на зайlиЈЬак: - кост, - део 

мозга. 

з8.тЙм ПрИЛ. йосле йlo'ia, йойlом; осим йlo'ia, йоврх йlo'ia. - Она 
је затим отишла. Има људи који ће доћи, затим других који су 
послали телеграме. 

затињати, -ам евр. йочейlи йlињaйlи а. йочейlи слабо 'iopeйlu, 
йojaвийlи се (о вaйlpи, йламену и сл.). б. йочейlи се 'iacuйlu, осла
бийlи (о вaйlpи и сл.). 



3АТИРАТИ (СЕ) - 3АТРЕСТИ 403 

затирати (се), -рём (се) несвр. ирема зашреши (се). 

затирач, -ача м онај који HeKo"ia или нешшо зашире, унишша
ва: � пчела, � осећања. 

затискивати (се), -искујём (се) (затискати (се), затискам 
(се» несвр. ирема зашиснуши (се). 

затиснути, -нём (затиснух (затискох), затисну (затиште и 
затиmте» евр. 1. а. зашвориши какву шуй.тьину, руиу, ошвор "iy
рају/ш унушра нешшо, зачеииши, заиушиши: � славину, � дим
њак КРПОМ. б. иришиснуши, зашвориши; иришискањем сиречи
ши крварење: � дланом уста, � уши рукама; � рану. 2. иреире
чи ши, закрчиши (иуш u сл.): � друм, � степенице. 3. ушиснуши, 
уриши: � нокте у тело, � зубе у месо. 4. "iурнуши, шиснуши He"ige. 
8 � се 1. а. заиушиши се, зачеииши се (о цeвu.мa и gp.). б. закр
чи ши се (о ауШу). 2. увући се, завући се He"ige: � се у ћошак. 

затитрати и затитрати, -ам евр. иочеши шишраши а. иоче
ши вибрираши, заШреиериШи. б. иочеши иоgрхшаваши, заgрх
ШаШи. в. иочеши се .мицаШи живо, немирно, иочеши иои"iрава
ши; заи"iраШи. г. иочеши неујеgначено, шреиераво свейlлеШи. 

затихнути, -нём евр. ушишаши се, у.мукнуШи, у.мириши се. 

затицати1 (се), -ичём (се) несвр. ирема зашећи (се). 

затицати2, -ичём несвр. ирема зашакнуши, заШаћи. 

затиmје е а. иривре.мени иресшанак борби и рашних оиера-
ција: � на фронту. б. с.мањење, иривремени uзосшанак иолишич
ке, gрушшвене и gp. акшивносши, paga, засшој: � у спољној по
литици, празнично �, � у привреди. в . .мирно, шихо време, .мир, 
шишина: � пред олују. г. заклоњено .месШо, заклон; .месШо у ре
ци "ige воgа сиоро Шече. 

затиmтати, -тим евр. иочеши шишшаши а. биши захваћен 
боло.м или сличнu.м неиријаШнu.м осећаје.м. б. (некога) иочеши 
.мучиши, uзазваши бол или осећај Ше"iобе. 

зато прил. 1. а. збо"i шо"iа, из шо"iа разло"iа, сШо"iа. - Доћи ће 
ми на вечеру, зато правим оволико јела. б. збо"i шо"iа шшо, јер. 
- Кривила је себе зато што му је дала толики новац. 2. с gpy"ie 
сшране, .међуШu.м. - Има велику плату, али зато има и велике 
трошкове око деце. • свако зашто има своје зато све u.мa свој 
узрок. 

заток м И затока ж а . .мањи залив, заШон. б. зашворени, сле
ии рукавац реке или иоШока. в. зашворени o"ipaHaK неке шелесне 
шуй.тьине. г. овални урез у обоgу лисша БUJbке. 

затолити, затолИм евр. ушолиши, ушажиши (жеђ, "iлаg). 

затомити, затомИм (трп. затомљен) евр. а. унишшиши, зашр
ши: � цели народ. б. уироиасшиши: � девојачку срећу, � напре
дак. в. иошиснуши, ири"iушиши: � сваку жељу. 8 - се ири"iуши
ши се, несШаШи. 

затомљавати (се), -омљавам (се) . и затомљивати (се), 
-омљујём (се) несвр. ирема заШо.миШи (се). 

затон м залив (обично .мањи). 

затонски, -а, -о који се OgHOCU на зашон: � лук. 

затонути, затонём e!ip. за.мочиШи, иошоииши: � кашику у 
воду. 

затончић м geм. og заШон. 

затопити, затопИм (трп. затопљен) евр. 1. залиши, нашоuи
ши, наквасиши (нечu.м Шечнu.м): � хлеб вином. 2. ирелиши, кон
зервираши расшой.тьено.м .машhу, ло јем: � месо. 3. зашвориши, 
учврсшиши уоишше неко.м расшой.тьено.м .маШеријо.м која се сше-
же: � оловом. 4. за.мочиШи, у.мочиШи: � рубље. 

' 

затопотати, -опоћём и затоџтати, затопћём евр. иочеши шо
иошаши, зашруикаши, залуиаши; иочеши шу.мно уgараши, за
бубњаШи. 

з3.торан, -рна, -о који зашире, унишшава; сшрашан, језовиШ. 

з3.тОрнИк м онај који зашире, Ша.мани, унишШава. 

заторница ж она која зашире, Ша.мани, унишшава, уироиа-
шћује. 

. заторокати, -орочём евр. пеј. иочеши шорокаши, иричаши 1'0-
јешШа. 

затоциљати се, -ам се евр. gобиши залеш ШОЦUJbајући се ио 
залеђеној, клuзавој иовршuни. 

заточавати, -очавам несвр. ирема заШочиШи. 

заточеник, -ика м онај који је зашочен, зашвореник; apo"iHa-
ник, uз"iнаник. 

заточеница ж жена заШоченик. 

заточенИчки, -а, -о који се OgHOCU на заШоченике. 

заточениmтво е зашвор, робија; зароБЈЬенишшво; из"iнан-
сшво, иро"iонсШво. 

заточење е в. заШоченишШво. 

заточити, заточим (трп. заточен) евр. лишиши слобоgе, за
швориши; из"iнаШи. 8 - се иовући се og свеша, зашвориши се: � 
се у кућу. 

заточник и заточник м 1. бранилац, браник, иоборник, ју
нак: храбри -. б. засшуиник, за.меник (Ha Me"igaHY): послати свог 
заточника на мегдан. 2. в. заШоченик. 

заточница и заточница ж женска особа заШочник. 

заточнички и заточнички, -а, -о који се OgHOCU на зашоч
нике. 

заточниmтво и заточниmтво е 1. зашшиша, иокровишеЈЬ
сшво: - цркве. 2. в. заШоченишШво. 

затравити, затравИм евр. 1. в. зашравиши се. 2. (некога) ои
чиниши, о.мађијаШи (иијући шекућину og Шрава). - Виле га за
травиле. 8 - се зарасши у шраву, обрасши Шраво.м. 

затрављено ПРИЛ. оичињено, са заносо.м; заљуБЈЬено. 

затрављивати (се), -ављујём (се) несвр. ире.ма зашравиши 
(се) . 

затраживати, -ажујём неевр. шражиши, захШеваШи. 

затражити, затражИм евр. 1. обрашиши се ко.ме са захШево.м, 
.молбо.м, жеЈЬО.м и сл. ga се нешшо gобије, заискаши, за.молиШи: 
- пензију, - вечеру. 2. заиросиши (gевојку). 

затракарати, -ам евр. залуиаши, зашанgркаши, заклоиа
раШи. 

затракивати, -акујём неевр. (некога) gосађиваши, о.меШаШи, 
узнемираваши безначајнu.м ииШањu.ма, ирu.меgба.ма, нечu.м не
важнu.м. 

затрапати, -ам евр. иочеши шраиаши (ири крешању, у xogy). 

затрапити, -Им евр. сшавиши у шраи (кро.миир и сл.). 

затребати, -ам евр. (обично безл.) иосшаши иошребан, усшре-
баШи. - Ако ти штогод затреба, зови ме. 

затреперити, -Им евр. иочеши шреиериши: 1. а. иочеши чи
нuши сишне, убрзане иокреше (нир. о лисшу захваћено.м ве
Шро.м). б. биши захваћен лакu.м, јеgв(Ј, ири.меШнu.м Шрзајu.ма, 
заgрхшаши, заи"iраши (о неко.м gелу Шела). в. заgрхшаши, уз
gрхшаши, усшреишаши (og узбуђења, сшраха и сл.). 2. а. зазву
чdши неравно.мерно, ucapeKugaHo, gрхшаво (о "iласу или звуку 
уоишШе). б. засвейlлеши ucapeKugaHu.м сјајем, зашишраши; за
сјајиши, заблисШаШи. 

затрепетати, -РЕшећём евр. 1. в. зашреишаши (1). 2. в. зашре
иериши (1а и б, 2б). 

затрептати, затрепћём евр. 1.  иочеши шреишаши (очи.ма, 
Шреиавица.ма). 2. в. заШреиериШи. 

затрептети јек. затрептјети, -тИм евр. зашреиериши, заgрх
' ШаШи. 

затресати (се), затрёсам (се) несвр. ирема зашресши (се). 

затрескати, -ам евр. иочеши шрескаши, залуиаши; зашре
шШаШи. 8 - се разг. луgо се заљубиши, залуgеши се. 

затрести (затрёсти), -есём (аор. затресох, затрёсе; р. пр. за
трёсао, затресла (затрёсла); трп. затресен; пр. пр. затресавmи и 
затрёсавmи) евр. а. иочеши шресши, заgр.маШи: � главом. б. uза
зваши gрхШавицу. - 3атресла га грозница. в. фиг. учиниш и не
сШабилнu.м, HecufYPHu.м: � краљу престо. г. иасши с Шреско.м, 
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заориши се. - Затресоше бомбе. 8 - се а. йочеши се шресши, уз
gр.маШи се, заgрхШаШи. - Земља се затресла. б. узбуgиши се, уз
немириши се. - Све се у њему затресе. • - мрежу епорт. йосшиhи 
ao'iogaK, 'iол, йо'iоgивши .мрежу (у u'ipaмa с лоЙШо.м). 

затрёти јек. затријети, затрем (аор. затрех јек. затријех, 2. и 
3. л. затре јек. затрије; р. пр. затро, -рла; трп. затрт (затрвен); пр. 
пр. затревши јек. затријевши) евр. в. заШрШи. 

затрештати, -тйм евр. йочеши шрешшаши а. йроизвесши сна
жан шресак, буку; заШуШњаШи. б. фо.мко, снажно засвираши, 
зайеваши и СЛ.; заориши се, оgјекнуШи. 

затрзати се, -ам се евр. йочеши се ШрзаШи. 
затрка ж брз шрк йре скока, бацања и СЛ., залеш: из затрке. 

затркати се, затркам се и затрчем се евр. зашрчаши се, за-
лешеши се; ЙоШрчаШи. 

затркивати се, -ркујем се несвр. йрема зашркаши се. 
затрљати, затрљам евр. йочеши шрљаши, ЙроШрљаШи. 
затрнити, затрнйм евр. за'iраgиши, ойлесши шрњем: - плот. 

8 - се обрасши Шрњем. 
затрнулост, -ости ж сшање oHola шшо је зашрнуло, замр

лосш, учм,алосш. 
затрнути, затј)нем евр. а. ушрнуши, укочиши се (у шелу). б. 

йрешрнуши, йренеразиши се (og сшраха и СЛ.). 
затрнути, -нем евр. у'iасиши, за'iасиши (вашру, ЙЛамен). 8 -

се у'iасиши се, за'iасиши се (о вашри, ЙЛамену). 
затрован, -а, -о 1 .  шрй. og заШроваШи. 2. фиг. за'iрижен, за

gрш, заслейљен: � присташща. 

затрованост, -ости ж сшање OHO'ia који је зашрован, OHo'ia 
шшо је зашровано; за'iриженосШ. 

затровање е заШрованосШ. 
затровати, затрујем евр. 1. учиниши оШровнu.м, ошроваши; 

заразиши какво.м болешhу и СЛ.: � воду; � маларијом. 2. учини
ши рђав ушицај, исквариши, унеши разgор, завagиши; учиниши 
нейоgношљивu.м: � идеолошки; � односе међу нацијама. 8 - се 
оболеши услеg уношења шшешних .маШерија, ошроваши се. 

затрпавати (се), -рпавам (се) несвр. йрема зашрйаши (се). 
затрпаност, -ости ж сшање OHo'ia шшо је зашрйано; йреойше

реhеносШ. 
затрпати, -ам евр. 1. засуши какву руйу, Йреg.меШ и СЛ., йре

криши какву йовршину; закойаши; сахраниши: � јаму; � зе
мљом; � мртваца. 2. йасши у великu.м количинама, найаgаши 
(о CHe'iy). б. закрчиши какав йросшор, какву ЙросШорију. 3. йре
ше рано зайослиши нечu.м, ойшерешиши: � извештајима. 8 - се 
ойшерешиши се йреко .мере: � се послом. 

затрти, затрем (аор. затрх; р. пр. затро, -рла; ТРП. затрт; пр. пр. 
затрвши) евр. йошйуно унишшиши, исшребиши, искорениШи. 8 
- се йройасши, унишшиши се, искорениши се. 

затрубити, -Им евр. йочеши шрубиши а. засвираши у шрубу 
или неки gpy'iu gувачки инсШру.менШ. б. оgаши звук, о'iласиши 
се шрубљењем (о шруби, ауШо.мобилској сирени и СЛ.). 

затруднети и затруднети јек. затрудњети и затрудњети, 
-днйм евр. непрел. йосшаши шруgна, бремениша (о жени). 

затрупкати, -ам евр. йочеши ШруЙкаШи. 
затрчавати се, затрчавам се несвр. йрема зашрчаши се. 
затрчати се, -чИм се евр. 1. снажно йошрчаши, йојуриши, за-

лешеши се. 2. фиг. неЙро.мишљено, на брзину ЙосШуЙиШи. 
затубаст, -а, -о в. заШуЙасШ. 

затувити, -Им евр. ушувиши, заЙамШиШи. 
затужити, -йм 1. йочеши шужиши, закукаШи. 2. (некога) 

ойлакиваши HeKO'ia, нарицаши за HeKu.м: � девера. 

затупаст, -а, -о зашуйљен, заобљен, шуй: � врх. 

затупелост јек. затупјелост, -ости ж сшање OHo'ia који је за
ШуЙео. 

затупети јек. затупјети, затУпИм евр. йосшаши шуй, ошуйе
ши (у.мно, gYXOBHO). 

затупити, затУпИм (трп. затУпљен) евр. 1. учиниши шуйu.м, 
ошуйиши: � рогове, � нож. 2. фиг. учиниши оlраниченu.м, ошуйи
ши за зgраво расуђивање. 

затупкати, -ам евр. йочеши шуйкаши: � ногама. 

затупљеност, -ости ж сшање OHo'ia који је зашуйљен, OHo'ia 
шшо је зашуйљено; оШуЙелосШ. 

затупљивати, -Упљујем несвр. йрема заШуЙиШи. 

затурати (се), затУрам (се) несвр. Йре.ма зашуриши (се). 

затурити, -Им евр. 1. а. сшавиши, Йо.мериШи, йокренуши уна-
заg, забациши: � капу, � руке уназад. б. замешнуши, йребаци
ши (йреко рамена): � торбу. 2. а. сшавиши нешшо He'ige 'ige се не 
.може наћи, за'iубиши: � новчаник. б. занемариши, зайосшави
ши; найусшиши; йошиснуши у gpy'iu йлан: - зло у заборав, � 
бригу. 3. а. увући, завуhи: � руке у џепове. б. замешнуши, йри
криши: � траг, 4. замешнуши, зайоgенуши: � кавгу, � разговор. 
8 - се 1. на'iнуши се уназаg, завалиши се, забациши се: � се на 
наслону. 2. за'iубиши се, из'iубиши се. 3. зайоgенуши се, ошйоче
ши (о свађи, йричи и gp.). 4. уйушиши се, кренуши: � се у свет. 

затУтњати (затУтњети и затУтњити), -њИм евр. йочеши шуш
њиши, о'iласиши се ЙоШ.мулu.м jaKu.м звуко.м, шушњаво.м, 'iр.м.тьа
вино.м и СЛ.: � као гром. 

затуцан, -а, -о а. заосшао, Йрu.миШиван, о'iраничен: � сељан
ка. б. уйоран у сво.м уверењу, нейойусШљив, шврgо'iлав; заgрш: � 
богомољка, � присталица. 

затуцаност, -ости ж особина OHo'ia који је заШуцан. 

затуцати, затУцам несвр. йрема заШуhи. 

заћарлијати, -ам евр. йочеши hарлијаШи. 

з�Љи (заћи), зађем (аор. зађох; р. пр. зашао, зашла; пр. пр. за
шавши) евр. 1. а. крећући се уклониши се с BugUKa, замаhи иза 
нечеlа: � за кућу. б. сйусшиши се ucaog хоризонша (о Сунцу, Ме
сецу). в. йроћи, ишчезнуши (о лешу, зu.ми). 2. а. йроћи са сшра
не, иза леђа (неко.му, нечему). б. скренуши с оgређеНОl йравца; за
лушаши: � с пута; � кроз планину. 3. а. ући, сшуйиши (у неки 
йросшор): � у шуму, � у продавницу. б. уйусшиши се у нешшо 
(йроучавајуhи): � у анализу. 4. а. йоћи pegoM, заређаши: � од 
куће до куће. б. рашириши се, узеши .маха (о болесши и gp.). 5. 
сшуйиши у оgређено gоба живоша: � у осамдесету годину. 6. фиг. 
уйусшиши се у раз'i()вор. • - за нокте в. aog нокаШ. - у године 
осШариШи. 

заћорити, заћорйм евр. 1. (некога) занеши, ойчиниши: � чи
нима. 2. в. заhориши се. 3. йоћи, кренуши HeKyga неЙро.мишље
но. - Куд си заћорио овамо? 8 - се јако се заљубиши се, зашре
скаши се. 

заћурликати, -ћурлйчем, заћурликати, -ћурличем и за
ћурликнути, -ћуРлйкнем евр. йочеши hурликаШи. 

заћутати, -тйм евр. 1. а. йресшаши 'iовориши, уhушаши, 
у.мукнуШи. б. йосвађаши се с HeKu.м. в. ушишаши се, Йpu.миpи
ши се. 8 - се уhушаши се, у.мукнуши; ушишаши се. 

заћуткати, -ам евр. Йрu.мораШи HeKo'ia ga уhуши, уhуШкаШи. 

заћуткивати, -)rтKyjeM неевр. 1. несвр. Йре.ма заhуШкаШи. 2. 
йресшајаши 'iовориШи. 

заћућорити, -Им евр. йочеши hуhориШи. 8 ;:" се расйричаши 
се ћућорећи. 

заувар (заухар) ПРИЛ. нар. og корисши, корисно. - Заувар је 
нешто зарадити. 

заувёк јек. заувијек ПРИЛ. за сва времена, засваlgа; шрајно, 
сшално: добити нешто �, остати �. 

заударати, -ам неевр. а. оgаваши нейријашан .мирис, заgах, 
с.мрgеШи: � на зној. б. оgаваши неки .мирис уойшше: - на море. 
в. фиг. личиши на нешшо, йоgсеhаши: - на старину. 

зауздавати (се), -уздавам (се) несвр. йрема заузgаши (се). 

зауздати, -ам евр. 1. сшавиши узgу коњу, .мазlи и СЛ. 2. фиг. 
обузgаши (HeKola), йошчиниши својој вољи. 8 - се обузgаши се, 
савлаgаши се. 

заузёт, -а, -о 1. ШрЙ. og зазеШи. 2. заокуЙЉен некu.м Йосло.м, 
заЙослен. 3. заиншересован за нешшо, наклоњен нече.му: � за 
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књигу И уметност. 4. разг. који није слобоgан, OgH. која није сло
боgна, који u.мa gевојку или жену, OgH. која u.мa момка или му
жа: � девојка. 

заузети, заузмем евр. 1. а. силом, борбом освојиши, заuосе
сши неку шеришорију, ушврђење и gp. б. обузеши (мисли, осећа
ња). 2. а. размесшиши се, заuосесши, насшаниши се: � добре за
клоне, � добре положаје. б. зайремиши неки uросшор: � пола 
собе. 3. Uрu.миШи неку gужносш, функцију, uоложај; сшеhи: � 
место шефа катедре; � почасно место у српској књижевности. 4. 
исuуниши, оgузеши (време). - Тај посао ми је заузео цео дан. 5. 
нар. уuусшиши се у нешшо, заuочеши: � причу о вилама. 8 ,..., се 
1. заложиши се ga се нешшо осшвари, ga неко усйе; uосшараши 
се о некоме, за HeKo'ia: � се за сина; � за свог земљака. 2. зане
ши се HeKu.м uослом, зараgиши се: � се неким женским радом. 

заузетост, -ости ж 1. сшање oHo'ia који је заузеш, заuосле
нос ш: � у раду. 2. uреgаносш нечему, Uреgузu.м.тьивосШ: � за по
слове. 

заузеће е 1. заузu.мање, освајање (шеришорије, месша и сл.). 
2. узu.мање, йрисвајање: бесправно � шуме. 

заузимати (се), -ам (се) несвр. йрема заузеши (се). 

заузимач, -ача м онај који нешшо заузu.ма, осваја; онај ко
ји нешшо узu.ма, йрисваја; онај који се заузима за HeKo'ia, око 
нече'iа. 

заузимљив, -а, -о 'iошов ga се заузме за нешшо, upegaH, йо
свећен нечему; Uреgузu.м.тьив (у Uослу). 

заузимљиво ПрИЛ. заузu.мајуhи се, upegaHo, uреgузu.м.тьиво: 
� помагати. 

заузимљивост, -ости ж особина oHo'ia који је заузимљив, 
Uреgузu.м.тьивосШ. 

заузлавати (се), -узлавам (се) несвр. йрема заузлаши (се). 

заузлати, -ам евр. завезаши у узао, у чвор: � марамицу. 8 -
се завезаши се. 

зауларити, -уларИм евр. 1. сшавиши, нашаhи улар (коњу и 
сл.). 2. фиг. uошчиниши HeKo'ia својој вољи, власши, уШицају. 

зауљити, -йм евр. uрелиши, зачиниши уљем: � салату. 

зауман, -мна, -о који је ван Uа.меШи, неЙој.мљив, безуман: � 
план, понашање. 

заумити, -йм евр. наумиши; за.мислиШи. 

заумље е оно шшо је заумно; безу.мље. 

заупокојенй, -а, -о који је на.мењен, йосвећен йокојнику: -
молитва, � миса, � помен. 

заурлавати, -урлавам несвр. йрема заурлаШи. 

заурлати, -ам евр. uочеши урлаши 1. заурликаши, урликну
ши (о вуку, йсу и сл. живоШиња.ма). 2. завикаши, uовикаши сна
жним, upOgOpHUM 'iласом (обично йри великом узбуђењу). 3. 
о'iласиши се UpOgOpHO (снажнu.м звижgуком, шушњавом и сл.) (о 
сирени, 'iр.мљавини, олуји и gp.). 

заурликати, заурличем евр. uочеши урликаши; уп. заурлати. 

заустава ж заусшављање, заgржавање; ЙреЙрека. 

зауставити, -Им (трп. заустављен) евр. 1. а. uрекинуши, обу-
сшавиши крешање (HeKo'ia, нече'iа): � коња, � кола. б. сuречиши 
ошицање, исшицање: � крв. в. обусшавиши функцију HeKo'i op'ia
на, HeKo'i механизма: � рад срца, � МОТОр. 2. а. сйречиши HeKo'ia 
у вршеЊу,. извршењу нече'iа; сuречиши ga се нешшо йојави, ga ge
лује, обусшавиши ga.тpu шок нече'iа: � разговор; � вест. б. зagржа
ши HeKo'ia ga осшане Ша.мо 'ige је. ;3. зagржаши, уuравиши (uо'iлеg, 
очи, uажњу и сл.). 8 � се 1. uресшаши ићи gaљe, сшаши, засша
ши: � се код једне продавнице. 2. осшаши He'ige извесно време, 
заgржаши се: � се неколико дана у Београду. 3. обрашиши, йо
свешиши uажњу некоме, нечему: "'" се на нечијим родољубивим 
песмама. 4. зagржаши се на некоме, нечему (о uо'iлеgу, очu.ма). 

заустављати (се), -ам (се) несвр. йрема заусшавиши (се). 

зауставни, -а, -о који је у вези са заусшављањем (који служи 
за заусшављање, који uоказује заусшављање и сл.): � трака, � 
траг, � сигнал, � снага. 

заустити, заустИм евр. а. ошвориши усша у на.мери ga се не
шшо каже, uокушаши рећи. б. uочеши 'iовориши йа заhушаши, 
uрекинуши се у 'iовору, uричању још у UочеШку. 

зауmити, -Им евр. нар. уgариши ша.мар, оша.мариШи. 

зауmке, заушака ж МН. мед. заразно заuаљење gоушне жле
зgе, Parotitis epidemica. 

зауmљивити, -Им евр. uренеши на HeKo'ia уши, ваши. 8 - се 
gобиши уши, ваши. 

зауmни, -а, -о који се налази иза уха, ушију: � кост. 

зауmница ж 1. уgарац шаком, ша.мар, hушка: 2. (обично мн.) 
geo 'iлаве иза ушне шкољке. 3. накиш за уво, минђуша. 4. ми. мед. 
в. заушке. 

зауmњаци, -ака м ми. 1. (ретко у јд. заушњак) месшо на 'iла
ви иза ушију. 2. мед. в. заушке. 

заушћивати, -tшћујем несвр. йрема заусШиШи. 

зафијукати, -ИјјТчем и зафијукати, -Ијучем евр. uочеши фи
јукаши (о uушчанu.м зрнu.ма, 'iранаШа.ма и сл.; о вешру). 

зафитиљити, -irтйљИм евр. увиши, увршеши шанко као фи
шиљ, усукаши (обично бркове). 

зафићукати, -ам и зафићукати, -фићјТкам евр. uочеши фи
hукаши, зазвижgаШи. 

зафратрити, -Им евр. учиниши фрашром, uроизвесши у фра
Шра. 8 - се uосшаши фраШар. 

зафркавати, -ркавам неевр. разг. (некога) заgиркиваши, за
виШлаваши, збијаши шале на рачун HeKo'ia, завиШлаваШи. 8 -
се шалиши се, ше'iачиши се. 

зафј>Кант м разг. онај који се зафркава, збија шале. 

зафрканција ж разг. заgиркивање, завиШлавање, зафркава
ње, збијање шала. 

зафркати, зафрчем евр. uочеши фркаши (обично о коњу, ко
њu.мa); уп. зафрктати. 

зафркнути, -нем евр. разг. (некога) uоgвалиши (некоме), йре
вариши (HeKo'ia), обично 'iрубо се шалеhи (с HeKu.м). 8 - се йрева
риши се, uо'iрешиши на своју шШеШу. 

зафi>Ктати, зафркћем евр. uочеши фркшаши (обично о коњу, 
Koњu.мa); уп. зафркати. 

зафућкати, -ам евр. uочеши фуhкаШи. 

захалакати, -халачем и -халакам и захалакати, -халачем 
и -ам евр. uочеши халакаши, о'iласиши се халакањем; uовикаши, 
за'ipајаШи. 

захвала ж в.  захвалносШ. 

захвалан, -лна, -о 1. који је йун захвалносши, у коме се о'iле
ga захвалносш, бла'iоgаран: � на доброти, � људима. 2. uo'iogaH, 
uogecaH; корисшан: - објекат, � материјал; � посао. 

захвалити, захвалИм евр. 1. изразиши захвалносш, исказа
ши, оgаши uризнање: - на ПОКЛОНУ. 2. в. захвалиши се (2). - За
хв'али на служби и оде. 8 - се 1. в. захвалиши (1). - Хоћу делом 
да ти се захвалим. 2. (на нечему, за нешто) учшиво се ogpehu 
какво'i uонуђено'i uоложаја, uочасши и сл.: - се на понуђеној 
професури. 

захвалница ж 1. Йис.мена изјава захвалносши која се некоме 
gaje у знак uризнања за учињено gобро: послати захвалницу. 2. 
речи, изрази захвалносши: слушати захвалнице и здравице. 3. 
(у атрибутској служби) захвална, захвалничка: � молитва, - пе
сма, - суза и сл. 

захвалнички, -а, -о који се OgHOCU на З(:L�валнице, који исйо
љава захвалносш: � молитва, - реч и сл. 

захвално ПрИЛ. са захвалношhу, uоказујуhи захвалносш: � 
поменути; � климнути главом. 

захвалност, -ости ж осећање oHo'ia који је захвалан; изража
вање шо'iа осећања. 

захваљивати (се), -аљујем (се) несвр. йрема захвалиши (се) • 

захваљујући (некоме, нечему) иомоћу (HeKo'ia, нече'iа), бла'iоgареhи 
(некоме, нечему). - Захваљујући ујаку, имам довољно новца. 
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захват и захват м 1. а. йон:реш рун:е йри хвашању, хвашање, 
узuмање: � руком. б. фиг. улажење, уgуБЈЬивање, йроgирање у не
н:и йроблем: песнички � у стварност, приповедачки �. 2. а. зау
зuмање, освајање. б. бесйравно йрисвајање шуђеf, ЗемЈЬишша; са
мо шо ЗемЈЬишШе. в. освојена шеришорија, aoceg: колонијални 
захвати. в. војни Haaag ширих размера: � војске. 3. а. йросшор 
н:оји може нечим ga се захваши; обuм, oacef,: � крила, � руку, 
широки �; � сеоба. б. gомашај, ygap: � закона. 4. мера н:оја се 
йреgузuма у цUJЬY нечеf,а, йоgухваш, ан:ција: прорачунати захва
ти власти, револуционарни захвати. 

захватати, -ам несвр. йрема захваШиШи. 
захватити, -Им (трп. захваћен) евр. 1. а. CygOM, шан:ом и сл. 

узеши, заf,рабиши извесну н:оличину нечеf,а: � воде у ша:ке, � 
лончем млека. б. фиг. ући у нен:и йроблем, обухвашиши (у йроу
чавању, излаf,ању): � најшире слојеве народа. в. ухвашиши, 
зf,рабиши: � бика за рог; � лопту. 2. а. йрисвојиши шуђе ЗемЈЬи
шше, шуму и сл.; заузеши нен:у шеришорију: � нешто опmтин
ске земље. Турска је била захватила многе провинције. б. заgо
биши, gобиши: � богат плен. 3. gохвашиши, gоgирнуши, он:рзну
ши: захватио га мало ножем. 4. а. исйуниши, обухваШиШи. -
Магла захвати долину. б. обузеши, йрожеши (о oceћaњuмa). в. 
обухвашиши, ойн:олиши: � овце. г. йонеши, Йовући. - Захвати 
га маса на улици. 

захватљив, -а, -о н:оји се може захваШиШи. 
захваћати, -ам неевр. в. захваШаШи. 
захлада:к, -атка м сеновишо месшо, хлаg, хлаgовина; време 

йосле йоgнева н:аg се сунце йриближава заласн:у. 
захладити, захл3.дИм евр. 1. безл. в. захлаgнеШи. 2. учиниши 

ga нешшо йосшане хлаgно; охлаgиши; расхлаgиши: � казан. 

захладица ж мало захлађење, хлаgовина; йрохлаgно време. 
захладнети јек. захладњети, -днйм евр. 1. безл. йосшаши 

хлаgније, свежије. - Пред зору захладни. 2. фиг. йосшаши рав
ноgушан, мање Йрисан. - Захладнели су наши односи с комши
јама. 

захлађе е осојно месшо; хлаgовина. 
захлаћење е aag шемйерашуре, хлagноhа; gолазан: хлаgноhe. 
захлађивати, -ађујём несвр. йрема захлаgиШи. 
заход м 1. залазан: (Сунца). 2. фиг. н:рај, свршешан:: на захо

ду живота. 3. нужнин:, н:лозеШ. 
заходан, -дна, -о 1. (одр.) н:оји се јавЈЬа йри захоgу, заласн:у; н:о

ји је на заласн:у (о Сунцу): � руменило. 2. заобилазан (о ЙуШу). 
заходити, заходИм неевр. [гл. ИМ. захођёње е] 1. залазиши за 

хорuзонш (о Сунцу, Месецу). 2. заобилазиши, обилазиШи. 
заходно ПРИЛ. ван йуша, заобилазно. - Ићи преко Сегедина 

железницом сувише је заходно. 

заходс:кii, -а, -о н:оји се OgHOCU на захоg, н:лозеШсн:и. 
захорити (се), захорИм (се) евр. в. заориши (се). 
захрамати, захрамљём (захрамам) евр. йочеши храмаШи. 
захрипати, захрйпам евр. йочеши хрийаши, йочеши шешн:о 

gисаши, н:аШЈЬуhи и Н:РН:ЈЬајући. 
захркати, захрчём евр. йочеши хрн:аши; засйаши хрчуhи, 

чврсшо засЙаШи. 
захроптати, захропћём евр. йочеши хройшаши (обично на 

самрШи). 
захтев јек. захтјев м 1. а. шражење, жеља uзражена у ogpe

ђеној, н:ашеf,оричној форми; налоf,. б. службени ан:ш н:ojuм се зах
шева ga се йосшуйи йрема саgржају ан:Ша. - Пошто захтев до
спе, дужник уплаћује новац. 2. йорив, чежња; жеЈЬа, йрохшев: 
� природе, � духа. Муж јој је пун захтева 3. нужносш, Heoaxog
носш: � времена 4. основно йравило, начело; йройис: тактички �, 
хигијенски �, � естетике. 

захтеван, -вна, -о н:оји MHOf,O захшева; шежан:, найоран: � 
mкола, � посао. 

захтевати, захтёвам јек. захтијевати, захтијевам неевр. 1. 
н:ашеf,оричн:и шражиши, исн:аши, уйорно молиши: � већу плату. 
2. а. намешаши, налаf,аши: � упоран рад. б. изисн:иваШи. - По
врће захтева доста воде. 

захујати, -јИм евр. йочеши хујаши 1. а. зашумиши, зафију
н:аШи. б. забрујаши; разлеhи се, оgјен:нуШи. 2. ЙрохујаШи. 

захукати, захУчём евр. 1. а. йочеши хун:аши; о"iласиши се ху
н:ом (о сови). б. Haguhu хун:у, захујаши (о веШру). 2. йочеши хун:а
ши, gуваши (у нешшо): � у руке . •  "" се 1. а. йон:ренуши се са ху
н:ом, у замаху. б. фиг. узеши маха, захун:шаши се. - Несрећа се 
захукала. 2. зама"iлиши се (о сШан:лу). 

захукнути, захУкнём евр. 1. о"iласиши се хун:ом, хун:нуши (о 
сови и gp.). 2. хун:нуши (у нешшо), заgахнуШи . •  "" се йрен:риши 
се ма"iлом, йаром, зама"iлиши се. 

захуктавати (се), -уктавам (се) несвр. йрема захун:шаши 
(се). 

захукталост и захуктало ст, -ости ж сшање oHof,a н:оји се за
хун:шао, oHola шшо се захун:шало, живосш, gинамичносш; ужур
баносШ. 

захуктан, -а, -о 1. а. н:оји се хучно н:реће, набујао: � река. б. 
фиг. буран, узбурн:ан: � време. 2. жив, gинамичан; бучан, "iла
сан: � машта; � смех. 

захуктано ПРИЛ. на захун:шан начин, хучно; живо, gUHa
мично. 

захуктаност, -ости ж сшање oHof,a н:оји је захун:шан, oHof,a 
шшо је захун:шано; уп. захукталост. 

захуктање е в. захун:ШалосШ. 

захуктати, захукћём евр. йочеши хун:шаши, забрујаши, заху
јаши (о лон:омоШиви) . •  � се 1.  на"iло йоћи, журеhи н:ренуши, за
лешеши се. 2. енерf,ично се унеши у нешшо, йреgаши се нечему. 

захулити, захулИм евр. йочеши хулиШи. 

захУчати, -чИм евр. а. йочеши хучаши (о вешру, реци и gp.). б. 
исйуниши се хун:ом, јен:ом (НЙр. о шуми). 

зацаклити, -Им евр. 1. заблисшаши н:ао сшан:ло, засијаШи. 2. 
засјан:шиши, ужаf,риши (очuма). • "" се заблисшаши се н:ао сша
н:ло, засијаши; блеснуШи. 

зацактати, зацакћём евр. йочеши цан:ШаШи. 

зацаревати и зацаровати -ујём евр. 1. зацариши, завлаgа
ши, заf,осЙоgариШи. 2. фиг. зацариши се, учврсшиши се, ун:оре
ниши се, уврежиши се. 

зацарити, -Им евр. 1. йосшавиши, йро"iласиши за цара. 2. за
влаgаши, заlосЙоgариШи. 3. фиг. в. зацариши се (2) . •  "" се 1. йо
сшаши цар, йро"iласиши се за цара. 2. фиг. насшаши, завлаgа
ши; ун:орениши се. 

зацвилети јек. зацвиљети, -илИм евр. йочеши цвилеши 1. а. 
йочеши исйушшаши висон:е, ошеf,нуше "iласове (og бола, jaga и 
сл.); о"iласиши се цвилеhи. б. оgјен:нуши, разлеhи се цвилеhи. в. 
йочеши исйушшаши висон:е, ошеf,нуше "iласове, зацичаши, засн:и
чаши (о йсу и gруf,им живОШињама). 2. йочеши оgаваши или 
йроизвоgиши висон:е, ошеf,нуше звун:е, шумове сличне цвилеhем 
"iласу. 

зацвокотати, -окоћём евр. йочеши цвон:ошаши: � зубима. 

зацвркутати, -ркућём евр. йочеши цврн:уШаШи. 

зацврчати, -чИм евр. йочеши цврчаШи. 

зацелити, зацёлйм јек. зацијелити, зацијелИм евр. 1. а. за
расши, замлаgиши се (о ранама, озлеgама). б. uзлечиши се, за
лечиши се (о болесшима); озgравиШи. 2. учиниши ga рана, озле
ga зарасше, излечиШи . •  "" се 1. в. зацелиши (1). 

зацело и зацело јек. зацијело и зацијело 1. речца Cuf,YPHO, 
сван:ан:о; gоисша, збиЈЬа. 2. йо свој йрилици, вероваШно. - Ви 
идете зацело к њему. 

зацељивати (се), -ељујём (се) јек. зацјељивати (се), -ељу
јём (се) несвр. йрема зацелиши (се). 

заценити, зацёнйм јек. зацијенити, зацијенйм евр. 1. ogpe
gиши цену нечему: � прасе сто хиљада. 2. зашражиши сувише 
велин:у цену нечему, ЙрецениШи. - Немој заценити, газдарице. 

заценути, зацёнём евр. учиниши ga нен:о изf,уби gax, заlРЦ
нуШи . •  "" се uзf,убиши gax, заf,рцнуши се (og смеха, йлача, узбу
ђења и сл.). 
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зацењивати (се)l јек. зацјењивати (се), -ењујём (се) несвр. 
Йре.ма зацениШи. 

зацењивати (се)2, зацењујём (се) несвр. Йре.ма заценуши 
(се). 

зацепити, зацепйм јек. зацијЕШИТИ, зацијепйм евр. 1 . .мало, 
gелимично расцейиши, цейајуhи оgвојиши jegaH geo: � тојагу. 2. 
ошшрим сечиво.м найравиши расцей; накале.миШи. - Узе кале
ме да успут зацепи дивљаку. 3. фиг. шражиши йревисоку цену 
за нешшо, ЙрецениШи. 

зацепљИватијек. зацјепљивати, -епљујём несвр. Йре.ма за
цеЙиШи. 

зацептати (зацептети јек. з ац(штјети), -тйм евр. йочеши 
цейшаши, заgрхшаши: � као прут. 

зацерекати се, -ам се евр. йочеши се церекаШи. 

зацијукати, -ИјУчём и зацијукати, -Ијучём евр. йочеши ци-
јукаШи. 

зацикати, зацйчём евр. йочеши цикаши, зацичаШи. 

зациктати, -зацикћём евр. йочеши цикШаШи. 

зациликати, -илйчём евр. йочеши цuликаШи. 

зацимати, -ам евр. йочеши цимаши: � дрво. 

зацичати, -чйм евр. йочеши цичаШи. 

зацмиздрити, -йм евр. йочеши ц.мизgриШи. 

зацопаност, -ости ж особина oHo'ia који је зацойан, заљубље
носШ. 

зацопати се, зацопам се евр. разг. йрешерано се заљубиши, 
залуgеши се. 

зацрвенети (се) јек. зацрвењети (се), -енйм (се) евр. непрел. 
йосшаши црвен, црвенкасш, gобиши црвену, црвенкасшу боју. 

зацрвенити, зацРвенйм евр. прел. учиниши црвеним, обоји
ши у црвено. 

защ)нети јек. защ)њети, заЩЈНЙМ евр. непрел. в. зацрнеши се 
(а). - Зацрнела му брада. 8 ""  се а. йосшаши црн, .мрачан, go
биши црну, шамну боју; йоцрнеши, ЙоШамнеШи. - Улица се 
зацрнела од народа. б. йојавиши се у црној боји. - На реци се за
црне чамац. 

защ)нити, зацрнйм евр. 1. прел. учиниши црним, Шамни.м: � 

кожу фиксом. 2. прел. завиши у црнину у знак жалосши за не
ким; учиниши несреhним. - Његова смрт је зацрнила мајку. 3. 
(често безл.) фиг. развиши се у рђаво.м Йравцу. 8 ,.., се намазаши 
се црно.м бојо.м; фиг. унесреhиши се. 

зацрњење е зашамњење, црнuло. 

зацрњивати, -рњујём несвр. Йре.ма зацрниШи. 

защ)пити, зацрпйм и защ)псти (зацрпсти), защSпём евр. йо
чеши црйсши; захвашиши, за'iрабиши: � воде. 

зацртавати, зацРтавам несвр. Йре.ма зацрШаШи. 

зацртати, -ам евр. 1. 'aoeyhu, уцршаши (линију, црШу). 2. og
реgиши, ушврgиши йравац, циљ, смисао нече'iа, означиши: � пу
теве који воде ка циљу. 

зацупкати, -ам евр. йочеши цуйкаши: � у колу. 

зацурити се, -йм се евр. нар. йосшаши geeojKa, зagевојчиши се. 

чим). - Њена лепота га је зачарала. • аачарани круг йоложај 
без излаза; нерешив случај. 

зачас ПРИЛ. 1. врло брзо, ogjegHoM: � нестане. 2. на шренушак, 
на часак, замало. - Стани зачас. 

зачахуреност (зачауреност), -ости ж сшање oHo'ia који је за
чахурен, oHo'ia шшо је зачахурено, зашвореносш, ЙовученосШ. 

зачахуривати се (зачаурИвати се), -урујём се несвр. Йре.ма 
зачахуриши се. 

зачахурити (зачаурити), -йм евр. обавиши, о.моШаШи у ча
хуру. 8 � се 1. а. обавиши се чахуро.м, найравиши чахуру око се
бе. б. обавиши се оЙно.м, образоваши око себе оЙну. 2. aoeyhu се 
у себе, изgвојиши се og gрушшва, осамиши се; укалуйиши се. 

зачедак, зачетка 1. биол. замешак Uлоgа у .мајчиној ушроби, 
е.мбрион, феШус. 2. йочешна фаза у развоју нече'iа, зачешак, кли
ца: � српске државе. 

зачедити, -йм евр. 1. а. йосшаши шруgна, бре.мениШа, за
шруgнеши (о жени). б. замешнуши као aopog, зачеши 2. (неко
га, нешто) учиниши Шруgно.м, бре.мениШо.м; оUлоgиши (о .му
шкарцу, .муж јаку и .мушко.м се.мену биљака). 8 ,.., се замешнуши 
се, зачеши се. 

зачелнИ:, -а, -о 1. који се налази на зачељу нече'iа, заgњи: � 

војник, � вагон. 2. йочешни, иницијални (о словима). 
зачеље и зачеље е 1. а . .месШо у gHY сшола, насйрам чела. б. 

.месШо у врху сшола, чело, Йрочеље. 2. заgњи geo, заgњи pegoeu 
какве колоне, .масе у йокрешу: � колоне. б. залеђе, йозаgина: � 

планине, � села. 

зачемерити, -емерйм евр. учиниши шешким, че.мерним, за
'iорчаШи. 

зачепак, -пка м зайушач, чей; заЙШивка. 
зачепити, зачепйм евр. зайушиши, зашиснуши (чеЙо.м и сл.) 

неки оШвор. 8 ""  се зашвориши се, зайушиши се. • - уста оне.мо
'iуhиши gaљe 'iоворење, уhушкаши (HeKo'ia). 

зачепљавати (се), -епљавам (се) несвр. Йре.ма зачейиши (се). 
зачепљеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је зачейљено, зайу

шеносШ. 
зачепљење е зачейљеносш, заЙушеносШ. 
зачепљивати (се), -Ешљујём (се) несвр. Йре.ма зачейиши (се). 
зачепркавати (се), -1>Еавам (се) несвр. Йре.ма зачеЙркаШи (се). 
зачепркати, -ам евр. 1. а. йочеши чейркаши, койкаши; .мало 

ЙрочеЙркаШи. - I\окош зачепрка по песку. б. за'iребаши: � нок
тима. в. фиг. йочеши нешшо исшраживаши, йрешраживаши 
(обично нешшо шајно, скривено). 2. чеЙркање.м зашрйаши, 
овлаш закойаши: � семе у земљу. 8 ""  се .мало се укойаши; ушвр
gиши се укойавање.м у зе.м.тьу. 

зачепрљати (се), -ам (се) евр. в. зачейркаши (се). 
зачетак, -тка м 1. а. йочешак, насшанак нече'iа; йрва фаза: � 

словенске писмености, � устанка. б. йрво јављање, на'iовешшај 
нече'iа; извор, йорекло: � српске државе, � авионског саобраћа
ја; � љубави. 2. йрви, основни geo нече'iа: � гнезда, � града. 3. 
Uлоg, замешак, е.мбрион. 

зачети, зачнём (трп. зачёт, -а) евр. 1. а. йочеши, зайочеши, 
ошйочеши; йокренуши: � тему, � разговор. б. изазваши, сшво
риши: � борбу, � свађу. 2. зашруgнеши, занеШи. 3. gобиши йри
лив .млека у вимену (о крави, овци). 8 ,.., се 1. а. йојавиши се, на
сШаШи. б. замешнуши се, зайоgенуши се (о йричи, раз'iовору и 

зачагрљати, -ам евр. йочеши ча'iрљаШи. gp.). 2. замешнуши се (о клици, Uлоgу). 

зачадити, -йм, зачађавити, -ађавйм и зачађавити, -йм зачетнИ: и зачетнИ:, -а, -о йочешни, најранији; е.мбрионал-
евр. йосшаши чађав, йрекриши се чађу. . . ни: � форма, � облик; � стадијум. 

зачамати, -ам и зачамити, -йм евр. 1. осшаши He'ige gy'io, за
gржаши се. 2. нар. закасниши, оgоцниШи. 3. йресшаши Haapego
ваши, заосшаши у развоју. 

зачаравати, -аравам несвр. Йре.ма зачараШи. 
зачараност, -ости ж сшање oHo'ia који је зачаран, замађија

носш, оЙчцњеносШ. 

. зачарати, зачарам евр. 1. aogephu gејсшву чаролија, .мађи
ја, о.мађијаШи, оЙчинuШи. 2. заgивиши, очараши, освојиши (не-

зачетнИ:к м 1. онај који је нешшо Йрви. зайочео, йокренуо; 
оснивач: � илирског покрета, � устанка, � музичке школе. 2. 
узрочник, виновник: � свађе, � зла, � злочина. 

зачетн:ица ж жена йокрешач, иницијашор нече'iа; жена кри
вац, виновник нече'iа. 

зачеће е 1. оUлођење, зашруgњење; насшанак замешка, жи
воШа. 2. оснивање; йосшанак, йрва фаза нече'iа: � Српског уче
ног друштва. • беагрешно - начин како је, йо Библији, зачеш 
Исус Хрисш og Духа свеШо'iа. 
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зачеmљавати (се), -ешљавам (се) несвр. йрема зачешљаши 
(се). 

зачеmљај мјеgан захваш чешљем кроз косу. 

зачеmљати, -ам и за.чеmљам СВр. чешљем уреgиши, заfJlаgи
ши, gошераши (косу, браgу и сл.); очешљаши HeKo'ia . •  - се оче
шљаши се ga коса буgе ypegHa. 

зачикавати, -Икавам несвр. йрема зачикаШи. 

зачикати, -ам СВр. изазивајући зашражиши ga неко ypagu 
нешшо ако с.ме, ако је сйособан; йочеши заgиркиваши, изазовно 
заgеваШи. 

зачикивати, -икујём несвр. йрема зачикаШи. 

зачин м gоgашак јелу са нарочиШu.м укусо.м (ЈЬуШино.м, аро
.мо.м и сл.) који се gogaje јелу pagu йоБОЈЬшања укуса; фиг. оно 
шшо .мења ушисак, улеЙшава. 

зачинити, зачинйм (трп. зачињен) СВр. 1. сшавиши зачин у је
ло; йојачаши xpa1-lJЬивy вреgносш јела, за.масШиШи, зайржиши: 
� паприком, � кајмаком. 2. фиг. учиниши нешшо живЈЬu.м, gyxo
виШијu.м; улейшаши, украсиши: � вече причама; � коло. 

зачињавати, -ињавам и зачињати, за.чйњам несвр. йрема 
зачиниШи. 

зачињати (се), -њём (се) несвр. йрема заче ши (се). 

зачитати се, -ам се СВр. заgуйсши се у чишање, занеши се чи
Шајући. 

зачкиљити, -йм СВр. в. заШКUJЬиши: � очима у старца. 

зачкољица и зачкољица ж 1. а. сишан, безначајан разло'i, 
йовоg за сукоб, за.мерање, кришику и сл. б . .мањи сйор, .мања рас
йрава, свађа, заgевица. в. шешко УОЧЈЬива чињеница, скривена 
йојеgиносш, сиШница. - Има ту нека зачкољица. 2. уgуБЈЬење, 
усек, кланац у сШеновиШо.м йреgелу; склонишше, скровишШе. 

зачланити (се), -йм (се) и зачланити (се), зачланйм (се) 
СВр. в. учланиши (се). 

зачмалост, -ости ж уч.малосш, йасивносш, за.мрлосш. 

зачмао, -ала, -о р. Йр. og зач.маШи у аШриб. служби: � ва
рош. 

зачмати, зачмам и зачмём СВр. засшаши, усйориши се у сво.м 
развоју, за.мреШи. 

зачудан и зачудан, -дна, -о чуgан, чуgноваш: � прича. 

зачудити, -йм (трп. зачуђен) СВр. изазваши чуђење, gивЈЬење, 
заgивиШи . •  - се биши обузеш чуђењем; изненаgиши се. 

зачудо прил. а. чуgно, чуgновашо, необично; неочекивано: сво
јим � младим гласом. б. (у служби речце) шшо је најчуgније, 
шшо изненађује. - Зачудо, он се није појавио. 

зачуђавати (се), -уђавам (се) несвр. йрема зачуgиши (се); уп. 
чудити (се). 

зачуђено прил. са чуђењем, чуgећи се, изненађено: � гледати. 

зачуђеност, -ости ж сшање oHo'ia који је зачуђен, изненађе-
носш. 

зачуђивати (се), -уђујём (се) несвр. йрема зачуgиши (се). 

зачуђујући, -а, -ё који изазива чуђење, изненађење. 

зачукати, -ам СВр. нар. в. закуцаши (1, 2). 

зачупавити, -упавйм и зачупавити, -йм СВр. обрасши gла
ко.м; йосшаши чуЙав. 

зачути, зачујём СВр. Йрu.миШи чуло.м слуха, чуШи . •  - се раз
лећи се, чуши се; оfJlасиши се, оgјекнуШи. 

заџакати, -ам СВр. йочеши џакаши, fJlacHo и йуно 'iовориШи. 

заmанчити, -йм СВр. о'iраgиши, ойасаши шанце.м, ушанчи
ши . •  - се о'iраgиши се, ушврgиши се шанцем. 

заmаптати, заmапћём и заmапутати, -апућём СВр. йочеши 
шай(у)шаши; фиг. оfJlасиши се йойуш шаЙаШа. 

заmарати, заmарам СВр. йочеши шараШи. 

заmарафити, -mарафйм СВр. в. зашрафиШи. 

заmаренети се јек. заmарењети се, -нйм СВр. непрел. йосша
ши шарен; указа ши се у шаренu.м боја.ма. 

заmаренити, заmаренйм СВр. прел. учиниши шаренu.м, йро
шараШи. 

заmевељати, -ам СВр. йочеши шевељаши, йоћи ЈЬУЈЬајући се, 
шешурајући се. 

заmепртљати, -ам СВр. йочеши шеЙРШЈЬаши, йочеши не
сйрешно раgиши, с.меШено 'iовориши и СЛ. 

заmестарити, -естарйм СВр. йочеши шесшариши, йравиши 
кру'iове у лешу (обично о ЙШица.ма, авиону и gp.). 

заmећерити, -йм СВр. сшавиши шећера у нешшо, заслаgиШи. 

заmивати, заmйвам несвр. йрема зашиШи. 

заmикљати, -ам СВр. йочеши шиКЈЬаШи. 

заmиљаст, -а, -о ШUJЬасш, gонекле заошШрен. 

заmиљен, -а, -о ШUJЬасш, заошшрен: � брада. 

заmиљивати, -иљујём (се) несвр. йрема зашиЈЬиши (се). 

заmиљити, зашйљйм СВр. а. gаши нечему облик ШUJЬка, учи-
ниши ШUJЬаШu.м: � дрво. б. ошшро нешремице fJlеgаши: � очи у 
некога . •  - се gобиши ШUJЬаш врх, йосшаши ШUJЬаШ. - Нос му 
се беmе заmиљио. 

заmити, заmијём (имп. заmйј; трп. заmивен, -ена) СВр. шиве
ње.м сйојиши разgвојене gелове, ушиши: � панталоне, � џеп. 

заmиmтати, -тйм СВр. йочеши шишШаШи. 

заmкакљати, -ам и заmкакљём СВр. (некога) йочеши шка
КЈЬаши, за'iолицаШи. 

заmкиљити, -йм СВр. йочеши ШКUJЬиши, заж.мириШи. 

заmкљоцати, -ам СВр. йочеши ШКЈЬоцаши (о зубu.ма, йушка
.ма и gp.). 

заmкргутати, заmкргућём СВр. а. йочеши шкр'iушаши (зуби
.ма). б. фиг. йроизвесши звук сличан шкр'iушању зуба, зашкрийа
ши и сл. (о ланцu.ма, часовнику и gp.). 

заmкрипати, заmкрйпам и заmкрипити, -йм СВр. йочеши 
шкрийаши (услеg шрења, йришиска и сл.). 

заmкрипутати, -ипућём и заmкрипуцати, -ам СВр. йочеши 
шкрийушаши, Йо.мало, шихо зашкриЙаШи. 

заmљапкати, -ам СВр. йочеши шљайкаши, йочеши 'iацаши йо 
расквашено.м блашу, воgи и сл., йроизвоgећи каракшерисшичан 
шу.м. 

заmмрцати, зашмрцам СВр. йочеши ш.мрцаШи, fJlacHo, исйре
KugaHo увлачиши вазgух кроз нос (йри кијавици, мачу). 

заmобоњати, -ам, заmобоњити, -йм и заmоботати, -060-
ћём СВр. йочеши учесшало, .мукло уgараши, јеgнолично заgобо
ваши; оfJlасиши се, оgјекнуши Йойl.мулu.м звуцu.ма. 

заmрафити, -йм СВр. йричврсшиши шрафо.м (шрафовu.ма). 

заmрафљивати, -афљујём несвр. йрема зашрафиШи. 

заmтедети јек. заmтедјети, -дйм СВр. 1. йрикуйиши изве-
сшан новац избе'iавајући шрошкове, шшеgњо.м увећаши u.меШак, 
ушшеgеши: � за годиmњи одмор. 2. сачуваши 0(; йройаgања; за
шшишиши (og нейрилика): � ново одело; � живот. 

заmтеђевина и заmтеђевина ж ушшеgа, ушШеђевина. 

заmтектати, заmтекћём СВр. йочеши шшекшаши а. о йсу и 
CpOgHu.м живоШиња.ма. б. о ваШрено.м оружју. 

заmтита ж 1. оgбрана, обезбеђење, Йо.моћ слабијем или .мла
ђем, йоgршка, ЙокровиШељсШво. 2. среgсшво йрошив ошшећења, 
ЙроЙаgања. 3. правн. безбеgносш коју йружају йравне нор.ме (йро
йиси, у'iовори, закони и сл.): � приватне имовине, под заmтитом 
Уједињених нација. 4. вој. војна оgбрана, оgбра.мбена линија; 
зашшишница: држати као заmтиту. • ставити под заmтиту учи
ниши ga неко буgе aog нечијu.м сШараШељсШво.м. ставити се под 

заmтиту оси'iураши, обезбеgиши ослонац, йоgршку и сл. 

заmтитити, заmтйтйм (трп. заmтйћен) свр. заклониши og 
ойасносши, оgбраниши, обезбеgиши HeKo'ia у физичко.м с.мислу; 
сачуваши og нейријашносши, og шешкоћа, узеши у зашшишу: � 
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народ од гранатирања, � непокретну имовину; � од лоших ве
сти . •  - се оси"iураши се, обезбеgиши се; оgбраниши се, заклони
ши се: - се од сунца, � се од зрна. 

заштитни и заштитни, -3., -о који шшиши, брани, ocu"iypa
ва: � одред, � знак, � средство, - мера. 

заштитни к и заштитник м 1. онај који неко.ме uружа за
шшишу, који брани, обезбеђује og оuасносши; uокровишељ, сша
раШељ. 2. правн. аравни засшуuник, аgвокаШ. 3. РЛГ. свешац, бо
жансшво које се с.маШра ЙокровиШеЈЬе.м, браниШеЈЬе.м (HeKo"ia): 
- куће, - стада у грчкој митологији. 

заштитница и заштитница ж 1. жена зашшишник; уп. за
шшишник (1). 2. вој . geo војне јеgинице који шшиши "iлавнину у 
оgсшуuању, ређе насШуUању. 

заштитнички и заштитнички, -3., -о који се OgHOCU на за
шшишнике и зашШиШнице. 

заштитнички и заштитнички ПРИЛ. као зашшишник, бра
нећи: - понашати се заштитнички. 

заштићеност, -ости ж обезбеђеносш, си"iурносш; ошuорносш, 
u.муниШеШ. 

заштићивати (се), -ићујем (се) несвр. аре.ма зашшишиши 
(се). 

зашто ПРИЛ. 1. збо"i че"iа, из какво;; разло"iа, ошкуgа; pagu че
"ia, у коју сврху (у уuишној и OgHOCHOj служби). - Срећна је, па за
што не би певала. Он нема зашто да се каје. 2. као везник: јер, 
UОШШО. - Пошаљи ми који динар, зашто сам у томе оскудан. • 

пошто-зашто буgзашшо, за било коју цену. свако зашто има своје 
зато свака сшвар u.мa своје објашњење, сваки узрок u.мa своју ао
слеgицу. 

заштропотати, -опоћем евр. uочеши шшроuошаши, луuара
ши, клоuошаши, ШанgркаШи. 

заштрчати, -чйм евр. uочеши шшрчаши, uзgвојиши се, исша
ћи се, изgиhи се изнаg или изван нече"iа. фиг. изgвојиши се не
чu.м, исшаhи се из.међу осШалих. 

зашумити, -им евр. засаgиши шу.мо.м, Uошу.миШи. 

зашумити (зашУмети јек. зашУмјети), -мйм евр. uочеши шу
.миШи, оgаши шу.м, зашушшаши, зашу.мориШи, зашушкаШи. 

зашуморити, -им евр. uочеши шу.мориШи. 

зашутети (се) јек. зашутјети (се), -тим (се) евр. (ретко ек.) 
в. заhушаши (се). 

зашуткати, -3.м евр. в. заhуШкаШи. 

зашуткивати, -)тткујем неевр. в. заhуШкиваШи. 

зашућивати, -ућујем несвр. аре.ма зашуШеШи. 

зашушкавати, -Ушк3.в3.м неевр. gобро у.мошаваши, аокрива-
ши, uоgвијаши са свих сшрана: - ћебе око ње. 

зашушкати, -3.м евр. 1. uочеши шушкаши, uроuзвесши слаб 
шу.м, шихо или ucupeKugaHo зашушШаШи. 2. у.мошаши, аокри
ши, uоgвиши са свих сшрана: - дете топлим покривачем . •  - се 
gобро се uокриши са свих сшрана, у.мошаши се. 

зашуштати, -тйм евр. uочеши шушШаШи. 

збабаст, -а, -о који је uоuуш бабе, с.межуран, сшар: - у лицу. 

збабати се, -3.м се (збабити се, -йм се) евр. gобиши из"iлеg ба-
бе, набораши се у лицу као баба; осШариШи. 

збабурати се, -3.м се евр. екепр. в. збабаши се. 

збавити, -йм евр. набавиШи, uрибавиши, gобавUШи. 

збацивати, збацујем несвр. аре.ма збациШи. 

збацити, збацИм (збацити, -йм) евр. 1. на"iло бациши, скину
ши оgоз"iо, с че"iа: - снег с крова. б. оgбацивши са себе нашовари
ши на gpy"io .месШо: фиг. бацити кривицу на другога в. свући, 
скинуши, uзуши (са себе): - кошуљу са себе, - ципеле са себе. 2. 
уклониши, оgсшраниши, свр"iнуши (с uоложаја, с gужносши): -

краља . 

. зБЕЩ збега и збега јек. збјег, збјега и збјега м (ми. зБG)егови 
и зБG)ёгови) 1 . .месШо "ige су склоњене избе"iлице (обично за вре-

.ме раШа). 2. скуа избе"iлица, бе"iунаца који су се склонили og не
ке оuасносши: наићи на збегове. 3. бежање, бежанија: спасти 
се збегом. 

збежати се јек. збјежати се, -жйм се евр. склониши се, uобе
ћи og оuасносши у збе"i. 

збежиште јек. збјежиште и збежиште јек. збјежиште е 
збе"i, склонишше; уШочишШе. 

збећи се јек. збјећи се, -егнем се евр. в. збежаши се. 

збивати се, збiiв3.м се неевр. (евр. збити се) gешаваши се, go
"iађаши се. 

збијати, зБИј3.м неевр. 1. а. шискајуhи, сшавЈЬајуhи у нешшо 
набијаши, сабијаши; uришискаши шабајуhи: - у торбу одећу. б. 
сажешо, концизно uисаши, сажu.маШи. 2. ОКУUЈЬаши на jegHo 
.месШо; конценШрисаШи . •  "" се 1. uосшајаши "iушhи, сабијаши 
се. 2. скуиљаши се, набијаши се на .мање.м uросшору: - се у јед
ну собу. • - шалу шалиши се. - редове пол. uосшајаши ugejHo је
gинсШвенији. 

збијен, -ена, -о 1. ШрU. og збиi1lи (се). 2. сабијен, набијен, 
шврg; з"iуснуш, неuрозиран: - земља, - асфалт; - магла. 3. аоре
ђан jegaH уз gpy"io"i, uрибијен; чесш, "iусш: - зуби, - куће; - сеоска 
насеља 4. сажеш, концизан: - израз, - стил. 5. чврсш, набијен. 

збијено ПРИЛ. сабијено, сшиснушо; сажеШо. 

збијеност, -ости ж особина oHo"ia шшо је збијено, сабијеносш; 
сажешосш, концизносШ. 

збиља1 и збиља ж 1. сшварносш, реалносш; исшина: дру
штвена -. 2. озбиљносш, важносШ. 

збиља2 ПРИЛ. заисша, уисшину, оgисШа. - Збиља је тако. 

збиљски и збиљски, -3., -о 1. исшиниш, исшински, арави; 
реалан: - вредност, � тежња; - живот. 2. озбиЈЬан, важан: -

глас, � дело. 

збиљски и збиљски ПРИЛ. заисша, оgисша, збиља; са ауно 
озбиљносши, исшинишо: - одушевљен; рећи сасвим -. 

збир м 1. мат. број, су.ма gобијена сабирање.м више бројева; 
укуйна своша (новца): - два броја, - гласова. 2. скуа, "ipyua; "io
.мила, .маса . 

збирати, збfrp3.м неевр. 1. сакуиљаши, uрикуиљаши; оку иља
ши: - непознате речи; - мобу за кошење. 2. uрибираши; браши: 
- прстима, � цвеће . •  - се СКУUЈЬаши се, окуиљаши се. 

збирка ж (дат. збирци; ген. МН. збирк:й) скуа више сшвари, 
Uреg.меШа (og вреgносши) ,

сабраних и сложених ао неко.м арин
циау (обично ис ше врсше), колекција; сакуиљени саиси, зборник: 
- биљака, - алата; - новела. 

збирљив, -а, -о који се .може збираши шежеhи оgређеној "ipa-
ници, конвер"iенШан. 

збирни, -3., -о који се OgHOCU на збир, скуйни, "ipyUHU. 

збирчица ж ge.м. og збирка. 

збити, зБИјем евр. (уп. сабити (се» 1. а. шрuајуhи, сшавЈЬају
ћи) нешшо набиши, сабиши: - ствари у торбу. б. концизно из
неши, саже ши: - у две реченице. 2. сашераши, скуuиши (на jeg
но .месШо, jegHo близу gpy"io"i); сШесниШи. - Збила их је киша у 
кафану . •  - се 1. uосшаши "iушhи, чвршhи. - Сир се збио. 2. ску
uиши се, "iруuисаши се: - се око учитеља. 

збити се, зБУ-дем се евр. (неевр. збивати се) gО"iоgиши се, gecu
ши се. 

зблажити, зблажйм евр. учиниши блажu.м, ублажиши, у.ми-

. риши: - бол, - бес. 

збланути се, збланем се евр. uренеразиши се, забезекнуши се. 

зблануто ПРИЛ. усилахирено, збуњено; су.мануШо. 

збланутост, -ости ж сшање oHo"ia који је зблануш, аренера-
женосШ. 

зближавати (се), зблИж3.в3.м (се) несвр. аре.ма зближиши 
(се). 

зближење е с.мањење uросшорно"i расшојања, uриближење; 
gосйевање у блиску везу, у КОNшакш: � молекула; КУЛТУРНО -. 
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зближити, зближйм евр. йриближиши, сЙријаШељиШи. _ -
се сйријашељиши се, сроgиши се. 

збл:И:за и зблиза ПРИЛ. из близин,е, изблиза: - погледати. 

збљутавити се, збљУтавйм се евр. зlаgиши се, с.мучиШи се. 
због предл. (с ген.) йоказује aoBog, узрок н,ече.му. - Због ква-

ра на термоелектрани, нема струје. 

збогом речца а. йозgрав йри расШан,ку. - Збогом, мајко! б. 
разг. lошово је, свршен,о је са н,ечu.м. - Кад заврши осми разред, 
онда збогом школо! • последље - йослеgњи Йозgрав. 

збојит, -а, -о збијен" чврсш, jegap: - човек 

збор и збор, збора м (мн. зборови) 1. а. сасшан,ак Benel броја 
љуgи pagu goloBopa; веnи скуй љуgи н,а коме се gрже йолишички, 
рекламн,и и gp. loBopu; уойшше окуйљен,а веnа lpyaa љуgи: - рад
ника, - бирача, масовни -; - девојака. б. шело og више члан,о
ва, савеш, веnе: ратни -. в. скуй лица исшоl gрушшвен,оl слоја, 
колеlијум, колекшив: учитељски - г. сасшан,ак Napoga KOg цр
кве, сабор: 2. а. скуй йевача, хор: мушки - . б. музички сасшав, 
ан,самбл, gружин,а: цигански -, певачки - . 3 . вој. узвик KOju.м се 
KOMaNgyje, gолазак у сШрој. 4. loBop, разlовор; језик. - Нема ви
ше веселог збора, ни разговора. У тој кући се није чуо наш збор. 
• збор зборити разlовараши се. нема збора н,е.ма сумње, свакако. 
нема томе, од тога ни збора н,е gолази у обзир. 

зборати, зббрам евр. учин,иши ga се н,ешшо (чело, лице и сл.) 
збора, с.межура, н,абраШи. _ - се gобиши боре, н,абораши се; с.ме
жураШи се. 

зборити, -йм неевр. [гл. им. зборење е] lовориши, ЙричаШи. 

збориmте и збориmте е месшо оgређен,о за оgржавање збо
рова, скуйова; месшо 1ge се окуйља Napog, војска йри мобилиза
цији. 2. боравишше, н,алазишше н,еких живошиња: - риба, - па
така. 

зборни, -а, -о који се ogNocu н,а збор: - место, - песма. 

зборник м 1. KНJula изабран,их или скуйљен,их књижевн,их, 
н,аучн,их шексшова, сшуgија, йрилоlа, збирка, ан,шолоlија; књи
la изgаша у час ш KaKBol исшакн,ушоl сшвараоца у којој су НJelo
ви сйиси или расйраве у вези са НJeloBu.м pagoM: - љубавних пе
сама, - народне поезије, - докумената; Белићев -. 2. KНJule йо
BpeMeNol или йериоgичн,оl изgања: Српски дијалектолошки 
зборник 3. сшара рукойисн,а KНJula у којој су сабран,а gела из 
сшаре књижевн,осши: закон,и, црквен,и йройиси и gp.: глагољски 
-. 4. KНJula закон,а и gpylux йравн,их йройиса, закон,ик; йравн,и 
Йриручн,ик. 5. БОlослужБен,а KНJula која саgржи молишве, цркве
н,е Йес.ме, gелове йсалшира и сл.; молиШвен,ик. 

зборница ж 1. јавн,а йросшорија у којој се љуgи сасшају, у ко
јој се оgржавају йолишички и gpylu зборови. 2. йросшорија у 
школској зlраgи за н,асшавн,о особље. 

зборовати, зборујем неевр. 1. gржаши збор, зборове; учесшво
ваши н,а зборовu.ма. 2. веnаШи. 

зборски, -а, -о који се ogNocu н,а збор, зборн,и: - одлука, -
фраза. 

збости, збодем евр. убосши, избосши; йробосши (убоgом н,о
жа, pola или сл.). 

збрајати, збрајам неевр. сабираши; бројаши: - цифре; - но
вац. 

збрати, зберем (зберем) евр. (уп. сабрати (се» 1. обавиши бер
бу йољойривреgн,их кулшура, сабраши; обраши (леШин,у). 2. са
зваши, скуйиши: - све људе из села. 3. скуйиши н,а jegNo месшо, 
зlрн,уши, сјеgин,иши; йрикуйиши, н,акуйиши (н,овац, gобиш): -
ствари у једну собу; - мало пара. 4. н,абраши, н,амршшиши: 
обрве. _ - се 1. скуйиши се н,ајеgн,ом месшу; уgружиши се. 2. н,а
бораши се (о челу). 

збратимити, -йм (трп. збратимљен) евр. ЙобраШu.миШи; учи
н,иши блискu.м, сроgиши, сЙријаШељиШи. _ - се 1. ЙобраШu.ми
ши се. 2. сйријашељиши се, зgружиши се (о Napogu.мa). 

збратимљавати (се), -Имљавам (се) н,есвр. Йре.ма збраши
миши (се). 

збrща-здола ПРИЛ. са разн,их сшран,а, ogacByga, без икаква 
pega, без везе. - Било их је збрда-здола. Говорио је збрда-здола. 

збрзавати, збрзавам н,есвр. Йре.ма збрзаШи. 

збрзати, -ам евр. йожурујуnи NeKola ga н,ешшо учин,и збун,и
ши la, йомесши; йоквариши журбом, с.ман,gрљаШи. 

збријати и збријати, -јем евр. обријаши cacвu.м; скин,уши 
бријање.м (gлаке, саЙун,ицу). 

збринути, -нем евр. 1. а. машеријалн,о обезбеgиши, осиЈура
ши, йружиши н,екоме среgсшва за живо ш: - сву децу. б. уgаши, 
уgомиши: - обе кћери. в. обезбеgиши Nely, лечење, школовање, йо
сао и сл.: - све болеснике, - ученике избегле из Босне. 2. ошкло
н,иши бриlу, Йребрин,уШи. _ - се машеријалн,о се обезбеgиШи. 

збрињавати, -Ињэ.вам и -ињујем н,есвр. йрема збрин,уШи. 

збрисати, -Шnем евр. 1. а. уклон,иши, ошрши с какве йовр
шин,е: - зној са чела, - паучину. б. очисшиши, скин,уши: - снег 
са крова, - мрве са стола. в. оglурн,уши (у н,алешу); фиг. брзо, ха
лайљиво ЙојесШи. - Налетео је бициклом и збрисао га са ули
це; фиг. - пун тањир меса. 2. избрисаши, уклон,иши (н,ешшо н,а
йисан,о, н,ацрШан,о). 3. ун,ишшиши, уЙроЙасШиШи. • - с(а) лица 
земље в. aog лице. 

збрка ж (дат. збрци) (ретко у мн.) 1. хрйа сшвари у Nepegy; ме
шавин,а разн,их сшвари, йојава, йојмова: - ситница; - гласова, 
- држава. 2. Nepeg, хаос, мешеж; Йоре.меnен,осШ; кон,фузија, за
бун,а: - у друштву, - појмова, - у главама. 

збркан, -а, -о а. мешежан" хаошичан,: - гомила људи. б. н,е
ypegaN: - двориште. в. н,есклаgан,; н,ейравилан,: - музика; - је
зик г. н,ејасан" кон,фузан,: збркани појмови, - беседа. 

збркано ПРИЛ. 1. без pega, NeypegNo; н,есклаgн,о: - приmивено, 
сатови на зиду - откуцавају. 2. с.мушен,о, кон,фузн,о; н,ејасн,о: при
чати -, појавити се -. 

збрканост, -ости ж особин,а oNola шшо је збркан,о. 

збркати, збf>кам евр. 1. смешаши, йомешаши; йобркаши: -
основне појмове. 2. збун,иши, йомесши (NeKola). _ - се йомеша
ши се; йобркаши се. 2. йомесши се, збун,иши се. 

зброј, зброја м мат. број gобијен, сабирање.м више величин,а 
или бројева; збир. 

збројати, -јйм и збројити, збројйм евр. сабраши; ЙребројаШи. 

збројовка ж врсша йушкомишраљеза (чешке Йроизвоgње). 

збрчканост, -ости ж с.межуран,осш, зборан,осШ. 

збрчкати, -ам евр. н,абораши, с.межураШи (лице, чело); зlу
жваШи. _ - се gобиши боре, с.межураШи се; збркаши се. 

збунити, зБУнйм евр. gовесши у забун,у, с.месШи; Йоре.меШиШи. 
_ - се зайасши у за9Ун,у, с.месШи се, йомесши се; с.мушиши се. 

збунљив, -а, -о који се лако, брзо збун,и; који изазива забун,у. 

збуњен, -а, -о 1. ШрЙ. og збун,иши (се). 2. с.меШен" с.мушен,; ко
ји ogaje йомешен,осш: остати -, - писмо. 3. мешежан" хаошичан,: 
- време. б. йомуnен" мушан,: - мисао, - покушај. 

збуњено ПРИЛ. с.меШен,о, с.мушен,о: гледати у њега збуњено. 

збуњеност, -ости ж сшање oNola који је збуњен" йомешен,осш, 
с.меШен,осШ. 

збуњив, -а, -о в. збун,љив. 

збуњивати (се), зБУњујем (се) н,есвр. Йре.ма збун,иши (се). 

звани, -а, -о који се зове; Шакозван,и. - Управник је Латиф-
ага, звани Карађоз. • звани и незвани сви, сви без разлике, сви 
ogpega. 

званица и званица ж особа йозван,а н,а н,еку свечан,осш; ре
goBNU, сшалн,и lосш (н,а Йороgичн,u.м вeceљu.мa). 

званичан, -чна, -о 1. а. (одр.) који се ogNocu н,а gржавн,у и јав
н,у службу, службен,и: - лице, - орган, - тело, - изасланик итд. 
б. који gелује у u.мe јавн,е или gржавн,е власши, који се врши у 
оквиру службе: - дужност, - посао. в. који се корисши, уйошре
бљава у gржавн,u.м и jaвн,u.м службама: - списак, - правопис. 
2. лишен, йрисн,осши, срgачн,осши, xљagaN, узgржан,: бити зва
ничан. 
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званичник м 1. званични йреgсшавник, службеник, чинов
ник: општински -, високи - . 2. HeKaga најниже службеничко 
звање, нижи чиновник, ЙракШиканШ. 

званично прил. 1. на званичан начин, службено; йо званич
ној gужносши: - путовати. 2. хлаgно, узgржано: држати се зва
нично. 

званичност, -ости ж особина oHo'ia који је званичан, oHo'ia 
шшо је званично; узgржаносш, хлаgноhа. 

звање с 1. 'iл. u.м,. og зваши (се). 2. а. реgовно зайослење, слу
жба; занu.м,ање, йрофесија: професорско -, - инжењера. б. йо
ложај, сшейен у служби, чин, шишула; u.м,e: - министра, ака
демско -, достојан звања професора. 2. йозив, gужносш, .миси
ја: узвишеност свога звања, - мајке. 

звати, зовём (импф. звах (зовијах); р. пр. звао, звала; трп. зван 
и зват) несвр. 1. а. обраhаши се неко.ме јачu.м, 'iласо.м ga би .му се 
нешшо саойшшило, gозиваШи. б. шражиши og HeKo'ia ga gође, 
йозиваши: - госте на вечеру. в. фиг. йривлачиши, вући. - Зове 
ме завичај. 2. разг. йоручиваши (йиће): - пиво. 3. ословЈЬаваши, 
u.м,еноваШи. - Ми смо га звали Срећко. _ - се 1. Йовр. og зваши 
(Ја и б). - Они се не зову именом. Ми се не зовемо на славе с 
Илијом. 2. носиши u.м,e, називаши се. - Звала се Зорка. 

звезда јек. звијезда ж (ген. ми. -да) 1. а. астр. вео.ма ygaљeHo 
васинско сунце, круйно небеско шело с O'iPOMHu.м, изворо.м енер
'iuje, свеiйлошhу и ШоЙЛоШо.м, које збо'i своје уgаљеносши човеку 
из'iлеgа .мало, зракасшо и као ga шрейери: беле звезде, жуте зве
зде, променљиве звезде. б. нар . .ма које небеско шело које се ви
gu на небу као свеiйла Шачка. в. нар. йо йразноверју, звезgа (Ја) 
која се йојавЈЬује на небу Kag се неко pogu или у.мре. - Сваки чо
век има своју звезду. г. Сунце; јака сунчева ШоЙлоШа. - Пече 
звезда. Упекла петровска звезда. 2. а. фиг. срећа која HeKo'ia йра
ши у живошу; знак суgбине. - Уздао се у своју добру звезду. б. 
оно Йре.ма чему се неко уйравЈЬа у живошу, ЙуШоказ. - Иди за 
звездом спаса. 3. а. знак, амблем, opgeH, шара, .моШив на везу, 
сu.м,бол и сл. који cвoju.м, зракасШu.м, из'iлеgо.м aogceha на звезgу 
(Ја) из йерсйекшиве човека - Йос.маШрача: Карађорђева -, пе
токрака -, црвена -, подофицирска -. б. бела ae'ia, беле'iа на че
лу живошиње (коња, 'iолуба и сл.). 4. фиг. особа која йосшиже ве
лики усйех у обласши којо.м се бава, а која је најчешhе заНUМJbи
ва за ширу јавносш, чувена особа о којој се MHO'iO йрича, йише: 
естрадна -, филмска -, фудбалска -, позоришна - . 5. чело; 'iла
ва; уgолица на челу .међу обрвама. 6. 300Л . .морска звезgа. • вечер
ља - астр. нар. назив за Венеру. - водиља в. воgиЈЬа. - падалица .ме
Шеор. - репатица астр. ко.меШа. морска - 300Л. врсша .морско1, бо
gЈЬокошца из разреgа Asteroidea у облику звезgе са йеш крако
ва. поларна - астр. најсвеiйлија звезgа у сазвежђу Мало'i .меgвеgа, 
Северњача. бројати звезде на небу бесйосличиши; бленуШи. да му 
је звезда Даница на Чe.1Iу .макар ga је било колико значајан. звезде 
му играју пред очима (видео је све звезде) у'iлеgаши свеiйлице apeg 
очu.м,а (og јако1, уgарца, aaga и сл.). од звезде до звезде og зоре go 
.мрака; og вечери go вечери. под звездама наЙоЈЬУ. родити се под 
срећном звездом u.м,аШи среће у живоШу. скидати звезде с неба 
MHO'iO йсоваши, 'iрgиши; MHO'io у'iађаши (неко.ме). у звезде ковати 
(окивати, дизати) MHO'io хвалиши, величаши (HeKO'ia). 

звездан1 јек. звјездан, -а, -о (обично одр.) 1. обасјан звезgа
.ма, йун звезgа: - небо, - ноћ. 2. који се OgHOCU на звезgе: - сјај , 
- атлас, - висина. 3. који је са звезgасШu.м, YKpacu.м,a: - застава, 
�, одећа. б. сличан звезgама, звезgасш: - снег. 4. сјајан као зве
зgа: - око, - сјај. 

звездан2 јек. звјездан м 1. нар. Сунце. -Упекао звездан. 2. бот. 
а. зе.тьасШа БUJbка жуша цвеша Lotus corniculatus из ф. РарШо
naceae, йознаша као сшочна храна. б. ойшши назив за БUJbке ро
ga Lotus. в. украсно цвеће из ф. 'iлавочика Aster tripolium. 

звездара јек. звјездара ж асШроно.мска оЙсерваШорија. 

звездаст јек. звјездаст, -а, -о који је у облику звезgе, сличан 
звезgи: - шара, - лишће, звездасте трепавице. 

звездаm јек. звјездаm, -аша м 1. разг. навијач беО'iраgско'i 
сйоршСКО'i клуба "Црвене звезgе". 2. 300Л. врсша .морске звезgе 
Asterias glacialis. 

. звездица јек. звјездица ж 1. geм. и хиЙ. og звезgа. 2. звезgа
сши знак као обележје чина у војсци: капетанска - . 3. звезgа-

сши, шшамйарски знак KOju.м, се уйућује на наЙо.мену ucaog шек
сша или се разgвајају gелови ШексШа. 4. снежна ЙаХУЈЬица. 5. 
бот. назив за БUJbке poga Aster. 

звездичарка јек. звјездичарка ж бот. врсша .маховине Мnium. 

звездознанац јек. звјездознанац, -нца м йознавалац зве
зgа, асШроно.м. 

звездознанство јек. звјездознанство с наука о звезgама, 
ас Шроно.мија. 

звездолик јек. звјездолик, -а, -о који u.м,a облик звезgе, зве
зgасШ. 

звездочатац јек. звјездочатац, -чаца м онај који чиша cyg
бину из звезgа. 

звек м а. звук који се чује Йрилико.м ygapa о неки .меШални и 
сл. шврgи Йреg.меШ: - мотике. б. звекеiй, звека: - дуката, - та
њира. 

звека ж резак звук насшао уgарањем .меШалних, сшаклених 
и сл. йреg.меша; звоњење: - чаша, - новаца; - звона. 

звекан м пеј. 'iлуй човек, буgала, незналица. 
звекара ж геол. јама која се йроgужује у Йећину. 
звекёт м звека, звецкање: - мачева. 

звекетав, -а, -о који йроизвоgи звекеш, који звекШи. 
звекетати, звекећём несвр. оgаваши звекеш; оgзвањаШи. 
звекир, -ира м тур . .меШална найрава на улазнu.м, враШu.м,а 

у облику йрсшена, алке, KOju.м, се куца. 
звекнути, -нём свр. снажно уgариши, .млаШнуШи. 
звекнути, звекнём свр. исйусшиши, оgаши звек, зазвечаши; 

луйнуши о нешшо йроизвевши звук. 
звектати, звекћём несвр. в. звекеШаШи. 
звер јек. звијер ж (инстр. -и; ми. звери јек. звИјери, ген. зверй 

јек. звијерй (ретко звG)ерови, -ова м)) 1. а. gивЈЬа 'iрабеЖЈЬива, 
крволочна живоШиња. б. у .мН.: назив за сисаре из pega Carni
vora, снажних чеЈЬусши и канџи који се хране .месо.м и крвЈЬУ 
gpy'iux кич.мењака (у jg. сисар из шо'iа pega); уп. месождер. 2. фиг. 
суров, свирей човек, зликовац. 

зверав јек. звјерав, -а, -о који немирно 'iлеgа на све сшране, 
унезверен: звераве очи, - поглед. 

звераст јек. звјераст, -а, -о а. сличан звери: - КОЊ. б. унезве
рен: - поглед. 

зверати, -ам и зверати, зверам јек. звјерати, -ам и звије
рати, звИјерам несвр. бацаши брзо, немирне йо'iлеgе на све сшра
не, 'iлеgаши унезверено, уйлашено, БУЈЬиши, йUJbиши: - по кући. 

звере, зверета и звере, -ета јек. звијере, звијерета и звјере, 
-ета с (мн. 0; зб. им. звG)ерад ж) 1. звер, зверка. 2. фиг. зао човек. 

зверињак јек. звјерињак м о'iрађен йросшор, .месШо 'ige се чу
вају звери; зоолошки врШ. 

звериње јек. звјериње с зб. (ми. 0) звери: коже од звериња. 

.зверињи јек. звјерињи, -а, -ё који apuaaga зверu.м,а, који се 
OgHOCU на звери: - крзно, - траг. 

зверити јек. звијерити, -йм несвр. в. звераШи . 
зверка и зверка јек. звјерка и звјерка ж (дат. -ки; ген. МН. 

-кй) 1. звер (Ја),' (gивЈЬа) живошиња уоЙшШе. 2. фиг. а. необузgан, 
ойасан човек. б . . особа на високо.м йоложају, ушицајна особа; 
ошШроу.мна, разбориша особа. • велика - ушицајан, важан чо
век. мала - безначајна личносШ. 

зверкати јек. звјеркати, -ам несвр. у geM. значењу: звераШи. 

звернути јек. звјернути, -нём свр. бациши брз, унезверен йо
'iлеg (унаоколо). 

зверокрадица јек. звјерокрадица ж (м) (�. -це ж) онај који 
неgозвОЈЬен.о лови, ловокраgица. 

зверски јек. звјерски, -а, -о 1. који се OgHOCU на звери: - ко
жа, - јазбина. 2. који је као у звери; окрушан, свирей: - снага, -
изглед; - понашање . 

зверски јек. звјерски ПРИЛ. као звер, йойуш звери; окрушно, 
свирейо: - јести; - убијен. 
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зверство и зверство јек. звјерство и звјерство е свирейосЩ 
окрушносш; зверски йосшуйци, Ha'ioHU. 

зверче јек. звијерче, -ета .млаgунче звери. 

зверчица и зверчица јек. звјерчица и звјерчица ж geM. и 
хиЙ. og зверка. 

звецкав, -а, -о који звецка, који ogaje звецкање: � колајна, � 
звук. 

звецкати, -ам неевр. у ge.м. значењу: звечаШи. • -оружјем йре
шиши раШом. 

звецнути, -нем евр. у ge.м. значењу: звекнуШи. 

звечак, -чка м 1. клашно у звона. 2. бот. а. йуцалина Colutea 
arborescens. б. ливаgска биљка Hypericum humifusum. в. в. шу
шкавац Rhinanthus. 

звечарка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) 1. ЗООЛ. змија ошровница 
Crotalus horridus која йри крешању звечи рожнашим йрсшено
вима на крају реЙа. 2. агр. врсша јабуке. 

звечати, -чим неевр. оgаваши звеку, о'iлашаваши се звеком. 

звечац, -чца м бот. в. шреслица Briza media. 

звечка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) 1. а. gечја и'iрачка која звечи; 
ЙраЙорац. б. gрвена моча у коју се ygapa баШиhе.м, 'iOH'i. в. на
зив за разне найраве, йреgмеше који звече. 2. бат. биљка из ф. 
лейирњача Colutea orientalis. 

звиждав, -а, -о који звижgи, йискав: � тон, � фијук; 

звиждак, звИmка м ЗООЛ. назив за неке йшице йевачице из ре
goBa Plylloscopus и Hypolais. 

звиждаљка ж найрава која йроизвоgи звижgук, ЙишШа.тька. 

звиждати, -дим неевр. 1. йроизвоgиши звижgук(е); звижgу
ком йроизвоgиши неку мелоgију: идући �; � неку песмицу. 2. а. 
йроизвоgиши звук сличан звижgуку (о змији, коњу и gp.). б. фи
јукаши, хујаШи. 3. звижgуцима изражаваши незаgовОЈЬсшво, 
ocygy, несла'iање: � некоме. 

звиждук м висок, ошшар звук йроизвеgен исШискивање.м ва
зgуха кроз скуйЈЬена усша, gување.м у звижgа.тьку и сл. 

звиждукати, звиждућем (звиждучем и -ам) и звиждука
ти, звижд5Тћем (звижд5iчем) неевр. у geM. значењу: звижgаШи. 

3ВИ3 узвик којим се означава снажан уgарац. 

звизнути, -нем евр. јако уgариши, ошинуши, фиснуши; сна-
жно завиiiiлаши: � некога шаком по глави; � камен. 

звизнути, звизнем евр. йроизвесши звижgук, зазвижgаШи. 

звијук м звижgук, фијук: � ветра. 

звирити, -Им неевр. а. 'iлеgаши кроз неки ошвор, обично кри
јући се, вириши иза HeKo'i заклона. б. знашижеЈЬНО, раgознало 
'iлеgаши, йиЈЬиши, БУЈЬиШи. 

звиркати, -ам йо'iлеgиваши, бацаши крашке Йо'iлеgе. 

звирлати, -ам евр. екепр. раgознало, живо 'iлеgаши на све 
сшране, звераШи. 

звирнути, -нем и звирнути, звирнем евр. бациши йо'iлеg, 
вирнуши, завириши: � кроз прозор. 

звон И звон м звук звона, звоњава, звоњење; звекеш, звук: � 
трамваја, � ланаца. 

звонак, -нка, -о јасан, звучан; који ogaje шакве 'iласове: � 
глас, � виолина. 

звонар, -ара м 1. онај који звони у звона (обично црквена). 2. 
живошиња која носи звоно на враШу. 3. ливац звона. 

звонара ж 1. шорањ (обично црквени) 'ige су с.мешШена звона. 
2. живошиња (обично овца) која носи звоно. 

звонарина ж Ha'ipaga, HaKHaga звонару за звоњење. 

звонарица ж ge.м. og звонара (1). 
звонарица ж 1. звонарева жена. 2. в. звонара (2). 
звонарница ж 1. в. звонара (1). 2. раgионица у којој се лију 

звона. 

звонарски, -а, -о који се OgHOCU на звонаре, који apuaaga зво
нарима: � служба. 

звонаст, -а, -о који има облик звона, сличан звону. 

звонашце и звонашце, -а и -ета е (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og зво
но и звонце. 

звоник, -Ика м в. звонара (1). 
звонити, -Им неевр. [гл. ИМ. звоњење е] 1. а. оgаваши звуке зво

њења, звоњаву (о звону); йроизвоgиши звоњаву (о разним меха
низмима). б. звецкаши, звечаши; оgзвањаШи. в. (у уху, ушима) 
зујаши, йишшаши (у уху, ушима). 2. уgараши у звоно, йокреша
ши звоно ga звони; звонеhи о'iлашаваШи. • - на узбуну звоњењем 
уйозораваши на какву ойасносш; уойшше уйозораваши на не
ШШО. 

звонко ПРИЛ. звучно, јасно. 
звоно е (ми. звона (звона), ген. звона (звона)) 1. а. мешална 

найрава куйасшо'i облика са клашном у cpegUHU чије ygapaНJe у 
меillал изазива звук, звоњење: ЦPKBeHO �, електрично �. б. зво
њење, звоњава: чуло се звоно за вечеру 2. назив за разне apeg
меше у облику куйе који се уйошреБЈЬавају у шехничке сврхе: ро
нилачко �, стаклено �. • веmати, звонити, ударати на (о) велика 
звона, на сва звона (у )чиниши јавним, раз'iласиши, раз'iлашава
ши. - за (на) узбуну објава какве оЙасносШи. 

звонце, -а и -ета е (ми. -ца; зб. им. звонцiiд ж) 1. geM og звоно. 
2. бот. в. звончиh (3). 3. ЗООЛ. врсша йраживошиње из 'ipyae инфу
зорија са шелом звонасшо'i облика varticellidae. 

звончац, -аца м бот. каншарион Hypericum perforatum. 

звончић м 1. geM. og звоно; звонце, ЙраЙорац. 2. ми. музички 
инсшруменш из 'ipyae ygapa.тьKU. 3. бот. назив за разне врсше би
ЈЬака звонасшо'i цвеша из poga Campanula (С. patula, С. rapun
culus и gp.); у МН.: назив за фамилију у коју caaga шај pog Саm
panulaceae (у jg.: биљка из ше фамилије). 

звоњава ж звукови звона, звоњење: � трамваја. 

звоцати, -ам неевр. 1. уgараши 'iорњим зубима о goНJe. 2. 'ioBo
риши којешша, брбЈЬаши; замераши, йри'iовараши ('iунђајуhи). 

звоцнути, -нем евр. уgариши 'iорњим зубима о goНJe; звецну
ши, звекнуШи. 

звр (обично звр) узвик за означавање зврнgања, зврјања. 
зврјати, -јИм неевр. 1. оgаваши или йроизвоgиши ујеgначене 

звуке, зујаши, брујаши; клойараши (о врешену, авиону, шрам
вају и сл.) 2. разг. биши йразан, йусщ зјайиши; йаgаши у очи 
йразнином (о хошелима, pagНJaмa и сл.). 

3ВЈШ м 1. зврјање, зврка: � вретена. 2. назив за gечје и'iрачке 
које се врше, обрhу, зврје; чи'iра. 3. оно шшо је савијено у KPY'i, 
сйирално увијено; коврџа, увојак. 3. 300Л. врсша йужа Trochus 
patulus. 

' 

зврка ж звукови, шумови који се равномерно йонавЈЬају, звр
јање; клойарање: � вретена; � кола. 

звркнути, звркнем евр. 1. йроизвесши крашкошрајан звук, 
зазврјаши, зазврчаши (о разним йреgмешима и наЙравама). 2. 
излешеши, йолешеши, йролешеши йроизвоgеhи шум, зврјање, зу
јање и СЛ. 

звiжтати, звркћем и зврктйм неевр. зврјашu, зврчаши (о ави
онима, шочковима и gp.). 

зврндав, -а, -о који зврнgа, зврчи. 
зврндати, -3.м неевр. 1. зврјаши (обично несклagно), шанgрка

ши, клойараши: (о врешену, колима). 2. брбЈЬаши, наклайаши; 
'iунђаШи. 

зврндов, -ова м 'iлуйак, звекан; бесЙосличар. 
зврц узвик којим се означава лак уgарац у нешШо. 
зврцати, -ам неевр. луйаши, уgараши (о камењу, 'ipagy и gp.). 
зврцати, зврцам неевр. шумараши, скиШаШи. 
зврцкати, -ам неевр. ge.м. йрема зврцаШи. 
зврцнути, -нем евр. 1. крашко зазвониши, зазврјаши; йозво

ниши Шелефоном. 2. уgариши лако и брзо, чвркнуши йрсшом 
зайешим за йалац: � га гранчицом; � га прстом у чело. 8 � се 
уgариши се, чвркнуши се. 
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зврчак, -чка м 1. в .  зврк (2). 2. кошуриh на .ма.музи којим се 
йоgбаgа коњ. 

зврчати, -чйм неевр. 1. зврјаши бучно, неусклађено; шанgрка
ши, клоЙараШи. 2. зујаши, зрикаши, цврчаши (о ЙоЙцу). 

зврчка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) уgарац оgайешим ЙрсШо.м, чвр
ia (обично у iлаву). 

звук м (ми. звУци и звУ-Кови) 1. оно шшо се йрима чуло.м слу
ха (шу.мови, звека, йрасак, луйа и сл.). 2. муз. шон који йроизво
ge .музиЧ1CU инсШру.менШu: - гусала, - оргуља. 

звУ-ковни, -а, -о који се OgHOCU на звук: - монотонија, - ути
сак, - богатство. 2. лингв. iласовни, фонешски: - вредност. 

звУ-ковно прил. aoMohy звука, звуко.м: - дочарати. 

звУчан, -чна, -о 1. а. који јасно звучи, звонак; који ogaje јасан 
звук: - глас, - метал. б. који има лей, йријашан звук, .мелоgи
чан: - стих. 2. лингв. који се изiовара уз шрейерење iласних жи
ца (о суiласницима). 3. фиг. а. кишњасш, бо.мбасШичан; бесаgр
жајан: - титула, - име; - фраза. б. чувен, йознаш, iласовиш: -
име. 4. (одр.) који се OgHoCU на звук (чесшо geo Шер.мина): - виљу
тка, - филм. 

звУчати, -чйм неевр. 1. йроизвоgиши, оgаваши звук; ogjeKU
ваши. 2. фиг. изазиваши ушисак, изiлеgаШи. 

звУчник м а. физ. уређај који елекшричне и.мйулсе звучне 
фреквенције йрешвара у звук. б. найрава у облику шрубе за йо
јачавање iласа, .меiафон. 

звУчно прил. iласно, јасно: - звонити. 

звУчно ст И звУчно ст, -ости ж особина OHoia шшо је звучно. 
згЗдити, -йм (трп. згађен) евр. учиниши ga се нешшо неко.ме 

oiagu, изазваши iађење (йре.ма нече.му, неко.ме): - му кајмак. _ 
- се а. осешиши физичку оgврашносш, iађење: - се на месо. б. 
йосшаши оgврашан, iagaH, с.мучиши се. 

згађати, згађам несвр. Йре.ма зiоgиШи. 2. циљаши, нишани-
ши: - из пушке. _ - се gоiађаши се, gешаваши се. 

згађено прил. ocehajyhu iађење, iаgЈЪиво. 
згађеност, -ости ж осеhање оgврашносши, iађења. 
згазити, -йм (трп. згажен) евр. 1. йришиснуши HoiOM или но

ia.мa, сшаши, наiазиши (на HeKoia, на нешшо): - мрава. б. iазе
hu Hoia.мa ошшешиши, изiазиши: - траву, - цигарету. 2. фиг. 
унишшиши, сашрши; йокориши: - њихова права, - народ. 3. йо
iазиши (заклешву, закон и сл.). 

згар м зiаришШе. 
згарати, згарам неевр. 1. сйаљиваши, саiореваши; унишша

ваши, саШираШи. 2. iореши, букшаши (о осеhањима). 
згариште е .месШо ige је Йожаро.м нешшо унишшено, ige је не

шшо сйаљено; саiорели осШаци. 
згасити, згасйм евр. учиниши ga нешшо йресшане iореши или 

сијаши, уiасиши: - ватру, - светла. _ - се йресшаши iореши, 
йресшаши сијаши, уiасиши се. 

згаснути, -нём евр. 1.  йресшаши iореши, уiасиши се (о ва
Шри). 2. фиг. несшаши, йресшаши (о звуковима, шу.мовима). _ -
се в. зiаснуши (1). 

. 

зглавак, зглавка м (ми. зглавци и зглавкови) в. зiлоб: - руке. 

зглавкар, -а и зглавкар, -ара м (обично у мн.) ЗООЛ. у .мН.: ой
шши назив за живошиње из кола бескич.мењака чланковишоi 
шела и хишинскоi оклойа Arthropoda (у jg.: бескич.мењак из шо
ia кола). 

зглавкаст, -а, -о који има зiлавкове, чланковиШ. 
зглавкасто ПРИЛ. aoMohy зiлавка; у виgу зiлавка: - спојени; 

- утврђени. 

зглајзнути, -нём (зглајзати, -ам) евр. разг. изiубиши висок йо
ложај, функцију (обично у йолишици и сл.). 

згледати, -ам евр. сйазиши, уiлеgаши; саiлеgаШи. _ - се йо
iлеgаши се .међу собо.м (обично чуgеhи се, йишајуhи се и сл.). 

згледа�и, згледам несвр. Йре.ма зiлеgаши се . 

. зглоб; зглоба м .(ми. зглЬбови) 1. анат. а . .месШо сйајања gвеју 
или више йокрешних косшију, зiлавак. б. бот. заgеБЈЪање на сша-

БЈЪици биљке, коленце. в • .месШо ige се уiлавЈЪују jegaH у gpyiu ge
лови разних Йреg.меШа; карика. г. сйој, сасшавак уойшше (обич
но о йланинским Йревојима). 2. фиг. склой, сасшав: вешт зглоб 
драмске радње. 

зглобити се, зглобйм се евр. сйојиши се, йовезаши се Зiлобо.м; 
сасшавиши се. - Глава је зглобљена с вратом. 

зглобиЬ, -ића и зглобиЬ, -а м ge.м. og зiлоб. 

зглобљавати се, -Ьбљавам се и зглобљивати се, -Ьбљујём 
се несвр. Йре.ма зiлобиши се. 

зглобни, -а, -о који се OgHOCU на зiлоб: - дупља, - опна, - ча
шица. • - аутобус ipagcKU аушобус из gва gела сйојена йойуш 
зiлоба. 

згнездити се, згнездйм се је:к. згнијездити се, згнИјездйм 
се евр. с.месШиШи се, на.месШиШи се. 

згњавити, згњавйм евр. зiњечиши, с.мрвиШи; уiњавиши, yga
виши: - парадајз; - пиле. 

згњецати, згњецам 1. у.месиши и ucaehu хлеб и сл. йециво 
шако ga осшане iњецаво. 2. зiњечиши, ЙриiњечиШи. _ - се осша
ши iњецав, неЙечен. 

згњечити, згњечйм евр. ЙриШискивање.м с.мрвиШи, зgроби
ши, с.мрскаШи; зiужваши: - прст, - јастук. 

згода ж 1. оно шшо се goiogu, gecu, gоiађај, случај; gоживЈЪај: 
- из живота; згоде с путовања. 2. йовОЈЪна околносш, зiоgна 
йрилика: вребати згоду. 3. уgобан живоiil, уgобносШ. 4. йошре
бан йрибор, алаш, уређај за неки Йосао. • жива (права) - оgлич
на йрилика, изванреgна околносШ. од згоде до згоде йонекаg, йо
каШкаg. 

згодан, -дна, -о 1. који .може gобро йослужиши, aoiogaH; йо
gecaH, йриклаgан: - склониште; - реч б. сйрешан, окрешан; 
вешш, у.мешан. в. заНUМJbив, gуховиш: - виц. 2. лей, наочиш, go
йаgЈЪив: - момак, - девојка. 

згодација ж разг. зiоgа, зiоgна Йрилика. 

згодитак, -тка м (ми. згод:И:ци, ген. згодйтака) 1. gобишак на 
луШрији. 2. уgарац шачно у .меШу или циљ, Йоiоgак. 

згодити, згодйм евр. 1. уgариши шачно у .меШу, йоiоgиши: -
у главу. 2. заgесиши, cHahu (о некој болесШи). _ - се 1. gОiоgиши 
се, gесиши се. 2. заgесиши се, зашеhи се (на неко.м .месШу). 

згодица ж ge.м. og зiоgа. 

згодно ПрИЛ. а. на зiоgан начин, йријашно, gобро. б. йовоЈЪНО, 
ЙОiоgно, йриклаgно: - за путовање. 

згодност, -ости ж особина OHoia шшо је Зiоgно, ЙоgесносШ. 

згођушан и згођушан, -шна, -о у ge.м. значењу: зiоgан; уп. 
лепymкаст. 

згомилавати (се), -:Илавам (се) несвр. Йре.ма зiо.милаШи (се). 

згомилати, -ам евр. скуйиши на iО.милу, набацаши на iOMU
лу, наiо.милаШи: - све на једно место. _ - се скуйиши се у вели
ком броју, збиши се у iо.милу; скуйиши се чинеhи iо.милу. 

згон, згона м 1. неузорани geo 3е.мЈЪе из.међу gве њиве; ушри
на, pygUHa. 2. шор за сШоку. 3. иет. обавезан pag, кулук. 

згонити, згонйм неевр. 1. а. iOHehu йрешериваши сшоку у ни
же йреgеле, саIониШи. б. IOHehu уйlериваши, сашеривайlи: - ов
це у тор. 2. шераши (обично на коњским или воловским колима) 
нешшо cajegHoI (обично вишеI) .месйlа на gpyIo (ниже): - дрва, 
у варош, - сено из планине. 

згоревати, згОрёвамје:к. згоријевати, згоријевам несвр. йре
.ма зIореШи. 

згорег(а) ПрИЛ. (само у изразима): не би било (неће бити, није) 
- не би било (Hehe биши, није) рђаво, сувишно, gобро би било. 

згорети је:к. згорјети, -рйм евр. 1. йойалиши, сЙалиШи. 2. а. 
изIореши, саiореШи. б. йревреши, сазреши (о сШајско.м ђубреШу). 
_ - се 1. изiореши, саIореШи. - Ватра се ЗГОРИ. 2. в. зIореши (2б). 

згоропадити се, -опiiдйм се евр. uосшаши IopouagaH, бесан, 
ЈЪушиш, разбеснеши се. 
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зготовити, -йм (трп. зготовљен) евр. ЙриЙре.миШи, скуваши 
јело: - ручак. 

зграбити, -йм евр. 1. брзим ЙокреШо.м ухвашиши, gокойаши, 
шчейаши: - за рамена. 2. ошеши, украсши, йриlрабиши: - књи
гу. 3. фиг. на"iло обузеши, сЙоЙасШи. _ ..., се ухвашиши се за не
шшо; йорваши се: - се за главу; - се у коштац. 

зграда ж 1. а. обично већа lрађевина за сшановање, за йо
словну gелашносш или за с.мешШај нечеlа, кућа. б. колиба, брв
нара. 

зградетина ж aylJl.-t. и Йеј. og зlраgа. 

зградица ж ge.м. og зlраgа. 

зградурина ж в. зlраgеШина. 

згражавати (се), згражавам (се) и згражати (се), згражам 
(се) несвр. Йре.ма зlрозиши (се). 

згранути, згранём евр. 1. јако изненаgиши, зачуgиши (неко
la нечим). 2. учиниши ga неко иЗlуби Йа.меШ, ga Йолуgи. _ ..., се 
1. зачуgиши се, зайрейасшиши се. - То није могуће, зграну се 
отац. 2. а. Йо.ма.миШи се, uзбезу.миШи се, Йо.махниШаШи. б. око
.миШи се, навали ши, найасши на HeKola. 

згрануто ПрИЛ. са чуђење.м, зайрейашhено: гледати -. 

згрfшУтост, -ости ж сшање oHola који је зlрануШ. 

зграњавати (се), -ањавам (се) и зграњивати (се), -ањујём 
(се) несвр. Йре.ма зlрануши (се). 

згрбавити (се), -йм (се) и згрбавити (се), згрбавйм евр. в. 
зlрбиши (се). 

згрбити, -йм (трп. згрбљен) евр. йовиши, искривиши: - леђа. 
_ ..., се йовиши се, йоlнуши се; йосшаши lрбав. 

згребати, -ебём евр. (нешто) lребуhи скинуши с неке йовр
шине. 

згревати (се), -евам (се) јек. згријевати (се), згрйјевам (се) 
неевр. в. заlреваши (се). 

згрејати, -јём јек. згријати, -јём евр. в.  заlрејаши (се). 

згрепсти, -ебём евр. в. зlребаШи. 

згреmење е lpex, саlрешење. 

згреmити, згрешйм јек. згријеmити, згрйјешйм евр. 1. учи
ниши lpex; ЙоlрешиШи. 2. учиниши криво, нажао (ко.ме), оlреши
ши се. 

згристи, -изём евр. зубима зgробиши, раскинуши: - парче 
хлеба. 

згрнути, згрнём евр. 1. зlрШање.м йокуйиши, скуйиши (на 
lо.милу): - хрпу лишћа. 2. сшеhи, зараgиши; йриlрабиши, шче
йаши, зlрабиши: - леп иметак; - већу суму новца. 3. зlрша
ње.м уклониши, скинуши: - плеву са жита. _ ..., се сшеhи се, ску
йиши се. 

згрозити, згрбзйм и згрозити, згрозйм (трп. згрбжен и згро
жен) евр. (некога, нешто) ужаснуши, јако йрейлашиши, йре
сшрашиши (HeKola, нешШо). _ ..., се исйуниши се lрозо.м, ужасну
ши се: осешиши lађење. 

згромити и згромити, згромйм (трп. згромљен) евр. 1. lpo
.мо.м унишшиши, убиши, ЙоlоgиШи. 2. фиг. убиши, сашрши (као 
lpoMoM). - Умукни, згромићу те! 3. зайрейасшиши, йренера
зиШи. 

згромуљати се, -ам се евр. скуйиши се у lро.муљице, зlруgва
ши се (о брашну и сл.). 

згртати (се), згРћём (се) несвр. Йре.ма зlрнуши (се). 

згрувати, згрУвам евр. 1. срушиши, свалиши уз шресак, шу
шањ; Йоло.миШи. 2. сабиши у lо.милу: - народ у једну собу. _ ..., се 
1. срушиши се с неке висине, сурваши се: - се на земљу. 2. ylpy
ваши се: - се са степеница. 3. наlо.милаШи се, збиши се: - у че
каоницу. 

згрудати (се), -ам (се) евр. в. зlpуgваши (се). 

згрудвати, -ам евр. йрешвориши, збиши у lpygBY. _ ..., се зlу
снуши се, збиши се, йрешвориши се у lpygBY, у lpygBe. 

згруписати (се), -ишём (се) евр. в. lруйисаши (се). 

згруmавати (се), згрУшавам (се) несвр. Йре.ма зlрушаши (се). 

згруmаност, -ости ж сшање oHola шшо је зlрушано. 

згруmати, -ам евр. учиниши lусшим, зlруgваши, зlуснуши 
(.млеко, крв и gp.). _ ..., се 1. йрешвориши се у lусшу .маШерију, 
зlруgваши се (о .млеку, крви и gp.). 2. фиг. скуйиши се Ha jegHo 
.месШо. 

згрцати се, згрцам се евр. в. зlрнуши се. 

згрченост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је зlрчено. 

згрчити, -йм (трп. згрчен) евр. 1. lрчевишо скуйиши, сшеlну-
ши: - десну ногу. 2. зlужваши; с.межураШи: - лист папира. _ ..., 
се 1. скуйиши се, савиши се: - се на столици. 2. йосшаши захва
ћен lрче.м; укочиши се, укрушиши се (о gеловима Шела). 

згужвати, -ам евр. 1 .  учиниши неуреgним, изlужваши (сши
скање.м, lњечење.м, Йресавијање.м): - одело, - марамицу, - па
пир. 2. фиг. исцрйсши, из.можgиШи. _ ..., се 1. набораши се, uзlу
жваши се. 2. с.межураШи се og сшаросши, набораши се (о лицу). 
3. сабиши се, зlо.милаШи се . 

згулити, згУлйм (трп. згуљен) евр. 1. скинуши, оgераши ко
жу; скинуши кору, љуску, ољушШиШи. 2. фиг. ойљачкаши, узе
ши сило.м са HeKola нешШо. 

згура ж ошйаgак йри шойљењу .меШалне pyge, gрозlа. 

згурати, згУрам евр. 1. lypajyhu с.макнуши (HeKola, нешшо) с 
чеlа, ошераши, йошиснуши: - са столице. 2. уlураши, сабиши: -
нешто у џеп. _ ..., се збиши се на lо.милу. 

згурен, -а, -о йовијен у леђима, aolypeH: - старица. 

згурено ПрИЛ. йоlурено, Зlрбљено. 

згурити, -йм евр. изазваши йоlуреносш; савиши, навиши: -
леђа. _ ..., се йоlуриши се, зlрбиши се; йовиши се, скуйиши се. 

згуснут, -а, -о 1. ШрЙ. og зlуснуши (се). 2. језlровиш, сажеш, 
концизан: - стил. 

згуснути, -нём (трп. згУснУт) евр. 1. учиниши нешшо lусшим, 
lушhим. 2. фиг. изразиши сажешо; учиниши саgржајним: - рад
њу романа. _ ..., се 1. йосшаши lусш, lушhи. 2. усириши се; зlру
шаши се. 3. збиши се у lО.милу, збиши се у pegoBe. 

згуснутост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је зlуснуШо. 

згуснуће е зlуснуШосШ. 

згустити (се), згустйм (се) евр. в. зlуснуши (се). 

згУчити, -йм (трп. згУчен) евр. 1. савиши, сшиснуши у lYKY, У 
клуЙче. 2. увући, йоlнуши ("iлаву): "" главу у шију. _ ..., се савиши 
се, сшиснуши се, шћ,уhуриши се: - се код шпорета. 

згуmњавати (се), згушњавам (се) несвр. Йре.ма зlуснуши 
(се). 

здање е 1. olpaga, кућа, lрађевина: gржавно -, дрвено -. 2. 
фиг. оно шшо је сазgано, UЗlрађено, шворевина; оно шшо има сло
жену сшрукшуру: књижевно -, свемирско -. 

здати, здам (здадём) евр. сшвориши, сазgаШи. 

здвбјан, -јна, -о рег. несрећан, очајан, uзбезу:м,љен; очајнички. 

здвбјно ПРИЛ. рег. очајно, очајнички: - КРИКНУТИ. 

здебљати се, -ам се евр. йосшаши gебео, уlојиши се. 

здевати (се), здевам (се) јек. здијевати (се), здйјевам се не-
свр. Йре.ма зgенуши (се) и зgе(с)ши (се). 

здела јек. здјела ж oKpylao, йовећи cyg за јело, чинија, ћаса. 

зделаст јек. здјеласт, -а, -о који има облик зgеле, налик на 
зgелу. 

зделица јек. здјелица ж 1. а. ge.м. u хиЙ. og зgела. б. шољи
ца, чашица. 2. анат. косши gоњеl шруйа, карлица, pelvis. 

зделичнЙјек. здјеличнй, -а, -о који се OgHOCU на зgелицу (2), 
карлични: - кост, - отвор. 

здељати јек. здјељати, -љам и -љём евр. 1. обраgиши gpBo ge
љање.м, начиниши какав йреg.меш geљyhu, шешуhи: - гусле. 2. 
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сшањиши gеЈЬање.м, сшесаши; СЈЬушшиши, оgсшраниши geљa
њем: - дршку, - комад меса. 

зденац, -нца м а. извор са Ko'ia се узима воgа, чес.ма, сшуgе
нац. б. бунар; цисшерна, чаШрња. 

зденути јек. здјенути, -нём евр. 1. скуйиши, сложиши у сшо'i, 
йласш и сл., саgенуШи. 2. сасшавиши, склойиши: - намештај . •  
- се ошиhи, несШаШи. 

здепаст, -а, -о а. о.мален и йоgебео, gеж.мекасш (о човеку); не
з'iрайан, ШрунШав. б. који је несраз.мерних gимензија, нескла
gaH (о сшварима, Йреg.меШима): - кућа, - слово. 

здепати, здепам евр. невешшо, немарно нешшо начиниши, 
склейаши: - какву столицу .• - се уgеБЈЬаши се. 

здерати, здерём евр. 1. оgвојиши og йоgло'iе (СЙОЈЬни слој, ко
жу, кору и СЛ.), з'iулиши, СЈЬушшиши: - кожу с јагљета. 2. 'iрубо 
скинуши с нече'iа, сшр'iнуши: - еполете са шињела. 

здеротина ж .месШо 'ige је кожа йовршински з'iУЈЬена, зgерана. 

здесна ПРИЛ. 1. с gecHe сшране; на gecHoj сшрани: доћи -; ста
јати -. 2. пол. из gесничарских кру'iова, са gеснице; на gесници. 

зде(с)ти (се), зденём (здедём) (се) јек. здје(с)ти (се), здје
нём (здједём) (се) евр. в. gенуши (се). 

здетна јек. здјетна (ж. род) нар. бремениша, Шруgна. 

здимити, -Им евр. 1. разг. йобеhи, на'iло ошиhи: - из канце
ларије. 2. уgариши, расйалиши Ko'ia. 

здипити, -йм евр. разг. кришо.м узеши, украсши; з'iрабиши, 
шчейаши: - новчаник. 

здоговарати се, -оварам се неевр. несвр. йрема зgо'iовори-
ши се. 

здоговор м евр. арх. и нар. в. gО'iовбр. 

здоговорити се, -оворйм се евр. арх. и нар. в. gо'iовориши се. 

здоговорно ПРИЛ. евр. арх. и нар. в. gо'iоворно. 

здола ПРИЛ. оgозgо; уп. збрда-здола. 

здрав, -а, -о 1. а. који не.ма зgравсшвених йроблема, који ни
је болесшан; нейовређен, жив. б. чије су функције у ЙовоЈЬНО.м 
сшању; неозлеђен, чишав (о gеловима шела): - срце; - рука. в. gy
ховно HeaoMyheH, HeaopeмeheH, нор.малан: - разум, - памет. Г. 
који ogaje gобро зgравЈЬе, свежину, расйоложење: - боја лица, -
сан, - смех. 2. а. у ко.ме не влаgа болесш, зараза; који је без за
разних клица, незаражен, неза'iађен; који није йоgложан шире
њу болесши: - место, - млеко, - вода; место - за кућу. б. ao'iogaH 
за зgравЈЬе, који окрейЈЬује, йовоЈЬНО gелује на aojegUHe op'iaHe: -
ваздух, - спорт; вода здрава за очи. 3. а. који није захваhен шру
ЈЬењем, неукварен (о Uлоgовима и сл.); који је јак, чврсш, шврg (о 
'iрађевинско.м .маШеријалу и СЛ.): - семе, - воће; - камен, - др
во за мост. б. неошшеhен, неокрњен, очуван: - бачва, - тканина. 
4. који има йлашежну вреgносйl, финансијски сшабилан, чврсш; 
који се йлаhа у 'iошовини: - валута, - курс, - новац. 5. сшаби
лан, чврсш: - брак, - предузеће. 6. ойравgан, apupogaH; шре
звен, ло'iичан, исйраван; gобро заснован, консшрукшиван: - ра
дозналост, - нагон; - укус, - обука; - начела, - критика. 7. у 
УСШаЈЬеним изразима који значе йозgрав, назgравЈЬање и СЛ.: 
жив и -, да си ми -, здрав си. • - здравцат (здравцијат, здравцит) 
у Йојачано.м значењу: зgрав. Здрава Марија (према лат. ave Ма
ria) кат . .молиШва Мајци божјој, Бо'iороgици. - као дрен сасвим, 
йошйуно зgрав. - и прав ни крив ни gужан, невин. 

здравац, здравца и здравац, -вца м бот. зељасша биЈЬка Ge
ranium macrorhizum из ф. Geraniaceae йријашно'i .мириса; која 
расше на шу.мовиШим камењарима; ойшши назив за pog Gera-
nium� 

. 

здравити, -Им неевр. [гл. ИМ. здрављёље е] 1. gржаши зgрави
цу, назgравЈЬаши; узимаши auhe, ЙиШи. 2. а. йозgравЈЬаши неко
'ia йри сусрешу: уйуhиваши йозgравне речи. б. сла ши йозgраве, go
бре жеље. 3. озgравЈЬиваШи . •  - се йозgравЈЬаши се .међусобно. 

здравица ж 1. а. йозgравни 'iовор, речи којима се уз чащу на
зgравЈЬа, изражавају жеље за зgравЈЬе и cpehy; чаша auha која 

. се уз ШО исйија: држати здравицу, попити тридесет здравица. б. 
нар. йослужење, часш (обично боца auha) која се Hygu свашови-

.ма у йролазу или йри йозиву на свечаносш: изнети здравице на 
пут . в. етн. gрвена чушура или сл. cyg којим се йозивају 'iосши на 
сваgбу или славу. 2. Йес.ма, йойевка којо.м се изражавају gобре 
жеље, чесШиШке. 

здравица ж нейлоgан, чврсш слој Зе.мЈЬе ucaog ху.мусно;; сло
ја, живица, целица. 

здравичар м онај који gржи зgравицу, назgравЈЬа; онај који 
свашовима износи зgравицу. 

здравичарскй, -а, -о који се OgHOCU на зgравичаре: - нота, -
песма. 

здравичарство е gржање зgравица, назgравЈЬање; фрази
рање. 

здравље е (ми. 0) сшање ор'iаниз.ма у ко.ме се живошне функ
ције нор.мално обавЈЬају; уойшше (било какво) сшање ор'iанuз.ма. 
• бог ти дао здравље, од бога ти здравље нар. каже се као ошйо
зgрав. боже здравља, дај боже здравља само нека сви буgемо зgра
ви, све he се среgиши, све he биши у pegy. за чије бабе здравље ир. 
збо'i Ko'ia, зашшо, има ли разЛО'iа за Шо. на здравље ти нар. не og
носило се ШО на шебе (Kag се aopegu са неким у.мрлим). у здравље, 
са здрављем 1) йри йозgравЈЬању: ga буgе.мо зgрави 2) йри на
зgравЈЬању, као израз gобрих жеЈЬа за нечије зgравЈЬе, cpehy, 
усЙех. 

здраво ПРИЛ. 1. а. у gобро.м зgравсШвено.м сШању. - Сви су 
код куће здраво. б. у живошу; без йовреgа и сл. - Док је здраво 
мој отац . . .  Јесу ли се здраво вратили? в. као йозgрав йри сус ре
шу или расШанку. - Здраво! Како сте? А сад, здраво, брзо се 
враћам. 2. а. на разу.ман начин, разложно, Шрезвено. - Он ми
сли здраво. б. йреЙОРУЧЈЬиво, корисно, уЙуШно. - Здраво је спа
вати поред отворена прозора. 3. нар. врло, вео.ма. - Она љега 
здраво воли. • - био, - свануо, тако био - и ел. apu'iogHU Йозgрави. 
на здраво без виgЈЬиво'i СЙОЈЬњеf, знака (разболеши се). примити 
за готово йримиши као исшинишо, шачно, без Йровере. 

Здравомарија ж кат. в. Зgрава Марија (aog зgрав). 

здраворазумскй, -а, -о који се заснива на зgраво.м разу.му: 
- одлука. 

здравственй, -а, -о који се OgHOCU на зgравЈЬе, који је у вези 
са зgравЈЬем: - кљижица, - установа, - проблеми. 

здравствено ПРИЛ. у зgравсШвено.м Йо'iлеgу. 

здравство е (мн. 0) зgравсшвена gелашносш, ор'iанизација 
зgравсшвене службе. 

здравцат и здравцат, здравцијат и здравцијат, здрав
цйт и здравцит, -а, -о в. aog зgрав. 

здрвенети се и здрвенити се, -вИм се евр. а. йосшаши као 
gрвен, gрвенасйl, оgрвенеши; сшврgнуши се, укрушиши се. б. фиг. 
укочиши се, йренеразиши се (og заЙрейашhења). 

здрмати, -ам евр. енер'iично, снажно Йроgр.маШи, йрошресши; 
заgр.маШи, зашресши (нечим) . •  - се ЗаЈЬУЈЬаши се, заgрхШаШи. 

здробити, здрОбйм (трп. здробљен) евр. а. разбиши, сло.ми
ши у сишне gелиhе, у йарамйарчаg, с.мрскаШи: - зубима чашу. 
б. йошйуно унишшиши, с.можgиши: - непријатеља . •  - се раз
биши се у сишне gелове, с.мрскаШи се. 

здрозгати, здрозгам евр. с.мрскаШи, с.мрвиШи, зgробиши: -

песницом., . - се разбиши се, с.мрскаШи се; зgробиши се. 

здрпити, -им евр. в. зgиЙиШи . •  - се закачиши се, йосвађа
ши се. 

здруг м вој. ист. веhи ogpeg сасшавЈЬен og више роgова војске (у 
усшашкој војсци, за време Дру'iо'i свешско'i раШа). 

здруже ље е сшуйање у ближе .међусобне ogHoce, ујеgињење, 
зближење, зgруженосШ. 

здруживати (се), здружујём (се) несвр. Йре.ма зgружиши 
(се). 

здружити, здружИм евр. а. сйојиши, йовезаши, сасшавиши у 
jegHY целину; йрийојиши, йриКЈЬучиши нечему: - две чете, - два 
стада оваца; б. сйојиши какво.м gуховно.м везо.м, сйријашеЈЬи
ши . •  - се йовезаши се pagu зајеgничких ЦИЈЬева, уgружиши се. 
- Радници се морају ЗДРУЖИТИ. в. сйријашељиши се. 
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здувати, здувам свр. gувањем скинуши с нече'iа, оgуваШи. 

здуха (здУва) ж в. зgухач. 

здухач (з.цУвач), -ача (здУхаћ (з.цУваћ), -аћа) м празн. gyx ко
ји йо HapogHoM веровању gOHOCU или сузбија кишу, 'ipag, невреме, 
шшиши og зла или наноси зло ЈЬуgима, веgо'iоња; човек коме се 
йрийисују шакве сЙособносШи. 

здуmан, -шна, -о савесшан у йослу, вреgан, ЙРUJbежан; йо
шшен, йравеgан; gушеван: - учитељица, - члан колектива. 

здуmно ПРИЛ. савесно, ревносно; йравеgно; свесрgно: - радити; 
- строг; - писати. 

зеба и зеба ж а. ЗООЛ. а. йшица йевачица Fringilla coelebs из 
Йор. Fringillidae. б. ойшши назив за йшице йевачице из Йор. 
Fringillidae којих има неколико врсша: горска -, жута - и др. 

зебљив, -а, -о који ogaje зебњу, бри'iу, йун зебње. 

зебнути, зебнем свр. осешиши зебњу, сшрах; заgрхШаШи. -
Он зебну у себи. 

зебња ж 1. осећај узнемиреносши, немира, слушње, бри'iа, 
сшраховање, сШреЙња. 2. осећај зиме, хлаgноће, језа. 

зёбра ж (ген. ми. -рИ) 1. ЗООЛ. койишар Equus zebra сличан ко
њу, са шамним и свейlлим apy'iaмa йо шелу, који живи нейрийи
ШОМЈЬен у Африци. 2. йешачки йрелаз (йру'iасшо исцршан) на 
коловозу. 

зебраст, -а, -о йру'iасш, ишаран као зебра. 

зебу, зебуа м ЗООЛ. врсша 'iовечеша Bos indicus са 'iрбом og ма
CHO'i Шкива. 

зев јек. зијев м (ж) 1. рефлексно зашезање виличних мишића 
йраћено широким ошварањем усша (услеg йосйаносши, умора, 
gocage и сл.), зевање. 2. ошварање усша уойшше; йоложај усша 
Kag су оШворена. 3. ЛИНГВ. йоложај усша йри из'iовору gва само
'iласника jegaH aopeg gpy'io'ia, хијаШ. 4. ошвор, уgуБЈЬење, размак; 
ошвор KOg нече'iа шшо се ошвара и заШвара. 

зевалица јек. зијевалица ж 1. зевање. 2. бот. pog зеЈЬасших 
биЈЬака Antirrhinum из ф. Scrophulariaceae, са цвешовима као 
усШа. 

зевало јек. зијевало с (М) (мн. с) пеј. онај који MHO'io зева, бес
Йосличар. 

зевати, зевамјек. зијевати, зИјевам несвр. 1. несвр. йрема зев
нуШи. 2. несвр. йрема зинуШи. 3. йаgаши у очи зевом, ошвором, 
йразнином, зјайиши (о йонору, йрозору и gp.). 4. 'iлеgаши нешре
мице, зуриши, йUJbиШи. - Шта зеваm у мене? 

зевзек м тур. 'iлуй човек, звекан, 'iлуЙан. 

зевзечити се, -Им се несвр. [гл. ИМ. ЗЕшзечење с] йонашаши се 
као зевзек, измошаваши се. 

зевнути, зевнем јек. зијевнути, зијевнем свр. 1. ошвориши 
усша уgахнувши и изgахнувши вазgух (као йослеgица йосйано
сши, умора, gocage, у хройцу и сл.). 2. йасши у очи зевом, ошво
ром; йасши у очи Йразнином. 

зезанција разг. збијање шале, завийlлавање. 

зезати, -ам несвр. прел. разг. (некога) збијаши 'iрубе шале с не
ким, завийlлаваши _ "'" се ше'iачиши се, завийlлаваши се, зафр
каваши се. 

зезатор м жарг. експр. онај који је склон збијању ('iрубих) ша
ла, завийlлавању, зафркавању. 

зезнут, -а, -о разг. нез'iоgан, нейријашан, Hey'iogaH; Шежак. 

зезнути, -нем свр. разг. йревариши (HeKo'ia), йоgвалиши (не
коме). _ "'" се йревариши се, насамариши се. 

зеја, -е и зејо, -а и -е м хиЙ. og зец. 

зејтин м (ми. е) тур. БUJbНО УЈЬе (маслине, CYHцoKpeйla, кукуруза). 
• играју му очи као на зејтину очи су му живахне, врло немирне. 

зејтинаст, -а, -о који је као зејшин, сличан зејшину: - теч
ност, - вода, - боја. 

зејтинити, -Им несвр. зачињаваши зејшином, УЈЬем. 

зека и зека ж нар. име gомаћим живошињама женкама сив-
касши gлаке. 

зека м (уп. зеко) 1. xua. og зец. 2. хиЙ. og зеленко и зекан. 

зекан м 1. хиЙ. og зец. 2. зекасш коњ, зеленко. 

зекаст, -а, -о који је боје зеца, сивкасш, зеленкасш: - коњ, -
длака. 

зеко, -а и -е м (уп. зека) 1. хиЙ. og зец. 2. хиЙ. og зеленко и 
зекан. 

зекоња м 1. зекасш во. 2. хиЙ. og зец. 

зекуља ж зекасша крава. 

зелембаћ, -аћа м 1. ЗООЛ. врсша 'iушшера зелене боје Lacerta 
viridis из Йор. Lacertidae. 2. фиг. пеј. човек који носи зелену уни
форму. 

зелен ж (инстр. -и; МН. 0) 1. зб. неколико врсша йоврћа које се 
уйошреБЈЬава као зачин за јело (йершун, мрква и сл.); йоврће 
уоЙшШе. 2. а. зб. зелено расшиње, шрава, лишће, зеленило. - Буј
на зелен око њега. б. ЙОЈЬана, ливаgа. 3. зеленило: - траве. 

зелен, -ена, -о 1. који је боје лишћа, шраве (о машеријама и 
йреgмешима шакве боје, о ономе шшо је обрасло расшињем ша
кве боје, за Ko'ia је каракшерисшична ша боја, који има йриме
се ше боје и сл.): - трава, - поље, - долама, - очи, - море и сл. 
2. који сшвара ушисак зелене боје, сивкасш: - длака, - коњ, - У 

лицу. 3. који није сазрео, .млаg (о Uлоgовима, усевима): - воће, 
- кукуруз; фиг. неискусан, .млаg: - младић. 4. (у им. служби) м 
а. онај који је обучен у зелено оgело, зелени gpec. - Зелени су по
бедили. б. онај који apuaaga йокрешу за очување живошне сре
gUHe, еколошки: странка зелених. 5. йрви geo йесничких йолу
сложеница: зелен-венац, зелен-гора и сл. 

зеленак, -нка м 1. зелен, неgозрео Uлоg. 2. ЗООЛ. врсша речне 
рибе Phoxinus phoxinus. 

зеленац, -нца м 1. вир у воgи. 2. геол. зелени камен. 

зеленаm, -аша м (инстр. -ашем) 1. онај који gaje новац у зајам 
уз йрешерано велику камашу, лихвар; 'iуликожа. 2. ист. apuaag
ник йолишичко'i йокреша у Црној Гори йосле Прво'i свешско'i ра
ша који се йрошивио ујеgињењу са Србијом. 

зеленаmити, -енаmйм несвр. [гл. ИМ. зеленаmење с] gаваши 
новац у зајам уз йрешерано велику камашу, лихвариШи. 

зеленаmица ж жена зеленаш. 

зеленаmки, -а, -о 1. који се OgHocu на зеленаше (1), лихвар-
ски: - капитал. 2. йрешерано висок (о камаШи). 

зеленаmтво с зеленашење, лихварсШво. 

зеленгаћа м бат. в. калойер Tanacetum balsamita. 

зеленгора ж 1. зелена 'iopa, шума. 2. бот. в. БРШЈЬан. 

зелендур, -уРа м зоол. в. зеленШарка. 

зеленети јек. зелењети, -енйм несвр. непрел. 1. йосшајаши зе
лен, gобијаши зелену боју; обрасшаши, йрекриваши се зелени
лом. 2. gобијаши йейељасшу боју у лицу (og ЈЬушине, беса). _ - се 
1. биши зелен, исшицаши се зеленом бојом. 2. в. зеленеши (2). 

зеленик, -Ика бот. БUJbка Evonymus jaromica која воgи йоре
кло из ЈаЙана. 

зеленика ж 1. агр. а. назив за разне воћке зелена Uлоgа и 
Uлоg шаквих воћака (јабука, крушка). б. врсша винове лозе, 'ipo
жђе и вино og ше лозе. 2. бот. назив за разне gрвенасше БUJbке 
зuмзелено'i лишћа. 

зеленило с (ми. е) 1. особина oHo'ia шшо је зелено, зелена бо
ја. 2. зелено расшиње (шрава, gрвеће); apegeo обрасшао зеленим 
расшињем, шума, йарк и сл. • биљно - биол. в. хлорофил. 

зеленити, зеленИм несвр. прел. чиниши зеленим, бојиши у зе
лену боју. 

зелениm, -Шnа м (инстр. -иmем; МН. 0) 1. а. йоврће, зелен; зе- . 
лен за суЙу. б. зеЈЬасше БUJbке, шрава и gp. као сшочна храна. 2. 
зелено, незрело воће; фиг. незрео, неискусан .млаgић, жушокЈЬУ
нац. 3. усеви, БUJbке чијим се заоравањем gобија 'iHOj, ђубриво. 



ЗЕЛЕНКА - ЗЕМЉОДЕЛАЦ' 417 

ЗЕшёнка ж 1. зоол. риба злашни иијор Phoxinus phoxinus. 2. 
агр. назив за разне врсше воћака и илоgове ших воћака; врсша 
винове лозе и 'iрожђе ше лозе. 3. назив за разне gOMahe живо
шиње (женке) зеленкасше gлаке (кобила, коза, крава). 

зеленкада ж бот. назив за разне врсше нарциса (Narcissus 
pseudonarcissus, N. poeticus, N. jonquilla, N. tazetta). 

зеленкаст и зеленкаст, -а, -о који ирелази у зелену боју, ио
мало зелен, назелен: - очи, - униформа. 

зеленкасто и зеленкасто прил. у зеленкасшој нијанси, ире
ливајуhи се у зелено: - обојено, - сијати. 

зеленко и зелёнко м коњ зеленкасшосиве gлаке. 

зелено прил. у зеленој боји; као зеленило; фиг. незрело, наив
но, 'iлуио. 

зелено- као ирви geo ириgевских или именичких сложеница 
означава ga је нешшо зелено или зеленкасШо. 

зеленокадераш, -аша м ист. apuaagHUK зелено'i Kagpa војних 
бе'iунаца који су крајем Прво'i свешско'i раша иобе'iли из аусшро
y'iapcKe војске. 

зеленокадраш, -аша и зеленокадровац, -овца м ист. ири
aagHUK зелено'i Kagpa квислиншке војне формације за време 
Дру'iо'i свешско'i раша сасшављене og босанских муслимана. 

зеленоок, -а, -о који има зелене, зеленкасше очи. 

зелентарка ж зоол. врсша ишице иевачице зеленожуhкасше 
боје Chloris chloris из иор. Fringilidae. 

зеленчица и зелёнчица ж зоол. в. чиж. 

зелењак, -њв:а и зелењак, -ав:а м 1. зелен, неgозрео клии ку
куруза. 2. фиг. неgозрео .млagиh, жуШокљунац. 3. зоол. риба злаш
ни иијор Phoxinus phoxinus. 

зелёње с (ми. 0) рег. иоврће, зелен. 

зелот, -ота м грч. оgушевљени ирисшалица, иоборник неке 
ugeje; фанашик, занесењак. 

зелотизам, -зма м ирешерана ревносщ иреgаносш некој uge
ји; фанаШизам. 

зеља! м (уп. зељо) а. хии. og зељов; иас зеленкасше gлаке. б. 
во зеленкасше gлаке, зекоња. 

зеља2 и зеља ж 1. назив неким gомаhим живошињама (жен
кама) зеленкасi1l0сиве, иеиељасше gлаке. 

зељаник, -ив:а м назив за шесша умешана са зељем, зеља
ница. 

зељаница ж ииша са зеље.м. 

зељаст, -а, -о 1. бот. који има зелену и мекану сшабљику, ко
ји не оgрвењује: - биљв:а, - стабљив:а. 2. зеленкасш (о шелу жи
воШиња). 

зеље (зеље) с (ми. 0) 1. фиг. назив за разно зељасшо самони
кло биље (или 'iajeHo) које се уиошребљава као иоврће за јело; зе
лён, иоврће. 2. фиг. разг. оно че'iа има MHO'iO, go че'iа се лако gола
зи (Kag се 'iовори с нииоgашШавањем). 3. бот. назив или geo нази
ва MHO'iuX зељасших биљ<,1ка (куиус, блишва, шшавељ, коирива 
и gp.) чије се лишhе обично уиошребљава за јело: бело -, в:исело 
-, мев:о -, пернато -, црвено - и др. 

зељо, -а и -ё м (уп. зеља 1) а. хии. og зељов; иас зеленкасше 
gлаке. б. во зеленкасше gлаке, зекоња. 

зељов, -ова м назив за иса сивозеленкасше gлаке. 

земаљ�ки, -а, -о 1. а. који се ogHOCU на Земљу (као небеско 
шело): - в:угла, - тело, - лопта. б. рлг. и песн. овозе.маљски: - цар
ство, � живот. в. сшваран, apuppgaH, љуgски: - правда, - љу
бав. 2. који се OgHOCU на земљу као gржаву, gржавни, јавни, зва
нични: - влада, - управа, - буџет. 

земан, -ана м тур. нар. вре.ме, gоба. 

зембил, -ила и зембиљ, -иља тур. шорба са ручкама за но
шење намирница. 

земичка ж (дат. -чв:и; ген. ми. -чав:а и -в:й) нем. врсша иецива, 
, oKpy'iao хле'ачиh og бело'i ишенично'i брашна. 

земља ж (ак. зеМ:љу, вок земљо; МИ. земље, ген. земаља) 1. а. 

(Земља) иланеша на којој живимо. б. месшо, иросшор живоша 
и љуgске gелашносши, свеш; ио рели'iиозном схвашању: овај свеш 
'ige живимо og рођења go с.мрШи. - Тежав: је живот овде, на зе
мљи. Нећемо се више видети овде на земљи. 2. а. geo Земљине 
иовршине који није иокривен воgом, коино. б. земљина иоврши
на, 'iраница између Земљине коре и вазgуха, тло. в. обраgиво 
земљишше, aoceg. 3. мека, шрошна, расшресиша машерија на 
земљиној кори. 4. gржава, национална ШериШорија. • ничија -
1) иросшор између зараhених сшрана који не apuaaga ни jegHoj 
og њих. 2) иросшор између gвеју gржавних 'iраница. обећана -, 
света - рлг. Палесшина са Јерусалимом и Хрисшовим 'iробом. те
шка - збијена, 'iњецава, 'iлиновиша земља. црвена - земља цр
квенкасше боје слабије илоgносши, са иримесом 'iлине, oKcuga 
'iвожђа и алуминијума. црна - 1) црница, хумус. 2) експр. земља 
као месшо 'ige се човек сахрањује. • збрисати са лица земље учи
ниши ga неко или нешшо несшане, исШребиШи. - га још држи још 
је жив, у живошу је. - црна га крије у 'iробу је, биhе у 'iробу. земља 
га привлачи ускоро ће умреШи. - му под ногама гори налази се у 
шешкој сиШуацији. као да га је земља прогутала, као да је у земљу 
пропао несшао је, из'iубио се. лака му црна земља, нека му је лака зе
мља apu'iogHa фраза ири иомињању иокојника. нестати, ишчезну
ти са лица земље сасвим, иошиуно несшаши, ишчезнуШи. ни на 
небу ни на земљи биши, лебgеши између неба и земље, биши у не
CU'iYPHOM, несшалном, неоgређеном иоложају. отићи под (црну) 
земљу умреШи. пијан као - сасвим иијан, мршав иијан. пропасти 
у (црну) земљу (од стида, срама) веома се засШиgеШи. саставити (ко
га) са (црном) земљом обориши, срушиши Ko'ia, убиШи. сравнити са 
земљом разориши go Ше.меља, иошиуно унишШиШи. стајати на зе
мљи биши реалан, сШваран. 

земљав, -а, -о умазан земљом, иосуш земљом. 

земљак, -ав:а м онај који је иореклом из ис ше земље, из исшо'i 
краја; cYHapogHUK. 

земљав:иња ж она која је иореклом из ис ше земље, из исшо'i 
краја; сунароgница. 

земљан и земљан, -а, -о 1. који је og земље; 'iлинен, кера
мички: - бедем, - под; лонац. 2. а. који се OgHOCU на земљу, на 
pag са земљом: земљани радови. б. в. земљав. 3. који је као зе
мља (ио боји, мирису и сл.), шаман, мрк: - в:ожа, - лице. 4. зе
маљски, овозе.маљски: - створење, - сила. 

земљарина ж иорез на земљишше, на aoceg: платити земља
рину. 

земљаст и земљаст, -а, -о 1. који је ио физичким особинама 
сличан земљи, шрошан, сишан; иомешан са земљом: - примеса. 
2. који је ио из'iлеgу сличан земљи, шаман, мрк: - в:ожа, - лице. 

земљачки, -а, -о који се OgHOCU на земљаке: - обзири. 

земљен и земљен, -а, -о в. земљан. 

земљетина ж ay'i.м. и иеј. og земља. 

земљив, -а, -о в. земљав. 

Земљин, -а, -о који apuaaga Земљи (иланеши), који се OgHO
си на Земљу: - језгро, - оса. 

земљица ж ge.м. и хии. og земља. 

земљишни и земљишни, -а, -о који се OgHOCU на земљишше, 
који је у вези са земљишШе.м: - посед, - власништво. 

земљиште и земљиште с 1. земља као насла'iа машерије; 
машеријална иоgло'iа ве'iешације, биљака; земља као aoceg, имо
вина: плодност земљишта, в:речно -; општинсв:о -, приватно -. 
2. зе.маљска иовршина, тло, apupoga; земља као иросшор, шери
шорија, обласш: - обрасло биљем, брежуљв:асто -; - српсв:е др-

. жаве, - млетачв:о. 3. фиг. ao'iogHe околносши, услови, ирилике за 
нешшо: припремити погодно земљиште за револуцију. 

земљовит, -а, -о иокривен земљом, који обилује земљом. -
Војводина. 

земљовласнив: м власник земље, имања, земљоиосеgник. 

земљовласница ж женска особа земљовласник. 

земљовласнИчв:и, -а, -о који се OgHOCU на земљовласнике. 

земљоделац јеК. земљодјелац, -лца м земљораgник. 
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земљомер и земљомер јек. земљомјер и земљомјер м leO
.меШар. 

земљопосед и земљопосед јек. земљопосјед и земљопо
сјед м Зе.м.ЈЬишни aoceg, Зе.м.ЈЬишна имовина. 

земљопоседник и земљопоседник јек. земљопосједник 
и земљопосједник м власник, aocegHUK Зе.м.ЈЬе, зе.м.тьишШа. 

земљопоседнiiчки и земљопоседнiiчки јек. земљопосјед
нiiчки и земљопосједнiiчки, -а, -о који се OgHOCU на Зе.м.ЈЬойо
cegHUKa. 

земљорадник м ЙОЈЬойривреgни pagHUK који се бави обра
goM зе.м.тье као тавним занимање.м, рашар, Шежак. 

земљо радница ж жена зе.м.тьораgник. 

земљораднички, -а, -о који се OgHOCU на зе.м.тьораgнике: � 
задруга, � посао. 

земљорадња ж lpaHa ЙОЈЬойривреgе која се бави обрађива
ње.м зе.м.тье, раШарсШво. 

земљотрес м 1. йоgрхшавање 3е.м.ЈЬине коре, йошрес, Шрус. 
2. фиг. велико gрушшвено колебање, криза. 

земљотресни, -а, -о који се OgHOCU на Зе.м.ЈЬоШрес: � зона. 

земљоуз и земљоуз м геогр. узан йојас койна који сйаја gee 
веће койнене йовршине расшавЈЬене .море.м, Йревлака. 

земљурина ж ayw. и йеј. og Зе.м.ЈЬа. 

земни, -а, -о а. зе.маљски, 3е.м.тьин: � живот, � мисао. б. који 
се налази у зе.м.тьи, на зе.м.тьи или йошиче из Зе.м.ЈЬе: � плодови, 
� слој, � храна. • - остаци Йос.мрШни осШаци. 

земник м песн. сшановник 3е.м.тье, с.мрШник. 

земуница ж а. йримишивна йросшорија искойана у Зе.м.ЈЬи 
йоgешена за сшановање или за осШаву. б. заклон, склонишше у 
Зе.м.ЈЬи за војнике. 

зена јек. зјена ж в. зеница (1). 

зенит, -Ита м а. астр. замиШЈЬена шачка йресека apueugHe не
беске сфере и вершикале йовучене из gаше шачке на Зе.м.ЈЬи; нај
виши geo неба. б. фиг. највиша шачка go које се .може gосйеши, 
врхунац. 

зенитизам, -зма м .моgернисшички йравац у књижевносши 
насшао йосле ПрвОl свеШСКОl раШа. 

зеница јек. зјеница ж 1. анат. ошвор у cpegUHU gужице кроз 
који свеillлосш apogupe у унушрашњосш ока рирi1lа. 2. фиг. не
шшо најgраже, најgраlоценије, шшо се бриЖЈЬиво чува. • чува
ти (пазити и сл.) као зеницу ока чуваши, йазиши као нешшо нај.ми
лије. 

зенични јек. зјенични, -а, -о који се OgHoCU на зеницу, који 
apuaaga зеници: � опна. 

зспсти (зепсти), зебём несвр. непрел. 1. а. осеhаши, шрйеши 
хлаgноhу, зиму. б. изазиваши осећај хлаgноhе, захвашаши хлаg
ноћо.м. 2. фиг. осеhаши сшрах, зебњу, бојаши се. 

зера ж тур. врло .мала, незнашна количина нечеlа. 

зет (ми. зетови) м ожењен човек у OgHOCY на чланове aopogu
це (роgишеље, браhу, сесшре) своје жене. 

зетовски, -а, -о који се OgHOCU на зеша или зешове: � кућа, � 
одело. 

зец м (инстр. зецом; мн. зечеви) 1. ЗООЛ. lлogap gYlUX ушију и 
gYlUX заgњих HOly Lepus; ойшши назив за lлogape из йор. Lepo
ridae. 2. фиг. йлаШЈЬива особа, кукав ица. • још је зец у шуми йре
рано је за раgовање. питоми - в. кунић. у томе грму лежи зец у шо
.ме је сшвар, у Шо.ме је Йробле.м. 

зсчак, -чка м (ми. 0) бот. gueJbU lрашак Pisum arvense. 

зечар, -ара и зечар, -а м 1. ловачки йас који лови зечеве. 2. 
ловац на зечеве. 

зечара ж бот. врсша шраве, йаХУЈЬа Holcus, Н. lanatus. 

зечарка ж бот. врсша "iJъивe Polyporus frondosus из ф. Polypo
raceae. 

зечарник м И зечарница ж сшаја, кавез за зечеве (куниће) . 

зечаст, -а, -о који је боје зеца, сличан зецу. 

зсчац, -чца м бот. lрашак Pisum sativum. 

зече, -ета с (супл. МН. зечићи и зечићи м; зб. им . зечад ж) geM. и 
хиЙ. og зец; зечје .млagунче. 

зечев, -а, -о који apuaaga зецу: � длака, � срце, � кожа. 

зечевина и зечетина ж а. зечје .месо. б. зечје крзно; зечја 
кожа. 

зечињак м в. зечарник. 

зечић, -а и зечић, -ића м ge.м. и хиЙ. og зец; зечје .млаgунче. 

зечица ж женка зеца. 

зечји (зечији) и зсчји (зечијИ), -а, -ё 1. који apuaaga зецу, 
зечевима, који је као у зеца: � кожа, � усна. 2. као йрви geo ра
зних боШ. назива: � детелина, � жито и др. 

зечкаст, -а, -о в. зекасш: � кобила. 

зечки ПрИЛ. као зец, на зечји начин; йлаШЈЬиво као зец: � ско
чити, � спавати, � дрхтати. 

зиб м савијање, йреlиб: � у коленима. 

зибати, зибам (зибљём) несвр. рег. 1. ЈЬУЈЬаши, њихаши (ко
левку, gеШе). 2. чиниши ga се нешшо њише, лелуја, йовија: � ли
тће. 8 ,.., се ЈЬУЈЬаши се, њихаши се; клашиши се, lибаши се. 

зибнути, -нём свр. ЈЬУЈЬнуши, зањихаШи. 8 ,.., се ЈЬУЈЬнуши се, 
зањихаши се. 

зивкати, -ам несвр. чесшо, свако!: шрена зваши, йозиваши, go
зиваШи. 

зид м (лок. (на) зИду, ми. зИдови) 1. усйравни geo консшрукци
је Зlраgе на који се наgовезује кров или се њиме йреlрађује уну
шрашњосш Зlраgе: � куће, � собе. 2. зиgана olpaga (og камена, 
ците и СЛ.); зашшишни geo шврђаве, зиgина: авлијски �, � ма
слињака; градски зидови. 3. вершикална сшрана рова, јаме, йо
cyge и СЛ.: � лонца. 4. унушрашња сшрана какво!: ШУйЈЬеl 0plaHa, 
цеви и СЛ.: � једњака, � ћелије. • живи - спорт. peg иlрача ucapeg 
свОl lола који сйречавају шелима йуш лоЙШи. главом кроза ЗИД 
осшвариваши нешшо шешко, He.мolyhe. догурати, притиснути не
кога уза ЗИД gовесши HeKola у безизлазан Йоложај. и зидови има
ју уши нишша се не .може сакриШи. између четири зида не изла
зиши из собе, из куће. - плача зиg у Јерусалиму, свешо .месШо Је
вреја. Кинески - ист. зиg у Кини из ЈП в. йре н. е. фиг. кинески - не
йробојна йрейрека, с.меШња. 

зищiница и зиданица ж зиgана кућа (og камена, ците). 

зидар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај који зиgа, који се 
бави зиgарским занаШо.м . •  слободни - члан слобоgних зиgара, 
.масон. 

зИдарски, -а, -о који се OgHOCU на зиgаре и зиgарсшво: � за
нат, � вапно. 

зищiрство с зиgарски занаШ. • слободно - шајна .међунароg
на ОРlанизација йреgсшавника арисшокрашије и круйних кайи
шалисша која се бори за своје иншересе, .масонсШво. 

зидати, зИдам несвр. 1. йоgизаши (lрађевrmу) слажуhи ка
.мен, циту, ойеку и СЛ. jegHY на gpYlY; lраgиши: � кућу, � мост; � 
железнице. 2. фиг. засниваши, Ше.меЈЬиШи. 

зидина ж 1. ayw. и Йеј. og зиg. 2. зашшишни зиg око ушвр
ђеноl .месШа, беgе.м. 3. рушевина og зиgа, развалина. 

зИдни и зидни, -а, -о који се ogHOCU на зиg: � новине, � сат. 

зијавац, -авца м ЗООЛ. йшица Glareola pratincola из Йор. Gla
reolidae која живи на јУlоисшоку ЕвроЙе . 

зијало с онај који зија, нишша не pagu. 

зијати, -ам несвр. 1. шуйо теgаши, бленуши, зуриши: � уна
около. Многи зијају у њега. 2. а. йаgаши у очи ширино.м ошво
ра, зјайиши (о руйи, рани и gp.). б. биши йразан, зврјаши (о йро
сШоријама). 

зима ж (ак. зиму; МН. зИме) 1. а. најхлagније lоgишње gоба, 
из.међу јесени и йролеhа (og 22. gеце.мбра go 21 . .марШа). б. фиг. 
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сшаросш: � живота мога. 2. а. хлаgноhа, сшуgен, .мраз. б. језа, 
gрхшавица, lрозница. - Обузела ме зима. 3. (у прил. служби) 
хлаgно, СШуgено. - Мени је зима. • нема зиме не.ма бојазни, оиа
сносШи. 

зимзелен м и ж бот. а. биљка иузавица Vinca major, V. minor 
из ф. Apocynaceae са илавu.м цвеШовu.ма. б. назив за разне вр
сше зu.мзелених биљака (бршљан, зеленика, К(JJI,ина и gp.). 

зимзелен, -а, -о који и зu.ми u.мa зелену боју лишhа: � дрве
ће, � шума. 

зими прил. за вре.ме зu.ме, Шоко.м зu.ме. 

зимити, зИмйм неевр. [гл. им. зИмљење е] 1. зu.моваШи, ирези
.м.тьаваШи. 2. хран,иши сшоку иреко зu.ме (н,а неко.м .месШу): � сто
ку у Шумадији. 

зимиmте е в. зu.мовн,ик (1, 2). 

зимка ж зоол. а. в. зu.мовка (1). б. врсша иасШр.мке која се ло
ви зu.ми. 

зимљив, -а, -о који је ocetli.тьив н,а хлаgн,оhу; иун, хлаgн,оhе. 

зимљиво прил. ocehajyhu хлаgн,оhу, зи.мо.морн,о: � трљати 
руке. 

зимница и зимница ж 1. хран,а ириире.м.тьен,а ga се шроши 
зu.ми. 2. зоол. в. зu.мовка (1). 

зимно прил. хлаgно, сШуgен,о. 

зимњача и зимњача ж агр. воhка која касн,о gозрева и чи
ји је илоg aologaN, за зu.мску уиошребу (јабука, крушка, с.моква 
u gp.). 

зимњи, -а, -е в. зu.мски: � дан, � ветар. 

зимовалиmте е в. зu.мовн,ик (1). 

зимовати, зимујем неевр. 1. ировоgиши зu.му, ирезu.м.тьава
ши. 2. в. зu.миШи (2). 

зимовиmте е в. зu.мовн,ик (1). 

зимовка ж 1. зоол. врсша ишице иевачице Pyrrhula pyrrhula 
са цpвeн,u.м иерје.м ио lpygu.мa 2. в. зu.мњача. 

зимовник, -ика и зимовник, -а м 1 . .месШо 1ge се зu.мује, 1ge 
се зu.ми борави. 2 • .месШо 1ge се сшока иреко зu.ме чува и наиаса. 
3 • .месШо ири речн,ој или .морској об(JJl,и 1ge се зu.ми осшављају 
лађе. 

зимовница ж в. зu.мовн,ик (1). 

зимовњак, -ака и зимовњак, -а зu.мски рибњак. 

зимогрижљив, -а, -о в. зu.моlрожљив. 

зимогрожљив, -а, -о ocetli.тьив на хлagн,оhу, зu.м.тьив. 

зимогрожљиво прил.јако ocehajyhu хлаgн,оhу, зu.м.тьиво. 

зимогрожљивост, -ости ж особин,а он,оlа који је зи.моlро-
ЖЈЬив. 

зимогрозан и зимогрозан, -зна, -о 1. в. зu.моlрожљив. 2. 
који gOHOCU зu.му, хлаgн,оhу, зu.м.тьив: � ветар. 

зимогрозив, -а, -о зu.моlрожљив. 

зимо грозница жјеза, зu.ма, gрхШавица. 

зимомора ж gрхшавица, језа. 

зимоморан и зимоморан, -рна, -о јако ocetli.тьив н,а хлаgн,о
hy, зu.м.тьив. 

зимоморно и зимоморно прил. зu.м.тьиво, зu.моlрожљиво. 

зимоморност и зимОмОрнО.ст, -ости ж осеtli.тьивосШ на зu.му, 
особин,а он,оlа који је зu.мо.моран. 

зимски, -а, -о који се оgн,оси н,а зu.му: � дан, � одело. 

зимус прил. ове зu.ме, н,ареgн,е или ирешхоgн,е зu.ме. 

зимуmњи, -а, -о који се оgн,оси н,а ирешхоgну зu.му: � мразе-
ви, � снег. 

зинути, -нем евр. непрел. 1. а. ошвориши усШа. б. оШварање.м 
усша хшеши н,ешшо pehu, заусшиши; ироlовориШи. - Таман зи
нух да нешто кажем. Зини већ једном, што ћутиш. 2. изн,енађе-

но реаlоваши; забезекнуши се: � од чуда. 3. ошшро реаlоваши: � 
на нас са толиком срџбом. 4. фиг. gобиши руиу, ошвор, ошвори
ши се, разјаииши се (о цииела.ма, aehUHU и gp.). 

зипка ж рег. колевка, кревешац за бебу иоgешен, за љуљање. 
зипкати (се), -ам (се) неевр. у ge.м. зн,ачењу: зибаши (се). 
зирав, -а, -о пеј. раз рок, зрикав. 
зиравост, -ости жразрокосш, зрикавосШ. 
зират м и ж тур. обраgива зе.м.тьа. 
зиратан, -тна, -о који се обрађује, сеје yceвu.мa, обраgив: � зе

мљиште. 

зиратити, зиратйм неевр. обрађиваши (зе.м.тьу) . 

зиркати, -ам неевр. 1. бацаши ио'iлеgе, ио'iлеgаши: � кроз про
зор у двориште. 2. свеiilлуцаши, ж.миркаШи. 

зирнути, -нем евр. бациши ио'iлеg, ио'iлеgаши; вирн,уШи. 
зифт м тур. 1. никошин,ски Ш(JJl,оl који н,асшаје ири иушењу. 2. 

в. кашран,: црн(о) Kao �. 

зихераm, -аша м он,ај који је врло оирезан, који н,е ризикује. 
зихернадла (зшерица) ж нем. gвокрака иlла за ирикоича

вање, ирибаgача. 
зјале ж мн. у изр. продавати - в. ироgаваши зј(JJl,а (aog зј(JJl,О). 
зЛ:lло е 1. усн,и ошвор, чељусШ. 2. жgрело, lрло; руиа: � шпи

ље, � јазбине. б. ион,ор, а.мбис, безgан: стајати над зјалом, � кра
са. • продавати зјала бесиосличиши, З(JJl,уgничиШи. 

зјап м он,о шшо зјаии, ошвор, зј(JJl,О: � вилица. 

зјапити, -йм неевр. 1. биши широ.м ошворен" иаgаши у очи 
осшављајуhи неиријашан, ушисак иразн,ин,о.м, ширин,о.м оШвора. 
2. избијаши из н,ечеlа, зјаШи. 

зјати, зјам 1. u.маШи разјаиљен,е чељусши, усша; биши разја
иљен" широко ошворен, (о усшu.ма, вилица.ма). 2. шуио 'iлеgаши, 
блен,уШи. 3. а. иаgаши у очи ширин,о.м ошвора, иразн,ин,о.м, зја
ииШи. б. зврјаши иразн,ин,о.м, наиушшен,ошhу (о Kyha.мa, иро
сШорија.ма). 

златан, -тна, -о (одр. златнй) 1. а. који је н,ачињен, og злаша; 
иревучен, злаШо.м, иозлаhен,; извезен злаШо.м: � прстен, � ланац; 
� медаља, � слова, � хаљина. б. који u.мa злаша, злашон,осан: 
� рудник, � руда. 2. који ио боји, из'iлеgу, сјају aogceha на зла
шо: � сунце, � светлост, � жито, � кукуруз, � вино, � коса. 3 . 
.мио, сu.миаШичан,; блаl, иле.мен,иШ; gpal, gобар: � деца, имати 
златну душу. 4. н,еоиiIlереhен бриlа.ма, иун блаlосшања, cpehaH; 
који је у усион,у: � време, � доба уметности. 5. а. који иреgсша
вља највеhу вреgн,осш, gраlоцен,; корисшан,: � слобода, � иску
ство. Занат је златан. б. Mygap, саgржајан,; високих у.меШн,ич
ких кв(JJl,ишеша: � реч, � пословица; � роман. 6. (одр.) ирви geo 
више бошан,ичких, зоолошких и gp. Шер.мин,а: златни делишес, 
� мара, � рибица и сл. • имати златне руке биши врло вешш и 
у.мешан, у н,еко.м иослу, у.меши н,ешшо иравиШи. обећавати злат
на брда и долине (златне куле) обеhаваши све најболе (а н,е исиу
њаваши обеhања). уписати златним словима yhu у исшорију ио go
бру, ио н,ајбоље.м, ио вреgн,осШи. 

златан м 1. етн. н,азив оg.мила за gpaly .мушку особу: 2. зоол. а. 
в. иијор. б. врсша леишира злашн,ожуше боје Chrysophanus vir
gaureae. 3. бот. врсша зељасше шу.мске биљке Lilium martagon из 
ф. Liliaceae. 

златар, -ара м 1. а. зан,аiilлија који израђује иреg.меше og зла
ша и сребра, који обрађује н,акиш и украсе og злаша и сребра. б. 
ироgавац злашн,оl и среБРНОl н,акиша, јувелир. 2. зоол. а. ишица 
воgо.мар. б. ин,секш злашн,озелене сјајн,е боје Carabus auratus. 

златара ж 1. ироgавн,ица злаша и н,акиша, злашарска pag
ња, злаШарн,ица. 2. агр. а. врсша јабуке. б. врсша белОl lрожђа. 
3. зоол. (обично у изр. мува !""') врсша .муве чије је шело у иреливу 
злашн,озелен,е и Mogpe боје. 

златарица ж агр. врсша вин,ове лозе белОl lрожђа и вин,о шо
la lрожђа. 

златар�а ж злашарева жена. • мува - зоол. в . .мува злаШара. 

златарница ж злашарска рagња, злашара; злашарска pagu
он,ица. 
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златарскй, -а, -б који се OgHocu на злашаре: - занат, - радња. 

златарство с (ми. еЈ) злаil1арски занаш, злашарска Uроизвоgња. 

златаст, -а, -о 1. који је као злашо, који uogceha на злашо; 
који је као у злаша: - пламен, - коса; риба златасте боје. 2. из
рађен og злаша, злашан; uозлаhен: - конац, - натпис. 

златача ж 1. агр. а. врсша зимске јабуке. б. врсша зимске кру
шке 2. бот. врсша 'i.тbивe Boletus Chrysenteron. 

златаm, -аша м у изр. - караш зоол. злашна рибица Carassi
us auratus. 

златити, златйм несвр. [гл. им. злаћење с] 1. наноси ши слој 
злаша на нешшо, uозлаhиваши: - нож. 2. обасјаваши gajyhu 
злашан ogcjaj. - Сунце злати зидине кућа. 3. фиг. улеUшаваШи. 
4. gобијаши боју злаша, жушеши (о кукурузу и gp.) . •  - се oga
ваши злашан сјај, сијаши; uресијаваши се као злаШо. 

златица ж 1. некаgашња злашна .монеШа у нашој зе.м.тъи. 2. 
зоол. а. (обично уз реч "куна'') врсша куне чије је крзно ucuog ly
ше и на lруgима злашножуше боје Martes martes. б. назив за 
неке врсше uшица (BogoMap, Byla, жушовољка и gp.). в. назив за 
неке врсше риба. г. врсШа .муве Lucilia caesar. 3. бот. назив за ви
ше врсша Uољских биљака са жушим цвешовима Ranunculus fi
сапа, R. acris, R. bulbosus. • зоол. кромпир ова - врсша инсекша 
Doryphora decemlineata из Uор. Chrysomelidae која Hauaga и 
унишшава кро.мUирову сШабљику. 

златка ж зоол. куна злашица; уп. златица (2а). 

златнйк, -а и златнйк, -ИRа м злашан новац, gукаШ. 

златнина ж Uреg.меШи og злаша, злашни накиш, новац. 

златница ж зоол. а. в. Uијор. б. в. злашица (2i). 

златно- Uрви geo сложени ца који uоказује ga се боја коју зна
чи upugeB uрелива у злашно: златножут, златнозелен. 

злато с (ми. еЈ) 1. хе.мијски еле.менаШ (Au), скуUоцени .меШал 
жуше боје, сјајан, .мекан (који се уuошребљава као .мерило Bpeg
НОСШи). 2. зб. Uреg.меШи начињени og Шаквоl .меШала (новац, на
киш, украси, злашни конац и сл.). 3. оно шшо је боје злаша, шшо 
сија као злашо: - вечерњег сунца. 4. фиг . .мила, gpala особа. • бе
ло - илаШина. жежено, суво - злашо без Uримеса, чисшо злаШо. 
жуто - кукуруз. - од човека изванреgан, gUBaH, gобар човек. црно 
- нафша, uешролеј; ylaљ. 

злато- Uрви geo upugeBcKUx или именичких сложени ца који 
значи ga је нешшо злашно или злашасшо: златокос, златореп. 
НПосл није злато све што сија није све шшо изlлеgа gUBHO, сјајно, 
uривлачно и сл. заисша шакво, сUољни изlлеg, сјај и сл . .може ga 
завара. 

златовёз м 1. вез рађен злаШно.м жицо.м. 2. uовез књиlе с на
слово.м у злаШу. 

златоврана ж зоол. uшица кричалица Coracias garrula. 

златоглав, -а, -о који је злашне или злашасше lлаве: - леп-
тир, - цвет, - трава. 

златозуб, -а, -о који има злашне зубе. 

златокос, -а, -о који има косу боје злаша: - девојка. 

златокрил, -а, -о који је злашних, злашасших крила: риба 
златокрила, анђели златокрили. 

златокрйлка ж (у атрибутској служби, уз им. ж. рода) која 
има злашна, злашасша крила: вила -, утва -. 

златолик, -а, -о који личи на злашо, који је као злашо: - сло
ва, коса, - звездица. 

златољубац, -пца м онај који је uохлеuан, lра.мзив на злаШо. 

златоносан, -сна, -о који саgржи у себu злаша: - река, - пе
сак, - руда. 

златопер, -а, -о који има Uерје или Uераја злашне боје: -
риба. 

златоперац, -ерца м зоол. врсша .морске рибе Mugil aura
tus. 

златопёрка ж 1. кокош злашасшоl Uерја. 2. зоол. врсша uши
це (BYla). 

златопёрнй, -а, -б 1. нар. песн. који има злашна Uера (о бузgо
вану). 2. в. злашоuер: риба -. 

златорёз м штамп. украс, слова и сл. на књизи или UаUиру 
израђен og злаша или сл . .маШеријала: повез са златорезом, по
зивница уоквирена златорезом. 

златорог и златорог м мит. gивокоза злашних poloBa. 

златорог, -а, -о који има злашне poloBe: - јелен. 

златорун, -а, -о који има злашно руно, чије је руно злашно: 
- овца, - стадо. 

златотйсак, -ска м штамп. шшамuање, шисак злаШо.м или бо
јо.м која сличи злаШу. 

златоткан, -а, -о шкан или uрошкан злашним нишима: -
свила. 

златотканица ж шканина или ogeha (uро)шкана злашним 
нишима: хаљина од златотканице, свештеник у златотканици. 

златоуст, -а, -о онај који се оgликује бесеgничким gapoM, 
слашкоречив: - господин. 

златоутва ж зоол. в. злашокрила ушва Anas boscas. 

златуњав, -а, -о злашасш: - јечам, - боја. 

злаћан и злаћан, -а, -о у ge.м. и хиU. значењу: злашан, зла
шасш: - круна, - столица, - ланац. 

злаћен, -а, -о нар. в. злашан: - прстен, - јабука, - боја. 

зледити, зледим је:к. злијЕЩИТИ, злИједйм несвр. uозлеђива
ши, uовређиваши: - њене ране. 

злехуд, -а, -о и злехудан, -дна, -о рђав, jagaH, беgан: - пла-
та, - надница. 

злехуд(н)о прил. jagHo, беgно; на несрећу: - се потуцао. 

зликовац, -бвца м онај који чини зло, зао, оUак човек. 

зликовачкй, -а, -б који се OgHOCU на зликовце, злочиначки. 

зликовачки прил. као зликовац, на злочиначки начин. 

злић, злИћа м 1. зликовац, злица. 2. мед. и вет. а. заразна бо-
лесш goMahux живошиња, чесшо и човека, коју изазива Bacillus 
anthracis. б. мед. lHOjHO заuаљење uрсшију и шаке, panaritium. 

злица м и ж зла особа, зликовац; оUак човек. 

зло с (ген. ми. зала) 1. оно шшо је рђаво, неlашивно у живошу, 
у gрушшву, рђава gела, рђави UосШуUци. - Рат је велико зло. 
Немој га памтити по злу. б. оно шшо је неUовољно за човека, не
срећа, невоља. б. шеlоба, .мука. - Зло ми је кад видим крв. 2. 
зле, неху.мане сшране живоша; љушина, злоhа; бес. - Запенио од 
зла. Очи закрвавиле од зла. • да не чује - празн. ga осшане како 
јесше, ga се не Uоlорша. дати се на зло uоlоршаши се (о ранама, бо
лесШима). делити добро и - биши с неким uријашељ, биши ogaH 
ко.ме. злу не требало нека се нађе, .може заШребаШи. кренути (по
ћи) на зло, по злу кренуши, Uоћи рђавим Uравце.м, лошим UуШе.м, 
како не шреба, како не ваља. о злу радити (некоме) UриUре.маШи 
неко.ме несрећу, UроUасШ. узети за зло лоше схвашиши, рђаво оце
ниШи. 

зло ПРИЛ. (коми. горе и горе) а. рђаво, слабо, неUовољно: - про
ОО. б. како не шреба, како не ваља: - радити. в. Hepago, неUри
јашељски, злобно: - гледати. г. (обично у комп.) више, јаче. -
Грдио их је не може бити горе. 

злоба ж 1. зао, неlашиван сшав Uре.ма неко.ме, злурagосш, Uа
косш, .мржња. 2. Uакосна uримеgба, злобне речи. 

злобан, -бна, -о Uун злобе, који исUољава, изражава злобу; 
злураg, UакосШан. 

злобив, -а, -о в. злобан. 

злобити, -йм несвр. [гл. ИМ. злОбљење с] наноси ши зло неко.ме, 
неuријашељски се оgносиши Uре.ма неко.ме, .мрзеШи . •  - се .мр
зеши се. 

злобнйк м злобан, завиgљив човек, Uакосник. 

злобница ж злобна женска особа, Uакосница. 

злобно ПРИЛ. са злобо.м, Uакосно, зајеgљиво. 
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зловоља ж 1. рђаво расйоложење, незаgовОЈЬсшво, срџба. 2. 
мрзовОЈЬна, зловОЈЬна особа. 

зловољан, -љна, -о који је зле вОЈЬе, мрзовОЈЬан; ЈЬУШ. 

зловољно прил. изражавајуhи зловоЈЬУ; мрзовоЈЬНО. 

зловременица ж зоол. барска йшица Numenius arquatus из 
йор. Scolopacidae за коју се верује ga йреgсказује ружно време. 

злогласан, -сна, -о који је чувен йо злу, озло'iлашен: � ре
жим. 2. који gOHOCU, наl.овешШава рђаве весши, злослушан: � 
птица. 

злогласн:И:к м онај који gOHOCU рђаве 'iласове; злослуШник. 

злогласница ж она која gOHOCU рђаве 'iласове; злослуШница. 

злогодница ж празн. она која йреgсказује лоше време или не-
срећу, злослушница, злокобница (о неким ЙШицама). 

злогук, -а, -о који йрориче зло, несрећу; злослуШан. 

злогук м йшица која йо HapogHoM веровању йреgсказује ка-
кво зло; онај који слуши какву несрећу, злослуШник. 

злогуко ПрИЛ. злослушно, злокобно. 

злодело јек. злодјело е рђав, лош йосшуйак; неgело, злочин. 

злодух м а. празн. нашйрироgно зло биhе, враl, ђаво. б. оли-
чење зла, симбол зла. 

злокоб ж пеен. зла суgбина, несрећа, коб. 

злокобан и злокобан, -бна, -о 1. а. који йреgсказује, слуши, 
gOHOCU злу коб, злослушан: � слутња, � птица. б. шежак, несре
ћан: � последице, � судбина. 2. зао, ойак � лице, � поглед. 

злокобн:И:к и злокобн:И:к м а. онај који слуши, йреgсказује, 
gOHOCU несрећу, злослушник (о lавранима и gp.). б. крвник, зло
швор: чета злокобника. 

злокобница и злокобница ж а. она која слуши, йреgсказу
је, gOHOCU несрећу, злослушница: птица �. б. она која gpyloMe на
носи зло. 

злокобно и злокобно ПРИЛ. слушеhи зло, несрећу: � грак
тати. 

злонамера јек. злонамјера ж зла, рђава намера. 

злонамеран јек. злонамјеран, -рна, -о који жели ga учини, 
нанесе некоме зло, који има рђаве намере; који је учињен с ша
квим намерама: � човек, � приче. 

злонамерн:И:к јек. злонамјерн:И:к злонамеран човек. 

злонамерно јек. злонамјерно ПРИЛ. са злим намерама: � 
рећи. 

злонамерност јек. злонамјерност, -ости ж особина oHola ко-
ји је злонамеран, oHola шшо је злонамерно. 

злоочн:И:к м човек злих, УРОКЈЬивих очију. 

злоочница ж жена злих, УРОКЈЬивих очију. 

злопамтити, -им неевр. [гл. ИМ. злопамћење е] не заборавЈЬа
ши учињено зло, увреgу u сл. 

злопамтило е (М) (ми. е) онај који йамши нанесено зло, увре
gy; освеШОЈЬубива особа. 

злопамтљив, -а, -о који не заборавЈЬа, који йамши нанешо 
зло, увреgу, освеШОЈЬубив. 

злопатан, -тна, -о који се злойаши, мучи, сшраgа; шежак, 
мукошрйан: � народ, � сељак; � ропство, � дан. 

злопатити (се), -им (се) неевр. [гл. ИМ. злопаћење е] шешко 
живеши, мучиши се. 

злопатн:И:к М онај који злойаши, йаћеник, мученик. 

злопатница ж она која се злойаши, йаћеница, мученица. 

злопатничк:И:, -а, -о '"Који се OgHOCU на злоЙаШнике. 

злопатнички ПРИЛ. као злойашник, мучеhи се. 

. 
злопатња ж сшраgање, злойаhење, ЙаШња. 

злопогледан, -дна, -о који има зао, ошшар Йо'iлеg. 

злопоглеђа М (ж) (ми. ж) особа која има зао, ошшар, ЈЬушиш 
Йо'iлеg. 

злорек, -а, -о који lовори осорне, ружне речи. 

злослут М в. злослуШник. 

злослут, -а, -о в. злослушан: � реч. 

злослутан, -тна, -о који слуши, йреgсказује зло, несрећу; зло
кобан: � гавран, � тишина. 

злослутица 1. ж (М) (мн. ж) особа која слуши зло, несрећу. 2. ж 
зла слушња, йреgосеhање несреће; рђав наlовешШај. 

злослутн:И:к М онај који слуши зло, несрећу. 

злослутница ж она која слуши зло: жена �. 

злослутн:й:чк:И:, -а, -о в. злослушан: � глас. 

злослутно ПРИЛ. йреgсказујуhи, наlовешшавајуhи зло, зло
кобно. 

злослутност, -ости ж особина oHola који је злослушан, oHola 
шшо је злослуШно. 

злослуто ПРИЛ. в.  злослуШно. 

злосрет- в. злосреh-. 

злосрећа ж 1. зла срећа, зао ygec, несрећа; jag: слутити зло
срећу. 2. особа зле среће, несрећник, несрећница. 

злосрећан, -ћна, -о који је зле среће, несрећан; Kola је заgе
сило зло: злосрећни сељак, злосрећни народ. б. у коме нема сре
ће, йроклеш: � земља, � година. 

злосрећн:И:к М онај који је зле среће, који нема среће, несрећ
ник; jagHUK. 

злосрећница ж она која је зле среће, која нема среће, несрећ-
ница; јаgница. 

злосрећно ПРИЛ. без среће, несрећно, лоше: � проћи. 

злостава ж мучење, злосШавЈЬање. 

злостављати, -ам неевр. зло, рђаво, нечовечно йосшуйаши 
йрема некоме, мучиШи. 

злостављач, -ача М онај који HeKola злосШавЈЬа. 

злотвор М онај који некоме чини зло, нейријашеЈЬ, gуш.ма
нин; злочинац, зликовац. 

злотворан, -рна, -о који чини зло, зао; нейријашеЈЬски, зло-
чиначки: � рука, � канџа. 

злотворка ж она која чини зло некоме. 

злотворница ж в. злоШворка. 

злотворск:И:, -а, -о који се OgHOCU на злошворе, злошворнике, 
нейријаШеЈЬски: � стрела, � кућа. 

злотворски ПРИЛ. као злошвор, злочиначки: � завидети. 

злоћа а. М (ми. ж) злобна, йакосна, зла мушка особа; зло че
сшо, неваљало gеШе. б. ж злобна, йакосна, зла женска особа. 

. злоћо, -а и -е М в. злоhа (а). 

злоћа ж злоба, ЙакосШ. 

злоћуд, -а, -о и злоћудан, -дна, -о 1. који је зле hygu, зле на
рави, зао; који оgражава шакву нарав: � старац, � око. 2. joly
насш, hуgљив (о коњу и сл. који yjega); ЈЬУШ, бесан (о Йсу). 3. (зло
ћудан) који се не може излечиши, малиlни (о Шумору). 

злоћудност, -ости ж особина oHola који је злоhуgан, oHola 
шшо је злоhуgно, рђава нарав. 

. злоћудо ПрИЛ. йакосно, злураgо: � се намрштити. 

злоупотреба ж 1. уйошреба, коришhење нечеlа суйрошно за
конским нормама, малверзација; йроневера, ушаја: министар
ска � власти, чинити злоупотребе у финансијама. 2. неумесна, 
HeaogecHa; йоlрешна уйошреба: � симбола, � штампе, � речи. 

злоупотребити, -Ьтребйм јек. злоупотријебити, -отријебйм 
евр. 1. учиниши злоуйошребу, учиниши нешшо йрошивзаконишо 
искорисшивши йоложај; йроневериши: � власт у личне сврхе, � 
децу, � нешто у магацину. 2. служиши се нечим сувише слобоg
но: � нечије стрпЉење. 
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злоупотребљавати, -ебљавам и злоупотребљивати, -
ебљујём н,есвр. арема ЗЛОУUОйlребийlи. 

злохуд, -а, -о и злохудан, -дна, -о а. који је зле среће, злосре
ћан,: - судбина, - народ. б. йlежак, рђав: - стање, - прилике. 

злочест, -а, -о а. зао, оаак, рђав: - свет, - утицај . б. н,ecйla
шан" н,емиран, (о gеци). 

злочесто прил. рђаво, н,емилосрgн,о; злобн,о, аакосн,о: - посту
пати; - се смејати. 

злочйн (злочин) м йlешко кривичн,о gело (убисйlво, разбојн,и
шйlво, uовреgа, крађа и сл.). 

злочинац, -нца и злочинац, -йнда м он,ај који је извршио, 
uочин,ио злочин,. • ратни - uочин,илац злочин,а у paйly, у u.мe за
раћен,е cйlpaн,e. 

злочиначкй, -а, -о који се ogн,ocu н,а злочин, и злочин,це, раз
бојн,ички: - дело, - нагон. 

злочиначки прил. н,а злочин,ачки н,ачин" разбојн,ички: - по-
ступити. 

злочйнка ж жен,ска особа злочин,ац. 

злочйнскй и злочйнскй, -а, -о в. злочин,ачки: - рука. 

злочинство с в. злочин,. 

злурад, -а, -о који жели зло gpyZoMe, aaKocйlaн" злобан,: - не
пријатељ, - осмех, - прича. 

злураднйк м он,ај који се pagyje йlyђeм злу, који жели gpyZu
ма зло. 

злурадо прил. н,а злураg н,ачин" аакосн,о, злобн,о. 

злурадост, -ости ж особин,а oн,oZa који је злураg, aaKocйl, 
злоба. 

змај и змај, змаја м (инстр. змајем; МИ. змајеви) 1. мит. ао н,а
pOgн,OM веровању, крилайlо, змијолико чуgовишйlе, н,еман, с кан,
џа.ма и gyZu.м реаом; уп. ала, аждаја: седмоглави -. 2. а. фиг. (че
сто уз придеве: огњени, огњевити) н,еусйlрашив, храбар, срчан, 
човек. - Обилићу, змају огњевити! Тај ти је змај огњени. б. 
ен,ерZичан" вреgан, човек; JЬyйla, бесн,а особа. 3. gечја щрачка og 
аааира коју gеца везан,у за кан,аа uуШйlају ga лейlи н,а вeйlpy. 4. 
астр. н,азив за н,еке свейlлосн,е н,ебеске аојаве (KoMeйle, Meйleope). 
5. 300Л. Zушйlер Draco volans из аор. Agamidae gyZ око 20 ст, ко
ји живи у Uрашума.ма Азије. 

змајевац, -ёвца м бот. йlpoacKa биљка Dracaena draco. 

змајЕШИТ, -а, -о који је као у змаја, силан" сн,ажан,: - коњ, -
војска. 

змајевскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а змаја, змајеве: - старе-
шина, - поглед. 

змајолик, -а, -о који личи н,а змаја, сличан, змају. 

змајскй, -а, -о в. змајевски: - глава. 

змија ж 1. 300Л. 'i.мизавац без н,oZy из pega Ophidia, gyZoZ 
ваљкасйlоZ йlела, чесйlо oйlpoвн,иx зуба, који се креће uузеhи: -
белоушка, - отровница. 2. фиг. а. (често у устаљеним обртима и 
фразама) зла, оаака, JЬyйla особа. б. jag, чемер, н,есрећа, зло. 3. 
н,ешйlо шйlо обликом uogceha н,а змију (1), змијолик upegMeйl: 
праmњава -, железна -. • барска - 300Л. в. белоушка. - водарица 
(водена) зоол. в. Uойlочарка. - љутица зоол. в. ка.мењарка Vipera 
ammodytes морска - 300Л. в. yZop. слепа - слеuиh Anguis fragilis. 
змији на реп стати изложийlи се oaacн,ocйlи, н,аићи н,а зло. змију 
у недрима носити (хранити, гајити и сл.) uOMaZaйlu н,eKoZa који за 
gобро узвраhа лошu.м. крити као - ноге врло бриЖЈЬиво Kpийlи. 
стати змији на главу (врат) уZушийlи зло у корен,у, ун,ишйlийlи н,е
apиjaйleљa. 

змијак, -ака м бот. биљка Scorzonera из ф. Compositae црвен,
KacйloZ корен,а. 

змијар, -ара м 1. човек који xвaйla змије; YKpoйlийleJЬ змија. 
2. 300Л. вpcйla орла који лови змије. 

змијаст, -а, -о сличан, змији, змијолик: - врат, - линија, -
риба, - тело и сл. 

змијасто ПРИЛ. у облику змије, као змија, вијуZаво. 

змијача ж 300Л. морска звезgа змијасйlих кракова Ophiuroi
dea која н,ајчешhе живи у йlpOaCKu.м Uреgелu.ма. 

змијин, -а, -о 1. који upuuaga змији: - реп, - глава 2. као са
cйlaвн,и geo више бойlан,ичких н,азива: - језик, - лук, - чеmаљ, 
- трава, - зеље, - цвеће и сл. 

змијинац, -йнца м бот. а. биљка Arisarum vulgare из ф . Ага-
сеае која pacйle у Среgозе.мљу. б. козлац Arum italicum. 

змијињак м Mecйlo Zge се н,алази змијско ле'f.ло. 

змијињй, -а, -ё в. змијски: - цар, - гнездо. 

змијйћ, -ића и змијић, -а м .млаgун,че змије; змијица. 

змијица ж geм. og змија. 

змијоглав, -а, -о који u.мa 'f.лаву као змија. 

змијоглавка ж бот. зељасйlа биљка Echium rubrum из ф. Во
raginaceae чија крун,ица uogceha н,а змијску 'f.лаву. 

змијолик, -а, -о сличан, змији; вијуZав: - гуштер; - грана, -
цеста. 

змијолико ПрИЛ. у облику змије, вијуZаво. 

змијочица ж бот. вpcйla уроgице у жийlу Lathyrus aphaca. 
змијскй, -а, -о који се ogн,ocu н,а змију, змије, који upuuaga 

змији: - кожа, - кост, - отров, - ујед. 2. као cacйlaвн,и geo више 
бойlан,ичких н,азива: - глава - трава, - цар, - млеко. 

змијски ПРИЛ. н,а змијски н,ачин" као змија: - мудар. 

змијугав, -а, -о змијолик, вијуZав. 

змијугати (се), -ам (се) несвр. Kpeйlaйlи се, ogн,. uружайlи се 
змијуZаво, као змија, вијуZайlи. 

змијуљаст, -а, -о в. змијасйl. 

змијуљасто ПРИЛ. aoayйl змије, змијасйlо. 

змијуљати, -ам несвр. в. змијуZайlи. 

змијуљица ж geм. og змија. • 300Л. морска - риба Petromyzon 
marinus. поточна -риба Р. planeri која живи у aoйloцu.мa; речна 
- речн,а риба Р. fluviatilis. 

змијурина ж ay'i.м. и аеј. og змија. 

змијче, -ета с (ми. 0; змщчад ж) змијин,о .млаgун,че, змијица, 
змијиh. 

знак м (лок. (у) знаку; ми. знаци и знакови) 1. 011,0 ао чему се 
н,еко или н,ешйlо расuозн,аје или разликује og gpyZoZ, белеZ; 011,0 
шйlо uоказује н,ечији uоложај, звање, чин,: особени знаци; при
mити капетански - . 2. 011,0 шйlо је uойlврgа н,ечеZа, gоказ: - њи
хове незрелости, - богатства. 3. озн,ака, обележје н,ечеZа, цpйla, 
KapaKйlepиcйlиKa: - старости, - више културе. 4. aOKpeйl йlелом 
KOju.м се н,ешйlо саоuшйlава; MUZ, сиZн,ал: споразумети се знаци
ма. 5. uреgзн,ак (н,ечеZа), Cu.мaйlOM: небески -, - болести. 6. а. 
ЛИНГВ. слово. - Сваки глас има свој знак. б. ЛИНГВ. geo ин,йlepayн,K
ције. в. мат. слово KOju.м се обележава н,ека вреgн,осйl, yZao, ара
ва и сл. г. хем. слово KOju.м се обележава хемијски елемен,айl. 7. 
а. зн,ачка; uечайl, жиZ: - добротворног друштва; - на месу. б. 
сu.мболичн,а озн,ака, а.мблем: - полумесеца и звезде на новцу 
римског цара. 8. било какав upegMeйl који служи за обележава
ње н,ечеZа. • водени - слово или зн,ак н,а фин,u.м вpcйla.мa аааи
ра. дијакритички - ЛИНГВ. зн,ак који се cйlaвJЬa изн,аg слова. за
штитни - жиZ н,а фабричкu.м Uроизвоgu.ма. - жалости црн,о оgело 
које се н,оси у зн,ак жалосйlи за аокојн,иком, црн,ин,а. -једнакости 
мат. gве uаралелн,е цpйle (=). - крста, крени - РЛГ. сu.мбол хришhан,
cйlвa, Kpcйl. - питаља ЛИНГВ . yaийlн,иK. - узвика ЛИНГВ. узвичн,ик. 
знаци интерпункције ЛИНГВ . зн,аци који се УUОйlреБЈЬавају између 
речи или речен,ица pagu jacн,ujeZ казивања. знаци навода (наво
ђеља) ЛИНГВ. зн,аци ин,йlepayн,Kциje, н,авоgн,ици (" . . .  'ј. знаци распо
знаваља вој. оgзив, лозин,ка; йlajн,a Uарола. саобраћајни (прометни) 
знаци обележја и сиZн,али који реZулишу саобраhај. телеграфски 
знаци зн,аци Морзеове азбуке. 

знаковнй, -а, -о који се ogн,ocu н,а зн,акове, обележен, зн,ако
вu.мa: - језик, - систем. 

зналац, зналца и зналац, -лца м 1. он,ај који gобро uозн,аје 
н,еку cйlвap или upegMeйl, uозн,авалац: - језика, - књижевно
СТИ. 2. н,аучн,ик; мислилац. 3. зн,ан,ац, uозн,ан,ик: стари мој -. 
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зналачки, -а, -о који се OgHOCU на зналце, сiйручан, ко.мЙе
iйeHiйaH: � превод. 

зналачки прил. као зналац, са иCiйиHCKим йознавањем ciйвa
ри, Ko.мЙeiйeHiйHo: � водити расправу. 

знамён м 1. знамење. 2. значај, важносiй. 

знаменит и знаменит, -а, -о 1. чувен, славан, уrлеgан: � чо
век, � дело. 2. значајан, важан; йун врлина: � епоха, � писмо; 
� KOЊ. 

знаменито и знаменито прил. 1. важно, значајно. 2. у вели
кој .мери, знаiйно. 

знаменитост и знаменитост, -ости ж 1. особина oHola шiйо 
је знамениiйо, важно, важносiй, значај. 2. оно шiйо йреgсiйавЈЬа 
велику gрушiйвену или gpyly вреgносiй, значајан apegMeiй, 
ciйвap: знаменитости Ј ерусалима. 

знамёнка ж белеl(а), .млаgеж, aela; обележје, ознака, знак. 

знамёње с 1. знак, ознака; белеl: � на једној руци; � револу
ције. 2. обележје, KapaKiйepиciйиKa. 3. gоказ, йоiйврgа; iйpal: до
нети неко �; � великог расула. 4. йреgзнак, йреgсказање: магла 
је � буре. 5. симбол: славно �, � власти. 

знан, -а, -о йознаiй; уrлеgан, чувен: � лице � путања; � љу
ди, � песма. 

зюiнац, -нца м 1. Йознаник. 2. йознавалац, зналац: � исто-
рије. 

знано прил. Йознаiйо. - Није му било знано. 

знаност, -ости ж наука. 

знанствен, -а, -о (обично одр.) који се OgHoCU на знаносiй, на-
учан: � рад, � испитивање. 

знанственик м научник. 

знанствено прил. научно; зналачки: � испитати; � урадити. 

знанственост, -ости ж особина oHola који је знансiйвен, оно-
la шiйо је знансiйвено, научносiй. 

зюiнство с наука; y.мeiйHociй. 

знање с 1. йознавање неке научне облаСiйи, скуй чињеница 
које неко зна: � лингвистике, � из физике. 2. у.меnе, вешiйина: 
имати довољно војничког знања. 3. наука, знаносiй. • без зна
ња кријуnи, iйajHo, ga се не зна. давати на знање обавесiйиiйи о не
чему, cKpeHyiйи Йажњу. примити (узети) к знању (на знање) уйо
знаiйи се с неко.м оgлуко.м, обавешiйењем и СЛ. 

знатан, -тна, -о 1. значајан, знамениiй, важан. 2. йознаiй, 
чувен. 3. велик, йозамашан, йриличан: у знатној мери, знатне 
количине. 

знати, знам (знадём) (3. л. мн. знају (знаду» (у служби футу
ра II знаднём) (импф. знађах (знадијах); пр. сад. знајући) несвр. 1. 
йознаваiйи чињенице о неко.ме или нече.му, биiйи уйознаiй са не
чим: � немачки. 2. биiйи слобоgан, вешiй у чему, y.мeiйи. - Играо 
је како је најбоље знао. 3. биiйи cвeciйaH, имaiйи на у.му, cxвaiйa
iйи. - Не зна шта ради. Он зна шта говори. 4. (одрично) не .ма
pиiйи, не воgиiйи рачуна'. - Нећу да знам за њега. 5. имaiйи оби
чај, обичаваiйи. - Знао би свако јутро ићи на пијацу. 6. биiйи у 
ciйaњy, .моnи, хiйеШи. - Знате ли ми рећи где је апотека. 7. без 
йосеБНОl значења, у обраnању. - Знаш, већ ми је додијало. _ � 
се 1. йознаваiйи се .међусобно. - Ми се добро знамо. 2. йримеnи
вaiйи се, расйознаваiйи се. - Зна му се на кожи да је оперисан. 
• ако бога знаш (знате) в. aog боl. бог би га знао разг. не зна се, iйe
шко је знаiйи. - за бога имaiйи разу.мевања, биiйи ху.ман . .:, за се
бе 1) йaмiйиiйи, cenaiйи се. - Откако зна за себе, увек је ради
ла. 2) (негирано) не биiйи йри cвeciйи. - Не зна ништа за се. -
две у накрст (обично негирано) знаiйи било шiйа, .макар шiйа. -
као воду (као Оченаш, као рђаву пару и сл.) знаiйи сасвим gобро. -
колико је сати знаiйи ga нешiйо није gобро, ga је рђаво. - свога бо
га в. виgеiйи своlа боlа (aog боr). - у главу (у душу, у прсте) ЗNаiйи 
сасвим gобро, йоgробно, iйeмeљHo. - у ком грму лежи зец знаiйи о 
чему се pagu, биiйи уйуnен у нешiйо. и шта (ти) ја (све) знам и још 
MHolo, не .може се све набројаiйи. како (год) знаш (знате) cHaђи(iйe) 
се, чини(iйе) како ХQnеш (xoneiйe). ко зна, ко би знао, ко ти га зна не
извесно је, не зна се. не зна даље од носа rлуй је. не знам где ми је 

глава йpeiйpйaH сам йословима, йревише раgим. не знам какав 
(како, колико, шта) било какав (како, колико, шiйа). не зна му се 
ни трага ни гласа иЗlубио се, Heciйao. не зна се ни ко пије ни ко пла
ћа велики је Hepeg, хаос. не зна за одмор (за празник) сiйално ра
gu. не - мере (за меру, за границу) не y.мeiйи се обузgаiйи, биiйи 
неу.мерен. не - ни како му је име не знаiйи баш нишiйа. не - шта је 
жена, не - шта је мушко Heмaiйи йолне ogHoce, Heмaiйи сексуално 
иCKyciйвo. нећу за не знам какве паре неnу нийошiйО, неnу ни йО 
коју цену. ни броја се не зна вео.ма MHolo, apeмHolo. није не знам 
шта, није бог зна шта није нешiйо нарочиiйо. то зна и моја баба, то 
знају врапци на крову iйo свако зна, iйo је свима gобро Йознаiйо. 
шта га знам не знам, нисам culypaH, у неgоу.мици сам. 

знатижеља и знатижеља ж жеља ga се нешiйо сазна, pago
зналосiй, ЈЬубоЙиШљивосiй. 

знатижёљан и знатижёљан, -љна, -о раgознао, ЈЬубойи
Шљив: � питање, � дете. 

знатижёљник и знатижёљник м знаiйижеЈЬан, раgознао 
човек. 

знатижёљно и знатижёљно прил. раgознало, ЈЬубойиШљи
во: � гледати. 

знатижељност, -ости ж особина oHola који је знаiйижеЈЬан, 
раgозналосiй, ЈЬуБОЙиШљивосiй. 

знатно прил. 1. у веnој, йриличној .мери, MHolo: � повећати. 2. 
значајно, важно. 

значај м (инстр. -ем) а. вреgносiй, важносiй, улоlа; yiйицaj: � 
уметности, велики � за развој пољопривреде; саветодавни � б. 
оgлика, KapaKiйepиciйиKa: етнографски значаји се већ губе. 

значајан, -јна, -о 1. који је og значаја, og вреgносiйи, важан, 
знаiйан: � за овај крај, значајне измене. 2. yiйицajaH, уrлеgан, 
йознаiй: � песник, � научни:к. 3. који нешiйо значи, који има og
ређено значење: � поглед 4. замашан, велики: значајне коли
чине пшенице. 

значајка ж особина, оgлика, цpiйa. 

значајно прил. 1. og значаја, og важносiйи, важно. 2. са йо
себним смисло.м, значење.м: � погледати. 

значёње с 1. оно шiйо нешiйо значи, оно шiйо се нечим казу
је, саойшiйава: � речи, имати друго значење. 2. значај: бити од 
историјског значења. 

значити, значйм несвр. 1. имaiйи значење, означаваiйи. -
Глаголи значе радњу. 2. имaiйи значај, биiйи og значаја; вреgе
iйи. - Вук је много значио са Србију. Он једини још нешто зна
чи. 3. (у 3. л. јд. презента) gакле, iйo jeciй, Йре.ма iйo.мe. - Зна
чи, жениш се! 

значић м geм. og. знак. 

значка ж (дат. -ки; ген. мн. -чака (-кй» .мањи apegMeiй og .ме
iйала, врйце и gp . .маiйеријала као ознака, обележје HeKol gpy
шiйва, орlанизације, чина и СЛ.: � Црвеног крста, ударничка �. 

зној, зноја м (инстр. знојем) 1. iйечносiй коју луче знојне жле
зgе кроз йоре на кожи; знојење. 2. фш. iйежак, найоран pag; имо
вина сiйечена iйешким pagoM. • девет, сто .. . хиљаду знојева С ве
лико.м .муко.м, .мучно, iйешко (ciйenи, зараgиiйи). крвави - вели
ки iйpyg, iйежак pag. купати се у властитом зноју 1) йpeiйepaHo се 
знојиiйи 2) биiйи у iйешко.м Йоложају. пробија ме ледени (мртвач
ки, хладан и сл.) зној осеnам нелаlоgносiй знојеnи се услеg боле
ciйи, ciйpaxa, нервне Haйeiйociйи и сл. у зноју лица свог јести хлеб 
(крух) С .муко.м зарађиваiйи за живоiй. 

знојав, -а, -о 1. ознојен, ко.ме је избио зној; овлажен знојем: 
, ":"' ноге, � одећа. 2. фш . .мYKoiйpЙaH, iйежак: � посао. 

знојавост, -ости ж ciйaњe oHola који је знојав, ознојеносiй. 

знојан и знојан, -јна, -о 1. обливен знојем, знојав. 2. који йо
iйиче og зноја: � кап. 3. (обично одр.) који лучи зној, кроз који се 
лучи зној: � жлезда, � пора. 4. који изазива знојење, врео; йра
пен знојење.м: � лето, � жега; � грозница. 

знојити, -йм несвр. [гл. им. знЬјёње с] 1. чиниiйи ga се неко (не
шiйо) зноји: � коња. 2. влажиiйи, Kвacиiйи. _ � се 1. исйушiйа
iйи из себе зној . ....: Од муке се поче знојити. 2. фш . .мучиiйи се, 
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найорно раgиШи. 3. за.маиьиваШи се йаром, влажиши се; роси
ши се. 

знојница и знојница ж 1. анат. знојна жлезgа. 2. шканина, 
обично у виgу широке шраке око руке или rлаве, која СКУЙЈЬа 
зној, а корисшеје најчешће сйоршисши (шенисери, аiйлешичари 
и gp.). 

зоб, зоби ж (инстр. зоби и зобљу) бот. врсша сшрноr жиша Ave
па sativa које се уйошреБЈЬава највише као исхрана за коње, овас. 

зобаница ж в. зобеница. 

зобати, зобљем несвр. 1. јесши зоб или сличну храну (обично 
о коњима). 2. КЈЬуцаши зрневЈЬе, бобице, мрвице (о йернашој жи
вини, ЙШица.ма); јесши зрнасше Uлоgове зрно йО зрно. 3. јесши: 
� co. 

зобени и зобени, -3., -о који се OgHOCU на зоб; који је og зоби: 
� брашно, � хлеб. 

зобеница ж 1. хлеб og зоби, овсеница. 2. ракија og зоби. 

зобити, -Им несвр. [гл. им. зОбљење с] храниши зоБЈЬУ (или gpy-
rим жишом); gобро храниШи. 

зобиште с њива на којој је (била) засејана зоб. 

зобни, -3., -о в. зобен: � зрно, � плева, � хлеб и сл. 

зобница и зобница ж шорба у којој се носи и из које се gaje 
коњу зоб. 

З0В м gозивање; йозив, йоклич, айел: � неке жене; � под 
оружје, � на побуну. 2. завијање, рика живошиња: љубавни � је
лена. 

зова ж бот. лисшойаgно шиБЈЬе Sambucus nigra из ф. Capri
foliaceae белоr цвеша и ЦPHOr Uлоgа у виgу бобица, који се уйо
шреБЈЬавају у лекарсШву. 

зовин, -а, -о који apuaaga зови, који се OgHOCU на зову: � цвет, 
� чај . 

З0вина ж gрво og зове; rусшиш og зове. 
зовнути, збвнем и З0ВНУТИ, -нем свр. 1. йозваши, йризваши 

inасом или каквим gруrим знаком. 2. жарг. наручиши, йоручиши 
(йиће): � литар вина. 

зограф м ГРЧ. среgњовековни сликар икона, иконойисац, жи
воЙисац. 

зографски, -3., -о који се OgHOCU на зоrрафе. 

Зодијак м ГРЧ. астр. йојас og gванаесш сазвежђа у којем се оба
вЈЬају йривиgна крешања Сунца, Месеца и gpyrux великих Uла
неша за rogUHY gaHa. 

зодијачки (зОдијак3.лнЙ, зодйјскй), -3., -о који се OgHOCU на 
30gujaK, који apuaaga 30gujaKY. 

зоља ж (зољ М) 1. ЗООЛ. инсекш Vespa vulgaris, оса, осица. 2. 
фиг. зла, ойасна особа; йрзница, свађалица. 

З0мби, -ија М енгл. 1. антроп. мршвац оживЈЬен Mal,ujoM, йре
ма веровању хришћанских црнаца, који нема сйособносш са.мо
сшалноr gеловања. 2. фиг. особа која gелује aog нечијим ушица
јем, којом gpyru уЙравЈЬа. 

З0на ж ГРЧ. 1. а. геогр. обласш 3еМЈЬине йовршине између сва
ка gва MepugujaHa, Йојас. б. йојас, apegeo 3еМЈЬине йовршине ко
ји се изgваја йрема бишним оgлика.ма (йо клими, флори, фау
ни, конфиl,урацији ЗеМЈЬишша и сл.): жарка �, планинска �, � 
магле. 2. а. шеришорија између gве gржаве; йоrранични рејон. б. 
geo неке ЗеМЈЬе, йокрајине и сл. йосебно изgвојен из разних (йо
лишичких и сл.) разлоrа: царинска �. в. geo шеришорије jegHe 
gржаве коју она йосебном конвенцијом усшуйа gpyroj gржави за 
шрl,овину и сл.: слободна �, трговинска �. 3. йоgручје оgређених 
борбених и gp. акција: paTHa �, � маневара. 4. спорт. а. geo шере
на или иrралишша на.мењен оgбрани, OgH. Haaagy. б. врсша og
бране у кошарци, зонска оgбрана. 

З0нални, -3., -о који се OgHOCU на зону: � фактор. 

З0НСКИ, -3., -о који се OgHOCU на зону, йокрајински: � турнир, 
� првенство, � одбрана. 

300- ГРЧ. йрефикс који значење речи gовоgи у везу са живо
шињским свешом: зоологија, зоофил. 

З00-ВРТ, -врта М зоолошки врШ. 

зооген, -огена М МИН. минерал насшао уз учешће машерија 
живошињскоr Йорекла. 

зооген, -а, -о који је живошињскоr йорекла: зоогене стене. 

зоогеографија ж наука која йроучава расйросшрањеносш 
разних врсша живошиња на 3еМЈЬи. 

зоолог М онај који се бави зоолоrијом. 

зоологија ж ГРЧ. наука која йроучава живошињски свеШ. 

зоолоmки, -3., -о који се OgHOCU на зоолоrију: � врста, � врт. 

зооморфан, -фна, -о који има облик живоШиње. 

зооспора ж ГРЧ. биол. бесйолна ћелија која врши размножа
вање. 

зооспорангија ж биол. caopaHruja која йроизвоgи зоосЙоре. 

З00техника ж наука о rајењу gOMahux живошиња и селекци
ји сШоке. 

зор, зора М тур. 1. cHara, сила, моћ. 2. йришисак; HaCUJbe. 3. не
вОЈЬа, Шешкоћа. 4. найор, Шруg. - Задихао се од зора. 5. нар. (у 
атриб. служби) лей, gиван, красан: зор делија, зор цура. 

зора ж 1. најранији geo gaHa, свиШање. 2. фиг. насшанак, йо
чешак (нечеrа лейоl,): � човечанства. 

зоран, -рна, -о 1. лей, красан зrоgан: � Црногорка. 2. силан, 
силовиш, жесшок: � јунак, � јуриm. 3. који се виgи, очиinеgан: 
� обука. 

З0РИТИ, -йм несвр. свишаши, свањиваШи. 

З0РИТИ се, збрйм се несвр. gичиши се, йоносиши се; размеша
ши се. 

З0рНИ, -3., -о који насшаје, који се йојавЈЬује у зору: � доба, � 
роса, � часови. 

З0рница ж кат. јушарња миса у време божићњеr йосша; gpy
l,a божићња миса. 

З0РНО ПРИЛ. 1. јасно, живо, сликовиШо. 2. а. силно, снажно, 
јако. б. шешко, шеrобно, наЙорно. 

Зорњача ж астр. јушарња звезgа, Даница. 

зором ПРИЛ. у зору, у свануће. 

З0РТ М тур. сшрах, зебња, бојазан. 

зрак М 1. (ми. зраци (зракови» м,лаз свеiйлосши; сличан м,лаз 
gpyl,ux врсша елекшромаl,нешскоr шаласања или ашомских че
сшица у йроrресивном крешању: сунчев �, ултраљубичасти �, 
инфрацрвени (топлотни) зраци; радијумски зраци, алфа-зра
ци, бета-зраци и сл. 2. (мн. 0) вазgух. • рендгенски (рендгенови) 
зраци физ. невиgЈЬиви елекшромаrнешски зраци који се йриме
њују у меgицини и Шехници. 

зрака ж в. зрак (2). 

зракаст, -а, -о који се из jegHor месша йружа у разним йрав
цима слично зрацима: � трепавица, � сноп. 

зракасто ПРИЛ. у облику зрака; слично зрct'Цима; у разним 
Йравцима. 

зракаm, -аша М (обично у мн.) У МН.: назив за морске йра
живошиње из pega Radiolaria зракасшоr шела (у jg.: йраживо
шиња из шоrа pega). 

зракоплов М в. авион. 

зракопловац, -вца М вазgухоUловац, авијаШичар. 

зракопловка и зракопловка ж ЗООЛ. шройска йшица Рhаё-
ton из pega Uловуша Speganopodes која се храни рибом и сл. 

зракопловни, -3., -о који се OgHOCU на зракойлове и зрако
Uловсшво, вазgухоUловни: � пилот, � служба. 

зракопловство с вазgухоUловсшво, авијација. 

зрачак, -чка М 1. geм. и хиЙ. og зрак: � светлости. 2. фиг. ge
лић, шренушак йријашноr осећања: � наде, � среће. 
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зрачан и зрачан, -чна, -о 1. а. обасјан зрацu,м,а, ocвeiil.тbeH, 
сјајан, свешао, блисшав: - звезда, - око. б. фиг. који cвoju,м, йо
сшуйцu,м,а йријашно gелује. 2. (одр.) који се OgHOCU на зрак, ва
зgушни: - флота, - притисак. 

зрачити, зрачйм несвр. [гл. ИМ. зрачење с] 1. оgаваши eHeplU
ју у виgу зракёi; йушшаши свеiilлосш, свеiilлеши, сијаши (о Сун
цу, Месецу; о сијалици). 2. обасјаваши, освеiil.тbаваШи (HeKola, не
шшо): - путеве. 3. излаlаши (pagu лечења) peHgleHcKu,м, и gpy
lu,м, зрацu,м,а aojegUHe gелове шела или 0plaHe: - плућа. 4. а. фиг. 
оgаваши, исйољаваши: -·тугу. б. шириши се, йросшираши се. -
Из куће је зрачила нека милина, лепота. 5. йровешраваши, ве
шриши: - собу . •  - се 1. излаlаши се gејсшву peHgleHcKUx или 
каквих gpYlUX зракова (pagu лечења): - се на клиничком центру. 
2. uзлаlаши се gејсшву свежеl вазgуха, йровешраваши се: - се на 
балкону. 3. свеiilлеши, сијаШи. 

зрачић, -а и зрачић, -ића м ge.м. и хиЙ. og зрак. 

зрачно прил. С йуно свеiilлосши, свеiilло, сјајно. б. живо, осе
nајно. 

зрачност, -ости ж особина oHola који је зрачан, oHola шшо је 
зрачно. 

зревати, зревам јек зриј(�вати, зрИјевам несвр. 1. зреши, са
зреваши (о воnу и gp. биљнu,м, йлоgовu,м,а). 2. gосйеваши у сша
ње шелесне и gушевне развијеносши, зрелосши (о gевојка.ма и 
м.лagиnu,м,a). 

зрелина ж сшање OHOla шшо је зрело, зрелосш: - плода; - љу
бави. 

зрело прил. разу.мно, Йа.меШно. 

зрелост, -ости ж 1. а. у.мна и gушевна развијеносш, сйособ
носш за озбиљно раз.мишљање и pag: - показати велику зре
лост. б. шелесна развијеносш, йошйуносш физиЧКОl развоја. 2. 
сшање OHOla шшо је зрело, зрелина - воћа. • испит зрелости .ма
шурски исйиш (у среgњој школи), .маШура. 

зреник, -ика м виgик, хоризонш, обзорје. 

зрео (ек и јек, јек. и зрно), зрела, -о 1. р. Йр. og зреШи. 2. који 
је gocaeo у сшање ЙОlоgно за јело, брање и сл. (о воnу и сличнu,м, 
йлоgовu,м,а): - крушка, - плод. 3. а. који је gосшиlао йошйуни 
(у.мни и физички) развишак; својсшвен Шо.ме сшейену развишка: 
- човек, - лепота. б. који gолази йосле м.лаgосши, који йреgсша
вља среgњи geo живоша: зреле године, - доба. 3. Йа.меШан, раз
бориш: - размишљање, - закључак. 4. йрисйео за нешшо, lошов 
за нешшо: зрели за клање. 5. који се налази у Йуно.м јеку, aoog
.макао: - јесен. 

зрети, зрим (зрем) (3. л. мн. зру (зре» несвр. [гл. ИМ. зрење с] 1. 
йосшајаши зрео, сазреваши (о воnу и gpYlu,м, биљнu,м, йлоgови
.ма). 2. а. биши у йроцесу Йоlоgно.м за уйошребу (о вину, кај.маку 
и gp.). б. развијаши се, фор.мираШи се (о .мислu,м,а и ocenaњu,м,a). 

зрика ж оном. iлас, оiлашавање зрикаваца, ЙоЙаца. 

зрикав, -а, -о разрок, врљав (о очи.ма). 

зрикавац и зрикавац, -авца м зоол. 1. а. йољски йойац Gryl
lus campestris. б. куnни йойац Gryllus domesticus. 2. зелени ска
кавац Locusta viridissimџ. 

зрикаво прил. разроко, врљаво: - гледати. 

зрикавост, -ости ж особина oHola који је зрикав, разрокосШ. 

зрикати, -ам несвр. звераши; зрикаво iлеgаШи. 

зрикати, зрйчем несвр. йушшаiiiи iласове (о зрикавцу). 

зрича�, -чка м зоол. в. зрикавац. 

Зlшаст, -а, -о 1. који је у облику зрна, који личи, aogcena на 
зрно: � киша, - као пиринач. 2. који се сасшоји og зрна: - храна. 

зрнат, -а, -о 1. који је йун зрна, који обилује зрнu,м,а: - клас, 
- зоб. 2. в. зрнасш: - снег, - храна. 

зрнашце, -а и -ета с (мн. -ца) ge.м. и хиЙ. og зрно. 

зрно с (зб. им. зрневље и зрње) 1. сишни биљни йлоg, се.мен
ка, бобица: - пшенице, - пасуља, - бибера, - грожђа. 2. а . .ма
ли, сишан Йреg.меШ окруiлОl облика, gелиn неке .маШерије: - би
сера, - песка, - леда. б. фиг. шрунка, .мрвица: - истине, - хумо
ра. 3 . .меШак, шане, куршу.м: пymчано -, - хаубице. • маљи од 

макова зрна йрешерано йовучен, .миран (og сшраха, бојазни, йо
низносши и сл.). не вреди зрна боба не вреgи нишШа. 

зрновит, -а, -о БОlаш зрнu,м,а, йун зрна: - кукуруз. 

зрнце, -а и -ета с (ми. зi>нца; зб. им. ЗЈ>НЦад и зiIНЦад ж) ge.м. а 
хиЙ. og зрно: - бисера. • крвна зрнца физиол. nелије које са крв
но.м ЙЛаз.мо.м чине крв. бела крвна зрнца леукоциШи. црвена крв
на зрнца ериШроциШи. 

зрцалан, -лна, -о који се OgHOCU на зрцало, на оiлеgало; који 
је као зрцало, оiлеgало: - стакло; - поглед. 

зрцалити се, -йм се несвр. [гл. им. зрцаљење с] а. оgражава
ши свој лик на iлашкој, сјајној йовршини; оiлеgаши се. б. фиг. 
исйољаваши се, виgеши се (о gушевнu,м, сШањu,м,а). в. блисшаши, 
сијаши се (о језеру и сл.). 

зрцало с в. оiлеgало. 

зрцалце, -а и -ета с (ми. -ца) ge.м. og зрцало. 

зуб м (ми. ген. зуба, дат. зубима) 1. анат. jegHa og клинасших 
или йлочасших кошчица у вилица.ма човека и веnине кич.мења
ка које служе за киgање и сишњење хране. 2. ошшрији изрезак 
или зарезак на разнu,м, Йреg.меШu,м,а (шесшери, чешљу и сл.). 3. 
ошшра избочина сшене налик на зуб (1): - клисуре, планински 
-. • бабин -, бабини зуби бот. биљка Tribulus terrestris из ф. Zy
gophsllaceae. - времена gУlошрајносш уйошребе која изазива 
ошшеnење на нече.му. курјачки (вучји) - нейравилно израсшао зуб 
gужи og осШалих. млечни - зуб који никне у paHu,м, logUHa.мa жи
воша, м.лечњак. • брусити, оштрити зубе 1) йоказиваши велику 
жељу за нечu,м,. 2) (на некоме) найаgаши HeKola, lовориши лоше 
о неко.ме. до зуба се наоружати йошйуно се наоружаШи. држати 
језик за зубима не lовориши нико.ме нишШа. зуб за зуб исШо.м .ме
ро.м (узвраnаши), на исши начин (врашиши, освешиши се). зуби
ма и ноктима Cвu,м, сила.ма, Cвu,м, среgсШвu,м,а. има зубе језичав је, 
зубаш је. имати зуб (на некога), имати на зубу (некога) биши киван 
на HeKola. језик за зубе уnуши, у.мукни! као бабини зуби вео.ма не
CUlYPHO, слабо. кроз зубе процедити, проговоритијеgва чујно, йолу
iласно ЙроlовориШи. не помолити бела зуба не ЙРОlовориши ни ре
чи. није ни на зуб (нема ни на зуб) cacвu,м, је .мало, неgовољно. па
сјим зубима (на пасје зубе) уз велике найоре, с Шешко.м .муко.м (за
шШиШиШи). показати зубе йоказаши ошйор, ошшрину, борбе
носШ. поломити, сломити зубе йрешрйеши неусйех, Йораз. стисну
ти, стегнути зубе йрикуйиши храбросш, cHalY ga се нешшо uзgр
жи. трбух до зуба јако уйаgљива, оg.макла Шруgноnа. туђим зуби
ма (хлеб) јести живеши на рачун gpylola. узети на зуб (некога) чи
ниши йакосши неко.ме, Оlовараши HeKola. тупити зубе узалуg 
йричаши, lовориШи. у зубима би га могао носити вео.ма је слаб, 
.мали (у OgHOCY на oHola са Ku,м, се aopegu). 

зубало с а. lорња и gоња вилица са зубu,м,а; зуби. б. вешшач
ка вилица, зубна ЙроШеза. 

зубан, -ана м 1. пеј . .мушкарац с великu,м, зубu,м,а. 2. ЗООЛ. у 
.мн.: pog сисара из pega кишова са jegHu,м, или више зуба Odon
toceti (у jg.: шакав киШ). 3. агр. врсша кукуруза KPYUHOl зрна. 

зубар, -бра м 300Л. в. бизон. 

зубар, -ара м (вок зубаре и зубару, инстр. -аром и -арем) зуб
ни лекар, сШо.маШолоl. 

зубарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женска особа зубар. 

зубарски, -а, -о који се OgHOCU на зубаре и зубарсшво: - сто
лица, - техничар. 

зубарство с lpaHa .меgицине, сШо.маШОЛОlија; зубарска ge
лаШносШ. 

зубаст, -а, -о који u,м,a облик зуба, сличан зубu,м,а; шиљаш, 
ошШар. 

зубат, -а, -о 1. који u,м,a зубе; који u,м,a круйне, јаке зубе: -
кит, - пас. 2. фиг. ошшар на језику, језичав; који изражава 
ошшрину, СШРОlОСШ (о речu,м,а): � удовица; - говор. 3. који сла
бо lpeje (о Сунцу); хлаgан, леgен: - сунце, - ветар. 

зубатаки зубатак, -тка м 300Л. врсша ЙасШр.мке Salmo dentex. 

зубатац, зубаца м 300Л . .морска риба Dentex vulgaris из Йор. 
Sparidae са ja1<u,м, uреgњu,м, зуби.ма. 
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зубато прил. ошшро, Йркосно. 

зубатост, -ости ж особина oHoia који је зубаш; ошшрина, 
хлаgноhа. 

зубац, зУпца и зубац, зУпца м 1. а. зарез, усек на назуБЈЬе
ном gелу машине, алашке или какво;; ЙреgмеШа. б. клинасши 
geo који се уinавЈЬује у какву найраву или алашку: - на грабуља
ма. 2. в. зуб (3). 

зубача ж 1. пеј. жена великих зуба. 2. ЙОЈЬойривреgна алаш
ка за равнање йооране земље, gРЈЬача. 3. бот. коровна БUJbка Су
nodon dactylon. 

зубити, зУ-БИм неевр. [гл. им. зубљёње е] 1. ошшриши зуйце на 
шесшери и сл. найравама; йравиши, урезиваши зуйце на нечему. 
2. йоравнаваши зеМЈЬУ зубачом, gРЈЬаШи. 

зубић, -а и зубйћ, -ића м geм. и хиЙ. og зуб. 

зубља ж а. цейка луча, суво;; боровОi или какво;; gpyioi gрве
ша која зайаљена ocвeiйJbaвa оgређени ЙросШор. б. KOMaguh, 
цейка gрвеШа. 

зубнй (зубнИ), -а, -6 који се OgHOCU на зубе: - каменац, - ле
кар. 

зубоболан, -лна, -о који йаши og зубобОЈЬе, KOia боле зуби: -
човек 

зубобоља ж болови у зубима, болесш зуба. 

зубовац, -6вца м бот. БUJbка Anacyclus pyrethrum из ф. Соm
positae која се у Hapogy уйошреБЈЬава йрошив зубобОЈЬе. 

зуболик, -а, -о који има облик зуба, сличан зубу. 

зуботехничар м сшручњак (са оgiоварајуhом школском сйре
МОМ) за шехничке йослове у зубарсшву; зубар. 

зубун, -У'на м тур. у HapogHoj ношњи, iорњи geo ogehe og сукна, 
различише gужине, обично без рукава. 

зузук м звук који насшаје шрейерењем крила разних инсека
ша, зука; звук сличан шоме: - пчела. 

зузукати, зузУчём и зузукати, зузучём и зузукам неевр. в.  
зујаши (1). 

зу ј м 1. зујање, зука (инсекаша): - пчеле. 2. звук различиших 
йреgмеша йокренуших на шрейерење, OgH. УКЈЬучивање у pag 
айараша, уређаја и сл.: - вретена, - писаћих маmина. 3. jegHo
лични ШУМ који йраши неке apupogHe йојаве; сливени звук уой
шше og неоgређених извора: - ветра, - потока; - вечери. 

зујав, -а, -о који йроизвоgи зујање, који зу ји; који ogajejegHo-
личан шон (зврјање, жубор и сл.): - инсект, - река. 

зујалица ж ЗООЛ. мува зунзара; уойшйlе мува. 

зу јан, зујна, -о в. зујав: - пчела, - глас. 

зујара ж ЗООЛ. в. зунзара. 

зујати, -јйм неевр. непрел. 1. йроизвоgиши сйецифичан звук 
шрейерењем крила (о инсекшима); йроизвоgиши сличан звук, 
осшавЈЬаши ушисак слична звука. 2. а. оgаваши јеgнолочан звук 
шрейереhи, вибрирајуhи; зврјаши, брујаши (о машинама и на
Йравама). б. хујаши, шумеши; брујаши, бучаШи. 3. имаши уши
сак, осећај шума, брујања; оgзвањаШи. - Зуји ми уво. Зуји ми у 

глави. Зује ми те речи још у ушима . 4. йроносиши се йрейрича
вањем, шири ши се. 

зујкати, -ам неевр. у geм. значењу: зујаШи. 

зук м И зука ж 1. в. зу ј: - пчеле, - од оружја, - ветра. 2. уой-
шше јак звук нечеiа: - топова, - бича. 

зукара ж ЗООЛ. в. зунзара. 

зукати, зУчём неевр. сшвараши зуку, зујаШи. 

зуква ж (ген. ми. зУ-кава) бот. 1. назив за разне БUJbке (Heleoc
haris, Juncus) које се уйошреБЈЬавају за йлешење разних apegMe
Ша. 2. врсша киселе (gивЈЬе) јабуке. 

зукнути, зУкнём евр. 1. йроизвесши звук, зазујаши; фијукну-
ши, зазвижgаШи. 2. йроiовориши, зуцнуШи. 

зуктати, -тИм и зУкћём неевр. зујаши; зврјаШи. 

зулум и зулум м тур. насиЈЬе, уiњешавање, Ширанија. 

зулумћар, -ара м Тур. онај који чини ЗУЛУМ, насилник. 

зулумћарити, -УмћарИм неевр. [гл. ИМ. зулумћарёње е] чини-
ши ЗУЛУМ, ШиранисаШи. 

зулуф м тур. зализак косе који се ucapeg уха сйушша go сре
gUHe образа, бакенбарш; увојак, йрамен косе који се сйушша йре
ма лицу или виси ниже рамена. 

зумба и зумба ж тур. а. сйрава за бушење руйица у йайиру; 
сйрава за йонишшавање марака бушењем. б. сйрава за уgарање 
суво;; жиiа; жиi који се шако наЙрави. 

зумбати и зумбати, -ам неевр. бушиши зумбом (руйице); йо
нишшаваши марке (зумбом). 

зумбул м тур. бот. украсна биЈЬка са мирисним цвешовима 
Hyacinthus orientalis из ф. Liliaceae. 

зунзара ж ЗООЛ. (често уз им. мува) круйна мува Calliphora 
erythrocephala йлавичасше боје, која йолаже јаја у месо. 

зунзарати, -ам неевр. зујаши, зузукаши (о муви). 

зупчанйк, -Ика м шочак са зуйцима (обично као geo на ра
зним машинама, оружју и gp.). 

зупчаст, -а, -о 1. који има зуйце, назуБЈЬен, нарецкан: - ва
љак, - точак, - лист. 2. в. зу бас ш: - кров, - гребен. 

зупчати, -ам неевр. йравиши зуйце (на нечему); чиниши зуй
часШим. 

зурити, -йм неевр. [гл. им. зуРёње е] нешремице inеgаши, уйи
раши aoineg у нешшо; бесцUJbНО inеgаши, бленуШи. 

зурла и зурла ж и зурле и зурле ж МН. (ген. МН. -лй) тур. на-
pOgHU gувачки инсшруменш са йрОgОрним звуком. 

зурлати, -ам неевр. свираши у зурлу. 

зурлаm, -аша м онај који свира у зурлу. 

зуцати, -ам неевр. iовориши о некоме нешшо, йроносиши inа
сове, iоворкаШи. 

зуцкати, -ам неевр. 1. в. зуцаШи. 2. у geм. значењу: зујаШи. 

зуцнути, -нём евр. йроiовориши, йрословиши; нашукнувши 
саоЙшШиШи. 



и 

и (И) с непром. лингв. а. високи са.м,о"iласник (вокал) upegНJel 
pega. б. слово којим се обележава шај "iлас: велико И, мало и, 
курзивно и. 

и везн. 1. сасшавни, за саајање речи, gелова рече нице и рече
ница: а. везује аој.мове у набрајању и сшоји ucupeg сваке речи 
или са.м,о Uослеgње. - Он сам и копа, и оре, и кува, и пере. Она 
му кува, пере и чисти. б. uовезује gea аој.ма исшоl или блиСКОl 
саgржаја. - Стид их и срам било. Завлада страх и трепет. в. ве
зује суuрошне аој.мове чиме се на"iлашава свеобухваШносШ. - До
шло мало и велико. Борба на смрт и на живот г. везује речи ко
је се аонављају ("iлаlоле, upugeee, именице и gp.). - Ја сам гово
рио и говорио. Тражи нове и нове забаве. Године и године је 
тако провео. д. везује gee cpogHe или исшовешне речи (uoHeKag у 
анШонимијско.м OgHOCY) исказујући шиме неuошuуносш, Heuogy
gарносШ. - Има их овде и онде. Они верују и не верују. Рече да 
му се догодило то и то. 2. везује реченичне uреgикаше, gелове ре
ченица и реченице, чиме се исказује uосшуuносш, UослеgичносШ. 
- Моје све би и прође. Обећа да ће доћи. И одржа реч. 3. сшоји 
узасшоuно уз речи, OgH. синШаl.ме (различишоl суuрошноl или 
сроgноl значења) и шако исшиче и везује све чланове. - Седа му 
је и брада и бркови. Он је и дан и ноћ на коњу. О њему говоре 
и добро и лоше. Она је свима и мила и драга. 4. за исшицање 
oHol gела исказа који је носилац рече ни чне иншонације, ко.ме се 
upugaje uосебна важносш, којим се нешшо uосебно исШиче. - Да 
видимо, а и да чујемо. ЛЕо је ваш брат, и наш је зет. 5. gOUYCHU: 
а. uзражава gелимично gоUушШање. - Кад је код куће, и помог
не му нешто. б. uошенцира араво gOUYCHO значење. - И најлеп
ша туђа хаљина није драга као сопствена. 

и узв. ари изражавању чуђења, изненађења. - И, и, колико је 
порастао! 

и- преф. лат. уз основе сшраноl uорекла: означава gaje нешшо 
суuрошно og oHola шшо значи основна реч: илегалан, ире алан, 
ирационалност и др. 

иа узв. за uоgражавање Malapehel њакања. 

иако (наглашено: иако и иако) gOUYCHU везник којим се uз
ражава ga се значење oHola шшо је ариаојено шим везнико.м не 
искључује и uopeg суuрошноl очекивања: upeMga, Maga, и uopeg 
шоlа шШо. - Идем у град, иако пада киша. 

ибеовац, -6вца м в. инфор.мбировац. 

ибис и ибис м зоол. врсша велике беле чаЙЈЬе Ibis aethiopica, 
коју су сшари E'iuuhaHU uошшовали као божансШво. 

ибрйк, -Ив:а м тур. а. бакарни cyg с уским lрло.м, gршко.м и 
UоклоUце.м сличан врчу. б. џезва за кафу. 

ибришим м тур. врсша шанкоl свиленоl конца. 

ива и IiBa ж бот. назив за uojegUHe врсше врбе Salix: S. auri
ta, . S. caprea, S. cinerea и gp. 

иванданче, -ета с бот. а. ивањско цвеће Galium verum. б . .мач
је уво Salvia sclarea. 

иван-цвет је:к. иван-цвијет м бот. а. в. ивањско цвеће Galium 
verum. б. в . .мачје уво Salvia sclarea. 

иванчица ж бот. воловско око Leucanthemum vulgare. 
Ивањдан м црквени и HapogHU uразник аосвећен Ивану (Јо

вШ:lУ) Крсшишељу, који се свешкује 7. јула (24. јуна ао сШаро.м 
каленgару). 

ивањданскй, -3., -6 који се OgHOCU на Ивањgан. 
Ивање и Ивање с в. Ивањgан. 

ивањскй, -3., -6 који се OgHOCU на Ивање: � зора, � ватра. 

ивёр, ивера м (зб. им. Ивёрје с) 1. а. ошuаgак, оgрезак og gpee-
ша које се цеаа, шеше и СЛ., шреска; шанко gрвце, lpанчица. б. 
фш-. .мање epegaH или безвреgан gоgашак нечеlа, осшашак, uаби
рак. 2. анат. чашица колена, patella • не пада - далеко од кладе, 
куд ће - од кладе какви су роgишељи, шаква су и gеца. 

иверак, -рка м 1. ge.м. и хиа. og ивер; ивер. 2. зоол. врсша .мор
ске рибе Pleuronectes flesus из аор. Pleuronectidae, лисШ. 

ивераст, -а, -о који је у облику ивера; начињен og иверја: � 

плоча. 

иверић м ge.м. и хиа. og ивер. 

иверица и иверица ж 1. в. ивер (1). 2. врсша gpeeHe Uлоче, 
gacKe og исишњеноl и uog аресо.м слеЙЈЬеноl gрвеша, која служи 
за израgу на.м,ешШаја и СЛ. 

ивёрка ж в. ивер (1). 

иверчић м ge.м. и хиа. og ивер. 

ивёрчица ж geM. и хиа. og иверка. 

ивйк, -Ив:а м Зе.мЈЬишШе обрасло ива.м,а, врбик. 

ивица1 ж 1. а. крајња линија неке uовршине (у lео.меШрији); 
линија gogupa, аресека geejy uовршина (на lео.меШријско.м ше
лу): � угла; � коцке. б. линија која UpueugHO gели gee различи
ше uовршине: � Алпа. в. сшрана нечеlа, lраница, обоg; бочна 
сшрана, руб: � листова књиге, � острва; � зида. г. фш-. сшање 
upeg аро.мену расuоложења: на ивици плача. 2. вој . арва оgбра.м,
бена линија. 

ивица2 и ивица ж l. geM. og ива. 2. бот. назив за pog зеља
сших биљака Ajuda из ф. Labiatae и неке врсше из шоlа poga: А. 
iva, А. reptaus. 

ивичаст, -а, -о који има ошшре ивице, рубове. 

ивичити, -йм несвр. [гл. им. ивичёњ� с] 1. обележаваши иви
цу, крај нечеlа, о.међаваШи: � ивицу на платну. 2. uреgсшавља
ши ивицу, lpaHUЦY нечеlа. - Грмље је ивичило воћњак. 3. в. иви
чи ши се. _ - се имаши зајеgничку lpaHUЦY, ивицу, lраничиши се; 
оlраничаваши се (нечим). - Србија се ивичи са Мађарском. Illу
ма се ивичила сеоским путем. 

ивичнц, -3., -6 а. који чини ивицу, lpaHUЦY нечеlа: � зид. б. ко
ји је на ивици нечеlа, uериферни: � насеља. 

ивичњак м обрађен ка.м,ен којим се означава ивица uуша, 
цесШе. 

иво в и ивов, -а, -о који се OgHOCU на иву, врбов. 
. ивовина ж а. ивово gpeo, ивово аруће. б. ивов шу.марак, иво

ва шу.ма. 

игало с грч . .морска обала, жало. 

игда прил. 1. било Kag, UKag. - Хоћеш ли игда доћи у Бео
град? 2. (уз "колико", "што'� највише, најбоље. - Потрчи коли
ко игда можеш. Викне што је игда могао. 

игде јек: игдје прил. а. било 1ge, .ма 1ge, 1ge log. - Да ли ћу 
игде наћи ту књигу? б. (у одрицању) Hulge. - Био сам без игде 
ичије помоћи. 
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игла ж (ген. ми. игала) 1. а. шанка обла .меШална шийчица са 
ошшрим врхо.м и ушицама на суйрошној сшрани за уgевање кон
ца, која служи за шивење. б . .меШална, кошшана или gрвена 
шийчица као алашка различише величине за йлешење, везење, 
йробаgање и СЛ.: плетаћа �, mиваћа �. в. чиоgа, йрибаgача, уко
сница. г. geo инсШру.менШа, .механиз.ма: MaГHeTHa �, грамофон
CKa �, yдapHa �. 2. оно шшо је и'iличасша облика. а. боgЈЬа, Шрн. 
б. боgЈЬа на шелу неких живошиња: игле јежа. в. лисш чешина
ра, и'iлица: борова �. 3. зоол. врсша рибе Belone из Йор. Belonidae. 
• бити (седети, стајати) као на иглама биши узне.мирен, несшр
йЈЬив, нервозан зБОl нечеlа. од игле до локомотиве (имати, поседо
вати) каже се за кућу или йроgавницу која је gобро снабgевена, 
која има све шшо Шреба. 

игласт, -а, -о а. сличан и'iли, шанак, ШUJbасш: � лист, � је
зик. б. йокривен, обрасшао и'iлама: � шума. 

иглени и иглени, -а, -о који се OgHOCU на и'iлу: иглене уши. 
• провући се кроз иглене уши биши врло сналаЖЈЬив, вешШ. 

иглица ж 1. а. geM. og и'iла. б. лисш црноlоричноi gрвеша, че
Шина. 2. мн. смрзнуше чесшице воgе нахвашане око HeKoi upeg
.меШа; иње. 3. бот. в. зgравац. 

игличав, -а, -о в. и'iличасШ. 

игличаст, -а, -о а. који има облик и'iлице, и'iле, ошшар, ша
нак: � лист, � снег, � жаока. б. обрасшао и'iлицама, боgЈЬикав, 
шрновиш: � коров, � реп, � камењар. в. фиг. који боцка, йроба
ga: � поглед, � реч. 

игло, -оа м енгл. ескимска колиба og cHela и леgа. 

иглозуб м зоол . .морска риба Chauliodus Sloani из Йор. Chau
liodontidae. 

иглокожац, -6шца м (обично у мн.) зоол. У .мн.: pog живоши
ња које имају и'iличасше боgЈЬице, боgЈЬари (у jg.: шаква живо
шиња, боgЈЬар). 

иглу, -уа м в. и'iло. 

иглун, -Ума м зоол . .морска риба Xiphias gladius. 

игнорант м 1. неук човек, незналица. 2. онај који све йрези-
ре, иiнорише. 

игноранткиња ж жена иlноранШ. 

игнорантски, -а, -о који се OgHOCU на иlноранШе. 

игноранција ж лат. 1. незнање, неукосШ. 2. необраhање йа-
жње на HeKola или нешшо, иlнорисање. 

игнорисати, -ишём (игнорирати, -орйрам) несвр. не хшеши 
знаши за нешшо, за HeKola, с йрезрењем йрелазиши йреко нече
ia, йреко HeKola, као ga не йосшоји, као ga није вреgно йажње: � 
обавезе, � истину, � власт. 

игра (игра) ж (ген. ми. игара) 1. а. акшивносш, занимање ЈЬУ
gu (најчешhе gеце) или живошиња које има за циљ забаву, разо
HOgy. б. йовршно бавЈЬење нечим, иiрање. - За њега је уметност 
игра. 2. а. gрушшвена забава Йо.моћу извођења неких раgњи или 
ко.мбинација йреg.меШима, фиiурама, чији је циЈЬ йобеgа: � пр
стена, друштвена �. б. забава у новац, коцкање. в. борбена ве
шшина; борба: ратне игре, јуначка �. 3. а. облик Шак.мичења у 
ко.ме се учесници HagMehy, боре за йобеgу: фудбалска �, спортске 
игре. б. шакво наg.мешање, Шак.мичење: ефективна �, добра �. 
4. йозоришни, gpaмcKU KoMag; извођење gpaмcKe улоiе, 'iлу.ма: 
позоришна �; � глумца. 5. а. низ риШ.мичких йокреша који се из
воgе йо оgређеним Йравили.ма, коло или йлес као у.мешничка 
творевина; йлесање, иiрање: женске игре, игре на балу. б. изво
ђење .музичкоi gела, свирање. - Слушали су њену игру. 6. на
iла смена, из.мена нечеiа, ко.мбинација: � мисли, � маште. 7. 
фиг. YHaupeg смиШЈЬени низ раgњи, йлан који има оgређену на
.меру; сйлешке, иншриiе: дипломатске игре, прозирна �. • - на 
срећу лушрија, Шо.мбола. - речи gуховиша gосешка заснована на 
вешшој замени речи. олимпијске игре .међунароgно сйоршско 
Шак.мичење из више gисцийлина које се оgржава сваке чешврте 
iogUHe. 

игралиmте с 1. спорт. шерен уређен за оgржавање сйоршских 
Шак.мичења, ушак.мица; сшаgион: фудбалско �. 2. ЙОЈЬанче, gво
ришше и сл. йОiоgно за gечју ulpy. 3. йлесна gворана. - Пође с 
њом на игралиште. 

игранка ж (дат. -нци; ген. МИ; -кй) забава која се оgржава ра
gu йлеса; балска uipa, ЙЛес. 

играоница и играоница ж йосшор, йросшорија или geo йро
сшорије за gечје или забавне uipe, йросшор(ија) за иiрање. 

играрија ж (често ир.) а. Иiра, забава, Йоиiравање. б. оно 
шшо је лако извоgЈЬиво, сишница; којешШарија. 

играти (Играти), Играм несвр. 1. а. йровоgиши време у заба
ви и разоноgи, забавЈЬаши се: � кликера, � за столом неку игру. 
б. у.меши извоgити неку uipy. - Он игра више игара на картама. 
в. йровоgиши вре.ме у сйоршској или gрушшвеној uipu: � фуд
бал, � тенис, � шах. г. йравиши йошез у uipu: � краљицом, � де
сетку. 2. а. йокрешаши се йо оgређено.м риШ.му, йлесаши: � у ко
лу, � валцер. б. извоgиши риШ.мичке йокреше, .мицаШи Шело.м: 
� куковима. в. йокрешаши се, .мицаШи се. - Игра јој сито у ру
кама. г. немирно 'iлеgаши, шрейшаши (о очима). д. јако, убрза
но куцаши og узбуђења (о срцу). 3. а. йоgрхшаваши, шресши се. 
-Усне су јој играле од љутине. б. Йо.мераШи се, климаши се, йо
скакиваШи. - Седло игра на коњу тамо-амо. в. йривиgно uogpx
шаваши, шрейериши (upeg очима). - Кад читам, слова ми игра
ју. 4. а. свеil1луцаши, шрейериши оgбијајуhи се og чеiа (о свеil1ло
сши, зрацима). б. иСЙОЈЬаваши се, йојавЈЬиваши се. - Осмејак јој 
је играо на лицу. 5. а. йоскакиваши, скакаши (о коњу). б. наво
gиши коња ga йоиiрава; шераши у шрк, iалой: � коња преко по
ља. 6. йреgсшавЈЬаши на сцени, 'iлу.миШи: � кнегињу. 7. йрика
зиваши се, изgаваши се за HeKoia, за нешШо. - Играо је увек не
ког господина. 8. разг. биши og важносШи. - Те ствари су игра
ле међу омладИНОМ . •  � се 1. а. йровоgиши време у ulpu, заба
вЈЬаши се uipoM. - Деца су се цео дан играла. б. крешаши се жи
во, не.мирно; шрейериши (о .ма'iли, вешру и сл.). 2. извоgиши бр
зе, различише йокреше, биши несШашан. - Јагањци се играју 
на међи. 3. занимаши се нечим, бавиши се неким Йосло.м као 
ulpoM. 4. а. извоgиши оgређену uipy с реквизишима, с upegMe
шима: � се лопте, � се клиса. б. у uipu, йреgсшавЈЬаши, изиiра
ваши HeKoia или нешШо. - Деца су се играла Срба и Турака. • 

игра ми срце pagyjeм се, осећам узбуђење. - жмурке, скривача, сле
пог миша и сл. намерно скриваши оно шшо је 'iлавно, забашури
ваши. - како други свира, - по нечијој свирци чиниши оно шшо 
gpyiu жели, слушаши шуђу воЈЬУ. - на срећу (на лутрију) ослања
ши се на срећу, р изиковаШи. - око некога gоgвораваши се неко.ме. 
- отвореним картама раgиши ошворено, не сакриваши нишШа. -
(важну) улогу биши важан чинилац, факшор у нечему. 

играч, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који учесшвује у каквој 
uipu или се бави њо.м. 2. онај који uipa, йлеше, ЙЛесач. 3. онај ко
ји свира на неко.м инсШру.менШу, свирач: � на виолини. 

играчица ж а. она која uipa, йлеше, ЙЛесачица. б. учесница 
у uipu (обично сЙОРШској). 

играчка (Играчка) ж (дат. -ки; ген. ми. Играчака (Играчака)) 1. 
Йреg.меШ који служ'и или је намењен за uipy (обично gеце): про
давница играчака. 2. фиг. онај с којим се йосшуйа йО својој вОЈЬи, 
онај који служи као оруђе у сйровођењу шуђих намера: бити 
играчка у рукама мафије. 3. лако извоgЈЬива, јеgносшавна 
сшвар, сиШница. 

играчки, -а, -о који се OgHOCU на uipy и Uiраче: � тим, � сто. 

игрив, -а, -о који се лако, лейо uipa, uoiogaH, uogecaH за uipa
ње (обично о ко.мЙјуШерским иiрицама). 

игривост, -ости ж особина, својсшво oHoia шшо је иiриво. 
игрица (игрица) ж 1. geM. и хиЙ. og uipa. 2. ко.мЙјуШерски 

upoipaм који служи за uipy, забаву, Шак.мичење и gp. 
игроказ м йозоришна uipa, gpaмa; Йриреgба. 

игуман м грч. сшарешина Йравославноl .манасШира . •  путу ј, 
игумане (не бр ини за манастир) каже се неко.ме Kag се жели рећи 
ga се и без њеiа .може, ga ће и без њеiа све биши у pegy . 

игуманија ж 1. жена uiYMaH у Йравославно.м женско.м .мана-
сШиру. 2 . .манасШир којим уйравЈЬа Иiу.ман. 

игуманисати, -ишём несвр. вршиши gужносш uiYMaHa или 
UiYMaHuje. 

игумански, -а, -о који се OgHOCU на uiYMaHe. 

игуманство и игуманство с звање и gосшојансшво uiYMaHa 
или uiYMaHuje, uiYMaHcKa служба. 
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идеал, -зла м грч. 1. највиши, крајњи циљ који неко жели 
осшвариши: - му је да дипломира. 2. иреgсшава о неко.ме или 
нечему као узор, у"iлеg: - доброг ђака, - лепоте. 3. оgређена осо
ба као иреg.меШ љубави, обожавања, иgол. 

идеалан, -лна, -о 1. а. који иреgсшавља најбоље осшварење, 
који заgовољава иојам о иgеалу, савршен: - тип атлете, - позна
вање јези:ка. б. изврсшан, оgличан: - средство, - услов. 2. који 
је без .мана, узоран; илемениш, узвишен: - човек, - свет; - љу
бав, - побуда. 

идеализам, -зма м (�. 0) 1. фил. uравац у филозофији који 
(насуирош .маШеријализ.му) смашра ga је основа свеLа шшо ио
сшоји gyx, ugeja; шакав иОLлеg на свеш ири.мењен у науци и 
у.меШносШи. 2. склоносш ga се у живошу виgи само gобро, илеме
нишо, иgеално схвашање живоШа. 

идеализатор м онај који иgеализује, иосмашра све улеишано. 

идеализаторски, -3., -о који се OgHocu на иgеализашора, на 
иgеализацију. 

идеализација ж иреgсшављање (нечеLа, HeKOLa) улеишано, 
иgеализовање. 

идеализовати, -зујём и идеализирати, -ИзИр3.м евр. и неевр. 
замислиши, замишљаши, ириказ(ив)аши HeKOLa, нешшо у uge
ално.м свеtплу, улеишано. 

идеалисати, -ишёмнеевр . .машШаШи О неко.м иgеалу, заноси
ши се иgеалима; славиши, величаши, иgеализоваШи. 

идеалист(а), -ё м (ми. -сти) 1. ирисшалица, слеgбеник ugea
лиз.ма у филозофији, науци, у.меШносШи. 2. а. онај који има uge
але, шежи иgеално.м; занесењак, сањар. б. онај који иgеализује 
сшварносш, улеишава, велича, не "iлеgа реално. 

идеалистички, -3., -о (идеалИстичан, -чна, -о) који се OgHO
си на иgеалисше, на иgеализам: - полет, - тумачење. 

идеалистички прил. као иgеалисша, на иgеалисшички на-
чин: - формулисати. 

идеалисткиња ж жена иgеалисШ(а). 

идеалитёт, -ета м фил. иосшојање иgеалНОL, gуховноL. 

идеално прил. на иgеалан начин: - представити. 

идеалност, -ости ж особина OHOLa шшо је ugеално. 

идеја ж ГРЧ. 1. фил. у иgеалисшичкој филозофији, иојам савр
шенсшва свеLа шшо иосшоји, а шшо се не налази у искусшву, ира
узрок сШвари. 2. иреgсшава која се о нече.м сшвара на основу 
власшиШОL оиажања: имати јасну идеју о томе. 3. изненаgна 
.мисао, замисао као решење, жеља, намера, илан и сл. 4. а. "iлав
на замисао која чини основицу gела, концеиција. б. "iлеgишше, 
схвашање, назор; учење, Шеорија. • фикс-идеја, фиксна - .мисао 
на нешшо, намера, жеља која HeKOLa сшално oacega, обузима, 
aPOLOHU, .мучи. 

идёјни и идёјни, -3., -о (ретко неодр. идејан) 1. који је у вези 
с ugejoM, ugejaмa (иолишичким, у.меШничким и gp.); који засшу
иа оgређене ugeje, замисли, учења; који ушиче на HeKOLa својим 
ugejaмa, замислима, учењем: - погледи, - развитак, - основа; 
- покрет; - вођа. 2. који саgржи основну ugejy, замисао, концеи
цију: - иројекаш, - скица. 

ilдёjHO и Идёјно прил. У ugejHoM смислу, у ugejHoM ио"iлеgу, на 
ugejHoM илану: - потчињен, - задобити. 

идејност, -ости ж особина OHOLa шшо је ugejHo, ugejHa оријен
шисаносш; ugejHU саgржај: - крити:ке, - у науци. 

идентитёт, -ета м: 1. скуи каракшерисшичних обележја који 
јеgну'особу или иреg.меш изgвајdjу и разликују og gpyLuX. 2. jeg
накосш, иоgуgарносШ. • доказати, утврдити и сл. нечији - gоказа
ши ga је неко заисша она особа за коју се иреgсшавља, о којој је 
реч. 

идентификација ж 1. ушврђивање исшовешносши, jegHaKo
сши; иоисшовећивање: - објекта, - врсте и расе. 2. ушврђивање, 
иреиознава,ње нечијеL иgеншишеша: - лета. 

идентификова';Ги и идентификовати, -и:кујём (идентифи
цИ'ратй, -ИцИр3.м) евр. и неевр. 1. (некога, нешто, некога са неким 

или нечим) смашраши исшим, исШовеШни.м; изјеgначиши, из
јеgначаваШи. 2. (из)вршиши иgеншификацију, иосшојање нече
La, иреиозна(ва)ши: - све жртве . •  - се иоисшовешиши се, иои
сшовећиваши се (с неким); иреgсшавиши се. 

идентичан, -чна, -о иошиуно jegHaK, исшовешан, који има 
исшо, jegHaKo значење, исши, исшовешан: - једначина, идентич
ни појмови. 

идентичност, -ости ж особина OHOLa шшо је иgеншично. 

идеограм м грч. слика, цршеж као симбол иој.ма. 

идеографија ж ГРЧ. иисмо које се заснива на обележавању 
иој.мова ио.моћу слика, иој.мовно иисмо. 

идеолог м грч. иокрешач, ogH. иреgсшавник неке иgеОЛОLије, 
ugejHoL иравца, учења, иокреша; шеорешичар, ирисшалица неке 
иgеолоLије. 

идеологизовати, -изујём евр. и неевр. (о)бојиши иgеолошки, 
gаши, gаваши нечему иgеолошка обележја: - новине, - лист. 

идеологија ж 1. фил. наука о ugejaмa, иој.мовима као основ
ним иринцииима и ио"iлеgима на живош и свеШ. 2. иЗLрађен си
сшем ugeja, уверења aojegUHUx gрушшвених класа, иокреша, наро
ga; схвашање засновано на Шакво.м сисшему ugeja: хришћанска -, 
социјалистичка -; имати своју идеологију. 

идеолошки, -3., -о који се OgHOCU на иgеОЛОLе и иgеОЛОLију, 
ugejHU: - рад, - основа марксизма. 

идеолошки ПРИЛ. у ио"iлеgу иgеОЛОLије, ugejHo. 

идила и идила ж ГРЧ. 1. пеен . .мањи лирско-еuски иеснички 
сасшав који оиисује улеишан, иgеализован, срећан живо ш сеља
ка, иасШира. 2. а . .миран, хар.моничан живош исиуњен срећо.м, 
љубављу (обично у иороgици): породична -, кућна - . б. оно шшо 
ogaje .мирноћу, сиокојсшво, срећу: сеоска -, зимска - . в. нежна, 
ро.манШична љубав. - Њихова - се завртила венчањем. 

идиличан, -чна, -о који има особине иgиле; јеgносшаван, .ми
ран, сиокојан: - мир, - призор; - живот. 

идиличар м 1. иисац иgила. 2. онај који је склон иgилично.м 
схвашању живоШа. 

идилички, -3., -о в. иgиличан: - мисао. 

идИлично (идИЛИЧRИ) ПРИЛ. на иgиличан начин: - описивати. 

идИличност, -ости ж сшање и особина OHOLa шшо је иgилично. 

идио- ГРЧ. ирефиксоиg у значењу: свој, власшиш: идиограф, 
идиолатрија. 

идиом, -ама м ГРЧ. ЛИНГВ. а. усшаљени, yxogaHU језички обрш, 
усшаљени сиој речи, фраза, израз који се не .може gословно ире
весши на gруLијезик. б. наречје, gијалекаш; иосебан Lовор некоТ; 
краја, .месШа, сшалежа, жарLон. 

идиосинкразија ж грч. урођена иреосеiil.тьивосш, оgбојносш 
ирема неким јелима, .мирисима, лековима и сл. 

идиот м ГРЧ. 1. а. мед. особа која иаши og иgиошиз.ма, креШен. 
б. пеј. "iлуuак, незналица, блесан. 2. разг. уређај у Шелевизијско.м 
сшуgију који о.моLућава ga се наиисани шексш чиша осшављају
ћи ушисак ga се "iлеgа у камеру; уп. промтер. 

идиотF,t:зам, -зма м а. мед. најшежи облик .малоу.мносши, кре-
Шениз.ма. б. пеј. "iлуиосш, буgалашШина. 

идиоткиња ж женска особа иgиоШ. 

идиотлук м "iлуиосш, буgалашШина. 

идиотски, -3., -о 1. који се OgHOCU на иgиоше, крешенски: -
'смех, - поглед. 2. бесмислен, "iлуи: - дисциплина, - гужва. 

идиотски ПРИЛ. на иgиошски начин, као иgиош: - се смејати. 

идол, -ола и идол, -а м 1. лик божансшва који.ма се неки 
(uримишuвни) Hapogu клањају; уоишше сваки иреg.меш као обје-
каш кулШа. 2. особа као иреg.меШ обожавања, gивљења, љубави; 
узор: - младих, национални -. 

идолатрија ж ГРЧ. в. иgолоиоклонсШво. 

идолатријски; -3., -о који се OgHOCU на иgолаШрију. 
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идолопоклоник м 1. обожавалац, иО1\лони1\ иgола; незнабо
жац. 2. фш-. слеии обожавалац, сшрасни иошшовалац, онај 1\0-
ји Уаји 1\УЛШ ире.ма не1\оме или нече.му: - његових начела. 

идолопоклонички, -а, -о 1\оји се OgHOCU на иgолоиО1\лони1\е 
и иgолоиО1\лонсшво: - поштовање. 

идолопоклонство (идолопоклонйштво) е 1. обожавање ugo
ла, веровање у божаНС1\У моn (1\ииова, и1\она и сл.). 2. слеио обо
жавање, иошшовање; иошиуно ирихвашање (не1\оУа, нечеiа). 

идућй, -а, -е ирви 1\оји слеgи, HapegHU, слеgеnи; буgуnи: - но
ћи, - питање; - звање, - потомство. 

ижалити, -йм евр. gосша иожалиши, заgовољиши осеnање 
жаљења; ирежалиШи. _ - се изјаgаши се, најаgаши се: - се на 
некога. 

ижвакати, ижваћем (ижвачем) (ижватати, ижваћем) евро go
бро, сасвим сажва1\аШи. 

иждребити, иждребйм јек. иждријебити, иждријебйм евро 
gонеши на свеш жgребаg (о 1\обили). 

ижђикати, ижђйкам и ижђикати, -ам евр. наr.ло и брзо из
расши, развиши се. 

ижђускати се, ижђускам се и ижђускати се, -ам се евро на-
иiраши се, наилесаши се. 

иже е непром. назив слова "и" у сшарословеНС1\ој азбуци. 

ижеднети јек. ижедњети, -нйм евро ја1\О ожеgнеШи. 

иженити, иженйм евро ожениши, иожениши (више МУШ1\ара-
ца): - браћу. _ - се ожениши се (jegaH ио jegaH). 

ижећи (ижећи), -ежем (аоро ижегох, ижеже; р. пр. ижегао, 
ижегла (ижегла» евр. сажеnи, сиалиши: - оболели део. 

ижИветијек. иживјети, -вйм евр. 1. инше1-l3ивно ироживеши; 
ироживеши вели1\и geo своУ живоша: - живот. 2. gаши оgУШ1\а 
осеnањима, расиоложењима и сл.: - своје жеље. _ - се 1. gonu 
go иуноУ изражаја, исиољиши се go 1\раја. 2. gаши оgУШ1\а својим 
наiонима, ирохшевима: - се у младости. 3. изiубиши значај; ио
сшаши иревазиђен. 

иживљавати (се), ижИвљавам (се) (иживљивати (се), ижи
вљујем (се» несвр. ире.ма иживеши (се). 

ижица ж иослеgње слово у сшарој словеНС1\ој азбуци ('() .  • до 

ижице go иојеgиносши, сасвим, иошиуно; go 1\рајње iранице. од 
аа до ижице og иочеШ1\а go 1\раја. 

ижицати, -ам евро 1. исиреилесши жицом. 2. изr.лачаШи, 
осшруiаши жицом (иаР1\еШ). 

ижлебина јек. ижљебина ж уgубљење 1\оје воgа начини еро
зијом; увала. 

ижлебити, ижлебйм јек. ижлијебити, ижлијебйм евро начи
ниши жлеб (у нече.му), изgуисши: - трупац. 

ИжлёбљеНјек. ижлијебљен, -а, -о жлебасш, 1\оришасш; 1\0-
ји има на себи жлебове: - кост, - стабло. 

ижутети јек. ижутјети, -тйм евр. gосша иожуШеШи. - Фото
графије су ижутеле. 

ижџикљати, -ам евро в. ижђи1\аШи. 

из предло (с ген.) означава 1. а. месшо, иросшор оgа1\ле се не
шшо оgваја, извлачи, уgаљава, излази: ићи из пећине, испасти 
из кола, вратити се из града. б. ослобађање, оgвајање, уgаљава
ње og чеiа: пустити из затвора, истргнути се из загрљаја. в. 
01\олносши, сшање из 1\oia се не1\О или нешшо ослобађа: изаћи из 
зиме, утећи из глади, извући се из шкрипца. г. сшање, расиоло
жење 1\оје се мења: извести из стрпљења, извести из такта. 2. а. 
извор оgа1\ле се нешшо gобија, узима: пити из чаша, пушити из 
луле. б. иолазна шаЧ1\а не1\е машерије 1\оја се оgваја: киша из 
облака, крв из носа. в. месшо оgа1\ле се нешшо иружа, вири: ви
рити из вреће. фШ-о Из очију му вири лукавост. 3. иоре1\ЛО; ири
иаgање 1\а1\вој cpegUHU: човек из народа, професор из Америке. 
4. а. машерија, ipaQa og 1\оје је нешшо наирављено, og: кућа из 
камена. б. еле.менШи, сасшав 1\оји нешшо чини: влада из парла
ментарне већине, ручак из три јела. 5. а. оgвајање jegUH1\e og 
не1\е целине: из целог стада изабрати најбоље овце, људи из на-

уке. б. шема, иреgмеш оgа1\ле се нешшо узима; сшручна ipaHa 
1\ао 01\вир 1\валифи1\ације: догађаји из историје; часови из ма
тематике. 6. а. мошив, иО1\решач раgње: убиство из љубоморе, 
потпис из невоље. б. УЗРО1\, разлоi, иовоg: збоi; pagu: из разних 
интереса, извући се из недостатка доказа. 7. начин вршења pag
ње: викати из свег гласа, трчати из све снаге. 8. основ сазнања, 
за1\ључивања: знати из новина, знати из искуства. 9. а. (Јре.ме 
og 1\ојеТ; нешшо иошиче: град из доба Византије, кућа из про
шлог века. б. вре.ме 1\ag се шша gешава: устати из ране зоре, по
ћи из раног јутра. 10. у вези с иреgлоiом "у", ири ионављању 
ис ше именице, значи неире1\иgносш, шрајносш раgње: напредо
вати из дана у дан, ићи из победе у победу. 

из(а)- (пред безвучним сугласницима ис-) 1\ао ирефи1\С ири 
шворби r.лаiола означава а. иО1\решање из унушрашњосши нече
Уа, наиушшање не1\ОТ; иросшора: изићи, истрчати, излетети, ис
пасти, извести, истећи, истерати. б. изузимање, оgсшрањивање, 
оgвајање: избацити, изабрати, издвојити, искључити, изоста
вити. в. иосшизање, gобијање, сшицање: измолити, измамити, 
испросити, изнудити, извојевати. г. 1\решање навише: испуза
ти, испентрати се, испети се. д. извршење раgње go 1\раја; ире
сшана1\ раgње: исписати, испећи, испржити, изјести, изгорети, 
истањити. ђ. извршење раgње go заgовољења: испричати се, 
испавати се, исвађати се, изиграти се. е. извршење раgње og 
сшране мношшва лица, више субје1\аша pegoM: изгинути, испро
падати, изопијати се. ж. извршење раgње на више обје1\аша: из
будити, израздвајати, изварати. З. расиросшрањеносш рagње на 
цео иреgмеш: избраздати, ишарати, исећи, измазати. 

иза предл. (еупр. испред) (с ген.) иО1\азује 1. а. ga се нешшо на
лази или goiaQa с gpyie сшране, иозаgи, сшраiа: стоји иза зида, 
нестаде иза врата. б. ga сшоји не1\О или нешшо 1\ао чувар, за
шшишни1\, иО1\решач, изазивач а1\ције. - Иза власти стоји на
род. Влада има иза себе скупштину. Иза њега стоји партија. в. 
ga је оно шшо се 1\азује за1\ЛОН, сиољни виg нечеiа шшо је иС1\а
зом gаШо. - Иза тих теза осећа се нешто друго. Иза пристојно
сти и саучешћа пробијала се равноДУШНост. 2. а. ga се нешшо ge
шава: иосле, на1\ОН, на1\ОН шшо. - Иза неколико секунди зачу се 
пуцањ. б. иосле смрши (He1\oia). - Покојник је иза себе оставио 
двоје деце. в. ио оgлаС1\У, на1\ОН оgлаС1\а. - Иза њега су остали 
врло болесни. Боји се да не остане иза воза. 3. ga је не1\О или не
шшо ио pegy (ио важносши, 1\а1\воnи) за нечим gруiим: први иза 
директора, заостати иза комшија. 4. неире1\иgносш или уза
сшоино ионављање нечеiа. - Пути цигарету иза цигарете. 

изабела ж врсша винове лозе; iрожђе ше лозе. 

изабирати, -3.бйрам (изабирати, -рем) несвр. ирема иза
браШи. 

изабран, -а, -о 1. шри. og изабраШи. 2. 1\оји caaga у најбоље 
иреgсшавни1\е, оgабран, елишан: - господа, изабрани људи. 

изабрiшик, -ика м 1. онај 1\оји је изабран између gpyiux, бо
љи og gpyiux. 2. онај 1\оји је изабран за мужа; заручни1\. 3. онај 
1\оји је изабран на изборима, иослани1\, засшуини1\. 

изабрiшица ж 1. она 1\оја је изабрана за жену, за cyapyiy. 2. 
она 1\оја је изабрана између осшалих 1\ао боља. 

изабрати, -берем (-берем) (ро пр. изабрао, -ала; трп. изабран) 
евр. 1. извршиши избор, иробраши између више моiуnносши, oga
браШи. - Изабрали смо собу на спрату. 2. иоешавиши на не1\У 
gужносш, у не1\О звање: - за председника демократа, - у Акаде
мију. 

изаврети, -рйм евро иојавиши се, избиши, иошеnи, иО1\уља-
ши (о воgи). 

изагласа ПрИЛо в. изr.ласа. 

изагнаник, -ика м в. изiнани1\. 

изагнање е изiон, изiнансШво. 

изагнати, -ам (ТРПо изагнан (изагнат» евр. прело 1. ирисили
ши на излаза1\, силом уgаљиши; ирошераши: - из школе, - из 
куће. 2. сШиС1\ање.м учиниши ga нешшо исцури; исШиснуШи. 3. 
исшераши СШО1\У (наиоље, на иашу). 

изазвати, -зовем евро 1. а. иозваши 1\oia ga изађе: - девојку 
пред кућу. б. аилаузом, иовицима и сл. иозваши извођача ga 
ионово изађе на сцену. 2. иозваши на gвобој, ша1\мичење и сл. 3. 
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йоgсшаhи Koia ga peaiyje, исйровоцираши; йоgсшаhи Koia на не
ку акцију, йосшуйак и СЛ. - Гледа да ме изазове, да се посвађа
мо. Тај чланак га је изазвао да ступи у полемику. 4. биши узрок 
чему, йроузроковаши; йобуgиши, оживеши у свесши: � страх у 
људима, � живе успомене. 

изазивати, изазйвам несвр. Йре.ма изазваШи. 

изазивач, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који изазива, йоgбаgа 
HeKoia ga peaiyje; онај који изазива на gвобој, на Шак.мичење. 2. 
онај шшо или оно шшо йроузрокује неке йојаве, збивања и СЛ.: � 

рата, � немира. 3. фот. хе.мијски расшвор чијим gејсШво.м сни
.м.тьени лик йосшаје виgЈЬив, расШварач. 

изазивачки, -а, -о који се OgHOCU на изазиваче; који изазива; 
йркосан, gрзак: � разговор, изазивачке речи, � храброст. 

изазивачки прил. као изазивач, изазивајуhи; йркосно, gpCKO: 
� се понашати. 

изазов м йосшуйак којим се неко изазива ga peaiyje; йозив на 
gвобој, борбу, Шак.мичење. 

изазован, -вна, -о в. изазивачки: � поглед, � смех, � лепота. 

изазовно прил. на изазивачки начин, изазивајуhи: � гле
дати. 

изам, изма м (најчешће у мн.) ознака (обично неiашивна) 
различиших Йој.мова казиваних именицама сшраноi йорекла са 
суфиксо.м -изам, нЙр.: стаљинизам, фашизам и сл. 

изамлети (се) јек. изамљети (се), -мељём (се) евр. в. из.мле
ши (се). 

изанализирати, -изйрам евр. извршиши анализу. 

изанђалост и изанђалост, -ости ж сшање oHoia шшо је из
анђало, исШрошеносШ. 

изанђати (се), -ам (се) евр. og gyie уйошребе йосшаши шро
шан, излизан, gоШрајаШи. 

изапирати (се), изапйрам (се) и изапирати (се), -рём (се) 
несвр. йрема изайраши (се). 

изапрати (се), -перём (се) (-перём (се» евр. в. исйраши (се). 

изасипати (се), -3.м (се) несвр. Йре.ма изасуши (се). 

изасланик, -:Ика и изасланик м а. онај који је йослаi1l ga за-
сшуйа чије иншересе йо службеној gужносши, емисар, засшуй
ник. б. йосланик у скуйшшини, gелеiаШ. 

изасшiнство е скуй изасланика ОЙуно.моhених ga изврше йо
верену .мисију, ЙослансШво. 

изаслати, изашаљём и изашљём евр. йослаши, уйушиши не
Koia са оgређеним циљем, заgаШко.м. 

изасУти, изаспём евр. сийајући изручиши, исшресши; излиши, 
йролиши: � сав шећер у шерпу, � вино у чаше. 8 � се 1. йросуши 
се, изручиши се. 2. йојавиши се (о осйама, бубУЈЬицама и СЛ.). 

изаткати, -кам (изаткём) евр. шкајуhи начиниши шшо, 
ошкаши: � кошуљу. 

изатркё и изатркё ПРИЛ. узимајуhи залеш, у шрку: � пре
СКОЧИТИ. 

изаћи (изаћи), изађём (имп. изађи; аор. изађох, изађе и иза
ђе; р. пр. изашао и изашао, -шла) и изићи (изйћи), изйђём (имп. 
изиђи; аор. изиђох, изиђе и изйђе; р. пр. изИшао и изашао, -шла) 
евр. непрел. 1. найусшиши неко зашворено .месШо, ошиhи, ygaљu
ши се: � из собе, � напоље. 2. а. найусшиши неку cpegUHY: � из 
затвора, � из болнице. б. ошиhи Heige, HeKyga pagu забаве:, � на 
вечеру, � у шетњу. 3. йойеши се, исйеши се: � на брдо. 4. йојави
ши се, засвеi1lлешu (о Сунцу и Месецу). 5. а. исшуйиши у јавносш 
излажуhи нешШо. - Влада је изишла с новим предлогом. б. би
ши објавЈЬен у шШамЙи. 6. а. йосшаши, исЙасШи. - Од њега иза
ђе леп младић. б. gовесши go нечеiа, исйасши на нешШо. - Мо
жда ће све � на добро. 7. йошеhи, йоникнуши (из неке cpegUHe, 
gрушшвеноi слоја и сл.). - Из те генерације је изишло неколи
ко познатих људи. 8. наuусшиши нешшо, йресшаши учесшвова
ши у нечему: � из странке, � из редакције. 9. изiубиши СР, иш
чезнуши, бuши йошиснуш: � из обичаја, � из моде. - - И3 дугова 
Разgужиши се, не биши gужан. - на видело сазнаши се, йрочуши 
се. - на врх главе, на врх носа gозлоiрgиши, gосаgиши. - на глас 

йрочуши се, разiласиши се. - на моје биши како ја кажем, .ми
слим. - на нос ЙрисесШи. - на очи gohu apeg Koia. - на светло би
ши шШамЙан. - на сунце изаhи на слобоgу. 

изаmта и изаmто ПРИЛ. било за ШШО. 
изба ж (ген. ми. изба и избй) а. убоiа кућица, колиба. б. OCKyg

но намешшена йросшорија за сШановање. в. сшаја, шШала. г. 
йросшорија за намирнице, осшава, ко.мора. 

избавилац, -иоца и избавитељ, -а м сйасилац, ослобоgилац. 
избавитељица и избавитёљка ж сЙасиШеЈЬица. 
избавитељскй, -а, -о који се OgHOCU на избавиШеље. 
избавити, -йм (трп. избављен) евр. (некога) извуhи из невОЈЬе, 

сйасши: � из затвора, � из логора. 8 � се извуhи се из какве не
вОЈЬе, сйасши се. 

избављати (се), -ам (се) несвр. йрема избавиши (се). 

избављач, -ача м в. избавиШеЈЬ. 
избављеник, -:Ика м онај који је избавЈЬен. 
избадати, избадам несвр. йрема избосШи. 
избалавити, -алавйм и избалавити, -йм евр. УЙРЈЬаши ба

лама. 8 � се у.мазаШи се балама. 
избалансираност, -ости ж сшање oHoia шшо је избаланси

рано, уравноШеженосШ. 
избалансирати, -ансйрам евр. gовесши у равношежу, урав

ношежиши; ујеgначиши, усклаgиши: � односе. 

избалегати, -ам евр. избациши осшашке хране у виgу из.ме-
ша, балеiе. 8 ""  се избациши из.меШ (о живОШињама). 

избалити, -йм евр. в. избалавиШи. 
избасати, -ам евр. нар. сшиhи басајуhи, шешко налазеhи ЙуШ. 
избатинати, -ам евр. исшуhи, изуgараши баШино.м. 

избауљати, -ам евр. изаhи, йојавиши се баУЈЬајуhи: � на дру-
гу обалу. 

избацивати, -ацујём несвр. Йре.ма избациШи. 8 ""  се йреба
ци ши се с нижеi на више .месШо; наiло се Йо.мераШи. 

избацити, избацйм (изба:цити, -йм) евр. 1. а. бациши ван, на
ЙОЈЬе; оgсшраниши, уклониши: � земљу из рова; � све семенке 
које нису здраве. б. сило.м уклониши, исшиснуши; изјуриши, ис
шераши: � непријатељске војнике из земље, � пијанца из кафа
не. в. уgаљиши, иСКЈЬучиши из неке зајеgнице, усшанове и СЛ.: � 

из школе, � с посла. г. изосшавиши, оgбациши нешшо као нейо
шребно, нецелисхоgно, неЙракШично. -Метални новац је изба
чен из употребе. 2. а. йошискујуhи, носећи aoguhu на йовршину, 
изнеши на gpyiy сшрану (о воgи). - Избацила га је река на оба
лу. б. хишнуши у висину, Haapeg: � копље на ЊИХ. Јуче је руски 
сателит избачен у орбиту. в. ойалиши, исйалиши (вашрено 
оружје). 3. а. исшуриши, исйусшиши из себе: � крв из уста, � 

кроз нос колут дима. б. gонеши као aopog. - Кобила брзо изба
ци ждребе. 4. рећи, саойшшиши; исказаШи. - Сутра путујем, из
баци отац. 5. исшуриши (Haapeg) неки geo шела: � ноге, � прса. 
6. џ. pagoM йосшиhи резулшаш, ЙроизвесШи. � сто тона руде, � 

довољне колИчине хлеба. б. условиши нешшо, сШвориШи. - Та 
гимназија је избацила неколико значајних писаца. 8 ,.., се 1. 
йремесшиши се, йребациши се на више .месШо. - Одред се изба
ци на брдq. 2. йојавиши се на йовршини (о риби). - - И3 главе (И3 
вида) заборавиШи. - И3 колосека (И3 концепта, И3 равнотеже) Йо.ме
сши, о.месШи (у нечему). - И3 седла исшиснуши из CuiYPHoi йоло
жаја; онемОiуhиШи. - на површину сшавиши у йрви peg, учини
ши акШуелним. - на улицу 1) избациши из сШана. 2) лиши ши 
среgсшава за живоШ. - ногу заузеши боЈЬУ йоз и цију . 

избаштинити, -йм евр. лишиши башшине, иСКЈЬучиши из на
слеgсШва. 

избегавати јек. избјегавати, -егавам несвр. йрема избеhи. 8 
,.., се клониши се jegaH gpyioi. 

Избеглица јек. избјеглица ж и м (мн. ж) особа која је йобеiла 
из .месШа живЈЬења, из куће, зе.м.тье склањајуhи се og (рашних) 
оЙасносШи.. ' 

избеглички јек. избјеглички, -а, -о који се OgHOCU на избе
iлице; који се налази у избеiлишшву: � логор; � влада. 
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избеглйmтво јек. избјеглйmтво (избеглйште јек. избјеглй
ште) е uребивање ван месша боравка или ван земље go Ko"ia је 
gошло збо"i склањања og рашне оuасносши; месшо шакво"i uреби
вања: влада у избеглиштву. 

избезобразити се, -йм се евр. uосшаши безобразан. 

избезумити, -езумйм и избезумити, -йм евр. учиниши ga 
неко из"iуби разум, gовесши go луgила. - То га је потпуно избе
ЗУМИЛО • •  - се а. сићи с ума, UолуgеШи. б. из"iубиши uрисебносш 
gyxa, сuособносш влаgања собом. 

избезумљенйк, -а и избезумљенйк, -ика м избезумљен 
човек. 

избезумљено и избезумљено ПРИЛ. безумно, луgо, суману
шо: - трчати, - викати. 

избезумљеност и избезумљеност, -ости ж особина и сша
ње oHo"ia који је избезумљен. 

избезумљивати (се), -)тмљујём (се) несвр. арема избезуми
ши (се). 

избекељити, -екёљйм евр. а. избечиши, исколачиши (очи). 
б. исuлазиши (језик) . •  - се наuравиши "iримасу (очима, усши
ма, језиком и gp.): - се на некога. 

избелети, -йм јек. избијељети, избијелйм евр. непрел. из"iу
биши боју, изблеgеШи. 

избелити, ИзбёЛЙМјек. избијелити, ИзбијеЛЙМ евр. прел. учи
ниши белим (арањем, искувавањем, мазањем и сл.). 

избеснети (се) јек. избјесњети (се), -еснйм (се) евр. искали
ши бес; gаши оgушка бесу. 

избетонирати, -онйрам евр. из"iраgиши og бешона, обложи
ши бешоном: - тунел. 

избећи јек. избјећи, -егнём (аор. изБG)егох, изБG)еже и 
изБG)еже; р. пр. изБG)егао, -гла; ТРП. изБG)егнут) евр. 1. бежеhи 
ogHeKyg склониши се, uобеhи: - из Босне у Србију. 2. а. учини
ши ga се не осшвари нешшо; онемо"iуhиШи. - Није могао избећи 
женидбу. Трудили су се да избегну сукоб. б. вешшо се извуhи 
og вршења неке обавезе, изврgаши: - доћи на предавање. 3. 
осшаши неаримећен, аромаћи. - Њеном оку ништа није те ве
чери избегло. 

избечити, избёчйм евр. широко ошвориши очи, избуљиши, 
исколачиШи . •  - се 1. uо'iлеgаши на HeKo"ia широко ошворених 
очију изражавајуhи арекор, не"iоgовање; наuравиши "ipUMacy 
ошворених очију буљеhи og изненађења. - Избечила се на ме. 
Неки се избечиmе кад то чуше. 2. ослабишијако у лицу, омрша
виши. - Што си се тако избечио? 

избивати, изБЙ8ам неевр. 1. биши оgсушан из HeKo"i месша, 
из какве cpegUHe. 2. излазиши, оgлазиШи. - Комmиjе не избива
ју из наше куће. 

избијати, избйјам несвр. арема избиШи. 

избир м избор, бирање. 

избирак, -йрка м оно шшо осшане Kag се изабере боље. 

избирати, избйрам (избирати, -рём) евр. и неевр. изgвајаши, 
изgвојиши из веhе"i броја, uробираши, UробраШи. 

избирач, -ача м онај који бира, Uробирач. • - нађе отирач ко 
uревише бира, Uо"iреши. 

избирачица ж она која бира, Uробирачица. 

избирачкй, -а, -о који се OgHOCU на избираче. 

избирикати се, -3.м се евр. разг. извешшиши се, извежбаши се. 

избирљив, -а, -о који воли ga бира, Uробирљив. 

избирљивост, -ости ж особина oHo"ia који је избирљив, аро-
бирљивосш. 

избистрити, избистрйм и избистрити, -йм евр. учиниши би
сшрим: - воду . •  - се uосшаши бисШар. 

избити, избијём (имп. избйј; ТРП. избијен, -ена) евр. 1. ygap
цем учиниш и ga шшо ucuagHe из че"iа, ga искочи нааоље; ygapa
јући uробиши шшо: - зуб из уста; - прозоре на кући. 2. оgбиши, 

ошкуцаши уgарима (о часовнику). - На звонику изби дванаест. 
3. исшуhи, измлаШиШи. 4. измесши, излуuаши (млеко, јаја и 
сл.). 5. фиг. сшеhи, зараgиШи. - Мислим да ћу од тога посла из
бити који динар. 6. uробиши се нааоље, uојавиши се (о биљкама, 
воgи, вашри и сл.). 7. а. изаhи на виgан uросшор; gоUреШи. -
Кнез Михаилова улица избија на Калемегдан. Русија је тада 
избила на Балкан. б. gо"iоgиши се, uојавиши се. - У Европи је 
избио рат . •  - се риб. сuариши се (о рибама). • - из главе 1) за
боравиШи. 2) уразумиши, оuамешиши (HeKo"ia). - на јаву (на повр
шину, на среду, на видело) uоказаши се, uрочуши се. - на нос аре
сесШи. - на чело имаши воgеhу uозицију, биши арви. 

избица ж geM. и хиа. og изба. 

изблањати, -ам евр. блањајуhи изравнаши, из"iлачаши: -
даску. 

изблебетати, -блебећём евр. рећи којешша, избрбљаШи . •  -
се неuромишљено рећи, избрбљаши се. 

избледети јек. изблиједјети, -дйм евр. а. uосшаши блеg (у 
лицу), ублеgеШи. б. из"iубиши своју UpupOgHY или uрвобишну бо
ју. в. фиг. из"iубиши значај, uасши у заборав. - Временом успо
мене избледе. 

изблејати (се), -јйм (се) евр. пеј. рећи шшо неuромишљено, 
избрбљаШи. 

изближе и изближе ПрИЛ. изблиза (с нијансом комuарашив
носШи). - Погледа ме изближе. 

изблйза и изблиза (изблйзу и изблизу) ПРИЛ. 1. из близине, 
из HeuocpegHe близине: - посматрати. 2. у uојеgиносшима, ge
ШаЈЬно: упознати нечији живот -. 3. (обично са "ни'� uрибли
жно, близу. - Путеви ни - нису били добри. 

избљувак, -У'вка м оно шшо се избљује, исаовраћа. 

избљувати, избљујём евр. 1. избациши на усша несварену 
храну, аиће, UовраШиШи. 2. фиг. из"iовориши, рећи ружне речи, 
асовке и сл. - Шта је тај избљувао против нас! 3. фиг. избациши, 
исuалиши (о вашреном оружју) . •  - се uоврашиши све из себе, 
исUовраhаШи. 

избоксовати, -сујём евр. изуgараши боксујуhи; исшераши не
Ko"ia боксовањем. 

избомбардовати, -дујём евр. засуши бомбама: - положаје. 

избор м 1. оgабирање, бирање: извршити - биљака. 2. асор
шиман: велики - жестоких пића. 3. оно шшо је изабрано као 
најбоље: - песама. 4. ми. бирање Jbygu у op"iaHe власши 'iласањем: 
избори за СКУПШТИНУ. • по избору најбољи, изврсШан. по своме 
избору ао свом нахођењу, ао својој вољи. 

изборан, -а, -о аун бора, наборан: - лице. 

изборити, изборйм евр. (нешто) борбом gобиши, извојеваши; 
uосшиhи уаорним pagoM: - победу; - бод у гостима . •  - се uобе
gиши; uосшиhи нешшо уаорним зала"iањем. 

изборнй, -а, -о 1. који је у вези са изборима, који се OgHOCU на 
изборе: - агитација, - парола, - проглас и сл. 2. који се бира: 
свештенство, - чиновник. • - суд правн. cyg сасшављен og cygu
ја које бирају учесници аарнице. 

изборност, -ости ж араво избора, бирања. начело изборно
СТИ. 

избости (избости), -бодём (аор. избодох, избоде; р. пр. избо, 
избола (избола); ТРП. избоден, -ена; пр. пр. избовши) евр. убосши 
више uуша на више месша, иСUробаgаШи. - ножем . •  - се заgа
ши jegHo gpy"iOM ране боgењем. 

избоцкати, -ам евр. у geм. значењу: избосШи. 

избочен и избочен, -а, -о исшурен, исuуuчен: соба избоче
них зидова, - вилица. 

избочина ж исшурени geo нече"iа; исuуuченосш: - стене; - сто
мака. 

избочити, избочйм и избочити, избочйм евр. gаши чему из- ' 
бочен облик, исuуuчиши, исшуриши ("ipygu и сл.): - трбух, - гру
ди . •  - се исшуриши се, исuуuчиши се. - Груди јој се избочиле. 

избраздан и избраздан, -а, -о аун бразgа, наборан: - лице. 
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избраздати, -ам и избраздати, избраздам евр. 1. наарави
ши бразgе, узораши: � њиву. 2. исuресецаши у виgу бразgа: � пу
тељцима. 3. набраши, набораши: � лице. 8 � се gобиши бразgе, 
боре, набораши се (о лицу, кожи). 

избранiiк, -а и избранiiк, -Ика м в. изабранiш. 

избраница и избраница ж в. изабраница. 

избраност, -ости ж особина oHola шшо је избрано; оно шшо је 
оgабрано. 

избрати, -берём (-берём) евр. в. изабраШи. 

избрбљати, -ам евр. а. исuричаши .м,ноlо којечеlа, наuрича
ши; рећи нешшо неuромиШЈЬено, лануШи. б. иЗlовориши без раз
умевања, наUа.меШ: � целу лекцију. 8 - се а. изрећи MHOlO које
чеlа; наuричаши се. б. оgаши шајну, изрећи се. 

избрежак, -шка м брежуљак, брешчић, обрежак. 

избрежина ж омање брgо, узвишење, узвишица. 

избрецнути се, -нём се евр. lрубо викнуши на KOla, обрецну-
ши се. 

избријавати (се), -:И:јавам (се) несвр. арема избријаши се. 

избријати и избријати, избријём евр. обријаши go коже, 
lлашко, uошuуно; скинуши бријачем gлаке: � лице; � обрве. 8 -
се аовр. арема избријаШи. 

избрисати, -ишём евр. (нешто) 1. обрисаши, очисшиши: � 

под. 2. оgсшраниши, уклониши брисањем, СШРУlањем и СЛ.; аре
цршаши оно шшо је нааисано, нашШа.мUано: � имена у рукопи
су, � натписе на зиду; � члан закона. 3. учиниши ga нешшо не
сшане, унишшиши: � границу међу нечим, � трагове нечега. 8 
- се 1. уклониши влаlУ и сл. са себе, шрљањем осушиши: � се 
пешкиром. 2. несшаши, ишчезнуШи. - Избрисао се неспоразум 
међу нама. • - из главе (из памети) заборавиШи. 

избрљати, избрљам евр. исuрљаши, укаљаШи. 

избродити, избродИм евр. изаћи на суво, искрцаши се; ис ило
виши: � с рта; � на суво. 

избројати, -јйм и избројйм И избројити, избројйм (имп. из
број) евр. 1. бројањем усшановиши колико чеlа има у неком изно
су, uребројаши: - овце, � сватове. 2. uоменуши jegHo за gрУlим, 
uобројаши, набројаши: � сва села. 3. илашиши, исилашиши: � 

сав новац одједном. • дани су му избројани 1) убрзо ће умреши 2) 
uривоgиши се крају, исШећи. - ребра UреШући. могу му се ребра 
врло је мршав. могу на прсте - има сасвим мало (нечеl). 

избрусити, избрусйм евр. 1. брусећи изошшриши, изlлача
ши: � нож, � плочу. 2. фиг. gошераши, усавршиши: избрутена 
реченица. 3. фиг. иЗlрgиши, изружиши (HeKola). 8 - се 1. изlла
чаши се брушењем, шрењем (о ка.мењу и сл.). 2. фиг. сшећи вас
uишање, вешшину, искусшво у нечему; усавршиши се, изошшри
ши се. 

избубати, избубам и избубетати, -ам евр. изуgараши, исшу
ћи, изби ши: � га шакама. 

избудити, избудйм евр. uробуgиши jegHo ао jegHo, разбуgи-
ши pegoM. 8 - се uробуguши се jegHo ао jegHo. 

изб)тјати, -ам евр. наlло израсши (о шрави и сл.). 

избуљено ПРИЛ. буљећи, бленући: � гледати. 

избуљити, избуљйм евр. (очи) широко ошвориши, рашири
ши, исколачиШи. 8 � се исколачиши се (о очима). 

избуцати, избуцам евр. искиgаши на KOMage, uоцеuаши: � 

новине, � кошуљу. 8 - се uоцеuаши се, uоgераши се. 

избушити, избушйм евр. начuниши jegHY или више руаа на 
нечему, uробушиши, uробиши: � зид, � рупу. 

извабити, извабйм евр. вабећи учиниши ga живошиње иза
ђу, gовабиши нааоље: - говеда. 

извагати, извагам евр. измериши на ваlи. 8 - се измериши 
се на ваlи. 

извагнути, извагнём евр. у geM. значењу: изваlаШи. 

·Извадак, -атка м оgломак; извоg, сажеШак. 

извадити, -йм (трп. извађен) евр. 1. а. изнеши нешшо из уну
шрашњосши нааоље, извући: � капут из ормара, � коверат из 
ташне. б. извесши: � (некога) из затвора. в. ишчуuаши силом 
нешшо учвршћено, иСШРlнуши; избациши: � зуб, � очи; � из се
дла. 2. извући из шеШКОl uоложаја, сuасши: � из нечијих руку. 
3. наuравиши нешшо као извоg, сасшавиши на основу какво'; из
воgа. - Све је извађено из других књига. 4. gобиши, зараgиши; 
сШећи. - Била је сута па ни семе нису извадили. 5. gобавиши 
какав званични gокуменш, исараву: � карту за позориште, � по
тврду. 8 - се извући се, ишчуuаши се. • - из уста (- реч из грла) 
рећи, изlовориШи. - (коме) душу, живот мучиши, убиши KOla. - кр
ваву сабљу заваgиши се. - новац (из банке) uoguhu новац. - очи 
(коме) 1) ослеuиши (HeKola) 2) наuасши (HeKola), gовесши у вели
ку невољу. 

извајати, извајам евр. а. умешнички израgиши лик нечеlа, 
HeKOla вајајући og lлине, lUUca и gp.: � статуу, � лик детета, � 

лук и стрелу. б. фиг. на умешнички начин gаши облик нечему, 
uреgсшавиши, уобличиШи. - У роману су сви ликови лепо изва
јани. 8 - се сшвориши се, иЗlраgиши се; уобличиши се. - На ли
цу им се извајале боре. 

извала ж gрво изваљено из земље. 

извалити, извалйм (трп. изваљен) евр. 1. иСШрlнуши, ишчу
uаши из Шла, uоgЛОlе; с нааором нешшо uомериши, изваљаши: 
� из корена, � букву; � камен. 2. силом uомериши из лежишша, 
изlлавиши; обиши: � врата, � катанац. 3. а. исшуриши, уарави
ши: � ноге, � главу. б. избуљиши, исколачиши (очи). 4. екепр. ре
ћи нешшо неумесно, lлуuо, бубнуши: � нешто непристојно. 8 - се 
1. а. uасши услеg KugaНJa везе са Шлом; оgвојиши се og неке ао
везане масе, оgвалиши се (о gрвешу, сшени и gp.). б. исuасши из 
лежишша, изlлавиши се; извући се, искобељаши се. - Врата се 
извалише. Извалили су се из мочваре прљави. 3. лећи, оару
жиши се; завалиши се: � се на врућини, � се на кревет; � се у 
фотељи. 2. излећи се: � се из јајета. 

изваљати, изваљам евр. (нешто) 1. ваљајући иЗlураши наао
ље: � буре, � камен. 2. ваљањем набиши, uоравнаши: � земљу, 
� пут. 3. ваљањем уреgиши сукно, вуну и СЛ. 8 - се 1. извући се 
ваљајући се: � се из њених руку. 2. извући се крећући се шромо, 
исшешураши се: � се из кафане. 3. заgовољиши се ваљајући се, 
наваљаши се. 

изваљивати (се), изваљујём (се) несвр. арема извалиши (се). 

изван (наглашено: изван) I. предл. (с ген.) 1. не у lраница.ма, 
не у оквиру, ван у uросшорном и временском смислу: - града, � 

куће; � времена, � доручка. 2. uрекорачујући lранице, оквире, 
oucel 1) изнag, ареко: � сваке мере 2) мимо, uрошив: � свих пред
виђања. 3. изузев, сем, осим. - Вода све носи изван срамоте 
(НПосл). 11. ПРИЛ. арх. ван, нааољу, нааоље. 

изван- као арви geo швореница uоказује ga је нешшо ван оно
la шшо значи основна реч: изванвременски, изванземаљац, из
ванинституционалан, изванпансионски, извансезонски, изван
серијски, изванстварносни, изванстр�начки и др. 

извана и извана ПрИЛ. са вањске сшране, саоља; са саољне 
сшране; из gpYlOl месша: окречити кућу �. 

изванвременскii, -а, -о ванвременски. 

изваневропскii, -а, -о који није у Евроаи, ваневроаски. 

изванредан, -дна, -о 1. који није у оквиру реgовНОl paga, 
upeKopegaH: � седница, � издање. 2. а. изузешан, необичан, осо
биш: � догађај, "'; појава. б. који се оgликује величином, иншен
зишешом; оgличан, изврсшан: � снага, � заслуга; � стратегија, 
� слика. 

изванредно nPИЛ. 1. изван нормалНОl pega, у изузешним ари
лика.ма, изузеШно. 2. оgлично, изврсно: веома, врло: � радити; � 

леп човек. 

изванстраначкii, -а, -о који је изван сшранака, вансшра-
начки. 

изванцрквенii, -а, -о који није у вези с црквом. 

извањад, -њца м шуђин, сшранац; lосШ. 

извањii, -а, �ё и извањскii, -а, -о сuољашњи, саољни, вањ
ск и: � страна, � ђак. 
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изварати, -ам евр. 1. из.мамиШи og HeKo'ia варање.м, извуnи 
на йревару: � и последњу пару. 2. йревариши више лица или 
jegHo лице више ЙуШа. 

изведба ж (ген . ми. -бй) 1. извођење, извршење, осшварење не
че'iа: � злочина, � пројекта. 2. израgа, йроизвоgња: � плаката, 
� школске опреме. 3. извођење, йриказивање какво'i у.меШничко'i 
gела, йреgсшава: позоришна �. 

изведеница ж ЛИНГВ. реч нас шала gоgавање.м суфикса на 
шворбену основу, извеgена реч (нЙр. ков-ач, вод-ен и сл.). 

изведравати (се), -ЕЩРiiвiiм (се) несвр. Йре.ма извеgриши (се). 

изведрити се, изведрйм се евр. насшуйиши, насшаши (о ве
gpoM вре.мену). 

извежбаност јек. извјежбаност, -ости ж особина и сшање 
oHo'ia који је извежбан, обученосШ. 

извежбати јек. извјежбати, -ам евр. вежбо.м научиши, осйо
собиши: � војнике . •  � се сшеnи вешшину, йосшаши вичан: � се 
у ГОВОРНИШТВу. 

извејати јек. извијати, -јём евр. вејање.м очисillиши og йлеве 
(жишо, зрневЈЬе). 

изверати се и изверати се, изверём се евр. йойеши се веру
nи се, исйеншраши се. 

изверугати се, -ам се евр. извиши се, савиши се вију'iаво. 

извесити јек. извјесити, -йм евр. обесиши, окачиши; исшаnи 
на виgно.м .месшу: � заставу. 

извесно и извесно јек. извјесно и извјесно 1. ПРИЛ. без ко
лебања, йоузgано, неосйорно; јасно, очи'iлеgно. 2. у служби реч
це: зацело, јамачно, несу.мњиво. - Ми смо се извесно преварили. 

извесност и извесност јек. извјесност и извјесност, -ости 
ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је извесно, йоузgаносш, не
су.мњивосШ. 

известан и известан јек. извјестан и извјестан, -сна, -о 1. 
а. несу.мњив, йоузgан, gоказан: � реалност. б. који се са CU'iYPHO
шnу очекује, не.минован, неизбежан. - Пораз је известан. 2. 
(обично одр.) неки, jegaH, неоgређен: � доктор права. 

извести (извёсти), -везём (трп. извезен, -а) евр. 1. украсиш и 
везо.м, везење.м; найравиши везуnи, навесши: � хаљину, � шару. 
2. а. ойковаши, ойшочиши .меШални.м украси.ма, украсиши: � 

сабљу. б. фиг. лейим речима, кишњасillо изреnи, искишиши: � 

причу о томе. 

извести1 (извести), -ВЕщём (изведём) (р. пр. извео, извела (из
вела); ТРП. изведен, -ена; пр. пр. извёвши) евр. 1. а. воgеnи KO'ia 
учиниши ga изађе оgнекле, оgвесши наЙОЈЬе; избавиши из шешке 
сишуације: � девојку пред девере, � вола из штале; � мајку из 
ратом захваћеног Сарајева. б. учиниши ga неко gocae на узgи'i
нушије .месШо, йойеши: � на врх планине. в. уойшше учиниши 
ga неко gocae на неко исшакнушије .месШо, на виgЈЬив йросшор: 
� ђаке на ливаду, � војску на бојиште, � ученика на таблу. г. go
весши apeg HeKo'ia: � окривљеног пред судију. 2. а. учиниши ga 
нешшо goape, сши'iне go оgређено'i .месШа: � воду, � струју. б. уоб
личиши нешшо ga се сужава, своgи: � кров на кући. 3. а. учини
ши ga се йилиnи изле'iу из јаја, излеnи (о квочки). б. 'iajeНJe.м йро
извесши (се.ме, pacag и сл.). 4. а. заКЈЬучиши, консшаillоваши на 
основу че'iа. б. йоказаши основу, йорекло нече'iа: � постанак жи
вота, � родослов. в. мат. израчунавање.м gовесши go нече'iа, изна
nи, ушврgиши: � правило о подударности. г. ЛИНГВ. начиниши 
gоgавање.м насшавка, суфикса на основу: � глагол, � именицу. 
5. а. сасшавиillи, с.мислиШи: � песму, � пословицу. б. найиса
ши, изложиши: � целу причу о писцу. 6. а. сшвориши, уобли
чиши; начиниши, найравиши: � фреску; � зид. б. извршиши, 
обавиши;реализоваши: � крађу, � промене. 7. а. ошйеваши, og
свираши, ошйлесаши: � целу песму, � концертни део, � шума
дијске игре. б. оgи'iраши на сцени као йозоришни KoMag, apeg
сшавиши; оg'iлу.миШи: � позоришни комад, � тврдицу на сцени. 
• � се изаnи из јаја, излеnи се. • - иа ааблуде (аабуне) уйушиши 
HeKo'ia ga нешшо йравилно схваШи. - иа коже (такта) учиниш и ga 
неко из'iуби хлаgнокрвносШ. - на прави пут Йо.моnи ко.ме ga буgе 
исЙраван. - на пут осйособиши HeKo'ia за живо ш, за самосшалан 
pag. - на чистац разјасни ши, расвеillлиши, рашчисШиШи. - на чи-

стину 1) в. извесши на чисШац. 2) извуnи из шешке сишуације, 
Йо.моnи ga се неко или нешшо сЙасе. 

извести2 (извести), -везём (р. пр. извезао, извезла (извезла); 
ТРП. извезен, -ена; пр. пр. извезавши (извезавши» евр. а. возеnи 
возило.м учиниши ga неко или нешшо изиђе из оgређено'i йро
сшора, ga goape He'ige: � ђубре на њиву, � чамац на пола Дуна
ва. б. оШЙре.миШи у иносшрансшво, йроgаши изван зе.мље: � ку
куруз у Европу . •  � се 1. изаnи, ошиnи HeKyg својим возило.м, ко
ли.ма: � се аутом ван града. 2. найусшиши луку, исйловиши; 
йрисйеши на койно неким йловним објекШо.м: � се на море; � се 
на обалу. 

известилац јек. извјестилац, -иоца (известитељ јек. извје
ститељ, -а) м а. онај који извешшава о нече.му, лице које йоgно
си извешшај о нече.му. б. gойисник, рейоршер неко'iлисШа. в. слу
жбеник који йоgноси званични извешшај, референШ. 

известити, извёстйм јек. извијестити, извијестйм евр. а. уйо
знаши с gо'iађаје.м, обавесшиши, саойшшиши: � да ми долазимо. 
б. йоgнеши извешшај: � о свом раду . •  � се gознаши нешшо; оба
весшиши се. 

изветравати (се) јек. извјетравати (се), -етравам (се) не
свр. Йре.ма извешриши (се). 

изветрити јек. извјетрити, -йм евр. 1. а. из'iубиши .мирис, 
свежину og gy'io'i сШајања. б. фиг. несшаши, ишчезнуШи. - Изве
трило му знање. 2. йрозрачиши, йровешриши: � собу . •  � се йро
зрачиши се, йровешриши се. 

извешати јек. извјешати, -ам евр. 1. йосшавиши у висеnи йо
ложај, окачиши; изложи ши, исшаnи: � рубље, � слике по зиду; 
� мараме у излогу. 2. оgузеши вешање.м живош (обично веnе.м 
броју лица), ЙовешаШи. 

извештавати јек. извјештавати, -ештавам несвр. Йре.ма из
весШиШи. 

извештај јек. извјештај м (инстр. -ем) а. саойшшење о каквим 
gо'iађајима, сишуацији и сл.; сйис, акШ. б. рейоршажа, goauc. в. 
йошврgа, gоку.менШ. 

извештајнй јек. извјештајнй, -а, -о који се OgHoCU на изве
шшај, обавешШајни. 

извештао јек. извјештао, -ала, -ло сшар, исшрошен, Йохабан. 

извештати јек. извјештати, -ам евр. исшрошиши се og gy'ie 
уйошребе, йохабаши се. 

извештач јек. извјештач, -ача м (инстр. -ачем) а. онај који из
вешшава о каквим gО'iађајима; рейоршер, gOaUCHUK. б. онај ко
ји обавешшава HeKo'ia о нече.му; gосшавЈЬач, ЙоШказивач. 

извештачен јек. извјештачен, -а, -о а. HeapupogaH, наме
шшен, усиЈЬен: � смех, � понашање. б. вешшачки: � средства. 

извештачено јек. извјештачено ПРИЛ. HeapupogHo намешше
но, ycuљeHO. 

извештаченост јек. извјештаченост, -ости ж особина, сша
ње oHo'ia који је извешшачен, oHo'ia шшо је извешШачено. 

извештити јек. извјештити, -йм евр. учиниши вешШи.м, 
сЙреШним . •  � се йосшаши вешш у какво.м pagy, извежбаши се: 
� у писању репортажа. 

извидети јек. извидјети, -дйм евр. а. йо'iлеgаши, раз.моШри
ши, виgеши; йровериши, уillврgиши: � штету, � целу ствар; � по
реске књиге. б. вој . Йос.маШрање.м, ухођење.м и сл. йрикуйиши 
йоgашке о йоложају и намерама нейријашеЈЬских јеgиница: � 
положаје. 

извИДнй, -а, -о који се OgHoCU на извиђање, извиђајни; изви
ђачки: � патрола. 

извиднйк м в. извиђач. 

извидница ж а. војна йашрола која извиђа, йрикуйЈЬа йо
gашке о нейријашеЈЬУ, ЙреШхоgница. б. акција извиђања: отићи 
у ИЗВИДНИЦУ. в . .месШо за извиђање, ос.маШрачница . 

извИДничкй, -а, -о који се OgHOCU на извиgницу: � служба. 

извиђај м а. раз.маШрање, йроверавање, Йре'iлеg. б. исшра
живање, ушврђивање йоgашака о неко.м gо'iађају, увиђај; Йис.ме
ни извешшај: � на лицу места. 
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извиђајни, -3., -о који се OgHOCU на извиђај, ислеgнички: -
комисија. 

извиђати, ИзвИђ3.м несвр. аре.ма извиgеШи. 

извиђач, -ача м 1. а. онај који Uос.маШран,е.м арикуйља ао
gашке о неUријаШељу. б. авион који служи за извиђан,е. 2. ари
uagHUK о.м.лаgинске орrанизације љубишеља upupoge. 

извиђачки, -3., -о који се OgHOCU на извиђаче: - одред, - ави-
они, - логоровање. 

извиждати, -дим евр. звижgан,е.м изразиши своје неrоgова
н,е, uрошесш аре.ма некоме или нече.му. 

извијати (се), Изв:йј3.м (се) несвр. аре.ма извиши (се). 

извијугати, -3.м евр. начиниши вијуrавим, кривуgавим: -
пут. _ - се uружаши се вијуrаво, кривуgаШи. 

извијУтак, -тка м аромена шона у f.nасу, uрелив, моgулација. 

извиканост, -ости ж особина OHOra који је извикан, OHOra 
шшо је извикано; озлоf.nашеносШ. 

извикати, извйчем евр. 1. изреhи uојачаним, uовишеним f.nа
сом, вичуhи изrовориши: - оштре речи. 2. изнеши на рђав f.nас, 
озлоf.nасиШи. 3. Uроf.nасиШи: - за кмета. 4. изrрgиши, изружи
ши. _ - се 1. вичуhи gаши оgушка љушн,и, rневу, навикаши се. 
2. (на некога) изrрgиши HeKOra, изgраши се на HeKOra. 

извикивати (се), -Икујем (се) несвр. аре.ма извикаши (се). 

извикивач, -ача м онај који извикује, вичуhи саоuшшава: -
парола. 

извикнути, извИкнем евр. викнувши изреhи, викнуШи. 

извинити, извИнИм евр. (обично у имп.) 1. не узеши за зло, не 
замериши, оUросШиШи. - Извините, молим вас, због овог. 2. (не
кога) ослобоgиши оgrоворносШи. - Извините ме што нисам пи
сао одмах. _ - се замолиши за оuрошшен,е: - се за кашњење. 

извинути, извйнем евр. 1. а. ишчашиши, уrануши, uомериши 
из лежишша: - руку; - зглоб. б. савиши, искривиши: - прут. 2. 
(нечим) искренувши ус.мериШи у ogpeQeHoM аравцу; извиши: -
очима, - обрвама. _ - се 1. савиши се, извиши се: - се у лук. 2. 
uроuеши се. - Коњ се ИЗВИНУО. 3. ослобоgиши се HeKOra, нечеrа: 
- се из његова загрљаја. 4. разлеhи се (о iласу). 

извиљавати (се), -Ињ3.в3.м (се) несвр. аре.ма извиниши (се). 

извиљеље е молба ga се какав uосшуuак, чин и сл. не узме 
за зло; ослобађан,е оgrоворносШи. 

извирати, -рем неевр. 1. а. избијаши, излазиши на uоврши
ну земље (о eogu). б. лучиши се, исшицаши (о зноју). в. аојављи
ваши се, излазиши у великом броју. 2. uроисшицаши, uроизила
зиШи. - Све зло у кући извире отуда што је муж пијаница. 

извиривати, -ирујем неевр. 1. уuрављаши uof.neg у аравцу 
оgакле се нешшо очекује, HarUНJyhu се, исшурајуhи се из каквоr 
заклон,еноr месша, из унушрашн,осши: - иза врата, - испод јор
гана. 2. gелимично се виgеши, шШрчаШи. 

извирити, -Им евр. 1. Uоf.nеgаШи из(а) чеrа, кроз какав ошвор, 
HarUНJyhu се иза каквоr заклона, uровириши: - на прозор, - на
поље. 2. uоказаши се, uомолиши се, uојавиши се: - на реку, - из 
земље. 

извиркивати, -иркујем неевр. у ge.м. значен,у: извириваШи. 

извисити, -Им евр. разг. не uосшиhи, не gобиши оно шшо се 
очекивало, шшо је йланирано, шшо је Шражено. 

извисити, извисИм евр. узgиhи, guhu у висину: - гомилу зе
мље. _ - се uoguhu се увис, узgиhи се; guhu се. 

извити, извијем (три. изв:И:јен, -ена) евр. 1. искренувши ус.ме
риши у ogpeQeHoM аравцу; изgиhи, извинуши: - врат, - главу; -
бркове. 2. савиши, искривиши: - жице на гитари. 3. окрећући 
изваgиши, оgвиши, оgврнуши: - точак на колима. 4. исшрrну
ши, ошеши (некоме нешшо из руке): - оружје из руку. 5. изве
сши какву мелоgију, аес.Му. _ - се 1. савиши се, искривиши се. 2. 
а. начиниши rибак uокреш; извуhи се rиUКим uокрешом, извину
ши се. б. уклан,ајуhи се избеhи нешшо, измаhи се.' - се ударцу 
шаке, - се испод родитељске дисциплине. 3. а. узлешеши, узgи
ћи се; guhu се у висину: - небу под облаке. На брду се извила 

кула. б. извириши изнаg нечеrа: - из заклона. в. указаши се; ао
јавиши се, uомолиши се. 4; развиши се, насшаши, gоrоgиши се. 5. 
а. оgјекнуши, разлеhи се (о аес.ми). б. избиши, ошеши се. - Уздах 
јој се изви из груди. 

извитопереност, -ости ж својсшво OHOra шшо је извишоuере
но, изоuаченосш, искривљеносШ. 

извитоперивати (се), -ерујем (се) несвр. аре.ма извишоuе
риши (се). 

извитоперити, -Им евр. 1. савиши, искривиши, извиши: - пр
сте, - мотку. 2. фиг. изоuачиши, искривиШи. _ - се 1. савиши се, 
искривиши се. 2. фиг. изобличиши се, изоuачиши се. 

извлакач, -ача м вој. наарава у склоuу зашварача на вашре
ном оружју којом се извлачи чахура или неисааљени мешак из 
цеви или лежишШа. 

извшiстити, Извл3.стИм евр. лишиши власнишшва, власнич
KOr арава. 

извлачити (се), Извл3.чИм (се) [гл. им. извлачење е] несвр. 
аре.ма извуhи (се). 

извод м 1. сажешо изложена саgржина HeKOr саиса, изваgак, 
резиме: - из једног чланка. 2. cyg извеgен на основу uоgашака, 
закључак. 3. gокуменш сачин,ен на основу uоgашака у f.nавној, 
машичној кн,изи (нар. кршшеница, венчаница, умрлица; шаuи
ја; аореско уверен,е и сл.): - из књиге венчаних. 4. извођен,е из 
неке uросшорије (нар . .м.лаgе ари upegaju сваШовима). 5. uроиз
вођен,е, gобијан,е (обично се.мена и pacaga); биљка која се raju ра
gu gобијан,а семена: - семена; - купуса. 

изводилац, -иоца м извођач, извршилац: - радова. 

изводити, изводим [гл. им . извођење е] несвр. арема изве
сШи. 

изводљив, -а, -о који се може извесши, Moryh. 

изводљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra шшо је из
воgљиво. 

изводнети (се) јек. изводљети (се), изводнИм (се) евр. аре
швориши се у воgу, uосшаши воgн,икав; фиг. излаuеши, uоgеши
н,иШи. 

изводни, -3., -о 1. који uреgсшавља извоg, сушшину нечеrа, 
сажеш, скраћен: изводне речи. 2. који служи за оgвоg, оgвоgни: 
- канал. 3. који upuuaga извоgу (1), из Kojera се извоgи: - став. 

изводница ж мат. линија која извоgи неку uовршину (нар. 
омошач куае) крећући се на ушврђен начин. 

извођач, -ача м а. лице или uреgузеhе које извоgи rрађевин
ске или gpyre раgове. б. умешник који извоgи неко умешничко 
gело: - игара. 

извођачица ж женска особа извођач. 

извођачки, -3., -о који се OgHOCU на извођаче. 

извоз м слан,е робе у иносшрансшво pagu шрrовине, upogaje: 
- пшенице, - вина. 

, извозати се, ИзвОз3.м се евр. заgовољиши се вожн,ом, наво
заши се. 

извозити (се), извозИм (се) [гл. им. извожење е] несвр. аре.ма 
извесши (qe). 

извозни, -3., -о који је у вези са извозом: - роба. 

извозник м онај који се бави извозом робе у gpyre земље. 

извозница ж 1. gозвола за извоз, извозна исарава. 2. gржа-
ва која извози робу на сшрано ШржишШе. 

извознички, -3., -о који се OgHOCU на извознике: - држава, -
посао. 

извојЕшати, -ојујем и извојевати, -јујем евр. заgобиши, ао
сшиhи борбом, раШован,е.м, уаорним залаrан,е.м, шруgом и сл.: 
- слободу, - победу, - самосталност, - право. 

изволевати, -олев3.м јек. изволијi:шати, -Олијев3.м неевр. 1. 
захшеваши (обично у јелу) cag ово cag оно, избираШи. 2. биШи 
расuоложен за нешшо, желеши, хШеШи. '- Изволевате ли нешто 
попити? 

' 
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изволети јек. извољети, изволйм евр. 1. биши расuоложen 
за нешшо, uрисшаши на нешШо. 2. уgосшојиши �o'ia чu.м, изра
зиши воЈЬУ, сUре.мносШ ga се нешшо учини. - Молим да ми изво
лите јавити. • изволи, изволите! учшив израз �ag се �o.мe шша 
Hygu. 

извор м 1. а . .месШо и воgа �oja извире из земље, врело. б . .ме
сшо 'ige избија из земље �a�вa .минерална, ле�овиша и СЛ. шеч
на .маса: лековити �, � нафте. в. физ. шело, аuараш и СЛ. из �o
'ia uошиче �a�вa eHep'iuja (шоUлошна, свеi1lлосна, еле�шрична): 
� светлости, � струје. 2. а. оно из че'iа нешшо uочиње, uроисши
че, сшвара се: � здравља, � туге, � среће. б. uосшана�, uоре�ло: 
� обичаја, � профита. 3. фш. cpegUHa, особе и СЛ. og �ojиx uоши
чу весши, обавешшења и СЛ.: поуздани извори. 4. фш . .месШо oga
�ле се He�o снабgева: природни извори хране, � зараде. 5. фш. 
а. аисани cao.мeHи�, �њи'iа, gо�у.менШ и СЛ. оgа�ле се црау uoga
ци: историјски извори, византијски извори. б. ори'iинал �a�вo! 
саиса, gо�у.менШа: читати књигу у извору. 

изворан и нзворан, -рна, -о 1. (одр.) (донекле арх.) а. в. из
вopc�и: изворна вода. б. в. изворишни: изворни део реке. 2. фш. 
а. (обично одр.) uочешни, uрвобишни, apu.мapHи: изворни језик. 
б. ори'iиналан, аушеншичан: � народна песма, � игра. в. �ojи се 
OgHOCU на извор (Ба): � документ, � податак. 

изворац, -брца и изворац, -рца м ge.м. og извор: вода са из
ворца. 

изворйmнй, -а, -б �ojи се OgHOCU на изворишше, �ojи је у бли
зини извора: � област реке. 

изворйmте е 1 . .месШо, upegeo o�o извора ше�ућих воgа: � ре
ке, � Колубаре. 2. в. извор (1, 2, 4): CTyдeHO �, � рафала, � сиро
вина. 

изворнйк и нзворнйк м ори'iинал og �o'ia је нешшо ареаи
сано. 

изворно и нзворно ПрИЛ. 1. OHa�o �a�o је у сшварносши, вер
но: � насликати народне обичаје. 2. ао uоре�лу, ао uосшан�у, 
uрвобишно: изворно написан. 3. у ори'iиналу, ори'iинално: � пи
сан латиницом. 

изворност, -ости ж особина oHo'ia шшо је изворно, ори'iинал
носШ. 

изворскй, -а, -б �ojи се OgHOCU на извор, �ojи је из извора: � 
вода, � талог. 

изворчић и изворчић м ge.м. и хиа. og извор. 

извоmтити, извоштйм евр. 1. на.мазаШи вoc�o.м, навошши
ши. 2. разг. избиши, исшући: � дете. 

извратити (се), извратйм (се) евр. в. изврнуши (се): � капу, 
� главу. 

извраћати (се), -ам (се) неевр. в. извршаши (се). 

изврвети јек. изврвјети и изврвети јек. изврвјети, -йм евр. 
изаћи, uојавиши се у вели�о.м броју, у .маси. 

извргавати, извргавам неевр. gовоgиши у неuријашан uоло
жај, изла'iаши неу'iоgносШu.ма: � руглу, - подсмеху. 8 - се 1. go
воgиши себе у неuријашан Uоложај. 2. о�решаши се, .мењаШи се. 

извргнути и изврћи, извргнём (аор. извргнух И извргох (1. 
л.), извргнУ, изврже и изврже (2. и 3. л.); р. пр. извргнуо, -ула и 
извргао, -гла; ТРП. извргнУт; пр. пр. извргнУвши и извргавши) 
евр. 1. uрешвориши, uреобрашиши, uреобразиши: - у шалу и 
пецкање. 2 gовесши у неuријашан uоложај, изложиши �a�вoj 
неу'iоgносши: - руглу. 8 '"  се 1. изложи ши се нече.м неаовоЈЬНО.м. 
2. uрешвориши се у шшо 'iope, изоuачиши се: '" се на несрећу. 3. 
о�рenуши се у нешшо неаовоЈЬНО. - У шта се извргло наше при
јатељство? 4. насшаши, сшвориши се. 

изврдавати, -рдавам несвр. аре.ма изврgаШи. 

изврдати, -ам евр. а. извући се вешшо из �a�вo! шеш�о'i ао
ложаја, избећи нешшо неаовоЈЬНО. б. вешшо избећи саровођење, 
apu.мeHY че'iа, изи'iраши: '" наредбу, � закон. 

извређати, изврёђам јек. извријеђати, извријеђам евр. на
неши MHO'iO увреgа. 8 ,., се увреgиши jegHo gpy'io. 

изврнути, изврнём евр. 1. о�ренуши унушрашњу сшрану не
че'iа нааОЈЬе, uреврнуши: ,., рукав, ,., џепове. 2. обрнуши, o�peHY-

ши на gpy'iy, суuрошну сшрану: � на леђа некога, ,., чашу. 3. аре
врнуши, обориши: ,., кола, ,., чамац. 4. uо�ренуши очи 'iоре-gоле, 
uреврнуши очu.ма. 5. фиг. а. изоuачиши, уна�азиши: '" јеванђеље 
Христово. б. uреgсшавиши на gpy'iu начин, изо�ренуши, ареара
виши: ,., његове речи. в. из.мениШи, uреиначиши; uреобразиши: 
,., рукопис, � све у спрдњу. 6. uочеши изненаgа uаgаши, gуваши 
и СЛ. - Изврну киша. 8 ,., се 1. а. извалиши се, исuружиши се. � 
се у хладу. б. о�ренуши се на gpy'iy сшрану: ,., се потрбушке. 2. 
uреврнуши се, uре�ренуши се. 3. изо�ренуши се (о gеловu.ма ше
ла). 4. Uро.мениШи се, uосшаши gру�чији; uреобрашиши се, из
.меШнуШи се. - Код нас се штошта ИЗВРНУЛО. Изврне се то у ту
чу И свађу. • - коме памет Uо.муШиШи, Uо.месШи �o'ia. - на шалу 
нашалиши се. - папке (све четири) �реuаши, лиuсаши; у.мреШи. -
чашу све UоUиШи. 

изврнутост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је изврнушо, изврнуш 
uоложај нече'iа. 

изврсно ПРИЛ. оgлично, изванреgно; gивно: ,., говорити, ,., 
играти; ,., изгледати. 

изврстан, -сна, -о �ojи се оgли�ује изванреgнu.м особина.ма, 
оgличан, gиван: '" друштво, ,., друг. 

извртати (се), изврћём (се) несвр. аре.ма изврнуши (се). 

извртети јек. извртјети и извртети јек. извртјети, -тйм евр. 
а. вршећи избушиши, изgуuсши: ,., рупу у зиду. б. фиг. разг. изgеј
сшвоваши, из.молиШи (на He�и начин): ,., кредит од банке. 

изврћи (се) в. извр'iнуши (се). 

изврцати, -ам евр. исцеgиши вpцaJЬ�O.м Meg из саћа. 

изврmавати, -вршавам несвр. аре.ма извршиШи. 

изврmан, -шна, -о 1. (одр.) �ojи је овлашћен ga извршује, 
сuровоgи за�оне, ароаисе: ,., власт, ,., одбор. 2. �ojи је арисаео за 
извршење, uравоснажан, извршив (о upecygu): ,., решење, � пре
суда. 

изврmење е осшварење, реализација, саровођење. 

изврmив, -а, -о арисаео за извршење: ,., пресуда. 

изврmивати, извршујём несвр. аре.ма извршиШи. 

изврmилац, -иоца (ген. ми. извршилаца) и изврmитељ, -а м 

онај �ojи извршава, сuровоgи �a�вy оgлу�у, upecygy и СЛ., извр
шиШељ. 

изврmитељскй, -а, -б �ojи се OgHOCU на извршиШеље. 

изврmити, извршйм евр. 1. ураgиши, учиниши, свршиши; 
осшвариши: ,., посао, ,., самоубиство, � смотру; ,., напредак 2. ис
uуниши, осшвариши (жељу, воЈЬУ). 8 ,., се 1. осшвариши се, исау
ниши се. 2. gО'iоgиши се, збиши се. 

изврmност, -ости ж правн. особина oHo'ia шшо је извршно, 
UравоснажносШ. 

извући (извући), -вУчём (аор. извУкох, извУче; ИМП. извУци; р. 
пр. извУкао, извукла (извУкла); ТРП. извУчен, -а; пр. пр. извукав
ши и извУкавши) евр. 1. а. вy�yћи изваgиши, изнеши, ишчуuа
ши: '" из џепа, '" лађу на обалу. б. фиг . .ма.мећи извесши нааОЈЬе, 
аривући; избавиши, ослобоgиши: ,., муве напоље; ,., из неугод
ног стања, ,., из затвора некога. 2. вy�yћи изщ�ши на више .ме
сшо: � топ на брдо, ,., кола из долине. 3. а. изваgиши, gобиШи. -
Колико се може извући путер а из 100 1 млека? б. uосшићи, сше
ћи �орисш, зарagу: ,., добит из шуме, ,., поуке из догађаја. 5. из
весши за�ЈЬуча� на основу оgређених uоgаша�а: ,., закључке. 6. 
из.ма.миШи, изнуgиши: ,., од њега сто марака. 7. gобиши на лу
шрији и СЛ.: ,., на лутрији главни згодитак. 8. нацршаши, аову
ћи: линије. 9. uрешрuеши, uоgнеши: '" батине, � грдњу. 8 '"  се 1. 
а. изићи вy�yћи се: ,., се из јаме. б. ла'iано, саоро изаћи: � се из 
куће. в. неUрu.меШно наuусшиши He�o .месШо: ,., се из гужве. 2. 
фиг. сuасши се, избавиши се og нече'iа: ,., се из кризе. 

изгазити, -ЙМ (трп. изгажен) евр. 1. 'iазећи из'iњечиши, из'iу
жваши, uо'iазиши: � поврће по врту, ,., снег. 2. ушабаши, ушаu
�аши: ићи изгаженим путем. 3. 'iазећи изаћи из воgе, блаша и 
СЛ.: '" на обалу. 4. раз'iазиШи (обућу) ношење.м. 8 '"  се сшаши је
gaH gpy'ioM на HO'iy. 

изгаламити се, -галамйм се евр. изви�аши се. 
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изгаравити, -гаравИм и изгаравити, -Им евр. (нешто, неко
га) учиниши lарави.м, наlаравиши: � бркове . •  � се Оlаравиши 
се, наlаравиши се. 

изгарати, изгарам неевр. 1. gОlореваши, саlореваШи. 2. фиг. 
а. биши обузеш KaKвu.м великu.м осећање.м, какво.м велико.м 
сшрашћу: � од среће. б. жуgеши за HeKu.м: � за сином. 

изгасити, изгасИм евр. (нешто) Уlасиши нешшо шшо lOpU или 
сија; ЙОlасиши pegoM, jegHo йО jegHo: � фењер; � светла . •  � се 
йресшаши lореши, Уlасиши се. 

изгатати, изгатам евр. 1. gобиши, сшећи lаШање.м. 2. празн. 
йрорећи, йреgсказаши lаШајући. 

изгинути, -нем (аор. изгинух И изгибох) евр. 1. ЙОlинуши (је
gaH йО jegaH). 2. йройасши, сшрagаши, на.мучиШи се: � радећи по 
цео дан. 

изглавити, изглавИм евр. Йо.мериШи се из лежишша, извући 
нешшо у"tлавЈЬено, за"tлавЈЬено: � врата. 

изглављивати, -ављујем несвр. Йре.ма из"tлавиШи. 

изгладити, -йм евр. 1. учиниши ga нешшо буgе "tлашко, рав
но, йоравнаши; из"tлачаши, обраgиши: � неравнине, � наборани 
покривач; � камен. 2. фиг. а. йоБОЈЬшаши, усавршиши, gошера
ши. б. ошклониши разлике, усклаgиши: � односе са суседним 
државама . •  � се 1. йосшаши "tлаgак, зашеlнуши се (о лицу). 2. 
фиг. изlубиши се, ишчезнуши, несШаШи. 

изгладнелост јек. изгладњелост, -ости ж сшање oHola који 
је из"tлаgнео, "tлаg. 

изгладнети јек. изгладњети, -днИм евр. йосшаши јако "tла-
gaH, о"tлаgнеши; изне.моћи, .малаксаШи og "tлаgи. 

изгладнити, -3.дн:йм евр. (некога) изнуриши, из.мучиши "tлађу. 

изглађивати, -ађујем несвр. Йре.ма из"tлаgиШи. 

изгланцати и изгланцати, -ам евр. lланцајући учиниши 
шшо блисШавu.м, cjajHu.м: � ципеле. 

изгласа ПРИЛ. йунu.м "tласо.м, из свеlа "tласа: � викати, � ку
кати. 

изгласавати, -асавам неевр. "tласање.м усвајаши, бираШи. 

изгласати, -ам евр. "tласањем усвојиши, оgобриши, изабра
ши: � закон. 

изглачати, -ам евр. а. учиниши ga нешшо буgе "tлашко, рав
но: � камен. б. исйе"tлаши: � рубље. в. учиниши cjajHu.м: � ципе
ле. г. фиг. у"tлаgиши, gошераши: � однос међу неким . •  � се йо
сшаши "tлаgак, раван. 

изглёд м 1. а. оно шшо се виgи СЙОЈЬа, СЙОЈЬашносш: дечји �, 
лепота изгледа. б. СЙОЈЬашносш као оgраз унушрашњеl сшања, 
каракшера човека: озбиљан �, CTpoг �. 2. йо"tлеg на нешшо, сли
ка apupoge, йејзаж, Йанора.ма: � на реку, леп � на Дурмитор. 3. 
(обично мн.) Haga, очекивање, веровашноћа: изгледи на успех. 
4. у"tлеg, узор, образац, Йpu.мep: бити другима на изглед. • бити 
у изгледу биши очекиван, ЙреgсШојаШи. на изглед йО СЙОЈЬашно
сши, Йривиgно. - Све је било на изглед добро. ставити (коме) у из
глед gаши ко.ме Hagy за цешШо. 

изглёдан, -дна, -о 1. лей, наочиш: � мушкарац. 2. који gaje 
gобре из"tлеgе, .моlућносШи за нешшо: � план. 

изгледати, изгледам неевр. 1. а. u.маШи какав СЙОЈЬашњи 
облик, из"tлеg: изгледа млађа од мене. б. (безл.) сшвараши уши
сак, чиниши се. - Изгледа да ћемо дуго чекати. 2. йровириваши 
из нечеlа, Йо"tлеgаШи. - Изгледао је из кафане има ли кога. 3. 
.моШриШи· Kag ће се неко йојавиши, ишчекиваши: � аутобус да 
дође. 

изглёдно ПРИЛ. на gобро.м, зlоgно.м .месШу. 

изглодати, изглођем евр. (нешто) 1. "tлођући скинуши, о"tло
gаши; изјесши: � кости. 2. фиг. ошшешиши gуlоШрајно.м уйошре
бо.м, излизаши, исшрши, изlрисши: изглодане степенице, пан
талоне изглодане од ношења . •  � се изјесши се, иЗlрисши се, из
лизаши се. 

изгнанйк, -а и изгнан:Ик, -Ив:а м 1. онај који је иЗlнан, йро
шеран из своје ошаџбине или йребивалишша, Йроlнаник. 2. ђак 
иСКЈЬучен из школе. 

изгнаница и изгнаница ж женска особа изlнаник. 

изгнаничк:И, -а, -о који се OgHOCU на изlнаника, на иЗlнани
ке: � живот. 

изгнанство е йрошеривање из gржаве или йребивалишша, 
ЙРОlонсшво; сшање и живо ш иЗlнаника у сшраној Зе.мЈЬи. 

изгнати, -ам (трп. изгнан (изгнат» евр. а. сило.м уgаљиши, 
исшераши, ошераши: � овце на пашу. б. ЙРОlнаши, йрошераши 
из ошаџбине или сшалНОl йребивалишша: � из државе. 

изгњавити, изгњавйм евр. а. (нешто) в. изlњечиШи. б. (не
кога) на.мучиши, за.мориШи: � некога причом . •  � се на.мучи
ши се. 

изгњечити, изгњечИм евр. (нешто) а. lњечење.м исишниши, 
с.мекшаШи, у.месиШи и СЛ.: � куван кромпир, � тесто. б. lњече
ње.м исшиснуши шечносш, шекућину из нечеlа, исцеgиши: � гро
жђе. в. lњечећи, lазећи йовреgиши, ошшешиши: � јабуке. 

изгњурати, изгњуРам и изгњурити, изгњуРИм евр. изрони
ши: � из воде. 

изговарати (се), -оварам (се) несвр. Йре.ма иЗlовориши (се). 

изговор м 1. а. начин на који се образују или изlоварају "tла
сови или речи у неко.м језику: енглески �. б. ший lовора, нареч
је; gијалекаш: екавски �, сремски �. 2. иЗlоварање, изрицање; 
изражавање: � ружних речи, чуо се благ �. 3. оно шшо неко на
воgи као ойравgање, објашњење своТ; ЙосШуЙка. 

изговорити, -оворИм евр. а. образоваши "tлас, реч Йо.моћу lO
ворних 0plaHa: � "р", � речи. б. саойшшиши нешшо "tласо.м, lово
ро.м, изрећи, исказаши: � неколико пригодних речи . •  - се 1. за
вршиши казивање, изрећи све go краја; изјасниши се. 2. наве
сши неке разЛОlе с на.меро.м ga се нешшо оЙравgа. 

изговорн:И, -а, -о који се OgHOCU на изlовор. 

изгон м йрошеривање из .месШа йребивалишша, gржаве и 
СЛ., ЙРОlонсшво; уойшше исшеривање, изlоњење. 

изгОнити, изгонИм [гл. им. изгоњење е] несвр. Йре.ма изlнаШи. 

изгоревати, -оревам јек. изгоријевати, -оријевам несвр. 
Йре.ма изlореШи. 

изгорёл јек. изгоријел ж в. иЗlорешина (2). 
изгорелина јек. изгорјелина ж в. иЗlорешина (2). 
изгорети јек. изгорјети, -орИм евр. 1. а. биши унишшен ва-

шром, саlореши: - од пожара. б. йрейећи се, ЙреlореШи. в. gоби
ши ойекошине og сунца, йрейлануши: - по леђима. 2. а. сасуши
ши се, сйарушиши се og жеlе, суше. б. йосшраgаши og врућине; 
ожеgнеши: - од врућине. в. u.маШи осећај јакоТ; иншензишеша: 
- од жеље, - од стида. 3. ушрошиши cHalY, eHeplujy (у pagy): � ра
дећи� 4. а. учиниши ga нешшо calopu; сйалиши: - две свеће, -
куће. б. учиниши ga нешшо apoaagHe og жеlе, сЙржиШи. - Сун
це је све изгорело. 

изгоретина јек. изгорјетина ж 1. 0ЙекоШина, оЙеклина. 2. 
оно шшо је било изложено вашри, шшо је изlОРело или наlорело. 

. изградити, изгрiiдИм евр. (нешто) 1. aoguhu, саlраgиши lpa
ђевински објекаш: � солитер, - утврђење. 2. развоје.м учиниши 
боlаШu.м, развијенu.м (йривреgно, шехнички): - земљу. 3. сшво
риши, сасшавиши (у.меШничко gело): - причу. 4. а. формираши, 
оФор.миши: - своје схватање. б. развиши, реализоваши, осшва
риши: - каријеру, - нови свет. в. ОРlанизационо усавршиши, 
развиши: � армију, - партијске пунв:тове. 5. (и некога) развиши 
нечије сйособносшu; осйособиши, обучиши; усавршиши: - своју 
личност, - човека; - језик . •  - се развиши се, фор.мираШи се. 

изградња ж 1. lрађење, зиgање, йоgизање lрађевинских обје
каша: � школа, - аеродрома. 2. gовођење на виши ниво развоја: 
- земље. 3. сшварање, разраgа иншелекшуалних раgњи: - иде
ја, - основних принципа науке. 4. осйосоБЈЬавање, обучавање: � 
личности, � кадра. 

изграђеност, -ости ж својсшво oHola шшо је иЗlрађено, раз
вијеносШ. 

изграђивати, -:ађујем несвр. Йре.ма изlраgиШи. 

изгранути, изгранем евр. йојавишu се, lранушu (о Сунцу). 
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изгрбавити се, изгрбавИм се и изгрбавити се, -Им се свр. 
йocйlaйlи 'iрбав, ao'iypuйlu се; иc�pивийlи се, извийlойерийlи се. 

изгрдити, И3гРдИм (трп. изгРђен) свр. 1. (некога) обасуйlи (не
�o'ia) Йpe�opu.мa, 'iрgњо.м, ao'ipga.мa, uзружийlи: � сина. 2. (неко
га, нешто) учинийlи 'ipgHu.м, ружнu.м, Haf,pguйlu, уна�азийlи. -
Лице су му изгрдили ожиљцима и масницама. _ � се а. нару
жийlи се, Haf,pguйlu се. б. заgобийlи озлеgе, йlеш�о се йовреgи
йlи; изf,инуйlи. - Пао је и изгрдио се. • - на мртво име, - на пасја 
кола ja�o из'iрgийlи, обасуйlи aof,pga.мa. 

изгребати, -ебём (р. пр. изгребао, -ала; трп. изгребан) свр. 1. 
(некога, нешто) Haйpaвийlи Оf,ребойlине на �ожи или нече.м рав
но.м, ишарайlи, йовреgийlи или ошйlейlийlи f,ребући: � лице, � 
огледало. 2. (нешто) а. f,ребући оgвојийlи, ogcйlpaHUйlu: � све из 
лонца. б. f,ребући yйpoйacйlийlи: � таблу. _ � се заgобийlи of,pe
бойlине: � се по лицу, � се по ногама. 

изгребенати, -ам свр. ишчеш.љайlи 'iребенu.ма (вуну и сл.), за
вршийlи f,ребенање. 

изгревати, изгрёвам јек. изгријевати, изгријевам несвр. 
Йре.ма изf,рејайlи. 

изгред м 1. йовреgа јавноf, pega, gисциUлине, ucaag, йpe�p
шај, e�cцec: улични �, � на утакмици. 2. (обично у мн.) јавно, 
oйlвopeHO иСЙОЈЬавање неf,оgовања, .масовно йpoйlивJbeњe (обично 
йолийlич�е apupoge), gе.монСйlрације; не.мири, .мейlеж: изгреди 
на Универзитету. 

изгредник м изазивач, учесни� изf,реgа. 

изгреднички, -а, -о �ojи се OgHOCU на uзf,реgни�е. 

изгрејавати, -ејавам јек. изгријавати, -:И:јавам несвр. в. из-
'iревайlи. 

изгрејати јек. изгријати, -јём свр. йojaвийlи се на хоризон
йly, на небес�о.м своgу, 'ipaHYйlu, изаћи (о Сунцу и Месецу). _ � се 
Haf,pejaйlu се. 

изгрепсти се (изгрепсти (се» , -ебём (се) (р. пр. изгребао 
(се), -ебла (се) (изгребла (се» ; ТРП. изгребен, -ена) СВр. в. изf,ре
байlи (се). 

изгризати (се), изгризам (се) несвр. Йре.ма из'iрисйlи (се). 

ИЗГРИЗ0тина ж из'iризено .мecйlo, оно шйlо је изf,ризено. 

изгристи, изгризём (трп. изгризен и изгризен) СВр. 1. иcийl-
Hийlи зубu.ма (обично храну); 'iризући иcийlHийlи, ошйlейlийlи: � 
хлеб; � јабу:ку. 2. uзујеgайlи (зубu.ма). 3. xe.миjc�u.м, OйlpOвHu.м и 
сл. среgсйlвu.ма Haf,pucйlu, ошйlейlийlи. 4. фиг. uз.мучийlи, изну
pийlи фuзич�и. - Туга ће му изгристи душу. _ ,.., се yjecйlи се, 
yf,pucйlu се .међусобно (о Йcu.мa и gp.). 

изгрлити, -Им свр. (некога) изразийlи осећање Йре.ма He�o.м 
'iрлећи f,a gуже. _ ,.., се уз. Йовр. 

изгрмети се и изгрмети се јек. изгрмјети се и изгрмјети 
се, -мИм се свр. йpecйlaйlи f,pMeйlu, иcйlyйlњaйlи се. 

изгрнути, изгРнём свр. (нешто) f,phyhu uзваgийlи, uзбацийlи, 
ogcйlpaHUйlu из нечеf,а: � пепео, � пшеницу. 

изгртати, изгрћём несвр. Йре.ма изf,рнуйlи. 

изгрувати, изгрУвам (изгрУхати, изгрУхам) свр. 1. изуgара
йlи, иCйlyћи, избийlи ja�u.м уgарцu.ма: � некога песницама. 2. 
ygapajyhu, .млайlећи, f,азећи йо жийlу и сл. изgвојийlи зрневЈЬе. 
_ ,.., се уf,рувайlи се, изубијайlи се. 

изгруд(в)ати се, -ам се свр. наf,руgвайlи се. 

изгрцати и изгрцати, -ам свр. f,рцајући, јецајући, pugajyhu 
изf,оворийlи, саоЙшйlийlи. 

изгубити, изгубим свр. 1. (нешто) а. ocйlaйlи без чеf,а, йре
cйlaйlи u.мaйlи �ao својину заборавивши или осйlавивши из не
йажње, заборавЈЬања и сл.: � књигу, � торбу. б. ocйlaйlи без че
'ia шйlо йреgсйlавЈЬа geo йlела, орf,аниз.ма, cacйlaвHи geo: � ногу, 
� око, - лишће. в. ocйlaйlи без cacйloja�a, еле.менайlа .мaйlepиje 
йpиcyйlHe у нече.му: � влажност. г. ocйlaйlи без .моћи, gapa, фи
зиолош�их фун�ција: � дах, � млеко. 2. oйacйlи у �валийlейlу, 
инйlензийlейlу: � у лепоти и брзини, � на тежини. 3. (нешто 
и(ли) некога) а. йpecйlaйlи йосеgовайlи, йpecйlaйlи расйолаf,айlи 

нечu.м: - фабрику, - државу. б. (нешто) йpecйlaйlи бийlи у ogpe
ђено.м cйlaйlycy, на He�o.м йоложају, бийlи лишен нечеf,а: - чин 
у војсци, - председнички положај . в. бийlи лишен везе с He�u.м, 
йоgрш�е, ослонца на He�of,a: � друга, � везе са познатим људи
ма. г. ocйlaйlи йlpajHO без He�o'ia збо'i њеf,ове c.мpйlи: � мајку, -
доброг писца. 4. (нешто) а. йpeйlpйeйlи .майlеријални f,убийlа�, 
шйlейlовайlи: � милионе, - на продаји меса. б. He�opиCHO yйlpo
шийlи, goaycйluйlu ga йpoйle�He: - време, � цео месец дана. 5. 
(нешто, на нечему) йpeйlpйeйlu неусйех, йораз: - рат, � меч, � на 
изборима. 6. йpoйycйlийlи, не cйlићи; йpe�иHyйlи: � воз, - авион; 
- везу. _ ,.., се 1. а. не .моћи наћи йyйl, ocйlaйlи без opиjeHйlaци
је, залуйlайlи: � се у шуми, - се у планини. б. фиг. ogcйlyauйlu, 
ygaљuйlu се og OHof,a· шйlо је основно; расUлинуйlи се: � се у тој 
расправи; - се у причању. 2. оgлуйlайlи He�yg оgвојивши се og 
cйlaga (о живойlиња.ма). 3. а. Hecйlaйlи, ишчезнуйlи; зайlрйlи се. 
б. Oйlићи, ygaљuйlu се, Hecйlaйlи са оgређеноf, .мecйla; oйlићи не
знано �yg: � се из Београда. в. Hecйlaйlи са виgи�а, виgноf, ЙОЈЬа: 
� се у даљини. г. йocйlaйlи слабо УОЧЈЬив, ишчилейlи, yйlOHyйlи: 
� се поред оног света. д. cйloйийlи се са о�олино.м, асu.миловайlи 
се (о сйlановнишйlву). 4. оgлуйlайlи у gaљUHY (о йоr.леgу). 5. ocйla
йlи без йрисебносйlи, �онйlроле Hag собо.м (og cйlpaxa, йlpe.мe и 
сл.). • - главу 1) aof,UHYйlu. 2) ja�o се збунийlи. - живце uзнерви
paйlи се. - на изборима не бийlи изабран. -памет Йолуgейlи. - тло 
под ногама не oceћaйlи се CU'iYPHu.м. 

изгубљен, -а, -о 1. йlpЙ. og изf,убийlи. 2. �ojи је у безнаgе
жно.м йоложају, apeg йроЙашћу. 3. �ojиje йошао pђaвu.м Йyйle.м, 
йройао: - човек. 4. а. �ojи je uз'iубио Hagy, очајан, gе.моралисан; 
збуњен, c.мeйleH. б. ogcyйlaH gyxoM, занейl; �ojи оgражава йla�вo 
cйlaњe. 

изгубљенii:к, -И:ка м онај �ojи је изf,уБЈЬен. 

изгубљеница ж жена изf,уБЈЬени�. 

изгубљено ПрИЛ. а. �ao ван себе, збуњено, c.мeйleHo: понаша
ти ce �. б. безнаgно, айайlично: лутати - улицама. 

изгубљено ст, -ости ж особина и cйlaњe OHof,a �ojи је UЗf,уб.тьен, 
OHof,a шйlо је изf,уБЈЬено. 

изгужвати, -ам свр. f,ужвајући, савијајући учинийlи ga не
шйlо uзf,уби ypegaH (раван, 'iлаgа�) обли�: - хартију, � одело. _ 
,.., се йocйlaйlи HeypegHo наборан (о ogehu, йl�aHиHи); с.межурайlи 
се (о лицу, �ожи). 

изгулити, изгУ-лИм свр. (нешто) 1. f,улећи ошйlейlийlи, йовре
guйlu, оf,улийlи; f,улећи оgвојийlи og йоgлоf,е, зf,улийlи, зgерайlи. 2. 
ишчуйайlи, uзвалийlи; uзваgийlи на'iлu.м Йo�peйlo.м: � из земље, 
- колац из плота. 

изгуравати, -уравам несвр. Йре.ма изf,урайlи. 

изгурати, изгУРам свр. 1. (некога) а. f,ypajyhu иcйlepaйlи, йо
йlиCHyйlи из He�o'i upocйlopa, Йpu.мopaйlи ga се ygaљu, uзбаци
йlи: � из кафане, � из канцеларије. б. у�лонийlи, ogcйlpaHUйlu 
He�of,a са He�of, .мecйla, йоложаја, фун�ције: - из удружења, -
са ру:ководећег места. 2. а. (нешто) f,ypajyhu Йo.мepийlи, uзвесйlи, 
gовући: - ауто на пут. б. ЙРОйlежирајући He�o'ia gовесйlи 'ia go 
�а�во'i йоложаја, циља: � за директора фирме. 3. а. с наЙоро.м 
goapeйlu, cйlићи go оgређеноf, .мecйla: � до под брдо. б. (нешто) 
йlеш�о, јеgва йреживейlи, с .мy�o.м изgржайlи (He�и вре.менски 
aepuog): � зиму. 

изгустирати, -устирам свр. йpecйlaйlи волейlи, засийlийlи се 
(He�of,a, нечеf,а), иЗ'iубийlи воЈЬУ (на нешйlо). 

изгутати, -ам свр. бийlи изложен нече.м неЙовоЈЬНО.м, йpeйlp
йeйlи; oйlpйeйlи, oћyйlaйlи f,рgњу и сл. 

издавати, издајём (имп. издаји; пр. сад. издајУ-ћи) несвр. йре
.ма изgайlи. 

издавач, -ача м (инстр. -ачем) лице, ycйlaHoвa, орf,анизација 
и сл. која изgаје књиf,е, часойисе и gp. Йубликације. 

издавачки, -а, -о �ojи се OgHOCU на изgаваче: � делатност, � 
предузеће. 

издаваmтво с изgавачка gелайlносйl. 

издаја ж кршење gaйle речи, обећања и сл., Heвepcйlвo; oga
вање gржавне (gрушйlвене, националне и сл.) йlajHe Heйpиjaйle
ЈЬУ, йрелазак на HeйpиjaйleљcKY cйlpaHY. 
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издајица ж и М (МН. ж) И издајник М особа која чини изgају, 
која је йочинила изgајсШво. 

издајница ж она која чини изgају. 

издајнички, -а, -о који се OgHOCU на изgајнике и изgају: � 
предаја, � договор. 

издајнички прил. на изgајнички начин, као изgајник; изgа-
јом, на йревару; ogajyhu се: � побећи, � убијен; � рећи. 

издајниmтво е изgај(1, изgајсшво; изgајничко gеловање. 

издајство е в. изgаја. 

издалека прил. 1. а. на великом расшојању, из велике yga
ЈЬеносши: � спазити другарицу. б. из gалеко'i, ygaљeHo'i краја, 
месша: бити �. 2. (обично у негацији или с речцама "тек", "бар" 
и сл.) у извесној, незнашној мери, Йриближно. - Све то ни изда
лека није задовољавало наше потребе. 3. не сасвим ошворено, 
узgржано, заобилазно: � се распитивати. 

издаље и издаље прил. в. изgалека. 

издан и издан М а. воgа која се накуйи изнаg нейройусно'i 
слоја земље. б. месшо 'ige йоgземна воgа йробија на Йовршину. 

изданак, -анка М 1. млаgица која израсше из корена на gHY 
сшабла или из йосечено'i gрвеша, ласшар: � малине, � храста. 2. 
члан йороgичне лозе, ЙоШомак. 3. o'ipaHaK йланине, йланинске 
косе; крај HeKo'i земљишша: � Рудника, � брдског подножја. 4. 
o'ipaHaK крвно'i cyga, нерва. 5. геол. geo слоја, pyge, минерала и 
сл. који избија на йовршину: � оловних руда. 

издангубити, -йм евр. из'iубиши време; узалуgно, бескорисно 
ушрошиши време. 

издање е 1. објавЈЬивање HeKo'i gела шшамйањем; укуйна ко
личина йpuмepaKa jegHe KГbu'ie (лисша, часойиса и сл.) шшамйа
на ogjegHoM, у jegHoj йрилици; KГbu'ia jegHo'i изgавачко'i йреgузећа: 
прво � сабраних дела, � Матице српске. 2. виg, начин йојавЈЬи
вања upeg йубликом (обично у сйоршу, на сцени и сл.): добро � 
шампиона, сјајно � балетског ансамбла. 

издатак, -тка М (ми. издаци; ген. издатака) шрошење новца, 
шрошак; сума ушрошено'i новца или износ изgашо'i новца: не
предвиђени �, лични �. 

издати, издам (аор. издадох (издах); р. пр. издао, издала; ТРП. 

издат и издан) евр. 1. gаши (обично већем броју лица, или исшом 
лицу више йуша) из какве залихе, 'iошовине, ма'iацина и сл., йре
gаши на расйола'iање; усшуйиши: � сву помоћ, � сву храну из 
хуманитарних магацина. 2. gаши у најам, у закуй, изнајмиши: 
� собу, � стан. 3. йрекршиши gашу реч, оgаши шајну, изневери
ши: � свог друга, � свој народ. 4. а. објавиши (KГbU'iy и сл.), og
шшамйаши, йубликоваши: � речник, � енциклопедију. б. gOHe
ши какав gокуменшјавно'i каракшера (закон, йройис и сл.), об
јавиши; оgобриши некоме (лична gокуменша, исЙраве). в. зайо
веgиши, нареgиши: � заповест, � наредбу. 5. йресшаши нормал
но функционисаши, малаксаши; оШказаШи. - Старца су изда
ле ноге. Издала ме пymка. 6. не исйуниши очекивања, йоgбаци
ши (о yceвuмa). _ � се 1. несвесно ошкриши жеље, мисли, наме
ре, оgаши се. 2. лажно се йреgсшавиши: � се за лекара. 3. уз. по
вр. оgаши, изневеришијеgно gpy'io. -Договоре се да се не издају. 

издах М в.  изgисај. 

издахнути, издахнем евр. 1. исйусшиши вазgух из йлућа, 
учиниши изgисај; рећи у jegHoM gaxy. 2. исйусшиши йослеgњи 
gax из себе, умреШи. 

издахнуће е самршни изgисај. 

издаmан, -шна, �o 1. који pago gaje, йоклања, gарежљив. 2. 
који MHO'iO gaje, обилан, обилаш: � берба, � жетва. 

издаmност и издаmност, ·-ости ж особина oHo'ia који је изgа
шан, oHo'ia шшо је изgашно. 

издвајати (се), издвајам (се) несвр. йрема изgвојиши (се). 

издвојеност, -ости ж особина и сшање oHo'ia који је изgвојен, 
oHo'ia шшо је изgвојено. 

издвојити, издвојйм евр. (нешто, обично од или из нечега) 1. 
оgвојиши оg целине, изузеши; оgабраши, изабраШи. - Државне 
шуме треба издвојити од других; � најбоље песме из књиге. 2. 

извући сасшавни geo из неке маШерије. � сок из грожђа. 3. исша
ћи йосебно скрећући йажњу: � чињенице. _ � се 1. а. оgвојиши 
се og gpy'iux, йовући се из неке cpegUHe: � се од осталих. б. оgели
ши се, ошцейиши се og неке зајеgнице. - Словенија се прва из
двојила из Југославије. 2. исшаћи се између gpy'iux каквом осо
бином: � се у учењу. 

издевати, издевам јек издијевати, издијевам неевр. изми
шљаши за HeKo'ia, за нешшо име, наgеваШи. _ � се 1. ру'iаши се 
коме наgевајући му HagUМKe. 2. ваgиши се из и'iле (о концу). 

издеветати, -ам евр. жесшоко исшући, исйребијаши, измла
ШиШи. _ ,.., се исшући се, измлашиши се међу собом. 

издејствовати, -вујем евр. йосшићи својим зала'iањем ga се 
нешшо йовоЈЬНО реши, израgиши, исйословаши: � аутобус за пре
воз радника. 

издекламовати и издекламовати, -му јем (издекламира
ти, -амирам) евр. из'iовориши gекламујући, изрецишоваши: � 
песму. 

изделати јек. издјелати, -ам евр. начиниши, найравиши; 
сшвориши: � портрет, � кашику; фиг. � стил. 

изделити, изделим јек издијелити, издијелим евр. 1. gаши 
йо geo нече'iа већем броју лица, разgелиши: � новац синовима. 2. 
начиниши 'iранице у оквиру неке целине, раз'iраничиши; расцей
каШи. - Село су изделили потоци. 3. заобићи HeKo'ia йри gеоби, 
осшавиши без gела. _ ,.., се оgвојиши се из зајеgнице узимајући 
свој geo имовине, оgелиши се. 

издељати јек издјељати, -љам и -љем евр. начиниши неки 
йреgмеш geJbyhu 'ia og gрвеша, израgиши geJbaГbeM: � ножем др
вени крст. 

изденути јек издјенути, -нем евр. l. наgенуши за HeKo'ia име 
(необично, шаљиво и сл.). 2. изваgиши, извући шшо ogHeKyg: � 
иза појаса фрулу. _ ,.., се извући се из нече'iа, исйасши ван. - Из
денула му се кошуља из гаћа. 

издерати, издерем евр. 1. исцейаши, йоцейаши, йоgераши: � 
ципеле, � панталоне. 2. из'iребаши: � кожу ноктима. _ ,.., се 1. 
йохабаши се, исцейаши се (og уЙоШребе). 2. викнуши ошшро; из
викаши се (на HeKO'ia). 

издерина ж излокано месшо, воgоgерина. 

издеротина жl. йоцейано месшо, йоgерошина; йоцейана oge
ћа. 2. в. изgерина. 

изде(с)ти, изденем (издедем) јек издје(с)ти, издјенем (из-
дједем) евр. в. изgенуши (се). 

издигнути (се), -нем (се) евр. в. изgићи (се). 

издизати (се), -ижем (се) несвр. йрема изgићи (се). 

издиктирати, -диктирам евр. из'iовориши неки шексш ла'iа-
но некоме ga шо заЙисује. 

издимити, -им евр. йойушиши, исйушиши (лулу, ци'iарешу и 
сл.). _ ,.., се йресшаши се gимиШи. 

. издирати (се), -рем (се) несвр. йрема изgреши (се), изgера-
ши (се). 

. 

издисај М 1. вазgух који се йри gucaГbY ogjegHoM изgахне. 2. 
йослеgњи gax, самршни роЙац. 

издисати, -иmем несвр. йрема изgахнуши. 

издићи, издигнем (аор. издиже и издиже; р. пр. издигао, -гла; 
ТРП. издигнУт) евр. (вар. издигнути (се» 1. мало guhu, йокренуши 
увис; aoguhu нешшо на већу висину: � чашу, � огњиmте. 2. йови
сиши, uoguhu ('iлас). 3. фиг. gаши некоме, нечему веће значење, 
'узвисиши: � важност свога предмета. 4. исшераши сшоку на 
лешњу исЙашу. _ ,.., се а. gосйеши са ниже'i на виши ниво. б. йо
guhu се, усйравиши се: � на ноге, � у столици. 

издиференцираност, -ости ж особина oHo'ia шшо је инgифе
ренцирано. 

издиференцирати, -енцИрам евр. исшаћи разлике у ономе 
шшо има gосша зајеgничких оgлика. _ ,.., се йоgвојиши се, изgво
јиши се. 

издје(с)ти (се) в. изgенуши (се); уп. изде(с)ти (се). 
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издовољити И издовољити, -овољИм евр. заgовољиши у йу-
ној .мери: � срце. _ � се заgовољиши се у йуној .мери. 

издравити, -Им евр. uрезgравиши, озgравиШи. 

издресирати, -есйрам евр. извежбаши gресирање.м: � пса. 

издрети (се) јек. издријети (се), издрём (се) и издерём (се) 
евр. в. изgераши (се). 

издржавање е 1. iл. им. og изgржаваши (се). 2. правн . .маШе
ријална среgсшва og којих неко живи; алименШација. 

издржавати, издржавам неевр. 1. несвр. Йре.ма изgржаШи. 
2. (некога) обезбеђиваши неко.ме среgсшва за живо ш, йрехрањи
ваши. _ - се осиf,ураваши себи среgсшва за живоШ. 

издржање е в. изgржавање (2). 
издржати, -жйм (р. пр. издржао, -ала (издржао, -ала» евр. 1. 

а. исшрuеши, uрешрuеши, uоgнеши: � операцију, � све време на 
ногама. б. не uоuусшиши у сукобу, борби, не uоgлеhи: � нападе, 
� жестоке борбе. в. савлаgаши себе, своје несшрйљење; исшраја
ши у нече.му. - Није могла да издржи да не изађе на прозор. 2. 
оgлежаши, биши лишен слобоgе оgређено вре.ме: � пет година 
затвора. _ - се uрехраниши се. 

издржљив, -а, -о а. који gобро UOgHOCU найоре, шешкоhе: из
држљиви војници, � на батине. б. исшрајан, uосшојан: � вла
дар. 

издржљиво ПРИЛ. на изgржљив начин, сшрйљиво, исшрај
но: � подносити теШRоће. 

издржљивост, -ости ж особина oHof,a који је изgржљив, оно-
f,a шшо је изgржљиво. 

издриблати, -ам евр. gриблајуhи UревариШи. 

издриловати, -лујём евр. gрило.м увежбаши, изgресираШи. 

издрљати, издрљам евр. 1. gрљачо.м uоравнаши и исишниши 
земљу, UоgрљаШи. 2. фиг. исuисаши нечишко, ишкрабаШи. 

издрљити, издрљИм евр. 1. избечиши, исколачиши (очи). 2. 
разgрљиши, разf,олишиши (f,pygu). _ � се избечиши се, избуљи
ши се. 

издрмати, -ам евр. gpMajyhu Uо.мериШи ШШО. 

издрмусати, -ам евр. gpMycajyhu uрошресши, Uоре.меШиШи. 

издрндати, -ам евр. 1. расшресши, uрочешљаши (вуну). 2. 
разг. расклимаши gyf,oM уUоШребо.м: � клавир, � кола. 3. фиг. из
брбљаши, исuричаши којешШа. _ - се изgр.маШи се, изgр.муса
ши се возеhи се. 

издробити, издроБИм (трп. издробљен) евр. усишниши, из.мр
виши, изло.миШи у сишне gелове: � хлеб, � сир. _ - се исишни
ши се, из.мрвиШи се. 

издрпати, издрпам евр. ошшешиши gyf,oM и неUажљиво.м 
уUоШребо.м, искрзаши, uоgераши: � панталоне, � књигу. _ - се 
uоцеuаши се, uохабаши се. 

издубак, -упка м изgубљено .месШо, уgубина, уgубљење: � у 
дрвету, � у зиду. 

издубина ж изgубљено .месШо, руйа; уgубљење. 

издубити, издУбйм (трп. издУбљен) евр. прел. (уп. издупсти) 
1. gубеhи наuравиши уgубљење, руйу, шуdаљ Uреg.меШ и СЛ.: � 
огњиште у зиду, � пећину у стени, � КОРИТО. 2. наuравиши ру
йу, избушиши: � даску на више места. 

издубљен, -а, -о који има коришасш, улеf,нуш облик: � огле
дало, � СОЧИВО. 

издубљеност, -ости ж особина oHof,a шшо је изgубљено, yf,HY-
ШосШ. 

издубљење е изgубљено .месШо, уgубљење. 

издубљивати, -убљујём несвр. Йре.ма изgубиШи. 

издубока ПРИЛ. из gубине; Ше.мељно: � гледати; � градити. 

издувавати (се), -увавам (се) несвр. Йре.ма изgуваши (се). 

издувати, издУвам (издУхати, изд:Ушём и издУхам) евр. 1. gy-
вање.м исшераши, избациши: - дим из луле, � воду из цеви. 2. 

gување.м изазваши (иламен), разf,ореШи. _ - се 1. uресшаши ше
шко, убрзано gисаши, ослобоgиши се заgиханосШи. 2. јењаши йо
сле gужеf, gувања (о веШру). 3. разг. весело се uровесши, gаши ogy
шка расuоложењу: � се у кафани. 4. исuусшиши наЙу.мЙани ва
зgух (о лоuши и СЛ.). 

издуживати (се), -ужујём (се) несвр. Йре.ма изgужиши (се). 

издужити, издУжйм евр. учиниши gужим, uроgужиши; ис
uружиши, uрошеf,нуши; ошеf,нуши, развуhи: � тесто; � ноге; � 
лице. _ - се а. uосшаши gужи; ошеf,нуши се, uружиши се у gужи
ну. - Нос му се ИЗДУЖИО. Поворка се издужила. б. леhи сво.м gy
жино.м, исuружиши се. 

издуљивати (се), -уљујём (се) несвр. Йре.ма изgуљиши (се). 

издуљити (се), издУљИм (се) евр. в. изgужиши (се). 

издупсти (издУпсти), -убём (трп. издубен, -а) евр. прел. в. из-
gубиШи. 

издурати, -ам евр. изgржаши неки найор; исшрајаши у не
кој шешкој сишуацији: � од глади, � ове зиме без дрва. 

издуха ж геогр. uукошина, ошвор на uовршини земље из Kof,a 
избија вазgушна сШруја. 

издухати (се) в. изgуваши (се). 

издухнути, издУхнём евр. исшиснуши gaxoM, изgуваШи. 

издушак, -шка м оgушак, upegax. 

издуmивати (се), -ушујём (се) несвр. Йре.ма изgушиши (се). 

издуmити, издУшИм евр. 1. избиши, изаhи, исшеhи из нечеf,а 
(о f,асовима); извеШриШи. 2. а. исuусшиши вазgух. - Гума аутомо
била је ИЗдynIИла. б. изf,овориши, изусшиши: � кроз плач. _ - се 
а. gаши себи оgушка, uосшиhи заgовољење. б. изf,убиши CHaf,y, je
њаваши (о вешру); наћи оgушка, исuољиши се (о осећањима). 

изелица ж ек. в. изјелица. 

изести, изедём евр. ек. в. изјесШи. 

изигравати, изшравам неевр.1. несвр. Йре.ма изиf,раШи. 2. 
uриказиваши се, uравиши се као неко gpyf,u: � даму. _ - се 1. 
несвр. Йре.ма изиf,pаши се. 2. вараши, об.мањиваШи jegaH gpyf,of,. 

изиграти (изиграти), изиграм (трп. изигран (изигран» евр. 1. 
а. uоgвалама, об.мањивање.м и сл. gовесши HeKof,a у неuријашан 
Uоложај. б. gовијање.м, смицалицама и сл. избеhи, заобиhи йри
.мену нечеf,а обавезујуhеf,: � закон, � државу. 2. не оuравgаши, 
uроиf,раши: � (нечије) поверење. 3. оguf,раши на сцени, оgiлу.ми
ши. 4. оgиf,раши као илесну uf,py; уоuшше завршиши какву uf,py: 
� неколико кола; � две партије шаха. 5. а. сшеhи, gобиши на 
коцки. б. изf,убиши, UрокоцкаШи. _ - се 1. зagовољиши се uf,poM, 
наиf,раши се. 2. изf,убиши уiлеg, gобар iлас. 

изИд:ати, изйдам евр. 1. зugање.м gocehu оgређену висину: uogu
ћи, сазиgаши: � димњак, � цркву. 2. зашшишиши зиgо.м, озиgа
ши; израgиши разне објекше: � бунар KaмeHOM; � виле уз обалу. 

изимити, изИмИм евр. 1. (нешто, некога) uрехраниши, снаб
gеши, оgржаши Шоко.м зиме: � стоку, � чељад. 2. (са допуном 
"зиму" или без допуне) uровесши зиму, uрезимиши; uреброgиши 
зимске шешкоhе; оgржаши се, очуваши се Шоко.м зи.ме. _ � се 
изgржаши зиму; uрехраниши се у шоку зиме. 

изискивати, изискујём неевр. чиниш и нуж'it им , намешаши 
као неоUхоgносШ. - Развој изискује више напора. 

изистине ПРИЛ. в. UзисШински. 

изистински и ИЗ истински, -а, -о исшински, збиљски; йра
ви: � догађај; � муж. 

из истински И изистински ПРИЛ. исшински, збиљски, ogu
сша: � забранити, � ослободити. 

изићи (изйћи), изйђём евр. в. изаhи. 

изјава ж 1. оно шшо се јавно изјави, саоuшши, каже (йисме
но или усмено), исказ; званично саоuшшење: � неколико људи, 
� владе, � за новине. 2. исказивање, изношење расuоложења, 
осећања и СЛ.: � љубави, � саучеmћа. 

изјавилац, -иоца м онај који gaje изјаву, изјашњење. 

изјавити, изјавйм (трп. изјављен) евр. 1. јавно рећи, обзна
ниши, званично саоuшшиши, објавиши; рећи, казаши уоUшШе. 
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2. исказаши нека осећања, жеље (обично у оgређеној форми): -
саучеmће, - љубав. 

изјављивати, -ављујем несвр. йрема изјавиШи. 
изјагњити, -йм евр. gонеши на свеш јаlњаg, ојаiњиШи. 8 - се 

ојаiњиши се (о веће.м броју оваца). 
изјадати, -ам евр. изреhи, исказа ши свој jag, невоље. 8 - се 

йожалиши се некоме jagajyhu се: - се пред мајком. 

изјадиковати се, -кујем се евр. изјаgаши се, ижалиши се. 
изјаловити, -йм евр. 1. учиниши јаловим, ујаловиши: - коби

лу. 2. не gонеши poga, илоgа. 8 - се 1. йобациши (илоg, обично 
о женка.ма живоШиња). 2. осшаши без йошомсшва; йосшаши ја
лов, HepogaH, неЙЛоgан. 3. фиг. не исйуниши се, не осшвариши се; 
осшаши без резулШаШа. - Изјаловило ми се путовање у Аме
рику. 

изјаснити, изјаснйм евр. изразиши, исказаши, саойшшиши; 
објасниши, расШумачиШи. 8 - се 1. изнеши своје мишљење, 
сшав, ойреgелиши се: - се против њега, - се за казну. 2. форму
лисаши своју мисао; казаши своје мишљење. 

изјахати, -ашем евр. јашуhи изиhи, найусшиши неко месшо 
или gосйеши Heige: - из села. 

изјахивати, -ахујем несвр. Йре.ма изјахаШи. 
изјаmњавати (се), -ашњавам (се) несвр. Йре.ма изјасниши 

(се). 
изјаmњење е исказ (йисмени или усмени) којим се износи 

сшав о нечему, изјава. 
изјаmњивати (се), -ашњујем (се) в. изјашњаваши (се). 
изједати, изједам неевр. 1. несвр. йрема изјесШи. 2. јесШи geo 

йо geo: - зрно по зрно жита. 3. наlризаши, разјеgаши мало йО 
мало. - Рђа изједа лонац. 4. фиг. разараши, унишшаваши; му
чиши, мориШи. 8 - се унишшаваши се, разараши се; секираши 
се, мучиши се. 

изједен, -а, -о 1. шрй. og изјесШи. 2. наiризен, шрошан, йоха
бан; шруо, йокварен: - зграда, - намештај, - ћебе; - зуб. 

изједина ж изјеgено, наiризено месШо. 
изједна прил. 1. из jegHoi KOMaga: - саmивена хаљина. 2. у 

исши мах, ogjegHoM. 3. нейресшано, без upeKuga: ћути -. 

изједначавати (се), -ачавам (се) несвр. Йре.ма изјеgначиши 
(се). 

изједначеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia који је 
изјеgначен, oHoia шшо је изјеgначено. 

изједначење е осшварење јеgнакосши; йоравнање резулша
ша (у сйоршу); изјеgначеносШ. 

изједначивати (се), -ачујем (се) несвр. Йре.ма изјеgначиши 
(се). 

изједначити, -Ещначйм евр. 1. учиниши јеgнаким у йравима, 
йоложају и сл.: - у плати, - у давању помоћи. 2. изравнаши, 
йоравнаши: - крајеве. 3. епорт. gосшиhи йрошивника йо броју йо
ена, uoiogaKa и сл., йосшиhи исши резулшаш: "Звезда" је изјед
начила на 2:2. 8 - се 1. йосшаши jegHaK с неким (у йравима, йо
ложају и сл.): - се са осталим радницима. 2. йосшаши jegHaK 
нечему. - Температура воде се изједначи с температуром дру
гог тела. 3. лингв. йрешрйешијеgначење (о iласовима), асимило
ваши се. 

изјелица ж 1. особа Koja MHolojege, Йрожgрљивац. 2. онај ко
ји живи на рачун gpyiola. 

изјелички, -а, -о који се OgHOCU на изелице: - власт. 

изјести, изједем (аор. изједох, изједе и изједе) евр. 1. jegyhu 
унеши у себе храну, йојесши: - парче хлеба. 2. а. изiрисши, йро
iрисШи. - Мољци су му изјели одело. б. ујесши, уlрисши; изује
gаШи. в. наlрисши, ошшешиши (хе.мијски и сл.). 3. фиг. унишши
ши, уЙроЙасШиШи. - Изједе ме брига за децом. 8 - се 1. йоха
баши се, исшрошиши се. 2. фиг. уйройасшиши се, сашрши се: - се 
од љутине, - се од стида. • жив га срам (стид) изједе веома се за
сШиgео. - батине (шамаре) gобиши башине, биши Шучен. 

. изјечати се, -чИм се евр. више йуша исйусшиши gубоке и бол
не iласове, оgахнуши јечеhи. 

изјеmан и изјеmан, -шна, -о који MHOio jege, халаЙЉив. 

изјеmност и изјеmност, -ости ж особина oHoia који је изје
шан, халаЙЉивосШ. 

изјуривати, -урујем несвр. Йре.ма изјуриШи. 

изјурити, изјурйм евр. 1. јурећи исшрчаши наiло найоље: -
из куће. 2. исшераши, најуриши (HeKola). 8 - се исшрчаши се. 

изјутра прил. 1. у шоку јушра, ујуШро. - Изјутра воли да спа
ва. 2. ујушро ugyhei gaHa, сушраgан ујуШро. - Изјутра ће пада
ти киmа. 

излагати (се), излажем (се) несвр. Йре.ма изложи ши (се). 

излагати, излажем евр. рећи неисшину, слаlаши; йревари
ши, обмануши (HeKoia). 8 - се изреhи лаж, слаiаши; gосша се 
налаlаШи. 

излагач, -ача м (инетр. -ачем) 1. онај који излаже на сајму, из
ложби: - на сајму технике. 2. онај који нешшо излаже, Шумачи. 

излаз м 1. месшо кроз које се излази; месшо ige се може иза
ћи, йролаз: - из зграде, - из пећине. 2. излажење, иgење ван. 
Срео сам га при излазу из цркве. 3. фиг. начин решења какве 
сложен,е сишуације: - из ове ситуације. 4. в. излазак (2а): одело 
за - . 5. оgобрење за краће оgсусшво: војска има -. 6. йојава, на
сшуй на сцени: - на позорницу. 

излазак, изласка м (ген. ми. излазака) 1. в. излаз (1, 2, 3, 5). 
2. а. оgлажење на неко месшо pagu йровоgа, забаве и сл.: - у хо
тел. б. оgлазак у неку cpegUHY pagu йреiлеgа, йосмашрања и сл.: 
- лекара, - стручњака, - судског вештака. 3. йојављивање, об
јављивање HeKoi шШа.мЙаноi gела: - књиге, - часописа. 4. йоја
вљивање на небеском своgу HeKoi небескоi шела: - Сунца, - Ме
сеца. 5. крај, свршешак: на изласку живота, на изласку недеље. 

излазити, -йм неевр. [гл. им. излажење е] 1. несвр. Йре.ма иза
ћи, изиhи. 2. избијаши, исШицаШи. - Река излази из пећине. 

излазиmте е 1. месшо оgакле нешшо излази, йошиче, йола
зишше: сунчево -. 2. в. излаз (1, 3). 

излазница ж йошврgа за излазак (с йосла, из Зiраgе). 

излајати, -јем евр. пеј. рећи ошворено, без увијања, без околи
шења; рећи оно шшо не шреба, оgаши, избрбљаШи. 8 - се 1. на
лајаши се (о Йсима). 2. извикаши се, изgераши се (у љушњи, IHe
ву). 3. избрбљаши се, оgаши се. 

излакирати, -акйрам евр. йревући лаком: - сто. 

изланути и изланути, изланем евр. екепр. рећи ошворено, 
без околишења, без увијања нешшо нейовољно за HeKoia; избр
бљаши, оgаШи. 8 - се изреhи се, оgаши се, излајаши се. 

излапелост јек. излапјелост, -ости ж особина oHoia који је 
излайео, сенилносШ. 

излапео, -ела, -о јек. изшiпио, -njела, -о р. Йр. og излайеши 
у аШриб. служби: - старац. 

излапетијек. изшiпјети, -nйм и излапити, -йм евр. gуховно, 
умно оне.моhаШи, йосшаши сенилан, йосенилиши; уп. исхлапети. 

.излегати (се), излежем (се) јек. излијегати (се), излијежем 
(се) несвр. Йре.ма излеhи (се). 

излежавати се, -ежавам се несвр. Йре.ма излежаши се. 

излеж�ти се, -жйм се евр. 1. оgмориши се лежеhи, лешкаре
ћи, належаШи· се. 2. осшаши необрађен, йрележаши (о зе.мљи
шШу). 

излемати, излемам евр. разг. јако исшуhи, из.млаШиШи. 

излепити, излеnйм јек. излијепити, излијепйм (трп. изле
. ПЈьен јек. излијепљен) евр. йрилейиши, залейиши на више ме
сша; йрекриши леЙЉење.м: - плакате по граду, - зид хартијом, 
- зид малтером. 

излет и излет м 1. а. оgлазак у upupogy на краће време 
(обично Iруйни) pagu забаве, ogMopa, йосеше и сл.: - на Авалу. 
б. фиг. краће найушшање cpegUHe (кришом, pagu аваншуре и сл.): 
ноћни излети. 2. излешање, излазак; йолешање; залешање: -
nчеле из коmнице, - птица; - тенисера на мрежу . 

излетати, излећем јек. излијетати, излијећем несвр. Йре.ма 
излеШеШи. 
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излетети јек излетјети, -тИм (аор. излет(ј)ех, излет(ј)е; трп. 
0) евр. 1. изаћи лешећи, ЙолеШеШи. - Из жита излети шева. 2. а. 
брзо, на'iло изјуриши, исшрчаши: � из куће. б. наZло избиши, 
ЙровалиШи. - Из уста ми излети псовка. 3. а. изићи, иС1iлизну
ши из своZ нормалноZ йоложаја; исйасши: � из џепа, � из седла. 
б. биши избачен, исшеран из службе, усшанове, куће и сл.: � с 
посла, � из партије. 

излетиmте е месшо на које се оgлази на излеш, месшо uo"iog
но за излеШе. 

излетник м онај који uge на излеШ. 

излетнич:ки, -а, -о који се OgHOCU на излешни1iе, који служи 
за излеше и излешни1iе: � воз, � место. 

излсЉи (излећи), излежем (3. Л. МН. излегу) евр. 1. извесши 
млаgунце из јаја: � десеторо пилића. 2. фиг. сшвориши, изазва
ши, биши УЗрО1i чеZа. _ - се а. извесши се из јаја; gohu на свеШ. 
б. сшвориши се, йојавиши се; насШаШи. - Од тога се излегла не
ка тежа болест. 

излечење јек изљечење е озgравЈЬење, исце.тьење. 

излечив јек. изљечив, -а, -о који се може излечиши, исце
ЈЬив: � болест. 

излечиватијек изљечивати, -ечујём несвр. Йре.ма uзлечиШи. 

излечивбст јек. изљечивбст, -ости ж особина oHoZa шшо је 
излечиво. 

излечити, излечим јек. излијечити, излијечим евр. а. лече
ње.м учиниши зgравим, йоврашиши у зgраво сшање, исцелиШи. 
б. оgучиши og какве мане, ЙОРО1iа: � од таквих мисли. _ - се а. 
озgравиши, исцелиши се. б. ослобоgиши се какве мане, ЙОРО1iа, 
мисли и сл. 

излив м 1. а. излаза1i воgе из 1iориша, разливање, йлавЈЬење; 
изливена воgа: � из корита, велики � река. б. ошицање, излучи
вање; оgлив: � суза, � крви. в. йроливање айlмосфеРС1iих йаgави
на: � кише. 2. на'iло избијање, навала, бујица (речи, мисли, осе
ћања): � јада и бола. 3. оgуша1i, ола1iшање: наћи излива својој 
души. 

изливати (се), изливам (се) несвр. йрема излиши (се). 

излизанбст, -ости ж сшање OHoZa шшо је излизано. 

излизати, излижем евр. 1. лижући йојесши, йолизаши: � 
слатко из чаше. 2. исшрши, исШрошиШи. - Вода је излизала ка
мење. _ � се исшрши се, исшрошиши се (услеg шрења, уйошребе 
и сл.) (о ЙреgмеШима). 

излијевати (се), излијевам (се) неевр. јек в. изливаши (се). 

изли:ка ж из"iовор, исЙрика. 

излињати (се), -ам (се) евр. изZубиши gла1iУ, олињаши се; из
лизаши се, йохабаши се. 

излистати, -ам евр. йусшиши лишће, олисШаШи. 

излити, излијем (имп. излiiј; р. пр. излио, излила; ТРП. изли
вен, -ена) евр. 1. изручиши лијући, йpocyйlи, йролиши: � воду из 
корита. 2. а. ошворено ЙО1iазаши, ОШ1iриши (расйоложења, ми
сли): � своју душу, � своје срце. б. усмериши, иСЙОЈЬиши (осећа
ња, расйоложења) йрема некоме; изразиши (умешниЧ1iи) осећа
ња, мисли: � милост на брата, � бес на жену. 3. начиниши, об
ли1iоваши og расшойЈЬеноZ мешала, воска и сл., салиши (обично 
у 1iалуйу): � кип, � свећњак. _ � се 1. а. йросуши се, йролиши се 
(о 1iиши). б. изићи из 1iориша, разлиши се (о реци). 2. иСЙОЈЬиши 
се, йојавиши се (о неком осећању) захвашиши He1iOZa (о осећању, 
расЙоложењу). 

излишан, -шна, -о нейошребан, сувишан. 

излишно ПРИЛ. нейошребно, сувишно. - Излишно је о томе 
говорити. 

излиmнбст, -ости ж нейошребносш, сувишносш; нейошребна 
сшвар, сувишна ЙојеgиносШ. 

излог м geo шрZоваЧ1iих или занаШС1iих pagНJU у коме су из
ложени йреgмеши који се MOZy 1iуЙиШи. 

изложа:к, -ошка м изложени йреgмеш, е1iсйонаш на изло
жби. 

изложба ж (ген. ми. -БИ) јавно излаZање, йри1iазивање умеш
ниЧ1iих, шехниЧ1iих и gpyZux йроизвоgа; месшо Zge се излажу ша
кви йреgмеши; изложени йреgмеши: � слика, � аутомобила, � 
компјутерске технике. 

изложбен, -а, -о који се OgHOCU на изложбу: � простор, � 
предмет. 

изложенбст, -ости ж сшање, особина oHoZa који је изложен, 
oHoZa шшо је изложено. 

изложилац, -иоца и изложитељ м мат. број који ЙО1iазује 
1iоли1iО йуша шреба основни број йомножиши самим собом, сше
йен, е1iсЙоненШ. 

изложити\ изложИм евр. 1. йосшавиши на исша1iНУШО ме
сшо с циЈЬе.м ga се виgи, ga је йоZоgно за раз'iлеgање; ЙО1iазаши, 
йри1iазаши умешниЧ1iе раgове на јавној манифесшацији: � но
ве моделе хаљина, � 300 радова. 2. а. 01iренуши, исшуриши йре
ма некоме, нече.му; сшавиши uog gејсшво нечеZа: � према сунцу, 
� врењу. б. gовесши uog ушицај нечеZ нейовоЈЬНОZ: � земљу пот
пуној анархији. 3. изнеши, саойшшиши: � своје погледе. _ � се 
gовесши себе у нейријашну сишуацију: � се сигурној пропасти. 

изложити2, изложИм евр. ложење.м йошрошиши, йоZореши: � 
дрва. 

изло:канбст и изло:канбст, -ости ж сшање oHoZa шшо је из
ЛО1iано. 

изло:кати, излочем и изло:кати, излочем евр. 1. изgубиши, 
изgераши, изриши (о воgи и сл.). 2. исйиши лочући: � млеко из 
тањира. 

изломатати, -ам евр. измориши, измучиши, измрцвариШи. _ 
� се измориши се, измучиши се (xogajyhu). 

изломити, изломим евр. 1. (нешто) савијајући йреломиши, 
йребиши, сломи ши (обично на више месша); расйарчаши, рас-
1iомаgаши: � мотку; � погачу. 2. (нешто) учиниши ucupe1iuga
ним, извијуZаши: � линију покрета. 3. (некога) измориши, из
мучиши, измрцвариШи. - Изломила ме болест. _ � се измори
ши се, измучиши се, измрцвариши се: � од посла. 

изломљен, -а, -о 1. ШрЙ. og изломиши (се). 2. а. ucupe1iugaH, 
исйресавијан (о линији). б. неујеgначен: изломљени звуци, изло
мљени одјеци. 

изломљенбст, -ости ж сшање, особина oHoZa шшо је изЛОМЈЬе
но, разбијеносш, расЙарчаносШ. 

излудети јек. излудјети, -дИм евр. непрел. йомахнишаши, йо
луgеши; изZубиши сйособносш нормалноZ реаZовања. 

излудити, излудим евр. прел. (некога) учиниши луgим. 

излудовати се, -лудујем се евр. налуgоваши се, забавиши се 
луgирајући се. 

излуђивати, -уђујем несвр. йрема излуgеши и излуgиШи. 

излуњати, излУњам евр. изаћи 1iришом шуњајући се. 

излупати, излYilам евр. (нешто, некога) 1. исшући, изуgара-
ши: � прутом. 2. луйајући исшресши, исйрашиши: � ћилиме, � 
ћебад. 3. сломиши, разбиши; изразбијаши: � јаја, � кола, � ста
кла. _ - се изуgараши се, изубијаши се. 

излуфтирати, -уфтирам евр. (нешто) извешјJUши, йровешри
ши: � собу. _ - се освежиши се, очисшиши се, извешриши се. 

излУчевина ж 1. физиол. йроизвоg лучења жлезgа и gpy"iux 
op"iaHa, секреција: цревна �, � жлезда. 2. уойшше оно шшо се из
лучује из нечеZа. 

излучење е изgвајање, иС1iЈЬучење; излучевина: � млека. 

излучивати (се), -Учујем (се) несвр. Йре.ма излучиши (се). 

излучина ж оно шшо се излучује, излучена машерија: � из 
материце, � из црева. 

излУчити, излУчим евр. 1. (нешто, некога) оgелиши, оgвоји
ши, изgвојиши (из целине): � овце из стада. 2. (нешто) лучење.м 
избациши, оgсшраниши: � киселину. _ � се 1. изgвојиши се, ис-
1iЈЬучиши се: � се из бурног живота. 2. лучење.м се изgвојиШи. -
Маст се излучи из меса и плива по води. 

излучни, -а, -о који излучује, чисши: � жлезда, � орган. 
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изљубити, изљубйм евр. (неЕога) ЙОЈЬубиши MHoio йуша и на 
више .месШа; иЗЈЬубиши pegoM више особа. _ - се уз. повр. ЙОЈЬУ
биши се више йуша .међусобно; йозgравиши се ЈЬубеhи се с неким. 

изљуљати, изљуљам евр. а. (неЕога) наљУЈЬаши: - дете на 
љуљашци. б. (нешто) ЈЬУЈЬањем ишчуЙаШи. - Ветар изљуљао 
јаБYRУ. _ - се наљУЈЬаши се. 

изљуmтити, изљУштйм евр. (нешто) скинуши ЈЬуску, изваgи
ши семе, јеЗiру, Uлоg из ЈЬуске, ОЈЬушшиши: - зелени орах. 

измаглити се, -йм се tBp. развеgриши се несшајањем .маiле, 
разиhи се. 

измаглица ж 1. решка, разређена .маiла: пролећна -. 2. вр
ло сишна киша која aaga из .маiле. 3. шрейерење ужареноi зра
ка, јара. 

измазати, -ажём евр. (нешто) 1. намазаши .машhу, бојо.м и 
сл., йремазаши: - зидове. 2. замазаши, УЙРЈЬаши: - РУЕе. _ - се 
1. намазаши се: - се Еремом. 2. иСЙРЈЬаши се, искаљаши се. 

измазивати, -азујём несвр. Йре.ма из.мазаШи. 

измајсторисати, -ришём евр. (нешто) 1. изрagиши, найрави
ши вешшо као .мајсШор (неки Йреg.меш, неку сшвар и сл.): - не-
што лепо. 2. йосшиhи �ешшо на вешш начин, лукаво с.мислиШи. 

измаR 1. (обично у синтагми: на измаRУ) а. шренушак Kag 
нешшо йресшаје, свршешак, крај: на ИЗМaRУ хх веЕа. б . .месШо 
ige нешшо йресшаје: - шуме. 2. начин ga се нечему из.макне, бек
сШво. - Смрти нема измаRа. 

изма:кљати, -ам евр. екепр. избиши, исшуhи HeKoia. 

измil.RНУТИ в. из.маhи. 

измалати, измалам евр. обојиши, осликаши, из.моловаШи: -
плафон, - манастир. 

измалтерисати, -ришём евр. йремазаши .малШеро.м. 

измаљати (се), измаљам (се) неевр. в. Йо.маљаШи (се). 

измамити, измамИм евр. (нешто или неЕога) 1. gобиши, йо-
сшиhи шшо лукавсшво.м, ласкањем, Йреваро.м и сл. 2. а. изву
ћи, изазваши HeKoia наЙОЈЬе на Йревару. б. йривући HeKoia не
чим ga изађе наЙОЈЬе: - људе на улицу. в. учиниши ga нешшо 
йочне ga расше из зе.мље (о БUJbкама). 3. а. изнуgиши, извуhи: -
што више вести. б. изазваши, йоgсШаhи. - Те речи му измами
ше осмех. 

измамљивати, -амљујём несвр. йрема из.мамиШи. 

изманеврисати, -ишём евр. 1. извршиши .маневрисање (же
лезничких ко.мЙозиција). 2. фиг. вешшо сйречиши, осујешиши не
чију намеру. 

измани:кирати, �ИRйрам евр. обавиши .маникирање. 

изманипулисати, -ишём евр. (неЕога) навесши Koia на ogpe
ђене йосшуйке извлачеhи личну корисш за себе: - народ, - по
словног партнера. 

измарmирати, -аршйрам евр. изаhи, ошиhи војничким ко
рако.м у .маршу: - из Еасарне. 

измаса:крирати, -аRрйрам евр. (неЕога, фиг. и нешто) aog
врiнуши .масакру, ЙОКОЈЬУ, искасаЙиШи. 

измасирати, -асйрам евр. извршиши .масирање, .масажу 
Шела. 

измастити, измастйм евр. у.мазаши .машhу, учиниши .ма
сним; замазаши: - панталоне. _ - се у.мазаШи се .машhу, у.ма
сшиши се. 

, изм�ћи (измаћи! и И3М,�:кнути� измаю;ём (аор. из�аRОХ, �з
маче :и измаче (измаRНУХ, изма�ну); р. пр. измаRао, -маRла (из
маRла) (измаRНУО, -ула» ; ТРП. ИЗМaRНУт; пр. пр. измаRавши и из
ма:кнУвши) евр. 1. (нешто) йовукавши Йре.месШиШи .мало gaљe, 
Йо.маћи, ogMahu: - лонац са шпорета. 2. (неЕога, нешто) оgве
сши, йовући; уgаљиши: - војску са положаја, - СТОЕУ ван села. 
3. (нешто) ошеши, оgузеши, вешшо из.мамиШи, украсши: - од 
оца паре. 4. ушеhи, у.маћи, йобеhи; кришо.м несшаши, ошиhи: -
гонитељима; - из затвора. 5. а. ошиhи Haapeg gaљe Heio неко 
gpyiu. б. фиt. йосшаши HaapegHuju у нече.м (у кулшури, pagy), ис
ЙреgњачиШи. 6. (нешто) избеhи, .мимоићи: - тужну судбину из
беглица. 7. Йроћи, Йро.маћи неоЙажено. - Њеном ОЕУ ништа ни-

је измаRЛО. _ - се 1. ogMahu се og HeKoia, йремесшиши се, Йо.ма
ћи се. 2. а. йовући се, ошиhи; избавиши се, сйасши се: - се преRО 
границе; - се од рада. б. у.маћи, йобеhи; кришо.м оШиhи. 3. ис
клизнуши, исЙасШи. - Измаче ми се чаша из РУЕе. 4. йошроши
ши се, йонесшаши (о новцу). 5. ошеши се, о.маћи се. - Шта је би
ло? - измаче се оцу питање. 

измахивати, -ахујём несвр. йрема из.махнуШи. 

измахнути (се), измахнём (се) евр. (нечим) учиниши наiли 
йокреш руко.м с неким циљем, замахнуши: - штапом. 

измацити, измацйм евр. о.мациШи .мачиhе. _ - се о.мациШи 
се, искошиши се. 

измаmтати, -ам евр. (нешто) йреgсшавиши у .машШи, из.ми
слиШи. 

између (наглашено: између) предл. (с ген.) означава 1. а. ga 
се неко или нешшо налази, креће у йросшору оgређено.м везо.м 
именице и йреgлоiа: стати - два дрвета. б. ga се неко или нешшо 
налази у gрушшву oHoia шшо је оgређено везо.м йреgлоiа и име
нице: најмлађа - девојаЕа, најлепши - деце. 2. ga се нешшо зби
ва у вре.менско.м aepuogy оgређено.м везо.м йреgлоiа и и.менице: 
доћи - Нове године и Божића, доћи - 10 и 12 сати. 3. OgHOC ко
ји се шиче jegUHKU оgређених везо.м йреgлоiа и именице: мир -
Француза и Немаца, пр:ијатељство - Rомш:ија. 4. ga се йоређе
ње OgHOCU на оно шшо значи веза йреgлоiа и именице. - Нема 
раЗЛИRе између убиства или смрти изазване ТУЧОМ. • - осталог 
уз gpyie чињенице. читати - редова разу.меШи йрави, скривени 
с.мисао ШексШа. 

измељати, измёљам евр. (нешто) изiњечиши, из.месиШи gpo
беhи на сишне KoMage. _ - се изiњечиши се (о Uлоgовима и gp.). 

измена јек. измјена ж 1. йрелазак jegHoi облика или сшања 
у gpyiu, Йро.мена, йреображај: - матер:ијалне форме, - топлоте. 
2. замена jegHoia gруiим, с.мењивање; с.мена, ogMeHa на gужно
сши, на йослу: - дана и ноћи, - ваздуха, - места; наћи измену. 
3. узајамна раз.мена (нечеiа): - добара, - робе, - писама. 4. йре
paga, йрейравка, йреиначење: - теЕста, - програма. • - матери
ја, твари физиол. раз.мена .маШерија, йроцеси у орiаниз.му, .меШа
болизам. - мисли, речи разiовор, gијалоi. - ратификација, ратифи
кационих инструмената пол. узајамно йреgавање gржавних, gu
Uло.маШских gоку.менаШа. 

изменити, ИзмёНЙМ јек. измијенити, изм:ијенйм евр. 1. учи
ниши gрукчијим, Йро.мениШи, йреиначиши: - заRОН. 2. сшави
ши, уйошребиши jegHo .месШо gpyioi, замениши: - сијалицу, -
намештај. 3. йреузеши йосао, gужносш HeKoi gpyioi: - Rолегу. 4. 
узајамно раз.мениШи; узеши шуђу сшвар у.месшо своје: - дарове; 
- шешире. _ - се 1. йосшаши gруiачији, Йро.мениШи се. 2. gohu 
на .месШо gpyioi; замениши .међусобно .месШа, улоiе: - се на ме
сту дежурног. 

изменљив јек. измјенљив, -а, -о који се .може из.мениШи; 
йоgложан Йро.менама, Йро.меНЈЬив: - природа. 

изменљивост јек. измјенљивост, -ости ж својсшво или осо
бина oHoia шшо је из.меНЈЬиво, Йро.меНЈЬивосШ. 

измењати, Измёњамјек. измијењати, изм:ијењам евр. 1. в. из
.мениШи: - ЗНaRе, - места. 2. ЛИНГВ. gеклинираши, конјуiираШи. 

измењивати (се) јек. измјењивати (се), -ењујём (се) несвр. 
Йре.ма из.м,ениШи (се). 

измењивач јек. измјењивач, -ача м сйрава којо.м се .мења 
с.мер или ja1f,UHa eHepiuje, .мењач. 

измера јек. измјера ж .мерење, оg.меравање. 

измерив јек. измјерив, -а, -о в. из.меРЈЬив. 

измерити јек. измјерити, -йм евр. (нешто) 1. усшановиши не
ко.м .меро.м величину, шежину, облик, шрајање нечеiа, йремери
ши: - месо, - њиву. 2. оцениши, йроцениши значај нечеiа: - по
следице с�ојих поступаRа. • - кога од главе до пете значајно йо
iлеgаши HeKoia. - коме леђа исшуhи, из.млаШиШи Koia. 

измерљив јек. измјерљив, -а, -о који се .може из.мериШи; уп. 

измерив. 

измерљивост јек. измјерљивост, -ости ж особина и својсшво 
oHoia шшо је из.меРЈЬиво. 
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измесити, измёсИм јек. измијЕЮИТИ, измијесйм 1. (нешто) 
.мешење.м, lњечење.м ЙриЙре.миШи шесшо, 'iлину и сл., у.месиШи. 
2. фиг. (некога) изуgараши, исЙребијаШи. 

Изместа јек. измјеста прил. С .месШа, без зашрчавања: - ско
чити. 

измести (измести), изметём евр. (нешто) .меiil.nо.м ишчисши
ши, йочисшиши, уклониши из нечеlа: - собу, - папириће. 

измести (измёсти), изметём евр. (нешто) 1. бућкало.м изgво
јиши .масло из .млека, избућкаши: - млеко, - масло. 2. из.меша
ши, с.мешаШи: - брашно у млеко. 

изместити јек. измјестити, -йм (трп. измG)ештен) евр. (не
што) Йре.месШиШи сјеgноl.месШа на gpYlO; йреселиши: - водени
цу на друго место, - осматрачницу. _ - се Йре.месШиШи се, йре
селиши се. 

измет м 1. несварени сасшојци хране који се секрецијо.м изба
цују наЙоље. 2. Йревре.мено рођено, йобачено .млаgунче. 3. фиг. 
изроg, олош: - људски, - света. 4. излучевина из нечеlа (слуз, 
зној и сл.). 

изметати и изметати, измећём несвр. Йре.ма из.меШнуШи. 

изметина ж (обично у мн.) 1. в. из.меШ (1). 2. ошйаци које .мо
ре избаци на койно: морске изметине. 

изметни, -а, -о који се OgHOCU на из.меШ: - отвор. 

изметнути и изметнути, изметнём евр. (нешто) 1. избациши 
найоље, оgсшраниши: - рибе на сухо. 2. сшавиши на виgно .ме
сшо, изложиши: - робу на излоге. 3. йонеши йлоg, роgиШи. 4. 
исйалиши, ойалиши из HeKOl вашреНОl оружја. _ ,.., се 1. а. изро
gиши се, изойачиши се, исквариши се. - Свет се изметнуо. б. ge
lенерисаши се, закржљаши (о йлоgовu.ма, yceвu.мa). в. йреобра
ши ши се, йрешвориши се у нешшо gpylO. - Свака сила се измет
не у насиље. 2. бациши се на KOla, сличиши: - се на оца. 

измећар, -ара м Тур. арх. а. СЛУlа, ЙослужиШељ. б. улизица, 
ЙолШрон. 

измећарица и измећарка ж арх. служавка, слушкиња. 

измецати, измёцам евр. а. (нешто) иЗlњечиши; наlњечиши: 
- шљиве. б. (некога) изуgараши, изубијаШи. 

измёшано је:к. измијешано ПРИЛ. у зајеgници, Йо.мешано. 

измёшаност јек. измијешаност, -ости ж сшање oHola шшо 
је из.мешано. 

измешати, измёшам јек. измијешати, измијешам евр. (не
што или некога) 1. Йо.мешаШи, с.мешаШи .муШећи нешшо yjegHo: 
- јаја, шећер, брашно. 2. сасшавиши зајеgно различише особе, 
разнороgне Йреg.меШе: - војнике, - госте, - бомбоне. 3. Йро.ме
шаши варјачо.м и сл. (неко јело, Шекућину). 4. за.мениШи, йобр
каши: - имена, - ствари. _ ,.., се 1. сйојиши се, Йо.мешаШи се; на
ћи се у зајеgници. 2. наћи се .међу gpylu.м Jbygu.мa: - се с народом. 

измештати (се), измёштам (се) јек. измјештати (се), измјё
штам (се) несвр. Йре.ма из.месШиШи (се). 

измивати (се), измйвам (се) несвр. Йре.ма из.миШи (се). 

измигољавати (се), -ољавам (се) несвр. Йре.ма из.миlољи
ши (се). 

измигољити (се), -Им (се) евр. а. йојавиши се, изаћи из HeKol 
заклоњеноl .месШа йолако, йосшейено, неЙрu.меШно: - из куће. б. 
извући се, исклизнуши сиШнu.м ЙокреШu.ма, вршећи се: - из мре
же (о риби). 

измилети јек. измиљети, -мИлИм евр. 1. извући се .милећи, 
йузећи, lа.мижући (о живоШиња.ма). 2. изаћи, йојавиши се: - из 
кућа. 

измиловати, -лујём евр. (некога, нешто) обасуши .милова
ње.м, MHOlO йуша Йо.мuловаШи, иЗlрgиши: ,.., дете. _ ,.., се заlрли
ши се, изљубиши се. 

измир м из.мирење, Йо.мирење. 

измирење е усйосшављање .мира, Йо.мирење. 

измиривати (се), -ирујём (се) несвр. Йре.ма из.мириШи (се). 

измиритељ м онај који из.мирује, .мири. 

измирити, измйрИм евр. (некога или нешто) 1. усйосшави
ши gобре ogHoce, .мир .међу завађенu.ма, Йо.мириШи: "" завађене 
комшије. 2. gовесши у склаg, усклаgиши: ,.., односе међу два на
рода. 3. исйлашиши новчане обавезе, Йоg.мириШи: ,.., порез, ,.., дуг. 
_ ,.., се 1. йрекинуши свађу, Йо.мириШи се: "" се с кумом. 2. Йо.ми
риши се са ЙосШојећu.м сШање.м. 

измирна ж 1. бот. шройско gрво Styrax из ф. Styracaceae. 2. 
.мирисна с.мола овОlа ШРОЙСКОl gрвеша која се уйошребљава за 
кађење, с.мирна, Ша.мјан. 

измислити, -Им (трп. измишљен) евр. (нешто) 1. а . .мислећи 
сшвориши, йронаћи нешшо ново, изу.меши: ,.., атомску бомбу, ,.., 
радар. б. уобличиши неку за.мисао, ugejy, йреgсшаву и сл., с.ми
слиши: ,.., нове забаве, ,.., какву заверу. 2. навесши оно шшо не 
йосшоји, консшруисаши лаж, слаlаШи. 

измити, измијём (имп. измйј; ТРП. измИвен, -ена) евр. (некога, 
нешто) воgо.м ойраши, очисшиши, учиниш и чисШu.м, у.миши: ,.., 
главу. _ ,.., се ойраши се, у.миши се: "" се по глави. 

измицати (се), -ичём (се) несвр. Йре.ма из.макнуши (се), из
.маћи (се). 

измишљати, измйшљам несвр. Йре.ма из.мислиШи. 

измишљотина и измишљотина ж 1. оно шшо је из.мишље
но, ново сшворено, йроналазак, изу.м: Гутенбергова "". 2. неисши
на, лаж: сеоска "", новинска "". 3. йлоg .машШе, фаншазија, фик
ција: ,.., пишчева. 

измлатити, измлатйм евр. 1. (некога) јако исшући, избиши, 
изуgараши: "" провалника. 2. (нешто) .млаШећи избациши зрна 
из класја, .махуна и сл., о.млаШиШи. _ ,.., се исшући, избиши .ме
ђусобно jegaH gpylOl. 

измлети јек. измљети, -мељём евр. (нешто или некога) 1. 
.млевење.м йрешвориши у брашно, йрах и сл., са.млеШи: ,.., жито. 
2. фиг. из.мучиши, из.мрцвариШи. 3. фиг. избрбљаши, исйричаши 
којешШа. - Шта је све она измлела, не можеш поверовати. _ ,.., 
се йрешвориши се .млевење.м у брашно, са.млеШи се. 

измоделирати, -елйрам и измоделовати, -лујём евр. gаши 
облик нече.му, извајаШи. 

изможден, -а, -о вео.ма ослабео, исцрйен, изнурен: ,.., тело, ,.., 
лице. 

изможденост, -QСТИ ж исцрйеносш, исШрошеносШ. 

измождити, измождИм евр. (некога) йроузроковаши крајњи 
у.мор, исцрйсши, изнуриши: ,.., људе, - глађу некога. 

измозгати, -ам евр. (нешто) раз.мишљајући изнаћи, из.ми
слиШи. 

измокрити, измокрИм евр. (нешто) избациши из себе .мокра
ћу, Йо.мокриШи; .мокраћо.м избациши нешшо: "" ујутру мокраћу, 
- песак. _ ,.., се Йо.мокриШи се. 

измолити\ измолйм евр. (нешто) 1 . .молећи gобиши, изgеј
сШвоваШи. 2. иЗlовориши, очишаши .молиШву: ,.., "Оченаш". _ ,.., 
се .молбо.м йосшићи gойушшење за нешШо. 

измолити2, измолИм евр. (нешто) gелu.мично йоказаши, изву
ћи (geo шела): ,.., главу на врата. _ ,.., се йоказаши се, йојавиши 
се, Йо.молиШи се: ,.., се из реке. 

измоловати, -лујём евр. (нешто) обојиши, окречиши: ,.., зид. 

измољакати, -ам евр. (нешто) .мољакање.м gобиши, иска.м
чиши: ,.., нешто за јело. 

измореност, -ости ж сшање oHola који је из.морен, Йре.мор. 

изморити, изморйм евр. (некога) исцрйсши нечију cHalY, 
eHeplujy, gовесши у сшање у.мора, за.мориШи, изнуриШи. _ ,.., се 
у.мориши се, исцрйсши се. 

измотавати, -отавам (3. Л. мн. -авају) неевр. несвр. Йре.ма из.мо
ШаШи. _ ,.., се 1. несвр. Йре.ма из.моШаШи се. 2. разг. шалиши се. 

измотати, -ам евр. (нешто) 1. оg.мошаши оно шшо је било за
.моШано, развиШи. 2. на.моШаШи, с.моШаШи: ,.., сав конац. _ ,.., се 
1. раз.моШаШи се cacвu.м, оg.мошаши се. 2. извући се оgакле, йо
јавиши се. 

измотација (измотЮщија) ж 1. неозбиљан йосшуйак, шеlаче
ње, из.моШавање. 2. разг. онај који се из.моШава, за.млаћује. 
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измоћи (измоћи), измогнём евр. 1. усйеши н,ешшо ураgиши, 
смоћи. 2. изlубиши cnaly, изн,е.моhи, .ма.лаксаШи: � снагом. 

измрвити, -Им (трп. измрвљен) евр. (нешто, ретко некога) 1. 
учин,иши ga се н,ешшо изgроби у .мрве, исишн,иши, исшрошиши; 
йросуши .мрве: � хлеб, � по столу. 2. jaKu.м ygapoM смрскаши, 
смрвиши: � рукама. _ � се 1. разgробиши се, усишн,иши се у .мр
ве. 2. смрскаши се, смрвиши се. 

измреmкати, -ам евр. н,абраши, смрешкаши (лице, кожу и 
сл.). _ "" се н,абраши се, �решкаши се. 

измрзнути, -нём (аор. измрзох и измрзнух; р. пр. измрзао, -
зла и измрзнуо, -ула) евр. cacвu.м се смрзн,уши, јако Йро.мрзн,уШи, 
сшраgаши og .мраза (о йоврћу, воћу и gp.). 

измрљати, -ам евр. (нешто) УЙРЈЬаши .мРЈЬа.ма, заЙРЈЬаши, 
заБРЈЬаШи. _ "" се заЙРЈЬаши се. 

измрмљати, -ам евр. изlовориши .мр.мљајући, Йро.мр.мљаШи, 
Йро.му.млаШи: � нешто на француском. 

измрсити, измрсим евр. (нешто) 1. за.мрсиШи, зайлесши: � 
траву. 2. ра.:�.мрсиШи, развезаши, расйлесши н,ешшо сйлешен,о, 
свезан,о. _ "" се за.мрсиШи се, зайлесши се. 

измрцварити, -мiщварИм евр. (некога, нешто) 1. заgаши н,е
ко.ме Mnolo ран,а, искасайиши, обоlаљиШи. 2. раско.маgаши н,а 
више gелова, рашчеречиши (живошињу, .месо и сл.). 3 . .мучење.м 
исцрйсши, изн,уриШи. - Болест га је измрцварила. _ "" се из.му
чиши се, исцрйсши се. 

измрmавити, -ршавим и измрmавити, -им евр. йосшаши 
јако .мршав, с.мршаШи, ослабиШи. 

измрmати, -ам евр. в. из.мршавиШи. 

измувати (измувати), -ам евр. 1. нар. исшуhи, исйребијаши 
(neKola). 2. жарг. исйословаши, осшвариши, йосшиhи н,ешшо за
кулисн,u.м раgња.ма, сн,а.лаЖЈЬивошhу, ЙроШекцијо.м и сл. 

измудрити, измудрим евр. а. gohu go н,ечеlа у.мовање.м, .му-
gровање.м, йрон,аћи: � неку справу. б. смислиши, из.мислиШи. 

измудровати, -удрујём евр. в. из.муgриШи. 

измузати, измузам н,есвр. Йре.ма из.мусШи. 

измуљати, измуљам и измуљати, -ам евр. (нешто) lњече
ње.м йрешвориши у жишку .масу, СМУЈЬаши; .мУЈЬајући исцеgиши 
сок из чеiа: � грожђе. 

измумлати, -ам и измумљати евр. (нешто) .му.млајуhи, "ун,
ђајући рећи, Йро.му.млаШи: � заповест. 

измусти, измузём (трп. измузен, -а) евр. (нешто, некога) 1. 
.музење.м или gојење.м извуhи .млеко из вu.мeн,a или gojKe; .мужо.м 
ослобоgиши .млека: � краву; � виме. 2. фиг. вешшо, лукаво или с 
.муко.м извуhи og neKoia н,ешшо, из.ма.миШи: � и задњи динар. 

измутити, измУтим евр. (нешто) из.мешаШи .муШеhи, Йо.ме
шаши; избуhкаШи. 

измућкати, -ам евр . .мућкање.м из.мешаШи; Йро.муhкаШи. 

измуцати, -ам евр . .муцајући, за.муцкујуhи изiовориши, йро
.муцаШи: � две речи. 

измучен, -а, -о који йоказује зн,аке .мучења, йошйун,о .ма.лак
сао, изн,урен,: � лице. 

измученост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање onoia који је из.му
чен,. 

измучити, -им евр. (некога, нешто) а. н,а.мучиши (neKoia) go 
исцрйен,осши, изн,е.моl.nосШи, изн,уриШи. б. н,aЙopн,u.м раgом; у.мо
риши, изМориШи. в. йрисилиши neKoia ga йаши, н,а.мучиШи. _ "" 

се исцрйсши се, исшрошиши се, 
.
вео.ма се н,а.мучиШи. 

измуmтрати, -ам евр . .мушШрање.м извежбаши neKoia, gu
сцийлин,оваши: � војника. 

изнад (наглашено: изнад) предл. (с ген.) (еупр. испод) 1. у йро
сШорн,о.м зн,ачењу а. ga се н,ешшо н,а.лази или врши nag Йој.мо.м 
с u.мeн,o.м у iен,ишиву с "орње или СЙОЈЬн,е сШран,е. - Сунце је би
ло високо изнад острва. Изнад мишића налази се масно ткиво. 
б. ga је шШо н,а већој nagMopcKoj висин,и og Йој.ма у iен,иШиву. -
Авала изнад Београда. в. крешање ЙросШоро.м који се н,а.лази 
nag Йој.мо.м с u.мeн,o.м у iен,иШиву. - Пролете авион изнад кућа. 

г. йоложај ige се завршава креШање. - 3асукао је рукаве до из
над лаката. 2. у ко.мЙараШивн,о.м зн,ачењу. - У моралном сми
слу он је био изнад осталих. 

изнајмити, изнајмйм евр. (нешто) 1. узеши aog н,аја.м, у за
куй: � собу. 2. gаши, изgаши aog н,аја.м, у закуй: � стан. 

изна.јмљив, -а, -о који се .може gаши aog н,аја.м: � соба, � 
стан. 

изнајмљивати, -ајмљујём н,есвр. Йре.ма изн,ај.миШи. 

изнајмљивач, -ача м он,ај који изgаје aog н,аја.м, у закуЙ. 

изнајмљивачица ж он,а која изgаје aog н,аја.м, у закуЙ. 

изнајпре јек. изнајприје ПрИЛ. у йочешку, исйрва, у йрво вре-
.ме. - Изнајпре се није ништа примећивало. 

изнакаженост, -ости ж сшање, особин,а onoia шшо је изн,а
кажен,о. 

изнаказивати, -азујём н,есвр. Йре.ма изн,аказиШи. 

изнаказити, -аказим евр. (некога, нешто) учин,иши н,ака
зн,u.м, ун,аказиши, н,аiрgиШи. _ "" се н,ачин,иши себе н,аказн,u.м, 
ун,аказиши се, н,аiрgиши се: � се бријањем. 

изналазак, -аска м 1. ошкриhе, изу.м, Йрон,а.лазак: � у науци. 
2. изн,а.лажење, н,а.лажење: духовити изналасци тема. 

изналазач, -ача м в. Йрон,а.лазач; уп. изумитељ. 

изналазачица ж в.  Йрон,а.лазачица; уп. изумитељица. 

изналазити, -Им [гл. им. изналажёње е] н,есвр. Йре.ма изн,аhи. 

изналазачки, -а, -о који се ognocu н,а изн,а.лазаче: � таленат. 

изнаопачити се, -опачИм се евр. йосшаши н,аойак, изойачи-
ши се. 

изнапијати се, -апИјам се евр. изойијаши се. 

изнатпросечан јек. изнатпросјечан, -чна, -о в. н,ашйросе
чан,: � заступљеност. 

изнаћи (изнаћи), изнађём евр. (нешто, некога) 1. йрон,аћи 
н,ешШо gошag н,ейозн,ашо, скривен,о и сл., н,аћи: � наше пријатеље, 
� кривце. 2. усшан,овиши, ушврgиши; йрон,аћи, изу.меШи: � узрок; 
� принципе механике, � штампу. 3. смислиши, из.мислиШи. 

изнебуха и изнебуха ПРИЛ. изн,ен,аgа, н,еочекиван,о: � ући у 
кућу. 

изневеравати (се) јек. изневјеравати (се), -ерујём (се) н,е
свр. Йре.ма изн,евериши (се). 

изневеритељ јек. изневјеритељ м он,ај који је изн,еверио, 
изgао . 

изневерити јек. изневјерити, -им евр. 1. (некога) йрекрши
ши, йоiазиши gашу реч, изgаши, йревариши: � свога господара, 
� савезнике, � мужа. 2. (нешто) н,айусшиши, осшавиши шшо, 
ogpehu се чеiа: � своје идеале, � партијска начела. 3. н,е исйун,и
ши очекивања: � наде родитеља, � своје професоре. 4. фиг. йре
сшаши йовоЈЬн,о gеловаши, оШказаШи. - Изневерила снага. Из
неверило срце. • - самог себе йосшуйиши суйрошн,о cвoju.м уве
peњu.мa. 

ИзнеговаТИ јек. изњеговати, -гујём евр. l. оgiајиши, aoguhu, 
ошхран,иЩи, оgн,еiоваШи. 2. н,еiоваши gосша, gyio. 

изнедрити јек. изњедрити, -им евр. сшвориши, poguillu, ga
ши. - Мајка га је изнедрила. _ "" се н,асillаши, йон,ићи из чеiа: 
� се из народа. 

изнемагати, -емажём н,есвр. Йре.ма изн,е.моhи. 

изнемогао, изнемогла (изнемогла), -ло (уп. изнемоћи) 1. ко
ји је изiубио, исшрошио cnaiy, исцрйен" изн,урен,: � родитељ, � 
старица. 2. gошрајао, руин,иран,: � кућа. 

изнемогло ПРИЛ. н,а крају cnaie, .ма.лакса.ло: � ићи. 

изнемоглост, -ости ж сшање onoia који је изн,е.JIюiао, .ма.лак
са.лосill, клон,улосШ. 

изнемоћао, -ала, -ло (уп. изнемоћати) в. изн,е.моiао. 

изнемоћати, -ам евр. в. изн,е.моhи. 
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изнемоћи (изнемоћи), -емогнём евр. изlубиши cHaly, .моn, ис
црйсши се, .мa.nаксаШи, оне.моnаШи; изlубиши свесш: � од ста
рости, � после порођаја. 

изненада ПРИЛ. неочекивано, нейреgвиђено: � доћи. 

изненадан, -дна, -о који се golaQa нейреgвиђено, неочекиван. 

изнеющити, -енi3.дйм евр. 1. зашеnи HeЙpиЙpe.м.rьeHим, изне-
Haga се йојавиши: � доласком. 2. зачуgиши, заgивиШи. - Сво
јим знањем нас је пријатно изненадио. 8 - се зачуgиши се, go
чекаши нешшо са чуђење.м. 

изненадно ПРИЛ. изненаgа: � изаћи пред некога. 

изненађен, -а, -о који изражава, йоказује изненађење: � по-
глед. 

изненађено прил. С изненађење.м, чуgеnи се: � погледати. 

изненађеност, -ости ж сшање oHola који је изненађен. 

изненађење е 1. осеnање изазвано нечим неочекиваним, из-
ненаgним. - Удала се, на опште изненађење, за неког странца. 
2. изненаgна йојава, изненаgан gOlaQaj. - Имам за вас једно из
ненађење. 

изненађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма изненagиши (се). 

изнервирати, -ервйрам евр. учиниши HeKola нервозним, уз
не.мириШи, разgражиШи. 8 - се биши нервозан, узрујаши се. 

изнети јек. изнијети, -несём (изнесём) (аор. изнесох и изнёх 
јек. изнијех; ТРП. изнесен и изнёт јек. изнијет; пр. пр. изнёвши јек. 
изнијевши) евр. 1. носеnи Йре.месШиШи из нечеlа ван, наЙОЈЬе: � 
намештај из куће. 2. носеnи gонеши, gойре.миши са нижеl на ви
ше .месШо: � орахе на таван. 3. сшавиши на виgно .месШо, исша
nи: � цвеће на прозор. 4. носеnи собо.м избациши (о реци, воgи и 
сл.): � муљ на обалу. 5. а. gонеши apeg HeKola pagu йослужења, 
йосшавиши: � јела пред госте, � најбоље вино. б. йоgнеши, йо
казаши неко.ме нешшо: � једно писмо лекарског друштва. в. фиг. 
gосшавиши на йрешрес, решавање: � пред скупштину. 6. а. са
ойшшиши (усмено или йисмено): � свој програм. б. фиг. (на, за 
кога) рђаво, зло реnи, оклевешаши Kola: � за многе политичаре 
рђаве ствари. 7. gосшиnи ogpeQeHU износ: � два милиона, � три 
ступца. • - гаће на решето изложиши се оЙасносШи.ма. - живу 
(читаву) главу (кожу) јеgва се сйасши, осшаши жив. - на велика 
звона lовориши јавно, обзнаниШи. - на глас учиниши ЙознаШим. 
- на јавни стуб срамоте јавно жиlосаШи. - на јаву (видик, видело, на 
светло дана) обелоgаниши, обзнаниШи. - на површину учиниши 
ЙознаШим. - на својим плећима (главни терет) изgржаши највеnе 
шешкоnе у вези са нечим. - на тапет gаши йрилику ga се о че.му 
јавно lовори. 

изнијансйраност, -ости ж својсшво, особина oHola шшо је из
нијансирано. 

изнијансирати, -ансйрам евр. 1. найравиши најфиније йре
ливе, нијансе боја йри сликању. 2. фиг. йреgсшавиши у йосшейе
ним, шананим Йрелазима. 

изникнути в. Uзниnи. 

изнимак, -ймка м в. изнимка. 

изнйман, -мна, -о који йреgсшавЈЬа изнимку, изузешан, осо
бен: � случај, � положај . 

изнймка ж оно шшо се изgваја, изузима og HeKol ушврђеНОl 
йравила, изузеШак. 

изнймно ПРИЛ. као изнимка, изузеШно. 

изнитити, -йм евр. начиниши шшо ново, изу.меши, из.ми
слиШи. 

изнићи и изникнути, изникнём (аор. изникох и изникнух, 
изниче, изниче и изникнУ; р. пр. изникао, -кла и изникнуо, -ула; 
пр. пр. изникавши и изникнУвши) евр. непрел. 1. развиши се из 
се.мена, израсши из зе.мље, исклијаши (о БUJЬкама). 2. фиг. изра
сши, развиши се, насШаШи. - Изникла су нека значај на књи
жевна дела. 3. фиг. изненаgа се йојавиши, искрснуШи. 

изницати, -ичём несвр. Йре.ма изниnи и изникнуШи. 

изнова ПРИЛ. 1. исйочешка, наново: � се кућити. 2. йоново, 
ойеш, йо gpylu йуш: � послужити кафом и ракијом. 

изнојити, изнојйм евр. (некога) а. учиниши ga се неко MHolo 
озноји, йрезноји: � коња. б. фиг. измучити, намучити. 8 - се go
бро се ознојиши, йрезнојиши се. 

износ м 1. количина новца, новчана вреgносш, своша, су.ма: 
� од сто динара. 2. изношење: � пртљага. 

износак, -ск а м йQслеgње јаје које кокошка снесе йре йре
сшанка ношења. 

износити, износйм [гл. им. изношёње е] несвр. Йре.ма изне
ши. 8 - се узgизаши се, gизаши се увис. 

изноmен, -а, -о gошрајао og уйошребе, йохабан: � капут, � 
ципеле. 

изнуда ж правн. кажњиво gело Kaga се уЙоШребо.м силе или 
йрешње неко йрисили ga шшо учини на своју или шуђу шШеШу. 

изнудити, -йм евр. 1. сило.м, уцено.м, лукавсшво.м gобиши: � 
још по једну плату. 2. нашераши HeKola на нешшо, ЙринуgиШи. 

и:щудица (изнудница) ж шах. йозиција у шаховској йаршији 
Kaga је иlрач йринуђен ga вуче йошез који ia gовоgи у нейовОЈЬан 
йоложај или воgи gирекШно.м iубишку йаршије, изнуђен ЙоШез. 

изнуђивати, -уђујём (изнуђавати, -уђавам) несвр. Йре.ма из-
нуgиШи. 

изнуђивач, -ача м онај који нешшо изнуђује og HeKola. 

изнуђивачкй, -а, -6 који се OgHOCU на изнуђиваче. 

изнукати, -ам евр. изнуgиши, изазваШи. 

изнурен (изнУРен), -а, -о а. исцрйен болешnу или gруlим фи
зичким и gушевним .мукама, изне.моlао: � старац, � војник. б. 
који је исцрйао cHaie, резерве, ослаБЈЬен: � држава, � царство. 

изнурено (изнУРено) ПРИЛ. изне.мо1.лО, не.моnно: изгледати �. 

изнуреност (изнурен6ст), -ости ж сшање oHola који је изну
рен, исцрЙеносШ. 

изнурење е iубишак cHaie, .моnи, исцрi1.rbење; изнуреносш, ис
црЙеносШ. 

изнуривати (се), изнУРујём (се) несвр. Йре.ма изнуриши (се). 

изнурити, -йм (изнУрити, изнУРйм) евр. исцрйсши, ослаби
ши, из.мориШи. 8 - се ослабиши зБОl шешкоl живоша, paga, на
йора и сл., изне.моnи. 

изнутра и изнутра ж ПРИЛ. 1. из унушрашњосши нечеlа. -
Изнутра се неко јави. 2. са унушрашње сшране, gелујуnи уну
шар нечеlа. 

изнутрица ж 1. живошињски oplaHU у шрбушној и lpygHOj 
gyi1.rbu, gроб, ушроба (обично у вези са клање.м и класирање.м .ме
са). 2. човеков и унушрашњи oplaHU, уШроба. 3. унушрашњосш 
нечеlа: � црквена, � уста. 4. · болесш унушрашњих oplaHa; фиг. 
йрикривена йашња, невОЈЬа и сл. 

изњуmити, -йм евр. њушеnи йронаnи, оШкриШи. 

изо- ГРЧ. йрефикс(оиg) у речима којим се изражава исшовеш
носш, јеgнакосш: изоглосе, изохипсе, изоморфан. 

изобарати, -Обарам евр. обориши pegoM jegHo йО jegHo, йоо
бараши: � више стабала дрвећа. 

изобара ж (обично у мн.) ГрЧ. мет. линија која на .меШеороло
шкој карши сйаја .месШа са исшим вазgушним, баро.меШарским 
ЙриШиско.м. 

изобијати, -Обйјам евр. ygapajynu оgбиши йовршинске gело
ве нечеiа, ошуnи: � лонац. 

изобйла ПРИЛ. в. изобилно. 

изобйлан, -лна, -о 1. Kojeia има у изоБUJЬУ, обилан: � роса на 
трави. 2. који има нечеiа gосша, боiаш нечим. - Војводина је из
обилна житом. 

изобйлно ПРИЛ. У изоБUJЬУ, gосша, gовоЈЬНО; обилашо, обилно; 
уп. изобила и изобиља: имати свега �. 

изобилност, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је изобилно. 

изобиловати, -лујём неевр. и.маШи чеiа у изобиЈЬУ, обило
ваши. 
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изобиља прил. в. изобилно. 

изобиље и изобиље е 1. бо'iашсшво, обиље: живети у изоби
љу. 2. велика количина, велики број, обиље (нече'iа): имати у из
обиљу. 

изобичајити, -Ичајйм евр. йресшаши нешшо раgиши, изба
ци ши из навике, обичаја, уйошребе, Йpu.мeHe . •  - се изаhи из 
уйошребе, Йpu.мeHe. 

изобличавати (се), -Ичз.вам (се) несвр. Йре.ма изобличиши 
(се). 

изобл:Иченост, -ости ж сшање oHo'ia који је изобличен, oHo'ia 
шшо је изобличено. 

изобличење е 1. 'iубишак нормално'i облика, gеформација: -
в:ичме. 2. изла'iање јавној срамоши, раскринкавање: јавно - в:ри
ваца. 

изобличивати (се), -Ичујем (се) несвр. Йре.ма изобличиши 
(се). 

изоблИчити, -облйчйм евр. 1. а. йромениши нече.му норма
лан, склаgан облик, искривиши, gеформисаши; унаказиши: -
црте лица. б. учиниши ga нешшо из'iуби йрвобишни смисао, ка
ракшер; нарушиШи. - Животје изобличио у нама наше назоре. 
2. јавно осуgиши, изружиши, осрамошиши; разобличиши, раз
оШкриШи . •  - се а. йромениши облик, йреиначиши се; gефор
мисаши се. б. биши захваhен 'ipu.мacoM, 'iрчом (о лицу). 

изображавати (се), -ажавам (се) несвр. Йре.ма изобразиши 
(се). 

изобразба ж сшручно усавршавање; образовање, наобразба. 

изобразити, -Образйм евр. 1. васйишаши, осйособиши, научи
ши: - у војнич:ком значењу. 2. а. ликовно йреgсшавиши, наслика
ши, обликоваши: - Христово вазнесење. б. ойисаши, ЙриказаШи. 
• - се 1. васйишаши се, обучиши се, осйособиши се у нече.му: - се 
у струци. 2. насшаши, формираши се; оФормиши се. - Тав:о се у 
држави изобразила једна биров:ратија. 3. изобличиши се, ис
кривиши се (о лицу). 

изоглоса ж ЛИНГВ. линија која обухваша и йовезује месша с 
исШu.м gијалекаШскu.м особинама. 

ИЗ0гона ж (обично у мн.) геогр. линија која йовезује месша с 
исШu.м ма'iнеШскu.м оgсШуЙањем. 

изограђивати, -ађујем евр. о'iраgиши све pegoM (о објекши
ма ис ше врсше, намене и сл.): - вртове. 

изодбијати, изодбијам евр. оgвалиши, оgбиши на више ме
сша или више йреgмеша: - гране, - малтер. 

ИЗ0двајати, изодвајам евр. оgвојиши више йреgмеша, на ви
ше месша, йоразgвајаши: - здраве јабув:е . •  - се оgвојиши се, 
ошцейиши се. 

изодсецати, изодсецам јек. изодсијЕщати, изодсијецам евр. 
ogcehu више йреgмеша, на више месша: - главице в:упуса. 

И30RЛина ж (обично у мн.) геогр. линија која сйаја сва месша 
са исшом ма'iнешском инклинацијом. 

изов:ола ПРИЛ. 1. а. из околине, са разних сшрана; из околно'i 
йросшора: доћи -. б. уоколо, YKPY'i; около са сйољне сшране: огра
дити ливаду -. 2. околишно, околишеhи, заобилазеhи; убеђива
ти нев:ога -. 

ИЗ0В:ОЛНИ, -а, -о који је у околини, околни, оближњи; који 
йреgсшавља сйољну йовршину нече'iа: - места, - зид в:уће. 

изов:оло ПРИЛ. в. изокола. 

ИЗ0кренути, изов:ренем евр. (нешто) 1. окреШање.м извесши 
из нормално'i йоложаја: - в:раке на витлу, - рибарску мрежу. 2. 
найравиши, йриказаши оgсшуйајуhи og шачно'i, реално'i, изме
ниши; искривиши: - говор у новинама . •  - се 1. окреШање.м йро
мениши нормални облик, окренуши се, извинуши се (о ogehu, ge
ловu.ма Шела). 2. йромениши се, йреиначиши се; изврнушu се, 
искривиши се. - Све се данас изокренуло. 

ИЗ0кретати (се), -окрећем (се) и ИЗ0кретати (се), изов:рt:
ћем (се) нес.вр. йрема изокренуши (се). 

изолатор м 1. фиа. машерија слабе елеl�шричне йровоgљиво
сши, машерија кроз коју елекшрична сшруја не може ga шече; 

йреgмеш og шакве машерије који сйречава йролаз елекшрици
ШеШа. 2. уойшше оно шшо сйречава apogop, йролажење нече'iа�' 
- топлоте, - звука и др. 

изолаторски, -а, -о који се OgHOCU на изолашоре: - подлога. 

изолација ж лат. 1. а. оgвајање HeKo'ia или нече'iа неком ма
шеријалном, gуховном, йолишичком или каквом gpy'iOM йрейре
ком pagu сйречавања физичких, економских, gрушшвених и gp. 
веза и ушицаја: термичка -, принудна -, - државе. б. сшање 
изазвано Шu.ме, изgвојеносш, оgвојеносш; усамљеносш: извести 
земљу из изолације, живети у изолацији. 2. сйречавање йрола
ска сшрује, шойлоше, звука и сл. йомоhу изолашора; машерија 
која служи за шо, изолаШор. 

изолациони, -а, -о који се OgHOCU на изолацију: - слој, - ма
теријал. 

изолационизам, -зма м шежња ка сойсшвеноме ogeajaНJY, 
о'iрађивању og осшало'iа свеша, обично као йолишички йокреш у 
некој земљи. 

изолационист(а), -е м (МИ. -сти) йрисшалица изолациони
зма. 

изолационистички, -а, -о који се OgHOCU на изолационисше: 
- тежња. 

ИЗ0лован (изолиран), -а, -о изgвојен, усамљен: - кућа, - ак
ција. 

ИЗ0ловано (изолирано) ПРИЛ. изgвојено, ogeojeHo: - живети. 

ИЗ0лованост (изолйраност), -ости ж изgвојеносш, оgвојеносш; 
усамљеносШ. 

ИЗ0ловати, -луј ем (изозrnрати, -олирам) евр. и иеевр. 1. изgво
јиши, изgвајаши, оgвојиши, оgвајаши HeKo'ia или нешшо pagu 
сйречавања gogupa, коншакша, исйишивања и gp.: - од дру
штва, - вирус сиде. 2. оgвојиши, оgвајаши неки елекшрични йро
воgник og йоgло'iе и околине йомоhу изолашора: - минерал, -
спроводник . •  - се изgвојиши се, изgвајаши се; йовуhи се, йовла
чиши се у caмohy. 

ИЗ0ЛУЧИТИ, -им И ИЗ0ЛУчити, изолУчйм евр. (често у трп.: 
изолучен и изолУчен) сйирално ижлебиши у облику завојнице 
с унушрашње сшране цев вашрено'i оружја. 

ИЗ0морфан и ИЗ0морфан, -фна, -о хем. који u.мa сличан хе
мијски сасшав и крисшалише у jegHaKu.м облицu.ма као неки 
gpy'iu минерал. 

изопачавати (се), -ачавам (се) несвр. Йре.ма изойачишu (се). 

изопачен, -а, -о изврнуш, неисйраван, искварен: - парла": 
ментаризам, - свет. 

изопаченост, -ости ж својсшво oHo'ia који је изойачен, йоква
реносш: морална -. 

изопачење е 1. измена Ha'iope, неgойушшено йреиначење: -
вере. 2. изойаченосш, йоквареносш, насшраносш: морално -. 

изопачивати (се), -ачујем (се) несвр. Йре.ма изойачиши (се). 

изопачит:и, -опачйм евр. 1. а. измениши Ha'iope, йоквариши, 
унаказиши, уЙроЙасШиШи. б. нешачно йриказаши, изврнуши: -
председников говор. 2. исквариши, йоквариши: морално - на
род . •  - се 1. измениши се Ha'iope, йоквариши се: - се у грамзи
вости за зарадом. 2. изобличиши се, gеформисаши се. 

изопијати, -оп:йјам евр. найиши, ойиши све pegoM . •  - се на-
йиши се, ойuши се (о више лица). 

изопћ- в. изоЙшШ-. 

изопmтавати, изопmтавам несвр. Йре.ма изоЙшШиШи. 

изопmтеник, -Ив:а М онај који је искључен, оgсшрањен из gpy-
шшва, зајеgнице, ор'iанизације и сл. 

изопmтеница ж она која је искључена, оgсшрањена из gpy
шшва, зајеgнице, ор'iанизације и сл. 

изопmтење е искључење, оgсшрањење, ЙроШеривање. 

изопmтити, изопmтим евр. искључиши, оgсшраниши, из
узеши из какве зајеgнице, ор'iанизације и сл. ,  йрошераши: -
из цркве. 
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изор м арх. изнајм.љивање ше"iлеhе сшоке за орање уз ogioBa
рајућу HaKHagy; HaKHaga (у новцу, жишу и gp.) која се gaje на 
u.м,e изнајм.љивања ше"iлеhе сШоке. 

изоравати, -оравам несвр. ире.ма изораШи. 

изорати, изорем евр. 1. а. орање.м ириире.миШи за сешву, уз
ораши, иоораши: � за пшеницу. б. начиниши бразgе, усеке. -
Вода изорала ливаде. 2. орући изваgиши, избациши из зе.м.ље: 
� римски новчић. 

изосецати, изосецамјек. изосијЕщати, изосијецам евр. в. из
оgсецаШи. 

изоставити, -Им евр. 1. (некога, нешто) а. исиусшиши, исюьу
чиши, избациши (из Kfbuie и сл.): � најлепши пасус, � последње 
стихове. б. не узеши у обзир, изузеШи. - Све је поменуо, а изо
ставио је само нас. 2. ироиусшиши ga се нешшо учини. 

изостављати, -ам несвр. ире.ма изосШавиШи. 

изостајати, -јем евр. несвр. ире.ма изосШаШи. 

изостанак, -анка м 1. случај Kag неко изосшане, не gође не
ige, неgолазак. 2. заосшалосш, заосшанак: � у науци. 3. неио
сшојање, не.мање, неgосшашак: � покрета. 

изостатак, -тка м 1. в. изосшанак (3). 2. geo зараgе који се на
KHagHo исйлаши, заосШаШак. 

изостати, изостанем (аор. из остадох и изостах; ИМП. изостани; 
пр. пр. изоставши; ТРП. 0) евр. 1. а. не gohu, не иојавиши се Heige ige 
би шребало, ige се очекује: � из школе, � на свечаности. б. ире
сшаши gолазиши Heige. 2. а. не биши извеgен, извршен, не goio
gиши се. - Изостала је свечаност ове године. б. не биши обухва
ћен нечu.м" биши иСКЈЬучен. - Не сме изостати воће у исхрани. 
3. крећући се сиорије закасниши у xogy, заосшаши иза HeKoia. 4. 
иоказаши се слабији ио вреgносши, квалишешу и сл.; закасниши 
у развоју, заосшаши у HaapegoBafbY. 

изотварати, -ам и изотварати, -отварам евр. (нешто) ошво
риши све pegoM, иоошвараши: � врата у кући. 

изотера ж ГрЧ. лешња изоШер.ма. 

изотерма ж ГрЧ. геогр. (обично у мн.) линија на iеОiрафској 
карши која сиаја сва .месШа са jegHaKoM cpegfboM Ше.миера
Шуро.м. 

изотермичан, -чна, -о који u.м,a jegHaKY, сшалну Ше.миера
шуру: � вагон, � камион. 

изотимати, -ам евр. ошеши (веће.м броју лица), иооШи.маШи: 
� HOBaц. 

изоткидати, -откйдам евр. ошкинуши jegHo ио jegHo, иоош
киgаши: � ластаре на лози . •  � се ошкинуши се, ошрiнуши се. 

изотоп, -опа м (изотопа ж) ГрЧ. (обично у мн.) еле.менаШ који 
u.м,a исша хе.мијска својсшва као gpyiu еле.менаШ с различиШо.м 
аШо.мско.м Шежино.м. 

изотопија ж хем. иојава Kag аШо.ми исшоi хе.мијско;; еле.мен-
ша u.м,ajy различише аШо.мске Шежине. 

изотопскй, -а, -о који се OgHOCU на изошоие: � састав. 

изотпадати, -ам евр. ошиасши jegaH за gpyiu.м" иоошиаgаШи. 

изотуцати, -отуцам евр. нар. ошуhи на више .месШа, на целој 
иовршини чеiа: � колена. 

изофона ж ГрЧ. ЛИНГВ. линија на iеоiрафској карши која обу
хваша и иовезује .месШа са исШu.м, фонеШскu.м, особина.ма. 

изохипса ж ГрЧ. геогр. линија на iеоiрафској карши која сиа
ја .месШа исше HagMopcKe висине. 

изоштравати (се), -оштравам (се) несвр. ире.ма изошшри
ши (се). 

изоштреност, -ости ж својсшво или особина OHoia који је из
ошшрен, OHoia шшо је изошШрено. 

изоштрити, изоштрИм евр. 1. (нешто) учиниши ga сечиво ио
сшане ошшро, ошшрије, наошшриши: � НОЖ. 2. фиг. иојачаши 
иншензишеш, заошШриШи. - Ово је изоштрило сукобе у стран
кама. 3. учиниши ошШроу.мнији.м, иа.меШнијu.м,; учиниши осе
Шљивији.м, финијu.м" Шананији.м, исшанчаши (чула, осећаје и 

сл.): � разум, � људе; � осећање за лепоту . •  ,.., се иосшаши 
ошШроу.мнији, иа.меШнији и сл; иосшаши осеШљивији, финији, 
шананији, исшанчаши се (о чули.ма). 

израбити, израБИм свр. ире.ма израБЈЬиваШи. 

израбљивати, -абљујем неевр. (некога, нешто) искоришhа
ваши, ексйлоашисаши; безобзирно искоришhаваши, злоуиошре
БЈЬаваши: � сиротињу, � нечију доброту. 

израбљивач, -ача м онај који израБЈЬује, искоришhава gpyie 
Jbyge, ексЙЛоаШаШор. 

израбљивачкй, -а, -о који се OgHoCU на израБЈЬиваче: � кла
са, � поредак 

израван, -вна, -о HeaocpegaH, gирекшан: � веза, � доказ, � 
потврда. 

изравнавати (се), -авнавам (се) несвр. ире.ма изравнаши 
(се). 

изравнање е изјеgначење; уса"iлашавање, усклађење. 

изравнати, -ам (трп. изравнат и изравнан) евр. (нешто, ређе 
некога) 1. а. учиниши paвHu.м" иоравнаши: � земљу, � постељи
ну. б. изјеgначиши ио gужини, висини: � косу, сукњу. 2. apuga
ши неко.ме, нече.му исши значај, изјеgначиши: � наследнике. 3. 
а. уравношежиши, усклаgиши; реiулисаши, иоg.мириШи (новча
не обавезе): � разлику између прихода и расхода, � дефицит; � 
дугове. б. уса"iлашавање.м ошклониши нешшо неiашивно, из.ми
риши, из"iлаgиши: � имовинске разлике, � сукоб међу завађени
ма . •  ,.., се 1. иосшашu раван; изјеgначиши се (ио висини, gужи
ни, нивоу). 2. иосшашијеgнак (с HeKu.м" с нечu.м,): � се са остали
ма у одељењу. 3. сuоразу.меши се, наiоgиши се: � се без суда. 

изравнити (се), изравнИм (се) евр. в. изравнаши (се). 

изравно ПрИЛ. HeaocpegHo, gирекшно: � се обратити некоме, 
� написати писмо. 

изравњати (се), -ам (се) евр. в. изравнаши (се). 

израда ж 1. а. ироцес paga, израђивање, иравЈЬење: � предра
чуна, � прозора, � сирева. б. начин, квалишеш израђивања не
чеiа: добра �, дивити се изради. в. украс на иреg.меШu.м,а: на
родна ношња са израдом, крст без израде. 2. израђени apeg
.меШ, рукошворина: израде од стакла и метала. 

израдити, изрiiдйм (трп. израђен) евр. (нешто) 1. а. начини
ши, наиравиши шшо ручно или .механичкu.м, pagoM: � клупу, � 
кућу. б. сачиниши, сасшавиши: � устав, � списак. 2. иреgсшави
ши, ириказаши у.меШнички.м среgсШвu.м,а: � личности барона и 
баронице, � дворац уљаним бојама. 3. наиравиши, ироузрокова
ши. - Све то њена памет изради. 4. фор.мираШи, офор.миШи; 
усавршиши, развиши: � гледиште о питањима тога ресора; � 
свој стил. 5. изgејсШвоваШи, исиослиШи. - Израдили смо му слу
жбу. 6. (некога) иревариши, изиiраШи . •  ,.., се развиши се, фор
.мираШи се; усавршиши се. - Израдио се као писац. 

израдовати се, -ду јем се евр. науживаши се осећајући ра
gосш, нараgоваши се. 

израђати\ израђам евр. в. изроgиши (1): � децу . •  ,.., се в. из
роgиши се (1 и 2). 

израђати2 (се), израђам (се) несвр. ире.ма изроgиши (се); уп. 

изродити (1) и изродити се (1 и 2). 

израђевина и израђевина ж оно шшо је израђено, ироиз
Bog paga, рукоШворина. 

израђен, -а, -о исшрошен pagoM, из.мучен, исцриен: израђе
не руке, израђени сељак 

израђёност, -ости ж сшање, особина OHoia који је израђен, 
OHoia шшо је израђено. 

израђивати, -ађујем несвр. ире.ма израgиШи. 

израђивач, -ача м онај који нешшо израђује, ироизвоgи; 
сШваралац. 

Израел и Израел м gржава на Блиско.м исШоку. 

Израелац, -лца м сшановник Израела; онај који је из Изра
ела. 
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Израёлка ж сшановница Израела; она која је из Израела. 

израелски, -а, -о који се OgHOCU на Израел, на Израелце. 

изражавати (се), -ажавам (се) несвр. Йре.ма изразиши (се). 

изражај м 1. в. израз. 2. изражавање; изражајносш. 

изражајан, -јна, -о 1. који нешшо живо изражава; који og-
ражава нека унушрашња својсшва, сшања (о очu.ма, лицу): изра
жајни надимци; изражајне очи, - лице. б. изразиш, УОЧЈЬив: из
ражајне усне. 2. (одр.) који се OgHOCU на изражај или изражава
ње, који служи за изража'вање: - вредност, - метода, - средство. 

изражајно прил. са йуно израза; уйечайlљиво: - погледати, 
- деловати. 

изражајност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво и особина оно
"ia шшо је изражајно. 

израженост, -ости ж својсшво, особина oHo"ia шшо је изражено. 

израз м 1. а. реч, скуй речи Koju.мa се нешшо исказује, изра
жава; усшатьени сйој речи, фраза, uguoM. б. фор.мулисање, уоб
личавање .мисли, зайажања о живошу, љуgu.ма, свешу различи
Шu.м изражајнu.м среgсШвu.ма; начин изражавања, сшил: умет
нички -, филмски -, језички -, књижевни -. 2. сйољни из"iлеg 
(очију, лица и СЛ.) у ко.ме се о"iлеgа унушрашње сшање, расйоло
жење и СЛ.; исйољавање нече"iа, оgраз, .манифесШација: са изра
зом поноса, плачљив израз лица; - културе, - љубави. 3. оно 
шшо собо.м йреgсшавља, сu.мболизује нешшо, HeKo"ia, оличење не
че"iа. - Његош је био највиши израз народа. 4. мат . .маШе.маШич
ка фор.мулација неке вреgносши, веза бројева, величина и сл.: 
бројни -. • доћи до пуног (правог) израза исйољиши се, исшаhи 
се; исйољиши нека унушрашња својсшва, оgлике. 

изразан, -зна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на израз или изража
вање, изражајни: - средство, - традиција, - покрет. 2. в. изра
зиш: - поглед, - језик. 3. нар. cKapegaH, вул"iаран: изразне 
р(иј)ечи. 

изразбијати, -азбйјам евр. разбиши више сшвари, на више 
.месШа, йоразбијаши: - прозоре. _ - се gобиши више йовреgа, 
изубијаши се. 

изразговарати се, -оварам се евр. исйричаши се, нараз"iова
раши се. 

израздвајати, -аздвајам евр. разgвојиши на више .месШа, ис
ЙресецаШи. - Села су израздвајана бреговима. _ - се разgвоји
ши се на више .месШа, у више gелова. 

изразит, -а, -о 1. а. који јасно, снажно нешшо изражава: -
реченица. б. који се оgликује йуноhо.м израза, УОЧЈЬив, исшак
нуш: - лице, - очи, - црте лица. 2. који се оgликује cвoju.м сйе
цифичнu.м обележје.м, уйаgљив, каракшерисшичан: изразити 
трагови, човек са изразитим црногорским нагласком. 3. исшак
нуш, йознаш: - опозиционар, - песник. 

изразити, изразИм (трп. изражен) евр. 1. речu.ма изнеши .ми
сли, осећања, исказаши, саойшшиши: - мржњу према окупато
ру, - жељу. 2. йриказаши Йо.моћу нече"iа, ЙреgсШавиШи. - У дра
ми је изражена кир Јањина mкpTocT. _ - се 1. речu.ма фор.му
лисаши, уобличиши своје .мисли, заЙажања. - Не уме јасно да 
се изрази. 2. изнеши свој сшав, своје .мишљење, изјасниши се. -
Она се похвално изразила о нама. 3. gohu go изражаја, исйо
љиши се. - На његовом лицу изражене су све врлине. 

изразито ПрИЛ. 1. на изразиш начин, изражајно; сликовишо: 
- говорити, - певати. 2. јасно, УОЧЈЬиво; шийично: - заступати 
наше ставове: - српска ношња. 

изразито ст, -ОСТ;И: ж (инетр. -ошћу) својсшво, особина oHo"ia 
шшо је изразиШо. 

израна и израна ПрИЛ. 1. на йочешку gaHa, изјушра, зоро.м: 
стигосмо - . 2. рано: лећи - . 3. на само.м йочешку нече"iа; у ра
Hu.м, .млађu.м "iogUHaмa. 

изранијё ПРИЛ. из panuje"i вре.мена, ogpaHuje: - се познава-
ти. 

изранити, -йм и израњавити, -ањавйм евр. учиниши ра
њави.м, озлеgиши н.а MHO"iO .месШа. _ - се озлеgиши се на више 
.месШа. 

израњати, израњам несвр. Йре.ма изрониШи. 

израслина (израслица)ж заgебљање шкива (обично йашоло
шко), чвору"iа, "iYKa, квр"iа. 

израстао, -асла (израсла), -ло р. Йр. og израсши у аШриб. 
служби: - момак. 

израстати, израстам несвр. Йре.ма израсШи. 

израсти (израсти), -астем (аор. израстох, израсте; пр. пр. из
раставши и израставши; ТРП. 0) евр. 1. а. избиши, йојавиши се 
расшуhи, нићи; нарасши, йорасши, оgрасШи. б. йорасши шако 
ga ogeha йосшане шесна: - из хаљина. 2. насшаши, йојавиши се; 
насшаши на основу нече"iа, ЙроисШеhи. б. развиши се, gосшиhи 
виши сшейен у развоју. 

израубовати, -ујем евр. нем. безобзирно искорисшиши; уйо
шребљавајуhи искорисшиши: - радом; - систем. 

израчити, израчйм евр. йровешриши: - собу. _ - се йрове
шриши се, освежиши се. 

израчунавати, -)тнавам несвр. Йре.ма израчунаШи. 

израчунати, -ам (р. пр. израчунао, -ала и израчунао, -ала; 
ТРП. израчунат (израчунан» евр. 1. рачунајуhи оgреgиши, ушвр
gиши резулшаш; завршиши рачунање. 2. рачунање.м закључи
ши. - Израчуна да ће до мрака стићи кући. 

израштај м в. израслина. 

изрђати, -ам евр. cacвu.м зарђаШи. 

изрёда ПРИЛ. pegoM, без изузеШка. - Изљубити их све изреда. 

изређати, изређам (изредати, изредам) евр. 1. pegoM наве-
сши, набројаши pegoM: - имена. 2. pegoM обиhи, йосешиши; йро
.мениШијеgно за gpy"iu.м, из.мењаШи: - све кафане у граду, - ра
зна занимања. _ - се gohu pegoM jegHo за gpy"iu.м, из.мењаШи се: 
- се за ГОВОРНИЦОМ. 

изрежирати, -ежйрам евр. а. йосшавиши на сцену, режира
ши: - представу. б. намесшиши, уgесиШи. - Све му је то она из
режирала због мене. 

изрез м изрезани geo у кроју ogehe (обично око враша, на ха
љини, блузи). 

изрезак, -еска м 1. geo који се изреже, оgсече og че"iа, исечак: 
- из новина. 2. в. изрез. 

изрезати, -ежем евр. 1. режуhи оgвојиши из целине или оgво
јиши на gелове, KoMage, исећи: - кромпир, - парадајз. 2. начи
ниши, найравиши са изрезо.м, ошвориши: хаљина са изрезаним 
рукавима. 3. а. режуhи og gрвеша и СЛ. найравиши, начиниши 
(разне Йреg.меШе): - дрвени крст. б. урезаши, из"iравираШи. - На 
печату је изрезан државни грб. 

. 

изрезбарити, -езбарИм евр. резбареhи украсиши, ишараши; 
резбареhи урезаши, уцрШаШи. 

изрезивати, -езујем несвр. Йре.ма изрезаШи. 

изрезотина ж 1. зарезано .месШо, зарез; урезана слика, ша
ра: - на лицу, украсити разним изрезотинама. 2. оgсечено йар
че,' изрезак. 

изрека ж (дат. изреци) 1. сажеша и крашко исказана йоука, 
йословица; Mygpa .мисао: народна - . 2. нечија изјава, исказ, 
шврgња, закључак: - BemтaKa. 3. правн. оgлука, решење, йресу
ga: - судска. 

изрекламирати, -амйрам евр. найравиши рекламу, йубли
цишеш, рекламираши више ЙуШа. 

изрёком јек. изријеком ПРИЛ. в. изричиШо. - Он изреком 
, тражи да дође. 

изресати, -ам евр. йусшиши ресе (о биљкама). 

изрётка јек. изријетка ПРИЛ. 1. йонекаg, кашкаg: - нешто 
проговорити. 2. на веће.м расшојању, .месШu.мично: - посејати 
кромпир. 

изрећи (изрећи), изрекнем (изречем, изречем) (аор. изре
кох, Изрече; имп. изреци; р. пр. изрекао, -кла (изрекла); ТРП. из
речен, -ена; пр. пр. изрекавmи и изрекавши) евр. 1. изразиши ре
чu.ма, из"iовориши; uзнеши какво .мишљење, cyg и СЛ., изразиши, 
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исказаШи. 2. оgреgиши, gонеши какву apecygy, казну и СЛ.: � пре
суду. _ � се нехошично pehu оно шшо не шреба, шшо се крије, 
избрбЈЬаши се; оgаши се: � се у комшилуку. 

ИЗРЕЩИВ, -а, -о који се може изреhи, исказаШи. 

ИЗРЕщитовати, -тујём евр. изrовориши рецишујуhи: � целу 
песму. 

изрецкати, -ам евр. у geM. значењу: изрезаши: � папир, � 
месо. 

изреmетати, -ам евр. йробушиши на више месша, избушиши 
(као сишо): � мецима кров. 

изрибати, изрибам евр. 1. рибајуhи, ШРЈЬајуhи очисшиши, 
орибаши: � под, � ПЛОЧНИК. 2. исшруrаши, исишниши (шрени
цом, рибежом и сл.): � купус. 3. фиг. ошшро йрекореши, изrрgи
ши (HeKOra). 

изригати, -ам евр. 1. purajyhu избаци ши из усша, йовраши
ши, изБЈЬуваШи. 2. фиг. а. избациши наr.ло, у великим количи
нама (вашру, gим и сл.): � пламен. б. искалиши rнев Hag неким. 
- Изрига на њега све погрде. _ � се исйовраhаши се, изБЈЬува
ши се. 

изригнути, -нём евр. избациши у jegaH мах саgржај из же
луца. 

изрикати се, изрйчём се евр. нарикаши се (о rовечешу и сл.). 

изриљати, изриљам евр. (нешто) йрекойаши puљajyhu: � зе
мљу. 

изринути, -нём евр. (нешто) ринуши, избациши наЙОЈЬе: � зе
мљу лопатом. 

изрити, изријём евр. (нешто) pujyhu искойаши, изроваши; из
gуЙсШи. - Кртица изрила земљу. 

изрицати, изрйчём несвр. йрема изреhи. 

изричај м а. усшаљени сйој неколико речи; реч, израз уой
шШе. б. сажешо речено ойшше искусшво, изрека: народни �. в. 
начин изражавања мисли, ocehalba, изражај, изражавање: 
уметнички �, � потреба. 

изричан, -чна, -о 1. в. изричиШ. 2. ЈШНГВ. исказан, изјаван, ge
кларашиван: � реченица, � глагол. 

изричит, -а, -о који йошйуно исказује, изражава нешшо, og
ређен; gирекшан: � забрана, � наређење. 

изричито ПрИЛ. на изричиш начин, јасно; gословно, gирекш
но: � казати, � наредити; � се обратити (некоме). 

изрично прил. в. изричиШо. 

изробијати, -ам евр. йровесши на робији, у зашвору, оgроби
јаши: � десет година. 

изрован, -а, -о йун gубоких бора, избразgан; храйав: � лице; 
� глас. 

изровати, изрујём и изровити, изровим евр. в. изриши: � 
земљу. 

изрогачити, -огачИм евр. избечиши, изБУЈЬиши: � очи. _ � се 
избечиши се, изБУЈЬиши се. 

изрогачити се, -огачим се евр. заКРЖЈЬаши, йрешвориши се 
у роrач (о йлоgу ШЈЬиве). 

изрод м 1. онај који се изроgио, йосшао физички и морално 
ropu og својих apegaKa, ogpog; изgајник, изgајица. 2. уроgица, 
коров . 

изродити, изродим евр. 1. роgиши више gеце, нароgиши: � 
петоро деце. 2. йроузроковаши, изазваШи. - Лоша вода може 
изродити болести. _ - се 1. а. роgиши се (обично о више лица). 
б. gобиши рђаво (физички или морално) йошомсшво, роgиши 
изроgа. - И добар човек може да се изроди. 2. йресшаши рађа
ши, изrубиши ЙЛоgносШ. 3. изrубиши йозишивне особине apega
ка, исквариши се, измешнуши се. - Та породица се изродила. 
4. насшаши, йојавиши се (о нечем нейовоЈЬНОМ); йрешвориши се, 
apehu (у нешшо неЙовоЈЬНО). 

изродица ж 1. в. изроg. 2. бот. врсша йаразишске ;;,љиве на ра
жи Clariceps purpurea. 

изрођавати се, -ођавам се и изрођивати се, -ођујём се не
свр. йрема изроgиши се. 

изројити, изројИм евр. учиниши ga gође go ројења йчела: � 
коmнице у пчелињаку. _ - се 1. развиши, излеhи нове ројеве, йо
јавиши се у роју (о маШици). 2. йојавиши се, изиhи у великом 
броју (о инсекШима). - фиг. Мисли му се изројише. 

изронити, изронИм евр. непрел. 1. а. изаhи, исйливаши из gy
бине воgе на йовршину: � главу, � до појаса. б. йојавиши се, ис
крснуШи. 2. йролиши, йросуши: � сузе. 

изроњавати, -оњавам несвр. йрема изрониШи. 

изругавати (се), -Угавам (се) несвр. йрема изруrаши (се). 

изругати, изрУгам евр. изврhи руr.лу, aogcмexy, исмејаШи. _ 
- се йоgсмехнуши се, наруrаши се (с неким или с нечим). 

изругивати (се), -Угујём (се) несвр. йрема изруrаши (се). 

изружити, изружим евр. изrрgиши, наружиШи. 

изруковати се, -Укујём се и из руковати се, -кујём се евр. 
исйозgравЈЬаши се pYKyjyhu се с више лица: � са свима. 

изручење е apegaja, уручење. 

изручивати, -)тчујём несвр. йрема изручиШи. 

изрУчилац, -иоца м онај који нешшо изручује. 

изрУчити, изрУчИм евр. (нешто, ређе некога) 1. исшресши, 
изасуши саgржину каквоr cyga и СЛ.; исйразниши какав cyg: � 
пшеницу у нешто; � лонац. 2. а. gаши, йреgаши, уручиши: � пи
смо, � хуманитарну помоћ. б. (некога) йреgаши шражено лице 
земљи која му cygu, ексшраgираши: � ратне злочинце. в. саой
шшиши, изразиши (йозgрав и сл.). 

изубијати, изуБИјам евр. 1. избиши, исйребијаши, ЙреШуhи. 
2. ошшешиши, окрњиши на више месша: � намештај. _ - се 1. 
озлеgиши се, уrруваши се. 2. избиши, йрешуhи jegaH gpyror. 

изувати (се), изувам (се) несвр. йрема изуши (се). 

изувйјан, -а, -о извијен, йовијен; вијуrав: � пут, � линија. 

изувијати, -УвИјiiм евр. искривиши, извиши: � ограду. _ - се 
искривуgаши се, исйрейлешаши се. - Лоза се изувијала око 
ограде. 

изудавати се, -удајём се евр. йоуgаваши се, разуgаши се: � 
кћери. 

изударати, -ам евр. 1. исшуhи, избиши, из.млаШиШи: � нога
ма (некога). 2. ygapajyhu, йришискајуhи начиниши ошиске на 
нечему: � пакете жиговима. 

изузёв и изузёв ПРИЛ. 1. са изузешком, изузимајуhи. - Све 
је било на свом месту, изузев што је она узела. 2. у служби apeg
лоrа с reH.: осим, сем. - Све продавнице раде, изузев једне. 

изузетак, -тка м (ми. изузеци, ген. изузётака) оно шшо оgсшу
йа og норме, шшо је gрукчије og уобичајеноr, изнимка; онај који 
се изgваја, који је gрукчији og осШалих. 

изузётан (изузетан), -тна, -о који чини изузешак, gрукчији 
og осшалих; изванреgан, нарочиш: � положај, - време; � та
ленат. 

изузёти, изузмём (пр. пр. изузёв(mи» евр. 1'. а. изgвојиши из 
неке целине, cpegUHe, акције и сл., иСКЈЬучиши: � неке послове из 
надлежности републике. б. правн. оgсшраниши из учешhа у og
ређеном CygCKOM и сл. йосшуйку: � судију, � суд. 2. ослобоgиши 
ойшших обавеза, ЙошШеgеШи. - Занатлије су изузете три годи
не плаћања пореза. 3. узеши, йримиши YHaapeg. - Свој део је 
изузео пре женидбе. _ - се (на некога) наљушиши се, окомиши 
се (на HeKOra). 

изузётно (изузетно) ПрИЛ. на изузешан начин, йосебно, на
рочиШо. - Он је у изузетно тешкој ситуацији. 

изузётност (изузетност), -ости ж својсшво или особина OHOra 
шшо је изузеШно. 

изузtЉе е 1. оgсшуйање og реgовноr йосшуйка, шока и СЛ.; из� 
узешак: � од правила. 2. ослобађање, йошшеgа og обавеза: � од 
пореза. 3. правн. оgсшрањење из cygcKor йосшуйка cyguje (cygcKor 
веhа и сл.); захшев за шакво оgсшрањење: � судије. 
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изузимати, -ам несвр. Йре.ма изузеШи. 

изуједати, изујёдам евр. ујесши на више .месШа или више 
лица. 

изукрстити (се), -Укрстйм (се) евр. в. изукршшаши (се). 

изукрmтаност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво или особина 
OHO'i шшо је изукршШано. 

изукрmтати, -Укрштам евр. 1. йосшавиши унакрсш, йойреко 
јеуно йреко gpy'io'i: - греде. 2. исйресецаши неку йовршину йро
сширући се йреко 1-Ье унакрсш: - путевима. _ - се укрсшиши се, 
исйрейлешаши се. 

изушiрити, -уларйм евр. скинуши улар: - коња. _ - се 1. раз
улариши се (о КО1-Ьу). 2. фиг. йосшаши необузgан, расЙушШен. 

изумевати, -Умёвамјек изумијевати, -Умцјевам несвр. йре
.ма изу.меШи. 

изумети, -ём јек. изумјети, -мијём (трп. изумљен) евр. (не
што) 1. сшвориши нешшо ново, йронаћи, ошкриши нешшо за 
шшо се није знало; с.м,ислиШи: - слова, - штампу; - нов начин 
ратовања. 2. с.мислиШи, из.мислиШи нешшо шшо не оg'iовара 
исшини: - разне приче. 

изумилац, -иоца м в. изу.миШеЈЬ. 

изумилачки, -а, -о који се оуноси на изу.миоце, йроналазач-
ки: - дух. 

изумирати, -рём несвр. Йре.ма изу.мреШи. 

изумитељ м онај који је изу.мио нешшо ново, Йроналазач. 

изумитељица и изумитељка ж женска особа изу.миШељ. 

изумрети јек. изумријети, изумрём (р. пр. изумро, изумрла; 
пр. пр. изУмрёвши јек изУмријевши) евр. 1. несшаши, зашрши се 
(не осшавивши ЙоШо.мсШва). 2. Йоу.мираШи. - Њени најближи 
су изумрли давно. 3. а. йресшаши живеши, у'iинуши, увенуши. 
- Изумро корен биљке. б. из'iубиши се, несшаши (о YYXOвHu.м 
својсШвu.ма). - Изумрло осећање правде. в. ушишаши се (о зву
цu.мa); ушрнуши, у'iасиши се (о свеtплосШи). 

изустити, изустйм евр. из'iовориши, исказаши с Шишu.м 'iла
со.м, 'iоворо.м (йонекаg с наЙоро.м); из'iовориши оно шшо је забра-
1-Ьено. 

изути, изујём (имп. изуј; ТРП. изувен, -ена) евр. а. скинуши, 
свући с HO'iy (обућу, чарайе); скинуши неко.ме обућу, чарайе: -
ципеле; - дете. б. фиг. йревариши, наса.мариШи HeKo'ia. _ - се а. 
скинуши себи обућу, чараЙе. б. фиг. разг. gаши йуно новаца, йо
шрошиши се. - Ваља ми се код њих ИЗУТИ. 

изучавалац и изучil.Валац, -аоца м онај који се бави KaKвu.м 
изучава1-Ье.м, исШраживач. 

изучаватељ м в. изучавалац. 

изучавати, изУчавам несвр. Йре.ма изучиШи. 

изученост, -ости ж особина и својсшво oHo'ia који је изучен, 
ученосш, образованосШ. 

изУчити, изучйм евр. 1. а. уче1-Ье.м исйишаши, уоћи уо Ше.мељ
них сазна1-Ьа, йроучиши: - понашање неке супстанце, - народ
ни дијалекат. б. научиши, увежбаши: - књигу, - свирање на 
гитари. 2. завршиши какву школу, занаш и СЛ.: - гимназију, 
трговачки посао. 3. научиши, обучиши HeKo'ia у нече.му; сЙре.ми
ши за какав йозив, школоваши: _ . некога књизи, - певању; -
сина за лекара. _ - се образоваши се, школоваши се; извешши
ши се, извежбаши се у нече.му. 

изymивати, изYmИв3.м евр. УUfиши на више .месШа, искрЙиШи. 

иједан и иједан, -дна, -о gойусна йриуевска за.меница а . .ма 
који, који било, икоји. - То је више него што је иједан учитељ 
учинио за свога ученика . . б. са значе1-Ье.м изузu.ма1-Ьа: .макар је
уан, јеуан јеуини. - Војници су ушли у село без иједног испаље
ног метка. 

иједанпУт ПрИЛ. икау, ијеуно.м. - Лепmа је него иједанпут. 

ијекавац и ијекавац, -авца м онај који 'iовори ијекавски. 
. 
ијекавизам, -зма м реч у ијекавско.м облику; ијекавшШина. 

ијекавизација ж йреобликова1-Ье екавских речи, екавско'i 
шексша у ијекавски. 

ијекавизирати, -изирам евр. и неевр. (из)вршиши ијекавиза
цију. 

иј екавица и иј екавица ж в. ијекавшиШна. 

ијекавски и ијекавски, -а, -о ЈШНГВ. који се оуноси на из'iовор 
сшаро'i 'iласа јаш (1;.) као "ије", оун. ,Je'�' - наречје, - дијалекат. 

ијекавmтина и ијекавmтина ж ЈШНГВ. ијекавски начин из'iо
вора и йиса1-Ьа; уп. ијекавизам. 

ију узвик за изражава1-Ье чуђе1-Ьа, зайрейашће1-Ьа, сШраха. 

ијују узвик за изражава1-Ье разgра'iаносши, веселосши, раз и-
'iраносШи. 

ијујукати, ијујУчём неевр. йоgврискиваши узвикујући "ијују" . 

икавац, -авца м онај који 'iовори икавски. 

икавизам, -зма м реч у икавско.м облику; икавшШина. 

икавица ж в. икавшШина. 

икавски, -а, -о ЈШНГВ. који се оуноси на из'iовор некаgаШ1-Ье'i 
'iласа ,Јаш" (1;.) као "и'�' - наречје. 

икавmтина и икавmтина ж ЈШНГВ. икавски начин из'iовора 
и Йиса1-Ьа. 

икад (а) ПРИЛ. за време неодређеног допусног значења 1. у 
било које вре.ме, .ма кауа, било кауа. - Старац је памтио што је 
икад било у селу. 2. у расШавнu.м реченица.ма, иза везника али, 
или: никау више. - Помози ми сад или икад. 3. уз неке йрило'iе: 
највише, најјаче. - Стаде га ударати колико је икад могла. 

икакав, -ква, -о йриуевска gойусна за.меница 1. било какав, 
.ма какав. - Имаш ли икаква брашна. 2 • .ма који, који било, ико
ји, ијеуан. - Напао нас је без икаква разлога. 

икако ПРИЛ. 1. на .ма који начин, било како. - Дођи ако ика
ко можеш. 2. у било KOju.м условu.ма, било кау, уоЙшШе. - 3аме
рали су му што је икако говорио на митингу. 

ико, иког(а) (ми. 13) именичка зам. за лица 1 . .ма ко, било ко, ко 
'iog. - Имаш ли икога код куће. 2. у Йореgбенu.м консшрукција
.ма: нико gpy'iu, нико. - Радио је као ико. 

икоји, -а, -ё придевека зам. 1 • .ма који, било који, ијеуан; било 
какав, .ма какав, икакав: боље него икоји син, проћи без икојих 
тешкоћа. 2. у Йореgбенu.м консШрукција.ма: као било који; ни
јеуан gpy'iu, нико gpy'iu. - Још може да ради као икоји његов 
другар. 

иколик, -а, -о придевска допусна заменица било колики, .ма 
колики. - Да ми је иколико хлеба појести. 

иколико ПРИЛ. допусни за количину .макар колиКО, .ма ко
лико, ишша; .макар .мало, u.малО. - Може ли се овој причи ико
лико приговорити. Читао је кад је иколико доспео. 

икона ж ГрЧ. слика Исуса Хрисша, Бо'iороgице или свеца из
рађена на урвеној или лu.меној йоgлози у визаншијско-йраво
славној у.меШНОСШи; слика свеца чији се уан слави као крсно 
u.мe. 

иконица ж уе.м. оу икона; .меуаљон са слико.м свеца који се 
носи на лimчићу о враШу. 

иконоборац, -рца м йрисшалица, слеgбеник иконоборсШва. 

иконоборство е иет. йокреш у хришћанској цркви у Визан
шији, који се йрошивио кулшу икона и реликвија. 

иконограф м ГрЧ. в.  иконоЙисац. 

иконографија ж 1. в. иконоЙис. 2. изучава1-Ье UKOHOaUCHO'i 
сликарсШва. 3. каракшерисшична СЙОЈЬна обележја и сu.мболи 
йо Koju.мa се нешшо йрейознаје: - револуционара, - странке. 

иконокласт(а), -ё м (ми. -сти) ГрЧ. в. иконоборац. 

иконолатрија ж ГрЧ. в. иконоЙоклонсШво. 

иконопис и. иконопис м у.меШносШ слика1-Ьа икона . 

иконописац, -сца м онај који израђује слике, иконе. 
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ИRОНОПИСНИ И ИRОНОПИСНИ, -а, -о -који се og1-tОСU 1-ta и-ко-
1-tОаuс. 

ИRОНОПОRЛОНИR м ЙошШовa.nац, обожавa.nац uko1-tа. 

ИRОНОПОRЛОНСТВО е йошшовање, -кулш uko1-tа. 

ИRОНОС м в. и-ко1-tосШас. 

ИRоностас м грч. 1. у йравослав1-tој цр-кви ape'ipaga између ол
шара и осШa.nо'i йросшора са 1-tасли-ка1-tим или йричвршhе1-tим 
UK01-taмa. 2. етн. зиg1-tа йолица, уgубљење у зиgу 'ige се gрже и-ко-
1-te (у йравослав1-tим -кућама). 

ИRра ж рибља јаја, мресШ. • бацати икру йола'iаши и-кру, мре-
сшиши се (о рибама). 

ИRраст, -а, -о -који личи 1-ta и-кру, слича1-t и-кри. 

ИRраш, -аша м И ИRрашица жриба (же1-t-ка) ay1-ta и-кре. 

ИRРИТИ (се), -йм (се) неевр. свеtплуцаши, йресијаваши се (йо-
йуш и-кре). 

ИRрица ж зоол. ларва шра-кавице Cysticercus. 
ИRричав, -а, -о -који има 1-tеке особи1-tе и-кре, слича1-t и-кри. 

ИRС м 1.  1-tазив за слово "Х(( лаши1-tс-ке абецеgе. 2. а. мат. ша-кво 
слово -које се уйошребљава -као оз1-tа-ка 1-tейоз1-tаше величи1-tе у ма
шемашич-ким ойерацијама и изразима. б. ОЗ1-tа-ка за 1-tеоgређе1-tу, 
1-tейоз1-tашу лич1-tОСш, ЙреgмеШ. 3. разг. (у ПРИЛ. служби) 1-tез1-tа1-tо 
-коли-ко, 1-tеоgређе1-tО M1-tО'iО. - Икс пута сам га питала. • икс-ип
силон разг. оз1-tа-ка за 1-tеоgређе1-tу или 1-tеЙОЗ1-tашу особу. 

ИRТУС м лат. caopeg1-tu 1-tа'iласа-к у речи; 1-tа'iласа-к у йеС1-tич-кој 
сшойи или у музици. 

ИRуд(а) прил. ма Kyga, било Kyga. - Немој да икуда макнеш 
из куће. 

илегалан, -лна, -о лат. 1. 1-tеза-КО1-tиш, йрошивза-ко1-tиш, бес
йрава1-t: - поступак, - решење. 2. -који йосшоји, gелује -кришом og 
власши, шај1-tО, с-криве1-tо: - организација, - састанак 

илегалац, -лца м (инетр. -лцем; ген. мн. илегалаца) o1-taj -који 
живи шај1-tо, -који се с-крива og власши; o1-taj -који gелује у иле'ia.n-
1-toj йолишич-кој ор'iа1-tизацији. 

илегалисати, -ишем неевр. иле'ia.n1-tо сша1-tоваши (обич1-tо у 
сшуgе1-tшс-ком gOMY). 

илегалRа ж же1-tа иле'ia.nац. 

илегално прил. а. мимо за-КО1-tс-ких 1-tОРМU, бесйрав1-tО: - доне
ти пресуду, - поступати. б. -кришом og власши, шај1-tо: - расту
рати књигу, - прећи границу. 

илегалност, -ости ж особи1-tа o1-to'ia шшо је иле'ia.n1-tо; иле'ia.n-
1-tu живош, иле'ia.nсШво. 

илегалство е иле'ia.nа1-t живош, иле'ia.n1-tа шај1-tа gелаШ1-tОСШ. 

или везн. 1. (често поновљено) а. Kag је у йишању избор изме
ђу gве или више mo'iyh1-tосШи. - Или изабери мене или њега. 
Или они нас или ми ЊИХ. б. Kag се осшварује jeg1-ta или gpy'ia 
или gелимич1-tО jeg1-ta, gелимич1-tО gpy'ia mo'iyh1-tосШ. - Пио је чај 
или кафу поподне. 2. йри gвоја-ком ис-казивању исшо'i сagржа
ја. а. Kag различише речи или си1-tшаwе имају исшо з1-tачење: 
шија или врат. б. Kag је gpy'iU 1-tачи1-t ис-казивања йрециз1-tији: у 
кући, или управо у соби. 3. Kag се йишањем 1-tа'iађа узро-к, шра
жи објашњење: ga ли, зар. - Одавно ми ниси писао, или си ме 
заборавио? • или-или Kag се -казује ga је 1-ta pegy apecyg1-ta оgлу
-ка, расйлеш између суйрош1-tих mo'iyh1-tосШи. - Да идемо па или-
-или. 

Илиндан м цркв. ga1-t у 'iogu1-tu (2. ав'iусш) йосвеhе1-t свешом 
йроро-ку Илији. 

илиндански и илиндански, -а, -о -који се og1-tОСU 1-ta Или1-t
ga1-t, или1-tс-ки. 

ИЛИНСRИ, -а, -о -који се og1-tОСU 1-ta Или1-tgа1-t и време о-ко шо'iа 
ga1-ta: - врућина, - сунце. 

илинштаR м нар. 1. месец у -који aaga Или1-tgа1-t (йрема сша
ром Ka.ne1-tgapy), јул. 2. o1-taj -који слави Или1-tgа1-t. 

илињача ж бот. агр. воћ-ка -која gозрева о Или1-tgа1-tУ (јабу-ка, 
-круш-ка, шљива и gp.). 

Илир, -ира м 1. apuaag1-tUК и1-tgоевройс-ко'i 1-tapoga -који је у a1-t
шич-ко gоба живео у зайаg1-tОМ gелу Бa.n-ка1-tс-ко'i ЙолуосШрва. 2. 
иет. 1-tазив за савреме1-tе слове1-tс-ке сша1-tов1-tи-ке 1-tе-каgашње Или
рије. 

илир ац, -рца м ЙрисШa.nица илирс-ко'i йо-креша илиризма. 

илиризам, -зма ж иет. йо-креш 1-tapog1-to'i apeaopoga у Хрваш
с-кој og 30-их go 50-их 'iogu1-ta Х1Х ве-ка -који се зa.nа'iао за 1-tapog1-to 
јеgи1-tсшво Јуж1-tих Слове1-tа (aog име1-tОМ Илира). 

илирски, -а, -о 1. -који се og1-tОСU 1-ta Илире. 2. -који се og1-tОСU 
1-ta илир це и илиризам: - препород, - покрајина. 

илирство е в. ил ир изам. 

ило е 1. в. иловача. 2. реч1-tи Шa.nо'i, муљ, блаШо. 

иловаст, -а, -о (илован, -вна, -о) 1. 1-tачиње1-t og иловаче, 'iли-
1-te1-t: - суд, - пећ. 2. -који у себи саgржи иловачу, 'iли1-tовиш: -
тло, - земља. 

иловача ж врсша 'iли1-tе црве1-tе, йлавичасше или мр-ке боје; 
'iли1-tа уоЙшШе. 

илузија ж лат. 1. а. пеих. варљива, 1-tеоg'iоварајуhа йреgсшава 
о 1-tечему заС1-tова1-tа 1-ta обма1-tи чула или мисли йО -којој се 01-tО 
шшо се йричињава узима -као pea.n1-tосШ, вар-ка, Йривиg. б. виђе
ње, gоживљавање 1-tече'iа 1-tесшвар1-tО'i шшо 1-te йосшоји обје-кшив-
1-to. - У самоћи му се стварају илузије. 2. сувише лейо, йо'iреШ1-tО 
мишљење о 1-tеКОме, 1-tечему, заблуgе: илузије о њој. 3. 01-tО чим се 
-ко за1-tоси, ugea.n, замисао. 

илузионизам, -зма м 1. фил. субје-кШив1-tо-иgеa.nиСШич-ки йра
вац у филозофији йО -коме је маШеријa.n1-tи свеш само илузија, об
Ma1-ta. 2. илузија, oace1-ta; сшварање мађио1-tичарс-ке вешШи1-tе. 

илузионист(а), -е м (мн. -сти) 1. ЙрисШa.nица илузио1-tизма 
(1). 2. o1-taj -који се за1-tоси, йоgлеже илузијама. 3. oace1-tap, мађи-
01-tичар. 

ИЛУЗИОНИСТИЧRИ, -а, -о -који се og1-tОСU 1-ta илузиО1-tисше и илу
зио1-tизам: - тежња, - карактер. 

илузоран, -рна, -о 1. -који йосшоји само у машши, у мисли
ма. 2. 1-tepea.na1-t; 1-tеосшварљив, безиз'iлеgа1-t: - наум, - тежња. 

илузорно прил. 1-tepea.n1-to, безиз'iлеg1-tО; бес.мисле1-tо. - Било је 
илузорно да одемо. 

илузорност, -ости ж својсшво o1-to'ia шшо је илУЗОр1-tО. 

илуминатор м лат. 1. ЙросвеШиШељ. 2. св е tплаР1-tи-к. 3. иет. 
среgњове-ков1-tи йисар, сли-кар -којије ор1-tаме1-tшима илусшровао 
цр-кве1-tе KНJu'ie. 

илуминација ж 1. pac-кош1-tО, свеча1-tо освешљење (улица, 
з'iраgа); ваШромеШ., 2. ор1-tаме1-tш, илусшрација, ми1-tијаШура. 

илуминирати, -ИнИрам евр. и неевр. 1. рас-кош1-tо, gе-корашив-
1-tО, свеча1-tо освеtплиши, освеtllJbаваши: - град. 2. у-красиши, 
у-крашаваши ор1-tаме1-tшима, цршежима, ми1-tијашурама у боји: 
- КЊИГУ. 3. йросвешиши, ЙросвеhиваШи. 

илустративан, -вна, -о -који се og1-tОСU 1-ta илусшрацију; ay1-t 
илусшрација; сли-ковиш, живойиса1-t: - чињеница, - пример. 

илустративно ПрИЛ. 1-ta илусшрашива1-t 1-tач,.и1-t; -као илусшра
шор; сли-ковишо: - приказати, - окарактерисати. 

илустративност, -ости ж (инетр. -ошћу) особи1-tа o1-to'ia шшо 
је илусШраШив1-tо. 

илустратор м o1-taj -који илусшрује, цршач илусшрација (за 
KНJu'ie, сли-ков1-tице и сл.). 

илустрација ж лат. 1. сли-ка, цршеж -који йраши ше-ксш (у 
-књизи, 1-tови1-tама и сл.). 2. илусшрова1-tи часойис, лисш, ревија. 
3. фиг. 01-tО шшо сли-ковишо шумачи, йри-казује, 'iовори о 1-tечему, 
служи -као gобар, jaca1-t Йример. 

илустрисимус м лат. йресвеtпли, йреузвише1-tи (1-tазив -којим 
се у феуga.n1-tом gрушшву ШиШулисa.nа 'iocaoga). 

илустровати, -рујем (илустрlipати, ил)rстрйрам) евр. и неевр. 
с1-tабgе(ва)ши илусшрацијама 1-tекu ше-ксш; сли-ковишо йри
-каз(ив)аши, йреgсшавиши, йреgсшављаши 1-tешшо; биши йошвр
ga за 1-tешшо: - књигу; - стање у привреди. 



ИМАГИНАР АН - ИМЕНИЦА 453 

имагинаран, -рна, -о лат. којије сшворен само у мислu.ма, у 
машши, замишљен; измишљен, несшваран: � свет, � простор. 

имагинарност, -ости ж особина oHo'ia шшо је u.мa'iUHapHo, 
u.ма'iинација, машШовиШосШ. 

имагинат:Иван, -вна, �o који u.мa сUособносШ u.ма'iинације; 
йун u.ма'iинације, машшовиш: � дух, � проза. 

имагинација ж сuособносш живо'i, сликовишо'i uреgсшавЈЬа
Н:Ја, замишљаН:Ја, машша, фаншазија; uреgсшава сшворена у ма
шши, фикција. 

ималац, имаоца м (ген. ми. Ималаца) 1. онај који uocegyje не
шшо машеријално, власник, соUсШвеник. 2. онај који uocegyje 
неко иншелекшуално својсшво; носилац: � знања, � власти. 

имало прил. ма и у најмаН:Јој мери, иколико, било колико. -
Имаш ли имало кафе? 

имам, -ама м тур. муслu.мански свешшеник (који upegeogu 
скуйно клаН:ЈаН:Је намаза у џамији). 

иман, -ана м тур. муслu.манска вера, ислам. 

иманентан, -тна, -о лат. сagржан, uрисушан у биши или йри
pogu нече'iа: � опасност за мир. 

имаље с 1. UOJboupuepegHU uoceg, UOJboupuepegHo gобро. 2. 
u.мoвиHa уоuшше; власнишшво, својина. 

иматеријалан, -лна, -о немашеријалан, бесшелесан, gyxoe
ни: прелазак материјалног у иматеријално. 

имати, -ам (имадём) (имамо и Имамо (имадёмо), 3. л. ми. Има
ј:у (имаду» (у служби футура II имаднём) (импф. Имађах (Има
дијах (имадијах), имах» несвр. 1. а. биши власник нече'iа, йосе
gоваши нешшо као своју u.мOвиHY; биши u.мyћaH: � кућу, � зе
мљу, � новац, � кола. - Радим па имам. б. uосеgоваши нешшо 
уоUшШе. - Имам да платим. 2. саgржаваши uосшојаН:Је че'iа шшо 
је у вези са субјекшом а. uосеgоваши неку шелесну особину, оgли
коваши се чu.ме: � плаве очи, � велики нос. б. uосеgоваши неку 
uсихичку особину, t1lаленаш, својсшво: � нагао карактер, � сми
сла за хумор, � пргаву нарав. в. биши оgређено'i узрасша, биши 
оgређених 'iogUHa: � двадесет година, � године за служење вој
ске. г. uосеgоваши извесне квалификације (школске, сшручне): � 
факултет, � занат. д. оgликоваши се HeKu.м сасШавнu.м gелом: � 
зидове од цигле. 3. биши у сишуацији расuола'iаН:Ја нечu.м, мо
ћи се служиши нечu.м а. у вези с uреgмешu.ма или UоШчиН:Јенu.м 
Jbygu.мa: � десет тенкова, � војску и полицију. б. у вези са йси
хичкu.м или физичкu.м својсШвu.ма. � лошу концентрацију, � 
добру кондицију. в. у вези с нечu.м чu.ме се може расuола'iаши (о 
неживим йojMoвu.мa који се схвашају uерсонално): � цркву и 
mколу, � железару. 4. а. биши у сроgсшву или KaKвu.м gpy'iu.м og
Hocu.мa с HeKu.м: � четири сина, � породицу. б. биши у сишуаци
ји upuepeMeHo'i ogHoca с HeKu.м. - Имам сведока за то. в. биши у 
инШu.мнu.м, сексуалнu.м ogHocu.мa с HeKu.м. - Хтео је то вече да 
је има. д. роgиши gеше с HeKu.м: � сина с неким доктором. 5. би
ши у сишуацији uрисусшва, функције, uосшојаН:Ја нече'iа као йри
времене везе са субјекШом. а. о uрисусшву машеријално'i upeg
меша: � ланац око врата. б. разг. о нарученом (uojegeHoM) јелу 
или Йићу. - Имали смо �Be шницле и два пива. в. о каквом йси
хичком сшаН:ЈУ, расuоложеН:ЈУ: � жељу, � сажаљење, � намеру. 
г. о сшаН:ЈУ зgравЈЬа, о болесши: � температуру, � грип. д. о йри
вpeмeHu.м околносШu.ма. - Имао је додира са значајним људи
ма. ђ. о разнu.м моgалнu.м, вpeмeHcKu.м моменШu.ма, MO'iyhHO
сШu.ма. - Имала је шта видети. е. о аUсШракШнu.м йојавама 
или околносШима. - Његов говор није имао одјека. 6. go
би(ја)ши, uрихвашиши, UрихваШаШи. - Трећи дан већ имамо 
ваша писма. 7. биши у неком ogHOCY, у некој вези с HeKu.м иЛи не
чu.м а. биши с gpy'ili.м у неком OgHOCY нејасних, неразјаШН:Јених 
сшавова, сукоба, рачуна. - Шта 'ти имаш с оним човеком? б. 'ia
ји ши изразишо uозишивне или изразишо не'iашивне ogHoce. -
Њих двоје нешто имају. 8. у консшашацијама о некој е'iзисшен
цији која се uреgсшавЈЬа као својина. - Имамо два броја а и б. 
Међу кичмењацима имамо сисаре, птице, водоземце. 9. а. би
ши, uосшојаши у облику машерије, йојма, као geo, као количи
на. - Воде има увек Има много биљака са бодљикама. б. йо
сшојаши, шрајаши уоUшШе. - Чудо их има на овој земљи. в. би
ши uрисушан, налазиши се He'ige, ЙосШојаШи. - Нема га у кући. 
10. навршиши се, UроШећи. - Нисам пymио има три године. 11. 

(са субјектом у дат.) биши оgређених 'iogUHa, оgређене сШаросШи. 
- Има му близу деведесет година. 12. у исказиваН:ЈУ нече'i буgу
he'i, шшо uреgсшоји или се намерава. а. намераваши, биши во
ЈЬан. - Имам нешто да те питам. б. (у конструкцијама уз ин
финитиве) за 'iрађеН:Је буgуће'i времена, uреgвиђаН:Ја нече'i шшо ће 
се gо'iоgиШи. - Сутра имају доћи. То се има догодити. в. биши 
uog извесном UpUHygOM, мораШи. - Има да купиш карте. • има 
да те нема разг. йройао си, насшраgао си. - право биши у йраву; не 
биши у заблуgи. - у својим рукама (некога) расuола'iаши нечијом 
суgбином захваљујући uознаваН:ЈУ неких чиН:Јеница. нема од мене 
ништа налазu.м се у безизлазној сишуацији, нема ми сЙаса. не
ма од тога ништа бесuреgмешно је о шоме раз'iовараШи. нема куд 
не може бираши, мора uрихвашиши; нема шта сшварно, заисШа. 

имбец:Ил, -а и имбец:Ил, -ила м лат. u.мбецилан човек, мало-
умник. 

имбец:Илан, -лна, -о умно заосшао, малоуман. 

имбецилност, -ости ж сшаН:Је oHo'ia који је u.мбецил. 

име, -ена с (ми. имена, ген. имена) 1. а. лични назив човеков 
који званично gобије йри рођеН:ЈУ и који с Uрезu.меном uреgсша
вЈЬа ознаку иgенШиШеШа. - Девојци је име Мара. б. шакав на
зив зајеgно с Uрезu.меном (или с u.мeHoM оца) или само с uрези
меном; uошuис: радња под туђим именом; потврдити писмено 
својим именом. в. хиuокорисшични или uејорашивни назив из
eegeH og u.мeHa (Ја); Hagu.мaK йрема некој особини. 2. uознаша, 
у'iлеgна личносш; мишљеН:Је о некоме, у'iлеg, реноме. 3. uосебан 
назив: а. за uојеgиначну живоШиН:ЈУ. б. за ешничку 'ipyuy, Hapog. 
в. за усшанову, ОР'iанизацију, уgружеН:Је и сл. г. за 'iео'iрафске, 
uолишичко-шеришоријалне, аgминисшрашивне йојмове и објек
ше. 4. а. ужи назив за оuшше йојмове из шире каше'iорије: име
на јела. б. назив уоUшШе. - Име коњак дошло је по вароти Ко
њак. 5. наслов uog KOju.м је нешшо објавЈЬено: � књиге. 6. ЛИНГВ. 
у мн.: назив за речи која се gеклинирају (u.мeHицe, заменице, 
upugeee, бројеве), u.мeHCKe речи. • за име божје, за име света у чу
ђ еН:ЈУ , uреклиН:ЈаН:ЈУ: забо'iа, Uобо'iу. избити (изударати и сл.) на мр
тво име, на пасје име избиши јако, UребиШи. крсно - етн. uороgич
ни uразник uравославни (KOg Срба), везан за u.мe оgређено'i све
ца, слава. крсно се име не зна нишша није на своме месШу. кр
штено - u.мe које се gобије на кршШеН:ЈУ. на - чега у корисш, за ра
чун че'iа. не знати крсно име, крсна имена не моћи се снаћи у не
чему. под именом шобоже, баја'iи; с UpueugHOM наменом. у име 
бога (оца), у име божје уобичајена фраза са жељом за gобар ucxog, 
са срећом. у име закона законска формула којом op'iaHU влас ши 
саоuшшавају ga неко uосшуuи йо наређеН:ЈУ. у име нечега у знак 
нече'iа; засшуuајући нешШо. у име (нечије) uреgсшавЈЬајући, за
сшуuајући (HeKo'ia, нешШо). у име тога, у то име pagu шо'iа, у шо
ме циљу, UOeOgOM Шо'iа. 

имејл м (ми. -ови) енгл. скраћ. рач. елекшронска uошша, йору
ка, gокуменш и gp. uослаш или apUМJbeH елекШронскu.м uушем, 
uушем рачунарских уређаја и upo'ipaмa; уп. мејл. 

имела и имела ж бат. назив за зu.мзелени uолуuаразишски 
'iPM Viscum аlbит који расше на разнu.м врсшама gрвеШа. • жу
та (храстова) - висок лисшоuаgни uолуuаразишски 'iPM Lorant
hus europaeus из ф. Loranthaceae. 

. 
имелица и имелица ж geм. и хиЙ. og u.мела. 

имендан м gaH у који неко слави свеца чије u.мe и сам носи. 

именданск:И, -а, -о који се OgHOCU на u.мeHgaH. 

имен:Ик м коншролна KН:Ju'ia са сйиском уйисаних u.мeHa (и 
gpy'iux uоgашака), назива, йойис, ре'iисшар, UHgeKc: � места, � 
робе, телефонски �, порезни �. 

именилац, -иоца м (ген. ми. именилаца) мат. број у разломку 
. ucuog разломачке црше који uоказује на колико је gелова нешшо 
uogeљeHo. • (најмаљи) заједнички - број који је geљue без осшаш
ка са cвaKu.м gашu.м u.мeHиoцeм. 

именитељ м мат. в. u.менилац. 

именица ж лингв. у МН.: врсша, класа самосшалних, йуно
значних, аромеНЈЬивих (gеклинабилних) речи Koju.мa се u.мeHY
ју йојаве машеријално'i свеша (uреgмеши, бића иШg.) и наше'i 
унушраШН:Је'i gоживЈЬаваН:Ја (мисли, осећаН:Ја иШg.); у jg.: шаква 
реч: властита �, заједничка �, апстрактна �, збирна �, градив
на � итд. 
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именички (йменичнй), -а, -о ЛИНГВ. који се OgHocu на u.мeHи
це; који u.мa оgлике u.мeHицe: � наставак, � основа; � деклина
ција. 

именовани, -а, -о а. који се OgHOCU на HaBegeHU, йо.менуШи 
случај; сЙо.менуШи, HaBegeHU: � paдmm, � оmnтина. б. (у им. слу
жби) особа која је Йо.менуШа, о којој је реч, gошично лице. - Да 
се именовани због насртања казни. 

именоваље е званично йосшављење на неки йоложај, Hau.мe
новање, но.минација. 

именовати, -нујём евр. и неевр. 1. а. рећи, каз(ив)аши нечије 
u.мe; навесши, навоgиши йо u.мeHY. б. gа(ва)ши u.мe. 2. йроiласи
ши, йроiлашаваши, йосшавиши, йосшављаши HeKoZa, нешшо у 
звање, чин, службу и gp.: � судију . •  ,.., се 1. навесши, навоgиши 
своје u.мe, каз(ив)аши своје u.мe. 2. наз(ив)аши се. - Шћепан Ма
ли именовао се царем. 

именски, -а, -о који се OgHOCU на и.ме (6); који u.мa оgлике 
u.мeHицa: ,.., предикат, � атрибут. • именске речи ЛИНГВ. речи ко
је се .мењају йО йаgежu.ма (u.мeHицe, замени це, apugeBU и броје
ви); уп. име (6). 

имењак м о'нај који је с HeKu.м gpyZu.м исшоZ u.мeHa (или йре
зu.мена). 

имењакиња ж она која је у OgHOCY на неку gpyZy исшоZ u.мe
на (или Uрезu.мена). 

иметак, -тка м .маШеријално gобро, u.мaњe, u.мoвиHa. 

имигрант м онај који се усељава у сшрану gржаву, усељеник, 
gосељеник. 

имиграција ж лат. усељавање goceљeHUKa, сшранаца у неку 
земљу. 

имигрирати, -шрйрам евр. и неевр. уселиши се, усељаваши се 
у сшрану земљу. 

имитативан, -вна, -о који се OgHOCU на u.миШацију, aogpa
жавалачки: � кретање, � мађија. 

имитатор м онај који u.миШира, ойонаша, йоgражава неко
Za, йоgражавалац, eauZoH. 

имитаторски, -а, -о који се OgHOCU на u.миШаШоре и u.миШа
цију: � култура. 

имитаторство с u.миШирање, u.миШација. 

имитација ж лат. 1. u.миШирање, койирање, йоgражавање; 
gело начињено коUирање.м шуђих узора без ориZиналносШи. 2. 
безвреgна койија нечеZ скуuоценоZ, ориZиналноZ; фалсификаШ. 

имитирати, -итйрам неевр. чиниши нешшо йо шуђем узору, 
без сшваралачке ориZиналносши, койираши, йоgражаваши; ойо
нашаШи. 

имиџ м ешл. ушисак, йреgсшава коју неко или нешшо (сво
ju.м изiлеgо.м, особинама и сл.) осшавља у јавносШи. 

имобилан, -лна, -о лат. нейокрешан, укочен. 

имобилизација ж gовођење у сшање нейокрешносши: � сло
мљене руке. 

имобилисати, -ишём евр. и неевр. (у)чиниши неЙокреШнu.м, 
неакШивнu.м, блокираШи. 

имовина ж .маШеријално gобро које неко aocegyje као своји
ну, власнишшво, u.меШак; земљишни aoceg. 

имовински и имовински, -а, -о који се OgHOCU на u.мOвиHY, 
u.мOвHи: � наслеђе, � заштита. 

имовни, -а, -о в. u.мOвиHCKи: � стање. 

имовно ПРИЛ. у u.мOвHO.м йоiлеgу, .маШеријално: � пропасти, 
� напредовати. 

иморалан, -лна, -о лат. неморалан, Йорочан. 

иморалност, -ости ж неморал, аморалносШ. 

императив м лат. 1. оно шшо се намеће, исйољава, йосшавља 
као неминовносш, неойхоgносш, нужносш: � времена, � тренут
ка. 2. зайовесйl, нареgба; инсшинкшивни йоgсшицај, и.мйулс: 
унутрашњи �, стваралачки �. 3. ЛИНГВ. йросш iлаZолски облик 

Koju.м се uзриче зайовесш, захшев, .молба, зайовеgни начин (нЙр. 
"gaj", "goHecu", ,,(у)ћуШише'? 

императиван, -вна, -о 1. који u.мa каракшер зайовесши, ко
ји се u.мa извршиши, обавезан; сшроZ, оgлучан: � моћ, � прави
ло; � жена. 2. који се намеће као неминовна сшвар, безуслован, 
HeoaxogaH: � потреба. 3. ЛИНГВ . који се OgHOCU на u.мЙераШив (3): 
� облик, � реченица. 

императивно ПрИЛ. на u.мЙераШиван начин, зайовеgнички; 
неоgложно, неминовно: � саопштити; � налагати. 

император м лат. ист. шишула pu.мCKиX влаgара, цар; врхов
ни војни зайовеgник у сШаро.м Pu.мy. 

императорка (императорица) ж u.мЙераШорова жена, ца
рица. 

императорски, -а, -о који се OgHOCU на u.мЙераШора: � град, 
� тога. 

империја ж лат. 1. gржава којо.м уйравља u.мЙераШор, царе
вина. 2. gржава која gржи uog влашћу колоније, йрошекшора
ше и сл. 3. снажно gеловање HeKoZ облика .моћи: америчка �, 
економска �. 

империјал, -ала м 1. врсша финоz йайира великоZ фор.маШа. 
2. штамп. врсша шийоZрафских слова високих йреко 5 ст. 3. ист. 

назив за злашан новац, gукаШ. 

империјалан, -лна, -о који се OgHOCU на u.мЙepиjy; својсшвен 
u.мЙepиjи, царски: � политика, � сјај. 

империјализам, -зма м 1. пол; шежња за сшварањем u.мЙe
рије, йошчињавањем gpyZux, .мањих, неразвијених земаља и на
poga. 2. екон. највиши сШаgију.м каЙиШализ.ма који се јавља у 
Х1Х веку йраћен конценШрацијо.м кайишала и .моноЙоло.м у йри
Bpegu. 

империjiшист(а), -ё м (ми. -сти) йоборник u.мЙеријалuз.ма, 
u.мЙеријалисШичке йолишике, освајач. 

империјалистички, -а, -о који се OgHOCU на u.мЙеријалисШе 
и u.мUеријалuзам, освајачки: � тежња, � рат. 

имперсоналан, -лна, -о лат. који није везан за ogpeQeHo ли
це, безличан. 

имперфек(а)т, -кта м лат. ЛИНГВ. йросш лични iлаZолски об
лик, iлаZолско време KOju.м се казује раgња која се вршила у og
ређено време у йрошлосши (нUр. "ношах", "с{ј)еђах'? (шраgицио
нално: йређашње несвршено време). 

имперфективан, -вна, -о ЛИНГВ. несвршен, шрајан: � вид, � 
глагол; еупр. перфективан. 

имперфективност, -ости ж особина oHoZa шшо је u.мЙерфек
шивно, несвршеносш, ШрајносШ. 

импликација ж лат. оно шшо је u.мUлицирано, саgржано у 
нечему. 

имплицирати, -идйрам евр. и неевр. лат. унеши, уносиши, 
укључи(ва)ши у нешшо; саgржа(ва)ши у себи, обухвашиши, обу
хваШаШи. 

имплицитан, -тна, -о саgржан у нечему, обухваћен нечu.м; 
који се Йоgразу.мева (као сасшавни geo нечеZа) . .. 

имплицитно ПРИЛ. саgржано у нечему, йо.менушо; йрећуш
но, инgирекшно: � признати, � поставити. 

импозантан, -тна, -о фр. који cвoju.м изiлеgо.м gелује снажно, 
који u.мЙонује, велик, величансшвен: � свечаност. 

импозантно ПРИЛ. величансшвено, Zранgиозно: ,.., деловати. 

импоновати, -нујём (импонИрати, -онйрам) лат. евр. и неевр. 

осшавиши, осшављаши снажан ушисак на HeKoZa, вео.ма се сви
gеши, свиђаши; ули(ва)ши йошшовање, gивљење. 

импорт м лат. трг. увоз робе из иносшрансшва, увозна шрZо
вина. 

импортни, -а, -о који се OgHocu на u.мЙорШ, увозни: � пред
узеће, � цена. 

импортовати, -тујём евр. и неевр. увесши, увозиши из ино
сШрансШва. 
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ИМПОТЕштан, -тна, -о лат. 1. немоnан, несйособан (у gуховно.м, 
сШваралачко.м смислу). 2. мед. несйособан за йолно ойшшење (о 
.мушкарцу). 

импотентност, -ости ж u.мЙоШенција. 

импотенција ж немоn, несйособносш (gуховна, Йолна). 

импрегюiција ж лат. хем. нашайање xe.миjcKu.м среgсШвu.ма 
(шексшила, харшије, gрвеша и gp.) pagu зашшише og СЙОЈЬних 
уШицаја. 

импрегнйраност, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је u.м
apeiHupaHo. 

импрегнисати, -иmём (импрегнИрати, -егнйрам) евр. и не
евр. йоgврnи, йоgврiаваши u.мЙреiнацији. 

импресарио и импресарио, -ија м итал. йословно лице које 
орiанизује у.меШничке насшуйе, йреgсшаве, у.меШнички aocpeg
ник, .менаџер. 

импресйван, -вна, -о који u.мЙpecиoHиpa, осшавЈЬа снажан, 
уйечаiliJЬив уШисак. 

импресйвно прил. на u.мЙpecивaH начин, снажно: � деловати. 

импресија и импрёсија ж лат. субјекшивна слика, оgраз у 
свесши, ушисак, gojaм. 

импресионизам, -зма м (мн. 0) у.меШнички йравац с краја 
XlX и йочешка хх века који је неiовао у.меШносШ која је израз 
личних, шренушних ушисака, расЙоложења. 

импресионирати, -ионйрам евр. и неевр. изаз(ив)аши, осша
виши, осшавЈЬаши јак ушисак, gojaм; оgушевиши, оgушевЈЬава
ши: � музиком, � изградЊОМ. 

импресионист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник u.м
Йресиониз.ма. 

импресионистичкй, -а, -о који се OgHOCU на u.мЙресионизам 
и u.мЙресионисШе. 

импресум м лат. ознака u.мeHa изgавача, шшамйарије, .ме
сша и iogUHe изgања на шшамйаној Йубликацији. 

импровизатор м лат. онај који u.мЙровизује, који се служи 
u.мЙpoв изацијо.м. 

импровизаторскй, -а, -о који се OgHOCU на u.мЙровизаШоре, 
својсшвен u.мЙровuзаШорu.ма: � рад, � начин. 

импровизација ж лат. извођење нечеiа (обично креашивноi) 
које шече без ЙриЙре.ма, сйоншано, йо сеnању; оно шшо је урађе
но, сшворено на брзину, йовршно, Йровизорно. 

импровизовати, -зујём (импровизирати, -изйрам) евр. и не
евр. сшвориши, сшвараши, извесши, извоgиши без йрешхоgне 
йрийреме, йлана; (на)чиниши на брзину, Йровuзорно. 

импулзйван, -вна, -о в. u.мЙулсиван. 

импулзйвно ПРИЛ. в. u.мйулсивно. 

импулс м лат. мед. а. неоgОЈЬив apupOgHU HaioH, Шежња, . ин
сШинкШ. б. нервно разgражење, нервни ygap. в. оно шшо изази
ва реакцију, йоgсшицај, йоgсшрек, Йобуgа. 

импулсйван, -вна, -о Haiao, йлаховиш, шемйераменшан; на
iOHCKU, инсшинкшиван: � чове:к; � покрет. 

импулсйвно ПРИЛ. на u.мйулсиван начин, шемйераменшно; 
инсшинкшив НО. 

импутирати, -)ттйрам евр. и неевр. лат. неойравgано, неисши
нишо некО.ме (нечему) йрийисаши, йрийисиваши, йоg.мешн'уШи, 
Йоg.меШаШи. 

имун и имун, -а, -о лат. 1. мед. ошйоран Йре.ма заразно ј боле
сШи. 2. равноgушан (йрема нечему), HeoceiliJЬив, неЙрије.мчив. 

имуниззција ж сшварање вешшачкоi u.муниШеШа. 

имунизовати, -зујём (имунизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
(у)чиниши u.мунu.м, ошйорнu.м; йоgврnи и.мунизацији: � тело. 

имунитёт, -ета м лат. 1. мед. ошйорносш орiаниз.ма Йре.ма og
ређеној заразној болесШи. 2. правн. йосебно йраво које u.мajy на
pOgHU йосланици, gийло.маши и gp. ga буgу изузеши og Йpu.мeHe 

йравних йройиса и оgiоворносши, ogH. ga без йосебноi оgобрења 
власши не Moiy биши кривuчно iоњени . 

имунолог м сшручњак који се бави u.муноло'iијо.м. 

имунологија ж лат. мед. наука која йроучава u.муниШеШ ор
'iаниз.ма. 

имуност, -ости ж својсшво oHo'ia који је u.мYH. 

имуносистём, -ема м укуйна ошйорносili, u.мунишеш цело
куйно'i ор'iаниз.ма на заразне болесШи. 

имутак, -тка м в. u.меШак. 

имућан, -ћна, -о који u.мa gосша .маШеријалних gобара, бо
'iаШ. 

имућнйк м u.мynaH човек, бо'iаШаш. 

имућност и имућност, -ости ж сшање oHoia који је u.мynaH, 
боiаШсШво. 

ин- (испред уснених сугласни:ка: им-) йрефикс у сШранu.м 
речu.ма KOju.м се He'iupa оно шшо значи gpyiu geo: индире:ктан, 
импотентан итд. 

инаниматнй, -а, -о у изр.: инаниматне именице ЛИНГВ . u.мeHи
це које не означавају биnа (веn Йреg.меШе, БUJЬке, айсшракшне 
Йој.мове и gp). 

инат, -ата м тур. намерно, изазивачко, йркосно йосшуйање 
йрема неко.ме или нечему, йркос, каЙриц. 

инатити се, инатйм се неевр. [гл. им. инаћёње е] сйровоgиши 
нешшо из инаша, за инаш; йрейираши се, свађаши се. 

инаугуралан, -лна, -о (Инаугуратiiван, -вна, -о) који се og
носи на инау'iурацију, йрисшуйни, apoipaмcKU: � говор. 

инаугуратор м онај који HeKoia, нешшо инау'iурише. 

инаугурација ж лат. свечано увођење у gужносш, йоложај, 
усШоличење. 

инаугурисати, -иmём (инаугурИ:рати, -урйрам) евр. и неевр. 
увесши, увоgиши Ko'ia у gужносш, йоложај, усшоличиши, усшо
личаваши; йрокламоваши; увесши, увоgиши у живош, усшанови
ши, усШановЈЬаваШи. 

иначе ПРИЛ. 1. у gрукчијем, суЙроШно.м случају, у ЙроШивно.м. 
- Буди добар, иначе ћу те избацити напоље. 2. йосмашрано у 
целини, уойшше узевши. - Иначе у то:ку дана није било ништа 
значајног. 3. и без шоiа, ионако. - То се и иначе зна. 4. обично, 
у gpy'ioj йрилици, у gpy'iu.м Йриликама. - Није ме питала ни :ку
да ћу та:ко рано, :као иначе. 

ИНfщија и инаџија м (ми. ж) тур. онај који је склон ga се ина
ши, ga йркоси, ga се свађа, шврgо'iлав човек. 

инаџйјскй и инаџйјскй, -а, -о који се OgHOCU на инаџије. 

инвазија ж лат. l. вој. apogop с војско.м на шуђу, нейријашеЈЬ
ску шеришорију, велика офанзивна акција; искрцавање великих 
војних cHa'ia на нейријашеЈЬСКО ШлО. �. фиг. gолазак у велико.м 
броју; јак уШицај. 

. инвазйонй (инвазйјс:кй), -а, -о који се OgHOCU на инвазију: � 
флота. 

. 

инвалйд, -Ида м лат. онај који је у рашу или gpy'ige насшра
gao, gелu.мично или йошйуно онесйосоБЈЬен за pag; човек с шеле
CHu.м неgосшашко.м (обично без руку или HO'iy), бо'iаЈЬ. 

инвалида ж в. инвалиgнина. 

инвалйдан, -дна, -о који је йосшао инвалиg, онесЙосоБЈЬен. 

инвалидитёт, -ета м в. инвалиgносШ. 

инвалиднина ж реgовна новчана Йо.моn коју инвалиg или 
ње'iова йороgица Йpu.мa og gржаве. 

инвалидност, -ости ж сшање oHo'ia који је инвалиg, шелесна 
ошшеnеносili, онесйосоБЈЬеносш за pag. 

инвалйдскй, -а, -о који се OgHOCU на инвалиgе: � пензија. 

инвентар, -ара м лат. а. адм. сйисак, ре'iисшар свих йокреш
них сШвари, Йреg.меШа који неко.ме, нечему apuaagajy, йойис ша
квих сшвари Йрилико.м конШроле. б. шакви йреg.меши, йрибор, 
среgсШва. 
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инвентаризација ж йойис имовине, gобара и СЛ., инвенша
рисање. 

инвентарисати, -иmём евр. и неевр. (uз)вршиши йойис имови
не; уйис(ив)аши у инвенШар. 

инвентиван, -вна, -о који се оgликује инвенцијо.м, .машШо
виЩ сшваралачки, йрониЦЈЬив: - способност, - дух. 

инвентивност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia који је 
инвенШиван. 

инвентура ж трг. йериоgични коншролни йойис зашечених 
сшвари (у шр"iовини, .ма"iацину и сл.). 

инвенција ж лат. сшваралачка .машШа, ЙрониЦЈЬивосШ. 

инверзан и инверзан, -зна, -о (йнверзиван), -вна, -о који 
је у инверзији, обрнуш, Йре.меШнуШ. 

инверзија ж лат. 1. реgослеg суЙроШан нор.мално.м, уобичаје
но.м, обрнуши peg. 2. лингв. обрнуш, Йре.меШнуШ peg речи, OgH. 
"iлавне и зависне реченице. 

инвестирати, -естирам евр. и неевр. уложиши, ула"iаши но
вац, кайишал у какав йосао, финансираши из"iраgњу нече"iа. 

инвеститор м онај који инвесшира, улаже новац у неки йо
сао, објекаш и СЛ. 

инвеститура ж 1. а. ист. свечано йосшавЈЬање на висок йоло
жај, на оg"iовоРНУ gужносШ. б. gоgеЈЬивање йрава коришnења фе
уgалНО"i gобра. 2. пол. оgобрење Йарла.менШа новој влаgи ga .мо
же йреузеши gржавне функције. 

инвестиција ж лат. ула"iање кайишала у неки йосао, у из"iраg
њу ново"i објекша, йреgузеnа и сл.; кайишал уложен у ше сврхе. 

инвестициони, -а, -о који се OgHOCU на инвесшиције: - за
јам, - капитал, - фонд. 

ингениозан, -зна, -о лат. у.ман, gуховиш, ошШроу.ман; "ieHuja
лан: - начин, - решење. 

ингениозно прил. на ин"iениозан начин: - решити. 

ингеренција ж лат. 1. уйлишање, .мешање у нешшо; ушицај, 
наgзор. 2. (обично у мн.) основ за неко gеловање, вршење вла
сши, наgзор, уйлишање, .мешање у нешшо и СЛ. 

индеклинабилан, -лна, -о лат. лингв. који се не gеклинира, 
неЙро.ме1-lJbив. 

индекс м (ген. мн. йндёкса) лат. 1. йойис, сйисак, йре"iлеg (име
на, Йој.мова и gp.), Йреg.меШни ре"iисшар, именик; каШало"i. 2. йо
йис забрањених KНJu"ia, йо .миШЈЬењу црквених или gржавних 
власши шшешних, оЙасних. 3. сшуgеншска књижица у коју се 
уносе йоgаци о йохађању йреgавања, йоложеним исйишима и 
СЛ. 4. екон. релашивни број који указује на обим, Ше.мЙо, шенgен
ције крешања, .мењања gаше вреgносШи. 5. мат. сишније исйиса
ни број или слово уз goНJU руб "iлавНО"i слова који служи за озна
чавање различиших величина исше врсШе. 

индексација ж оgређивање висине йлаша Йре.ма висини жи
вошних шрошкова: - плата. 

индексни, -а, -о који се OgHOCU на UHgeKc: - број. 

индетерминизам, -зма м фил. иgеалисшичко учење које йо
риче йовезаносш и условЈЬеносш йојава у apupogu и gрушшву и 
на"iлашава йосшојање човекове слобоgне вОЈЬе. 

индивидуа и индивидуа ж лат. а. jegUHKa неке врсше, йоје
gUHO биnе. б. лице, особа, Йојеgинац. в. безвреgна, безначајна 
особа, ЙроШува. 

индивидуалан, -лна, -о 1. а. који се шиче, који је својсшвен 
са.мо aojegUHЦJ, личан, особан: - рад, - власниmтво, - гест. б. 
каракшерисшичан за jegHY личносill, особен, власшиш; йосебан: 
- особина, - физиономија. 2. који је ван колекшива, са.мосШа
лан, инокосан: - домаћинство, - произвођач. 

индивидуализам, -зма м схвашање, начело које исшиче уло
"iy и вреgносш инgивиgуе, йојеgинца uзнаg иншереса колекшива; 
личан, uзgвојен начин живЈЬења. 

индивидуализација ж изgвајање, извлачење jegUHKe, UHgu
виgуе из ойшше"i, анонимно"i збивања оШкривање.м њених йосеб
них каракшерисшика; афир.мисање инgивиgуално"i лика. 

индивидуализовати, -зујём (индивидуализ:Ирати, -изiipам) 
евр. и неевр. (uз)вршиши инgивиgуалuзацију; йриказ(ив)аши йоје
gиначно, засебно . •  - се йосша(ја)ши инgивиgуалан, Йосебан. 

индивидуалисати (се), -иmём (се) евр. и неевр. в. инgивиgу
ализоваши (се). 

индивидуалист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, за"iоворник 
инgивиgуалuз.ма; са.можива особа, себичњак. 

индивидуалистичан, -чна, -о и индивидуалистички, -а, 
-о који се OgHOCU на инgивиgуалисше и инgивиgуализа.м: - ка
рактер, - истицање себе. 

индивидуалитёт, -ета м 1. особа изразише инgивиgуално
сши; аушоришеш: епоха јаких индивидуалитета. 2. в. инgивиgу
алносш (а, б): индивидуалитет поезије, народни -. 

индивидуално ПРИЛ. на инgивиgуалан начин, йосебно: - по
ступати. 

индивидуалност, -ости ж (инетр. -ошћу) а. особина oHo"ia 
шшо је инgивиgуално, особеносш, сйецифичносш: - у литерату
ри, ступањ индивидуалности. б. скуй свих каракшерисшичних, 
инgивиgуалних особина неке личносши: - ученика. в. инgиви
gya, инgивиgуалиШеШ. 

индивидуум и индивидуум м в. инgивиgуа. 

индигнација ж лат. осеnање, израз оgврашносши, йрезира, 
срџбе (збо"i нече"i нейријаШно"i). 

индигнирати, -Игнирам евр. и неевр. uзаз(ив)аши, (йо)буgи
ши у неко.ме инgи"iнацију, осеnање йрезира, озлојађеносШи . •  -
се (на)ЈЬушиши се, (ра)срgиши се. 

индиго, -а м 1. йлава, apupogHa боја која се gобија из лишnа 
UHgujCKUX БUJЬака, веnино.м poga Indigofera. 2. бот. чивиш Indi
gofera tinctoria. 3. харшија Йре.мазана ЙЛаво.м бојо.м за у.множа
вање или койирање оШисака. 

Индија ж gржава у Азији. 

индијански, -а, -о који се OgHOCU на Инgијанце. 

Индијанац, -нца м apuaagHUK ЙЛе.мена сшаро"i йорекла која 
су живела у Америци йре goceJbeНJa ЕвройЈЬана и који су се у не
ки.м крајевима сачували go gaHac. 

Индијац, -јца и Индијац, -ијца м сшановник Инgије; уп. 
Индус. 

Индијка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) сшановник Инgије. 

индијски, -а, -о који се OgHOCU на Инgијце и Инgију. 

индикатив м ЛИНГВ. синшаксичка каше"iорија "iла"iолских вре-
.мена којо.м се означава йраво вре.ме pagНJe у OgHOCY на вре.ме "io
вора "iоворно"i лица. 

индикативан, -вна, -о који се OgHOCU на инgикашив, који је 
у инgикашиву; изричиш, Йосебан. 

индикатор м лат. 1. йоказашеЈЬ (нече"iа); знак, симЙШо.м (не
че"iа): - расположења. 2. а. айараш, инсШру.менШ који йоказује 
Йро.мене сшања, шока неке реакције, paga .машине и СЛ.: бродски 
-. б. хем . .маШерија која йоказује свршешак хе.мијске реакције, 
OgH. йрисусшво неке хе.мијске суЙсШанце. 

индикација ж лат. ознака, знак; симЙШо.м: ",., у тексту, - у је
зику; - болести. 

индиректан, -тна, -о лат. који се врши, обавЈЬа йосреgсшво.м, 
aocpegaH: - веза. 

индиректно ПРИЛ. на инgирекшан начин, aocpegHo. 

индискрётан и индискретан, -тна, -о лат. који се шиче 
сшвари личне, иншимне йрupoge, нече"iа шшо није за јавносш; 
који ошкрива шакве сшвари личне apupoge. 

индискрётно и индискретно ПРИЛ. на инgискрешан начин. 

индискрётност и индискретност, -ости ж својсшво, особи
на oHo"ia који је инgискрешан, oHo"ia шшо је инgискрешно; UHgu
скрешан ЙосШуЙак. 

индискреција и индискреција ж в. инgискреШносШ. 

индиспозиција ж лат. осеnање лоше вОЈЬе, нерасйоложења, 
безвОЈЬносши; нела"iоgносш, слабосШ. 
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индиспонйран, -а, -о који је лоше вОЈЬе, нерасйоложен, без
вОЈЬан, аЙаШичан. 

индиспонйраност, -ости ж (инстр. -оmћу) сшање oHoia који је 
инgисЙониран. 

индиферентан и индиферентан, -тна, -о лат. а. који је рав
ноgушан йрема нечему, незаиншересован за нешшо: - према 
стварности. б. који ничU.JVl не иСЙОЈЬава своја расйоложења, нео
уређен, безизражајан: - лице, - гест. в. безначајан, безвреgан, 
неважан: - разговор, - п;итање. 

индиферентизам, -зма м в. инgиференШносШ. 

индиферентно и индиферентно прил. на инgиференшан 
начин, незаиншересовано, равноgушно. 

индиферентност и индиферентност, -ости ж (инстр. -оmћу) 
особина oHoia који је инgиференшан, незаиншересованосш, рав
ноgушносШ. 

индйција ж (индицйј, -ија м) лат. наiовешшај, знак, CU.JVla
шом, йоgашак на основу Kojei се извоgи йрешйосшавка, закЈЬУЧУ
је о нече.му. 

Индоевропљанин м (ми. -ани) йрийауник йороуице нароуа 
оу Инgије уо Евройе чији су се језици развили из зајеgничкоi йра
језика. 

индоевропскй, -а, -о који се оуноси на ИнgоевРОйЈЬане: - за
једница, - језици, - народи. 

ИНДОКТРИЮlција ж нa.JVtеШање оуређених схвашања, верова
ња, начина Йонашања. 

индоктринирати, -инирам свр. и несвр. нa.JVtеШнуШи, Ha.JVte
шаши неку gокшрину, силом УC.lVlериШи, УC.lVlераваШи нечије ми
шљење, сшавове: - омладину, - народ. 

индолентно ПРИЛ. равноgушно, не.марно, нехајно. 

индолентан, -тна, -о који се равноgушно, не.марно, нехајно 
оуноси йрема нече.му, нехајан, небрижан. 

индолентност, -ости ж (инстр. -оmћу) особина oHoia који је 
инgоленшан, инgоленција. 

индоленција ж лат. равноgушносш, не.марносш, нехај. 

индукова'I'И, -кујём свр. и несвр. 1. ЛОГ. извесши, извоgиши ой
шше заКЈЬучке из Йојеgиначних. 2. физ. изаз(и)ваши, йроизвесши, 
йроизвоgиши инуукцијом елекшричну сшрују у Йровоунику . •  -
се насша(ја)ши, йојав(ЈЬ)и(ва)ши се йушем инуукције (о сшруји, 
маiнеШизму). 

индуктйван, -вна, -о који се оуноси на инуукцију: - закљу
чак; - везање. 

индуктйвно приЛ. на инgукшиван начин, инgукШивнU.JVl йу
Ше.м: - доказати. 

индуктор м ел. сйрава за йроизвоgњу елекшричне сшрује ви
cOKoi найона йомоћу елекшромаiнешне инуукције. 

индукција ж лат. 1. gоношење ойшших заКЈЬучака из йојеуи
начних случајева, сууова. 2. физ. йроизвођење елекшричне сшру
је у йровоунику њеiовU.JVl крешањем у маiнешном ЙОЈЬу. 

иНДукционй (индУкцйјски), -а, -о који се оуноси на инуукци
ју: - калем. 

Индус м йрийауник нароуа инgоевройскоi йорекла насшање
Hoi йрешежно у Инgији; уп. Индијац. 

индустрија ж лат. йривреуна ipaHa која обухваша йреgузећа 
за йрерауу сировина у йроизвоgе и фабричку gелашносш: хемиј
ска -, прехрамбена -, текстилна -. 

индустријалац -лца м влас'ник инgусшријСКОi йреgузећа, 
фабрике, фабриканШ. 

индустријализација ж сшварање и развијање инgусшрије, 
инgусшријски развој Зe.JVtJbе. 

индустријализовати, -зујём (индустријализирати, -изи
рам) свр. и несвр. раз(ви)јаши инgусшрију, инgусшријску йроиз
воуњу, сйровесши, сйровоgиши инgусШријализацију . •  - се 
разв(иј)аши сойсшвену инgусшрију, йосша(ја)ши инgусшријски 
развијен; йрешвараши се, йрешвориши се у инgУСШрију. 

индустрйјскй, -а, -о који се оуноси на инgусшрију: - преду
зеће, - производња. 

инертан и инертан, -тна, -о а. који заgржава, не мења йо
сшојећи йоложај, шренушно сШање. б. који мирно 'iлеgа уа сшва
ри иуу својU.JVl шоком, неакшиван, лењ. 

инертност и инертност, -ости ж особина oHoia који је инер
шан, неакшивносш, лењосШ. 

инерција ж лат. а. физ. шежња шела уа заgржи своје сшање 
мировања или крешања; сила која се йри шом иСЙОЈЬава. б. фиг. 
шромосш, нейокреШљивосш, ЙасивносШ. • по инерцији йО нави
ци, йо усшаљеном реуу. 

инжењёр, -ера м (вок. инжењёру; инстр. -ером) фр. (скраћ. 
инж.) шехнички сшручњак са факулшешском сйремом; звање 
које се gобија завршешком сшуgија на неком шехничком факул
ШеШу. 

инжењерац, -рца м вој. војник или официр у инжењерији. 

инжењерија ж роу војске који се бави iрађевинскU.JVl и шех
ничкU.JVl ЙословU.JVlа. 

инжењерйјскй, -а, -о који се оуноси на инжењерију. 

инжењеринг м енгл. сшручна обраgа HeKoi йројекша, йоуу
хваша и СЛ. коју обавЈЬају високи сшручњаци за шехничку и СЛ. 

сшруке; йреgузеће за шакве Йослове. • генетски - биолошка шех
ника gеловања на наслеgне ћелије рауи сшварања нових живих 
орiанизa.JVtа. 

инжењёрски, -а, -о који се оуноси на инжењере: - нацрт. 

инжињёр м в. инжењер. 

инзулйн, -ина м мед. хормон жлезgе iушшераче који gолази 
у крв и реiулише количину шећера у орiанизму. 

инй, -а, -о арх. и КЊИШ. gpyiu, осШали. 

иницијал, -ала м лат. велико йочешно слово U.JVleHa или йре
ЗU.JVlена; украсно велико слово на йочешку оуеЈЬка у књизи, сша
PU.JVl PYKoaUCU.JVla и СЛ. 

иницијатива ж лат. йоgсшрек, йобуgа, жеЈЬа која йокреће на 
акцију, на личну акшивносш; иуеја, йреgлоi за йокрешање, йреу
УЗU.JVlање нечеiа. 

иницијатйван, -вна, -о који U.JVla, уаје иницијашиву, йокре
ће акцију, ЙреgУЗU.JVlJbив: - одбор. 

иницијативност, -ости ж особина oHoia који је ини ција
Шиван. 

иницијатор м онај који уаје иницијашиву, йреgлаже, йокре
ће нешшо, ЙокреШач. 

иницијаторка ж женска особа иницијаШор. 

иницирати, -И:цйрам свр. и несвр. gа(ва)ши иницијашиву за 
нешшо, йокренуши, йокрешаши нешшо: - акцију. 

инјекција ж лат. мед. gоза, a.JVtЙула шечноi лека, серума и СЛ. 

који се шйрицом убризiава у орiанизa.JVt; шйриц KOjU.JVl се шакав 
лек убризiава. 

'инјекцйјскй, -а, -о који се оуноси на инјекцију: - игла. 

инкарнација ж лат. оличење, овайлоћење, оШеловЈЬење. 

инкарнирати, -арнйрам свр. и несвр. оличиши, оличаваши, 
овайлошиши, овайлоћиваши, ошеловиши, ошеловЈЬиваши (иуе
ју, својсшво, лик и сл.). 

инкасант м итал. онај који og gужника инкасира, найлаћује 
рачуне у iошовом новцу; блаiајник. 

инкасирати, -асирам свр. и несвр. найлашиши, найлаћива
, ши рачун у iошовом, gосйеле gуiове и СЛ.; йрикуйљаши новац. 

инквизйтор м ист. члан, apuaagHUK cyga инквизиције; фиг. 
окрушан човек, мучишељ, ЙРОiониШеЈЬ. 

инквизйторскй, -а, -о који се оуноси на инквизишоре и ин
квизицију, суров, окрушан: - закони, - справа. 

инквизиција ж лат. ист. а. cyg кашоличке цркве увеуен у среу
ње.м веку рауи ошкривања и кажњавања јерешика йознаш йо 
ОКРУШНОСШU.JVlа kажњавања. б. сшроiо кажњавање, оgмазgа не
йрuјашеЈЬа; мучење, злосШавЈЬање. 
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инквизиционй (инквизИцЩскй), -3., -о који се OgHOCU на ин
квизицију: - казна, - суд. 

инклинација ж лат. 1. физ. на'iибни y'iao ма'iнешне и'i.ле ире
ма хоризоншалној равни. 2. наклоносш, склоносш, иријемчи
восш (ирема некоме, нечему). 

ин:клинационй, -3., -о који се OgHOCU на инклинацију: - Ш'ла. 

ин:клинирати, -Инйр3.м неевр. биши склон, шежиши нечем. 

инкогнито прил. лат. 1. ирикривајући свој иgеншишеш, своје 
ираво име, кришом, шајно: стићи -. 2. (у им. служби) м иоложај 
upUKpUBeHo'i иgеншишеша, шајносш ирисусшва: остати у свом 
инкогниту. 

инкомодација ж с.меШање, нарушавање комоgиШеШа. 

инкомодирати, -одйрз'м лат. евр. и неевр. нарушиши, наруша
ваши нечији комоgишеш, уgобносш, узнемираваШи. 

инкомодитет, -ета м в. инкомоgација. 

инкомпатибйлан, лна, -о лат. који је у суирошносши с не
чим gру'iим, несиојив, неса'i.ласан. 

инкомпатибилитет, -ета м в. инкомиаШибилносШ. 

инкомпатибилност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је инкомиа-
шибилно, неса'i.ласносШ. 

ин компетентан, -тна, -о некомиешеншан, HeмepogaBaH. 

инкомпетенција ж некомиешенција, немероgавносШ. 

инконсенквентан, -тна, -о неgослеgан, неслеgсШвен. 
инкорпорација ж лат. ирииајање, ирикључење, upucajegu-

њење. 

инкорпорисати, -ишём (инкорпорирати, -ОрЙр3.м) евр. и не

евр. ирииојиши, ирииајаши као сасшавни geo (неку шеришори
ју и сл.). 

инкохерентан, -тна, -о лат. неиовезан; неgослеgан, ирошив
речан. 

инкриминација ж лат. оишужба, окривљење. 

инкриминисати, -ишём (инкриминирати, -ИнЙр3.м) евр. и 

неевр. наиасши, наиаgаши исиравносш нече'iа, не'iашивно оцени
ши, оцењиваши нешШо. 

инкрустација ж лат. 1. украс og сеgефа, мешала и СЛ. уши
снуш на иовршини HeKo'i иреgмеШа. 2. геол. обла'iање или иро
жимање шела минералном масом (кречњаком и gp.). 

инкубатор м лат. 1. уређај за вешшачко извођење иилића. 2. 
мед. уређај за He'iy неgоношчаgи. 3. уређај за чување и оgржава
ње бакшеријских кулшура разних ор'iанuзама ири лаборашориј
ским ексиерименШима. 

инкубаторскй, -3., -о који се OgHOCU на инкубаШор. 

инкубација ж 1. мед. време og шренушка upogupaНJa зара
зних болесши у ор'iанизам go иојаве знакова обољења. 2. биол. 

време иошребно ga се из оUлођено'i јајеша развије ииле; вешшач
ко лежење иилића у инкубаШору. 

инкубационй, -3., -о који се OgHOCU на инкубацију: - период. 

инкунабула ж лат. у МН.: ирве шшамиане KНJu'ie (с иочешком 
шшамиарсшва go иочешка XVI века). 

ино- ирефиксоиg у речима са значењем "иносшрани'�' иноа
гент, инобизнисмен, ИНогост, инокоресподент, инокредит, ино
партнер. 

иноватор м новашор; ироналазач. 

иноваторскй, -3., -о који се OgHoCU на иноваШоре. 

иноваторство е gелашносш иновашора, ироналазашШво. 

иновација ж лат. 1. оно шшо је YBegeHo као ново, новина. 2. 
ЛИНГВ. нова језичка особина. 

иновационй, -3., -о који се OgHOCU на иновацију: - посао. 

иноверан и иноверан јек. иновјеран и иновјеран, -рна, -
о који је gpy'ie вере, рели'iије. 

иноверац, -рца и иноверац, -ёрца јек. иновјерац, -рца и 
иновјерац, -ёрца м upuuagHUK gpy'ie вере, рели'iије. 

иноверка јек. иновјерка ж ирииаgница gpy'ie вере, рели'iије. 

иновернйк јек. иновјернйк м в. иноверац. 

иноверство и иноверство јек. иновјерство и иновјерство 
е gру'iачија вера, верска различиШосШ. 

иноземан и иноземан, -мна, -о в. иносшран: - новине, -
пропаганда. 

иноземац, -мца и иноземац, -ёмца м в. иносШранац. 

иноземство и иноземство е в. иносШрансШво. 

инојезичан, -чна, -о који upuuaga gpy'iOM, сшраном језику, 
који 'ioBopu gру'iим, сшраним језиком. 

инокосан, -сна, -о 1. који има мали број чланова gOMahUH
сшва, који нема gовољно pagHe cHa'ie; сам: - кућа, - човек 2. а. 
који није члан заgру'iе, самосшалан: - пољопривредник. б. ин
gивиgуални, иојеgиначни: - посед, - предузеће. 

инокоснйк м онај који је инокосан. 

инокосно ПРИЛ. на инокосан начин; самосШалНО. 

инокосност, -ости ж сшање и иоложај oHo'ia који је ино-
косан. 

инокоmтина и инокоmтина ж 1. мала иороgична зајеgни
ца (роgишељи и gеца) која Bogu самосшално gомаћинсшво; оску
gица у pagHOj снази збо'i мало'i броја чланова gомаћинсШва. 2. 
самоћа, усамљеносш; немашшина, сиромашШво. 

иноплеменйк м upuuagHUK gpy'io'i илемена или Hapoga; 
сШранац. 

инорог м живошиња с јеgним PO'iOM. 

инородан, -дна, -о који је gpy'io'i Hapoga, gpy'ie национално
сши, сшран, шуђински: - досељеник 

инородац, -оца и инороднйк м upuuagHUK gpy'io'i Hapoga, 
сшранац, Шуђинац. 

иностран, -а, -о 1. који је из gpy'ie, шуђе земље, сшран: - по-
сетилац. 2. који се OgHOCU на иносшрансшво: - кредит. 

иностранац, -нца м сшранац, Шуђинац. 

иностранка и иностранкиња ж сшранкиња, Шуђинка. 

иностранство (иностранство) е сшране, шуђе земље, инозем-
сШво. 

иноча ж ист. и нар. у би'iамној или иоли'iамној иороgици gpy
'ia жена у OgHOCY на ирву као 'i.лавну. 

инсајдер м енгл. gобро обавешшена особа унушар неке op'ia
нuзације, фирме, gржавно'i шела и сл., обично као извор инфор
мација за Meguje. 

инсект (Инсекат), -кта м (ген. МН. -к3.т3.) лат. ЗООЛ. МНО'iобројна 
и разноврсна класа живошиња из кола з'i.лавкара Arthropoda, 
чије је шело сасшављено из шри оgељена gела: 'i.лаве, 'ipygu и шр
буха, кукац. 

инсектаријум (инсект3.рйј, -ија) м уређај за gржање инсе
каша, збирка инсекаШа. 

инсектицйд, -Ида м лат. хемијско среgсшво за унишшавање, 
шровање инсекаШа. 

инсектојед м ЗООЛ. назив за живошиње које се хране инсек
шима Insectivora. 

инсертм (ген. МН. Инсер3.т3.) исечак, оgломак (филмски и сл.). 

инсинуација ж лат. uocpegHo uзречена морална оишужба, 
клевеша, алузија на HeKo'ia; иоgмеШање. 

инсинуирати, -УЙр3.м евр. и неевр. (на)иравиши инсинуаци
ју, uзнеши, uзносиши неисшине, нешачносши, иоgмешнуши, uog
мешаши (некоме нешШо). 

инсистирати, -ИстЙР3.м неевр. уиорно шражиши, насшоја
ши, захшеваши: - да се нешто уради. 

инсолација ж лат. шоUлошно зрачење Сунца које обухваша 
3емљину иовршину, изложеносш Сунчевим зрацима. 

инсолвентан, -тна, -о несиособан ga UOgMUpu новчана gy'io
вања, иошраживања: - предузеће. 
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ИНСОЛВЕШТНОСТ, -ости И инсолвенција ж лат. н,есйособн,осш 
gужн,ика ga враши, йоgмири н,овчан,а йошраживш-ьа, gуrовања. 

инспектор м службен,ик који врши ин,сйекцију; лице с ви
шим службен,им panrOM у различишим службама јавн,е безбеg
н,осШи. 

инспекторат, -ата м усшан,ова која врши ин,сйекцијску слу
жбу; gелашн,осш шакве усШан,ове. 

инспекторка (irnспекторица) ж жен,а ин,сЙекШор. 
инспекторскй, -а, -о који се ognocu н,а ин,сйекшора и ин,сйек

шоре: � извештај, � одељење. 

инспекција ж лат. кон,шрола, н,аgзор (сйровођења н,еких уре
gаба, закон,а, н,ечијеr paga и сл.); н,agлежн,и opran који обавЈЬа 
шу кон,Шролу. 

инспекцйјскй (инспекционй), -а, -о који се ognocu н,а ин,
сйекцију: � преглед, � комисија. 

инспиратйван, -вна, -о који ин,сйирише, йоgсшиче, nagax
њује: � текст, � улога. 

инспиратор м он,ај који ин,сйирише, йоgсшиче н,а н,ешшо; за
чешн,ик н,еке ugeje: � сукоба, � борбе. 

инспирација ж сшање йојачан,е ин,шелекшуалн,е, сшвара
лачке, умешн,ичке акшивн,осши gyxa, nagaxnyhe (обичн,о умеш
н,ичко), сшваралачка замисао. 

инспирацибнй, -а, -о в. ин,сЙираШиван,. 
инспирисаност, -ости ж сшање onora који је ин,сйирисан" ин,

сЙирација. 
инспирисати, -ишем евр. и неевр. н,аgахн,уши, н,аgахњиваши, 

йоgсшаhи, йоgсшицаши neKOra н,а н,ешШо. _ � се gобиши, gоби
јаши йоgсшицај за сшварање, н,аgахн,уши се, н,аgахњиваши се. 

инспицијент м лат. лице које н,аgзире све йослове иза йозор
н,ице йрема реgишељским уЙуШсШвима. 

инсталатёр, -ера м фр. сшручњак који обавЈЬа йослове око 
ин,сШалација. 

инсталатёрскй, -а, -о који се ognocu н,а ин,сшалашере и ин,
сшалацију: � радови. 

инсталација ж фр. 1. сисшем уређаја у н,еком aorony, йосшро
јењу; йосшавЈЬање, ин,сшалирање шаквоr сисшема уређаја; ин,
сшалирање комйјушерскоr aporpaмa. 2. свечан,о йосшавЈЬање н,е
KOr gосшојан,сшвен,ика, усШоличење. 

инсталационй (инстала:цйјски), -а, -о који се ognocu н,а ин,
сшалацију: � дискета, � посао, � прекидач. 

инсталирати, -iширам евр. и неевр. l.а. йосшавиши, йосша
вЈЬаши, н,амесшиши, н,амешшаши н,еки уређај, сисшем уређаја и 
сл. шако ga фун,кцион,ише: � централно грејање. б. рач. учин,и
ши ойерашивн,им, Фун,кцион,алн,им (ойерашивн,и сисшем или н,е
ки gpyru комйјушерски aporpaм). 2. усшоличиши, усшоличаваши 
свечан,о у gужн,осш, у звање neKOr gосШојан,сШвен,ика. _ � се фш. 
н,амесшиши се, см,есшиши се: � се у трговини. 

инстант енгл. ПРИД. непром. н,асшао н,а брзин,у, н,амењен, брзој, 
крашкошрајн,ој уйошреби: � држава, � производи. • - кафа кон,
цен,шраш кафе расшворив у воgи или млеку, н,ес-кафа. 

инстанца ж лат. н,аgлежн,и opran или усшан,ова оgређен,оr 
panra у хијерархији какве орrан,uзације. • у крајњој (последњој) 
инстанци у крајњем случају, у крајњој лин,ији. 

инстинкт м лат. 1. урођен,а сuособн,осш живошиња ga врше . раgње корисн,е за њих или њихово йошомсшво; шаква сйособн,осш 
KOg човека .без учешhа разума. 2. н,есвесн,а шежња, йобуgа, naron; 
apegocehaj, Йреgосеhање. 

инСтинктйван, -вна, -о који . има apupogy ин,сшин,кша, н,а
rOHCKU; н,есвесшан,: � мржња, � покрет. 

инстинктйвно прил. н,а ин,сшин,кшиван, н,ачин" йо ин,сшин,к
шу, narOHCKU; н,есвесн,о: � осећати, � запевати. 

инститУт, -у.га м лат. 1, а. н,аучн,оисшраживачка усшан,ова ко
ја се бави н,аучн,им исшраживањем: и(:торијски �, математички 
�, � за језик� б. завоg, школа: учитељски �. 2. в. ин,сшuшуција (1). 

;институтскй, -а., -о који се ognocu н,а ин,сшишуш: � библио
тека, � пројекат. 

инститУција ж лат. 1. оgређен,а йојава у gрушшвен,им ogno
сима реrулисан,а йравн,им н,ормама као елемен,аш gрушшвен,оr 
сисшема: � банке, CBeTOBHa �. 2. завоg, усШан,ова. 3. усшан,овЈЬе
ње, йосшавЈЬење: � врховног начелника. 

инстуционалан, -лна, -о који се ognocu н,а gрушшвен,е ин,
сшишуције, йравн,и: � основа система. 

институционализовати, -изуј ем евр. и неевр. йрешвориши, 
йрешвараши у ин,сшишуцију, усшан,овиши, усшан,овЈЬиваши: � 
сарадњу. 

инструисати, -ишем (инструирати, -уирам) евр. и неевр. йоу
чиши, йоучаваши (neKOra), уйушиши, уйуhиваши (neKOra) у н,е
ки Йосао. 

инструктйван, -вна, -о йоучан,: � часопис. 

инструктор м он,ај који йрен,оси н,екоме оgређен,а зн,ања, ко
ји gaje ин,сшрукције, учи, Йоучава. 

инструкторскй, -а, -о који се ognocu н,а ин,сшрукilloре: � посао. 

инструкција ж лат. 1. йоучавање, обучавање (учен,ика и сл.): 
давати инструкције. 2. уйушсшво за вршење н,ечеrа, савеш; н,а
реgба, н,алоr; йройис за йримен,у н,ечеrа: добити инструкције, 
имати инструкције владе. 

инструмент (инстрУменат), -нта м (ген. ми. -ната) лат. 1. н,а
йрава, уређај, айараш и сл. који служи као йомоhн,о среgсшво 
йри pagy. 2. он,о шшо има оgређен,у фун,кцију, чиме се шшо 
осшварује: � власти. 3. муз. сйрава, механ,изам за йроизвоgњу 
музичких шон,ова: дувачки �. 

инструментал, -а и инструментал, -ала м ЛИНГВ. йagеж ко
ји има осн,овн,о зн,ачење среgсшва, оруђа или gрушшва с којим 
се у зајеgн,ици врши раgња. 

инструменталан, -лна, -о 1. који се uзвоgи йомоhу музичких 
ин,сшрумен,аша: � музика, � дело. 2. који се ognocu н,а ин,сшру
мен,шал: � синтагма, � значење. 

инструментализовати, -ујем евр. и неевр. йрешвориши, йре
швараши у оруђе, ин,сшрумен,ш за оgређен,е циљеве: � борбу за 
људска права. 

инструменталист(а), -е м (ми. -сти) муз. он,ај који свира н,а 
н,еком музичком ин,сШрумен,Шу. 

инструментариј ум (ИНСТРУМЕштарй:ј, -ија) м збирка ин,
сшрумен,аша н,амењен,их оgређен,ом Йослу. 

инструментација ж муз. йрийрема музичкоr gела за оgређе
н,е улоrе различиших музичких елемен,аша и ин,сшрумен,шалн,их 
rpyaa: симфонијска �. 

инструментирати, -ЕштИрам евр. и неевр. йриреgиши, йрире
ђиваши н,еко музичко gело за извођење н,а више ин,сШрумен,аШа. 

инсулйн, -Ина м в. ин,зулин,. 

инсуфицијенција ж лат. 1. мед. слабосill, н,еgовОЈЬан, pag neKOr 
oprana: � срца. 2. уойшше н,еgовоЈЬн,осill, оскуgн,осш: � критике. 

инсценација ж йосшавЈЬање йозоришн,оr KOMaga н,а сцен,у, 
сценско уоблuчење. 

инсценирати, -ЕШИрам евр. и неевр. 1. йосшавиши, йосшавЈЬа
ши н,а сцен,у, уобличиши за сцен,ско uзвођење. 2. н,амесшиши, н,а
мешШаШи, .уgесиШи, уgешаваши н,ешшо са оgређен,им циљем: � 
напад. 

интабулација ж лат. правН. уйис у ЗемЈЬишн,е књиrе којим се 
сшиче власн,ишшво nag н,екрешн,ин,ом; хиЙоШека. 

интабулисати, -ишем (интабулирати, -улйрам) евр. и неевр . 

. (uз)вршиши ин,шабулацију, (у)књижиши у земљишн,е књиrе н,е
креШн,ин,у. _ - се сйровесши, сйровоgиши ин,шабулацију aog сво
јим имен,ом. 

интарзија ж итал. орн,амен,аш og сеgефа, слон,ове косши, ко
Maga gрвеша, ме шала и сл. ушисн,уш н,а gрвен,им йреgмешима: 
комода са интарзијама. 

интеград, -ала м лат. мат. кон,ачн,а, йроме1-tJbива величин,а. 

интегралан, -лна, -о 1. који се ognocu na ин,шеrрал: � рачун, 
� образац. 2. целокуйан" йошйун" целовиш: � знање. • - брашно 
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брашно gобијено м.левењем жийlа йlaKO ga су сачувани сви са
cйlojци. 

интегрално прил. у целини, целовийlо, ЙОйlйуно: � предста
вити. 

интегралност, -ости ж особина OHoia шйlо је инйlеiрално, це
ловийlосйl. 

интегративан, -вна, -о који служи инйlеiрацији, ујеgињењу: 
� чинилац, � снага. 

интеграција ж лат. сйајање, йовезивање у целину, сјеgињава
ње, ујеgињавање: европска �, eKOHOMCKa �. 

интеграциони, -3., -о који се OgHoCU на инйlеiрацију, ујеgиња
вање: � процес. 

интегрисаност, -ости ж йовезаносйl у целину, јеgинсйlво. 

интегрисати, -иmём (интегрирати, -егрйр3.м) евр. и неевр. йо
вез(ив)айlи, cйojийlи, cйajaйlи у целину, yjegUHUйlu, ујеgињава
йlи . •  - се йocйlajaйlи целовийl, йойlйун; yjegUHUйlU се, ујеgиња
вaйlи се. 

интегритёт, -ета м целовийlосйl, јеgинсйlво; нейовреgивосйl, 
HegupHYйlocйl физичке и моралне целокуйносйlи човека као Jbyg
ско;; биhа. 

интелект и интелект м збир човекових gуховних apegcйla
ва; сйосоБНОСйl миШЈЬења, ум, разум. 

интелектуалан, -лна, -о који се OgHOCU на инйlелекйl, миса
они, gуховни: � способност, � рад. 

интелектуалац, -лца м човек великоi образовања који се ба
ви неком gуховном акйlивношhу, умним pagoM. 

интелектуалка ж женска особа инйlелекйlуалац. 

интелектуално ПРИЛ. у aor.negy инйlелекйlа, у инйlелекйlуал
ном смислу; на иншелекйlуалан начин. 

интелектуалност, -ости ж особина, cвojCйlвo OHoia који је ин
йlелекйlуалан. 

интелигент м в. инйlелекйlуалац. 

интелигентан, -тна, -о уман, йaмeйlaH, бисйlар, йрониЦЈЬив; 
који оgражава ошйlроумносйl, инйlелиiенцију. 

интелигентно ПРИЛ. разумно, йaмeйlHo; ошйlРОУМНО. 

интелигентност, -ости ж особина OHoia који је иншели
iенШан. 

интелигенција ж лат. 1. сйособносйl БРЗОi cxвaйlaњa и разу
мевања, умна обgареносйl, бисйlрина, разум. 2. зб. образовани, 
учени Jbygu, инйlелекйlуалци. 

ИНТЕшдант м фр. онај који снабgева храном и gp. майlеријал
ним йойlребама војне јеgинице, службе и сл. 

интендантски, -3., -о који се OgHOCU на UHйleHgaHйle: � офи
цир, � служба. 

интендатура ж ycйlaHoвa, служба која се сшара о снабgева
њу майlеријалним йойlребама војске, орlанизације. 

интензиван, -вна, -о 1. који се исйlиче йојачаном акшивно
шhу, CHaiOM, јачином, йојачан, HaapelHYйl. 2. који йосйlиже ви
соку йроgуКйlивносйl, заснован на високој йроизвоgносйlи: � об
рада земљишта, � газдинства. 

интензивирати, -irnИр3.м евр. и неевр. (у)чинийlи инйlензив
ним, йојача(ва)йlи: � активност. 

интензивно ПРИЛ. а. на инйlензиван начин, йојачано, на
apeiHYйlo, уйорно: � радити. б. изразийlо, веома, врло: � зелен, 
� црвен. 

интензивност, -ости ж особина, cйlaњe oHola шйlо је иHйleH
зивно, јачина. 

интензитёт, -ета м лат. јачина, cHala; величина CHaie, найе
йlocйlи; инйlензивносШ. 

интенција ж лат. жеља ga се нешйlо учини, шежња за нечим, 
xйleњe, намера. 

интер- лат. йрефикс са значењем ,,.међу, између'�' интеркон
тиненталаН, интернационалан. 

интеракција ж узајамно gејсйlво, међусобни yйlицaj. 

интервал, -зла м лат. 1. а. временски размак између gва зби
вања; йауза, cйlaHKa: KpaTaK �, у интервалима између седница. 
б. MeђyЙpocйlop. 2. муз. разлика у висини, OgH. у броју йlpeййlaja 
gвају йlOHoвa. 

интервенисати, -ишём (интервенирати, -енйр3.м) евр. и не
евр. 1. (у)мешайlи се у нешйlо, йосреgовайlи у нечему; йреgузейlи, 
йреgузимайlи неки йocйlyйaK у нечију Kopиcйl, заузеши се, заузи
Maйlи се за HeKoia: � у сукобу. 2. сшуйийlи, cйlyйaйlи у акцију, у 
оgбрану HeKoia или нечеiа; йослайlи оружану силу pagu оgбране 
HeKola, нечеlа. 

интервентни, -3., -о који се gOHOCU йо убрзаном йосшуйку: � 
закон. 

интервенција ж лат. 1. йосреgовање у неком сйору, сукобу и 
сл.; заузимање за HeKola или нешйlо: � банака, � партија. 2. ак
ција чувања, обезбеђења јавНОl pega и мира; акција оружане си
ле jegHe gржаве у gpyioj земљи pagu yйlицaњa на збивања у њој: 
� полиције; страх од спољне интервенције. 3. мед. захвайl (хи
руршки) у цUJbУ лечења: хируршка �. 

интервенционизам, -зма м йолийlика заснована на (вој
ним, економским и сл.) иHйlepвeHциjaмa. 

интервенционист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица иHйlepвeH
ционизма; учесник у иHйlepвeHциjи. 

интервенционистички, -3., -о који се OgHOCU на иHйlepвeHци
oHиcйle и инйlервенционизам: � војска, � рат. 

интервју, -уа м енгл. разlовор новинара са неком исшакну
йlOM личношhу намењен објавЈЬивању у шйlамйи или на йlелеви
зији; йleKCйl йlaKвo;; разiовора. 

интервјуисати, -ишём евр. и неевр. обавийlи, обавЈЬайlи раз
lовор йocйlaвJbajyћи йийlaњa, намењен објавЈЬивању. 

интердикт м лат. 1. изричийlа нареgба ga се нешйlо не сме 
извршийlи. 2. ист. йайина забрана вршења црквених обреgа као 
казнена мера. 

интерегнум м лат. време og йpecйlaHKa jegHe власйlи go на
cйlaHKa gpyie, међувлашhе; време у ком gржава нема сйlалноi 
влаgара; безвлашhе. 

интережџија м (ми. ж) онај који pagu само за своје иHйlepece, 
који r.nega само личну Kopиcйl; зеленаш, лихвар. 

интерес м лат. 1. а. оно шйlо нечему uge у йрилоl, у рачун, ко
pиcйl, gобийl: � државе, ЛИЧНИ �. б. важносйl, значај: од вели
ког интереса, без интереса. 2. фИНо и банк. увећање које се gобија 
на уложена среgсйlва, Kaмaйla: дати новац под интерес. 3. йа
жња йрема ономе шйlо оgiовара нечијим ЙОйlребама, Hacйloja
њима, занимање, заинйlересованосйl, иHйlepecoвaњe. 

интересантан, -тна, -о који йобуђује раgозналосйl, иHйlepe
совање, заНUМJbив; необичан: � рад, � роман. 

интересантно ПРИЛ. на иHйlepecaHйlaH начин, заНUМJbиво; 
необично: � је видети изложбу. 

интересантност, -ости ж особина OHOia шйlо је иHйlepe
caHйlHo. 

интересент м онај који је заинйlересован, који се иHйlepecy
је за нешйlо, онај Koia се нешйlо йlиче. 

интересни, -3., -о а. који се OgHOCU на иHйlepec, који је у нечи
јем иHйlepecy: � сфера, - подручје. б. којим се оgређује, израчу
нава иHйlepec (2), KaмaйlHи: - проценат, - стопа. 

интересовати, -сујём (интересирати, -есйр3.м) евр. и неевр. 
изаз(и)вайlи нечију раgозналосйl, занимайlи, йобуђивайlи иHйle
рес йрема некоме или нечему. - Нас интересује изборни закон. 
• - се йocвeйlийlи, йocвeћивaйlи йажњу (некоме или нечему), йо
казивайlи раgозналосйl, иHйlepec (за HeKoia, нешйlо), pacйийlивa
йlи се. - Интересовао се за све ЊИХ. 

интеријёр, -ера м унуйlрашњосйl йросйlорије, eHйlepиjep. 

интермецо м (ми. е) итал. а. мали йозоришни или музички ко
Mag који се извоgи између чинова r.nавне йреgсйlаве, међучин; 
KpaйlKo сценско или музичко gело веселијеl KapaKйlepa. б. умеш
HYйl, caopegaH geo у књижевним, сценским или музичким gели
ма: лирски -, кратки -. 
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интернат, -ата м лат. васйишни завоg у ко.ме ЙиШо.мци u.мajy 
насшаву, сшан и храну; goM за ученике који не живе у Йороgици. 

интернатскii, -а, -о који се OgHOCU на иншернаш: � менза, � 
соба. 

интерюiција ж лат. upUHygHO gржање uog Йолицијско.м или 
војно.м конШроло.м, уз о'iраничену слобоgу крешања, зашочење у 
ло'iору, изоловано.м .месшу и СЛ.: бити у интернацији, вратити 
се из интернације. 

интернационала ж 1 • .међунароgна ор'iанuзација раgничких 
(социјалисшичких и ко.мунисШичких) йаршија: Прва �, Друга 
�, Комунистичка �. 2. (Интернационала) .међунароgна револу
ционарна йролешерска xu.мHa. 

интернационалан, -лна, -о који се OgHOCU на све или на .мно
'ie Hapoge, ойшши, .међунароgни: � идеја, � комисија, � дуг. • ин
тернационални мајстор шах. в. uog .мајсШор. 

интернационалац, -лца м 1. учесник иншернационале, йри
сшалица инШернационализ.ма, инШернационалисШ(а). 2. спорт. 
а. и'iрач који насшуйа на .међунароgнu.м Шак.мичењu.ма. б. и'iрач 
неке зе.м.тье који u'ipa у иносШрано.м клубу. 

интернационализам, -зма м йоgржавање ugeja класне со
лиgарносши раgничких ор'iанизација и левичарских йокреша; 
йошшовање вОЈЬе свих Hapoga за слобоgо.м и равнойравношhу; 
борба йрошив шовиниз.ма: пролетерски �. 

интернационализација ж йриgавање или йрuзнање иншер
национално'i каракшера нече.му: � капитала. 

интернационализовати, -у јем (интернационализирати, 
-изйрам) евр. и неевр. учиниши инШернационалнu.м, .међунароg
Hu.м: � проблем Босне. 

интернационалист(а), -е (ми. -сти) м йрисшалица, слеgбе
ник инШернационализ.ма. 

интернационалистичкii, -а, -о који се OgHOCU на иншерна
ционализа.м. 

интернационалност, -ости ж особина oHo'ia који је иншер
националан, oHo'ia шшо је инШернационално. 

интернет м (ми. 0) ешл. 7.nобална ко.мЙјуШерска .мрежа за сло
боgну раз.мену йоgашака, .међусобну ко.муникацију и gp. 

интёрнii, -а, -о лат. 1. унушарњи, унушрашњи; goMahu: � 
ствар, � посао. 2. мед. који се OgHOCU на унушрашње op'iaHe: � бо
лест, � медицина, � хирургија. 

интернирати, -ерRЙpам евр. и неевр. upUHygHO сшавиши, сша
вЈЬаши uog йолицијски или војни наgзор, зашвориши, зашвара
ши у ло'iор, зашвор и сл. 

интернирац, -рца м онај који је иншерниран, йро'iнан, зашо
ченик. 

интернист(а), -е м (ми. -сти) 1. лекар сйецијалисша за боле
сши унушрашњих opfaHa. 2. ученик који сшанује у инШернаШу. 

интернунције, -ја м лат. йре'iоварач, uocpegHUK; сйецијални 
йайски или влаgарски йосланик: папин �, аустријски � у Цари
граду. 

интерогатiiв м лат. ЛИШ'В. уйишна за.меница; уйишна реч уой
шШе. 

интерпелација ж лат. йосланичко йишање у йарла.меншу ко
ju.м се шражи изјашњење влаgе о неко.м ЙолиШичко.м ЙиШању. 

интерпелисати, -иmем евр. и неевр. йоgнеши, йоgносиши ин
шерйелацџју (влаgи или неко.м .минисШру). 

интерпланетарнii, -а, -о који се OgHOCU на йросшор из.међу 
gве или више йланеша, .међуЙЛcmеШарни. 

интерполација ж лат. HaKHagHo у.меШање у неки шексш еле
.менаШа који нису били у ње.му; фалсификовање ори'iинално'i 
шексша gоgавање.м; gоgашак, у.меШак. 

интерполирати, -олйрам евр. и неевр. HaKHagHo у.меШаШи, 
у.меШнуШи у шексш; фалсификоваши gоgавање.м нових речи или 
реченица; gоgа(ва)ши, у.меШнуши, у.меШаШи. 

. интерпретатiiван, -виа, -о који се OgHOCU на иншерйрешира
ње, иншерйрешацију: � способност, � ниво. 

интерпретатор м онај који нешшо иншерйрешира, шу.мач; 
онај који йриказује, извоgи какво gpa.мCKO gело, peupogYKyje ка
кву Йес.му, .мелоgију, извођач. 

интерпретаторка ж женска особа инШерЙреШаШор. 
интерпретација ж лат. 1. Шу.мачење с.мисла нече'iа, објашње

ње, йриказ: научна �, субјективна �. 2. сценско йриказивање, 
извођење, рейроgуковање (gpa.мe, .музичко'i gела и сл.): глумачка 
�, � песме. 

интерпретационii, -а, -о који се OgHOCU на иншерйрешаци
ју, извођачки. 

интерпретовати, -тујем (интерпретирати, -етйрам) неевр. 
(ретко евр.) 1. йриказ(ив)аши, (Йро)Шу.мачиШи: � историју зе
мље, � роман. 2. йреgсшавЈЬаши на сцени; uзвоgиши, peupogy
коваши (йес.му, .мелоgију и сл.). 

интерпункција ж лат. лИнгв. йравойисни знаци Koju.мa се у 
йис.му разgвајају реченице и њихови gелови; уйошреба шаквих 
знакова. 

интерпункцiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на иншерйункцију: � 
знак. 

интерференција ж лат. физ. узаја.мно gејсшво шаласа (елек
шричних, свеtllлосних, воgених и gp.). 

интима и интима ж оно шшо је лично, инШu.мно, скривена 
.мисао, жеља; скривен, зашворен начин живоша, йријашна сре
gUHa, шойла аtll.мосфера. 

интiiман, -мна, -о лат. 1. који се OgHOCU на човеков gуховни и 
е.моШивни живош, унушрашњи, лични: � осећање, � миmљење. 
2. шесно везан ЙријаШеЈЬсШво.м, близак, йрисан: � пријатељ, � 
разговор. 3. ЈЬубавни, ЈЬубавнички: � веза, � однос. 4. који се og
носи на ужи KPY'i Jbygu, рођака, йријашеља: � ручак 5. исйуњен 
ЙријаШно.м, ШоЙЛо.м аtll.мосферо.м: � салон. 

интимитёт, -ета м в. инШu.мносШ. 
интiiмно ПРИЛ. на инШu.мни начин, gубоко у себи; йрисно, 

йријашељски; шесно: � сматрати; � разговарати; � везан за не
кога. 

интимност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHo'ia шшо је ин
Шu.мно; йрисносш, блискосш, ШоЙЛина. 

интимус м инШu.ман, йрисан ЙријаШеЈЬ. 
интоксикациј а ж лат. мед. йовреgа ор'iаниз.ма оШровни.м .ма

Шерија.ма, Шровање. 

интонација ж лат. 1. риtll.мичко-.мелоgијске .моgулације 7.na
са, шон fовора уойшше; на7.nашавање uojegUHUx 7.nасова, речи: � 
гласа, реченична �. 2. муз. начин звучања шона или инсШру.мен
ша; йочешни шон йри йевању или свирању: беспрекорна �. 3. 
елик. начин .мешања боја, нијансирање боја. 

интонацiiјскii и интонационii, -а, -о који се OgHocu на ин
Шонацију. 

интонирати, -онйрам евр. и неевр. 1. gа(ва)ши йочешни шон 
йри йевању или свирању, йочеши, йочињаши йеваши или сви
раши; (ош)йеваши, (оg)свираши: � химну, � песму. 2. фиг. 
gа(ва)ши унушрашњи саgржај нече.му, (о)бојиши, ЙрожеШи. -
Текст је интониран реалистички. 

интравенозан, -зна, -о мед. који се убриз'iава у вене: � инјек
ција. 

интравенозно ПРИЛ. на иншравенозан начин: � дати инјек-
цију. 

интравёнски ПРИЛ. в. инШравенозно. 

интрала ж итал. муз. крашак .музички сшав, Upegu'ipa. 

интрамускуларан, -рна, -о који се убризfава, gaje у .мишиh: 
� инјекција. 

интрамускуларно ПРИЛ. на инШра.мускуларан начин: дати 
инјекцију �. 

интранзитiiван, -вна, -о који не.ма објекаш, нейрелазан: � 
глагол. 

интрига ж фр. 1. йошајан, лукав йосшуйак који u.мa за циЈЬ 
ga сшвори забуну, разgор, сйлешка, с.муШња: љубавна �, стра
начка �. 2. КЊИЖ. зайлеш раgње у књижевно.м gелу. 
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интригант м сйлешкар, c.мyiii.тьивaц. 

интриганткиња (интршантица) ж сйлешкашица, c.мyiii.тьи
вица. 

интригантски, -а, -о који се OgHOCU на иншри'iанше, сйлеш
кашки: - политика. 

интригантски прил. на иншри'iаншски начин. 

интригантство с особина, својсшво иншри'iанша; сйлешка
рење. 

интригирати, -ширам евр. и неевр. (на)йравиши иншри'iу, 
сйлешку, сшвориши, сшвараши забуну, с.мушњу. 

интриговати, -гујём евр. и неевр. в. инШри'iираШи. 

интроспективан, -вна, -о који се OgHOCU на иншросйекцију, 
са.моЙос.маШрачки: - метод, - анализа. 

интроспекција ж лат. пеих. Йос.маШрање сойсшвених йсихич
ких реакција, са.моЙос.маШрање; размиШЈЬање о својим йосшуй
цима. 

интуитиван, -вна, -о који се OgHOCU на иншуицију, који се са
знаје йушем иншуиције; обgарен иншуицијом: - критика; - по
литичар. 

интуитивно прил. на иншуишиван начин, иншуицијом: -
осећати. 

интуиција ж лат. пеих. сйособносш HeaocpegHo'i схвашања, са
знања нече'iа без йомоћи ло'iичко'i заКЈЬучивања; apegocehaj. 

инћун, -Уна м итал. зоол. риба слична сарgели Engraulis en
crasicholus, gy'ia go 15 ст. 

инфаман, -мна, -о лат. бесра.ман, бесшиgан, йорочан; сра.мо
шан, aogao: - љубавник, - задовољство. 

инфамно прил. на инфа.ман начин, бесшиgно, сра.мно: - се 
понаmати. 

инфантерија ж фр. вој. pog војске, Йешаgија. 

инфантеријски, -а, -о йешаgијски: - пуковник. 

инфантерист(а), -ё м (мн. -сти) војник који служи у йеша-
guju. 

инфантилан, -лна, -о лат. који је као у gешеша, на нивоу gеч
је иншели'iенције, неgозрео, gешињасш; умно неразвијен, малоу
ман. 

инфантилизам, -зма м мед. gушевна и шелесна неразвије
носш, заосШалосШ. 

инфантилно прил. на инфаншилан начин, наивно. 

инфантилност, -ости ж особина oHo'ia који је инфаншилан, 
oHo'ia шшо је инфанШилно. 

инфаркт м лат. мед. 1. о'iраничена оба.мрлосШ неко1, gела ор
'iaHa збо'i зачейЈЬеносши аршерије која gовоgи крв у шај geo: - ср
ца, - плућа. 2. разг. инфаркш срца. 

инфективан, -вна, -о а. који шири инфекцију, заразан: - бо
лест. б. (одр.) који се бави за разним болесшима: - медицина, -
клиника. 

инфекција ж лат. мед. ширење заразних клица, зараза. 

инфекцијски, -а, -о и инфекциозан, -зна, -о в. инфекши
ван (1): - материја, - болест. 

инфериоран, -рна, -о лат. мање вреgан, aogpeQeH; caopegaH: 
- критика. 

инфериорност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина, сшање oHo'ia 
који је инфериоран, oHo'ia шшо је инфериорно. 

инфикс м (ген. ми. Инфiiкса) лат. лингв. врсша афикса, швор
бена или 'iра.маШичка морфема унушар речи, између шворбених 
основа, основе и насшавка и СЛ. (нЙр. jy'i-о-исШок). 

инфилтрација ж лат. 1. уношење, apogop сшраних елемена
ша, ушицаја у какву cpegUHY. 2. мед. apogupaНJe сшраних суй
сшанци у aojegUHe op'iaHe или Шкива. 

инфилтрирати се, -илтрiipам се евр. и неевр. (негде, у нешто) 
йроgреши, йроgираши у нешшо, увући се, увлачиши се. 

инфинитив м лат. ЛИНГВ. нелични нейроменљиви 'iла'iолски 
облик којим се именује йроцес, pagНJa, сшање или збивање (нЙр. 
чиШаШи). 

инфинитивни, -а, -о који се OgHOCU на инфинишив: - облик, 
- основа, - наставак 

инфинитни, -а, -о лат. ЛИНГВ . в. нелични (1). 

инфицирати, -ИцИрам евр. и неевр. мед. йренеши, йреносиши 
инфекцију, заразиши, заражаваши: - рану, - грло . •  - се зара
зиши се, заражаваши се. 

инфлација и инфлација ж лат. екон. йоремећај у OgHOCY роб
них и новчаних шокова који се иСЙОЈЬава у йорасшу цена, OgH. 
aagy вреgносши новца, йушшање у ойшицај новца који нема еко
номско Йокриће. 

инфлуенца ж итал. 1. мед. акушна заразна болесш коју иза
зивају вируси, йраћена високом шемйерашуром, клонулошћу, 
'ipua. 2. физ. набијање елекшрицишешом ненаелекшрисано'i ше
ла уношењем у елекшрично ЙОЈЬе. 

информативан, -вна, -о а. који саgржи информације, оба
вешшења, којим се износе информације: - чланак, - осврт. б. 
који йрикуйЈЬа и йружа информације, обавешшајни: информа
тивни преговори, - служба, - разговор. 

информативност, -ости ж (инетр. -оmћу) сшање, особина оно
'ia шшо је информаШивно. 

информатика ж наука о комйјушерској шехници, рачуна р
сШво. 

информатичар м сшручњак за информашику, за рачуна р
сШво. 

информатички, -а, -о који се OgHOCU на информашику: - бу
дућност, - напредак 

информатор м лат. а. онај који gaje информације, обавешше
ња. б. KНJu'ia која gaje основне информације из ogpeQeHe обла
сши: језички -. 

информација ж лат. йоgашак о нечему или некоме, обаве
шшење; саойшшење, извешШај. 

информациони (информ3.цИјскИ), -а, -о који се OgHOCU на 
информације, информашиван (б): - служба, - биро, - агенција. 

Информбиро, -оа м ист. скраћени назив за савешоgавно ше
ло, Шзв. "Информациони биро" који су 1947. 'iog. основале кому
нисшичке и раgничке йаршије Совјешско'i Савеза и неких зема
ЈЬа, а који се og 1948. go расйушшања 1956. ан'iажовао йрошив 
йолишике gржавно'i и йолишичко'i руковоgсшва Ју'iославије. 

информбировац, -овца м йрисшалица резолуције Инфор
мбироа og јуна 1948. 

информбировски, -а, -о који се OgHOCU на информбировце и 
Информбиро. 

информисање с 1. 'iл. им og информисаши (се). 2. информа
шивна gелашносiii, обавешшавање йомоћу Meguja (новине, ра
guo, шелевиза и gp.): средства информисања. 

информисати, -иmём (информИрати, -ормирам) евр. и неевр. 
gа(ва)ши информације, обавесшиши, обавешшаваши: - о стању 
у земљи . •  - се обавесшиши се, обавешшаваши се: - се о свему. 

инфраструктура ж економска и ор'iанизациона йоgло'iа не
ко1, велико'i йројекша, йоgухваша (комунална мрежа, pagHa сна
'ia u сл.). 

инфраструктурни, -а, -о који се OgHOCU на инфрасшрун:шу
ру: - проблем, - радови. 

инфрацрвени, -а, -о у изр. - зраци невиgЈЬиви зраци који су 
у сйекшру ucaog црвених, шойлошни зраци. 

инфузија ж лат. мед. убриз'iавање шечносши у крвне суgове. 

инфузорија ж (инфузорИј, -ија м) ЗООЛ. у МН.: јеgноћелијске 
микроскойски сишне живошињице Infusoriae из класе Protozoa 
(у jg. живошињица из ше класе). 

инхалација ж лат. ygucaНJe лековише йаре или 'iасова из из
весних ШечносШи. 
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инхалирати, -iшИрэ.м евр. и неевр. уgахнуши, ygucaйlu лен:ови
ше йаре или 'iасове. 

инцест м лат. правн. роgосн:врњење, роgосн:врнуnе. 

инцидент м лат. неочен:иван, нез'iоgан gо'iађај ucaag, из'iреg; 
.мањи (оружани) сун:об, чарн:а, заgевица. 

инцидентан, -тна, -о исйуњен инциgенШи.ма, сун:обима: -
ситуација, - разговор. 

ИНЧ м енгл . .мера за gужину у Енiлесн:ој (2,54 ст): монитор од 
17 Инча. 

. 

иње е (мн. 0) 1. с.мрзнуШе воgене чесшице у облин:у леgених 
иiлица н:оје се нахвашају йо шрави и gрвеnу, с.мрзнуШа .маiла. 2. 
фиг. apocega н:оса. 

иоле и иоле ПРИЛ. 1 . .ман:ар у нај.мањој .мери, бар .мало, ин:о
лин:о, ишша: имати - воље за послом, бити - интелигентан. 2. 
.ма на н:оји начин, ин:ан:о: ако је - могуће. 

ион, иона м ГрЧ. ел. в. јон. 

ионако и ионако ПРИЛ. без обзира на све gpy'io, и aopeg шо-
'ia, и иначе. - Ми смо ионако закаснили. 

ионизација ж ел. в. јонизација. 

иониз- в. јониз-. 

иоткуд(а) ПРИЛ • .ман:ар ошн:уgа, с било н:оје сШране. - Хоће 
ли иоткуда стићи помоћ. 

ипак ПРИЛ. Kag се исшиче ga нешшо не изосшаје иан:о би се шо 
нор.мално очен:ивало: и aopeg шо'iа, уйрн:ос а. (у корелацији с ве
зницима: иако, мада, премда) у gойусној реченици, у OgHOCY на 
саgржај iлавне реченице. - Мада су сви стигли на време, ипак 
приредба није почела у осам. б. уойшше у вези са саgржајем ре
ченице (чесшо зајеgно са суйрошним везницима). - Она је ипак 
избегавала да говори о себи. То је већ изгубљено, а ипак још 
животари. 

иперiiт, -ита м хем. врсша бојно'i ошрова н:оји изазива озлеgе 
и йлин:ове на н:ожи, йовраnање и gp. 

ипсилон и ипсилон м 1. назив за лашинсн:о слово "у". 2. мат. 
ознан:а и назив за (gpy'iy) нейознашу величину у .маШе.маШич
н:им изразима и оЙерација.ма. 

ирадијација ж лат. 1. фиа. обасјавање, зрачење; йривиgно йо
веnање свеiйло'i йреg.меШа на Ша.мној Йоgлози. 2. мед. ширење бо
ла у он:олину оболело'i op'iaHa. 

ирационалан, -лна, -о лат. 1. н:оји се не .може схвашиши ра
зу.мо.м, н:оји се не заснива на ло'iичн:о.м .м и ШЈЬењу , нело'iичан: -
метод, - карактер. 2. мат. чија се вреgносш не .може go н:раја из
рачунаши и изразиши: - број, - једначина. 

ирационализам, -зма м филозофсн:о иgеалисшичн:о схваша
ње йо н:о.ме се сушшина свеша не .може објасниши разу.мо.м ни
ши ло'iичн:и. 

ирационалистичкii, -а, -о н:оји се OgHOCU на ирационали
за.м: - став, - поезија. 

ирационалност, -ocnr ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво оно
'ia шшо је ирационално. 

ирвас м аоол. врсша јелена Rangifer tarandus из йор. Cervi
dae, северни јелен, соб. 

ире алан, -лна, -о лат. н:оји не Йосшоји у сшварносши, несшва
ран, нереалан: - слика, - свет. 

иреверзибiiлан, -лна, -о лат. н:оји се не .може врашиши, не
йоврашан: - појава, 'С" процес. 

ирегуларан, -рна, -о лат. н:оји не йоgлеже ойшшим йравили
.ма, нор.ма.ма, нейравилан, нере'iуларан. 

иредента ж итал. а. в. иреgенШиза.м. б. йрисшалице, слеgбе
ници иреgенШиз.ма: в. шежња и . йон:реш националних .мањина у 
нен:ој земљи ga се cjegUHe са земљо.м .маШицо.м. 

иредентизам, -зма м пол. национални йон:реш у нен:им зе
.м.тьа.ма ga се национална .мањина йриН:ЈЬучи .маШици земљи (на

. сшао Йре.ма Шан:во.J;t националисШичн:о.м йон:решу у Ишалији 
н:рајем ХЈХ и ЙочеШн:о.м хх вен:а). 

иредентист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, слеgбенин: ире
gеншиз.ма, иреgенШа. 

иредентистичкii, -а, -о н:оји се OgHOCU на иреgенШиза.м и ире
gеншисше: - покрет, - идеје. 

ирелевантан, -тна, -о лат. безначајан, неважан, небишан, 
caopegaH: - разлог, - циљ. 

ирелевантно ПРИЛ. без значаја, неважно, caopegHo. 

иригатор м лат. aocyga с 'iYMeHoM цеви за исйирање шелесних 
ШУЙЈЬина, рана, за н:лисширање и сл. 

иригација ж 1. агр. навоgњавање земљишШа. 2. мед. исйира
ње йо.моnу ири'iаШора. 

ирiiдiiјум (:iqJйдИј, -ија) м хем. хемијсн:и елеменаш (Ir), йлеме
ниши .меШал сивн:асшобеле боје. 

ирис м ГрЧ. 1. анат. обојени н:ру;; он:о зенице он:а, gужица, iris . 
2. бот. йерунин:а Iris. 

иритирати, -mирам лат. евр. и неевр. узбуgиши, узбуђиваши, 
узнемири( ва)ши; разgражи(ва)ши: - противника. _ - се узбуgи
ши се, узбуђиваши се, узнемири(ва)ши се; разgражи(ва)ши се. 

ирмологија ж ГрЧ. БО'iослужБена н:њи'iа у н:ојој су сабрани ир-
.моси, збирн:а ир.моса. 

ирмос м ГрЧ. йочешна сшрофа йравославне црн:вене Йес.ме. 

иронизатор м в. ироничар. 

иронизаторскii, -а, -о н:оји се OgHOCU на иронизашоре, иро
ничан. 

иронизовати, -зујём неевр. в. иронисаШи. 

иронија и иронија ж ГрЧ. йрин:ривено, увијено ис.мевање, из
ру'iивање йри н:о.ме се 'iовори суйрошно og oHo'ia шшо се .мисли; 
aogc.мex. • - судбине неочен:иван шон: gо'iађаја, обрШ. 

иронисати, -ишём (иронизирати, -изИрам) евр. и неевр. реnи, 
'iовориши с иронијо.м, Йоgс.мевајуnи се; ис.меја(ва)Ши (HeKo'ia). 

ироничан, -чна, -о сн:лон иронији, йорузи, Йоgру'i.тьив, за је-
gЈЬив: - осмех, - поглед, - глас. 

ироничар м онај н:оји иронише, н:оји се Йоgс.мева. 

ироничкii, -а, -о йун ироније, ироничан. 

иронички ПРИЛ. в. иронично. 

иронично ПрИЛ. на ироничан начин, с иронијо.м, Йоgс.меШЈЬи
во, Йоgру'i.тьиво: - се смешити, - рећи. 

ироничност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia н:оји је иро
ничан, oHo'ia шшо је иронично. 

исавијати, -авијам евр. савиши више йуша, на више .месШа, 
исйресавијаши: - салвете. _ - се савиши се, изувијаши се. 

исакатити, -им евр. а. учиниши HeKo'ia сан:ашим, осан:аши
ши: - руке. б. фиг. унан:азиши, уЙроЙасШиШи. - Исакатили су му 
причу у новинама. _ - се осан:ашиши се, оБО'iаЈЬиши се. 

'исањати, исањам евр. сшвориши у сновима, у .машШи. 

исвађати се, -ам се евр. йровесши gосша времена свађајуnи 
се, насвађаши се. 

исевати се, -исёвам се јек. исијевати се, Исијевэ.м се евр. сев
нуши више йуша, � више .махова (о .муња.ма). 

исејавати, -ејавам јек. исијавати, -Ијавам неевр. сејуnи og
сшрањиваши .мен:иње из брашна. 

исек јек. исјек м 1. исечени KoMag нече'iа: - сланине. 2. засе
, чеl-Ю уgуБЈЬење, йрорез, ошвор: � на вратима. 

исекнути, исёкнём евр. осен:нуши, иш.мрн:нуШи: � нос детету. 
_ - се иш.мрн:нуШи се, осен:нуши се. 

иселити, иселйм (трп. исељен) евр. 1. нашераши HeKo'ia ga на
йусши своје йребивалишше, ga се йресели на gpy'io .месШо: - ста
новнике града. 2. а. в. иселиши се. - Цело село треба да исели. 
б. изнеши сшвари йри селиgби. _ - се найусшиши са сво.м йо
н:реШно.м и.мовино.м раније йребивалишше (сшан, 'ipag, н:уnу, 
зе.мЈЬУ). 
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исељавати (се), исељавам (се) несвр. Йре.ма исели ши (се). 

исељенйк, -:Ив:а м онај који се иселио, онај који је нашеран ga 
се исели. 

исељенйчкй, -а, -о који се OgHOCU на исељенике и на исеље
не: - комесаријат, - право. 

исељениmтво е 1. йоложај, сшашус исељеника, исељенички 
живоШ. 2. зб. исељеници. 

исељење е шрајно найушшање paHujel ЙребивалишШа. 

исећи, исечёМ јек. исјећи, исијечём (3. л. ми. исеку јек. исИје
ку; аор. исёче јек. исијече; имп. исеци јек. исијеци; трп. ис(ј)ечен, 
-а) евр. 1. а. секући изgелиши нешшо на KoMage, gелове или изра
зgвајаши, ogcehu, изрезаши: - хлеб на комаде. б. йобиши (не
чu.м ошШрu.м или ваШренu.м): - сабљом, - рафалима. 2. а. сече
ње.м унишшиши (шу.му, виноlраg и сл.). б. сечење.м оgсшраниши, 
изосшавиши: - предговор књизи. 3. начиниши изрез, изрезаши: 
- хаљину на грудима. 4. начиниши, израgиши нешшо резање.м; 
изgуйсши: - степенице у камену, исећи слова у дрвету. _ - се 
1. йовреgиши се, йосећи се: - се ножем. 2. йобиши се (обично но
жевu.ма и сл.). - Хтедоше се исећи. 

исецати, исёцам јек. исијецати, исијецам несвр. Йре.ма 
исећи. 

исецати јек. исјецати, -ам евр. исећи на сишне KoMage, исец
каши: - месо. 

исецканост јек. исјецканост, -ости ж својсшво oHola шшо је 
исецкано, исиШњеносШ. 

исецкати јек. исјецкати, -ам евр. исећи на KoMaguhe, исиш
ниши: - месо, - лук. 

исечак јек. исјечак, -чка м 1. а. исечени, оgсечени geo, ко
Maguh нечеlа: - хартије, - јабуке. б. исечени geo шШа.мЙаноl 
шексша: - из новина. 2. фш-. geo, gелиh неке целине: - из њего
ва дела, - из живота. 3. мат. geo йовршине Kpyla из.међу gва йо
луЙречника. 

исијавати, исИјавам неевр. 1. оgаваши, исйушшаши (шойло
шу, свеil1лосне, раgиоакшивне и сл. зраке), зрачиШи. 2. избијаши 
(о свеil1лосши, шойлоши и сл.). 

исиот м бот. биљка Zingiber officinale из ф. Zingiberaceae са 
аро.маШичнu.м корено.м који се уйошребљава као зачин и лек, 
ђу.мбир. 

исисавати, исисавам несвр. Йре.ма исисаШи. 

исисати, -ам и -ишём евр. 1. сисање.м извуhи из чеlа какву 
шечносш, сасшојке и сл., уйиши у себе (шечносш и сл.): - отров 
из прста. 2. а. фиг. лукавсшво.м, apUHygOM и сл. извуhи, узеши 
(gобишак, новац): - огромне суме новца из предузећа, - од оца 
задњи динар. б. фиг. изнуриши, исцрйсши (физички) HeKola. -
Болест и посао су га исисали. • - крви (задњу кап) йошйуно .ма
шеријално унишШиШи. - из (малог) прста рећи нешшо без основа, 
из.мислиШи. 

иситнити и иситнити, иситнйм евр. 1. разбиши на gелиhе, 
разgробиши, из.мрвиШи. - земљу, - храну. 2. Йро.мениШи у си
шан новац, усиШниШи. _ - се разбиши се на gелиhе, разgроби
ши се, из.мрвиШи се. - Земља се преко зиме иситнила. 

исказ и исказ м 1. а. правн. саойшшење (ус.мено или Йис.мено) 
gашо на саслушању apeg званичнu.м власШu.ма које служи као 
gоку.менш у CygCKOM йосшуйку: - сведока, - окривљеног. б. из
јава, шврgња: по исказу владике, према исказима ученика. 2. 
а. речu.ма исказана .мисао (ус.мено или Йис.мено); начин изража
вања .мисли, осећања: песнички -, потпун -. б. изражавање, ис
йољавање, израз: - материнске љубави, - топле срдачности, -
пажње. 3. званично обавешшење, извешшај; сйисак о Йоgацu.ма, 
евиgенција: поднети исказ о поласку у школу, табеларни - о 
броју оболелих. 

исказати, искажём евр. 1. а. изразиши речu.ма, рећи, каза
ши, саойшшиши, изlовориШи. - Од страха не могу све да иска
жу. б. gаши изјаву, изјавиши: - на првом саслymању. 2. речu.ма 
йреgсшавиши, йриказаши, ойисаши: - у књигама. 3. исйољиши 
Йре.ма неко.ме извесна осећања, расйоложења: - гостопримство, 
- пријатељство. 4. мат. йриказаши, фор.мулисаШи: - једначи-

ном, - бројем. _ - се 1. искрено, ошворено рећи, йовериши се; ис
йовеgаши се. - Није хтео ни пред ким да се искаже. 2. а. йружи
ши неки gоказ о себи, йоказаши се: - се као лош политичар. б. 
осшавиши gобар ушисак о себи, исшаhи се. - Исказали су се у 
последњем рату. 

исказивати (се), -азујём (се) несвр. Йре.ма исказаши (се). 

исказница ж 1. gоку.менш о иgеншишешу личносши, лична 
карШа. 2. званични gоку.менШ који u.мa .маШеријалну вреgносш 
нечеlа. 

искаиmати, -ам евр. 1. исшуhи, избиши каише.м. 2. исећи на 
каише, расйараши, йоцейаши: - капут. _ - се исцейаши се на ко
Mage, на каише. 

искајавати, -ајавам неевр. исйашшаши зБОl нечеlа: - грехе. 

искајати, -јём евр. ЙаШња.ма искуйиши lрехове, окајаши: -
зло што је учинио. _ - се ойросшиши са.м себи жалеhи зБОl учи
НJeHol йосшуйка; йокајаши се. 

искакати, искачём несвр. Йре.ма искочиШи. 

искакивати, -акујём несвр. Йре.ма искочиШи. 

искалемити, -йм евр. окале.миШи (воћке, цвеће). 

искалити, искалйм евр. 1. каљење.м учиниши шшо још швр
ђu.м: - секиру. 2. фш-. gаши оgушкајако.м осећању (бесу, lневу,ја
gy и сл.), рђаво.м расйоложењу (обично lрубо йосшуйајуhи Йре.ма 
неко.ме): - жуч, - јаде, - зловољу, - јарост. _ - се gаши оgушка 
љушњи, lневу, бесу и сл. (обично lрубо йосшуйајуhи, Haaagajyhu 
HeKola): - се на комшију. 

искаљати, искаљам евр. исйрљаши, из'iлибаШи. _ - се исйр
љаши се, из'iлибаши се. 

искаљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йре.ма искалиши (се). 

искамчити, -йм евр. ка.мчење.м gобиши, из.мољакаШи: - ко
ји динар од оца. 

исканџијати, -ам евр. канџијо.м, биче.м изуgараши, исШуhи. 

искапати, -пљём (-ам) евр. 1. исшеhи, излиши се кайљући, 
йолако, кай йО кай: - из флаше. 2. (о очима) а. изlубиши сјај, 
живосш og ЙЛача. б. (у клетвама) исцуриши, исШеhи. - Очи ми 
искапале ако лажем. • - очи на.мучиШи се найрежуhи виg йри 
неко.м pagy; на.мучиши се узалуgно.м чежњо.м, жељо.м за HeKu.м. 

искапити, искапйм евр. исйиши go йослеgње кайи, go gHa: -
чашу, - пиво. 

искапљивати, -апљујём несвр. Йре.ма искаЙиШи. 

искарати, искарам евр. йрекориши, йокараши; изlрgиши, из
ружиши: - дете. 

искарикирати, -икйрам евр. изврнуши ру'iлу йриказујуhи 
нешшо на.мерно као карикашуру, с.мешно. 

искариот м пеј. изgајник, неверник (Йре.ма библијско.м Jygu 
ИскариоШу). 

искартати, -ам евр. 1. gобиши на карШа.ма: - сат. 2. иЗlуби
ши на карШа.ма, йрокаршаши: - сав иметак 

искасапити, -йм (трп. искасапљен) евр. 1. а. исећи на ко.ма
ge .месо заклане живошиње: - вола. б. разг. (HeKola) исећи, изра
њавиши, унаказиши (обично х.лаgнu.м оружје.м). 2. фиг. а. скра
ћивање.м, изосШављање.м из.мениШи (неки ШексШ). б. ошшро ис
кришиковаши: - роман. 

искати, иштём неевр. 1. шражиши ga се нешшо gобије; .моли
ши: - хлеба, - новаца. 2. шражиши за жену, йросиши: - нај
старију кћер. 3. насшојаши ga се нешшо или неко нађе, йронађе, 
ошкрије, шраlаши за HeKu.м, нечu.м: - нешто по кући. 4. осећа
ши йошребу за нечи.м, изискиваШи. - фиг. Његово здравље 
иште потребу за лечењем. Чаша жучи иште чашу меда. 5. 
шражиши ga се нешшо учини, захшеваши: - помоћ, - да им пе
вамо. 6. шражиши као HaKHagy, као ЙроШиввреgносШ. - Шта 
иштеш за прасе? 

искаmљавати (се), -ашљавам (се) несвр. Йре.ма искашља
ши (се). 

искаmљај м оно шшо се искашље, исЙЉувак. 
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искаmљати, искаmљём евр. кашљуhи избациши из gucajHUx 
орfдна: � слуз, � крв . •  � се 1. кашљуhи йрочисшиши lрло. 2. 
о"iласиши се кашљем, накашљаши се (обично йре йочешка lово
ре1-Ьа, скрећући йаж1-ЬУ на своје ЙрисусШво). 

искаmљивати (се), -ашљујём (се) несвр. Йре.Ма искашљаши 
(се). 

исквареност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је ис
кварен, oHola шшо је искварено. 

искварити, искварйм евр. 1. gовесши у неисйравно сша1-Ье, 
йоквариши; ошШеШиШи. 2. измени ши у неlашивном смислу, йо
ремешиши, морално йоквариши: � укус, рат ће га � . •  - се 1. go
сйеши у рђаво, лоше сШа1-Ье. 2. йосшаши склон неморалу, нева
ЈЬалсшву, сшеhи лоше склоносШи. 

исквасити, -йм евр. учиниши влажним, йоквасиши: � ципе
ле . •  - се йоквасиши се. 

искежено прил. са искеженим зубима, кезеhи се: � гледати. 

искезити, искёзйм (искесити, искёсйм) евр. (нешто) йраве
ћи lримасу йоказаши зубе, исцериши; развуhи (усша, зубе) у lpu
масу: � зубе, � уста . •  - се найравиши lримасу шако ga се виgе 
зуби, развлачеhи усша, исцериши се: � се на некога. 

искивати, искйвам несвр. йрема исковаШи. 

искидано прил. ucapeKugaHo, на apeKuge: � говорити. 

искидати, -ам евр. (нешто) 1. а. на"iлим йокрешима исцейа-
ши на KOMage, расйарчаши, раскомagаши: - зубима месо, � хар
тију у парчиће. б. фиг. измучиши се, исекираши се. - Искида је 
страх за децом. 2. йрекинуши на више месша, исйрекиgаши: -
емисију, - конац . •  - се а. йрекинуши се на више месша, расшр
lаши се, расйарчаши се (о концу и сл.). б. фиг. изнуриши се, из
мучиши се. - жив се искида због ље. • - живце (нерве) некоме уз
немириши, насекираши HeKOla. - се од смеха MHOlo се смејаШи. 

искијати, искйјам и искихати, искйшём (искйхам) евр. 1. 
кија1-Ьем избациши из носа, rрла. 2. фиг. gоживеши, йрешрйеши 
нейријашне Йослеgице . •  - се 1. кијајући ослобоgиши се Heylog
Hol наgражаја у носу; заgовОЈЬиши йошребу за кија1-Ьем. 2. фиг. 
искали ши срџбу, бес Hag неким. 

искилавити, -илавйм евр. учиниш и килавим: - коља . •  - се 
а. gобиши килу, йосшаши килав. б. фиг. сашрши се pagehu. 

искинути, -нём евр. на"iлим йокрешом оgвојиши, ошкинуши, 
исшрlнуши, ишчуйаши: � лист из свеске, - комарцу ногу . •  -
се ошрlнуши се, ошкинуши се. 

искипети јек. искипјети, -пйм евр. 1. кийећи, КЈЬучајуhи из
лиши се, йрелиши се (о кафи, .млеку и сл.). 2. фиг. а. ражесшиши 
се. б. исшрошиши се, исцрйсши се: � од болести. 

искиснути, -нём евр. йосшаши мокар og кише, gобро йоки
снуШи. 

искитити, -йм (трп. искићен) евр. 1. украсиши, накишиши, 
улейшаши СЙОЈЬни из"iлеg: � кућу, � блузу. 2. фиг. а. улейшаши 
своје изражава1-Ье бираним, живойисним речима, сшилским фи
lypaмa: � причу, � текст песничким изразима. б. найисаши ле
йим, киШ1-Ьасшим рукойuсом: - писмо краснописом. 3. а. фиг. 
йриказаши у йозишивном или неlашивном смислу измишљају
ћи неисшинише чи1-Ьенице: � цео догађај, � читаву причу. б. из
неши, исказаши верно go најма1-Ье ЙојеgиносШи . •  - се украсиши 
се, накишиши се. 

искихати в. искијаШи. 

искласавати, -асавам несвр. Йре.ма искласаШи. 

искласати, -ам евр. развиши, йусшиши класове (о йшеници 
и сл.). 

исклати, искољём евр. йоубијаши кла1-Ьем, йоклаши; наве
сши на крваве сукобе, ЙОКОЈЬе, закрвиШи . •  - се йоубијаши се, йо
клаши се. 

ИСКЛЕшати, -ам евр. наошшриши, изошшриши клейа1-Ьем, ко
ва1-Ьем: � се;киру. 

исклесати и исклесати, исклешём евр. клеса1-Ьем изрagиши 
(og камена); уклесаши, урезаши (у камену): � споменик; � стихове. 

исклизавати, -изавам несвр. йрема исклизаШи. 

исклизати, исклизам, исклизати, исклйжём и ИСКЛИ3И
ти, -йм евр. клизеhи исйасши (о сайуну и сл.) 

исклизнути, исклйзнём И исклизнути, -нём евр. 1. скли
знувши исйасши: � из руке, � из тина. 2. фиг. извуhи се, ишчу
йаши се неоЙажено . •  - се в. исклизнуши (1). 

исклизнуће с неочекивано ucaaga1-be (воза из шина). 

исклијати, -ам евр. йусшиши клицу, изgанак (о семену). 

исклоБУчати се, -ам се евр. gобиши клобуке, йрекриши се 
клобуцима (о хлебу и сл.). 

искљувати и искљувати, искљујём евр. 1. КЈЬујући изваgи
ши, исшрlнуши, раскомаgаШи. 2. изуgараши КЈЬуном: - кокоши 
(о певцу). 

искљуцати, -ам евр. в. иСКЈЬуваШи. 

искључан, -чна, -о 1. техн. који служи за иСКЈЬучива1-Ье HeKol 
уређаја: - полуга, - ручица. 2. лингв. (одр.) којим се нешшо ис
КЈЬучује, изузима: - реченица. 

искљУчено прил. неосшваРЈЬиво, HeMolyhe. - Искључено је 
да ће сад доћи. 

искључеље с 1. оgсшра1-Ьива1-Ье, укла1-Ьа1-Ье из какве зајеgни
це, орlанизације и сл.: - из клуба, � из наследства, � из стран
ке. 2. изузешак, изнимка. - Сви су дошли с искључељем маљег 
броја ђака. 

искљУчив, -а, -о 1. необичан, йосебан, изузешан: � врста љу
ди, � љубав, � углед. 2. који apuaaga само jegHoM лицу, инсши
шуцији, oplaHY и сл., нейрикосновен: - својина, � право државе. 
3. уйоран, нейойусШЈЬив, заgрШ. 4. (одр.) који иСКЈЬучује све gpy
lO, jegaH jegUHU. - То му је искључиви посао. 

искључивати (се), -Учујём (се) несвр. йрема иСКЈЬучиши (се). 

искљУчиво прил. l.jegUHo, само: заокупљен � својим брига
ма. 2. иСКЈЬучујуhи све gpylo, неЙоЙусШЈЬиво. 

искљУчиво ст, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је ис
КЈЬучив, oHola шшо је иСКЈЬучиво. 

искљУчити, искљ:Учйм евр. 1. а. оgсшраниши, уклониши из 
какве зајеgнице, орlанизације, лишиши неких йрава: � из слу
жбе, � из школе, � из наследства. б. йовући из уйошребе: � из са
обраћаја, из промета. 2. не gойусшиши МОlуhносш извршава1-Ьа, 
йосшоја1-Ьа чеlа: � могућност доласка. 3. обусшавиши, йрекину
ши Функциониса1-Ье нечеlа: � радио, - струју . •  - се 1. изgвоји
ши се, йовући се: - се из задруге. 2. йресшаши функционисаши 
(о сшруји, мошору и сл.). 

искључно прил. в. иСКЈЬучиво. 

искобељати се, -ам се евр. сйрешним, ойрезним йокрешима 
ослобоgиши се, извуhи се из неке шешке сишуације, из нейрили
ка: � из бунара, � из тешке ситуације. 

искобити, искобйм евр. нар. навућu коб, несрећу на HeKola, 
унишшиши: � своју главу. 

исковати, искујём евр. 1. а. кујући начиниши, израgиши: � 
златник, � нож. б. фиг. изlраgиши, сшвориши: � своју судбину, 
� добро пријатељство. 2. чекиhем исша1-Ьиши, наошшриши, ош
коваши: � косу. 

искозити, искозйм евр. окозиши више јарића . •  - се окози
ши се, ојариши се (о кози, козама). 

искок м искака1-Ье, скок увис. 

искокати, иск6кам евр. исйржиши кукурузна зрна шако ga 
, џсауцају и раскокају се, йрешвориши у кокице . •  - се исйуцаши 
йри йече1-ЬУ (о зрнима кукуруза), йрешвориши се у кокице. 

искокотити, -ок6тйм евр. в. исколачиши: - очи. 

исколачено прил. разроlачено, изБУЈЬено: � гледати. 

исколачити, -олачйм евр. широко ошвориши, разроlачиши 
(очи) . •  - се изБУЈЬиши се, разроlачиши се, избечиши се. - Иско
лачи се на м;ене. 

искомадати; -ам евр. исећи, разgелиши на KOMage, раскома
gаши: � месо, � земљу . •  - се раскомаgаши се, расйарчаши се. 
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искомбиновати, -нујём (искомбинИрати, -ИнИрам) евр. ком
бинујући исЙЛанираШи. 

искомплексирати, -Ешсйрам евр. ойшерешиши комйлекси
ма (HeKo"ia) . •  - се йосшаши ойшерећен комйлексима, сшећи 
комЙЛексе. 

искомплексйранбст, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia 
који је искомЙЛексиран. 

искомпликовати, -кујём евр. начиниши комйликацију, за
мрсиШи . •  - се йосшаши комйликован, замршен. 

искомпромитовати, -тујём евр. унишшиши у"iлеg, комйро
мишоваши (HeKo"ia, нешШо) . •  - се обрукаши се, осрамошиши се. 

иско н м и ж еткњ. йочешак, насШанак. - Тако је било од 
искона. 

исконскй, -а, -6 који је og иско на, og caмo"i йочешка, йрвоби
шан; који је наслеђен из gалеке йрошлосши, урођен: - облик, -
времена; - љубав. 

исконструисанбст, -ости ж особина oHo"ia шшо је исконсшру
исано, вешшачки начињено. 

исконструисати, -ишём (исконстрyri:рати, -)тйрiiм) евр. 1. на
чиниш и, консШруисаШи. 2. засноваши шшо на основу нешачних, 
вешшачких чињеница. 

исконтролисати, -ишём евр. извршиши коншролу, Йре"iлеg. 

ископ м 1. искойавање, койање; раgилишше "ige се койа: -

темеља; - материјала, - угља. 2. фиг. несрећа, йройасш, уни
шШење. 

искошiвати (се), -опавам (се) несвр. йрема искойаши (се). 

ископати, -ам евр. 1. а. изgуйсши койајући: - бунар, - рупу 
у земљи. б. изgуйсши (у нечему): - доњи део гусала, - КОРИТО. 2. 
изваgиши койајући (из нече"iа): - кромпир. 3. извући, йронаћи: 
- однекуд један виски. 4. фиг. уйройасшиши, унишшиши (о су
ши и сл. Hegahaмa). • - се 1. извући се, ослобоgиши се: - се из ду
гова. 2. нар. зашрши се. - Ископала им се кућа. 

ископина ж 1. искойавање, койање: јучашња -. 2. искойана 
руйа, јама. - Бацити камен у ИСКОПИНУ. 3. а. археол. сшвар, apeg
меш из ранијих времена нађен йри искойавању: - из римског 
периода. б. оно шшо се eagu йри койању (pyga, y"iaть, йесак и сл.). 

ископирати, -опйрам евр. найравиши више койија, умножи
ши коЙирањем. 

ископнети јек. ископњети, -нйм евр. 1. исшойиши се, ошо
йиши се (о cHe"iy). 2. фиг. из"iубиши cHa"iy, свежину, ослаби ши: -

у ЛИПУ, - У телу. 

ископiщати се, -ам се евр. ослобоgиши се, извући се койрца
јући се; фиг. избавиши се из какве нейријашносши: - испод по
кривача; фиг. - из дуга. 

ископчавати (се), -опчавам (се) несвр. йрема искойчаши (се). 

ископчати, -ам евр. иСКЈЬучиши, йрекинуши pag (KaKBo"i ме
ханизма, уређаја и сл.): - прекидач, - МОТОр . •  - се йресшаши 
раgиши, иСКЈЬучиши се. 

искорак м 1. епорт. корак Haapeg или у сШрану. 2. фиг. найре-
gaK, HaapegoeaНJe. 

искоракнути, -оракнём евр. в. искорачиШи. 

искорачивати, -ачујём несвр. йрема искорачиШи. 

искорачити, -орачйм евр. исшуйиши jegHoM HO"iOM Haapeg, 
коракнуши; коракнувши изићи: - десном ногом; - из собе. 

искоренити, -ОрёНЙМјек. искоријенити, -оријенйм (трп. ис
корёњен јек. искоријењен) евр. йошйуно унишшиши go корена; 
зашрши, исшребиши: - траву, - шуму; - зло. 

искорењење јек. искорјењење е унишшење, заШирање. 

искорењивати јек. искорјењивати, -ењујём несвр. Йре.ма 
искорени ши. 

искористити, -йм и искористити, -орйстйм (трп. искори
шћен (искориштен) и искорйшћен (искорйштен» евр. 1. кори
сно уйошребиши, корисно се йослужиши чиме: - сву шуму, -

историјске архиве. 2. осшвариши gобиш на шшешу gpy"io"ia, зло
уйошребиши у своју корисШ. 

искорити, искорйм евр. из"iрgиши, искараши, ЙрекореШи. 

искоритити се, -йм се евр. йосшаши као коришо; искриви
ши се у облику кориша (о йушу, gасци и сл.). 

искоричити се, -йм се евр. исйасши из корица (о књизи, но
жу и сл.). 

искоришћавати, -Ишћавам (искориштавати, -Иштавам) не
свр. йрема искорисШиШи. 

искориmћење (искориштење) е искоришћавање; МО"iућносш 
искоришћавања. 

искориmћивати, -Ишћујём неевр. в. искоришћаваШи. 

искоса ПрИЛ. 1. са сшране, укосо, из KOCO"i йравца: долазити -
(о сунцу), убацити лопту -. 2. фиг. йойреко, ошшро: погледати -. 

искоситиI, искосйм евр. 1. йокосиши (косом) go краја: - ли
ваду. 2. фиг. йоубијаши оружјем: - митраљезом. 

искосити2, искосйм и искосити, иск6сйм евр. 1. йосшавиши 
косо, искривиши: - орман, - главу. 2. (очи) йойреко Йо"iлеgаШи. 
• - се 1. сшаши косо, искривиши се. 2. фиг. обрашиши се некоме 
ЈЬушишо, ошШро. - Ћути! - искоси се на ме. 

искосице ПРИЛ. искоса: - падати; - гледати. 

искотити, искотйм евр. окошиши (.млаgунчаg) . •  - се а. око
шиши се (о .млаgунчаgима, о рибама). б. намножиши се, нако
шиши се (о живоШињама). 

искотрљати, -ам евр. из"iураши КОШРЈЬајући, ватьајући: - бу
ре, - камен . •  - се йојавиши се ogHeKyg КОШРЈЬајући се, ватьају
ћи се. 

искочити, искочйм евр. 1. а. скоком изаћи оgнекле, из че"iа, 
скочиши ван: - из аута, - кроз прозор. б. йојавиши се неочеки
вано, искрсну ши: - из ћошка. 2. фиг. йојавиши се на хоризоншу 
(о небеским Шелима). 3. а. исйасши, извалиши се. б. исклизну
ши (о возу): - из шина. в. йосшаши изБУЈЬен, исколачен (о очи
ма, о жилама на враШу). 4. йојавиши се йо шелу, кожи (о йли
ковима, о чиру, йришшу и сл.). 5. изgвојиши се, избиши на какав 
йоложај, исшаћи се. • искочиле му очи у клешви, Kag се некоме 
жели велико зло. - И3 коже јако се узрујаШи. - из опанака найу
сшиши село, йосшаши жишељ "ipaga. - коме на нос лоше се сврши
ши, ЙресесШи. 

искра ж (ген. ми. искрй И искара) 1. а. варница која искаче из 
че"iа шшо је усијано, шшо "iopu, шшо се cygapa: - из ватре, - из 
камена. б. фиг. свеillле, велике ugeje, мисли: - просвете. 2. елек
шрична варница. 3. gелић че"iа шшо се свеillли, блисша: снежне 
искре, кристална -. 4. блесак: - из очију, - пред очима. 5. фиг. 
шрунка, мрвица: - сумње, - незадовољства. 6. фиг. йочешак, за
чешак: - пријатељства, - револуције. 

искрав, -а, -о в. искричав. 

искрадати се, искрадам се несвр. йрема искрасши се. 

искрај, -аја м нар. у изр. на искрају а. на крају, на ивици, на 
крајњем gелу: на искрају шумарка. б. йри крају HeKo"i времен
CKO"i aepuoga: на искрају зиме. 

искрај (наглашено: искрај) предл. нар. (с ген.) 1. йокрај, йо
peg, крај: - врата. 2. og. - Фра Брне не пушташе искрај себе Ба
коњу 3. из, og: - Никшића. 

искрајак, -ајка м крај, руб: на искрајку шуме. 

искрастати се, -ам се евр. gобиши красше, осуши се красша
ма: - око уста. 

искрасти се, -адём се евр. KpagoM, кришом изаћи, ошићи: -

из града. 

искрвавити, искрвавйм евр. 1. умазаши крвЈЬУ, окрвавиши: 
- кошуљу. 2. озлеgиши, раскрвавиШи . •  - се 1. израњавиши се, 
раскрвавиши се: - се по ногама. 2. йошући се међусобно. 

искрварити, искрварйм евр. 1. из"iубиши MHO"iO крви; исцрй
сши cHa"iy збо"i крвавих "iубиШака. 2. в. искрвавиши (2) . •  - се из
"iубиши MHO"iO крви; йрешрйеши "iубишке у раШу. 
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искрвити, искрвйм евр. заваgиши (HeKo'ia с неким) MHO'iO, go 
крви. _ "'" се uошући се go крви. 

искревељити, -Ешёљйм евр. uравећи 'iримасу искривиши ли
це, gелове лица. _ "'" се 1. начиниши 'iримасу кривећи лице, из
бекељиши се. 2. gобиши искривЈЬен, ружан израз (о лицу). 

искрен, -а, -о који ошворено и исшинишо изражава своје ми
сли и осећања. 

искрено прил. на искрен начин, ошворено: "'" рећи. 

искреност, -ости ж ·  (инетр. -ошћу) особина oHo'ia који је 
искрен. 

искренути, искрёнём евр. 1. изврнуши, uреврнуши, uреокре
нуши: коњ искрену јахача, "'" корпу. 2. накривиши, накренуши, 
искосиши: "'" главу, "'" врат. 3. изручиши саgржину нече'iа на'iнув
ши cyg: "'" јело у суд, "'" браmно у врећу. 4. фиг. измениши, upegpy
'iојачиши: "'" истину о догађају, "'" целу причу. _ "'" се 1. искриви
ши се, накренуши се: "'" се преко ограде. 2. фиг. измени ши се, uро
мениши се. 

ИСКРЕюати, искрешём евр. 1. крешући uроизвесши варницу, 
ваш ру: "'" ватру из кремена, "'" mибицу. 2. ogcehu 'ipaHe gрвећу; ис
комagаши: "'" гране; "'" месо. 3. фиг. рећи ошшро, скресаши у лице. 

искретати (се), -ећём (се) и искретати (се), искрёћём (се) 
несвр. uрема искренуши (се). 

искрзати, -ам евр. исквариши, uохабаши ивицу, крајеве (oge
ла). _ "'" се uохабаши се (о оgелу); ошшешиши се УUоШребом. 

искривити (се), искрйвйм (се) евр. 1. учиниши кривим, ко
сим, накривиши: "'" бразду, "'" главу. 2. gаши HeupupogaH израз 
лицу, изобличиши: "'" уста, "'" лице. 3. фиг. измениши, изоuачиши: 
"'" слику живота, "'" мелодију песме. _ "'" се 1. gобиши крив облик, 
uосшаши крив (о gрвешу, Ho'iaмa). 2. изобличиши се у 'iримасу; 
наuравиши 'iримасу на лицу. • - се ОД смеха MHO'iO се смејаШи. 

искривљавати, -Ивљавам несвр. uрема искривиши (се). 
искривљено ПРИЛ. HeupupogHo, изобличено; извишоuерено, 

неисшинишо: "'" гледати; "'" приказати догађај . 

искривљеност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је искри
вЈЬено. 

искривљивати (се), -Ивљујём (се) несвр. uрема искривиши 
(се). 

искривудан, -а, -о uун кривина, кривуgав: "'" пут. 
искривудати, -ам евр. учиниши кривуgавим. _ "'" се uосшаши 

кривуgав. 
искрижати, искрйжам евр. 1. исећи, изрезаши на кришке, 

на KOMage: "'" јабуку, "'" лубеницу. 2. uрецршаши: "'" написани 
текст. 

искристализовати се, -зујём се евр. uрешвориши се у кри
сшал; фиг. gобиши коначан облик, образоваши се. 

искрити, -йм неевр. [гл. им. искрёње с] 1. исuушшаши искре, 
варнице, варничиши (о вашри и gp.). 2. фиг. а. блисшаши, сија
ши, шреuериши свеillлуцаво (о gpa'ioM камењу, воgи и gp.). б. се
ваши (о очима). в. избијаши uоuуш искре (о снази, осећању и 
сл.). _ "'" се 1. исuушшаши варнице, варничиши; свеillлуцаши се, 
сијаши се. 

искрица ж 1. geм. og искра. 2. uерла, ШЈЬокица. 3. бат. а. кра
СУЈЬак Bellis perennis. б. ЈЬушић Rannculus acer. 

искричав, -а, -о а. који се ис"Кри; блисшав, сјајан, свеillлуцав: 
"'" небо, "'" роса, "'" очи. б. фиг. ошшроуман, gуховиш: "'" дијалог, "'" 
досетка. 

искричаво прил. свеillлећи као искра, искрећи: "'" светлети, "'" 
пуцкетати. 

искричавост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је искричаво. 

искриmте е месшо оgакле избијају искре. 

искрљеmтити, искрљёmтйм евр. исколачиши, разро'iачиши 
(очи, очима). _ "'" се uо'iлеgаши у Ko'ia избеченим, исколаченим 
очима. 

искројити, искројйм евр. 1. скројиши, изрезашu у KOMage og
ређено'i облика: "'" одело, "'" платно. 2. изрезаши, искиgаши: "'" ко
ру, "'" ухо. 

искрпати, -ам евр. в. искрUиШи. 

искрпити, -йм евр. окрuиши, закрuиши више uреgмеша, OgH. 
на више месШа. 

искрсавати, -крсавам несвр. uрема искрснуШи. 

искрснути, -нём евр. изненаgа се uојавиши, uоказаши се. 

искрстити, искрстйм евр. извршиши више обреgа кршшења, 
uокрсшиши: "'" сву децу. _ "'" се uрећи у хришћанску веру, uокр
сшиши се. 

искрунити, искрУнйм евр. окруниши већу, OgH. сву количину 
(кукуруза и сл.). _ "'" се изgробиши се, uосшаши Шрошан. 

искрхати, -ам евр. изломиши, uоломиши: "'" плот, "'" кола. _ "'" 
се изломиши се, uоломиши се. 

искрцавати (се), -рцавам (се) несвр. uрема искрцаши (се). 

искрцај м искрцавање, исШовар. 

искрцати, -ам евр. изломиши, изgробиши (зубима или ка
квим uреgмешом): "'" лешнике, "'" орахе. 

искрцати, -ам евр. исшовариши из броgа; исшовариши броg: 
"'" товар, "'" војнике; "'" брод. _ "'" се изаћи из броgа на обалу: "'" се 
код Ћенове. 

искрцкати, -ам евр. в. UскрцаШи. 

искрчивати, искрчујём неевр. крчиши (gрвеће). 

искрчити, искрчйм евр. uоваgиши из корена (gрвеће и сл.); 
ваgећи gрвеће uрешвориши у обраgиво земљишше: "'" коров; "'" 
шуму. 

искрчмити, -йм евр. расuроgаши (upogajyhu на мало), изgе
лиши: "'" шећер, "'" вино. 

искрmити, искршйм евр. uоломиши, сломиши; исишниши: 
"'" гране, "'" лиmће. 

искувавати, -Увавам несвр. uрема искуваШи. 

искувати, -ам и искухати, -ам евр. 1. gужим кувањем учи
ниши чисшим: "'" пелене, "'" посуђе. 2. uоgврћи gужем кувању, 
gобро скуваши: "'" пасуљ. _ "'" се gобро се скуваШи. 

искукати, -ам евр. 1. кукањем ожалиши, ойлакаши: "'" брата. 
2. gобиши кукањем, МОЈЬењем измолиши: "'" одмор. _ "'" се наку
каши се, найлакаши се: "'" се на гробљу. 

искуљати, -ам евр. на'iло избиши, uошећи, UОКУЈЬаши (о uа
ри, цревима и gp.). 

искундачити, -йм евр. исшући кунgацима. 

искуп1 (искУп) М 1. рЛГ. оuрошшај 'ipexa: "'" од грехова. 2. осло
бођење og роuсшва: платити ИСКУП. 

искуп2 м нар. в. скуu (1). 

искупати, искупам евр. gобро окуuаши: "'" децу. _ "'" се gобро 
се окуUаШи. 

искупитељ м онај који искуйЈЬује шуђи 'ipex, сUасилац. 
, искупитељски, -а, -о који се OgHOCU на искуUиШеЈЬе. 

искупити, искУпйм евр. 1. ошкуuом ослобоgиши из роuсшва; 
uоврашиши ошкуuом нашра'i заложене сШвари. 2. рЛГ. gонеши 
оUРОШШај.ЈЬуgима жршвујући се за њих (о Исусу ХрисШу). 3. фиг. 
а. накнаgиши, замениШи. - Људски живот се не да ничим ис
купити. б. освеil1иши, накнаgиши: "'" крв свога брата. 4. фиг. ис
uуниши, оgржаши: "'" задату реч, "'" обећање. _ "'" се 1. gajyhu 
ошкуu ослобоgиши себе роUсШва. 2. окајаши учињену кривицу, 
'iрешку. 

искупити, -ЙМ евр. скуuиши, uокуuиши, сабраши HajegHo Me
сшо: "'" сву родбину. _ "'" се сакуuиши се, сабраши се. 

искупљати (се), искУпљам (се) несвр. uрема uскуuиши (се). 

искупљење е 1. ослобођење og роUсШва. 2. рлг. искуu, оuро
шшај 'iрехова. 

искупљивати (се), -упљујём (се) несвр. uрема искуuиши 
(се). 

искуповати, -Упујём евр. накуuоваши, UокуUоваШи. 
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искусан и искусан, -сна, -о 1. који је йун живошноl, иску
сшва; заснован на искусшву, Mygap: � човек; � савет. 2. који има 
йраксе у нечему, вешш, умешан, сналажљив: � лекар. 

искусити, искусИм и искусити, -Им евр. увиgеши, сйознаши 
нешшо искусшвом, йраксом; gоживеши, осешиши: � у младости, 
� на властитим леђима. 

искуствен и искуствен, -а, -о а. заснован на искусшву, 
йракшично йроверен; научни, емйиријски: � чињеница, � по
знавање природе. б. који се формира на основу йраксе, йрак
шичарски: � метод. 

искуствено и искуствено ПРИЛ. на основу искусшва: � де
ловати. 

искуство и искуство е (ген. ми. искустава и искустава) 1. оно 
go чеl,а је неко gошао сам, нейосреgним ойажањем, власшишом 
сйознајом; оно шшо је неко gоживео, искусио; скуй сазнања, йо
ука go којих је неко gошао у живошној Йракси. 2. знање, вешши
на сшечена gужим pagoM, Йракса. 

искусурати, -ам и искусурити, -усурим евр. йошйуно ис
йлашиши, намириши; накнаgиши: � сав новац држави. 8 ..., се 
сасвим изравнаши међусобне рачуне, раскусураши се, обрачу
наши се. 

искухати в. искуваШи. 

искуцавати, -Уцавам несвр. йрема искуцаШи. 

искуцати, -ам евр. 1. уgарцима йроuзвесши звук, ошкуцаје; 
01,ласиши куцањем, ошкуцаши (о сашу). 2. избациши, избиши 
куцањем, уgарањем нешшо из лежишша: � чеп. 3. исйисаши ку
цајући на йисаћој машини или рачуна ру: � чланак. 

искуцкати, -ам евр. у geм. значењу: искуцаШи. 

искушавати, -Ушавам несвр. йрема искушаШи. 

искушати, -ам евр. 1. кушајуhи, исйишујуhи навесши на oga
вање какве шајне, gознаши нешШо. 2. исйишаши, йровериши; 
исйробаши: � верност своје жене; � оружје. 

искушеник, -ика м онај који йослује и живи у манасширу 
сйремајући се ga йосшане монах, калуђер. 

искушеница ж она која се ЙриЙре.ма ga йосшане калуђерица. 

искушенИчки, -а, -о који се OgHOCU на искушенике, искуше
нице; Йаhенички. 

искушенИчки ПРИЛ. на искушенички начин, скромно. 

искушеништво е искушенички живош; време које неко йро
воgи као искушеник. 

искушење е жеЈЬа, сшрасш која некоl,а навоgи на нешшо 
шшо се коси с оgређеним нормама; околносш йуна шешкоhа, йре
йрека, замки: пасти у искушење, одолети искушењу; савлада
ти нова искушења. 

ислабити (Ислабети јек. ислабјети), -бим евр. йосшаши слаб, 
исцрйЈЬен, изl,убиши снаl,у; омршавеШи. 

ислам, -ама м тур. релиl,ија коју је у VIJ веку у Арабији основао 
йройовеgник Myxaмeg, муслиманска вера, Муха.меgово учење. 

исламиаам, -зма м в. ислам. 

исламиаација ж исламизирање, йревођење у ислам. 

исламиаовати, -зујём (исламизирати, -изирам) евр. и неевр. 
йревесши, йревоgиши у исламску веру, у муслимансШво. 

исламски, -а, -о који се OgHOCU на ислам, муслимански: � 
вера, � свет. 

иследити, ислёдим јек. ислиједити, ислиједим евр. правн. 
йоgврhи ислеђењу, исшрази, исйишаши, исшражиши: � кри
вицу. 

ИследнИ јек. ис�едни, -а, -о који се O�Hocи на ислеђење, ис
шражни: "" КОМИСИЈа, � поступак, � СУДИЈа. 

иследник јек. исљедник м онај који сйровоgи исшраl,у, вр
ши ислеђење. 

иследнички јек. исљеднички, -а, -о који се OgHOCU на ислеg
нике. 

ислеђење јек. исљеђење е правн. CygCKU йосшуйак којим се 
исйишује йовреgа закона и околносши aog којима је uзвршена 
исШраl,а. 

ислеђивати јек. исљеђивати, -еђујём несвр. йрема исле
gиШи. 

исликати, -ам евр. насликаши, нацршаши; йрекриши c.rtUKa
ма, црШежима. 

ислужен, -а, -о који је оgслужио, завршио обавезну, акшив
ну службу; йензионисан; gошрајао, исшрошен: � војник; � офи
цир; � инструмент. 

ислужити, ислужим евр. 1. завршиши службовање исйуње
њем оgређеноl, рока, броја 1,0gUHa и сл., оgслужиши; исйуниши, 
йровесши (време, 1,0gUHe и сл.) службујуhи, оgрagиши: � војску; 
..., две године. 2. сшеhи, заслужиши pagoM, зараgиши: � кућу. 

исмевати, исмёвам јек. исмијевати, исмијевам неевр. извр
l,аваши aogc.мexy, йоgс.меваши се, руl,аши се (некоме, нечему). 8 
..., се uзруl,иваши се (с неким, с нечим), йоgс.меваши се (некоме, 
нечему). 

исмевач јек. исмјевач, -ача м онај који некоl,а или нешшо 
ис.мејава, Йоgс.мевач. 

исмевачки јек. исмјевачки, -а, -о Йоgру1.љив, йоgс.мевачки: 
� природа. 

исмевачки јек. исмјевачки ПрИЛ. С aogc.мexoM, Йоgру1.љиво: 
� се шалити. 

исмејавати (се), -ејавам (се) јек. исмијавати (се), -Ијавам 
(се) неевр. в. ис.меваШи (се). 

исмејати јек. исмијати, -јём евр. (некога нешто) uзложиши, 
изврl,нуши aogc.мexy, йорузи, наруl,аши се (некоме, нечему). 8 ..., 
се go сиша се нас.мејаШи. 

испавати се, испавам се евр. йошйуно заgовОЈЬиши йошребу 
за сном, насйаваши се. 

испад и испад м 1. неумесан, нешакшичан йосшуйак, uзl,реg, 
йрекршај; l,руб исшуй, Haaag: � ученика, терористИЧRИ �. 2. вој. 
изненаgни, шакшички Haaag, apogop који йреgузима мања је
gиница найушшајуhи заклон; ЙроШивнаЙаg. 3. епорт. йокреш но-
1,0м Haapeg или у сшрану шако ga се шежина шела йренесе на 
исшурени geo. 4. мед. живчани Haaag, насшуй, слом. 

испадати, -ам несвр. Йре.ма исЙасШи. 

испалити, испалйм евр. 1. акшивираши, сшавиши у gејсшво 
вашрено оружје, ексйлозив и сл.; ойалиши (мешак); лансираши: 
� пymку, � метак; � ракете. 2. а. сйалиши, саl,ореши (вашром и 
сл.); ойалиши, ОЙРЈЬиши, 01,0реши, (йламеном, жаром); сшери
лuзоваши на шај начин: � косу; � дрво; � иглу. б. урезаши, уши
снуши нешшо ужареним йреgмешом: � на челу жиг. 

испаљивати, -аљујём несвр. йрема исЙалиШи. 

испаметити, -амётИм евр. нар. расЙамеШиШи. 8 ..., се uзl,уби
ши йамеш, расйамешиши се: � се од страха. 

испаравати (се), -аравам (се) несвр. йрема исйариши (се). 

испарати, испарам евр. 1. рашиши нешшо сашивено йарају
ћи, расйараши; оцейиши, разgераши: � платно, � лист ИЗ књи
ге. 2. uзбразgаши йовршину нечеl,а, начиниши урезошине; исећи, 
раскомаgаши: � браздама; � ножем. 8 ..., се изl,ребаши се: � се 
по ногама идући кроз трње. 

испарење е оно шшо се uзgвоји йри исйаравању воgе, йаре, 
Йара. 

испаривати (се), -арујём (се) несвр. йрема исйариши (се). 

испарина ж в. исЙарење. 

испарити, -Им евр. 1. йрешвориши у йару, у l,асовишо сШање. 
- Сунце испари влагу. 2. изgвојиши се, ишчезнуши йрелаже
њем у йару, у l,асовишо сшање; uзвешриши (о воgи); фиг. несша
ши, иЗl,убиши се. 3. облиши, найариши врелом воgом: � бурад и 
каце. 8 � се в. исйариши (2). 

испарљив, -а, -о који има особину ga исйарава, вешри, хла
gu: � текућина, � мирис. 

испарљивост, -ости ж својсшво оноl,а шшо је исЙаРЈЬиво. 
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испарцелисати, -ишём евр. изgелиши на йарцеле: � зе
мљиmте. 

испарчати, -ам евр. исећи, искиgаши, изломиши на йарчаg, 
искомаgаши: � хлеб, � месо. 

испасти, испаднём (аор. испаде и испаде; р. пр. испао, -ала· 
пр. пр. испавши; трп. 0) евр. 1. а. йасши из нечеiа iубећи ослона� 
случајно; ошйасши; изаћи, извући се, исклизнуши из нечеiа. -
Испаде јој чаша из руке. Ораси већ испадају. Прсти му испали 
из ципела. Воз испао и� шина. 2. фиг. изiубиши се, измаћи се 
(услеg заборава и сл.): � из памети, � из главе, � из вида. 3. а. 
йојавиши се оунекууа изненаgа, искрснуши; исШрчаШи. б. сши
ћи, gосйеши: � на друм. в. указаши се, gесиши се. - Испаде нам 
срећа. 4. биши уклоњен, избачен, елиминисан, ошйасши из са
сшава нечеiа: � из кабинета, � из тима. 5. йриказаши се, осша
виши ушисак: � велика будала. б. формираши се, ЙосШаШи. -
Испаде од њега добар ђак. в. изнеши йо количини, мери, gосши
ћи: � доста жита. 6. йосшаши исшурен, виУЈЬив. - Испала му ре
бра колико је мршав. 7. gоiоgиши се, збиши се. - Све је на кра
ју испало добро. • испаде ми душа јеува се gржим, физички се 
слабо, умор но осећам. - иа форме немаш и gобру физичку или 
йсихичку сЙремносш. као да му је иа ока испао јако ia воли, врло 
му је gpai. 

испатити, -йм евр. измучиши ЙаШњама. _ � се намучиши се, 
найашиши се. 

испаmа ж 1. найасање сшоке, Йаша. 2. месшо ige сшока йасе, 
Йашњак. 

исшimтати, испаmтам неевр. йоgносиши шешкоће, шрйеши 
муке, йашње искуйЈЬујући се збоi HeKoi йочињеноi злоi gела, кри
вице, ipexa и сл., окајаваши: � због његових грехова. _ � се йро
воgиши уане у йокајању, йосшу, живеши исйоснички: � се по ма
настирима. 

испевавати јек. испјевавати, -Ешавам несвр. йрема исйе
ваши. 

испевати јек. испјевати, -ам евр. 1 .  йевајући извесши йесму, 
мелоgију, ошйеваши: � неколико песама. 2. сасшавиши сшихо
ве, найисаши йесму: � поему. _ - се 1. найеваши се: � се у дру
штву. 2. исцрйсши се у йисању сшихова, йесама, изiубuши сйо
собносш за йисање Йесама. 

Испегатијек. испјегати, -ам евр. изазваши aeie на кожи. _ -
се gобиши aeie (о лицу). 

исш�глати и испёглати, испёглам евр. а. врућом йе"iлом учи
ниши "iлашким, из"iлачаши: � панталоне. б. учиниши равним, 
йоравнаши: � пут. 

испек м накнауа у ракији или сл. за уйошребу казана за йе
чење ракије. 

испентрати се, -ам се евр. йеншрајући се йойеши се, узвера
ши се: � на брег. 

исперутати се, -ам се евр. йрекриши се йеруши, gобиши йе
руш: � по лицу. 

испёти, испнём (испењём) (имп. испни (испењи); р. пр. испео, 
-ёла) евр. йренеши са нижеi на више месшо, сшавиши на више 
месшо, йойеши, изgићи: � сто на бину, � дете на сто. _ - се 1. 
йењући се gосйеши на више месшо, йойеши се: � се на дрво. 2. 
заузеши йросшор на вишем месшу, на висини (нЙР. о насе.љу) . . 3. 
йоуићи се, йройеши се: � се на прсте. 4. усйравиши се, усшаши: 
� се на ноге. 

испетљати, -ам евр. 1. изваgиши, извући oHoia ко се заилео, 
оно шшо се уилело у нешшо: � из мреже. 2. фиг. избавиши неко
iа из шешке сишуације: � из новчаних Tem:кoћa. _ - се Йовр. йре
ма исЙейl.тьаШи. 

испећи (испећи), -ечём (3. л. ми. испеку; аор. испекох, испече; 
имп. испеци; р. пр. испекао, -кла (испекла); трп. испечен, -ена; пр. 
пр. испекавmи (испекавmи» евр. 1. а. йечењем йрийремишuјело; 
зiошовиши на вашри уоuшше: � месо, � хлеб; � кафу. б. gесши
лацијом изgвојиши алкохол из йреврелоi воћа: � ракију. 2. изла
жући gејсшву високе шемйерашуре хемијски измениши, учини
Ш,"" чврсшим: - креч, � цигле. 3. а. gобро изучиши, научиши не
шшо, извешшиши се у нечему: � занат, � посао. б. gобро разми-

слиши, ЙромислиШи. - Испеци, па реци! _ - се 1. биши йечен, 
iошов за јело (о хлебу, месу и ур.). 2. заgобиши оЙекоШине. 

испецати, -ам евр. избоцкаши, изујеgаши (о инсекШима). 

испиамити се, -йм се евр. йосшаши йизмен, злобан, окоми-
ши се. 

испијати, испИјём несвр. йрема исЙиШи. 

испијач, -ача м онај који исЙија. 

испиј ен, -ена, -о изнемоiао, изнурен. 

испијеност, -ости ж сшање oHoia који је исЙијен. 

испилати, -ам и испилити\ испйлйм евр. изрезаши йилом, 
шесшером: � даске. 

испилити2, испйлйм евр. излећи из јаја (Йилиће). _ - се иза-
ћи из јајеша, излећи се; роgиши се. 

испињати (се), -њём (се) несвр. йрема исйеши (се). 

испипавати, -ипавам несвр. йрема исЙиЙаШи. 

испипати, -ам евр. 1. gоgирнуши, gошаћи руком са свих сшра-
на, оЙиЙаШи. 2. gознаши, ошкриши нешшо ойрезно исЙиШујући. 

испипкати, -ам евр. у уем. значењу: исЙиЙаШи. 

испирати, испйрам несвр. йрема исЙраШи. 

испирач, -ача м 1. найрава за исйирање злаша; найрава за 
исйирање нечеiа уоЙшШе. 2. онај који нешшо исЙира. 

испирити, испйрйм евр. 1. уувајући исшераши, изgуваши: � 
дим. 2. оgсшраниши, уклониши: � министра. 

испис м 1. уео извађен, исйисан из HeKoi шексша, изваgак; 
зайис, нашйис на нечему. 2. оgсшрањивање из какве орiанизаци
је, школе и сл., брисање из евиуенције: - из школе, � из фонда. 

испйсан, -а, -о 1. ШрЙ. оу исЙисаШи. 2. који је вешш, умешан 
у йисању: � књижевни:к. 3. уобличен, йракшичан, рушиниран: � 
рукопис. 

исписати, испйшём евр. 1. а. йисмено изнеши, изложиши, 
найисаши (већи ШексШ). б. исйуниши йисаним шексшом: � све
ску. в. йишући изgвојиши, изваgиши gелове каквоi ШексШа. 2. 
насликаши, нацршаши; ишараши: � иконе; - срмом. 3. уклони
ши, избрисаши из какве евиуенције, сйиска; иСКЈЬучиши из шко
ле, орiанизације и сл.: � са списка; - из школе. _ - се 1. исшу
йиши, изаћи из какве орiанизације, школе, йресшаши се воgиши 
на каквом сйиску: � се из партије, - се из списка. 2. исцрйсши 
се у књижевном сшварању; зagовОЈЬиши се Йисањем. 3. йосшаши 
виУЈЬив. - На челу му се исписале боре. 

исписивати (се), -исујём (се) несвр. йрема исйисаши (се). 

исписнйк м онај који је с неким исше iogUHe оgслужио војску, 
завршио школу и сл.; вршњак. 

исписница ж gокуменш о исйису из школе, орiанизације и сл. 

испит м 1. а. йровера знања из насшавних, школских йреуме
ша; йровера знања из оуређених сшручних обласши йосле чеiа 
се,сшиче oyp�ђeHO йраво: дипломски �; возачки �, судијски �. б. 
йровера сйособносши, склоносши и сл.; коншрола: � свих особи
на, проћи посебан �. в. фиг. йроба, кушња: � живота, храброст 
је на испиту. 2. а. саслушање окривЈЬеноi лица или свеуока йреу 
сууским, исшражним и ур. власшима: � сведока. б. уойшше ис
йишивање: узети на испит. 3. рлг. обреg йре склайања црквеноi 
брака у коме свешшеник йроверава реiуларносш склайања бра
ка, вериgба йреу свешШеником. 

испитанйк, -ика м онај Koia исйишују, који је на исйишу; 
, онај који оgiовара на анкеШу. 

испитати, испйтам (3. л. ми. испИтају) евр. 1. а. йосшавЈЬају
ћи йишања (некоме) gобиши оgiовором обавешшења о нечему, 
навесши HeKoia уа саойшши нешШо. б. расйишаши се, извиgе
ши. в. саслушаши званично: � све сведоке. Г. йровериши знање 
(ђаку, сшуgеншу и сл.). 2. исйробаши, йровериши вреgносш чеiа; 
йре"iлеgаши, йроконшролисаши: � семење; � сваку ставку про
рачуна. б . . uросшуgираши, йроучиши: � квалитет воде, � вирус 
сиде. _ - се йосшавиши јеуно gpyiOM узајамна ЙиШања. 

испитач, �ача м в. исЙиШuвач. 
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испити, йспијём (имп. испйј; трп. испИј ен, -ена) евр. 1. а. йо
йиши све, go краја; йијући исйразниши (чашу и сл.). б. Йрu.миШи, 
уйиши у себе. - Земља је испила сву влагу. 2. лишиши cHa'ie, 
свежине, исцрйсшu, изнуриШи. - Испила га болест. _ - се ис
црйсши се, изнуриши се. • вране му мозак испиле йонаша се не
разу.мно, не зна шша pagu. - крв некоме из.мучиШи HeKo'ia. - (сво
ју, горку) чашу gоживеши велику нейријашносш, несрећу. 

испитивати (се), -итујём (се) несвр. Йре.ма исйишаши (се). 

испитивач, -ача М 1. онај који исйишује, йосшавЈЬа ЙиШања. 
2. онај који се бави исЙиШивање.м, исШраживач. 

испитивачки, -а, -о који се OgHOCU на исйишиваче: - поглед, 
- радозналост. 

испитивачки прил. са жељо.м, Шежњо.м ga се нешшо gозна, 
ошкрије: - гледати. 

испиткивати, -иткујём неевр. у ge.м. значењу: исЙиШиваШи. 

испитљив, -а, -о раgознао; исйишивачки: - жена; - поглед. 

испитљиво ПРИЛ. исйишивачки, рagознало: - мотрити. 

испитни, -а, -о 1. који се OgHOCU на исйиш; који врши исйи-
шивање: - питање; - комисија. 2. који служи за исйишивање, 
исшраживање: - метод. 

испичутура (испичаша) ж (М) (мн. ж) особа склона йићу, йи
јаница. 

испиmати (се), -ам (се) евр. ВУЛГ. излучиши .мокраћу из шела, 
из.мокриШи; йоквасиши .мокрећи, Йо.мокриШи (се). 

исплавети јек. исплавјети (исплавити), -вйм евр. из'iубиши 
своју боју, изблеgеши; несшаши, ишчuлеШи. 

исплавити, -йм евр. изнеши, избациши на йовршину (о воgе
ној сШруји). 

исплазити, -йм евр. а. исйружиши из усша наЙОЈЬе (језик): 
језик. б. (на некога) исЙруженu.м језико.м йоgсмехнуши се, нару
'iаши се неко.ме. _ - се йлазеhи језик йоgсмехнуши се, нару'iаши 
се неко.ме. 

исплакати, -ачём евр. а. йлачуhи йролиши, излиши: - сузе. 
б. ожалиши йлачуhи, ойлакаши: - своју несрећу. в. (очи) йо
шрошиши, унишшиши йлачуhи: - очи за ЊИМ. г. йлачуhи из.мо
лиши: - нове ципеле од мајке. _ - се йлачуhи gаши оgушка сво
јој шузи, найлакаши се. 

исплакати, исплачём евр. Йрање.м у воgи очисшиши og нечи
сШоhе. 

исплакнути, исплакнём евр . .мало исйлакаши, исйраши: -
чаше. 

испланирати, -iширам евр. а. начиниши йлан, йреgвиgеши 
ЙЛано.м; начиниши Йре.ма йлану: - годиmњи одмор, - земљи
mтe. б. ушврgиши, смислиши YHaUpeg. 

исплата ж изgавање новца pagu Йоg.миривања неке обавезе, 
gу'iовања и сл., исЙЛаhивање. 

исплатив, -а, -о а. који се .може исЙЛаШиШи. б. корисшан, 
уносан: - посао. 

исплатити, исплатйм евр. а. gаши неко.ме новац као накна
gy за pag, службу и сл., йлашиши: - раднике. б. Йоg.мириШи не
ку новчану обавезу, ошйлашиши: - обвезнице, - кредит. _ - се 
а. gаши, йружиши корисш, gобиШ. - Ова ће се инвестиција ис
платити већ за три године. б. (несвр., често безл.) биши og ко
рисши, u.маШи корисши, вајgе, смисла, вреgеШи. - Не исплати 
се гладовати. Исплати се ићи на сајам. 

исплатни, -а, -о који се OgHOCU на исйлашу: - налог, - књи
га, - меница. 

исплаћивати (се), -аћујём (се) несвр. Йре.ма исйлашиши (се). 

исплевити јек. исплијЕшити, -им евр. йлевеhи оgсшраниши 
коров, ойлевиши; йлевеhи очисшиши og корова: - коров; - ЊИВу. 

и�плести (�сплест�) ,  ис�летём (аор. исплет?х, йс�лете; ИМП. 
исплети; р. пр. исплео, -ела (исплела); ТРП. исплетен, -ена; пр. пр. 
исплёвmи) евр. 1. а. йлешуhи Йо.моћу и'iала израgиши нешшо: -
чарапе. б. йрейлиhуhи йруће, сла.му и сл. начиниши нешшо: -

лесе. 2. фиг. сшвориши у .машШи, из.мислиШи: - легенду. _ - се 
1. а. извуhи се из .мреже, ослобоgиши се нече'iа шшо сйушава, ис
йейlJbаши се: - се из трња, фиг. Не могу се исплести из њихових 
нити. б. фиг. избавиши се из невОЈЬе: - се из афере. 2. фиг. йроиз
ићи, ЙроисШеhи. 

исплетати, -ећём несвр. Йре.ма исЙЛесШи. 

испливавати, -Ивавам несвр. Йре.ма исЙЛиваШи. 

испливати, -ам евр. 1. а. йливајуhи изаhи на йовршину воgе; 
изрониШи. б. фиг. йојавиши се, указаши се (о .месецу). 2. а. йли
вајући изаhи из че'iа, избиши 'ige: - на обалу, - из теснаца. б. 
фиг. йосшиhи виши йоложај, усйех: - преко ноћи. 3. изаhи из не
ке нейрuлике: - из дугова, - из кризе. 

испловити, испловим евр. 1. йловеhи изаhи из луке, йрисша
нишша (о броgовu.ма и сл.): - на пучину. 2. исйливаши из воgе. 
3. фиг. йоказаши се, йојавиши се; изаhи ogHeKyg ла'iанu.м xogoM: 
- из магле, - из друге собе. 

исплутати, -ам евр. guhu се на йовршину воgе, йлушајуhи ис
ЙЛиваШи. 

испљескати, -ам (-ешћём) и испљескати, испљёскам (ис
пљёшћём) евр. исшуhи, изуgараши ша.марu.ма, йЈЬеска.ма. 

испљувавати, -У'вавам несвр. Йре.ма исйЈЬуваШи. 

испљувак, -jlвKa М оно шшо се исйЈЬуне из усша, йЈЬувачка, 
хракоШина. 

испљувати и испљувати, испљујём евр. 1. йЈЬујући избаци
ши из усШа. 2. засуши йЈЬување.м, ружнu.м речu.ма (HeKo'ia) више 
йуша изражавајуhи Йрезир. 3. заЙРЈЬаши yйJЬyвцu.мa, йойЈЬува
ши; уйЈЬуваши (о .мува.ма и сл.). 

испљунути, -нём евр. йЈЬунувши избациши из усша: - крв из 
уста. 

испљускати, -ам евр. 1. избациши неку количину шечносши 
(квасећи нешшо); йЈЬускајући исйразниши, исцрйсши (cyg у ко.ме 
је била ШечносШ). 2. йоливајуhи воgо.м, ЙЈЬускајуhи ойраши 
(обично лице шака.ма), йойрскаши: - образе. _ - се ЙЈЬускајуhи 
се воgо.м у.миШи се: - се по лицу. 

испљускивати (се), -ускујём (се) несвр. Йре.ма исtlJьускаши (се). 

испљуснути, -нём eBp. jegHu.м ЙокреШо.м избациши, излиши 
(сву шечносш): - воду из лонца. 

испљуцкати, -ам евр. йЈЬување.м, йЈЬуцкање.м избациши из 
усШа. _ - се йЈЬуцкајући ослобоgиши се йЈЬувачке у усШu.ма. 

исповед јек. исповијед ж (инстр. -и) в. исЙовесШ. 

исповедалац јек. исповиједалац, -аоца М 1. онај који исйо
веgа неку веру. 2. в. исйовеgник (2). 

Исповедан јек. исповједан, -дна, -о (обично одр.) који се og
носи на исйовесш; који u.мa каракшер исйовесши: - молитва, -
тајна; - реч, - проза. 

исповедаоница и исповедаоница јек. исповједаоница и 
исповједаоница ж ЦРКВ . .месШо у цркви 'ige свешшеник врши ис
Йовеgање. 

исповедаонички и исповедаонички јек. исповједаонич
ки и исповједаонички, -а, -о који се OgHOCU на исЙовеgаоницу. 
- решетка, - дужност. 

исповедати (се), -овёдам (се) јек. исповиједати (се), -ови
једам (се) несвр. Йре.ма исйовеgиши (се). 

исповедити, -им и исповедити, -овёдим јек. исповједити, 
-йм јек. исповиједити, -овиједйм евр. 1. ЦРКВ. саслушаши нечију 
исЙовесШ. - Свештеник је исповедио старца. 2. ЦРКВ. исказаши 
'ipexe upeg свешШенико.м Йрuлико.м исйовесши: - своје грехе. 3. 
искрено йризнаши, ошворено исЙричаШи. _ - се 1. ЦРКВ. обави
ши исйовесш, изнеши 'iрехове upeg свешШенико.м: - се у цркви. 2. 
искрено саойшшиши нешшо о себи, йризнаши своје .мисли, осе
ћања: - се некоме. 

исповедни в. исйовеgан. 

исповедник, -а и исповедник, -Ика јек. исповједник, -а и 
исповједник, -Ика М 1. свешшено лице које исйовеgа верника. 
2. онај који се исйовеgа свешШено.м лицу. 3. онај који исйовеgа не
ку веру: - православља. 
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исповедница и ИСПОВЕщница јек. исповједница и испо
вј Ещница ж 1. в. исЙовеgаоница. 2. она која се исйовеgа свешше
нику. 

исповеднички и ИСПОВЕЩНИчки јек. исповједнички и ис
повјЕЩНИЧКИ, -а, -о који се OgHOCU на исйовеgнике: - дужност, -
положај. 

исповест јек. исповијест ж (инетр. -ёшћу јек. -ијешћу) а. цркв. 
верски обреg йризнавања 'iрехова свешшенику уз ойрашшање 
ших 'iрехова. б. искрено 1fсказивање мисли и осећања, йризна
ње: интимна - . • отићи богу на исповест умреШи. 

исповијати се, -овйјам се евр. исавијаши се. 

исповраћати, -ам евр. gаши, OgH. узеши нашра'i све (шшо се 
йримило или узело): - земљу, - дугове. 8 - се 1. врашиши се у 
великом броју,јеgно за gру'iим: - се у своје :куће. 2. изБЈЬуваши се. 

исповртети јек. исповртјети, -тйм евр. а. изнеши на виgело, 
извуhи. - Исповрти одне:куд моје писмо. б. фиг. изреhи, из'iово
риши нешшо неочекивано, извалиШи. 

испоганити, -йм евр. а. УЙРЈЬаши измеШом. б. учиниши не
шшо нечисшим, за'iаgиши, ойо'iаниши: - тањир. в. морално ис
квариШи. 8 - се а. свршиши велику нужgу. б. йосшаши за'iађен, 
инфицираши се (о рани и сл.). в. фиг. научиши се неваљалсшву, 
исквариши се. 

испод (наглашено: испод) предл. (с ген.) указује 1. а. gaje не
шшо на gоњој сшрани че'iа: - :камена, - ногу. б. йоложај, сшање 
у који неко gосйева или из Ko'ia излази: ослободити се - туђин
с:ке власти, бити - њена васпитања. в. йосао који gолази og JЬyg
ске руке, uog њеним gејсшвом: излазити - њених ру:ку, спис на
стао - његовог пера. г. ga је нешшо слабије, мање, нuже и сл. 
(йо вреgносши, мери и сл.): жена - педесет година, продати -
цене. 2. а. на месшо које је йо йоложају ниже og gpy'io'ia: село -
Дурмитора. б. на месшо у близини HeKo'i gpy'io'i: њива - :куће, 
ливада - пута. 3. на йорекло: ђубре - оваца, теле - расна би:ка. 

исподаље и исподаље ПРИЛ. мало изgаље, Йоизgаље. 

исподвшiчити, -одвлачйм евр. йоgвуhи све pegoM: - све гре
ш:ке. 

исподељивати јек. исподјељивати, -ељујём евр. све изgели
ши, извршиши йоgелу go краја: - имање. 8 - се изgелиши се. -
Браћа су се исподељивала. 

исподизати, -ижём евр. 1. uoguhu све или већи број upegMe
Ша. 2. из'iраgиши, начиниши, uoguhu већи број (з'iраgа, 'iрађеви
на и сл.). 

исподмукла и исподмукла ПРИЛ. йошајно, йоgмукло; лука
во: - ујести, - погледати. 

исподупирати, :.рём евр. йоgуйреши све pegoM или са више 
сШрана. 

испозајмљивати, -ајмљујём евр. 1. (нешто не:коме) йозајми
ши већем броју лица. 2. (нешто од не:кога) узеши у зајам више 
сшвари, ogH. og веhе'i броја лица. 

испоздрављати се, -ам се евр. йозgравиши се са вeћu.м бро
јем лица. 

испојати, -јём евр. исйеваши, ошйеваши неку мелоgију (обич
но црквену). 

испоклањати, -ам евр. йоклониши више сшвари, у више ма
хова; йоклониши већем броју лица. 

испошiгати, -олажём евр. йоложиши више йуша, у више ма
хова; йоложиши све. 

исполивати, -олйвам (3. Л. M�. исполИвају) евр. йолиши више 
йреgмеша; йолиши, исквасиши на више месШа. 8 - се йолиши се 
(шечношhу) на више месша или више йуша: - се мле:ком. 

исполијевати (се), -олијевам (се) евр. јек. в. исйоливаши (се). 

исполитизовати, -тизујём · (исполитизирати, -изйрам) евр. 
gаши нечему йолишичка обележја; йрожеши ЙолиШиком. 

испољ�вати (се), -ољавам (се) несвр. йрема иСЙОЈЬиши (се). 

испољити, испољйм евр. йоказаши из'i.леgом, изразиши, ош
криши, манифесшоваши (какве особине, својсШва). 8 - се йо-

сшаши виgан, йоказаши се, очишоваши се; gohu go изражаја (о 
суйрошносшима, 'i.леgишшима и gp.). 

испомагати (се), -омажём (се) несвр. йрема исйомоhи (се). 

испомицати, -ичём евр. йомаhи већи број, све pegoM нече'iа: 
- столице. 

испомоћ, -оћи ж (инетр. -оћи (-оћу» йомоh, йома'iање (у не
ком йослу). 

испомоћи (испомоћи), -омогнём евр. йружиши йомоh (у не
ком йослу), йришеhи у Йомоh. 8 - се йружиши себи йомоh, йо
моћи се (нечим). 

испопречити (се), -опрёчйм (се) јек. испопријечити (се), 
-опријечйм (се) евр. в. исйречиши (се). 

испоразбијати, -азбйјам евр. йоразбијаши, йоломиши, из
разбијаши: - све по :кући. 

испоразболевати се, -олёвамо се јек. испоразболијевати 
се, -олијевамо се евр. pegoM се разболеши (о већем броју лица), 
йоразболеваши се. 

испоредба ж йоређење, усЙореgба. 

испоредив, -а, -о који се може исйореgиши, уЙореgив. 

испоредити, -йм и испоредити, -орёдйм евр. извршиши йо-
ређење, Hauopego размошриши (нешшо), у(с)йореgиши: - Ву:ков 
и Копитарев рад. 8 - се 1. йосшавиши се у исши peg с неким ра
gu йоређења, уйореgиши се. 2. изјеgначиши се с неким или не
чим (у некој особини), изравнаши се. 3. gohu, gосйеши у исши 
peg, у исшу линију, йоређаши се. 

испоређати, -орёђам евр. сшавиши у peg више йреgмеша, йо
ређаши: - прибор за јело. 8 - се йоређаши се jegaH go gpy'io'i, 
сшаши у peg. 

испоређење е уйоређење, Йоређење. 

испоређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема исйореgиши (се). 

испорити, испорйм евр. расйоривши, расекавши нешшо 
(обично шрбух) изваgиши саgржај: - црева. 

испорука ж 1. слање, ошйремање; upegaja (йослаше робе): -
робе, - арти:кала. 2. оно шшо се исйоручује, йоручена, йослаша 
роба, йоруџбина: запленити испору:ке. 3. правн. имовинска 
сшвар коју ойоручишеЈЬ завешшава некоме, ойорука, ле'iаШ. 

испоручивати, -)rчујём неевр. слаши, ошйремаши, goupeMa
ши робу, новац и сл.; уручиваши: - храну. 

испорУчилац, -иоца м (ген. МН. -)rчилаца) онај који upegaje 
исЙоруку. 

испорУчити, -орУчйм евр. 1. йослаши, ошйремиши (робу, но
вац и сл.); йреgаши: - одређену :количину мле:ка. 2. йреgаши не
коме йоруку, саойшшиши: - поздраве. 

испословати, -ослујём евр. осшвариши, йосшиhи нешшо сво
јим зала'iањем, изgејсшвоваши; завршиши (неки йосао): - :код 
Министарства, - стипендију. 

. испосник м човек (калуђер или gp.) који у манасширу или 
неком gpy'iOM месшу живи оgвојен og JЬygu йосшеhи и молеhи се 
Бо'iу, йусшињак, аскеШа. 

испосница ж 1. жена исЙосник. 2. hелија у манасширу или 
йећина у којој живи исЙосник. 

испоснички, -а, -о који се OgHOCU на исйоснике, на исйосни
це: - живот, - појава. 

испостава ж мање наgлешшво; мањи ypeg, филијала, ексйо
аиШура. 

испоставити, -йм евр. изgаши, йреgаши на увиg, на расйо
ла'iање (рачун, йошврgу, меницу и сл.). 8 - се йоказаши се, ош
криши се, усшановиши се. 

испостављати (се), -ам (се) несвр. йрема исйосшавиши (се). 

испоставни, -а, -о који се OgHOCU на исйосшаву: - службе
ни:к, - подручје. 

испостити, испостйм (трп. испошћен) евр. 1. завршиши йосш, 
изgржаши време йосша: - посте, - на лу:ку и води. 2. учиниши 
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Йоснu.м, неu.лоgнu.м: � земљу. 3. йосшом искуйиши, окајаши (ipe
хе): � грехе, � грешне помисли . •  � се 1. uзнуриши се, омршави
ши og gyioi йосша (о човеку, орiанизму, шелу). 2. йосшаши йо
сшан, неu.лоgан, исшрошиши се (о зе.м.љишШу). 

испотајан, -јна, -о йошајан, шајан, скривен: � помоћ, � 
убиство. 

испотаје прил. йошајно, кришом: � радити, � се договарати. 

испотезати, -отёжём евр. 1. йовлачеhи извуhи ван, све pegoM 
йошеiнуши: � ножеве иза појаса. 2. фиг. уйошребиши, искори
сшиши: � све везе. 

испотиха и испотИ:ха ПРИЛ. йошихо, йошајно: � деловати. 

испотписивати, -исујём евр. йошйисаши већи број gOKYMe
наша, йисама и СЛ.; йошйисаши неки gокуменш (о већем броју 
лица): � сва акта, � неку изјаву . •  � се йошйисаши се (о већем 
броју лица или на више месШа). 

испоmтовати, -штујём евр. йошшоваши, оgржаши, исйуни
ши: � обећање, � захтеве. 

исправа ж йисмени gокуменш KOju.м се йошврђује, йосвеgоча
ва нешшо званично и који служи као gоказни маШеријал. 

исправак, -авка м (ген. ми. -авака) исйравка, йойравак, йо
Йравка. 

исправан, -вна, -о 1. који није у квару, неошшеhен: � маmи
на. 2. који йосшуйа у склаgу с ЙpaвHu.м и gрушШвенu.м нормама, 
који нема мана, неgосшашака, који је gобар, ваљан: � особа. 3. 
који оgiовара ЙpoЙиcu.мa и нормама; који се врши у склаgу са 
ЙpoЙиcu.мa и ЙpaвHu.м нормама: � пасош, � признаница; � по
ступак 4. са'iласан Йравилu.ма неке сшруке, йравилан; шачан: � 
изговор, � закључак 

исправити, -йм (трп. исправљен) евр. 1. а. учиниши Йpaвu.м, 
йраволинијскu.м (нешшо искривљено), учиниши ga се нешшо 
нормално йружа, ga није изло.мљено; йоравнаши, изравнаши: � 
ексер, � жицу, � пут. б. учиниши ga нешшо сшоји, усйравиши, 
узgиhи: � младицу, � главу. в. исйружиши, ойружиши: � прст, 
� леђа. 2. а. извршиши извесне йромене, йрейравиши; йойрави
ши неко ЙОiрешно решење, йосшуйак: � границе државне; � оно 
што је урађено, � грешке према некоме. б. ошклониши оно шшо 
је ЙОiрешно, ослобоgиши iрешака: � текст, � задатак. 3. скрену
ши HeKoia са лошеi на gобар йуш, усмериши у йозишивном йрав
цу: � нечији живот . •  � се 1. а. сшаши йраво, усйравиши се: � се 
војнички. б. усшаши, apuguhu се: � се иза стола, � се у кревету. 
2. а. йромениши се набоље, измениши се. б. кориiоваши се. - Кад 
погреши у говору сам се исправи. • - криву Дрину учиниши не
Moiyhe. 

исправка ж (дат. -вци; ген. ми. -кй) а. йреиначење нечеiа, ge
лu.мична йромена, корекција: � граница, драматуршка �. б. uз
мена којом се ошклања каква iрешка, нешачносш: � у записни
ку, � у КЊИЗИ. в. Йрu.меgба, коменшар; gеманши нечеiа: � на го
вор, написати исправку. 

исправљати (се), -ам (се) несвр. йрема исйравиши (се). 

испрi.шљач, -ача м онај који HeKoia или нешшо исйравља, йо
Йравља. 

испрi.шљив, -а, -о који се може исйравиши, ЙоЙрављив. 

исправно прил. 1. на исйраван начин, йравилно, шачно, йри-
мерно: � вршити своју дужност. 2. йраво, усйрављено: � седети. 

исправност, -ости ж особина oHoia шшо је исЙравно. 

испражњавати, -ажњавам несвр. йрема исЙразниШи. 

испражњеност, -ости ж сшање oHoia шшо је исЙражњено. 

испражњивати (се), -ажњујём (се) несвр. йрема исйразни-
ши (се). 

испразан, -зна, -о 1. који је без вреgносши, смисла, бесаgр
жајан, бесмислен: � посао, � жеља. 2. који је без gуховних, мо
ралних вреgносши; сујешан, уображен: � жена, � хвалилац. 

испразнити, испразнйм (трп. испражњен) евр. 1. а. изваgи
ши саgржину из унушрашњосши нечеiа, учиниши ga нешшо 
осшане йразно: � торбу, � подрум. б. исшрошиши мешке йуца
јући: � пушку. 2. учиниши ga неко найусши неки йросшор; ева
куисаши: � село, � град. 3. ослобоgиши елекшрицишеш из HeKoi 

наелекшрисаноi Шела . •  - се ослобоgиши се саgржине, осшаши 
йразан; ойусшеши (НЙр. језеро, улица и gp.). 

испразно прил. на исйразан начин, бесаgржајно: � дане про
водити. 

испраксирати се, -аксйрам се евр. сшеhи искусшво gyiOM 
йраксом, увежбаши се. 

испрасити (се), -испрасйм (се) евр. в. ойрасиши (се). 

испраскати, испраскам евр. йраскајући исйољиши неко рас
йоложење, љушњу: � ЉУТИНУ . •  - се йраскајући gаши себи ogy
шка, uзбеснеши се: � се на некога. 

испрати, -перём (-перём) (р. пр. испрао, -ала; ТРП. испран) 
евр. 1. а. ойраши унушрашњосш нечеiа: � буре, � желудац. б. оба
виши йослеgње йрање оgсшрањујуhи осшашке нечисшоhе, gешер
џенша, сайуна и сл.: � рубље. 2. ойраши јако обливајуhи: � зе
мљу (о киши) . •  - се ойраши се. 

испратити, -йм (трп. испраћен) евр. 1. а. йрашеhи HeKoia йре
ћи зајеgно geo йуша, ошйрашиши: � до куће. б. биши йрисушан 
на йоiребу: � до последњег почивалишта. в. 'iлеgајуhи ошйра
шиши йо'iлеgом: - погледом сина. 2. ошйремиши, ошйрашиши 
HeKyg HeKoia: � за Београд. 

испраћај м исйраћање, йраћење: - у војску. 

испраћати, -ам несвр. йрема исЙраШиШи. 

испраmивати, -ашујём несвр. йрема исЙрашиШи. 

испраmивач, -ача м найрава којом се нешшо исЙрашује. 

испраmити, испрашйм евр. 1. очисшиши og йрашине; шре-
сењем оgсшраниши йрашину uз нечеiа: � ћебад. 2. разг. исшуhи, 
из.млаШиШи; обасуши iрgњама, изружиши: � дете, � прутом, � 
комшију. 3. разг. силом уgаљиши, исшераши: � са састанка. 4. 
изgробиши, исишниши: � креч. 

испрва и испрве ПРИЛ. у йрво време, у йочешку, најЙре. 

испрдак, -ртка м екепр. оно (обично gеше) шшо се мало, сиш
но роgило. 

испребiщати, -ам и испребацивати, -ацујём евр. йребаци
ши geo йо geo, KOMag йо KOMag; исйремешшаши: � кукуруз, � ру
бље у сандуку. 

испребијати, -ебйјам евр. 1. а. (нешто) йребиши, йреломи
ши на више месша: � дрва, � ноге. б. (некога) исшуhи, uзбаши
наши. 2. замениши jegHo за gpyio: - вуну за орахе . •  - се йовре
gиши се, озлеgиши се на више месша, изубијаши се. • - на мртво 
име јако избиши, исшуhи HeKoia. 

испреваљивати, -аљујём евр. исйревршаши више йреgмеша: 
- стабла дрвећа. 

испревезати, -евёжём и испревезивати, -езујём евр. йреве
заши на више месша, OgH. више ЙреgмеШа. 

испревијати, -евйјам евр. йресавиши више йуша, исйресави
јаши: � хартију . •  - се изувијаши се, исйресавијаши се; савиши 
се, зiрчиши се. 

ИСПРЕшртати, -врћём евр. йреврнуши, йрешуриши више apeg
меша; исйремешаши, исйрешураши: � корпе, � земљу . •  - се 
йреврнуши се, изврнуши се. 

.. 

испрегнути, испрёmём (аор. испреmyx, испрёгну и испрегох, 
испрёже и испреже; р. пр. испрегнуо, -ула и испрёгао, испрегла 
(испрёгла); ТРП. испрёгнУ'г; пр. пр. испрегнувши и испрегавши 
(испрёгавши» евр. ослобоgиши из зайреiе (коње, волове). 

испреграђивати, -ађујём евр. йреiраgиши на више gелова, 
на више месша: � двориште. 

испред (наглашено: испред) I. предл. (с ген.) означава: 1. а. 
ga се нешшо налази, йросшире, йружа с йреgње сшране HeKoia 
или нечеiа: седети � куће, држати � себе. б. оgвајање, уgаљава
ње са месша apeg HeKu.м или нечu.м: дође � позоришта, бежи � 
нас. 2. ga је неко или нешшо йо значају, особинама и СЛ. изнаg 
HeKoi gpyioi, йре HeKoi или нечеi gpyioi: бити - свих у разреду, тај 
проблем је � свих. 3. означава засшуйање, йреgсшављање: у u.мe, 
умесшо: говорио је � удружења. 4. йре, уочи (нечеiа): � зиме оде 
у град. П. ПРИЛ. Haapeg. - Ми идемо � а он позади. 
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испредавати, -iщајём евр. 1. йреgаши више Йреg.меШа, лица 
и СЛ.: � молбе. 2. завршиши йреgавање оgређеНОl lраgива: � лек
ције. 

испредати (се), испрёдам (се) несвр. Йре.ма исйресши (се). 
испредвајати, -Ещвајам евр. йреgвојиши, изgелиши: предео 

испредвајан потоцима. 

испредњачити, -едњачйм евр. из.маћи, ошићи Haapeg, йреше
ћи осшале; наg.машиши HeKOla у нече.му: � у учењу, � на послу. 

испрезати, испрёжём несвр. Йре.ма исЙреlнуШи. 
испрёка јек. испријека ПрИЛ. 1. с gpyle сшране нечеlа, с ону 

сШрану. - Испрека се чула музика. 2. из крајева с gpyle сшране 
Саве и Дунава, из Војвоgине; уп. пречанин: � доћи. 3. са сшра
не, йойречно; с бока: погледати �. 

испрекйдано ПрИЛ. на ucapeKugaH начин, с apeKugu.мa: гово
рити �, лајати �. 

испрекИ:даност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво oHola шшо је 
ucapeKugaHo. 

испрекидати, -екйдам евр. йрекинуши на више .месШа, ис
киgаши: � везу, � нити . •  � се йрекинуши се, искиgаши се на 
више .месШа (о концу и СЛ.). 

испреко (наглашено: испреко) предл. (с ген.) са gpyle сшра
не или на gpyloj сшрани, йреко (нечеlа): � Дрине. 

испрекрајати, -екрајам евр. исйрейрављаши йрекрајајући 
(обично више сшвари): � хаљине. 

испрекрижати, -екрйжам евр. 1. унакрсш сложиши више 
йреg.меша, изукршшаши, укрсшиши; исйресецаши, изgелиши на 
.мање йовршине: � руке; � кукуруз. 2. искрижаши, исйрецрша
ши: оловком � текст. 

испрекрmтати, -екрштам евр. 1. унакрсш сложиши више 
йреg.меша, изукршшаши, укрсшиши: � летвама. 2. йружиши се 
йреко нечеlа йойречно, исЙресецаШи. - Предео су испрекрmтали 
потоци . •  � се йружиши се у разни.м Йpaвцu.мa унакрсш, изукр
шшаши се. 

испрелазити, -йм евр. йрећи, йреселиши се у више .махова. -
Сви су већ испрелазили у Србију. 

испреламати, -еламам евр. Йрело.миШи на више gелова, OgH. 
више йреg.меша: � дрвеће . •  - се Йрело.миШи се на више .месШа, 
изло.миШи се (о lpaHaмa воћака и gp.). 

испреметаност, -ости ж сшање oHola шшо је исЙре.меШано. 
испреметати и испреметати, -Ешећём евр. gрукчије раз.ме

сшиши, исЙре.мешШаШи; Йре.мећући Йо.мериШи из нор.малноl йо
ложаја, исйрешураши: � ред речи, � све по кући. 

испремёmаност јек. испремијеmаност, -ости ж сшање оно-
la шшо је иСЙре.мешCLно. 

испремеmати, -емёшам јек. испремијеmати, -емијешам 
евр. из.мешаШи, Йо.мешаШи; збркаши, исйрешураши: � чланке, 
све по кући � . •  � се из.мешаШи се, Йо.мешаШи се; збркаши се, ис
Йре.меШаШи се. 

испремеmтати, -eMёmтaM и испремеmтати, -ам јек. испре
мјеmтати, -емјёштам и' испремјеmтати, -ам евр. из.мењаШи, 
из.мешаШи .месШа, йоложаје, расйореgиши: � кутије, � службе
нике . •  - се из.мењаШи .месШа. 

испремлатити, -емлатйм евр. Йре.млаШиШи, исйребијаши: � 
некога. 

испремлаћивати, -аћујём евр. Йре.млаШиШи, исйребијаши 
(обично ви:ше лица). 

испрепадати, -ам евр. йрейасши, йрейлашиши у више .махо
ва, • "" се йрейасши се, йрейлашuши се више ЙуШа. 

испреписивати, -Исујём евр. йрейисаши више йуша, OgH. ви
ше шексшова, или све. 

испреплести (се) (испреплести (се» , -етём (се) евр. в.  исйре
йлешаши (се). 

испреплетаност, -ости ж сшање oHola шшо је исЙреЙЛеШано. 
испреплетати, -ећём евр. сйлесши, изукршшаши; Йо.меша

ШЦ, из.мешаШи: � прсте; � датуме . •  � се сйлесши се, изукршша
ши се; из.мешаШи се (о жилама, rласовu.ма и gp.). 

испреплетеност, -ости ж в. исЙреЙЛеШаносШ. 
испреплитати (се), -ићём (се) евр. и неевр. в. исйрейлешаши (се). 
испрепречити, -епрёчйм јек. испрепријечити, -епријечйм 

евр. йосшавиши као йрейреку; изукршшаши: � дрво пред њих, � 
прозор даmчицама. 

испресавијати, -авйјам евр. йресавиши више Йреg.меШа, на 
више .месШа: � новине, � пешкире . •  ,.., се савиши се, склуйча
ши се. 

испресећи, -сечёМ јек. испресјећи, -сијечём евр. йресећи на 
више .месШа, исЙресецаШи. 

испресецати, -есёцам јек. испресијецати, -есијецам евр. 
йресећи на више .месШа; избразgаши: � тесто, � баmту стазама. 

испрескакати, -ескачём евр. 1. йрескочиши више йуша, ви
ше објекаша: � ограде. 2. фиг. наg.муgриШи HeKola вешшо йоби
јајући њеlове сшавове у оglовору. 

испресовати, -сујём евр. йресујући исцеgиши, исшиснуши ше
куће сасШојке. 

испрести, испредём (аор. испредох, испрёде; ИМII. испреди; 
р. пр. Испрео, -ела; трп. Испреден, -а; пр. пр. Испрёвши) евр. 1. на
чиниши Йреgење.м, ойресши: � ВУНу. 2. фиг. из.мислиШи, из.ма
шшаши: � причу . •  ,.., се насшаши, gОlоgиши се (о йричи, леlен
gu и сл.). 

испретати и испретати, испрећём евр. изваgиши из жара, 
ЙеЙела. 

испретураност, -ости ж сшање oHola шшо је исЙреШурано. 
испретурати, -етурам евр. йообараши, йоизвршаши; раз ба

цаши на све сшране, исЙре.меШаШи: � кола, � столове, � ствари . 
• ,.., се йойаgаши, йоизвршаши се. 

испретући (испретући), -тУчём евр. йребиши, йреШући. 
испрецртавати, -цРтавам несвр. Йре.ма исЙрецрШаШи. 
испрецртати, -ам евр. йошйуно йрецршаши, йрекрижиши; 

ишараши, ЙрошараШи. 
испречити, испрёчйм јек. испријечити, испријечйм евр. 1. 

сшавиши йойреко, йойречиши: � столицу на врата. 2. фиг. сша
виши као йрейреку, суЙроШсШавиШи . •  � се 1. заlраgиши собо.м 
йролаз, йрейречиши се. - Испречи се на путу пред нас велики 
камен. 2. оgуйреши се, суйросшавиши се. - Кад то рекох, отац се 
испречи. 3. йойреко йоmеgаши: � се на некога. 

испржити, -йм евр. 1. йржећи зlошовиши неко јело: � јаје, � 
месо. 2. ойећи, саlореши: � прсте . •  ,.., се ойећи се, ойржиши се. 

исприка ж изlовор, извињење; разлоl, објашњење. 
испримати, испрймам евр. све pegoM Йрu.миШи: � све награде. 

исприповедати, -овёдам јек. исприповиједати, -овиједам 
евр. исйричаши све йо pegy како је било. 

исприпОведити јек. исприповједити, -ЙМ евр. в.  исйрийове
gаШи. 

испричавати (се), -Ичавам (се) несвр. Йре.ма исйричаши (се). 
. испрИчати, испрйчам евр. 1. gовршиши йричање, саойшши

ши: � штогод, � причу. 2. извиниши, оЙравgаШи. - Испричај ме 
пред гледаоцима што касним . •  ,.., се заgовољиши се gylu.м йри
чање.м, найричаши се. 

исприmивати, -ишйвам евр. йришиши више Йреg.меШа на 
више .месШа: �' ДYГMaд на капуту. 

испрљати, испрљам евр. учиниши ga нешшо йосшане йрља
во, зайрљаши: � панталоне . •  ,.., се зайрљаши се. 

испробавати, -Обавам несвр. Йре.ма исЙробаШи. 
. испробадати, -Обадам евр, йробосши на више .месШа, избо

сши: � ножем. 

испробати, испробам евр. йровериши, исйишаши: � ципеле, 
� кола. 

испробијати, -Обйјам евр. йробиши, йробушиши на више .ме
сша: � прозоре, � кров. 

испроваљивати, -аљујём евр. 1. йровалиши, йробушиши на 
више .месШа: � бурад, � таван. 2. начинuши више уgубљења, ру
йа: "" путеве. 
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испровоцирати, -одй:рам евр. 1. злона.м,еРI-Ю изазваши неко
la ga pealyje онако како није желео. 2. uроузроковаши, изазваши: 
- рат. 

испровртати, -врћём и испроврћивати, -рћујём евр. аро
вршеши на више .месШа, pegoM uробушиши: - даске сврдлом. 

испрогоревати, -орёвам јек. испрогоријЕшати, -оријевам 
евр. uроlореши на више .месШа: - хаљину. 

испрограмирати, -грilМйрам евр. наuравиши upolpa.м,; ис-
иланираШи. 

испрогризати, -огрйзам евр. uроlрисши на више .месШа. 

испродавати, -одајём евр. uроgаши, расuроgаши све. 

испродати, -ам евр. све uроgаши, расuроgаши: - сву стоку. 

испрозепсти (испрозёпсти), -прозебём евр. uрозеuсши, озеUсШи. 

испроливати, -олйвам евр. uролиши на више .месШа, из ви-
ше cygoBa. 

испропадати, -ам евр. uроuасши шешко, uошuуно насшра
gаШи. 

испрореmетати, -ам евр. избушиши .меци.ма и сл., изреше
шаши: - гранатама (кућу). 

испросецати, -осёцам јек. испросијецати, -осијецам евр. 
аросећи више Uреg.меШа, на више .месШа. 

испросипати, -ам евр. uросуши, uролиши у више .махова, на 
више .месШа. 

испросити, испросйм (трп. испроmен) евр. 1. а. gобиши шшо 
.молећи на леu начин, из.молиШи: - милост. б. исuросјачиши: - за 
хлеб. 2. аросећи (geBojKY) gобиши uрисшанак за уgају: - девојку. 

испросјачити, -осјачйм евр. сшећи, gобиши Uросјачење.м. 

испроmивати, -ошйвам евр. uрошиши на више .месШа. 

испрсивати (се), -прсујём (се) несвр. аре.ма исuрсиши (се). 

испрсити, -йм (трп. испршен) евр. исшуриши Haupeg, исшаћи, 
изложи ши: - груди. _ - се 1. исшуриши Haupeg арса. 2. исша
ћи себе, наuравиши се важним; заузеши ошшар, енерlичан сШав. 

исщ)скати, испрскам евр. uоuрскаши: - под. _ - се аоарска-
ши се. 

испртљати, -ам евр. uреселиши, иселиши: - из куће. 

исщ>ћити, испрћйм евр. наuућиши, наuрћиши (усне). 

испружати (се), испружам (се) несвр. аре.ма исuружиши (се). 

испружити, -йм евр. uружиши, исшеlнуши у неко.м аравцу 
gелове шела: - ноге, - руке. _ - се uрошеlнуши се, оuружиши 
се, лећи оUружен. • -језик lовориши uревише, без UоШребе. - све 
четири uружиши се, лећи оUушШен. 

испрmено прил. исuрсивши се: - корачати. 

испрmеност, -ости ж особина oHola који xoga исuрсивши 
lpygu. 

испрmтити, -йм евр. с.мрвиШи, зlњечиШи. 

испсовати, испсујём евр. обасуши асовка.м,а; изlрgиШи. _ -
се асовање.м искали ши ЈЬушњу, бес. 

испувати (се), испУвам (се) евр. в. исuухаши (се). 

испузати (се), -ужём (се) и -зам (се) евр. uузећи изићи, аоае-
ши се; uојавиши се Helge саоро се крећући: - на брдо, - из куће. 

испузити, -йм евр. в. исUузаШи. 

испукнути в. Uсаући. 

испумпати, -ам евр. а. ау.мао.м или сл. наараво.м извући, ис
црuсши шечносш; uошuуно исuразниши: - воду; - желудац. б. 
фиг . .маШеријално (Kola) искорисШиШи. 

испунити, -йм (трп. испуњен) евр. 1. а. учиниши ga нешшо 
uосшане ауно неким саgржаје.м: - амбар, - корпу. б. uоuуниши 
uразнине, унеши uошребне uоgашке: - формулар. 2. извршиши 
захшев, обећање и СЛ., уgовОЈЬиши же.тьи, шежњи и СЛ.: - захтев, 
- обећање, - молбу. 3. обузеши, iJрожеши (о осећању, расuоло
жену и СЛ.). _ - се 1. uосшаши аун нечеlа. - Кућа се испуни де-

ЦОМ. 2. осшвариши се, обисшиниши се (о на.м,ера.м,а, жеЈЬа.м,а и 
gp.). 3. uосшаши обузеш, uрожеш неким осећање.м, .миШЈЬење.м и 
СЛ. - Срце јој се испуни миљем. 4. исшећи, uрошећи (о вре.мен
ско.м uepuogy). 

испуњавати (се), -уњавам (се) несвр. аре.ма исuуниши (се). 

испуњати (се), испУњам (се) неевр. в. исuуњаваши (се). 

испуњеност, -ости ж сшање oHola шшо је исауњено. 

испуњење е осшварење, извршење. 

испуњивати (се), -пуњујём (се) несвр. аре.ма исuуниши (се). 

испупити, -йм евр. uусшиши ауаОЈЬке. 

испупчаст, -а, -о в. исuуuчен: испупчасте обрве, испупчаста 
уста. 

испупчен, -а, -о исшакнуш, исшурен; нааућен; заоБЈЬен, окру
l.nасШ: - чело, испупчена уста, - образ. 

испупченост, -ости ж сшање, особина oHola шшо је исауа
чено. 

испупчење е исuуuчено .месШо. 

испупчити, -йм евр. а. исшуриши, избочиши; исuрсиши: - тр
бух, - груди. б. наuућиши: - усне. _ - се исшуриши се, избочи
ши се; изgиlнуши се, uoguhu се (о челу, шрбуху, Зе.мЈЬи иШg.). 

испуска ж обруб og шканине (обично gpyle боје) којим се оа-
шивају ивице унифор.ми. 

испуст м 1. а . .месШо 1ge се uушша сшока ga аасе, uашњак: 
сеоски -, летњи -. б. нааасање: - стоке. 2. а. ошвор, јарак, ка
нал за ошицање: - у реку, - у башту. б. исuушшање, uушшање: 
- ваздуха, - из грла. 3. uроширење, избочени geo на lрађевини: 
- на кући, - зида. 

испустан, -сна, -о 1. који служи за исuусш, исuушшање (во
ge, ааре и gp.): - отвор, - славина. 2. који је без обавеза, gOKOH: 
- живот. 

испустити (испустити), испустйм евр. 1. а. uусшиши ga uag
не оно шшо се gржало у руци, уuусшиши: - оловку из руке, -
узду. б. uусшиши ga исшече, исшочиши: - воду. в. uусшиши из 
себе, оgаши: - топлоту, - киселину. 2. gаши ко.ме .моlућносШ ga 
се ygaJЬU, ошuусшиши: - затворенике. 3. исшераши на uашу: -
стоку. 4. изосшавиши (ари навођењу и сл.): - у попису, - име из 
чланка. 5. изlубиши, uресшаши и.маШи: - земљу, - заузети 
град. 6. uроuусшиши (uрилику, .мОlућносШ и сл.): - повољан мо
менат, - прилику. 7. исшуриши, избочиши: - кров напред, - је
дан спрат напоље. _ - се наuусшиши (коло), наuусшиши какав 
зајеgнички аосао. • - душу у.мреШи. - из памети заборавиШи. - из 
руку UроUусШиШи. - из вида, из очију не uримешиши нешшо, не 
оUазиШи. 

испући и испукнути, испукнём евр. uоuуцаши, расuукнуши 
се на више .месШа. - Зидови ИСПУКЛИ. 

испухавати (се), -)тхавам (се) несвр. аре.ма исuухаши (се). 

испухати, испушём (испу-хам) евр. gYBajyhu, uришискајући 
и сл. избациши, оgсшраниши, оgуваши: - прашину, - лопту. _ 
- се исuусшиши вазgух. 

испуцавати, исп)тцавам несвр. аре.ма иСUу/flаШи. 

испуцати, -ам евр. 1. gобиши uукошине, uоuуцаши (о усши
.ма, Зе.мЈЬи иШg.). 2. оuалиши из вашреноl оружја; ауцајући ис
шрошиши go краја: - пушке, - све метке, фиг. - све потезе. 3. из
биши; излуuаши: - дете; - тепих. _ - се 1. исuуцаши на више .ме
сша, расuукнуши се (о кожи). 2. а. uошрошиши сву .муницију. б. 
фиг. исшрошиши се, исцрuсши се; извикаши се: - се радећи; - се 
на некога. 

испуmак, -шка м оuушак, аикавац. 

испуmити, -йм евр. uоuушиши go краја: - лулу, - цигарету. 
_ - се фиг. несшаши, ишчезнуши: - из главе. 

испуmтати, испУштам несвр. аре.ма исUусШиШи. 

иставити, -йм евр. арх. или нар. 1. uосшавиши на BugHo .месШо: 
- оглас. 2. а. Uо.мериШи из УСШаЈЬеноl uоложаја, лежишша, из-
биши, ишчуuаши: - колац, - зуб. б. из.маћи, скинуши с вашре 
или HeKol шоилошноl извора оно шшо се кува, uржи или Uече. _ 
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- се суирой1сй1авий1и се, исиречий1и се (о војсци, вojHUМ jegUHU
цама и сл.). 

истављати (се), -ам се несвр. ире.ма исй1авий1и (се). 
истакати, истачём несвр. ирема исй10чий1и. 
истакнут, -а, -о 1. исй1урен, исиуичен; који се налази на ис

шуреном месй1у: - брада, истакнуте вилице; истакнути одред, -
тачка. 2. који се изgваја og осй1алих (ио значају, сиособносй1uма 
и СЛ.), иознай1: истакнути писац, - филозоф. 

истакнути (се) в. uci110Jiu (се). 
истакнуто ст, -ости ж својСй1во oHola шй10 је исй1акнуй10. 
исталожити, -Им евр. изgвојий1и й1аложење.м. 8 - се изgво-

јий1и се й1аложењем (о воgи и сл.). 
истандрљати, -ам евр. пеј. изlоворий1и брзо, неразlовей1но. 

истанчаност, -ости ж (инетр. -ошћу) сй1ање, особина oHola 
шй10 је исй1анчано. 

истанчати, -ам евр. 1. а. учиний1и й1aHKUМ, исй1ањий1и: - жи
це. б. фиг. учиний1и финијuм, oceй1.Jьивиjuм: - укус. 2. а. излиза
й1и се, иохабай1и се (о gеловuма ogehe). б. ослабий1и, смршай1и. 
в. май1еријално ослабий1и, осиромаший1и. г. фиг. изблеgей1и, ио
й1амней1и. - Истанчала је његова популарност. 8 - се 1. иосй1а
й1и й1анак, исй1ањий1и се. 2. осиромаший1и; умањий1и се. 

истањивати (се), -ањујём (се) несвр. ире.ма исй1ањий1и (се). 

истањити, истањИм евр. учиний1и шй10 й1aHKUМ, й1aњuм: -

тесто. 8 - се а. иосй1ай1и й1анак, й1ањи; излизай1и се, иохабай1и 
се. б. смршавий1и, ослабий1и. в. май1еријално, економски осиро
маший1и. 

истапкати, -ам евр. шаикајући уй1абай1и, уй1аикай1и. 
истарасити, -им евр. нар. (нешто) gоврший1и, заврший1и: -

кућу. 

истарскй, -а, -о који се OgHOCU на Исй1ру. 
истаћи (истаћи) и истакнути, истакнём (аор. истакох и ис

такнух; р. пр. истакао, истакла (истакла) и истакнуо, -ула; ТРП. 

истакнУт) евр. 1. а. иосй1авий1и на виgно, уиagљиво месй10: - фир
му, - оглас на зиду, - заставе. б. иосй1авий1и Haapeg, исй1урий1и: 
напред - осматраче. 2. а. иосебно скренуй1и иажњу (на нешй10, 
на HeKola), на'iласий1и, иоgвуhи (у излаlању, саоишй1ењу): - не
чије умне способности, - оно најзначајније. б. изней1и, изложи
й1и: - своје уверење, - план. в. иреgложий1и, оgабрай1и: - сво
га кандидата за посланика. 3. учиний1и ga се нешй10 боље заиа
зи, на'iласий1и, иојачай1и: - ивице ливаде, - белину тела. 4. ио
казай1и исиољий1и: - свој карактер. 8 - се 1. gocaeillu Haapeg, у 
иреgњи иоложај (о колони uillg.). 2. висином наgмаший1и, Hag
висий1и. - Истичу се торњеви цркава. 3. изgвојий1и се ucapeg 
gpylux: - се из реда. 4. фиг. изgвојий1и се, бий1и заиажен (особи
нама, квалий1ей1uма og околине): - се у школи. 

истеглити, -Им евр. ucillelHyillu, исиружий1и, развуhи: - руку, 
- џемпер. 8 - се иосй1ай1и gужи, pacillelHyillu се, ucillelHyillu се: 
- се на кревету. 

истегљив, -а, -о који се може ucillelHyillu, pacй1eiтьив: - тело. 

истегљивост, -ости ж'својсй1во oHola шй10 је иcй1eiтьивo. 

истегнути, истёгнём евр. 1. вукући учиний1и gужuм, pacillel-
нуй1и: - конопац. 2. исиружий1и, apoillelHyillu: - врат, - ноге. 3. 
учиний1и ga неко или нешй10 иорасй1е. - Пубертет га је истегао. 
8 - се 1. иосшай1и gужuм, pacil1�lHyillu се. 2. исиружий1и се, из-

. gужий1и се. - Истеже се да дохвати јабуку. 

истезати (се), истёжём (се) несвр. ирема ucillelHyillu (се). 

истек м 1. ошицање, сливање: - у реку. 2. иресй1анак й1раја
ња, крај (вре.менскоl aepuoga): - године, - месеца. 

истелити, истелИм евр. ой1елий1и (обично више й1елаgи). 8 -
се ой1елий1и се (о више крава). 

истерати јек. истјерати, -ам евр. 1. а. lOHehu, й1ерајући ари
морай1и HeKola или нешй10 ga изађе, изаlнай1и: - из куће, - му
ве из собе. б. уклоний1и с иоложаја, ой1иусй1ий1и: - с посла, - из 
школе. 2. ogcillpaHuil1u, исй1иснуй1и: - дим из собе� 3. иой1ера
й1и, изаlнай1и (на иашу): - овце. 4. иусй1ий1u клицу, изgанак и 
СЛ.; никнуй1и, израсй1и: - младице; лоза истерала испод крље. 

5. иосшићи, ироизвесй1и: - већи број стихова, - петице у школи. 
6. зараgий1и, сй1ећи; извуhи: - веће камате, - профит, - велику 
казну. • - бубе (мушице) иа главе уразумий1и Kola, обузgай1и. -
ђавола (врага) иа кога учиний1и ga неко буgе умерен, укрой1ий1и 
Kola. - на чистац gовесй1и go краја. - на чистину иоказай1и нечи
ју gелай1носй1, расвей1лий1и нешй10. - некоме душу на нос јако 
уморий1и HeKola. - своје до краја иоСй1ићи, осй1варий1и оно шй10 
се жели. терати лисицу, а истерати вука lањао jegHol кривца а на
шао gpylol веhеl. 

истеривати јек. истјеривати, -ерујём несвр. ире.ма исй1ера
й1и. • - на чистац, - на чистину, - правду, - право gоказивай1и, ра
свей1.Јьавай1и исй1ину, иравgу. - своје иосй1изай1и, осй1варивай1и 
оно шй10 се жели. 

истеривач јек. истјеривач, -ача м онај који исй1ерује (неко
la, нешй10). 

исте сати, истешём евр. 1. наиравий1и, израgий1и й1есање.м: -
из мермера фигуру, - врата. 2. фиг. а. сй1ворий1и, сасй1авий1и: -
драму, - поему. б. формирай1и, обучий1и; иривикнуй1и кулй1ур
HUМ навикама, леиом ионашању. 8 - се изlраgий1и се, васиий1а
й1и се; сй1ећи кулй1урне навике. 

истестерати, -ам и истестерисати, -ишём евр. й1есй1ером 
исећи, ucillpylaillu, исиилий1и: - дрва. 

истестирати, -тестирам евр. исиий1ай1и, ироверий1и иомоћу 
шесй1а: - програм, - ученике. 

истетовирати, -овирам евр. й1еШ0вирање.м уцрй1ай1и црй1еж 
или слова у човечју кожу. 

истетурати, -ам евр. изиhи й1ей1урајући. 

истећи (истећи), истекнё(м) и истечё(м) (3. л. ми. истекну и 
истеку) евр. непрел. 1. изаhи й1екући, исцурей1и (о воgи, сузама и 
сл.). 2. фиг. иой1ећи, ироизаhи. - Похвала је истекла из њених 
уста. 3. ироћи, мuнуй1и; иресй1аши важий1и (нир. расиусй1, рок). 

истй, -а, -о 1. иой1иуно jegHaK, иgенй1ичан: - осећање, - сто
ЛОВИ. 2. врло сличан: - отац, - мој син. 3. који није неки gpylu: 
седети за истим столом, носити исти капут. 4. који је какав је 
био: иста као у школи што је била. 5. са значење.м веhеl исй1и
цања речи уз коју Сй10ји. - Исти ти моји родитељи нису хтели 
доћи. 6. раније иоменуй1и. - Појавио се лопов, исти обија про
давнице. • иа истих стопа ogMax. иста песма ирича, pagu и сл. 
исй10 шй10 и ире. метати у исту врећу изјеgначавай1и. у исти мах 
исй10вре.мено, Haaopego. у исти трен, у исти час illola й1ренуй1ка, 
ogMax. у исто време исй10времено, у исй1и мах. 

истимарити, -Имарим евр. 1. очисй1ий1и чешаlијом, ypeguillu 
(коња, lовеgа). 2. фиг. изlрgиil1и, избрусий1и (HeKola). 

истинаl ж 1. оно шй10 оglовара сй1варносй1и, чињеницама: 
о борбама, - о догађају. 2. чињеница у коју се као gоказану мо
же веровай1и: научна -. 3. високи морални иринции, иравgа. 4. 
исй1иний10Сй1, вероgосй10јносй1. • ааобилааити истину лаlай1и. ис
пратити богу на истину gочекай1и ga неко умре. истини на вољу 
формулација за исй1ицање й1ачносй1и й1врђења. кројити истину 
ириказивай1и сй1вари ире.ма свом инй1ејЈесу. послати богу на исти
ну убий1и. отићи Богу на истину умрей1и. погледати истини у очи (у 
лице) ирихвай1ий1и сй1вари онакве какве јесу. 

истина2 речца у сй1вари, goucilla, gоgуше. - Ми смо ИМ, исти
на, одговорили. 

истини)" -а, -о 1. који оglовара исй1ини, сй1варносй1и: - дога
ђај .  2. й1ачан, исираван: - одговор. 3. исй1ински, ирави: - умет
ност, - поштовање. 4. искрен, иошй1ен: - родољуб, - човек . 

истинито ПРИЛ. 1. й1ачно, верно, објеКй1ивно: - приказати. 2. 
ой1ворено, искрено: - одговорити. 

истинитост и истинитост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
oHola који је исй1иний1, oHola шй10 је исй1иний10. 

истинољубац, -љУпца м онај који воли исй1ину. 

истино,љубив, -а, -о који воли исй1ину. 

истинољубивост, -ости ж (инетр. -ошћу) и истинољубље е 
љубав ире.ма исй1ини. 

истйнскй и истйнскй, -а, -о а. сй1варни, ирави: - кривац, -
стваралац. б. који сшварно иосй10ји; који се заисй1а gOloguo: -

судбина, - лице, - сукоб. в. исй1иний1: - догађај . 
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истински и истински прил. а. сшварно, заисша: � отићи из 
земље. б. исшинишо; Шачно. - Кажи ми то истински. 

истирати, -рем несвр. йрема исШрШи. 

истискивати, -искујем (истИскати, истискам) несвр. йрема 
исшиснуши: � пасту на четкицу. 

истиснути, -нем (истиснух (истискох), истисну (истиште и 
истиште» евр. 1. исшераши йришиском неку шечну или жишку 
машерију: � из вимена краве мало млека, � пасту (кечап) из 
тубе. 2. а. избациши, uз'iураши: � из реда. б. оgсшраниши, укло
ниши: � некога из куће; � са факултета. 3. исйусшиши, оgаши 
('iлас, звук и сл.), из'iовориши: � уздах, � једну реч. 

истиха ПРИЛ. а. шихо, јеgва чујно: � плакати, � певати. б. йо
сшейено, ла'iано, без журбе: � све урадити. 

истицати (се), -ичем (се) несвр. йрема исшакнуши (се), ис-
шаnи (се). 

истицати, -иче(м) несвр. йрема исШеnи. 

истиmтати се, -тйм се евр. gобро се исйеnи (о хлебу). 

исткати, -ам (исткем) евр. в. изаШкаШи. 

исто и исто ПРИЛ. 1. исшо шако, Шакође. - Он је исто мојих 
година. 2. уйраво, баш. - Наједном нешто исто онако зашупша. 
3. и aopeg шо'iа, иЙак. - Мучиш се, али исто спреми ручак • -
тако шако, Шакође. све -, једнако - сасвим jegHaKo. 

истобојан, -јна, -о који је ис ше боје као нешшо gpy'io. 

истовар м исшоварање, искрцавање шовара, робе из HeKo'i 
йревозно'i среgсШва. 

истоварати, -оварам неевр. скиgаши, износиши шовар, ше-
реш с HeKo'i или из HeKo'i йревозно'i среgсШва. 

истоваривати, -арујем несвр. йрема исШовариШи. 

истоваривач, -ача м онај који исШоварује. 

истоварити, -йм евр. скинуши, изнеши шовар, робу и сл. из 
HeKo'i йревозно'i среgсшва: � дрва. 

истоварни, -а, -о који се OgHOCU на исшовар: � места, � 
рампа. 

истоверац јек. истовјерац, -рца м в. исШоверник. 

истоверка јек. истовјерка ж она која је с неким gру'iим исше 
вере. 

истоверник јек. истовјерник м онај који је с неким gру'iим 
ис ше вере. 

истоветан, -тна, -о 1. йошйуно jegHaK, иgеншичан (с неким, 
с нечим): � мотив, � одговор. 2. исши или сличан йо uз'iлеgу, вр
сши, сасшаву: истоветни програми. 3. xOMo'ieH, јеgинсшвен: � 
средина. 

истоветно ПРИЛ. на исшовешан начин, исшо, jegHaKo. - Гле
дала је истоветно као и пре. 

истоветност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
исШовеШно. 

истовремен, -а, -о који се gо'iађа, јавља, врши и сл. у исшо 
време, исшоgобан; који йошиче из ucйlo'i времена с нечим gpy
'iим: � напад, � развитак 

истовремено ПРИЛ. у исшо време, у исши мах с неким, с не
чим gpy'iUM: � сryдирати с неким. 

истовременост, -ости ж особина oHo'ia шшо је исШовремено. 

истоврстан, -сна, -о који је исше врсше, jegHaK, исшовешан: 
� биљка, � сорта. 

истодобан, -бна, -о који се OgHOCU на исшо gоба, исШовремен. 

истодобно ПРИЛ. в. исШовремено. 

истодобност, -ости ж в. исШовременосШ. 

истоимен, -а, -о а. који је с неким, с нечим исшо'iа имена: � 
манастир, � песма. б. који је ис ше врсше: � електрицитет. 

истојезичан, -чна, -о који је исшо'iа језика, који 'iовори исши 
језик. 

исток и исток м (МИ. 0) 1. сшрана свеша на којој излази Сун
це; месшо на хоризоншу 'ige излази Сунце. 2. (Исток) земље и на
pogu исшочне хемисфере; исшочне земље и Hapogu. • Блиски 
земље йреgње, зайagне Азије. Далеки � земље исшочне Азије. 

истокрак, -а, -о и истокрачан, -чна, -о који има gва исша 
крака, равнокрак: � троугао. 

истокрван, -вна, -о који је исше крви, исшо'i йорекла: � браћа. 

истом ПРИЛ. разг. а. исшиче изосшанак, неосшвареносш нече
'ia go оgређено'i шренушка: Шек. - То истом ваља доказати. б. 
баш шаgа, у шоме исшом часу, уЙраво. - Истом они тако прича
ху, кад се појави отац. 

истомиmљеник м онај који је с неким исшо'i миш.љења, схва
Шања. 

истопити, истопйм евр. за'iревањем, gу'iошрајним кувањем и 
сл. gовесши у шечно или жишко сшање, расшойиши, ошойиши; 
шойЈЬењем gобиши шечну или жишку машерију: � лој, � олово; 
� маст . •  � се 1. йреnи из чврсшо'i у шечно сшање (aog ушицајем 
шойлоше); раскравиши се, ошойиши се (о мешалима, cHe'iy и сл.). 
2. фиг. несшаши, ослабиши; йошйуно осшариши, оронуШи. 

истоплеменик м онај који apuaaga исшом ЙЛемену. 

историзам, -зма м мешоgолошки йринций који шражи ис
йишивање свих сшвари у вези с исшоријским условима: смисао 
за историзам. 

историја ж 1. наука о развишку JЬygCKO'i gрушшва; gО'iађаји 
везани за целокуйни шок йрошлосши aojegUHUx Hapoga. 2. раз
вишак aojegUHe научне, кулшурне и gpy'ie обласши, йојаве и сл.: 
политичка � Срба. 3. шок gо'iађаја, збивања везаних за 
йрошлосш, за живош (HeKo'ia, нече'iа); сйис о шоме; биО'iрафија: 
� куће; � града. • бити (жива, школска) - биши свеgок, савреме
них, йрошлих gО'iађаја. правити историју ушицаши на шок ва
жних gрушшвених збивања. точак историје неизбежносш исшо
pujCKO'i развоја. ући (улазити) у историју йосшајаши исшоријски 
значајан. 

историјат, -ата м исшоријски йyiй, йрошлосйl нече'iа, йовесш; 
шок шаквих gо'iађаја: � Земљиног рођења, � књиге, � битке. 

историјски, -а, -о који се OgHOCU на исшорију; значајан, ва
жан за исшорију: � развитак науке, � улога, � граматика. 

историјски ПРИЛ. у исшоријском смислу; хронолошки: � про
учавати, � јасно; � претходити. 

историк м в. исШоричар. 

историограф м онај који се бави исшориО'iрафијом, исшо
ричар. 

историографија ж йроучавање исшорије, исшоријска наука. 

историографски, -а, -о који се OgHOCU на исшорио'iрафе и на 
исШорио'iрафију. 

историцизам, -зма м в. исШоризам. 

историчан, -чна, -о в. исШоријски. 

историчар м (инстр. -ом и -ем) онај који се бави ис шор ијом , 
исШорио'iраф. 

историчарка ж женска особа исШоричар. 

историчарски, -а,  -о који се OgHOCU на исШоричаре. 

историчарски ПРИЛ. као исШоричари. 

истородан, -дна, -о који је исшо'iа poga с неким, исшоврсшан: 
� народ, � колектив. 

истородност, -ости ж особина oHo'ia шшо је исшороgно, cpog
носШ. 

истосмеран и истосмеран јек. истосмјеран и истосмје
ран, -рна, -о који је с неким, с нечим исшо'i смера: � крак, � по
сryпак 

истосмерно и истосмерно јек. истосмерно и истосмерно 
ПРИЛ. на исшосмеран начин, у исшом смеру: � писати. 

истостран, -а, -о и истострiшичан, -чна, -о који има исше 
сшранице, равносшран (о Шроу'iлу). 
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источити, источйм евр. 1. а. Шочење.м, uрешакањем оgлиши, 
излиши, uрешочиши (шечносш): - вино из бурета. б. uролиши, 
излиши (сузе, крв и сл.). 2. расuроgаши, искрч.миШu (аиnе и сл.). 
- фиг. Источила је сву своју снагу. 3. rрuзуnи избушиши, расшо
чиши (о црвима): - дрво. 8 - се исцуриши, излиши се, исШеnи. 

источнii и источнii, -а, -о 1. који се OgHOCU на исшок: - хо
ризонт, - ветар. 2. који се OgHOCU на Исшок; исшочњачки: - на
роди; - тип жене. 3. uравославни: - вера, - црква. • - грех рлг. 
rpex који је uочинио Aga.м jegynu јабуку; араисконски rpex, rpex og 
gавнина. 

источнiiк и источнiiк м 1. в. извор: - воде, - свега, - радо
сти. 2. исшочни веШар. 

источница и источница ж она која је извор чеrа, она og ко
је шшо uошиче: - моје среће. 

источно- као арви geo сложеница: који се налази у исшоч
но.м gелу OHOra шшо означава gpyru geo сложени це: источное
вропски, источнохерцеговачки. 

источно и источно прил. са исшочне сшране; на исшочној 
сшрани; на исшочну сШрану. 

источњак и источњак м 1. онај који је сшановник Исшока, 
онај који је Uорекло.м с Исшока; онај који је васuишан у исшоч
њачко.м gyxy. 2. исшочни веШар. 

источњачкii и источњачкii, -а, -о који се OgHOCU на исшоч
њаке; оријеншални: - народи; - музика. 

источњачки и источњачки прил. на исшочњачки начин, 
оријенШално. 

источњаmтво и источњаmтво е начин живоша, кулшура 
својсшвена ИсШоку. 

истрага ж (дат. -ази) 1. ислеgни uосшуuак који cyg воgи pagu 
ушврђивања кривице лица осу.мњиченоr за кривично gело; уоа
шше исuишивање нечије кривице: бити под истрагом, водити ис
трагу. 2. исшраживање, исuишивање, анализа какве аојаве: ин
тензивне истраге у науци. 3. унишшење, исшребљење, uроuасш: 
борба до истраге. 

истраживалац, -аоца м в. исШраживач. 

истраживалачкii, -а, -о в. исШраживачки. 

истраживати, -ажујём несвр. аре.ма исШражиШи. 

истраживач, -ача м онај који ис шражује , научно исuишује 
нешшо, Uроучавалац. 

истраживачкii, -а, -о који се OgHOCU на исшраживаче, на ис-
шраживање: - центар. 

истражилац, -иоца м в. исШраживач. 

истражитељ м 1. правн. в. ислеgник. 2. в. исШраживач. 

истражити, истражйм евр. 1. а. научним .мешоgо.м ушврgи-
ши нешшо, uроучиши, исuишаши: - прошлост народа, - књи
жевност средњег века. б. uажљиво извиgеши; uрешражиши, 
uрешресши: - где треба подићи цркву; - брда око пута. 2. правн. 
извршиши исшраrу (о неко.ме или нечему), ислеgиши: - убиство, 
- ко су разбојници. 

истражнii и истражнii, -а, -о 1. који се OgHOCU на исшраrу; 
који врши CygCKY исшраrу: - поступак; - судија. 2. в. исшражи
вачки: - радови. 

истрајавати, -ајавам несвр. арема исШрајаШи. 

истрајан, -јна, -о 1. изgРЖЈЬив, уаоран: - воља. 2. који .може 
gyro ga Шр.аје, чврсш: - штоф. 

истрајати, -јём евр. 1. осшаши уаоран, uзgржаши go краја, 
оgолеши upeg искушењима: - у послу, - у захтевима. 2. uошра
јаши gуже време, оgржаши се. - Шума може да истраје дуго. 

истрајно ПрИЛ. на исшрајан начин, уаорно; сшално: радити 
-, - пада киша. 

истрајност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, сшање OHOra који 
је исшрајан, OHOra шшо је исШрајно. 

истргати, -ам евр. 1. искиgаши на KoMage, раско.маgаШи. -
Вуци су овцу истргали. б. uоцеuаши, uоgераши: - шеmиp. 8 - се 
разбишit се на gелове, разgвојиши се. 

истргнути, -нём (аор. истргох И истргнух, 2. и 3. л. истрже, 
истрже и истргну; р. пр. истргао, -гла и истргнуо, -ула; пр. пр. ис
тргнУвши (истргавmи)) евр. 1. а. наlлим UокреШо.м, сило.м изва
gиши, ишчуuаши: - лист из књиге, - му цигарету из уста. б. uз
ваgиши из корица, навлаке и сл. (нож, сабљу). 2. ошеши, оgузе
ши: - из руку. 8 - се извуnи се наlлим UокреШо.м, сило.м, ишчу
uаши се: - се из руку. 

истребитељ м в. исШребљивач. 

истребити, истрёбим јек. истријебити, истријебйм евр. 1. 
очисшиши, ишчисшиши шребеnи оно шшо је сувишно: - ливаду, 
- жито. 2. UоШа.маниШи, uоубијаши све go краја; унишшиши, ис
корениши: - мишеве, злочинце; - заразне болести. 8 - се аоу
бијаши се, UоШа.маниШи се. - Банде су се узајамно истребиле. 

истребљење е искорењивање, заширање: борба до истре
бљења. 

истребљивати (се), -ебљујём (се) несвр. аре.ма исшребиши (се). 

истребљивач, -ача м онај који HeKol:a или нешшо исшребљу
је, искорењује. 

истребљивачкii, -а, -о који се OgHocu на исшребљиваче, на 
исшребљивање: - политика, - рат. 

истрежњење е uоврашак у шрезно сшање, оШрежњење. 

истрезнити, истрёзнйм јек. истријезнити, истријезнйм евр. 
а. gовесши (HeKOra) у шрезно сшање, ошрезниши (og алкохола). 
б. фиг. uоврашиши неко.ме сuособносш за шрезвено расуђивање, 
без заблуgа и upegpacyga. 8 - се а. uосшаши шрезан, ошрезни
ши се (og алкохола). б. uоврашиши сuособносш за шрезвено ра
суђивање. 

истренирати, -енирам евр. шренирањем uриuремиши за из
вршавање неке акције, извежбаши: - псе за чување објекта. 8 -
се шренирајуnи обучиши се, извежбаши се. 

истресати, истрёсам несвр. арема исШресШи. 

истрести (истрёсти), -есём (трп. истресен, -а) евр. 1. а. шресу
nи очисшиши og uрашине и сл. нечисшоnе: - тепих, - ћебе. б. 
наlлим UокреШо.м исuразниши шшо: - врећу, - лулу. 2. исаи
ши, uоuиши наискаа: - две-три чаше наискап. 3. изrовориши, 
реnи шшо се зна; исuољиши бучно своја осеnања. - Истресла је 
пред њим све што је дотад тајила. 8 - се rpgenu (HeKol:a), вичу
nи (на HeKOra) искалиши свој бес, незаgовољсшво; изgраши се, 
брецнуши се (Hag неким): - се на жену, - се на дете. 

истрети јек. истријети, истрём (аор. истрёх јек. истријех; ТРП. 

истрт (истрвен)) евр. в. исШрШи. 

истрзан, -а, -о који се јавља на .махове, ucupeKugaH, UCKugaH. 

истрзано ПрИЛ. на .махове, у uрекиgима, невезано: - звоне 
звона, - говорити. 

истрзаност, -ости ж особина OHOra шшо је исШрзано. 

истрзати1, -ам и истржём неевр. сило.м извлачиши, чуuаши: 
- човека из природе. 8 - се шрзајима се ослобађаши неких сше
ra, веза: - се из веза декаденције. 

'истрзати2, -ам евр. искиgаши, исшрrаШи. 

истрићи, -ижём евр. изрезаши, исеnи на KoMage: - хартију. 

истрицкати, -ам евр. исеnи насишно, исецкаШи. 

истрљати, истрљам и истрљати, -ам евр. 1. шрљајуnи аре-
nи више uуша руко.м, gлано.м ао неко.м gелу шела, из.масираШи: 
- алкохолом. 2. шрљајуnи очисшиши, избрисаши; изlлачаши: -
стакло кожом, - паркет. 8 - се шрљајуnи очисшиши се, избри
саши се: - се пешкиром. 

. истроmен, -а, -о 1. uохабан, gошрајао, сшар: - под, - друм. 
2. исцраен, изнурен, слаб: - организам, - старица. 

истроmеност, -ости ж сшање, особина OHOra који је исшро
шен, oHol:a шшо је исШрошено. 

истроmити, истрошим евр. 1. MHOrO uошрошиши, gаши све 
шшо се има за шшо: - сав новац. 2. из.мрвиШи, исишниши: - зе
мљу. 8 - се uошрошиши MHOrO или све шшо се има: - се на мо
ру. 2. исишнишU се, uз.мрвиШи се. - Земља се на сунцу истроmи. 
3. изrубиши снаrу, изнуриши се: - се од великог посла. 



478 ИСТРПЕТИ - ИСХЛАПЕЛОСТ 

истрпети јек. истрпјети, -пйм евр. йоgнеши, изgржаши go 
краја, йрешрйеши: � понижење, � сушу. 

истрти, истрём (аор. истрх; ТРП. истрт (истрвен)) евр. 1. а. ша
рући уклониши, избрисаши; уойште уклониши: � слова гуми
цом, фиг. � из памети њену СЛИRу. б. излизаши, из'iулиши; уни
шшиши, искорениши: � степенице. Многе обичаје је време ис
ТРЛО. 2. ШРЈЬајуhи очисшиши og йрашине и сл.; изрибаши: дете 
� пешкиром, шерпе � КРПОМ. 3. ЙРОШРЈЬаши; из.масираШи: � 
очи; � кожу. 8 � се 1. а. излизаши се, из'iулиши се. б. искорени
ши се: � се међусобно. 2. иСШРЈЬаши се (нечим): � се пеШRИРОМ 
после купања. 

истртљати, -ам евр. екепр. избрбЈЬаши, изблебеШаШи. 8 � се 
избрбЈЬаши се, изблебешаши се. 

истругати, истружём евр. 1. сшружуhu уклониши, скинуши, 
осшру'iаши: � креч са зида. 2. сшружуhи начиниши, gаши йо
шребан облик: � КОРИТО. 3. изренgисаши Шреницо.м или чиме 
сличним: � кору од лимуна. 

иструлити, -йм и иструнути, -нём евр. непрел. йосшаши 
шруо, расйасши се og ШРУЈЬења. 

иструсити, иструсйм евр. изручиши; исйиши go gHa наискай: 
� у чашу; � две чаше ракије. 

иструћати, иструћам евр. екепр. избрбЈЬаши, исйричаши не
шшо бесмислено. 

иструцкати, -ам евр. шруцкајуhи расшресши, изgр.маШи: � 
болесника возећи. 8 � се изgр.маШи се, расшресши се шруцкају
ћи се: � се возећи се неравним путем. 

истрчавати (се), -трчавам (се) несвр. Йре.ма исшрчаши (се). 

истрчати, -чйм евр. 1. шрчеhи изниhи, излешеши, йојавиши 
се He'ige: � пред некога, � на улицу. 2. йойеши се шрчеhи: � уз 
степенице. 3. в.  исшрчаши се (2). Имао је обичај да истрчи пр
ВИ. 8 � се 1. заgовОЈЬиши се шрчеhи, нашрчаши се: � се до миле 
воље. 2. неЙро.миШЈЬено се изреhи, йрена'iлиши, залешеши се 1,0-
ворећи нешшо шшо не Шреба. 

истужити се, истужйм се евр. изразиши незаgовОЈЬсшво, из
јаgаши се: � мајци на свекрву. 

истумачити, -У'мачйм евр. ЙроШу.мачиШи, расШу.мачиШи. 

иступ м 1. излазак apeg јавносш с неко.м изјаво.м, apo'ipaмoM 
и сл., насшуй; ан'iажовање, акција у циљу осшварења неке на
.мере: његов први иступ у штампи; јединствен иступ у скупmти
ни. 2. нешакшичан йосшуйак, ucaag, ексцес: срамотити се сино
вљевих иступа. 

иступати, истУпам несвр. Йре.ма исШуЙиШи. 

иступитиt, истУпйм евр. непрел. 1. изиhи, оgвојиши се из неке 
'ipyae, сшроја; найусшиши какву ор'iанизацију, gрушшво и сл.: � 
из реда два корака; � из задруге, � из партије. 2. коракнуши, ис
корачиши; изиhи: ногом � из кочије. 3. изиhи apeg јавносш с ка
кво.м изјаво.м, йојавиши се: � у првом броју часописа. б. apegy
зеши неку акцију, ан'iажоваши сејавно засшуйајуhи неку ugejy, 
HeKo'ia: � као посланик у скупштини, � против антисемитизма. 

иступити2, иступйм евр. прел. учиниши ga нешшо йосшане 
шуйо: � секиру. 8 � се йосшаши шуй (о ножу, секири и сл.). 

иступн:И:, -а, -о који се OgHOCU на исшуй: � дело. 

иступн:И:к м онај који чини исшуйе, из'iреgник. 

истУрати (се), истуРам (се) несвр. Йре.ма исшуриши (се). 

истурен, -а, -о избочен, избачен Haapeg: � положај, � брада. 

истурити, -йм евр. 1. а. йосшавиши на виgно, истакнушо .ме-
сшо, исшаhи: � заставу на улицу, � оглас. б. изнеши apeg јав
HOCйl, објавиши (apo'ipaм, йлан и сл.): � свој партијски програм. 
в. фиг. йосшавиши на оg'iоворно .месШо, учиниши ушицајним: � 
за носиоца листе, � за руководиоца фаБРИRе. 2. а. изнеши найо
ЈЬе, избациши: � столове пред кафану. б. йокренуши Haapeg не
ки geo шела, исйружиши: � руке и ноге, � главу. 3. йослаши (geo 
војске, йашролу и сл.) на оgређени йоложај: � страже са обе 
стране реке, � коњицу за извиђање. 4. избациши на йовршину 
(о воgи, зе.мЈЬи). 8 - се 1. избациши се, извуhи се кроз какав 
ошвор; Йо.молиШи се: - се кроз прозор; - се на врата. 2. Йо.мери
ши се Йре.ма йреgњој сшрани, изиhи на исшакнушо .месШо: � се 

испред свих, � се према граници. 3. исйуйчиши се, избочиши се 
(о вилици, gacKaмa и сл.). 

истурпијати, -ам евр. ШурЙијо.м йоравнаши; ШурЙијо.м йре
сшру'iаши: - ексер. 

истурчити, -йм евр. йревесши у ислам, исламизираши већи 
број лица; ЙоШурчиШи. 8 - се йрећи у ислам; йосшаши Турчин, 
йошурчиши се. 

истутњати, -ам и -њйм, истутњети, -њйм и истутњити, -
йм евр. иСЙОЈЬиши у йуној .мери (осећања, раСЙоложења). 8 - се 
1. а. о'iласиши се шушњеhи, из'iр.меШи се (о 'ipoMY и сл.). б. йроћи, 
йрохујаши с великим инШензиШеШо.м (о зими, кризи иШg.). 2. а. 
извикаши се: � се над неким. б. с.мириШи се искаљујући бес, 
ЈЬуШњу. 

истући (истући), -тУчём (аор. истУкох, истУче; ИМП. истУци; р. 
пр. истУ-Као, истУкла (истукла); ТРП. истУчен, -а; пр. пр. истУкав
ши и исту-кавши) евр. 1. (HeKo'ia) заgаши MHO'iO уgараца, избиши, 
измлашиши; озлеgиши уgарцима. 2. ygapajyhu разбиши на ко
Mage, исишниши; окрњиши, олуйаши; у.муШиШи, улуйаши: � ка
мен, - корење; � бисту; - беланце од јајета. 

истуцати, -ам евр. шуцајуhи исишниши, изgробиши, из.мр
виши: � лук, � паприку. 

истуширати се, -ам се евр. окуйаши се aog Шуше.м. 

исувишё ПРИЛ. више He'io шшо шреба, apeMHo'io. - Били су 
исувиmе близу обале. 

исукати, исУчём евр. 1. исшр'iнуши из корица, навлаке и сл.: 
� нож, - сабљу. 2. сучуhи, исшежуhи извуhи: � нит из клупка, 
- црева. 8 - се изgужиши се, оше'iнуши се (нйр. о колони и gp.). 

исусовац, -овца м apuaagHUK кашоличко'i калуђерско'i pega 
Дружбе Исусове, језуиШ. 

исусовачк:И:, -а, -о који се OgHOCU на исусов це, језуишски: -
гимназија, - самостан. 

исушеност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је исушено. 

исушивати (се), -ушујём (се) несвр. Йре.ма исушиши (се). 

исуmити, исY'mйм евр. учиниши ga нешшо из'iуби воgу, вла-
жносйl, осушиши; исцрйсши: � земљу, � језеро, � мочвару. 8 -
се из'iубиши воgу, влажносш, осушиши се; ЙресушиШи. 

исфабриковати, -кујём евр. 1. а. израgиши у фабрици, на 
инgусшријски начин, у великим количинама: � робу. б. фиг. 
сшвориши на брзину, вешшачки: � нове официре. 2. фиг. из.ми
слиши, из.машШаШи с циље.м ga се неко об.мане: � вести. 

исфантазирати, -азйрам евр. сшвориши .машШо.м, из.ми
слиШи. 

исфенирати, -фЕшйрам евр. осушиши фено.м: - косу. 

исфлекати, -ам евр. УЙРЈЬаши, у.мРЈЬаШи: - панталоне. 8 -
се иСЙРЈЬаши се, у.мРЈЬаШи се. 

исфорсирати, -орсйрам евр. а. сило.м сшвориши, наше'iнушо 
ЙосШиhи. б. йрошежираши HeKo'ia: � неколИRО својих људи. 

исфризирати, -изйрiiм евр. 1. gошераши, уgесиши косу (неко
.ме); начиниш и фризуру. 2. фиг. йриказаши нешто лейшим He'io 
шшо је, улеЙшаШи. 8 - се gошераши косу себи,.очешљаШи се. 

исхабан, -а, -о изношен, излизан, сшар: - одело. 

исхабати се, -ам се евр. излизаши се, gОШрајаШи. 

исхеклати, -ам евр. исхерити, исхёрйм евр. искосиши, 
искривиши: - слова. 8 - се накривиши се, накосиши се (о gрве
шу и gp.). 

исхитрен, -а, -о 1. брзойлеш, извешшачен: исхитрене речи, 
� наука. 2. у.мешан, сйрешан; вешш; gовиt1lJЬив: - памет, � док
трина. 3. брзойлейl, йpeHa'iJЬeH: � реакција, - одлука. 

исхитреност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је исхиШрено. 

исхшiдити, -йм и исхлiiдйм евр. учиниши ga нешшо йосша
не хлagно, расхлagиши: � собу. 8 - се йосшаши хлagан, охлаgи-
ши се (о йросшорији, јелу и сл.). 

исхлапелост јек. исхлапјелост, -ости ж особина и сшање 
oHo'ia шшо је исхлайело, oHo'ia који је исхлаЙео. 
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ИСХШlпети јек. исхлапјети, -пйм евр. 1. а. ирећи у lасовишо 
сшање, извешриши, исиариши (о воgи и сл.). б. фиг. ишчезн,уши, 
н,есшаши (о .мислu.ма, усио.мен,ама и gp.). в. исиусшиши из себе 
корисн,е хе.мијске сасшојке, изlубиши у н,ече.му (о ракији, .масШи
лу и gp.). 2. в. излаиеШи. 

исхлiшљив, -а, -о који лако исхљаии, исиарљив. 
исхлапљивати, -апљујем н,есвр. ире.ма исхљаиеШи. 

исход м 1. а. излазак н,ебеских шела Nag хоризон,ш: - Сунца. 
б. излаз из н,еке сишуације, н,ачин, KOju.м се решава н,ека сишуа
ција. Не види се никакав исход из ове кризе. 2. а. он,о шшо иро
изuлази из н,еке акције, раgње, резулшаш: - болести, - парни
це. б. свршешак, крај: - године, - месеца. 

исходати се, исходам се евр. н,ахоgаши се, н,ашешаши се. 
исходити, исходйм неевр. [гл. ИМ. исхођење е] в. излазиШи. 

исходйmнй, -а, -о који се ogNocu н,а исхоgишше, иочешн,и, ио-
лазн,и: - тачка, - принцип. 

исходйmте е 1 . .месШо оgакле н,ешшо иошиче, оgакле се иоја
вљује; иолазuшше: - покрета, - европске поезије. 2. в. излаз: 
из лавиринта. 

исходнй, -а, -о 1. og Kola н,ешшо иошиче, воgи иорекло; иреш
xogNU: - биљка, - облик. 2. в. излазн,и: - тачка, - месец. 

исхрана ж (мн. 0) оgржавање биОЛОШКОl иосшојања узu.ма
ње.м хран,е, храњење, ирехрањивање; сн,абgевање хран,о.м: - ста
новниmтва, - стоке; организација исхране. 

исхранити, исхранйм евр. оgржаши биолошко иосшојање 
хран,о.м и СЛ.; сн,абgеши хран,о.м: - породицу. _ - се оgржаваши 
се у живошу хран,о.м; ирехран,иши се. - Имамо хране да се исхра
НИМО. 

исхрањивати, -ањујем н,есвр. ире.ма исхран,иши (се). 

исцветати јек. исцвјетати, -ам евр. gобиши цвеш, ироцве
ШаШи. 

исцедити, исцедйм јек. исциједити, исциједйм (трп. исце
ђен јек. исцијеђен) евр. 1. цеgећи, иришискајући учин,иши ga н,е
шшо исиусши шечн,осш: - крпу, - лимун. 2. фиг. ириШиско.м, екс
UлоаШацијо.м и СЛ. извући gобиш, .маШеријалн,у корисш og н,еко
la: - од сељака последњи динар. 3. фиг. исцрисши н,ечију cNaly, 
eNeplujy, изн,уриши, из.мучиши: исцеђен глађу, исцеђена од бо
лести. 4. изасуши, излиши шечн,осш: - вино из бурета. 5. исии
ши, иоииши cacвu.м, искаииши: - флашу пива. 6. фиг. иолако 
кроза зубе рећи, ироцеgиши: - две речи. _ - се 1. иосшеиен,о ис
шећи, исцуриШи. 2. изlубиши велику количин,у Шечн,осШи. 

исцеђивати јек. исцјеђивати, -еђујем н,есвр. ире.ма исце
gиШи. 

исцела јек. исцијела ПРИЛ. у целосши, у иошиун,осши; из jeg-
Nol KoMaga, изјеgн,а: - пише историју; - оплетена. 

исцеливати јек. исцјеливати, -елйвам евр. изљубиШи. 

исцелитељ јек. исцјелитељ м он,ај који исцелује, лечи. 

исцелитељс:кй јек. исцјелитељс:кй, -а, -о који исцељује, ко-
ји gовоgи go исцељења: - моћ. 

исцелити, исцелйм j�K. исцијелити, исцијелйм (трп. исце
љен јек. исцијељен) евр. лечење.м gовесши у зgраво сшање, изле
чиШи. _ - се излечиши се, озgравиШи. 

исцељење јек. исцјељење е излечење, озgрављење. 
исцељивати јек. исцјељивати, -ељујем н,есвр. ире.ма исце

лиши. 
исцепати, исцепам јек. исцијепати, исцијепам евр. а. цеиа

јући секиро.м и сл. расшавиши н,а. KoMage: - дрво. б. искиgаши н,а 
KoMage, иоцеиаши, изgераши: - хартију. в. разgелиши, расиар
чаши: - државу. _ - се иоцеиаши се, иоgераши се. 

исцеп:кати јек. исцјепкати, -ам евр. а. исцеиаши н,а сишн,е 
gелове, исецкаши: - хартију, - дрва. б. изgелиши н,а више сиш
н,их gелова, усишн,иши: - посед. _ - се разgелиши се, расиарча
ши се. 

исцерити, -йм евр. н,аиравиши lpu.мacy иоказујући зубе, иске
зиши: - зубе. _ - се н,аиравиши lpu.мacy развлачећи усн,е ga се 
виgе зуби, искезиши се. 

исцитирати, -Итйрам евр. извршиши циширање go краја. 

исцма:кати, исцмачем свр. изљубиши "iласн,u.м иoљyицu.мa. 
_ - се изљубиши се ц.мачући се. 

исцрпан, -пна, -о иун, иојеgин,осши, иоgробан" gешаљан" све
обухвашан,: - обавештење, - одговор. 

ИСЦl)пеност, -ости ж особин,а и сшање oNola који је исцриен" 
oNola шшо је исцриен,о. 

ИСЦl)пити (се), исцIшйм (се) (трп. исцрпљен) евр. в. исцри-
сши (се). 

исцрпљено ст, -ости ж в. исцриен.осШ. 
исцрпљење е исцриљен,осш, изн,урен,осШ. 
исцрпљивати, -iшљујем н,есвр. ире.ма исцрииши и исцрисШи. 

исцј:шљујућй, -а, -е који исцриљује, изн,урава. 

исцрпно ПРИЛ. н,а исцриан, н,ачин" gешаљн,о, свесшран,о: - го
ворити, - изучавати. 

исцрпност, -ости ж (инетр. -ошћу) особин,а oNola шшо је ис
црин,о. 

исцрпсти (исцрпсти), исц(шем (р. пр. исц:Рпао, исцрпла (ис
црпла); ТРП. исцрпен) евр. 1. цриући извући, изваgиши све go кра
ја: - воду из бунара. 2. gовесши у сшању слабосши, изн,е.мо"iло
сши, изн,уриШи. - Напор га је исцрпао. 3. екон,о.мски, .маШери
јалн,о ослабиШи. - Санкције су исцрпле државу. 4. извући из 
н,ечеlа корисш, gобиш; иошрошиши go краја: - богатство рудни
ка; - резерве. 5. а. завршиши, окон,чаши: - дневни ред. б. иош
иун,о обраgиши, расиравиши, иреШресШи. _ - се 1. изн,уриши се, 
изн,е.моћи, исшрошиши се: - се од болести. 2. иошрошиши се, 
ушрошиши се. 

исцртавати, -ртавам н,есвр. ире.ма исцрШаШи. 

исцртати, -ам евр. 1. а. иреgсшавиши црШежо.м, н,ацршаши: 
- слику. б. ишараши (лин,ијама, цршама); исиисаши црШан,u.м 
словu.ма: - плочник кредом; - пароле. 2. фиг. сликовишо ирика
заши речu.ма, оиисаШи. - У роману је исцртан лик сељака. 

исцурити, -йм евр. а. исшећи цурећи каи ио каи у Шан,ко.м 
.млазу (о вин,у, ракији и сл.). б. н,есшаши из очн,е gyaљe, искаиа
ши (о оку). 

Италијан, -ана м сшан,овн,ик Ишалије; човек иорекло.м из 
ИШалије. 

италијанизам, -зма м ишалијан,ски језички еле.мен,аШ у gpy
loM језику. 

италијаНИЗ0вати, -зујем (италијанизирати, -изйрам) евр. и 
неевр. учин,иши ga н,еко ирихваши ишалијан,ску н,ацион,алн,осш, 
ga се иочн,е осећаши као ИШалијан,. 

Италијан:ка ж сшан,овн,ица Ишалије; жен,ска особа иорекло.м 
из ИШалије. 

италијанскй, -а, -о који се ogNocu н,а Ишалију и Ишалијан,е: 
- мода, - флота, - обала. 

италијанmтина и италијанmтина ж а. ишалијан,ски gyx; 
иШалијан,ско. обележје. б. ушицај ишалијан,скоl језика. 

итд. скраћен,ица за: и шако gaљe. 

итератйв м лат. ЛИНГВ. lлаlол који озн,ачава учесшалосш 
раgње. 

итератйван, -вна, -о ЛИНГВ. који озн,ачава раgњу која се ион,а
вља, учесшали: - глагол. 

ићи, Идем и Идем (аор. Идох, Иде; импф. иђах; р. пр. ишао, 
-шла) неевр. непрел. [гл. ИМ. Идење е] 1. а. крешаши се корачајући, 

. XQgаши, иешачиши: - брзо. б. крешаши се иревозн,u.м среgсшво.м, 
иушоваши: из Београда у Нови Сад - аутобусом, - авионом. 2. 
крешаши се aog gејсШво.м какве иокрешачке сuле, саобраћаши; 
Фун,кцион,исаши aog gејсШво.м каквоl .механ,из.ма (о аушобусу, са
шу и gp.). 3. а. оgлазиши, уgаљаваши се. - иди куд хоћеш. б. би
ши иослаш, Шран,сиорШован,. - Воће иде у Грчку а млеко у Бу
гарску. в. ирошицаши, шећи (о вре.мен,у). г. шрошиши се (о н,ов
цу, хран,и). д. уиућuваши се Kyga с KaKвu.м циље.м: - у рибу, - у 
позориште: ђ. залазиши, ироgираши: - дубље у прошлост. е. 
шежиши, с.мераШи: - за славом. Ж. сшуиаши у какву службу, 
орlан,изацију: - у попове, - на занат. 3. сшуиаши у брак, уgава-
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ши се: - за католика. 4. а. gолазиши, сШизаШи. - Ево иду сва
тови. б. биши gосшављен, (о Йис.му, йакешу и сл.). в. йриближа
ваши се, йримицаши се. - Иде школски распуст. г. gолазиши 
йо pegy, слеgиШи. - Дрљање иде иза орања. д. gосшизаши, go
сезаШи. - Температура иде до 400. ђ. н,айаgаши, силазиШи. -
На њега иде свака болест. 5. а. улазиши, уйаgаши. - Из ходни
ка се иде право у купатило. б. йроgираши, забаgаши се. - Колац 
иде у земљу. 6. а. кайаши, цуриши, Шеhи. б. лиши, йаgаши (о 
киши, cNely). 7. а. крешаши се (уоЙшШе). - Облаци иду на север. 
б. биши он,акав, крешаши се он,ако како се каже: - бос по кући, 
- без капе. в. кружиши, циркулисаШи. - Чаша иде од руке до 
руке. г. шириши се, йросшираши се. - Иде глас по народу. Д. 
йружаши се, воgиШи. - Улица иде према станици. ђ. вршиши 
се, обављаши се; збиваши се; шеhи (о йословима, акшивн,осшима, 
разlовору и сл.). е. рачун,аши се (о йен,зији, сшажу иШg.). 8. би
ши с.мешШен, камо, заузимаши оgређен,о .месШо. - Архива иде у 
подрум. 9. а. йрисшајаши уз Kola, сарађиваши с ким: - у коали
цију са радикалима. б. у'iлеgаши се н,а Kola, йовоgиши се за ким: 
- за модом. в. разг. забављаши се с ким: - с неким фудбалером. 
10. а. йрийаgаши оgређен,ој кашеlорији, вре.мен,ско.м разgобљу. -
Тај роман иде у најзначајније књиге. Манастир иде у давну 
старину. б. йрийаgаши че.му; оglовараши че.му, слаlаши се с чим. 
- Уз капут иде и плава кошуља. 11. (некоме) йрийаgаши, сле
gоваши (н,еко.ме). - Иде му велико наследство. 12. имаши йро
ђу, йроgаваши се. - Његове књиге добро иду. • иде му добро жи
ви gобро, усйева у живоШу. иде му карта има cpehe у карШама. 
иде му сан на очи сЙава .му се. иде му у корист, у прилог, у рачун ко
рисши .му, у склаgу је с њеlовим ин,Шересо.м. иде све без трага (до 
ђавола) apoaaga све. иде (то) (често оДРично) оglовара, .може, има 
с.мисла, Шакоје. иди ми -дођи ми в. aog gohu. иди ми с очију скло
н,и се ga ше н,е виgим. до краја н,е ЙоЙушШаШи. - за својом главом 
(за својом памети) биши самосшалан, у својим оgлукама. - за сво
јим послом раgиши свој йосао н,е 'iлеgајуhи шша gpylu чин,е. - као 
намазано, као подмазано, - као по лоју усйешн,о се обављаШи. - као 
халва, као шећер gобро, брзо се ЙроgаваШи. - као хладна вода усйе
шн,о се обављаШи. - некоме, - некоме за руком усЙеваШи. - лини
јом маљег отпора йосшуйаши како је н,ајлакше. - набоље ойора
вљаши се, йойрављаши се. - нагоре йоlоршаваши се (обичн,о о 
зgрављу). - на живце йосшајаши н,есн,осан" н,ервираШи. - напоље 
вршиши н,ужgу. - напред н,айреgоваши; усЙеваШи. - од Понтија 
до Пилата обраhаши се .мн,оlима шражеhи aoMoh. - од руке до ру
ке йрелазиши og jegNola go gpylola. - својим путем 'iлеgаши свој 
Йосао. - (с ким) у корак йрашиши NeKola у развоју, н,аЙреШку. -тр
бухом за крухом шражиши йосла, зараgе. - уз нос ЙркосиШи. - у 
корист, - у прилог, - у рачун биши корисшан" оglовараШи. - у рас
корак (с неким) разилазиши се у схвашању с н,еким. - у сласт йри
јаши (о јелу и auhy). - чијим стопама, - чијим трагом слеgиши ко
la. не иде ми то из главе н,ейресшан,о о Шо.ме .мислим. не иде ми то 
у главу н,е схваШам. пустити да иде како иде йусши ga gОlађаји ше
ку својим йуше.м н,е ушичуhи н,а ucxog. (та) иди молим те (идите 
молим вас) за озн,ачавање н,е.моlуhн,осШи, н,еслаlања с н,ечим: .ма
н,и(ше), н,е .може биШи. што не иде, не иде ШО се н,е слаже с уоби
чајен,им pegoM, Йон,ашање.м. 

их узв. (понекад поновљено) за изражавање јаких осеhања 
раgосши, усхиhења, gивљења, чуђења, изн,ен,ађења, н,еiоgовања, 
љушње и сл. - Их, мој брате! Их, да ми је да отпутујем! Их што 
ме уплаши! Их, какав мрак! Их, он да то каже мени! 

иха и ихај (понекад продужено) узвик их (са йојачан,им зн,а
чење.м). 

ихаха узвик за изражавање с.меха, кикошања у ulpu и ве
сељу. 

ихтио- грч. йрефиксоиg са зн,ачење.м "који је у вези са риба
.ма, који се ogNocu н,а рибе, рибљи':' ихтиологија. 

ихтиол, -ола м .мрка lусша шечн,осш са .мирисо.м кашран,а ко-
ја се уйошребљава за лечење кожн,их болесШи. 

ихтиолог м йроучавалац риба. 

ихтиологија ж грч. н,аука о рибама. 

ихтиосаур(ус) м зоол. грч. uзу.мрли риболики lушШер. 

иху и ихуху узвик uзlоворен, йри сн,ажн,им осеhањима усхи
hењима, раgосши, чуђења и сл. 

Ичијй, -а, -е йриgевска йрисвојн,а замен,ица: .ма чији, било 
чији. 

иш узв. за шерање goMahe живин,е. 

ишамарати, -ам евр. исшуhи, изуgараши шамарима. 
ишарати, :И:mарам евр. 1. украсиши шарама, сликама: - зид, 

- кошуљу. 2. йрекриши aeiaмa, осйицама, .мрљама: - лице, -
столњак мрљама. 

ишетати, ишетам (:И:mећем) евр. непрел. uзаhи у шешњу; aohu 
apeg NeKoia лаiан,им корако.м: - у врт, - пред оца. 

ишибати, -ам евр. избиши, изуgараши шибо.м, биче.м. 
ишијас м ГрЧ. мед. уйала н,ерва који uge og крсша йреко заg

ње сшран,е бушин,е и йошколен,ице go ЙеШе. 
ишикљати, -ам евр. шикљајуhи исшеhи н,а'iло .млазо.м (о во

gu, вин,у и gp.). 
ишколовати, -лујем евр. о.моlуhиШи н,еко.ме ga заврши шко

ловање сшарајуhи се .маШеријалн,о о ње.му: - сина, - братову де
цу. 8 - се завршиши школовање. 

ишкрабати, :И:mкрабам евр. NeypegNo исйисаши, ишврљаШи. 
ишмркати се, ишмрчем се и :И:mмркам се евр. ш.мрчуhи очи-

сшиши себи н,ос, усекн,уши се. 
ишмркивати се, -ркујем се н,есвр. Йре.ма иш.мркаШи се. 
ишмркнути се, иmмркнем се евр. в. иш.мркаШи се. 
ишпартати и ишпартати, -ам евр. йовуhи йраве лин,ије йо 

н,ече.му, исцршаши; озн,ачиши, обележиши, йраволин,ијски йо
вуhи бразgе йо зе.мљишШу: - хартију; - виноград. 

ишта (ишто), Ичег(а) зам. (дат. Ичем(у), инстр. Ичйм; е предл.: 
ген. И од чега, ак. и за шта (и за што) и сл.; МИ. 0) 1. ойшша име
н,ичка замен,ица за сшвари: било шша, .ма шша, .макар шШа. -
Он је сад без ичега. 2. у им. зн,ачењу: н,еки разлоi, узрок. - Они 
не долазе без ичега. 3. у йрилошкој служби: .макар .мало, има
ло. - Да ли је ишта бољи постао? 

иштетити, -Им евр. 1. н,ан,еши шшешу (н,ече.му), ошшешиши: 
- зидове тврђаве. 2. йоквариши, уйройасшиши: - нечију нарав. 
3. а. йрешрйеши шшешу, шшешоваши: - на малинама, - на про
даји дувана. б. йоlрешн,о йосшуйиши, ЙоiрешиШи. 8 '" се 1. йо
квариши се (о н,амирн,ицама). 2. исквариши се .моралн,о. 

иштипати, :И:mтипам евр. ушшин,уши н,а више .месШа или ви-
ше особа. 

ишто в. ишШа. 
иштрицкати, -ам евр. изрезаши, ucehu н,а сишн,е KOMage. 
иштркљати, -ам евр. израсши брзо и високо, ижђикаШи. 

иштрцати, иштрцам и иштрцати, -ам евр. шШрцање.м изба-
циши н,еку шечн,осш; шШрцање.м йойрскаши: - пљувачку; - не
кога водом. 

ишћаскати се, :И:mћаскам се и ишћаскати се, -ам се евр. ис
йричаши се, ишчаврљаши се. 

ишћушкати, -ам евр. 1. hушкајуhи, iypajyhu исшераши, yga
љиши: - из куће. 2. изуgараши hушкама, иша.мараШи: - по 
образу. 

ишуњати се, И:myњам се и ишуњати се, -ам се евр. н,еойаже
н,о, кришо.м изиhи: - из куће. 

ишупљикати, -ам евр. н,айравиши шуиљике, руйице н,а н,ече
.му, избушиши: - кожу на ципелама. 8 - се -йосшаши шуйљи
кав, изруйичаши се. 

ишупљити, ишупљим евр. н,айравиши шуиљин,у или више 
шуйљин,а у н,ече.му, йрошуиљиШи . 

ишчаврљати, -ам евр. исйричаши чаврљајуhи. 8 - се исйри
чаши се, избрбљаши се. 

ишчахурити се, -Им се евр. ослобоgиши се чахуре. 

ишчачкати, -ам евр. 1. чачкајуhи изваgиши, уклон,иши (из 
н,ечеlа): - зубе, - уво. 2. брижљивим Шражење.м apoNahu, ош
криШи. - У том нереду се може иmчачкати свашта. 

ишчашеност, -ости ж сшање oNola шшо је ишчашен,о. 

ишчашење е искакање косшију з'iлоба из з'iлобн,е чашице . . 

ишчашити, -им евр. избациши, Йо.мериШи из чашице, из 
з'iлоба: - ногу, - руку. 8 '" се искочиши из з'iлобн,е чашице, из
'iлавиши се. 



ИШЧЕ3АВАТИ - ИШЧУПАТИ 481 

иmчезавати, -езавам несвр. ире.ма ишчезнуШи. 

иmчезнути, -нем евр. 1. а. иресшаши биши виgЈЬив, изlубиши 
се из виgа: '" путем. б. иосшаши неиримешан у иросшору, ушону
ши: '" у КУПИНИ. в. ошиhи не-куg, уgаљиши се. 2. иресшаши ио
сшојаши, изlубиши се; изу.мреШи; иресшаши се уиОШреБЈЬаваШи. 

иmчезнуће е иресшана-к иосшојања не-коlа или нечеlа, не
сШана-к. 

иmчекати, -ам евр. ировесши вре.ме на не-ко.м .месШу, саче-ка-
ши; gоче-каши иојаву, насшуиање нечеlа: '" јутро. 

иmчекивати, -екујем несвр. ире.ма ишче-каШи. 

иmчепати, иmчепам евр. изlазиши, ушабаши: '" траву. 

иmчепркавати, -пркавам несвр. ире.ма ишчеир-каШи. 

иmчепркати, -ам евр. 1. чеир-кајуhи избаци ши, извagиши (из 
зе.мље и сл.): '" камење, '" из пепела жар. 2. фиг. уиорним шра
жење.м upoHahu, ош-криши нешшо неиознашо, с-кривено. 

иmчеречити и иmчеречити, -йм евр. ucehu, ис-киgаши на 
чере-ке, рас-ко.маgаши: '" месо. 

иmчеткати, -ам евр. оgсшраниши чеШ-ко.м (ирашину, иРЈЬав
шшину и сл.). • '" се очисшиши своју ogehy чеШ-ко.м. 

иmчеmљати, -ам евр. 1. чеШЈЬе.м уреgиши, gошераши (-косу, 
браgу и сл.). 2. рашчеШЈЬаши на вла-кна (вуну, лан, иа.му-к и сл.). 
• '" се чеШЈЬе.м се gошераши, уреgиши -косу. 

иmчилети јек. иmчиљети, -илйм евр. 1. иресшаши иосшоја
ши, несшаши, ишчезнуши (нир. uele на лицу, сшрах и gp.). 2. ио
сшаши блеg, изблеgеши; ослабиши, ис-коинеШи. 

иmчистити, -йм евр. 1. оgсшраниши иРЈЬавшшину, учиниши 
чисшим, очисшиши: '" mпорет. 2. чишhење.м избациши, у-клони
ши: '" семење из mипка . •  '" се ослобоgиши се цревноl саgржа
ја, из.меШа. 

иmчитавати, -итавам несвр. ире.ма ишчиШаШи. 

ИПIЧитати, -ам евр. 1. завршиш и чишање, ирочишаши go -кра
ја: '" сва писма, '" КЊИГУ. 2. изlовориши, изрецишоваши; -казаши 
ошворено у лице, очишаши: '" Оченаm, '" све сину. 

иmчудити се, -йм се евр. иресшаши се чуgиши, начуgиши се. 
- Не могу се иmчудити што га нема. 

иmчуђавати се, -уђавам се несвр. ире.ма ишчуgиши се. 

иmчупавати, -упавам несвр. ире.ма ишчуиаШи. 

иmчупати, -ам евр. 1. на'iлим ио-креШо.м извуhи нешшо шшо 
је усађено, забоgено, исшрlнуши: '" колац, '" лук из земље. 2. 
у-клониши из не-ке cpegUHe; извуhи из шеш-коl иоложаја, ослобо
gиши, сиасши: '" из породице (некога); '" из затвора. 3. с наиоро.м 
извуhи не-ку -корисш: '" камату из банке . •  '" се 1. ошеши се, ошрl
нуши се, ослобоgиши се: '" се из руку. 2. ослобоgиши се из ше
ш-коl иоложаја, избавиши се: '" се из тамнице, '" се из колони
јалног положаја . 



Ј 
ј (Ј) е непром. а. лингв. йреgњон,ейчан,и .мен:и сшрујн,и су'iла

сн,ин:, сон,ан,Ш. б. слово н:ојим се обележава шај 'iлас. 

ја зам. (ген. и ак. мене (мене), енкл. ме; дат. мени (мени), енкл. 
ми; инетр. са мн6м и сл. или мн6ме) 1. личн,а замен,ица за йрво 
лице jegHUHe. - Пустио бих ја њега, али неће он мене. 2. (у енкл. 
дат.) а. у зн,ачењу: .мој, .моја, .моје: ја и брат ми. б. у зан:лешви: уз 
име Йој.ма н:ојим се зан:лиње. - Очију ми! Душе ми! в. изража
ва блисн:осш, йрисн,осш, симЙаШију. - Не бој ми се. 3. (у им. слу
жби) свесн,и geo човен:ово'i биhа, личн,осш, ин,gивиgуалн,осш: раз
вијати своје ја. 

ја речца нар. 1. за ЙоШврђивање. а. ga, јесше, шан:о је. - Ти си 
рибар? Јесам, ја, господине. б. исшин,а, сван:ан:о. - Ја, драги мо
ји, није лако. 2. н,есла'iање, н,еверовање, оgбијање. - Не вреди да 
се мучиш. Ја, не вреди, не могу сам. 3. у gијало'iу: He'io, ga. - Ме
не mrташ? Тебе, ја кога? 4. (у служби узвика) а. за исшицање gu
вљења, чуђења, ga. - Боже, ја лепе девојке! б. за обраhање н,ен:о
.ме: о, хеј. - Ја мој синко, Краљевићу Марко. 5. (у служби ве
зника) а. расшавн,о'i: али. - Ја сад - ја никад. б. суйрошн,о'i: а, 
али, н,о. - Рекох му нешто. Ја кад он плану. 

јаблан м (ми. ј3.бланови и ј3.блани, ген. јаблан6ва, јаблан6ва 
и ј3.блана) 1. бот. а. висон:о лисшойаgн,о gрво Populus pyramida
lis из ф. Salicaceae, ШоЙола. б . .мирисн,и илан,ин,сн:и цвеш Trolli
us europaeus из ф. Ranunculaceae жуше боје. 2. фиг . .млag, висон: 
.мо.ман:; вољен,и .мушн:арац. 

јабланов, -а, -о н:оји је og јаблан,а, н:оји се ogHocu н,а јаблан,: 
� дрво, � стабло. 

јаблан:йт, -ита м геол. врсша н:амен,а н:оји се ваgи из н:амен,о
ло.ма lCog Јаблан,ице (н,а НереШви). 

јаблановина жјаблан,ово gрво (н:ао 'iрађа). 

јабука ж (дат. -уци; ВОК. -ко) 1. бот. воћн:а Malus из ф. Rosace
ае са више врсша са ун:усн,им н:руйн,им илоgовима; илоg ше воћ
н:е: � колачара, � кожара, � петровача, � ранка и др. 2. лой
шасш Йреg.меШ или geo Йреg.меШа н:оји uogceha н,а илоg јабун:е 
(1), н:у'iла: тучана � на кантару, � од кревета, � балчака, � ба
тине. 3. анат. в. Аgамова јабучица (uog јабучица). 4. етн. upocug
ба, вериgба (обичн,о уз н,овац н:оји gевојн:а Йрима). 5. gap, йон:лон, 
(н:ао Ha'ipaga за н,ешШо). • бацити јабуку етн. расн:ин,уши вериg
бу. деверска (кумовска) јабука етн. јабун:а у н:оју се забаgа н,овац, 
н:ао gap н,евесШи. дивља - gивљан:а Malus communis. загристи у 
(киселу) јабуку уйусшиши се у ризичан, йосао, ризин:оваШи. зеле
на - фиг. н,еgорасла gевојн:а, н,еgорасшао .мо.ман:. - раздора он,о 
шшо изазива свађу, сйор, н,есло'iу (Йре.ма јабуци у 'iрчн:о.м .мишу 
lCag је бо'iиња свађе Epuga бацила .међу бо'iиње злашн,у јабун:у са 
н,аШЙисо.м "н,ајлеЙшој'ј. као јабука врло, изузешн,о леЙ. пала му је 
златна - у крило gобро се ожен,ио. примити (узети) јабуку етн. йри
сшаши н,а ygajy, биши исЙрошен,а. јапанска - бот. воћн:а Diospyros 
kaki из ф. Ebenaceae слашн:о'i MelCo'i илоgа сличн,о'i ур.ми. 

јабуков, -а, -о 1. н:оји се ogHocu н,а јабун:у: � дрво, � цвет, � 

сирће. 2. н:ао сасшавн,и geo н,азива н,ен:их ин,сен:аша: � ваш, � др
воточац, � жижак, � пипа. 

јабуковача ж 1. ран:ија или вин,о og јабун:а. 2. йиша og јабу
н:а. 3. МН. бот. бuљн:е из ф. јабун:а Pomoideae. 

јабуковина жјабун:ово gрво (н:ао 'iрађа). 

јабучар м (инетр. -ом) 1. ЗООЛ. ин,сен:ш н:оји н,а'iриза јабун:ов 
цвеш и йуйољн:е, јабучн,а йийа Antonomus pomorum. 2. агр. вр-

сша lCpYUHo'i Йараgајза. 3. а. етн. он,ај н:оји .месШо .млаgожење uge 
у йросиgбу, Йросилац. б. йроgавац, йроизвођач јабун:а. 4. в. ја
бучњан: (1). 

јабучарск:й, -а, -6 н:оји се ogHocu н,а јабун:е: � крај. 

јабучаст, -а, -о н:оји је н:ао јабун:а, сличан, јабуци: � воће, � 

плод. 

јабучетина ж ayz.м. и Йеј. og јабун:а. 

јабучица ж 1. geM. и хиЙ. og јабун:а. 2 . .мали, јабучасш илоg 
н,ен:их бuљан:а. 3. анат. а. в. Аgамова јабучица (uog јабучица). б. 
в. 'iрн:љан,. в. в. ја'iоgица (2а). г. лойшасши н:рај з'iлобн,е н:осШи. д. 
ја'iоgица ЙрсШа. 4. агр. йараgајз, Йайlлиџан,. • анат. Адамова - сйо
љашње исйуйчење хрсн:авице 'iрн:љан,а lCog .мушн:араца. очна - оч
н,а н:у'iла, он:о. 

јабучн:й, -а, -6 1. н:оји се ogHocu н,а јабун:е: � дрво, � сок 2. са
сшавн,и geo н,азива н,ен:их ин,сен:аша н:оји живе н,а јабуци: � леп
тирић, � мољац, � пипа и др. • - киселина хем. op'iaHclCo јеgиње
ње н:оје се н,алази у н,езрелим илоgовима јабун:а. - кост анат. йар
н,а н:осш лица ucuog он:а, ја'iоgичн,а н:осш zygomaticum. 

јабучњак м 1. јабун:ов воћњан:. 2. в. јабун:овача (1, 2). 

јав м 1. а. 'iлас, 'iласн,о јављање, шу.м. - Отвори уста, али ја
ва нема. б. весш, обавешШење. - Нема јава од њега. 2. йојава, йо
јављивање: � зоре. • без стрва и јава н,е gajyhu весши og себе. да
вати јава од себе gаваши 'iласа og себе. ни гласа ни јава н,и шра'iа 
н,и 'iласа (og lCo'ia). ни трага ни јава (од кога) н,е зн,а се 'ige је, из'iу
био .му се сван:и Шра'i. 

јава ж 1. сшање буgн,осши: у сну и на јави. 2. сшварн,осш, реал
н,осш: данашња �. • доћи (избити, изићи) на јаву йосшаши јаван" 
Йозн,аШ. изнети на јаву јавн,о рећи, саойшшиши; Йублин:оваШи. 

јаван, -вна, -о 1. н,есн:ривен" йозн,аш: � прича. 2. а. н:о.ме .мо
же сван:о йрисусшвоваши: � суђење, � предавање. б. н:оји је н,а
.мењен, свима: � библиотека, ,..., локал. в. н:оји се збио upeg свима: 
� скандал, � туча. 3. а. н:оји се ogHocu н,а gрушшво, gрушшвен,о 
зн,ачајан,: јавни радови, � интерес, � радник б. уйућен, јавн,о
сши: � реч. 4. зван,ичан" службен,: � исправа. • - жен(ск)а жен,а 
лан:а .морала, ЙросШиШуШн:а. - гласање 'iласање gизање.м рун:у. -
кућа н:ућа за ЙросШиШуцију. 

јаваmлук м тур. аљн:авосш у pagy, Hepag, н,еоg'iоворн,осШ. 

јавити!, јавйм (трп. јављен) евр. 1. саойшщиши н:о.ме н:ан:ву 
весш, йорун:у и сл., обавесшиши lCo'ia. - Јави оцу да полазим. 2. 
йријавиши н:о.ме чији gолазан:, н,ајавиШи. - Јави ме господину 
министру. 3. објавиши, о'iласиШи. - Јавише трубе долазак вој
ске . •  ,..., се 1. а. усмен,о или йисмен,о gаши обавешшење о себи. -

Јави ми се кад стигнеш. б. gаши 'iлас о себи. - Што се не јавиш 
кад улазиш у кућу. в. оgазваши се. - Јави се, где си? г. йозgра
виши lCo'ia. - Јавио ми се на улици. 2. йријавиши се, йреgсшави
ши се: � се на дужност, � се у добровољце. 3. а. йојавиши се, н,а
сШаШи. - Кукурек се јавио рано. б. йричин,иши се. - Јавио ми 
се у сну деда. 4. йочеши јавн,о gеловаШи. - Црњански се најпре 
јавио песмама. 

јавити2, јавйм неевр. нар. 'iон,иши, шераши сшаgо (оваца); н:ре
шаши се jegHo за gру'iим (о овцама). 

јавкати се, -ам се неевр. у ge.м. зн,ачењу: јављаши се. 

јављати (се), јfшљам (се) (3. Л. ми. јављају (се» н,есвр. Йре.ма 
јавиши (сеУ. 
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јавно прил. 1. ошворено, нескривено: - говорити, - носити. 2. 
upeg свима, ga сви виgе: агитовати - по улицама, изгрдити (не
кога) -. 

јавноправни, -а, -о правн. који се OgHOCU на јавно Йраво. 

јавност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина, сшање oHoZa шшо 
је јавно, нескривеносш: - рада, - седница. 2. gрушшво, свеш, јав
но .мњење: шира -, европска - . •  изаћи пред (на) јавност исшуйи
ши јавно; йоказаши се онаквим какав је, виgеши се. изнети на (у) 
јавност обелоgаниши, уйознаши јавносш с чим; објављиваши у 
шШамЙи. ићи у јавност јавно исШуЙаШи. преда(ва)ти јавности об
јавиши, објављиваши, шшамйаши; саойшшиши, саоЙшШаваШи. 
ступити пред јавност јавно извесши (у.меШничко gело). 

јавнути (се), -нём (се) евр. у ge.м. значењу: јавиши (се)!. 

јавор, -ора м (мн. јавори и јаворови) а. бот. шу.мско лисшойаg
но gрво Acer из ф. Aceraceae које се уйошребљава за Zрађу. б. 
илашан Platanus orientalis. • бот. бели - в. јавор (Ја). дивљи - в. 
илашан Platanus. планински -лисшойagно gрво Acer Heldreichii. 
црвени - шу.мско gрво Acer obtusatum. црни - 1) в . .млеч Acer pla
tanoides. 2) в. црвени јавор. 

јаворик, -мка мјаворова шу.ма, јаворје. 

јаворика ж а. бот. в.  ловорика Laurus nobilis. б. ловоров 
лисШ. 

јаворић м ge.м. и хиЙ. og јавор. 

jilВopje с (ми. 0) зб. им. og јавор; јаворова шу.ма. 

јаворњача ж бот. биљка из ф. Aceraceae. 

јаворов, -а, -о који upuuaga јавору; који је og јаворова gрве-
ша: - лист, - дрво; јаворове гусле. 

јаворовина жјаворово gрво. 

јага ж хиЙ. og јаZње. 
јагањац, -ањца м (обично у мн.) в. јаZње. 

јагањчић м (обично у мн.) ge.м. и хиЙ. og јаZањац. 

јаглац, -а и -аца м бот. в. јаZорчевина. 

јаглика ж бот. биљка Primula elatior из ф. Primulaceae која 
се јавља рано у Йролеhе. 

јагма и јагма ж тур. ошимање, Zрабљење око чеZа, живо на
сшојање ga се go нечеZа gође: - за хлебом, - за богатством. 

јагмити и јагмити, -Юr неевр. [гл. им. -мљёње с] 1. Zрабиши, 
оШимаШи. - Јагми свако за себе. 2. журиши, хиШаШи. - Јагми 
да стигне пре мрака. _ - се 1. Zрабиши се, ошимаши се: - се за 
хлеб. 2. шруgиши се ga се шшо йосшиZне, набави; Шак.мичиШи се, 
наg.мешаши се: - се за ближе локације; - се ко ће пре стићи 
кући. 

јагње, -ета с (еупл. МН. јагњићи и јагњмћи м; зб. им. јагњад ж) 
1 . .млаgунче овце. 2. фиг. крошка, .мирна особа; реч оg.мила каквој 
особи. • умиљато јагље две овце си са у,м,иљашошhу, блаZошhу се 
йосшиже MHOZO више HeZo Zрубошhу. 

јагњёнце и јагњенце, -ета с (мн. 0) ge.м. и хиЙ. og јаZње; уп. 

јагњешце. 

јагњетина ж 1. јаZњеhе .месо; йечење og јаZњеhеZ .меса. 2. јаZње
ћа кожа, КРЗНО. 

јагњећак, -ака и јагњећак м кожа og јаZњеша, јаZњеШина. 

јагњећи, -а, -ё 1. који се OgHOCU на јаZње, који је og јаZњеша: 
- капа, - кожа, - месо. 2. фиг. који је као у јаZњеша, .миран, кро
шак: - поглед, - ћуд. 

јагњеiпце и јагњешце, -ета с (мн. 0) ge.м. и хиЙ. og jaZioe; уп. 

јагњенце. 

јагњило с .месШо Zge се овце јаZње. 

јагњити, -й(м) неевр. [гл. ИМ. јагњёње с] 1. gоносиши на свеш 
јаZње (о овци). 2. Йо.маZаШи, бринуши о овцама йри јаZњењу: -
овце. _ - се gоносиши на свеш .млаgунче (о овци); рађаши се (о 
јаZњеШу). 

јагода ж 1. бот. И агр. ниска зељасша биљка Fragaria из ф. Ro
saceae црвеноZ, MupUCHOZ, бобичасшоZ, YKYCHOZ Uлоgа; илоg ше 
биљке: myмcKa -, вртна -. 2. бот. биљни илоg бобичасшоZ обли
ка уойшше (.малине, куйине и сл.). 3. анат. в. јаZоgица (2). • ићи 

као (с) грлом у јагоде неЙриЙре.мљен нешшо зайочеши раgиши; 
ићи несЙре.ман за нешШо. 

јагодаст, -а, -о који је као jaZoga, сличан jaZogu; бобичасш (о 
илоgовима); који има шакав илоg: јагодасте усне; - воће. 

јагодица ж 1. ge.м. и хиЙ. og jaZoga. 2. анат. а. (обично у мн.) 
исшурени geo на лицу ucuog очију: румене јагодице. б . .месно за
gебљање на врховима йрсшију: - кажипрста. 

јагодичаст, -а, -о в. јаZоgасш. 

јагодични, -а, -о који се OgHOCU HajaZoguцy (2а): - кост. 

јагодњак м 1 . .месШо на ко.ме расшу jaZoge. 2. врежа, лоза ја-
Zoge. 

јагодњи, -а, -ё који се OgHOCU на jaZoge: - леја. 

јаroрчевина ж бот. рана йролеhна биљка бокорасших свеi1lло
жуших цвешова Primula vulgaris из ф. Primulaceae. 

јагуар м (инстр. -ом) 300Л. круйна крволочна звер Fefis onca из 
Йор . .мачака Felidae која живи у Јужној А.мерици. 

јагуарски, -а, -о који се OgHOCU на jaZyape. 

јагуарски ПРИЛ. као jaZyap, слично jaZyapy: - узнемирен. 

јагурида ж неgозрело, кисело Zрожђе; "iрожђе gивље лозе. 

јад м 1. а. йашња, бол; шуZа, жалосш: јаде му задати; њени 
јади. б. невоља, несрећа. - Снађе нас јад. 2. оно шшо има .малу 
вреgносш (сшвар, човек): - од земље, оно мало јада што је оста
ло, пише неки јад. 3. нар. у клешвама, йсовкама и СЛ. (са избле
gелим значење.м). - Јади те не знали! Јади га убили! • видети 
много јада йройашиши, из.мучиши се. допасти јада йасши у нево
љу, уйасши у незZоgу. забавити се о свом јаду схвашиши своје не
воље, Hegahe. јади га (црни) знали ко зна, Mo"iyhe је. које јаде, кога 
јада зашшо, збо"i че"iа. на јаде пристајати, стајати йовеhаваши не
чију йашњу, .муку йоgсеhање.м на HeyZogaH gоZађај. на једвите ја
де йосле MHOZO шешкоhа и найора, јеgва. неке јаде, неког јада не
шшо .мало, вео.ма .мало. ни по јада не би било велико зло, не би 
.марило. шака јада нешшо jagHo, слабо; слаб, jagaH човек. 

јада жјаgна женска особа која изазива жаљење. 

јадан, -дна, -о 1. а. који йаши, који је у Шешко.м сшању, не
срећан. б. жалосшан, шужан, йун ШуZе. 2. а. који је у Шешко.м 
сшању, сиро.машан, убоZ: - раја, - радник б. беgан, зайушшен: 
- собица. в. нишшаван, .мале вреgносши: - ручак, - предавање. 
3. несрећан, нейовољан, шешко йоgНОШЈЬив: јадне прилике у др
жави. • јадан (не) био (не) желим ga ше снађе неко зло. јадан ти 
сам йройао сам, снашло .ме зло. јадна ти (моја) мајка шешко .мени: 
пасти на јадне гране осиро.машиШи. 

јадати, -ам неевр. исказиваши jag, невољу, несрећу, кукаши, 
јаgиковаши; биши шужан, нерасЙоложен. - Мајка је за њим ја
дала. Увек јада за селом. _ - се изражаваши незаgовољсшво, 
жалиши се, шужиши се. - Сви се јадају да лоше живе. 

јадац, јаца и јадац, јаца м рачвасша косш ZpygHOZ скелеша 
Kog йшица која се сасшоји og сраслих кључних косШију. • ломи
ти - етн. клаgиши се с неким ло.меhи јаgац og кокошјеZ .меса. спо
љ� гладац, а изнутра јадац оно шшо се виgи сйоља је лейо, ypegHo 
и сл. а унушра је врло лоше. 

јадика ж 1. бот. жалосна врба. 2. јаgница, невољница, .муче
ница, jdga (чесшо са gонекле изблеgелим значење.м). 

јадиковати, -ујём неевр. биши шужан, жалосшан, йашиши; 
/,ласно исЙо.љаваШи нерасйоложење, кукаШи. _ - се жалиши се, 
шужиши се, јаgаши се. 

јадиковина ж 1. жалосна врба, jagUKa. б. gрво og jagUKe. 

јадиковка ж (дат. -вци; ген. ми. -кй) 1. јagање, неZоgовање, йри
шужба, жалба. 2. лирска Йес.ма шужне саgржине, шуZованка: 
љубавна -. 

јадитц (се), -Юr (се) неевр. в. јаgаши (се). 

јадник, -а и јадник, -Ика м 1. онај који је у Шешко.м сшању, 
несрећник, невољник. 2. сиро.мах, беgник. 3 . .морално слаб чо
век, слабиh. 

јадница и јадница ж она која је у Шешко.м сшању, несрећ
ница, .мучени ца. 
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јадниче и јаднИче, -ета с (ми. 0; зб. им. јадничад и ј3.дничад 
ж) jagHo gеше, gеше које изазива жатъење, сироче. 

јадно прил. 1. несрећно, шужно, жалосно; беgно: погледати �; 
живети �. 2. у великој .мери, вео.ма, 1,pgHO: � се преварити. 3. не
gосшојно, неgосшојансшвено: � се држати на саслymању. 

јадо, -а и -е м ехспр. jagHUK, несрећник. 

јадов, -ова м 1. ехспр. сиро.машан, беgан човек, jagHUK, беg
ник; невољник, несрећник. 2. човек су.мњива .морала, ниШков. 

јадован, -вна, -о 1. обузеш jagoM, очајо.м, шужан; који изра
жава шу1,у, jag: � жена; � разговор, � суза. 2. несрећан, jagaH: � 
девојка. 3. сиро.машан, убо1,; беgан, зайушшен: � студент; � кућа. 

јадованка ж 1. лирска Йес.ма шужне саgржине, jagUKoBKa, 
Шу1,ованка. 2. кукање, нарицање, Шужбалица. 

јадовати, -дујем и јадовати, јадујем несвр. 1. биши несрећан, 
йашиши, шу1,оваши; јаgиковаши, кукаши: � због његова одла
ска; � за умрлим. 2. живеши у оскуgици, беgи, .мучиши се. - По
родица му јадује и гладује. _ � се жалиши се, шужиши се, ја
gаши се: � се мајци. 

јадовит, -а, -о в. jagoBaH. 

јадовито прил. на јаgовиш начин, jagoBHo: � плакати. 

јадовно прил. на jagoBaH начин, шужно; беgно, jagHo. 

јадоња м (ми. ж) ехспр. jagHUK. 

Јадран, -ана и Јадран, -а м JagpaHcKo .море. 

јадрански и јадрански, -а, -о који се OgHOCU на JagpaH, на 
JagpaHcKo .море. 

јажа Gажа) ж в. јаз (1, 2). 
јажораст м бот. барски шевар Sparganium ramosum из ф. 

Sparganiaceae. 

јаз1 м (мн. јазови) 1. канал, јарак за оgвођење Boge; коришо 
бујице: воденички �, � преко ливаде. 2. резервоар заусшавље
не, зајажене Boge на йошоку, реци и СЛ.; брана, усшава, ape1,pa
ga. 3. уgубљење у земљи, ја.ма; йровалија, Йонор. 4. фиг. несла1,а
ње, разgор: политички � између Срба и Хрвата, � међу људи
ма. 5. йразан йросшор, .међуЙРОСШор: � међу одељцима. 

јаз2 м зоол. речна риба Idus melanotus, јез. 

јаза м хиЙ. og јазавац; уп. јазо. 

јазавац, -авца м (инстр. -авцем) зоол. врсша сисара Meles те
les из Йор. куна зgеuасшо1, чекињасшо1, шела, који се храни уf.лав
но.м биљно.м храно.м. 

јазавичар м зоол. 1. врсша ловачко1, йса, крашких кривих но
"У, кле.мЙавих ушију који служи за лов на јазавце и лисице. 2. вр
сша аусшралијско1, сисара шорбара Peragale lagotis. 

јазавичарка ж женка јазавичара (1). 

јазавчев, -а, -о који ЙриЙаgајазавцу, јазавчији. 

јазавчији, -а, -е који се OgHOCU на јазавца: � кожа. 

јазавчина ж ауШ. и Йеј. og јазавац. 

јазбина ж 1. руйа у зе.мљи у којој борави нека живошиња: 
лисичја �, MeдвeДOBa �. 2. фиг. а . .мрачан и шесан сшан; шесна 
и .мрачна ЙросШорија. б. сшецишше йресшуйника, су.мњивих љу
gu, лойова, коцкара и СЛ.: KoцкapCKa �. 

јазбински, -а, -о који се OgHOCU најазбину. 

јазити, јазИм несвр. [гл. ИМ. јажење с] 1. йравиши јаз, канал. 
2. зајазиваши, йуниши јаз, локву. 

јазо, -а и -е м хиЙ. og јазавац; уп. јаза. 

јајара ж 1.  йсешо које Kpage јаја, Йоложара. 2. пеј. сишан ло-
йов, лойужа; рђав, нейошшен човек. 

јајаст, -а, -о који u.мa облик јајеша, овалан: � лист, � глава. 

јајашце, -а и -ета с (ми -ца) geM. og јаје. 

јаје, ј ајета и, ретко, осим уз бр. 2-4, јаја (дат.-лох. јајету) с (ми. 
јаја) 1. женска йолна ћелија KOg йшица коју чини љуска, белан
це и жу.манце са за.меШко.м која се (og неких йшица) уйошребља-

ва и као живошна на.мирница: кокошије �, пачије �. 2. женска 
йолна ћелија за раз.множавање KOg вишећелијских живошиња 
и човека, ovum. 3 . .мушка йолна йарна жлезgа у којој се сшвара 
се.ме, testis. 4. се.мени за.меШак биљке у илоgнику. 5. ше1, на кан
Шару. • длаху у јајету наћи увек u.маШи Йрu.меgбе, биши сишни
чав. хао � јајету бити сличан јако личиши на HeKo1,a. хао на јаји
ма бити (седети) биши врло несшриљив. хао по јајима ићи (ходати) 
врло ойрезно, обазриво хоgаШи. пуна му је хућа хао јаје живи у 
изобиљу, u.мa cBe1,a. своје хухавичије � подметнути своје обавезе 
йоg.мешнуши gpy1,oMe. 

јајник бајњак) м анат. женски uарни йолни op1,aH у ко.ме се 
образују јајне ћелије, ovarium. 

јајовод и јајовод, -ода м анат. geo женско1, uолно1, op1,aHa из-
.међу јајника и .маШерице у облику цеви, tuba uterina. 

јајоводни, -а, -о који се OgHOCU на jajoBog: � канал, � цев. 

јајолик, -а, -о в. јајасШ. 

јајце, -ца с ge.м. и хиЙ. og јаје; јаје. 

јак, јака, -о (хомп. јачИ) 1. који u.мa велику физичку cHa1,y, 
снажан; физички врло развијен, круйан: � момак; � рука. 2. gy
ховно снажан, чврсш; исшрајан, неЙоколебљив. - Јак је народ, 
издржаће; човек јаке воље. 3. а. који u.мa велику cHa1,y (ЙО"iОНСКу, 
йокрешачку и сл.): � мотор, � маmина, � ветар. б. који је вели
ко" иншензишеша, силан: � глас, � шум, � осећање. в. који се 
извоgи, обавља ЙoвeћaHu.м инШензиШеШо.м: � шут, � ударац. 4. 
а. који u.мa велику оgбра.мбену .моћ, gобро наоружан: � армија, 
� утврђење. б. који u.мa велику .моћ (еконо.мску, йолишичку и 
сл.), власш, велики аушоришеш, .моћан; u.мyћaH, бо1,аш: � пред
узеће, � банка, � партија; � газда. 5. а. шврg, чврсш; ошйоран: 
� конац, � зид, � мост. б. "УСЩ бу јан: � трава, � коса. в. који се 
исшиче количино.м, .масо.м; бројан: � извор, � рој, � пчела. 6. чи
је су каракшерисшичне особине изражене у великој � ракија, � 
кафа. д. калоричан, хранљив: � супа, � храна. ђ. илоgан: � зе
мља. 7. квалишешан, BpegaH, зна чајан: � лиричар, � одељак у 
роману. 8. који нешшо gобро зна, уйућен у нешшо: � у немач
ком, � у певању, � mахиста. 9. HeogMepeH; ошшар: � израз; � реч; 
� сатира. 10. јасан, убеgљив, ар1,у.менШован: � разлог, � доказ. • 

имати јахе лахтове в. aog лакаШ. јача половина .муж, брачни gpy1,. 
јачи пол .мушкарци. 

јак м (ми. јакови) зоол. врсша круйно1, иланинско1, 1,овечеша ко-
је живи у обласШu.ма среgње Азије, Роёрhаgus grunniens. 

јака ж тур. оковрашник, Kpa1,Ha; каЙуљача. 

јакати се, -ам се несвр. рваши се HagMehyhu се у снази. 

јакета ж итал. женска јакна go изнag uојаса у црно1,орској на-
pOgHOj ношњи. 

јакна ж (ген. мн. јакнй) нем. крашак женски или .мушки 
каЙуШ. 

јако прил. 1. а. са велико.м cHa1,oM, снажно, Силно; вео.ма, вр
ло: � лупати; � развијен, � скучен. б. врло MHO"iO: � троmити. 2. 
шесно, чврсШо. - Јако су везани. 

јакобинац, -нца м apuaagHUK раgикално1, крила буржоаске 
йаршије gе.мокраШских револуционара у gоба Француске "рађан
ске револуције краје.м XVIII века. 

јакобинизам, -зма м uокреш, схвашање јшсобинаца. 

јакобински, -а, -о који се OgHOCU на јакобинце: � власт, � 
партија. 

јакост, -ости ж јачина. 

јакостан, -сна, -о јак, снажан. 

јакота ж в. јачина. 

јалов, -а, -о 1. а. који не gaje uopoga, несuособан за рађање, 
нейлоgан, сшерилан: � крава. б. који не gaje gовољно йлоgа, 
неилоgан, HepogaH: � кукуруз. 2. неуйошребљив за обрађивање, 
HeиcKopиcf1lљив: � руда, � ораница. 3. фиг. а. који не gaje резул
шаше, узалуgан: � реформа, � посао. б. неосшварив, неисйуњив: 
� нада. 

јаловак, -а и јаловак, -ака м 1. онај који је јалов, несйосо
бан за оилоgњу. 2. јалова биљка. 

јаловац, -овца и јаловац, -вца м јалов, ушкоиљен .мужјак. 
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јаловина и јiшовина ж 1. руд. ошuаgни маШеријa.n ари шо
иљењу pyge, шљака, gроз'iа; јa.nова зем.тьа, руgача. 2. зб. јa.nова 
сшока, јa.nовиње. 

јаловйње с зб. (ми. 0) јa.nова, неа.лоgна сшока; .млаgа сшока 
неuрисши'iла за раса.лоg. 

јаловити, -им несвр. [гл. им. јаловљёње с] уклањањем uолних 
жлезgа чиниши јa.nовим, шкоuиши, касшрираши: - крмачу . •  
- се 1. UосШајаШијa.nов; 'iубиШи а.лоg, UобациваШи. - Јалове му 
се овце. 2. фиг. осшајаши без саgржаја, uразниши се. - Облаци 
се јалове муњама. 

. 

јаловица и јаловица ж а. крава или овца која се не шели, 
OgH. не ја'iњи. б. жена нероШкиња. в. неа.лоgна зем.тьа. 

јаловйmте и јаловиmте с месшо, шерен на коме се нa.nази 
јa.nовина, шљака og шоиљене pyge. 

јалово прил. на јa.nов начин, некорисно, узa.nуgно. 
јаловост, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање, особина oHo'ia шшо је 

јa.nово, oHo'ia који је јa.nов, неа.лоgносШ. 
јаловуmа ж в. јa.nовица. 
ЛIма ж 1. а. upupogHa или наарављена руаа, шуиљина у зе

мљи; аонор, безgан, uehUHa. б. уgубљење, уле'iнуhе, шуиљина, ру
аа на разним uреgмешима, месшима уоuшше: - на лицу, - на 
кревету, очна -. 2. руgничко окно, pygHUK. 3. а. јазбина, ло'iа: 
вучја -. б. неу'iлеgан сшан, мрачна UросШорија. • ко другоме ја
му копа, сам у њу пада ко gpy'ioMe чини зло, сам насШраgа. копа
ти коме јаму uриuремаши некоме uроuасш, зло. 

јамар, -а и јамар, -ара м 1. онај који коаа јаме, pagu у јами, 
pygap. 2. в. јазавичар (1). 3. зоол. 'iолуб gуиљаш који живи у јама
ма Columba migratioria. 

јамарица ж 1. зоол. а. мa.nа риба слична шарану која живи 
у нашим крашким Bogaмa, 'iаовица Pho:xinus pho:xinus. б. је'iуља, 
y'iop. 2. бот. биљка Cortusa matthioli из ф. Primulaceae. 

јамаст, -а, -о аун јама, руuичасш: - пут. 

јамац, јамац и јамац, -мца м в. јемац. 
јамачан и јамачан, -чна, -о cu'iypaH, извесшан: - смрт, - ре

шење. 

јамачно и јамачно прил. CUlYPHO, свакако; ао свој Uрилици. 
- Он ће то јамачно платити. Јамачно си добро. 

јамб м грч. 1. књиж. gвосложна мешричка сшоuа с gужином, 
OgH. на'iласком на gpylOM слоlу. 2. gрушшвена u'ipa с коцкама. 

јамица ж 1. geм. og јама. 2. уgубљење, руаица на браgи или 
образима (ари ос.меху). 

јамичав, -а, -о аун јамица, руUичасШ. 
јамичавица ж зоол. морски мекушац Terebra tulida. • бела 

морски мекушац Liothyrina vitrea. 

јамичарка ж змија ошровница Crotalus из аор. Crotalidae 
која има gубоку јамицу између носних ошвора и очију. 

јамичаст, -а, -о аун јамица, јамичав: - лице. 

јамичица ж geм. и хиа. og јама, јамица. 
јамни, -а, -о в. јамски. • - глиста зоол. 'iлисша која живи у 

руgницима. 
јампски, -а, -о који се OgHOCU на јамб: - стихови. 

јамскй и јамски, -а, -о који се OgHOCU на јаму, јаме: - рад
НИК, - стуб. 

јамство, јамство и јамство с в. јемсШво. 
јамчити и јамчити, -Им несвр. [гл. им. -чёње с] 1. а. uреузима

ши јемсшво, маШерUјa.nну оg'iоворносш у случају ga gужник не 
враши gyl аовериоцу; биши јамiщ. - Банка ће давати облига
ције за које држава јамчи. б. уоuшше uошврђиваши нешшо са 
си'iурношhу; 'iараншоваши за шачносш, исшинишосш и сл. (неко
la, нече'iа). - Не бих могао јамчити да је то како треба. 2. служи
ши као јемсшво, као gоказ за нешШо. - Јамчи им моја прошлост. 

јантар, -ара и јантар, -а м рус. в. hилибар. 
јантарцй и јантарнй, -а, -о в. јанШарски. 
јантарњак и јантарњак ж зоол. врсша uужа Succinea са жу

шом куhицом боје јанШара. 

јантарскй и јантарскй, -а, -о који је og јаншара, који је као 
јаншар, hилибарски: - огрлица. 

јануар м лат. арви месец у 'iOgUHU. 
јануарски, -а, -о који се OgHOCU на јануар. 
јанџик м тур. сељачка кожна шорба која се носи о рамену. 
јањац, -њца м (ми. јањци) в. ја'iањац. 
јање, -ета с в.  јаlње. 
јањетина ж в. ја'iњеШина. 
јањећй, -а, -ё в. ја'iњеhи. 
јањити (се), -и(м) (се) несвр. в. ја'iњиши (се). 
јањичар м ист. војник реlуларне шурске војске сасшављене og 

заробљеника и UоШурчењака. 
јањичарскй, -а, -о који се OgHOCU на јањичаре. 
јао(ј) узв. 1. за изражавање бола, жa.nосШи, Шу'iе. - Јао мени 

јадном! Јаој, куку мени. 2. за изражавање uрешње, уuозорења: 
Шешко. - Јао ономе ко се усуди. Јаој вама! 3. за изражавање 
раgосши, gивљења. - Јао, ала сам срећна! Јаој, што се радујем! 

јар м 1. јаросш, 'iHeB, срџба: црвен од јара. 2. BpyhUHa, шоUли
на, жар: - у подне. 

јара ж 1. велика BpyhUHa, жеlа; шреuерење врелоl лешње'i ва
зgуха. 2. врелина, шоUлоша из усијанот, меШa.nа, uehu и сл.; вре
лина шела (услеg узбуђења): - усијаног железа. Обузе је чудна 
јара. 3. заuах, заgах: - ракије. 

јарак, -рка м (ми. јарци и јаркови) 1. gу'iачак, широко иско
аан канa.n, ров за оgвођење или gовођење Boge. 2. вој. ров као за
клон og неuријашеља, шанац. 

јарам, -рма м (ми. јармови) 1. gpBeHa наарава која се сшавља 
воловима на враш Kag шшо вуку. 2. аар волова. 3. Gд.) фиг. роа
сшво, уlњеШавање. - Народ је скинуо јарам с врата. 4. зоол. мор
ска риба Zygaena malleus из ф. Carchariidae. 

јаран, -ана м тур. 1. gpy'i, uријаШељ. 2. вољени мушкарац, gpa
'iaH; љубавник. 

јаранити, јаранИм несвр. gруlоваши, gружиши се; волеши се. 
јараница ж 1. gру'iарица, UријаШељица. 2. вољена geBojKa; 

љубав ница. 
јарац, јарца м (вок. јарче, инстр. јарцем; мн. јарци Gарчеви» 

1. зоол. мужјак козе Caper. 2. пеј. браgаш човек сличан јар цу (1). 
3. разни uреgмеши слични јарцу (1). а. 'iимнасшичка gpBeHa 
сарава за арескакање, козлиh. б. Ho'iapu за шесшерисање gpBa. 
4. (Јарац) астр. зоgијачко сазвежђе најужном небу. • бабинијар
ци нар. рђаво време са cHeloM и вејавицом у маршу месецу. дера
ти јарца gечја u'ipa у којој се gечак веша Ho'iaмa за lpaHY. дивљи 
- 300Л. 1) a.nаски КОЗОРО'i Capra Љех. 2) gивокоза. мусти јарца у 
решето раgиши бескорисшан аосао. 

јарбол и јарбол м 1. gу'iачка шиuка на лађи за uоgизање је
gpa, засшаве и сл., каШарка. 2. висока мошка на коју се веша 
засШава. 

јаре, -ета с (супл. МН. јарићи и јарићи м; зб. им. јарад ж) .мла
gунче козе. • бабини јарићи в. бабини јарци (uog јарац). беспо
слен поп и јариће крсти (крштава) gOKOH човек бави се узa.nуgним, 
бескорисним Uослом. тера баба јариће оuшичка варка, фашамор
'iaHa. 

јарица ж женско јаре; .млаgа коза. 
јаребика ж бот. с.мрgљика Sorbus aucaparia. 

јаребица ж 300Л. uшица из аор. Phasianidae врло укуснот, ме
са, слична gOMahoj кокоши. • називи за разне врсше јаребица: 

. :"' �рив(њ)а Caccabis saxatilis; - гривна Perdix caxatilis; - камењар
ка в. јаребица 'ipUBa; - кршна Caccabis petrasa; - лештарка Tetra
stes bonasia; обична (пољска) - Perdix perdix; планинска - Alecto
ris graeca;

. 
шумска - Bonasa bonasia. 

јаребичар м аас gpecupaH за лов на јаребице. 
јаренце, -а и -ета с (ми. 0; зб. им. јаренцад и јаренцад ж) geм. 

и хиа. og јаре. 
јаретина ж 1. japehe месо. 2. japeha кожа; uреgмеш начињен 

og japehe коже. . 
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јарећи и јарећи, -а, -е који се OgHOCU на јаре или јарца, ко
ји је og јареша или јарца: - кожа, - печење. 

јарешце и јарешце, -а и -ета с geM. и хиЙ. og јаре. 
јари, -а, -о који се сеје у йролеhе а gосйева у јесен, йролеhни, 

јеgноrоgишњи: - усев, - жито. 

јарина жјаrњеhа вуна. 
јарити, -й(м) несвр. [гл. им. јарење с] gоносиши на свешјаре (о 

кози), козиШи. 8 - се козиши се. 
јарити, јарйм несвр. [гл. им. јарење с] 1. расйаљиваши, aog

сшицаши: - ватру. 2. фиг. разјариваши, расЙаљиваШи. - Жудња 
га јари. 8 - се љушиши се, срgиши се; расйаљиваши се (у сшра
сШи). 

јарица ж 1. агр. јара Йшеница. 2. бот. зељасша биљка Asperu
la arvensis из. ф. Rubiaceae. 

јарич м 1. бот. назив за више врсша вишеrоgишњих зељасших 
биљака poga Sedum из ф. Crassulaceae, које се уйошребљавају у 
HapogHoM лекарсШву. 2. вирусно зайаљење коже на уснама her
pes labialis. 

јарки, -а, -о (Koмn. јарчй) 1. који ogaje јаку шойлошу и све
i1lлосш, ужарен, жарки: сунце -, - огањ. 2. који јако сија, бле
шшав; свешао; сјајан: - светлост, - месечина; - око. 3. јарко цр
вен, руме н; жив, уйаgљив, свешао: - ружа, - вино; - боја. 4. фиг. 
иншензиван, снажан; изразиш, уйечаi1lJЬив: - експлозија; - лик, 
- обележје. 

јарко прил. 1. живом, јасно црвеном бојом, жарко: - обојен. 
2. живо, веома јасно, уЙечаi1lJЬиво. - Слика се јарко оцрта. 3. ве
ома јако, вашрено, иншензивно: - се загрејао, - осветљен. 

јарма и јарма ж тур. круйно самлевено жишо за исхрану сшо
ке, ЙрекруЙа. 

јармаmица ж бот. у мн.: сисшемашски назив за jegHY rpyay 
алrи Zygnemaceae (алrа из ше rpyae). 

јармити1, јармйм несвр. сшављаши воловима јарам, ујарм
љиваши: - волове. 

јармити2, јармйм и јармити, -йм несвр. 1 . .млеШи јарму. 2. 
храниши јармом (сшоку). 

јарнути, -нем свр. йоgсшаhи, йоgјариши: - ватру. 

јаровизација ж рус. аrрошехничка йримена семена йре сешве 
pagu убрзања развоја биљке. 

јаросно и јаросно прил. на јаросшан начин, rневно, љушишо: 
- викнути, - упитати. 

јарост и јарост, -ости ж (инстр. -ошћу) велика љушина, rнев, 
бес. 

јаростан и јаростан, -сна, -о 1. љуш, rневан, разјарен: - го
спођа, - глас. 2. обесшан, осион; йомаман, жесшок: - младеж; 
- борба, - напад. 3. сјајан, свешао: - светлост. 

јаруга ж (дат. -узи) а. уско, gуrачко и gубоко уgубљење у зе
мљи, насшало као воgоgерина; јарак, канал. б. оgвоgни канал, 
јаз (воgенички). в. йровалија, увала; јама, руЙа. 

јаругаст, -а, -о йун japyra; сличан јарузи: - пут, - вододе-
рина. 

јаружица ж geм. og japyra. 
јарчевина жјарчеШина. 
јарчетина ж 1. јарчије месо. 2. заgах og коза или јараца. 
јарчији и јарчији U3.рчјЙ и јарчјй), -а, -е који се OgHOCU на 

јарца, на јарце: - брада, - месо. 

јарчина ж ayw. og јарац. 
јарчић м geм. og јарац; мушко јаре. 
јасан, -сна, -о 1. који сија, сјајан, свешао; йун свеi1lлосши, ве

gap: - сунце, - месец; - небо, - ноћ. 2. бисшар, йровиgан, йро
зиран; фиг. ошшроуман, йрониЦЈЬив: - извор, - море; фиг. - гла
ва, - мисао. 3. а. лако cxвai1lJЬив, разумљив, уверљив: - речени
ца, - питање, - извештај . б. уйаgљив, виgљив, очи'iлеgан: - раз
лика, - доказ, - знак в. виgан, ошшар: - лик, - слика. 4. који 

звучи чисшо, звонак; који йроизвоgи звонак звук, 'iлас: - глас, -
звук; - корак, - звоно, - тамбура, - грло. 5. ошворен, свешао: -
боја, - хаљина. 

јасен, -ена м (ми. јасенови и јасени) бот. лисшойаgно gрво ро
ga Fraxinus из ф. Oleaceae високо go 30 m; различише врсше шо
ra poga: бели -, обични -, пољски -, црни -. 

јасенак, -нка м 1. geм. и хиЙ. og јасен. 2. бот. вишеrоgишња 
биљка Dictamnus albus из ф. Rutaceae, која се уйошребљава у 
HapogHoM лекарсШву. 

јасеник, -Iffiа мјасенова шума; месшо rge има јасења. 
јасенов, -а, -о који се OgHOCU на јасен: - дрво. 

Јасеновац, -овца м усшашки лоrор у исшоименом месшу у 
ХрваШској. 

јасеновац, -овца мјасенов шшай, моШка. • ноћни - зоол. вр-
сша HohHOr лейшира Catocala nupta. 

јасеновина жјасеново gрво (као rрађа или оrрев). 
јасење с (мн. 0) зб. им. og јасен; јасенова шума, јасеник. 
јасик, -Iffiа мјасикова шума; месшо rge расшу јасике. 
јасика ж бот. лисшойаgно gpeo шрейеравоr лишhа Populus 

tremula из ф. Salicaceae. 

јасиков, -а, -о који се OgHOCU најасику: - лиmће. 

јасиковина жјасиково gрво (као rрађа и оrрев). 
јасле, јасала и јаслй ж мн. uасла, јасала с мн.)I . найрава 

слична gуrачком коришу (og gacaKa или бешона) йричвршhена 
уза зиg, која служи за сшављање хране сШоци. 2. васйишна 
усшанова за gневни боравак gеце go шри rogUHe. • државне (вла
дине) - gржавна служба; коришhење gржавноr новца. 

јаслице ж ми. 1. geм. og јасле. 2. в. јасле (2). 3. рељефна сли
ка, OgH. макеша Исусовоr рођења са виi1lлејемском йећином, Ма
ријом, Јосийом, йасширима и gp. 

jilCМИН, -Ина м бот. украсна биљка Jasminum из ф. Oleaceae 
с мирисним белим, жушим или црвеним цвеШовима. 

јасминов, -а, -о који се OgHOCU на јас.мин: - цвет. 

јасно прил. 1. свеi1lло, сјајно. - Месец јасно светли. 2. gобро 
виgно, уочавајуhи йојеgиносши, шачно: - видети, - разабрати. 3. 
а. разумљиво, cxвaiilJьивo: - говорити, - написати. б. очи'iлеg
но, очевиgно; йоузgано: - се издвојити у две групе, - означити; 
- приметити разлику. 4. звонко, 'iласно: - певати, - вриснути. 
• - као дан, - као на длану сасвим, йошйуно јасно. - и гласно ошво
рено, без увијања (рећи, казаши и сл.). 

јасновид, -а, -о Mygap, ошшроуман: - израз. 

јасновидост -ости ж йрониЦЈЬивосш, ошШроумносШ. 
јасност, -ости (инстр. -ошћу) и јасноћа ж особина и сшање 

OHOra шшо је јасно, OHOra који је јасан: - светлости, - духа, - ума; 
- језика, - стила; - књиге, - лика, - слике; - тона. 

јаспис м грч. мин. врсша йолуgраrоr камена, варијешеш квар
ца, обично црвене, жуше или мрке боје. 

јастог м грч. зоол. врсша великоr MOpCKOr рака Homarus vulga
ris из Йор. Nephropsidae врло укусног меса. 

јастреб м (ми. јастребови uастрёби)) 1. а. зоо�: йшица rрабљи
вица Astur palumbarius из Йор. Accipitridae gyra око 55 ст. б. 
фиг. човек шврgих убеђења, нейоколебљив, немилосрgан човек; 
йрисшалица рашоборне, аrресивне ЙолиШике. 2. зоол. (у мн.) йо
роgица rрабљивих йшица Accipitridae. • назив за разне врсше ја
сшребова: - кокошар, - мишар, - осичар, - кокошињи, црни -. 

јастребаст, -а, -о који је као у јасшреба: - нос, - око. 

јастребији и јастребији, -а, -е који се OgHOCU на јасшреба: 
- кљун, - крило, - очи. 

јастребић м geм. og јасшреб; .млаgунче јасШреба. 
јастребов, -а, -о који йрийаgајасшребу, јасшребији: - кљун. 

јастрепски, -а, -о који се OgHOCU на јасшреба; који је као у ја-
сшреба: - око. 

јастук м тур . 1. мек йоgмешач са навлаком исйуњен йерјем, 
вуном и сл., који се сшавља aog 'iлаву йри сйавању, лежању. 2. 
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сличан Йреg.меШ који служи као йоg.мешач за сеgење, наслања
ње, забаgање и"iала, као украс и сл. 3. фиг. оно шшо aogceha на ја
сшук (1): - сала на стомаку, - дима. 4. йоg.мешач ucaog шврgих 
gелова какве найраве: јастуци на осовинама кола, - на самару, 
- на јарму. 

јастучаст, -а, -о сличан јасшуку: - колена. 

јастуче, -ета е (еупл. ми. јастучићи) ge.м. и хиЙ. og јасШук. 
јастучић м 1. ge.м. и хиЙ. og јасШук. 2. ја"iоgица на врховима 

ЙрсШију. 
јастучнй, -а, -о који се OgHOCU на јасшук, на јасшуке: - на

влака. 

јастучница ж навлака зајасШук. 
јат м назив за слово Ћ у сшарој hирилици и оg"iоварајуhе сло

во у 'iла"iољици; назив за 'iлас који се обележава овим слово.м. • 

продужено (продуљено) јат ЛИНГВ. јеgносложни рефлекс јаша у gy
"iим сло"iовима aojegUHUx речи или облицима речи, нЙр. намје
шшаши, вјера, .мјесша, кОљёна. 

јатаган, -ана м тур. gy"iu криви нож који се носио за йојасо.м. 
јатак м тур. онај који чува и Йо.маже оg.мешнике og влас ши: 

хајдучки -. 

јатаковати, -кујём неевр. биши јашак, служиши као јашак: 
- хајдуцима. 

јатарица ж зоол. а. врсша gивље йашке Querquedulla quer-
quedulla. б. риба која живи у јашу (сарgела, скуша и сл.). 

јатачкй, -а, -о који се OgHOCU на јашаке: - кућа. 

јатимице прил. в. јаШо.мице. 
јатити се, -йм се неевр. [гл. ИМ . јаћёње е] скуйљаши се у јашо, 

рој, чойор и сл.; скуйљаши се, окуйљаши се у велико.м броју. -
Вране се јате. Деца су се јатила око деде. 

јато е 1. а. већи број йшица у скуйу, које ле ше зајеgно: - вра
на, - голубова. б. скуйина риба које йливају зајеgно. в. сшаgо, 
чойор: - коња, - јаради. 2. а. "ipyaa, "iо.мила љуgи: - сватова, - де
војака. б. скуй сшвари, Йреg.меШа ис ше врсше: - кућа, - лађа. 

јатомице прил. у јашу, у јашима; у велико.м броју: - полете
ти, - бежати. 

јаук м 1. крик којим се изражава физички или йсихички бол: 
пустити јаук од себе. 2. нарицање, кукање: - жена. 

јаукати, jaY-Чём и јаукати, јаучём неевр. а. о'iлашаваши се 
узвицима бола, вайиши, кукаШи. б. исйушшаши оше"iнуш 'iлас, 
завијаши (о вуку и сл.). в. йроизвоgиши оше"iнуше звуке; фију
каШи. 

јаукнути, јаУкнём и јаукнути, јаукнём евр. а. о'iласиши се 
узвико.м бола, крикнуШи. б. фијУКНУШи. 

јахалйште е .месШо за вежбање и Шак.мичење у јахању. 
јахати, јашём неевр. 1. крешаши се cegehu ойкорачено на ја

хаћој живоШињи. 2. а. возиши бицикл, .моШоцикл и сл. б. фиг. 
намешаши се неко.ме као власш, у"iњеШаваШи. 3. (на нечему) ин
сисшираши на нече.му. _ - се 1. gобро служиши зајахање (о ко
њу и сл.). 2. носиши jegait gpy"io"ia на леђима. - Деца се јашу на 
ливади. 

јахаћй, -а, -ё који служи за јахање, обучен за јахање; који се 
уйошребљава йри јахању: - коњ; - опрема. 

јахач, -ача м (инетр. -ачем) 1. онај који јаше, који у.ме ga јаше 
(коња и сл.). 2. коњ који служи за јахање. 

јахачица ж женска особа јахач. 
јахачкй, -а, -о који се OgHOCU. на јахаче, на јахање: - огртач, 

- клуб. 

јахта ж (ген. ми. јахтй GaXTa» енгл . .мањи сйоршски броg, лук
сузна лађа за шуризам и сл. 

јахтица ж geM. и xий� og јахШа. 
јачати, -ам неевр. 1. йосшајаши јачи, снажнији; узимаши .ма

ха. 2. крейцши, снажиши (HeKo"ia, нешШо). _ - се в. јача ши (1). 

. јачИ:на ж 1. а. својсшво oHo"ia који је јак, cHa"ia, јакосш; фи
зичка развијеносш, изgржљивосШ. б. gуховна .моћ, исшрајносш, 

оgлучносш; сйособносш, обgареносШ. 2. физ. сшейен сйособносши 
сшварања eHep"iuje, paga и сл.: - мотора, - сочива, - магнетног 
поља и др. 3. бројно сшање, величина. - Јачина чете је до 300 
људи. 4. сшейен, количина, сасшав неке .маШерије: - ракије. 

јаштарица и јаштерица ж мед. нар . .мали йлик на језику. 
јеванђелист(а), -ё м (ми. -сти) а. йисац јеванђеља, еванђе

лисШ(а). б. онај који йройовеgа и шири јеванђелско учење. 
јеванђелИ:стар, -ара м ЦРКВ. изборно еванђеље, лишур"iијска 

књи"iа у којој су скуйљени оgло.мци из еванђеља који се чишају 
или йевају у цркви, ванђелисШар. 

јеванђелскй, -а, -о који се OgHoCU на јеванђеље, који йройи
су је јеванђеље и сл., еванђелски: - књига, - одрицање, - запо
вест, - проповед, - учење. 

јеванђелски прил. као у јеванђељу, еванђелски. 
јеванђеље е ГРЧ. (уп. еванђење) 1. ЦРКВ. geo Библије, чешири 

йосебна сйиса Ново,; завеша који "iоворе о живошу, gеловању и 
учењу Исуса Хрисша; оgређена верзија шо"iа сйиса, йризнаша као 
канонска og цркве; ogeљaK из исшо"i gела Библије који се чиша 
или йева на бо"iослужењу: - по Јовану, - по Луки, - по Марку, 
- по Матеју. 2. фиг. ешички йринций йО ко.ме се неко уйравља; 
оно у шшо се верује као у свешо, go'i.мa, закон. - Та књига је за 
нас била јеванђеље. 

јеванђељскй, -а, -о који се OgHOCU на јеванђеље. 
Јеврејин (Јевреј, -а и Јеврёј, -еја) м (ми. Јевреји и Јевреји) 

apuaagHUK се.миШско"i Hapoga који живи у Израелу и gpy"iUM зе
мљама. 

Јеврејка ж женска особа Јевреј. 
јеврејскй, -а, -о који се OgHOCU на Јевреје, који apuaaga Јевре

јима. 
јеврејство е а. оно шшо каракшерише Јеврејина, Јевреје (ве-

ра, кулшура, начин живоша и сл.). б. (Јеврејство) Јевреји. 
јеврејштинаж а. в. јеврејсШво (а). б.јеврејски начин из"iовора. 
јёвтин, -а, -о в. јефШин. 
јегер м нем. apuaagHUK бивше аусшроу"iарске йешagије сйеци

јализован за йланинска Йоgручја. 
јегуља ж 300Л. з.мијолика риба Anguilla anguilla, А. vulgaris 

из Йор. Anguillidae која живи у слашким воgама а .мресШи се 
близу Мексичко"i залива, y"iop. • албинска - врсша беле је"iуље An
guilla anguilla. електрична (муњевита) - з.мијолика риба Gemno
tus electricus из Йор. Gemnotidae која уgарцима сво"iа шела йу
но'; елекшрицишеша ус.мрШи и веће живоШиње. 

јегуљаст, -а, -о који има облик је"iуље, з.мијолик. 
јiщ м 1. љушња, "iнев, бес, о"iорчење: пући од једа. 2. жучни 

сок, жуч: повраћати јед, зелен као јед. 3. з.мијски оШров. 
јёдак и једак, -тка, -о (одр. јеткй и јеткй) 1. који на"iриза, рас

швара, изјеgа; који gражи, шшийа, йече: - материја, - ДИМ, -
прашина. 2. "iневан, љушиш; о"iорчен; који исйољава шаква осе
ћања. - Жен'а је јетка на мужа; - поглед, јетке очи. 

један, -дна, -о 1. бр. (мн. 0) нај.мањи цео основни број којим се 
означава jegUHKa (биhе, сшвар, йојава); назив цифре 1 којим се 
обележава шај број. 2. (у ИМ. служби) в. јеgиница (2). 3. који је 
айсолушно jegitaK, исшовешан; који није неки gpy"iu; исШи. - Оба 
су једних година. Глас вам је један. Никад не идем једним пу
тем. Сви једу из једне чиније. 4. без UKo"ia, сам, jegUHU. - Борио 
се један против свих. 5. а. неки, некакав, извесШан. - Био један 
цар. б. HujegaH, никоји. - Како учиш, нећеш један испит поло
·жити. 6. а. изузешно значајан, йознаш, чувен. - То је могао да 
уради само један Вук. б. са значење.м веће,; иншензишеша име
нице уз коју сШоји. - Милина једна. Чудо једно. в. са йојачаним 
не"iашивним особинама Йој.ма који означава именица. - Живо
тињо једНа! Неваљалче један! 7. неки, за разлику og gpy"iux. -
Једни раде, други се одмарају. 8. а. (у им. служби) нешшо шшо 
је различишо og gpy"io"i. - Једно вас молим. б. исша сшвар, исШо. 
- Треба ли ти једно двапут рећи. в. намесшо речи коју замењу
је. - Ево, попиј једну. • - и (као) ниједан йојеgинац не значи ни
шШа. - за све, сви за једног за исшицање узајамне йожршвовано-
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сШи. - једини иСКЈьучиво jegaH, са.м. - по један 1) jegaH иза gpyioi, 
jegaH за gруiим, pegoM. - Излазе један по један. 2) изванреgан, 
оgличан, најбољи. - Учио је као један по један. - те - 1) исши, 
увек исШи. - Терају једну те исту mалу. 2) увек исша сШвар. 
Ти запео све једно те једно. једном речи, у једну реч сажешо, 
украШко. једно на друго, једно с другим све зајеgно, све скуиа. на 
једно (на једну) смислити gohu go некот, решења, коначно се оgлу
чиШи. све до једнога сви без изузеШка. у - мах ogMax, ogjegHoM. 

једанаест број зајеgан веhи og gесеш који се обележава број
ком 11. 

једанаестерац, -рца м 1. сших og јеgанаесш слоiова. 2. спорт. 
казнени уgарац у фуgбалу који се извоgи са 11 мешара шушира
њем лоише gирекшно на iол, иенал. 

једанаестеро в. јеgанаесШоро. 
једанаести, -а, -о pegHU број ирема броју 11. 
једанаестина и једанаестина жјеgанаесши geo неке цели

не; око јеgанаесШ. - Припала му је једанаестина. Донео је једа
наестину књига. 

једанаестица и једанаестица ж нешшо (нир. аушобус, соба 
и сл.) означено бројем 1 1. 

једанаесто- ирви geo сложени ца који значи сложеносш og 
јеgанаесш иреgмеша, иојмова, OgH. нешшо јеgанаесшо ио pegy: 
једанаестогодиmња, једанаестодневни и сл. 

једанаесторица ж (мн. 0) јеgанаесш особа мушкоi иола, jega
наесш мушкараца. 

једанаесторо збирни број који оgiовара основном броју 11: -
деце, - врата. 

једанпут прил. 1. jegHoM, jegapeg; jegHoM ириликом. 2. нај
заg, наиослешку, коначно. - Хоће ли се правопис једанпут 
штампати? • - засвагда, - заувек за сва времена, заувек. 

једар, -дра, -о 1. набрекао, иун, бу јан; иун живошне cHaie, 
развијен, снажан: једри образи, - жена. 2. који је у gобром сша
њу, свеж, сочан: - јабука. 3. комиакшан, чврсш, шврg: - креч
њак, - грабовина. 4. имуhан, боiаш: - газдинство. 5. сажеш, је
зiровиш, саgржајан: опевано једрим десетерцем, - израз. 

једаред прил. в. јеgаниуш. 
једарце1 и једарце, -а и -ета с (мн. -ца) 1. geм. и хии. og jegpo. 

2. зоол. врсша леиоi леишира Papilio podalarius. 

једарце2 и једарце, -ета с (мн. -ца) geм. og jegpo. 
једва прил. 1. с великом муком, с великим наирезањем. - Ј е

два су га утишали. 2. у врло малој мери, слабо: - чујно, - при
метно. 3. с несшриљењем, несшриљиво, жељно. - Једва чекам 
да га видим. 4. најзаg, наиокон. - Једва у неко доба дође. 5. у 
зависним временским реченица.ма: са.мо шшо, шек шШо. - Једва 
што уђох у кућу, поче киша. 6. уз количинске иојмове: највише, 
Шек. - Она је једва толико зарађивала да може преживети. • 

-једанпут, -једаред, - једном на крају крајева, најзаg; - једвице је
gва (у иојачаном значењу). 

једвити, -а, -о само у изр. на једвите јаде С муком, С наиором, 
јеgва. 

јединац, -нца Gединак, -нка) м 1. jegUHU син. 2. онај који је 
са.м, jegUHU у некој сишуацији, cpegUHU; иојеgинац уоишШе. 3. 
онај којије без иороgице, инокосник; хранилац иороgице. 

јединачан, -чна, -о који се врши, извоgи иојеgиначно: - паљ
ба, - обука, - вежбање. 

јединачно прил. ucaaљyjyhu мешак ио мешак: - пуцати. 

једини, -а, -о искључиво jegaH, са.мо jegaH; који искључује све 
gpyio: - у мајке син, - начин да се спасемо. • један - са.мо, ис
кључиво jegaH. 

јединити, јЕЩЙ:НЙМ иесвр. [гл. им. једИњёње с] сиајаши у цели
ну, ујеgињаваши, сјеgињаваШи. - Љубав једини бића. 8 - се сиа
јаши се, сасшављаши се у целину, ујеgињаваши се. - Српство се 
једини. 

јединица ж 1. а. назив цифре 1, знак којим се обележава 
број jegaH. б. јеgноцифрен број који у gецималном сисшему сшо-

ји на иослеgњем месшу: одвојити јединице па десетице. 2. оце
на којом се у школа.ма означава слабо, најслабије знање: имати 
јединицу из математике. 3. назив oHoia шшо је означено бројем 
1. - Јединица саобраћа са Калемегдана. 4. jegUHa Khu. 5. оно 
шшо се узима као основна мера нечеiа, величина, вреgносш усво
јена као основна мера: - времена, - дужине, - запремине, - те
жине. 6. иосебни geo неке целине који има оgређену са.мос.Шал
носш: административна -, изборна -, привредна -, радна -
итд. 7. вој. мања или веhа војна формација (чеша, башаљон и 
сл.): - српске војске, војна -. 8. ogeљaK насшавноi иреgмеша ко
ји чини целину: методска -, наставна -. 

јединични, -а, -о 1 .  који има вреgносш усвојену као основну 
меру за мерење, вреgносни: - дуж, - брзина. 2. који се OgHOCU на 
јеgиницу (6): - списак. 3. иојеgиначан, иосебан: - миmљење. 

јединка ж 1. а. живи орiаниза.м који са.мосШално иосшоји, 
иојеgиначан иреgсшавник биљне или живошињске врсШе. б. ио
јеgинац, личносш, инgивиgуа. 2. в. јеgиница (4, 5, 6, 8). 

једино и једино прил. са.мо, искључиво. - Опстаћемо једино 
ако будемо добро радили. 

јединородан, -дна, -о в. јеgинорођен. 
ј единорођ ен, -а, -о који је jegUHU рођен (о иошомсшву, обич

но о Исусу ХрисШу). 
јединствен, -а, -о 1. који иреgсшавља целовишосш, целовиш, 

комиакшан: - држава, - територија. 2. а. исши у свих, jegHaK; 
ирожеш јеgинсшвом, сложен: - схватање, - језик; - у борби, -
у реmености. б. зајеgнички, jegHaK за све, оuшши: - управа, -
пропис, - уџбеник. 3. који се изgваја og gpyiux, особен, изузешан; 
изврсшан, изванреgан: - случај, - примерак; - лепота. 

јединствено прил. 1. а. необично, нарочишо, изузешно: - по
вољан моменат, - направљен. б. изванреgно, изврсно. - Оди
грала је јединствено улогу. 2. као jegaH, сложно, уgружено; jeg
ноiласно: наступати -; донети одлуку -. 

јединственост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia шшо је је
gинсшвено. 

јединство с 1. међусобна иовезаносш, целовишосш; објеgиње
носш; саiласносш, слоiа, иоgуgарносш: - стила и форме, - осећа
ња и жеља, драмско -. 2. јеgнообразносш, исшовешносш: - у 
правосуђу, - законодавству. 

јединцат, -а, -о у иојачаном значењу: jegUHU. 
јединче, -ета с (ми. 0; зб. им. јЕЩИНЧад ж) jegUHo gеше у pogu

Шеља. 
једињење е хем. машерија, суисшанца која се сасшоји og 

исшоврсних молекула сасшављених og ашома gвају или више хе
мијских елеменаша: азотно -, калцијумово -, органско -, фос
форно - итд. 

једити, једИм иесвр. [гл. им. јеђёње с] gовоgи.Ши у сшање jega, 
љушиши, срgиШи. 8 - се биши обузеш jegoM, љушњом, срgиши се. 

једић, -ића м бот. pog зељасших gуiоiоgишњих биљака Aconi
tum из ф. Ranunculaceae чији се корен корисши у меgицини; на
зив за неке врсше из шоiа poga. 

једљив, -а, -о који се лако jegu, љуши, срgиШ. 
једнак, -а, -о 1 .  а. који се ни ио чему не р'азликује, исши, 

исшовешан, иgеншичан: једнаке прилике, једнаке куће. б. увек 
исши, неиромењен; јеgноличан. - Сваки дан ми је једнак. 2. yjeg
начен, равномеран: ићи једнаким кораком. 3. који има исша 
ирава као и gpyiu, равноираван: - пред законом. 

једнако прил. 1. а. на jegHaK, исши начин, aogjegHaKo, исшо; 
исшо Шако. - Хлеб мириmе увек једнако. Једнако спомињу и 
друге кривце. б. равномерно, ујеgначено: - распоредити. 2. без 
иресшанка, сшално, неиресШано. - Он ми је једнако у памети. 
3. иошиуно исшо, свејеgно. - Волели ме не волели, све ми је јед
нако. 

једнаковредан јек. једнаковриједан, -дна, -о који има jeg
наку, исшу вреgносш: једнаковредни делови. 

једнакокрилац, -лца и једнакокрилац, -илца м зоол. ои
шши назив за peg инсекаша који имају ио gва иара jegHaKUx 
крила, Homoptera. 
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једнакомеран јек. једнакомјеран, -рна, -о који се врши у 
јеgнаким временским размацима; ујеgначен, aogjegHaK: � кора
чање; � распоред становниmтва. 

једнаконожац, -omцa м зоол. ойшши назив за peg сишних ра
кова који имају cegaм йари скоро jegHaKUx HOZy, Isopoda. 

једнакоправан, -вна, -о који има jegHaKa, исша йрава, рав
нойраван: једнакоправни грађани. 

једюiкост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. йоgуgарносш, исшовеш
носш, иgеншичносш (йо вреgносши, особинама о сл.): � у миmље
њу, � углова. 2. йоложај сшечен на јеgнаким, исшим йравима, 
равнойравносш: � пред законом. 

једюiчење с 1. 'iл. им. og јеgначиши (се). 2. лингв. асимила
ција gвају 'iласова: � по звучности, � по начину творбе. 

једначина ж мат. gва машемашичка израза jegHaKe вреgно
сши йреgсшављена различишо и йовезана знаком јеgнакосши: � 
с једном непознатом, логаритамска �. 

једначит и ј Ещначит, -а, -о jegHaK, ујеgначен: � температура. 

једюiчити, јЕщначИм несвр. 1. сшављаши у исши peg йо вреg
носши, изјеgначаваШи. - Не може се та школа једначити с гим
назијом. 2. лингв. изјеgначаваши аршикулацију HeKoZ 'iласа са 
аршикулацијом gpyZoZ 'iласа, асимиловаШи. _ � се 1. биши jeg
нак у нечему, изјеgначаваши се, йоисшовеhиваши се. - Не може 
се она са мном једначити. 2. лингв. изјеgначаваши се с gруZим, 
асимиловаши се. 

једначито и јЕщначито прил. ујеgначено, равномерно: � уз
махивати. 

јЕщнаџба и једнаџба ж мат. в. јеgначина. 
једни, -е, -а мн. (ген. јЕЩНЙХ, дат. јЕщнйм(а» бројни йриgев у 

значењу основноZ броја ,JegaH" који се уйошребљава уз именице 
које имају само облике множине (pluralia tantum) или именице 
које означава ју йарне йреgмеше: једне новине, једне рукавице 
(= 1 пар рукавица). 

једнина ж 1. лингв. Zрамашички облик речи који означава йо
јеgиначан йреgмеш, биhе или йојаву, синZулар. 2. йовезаносш, 
јеgинсШво. 

једнински, -а, -о лингв. који се OgHOCU на jegHUHY: � облик, � 
падеж. 

једно прил. око, ошйрилике, близу. - Чекали смо једно сат. 

једно- йрви geo сложеница којим се означава a. jegaH, jegHo
сшрук: једногодишњи, једноделан, једноок. б. јеgнакосш, исшо
вешносш: једноверан, једноимен итд. 

једнобазан, -зна, -о 1. мат. који има jegHY базу, основицу: � 
геометријско тело. 2� хем. чији се jegaH ашом воgоника може за
мениши ашомом ме шала: � киселина. 

једнобожац, -ошца и једнобожац, -omцa м рлг. онај који ис
йовеgа јеgнобошшво, моноШеисШа. 

једнобожачки и једнобожачки, -а, -о који се OgHOCU на jeg
нобошце и јеgнобошшво, моноШеисШички. 

једнобојан и једнобрјан, -јна, -о који је jegHe боје; фиг. jeg
нолик, моношон: � мантил, � одело; једнобојни дани. 

једнобојност, -ости ж особина и сшање oHoZa шшо је jegHo
бојно; јеgноличносш, моношоносш. 

једнобоштво и једнобоштво с веровање у jegHoZa боZа, моно
Шеизам. 

једнобратственик, -Ика м apuaagHUK исшоZ браШсШва. 
једнобродан, -дна, -о који имајеgан броg; уп. брод (2): � цр

ква, - базилика. 

једновалентан и једновалентан, -тна, -о хем. који имајеg
ну валенцу: � атом, � метал. 

једноверан и једноверан јек. једновјеран и једновјеран, 
-рна, -о онај који је jegHe исше вере као и неко gpyZu: једноверни 
народи. 

једнове'рац, -рца и једноверац, -ёрца јек. једновјерац, -
pц� и једнОвјерац,. -ёрца м онај који је jegHe исше вере као и не
ко gpyZu. 

једноверник и једноверник јек. једновјерник и једно-
вјерник м в.  јеgноверац. 

једновремен, -а, -о в. исшовремен: � акције. 

једновремено прил. у исшо време, исШовремено. 
једновременост, -ости ж временска йоgуgарносш, исшовре-

меносШ. 
једноврстан, -сна, -о исшоврсшан, исшовешан, jegHaK: ј едно

врсни предмети, � искуство. 

једногласан и једногласан, -сна, -о 1. усвојен og свих који 
су учесшвовали у 'iласању, оgлучивању; јеgноgушан: � избор, � 
одлука; � жеља. 2. муз. који се извоgи у jegHoj мелоgијској лини
ји; који йева у jegHoM 'iласу. 

једногласице прил. в. јеgНО'iласно. 
једногласје с 1. йошйуна са'iласносш, јеgноgушносш: � међу 

странкама. 2. муз. йевање у jegHoM 'iласу. 
једногласно и једногласно прил. 1. 'iласовима свих. - Пред

лог је прихваћен једногласно. 2. сви без изузешка; јеgноgушно. 
- Историјски извори једногласно тврде. Једногласно је при
мљена идеја равноправности. 3. у jegaH 'iлас; у jegHoM 'iласу: � 
завикати; песме певати �. 

једногласност, -ости ж особина oHoZa шillо је јеgно'iласно. 
једногод, -а, -о и једногодан, -дна, -о в. јеgноZоgишњи: � 

биљка. 

једногодац, -гоца м 1. мужјак живошиње og jegHe ZogUHe: пе
Tao �. 2. в. јеgноZоgишњак (1, 2). 

једногодишњак м 1. вршњак. 2. војник који служи војну оба
везу ZOgUHY gaHa. 3. в.  јеgноZоgац (1). 

једногодишњи, -а, -ё а. који има jegHY ZogUHY: � син. б. ко
ји шраје jegHY ZOgUHY; који важи за jegHY ZOgUHY: � прекид ра
да, � стаж; � план. в. који служи војну обавезу jegHY ZOgUHY: � 
добровољац. г. бот. који шраје, живијеgан веZеillациони aepuog: 
� биљка. 

једногоче, -ета с (суп. ми. једногочићи м; зб. им. једногочiiд ж) 
.млаgунче живошиње og jegHe ZogUHe. 

једногрб, -а, -о који има jegHY Zрбу: � камила. 

једногрлице прил. у jegaH 'iлас, јеgНО'iласно: � завикати. 

једноделан и једноделан јек. једнодијелан и једнодије-
лан, -лна, -о који се сасшоји og jegHoZ gела: � прозор, � �yћa. 

једнодимензионалан, -лна, -о који има само jegHY gимен
зију: � појава, � фабула. 

једнодневни и једнодневни, -а, -о који шраје само jegaH 
gaH: � екскурзија, � боравак, � порција. 

једнодом, -а, -о и једнодоман, -мна, -о 1. правн. који се са
сшоји og jegHoZ скуйшшинскоZ gOMa: � скyпmтина, � систем. 2. бат. 
који има мушке и женске цвешове на исшом сшруку: � биљка. 

једнодушан и једнодушан, -шна, -о а. који има исшо ми
шљење, исШи сШав. б. йрихваћен og свих; aogygapaH, са'iласан: � 
закључак, � мишљење. 

једнодушно и једнодушно ПРИЛ. на јеgноgушан начин, сло
жно: � изгласати, � закључити. 

једнодушност, -ости ж особина и сшање оних који су jegHogy
шни, oHoZa шшо је јеgноgушно, јеgинсШвеносш. 

једноженац, -нца м онај који је у браку само са jegHoM же
ном, моноZамисШ. 

. једноженство и једноженство с брак cajegHoM женом, мо
HoZaмuja. 

једножичан, -чна, -о који има jegHY жицу; који је из jegHe 
жице: � тамбура; � конац, � сукно. 

једнозвУ'чан, -чна, -о који заgржава исшу јачину и висину, 
јеgнолик (о 'iласу): � глас, � шум. 

једнозвјТч:но ПРИЛ. јеgнолично, моноШоно. 
једнозначан, -чна, -о који има само jegHo значење, неgво

смислен: � одговор. 
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једноимен, -а, -о в. иСШОUJW,ен. 
једнојајчан, -а, -о који йошиче из jegHo"i јајеша: једнојајчани 

близанци. 

једнојезичан, -чна, -о и једнојезички, -3., -о а. који има 
исши машерњи језик, исшојезичан: � држава, � народи. б. који 
је gаш само на jegHoM језику: � речник. 

једнокатан, -тна, -о в. јеgносЙраШан. 
једнокатница ж в. јеgносЙраШница. 
једнокопитар м зоол. у мн.: ойшши назив за peg сисара Peris

sodactyla KOg којих се йрсш развио у койишо (у jg.: сисар из шо
"ia pega). 

једнокрак, -а, -о који UJW,a jegaH крак: једнокраке ћелије. 

једнократан, -тна, -о који се чини, врши и сл. јеgанйуш, у 
jegHoj йpuљици: � помоћ, � боравак 

једнокрвни, -3., -о а. који йошиче og исших роgишеља uљи 
само og исшо"i оца: � брат, � сродство. б. који је исшо"i йорекла, 
који йошиче og исших apegaKa: � род. 

једнокрилан и јёднокрилан, -лна, -о који UJW,a само jegHo 
KpUЉO: � врата, � прозор. 

једнокрилац, -лца и једнокрилац, -йлца м авион с jegHUJW, 
йаром Kpuљa; уп. двокрилац (2). 

једнолик, -а, -о 1. йошйуно ис ши, jegHaK; ликом исши: � ли
ца, � деца. 2. који се не мења, јеgноличан: � живот, једнолики 
дани. 

једноликост, -ости ж особина oHo"ia шшо је јеgнолико, оних 
који су јеgнолики, исШовеШносШ. 

једнолинијски и једнолинијски, -3., -о који се врши, креће 
у jegHoM йравцу: � кретање. 

једнолинијски и једнолинијски прил. у jegHoM йравцу, са 
jegHUx йозиција, јеgносшрано: � оцртати. 

јёднолист м бот. а. врсша йайраши Ophioglossum vulgatum 
из ф. Ophioglossaceae. б. ми. сисШе.маШски назив за фамuљију 
зељасших биљака из разреgа ЙаЙраШи. 

једноличан, -чна, -о 1. а. који шече усшаљенUJW, шоком, без 
икаквих йромена, моношон; који се извоgи на исши начин, 
исшUJW, "iласом, без варијација: � живот; � мелодија. б. који је 
увек исши, који се не мења: � храна, � пејзаж. 2. који се риш
мички йонавља: � такт. 3. јеgнолик, исши: � одело. 

једнолично прил. на јеgноличан начин, моношоно; равномер
но; jegHaKo: � живети; � засејати; � обојити. 

једноличност, -ости ж особина oHo"ia шшо је јеgнолично. 
једном прил. 1. без йрецизирања шренушка у йрошлосши; не

Kaga, раније uљи у буgуhносши;јеgНО"i gaHa, бuљо Kag. - Ту је во
да једном потекла. Био једном један цар. Једном ћемо отићи 
на Копаоник. 2. јеgанйуш, jegapeg. - Једном сам га ударио, не
ћу више. 

јёдномёран и једномёран јек јёдномјёран и једномјё
ран, -рна, -о равномеран, ујеgначен; aogjegHaK: � куцање срца, 
� шум; � интересовање. 

јёдномёрно и једномёрно јек јёдномјёрно И једномјёрно 
прил. равномерно, ујеgначено. 

једномесечни и једномјесечни, -3., -о а. који UJW,a jegaH ме
сец: � беба. б. који шраје месец gaHa: � боравак в. који обухва
ша aepuog og jegHo"i месеца; који се ЙРUJW,а uљи gaje за месец ga
на: � плата, � извештај. 

једнометан, -тна, -о који се йуни само jegHUJW, мешком: � пу
тка. 

једномиmљеник м онај који је исшо"i мишљења, схвашања, 
иgеоло"iије и СЛ., исШомишљеник. 

једномоторни, -3., -о који UJW,a jegaH мошор: � авион. 

једнонационалан, -лна, -о који је сасшављен og apuaagHU
KajegHe нације: � митинг. 

јеДНОНЕщёљни јек једнонедјёљни, -3., -о који се OgHOCU на 
aepuog og Hegeљy gaHa: � одсуство, � пост, � зарада, � издаци. 

једноног, -а, -о и једноножан, -жна, -о који UJW,a само jegHY 
HO"iy: � сто. 

једнообразан, -зна, -о начињен йо jegHoM обрасцу; исшовр
сшан;јеgнак на целом йоgручју, ујеgначен: једнообразни креве
ти; једнообразни уџбеници; � роба. 

једнообразно прил. йО исшом обрасцу, jegHaKo; ујеgнач�но: � 
оБУчени; � уредити. 

једнообразност, -ости ж особина oHo"ia шшо је јеgнообразно. 
једноок, -а, -о који UJW,a jegHo око. 
једнопартијски, -3., -о који UJW,a само jegHY йолишичку йар

шију: � систем. 

једнопер, -а, -о и једнопёран, -рна, -о који UJW,a jegHo йеро, 
jegaH лисш: � круница. 

једноплемен, -а, -о који apuaagajegHoM ЙЛе.мену, који воgи 
йорекло og jegHo"i исшо"i ЙЛе.мена: � народ. 

једноплеменик, -а и једноплеменик, -ика м apuaagHUK 
исшо"i ЙЛе.мена, исшо"i Hapoga, cYHapogHUK. 

једнополан, -лна, -о бот. који UJW,a само йрашнике или само 
шучкове (о цвеШу). 

једнопостотни, -3., -о в. јеgноЙроценШни. 
једнопрег мјеgнойрежна кола. 
једнопрёжан, -жна, -о у који се уйреже jegHo зайрежно "iрло: 

� кола. 

једнопроцентни, -3., -о који саgржи jegaH йроценаш нече"iа. 
једноразредан, -дна, -о који UJW,a само jegaH разреg, учиони

цу за све разреgе: � школа. 

једноред, -а, -о и једноредан, -дна, -о који UJW,a jegaH peg, 
расйоређен у jegHoM pegy: � сејалица, � поредак, � поворка. 

једнорог1 м зоол. а. в. нарвал Monodon monoceros (врсша ки
ша). б. в. UHgujCKU носорот, Rhinoceros unicoruis. 

једнорог2, -а, -о који UJW,a само jegaH po"i: � животиња. 

једнородан, -дна, -о а. који је исшо"i poga, йорекла: � браћа, � 
становништво. б. исшоврсшан, исшороgан: једнородни осећаји. 

једнородац, -роца м зоол. у мн.: врсша йаразишских црва Мо
nogenea из pega мешuља који живе на рибљUJW, шкр"iама (у jg.: 
црв ше врсШе). 

једнородност, -ости ж особина и сшање oHo"ia који је jegHopo
gaH, oHo"ia шшо је jegHopogHO. 

једнорожац, -ошца м зоол. нарвал Monodon monoceros (вр
сша киша). 

једнорук, -а, -о који UJW,a само jegHY руку. 
једносед јек једносјед м возило које UJW,a само jegHo cegu

шШе. 
• , . '  \ . 1 . ,  о . , • Једносед Јек Ј еДНОСЈ ед, -а, -о и Једноседан Јек ЈеДНОСЈ едан, 

-дна, -о који UJW,a jegHo сеgишше: � авион, � једрилица. 

једносеКЛИјек једносјекли, -3., -о који UJW,a.!egHo сечивО, јеg
ну ошшрицу: � секира. 

једносемен јек. једносјемен, -а, -о који UJW,a jegHY се.менку: 
� плод. 

једносложан, -жна, -о који UJW,ajegaH сло"i: � реч, � заменица. 

једносложно прил. jegHUJW, СЛО"iОМ, крашко: � одговарати. 

јёднослојан и једнослојан, -јна, -о који има jegaH слој: � 
ткиво. 

јёдносмёран и једносмёран јек. јёдносмјёран и једно
смјёран, -рна, -о 1. уйрављен у jegHoM смеру: � однос. 2. фИ3. ко
ји UJW,a jegaH смер у елекшричном йравцу: � струја. 

јёдносмёрно и једносмёрно јек. јёдносмјёрно И једно
смјёрно прил. у jegHoM смеру, у jegHoM йравцу: � анализирати 
нешто. 

једносмислен, -а, -о који UJW,a jegaH смисао: � питање. 



ЈЕДНОСОБАН - ЈЕЖИТИ 491 

једнособан, -бна, -о који се сасшоји og jegHe собе: - стан. 

једноспратан, -тна, -о који има само jegaH сйраш: - кућа. 

једноспратница ж кућа, зrраgа на jegaH сЙраШ. 
једноставан, -вна, -о 1. који се сасшоји из jegHor gела, йросш: 

- атом, - држава, - биће. 2. ·  а. који је без йосебних gешаља, укра
сних еле.менаШа, обичан: - хаљина, - шешир. б. који се ничим 
не исшиче, не изgваја og gpyrux, йросЩ скроман; HeaocpegaH: -
господин, - девојка. в. усшаљен, свакиgашњи; моношон: - жи
вот, - рад; - шум реке. 3. ·а. који се лако схваша, разу.м.љив, ја
сан: - закон, - лекција. б. йросЩ лак за уйошребу, руковање: -
машина, - направа. 

једноставно прил. 1. на јеgносшаван начин, йросшо, без ше
шкоhа, лако: - грађен, - живети, - дознати нешто. 2. у служби 
речце: йросшо, наЙросШо. - Није дошао јер је једноставно отпу
товао. 

једноставност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra који је 
јеgносшаван, OHOra шшо је јеgносШавно. 

једностран, -а, -о 1. који виgи, узима у обзир само jegHY 
сшрану сшвари, ус.мерен само на jegHY сшрану: - критика, - ана
лиза. 2. а. који се OgHOCU само HajegHY сшрану, који захваша са
мо jegHY сшрану: - одузетост, - упала. б. који има само jegHY 
сшрану: - кров. 3. правн. који се OgHOCU само на jegHY уrоворну 
сшрану: - отказ, - уговор. 

једностраначки, -а, -о који се OgHOCU на jegHY сшранку: -
влада. 

једнострано ПРИЛ. на јеgносшран начин, уско, оrраничено; у 
корисш само jegHe сшране: - васпитан, - образован; - одреди
ти услове. 

једностраност, -ости ж особина OHOra који је јеgносшран, оно
ra шшо је јеgносШрано. 

једнострук, -а, -о а. који се сасшоји og jegHor сшрука, ниши, 
крака и СЛ.: - стабло, - конац, - зид. б. који се йојавЈЬује у jeg
ном виgу, облику: - предмет. 

једноструко ПРИЛ. најеgносшрук начин: - прошити поруб. 

једносупница ж бот. у МН.: ойшши назив за БUJЬке цвешнице 
KOg којих се йри клијању јавЈЬа само jegHa суйка, jegaH кошиле
gOH (у jg.: шаква БUJЬка). 

једнотарифни, -а, -о који има само jegHY шарифу: - бројило. 

једноbl�лијски, -а, -о који се сасшоји og jegHe hелије: - орга-
низам, - биљка. 

једноblшичан, -чна, -о в. јеgноhелијски. 
једноумац, -Умца м шврgо'iJlав, заgрш човек. 
једноумље и једноумље сјеgинсшвено, ујеgначено (обично 

намешнушо) миШЈЬење: - у политичким мишљењима. 

једнофазни, -а, -о ел. који има jegHY фазу сшрује: - маmина, 
- струја. 

једноцеван јек. једнОцијеван, -вна, -о који имајеgну цев;' -
пymка, - топ. 

једноцевка јек. једноцијевка ж йушка с jegHoM цеви. 
једночасован, -в на, -о који шраје jegaH час: - предавање. 

једночинка ж gpaмcKU KOMag у jegHoM чину. 
једночлан, -а, -о који има само jegaH члан, jegaH geo: - на

зив, - име. 

једњак'и једњак м анат. geo OpraHa за варење кроз који 'йро
лази храна из усша у желуgац. 

једовит, -а, -о 1. који у себи саgржи jeg, ошрован: - змија, -
гљива. 2. jegaK, ЈЬушиш, срgиш: - старац, - поглед. 

јЕщрати, -ам несвр. йосшајаши jegap, бу јан , бујаШи. 
једрењак, -ака м броg Hajegpa KOra обично йокреhе веШар. 
једрењача ж в. јеgрењак. 
јЕщрилац, -иоца м 1. онај који jegpu. 2. ЗООЛ. а. назив за gво

шкржне окшойоgе из Йор. Argonautidae. б. врсша gневноr лей
Шира. 

једрилица и једрилица ж 1. лешелица без мошора начиње
на og лакоr маШеријала. 2. сЙорШски броg или чамац на jegpa, 
јеgрењак. 

једриличар и једриличар м онај који уйравЈЬа јеgрилицом. 
јЕщриличарски и једрИличарски, -а, -о који се OgHOCU на је

gрилицу и јеgриличаре: - регата, - такмичење. 

једриличарство и једриличарство с вешшина лешења или 
йловЈЬења на јеgрилици; јеgриличарски сЙорШ. 

једрило и ј ЕЩРИЛО с в. jegpo. 
једрина ж 1. особина и сшање OHOra који је jegap, OHOra шшо 

је jegpo: - тела, - жене, - шљива; - стила, - језика, - разми
шљања. 2. оно шшо је jegpo, jegap, чврсш geo шела: - жене, - бе
дара. 

ј ЕЩРИТИ и једрити, -Им несвр. [гл. ИМ. -рење с] 1. йловиши йо
моћу jegapa корисшеhи cHary веШра. - Брод једри. 2. крешаши 
се лаrано вазgухом, лешеши (о ЙШицама). 3. ићи, крешаши се 
шамо-амо, лушаши: - кроз село. 

једрити, -Им несвр. [гл. ИМ. једрење с] 1. в. јеgраши: - од мла
дости. 2. gаваши нече.му jegpUHY. 

једро и једро с (ген. МН. једара и једара) 1. найрава og jaKor 
йлашна, коже и СЛ. шроу'iJlасшоr облика која йричвршhена на 
јарболу йомоhу вешра йокреhе броg. 2. в. јеgрењак. • дићи, раза
пети једра, дићи се на једра оgјеgриши, ошйловиши; йосшаши ак
шиван, йочеши неки Йосао. на сва једра, под пуним једрима (крену
ти, једрити и сл.) врло брзо, журно, брзо (кренуши, јеgриши и СЛ.). 

једро и једро прил. на jegap начин, снажно; сажешо, конци
зно: - звучати; - испричати. 

једро с 1. биол. шелашце у цишойлазми БUJЬне или живошињ-
ске hелије. 2. бот. унушрашњи geo ce.мeHOr замешка, се.мено језrро. 

једровит, -а, -о jegap, йун jegpUHe. 
једрост, -ости и једроћа ж в. jegpUHa. 
јеж м (инстр. јежом; МН. јежеви и јежеви) 1. ЗООЛ. сисар из pega 

бубојеgа Erinaceus, Е. europeus из Йор. Erinaceidae чије је шело 
йокривено ошшрим боgЈЬама. 2. бот. украсна БUJЬка боgЈЬикавоr 
сшабла Echinocactus albus из ф. Cactaceae. 3. а. зуйчасши ва
ЈЬак за набијање и равнање йушева и насиЙа. б. вој. врсша йре
йреке са rвозgеним или бешонским ШUJЬцима. в. вој. оруђе за из
бацивање йрошивйоgморничких бомби. • морски - ЗООЛ. морска 
живошињица с окруrлом кречном ЈЬушшуром на којој се налазе 
круше црне йомичне боgЈЬе Echinocactus discolor. мравињи (мра
вљи) - 300Л. врсша боgЈЬикаво'i йримишивно'i сисара Echidna аси
leata из pega Monotremata. 

јежак, jemкa м 1. ge.м. и хиЙ. og јеж. 2. бот. в. јажорасш • кљу
нати - зоол. в. мравињи јеж (aog јеж). 

јежарица ж ЗООЛ. врсша рибе чија је крЈЬУШШ йреображена у 
боgЈЬе. 

јежаст, -а, -о којије као у јежа, сличан јежу: - стабло, - че
киња. 

јежев, -а, -о који apuaaga јежу, који йошиче og јежа: - бо
дља, - лога. 

јежевац, -евца м бот. врсша БUJЬке Acantholimon echinus из 
ф. Plumba�naceae. 

јежевица ж бот. ливаgска шрава Dactylus glomerata из ф. 
Gramina која служи као сшочна храна. 

јежина ж 1. ayi.м. и Йеј. оgјеж. 2. 300Л. а. врсша морске шкоЈЬ
ке која се уйошреБЈЬава за јело. б. в. јежарица. 

јежинац, -йнца и јежинац, -нца м 1. бот. а. БUJЬка Cytisus 
spinescens из ф. Papilionaceae. б. в. јажорасш. 2. 300Л. а. врсша 
инсекша шврgокрилца Hispa. б. у мн.: класа морских живоши
ња Echinoidea из кола боgЈЬара (у jg.: живошиња ше класе). 

јежити, јежИм несвр. [гл. ИМ. јежење с] исйуњаваши језом, иза
зиваши језу; чиниши ga се gлаке на кожи gижу, косШреше. 8 -
се 1. а. осеhаши језу, gрхшаши (og :х:.лаgноhe, сшраха и СЛ.); 'ipo
зиши се. - се од зиме; - се од његовог додира, - се од рата. б. би
ши йрожеi11, захваhен језом, gрхшавицом, косшрешењем gлаке. 
- Кожа му се јежи. в. gизаши се, косшрешиши се (о коси). г. не-
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йријашно се осећаШи. - На њихове псовке он се јежио. 2. бла'iо 
се шаласаши, .мрешкаШи се. - Море се јежило на ветру. 

јежић, -а и јежйћ, -ића м 1. ge.м. и хиЙ. og јеж. 2. бот. gивЈЬи 
босиљак Calamintha acinos. 

јежица ж 1. женка јежа. 2. зоол. в. јежинац (2б). 
јежња ж в. језа. 
јежури м ми. (ретко у јд. јежуР, -уРа) gрхшаји језе, језа, ж.ма-

раци. 
јежура ж зоол. в. јежинац (2б). 
јежурав, -а, -о који изазива јежуре, ж.марке. 
јежурити, јежуРим несвр. [гл. им . јежуРёње с] изазиваши је

журе, јежиШи. _ - се в. јежиши се. 
јежурка ж хиЙ. og јеж. 
јез м зоол. слашковоgна сишна риба Idus melanotus из йор. 

Cyprinidae. 

језа ж 1. а. осећај хлаgноће йраћен gрхШање.м шела, gрхша
вица. б. ж.марци, шрнци, срси (og йријашно'i узбуђења). в. јако 
осећање сшраха, 'iроза. 2. 'iрозоша, сшрахоша: � борбе. 

језгра ж 1. се.менка у ЈЬусци, кошшуници; унушрашњи geo се
MeHo'i за.меШка: - орахова, - лешника. 2. в. јез'iро: � Сунца, 
атомска -; - дрвета; - народа, � мисли. 3. в. jegpo (1). 

језграст, -а, -о који има јез'iру; сличан јеЗ'iри: � воће. 

језгрица ж 1. geM. оgјеЗ'iра (1);јеЗ'iра (1): � ораха. 2. се.менка 
у облику сишно'i зрна у воћа (нйр. јабуке, крушке и сл.). 

језгричав, -а, -о који има јез'iрицу: � воће. 

језгро с (ген. ми. језгара) 1. ценшрални или основни geo нече
'ia. а. астр. среgишњи, усијани geo небеско'i шела, йланеше: сунче
во -, � комете. б. геогр. 'iеО'iрафски најзначајнија обласш; цен
шар: балканско �, � државе. в. физ. йозишивно наелекшрисани, 
ценшрални geo аШо.ма. г. најШа.мнији, среgишњи geo сенке. д. 
уойшше унушрашњи, среgишњи geo нече'iа: � гранита, � војне 
снаге. 2. оно шшо је основни еле.менаШ нече'iа, "iлавно обележје, 
биш, сушшина: � ствари, � педагошких назора. 

језгровит, -а, -о бо'iаш саgржаје.м, сagржајан; сажеш, збијен, 
концизан: � говор, � мишљење, � облик песме. 

језгровито прил. на јеЗ'iровиш начин, сажешо, концизно: � 
писати, � формулисати, � говорити. 

језгровитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је је
з'iровиш, oHo'ia шшо је јеЗ'iровиШо. 

јездити и јездити, -им несвр. [гл. им. јежђёње и јежђёње с] 1. 
јахаши: � на коњу. 2. касаши, јуриши (о коњу). 3. крешаши се бр
зо, Йро.мицаШи; йловиши (о колима, облацима и сл.). 

језерина ж 1. ay"i.м. и йеј. og језеро. 2. шакса за риболов на је
зерима. 

језеркиња ж нар. празн. вила која живи aopeg језера: вила �. 

језеро с (ми. језера, ген. језера) apupOgHO (ређе вешшачко) ygy
БЈЬење на койну исйуњено воgо.м. • акумулационо � вешшачко је
зеро које насшаје заусШавЈЬање.м шекуће воgе. 

језерскй и језерскй, -а, -о који се OgHocu најезеро, који йри
aaga језеру: � котлина, � вода. 

језерце и језерце, -а и -ета с (ми. -рца) ge.м. и хиЙ. og језеро. 
језив, -а, -о 1. који изазива језу, ужасан, 'iрозан; исйуњенје

зо.м: � ноћ, � догађај , � рат, � сцена, � расположење. 2. који 
изазива йријашносш, у'iоgносш, изванреgан, gиван: � сласт, � 
лепота. 3. врло слаб, неусйео: � хумориста, � шала. 

језиво прил. изазивајући језу, сшрашно, ужасно; с језо.м, с 
gрхШавицо.м, хлаgно: � звучати, � јекнути; � се стрести. 

језивост, -ости ж сшање oHo'ia који је обузеш језо.м, особина 
oHo'ia шшо је језиво. 

језик м (ген. ми. језика) 1. анат. йокреi1lJЬиви .мишићни op'iaH 
у усној gyйJbU KOg човека и виших живошиња који служи као ор
'iaH за укус, йри жвакању и KOg човека као 'iоворни op'iaH. 2. оно 
шшо својим облико.м или функцијо.м aogceha на језик (1). а. geo 
коже на цийели и сл. обући йреко Ko'ia се везују Йерillле. б. изgу-

жени geo, KoMag зе.мљишШа, шу.ме и сл. в. ЙЛа.мен, Йра.мен йла
.мена, вашре Kag се gиже у вазgух: пламени �, ватрени -. г. йо
.мични geo браве који се йокреће КЈЬуче.м. д . .меШална казаљка на 
ва'iи. ђ. клашно у звона. 3. сисШе.м речи који функционише йо og
ређеним 'iра.маШичким йравилима а служи за изражавање .ми
сли йри ко.муникацији .међу ЈЬуgима: књижевни �, српски �, го
ворни -, енглески �. 4. а. начин изражавања .мисли и осећања 
речима, 'iовор; речник, лексика. б. gијалекаш, на реч је; жар'iон. в. 
.моћ, сйособносш 'iоворења. г. фиг. уойшше начин изражавања: 
сликарски �, � птица. 5. вој. зароБЈЬеник који шреба ga ga йо
gашке о нейријашеЈЬској војсци. • бити везан(ог)а језика не у.ме
ши оg'iовориши Йравовре.мено. брусити, оштрити - ЙриЙре.маШи 
се за ошшар, ошворен 'iовор. воловски - бот. врсша лековише биљ
ке Anchusa, А. officinalis из ф. Boraginaceae. државни -језик gp
жавних, јавних усшанова, званични, службени језик у aojegu
ним gржава.ма. држати - за зубима (иза зуба) не 'iовориши, ћуша
ши, не оgаваши шајну о нече.му. Езопов, езоповски - језик као у 
Езойовим басна.ма, але'iоријски језик. живи - језик који је у жи
вој уЙОШреби. заплетати, плести језиком нејасно 'iовориши, с .му
ко.м из'iовараШи. змијски - бот. в. јеgнолисш (а). имати прљав, по
ган језик ружно 'iовориши о gру'iима, о'iовараШи. имати дуг(ачак) 
језик биши брбЈЬив, MHO'io и ружно йричаши о gру'iима. имати с 
ким заједнички - разу.меваШи се .међусобно. исплазити - јако се 
у.мориши, заgихаши се. језик завезати, свезати йресшаши 'iовори
ши, у.мукнуши; не gаши неко.ме ga 'iовори, ућушкаши HeKo'ia. -
му се завезао не .може ga йро'iовори, зане.мео је. - ми се одрешио go
био са.м воЈЬУ за йричу, расйричао са.м се. класични - језик 'iрчки 
или лаШински. књижевни - сшанgарgни, нор.маШивни језик 
образовано'i gрушшвено'i слоја који служи као узор. ломити - .му
чиши се из'iоварајући речи HeKo'i сшрано'i језика. матерњи - йрви, 
у йороgици научен и језик, свој језик (за разлику og сШрано'iа). 
мртви (изумрли) - језик којим се више не 'iовори, који није више у 
живој УЙоШреби. на врх, на врху језика бити (стајати) (некоме) не 
.моћи се сешиши нече'iа шшо се иначе зна. на - доћи сешиши се не
че'iа, йасши на Йа.меШ. наћи заједнички - сЙоразу.меШи се, go'io
вориши се. немати длаке на језику рећи све шшо се .мисли без уви
јања. немушти - језик који се йрийисује живоШиња.ма и све.му 
шшо не.ма сйособносш 'iовора. отети с језика йреgухишриши не
Ko'ia у оно.ме шшо је хшео ga каже. повући, потегнути кога за језик 
навесши Ko'ia ga нешшо каже. превалити, претурити преко језика 
рећи нешшо снебивајући се, јеgва из'iовориШи. програмски - скуй 
коgова за ойис ко.мЙјуШерских уйушсшава и ал'iориШа.ма. пру
жити, пустити - расйричаши се йревише, засийаши речима йри
чајући Йревише. свекрвин - бот. 1) украсна биљка Gasteria distic
ha из ф. Liliaceae. 2) врсша какшуса Opunntia macrorrhira из 
ф. Cactaceae који се 'iaju као украсна биљка. светски - језик рас
йросшрањен у .међунароgно.м ко.муницирању (нЙр. ен"iлески, 
француски, не.мачки). сврби га - жели, хоће ga каже нешшо шшо 
не шреба, шшо би шребало йрећуШаШи. скратити, подрезати (ко
ме) језик уйозоришu HeKo'ia ga йази шша йрича, ga .мање Йрича. 
сладак на језику у.ме лейо ga йрича, слашкоречив је. тупити језик 
йричаши којешша, узалуgно. увући - йресшаши 'iовориши, заћу
ШаШи. узети некога на - нейовоЈЬНО йричаши о неко.ме, о'iовара
ши. у јести се, угристи се за -рећи шшо не шреба; йокајаши се збо'i 
из'iоворених речи, заћуШаШи. човек се веже за језик а во за рогове 
обећање се .мора ЙошШоваШи. што му је на срцу, то и на језику шшо 
осећа шо и 'iовори. 

језиковнй, -а, -о в. језички. 
језикозналац, -лца и језикознанац, -нца м (чест ир.) йо-

знавалац језика, сшручњак за језик. 
језикознанство с наука о језику, лин'iвисШика. 
језикословац, -вца м сшручњак за језик, лин'iвисШа. 
језикословље и језикословље с наука о језику, лин'iви-

сШика. 
језикословнй и језикословнй, -а, -о који се OgHOCU на јези

кословЈЬе, језички, лин'iвисШички. 
језикотворац, -рца м онај који сшвара језик. 
језичав, -а, -о а. који MHO'iO 'iовори, йрича, брбЈЬив, ЙриЧЈЬив. 

б. који ружно, зајеgЈЬиво 'iовори о gру'iима, који о'iовара gpy'ie: � 
жена. в. ошшар на језику. 

језичавост, -ости ж особина, својсшво oHo'ia који је језичав. 
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језИчак, -чка м 1. geм. и хиЙ. og језик (1 и 2). 2. ресица у усној 
gyЙJbU, uvula. 

језичан, -чна, -о в. језичав. 
језичар м 1. научник који се бави језиком, лшiiвисШа. 2. пеј. 

йриЧЈЬивац, брбЈЬивац; онај који оlовара gpyle. 
језичара ж пеј. женска особа која оlовара gpylol; брбЈЬивица, 

лајавица. 
језичаст, -а, -о који је 1 облику језика, сличан језику: - лист. 

језИчац и језичац, -чца м 1. geM. и хиЙ. og језик (1 и 2). 2. 
бот. назив за разне врсше шрава које обликом aogcehajy на језик. 

језичина и језИчина ж 1. ayz.м. и Йеј. og језик 2. бот. в. јеле
нак (3). • добити (пустити) језичину йосшаши језичав, йочеши olo
вараШи. 

језичић м geм. и хиЙ. og језик. 
језичка ж в. језичара. 
језички, -а, -о који се OgHOCU најезик (3): - проблем, - струч

њак. 

језични, -а, -о 1. који се OgHOCU на језик (1): - живац, - крај
ници. 2. в. језички. 

језичност, -ости ж својсшво или особина oHola који је јези
чан, језичав. 

језичњак м зоол. у мн.: назив за jegHY lpyay безрейих воgозе
маца (у jg.: воgоземац из ше lpyae). 

језичњача и језИчњача ж анат. језична косш. 
језовит, -а, -о језив; йун језе, ужаса, сшравичан: - бајка, -

прича. 

језовито ПРИЛ. језиво, сшравично: - цвилети. 

језовитост, -ости ж особина oHola који је језовиш, oHola шшо 
је језовиШо. 

језуит, -а и језуит, -ита м (мн. -ти), језуита и језуита м (мн. 
-те ж) 1. apuaagHUK кашоличкоl калуђеРСКОl pega, исусовац. 2. 
пеј. неискрен човек, лицемер. 

језуитизам, -зма м 1. учење Иlнација Лојоле, оснивача језу
ишскоl pega; схвашања apuaagHUKa језуиШСКОl pega. 2. лицемер
сшво, йришворносш, неискреносШ. 

језуитски и језуитски, -а, -о 1. који се OgHOCU на језуише: -
ред, - гимназија. 2. лицемеран, неискрен. 

језуитски ПРИЛ. на језуишски начин; лицемерно, неискрено: 
- је говорио. 

јејина ж 300Л. ноћна йшица lраБЈЬивица ВиЬо ЬиЬо из Йор. 
Strigidae, БУЈЬина, сова. 

јек м 1. а. јачи, Йоill.мулији звук који се йрима чулом слуха. 
б. звук neKol музичкоl инсшруменша: - трубе, - лире. 2. а. йра
сак вашреноl оружја, lpoMa и сл., йуцањ: - пуmчаног хица, -
грома. б. звекеш, звека: - ланаца, - гвожђа. в. ogjeK, еХО, јека: 
долине, - гласа. 3. крик бола, јаук. 4. фаза, aepuog йуноl раз
вишка нечеlа: у јеку послова, жетва у пуном јеку. 

јёка ж (дат. јеци) 1. оgбијање звучних шаласа og неке йрейре
ке, оgјекивање, ехо: - секира. 2. Йоill.мули шум, хука, бука; шо
йош, баш: - громова; - корака. 3. в. јек (1 и 2): - гусала, - тру
ба; - оружја. 

јекавац, -авца м онај који lовори јекавски; уп. ијекавац. 

јекавивам, -зма м ЛИНГВ. јекавска замена сшароl lласа јаша 
(Ћ); уп. ијекавизам. 

јекавски, -а, -о ЛИНГВ . а. в. ије·кавски. б. који се OgHOCU на из
lовор сшароl lласа јаш (Ћ) као ,је", нЙр. вјера, йјесма и сл. 

јекавmтина и јекавmтина ж ЛИНГВ. јекавски начин изlово
ра и йисања; уп. ијекавmтина. 

је:кнути, јекнем свр. 1. а. оgаши, йроизвесши јек, Йoill.мyo 
звук; забрујаШи. - JeKнyme гусле. Јекну звоно на торњу. б. оl:.nа
сиши се јаким йраском, йуцњем (о оружју). в. оgјекнуШи. 2. а. 
lлqсно викнуши, ЙовикаШи. б. разлеhи се (о звуковима). 3. оlла
сиши се болним l:.nасом, зајечаШи. 

ј е:ктати, јекћем несвр. 1. йроизвоgиши Йоill.муле, ујеgначене 
звуке, хучаши, бучаШи. - Пећ је јектала. Авион је почео да јек
ће изнад села. 2. разлеlаши се, ориши се; оgјекиваШи. - Гора 
јекти. Викао је да је долина јектала. 3. јечаши, сШењаШи. 

јектенија ж И јектеније с ГрЧ. ЦРКВ. крашка молишва као geo 
боlослужења у йравославној цркви. 

је:кти:ка ж ГрЧ. мед. нар. шуберкулоза илуhа. 
јектичав, -а, -о 1. који болује og јекшике, шуберкулозан: -

човек. 2. који је као у особа које болу ју og шу бер кулозе , боле
ш.тьив, слаб: - изглед, - глас. 

јектичавост, -ости ж сшање oHola који је јекШичав. 
јела ж чешинарско gрво Abies аЉа из ф. Abietaceae висине и 

go 40 т. 
јелеј, -еја м ГрЧ. ЦРКВ. освећено УЈЬе, масло, свешо миро (KOg 

Йравославних). 
јеле:к м тур. 1. у мушкој и женској HapogHoj ношњи: йрслук og 

чохе, сукна, сомоша, свиле украшен везом, lајшанима и сл. 2. у 
HapogHoj ношњи: бела вунена ХаЈЬина без рукава. 

јелен м 300Л. gивЈЬа живошиња, йреживар gвойайкар Cervus 
elaphus из Йор. Cervidae, gylux Holy, чији мужјаци имају раз
lранаше роlове. • назив за разне врсше јелена: велики -, - двана
естерац, - капиталац, канадски -, обични -, северни - И др. 

јеленак, -нка м 1. geм. и хиЙ. og јелен. 2. 300Л. круйни инсекш 
шврgокрилац Lucanus cervus из Йор. Lamellicornia gyl 6-7 ст, 
чији мужјак има чељусши израсле у облику јеленских роlова. 3. 
бот. врсша йайраши Scolopendrium vulgare из ф. Polypodiaceae. 

јеленовина жјеленска кожа. 
јеленски и јеленски, -а, -о који се OgHOCU на јелене, који йри

aaga јелену. 
јеленче и јеленче с (ми. е; зб. им. јЕшенчад ж) geм. и хиЙ. og је

лен; лане. 
јелења:к, -њка м 1. 300Л. в. јеленак (2). 2. бот. в. јеленак (3). 

јелењи, -а, -е који се OgHOCU на јелена, јеленски: - кожа, -
рогови. 

јелик, -ика мјелова шума. 
јелика ж бот. в. јела. 
јелка ж (дат. јелци; ген. МН. јелкй) 1. бот. в. јела. 2. оgсечена 

млаgа јела или јелова lpaHa која се киши за Нову lOgUHY или 
Божиh. 

јел:кица ж geM. и хиЙ. og јелка. 
јёло с 1. а. оно шшо се jege, храна, живошне намирнице йри

Йре.мљене или зlошовЈЬене на разне начине. б. зlошовЈЬено јесши
во које се gOHOCU йри ручку или gpylOM оброку: хладно -, разна 
јела. 2. оброк, обеg: спавати после јела. 

јелов, -а, -о који се OgHOCU на јелу: - myмa, - даска. 

јеловина ж 1. јелово gрво (као lрађа): орман од јеловине. 2. 
јелово gрвеhе, јелова шума. 

јеловни, -а, -о који се OgHOCU најело, који служи за јело: - ка
mика. 

јеловник м 1. сйисак и ценовник јела и йића која се Hyge у 
jegHoM ресшорану, lосшионици и сл. 2. избор јела или хране ко
ји се узима у исхрани. 

јелоточ м 300Л. врсша инсекша ЙоШкорњака. 
јелце, -а и -ета с (мн. -ца) geм. и хиЙ. og јело. 
јёмац, јемац и јемац, -мца м онај који нешшо јемчи, lapaH

Шује. 
јёмство, јемство и јемство с 1. машеријална оglоворносш 

коју йреузима шреhе лице у случају ga gужник не изврши обаве
зу йрема йовериоцу; кауција. 2. оglоворносш која обавезује на 
бриlу, сшараЈ-Ье о нечему. 3. оно шшо обезбеђује, осиlурава извр
шење; знак, gоказ нечеlа. 

јёмствовати, -вујем несвр. в. јамчиШи. 
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јемчити и јемчити, -йм несвр. в. јамчиШи. 
јемчити, -им несвр. [гл. ИМ. јемчёње с] uовршно, овлаш аро

шиваши, сасшавЈЪаши концем, фирцаши: � порубе. 

јен и јен мјааанска новчана јеgиница. 
јенђа и јенђибула ж тур. нар. uрашиља .млаgе у сваШовu.ма, 

gеверуша. 
Јенки и Јенки, -ија м енгл. подр. шиuични, арави Амери

канац. 
јењавати, јењавам несвр. арема јењаШи. 
јењати, -ам свр. и несвр. (о)слабиши у снази, иншензишешу, 

uосусша(ја)ши, .малакса(ва)Ши; (из)'iубиши uрвобишне р аз.мер е, 
жесшину, оuасши, оUаgаШи. 

јер м (ми. јерови и јерови) назив за сшарословенска слова ъ и ь. 

јер а. везн. везује зависне реченице Koju.мa се изриче узрок 
раgње 'iлавне реченице: зашо шшо, збо'i шо'iа шШо. - Добио је 
награду, јер је био најбољи. б. везује зависну реченицу којо.м се 
износи шачносш шврgње 'iлавне реченице. - Критика је кори
стила, јер он поче боље да учи. в. Kag се 'iлавно.м реченицо.м из
носи какав сшав: у UроШивно.м, иначе. - Јави се кући, јер ће се 
твоји бринути. 

јерарх, -а и јерарх, -арха м ГРЧ. в. архијереј. • Три јерарха 
uравославни црквени Uразник. 

јерархија ж цркв. 1. uоgручје јерархове уараве. 2. сисшем вла
gавине, власши високо'i свешШенсШва. 3. свешшенички сшалеж, 
свешШенсШво. 

Ј ереза ж пол. ист. скраћеница за Ју'iословенску раgикалну за
јеgницу, uолишичку сшранку у Ју'iославији upeg Дру'iи свешски 
раШ. 

јерезовац, -овца с uрисшалица, upuuagHUK Јерезе. 
јерёј, -еја м ГРЧ. uравославни свешшеник, аоа. 
јеремијада м ир. шу'iовање, јаgиковка (арема u.мeHY библиј

CKO'i аророка Јеремије). 
јеремИчак, -чка м бот. шу.мски .мир иШЈЬав и цвеш Daphne Ыа

gasana из ф. Thymelaeceae који расше рано с Uролећа. 
јерёс Gepec) ж (инстр. -и) ГРЧ. 1. РЛГ. верско учење које се аро

шиви цpKвeHu.м gowaмa, оШUаgнишШво. 2. фиг. ugejHo оgсшуuа
ње og схвашања неке иgеоло'iије. 

јеретизам, -зма мјерешичко учење, јерес. 
јеретик м ГРЧ. uрисшалица, uроuовеgник неке јереси, криво

верац. 
јеретичан, -чна, -о 1. који не исuовеgа араву веру, кривове

ран: � говор, � паства. 2. фиг. који ugejHo оgсшуuа og основних 
сшавова: � принцип, � учење. 

јеретички, -а, -о који се OgHOCU на јерешике и јерес: � идеја, 
� мудровање. 

јери с непром. назив слову и 'iласу kI у сшарословенској азбуци. 
јерихонски и јерихонски, -а, -о који се OgHOCU на Јерихон 

(gревни 'ipag у Палесшини) • - ружа бот. јеgно'iоgишња биљка из 
ф. крсшашица Anastatica hierohuntica. - труба шруба og чије'i су 
се UpOgOpHO'i звука, ао библијској uричи, срушиле зиgине 'ipaga 
Јерихона у Палесшини и Јевреји у ње'iа ушли. 

јерихонски и јерихонски ПРИЛ. 'iро.мО'iласно, UpOgOpHO (као 
јерихонска шруба): � кликтати. 

Јерменин м (мн. Јермени и Јермени) upuuagHUK jepMeHCKo'i 
Hapoga. 

Јермёнка ж uриuаgница jepMeHCKo'i Hapoga. 
јермёнски, -а, -о који се OgHOCU на Јер.мене и Јер.менију. 
јеромонах, -аха и јеромонах, -а м ГРЧ. ЦРКВ. калуђер који .мо-

же вршиши све свешшеничке обреgе. 
јерусалимски и јерусалимски м који се OgHOCU на Јеруса

лu.м. 
јесам, јеси, јест(е), јесмо, јесте, јесу (енкл. сам, си, је, смо, сте, 

су) суил. Uрез. 'iла'iола биШи. 

јесён, -ени ж (инстр. -ени) 1. 'iоgишње gоба из.међу леша и зи
.ме og 23. сеuшембра go 21. gеце.мбра. 2. касно gоба живоша, за
лазак, крај: � живота. 

јесенас ПРИЛ. ове јесени (која је у шоку, OgH. uрошле јесени 
или HapegHe, слеgеће). 

јесенаmњи, -а, -о који се OgHOCU на јесен (која је у шоку или 
која је шек Uрошла). 

јесеновати, јесенујём несвр. боравиши He'ige Шоко.м јесени. 
јесёнски, -а, -о в. јесењи. 
јесењак, -ака м 1. јесењи веШар. 2. арасе (или gpy'io .млаgун

че) које се pogu у јесен. 3. агр. жишо или аоврће које се сеје или 
gосuева у јесен. 4. бот. в. хризанШе.ма Tanacetum indicum. 

јесењача ж агр. воћка која gозрева у јесен. 
јесёњи, -а, -ё који се OgHOCU на јесен, који је у вези са јесени: 

� дан, � киша, � биљка, � капут. 

јесетра ж ЗООЛ • .морска риба Acipenser sturio из аор. Acipen
seridae која се .мресШи у слашкој воgи и .може биши gу'iачка go 
6 т: глатка �, дунавска � , � кечига, � моруна. 

јест( е) реч ца за uоШврђивање. • што јест, јест шшо је исшина, 
исшина је. 

јести, једём (аор. једох; р. пр. јео, јела; ТРП. једен, -а) несвр. [гл. 
им. једёње с] 1. а. сшавЈЪајући храну у усша жвакаши и 'iушаши, 
обеgоваши; служи ши се (јело.м). б. (обично безл.) корисшиши као 
храну, у исхрани. - Не једу се све дивље животиње. в. храниши 
се ошкиgајући, сишући, uрожgирући нешшо; ШаманиШи. - Ми
шеви ноћу једу сланину. Црвоточина поједе даске. 2. а. yjega
ши, 'iрисши, босШи. - Јеле га буве сву ноћ. б. gражиши, шшиuа
ши. - Једе га дим. 3. фиг. на'iризаши, разараши (gејсШво.м нече
'ia); uосшеuено ШрошиШи. - Рђа једе гвожђе. Једе његове паре. 
4. фиг. секираши, .мориШи, .мучиши; изнуриваши, слабиШи. - Је
ду га бриге. Једе сам себе. Болест га је јела. Једе га самоћа. 4. 
у шаху и сл. u'ipaмa: узu.маШи, куuиши, носиши: � топа . •  � се 
1. шрошиши се, круниши се, 'iлоgаши се. - Зуб ми се једе. Једе 
се осовина на колима. 2. фиг. а. секираши се, јеgиши се, .мучиши 
се. - Једе се сам у себи. б. свађаши се, uреuираши се. • - бунике 
uричаши којешша, луUаШи. - горак хлеб (крух) шешко живеши, 
.мучиШи се. - као врабац uрешерано .мало јеСШи. - као мећава је
сши MHO'iO, ареко .мере. - крвав хлеб (крух) учесшвоваши у борби. 
- лудих гљива uонашаши се као луg. - очима Uос.маШраШи с на
слаgо.м, UохлеUо.м, чежњо.м. - свој (туђ) хлеб (крух), - хлеб својим 
(туђим) зубима изgржаваши се сам (на шуђ рачун). - се као (млад) 
месец вео.ма се секираШи. - с ким со и хлеб живе ши с Ku.м у сло
зи. - хлеба без мотике живе ши на шуђ рачун, не pagehu. лези хле
бе (лебу) да те једем каже се за oHo'ia који нишша не pagu, ко је 'io
Шован. хлеба не једе не кошша, не изазива шрошкове, не с.меШа. 

јестив и јестив, -а, -о који служи за јело, за исхрану: � уље, 
� риба, � гљива. 

јестиво с живошне намирнице, храна; јело; исхрана. 
јеткати, -ам несвр. у geм. значењу: јесШи. 
јетко и јетко ПРИЛ. 1. HajegaK начин, срgишо, жучно, ЈЪуши

шо; зајеgЈЪиво, аакосно: � рећи, � одговорити, � се подсмевати. 
2. 'iOPKO, болно: � плакати. 3. ошшро, UpogOpHO: � мирише тра
ва, � шкрипи снег. 

јеткост и јеткост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и својсшво 
oHo'ia који је jegaK, oHo'ia шшо је јеШко. 

јетра ж анат. унушрашњи op'iaH, највећа жлезgа у шрбушној 
gyaљu која u.мa важне функције у вези са раз.мено.м .маШерија у 
ор'iаниз.му, црна џи'iерица. 

јетрва и јетрва ж жена .мужевЈЪево'i браШа. 
јетрвица и јетрвица ж geм. и хиа. og јеШрва. 
јетрени и јетрени, -а, -о који се OgHOCU на јешру, 'који ари

uaga јешри: � ћелија, � паштета. 

јетреница и јетреница ж 1. јешрена кобасица, џи'iерњача. 2. 
јешрена .марамица. 

јетрёнка ж бот. врсша коuишњака Anemone hepatica. 
јетрењак, -ака м ЗООЛ. црвена 'iлисша Distoma hepaticum. 



ЈЕТРЕЊА ЧА - ЈОШ 495 

јетрењача ж в. јешреница (1). 
јетрица ж geм. og јеШра. 
јефтин, -а, -о (вар. јевтин) 1. 1Соји .мало 1Сошша, 1Соји није С1Суй; 

1Соји се не смашра вреgнu.м, значајнu.м: � обућа, � капут; � гла
ва. 2. 1Соји не.ма йравих вреgносши, безвреgан: � фраза, � слава. 

јефтино прил. на јефшин начин, без MHolo новаца; на ла1С на-
чин, без .мУ1Се, ла1СО: � погодити посао, � се превести до града; � 
се Домоћи посла. 

јефтиноћа ж особина oHola шшо је јефшино, шшо u.мa .малу 
цену: � радне снаге, � робе, велика �. 

Јехова и Јехова м боl у јеврејС1Сој релиlији. 
јецав, -а, -о 1. apaheH јецањем; gрхшав, lрцав: � глас, � јаук; 

� рафал. 2. 1Соји зайиње у lовору, .муцав: � дете. 

јецаво прил. јецајуhи, pugajyhu: � рећи. 

јецај м (инетр. -ем) lрчевиш насшуй йлача, јецање;јау1С, lрцај. 
јецати, -ам неевр. 1. а. йла1Саши f.nacHo, ucape1CugaHo, puga-

ши. б. фш. оgје1Сиваши, оgзвањаши йриlушено, ucape1CugaHo. 2. 
за.мУЦ1СиваШи, .муцаШи. 

јецнути, -нем евр. исйусшиши јецај, зајецаШи. 
јечам, -чма м бот. и агр. жишарица Hordeum, Н. vulgare из ф. 

шрава Gramina, чији се йлоg уйошребљава у JbygC1COj и сшочној 
исхрани. 

јечати, -чйм неевр. 1. йушшаши болне f.nасове, сшењаши: 2. 
ЙоШ.муло оgје1Сиваши, разлеlаши се, ориши се; хучаши, бучаШи. 

јечерма ж етн. в. ђечер.ма. 
јечмен, -а, -о 1Соји се OgHOCU на јеча.м, 1Соји је og јечма: � хлеб, 

� зрно. 

јечменица и јечменица жјечмени хлеб. 
ј ечменка ж агр. 1СРУШ1Са, ogH. јаБУ1Са 1Соја сазрева 1Cag и јеча.м. 
јечмењак, -ака м в. јечменица. 
јечмењача ж а. агр. в. јечмеН1Са. б. нар. 1Сафа og йрженоl јечма. 
јечмИ-Чак, -чка м мед. lHOjHO зайаљење лојне жлезgе на иви-

ци очноl 1Сай1Са. 
јечм:йште и јечм:йште е зе.мљишШе 1Соје је било засејано 

јечмо.м. 
јешан и јешан, -шна, -о 1Соји pago и gосша jege, uзјешан. 
јешност, -ости ж особина oHola 1Соји је јешан. 
јидиш м нем . .мешавина немаЧ1Соl gијале1Сша и јеврејС1Соl је

зи1Са са елеменШu.ма словеНС1Сих и ро.маНС1Сих јези1Са и jeвpejc1Cu.м 
алфабеШо.м. 

јова ж бот. в. јоха. 
Јовањдан м йравославни ЦР1Свени йразни1С йосвеhен св. Јова

ну, 1Соји се слави 20. јануара. 
јовањск:й, -а, -о 1Соји се OgHOCU на Јовањgан, на вре.ме 01СО Јо-

вањgана: � снег. 

јов:йк, -ика м в. јоши1С. 
јововина ж 1. в. јоховина. 2. бот. в. јоха. 
јога ж еанеЕРТ. UHgujC1CO филозофс1СО учење о слобоgно.м gyxy 

без ушицаја .маШеријалних 01Солносши; шелесне и gуховне вежбе 
1Сонценшрације за овлаgавање cвoju.м Шело.м. 

јогунаст, -а, -о тур. својеf.nав, са.мовољан, неЙО1Соран: � дете. 

јогунасто ПРИЛ. на јоlунасш начин, својеf.nаво. 
јогунити се, јогУнйм се неевр. [гл. им. јогУњење е] исйољава

ши јоlунсшво, неЙо1СОРНОСШ. 
јогунство е особина oHola 1Соји је јоlунасш, својеf.nавосШ; не-

ЙО1СорносШ. 
јогурт м тур. 1Сисело .мле1СО У1Сисељено нарочиШu.м врење.'I1,. 
јбд м хем

·
. халОlен,и хемијС1Си елеменаш (Ј). 

јодизам, -зма м шровање сувишно.м уЙоШребо.м joga. 

јодирати, јодйрам евр. и неевр. (Йре).мазаШи jogoM; (Йо).меша
ши c jogoM. 

јодловати, -лујем Gодлати, -ам) нем. неевр. йеваши Haf.no 
йрелазеhи из apupogHol f.naca у фалсеш, йеваши на шиРОЛС1Си 
начин. 

јбдн:И:, -а, -о 1Соји се OgHOCU на jog: � раствор. 

јодоводон:И:к, -Ика м хем. безбојни lac, јеgињење joga и воgо
ни1Са. 

јодоформ и јодоформ мјеgињење joga, yiтьeHи1Ca и воgони1Са; 
жуш йрах 1Соји се уйошребљава 1Сао анШисеЙШи1С. 

јбд-тинктура ж фарм. расшвор joga у ал1Сохолу 1Сао аншисей
шично среgсШво. 

јозефинизам, -зма м влаgавина йросвеhеНОl аЙсолуШиз.ма 
заснованоl на ugeja.мa аусшријС1Соl цара Јосифа II. 

јбј УЗВ. в. јао. 
јок и јбк тур . разг. речца за оgрицање: не, није. 
јбмужа и јомужа ж свеже Йо.музено, неварено .мле1СО. 
јбн м ГРЧ. ел. наеле1Сшрисана чесшица насшала og аШо.ма йри

.мање.м или lубљењем jegHoi или више еле1СШрона. 
јонатан, -ана м И јонатанка ж агр. врсша сочних и .мирисних 

јаБУ1Са. 
јонизација ж физ. йрешварање неушралних чесшица у јоне, 

сшварање јона. 
јонизовати, -зујем евр. и неевр. физ. изаз(и)ваши јонuзацију у 

не1Сој .маШерији; йрешвориши, йрешвараши еле1Сшрично неушрал
не чесшице у јоне: � ваздух . •  ,.., се биши ухваhен јонuзацијо.м. 

јоносфера ж ГРЧ. lорњи слој 3е.мљине аШ.мосфере у 1Со.ме су 
lасови gосша јонuзовани. 

јбнск:И:, -а, -о 1Соји се OgHOCU на Јонију (у ГрЧ1Сој): � школа, � 
стил. 

јорган м тур. 1СревеШС1Си ЙО1Сривач исйуњен вуно.м, Йа.мУ1Со.м 
и сл. 

јорганск:И:, -а, -о 1Соји се OgHOCU на joplaH: � чаршав. 

јорганчић м geм. и хиЙ. og joplaH. 
јорганџија м (мн. ж) тур. онај 1Соји йрави и apogaje joplaHe. 
јоргован, -ана и јоргован м тур. бот. шиб Syringa vulgaris из 

ф. Oleaceae с .миpиCHu.м цвеШовu.ма љубичасше или беле боје. 
јоркш:И:р, -ира Gоркширац, -рца) м и јоркш:И:рка ж йасмина 

свиње беле боје 1Соја се брзо loju (йрема ЙО1Срајини ЈОР1Сшир у Ен
f.nec1Coj). 

јота ж GOT м) ГРЧ. а. назив за lрч1СО слово "i". б. назив за слово 
ј. • и једну јоту, за једну јоту u.малО. метати, стављати тачку на јоту 
обављаши йосао шачно, йрецuзно, gешаљно. ни Оедне) јоте, ни (за 
једну) јоту нu.мало, ни у нај.мањој .мери. 

јотовање с 1. f.n. u.м. og јошоваши (се). 2. ЛИНГВ. фонеШС1Са йо
јава 1Соја се сасшоји у Йро.мени суf.nасниЧ1Се lpyae непалатални 
сугласник + "ј" у jegaH йреgњонейчани cyf.nacHU1C (нЙр. цвет + је > 
цвеће) или lpyae уснени сугласник (или сонант) + "ј" у lpyay усне
ни сугласник + "љ" (нЙр. сноп + је > снопље): старо �, ново �, je
кавско �. 

јотовати, -тујем евр. и неевр. ЛИНГВ. (из )вршши јошовање, gове
сши, gовоgиши go јошовања (о сонаншу ,/Ј; уп. јотовање (2) . •  ,.., 
се Йро.мениШи се, .мењаШи се у йреgњонейчани cyf.nacHU1C (или у 

. суf.nасниЧ1Со-сонанШс1СУ lpyay у 1Сојој је gpylu члан йреgњонейча
но ,,ЈЬ 'Ј aog ушицајем сонанша ,ј" (о суf.nасницu.ма). 

јоха ж бот. лисшойаgно gрво Alnus glutinosa из ф. Betulaceae 
1Соје расше aopeg ре1Са и ЙОШО1Са. 

јохов G6хин), -а, -о 1Соји се OgHOCU на јоху: � грана, � кора. 

јоховина жјохово gрво (1Сао lрађа). 
још при.тi. 1. а. 1Cag се раgња йрошеже и у време 1Cag се lовори. 

- Још је горела ватра у пећи. б. (у негацији) 1Cag нечеlа није би
ло go времена 1Cag се lовори. - Још никада ниси био тако љут. в. 
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(обично појачано са "само", "једино'� Kag се иЗlюси нешй10 шй10 
се изузима као jegUHo шй10 и gaљe й1раје. - Још само птице цвр
хућу. 2. а. Kag се исй1иче ga је нешй10 било рано: веn. - Још про
шле године је он то говорио. б. Kag се исшиче ga нешшо й1реба 
ga се gologu. - Доћи ћу још колико сутра. 3. а. Kag се исй1иче ga 
nе нечеlа и у буgуnносй1и бий1и. - Још ћемо се ми видети. б. Kag 
се нече.му нешй10 gogaje, Йриgружује. - Попиј још једну чашу. 4. 
а. уз ко.мЙарай1ив, Kag се исй1иче нешШо. - Мрак је још већи. б. 
Kag се износи gogaillHU aplYMeHill: уз й10. - Још ни њега нисмо 
убедили. в. Kag се исй1иче околносй1 која йојачава с.мисао oHola 
шй10 се износи. - Био је заљубљен, и то још како заљубљен. 5. 
за ублажавање значења нечеlа. - Још је добро прошао. 

јоmик, -ика м шу.ма, чесй1ар јоха. 
јоmика ж бот. в. јоха. 
јоmиков, -а, -о в. јохов. 
јбmје с (ми. 0) зб. им. og јоха; јошик. 
ју (често поновљено) УЗВ. за изражавање различий1их осеnа

ња: чуђења, uзненађења, сй1рейње, сй1раха, ЈЬуй1ње, неlоgовања, 
pagocillu, усхиnења. - Ју, како је леп? Ју, шта ћу сад! Ју, какав 
безобразлук! Ју, што је лепо! 

јубиларан, -рна, -о који се OgHOCU најубилеј: � број часописа. 

јубилёј, -еја м лат. йрослава lоgишњице paga неке особе, усй1а-
нове, lоgишњице HeKol gОlађаја: � mколе. 

јувелир, -ира м нем. gpalYJЬap, злай1ар. 
јувелирски, -а, -о који се OgHOCU на јувелире. 
југ м (мн. 0) 1. сй1рана свей1а на којој је Сунце у aogHe. 2. а. 

(Југ) јужне Зе.мЈЬе и Hapogu. б. јужни крај неке Зе.мЈЬе или обла
сй1и. 3. јужни вешар, jylo. 

југо м и с шойао и влажан јужни вей1ар на JagpaHY; уойшй1е 
јужни вей1ар. 

југов, -а, -о и јуroван, -вна, -о Kola каракй1еришу й10йле, вла
жне ай1.мосферске йрилике; влажан, јужан (о cHely): � време, � 
снег, � ветар. 

југовина ж 1. й10ЙЛО и влажно вре.ме (обично зими) са йове
nано.м й1емЙерай1уро.м и нижим ай1.мосферским Йрий1иско.м, ју
lo. 2. фиг. лак, уgобан живой1, бесйосличење, Hepag; йовОЈЬна си
й1уација, UOlOgHoCill за нешШо. 

југозапад и југозапад м (ми. 0) caopegHa сй1рана свей1а из
.међу jyla и зайаgа; јуlозайаgни крај неке зе.мље. 

југозападни и југозападни, -а, -о који се OgHOCU на јуlоза
aag: � правац, � планина, � крај . 

југозападњак и југозападњак мјуlозайаgни вей1ар. 
југоисток и југоисток м (ми. 0) caopegHa сй1рана свей1а из.ме

ђу jyla и исшока; јуlоисй10чни крај неке Зе.мЈЬе или обласШи. 
југоисточни и југоисточни, -чна, -о који се OgHOCU на jylo

исй10КУ: � крај, � Европа, � Србија. 

југоисточно и југоисточно прил. на јуlосишоку: � од Бео
града. 

југоисточњак и југоисточњак м вей1ар који gува са jylou
сй10ка. 

Југославија ж ист. а. назив за некаgашњу gржаву на Бал
канско.м йолуосй1рву насй1алу 1918. logUHe (йрвобишно као Кра
ЈЬевина Срба, Хрвай1а и Словенаца). б. назив за край1кой1рајну 
gржавну й1воревину у чијем су сасй1аву биле Србија и Црна Го
ра. • бивmа, стара - у језику og 1943, а йосебно йосле Друlоl свей1-
cKol рай1а: назив за Краљевину Јуlославију. • нова - назив за 
Јуlославију чији су й1емеЈЬи ygapeHU на засеgању Авноја 1943. l. 

Југословён, -ена м назив за gржавЈЬанина, lрађанина, жи
й1еља некаgашње gржаве Јуlославије. 

Југословёнка ж женска особа Јуlословен. 
југословёнски, -а, -о који се OgHOCU на Јуlославију и Јуlосло

вене. 
југословенство с схвашање о блискосй1и и јеgинсй1ву Jy'io

словена; свесй1 о apuaagHocillu Јуlославији; й1ежња ка објеgиње
њу Ју'iословена. 

Јуда и ЈУ-да м 1. јеврејско име (Йре.ма Jygu Искариой1у, који 
је йо Библији изgао Хрисй1а) које се УЙОй1реБЈЬава у фи'iурай1ив
ним значењима; uзgајник, неверник. 2. пеј. Јеврејин, Жиgов. 

јудаизам, -зма м јеврејско верско учење; јеврејско схвашање, 
обичаји. 

Јудејац, -јца м сй1ановник Jygeje (йокрајине у Палесй1ини); 
Јеврејин. 

ј;удёјски, -а, -о који се OgHOCU на Jygejy и Јуgејце; јеврејски: � 
цар, � азбука. 

јудикатУ-ра ж лат. правн. cygcKa йракса, Йравосуђе. 
јужан, -жна, -о в. ју'iов: � дан, � време. 

јужити, -и несвр. безл. ЙОСй1ајаши ју'iов, јужан (о времену). 
јужни, -а, -о који се OgHOCU Ha jy'i (који се налази Ha jyly, go-

лази с jyla); каракй1ерисй1ичан за йоgнеБЈЬе на jy'iy: � пол, � по
лулопта, � Србија. 

јужно ПрИЛ. Ha jy'iy, најужној сй1рани. 
јужно- као йрви geo сложеница значи ga се нешй10 налази на 

јужној сй1рани, у јужно.м gелу: јужноамерички, јужноафрички. 

јужнословёнски, -а, -о који се односи на Јужне Словене: � 
језици, � књижевност. 

јужњак, -а и ј;ужњак, -ака м сй1ановник јужних зе.маља и 
обласй1и, човек с jyla. 

јужњакиња ж сшановница јужних земаља, крајева, жена с 
jyla. 

јужњачки и јужњачки, -а, -о 1. који се OgHOCU на јужњаке: 
� нагласак, � темпераменат. 2. који је каракй1ерисй1ичан за jy'i, 
јужно йоgнеБЈЬе: � сунце, � лето. 

јУћ�кати, јУ:јУчём и јујукати, јУ:јучём несвр. узвикивай1и ,Ју
ју" изражавајуnи йрей1ерану веселосй1. 

јука ж бот. gрвенасй1а а.меричка БUJЬка Yucca gloriosa која се 
уйой1реБЈЬава за gобијање й1ексй1илних влакана. 

ј;ул м лат. cegMU .месец у lOgUHU. 
јулар, -ара м в. улар. 
јули, јула м в. јул. 
јулијански, -а, -о у изр. - календар сй1ари начин рачунања 

вре.мена (за разлику og ново'i, 'ipe'iopujaHcKol), назван йо Јулију 
Цезару који 'ia је увео. 

јулски, -а, -о који се OgHOCU на .месец јул. 
јун м лат. шесй1и .месец у lOgUHU. 
јунак, -ака м (вок јуначе) 1. с.мео, храбар, неусй1рашив човек 

(обично у рай1у). 2. онај који се својим изузей1ним сйособносй1и
.ма исй1иче у својој cpegUHU, личносй1 која учини неки aogeu'i; из
узей1но сйособан човек за нешшо: � нашег народа, � такмичења, 
� на језику. 3. личносй1 (чесй10 'iлавна) у неко.м у.меШничко.м ge
лу: � романа, � драме. 4. ир. ценй1рална личносш: � градских 
салона. • гроб незнаног јунака си.мболичан 'iроб они.ма који су 
йо'iинули у рашу бореnи се за своју зе.мљу (најчешnе у Прво.м 
свей1ско.м рай1у). 

јунакиња ж женска особа јунак. 
јунаковати, јунакујём несвр. бий1и јунак, йосй1уйай1и као ју

нак. 
јУЮIковић м разг. јунак, јуначина. 
jY-нац, -нца м .млаgо .мушко lовече, .млаgи бик; фиг. 'iлуйак, 

буgала. 
јуначан и јуначан, -чна, -о с.мео, храбар, оgважан. 
јуначина ж ay'i.м. og јунак; велики јунак, оgлучан" с.мео чо

век. 
јушiчити, јУначИм несвр. [гл. ИМ. јуначёње с] йоgсй1ицай1и на 

јунашй1во, храбрий1и, соколий1и: � своје војнике . •  - се бий1и jy� 
нак, йоказивай1и своје јунашй1во; йравий1и се јунак, раз.мей1а
й1и се јунашй1во.м. 

јуначић м geM. и хиЙ. og јунак. 
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јуначки, �a, -о 1. који се ognocu н,а јун,аке, својсшвен, јун,аци
.ма; храбар, јун,ачан,: - дело, - поштење; - младић. 2. који 'iово
ри о јун,ацима, gесешерачки: - песма. 

јуначки прил. као јун,ак, храбро, срчан,о: - издржати. 

јуначност, -ости ж в. јун,ашШво. 
јунаштво и јунаштво с 1. својсшво ono'ia који је јун,ак, хра

бросш, смелосш. 2. јун,ачко gело, јун,ачки чин,. 
јуне, -ета и јУнета с (мн. 0; зб. им. јУнм ж) 1 . .млаgо 'iовече које 

још н,ије сши'iло за расЙЛо'g. 2. фиг. 'iлуиак, н,езн,алица. 
јунетина жјун,еhе .месШо. 
јунећи, -а, -ё који се ognocu н,а јун,е, jynag: - месо, - бут. 

ј:уни, јуна М в. јун,. 
јуниор uУниор) М лат. 1. спорт. сиоршисша који се Шак.мичи у 

.млађој каше'iорији оgређен,е сшаросн,е 'iран,ице. 2. (у атриб. слу
жби) .млађи (og gвојице исшо'i имен,а, обичн,о оца и син,а). 

јуниорка uуниорка) ж Шак.мичарка из каше'iорије .млађих 
сиорШисШа. 

јуниорски uУниорски), -а, -о који се ognocu н,а јун,иоре. 
јуница ж .млаgо жен,ско 'iовече, у узрасшу из.међу шелеша и 

краве (ире ШеЈЬе1Ьа). 
јункер М нем. ист. ЙЛе.миh велеиосеgн,ик у Пруској; apuaagnUK 

сшран,ке н,е.мачких велеиосеgн,ика која је била ослон,ац н,е.мач
ко;; .милиШариз.ма. 

јункерски, -а, -о који се ognocu н,а јун,кере: - каста. 

јунонски, -а, -о који је као у Јун,он,е (римске БО'iи1Ье жен,сшве-
н,осши): - лепота. 

јуноша м .млаgиh (обичн,о склон, зан,осу и иреШерива1ЬУ). 
јунски, -а, -о који се ognocu н,а .месец јун,: - испити. 

јунчић м ge.м. и хии. og јун,ац. 
јупитерски, -а, -о који се ognocu н,а Јуиишера (врховн,о;; бо'iа 

ри.мско;; иан,шеон,а), .моћан,: - гнев. 

јура ж геол. aepuog у развишку 3е.мЈЬин,е коре. 
јуридички, -а, -о лат. арх. иравн,и, иравн,ички: - књига, - фа

култет. 

јурисдикција ж лат. ираво gон,оше1Ьа оgлука, ре'iулиса1Ьа 
иравн,их ognoca н,а н,еко.м иоgручју, иравн,а н,аgлежн,осШ. 

јуриспруденција ж лат. иравн,е н,ауке, ираво; иравн,и си
сШе.м, иравн,е н,ор.ме. 

јурист(а), -ё м лат. (мн. -сти) а. СШРУЧ1Ьак за иравн,е н,ауке, 
иравн,ик. б. сшуgен,ш ирава. 

јуристички, -а, -о иравн,и, иравн,ички. 
јурити, јУ-рим несвр. [гл. им. јуРёње с] 1. а. крешаши се у шр

ку, шрчаши; журн,о оgлазиши, журиши, хиШаШи. б. уиорн,о ше
жиши иосшиза1ЬУ н,еко;; ЦUJЬa: - за девојкама, - за парама. 2. у 
бу јици шеhи, сливаши се. б. н,аваЈЬиваши, сливаши се у н,еки geo 
Шела. - Крв му је јурила у мозак. 3. 'iон,иши, шераши; apo'ia1ba
ши: - (некога) на коњу; -, жене. 8 - се брзо се крешаши jegno за 
gру'iим, 'iон,иши се, вијаши се. 

јуриm м (инстр. -ем (-ом» тур, 1. брз naaag, н,авала војске у 
шрку н,а н,еиријаШеЈЬа: - учинити, јуриmом заузети положај. 2. 
(у служби узвика) као KoManga за naaag н,а н,еиријашеЈЬа: вик

, нути - • на јуриш брзо, н,а брзин,у. 
јуриmцти, -ам несвр. 1. ићи, крешаши н,а јуриш, учесшвова

ши у јуришу. 2. фиг. уиорн,о н,аваЈЬиваши н,а neKo'ia речима, н,а
срШащи. 

јуриmити, јур:йшИм свр. иоћи н,а јуриш, извести јуриш, н,а-
валиши: - на некога. 

јуриmлија м (ми. ж) в. јуришн,ик. 
јуриmни, -а, -о који се ognocu н,а јуриш: - чета, - колона. 

јуриmник м он,ај који јуриша, који uge н,а јуриш. 
јуриmнути, јуР:йшнём свр. в. јуришиШи. 
јурјёвка ж бот. врсша иечурке Tricholoma Georgii. 

Јурјево с кашолички црквен,и и napognu иразн,ик иосвећен, 
св. Јурју, Ћурђевgан,. 

јурнути, јуРнём свр. а. иојуриши, иолешеши; н,асрн,уШи. б. ио
шеhи, иОКУЈЬаШи. - Вода јурну на отвор. 

јурњава ж 1. јуре1Ье, шрча1Ье, шрка, ужурбан,о креша1Ье; 'iy
жва, .меШеж, nepeg. 2. уиоргtO н,асшоја1Ье ga се н,ешшо gобије, ио
сши'iн,е ио сваку цен,у: - за положај ем. 

јурцати, -ам несвр. јуриши, шрчаши шамо-амо; ићи шамо
амо шражеhи забаву, ировоgиши се. 8 - се јуриши се у u'ipu, ра
зон,оgи; ировоgиши се. 

јус1 м лат. ираво, иравн,е н,ауке. 
јус2 м име словима у сшарословен,ској азбуци за н,азалн,е во

кале: велики - (ж), мали - (�). 

јустификација ж лат. изврше1Ье (смршн,е) казн,е, е'iзекуција. 
јута ж бот. шроиска биЈЬка Corchorus из ф. Tiliaceae чија 

влакн,а се уиошреБЈЬавају за израgу ужаgи, врећа и gp. 
јутарњи, -а, -ё који се ognocu н,а јушро: - магла. 

јутарце с (мн. -ца) ge.м. и хии. og јуШро. 
јутен, -а, -о који је og ју ше: - тканина. 

јутрени, -а, -о в. јуШаР1Ьи. 
јутрење с uутрења ж) цркв. јушаР1Ьа .молиШва у цркви, ју

Шре1Ьа. 
јутрити се, јутри се несвр. безл. сва1Ьиваши се, свиШаШи. 
јутро с (ген. мн. јУтара) 1. вре.ме око изласка сун,ца, og разgа-

1Ьива1Ьа go ucapeg aogne: рано -, ведро -. 2. фиг. иочешак н,ече'i 
н,ово'i: - живота. 3 . .мера за иовршин,у зе.мЈЬишШа (57,546 ар и). • 

добро - јушаР1Ьи иозgрав. од јутра до сутра н,еиресшан,о, сШалн,о. 
по јутру се дан познаје какав је ко у .млаgосши шакав ће и осша
ши. старије је јутро од вечери шреба раз.мислиШи go суШра. 

јутром прил. ујуШру. 
јУтрос прил. ово'iа јушра, ganac ујушро, у шоку ово'iа јуШра. 
јутроmњи, -а, -ё који је og јушрос, og ово'iа јушра: - новине, 

- хлеб. 

јуфка ж тур. шан,ак лисш развијен,о'i шесша за иишу и сл.,  
кора. 

јУх узв. ју. 
јуха ж в. суиа: говеђа -, - с резанцима. 

јуха и јухаха(ј) узв. за изражава1Ье велике раgосШи. 
јухт м И јухта ж врсша (обрађен,е) шелеhе или јун,еће коже ио

'iogne за изрagу обуhе. 
јУчё uyqёр) .прил. у gan neaocpegno ире gana у који се 'iовори. 
јучераmњи uучерањи, -а, -ё) који је био јуче, који је og јуче; 

скораШ1Ьи, gоскораШ1Ьи: - догађај, - новине; - ђак. 

јучераmњица жјучераШ1Ьи gan, он,о шшо се gо'iоgило Шоко.м 
јуt.t,ераШ1Ье'i gana; скораШ1Ьа, н,еgавн,а ирошлосш. 



к (1\) с непром. лингв. а. безвучни заgњонеuчани ексй.лозивни 
cy1JlaCHUK. б. слово KOju.м се обележава шај cY1JlaCHUK: велико 
:К, мало к, курзивно к. 

к(а) (уз речи које почињу с "к", "г" или "х" само ка) предл. (с 
дат.) с речју у gашиву означава: 1. Uравац у OgHOCY на неки ори
јеншациони uојам (Kag се нешшо, неко креће, uросшире, ус.мера
ва, uружа и сл.): кренути ка хотелу, окренути к мени. Пут во
ди к Београду. 2. с.мер, uоложај, .месШо у OgHOCY на uолазну шач
ку, на .месШо, UросШор. - Зид је пружен к југу. Пошли су ка де
сној страни. 3. завршно .месШо, циљ креШања. - Сви се скупише 
к вратима. Дође к Ваљеву. 4. Uојам које.м се неко или нешшо 
уUућује, с KOju.м се gолази у везу. - Оде к трговцима и купи ро
бу. 5. намена нече'iа, учешhе у нече.му као резулшаш раgње. -

Приступити к послу. Седе к столу. 6. ус.мереносШ нече'iа; Uојам 
Uре.ма којем се оg.мерава неки OgHOC. - Тежи ка бољем животу. 
Склоност ка мистицизму. 7. усuосшавЈЬање gogupa, блиско'i og
носа. - Она се к њему привила. 8. uриКЈЬучивање, gоgавање, 
uриuаgносш нечему. - Они се прикључише к својим трупама. 9. 
вре.ме неке раgње, збивања: о, око. - :Кад је било к вечери. 

кабадахија и кабадахија м (мн. ж) тур. 1. ист. заменик, за
сшуuник gaxuje. 2. фиг. насилник, наUасник, силеџија. 

кабадахијски и кабадахијски, -а, -о који се OgHOCU на ка
баgахије: � поступак 

кабадахйјски и кабадахијски прил. као кабаgахија, осионо, 
насилнички: � поступати. 

кабала ж хебр. рели'iиозно учење, објашњење свеша Uо.моћу 
сu.мболично'i шу.мачења свеших шексшова; јеврејска шајна рели
'iиозно-филозофска наука, заснована на .мисШично.м Шу.мачењу 
Библије. 

кабалист(а), -ё м (мн. -сти) uрисшалица кабале, онај који се 
бави кабалисШико.м. 

кабалистика ж кабала као учење, верски .мисШицизам. 
кабалистичан, -чна, -о и кабалистички, -а, -о који се og

носи на кабалисшику; .мисШичан: � знак 

кабаница и кабаница ж gу'iачки о'iршач који се носи Uоврх 
оgела као зашшишник og зu.ме, кише и сл., зu.мски каuуш или 
.манШил. • окренути (обрнути) кабаницу Uро.мениШи сшав, gржа
ње. окретати кабаницу према ветру .мењаШи, uоgешаваши сшав 
Uрема uриликама, uовоgиши се у своју корисШ. скројити коме ка
баницу освешиши се ко.ме. 

кабаничарски и кабаничарски, -а, -о који се OgHOCU на ка
баничаре: � занат, � мајстор. 

кабао, -бла м (ми. каблови (кабли), ген. каблова (кабала и ка
бала)) oKpY1Jla gрвена uocyga за воgу, .млеко, вино, зрнасшу хра
ну и сл., веgро; чабар. • као из кабла (пада, лије и сл.) обилно, у ве
ликu.м количинама (uaga, лије и сл.) (о киши). 

кабаре, -еа (кабарёт, -ета) м фр. јавни локал са uозоришно
арШисШичкu.м upo'ipaмoM, обично уз Uиће. 

кабаретски, -а, -о који се OgHOCU на кабаре(ш): � певачица, 
� глумац. 

кабаст, -а, -о 1. који је великих gu.мензија, велике заUре.ми
не, 1Jlо.мазан, нез'iраuан: � торба, � намештај. 2. круUан, 'iоле.м, 
o'ipoMaH: � стена, � слово, � човек. 3. широк, uреширок: � одело, 
� капут. 

кабасто прил. 1JlО.мазно, круuно: � изгледати. 

кабел м в. кабл. 
кабина ж фр . .мала оgвојена uросшорија са Uосебно.м наме

но.м: � на броду, телефонска �. 

кабинет, -ета м фр. 1. соба, uросшорија за pag (иншелекшуал
ни, канцеларијски и сл.) намењена за јеgну особу: радни �, пи
саћи сто у кабинету. 2. uросшорија са сUецијално.м оUремо.м у 
којој се извоgе ексUерu.менШи, насшава и сл. (у школама, факул
ШеШu.ма): � за физику, рендгенолошки �. 3. канцеларија неке 
личносши на више.м uоложају са Uo.мoћHu.м и извршнu.м осо
БЈЬем: � председника републике. 4 • .минисШарски савеш, веће, 
влаgа: реконструкција кабинета председника владе. 

кабинетски, -а, -о који се OgHOCU на кабинеш, који је у вези 
са кабинеШо.м, кабинеШu.ма: � рад, � тип. 

кабинетски прил. на кабинешски начин, из кабинеша, без 
gogupa са живоШно.м сшварношhу: � радити, � одлучивати. 

кабиница ж geм. и хиU. og кабина. 
кабл м (ми. -ови) енгл. 1. изолована елекшрична жица, воg ко

ји служи за Uренос елекшричне eHep'iuje и елекшричних си'iнала, 
Uровоgник. 2. челично уже, коноUац: � за извлачење угља. 

каблар, -ара м онај који Uрави каблове, бачвар. 
каблина ж ayiм. и Uеј. og кабао. 
каблић, -а и каблић, -ића м geм. и хиU. og кабао. 
каблица ж кабао, gрвена веgрица. 
кабловски, -а, -о који се ogHOCU на каблове, који функцио

нише Uо.моћу каблова: � мрежа, � телевизија. 

каблограм м шеле'iрам uослаш uоgвоgнu.м кабло.м. 
каботажа ж фр. пом. обалска uловиgба (обично из.међу Uри

сшанишша): � мала, � велика. 

каботажни, -а, -о који се OgHOCU на кабошажу: � пловидба, 
� трговина. 

кабриолет, -ета и кабриолет, -а м фр. 1. лака кола с jegHu.м 
коњем у заuрези нашкривена Uо.мичнu.м крово.м. 2. врсша аушо
.мо била с Uо.мичнu.м крово.м . 

кава ж в. кафа. 
кавал м тур . нар. врсша gувачко'i инсШру.менШа, свирала. 
кавалир, -ира м в. каваљер. 
кавалир- в. каваљер-. 
кавалкада ж фр. свечана коњичка Uоворка јахача, коњичка 

uapaga; шешња на Koњu.мa. 
каваљер, -ера м (инстр. -ером) фр. 1 . .мушкарац који се у gpy

шi1lву жена uонаша oi1l.мeHo, У1Jlађено, фино; uаршнер који й.леше, 
u'ipa на некој забави с gaмoM. 2. онај који чашhава у gрушшву, 
gареЖЈЬив .мушкарац. 3. вишешки peg у среgњем веку, звање у 
феуgалној хијерархији; шишула носиоца HeKo'i opgeHa: "'" Т. Уша-
ков; � ордена св. Ђорђа. 

' 

каваљерија ж итал. коњички pog војске, коњица. 
каваљеријски, -а, -о који се OgHOCU на каваљерију, коњич

ки: � официр. 

каваљерист(а), -ё м (ми. -сти) онај који служи у каваљерији, 
коњаник. 
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каваљерскй, -а, -о који се OgHOCU на каваљере; својсшвен ка
ваљеру: � ред, � класа; � учтивост. 

каваљерски прил. на каваљерски начин, као каваљер: � ча
шћавати. 

каваљерство с особине каваљера; каваљерско ионашање, ка
ваљерски иосшуици. 

кавана ж в. кафана. 
кflВга ж (дат. кавзи; геи. ми. кавги) тур. 1. свађа, иреиирка. 2. 

оружани обрачун, борба', бој. 
кавгаџија м (ж) (ми. ж) тур. онај који ирави кавlу, свађаљица. 
кавгаџйјскй, -а, -о који се OgHOCU на кавlаџије: � тон, � рас

положење. 

кавез (кавез) м тур. 1. кућица за ишице са .мрежо.м са сшра
не, крлеШка. 2. оlрађени иросшор, иросшорија са lвозgенu.м ре
шеШка.ма у којој се gрже gивЈЬе звери: лављи � . 3. фиг. сшроlо 
оlраничени иросшор у ко.ме се неко креће. 

кавезић (кавезић) м geм. и хии. og кавез. 
кавен, -а, -о в. кафен. 
кавенисати, -ишем иесвр. в. кафенисаШи. 
каверна и каверна ж (геи. ми. -ни (-на)) лат. 1. мед. ШУйЈЬина 

у илуhu.ма насшаља Шуберкулознu.м ироцесо.м. 2. уgуБЈЬење, шу
йЈЬина у зе.мљишшу (чесшо уиошреБЈЬена као зашшиша og ар
шиљеријске ваШре). 

кавеџија м (ми. ж) тур. в. кафеџија. 
кавеџйјскй, -а, -о в. кафеџијски. 
кавжити се, -Им се иесвр. [гл. ИМ. кавжёње с] свађаши се. 
кавијар и кавијар м (ми. 0) тур. УСОЈЬена риБЈЬа икра (og јесе-

шре, .моруне) као gеликашесно јело. 
кавовина ж суроlаш кафе (og .млевеноl ирженоl јечма). 
кавопија м (ж) (ми. ж) особа која pago и MHolo иије кафу. 
кавурма ж (ми. 0) тур . .месна ирерађевина og изнушрица и за-

чинских gоgашака. 
кад м 1. lусш gu.м jaKol ouojHol .мириса који излази из нечеlа 

шшо lopu: � од тамјана. 2 • .мирисно исиарење: � сена, � бора. 3. 
оно чu.ме се Kagu; кађење. 

кад, када и када ПРИЛ., вези. и речца 1. као уиишни и уиишно
везнички ирилоl: за време: у које gоба, у које време; у узвичнu.м 
реченица.ма, ири чуђењу, изненађењу. - Кад си дошао? Кад си се 
оженио? - Кад брже дође?! 2. у неоgређено.м значењу: HeKag, не
ко.м ирилико.м; UOHeKag; час jegHoM час gpyloM ирилико.м; gав
но, оgавно. - Јеси ли ишао кад у Америку? Ретко сам кад изла
зила у град. Даје деци кад бомбоне, кад чоколаде. Кад си завр
шио факултет и још се ниси запослио. 3. Kag указује ga иосшо
ји или не иосшоји време за нешШо. - Нема кад нама доћи. 4. у 
везничко.м значењу, у зависнu.м реченица.ма а. означава време: 
у време у којем, у часу у којем. - Имао је тек осам година кад је 
једног дана отишао сам у град. б. услов, иоlоgбу. - Кад би ми са
мо отац дошао, имао бих ја пара. в. иошшо. - Кад ме видеше 
онако покислог, сви се насмејаше. г. исшовременосш, Hauopeg
носш: gOK. - Кад смо били преко поља, поче киша. 5. као узроч
ни везник: зашо шшо, иошшо, јер. - Морам се радовати, кад ми 
се кћер удаје. 6. на иочешку ЖеЈЬне, е.моционаљне реченице. -
Кад би ово лепо време само потрајало, све бих завршио. 7. за ис
шицање нечеlа необиЧНОl, неочекиваНОl, у значењу суирошносши: 
а, аљи. - Само се очекивало да пођемо, кад изненада поче пљу
сак. 8. у ирилошкu.м консШрукција.ма: а. у свако време, свакаg. 
- Кад бих га год упитао да ли учи, одговарао је потврдно. б. у 
било које време, било Kag. - Не може било ко рећи да га је ма 
кад видео пијаног. • бог те пита -, ко зна - gавно, врло gавно. је
два -, слабо - решко, UOHeKag. још - gавно, врло gавно. - му драго 
било у које време. кад(а)-тад(а) ире или иосле, ииак jegHoM. - ко
ји ионеки, с времена на време. како -, - како HeKag овако, HeKag 
онако. - себе оgавно, gавно. - ти кажем Шврgu.м ши, уверава.м ше; 
заиовеgа.м,ши, наређујем ши. - Биће ти лепо, кад ти кажем. Не 
дирај то, кад ти к�жем. 

када1 ж 1. хии. og KagYHa. 2. бот. в. зеленкаgа. 

када2 ж овећи cyg og е.мајлираНОl шуча који уlрађен у куиа
Шилu.ма служи за куиање,' уоишше cyg, коришо за куиање, ира
ње и сл. 

кадавер м лат. леш, .мрШвац. 
кадагод ПРИЛ. в. Kaglog. 
кадар!, -дра м (ми. кадрови) фр. 1. (често у зб. значењу) скуи 

лица исше сшруке, службе, орlанизације, paHla и сл., иерсонаљ, 
осоБЈЬе: стручни �, факултетски �, полицијски �. 2. вој. а. (често 
у зб. значењу) укуиан сшаљни сасшав војске неке зе.мље; jegUHU
ца сасшавЈЬена og обвезника војНОl рока: полазак у кадар; слу
жење у кадру. б. обавезни војни рок; оgслужење војНОl рока. 
Служио је већ кадар. 3. филм. а. фuл.мска слика cHu.мљeHa не
ирекинуШu.м pagoM ка.мере: � филма, дужина кадра. б. оквир, 
иросшор обухваhен cHu.мaњeм фuл.мско.м ка.меро.м. 

кадар2, -дра, -о тур. који u.мa cHale, .моћи за нешшо, сиособан: 
� стићи и утећи. 

кадаmњй, -а, -ё 1. из Kol gоба, времена, ошкаg: � рушевина. 
2. који u.мa gосша logUHa, сшар, који је оgавно: � човек. 

кадгод ирил. за време, неоgређеНОl значења 1. HeKag, jegHoM; 
UKag. - Хоће ли ово кадгод користити? Ако кадгод зажелиш, 
дођи! 2. кашкаg, који иуш. - Дођи кадгод. 

каденца ж (геи. ми. -цИ (-наца)) итал. 1. муз. хар.монски завр
шешак .музичке ко.миозиције, .мелоgијски украс на крају арије. 
2. сиушшање l:ласа на иослеgњем, наl:лашено.м слоlу (сшиха, ре
ченице). 

кадет, -ета м фр. 1. ииШо.мац официрске школе, акаgемије. 2. 
спорт. члан .млаgе сиоршске екиие (og 14. go 1 6. logUHe). 

кадеткиња ж спорт. gевојка члан .млаgе сиоршске екиие (og 
14. go 1 6. logUHe). 

кадетскй, -а, -о који се OgHOCU на каgеше: � школа, � фудбал
ска репрезентација. 

кадива ж в.  каgифа. 
кадија м (ми. ж) тур. ист. у gоба шурске власши, cyguja који су

gu ио Курану. 
кадикад(а) ПРИЛ. 1. UOHeKag, ионеки иуш; с времена на време: 

� погледати кроз прозор, � промешати јело у лонцу. 2. gавно, 
оgавно. - Кадикад је он то мени говорио. 

кадило с 1. Kag (1). 2. в. каgионица. 
кадилук м тур. ист. CygCKO иоgручје Kaguje; звање Kaguje. 
кадйница ж KagujUHa жена. 
кадионй, -а, -о који се OgHOCU на KG,g, на кађење: � олтар. 

кадионйк, -ика и кадионйк м в. каgионица. 
кадионица и кадионица ж uocyga у којој се иаљи Ша.мјан 

ири верско.м обреgно.м кађењу. 
кадити, к3.дИм иесвр. [гл. ИМ. кађёње с] 1. ЦРКВ . .махањем Kagu

онице излаlаши HeKola (нешшо) gu.мY заиаљеноl Ша.мјана, ири 
вepCKu.м обреgu.ма. 2. а. излаlаши нешшо gu.мy, ушицају gu.мa. б. 
заиахњиваши .мирисо.м, исиарењем. 3. фиг. иоgилазиши, ласка
ши, улаlиваши се (неко.ме): � целом свету . •  � се 1. излаlаши се 
gu.мy (lpejyhu се, иушеhи). 2. иушиши се, исиараваШи. 

кадифа ж тур. 1. фина .мека шканина og свиле или вуне са ly
сШu.м cjaj'нu.м. gлачица.ма ио иовршини, со.моШ. 2. бот. назив за 
неке врсше украсних биљака из ф. Compositae. 

кадйфан, -фна, -о који је og каgифе, иресвучен каgифо.м; ка
gифасш: � постава, � седиште; � пут. 

, кадифаст, -а, -о којије као каgифа, који uogceha на каgифу: 
� куна, кадифасте очи. 

кадифен, -а, -о в. каgифан. 
кадифица ж бот. в. каgифа (2). 
кадица ж geм. og Kaga2• 
кадли вези. означава ga се нешшо неочекивано gоlоgило, на

сшаљо: а шо, а оно. - Обазре се, кадли њега нема. 

кадмијум (кiщмиј, -ија) м хем. хемuјски еле.менаШ сличан 
цинку. 
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:кадрил, -ила м (кадрила ж) фр. француски йлес из XVIII ве
ка са чешири иара иlрача, чешворка; музика за шај ЙЛес. 

:кадровац, -овца м војник који служи обавезан војни рок у 
сшалном Kagpy. 

:кадрови:к, -Ика м у време социјализма особа која је бирала 
Kagap, која је воgила бриlу о KagPOBCKOM, иерсоналном сасшаву 
(иосебно PYKoBogehe.м) иреgузећа, усшанове и СЛ. 

кадровс:ки, -а, -о који се OgHOCU на Kagap и на KagpoBe: - пи
тање, - рок 

кадуља ж бот. БUJЬка која расше у каменишом il1.лу Salvia ofi
cinalis из ф. Labiatae која се уиошреБЈЬава у лекарсшву, жал
фија. 

:кадуљин, -а, -о који upuuaga KagYJbU: - цвет, - мирис. 

:кадуна ж тур. уlлеgна, oi1l.мeHa жена, gaмa (само о мусли
манки). 

:кадшто ПРИЛ. кашкаg, UOHeKag. 
:кажа ж а. ирича која је иовезана са сшварним чињеницама 

али се са измењеним еле.менШима иреноси og усша go усша, ле
leHga. б. оно шшо се ирича, иреиричава, весш, golaQaj. 

кажипрст м ирсш на руци између иалца и великоl ирсШа. 
кажњавати, кажњавам несвр. ире.ма казниШи. 
:кажњени:к, -а и кажњени:к, -Ика м онај који изgржава ка-

зну, заШвореник. 
:кажњеница и :кажњеница ж женска особа кажњеник. 
кажњенич:ки и :кажњенички, -а, -о који се OgHOCU на ка

жњенике: - логор. 

:кажњив, -а, -о који иоgлеже казни, који се кажњава: - дело, 
- поступак. 

:кажњивост, -ости ж иоgложносш казни. 
казалишни, -а, -о који се OgHOCU на казалишше, иозоришни: 

- комад, - критика. 

:казалиште с рег. в. иозоришШе. 
:казало с рег. сиисак, реlисшар иојмова, UHgeKc. 
казаљ:ка ж (дат. -љци; ген. ми. -кй) иlљa, језичак чији је jegaH 

крај ушврђен, која иоказује резулшаш мерења на разним сира
вама за мерење разних величина: - на сату, - на барометру, ве
лика -, мала -. 

:казамат, -ата м итал. 1. иоgзе.мни зашвор, шамница у швр
ђави. 2. вој. зашшишни форшификацијски заклон og ошиорноl 
машеријала за зашшишу og аРШUJЬеријске вашре и авионских 
бомби. 

:казан м тур. 1. већи мешални cyg који служи за заlревање, 
кување и сл., кошао: бакарни -, војнички -. 2. а. уређај за ие
чење ракије. б. техн. зашворени кошао у коме се заlревањем во
ga ирешвара у иару. 3. фиг. зајеgничка масовна исхрана: ићи 
на казан. 

:казанс:ки, -а, -о који се OgHOCU на казане: - храна. 

казанчина ж ayLм. и иеј. og казан. 
:казанчић м ge.м. og казан. 
:казанџија м (мн. ж) тур. 1. занаil1.лија који израђује казане, 

коil1.лар. 2. лице које pagu око казана (2а). 
казанџијс:ки, -а, -о који се OgHOCU на казанџије: - занат. 

казати, кажём свр. (ретко несвр.) 1. усмено саоишшиши, ре
ћи; исиричаши, исирииовеgаШи. - Кажи му шта сам ти рекао. 
Казао ми је све што му је на срцу лежало. 2. а. lовориши, изја
вЈЬиваши; иричаШи. - Он је, кажу, добар писац. Сви кажу да 
ће бити рата. б. фиг. саgржаши иисану иоруку или саоишШење. 
- Тако закон каже. 3. иружиши слику о нече.му, ирошумачиши 
нешШо. - Чистоћа столњака каже каква је кафа. 4. иомисли
ши, сшећи миШЈЬење, имаши уШисак. - Шта ће казати на по
слу кад ме оваквог виде. 5. иријавиши, оgаШи. - Немој ме ка
зати оцу. 6. ирорицаши, иреgсказаШи. - Карте му кажу да ће 
имати проблема с новцем. 7. заиовеgаши, наређиваШи. - Иди 
кад ти кажем. 8. иисмено изнеши своје миШЈЬење, сшав, наииса-

ши, ШврgиШи. - У чланку сам казао све што сам о томе мислио. 
9. иоказаши коме шШо. - Дођи да ти кажем нашу кућу. 10. (у 
облицима: да кажем, кажем, кажимо) као иошшаиалица, узре
чица. - Он је, да кажем, способан. 8 - се 1. иреgсшавиши се, ре
ћи своје име, ирезиме, занимање. - Не бих га познао да се не 
каза. 2. иосшаши BugJbUB, иоказаши се. - Зора се каже. • боље 
-, хоћу да кажем шачније, исиравније речено. кажи ми да ти кажем 
не знам нишша о шоме, знам колико и ши о Шоме. кааано - учи
њено како је речено, шако је и учињено. - се само (по себи) нар. би
ши или иосшаши врло лако разу.мљиво, јасно, очиlљеgно, разу
меши се само ио себи. како да кажем(о), да тако кажем(о), тако да 
кажем(о) као узречица којом се lOBOPHUK olpaQyje og oHola шшо 
изриче. не кааати ни девету мало исиричаШи. ни црној аемљи не
ћу кааати нећу рећи никоме. рекла-кааала ироношење неировере
них, лажних, измиШЈЬених весШи. шта кажеш? израз чуђења или 
неlоgовања. што се каже, што(но) кажу, како кажу као шшо се обич
но рече, loBopu. 

:казачок м рус. украјинска HapogHa йлесна ulpa. 
казеин, -Ина м лат. хем. врсша беланчевине у .млеку. 
казнвалац, -аоца м в. казивач. 
:казнвати, казујём несвр. 1. несвр. ире.ма казаШи. 2. gикшира

ши; рецишоваши, gекламоваши: - песме. 8 - се 1. иреgсшавЈЬа
ши се, саоишшаваши своје име, ирезиме, занимање. 2. исиОЈЬа
ваши нешшо, иоказиваши се. - Тиме се он казује да је прија
тељ наш. 

:казивач, -ача м онај који нешшо казује, ирича. 
:казнно м (ми. с) итал. локал за забаву и коцкање, с рулешом, 

аушомашима за иlрање и gp., коцкарница, касино. 
казна ж (ген. ми. -нй) upUHygHU иосшуиак који се иримењује 

ирошив HeKola зБОl иочињене кривице, иресшуиа и СЛ.: новчана 
-, смртна -, - затвором. 

:казнац м ист. gосшојансшвеник у среgњовековној Србији и Бо
сни који се бринуо о СКУЙЈЬању иореза и gржавним ирихоgима. 

:казнени и :казнени, -а, -о који се OgHOCU на казну и кажња
вање: - законик, - поступак, - експедиција. 

:казнионица и :казнионица (казниона) ж усшанова 1ge за
швореници изgржавају казну, заШвор. 

казнионички и :казнионич:ки, -а, -о који се OgHOCU на ка
знионицу: - двориште, - живот. 

:казнити, -йм (трп. кажњен) свр. изрећи некоме казну, ogpegu
ши некоме казну. 

:казуалан, -лна, -о лат. случајан. 
:казуар м аоол. ишица шркачица Casuarius casuarius слична 

ноју. 
:казуисти:ка ж фр. 1. geo ешике који се бави Шражење.м реше

ња у случајевима колебања у склаgу са моралним иринцииима. 
2. размашрање uojegUHUx иравних сиорова у склаgу с иравним 
нормама. 

:казуистич:ки, -а, -о који се OgHOCU на казуисшику: - надму
дривање, - еластичност. 

:казула ж лат. обреgна хаљина кашоличких свешшеника у ко-
јој се служи миса. 

-

:Каин м ио Библији, AgaмoB син који је убио браша Авеља; 
фиг. браШоубица. 

каиновс:ки, -а, -о браШоубилачки. 
:каиш м (ми. -и и -еви) тур. 1. иојас og коже, јаке шканине и СЛ., 

ре.мен. 2. оно шшо је изрезано, ошцеиЈЬено og нечеlа и има облик 
каиша (1): каиш(ев)и сланине, каиш(ев)и коже. 3. фиг. uogBa
ла, иревара: жртва изборног кaиmа. 4. нар. (у ген.) HapogHa ulpa. 
• стеаати - скромно живе ши, шШеgеШи. 

:каишар, -ара м 1. онај који ирави каише; уп. каиш (1). 2. ире
варанш, варалица. - Он је зеленаш и каишар. 

каишарити, -ишарйм несвр. [гл. ИМ. каиmарёње с] вараши, 
обмањиваши; зеленашиши, лихвариШи. 

:каишарс:ки, -а, -о који се OgHOCU на каишаре и каишарсшво: 
- интерес, - облигација. 
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канmати, -ам несвр. 1. резаши, сећи на каише, у облику каи
ша: - земљу плугом. 2. уgараши, шуhи каише.м . •  - се сећи се, 
цейаши се на каише. - Кора се каиmала на стаблу. 

каиmчић (каишић) м geM. и хиЙ. og кdиш. 
кај и кај уйишно-оgносна замени ца у кајкавско.м gијалекшу 

у значењу "шшо" на основу које се шај gијалекаш уйраво шако 
зове. 

кајак м а. спорт . .мањи, лаiани чамац који се креће Йо.моћу ве
сала и служи за Шак.мичења на рекама. б . .мали ескимски ча
.мац og коже. 

кајакаш, -аша м (инстр. -ашем) спорт. сйоршисша који весла 
кајако.м. 

кајакаmкй, -а, -о који се OgHOCU на кајакаше: - спорт, - так
мичење. 

кајакаштво с (ми. 0) веслачки сйорш кајацима. 
кајас, -а и кајас, -аса м И кајаса ж тур. (обично у мн.) шан

ка кожна шрака, каиш, йојас (за йричвршhивање нечеiа); сваки 
og gea gуiачка каиша (ређе конойца) йривезана за узgу којима 
се уйравЈЬа коње.м. 

кајати се, кајём се несвр. осећање жаљења збоi HeKoi ceoi йо
сШуЙка. 

кајгана и кајгана ж тур. јело og из.муhених йржених јаја. • 

кошта као светог Петра - врло је скуйо, йрескуйо је. 
кајзерица ж нем. окруiло йециво, зе.мичка. 
кајкавац и кајкавац, -авца м онај који ioeopu кајкавским 

gијалекШо.м; онај који је Йорекло.м са KajKaecKoi iOeOPHOi aog
ручја. 

кајкавнзам, -зма м језичка особина својсшвена кајкавско.м 
gијалекШу. 

кајкавскй и кајкавскй, -а, -о који се OgHOCU на кајкавце и 
њихов iовор: - акценат, - изговор, - песма. • дијалекат (наречје 
и сл.) хрвашски gијалекаш, jegaH og шри основна gијалекша срй
скохрвашскоi језика којим се йрешежно iовори у gеловима севе
розайаgне Хрвашске са Горским коШаро.м. 

кајкавmтина и кајкавmтина ж ioeop кајкаваца, кајкавски 
gијалекаШ. 

кајмак м (ми. 0) тур. 1. а . .масни слој који се сшвара на охлађе
но.м кувано.м .млеку, скоруЙ. 2. йена на йовршини црне кафе. 3. 
фиг. iopНJU gрушшвени слој, кре.м. • скинути кајмак узеши оно 
шшо је најБОЈЬе. 

кајмакам, -ама м тур. ист. а. заменик везира. б. највиши apeg
сшавник власши у jegHoj уйравној јеgиници. в. виши официрски 
чин у шурској војсци. 

кајман, -ана м зоОл. врсша крокоgила Alligator mississipien
zis из ф. Crocodilidaes, чија се кожа уйошреБЈЬава за йроизвоgе 
og коже. 

кајсија ж тур. бот. И агр. воћка Prumus armeniaca из ф. Rasa-
сеае; жушоцрвени кошшичави Uлоg ше воћке. 

кајсијевача ж ракија og кајсија. 
кака ж деч. из.меШ (gечји). 
какав, каква, -о apugeecKa заменица 1. а. у уЙиШно.м значе

њу. - Каква посла имаш овде? б. у зависним исказним речени
цама. - Питање је, дакле, какав је то човек? в. у уЙиШним · и 
уйишно-узвични.м реченицама: за исшицање нечијих особина 
или осећања. - Каква је то девојка била? Какав злочин! г. за 
исшицање неiашивноi ogHoca. - Какав вас је ручак спопщ). 2. у 
неоgређенО.м значењу. а. неки, некакав. - Има ли каквих проме
на? б. око, оШЙрилике. - Доселио се пре каквих сто година. 3. 
а. у ОgнОСНим реченицама, чесш'о са "шакав", "онакав". - Да се 
покажемо онакви какви јесмо. Говор су му објавили такав ка
кав је. б. указује на йознаше Йој.мове, Йојаве. - Она, каква је, си
гурно неће доћи. 4. у йишањима, Kag се шражи оцена, .миШЈЬе
ње о неко.ме или нече.му. - Је ли каква кућа Милошева? 5. у за
.меничким консшрукцијама са gойусним реч цама "било", ,,.ма", 
,,.макар" у значењу: неки, свејеgно који; ceejegHo какав, било ка
кав. - Хтео је да узме било каквог учешћа у тој акцији. Знали 
су да он није макар-какав доктор. � и те - изузешан, оgличан. ка
кав је, такав је без обзира на шо какав је. - такав .макар и слаб, 

бар некакав. не анам (ти) - .ма какав, велик, Йосебан. није богана 
(ко ана) - није нарочиш, не.ма неку йосебну вреgносШ. 

какавгод, каквагод, каквогод неоgређена gойусна замени
ца: било какав, ceejegHo какав, икакав; некакав. - Има ли ка
квугод mколу? Зна ли какавгод занат? 

какаду, -уа м зоол. pog aaaaiaja из Йор. Cacatuidae са више 
врсше hубасших йшица разнобојна Йерја. 

какао, какаоа (какаа) м а. бот. шройско gрво Theobromacacao 
из ф. Sterculiaceae које се уЗiаја збоi храНЈЬивих аро.маШичних 
се.менки. б. йрашак og се.менки шоiа gрвеша који се уйошреБЈЬа
ва за йравЈЬење чоколаgе; йиће og шоiа Йрашка. 

какаовац, -овца м бот. в. какао (а). 
какви и каквй разг. реч ца за изрuцање оgрицања: никако, 

ниЙошШо. - Хоћеш ли ићи на утакмицу? Ма какви! 

каквоћа ж особина, својсшво, квалишеш којим се нешшо раз
ликује og gpyioia; вреgносш нечеiа: - робе, - дела; - приредбе, -
предавања. 

како и како прил. и везн. 1. у значењу уйиШНОi йрилоiа а. уз 
iлаiоле или у разним gруiим везама: у йравим и нейравим йи
Шањима. - Како си сад са здрављем? Треба да научиш како се 
то ради. б. (уз прилоге ,,дуго", "далеко" и сл.): колико. - Бог зна, 
како ће дуго бити сретни. в. за изрицање разних осећања, сша
вова и сл. - Како је дивна природа! Како си леп! 2. у неоgређе
но.м значењу: некако. - Смири га ако можеш како. 3. у ОgнОСНим 
реченицама, Kag се исказује йоређење, йовезаносш, наЙореgносШ. 
- Како су право радили, онако су и прошли. Пошаљите нова
ца, како мени тако и сестри. 4. ucapeg начинске реченице: као 
шШо. - Паде киша, таман како ваља. 5. као вре.менски везник 
а. чим, шек шшо, након шШо. - Како ме видеше, одмах устадо
ше. б. ошкаg, ошкако, ga. - Ево већ десет година како живим у 
Немачкој . в. (са "који'') Kag се нешшо йојачава са с.мењивање.м 
неких Йој.мова. - Како која година, све их је више у пензији. 6. 
као узрочни везник: зашо шшо, ЙошШо. - Како у Подгорици ни
је било медицинског факултета, уписао се на студије у Београ
ду. 7. као начинско-намерни везник: ga. - Ставио је ограду на 
терасу, како деца не би пала. 8. као исказни везник: ige, ga. -
Седи на обали те гледа како вода тече. Нисам видео никога ка
ко седи и чита. 9. у Йрилошкu.м консшрукцијама са gойусним 
реч цама: било, iog и сл. у начинско.м, OgHOCHOM, gоЙусно.м и gp. 
значењима. - ЛЕо се било како домогну новца, одмах ће купи
ти кола. Какогод се облачи старији син, тако и млађи. Како би
ло да било, ми ћемо ићи. 10. у консшрукцијама с gруiим речи
.ма уйишно-оgносне кашеiорије (ко, који, ige, Kag) означава не
јеgнакосш, неравно.мерносШ. - Спава како кад, зависи од време
на. Пас је опасан, зависи како за кога и како за што. • богзна 
јако, врло. - бог да како буgе, било како. - (Да) не gaKaKo, нарав
но, Heio шШа. - (је) си, сте уобичајено йишање о зgравЈЬУ. - је, та
ко је значи .мирење са неким сШање.м, сиШуацијо.м. како-тако на 
неки, не баш лак, заgовОЈЬавајуhи начин, некако; ЙоgНОШЈЬиво. 
и (те) -, (и) још - врло, вео.ма, у йуној �epи, сасвим CUiYPHO, без 
су.мње. 

какогод прил. а. на неки начин, било како: - преживети. б. 
не'йазеhи на'начин, квалишеш, йрилично лоше: - начинити. 

какологија ж грч. йоiрешан, лош изiовор. 
какотати, -оћём (какотати, какоћём) несвр. а. кокоgакаши (о 

кокоши). б. фиг. пеј. йричаши било шша, брбЈЬаШи. 
какофонија ж ГРЧ. а. скуй несклаgних звукова који звуче не

.мелоgично. б. фиг. лоша сшилизација у начину изражавања. 
какофоничан, -чна, -о који ружно, нейријашно звучи: - реч, 

- језик 

кактус и кактус м ГРЧ. бот. суйшройска вишеiоgишња биљка 
Cereus grandif10rus из ф. Cactaceae .месна ше сшаБЈЬике и боgЈЬи
Kaeoi .меснаШоi лишhа. 

кал, кала и кала м а. расквашена земља, блашо, iлиб: изгу
рати кола из кала, угазити у кал. б. нечисшоhа, ЙРЈЬавшшина; 
из.меШ; фиг. gyxoeHa ЙРЈЬавшшина, срамоша: уши пуне кала, чо
вечји -; излаз из овога хаоса и кала. 

калај, -аја м (ми. 0) тур . хе.мијски еле.менаШ (Sn), .меШал сребр
насшобеле боје, косиШар. 
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кала.јисати, -иmём евр. и неевр. обложийlи, обла'iайlи, йреву
ћи, йревлачийlи -калајем: � котао. 

калајни, -а, -о -који се OgHOCU на -калај, -који је og -калаја: � 
дугме, � каmика. 

калајџија и калајџија м (мн. ж) тур. онај -који се бави -калаји
сањем Йосуђа. 

калајџијски и калајџијски, -а, -о -који се OgHoCU на -кала ј
џије и њихов Йосао. 

каламбур, -уРа м фр. 1. u'ipa речu.ма слично'i 'iласовно'i с-кло
йа а различийlо'i значења. 2. 'iужва, .мейlеж, хаос, Hepeg. 

калан, -лна, -о арх. и пеен. в. -катьав. 
калати, калам неевр. нар. и рег. расйоловЈЬавайlи, расйолући

вaйlи (рибу и сл.); цeйaйlи, -ко.маgайlи уойшйlе: � рибу; � воће. _ 
� се йyцaйlи узgуж, цeйaйlи се, разgвајайlи се. 

калауз м тур. 1. -КЈЬУЧ у обли-ку -ку-кице -кoju.м се .може oйlвopи
йlи сва-ка брава. 2. а. йyйloвoђa, воgич, Йрайlилац. б. йlр'iовач-ки 
йосреgни-к, .мешейlар, Йре-куЙац. 

калац, -лца и юiлца м а  . .млаgа йlpaвa. б. бот. йиревина Agro
psrum repens. 

калаmњиков м вpcйla .машинс-ке йуш-ке рус-ке Йроизвоgње. 
калаmтура ж пеј. рас-калашна, разузgана жена; нейошйlена, 

рђава особа, ХУЈЬа. 
калварија ж .му-ка, йaйlњa, 'iол'iойlа. 
калвин, -ина м в. �алвиниСйl(а). 
калвинизам, -зма м верс-ко учење Жана Калвина, францу

с-ко'i йройlесйlанйlс-ко'i рефор.майlора из XVI ве-ка. 
калвинист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица, слеgбени-к -калви

низ.ма. 
калвинистички, -а, -о -који се OgHOCU на -калвинисйlе и -кал

винизам. 
калдрма ж тур. йyйl найравЈЬен og -камена, йойлочан -каме

но.м; йлочни-к на йlo.мe Йyйly. 
калдрмисати, -иmём евр. и неевр. йocйlaвийlи, йocйlaвJЬaйlи 

-калgр.му, йойлоча(ва)йlи -камено.м: � пут, � улицу. 

калеж и калеж м лат. 1. ЦРКВ. чаша у -којој се gржи йричесйl, 
Йyйlиp. 2. с-куйоцена већа чаша, йехар, �уЙа. 

калеидоскоп м ГРЧ. 1. оййlич-ка найрава у обли-ку цеви у -ко
јој се у о'iлеgалu.ма о'iлеgају разнобојна сйlа-калца, -каменчићи и 
СЛ. -који Йо.мерањем Cйlвapajy различийlе сu.мейlричне фи'iуре. 2. 
фиг . .мношйlво йролазних сли-ка, yйlиca-кa, шаренило. 

калеИДоскопски, -а, -о -који се OgHOCU на -калеиgос-кой, шаро
ли-к: � бисери, � низ, � бројност. 

калеидоскопски ПРИЛ. -као у -калеиgос-койу, брзо, шароли-ко: 
� брз, � сликати. 

кале м м (ми. -ови и -и) ГРЧ. 1. gрвени, .мейlални и СЛ. ватьа-к на 
-који се Haмoйlaвa -конац, йређа, жица и сл. 2. агр. а. -косо оgсече
на 'iранчица с ЙУЙОЈЬ-ко.м не-ке воћ-ке, руже и сл. -која се цейи, cйla
вЈЬа aog -кору gивЈЬе биЈЬ-ке cpogHe вpcйle pagu gобијања оgређене 
БUJЬ-ке. б. (o)-кале.мЈЬена БUJЬ-ка. 

калемар, -ара м а. онај -који -калеми, -који се бави �але.мЈЬе-
њем; йроизвођач -калема; уп. калем (2б). б. нож за �але.мЈЬење. 

калемарски, -а, -о -који се OgHOCU на -калемара, на -калемаре. 
калемарство е -калемарс-ки йосао, �але.мЈЬење. 
калемити, -йм неевр. [гл. ИМ. К�lЛемљёње е] y.мeйlaйlи 'iранчи

цу с ЙУЙОЈЬ-ко.м Йийlo.мe БUJЬ-ке aog -кору cpogHe gивЈЬе вpcйle, це
Йийlи. 

календар, -ара м (инетр. -аром) лат. 1. йравила о временс-ко.м 
рачунању и gеЈЬењу времена, cиcйleм йо -ко.ме се рачунају gaHU и 
веће временс-ке јеgинице: грегоријански �, јулијански �. 2. йla
блица или свес-ка са йlаблицама pacaopega gaHa, сеg.мица и .ме
сеци у 'iOgUHU са означенu.м Йразницu.ма; ро-ковни-к. 3. сйlручна 
йубли-кација са Йоgацu.ма о йle-кyћoj 'iOgUHU, йоучно'i, забавно'i 
-кapa-кйlepa; ал.манах, 'iоgишња-к: mумарски �, пољопривредни 
�. • нови - 'iре'iоријанс-ки, важећи, званични -каленgар. стари - ју
лијанс-ки -каленgар, -које'i се још уве-к йриgржава Срйс-ка йраво
славна цр-ква. 

календарски, -а, -о -који се OgHOCU на -каленgар. 
калибар и калибар, -бра м фр. 1. йречни-к цеви вайlрено'i 

оружја; йречни-к .мeйl-кa. 2. фиг. а. cйleйeH реализације нече'iа, ве
личина: � критике. б. paH'i, -класа; ниво, сйособносйl: државник 
европског калибра, човек интелектуалног калибра. 

калибарски и калибарски, -а, -о -који се OgHOCU на -кал и
бар: � гађање. 

калиграф м онај -који йише йle-кcйloвe леЙu.м py-коЙисо.м, -кра
сноЙисац. 

калиграфија ж ГРЧ. вешйlина, сйособносйl лейо'i йисања, -кра
сноЙис. 

калиграфски, -а, -о -који се ogHOCU на -кали'iрафе и -кали'iра
фију: � слова, � писање. 

калиграфски ПРИЛ. на -кали'iрафс-ки начин, -као -кали'iраф: � 
писати. 

калијум (калИј, -ија) м хем. хемијс-ки елеменайl (1\), .ме-к .ме
йlал сребрнасйlобеле боје. 

калина ж бот. у-красни 'ipM Ligustrum vulgare из ф. Oleaceae, 
црна бобичаСйlа и ойора йлоgа, -који се УЙОйlреБЈЬава у йлейlар
cйlвy. 

калиновац, -овца м 300Л. вpcйla леййlира Splinx ligustri. 
калирати, КflЛйрам евр. и неевр. итал. (из)'iубийlи на йlежини 

(о роби). 
калити, калйм неевр. [гл. ИМ. каљёње е] 1. yвeћaвaйlи йlврgо

ћу и чврсйlину 'iвожђа за'iревањем и на'iлu.м хлађење.м. 2. фиг. 
јачайlи, чинийlи ОйlЙорнији.м, челичийlи: � омладину. _ � се 
фиг. челичийlи се, јачайlи се: � се у борби. 

калиф, -а и калиф, -ифа (калИфа) м тур. врховни верс-ки .му
слu.манс-ки йо'iлавар -који обично u.мa и cвeйloвHY власйl у Зе.мЈЬи. 

калифат, -ата м йlepийlopиja -којо.м уйравЈЬа -калиф; влаgави
на, власйl -калифа. 

калифорнијум (калИфорнйј, -ија) м хем. вешйlач-ки gобијен 
раgиоа-кйlивни хемијс-ки елеменайl (Cf). 

калк м (мн. -ови) фр. ЛИНГВ. реч или израз Hacйlao gословнu.м 
йревођењем cйlpaHe речи или израза. 

калкан, -ана и калкан, -а м тур. нар. и арх.1. шйlийl: сребрни 
�. 2. нар. вpcйla cйlapиHc-кe женс-ке -кайе са ресама о-коло. 3. грађ. 
чеони зиg -који зайlвара йойl-кровЈЬе, забайl, ЙРОЧеЈЬе; -кров са йla
-квu.м зиgо.м. 

калкирати, кilЛкйрам евр. и неевр. йpeHeйlи, йpeHocийlи реч 
или израз gословнu.м Йревођење.м из jegHo'i јези-ка у gpy'iu. 

калкулант м 1. в. -кал-кулайlор (1). 2. фиг. йрорачунайl чове-к, 
рачунџија. 

калкулатор м 1. службени-к -који врши йрорачуне, обрачуне, 
-који -кал-кулише; рачуновођа. 2. фиг. в. -кал-куланйl (2). 3. техн . .ма
ли еле-кйlронс-ки уређај за најчешће .майlемайlич-ке оЙерације. 

калкулантски, -а, -о фиг. йрорачунаш, рачунџијс-ки: � игра, 
� HaMepa. 

калкулативан, -вна, -о а. -који је YйlвpђeH, заснован на -кал
-кулацији: � цена. б. обрачунс-ки: � листић. 

калкулација ж лат. 1. екон. израчунавање цена робе, apegpa
чун, обрачун. 2. фиг. намера, ЙЛан. 

калкулисати, -иmём (калкулИрати, -улйрам) евр. и неевр. 1. 
йрорачуна(ва)йlи, обрачуна(ва)йlи. 2. (ис)йланирайlи, йреgвиgе
йlи, Йреgвиђайlи. 

кало е итал. 'iубийlа-к у йlежини робе Hacйlao у Йpo.мeйly, .ма
ња-к на .мери. 

каловит, -а, -о йун -кала, -катьав, блайlњав: � пут. 

калодонт м ГРЧ. йacйla за йрање зуба (йрема фабрич-ко.м u.мe
ну Йроизвоgа). 

калонг м 300Л. йlpoйc-ки сисар Pteropus edulis, лейlиЙас. 
калопер м бот. у-красна .мирисна БUJЬ-ка Tanacetum balsami

ta из ф. Compositae, -која се УЙОйlреБЈЬава у .меgицини. 
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калорија ж лат. фИ3. 1. јеgиница за мерење шойлоше; количи
на шойлоше која је йошребна ga се jegHoM Т,раму Boge йовиси 
шемйерашура за 10 С. 2. јеgиница за мерење xpa1-lJbuве BpegHo
сши намирница. 

калорйјскй, -а, -о који се OgHOCU на калорије;' - вредност. 

калоримётар и калориметар, -тра м сйрава за мерење ко
личине ШоЙЛоШе. 

калорифер м лат. техн. уређај за Zрејање йросшорија шойлим 
вазgухом или шойлом BOgOM; елекшрична Zрејалица са венши
лаШором. 

калоричан, -чна, -о 1. који саgржи gOBOJbHO калорија: -
угаљ, - храна. 2. који се изражава у калоријама: - вредност. 3. 
који се йокреhе шойлошом, шермички: калоричне електричне 
централе. 

калоричност, -ости ж (ШIстр. -ошћу) особина oHoZa шшо је ка
лорично; калорична вреgносш нечеZа. 

калота ж итал. 1. мат. йовршина лойшасшоZ оgсечка, каЙица. 
2. оно шшо има облик лойшасшо'i оgсечка. 3. вршак лобање cal
varia. 

калпак м тур. 1. ист. висока крзнена кайа ойшивена йО врху 
чојом, свилом и СЛ., украшена йерјаницом, ланцима и колајна
ма, која се носи у свечаним йриликама (као geo униформе или 
HapogHe ношње). 2. а. рашна мешална кайа, кациZа, шлем. б. 
крзнена кайа, шубара. 

калуђер м грч. цркв. свешшеник који apuaaga црквеном pegy 
и живи у манасширу, монах, pegoBHUK. 

калуђерак, -рка м 1. хиЙ. og калуђер. 2. бот. врсша l.љивe Со

prinus porcellanus из ф. Agaricaceae. 

калуђерити, -йм несвр. [гл. ИМ. калуђерёње с] увоgиши у ка
луђерски чин, замонашиваШи. 8 - се йосшајаши калуђер, мона
шиши се. 

калуђерица и калуђерица ж женска особа која apuaaga 
црквеном pegy и живи у манасширу, монахиња, реgовница. 

калуђеричкй и калуђеричкй, -а, -о који се OgHOCU на ка-
луђерице: - манастир, - живот. 

калуђеров, -а, -о који apuaaga калуђеру: - лице. 

калуђёрка ж агр. врсша зимске крушке. 
калуђерскй, -а, -о који се OgHOCU на калуђере; каракшери

сшичан за калуђере: - ред, - збор, - нарав. 

калуђерски прил. као калуђер: - се понашати. 

калуђёрство и калуђерство с 1. калуђерски живош, йозив; 
смисао и gyx калуђерскоZ живоШа. 2. зб. калуђери. 

калуђерчина ж (м) (мн. ж) ayLм. и Йеј. og калуђер. 
калуђерчић м geм. и хиЙ. og калуђер. 
калуђерштина ж (м) (ми. ж) пеј. калуђер, калуђерчина. 
калуп м тур. 1. а. йреgмеш йомоhу Ko'ia се обликује оно шшо 

се йрави, gошерује или йроизвоgи: лити новац у калупима, - за 
капе, - за ципеле. б. йреgмеш којим се обликује шесшо за кола
че; aocyga за шорше, колаче и СЛ., моgла. 2. оно шшо је облико
вано йомоhу калуйа (Ја): N воска, - сапуна, - сира. 3. чврсшо 
збијен свежањ gYBaHa, шраве и сл. 4. фиг. а. усшаљен peg сшва
ри, оквир уобичајених норми; сШеZа. б. усшаљени облик, обра
зац, шаблон: говорити на исти калуп. • бити на један (исти) - би
ши jegHaK, јеgнообразан. на свој -, по свом калупу йО свом миШЈЬе
њу, схваШ.ању. 

калупар м онај који израђује калуйе; онај који pagu йомоhу 
1СалуЙа. 

калупити, -йм несвр. [гл. ИМ. калупљёње с] 1. израђиваши, 
обликоваши нешшо йомоhу калуйа; йойравЈЬаши йомоhу калу
йа: - глину; - фес. 2. фиг. сшвараши йо усшаљеним обрасцима, 
на исши начин, шаблонизоваШи. 8 "" се gобијаши оgређен об
лик, обликоваши се, формираши се. 

калупч;ић � geм. og калуЙ. 
. калфа м (ми. ж) (ген. МН. калфй и калфа) тур. квалификовани 

занашски или шр'iовачки Йомоhник. 

калцан м шаљ. калуђер. 
калцедон, -она м МШI. врсша разнобојноZ кварца који се уйо

шреБЈЬава као йолуgраZи камен. 
калцијум (калцйј, -ија) м лат. хем. хемијски елеменаш (Са), 

врло расйросшрањен у apupogu, сребрнасшобели мешал неойхо
gaH за развој живих биhа. 

калциюiција ж хем. шехнолошки йосшуйак 'ige се йомоhу за
Zревања оgсшрањује крисшална Boga из крисшализираних соли. 

калцйт, -ита м МИН. врсша кречњака, калцијев карбонаш, 
ваЙненац. 

калцификација ж лат. 1. ђубрење ЗемЈЬишша калцијумовим, 
кречним ђубривом. 2. мед. сшварање калцијумових соли у шки
вима, закречење. 

каљ, каља и каљ, каља м нем. керамичка йлочица rлазира
на с jegHe сшране og које се 'ipage йећи, камини и сл. 

каља и каља ж тур. врсша јела og KYBaHoZ куйуса са месом; вр
сша јела og кромЙира. 

каљав, -а, -о УЙРЈЬан блашом, блашњав, ЙРЈЬав; йун кала, 
расквашен (о земљишшу); фиг. нейошшен, нечасШан. 

каљавити (се), каљавйм (се) несвр. в. каљаши (се). 
каљавост, -ости ж блашњавосш, ЙРЈЬавшШина. 
каљати, каљам несвр. 1. чиниши каљавим, ЙРЈЬаши: - руке. 

2. фиг. срамошиши, брукаши: - име, - кућу нечију. 8 - се 1. бла
шиши се, ЙРЈЬаши се. 2. фиг. срамошиши се, брукаши се. 

каљача ж нем. (обично у мн.) ZYMeHa обуhа која се навлачи 
на цийеле pagu зашшише og влаZе и блаШа. 

каљев, -а, -о који је найравЈЬен og каља; уп. каљ: - пећ. 

каљуга (дат. -узи) (каљужа) ж 1. расквашена земља, Zлиб; 
блашњава бара. 2. фиг. gyxoBHa, морална беgа, ЙРЈЬавшшина: 
политичка -. 

каљужаст, -а, -о који је као Kaљy'ia; ЙРЈЬав: - блато, - вода. 

каљужина ж ayLм. и Йеј. og KaљyZa и каљужа. 
каљужница ж бот. биљка Caltha palustris из ф. Ranuncula

сеае која расше у мочварном iliлу. 
кам и кам м песн. в. камен. 
кама ж тур. крашак нож са gBe ошшрице, боgеж. 
камара ж ГрЧ. 'iомила, хрйа наZомиланих йреgмеша; сшо'i, 

йласш: - јабука, - чаура; сено у камари. 

камарила ж ШП. закулисна Zpyaa, клика која уз сйлешке и 
иншриZе врши ушицај на влаgара, монарха у свом инШересу. 

камарица ж geм. и хиЙ. og камара. 
камата ж ГрЧ. фШI. и банк apuxog који се gобије на уложена 

среgсшва, на новац као HaKHaga за уйошребу шоZа новца, инше
рес. 

каматнй, -а, -о који се OgHOCU на камашу, који је у вези с ка
машом, иншересни: - стопа, - рачун. 

каматнйк м онај који gaje новац у зајам уз велику камашу, 
лихвар. 

камащна ж кожна или шшофана gоколеница; шшофани go
gашак на gоњем gелу йлишке циЙеле. 

камбйјум (камбйј, -ија) м лат. биол. ембрионално шкиво у 
сшаБЈЬици и корену неких биЈЬака. 

камбријум (камбрйј, -ија) м геол. најсшарији aepuog йалео-
. . зојскоZ gоба. 

камбрик м нем. фино йамучно йлашно, баШисШ. 
камгарн м нем. вунено apegUBo; шканина og шоZа apegUBa. 
камелеон, -она м 1. 300Л. врсша Zушшера из Йор. Chamaeleo-

nidae који мења своју зелену боју йрема околносШима. 2. фиг. чо
век који мења своје миШЈЬење и йонашање йрема йриликама и 
ЙоШребама. 

камелеонство с (камелеонштина ж) пеј. Йреврill.lbивосШ, бес
йр uнцийијелносш� 
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камелија ж бот. украсна зu.мзелена биљка СатеПiа japonica 
из ф. Theaceae с цвеШовu.ма беле, црвене или ружичасше боје. 

камен, -ена м (ми. каменови (камени); зб. им. камење с) 1. ми
нерални аiреiаш различишоi сасшава који заузu.ма велики geo 
Земљине лишосфере; KOMag шаквоi аiреiаша, cйleHa различише 
величине. 2. кршевишо земљишше, iолеш; сиромашни pOgHU 
крај. 3. фиг. особа чврсшоi каракшера; HeoceiйJЬивa, хлаgна осо
ба. 4. а. воgенички камени шочак, жрвањ. б. наgiробни сйоме
ник, белеi: ударити оцу камен. 5. мед. обољење које изазива чвр
сшо шело насшало шаложењем мокраћних соли, киселине и gp. 
у бубрезu.ма, мокраћној или жучној бешици. • бели - iuuc, cagpa; 
сШиЙса. вински - шалоi који се сшвара шаложењем вина. драги 
- украсни минерал који се уйошребљава у израgи накиша, gpa
iyJЬ. - међаш камен Koju.м се обележава iраница између gва u.мa
ња. - мудрости (мудраца) а) среgсшво KOju.м су сшари алхемича
ри насшојали ga немешале и йросше мешале йрешворе у сребро 
и злашо и ga оgiонешну шајну насшанка живоШа. б) фиг. кључ, 
мешоg, начин за решавање неких йроблема, шешких сишуација 
и сл. - раадора (смутње) узрок свађе, несЙоразума. - спотицања 
йрейрека, с.меШња нечему. - темељац йрви йосшављени камен 
или сл. йри йоgизању iрађевине. кречни - кречњак, ваЙненац. 
плави - Mogpa iалица, куЙрисулфаШ. пробни - оно шшо служи 
за йробу, йроверу нечије вреgносши, сЙособносШи. • бацити се ка
меном (на некога), бацати дрвље и камење (на некога), бацати се др
вљем и камењем (на некога) найаgаши HeKoia жесшоко, ошшро 
осуђиваши, кришиковаши, ружиши HeKoia. - о врат привеаати 
(обесити) нашовариши велику невољу, бриiу, обавезе. камена с 
рамена (бацати се, метати се) шакмичење у uipu бацања камена у 
gaљ. не оставити ни камен на камену разрушиши, йоремешиши 
све go Шемеља. пао ми камен са срца (са душе) лакнуло ми је, осло
боgио сам се бриiа. стати на луди камен изiубиши йамеш, йолуgе
ши; заљубиши се. ћутати као - не iовориши ни речи. 

камен, -а, -о (обично одр. камени и камени) 1. који се OgHO
си на камен, који је og камена; сшеновиш, кршевиш: � мост, � ку
ћа; � брдо. 2. фиг. а. HeoceiйJЬив, хлаgан: � срце, � душа. б. чврсш, 
уйоран, нейоколебљив: � упорност, � сигурност. в. нейокрешан, 
скамењен. 3. нар. експр. jagaH, жалосшан, несрећан. - Камена јој 
мајка. • камено доба ист. йраисшоријска ейоха у којој се јављају 
йрви JЬygu на Земљи. 

каменар, -ара м каменорезац, клесар. 
каменарица ж зоол. врабац камењар. 
каменарка ж зоол. 1. в.  камењарка (Ја). 2. врсШајаребице. 
каменарскй, -а, -о каменорезачки, клесарски. 
каменаст, -а, -о 1. шврg као камен: � маса. 2. камениш, кр

шевиШ. 
каменати, -ам несвр. в.  каменоваШи. 
каменац, -нца м 1. наслаiе креча og воgе које се заgржавају 

на зиgовима суgова, котлова и сл.: водени �. 2. наслаiе креча, 
фосфора и сл. које се нахвашају око корена зуба. 3. мед. в. ка
мен (5). 

каменика ж бот. врсше ЗеЈЬасших биљака које расшу на каме
нишом тлу из ф. Saxifragaceae и неке се уйошребљавају за ле
чење камена у MOKpaћHu.м каналu.ма. 

каменит и каменит, -а, -о 1. йун камења, кршевиш, сшено
виш: � Пива, � голет. 2. в. камен (1, 2): � врата, � мост; � сан. 

каменити, -Им несвр. [гл. ИМ. камењење с] йрешвараши у ка
мен, окамењиваШи. - Хладноћа им камени руке. _ - се 1. йре
швараши се у камен, окамењиваши се. 2. фиг. йосшајаши нейоми
чан, беживошан; зайањиваши се (og сшраха, изненађења и сл.). 

каменито ст и каменитост, -ости ж особина и сшање oHoia 
шшо је каменишо, кршевиШосШ. 

каменица ж 1. uocyga найрављена og камена. 2. геол. уgубље
ње на йовршини камена, сшене у коме се заgржава кишница 
или ошойЈЬени cHei; извор у камену. 3. зiраgа og камена. 4. еуф. 
и празн. а. вешШица. б. змија камењарка, оШровница. 5. ЗООЛ. а. 
морска риба Raja clavata йљоснашоi Шела. б. морска шкољка 
Osterea adulis, осШриiа. 

каменица ж 1. омањи камен који се може без найора руком 
бациШи. 2. каменишо зе.мљишШе, камењар. 

каменичарка ж бот. И агр. врсша винове лозе; iрожђе и вино 
og ше лозе, ЙрокуЙац. 

камено ПРИЛ. као камен, нейомично: � ћутати. 

каменовати, -нујем свр. и несвр. ист. етн. уби(ја)ши кривца ба
цајући каменице на њеiа и йравећи iОМилу камења Hag њu.м. 

каменолом и каменолом м месшо из Koia се ваgи iрађевин-
ски камен, pygHUK камена. 

каменоломац, -мца MpagHUK у каменолому. 
каменорез м украс или нашйис урезан у камену. 
каменорезац, -есца м онај који обрађује камен, клесар; ва-

јар, киЙар. 
каменорезачкй и каменорезачки, -а, -о који се OgHOCU на 

каменоресце: � длето, � чекић, � занат. 

каменуша ж ЗООЛ. йшица Monticola saxatilis која живи у ка
мењару. 

каменчина ж ayz.м. и Йеј. og камен. 
каменчић м 1. geM. и хиЙ. og камен (1 и 5). 2. сишан gpaiu 

камен. 
камењак м нар. вук, курјак. 
камењак, -ака м в. камењар. 
камењар, -ара м (инстр. -аром) 1. каменишо земљишше, кр

шевиш крај. 2. в.  каменорезац. 3. зоол. а. gивљи iолуб Columba li
via б. шарени с.муђ Lucioperca volgensis. б. у мн.: pog йшица йе
вачица које живе йо камениШu.м месШu.ма (у jg.: йшица из шо
ia poga). 

камењара ж 1. кућа og камена. 2. каменишо, кршевишо зе
.мљишШе. 

камењарка ж (ген. МН. -ки) 1. ЗООЛ. а. ошровна змија Vipera 
ammodytes, Йоскок. б. ошровна змија Vipera berus, шарка. в. 
врсша јаребице. г. врсша сШоноiе. 2. нейлоgна, камениша земља. 
3. жарг. йросшишушка, курва, блуgница. 

камењача и камењача ж агр. врсша крушке. 
камера и камера ж ЛаТ. фошоiрафски или филмски айараш 

за cHu.мaњe. 
камерализам, -зма м нем. економска йолишика која је за

снована на йовећању извоза а с.мањењу увоза, мерканШилизам. 
камерман и камерман м енгл. филмски снu.маШељ. 
камернй и камернй, -а, -о муз. а. који је намењен за извође

ње у мањој йросшорији, upeg Maњu.м бројем rлеgалаца, са ма
њu.м бројем извођача: � музика. б. који извоgи музику у мањој 
йросшорији: � трио, � хор. 

ками вао, -ала м iребен йланинскоi венца са Koia се камење 
обурвава на jegHY или gpyiy сШрану. 

камиказа м (мн. ж) а. ист. јайански йилош у Друiом свешском 
рашу који се жршвовао зајеgно с авионом йунu.м ексйлозива на
uagajyhu нейријашељске објекше, йилош самоубица. б. разг. уой
шйlе особа која жршвујући себе Hauaga нейријашеља Йревознu.м 
среgсшвом Йунu.м ексЙЛозива. 

камила ж ГРЧ. шоварна и јахаћа живоШиња,. iрбави йайкар 
Camelus из Йор. Camilidae који живи у Африци и Азији. 

камИлавка ж ГРЧ. висока ваљкасша кайа йравославних калу
ђера и свешШеника. 

камилар, -ара м чувар и воgич камила. 
камилица и камили ца ж 1. бот. јеgноiоgишња лековиша зе

љасша биљка Matricaria chamomilla из ф. Compositae. 2. чај og 
цвеша исШоu.мене биљке. 

камиљи, -а, -е који се OgHOCU на камиле, који је og камиле: � 
траг, � грба; � ћебе. 

камин, -Ива м грч. 1. йолуошворена озиgана йећ са вашром 
која iopu на оiњишШу. 2. геогр. йукошина у йланинској сШени. 

камион, -она м фр. шерешно мошорно возило. 
камионет, -ета и камионет, -а м мањи шерешни камион. 
камионски, -а, -о који се OgHOCU на камион: � пут. 
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камичак, -чка м geM. og н:амен, н:аменчиh. 
камиш м тур. цев луле, чибун:. 
камишовина ж бот. ygUKa Viburnum lantana. 

камо прил. 1. Kag се йиша а. за Йравац. - Камо идемо? б. за 
оно че"iа не.ма а шреба ga буgе. - Камо кључеви од собе? 2. Kag 
се исн:азује жалосш, вајн:ање за нечим че"iа више нема. - Камо 
оно време кад смо живели сви заједно. 3. без йишања изриче 
йравац, ЙросШор. - Није знао камо би отишао. 4. исшиче жатье
ње шшо се није gо"iоgило оно шшо се жели. - Камо да је изашао 
на време из 3енице. • - год било н:амо, "ige "iog. - (та, лепа) срећа, 
- (моје, лепе, пусте и ел.) среће било би gобро, било би боље. нема 
се - не.ма (gpy"io"i) решења. 

камогод прил. било Kyga, HeKyga, нен:амо. 
камоли везн. (често уз везн. "a'� исшиче ga је оно шшо се "io

вори apupogHa йослеgица oHo"ia шшо је већ речено. - Нема она ни 
момка, а камоли вереника. 

камп м енгл. уређено .месШо са шашорима и н:ућицама у н:оји
.ма бораве ШурисШи. 

камп- йрви geo йолусложеница у аШриб. служби: н:оји слу
жи за н:амйовање: камп-кућица, камп-насеље. 

кампанилизам, -зма м итал. лон:ални, ycKo"ipygu йашрио
Шизам. 

кампања и кампања ж фр. 1. Йовре.мена, иншензивна ан:
шивносш везана за осшварење HeKo"i gрушшвено"i, йолишичн:о"i, 
йривреgно"i, н:улшурно"i и gp. циља: предизборна �, � описмења
вања. 2. ор"iанизовани MegujcKU и сл. Haaag на HeKo"ia: � против 
радикала, � против краља. 3. војни aoxog, војна оЙерација. 4. 
време за н:оје су везани ogpeQeHU йољойривреgни раgови; време 
обраgе или йроизвоgње нече"iа: � прераде шећера, сетвена �. 

кампањски и кампањски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:амйању, 
йовремен, несисшемашичан: � рад, � учење. 

кампинг м енгл. ло"iоровање aog шаШори.ма, у н:амйу. 
кампинг- йрви geo йолусложеница: н:оји се OgHOCU на н:ам

aUH"i: кампинг-одмаралишта. 

камповати, -пујём неевр. Йривре.мено боравиши, ло"iороваши 
у н:амйу. 

камуфшiжа ж фр. 1. вој . .масн:ирање војсн:е и војних објен:аша 
с намеро.м ga се лан:о не уоче. 2 . .мењање из"iлеgа, йрерушавање; 
лажно йреgсшављање, об.мана. 

камуфлирати, -уфлйрам евр. и неевр. 1. (у)чиниши невиgљи
вим, неУОЧЈЬивим (војсн:у или војни објен:аш), .масн:ираШи (pagu 
зашшише og нейријаШеља). 2. йрин:ри(ва)ши нешшо; лажно 
ЙреgсШављаШи. _ - се йрин:ри(ва)ши се, лажно се йри
н:аз(ив)аШи. 

камфор м лат. хем. аро.маШична смоласша .маШерија из н:ам-
форово"i gрвеша н:оја се уйошребљава у м,еgицини. 

камфорни, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:амфор: � маст, � дрво. 

камфоровац, -овца м бот. н:амфорово gрво. 
камчити, -йм несвр. [гл. им. камчёње е] нейресшано шражи

ши, .мољан:аШи. 
кан м (ми. канови) влаgарсн:а шишула .мон"iолсн:их и нен:их ис

шочњачн:их Hapoga. 
кан а ж бот. 1. а. биљн:а Lawsonia .inermis Йорен:ло.м са Исшо

. н:а og н:оје се gобuја црвенн:асшожуша боја за бојење н:осе и сл. б. 
йрах, боја шан:ве биљн:е. 2. шройсн:а ун:расна биљн:а Canna indi
са из ф. Cannaceae. 

канабе, -ета е фр. врсша шайацирано"i наслоњача за cegefbe и 
лежање, софа. 

канал, -ала м лат. 1. йрон:ойано н:оришо н:оје gовоgи воgу из.ме
ђу gве рен:е или gва .мора, вешшачн:и воgени йуш за навоgњq,ва
ње и СЛ.; улични јаран:. 2. йоgземн,и йрон:ой у н:оје су смешшене це
ви за gовођење воgе, нафше, "iaca и gp. 3 . .морсн:и йролаз из.међу 
н:ойна, .мореуз. 4. анат. шуйљина у ор"iаниз.му н:роз н:оју йролазе 
разне .маШерије: кичмени �, жучни �, зубни �. 5. фиг. веза, на
чиц н:ан:о се нешшо gознаје, саойшшава, йосшиже: илегални �, 
имати сигурне канале. 

канализација ж сисшем шехничн:их уређаја н:оји се сасшоји 
og .мреже наgземних и йоgзе.мних цеви, н:анала за gовођење чи
сше и оgвођење йрљаве воgе (из насеља). 

канализациони, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:анализацију: � ин
сталација, � мрежа, � радови. 

каналисати, -иmём (канализирати, -изйрам и К�lНализова
ти, -ујём) евр. и неевр. 1. (из)"iраgиши н:анале за оgвођење воgе: � 
мочвару. 2. фиг. gа(ва)ши йравац, шон: нечему, ре"iулисаши у og
ређено.м с.меру: � спремност радника, � борбу народа. _ - се 
усмериши се, усмераваши се у ogpeQeHoM Йравцу. 

канал(ч)ић м geм. og н:анал. 
канални и каналски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:анал: � си

стем, � цев, � вода. 

канап, -апа м и канапа ж итал. шанан: н:онойац og ниши н:о
нойЈЬе, лана и СЛ. 

канаринац, -нца м ЗООЛ. йшица йевачица Serinus canarius 
жуше, зелене или gpy"ie боје (Йорен:ло.м са Канарсн:их осШрва) . 

кан ар инка ж женн:а н:анаринца. 
канат м тур. нар. 1. н:рило йрозора, враШа. 2. в. н:анаШа. 
каната ж нар. (обично у мн.) сван:а og gвеју бочних сшрана на 

зайрежним н:олима. 
канда и канда 1. ПРИЛ. ватьgа, веровашно, из"iлеgа. - Они ни

су спавали, него су, канда, читали целу ноћ. 2. везн. н:ао ga. - То 
њима канда је испод части. 

канделабр м лат. 1. расн:ошни велин:и свећњан: са нен:олин:о 
o"ipaHaKa за свеће или сијалице. 2. улични сшуб с елен:шричним 
свеШиљн:ама. 

кандидат, -ата м а. онај н:оји н:онн:урише или се йријављује за 
нен:и йоложај, службу, звање и сл. б. пол. онај н:оји се йреgлаже 
или бира у сасшав н:ан:во"i gрушшвеНО"i или йолишичн:о"i шела, ор
"iанизације и сл. в. ученин: или сшуgенш н:оји излази на йола"iа
ње исЙиШа. 

кандидаткиња ж женсн:а особа н:анgиgаш. 
кандидатски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:анgиgаше: � испит, � 

листа. 

кандидатура ж учешhе, йраво и .мо"iуhносш учешhа у избору 
на нен:и йоложај, члансшво и gp. 

кандидација ж йреgла"iање HeKo"ia за н:анgиgаша, KaHgugo
вање. 

кандидациони, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:анgиgацију: � листа, 
� одбор. 

кандидовати, -дујём евр. и неевр. йреgложиши, йреgла"iаши 
HeKo"ia за н:анgиgаша, исшаhи, исшицаши нечију н:анgиgашуру. 
_ - се пол. йрихвашиши се, йрихвашаши се н:анgиgашуре, исша
ћи, исшицаши своју н:анgиgашуру на изборима. 

кандилка ж бот. ун:расна биљн:а шарених цвешова Anguilegia 
vulgaris из ф. Raninculaceae. 

кандило е ГрЧ . .мала сшан:лена aocyga у н:ојој "iopu жижан: у 
уљу. . 

кандирати, кандйрам фр. евр. и неевр. (обично у трп.) ушеhе
ри(ва)ши расшойЈЬеним шеhеро.м (воће). 

канибал м ШП. љуgожgер; суров, н:рвожеgан човен:. 
канибализам, -зма м љуgожgерсшво; варварсшво, свире

ЙосШ. 
канибалски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:анибале и н:аниба

лизам. 
канистер м нем; йласшична н:анша са заШвараче.м за но ше

ње ШечносШи. 
канити, канйм неевр. намераваши, смераши; сйремаши се. -

Каним ићи у Америку. _ - се 1. в. н:аниШи. 2. (и евр.) н:лониши 
се, он:аниши се: - лошег друштва. 

кан кан, -ана м фр. врсша расн:алаШНО"i фраНЦЈСН:О"i ЙЛеса. 
канон, -она м ГрЧ. 1. а. ЦРКВ. йройис, зан:он gонеш og највише 

црн:вене власШи. б. йойис рели"iиозних Kfbu"ia н:оје црн:ва смашра 
божансн:им и свеШU.м. в. у йравослављу, Йсал.м оgређен за йоја-
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ње; .молиШва. 2. скуй uравила, uриl-щиuа у оквиру какво'i у.меш-
1-lичко'i йравца, образац, сШа1-lgарg. 3. муз. више'iлаС1-lа .музичка 
имишација у које.м .мелоgију uочеШ1-l0'i 'iласа йонављају gpy'iu 
'iласови. 4. штамп. шиu великих слова. 

каношiда ж фр. учесшала аршиљеријска Uаљба. 
канонизација ж 1. ЦРКВ. црквеН0 uро'iлашење 1-lеко'iа свецем. 

2. Н0р.мирање, ка1-l01-lизовање: - израза. 

канонизовати, -зујём (канонизИрати, -изйрам) евр. и неевр. 1. 
uро'iласиши, uро'iлашаваши 1-lеко'iа свеце.м. 2. uрешвориши, йре
швараши у каН0Н, ушврgиши, ушврђиваши uравила Н0р.ме: -
метрику. 

каноник и каноник м лат. кашолички свешше1-lик више'i 
pa1-l'ia. 

канони сати, -ишём евр. и неевр. в. ka1-l01-luзоваШи. 
канонист(а), -ё м (ми. -сти) UОЗ1-lавалац црквених каН0на, цр

кве1-l0'i ka1-l01-lСКо'i Йрава. 
канонички и канонички, -а, -о 1. који се og1-l0СU на каН0ни

ке: - :кућа. 2. в. каН0нски. 
канонски и канонски, -а, -о који се og1-l0СU на каН0Н, на ка

Н0не; 1-l0р.маШив1-lи: - књига, - право. 

кант м енгл. у изр.: на кант (зидати, постављати и сл.) зиgаши, 
uосшављаши и сл. на 1-lајужу сшра1-lУ, ивицу (ци'iлу, 'ipege и сл.). 

канта и канта ж (ген. ми. -тй (-та)) веhи лиме1-lи cyg са ручко.м 
за 1-l0шење, веgро. 

кантар и кантар м тур. найрава за .мерење шежи1-lе са gу'iач
ко.м Uолу'iо.м са uоgеоцима, зgелицо.м за шереш и Uо.миЧ1-lим уше
'ioM на uолузи, ва'iа. 

канта рио н, -она м бот. лековиша биљка Hypericum perfora
tum из ф. Hypericaceae. 

кантарић м geм. og ka1-lШар. 
кантарски и кантарски, -а, -о који се og1-l0СU на ка1-lшар: -

:кука. 

кантарчић м geм. og ka1-lШариh. 
кантата ж итал. муз. веhа вокал1-l0-и1-lсШру.ме1-lШал1-lа ко.мUози

ција у којој се смењују солисши, а1-lса.мбли и хор. 
кантилена ж лат. муз. 1 . .мелоgија uевљиво'i каракШера. 2. 

лирско-еuска .мања Йес.ма. 
кант:Ина ж итал . .мања uроgав1-lица јела, uuha и сиШ1-lијих 

сшвари (обиЧ1-l0 у касарни, фабрици и сл.). 
кантинёр, -ера м фр. uроgавац у ka1-lШи1-lи. 
Кfштица и кантица ж geM. og ka1-lШа. 
кантовац, -овца м uрисшалица Ка1-lшове филозофије. 
кантон, -она м фр. аУШО1-l0.м1-lа аg.ми1-lисШраШив1-l0-ШериШо-

ријал1-lа јеgи1-lица (нЙр. у сасшаву Швајцарске). 
кантоналан, -лна, -о који се og1-l0СU на ka1-lШО1-l. 
кантоновати, -нујём (:кантонИрати, -ЬRЙpам) евр. и неевр. сме-

сшиши, с.мешШаШи војску йо uриваШ1-lим Kyha.мa. 
:кантор м лат. uевач у кашоличкој цркви. 
канути и канути, :канём свр. Йре.ма каuаши; УП.:капнути. 

:каНЦЕmар, -ара м (инетр. -аром и -арем) лат. 1. пол. а. upegceg-
ник влаgе (у Немачкој, АусШрији). б. jega1-l og 'iлав1-lих .ми1-lисШа
ра Uарла.ме1-lШаР1-lих или gворских фУ1-lкциО1-lера (у неким gржа
ва.ма 3auag1-le ЕвроЙе). в. ист. лиЧ1-lи краљев секрешар, у среgњо
вековним краљевина.ма. 2. адм. а. лиЧ1-lи секрешар, савеШ1-lик ви
соких gржав1-lих фУ1-lкциО1-lера; секрешар, шеф gржав1-lе уЙраве. 
б. шеф ка1-lцеларије; секреШар. 

канцеларија ж лат. 1. службе1-lа uросшорија 'ige се обављају 
аg.ми1-lисШраШив1-lи и СЛ. uослови; биро, ypeg; gелаШ1-l0СШ веза1-lа 
за биро. 2. сеgишше неке власши, ор'iа1-lизације, секреШаријаШ. 

канцеларијски, -а, -о који се og1-l0СU на ка1-lцеларију: - при
бор, - службени:к. 

канцелист(а), -ё м (ми. -сти) 1-lижи чи1-l0в1-lик, UракШика1-lШ. 
:канцона ж итал. 1. забав1-lа йесма, ко.мUозиција за соло йева

ње: италијанс:ка -. 2. po.ma1-lШиЧ1-lа лирска Йесма. 

канџа ж (ген. МН. -џй (-џа)) тур. gу'iачак, uовије1-l 1-l0каШ 1-lа йр
сшима uшица и живошиња: - орла, - медведа. • бити у нечијим 
канџама, бацити у нечије канџе биши у 1-lечијој власши, gосuеши 
uog 1-lечију власШ. 

канџаст, -а, -о који и.ма канџе; који uogceha на канџе, ку-
касш: - руке, - прсти. 

канџија ж тур. найрава за шибање, бич. 
канџијати, -ам неевр. шуhи канџијо.м, бичеваШи. 
кањац, -њца м ЗООЛ . .морска .меgиШера1-lска риба кошшуњача 

Serranus cabrilla из ф. Serranidae. 

кањон, -она м ШП. геогр. gубока реЧ1-lа gоли1-lа са високим сшр
.мим сШра1-lа.ма, клисура. 

кањонски, -а, -о који се og1-l0СU на кањон: - корито. 

као1 везн. и ПРИЛ. 1. везн. 1. 1-lачи1-lско-uореgбе1-lи а. исказује 
слиЧ1-l0СШ или јеg1-lакосш gва Йој.ма у цели1-lи или у неким особи
на.ма: девој:ка румена :као :крв, мома:к ја:к :као чели:к. б. uоказу
је 1-lачи1-l како се шша врши, збива: дрхтати :као прут, радити 
:као сат. в. йри йонављању исше речи у йоређењу, исшиче неку 
особи1-lУ која је веh UОЗ1-lаша, разумљива: мај:ка :као мај:ка, на род 
:као народ. г. uосле оgриЧ1-lе рече1-lице с ко.мUараШиво.м: 1-le'io. -
Ништа му није било драже као слушати народне приче. д. йри 
Йоређењу .мере: колико. - Било је шљива :као воде. ђ. у вези с ве
З1-lико.м "шшо" везује 1-lачи1-lско-uореgбе1-lе рече1-lице. - Није стави
ла шешир :као што госпође обично раде. е. у вези с веЗ1-lико.м 
"ga" или "Kag" исказује йоређење које се за.мишља или йрешuо
сШавља. - Једе :као да је из глади уте:као. Трошите новац :као 
:кад га имате напрете:к. ж. у вези с речцо.м ,,'iog" йојачава З1-lаче
ње. - Почеше учити енглес:ки :као год што се не:кад учио фран
цус:ки. 2. исказ1-lи а. ближе оgређује 'iла'iОЛСКУ раgњу. - Пред
стави се :као будући ле:кар. б. йри навођењу йримера, објашња
ва 0Н0 шшо је рече1-l0: на Йример. - Не:ка се јаве они :који су га
ламили, :као Мар:ко, Урош и др. 3. са веЗ1-lико.м "и", uојачава на
брајање. - Осећаху се мириси ле:ковитих трава, :као и алкохола. 
4. с веЗ1-l. "ga", у узвиЧ1-l0ј рече1-lици, оuовр'iава 0Н0 шшо је рече1-l0. 
- Завршио је ШЕолу али не може да се запосли. Као да му је то 
не:ка ш:кола. II� (:као) ПРИЛ. 1. а. ucupeg именице са којо.м ближе 
оgређује 0Н0 на шша се ша именица og1-lОСU. - Сусрео се са пред
седником :као министар спољних послова. б. с Uрило'iо.м ,још" и 
речима које З1-lаче узрасш, временски оgређује йоја.м на који се 
og1-loce. - Још :као дете остао је без родитеља. 2. (у служби реч
це) а. исшиче uриБЛUЖ1-l0СШ: из'iлеgа, рекло би се. - Дао му ин
је:кцију па му :као мало ла:кше. б. у uишању, ga се у.мањи нейо
воља1-l З1-lачај ОКОЛ1-l0сШи. - Шта се то :као прича о нама? в. шо
боже, баја'iи. - Он је :као тачно одговорио на сва питања. 

као2, кала м в. K(JJl,. 
:каолин, -Ива м МИН. чисша 'iли1-lа og које се йрави uорцела1-l, 

uорцела1-lска земља. 
кап1 ж (инетр. :капи; ген. ми. :капй) 1. gелиh шеЧ1-l0сши који йри 

uagy и.ма окру'iласш облик, каЙља. 2. а. врло .мала количи1-lа 
шеЧ1-l0сши: - вина. б. фиг. ШРУ1-lка, .мрвица 1-lече'iа: - снаге, - жи
вота. 3. нар. шеча1-l лек: пити :капи. 4. мед. излив крви у .мозак; на
'iла смрш која 1-lасшаје UресШа1-lКО.м paga срца. • до последље ка
пи крви жршвоваши се у борби бра1-lеhи шШо. као - воде на длану 
(чувати, гледати) врло брижљиво (чуваши, 'iлеgаШи). као - пасти 
1-lа'iлО, ogjeg1-lом UасШи. млад као - роса врло .млаg. мождана - мед. 
излив крви у .мозак. убила га, (ударила га) - имао је .можgа1-lи 
ygap. срчана - смрш услеg 1-lа'iло'i uресша1-lка paga срца. у кап (по
пити) go g1-la, сасвим (UоUиШи). 

кап2 УЗВ. (обично поновљено) 01-l0.маШоUејски узвик за uogpa
жавање звука йри uagy каЙи. 

капа ж нем. 1. а. geo ogehe који се сшавља на 'iлаву различи
шо'i облика и величи1-lе: војнич:ка -, ђач:ка -, рударс:ка - и сл. б. 
в.  каUуљача. 2. 0Н0 шшо йокрива врх че'iа, шшо 1-lашкриљује 
шшо: снежна -, - над торњем, - на сену, - упаљача. 3. најви
ши geo брgа, йла1-lи1-lе, врх: ловћенс:ка -, - Дурмитора;,_ . бацати 
капу увис јако се веселиши, раgоваши се. давати и капом и шаком 
обилашо, ЙУН0 gаваШи. дао би капу с главе све би gao, јако је ga
реж:љив. диже му се капа на главијежи се, йлаши се. капа доле, ка- .. 
пу доле! оgавање UРUЗ1-lања: свака часШ. капу скројити коме оgлу
чиваши о неко.ме .мимо ње'iова З1-lања. мрка капа (зла прилика) 
слаби су из'iлеgи. под једну (исту) капу (долазити) сuаgаши у исшу 
врсшу, 'ipyuy, каШе'iорију. пуна - gосша, uревише, йреко 'iлаве. 
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скинути, скидати капу йозgравиши, йозgравЈЬаши Koia; оgаваши 
йризнање коме. 

капавац, -юща м мед. заразна йолна болесi11, iOHopeja, ШриЙер. 
капавица ж воgа која се слива с крова, кишнuца. 
кiшак, -пка м (ми. кiшци, ген. каШlка и капака)тур. 1. крило 

на йрозору које се ошвара и заШвара. 2. йоклойац, заклоЙац. 3. 
анат. йокреi11JЬиви кожни набор који шшиши око, palpebra. 

капама ж тур . кувано јело og јаiњешине, .м,лagОi лука и зелени. 
капара ж итал. 1. аконшација, apegyjaм. 2. оно шшо се gaje ge

војци као обележје ga је исЙрошена. 
капарисати, -иmём свр. и несвр. 1. gаши, gаваши кайару: � 

кућу. 2. исйросиши gевојку gajynu каЙару. 
капати, -пљём (-ам) несвр. 1. йаgаши, цуриши кай йо каЙ. 2. 

сийаши, изливаши се у кайЈЬицама: капао из флаmице. 3. йу
шшаши са себе шечносш ga се слива кай йО кай (о сшрехама); 
йрокишњаваши (о крову). 4. йришицаши лаiано и сшално (о go
биши, новцу). 5. фиг. раgиши без apegaxa, изiараши: � над по
слом, � над речником. 6. чамиши, йройаgаши: � у затвору. 

капац и капац ПРИД. непром. итал. нар. у изр. бити - биши у 
сшању, биши Kagap. - Није капац ништа подићи. 

капацитет, -ета м лат. 1. а. сйособносш ga се йрими ogpeQeHa 
количина нечеiа. б. количина која може ga сшане у ogpeQeHU 
йросшор: � плућа, � хотела. в. зайремина, волумен: � хладња
че, � замрзивача. 2. CHaia, моn, јачина (ЙОiона, фабрике и сл.): 
� спроводника, � кондензатора. 3. ми. йроизвоgни објекши: ин
дустријски капацитети. 4. фиг. човек изузешних сйособносши, 
сшручњак, зналац. 

капела и капела ж итал. 1. мала зiраgа намењена релиiио
зним обреgима (молишвама, ойелу, сахрани и сл.) йоgиiнуша у 
iроБЈЬУ, црквеној йорши, йри болници, на йривашним йосеgима 
и сл., црквица. 2. вокална или инсшруменшална ipyaa, gружи
на; оркесШар. 

капелан, -ана м ЦРКВ. свешшеник нижеi pega, йарохов, жуй-
ников Йомоnник. 

капелица и капелица ж geм. og каЙела. 
капелмајстор м нем. в. каЙелник. 
капелн:Ик м онај који gupuiyje кайелом (2). 
капетан, -ана м (вок. капетане) лат. 1. највиши чин нижих 

чиновника у војсци. 2. зайовеgник броgа; оgiоварајуnи чин у шр
iовачкој морнарици. 3. ист. сшарешина, уйравник ogpeQeHe ag
минисшрашивно-шеришоријалне јеgинице. 4. спорт. в. каЙиШен. 
5. сшарешина уойшше; уйравишељ луке, ЙрисШанишШа. 

капетанија ж 1. извршни opiaH йоморске уйраве, OgH. уйра
ве унушрашње йловиgбе (на рекама и језерима) који се брине о 
йловиgби; зiраgа у којој се налази шај opiaH: � на Дунаву. 2. ист. 
йоgручје којим уйравЈЬа кайешан; уйрава с кайешаном на челу: 
Тимочка �. 

капетаница ж 1. кайешанова жена. 2. жена кайешан; уп. 
капетан (1, 2 и 5). 

капетанск:И, -а, -о који се OgHOCU на кайешана и кайешане: 
� звездице, � заповест. 

капетанство с звање, чин кайешана; кайешанска служба. 
капетанчина ж ауШ. и Йеј. og каЙеШан. 
капетанчић м geм. и ир. og каЙеШан. 
капетина ж ауШ. и Йеј. og каЙа. 
капија ж тур. 1. улазна враша на iраgским беgемима, швр

ђaвcмia, зiраgама, gворишшима и сл. 2. уски йролаз између сше
на, клисура, Шеснац. 3. спорт. враша, iол; размак међу шшайови
ма кроз који йролази смучар у слалому. • тријумфална - славо
лук који се йоgиже у славу неке йобеgе или какве свечаносШи. 

капијица ж geм. и хиЙ. og каЙија. 
капилар, -ара м лат. 1. анат. најшањи крвни cyg, који йовезу

је oipaHKe аршерија и вена. 2. врло узак канал, йора, шуйЈЬина. 
капиларн:И, -а, -о који се OgHOCU на кайиларе: � жила, � цев

чица. 

капиларнбст, -ости ж физ. йоgизање или сйушшање нивоа 
шечносши у врло уским цевима, кайиларима; йорозносш (зе
МЈЬишШа). 

капилароскопија ж мед. микроскойско исйишивање кайи
лара. 

капиника ж бот. pog среgоземних лисшойаgних iусших iPMO
ва Calycotome са цвешовима жуше боје. 

капирати, капйрам несвр. (свр.) итал. разг. схвашаши (схваши
ши), разуме(ва)Ши. 

каписла ж (ген. ми. капйсла) лат. мешални уйаљач исйуњен 
ексйлозивом који служи за йаљење йушчаноi, шойовскоi, мин
ско;; Йуњења. 

капитал, -ала м лат. 1. екон. вреgносш која власнику gOHOCU 
вишак вреgносши йушем ексйлоашације шуђе pagHe CHaie. 2. 
основни новац који се уложи у неки йосао или gaje aog иншерес, 
iлавница; веnа сума новца. 3. власници кайишала, кайишали
сШи. 4. имовина која се aocegyje, шшо се има: имати доста капи
тала. 5. фиг. оно шшо йреgсшавЈЬа вреgносi11, шшо има значај. • 

мртви - неискоришnена вреgносШ. 
капитала ж велика слова неко;; йисма (лашинскоi или iрчкоi). 
капиталан, -лна, -о лат. 1. основни, iлавни, шемеЈЬни; изузе

шан, изванреgан: � идеја, � чињеница, � вредност, � дело. 2. 
који је og ойшшеi, великоi значаја за gaљu развој; који се OgHOCU 
на основна среgсшва: � изградња, � инвестиција; � издаци. 3. 
који йо вреgносши наgмашује gpyie йримерке своје врсше; који 
се цени као шрофеј: � медвед, � шаран, � јелен. 

капиталац, -лца м у ловачкој шермиНОЛОiији: снажан јелен 
са великим роiовима. 

капитализам, -зма м gрушшвено-економско уређење које се 
заснива на йривашном кайишалу који је у рукама сразмерно 
мање;; броја власника. 

капитализација ж екон. усйосшавЈЬање кайишалисшичких 
ogHoca, конценшрација среgсшава у рукама йривашних власни
ка; йрешварање неких вреgносши у каЙиШал. 

капитализовати, -зујём (капитализирати, -изйрам и капи
талисати, -иmём) свр. и несвр. йоgврiнуши, йоgврiаваши кайиша
лизацији, йрешвориши, йрешвараши у каЙиШал . •  � се 1. (из)вр
шиши кайишализацију, завесши, завоgиши кайишалисшичке 
ogHoce. 2. йрешвориши у кайишал: капитализовале се камате. 3. 
(о)боiашиши се. 

капиталист(а), -ё м (ми. -сти) aocegHUK кайишала, власник 
среgсшава за йроизвоgњу. 

капиталистичк:И, -а, -о који се OgHOCU на кайишализам и 
кайишалисше: � процес, � држава. 

капител и капител м лат. iopНJU, йроширени geo сшуба на 
iрађевинама на који належе архиШрав. 

капитен, -ена м фр. спорт. вођа, йреgсшавник Шима. 
капитулант м а. онај који оgусшаје og ошйора, који се изgај

нички apegaje неЙријаШеЈЬУ. б. онај који йосусшаје apeg шешко
nа.ма, који се uоказује као слаб, немоnан. 

капитулантск:И, -а, -о који се OgHOCU на каЙиШуланШе. 
капитулантски ПрИЛ. у кайишуланшском gyxy, изgајнички. 
капитулација ж лат. apeKug оружане борбе и apegaja нейри-

јашељу йобеgнику, йошйуни йораз; уiовор о apegaju; найушшање 
gaљei сукоба с неким, йризнање сойсшвене слабосши, немоnи. 

капитулирати, -улйрам лат. свр. а. вој. йреgаши се нейрија
шељу, йоложиши оружје apeg нейријашеЈЬем, йризнаши Йораз. 

' б. lюЙусшиШи gaљy борбу у сукобу, йрейирци или шакмичењу с 
неким, йризнашu своју немоn. 

капица ж geм. и хиЙ. og каЙа. 
капкати, -ам несвр. йомало кайаши кай йо каЙ. 
каплар м итал. најнuжи војнички чин, gесешар (у неким вој

скама). 
капларск:И, -а, -о који се ogHocu на каЙЛаре. 
капља ж (ген. мИ. капљй (капаља» каЙ. 
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Кfшљевина ж масш која исшеЮ-lе йри йечењу йрасеша, jaL
њеша, и сл., йрешой; шечносш уоЙшШе. 

капљица ж 1. geM. og каЙља. 2. фиг. алкохолно йиће (вино, 
ракија): Домаћа -, златна - . 3. ми. лек у шечном сшању (који се 
gозира йрема броју каЙи). 

капљичав, -а, -о који је сасшављен og каиљица. 
капљични, -а, -о који се OgHOCU на каиљице, који се йреноси 

каиљицама: - инфекција. 

капна ж нем. KOMaguh коже на врху циЙеле. 
капница ж кайи кише које се сливају с крова, кишница. 
капнути и капнути, капнём евр. свр. йрема кайаши; уп. ка-

нути. 

капо и капо, -а и -оа м итал. онај који уйравља, Руковоgи, 
сШарешина. 

капра ж бот. биљка Capparis spinosa која се уйошребљава и 
као зачин. 

каприц, -а и -:Ица и каприц, -:Ида м фр. йркос, хир, самовоља. 
каприциозан, -зна, -о обузеш кайрицом, самовољан, хиро-

виШ. 
каприциозно ПРИЛ. шврgо'iлаво, хировишо: - гледати. 

каприциозност, -ости ж особина oHoLa који је каЙрициозан. 
каприцирати се, -ицйрам се евр. и неевр. кайрициозно, уйор-

но осшајаши йри нечему, заинашиши се. 
капсула и капсула ж 1. в. каЙисла. 2. фарм. лек са омошом 

og желашина, Йилула. 3. хермешички зашворена кабина свемир
CKOL броgа која се може сйусшиши на Шло йомоhу Йаgобрана. 

каптажа ж фр. йрикуйљање и оgвођење йоgземне воgе йомо
ћу нарочиших инсшалација; базен og бешона саLрађен изнаg ме
сша Lge извире воgа. 

каптирати, кiштйрам евр. и неевр. (из)вршиши кайшажу: -
извор. 

каптол м лат. кат. збор свешшеника, каноника као савешоgав
но шело уз бискуйа. 

каптолски, -а, -о који се OgHOCU на каЙШол. 
капула и капула ж лат. 1. агр. црни лук Allium сера. 2. јело 

og ЗLњечеНОL йасуља и лука. 
капуља ж 1. анат. вет. мањи оgељак желуца KOg Йреживара. 

2. в. каЙуљача. 
капуљача ж йокривач за 'iлаву йришивен или закойчан на 

ogehy за врашом; шакав йокривач за 'iлаву који није йричвршhен 
за ogehy. 

капуљица ж в. каЙуљача. 
капура ж анат. вет. в. кайуља (1). 
капурина ж ayLм. и йеј. og кайа, каЙеШина. 
капут, -у.га м 1. Lорњи geo МУШКОL оgела који се облачи йреко 

кошуље и сл. и goaupe go ucaog йојаса, сако. 2. (йонекag с оgреgбом 
"зимски", "gУLачки" и сл.) Lорњи geo зимске (мушке, женске, gеч
је) ogehe који се облачи йоврх оgела и има gужину обично ucaog ко
лена. 3. нар. онај који носи Lрађанско а не HapogHo оgело, WсЙоgин. 
• да му види пут капут (ош)иhи, (ош)йушоваши HeLge без сшварне 
йоШребе. испраmити некоме капут избиши, исшуhи HeKOLa. 

капуташ, -аша м нар. Lрађанин, LосЙоgин. 
капутина ж ayLм. и Йеј. og каЙуШ. 
кап)rтић, -а и кап)rтић, -ића м geM. и хиЙ. og каЙуШ. 
капутлија м (мн. ж) в. каЙуШаш. 
капућино м итал. а. (ми. 0) шойли найишак og кафе и млека 

с Йеном. б. (ми. е) разг. количина кайућина (а) која зайрема ogpe
ђену aocygy (шољу, чашу или сл.): наручити два капућина. 

капуцин, -ина м итал. 1. кат. apuaagHUK фрањеваЧКОL pega 
чији реgовници носе с.међу маншију с каЙуљачом. 2. ЗООЛ. pog ши
роконосих мајмуна Cebus снаЖНОL gУLаЧКОL рейа и окру'iле 'iла
ве. 3. в. кайуцинер (2). 

капуцинер м 1. в. кайуцин (1 и 2). 2. црна кафа йомешана с 
мало млека. 

капуцкати, -ам неевр. йомало каЙаШи. 
капца ж geм. og каЙ. 
капчић м geм. og каЙак. 
карабатак, -тка и карабатак, -а м тур. Lорњи, gебљи giю ба

Шака. 
карабин, -Ина м фр. крашка и лака йушка (ЙОLоgна за коњи

цу, аршиљерију и gесаншне јеgинице); ловачка йушка за Lађање 
зрном, ку'iлом. 

карабинер м geo алйинисшиЧКОL Йрибора. 
карабинијер, -ера м итал. ишалијански Йолицајац. 
карабинијерски, -а, -о који се OgHOCU на карабинијере, који 

apuaaga карабинијерима. 
карабинка ж в. карабин. 
карабињер, -ера м в. карабинијер. 
карабињерски, -а, -о в. карабинијерски. 
карабоја и карабоја ж тур. црна боја, црнило. 
караван, -ана м тур. йоворка робом нашоварених коња (ка

мила и сл.), кола и љуgи која йушује; йоворка љуgи у ЙокреШу. 
каравански, -а, -о који се OgHOCU на караване: - пут, - тран

спорт. 

каравела и каравела ж итал. 1. јеgрењак са шри или чеши
ри јарбола. 2. ший фраНЦУСКОL млазНОL авиона. 

карађорђевац, -ёвца м иет. йрисшалица Карађорђа. 
карађорђевићевац, -ёвца м ист. а. йрисшалица Карађорђа. 

б. йрисшалица gинасшије Карађорђевића. 
карактер, -а и карактер, -ера м ГрЧ. 1. а. скуй изразиших, • 

бишних, сшалних йсихичких и иншелекшуалних особина йоје
gинца или зајеgнице које се о'iлеgају у йонашању; apupoga, hyg: 
народни -, неугодан -. б. морална чврсшина, јака воља, йосшо
јаносш; чесшишосш, йошшење: слаб -, пун карактера. 2. лич
носш jaKoL морала, йосшојаНОL йонашања, морално квалише
шан, йошшен човек. - Показао је да је карактер. 3. бишно свој
сшво, оgлика, обележје (нечеLа). - Град је имао карактер про
винције. 4. КЊИЖ. исшакнуша личносш у gpaмu; йсихички разви
јен умешнички лик. 

карактеран, -рна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на каракшер: -
особина, - црта. 2. који има йосшојан, чврсш каракшер, чесшиш: 
- човек 3. в. каракшерисшичан (1). 4. који се OgHOCU на карак
шер (4): - лик, - улога. 

карактеризација ж КЊИЖ. йреgсшављање, йриказивање ка
ракшера (aojegUHUx ликова), каракшерисање: - ликова, - глав
них јунака. 

карактеризовати, -изујём евр. и неевр. в. каракШерисаШи. 
карактерисати, -ишём (карактеризирати, -изйрам) евр. и 

неевр. 1. йреgсшављаши бишна, 'iлавна својсшва, обележја (не
KOLa, нечеLа), биши каракшерисшичан (за HeKoLa, за нешшо). -
Карактерише га храброст и поштење. 2. йриказ(ив)аши, apeg
сшавиши, йреgсшављаши нечији каракшер, бишне оgлике. -
Писац успешно карактерише главног јунака. 

карактеристика ж а. исшакнуша оgлика, бишно својсшво, 
'iлавно обележје (HeKoLa, нечеLа): - дурмиторске флоре, харизма
тичност као карактеристика вође. б. ойис 'iлавних својсшава (не
KOLa, нечеLа); оцена, cyg. в. изјава у увиgу gокуменша о нечијим 
pagHUJIt, сшручним или морално-йолишичким квалишешима, 
акШивносШима. 

карактеристичан, -чна, -о који изражава сушшину нечеLа, 
HeKoLa, бишан, шийичан: - особина сељака, - CBOjCTBQ. 

карактеристично прил. на каракшерисшичан начин, ши
Йично. - Карактеристично је да се о томе не пише .. 

карактерно ПРИЛ. а. йрема каракшеру: - одре.ци'ти. б. часно, 
йошшено: понети се - према некоме. 

карактерност, -ости ж особина oHoLa који је каракшеран, мо
рална чврсшина, ЙошШење. 
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карактерологија ж наука о љуgским каракШерима. 
карактеролоmки, -а, -о који се OgHocu на каракШероло"iију. 
карiшул, -ула и каракул, -а м рус. врсша овце која се "iaju 

збо1, скуйоцено"i ја"iњеће"i крзна, асШрахана. 
каракулски и каракулски, -а, -о који се OgHOCU на каракул: 

- крзно, - раса. 

караман, -а и караман, -ана м врсша йса црне gлаке. 
караманка ж агр. врсша лешње крушке укусно1, ЙЛоgа. 
карамбол, -ола м фр. 1. врсша билијарске u"ipe са шри куr.ле; 

cygap куr.ли у шој u"ipu. 2. фиг. cygap, сукоб; "iужва, .меШеж. 
карамел м фр. а . .маса Ha1,0pKo"i укуса и йријашно"i .мириса на

сшала Йржење.м шећера. б. в. кара.мела. 
карамела ж врсша релашивно .меких бо.мбона обично og йр

жено"i шећера; уп. карамел (а). 

карантин, -Ина м фр. а. санишешска .мера Йривре.мене изола
ције и заgржавања болесних особа и оних који су били с њима у 
gogupy; усшанова на "iраници у којој се обавља санишешски йре
r.леg йушника и на.мирница из земље у којој се йојавила заразна 
болесШ. б. боравак сйоршисша ван јавносши, у изолацији upeg 
важну уШак.мицу. 

каранфил м тур. бот. а. pog украсних Йолу"iр.масШих биљака 
Dianthus из ф. Carsoplsllaceae са .мирисним црвеним, ружича
сшим и белим цвеШовима. б. ми. сисШе.маШски назив за ф. Са
ryophyllaceae која има велики број роgова. в. Йолу"iр.м исшочно"i 
Среgоземља Dianthus arboreus ружичасших цвеШова. 

каранфилић, -а и каранфилић, -ића м 1. geM. и хиЙ. og 
каранфил. 2. бот. зимзелено gрво Eugenia coryophyllata из ф. 
Myrtaceae чији се сасушени цвешови корисше као зачин и у .ме
gицини. 

карат и карат м грч. 1. јеgиница за .мерење злаша и gpy"iux 
ЙЛе.мениШих .ме шала, саgржај чисшо"i злаша, OgH. финоћа йле
.мени ше ле"iуре изражена највише у 24. gеловима укуйне шежи
не; јеgиница за .мерење gија.манаШа. 2. брод. иgеални, 24. geo 
укуйне вреgносши броgа. 

карате, -еа м јапански спорт. врсша џуgоа Йорекло.м из Јайана 
који се сасшоји og Hauaga и оgбране вешшим уgарцима руко.м и 
HO"iOM. 

юiрати, карам несвр. "iрgиши, кориши, йрекореваши; ойшу
живаши, найаgаши: - децу, - ћерку; - трговце. 

каратни и каратни, -а, -о који се OgHOCU на караше, .мерен 
карашима: 24% каратно злато. 

караула ж тур. кула на gржавној "iраници у којој "iраничари 
чувају сшражу, сшражарница на "iраници, крај .мосШова, йуше
ва и сл. 

караш, -аша м зоол. слашковоgна риба Carassius carassius из 
ф. Cyprinidae, .мања og шарана. 

карБЙ:Д, -Ида м хем. 1. јеgињење .ме шала и gpy"iux еле.менаШа 
с y'iљeHиKo.м: - гвожђа, - хрома. 2. јеgињење калцију.ма с y'iљe
нико.м које с воgо.м gaje ацешилен (за заваривање, pygapcKe ла.м
йе и сл.). 

карбидни, -а, -о који се ogHOCU на карбиg: - смола, - лампа. 

карбит, -ита м в. карбиg (2). 
карбитни и карбитски, -а, · -о који се OgHOCU на карбиш: -

лампа. 

карбитуmа ж карбиgна ла.мЙа; уп. карбид (2). 

карбоксилни, -а, -о који је у вези с карбоно.м, уиьенико.м, 
карбонски: - група, карбоксилне киселине. 

карбол, -ола м лат. хем. јеgињење које се gобија из кашрана и 
Ka.мeHo"i у"iља и служи као gезинфекционо среgсшво и као сиро
вина за боје, йласшичне .масе, лекове иШg. 

карболни, -а, -о који се OgHocu на карбол: - киселина, - за
дах, - Boдa� 

карбон, -она м лат. 1. хем. в. уиьеник. 2. геол. чешвршо разgо
бље йалеозојске ере (названо йо насла1,а.ма Ka.мeHo"i уиьа). 

карбонар, -ара м итал. члан револуционарно"i уgружења у 
Ишалији ЙочеШко.м ХЈХ века; револуционар, буншовник уой
шШе. 

карбонат, -ата м хем. СО y'iљeHe киселине: оловни -. 

карбонизовати, -зујём свр. и несвр. (из)вршиши карбониза-
цију, уиьенисаШи. 8 - се йрешвориши се у y"iaљ, уиьенисаши се. 

карбонит, -Ита м лат. pygapcKU ексЙЛозив. 
карбон-папир, -ира м койир-йайир, UHgu"iO. 
карбонски, -а, -о који се OgHOCU на карбон: - гас, - кисели

на; - щ�риод, - слој. 

карбункул м лат. мед. йришш, чир. 
карбуратор м фр. маш. geo .моШора с унушрашњим са"iорева

ње.м у ко.ме се бензин и сл. йрешвара у "iасове и йару који йокре
ћу .моШор. 

кардан, -ана м маш . .механички зr.лоб којим се обршање йре
носи с jegHO"i врашила на gpy"io (KOg возила, .машина и сл.). 

кардинал, -ала м лат. 1. цркв. највиши свешшенички чин йо
сле йайе у кашоличкој цркви. 2. агр. а. врсша јабуке. б. врсша 
"iрожђа. 3. зоол. йшица йевачица Richmondena cardinalis из Йор. 
Fringillidae која живи у Америци. 

кардиналан, -лна, -о r.лавни, бишни, основни, најкруйнији: 
- питање, - грешка. • кардинални број лингв. "iлавни, основни 
број (нЙр. "йеш", "оса.м", "gвagесеш" и сл.). 

кардиналски, -а, -о који се OgHOCU на карgинале, који йри
uaga карgиналима: - звање, - палица. 

кардиюшство с карgиналски чин; карgиналска служба. 
кардио- йрефиксоиg са значење.м "срчани, који се OgHOCU на 

срце, који је у вези са cpцe.м'�· кардиоваскуларни, кардиограм, 
кардиограф. 

кардиограм м мед. "iрафички йриказ paga срца. 
кардиограф м мед. айараш за исйишивање paga срца . 
кардиографски, -а, -о који се OgHOCU на карgио"iраф: - сни-

мак, - преглед. 
кардиолог м мед. лекар сйецијалисша за болесши срца. 
кардиологија ж грч. мед. geo .меgицине који изучава срце и 

срчане болесШи. 
кардиолоmки, -а, -о који се OgHOCU на карgиоло"iе и Kapguo-

ЛО"iију: - преглед, - налаз. 
каре, -еа м фр. кув. KoMag .меса са ребрима. 
карета ж зоол. врсша .морске корњаче Chelone imbricata. 

каријатида ж грч. архит. женска ка.мена фи"iура која служи 
као носећи сшуб у неким "iрађевина.ма. 

каријера ж фр. а. найреgовање, усйех у служби, у Йрофесији. 
б. служба, йрофесија, шок службовања: чиновничка -. 

каријеризам, -зма м безобзирна й1:ежња за усЙехо.м у кари
јери. 

каријерист(а), -ё м (ми. -сти) онај који шежи ga йО сваку це
ну има усйеха у каријери. 

каријеристички, -а, -о који се OgHOCU на каријерисше, на ка
ријериза.м.� - напредовање. 

каријес м лат. мед. шруљење кошшано"i шкива; разјеgање r.ле
ђи и изјеgање чврсшо"i шкива косши зуба. 

карика ж (дат. -ици) мађ. 1. йрсшен, обруч; колуш у ланцу, бе
очу"i. 2. фиг. йосебан geo, сасшавни geo у некој целини; оно шшо 

. сйаја, веза уойшше: главна - у систему. 
карикатура ж лат. 1. цршеж у ко.ме су исшакнуше каракше

рисшичне црше неке личносши, Йреg.меШа, gО"iађаја и сл. шако 
ga gелују с.мешно или "iрошескно; шакав ойис, йриказ у ликовној 
у.меШНОСШи или књижевносШи. 2. фиг. наказа, HaKapaga, ру"iоба. 

карикатуралан, -лна, -о који има особине карикашуре, свој
сшвен карикашури; с.мешан, ко.мичан: - надимак, - тумачење; 
- слика. 

карикатурално прил. на карикашуралан начин, као кари
кашура, карикирано: - нацртан, - одевен. 
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карикатуран, -рна, -о в. карикаШуралан,. 
карикатурист(а), -е м (мн. -сти) сликар који црша карика

Шуре. 
карикатурно прил. в. карикаШуралн,о. 
карикирано прил. н,а йоgс.мешљив н,ачин" с йоруlом, с йре

шеривањем: � приказати. 
карикирати, -Икйрам свр. и несвр. изврlн,уши, изврlаваши йо

рузи йриказујуhи у карикашури, карикиран,о, с.мешн,о. 
кариозан, -зна, -о захваhен, каријесом: � зуб. 
кариран, -а, -о фр. који је са чешвороуlаон,им шарама, коц

касш: � кошуља. 

каритм, -ада м И -ади ж итал. йомоh сиромашн,има, уlроже
н,има, милосШиња. 

каритативан, -вна, -о gоброшворан" хуман,ишаран,: � дру
штво, � акција. 

кариmик м тур. 1. с.меса, мешавин,а. 2. мешавин,а разн,ороg
н,их жиша (зајеgн,о Йосејан,а). 3. муз. комйозиција сасшављен,а og 
различиших музичких KOMaga или Йесама. 

карлица и карлица ж 1. gуlуљасши gрвен,и cyg који се уйо
шребљава за разливање млека pagu скуйљања кајмака. 2. анат. 
кошшан,и йојас који lpage косши gоње'i gела шрбуха, зgелица, 
pelvis. 

карличаст и карличаст, -а, -о који има облик карлице: � 
долина. 

карлични и карлини, -а, -о који се ognocu н,а карлицу; уп. 

карлица (2): � кост, � појас. 

карма ж санскрт. рлг. йрема ungujCKOj филозофији, закон, йО 
коме сви йосшуйци човека ушичу н,а ње'iов буgуhи живош; cyg
бин,а. 

кармiшит, -ита м калуђер кашоличко'i pega (осн,ован,о'i у XII 
веку н,а 'iopu Кармелу у ПалесШин,и). 

кармин, -Ива м фр. 1. црвен,а боја која се gобија og шшиша
сше ваши кошен,иле. 2. козмешичко среgсшво црвен,е, ружича
сше боје које се уйошребљава за мазање усан,а. 

кармина ж лат. (обично у мн.) 'iозба за сйомен, мршвима, ga
ћа, Йоgушје. 

карминисати, -ишем свр. и несвр. (н,а)мазаши кармин,ом 
(усн,е, лице). _ - се мазаши себи усн,е, лице кармин,ом. 

карневал, -ала м итал. бучн,а свешковин,а с MacKapagaмa, за
бавама и u'ipaмa која шраје og БО'iојављења go ускршње'i йосша; 
nepeg, луgовање. 

карневалски, -а, -о који се ognocu н,а карн,евал: � поворка, 
� игра. 

карнеол, -ола м МИН. врсша йолуgра'iо'i камен,а црвен,е или н,а
ран,џасше боје. 

карнер, -ера м нем. украсн,а н,ашивен,а н,абран,а шрака (н,а 
ogehu, завесама и сл.). 

карниворе ж МН. ЗООЛ. peg сисара месожgера Carnivora. 

карниз, -иза м нем. архит. украсн,и исшурен,и geo фасаgе ис
uog крова или изн,аg йрозора, враШа. 

карниmа ж фр. шийка изн,аg йрозора, враша и сл. за коју се 
йричвршhује завеса. 

каро, -а м фр. а. (и у атриб. служби) црвен,и ромб н,а карши 
за и'iрање; карша са шаквим чеШвороу'i.лима. б. шара, мошив са 
шаквим и сл. чеШвороу'i.ловима. 

каросерија ж фр. шкољка мошорн,о'i возила; с.мешШајн,и йро-
сшор за йушн,ике и робу у мошорн,ом возилу. 

каротида ж лат. анат. врашн,а арШерија. 
карст м нем. геол. кречњачки upegeo, крас, КРШ. 
карстни, -а, -о који се ognocu н,а карсш, крашки. 
карта ж (ген. МН. карата) лат. 1. геогр. цршеж н,а коме се разме

ром йреgсшавља Земљин,а йовршин,а uojegunux кон,шин,ен,аша, 
gржава и сл. израђен, н,а харшији, майа; шакав цршеж н,а коме 

су ун,есен,и сйецифичн,и йоgаци: � Србије, � Европе; хидрограф
CKa �, pyдapCKa �. 2. а. мањи каршон" лисшиh као шшамйан,а 
йошврgа за йраво коришhења че'iа, улазн,ица, йройусн,ица: во
зна �, трамвајска �, биоскопска �. б. куйон, йомоhу Ko'ia се може 
куйиши или gобиши н,еки аршикл, н,амирн,ица, бон,. 3. исйрава 
којом се йошврђује члан,сшво у н,екој ор'iан,изацији, gрушшву и 
сл.: чланска �, новинарска -. 4. а. jegan йримерак og ушврђен,о'i 
броја каршон,чиhа фин,е израgе различиших йо цршежима и бо
ји, који служе за и'iрање, коцкање, 'iашање и сл.; каршање, коц
кање. б. фиг. он,о н,а шша се йолаже као н,а вреgн,осш, ослон,ац. -
Он им је био слаба карта. 5. gойисн,ица, раз'i.леgн,ица: дописна �, 
поштанска �. 6. нар. йайир, харШија. • бацати карте, гледати у 
карте йрорицаши суgбин,у 'iашајуhи из караШа. дати на карте из
'iубиши коцкајући се, ЙрокоцкаШи. кућа (кула) од карата он,о шшо 
је без реалн,е осн,ове; н,есолиgн,а 'iраgња, лична � личн,а исйрава, 
ле'iиШимација. на две карте играти воgиши gвосшруку йолишику 
y'iaQajyhu gвема сШран,ама. на једну карту заиграти ус.мериши све 
акције н,а jegny мо'iуhн,осШ. на нечију карту заиграти, на карту не
чега стављати ослон,иши се н,а neKo'ia, ойреgелиши се н,а н,ешШо. 
открити (отворити) карте йоказаши йраво лице, йраве н,амере и 
сл.; ошворен,о, јавн,о исШуЙаШи. помешати карте йоквариши, йо
ремешиши (чије) ЙЛан,ове. последња карта йослеgњи йокушај, 
крајње среgсШво. са отвореним картама играти ошворен,о йрисшу
йиши каквом Йослу. све карте ставити на некога (на нешто) све н,а
ge йола'iаши н,а neKola (н,а н,ешШо). 

картар, -ара м в. карШарош. 
картара ж 'iашара, врачара (у карШе). 
картарош м он,ај који се pago карша, коцкар. 
картарски, -а, -о који се ognocu н,а каршаре: - сто. 

картати (се), -ам (се) несвр. и'iраши карше; коцкаши се u'ipa-
јући карШе. 

карташ, -аша м в. карШарош. 
картаmки, -а, -о који се ognocu н,а каршаше: � игра. 

картаmница ж йросшорија у којој се u'ipajy карШе. 
картезијанизам, -з ма м фил. gуалисшичко учење чији је 

осн,ивач Рен,е ДекарШ. 
картел, -а и картел, -ела м итал. екон. сйоразум међу upegy

зеhима ис ше 'ipane као облик мон,ойолисшичко'i уgруживања ка
йишалисша којим се обезбеђује већи ЙрофиШ. 

картелисати, -ишем свр. и несвр. уgружи(ва)ши у карШел. _ 
� се уgружи(ва)ши се у карШел. 

картелни, картелни, картелски и картелски, -а, -о који 
се ognocu н,а каршел: � уговор, � савез. 

карте р м енгл. осн,овн,и geo мошора с ун,ушрашњим са'iорева
њем. 

картеч, -еча м (картеча ж) нем. врсша 'iран,аше разорн,о'i gej
сшва йуњен,е ку'i.лицама које се расЙрскавају. 

картечни, -а, -о који се ognocu н,а каршеч, који йошиче og 
каршеча: � ватра, � паљба. 

картирати, картйрам свр. и несвр. 1. (из)раgиши каршу neKo'i 
шерен,а; ун,еши, ун,осиши йоgашке у каршу: � терен. 2. йо
йис(ив)аши, евиgен,шираши: - податке, � робу: 

картица и картица ж geм. og карШа. 
картограф м сшручњак који израђује 'iео'iрафске карШе. 
картографија ж н,аука о сасшављању 'iео'iрафских караша; 

шехн,ика израgе и рейроgуковања 'iео'iрафских и сл. караШа. 
картографски, -а, -о који се ognocu н,а каРШО'iрафију и кар

шо'iрафе: - снимање, � слика. 

картометрија ж geo каРШО'iрафије који се бави мерењем еле-
мен,аша 'iеО'iрафско'i објекша ун,ешо'i у карШу. 

' 

картон, -она м фр. 1. gебљи, чвршhи йайир н,арочише израgе. 
2. лисш чвршhе харшије у који се ун,осе оg'iоварајуhи йоgаци: 
здравствени �, полицијски �. • спорт. жути - јавн,а ойомен,а за 
йрекршај у фуgбалу и н,еким gру'iим сйоршским u'ipaмa. црвени 
- казн,а у фуgбалу и н,еким gру'iим сйоршским u'ipaмa којом се 
и'iрач искључује из u'ipe. 
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каРТОЮlжа ж фр. 1. -кушије и сл .  йреgмеши израђени og -кар
Шона. 2. фабри-ка, раgионица за израgу йреgмеша og �арШона. 

картонажни, -а, -о -који се OgHOCU на -каршонажу: � радник, 
� предузеће. 

картонски, -а, -о -који се OgHOCU на -каршон, начињен og -кар
шона: � кутија, � карта. 

картончић м geм. и хиЙ. og �арШон. 
картоп м бот. у-красно .gрво или шиб Viburnum opulus, са бе

личасшим цвеШовима. 
картотека ж (дат. -еци) лат.-ГРЧ. сисшемашизована збирка 

-каршона са основним йоgацима информашивНОl или aoaucHol 
-кара-кшера о ономе на шшо се OgHOCU. 

каруце Ж мн. итал. луксузна (обично йо-кривена) -кола са че
шири шоч-ка и -коњс-ком зайреlом; -кочије. 

карфиол, -ола м (мн. 0) бот. врсша lajeHol -куйуса Brassica ole
raceae botrytis cauliflora из ф. Cruciferae чија се меснаша цвасш 
уйошреБЈЬава -као Йоврће. 

карциноген, -а, -о -који се OgHOCU на -карцином, -који је у ве
зи с -карциномом: � обољење. 

карцином, -ома м мед. врсша малиlноl шумора, ра-к, carci
пота. 

кас м начин -коњс-коl шр-ка йри -којем се исшовремено йокре
ће gecHa йреgња и лева заgња Hola, а зашим лева йреgња и gecHa 
заgња. 

каса и каса ж итал. 1. а. орман или санgучић, gобро oculypaH, 
обично мешални, за чување новца, gраlоценосши, вреgносних йа
йира и СЛ.: држати новац у каси. б. айараш у шрlовинама за 
ош-куцавање уйлаша и лаgицом за смешшај gневноl йазара: 
радити на каси. 2. блаlајна, рачуновоgсшво у не-кој усшанови, 
Йреgузећу. 3. имовина у новцу, lошовина; финансије уойшше: 
државна �. 

касаба ж тур. lpaguh, варошица, Йалан-ка. 
касабица ж geм. и хиЙ. og -касаба. 
касапин (касап) м (мн. -пи) тур. в. месар. 
касапити, -йм несвр. 1. -клаши (сшо-ку); сећи, шранжираши 

(месо), йрийремаши месо за apogajy. 2. маса-крираши, УНа1сази
ваши хлаgним оружјем (Jbyge) (обично у раШу). 3. фиг. с-краћују
ћи, изосшавЈЬајући не-ке gелове, умањиваши вреgносш (ше-ксша), 
уйройашћаваши (не-ки Ше-ксШ). 

касапница ж 1. йроgавница меса, месарница. 2. фиг. масов
но убијање Jbygu, ЙО-КОЈЬ (обично у рашу), кланица. 

касапски, -а, -о који се OgHOCU на -касайе и -касайнице: � за
нат, � нож. 

касарна и касарна ж (ген. мн. -нй) нем. зlраgа у -којој је сшал
но с.мешШена војс-ка; фиг. lломазна, неу-кусно lpaQeHa зlраgа. 

касарнски и касарнски, -а, -о -који се OgHOCU на касарну: � 
живот, � систем. 

касати, -ам несвр. а. ићи, јуриши, шрчаши -касом; јахаши -ка
сом. б. ићи, -крешаши се сйоро (за неким). 

касација ж фр. правн. 1. йонишшење apecyge нижеl cyga -које 
врши виши cyg. 2. највиши cyg у йравосуgном сисшему (не-ких зе
маља), -касациони cyg. 

касац�они, -а, -о -који се OgHOCU на -касацију: � власт. 

касач, -ача м коњ -који gобро -каса. 
касачки, -а, -о -који се ogHocu'Ha касаче: � грло. 

касета ж итал. 1. а. мањи -ковчежић, -кушија; -касица. б. -куши
ја са шра-ком за маlнешос-койс-ко снимање или емишовање зву
-ка, сли-ке: аудио-касета, видео-касета. 2. уgуБЈЬење за -кушијом 
у зиgу за с.мешШај еле-кшричних, шелефонс-ких и сл. инсшала
ција. 3. geo зеМЈЬишша оgвојеНОl каналима, насийима за 6'::
шшач-ко на�оgњавање, исушивање. 

касетофон, -она м франц.-грч. врсша маlнешофона у -које.м се 
за снимање и рейроgу-кцију зву-ка -корисше ауgио--касеШе. 

каснна ж итал. йросшорија за gружења и забаве; -клуб; уп. ка
зино и касино. 

каснно м (мн. -на с) в. казино. 
касирка ж женс-ка особа -која pagu на -каси найлаћујући йро

gашу робу. 
касица ж geM. и хиЙ. og -каса. 
каскада ж фр. 1. воgойаg, слай -који има сшейенасши aag. 2. 

грађ. верши-кална йовршина -која везује gве хоризонШалне. 3. 
филм. сцена везана с ойасним aagoM (с коња, с -куће и сл.). 

каскадер, -ера м филм. gвојни-к фuл.мс-коl lлумца -који се узи-
ма -као замена йри снимању ойасних сцена. 

каскадерство с йосао кас-каgера. 
каскати, -ам несвр. 1. йола-ко се крешаши сишно -касајући. 2. 

фиг. слеgиши не-коlа йоgражавајући la, уlлеgајући се: � за не
мачким филозофима. 

касни, -а, -о (коми. каснијй) 1. -који је оgма-као у шрајању, gy
бо-к; -који се OgHOCU на йооgма-кло gоба (живоша, gaHa): � старост, 
� ноћ; касне године, касни сати. 2. неблаf,овремен; заgоцнео: � 
берба; � развој, � гост. 3. (у комп.) који gолази, йојавЈЬује се gоц
није, йосле нечеlа: каснији романи, касније генерације ђака. 4. 
-који gозрева, gосйева gоцније og осшалих CpOgHUX врсша: � кру
шка, � кукуруз. 

каснити и каснити, -йм несвр. [гл. им. кашњёње и кашњёње 
с] 1. йојавЈЬиваши се -касније Helo шшо се оче-кује, заgоцњаваши: 
� на ручак. 2. оgлаlаши извршење нечеlа, оgуlовлачиши: � с од
говором, � с изградњом пута. 

касно ПРИЛ. (коми. каснијё и -е) 1. а. "ICag йрође већи geo не-коl 
временс-коl aepuoga, gоц-кан, йозно: � заспати, � доћи кући. б. 
"ICag је йрошао йовОЈЬан ШренуШа-к. - Касно је сад да их зовем. 2. 
(комп.) а. йосле не-коl ро-ка, gоцније. - На јабукама се касније по
јаве неке пеге. б. (супер.) у йослеgњем ро-ку, најgоцније; на -крају. 
- Правопис ће изићи најкасније до априла. 

касно- -као йрви geo йриgевс-ких и именич-ких сложеница са 
значењем: -касни: каснојесењи, каснолегалац. 

касом ПРИЛ. у -касу, шр-ком; брзо: � јахати; � ићи. 

каста ж нем. 1. ист. изgвојена gрушшвена -класа -коју йовезу
је йоре-кло, наслеgно занимање, gрушшвени и йравни йоложај 
(у сшаром Еf,ийшу, Инgији и gp. зе.мљама). 2. зашворени gpy
шшвени слој Jbygu -који чува своје йривилеlије, сшашус; слој, 
lpyaa Jbygu везана занимањем и сл. йоложајем: бирократска �, 
� песника. 

кастањете ж МН. ШП. музич-ки инсшруменш -који чине ygapaљ
-ке og gрвених, мешалних или -кошшаних -кошурића -који йо-кре
шом ру-ку йроизвоgе йријашан шум. 

кастински, -а, -о који се OgHOCU на -касшу, касше: � дух, � ре
жим, � подела. 

кастрадина ж итал. нар. суво овчије цли lовеђе месо, ЙасШрма. 
кастрација ж лат. уклањање семених жлезgа или јајни-ка, 

уш-,сойЈЬење. 
кастрнрати, кастрйрам свр. и несвр. (из)вршиши -касшрацију, 

(у )ш-коЙиШи. 
кат, ката м тур. 1. в. сйраш: кућа на два ката. 2. peg или слој 

чеlа; низ, нис-ка: катови шљунка. 

катавасија ж ГРЧ. у йравославној цркви, Йес.ма из -канона ко
ја се йева ван йевнице; извоgи йесама из канона, цр-квена Йес.ма
рица. 

катаклизма ж ГРЧ. 1. елеменшарна Heaologa вели-ких разме
. ра (зе.мљоШрес, йошоu, вул-канс-ке еруйције и сл.) -која изазива 
йоремећаје на Зе.мљи. 2. йройасш, слом, кашасшрофа: paTHa �. 

катакомбе, -бй и -ба ж МН. итал. йоgземне йросшорије и xog
ници у -којима су йрви хришћани (римс-коl царсшва) сахрањива
ли своје мршве и -кришом се молили Боlу. 

каталепсија ж мед. у-коченосш мишића "ICog gушевних йоре
мећаја, OgH. у gубо-кој хиЙнози. 

каталептичан, -чна, -о и каталептички, -а, -о -који се OgHO
си на -кашалейсију: � укоченост, � стање. 
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катализатор м 1. хем. машерија која својим йрисусшвом убр
зава или усйорава хемијску реакцију не мењајући се. 2. фиг. ре
lулашор, усклађивач нечеlа. - Његош је катализатор мита. 

каталог м (мн. -ози) грч. 1. сисшемашски йойис, сйисак upeg
меша са бишним йоgацима, именик: � књига, модни �. 2. тКо 

арх. в. gневник (1в). 
каталогизација ж сисшемашско йойисивање, йрављење ка

йlалоlа. 
каталогисати, -ишём свр. и несвр. уйис(ив)аши у каШалоl. 
катана и катана м (мн. ж) мађ. арх. 1. upuuagHUK коњице, ко

њаник. 2. а. наоружан чувар, сШражар. б. йосилни, слуlа. 
катанац, -анца м итал. 1. врсша браве која се сйоља сшавља 

на алке, резе на врашима која се зашварају, локоШ. 2. бат. укра
сна биљка Raseda luteola. • - на уста (метнути, ставити) забрани
ши некоме ga lовори, йрисилиши на ћуШање. с оне стране катан
ца у заШвору. 

катаплазма ж мед. оБЛОlа og шойле каше која се сшавља на 
оболело месШо. 

катапулт м (катапулта ж) грч. 1. ист. найрава за избацивање 
камења, сшрела и сл. на нейријашеља, у сшаром веку. 2. меха
низам йомоћу KOla авиони узлећу с броgова. 

катар, -ара и катар, -а м грч. мед. зайаљење слузокоже HeKOl 
0plaHa; кијавица, йрехлаgа: бронхијални �, � црева. 

катаракт м И катаракта ж грч. 1. воgойаg, слай на реци, йо
Шоку. 2. мед. скрама на очном сочиву, сива мрена. 

катарза ж грч. фил. и псих. усйосшављање gушевНОl мира, очи
шћење gуше (йрема Арисшошеловом учењу); йсихичко расшере
ћење, ешички Йреображај. 

катарка ж (дат. -рци; ген. мн. -кй) грч. обла lpega усађена на 
йалуби броgа, јарбол. 

катастар, -стра м лат. правн. службена евиgенција земљишша 
йо квалишешу, кулшури, величини и сл. која служи за шехнич
ке, економске и gp. сврхе и за ойорезовање upuxoga og земљи
шша; земљишна књиlа; служба која воgи шу евиgенцију. 

катастарскй, -а, -о који се OgHocu на кайlасшар: � књига, � 
мапа, � управа. 

катастрофа ж грч. gОlађај с шешким йослеgицама; слом, йро
йасш; велика несрећа, шраlеgија; йошйун Йораз. 

катастрофалан, -лна, -о који се OgHOCU на кашасшрофу, ко
бан, шраlичан: � потрес, � резултат, � грешка. 

катастрофално прил. на кашасшрофалан начин, шраlично: 
све се завршило �, � висока смртност. 

катафалк м итал. йосшоље на које се сшавља мршвачки сан
gYK, ogap. 

категоризација ж сврсшавање у кашеlорије, класификаци
ја; оgређивање йрема особинама, gешерминација: � радних ме
ста, � радова, � за шахисте. 

категорија и категорија ж грч. 1. а. врсша jegHopogHUx или 
сличних йреgмеша, йојава, лица, йојмова, ший, pog; сшейен, 
paHl. б. лица која йовезује исши йосао, йрофесија, gрушшвени 
или йолишички сшашус, paHl и сл.: � службеника, � просјака. 
2. а. у научној шермиНОЛОlији, йојам који означава lрУЙУ исших 
йојава, йојмова и њихова зајеgничка својсшва: граматичке кате
горије, социолошке категорије. б. фил. йојам који изражава нај
ойшшија својсшва сШварносШи. 

категоријалан, -лна, -о и категорйјскй, -а, -о који се OgHO
си на кашеlорију: � одређење, � веза. 

категорисати, -ишём свр. и несвр. сврсша(ва)ши у lpyue, у ка
шеlорије, lруйисаши: � играче, стручно � песме. 

категоричан, -чна, -о и категоричкй, -а, -о јасно оgређен, 
безуслован, оgлучан: � наредба, � форма. 

категорички и категорично ПРИЛ. на кашеlоричан начин, 
оgређено, оgлучно: � забранити, � тврдити. 

категоричност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, cвojCйlвo оно
la шшо је кашеlорично, oHola који је каШеlоричан. 

катедарскй, -а, -о који ce ogHocu на кашеgру; који је чисйlо 
шеоријски, gокшринаран: � беседа; � начин. 

катедра (катёдра) ж грЧ. 1. сшо насшавника, йреgавача у учи
они цама, слушаоницама, обично на узgиlНУШОМ месШу. 2. на
сшавни йреgмеш или lpyua CpOgHUX upegMeйla на високим и ви
шим школама, факулйlешима; ogceK, lpyua на факулшешима: � 
за српски језик, � за историју. 3. сшо за којим cegu онај који 
йреgсеgава; lоворница: судска �, говорничка �. • говорити екс 
катедра lовориши као йреgавач, насшавник; lовориши с аушори
ШеШом. 

катедрала ж ГРЧ., итал. сшона, саборна црква йри којој је се
gишше Йо'iлавара. 

катедралнй, -а, -о који се OgHOCU на кашеgралу: � црква, � 
свештеник. 

катекумен м в. каШехумен. 
катета ж ГРЧ. геам. jegHa og gвеју краћих сшрана йравоу'iлОl 

Шроу'iла. 
катетер, -тра м ГРЧ. мед. цев која се увлачи у мокраћне и gpy

le шелесне 0plaHe ga би се кроз њу оgсшрањивале uзлучевине. 
катехеза ж ГРЧ. учење о хришћанској вери; йоучавање у хри

шћанској вери у облику мешоgских јеgиница. 
катехета м насшавник кашехезе, вероучиШељ. 
катехизам, -зма м ГРЧ. 1. учење о хришћанској вери, кашехеза; 

основи шаквОl учења йреgсшављени йомоћу йишања и оglовора; 
уџбеник основа хришћанске веронауке. 2. насшава веронауке. 

катехизис м ГРЧ. в. каШехизам. 
катехумен м онај који хоће ga йрими хришћанску веру, ga се 

крсши; онај који йрисшуйа цркви. 
катихета (катихёт, -ета) м в.  каШехеШа. 
катихизис м в. кашехизам; уп. катехизис. 

каткад(а) ПРИЛ. С времена на време, йонеки йуш, йонекаg: � 
цело вече причамо. 

катода ж ГРЧ. физ. елекшроgа сйојена са неlашивним йолом 
извора елекшричне сШрује. 

катоднй, -а, -о који се OgHOCU на кашоgу: � цев. 

католик и католик м ГРЧ. upuuagHUK зайаgне, римске хри
шћанске вероисЙовесШи. 

католикиња и католикиња ж в. каШолкиња. 
католицизам, -зма м учење кашоличке цркве којој је рим

ски йайа врховни йо'iлавар, кашоличка вероисЙовесШ. 
католичанство с (мн. 0) хришћанска вероисйовесш римске цр

кве и йрийаgносш шој вероисйовесши; усшројсшво кашоличке 
цркве; каШолицизам. 

католичити и католичити, -йм несвр. [гл. им. -чёње с] йрево
gиши у кашоличку веру. 8 - се йримаши кашоличку веру. 

католичкй и католичкй, -а, -о који се OgHoCU на кашолике 
и кашолицизам: � вера, � црква. 

катран м тур. црна, lусша смоласша шекућина која се gобија 
сувом gесшилацијом upupOgHUX lорива и gp. сgсшојака и служи 
за йрављење асфалша у хемијској инgусШрији. 

катранаст, -а, -о а. који је као кашран: � каша, � облак б. 
йомазан кашраном: � картон. 

катранисати, -ишём свр. и несвр. йремаз(ив)аши кашраном; 
имйреlнираши кашраном: � чамац; � конопац. 

катранскй, -а, -о који се OgHOCU на кашран: � уље, � боја, � 
смола. 

катранџија м (мн. ж) онај који йроизвоgи и upogaje каШран. 
катрен, -ена м фр. КЊИЖ. сшрофа og чешири сШиха. 
катун, -Уна м рум. сшочарско лешње насеље у йланини с ко

либама и шоровима 1ge се сшока найаса и музе, бачија. 
катунскй, -а, -о који се OgHOCU на кашун: � насеље. 

каћипер м онај који се сувише gошерује, кинђурu, кицош, lU
зgавац. 
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каћипёран, -рна, -о  који се воли кишиши, "iизgав. 
каћипёрка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) она која се сувише gоше

ру је, кинђури, aoMogapKa, "iизgавица; лако.мислена, вешройира
сШа жена. 

каћипёрно прил. на KahuaepaH начин, "iизgаво: - се облачити. 
каћипёрски, -а, -о који се OgHOCU на Kahuaepe и KahuaepKe: 

� ход, � облачење. 
каћипёрство с особина и својсшво oHo"ia који је KahuaepaH, 

"iизgавосШ. 
каћун, -а и каћун, -Уна м тур. бот. ойшши назив за зељасше 

йољске биљке из poga Orchis из ф. Orchidaceae љубичасших цве
шова; назив за aojegUHe врсше шо"iа poga. 

каћунак, -нка м бот. в. KahYH. 
каћунка ж бот. в. KahYH. 
каћуша ж рус. вој . йойуларни назив за совјешско вишецевно 

ракешно оруђе из Дpy"io"i свешско"i раШа. 
каубој и каубој м енгл. 1 • .мушкарац који јашуhи на коњу 

чува велика сшаgа сшоке у Америци у gоба насељавања (чесш 
јунак америчких филмова забавно"i каракШера). 2. фиг. "iруб, су
ров човек, насилно"i Йонашања. 

каубојски и каубојски, -а, -о који се OgHOCU на каубоје: � 
филм. 

кауаман, -лна, -о узрочно йовезан, узрочан: � веза. 
кауаалитёт, -ета м лат. фил. узрочна йовезаносш йојава, усло-

вљеносш jegHe йојаве gpy"ioM. 
кауамно прил. узрочно Йовезано. 
кауаалност, -ости ж в. каузалиШеШ. 
кауаативни, -а, -о ЛИНГВ. узрочни, факшишивни (о "iла"iолима). 
каук узв. "iлас hYPKe. 
каукавац, -авца м зоол. назив за неке врсше "iалеба. 
каукати, каучём и каукати, каУчём несвр. узв. о"iлашаваши 

се кауко.м (о hypKaмa). 
каур и каурин м (ми. каури) тур . .муслимански назив за хри

шhанина, неверник. 
каурити, -им несвр. [гл. им. каурёње с] чиниши Ko"ia каури

но.м, ЙокршШаваШи . •  � се йрелазиши у хришhанску веру, йокр
шшаваши се. 

кауркиња ж жена каур. 
каурски, -а, -о који се OgHOCU на кауре. 
каустика ж грч. расшвор киселине, лужине и соли који на

"iриза .меШале и gp.; својсшво на"iризања. 
каустичан, -чна, -о и каустичкй, -а, -о који на"iриза, Hajega: 

� COK. 

кауција и кауција ж лат. среgсшво (обично новчано) којим 
се обезбеђује у"iоворена обавеза, јемсшво, "iаранција; новац који се 
йолаже за условно йушшање на слобоgу окривљеНО"i лица. 

кауцирати, каУц:йрам свр. и несвр. йоложиши, йола"iаши ка-
уцију. ' 

кауч м енгл. лежај на расклайање, са наслоно.м, уйошребљив 
и за cegeНJe. 

каучук и каучук м фр. 1. а. сок који се излучује из засечених 
сшабала различиших шройских биљака; чврсша и еласшична 
.маШерија gобијена вулканизацијо.м шо"iа сока која служи у йро
извоgњи разних Йреg.меШа. б. ойшши назив за разне врсше син
шешских йолимера које се йримењују у инgусШрији. 2. бот. в. ка
учуковац. 

каучуков и каучуков, -а, -о који apuaaga каучуку, који се og
носи на каучук: � дрво. 

каучукопац и каучуковац, -овца м бот. gpeo Helva uз ф. 
Euphorbiaceae које лучu каучук. 

каучуконосан, -сна, -о који лучи сок каучук: � биљка, � 
усев. 

кафа ж тур. а. бщ. назив за зuмзелене биљке Coffea из ф. Ru
Ыасеае og којих се највише "iaje С. arabica и С. liberica; се.ме ове 

биљке. б. найишак сйрављен og йржено"i и са.млевено"i се.мена 
ове биљке. в. разг. количина кафе (б) која зайрема оgређену йо
cygy (шољи(иц)у или сл.): попити две кафе. • бела - кувано .мле
ко с gоgашко.м кафе (и шеhера). дивља - бот. ойшши назив за биљ
ке Lupinus из ф. Papilionaceae, og којих су најчешhе врсше L. al
bus, L. hirsutus и L. luteus. црна (турска) - найишак сйрављен og 
йржено"i и са.млевено"i семена кафе (а) које се gogaje у врелу воgу 
или йрелива врело.м воgо.м (без филШрирања). 

кафана ж "iосшионица, крч.ма; ресШоран. 
кафаница и кафаница ж geм. и хиЙ. og кафана. 
кафански, -а, -о 1. који се OgHOCU на кафану: � башта, � сто. 

2. који воли кафане и кафански живош, боемски: кафански љу
ди, � песник. 

кафанчина ж ayf.м. и Йеј. og кафана. 
кафё, кафеа м 1 . .мала кафана, кафиh. 2. као йрви geo йолу

сложени ца: који се OgHOCU на кафу и кафану: кафе-бар, кафе-ре
сторан, кафе-кувар. 

кафеин, -ина м хем. в. кофеин. 
кафен, -а, -о 1. који се OgHOCU на кафу: � шоља, � кашика. 2. 

који је боје кафе, сличан кафи: � боја. 
кафеџија м (ми. ж) онај који gржи кафану, "iосШионичар. 
кафеџијка ж кафеџијина жена; женска особа кафеџија. 
кафић, -ића м .мала кафана, кафе, бисшро, бифе. 
кафица ж geм. и хиЙ. og кафа. 
каца ж окру"iли gрвени cyg ойасан обручима, ошворен с "iopНJe 

сШране. 
кацига ж лат . .меШални заобљени шшиш за "iлаву, шлем. 
кацигаш, -аша м ЗООЛ. врсша "iрабљиво"i MOpCKO"i Йужа. 
качак м тур. ист. оg.мешник og власши и закона, xajgYK. 
качамак м (ми. 0) тур. јело og KyeaHo"i кукурузно"i брашна, йа-

ленша, Йура. 
качар м (инстр. -ом И -ем) онај који йрави каце, бачве, бураg, 

бачвар. 
качара ж з"iраgа у којој се gрже каце, бачве и gp. 
качарски, -а, -о који се OgHOCU на качаре: � занат. 
качити, -ЙМ несвр. [гл. им. качёње с] а. сшављаши нешшо ша

ко ga виси о нечему (клину, ексеру и сл.), вешаши: � коmyље на 
чивилук. б. йричвршhиваши jegaH йреg.меш за gpy"iu, везаши: � 
приколицу за кола . •  � се хвашаши се чврсшо за нешшо, веша
ши се: � се за трамвај . 

качица ж geM. и хиЙ. og каца, .мала каца. 
качкаваљ, -аља м тур. врсша шврgо"i MacHo"i йресовано"i овчи

je"i (ређе KpaeJЬe"i) сира. 
качкати, -ам несвр. "iазиши йо жиШко.м блашу, "iлибу . •  � се 

хоgаши, ваљаши се йо блаШу. 
качкёт, -ета м (качкета ж) фр. врсша кайе са шШиШнико.м 

capega. 
каша ж 1.

' 
жишко јело, скроб og брашна, йрекруйе, кро.мЙи

ра и сл. скувано на воgи или .млеку: јечмена �, кукурузна �, 
кромпирова �. 2. жишка .маса неке .маШерије или с.м.есе разних 
.маШерија;,безоблична .маса, .мешавина нече"iа: � блата, � снега; 
� од измрвљених телеса. 3. йрекруйа (og круЙно.млевено"i жи
Ша). 4. фиг. нейрuјашна сишуација, "iужва, .меШеж, хаос: наћи 
се у гадној каши. • (за)кувати, (с)кувати каmу сшвориши, 
изаз(и)ваши нела"iоgну, .мучну сишуацију, "iужву, с.м.уШњу; йри
йремиши, йрийремаши с неким неки ружан йосшуйак, "iесШ. као 

, мйчак око вруће, вреле каmе «за)обилазити, кретати се и сл.) ойре
зно, са резерво.м йрисшуйаши неко.м Йослу. хладити каmу шра
жиши излаз из Hey"iogHe сишуације; сносиши йослеgице сойсшве
них "iрешака. 

кашаљ, -шља м мед. на"iло избациваши вазgух из йлуhа на 
усша збо"i наgражаја слузокоже "iрла; болесш за коју је карак
шерисшична ша Йојава. • велики - (- рикавац, - хрипавац) зара
зно зайаљење слузокоже op"iaHa за gucaНJe apaheHo јаким исйре
KugaHUM кашље.м, pertussis. мачји (кокоmји) - онај који је без 
вреgносши, оно шшо је незнашно, безначајно, сиШница. 
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кашаст, �a, -о који је као каша, сличан каши: � храна, � 
блато. 

каmика ж тур. 1. geo йрибора за јело KOju.м се захвайlа йlечна 
и жийlка храна; количина нече"iа која у йlo cйlaHe. 2. алайlка 
или найрава слична кашици (1) која служи као оруђе за захва
йlaњe, йреношење и СЛ. нече"iа, у разнu.м gелайlносйlu.ма, йосеб
но занайlu.ма. 3. geo неке .машине, .механиз.ма кашикасйlо"i об
лика који служи за захвайlање, избацивање и сл. нече"iа: � баге
ра, � на млину. 4. вpcйla рибарске .мреже . •  пала му кашика у мед 
u.мao је велику срећу, gошао је uзненаgа go велике gобийlи. попи
ти (некога) у кашици воде унишйlийlи, yйpoйacйlийlи (HeKo"ia). 

каmикар м 1. онај који йрави gрвене кашике и gp. йосуђе, 
жличар. 2. в. кашичара (2). 3 . .машина која койа зе.м.тьу Йо.моћу 
найраве са кљуно.м. 4. зоол. вpcйla речне рибе сличне jeceйlpи. 

каmикара ж 1. в. кашичара (2). 2. а. вpcйla ручне бо.мбе. б. 
вpcйla йушке која се йали Йо.моћу о"iњила. 3. зоол. а. вpcйla йaйlKe 
са кљуно.м сличнu.м кашици, Spatula clypeata. б. в. жличарка. 

каmикаст, -а, -о који u.мa облик кашике: � седиште. 
каmица ж ge.м. и хиЙ. og каша. 
каmичар м в. кашикар (1). 
каmИчара ж 1. воgеница йойlочара која u.мa йера на колу у 

облику кашике. 2. нар. найрава за gржање кашика. 
каmичарка ж жена кашичар. 
каmичица ж geM. og кашика. 
кашљав, -а, -о који MHO"iO, чесйlо кашље: � дете. 
каmљати, ка.шљём несвр. на'iло избацивайlи вазgух из йлу-

ћа (обично услеg наgражаја слузокоже gucajHUx op"iaHa). 
каmљив, -а, -о в. кашљав. 
кашљуцав, -а, -о који чесйlо кашљуца: � старац. 
кашљуцаво прил. Йо.мало кашљуhи, кашљуцајуhи. 
каmљуцати, -ам и кашљуцкати несвр. у geM. значењу ка-

шљайlи. 
каmљуцнути, кашљуцнём и каmљуцнути, -нём свр . .мало 

се накашљайlи. 
кашмйр, -ира м фина, сјајна йlKaHиHa og gлаке каш.мирске 

козе (која живи у Инgији). 
каmмйрскй, -а, -о који је OgHOCU на каш.мир и Каш.мир (йо

крајину у Инgији): � шал, � коза. 
каmтел м итал. 1. йlвpђaвa, yйlвpђeњe. 2. пом. узgиlнуйlи geo 

на йрамцу броgа. 
каmтелан, -ана м у  среgње.м веку, наgзорник йlвpђaвe. 
кашУ-н, -јна м итал. нар. gрвени caHgYK. 
ква (поновљено) УЗВ. узвик за йоgражавање lласова неких 

ййlицa, "[усака, йaйlaKa и СЛ. 

квага ж ЗООЛ. вpcйla африЧКОl .маlарца Equus quagga слиЧНОl 
зебри. 

квадар и квадар, -дра м итал. leoMeйlpujcKO йlело Оlраниче
но са шесйl йравОУlаоника; apegMeйl йlаквОl облика. 

квадрант м лат. 1. чейlврйlина KpYla или лук og 900; чейlврйlи 
geo неке целине уоЙшйlе. 2. а. иHcйlpy.мeHйl KOju.м се HeKag ogpe
ђивала lеОlрафска ширина йри .мерењу йозиције броgа. б. ин
cйlpy.мeHйl који се HeKag уйойlребљавао за .мерење висина небе
ских йlела и у'iлова leogeйlcKUx йlачака. в. нишанска сйрава за 
.мерење наlиба цеви арйlиљеријскоl оружја. 

квадрат, -ата м лат. 1. а. leoMeйlpujcKa слика којој су све че
йlиpи cйlpaHe jegHaKe а у'iлови йрави; apegMeйl, йовршина йla
квОl облика. б. кваgрайlни .мeйlap: соба има 10 квадрата. 2. мат. 
gpYlU cйleйeH HeKol броја, вреgносйlи; йроизвоg који се gобије Kag 
се неки број Йо.множи сам са собо.м. • дићи на квадрат Йо.множи
йlи caмu.м собо.м. 

квадратаст, -а, -о сличан кваgрайlу; кваgрайlни: � бушоти
на, � јама. 

квадратић, -а и квадратйћ, -ића м geM. и хиЙ. og кваgрайl. 
квадратнй, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на кваgрайl, који је у 

облику кваgрайlа, чейlврйlасйl: � основа, � површина. б. који се 

OgHOCU на йовршину, йовршински: � метар, � милиметар. 2. ко
ји је у вези са gpylu.м cйleЙeHo.м, кваgрайlо.м: � број , � корен. 

квадратура ж лат. 1. мат. uзрачунавање йовршина Оlраниче
HOl gела равни. 2. укуйна йовршина неко;; йpocйlopa: � стана. 3. 
астр. релайlивни йоложај gва небеска йlела Kaga разлика њихо
вих gужина износи 900 . •  - круга мат. jegaH og йlpи класична lРЧ
ка Йробле.ма у leoMeйlpuju. 

квадријенiiлан, -лна, -о који се јавља сваке чейlврйlе logUHe. 
квадријёнијум (квадрИјёнйј, -ија) м лат. вре.менски aepuog 

og чейlири logUHe. 
квадрирати, квадрйрам свр. и несвр. 1. мат. guhu, guзайlи број 

на кваgрайl. 2. (из)gелийlи на кваgрайlе: � папир. 

квази- лат. йрефиксоиg или као йрви geo йолусложеница ко
ju.м се изражава ga је нешйlо лажно, йlобожње, йривиgно, нЙр. 
квазидемократија, квази-уметник и сл. 

квака ж 1. gршка, ручица за коју се xвaйlajy руко.м и oйlвapa
ју и зайlварају враша, йрозори и сл. 2. кука, клин. 3. кукичасйl 
знак KOju.м се обележава нешйlо; ружно, нечийlко найисано сло
во. 3. жарг. а. йробле.м, йрейрека, йlешкоhа. - У чему је квака? 
б. зачкољица, с.мицалица. 

квакавац, -авца м у изр. гак - ЗООЛ. ноћна чайља, Nycticorax 
nycticorax. 

квакаст, -а, -о који је у облику кваке; KYKacйl: квакасте но
ге; � слова. 

квакати, квачём несвр. УЗВ. исйушйlайlи из себе 'iлас "ква", 
"квак" (о врани, йaйlKи, жаби и gp.). 

квакач, -ача м ЗООЛ. ноћна чайља која ноћу кваче Ardea nyc
ticorax. 

квактати, квакћём несвр. йроuзвоgийlи /:.пас "квак" (о жаба
.ма), KpeKeйlaйlи. 

квалитатйван, -вна, -о који се OgHOCU на квалийlейl: � ана
лиза, � промена. 

квалитатйвно прил. у йо'iлеgу квалишейlа, йо квалийlейlу: � 
продуктиван, � испитати. 

квалитёт, -ета м лат. 1. особина, cвojCйlвo, вреgносш; йозийlив
не оgлике, врлине: � меса, уметнички �, филм лошег квалите
та; � личности. 2. шах. разлика у снази, вреgносйlи йloйa, с jeg
не, OgH. скакача или ловца, с gpYle cйlpaHe: жртвовати �. 

квалитётан и квалитётан, -тна, -о 1. који је gоБРОl квали
шейlа, вpcйlaH; усйешан; сйособан: � грожђе, � роба, � угаљ; � 
производња; � тим, � кадар. 2. (одр.) који се OgHOCU на квали
йleйl, квалийlайlиван: � вредност чаја. 

квалитётно и квалитётно ПРИЛ. у йо'iлеgу квалийlейlа, йо 
квалийlейlу: � нове могућности, песнички �. 

квалификатйв м оно чu.ме се нешйlо квалификује, оно шйlо 
оgређује вреgносйl нечеlа. 

квалификатйван, -вна, -о који квалификује, служи као og
реgба вреgносши нечеlа: � значење глагола. 

квалификатор м ЛИНГВ. реч која ближе оgређује значење не
ке gpYle речи. 

квалификација ж лат. 1. оцена вреgносйlи rteKola или нечеlа. 
2. а. сйlручна, школска сЙре.ма; сйlручносйl, образовање: � за 
радно место, судске квалификације, без школских квалифика
ција. б. оно шйlо йреgсйlавља йойlврgу, gоказ нечије сйособно
cйlи, сйlручносйlи: добра �. 3. правн. йравно йlpeйlиpaњe кривич
HOl gела, йравна основа йlужбе, apecyge. 4. спорт. ЙЛас.ман који 
о.моlуhава йlак.мичење у више.м paHly. 

квалификационй (квалификадйјскй), -а, -о који се OgHOCU 
на квалификацију: � листа, � такмичење. 

квалификован, -а, -о 1. који u.мa квалификације,"ЙОйlребну 
сйlручну, школску сЙре.му: � радник. 2. наgлежан, .мероgаван: 
квалификован да да изјаву. 

квалификовано ст, -ости ж (инетр. -ошћу) cвojCйlвo oHola ко
ји је квалификован. 

квалификовати и квалификовати, -кујём (квалифmџiра
ти, -ицйрам) свр. и несвр. 1. ogpeguйlu, оgређивайlи вреgносйl, ка-
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ракшерисшике HeKo'ia, нече'iа; сврсша(ва)ши у оgређену каше'iо
рију Йре.ма својсШвu.ма: � неко дело; � (нешто) као памфлет. 2. 
йружиши, йружаши йошврgу о нечијој вреgносши, сшручносши 
за какав йосао, службу. То га квалификује за уредника . •  � се 
1. йоказ(ив)аши се сЙособнu.м за неки йосао; осйособиши се, осйо
собљаваши се за неки Йосао. 2. спорт. йласираши се за gaљe шак
.мичење. 

квант м лат. физ. нај.мања количина или вреgносш извесних 
физичких величина. 

кванташки, -а, -о који се OgHOCU на apogajy на велико: � пи
јаца. 

квантитативан, -вна, -о који се OgHOCU на кваншишеш: � 
промене, � побољшање. 

квантитативно прил. у йо'iлеgу кваншишеша, йо кваншише
шу: � испитати, � велики број. 

квантитёт, -ета м 1. количина, величина, бројносш, oace'i; 
cHa'ia, иншензишеш: � тренинга; � кризе. 2. лингв. gужина арши
кулаци је вокала, OgH. акценШа. 

квантни, -а, -о који се OgHOCU на кванш: � теорија. 

квантум м лат. количина; кваншишеш: � снаге, � знања. 

квар м (ми. кварови) 1. а. неисйравносш HeKo'i .механиз.ма ко-
ји оне.мо'iућава ње'iову уйошребу, gефекш; сшање oHo'ia шшо је не
исйравно, йокварено: � на авиону, � на камиону, � у мотору; 
млин је у квару. б. ошшећење нече'iа, шшеша: кртица наноси 
квар поврћу. в. йроцес кварења, Шруљења. 2. фиг. оно шшо og
сшуйа og нор.ми, сшанgарgа: � у језику. 

кваран, -рна, -о 1. а. захваћен фер.менШацијо.м, йрезревања, 
кварења, 'iнJUo; укварен, болесшан: � риба, � јаје; � зуб. б. ошше
ћен, йокварен, руиниран: � мост, � пут. в. за'iађен, заражен: � 
крв, � млеко од краве. 2. фиг. искварен, не.моралан; рђав, зао; 
сраман: � време, � човек, � жена; � реч. 

кварат, кварта и кварта м лат. а. чешврши geo неке .мере (ки
ло'iрама, лишра, часа и сл.): � жита, � ракије. б. сшара .мера за 
gужину. 

квареж м и ж 1. йроцес кварења, шруљења: � млека, � зуба. 
2. а. исквареносш, не.морал: � омладине. б. нарушавање исйрав
носши, кварење: � језика. 

кварилац, -иоца и кваритељ м онај који нешшо квари, 
шШеШи. 

кварити, кварим несвр. [гл. им. кварење с] 1. а. gовоgиши у 
неисйравно сшање, go квара, ошшећиваши: � машину, � зид. б. 
gеловаши нейовољно, шшешно на квалишеш, сшање нече'iа, шко
gиши (нече.му), ре.меШиШи (нешшо): � вид, � зубе; � весеље. 2. ge
ловаши лоше на HeKo'ia у .морално.м йо'iлеgу, не'iашивно ушица
ши (на HeKo'ia): � људе, � омладину. 3. оне.мО'iућаваШи, о.меШа
ши нешшо, осшварење нече'iа: � нечији брак, � уговор . •  � се 1. 
йосшајаши неисйраван, ошшећиваши се (у .механичко.м смислу). 
2. йосшајаши укварен услеg шруљења, фер.менШације и сл. 3. йо
сшајаши лошији у .морално.м и сл. смислу; ре.меШиШи се. 

кварљив, -а, -о који се брзо и лако квари: � роба. 

кварљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво oHo'ia 
шшо је кварљиво. 

кварност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је кварно, кварљивосш; 
йоквареносш, не.моралносШ. 

кварт м (ми. квартови) лат. 'ipagcKa чешврili, рејон; уйрава ша
кво'i рејона. 

кварта и кварта ж лат. 1. нар. нейрецизна .мера за зааре.ми
ну, шечносili, gужину и сл. 2. муз. чешврши сшейен gијашонске 
лесшвице; иншервал og чеширu gијашонска сШеЙена. 

квартал, -ала м лат. чешвршина 'iogUHe, разgобље og шри .ме
сеца. 

квартални, -а, -о који се OgHOCU на кваршал, Шро.месечни: � 
план. 

квартар, -ара м лат. геол. најмлађе разgобље у развоју Земље 
og йојаве човека go gaHac. 

кварта рни, -а, -о који се OgHOCU на кваршар: � период. 

квартёт, -ета м итал. 1. муз. ансамбл og чешири йевача или 
инсШру.менШалисШа; ко.мЙозиција за шакав ансамбл. 2. песн. в.  
кварШина. 

квартётски, -а, -о који се OgHOCU на кварШеШ. 
квартина ж итал. сшрофа og чешири сШиха. 
квартир, -Ира м фр. 1. сшан; соба за сшановање: изнајмити � . 

2. војно йребивалишше, ло'iор; војни шШаб. 
квартирски, -а, -о који се OgHOCU на кваршир, сШамбени. 
квартовни и квартовски, -а, -о који се OgHOCU на кварЩ ко

ји apuaaga кваршу: � управа. 

кварц м нем. мин. йрозиран, безбојни .минерал велике шврgо
ће који је у сасшаву сшена Земљине коре. 

кварцати (се), -ам (се) несвр. в. кварцоваши (се). 
кварцит, -ша м МИН. сшена сасшављена og зрнаца кварца йо

везаних силицију.мскu.м це.менШо.м. 
кварц-лампа и кварц-лампа ж елекшрична ламйа са елек

шроgама og живе и KвapЦHu.м сШакло.м која йройушша улшра
љубичасше зраке и корисши се у .меgицини. 

кварцни, -а, -о који се OgHOCU на кварц; који је og кварца: � 
песак, � пеmчар. 

кварцовати, -цујем свр. и несвр. изложиши, изла'iаши gејсшву 
зракова кварц-ламЙе . •  � се (о)зрачиши се кварц-ламЙо.м (pagu 
лечења, сунчања). 

квас м 1. в. квасац. 2. йиће слично йиву, og ражано'i и јеч.ме
HO'i слаgа, воћа, брашна, шећера и квасца; руско кисело Йиће. 

квасан, -сна, -о .мокар, Йокисао. 
квасан, -сна, -о који се OgHOCU на квас, квасац; који изазива 

врење, фер.менШацију: � хлеб; � гљивица. 

квасати, -ам несвр. нарасшаши, наgолазиши aog УШицаје.м 
квасца (о ШесШу). 

квасац, -сца м 1 . .маса og живих квасних 'iљивицa које изази
вају врење, .маја. 2. бот. квасна 'iљивицa Saccharomyces из ф. Sac
charomycetaceae која изазива врење, фер.менШацију. 

квасија ж бот. јужноамеричко gрво Quassia amara из ф. Si
marusaceae које се уйошребљава за йрављење лекова. 

квасити, -им несвр. [гл. им. квашење с] 1. чиниши .мOKpu.м, 
влажиши; заливаши: � руке водом, � косу; � зид. 2. а. нашайа
ши, .мочиШи: � рубље, � лан. б. зайљускиваши, йлавиши (о ре
ци): � поља . •  � се 1. йосшајаши влажан, .мокар: � се на киши. 
2. йоливаши се, йљускаши се: � водом. 

квачило с 1. техн. уређај за сйајање gве осовине који йреноси 
йО'iонску cHa'iy с jegHe на gpy'iy; сйојница на Йреносно.м .механиз.му 
којо.м се акшивирају йо'iонски шочкови .моШорних возила, 
куЙЛун'i. 2. а. кука којо.м се железнички ва'iони закачињу jegHU 
за gpy'ie. б. оно о шшо се .може нешшо уойшше закачиши; кука 
уоЙшШе. 

квачити, -Им несвр. [гл. ИМ. квачење с] 1. закачиваши, сйаја
ши (куко.м) jegaH йреg.меш за gpy'iu: � кола. 2. фиг . .мучиши, iliла
чиши: јачи квачи . •  ,.., се 1. закачињаши се, окачиваши се; лейи
ши се за нешшо: � се по дрвећу, � се за камен. 2. йрейираши се, 
сукобљаваши се. 

кве(к) узвик за йоgражавање високо'i, йискаво'i 'iласа разних 
живоШиња. 

квекер и квекер м енгл. apuaagHUK йрошесшаншске верске 
секше у Ен'iлеској и Северној Америци. 

квекерски и квекерски, -а, -о који се OgHOCU на квекере. 
квекетати, квекећем несвр. йроизвоgиши 'iлас "квек". 
квекнути, квекнем свр. йроизвесши 'iлас "квек", к.мекнуШи; 

заЙЛакаШи. 
квест;и:онар, -ара м лат. збирка йишања (и оg'iовора) из неке 

сшруке, уЙиШник. 
квестор м лат. 1. ист. високи финансијски службеник у сша

ро.м Pu.мy, 2. виши йолицијски чиновник у ИШалији. 
квестУра ж лат. 1. звање и служба квесШора. 2. йолицијска 

исйосшава у Ишалији. 
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:квечати, -чйм неевр. јавЈЪаши се Zласом "квек':' кмечаши (о 
gеШеШу). 

:квијетизам, -зма м лат. филозофско-релиlијски йравац коме 
је осн,овн,и йрин,ций блажен,и мир, йасивн,о живошн,о сШање. 

:квинта ж лат. муз. йеши сшшейен, gијашон,ске лесшвице; ин,
шервал og йеш gијашон,ских сШеЙен,и. 

:квинтал, -ала м фр. мера за шежин,у а. йеgесеш килоlрама. 
б. сшо килоlрама. 

:квинтесенција (:квинтеСЕшца) ж лат. сушшин,а, биш, срж, је
зlро н,ечеlа. 

:квинтёт, -ета м итал. муз. ан,самбл og йеш йевача или ин,сшру
мен,шалисша; комйозиција за шакав ан,самбл. 

:квислинг и :квислинг м йомаlач, capagnUK окуйашора, из
gajnUK gомовин,е (йрема имен,у Норвежан,ин,а Квислин,lа који је 
у ДpylOM свешском рашу био apegcegnUK марион,ешске влаgе у 
Норвешкој). 

:квислинговац и :квислинговац, -6вца м в. квислин,l. 
:квислинm:ки и :квислинm:ки, -а, -6 који се ognocu н,а кви

слин,lе. 
:квит прид. непром. фр. 1. прид. jegnaK, исши, изјеgн,ачен, (с н,е

ким у н,ечему); међусобн,о aogMupen, измирен,. - Ти си ми помо
гао, ја сам ти вратио, сад смо квит. П. прил. Kag се исшиче gaje 
н,ешшо айсолушн,о шако: lошово, свршен,о, крај. - Нећу да идем, 
и квит! • - посла сшвар је у pegy, све је сређен,о. 

:квитирати, RВИтИрам фр. евр. и неевр. 1. йризн,ан,ицом йошвр
gиши, йошврђиваши н,ешшо; изgаши йошврgу, йризн,ан,ицу за 
н,ешшо: � примање књижице. 2. н,айусшиши службу (обичн,о као 
официр). 

кворум м лат. оgређен, број члан,ова neKol шела, орlан,изаци
је и сл. чије је йрисусшво н,а сеgн,ици, скуйу neoaxogno за gон,оше
ње йун,оважн,их оgлука. 

:квота ж лат. 1. уlовором оgређен,а сума која се йлаћа у ушвр
ђен,им роковима: годиmња �, исплата по квотама. 2. сразмеран, 
ygeo који н,екоме apuaaga йри gеоби. 3. количин,а paga ушроше
н,а за оgређен,о време, н,орма. 

:квотирати, квотйрам евр. и неевр. оgреgиши, оgређиваши кво
шу н,ечеlа. 

:квоц (обично поновљено) УЗВ. узвик за йон,авЈЪање lласа 
квочке. 

:квоцав, -а, -о који квоца, aogceha н,а квоцање: � глас. 

квоцати, квоцам и квочем неевр. 1. исйушшаши Zлас "кво", 
"квоц" (обичн,о о квочки). 2. фиг. сшалн,о йриlовараши, звоцаШи. 

:квоцијент м лат. в. количн,ик: � интелигенције. 

:квоч:ка ж (дат. квочки; ген. ми. квочака и квочкй) 1. кокошка 
која лежи н,а јајима, ogn. која је излеZла Йилиће. 2. пеј. сшара, 
йрилен,а жен,ска особа. 3. ЗООЛ. врсша nohnol лейшира Lasiocom
piola. 

:кврга ж (Цат. кврги (кврзи); ген. ми. кврга) 1. чворуlасш изра
шшај, заgеБЈЪање, чворуlа, lYKa; исйуйчен,о месшо, избочин,а. 2. 
чвор н,а gрвешу; чворн,аши Йањ. 3. фиг. чврсш, йрекаљен, човек. 4. 
ми. ист. сйрава за мучење; окови. - У кврге су ме бацили, о срама! 

:квргав, -а, -о који има кврlу, кврlе, који је у облику кврlе, lp
бав, чворн,оваш; н,ераван,: � лице, � глава, � пут. 

:квргаст, -а, -о сличан, кврlи, који има gосша кврlа, кврlав: � 
лиmће, � младић. 

:квргаш, -аша м он,ај који има кврlу, кврlе. 
:квргица ж в. квржица. 
квржица ж 1. geм. og кврlа. 2. (обично у мн.) н,ервн,и заврше

шак (н,а језику и сл.) у виgу бобичаСШОl заgеБЈЪања, исЙуЙчења. 
:квржичав, -а, -о који има квржице; који је у облику квржи

це: � кромпир. 

:квржичаст, -а, -о који има облик квржице, који личи н,а квр
жицу: � испупчење, � семење. 

:кврц (обично поновљено) УЗВ. 1. узвик за озн,ачавање краш
Kol звука који се чује йри шкрийању, ШКЈЪоцању, ЙуцкеШању. 2. 

(у прил. служби) lошово, свршен,о. - У зору: кврц! Нисмо могли 
даље. 

:кврцати, -ам неевр. йуцкешаши, крцаши, шкриЙуШаШи. 
:кврц:кати, -ам неевр. geм. йрема кврцаШи. 
:кврцнути, -нем евр. 1. оZласиши се крашким йуцкешањем, 

шкрийом и сл.; ШКЈЪоцн,уШи. 2. лако уgариши, чвркн,уши йр
сшом; куцн,уши, луйн,уши: � по носу, � мотком по глави. 

кврчати, -чйм неевр. исйушшаши Zлас "квр" (о мачки, жаби 
и gp.); кричаши, крешшаши (о живин,и). 

:кева ж жарг. мајка, мама. 
:кев:кало е екепр. йас, кер. 
:кевтати, кевћем неевр. 1. лајаши шан,ким Zласом (о Йсу). 2. 

фиг. блебешаши, брбЈЪаши; lрgиши, ЙсоваШи. 
:кегла ж нем. (ген. ми. кеглй) чуњ у куZлању, gрвен,а фиlура ко

ју шреба срушиши бацајући куZлу. 
:кедар, -дра м (ми. КЕЩРОВИ) бот. чешин,ар Cedrus Libani из ф. 

Abietaceae. 

:кедер м нем. риб. сишн,а риба йомоћу које се лове веће рибе, ко-
ја служи као мамац. 

кедров, -а, -о који је og Kegpa: � даска. 

кедровина ж кеgрово gрво. 
:кезити, кезйм и :кезити, -йм неевр. [гл. ИМ. кежење и кежење 

е] (зубе) йоказиваши, ошкриваши (зубе) (йри ос.меху, разgраже
н,осши и сл.) . •  ,.., се йоказиваши, ошкриваши зубе йовлачећи 
усн,е, цериши се. 

:кеј м (инетр. кејом; ми. кејови) фр. йоgзиgан,а обала и уређен,о 
шешалишше крај ње. 

:кекс м енгл. фин,о йециво og брашн,а и јаја, бисквиШ. 
:келераба ж нем. бот. и агр. gвОlоgишња БUJЪка Brassica olera

сеа gongylodes, из ф. Cruciferae, куйусн,о йоврће које се уйошре
БЈЪава у исхран,и. 

:келнер м нем. кон,обар. 
:келнерај, -аја м нем. geo lосшион,ице у коме се gржи йиће и 

Йосуђе. 
:келнерица (келнерка) ж жен,ска особа келн,ер. 
келнерс:ки, -а, -6 који се ognocu н,а келн,ере: � манир. 

:кељ, -а и кеља м (ми. 0) нем. бот. и агр. gвоlоgишња БUJЪка Bras
sica oleraceae acephala из ф. Cruciferae, која се уйошреБЈЪава као 
йоврће у исхран,и. 

:кељити се, кељйм се неевр. екепр. с.мејаШи се кривећи усша, 
кезећи се. 

:кeНI.yp и :кенгур м ЗООЛ. аусшралијски сисар БUJЪојеg Macro
pus giganteus из pega шорбара, с крашким йреgњим и gуlим зag
њим nolaмa, клокан,. 

:кенгурица ж жен,ка Kenlypa. 
:кенозои:к м геол . .млађе gоба 3eМJЪunol развоја. 
:кенозојс:ки, -а, -6 геол. који се ognocu н,а кен,озоик: � доба, � 

слој. 
-

кентаур м ГРЧ. 1. биће из lрчке миШОЛОlије које има Zлаву и 
lорњи geo шела као човек, а gоњи geo шела као коњ. 2. астр. (Кен
таур) сазвежђе јужн,е хемисфере. 

:кентаурс:ки, -а, -6 који се ognocu н,а кен,шауре: � копита. 

:кењац, -њца м а. маlарац. б. пеј. шврgоZлав човек. 
:кењ:кав, -а, -о који чесшо кењка, йлаЧЈЪив, болеШЈЪив: � дете. 

кењ:кати, -ам неевр. йовремен,о йлакаши, кмезишu" се; биши 
болеШЈЪив, слабуњав. 

:кењчина и :кењчина ж пеј. ауШ. и Йеј. og кењац. 
кепёц м тур . 1. особа nucKol расша, заКРЖЈЬала особа, йашу- . 

ЈЪак. 2. уойшше он,о шшо је мало йорасло или је йо apupogu н,и
скоlрасШа. 

:кепецаст, -а, -о заКРЖЈЬао, йаШУЈЪасш: � раст. 
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кер м (ми. керови) 1. йас уоЙшШе. 2 .  пеј. лош, рђав човек. • 

(про)терати кера (йро)банчиши u.меШак, (Йро)лу.мЙоваШи, 
(Йо)ШрошиШи. 

кера ж в. кер (1). 

керамика ж ГРЧ. а. израgа йосуђа и сл. Йреg.меШа og йечене 
iлине, кера.мички, lрнчарски занаШ. б. зб. кера.мичко 'iрнчарско 
йосуђе, Йреg.меШи, украси. 

керамичар м занайlлија који израђује кера.мичко йосуђе и 
gpy'ie Йреg.меШе. 

керамичарка ж жена кера.мичар. 
керамичарскii, -а, -о који се OgHOCU на кера.мичаре. 
керамичкii, -а, -о а. који се бави кера.мико.м: - радник б. 

израђен og кера.мике: - плочица. в. који се OgHOCU на кера.мику: 
- изложба. 

кербер и кербер м ГРЧ. а. мит. шроiлави йас из 'iрчко'i .миша 
који чува улаз у Йоgзе.мни свеШ. б. фиг. сшро'iи чувар. 

керећн и керећн, -а, -о Йасји. 
керећи и керећи ПРИЛ. на керећи начин, као кер. 
керефеке ж ми. лаке, забавне ашракшивносши, из.моШава-

ња. • изводити, правити - из.моШаваШи се. 
керина ж ay'i.м. и Йеј. og кер. 
керић, -а и кернћ, -ића м ge.м. и хиЙ. og кер. 
керозiiн, -Ина м ГРЧ. йрозрачна шечносш с ЙЛавичасШu.м йре

ливо.м која се gобија из нафше и служи као 'iориво у возилима с 
карбураШоро.м, за освеш.тьење и сл. 

керуша ж женка кера, кучка. 
керче, -ета и керчета с (ми. 0; зб. им. керчад ж) ge.м. og кер. 
кеса ж 1. врећица, шорбица (og харшије, йласшике, йлашна, 

коже и gp.). 2. оно шшо облико.м aogceha на кесу (1). 3. фиг. но
вац, имовина, бо'iаШсШво. • везати кесу завесши шшеgњу, шше
gеШи. дреmити, одреmити кесу gа(ва)fllи новац. испразнити, истре
сти коме кесу из.ма.миШи ко.ме новац, найравиши неко.ме велике 
Шрошкове. куме, куме, изгоре ти - нар. gовикивање ку.му на свagба
.ма ga баци сишан новац gеци која 'ia куЙе. отворити кесу йочеши 
шрошиши новац. стиснути (стегнути) кесу шкршариши, цицијаши
ши. стиснути се као две паре у кеси йовући се, йришајиши се. 

кесар м лат. ист. уйравишељ обласши у срйској среgњовековној 
gржави. 

кесарош м џейарош, лойов� 
кесаст, -а, -о који је у облику кесе, налик на кесу: - очни ка

пак, - мрежа. 

кесега м мађ. ЗООЛ. слашковоgна риба Abramis ballerus. 

кесер м тур. врсша сшоларско'i РУЧНО'i алаша за шесање са се-
чиво.м на jegHoj, а gужu.м ушица.ма на gpy'ioj сШрани. 

кесерити се, -Им се несвр. пеј. с.мејаШи се кезеhи се, цериши се. 
кесетина ж ay'i.м. и Йеј. og кеса. 
кесити (се), кесИм (се) несвр. [гл. ИМ. кешење с] в. кезиши (се). 
кесица ж ge.м. og кеса. • водена - анат. кесасши облик зiлоба 

услеg на'iо.милане ШечносШи. жучна - анат . .мехур у ко.ме се кон
ценшрише жуч, vesica fellea. плућна - анат. крајњи о'iранци gu
сајних цеви. 

кесичаст, -а, -о који је налик на кесицу, који је у облику ке
сице: - лице. 

кесон, -она м фр. грађ. 1. звонасша найрава og челика или бе
шона, ao'iogHa за йоgвоgне рagове. 2. йоgвоgни Ше.мељ сшуба 'ipa
ђевинских објекаШа. 

кесоноша ж ЗООЛ. у .мн.: .морске рибе Syngnathidae чији .муж
јаци носе на шрбуху кесу с јајима (у jg.: шаква риба). 

кесонскн, -а, -о који се OgHOCU на кесоне, који је у вези с ра
goM у кесонима: - болест. 

кестен; -ена м (мн. кестенови и кестени; зб. им. кестење с) бот. 
шу.мско лисшойаgно gу'iо'iоgишње gрво Castanea sativa велике 
крошње; йлоg шо'iа gрвеша: дивљи -, питоми - . • вадити за не-

кога (врућ) кестен I (вруће) кестење из ватре раgиши за gpy'io'ia не
ки шежак йосао; сносиши йослеgице шуђе кривице. 

кестенар, -ара м в. кесШењар. 
кестенаст, -а, -о в. кесШењасШ. 
кестенасто- в. кесШењасШо-. 
кестеннк, -И:ка м кесшенова шу.ма. 
кестенић м ge.м. и хиЙ. og кесШен. 
кестенов, -а, -о који apuaaga кесшену, који је og кесшена: -

дрво, - изданак. 

кестеновина ж кесшеново gрво, кесШен. 
кестенчић м ge.м. и хиЙ. og кесШен. 
кестенџија м (ми. ж) в. кесшенар (2). 

кестењав, -а, -о в. кесШењасШ. 
кестењар, -ара м 1. кесшенова шу.ма. 2. онај који йече и йро

gaje кесШење. 
кестењарскн, -а, -о који се OgHOCU на кесшењаре, који йрийа

ga кесшењарима: - киоск, - пећ. 

кестењаст, -а, -о који је йо облику сличан кесшену; који је 
боје кесшена: - брада, - очи. 

кестењасто- као йрви geo йриgевских сложеница значи ga 
боја йриgева у gpy'ioM gелу сложенице йрелази у кесшењасшу ни
јансу: кестењастосмеђ . 

кесурина ж ay'i.м. и Йеј. og кеса. 
кефалија м (ми. ж) ГРЧ. ист. йоiлавар 'ipaga у среgњовековној 

срйској gржави. 
кефало с ГРЧ. жарг. iлава, Йа.меШ. 
кефiiр, -ира и кефiiр, -а м врсша кисело'i .млека које се go

бија алкохолни.м врење.м .млека, у које су gоgаше сйецијалне 
'iљивице. 

кефтати, кефћем несвр. в. кевШаШи. 
кец, кеца м (ми. кечеви (кечеви» мађ. 1. а. најјача карша у ве

ћини каршашких u'iapa, ас. б. каршашка u'ipa, ајнц; каршање 
уоЙшШе. 2. жарг. најнижа оцена ученичко'i знања, јеgиница. 3. 
йослеgњи и'iрач у колу. • доћи као кец на једанаест у йрави час, у 
йраво вре.ме (gohu, йојавиши се); gобро, йриклаgно биШи. упалио 
му (ти, јој и сл.) - йосши'iао је усЙех. 

кеца ж риб. врсша рибарске .мреже. 
кецеља ж мађ. geo (обично женске) ogehe који се сшавља сйре

ga или йреко gpy'ie ogehe као зашшиша og йрљања, Йре'iача. 
кецељица ж ge.м. и хиЙ. og кецеља. 
кече, -ета с тур. бела шийшарска йолулойшасша кайа og ва

љане вуне. 
кечига ж (дат. -ги) ЗООЛ. речна риба Acipenser ruthenus из Йор. 

Acipenseridae хрскавичава скелеша и кљунасше iлаве; ойшши 
назив за aopoguцy риба Acipenseridae. 

. кеша, -е и кешо, -а и -е м сшар човек, сШаркеља. 
кибернетика ж ГРЧ. наука о закониШосШu.ма шока инфор

.мација и уйрављачким gеловањима у .машина.ма и живим ор
'iаниз.мима. 

кибернетичар м сшручњак који се бави кибернеШико.м. 
кибернетичкii, -а, -о који се OgHOCU на кибернеШику. 
кибицер, -ера м нем. разг. онај који заиншересовано, навијач-

ки йраши шуђе и'iрање караша, шаха и сл., Йос.маШрач. 
кибицовати, -цујем (кибицИрати, -И:цйрам) несвр. заиншере

совано Йос.маШрајуhи йрашиши, обично навијачки, шуђе и'iрање 
караша, шаха и сл . •  ,.., се завоgљиво се iлеgаши .међусобно. 

кибла ж нем. овећа aocyga у облику кофе за обављшм физи
олошких йошреба, обично у заШворu.ма. 

киван, -вна, -о 1. о'iорчен, 'iневан, љушиш: - на некога. 2. 
песн . .мрзак; оЙак, йакосшан: - судбина; - мржња. 

киви, -ија м 1. ЗООЛ . .мркосива йшица шркачица која живи на 
Ново.м 3еланgу Apteryx, А. australis крашко'i враша, закржља-
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лих 1\рuла и без реЙа. 2. бот. ШРОЙС1\а БUЉ1\а Y1\YCHOr сочноr йло
ga, а1\шиниgија; йлоg ше БUЉ1\е. 

кивно nрил. на 1\иван начин, љушишо, срgишо: � погледати, 
� рећи. 

кивот м грч. ЦРКВ. в. hивоШ. 
кИдати, -ам неевр. 1. (нешто) а. gелиши у 1\oMage, шрrаши, це

йаши; расйарчаваши: � све у парчад, � месо зубима; � ливаду. 
б. йре1\иgаши нешшо шшо је йовезано, шшо је целовишо: � ла
нац, � коло. в. браши, ОШ1\иgаши: � јабуке, � руже. г. оgсецаши, 
резаши: � косу, � нокте. 2. (с неким, с нечим) йре1\иgаши везу, 
1\онша1\Ш, раС1\иgаши с не1\им, с нечим: � с момком, � традици
је. 3. (некога) .мучиши, .мориШи, разgираШи. - Кидала ме је ту
га и жалост. 4. разг. бежаши, С1\лањаши се; хишаши, журиши: � 
у град. 5. О1\иgаши, оgайињаши ороз на ваШрено.м оружју. _ ..., се 
1. йре1\иgаши се, йресецаши се; цейаши се (о жици, 1\ОНЦУ, 1\ОЛО
ни и gp.). 2. ОШ1\иgаши се, оgвајаши се насuлно, йрошив своје во
ље. - фиг. Из груди јој се кидао уздах. 3. фиг. шрйеши, йоgноси
ши шеrобе, .мУ1\е; узне.мираваШи се йрешерано, нервираши се: � 
се од муке, � се због његових проблема. 4. йрешерано се найре
заши, шруgиши се: � се од рада. 5. разг. в. 1\иgаши (4). • - нос (не
коме) сра.моШиШи, БРУ1\аши (He1\Ora). - се на резанце ја1\О се нер
вираШи. � се од nлача MHOrO ЙЛа1\аШи. - се од смеха бучно се сме
јаШи. срце му се кида вео.ма .му је шеШ1\О, MHOrO ЙаШи. 

кидисавати, -исавам неевр. в. 1\иgисаШи. 
кидисати, -ишем евр. и неевр. тур. нар. 1. а. сuловишо найа

сши, найаgаши, насрнуши, насршаши на He1\Ora, на нешшо: � 
на стражаре. б. сйойасши, сйойаgаши, салешеши, салешаши не-
1\Ora uли нешшо с на.меро.м ga се нешшо gобије, навалиШи. - Ки
дисао да иде с нама. 2. а. apegaHo йрисшуйиши, йрисшуйаши 
не1\О.м йослу, лашиши се, лаhаши се He1\Or йосла: � за послом. б. 
јурнуши, йојуриши He1\yg; халайљиво навалиши, наваљиваши 
(на јело, Йиће). - Свет кидиса на њега. 3. (себи, на себе) изврши
ши са.моубиСШво, убиши се. 

кидљив, -а, -о 1. 1\оји се ла1\О 1\uga, ape1\uga: � конац. 2. фиг. 
1\оји се се1\ира, йpeoceйlJbив: ..., жена. 

кИднапер м енгл. онај 1\оји 1\ugHaayje, ойl.мичар. 
киднаповати, -пујем евр. и неевр. ошеши, ошимаши 1\Ora uли 

шшо pagu уцене: ..., генерала, ..., авион. 

киднути, -нем евр. разг. на'iло йобеhи, ушеhи, сшруrнуши: ..., 

кроз прозор. 

кијавац, -авца м бојни ошров 1\оји изазива 1\ијање. 
кијавица и кијавица ж мед. а1\УШНО зайаљење СЛУЗО1\оже но

са, изазвано најчешhе назебо.м, хуњавица, rhinitis, coryza. 

кијавичав и кијавичав, -а, -о 1\оји има 1\ијавицу; захваhен 
1\ијавицо.м: ..., дете; ..., нос. 

киј ак м gебела башина gебља на jegHoM 1\рају, Шољаrа. 
кијамет м тур. нар. 1. РЛГ. сма1\ свеша, суgњи gaH. 2. невре.ме, 

олуја. 
Юfјати, кИјам и кихати, кишем (кихам) неевр. исшиС1\ива

ши, избациваши вазgух из йлуhа 1\РОЗ нос и усша услеg Hagpa
жаја СЛУЗО1\оже у носу, назеба, 1\ијавице. 

кик м заобљен йланиНС1\и врх, 1\У1\. 
кика ж (дат. кИки) 1. сйлешена 1\оса, йлешеница, вишица, йер

чин; 1\оса уоЙшШе. 2. rушhи Йра.мен gла1\е uли йерја на 'iлави не-
1\их живоШиња. • дошло је до кика, хватало се за кике бuло је чу
йања, Шуче. зграбити (шчеnати) за кику йосшуйиши уз уйошребу 
apUHyge; ухайсиши, заШвориШи. 

кикирики, -ија м бот. ЗеЈЬасша биЉ1\а шойлих йреgела Лrас
his hypagea из ф. Papilionaceae Йоре1\ЛО.м из Бразuла, са јес ши
вим йлоgовима; йлоg и се.меН1\е ше БUЉ1\е. 

кикица ж ge.м. og 1\и1\а. 
киклоп м ГРЧ. 1. (и Киклоп) У rРЧ1\ој .мишолоrији, gив с jeg

ним 01\0.м Hacpeg чела. 2. фиг. чове1\ необично вели1\оr расша, џин. 
киклопски, -а, -о 1\оји се OgHocu на 1\и1\лойа; OrpoMaH. 
кикот, -ота м УЗВ. звона1\, весео смех, хихоШ. 

кикотав, -а, -о 1\оји се смеје 1\и1\ОШО.м; звона1\, необузgан (о 
смех у): ..., девојка, ..., смех. 

кикотати се, кикоћем (се) неевр. 'iласно, звОН1\О се смејаши, 
хихошаши се. 

кикоч м ЗООЛ. назив за не1\оли1\О врсша .мОРС1\их риба poga 
Вlennius. 

кикс м (мн. -еви) енгл. йоrреШ1\а, йро.машај. 
киксирати, киксйрам евр. и неевр. (у)чиниши 1\и1\С, Йро.ма

ши(ва)Ши. 
килаl ж в. 1\uлоrра.м; yrr. КИЛО. 

кила2 ж 1. мед. оше1\лина 1\оја насшаје исйаgање.м унушра
шњих OpraHa, најчешhе црева aog 1\ОЖУ и СЛ., брух, hernia. 2. бо
лесни израшшај на шелу чове1\а uли живошиње, rY1\a, шу.мор. 3. 
израслина на оболело ј бuљци; жишна болесш, снеШ. 

килав, -а, -о 1\оји је оболео og 1\uле, 1\оји има 1\UЛУ; yrr. кила2 
(1, 3): ..., човек; � кукуруз. 

килавац, -авца м 1\илав чове1\; фиг. сйор, несйособан, лењ 
чове1\. 

килавко м в. 1\uлавац. 
килавити се, -йм се и килавити се, -илавйм се неевр. [гл. 

ИМ. -вљење е] найорно раgиши, .мучиши се pagehu. 
килавост, -ости ж сшање OHOra 1\оји је 1\uлав, лењосШ. 
килица ж geM. og 1\uла2• 

кило е ГРЧ. в. 1\илоrра.м. 
кило- ГРЧ. йрефи1\соиg за обележавање јеgиница .меШаРС1\оr 

сисШе.ма, 1\оји означује ga је ша јеgиница xuљagy йуша већа og 
оне 1\оја је означена gруrим gело.м сложенице, нЙр. килограм, 
километар, киловолт итд. 

кИлобајт м рач. јеgиница .мере у рачунарсшву за величину .ме
.морије, guc1\a, фајла и gp., 1\оја износи 1024 бајШа. 

киловат и киловат м ел. јеgиница еле1\шричне cHare og 1 .000 
ваши. 

киловолт м ел. јеgиница еле1\шричноr найона og 1 .000 волШи. 
кИлограм м грч. физ. јеgиница .мере за шежину og 1 .000 rpa.мa. 
километар и километар, -тра м физ . .мера за gужину og 

1 .000 .меШара. 
километарски и километарски, -а, -о 1. 1\оји се OgHOCU на 

1\uло.меШар и 1\uло.меШре: ..., растојање. 2. 1\оји је gуrача1\ 1\uло.ме
шар и више; врло gyr, ойширан: ..., поље; ..., чланак. 

километража ж 1. уgаљеносш из.међу оgређених .месШа изра
жена у 1\ило.меШрима; број йређених 1\uло.меШара. 2. новчана 
Ha1\Haga за службено йређени ЙуШ. 

килоња м nej. 1\uлав чове1\, 1\uлавац; gебео, шрбушасш чове1\. 
килоте ж МН. фр. gоњи geo жеНС1\оr рубља, жеНС1\е rаhице. 
ким, кИма и кима м ГРЧ. бот. а. биЉ1\а Carum carvi са белим 

uли ружичасшим цвешиhима 1\оја расше йО ливаgа.ма и служи 
за исйашу и уйошребљава се 1\ао зачин. б. среgоЗе.мна БUЉ1\а Cu
minum cyminum 1\оја се уйошребљава 1\ао зачин и у ле1\арсШву. 

кимограф м грч. айараШ 1\оји rрафиЧ1\и реrисшрује физиоло
Ш1\е йојаве (1\рвни йришиса1\, йулс, gисање и СЛ.). 

ким оно м (мн. е) 1. а. јайаНС1\а национална ogeha, gуrаЧ1\а ха
љина са шиРО1\им РУ1\авима и шиРО1\им Йојасо.м 01\0 СШРУ1\а. б. 
gуrаЧ1\а жеНС1\а хаљина слична јаЙаНС1\ој. 2. (у атриб. служби, 
непром.) 1\оји је са ненашивеним РУ1\авима; 1\оји није нашивен: 
..., капут; ..., рукави. 

Кина ж gржава у исшочној и ценшралној Азији. 
кина жјужноа.мериЧ1\О зuмзелено gрво Cinchona из ф. Rubi

асеае из чије се 1\оре gобија 1\инин. 
кинђурити, кИнђуРйм неевр. [гл. ИМ. кинђурење е] йрешера

но 1\ишиши, У1\рашаваши: ..., ћерку. _ ..., се 1\ишиши се, У1\раша
ваши се, rизgаши се. 
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Кинез, -еза м upuuagHUK Hapoga који живи у Кини. • прави
ти се Rинез, RинеЗ0М uравиши се необавешшен, неуйућен; не реа
LоваШи. 

RинемаСRОП м грч. филм. врсша кинемаШОLрафске шехнике 
за йројекцију фuл.ма на широком илашну, сине.маской. 

RинемаТИRа ж грч. физ. LpaHa шеоријске механике која йроу
чава креШање. 

Rинематограф м 1. филм. uројекшор uокрешних слика; ка
мера за снимање uокрешних слика. 2. в. кино. 

Rинематографија ж филм. 1. сликовно реuроgуковање upeg
меша у uокрешу, gОLађаја и сл. 2. фuл.мска умешносш; gелаш
носш везана за шу умеШносШ. 

RинематографСRЙ, -а, -о који се OgHOCU на кинемаШОLрафе 
и кинемаШОLрафију; који је као KOg кинемаШОLрафа и кинема
ШОLрафији: - пројекција; - брзина. 

RинеСRЙ, -а, -о који се OgHOCU на Кину и Кинезе. 
кинеТИRа ж грч. физ. geo шеоријске механике који обухваша 

gUHaмUKY и сШаШику. 
Rинетичар м онај који се бави кинеШиком. 
кинеТИЧRЙ, -а, -о који се OgHOCU на кинешику; који се OgHOCU 

на крешање: - енергија. 
RИНЙН, -Ина м фарм. алкалоиg који се gобија из коре кинино-

вОL gрвеша и служи као лек uрошив маларије и gp� 
RИНИНОВ, -а, -о који upuuaga кинину: - дрво, - кора. 
кининовац, -овца м бот. в. кина. 
RИНО м и с (мн. с) грч. gворана Lge се uриказују фuл.мови, био

скоЙ. 
RИНО- йрви geo йолусложеница којим се казује gaje нешшо у 

вези са кинемаШОLрафијом: кино-реклама, кино-улазница. 
RИНОДРОМ м грч. сuоршско шркалишше за Йсе. 
RИНОЛОГ м онај који се бави киНОЛОLијом; оgLајивач и uозна-

валац расних Йаса. 
Rинологија ж грч. наука о расним Йсима. 
RИНОЛОШRЙ, -а, -о који се OgHOCU на киНОЛОLе и кинолоLију. 
RинотеRа ж грч. усшанова која се бави cKyi1.тьaњeм фuл.мске 

gокуменшације и која uриказује оgабране (обично сшарије) фил
мове. 

Rинта ж (ген. мн. кИнтй) жарг. новац, йара, gUHap. 
RИНУТИ, -нем свр . . в. кихнуШи. 
RИЊИТИ, кињйм несвр. [гл. ИМ. кИњење с] заgаваши (некоме) 

шеLобе, мучиши (HeKoLa, нешШо). 8 - се секираши се, бринуши се, 
мучиш и се. 

RИОСR и КИОСR м (ген. мн. киоска) фр. кућица са uроgавницом 
циLареiuа, новина и gpYLe сишне ШРLовачке робе uосшавЈЬена на 
шрошоарима, ШРLовима и сл. 

RИП, кипа и кипа м (мн. кипови) 1. умешнички обликован 
лик, фиLура og Luuca, gрвеша, камена и сл., сшашуа, скулUШура. 
2. JbygCKO шело, сшас, фrЙура. 

Кипар, -пра м осшрво и gржава у исшочном gелу Среgозем
HoL Mopa. 

кипар, -ара (кипар, -а) м умешник који ваја кийове, вајар, 
скулUШор. 

кипарис м грч. зимзелени чешинар, чемUрес. 
RипаРСRЙ, -а, -о који се OgHOCU на кийаре и кuuарсшво: -

длето, - машта. 
кишiрство с кийарска умешносш, вајарсШво. 
Rипер и Rипер м нем. шерешно возило, камион са uокреш

ном каросеријом за исшовар робе. 
Rипети јек. Rипјети, кИnйМ несвр. [гл. ИМ. кИnљење с] 1. йре

ливаши се йреко руба uocyge йри јаком КЈЬучању шечносши; из
бациваши КЈЬучалу ШечносШ. 2. вреши, uревираши uog ушица
јем ферменаша; uениши се (нЙр. квасац, вино). 3. а. бучаши, ху
јаши (о .мору, реци).. б. СШрујаШи, Шећи. - Крв му кипи У жила
ма. 4. силно избијаши, извираши, навираши (о зноју, сузама и 

сл.). 5. фиг. биши у йуној снази, бујаши; биши јако узрујан, узне
мирен. 6. фиг. обиловаши нечим, врвеши og нечеLа; биши йун не
чеL шшо се креће, шиска, комеша. 

кипећй, -а, -е који кийи, КЈЬуча; ускомешан, узбуркан. 
Rипић, -а и кипйћ, -ића м geM. и хиЙ. og киЙ. 
Rипорезац, -есца м в. киЙар. 
киптати, киптйм несвр. киuшеши, киUеШи. 
Rиптети јек. киптјети, -тйм несвр. в. киuеши (4, 5, 6). 
кипућ, -ућа, -уће в. киЙећи. 
RИр и RИР м непром. грч. арх. шишула уз име: LocuOgUH. 
Rирајџија и кирајџија м (мн. ж) тур. закуuац сшана, сШанар. 
киретажа ж фр. мед. СШРУLање, чишћење машерице хирур-

шким инсшруменшом, кирешом (uриликом uобачаја и gp.). 
RИРЙ, -ија м физ. јеgиница за мерење раgиоакШивносШи. 
кирија ж тур. 1. новчана HaKHaga за коришћење изнај.мљене 

куће, сшана и сл., сШанарина. 2. йраво uривремеНОL коришћења 
HeKOL gобра уз HaKHagy, закуu, најам: издати под кирију (кућу, 
коње и сл.). 3. најамни pag с власшишом сшоком, киријање: оти
ћи у кирију. 

Rиријати, -ам несвр. 1. раgиши као кириџија, uревозиши шу
ђу робу, шовар уоuшше: - са коњима. 2. раgиши на наgницу, 
наgничиШи. 

Rиријаш, -аша м тур. в. кириџија. 
киријашити, -:И:јашйм несвр. в. киријаШи. 
RиријаШRЙ, -а, -о који се ogHOCU на киријаше: - кола. 

киријум м хем. вешшачки gобијен хемијски елеменаш, pagu-
оакшивни мешал (назван йо Пјеру и Марији Кири). 

Rириџија м (мн. ж) тур. онај који се бави uревозом шуђе робе, 
шовара и сл. обично својим колима, коњима, лађом и сл. 

Rириџијати, -ам несвр. в. киријаши (1). 
кириџйјСRЙ, -а, -о који се OgHOCU на кириџије. 
RИРург м в. XupYPL. 
RИРУРГ- в. XupypL-. 
RИРУРШRЙ, -а, -о в. хируршки. 
Rиселаст, -а, -о в. киселкасШ. 
Rиселасто прил. в. киселкасШо. 
киселина ж 1. оно шшо је кисело, шшо има кисео укус; кисе

ли сасшојак нечеLа: желудачна -, - грожђа. 2. кисео укус или 
мирис: - зноја. 3. хем. хе.мијски сйој киселОL укуса, који расШоi1.тьен 
у воgи ошuушша само воgониковејоне: сумпорна -, азотна -. 

Rиселити, -йм несвр. [гл. ИМ. кисељење с] 1. чиниш и ga нешшо 
gобије кисео укус или ga се конзервира (gоgавањем киселине): -
краставце, - паприке. 2. изазиваши врење иомоћу квасца: -
хлеб квасцем, - млеко. 3. gржаши у воgи или некој gpYLOj шеч
носши, uошаuаши ga омекша: - ноге у лавору, - рубље. 8 - се 
1. омекшаваши се, размекшаваши се (у воgи и сл.): кисели се 
лан, киселе се опанке. 2. фиг. gуже се зagржаваши, осшајаши gy
же времена HeLge (без нужgе): - се цео дан у кревету. 

Rиселица ж 1. а. кисела чорба, јуха. б. кисело млеко. 2. а. 
наuишак киселкасша укуса сиравЈЬен og uреврелОL брашна или 
мекиња, боза. б. кисела, минерална воgа. в. кисело вино. г. вин
ски шалОL на gHY буреша, сШреш. 3. в. кисеЈЬак (1). 

киселйш, -Иша м 1. кисело (обично слабије) вино. 2. укисе
'ЈЬено йоврће, шуршија: тегле пуне киселиша. 3. расшиње кисе
ла укуса. 

Rиселкаст, -а, -о 1. који мало киси, накисео: - хлеб, - вино. 
2. фиг. који ogaje рђаво расuоложење, мрзовоЈЬУ: - лице, - смех. 

киселкасто прил. 1. на киселину, као киселина: - мирисати. 
2. фиг. ogajyhu рђаво расuоложење, мрзовоЈЬНО: - насмејати. 

Rисело ri:рил. 1. с киселим мирисом, укисело: заударати -, -
опојан воњ. 2. фиг; безвоЈЬНО, мрзовоЈЬНО; невесело, шужно: - се 
смејати, - одговорити; - гледати. 
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киселост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHo"ia шшо је кисе
ло, кисео укус или мирис: � млека, � земљишта. 

кисељак, -ака м 1. upupogHa минерална кисела воgа; извор 
ше воgе. 2. бот. а. назив за неколико врсша киселе шраве, шша
веља: Rumex acetasa, R. acetasella, R. arifolius. б. БUJbка Oxalis 
acetosella. 

кисељача ж 1. агр. киселајабука; врсша киселе јабуке. 2. бот. 
БUJbка Oxalis acetosella. 

. кисео, -ела, -о (одр. кисели) 1. а. који UpupOgHO uм,a укус сир
hеша, лuм,уна и сл., који саgржи киселину: � грожђе, киселе ја
буке. б. који је вешшачки gовеgен у сшање киселосши, укисељен, 
закисељен: � купус, � млеко. в. арокисао, ускисао (uog ушицајем 
бакШерија). г. који uм,a неuријашан мирис киселине: � задах. 2. 
хем. а. који саgржи yfJьeHY киселину (о минералнuм, воgама): � 
вода. б. који саgржи невезане силицијумске киселине: � земљи
ште, киселе стене. 3. који саgржи ошровне сасшојке који He"ia
шивно gелују на расш gрвеhа, шума: киселе кише. 4. фиг. злово
ЈЬан, нерасuоложен, Mp"iogaH; који оgражава шаква расuоложе
ња: � човек; � израз лица, � глас. • девета кисела вода врло gале
ко сроgсШво. загристи киселу јабуку uрихвашиши се HeKo"i Hey"iog
HO"i, мучно"i Uосла. кисело дрво бот. високо gрво Rhus typhina. 

кисеонйк, -ика (кИ:сИк, -ика) м хем. хемијски елеменаш (О), 
безбојан "iac без укуса и мириса, HeouxogaH за gисање и "iорење. 

кисеоников, -а, -о који upuuaga кисеонику: � једињење. 

кисеонйчки и кисеонйчнй, -а, -о који се OgHOCU на кисео
ник, који саgржи кисеоник: � молекул, � гас. 

кисити, -им несвр. имаши uомало кисео укус; uосшајаши 
кисео. 

киснути, -нем (р. пр. киснуо, -ула и кисао, -сла) несвр. 1. а. 
биши uзложен киши, uосшајаши мокар og кише, квасиши се: � 
без кишобрана. б. uроuушшаши кишу, UрокишњаваШи. 2. ао
сшајаши кисео; uм,аши накисео укус, кисиШи. 3. gизаши се, ра
сши (uog ушицајем fJьивично"i врења), ускисаваши (о шесшу, хле
бу и сл.). 

кист м рус. 1. сликарска чешкица, кичица; чешкица за боје
ње. 2. фиг. начин, шехника сликања, сликарски сшил; вешшина 
сликања. 

кит1, -а и кита м (мн. кНтови И китови) грч. зоол. peg великих 
риболиких морских сисара Cetacea; назив за uojegUHe врсше шо
"ia poga: глатки китови, гренландски �, китови плочани. 

кит2 м нем. мека, леЙЈЬива смеса минијума или Kpege и фир
најса која служи за чврсшо uовезивање маШеријала. 

кит3 узв. (обично поновљено) за оgбијање ја"iњаgи, шелаgи 
или уоuшше шерања сШоке. 

кита ж 1. а. свежањ, сноаић цвећа, букеш: � босиљка, � љу
бичице. б. свежањ сшрукова, влаши (шраве, жиша), руковеш; 
свежањ "iранчица, лишhа и сл.: � сламки, - лишћа. 2. "iрозgа
сша цвасш у БUJbака; клас (жишних БUJbака). 3. а. "iранчица с 
лишhем или Uлоgом: - маслине, - бораније. б. "iорњи geo gрве
ша, круна, крошња. 4. а. в. кићанка (1): долама са златним ки
тама, узда с црвеним китама. б. "iушhи арамен gлаке или аерја 
на реау неких живоШиња. в. кићанка uog врашом козе. 5. скуа, 
"ipyua оgабраних (најБОЈЬих или најлеuших у скуау) Jbygu; уоа
шше скуа, "ipyua лица која се виgе у близини: - дивне браће, -
девојака; - сватова. 6. књиж. в. кишица (2): - стихова, � песама. 
7. нар. накиш за 'iлаву og бисера или gукаШа. 8. фам. еуфемисши
чан назив за мушки uолни op"iaH. • - и сватови кићени свашови, 
леuи сваШови. 

китан, -тна, -о 1. аун юlшёi (лишhа, цвећа, Uлоgова): - ма
слина, � грање, китне шуме. 2. окићен, украшен, кишњасш; аун 
цвећа, gрвеhа, леu, раскошан (о uреgелу): - одело, - коњ, - ха
љина; - баmча, - ливада. 

китара и китара ж грч. жичани музички инсшруменш сша
рих Грка, сличан лири; "iиШара. 

китаст, -а, -о који је као киша, сличан киши; кишњасш: -
реп, китасте прси ћурана. 

китаm, -аша м бот. а. врсша БUJbке Heteropogon contorturs. б. 
в. меillлаш Sorghum vulgare. 

китина и китина ж 1. а. cHe"i који се заgржава на "ipaHaмa 
gрвеhа. б. цвешови, цвеће на "ipaHaмa воћа; "iусшо лиснаiilо "ipa
ње. 2. бот. врсша јасмина Chionanthus. 

китити, -Им несвр. [гл. им. кићење с] 1. а. чиниши ga неко или 
нешшо леuше uз'iлеgа (сшавЈЬањем украса), украшаваши, "iизgа
ши: - девојку, � јелку. б. gаваши нечему леuши uз'iлеg, красиШи. 
- Венац јој кити чело. 2. везиваши у кишу, uравиши кишу, бу
кеШ. 3. фиг. а. "iовориши, uисаши, uеваши уuошреБЈЬавајуhи би
ране речи. б. исшицаши нечије врлине, хвалиши HeKo"ia . •  - се 
1. а. украшаваши се, улеuшаваши се, "iuзgаши се; кинђуриши се. 
б. фиг. uоносиши се, gичиши се: - се својим потомством, - се 
омладином. 2. скриваши се иза нече"iа, камуфлираши се, маски
раши се: - се патриотским фразама. • китити се туђим перјем 
uрисвајаши шуђе заслу"iе, шуђу gуховну својину. 

китица ж 1. geм. и хиа. og киша. 2. књиж. неколико сшихова 
који чине целину, СШрофа. 3. књиж. неколико мањих шексшова 
gаших зајеgно, руковеш: - народних пословица. 4. в. кичица (2). 
5. бот. в. кичица (4). 

китка ж в. киша (1, 2, 3, 4а и б). 
киткати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: киgаши (се). 
китно прил. в. кишњасшо: � обучен, - говорити. 

китња и китња ж кићење, украшавање, gошеривање; кицо
шење, кинђурење; накиш, украс. 

китњак м бот. врсша храсша Quercus robur и Q. sessiliflo
rae. 

китњаст, -а, -о 1. украшен кишама, кићанкама, накишом, 
шарама и сл., искићен, урешен: - ћилим, - гарда, - одело. 2. ко
ји uaga у очи леuошом, красан, gиван: � дружина, - кућа. 3. ко
ји uм,a украса, квачица, цифрасш (о словuм,а и рукоаису). 4. фиг. 
uрошкан леuuм" бираним речима (о "iовору, шексiilу, сшилу и 
сл.); који uм,a MHO"iO сшилских, решорских фраза, цифрасш: -
стил, - разговор; китњасте речи, китњасте фразе. 5. на коме 
uм,a MHO"iO лишhа, "iранчица, цвешова, Uлоgова који висе као ки
ше; у коме uм,a MHO"iO лиснашо"i gрвеhа (о шуми); обрасшао зеле
нилом и цвећем: - липа, - врт, китњасти брежуљци. 6. обра
сшао "iусшом gлаком или аерјем: - реп. 

китњасто прил. 1. накинђурено, "iизgаво, раскошно; са ареви
ше украса, шара, цифрасшо: - обучен; - исписати. 2. фиг. бира
Huм, речuм,а, речишо; са MHO"iO сшилских фи"iура, фраза, решор
ски: - говорити, - писати. 

китњача (китњача) ж бот. врсша ja"ioge Fragaria moschata 
KPYUHO"i MUPUCHO"i Uлоgа. 

китов, -а, -о који upuuaga кишу, који се OgHOCU на киша: -
трбух, - маст. • - ваш, уш зоол. UЈЬоснаша ваш која живи закаче
на за кишову кожу. 

китовати, -тујем несвр. леuиши, учвршhиваши нешшо ки
шом: - прозоре, - чамац. 

китолов и китолов м лов на киШове. 
китолован и китолован, -вна, -о (обично одр.) који се OgHO

си на кишолов: китоловна флота, китоловни чамац. 
китоловац и китоловац, -овца м 1. ловац на киШове. 2. броg 

за киШолов. 
китоловачкй, -а, -о који се OgHOCU на кишоловце: � искуство. 

китоловство с киШолов. 
кићанка и кићанка ж (дат. -ици; ген. мн. -нки) 1. свежањ, ки

ша uамучних, вунених свилених и сл. конаца саојених на jegHoM 
крају који служе као украс: капа с кићанком, узда са кићанка
ма. 2. "iушhи арамен gлаке или аерја на реау или ucuog "iуше не
ких живоШиња. 

кићанчица и кићанчица ж geм. og кићанка. 
кићен, -а, -о 1. украшен, uскићен, урешен; gиван, леu: - ха

љина; - девојка. 2. фиг. в. кишњасш (4): кићене речи, кићене 
приче. 3. бо"iаш зеленилом, шумом, UpupOgHuм, леuошама: киће
на села, кићени Срем. 4. (у нар. песми) окићен, "iизgав: кићени 
сватови. 

кићёнка и кићёнка ж 1. кааа с кићанком. 2. "iизgавица, ао
MogapKa. 
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кићено прил. в. кишњасшо: � обучен; � причати. 

кићеност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia који је кићен, оно
'ia шшо је кићено: � у архитектури, � израза. 

кифла ж (ген. ми. кифлй) нем. врсша фино'i йецива (обично) 
срйасшо'i облика. 

кифлица и кифлица ж 1. geм. og кифла. 2. врсша слашко'i 
колача у облику .мале кифле. 

кихавица и кихави�а ж в. кијавица. 
кихати в. кијаШи. 
кихнути, кихнем свр. на'iлu.м рефлекснu.м сшезањем 'ipygHO'i 

коша (услеg назеба или наgражаја слузокоже носа) исшиснуши 
вазgух из йлуhа уз 'iласан шу.м. 

кицош м 1. онај који воли ga се кицоши, киши, облачи йо .мо
gu, фиhфириh. 2. йробирач, uзбирач. 3. агр . врсша йасуља Vig
па sinensis шарено'i ЙЛоgа. 

кицошити, -йм несвр. [гл. им. кицоmење с] кишиши, улейша
ваши; оgеваши йо Mogu. 8 - се 1. оgеваши се йо Mogu, кишиши 
се, 'iизgаши се. 2. gичиши се, йоносиши се; раз.меШаШи се. 

кицошки, -а, -о који се OgHocu на кицоше, којије као у кицо
ша: � капут, � mеmир, � корак 

кицоmки ПрИЛ. на кицошки начин, као кицош: � се чеmљати. 

кИч, кИча и кИча м нем. а. у.меШничко gело без йраве вреgно
сши, шворевина која се оgликује HeYKycHu.м, јефШинu.м, слаgуња
вu.м ефекШu.ма; својсшво шакве назовиу.меШносШи. б. (у атрибут
ској служби) непром. баналан, слаgуњав: кич-слика, кич-песма. 

кИчаст, -а, -о који u.мa особине кича, у.мешнички безвреgан: 
� текст, � град. 

кичерај, -аја м оно шшо u.мa особине кича, неукус: � у орга
низовању прославе. 

кИчер м онај који йрави кич, лош у.меШник, назовиу.меШник. 
кИчерски, -а, -о који се OgHOCU на кич и кичере, слаgуњав, 

неукусан: � слика, � град. 

кИчица ж 1. чешкица (обично сликарска), кисШ. 2. Йра.мен 
gy'ie gлаке uзнаg койиша на сшражњем gелу Ho'ie коња. 3. врх, 
круна крошње gрвеШа. 4. бот. лековиша биљка Centaurium иm
bellatum. 

кичма и кичма ж тур. 1. анат. кошшани сшуб gуж cpegUHe 
леђне сшране који чини нuз кошшаних йршљенова у ко.ме је сме
шшена кич.мена .можgина (KOg човека и виших живошиња), Со
lumna vertebralis, хрйшењача, краљешница. 2. фиг. оно шшо 
йреgсшавља основ, шемељ (нече'iа): � индустрије, � државе. • 

бити без кичме биши йовоgљив, снисхоgљив, без сойсшвено'i сша
ва. имати (чврсту) кичму и.маШи оgлучносши, gржаши се оgва
жно, храбро. показати кичму заузеши чврсш, оgлучан сШав. сави
јати (повијати) кичму (пред неким) клањаши се, gоgвораваши се 
(неко.ме). савити (сломити, пребити) кичму (некоме) йокориши не
Ko'ia, савлаgаши нечији ошйор, нечију cHa'iy; исЙребијаШи. 

кИчмен и кИчмен, -а, -о а. (обично одр.) који се OgHOCU на 
кич.му: � мождина, � стуб. б. фиг. каракшеран, чврсш, оgлучан: 
� мушкарац. 

кичменица и кИчменица ж в. кич.ма (1). 

кичмењак, -ака и кИчмењек, -а м (обично у ми.) ойшши на
зив за биhа (живошиње и човека) из йоgшийа Vertebrata која се 
оgликују лобањо.м, кич.менu.м сШуБО.м и развијенu.м HepвHu.м си
сШе.мо.м, чулu.ма и gpy'iu.м op'iaHu.мa. 

кичме�ача ж в. ц:ич.ма (1). 

киша ж 1. врсша аtll.мосферско'i шало'iа, воgа која у KaЙu.мa 
aaga uз облака. 2. фиг. велика количина, .мношШво, обиље (нече
'ia): � граната, - суза, � питања. • као -, као кише (имати, бити и 

сл. нечега) у велико.м броју, у великој количини, вео.ма .мно'iо. оби
лазити као киша око ICрагујевца околишаши, заобилазишu оно 
'iлавно у йричи, 'iовору. 

кишан, киmна, -о 1. в. кишовиш (1): � време, � јесен. 2. ко
ји gOHOCU кишу, йун кише: � облак. 3. (обично одр.) који се сшва
ра., који йосшаје og ,кише: киmне капи, � вода. 4. (одр.) који слу
жи за зашшишу og кише, који се носи Kag aaga киша: � мантил, 

� огртач. • - алга ЗООЛ. зелена ал'iа која се јавља йО кори gрвеhа 
Pleurococus. 

кишетина ж ayw. и Йеј. og киша. 
кишити, киmй и кишити, киmй несвр. безл. йаgаши (о ки

ши), gажgеши. 
кишица ж geM. и хиЙ. og киша. 
кишљив, -а, -о 1. в.  кишовиш (1): � дан, � јутро. 2. в.  кишан 

(2, 3): � облак, � локва. 
кишница ж apupogHa воgа нас шала og aagaNJa кише: MeKa �. 

кишњача ж ЗООЛ. нар. назив за неке живошиње које на'iове
шшавају кишу (о жаби) или се јављају йосле кише (као шшо су 
з.мије, йшице и сл.). 

кишобран м найрава og неЙро.мочиво'i разайешо'i йлашна ко-
ја се носи у руци и служи за зашшишу og кише. 

кишобрански, -а, -о који се OgHOCU на кишобране: � платно. 

кишобранчић м geM. и хиЙ. og кишобран. 
кишобранџија м (ми. ж) занаtllлија који йойравља кишобране. 
кишовит, -а, -о који обилује кишо.м; йун кише, кишан: � дан, 

� јесен; � облак 
кишомер јек. кишомјер м мет. сйрава за .мерење висине воgе

HO'i шало'iа, кише. 
кишомераНјек. кишомјеран, -рна, -о (одр.) који се OgHOCU на 

кишо.мер и на .мерење кише: � станица, � податак 

кишоносан, -сна, -о који носи кишу; који на'iовешшава кишу: 
� облак, � удар грома. 

кишурина ж ayw. и Йеј. og киша. 
клавијатура ж нем. муз. 1. укуйан број gupKU на клавиру, ор

'iуља.ма и сл. инсШру.менШu.ма KOg којих су gupKe geo .механиз.ма 
за йроизвођење звука. 2. елекшрични .музички инсШру.менШ с 
клавијаШуро.м (1) који .може ga йоgражава звук различиших ин
сШру.менаШа. 

клавир, -ира м нем. муз. жичани .музички инсШру.менШ на ко
јем се шонови gобијају Йо.моћу чекиhа йресвучених кожо.м, фил
цем и сл. и йовезаних .механuз.мо.м са gupKa.мa клавијашуре, йи
јано. 

клавирист(а), -е м (ми. -сти) свирач на клавиру, ЙијанисШ(а). 
клавиристица ж в. клавирисШкиња. 
клавиристкиња ж свирачица на клавиру, ЙијанисШкиња. 
клавирски, -а, -о који се OgHOCU на клавир: � столица, � 

пратња. 

клада ж 1. оgсечен, неошесан KoMag сшабла, балван, шруйац; 
цеЙФlица: букова �, цepOBa �. 2. фиг. пеј. 'iлуй, йросш човек, йро
сшак; лењивац. 3. МИ. ист. найрава (gрвена) за окивање, везива
ње HO'iy и руку; уп. кврга (4). • бити пијан (глуп) као клада биши ја
ко йијан ('iлуЙ). не пада ивер далеко од кладе какви су роgишељи 
шаква су и gеца (обично у не'iаШивно.м смислу). спавати као - чвр
ctЦo сйаваши, не буgиши се. ум царује (а) снага кладе ваља знање 
је важније og фuзичке cHa'ie. 

кладара ж нар. 1. велика клаgа, цеЙаница. 2. gу'iачка шу.мска 
шесшера за сечу сшабала; велика секира за сечу клаgа. 

кладеНац,. -енца м 1. извор, сшуgенац, врело. 2. бунар, зgе
нац; цисшерна, чашрња: ђерам на кладенцу. 

кладетина ж ayw. и Йеј. og клаgа. 
кладиво с 1. алашка за ковање, закуцавање ексера и сл., че

.кић; овећа алашка слична чекиhу, .маљ. 2. спорт . .меШална ку'iла 
везана ужеШо.м за gршку, која служи за аtllлешско Шак.мичење 
у бацању ygaљ. 3. анат. jegHa og слушних кошчица cpegNJe'i уха, 
чекиh. 

кладилац, -иоца м онај који се клаgи, учесник у оЙклаgи. 
кладионица и кладионица ж усшанова, фир.ма и сл. која 

ор'iанuзује клађење на сйоршска Шак.мичења; йросшорија 'ige се 
шакво клађење оgвија. 

кладити се, -йм се несвр. [гл. ИМ. клађење с] а. склайаши ой
клаgу, учесшвоваши у клађењу. б. шврgиши, 'iаранШоваШи. в. (у 
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нешто) склаиаши оиклаgу с н,eKu.м gajyhu зало'i. г. склаиаши ои
клаgу шииујући (н,а н,eKo'ia, н,е н,ешшо): - на фаворите. 

кладица ж geM. og клаgа; клаgа уоишше: - дрва. 
кладња ж 1. сложен,а хриа сн,оиова жиша, сшо'i, крсШин,а. 2. 

'iомила цеиан,ица, gрва сложен,их у реgове. 
кладњача ж 1. бот. врсша 'iJъивe која расше н,а Шрулu.м кла-

gaмa. 2. зоол. врсша речн,е рибе. 
кладурина ж ayZ:М. и иеј. og клаgа. 
кладуmица ж бот. врсша 'iJъивe из ф. Clavariaceae. 
клађёње с 'iл. u.м og клаgиши се. 
клај (обично поновљено) разг. узвик за озн,ачавање раgње ко-

ја се врши иолако, н,ашен,ан,е, без журбе. - Иде он све клај, клај. 
клак, -а и клака м лат. креч; малШер. 
клаксбн, -она и клаксофбн м енгл. алармн,и уређај, сирен,а. 
кламарати, -ам несвр. клu.маШаШи, клu.мараШи: - уснама. 
кламитати (се), кламићем (се) несвр. клu.маШи се, клаши-

ши се. 
клампав, -а, -о клu.мав, лабав: клампаве ципеле. 
кламфа ж нем. gвокрака 'iвозgен,а шиика за сиајање 'ipega, 

балван,а и сл. 
клан м енгл. 1. а. ист. роgовска зајеgн,ица, брашсшво (у Шкош

ској и Ирској). б. етн. pog, илеме, брашсшво, зајеgн,ица (уоишШе). 
2. фиг. ушицајн,а 'ipyaa Jbygu везан,а YCKu.м личн,u.м ин,Шересu.ма, 
клика. 

кланац, -нца м (ген. МН. кланаца) 1. геогр. узан" uзgужен, иро
сшор између брgа и илан,ин,а, шесн,ац, клисура. 2. фиг. шежак, 
безизлазан, иоложај, шкрииац: наћи се у опасном кланцу. 

кланица и кланица ж 1. з'iраgа, иросшорија 'ige се обавља 
клање сшоке; фабрика меса и месн,их ирерађевин,а. 2. фиг. ме
сшо 'ige се врши масовн,о убијање Jbygu, сшрашишше, 'iубилишше; 
крвав бој, иоиришше борби, крвоиролиће. 

кланични и кланични, -а, -о који се ogн,ocu н,а клан,ицу (1): 
- индустрија, - предузеће. 

клански, -а, -о који се ogн,ocu н,а клан" клан,ове: - организа
ција. 

кланцати, -ам несвр. разг. ићи gy'io, с муком, с н,аиором; 'iази-
ши ио блаШу. _ - се скишаши се, базаШи. 

кланчина ж ayZ:М. и иеј. og клан,ац. 
кланчић м geM. og клан,ац. 
клањалица ж ист. иесма слеиих иросјака. 
клањати, -3.м несвр. l. в. клањаши се (1а, 2а). 2. молиши се ио 

исламском обреgу. 3. чин,иши gубок иоклон, у цркви, apeg икон,а
ма и сл., мешан,исаши; молиши се (у рели'iиозн,ом смислу). _ - се 
1. а. (некоме, пред неким и сл.) ире'iибаши 'iлаву или 'iорњи geo 
шела (као зн,ак иозgрава, ион,изн,осши, иошшовања и сл.). б. фиг. 
иовијаши се, њихаши се. 2. а. (некоме) исказиваши ион,изн,осш, 
сн,исхоgљивосШ. - Народ зна коме треба да се клања. б. (неко
ме) служиши, иокораваши се; молиши се (у рели'iиозн,ом сми
слу): - се Богу, - се сунцу и месецу. в. (нечему) исказиваши ио
шшовање, Mн,O'iO цен,иши (н,ешШо). - Публика се клања умећу 
музичара. • клањам се иозgрав ('iрађан,ски) као израз иошшова
ња, ион,изн,осШи. - Rлањам се, господине докторе! 

клап УЗВ. узвик за озн,ачавање ygapa о н,ешшо шврgо, Kag луи
н,е jegн,o о gpy'io или Kag се н,ешшо заклоии, заШвори. 

клапа1 ж жарг. gружин,а, скуиин,а; клика: друштвена -, пе
вачка -; - беспосличара. 

клапа2 ж нем. филм. н,арочиша н,аирава са ygapн,u.м gелом og
оз'iо која служи за обележавање иочешка cн,u.мaњa aojeguн,ux ка
gрова филма. 

клапа3 УЗВ. в. клаи (1). 
клапавица ж 1. нар. лаиавица, сусн,ежица. 2. ЗООЛ. а. врсша 

шкољке. б. у мн,.: иороgица шкољки Myidae (у jg.: шкољка из ше 
иороgице). 

клапарало с (м) (ми. с) 1. 011,0 шшо клаиара, ygapa, Шан,gрче. 
2. брбљивац, блебеШало. 

клапарати, -ам несвр. уgарањем у н,ешшо ироизвоgиши луиу, 
клоиош, клоиараши, Шан,gркаШи. 

клапати, клапа(м) несвр. (према нем.) разг. (често безл.) а. би
ши у pegy, ићи gобро, како Шреба. - Негде нешто "не клапа" (По
литика). б. биши шачан" оg'iовараши, иоgуgараши се. - Све је 
клапало. И опис и јавка (Давичо). 

клапина и клапина ж зелен,а кора, љуска илоgа н,еких во
ћака (ораха, баgема и сл.). 

клапити, -Им свр. нар. уgариши, шресн,уши, клеииШи. 
клапкати, -ам несвр. у geM. зн,ачењу: клаиаШи. - Папуче 

клапкају. 

клапна ж нем. 1. в .  вен,шил (1): - на пећи. 2. geo механ,изма 
који служи за зашварање или ошварање н,еко;; ошвора, укључи
вање или искључивање н,еко;; уређаја: - на свирали, - на теле
фону. 3. ироgужен,и geo корица Ю6и'iе који се иревија ирема ун,у
шрашњосши књи'iе. 4. филм. в. клаиа2• 

клапнути, -нем свр. нар. в. клаииШи. 
клаптати, клапћем несвр. клеишаши, клеиешаши; луиаши, 

клоиараши: - кљуном, - ципелама. 

кларинёт, -ета м фр. итал. муз. gрвен,и gувачки ин,сшрумен,ш 
који се н,а gоњем крају шири. 

кларинетист(а), -е м (ми. -сти) свирач н,а кларин,еШу. 
клас м (ми. класови; зб. им. класје с) 1. бот. 'iрозgасша цвасш 

н,а врху сшабљике жиша (ишен,ице, јечма, ражи и сл.); илоg ко
ји се развија из шакве цвасШи. 2. а. клии кукуру:1а са зрн,ом; 
окруњен,и клии кукуруза, окомак. б. кукурузн,а реса, меillлица. 

класа и класа ж лат. 1. а. 'ipyaa, слој Jbygu у исшоријски og
ређен,ом gрушшвен,ом сисшему која се разликује ио свом иоло
жају и ио својој улози у ор'iан,изацији paga: радничка -, - екс
плоататора, капиталистичка - . б. 'ipyaa Jbygu исшо'i зан,u.мања, 
gрушшвен,о'i иоложаја и сл., сшалеж: трговачка -, чиновничка 
-. 2. а. иојмови, иреgмеши који ио cвoju.м својсШвu.ма чин,е иосе
бан, разgео, врсша, 'ipyaa: две класе стручњака. б. биол. jeguн,u
ца у класификацији биљака и живошиња, разреg. 3. а. сшеиен, 
вреgн,осши, квалишеша и сл., каше'iорија; изузешан, квалишеш: 
прва - земље, малина прве класе. б. сшеиен, н,аиреgовања у слу
жби; службен,ички разреg. в. сшеиен, aojeguн,ux чин,ова у војсци: 
капетан 1 класе. 4. иосебн,о оgељење за смешшај и иревоз иушн,и
ка обележен,о ирема сшеиен,у уgобн,осши, разреg: два вагона 1 
класе, возити се II класом. 5. а. он,и који су исшо'i 'iоgишша; вој
н,и обвезн,ици исшо'i иозива. б. 'iен,ерација учен,ика исшо'i ogeJbe
ња и школе: нова - пилота. 6. мат. 'ipyaa og шри цифре ири ии
сању и u.мeн,oвaњy већих бројева: - јединица, - милиона. 

класак, -ска м бот. geм. и хии. og клас (1); клас (1). 
класан, -сна, -о који се ogн,ocu н,а клас, ирекривен, класјем: -

поље. 

класаст, -а, -о 1. који aogceha н,а клас (1), сличан, класу (1): 
- грозд. 2. в. класаш: - јечам, - кукуруз. 

класат, -а, -о који је са класом, искласао; иун, (jegpo'i) класја: 
- јечам, - жито, - поље. 

класати, -ам несвр. (свр.) gобијаши (gобиши) класове, развија-
ши клас (развиши) (о жишу, о кукурузу). 

оо 

класача ж бат. н,азив за разн,е врсше биљака из poga власуља 
Bromus. 

класик м лат. 1. а. врхун,ски сшваралац у каквој обласши 
умешн,осши или н,ауке, чије gело иреgсшавља шрајн,и goapuн,oc 
умешн,осши или н,ауци. б. иисац сшаре 'iрчке или pu.мcKe књи
жевн,осШи. 2. ист. apuaagн,UK н,ајвише класе у сшаром Pu.мy. 

класика ж умешн,ичко или н,аучн,о осшварење врхун,ско;; ка
ракшера које иреgсшавља шрајан, goapuн,oc умешн,осйi,и или н,а
уци; шаква gела у умешн,осши или н,ауци сшарих Грка или Ри
мљан,а: грчка -, руска.-

класирати, класИрам свр. и несвр. разврсша(ва)ши, (раз)gе
лиши у класе ирема оgређен,ом кришеријуму: - малину, - зе
мљиште. 

класић, -а и класић, -ића м geм. и хии. og клас. 
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класификатор м 0нај који класификује, разврсшава на кла
се, fpyae. 

класификација ж лат. разврсшавање на класе, fpyae Йре.ма 
оgређе1-lим кришеријумима, йоgела; йроцењивање вреg1-l0сши 
квалишеша, оцена: - факата; - учеНИRа. 

класификациони, -а, -о који се og1-l0СU на класификацију: -
СУД, - период. 

класификовати и клiшификовати, -кујем (класифицИра
ти, -ицйрам) евр. и неевр. разврсша(ва)ши у класе, fpyae Йре.ма og
ређеним својсшвима, особи1-lама, вреg1-l0сши и СЛ.: - имања, -
стене, - рукописе. 

класицизам, -зма м 1. йравац у књижев1-l0сши и умеШ1-l0сши 
уойшше 1-lасшао у XVII и XVIII веку, који се оgликује есшешским 
йравилима каракшерисшиЧ1-lим за gела класиЧ1-lе, а1-lшичке кул
Шуре. 2. лейоша, саврше1-lсшво у књижев1-l0сши и умеШ1-l0сши 
уойшше које се заС1-lива на јеg1-l0сшав1-l0сши, јаСН0ћи, apupog1-l0-
сши, шийизира1-l0сши, својсшве1-l0ј а1-lшичким gелима. 

класицист(а), -е м (ми. -сти) йреgсшав1-lик класицизма; йри
сшалица класиЧ1-lе књижев1-l0сши и умеШ1-l0сши: учени -, пор
трети класициста. 

класицистика ж в. класицизам. 
класицистичан, -чна, -о и класицистички, -а, -о који се 

og1-l0СU на класицизам и класицисше, својсшве1-l класицизму и 
класицисшима: - формирање, - подела. 

клiшичан, -чна, -о 1. а. који се og1-l0СU на сшаре Грке и Ри
.м.тьане, на њихову умеШ1-l0Сш, кулшуру, језике и СЛ., а1-lшички: -
право, - наука, - језик, - филологија. б. својсшве1-l осшварењи
ма високоf умеШ1-lичкоf или 1-lаУЧ1-l0f gомеша: - дело, - музика. 
в. који има йравил1-lУ форму, саврше1-l: - књижевни језик, - ле
пота. 2. шийича1-l за 1-lекоfа; очиf,леgа1-l: - пример политичара, -
понamање Немачке; - доказ. 3. усша.тье1-l, шраgициО1-lала1-l; сша
рински: - начин веслања, - балет; - начин кувања. 

класичар м 1. йроучавалац класиЧ1-lих језика, класиЧ1-lе 
умеШ1-l0сШи. 2. в. класик (1): - по духу, - по култури. 

класичарски, -а, -о који се og1-l0СU на класичаре; класици
сшички: - књижевност, класичарске песме; класичарске пре
тензије. 

класично прил. на класича1-l 1-lачи1-l, у класиЧ1-l0М gyxy; узор
Н0, саврше1-l0; шийиЧ1-l0: - писати, - грађен мушкарац, - уобра
жена госпођа. 

класичност, -ости ж својсшво o1-lofa шшо је класиЧ1-l0, шшо се 
og1-l0СU на класиЧ1-lУ књижев1-l0СШ; лейоша, саврше1-lсшво: грчка 
-, - дела, - покрета, доба класичности. 

класни, -а, -о 1. који се og1-l0СU на gрушшве1-lе класе, на њихов 
међусоб1-lи og1-l0С; који се og1-l0СU на оgређе1-lУ gрушшве1-lУ класу, 
њену иgеОЛОfију: - борба, - сукоб, класне разлике; - свест, - те
рор. 2. који је високе вреg1-l0сши, квалишеша1-l: - играч, - тенис. 
3. који apuaaga исшој класи, fе1-lерацији, разреgу: - друг, - ко
лега. 

класно ПрИЛ. у клаС1-l0� смислу: учинити - свесним (некога) . . 

класуља ж бот. биљка cpog1-la јечму Hordeum murinum из ф. 
Gramina. 

клатарати (се), -ам (се) неевр. разг. клашиши (се). 
клатарити (се), клатарим (се) неевр. разг. млашараши, кла

шиши: - ногом . •  - се 1. њихаши се, клашиши се. 2. ићи лаfа1-l0, 
с 1-lайором, вући се: - се од села до села. 3. йошуцаши се, вуца
раши се: - се по кафанама. 

клати, кољем неевр. [гл. ИМ . клаље е] 1. усмрhиваши (1-l0Же.м 
или сл.) йресецајући fрло, fpKJba1-l; убијаши, У1-lишшаваши уой
шШе. 2. уfризаши зубима, ујеgаШи. 3. gржаши, шшийаши (о gu
му, јаком мирису и сл.). 4. а. сшезаши, жуљаши; заgаваши бол, 
физичку 1-lелаfоg1-l0СШ. б. мучиши, мориШи. - Коље ме нека му
ка у души . •  - се 1. убијаши се међусоб1-l0 1-l0Же.м или СЛ., шуhи 
се. 2. свађаши се, f,ложиши се: - се око власти. 

клатити, клатИм неевр. [гл. им. кшiћење е] (нешто, нечим) њи
хаши, љуљаши; климаши: - гране, - главом и раменима . •  -
се 1. њихаши се, JЬYJЬatl1U се; климаши се, gрмаши се (нЙр. о зу-

бу). 2. ићи, крешаши се њишуhи се; ићи шромо, вући се; шешура
ши се: - се при ходу, - се као пијани. 

клатно е (ген. ми. кшiтна и клатана) 1. физ. чврсшо шело ко
је извеgе1-l0 из рав1-l0шеже осцилира aog уШицаје.м fравишације 
око хориЗО1-lшал1-lе осе. 2. а. звечак у звО1-lа, бре1-lце. б. шешалица 
на зиg1-l0М часов1-lику. 

клаузула ж лат. 1. правн. йосеб1-lа оgреgба, чла1-l у неком йрав
Н0М акшу којим се условљава њеfово извршење: - Хашке конфе
ренције. 2. йримеgба, 1-lайоме1-lа у неком акшу, gokyme1-lШУ и СЛ. 

клаузура ж лат. а. geo кашоличкоf самосша1-lа у који не.мају 
йрисшуйа свешов1-lа лица. б. вре.ме које реgов1-lици у самосша1-lУ 
йровоgе у оса.м.тье1-l0сШи, молишви и размишљању. 

клаустар, -стра м лат. gворишше у кашоличком самосша1-lУ 
(обиЧ1-l0 са apKagaмa); самосШа1-l. 

клаустрофобија ж лат.-грч. сшрах og боравка у зашворе1-l0М, 
малом ЙросШору. 

клаустрофобичан, -чна, -о који се og1-l0СU на клаусшрофоби
ју, који йошиче og клаусшрофобије: - страх, - комедија. 

клацкалица (клацкавица) ж fpega, gacKa за љуљање (обич
Н0 као gечја найрава) са ОСЛО1-lЦе.м на cpegU1-lU, која се као gвокра
ка йокреhе 1-lаизме1-lиЧ1-l0 1-lа1-lиже и 1-lавише. 

клIщкати, -ам неевр. 1. клашиши, gрмаши, љуљаши: - ко
лац, - зуб. 2. ићи, крешаши се сйоро клашеhи се . •  - се 1. кла
шиши се, gрмаши се; љуљаши се на клацкалици. 2. возиши се, ја
хаши и сл. клашеhи се, gpMycajyhu се зБОf 1-lерав1-l0f йуша, неве
шше вожње и СЛ.: - се у путничком возу . 

клачина ж месшо fge се йече или facu клак, креча1-lа, ваЙ1-lе
ница. 

клашња ж нар. (обично у мн.) 1. вунена шка1-lи1-lа gOMahe из
page, СУКН0. 2. йросширка og вуне, Йоњава. 3. врсша gебелих ву
нених чарайа; врсша вунених gоколе1-lица. 4. сукнене чакшире. 5. 
а. 1-lавлака og коже за КОН0йац или каиш у зайреЖ1-l0ј оЙре.ми ga 
не би жуљао коња. б. сшеља ucaog самара. 

клаштрити, -Им неевр. йошкресиваши, кресаши fpa1-le на воћ
кама, gрвеhу. 

клевета и клевета ж ЗЛО1-lамеР1-lа лаж, измишљоши1-lа ко
јом се неко окривљује за 1-lешшо, лаЖ1-lа оЙШужба. 

клеветало е и м (мн. е) особа која 1-lекоfа клевеhе, клевеШ1-lик. 
клеветати, КЛЕшећем и клеветам неевр. шириши клевеше о 

некоме, ЗЛО1-lамеР1-l0 fовориши о некоме РУЖ1-l0, йањкаши, ойа
gаШи. 

клеветник м 0нај који клевеhе, шири клевеШе. 
клеветница ж 0на која клевеhе, шири клевеШе. 
клеветнички, -а, -о који се og1-l0СU на клевеШ1-lике и клеве-

ше; заС1-l0ва1-l на клевешама: - оптужба, - хајка. 

клеветништво е СКЛО1-l0СШ клевешању, клевеШ1-lичко gело
вање. 

'клека и клека ж бот. 1. чеши1-lарски жБУ1-l или gрво Junipe
rus communis чији се бобичасши Uлоgови уйошребљавају у ле
карсшву и за йрављење ракије клековаче, вења; Uлоg ше биљке. 
2. кривуљ Pinus mughus. 3. (клека) в. клековача. 

клека ж в. клековача. 
клекиња ж Uлоg клеке, бобица. 
клекнути, клекнем (аор. клекну и клече; ИМП. клекни; р. пр. 

клекнуо, -ула и клекао, -кла; пр. пр. клекфши (клекiiвши); ТРП. 

, 0)евр. 1. сйусшиши се на коле1-lа: - пред мајку. 2. фИ!'. йокориши 
се, йочи1-lиши се некоме: - пред непријатељем. 3. фИ!'. физички 
ослабиши, малаксаши; КЛО1-lуши gYXOM, ЙоклеК1-lуШи. 

клеков, -а, -о који се og1-l0СU на клеку (1), који apuaaga кле
ки (1): - колац, - жбуње. 

клековача ж ракија аромашизова1-lа клековом бобицом. 
клековина ж 1. клеков жБУ1-l, клеково gрво (као fрађа, iори

во). 2. бот. а. в. клека (1). б. в. кривуљ Pinus mughus. 
клемпа1 м (жај који има кле.мЙаве уши; уп. клемпо. 
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кш�мпа2 ж уgарац оgайешu.м, ЙрсШо.м йо уху, зврчка: удари
ти клемпу, делити клемпе. 

клемпав, -а, -о а. сйушшен наgоле, йовијен (о ушu.м,а); који 
u.м,a шакве уши: клемпаве уши; � пас. б. који је изrубио фор.му, 
који ойушшено виси: � капа, � шешир. 

клемшiвко м (мн. 0) онај који u.м,a кле.мЙаве уши. 
клемпаво прил. ойушшено, .млиШаво. 
клемпавост, -ости ж особина, сшање OHOra који је кле.мЙав. 
клемпаст, -а, -о в. кле.мЙав. 
кш�мпо, -а и -ё и кш�мпоња, -ё м онај који u.м,a кле.мЙаве 

уши; уп. клемпа 1. 
клен1, клена м (мн. кленови) зоол. врсша реч не рибе Leuciscus 

cephalus чије .месо u.м,a MHOrO косШију. 
клен2, клена м (мн. кленови) бот. gрво Acer campestre, jegHa og 

најчешhих вpcйla poga јавора. 
кленик, -liкa м кленова шу.ма, raj. 
кленићl, -ића и кленић, -а м зоол. ge.м. и хиЙ. og клен1• 
кленић2, -ића и кленић, -а м бот. ge.м. и хиЙ. og клен2• 
кленов, -а, -о који се OgHOCU на клен2, начињен og клена2, кле-

новине: � штап, � шиљак, � грана. 

кленовина ж кленово gрво (као rрађа и rориво). 
клење с (мн. 0) зб. u.м,. og клен2; кленова шу.ма. 
клеп узв. узвик који.м се йоgражава шуй уgарац йо нече.му. 
клепа ж уgарање у звона, звоњава: � звона. 

клепало с 1. а. gacKa или .меШална моча у коју се ygapa и 
Шu.м,е gaje знак за нешшо: ударати у клепало, � огласи службу 
божју. б. звоно на сшоци, клейешуша, .меgеница. 2. пеј. онај који 
MHOrO йрича, клейешало, блебеШало. 

клепати, -ам (клеШ1МО и клепамо) несвр. 1. кујући, ygapajy
ћи чекиhе.м ошшриши (.моШику, секиру и сл.); ошкиваши (косу). 
2. ошшриши, чиниши xpaЙaвu.м, .млински камен. 3. уgараши у 
клейало (1а): � на јутрењу. 4. клейшаши, шюьоцаши: � зубима. 
5. експр. йисаши (обично сшихове) невешшо, йискараши: � стихо
ве по новинама. 

клепац, -пца м чекиh (за ошкивање косе); чекиh (за ошшре
ње воgеничкоr камена). 

клепач, -ача м онај који клейа, ошкива косу. 
клепет м 1. звук који насшаје уgарање.м jegHor Йреg.меШа о 

gpyru; клойарање: � нанула, � чекића. 2. брбЈЬање, наклайање: 
� речи. 

клепетав, -а, -о који клейеhе, који ogaje клейеш: � кљун, � 
глас. 

клепетало с 1. в. клейало (1). 2. уойшше оно шшо йроизвоgи 
клейеш, шшо клеЙеhе. 3. (ређе м (мн. с) пеј. брбЈЬивац, наклаЙало. 

клепетаљка ж gрвена найрава за йлашење йшица, чеrр
ШаЈЬка. 

клепетати, клепећём несвр. 1. а. сшвараши, оgаваши кле
йеш; клойараши, луйаши: � папучама. Воденица клепеће. б. 
йроизвоgиши реске, учесшале звуке, шШекШаШи. - Клепеће ми
траљез. в. звони ши, клейаши (о звону). 2. пеј. MHOrO и бесмисле
но rовориши, брбЈЬаШи. 

клепетац, -еца м а. клашно звона, звечак. б. чекешало у .мли
ну које ygapa у жрвањ и йошреса КОШ. 

клепетуша ж 1. звоно које се веша сшоци о враШ. 2. фиг. бр
БЈЬивица, шорокуша; блебеШало. 3. ЗООЛ. в. звечарка (1). 

клепити, -йм свр. нар. експр. уgариши, луйиши, клейнуши: � 
шаком по глави. 

клепка ж 1. в. клейешуша (1). 2. в. клейало (1а). 
клепнути, -нём свр. нар. ексnp. 1. уgариши, луйиши, шреснуши 

(HeKOra): � по глави, � по образу. 2. йроизвесши клейеш, звук. 
клепсидра ж ГРЧ. аншичка сйрава за .мерење вре.мена, воgе

ни или йешчани саШ. 

клептати, клепћём несвр. 1. в. клейешаши (1). 2. уgарцu.м,а 
чекиhа ошкиваши, клейаши: � косу. 

клептоман, -а и клептоман, -ана м човек који йаши og 
клеЙШо.маније. 

клептоманија ж ГРЧ. мед. йсихички Йоре.мећај који се исйо
ЈЬава као болесна склоносш крађи. 

клептоманка ж женска особа клеЙШо.ман. 
клептомански, -а, -о који се OgHOCU на клеЙШо.мане: � на

гон, � болест. 

клер м зб. ГРЧ. свешшенички сшалеж, свешйlенсшво: католич
ки �, православни �. 

клерик м а. ученик се.менишШа, свешшенички ЙриЙравник. 
б. apuaagHUK клера, свешШеник. 

клерикал, -ала м в. клерикалац. 
клерикалан, -лна, -о који се OgHOCU на клер, свешшенички; 

који се OgHOCU на клерикализам: � странка; � дух. 

клерикалац, -лца м йрисшалица, йоборник клерикализ.ма. 
клерикализам, -зма м йолишичка шежња јако.м ушицају 

цркве и свешшенсшва, искоришhавање ушицаја цркве у йоли-
шичке сврхе: поборник клерикализма. 

клерикализовати, -зујём (клерикализирати, -изйрам) свр. 
и несвр. (у )чиниши клерикалнu.м" йоgврrнуши, йоgврrаваши уши
цају клерикализ.ма: � народ. _ - се йосша(ја)ши клерикалан, 
йошйасши, йошйаgаши aog ушицај клерикализ.ма. 

клерофашизам, -зма м йолишичка capera клерикализ.ма и 
фашиз.ма. 

клерофашист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица клерофашиз.ма. 
клерофашистички, -а, -о који се OgHOCU на клерофашизам 

и клерофашисше: - елеменат. 

клесар, -ара и клесар, -а м 1 . .мајсШор који клеше камен, 
каменорезац. 2. вајар, киЙар. 

клесарски и клесарски, -а, -о који се OgHOCU на клесаре и 
клесарсшво: � школа, - производ. 

клесарство с клесарски занаш; клесарска у.меШносШ. 
клесати и клесати, клешём несвр. а. оgбијајуhи KoMaguhe og 

камена gаваши .му жеЈЬени облик: � камен. б. урезиваши, уцр
шаваши у камен (оgбијајуhи KoMaguhe): � натпис у камену. 

клет1 јек. клијет ж 1. йосебна йросшорија у оквиру неке зrра
ge, ogaja, соба: � за госте, стражарева �. 2. а. кућица, колиба у 
виноrраgу у којој се чувају rрожђе, вино и виноrраgарске алаш
ке. б. aogpYM (винарски или сл.). в. осшава у кући. 

клет2, -а, -о 1. ШрЙ. og клеШи. 2. (кад се изражава негативан 
став према некоме) йроклеш, .мрзак; несрећан, жалосшан: кле
ти душмани; � судба. 3. који заgивЈЬује, чаробан, неоgОЈЬив. -

Пева, његово клето грло. 

клетва ж (ген. МН. клетвй и клетава) 1. изречена жеЈЬа (обич
но уз йризивање боrа), ga HeKOra заgеси или йраши какво зло, 
йроклешсшво, Йроклињање. 2. свечана изјава, заклешва: погази
ти клетву, дати лажну клетву. 

клетвен, -а, -о који је у вези са клеШво.м, KOju.м, се изриче кле
йlвa: � писмо, � бденије. 

клетвеник м 1. онај који йолаже заклешву, који се куне, за
клиње у нешШо. 2. ист. зависни феуgалац, вазал; феуgална зе
мља која йризнаје нечију врховну влас ш: � угарског краља. 

клети и клети, к)тнём несвр. 1. уйуhиваши ко.ме (че.му) кле
шву, ЙроклињаШи. 2. rрgиши, ЙсоваШи. _ � се шврgиши нешшо, 
обавезиваши се aog заклеШво.м, заклињаши се. 

клетка јек. клијетка ж 1. в. клеш (1). 2. кавез, крлеШка. 3. 
анат. срчана aperpaga, ко.мора. 

клетник, -а м 1. в. клешвеник (1). 2. онај KOra куну, йро
клеШник. 

клецав, -а, -о који клеца; који се јеgва gржи на HOraмa, изне
Morao: клецава колена; клецави старац. 
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клецаво прил. клецавu.м корако.м, клецајуhи: � ићи. 

клецало с клуйица за клечање йри .молиШви KOg каШолика. 
клецатиl, -ам несвр. 1. йре'iибаши се невољно, 'iубиши чврсши-

ну (о колену, OgH. нози, йри хоgању, сшајању); корачаши уз ша
кве йре'iибе колена. 2. клањаши се лакu.м савијањем колена (у 
.молиШви, из йошшовања и сл.). 

клецати2, -ам несвр. звони ши (ygapajyhu у jegHY сшрану зво
на, обично О"iлашујуhи нечију с.мрш и gp.). 

клецнути, -нём свр. 1. 'невољно йойусшиши, савиши се у з"iло
бу (о колену, OgH. нози); йоклецнуши услеg шакво'i сшања коле
на. 2. йоклониши се лакu.м савијањем колена. 

кЛ(�чати, -чйм несвр. а. биши на коленu.ма, сшајаши ослања
јући се на колена. б. фиг. биши йонизан, йокоран upeg HeKu.м. 

клечећкё, клечёћкё, клечећки и клечёћки ПРИЛ. у клече
ћем йоложају, клечеhи. 

клеmта јек. клијеmта с МН. (ген. -та) 1 . .меШална алашка og 
gee слично .маказа.ма укршшене йолу'iе која служи за вађење, 
сiilезање, сечење и сл.; уойшше geoKpaKa алашка за хвашање или 
сшезање различиших йреg.меша: клештима вадити зуб, пресећи 
жицу клеmтима, клеттима вадити ексере; царинска �. 2. на
йрава за хвашање gивљачи, рибе и gp. 3. ЗООЛ. анат. орУан uojegu
них живошиња йоgешен за хвашање йлена, узu.мање хране и сл., 
шШиЙаљке. 4. вој. йоложај војне јеgинице расйоређене са сшра
не йрошивника у gea крака, .маказе: запасти y �. 5. спорт. начин 
хвашања лойше у вашерйолу Kag је лойша йришиснуша из.међу 
gлана и ЙоgлакШице. • доћи у клешта gосйеши у шежак йоло
жај. држати (имати и сл.) кога у клештима gржаши коУа у зависно
сШи. клештима извлачити, (из)вући речи од некога jegea, на силу 
навесши, навоgиши некоУа ga ЙроУовори. 

клиберити се (клИбити се), -им се несвр. експр. с.мешкаШи се 
Uogpy'i.!bueo, цериши се, кезиши се. 

клизав, -а, -о 1. који је "iлашке йовршине, на ко.ме се .може ла
ко оклизнуши; који лако исклизне, из.ми'iољи из нече'iа: � пут, -
под; � риба, клизаве очи. 2. фиг. а. несиУуран, неизвесшан, ризи
чан; на ко.ме се .може .морално ЙосрнуШи. б. несиУуран, нейоу
зgан; варљив: � метода естетског испитивања, - сећање сведо
ка. 3. екон. Йро.менљив, нейосшојан: клизаве цене у трговини. 

клизавица ж клизаво Шло, клизав йуш; залеђен йуш, йоле
gица. 

клизавост, -ости с сшање, особина оноУа шшо је клизаво, кли
скосш: - пута, - тела. 

клизак, -ска, -о в. клизав. 
клизалиmте и клизалиmте с шерен йрекривен леgо.м уре

ђен за клизање на клизаљка.ма: зимско -. 

клизаљка ж (дат. -љци; ген. МН. -љкИ) 1. (обично у мн.) спорт. 
сйецијална цийела са Йричвршhено.м челично.м шино.м, која слу
жи за клизање йо леgу. 2. сшаза йо којој се клиза. 

клизати, -ам и клизати, клижём несвр. 1. в. клизаши се (1): 
по расквашеној земљи. 2. в. клизиШи. _ ,.., се 1. а. крешаши се йо 
залеђеној или gpy'ioj каквој клизавој йовршини не ogeajajyhu се 
og ње, шоциљаши се; крешаши се йо леgу на клизаљка.ма, бави
ши се клизачкu.м сЙорШо.м. б. 'iубиши ослонац крећући се йо ле
gy, каквој "iлашкој йовршини, йосршаши, ЙаgаШи. 2. в. клизи
ши. - Низ кров се клиза снег. Сузе су му се клизале по лицу. 
Поглед му се клизао по жени. 

клизач, -а.ча м (инстр. -ачем) 1. онај који (се) клиза на леgу; 
сйоршисша који се бави клизањем. 2. техн. geo уређаја, .машине 
који о.моУућује ga нешшо клизи. 

. 

клиз3.чица ж она која се бави. клизачкu.м сЙорШо.м. 
клизачки, -а, -о који се OgHOCU на клизаче и клизање: � 

спорт, � такмичење, � утакмица. 

клизити, -им несвр. [гл. им. клижёње с] 1. Йо.мераШи се низ 
на'iнушу йовршину uog ушицајем шежине; крешаши се без ко
шрљања йО каквој йовршitни, без јаче'i шрења; ла'iано шеhи, сли
ваши се низ какву Йовршину. 2. фиг. зайagаши, йройаgаши, ува
љиваши се у нешшо: - у издају, - у неморал. 3. а. крешаши се, 
Йо.мераШи се лако, без засШајања. - Точкови кола лагано кли
зе. б. равно.мерно шешаши (о очu.ма, йо"iлеgу, .мислu.ма и сл.). в. 

фиг. лако, без шешкоhа шеhи (о речи.ма, Уовору); йрелазиши у 
йричању, раз'iовору неку ше.му без заgржавања. 

клизни, -а, -о који се OgHOCU на клизање, клижење: - повр
тина, - корак 

клизнути, -нём и клизнути, клИзнём свр. 1. а. на"iло се сйу
сшиши, о.макнуши клизеhи йо нечему, склизнуши; исклизнуши: 
� у цев, - са камена; � као риба у воду. б. найравиши корак, ко
ракнуши йри клизању. 2. а. йроћи, йровући се HeKyg лако, брзо, 
без засшајања; клиснуши, киgнуши: � у ћотак, � у биоскоп. б. 
на"iло йрећи йреко нече'iа, йрелешеши (о йо"iлеgу, с.мешку). в. фиг. 
йренеши се, йребациши се на gpy'iy шему. - Разговор клизну у 
политику. 

клијав, -а, -о који u.мa сйособносш клијања; йроклијао: � се
менка; клијави овас. 

клијавац, -авца м бот. йрви лисшиh на биљно.м за.меШку, ко
шилеgон; клица. 

клијавост, -ости ж (инстр. -отћу) сйособносш клијања (о семе
ну): изгубити -, испитати -. 

клијалиmте с агр . .месШо уређено за клијање семена. 
клијати, -ам несвр. йушшаши клицу (о се.мену); развијаши се 

из клице, ницаши (о биљка.ма). 
клијент м (ген. МН. -ната) лат. а. особа коју засшуйа аgвокаш, 

аgвокашов шшиhеник: бранити свога клијента. б. йацијенш ко
ји се лечи KOg ogpeQeHo'i лекара: лекар омиљен код својих кли
јената. в. службени, йословни йосешилац, сшранка; .мушшери
ја, куйац: директорови клијенти; берберинов -. 

клијентела ж зб. клијенши: адвокатска -, индустријска -. 

клијенткиња ж жена клијенШ. 
клик м 1. а. upogopaH JbygCKU "iлас, узвик, усклик: � радости, 

- жалости. б. йоклич, йозив: ратни клици, - ратника. в. ускли
ци, клицање: - девојака. 2. в. кликшај (1): - врана, птичји -. 3. 
муз. врло висок шон (у вокалној или инсШру.менШалној ко.мЙо
зици ји). 

кликаl ж (мн. 0) вишесшруки снажни, звонки "iласови, клици, 
йоклици, клицање: раздрагана клика. 

клика2 ж фр. ужи круУ Jbygu йовезаних исШu.м, корисшољу
бивu.м личнu.м инШересu.ма и циљeвu.мa: владајућа �, антина
родна �. 

кликер м нем. сшаклена, .меШална, "iлинена и сл. ку"iлица ко
јо.м се gеца иУрају. • (не) раде му кликери (не) схваша, (не) разу
.ме. прорадио му - схвашио је, синуло .му је. 

кликерати се, -ам се несвр. и'iраши се кликера. - Деца се 
кликерају. 

кликераm, -ата м 1. и'iрач с кликерu.ма. 2. експр. онај који 
брзо схваша, йрониЦЈЬив, бисшар човек. 

кликерчић м geм. и хиЙ. og кликер� 
кликнути, -нём и кликнути, клИкнём свр. 1. а. о"iласиши се 

клико.м, ускликнуши, узвикнуши: � од радости, � срдито. б. ре
ћи "iласно, клUкШавu.м "iласо.м; йозваши, зовнуши "iласно. 2. исйу
сшиши клик, кликшај (о ЙШица.ма). 

кликовати, -кујём и кликовати, кmmујём несвр. 1. о"iлаша
ваши се клицu.ма, клицаши, кликШаШи. - Дочекали су га кли
кујући. 2. зваши, gозиваши; зваши у Йо.моћ, .молиШи. _ ,.., се go
зиваши се. 

кликтав, -а, -о 1. који кликhе, који се "iласно pagyje, разgра
Уан: - младост. 2. йун разgра'iаносши, оgушевљења, звонак, "iла

, СЩt: - смех, - звоно. 

кликтавац, -авца м ЗООЛ. врсша орла Aquila pomarana. 
кликтаво ПРИЛ. са усклицu.ма, уз кликшање; разgра'iано, ве

село: - певати, - причати. 

кликтај м 1. upogopaH "iлас неких йшица, клик: � теве, - жу
не. 2. снажан, звонак JbygCKU "iлас, усклик; йоклич, зов. 

кликтати, кmmћём несвр. 1. исйушшаши клике, кликшаје, 
upogopHe "iласове (о ЙШица.ма). 2. о"iлашаваши се усклицu.ма ра
gосши, усхићења, кЛицаШи. 3. йеваши uogeUKyjyhu: - у сав глас. 
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кликташ, -аша м зоол. (обично у изр. орао -) вpciйa орла Aqu-
ila clanga. 

кликун, -а и кликунац, -нца м вpciйa вина. 
кликуша ж експр. хисiйерична женска особа. 
клило с gpeeHU caHgYK с gобро нађубрено.м зе.м.тьо.м у ко.ме се 

уз ЙО'iоgну iйe.мЙepaiйypy уз'iаја pacag; iйоила леја ЙриЙре.м.тьена 
за расаg. 

клим м йокреiй 'iлаве наgоле у знак йозgрава или оgобрава
ња: - главе. 

клима м грч. 1. йросечно ciйaњe свих .меiйеоролошких еле.ме
Haiйa (iйe.мЙepaiйype, влажносiйи, aagaeUHa и сл.) KapaKiйepи
сiйичних за jegaH крај, зе.м.тьу и gp. у gуже.м, вре.менско.м йерио
gy, йоgнеБЈЬе: блага -, континентална -, тропска -. 2. фиг. ciйa
ње, йрилике, аiй.мосфера: политичв:а -, - у култури. 3. разг. iйex
нички уређај за ре'iулисање iйe.мЙepaiйype у заiйворено.м йросшо
ру (најчешће за расхлађивање), клима-уређај: купити, угради
ти, укључити климу. 

климав, -а, -о 1. а. који се клима, ЈЬУЈЬа, расклиман, раскла
ћен: климав е степенице, климави темељи. б. који је без ела
сiйичносiйи и чврсiйине, iйeiйypaв: климаве ноге, - од пића. 2. 
HecU'iypaH, несiйабилан: - влада, - мир. 

климавац, -авца м в. климо'iлавац. 
климаво прил. климајући: кретати се -. 

климавост, -ости ж особина oHo'ia који је климав, oHo'ia шiйо 
је климаво. 

климакс и климакс м грч. 1. усйон, йopaciй че'iа, јаче иСЙОЈЬа
вање; врхунац че'iа. 2. мед. в. климакiйерију.м. 

климi:I.Rтёријум (климактёриј, -ија) м грч. мед. aepuog с.ма
њивања и йpeciйaHKa peapogYKiйUBHUX сйособносiйи који се йо
себно KOg жена .манифеСiйује у .менойаузи ЙpeciйaHKo.м gеловања 
йолних жлезgа. 

климактеричан, -чна, -о 1. који се OgHOCU на климакiйери
ју.м: климактеричне године, климактеричне појаве. 2. йрело
.ман, криiйичан: климактерични дани. 

климало с и м (ми. с) онај који клима 'iлаво.м; онај ко.ме се iйpe
се 'iлава. 

климатав, -а, -о који се климаiйа, климав: - човек 

климатало с и м (мн. с) онај који се у xogy клаiйи, климаiйа 
'iлаво.м или рукама. 

климатати (се), -ам (се) несвр. в. климаiйи (се). 
климати, -ам несвр. 1. йокреiйаiйи се наиз.менично у cyйpoiй

ним йравцима, клаiйиiйи се: не клима ни тамо ни амо. 2. експр. 
ићи йовијајући се час на jegHY час на gpy'iy ciйpaHY; iйу.мараШи: 
- за колима; - од сајма до сајма. 3. а. чиниiйи ненамерне йокре
iйe 'iлаво.м наgоле (og у.мора, ЙocЙaHociйи). б. Йокреiйо.м f.лаве из
ражаваiйи са'iласносiй, разу.мевање; йозgравЈЬаiйи наклоно.м. 4. 
(нечим, нешiйо) gpMaiйu, Mpgaiйu: - звоном, - ногама, - раме
нима . •  - се клаiйиiйи се, JbYJbaiйи се. 

климатизатор м aйapaiй који ре'iулише og'ioeapajyhy iйe.мЙe
paiйypy у ЙРОСiйоријама. 

климатизација ж оgржавање og'ioeapajyhe iйe.мЙepaiйype и 
влажносiйи вазgуха у йpociйopиjaмa Йо.моћу климаiйизаiйора. 

климатогени, -а, -о грч. који Haciйaje yiйицaje.м климе: - по
јава. 

климатолог м онај који се бави климаiйОЛО'iијо.м. 
климатологија ж грч. наука о клими и yiйицajy климаiйских 

услова на живоiй Jbygu, живоiйиња, биљака. 
климатолошки, -а, -о 1. који се OgHOCU на климаiйОЛО'iију: -

изучавање, - расправа. 2. в. климаiйски (1): - појава. 

климатолошки прил. на климаiйолошки начин; кли.маiй
ски: - различит. 

климатски, -а, -о 1. који се OgHOCU на климу, који је у вези са 
климо.м: климатске прилике, - појас. 2. који има бла'iу климу 
ЙО'iоgну за ogMop и ойоравак: - место, - лечилиште. 

климёнтица ж словенско Йис.мо које се йрийисује Клименшу 
OxpugCKOM, ћирилица. 

климнути, -нем свр. Йре.ма климаiйи: - главом. 

климоглавац, -авца м експр. онај који клима 'iлаво.м, онај ко
ји све оgобрава (климајући 'iлаво.м). 

клин м (мн. клинови) 1. а. gpeeH или 'iвозgен шiйайић йрову
чен кроз руйе pagu учвршћивања неко1, apegMeiйa или ga служи 
за вешање; клинац, ексер. б. gy'iYJbaciй или UJЬocHaiй KoMag 'ieo
жђа или gpeeiйa засечен у ошiйрицу на jegHoj ciйpaHи који слу
жи за разбијање gpeeiйa и сл. 2. а. KoMag iйKaHиHe који се йри 
шивењу у.меће pagu йроширења gелова ogehe; сличан KoMag iйKa
нине у облику клина (1) og којих се caciйaвJba сукња. б. уойшiйе 
оно шiйо је у облику клина (1): - леда, - хлеба, - њиве. в. вој. gy
бок узак apogop у HeйpиjaiйeљcKe Йоложаје. • избити коме - из 
главе ослобоgиiйи HeKo'ia apegpacyga, неке фикс-иgеје и сл. (као) 
врбов - (сигуран, поуздан) нейоузgан је, не .може се на ње'iа осло
Hиiйи. - се клином избија йроiйивника iйреба iйyћи иciйим cpeg
ciйвимa којима се и он служи. ко у клин, ко у плочу свако на сво
ју ciйpaHY, без go'ioeopa и сараgње, несложно; обесити о (на) - за
He.мapиiйи, HaЙyciйиiйи. опити се као - Haйиiйи се йреко .мере. уда
рити, забити - (некоме, нечему, у нешто, између нечега) 1) разбиiйи, 
pacцeйиiйи, paciйypиiйи. 2) oHe.мo'iyhuiйu, сйречиiйи, унишiйиiйи 
(HeKo'ia, нешiйо). 

клинаст, -а, -о који има облик клина, случан клину: - тело, 
- нос, - њива. • - писмо Йис.мо ciйapux Су.мераца чија су слова 
клинасiйо'i облика. 

клинац, клинца м (ген. мн. клинаца) 1. а. в. клин (1а): хаљи
на обешена на дрвени клинац. б. ексер, чавао: заковати даску 
клинцима, поткивати коња клинцима. в. 'iвозgени или gpeeHU 
зубац на каквој алаiйки: - на дрљачи. 2. фиг. експр. gечак, .мали
шан: школски клинци. • кога клинца Ko'ia epala, Kola ђавола. ко 
у плочу, ко у клинац в. ко у клин, ко у илочу (aog клин). 

клиника ж (дат. -ици) грч. болничка yCiйaHoвa обично у окви
ру .меgицинскоl факулiйеiйа, која служи за лечење болесника и 
научна иcйиiйивaњa: зубна -, интерна -. 

клиничар м лекар који као научни pagHUK pagu на клиници . 
клинички, -а, -о 1. који се OgHOCU на клинику, који се врши 

на клиници: - болница, - зграда, - испитивање. 2. који се лечи 
и иcйиiйyje на клиници, болесiйан: - тип, - случај . 

клинка ж (дат. -нки; ген. мн. -нки) експр. gевојчица, цурица. 
клинкер м нем. 1. грађ. јако йечена ци'iла сiйакласiйе йовр

шине велике iйepgohe и оiйЙорносiйи. 2. грађ. сивозелене iйepge 
'iруgвице gобијене Йечење.м кречњака и 'iлине, чијим се .млевење.м 
gобија цe.мeHiй. 3. спорт. вpciйa чамца за iйак.мичење. 

клинцов, -ова м експр. круйан .мо.мак, клиЙан. 
клинч м енгл. спорт. gржање, xвaiйaњe йрОiйивникових руку 

или iйела боксера pagu сйречавања уgарца. 
клинчић, -а и клинчић, -ића м 1. geM. og клинац или клин. 

2. бот. а. в. каранфил (а). б. в. каранфилић (2). 
клин-чорба ж шаљ. у нар. йричи, чорба скувана с клино.м. 
клип, клИпа м (ми. клИпови) 1. бот. илоg кукуруза са зagеБЈЬа

лим вpeiйeHo.м gуж Kola су у pegy израсла зрна;' 2. gy'iYJbaciй apeg
.мeiй који из'iлеgо.м aogceha на клий (1) (облица, баiйина, леiйва 
и сл.). 3. техн. йокреiйНО вaJЬKaciйo iйело у цилинgру .мoiйopa са 
унуiйрашњим са'iоревање.м, клийних йарних .машина, ко.мЙресо
ра, Йу.мЙи и сл. • бацити, ставити и сл. (некоме) клипове под ноге 
(точкове) йоiйајно, йоg.мукло paguiйu йpoiйив HeKola, poвapиiйи. 

клипак, -пка м 1. а. ge.м. og клий; клий: - кукуруза; - гвозде
ни. б . .маЈЬић у .механиз.му клавира који на gogup gupKe ygapa у 
жицу йроизвоgећи звук. 2. ulpa у којој се gea iйак.мичара йре
влаче на своју ciйpaHY. • вући клипак, теглити клипк& 1) u'ipaiйu 
се клийка; уп. клипак (2). 2) gолазиiйи у сукоб, свађаfпи се. 

клипан м експр. а. HeoiйecaH, йри'iлуй .мушкарац; Йросiйак. б. 
фам. gобро израсiйао gечак. 

клипара ж ракија og кукуруза; слаба ракија. 
клипати, -ам несвр. замеiйаiйи, иciйepивaiйи клийове (о ку

курузу). 
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клипер м енгл. 1. ист. брзи йрекоокеански броg на jegpa за 
йревоз робе. 2. велики йрекоокеански авион за йушнички и йо
шшански саобраhај. 

клипић, -а и клипйћ, -ића м geм. og клиЙ. 
клипнй, -а, -о који се OgHOCU на клий (3), Kojupagu йомоhу 

клийа: - апарат, - авион. 
клипњача ж техн. geo мошора с унушрашњим саiоревањем, 

клийне йарне машине, комйресора или йумйе који йреноси си
лу og клийа на 'iлавну осqвину. 

клипсати, клйпшем и клипсати, клйпшем и клИпсам неевр. 
шешко ићи, јеgва се вући. 

клипчић м geм. og клий и клиЙак. 
клиринг и клиринг м енгл. трг. сисшем робноi йромеша у ме

ђунароgној шрiовини у коме се роба йлаhа робом, а узајамна йо
шраживања и gуiовања ушврђују обрачуном, без йлаhања у io
Шову. 

клириншкй и клириншкй, -а, -о који се OgHOCU на клиринi: 
- саЈЩО, клиринmке земље. 

клис м 1. gрвена йалица заошшрена на оба краја или на jeg
ном, која се корисши у исшоименој gечјој uipu; gечја (сеоска) uipa 
у којој је циљ шшо ga.тьe шшайом оgбациши шу Йалицу. 2. jegHa 
og gуiуљасших gашчица за кров, шинgра: кров од клиса. 3. сшр
ма шиљаша сшена; ошшра сшена на морској или речној обали, 
iребен. 4. йреgмеш, земљишше и сл. изgуженоi, шuљасшоi облика. 

клисар, -ара м грч. црквени йослужишељ, црквењак (у йраво
славној цркви). 

клисара м и ж 1. в. клисар. 2. (ж) сшарија жена која меси йо
скурице, хлейчиhе за нафору. 

клисарскй, -а, -о који се OgHOCU на клисаре: - посао. 
клисати, клИсам неевр. скакаши, ђийаши; јуриши, бежаШи. 

• - се иiраши се клиса; уп. клис (1). 
клисача ж йалица којом се оgбацује клис у исшоименој uipu, 

машка. 
клисити, клисйм евр. 1. на'iло скочиши, ђийиши; исшрчаши, 

јурнуШи. 2. неевр. а. брзо се крешаши, ићи. - фиг. Јесен КЛИСИ. б. 
gизаши се увис, сШремиШи. - :Кровови кућа клисе према небу. 

клиска и клиска ж 1. в. клиза.тька (1). 2. в. клизавица. 
клиско прил. в. клизаво. 
клиснути, клиснем евр. йобеhи, умаћи, ушеhи; оgскочиши, 

искочиШи. 
клистйр, -ира м нем. а. шечносш која се йомоhу ириiашора 

убриЗiава у заgње црево pagu йражњења црева, клизма. б. сйра
ва за gавање шакве шечносши, ириiаШор. 

клистирати, ктrстирам евр. и неевр. gа(ва)ши, убризiа(ва)ши 
некоме клисШир. 

клистiiрнii, -а, -о који се OgHOCU на клисшир: - цев. 
клистрон, -она м ГРЧ. физ. елекшронска цев која служи за go

бијање фреквенција og неколико сшошина xuљaga меiахерца. 
клисура ж ГРЧ. а. уска, gубока речна gолина са високим сшр

мим сшеновишим сшранама, кањон: - Сутјеске, Ђердапска -. 
б. сшена, xpug. 

клисураст, -а, -о а. који има из'iлеg клисуре: - долина. б. ка-
мениш, сшеновиш: - брдо, - острво. 

клисурина и клисурина ж ayZ:М. og клисура. 
клисурица ж geM. og клисура. 
клисурскii, -а, -о који се OgHOCU на клисуру, који upuuaga 

клисури: - стена, - планина, - j�Ma. 
клиф м енгл. геогр. сшрма сшеновиша обала нас шала gej

сшвом шаласа, сшрма обалска сШена. 
клица ж 1. а. биол. бuљни замешак у семену или окцу кршо

ле сйособан ga се развије у нову jegUHKY, йочешни бuљни opiaHU
зам; изgанак из Koia се развија бuљка: - семена, - на кромпи
ру. б. замешак у јајешу из Koia се ойлођењем разв ија нова JegUH
ка; йлоg у йрвој фази развишка, embrio, fetus. 2. фи!'. йрва фаза 
неке йојаве, зачешак нечеiа: - будућег успеха. 3. мед. бакшери
ја, бацил: заразна -, - болести. 

клицав, -а, -о сйособан за клијање (о семену). 
клицавост, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је клицаво; 

клијавосШ. 
клицај м 'iласно gозивање, йоклич, клицање: радостан -. 

клицати, клИчем неевр. 1. а. весело исйољаваши рagосш; йо
клицима йозgрављаши, оgаваши йризнање и сл. б. 'iласно, уз йо
клике уйуhиваши йоруке, казиваши нешШо. 2. зваши, gозиваШи. 

клицин, -а, -о који upuuaga клици, који се OgHOCU на клицу: 
- листић, - корен. 

клицоноша м и ж (ми. ж) особа која у себи има клице заразне 
болесши и може gpyie заразиШи. 

клишё, -еа (клИшеј, -еја) м фр. а. mтамп. мешална или gрве
на йлоча на којој је ушиснуша или уiравирана слика или цршеж 
за шШамЙање. б. фиг. образац, калуй, шаблон: стереотипни по
зоришни -. 

клишёјскй, -а, -о који се OgHOCU на клише(ј), шаблонски: -
део романа. 

клишйраност, -ости ж особина oHoia шшо је клиширано; 
усШа.тьеносШ форме, шаблон, клише: - израза. 

клиширати, -иширам евр. и неевр. (на)йравиши, (из)раgиши 
клише; умножиши, умножаваши йомоhу клишеа: на клишира
ним страницама новина; клиширана илустрација. 

клишњак, -ака и клишњак, -а м ЗООЛ. инсекш шврgокрилац 
Elater из Йор. Elateridae gуiуљасшоi шела, који скаче, клиса, чи
је ларве наiризају корен усева, йоврћа и gрвеhа, скочибуба: бр а
здасти -, ватрени -. 

кло УЗВ. (поновљено) узвик који се чује йри на'iлом iушању 
шечносши или йри избијању, iрiољењу воgе. 

клоака ж лат. 1. йоgземни оgвоgни канал у канализационој 
мрежи; клозеш, нужник. 2. фиг. морална изойаченосш, йоква
реносш у gрушшву, cpegUHU. 3. анат. кесасшо йроширење KOg во
gоземаца, Z:Мизаваца, риба и йшица у које се излива саgржина 
црева и сл. ЙроgукШи. 

клоакалнii, -а, -о који се OgHOCU на клоаку: - отвор. 

клобукl, -а и клобук, -Ука м а. мехур, мехурић који се сшва
ра, избија на воgи, шечносши, жишкој шекуhини и СЛ. исйуњен 
вазgухом, йаром, iасовима; оно шшо је у облику шаквих мехури
ћа, шшо uogceha на шакве мехуриће (о gиму, йари и сл.): клобу
ци на површини воде, - дима, - облака. б. воgени мехур на ко
жи (og ойекошина, механичкоi шрења и сл.), ЙЛик. 

клобук2 -а и клобук, -ука м 1. шешир са обоgом око руба; ка
Йа. 2. бот. iopНJU, йолулойшасши geo йечурке, [љиве. 3. ЗООЛ. ис
йуйчена iopНJa сшрана KOg неких врсша меgуза. 

клобучав и клоБУчав, -а, -о који се клобуча, сшвара клобуке, 
мехуре; мехурасш, клуйчасш: - вода, - дим, - облак; - венац. 

клоБУ-Чак1, -чка м geM. и хиЙ. og КЛ9бук1. 
клоБУ-Чак2, -чка м geм. и хиЙ. og клобук2• 
клоБУчар, -ара м онај који израђује и upogaje клобуке, ше

ширџија. 
клоБУчара и клоБУчарка ж бот. у МН.: peg iљива Нуте

nomycetes (у jg.: [љива из шоiа pega). 
клобучаст1, -а, -о који је йо облику налик на клобук1, меху

расш; који има клобуке, мехуре. 
клобучаст2, -а, -о који је йойуш клобука2, који је у облику 

клобука, налик на клобук, шешир. 
клоБУчати, -ам неевр. избациваши клобуке, мехуре, йениши 

се; клуйчаши се (о gиму, йрашини и сл.). • - се избијаши у кло
буцима, мехурима; йениши се, вршложиши се. 

клобучина и клоБУчина ж врсша iусшоi мекано!, машери
јала og Kota се йраве клобуци, шешири, йайуче и сл. 

клоБУ-Чити се, -йм се неевр. а. в. клобучаши се. б. наgимаши 
се, шириши се йойуш клобука, мехура. 

клоБУчић1 M geM. og клобук1• 
клоБУчић2 м giм и хиЙ. og клобук2• 
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кловн И кловн м енгл. (мн. клавнови и кловнови) иzy.мaц у 
цир н:усу , извођач у UанШо.мu.ми и gp. н:оји изазива смех изиzе
goM, Uон:реШu.ма, н:о.мичнu.м сценама; лан:рgијаш, н:о.меgијаш. 

кловновски и кловновски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:ловно
ве, својствен н:ловновu.ма: � наступ, � улога. 

кловновски и кловновски прил. н:ао н:ловн, uоuуш н:ловна: 
� одговорити. 

клозет, -а и клозет, -ета м енгл. захоg, нужнин:. 
клозетски и клозетски (клозетнй и клозётнй), -а, -о н:оји 

се OgHOCU на н:лозеш: � папир, � врата, � шоља. 

клок узв. узвин: за означавање шу.ма воgе, шечносши и сл. ари 
извирању, ошицању и gp. 

клокот м узв. а. шу.м н:оји сшвара воgа или gpy'ia н:ан:ва шен:у
ћина ари извирању, ошицању, uрешан:ању, н:ључању и gp. ,  н:ло
н:ошање, 'ip'ioJbeНJe: � воде, � млада вина. б. шшен:шање, ауцње
ви из вашрено'i оружја: � пушака и митраљеза. 

клокотав, -а, -о н:оји н:лон:оhе, н:оји ogaje н:лон:ош: � вода, кло
котави таласи. 

клокотати, клокоћём неевр. оном. 1. сшвараши, uроизвоgиши 
н:лон:ош; н:ључаши (о воgи, жишн:ој .маси УОUшШе). 2. н:рн:љаши, 
хроuшаши (ари Шешн:о.м gucaНJY). 3. uроизвоgиши ресн:е ауцње, 
шшен:шаши (о ваШрено.м оружју). 

клокотаm, -аша м у изр. орао -, велики - зоол. врсша орла 
Aquila clanga. 

клокоч м и клокочика ж бот. биљн:а 'iрозgасше цвасши Stap
hylea pinnata из ф. Staphyleaceae. 

клоктати, клокћём неевр. 1. в. н:лон:оШаШи. 2. исuушшаши 
иzacoвe висон:о'i шона, н:лин:шаши (о UШицама). 

клбмпа и кломпа ж (ген. ми. -llЙ) (обично у ми.) врсШа .моgер
не обуhе са gебелu.м gрвенu.м ђоно.м слична нанулама н:оја се но
си леши или ао н:ући. 

кломпав, -а, -о в. н:лемUав. 
клбн м (мн. кланови) грч. биол. биљн:а, живошиња (у научно

фанШасШичнu.м филмовu.ма, po.мaHu.мa, сШриUовu.ма и човен:), 
насшали вешШачн:u.м uушем, бесUолнu.м раз.множавањем, и 'ie
нешсн:и иgеншични биљци, OgH. живошињи og н:оје је узеш 'iенеш
сн:и .маШеријал. 

клонирати, клонйрам евр. и неевр. вешШачн:u.м uушем, бес
Uолнu.м раз.множавање.м gоби(ја)ши, (иgеншичне) н:оаије биља
н:а, OgH. живошиња, uроизвесши, uроизвоgиши н:лонове. 

клонити, клонйм неевр. [гл. им. клоњёње с] оgвраhаши, он:ре
шаши у сшрану: � главу од куће. _ � се 1. сн:лањаши се, зан:ла
њаши се; uзбе'iаваши (HeKo'ia или нешШо). 2. uриближаваши се, 
Uрu.мицаШи се нечему. - Сунце се клонило западу. 3. на'iињаши 
се, са'iибаши се: � се земљи. 4. биши сн:лон, шежиши, сшремиши 
(нечему): � се француској политици. 

клонуло ПРИЛ . .малан:сало, у.морно, не.моћно: стајати �, � се
сти, � рећи. 

клонулост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање, особина oHo'ia н:оји 
је н:лонуо, oHo'ia шшо је н:лонуло. 

клонуо, -ула, -уло 1. р. ар. og н:лонуши у аШриб. служби. 2. 
савијен, нан:ривљен: клонули нос, � класје. 3. н:оји је uз'iубио сна
'iy, немоћан, .малан:сао, uосусшао; uошишшен, ушучен: � човек, � 
тело; � дух. 

клонути, клонём евр. 1. а. на'iнуши се, обесиши се (о иzaви и 
gp.); исuасши, uасши (о Uреg.меШu.ма). б. сuусшиши се, срушиши 
се; н:лен:нуши: � на гроб, � на колена. в. увенуши, свенуши (о цве
шу, лисШу). 2 . .малан:саШи, uосусшаши; обесхрабриши се. - Кло
ну тело, клону цела снага. Учи, не смеш клонути! 3. заhи (о 
Сунцу); несшаши, uресшаши (о gaHY). • - духом uз'iубиши Hagy, 
вољу, uолеш; обесхрабриши се. 

клонуће с 1. в.  н:лонулосш: � целог тела, час ови клонућа. 2. 
несшајање; н:рај, свршешан:: � живота. 

клоња ж н:лоuн:а, сшуuица за хвашање UШица. 
клоња ж жарг. в. н:лозеШ. 
клоњавати, клоњавам несвр. аре.ма н:лонуШи. 

клоп УЗВ. (и поновљено) узвин: за означавање шуuо'i звун:а ари 
ygapy, uagy и сл. шврgих Uреg.меШа. 

клопа1 ж жарг. храна, јело. 
клопав, -а, -о н:лемuав; .млиШав, оШро.мбољен: клопаве уши; 

� лице. 
клопарати, -ам неевр. луuаши, н:леuешаши, Шанgрн:.аШи (о 

возу, циuелама и gp.). 
клопатиl, клопам неевр. жарг.јесШи, uиши (обично обилно). 
клопати2, клопам нем. неевр. уgараши, луuаши, би ши; ygapa

јући, .млаШеhи исшресаши uрашину из нече'i. 
клопаџија м (ми. ж) жарг. uзелица, Uрожgрљивац. 
клопка ж (дат. клопци; ген. ми. клопкй) а. наарава og 'iвожђа, 

gрва, жице и gp. за хвашање живошиња, lbygu, возила и gp., OgH. 
јама исн:оаана за исшу шан:ву намену, замн:а, сшуuица: � за хва
тање вукова, ловити рибарском клопком, ту је била клопка за 
људе. б. фиг. сишуација uоgешена са циљем ga се нен:о ухваши, 
савлаgа, gовеgе у нез'iоgан uоложај: наћи се у ватреној клопци. 
• извући се из клопке ослобоgиши се Hey'iogHe сиШуације. запасти, 
улетети у клопку наћи се неочен:ивано у Hey'iogHoM Uоложају. на
мамити кога у клопку, поставити коме клопку gовесши Ko'ia у Hey'io
gaH uоложај, у незавиgну сиШуацију. 

клопнутиl, -нём евр. uроuзвесши н:лоuош, луuнуши, н:уцнуШи. 
клопнути2, -нём евр. жарг . .мGЛО, на брзину uојесши, uоuиши 

(нешШо). 
клопорав, -а, -о н:лоuошав: � шкргут точкова. 

клопорити, -рйм неевр. н:лон:шаши, н:лон:ошаши; жубориши 
(о воgи). 

клопот м УЗВ. шуu, ucupeKugaH шу.м н:оји насшаје ари ygapa
њу uреg.меша о Uреg.меШ, ари pagy .моШора, .машине и СЛ., н:лоuа
рање, н:леuеш; шоuош: � млинова, � брода, � машине; � КОЊ
ских копита. 

клопотав, -а, -о н:оји сшвара н:лоuош, н:оји н:лоuоhе: клопо
тави аутомат, фиг. � уста. 

клопотати, клопоћём неевр. а. uроизвоgиши н:лоuош, н:лоuа
раши, н:леuешаши (о Шочн:овu.ма и gp.). б. фиг. брбљаши, блебе
ШаШи. 

клопотац, -оца и клопотац, -оца м наарава за uлашење 
uшица н:оју аон:реће ветар. 

клофер и клофер м нем. наарава og арућа, жице и сл. за ис
uрашивање uосшељине, шеuиха и gp., исuрашивач, .млаШач. 

клоmар, -а и клоmар, -ара м фр. бесн:уhнин:, сн:ишница, 
уличар. 

клоmарск:й: и :клоmарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:лошаре, 
својсшвен н:лошарu.ма: � живот. 

клуб м (ми. клубови) енгл. gрушшво, ор'iанизација Jbygu ygpy
жених аре.ма UолиШичн:о.м, иgеолошн:о.м, Uрофесионално.м, 
сUорШсн:о.м и gp. oupegelbeНJY; uросшорије ован:ве ор'iанизације: 
политички �, књижевни �, дебатни �, фудбалски �. 

клубаm, -аша м 1. члан HeKo'i н:луба н:оји се вашрено залаже 
за ње'iов усаех. 2. ист. uрисшалица HapogHe сшранн:е у Црној Го
ри аре Прво'i свешсн:о'i раша, н:оја се зала'iала за yjegUНJeНJe са Ср
бијо.м. 

клубаmк:й:, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:лубаше: � интерес, � 
странка. 

клубаmки ПРИЛ. исаољавајући интерес н:луба: � навијати. 

клубаmтво с 1. uрисшрасно, необјен:шивно зала'iање за усаех, 
н:орисш сво'i н:луба: појава клубаштва. 2. uриuаgнишшво н:луба
шн:ој uаршији, сШранци. 

клуб-гарнитура ж трг. врсша намешшаја за pagHY собу, н:ан-
целарију и сл. 

' 

клубн:й:, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:луб, н:луUсн:и. 
клукУ-Чар, -ара м бот. врста различжа Centaurea salonitana. 
клупа ж 1. а. сеgишше за више особа, са наслоно.м или без 

наслона. б. сеgишше са наслоно.м и upegНJu.м gело.м за аисање 
намењено за шн:олсн:у gецу. в. gу'iачн:и gашчани лежај uричвр-
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шће1-l уза зиg на.ме1Оен за сеgе1Ое и лежа1Ое у јефШи1-lu.м йреН0-
ћишШu.ма. 2. техн. а. сйрава за мере1Ое величи1-lе aojegU1-lUх gело
ва шела lовеgа и gpyle сШоке. б. сйрава којом се мери йромер 
сшабла; уп. микрометар и нонијус. • дерати клупу 1) ићи у шко
лу, йохађаши школу. 2) сеgеши бесйосле1-l, ле1-lсШвоваШи. доћи, 
сести на оптуженичку клупу биши ойшуже1-l, йозва1-l 1-lа CygCKY og
lовОР1-l0СШ. из ђачких (школских, гимназијских) клупа из вре.мена 
школова1Оа. изаћи из клупе завршиши школова1Ое. 

клупица ж geM. og клуЙа. 
клупко с (мн. кл)тпка 'и клУпка, ген. клубака и клубака) 1. 

конац, йређа и сл. 1-lа.моШа1-lи у окруr.ли, лойшасши с.моШак: -
пређе, - канапа. 2. фиг. lомила, М1-l0шшво lусшо збије1-lих Jbygu, 
сйлеш: - људи, - деце, фиг. - гласова. • - се одмотава разјаШ1Оа
ва се за.мрше1-lа сишуација, све излази на виgело. савити се, смо
тати се у клупко зlрчиши се, склуйчаши се. 

клупски, -а, -о који се og1-l0СU на клуб, који apuaaga клубу: 
састанак, - живот. 

клупчара ж зоол. врсша СШО1-lоlе Glomeris marginata која се 
йри најма1Оем 1-lаgражају зlрчи, с.моШа у клуйко. 

клупчаст, -а, -о који је као клуйко, лойшасш: клупчасти 
облак. 

клупчати, -ам несвр. мошаши, 1-lа.моШаваШи конце, йређу и 
сл. у клуйко: - пређу. _ - се заgобијаши клуйчасfii, лойшасш 
облик, свијаши се; ковиfiiлаши се. 

клупче, -ета с (зб. им. клупчад ж) geM. og клубе и клуйко; 
клуйко. 

кљакав, -а, -о в. КЈЬасш (а): - човек, - нога. 
кљакавац, -авца м КЈЬасш, сакаш човек. • белорепи - зоол. вр

сша мајмуна Colobus caudatus са закрЖЈЬалu.м Йалце.м на apeg-
1Ou.м уgовu.ма. 

кљакавост, -ости ж особи1-lа, сша1Ое o1-lola који је КЈЬакав, 0Н0-
la шшо је КЈЬакаво. 

кљако, -а и -ё м пеј. в. КЈЬакавац. 
кљаст, -а, -о а. сакаш у руку или 1-loly, боlаљасш: - болесник, 

- нога. б. коме су оgсече1-lе, оgло.мље1-lе lpa1-le (о сшаблу): - дрво, 
- јабука. в. фиг. овешшао, йохаба1-l: кљасти намештај. 

кљаставост, -ости ж особи1-lа, сша1Ое o1-lola који је КЈЬасш, 0Н0-
la шшо је КЈЬасШо. 

кљастити, -Им несвр. чи1-lиши КЈЬасШu.м, сакаШиШи. 
кљастост, -ости ж в. КЈЬасШавосШ. 
кљаmтрити и кљаmтрити, -Им несвр. [гл. им. -рёње с] aogpe

зиваши, кресаши lpaHe на воћка.ма, gрвећу и gp. БUJbка.ма (обич
Н0 pagu БОЈЬеl расша, развоја). 

кљова ж (обично у мн.) јаче развије1-l, gylu зуб KOg неких си
сара, обиЧ1-l0 сви1-lУШ йри врху: кљове дивље свиње, слонове 
кљове, скупоцене кљове кита. 

кљокнути, -нём свр. йосусшаши, иЗ1-lемоћи, КЛО1-lуШи. 
кљувати, кљујём несвр. 1. чуйаши, разgираши КЈЬУН0М (обич

Н0 леш, сшрви1-lУ, месо) lуШајући. 2. в. КЈЬуцаши (1). 
кљук м 1. а. иЗМУЈЬа1-l0 lрожђе са широм из Kola се gобија ви

Н0. б. 1-lейревреле шљиве које се йриЙре.мају за йече1Ое ракије. 2. 
пчел. Meg из саћа иЗМУЈЬа1-l зајеg1-lО са воском. 

кљукавац, -авца м ЗООЛ. в. йузавац Certhia familiaris. 
кљукало с мошка за МУЈЬа1Ое lрожђа, МУЈЬало. 
кљукати, -ам несвр. 1. а. хра1-lиши живи1-lУ pagu lоје1Оа, шрйа

јући јој у lушу више хране (ЗР1-lевЈЬа, ораха и сл.): - ћурана. б. че
шће 1-lуgиши и шераши 1-lекоlа ga jege; шераши 1-lекоlа gа силом ly
ша (обиЧ1-l0 лек): - слаткиmима децу; - рибљим уљем, - леко
вима. 2. за.макаШи у воgу, йошайаши, l1ОураШи. 3. l1Оечиши lpo
жђе йрийремајући la за виН0, МУЈЬаШu. _ - се а. хра1-lиши се 
КЈЬукајући велике количи1-lе ЗР1-lевЈЬа (о живи1-lи). б. експр. јесши 
йрешера1-l0 (чесшо на силу): - се обилном храном. 

кљуква ж бат. зuмзеле1-lи жБУ1-lић Vaccinium oxycoccus са йло
gOM СОЧ1-lе киселе црвене бобице, који се уйошреБЈЬава у лекар
сшву, Maxo�ицa. 

кљукнути, -нём свр. йошойиши, заl1Оуриши (у воgу или gpy
ly шеЧ1-l0СШ): - мајицу у воду. 

кљун м (ми. кљУнови И кљУнови) 1. а. РОЖ1-lаши opla1-l за хва
ша1Ое хране у йшица, живи1-lе и слича1-l opla1-l KOg неких сисара 
и и1-lсекаша, rostrum. б. изgуже1-lа чврсша усша неких риба. в. 
фиг. Н0С. 2. фиг. 0Н0 шшо обликом aogceha на йшичји КЈЬун. а. са
вијени врх KOg КОЖ1-lих оЙанака. б. савијени врх саоница, санки. 
в. заошшре1-lи крај йреg1Оеl gела броgа, ча.мца, Йра.мац; мешал
на йоgвоg1-lа избочи1-lа на Йра.мцу раШ1-lоl броgа која је раније 
служила за йробија1Ое 1-lейријашељСКОl броgа. г. исшуре1-lи, за
ШUJbе1-lи geo раз1-lих алашки, оружја, найрава и йреgмеша: - мо
тике, - маmине, - од ножа, - од кључа. е. ошшар, избоче1-lи geo 
сше1-lе, брgа, йла1-lи1-lе. • бити (још) жут око RЉYHa биши још .млаg 
и неискусан. ставити, бацити што у RЉYH разг. йојесши или йойиши 
шШоlоg. 

кљунак, -нка м ge.м. и хиЙ. og КЈЬун. 
кљунар, -ара м ЗООЛ. а. сисар Ornithorhynchus paradoxus из 

pega Monotremata који живи у воgа.ма АусШралије. б. у мн.: peg 
1-lај1-lижих сисара Monotremata чије су чеЈЬусши йревуче1-lе ро
Ж1-l0М 1-lавлаком у облику КЈЬуна (у jg.: сисар из шоlа pega). 

кљунаст, -а, -о који је у облику йшичијеl КЈЬуна, слича1-l КЈЬУ
ну: - нос, - продужење. 

кљунат и кљунат, -а, -о који u.мa велики, јак КЈЬун; КЈЬУ-
1-lасш: - јато, - риба; - ципела. 

кљунатица и кљунатица ж зоол. живоши1Оа која u.мa КЈЬун. 
кљунача ж 1. ЗООЛ. у мн.: йшице gylol КЈЬуна из Йор. шљука, 

шљуке Scolopacidae (у jg.: йшица из ше Йор.). 2. анат. косш изме
ђу лойашице и КЈЬУЧ1Оаче у ЙШица. 

кљунаш, -аша м ЗООЛ. а. в. КЈЬунар. б. МН. и1-lсекши са усШu.ма 
Йроgуже1-lu.м у рилицу, риличари. 

кљунић, -а и кљунић, -ића м ge.м. и хиЙ. og КЈЬун. 
кљунолик, -а, -о слича1-l КЈЬуну, КЈЬУ1-lасш: - нос. 
кљунорожац, -omцa и кљунорожац, -omцa м ЗООЛ. у мн.: pog 

йшица крешшалица јУЖ1-l0афричких и јУЖ1-l0азијских йреgела 
Bucerotidae с великu.м шуйЈЬикавu.м КЈЬУН0М (у jg.: йшица из шо
la poga). 

кљунути, -нём свр. 1. jega1-lЙУШ уgариши, убосши КЈЬУН0М. 2. 
а. gохвашиши, узеши КЈЬУН0М (храну). б. заlрисши ма.мац на ygu
ци (о риби). 

кљунуша м ЗООЛ. круйна афричка йшица cpog1-la чайЈЬи Bala
eniceps rex, широка йЈЬОС1-lаша КЈЬуна. 

кљунчић м geM. и хиЙ. og КЈЬун. 
кљунчица ж ЗООЛ. мала морска риба Capros aper, која u.мa 

чеЈЬусши у облику КЈЬуна. 
кљуса ж 1. найрава за хваша1Ое gивЈЬачи, lвожђа, клойка, 

сШуЙица. 2. фиг. мере Koju.мa се неко gовоgи у шежак йоложај, 
за.мка: адвокатска -. 

кљусе, кљусета с (ми. е; зб. им. кљусад ж) мршав, сиша1-l КО1о; 
КО1о уоЙшШе. • уздати се у се и у своје - ваља се ОСЛО1-lиши на сой
сшве1-lе c1-lale. 

кљусетина ж ауШ. и йеј. og КЈЬусе. 
кљусина ж 1. ауШ. и Йеј. og КЈЬусе. 2. фиг. пеј. сшар, оронуо 

човек. 
кљуц УЗВ. оном. (обично поновљено) узвик KOju.м се йоgража

ва звук који се чује йри КЈЬуца1ОУ, слаб ygap секиром и сл. 
кљукавац, -авца м зоол. ойшши 1-lазив за йшице из Йор. Pici

dae које се хране и1-lсекШu.ма. 
кљуцати, -ам несвр. 1. а. КЈЬУН0М узu.маШи храну; чейркајући 

КЈЬУН0М шражиши храну: - жито, - по буњиmту. б. разgираши 
. КЉУН0М, КЈЬуваШи.� - леmину. 2. уgараши, босши КЈЬУН0М. 3. а. 
фиг. уgараши, луйаши: - mтапом по земљи. б. ма1-lифесшоваши 
се као шуй бол (йри 1-lаgоласку крви у r.лаву, l1-l0ј1-l0М зайаље1ОУ и 
сл.). - Рана кљуца. в. УЙОР1-l0 gаваши исше Йрu.меgбе, саве ше и 
сл., звоцаi11и. _ - се уgараши се међусоб1-l0 КЈЬУН0М (о ЙШица.ма). 

кљуцкати (се), -ам (се) несвр. у ge.м. З1-lаче1ОУ: КЈЬуцаши (се). 
кљуцнути (се), -нём (се) свр. йрема КЈЬуцаши (се). 
кљУч!, кљУч$. м (инстр. кљУчем; МН. кљУчеви, песн. кљУчи) 1. 

мешал1-l0 оруђе за зашвара1Ое и ошвара1Ое браве, КЈЬучаО1-lице: -
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од стана, � од :куће. 2. назив за оруђа различиШОl из"tлеgа и об
лика Koju..м,a се разни Uреg.меШи, .механиз.ми и сл. ошварају или 
зашварају, uоgешавају за pag, заврhу, оgврhу, uричвршhују и 
сл.: францус:ки �, машинс:ки �, � за отварање флаша. 3. а. си
сШе.м разрешених знакова какве шифре, објашњење шифре, зна
кова: � за шифровање и дешифровање, � за шифрована писма. 
б. шу.мач знакова на карши, илану, шексшу и сл., леlенgа: � на 
:крају :књиге, � за :карту. в. ушврђени бројни OgHOC ао ко.ме се .ме
ђу члановu..м,а зајеgнице оgређује нешшо (расuоgела gобара, оба
веза, власши и gp.); скала вреgновања: исплата премија према 
:кључу, развој према :кључу, � за поделу власти. 4. муз. знак на 
uочешку НОШНОl сисШе.ма KOju..м, се оgређује висина ноша у Шо.ме 
сисше.му: виолинс:ки �, музич:ки �, G-:кључ, 5. фиг. среgсшво, на
чин за решење HeKol Uробле.ма, шајне, за uосшизање каквоl, ци
ља; оgлучујуhи факшор: � за познавање :књижевности, � успе
ха у животу; � за срећу. 6. ушврђено .месШо, uоложај, најважни
ја uозиција за неки крај у сШраШешко.м, Uривреgно.м и gp. ао
"tлеgу. 7. саојни еле.менШ, веза у какво.м сисше.му lраgње. 8. анат. 
а. lорњи з"tлавак на заgњи.м HOlaмa у коња или вола. б. в. кључ
њача. 9. lвозgена кука uричвршhена за .моШку којо.м се чуuа се
но, слама; уоuшше алашка са куко.м. 10. риб. врсша рибарске 
.мреже. 11. речна окука; зе.мљишШе захваhено речно.м окуко.м; 
земљишше око ушhа gвеју река. 12. врсша захваша ари рвању. 
• бити, налазити се под кључем 1) биши склоњен на CUlYPHO .ме
сшо, биши закључан. 2) биши лишен слобоgе, налазиши се у за
Швору. држати, имати кључеве од чега уuрављаши, расuолаlаши 
нечu..м,. држати, чувати под кључем 1) чуваши у закључано.м аро
сшору, скриваШи. 2) gржаши у заШвору. отворити нешто златним 
кључем gohu go нечеl .миШо.м. под девет (седам) кључева затворити 
закључаши ga нико не .може оШвориШи. предати коме кључеве од 
нечега сшавиши ко.ме шшо на расUолаlање. са седам кључева се 
затворити не uоказиваши свој сшав, своје .мишљење. 

:кљУч2, :кљУч а м 1. а . .млаз шекуhе воgе који на"tло избија на 
uовршину;јак извор, врело; воgоскок. б. јак .млаз крви који ши
кља из Шела; .млаз какве gpYle ШечносШи. в. клобук, .мехур на 
uовршини шекуhе воgе. 2. клобук који избија ари врењу воgе, је
ла и сл.: :кључеви узавреле чорбе. 

:кљУчаница ж в. кључаоница. 
:кљУчао, -ала, -ло 1. р. ар. og кључаШи. 2. заlрејан go кључа

ња; врео, вео.ма врућ: � вода, � мле:ко. 3. фиг. сшрасшан, узбур
кан: � :крв. 

кљУчаоница и кључаоница ж а. руаа за кључ у брави. б. 
брава; наарава за закључавање уоUшШе. 

кљУчар, -ара м (инетр. -аром и -арем) 1. а. онај који gржи 
кључеве og Зlраgе и закључава улаз у оgређено вре.ме; чувар за
Швора. б. онај ко.ме је аоверена набавка, чување и расuоgела на
.мирница, робе и сл., еконо.м; онај који се сшара о аићу у uogpy
.му, uogpYMap. 2 . .мајсШор за израgу кључева, бравар. 

кљУчарка ж жена кључар; goMahultJa. 
кљУчарски, -а, -о који се OgHOCU на кључаре: � служба, � 

радња. 

кљУчати, -ам неевр. 1. избациваши кључеве, .мехурове и ис
uараваши се услеg високе Ше.мUераШуре, вреши (о шечносши и 
жишкој .маси). 2. снажно избијаши у велико.м .млазу, шикља
ши, бриЗlаши (о извору, крви из крвНОl cyga и gp.); uениши се og 
узбурканосши (о шекуhој воgи). 3. фиг. а. снажно се исаољава
ши, киuшеши (о .мислu..м,а и oceћaњu..м,a). б. крешаши се, ко.ме
шаши се жаlореhи (о lо.мили љуgи). 

кљУчина ж ayl. и аеј. og кључ! (1). 
кљУчић, -а и кљУчић, -ића м ge.м. og кључ!. 
кљУчни, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на кључ!, на кључеве: � ме

тал. б. који улази у сасшав кошшаНОl з"tлоба, кључа; уп. :кључ! 
(8): � :кост. 2. фиг. "tлавни, основни; који заузu..м,а исшакнуш uоло
жај у lеоlрафско.м, UолиШичко.м, еконо.мско.м, сШраШешко.м и 
gp. uо"tлеgу; upecygaH, важан у сисШе.му оgбране: � позиција, � 
политич:ка питања; � положај. 

кљУчњача (:кљУчница) ж анат. gyl,a косш која сааја lpygHY 
косш с лоUаШицо.м, clavicula. 

кме (обично поновљено) узв. узвик за uоgражавање gечјеl 
илача. 

кмеза а. ж к.мезава, илачљива женска особа. а. м (мн. ж) к.ме
зава, илачљива .мушка особа; уп. :кмезо. 

:кмезав, -а, -о који се чесшо к.мези, uлачљив; раз.мажен: � 
дете. 

кмезавац, -авца м к.мезав, раз.мажен .мушкарац, слабиh; 
к.мезав gечак. 

:кмезавица ж к.мезава, раз.мажена жена, илачљивица; к.ме
зава gевојчица. 

:кмезити и кмезити, :кмезИм неевр. [гл. ИМ. :кмежёње и :кме
жёње е] илакаши, уgараши у илач сваки час, цм,изgриШи. 

кмезо, -а и -ё м 1i.Мезава, илачљива .мушка особа; уп. :кмеза (6). 

кмека ж узв. а. (шанак и аискав) илач .малоl gешеша, оgојче-
Ша. б. к.мечање, к.мека јаlњеша, јареШа. 

кмекав, -а, -о илачљив, к.мезав, кењкав. 
кмекетати, -е:кећём неевр . .мекеШаШи (о кози). 
кме:кнути, :кме:кнём и кмекнути, -нём евр. 1. Оlласиши се 

к.меко.м, заилакаШи. - У другој соби :кме:кну дете. 2. фиг. UPOlO
вориши, UиснуШи. - Није смео ни да :кме:кне . 

кмет м (ми. -ови) 1. ист. а. у феуgализ.му, сељак који је обрађи
вао власшелинову земљу и био у њеl,овој власши; лично слобо
gaH сељак безе.мљаш који је обрађивао сuахијску зе.мљу ари че
.му је само .малu..м, gело.м ариноса сам расuолаlао, рајешин, чиф
чија. б. великаш, власшелин (у феуgалuз.му). 2. у раније.м сисше
.му уараве: а. у"tлеgан сеоски goMahUH биран ga решава разне сао
рове и uослове og оUшШеl значаја. б. сеоски сшарешина, кнез. 

кметија ж иет. 1. к.меШсШво. 2. шеришорија uog уараво.м 
к.меШа. 

кметица ж 1. к.меШова жена. 2. иет. женска особа у к.меШ
ско.м OgHOCY; сељанка. 

кметовати, -тујём неевр. 1. иет. обрађиваши власшелинску, 
саахијску земљу као к.меШ. 2. биши на uоложају к.меШа, уара
вљаши као к.меШ: 3. (и евр.) нар. uресуђиваши у својсшву к.меШа. 

кметовица ж к.меШова жена. 
кметовски, -а, -о који се OgHOCU на к.меШа и к.меШове: � за-

:кон, � служба, � дисциплина. 

кметовс:ки ПРИЛ. као к.меШ, својсшвено к.меШу. 
кметски, -а, -о в. к.меШовски. 
кметство и кметство е 1. uоложај, звање, служба к.меШа; 

вре.ме uровеgено у служби к.меШа; уп. :кмет (2): одржати се у 
:кметству, грабити се за :кметство. 2. ист. усшанова феуgалних og
носа ао којој к.меШ насшањен на u..м,aњy власшелина обрађује зе
мљу као њеlова pagHa cHala; шакав uоложај к.меШа: за:кон уки
да :кметство, ослободити се :кметства. 3. зб. к.меШови: власт над 
:кметством. 

кмечати, -чим неевр. 1. исuушшаши шанак, uриlушен "tлас (о 
јаlњешу, јарешу и gp. живоШињама). 2. илакаши uриlушено, 
Шанкu..м, "tласо.м. 

кна, :кне ж тур. 1. а. исшочњачка жушоцрвена боја за косу и 
нокше gобијена из исШоu..м,ене биљке; уп. :кана б. етн . .муслu..м,ан
ски сваgбени обичај бојења косе и нокаша невесши upeg венчање. 
2. бат. в. кана (1). 

кнап прил. нем. разг. само шолико колико шреба, шаман, go
вољно. - Све су израчунали да им је :кнап. 

кнегиња ж а. кнежева жена. б. иет. шишула жеНСКОl члана 
влаgарске uopogultJe. 

кнегињица ж неуgаша кнежева кћи или сесШра. 
кнедла ж (ген. ми. -ли) нем. обло уваљан KoMag куваНОl или 

uржеНОl шесша; оно шшо облико.м uogceha на шо: :кнедле са 
шљивама, � од сира. • (про)гутати кнедлу, кнедле uоgцосиши не
ку неuријашносш без UроШесШа. 

кнежев и кнежев, -а, -о који upuuaga кнезу. 
кнеЖЕшати, Rнежујём неевр. биши кнез, влаgаши као кнез 

кнежевино.м. 
Rнежевина ж gржава, шеришоријална jegUHultJa којо.м уара

вља кнез са наслеgно.м влашhу. 
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кнежевић м .м.лаgи ю-tежев син. 
кнежеви ца ж кнежева жена, кнеlиња. 
кнежевскй, -а, -о који се OgHOCU на кнеза, кнежеве: - власт, 

- рОД, - част. 

кнежевски прил. на кнежевски начин, као кнез: - живети, -
наградити. 

кнежевство с а. кнежева служба, кнежева власш, кнешшво: 
наследно племенско - . �. в. кнежевина. 

кнежија ж 1. ист. в. кнежевина. 2. в. кнежевсшво (а). 
кнежина ж ист. мања аgминисшрашивно-шеришоријална је

gиница коју је обично сачињавало неколико села. 
кнежйнскй, -а, -о који се OgHOCU на кнежину, на кнежине: -

систем, - живот. 

кнежић, -а и кнежйћ, -ића м ge.м. и ир. og кнез. 
кнез м (мн. кнежеви и кнезови) 1. а. врховни uоlлавар, на

слеgни влаgалац мање gржаве. б. ист. шишула мушкоl члана 
влаgарске uороgице; висока иле.миhка шишула из феуgалноl ао
креШа. в. ист. шишула за више црквене gосШојаНСШвенике. 2. ист. 
сшарешина, uоlлавар разних уuравно-шеришоријалних jegUHU
ца: кнежине, иле.мена, lpaga, села и gp. 3. фиг. онај који се у не
чему исшиче, uреgњачи, који је у нече.му најбољи: - свих фило
зофа, - лажљиваца. 4. зоол. морска риба Soris julis из аор. La
bridae са узgужним шара.ма и црвеним и МОgрим uela.мa. 

кнезов, -а, -о в. кнежев. 
кнезовати, кнезујём и кнезовати, -ујём несвр. в. кнежеваШи. 
кнезовица ж в. кнежевица. 
кнезовскй и кнезовскй, -а, -о в. кнежевски: - титула. 

кнезовски и кнезовски прил. в.  кнежевски. 
кнештво с в. кнежевсшво (а). 
кнеmчић, -а и кнеmчйћ, -ића м ge.м. и ир. og кнез. 
кникс м нем. наклон уз uриlибање колена. 
книти, кнИм и кнИјём несвр. бојиши кном (косу, нокше иШg.). 
књавати, књавам несвр. експр. gре.маШи, сUаваШи. 
књажев и књажев, -а, -о који upuuaga књазу, кнежев. 
књажевина ж в. кнежевина (а). 
књажевскй, -а, -о који се OgHOCU на књаза, кнежевски: - одо

брење. 

књаз м рус. ист. в. кнез (Ја и б). 
књега ж бот. lљива Phallus impudicus неuријашноl мириса 

која се у Hapogy уuошребљава као лек. 
књегиња ж в. кнеlиња. 
књегињица ж в. кнеlињица. 
књезити (се), -йм (се) и књезити (се), књезйм се несвр. ила

каши, кењкаШи. 
књига ж (дат. књизи) 1. а. више увезаних шШа.мUаних лисшо

ва, аааира у корица.ма с каквим целовишим књижевним, науч
ним, uублицисшичким и gp. шексшом; књижевно или наУЧliО 
gело: поучна -, занимљива -, - песама; написати књигу. б. 
шом, свезак: роман у три књиге, друга књига енциклопедије. в. 
назив за ogeJЬKe Свешоl аис.ма који чине целину: књиге пророч
ке, пет књига Мојсијевих. 2. укоричени, uовезани лисшови аа
аира обично с оgшша.мuаним обрасцима у које се уносе оgређе
ни uоgаци, белешке: болеснич:ка· -, грунтовна -, пореска -, - ро
ђених. 3. нар. аис.мена аорука, аис.мо. 4. вешшина чишања и аи
сања; учење, образовање. - Вук је књигу учио у манастиру Тро
ноши. Књига му није ишла од руке. • бацити се на кљигу оgаши 
се науци, учењу. бела (плава, сива итд.) - пол. и дипл. књиlа (ogpe
ђене боје) у којој влаgа неке земље објављује gокуменШа. говори
ти као из кљиге Uа.меШно, шечно 'iовориши, гутати кљиге брзо и 
pago чиШаШи. златна - књиlа у којој су заuисана имена исшак
нуших JЬygu. - мудрости једна од старозаветних књига. (с)пала 
кљига на два (три) слова осшаје сасвим мали, незаgовољавајуhи 

број lbygu који шреба нешшо ga ypage. учити (научити, изучити) 
кљигу (на)учиши чишаши и uисаши, (и)школоваши се. човек од 
три кљиге учен, школован човек. 

књиговезац, -есца м онај који се бави uовезивањем, кориче
ње.м књиlа. 

књиговезачкй, -а, -о који се OgHOCU на књиlовесце: - посао, 
- радња. 

књиговезница ж paguoHUцa за иовезивање и коричење књиlа. 
књиговодственй, -а, -о који се OgHOCU на књи'iовоgсшво, ко

ји се бави књиlовоgсшвом: - књига, - службеник. 

књиговодство с фИНо а. шеорија и аракса вођења uословних 
рачунских књиlа у којима се uоказује имовинско сшање, новча
ни обрш неке uривреgне и сл. орlанизације. б. рачунско оgељење 
у неком uреgузеhу, усшанови и сл. • двојно, двоструко - сисШе.м 
вођења рачунских књиlа у gва низа рачуна шако шшо се у jegHoM 
бележе све аромене у новчаном обршу, а у gpy'iOM сшање чисше 
имовине. једнообразно - књиlовоgсшво gржавних ијавнихусша
нова ао YHaupeg ушврђеном uрорачуну upuxoga и pacxoga. 

књиговођа м (мн. ж) особа која се бави књи'iовоgсшвеним ао
слом, која воgи рачунске и блаlајничке књUlе. 

књигољубац, -Упца м онај који воли књи'iе, библиофил. 
књижавац, -авца м (обично мн.) зоол. анат. geo желуца у аре

жив ара, лисШавац. 
књижар и књижар, -ара м онај који се бави upogajoM књи

'[а; онај који се uopeg upogaje бави и изgавање.м књи'iа, изgавач. 
књижара ж uроgавница књиlа. 
књижарац, -рца м зоол. мали инсекш зlлавкар Chelifer can-

croides који живи у сшарим књи'iа.ма, uog кором gрвеhа и сл. 
књижарка и књижарка ж она која се бави upogajoM књиlа. 
књижарница ж в. књижара. 
књижарскй, -а, -о који се OgHOCU на књижаре и књижар

сшво: - излог, књижарске прилике. 

књижарство и књижарство с 1. изgавање, upogaja и gu
сшрибуција књиlа, часоuиса и сл., изgавачка gелашносш: на
предак у књижарству, центар књижарства. 2. uроучщюње књи
'[е као кулшурне аојаве и Uроизвоgње. 

књижёван и књижёван, -вна, -о (најчешће одр. -вн:И) 1 .  
(одр.) који се OgHOCU на књижевносш, који upuuaga књижевно
сши: књижевни род, књижевне прилике, - критика. 2. свој
сшвен књижевносши, који уgовољава захшевима књижевносши: 
- облик чланка, - тон, књижевни језик. 3. (одр.) који се бави 
књижевношhу: књижевни почетник, књижевни историчар. 4. 
образован, школован: - човек. 5. (одр.) који се OgHOCU на књи'iе, 
uубликације, књижарски: - предузеће, - тржиште. 

књижёвнйк и књижёвнйк м а. онај који се бави књижев
ним pagoM, аисац, лиШераШ. б. нар. Шl!олован, образован човек. 

књижёвница и књижёвница ж жена књижевник, саиса
Шељица. 

књижёвничкй и књижёвничкй, -а, -о који се OgHOCU на 
књижевнике и књижевносш: - успех, - природа, - таленат, -
личност. 

књижёвнij:mтво и књижёвнйmтво с бављење књижевним 
pagoM; квалишеш књижевно'i gела. 

књижёвно и књижёвно прил. на књижеван начин; у књи
жевном uоlлеgу: - се изражавати, - образован. 

, књижевно- као арви geo uриgевских сложени ца и uолусло
женица у значењу: књижеван (1): књижевнојезички, књижев
но-друштвени, књижевно-историјски. 

књижёвноснй и књижевноснй, -а, -о в. књижеван (1 и 2): 
- смотра, ,- вредност. 

књижевност и књижёвност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. умеш
ничко сшваралашшво које се изражава језиком, чија вреgносш 
лежи у саgржају, иgејним и е.моШивним квалишешима и леuо
ши форме; наука која се бави Uроучавање.м књижевних gела: 
српска -, светска -; студирати -. б. шШа.мUана gела која се og-
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носе на разне 1,ране JbygcKe gелашносши, научна, филозофска и 
gp. gела: научна -, стручна - . • лепа - в. књижевносш (а). 

књижетина ж ауW. и иеј. og књи1,а. 
књижити, -Им неевр. [гл. им. књижёње е] уносиши, завоgиши 

у иословне књи1,е, укњижаваши: - набавке, - зараде. • - на чи
ји рачун ирииисиваши нешшо неко.ме (обично неиравеgно). 

књижица ж 1. geм. og књи1,а. 2. gOKYMeHiI1, исирава у облику 
укоричених лисшова иаиира .мање1, фор.маШа са оgшШа.мианu.м 
обрасцu.ма у које се уносе оgређени иоgаци: војна -, ђачка -, 
здравствена -. 

књижница ж в. библиоШека. 
књижничар м сшручни службеник у књижници, библио-

Шекар. 
књижничарство е књижничарски иосао, библиоШекарсШво. 
књижничкй, -а, -о који се OgHOCU на књижницу: - одбор. 

књижурда и књижурина ж ауШ. и иеј. og књи1,а. 
књиmкй, -а, -о 1. који се заснива на књи1,а.ма, научен из књи-

1,а, извешшачен, аисшракшан: - идеја, - знање, - израз. 2. в. 
књижеван (1): - занат, - језик. 

књиmки прнл. на књишки начин, као из књи1,а: - говорити. 

књиmкост, -ости ж особина оно1,а шшо не оg1,овара сшварно
сши, шшо је књишко, извешшаченосш: - дела. 

ко (ген.-ак. кога (ког), дат.-ЛОК коме (ком), инстр. ким и кИме; 
мн. 0) u.меничка за.меница за лице 1. уиишна а. у gирекШно.м ии
шању и у зависнu.м реченица.ма. - Ко те је послао код мене? Ни
ко није знао ко је она. б. у узвичнu.м и уииШно-узвичнu.м рече
ница.ма, у узвично.м значењу. - А ко ће их све набројати! А ко
ме нису ово исто обећали! 2. ogHocHa (чесшо у корелацији са 
"шај", "онај',). - Ко једном ово види, тај ће опет овде доћи. Кога 
ваља молити, тога не треба срдити. 3. неоgређена а. неко. - Ка
ко ко дође, одмах једе. Сви ће на море, ко у Црну Гору, ко у 
Грчку. б. оишша: онај који, сваки који. - Гађао ножем кога сти
гао. 4. gOaYCHO значење: ико. - Има ли ко у кући? • било -, - би
ло .ма ко. богзна - (негирано) неко важан, особиШ. - Нисам ја 
богзна ко. како - ,  - како сваки на свој начин. - би га знао, - зна, -
му га зна не зна се, нико не зна, није иознаШо. - год сваки онај ко
ји, .ма ко. - сам (си, је), - ће са мном (тобом, љим) нико .ми није ра
ван, нико се не .може са .мно.м (Шобо.м, њu.м) иореgиШи. макар -
неко без вреgносши, било ко. 

ко прнл. Н везн. разг. в. као. 
коагушiција ж лат. 1. хем. з1,ушњавање неке шечносши ушица

јем хемијске реакције: - вина. 2. мед. сшварање крвно1, у1,рушка 
иосле озлеgе крвно1, cyga. 

коагулисати, -ишём (коагулирати, -улирам) евр. н неевр. 1 . 
.мењаШи се коа1,улацијо.м, иосша(ја)ши з1,уснуш, усирен. - Казе
ин коагулиmе на 750. 2. изаз(ив)ши коа1,улацију нече1,а. - Хлад
ноћа брзо коагулиmе крв . •  - се в. коа1,улисаши (1). 

коадутор м лат. ио.моћник кашоличко1, великоgосшојника ко
ји (збо1, сшаросши, болесши) није сиособан ga обавЈЬа своје gy
жносШи. 

коала м ЗООЛ. врсша сисара шорбара Phasedaretus cinerens 
који живи у Аусшралији, бuљојеg сличан .мало.м .меgвеgу. 

коалИЗ0вати (се), -зујём (се) евр. н неевр. в. коалираши (се). 
коалирати, -Iширам евр. н неевр. УКЈЬучи(ва)ши у коалицију, 

ујеgиниши, ујеgињаваШи . •  - се склоииши, склаиаши савез, ко
алицију, уgружи(ва)Ши. 

коалиција ж лат. а. иолишички или војни савез gвеју или ви
ше gржава ирошив gpy1,uX gржава. б. иривремени или шрајни 
савез иолишичких сшранака, иаршија и gp. ор1,анизација. 

коалиционаm, -аша м apuaagHUK или ирисшалица коали
ције. 

коалиционаmкй, -а, -6 који се OgHOCU на коалиционаше: -
штампа, - политичар. 

коалиционй, -а, -6 који се OgHOCU на коалицију: - влада, -
странка. 

коаптација ж лат. иоgешавање, ирила1,ођавање елеменаша у 
склоиу неке целине. 

коаутор м лат. jegaH og аушора, швораца зајеgничко1, gела 
(у.меШничко1" сшручно1, и gp.); аушор неко1, gела у OgHOCY на изво
ђача, инШериреШаШора. 

коауторство е коаушорски OgHOC и pag, зајеgничко аушор
сШво. 

коб ж (инстр. коби) 1. ио HapogHoM веровању, YHaapeg оgређен 
шок gО1,ађаја, суgбина (обично зла): веровати у коб, неизбежна 
-. 2. зло, несрећа; знак, зна.мење ga ће се нешшо (обично несре
ћа) gо1,оgиШи. 

кобалт м (ми. 0) нем. 1. хем. хе.мијски елеменаш (Со), .меШал 
сличан никлу, бело-ру.менкасШе боје, који се уиошреБЈЬава за из
pagy ле1,ура, иревлачење .меШалних иреg.меШа. 2. ни јанса ЈЬуби
часшоилаве, Mogpe боје. 

кобалтнй (кОбалтски), -а, -6 који се OgHOCU на кобалш, који 
је og кобалша: - бомба, - челик. 

кобан (кобан), -бна, -о а. који gOHOCU, изазива зло, несрећу, 
злокобан; који слуши зло, несрећу, злослушан: - грешка; кобни 
знак. б. ираћен несрећо.м, иун зла, несрећан: - брак, - љубав. 

кобасица ж 1. ирехра.мбени ироизвоg, црево наиуњено зачи
њeHu.м иceЦKaHu.м .месо.м, сланино.м, зачинu.ма и сл. 2. фиг. оно 
шшо gу1,УЈЬасШu.м облико.м aogceha на кобасflцу (1). • неће мач
ка кобасице Нр. каже се за неко1,а ко нешшо јако жели а не .може 
иосшићи иа се ирави ga MY go шо1,а није сШало. 

кобасичар м 1. онај који ирави и apogaje кобасице. 2. онај 
који воли ga jege кобасице. 

кобасичарка ж а. жена кобасичар. б. кобасичарева жена. 
кобасичарница ж иросшорија у којој се ираве кобасице; иро

gавница кобасица. 
кобасичарскй, -а, -6 који се OgHOCU на кобасичаре и кобаси-

чарсшво: - производ, - занат. 
кобасичарство е кобасичарски иосао, занаШ. 
кобасичаст, -а, -о који u.мa из'iлеg кобасице: - шпалир. 
кобац, копца м (ген. ми. кобаца и кОб аца) 1. ЗООЛ. ишица 1,ра-

БЈЬивица Accipiter nisus која Haaaga gpy1,e ишице, кокоши, .мише
ве. 2. 1,раБЈЬив, зао човек који наноси неко.ме шШеШу. 

кобацати се, -ам се коирцаши се, ришаши се: - ногама и ру
кама. 

кобељати, -ам неевр. С .муко.м се крешаши, јеgва ићи . •  - се 
1 • .мицаШи Шело.м, коирцаши се. 2. фнг. чиниши наиоре pagu из
влачења из какво1, неиовоЈЬНО1, сшања, .мучиШи се. 

кобила ж 1. а. женка коња. б. фиг. пеј. О женско ј особи. 2. на
зив за разне иоgуиираче, ослонце, 1,pege и сл. • трула - врсша 
gечје и1,ре у којој и1,рачи ирескачу jegaH иреко gpy1,01,. 

кобилетина ж ауШ. и иеј. og кобила (1). 
кобилећй, -а, -ё в. кобuљи: - млеко. 
кобилица ж 1. geм. и хии. og кобила; .млаgа кобила. 2. ЗООЛ. 

врсша скакавца који унишшава усеве. 3. анат. 1,pygHa косш у ко
кошке и gpy1,uX ишица, јаgац. 4. узgужна Ше.меЈЬна 1,pega која 
учвршћује cpegUHY броgско1, gHa. 5. бот. gва gоња . .срасла лисшића 
KOg леиширасше крунице цвеШа. 6. назив за разне 1,реgице, иолу-
1,е, сиојнице, ослонце. 

коБИлчина ж ауW. и иеј. og кобила. 
кобиљй, -а, -ё који се OgHOCU на ко билу , који apuaaga коби

ли: - млеко, - глава. 
кобити, -Им неевр. [гл. им. кОбљёње е] а. (некога, нешто) слу

шиши неко.ме или нечему зло, несрећу, несшанак, с.мрШ. - Што 
ми кобиm сина? б. слушиши, иреgвиђаши неко зло, несрећу. 

кобнйк м онај који слуши, apegoceha несрећу; онај koju gOHO
си несрећу, зло. 

кобница ж она која слуши, apegoceha несрећу; она која gOHO
си несрећу, зло. 

кобно (кОбно) ПРИЛ. на кобан начин, слушећи или gOHocehu 
несрећу; шешко, нез1,оgно: - зазвучати; - веровати, - неприкла
дан израз. 
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кобра ж зоол. з.мија ошровница Naia tripudians из иор. Colu
bridae, ошровно'i yjega, наочарка. 

кобрач, -ача м бот. бuљка .миришљаве коре Myricaria derma
nica из ф. Tamaricaceae. 

ков, кова м 1. ирибор за иошкивање; иошков, иошковице: 
коњски �; потковати ковом. 2. ирибор за ошкивање косе: косни 
�. 3 . .меШa.n који се кује, који се .може коваши; .меШa.n уоишше, 
ковина. 4. украс og KoeaHo'i ЙЛе.мениШо'i .меШa.nа, сребра, злаШа. 
5. шии израgе .меШa.nних иреg.меШа, начин ковања: нож племе
нита кова, мач српског кова. 6. а. скуи каракшерних особина, 
сој: јунаЧRОГ кова, људи нашега кова. б. врсша, шии нече'iа: сти
хови најбољега кова, тероризам новога кова. 

ковалентан, -тна, -о хем. везан зајеgничкu.м елекШронскu.м 
иapoвu.мa (о аШо.мu.ма): � веза. 

кован, -вна, -о 1. који се .може коваши: � гвожђе. 2. а. који 
је og .меШa.nа; израђен ковање.м: ковни новац, � сабља. б. који је 
као у .меШa.nа: ковни сјај, ковни звук 

кованац, -пца м иреg.меШ наирављен ковање.м. 
кованик, -ика м етн. кожни иојас украшен .меШa.nнu.м йло

чица.ма и ка.мење.м. 
кованица ж 1. ручно скована a.nаШка (нир. коса, секира, са

бља и сл.). 2. ЛИНГВ. нова, вешшачки наирављена реч. 
кованлук м тур. нар. ичелињак, ичеларник, уљаник; ичелар-

сшво, ичеларење. 
коваоница и коваоница ж в. ковачница. 
коваран, -а, -о лукав, UOgMYKao, иокварен: � човек. 
коварно ПРИЛ. на коваран начин, лукаво, иоgло: � убити, � 

сплеткарити. 
коварство с лукавсшво, иоg.муклосШ, иоквареносш; коваран 

иосшуиак. 
ковати, кујем (р. пр. ковао, -зла; ТРП. кован; пр. сад. кујући) 

несвр. 1. уgарцu.ма чекиhа gаваши оgређен облик .меШa.nу; изра
ђиваши Шаквu.м pagoM различише иреg.меШе или новац: � сре
бро, � минђymе; � дукате. 2. иошкиваши (коња). 3. ошкиваши 
(косу). 4. фиг. кљуцаши у gpeo (о gеillлиhу). 5. фиг. а. иосшизаши 
нешшо, сшвараши, из'iрађиваши, сшицаши: � своју срећу, � при
јатељство. б. из.мишљаШи (речи, фразе), вешшачки сшвараши, 
консшруисаши: � речи, � реченице. в. с.мањиваШи, сире.маШи 
нешшо (сйлешке, йланове, завере). • - гвожђе док је вруће pagu
ши нешшо на вре.ме, gOK није касно. - у звезде (у небо) MHO'iO хва
лиши, узgизаши. 

ковач, -ача м (инстр. -ачем) 1. занаillлија који кује и обрађу
је 'iвожђе или gpy'ie .меШa.nе; иоШкивач. 2. фиг. онај који нешшо 
сшвара, сасшавља, из'iрађује, шворац: � добрих стихова, � своје 
среће. 3. зоол. а . .морска риба Zeus faber и Zeus pungio из иор. 
Scombridae СйЈЬошшено'i шруиа са ue'ioM ио cpegUHU. б. в. eogo
.мар. в. в. жуна (1). 

ковачија ж рег. 1. ковачки занаш: бавити се ковачијом. 2. ко
вачка раgионица, ковачница: стара �. 

ковачина ж 1. ауШ. и иеј. og ковач (1). 2. в. ковачница (1). 3. 
ковачева ЙЛаШа. 4. ошцаци 'iвожђа ири ковању, 'iвозgена ира
шина. 

ковачић м 1. ge.м., хии. и ир. og ковач (1). 2. 300Л. оишши на
зив за ишице из pogoea Tringoides и Totanus. 

ковачица ж арх. ковачева жена. 
ковачки, -а, -о који се OgHOCU на ковача и на ковање: � за

нат, � ватра. 
ковачница ж 1. Йросшорија у којој се кује .меШa.n, ковачка 

раgионица. 2. фиг . .месШо 'ige се l1ешшо сшвара, иосшиже: � пла
нова. 

ковелин, -ина м хем . .минерa.n Mogpe боје, бакарни сулфиg 
(CuS). 

коверат, -рта м И ковёрта ж фр. иаиирни о.моШ у ко.ме се ша
љу иис.ма. 

ковеРТ,ирати, -ертирам свр. и несвр. сшавиши, сшављаши у 
ковераШ. 

ковёртица ж ge.м. og коверШа. 

ковиље с бот. биљка Stipa, S. pennata из ф. Gramina, која 
u.мa gу'iачко и .мекано осје; 

ковина и ковина ж хе.мијска .маШерија која се .може лиши и 
коваши а која gобро upoeogu шойлошу и елекшрицишеш, .меШa.n. 
• племенита - ЙЛе.мениШи .меШa.n (злашо, сребро, ЙЛаШина). 

ковински, -а, -о који се OgHOCU на ковине, који је og ковине, 
.меШa.nни: � здела, � прашина. 

ковитлав, -а, -о који ковиillла, врillложан: � облак, � дим. 

ковитлај м врillло'i, ковиillлац. 
ковитласт, -а, -о в. ковиillлав. 

ковитлати, -ам несвр. 1. gовоgиши у ковиillлац, у врillлОЖНО 
сшање; .махаШи, виillлаши нечu.м: � прашину; � варјачом над 
главом. 2. в. ковиillлаши се. - Ветар ковитла између кућа. _ "" 

се крешаши се, вршеши се у ковиillлац; .моШаШи се, вијаши се 
Ша.мо-а.мо. 

ковитлац м 1. а. вазgушна .маса захваhена кружнu.м креша
ње.м, врillложни вешар; расшресиша, расиршена .маШерија (cHe'i, 
ирашина, лишhе и сл.) захваhена Шаквu.м креШање.м: � прати
не, снежни �. б. брзо кружно, сиирa.nно крешање; крешање у 
О'iраничено.м иросшору: обртати у ковитлац, трчати у ковитлац. 
2. окрешање, обршање, иревршање иреg.меша или jegUHKU; врева, 
.меШеж: � паса, град у милионском ковитлацу. 3. бурна збива
ња, буран шок gО'iађаја; збрка, хаос: � око његове личности, � 
непрестаног рада. 

ковница ж 1. раgионица или завоg за израgу .меШa.nно'i нов
ца; ковачница уоишше: државна �, � Смедеревске железаре. 2. 
фиг . .месШо 'ige се сшвара, обликује нешшо: � народних песама, � 
језика. 

ковничар м pagHUK у ковници. 
ковност, -ости ж особина oHo'ia шшо се .може коваши: � гво

жђа. 

коврљати, -ам несвр. нар. кошрљаши, кошураши: � ногом пу-
жа по трави. _ "" се кошураши се, кошрљаши се: � се низ брдо. 

ковртљај м обрш, окреш, обрШај. 
ко врча ж в. коврџа. 
коврча- в. коврџа-. 
коврчити (се), -Им (се) несвр. [гл. ИМ. коврчење с] в. коврџаши 

(се). 

коврчица ж ge.м. и хии. og коврџа. 

коврџа ж (ген. ми. коврџа) тур . ира.мен увијене, 'ip'iypaee косе 
или gлаке, увојак; оно шшо је слично увојку косе (лисill, иеро и сл.). 

коврџав и коврџав, -а, -о којије cayвojцu.мa (о коси, gлаци), 
који u.мa увојке, Kygpae, 'ip'iypae; изувијан, eujy'iae: � коса, � пра
мен; � дечак; � ДИМ. 

коврџавост и коврџавост, -ости ж 1. особина oHo'ia шшо је 
коврџаво, o1-l,o'ia који је коврџав. 2. бот. болесш лишhа (неких во
ћака) коју изазива 'iљивични иаразиш, у шоку које лишhе ио
сшаје закржљa.nо. 

коврџак и коврџак, -врчка м коврџа. 
коврџаст, -а, -о в. коврџав. 
коврџати, -ам несвр. 1. иравиши коврџе, савијаши у увојке 

(косу, gлаку): � праменове косе, � косу, 2. оболеваши og коврџа
восши (о лишhу, воћка.ма). _ "" се савијаши се у увојке, увијаши 

, , се (о коси, gлаци); завршаши се уоишШе. 

коврџица ж ge.м. и хии. og коврџа. 
ковчег м 1. велики gpeeHU caHgYK са иоклоице.м у ко.ме се чу

вају разне сшвари и gра'iоценосши; caHgYK уоишше: девојачки �, 
� за брашно. 2. иушна шорба, кофер: држати ковчег у руци. 3. 
caHgYK (обично gpeeHU) у ко.ме се сахрањују .мрШваци. 

ковчежић м ge.м. и хии. og ковче'i. 
коговић и коговић м нар. реч у уииШно.м значењу којо.м се 

ииша за иорекло, за ирезu.ме. - Коговић је он. 
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когод зам. у неоgређено.м значењу: ко, неко; у наr.nашено.м нео
gређено.м значењу: било ко, .макар ко, ико. - Није излазила да
нима из куће, нити ју је когод видео. 

код м фр. (ми. кодови) 1. а. сисшем условних знакова за йре
ношење, обраgу и чување ЙоgаШаЈЬка. б. сисшем знакова, слова, 
бројева, сu.мбола, речи Koju.мa су йриgружене оgређене вреgно
сши, OgH. значења; шифра, кључ. 2 . рач. geo, обично извршни, 
apo'ipaмa HaaucaHo'i у неко.м ко.мјуШерско.м, apo'ipaмcKoM јези
ку. • генетски (генетички) код биол. сйецифичан pacaopeg 'ieHa у 
.моле кулу gезоксирибонуклеинске киселине, који йреgсшавља 
"шифровану" инфор.мацију наслеђену og роgиШеља. 

код предл. (с ген.) оgређује: 1. а. йоложај или .месШо вршења 
paglbe које се налази уз, aopeg, близу, go, крај Йој.ма уз чије u.мe 
сшоји: у Крушевцу код воде Мораве, код ловачке ватре, у Обре
новцу код Београда. б . .месШо вршења paglbe које је у унушра
шњосши нече'iа, у ње'iовој сфери, у йоgручју: остати код куће, 
притворен код полиције. 2 . .месШо завршешка крешања које је 
у близини Йој.ма у 'iенишиву: одвести га код лекара, поћи код 
мајке. 3. а. йојам за који се везује r.nа'iолска paglba: остати код 
увереља, бити у мислима код сина. б. оgређује околносши вр
шења r.nа'iолске paglbe: разговарати код вечере, бити у кафани 
код чаше вина. 4. оgређује йојам у чије.мје власнишшву, aocegy, 
gOMeHY, OgH. у чијем је схвашању, веровању, расйоложењу и сл. 
оно шшо се казује. - Како се код нас зове ово јело? Код тих ри
ба имају велика пераја. 5. а. оgређује йојам који је услов за вр
шење paglbe. - Није нам до седеља код толико посла. б. и aopeg 
шо'iа, уйркос Шо.ме: слеп код очију. 

кода ж итал. завршни geo .музичке ко.мЙозиције. 
кодейн, -Ина м грч. хем. алкалоиg оЙију.ма који се уйошребља

ва као лек йрошив кашља. 
кодекс м лат. 1. правн. збирка йравних йройиса или закона 

који се ogHoce HajegHY обласш: Јустијанов -, шаховски -. 2. ой
шшейризнаша йравила йонашања која влаgају нейисано у jeg
ној cpegUHU: - грађанског васпитаља. 

кодирати, кодйрам несвр. уйошребљаваши оgређену KOgHY 
схему, служи ши се KOgOM. 

кодификатор м правн. сасшављач KogeKca, законика. 
кодификаторскй (кодифИкаторнй), -а, -о који се OgHOCU на 

коgификашоре и коgификацију. 
кодификација ж лат. правн. сисШе.маШизација свих йравних 

йройиса и закона који се ogHoce на оgређену обласш йравно'i си
Ше.ма: - фабричког законодавства. 

кодификационй, -а, -о в. коgификаШорни. 
кодификовати и кодификовати, -кујём (кодифицИрати, -

Ицйрам) свр. и несвр. (из)вршиши коgификацију нече'iа, сисШе.ма-
шизоваши йройисе и законе. 

кодицйл, -ила м лат. правн. gоgашак шесшаменшу са caopeg
Hu.м оgреgбама; ШесШаменШ. 

коегзистенција ж лат. 1. пол. йосшојање gржава са различи
Шu.м gрушШвенu.м сисШемu.ма уз capaglbY, уважавање и .мирне 
ogHoce: принцип коегзистенције, мирољубива -. 2. исшовреме
но йосшојање различиших сшвари, йојава jegHUx уз gpy'ie: - на
рода. 

коегзистирати, -истйрам несвр. исШовре.мено йосшојаши (уз 
.мирне ogHoce и capaglbY). 

коефицијен(а)т, -нта м лат. број који је сшални чинилац, 
.множишељ у какво.м ал'iебарско.м изразу; величина којо.м се og
ређује Йро.менљивосШ какве йојаве: једначине различитих кое
фицијената; - сигурности; - оптицаја робе. 

кожа ж 1. а. сйољни о.моШач који йокрива шело човека или 
живоШиње. б. шакав о.моШач са живошиње, шшављен или обра
ђен: јарећа -, телећа -, каиm од змијске коже. 2. сйољни о.мо
шач воћних и gp. Uлоgова, йокожица, кора, љуска. 3. фиг. жи
вош, е'iзисшенција: спасти своју кожу, осетити на својој кожи. • 

бити дебеле коже, имати дебелу кожу биши Heoceйlљив на apu.мeg
бе, замерке, 'ipglbe. бити крвав под кожом биши као и осшали љу
gu, са .манама и слабосШu.ма. бити у нечијој кожи биши у оgређе
ној сишуацији, Йоложају. бери кожу на mиљак в. aog браШи. иза
ћи, искочити из коже из'iубиши коншролу влаgања собо.м, изнер-

вираши се. изнети целу, читаву кожу осшаши жив и зgрав, сйа
сши се. из ове се коже не може никуд (нема камо), из ове се коже у 
другу не може нема се Kyg1 не .може се избеhи оно шшо gолази 
(обично неЙријаШно). истерати из коже (некога) учиниши ga неко 
из'iуби сШрЙЉење. јадна ти твоја кожа шешко Шеби. кост и -, сама 
- и кост јако је .мршав(а). (о)дерати, (о)гулити коме кожу немило
CpgHO искорисшиши, искоришhаваши HeKo'ia, (о)ЙЉачкаШи. пла
тити својом кожом из'iубиши живо ш, йоложај, u.мOвиHY. подвући 
се, увући се под кожу (некоме) gоgвориши се (неко.ме); йосшаши 
йрисан с HeKu.м. чувати своју кожу бринуши само о себи . 

кожар, -а и кожар, -ара м 1. занаШлија који йрерађује кожу 
и израђује йреg.меше og коже; йроgавац коже. 2. (кожар) ЗООЛ. вр
сша инсекша Carabus coriaceus. 

кожара ж 1. фабрика за apepagy коже; кожарска рagионица. 
2. агр. врсша јабуке gебеле коре. 

кожарац, -рца м кожарски pagHUK. 
кожарка ж агр. в. кожара (2). 

кожарница ж в. кожара (1). 
кожарскй, -а, -о који се OgHOCU на кожаре, кожарсшво: - за-

нат, - радља. 

кожарство с кожарски занаш; gроизвоgња коже. 
кожаст, -а, -о сличан кожи: - лиmће, - кеса. 

кожетина ж ayw. и Йеј. og кожа. 
кожица ж 1. geм. og кожа; шанка кожа, кожа уоЙшШе. 2. ко

жа с крзно.м која се йрерађена носи око враШа. 3. в. кожа (2). 4. 
кора, скрама. 

кожнат, -а, -о 1. в. кожан: - појас. 2. в. кожасш: - лишће. 

кожнй и кожнй, -а, -о који се OgHOCU на кожу, начињен og 
коже: - ташна, - појас. 

кожодер м 1. живоgер, сшрвоgер. 2. 'iуликожа, зеленаш. 
кожокрилац, -лца и кожокрилац, -йлца м ЗООЛ. у .мн.: peg 

инсекаша са gва йара ойнасших крила, ойнокрилци (у jg.: шакав 
инсекШ). 

кожура и кожура ж кожа og сушене сланине; кожица са йе
чено'i .меса. 

кожУрина ж ауW. и Йеј. og кожа. 
кожурица (кожурИца) ж 1. geм. и хиЙ. og кожура; кожура. 2. 

в. коча (2). 3. чахура, лушка (обично свилене бубе). 
кожух ж 1. крзнени о'iршач, йрслук (обично без рукава), че

сшо као geo HapogHe ношње украшен везо.м: овчји -, - од медве
да. 2. ogepaHa кожа с крзно.м. 

кожухар, -ара и кожухар, -а м занаШлија који израђује и 
apogaje кожухе; крз'нар. 

кожуmина и кожуmина ж ayw. и Йеј. og КОЖУХ. 
кожуmкар, -ара м 1. ЗООЛ. врсша сисара Galleopithecus уо

lans из Йор. Dermoptera чији су враш, уgови и рей сйојени ко
жни.м наборо.м. 2. (обично у мн.) йороgица сишних инсекаша 
Dermestidae чије ларве живе у сувој живошињској кожи, крзну, 
.месу и сл. 

кожуmчина и кожуmчина ж ayw. и Йеј. og кожух. 
кожуmчић м geм. og КОЖУХ . 
коза ж 1. ЗООЛ. а. goMaha живошиња Caprahircus из poga шу

aљopo'iux йайкара йреживара која gaje .млеко, .месо, кожу. б. у 
.мн.: ойшши назив за pog шуйљоро'iих йреживара йайкара Capra 
из Йор. Caviconia (у jg.: шуйљоро'iи йайкар йреживар из шо'iа ро
ga). 2. фиг. пеј. несйрешна, r.nyaa особа. 3. назив за различише 
найраве og 'ipega или gacaKa (нЙр. за шесшерисање gрва, gизање 
шереша, скела за 'ipaglbY и сл.). • ако лаже -, не лаже por исшина 
се виgи, очиr.nеgна је. дати кози да чува купус очекиваши cu'iypaH 
неусЙех. нису му све козе на броју нешшо с њu.м није у pegy, нерас
Йоложен је. 

козак, -ака м рус. ист. apuaagHUK раШничко-зе.мљораgничко'i . 
сшалежа слобоgних насељеника у Йо'iраничнu.м обласШu.ма сша
ре Русије. 

козар, -ара м чобанин који чува козе. 
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козарачкй, -а, -о који се OgHOCU на Козару (иланину у срй
ском gелу Босне): � коло. 

козарица ж 1. чобаница која чува козе. 2. сшаја, шор за козе. 
козарка ж бот. pog Vьивa Clavaria из ф. Clavariaceae; назив 

за разне врсше шоiа poga. 
козарскй, -а, -о који се OgHOCU на козаре: � штап, � живот. 

козарство с iajeНJe коза као йривреgна ipaHa. 
козачкй, -а, -о који се ogHOCU на козаке: � пук 

козаштво с (мн. 0) козачки сШa.nеж, козаци. 
козбаmа м најбољи косац који йреgвоgи ipyuy косаца на ко

сиgби. 
козёр, -ера м фр. особа која gуховишим йричањем yiOgHO за

бавља gрушШво. 
козёрија и козерија ж фр. 1. gуховишо, занимљиво йричање, 

ћаскање. 2. забаван, занимљив, gуховишо йисан књижевни са
сшав без већих књижевних йрешензија: новинска �. 

козёрка ж женска особа козер. 
козёрскй, -а, -о који се OgHoCU на козере, забаван, gуховиш: 

� стил, � особина. 

козетина ж козје месо. 
козина ж козја gлака, косШреШ. 
козинац, -йнца и козинац, -нца м бот. йолуiрм poga Astraga

lus из ф. Papilionaceae; назив за uojegUHe врсше шоiа poga. 
козити, RОЗЙ(М) несвр. gоносиши на свеШјаре, јараg, јариШи. 

• - се 1. gоносиши на све ш млаgунче, јариши се (о кози). 2. (-йм 
се) фиг. мучиши се pagehu нешшо наЙорно. 

козица ж 1. geм. и хиЙ. og коза; млаgа коза. 2. мн. мед. нар. 
осйице йо кожи, боiиње. 3. зоол. назив за неке врсше морских ра
кова из uogpega Natantia. 

козичав, -а, -о боiињав, рохав: � лице. 

козјача ж бот. врсша iљиве Lactarius volemus. 

козјй, -а, -е а. који се OgHOCU на козу, који је og козе: � мле
ЕО, � Rожа, � стаза. б. који је као у козе: � ХОД, � глас. • - пут, -
стаза в. KOg ших именица. 

козлац, -а и -аца м бот. назив за биљке poga Arum из ф. Ara
сеае, и uojegUHe врсше шоiа poga. 

козле (Rозле), -ета с (супл. мн. RОЗЛИћи (RОЗЛИћи) м; зб. им. ЕО
злад ж) млаgунче козе, јаре. 

козлетина ж в. јареШина. 
козлић (Rозлић) м 1. млаgунче козе, јаре. 2. а. спорт. iимна

сшичка сйрава за Йрескакање. б. Hoiapu за шесшерисање gрва. 
3. узgиiнушо сеgишше за кочијаша (на ф ијакеру , каруцама и 
сл.). • бабини козлићи нар. йослеgња шри gaHa у маршу (обично 
са йроменљивим временом.). тера баба козлиће нар. ойшички йри
виg, фаШаморiана. 

козметика ж (дат. -ици) грч. среgсшва која се уйошребљавају 
за Heiy и улейшавање лица, шела, косе, у xUiujeHcKe сврхе (йома
ge, uygepu, лосиони, шминка и сл.); уйошреба ших среgсШава. 

козметичар м сшручњак за Heiy и улейшавање лица и шела 
йрименом козмешичких среgсшава, масажом и СЛ. 

козметичарка ж (дат. -RИ; -ген. мн. -RЙ) женска особа козме
Шичар . .  

козметичарскй, -а, -о који се OgHOCU на козмеШичаре. 
козметичкй, -а, -о који се OgHOCU на козмешику: � производ, 

� средство. 

козмичкй, -а, -о в.  космички. 
козмо- в. космо-. 
козодој, -оја и козодој, -а м зоол. ноћна йшица са широким 

кљуном Caprimulgus europaeus из Йор. Caprimulgidae, која но
ћу лови иНсекШе. 

КОЗ0НОГ, -а, -о који има Hoie као у козе. 

КОЗ0ножац, -ошца и КОЗ0ножац, -ошца м (мишолошко) би
ће с рейом, роiовима и козјим Hoiaмa, саШир. 

КОЗ0РОГ и КОЗ0РОГ, -ога м 1. зоол. gивљи јарац Capri ibex, gu-
војарац. 2. астр. (Козорог) сазвежђе у зоgијаку, Јарац. 

КОЗ0РОГ, -а, -о који има роiове као у козе. 
козурина ж ayi.м. и Йеј. og коза. 
коине, -еа м ГРЧ. зајеgнички језик Грка у gоба хеленизма, у 

који су се сшойили различиши gијa.nекШи; уойшше зајеgнички io
ворни језик насшао og неколико наречја. 

коинциденција ж (случајно) uogygapaНJe, йоклайање, исшо
gобно збивање. 

коитус м лат. йолни чин, обљуба. 
којё везн. (Еоје . , .  Еоје) gисјункшивни или койулашивни ве

зник: или . . .  или, и . . .  и, шшо . . .  шШо. - Које од старости, Еоје од 
страха, једва су се Rретали. 

којегде (Еојегде) јек. којегдје (Еојегдје) ПРИЛ. igeige, йонеigе, 
овgе-онgе; на разним месШима. - То је модерно и сада � у Евро
пи. Чаше беху у соби � разбацане. 

којекакав, -Ева, -о зам. 1. разни, разноврсшан: ЕојеЕаЕве 
Rњиге. 2. било какав, свакакав: ЕојеЕаЕве жеНСRе. 

којекако и којекако ПРИЛ. 1. на неки начин, некако; на раз
не начине, свакојако. - Најзад им ЕојеЕаЕО полази за РУЕОМ да 
сломе отпор. 2. како-шако, у iраницама ЙоgношљивосШи. - Код 
нас је још и ЕојеЕаЕО, али ЕОД њих је лоше. 

којеко (ЕојеЕО), ЕојеЕога и којеЕОГ зам. 1. йонеко, igeKo. - Са
стао сам се с председнИRОМ и још с RојеRиме. 2. макар ко, било 
ко. - Њен муж није ЕојеЕО . 

којекуд (ЕојеЕУД) и којекуда ПРИЛ. а. на разне сшране, у ра
зна месша; било Kyga, HeKyga; свукуgа. - Разићи се �; ићи �. б. 
на разним сшранама, йО разним месшима, овgе-онgе. - Налазио 
је ЕојеЕуда храну. 

којечијй, -а, -е ПРИД. зам. указује на upuuagaГbe разним ли
цима; било чији. 

којешта, Rојечега именичка неодређена зам. 1. разноврсне сшва
ри, шшошша, свашШа. - Којешта сам га питала. Разговарали 
смо о Rојечему. 2. нешшо, йонешшо, MHOio шШа. - Ту ми је Еоје
шта познато. 3. макар шша, било шша, шричарије; "iлуйосши, 
бесмислице. - Нећемо да на Rојешта новац издајемо. Пише ЕО
јешта. 

којеmтарија ж бесмислица, "iлуйосш; безначајна сшвар, шри
чарија. 

којй, -а, -е ПРИД. зам. (ген. Еојег(а), Еојег(а) и Еог(а), Ж. р. Еоје; 
дат. Еојем(у), Еојем(у) и Еом(е), Ж. р. Еојој; инстр. Rојйм, ж. р. Еојом) 
1. у йравом уйишном значењу и у нейравим ЙиШањима. - Која 
је твоја жеља, сине? Нисам могао дознати Еоје је његово прези
ме. 2. у уйишно-узвичним реченицама (Kag се йориче оно о чему 
се йиша); у узвичним и уйишно-узвичн,им реченицама (за исши
цање величине, количине), колики, какав. - Која ти је RОрИСТ 
од друштва? НеЕад ниси имао шта RУПИТИ, а сад Еоја промена! 
3. у HeogpeQeHoM значењу а. неки; йонеки, йокоји. - АЕо се Rоји 
одлучи да дође, неЕа ми RУПИ Rафе. Буде у писму понеRад и 
Rоји долар. б. у gисшрибушивном значењу, са Йонављањем. -

Разиђу се, Rоји својим Еућама, Rоји у RОМШИЛYR. в. (у им. слу
жби) ж нека реч; нека чаша Йића. - Проговори ли Еоју С оцем? 
Хајде Еоју да попијемо. г. у консшрукцијама са "KaKO'�' ЕаЕО ЕО
ја година, ЕаЕО Rоји дан. 4. у ОgнОСНим реченицама. а. на йо
чешку OgHOCHUX реченица. - Била једна царица, Еоја није има
ла од срца порода. б. ucupeg субјекша ogHocHe реченице која је 

. ucupeg "iлавне реченице. - Која BoћRa сама пада, не ваља је мла
тити. 5. уз реч це: било, iog, ма, макар у йојачаном HeogpeQeHoM 
значењу. - Дођи ЕОД нас Rоји било дан. Узми једну њиву Еоју 
год хоћеш. • која корист шша вреgи. које добро? разг. шша је но
во, шша :н,селиШе. � ти је враг (ђаво) шша ши је, шшо се шако йо
нашаш. 

којот и којот м ШП. ЗООЛ. звер Canis latrans из Йор. йаса, сшей
ски, йреријски вук. 

кока! ж бот. јужноамерички жбун Eruthroxylon сос а из ф. 
Eruthroxylaceae који саgржи кокаин. 
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кока2 ж лат. биол. ба-кшерија -која изазива разне заразне бо
лесШи. 

кока ж (дат. коки) 1. хиа. og -ко-кош 2. (обично у мн.) зоол. в. 
-ко-кош. • и ћорава - нађе зрно и несuособан чове-к uоне-каg усае. 

кокавац, -авца м в. -ко-кичар (1). 
кокаин, -ина м мед. ал-калоиg -који се -као ја-ко нар-кошично 

среgсшво -корисши у MegultJUHU за анесшезију и ублажавање бо
лова; врсша врло ја-ке и ао живош оаасне gpo'ie. 

кокаинист(а), -ё м (мн. -сти) онај -који узи.ма -ко-каин -као 
gpo'iy. 

кока-кола ж освежавајуће 'iазирано аиће og различиших 
бuљних е-ксшра-каша и .мале -количине -кофеина. 

кокарда ж (ген. ми. -ди (-да» фр. а. о-кру'iла знач-ка на војнич
-кој -кааи или на -кааи унифор.мисаних лица -као зна-к upuuagHo
сши не-ко.м сшалежу, ор'iанизацији, uо-крешу и сл.: тробојна �, 
југословенска � . б . .меШална знач-ка са националним обележји
.ма на чешнич-кој -кааи (шубари). 

кокати, кокам неевр. 1. аећи -ку-курузна зрна ша-ко ga се ауца
јући рас-ко-кају: � кукуруз. 2. е:кепр. учесшано uуцаши (о вашре
но.м оружју), Upac-каШи . •  � се uуцаши, расuрс-каваши се (о Uло
gовима). 

кокета ж фр. женс-ка особа -која ао сва-ку цену насшоји ga се 
своји.м Uонашање.м, из'iлеgо.м gouagHe (uосебно .муш-карцима); 
-каћиаер-ка. 

кокетан, -тна, -о а. -који својим uонашањем, из'iлеgо.м насшо
ји ga се gouagHe: � девојка. б. аун -ко-кешарије: � поглед. в. -који 
је начињен ша-ко ga изазива gоuаgање, леu, у-кусан: � ношња, � 

шешир. 

кокетерија ж фр. уuаgЈЬиво изражавање жеље за gоuаgањем, 
насшојање ga се uривуче нечија uажња, изазове на-клоносш; -ко
-кешносш, UривлачносШ. 

кокетирати, -етирам неевр. 1. уuаgЈЬиво иСUОЈЬаваши шежњу 
за gоuаgањем uривлачећи нечију uажњу; 'iлеgаши, не-ко'iа иза
зовно, флершоваши: � на забавама; � с њиме. 2. фиг. (с нечим) 
раз.меШаШи се, uараgираши нечим ga би се осшварио оgређени 
уШиса-к. 

кокетно прил. на -ко-кешан начин, с ауно -ко-кешарије; ари
влачно, завоgЈЬиво: � климнути главом, � изгледати. 

кокетност, -ости ж особина oHo'ia -који је -ко-кешан, oHo'ia шшо 
је -ко-кешно; завоgЈЬивосШ. 

кокетовати, -тујём неевр. в. �о-кеШираШи. 
кокил, -ила м И кокила ж фр . .меШални -калуu -који служи за 

аравЈЬење оgлива-ка. 
ко кица и ко кица ж 1. geм. и хиа. og -ко-ка. 2. (обично у мн.) 

ис-ко-кано зрно -ку-куруза: продавати кокице. 3. зоол. а. ларва, 
луШ-ка. б. врсша шешреба Tetrao tetrix. в. в. 'iYHgeJb. 

кокичар и кокичар м 1. агр. врсша -ку-куруза og -ко'iа се ара
ве -ко-кице. 2. онај -који арави и upogaje -ко-кице (2). 

кокнути, -нём евр. е:кепр. вео.ма ја-ко уgариши, ус.мрШиШи, 
убиши: � у мраку (некога) . 

кокодакати, -одачём неевр. узв. а. исuушшаши -кара-кшери
сшичне 'iласове, обично -кag се снесе јаје (о -ко-кошима) б. фиг. 'iово
риши на gocagaH начин, брбЈЬаши; хвалиши се, раз.меШаШи се. 

кокодакнути, -одакнём свр. аре.ма �о-коgа-каШи. 
кокон, -она м фр. ЗООЛ. чахура ларве инсе-кша, заuреgа-к (сви

ле не бубе). 
кокос м бот. висо-ка шроuс-ка Uал.ма Cocos nucifera из ф. Pal

mае; Uлоg ше uс:л.ме сличан ораху -који се уuошреБЈЬава у исхра
ни и инgУСШрUJи, -ко-косов орах. 

кокосов, -а, -о -који се OgHOCU на -ко-кос: � дрво, � млеко, � 
орах, � yљe. 

кокот, кокота и кокота м 1. ЗООЛ • .мужја-к -ко-коши, UеШао. 2. 
обарач, о-киgач, ороз (на Uушци). 3. ЗООЛ. назив за врсше .морс-ких 
риба из аор. Вlennudae, Dactslopteridae и Trigilidae. 

кокота ж фр. жена ла-ка .морала, UросШиШуШ-ка. 

кокотати, кокоћём неевр. УЗВ. исuушшаши 'iласове -ко--ко (о -ко
-коши, uеi11лу, фазану и сл.), �а-коШаШи. 

кокотац, кокоца м бот. зеЈЬасше бuљ-ке poga Melilotus из ф. 
Papilionaceae -које служе -као сшочна храна; врсша шо'iа poga М. 
officinalis -која се уuошреБЈЬава у ле-карсШву. 

кокотиња ж бот. назив за зеЈЬасше и gрвенасше бuљ-ке poga 
Aristolochia из ф. Aristolochiaceae; назив за врсшу шо'iа poga А. 
clematitis. 

кокотити се, кокотим се неевр. [гл. им. кокоћёње е] uравиши 
се важан, -кочоuериши се. 

кокотић, -а м geм. и хиа. og �о-коШ. 
кокош, -оши ж (инетр. -оши; ген. ми. кокошију) ЗООЛ. а. у .мн.: 

назив за uшице из аор. Gallidae, OgH. за pog Gallus из ше аоро
gultJe (у jg.: uшица из ше uopogultJe, OgH. poga). б. goMaha ариаи
Шо.мљена врсша Gallus domesticus из аор. Gallidae, -која се 'iaju 
pagu .меса и јаја; жен-ка ше врсШе. • боље данас јаје него сутра 
БОЈЬе gaHac оно шшо је CU'iYPHO He'io сушра оно шшо је HecU'iypHO . 
држати се као покисла кокош биши uошишшен, ушучен. и ћорава 
- које зрно нађе и несuособан чове-к uоне-каg има усаеха. с кокоши
ма лећи рано ошићи на саавање. 

кокошар, -ара м 1. онај -који -краgе -ко-коши; сишан лоuов; бе
значајан чове-к. 2� онај -који 'iaju -ко-коши; онај -који шр'iује -ко-ко
шима и јајима. 3. в. -ко-кошарни-к. 

кокоmарник м -кућица, uросшорија за чување и зашварање 
-ко-кошију, живинарни-к. 

кокоmињак м 1. -ко-кошји из.меШ. 2. в. -ко-кошарни-к. 3. мед. 
нар. 'iHOjHO заuаљење UрсШију. 

кокоmињац, -њца м в. -ко-кошарни-к. 
кокоmји (кокошијИ) (кокошињи), -а, -ё -који се OgHOCU на -ко

-кош, -који upuuaga -ко-коши: � јаје, � месо. • - прса мед. сувише 
уза-к, gефор.мисан 'ipygHU -кош (чове-ка). - слепило мед. очна бо
лес ш услеg -које чове-к не виgи чим се с.мрачи. 

кокошка и кокошка ж (дат. -ки и -ци; ген. ми. кокошака) 1. 
в. -ко-кош. 2. gу'iУЈЬасши с.мОШУЈЬа-к аређе. 

кокоmчица ж geм. и хиа. og -ко-кош-ка. 
кокс м (ми. 0) нем. висо-ко -калорично чврсшо 'iориво gобијено 

сухо.м gесШилацијо.м yiJba. 
кок сара и коксарница ж фабри-ка, UOiOH за uроизвоgњу 

-ко-кса. 
коксирати, коксирам неевр. сухо.м gесШилацијо.м uрешвара-

ши yiaљ, шресеш и gp. у -ко-кс. 
коксни, -а, -о -који се OgHOCU на -ко-кс: � пећ, � плин. 

коксовати, -сујём неевр. в. �о-ксираШи. 
коксохемија ж техн. ipaHa шехнолоiије -која uроучава начин 

uроизвоgње -ко-кса. 
коктел м енгл. 1. наuиша-к -који се саравЈЬа .мешавино.м ра

зних ал-кохолних аића (-коња-ка, ру.ма, вер.муша и gp.), воћних со
-кова, воћа (лимуна, ао.моранџе), шећера и леgа. 2. арије.м са .ма
њим Uослужење.м. 

коктел-партија ж в. -ко-кшел (2). 

кола, кола е МН. (уз бројне прид.: двоја Ko�a, двојих кола, 
двојИм колима и сл.) 1. возило на шоч-ковима за uревоз uушни
-ка и робе. а. заuрежно возило. б. ауШо.мобил или сл. возило са 
.моШорно.м или еле-кШрично.м вучо.м. в. железнич-ки ваiон. 2. -ко
личина робе -која .може ga сшане у jegHa -кола (1а): � кукуруза, 
� сена. • борна (борбена, бојна) - вој. рашно о-клоuно .моШорно во
зило снабgевено оружјем; Шен-к. - за ручавање железнич-ки ваiон 
-који служи -као ресШоран. - за спавање, спаваћа - ваiон са -куаеима 
за саавање. на пасја кола изгрдити (испсовати) некогаја-ко, жесшо
-ко изiрgиши, исuсоваши не-коiа. на њему се сломила, скрхала кола 
онје исаао -крив. пођоше (обрнуше, иду) му кола низа CTpaIiy (низ бр
до) uошле су .му сшвари, uослови Haiope, uge .му рђаво, лоше. 

колаборант м в. �олаборационисШ(а). 
колаборација ж зајеgнич-ки pag, сараgња на не-ко.м Uослу. 
колаборационизам, -зма м сараgња с o-куUаШоро.м у време 

II свешс-коi раШа. 
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колаборационист(а), -ё м (мн. -сти) онај који је сарађивао 
са окуйашором за време II свешскоl раШа. 

колаборационисткиња ж жена колаборационисШ(а). 
колаборирати, -орирам несвр. лат. суgеловаши зајеgно са не

ким у нечему, сарађиваши (чесшо у неlашивном смислу). 
колајна ж (ген. мн. -ни (-на)) итал. 1. окру'iла йлочица (og зла

ша или сребра) са уlравираним ликом, нашйисом, симболом, 
која се gogeJbyje неком као Halpaga, оgликовање, Megaљa: � за 
храброст. 2. оlрлица, украсни накиш око враша: � од злата, � од 
корала. 

колан м тур. 1. широк йојас (йршени или кожни) који се коњу 
сшеже око lpygu или ucuog шрбуха Kag се йричвршћује сеgло или 
самар, uoupyl: притегнути �. 2. йојас у женско ј или мушкој на
pOgHOj ношњи. 

колапс и колапс м а. мед. на'iла малаксалосш, немоћ, чесшо 
йраћена lубишком свесШи. б. фиг. йресшанак функционисања, 
слом, крах: привредни �, саобраћајни �. 

колар м (инстр. -ом И -ем) занаi1lлија који йрави зайрежна 
кола; онај који вози зайрежна кола. 

коларница ж а. рagионица за израgу и йойравку зайрежних 
кола. б. шрем или зlраgа за смешшај зайрежних кола. 

коларски, -а, -о који се OgHOCU на коларе и коларсшво: � 
алат, � занат. 

коларство с коларски занаШ. 
колати, колам несвр. 1. а. шећи, сшрујаши около, ойшицаши, 

кружиШи. - У жилама је колала крв. б. налазиши се у ойшица
ју, йромешу (о новцу и СЛ.), циркулисаШи. - Динар већ кола у тр
говинама. в. кружиши, шириши се, йроносиши се (о 'iласу, йричи 
и СЛ.). 2. иlраши у колу, хоgаши наоколо Ulpajyhu у колу. 3. ићи, 
хоgаши унаоколо, ићи шамо-амо, мошаши се: � око куће, � око 
стола. 4. (очима, погледом) йревршаши, колушаши, кружиШи. 

колатор м лат. кат. йокровишеЈЬ, йашрон цркве; онај који йо
сшавЈЬа жуЙника. 

колац, коца м (мн. коци и кочеви, ген. колаца и кочёва; зб. им. 
коље с) 1. йоgужа, gеБЈЬа мошка, gрвени сшуб, обично зашиЈЬен 
на jegHoM крају, намењен за йобијање у земљу као gржач йлоша, 
olpage и СЛ.; уойшше јача gрвена мошка са разним наменама. 
2. ист. заШUJbен, gрвени или lвозgени йреgмеш као оруђе за му
чење или извршење смршне казне (у некаgашњој Турској). 3. ша
ња мошка, йришка, шшай (као ослонац йоврћу): забости колче
ве у парадајз и боранију. 4. јачи клин, кочић за везивање или 
йричвршћивање нечеlа: � за припињање коња, вола. • глогов � 
(йрема Йразн. обичају унишшавања вамйира 'iлоlовим колцем) 
Kag је реч о йошйуном унишшењу HeKola, нечеlа. - Ништа му би
ти не може без глоговог коца. затворити кућу мртвим коцем осша
виши кућу без UKola, найусшиши кућу. као да је прогутао колац 
укоченје. омастити колац биши набијен на колац, биши ЙОlуБЈЬен. 
отац као � ошацје (за разлику og мајке) lруб, хлаgан, безосећајан. 
с коца и с конопца (сакупити, прикупити и сл.) са свих сшрана, сва
каквих Jbygu, без кришеријума (скуйиши, йрикуйиши и СЛ.). 

колач, -ача м (инстр. -ачем) 1. слашко јело og фиНОl йеченоl 
шесша (с јајима, млеком, йушером) обично исйуњено наgевом, 
йремазом и СЛ.; йосласшица, слашкиш: � од јабуке, � с орасима. 
2. нарочиши хлеб (обично украшен) који се йрави за оgређене 
йразнике, обреgе, сваgбе и СЛ.: крсни �, божићни �, славски �. 3. 
мали хлеб, хлеЙчић. • масни колачи срећан живо ш, блаlосша
ње. - Мислили су да их чекају масни колачи. (не) надати се та
квом колачу (не) очекиваши шакву нейријашносш, несрећу, зло. 
спремити, умесити некоме колач йрийремиши некоме неку нейри
јашносш, йоgвaтiу, смицалицу. 

колачар, -ара м 1. онај који йрави и upogaje колаче (обично 
вашарске); ЙосласШичар. 2. нар. lосш са којим gOMahUH ломи, се
че славски колач. 

колачара ж агр. врсша јабуке. 
колачарка ж 1. агр. в. колачара. 2. жена колачар (1). 
колачарски, -а, -о који се OgHOCU на колачаре: "" срце, � ве-

штина. 

колачати, -ам несвр. в. колачиШи. 

колачина ж ауШ. og колач. 
кошiчити, колачим несвр. [гл. ИМ. колачёње с] БУЈЬиши, бечи-

ши (очи); колушаши (очима). 
колачић м geм. и хиЙ. og колач. 
кошimце, -а и -ета с (мн. -ца) geм. og коло. 
колебати, -ам несвр. 1. чиниши неоgлучним, ЙЛашиШи. 2. ше

шко се решаваши на нешшо, биши неоgлучан. 3. мењаши се, ва
рираши (у вреgносши, квалишешу, снази, облику и gp.) . •  - се 1. 
йокрешаши се шамо-амо, ЈЬУЈЬаши се, њихаши се (о мору, воgи). 
2. биши у неgоумици, gвоумиши се. 3. в. колебаши (3). 

колебљив, -а, -о 1. који се колеба, gвоуми између MOlyhux og
лука, неоgлучан; који је без CUlYPHOl сшава, HeoUpegeJbeH. 2. који 
се мења, варира, йроме1-lJbив, несшалан: � температура, � поли
тика. 

колебљивац, -ивца м онај који се колеба, који је без jacHol 
сшава; йpeвpi1lJЬив, нейоузgан човек. 

колебљиво прил. на колеБЈЬив начин, неоgлучно. 
колебљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво oHola 

шшо је колеБЈЬиво, неоgлучносШ. 
кОлёвкајек. колијевка ж (дат. -вци; ген. мн. -вки) 1. кревешац, 

йосшеЈЬа за новорођенче йоgешена за ЈЬУЈЬање, зиЙка. 2. месшо 
нечијеl рођења, йосшања, йорекла, ЙосШојбина. • од колевке до 
гроба og рођења go смрши, цео живоШ. што колевка заљуљала, то 
мотика закопала ШШО се с човеком pogu, шо la йраши go смрШи. 

колёвчица јек. колијевчица ж geM. и хиЙ. og колевка, коли
јевка. 

колега м (мн. ж) лат. онај који је с неким исше сшруке, исшоl 
занимања; онај који с неким зајеgно uge у школу, на факулшеш, 
зајеgно pagu, борави и gp. 

колегијалан, -лна, -о својсшвен колеlама, gpylapcKU, йрија
шељски: � понашање, � однос. 

колегијално прил. на колеlијални начин, йријашеЈЬски, gpy
lapcKU: - упитати. 

колегијалност, -ости ж (инстр. -ошћу) колеlијалан, йрисан 
OgHOC, йријашеЈЬсшво, gруlарсШво. 

колёгијум (колёгиј, -ија) м лат. шело og више чланова које 
размашра uojegUHa йишања и gOHOCU оgлуке, савеЩ веће: � ше
фова одељења, судијски �, стручни � професора. 

колегиница (колегица) ж женска особа колеlа. 
коледа и коледа ж лат. етн. а. HapogHU обичај у коме млаgи 

уочи Божића или Нове logUHe ugy og куће go куће, Ulpajy и йева
ју HapogHe йесме са рефреном "колеgо" изражавајући gобре же
ЈЬе; lpyua која учесшвује у шоме обреgу. б. йесма која се шом йри
ликом Йева. 

коледар, -ара м онај који учесшвује у колеgи. 
коледарски, -а, -о који се OgHOCU на колеgаре: � песма. 

коледати, -ам несвр. учесшвоваши у колеgи. 
' колектив м лат. 1. gрушшвена зајеgница (Hapoga или gржа

ве); gрушшво уойшше или оgређеНОl шийа: народни �, људски 
�. 2. скуй Jbygu неке pagHe зајеgнице, усшанове, йреgузећа; pag
на зајеgница: - позоришта, радни �, рударски �. б. скуйина ли
ца која је нечим йосебно заgужена, йовезана, шим, ансамбл и 
СЛ.: млад �, дечји �, спортски �. 

колективан, -вна, -о који се OgHOCU на колекшив, на скуй ли
ца, зајеgнички; lруйни, скуйни: � живот, � безбедност, � интерес; 
� игра, � лов. 

колективизам, '-зма м 1. фил. gокшрина која исшиче вреg
нос ш и значај колекшивносши, зајеgнишшва; шакав йо'iлеg на 
свеш йримењен у науци, умеШносШи. 2. склоносш за колекшив
ни живоi1l, ЙриврженосШ зајеgници. 3. екон. gрушшвени, економ
ски uopegaK у коме су основна среgсшва за йроизвоgњу у gpy
шшвеној или gржавној својини (обично у социјализму): принци
пи колективизма. 

колективизација ж екон. йрешварање инgивиgуалне својине 
(обично ЙОЈЬойривреgних lазgинсшава) у зајеgничку, gрушшве
ну; акција којом се шај йроцес осШварује. 
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колективизирати, -изйрам евр. и неевр. обухвашиши, обухва
шаши колекШивизацијо.м, йрешвориши, йрешвараши у gpy
шшвено власнишШво. 

колективистички, -а, -о који се OgHOCU на колекШивиза.м: � 

критика, � идеја, � држава. 

колективитет, -ета м зајеgница, колекШив. 
колективно ПРИЛ. на колекшиван начин, зајеgнички: � ре

шавати, � одговарати. 

колективност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је колек
шивно, зgруженосш, колекШивиза.м. 

колектор м лат. 1. особа или усшанова која се бави сабира
ње.м, йриКУЙЈЬањем нече'iа (књи'iа, йореза и gp.). 2. техн. 'iлавна 
оgвоgна цев 'ipagcKe канализације. 3. ел. geo елекшрично'i 'ieHepa
шора који наиз.меничну сшрују йрешвара у jegHoc.мepHY. 

колекција ж 1. збирка Йреg.меШа исше врсше сакуйЈЬених йо 
криШерију.му заНUМJЬивосши, вреgносши, решкоhе и сл.: � ма
рака, � слика. 2. ко.мЙЛеШ разних йроизвоgа, серија: � одела, � 
марамица. 3. низ йубликација, изgања, gела Ше.маШски йовеза
них, серија, коло. 

колекционар, -ара м онај који скуйЈЬа йреg.меше за колек
цију, збирку. 

колекционарство с саКУЙЈЬање йреg.меша за колекцију. 
колекционарски, -а, -о који се OgHOCU на колекционаре: � 

страст. 

коленаст јек. кољенаст, -а, -о који је у облику колена, з'iло
ба; који има колена, йре'iиб, заgеБЈЬања: коленасти део цеви, � 

крило; � осовина. 

коленица јек. кољеница ж 1. а. в. колено (1). б. KoMag .меса 
и косши og колена заклане живошиње; шакво йарче сЙре.мљено 
за јело. 2. шшишник колена. 

колено јек. кољено с (ген. МН. колёна јек. кољёна) 1. а. анат. 
з'iлоб који сйаја gоњи geo бушне косши с 'iорњим крајем цевани
це, geo Ho'ie око шо'iа з'iлоба; оg'iоварајуhи з'iлоб Ho'ie у живоШиња. 
б. geo Ho'ie изнаg шо'iа з'iлоба Kog човека (у cegeheM Йоложају). 
Дете му седе на колена. в . .месШо на ogehu (на ЙанШалона.ма) 
које йокрива шај з'iлоб: исцепати колено. 2 . .месШо 'ige нешшо 
.мења йравац, кривина, завој; завинуши KoMag цеви којим се gва 
gела y'iaoHo йовезују: велико колено Дунава; излити 100 колена 
цеви. 3. бот. заgеБЈЬали geo на сшаБЈЬици биЈЬака оgакле се на
сшавЈЬа расшење 'ipaHa, лисШова. 4. а. JЬygu који живе у jegHoM 
вре.менско.м aepuogy, йоколење, 'iенерација, нарашшај: два људ
ска колена. б. CpOgHUK који с gpy'iUMa чини исши сшейен cpog
сшва, јеgан наслеgни peg: рођаци из другог колена. 5. а. aopogu
ца, йороgична лоза, pog; 'iенеалошко ЙоШо.мсШво. б. йорекло; gpy
шшвени йоложај с обзиро.м на йорекло: господскога колена, 
краљевскога колена. в. ЙоШо.мак, изgанак йороgичне лозе: ју
начко �, витешко �. 6. биолошки ший, скуйина: старо животињ
CKO �. • бацити (ставити) кога на колена йримораши Ko'ia ga се йре
ga, ga се Йокори. до колена 1) бити, имати (нешто, нечега) у изоби
ЈЬУ, у великој количини, MHO'io: блато до колена. 2) (и: уз колено) 
бити (седети и сл.) (некоме), посадити (некога) биши йрви go неко
'ia (йо йоложају, власши); gаши неко.ме висок Йоложај. - Цар ре
че да ће му он бити први до колена. Па он седе бегу уз колено. 
3) (и ни до колена) бити (не бити) (некоме, нечему) биши .мали, не
gорасшао (неко.ме). - Сви су му до колена. Нико му није ни до 
колена. колена му се тресу (подсекоше, одсецају и сл.) у велико.м је 
сшраху, йрейлашио се. на колена пасти (бити, клекнути и сл.) (пред 
неким) 1) клекнуШи. - Пао је покрај гроба на колена и запла
као. 2) биши йокорен, йоклекнуши, йреgаши се. - Непријатељ је 
био на коленима. 3) иСЙОЈЬаваши йокорносш, снисхоgЈЬивосШ. -
Влада је пала на колена пред Русијом. на коленима молити (до
ћи и сл.) йонизно .молиШи HeKo'ia, нешШо. преко колена 1) ће он 
(некога) исшуhи ће 'ia, избиШи. 2) радити, решавати на брзину, 
олако, йовршно (раgиши), решаваши (нешШо). с (из, од) колена 
на (у) колено преносити (ићи, прелазити и сл.) йрелазиши, йреноси
ши се у наслеgсшво, у а.манеШ као шраgиција, Йреgање. 

коленовић јек. кољеновић м онај који је у'iлеgно'i йорекла, 
ЙоШо.мак сшаро'i, gобро'i poga, колена. 

коленовићка јек. кољеновићка ж женска особа коленовиh. 

коленски јек. кољенски, -а, -о који се OgHoCU на колено: � 
зглоб, � чашица. 

коЛ(�нце јек. кољенце, -а и -ета с (ми. -ца) geM. и хиЙ. og ко
лено; колено. 

колеоптер, -ера м ГРЧ. (обично у ми.) ЗООЛ. в. Шврgокрилац. 
колера и колера ж мед. шешка акушна заразна болесш иза

звана бакШеријо.м Vibro cholerae која се иСЙОЈЬава јаким йроли
вима, Йовраћање.м, Ше.мЙераШуро.м и на'iлим слаБЈЬењем. 

колерик м ГРЧ. онај који се лако узбуђује, брзо .мења осећа-
ња, расЙоложења. 

колеричан, -чна, -о 1. који се OgHocu на колеру, болесшан og 
колере: � зараза, � болесник. 2. разgраЖЈЬив, найрасиш: � чо
век, � темперамент. 

колето с итал. йосебан йакеш, завеЖЈЬај уйаковане робе, ба
ла, gењак. 

колечке ж МН • .мала колица на gва шочка за која се, йрили
ко.м орања, ушврђује 'ipegeJЬ og йлу'iа, орнице. 

колеџ м енгл. врсша йривашне или сйецијалне школе у неким 
зайаgним зе.мља.ма (Ен'iлеској, Француској и gp.); врсша универ

�зишешске или научне усшанове йосебно'i шийа у САД. 
колиба ж а. јеgносшавно 'iрађено йребивалишше, кућица og 

слабије'i .маШеријала (gacaKa, йрућа и gp.) йокривена сла.мо.м, 
gacKoM, 'iрањем и сл.; .мала, сирошињска кућа, изба. б. нар. в. ба
чија (1). 

коли-бацил, -ила м мед. бакшерија, цревни йаразиш који 
живи у gебело.м цреву JЬygu и живошиња и за'iађеним .месШима 
и изазива оБОЈЬења .мокраћних, жучних канала и op'iaHa за ва
рење. 

колибица ж geM. и хиЙ. og колиба. 
колибри и колибри, -иј а м ШП. ЗООЛ. а. у .мн.: назив за нај.ма

ње йшице, gy'ie 3-6 ст, шарено'i йерја и gу'iачко'i КЈЬуна из Йор. 
Trochilidae. б. йшица Mellisuga minima из Йор. Trochilidae. 

колибрић и колибрић м колибри; geм. и хиЙ. og колибри. 
колизија ж лат. 1. cygap, сукоб; окршај. 2. раскорак, суйрош

носш, ойречносш: бити у колизији са законом . 

колики и колики, -а, -о (ретко колик, -ика, -о) зам. кванши
шашивна, количинска йриgевска за.меница 1. у уЙиШно.м зна
чењу: како велики, које количине, обима, узрасша и сл. - Коли
ка су ти деца? Колика ти је плата? 2. у ОgнОСНим реченица.ма и 
йореgбеним синШаIма.ма а. указује на йовезаносш, OgHOC, йоре
ђење йО количини, сшейену, обиму и сл. из.међу нече'iа или неко
'ia. - Дужина му је колика и ширина. б. Kag се указује на шо ga 
је количина, величина и сл. узрок нече.му. - Колики су му нок
ти, могао би орати. в. Kag се исказује ga је нешшо с обзиро.м на 
количину, величину, иншензишеш и сл. неочекивано, неgойусши
во, суйрошно с нечим. - Колика си незналица, још си добро и 
прошао. 3. у оЙшШе.м, gоЙусно.м значењу, у за.менички.м кон
сШрукција.ма са gойусним речца.ма: било, .ма, .макар и сл. - Би
ло колика да је помоћ, корисна је. Ма колики да си, за мајку си 
дете. • - је дуг чиШаво.м gужино.м Шела. - Паде колики је дуг. 

колико, колико и колико ПрИЛ. 1. у уЙиШНQ.м значењу. - Ко
лико имаш деце? 2. у узвично.м значењу, за исшицање велике 
количине (броја, иншензишеша и сл.) нече'iа. - Видели су се љу
ДИ. Колико их је! -отегну младић запрепашћено. 3. у ОgнОСНим 
реченица.ма и йореgбеним синШаIма.ма: а. Kag се исказује йоре
ђење йО количини, иншензишешу, сшейену и сл. - Нема памети 
� ни кокош. Колико људи, толико ћуди. б. Kag се нешшо уйоре
ђује йО величини: велик као (неко, нешШо). - Направи му сандук 
велик � једна соба. в. Kag се нешшо у йоређењу исшиче као биш
није. - Није скренуо због клизавице � због претицања. г. Kag се 
исказује ga је већа количина, иншензишеш и сл. узро"i:нечему. -
Колико је воли, никаква жртва му није тешка. д. Kag се исказу
је ga је нешшо с обзиро.м на околносши ийак заgовОЈЬавајуhе. -
Колико је брзо возио, добро је прошао. 4. у временско.м значењу. 
- Колико сутра морам на пут. 5. (уз везник "да'') шек, са.мо. -
Имамо новца � да се преживи. 6. у йрилошким консшрукција
.ма са gойусним речца.ма: било, .ма, 'iog, .макар, (.му) gpa'io. - Не
ка те научи � било. Колико год је заценио, он му је дао. • виде-
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ти (знати) колико је сати виgеши, знаши араво сшање сшвари, 
знаши о че.му је реч. колико-толико бар унеколико, gонекле. - Ус
пео је бар КОЛИВ:О толико да среди своје ствари. 

КОЛИКОГОД прил. бар унеколико, макар gонекле. 
колитис и колитис м мед. заuarьење gебелоf, црева, colitis. 
колица е мн. 1. ge.м. и хиа. og кола. 2. наарава са јеgним или 

више шочкова за uревоз машеријала, gеце, болесних и gp. :  - за 
песак, дечја -, болничка -. 

колицан и колицан, '-IЏIa, -о у ge.м. значењу: колики. - Ко
лицан је онај мали. 

колицно и колицно прил. У geM. значењу: колико. - Колиц
но си ми дао хлеба! 

колИчак и количак, -чка, -о колик; ауШ. og колик; ge.м. og 
колик. 

количина ж 1. каракшерисшика uреgмеша и аојава у uо'iле
gy обима, износа, броја, величине и сл., кваншишеш: оцењива
ти вредност по количини и каквоћи. 2. а. geo нечеf,а, маса, сума: 
- цигала, велика - робе. б. мат. кваншишашивна вреgносйl, ве
личина, број: просторна -, непозната -. 

колИчйнскй, -а, -о који се OgHOCU на количину: - однос, - са
став материје. 

колИчйнски прил. у OgHOCY на количину, кваншишашивно: -
утврдити, - представити. 

количнйк м мат. број који се gобија као резулшаш рачунске 
pagНJe gељења, квоцијенШ. 

колиmан и колиmан, -шна, -о у ge.м. значењу: колики. -Ви
ди, колишна је жена. 

колиmити, колИmйм неевр. обилазиши, заобилазиши; избе
f,аваши у f,овору оно шшо је бишно, увијаши: - око куће. Реци 
што си наумио, немој колишити. 

колиmно и колиmно прил. у ge.м. значењу: колико. - Коли-
шно нас је дошло. 

кблнй, -а, -о в. колски: - осовина, - цеста. 

кблнйк м колски uуш, коловоз. 
кблница и колница ж uросшорија у којој се gрже кола. 
колњак, -ака м зоол. у мн.: назив за ниже црв е који на upeg-

њем крају имају коло аомоћу Kof,a се хране и аокрећу, шочњаци 
Rotatoria, Rotifera (у jg.: шакав црв). 

коло е 1. назив за разне наараве кружноf, облика које се ок ре
ћу око осовине а. шочак на колима. б. шочак ари воgеници који 
аокреће воgа; воgенички камен, жрвањ: млинско -, воденичко 
-. в. сарава за израgу 'iлиненоf, аосуђа: грнчарско - . г. назив за 
gелове на разним саравама, машинама и СЛ.; geo кружноf, обли
ка у склоuу неке алашке, сараве. 2. а. кружна линија, кружна 
моча, uовршина; KPYf" колу ш: начинити -, сунце као ватрено 
-, обићи у колу врт. б. Месечев или Сунчев gUCK; небеско шело 
уоuшше: - од Месеца, звездано - . в. uосшоље или UOgujYM upeg 
олшаром у uравославној цркви: - насред цркве. г. ел. кружни 
шок елекшричне сшрује: електрично -, струјно - . 3. скуйна на
pogHa uf,pa, обично уз музику и аесму, у којој иf,рачи ухваћени 
за руке, око рамена или ааса крећу у KPYf, уз различише кораке, 
скокове; - девојака, ужичко -, црногорско -. 4. а. KPYf, љуgи ао
везаних ао занимању, иншересу, ugejaмa; gрушшво, cpegUHa: '""' 
школованих младића, - латинских песника, не бити из тога 
кола. б. f,енерација ученика, исшо f,оgишше: прво - гимназијала
ца, треће - питомаца. в. серија књижевних gела која неки l!-зgа
вач шшамuа у оgређеним вре.менским размацима: десето - Срп
ске књижевне задруге. г. низ сусреша ари шакмичењима у не
ком сuоршу који чине сшеuен, фазу шакмичења: утакмица пр
вог кола, у трећем колу се састају "Црвена звезда" и "Војводи
на". Д. серија срећака у лушрији: 21. коло државне лутрије. 5. 
скуа биљака или живошиња класификован ао најоUшШијu.м за
јеgничким особинама. • водити (повести) - uреgвоgиши, upegНJa
чиши у некој акцији. врзино - 1) празн. зачарано месшо на којем 
се ноћу скуиљају виле, вешшице, вамаири и СЛ.; uf,pa коју ноћу на 
шаквом месшу uf,pajy виле, вешшице и сл. 2) зачајюни KPYf, из 
Kojef, је He.мOf,yhe изиhи, хаос, меШеж. где би било - без I\окана нар. 
каже се Kag се неко у све меша. испасти из кола изf,убиши неки ао-

ложај. ко се у коло хвата, у ноге се узда ко се uрихваша HeKof, ао
сла, мора рачунаши и на Шешкоhе. ухватити се, хватати се са не
ким у коло уgружиши се са неким у неком uослу, сарађиваШи. 

колобар, -ара и колобар, -а м 1. алка, uрсшен, карика. 2. а. 
KPYf" кружна линија; кружна uовршина: - око Сунца, савијен 
на колобар. б. свейlли KPYf, око 'iлаве свешаца, ореол. 3. МН. uog
очњаци. 4. уоuшше оно шшо има кружан облик, шшо арави кру
f,ове: - дима, концентрични колобари воде. 

колобран и колобран м зашшишна of,paga, ивица уз руб це
сше, улице. 

коловођа и коловођа м (мн. ж) а. особа која воgи коло. б. фиг. 
вођа, uреgвоgник, орf,анизашор: - устанка. 

коловоз, -а и -оза м 1. а. колски uуш (обично за заuрежна 
возила). б. geo uуша, улице оgређен за крешање возила. в. шраf, 
og колских Шочкова. 2. рег. в. авf,усШ. 

коловрат м 1. а. ковийlлац (воgе, вазgуха, uрашине), врйlлоf,; 
кружно крешање, обрШање. б. фиг. хаошично с.мењивање аојава, 
gОf,ађаја: - понижења. 2. нар. uреслица за upegeНJe на шочак ко
ји се аокреће HOf,OM. 

коловрт м ЗООЛ. инсекш црне сјајне боје Gyrinus natator из 
аор. Gyrinidae. 

колодвор м рег. железничка сШаница. 
колодворскй, -а, -о рег. који се OgHOCU на колоgвор, сшанич

ни: - ресторан. 

колодијум (колодйј, -ија) м ГРЧ. хем. расшвор gинишроцелуло
зе у алкохолу и ешру, који се корисши у меgицини и инgУСШрији. 

колойд, -Ида м ГРЧ. хем. ошоuина, расшвор неке чврсше ма
шерије или кааљица шечносши које се налазе разgробљене у 
сишне молекуле. 

колойдан, -дна, -о који се OgHOCU на колоиg: - отопина, - че
стица. 

колоквијалан, -лна, -о који се OgHOCU на разf,оворни језик, 
својсшвен разf,оворном језику: - тон. 

колоквијум (колоквйј , -ија) м лат. врсша Kpahef, исuиша на 
факулшешима; разf,овор, gucKycuja. 

колоквирати, -оквйрам евр. и неевр. uоложиши, uолаf,аши ко
локвијум. 

коломаз м И коломаст ж масш за uоgмазивање осовине на 
Шочковима. 

колон, -она м лат. 1. иет. у сшаром Риму, у cpegНJe.м веку, сло
боgни сељак који је као закуuац узимао земљу og uocegHUKa и 
шиме зависио og НJef,a. 2. в. колонисШ(а). 

колона ж фр. и итал. 1. а. вој. uосшројена војна јеgиница која 
се креће у низу, peg војника, бораца у UокреШу. б. скуа љуgи, жи
вошиња, возила иШg. који сшоје или се крећу у низу: - људи, -
мрава, - аута. 2. сшуб, uошuорањ као geo неке f,рађевине или 
украсни саоменик. 3. бројке, uоgаци, знакови аоређани у верши
калном низу; сшубац шексша: - бројева; - листа. • пета - capag
ници, uомаf,ачи сuољноf, неuријашеља, изgајници. 

колоюiда ж фр. архит. низ uовезаних сшубова неке зf,раgе ко
ји чине Шре.м, XOgHUK или служе за украс. 

колонат, -ата м иет. OgHOC између колона (1) и земљоuосеgни
ка; земљишни uoceg који обрађују колони. 

колонизатор м онај који колонизира, који врши колониза
цију. 

колонизаторскй, -а, -о који се OgHOCU на колонизашоре: ко
. лонизаторска освајања. 

колонизација ж а. освајање неке шеришорије, земље насша
њивање.м у њој, uрешварање неке земље, краја у колонију: бри
танска -. б. насељавање јеgноf, краја сшановнишшвом из gpyf,of, 
краја исше земље: - у Војводини. 

КОЛОНИЗ0вати, -зујём евр. и неевр. 1. заuосесши, заuосеgаши 
као колонију (неку земљу, шеришорију), насшаниши, насшањи
ваши. 2. (у)чimиши насељеником, колонисшом, uреселиши, аре
сељаваши: - становништво, - сељака . •  "'" се населиши се, насе
љаваши се (у неком крају, земљи и сл.): - се у Банату. 
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колонија ж лат. 1. зе.м.тьа, шеришорија без суверенишеша, еко
номски и йолишички зависна og gpyZe суверене gржаве. 2. ист. у 
сшаром веку насео бина неке gржаве ван машичне обласШи. 3. а. 
скуй Jbygu йореклом из jegHe зе.м.тье, краја, Zpaga, који живе у не
кој gpyZoj cpegUHU; 1-Ьихова насеобина: српска � у Солуну, мађар
ска � у Хрватској . б. ZpagcKa сшамбена чешврш за Jbyge оgређе
не йрофесије: железничка �, професорска �. в. усшанова у којој 
бораве оgређени узрасши gеце, омлаgине: � за одојчад, српска 
ђачка �, дечја феријална �. 4. а. скуйина, јашо, KpgO живо ши-
1-Ьа које бораве или се скуйЈЬају на jegHoM месшу; скуйина живо
ши1-Ьа које живе зgруженим живошом: � корњача, птичја �, � 
пчела. б. скуйина јеgноhелијских или нижих орZанизама који 
чине целину: � корала, � асцидија. 

колонијал, -ала м а. йроизвоgи (обично йрехрамбени) из не
каgаШ1-Ьих колонијалних земаља; уойшше разна роба сличне вр
сше: трговина колонијалом. б. pag1-ba у којој се apogaje шаква 
роба. 

колонијализам, -зма м осваја1-Ье, йороБЈЬава1-Ье gpyZux зема
ЈЬа; йолишика йороБЈЬава1-Ьа и осваја1-Ьа. 

колонијалнй, -3., -о који се OgHOCU на колоније, својсшвен ко
лонијама и колонијализму: � војска, � штампа, � сила. 

колонист(а), -е м (мн. -сти) сшановник колоније, насељеник, 
goCeJbeHUK. 

колонистичкй, -3., -о који се OgHOCU на колонисше, који йри
aaga колонисшима: � село. 

колоница ж geM. og колона. 
колоњскй, -3., -о У изр. - вода миришљави расшвор машери

ја у алкохолу који се уйошреБЈЬава у шоал�шне сврхе. 
колоплет и колоплет м а. разиZрани сйлеш иZрача у колу; 

коло. б. ковиii1лац, врii1лоZ: ратни �, � живота. 

колор, -ора м лат. 1. боја (обично филма, фошоZрафије): филм 
у колору. 2. в. колориШ. 

колоратура ж итал. муз. брзи, сложени йасажи и фиZуре ко
јима се украшава нека мелоgија, вокална ЙарШија. 

колоратурнй, -3., -о који се OgHOCU на колорашуру, који изво
gu колорашуре: � партија, � певање. 

колоризам, -зма м слик. уйошреба боја у сликарсшву; начин 
слика1-Ьа у коме боја има йримаран значај. 

колорисан, -а, -о а. који је у боји, обојен. б. фиг. који има сйе
цифичне йреливе, изразиш, живойисан: � стил. 

колорисати, -ишем свр. и несвр. (о)бојиши, йрекри(ва)ши бо
јама: � карту. 

колорист(а), -е м (мн. -сти) а. сликар који корисши боје, изра
жава се бојама, колором; мајсшор колориша: ренесансни �. б. 
фиг. онај који се живо, йласшично, сликовиШо изражава: писац �. 

колористика ж начин умешничке йримене боја, йосшиза1-Ьа 
колориша; колориШ. 

колористичан, -чна, -о и колористичкй, -3., -о који се OgHO
си на боју, колориш; који се OgHOCU на колоризам и колорисше: 
� рад, � манир. 

колорйт, -ита и колорит, -а м а. ойшши ушисак, gojaм йо
сшиZнуш gејсшвом боја, OgHOCOM боја, иншензишеш боја; шехни
ка, вешшина боје1-Ьа: � слике, сликар са новим КОЛОРИТОМ. б. 
фиг. скуй каракшерисшичних обележја jegHoZ умешничкоZ gела, 
ейохе, краја иШg.; локална боја, живойисносш: локални �, ста
рински �; � краја. 

колорйтан и колоритан, -тна, -о који се оgликује колори
шом, йун боје, живойисан: � слика, � језик. 

колоритност, -ости ж особина oHoZa шшо је колоришно, жи
воЙисносШ. 

кблос и колос м ГРЧ. 1. кий, сшашуа изузешне висине и OZPOM
них размера (йрема кийу на Zрчком осшрву Pogocy). 2. а. човек 
необично великоZ расша, cHaZe, Zоросшас, gив. б. уойшше оно шшо 
је велико, Zолемо йо својим размерама: локомотива, тај гвозде
ни �, � са истока. 

колосалан, -лна, -о необично велик, oZpoMaH, Zоросшасан; 
изванреgан, изузешан: � величина брода, � зграда; � производ
ња, � имагинација. 

колосално ПРИЛ. на колосалан начин, изванреgно: � напре
довати, � се провести. 

колосалност, -ости ж особина oHoZa шшо је колосално: .� сту
бова; � културе. 

колосёк јек. колосијек м 1. gве йаралелно йосшавЈЬене шине 
йо којима се крећу шочкови воза, шрамваја и сл., шрачнице: 
уски �, широки �. 2. в. коловоз (Ја): пољски �. 3. фиг. шок, йра
вац, йуш; уобичајена йуша1-Ьа, колошечина: � живота, � живље
ња, � мисли. • избацити из колосека омесши, йомесши, збуниши, 
ЙоремеШиШи. 

колотечина и колотечина ж 1. шраZ колских шочкова у зе
МЈЬи, коловоз. 2. уобичајени, свакоgневни шок, йуш: животна �, 
свакодневна � живота. 

колоуста ж ЗООЛ. у МН.: живоши1-Ье из разреgа најйросшијих 
кичме1-Ьака Cyclostomata CpOgHUX рибама, змијоликоZ шела ко
је се йомоhу окру"iласших усша йрийајају за йоgлоZу (у jg.: шаква 
риба) .

.. 
колофонијум м жуhкасШос.међа йрозирна с.мола која се ко

рисши у израgи сайуна, харшије и gp. и као среgсшво за aogMa
зива1-Ье Zуgала. 

колпортёр, -ера м фр. улични йроgавац, разносач новина, ча
сойиса и СЛ.; фиг. онај који шири, разноси неке весши, ugeje. 

колпортёрка ж улична йроgавачица, разносачица новина, 
K1-ЬuZа и gp. 

колпортёрскй, -3., -о који се OgHOCU на колйоршере: � посао, 
� ћошак. 

колпортирати, -ОртИр3.м несвр. йроgаваши, разносиши но
вине, часойисе; фиг. шириши, разносиши весШи. 

колскй\ -3., -о који се OgHOCU на кола: � пут, � саобраћај . 

колскй2, -3., -о који се OgHOCU на коло, који се йева, свира у 
колу: � песма. 

колт м енгл. врсша йиШШОЈЬа на буба1-Ь. 
колумбарйјум (колУмб3.рИј , -ија) м сйремишше за урне са 

йейелом йокојника. 
колумна и колумна ж лат. 1. в. колона (2). 2. сшална рубри

ка у новинама или часойису, обично og jegHoZ ауШора. 
колут м (мн . колутови и колУти) 1. а. йреgмеш, йлоча окру

"iлоZ, кружноZ, йрсшенасшоZ облика; алка, карика, обруч. б. фиг. 
geo у каквом низу, сйона, беочуZ: � у ланцу развитка. 2. а. ша
ласи конценШричн·их круZова који насшају Kag нешшо aagHe у 
воgу. б. креша1-Ье gима, ма"iле, йламена и СЛ. кроз вазgух у обли
ку круZова: колутови дима. в. йривиgна йреgсшава KpyZa, ши
шравих МРЈЬа нас шала услеg физичке слабосши, изнуреносши, 
бола и СЛ.: колутови пред очима. г. спорт. Zимнасшичка вежба 
йри којој се шело йребацује YHaapeg или унашраZ, йравећи KPYZ 
у вазgуху. 3. а. (обично у мн.) шаман KPYZ ucaog (или око) очију 
(у болесши, услеg йремореносши и сл.): колутови испод очију. б. 
шамнији, руменији geo коже кружноZ облика: румени колутови 
крви на тщу. в. ogcjaj свеii1лосши око небеских шела: � око месе
ца. г. KPYZ свеii1ле боје насликан око inаве свешаца, ореол, ним
бус. Д. йрсшен у gеблу сшабла, ZOg. ђ. кружна шара у HapogHoM ве
зу. 4. а. шочак као geo разних сйрава, машина и gp. б. Йреg.меШ 
или geo найраве, OKPYinOZ, кружноZ облика. в. уойшше оно шшо је 
шаквоZ облика, шшо је савијено у KPYZ: � пите, � сира, � месеца. 

колутав, -а, -о који се кружно креће, који колуша: � облак 
дима, колутаве очи. 

колутаст, -а, -о којије као колуш, сличан колушу, окру"iласш: 
� облик, � наруквица. 

колутати, -3.м несвр. 1. крешаши се YKPYZ, кружиши; креша
ши се кружно, у ковиii1лац, врii1ложиши се. 2. йокрешаши се ша
мо-амо (о очима); мицаши шамо-амо, йревршаши (очима, очи). 
• � се в. колуШаШи. 

колутић м geм. og колуШ. 
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колутићавац, -авца м зоол. uрсшенасша "iлисша Annelida из 
аор. Annelides. 

колутнути се, колУтнем се свр. Uре.ма колушаши (се). 
колхоз, -оза и колхоз, -а м рус. екон. ист. колекшивно аољо

uривреgно сељачко iазgинсшво у бивше.м СовјеШско.м Савезу. 
колхозни и колхозни, -а, -о који upuuaga колхозу, који се 

OgHOCU на колхоз: - сељак, - покрет. 

колхозник и колхозник м члан колхоза. 
колце, -ета с (мн. -ца) ge.м. og коло; кружиh, коШуриh. 
колчина ж ayi.м. и аеј. og колац. 
колчић и колчић м ge.м. og колац, кочиh. 
кољач, -ача м 1. злочинац, зликовац, убица који коље своје 

жршве и арави аокољ. 2. зуб очњак у живоШиња. 
кољачки, -а, -о који се OgHOCU на кољаче, који upuuaga ко-

љачима: - група, - нож. 

кољаш, -аша м в. кољач (1). 
кољашки, -а, -о који се OgHOCU на кољаше. 
кољиво с кувана uшеница са шеhеро.м (и ораси.ма), жишо 

ариаре.мљено за gahy или славу. 
кољушка ж зоол . .мала .морска риба, iреiорац. 
ком!, кома м висок, камени, око.миШи врх. 
ком2, кома м в. ко.мина (1). 
KOMa1 и кома ж грч. мед. сшање gубоке несвесши које чесшо 

gовоgи go aioHuje и с.мрШи. 
кома2 ж грч. а. лингв . знак иншерuункције, зарез, заUеШа. б. 

мат. зарез, заuеша која оgваја gецимале og целих бројева. 
комад, -ада и комад, -а м 1. geo какве целине, geo чеiа, аар

че: - хлеба, - сира, - пута. 2. jegUHKa из збира или низа веhеi 
броја чеiа: два комада јаја, - намештаја, - одеће. 3. а. uозори
шно gело, gpaмa. б . .музичко gело, .музичка ко.мUозиција. • дати, 
осигурати коме комад хлеба обезбеgиши Koia .маШеријално. доче
пати се свога комада uосшаши .маШеријално обезбеђен, имаши 
сшално заuослење, сшалан извор upuxoga. живети о свом комаду 
живеши og своi paga. ићи (у свет) за комадом хлеба ићи за зара
gOM, за заUослење.м. - хлеба .миниму.м oHoia шшо је uошребно за 
живо ш, за оUсШанак. по комаду у OgHOCY на jegaH KoMag, jegUH
ку. у (једном) комаду у целини, yjegHo. 

комадати, -ам несвр. 1. ло.миШи, gробиши, сећи у KoMage и 
сл.: - хлеб, - месо, - камење. 2. фиг. gелиши на сишне, .мање ge
лове, сишниши, цеuаши: - језик, - државу, - књижевно дело. 8 
- се ло.миШи се, gробиши се, расuаgаши се на KoMage (о камену, 
сшени и gp.). 

комадина ж ayi.м. og KoMag. 
комадић м ge.м. og KoMag. 
комадићак, -ћка м ge.м. и хиа. og KoMag и KoMaguh. 
комадни и комадни, -а, -о који се сасшоји og KoMaga: - на-

мештај, - поmиљка. 

команда ж (ген. мн. -ди) итал. 1. заuовесш, наређење gашо 
ус.мено које се .мора ogMax извршиши: издати команду. 2. вој. ру
ковоgеhе шело у војсци за шшаuске и аg.минисшрашивне uосло
ве; Руковоgеhа војна шеришоријална инсшишуција; зiраgа у ко
јој је с.мешШена ша инсшишуција: месна -; - ваздухопловства. 
3. араво наређења, изgавања заuовесши, ко.манgовања: дати не
коме KOM�НДY, преузети команду. 4. ушврђен, усшаљен начин 
заuовеgања: српска ,"":. 5. техн. (обично у мн.) geo уређаја којим се 
уарав.ља pagoM .машине, неких функција: - у авиону, - на ком
пјутеру, ножна -. • врховна - вој. uосебан војни opiaH који руко
воgи и KoMaHgyje оружаним cHaiaмa jegHe gржаве или савеза 
gржава. као на команду, као по команди ogMax, с.месШа, сложно. 

командант, -нта м вој. заuовеgник веће војне фор.мације, 
усшанове, шеришоријалне обласши, војне оаерације и сл.: - пу
ка, - флоте, - округа. 

командантски, -а, -о који се OgHOCU на ко.ма1igанШе, који 
upuuaga ко.манgаншима, својсшвеn ко.манgаншима: - положај, 
- глас, - однос. 

командир, -ира (вок. командиру и командИре, инСтр. -И:ром) 
м вој. сшарешина, заuовеgник неке .мање војне јеgинице: - чете, 
- вода. 

командирски, -а, -о који се OgHOCU на KoMaHgupe, који Uри
uaga ко.манgирима: - положај. 

командирство с KoMaHgupcKa gужносш; звање, чин ко.ман
gupa: - чете. 

командни, -а, -о 1. који се OgHOCU на KoMaHgy и ко.манgова
ње: - кадар, - место, - одговорност. 2. који служи за уаравља
ње, којим се уаравља: - полуга, - дугме. 

командовати, -дујем свр. и несвр. 1. изgа(ва)ши крашку вој
ничку заuовесш, KoMaHgy; заuовеgиши, заuовеgаши, нареgиши, 
наређиваши: - покрет, - напад. 2. несвр. (неким или нечим, не
коме или нечему) биши заuовеgник (неко.ме, нече.му), уаравља
ши (нечим); имаши "iлавну реч у неко.м uослу, расuолаiаши не
чим ао сво.ме; наређиваши: - добровољцима, - четом; - изград
њом куће; - мужу. 

командос м енгл. војник шакшичких јеgиница ариаре.мљен 
за iерилско рашовање и извршавање сuецијалних шежих заgа
шака, yuaga на неuријашељско uоgручје и сл. 

комар, -ара м зоол. 1. в. ко.марац. 2. в. обаg. 
комарац, -рца м (ген. мн. комараца) 1. зоол. оuшши назив за 

инсекше gвокрилце Culicidae вишкоi шела и gyiux Hoiy, који си
шу крв ари yjegy човека или живошиње: обични -, - малари
чар. 2. фиг . .мршав, сишан човек. • правити од комарца магарца 
uреувеличаваши нешШо. 

комасација ж лат. ариаајање .мањих uocega у већу целину og
луко.м gржавних власши, ари че.му се ранијим власницима ga
је зе.мљишШе на gpyiOM .месшу: - земљиmта. 

комасациони и комасацијски, -а, -о који се OgHOCU на ко
.масацију: - парница, - спор. 

комбајн и комбајн м енгл. ко.мбинована uољоuривреgна .ма
шина која исШовре.мено жање, врше и сређује сламу. 

комбајнер, -ера м (инстр. -ером) онај који уаравља ко.мбај
но.м. 

комбинат, -ата м велико uривреgно uреgузеhе које ланчано.м 
Uроизвоgњо.м обавља uроизвоgњу og сировине go финалних аро
извоgа: алуминијумски -, - гуме и обуће. 

комбинатор м оnај који арави ко.мбинације, који у.ме ga ко.м
бинује. 

комбинаторан, -рна, -о који је Uун ко.мбинација, који се og
лику је ко.мбинацијама: - игра, - играч. 

комбинаторика ж арављење ко.мбинација, ко.мбиновање; 
сuособносш за ко.мбиновање. 

комбинаторички, -а, -о који се OgHOCU на ко.мбинаШорику. 
комбинаторски, -а, -о који се OgHOCU на ко.мбинаШоре, свој

сшвен ко.мбинаШорима: - тип, - дар. 

комбинација ж лат. 1. сUајање, веза gва или више исших или 
различиших f!ле.менаШа који gajy нешшо ново, боље, савршени
је: - старог и новог типа. 2. алан, намера, замисао: упуштати се 
у нове комбинације, имати комбинацију у глави. 3. шах. и спорт. 
више .међусобно uовезаних uошеза у шаху или у некој сuоршској 
uipu. 

комбинезон, -она м фр. 1. врсша финоi женскоi рубља које се 
носи ucuog хаљине. 2. pagHo оgело у Koia су uаншалоне и блуза 
сашивени зајеgно: рударски -. 

комбинован, -а, -о сасшављен, начињен og различиших еле
, менаша, .мешовиШ: .- соба, - разред, - намештај. 

комбиновати, -нујем (комбинирати, -инирам) свр. и несвр. 
(на)чиниши ко.мбинације, с.мислиШи, с.мишљаШи ко.мбинујуhи: 
- боје, - делове. 8 - се uовез(ив)аши се у ко.мбинацију, сuојиши 
се, сuајаши се. 

комедија ж грч. 1. књижевно gело веселоi, шаљивоi саgржа
ја нааисано у gpaмCKoM облику за извођење у uозоришшу; изво
ђење, uреgсшава шаквоi gела; зiраgа у којој се извоgе шаква ge
ла: - карактера, Нушићева -; играти у комедији. 2. враiолија, 
шала, с.мешна сишуација: ђачке комедије. 3. незiоgа, неuрили-
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н:а lюсшала из lлуйих разлоiа; н:омйлин:ација, збрн:а. 4. лун:ава 
замисао ga се нешшо йосшиiне, uipa. • терати комедију (с неким 
или нечим) шалиши се на нечији рачун, йоgсмеваши се. 

комедијант, -нта м 1. lлумац, н:омичар (обично слаб); н:ловн; 
ир. lлумац уоЙшШе. 2. фиг. шатьивчина, н:омеgијаш; gволичњан:, 
лицемер. 

комедијантски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:омеgијанше: � пред
става, � дружина. 

комедијати, -ам неевр. йравиши, шераши KoMegujy, шали
ши се. 

комедијаm, -аша м 1. а. lлумац у йушујућем йозоришшу; ма
ђионичар, лан:рgијаш; н:ловн. б. слабlлумац; lлумац уоЙшШе. 2. 
шатьивчина, враiолан, обешењан:. 

комедијаmица ж жена н:омеgијаш. 
комедијаmки, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:омеgијаше, својсшвен 

н:омеgијашима: � дружина, � измотавање. 

комедијаmтво е 1. својсшво, сшање н:омеgијаша; lлума без 
умешничн:их н:валишеша; gелашносш н:омеgијаша: склоност ко
медијаштву; бавити се комедијаштвом. 2. йревара, лицемер
сшво: � култова. 

комедиограф м йисац, аушор KoMeguja. 
комедиографски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:омеgиОiрафе, н:о

ји apuaaga н:омеgиоiрафима: � рад, � таленат. 

комеморативан, -вна, -о н:оји се OgHOCU на н:омеморацију; 
н:оји служи у знан: сећања: � вече у спомен великом писцу. 

комеморација ж лат. свечани сн:уй у знан: сећања, у сйомен 
нен:ом значајном йон:ојнин:у; apuiOgHO сећање на н:ан:ав gоiађај 
из ЙрошлосШи. 

комёндија ж нар. в. KoMeguja. 
коментар, -ара м лат. 1. а. шумачење, објашњење; изјава, 

сшав йовоgом HeKoi gоiађаја, gела, шен:сша и сл.: написати �, � 
у новинама о нечему, изазвати коментаре у јавности. б. ми. ми
шљење, шумачење с н:ришичн:им найоменама о нечему. 2. apuio
вор, йримеgба, мишљење: имати коментар на нешто, бити без 
коментара. • - је сувишан, - није потребан све је јасно, није йо
шребно објашњење; бесн:орисшан је сван:и Йриiовор. 

коментарисати, -ишём (коментирати, -Ешт:Ирам) евр. и не
евр. gа(ва)ши н:оменшар, објасниши, објашњаваши; изнеши, из
носиши свој сшав, мишљење и сл.: � случај, � процедуру избора. 

коментарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:оменшар: � текст. 

коментатор м онај н:оји н:оменшарише, онај н:оји йише н:о
менШаре. 

комерцијала ж лат. н:омерцијална служба HeKoi Йреgузећа. 
комерцијалан, -лна, -о, шрiовачн:и, йослован; н:оји се OgHO

си на н:уйовину и apogajy йроизвоgа и сшарање о финансијсн:им 
йословима: � капитал, � школа; � сектор. 

комерцијализација ж увођење н:омерцијалних мешоgа у йо-
словање; ен:ономсн:а йословносш уоЙшШе. 

комерцијализовати, -изујём (комерцијализирати, -изи
рам) евр. и неевр. увесши, увоgиши н:омерцијалне, шрiовачн:е еле
менше у йословање: � пословање, � цене. 

комерцијалист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњан: у шрiовачн:им, 
н:омерцијалним йословима; звање за лица у шан:вој служби. 

комерцијалисткиња и комерцијалка ж женсн:а особа н:о
мерцијалиСШ(а). 

комесар, -ара м итал. 1. сйецијални (обично влаgин) изасла
нин: оgређен ga обави нен:е (обично н:оншролне) йослове; службе
нин: уйравне, йолицијсн:е и сл. сшрун:е с оgређеним йословима: 
владин �, � папске столице; � полицијски. 2. иет. йолишичн:и 
рун:овоgилац војне јеgинице у йаршизансн:ој јуiословенсн:ој вој
сци у Друiом свешсн:ом рашу: политички �, � одреда. 3. иншен
gанш у војној јеgиници: � за храну, � за исхрану. 

комесаријат, -ата м gржавна и аgмuнисшрашивна усшано
ва н:ојом рун:овоgи н:омесар (1), йоверенишшво; зiраgа за шан:ве 
йослове: цивилни �, � за избеглице, полицијски �. 

комесарски, -а, -о н:оји се OgHoCU на н:омесаре: � помоћник, 
� положај. 

комесарство е обављање н:омесарсн:е gужносши; звање н:оме
сара. 

комесарчић м geM. и ир. og н:омесар. 
комета ж (комёт, -ата м) ГрЧ. астр. небесн:о шело йроменљивоi 

изlлеgа, облин:а, сјаја, чесшо са шран:ом у виgу рейа, звезgа рейа
шица. 

комётски, -а, -о н:оји се ogHOCU на н:омеше: � систем, � ватра. 

комешав, -а, -о н:оји се н:омеша, йомера шамо-амо; узбурн:ан: 
� шпалир; � осећај . 

комешај м 1. н:решање, йомерање, шисн:ање у разним йрав
цима, н:омешање, мешеж, iужва. 2. йобуна, немир; зашеiнуши, 
нейријашељсн:и OgHOCU: бурни балкански комешаји међу на
родима. 

комеmати, -ам неевр. йон:решаши, йомераши у разним йрав
цима, мешаши; чиниши йон:реше нен:им gеловима шела, мица
ши, мрgаши: � ваздух; � раменима . - се 1. н:решаши се, ићи у 
разним йравцима; йомераши се, н:овиШлаши се. 2. (и безл.) йро
шивиши се, неiоgоваши; буниши се. - По Босни се почело коме
шати. Народ се поче комешати. 

комидба ж н:омљење, н:омешање н:ун:уруза; време Kag се н:оми 
Н:УН:УРУЗ. 

комик м в. н:омичар. 
комика ж ГрЧ. оно шшо изазива смех, шшо је н:омично, ша

љиво, н:омичносш; сйособносш ga се изазове смех: - ситуације, 
глума пуна комике. 

комилац, -иоца м (ген. ми. -лада) онај н:оји н:оми н:ун:уруз и сл. 
комин, -ина м 1. оiњишше у сеосн:ој н:ући. 2. gимњан:. 
комина ж 1. йреврело воће йрийремљено за gобијање вина, 

йечење ран:ије и сл.; шалоi шшо осшане йри йрављењу вина, ра
н:ије и сл., gpoa, џибра. 2. а. зелена љусн:а ораха и сл. воћан:а. б. 
н:омушина (1). 

коминикё, -еа м фр. званично, службено саойшшење, званич
ни извешшај, сшав (о нечему). 

Коминтерна ж екраћ. иет. Трећа н:омунисшичн:а иншернаци
онала. 

Коминформ м ист. в. Информбиро. 
комисија ж лат. opiaH, шело уйраве, орiанизације йреgузећа 

и gp. сасшављено og више особа заgужено за извршење HeKoi йо
сла, заgашн:а: службена -, званична лекарска �, BojHa �. 

комисијски, -а, -о н:оји ce ogHocu на н:омисију, н:оји се обавља 
у йрисусшву н:омисије: � увиђај, � испит. 

комисијски ПРИЛ. на н:омисијсн:и начин, у йрисусшву н:оми
сије: � прегледати, � испитати. 

комисион, -она м фр. 1. йроgавница н:оја обавља н:уйовину и 
apogajy шуђе робе уз найлашу Йровизије. 2. правн. и трг. уiовор 
н:ојим се jegHa сшрана обавезује ga уз йровизију изврши нен:и йо
сао за рачун gpyie сшране; apogaja робе йо шоме уiовору. 

комисионар, -ара м aocpegHUK н:оји обавља 
·
шрiовачн:е йосло

ве за шуђ рачун уз Йровизију. 
комисионарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:омисионаре; н:оми

сиони: � радња. 

комисиони, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:омисион, н:оји је у вези 
са н:омисионом: � уговор, � продаја, � трговина. 

ко мита м (ми. ж) (комит М) лат. иет. apuaagHUK йаравојних ору
жаних ipyaa, оgмешнин: og власши, нереiуларни борац. 

комитент м нем. трг. нареgбоgавац н:оји н:омисионајЈу gaje на
лоiе за набавн:у или Йроgајуробе. 

комитёт, -ета м фр. а. изборни opiaH н:оји gелује у име нен:е 
орiанизације, зајеgнице и сл.; рун:овоgећи opiaH нен:е усшанове с 
йосебним фунн:цијама: � Уједињених нација, добротворни �, � 
за науку. б. рун:овоgеће шело, форум нен:е йолишичн:е йаршије 
(обично н:омунисшичн:е), орiанизације; зiраgа шоiа форума. 
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комитетлија м (ми. ж) (често ир.) члан ко.миШеШа (б). 
комитетски, -а, -о који се OgHOCU на ко.миШеШ: � активност. 

комити, -им неевр. [гл. им . комљёње с] а. оgвајаши, скиgаши 
сйољни о.моШач (љуску, кору, ко.мушину и сл.) оg илоgа: � куку
руз на струку, � грах, � орах. б. оgвајаши зрна с кукурузно'i кли
йа, круниши: � кукуруз. 

комитовати, -тујём неевр. чешоваши као ко.миШа. 
комитскй, -а, -о који �e OgHOCU на ко.миШе: � акција, � живот. 

комичан, -чна, -о који изазива с.мех, шаљив, с.мешан: � осо-
ба, � сцена. 

комичар м 1. 'iлу.мац који u'ipa шаљиве, ко.мичне уло'iе; онај 
који у.ме ga зас.меје, ga забави gpy'ie, шаљивџија. 2. ауШор·ко.ме
guja, ко.меgио'iраф. 

комичарка ж жена ко.мичар. 
комично прил. на ко.мичан начин, с.мешно, шаљиво. 
комичност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHo'ia који је ко-

.мичан, oHo'ia шшо је ко.мично, шаљивосШ. 
комиmати, -ам неевр. в. ко.миШи (1). 
комов, -а, -о који apuaaga ко.му, начињен og ко.ма; уп. коми

на (1): � ракија. 

комовача и комовица ж ракија og йреврело'i 'iрожђа, лозо
вача. 

комода ж фр. онизак ор.ман с лagицама. 
комодитет, -ета м лат. уgобносш, у'iоgносш, ко.мфор; безбри

жносш, .мирноЛа: � у стану; дуmевни �. 

комодор, -ора м енгл. виши Йо.морски официр у флошама не
ких gржава; ко.манgанш .мале рашне eCKagpe. 

комоника ж бат. лековиша биљка Artemisia vulgaris из ф. 
Compositae. 

комора ж грч. 1. а. оgељење у куЛи у ко.ме се сшанује, ogaja, со
ба. б. йросшорија за живошне намирнице, осшава; aogpYM за 
вино. в. йосебна или caopegHa йросшорија у куЛи за разли чише 
намене. 2. а. анат. шуиљина у неким шелесним ор'iанима: срча
Ha �, мождана �, очна �. б. цев; шуиљина: коморе у сифону, � У 

стени. 3. вој. йозаgинска војна јеgиница og зайрежних кола, шо
варних и аУШо.мобилских јеgиница које снабgевају војску хра
но.м, .муницијо.м, оЙремо.м и сл. и Йо.мажу око рањених, болесних. 
4. усшанова која засшуйа иншересе jegHe 'ipaHe gелашносши: 
aдBOKaTCKa �, апотекарска �, привредна �. • гасна - зашворена 
йросшорија у којој су у II свеШско.м рашу фашисши убијали љу
ge, зашворенике, йушшање.м ошровних йлинова, gуше'iуЙка. 
мрачна - фИ3. фот . .мрачна, шамна кушија у фоШО'iрафско.м айа
рашу у коју свеillлосни зраци улазе кроз .мали ошвор gajyhu на 
суйрошној сшрани у.мањен и обрнуш лик. 

коморач, -ача м бат. зељасша биљка Foeniculum vulgare из 
ф. Umbelliferae која се корисши као зачин и у .меgицини. 

коморица ж geM. og ко.мора. 
коморнйк м ист. звање, шишула eucoKO'i gBOpCKO'i службени-

ка: краљев �. 
' 

коморскй, -а, -о који се OgHOCU на ко.мору, који apuaaga ко
.мори: � кола, � одбор, � чиновник. 

коморџија м (мн. ж) вој. онај који йраши ко.мору, apuaagHUK 
ко.море; уп. комора (3). 

комотан, -тна, -о 1. широк, йросшран; уgобан, y'iogaH; aoge
сан; � капут; � седење; � начин. 2. који се йријашно, y'iOgHO осе
Ла; лењ, сйор, He.мapCLН, безбрижан. 

комотно прил. 1. на ко.моШан начин, уgобно, y'iOgHO; нес.ме
шано, слобоgно, лако: � лећи, � се јавити мајци. Можемо се ко
мотно снабдети храном. 2. безбрижно, .мирно. - Сви су се ко
мотно држали свога миmљења. 

комотност, -ости ж особина oHo'ia zuшо је ко.моШно, уgобносш, 
ко.моgишеш, ко.мфор; оЙушШеносШ. 

комоција ж ширина, йросшор; у'iоgносш, уgобносш; лакоhа, 
лежерносш: � у кући, потреба за комоцијом; возити с комо
цијом. 

компакт-диск м (ми. -ови) .мали иласшични gUCK са нарочи
шим Йре.мазо.м који служи за снимање йоgашака и .музике у gu
'iишалној фор.ми (енгл. скраћ. CD). 

компактан, -тна, -о лат. 1. збијен, jegap; чврсшо йовезан, не
ucapeKugaH: � кречњак, � целина. 2. йовезан у целину, jegUH
сшвен; сложан, чврсш: � словенско становништво, � тим. 

компактност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHo'ia шшо је 
ко.мЙакШно; јеgинсшво; чврсШина. 

компанија ж фр. 1. шр'iовачко или инgусшријско уgружење у 
кайишалисшичким земљама: бродска �, индустријска �, филм
CKa �. 2. gрушшво, скуй особа које се чешhе сасшају, gруже. 

компањон, -она м фр. 1. оршак, gеоничар у Шр'iовачко.м или 
инgусШријско.м gрушшву, йреgузеhу: пословни � 2. capagHUK у 
зајеgничко.м йослу; саучесник, gpy'i. 

компањонка ж женска особа ко.мЙањон. 
компаратйв, -а, -о лингв. йрви сшуйањ у йоређењу apugeea. 
компаратйван, -вна, -о 1. йореgбен, yaopegaH; који се OgHO-

си на ко.мЙарацију, који се gобија ко.мЙарацијо.м: � граматика, 
� анатомија; компаративни подаци, � метода. 2. ЛИНГВ. који се 
ogHOCU на ко.мЙараШив: компаративни наставак, � значење. 

компаративист(а) и компаратист(а), -ё м (мн. -сти) онај 
који врши ко.мЙарацију, йоређење, који се служи .мешоgо.м йоре
ђења. 

компарација ж лат. 1. йоређење, уйоређивање: употребљава
ти компарације у тексту. 2. ЛИНГВ. йоређење, сшейеновање ойи
сних apugeea, којим се исказује различиш сшейен неке особине 
оgређених биhа, Йреg.меШа или йојава или исшо'iа биhа, apegMe
ша или йојаве с обзиро.м на различишо време, околносши и gp. 
(нЙр . .млаg - .млађЙ - нај.млађЙ). 

компарирати, -арИрам лат, евр. и неевр. (uз)вршиши ко.мЙара
цију, Йоређење. 

компас м итал. 1. сйрава за оgређивање сшрана свеша Йо.мо
hу .ма'iнеШске и'iле, бусола. 2. фиг. сйособносш йроналажења йра
eo'i начина gеловања, сйособносш оријеншације: политички �, 
изгубити �. 

компатибйлан, -лна, -о лат. сйојив, са'iласан, склаgан. 
компатибилност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHo'ia шшо 

је ко.мЙаШибилно. 
компендијум (компёндйј, -ија) м лат. сажеш извоg из HeKo'i 

(научно'i) gела, Йриручник. 
компензација ж лат. 1. HaKHaga, оgшшеша; изравнање (не

KO'i gy'ia, нече'i UЗ'iубљено'i, оgузешо'i): � дуга, територијална �. 2. 
трг. раз.мена робе за робу без .међусобно'i илаhања новцем: обаве
зе изврmити компензацијом. 

компензационй, -а, -о који се OgHOCU на ко.мЙензацију: � 
уговор. 

компензовати, -зујём (компензирати, -ензирам) евр. и неевр. 
наgокнаgишц, наgокнађиваши, изравна(ва)Ши. 

компетентан, -тна, -о 1. који има власш, који је овлашhен ga 
нешшо решава, ga cygu о нече.му, наgлежан, MepogaeaH. 2. сшру
чан, сйособан за неки йосао: � да критикује, � научник . 

компетентност, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHo'ia који је 
ко.мЙеШенШан, ко.мЙеШенцuја (2). 

компетенција ж 1. gелокру'i paga HeKo'i op'iaHa, усшанове, осо
бе, наgлежносш: � директора, � синдиката, � републике. 2. зна

, "!-Ье, сйособносш, сшручносш: научна �, � критичара. 

компилатйван, -вна, -о који се OgHOCU на ко.мЙилацију, нео
ри'iиналан: � дело, � радња. 

компилатор м онај који се бави ко.мЙилацијо.м, аушор који 
йише на основу шуђих gела, неори'iинално. 

комп:Илаторскй, -а, -о који се OgHOCU на ко.мЙилаШоре и ко.м
йилацију, неори'iиналан: � дело, � критика. 

компилација ж лат. йисање, сшварање HeKo'i у.меШничко'i или 
научно'i gела па основу шуђих gела; неориlинално gело. 
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компилирати, -илйрам евр. и неевр. сшвориши, сшвараши н,о
во gело н,а осн,ову шуђих gела, комuилацијом: писац који ком
пилира. 

компјутер м енгл. uро'iрамабилан, или yHaupeg upo'ipaмupaH 
елекшрон,ски уређај за обраgу, с.мешШај, слање и арије.м uoga
шака, за н,умеричка израчун,авања и gpy'ie н,амен,е, рачун,ар. 

компјутеризација жувођење комuјушера у pag, комuјушер
ска обраgа uоgашака: � установе, � података. 

компјутеризовати, -изујём евр. и неевр. (из)вршиши комају
шеризацију, сн,абgе(ва)ши комuјушером: � установу. 

компјутерист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак за комUјуШере. 
компјутерски, -а, -о који се ogHocu н,а комuјушере: � вирус, 

� обрада података. 
компјУтерски ПрИЛ. аомоћу комuјушера: � обрађени подаци. 

комплекс м лат. 1. скуа више uреgмеша, аојава и сл. који чи
н,е jegHy целин,у: � зграда, � фактора, � питања. 2. Зе.м.тЬишШе ко
је чин,и jegHy (већу) целин,у: � шума, � њива, камени �. 3. пеих. 
мед. силеш изражен,их uреgсшава, осећања, Ha'ioHa који gовоgе 
go лакших аоремећаја, оuшереhења, н,еочекиван,их реакција и 
СЛ.: � инфериорности, � више вредности, � кривице. 

комплексан, -сна, -о 1. који је сасшављен, og међусобн,о аове
зан,их gе.ilOва, сложен,; замршен" н,ејасан,: � проблем, � драма, 
комплексне ствари. 2. комилешан" uошuун" свесшран,: � као на
учник, � песник. • - број мат. број сасшављен, og реалн,их и има
'iUHapHUx бројева. 

комплексно ПРИЛ. у uошuун,осши, у целин,и, свеобухвашн,о: � 
сагледати, � планирати. 

комплексност, -ости ж особин,а oHo'ia шшо је комuлексн,о, 
сложен,осш; замршен,осш: � целог питања, � догађаја. 

комплемент м лат. gouYHa, gоgашак: � нечему. 

комплементаран, -рна, -о 1. који се gоuуњује, gOUYHCKU: ком
плементарне привреде две земље. 2. физ. који uомешан, gaje н,о
ву (белу или сиву) боју (о боји). 

комплет, -а и комплёт, -ета м фр. 1. uошuун, број н,еких сшва
ри н,амењен,их у оgређен,е сврхе: � дресова за цео тим, � кључе
ва. 2. целокуuн,а gела HeKo'i аисца; све књuLе из jegHe еgиције; сви 
бројеви HeKo'i часоuиса, н,овин,а и СЛ.: � Црњанског; � свих кола 
Српске књижевне задруге; � "Летописа". 3. ogeha из gва gела 
(обичн,о og исшо'i маШеријала). 

комплетан, -тна, -о uошuун" цео, укуаан,; савршен,: � опре
ма, � списак; � симфонија. 

комплетирати, -етйрам евр. и неевр. фр. (у )чин,иши комилеш
н,им, uошuун,им: � библиотеку, � материјал. 

комплетно ПРИЛ. uошuун,о, у целосши, сасвим: � обучен, � 
снабдевен. 

комплетност, -ости ж особин,а oHo'ia шшо је комилешн,о, он,о
'ia који је комилеШан,. 

компликација ж 1. сложен,осш, заилеш, замршен,осш: � у 
преговорима, непредвиђене компликације. 2. мед. uо'iоршање 
болесн,иково'i сшања аојавом gpy'ie болесши: � код грипа, ком
пликације после операције. 

компликован, -а, -о сложен" заилешен" замршен,; шежак: � 
личност, � задатак, � питање. 

компликованост, -ости ж особин,а oHo'ia шillо је комилико
ван,о, oHo'ia који је комиликован" сложен,осШ. 

компликовати, -кујём (комплицИрати, -Ицйрам) евр. и неевр. 
(у)чин,иши комиликован,им, сложен,им, заилешен,им, (за)мрси
ши, заuлесши: � ситуацију . •  � се uосшаши, uосшајаши ком
иликован,. - Ситуација се компликује. 

комплимент (комлИменат), -нта м фр. израз учшивосши, ао
шшовања, gивљења речима, ласкавим uохвалама; uозgрав, н,а
клон,: добити �, дати �, направити �. 

композита ж 1. (и композит м) бот. (обично у мн.) в. 'iлавочи
ка. 2. ЛИНГВ . сложен,а реч, сложен,ица (н,ар. ју'iоисШок). 

композитан, -тна, -о сасшављен, og више gелова, сложен,: � 
маса, � цвет. 

композитор м лат. 1. аушор музичко'i gела. 2. он,ај који ве
шшо uовезује gелове књижевн,о'i или умешн,ичко'i gела у jegHy це
лин,у. 

композитор ка ж жен,ска особа комUозиШор. 
композиторски, -а, -о који се ogHocu н,а комuозишоре: � рад. 

композиција ж 1. н,ачин, uовезивања uojegUHUx gелова у це-
лин,у (HeKo'i књижевн,о'i, н,аучн,о'i gела, слике, скулuшуре и сл.): � 
романа, � поеме, � слике. 2. еЛИЕ. сликарско gело (обичн,о већих 
размера) с више ликова или објекаша: историјска �, � са голим 
женама. 3. муз. музичко gело, сасшав; шеорија сасшављања му
зичко'i gела: извести композицију; професор композиције. 4. н,из 
железн,ичких ва'iон,а које вуче jegHa локомошива: � брзог воза. 

композицијски, -а, -о који се ogHocu н,а комuозицију: � фак
тор, � ид�ја. 

композициони, -а, -о в. комuозицијски. 
компонента ж (ген. МН. -ната) лат. 1. сасшавн,и geo н,еке ма

шерије; елемен,аш, чин,илац, факшор: хемијска � масти; компо
ненте књижевног језика, компоненте његове нарави. 2. физ. си
ла која gелује са gру'iим силама и чин,и резулШан,Шу. 

компоновати, -нујём (компонИрати, -онйрам) евр. и неевр. 1. 
сшвориши, сшвараши музичко gело, комuозицију: � музику за 
филм. 2. сложиши, сла'iаши елемен,ше књижевн,о'i, н,аучн,о'i или 
уоuшше умешн,ичкоi gела у целин,у: добро компонована књига, 
� историју. 

компост м лат. ђубриво које н,асшаје мешањем бuљн,их, жи
вошињских и мин,ералн,их оШUаgака. 

компот, -ота м нем. воће куван,о са воgом и шеhером. 
компрес м И компреса ж лат. 'iаза која се н,ашоuљеnа рас

швором сшавља н,а оболело месшо, облоiа, завој. 
компресија и компрёсија ж лат. сабијање, збијање вазgуха, 

iасова и СЛ.; uришисак, uришискање: � ваздуха, клип са високом 
компресијом. 

компресор м 1. уређај, машин,а за сабијање, зiушњавање ва
зgуха или gp. 'iасова; uн,еумашски чекиh са gлешом који се уао
шребљава у руgарсШву. 2. мед. н,аарава за сшискање крвн,их су
gова. 

компресорски, -а, -о који се ogHocu н,а комаресор: � пи
штољ, � станица. 

компримовати, -мујём евр. и неевр. саби(ја)ши вазgух, 'iасове 
и сл.; сшисн,уши, сшискаши: � ваздух, � ђубриво. 

компромис и компромис м лат. uо'iоgба, н,а'iоgба, сuоразум 
који само gелимичн,о заgовољава жеље обеју сшран,а: наћи ком
промис за отклањање несугласица. 

компромисан и компромисан, -сна, -о uосши'iн,уш комаро
мисом, уз узајамне усшуuке: � решење, � споразум. 

компромисёр, -ера и компромисер м особа склон,а склаuа
њу комаромиса. 

компромисерство е склон,осш ка склаuању комаромиса. 
компромитација ж кварење у'iлеgа, gобро'iа 'iласа, срамоће

ње (HeKo'ia); изазивање н,еuовољн,о'i мишљења � н,екоме или н,ече
му: � државе, � странке, � писца. 

компромитовати, -тујём (компромитирати, -итйрам) евр. и 
неевр. сшвориши, сшвараши лоше мишљење о н,екоме, (ао)квари
ши чији у'iлеg, gобар 'iлас; (о)брукаши, (о)срамоШиШи. - Компро
митовао га је онај дуг; � целу породицу . •  - се uоказ(ив)аши се, 
ошкри(ва)ши се као н,еuоузgан" уилешен, у н,ешшо н,еgозвољен,о и 
СЛ., (о) брука ши се, (о)срамошиши се: � се уплетеношћу у неке 
новчане афере. 

КОМУН, -Уна м итал. gржавн,о Зе.м.тЬишШе (исuаше, шуме, и сл.) 
које зајеgн,ички корuсше жийlељи HeKo'i села. 

' 

комуна ж лат. 1. а. аgмин,исшрашивн,о-шеришоријалн,а jegu
н,ица, зајеgн,ица ceocKo'i или 'ipagcKo'i шиuа, оUшШиnа. в. иет. у 
среgње.м веку, 'ipag као екон,омски цен,шар с локалн,ом самоуара
вом. 2. солиgарн,а ор'iан,изован,а 'ipyua, зајеgн,ица љуgи uовезан,а 
uрофесион,алн,о, ugejHo, сшилом живоша, uо'iлеgима н,а свеш и 
сл. • Париска � иет. uролешерска револуција у Паризу 1871 . 'io-
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gUHe; йiaKO насйiала револуционарна gржава (og 18. Mapйia go 
28. айрила 1871). 

комуналан, -лна, -о (одр.) који се OgHOCU на комуну, ойшйiин
ски; који је у вези са јавним служба.ма које брину о зајеgничким 
Йойiреба.ма у ойшйiини, насеЈЬУ, "ipagy: � аутономија, � банка; � 
предузеће, � услуга. 

комушiлац м онај који pagu у комуналном йреgузеnу ("ipag
ском саобраnају, воgовоgу и gp.). 

комуналије ж мн. ко.м,унални, ойшйiински йослови, услу"iе; 
новац који "iрађани йлаnају за услу"iе комуналних йреgузеnа: 
платити комуналије. 

комунар, -ара м фр. иет. учесник Париске комуне. 
комунизам, -зма м 1. йpojeKaйi бескласно"i gрушйiвено-еко

номскот, уређења у којем би среgсйiва за йроизвоgњу и бо"iайiсйiва 
била у gрушйiвеном власнишйiву а йоgела йрема инgивиgуал
ним Йойiреба.ма. 2. учење и йieopиja о ор"iанизацији и cйiвapaњy 
йiaKвoт, gрушйiвено-еКОНОМСКО"i уређења. 

комуникативан, -вна, -о 1. који се OgHocu на комуникације, 
на саобраnајна среgсйiва, који је са "iушnом мрежом йyйieвa: � 
веза са Грчком, комуникативни део Европе. 2. који служи за 
йреношење вecйiи, обавешйiења и сл.: � средство. 3. који лако ус
йocйiaвJba KOHйiaKйi с gру"iима; йрисйiуйачан у оЙхођењу. 

комуникација ж итал. 1. саобраnајна, йромейiна веза, cpeg
cйiвo (йyйi, железница и сл.), саобраnајница: копнене комуника
ције, савремене комуникације. 2. веза, сйона, KOHйiaKйi; сйора
зумевање, оЙшйiење. 

комуникациони (комуникацйјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
комуникације, саобраnајни: � веза, � линија, � мрежа, � пра
вац, � средство. 

комунист(а), -ё м (ми. -сти) пол. йрисйiалица ugeja комуни
зма, онај који се залаже за комунисйiичко gрушйiвено уређење; 
члан комунисйiичке Йapйiиje. 

комунистички, -а, -о који се OgHocu на KOMYHиcйie и комуни
за.м, који apuaaga KOMYHиcйiимa и комунизму: � друштво, � 
партија. 

комунистички прил. на комунисйiички начин, као комуни
cйia: � деловати, � поступити. 

комунисткиња ж женска особа KOMYHиcйi(a). 
комуницирати, -Ицйрам неевр. 1. (с неким) бийiи у вези, ogp

жавайiи везу (с неким), ойшйiийiи: � с публиком. 2. вршийiи йро
Meйi, саобраnај, саобраnайiи. 

комунски, -а, -о који се OgHOCU на комун и комуну, ойшйiин
ски: � бунар, � земљиште. 

комуњара ж (м) (мн. ж) пеј. (у говору антикомуниста) кому
Hиcйi(a). 

комуњарски, -а, -о пеј. који се OgHOCU на комуњаре (који йри
aaga комуњара.ма, cвojCйiвeH комуњара.ма и сл.). 

комуњарски ПРИЛ. пеј. на комуњарски начин, као комуњаре. 
комутативан, -вна, -о који може ga се мења, међусобно из

мени, размени (Mecйia, реgослеg и сл.), не мењајуnи коначни ре
зулйiайi или вреgносйi, за.меНЈЬив: � број, � уговор. 

комутатор м ел. уређај за мењање сйојева у CйipyjHOM колу У 
различийiе сврхе (за исйравЈЬање наизменичне Cйipyje, ycйocйia
вЈЬање йiелефонске везе и gp.). 

комутација ж лат. 1. йромена, измена, за.мена. 2. ел. йроме
на смера Cйipyje йомоnу KOMyйiaйiopa. 

комуша ж в. комушина. 
комуmати, -ам неевр. ЈЬушйiиши, cKugaйiu комушину са куку

рузних клийова: � кукуруз. 

комуmина ж 1. лисйiови који обавијају кукурузни клий; ОЈЬУ
шйiени лисйiови с кукурузно"i клиЙа. 2. СЙОЈЬни ОМОйiач, ЈЬуска 
ораха, махунарки, лука и сл. 

комушка ж в.  комушина. 
комфор, -ора м енгл. све оно шйiо чини cйiaHoвaњe уgобним, 

yiogHUM (величина" ойрема cйiaHa, уређаји и сл.), уgобносйi: � 
стамбени, � хотелски. 

комфоран, -рна, -о који је с комфором, уgобан: � стан. 

комша ж 1. хиЙ. og комшиница. 2. м хиЙ. og комшија; уп. 
КОМШО. 

комmија м (мн. ж) тур. онај који CйiaHyje, живи у сусеgсйiву, 
cyceg. 

комmијски, -а, -о који се OgHOCU на комшије, који apuaaga 
комшија.ма, cycegcKU: � кућа, � њива. 

комmика и комmика ж в. комшиница. 
комmилук м тур. а. cycegHe, оближње купе, сусеgсйiво: отићи 

у комшилук, доћи из комшилука. б. комшије, cycegu. 
комmиница и комmинка ж она која CйiaHyje, живи у cyceg-

cйiвy, cyceйiKa. 
комmински, -а, -о в. комшијски. 
комшо, -а и -ё м хиЙ. og комшија; уп. комша (2). 
кона ж хиЙ. og комшиница. 
конак м тур. 1. коначишйiе, йреноnишйiе; ноnење: наћи ко

нак, доћи на конак. 2. а. gвор, gворац, йалайiа; cйiaH, з"iраgа: � 
кнеза Милоша, везиров �, домаћинов �. б. з"iраgа йри MaHacйiи
ру у којој живе калуђери: манастирски �. 3. gaH xoga (йри йyйio
вању): ишао је пет конака. • обећа(ва)ти Маркове конаке обе
na(вa)йiи коме MHO"iO, нереално. причати Маркове конаке йрича
йiи gy"io и йреойшцрно о нечем неважном. 

конаковати, -кујём евр. и неевр. в. коначийiи. 
конацl, конца м (ми. к6нци, ген. канаца) 1. йiaHKO yapegeHa 

Hийi, влакно, йређа (og вуне, Йа.мука, свиле и gp.) која служи за 
шивење, вез и gp. 2. биол. а. влакно (мишиnно, нервно): можда
ни конци, конци мишићног ткива, нервни КОНЦИ. б. влакно на 
сйоју gве йоловине махуне: боранија са концима. 3. фиг. а. оно 
шйiо личи, aogcena на конац (1): � воде, � сунца. б. йовезани 
йiOK gо"iађаја у вези с нечим: конци завере, конци ситуације, 
конци управљања. • висити о концу бийiи у"iрожен, бийiи у вели
кој (живОйiној) oЙacHocйiи. држати конце (нечега) у својим рукама 
имaйiи власйi Hag неким или нечим, бийiи "iocaogap cийiyaциje. 
изгубити, погубити конце (конац) нечега йpecйiaйiи yйpaвJbaйiи, "io
caogapuйiu нечим, неким. имати конце (у рукама) знайiи основне 
чињенице, факйiа, aogaйiKe (о нечем, о некоме). (као) под конац у 
йравој линији, савршено, йраво: одрезати под �, слагати санду
ке ПОД �. (као) по концу 1) равно, йраво; йо YйiвpђeHOM pegy: по
стројити се по концу, живот иде по концу. 2) ефикасно, йреци
зно, бесЙрекорно. - Све иде као по концу. остати о концу јеgва 
ocйiaйiи жив. похватати конце (нечије, нечему) сазнайiи основне 
чињенице, факйiа у вези са неким, нечим. разапињати конце ши
pийiи сйлейiке, UHйipu"ie. с коца (и) с конопца са свих cйipaHa, oga
свуg: доћи �. (с)мрсити, (по)мрсити (некоме) конце (у)чинийiи неко
ме нейрилику, oHeMo"iynuйiu, онеМО"iуnавайiи HeKo"ia у нечему, 
(йо)кварийiи некоме рачуне. терати (узимати) мак на конац cийiHи
чарийiи, цейиgлачийiи; уйорно ocйiajaйiи йри своме. 

конац2, конца м (ми. к6нци, ген. канаца) 1. йослеgњи, завр
шни geo некот, временскот, aepuoga, крај; apeKug йipajaњa нече"iа: 
� месеца, � новембра; � живљења. 2. а. крај живойiа, cмpйiи. -
Ближио му се конац. б. йpoйacйi, смак: � свијета, � цивилиза
ције. 3. крај, завршейiак; крајњи, завршни geo go Ko"ia се нешйiо 
йройiеже: ливаде и шуме без конца, на концу књиге. • без кра
ја и конца HeйpecйiaHo, HeapeKugHo. до конца конца за сва време
на, заувек. на концу конца Kag се све узме у обзир; најзаg. нема 
(ни) краја ни кщща нема краја, свршейiка, не виgи се крај. не мо
ћи чему ухватити (ни) краја ни конца не моnи разумейiи, cxвaйiи
йiи нешйiо; не моnи сазнайiи нешйiо. од краја до конца og йочейi
ка go краја, у целосйiи, у ЙойiЙуносйiи. 

коначан, -чна, -о 1. сасвим yйiвpђeH, оgређен, gефинийiиван; 
, крајњи, йослеgњи; оgлучујуnи, apecygaH: � циљ, коначно реше
ње; � ударац; коначни финиш. 2. који има крај, свршейiак, o"ipa
ничен: � време. 

коначити, -йм евр. и неевр. [гл. им. коначёње е] Honи(вa)йiи, 
(йре)ноnиШи. 

коначиmте е Mecйio "ige се коначи, заноnи, йреноnишйiе; но
nење. - Ту нам је коначиште, платити �. 

коначно ПРИЛ. 1. йОйiйуно, сасвим, go краја, gефинийiивно: � 
решити неки проблем, � пропасти. 2. а. на крају (крајева), на-
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йослешку, најзаg: � одахнути. б. уосшалом, у сШвари. - Конач
но, ти знаш да га волим. 

коначност, -ости ж својсшво oHola шшо је коначно. 
конвејер м енгл. техн. йокрешна шрака за йреношење фабрич

ких йроизвоgа или маШеријала. 
конвексан, -сна, -о лат. исйуйчен, избочен: � стакло, � огле

дало. 

конвексност, -ости ж особина oHola шшо је конвексно, исйуй
ченосШ. 

конвекција ж лат. физ. крешање lасовиших и шечних машери
ја изавано шемйерашурним разликама; измена шемйерашуре 
која насшаје шим креШањем. 

конвенирати, -€шйрам евр. и неевр. лат. (некоме) биши йо во
ЈЬи, lоgиши, йријаши, свиђаши се, gойасши се; оglовараШи. 

конвент м лат. 1. ист. законоgавни oplaH у неким земљама с 
различишим овлашhењима, скуЙшШина. 2. фрашарски сабор; 
црквена скуЙшШина. 

конвентовски, -а, -о и конвентски који се OgHOCU на кон
венш: � режим, � систем. 

конвенција ж лат. 1. усшаљена йравила, норме којима се ре
lулишу OgHOCU међу JbygUJVta, обичај, узус. 2. йисмени сйоразум, 
уlовор између gве или више сшрана, gржава, о неком йишању 
(йолишичком, йравном, иШg.): paTHa �, хашка �. 

конвенционалан, -лна, -о 1. који се йриgржава усшаљених 
навика и обичаја; обичан, уобичајен; шаблонски, сшереошийан: 
конвенционални позив, конвенционална свадба, конвенцио
нална критика. 2. који је у склаgу с конвенцијом (2), gоlоворни, 
сйоразумни: конвенционални знаци. • - оружје оружје које ни
је забрањено међунароgним конвенцијама. 

конвенционализам, -зма м йрихвашање уобичајених норми 
йонашања; конвенционална схвашања, сшавови: друштвени �. 

конвенционално ПРИЛ. на конвенционалан начин, уобичаје
но; укалУйЈЬено, шаблонски: � свирати, � се осмехнути, � рели
гиозан. 

конвенционалност, -ости ж особина oHola шшо је конвенци
онално, oHola који је конвенционалан. 

конвергентан, -тна, -о који је у вези с конверlенцијом, који 
има својсшва конверlенције: � кретање, � прогресија. 

конвергенција ж 1. међусобно йриближавање; йоgуgарање, 
слаlање особина: филозоф ск а �. 2. биол. сличносш различиших 
орlанизама условЈЬена исшом cpegUHoM и сличним начином жи
воШа. 3. мат. йриближавање оgређеној вреgносши, коначној lpa
ници, лимесу. 

конвергирати, -ергйрам евр. и неевр. лат. йосша(ја)ши сли
чан; йриближиши се, йриближаваши се некој зајеgничкој lpaHU
ци; сшеhи се, сшицаши се у зајеgничкој Шачки. 

конверзација ж лат. разlовор, разlоварање. 
конверзацијски, -а, -о који се OgHOCU на конверзацију, раз

lоворни: � стил, � језик. 
конверзија ж лат. 1. фин. а. йромена, замена jegHe валуше у 

gpyly: � у доларе. б. йрешварање jegHol gyla у gpylu aog йовоЈЬ
ним условима: � спољних дугова. 2. ЛОГ. обршање jegHol cyga йро
меном месша субјекша и ЙреgикаШа. 3. ЛИНГВ. шрансформација 
речи оgређене врсше (класе) у реч gpyle врсше (класе) без йроме
не fласовНОl сасшава (осим, евеншуално, у наfласку и gужини 
слоlова) и без уйошребе шворбених форманаша, йрешварање, 
йреобликовање (нЙр. млада (им.) < млада (apug.) и сл.). 4. мења
ње уверења, убеђења, йреокреш уоЙшШе. 

конвертибилан, -лна, -о који се може йрешвориши, заме
ниши, заме1-lJbив (обично о новцу, валуши): конвертибилне деви
зе, � валута. 

конвертибилност, -ости ж фИНо а. својсшво oHola шшо је кон
вершибилно, заме1-lJbивосfii, йроме1-lJbивосш: � меница. б. слобоg
на Moly hносш замене националноl новца у злашо или сшране 
валуше: � фунте, � динара. 

конвертирати, -ертйрам евр. и неевр. лат. 1. фИНо а. йрешвори
ши, йрешвараши у gpyly валушу, размењиваши новац, злашо и 

сл. б. йрешвориши, йрешвараши jegaH gyl у gpylu aog йовОЈЬни
јим условима. 2. йромениши, мењаши схвашања, уверења; йре
hu, йрелазиши у gpyly веру. 

конвертит, -ита м итал. онај који је извршио конверзију (3), 
који је йроменио своја схвашања, уверења; онај који је йрешао 
из jegHe вере у gpyly, йреобраhеник. 

конвертитски, -а, -о који се OgHoCU на конверШиШе. 
конвертовати, -тујём евр. и неевр. в. конверШираШи. 
конвертор м енгл. велика aeh за gобијање челика и неких бо-

јених мешала: Бесемеров �, Мартинов �. 

конвој м фр. 1. а. lpyaa броgова (шрlовачких, шрансйоршних) 
који йлове aog јеgинсшвеном KOMaHgoM у зашшишној йрашњи 
рашних броgова или авиона. б. lpyaa сувоземних возила која се 
Kpehy зајеgно (йревозеhи храну, муницију и gp.): војни �, � Ује-

� дињених нација. 2. lpyaa зароБЈЬеника која се у йрашњи сшра
же yayhyje на оgређено месШо. 

конвулзиван, -вна, -о мед. apaheH lрчевима, lрчевиш: � јецај, 
� трзај . 

конвулзија ж лат. мед. lрчење, шрзање мишиhа, lрч; lрчевишо 
сШање. 

конгенијалан, -лна, -о лат. који је на aogjegHaKoj умешнич
кој или умној висини; gуховно cpogaH: два � песника, � критика. 

конгломерат, -ата м лат. 1. геол. сйој разних валушака, ка
мења у чврсшо збијену масу, сеgименшна сшена сасшавЈЬена og 
чврсшо везаних валуШака. 2. фиг. сйој разноврсних елеменаша, 
смеша, мешавина; замршеносш, збрка, хаос: � неколико држа
ва, � разних племена; � прописа, � дијалеката. 

конгрегација ж лат. 1. уgружење монашких кашоличких ре
gова, верско уgружење, брашсшво; уgружење више манасшира 
исшоl pega у целину: калуђерска �. 2. скуйшшина, сабор велико
gосшојника (црквених или свешовних), жуйана, кнежева и gp. 

конгрес м лат. 1. сасшанак, скуйшшина йреgсшавника неке 
орlанизације, йуномоhника више gржава pagu gоlовора и саве
шовања о најбишнијим йословима; сасшанак веhеl броја науч
них pagHUKa, сшручњака, умешника pagu расйравЈЬања сшруч
них йишања, размене искусшава и gоношења оgлука за gaљu 
pag: Бечки �; � археолога, � књижевника, � кардиолога. 2. йар
ламенш у САД и неким gpylUJVt gржавама. 

конгресмен м енгл. члан KOHlpeca у САД, амерички йосла
ник. 

конгресмёнка ж жена члан америчкоl KOHlpeca. 
конгресни, -а, -о који се OgHOCU на KOHlpec: � материјал, � од

лука. 

конгруентан, -тна, -о 1. који се слаже, саfласан, aogygapaH: 
� с реформом, � облик, � број . 

конгруентност, -ости ж особина oHola шшо је конlруеншно, 
йоgуgарносш, саfласносш, јеgнакосШ. 

конгруенција ж лат. 1. саlласносш, йоgуgарање, aogygap
носШ. 2. лингв. обличко, морфолошко слаlање неких синшаксич
ки везаних gелова синШа'i.ме и реченице: � субјекта и предика
та. 3. мат. йоgуgарносш gва различиша броја у OgHOCY на шреhи 
(с обзиром на jegHaK осшашак йри њиховом gеЈЬењу шим шре
hUJVt бројем); йоgуgарносш йо облику и величини: � троуглова. 

кондак м ГрЧ. ЦРКВ. крашка йесма која се йева на јушрењу или 
лиШУРlији. 

кондензат, -ата м физ. йроgукш конgензације. 
кондензатор м лат. физ. а. найрава за СКУЙЈЬање, акумули

рање елекшричноl набоја. б. уређај за хлађење и конgензацију 
Йаре. 

кондензација ж лат. 1. а. физ. зlушњавање йаре и lасова и 
њихово йрешварање у шечно сШање. б. ел. СКУйЈЬање елекшрици
шеша йомоhу елекшричноl конgензаШора. в. хем. уойшше зlу
шњавање, збијање, конценшрација неке маШерије. 2. фиг. збија
ње, сажимање: � мисли, � чланака, � текстова. 

кондензациони, -а, -о који се ogHOCU на конgензацију: � на
чин. 
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кондензирати (се), -ензйр3.м (се) свр. и несвр. в.  конgензова
ши (се). 

кондензованост, -ости ж особина oHo'ia шшо је конgензовано, 
з'iуснушо; сажешосш, јеЗ'iровишосш: � паре, � осећања, � мисли. 

кондензовати, -зујем свр. и несвр. 1. извршиши конgензаци
ју нече'iа, йоgврhи, йоgвр'iаваши конgензацији: � млеко. 2. фиг. 
з'iуснуши, з'iушњаваши, зби(ја)Ши. � причу . •  � се 1. из.мениШи, 
.мењаШи сшање, својсшва конgензацијо.м, upohu, йролазиши 
кроз йроцес конgензације. - Металне паре се временом конден
зују. 2. фиг. зби(ја)ши се', сажеши се, сажu.маШи се. - Роман се 
кондензује у једну целину. 

кондензор м физ. сабирно сочиво или сисшем сочива у ой
Шичкu.м и1-lCШру.менШu.ма који служи за сакуйЈьање свейlлосних 
зрака у објекШив. 

кондйр, -Ира м ГРЧ. cyg за вино, ракију и сл., врч, крча'i, Йехар. 
кондйција ж лат. 1. физичко и йсихичко сшање у ко.ме се не

ко налази, сйособносш за бављење неко.м акшивношhу: физич
Ka �, добра телесна �. 2. трг. нор.ма, сшанgарg који .мора u.маШи 
неки йроизвоg, роба. 

коНДиционал, -а и кондиционал, -ала м ЛИНГВ. Mo'iyhHU на
чин, йошенцијал; синшаксичка 'iла'iолска консшрукција KOju.м 
се 'iла'iолска paglba исказује као условљена. 

коНДиционалан, -лна, -о 1. зависан og неке йрешйосшавке, 
условљен: � природа сазнања, � рефлекс. 2. лингв. йо'iоgбени, 
услов ни: � реченица. 

коНДиционй, -3., -о који се OgHOCU на конgицију (1), намењен 
јачању конgиције: коНДиционе припреме, � тренинг. 

кондиционо ПРИЛ. у йо'iлеgу конgиције: � су добро припре
мљени. 

кондом, -ама м врсша ЙрезерваШива. 
кондомйнијум (кондомйнйј, -ија) м лат. зајеgничко влаgање 

gвеју или више gржава неко.м ШериШоријо.м; йоgручје uog ша
кво.м влашhу. 

кондор и кбндор м ШП. ЗООЛ. најкруйнија йшица 'iрабљивица 
Sarcorhamphus gryphus из Йор. лешинара Cathartidae, која жи
ви у Јужној и CpegНJoj Америци. 

кондуктёр, -ера м (инстр. -ером) фр. йрашилац, сйровоgник у 
какво.м јавно.м Йревозно.м среgсшву који upogaje или йре'iлеgа во
зне карШе. 

кондуктёрка ж женска особа конgукШер. 
кондуктёрскй, -3., -о који се OgHOCU на конgукшере, који йри

uaga конgукШерu.ма: � униформа, � торба. 

кондуктор м лат. 1. ел. йровоgник елекшрицишеша; йровоg
ник ШоЙЛоШе. 2. бот. шкиво кроз које йролазе хранљиви сокови. 
3. мед. клицоноша који йреноси болесШ. 

кондура ж (обично у мн.) в. KYHgypa. 
конзеквентан, -тна, -о в. консеквенШан. 
конзеквенц(иј)а ж в. консеквенц(иј)а. 
конзёрва ж (ген. мн. -вй) итал. хер.меШички зашворена лu.ме

на кушија са нарочишо cЙpe.мљeHu.м намирницама (.меса, рибе, 
воhа, йоврhа и gр.}зашШиhена og кварења; сама лu.менка наме
њена за шакву храну: рибља �; фабрика конзерви� 

конзервативност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који 
је конзервашиван, oHo'ia шшо је конзервашивно, назаgносш, сша
ро.моgносШ. 

конзерватизам, -зма м в. конзерваШивизам. 
конзерватор м лат. 1. сшручњак који се бави конзервацијо.м, 

зашШиШо.м исшоријских сЙо.меника, кулШурно-у.меШничких 
вреgносши и сл. 2. айараш за конзервирање. 

конзерваторијум (конзерваторйј, -ија) м нем. висока .музич-
ка школа. 

конзерваторист(а), -е м (ми. -сти) слушалац, ђак конзерва
Шорију.ма; онај који је завршио конзерваШорију.м. 

конзерваторскй, -3., -о који се OgHocu на конзервашоре и 
конзервацију: � лабораторија, � радови. 

конзервација ж 1. сшручни йосшуйак KOju.м се сйречава йро
uagalbe сшарих сЙо.меника, фресака, слика, археолошких иско
йина и gpy'iux у.меШничких и исшоријски вреgних йреg.меша: � 
манастира, � фресака. 2. сйремање живошних намирница ша
ко ga се Mo'iy сачуваши og кварења gуже време. 

конзервирати, -ервйр3.м свр. и несвр. 1. сйремиши, сйрема
ши живошне намирнице шако ga се Mo'iy чуваши og кварења gy
же време; сшављаши храну у конзерве: � паприке, � млеко, � 
гулаш. 2. оgржа(ва)ши, (са)чуваши у неЙро.мењено.м сшању; за
шШиШнu.м ЙосШуЙко.м сйречиши, сйречаваши upouagaНJe кул
шурно-исшоријских, у.мешничких, археолошких и сл. швореви
на: � грађевину. 

конзервисати (се), -ишем (се) свр. и несвр. в. конзервираши 
(се). 

конзёрвнй, -3., -о који се односи на конзерве: � индустрија, 
� фабрика. 

конзйлијум (конзйлйј, -ија) м лат. скуй лекара који се ogp
жава pagu ушврђивања gија'iнозе и начина лечења болесника. 

конзистентан, -тна, -о чврсш, 'iусш, jegap; концизан, сажеш: 
� маст; � текст. 

конзистентност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање оно
'ia шшо је конзисШенШно. 

конзисторијум (конзисторйј, -ија) м лат. ЦРКВ. а. Йо.моhни ор
'iaH ейискойа, бискуйа йри вршењу ње'iове cygcKe власши; саве
шоgавно веhе у yЙpaвHu.м Йословu.ма. б. највиши коле'iију.м у ор
'iанизацији кашоличке цркве, веhе карgинала. в. врховна gухов
на власш KOg неких верских зајеgница. 

конзисторијалнй (конзисторйјскй), -3., -о који се OgHoCU на 
конзисШорију.м: � власт, � пресуда. 

конзола ж фр. архит. Hocehu елеменаш, 'ipega којој је jegaH крај 
чврсшо сйојен с консШрукцијо.м, а gpy'iu, слобоgни, служи као 
носач нече'iа; исйусш у зиgу, обично у.мешнички обликован, на 
који се нешшо ослања. 

конзорцијум (конзорцйј, -ија) м лат. фин . .монолисШичко 
уgружење круйних банака или Шр'iовl.l1-lских йреgузеhа pagu за
јеgничких веhих Йослова. 

кбнзул и конзул м лат. gржавни функционер, изасланик ко
ји у и1-lOсшрансшву засшуйа иншерес своје земље и њених фађана. 

конзуларан, -рна, -о који се OgHOCU на конзулску службу: � 
заштита, .конзуларни ЧИНОВНИК. 

конзулат; -ата м 1. йреgсшавнишшво jegHe gржаве у gpy'ioj 
gржави које воgи кот-tзул; з'iраgа шо'iа ЙреgсШавнишШва. 2. зва
ње, йоложај конзула. конзерватйван, -вна, -о који чува сшаре назоре, шраgицио

налне вр�gносши и сл., који се йрошиви HOвu.м шежњама и.СШру-
jaњu.мa; засшарео, сшаро.моgан: � струја, � дух. кбнзулица, конзулица, кбнзулка и конзулка ж жена кон-

конзервативац, -вца м човек конзервашивних йо'iлеgа и , .  зул; конзулова cyUpy'ia. 
схвашања; йрисшалица и члан конзервашивне йолишичке кбнзулскй и конзулскй, -3., -о који се OgHOCU на конзуле, ко-
сШранке. ји upuuaga конзулu.ма: � место, � време. 

конзервативизам, -зма м конзервашивни назори и схваша
ња, йриврженосш сШаро.м, а оgбојносш Йре.ма ново.м, йро'iресив
но.м. 

конзе�ватйвка ж жена конзервашивних Йо'iл�gа. 
конзерватйвнр ПРИЛ. на конзервашиван начин, као конзер

вашивац: � гледати на живот. 

кбнзулство И конзулство С конзулска служба, конзулско 
службовање. 

конзултација ж в. консулШанција. 
конзу�ација ж 1. йошрошња, Шрошење. 2. обавезна уйлаша 

која се gaje йри, уласку у неки ресйlоран. 
конзумент м онај који конзу.мира, шроши, йошрошач, куЙац. 
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конзументскй, -а, -о йоiйрошачки: � расположење. 

конзумирати, -Умйрам свр. и несвр. (йо)iйрошиiйи, (у)iйроши
iйи: � два милиона динара. 

конзумнй и конзунй, -а, -о ЙОiйрошни, йоiйрошачки: � за
друга, � новац. 

конйдија ж лат. бот. се.мена клица, јеgноhелијска jegUHKa йо
.моћу које се врши бесйолно раз.множавање биљака бесцвеiйни
ца, сЙора. 

коничан, -чна, -о који u.мa облик конуса, Kyйaciй: � брежу
љак, � облик, � лежај . 

конјугација ж лат. 1. лингв . Йро.мена lлаlола йо вpe.мeHu.мa, 
лицu.ма и начинu.ма. 2. биол. оUлођавање неких алlи и jegHohe
лијских живоiйиња. 

конјугацйјскй и конјугационй, -а, -о који се OgHOCU на кон
јуlацију: � промена, � парадигма. 

конјугирати, -Угйрам несвр. 1. лингв . .мeњaiйи lлаlоле йо вре
.мeHu.мa и лицu.ма. 2. биол. вршиiйи конјуlацију (2) . •  � се .мења
iйи се йо вpe.мeHu.мa и лицu.ма (о lлаlолu.ма). 

конјунктйв м лат. ЛИНГВ. lлаlолски начин у HeKu.м језицu.ма ко
ји изражава ciйaв (воЈЬУ, жељу и сл.) lоворноl лица Йре.ма раgњи. 

конјунктивитис и конјуктивИтис м мед. зайаљење слузоко
же на унуiйрашњој ciйpaHи очних каЙака. 

конјунктура ж лат. ciйицaj йовОЈЬних околносiйи; MolyhHociй 
усйеШНОl йословања, gобре зараgе: политичка �, повољна �. 

конјунктуран, -рна, -о који се OgHOCU на KOHjYHKiйypy; који 
gобро йролази на iйржишiйу: � добит, � информација. 

конјункција ж лат. 1. лингв . везник. 2. астр. йоложај Kaga се 
неко небеско iйело налази у иciйo.м йравцу као и Сунце, Йос.ма
iйpaHo са 3е.мље. 

конкаван, -вна, -о лат. изgуБЈЬен, уgуБЈЬен: � огледало. 

конквистадор м ши. ист. учесник у шЙански.м и йорiйуlал
CKu.м ocвajaњu.мa Америке йосле њена oiйKpивaњa. 

конклава ж лат. скуйшiйина карgинала која бира йайу; йро
ciйopиja у којој се врши iйaj избор. 

конклузија ж лат. cyg извеgен из неке йреiййосiйавке, за
КЈЬучак. 

конкордантан, -тна, -о aogygapaH, саlласан. 

конкорданција ж лат. 1. слаlање, йоgуgарање, саlласносiй. 2. 
алфабеiйски сйисак речи из HeKol iйeKciйa, са ознако.м ciйpaHe на 
којој се реч јавЈЬа: компјутерска �. 

конкордат, -ата м лат. сйоразу.м из.међу йайе и неке gржаве 
о Йpaвu.мa каiйоличке цркве у iйoj gржави. 

конкретан, -тна, -о 1. ciйвapaH, реалан, ойийЈЬив: � појам, � 
вид. 2. који се OgHOCU на оgређену йојаву; оgређен, йрецизан: � 
случај, � задатак 

конкретизација ж йpeiйвapaњe у нешiйо KOHKpeiйHo, ciйвap
но, ociйвapeњe, реализација; ближе оgређење: � поставки, � ли
кова, � слике. 

конкретизовати, -зујем (конкретизИрати, -изйрам) свр. и не
свр. (у )чиниiйи KOHKpeiйHu.м, ciйвapHu.м, реалнu.м; iйачно ogpegu
iйи, оgређиваiйи: � предлоге, � амбијент . •  - се йociйa(ja)iйи 
KOHKpeiйaH, ciйвapaH, ociйвapи(вa)iйи се, реализоваiйи се (нЙр. о 
на.мера.ма, за.мислu.ма и gp.). 

конкретно ирил. на KOHKpeiйaH начин, у KOHKpeiйHo.м случа
ју, ciйвapHo. - Не може се ништа конкретно доказати. 

конкретност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, ciйaњe oHola 
шiйо је KOHKpeiйHo, реалносiй; KOHKpeiйaH облик, реализација. 

конкреција и конкрёција ж лат. геол . .минерална .маса на
сiйала KOHцeHiйpaциjo.м .минералних .мaiйepиja око jegHol cpegu
шiйа. 

конкубина ж лат. жена која живи у конкубинаiйу, невенча
на жена; наложница, ЈЬубавница. 

конкубинат, -ата м лат. зајеgничко живЈЬење .мушкарца и 
жене без венчања, незакониiйи брак. 

конкурент м а. онај који конкурише неко.ме, iйaK.мaц, ривал. 
б. учесник на конкурсу. 

конкурентан и конкурентан, -тна, -о а. сйособан за кон
куренцију: конкурентни производи. б. који йociйojи или gелује 
Haaopego, иciйoвpe.мeHo; KOHKypeHiйcKи: конкурентни процеси, 
� појава. 

конкуренткиња ж женска особа KOHKypeHiй . 

конкурентност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola шiйо је 
KOHKypeHiйHo. 

конкурентскй и конкурентскй, -а, -о који се OgHOCU на кон
куренцију и K01JKypeHiйe; суйарнички, ривалски: � роба, � банка. 

конкуренција ж лат. суйарнишiйво у каквој gелаiйносiйи, 
iйак.мичење, ривалсiйво. 

конкурисати, -иmем (конкурирати, -урйрам) свр. и несвр. а. 
йpиjaвиiйи се, йpиjaвJbивaiйи се на конкурс: � за место асистен
та. б. биiйи KOHKypeHiй, ривал неко.ме, iйак.мичиiйи се с HeKu.м. 

конкурс м јавни оlлас, објава којо.м се iйраже KaHgugaiйu 
или уойшiйе йонуgе за неки избор (на pagHo .мeciйo, уйис у шко
лу, gоgелу Halpaga и сл.): расписати �. 

конкурснй, -а, -о који се OgHOCU на конкурс: � листа, � так
мичење. 

коноба ж gоња йросiйорија, aogpYM у зlраgи; lосiйионица, 
крч.ма. 

конобар м в. келнер. 

конобарица ж женска особа конобар. 

конобарскй, -а, -о који се OgHOCU на конобаре: � звање, � 
mкола. 

коноп м в. конойац (а). 

конопац, -пца м (ген. МН. -паца) а. занаiйски или фабрички 
йроизвоg начињен og yapegeHUx влакана КОНОйЈЬе и сл., који слу
жи за везивање, уже. б. фиг. вешала; са.моубисiйво вешање.м. • 

намаћи конопац (некоме) обесиiйи, ocyguiйu на c.мpiй вешање.м. не 
говорити о конопцу У кући обешеног избеlаваiйи apeg HeKu.м lово
pиiйи о нече.му шiйо la .може йовреgиiйи, изазваiйи HeylogHociй. 
омастити конопац разг. биiйи обешен, завршиiйи на вешалu.ма. с 
коца и конопца (људи) свакакви (Jbygu), йробисвеiйи, ОЛОШ. посла
ти (некоме) свилени конопац арх. уйозориiйи HeKOla ga la чека 
c.мpiй, ga ће биiйи убијен. 

конопља ж а. бот. зеЈЬасiйа биљка Cannabis sativa из ф. Can
nabinaceae која служи за йроизвоgњу lруБЈЬих iйKaHиHa и ужа
gu. б. влакно, йређа og iйe биљке; ogeha og iйиx влакана. 

конопљак м в. конойЈЬишiйе. 

конопљан, -а, -о који је og КОНОйЈЬе, који се OgHOCU на коно-
йЈЬу: � платно, � семе. 

конопљанка ж бот. ланилисiй Linaria vulgaris. 

конопљарица ж зоол. в. КОНОйЈЬарка. 

конопљарка ж зоол. назив за неке йiйицe йевачице из Йор. 
Fringillidae (из реgова Carduelis, Chlaris) које живе йо peiйKu.м 
шу.ма.ма. 

конопљаст, -а, -о којије као КОНОйЈЬа, сличан КОНОйЈЬи: � бо
ја, � стабљика. 

конопљен, -а, -о в. конойЈЬан. 

конопљика ж бот. 1. сiйаБЈЬика конойЈЬе. 2. среgозе.мни lpM 
Vitex agnus castus из ф. Verbenaceae са аро.маiйичнu.м Uлоgо.м 
који се Kopиciйи у лекарсiйву. 3. назив за биљке из ф. Cannaba
сеае. 

конопљин, -а, -о који apuaaga КОНОйЈЬи, који се OgHOCU на 
КОНОйЈЬу: � семе, � трска. 

конопљица ж 1. ge.м. и хиЙ. og конойЈЬа. 2. зоол. в. КОНОйЈЬар
ка. 3. бот. биљка саса Anemone ranunculoides. 

конопљйmте с зе.мљишiйе 1ge се laju или се lајила конойЈЬа. 

конопљуmа ж бот. биљка Eupatorium cannabinum из ф. 
Compositae. 
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конопчар, -а и конопчар, -ара м онај који о,рави и o,pogaje 
коноо,це, ужар. 

конопчарски и конопчарски, -а, -о који се OgHOCU на ко-
ноо,чаре: - занат, - радња. 

конопче, -ета с geм. og коноо,ац и коноо,. 
конопчина ж ауШ. og коноо,ац. 
конопчић и конопчић м geм. og коноо, и коноо,ац. 
консалтинг м енгл. о,ружање савеша и обављање консулша-

ција (о,ривреgних, о,равних, шехничких и сл.). 
консеквентан, -тна, -о који не оgсшуо,а og оgређено"i сшава, 

схвашања, о,осшојан, исшрајан: - научник, - борба. 

консеквентно прил. на консеквеншан начин, gослеgно: -
градити свој углед, - спроводити одлуке. 

консеквенц(иј)а ж лат. о,ослеgица, резулшаiil, ucxog. 
консигюiција ж лат. трг. врсша комисионе o,pogaje робе, обич

но у шр"iовини с gру"iим земљама. 
консигнациони, -а, -о који се OgHOCU на конси"iнацију: - ро

ба, - продаја. 
консолидација ж лат. учвршhивање, сређивање, сшабилиза

ција: - односа међу народима, - државе. 

консолидовати, -дујём евр. и неевр. (из)вршиши консолиgа
цију нече"iа, учврсшиши, учвршhиваши, среgиши, сређиваши: -
државу, - положај. 8 - се среgиши се, сређиваши се, сшабили
зоваши се. 

консонант м лат. ЛИНГВ. 'iлас о,ри чијој се аршикулацији чује 
шум или о,расак изазван о,рео,реком коју сшварају "iоворни op"ia
ни, су'iласник. 

консонантизам, -зма м лингв. сисшем консонанаша у неком 
језику, су'iласнички сисШем. 

консонантски, -а, -о који се OgHOCU на консонанше, су'iла
снички: - група, - систем. 

конспиративан, -вна, -о који се OgHOCU на консо,ирацију, 
скривен og HeKo"i, шајни: - веза, - састанак. 

конспиративно ПРИЛ. на консо,ирашиван начин, у консо,и
рацији, Шајно. 

конспиративност, -ости ж особина, својсшво oHo"ia шшо је 
консо,ирашивно, ШајносШ. 

конспиратор м онај који се бави неком шајном, иле"iалном 
gелашношhу, учесник у консо,ирацији, у извршавању шајних 0,0-
слова. 

конспираторски, -а, -о који се OgHOCU на консо,ирашоре, свој
сшвен консо,ирашорима: - веза. 

конспирација ж лат. 1. чување, скривање шајне, шајносш ge
ловања (чесшо у иле"iалном о,олишичком pagy). 2. шајна акција, 
завера. 

конспирисати, -иmём (конспирирати, -ирйрам) неевр. gp
жаши у шајносши, у консо,ирацији; бавиши се нечим Шајним. 

константа и константа ж (ген. ми. -тй) лат. 1. мат. и физ. вели
чина чија се вреgносш не мења о,роменом gpy"iux величина: гра
витациона -, Њутнова -, соларна -. 2. уоо,шше оно шшо је сшал
но, о,осшојано, нео,роменљиво. 

константан, -тна, -о сшалан, о,осшојан, нео,роменљив: - тем
пература, - бука. 

константно ПРИЛ. на консшаншан начин, нео,роменЈъиво; 
сшално, Heo,peKugHo: - дува ветар, - радити. 

константно ст, -ости ж (инетР. -ошћу) особина oHo"ia шшо је 
консшаншно, о,осшојаносш, нео,роменљивосш: - кретања. 

констатација ж фр. закључак којим се нешшо ушврђује као 
чињеница, Шврgња. 

констатовати, -тујём (констатlipати, -атйрам) евр. и неевр. go
ћи, gолазиши go неко" закључка, ушврgиши, уШврђиваШи. 

констелација ж лат. 1. астр. "ipyo,a звезgа која својим расо,оре
gOM o,ogceha на неку фи"iуру, сазвежђе. 2. сшицај околносши, 
о,рилика: дипломатска -, друштвена -. 

констернација ж лат. зао,рео,ашhење, зао,ањеносш, очајање, 
иЗ"iубљеносШ. 

конституанта и конституанта ж фр. 1. пол. усшавошворна 
скуо,шШина. 2. сасшавни geo нече"iа, комо,оненШа. 

конституисати, -иmём (конститyliрати, -;Уйрам) евр. и неевр. 
основаши, осниваши нешшо, усшановиши, усшановљиваши: -
одбор. 8 - се усшановиши, усшановљаваши свој сасшав, сшрук
шуру, начин paga (о ор"iанизацији, шелу које се оснива), op"iaHU
зоваши се, формираши се. 

конститутиван, -вна, -о који чини сасшавни geo неке цели
не, на коме се нешшо заснива, шемељан: - елеменат. 

конституција ж лат. 1. скуо, урођених физичких или о,сихич
ких особина ор"iанизма; "iрађа шела, шелесни склоо,: - човека, 
психичка -. 2. унушрашњи сасшав, саgржај, сшрукшура: - дру
штва, - материје. 3. пол. усшав (gржаве). 

конституционалан, -лна, -о 1. који се OgHOCU на консшишу
цију (1), о,сихофизички: - тип, - одлика. 2. усшаван: - држава, 
- монархија. 

конституционализам, -зма м пол. сисшем уо,рављања gржа
вом заснован на консшишуцији, усшаву, усшавносш; о,олишич
ки сшав који о,оgржава шакав облик власШи. 

конституционално прил. на основу консшишуције, о,сихо
физичких особина: - способан. 

конструисати, -иmём (констрyliрати, -уйрам) евр. и неевр. 1. 
а. техн. (на)о,равиши, сасшавиши, сасшављаши о,ројекшујуhи, на
лазеhи o,o"iogHa решења: - апарат, - авион, - мост. б. мат. ушвр
gиши, ушврђиваши цршајуhи о,омоћу лењира, и шесшара: - тро
угао, - симетралу. 2. уоо,шше сшвориши, сшвараши нешшо, 0,0-
моћу различиших о,осшуо,ака: - причу, - песму. 

конструктиван, -вна, -о 1. који gOHOCU, gaje корисне резул
шаше у нечему; склон корисном ан"iажовању у нечему: - држав
на акција, - критика, - човек 2. в. консшрукциони: - систем, -
линија. 

конструктивизам, -зма м о,равац у архишекшури и умеш
носши насшао о,очешком хх века који на'iлашава елеменше кон
сШрукције. 

конструктивист(а), -ё м (ми. -сти) о,рисшалица, слеgбеник 
консШрукШивизма. 

конструктивистички, -а, -о који се OgHOCU на консшрукши
визам: - стилизација, - концепција. 

конструктивно прил. на консшрукшиван начин, сшваралач
ки: - учествовати. 

конструктивност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, својсшво 
oHo"ia шшо је консШрукШивно. 

конструктор м онај који консшруише, о,рави консшрукцију 
нече"iа, "iраgишељ: - авиона. 

конструкторски, -а, -о који се OgHOCU на консшрукшоре: -
иДеја, - способност. 

конструкција ж лат. 1. а. техн. о,ројекшовање склоо,а, усшрој
сшва неко" сложено"i о,реgмеша, уређаја, објекша; шехнички 
склоо" усшројсшво: - прозора, - апарата, - моста. б. мат. црша
ње о,омоћу лењира, шесшара неко" "iеомешријско"i лика. 2. а. ме
ђусобно везани, обично носећи gелови неко" објекша у из"iраgњи: 
- моста. б. шелесна "iрађа, склоо,: телесна -. в. ЛИНГВ . склоо, рече
нице, синшаwе, израза: реченична - . 3. уоо,шше начин "iрађе
ња, обликовања какво" сисшема или шворевине; усшројсшво, 
'сшрукшура: сложена - романа, уметничка - драме. 4. о,роизвоg 
gyxa, машше: логичка -, - духа. 

конструкциони, -а, -о који се OgHOCU на консшрукцију, за
снован на консшрукцији; консшрукшорски: - планови, - група 
радника. 

консултант м онај који gaje сшручне савеше и миШЈЬење о не
чему, савешник: - на сценарију, - у медицини. 

консултативан, -вна, -о који се OgHOCU на консулшанше и 
консулшације, савешоgаван: - савет, - разговор. 
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:консултација ж лат. савешовање, измена мишљења о неком 
йишању; шражење нечије"i савеша, cyga о нечему: лекарске кон
султације, консултације са министрима. 

:консултационй, -а, -о који се OgHOCU на консулшацију: � са
станак, � разговор. 

:консултовати, -тујем (консултирати, -ултирам) свр. и несвр. 
(за)шражиши og HeKo"ia савеш, cyg, мишљење о нечему: � лека
ра. 8 '" се (йо)савешоваши се међусобно, зајеgнички размошри
ши, размаШраШи. 

конта:кт м (ген. мн. -ката) лат. 1. gogup (физички), gошицај; 
блискосш йоложаја, HeuocpegHo сусеgсшво: � са киселином, � са 
клицама; � са непријатељем. 2. веза која се усйосшавља с не
ким, комуницирање: � с писцима, � с публиком, успоставити �. 

3. ел. уређај, сйој који ОМО"iуhава шок сшрује: � струје. 

:конта:ктирати, -актирам несвр. оgржаваши коншакш, везу с 
неким, комуницираШи. 

:конта:ктнй, -а, -о који се OgHOCU на коншакш, gOgupHU, сйој
ни: � маса, � детев:тор, � плочица. • - сочиво шанко сочиво за ис
йрављање виgа које се сшавља gирекшно на очну јабучицу. 

:контаминација ж лат. 1. сйајање различиших елеменаша у 
jegHY целину, мешање; сйој: � двеју реченица. 2. озрачење љуgи, 
йреgмеша, зе.мљишШа и gp. раgиоакшивним зрацима, за"iађење 
раgиоакшивним маШерија.ма. 

:контаминйраност, -ости ж за"iађеносш раgиоакшивним ма
Шерија.ма; уп. контаминација (2): � земљиmта. 

:контаминирати, -инирам свр. и несвр. за"iаgиши, за"iађива
ши раgиоакшивним зрацима. 

:конте, -еа и -а м итал. феуgална йлемиhка шишула, "iроф, 
кнез. 

контејнер м енгл. 1. caHgYK или сличан йреgмеш у који се сме
шша роба йри ШрансЙорШу. 2. сйецијална канша за смеће у "ipa
gовима и сл. насељима. 

контејнерс:кй, -а, -о који се OgHOCU на конШејнере. 

:конте:кст м лат. 1. шири шексш, целина којој upuuaga нека 
реч, реченица и сл. на основу које се оgређује шачно значење и 
смисао gела iовора. 2. оно са чим йосмашрана йојава чини цели
ну: поетски � филма. 

:контемплатйван, -вна, -о склон мисаоном йосмашрању жи
воша и свеша: � личност, � живот. 

контемплација ж лат. мисаоно, сйекулашивно, обично йа
сивно йосмашрање свеша и живоша, усреgсређеносш на разми
шљање и ЙосмаШрање. 

:контеса ж итал. коншова жена или кћи, iрофица. 

:контиген(а)т, -нта м 1. скуй љуgи у оквиру HeKoi веhеi сасша
ва (обично о gеловима војске који се зајеgно крећу): � војника. 2. 
ушврђена количина нечеiа (робе, машеријала који се изgваја), 
квоша, ygeo: експортни �. 

:континент (континенат), -ента м 1. велики койнени geo Зе
мљине йовршине, обично ойкољен морима и океанима. 2. койне
но йросшрансшво у OgHOCY на осшрва и Йриморје. 

:континенталан, -лна, -о који се OgHOCU на коншиненш; кой
нени: � земља, � клима, � начин живота. 

континенталац, -лца м човек који живи на коншиненшу, 
койну, gалеко og мора. 

континуйран, -а, -о HeupeKugaH, шрајан, сшалан, йовезан: 
� линија, � развитак 

:континуйрано ПРИЛ. HeupeKugHo, шрајно, сшално, йовезано: 
� радити. 

:континуитет, -ета м лат. нейрекиgносш, йовезаносш, сшал
носш, шрајносш: успоставити � власти. 

:контист(а), -е м фИНо (мн. -сти) финансијски службеник, ра
чуновођа. 

:контнй и :контнй, -а, -о који се OgHOCU на коншо, рачунски, 
финансијски: � план. 

:конто и :конто м (мн. с) итал. фИНо рачун у банци на коме се бе
леже све уилаше и исилаше улаiача новца: � код Војвођанске 
банке. • живети на нечији � живеши, изgржаваши се на нечији 
рачун. књижити на свој конто йрийисиваши себи у заслуiу. ста
вљати некоме на конто окривљиваши HeKoia за нешШо. 

:контра ж 1. муз. врсша жичаноi музичкоi инсШруменШа. 2. 
спорт. брзи йрошивнайаg у ифи с ЛОЙШОМ. 3. сукоб, конфлиКШ. • 

дати КОНТРУ жарг. суйрошсшавиши c't! некоме. 

:контра (наглаmено: контра) предл. лат. (с ген. и дат.) насу
йрош, ЙроШив. - Сведочио је контра мене; � Љубиmином пред
логу. • про и контра (pro et contra) за нешшо и йрошив нече"iа. 

:контра- лат. йрефикс који најчешhе означава ga је нешшо 
йрошивно, суйрошно og oHoia шшо значи основна реч: контра
акција, контранапад, контрареволуција. 

:контраавионскй, -а, -о в. ЙроШивавионски. 

:контраадмирал, -а.ла м вој. најнижи аgмиралски чин у раш
ној морнарици; официр који има шај чин. 

:контраалт м итал. муз. најgубљи женски iлас, gубоки алШ. 

:контрабанда ж (контрабанд м) итал. шајно йреношење, швер
цовање робе йреко iранице; шако йренеша роба. 

:контрабас и :контрабас м итал. муз. 1. највећи и йо шонском 
реiисшру најgубљи "iуgачки инсшруменш, обично са чешири жи
це. 2. најgубљи мушки iлас, gубоки бас. 

:контрабасист(а), -е м (ми. -сти) онај који свира на коншра
басу. 

:контради:кторан, -рна, -о йрошивречан, ойречан: � изјава, 
контрадикторни подаци. 

:контрадикторно ПРИЛ. йрошивречно, ойречно: � говорити. 

:контради:кција ж лат. йрошивречан сшав, мишљење, йро
шивречносш, оЙречносШ. 

:контра:кција ж лат. 1. мед. скуйљање, iрчење, сшезање ми
шиhа, Шкива. 2. лингв. сажимање gвају cycegHUx са.моiласника у 
jegaH. 

:контранапад и :контранапад м йрошивнайаg (у рашу, сйор
шу и сл.). 

:контраобавеmтајац јек. контраобавјеmтајац, -јца м йри
uagHUK коншраобавешшајне службе. 

:контраобавеmтајнй јек. :контраобавјеmтајнй, -а, -о који 
pagu йрошив сшране обавешшајне службе. 

:контраофанзива ж вој. офанзива која се йреgузима као на
uag на нейријашељску офанзиву. 

:контрапредлог јек. :контраприједлог м йреgлоi који је су
йрошан неком gpyiOM йреgлоiу, ЙроШивЙреgлоi. 

:контрапроду:ктйван, -вна, -о који изазива ефекше суйрош
не og жељених: � позив, � деловање. 

:контрапун:кт м муз. вешшина йовезивања gвеју или више ме
лоgија у јеgинсшвену хармонијску целину; музичка шеорија ко
ја йроучава йравила шаквоi Йовезивања. 

:контрапун:ктирати, -Унктирам несвр. КОМЙQноваши йо йра
вилима коншрайункша, йримењиваши конШраЙункШ. 

:контрапун:ктскй, -а, -о који се ogHOCU на коншрайункш, за
снован на йравилима коншрайункша: � класа, � форма. 

:контраран, -рна, -о лат. суйрошан, ЙроШиван. 

:контрареволуција ж борба йрошив (шековина) револуције, 
суйрошсшављање револуцији. 

:контрареволуционар, -ара м йрисшалица коншрареволу
ције, онај који се бори на сшрани конШрареволуције. 

:контрареволуционаран, -рна, -о који се OgHOCU на lконшра
револуцију и коншрареволуционаре: � борба, � деловање. 

:контраст м 1. изражена суйрошносш између неких йојава, 
особина, својсшава и сл., изражена разлика, оgуgарање, ойреч
носш: контрасти Београда, контрасти генерација. 2. изразиша 
разлика између свеiUлих и Ша.мних йовршина на некој слици 
или фОШоiрафији. 3. стил. йоређење йо суЙроШносШи. 
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контрастан, -тна, -о који саgржи конЛlрасш, који чини кон
шрасш: � сцена, � пејзаж, контрастне боје. 

контрастовати, -тујём (контрастирати, -астйрам) неевр. би
ши, налазиши се у коншрасшу, йоказиваши разлику; засниваши 
се на конШрасШу. 

контратеза ж суйрошна шеза, шврgња, йосшавка; суйрош
носШ. 

контрахент м уiоворна сшрана, уiоварач. 
контрахирати, -8.хйрам евр. и неевр. лат. 1. склойиши, склайа

ши KyaoapogajHU уiовор, уiовориши, уiовараШи. 2. сшеiнуши, 
сшезаши, (З)iрчиШи . •  - се (из)вршиши коншракцију, скуйиши 
се, скуй.тЬаШи се (о мишиhима). 

контрацептиван, -вна, -о мед. који се OgHOCU на коншрацей
цију: � средство, � дејство. 

контраЦЕшција ж лат. мед. йосшуйак који се йримењује pagu 
сйречавања нежеЈЬеноi зачеhа, Шруgноhе. 

контраЦЕшцијски, -а, -о који се OgHOCU на коншрацейцију, 
коншрацейшиван: � средство. 

контраш, -аша м пол. онај који се суйрошсшавЈЬа влаgајуhој 
иgеолоiији; уойшше онај који се свему ЙроШиви. 

контраmпијунажа ж gелашносш која йраши нейријашеЈЬ
ску шйијунажу и обавешшајну gелаШносШ. 

контрибуција ж лат. рашне gажбине у новцу или роби које се 
увоgе у сойсшвеној зеМЈЬи или окуйираној шеришорији; рашна 
оgшШеШа. 

контрирати, контрйрам евр. и неевр. 1. суйрошсшавиши се, 
суйрошсшавЈЬаши се нечему. 2. спорт. оgби(ја)ши Haaag йрошив
ника. 

контроверза ж йрошивречно шумачење, неса'iласносш, сйор; 
ЙроШивречносШ. 

контроверзан, -зна, -о сйоран, ЙроШивречан. 

контроверзија ж в. конШроверза. 
контрола ж фр. 1. наgзор Hag обавЈЬањем неке gелашносши, 

увиg у исйравносш нечијеi йословања; усшанова, служба, OgH. 
службеник који врши шакав наgзор: � сарадника, обавити кон
тролу у фирми; главна �. 2. а. власш, iocaogapeНJe Hag неком ше
ришоријом, йросшором и сл., gржање нечеiа aog својом gOMUHa
цијом: област под контролом Срба. б. оgржавање нечеiа у йо
жеЈЬНОМ сшању, влаgање нечим: � савести, ван контроле руку. 

контролисати, -иmём (контролирати, -олйрам) евр. и неевр. 
1. йоgврhи, йоgврiаваши коншроли, (uз)вршиши йроверу Hag не
чим или неким, наgзираши: � рад, � изградњу водовода, � ње
гово кретање. 2. (само несвр.) имаши у коншроли, у gоминаци
ји, влаgаши нечим: � део територије, � своје понашање . •  - се 
влаgаши, уйравЈЬаши самим собом, својим йонашањем, gржа
њем. 

контролнй, -а, -о који се OgHOCU на коншролу; који врши кон
шролу, наgзорни; који oMoiyhyje коншролу: � одбор, � комисија; 
� књига, � лист. 

контролор, -ора м 1. Службеник који врши коншролу нечеiа. 
2. техн. айараш за коншролу и реiулисање нечеiа. 

контузија ж лат. мед. унушрашња йовреgа шкива изазвана 
gејсшвом неке механичке силе на орiанизам. 

контузован, -а, -о йовређен коншузијом, наiњечењем: тешко 
�. 

КОНТУЗ0вати, -зујём евр. йроузроковаши конШузију . •  � се 
gобиши йовреgе у облику конШу�ије. 

контумација ж лат. 1. шах. йро'iлашавање йобеgе, OgH. йора
за без uipe: добити контумацијом. 2. неоgазивање суgским йози
вима. 3. изолација pagu сйречавања заразне eaugeMuje, каран
Шин. 

контура ж фр. 1. ивична линија која означава iраницу йо
с.маШраноi йреgмеша, обрис: контуре брда, � зграде. 2. нејасна, 
шамна йрилика, силуеша: контуре људи. 3. а. основна линија 
која означава ойшши облик и сразмере йреgмеша и ликова у йо
чешној фази uзраgе умешничке слике. б. основне црше лика, об-

лик, форма; размере: контуре њене лепоте. Ствар поприма 
озбиљне контуре. в. ugejHa основа нечеiа, замисао: контуре про
грама, контуре даљег развоја. 

конус м лат. мат. iеомешријско шело оiраничено кружном рав
ном йовршином као основом и левкасшим омошачем, куйа: ко
си �, крњи �, прави �. 

конусни, -а, -о који се OgHOCU на конус, куйасш: � пресек, � 
облик, � површина. 

конфедералан, -лна, -о в. конфеgераШиван. 

конфедерализам, -зма м конфеgерално уређење. 

конфедеративан, -вна, -о који се заснива на йринцийима 
конфеgерације, уgружен, савезни: � република, � држава. 

конфедерација ж лат. а. савез суверених самосшалних gp
жава који йреузима неке функције зајеgничке gржаве. б. савез 
више орiанизација (йолишичких, gрушшвених и сл.) које се ygpy
жују pagu зајеgничких инШереса. 

конфекција ж лат. серијска, фабричка израgа ogehe у сшан
gарgним величинама; ogeha израђена на шакав начин: дечја �, 
мушка �. 

конфекцијски, -а, -о који се OgHOCU на конфекцију: � одело, 
� paдњa. 

конферансијё, -еа м фр. онај који воgи apoipaм на йриреgби, 
воgиШеЈЬ. 

конференција ж лат. а. сасшанак, скуй, сеgница, засеgање, 
савешовање о неком Йроблему. б. сшални сазив неке йолишичке 
орiанизације. • - за штампу сасшанак на коме нека јавна лич
носш gaje изјаве йовоgом HeKoi важноi gОiађаја или оgiовара на 
йишања новинара. 

конференцијски, -а, -о који се OgHOCU на конференцију. 

конферисати, -ишём неевр. оgржаваши конференцију, рас
йравЈЬаши на конференцији. 

конфесија ж лат. вера, вероисЙовесШ. 

конфесионалан, -лна, -о (конфесйјскй, -а, -о) који се OgHO
си на конфесију, верски: � интерес, � школа. 

конфесионално ПРИЛ. верски, вероисйовеgно: � оријентисан. 

конфёт, -ета м конфета ж итал. у МН.: окру'iли, разнобојни 
кружиhи йайира који се йросийају на свечаносшима, забавама, 
йразницима и сл. (у jg. шакав ЙаЙирић). 

конфигурација ж лат. а. геогр. изiлеg зеМЈЬишша, тла, ре
ЈЬеф: � терена, � земље. б. OgHOC елеменаша који чине неку це
лину, из'iлеg нечеiа сложеноi; склой: � класних односа. в. аетр. 
pacaopeg звезgа. 

конфинирати, -Инйрам евр. и неевр. лат. фр. оiраничиши, oipa
ничаваши некоме слобоgу крешања, инШернираШи. 

конфирмација ж лат. 1. правн. йошврgа cygcKe apecyge, овера. 
2. кат. обреg у цркви који значи йрво йричешhе оgраслим gечаци
ма и gевојчицама, кризма. 

конфискација ж лат. а. оgузимање имовине og йривашних 
лица у корисш gржаве, заЙЛена. б. забрана шшамйања или рас
шурања KНJuia или новина. 

конфисковати, -кујём евр. и неевр. (из)вршиши конфискаци
ју нечеiа, оgузешu, оgузимаши у корисш gржаве; забраниши, за
брањивашli шшамйање или расшурање неке йубликације: � 
имање, � бродове; � цео тираж листа. 

конфликт м лат. сукоб ойречних cHaia, шежњи, йојава, 
. ошшро суйрошсшавЈЬање; озБUJbне несу'iласице, сукоб у међуgр

жавним оgносима: � са властима, трагичан �; � са Америком. 

конфликтан, -тна, -о а. који се OgHOCU на конфликш: кон
фликтни односи. б. који воли ga се сукоБЈЬава: � лично СТ. 

конформизам, -зма м йрорачунашо йрихвашање нечеiа, 
йриклањање йриликама pagu осиiуравања сойсшвеноi йоложа
ја, ЙрилаiоgЈЬивосШ. 

конформист(а), -ё м (ми. -сти) онај који иСЙОЈЬава конфор
мизам у свом йонашању, йрилаiоgЈЬив човек. 
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конформистички, -а, -о који се OgHOCU на конформисше и 
конформизам: � начин, � развој . 

конфронтација ж лат. yuopegHo оgмеравање, уаоређивање; 
суuрошсшавЈЬање, суочавање. 

конфронтирати, -онтйрам евр. и неевр. изаз(и)ваши кон
фроншацију нече1,а (неКО1,а), уuореgиши, уuоређиваши, суuрош
сшавиши, суuрошсшавЈЬаши: � два супротна гледишта, � на
чин прилажења проблему. _ � се gосuе(ва)ши у конфроншаци
ју, суuрошсшавиши се, суuрошсшавЈЬаши се. 

конфузан, -зна, -о смешен, uомешен, збуњен, смушен; несре
ђен, нејасан: � говорник; � излагање. 

конфузија ж лат. забуна, збрка, uомешња; збуњеносш, сме
шеносш: идејна �, песничка �, � у глави. 

конфузно ПРИЛ. на конфузан начин, збуњено, смеШено. 
конфузност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, својсшво оно1,а 

шшо је конфузно, збуњеносш, смеШеносШ. 
конфуционизам, -зма м И конфучионизам рели1,иозно-фи

лозофско учење које је засновао сшарокинески мислилац Кон
фуције (Конфучије). 

концентрат, -ата м 1. технол. инgусшријски uроgукш (pyga, 
мешал и сл.) којем је у ароцесу upepage аовећан uроценаш основ
не машерије која се gобија: � оловно-цинв:ане руде. 2. врсша аре
храмбено1, uроизвоgа за живошиње или Jbyge (у араху, ексшрашу 
и сл.) који се gобија og различиших аршикала upepagoM кори
сних сасшојака који аовећавају xpa1-lJbиву вреgносШ. 3. уоuшше 
оно шшо је скуаљено на jegHoM месшу, оно шшо је з1,уснушо, са
жешо, конценШрација. 

концентрација ж лат. 1. усреgсређивање uажње на нешшо, 
сuособносш уgуБЈЬивања, аонирања у нешшо: � мисли, � духа. 
2. на1,омилавање нече1,а, скуаљање, збирање на jegHoM месшу: � 
субјективности, � војске, � возила. 3. екон. формирање круано1, 
каuишала објеgињавањем сишнијих uреgузећа и uривреgника; 
инше1,рација uривреgних uреgузећа: � капитала, � производње. 
4. хем. количина неке суuсшанце у расшвору, смеши и сл.: � рас
твора. 

концентрациони, -а, -о који се OgHOCU на конценшрацију и 
конценшрисање, сабирни: � место, � тачка. 

концентрисано ПРИЛ. С конценшрацијом, uажњом, заgуБЈЬе
но; изазивајући конценшрацију: � посматрати. 

концентрисаност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво, сшање 
оно1,а који је конценшрисан, оно1,а шшо је конценШрисано. 

концентрисати, -ишём (концентрирати, -ЕЈНтрйрам) евр. и 
неевр. (из)вршиши конценшрацију, усреgсреgиши, усреgсређива
ши, uрикуuиши, uрикуаљаши: � пажњу, � војску, � средства. _ 
- се 1. усмериши, усмераваши uажњу на нешшо: - се при уче
њу. 2. окуuиши се, ОКУUЈЬаши се око jegH01, сеgишша, на jegHoM 
месшу: - се око ватре. 

концентричан, -чна, -о 1. који има исши зајеgнички цен
шар, зајеgничко среgишше с нечим gpy1,UM: � кружница, кон
центрични прстенови. 2. конценшрисан, усреgсређен: - напад, 
- ватра. 

концентрично ПРИЛ. на конценшричан начин, око исшо1, сре
gишша, ка исшој шачки: � се ширити, - дејствовати. 

концентрован, -а, -о који uреgсшавЈЬа конценшраш: - хра
на, - отров. 

концепт (концепат), -пта м лат. 1. аисмени нацрш, скица на
аиса или 1,овора; лисш харшије на коме је нааисан шакав на
црш: - говора, - предавања; имати � у џепу. 2. основна замисао, 
алан нече1,а, концеација: историјски � романа. 

концептирати, -Ештйрам евр. и неевр. сасшавиши, сасшавЈЬа
ши арви нацрш, скицу какво1, аисано1, шексша, (на)uисаши кон
цеUШ. 

концептуалан, -лна, -о 1. који се OgHOCU на концеuшуалце: 
- служба, � особље. 2. који се шиче основне замисли, концеаци
је: концептуалне поставке. 

концептуалац, -лца м високообразовани службеник који са
мосшално решава службене заgаШке. 

концептуализам, -зма м филозофско учење ао коме су оа
шши аојмови uреgсшаве у нашем миШЈЬењу које означава ју оно 
шшо је зајеgничко мно1,им uреgмешима или сШварима. 

концептуiшист(а), -ё м (ми. -сти) uрисшалица концеuшуа
лuзма. 

концепција ж лат. 1. а. основна, 'iлавна мисао, ugeja нече1,а; 
замисао уоuшше: - уметничког дела, - о самосталној републи
ЦИ. б. алан, намера: � развоја. 3. биол. зачеће gешеша у уШроби. 

концепцијски, -а, -о који се OgHOCU на концеацију: концеп
цијске промене. 

концерн м (ген. МН. концёрна) енгл. 1. 1,руаа формално само
сшалних uреgузећа, која су сшварно uоgређена jegHoM зајеgнич
ком вођсшву чије име носе и које је збо1, конценшрације каuиша
ла uривреgно и uолишички уШицајно. 2. скуа, зајеgница великих 
gржава: - великих сила. 

концерт м (ген. МН. -рата) итал. а. јавно извођење музичких 
gела арема ушврђеном аро1,раму: приредити -. б. веће музичко 
gело, обично за jegaH инсшруменш и оркесшарску uрашњу: - за 
виолину и оркестар. 

концертирати, -ертйрам неевр. јавно gаваши концерш, би
ши извођач на концершу: � у Новом Саду. 

концерт-мајстор м нем. арви виолинисш у оркесшру који uз
воgи све солисшичке виолинске gеонице, uомаже gири1,енШу. 

концертни, -а, -о који се OgHOCU на концерш, на концерше, 
који служи за концерш(е): � вече, � дворана. 

концесиван, -вна, -о ЛИНГВ. којим се исказује неко gоuушша
ње, gOUYCHU: - реченица. 

концесија ж лат. 1. излажење у сусреш нечијим жеЈЬама, 
усшуuак: дати извесне концесије. 2. а. у1,овор којим gржава ga
је uривашницима или сшраним gржавЈЬанима у ексалоашаци
ју своја uривреgна gобра и сл. уз оgређену HaKHagy: тражити кон
цесију за грађење пруге. б. оgобрење за вођење неке раgње, оба
вЈЬање сшручно1, Uосла. 

концесионар, -ара м онај који је gобио концесију (2а). 

концесионаран, -а, -о који uосшоји на основу gобијене кон
цеси је (2): - радња, - предузеће. 

концизан, -зна, -о лат. крашак и јасан, саже ш, јез1,ровиш: � 
стил, � текст. 

концизно ПРИЛ. на концизан начин, сажешо, јез1,ровишо: -
написано, - речено. 

концизност, -ости м (инетр. -ошћу) сажешосш, јез1,ровишосш: 
- у изражавању. 

концил, -ила и концил, -а м лат. црквени сабор (обично у ка
шоличкој цркви), скуuшшина црквених gосшојансшвеника; са
бор, скуuшшина уоuшше: ватикански �, васељенски �, екумен
ски �; патриотски �. 

конциповати, -пујём (конципирати, -ипйрам) евр. и неевр. 
лат. (на)uравиши, (на)uисаши концеuш, нацрш, uлан, скицу ка
кво1, саиса, 1,овора, слике и сл.; смислиши, смиШЈЬаши (нешшо): 
� говор, - у основним линијама; - личност у роману. 

концлогор м нем. екраћ. конценшрациони ло1,ор. 

концлогораш, -аша м зашвореник у конценшрационом ло-
1,ору. 

кончан, -а, -о (обично одр.) који је начињен, израђен og кон
ца: � чарапа, � блуза. 

кончара ж фабрика, раgионица 1,ge се израђују конци. 

кончаст, -а, -о који је као конац\ који личи на конацl: � ста
бло, кончасте жиле, � млаз воде. 

кончати, -ам неевр. 1. раgиши, израђиваши нешшо концем; 
весши концем. 2. концем умоченим у расшвор боје обележаваши 
линије Kyga шреба шесшерисаши gрво, шесаши камен и сл. 

кончић и кончић м geм. og конац! (1). 

коњ, коња м (вок коњу) 1. 300Л. а. сисар Equus caballus из ре
ga коuишара, gOMaha живошиња која служи за вучу и јахање. б. 
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ойшши назив за койишаре poga Equus из Йор. Equidae. 2. фиг. 
пеј. нез"iрайан, z.луй, о"iраничен човек. 3. gpBeHU, камени и сл. кий, 
сшашуа коња (Ја); уойшше фи"iура коња обликована или нацр
шана: ливени -, скицирани -, - на јастуку. 4. назив за разне 
йреg.меше који својим изz.леgо.м, намено.м и сл. uogcehajy на ко
ња (Ја). а. спорт. шаховска фи"iура у облику коњске z.лаве, скакач. 
б. спорт. врсша "iимнасшичке сЙраве. в. Ho"iapu, козлић за шесше
рисање gpBa. г. грађ. зиgарска найрава у Bugy "ipege која се осла
ња на gpy"ie "ipege. 5. разг. јеgиница за .мерење cHa"ie, коњска сна
"ia. 6. у gечјим u"ipaмa Йреg.меш, .моШка и сл. на којем сејаше. 7. 
нар. у разним (gечјим) u"ipaмa, учесник који се йонаша као коњ 
(Ја). 8. зоол. врсша .морске рибе Corvina nigra. • зоол. називи за 
разне Йас.мине goMahe"i, ЙиШо.мо"i коња: арапски -, белгијски -, бо
сански (брдски) -, енглески -, енглески пунокрвни -, мађарски -, па
туљасти - и др. вилински - в. вилин(ски) коњиц (uog коњиц). нил
ски (водени, речни) - зоол. круйни сисар биљожgер Hippopotamus 
amphibius који живи у слашким Bogaмa. - крилаш, крилати - МИТ. 
Йре.ма "iрчкој .миШоло"iији коњ с крилима, Пе"iаз. морски - зоол. 
круйан .морски сисар йерајар Odobenus rozmarus, .мОРЖ. тројан
ски - йо ле"iенgи велики gpBeHU коњ Koje"i су Тројанци увукли у 
"ipag (не знајући ga су Грци у ње.му) чиме су им о.мо"iућили ga их 
йобеgе; фиг. лукав йосшуйак, клоЙка. • бити на коњу наћи се у 
йовољним йриликама, изаћи из Шешкоћа. и ми коња за трку има
мо имамо се и .ми чиме йохвалиши, имамо и .ми шша ЙоказаШи. 
мењати као Цигани коње .мењаШи (шшо и Ko"ia) сваки час, чесшо 
и лако. радити као - раgиши вео.ма MHO"iO. с коња на магарца (до
ћи, пасти сићи и сл.) с боље"i на "iope (gohu, йасши, сићи и сл.). ту
ћи као коња вео.ма јако, не.милосрgно Шући. • НПосл видела жаба 
где се коњи кују па и она дигла ногу каже се за HeKo"ia Kag pagu не
шшо чему није gорасшао, шшо .му не og"ioBapa. за добрим се ко
њем прашина диже онај који Bpegu, о њему се и чује. сваки Цига
нин свог коња хвали свак о сво.ме "ioBopu све најбоље. 

коњак, -а и коњак, -ака м а. врсша jaKo"i алкохолно"i йића 
које се gобија gесШилацијо.м вина. б. разг. количина коњака (а) 
која заЙре.ма оgређену uocygy (чашу, флашу и сл.): попити један 
коњак. 

коњаник и коњаник м а. јахач на коњу. б. војник који слу-
жи у коњици. 

коњар, -ара м 1. в. коњушар. 2. оg"iајивач, уз"iајашељ коња. 

коњарник м сшаја за коње, коњушница. 

коњарство с оg"iајивање и чување коња; оg"iајивање коња као 
upUBpegHa "ipaHa. 

коњаст, -а, -о који је као коњ, круйан, нез"iрайан; који је као 
у коња: - жена; - зуб. 

коњетина ж .месо og коња, коњско .месо. 

коњина ж ayiм. и Йеј. og коњ; уп. коњ (1а, 2) . 

коњић, -ића м 1. geм. og коњ (Ја); КОЊ. 2. назив за разне найра
ве, Йреg.меШе и сл. 3. зоол. зелени скакавац Locusta viridissima. 

коњиц м 1. песн. geM. и хиЙ. og коњ; коњ (Ја). 2 . .миШолошко 
биће, кенШаур. 3. 300Л. а. назив за pog .морских риба кошшуња
ча Hippocampus. б. у .мН.: "ipyua йравокрилаца Locustidae, cpog
них скакавцима, зрикавци (у jg.: инсекш из ше "ipyUe). 4. назив 
за разне ослонце, йолу"iе (НдР. за gpBeHU йоg.мешач за жице на "iy
gачким иНСШру.менШима). • 300Л. вилин (вилински) - инсекш Li
bellula depressa из Йор. Libellulidae .мрежасШих upOBugHUX кри
ла, који живи uopeg Boga. 

коњица ж вој. pog војске који z.лавну службу обавља на коњи
.ма. • лака - лако наоружана и врло йокреШљива коњичка jegu
ница. теш�а - коњичка јеgиница најчешће наоружана КОЙJl?има 
и шешким .мачевима. 

коњИ-Чак, -чка м geM. и хиЙ. og коњ (Ј и 2). 

коњички, -а, -о који се OgHoCU на коњанике и коњицу: коњич
ке чизме, - одело, - спорт, - одељење. 

коњоводац, -оца м војник који Boga коња; уойшше онај који 
Bogu коња. 

коњоглав и коњоглаваст, -а, -о који и.ма z.лаву налик на 
коњску. 

.коњогриз м бот. 1. расшавић Equisetum arvense. 2. назив за 
неке биљке из ф. z.лавочuка Compositae (Bogouuja, сйориш и gp.). 

коњодер м онај који gepe у"iинуле коње. 

коњокрадица м (ж) (ми. ж) краgљивац коња. 

коњосати, -ошём несвр. експр. найорно раgиши, .мучиши се. 

коњски, -а, -0 1. који се OgHocu на коња (Ја), на коње, који је 
у вези са коње.м, са коњима; који је као у коња, нез"iрайан, не
сйрешан: - траг, - запрега, - рзање; - корак. 2. фиг. разг. ше
жак, найоран: - живот, - рад. 

коњски прил. као коњ, шешко, .мучно: - радити. 

коњушар, -ара м (инстр. -аром и -арем) pagHUK који се брине 
о коњима, који чува, храни и шимари коње. 

коњуmарица ж зоол. врсша з.мије, с.мук Coluber f1ave
scens. 

коњуmарник м И коњуmарница ж в. коњушница. 

коњуmарски, -а, -о који се OgHOCU на коњушаре: - занат, -
рад, - служба. 

коњушарство с коњушарски Йосао. 

коњушница ж шшала, сшаја за коње. 

коњче и коњче, -ета с (супл. ми. коњчићи и коњчићи м; зб. им. 
коњчад ж) geM и хиЙ. og коњ; коњ, кљусе. 

коњчић, -а и коњчић, -ића м geM. и хиЙ. og КОЊ. 

коњштак, -ака м 1. мед. обољење кич.мено"i йршљена које go
Bogu go сшварања "iрбе. 2. 300Л. врсша инсекша Gryllotalpa vulga
ris. 3. бот. зељасша биљка Rumex acutus. 

кооперант м екон. 1. йреgузеће које учесшвује као суйроизво
ђач, jegaH og чланова кооЙераШиве. 2. йољойривреgник који са
рађује, коойерише са земљораgничко.м заgру"iо.м. 

кооперантски, -а, -о који се OgHOCU на коойеранше и коойе
рацију: - однос. 

кооператива ж екон. уgруживање йроизвођача и йошрошача, 
врсша йошрошачке заgру"iе. 

кооперативан, -вна, -о који се OgHOCU на коойерашив(у): -
рад, - систем, - трговина. 

кооперативизам, -зма м екон. 1. заgружни йокреш, заgру
"iарсшво, кооЙераШива. 2. заgру"iарсшво као Bug социјалисшичко"i 
уgруживања. 

кооператор м 1 . .маШично йреgузеће у сисше.му коойерације 
које KoopgUHupa pag кооЙеранаШа. 2. в. коойеранш (2). 

кооперација ж лат. 1. зајеgничко gеловање, сараgња, йовези
вање с неким. 2. в. кооЙераШива. 

кооперисати, -иmём (кооперирати, -ерйрам) несвр. 1. йове
зиваши се с неки.м pagu зајеgниЧКО"i gеловања, .међусобно сара
ђиваШи. 2. екон. сарађиваши са зе.мљораgничко.м заgру"iо.м. 

кооптација ж лат. йойуњавање уйражњено"i .месШа у сасшаву 
KaKBo"i колекшивНО"i и изборно"i op"iaHa HoBUM члано.м. 

кооптирати, кооптйрам СВр. и несвр. пол. укључи(ва)ши ново 
лице у сасшав HeKo"i изборно"i шела без pegoBHo"i избора, (из)врши
ши коойшацију: - нове чланове. 

координата ж лат. мат. jegaH og еле.менаШа којима се оgређу
је йоложај шачке у равни или йросшору: географска -, полар
на -, правОугла -. 

координатни, -а, -о који се OgHOCU на коорgинаше: - оса, -
осовина и сл. 

координатор м онај који нешшо KoopgUHupa, уређује, ускла
qyje: - послова. 

координација ж лат . .међусобна усаz.лашеносш, усклађеносш 
свих gелова, елеменаша, йојеgиносши и gp. неке сложене op"ia
низације, ор"iаниз.ма, раgње и gp.; gовођење у склаg. 

координациони, -а, -о који се OgHQCU на коорgинацију, који 
врши коорgинацију: - комисија, - одбор. 

координирати, -динйрам свр. и несвр. .међусобно йо
вез(ив)аши; усклаgиши, усклађиваши; gовесши, gовоgиши у og
"ioBapajyhu склаg: - привредне интересе, - рад у одређеном 
правцу. 
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коп, копа и коп, копа м (лок копу) 1. (мн. копови) руд . .месШо 
Lge се врши -койање, ис-койавање (обично pyge), о-кно: угљени ко
пови, подземни копови. 2. -койање, o-коЙавање. 

копан, -пна, -о -којије без снежнот, йо-кривача, на -којем се ни
је заgржао снет,: - земљиште, - поље. 

копања ж а. чинија, зgела og изgубенот, gрвеШа. б. gpBeHo -ко
ришо за .мешење хлеба, наћве. в. -коришо og изgубенот, gрвеша за 
йрање руБЈЬа. 

копањица ж geM. и хиЙ. og �оЙања. 
копар, -пра м бот. в . .мирођија (а). 
копати, -ам (копам) (трп. копан) несвр. 1 . .моШи-ко.м, буgа-ко.м 

и сл. разриваши, захвашаши зе.мљу; сишниши земљу о-ко -ка-квот, 
усева, о-койаваши: - виноград, - кукуруз. 2. у-клањањем земље 
йравиши уgуБЈЬење (јаму, бунар, ров и сл.): - бунар, - гроб, - ја
му. 3. ош-клањањем слоја, наноса ваgиши, ис-койаваши; е-ксйло
ашисаши pygy вађењем из унушрашњосши: - кромпир; - руду. 
4. нар. сахрањиваШи. - Копаће га у православно гробље. 5. yga
раши, т,ребаши зе.мљу -коЙиШо.м (обично о -коњу). 6. а. ошШро.м 
алаШ-ко.м йравиши уgуБЈЬење у gрвешу, gуйсши обли-кујуhи: - др
во, - корито. б. чейр-каши, чач-каши, -кой-каши: - нос. 7. (по не
чему) йребираши, йрешураши шражеhи нешшо; йрелисшаваши 
(-књит,е) чишајуhи, шражеhи нешшо: - по торби, - по фијоци; -
по књигама. 8. фиг. изазиваши, узнемираваши, .мориШи. - Сум
ња поче да га копа. 9. насшојаши goMohu се чет,а, залат,аши се ga 
се нешшо ЙосШит,не. - Копа свим силама да нађе посао. _ - се 
сахрањиваши се, йо-койаваши се. - Мештани се копају на два 
гробља: православном и католичком. • - другоме гроб (јаму, ра
ку) сЙре.маШи gpyZoMe зло, ЙроЙасШ. - коме очи чиниши -ко.ме зло. 
ко другоме јаму копа, сам у њу пада -ко жели gpyZoZa ga уйройасши, 
чесшо сам apoaagHe. 

копач, -ача м (вок копачу, инетр. -ачем) 1. онај -који -койа, о-ко
йава; рашар -који обрађује зе.мљу; pygap. 2. оруђе -којим се �оЙа. 

копачица ж 1. женс-ка особа -која -койа, o-коЙава. 2. ЙОЈЬойри
BpegHo оруђе за сишњење зе.мље, о-койавање усева и сл. 

копачка ж чеш. спорт. врсша цийеле за фуgбал и сл. ит,ре. 
копачки, -а, -о -који се OgHOCU на -койаче, -који apuaaga -койа

чима: - алат, - надница. 
копејка ж (ген. мн. -кИ: (-ејака)) рус. новчана јеgиница у Руси

ји (раније СовјеШс-ко.м Савезу), сшоши geo руБЈЬе. 
копија и копија ж лат. 1. шачан йрейис, OgH. ошиса-к орит,и

нала не-кот, ше-ксша, исйраве, go-ку.менШа и сл., gуйли-каш: - те
стамента, - менице. 2. gело рађено йрема орит,иналу, рейроgу-к
ција; фалсифи-каш: музејска -, - лампе; - Рембранта. 3. а. фо
шот,рафија gобијена са нет,аШива. б. филм. фuл.мс-ка шра-ка на
сшала у.множавањем орит,инала фuл.мс-ке врЙце. 

копилан, -а и копилан, -ана м пеј . .муш-ко ванбрачно gеше, 
-койuле; неваљалац, ХУЈЬа, ни-кот,овић. 

копиланка ж пеј. женс-ко ванбрачно gеШе. 
копилача ж пеј. нар. жена -која pogu ванбрачно gеШе. 
копиле, копилета с (ми. еЈ; копилад ж) gеше рођено ван бра-ка, 

неза-конишо gеше; неваљалац, ни-кот,овић. 
копилити се, копйлйм се несвр. [гл. ИМ. копиљење с] 1. рађа

ши �оЙuлаg. 2. gоносиши йрерано на свеш .млаgунче, .млаgунчаg 
(о сасви.м .млаgим жен-кама goMahux живоШиња). 

копилица ж 1. женс-ко ванбрачно gеше; неморална, неваља-
ла жена. 2. йревремено сйарена жен-ка живоШиње. 

копилуmа ж 1. пеј. в. �оЙuлача. 2. в. -койuлица (2). 
копиљан м пеј. в. �оЙuлан. 
копиљуmа ж пеј. в. �оЙuлача. 
копина ж нейрерађена pygHa .маса, руgача. 

копирати, копйрам свр. и несвр. 1. (на)йравиши -койију не-кот, 
ше-ксша, йрейис(ив)аши, Йресни.миШи, йреснимаваши на основу 
орит,инала: - спис, - на ксероксу, - цртеж. 2. у"i.леgаШи се у не
чему на gpyZoZa, имишираши, ойонашаши (не-кот,а, нешшо): - по
нашање професора, - друге државе. 

копир-маmина ж айараш за у.множавање ру-койиса, црше
жа и сл . .механич-ким ЙуШе.м. 

копир-папир, -ира м йайир за -койирање; uhguZo-аааuр. 

копита ж в. �оЙиШо. 

копитар м 300Л. а. назив за сисаре биЈЬојеgе Ungulata -који на 
нот,ама имају �оЙиШа. б. назив за peg лихойрсших йай-кара Ре
rissodactyla, сисара -који имају нейаран број йрсШију. 

копитара ж бот. шруg2 Polyporus igniarius. 
копитаст, -а, -о -који има обли-к -койиша, сличан -койишу: -

шака, копитасте ципеле. 

копитати се, -ам се несвр. бацаши се -койишама, ришаши се, 
џuлишаши се (о -коњима); баца-каши се нот,ама (о gеци и gp.) 

копитац, -ица м бот. биЈЬ-ка Caltha palustris из ф. Ranuncu
laceae. 

копитица ж geM. и хиЙ. og �оЙиШа. 

копитни, -а, -о -који се OgHoCU на -койишо, -койиша: - болест, 
- кост, - рог. 

копитњак м 1. 300Л. јесшива .морс-ка Ш-КОЈЬ-ка Spondylus gae
deropus обли-ка �оЙиШа. 2. бот. а. ле-ковиша бuљ-ка Asarum euro
раеит из ф. Aristolochiaceae. б. йоgбел Tussilago farfara. 

копито с 1. ја-ко развијени йрсш, йайа-к у -койишара, обавијен 
Шврgо.м рожнаШо.м .масо.м: коњско - . 2. фиг. ут,њешавање, јарам: 
сурово турско -, под иностраним копитом. 

копкати, -ам несвр. 1. у geM. значењу: -койаши: - земљу; -
ногом по земљи (о коњу); - дрво ножем; - по кеси. 2. фиг. а. (не
кога) биши обузеш осећање.м раgозналосши, знаШижеЈЬО.м. -

Копкало га је да све сазна. б. изазиваши у не-ко.ме немир, узне
.мираваШи. - Копкала га је сумња. в. йоgсшицаши, навоgиши на 
нешШо. - Копкала га је страст за открићем. 

копљаник м ист. онај -који носи �ОйЈЬе, -који је наоружан -ко
йЈЬем. 

копљанички, -а, -о -који се OgHOCU на �ОйЈЬани-ке: - чета, -
пук. 

копљаст, -а, -о -који има обли-к �ОйЈЬа, шuљасш: - врх, - јела. 

копљача ж 1. шuљаша .моШ-ка на коју се усађује .меШални врх 
�ОйЈЬа, засшава и сл. 2. 300Л . .морс-ка живошињица са йримишив
ним везивним Ш-киво.м, xopgoM, у.месшо -кич.ме Amphioxus lance
olatus. 

копље и копље (ген. МН. копаља и копаља) с 1. а. сшаро 
оружје -које се сасшоји og gуже .моШ-ке са насађеним .меШалним 
шuљ-ко.м на jegHoM -крају; gужина шот,а �ОйЈЬа -као .мера. б. спорт. 
ре-квизиш у обли-ку шшайа gyZoZ 260 ст и шежа-к 800 g са шиЈЬ
-ко.м за бацање у аiilлешс-кој gисциЙЛини. 2. gрш-ка засшаве, бар
ја-ка. • бацити копље у трње йресшаши се бориши, оgложиши 
оружје. ломити копља жесшо-ко се бориши, воgиши борбу с не
-ки.м; воgиши сйор, расйраву, Йоле.мисаШи. после боја копљем у 
ледину (у трње) -каg йрође йрави час за нешшо, на-кнаgно не вре
gu нишша чиниШи. 

копљиmте с в.  -койЈЬача (1). 

копљоноmа м (мн. ж) онај -који носи �ойЈЬе, �ойЈЬани-к. 

копнени, -а, -о -који се OgHOCU на -койно, -коншиненшалан, су-
воземни: - веза, - ветар, - држава. 

копнети јек копњети, -пнйм несвр. [гл. им. копњење с] 1. шо
йиши се, ошайаши се (о снет,у, леgу и сл.). 2. фиг. т,убиши снат,у, 
слабиши, .мршавиШи; несшајаши, јењаваШи. 

копнина ж земљишше са -којет, је о-койнео снет,; временс-ки йе
puog -каg снет, йочиње ga �оЙни. 

копно с 1. йовршина Зе.мЈЬе -која није aog BogoM, суво iilло: 
промет на мору и на копну. 2. земљишше, iilло без снет,а. 

копнути, -нем свр . .мало за-койаши, зат,ребаши йо нечему (.мо
Ши-ко.м или чи.ме gрут,им); уgариши -као йри -койању (нот,ама и 
сл.): - будаком; - ногом. 

копња ж -койање, о-койавање (усева),' вре.менс-ки aepuog -кagа · 
се врши -койање, о-койавање (усева). 

копоран, -ана и копоран, -а м итал. врсша -кайуша (-као geo 
HapogHe ношње). 
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копредседнйк јек копредсједнйк MjegaH og gва иpegcegHU-
1\а исшоi шела: копредседници Хелсиншке конференције. 

копрена ж 1. а. шаН1\а ирозрачна марама 1\оју жене носе 
ире1\О "iлаве или лица 1\ао вео. б. црна шра1\а, флор 1\ао зна1\ жа
лосШи. 2. фиг. шана1\ слој нечеiа (маiле, gUMa и сл.); оно шшо 
С1\рива сшварносш: � дима, � јутарње магле; � с очију, � заблу
да. 

копренаст, -а, -о 1\ојије нали1\ на 1\оирену, мрежасш, иров и
gaH: � застава, � магла. 

коприва ж бот. 1\оровС1\а биЈЬ1\а 1\оја саgржи мравЈЬУ 1\исели
ну и ири gogupy 1\оже изазива или1\ове, свраб, заиаљење Urtica 
(обично о врсши U. urens) из ф. Urticaceae, жара. • неће гром у 
коприве ономе 1\0 је мале вреgносши, безначајан не иреши оиа
сносш. 

копривар, -а и копривар, -ара м зоол. врсша леишира чије се 
iусенице обично хране 1\оиривама. 

коприваст, -а, -о сличан 1\оириви, 1\оји има особине 1\оириве. 

копривин, -а, -о 1\оји иpuиaga 1\оириви, 1\оји се OgHOCU на 1\0-
ириву. 

копривић м бот. врсша gрвеша, 1\ош1iела Celtis australis. 

копривица ж ge.м. og 1\оирива. 

копрйвнй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на 1\оириве: � жила. 

копривњак м 1. месшо ige расшу 1\оириве, месшо зарасло 1\0-
иривом. 2. зоол. в. 1\оиривар. 

копривњача и копривњача ж мед. 1\ожни оси и са или1\ови
ма ираћен сврабом и iрозницом, обично изазван алерiијом на 
нешшо, urticaria. 

копродукција ж лат. зајеgниЧ1\а сараgња у ироизвоgњи чеiа; 
зајеgниЧ1\а ироизвоgња gOMa1iux и сшраних фирми у израgи 
филмова. 

копродукционй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на 1\ОироgУ1\цију: ко
продукциони уговори. 

копiщати се, -ам се неевр. 1. чиниши брзе иО1\реше РУ1\ама, 
Hoiaмa, шелом, баца1\аши се, ира1iа1\аши се (о рибама, gеци и 
gp.). 2. бориши се за излажење из не1\ОТ; незiоgноi иоложаја, шру
gиши се ga се избеiне не1\а неуiоgносШ. 

копiщнути се, копрцнём се свр. ире.ма 1\оирцаши се. 

копула ж лат. 1. веза, сиона. 2. лингв. обли1\ иомоћноТ; "iлаiола 
који веже субје1\аш и именски geo иреgикаШа. 3. лог. реч која у 
сваком cygy иовезује субје1\аш с ЙреgикаШом. 

копулатйван, -вна, -о (обично одр.) сиојни, везивни, сасшав
ни: копулативни везник, копулативна реченица, копулативна 
сложеница. 

копулација ж 1. сйајање, иовезивање. 2. биол. иолно сиајање 
gвеју 1iелија у jegHY оилођену јајну ђелију (1\og нижих биљака и 
живоШиња). 

копча ж (ген. мн. копчй) тур. 1. а. мешална кукица која се за
качиње за мешални иолукруi pagu за1\оичавања oge1ie, обу1iе, 
књиiа и сл.: � на КОЖУХУ, � на крагни. б. мед. мешална сиајали
ца за везивање коже на рани, на оиерисаном месШу. 2. фиг. оно 
шшо сиаја, веза, сиона: � између власти и народа. 

копчати, -ам (копчамо и копчамо) неевр. 1. сиајаши 1\оичама, 
. gуwаgима gелове oge1ie, закоичаваши: � прслук. 2. фиг. иовезива

ши, сиајаши: � позадину с морем. 3. разг. схвашаши, разуме ши. 

копчев' и копчев, -а, -о који иpuиaga 1\оицу, који се ogHOCU на 
коица: � налет, � нокат. 

копчић м ge.м. и хии. og 1\обац. 

копчица ж ge.м. и хии. og коича. 

КОР\ -а (кора) м грч. в. хор. 

кор2, кора м фр. 1. зајеgница, сви иреgсшавници jegHoi pega 
Jbygu: балетски �, дипломатски �, официрски �. 2. вој. војна је
gиница og 1-l,еколико gивизија, кориус. 

. кОра ЈЕ 1. сиОЈЬашњи омошач сшабла, ipaHa, корена gрвеша 
која може ga се оgваја, iули: � храста, букова �. 2. сиОЈЬашњи, 

шврђи geo хлеба, иецива и сл.; сшврgнуши KOMag хлеба; хлеб уои
шше: � хлеба; немају ни коре хлеба. 3. сиОЈЬни омошач неких 
илоgова, ЈЬуска: � од ораха, � од наранџе. 4. ЈЬуска јајеша: � од 
јаја. 5. чврсйl, рожнаши омошач 1\og не1\их живошиња (иужа, 
1\орњаче и gp.). 6. скрама која се ухваши Hag нечим шечним, 
жишким: � на млеку. 7. развучено и сшањено шесшо, јуфка: пи
та од кора. 8. оно шшо се зiуснуло, скорело: блатњава �. 9. ми. а. 
наирава у коју се сшавЈЬа нож, саБЈЬа и сл., корице. б. gРШ1\а но
жа, бриШве. 10. сиОЈЬашњи изiлеg који скрива оно бишно, су
шшинско: � неповерења, � грубости. • живети о кори (сува) хле
ба живеши врло сиромашно. Земљина - геол. сиОЈЬашњи омошач 
ЗеМЈЬине ку"iле. мождана -, - великог мозга анат. сива маса МОЗiа 
ucиog можgаних оини у виших 1\ич.мењака и човека. стећи, оси
гурати, избити кору хлеба осшвариши оно шшо је најосновније, 
најиошребније за живоШ. 

корав, -а, -о који је као кора, сличан кори, храиав: � длан, � 
лице. 

коравица ж зоол. речна риба клен. 

корак м (лок кораку и кораку; ген. ми. корака и корака) 1. је
gaH иокреш ноiом ири xogy: ићи брзим кораком. 2. начин иО1\ре
шања Hoiy (у сиоршу, uipu, војсци и сл.): гимнастички �, балет
ски �, војнички �. 3. јеgиница мере за gужину величине корака 
(1): кућа дугачка 15 корака. 4. фиг. иреgузимање нечеiа, иogy
хваш; акција, иосшуиак: пазити на сваки његов корак, предузе
ти кораке. • држати -, ићи у - (с неким, с нечим) не заосшајаши, 
ићи yиopego; биши раван коме. држати се од кога -даље не биши 
с неким у блиским оgносима. из корака на - сшално, HeиpeKugHo. 
изгубити - изiубиши шакш у корачању. ићи - натраг назаgова
ши. на првом кораку на самом иочеШку. на сваком кораку свуgа. 
ни за -, ни корака нимало, ни најмање. опружити - иоћи брзим хо
gOM, иожуриШи. поћи - напред узнаиреgоваШи. пратити кога у -
неиресшано мошриши, иазиши на Koia; слеgиши чије креШање. 
пружити (пустити) - иожуриши, иохиШаШи. сплести коме кораке 
с.месШи, сиушаши Koia. учинити први - иочеши нешШо. ухватити 
- (с ким) gосши1iи Koia у 1\решању; изјеgначиши се (с ким). 

коракнути, коракнём евр. 1. начиниши корак, крочиши: � 
ногом. 2. фиг. узнаиреgоваши, осшвариши HaиpegaK. 

корал!, -ала м муз. врсша црквене хорске иес.ме која се иева 
јеgно"iласно; рукоиис шакве иес.ме. 

корал2, -ала м грч. (најчешће у мн.) а. зоол. неиокрешне жи
вошиње из poga иолииа које у скуиовима живе у морима ирира
сле за сшене, Anthozoa. б. брушени окамењени скеле ш корала 
(1 а), црвене, ружичасше или беле боје који се уиошреБЈЬава за 
израgу накиша и украса. 

коралнй\ -а, -о који се OgHOCU на корал!, сличан коралу: � 
појање, � музика, � акорд. 

коралнй2, -а, -о који се сасшоји og корала2; сличан коралу2: 
� острво, � стена, � огрлица; � уста. 

кораљ, -аља м в. корал2. 

кораљуша ж бот. врсша биЈЬке Corailorrhiza trifida из ф. Or
chidaceae чији је корен iранаш као корал2. 

:Коран, -ана м тур. в. Куран. 

кораст, -а, -о на којем је кора, који је с кором; скорен, зако
рео; сличан кори, храиав: � дебло, � снег, � риба; � крила, � на
слага. 

корачај м (ген. мн. -а) в. корак (1, 3) . 
корачати, -ам (корачамо и корачамо) неевр. крешаши се ира

већи кора1\е, ићи, хоgаши: � за њим, � убрзано. 

корачина ж ауШ. и иеј .. og корак. 

корачити, корачим евр. в. коракнуШи. 

корачић м geM. и хии. og 1\орак. 

корачница ж муз. музички KOMag у gвоgелном шакшу који 
gaje ришам за корачање већеТ; броја лица обично у сшроју, марш: 
војничка �, свирати корачницу. 

кОрбач,. -ача м (инетр. -ачем) тур. 1. бич og gебеле коже или 
исилешених кожних шрака, камџија. 2. ygapaIJ, шаквим бичем . 

корбачина ж ayiM. og корбач. 
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корбачић м ge.м. og корбач. 

корда ж итал. 1. коноаац, уже; бела враца којом се оаасују ка
шолички калуђери. 2. фишиљ за .минирање у ко.ме има баруШа. 

кордон!, -она м фр. 1. peg, ланац војника сшражара gуж 'ра
нице као зашшиша og неUријаШе.тьа; .месШо "ige се они aocйlaвJba
ју. 2. низ uолицајаца или војника који шшише uролаз аре.ма не
ко.ме или нече.му. 

кордон2, -она м бот. локвањ Nymphaca аlbа. 

кордонски, -3., -о који се OgHOCU на KOpgOH1: � заповедник, � 
служба. 

:Кордун, -уна м ниска крашка обласш у "iopНJeM и cpeglbeM 
шоку реке Коране. 

коректан и коректан, -тна, -о лат. 1. који се uонаша, OgHOCU 
аре.ма ко.ме како шреба, учшив, YJbygaH, uрисшојан: � према са
радницима. 2. бесuрекоран, исараван, ypegaH, шачан; uравилан 
(о језику, Uис.меносШи и сл.): � живот, � политика. 

коректив, -ива м оно шшо Kopu"iyje, исаравЈЬа, gошерује, 
ублажава нешШо. 

корективан, -вна, -о који Kopu"iyje, исаравЈЬа, gошерује, убла
жава: � тренинг. 

корективно прил. на корекшиван начин: � утицати. 

коректно и коректно прил. на корекшан начин, како шре
ба, YJbygHO, uрисшојно; исаравно, бесuрекорно: � примити, � се 
понаmати, � радити. 

коректност и коректност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво и 
особина oHo"ia који је корекшан, oHo"ia шшо је корекшно, исарав
носШ. 

коректор м лат. 1. онај који врши корекшуру, који се бави ко
рекШуро.м: � листа, � mтампарије. 2. оно шйlо аойравЈЬа, исара
вЈЬа. 

коректорски, -3., -о који се OgHOCU на корекшоре: � посао, ко
ректорске исправке. 

коректура ж лат. 1. исаравЈЬање шшамuарских "iрешака на 
ошиску шиuо"iрафско"i сло"iа; ошисак шиUО"iрафСКО"i сло"iа на ко
.ме се врши исаравЈЬање "iрешака. 2. в. корекција. 

коректурни, -3., -о који се OgHOCU на корекшуру: � табак. 

корекција ж лат. аойравЈЬање, аоаравка, исаравка: ортопед
ске корекције, изврmити корекције уговора. 

корелат, -ата м лат. лог. аојам који узајамно условЈЬава gpy
"iu аојам (нар. узрок и uослеgица, pag и ogMop). 

корелатив м 1. в. корелаШ. 2. лингв. реч која Cйlojи у узајам
но.м OgHOCY с gpy"iOM речју (нар. колико-шолико, како-Шако). 

корелативан, -вна, -о који Cйlojи у узајамно.м OgHOCY с не
чим gру"iим: :корелативне промене, корелативни појмови. 

корелација ж лат. узајамна зависносйl, .међусобни OgHoC, ао
везаносш у склаgну целину: � органа, � између димензија. 

корен јек. коријен м (мн. корёни (коренови) јек. коријени 
(корјенови); зб. им. корёње јек. коријење с) 1. uоgзе.мни биљни ор
"iaH којим се биљка учвршhује за зе.мЈЬУ и црае из ње воgу и хра
ну. 2. анат. а. geo рожнаших и кошшаних израшшаја на човечје.м 
или живоШињско.м шелу из Ko"ia они расшу: � косе, � нокта. б. 
основа неких op"iaHa или gелова шела (шаке, живца и сл.) који 
uреgсшавЈЬа везу са осшалим gеловима шела: � руке, � репа, � 
живца. 3. фиг. а. оно шшо је "iлавно, најважније, Ше.меЈЬ, основа: 
� немачког империјализма, � устанка. б. ослонац, uошuора, ао
gршка: имати корен у народу. в. зачешак, uочешак; узрок: � њи
хових жеља, � тога зла. г. uороgична лоза, pog из Ko"ia неко ао
йlиче. 4. лингв. uрвобишни, основни, нерашчлаНЈЬиви geo речи, 
обично зајеgнички за више речи. 5. мат. а. (датог броја) број ко
ји шреба сшеuеноваши оgређени.м изложиоце.м ga би се gобио 
gаши број, резулшаш кореновања: квадратни �. б . .маШе.маШич
ки израз или аис.мени знак којим се означава кореновање. • ву
ћи (водити) корен имаши uорекло, UоШицаШи. (из)вадити, извући, 
извлачити (квадратни, кубни) корен мат. израчуна(ва)ши (ква
gрашни, кубни) корен, кореноваШи. ни корена (некоме) ни шра"iа 
ни "iласа (некоме). пустити, пуmтати, ухватити, хватати корен(а) 
усшалиши се, УСШаЈЬиваши се на jegHoM .месШу. репа (тиква) без 

корена особа без значајније"i uорекла, poga, значаја. у корену (до 
корена, из корена и сл.) (затрти, руmити, променити се итд.) сасвим 
go краја (унишшиши, искорењиваши, Uро.мениШи се uйlg.). 

коренак јек. коријенак, -нка м 1. ge.м. и хиа. og корен (1). 2. 
бот. golbU geo се.мене клице, из Koje"i се развија корен биЈЬке. 

коренар јек. корјенар, -ара м зоол. врсша инсекша Rhizotro
gus solstitialis. 

коренаст јек. корјенаст, -а, -о а. који има облик корена. б. 
који има врло развијен корен или Uоgзе.мно сшабло: � биље, ко
ренасти усеви. в. који се сасшоји og корена или кршола: корена
сти плодови. 

коренит јек. корјенит, -а, -о 1. који захваша сами корен, ше
.меЈЬ, биш, основу, раgикалан: � измена, � реформа. 2. зgрав, 
јак, снажан, чврсш: � човек, � храст. 

коренити се, корёнйм се јек. коријенити се, коријенйм се 
неевр. uушшаши корен; фиг. укорењиваши се, учвршhиваши се; 
uочињаши (og нече"iа, og HeKo"ia). 

коренито јек. корјенито прил. из основа, йlе.меЈЬиШо; су
шшински, бишно: � изменити, � лечити. 

коренов јек. коријенов, -а, -о који upuuaga корену: � изда
нак, � длака. 

кореновати јек. корјеновати, -нујём евр. и неевр. мат. израчу
наваши корен HeKo"i броја. 

коренски јек. коријенски, -3., -о који се OgHOCU на корен: � 
лиmће, � речи. 

коренчић јек. корјенчић м geM. и хиа. og корен; коренак. 

корењак јек. корјењак, -ака м .млаgа биљка насшала сађе
ње.м "ipaHe или корена, која служи као саgница. 

кореограф м у.мешник који ко.маонује и на сцену uосшавЈЬа 
месне u"ipe. 

кореографија ж ГРЧ. а. ко.маоновање и сценска обраgа ме
сних u"iapa: балетска �, � београдских уметника. б. бележење 
uокреша у балешу и нароgним u"ipaмa uoMohy сuецијалНО"i си
сШе.ма знакова . 

кореографкиња ж женска особа корео"iраф. 

кореографски, �3., -о који је у некој вези с корео"iрафима и 
кореО"iрафијо.м: � поставка, кореографске студије. 

кореодрама ж uозоришни KoMag са еле.менШима балеШа. 

корепетирати, -етйр3.м евр. и неевр. uоновиши, uонавЈЬаши с 
ученицима заgашке, школско "iраgиво. 

корепетитор м лат. а. онај који с ученицима аонавЈЬа заgаш
ке, "iраgиво, Uоучавалац. б. ПОЗ . .музичар који увежбава uеваче 
uрашеhи их на клавиру. 

кореспондент м нем. фр. а. лице које воgи, врши коресаон
gенцију (за неко uреgузеhе, усшанову и сл.): самостални �. б. go
аисник, извешшач за новине. 

кореспонденткиња (кореспондентица) ж женска особа ко
ресUонgенШ. 

кореспонденција ж нем. фр. 1. а. gоuисивање, ареаиска из.ме
ђу uojegUHUx особа или Uреgузеhа. б. аис.мене uошиљке, аис.ма. 
2. сла"iање, UоgуgарносШ. 

кореспондирати, -Ондйр3.м неевр. 1. воgиши ареаиску, gouu
сиваши се. 2. сла"iаши се, uоgуgараши се. 

кореутика и кореутика ж ГРЧ. у.меШносШ и наука о u"ipaНJY 
у колу и месу (у аншичкој Грчкој). 

кореферат, -ата м gOUYHCKU рефераш, извешйlај. 

кореферент м онај који UOgHOCU корефераш; jegaH og gва или 
више референаша који page исши рефераШ. 

корзирати, кОрзЙр3.м неевр. шешаши ао корзу, хоgаши кор
зо.м. 

корзо и корзо, -за м (мн. с), корзо, -оа м (мн. м) итал. и нем. 
улица која служи као "iлавно вечерње шешалишше; шешање ве
лико"i броја особа ао шој улици. 
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кориговати, -гујём (коригИрати, -Игйрам) свр. и несвр. исара
виши, исuравЈЬаши (шШа.мuарски СЛО'i, шексш, нечије мишље
ње, крешање и сл.): � текст, � ставове . •  ,.., се исuравиши, исара
вЈЬаши своје мишљење, uонашање и СЛ.: � се на време. 

корИда ж ШП. јавна uреgсшава борбе шореаgора с биковима. 

коридор, -ора м итал., фр. и нем. 1. уско, gу'iачко uреgсоБЈЬе, 
XOgHUK; Шрем. 2. уски geo земље или вазgушно'i uросшора који 
служи као uролаз кроз шуђе gржавно или војно Uоgручје. 

корИдорски, -а, -о који се OgHOCU на KOpugOP: � подручје. 

коризма ж велики ускршњи uосш KOg каШолика. 

коризмен, -а, -о (обично одр.) који се OgHOCU на коризму: ко-
ризмени пост, коризмена недеља. 

коријандар и коријандар, -дра м бот.јеgно'iоgишња лекови
ша биљка Coriandrum sativum из ф. Umbelliferae. 

коримб м бот. шшишасша цвасш, 'iроња: цвеће у � сложено. 

корисник м онај који се корисши нечим, који уuошреБЈЬава 
нешшо; онај који има араво ga се нечим корисШи. 

корисница ж женска особа која се корисши нечим, која уао
шреБЈЬава нешшо; она која има араво ga се нечим корисШи. 

корисно и корисно ПРИЛ. на корисшан начин, с коришhу: � 
послужити. 

корисност, корисност И корисност, -ости ж (инстр. -ошћу) 
особина, својсшво oHo'ia шшо је корисно, корисШ. 

корист ж (инстр. -йшћу (-йсти» а. аовОЈЬан ефекаш, ucxog, ао
зишивно gејсшво, gобиш: � од његове школе, � за народ. б. ма
шеријална вреgносш, upuxog који се сшиче, осшварује у некој 
uрилици, gобишак: прибавити себи велику корист, новчана �. 
в. оно шшо некоме uge у рачун, иншерес: заслепљен личним ко
ристима. • бити на корист, бити од користи (некоме или нечему) 
корисшиши, uома'iаши (некоме, нечему). извући корист из нечега 
окорисшиши се нечим. у корист (нечега, некога, нечему) у uрило'i 
(HeKo'ia, нече'iа), gajyhu за араво (некоме или нечему); gajyhu 
uреgносш, uрвенсшво (некоме или нечему). 

користан и користан, -сна, -о 1. који gOHOCU машеријалну 
корисш, gобишак, upuxog; који корисши, ОМО'iуhава, gOUpUHOCU 
ga се нешшо uосши'iне: � трговина, � посао; � намера, � циљ. 2. 
који се може искорисшиши, уuошребиши: ,.., површина, ,.., про
стор. 

користити, -йм и користити, корйстйм несвр. (свр.) [гл. ИМ. 
коришћёње (кориштёње) и коришћёње (кориштёње) с] 1. биши 
og корисши, омо'iуhаваши ga се нешшо uосши'iне, ypagu, goupu
носиши; gаваши uозишивне ефекШе. 2. а. в. корисшиши се. б. (и 

свр.) uровоgиши, uровесши: ,.., (годишњи) одмор . •  ,.., се 1. уuошре
БЈЬаваши за своје uошребе, uримењиваши на uо'iоgан начин, ко
рисно се служиши (нечим): � се енциклопедијама, ,.., се држав
ним превозом. 2. искоришhаваши осшварујуhи uреимуhсшво, 
gобиш и сл. 

користољубац, -Упца м кориСШОЈЬубив човек, 'iра.мзивац. 
користољубив, -а, -о који безобзирно шежи за машеријал

ном корисши, 'iра.мзив, uохлеuан: "" трговац, "" намера. 
користољубиво ПРИЛ. на кориСШОЈЬубив начин, 'iрамзиво, ао

хлеUно. 

користољубивост, -ости ж И користољубље и користољу
бље с својсшво и особина oHo'ia који је кориСШОЈЬубив, oHo'ia шшо 

. је кориСШОЈЬубиво, 'iра.мЗЈЬивосш, UохлеUа. 
коритюще и коританце, -а и -ета с (мн. -ца) geM. и хиа. og 

кориШо. 
коритаст, -а, -о који има облак кориша, сличан коришу, go

Л.инасШ: ,.., удубљење, ,.., терен. 

кориташце и кориташце, -а и -ета с (мн. -ца) geM. и хиа, og 
кориШо. 

корити, -йм несвр. 'iрgиши, uрекореваши; бла'iо оUомињаШи. 
- Корила га је што боље не учи . •  ,.., се uребациваши, за.мераШи 
себи; 'iрgишц се. 

корити се, -йм се несвр. gобијаши кору, uрекриваши се ко
ром; сшврgњаваши се. 

коритиште с геогр. gолина између uланинских коса; речно 
кориШо. 

коритњак м ЗООЛ. у мн.: оuшши назив за pog инсекаша Scap
hidiidae (у jg.: инсекш из шо'iа poga). 

корито с (ген. ми. корйта) 1. а. изgуБЈЬен gу'iУЈЬасш cyg og gp
веша, мешала, ка.мена и сл. за арање руБЈЬа, куаање и сл. б. из
gуБЈЬени gрвени шруuац, gy'i обично више мешара за нааајање 
или храњење gOMahux живошиња, валов. 2. назив за uojegUHe 
uреgмеше слична облика (нар. колевку, cyg за малшер, наhве, 
уоuшше uocygy коришасшо'i облика). 3. основа, шруu броgа, ла
ђе. 4. уgуБЈЬење којим шече или је шекла река, uошок и СЛ.; ygy
БЈЬење у коме се налази или се налазило море, језеро: ,.., реке, ису
шено ,.., језера. 5. фиг. шок, развој, смер крешања и СЛ. - Покрет 
је ушао у мирно корито. 6. геогр. коШлина, уgолина, gfj окружен 
брgима. • бити на нечијем кориту uзgржаваши се KOg HeKo'ia. има
ти плитко корито нар. биши слабо'i имовно'i сШања. 

корифеј, -еја м ГРЧ. 1. вођа хора у сшаРО'iрчкој Шра'iеgији. 2. 
славни, исшакнуши научник, умешник и СЛ., арвак. 

корица ж 1. geM. и хиа. og кора; кора уоUшШе. 2. а. шанки 
слој који се хваша на uовршини нече'iа, кора: ледена "" б. кожа 
на исuеченом месу, кожурица: румена прасећа �. 3. (обично у 
мн.) а. увлака у којој се gржи нож, мач, шшаu и СЛ.: вратити 
нож у корице, корице јатагана. б. gршка ножа (gрвена, uла
сшична и СЛ.) сасшавЈЬена из gва gела, gве обло'iе. 4. арви и ао
слеgњи лисш књи'iе, свеске и сл. обично og чвршhе'i каршона, ко
же, илашна и СЛ. који служи као зашшишни омошач, Uовез. • 

- хлеба (круха) оно шшо је HajHeouxogHuje, најнужније за живоШ. 
од корице до корице, од корица до корица (прочитати, научити) uош
ауно, све (uрочишаши, научиШи). 

коричити и коричити, -йм несвр. [гл. им. -чёње с] сшавЈЬаши 
у корице, uовезиваши (књи'iе и сл.). 

коричњак (коричњак) м нож чије сечиво ари склаuању ула
зи у корице. 

кормилар, -ара м (вок кормиларе и -у, инстр. -аром и -арем) 
1. онај који руку је кормилом, онај који кормилари. 2. фиг. upeg
воgник, вођа, руковоgилац: ,.., нашег живота, ,.., народних маса. 

кормишiрити, -иларйм несвр. [гл. им. кормиларёње с] руко
ваши кормилом; уuравЈЬаши лађом, броgом и gp.; маневрисаши 
броgом и сл. 

кормиларски, -а, -о који се OgHOCU на кормиларе и кормила
рење. 

кормило с 1. уређај за уаравЈЬање лађом, uоgморницом, 
иловним објекшом, крма; уuравЈЬач gру'iим возилом. 2. фиг. во
gehu uоложај, вођсшво: на кормилу државе, кормило у рукама 
моћних. 

корморан, -ана м фр. ЗООЛ. у мн.: uороgица uшица весларица 
црно'i аерја Phalacrocoracidae и pog uшица из ше uороgице Pha
lacrocorax, које живе уз море и велике реке, вранци (у jg.: шаква 
uшица); уп. вранац (2). 

кормофит, -ита м (обично у мн.) бот. назив за више биљке ко
је имају развијене корен, сшабло и лисШ. 

корнер, -ера м енгл. спорт. а. uрекршај у фуgбалу, вашерuолу 
и сл. u'ipa.мa Kaga и'iрач избаци лоuшу ареко своје 'iол-линије; ка
знени уgарац збо'i шакво'i uрекршаја који извоgи uрошивнички 
и'iрач шушuрањем лоuше с у'iла ауш-линије и 'iол-линије. б. аро
сшор иза соuсшвен,е 'iол-линије . 

корнет\ -а и корнет, -ета м итал. и фр. муз. лимени gувачки 
инсшруменш сличан Шруби. 

, , корнет2 и корнет, -ета м итал. и фр. фишек, куаа og uечено'i 
шесша у којој се upogaje слаgолеg. 

корњак ж ЗООЛ. инсекш који живи uog кором gрвеша Нуро
phloeus. 

корњача ж 1. ЗООЛ. 1.м,uзавац са чврсшим рожнашим оклоuом 
из pega Chelonia или Testudines који живи у шоилијим крајеви
ма на койну и у воgи: барска ,.." главата ,.." морска ,..,. 2. в. 1Сорња
чевина (а). 3. ист. кров og војничких шшишова који су аншички 
војници uравили uзнаg својих 'iлава ари Hauagy на 'ipag. 4. мед, 
начин аовијања завојем на uрет'ибу или з'iлобу. 
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корњачевина ж а. н:орњачина н:ора; рожнаша .маШерија og 
н:орњачина он:лойа, н:оја се уйошреБЈЬава за израgу различиших 
Йреg.меШа. б. н:орњачино .месо. 

корњаш, -аша м зоол. у .мн.: pog инсен:аша Coleoptera са gва 
йара н:рила, шврgон:рилац (у jg.: инсен:ш из шо'iа poga). 

коров и коров м (зб. им. коровље и коровље с) мађ. (ретко у 
мн.) назив за биљн:е н:оје gивЈЬе расшу йО жишу, усевима, вршо
вима и ошежавају, у'iрожавају нор.малан развој ЙОЈЬойривреg
них н:улШура. • као коров (ницати, расти) велин:о.м брзино.м (ни
цаши, расШи. ни корова (од нечега) ни шра'iа (og нече'iа). ни од ко
рова (некога, нечега) Hu'ige, уойшше (HeKo'ia, нече'iа) не.ма. 

коровина и коровина ж ay'i.М. и Йеј. og н:оров; н:оров. 

коровођа м в. хоровођа. 
коровскй и коровскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:оров, сличан 

н:орову: коровске биљке, � семе. 

корозйван, -вна, -о а. н:оји изазива н:орозију, на'iриза, разје
ga; йоgложан н:орозији: � течност; � грожђе. б. н:оји се OgHOCU на 
н:орозију: � појава, � својство, � дејство. 

корозйвно прил. на н:орозиван начин, на'iризајуhи: дело
вати �. 

корозивност, -ости ж особина или сшање oHo'ia шшо је н:оро
зивно. 

корозија ж лат. 1. геол. а. pacaagaНJe, разарање .минерала, н:а
.мена и сл. gеловањем воgе, вешра и gp. б. хем. на'iризање, раз је
gaНJe, ошшеhење .ме шала изазвано хе.мијсн:им йроцесима; рђа, 
он:сиgација. 2. мед. pacaagaНJe шн:ива услеg 'iHOjHUX Йроцеса. 

корозионй, -а, -о в. н:орозиван. 

коромач, -ача м бот. више'iоgишња биЈЬн:а Pleuriospermum 
austriacum. 

корона ж лат. 1. астр. СЙОЈЬни слој Сунчеве айl.мосфере, н:оји се 
виgи н:ао свешао венац он:о Сунца за време ње'iово'i Йо.мрачења. 2. 
свешао н:руЈ, он:о 'iлаве свешаца, ореол, нимбус. 3. муз. знан: у об
лин:у йолун:ру'iа и шачн:е н:оји се сшавЈЬа изнаg или ucaog ноше, 
йаузе и gp. и означава йроgужешан: шона, Йаузе. 

коронарнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:рвошон: срца, срчано'i 
.мишиhа: коронарни судови, � тромбоза. 

корота и корота ж итал. 1. жалосш за у.мрлим; иСЙОЈЬавање 
жалосши, шу'iе ношењем црнине, узgржавањем og йевања, весе
ЈЬа и gp. :  бити у дубокој короти. 2. црна ogeha или црна шран:а 
на реверу н:ао знан: жалосши за у.мрлим, црнина. 

коротан и коротан, -тна, -о 1. н:оји је у н:ороши, у жалосши 
за Йон:ојнин:о.м, ожалошhен: коротан за сином. 2. н:оји се носи у 
знан: н:ороше, црн: � хаљина, � одело. 

коротовати и коротовати, -тујём несвр. жалиши за у.мр
лим, ойлан:иваши; биши у н:ороши, носиши црнину. 

корпа ж (ген. МН. -пи (-па» нем. 1. а. найрава различишо'i об
лин:а и вели чине исйлешена og apyha, шрсн:е и сл. н:оја служи за 
чување, ношење разних сшвари, н:ошарица, н:ошара; н:оличина 
нече'iа шшо сшане у шан:ву найраву: пуна корпа грожђа, � јабу
ка. б. слична найрава са ЙОСШОЈЬем н:оја служи н:ао н:ревешац за 
бебе. 2. йолулойшасша найрава og жице н:оја се сшавЈЬа на њу
шн:у йсима и gру'iим нен:им живошињама ga не би ујеgали или 
чинили шШеШу. 3. а. йон:решни geo на н:рановима и сл . .машина
.ма за йренос .маШеријала. б. слична найрава на жичарама за 
йревоз Jbygu. • бацити у корпу унишшиши, баци ши нешШо. дати 
(коме) корпу разг. оgбиши (HeKo'ia), не йримиши Йонуђено. добити 
корпу разг. биши оgбијен (обично og gевојн:е). потроmачка - н:оли
чина намирница йошребних за јеgноgневну исхрану чешворо
члане Йороgице. 

корпар, -ара м онај н:оји йлеше, израђује и apogaje н:орЙе. 

корпарскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:орйаре: � занат. 

корпарство с н:орйарсн:и йосао, занаШ. 

корпица ж geM. и хиЙ. og н:орЙа. 

корпоратйван, -вна, -о 1. н:оји се OgHOCU на н:орйорацију, 
својсшвен н:орйорацији; цеховсн:и, еснафсн:и: � организација, � 
удружење. 2. зајеgничн:и, н:олен:шивни: корпоративни дух. 

корпоративизам, -зма м 1. схвашање Йре.ма н:о.ме gрушшво 
шреба йреуреgиши йо сисшему цеховсн:их, сшрун:овних уgруже
ња. 2. йолишичн:а шеорија йрема н:ојој gржавне и gрушшвене ор
'iанизације шреба ga чине уgружење йослоgаваца и pagHUKa, н:ор
Йорација. 

корпоратйвно прил. на н:орйорашиван начин, цеховсн:и; за
jegHo, н:олен:шивно: � уређене опmтине; � отићи. 

корпорација ж лат. уgружење Jbygu ис ше сшрун:е, занимања, 
звања и сл. н:оје засшуйа и шшиши иншересе својих чланова; цех; 
шан:во уgружење н:ао jegaH og облин:а gржавне йривреgне ан:шив
носШи. 

корпулентан, -тна, -о шелесно gобро развијен, н:руйан, јан:, 
снажан; y'iojeH, gебео: � момак 

корпулентност, -ости и корпуленција ж лат. особина и сша
ње oHo'ia н:оји је н:орйуленшан, шелесно развијен, н:руйноhа; y'io
јеносШ. 

корпус м лат. 1. вој. војна фор.мација сасшавЈЬена og више gu
визија или бри'iаgа. 2. gрушшво, gружина, 'ipyaa ОН:УЙЈЬена он:о 
зајеgничн:о'i йосла, забаве и сл.; йерсонални сасшав н:ан:ве усша
нове, инсшишуције: извођачки �, дипломатски � 3. збирн:а шен:
сшова, йоgашан:а, gон:у.менаша и сл.; збирн:а йройиса: лингви
стички �. • - деликти правн. Йреg.меШ н:ојим је извршен злочин, 
Йреg.меШ н:оји.м се gон:азује н:ривично gело; йоузgан gон:аз. 

корпуснй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:орйус, н:оји apuaaga н:ор
йусу: � командант, � артиљерија. 

кортеш м мађ. йолишичн:и а'iишашор йлаhен ga pagu за нен:у 
сшранн:у или ЙолиШичара. 

кортеmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:оршеше: � интерес. 

кортеmовати, -шујём несвр. gеловаши н:ао н:оршеш, а'iишо
ваши. 

коруба ж н:ора, ЈЬусн:а, ЈЬушшура; рожнаши он:лой нен:их жи
вошиња (н:орњаче, ШН:ОЈЬн:е и gp.). 

корубина ж ay'i.М. og н:оруба; н:оруба уоЙшШе. 

корумпйраност, -ости ж (инстр. -оmћу) особина, својсшво оно
'ia н:оји је н:ору.мЙиран, оноЈ,а шшо је н:ору.мЙирано, ЙОШН:УЙЈЬи
восШ. 

корумпирати, -Умпирам свр. и несвр. лат. [гл. им. корумпира
ње с] .морално (ис)н:вариши Йоg.миhивањем, новцем, и gp.; aogMU
шиши, Йоg.миhиваШи, йошн:уйиши, ЙОШН:УЙЈЬиваШи. • � се 
(ис)н:вариши се aog уШицаје.м н:оруйције (о gрушшву, ЈЬуgима). 

корунд ж МИН. алу.минију.мов OKcug, .минерал велин:е шврgо
he, н:оји се уйошреБЈЬава н:ао gpa'iu н:амен и н:ао среgсшво за 'iла
чање. 

коруптйван, -вна, -о йоgложан н:оруйцији, Йоg.миШЈЬив, 
йошн:уйЈЬив: � службеник 

коруптивност, -ости ж особина oHo'ia н:оји је н:оруЙШиван. 

корупција ж лат. Йоg.миhивање, йошн:уйЈЬивање, йошйлаhи
вање; уойшше .морална исн:вареносШ. 

корупционаm, -аmа м онај н:оји се бави н:оруЙцијо.м, н:оји 
йрима .миШо, Йоg.мийlJbивац. 

корупционаmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:оруйционаше, свој
сшвен н:оруйционашима: � афера . 

корутина ж геогр. уле'iнуhе из.међу узвишења, н:ойlлина. 

коруш и коруm м лат. узвишено .месШо, ЙОСШОЈЬе у црн:ви за 
op'iYJbe и хор; .месШо ucaog звонин:а оgан:ле се звони. 

кос м (ми. косови И косови) ЗООЛ. назив за йевачице из poga 
Turdus; назив за йшице из Йор. Turdidae, у н:оју caaga шај pog, 
gрозg, gрозан:. • ЗООЛ. назив за aojegUHe врсше н:осова роgа Tur
dus: - гривњаm Т. torquatus, - чађавац Т. iliacus, модри - Т. saxa
tilis, црни - Т. merula, н:оје живе йо шу.мама и воhњацима. 

кос, -а, -о (кос, коса, -о) 1. а. н:оји је йрема хоризоншалној рав
ни Ha'iHYйl, aog на'iибо.м: � линија, � раван. б. исн:ошен, gy'iYJbaci11 
(о очима). 2. н:оји се врши, извоgи aog извесним у'iло.м, са сшра
не, бочно: � кретање, коси ударац, � паљба. 3. фиг. ошшар, йрен:, 
нейовеРЈЬив: � поглед. 
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коса1 ж (најчешће у зб. значењу, у јд.) gлаке на човечјој 'fла
ви, власи. • вилина - бот. назив за pog йаразишских биљака Cu
scuta из ф. Convolvulaceae које живе на разним зеленим биљка
ма. коса ми се диже, јежи зlражава.м се, ужасава.м се; йлашим 
се. под седу косу у йооgмакло gоба, у сШаросШи. 

коса2 ж (ак. ЕОСУ; мн. Еосе, ген. Е6с3.) а. ЙОЈЬойривреgна алаш
ка са gуlим лучним сечивом која служи за кошење шраве, жи
ша и сл. б. йовршина ливаgе коју jegaH косац може йокосиши за 
gaH као мера. 

коса3 ж (ак. ЕОСУ; мн. косе, ген. Е6с3.) геогр. а. косо наlнуша 
сшрана бреlа или йланине, UagUHa. б. йланински венац, ланац; 
заоБЈЬени geo йланине, било, врх. 

косан м бот. а. врсша сише Juncus. б. врсша йерунике, саБЈЬи
чица Gladiolus communis. 

косар, -ара м ковач који йрави, кује косе. 

косат, -а, -о а. који има gуlачку, lусшу косу, космаШ. б. који 
има gyly, lусшу lриву, lриваш (о коњу). 

косатка ж зоол. врсша сисара из pega кишова: Orca gladiator 
и Orca orca. 

косац, -сца и косач, -ача м 1. онај који коси косом. 2. зоол. а. 
ЙОЈЬска йшица слична ЙреЙелици. б. в. саБЈЬарка Pelecus cultra
tus. в. у мн.: pog йаука сишноl шела и gylux шанких Holy Phalan
gidae; врсша йаука Phalangium opilio из шоlа poga (у jg.: йаук 
из шоlа poga, OgH. ше вРСШе). 

косачица ж ЙОЈЬойривреgна машина за кошење шраве, жиШа. 

косачки, -3., -6 који се OgHOCU на косце, на косаче: � надница, 
� yмop. 

косидба ж кошење шраве, жиша и СЛ.; време у које се коше-
ње обавЈЬа. 

косијер, -ера м јек. в. косир. 

косилац, -иоца м в. косац (1). 

косилица ж косачица (1); мања косачица за кошење шраве 
йо gворишшу, мањим йарковима и СЛ. 

косимице ПРИЛ. uog косим у'fлом, искоса. 

косина ж 1. наlнуша, коса йовршина нечеlа, сшрана; сшрми
на: � пута, ићи RОСИНОМ, пети се RОСИНОМ. 2. наlиб, наlнушосш: 
ЕрОВ различите Rосине. 

косинус м лат. мат. шриlономешријска функција која озна
чава OgHOC нале'fле кашеше йрема хиЙоШенузи. 

косинусни, -3., -6 који се OgHOCU на косинус: � правило. 

косир, -ира м алашка срйасшоl сечива за сечење lpaHa, жбу
нова, лозе и сл. • голуб � зоол. морска риба poga Myliobatis. 

косирић м 1. geM. и хиЙ. og косир. 2. зоол. врсша ласшавице 
Hirundo urbica. 

коситар, -тра и коситер, -а м грч. хем. в. калај. 

коситерни, -3., -6 који се OgHOCU на косишер, калајни: � ру
да, � Rандило. 

косити, Rбсим неевр. 1. чиниши косим, кривиши: � леђа. 2. 
(очи, очима, ОЕОМ) 'fлеgаши искоса склањајуnи йо'fлеg; йойреко, 
ошшро, мрко 'fлеgаши: � очима у страну; � ОЕОМ на неЕога . •  � 

се наlибаши се у сшрану, йовијаши се. 

косити, RОСИМ (трп. Rошен) неевр. [гл. им. Rошёње с] 1. а. ogce
цаши косом, косачицом (шраву, жишо и сл.): � детелину. б. фиг. 
убијаши оружјем (обично веnи број Jbygu); унишшаваши'уой
шше: � бомбама. 2. снажно gуваши, обично обарајуnи, ломеnи (о 
вешру и gp.). • - се 1. gошицаши се, суgараши се; уgараши се йри 
xogy HoloM jegHe Hole, OgH. койиша о чланак gpyle Hole, OgH. койи
ша: � се лаRтовима. Коњи се косе задњим ногама. 2. (са неRИМ, 
нечим) биши у суйрошносши, не слаlаши се, йрошивиши се (не
коме, нечему): � се с постојећим заRОНОМ. б. свађаши се, 'fложи
ши се. 

коситрен, -а, -о који је og косишра, калајни; који има боју 
косишра: '":" каШИRа, � тањир; � сивоћа. 

косић, -а и косић, -ића м geм. и хиЙ. og кос. 

косица ж geм. и хиЙ. og коса1 • •  вилина - бот. в. uog Kocal• 

косиште с gршка, gржалица (обично gрвена) на којој је йри
чвршnено сечиво косе. 

коска ж (дат. RОСRИ И RОСЦИ; ген. ми. RОСRИ) в. косш (1 и 2). • -
раздора йовоg или узрок разgору, свађи: (у)бацити ЕОСЕУ раздо
ра (међу људе, народ, масе и сл.). 

коскица ж geм. и хиЙ. og коска; уп. Rошчица (1). 

космат, -а, -о 1. а. lусш, јак (о обрва.ма, о брковима, о коси): 
Еосмате обрве. б. који има lусшу, јаку браgу, gyly косу; gлакав, 
маљав; који је gyle, lусше gлаке: � старац; Еосмате груди; � пас. 
2. фиг. зао, йокварен, рђав: � душа, � срце. 

косматбст, -ости ж особина, својсшво oHola који је космаш, 
gлакавосш, руШавосШ. 

Космет и Космет м екраћ. Косово и Мешохија (јужна срйска 
Йокрајина). 

космички (RОСМИЧНЙ), -3., -6 који се OgHOCU на космос: � про
стор. 

космобиологија ж наука о ушицају космичких, васионских 
сила на живош Земље. 

космогонија ж наука о йосшанку и развоју небеских шела и 
њихових сисшема (йосебно Сунчевоl сисшема); наука, мишови, 
ugeje и СЛ. о йосшанку свеШа. 

космогонијски (RОСМОГОНИЧRИ), -3., -6 који се OgHOCU на ко-
CМOlOHujy: � хипотеза. 

космограф м онај који се бави КОСМОlрафијом. 

космографија ж наука о небеским Йојава.ма и Шелима. 

космографски, -3., -6 који се OgHOCU на КОСМОlрафију. 

космодром м йолиlон за исйишивање и лансирање космич-
ких леШелица. 

космолог м онај који се бави КОСМОЛОlијом. 

космологија ж учење о космосу, свешу као целини и закони
ма који влаgају у њему. 

космолошки (RосмологијСRИ), -3., -6 који се OgHOCU на космо
лоlију. 

космонаут м йилош или члан uocage космичкоl броgа, ко-
смичке лешелице, асШронауШ. 

космонаутика ж наука о космичким леШовима. 

космонауткиња ж жена космонауШ. 

космополит(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) йрисшалица космойо
лишизма; онај који цео свеш смашра својом gомовином. 

космополитизам, -зма м (мн. 0) иgеолоlија која Helupa наци
оналне особеносши, схвашање йо којем не шреба ga йосшоје на
ционалне и gржавне lранице; шежња за зближавањем Jbygu без 
обзира на њихову националну, конфесионалну или било какву 
gpyly йосебну ЙриЙаgносШ. 

космополитичан, -чна, -о и космополитички, -3., -6 в. ко
смоЙолиШски. 

космополиткиња ж жена космоЙолиШ. 

космополитски, -3., -6 који се OgHOCU на космойолише и ко
смоЙолиШиза.м, својсшвен космойолишима и космойолишизму; 
свешски: � поглед, � ЕараЕтер, RОСМОПОЛИТСRе висине. 

космос м свемир, васиона, свеШ. 

КОС ник, -ИRа и косник, -а м 1. косо йосшавЈЬена lpega у зиgу . купе og йлешара, брвана и СЛ.; уойшше коси ЙоgуЙирач. 2. коси 
јарбол на Йра.мцу броgа. 

косница ж ливаgа која се коси, сенокос, сенокоша. 

коснути1, -нём евр. 1. gоgирнуши, gошаnи, окрзнуши; Зlоgи
ши, ЙоlоgиШи. 2. болно gирнуши; узнемириши, жацнуШи. - У 
души је нешто ЕОСНУ . •  - се 1. (некога, нечега) мало gоgирнуши, 
gошаnи се. -'-- Обећа да се никада више неће коснути робиње. 2. 
(неЕога) а. осшавиши шежак ушисак (на некоlа), шешко ЙОlоgи
ши, ЙоШресШи. - Овај проглас немило се ЕОСНУ босаНСRИХ бего-
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ва. б. (срца, душе) изазиваши врло јако болно осеnање (KOg не
KOla), узбуgиши, узрујаШи. - Коснуће се његовог срца људско 
страдање. 

коснути2, -нём евр . .мало ЙокосиШи. 

косо (КОСО) ПРИЛ. 1. у косо.м йравцу, укосо, косимице, uog ко
сим уIло.м: � падају зраци сунца, � побити колац. 2. искоса, йо
йреко, неЈЬубазно; нейовеРЈЬиво: � поздравити (некога); � 
(по)гледати. 

:Косовац, -6вца м сшановник, жишељ Косова; онај који је йо-
рекло.м са Косова. 

косовац, -6вца м 300Л. в. кос. 

косовић м 300Л. косов йшиn; кос. 

косовица ж 300Л. кос (.мужјак и женка). 

:Косовка (Косовкйња) ж 1. сшановница, жишеЈЬка, Косова; 
она која је Йорекло.м с Косова. 2. (у нар. песмама, уз именицу 
"девојка'') лик gевојке који је йосшао симбол gоброше, ЙЛе.мени
шосши и .милосрђа. 

косовљи, -а, -ё који се OgHocu на коса, на косове. 

:Косово с 1. а. коШлина, йросшрана равница, велико ЙОЈЬе на 
jyly Србије из.међу Шар-йланине, ЦрНОЈЬеве, Голеша, Чичавице, 
Суве Iope, Роlозне, Койаоника, Кознице, Жеlовца и Скойске Цр
не Iope. б. бишка из.међу срйске и шурске војске која се оgиlрала 
на Шо.м ЙОЈЬУ 1389. I. , чесшо као симбол сшраgања срйске војске 
и йройасши сшаре срйске gржаве: пре Косова, после Косова. в. 
фиг . .месШо жесшоке борбе, бојно йойришше, бојишше; велика йо
Iибија; окршај, борбауойшше: направи се Косово. 2. извесно вре
.ме званични назив за јужну срйску йокрајину Косово и Мешохи
ју. • касно Марко (доцкан Јанко и сл.) на :Косово стиже каже се Kag 
је йрекасно и сасвим излишно йреgузимаши било шша йосле свр
шеноI чина. проћи, провести се као Јанко на :Косову йроnи, йрове
сши се врло рђаво, gоживеши велике неЙријаШносШи. равно ми 
је (све) до :Косова све .ми је, сасвим .ми је свејеgно. 

:Косово поље с в. Косово (1а). 

косовопољски, -а, -6 који се ogHOCU на Косово ЙОЈЬе. 

косовски, -а, -6 који се OgHOCU на Косово, који upuuaga Косо-
ву; који се OgHOCU на бишку која се оgиlрала 1389. I. на Косову 
ЙОЈЬУ: � битка. 

косодрвина ж бот. в. кривуЈЬ. 

косоок, -а, -о који има косе очи; разрок. 

косоугли, -а, -6 који има косе у'iлове: � троугао. 

кост, кости ж (инстр. кошћу и кости; ген. ми. костију) 1. анат. 
чврсши, шврgи, круши geo шела који с gруlим шаквим gеловима 
чини косшур, скелеш кич.мењака: кључна �, лакатна �, чеона �. 
2. МН. фиг. а. JЬygCKO шело (обично слабо, из.мршавело): одмори
ти (старе) кости. б. Йос.мрШни осшаци, косши (1) у.мрлоlа. 3. фиг. 
а. човек, особа, чељаgе: женска �, CTapa �. б. сој, pog: од ваљане 
кости. в. рођено gеше, uopog: моја �! 4. косшур, консшрукција 
(HeKoI објекша, Iрађевине и сл.). • бацити коме - (Да је глође) за
gовОЈЬиши HeKola чим незнаШним. бацити - (из)међу кога унеши 
разgор, заваgиШи. до (голе) кости (узети, опљачкати) све (узеши, 
ойЈЬачкаШи). - и кожа, (само) кожа и кост(и) врло .мршава особа. 
- (од) кости рођено gеше, рођена gеца, Uopog. - у грлу нешшо шшо 
се не .може шрйеши, шшо заgаје велике .муке, бриlе. мртва - ко
шшани израшшај на Шелу. наместити (поломити, пребројати и сл.) 
коме кости јако изуgараши, исшуnи, исйребијаши HeKola. остави
ти (негде) кости у.мреши, йоlинуши (HeIge). прокиснути, прозепсти 
до кости(ју) јако йрокиснуши, ЙрозеЙсШи. сатерати (улити, утера
ти и сл.) страх у кости јако зайлашиши, ЙресШрашиШи. слонова 
слонови зуби, КЈЬове. ухватити се (шчепати се) у кости йорваши се, 
йошуnи се. 

костим, -Има м фр. 1. женска ogena, јак на и сукња og исше 
Шканине. 2. а. нарочиша ogena за оgређена звања и йрилике: 
болничарски �, ловачки �, спортски �. б. (обично с атрибутом 
"купаћи'') врсша лаке (обично женске) ogene која служи за куйа
ње на јавни.м .месШима. 3. ogena Iлу.мца, ouepcKola йевача, ба
лешскоI иlрача и gpylUx јавних извођача; ogena у коју се йреру
шавају учесници бала uog .маска.ма, на забави и сл. • у Адамо
вом костиму Io. У Евином костиму Iола. 

костимёр, -ера м кројач косшима (3). 
костимёрка ж кројачица косшима (3). 
костимиран, -а, -о а. обучен у косшим (3). б. чији су извођа

чи или учесници обучени у косшиме (3): � плес, � забава. 

костимирати, -имйрам евр. и неевр. обуnи, облачиши HeKola 
у косшим (3). • � се Йовр. 

костимограф м сликар, цршач, креашор косшима за йозори
шше, филм, Шелевизију. 

костимографија ж израgа нацрша, .моgела за косшиме (3); 
косшимОlрафски нацрши, .моgели, косшимОlрафска креација. 

костимографски, -а, -6 који се OgHOCU на косшимОlрафе и 
косШимОlрафију. 

костоболан, -лна, -о који болује og косШоБОЈЬе. 

костоболник м онај који има косшобоЈЬУ, косшоболна особа. 
костобоља ж мед. нар. болна уйала, оБОЈЬење шкива око зIлобо-

ва, болесш косшију и зIлобова, болесно сшање йри које.м се осеnа 
бол у косшима и око њих; уп. гихт, подагра, реуматизам, улози. 

костобољан, -љна, -о а. косШоболан. б. који нейовоЈЬНО gелу
је на косшобоЈЬУ: � време. 

кострёт Оек. и костријет) ж (инетр. -и) 1. козја (ка.миЈЬа и сл.) 
gлака; йреgиво и шканина og шакве gлаке. 2. ogena og косшреши 
(1) (обично риза). 

кострётан, -тна, -о Оек. и костријетан) који је (начињен) og 
косшреши (1): � торба. 

костретина ж ayI.м. и Йеј. og косшреш; косшреш (1) . 
кострёш Оек. и костријеш) м Iрlеч (риба). 

кострешити, кострёшйм Оек. и костријешити) неевр. [гл. ИМ. 
кострешёње Оек. и костријешење) с] gизаши увис (gлаке, брко
ве, йерје); јежиши: � бркове; � кожу . •  � се 1. а. gизаши се увис, 
сшршаши (о коси, gлака.ма, Йерју). б. наgимајуnи, исйуйчавају
nи шело gизаши gлаке увис; роlушиши се (о живоШиња.ма, обич
но Kag се разјаре, Kag се сЙре.мају за борбу и сл.). 2. фиг. узбуђе
но, разgражено неlоgоваши, ЈЬушиши се, иСЙОЈЬаваши ЈЬушњу, 
неслаlање и СЛ.; роlушиши се. 

кострутан, -тна, -о в. косШреШан. 

кострушити (се), кострушйм (се) неевр. в. косшрешиши (се). 
костур м (ми. костури (костурови» 1. скуй свих косшију, ко-

шшани сисШе.м HeKoI кич.мењака, скелеШ. 2. фиг. врло .мршава 
особа. 3. основна консшрукција, основа, оквир (неке Iрађевине, 
.машине и gp.). 4. фиг. оно шшо сачињава основне, йолазне еле
.менШе нечеlа, основа; основица, нацрш, схе.ма: � драме. 

костураст, -а, -о а. који је као косшур; вео.ма .мршав. б. фиг. 
беживошан, сувойаран: � превод. 

костурина ж ayI.м. и йеј. og косш и косШур. 

костурница ж 1. велика Iробница у којој су сахрањене косши 
йокојникd, обично HaKHagHo йренеших из gpylUx Iробова. 2 • .ме
сшо Ige се налазе косши уlинулих живошиња (нЙр. кишова или 
слонова). 

костурски, -а, -6 а. који се OgHOCU на косшур, скелешни: ко
стурски остаци. б. вео.ма .мршав: костурске голенице. 

косурда и косурина ж ayI.м. и Йеј. og коса1• 

косценарист(а), -ё м (мн. -сти) сваки og аушора сценарија, 
сценарисшd (Kag их има gва или више). 

кот, кота м зб. в. накоШ. 

кота и кота ж фр. број који означава HagMopcKY висину неке 
шачке на 3е.мљиној йовршини; йоложај око ше шачке: измери
ти коту, највиша �; запосести КОТУ. 

коталац, -алца и котаоца м анат . .мање уgуБЈЬење, ја.мица uog 
Iрло.м из.међу КЈЬучних косшију, Йоglрлац. 

котангенс (котангенс) м мат. Шриlоно.меШријска функција 
која означава OgHOC из.међу налеIле кашеше и уIла суйрошне ка
ше ше у ЙравоуIло.м ШроуIлу. 

котао, -тла м (ми. котлови, ген. котл6ва) 1. а. веnи .меШални 
(бакарни и сл.) cyg овалноI облика са ручко.м, који служи за ку-
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вање јела, заlревање воgе и gp. ,  бакрач. б. (обично с одредбом 
" парни'') техн. уређај за йрешварање воgе у йару, йарни казан. 
в. (обично с одредбом "ракијски',) уређај за йечење ракије, ка
зан. 2. геогр. а. ОКРУlласша gолина оивичена брgu.ма или йла
HиHCKu.м lребенu.ма (обично уз реку). б. уgуБЈЬење у ниже.м gелу 
реЧНОlа кориша које найрави воgа у aagy. 3. вој. йоложај војске 
ОЙКОЈЬене са свих сшрана неЙријаШеље.м. - Јединица се нашла 
у котлу. 

котар, -а и котар, -ара м 1. некаgашња аgминисшрашивно
шеришоријална јеgиниuд коју су чиниле најмање gве ойшшине; 
Зlраgа у којој се налазила уйрава шакве јеgинице; уп. срез. 2. 
Оlрађени йросшор на које.м се налазе СШОlови сена, сламе и сл. 
(обично у близини сшаје); olpaga око овОlа ЙросШора. 

котарица ж 1. а. корйа, кошарица; сеЙеШ. б. кош на кашар
ци. 2. анат. зоол. geo на заgњu.м HOlaмa йчеле раgилице који слу
жи за смешшај йоленовОl Йраха. 

котаричар (котаричар) м онај који йрави кошарице, корЙар. 

котаричарка (котаричарка) ж женска особа коШаричар. 

котаричарскй (котаричарскй), -а, -о који се OgHOCU на коша-
ричаре и њихов йосао, ogH. занаш, који apuaaga коШаричарu.ма. 

котаричарство (котаричарство) с кошаричарски йосао, ко-
Шаричарски занаШ. 

котаричица (котаричица) ж geM. og коШарица. 

котарка ж кош (за кукуруз у клиЙовu.ма), чарgак. 

котарскй и котарскй, -а, -о који се OgHOCU на кошар (1); уп. 

срески: - место, - суд. 

котарчица, котарчица и котарчица ж geM. og кошарица и 
кошарка (2). 

котац, коца м обор; Оlрађени йросшор у шшали, шуйи и сл. за 
сишну сшоку и њихову млаgунчаg. 

котач, -ача м Шочак. 

котачић м geM. og кошач, Шочкиn. 

котва ж (ген. ми. котвй (котава» 1. мешална найрава са сави
jeHu.м Kpaцu.мa, везана за броg ланце.м (коноЙце.м и сл.), која се 
сйушша на морско, језерско или реч но gHO и заgржава броg на 
месшу, cugpo; уп. ленгер. 2. а. KOMag lвожђа који се сшавЈЬа на 
йолове йошковичаСШОl маlнеша ga би чувао њеlову јачину. б. geo 
уређаја за йаЈЬење бе1-tЗинске смесе у мошору с унуШрашњu.м са
lоревањем. в. ЙОЛУlа са gва зуйца на клашну зиgНОl часовника. 
• - спасења (наде, мира) ушочишше, сЙас. • бацити (спустити) ко

ТВУ укошвиши се, усиgриши се; заgржаши се, учврсшиши се на 
неком месшу, на неком Йоложају. дићи, дизати КОТВУ (котве) 
(ош)йловиши; кренуши, крешаши, (оШ)иnи. 

котваст, -а, -о који u.мa облик кошве (1). 

котвити, -йм несвр. сйушшаши кошву, cugpo на морско или 
речно gHO ga се укошви, ycugpu броg, чамац, сиgриШи. _ - се gp
жаши се на кошви, cugpy, сиgриши се (о броgу, чамцу). 

котерија и котерија ж фр. ужи, зашворени KPYl JЬygu који 
своје ЦUJЬeвe осшварују йонајвише сЙЛеШкарење.м и сличнu.м не
часнu.м начинu.ма и среgсшвu.ма, клика. 

котеријаш, -аша м члан, apuaagHUK коШерије. 

котеријаmкй, -а, -о који се OgHOCU на кошеријаше и кошери
јашшво: - дух. 

котеријаmтво с кошеријски, кошеријашки, кликашки йо
сшуйци и сшавови; йовезивање у кошерије, кликашШво. 

котерйјскй и котерйјскй, -�, -о који се OgHOCU на кошерије, 
клике, кликашки: котеријске везе. 

котизација ж фр. новчани УЛОl, ygeo који йлаnа сваки уче
сник у неком зајеgничком йослу, у зајеgничкој gелашносши и сл. 

котиледон, -она м грч. бот. лисшиn који се йрви развије uз се
мена, клицин лисшиn, суЙка. 

котилица ж а. женка која коши више млаgунч,аgи; женка 
која се чесшо коШи. б. пеј. жена која чесшо рађа. 

котилйmте С месшо 1ge се коше живошиње (леrло, lнезgо). 

котило с 1. а. в. коШилишШе. б. пеј. pOgHO месшо човека. 2. пеј. 
pog, aopog, сој. 

котйља и котиља ж жe1-tка која се скоро, неgавно окоШила. 

котиљон, -она м фр. 1. француски йлес из XVIII века. 2. за
вршни йлес на свечаном балу. 3. мали gap KOju.м йлесачица ga
ру је йаршнера у ЙЛесу. 

котиљонскй, -а, -о који се ogHOCU на КОШUJЬон: - фигуре. 

котирати, котйрам свр. и несвр. фр. 1. а. оgреgиши, оgређива
ши коше: - план. б. обележиши, обележаваши, маркираши: -
пределе под маглом. 2. оgреgиши, оgређиваши берзанску вреg
носш, курс, цену и сл. (вреgноснu.м ЙaЙиpu.мa, валуши, роби). 3. 
в .  кошираши се. _ - се 1. фИНо u.маШи неку вреgносш на берзи, 
u.маШи йрођу на шржишшу (о вреgноснu.м йайирима, валуши и 
gp.). 2. фиг. биши цењен, u.маШи неку вреgносш (у нечијu.м очu.ма, 
у јавносши и gp.). 

котити, -йм несвр. [гл. им. коћење с] а. gоносиши на свеш (мла
gунце, йошомсшво) (о женкама aojegUHUx живошиња, нЙр. о 
мачки и gp.). б. пеј. рађаши (geцy). _ - се а. gоносиши на све ш 
млаgе, йошомсшво (о сисарима). б. множиши се, размножава
ши се; лепи се (о разнu.м живоШињама). в. gолазиши на све ш (о 
млаgu.ма aojegUHUx живоШиња). 

котлар, -а и котлар, -ара м 1. а. занаШлија који йрави и йо
йравЈЬа коШлове и слично мешално йосуђе, казанџија. б. фа
брички pagHUK који pagu на израgи коШлова. 2. онај који йослу
је око paKujcKol коШла, који се брине о кошлу и йечењу ракије. 

котларница ж а. йросшорија у којој су смешшени йарни ко
Шлови. б. йросшорија у којој се налази кошао за йечење ракије. 

котларскй и котларскй, -а, -о који се OgHOCU на коШларе и 
коШларсшво: - занат, - радња. 

котларство с коШларски занаш, коШларски Йосао. 

котласт, -а, -о који u.мa облик коШла (1а), који обликом aog
сеnа на кошао (1а). 

котлац, -iща м 1. в. коШалац. 2. коШласшо уgуБЈЬење у блаШу. 

котлет, -ета и котлет, -а м фр. КУВ. geo ребра са месом (свињ
CKu.м, Шелеnu.м и gp.) йрийремљен за јело; уп. крменадла. 

котлетић м ge.м. и хиЙ. og коШлеШ. 

котлина1 ж а. геогр. йросшрана, йрешежно равна (у)gолина, 
веnином међу брgu.ма, йланинама: Пожеmка - . б. мања уgоли
на, увала. 

котлина2 ж ayl.м. и йеј. og коШао. 

котлинаст, -а, -о који u.мa облик коШлине\ који aogcena на 
коШлинуl: - проширење. 

котлиница ж ge.м. og коШлина1• 

котлйнскй, -а, -о који се OgHOCU на коШлинуl. 

котлић, -а и котлйћ, -ића м ge.м. og коШао. 

котлићак, -ћка м ge.м. и хиЙ. og кошао и коШлиn. 

lCотловац; -овца м наслаlе креча и gpYlUX сасшојака које се 
заgржавају на зиgовu.ма йарних коШлова, каменац. 

котловница ж в. коШларница. 

котловскй, -а, -о који се OgHOCU на кошао, коШлове: - одеље
ње, - постројеЊе. 

котлоградња ж израgа, йроизвоgња йарних коШлова. 

котлокрпа м (ми. ж) онај који крйи, йойравЈЬа коШлове и gpy
lO мешално йосуђе, коШлар. 

котонизација ж фр. обрађивање, apepaga ланених, конойЈЬа
них и сл. влакана у финија влакна ЙОlоgна за йроизвоgњу шек
сШила. 

котонизирати, -изйрам свр. и несвр. йоgврnи, йоgврlаваши 
кошонuзацији, обраgиши, обрађиваши лане на, конойЈЬана и сл. 
влакна шако ga се MOlY уйошребиши за йроизвоgњу ШексШила. 

котрљав, -а, -о који се КОШРЈЬа, који се (йо)креnе КОШРЈЬају
nи се: - вал; фиг. - хука. • - р ЛИНГВ. в. КОШРЈЬајуnе р (aog кошр-
ЈЬајуnи 2). 

' 
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котрљајућй, -а, -ё 1. у изр. - лежај техн. врсша лежаја који 
између чеиа осовине и шела лежаја има низ ваљкасших или ку
rличних шела која се КОШРЈЬају за време paga машине. 2. у изр. 
- р ЛИНГВ. назив за rлас "р" ири чијем изfовору врх језика слобоg
но вибрира. 

котрљан, -а (:котрљан, -ана) м 1. бот. в. веШроваљ. 2. зоол. ин
секш шврgокрилац Scarabeus caser, који ирави и КОШРЈЬа лои
шице og балеfе и у њих иолаже јаја; уп. балегар. • бот. модри -, то
касти - врсша биЈЬке Eryngium amethystinum из ф. Umbellife
rae. морски - врсша морске биљке. 

:котрљати, -ам (:котрљамо и :котрљамо) несвр. 1. а. иокреша
ши, иомицаши (обично нешшо окруrло, обло) обрћући, окрећу
ћи, ваљајући, кошураши: � буре. б. носиши са собом, иошиски
ваши, обично нешшо шшо се обрће или иреврће (најчешће о во
gu или вешру као субјекШу). - Ветар :котрља плас:ке сена. Вода 
изливена по друму :котрља песак. в. фш. (обично у пеј. значењу) 
uзfовараши, ироизвоgиши (rласове, речи), fовориши: � гласове, � 
празне речи. 2. (нечим, нешто) колушаши, кружиши (очима). 8 
� се 1. а. иомицаши се, иокрешаши се окрећући се, обрћући се, 
кошураши се; ваљаши се. - Котрља се :камење. Дете се :котрља 
низ брдо. б. крешаши се, ићи, оgмицаши (о иревозним среgсшви
ма, обично о колима). - Кола се :котрљају улицом. 2. крешаши 
се у маси комешајући се, iомилајући се и сл. (о облацима); Hagu
раши (о шаласима или воgи уоишШе). - Котрљаху се мутни, го
леми облаци. Валови се :котрљају. 3. сливаши се у каиима, цу
риши (обично о суза.ма). - Крупна суза :котрља му се низ образ. 
4. фш. крешаши се низбрgо, сиушшаши се. - Котрљамо се у до
лину. 5. шириши се, оgјекиваши, разносиши се (о звуку). - Глас 
му се шупље :котрљао по дворани. 6. фиг. оgвијаши се, шећи (о 
живошу, иојава.ма и gp.). - Све се то тако о:кретало и :котрљало 
из дана у дан. 7. (:кроз живот, по овоме свету) живе ши, ирожи
вЈЬаваши разне сШвари. • - се низбрдо iубиши моћ, ироиаgаШи. 
- се од смеха в. ваљаши се og смеха (aog ваљаШи). 

котрљнути, :котрљнём свр. заКОШРЈЬаШи. 8 � се кренуши ко
ШРЈЬајући се, заКОШРЈЬаши се. 

котрш:кати, -ам несвр. у geM. значењу: КОШРЈЬаШи. 8 � се 1. у 
geм. значењу: КОШРЈЬаши се. 2. етн. iађаши се ускршњим јајима 
КОШРЈЬајући их. 

котур м (мн. :котурови и :котури) 1. а. иреgмеш ирсшенасшо�, 
кружноi облика. б. Kpyi, колуш који сшварају чесшице неке ма
шерије ири крешању: :котурови дима, :котурови паре. в. сиирал
ни свишак шанке вошшане свеће. 2. geo кружноi облика у скло
иу неке алашке, сираве и сл. 3. а. назив за разне наираве кру
жноi облика које се окрећу око осовине (нир. шочак на колима 
и gp.). б. сирава за gизање и сиушшање шереша на иринцииу ио
луiе; уп. :котурача (1): непомични �, ПОМИЧНИ �. 4. а. кружна ли
нија или иовршина, Kpyi, колуШ. б. Сунчев gUCK, колуШ. В. оре
ол. Г. (обично у мн.) иоgочњак. 5. кружни, колушасши на.моШај 
нечеiа: � жице. в. иреgмеш окруrлоi ЙЈЬоснашоi облика: � сира. 

котурак, -р:ка м geM. og кошур; уп. :котурић. 

:котураљка ж (обично у мн.) наирава за крешање са шочки
ћима која се иричвршћује (или је шрајно иричвршћена) на циие
лу; уп. ролmуа. 

:котураст, -а, -о сличан кошуру (ирсшенасш, OKpyfao и сл.): � 
облик. 

котурати, -ам несвр. 1. в. КОШРЈЬаши (1а, б): � лопту (:куглу и 
сл.). 2. колушаши (очима); уп. :котрљати (2). 8 ""  се 1. в. КОШРЈЬа
ши се (1, 2, 4). 2. фш. крешаши се, хоgаши, ићи с муком, шешко, 
вући се. 

котурача ж 1. наирава og ужлеБЈЬених кошурова која служи 
за gизање шереша на иринцииу иолуiе; уп. :котур (3б). 2. ирими
шивна ускошрачна шумска железница за шрансиорш gрвеша 
малим ваiонима који се крећу og вишеi месша ка нижем aog 
ушицајем Шежине. 

котурић м 1. geм. og коШур. 2. в. колошурић (2). 

котурн м и котурна ж 1. (обично у мн.) цииела са gебелим 
ђоном коју су, ga би изrлеgали виши, носили на сцени rлумци у 
аншичкој шраiеgији, а зашим сшароримски и неки gpyiu rлум
ци. 2. (обично у изр. глумити, (про)говорити на котурнима, котур
нама; скидати се са котурна; ходати без котурнај ходати, ступати на 

котурну И сл.) фш. иашешичан, узвишен сшил; иашешичносш, иа
шешика; узвишеносш, иоза. 

котурнути, :котУрнём свр. закошураши, заКОШРЈЬаШи. 8 ..., се 
(нечим) закошураши, заКОШРЈЬаши (нешШо). 

:котурчић м geм. og коШур. 

кофа и :кофа ж тур. cyg окруrле основице (чесшо шири ири вр
ху), са иолукружном gршком, који служи за вађење воgе из бу
нара, за gржање или иреношење воgе и gpyiux шечних, ређе 
жишких или расшресиших машерија; уп. ведро и :кабао. 

:кофейн, -ин а м хем. оиојни сасшојак кафе, чаја и gp. који 
сшимулашивно gелује на pag срца, бубреiа иШg.; алкалоиg који 
се gобија ексшракцијом и корисши у меgицини. 

кофер м нем. (вар. :куфер) иушни ковчеi og коже, скаја, швр
goi иресвученоi каршона, gрвеша и gp. ,  у којем се обично носи 
ogeha и gpyie иоШреишШине. 

кофераш, -аша м разг. (обично пеј.) онај који у иошрази за за-
pagoM и иослом с мало сшвари gође у неко месшо; уп. дошља:к. 

коферчина ж ayiм. и иеј. og кофер. 

кофер(ч)ић м (:коферче, -ета с) geM. og кофер. 

кофетина ж ayiм. и иеј. og кофа. 

кофица и кофица ж geм. og кофа. 

кох, :коха м нем. иосласшица og iриза (OgH. брашна, ииринча 
и gp.), умућених јаја, млека и gpyiux сасшојака исиечена у иећ
ници. 

кохезйван, -вна, -о који иовезује, gржи зајеgно, који чини 
целовишим, јеgинсшвеним; уп. :кохезиони: � снага. 

кохёзија ж лат. а. физ. сила која иривлачи и сиаја моле куле 
(чесшице) исшоiа Шела. б. фиг. apupogHa или лоiичка иовеза
носш, веза; јеguнсШво. 

кохезионй (:кохезйјс:кй), -а, -о који се OgHOCU на кохезију; ко
ји изазива иривлачење, иривлачан; уп. :кохезиван: � сила. 

кохерентан, -тна, -о који има apupogaH и лоiички склаg, це
ловиш; лоiичан; gослеgан: � прича, � систем, � полити:ка. 

кохерентност, -ости ж особина oHofa шшо је кохереншно, 
apupogHa и лоiичка склаgносш; лоiичносш; gослеgносШ. 

:кохеренција ж лат. apupogHa или лоiична иовезаносш, цело
вишосш; лоiичносш, сувислосш; gослеgносШ. 

кохорта ж лат. а. ист. вој. иешаgијска јеgиница у сшаром Ри
му, gесеши geo леiије. б. фш. ipyaa, скуи међусобно иовезаних ЈЬу
gu (нир. исшоi занимања). 

коцка ж (дат. :коцки; ген. МН. :коц:кй и :коца:ка) 1. мат. ieoMe
шријско шело омеђено са шесш jegHaKUx кваgраша, xeKcaegap. 
2. а. KOMag нечеiа у облику коцке (1), иреgмеш (обично мањи) че
швршасшоi облика налик на коцку (1): � :камена, � шећера. б. 
шара у облику кваgраша; кваgраш: црвена хаљина са белим 
:коцкама, папир (хартија) на :коцке. 3. а. мањи иреgмеш у обли
ку коцке (1) og gрвеша, косши, иласшичне .масе иШg. са мањим 
бројем различиших шачкица, који служи за uipy (нир. "Не ЈЬу
ши се, човече!"), за коцкање, извлачење жреба и gp. б. шакав 
или било који иреgмеш који служи за gоношеЊ.f! неке оgлуке, вр
шење избора на срећу: са.мо шакво оgлучивање, ogH. избирање, 
жреб, жребање. 4. а. хазарgна ufpa (обично карШа.ма), у новац 
или неку gpyiy вреgносш; коцкање (каршање и gp.). б. uзлаiање 
оиасносши, ризиковање. • бацити, бацати, метнути, метати, стави
ти, стављати (нешто) на коцку изложиши, излаiаши оиасносши, 
ризиковаши (нешшо) pagu иосшизања HeKoi циља: ставити гла
ву на :коцку. бити на коцки биши изложен оиасносши, ризику ga 
се (нешшо) uзiуби, ga apoaagHe: све је на :коцки. � је бачена (- је 
пала) gонеша је оgлука, оgлучено је. � је пала на мене изабран 
са.м, оgлучено је ga нешшо ураgим. 

коцкавица ж бот. биЈЬка Fritillaria meleagris из ф. Liliaceae. 
• жута - биЈЬка Fritillaria imperialis из ф. Liliaceae. 

коцкар м (инстр. -ом И -ем) а. онај који се коцка, који uipa ха" 
зарgне uipe. б. варалица, лоиов. 

коцкарница ж зiраgа или иросшорија у којој се Uipajy ха
зарgне uipe, у којој се коцка; уп. :казино и :карташница. 
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коцкарски, -а, -6 који се OgHOCU на коцкаре, који је у вези с 
KOЦKapu.мa: � карактер, � сто. 

коцкарски прил. а. ризикујуhи, сшавЈЬајуhи (нешшо) на коц
ку. - Одлучио је коцкарски и напречац. б. варајући, нейошше
но; уп. коцкар (б). - Коцкарски придигне туђу иМовину. 

коцкарчина ж ayw. и Йеј. og коцкар. 

коцкаст, -а, -о 1. који је у облику коцке (1), који је сличан 
коцки (1): � камен. 2. који u.мa шаре у облику кваgраша, који је 
на коцке, кариран; уп. коцка (2б): � блуза, � столњак, � шал. 3. 
који u.мa облик кваgраша, кваgрашан, чешвршасш: � барјак 

коцкасто прил. а. у коцкасшом облику, чеШврШасШо. б. уна
крсш, формирајуhи кваgраШе. 

коцкати, -ам иесвр. в. коцкаши се. _ - се и'iраши неку хазарg
ну u'ipy (обично карше), у новац или неку gpy'iy машеријалну 
вреgносШ. 

коцкица ж geM. og коцка: � шећера. 

коча ж итал. риб. 1. вреhасша мрежа куйасшо'i, чуњасшо'i об
лика коју рибарски броg ше'iли йо морском gHY. 2. в. кочар (2). 

кочанка ж кочањка, окомак. 

кочањ, -ања м И кочањка ж 1. а. окруњени клий кукуруза, 
окомак. б. клий кукуруза уоЙшШе. 2. сшабло, сшаБЈЬика куйу
са, карфиола, gувана и сл. БUJbака. 

кочар м риб. 1. рибар који лови йомоhу коче (1). 2. врсша ри
барско'i броgа који ше'iли кочу (1). 

кочарити, кочарйм иесвр. [гл. им. кочарење с] ловиши рибу 
кочом (1). 

кочарскii, -а, -6 који се OgHOCU на коче и кочаре. 

кочет ж в. косШреШ. 

кочетан, -тна, -о (обично одр. кочетнй, -а, -6) који се ogHOCU 
на кочеiй, који је og кочеши, косшрешан: � зобница, � торба. 

кочија ж и кочије ж ми. мађ. нарочиша зайрежна (коњска) 
кола за йревоз JЬygu, обично с ЙокреШнu.м кровом или зашворе
на: златна/златне �, KpaљeBCKa/KpaљeBCKe �, лака/лаке �. 

кочијаm, -аша м (инстр. -ашем) 1. онај који уйравЈЬа кочија
ма и gpy'iu.м заЙрежнu.м колu.ма; йрофесионални йревозник ЈЬу
gu и робе кочијама или gpy'iu.м заЙрежнu.м колu.ма. 2. (Кочи
јаш) астр. сазвежђе у близини йдла северне небеске хемисфере. • 

небески - мит. свеши Илија. пити као - MHO'iO Йиши. псовати као -
MHO'io и ружно, йросшачки ЙсоваШи. 

кочијаmити, -:Ијашйм иесвр. [гл. ИМ. кочијашење с] уйравЈЬа
ши кочијама или gpy'iu.м заЙрежнu.м колu.ма; обавЈЬаши кочија
шки Йосао. 

кочијаmица ж а. женска особа кочијаш. б. кочијашева жена. 

кочијаmкii, -а, -6 који се OgHOCU на кочијаше, који apuaaga 
кочијашu.ма: � песма, � посао, � седиште. 

кочијаmки ПРИЛ. на кочијашки начин, као кочијаш. - Они 
нас кочијашки испсују. 

кочије в. кочија. 

кочијица ж И кочијице ж ми. geм. и хиЙ. og кочија, OgH. ко
чије. 

кочилiimте с РУД. месшо 'ige .се коче или сшавЈЬају у йокреш 
pygapcKU ва'iонеШи. 

кочина ж ayw. og колац; уп. колчина. 

кочина и кочина ж (понекад само мн.) мања йросшорија 
или з'iраgица за сишне gOMahe 'живошиње (свињац, живинар
ник, шшенара и gp.); уп. котац. 

кочионii, -а, -6 који се OgHOCU на кочење, који служи за кочење. 

кочити, кбчйм иесвр. [гл. им. к6чење с] 1. а. усйораваши, зау
сшавЈЬаши (најчешhе кочницом) крешање HeKo'i возила; заусша
вЈЬаши pag неке машине, уређаја и сл. - Пред завојем треба ко
чити. Кочи кола на низбрдици! б. сйречаваши окиgање окиgач
KQ'i механизма на вашреном оружју. - Кочница кочи ударач да 
се не може окинути. в. заусшавЈЬаши, сйречаваши, оне.мо'iуhава-

ши или усйораваши креШање. - 3аустављени камион кочио је 
саобраћај . г. фиг. омешаши или усйораваши развој, HaapegaK, 
нормални шок или pag нече'iа, биши смешња, йрейрека (нече
му). - Ограничење потрошње кочи развитак производње. 2. а. 
чиниши укоченu.м, неЙомичнu.м, крушиши, укруhиваШи. - Ма
чак кочи реп. б. (� очи на (у) некога, нешто) уйираши, БУЈЬиши 
(очи). в. фиг. 'iушиши, сйречаваши слобоgно, сйоншано йонаша
ње, 'iоворење, gелање. - То сазнање га је још више кочило и ле
дило чим би дошао у додир са светом. _ - се 1. а. 'iубиши йокре
iйJЬивосш, 'iийкосiй, мекоћу, крушиши се, укруhиваши се (og бо
лесши, хлаgноhе, сшраха, HeaocpegHo йосле смрши и gp.). - Од 
умора коче му се крста. б. заузимаши усйраван и укочен сшав 
(йри војничком йозgравЈЬању, салуширању и gp.). - Стражари 
су се кочили и салутирали. 2. в. кочойериши се (1). 3. в. сшрча
ши (а). 4. заузu.маши оgбојан, небла'iонаклон сшав, gржаши се 
крушо, оgбојно, небла'iонаклоно (йрема некоме, нечему). - Шта 
је теби, човече, да се кочиш? • - точак (нечега, нечему) сйречава
ши, онемО'iуhаваши нешШо. - Кочи точак напретку. 

кочић м дем. og колац; уп. колчић. 

кочић м geм. og коШац. 

кочићевскii, -а, -6 каракшерисшичан за срйско'i књижевни
ка Пешра Кочиhа и ње'iово gело, ње'iов сшил и gp.; који је у gyxy 
Кочиhево'i gела. - Мргуда је право кочићевско чељаде. 

кбчнii, -а, -6 који се OgHOCU на кочење, кочиони: � динамоме
тар, � ланац, � снага. 

кочница ж 1. а. механизам, уређај KOju.м се кочи, заусшавЈЬа 
крешање возила или pag машина: aYТOMaTCKa �, ваздymна �, 
механичка �, ножна �, ручна �. б. јеgносшавна, Йрu.миШивна 
найрава којом се заусшавЈЬа или йокреhе воgенички камен. в. 
механизам на вашреном оружју који сйречава йаљење, окиgање. 
2. фиг. смешња, зайрека, брана, йрейрека развоју, найрешку, 
нормалном шоку, иСЙОЈЬавању нече'iа и gp. - Недостатак терми
нологије постаје кочница даљег развитка науке, технике, кул
туре. 

кочничар м (иистр. -ом И -ем) а. онај који заусшавЈЬа, OgH. 
сшавЈЬа у йокреш комйозицију или geo комйозиције (најчешhе 
железничке). б. возач Шрамваја. в. фиг. онај који кочи, сйреча
ва, ошежава развој, HaapegaK нече'iа. 

кочничарскii, -а, -о који се OgHOCU на кочничаре: � курс. 

кочоперан, -рна, -о а. живахан, окрешан, чио; крейак: � де
ран; � старац. б. осион, HagMeH, размеiйJЬив: � сила. 

кочош�рити се, кочоперйм се иесвр. [гл. ИМ. кочош�рење с] 1. 
gржаши се самосвесно, важно, йравиши се важан, шейуриши 
се, 'iорgиши се, размешаши се. - Кочоперила се у гиздавим ха
љинама. 2. иСЙОЈЬаваши незаgовОЈЬсшво, нейокорносiй, јО'iуниши 
се. - Он још као да се љутио и кочоперио. 

кочоперно прИЛ. на кочойеран начин (жусшро, живо; важно, 
размеiйJЬиво, кочойереhи се, шейуреhи се). - Младићи се кочо
перно шетају улицама. 

кочош�рност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је ко
чойеран, oHo'ia шшо је кочоЙерно. 

кош, коша м (инстр. кошем; ми. кошеви) 1. сйремишше за жи
шо, најчешhе за кукуруз у клиЙовu.ма, og йлешара, лешава и gp.; 
уп. амбар. 2. а. йлешени изgуБЈЬени йреgмеш, различишо'i обли
ка gHa и сшраf!,а, og йрућа, шрске и сл., обично с ручком или руч
кама, који служи за йреношење или чување нече'iа, кошара, кор
йа, коШарица. б. количина нече'iа шшо сшане у кош (2а): � сена. 
в. фиг. (обично с атрибутом "пун'') мношшво, сијасеш: пун � но
вости. Г. корйа за ошйашке; уп. бацити у кош и др. 3. риб. найра
. ва, обично исйлешена og йрућа, за хвашање риба и ракова; уп. 

врша, вршка. 4. найрава, изнаg воgеничко'i камена, најчешhе у 
облику заруБЈЬене и обрнушо йосшавЈЬене aupaмuge, og gacaKa 
или gpy'io'i машеријала, у коју се сийа жишо за млевење. 5. а. йо
крешни кров на лакu.м заЙрежнu.м колu.ма (кочијама, фијаке
ру и сл.) или на gечјu.м колицu.ма. б. сеgишше aog кровом на зag
њем gелу кочија, фијакера и СЛ. в. месшо за apiйJЬa'i на заgњем 
gелу кочија или фијакера. г. йомоhно заgње сеgишше у аушомо
билu.ма сшарије'i ШиЙа. 6. а. пом. о'iрађено месшо за извиђача, 
осмашрача на јарболу, кашарци броgа. б. пом. йлашформа на 
јарболу, кашарци веhихјеgрилица, за коју се везују конойци: гор-
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њи �, доњи �, крмени �, предњи �. в. о'iрађен йросшор, йойуш 
балкона, на .минарешу џамије, са Koje'i хоџа йозива вернике на 
.молиШву. 7. спорт. а. на оgређеној висини йосшављен обруч са 
.мрежо.м без gHa, у коју и'iрачи (кошаркаши) насшоје ga убаце 
лойшу. б. ao'iogaK лоЙШо.м кроз шај обруч, з'iоgишак у кошарци. 
8. зоол. а. зашшишни оклой KOg рака, testa cancri. б. 'iлава и 'ipy
gu KOg йаука, cephalothorax. • велики - в. кош (4). грудни, прсни 
- анат. geo шруйа из.међу враша и шрбуха, чију кошшану основу 
чине ребра, geo кич.ме и 'ipygHa косш. мали - коришасша найра
ва aog коше.м (4) у којој се ре'iулише йришицање жиша .међу жрв
њеве. • бацити у кош йроцениши као безвреgно, оgбациШи. завр
шити у кошу (доспети, отићи у кош) биши оgбачен, биши оцењен 
као неважан, безвреgан. спадати (ићи) у исти кош биши ис ше вр
сше, имаши исшу вреgносйl, ис ше особине и сл. 

кошава ж исшочни и ју'iоисшочни вешар, обично јак и хла
gaH, који gува у Поgунављу и исшочној Србији. 

кошiшица ж в.  кошеница; уп. косаница. 
кошар, -а и кошар, -ара м 1. в. кошара (1); уп. кош (2). 2. в. 

кош (3). 
кошара ж 1. а. корйа, кошарица (обично og йрућа, шрске и 

сл.) за gржање или ношење разних сшвари и gp.; уп. кош (2). б. 
количина нече'iа шшо сшане у шакву корйу: � цвећа. в. ковче'i, 
кофер og йрућа, шрске и сл. 2. йримишивна з'iраgа og исйреиле
шено'i йрућа и gpy'io'i .маШеријала (сшаја за сшоку, обично сиш
ну; колиба за Jbyge; сЙре.мишШе за ogehy и сл.; сЙре.мишШе за жи
шо или gpy'ie йољойривреgне кулШуре). 

кошарач, -ача м онај који израђује кошаре и gpy'ie йреg.меШе 
og йрућа, шрске и сл., корЙар. 

кошарачки, -а, -о који се OgHOCU на кошараче и на израgу 
Йреg.меШа og йрућа, шрске и сл.; уп. корпарски: � врба, � произ
вод. 

кошараштво с в. корйарсшво; уп. кошарство. 
кошарић м ge.м. og кошар (1). 
кошарица ж ge.м. og кошара; кошара. • добити кошарицу в. 

gобиши корйу (aog корЙа). 
кошарка ж (дат. коmарци; мн. 0) спорт. u'ipa у којој gве екийе 

(йо Йравили.ма og йо йеш и'iрача) насшоје ga шшо више йуша 
убаце рукама лойшу у йрошивнички кош; уп. кош (7). 

кошаркаш, -аша м (инстр. -ашем) спорт. онај који u'ipa кошар
ку, онај који се бави кошарко.м, и'iрач у кошарци. 

кошаркашица ж спорт. она која u'ipa кошарку, која се бави 
кошарко.м, и'iрачица у кошарци. 

кошаркашки, -а, -о који се OgHOCU на кошарку и кошаркаше 
(OgH. кошаркашице): � првенство, � спорт, � утакмица. 

кошарчић м ge.м. og кошар; уп. коmарић. 

кошевина ж 1. а. шек йокошена ливаgа. б. ливаgа која се ко
си, косаница. 2. йокошена Шрава. 3. косиgба, кошење. 

кошенил м фр. зоол. шшишасша бuљка ваш Coccus cacti фас
tylopius coccus) из Йор. Coccoidae, која се уз'iаја на Йосебно.м как
шусу pagu gобијања јаркоцрвене боје og сасушених женки. 

кошенила ж 1. зоол. в. кошенил. 2. јаркоцрвена боја која се 
gобија og сасушених женки кошенила. 

кошеница ж ливаgа за кошење, косаница; уп. коmаница. 

кошер м непром. јело и йиће које је у склаgу с јеврејским вер
ским ЙроЙисима. 

кошић, -а и кошић, -ића м 1. ge.м. og кош; кош. 2. geo на 
йраћки у који се сшавља камен. 3. бот. јесшива 'i.љивa Crucibulum 
vulgare из ф. Nidularia сеае. 

кошкати се, -ам се несвр. а. йрейираши се, свађаши се, йре
'iањаши се (најчешhе не MHO'iO ошшро, озбuљно); речкаши се. -
Komкajy се око јела. б. ла'iано се босши, шуhи роТовима, 'iлаво.м 
(обично о воловима). 

кошљивt, -а, -о који има MHO'iO сишних косшију (о риби). -
Кленови и mарани су коmљиви, а пастрмке нису. 

кошљив2, -а, -о 1. који има ошшру, нейовољну климу (о йре
gелу, крају, земљи); суров, Heao'iogaH (о клими, вешровима и сл.). 
2. зловољан; разgражљив (о човеку, OgH. о живоШињи). 

коmљориба ж зоол. у .мн.: велика скуйина риба са кошшаним 
косШуро.м, Teleostei (у jg.: риба из ше скуйине). 

кошмар, -а и кошмар, -ара м фр. ружан, шежак, .мучан сан, 
с йривиђењима и бунило.м, .мора (врло чесшо у фи'iураШивно.м, 
.меШафорично.м значењу). 

кошмаран и кошмаран, -рна, -о који је исйуњен кош.маро.м; 
који aogceha на кош.мар, шескобан, .мучан; збркан, с.меиiен: � 
сан, � стање. 

кошмарски и кошмарски, -а, -о в. кош.маран. 
кошни, -а, -о у изр. - једро пом. в. кошњача. 

кошница ж 1. а. куйасша кућица og йрућа, OgH. кућица og 
gacaKa йоgешена за йребивање goMahux Йчела. б. рој йчела, йче
лиња зајеgница која живи, йребива у шаквој кућици. 2. фиг. а. 
.месШо на које.м влаgа живосш; врева, .меШеж, уско.мешаносШ; 
збрка. б. велики број, .мношШво: � деце. • - слабица (- празница) 
кошница са слабим, .малобројним йчелињим роје.м. саката - ко
шница са йчелињим роје.м без .маШице (или с несЙособно.м .ма
Шицо.м). 

кошничица ж ge.м. og кошница. 
кошња ж кошење, косиgба. 

кошњача ж пом. врсша крижно'i (KpCHO'i) jegpa на већим је
gрењацима, кошно jegpo. 

коштан1 м бот. а. врсша коровске шраве Sorghum halepense 
из ф. Gramina. б. јеgно'iоgишња бuљка Panicum crus-ga11i из ф. 
Gramina, велики .мухар. 

коштан2 и коштан, -а, -о (одр. коmтанй, коmтанй) 1. који се 
OgHOCU на косш (који се налази у косши, који је og косши, који је 
начињен og косши, који се gобија og косши и сл.): � срж, � цев
чица, � игла, � брашно. 2. в. кошчаШ. 

коштање и коштање с 1. 'iл. им. og кошШаШи. 2. а. цена не
че'iа, обично изражена у новцу. - Сиротиња би добијала млеко 
бесплатно, а остали по коштању. б. (обично у изр. цена кошта
ња) йроизвоgна цена: давање лекова по цени коштања. 

коmтати, кбmтам и коштати, -ам несвр. нем. 1. а. имаш и не
ку шржишну (куйовну или apogajHY) цену, сшајаши, вреgеШи. 
То кошта сто динара. б. изискиваши, захшеваши оgређене из
gашке, шрошкове и gp. - Знате колико су коmтали доктори. 2. 
(нечега) значиши, узроковаши, изазиваши 'iубишак (нече'iа), 
сшајаши (нече'iа). - Инат га је живота коштао. • кошта (кошта
ло је, коштаће и сл.) ђаво и по (као светог Петра кајгана, црно испод 
ноката (ноктију» кошша (кошшало је, кошшаhе и сл.) сувише, 
йрешерано MHO'io, йреко сваке .мере. ништа не кошта (шта те ко
шта) не шражи, не изискује никакав (већи) шруg, найор, .муку и 
сл. (og Шебе). шта кошта да кошта без обзира на йослеgице, йО сва
ку цену. 

коштац, -аца (Komцa) м борбени, рвачки, захваш; борба, окр
шај. • ухватити се, хватати се у коштац йочеши, йочињаши се рва
ши; йочеши, йочињаши оgлучну борбу (с неким, с нечим). 

коштица ж 1. шврgа јез'iра, се.менка у .меснаШо.м илоgу йоје
gUHUX воћака и неких gpy'iux бuљака. 2. в .  кошчица (1). 

коштичав, -а, -о који има кошшицу (1); који има илоg са ко
шШицо.м (1): � плод, � воће. 

коштунав и коштунаст (коштУнаст) -а, -о в. кошШуњав. 
коштунац, -нца м орах шврgе љуске, шврg орах, кошшуња

вац; уп. коштуњац. 

коштуница ж бот. 1. (и агр.) илоg воћке (или сличне бuљке) ко
ји има кошшицу (1). 2. в. кошшуњача (2). 

коштуничав, -а, -о чији је илоg кошшуница (1), кошшичав: 
� воће. 

коштуњав, -а, -о 1. на које.м се исшичу косши, KOg 1foje'i се йо
знају косши, кошчаш: � лице, � рука, � човек 2. чији је илоg ко
шшуница (1), кошшичав: � воће. 3. који има шврgу љуску (о ило
gy); који има илоg са Шврgо.м коро.м (о воћки): коmтуњави ора
си. 4. фиг. шврg, KPYйl, укочен, сув. 

коштУњавка ж зоол. у .мн.: peg слашковоgних риба Lepidoste
iformes, које живе у воgама Северне Америке и чије је шело йре
кривено чврсшим љускама (у jg.: риба која apuaaga Шо.ме pegy). 
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коштуњавко и коштуњавко м мршав, сувО1Оав, Н:ОШШУ1Оав 
човен:, OgH. gечан:. 

коштуњавост, -ости ж сша1Ое и особина, својсшво oHo'ia н:оји 
је Н:ОШШУ1Оав, OgH. oHo'ia шшо је н:ошШУ1Оаво. 

коштуњак, -њка м в. н:ошШунац. 
коштуњаст (коштУ"њаст), -а, -о в. Н:ОШШУ1Оав (1). 
коштуњац, -њца м в. н:ошШунац. 

коштуњача ж 1. зоол. в. Н:ОШЈЬориба. 2. бот. у мн.: биљн:е из ф. 
ружа чији је йлоg н:ошшуница (нЙр. шреШ1Ое, виШ1Ое и сл.), Pru
noideae (у jg.: шан:ва биљн:а). 

кошћат, -а, -о в. н:ошчаШ. 

кошћел(иц)а ж бот. в. н:ойривић. 
кошуља ж (ген. ми. кощуља) 1. а. 'iОР1Ои geo ogehe, руБЈЬа og 

лан:ше, ша1Ое шн:анине, с gу'iим или н:рашн:им рун:авима, н:оји се 
обично носи ucaog осшале ogehe (сан:оа, џемйера и gp.): летња �, 
мушка �, памучна �, свилена �, шарена �. б. geo женсн:о'i (йоне
н:аg и gечје'i) руБЈЬа н:оји йон:рива шело og рамена go HO'iy (обич
но go н:олена). 2. в. Н:ОШУЈЬица (3, 4, ба, 7, 8б). • лудачка (луђачка) 
- нарочиша Н:ОШУЈЬа (блуза или сл.) врло gy'iux рун:ава н:оји се, 
pagu сйушава1Оа йон:реша а'iресивних или самойовређива1ОУ 
сн:лоних gушевних болеснин:а, везују Йозаgи. сиве кошуље ист. на
цисши у Немачн:ој за време Аgолфа Хиiiiлера. стајаћа - Н:ОШУЈЬа 
н:оја се облачи само о йразницима и у gру'iим свечаним йрили
н:ама. црвене кошуље ист. Гарибалgијеви gобровОЈЬци у ИШалији. 
црне кошуље ИСТ. фашисши у Ишалији за време Бениша Мусоли
нија; уп. црнокошуљаш. • дати (скинути) и кошуљу са себе (с леђа) 
gаши (gpy'ioMe) и оно шшо (ши) је најйошребније, HajHeoaxogHU
је. родити се у коmуљи в. роgиши се у Н:ОШУЈЬици (aog Н:ОШУЈЬица). 

кошуљак, -љка м geм. и хиЙ. og Н:ОШУЈЬа; уп. коmуљица (1) . 

кошуљетина и кошуљина ж ay'iм. и Йеј. og Н:ОШУЈЬа. 

кошуљица ж 1. а. geM. и хиЙ. og Н:ОШУЈЬа (1). б. женсн:а блу-
за йо н:роју слична мушн:ој Н:ОШУЈЬи. в. женсн:а хаљина сйорш
сн:о1, н:роја н:оја се зан:ойчава capega. 2. gy'i и широн: хаљешан: og 
бело'i йлашна, с рун:авима, н:оји носе н:ашоличн:и свешшеници ис
aog мисне ogehe. 3. змијсн:а йон:ожица, н:ожа н:оју змија сн:иgа 
шон:ом 'iogUHe, свлан:. 4. анат. а. в. воgе1Оан:. б. срчана н:есица, ре
ricardium. в. шрбушна марамица, mescenterium. г. шанн:а ойна 
он:о беланца јајеШа. 5. бот. а. целулозна ойна он:о јез'iра семена, се
меница. б. ойна на наличју лисша н:оg йайраши, инgузија; уой
шше зашшишно шн:иво, ойна н:оg aojegUHUx биљан:а, OgH. gелова 
биљан:а. 6. челична или сл. навлан:а йрен:о оловно'i gела йушча
HO'i, мишраљесн:о'i и сл. зрна. 7. н:орице, омош og н:аршона, н:оже, 
сн:аја и сл. у н:ојем се gрже йисма, gон:уменша, 'iрамофонсн:е йло
че и gp. 8. а. СЙОЈЬаШ1Ои слој у сло'iу за йече1Ое ци'iала; слабије йе
чена циf.nа из шо'iа слоја. б. слој сишно'i н:аме1Оа узиgано'i у уну
шраш1ОУ сшрану н:речане. • родити се у (црвеној) коmуљици рађа-
1Оем биши йреgоgређен за срећан живош, биши срећан, имаш и 
среће. 

кошута ж 1. а. зоол. женн:а јелена. б. фиг. хиЙ. назив за gевој
н:у, OgH. жену. 2. бот. а. в. цин:лама Cyclamen. б. в. нарцис (Nar
cissus radiflorus). в. зел�нн:аgа Narcissus pseudonarcissus. 

кошутац, -уца м бот. ЗеЈЬасша биљн:а Erythronium dens canis 
из ф. Liliaceae (ф. ЈЬиљана). 

кошутица ж 1. яе.м. и хиЙ. og Н:Оluуша (1). 2. бот. а. зеЈЬасша 
ливаgсн:а биљн:а Coronilla emerus из ф. Papilionaceae, f.nуховеШ. 
б. в. 'iрашар. в. в. н:оцн:авица. г. в. лиЙица. • дивља - бот. в. ци
н:лама. 

кошутка ж geм. и хиЙ. og н:ошуша (1); уп. коmутица (1) . 

кошутњак м йрешежно шумовиш и обично за'iрађен или оме
ђен йросшор на н:ојем живе јелени и сл. gивЈЬач. 

кошутовина ж бот. в. н:ошуШац. 

кошчан (коmчан), -а, -о 1. в.  н:ошшан2 (1): � срж. 2. в. н:о
шчаш: коmчане руке. 

кошчаст, -а, -о в. н:ошчаш: � лице. 

кошчат, -а, -о, н:оји има н:руйне и јан:е н:осши; н:оg н:оје1, се ис
шичу н:осши; мршав, сувО1Оав; уп. KomтyњaB (1): � лице, коmча
те руке, � човек. 

кошчатост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво oHo'ia н:о-
ји је н:ошчаш, oHo'ia шшо је н:ошчаШо. 

кошчев, -а, -о н:оји apuaaga н:осцу, н:осачев. 

кошчина ж ay'iм. и Йеј. og н:осн:а и н:осШ. 

кошчица ж 1. geM. og н:осн:а и н:осш; сишна, мала н:осш: ри
бља �. 2. в. н:ошшица (1). • слуmна (ушна) - анат. (обично у ми.) 
jegHa og шри мале н:осши у среg1Оем уху човен:а н:оје йреносе звуч
ни наgражај, OgH. шрейере1Ое са бубне ойне go унушраШ1Ое'i уха. 
- у средњем уху налазе се слymне коmчице: malleus, incus и 
stapes. 

кошчура ж ay'iм. и Йеј. og н:осн:а и н:осШ. 

кошчурина ж ay'iм. и Йеј. og н:осн:а, н:осш и н:ошчура. 

кр (често поновљено) УЗВ. узвин: а. за означава1Ое н:рше1Оа, ло
мље1Оа или уgарца, OgH. за йоgражава1Ое звун:а н:оји се чује йри 
н:рше1ОУ, ломље1ОУ или ygapцy. б. за йоgражава1Ое f.naca свран:е, 
жабе и нен:их gpy'iux йшица и живоШи1Оа. в. за йоgражава1Ое 
н:рча1Оа, хрийа1Оа, 'iуше1Оа и сл. 

кра (често поновљено) УЗВ. узвин: за йоgражава1Ое а. 'iран:ша-
1Оа 'iаврана, вране и сл. б. н:рен:еша1Оа жаба. в. йрашша1Оа, йуца-
1Оа Йушан:а. 

краба (краба) ж нем., фр. 1. ЗООЛ. у мн.: 'ipyaa н:рашн:орейих ра
н:ова Brachyura, ран:овица (у jg.: ран: из ше 'ipyae). 2. архит. йла
сшични ун:рас на 'iошсн:им 'iрађевинама у облин:у савијено1, ли
сша, ран:овица. • ЗООЛ. зелена - врсша н:рабе (1). - спужвара (сун
ђеруша) врсша морсн:е н:рабе, ран:овица сйужвара Dromia vulga
ris. обалска - врсша ран:овице Carcinus maenas. 

крабљика и крабљица ж бот. ШрсШин:а. 

крабуља ж а. образина, н:ринн:а, масн:а. б. особа н:оја има 
н:рабуЈЬУ (а), масн:у на лицу, машн:ара. в. ми. йоворн:а масн:ира
них особа, машн:аре; забава, бал aog масн:ама, машн:араgа, ма
сн:енбал. 

крабуљача ж бот. јеgно'iоgиШ1Оа ливаgсн:а биЈЬн:а Mimulus 
guttatus из ф. Scrophulariaceae. 

крабуљаш, -аша м онај н:оји има н:рабуЈЬУ, масн:у на лицу, 
масн:ирана особа; уп. крабуља (б). 

крабуљица ж geм. og н:раБУЈЬа. 

крабуљнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на н:рабуЈЬУ, на н:раБУЈЬе: � 
плес. 

крава ж 1. оgрасло женсн:о 'iовече. 2. фиг. йо'iрgни назив: а. за 
f.nомазну, нез'iрайну, шрайаву и шрому, ле1ОУ женсн:у особу. б. 
за f.nyay женсн:у особу, за f.nуЙачу. • - музара н:рава н:оја се музе, 
н:оја gaje (gосша) млен:а; фиг. нейресушни, неисцрйни, шрајни из
вор apuxoga. младачна - н:рава н:оја се ошели у Йролеhе. морска -
ЗООЛ.яазив за воgене сисаре сличне н:ишу, н:оји се хране воgеним 
биљем, Sirenia; исшреБЈЬени н:руйни морсн:и сисар Hydromalis 
gigas. озимачна - н:рава н:оја се ошели у зиму, озимН:УЈЬа. сиро
тиљска (радничка) - HapogHU назив за н:озу. 

кравар м онај н:оји чува или 'iaju н:раве; онај н:оји шр'iује н:ра
вама; уп. каубој. 

кравара ж бот. врсша јесшиве 'iJbиве Boletus bovinus из ф. Ро
lyporaceae. 

краварица и краварица ж она н:оја чува н:раве и сшара се о 
1Оима. 

краварскй, �a, -о н:оји се OgHOCU на н:раваре: � помоћник, � 
трговац. 

кравата ж фр. 1. ужи н:омаg свилене, йамучне или сл. шн:ани
. н.е н:оји се обавија ucaog н:ра'iне на Н:ОШУЈЬи или блузи и capega ве
зује у чвор, машна. 2. спорт. неgозвОЈЬени захваш он:о враша у рва-
1оУ 'iрчн:о-римсн:им сШилом. 

краветина ж ay'iм. и Йеј. og н:рава. 

кравити, кравйм несвр. [гл. ИМ. крављёње с] 1. за'iрева1Оем чи
ниши ga се нешшо шшо је смрзнушо оgмрзне, ошойи, OgH. ga оно 
шшо је чврсшо оgмен:не, ошайаши, расшайаши, шалиши: � лед, 
� снег, � кајмак, � маслац, � сир. 2. фиг. чиниши ма1Ое н:рушим, 
сшро'iим, хлаgним, неосеШЈЬи,вим, мрзовоЈЬНим и сл., чиниши 
оgобровОЈЬенијим, ' веселијим, йрисшуйачнијим, нежнијим, бла-
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жu.м и сл. - Њено је срце кравио онај поштен поглед Перин. 8 

- се 1. а. йрелазиши из смрзнушоZ, OgH. чврсшоZ сшања у шечно, 
OgH. жишко, шойиши се, расшайаши се (aog ушицајем шойло
ше, заZревања). - у пролеће крави се снег. б. фиг. слабиши, йо
ЙушШаШи. - Болест се кравила. 2. йосшајаши оgобровољенији, 
веселији, ойушшенији, йрисшуйачнији, нежнији, блажи, йишо
.мији и сл. - Друштво се почело помало кравити. 

кравица ж geм. и хиЙ. og крава. • најпре (треба) шталицу, па 
онда краВИЦУi кад саградиш шталицу, води у љу кравицу шреба йр
во обезбеgиши среgсшва за живош, йа се шек oHga жени ши. 

кравичица ж geм. и хиЙ. og крава и кравица. 

крављак м бот. вишеZоgишња зељасша биљка Carlina и С. 
acaulis из ф. Compositae. 

крављача ж 1. а. cyg (раније йрешежно gрвени) у који се .му
зу краве (овце, козе). 2. бот. врсша gешелине Trifolium pratense из 
ф. Papilionaceae, која се уйошребљава као сшочна храна. 

крављи, -а, -ё који се OgHOCU на краву, краве: а. који йрийа
ga крави, кравама, који је og краве, крава: - виме, - балега, -
млеко. б. који се gобија, који се йрави og .млека крава: - сир, -
масло. 

краволик, -а, -о који је налик на краву, сличан крави. 

кравуљина ж ayiм. и йеј. og крава; уп. краветина. 

крагна ж (ген. мн. -нй) нем. 1. KoMag шканине или крзна на
рочишо скројен и йришивен на ZoPнJU geo кошуље, хаљине, кайу
ша и сл. око изреза за враш, оковраШник. 2. разг. йена која се 
найрави йри врху чаше Kag се у њу шочи Йиво. 

крагница и крагница ж geM. и хиЙ. og KpaZHa. 

крагуј, -У:ја м зоол. назив за разне gневне йшице-Zрабљивице: 
јасшреба, койца, ловноZ јасшреба или сокола, бело"iлавоZ суйа, 
смеђеZ суЙа. 

крагујак, -јка geM. и хиЙ. og KpaZyj. 

крагујац, -јца мјасшреб или соко који служи за лов, KpaZyj. 

крагујевачки, -а, -о који apuaaga КраZујевцу, који йошиче 
из КраZујевца, који се OgHOCU на КраZујевац. 

крагујёвка ж бо.мба или йушка из фабрике оружја у KpaZy
јевцу. 

:Крагујевчанин м (мн. -ани) сшановник Zpaga КраZујевца; 
онај који је из КраZујевца. 

:Крагујевчанка м (дат. -ки; ген. мн. -кй) сшановница Zpaga 
КраZујевца; она која је из КраZујевца. 

крагујевчанка ж 1. в. краZујевка. 2. врсша HapogHoZ кола из 
краZујевачкоZ краја, из околине КраZујевца. 

краIjјски, -а, -о који се OgHOCU на KpaZyje, којије као KOg кра-
Zyja: - глава. 

крагујчић м geм. и хиЙ. og KpaZyj. 

крагуљ, -уља м зоол. в. KpaZyj. 

крагуљац, -љца м зоол. а. (обично у изр. соко -) врсша соко
ла, соко ласшавичар Falco subbuteo. б. ловни соко или јасшреб, 
KpaZyj. 

крагуљић м geм. и хиЙ. og краZуљ. 

крагУљчић м geM. и хиЙ. og краZуљ и краZуљац. 

крадимицё прил. в. KpagoM; уп. крадомице. 

крадимичан, -чна, -о који се pagu, врши KpagoM, неЙрu.меШ-
но, йошајно, йошајан: крадимични погледи; уп. крадомичан. 

крадљив, -а, -о који Kpage, склон крађи: - створење. 

крадљивац, -йвца м онај који Kpage, лоЙов. 

крадљивачки, -а, -о в. л6ЙовскЙ. 

крадљивачки прил. в. л6Йовски. 

крадљивица ж 1. она која Kpage, женска особа лоЙов. 2. йче
ла која улази у шуђу кошницу и Kpage из ње Meg, Шуђица. 

крадљивост, -ости ж особина, својсшво oHoZa који је краgљив. 

крадња ж в.  крађа. 

крадом прил. неЙрu.меШно, Kpujyhu (се) og gpyZux, кришо.м, 
ЙоШајно. - Науми да крадом побегне. 

крадомицё прил. в. KpagoM; уп. крадимице. 

крадомичан, -чна, -о в. краgu.мичан . 

крадомично прил. в. KpagoM. 

кра.цУц(к)ати, -ам несвр. у geM. значењу: красши; красши с 
времена на вре.ме, Йовре.мено и Йо.мало красШи. 

крађа ж незаконишо, йрошивйравно и йошајно узи.мање и 
йрисвајање нечеZа ШуђеZ. 

крађица ж geм. og крађа. 

крај, краја м (инстр. крајем; мн. крајеви и крајеви, ген. крајё
ва и крајева) 1. завршни, крајњи, заgњи (йонекаg и заgњи и 
apegНJU), Zранични geo нечеZа. а. крајња линија која оZраничава 
йовршину HeKoZ равноZ йреg.меша, крајња ивица; geo йовршине уз 
шу линију, йериферна йовршина, сшрана нечеZа: - стазе б. goНJa 
ивица, руб ogehe: - шињела. в. крајњи, бочни, крилни geo неке 
Zpyae или .масе љуgи: - колоне. г. уойшше крајњи geo нечеZа; yZao, 
куш: - цигарете, крајеви усана. 2. geo неке веhе шеришоријал
не целине, apegeo, обласш, йоgручје; geo HeKoZ насеља, ZpagcKa 
или сеоска чешврш: пустињски -, топли крајеви, мирни - гра
да. 3. койно (насуЙРОШ .мору, воgи). - Хвали море, држ' се кра
ја! 4. а. окончање, йресшанак шрајања нечеZа, свршешак, завр
шешак, конац2: - године, - рата. б. йресшанак, завршешак жи
воша, смрШ. - Старцу се приближио крај. в. (обично с везн. "и", 
"па'� у узвично.м значењу: свршено, ZоШово .  - Тако је, и крај! • 

родни - .месШо Zge се неко poguo и оgрасшао, завичај. стари - 1) ра
нија gо.мовина (за исељенике или њихову geцy). 2) .месШо paHujeZ 
живљења, сШановања. • без краја и конца врло gyZo, бескрајно, 
нейресшано, HeapeKugHo. - Меље без краја и конца. где (куд) би 
ми (нам и сл.) био - било би .ми (нам и сл.) MHOZO боље, био бих 
(били бисмо и сл.) у MHOZO бољем йоложају, у бољој сишуацији, 
усйео бих (усйели бисмо и сл.) (уколико би били исйуњени ogpe
ђени услови). - Где би нам био крај кад би све било истина што 
ту пише. доћи крају свршиши се, завршиши се, окончаши се. -

Школски одмор је врло брзо дошао крају. изаћи/изићи (излазити) 
на крај 1) (с нечим) в. сасшавиши (сасшављаши) крај с краје.м. 
2) (с неким) йосшиhи (йосшизаши) усйех (у коншакшу, йреZово
pu.мa, борби, живошу и gp. с HeKu.м). - Са женама никако није 
могао изићи на крај. извући (извлачити) дебљи/таљи (краћи) крај 
apohu (йролазиши) лоше, рђаво. (ис)терати, (от)ићи или сл. до кра
ја не оgусша(ја)ши og нечеZа, насшавиши (насшављаши) нешшо 
gOK се не заврши, go завршешка, завршиши (завршаваши) (йоне
Kag без обзира на цену, OgH. Йослеgице). на крај света HeZge врло 
gалеко: отићи на крај света. на крају (концу) крајева (на крају кра
ја, на крају конца и сл.) 1) на само.м крају, наЙослеШку. - Мишка 
је лутао по селу неколико сати ... На крају крајева један коња
ник рече му да је штаб био у селу. 2) у крајње.м случају, у крај
њој инсШанци. - То је, на крају крајева, и била његова дужност. 
нема (није било и сл.) (ни) краја ни конца шраје (шрајало је и сл.) 
врло gyZo, не завршава се (није се завршило и сл.) никако. не мо
ћи ухватити (некоме, нечему) (ни) краја (ни конца) не Mohu схваши
ши, разу.меШи (HeKoZa, нешШо). није ми (му и сл.) (било) ни на крај 
памети нисам (није и сл.) ни Йо.мислио. - Није ми (било) ни на 
крај памети да се шалим. од краја до конца (казати, испричати и 

сл.) og йочешка go краја све, у йошйуносши (казаши, hсйричаши 
и сл.). окренути дебљи крај йосшуйиши сшроже, йреgузеши 
ошшрије .мере. - Е, па кад неће лепим, окренућемо д�бљи крај . 
окренути други крај Йро.мениШи йонашање, йочеши gрукчије йо
сшуйаши, gрукчије се йонашаши и сл. почети са (од) дебљег (са 
(од) таљег) краја йочеши казивање с OHu.м шшо је "iлавно, важни
је (OgH. с OHu.м шшо је caopegHuje, небишније или изgалека, око
лишеhи). привести (приводити) крају завршиши (завршаваши), 
gовршиши (gовршаваШи). - Преговори су успешно приведени 
крају. саставити (састављати), (за)вез(ив)ати, ухватити (XBaTaTI") и 

сл. крај с крајем усклаgиши (усклађиваши) живошне й:ошребе с 
.маШеријалнu.м .моZуhносШu.ма, нашезаши (с новцем). - Једва 
везујемо крај с крајем. Плата мала, никад крај с крајем да са-

. 

ставиш. с краја на крај 1) og йочешка go краја, завршеШка. 2) og 
jegHe go gpyZe сшране, цело.м gужино.м, цели.м ЙросШоро.м. с (из) 
првога краја (у први крај) исйрва, с йочешка, у ЙочеШку. стати на 
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(у) крај (некоме, нечему) сйречиши, оне.моLуhиШи (HeKoLa, нешшо): 
� лоповима, � злу. учинити крај (нечему) завршиши, gокрајчи
ши, йрекинуши (нешШо). 

крај предл. (с ген.) 1. означава ga се неко или нешшо налази 
или Kpehe у HeuocpegHoj близини oHoLa шшо је именовано LeHU
Шиво.м; уп. близу, код, поред, покрај, уз: � ватре, � пута. 2. озна
чава с.мешњу вршењу "iлаLолске pagНJe, која се ийак врши, uopeg, 
у(с)Йркос. - 3ачудо да је крај свих тих претњи и опасности још 
жив. 

крајак, крајка и крајак, -јка м (често песн.) geM. и хиЙ. og 
крај. 

крајина ж 1. (претежно ист.) ЙОLранична gржавна обласш, 
Lранично йоgручје, Lраница. 2. (Крајина; у вишечланим нази
вима: крајина) назив (чесшо са неко.м ближо.м оgреgбо.м) за не
колико ЙОLраничних обласши (йрешежно на срЙско.м зайаgу и 
срЙско.м UCillOKY): Книнска �, Неготинска �, Тимочка � и др. 3. 
крај, upegeo, йејзаж. • Војна (Војничка) - ист. ЙОLранична обласш 
из.међу бивше Аусшрије и бивше Турске која се йружала og Се
ња go Вршца и била uog војно.м уЙраво.м. Rочина - ист. буна коју 
је uogULao Коча Анђелковиh йрошив Турака у БеОLраgско.м йаша
луку за вре.ме аУСШРО-ШУРСКОL pailla 1788. L. мирна - више не.ма 
сйора, све је у pegy, како шреба; уп. мирна Бачка (под Бачка). -
Нека он мени да два цван:цика, па мирна крајина! 

крајински, -а, -о који се OgHOCU на крајину, OgH. Крајину; уп. 

крајишки и крајишнички. 

крајић, -ића м geM. og крај: � кошуље. 

крајИ-Чак, -чка м (мн. -чци, ген. крајйчака) geM. og крај: � ма
раме, � свеће, � Србије, � хлеба и сл. 

крајички (крајишки), -а, -о који се OgHocu на Крајину, OgH. 
крајину, на Крајишнике, OgH. крајишнике; уп. крајински и кра
јишнички: � војвода. 

крајиmник (крајишник) м 1. а. онај који живи у крајини, 
Lраничар; уп. крајина (1). б. (Крајишник) сillановник Крајине; 
онај који је Йорекло.м из Крајине; уп. крајина (2). 2. ист. а. йри
uagHUK йосебне војне ОРLанuзације у Војној крајини. б. upuuag
ник йосебне војне ОРLанuзације у некаgашњој Босанској крајини. 

крајиmнички (крајишнички), -а, -о који се OgHOCU на краји
шнике, OgH. Крајишнике: крајишничка села. 

кра.јка ж (дат. крајци) KoMag, кришка (хлеба), окрајак. 
крајник, -ика м 1. (обично у мн.) анат. йарни opLaH KOg чове

ка, лимфне жлезgе с.мешШене у LрЛУ из.међу нейчаних лукова, 
tonsillae. 2. крајњu саш у кошници; уп. сат2• 3. онај или оно шшо 
се налази на крају нечеLа (нЙр. крајњи зуб у вилици, йослеgњи og 
више жешелаца и gp.). 

кра.јница ж (обично у мн.) gacKa која се налази, OgH. у"iла
вЈЬује, сшавЈЬа са сшране, на бок нечеLа (нЙр. KOg кревеша, за
йрежних кола, шрлице и сл.). 

крајност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. највиши сшейен нечеLа, вр
хунац, .максиму.м; йрешераносш, ексillре.мносШ. - Социјални ин
стинкти могу у човеку да се развију до такве крајности да чо
век жртвује себе за друге. Крајности треба избегавати. 2. оно 
шшо је сасвим различишо, йОillЙуно CyupOillHO нече.му, суйрош
носШ. - Рим је град који је постао симбол јединства чудних 
крајности: световне и духовне власти, моћи и ропства, раскоши 
и беде. • до крајности йошйуно, сасвим, у највеhој (MoLyhoj) .ме
ри: поштен до крајности. друга - оно шшо је сасвим суйрошно 
нече.му раније.м, ЙреШхоgно.м. - Отац Руфим грчи лице у осми
јех па пре,лази у другу крајност. ићи иа крајности у крајност йош
йуно .мењаШи раСЙО.Ј!,ожења, начин йонашања, OgH. йосшуйања, 
схваillања и gp. ићи (отићи) и сл. у.крајност йрешер(ив)аши, йревр
ши(ва)Ши. - Прекореваш себе што си у борби са људима ишао 
у крајност. 

кра.јњё прил. (обично уз прид. или друге прил.) у највеhој 
(MoLyhoj) .мери, у највеhе.м (MoLyheM) сшейену, врло, изузешно 
MHOLO: � озбиљан положај, � опасно, � непријатно и сл. 

крајњи, -а, -ё 1. а. којије на крају, завршешку нечеLа; йослеg
њи у НZlзу, у pegy, у вре.менско.м шоку и СЛ.: на крајњем северу зе
мље, � петак (у шаху), крајњи даIШ и сл. б. йослеgњи који је .мо
Lyh, йослеgњи који йреосшаје: � рок, � средство, � уступак, � час. 

в. коначан, gефиниillиван: � закључак, � оцена, � резултат. 2. 
а. врло јако изражен, изузеша1:l, највеhи: � беда, � немарност, � 
потреба. б. раgикалан, неЙо.миРЈЬив, ексШре.ман (нЙр. у йоли
шичким сшавовима и сл.): � десница, � левица. 

крајолик и крајолик м upegeo, Йејзаж. 
крајпуташ, -аша м сЙо.меник йоgиLНУШ йокрај uyilla (обично 

неко.ме ко је ЙОLинуо у рашу или у саобраhајној Hecpehu). 
крајцара (крајцара) ж (крајцар (крајцар) м) нем. 1. HeKaga

шњи аусшријски бакарни новац .мање вреgносillи; йара, новчиh. 
2. в. крајцарица (2): игра крајцара. 

крајцарак, -рка м ge.м. og крајцар и крајцара. 
крајцараш, -а и крајцараш, -аша м illрLовац сиШно.м ро бо.м , 

ШРLовац на .мало. 
крајцараmки и крајцараmки, -а, -о 1. који се OgHOCU на 

крајцараше. 2. в. йешйарачки: � лист, � литература. 

крајцарић и крајцарић м ge.м. и хиЙ. og крајцар. 
крајцарица и крајцарица ж 1. ge.м. и хиЙ. og крајцара. 2. 

(обично у мн.) врсша коцкарске ULpe .меillалним новчиhи.ма, у 
којој се обично њи.ма ЙОLађа оgређена линија, зашим се бацају 
увис, йрво у корисш oHoLa који је најближе gобацио (gобија све 
новчиhе који uagHY на УLоворену с шрану) , а ЙоШо.м, йо ucillOM 
йринцийу, у корисш осшалих иLрача. 

крајчић, -ића и крајчић, -а м ge.м. og крај. 
крајчица ж ge.м. og крајка. 
крак м (ми. краци и кракови (кракови» 1. а. йроgужени или 

у"iлавЈЬени geo HeKoL Йреg.меШа, найраве иШg. који је йо облику 
налик на шийку, ЙОЛУLУ, ракЈЬУ и сл.; уойшше йоgужи, ошшроу
"iли или СЛ. geo HeKoL Йреg.меШа: � клешта, � шестара, � крста, � 
мараме. б. физ. geo ЙОЛУLе og ослонца go шачке у којој на њу ge
лује нека сила; geo ЙОЛУLе или найрава заснованих на йринцийу 
ЙОЛУLе који се налази с jegHe сшране ослонца: � дизалице; кра
кови ваге, � весла. 2. а. йроgужеillак или oLpaHaK нечеLа који се 
йросшире, йружа, оgваја и сл., чесшо у йравцу различиШо.м og 
"iлавНОL, основНОL: � пута, � пруге, � полуострва, � Дунава, � бре
га. б. oLpaHaK жиле БUJbНОL корена; уп. кракат (2). 3. а. JbygcKa но
La (чесшо с йејорашивним или ЙоgруLЈЬиви.м Йризвуко.м). б. заg
ња HO'ia KOg жабе. в. йийак, op'iaH йийања и хвашања KOg неких 
живоillиња (нЙр . .морске звезgе, MOpCKO'i јежа и gp.). 4. корен зу
ба; geo зубно'i корена. 5. мат. а. jegHa og gвеју йолуйравих које чи
не y'iao: краци (кракови) угла (кута). б. jegHa og gвеју jegHaKUx 
сшрана jegHaKoKpaKo'i шроу"iла: краци (кракови) троугла. в. jeg
на og gвеју сшрана шрайеза које нису йаралелне: краци трапе
за. • меmати краке с(а) неким gружиши се с неки.м. (о)пружити 
крак(ов)е йожуриши (се), ЙохиШаШи. 

�paKaCT, -а, -о 1. а. који има краке: � слово. б. раКЈЬасш, ра
чвасш: � мотка, � цев. 2. кракаш: � човек 

кракат, -а, -о 1. а. који има gу'iачке Ho'ie, gy'iOHO'i; који има gy'i 
корак (о човеку или живоШињи). б. gу'iачак, изgужен (о Ho'iaмa). 
в. који се извоgи gу'iачким корацима (о xogy и сл.); gу'iачак, вели
ки (о кораку). 2. који има више кракова, рачвасш, раКЈЬасш: � 
корење. 

кракати, крачём несвр. корачаши (обично йравеhи велике, 
gy'ie кораке). - Као чапља је кракао обалом пОточића. 

кракато прил. gу'iим корацима, йравеhи gу'iачке кораке: � из-
мицати, � ићи, � ходати и сл. 

' -

кракатост, -ости ж особина oHo'ia који је крака ш (oHo'ia шшо 
је кракаШо). 

кракатуша ж (у атрибутској служби, уз им. ж. рода) крака
.illa, gy'ioHo'ia: � рода. 

краковјак, -ака м пољ. ЙОЈЬска HapogHa u'ipa, названа йо 'ipa
gy Кракову, која има gвочешвршински ШакШ. 

краљ, краља (инстр. краљем; ми . краљеви) 1. крунисани вла
gap (у релашивној хијерархији виши og кнеза, а нижи og цара), 
.монарх; шишула шо'iа влаgара. 2. а. круйни кайишалисша који 
у својим рукама gржи највеhи geo йроизвоgње, illр'iовине, Йро.ме
ша и сл. у iJgређеној gелашносши, .ма'iнаШ: � чаја, финансијски 
�. б. йрви, најцењенији, најважнији човек: � аристократских 
салона. в. онај који је најбољи, најйознаillији у својој сшруци, 
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ирофесији, gелашносши уоишше: - авијати:ке, - ро:кенрола, -
џеза. 3. а. карша за ULpaНJe са лико.м .мушкарца који на Lлави но
си круну, иои. б. најважнија, али не и најјача фиLура у шаху, og 
чије суgбине зависи ucxog иарШије. 

краљевати, :краљујём несвр. 1. а. биши краљ, влаgаши gp
жаво.м као краљ. б. влаgаши, Lосиоgариши уоишШе. - У оазама 
пустиња :краљује јунач:ки лав. 2. фиг. а. наg.машиваши, наgви
сиваШи. - Модрином :краљујем, сфинга несхваћена. б. биши 
ирви, биши најбољи, Шрију.мфоваШи; имаши иреваLУ Hag gpYLU
.ма. - Краљевала је на сва:ком плесу. в. в. цареваши (2а). - Кра
љује насиље и неправда. 

краљевина ж 1. gржава којо.м влаgа краљ. 2. агр. врсша LPO-
жђа; вино og ШОLа Lрожђа. 

:краљевић м в. иринц. 
краљевић:ка ж в. иринцеза. 
:краљевски, -3., -о 1. који се OgHOCU на краља, који apuaaga 

краљу: - власт, - дом, - :круна и сл. 2. који је као у краљева, ко
ји је својсшвен краљевима: - изглед, - рас:кош. б. обилан, бо
Lаш: :краљевс:ки приходи. в. величансшвен, изванреgан, gиван: 
- поподне. 

:краљевс:ки прил. 1. као краљ, на краљевски начин: - живе
ти, - јести, - примити (не:ког), - уживати и сл. 2. а. врло, из
ванреgно, изузешно: - леп(а). б. БОLашо, раскошно: - наградити 
(не:кога) . 

краљевство с 1. в. краљевина (1): пола :краљевства, швед
с:ко -. 2. краљевска власш, влаgавина. фиг.: - духа, - савести. 3. 
(уз одредбу: ваше, твоје, његово, њено и сл.) шишула у иочасно.м 
ословљавању краља или краљице. • - небеско за.миШЈЬено цар
сшво на небу у којем, ирема хришnанско.м веровању, gуша у.мрлоL 
иравеgника насшавља живош у среnи и блаженсшву; уп. рај . 

:краљић, -ића и краљић, -а м 1. а. geм. и хии. og краљ. б. ир. 
og краљ; краљ, влаgар .мале, незнашне gржаве. 2. краљевиn, 
иринц. 3. зоол . .мала ишица иевачица из иор. Regulidae а. са цр
вено.м (наранџасШо.м) шаро.м на Ше.мену, Regulus ignicapillus: 
ватроглави - . б. са злаШножуШо.м шаро.м на Ше.мену, Regulus 
regulus: златоглави (жутоглави, обични) -. 

краљица ж (вок -ице) 1. а. крунисана влаgарка .монархије, 
жена краља: - Елизабета. б. краљева cyapYLa, краљева жена: -
Марија. 2. (обично са допуном: нечега, ређе не:кога) она која је 
ирва, која је најбоља, која наg.машује gpYLe (ио леиоши, ио ран
LY, ио функцији и сл.): - балова, - лепоте, - харема и др. 3. иче
ла .маШица. 4. етн. а. ми. HapogHU обичај о Духовима (Тројица.ма) 
у којем учесшвује Lpyaa gевојака с исшоименим називо.м: б. МН. 

Lpyaa gевојака које на ирви и gpYLU gaH Духова (на ирве и gpYLe 
Тројице) ugy село.м, og купе go купе, ULpajynu и иевајуnи краљич
ке иес.ме. в. иреgвоgница ових gевојака (обично најлеиша у LPY
ии). 5. најјача шаховска фиLура, ga.мa. 6. агр. назив или geo на
зива за разне врсше воnа и иоврnа (за неке сорше Lрожђа, јабу
ка, крушака, бресака, ШЈЬива, салаше, иасуља и gp.). • - мајка 
(мати) .мајка влаgајуnеL краља (чесшо аушоришашивна и врло 
ушицајна личносш у влаgавини зе.мЈьо.м). - ноћи бот. в. какШус. 

краљичин, -а, -о који apuaaga краљици, који се ogHOCU на 
краљицу: - утицај; - пеша:к (у шаху). 

:краљичица ж 1. а. geM. и хии. og краљица (1). б . .млаgа кра
љевска кпи; уп. :краљевић:ка. 2 • .млаgа, шек излежена .маШица; 
уп. :краљица (3). 

краљич:ки, -3., -о који се OgHOCU на краљице (HapogHU обичај 
и учеснице у ње.му); уп. :краљица (4): - дружина, :краљич:ке пе
сме. 

крамп м (ми. ови) (:кршиш ж) нем. алашка за коиање шврgе зе
МJbe�вaђeњe иањева, искоиавање ка.мења и сл., која на gржали
ци (обично gрвеној) има Lвозgени geo иоиуш буgака или уске .мо
шичице с клино.м на ушици. 

крампати, -ам несвр. раgиши (коиаши и gp.) кра.мио.м. 
:крампон, -она м фр. (обично у мн.) oKpYLao KoMagun коже 

или LYMe који се ирибија на ђон коиачке. 
:крампонка ж (обично у мн.) разг. зимска ауШо.мобилска LY

.ма, са gубоко.м шаро.м. 
:крампус м нем. ђаво, враL (у gечјим ирича.ма). 

:кран м (ми. :кранови) нем. техн. велика .машина, сшрој за ио
gизање и ире.мешШање, иреношење шеШКОL шереша, gизалица. 

:краниолог м сшручњак који се бави краниолоLијо.м. 
краниологија ж мед. обласш .меgицине која ироучава изLлеg 

и сасшав, склои лобање. 
:краниолош:ки, -3., -о који се OgHOCU на краниОЛОLију и крани

олоLе. 
:краниометрија ж исиишивање лобање и њихових шииова 

.мерењем величине и ушврђивањем сраз.мера. 
краниометријски, -3., -о који се OgHOCU на кранио.меШрију: 

:краниометријс:ка мерења. 

крановођа м (ми. ж) онај који руку је, уиравља крано.м. 
крански, -3., -о који се OgHOCU на кранове (који служи за кре

шање кранова и сл.): - стаза. 

:крапинац, -нца м ирачовек чији су фосилни осшаци искоиа
ни KOg Краиине, краиински ирачовек, homo krapineasis. 

крас м геол. карсш, крш. 
красан, -сна, -о 1. који се оgликује склаgношnу фор.ме, обли

ка и ироиорције, иријашан за око, врло леи, gиван: - жена, -
лице. 2. вео.ма иријашан, YLogaH: - време, :красни дани. 3. а. ко
ји се оgликује изузешним, иозишивним .моралним, иншелекшу
алним и gp. вреgносшима, који изазива gивљење, уважавање, 
иошшовање, изванреgан: - чове:к, :красни пријатељи. б. оgли
чан, изврсшан: - говор, - добитак 4. изузешно иријашан за слу
шање, .мелоgичан, .милозвучан: - мелодија, - песма. 

красити, :красИ:м несвр. [гл. ИМ. :крашёње с] 1. gаваши (неко.ме, 
нече.му) красан, леи иЗLлеg, чиниши красним, украшаваши, 
улеишаваши, ресиШи. - Звезде су још :красиле небо. 2. биши 
својсшвен неко.ме, нече.му (о некој иозишивној особини, врлини, 
.морално.м квалишешу и сл.), gичиши, оgликоваШи. - Сва она 
добра својства :која :красе управитеља имају и предавачи .• - се 
1. украшаваши се, ресиши се, кишиши се. - Сад се пастирс:ке 
младе свадбеним венцима :красе. 2. gобијаши красан, gиван из
Lлеg, иосшајаши красан. 3. оgликоваши се; gичиши се. 

красни, -3., -о в. крашки: - предео. 

:красно nPИЛ. на красан начин, врло леио, изванреgно, gивно; 
вео.ма gобро: - изведен, - уређен; - нахранити, - употребити. 

:краснопис м вешшина леиОL иисања, калиLpафија; леи ру
коиис; школски иреg.меш који има за ЦUJЬ ga ђаци науче шу ве
шШину. 

краснописац, -сца м онај који иише леио обликованим сло
вима, онај који је вешш у красноиису, калиLраф. 

краснописни, -3., -о који се OgHocu на красноиис, калiйраф
ски: :краснописна слова. 

красноџисно ПРИЛ. леиим рукоиисо.м, калiйрафски: - напи
сати (молбу). 

:красноречив јек краснорјечив, -а, -о а. који леио, вешшо и 
шечно Lовори, који се лако и у.мешно изражава, леиоречив: - чо
век б. исказан, исиричан леиим, бираним и вешшо ко.мбинова
ним речима: - беседа. 

:красноречиво јек :краснорјечиво ПРИЛ. на 'красноречив на
чин, леиим, бираним и вешшо, у.мешно ко.мбинованим речима, 
леиоречиво: - говорити, - проповедати. 

красноречивост јек. краснорјечивост, -ости ж (инстр. 

-ошћу) особина oHoLa који је красноречив, oHoLa шшо је красно
речиво; оно шшо је красноречиво: његова -, - беседе; избегавај
те :красноречивост. 

:красопис(-) в. красноиис(-). 
красота ж 1. особина, својсшво oHoLa који је красан, oHoLa 

шшо је красно, изванреgна леиоша: њена -, - лица. 2. (обично 
у мн.) оно шшо је красно, врло леио (нир. apegeo, .месШо, украс и 
gp.). 3. красошица, леиоШица. 4. бот. украсна биљка иењачица 
Gloriosa из ф. Colchicaceae. 5. (у атрибутс:кој служби, обично уз 
именицу "девој:ка'') изузешно леиа, красна, gивна: - девој:ка. 6 . 
(у прилош:кој служби) врло леио, красно, gивно. - Кукуруз :кра
сота расте. 
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крiшотан, -тна, -о в. красан. 
красотица ж в. леиоШица. 
краста ж (ген. мн. краста) 1. а. мед. кора, скра.ма og сасушене 

крви, лu.мфе и "iHoja која се сшвара на месшу иовреgе или инфек
ције, crusta; осиа, осиица. б. apupOgHU израшшај, исиуичење на 
кожи слично красши (Ја) (нир. KOg красшаве жабе). 2. мн. на
pOgHU назив за разне врсше заразних болесши са осиица.ма на 
кожи, бо"iиње, осие. • мед. нар. велике (црне) красте в. велике бо
"iиње (aog бо"iиње). мале красте в. мале бо"iиње (aog бо"iиње). 

крастав, -а, -о 1. а. који u.мa красше (на кожи), осуш кра
сШа.ма: � дете, � лице. 2. а. фиг. који је као красша, сличан кра
сши: � дугме, крастава камена брда. б. који u.мa храиаву, исиу
цалу кожу, OgH. кору (о Uлоgовu.ма воnа и иоврnа): � јабука, � лу
беница. • - жаба зоол. в. aog красШавица. 

краставац, -авца м бот. И агр. јеgно"iоgишња врежасша иовр
шарска биљка Cucumis sativus из ф. Cucurbitaceae, са зеленu.м 
gу"iУЈЬасШu.м Uлоgом; Uлоg ше биљке. • дивљи - бот.јеgно"iоgишња 
врежасша биЈЬка Ecballium elaterium из ф. Cucurbitaceae. мор
ски - зоол. в. шри. 

краставити се, -Им се и краставити се, краставим се несвр. 

gобијаши красше, оболеваши og красша, красшаши се; уп. окра
ставити (се). 

краставица ж бот. И агр. в. красШавац. • зоол. зелена (краста
ва) - врсша жабе Bufo viridis, чије је шело зелено и ирекривено 
браgавица.ма. обична - зелена жаба Bufo vulgaris, браgавича
сше коже с MHO"iO жлезgа. 

краставост, -ости ж 1. сшање oHo"ia који је красшав, oHo"ia 
шшо је красШаво. 2. агр. болесш која се обично јавЈЬа KOg Uлоgо
вајабуке или крушке, OgH. KOg кршола кромиира у облику исиу
цалих месша чађаве боје, а ироузрокују је различиши иаразиши 
(зависно og врсше Uлоgа). 

краставчић м geм. og красШавац. 
крастати се, -ам се несвр. gобијаши красше, оболеваши og 

красша, красшавиши се; уп. окрастати се. 

крастача ж (обично у изр. жаба -) зоол. в. зелена красшавица 
(aog красШавица). 

красти, крадём (р. пр. крао, крала; трп. краден, -а) несвр. 1. 
а. узu.маШи KpagoM, кришом и без gозволе нешшо шуђе, ирисва
јаши (незаконишо, неgозвОЈЬено) u.мOвиHY. - Ко радо лаже, радо 
и краде. б. (некога, нешто) в. иоШкраgаШи. - Краде манастир. 
в. фиг. ирисвајаши шуђе књижевно, умешничко или научно ge
ло, ила"iираШи. 2. (некога, обично девојку) оgвоgиши на силу, 
ирошив нечије вОЈЬе, оШu.маШи; оgвоgиши кришом, KpagoM, кри
јуnи. 3. иоgваљивашџ, вараши (обично у карШа.ма) . •  ""' се 1. go
лазиши, ирилазиши кришом, ирикраgаши се; кришом, KpagoM 
излазиши, оgлазиши, искраgаши се. - Лепа Пава у ковиљу спа
ва / Њој се Раде кроз ковиље краде. 2. уз. повр. йошкрagаши се 
(међусобно). • - богу (божје) дане не раgиши нишша, gан"iубиши, 
ленсШвоваШи. � око иривлачиши ио'iлеg (леиошом, изузешношnу 
и сл.). 

крастица ж geM. og красШа. 
крастоња м (обично пеј.) онај који u.мa красше, који је кра

сШав. 
красуљак, -љка м бот. gу"iо"iоgишња ливаgска зеЈЬасша биљка 

Bellis perennis из ф. Compositae. • мали - ливаgска биЈЬка Bel
lis silvestris из ф. Compositae. 

кратак (кратак), -тка, -о (комп. краћИ) (супр. дУг) 1. а. који 
u.мa сразмерно малу gужину, сразмерно 1-leвелик, мали ио gy
жинu: � петељка, � пут, � реп. б. који је ио gужини мањи He"io 
шшо шреба, ирекраШак. - Ови су ми рукави много кратки. в. 
који је мале висине, низак, мали (обично о Jbygu.мa). Г. који ја
сно иpu.мa ушиске с мало"i расшојања, изблиза; уп. кратковид: � 

вид. д. спорт. који је бачен, оgбачен, шушнуш и сл. близу, на ма
ло оgсшојање, неgалеко: � лопта. ђ. лингв. који је у неоgређеном 
виgу (о облику ириgева, нир. нов); којије без иокреШНО"i са.мо'iла
сника (о облицu.ма за.меница, ириgева, броја ,JegaH" и pegHUx 
брqјева у -aapagu"i.мu, нир. наше"i, gобром и сл.). 2. а. који сра
змерно мало шраје, временски сразмерно Hegy"i, крашкошрајан: 

� зимски дан, � куцање. б. крашкошрајан (у аисолушном сми
слу), брз: � поглед. в. који не шраје колико шреба, који се врши 
у сувише малu.м размацима, убрзан: � дах, � дисање. 3. а. 
украшко изложен, сажеш, концизан: � рекапитулација, � са
држај (књиге, филма и сл.). б. (обично као именски део преди
ката уз гл. "бити'') који се изражава с мало речи, украшко, кон
цизно. - Бићу кратак! 4. а. незнашан, слаб: � снага. б. фиг. не
сиособан, немоnан (за нешШо). - То је жена . . .  Ту је и најбољи 
мајстор кратак. 5. а. илишак, иовршан; сиромашан, oCKygaH, 
мали: � памет, � људски ум. б. који се не оgликује gубином и са
gржајношnу мисли, илишкоуман; умно о"iраничен, "iлуи, ири
'iлуи; неук (о човеку). 

кратеж м врсша крашке иушке, скраnена иушка. 

кратер м грч. а. геол. вулкански ошвор, обично на врху вулка
на, најчешnе левкасшо"i облика, кроз који избија gu.м, иеиео или 
Ma"i.мa ириликом еруиције вулкана, вулканско "iроШло. б. левка
сшо уgуБЈЬење на иовршини небеско"i шела (ире све"iа на Месецу), 
цирк. в. gубока руиа, обично левкасшо"i облика, нас шала ири 
ексUлозији авионске бомбе, "iранаше и сл., ириликом aaga меше
ориша на зе.мЈЬУ и gp. 

кратераст, -а, -о који обликом aogcena на крашер, сличан 
краШеру. 

кратерскй, -а, -о који се OgHOCU на крашер: кратерска језера. 

кратерчић и кратерчић м geм. og краШер. 

кратити, кратим (трп. краћен) несвр. [гл. ИМ. краћёње с] 1. а. 
смањиваши gужину, о бu.м , шрајање нече"iа, чиниши краnим, 
скраnиваши: � партитуру, � пут, � хаљину. б. сеnи, иресецаши, 
сасецаши (обично gрво, gрва). в. лингв. иравиши, швориши скра
nеницу (означаваши, нир. кило"iра.м са kg и сл.). 2. (некоме) а. 
браниши, забрањиваши; ускраnиваши (неко ираво, зagовОЈЬсшво 
и сл.). - Зашто се то мени крати? б. онемо"iуnаваши, сиречава
ши: � приступ (негде). в. омешаши, смеШаШи. - Године ми ни
шта не крате да уживам .• ""' се иосшајаши краnи, скраnиваши 
се, смањиваши се (обично у gужини или шрајању): крати се ко
нац (при шивењу), крате се дани (у јесен) и сл. 

кратица ж 1. краnи, иречи иуш, иречица, иречац. - Ишли су 
кратицом. 2. ЛИНГВ. в. скраnеница. 

кратко (кратко) прил. 1. а. за крашко време, (за) мало време
на; крашко време, Hegy"io (ире нече"iа, иосле нече"iа и сл.): � гово
рити, � живети, � звонити, � трајати; � пред смрт. б. брзо, ле
Шu.мично, на брзину; шренушно: � пољубити; � заболети. в. у 
краШкu.м, малu.м вpe.jneHcKu.м размацu.ма, убрзано: � дисати. Г. 

краШкu.м, оgсечнu.м Kopaцu.мa, брзо: � ходати. 2. правн. без иреш
XOgHO"i ирешреса и уобичајене cygcKe ироцеgуре, без уобичајеНО"i, 
нормално"i суђења, ио крашком иосшуику. - Преки судови су су
дили брзо и кратко. 3. а. украшко, сажешо, концизно: � испри
чати. б. ошшро, оgсечно. - Онда ти не знам помоћи! - одреза 
кратко. 4. с малом gужином, на малу gужину, накрашко: � 

(о)шишати, � везати. 

кратко- ирви geo сложени ца који означава ga је крашко, ga 
крашко шраје и сл. оно шшо је исказано gpy"iu.м gелом сложени
це. : краткодлак, кратконог, краткотрајан итд. 

кратковалнй, -а, -о в. краШкоШаласни. 

кратковек јек. кратковјек, -а, -о в. краШковечан. 

кратковекост јек. кратковјекост, -ости в. краШковечносШ. 

кратковечан јек. кратковјечан, -чна, -о а. који не живи gy"io, 
који је крашко"i века: � лептир, кратковечни људи. б. који је шра
јао или шраје крашко, крашкошрајан: � садашњост, � срећа. 

кратковечност јек. кратковјечност, -ости ж (инстр. -ошћу) 
особина oHo"ia који је крашковечан, oHo"ia шшо је крашковечно; 
уп. краткотрајност. 

кратковид, -а, -о (кратковидан, -дна, -о) 1. који gобро, јасно 
виgи са.мо,на крашком расшојању, оно шшо је близу (о човеку 
или живошињи); Koju.мa се јасније виgе иреgмеши, особе и gp. у 
близини (о очu.ма); супр. далековид: � особа, кратковиде очи. 2. 
фиг. који није сиособан ga иреgвиgи буgуnе gо"iађаје, ga ироник
не, ирозре нешшо, који је скучених, О"iра1-lичених виgика, уских 
схвашања и сл., неuрониЦЈЬив: � вођство, � политичар. 
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кратковидо (кратковидно) прил. 1. на начин свОЈсшвен 
крашковиgим особа.ма: � зажмирити, � се обазрети. 2. фиг. не
.мајући иерсиекшиву, не ионирући у сушшину сшвари, скучено, 
оiраничено, неирониц.тьиво: � мислити. 

кратковидост (кратковидност), -ости ж 1. особина и cйlaњe 
oHoia који је крашковиg(ан), oHoia шшоје крашковиg(н)о: њего
ва �, � ока. 2. несиособносш иреgвиђања или ионирања у сушши
ну нечеiа, оiраниченосill, скученосш ио'iлеgа, неирониц.тьивосШ. 

кратковрат, -а, -о који има крашак враш, који је крашкоiа 
враШа. 

кратковремен, -а, -о који шраје (који је шрајао иШg.) краш
ко вре.ме, крашкошрајан: � владање, � служба, � угодност. 

кратковременост, -ости ж особина oHoia шшо је крашковре
.мено, крашкошрајносш: � људске среће. 

краткоглав, -а, -о антроп. који је крашке 'iлаве, лобање, бра
хицефалан: � говече, � становништво, � тип. 

краткоглавац, -авца м онај којије крайlко'iлав, брахицефал. 
краткоглавост, -ости ж особина, својсшво oHoia који је краш

ко'iлав, брахицефалија. 
краткодлак, -а, -о који има крашку gлаку (обично о ису): не

мачки краткодлаки птичар. 

краткодневица (краткодневница) ж најкраћи gaH у iogUHU; 
супр. дугодневица. 

краткокљун, -а, -о 1. који има KpaйlaK юьун (о иШици). 2. ко
ји има KpaйlaK, зашуиасш ира.мац (о ча.мцу, барци и сл.). 

краткокос, -а, -о који има крашку косу. 
краткокрил, -а, -о који има крашка крила; који има aogce

чена, скраћена крила. 
краткокрилац, -илца и краткокрилац, -лца м (обично у 

мн.) зоол. У .мн.: иороgица инсекаша йlврgокрилаца Staphylini
dae, који имају крашка iорња крила и изgужено йlело (у jg.: ин
секш из ше иороgице). 

краткометражни, -а, -о у изр. - филм фил.м снимЈЬен на 
шраку .мање gужине, крашки фuл.м (обично gоку.менШарни или 
цршани, ређе uipaHU). 

кратконог, -а, -о 1. који има крашке Hoie: � пас, � човек. 2. 
фиг. који се не иросшире gалеко, који је .малоiа, крашкоi goMe
ша, којим се .мало иосшиже и сл. (о ировиgним лажима, из.ми
шљоШина.ма и сл.). 

краткопрст, -а, -о који и.ма крашке ирсше: краткопрсте 
руке. 

краткопругат, -аша м спорт. аillлешичар који се Шак.мичи 
на крашким сШаза.ма (нир. на 1 ОО или 200 т). 

краткореп, -а, -о који има крашак реи: � кобила, � патка, � 
рак 

краткоречив јек. краткорјечив, -а, -о који .мало, крашко io
вори, .малоречив. 

краткосилазни, -а, -о (ретко неодр. краткосилазан, -зна, 
-о) лингв. који се оgликује крашким Шрајање.м и силазни.м йlo
но.м: � акценат (нагласак). 

краткоталасни и краткоталасни, -а, -о фИ3. који је краш
ких шаласа, који се шири, расиросшире и сл. крашким шаласи
.ма (о сиекшру елекШро.маiнеШскоi зрачења); који е.миШује, OgH. 
који ирима крашке шаласе, који pagu на крашким Шаласи.ма 
иШg., крашковални: � дужина, � предајник, � пријемник, � ра
дио-апарат, � радио-станица. 

краткотрајан (краткотрајан), -јна, -о крашак ио шрајању; 
иролазан, иривре.мен: � жалост; � примирје, � уживање. 

краткотрајно (краткотрајно) прил. за крашко вр е.м е , на 
крашко вре.ме, закрашко, накрашко; иролазно, иривре.мено. 

краткотрајност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање оно" 
ia шшо крашко шраје, шйlо је крашкошрајно; иролазносш, ири
вре.меносШ: � школовања, � памћења; � среће, � уживања. 

краткоћа ж 1. особина oHoia шшо је крашко (ио gужини), .ма
ла или неgовОЈЬна gужина: � пута. 2. KpaйlKo шрајање, крашко-

шрајносш: � времена, � живота. 3. језiровишосш, сажешосш, 
концизносш: � израза, � изражавања . 

краткоув, -а, -о в. краШкоух. 
краткоузлазни, -а, -о (ретко неодр. краткоузлазан, -зна, -

зно) лингв. који се оgликује краШкоћо.м и узлазним Шоно.м: � ак
ценат (нагласак). 

краткоум, -а, -о, краткоуман и краткоуман, -мна, -о у.мно 
оiраничен, (ири)'iлуи: � женска глава, � човек. 

краткоумље с краШкоу.мносШ. 
краткоумност, краткоумност и краткоумност, -ости ж 

у.мна оiраниченосill, (ири)'iлуиосш: политичка �, његова (њена и 
сл.) �. 

краткоух, -а, -о који има крашке уши (о живоШиња.ма): 
краткоухи зец. 

крiiћати, -ам несвр. непрел. иосшајаши краћи, скраћиваши се 
(обично о gaHY или ноћи). 

краул и краул м енгл. спорт. врсша иливачкоi сшила: пли
вати �. 

крах м нем. сло.м, ироиасш; банкрошсшво: војни �, привред
ни �; � на берзи, � банкара, � богаташа. 

крахирати, крахирам свр. непрел. gоживеши, ирешриеши 
крах, ироиасши; банкроШираШи. - Устанак је крахирао. Трго
винска фирма је крахирала. 

краш м крас, карсш, КРШ. 

кратки, -а, -о који се OgHOCU на краш, карсшни: � голет, кра
шки крајеви, крашки облици, � поље, � рељеф. 

крв, крви ж (инстр. крвљу (крви)) 1. црвена неировиgна шеч
носш сасшавЈЬена og крвне илаз.ме и црвених крвних зрнаца 
(еришроциша), која кружи, циркулише орiаниз.мо.м обезбеђују
ћи исхрану ћелија и раз.мену .маШерија: артеријска �, BeHCKa �, 
губитак крви, добровољни давалац крви, трансфузија крви, 
циркулација (кружење) KpB:tI. 2. фиг. а. живошна cHaia, живош
носш, вишалносш (нир. gpa.мcKoi или књижевноi лика и сл.). б. 
живош (обично у ексиресивно.м uзражавању и у yCйlaљeHим io
ворним обршима): искупити слободу по цену крви, платити (не
што) крвљу и сл. в. (често у конструкцијама с именицом зној : � 
и зној , знојеми крвљу, у зноју И крви или сл.) .мукошриан pag, 
.мука, с шраgање , жршва, наиор, оgрицање и сл. - Знојем и кр
вљу стекао си кућу. Ваша је јава крвљу искована. г. рУ.мен, ру
.менило, црвенило: � вечерњег сунца. 3. а. aopog; gеше, иошо
.мак. - Његова си крв, та он ти је отац. б. сроgсшво ио .му ш кој 
линији, крвно сроgсшво; иороgично иорекло, лоза, колено, pog. 
- Род по крви, тј. по мушкој лози. Не верујеш у онога бога, ко
ме се краљеви од Немањине крви клањају. в. ешничка ipyaa, 
ешничка зајеgница (иле.ме, Hapog и сл.). - Сами своју крв пре
зиру; помажу туђина. г. ешничко, расно, сшалешко или сл. ио
рекло: бити српске крви, јужњачке крви, царске крви итд. д. 
иас.мина, раса, сој: коњ арапске крви. 4. а. нарав, apupoga, hyg; 
каракшер: HOMaдCKa �, војничка �, ропска �, човек хладне кр
ви. б. срж, биill, gуша (Kag је реч о човеково.м каракшеру или ње
iово.м gуховно.м и е.моШивно.м живошу): то му је у крви. 5. йle
шка свађа, заваgа ираћена шаквим gелима (ире .. свеiа убисШво.м) 
која ио сШаринско.м обичајно.м ираву иоgлеже крвној освеши; са
.ма крвна освеШа. - Тада су Дробњаци били у крви са Морача
нима. 6. крвава борба, крвав окршај; убијање; убисШвЬ. - Шаљу 
нас у крв. • данак у крви ист. в. aog gaHaK. женска (танка) - cpog
сшво ио .мајци, ogH. ио женско ј линији. зла - нешриеЈЬивосш, не
слоiа, разgор: створити (унети и сл.) злу крв. мушка (дебела) -
сроgсшво ио оцу, ogH. ио .мушкој линији. невина - невина, Hegy
жна жрШва. - Пала је невина крв. нечиста - наслеђена лоша 
особина или изоиаченосш, наслеgно оиШерећење. плава (модра) -
арисшокрашско, иле.мићко иорекло; арисШокраШија, иле.мсШво. 
свежа - нове, .млаgе cHaie, ново, .млаgо лице (нир. у некој сшарој 
иороgици, у неко.м колекшиву и сл.). туђа (друга) - шуђин, шу
ђинка. • бацати (пљувати) крв искашљаваши крв услеg оБОЈЬења 
илућа (обично og шуберкулозе); биши Шуберкулозан. било је (би- . 

ће и сл.) крви до колена било је (биће и сл.) великоi крвоиролића. 
бити од крви и меса имаш и различише особине, ирохшеве и ио
шребе својсшвене ЈЬуgима; имаши осећања, .моћ расуђивања и 
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сл. борити се (поклати се и сл.) на крв и нож бориши се (йоклаши се 
и сл.) крваво, cвu.м, cHala.мa, бесЙошШеgно. борити се (тући се и 

сл.) до последње капи крви бориши се (шући се и сл.) go краја, go 
крајњих .мОlућносШи. дао би (ти, вам и сл.) крви испод грла изузеш
но је gобар, несебичан, gарежљив, ЙЛе.мениШ. до крви (бити, тући, 
гристи и сл.) gOK не йође, не йошече крв, gOK се не сшворе крваве 
ране (биши, шући, lрисши и сл.). загазити у крв крваво се йобиши; 
сшуйиши, ући у крваву борбу, крвав окршај. - и нож велика не
шрйељивосш, заваgа и .мржња; крвОЙролиће. - Ту је крв и нож 
између двеју породица. ту умало не би крв и нож. - није вода не 
.може се биши равноgушан Йре.ма (крвно.м) CpOgHUKY, сроgсшво је 
врло важно; виgи се ga су pog (слични су, слично се йонашају 
иШg.). пала је (легла је) (паmће, лећи ће и сл.) - gошло је (gohu ће и 
сл.) go крвойролића, убисшва, Йокоља. пала (пада и сл.) ми Оој и 

сл.), навукла (навлачи и сл.) ми Оој и сл.) се - на очи изlубио са.м (ly
бu.м, и сл.) (изlубила је, lуби и сл.) йрисебносш и коншролу Hag со
бо.м (og jaKol узбуђења, беса и сл.). пити, сисати (некоме) K�B (на па
мук) а) не.милосрgно искоришћаваши, израбљиваШи. б) злосша
вљаши, .мучиши, ширанисаши; кињиШи. прећи (прелазити), ући 
(улазити) и сл. у крв йрећи (йрелазиши), ући (улазиши) у навику, 
йосша(ја)ши навика, йошреба и сл. - Ушло му у крв да краде. 
проливати (просипати и сл.) (своју) крв lинуши, жршвоваши се, 
сшраgаши у борби, у раШу. пропљувати крв вео.ма се на.мучиШи, 
шешко се наЙаШиШи. пустити (пуmтати) (коме) крв а) о.моlућиШи 
(о.мОlућаваШи) исшицање оgређене количине крви оболеле особе 
или живошиње (расецање.м крвноl cyga, уха или на gpylu начин). 
б) раниши (рањаваши) (HeKola) у борби, Шучи. следила (леди) ми 
(му и сл.) се - (у жилама) оба.мро са.м (је и сл.) (оба.мире.м, оба.ми
ре и сл.) og сшраха, ужаса и сл., йресшравио са.м се (йресшра
вљује(.м) се и сл.). (с)ледити (некоме) крв йресшравиши, йресшра
вљиваши, ужасаваши (HeKola). угуmи(ва)ти у крви Уlуши(ва)ши 
обично буну, усшанак и сл. убијајући већи број особа (йобуњени
ка, усшаника иШg.). ударила му Оој и сл.) - у лице вео.ма се наљу
шиши, ражесшиши се. у мени (њему и сл.), мени (њему и сл.) кипи 
(кипела је и сл.), ври (врела је, узаврела је и сл.) - обузu.м,а .ме (la и 
сл.), обузu.м,ало .ме је (la је и сл.) снажно узбуђење, јако (са.м) се 
узбуgио. 

крвав и крвав, -а, -о 1. а. озлеђен шако ga крвари, обливен 
крвљу, раскрвављен; који крвари; йраћен крварење.м: � глава; 
крвави шуљеви; � кашаљ. б. Йо.мешан са крвљу; за.мазан, у.мр
љан, нашойљен крвљу: � вода, � пена. - Крвава им руке до ра
мена. в. црвен og наgошле, йоgливене крви, закрвављен (о очи
.ма); фиг. који ogaje, изражава йрешњу, који засшрашује и сл. (о 
очu.м,а или о ЙоLлеgу). 2. фиг. а. йун бола, jaga, йашње, ојађен, че
.меран; који изражава gушевни бол, йашњу; изазван боло.м, йаш
њо.м: � срце; крваве сузе. б. шежак, .мучан, lopaK: � стварност, 
� успомена. в. врло јак, иншензиван, велик и сл. (о JbygCKOM бо
лу, жељи, невољи, ЙоШреба.ма и сл.). Г. сшечен Шешкu.м" найор
Hu.м" .мукоШрЙнu.м, pagoM; изазван Шаквu.м, pagoM: � зарада, � 

новац, � хлеб; крвавим знојем стећи нешто. 3. а. йрекаљен (у 
борби); сЙре.ман ga йо'iине, неусшрашив, храбар: крвави јунаци. 
б. који u.м,a убилачке Ha'iOHe, склон убијању, жељан йроливања 
крви, крволочан: најкрвавије усташе. в. врло сшроl, не.милоср
gaH: � човек 4. йраћен крвоЙролиће.м, убијање.м, Йокоље.м; йо
знаш йО крвойролићу, Йо.кољу: крвави бојеви, крвави хаос; на 
крваву Синђелића Чегру. 5. који је боје крви, црвен, ру.мен: � 

светло, река крвава од вечерњег жара, крваве Tpemњe. 6. разг. 

изузешно gобар, изванреgан, gиван; уп. страшан (2в). - Баш је 
крвав( а)! • бити - под кожом (испод коже) биши као. и gpylu љу
gu, u.м,аШи слабосши и .мане, уобuчајене жеље, йрохшеве и скло-

. носШи. 

крвавити, крвавйм несвр. [гл. им. крвављење с] 1. а. за.мази
ваши, йрљаши крвљу. - Не крвави скута и рукава. б. озлеђива
ши шолико ga йође крв, рањаваши go крви: � ноге. 2. в. крвари
ши. - Колена су му крвавила. 11 - се 1. а. обливаши се, нашайа
ши се крвљу; црвенеши се og крви, йосшајаши крвав. - Крвави 
се сва вода Морава. фиг. Срце јој се крвавило. б. црвенеши се, ру
.менеШи се. - Небо се почело крвавити. 2. крваво се бориши, шу
ћи се йроливајући крв; раШоваШи. - Крвавили смо две године 
са Турцима. 

крвавица и крвавица ж врсша кобасице наgевене зlруша
ном крвљу заклане goMahe живошиње (нЙр. lовечеша или свиње) 
и gpylu.м, сасШојцu.м,а. 

крваво и крваво прил. 1. а. на крвав начин, уз йроливање 
крви; крвнички, сурово, свиреЙо. - Побуна је крваво угушена. б. 
жесшоко, шешко (йосвађаши се, заваgиши се и сл .). в. фиг. изра
жавајући, ogajyhu бес, .мржњу, йрешњу и сл. (у вези с очu.м,а и йо
Lлеgо.м): � (по)гледати. - Његове су очи � сјале. 2. фиг. а. ойако; 
сшрашно: � претити (некоме); � увредити (некога). б. lрgно, lop
ко; врло шешко, шеlобно, .мучно: - се мучити; � одгајати, поди
зати (децу). в. врло, вео.ма, јако: бити � потребан. 3. не жалећи, 
не шшеgећи себе, храбро, неусшрашиво: � се бранити. 4. разг. из
узешно gобро, изванреgно, gивно; уп. страшно (2). - Било je �. 

крварити, крварйм несвр. непрел. [гл. ИМ. крварење с] 1.  а. ly
биши крв (услеg йовреgе, обољења и сл.) (о човеку или живо ши
њи); исйушшаши крв (о рани, Йовређено.м или оболело.м oplaHY 
и сл.). б. йроливаши крв,  lинуши, сшраgаши (у рашу, борби и 
сл.). в. фиг. ЙаШиШи. - Њезина душа крвари . •  - се бори ши се 
йроливајући крв, шући се, клаши се; уп. крвити се. 

крвити се, -йм се сукобљаваши се, завађаши се, шући се, бо
риши се. - Да ли ће се људи вечито да крве? 

крвни и крвни, -а, -о (у неким значењима и неодр. крван, 
крвна, -о) 1. који се OgHocu на крв, који је у вези с крвљу: крвне 
жиле, бела крвна зрнца, � плазма, � притисак, крвни судови, 
црвена крвна зрнца. 2. а. који је у најближе.м, у HeuocpegHoM 
сроgсшву, који је у gирекшној сроgничкој вези, рођени: крвни 
сродници. б. близак, gирекшан (о сроgсшву, роgбинскu.м, веза
.ма): � веза, � род, � сродство. в. који је у блиској ешничкој вези, 
који је исшоl или cpogHol ешничкоl йорекла: � јединство, рато
вати против крвне браће. 3. (и неодр.) а. физички јак, снажан; ge
бео: � жена, крвни пуковници. б. сочан, jegap, ру.мен: крвне 
усне. 4. фиг. љуш, неЙо.мирљив, заклеши; о'iорчен: � непријатељ, 
крвни супарници. • - група, - зрнце в. KOg ших и.меница. - де
ликт (- дело) правн. кривично gело убисшва, убисшво као кривич
но gело: одељење за крвне и сексуалне деликте. -освета освеша 
за убисшво убисШво.м убичиНОl cpogHUKa. - слика мед. сшање, број 
црвених и белих крвних зрнаца и вреgносш хе.моLлобина у крви. 

крвник, -ика и крвник, -а м 1. а. крвни, неЙо.мирљиви, за
клеши неЙријаШељ. б. убица, зликовац, злочинац. в. свирей чо
век, злошвор, .мучишељ, крволок. 2. џелаШ. 

крвница и крвница ж женска особа убица; свирейа, сурова, 
окрушна женска особа. 

КРВНИЧКИ и КРВНИЧКИ, -а, -о који се OgHOCU на крвнике (ко
ји upuuaga KpвHицu.м,a, својсшвен KpвHицu.м,a и сл.): � мач, � по
сао, � уже. 

крвнички и крвнички ПРИЛ. 1. а. на крвнички начин, као 
крвник, не.милосрgно, свирейо, сурово, окрушно: � гледати (не
кога), � тући. б. љушо, с.мрШно, неЙо.мирљиво: � се завадити, � 

се посвађати. 2. сво.м cHaloM, сво.м жесШино.м; врло MHolo, сил
но, йрешерано: борити се �; � гинути. 

крвно ПРИЛ. 1. а. крвљу, йО крви, йо крвно.м сроgсшву, крв
Hu.м, веза.ма: � се измешати, � повезан. б. фиг. блиско, Йрисно. -
Матавуљ је крвније осећао приморску средину. 2. љушо, смрш-
но, неЙо.мирљиво: � завађени. 

. 

крвожедан и крвожедан, -дна, -о (уп. крволочан) 1. а. који 
ужива у йроливању крви, у убијању, у клању. б. окрушан, сви
рей. 2. који коље, убија gpyle живошиње ga би се хранио њиxoвu.м, 
.месо.м (о зверu.м,а и gpylUM gивљu.м, живоШиња.ма). 

крвожедник и крвожедник м онај који је крвожеgан, кр
волок. 

крвожедно и крвожедно прил. на крвожеgан начин, звер
ски, крволочно; окрушно, не.милосрgно. 

крвожедност и крвожедност, -ости ж особина OHola који је 
. крвожеgан, крволочносШ. 

крволиптање с брзо, обилно крварење. 
крволок м онај који је крволочан, крвожеgник. 
крволочан, -чна, -о (уп. крвожедан) 1. а. који убија, коље из 

заgовољсШва, склон убијању, клању: КРВОЛОЧНИ људи. б. свирей, 
окрушан, суров, не.милосрgан: � режим. 2. који коље, убија gpy
le живошиње ga би се хранио њиxoвu.м, .месо.м: крволочне живо
тиње (најчешће звери). 

крволочки, -а, �o који се OgHOCU на крволоке: � зулум. 
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крволочки прил. као крволок, крволочно. 
крволочно прил. на крволочан начин, зверски; свиреио, 

окруШно. -Медвед је још крволочније напао своју жртву. � вла
дати. 

крволочност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина OHOra који је кр
волочан, крвожеgносш: � звери, � непријатеља. 

крволоmтво с 1. в. крволочносШ. 2. крволочан иосшуиак, кр
волочно gело. 

крвомутник м онај који изазива разgор (.међу Jbygu.мa, на
pogUoМa, gржава.ма), шешке свађе, сукобе и крвоиролиhе, с.му
i11Jьивaц. 

крвомј7тница и крвомутница ж женска особа крво.муШник, 
c.мyi11Jьивицa. 

крвоок, -а, -о који је закрвавЈЬених очију. 
крвопија м и ж (мн. ж) 1. онај који (OgH. она која) иије, сиса 

крв.  - Има љиљака крвопија. фиг. сабља �. 2. а. крволок, крв
ник. - То је чувени крвопија Осман-Ага. б. уrњешач, израБЈЬи
вач, злошвор, Ширанин. - Морамо срушити оне крвопије, гули
коже и лопове што на памук сисају народску крв. 

крвопијски, -а, -о који се OgHOCU на крвоиије. 
крвопилац, -иоца и крвопилац, -лца м в. крвоиија (2). -

Зликовци су и крвопиоци. 

крвопилачки, -а, -о који се OgHOCU на крвоииоце, који је као 
KOg крвоиилаца, крвоиијски: � душа. 

крвопролиће с ироливање крви, иокоЈЬ, иоrибија, убијање. -
Догодило се страшно крвопролиће. 

крвоследник јек. крвосљедник м врсша ловачкоr иса који 
слеgи крвави шраr и шако ироналази рањену gивЈЬач. 

крвотворан, -рна, -о који сшвара крв: � ткиво (срж). 

крвоток И крвоток, -ока м физиол. HeapeKugHo сшрујање кр-
ви живоrа орrаниз.ма у сисше.му крвних суgова и срца. 

крвоточни, -а, -о који се OgHOCU на крвоШок. 
крвца ж пеен. крв. - Јер је крвца из земље проврела. 

крдо и крдо с а. већи број живошиња, обично исше врсше, 
које зајеgно иасу, крећу се, иребивају и gp., сшаgо: � јелена, � ко
за, � оваца, � свиња. б. (обично пеј.) .множина, .мношШво; rooМU
ла, РУЈЬа: � деце; � препокорних климав аца. 

кре (обично поновљено) узв. узвик KOju.м се означава или оио
наша крешшање неких ишица (нир. креја) или крекешање жаба. 

креативан, -вна, -о сшваралачки, Шворачкu.: � енергија, � 
способност, � рад. 

креативно прил. на креашиван начин, сшваралачки, шво
рачки: � се понашати (у некој прилици). 

креативност, -сти ж (инетр. -ошћу) особина OHOra који је кре
ашиван, сшваралачка сиособносШ. 

креатор м лат. онај који креира, сшвара (обично нешшо ново, 
ориrинално), сшваралац, шворац (у оишшој и иpu.мeњeHoj у.меш
носши, у науци и сл.): � драме, � машине, модни �. 

креаторски, -а, -о који се OgHOCU на креашоре, својсшвен кре
аШорu.ма, сшваралачки: � акт, � геније, � дух. 

креаторство с сшварање, ироналажење нових, ориrиналних 
ugeja, фор.ми, решења и gp. (у у.мешносши, науци, шехници иШg.), 
сШваралашШво. 

креатура ж фр. 1. а. особа, сшворење без вреgносши, нишша
вило. б. наказа, rрgоба. 2. онај који иослушно pagu ио нечије.м 
налоrу, ио нечијој вОЈЬи, који слеио засшуиа нечије иншересе, екс
ионенШ. 

креација (креација) ж фр. ироналазак и осшварење нових 
ориrиналних ugeja, фор.ми, решења, израза и gp. (обично у у.меШ
носши, нарочишо иозоришној, OgH. фил.мској и иpu.мeњeHoj); 
сшварање, креашорсшво: MOДHa �, позоришна �; уметничка �" 

кревељити, кревёљйм неевр. [гл. им. кревељёње с] иравећи 
rpu.мace кривиши, HeapupogHo развлачиши (лице, усШа). 11 - се 
1. иравиши rpu.мace кривећи усша, бечеhи очи, кезеhи се и сл., бе
кеЈЬиши се. 2. rовориши, крешаши се, ионашаши се извешшаче-

но, HeapupogHo, HaaagHo, ирене.маrаШи се. 3. јако илакаши, gepa
ши се кривећи, развлачеhи усШа. 

кревет и кревет м geo на.мешШаја који служи за лежање и 
сиавање, иосшеља: болнички �, брачни �, војнички �, гвоздени 
�, пољски �, француски �. • пасти у кревет разболеши се. 

кревета ж фр. зоол. врсша .малоr oМOpCKOr рака. 
креветац, -еца м (инетр. -ецем) а. ge.м. и хии. og кревеШ. б. 

gечји кревеш (обично с orpagooМ). 
креветина ж иеј. og кревеШ. 
креветић и креветић м geoМ. и хии. og кревеШ. 
креветнина ж в. иосШељина. 
креветски и креветски, -а, -о који се OgHOCU на кревеш (ко

ји је og кревеша, који је за кревеш, који је као кревеш иШg.): � 
даска, � чаршав, � белина. 

креда ж лат. 1. мин. врсша oМeKOr, белоr кречњака, у чије.м се 
сасшаву налазе сишне ЈЬусиице осшашака изу.мрлих ираживо
шиња, калцију.м-карбонаШ, који се уиошреБЈЬава у разнu.м UHgy
сШријскu.м rpaHa.мa; иосебно обликован KooМag или расшвор ша
квоr кречњака који се уиошреБЈЬава за иисање, цршање, слика
ње, бељење, чишhење и сл. 2. геол. шреhи, нај.млађи aepuog .мезо
зојске ере у развишку Зе.мљине коре. 3. в. вересија. • геол. горња -.млађи aepuog Kpege(2). доња - сшарији aepuog Kpege (2). 

кредаст, -а, -о који саgржи Kpegy, који је као Kpega (обично 
ио боји): кредаста вапна, � палета тонова. 

креденац, -ёнца м итал. врсша ко.мбинованоr, KyxUНJcKor и 
шриезаријскоr ор.мана. 

кредибилитет, -ета м лат. а. в. креgиш (2а). б. Фиг. у'tлеg, ио
верење, уважавање (нир. у иословно.м свешу, у науци, иолишици 
и gp.), креgиШ. 

кредит, -Ита м лат. 1. u.мOвиHcKo-иpaвHи OgHOC из.међу зај.мо
gавца, иовериоца и gужника, у које.м зај.моgавац усшуиа свој но
вац, робу или неку gpyry вреgносш на оgређено вре.ме или на og
ложено илаhање и уз уrоворену HaKHagy, ка.маШу (aoHeKag и уз 
неке gpyre услове); новац, иозај.мица која се узu.ма на шакав на
чин: дугорочни �, краткорочни �, купити Ha �; банкарски �, по
трошачки �, трговински �, хипотекарни - . 2. а. шрrовачко или 
банкарско иоверење које се заснива на илашежној сиособносши: 
имати кредит у пословном свету. б. фиг. у'tлеg, иоверење, уважа
вање, креgибилиШеШ. 3. (обично у мн.) фин. своша, су.ма иреgви
ђена gржавнu.м буџеШо.м за оgређене сврхе. 

кредитирати, -Итйрам евр. и неевр. (некога) иозај.миШи, ио
зај.мљиваШи (неко.ме) aog оgређенu.м условu.ма (обично с ка.ма
Шо.м), gа(ва)ши (на) креgиШ. 

кредитни, -а, -о који се OgHOCU на креgиш(е) (који gaje Kpegu
ше, који се бави креgиШu.ма, који се Ше.меЈЬи на креgишу, који се 
обавЈЬа ио.моћу креgиша и сл.): � банка, � завод, � картица, � 
одељење, � писмо, � привреда, � рок, � систем. 

кредитно ПрИЛ. у изр. - способан који својо.м u.мOвиHO.м и ири
xogu.мa .може иоg.мириШи креgишне обавезе, који исиуњава усло-
ве за gобијање креgиШа. ! 

/ 
кредитор м особа или усшанова која HeKOra креgишира, зај-

.моgавац, иоверилац. 
кредиторски, -а, -о који се OgHOCU на креgишоре: � комисија. 

кредитски, -а, -о в. креgишни: � установа. 

кредни, -а, -о 1. в.  кречњачки: � вапненац, кредне масе, � 
предео. 2. који се OgHOCU на Kpegy (2): � доба. 

кредњак м ЗООЛ. у .мН.: јеgноhелијски .морски живошињски 
орrаниз.ми Thalamophora чије се ЈЬушшуре, Kaga yrUHY, шаложе 
на .морско.м gHY образујуhи gебеле KpegHe слојеве; у ЙЈ.: шакав ор
rаниза.м. 

кредо и кредо м лат. а. веровање, вера: њихов � у човека. б. 
убеђење, уверење, начело: животни �, ЈПперарни -, уметнички �. 

креза 1 ж крезуба женска особа. 
креза2, -ё и крезо, -а и -ё м крезуба .мушка особа. 
крезав, -а, -о 1. исшрошен, ошшеhен, искрзан: � зуб. 2. кре

зуб: � човек. 



КРЕ3ЛЕ - КРЕНУТИ 573 

креале Ж ми. нем. јаlњеhе, шелеhе и сл. жлезgасше изнушри
це; јело сйравЈЬено og шаквих изнуШрица. 

креаол, -ола м хем. ошровна шечна oplaHcKa машерија 
(С6Н4СНзОН), каракшерисшичноl мириса, сличноl фенолу, ко
ја се gобија из кашрана и KaмeHol yI1ьa, а уйошребљава се у йро
извоgњи йласшичних машерија, ексйлозива, као gезинфекционо 
среgсшво и gp. 

креауб, -а, -о 1. којем неgосшаје неки зуб (или више њих), ко
ји нема зуб(е): - баба. 2. фиг. а. ошшеhен, uзло.мљен (о йреgмеши
ма са зуйцима или равномерно расйоређеним gеловима): - виљу
ШRа, - чешаљ. б. којем је ошшеhена ивица, ошшрица: - сабља. 

креауба Ж в. креза1• 
креаубача (крезубача) Ж 1. в. креза1• 2. фиг. шрошна, склона 

aagy кућа. 
креаубина Ж geo вилице на којем више нема зуба, месшо на 

којем је био зуб. 
креаубица Ж зоол. у мн.: шройски сисари из pega Edentata 

(MpaBojegu, лењивци, оклойници), који су без зуба или имају за
КРЖЈЬале зубе без lлеђи (у jg.: шройски сисар из шоlа pega). 

креаубост, -ости Ж сшање oHola који је крезуб. 
креирати, крейрам евр. и неевр. лат. а. сшвориши, сшвараши, 

йроизвесши, Йр6извоgиШи. б. умешнички осшвари(ва)ши, реа
лизоваши (йозоришни, филмски лик, lлумачку улоlу), сшвори
ши, сшвараши као умешник (нЙр. књижевне ликове и сл.). 

креја Ж ЗООЛ. а. шумска йшица из йороgице врана Garrulus 
glandarius шареноl йерја и снажноl КЈЬуна, сојка. б. Пшица Fu
ligula lerina, која живи око Boge. 

крејон, -она м фр. а. врсша оловке, Kpege која се уйошреБЈЬа
ва у сликарсШву. б. оловка, боја за ш.минкање. 

крек (обично поновљено) УЗВ. узвик којим се ойонаша lлас 
кокоши. 

крека Ж УЗВ. кречање, крешшање: - кокошију. 

креке (обично поновљено) УЗВ. узвик којим се ойонаша кре
кешање жабе; уп. кре. 

крекер м врсша шанкоl сланоl кекса. 
крекет м УЗВ. а. крекешање: - жаба. б. кречање, крешшање: -

свраке. 

крекетав, -а, -о а. који крешши (о жаБЈЬем lласу, оlлашава
њу). б. фиг. који aogceha на крекешање: - серенада. 

крекетати, крекећём неевр. а. исйушшаши lласове йойуш 
"кре-кре", оlлашаваши се крекешом (о жабама). б. кречаШи,. кре
шшаши (о неким йшицама, обично о свраци). 

крекетуша Ж а. жаба која крекеће; жаба уойшше; мала, зеле
на жаба, lаШалинка. б. фиг. пеј. врло йриЧЈЬива, брбЈЬива жена. 

крекинг м ешл. йроцес gобијања лаких мошорних lopUBa из 
шешких сасшојака нафше; уређај, йосшројење у којем се шо из
Bogu. 

крекирати, крекйрам евр. и неевр. aogBphu, йоgврlаваши кре
KUHly (сасшојке нафШе). . 

крекнути, крекнём евр. 1. оlласиши се lласом "кре", оlласи
ши се крешшањем, закрешшаши (о йшицама, живини и сл.). 2. 
фиг. а. uзlовориши (нешшо), йроlовориши, викнуши крешшавим, 
йискавим lласом; йиснуши, кмекнуШи. б. йроuзвесши звук, шум 

. сличан йшичјем крешшању, шкриЙнуШи. - Крекну нека ограда. 

крем1 и крем м (ми. кремови и КРЕЈМОВИ) фр. 1. а. слашка ма
са која служи као gойуна шоршама, колачима и сл., HageB. б. 
врсша слашкиша, обично куваmЛ, capaBJbeHol og .млека, шеhе
ра, јаја и gp. 2. а. козмешичка масш, йрейараш за Hely и улей
шавање лица, руку, коже уойшше, крема: дневни -, ноћни - . б. 
йасша за кожну или сл. обуhу, крема. 3. фиг. најоgабранији geo 
gрушшва, социјалне, йрофесионалне или сл. lpyae, gрушшвени, 
йрофесионални и сл. врх, елиШа. • - супа врсша суйе ујеgначене 
lушhе конзисШенције. 

крем2 и крем ПРИД. непром. који је као крем, који има боју кре
ма, блеgожуш, жуhкасшобео: - боја, - гамашне, - рукавице, -
свила. 

крема ж в. крем1• 
крематоријум (кремат6рйј, -ија) м фр. зlраgа са уређајем за 

кремацију, сйаљивање мршваца; йећ у којој се врши кремација. 
кремација и кремација Ж лат. сйаљивање мршваца (у кре

маШоријуму). 
кремен, -ена м (мн. кременови и кремени) 1. а. МИН. врсша 

камена, минерал сшакласшоlа сјаја и велике шврgоhе (Si02), 
кварц. б. (зб. кремёње е) KOMag шоlа минерала који се уйошре
БЈЬава ga се шрењем или ygapoM йроизвеgе варница (како би се 
зайалио шруg, уйаљач у сшаринским йушкама, йешролеј или 
йлин из уйаљача за циlареше и сл.). 2. фиг. а. онај који је чврсш, 
ошйоран, јак; окрешна, ошресиша, чила, BpegHa, вашрена особа. 
б. нейоколеБЈЬива, несаломива особа, особа чврсшоl, йосшојаНОl 
каракШера. 3. (у атрибутској служби) чврсш, ошйоран, јак, йо
сшојан, изgРЖЈЬив; окрешан, чио, BpegaH: - стена, - војник; -
девојка, - дете. • здрав као - сасвим, йошйуно зgрав. кремен-ка
мен 1) в. кремен (1): тврд као кремен-камен. 2) в. кремен (2 и 3). 
- Био си раније кремен-камен. Ваљани момци кремен-камен. 

кременаст, -а, -о а. сличан кремену (йо шврgоhи, uзlлеgу и 
сл.): - камење. б. в. кремени: - гребен. 

кременй, -а, -6 који је og кремена, кварца, у чијем сасшаву 
има кремена, кварца, кварцни: - камен, - копље, - прашина. 

кременит, -а, -о а. који у себи саgржи кремена, йун креме
на, кварца; уп. кремени. б. фиг. снажан, йосшојан, несало.мљив: 
- здравље, кременити У скоци. 

кременчић м geм. og кремен (1). 
кременштак, -ака м камен који саgржи кремена (1а), квар

ца; кремен (1). 
кремењак, -ака м 1. МИН. в. кварциШ. 2. в. кремењача (1). 3. 

фиг. в. крe.лiен (2 и 3). 
кремењача Ж 1. сшаринско вашрено оружје (йушка, кубура 

или йишшоЈЬ) које ойаљује йомоhу кремена на орозу; уп. кремен 
(1б). 2. земља, земљишше у чијем сасшаву има кремењака, квар
циШа. 

кремењашица ж (обично у мн.) бот. врсша алlи које у себи 
саgрже кремена (1а). 

кремирати, кремйрам евр. и неевр. сйалиши, сйаљиваши мр
шваце (у кремаШоријуму). 

кремљ м руе. ценшрални ушврђени geo сшарих руских lpa
goBa. 

кремпита ж врсша колача og лиснашоl шесша са кремом og 
брашна, .млека, јаја и ваниле. 

кренути, кренём (аОр. кренух (кретох» евр. 1. а. йоћи; уйуши
ши се. - Воз је кренуо. - у град, - у продавницу. б. guhu се, 
усшаши, йоћи (на HeKola, йрошив HeKola). - Све кренуло на нас. 
2. а. снажно йошеhи, Hagohu (о Bogu река и ЙоШока). б. йочеши 
расши, йочеши исшериваши нове изgа1-fке (о биљкама). в. йоче
ши нарасшаши и бујаши (о киселом шесшу, хлебу); йочеши йре
вираши (о вину). г. gобиши йовОЈЬан ШОК, йочеши се йовоЈЬНО раз
вијаши; уойшше gобиши неки обрш, йочеши се развијаши у ogpe
ђеном Йравцу. - Трговина је кренула. - набоље, - наопако. 3. 
а. йочеши, зайочеши, ошйочеши: - ни од чега, - од нуле. б. ош
йочеши с излажењем, йојавиши се, насшаши (о новинама, часо
йису и сл.): 4. а. йрисшуйиши осшварењу нечеlа, йреgузеши не
шшо, решиши (ce)�' - у акцију. б. (у конструкцији с инфо или "да" 
+ през.) сшаши (чиниши нешшо), ЙочеШи. - Врбаци беху већ 
кренули да пупе. 5. а. йоћи с неким усмеравајући му йравац 
крешања, йовесши (обично више Jbygu, lpyay); йошераши, aolHa
ши (живоШиње). - Он крену групу ка селу. Крене овце. б. исше-

. рdШи, йокренуши (gивЈЬач) из лоlа, lнезgа, заклона, исшераши, 
йошераши (gивЈЬач) на чисшину (у лову): - зеца, - медведа. в. 
йримораши, йринуgи,ши (HeKola) ga найусши кућу, имање, зави
чај и сл., оШераШи. г. йремесшиши с jegHol pagHol месша на gpy
lo; смениши, уклониши (с йоложаја, са gужносШи). 6. (нешто, 
некога) йомаhи, йомериши (с месша): - шаховску фигуру. 7. (не
чим, нешто) а. учиниши йокреш неким gелом шела: - руком 
према челу� б. (оком, око) усмериши, уйравиши йоlлеg (на неко
la, на нешшо, около), ЙоlлеgаШи. в. зањихаши, заљУЈЬаШи. 8. (не
што) сшавиши у йокреш, ЙокренуШи . •  - се 1. йомаhи се, йоме-
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риши се. - Ниједан лист да се крене, да зашушти. 2. в. крену
ши (1). • - памећу (умом, главом и сл.) сићи, скренуши с у.ма, йо
луgеШи. лед је кренуо йочело је; кренуло је, йошло је набоље. 

креОЗ0Т м фр. хем. а. безбојна или жуhкасша уљевиша ше ч
нос ш која инше1-l3ивно .мирише на gим а gобија се gесшилаци
јо.м буковОl каШрана. б. слична шечносш која се gобија gесшила
цијо.м кашрана Ka.мeHol y'iJЬa. 

креОЗ0ТНЙ и креОЗ0ТСКЙ, -3., -о који се OgHOCU на креозош: � 
импрегнација, � вода. 

креол, -ола м фр. а. ЙоШо.мак йрвих евройских gосељеника у 
земља.ма Лашинске Америке, йрешежно шйанскоl Йорекла. б. 
.мушкарац рођен у .мешовиШо.м браку евройских gосељеника и 
а.меричких (йре ceela јужноа.меричких и среgњоа.меричких) go
Mopogalfta. 

креолйн, -ин а м фр. врсша gезинфекциОНОl среgсшва, рас
швор крезола. 

креолка ж женска особа креол. 

креолскй, -3., -о који се OgHOCU на креоле и креолке: � насе
љеник, � профил (неке особе) и сл. 

креп, КРЕша м фр. 1. а. врсша лаке свилене, йа.мучне и сл. 
шканине неравне Йовршине. б. вео og йрозирне црне свилене 
шканине HepaeHol шкања који се носи као знак жалосШи. 2. као 
йрви geo йолусложеница а. у називу врсше шанкоl, lусшо набра
Hol йайира: �-папир. б. у називу неких врсша свилених шкани
на: � -сатен. 

крешiвати, крЕш3.в3.м несвр. Йре.ма креЙаШи. 

крепак, -пка, -о (комп. крепкијй (КРЕШЧЙ)) 1. који је gоБРОl 
зgравља ujaKol, чврсшоl шелесноl сасшава, зgрав ијак, снажан; 
чио, вишалан (уйркос оg.маклим logUHa.мa): � младић, � тело; � 
старац. 2. а. снажан, звонак, звучан (о "iласу, йевању, Йес.ми и 
сл.). б. који изазива или осшавља снажан, уйечаi1lљив ушисак, 
резак (о речима, језичко.м изразу, кришици и сл.). в. снажан, 
жесшок: � шамар. г. ошшар, велики (о хлаgноhи, сШуgени). 3. 
йосшојан, нейоколебљив; culypaH, йоузgан, чврсш: � вера, � ду
ша; � јединство. 4. а. који саgржи gосша хранљивих сасшојака, 
који окрейљује, јак, калоричан (о храни). б. који gOHOCU окрейље
ње, зgрав, чврсш (о сну). 

крепалина ж 1. шело уlинуле живошиње, сшрвина, лешина; 
.месо уlинуле живоШиње. 2. пеј. а. врло .мршава, слаба, uзне.мо
"iла, болесна живошиња, .мрцина, лийсошина, UјжоШина. б . .мли
шава, безвољна, врло лења особа. 

крепао, -ала, -ло 1. р. Йр. og крейаши у аi11риб. служби: с 
крепалога коња. 2. фиг. беживошан, .млиШав; врло слаб, оронуо, 
изне.моlао. 

крепати, -3.м евр. непрел. итал. а. уlинуши, црћи, лийсаши (о 
живоШиња.ма). б. (у експресивном изражавању) завршиши жи
вош (uog шешким околносшима), скайаши, црћи (og "iлаgи, .му
ке и gp.); скончаши, у.мреШи. 

крепити, крепйм јек. кријепити, крИјепйм неевр. [гл. ИМ. кре
пљење јек. кријепљење с] а. чиниш и креЙки.м, gаваши cHaly, 
снажиши, јачаши; обнављаши cHaly, окреЙљиваШи. - Сан и 
храна престадоше да је крепе. б. уливаши cHaly, вољу, Hagy, бо
gриШи. - Крепила га је силна жеља да још једном види жену 
и децу. _ - се (нечим) обнављаши своју cHaly, KOHguИtujy, вишал
носЩ окрейљиваши се; боgриши се: � се чашицом вина; � се на
дом, - се успоменама. 

крепко ПРИЛ. а. снажно, силно, јако. - Крепко стегни моје 
тело. б. оgлучно, ошШро. - Не, ти нећеш никамо одавде! - рече 
крепко. в. чврсшо, снажно: � грађен човек г. шврgо, чврсшо: � 
спава. 

крепкост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHola који 
је крейак, oHola шшо је крейко (cHala, чврсшина, вишалносш, бо
gросш и сл.): сачувати �. 

крепоснйк м човек eucoKol .морала, онај који је крейосшан, 
йун врлина, часшан, узоран. 

крепосница ж жена, geeojKa eucoKol .морала, она која је кре
йосна, йуна врлина, часна, узорна. 

крепосно ПРИЛ. 1. као крейосник, часно: � подносити беду. 2. 
шако ga освежава, окреЙЉује. - О, како крепосно прија / Тај 
хладни, свежи дах. 

крепост, -ости ж 1. а. висока .моралносШ, часносш; gyxoeHa и 
.морална cHala, gyxoeHa и .морална йосшојаносш; нейоколебљи
восш, оgлучносШ. б. йозишивна особина, врлина. 2. фuзичка сна
la; физичка чврсшина, jegpUHa. 3. ослонац, ЙоШЙора. 

крепостан, -сна, -о 1. а. йун врлина, узоран (у Йо"iлеgу .мора
ла, часши и gpylux особина): � човек, � живот. б. чврсш, йосшо
јан, нейоколебљив; culypaH, йоузgан: � вера; � рука. 2. који кре
йи, окрейљује, окреЙЉујући. - Крепосном влагом / Увели поји 
цвет . 

крес1 јек. кријес м (ми. кресови ек. и јек. И кресови јек. крије
сови) 1. а. (често у мн.) обреgна вашра која се йали на ошворе
но.м йросшору (обцчно йо брgима) уочи Ивањgана, Илинgана 
или неких gpylux йразника; HapogHU обичај йаљења обреgних ва
Шри. б. велика вашра која се йали на оШворено.м йросшору 
(обично на брgу) за вре.ме неке свечаносши, йрославе и сл. 2. же
la, йрийека, врућина; ШоЙЛоШа. 3. пеен. свеiIiлосi1l, ЙЛа.мен; сјај. 

крес2 м УЗВ. звук који се чује Kag се gea шврgа (lвозgена, ка.ме
на и сл.) Йреg.меШа окрешу jegaH о gpylu, кресање. 

крес УЗВ. узвик којим се ойонаша кресање, йрасак, йуцањ, јак 
ygapalft и сл. 

кресало с оlњило; уйаљач с кре.мено.м; шибица. 
кресати, крешем неевр. 1. а. сећи суве или сувишне lранчице 

и lpaHe gрвеша; йоgсецаши изgанке жбуна, живе olpage и сл.; се
ћи лиснаше lранчице и lpaHe gpeeha за исхрану сШоке. б. скра
hиваши, скраћивање.м gошериваши (браgу, бркове), йоgшиши
ваши. в . .моШико.м, буgако.м или слично.м алаШко.м сећи, укла
њаши шраву са HeKol земљишша (Kag се йрави lYMHO, сшаза и 
gp.). 2. фиг. своgиши на .мању .меру, с.мањиваШи; скраhиваши: � 
буџет; � програм. 3. клесаши, шесаши: � камен. 4. а. Шрење.м, 
уgарање.м (Йалиgрвце.м о неравну йовршину, оlњило.м о кре.мен 
и сл.) изазиваши Йла.мен или варнице; йалиши, йошйаљиваши 
(ваШру). б. (обично у експресивнијем изражавању) йуцаши (из 
вашреноl оружја). в. уgараши, шрши о нешшо йроизвоgеhи ре
зак, ошшар звук. - Чује се бат коњске копите, која креше о ка
мен у калдрми. 5. фиг. а. (често са допуном: у брк, У лице, У очи) 
ошшро и ошворено, без усшезања, неувијено lовориши (обично 
нешшо шшо се йреhушкује а шшо је нейријашно йо caloeopHUKa); 
lрgиши, ЙсоваШи. б. ошшро, оgсечно, без нијансирања и йрели
ва шонова lовориши или ЙеваШи. в. ићи, хоgаши оgсечно, ошшро 
корачајуhи. 6. севаши, искриШи. - Под копитама би кресале 
варнице. 7. (оком, очима) фиг. а. ошшро "iлеgаши, севаши; вашре
но са сјаје.м, блеско.м у очима Йо"iлеgаШи. б. gаваши неки знак, 
сЙоразу.меваШи се Йо"iлеgо.м, йо"iлеgима; на.миlиваШи. 8. жарг. еке

пр. обљубљиваши (gџојку, жену). _ - се жарг. екепр. вршиши ко
ишус, воgиши љубав, йdриши се (о .мушкарцу и жени). 

кресйво с 1. а. йримишиван йрибор за uзазивање варница 
или йаљење вашре (оlњило, кре.мен и шруg); уйаљач са кре.ме
но.м (за циlареше и gp.). б. в. оlњило. в. найрава за uзазивање 
варница којима се йали lac (нЙр. KOg йлинскоl шшеgњака), уйа
љач за lac. 2. уgарање, шрење (јеgним шврgим Йреg.меШо.м о gpy
lu ga би се изазвале варнице), кресање. 

крескати, -3.м неевр. у geM. значењу: кресаши. 
кресница јек. кријесница ж ЗООЛ. в. свишац: велика (ивањ

ска) �, мала �. 

креснути, -нем евр. 1. а. Шрење.м (нЙр. шибице о храйаву йо
вршину) или ygapoM (нЙр. оlњила о кре.мен) изазваши ЙЛа.мен 
или варнице; уйалиши: � шибицу, � упаљач; � лампу. б. yga
ривши о шврg йреg.меш акшивираши: � бомбу. в. уgариши о не
шшо йроuзвевши резак, ошшар звук; ЙуцнуШи. - Мач кресну на 
мач. Кресну палцем о средњи прст леве руке. г. (у експресив
ном изражавању) јако уgариши, ойалиши, расйалиши: � по гла
ви. 2. фиг. а. (често с допуном: у брк, у лице, у очи) ошворено, без 
усшезања рећи (обично нешшо нейријашно йо caloeopHUKa а 
шшо се йреhушкује); ошшро йрекореши, изlрgиши (HeKola), uog
викнуши (неко.ме). б. изlовориши (нешшо) оgсечно, брзо, у jeg
но.м gaxy. в. учиниши брз, оgсечан ЙокреШ. 3. оgаши, йроизве
сши, бациши варницу, заискриши (о кре.мену и сл.); йојавиши 
се, синуши, севнуши (о варница.ма); блеснуши, севнуши, З'асија-
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ши и сл. (о .муњи, вашри и сл.). 4. (оком, очима) фиг. а. gаши (КО
.ме) неки знак, намиiнуШи. б. ошшро йоiлеgаши, севнуШи. 5. 
жарг. експр. оБЈЬуБиши (geBojKY, жену) .• - се жарг. експр. свр. йре
.ма кресаши се. 

креста и креста ж .меснаШа, црвенкасша, назуБЈЬена изра
слина на iлави goMahe кокоши и већине gpyiux кока, кишњасши
ја и већа KOg .муж јака Heio KOg женке. • бела - вет. нар. врсша 
iJbивичноi оБОЈЬења кокошију. петлова - бот. назив за неколико 
врсша биљака (најйознашија Celosia cristata из ф. Amarantha
сеае, која се KOg нас iaju као украсна). ћурчија - бот. назив за не
ке биЈЬке из ф. Polygonaceae (Polygonum orientale и Polygonum 
tinctorium). 

крестаст, -а, -о који облико.м и бојо.м uogceha на кресшу, сли
чан кресши: � израслина. 

крестица и крестица ж geM. og кресша; кресша уоЙшШе. 
крет м (обично стилски обележено) йокреш, крешња; креша

ње, xog. 
кретати, крећем несвр. 1. несвр. йрема крену ши (1, 2, 3б, Б-

8). 2. йросшираши се у неко.м йравцу, воgиши HeKyg (о йушу и 
сл.). • - се 1. несвр. Йре.ма кренуши се (1). 2. а. ићи, хоgаши; би
ши у йокрешу уойшше: � се пеmачком стазом; фиг. - се по оmтpи
ци ножа. б. вршеши се, обршаши се, окрешаши се. - Земља се 
креће око Сунца. в. найреgоваши, развијаши се. 3. а. йровоgиши 
време, биши, налазиши се (у оgређено.м Kpyiy Jbygu, у gрушшву, 
у некој cpegUHU): � се у високим интелектуалним круговима. б. 
биши усмерен, усреgсређен на нешшо, на HeKoia, конценшриса
ши се (око HeKoia, нечеiа); биши, оgвијаши се, вршиши се и сл. у 
оквиру нечеiа. - Сав се њен живот кретао око њезина сина. Рас
права се креће у границама толеранције. 

кретен, -ена м фр. а. мед. особа која болује og креШениз.ма, 
иgиоШ. б. пеј. iлуйа, блесава особа, iлуйак, блесан, ШуЙоiлавац. 

кретенаст, -а, -о а. који болује og креШенuз.ма, који има осо
бине креШена. б. пеј. iлуй, блесав, ШуЙоiлав. 

кретенасто ПРИЛ. као крешен, iлуйо, блесаво: - причати. 

кретенизам, -зма фр. а. мед. шешко фuзичко и йсихичко обо
ЈЬење које се очишује у великој фuзичкој и йсихичкој заосшало
сши, а која насшаје као йослеgица неgосшашка лучења хор.мона 
шшишасше жлезgе. б. пеј. iлуйосш, буgалашшина, иgиоШuзам. 

кретенскй, -3., �o а. који се OgHOCU на крешене, својсшвен кре
шенима; уп. кретен (а): - лице. б. пеј. iлуй, блесав, иgиошски: � 
послуга, - посао. 

кретенски ПРИЛ. на крешенски начин, као крешен; iлуйо, бле
саво, иgиошски: - се смејати. 

кретнина ж (обично у мн.) йокрешна имовина; супр. некрет
нина. 

кретност, -ости ж в. креШнина. 
кретња ж (ген. ми. -њй (-њ3.» 1. а. йокреш Шело.м или gело.м 

Шела. б. xog; крешање уоЙшШе. в. gолазак, оgлазак и йролазак 
веће;; броја лица, iужва, .меШеж. 2. йолазак (војнејеgинице, шру
йа) на борбени йоложај, на борбени заgашак и сл., ЙокреШ. 

кретон, -она м фр. врсша чврсше, круше, обично йамучне 
Шканине. 

кретонскй, -3., -о који је og крешона: � завеса. 

крецав, -а, -о 1. а. који је увијен, коврџав, KygpaB, ipiypaB (о 
коси или gлаци); који има шакву косу или gлаку. б. чија је йовр
шина неравна, шаласасша, ipiypaBa (обично о лисшовима неких 
йовршарс�их биљака, нЙр. куйуса или кеља). 2. а. рецкасш; на
зуБЈЬен, зуйчасш (йо (Јбоgу, на ивицама): - лист; - опека. б. ис
крзан (о коси). 

креч, креча м (инстр. кречом; ми. 0) тур. (уп. вапно) а. (понекад 
с одредбом: живи или негаmени) .маШерија беле боје gобијена 
йечењем кречњака, вайненца, калцију.м-оксиg (СаО), или смеса 
у којој је Ша .маШерија основни сасшојак: блед (бео) као -. б. (по
некад с одредбом: (у)гашени) .маШерија која се gобија сйајањем 
(живоi) креча (а), калцију.м-оксиgа, с BogoM, калцију.м-хиgрок
cug (Са(ОН2» , или смеса у којој је ша .маШерија основни сасшо
јак. • гаmени (угаmщlИ) - в. креч (б). живи (негаmени) - в. креч (а). 
хиДраулични - iрађевински везивни .маШеријал gобијен йечењем 

кречњака с йуно iлине, који се сшврgне у Bogu. хлорни - беличасши 
йрах Ca(OCI)2' gобијен gеловањем хлора на iашени креч, који се 
уйошреБЈЬава за беЈЬење, gезинфекцију или gезоgорисање . 

кречав, -а, -о у.мазан, иСЙРЈЬан кречо.м: - капа, кречаве руке. 

кречавица ж 1. бот. iJbивица Botrytis Bassiana из ф. Mucedi
naceae која живи као йаразиш на iусеници свилене бубе и уни
шшава је. 2. болесш свилених буба коју изазива ша iJbивица. 

кречан, -чна, -о 1. (најчеmће одр.) који се OgHOCU на креч (ко
ји је og креча, који сagржи креча и сл.); кречњачки: кречни прах, 
� вода, кречне соли; кречне висоравни, кречне горе. 2. који је 
бео као креч: - лице, - светлост. • кречне алге бот. алiе које у се
би саgрже кречњака. кречна болест в. кречавица (2). кречно мле
ко фино раз.муhене чесшице креча у Bogu. 

кречана ж 1. а. нарочиша йећ у којој се йече кречњак ga би 
се gобио креч. б. искойана јама за iашење креча. 2. жарг. заборав
на особа; сенилна, склерошична, излайела особа. 

кречанскй, -3., -о који се OgHOCU на кречане и креч: - пећ, � 
рупа, � mупа. 

кречар, -а и кречар, -ара м а. онај који йече, йрави, йроиз
Bogu и upogaje креч. б. онај који се бави кречењем, који кречи 
(зiраgе, йросшорије и сл.). 

кречарскй и кречарскй, -3., -о који се OgHOCU на кречаре: � 
посао. 

кречаст, -а, -о сличан кречу (обично йо боји, Шј. бео као 
креч): � лице. 

кречати, -чйм несвр. оном. в. крешШаШи. 
кречити и кречити, кречйм (трп. кречен) несвр. [гл. им. -че

ње с] йремазиваши (нЙр. зиgове) кречним расШворо.м, кречо.м; 
уп. креч (б). 

кречити, кречйм несвр. [гл. ИМ. кречење с] раз.мицаШи, шири
ши (Hoie, краке и сл.) . •  - се а. раз.мицаШи, шириши Hoie. б. ићи, 
хоgаши раскречених, раширених Hoiy. - Као патак се кречи. 

кречљив, -а, -о а. који саgржи креча, у којем има креча, кре
чан (обично о Bogu). б. в. кречав. 

кречница ж Boga која се uзgвоји изнаg кречноi шалоiа након 
iашења живоi креча, кречна Boga. 

кречно- као йрви geo upugeBcKUx сложени ца казује ga је оно 
шшо означава gpyiu geo сложенице као креч, йойуш креча (йре 
cBeia йО боји): -бео / �бијел, �блед / �блијед. 

кречњав, -а, -о који саgржи креча или кречњака; уп. кречан, 
кречаст и кречовит. 

кречњак м МИН. сеgименшна сшена сасшавЈЬена og калцију.м
карбонаша (СаСОз) и йримеса gpyiux .минерала (iлине, oKcuga 
iвожђа и MaHiaHa, силицију.ма, йеска и gp.); камен који служи 
за йечење, йравЈЬење креча, вайненац; уп. калцит. 

кречњаст, -а, -о који саgржи креча или кречњака. 
кречњача ж в. кречуша. 
,кречњачкй, -3., -о који је сасшавЈЬен og кречњака, у којем 

има кречњака, вайненачки: � земљиmте, - клисура, кречњач
ке планине. 

кречовит, -а, -о који саgржи (обично gосша) креча или креч
њака; кречан: � вода, - земља, � љymтура (шкољке); кречови
те соли. 

кречуmа (кречуља) ж земља која саgржи gосша креча, кре
чов иша земља. 

креm, креmа м бот. в. расшавиh: барски -, ливадски -, пољ
ски �. 

креmендо м (ми. с) итал. муз. 1. а. ознака за йосшейено йовећа
ње јачине шона или низа шонова; .музичка фраза или geo .му
зичке ко.мЙозиције који се шако извоgи. 2. (у прил. служби) йо
сшейено йовећавајући јачину шона, све јаче. 

креmтав, -а, -о а. йискав и храйав, upogopaH, ошшар, нейри
јашан за слушање (о iласу, оiлашавању, звуку уоЙшШе). б. који 
крешши, који се оiлашава крешшањем, кречањем (о йшицама); 
који има йискав и храйав iлас, који ioBopu крешшеhи (о Jbygu-
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ма). в. који йроизвоgи нейријашне, apogopHe, несклаgне, како
фоничне звуке (о аушомобилској сирени, йоквареним или сша
рим музичким уређајима и сл.). 

крештавац, -авца (ек. и јек.), јек. И кријеmтавац м зоол. а. в. 
йойац (Gryllus). б. в.  цврчак. 

крештаво прил. крешшавим 'iласом, крешшеhи: - викати, -
певати. 

креmталица (ек. и јек.), јек. и кријеmталица ж 1. зоол. в. кре
ја (а). 2. фиг. особа која има крешшав 'iлас, која lовори крешше
hu, крешШаво. 

креmтати, -тИм (ек. и јек.), јек. И кријеmтати неевр. 1. исйу
шшаши крешшав, висок, йискав, apogopaH и храйав 'iлас (о жи
воШиња.ма, обично о неким ЙШица.ма). 2. йеваши, викаши, lово
риши, о'iлашаваши се крешшавим 'iласом. 3. звучаши, разлаlа
ши се, оgјекиваши и сл. крешшаво (обично о 'iласу). 

креmтелица Оек. и кријеmтелица) ж 1. в. крешШалица. 2. 
бот. вишеlоgишња ниска зељасша БUJbка Edraianthus из ф. звон
чиhа (Campanulaceae). 

креmтећй, -а, -ё (ек. и јек.), јек. И кријеmтећй који крешши, 
крешшав (најчешhе о 'iласу). 

кржља1 ж а. заКРЖЈЬала, неразвијена или неgовоЈЬНО разви
јена женска особа (обично gеше), КРЖЈЬавица. б. заКРЖЈЬала 
живоШиња. 

кржља2 м заКРЖЈЬала, неразвијена или неgовоЈЬНО развије
на мушка особа, КРЖЈЬавац; уп. кржљо. 

кржљав, -а, -о више или мање заосшао у расшу, развоју, не
развијен, заКРЖЈЬао: - девојчица, - дрво, - стока. 

кржљавац, -авца м онај који је КРЖЈЬав, заКРЖЈЬао. 
кржљавити, -им и кржљавити, кржљавим неевр. [гл. им. 

-вљёње е] заосшајаши у расшу, развоју, йосшајаши КРЖЈЬав, не
развијен (обично о gеци и .млаgим живоШиња.ма или gеловима 
њиховоl Шела). 

кржљавица ж она која је КРЖЈЬава, заКРЖЈЬала, КРЖЈЬа. 

кржљаво прил. слабо; неgовоЈЬНО: - (из)расти. 

кржљавост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина и сшање oHola ко
ји је КРЖЈЬав, oHola шшо је КРЖЈЬаво, закржЈЬалосШ. 

кржљавче, -ета е (ми. 0; зб. им. кржљавчад ж) КРЖЈЬаво, закр
ЖЈЬало gеше или .млаgунче живоШиње. 

кржљати, -ам неевр. в.  КРЖЈЬавиШи. 
кржљо, -а и -ё м заКРЖЈЬала, неразвијена или неgовоЈЬНО раз

вијена мушка особа, КРЖЈЬавац; уп. кржља2• 

кржуља ж зоол. а. в. крџа\, уп. кржа (а). б. в. јаребица. 
крзав, -а, -о 1. а. који се лако крза, Kuga. б. искрзан, UCKugaH, 

ошШеhен. 2. фиг. изнурен, измучен, HaaaheH. 
крзалица ж уска шрака, aaHiI1JbUKa која се йришива изну

шра око golVe ивице ноlавица og йаншалона ga се не би крзале. 
крзати, -ам неевр. 1. уйошребом, ношењем и сл. киgаши, 

ошшеhиваши ивице нечеlа, хабаши; киgаши, ошкиgаши, шрlаши 
крајеве нечеlа: - бријач, - капут; - косу. 2. фиг. мучиши, узруја
ваши, нервираши (HeKola). 8 - се 1. киgаши се, хабаши се, цейа
ши се (og уйошребе, ношења, шрења и сл.) (обично о йлашну, oge
hu и сл.); киgаши се, шрlаши се (обично о коси). 2. а. йролазеhи 
gоgириваши (HeKola, нешшо), шрши се, чешаши се (о HeKola, не
шшо). б. йробијаши се, йровлачиши се (између нечеlа, кроз Жи
вош и сл.). 3. фиг. узрујаваши се, нервираши се, киgаши се. 

крзнар, -ара м а. занаiI1лија који йрерађује крзно и израђу-
је ogehy и gp. og крзна. б. шрlовац крзном и крзненом робом. 

крзнарија ж зб. крзнена роба (најчешhе оgевни ЙреgмеШ). 
крзнарица ж женска особа крзнар. 
крзнарница ж раgионица за apepagy крзна и uзраgу крзщ!

не робе; йроgавница крзнене робе. 
крзнарскй, -а, -о који се OgHOCU на крзнаре и крзнарсШво. 
крзнарство е израgа и apepaga крзна, крзнене робе (крзнар

ски занаш или крзнарска инgусШрија). 

крзнат, -а, -о а. йокривен крзном; који има меке, lусше gла-
ке (йойуш крзна). б. в.  крзнен. 

крзнаm, -аша м (обично у мн.) живошиња са крзном, 
крзнаmица ж живошиња која се лови pagu крзна. 
крзнен, -а, -о који је og крзна: - бунда, - јака, - капут. 

крзно е 1. а. кожа живошиње са меком и lусшом gлаком; 
gлакави йокривач живошињскоl шела уоЙшШе. б. ogepaHa и йре
рађена, ушшавЈЬена живошињска кожа са меком и lусшом gла
ком; вешшачка кожа са вешшачком меком и lусшом gлаком. в. 
geo ogehe, оgевни йреgмеш og шакве коже (кайуЩ оковрашник, 
шубара и gp.). 2. анат. golVU слој коже, corium. 

крзнути, -нём евр. в. окрзнуши; уп. крзати. 

кри (обично поновљено и различито наглаmено) УЗВ. узвик 
којим се йоgражава 'iлас неких йшица (нЙр. свраке) или инсека
ша (нЙр. цврчка); уп. кре. 

крив, крива, -о (одр. криви; коми. кривљи) 1. (еупр. прав) а. 
који се не йружа йраволинијски, савијен, савинуш (jegHoM или 
више йуша), искривЈЬен; кривуgав: - линија, криве ноге; - бра
зда. б. који је изlубио свој нормалан, йравилан облик, искри
вЈЬен, извишойерен, gеформисан: криве ципеле. в. кос, наlнуш; 
нахерен; иско шен: криви конус; - зграда; крива слова. 2. а. ко
ји је учинио нешшо шшо не ваља, шшо је за ocygy, који сноси кри
вицу, оglоворносш за учињено лоше gело, оglоворан. б. који apeg
сшавЈЬа разлоl, узрок или йовоg за нешшо лоше, рђаво, неlашив
но или смешњу, йрейреку за осшварење нечеlа gоБРОl, йозишив
Hol. - Његова му памет крива. Крив је систем. 3. (еупр. прав) ко
ји се не йриgржава ешичких, gрушшвених, верских и gpylux ме
рила, обавеза, gужносши (lрешан, нейошшен и сл.). 4. (у им. слу
жби) м в. кривац. - Опростио је сваком, и кривом и правом. • ис
правити, исправљати криву Дрину в. aog Дрина. ни - ни дужан в. 
aog gужан. 

крива ж (дат. крйвој) мат. крива линија, кривУЈЬа; еупр. права. 

криваја ж кривина, окука, завијушак који сшвара слобоgни 
речни ШОК. 

криваст, -а, -о крив, искривЈЬен: кривасте ноге. 

кривати, кривам неевр. 1. а. в. хра.маШи: - на једну ногу. б. 
йрешезаши шежином HajegHY сшрану: крива товар, кривају би
саге (на коњу). 2. в. криваши се. 8 - се безл. (са логичким су
бјектом у дат.) биши (некоме) криво, нейраво, чиниши се нейра
веgним. - Све им се крива. • да не крива ни тамо ни (ов)амо ga не 
буgе криво ни jegHoj ни gpyloj сшрани, никоме. 

кривац, -вца м (инетр. -вцем) 1. онај који је крив за нешшо, 
збоl нечеlа; извршилац, йочинилац кривичноl gела. 2. HapogHU 
назив за неке вешрове (различише у различишим крајевима). • 

дежурни - онај којем се увек йрийисује кривица, оglоворносш за 
нешшо, који је увек крив, оglоворан за нешШо. 

кривач, -ача м оболели, заКРЖЈЬали, gеформисани йлоg 
ШЈЬиве lрашасшоl, йаСУЈЬасшоl облика; lЈЬивица Taphrina pruni 
која изазива шакву gеформацију ЙЛоgа. 

кривда ж нейравеgно йосшуйање, нейравеgан чин, йосшуйак 
или OgHOC Йре.ма некоме, нейравgа; еупр. правда. - Ако правда не 
помаже, кривда неће помоћи. 

кривина ж 1. а. месшо 1ge йуш, apyla, река-и сл. мења (више 
или мање) йравац, смер, окука, завој. б. искривЈЬени, савијени, 
йовијени geo нечеlа (нЙр. gрвеша, косе за кошење, скија и gp.); 
вијуlа. в. фиг. неgозвОЈЬен, незакониш йуш, начин којим се жели 
нешшо йосшиhи, осШвариШи. - Морамо да користимо све могу
ће "кривине". 2. мат. сшейен искривЈЬеносши неке линије или йо
вршине; њихово оgсшуйање, ошклон og йраве линије, OgH. og рав
ни, искривЈЬеносШ. • изводити (бесне) кривине измошаваши се; 
йрешвараши се; уп. изводити бесне глисте (под глиста). сачека
ти на кривини освешиши се некоме сачекавши aologaH шренушак, ' 
ЙОlоgну Йрилику. хватати кривину забушаваШи. 

кривиномер јек. кривиномјер м техн. в. курвимеШар. 
кривити, кривИм неевр. [гл. им. крИвљёње е] 1. а. gаваши че

му крив, искривЈЬен облик, чиниш и кривим, искривЈЬиваши, ca� 
вијаши: - бразду, - врат, - дрво, - mипку. б. (йо)сшавЈЬаши у 
кос йоложај, укосо, искошаваши; наlињаШи. в. сшавЈЬаши на
криво, HajegHY сшрану (кайу, шешир, шубару), обично као знак 
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gоБРОL расиоложења. 2. развлачиши и скуйЈьаши, изобличаваши 
у HeupupogHY Lримасу: - лице, - усне, - уста. 3. фиг. криво, ио
Lрешно, нешачно ириказиваши, изоиачаваши, извишоиераваши, 
извршаши: - истину, - смисао. 4. (некога) бацаши кривицу на 
HeKoLa, оrлашаваши кривим (за нешшо), окривЈЬиваши, оишу
живаШи. 8 - се 1. а. иосшајаши крив, искривЈЬен, gобијаши 
крив облик, савијаши се, извијаши се, искривЈЬаваши се (нир. о 
.м.лаgо.м gрвешу које криво расШе). б. gолазиши, gосиеваши у кос 
иоложај, искошаваши се; наLињаши се. 2. развлачиши се и ску
йЈьаши се, gобијаши HeuplfpogaH изrлеg, израз, изобличаваши се 
у Lримасу (о лицу, уснама, усШима). 3. иравиши HeupupogHe ио
креше Шело.м или gеловима шела, кревеЈЬиши се. 4. (уп. кривња
ва) а. оrлашаваши се јаким, ирОgОрним rласовима (о живошиња
.ма). б. јако, снажно викаши, gераши се; rласно, upOgOpHO кука
ши, йлакаши, gераши се (о ЈЬуgима). 5. уз. повр. узајамно се оишу
живаши, окривЈЬиваШи. • - врат(ове) (mију) наирезаши се, на
сшојаши ga се неко ко се очекује уrлеgа, знашижеЈЬНО иоrлеgаши 
ишчекујући HeKoLa. - се од смеха с.мејаШи се јако, уз бројне иокре
ше Шело.м и gеловима Шела. 

КРИВlща (кривица) ж 1. а. намерно или случајно учињена 
Lрешка, иОLрешка; оgLоворносш за учињену Lрешку: - преводио
ца; свалити кривицу на другог за властите неуспехе. б. правн. 

иосшуиак и ионашање ирошивно законима и важећим нор.мама 
(криминална раgња, ирекршај, иресшуи и gp.) које иовлачи за
конску оgLоворносш; оgLоворносш за шакав иосшуиак или шакво 
ионашање: побећи због кривице; ослободити (некога) кривице. 
2. в. кривgа: правица и -. • бити под кривицом биши окривЈЬен, 
оишужен зБОL учињеНОL gела, иресшуиа. трагична - Lрешка, ире
сшуи, ирекршај (обично .моралне upupoge) који учини јунак шра
Leguje у шежњи ga осшвари свој иgеални ЦUJЬ, зБОL чеLа на крају 
.мора ga сШраgа. 

кривични, -3., -о правн. који се OgHOCU на кривицу (1 б), који је 
у вези с кривицо.м (1б): - дело, - закон, - ислеђење, - парница, 
- поступак, - право, - пријава, - тужба. 

кривично прил. како налаже кривични закон, ио кривично.м 
закону: - одговарати. 

кривичноправни, -3., -о који се OgHOCU на кривично ираво, 
који је у вези с кривичним ираво.м: - одговорност, - положај ма
лолетника. 

кривња ж 6. кривица (1). 
кривњава ж (уп. кривити се (4)) а. снажно, UpOgOpHO оrла

шавање живошиње (завијање, рика и сл.), обично зБОL jaKoL бо
ла, узбуђења и gp. б. снажно, upOgOpHo JЬygCKO оrлашавање (gep
њава, gpeKa, кукњава и сл.), обично зБОL jaKoL бола. 

криво прил. 1. а. наLНУШО HajegHY сшрану, косо, нахерено; ио
вијено: - озидати; - седети. б. иравећи кривину, окуку, завију
шак: - тећи. 2. а. иОLрешно, наоиако, неиравилно, нешачно: -
изговорити, - показати, - (про)тумачити, - разумети, - цити
рати. б. лажно, неисшинишо: - се заклети, - сведочити. в. не 
ириgржавајући се ираве или gОLоворене .мере, неисиравно, не
ираво, неиравеgно: - (из)мерити, - поделити. 3. (са логичким 
субјектом у дат.) уиошреБЈЬава се као ознака субјекшовОL рђавОL, 
неиријаШНОL расиоложења, жаљења, кајања или ЈЬушње, увређе
носши, зависши: - ми (нам и сл.) је (обично на нешто или због 
нечега). 4. (у им. служби) е у изразима: а. бити у криву биши ио
LреШНОL .миш.љења, уверења и сл., биши у заблуgи, не биши у ира
ву. б. имати криво имаши нешачно, иОLрешно .миш.љење или уве
рење, не.маШи ираво. в. (некоме) (у)чинити криво (у)чиниши не
ираво, неиравgу. • - (по)гледати .с  рђавим намерама, иоиреко, 

. ЈЬушишо, без симиашија и сл. (ио)rлеgаШи. 
криво- ·ирви geo сложени ца са значењима која има ирugев 

"Kpив '�· кривоврат, кривоверство, кривоклетник и др. 

кривобожац, -ошца и кривобожац, -omцa м в. кривоверац. 
кривовёран и кривоверан јек. кривовјёран и кривовје

ран, -рна, -о (обично одр., често у им. служби) а. који не исио
веgа иризнашу, званичну, влаgајућу, ираву веру, јереШичан. б. 
(често у фиг. употреби) ирожеili, исиуњен кривоверсШво.м, засно
ван на кривоверсшву: кривоверне идеје, - књига. 

кривове.рац јек. кривовјерац, -рца м ирисшалица, слеgбе
ник, засшуиник HeK� кривоверне релиLије, кривоверсшва, јереси, 
јереШик. 

кривовёрје јек. кривовјёрје е в. кривоверсШво. 

кривовёрка јек. кривовјёрка ж женска особа кривоверац. 

кривоверник и кривОвёрнИК јек. кривовјерник и криво-
вјёрник м в. кривоверац. 

кривоверница и кривовёрница јек. кривовјерница и 
кривовјёрница ж в. кривоверка . 

кривовернички и кривовёрнички јек. кривовјернички и 
кривовјёрнички, -3., -о који се OgHOCU на кривовернике, криво
верски, јереШички. 

кривоверски и кривовёрски јек. кривовјерски и криво
вјёрски, -3., -о који се OgHOCU на кривоверце и кривоверсшво, 
јереШички. 

кривоверство јек. кривовјерство е верско учење које у шу
.мачењима релиLиозних gowu оgсшуиа og схвашања влаgајуће, 
званичне, иризнаше, ираве вере; ошиаgнишшво og шакве вере, 
јерес. 

кривоврат, -а, -о који има крив враш, који је кривОL враШа. 

кривоглав, -а, -о 1. који gржи rлаву накриво, чија је rлава 
сшално наLнуша; уп. кривоврат. 2. који је крив у оно.м gелу који 
се зове rлава (о биЈЬкама и gp.): кривоглава зеленкада. 

КРИВОRЛётан, -тна, -о (обично одр.) који се криво, лажно за
клиње. 

КРИВОRЛётник м онај који се криво, лажно куне, заклиње; 
онај који Lази заклеШву. 

кривоклётница ж она која се криво, лажно заклиње; она ко-
ја Lази заклеШву . 

кривоклётнички, -3., -о који се OgHOCU на кривоклеШнике. 

кривоклётно прил. криво, лажно се заклињући. 

кривоклетство е криво, лажно заклињање. 

кривокљун, -а, -о а. који има иовијен, крив КЈЬун. б. фиг. пеј. 

који има крив, орловски нос, кривонос. 

криволинијски и криволинијски, -3., -о који се OgHOCU на 
криву линију (обично који је у облику криве линије): - интеграл, 
- кретање, - путања. 

криволов, -ова бесираван, незакониш лов, ловокрађа. 

криволовац и криволовац, -овца м онај који се бави криво
лово.м, ловокрађо.м, ловокраgица. 

криволовити, -оловИм неевр. ловиши бесиравно, без оgобре
ња или у време забране лова, бавиши се криволово.м. 

кривомераЦјек. кривомјерац, -рца м онај који криво .мери, 
који закиgа на .мери; уп. криво (2в). 

кривомерство јек. кривомјерство е криво, нешачно .мере
ње, закиgање на .мери. 

кривоног, -а, -о који има криве HOLe (обично о човеку, ређе о 
нек.им иреg.меШима, нир. о сшолу или сШолици). 

кривонос, -а, -о који има крив, иовијен, кукасш нос. 

кривопутица ж в. сШраниуШица. 

кривореп, -а, -о (често одр. и у им. служби) 1. који има крив 
реи. 2. фиг. пеј. који хра.мље, хро.м, ћоиав, шеиав. 

криворог, -а, -о који има криве рОLове (о волу, јарцу, овну 
и gp.). 

кривостран, -а, -о крив, искривЈЬен HajegHY сшрану, Hajeg
· Ној сшрани (о разним иреg.меШима, ЗLраgама и gеловима ЗLраgа 
u gp.). 

кривотворац, -рца м в. фалсификашор; уп. кривотворитељ. 

кривот;iюрина и кривотворина жв. фалсификаШ. 

кривотворитељ м в. фалсификашор; уп. кривотворац. 

кривотворити, -отворйм евр. и неевр. (често у трп. кривотво-
рен, -а, -о) [гл. им. кривотворёње е] в. фалсификоваши: 
(ис)платне налоге, - новац, � потпис, - сведочанство и др. 
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криво уман и кривоуман, -мна, -о који криво, йо"tреШ1-Ю ра
суђује, који йо"tрешно мисли; ло"tички неоснован, нешачан, ao"tpe
шан: � човек; � мисао. 

кривоумље е йо"tрешно, нешачно расуђивање, криво ми
ШЈЬење. 

кривоуст, -а, -о који има крива усШа. 
кривоmија 1. а. м и ж (мн. ж) особа криво"t враша, кривовра

ша особа. б. ж живошиња криве шије, криво"tа враШа. 2. ж вр
сша криве саБЈЬе. 

кривоmијаст, -а, -о (обично пеј .) који има криву шију, крив 
враш, кривовраш (обично о ЈЬуgима). 

кривудав, -а, -о који кривуgа, вију"tа; који има йуно кривина, 
завоја, завојиш; вију"tав: � река; � пут; � линија. 

кривудаво прил. кривуgајуhи, вију"tајуhи, вију"tаво; криво, 
кривећи се йомало и на jegHY и на gpy"ty сшрану: � орати, � те
ћи; � расти (о дрвету). 

кривудавост, -ости ж особина и сшање oHo"ta шшо је кривуgа
во, вију"tаво, вију"tавосш: � реке. 

кривудаст и кривудаст, -а, -о в. кривуgав: � улица, � лини
ја, � ход. 

кривудати, -ам неевр. непрел. 1. йросшираши се или креша
ши се кривуgаво, мењајући йравац, вију"tаво, вију"tаши, врлуgаши 
(о йушу, реци, човеку и gp.). 2. фиг. а. чесшо мењаши начин, ме
шоg paga, gеловања, йонашања и сл. (обично pagu избе"tавања 
неке нейријашносши, ошворено"t изјашњавања и сл.). б. колеба
ши се. 

кривуљ, -уља м бот. врсша бора Pinus mughus из ф. Abieta
сеае OHUCKO"t расша и раз"tранашо"t корена. 

кривуља ж а. мат. крива линија, крива. б. крива линија на 
"tрафикону која служи као ЙоказаШе.ть HeKo"t йроцеса, расша йро
извоgње, развоја и сл. в. оно шшо има облик криве линије, оно 
шшо обликом, из"tлеgом aogceha на криву линију; шара у обли
ку криве линије (на везу, саркофа"tу и gp.). 

кривуљав, -а, -о в. кривуgав. 
кривуљар, -ара м техн. найрава, сйрава за цршање кривУЈЬа. 

кривуљаст и кривуљаст, -а, -о в. кривУЈЬав. 
кривуљати, -ам неевр. в. кривуgаши (1). 

кривуљица ж 1. geм. og кривУЈЬа. 2. вез, шара у облику криву
gаве, цик-цак линије (на оgевном йреgмешу, hилиму, йосуђу и gp.). 

кригла ж (ген. ми. -лй) нем. овећа чаша за йиво, обично с gp
шком; уойшше већа чa:цtа са gршком. 

" 
криж, крижа м (у јези�у католика) в. крсш (1 и 6). • кутни -

найрава која се уйошреБЈЬава у шумарсшву за оgређивање йра
во"t у"tла. Црвени - в.  Црвени lrрсш (aog крсШ). крижа ми (ти) у за
клињању: крсша ми (ши). немати (ни) крижа биши йуки сиромах, 
немаши нишШа. поставити, учинити и ел. криж, крижем на нешто, 
над нечим, преко нечега завршиши, йрекинуши с нечим; йочеши 
с.маШраШи нешшо "tошовим, завршеним, йочеши с.маШраШи ga 
је нешшо йрошло, заборавЈЬено; уп. ставити тачку (под тачка). 
потари га (је, их и ел.) свети криж "tовори се у клешви, йри йрокли
њању. 

крижак, -ака м 1. в. крижанац (2). 2. врсша сеgименшне сше
не, йешчар, Йешчаник. 3. пом. в. крсш (6). 

крижаљка ж 1. в. укршШеница. 2. йисаљка og йосебно"t каме
на којом су ђаци йиcaтiи на ђачким шаблицама, криЖУЈЬа. 

крижанац, -нца м 1. а. биол. БUJЬка или живошиња насшала 
укршшањем jegUHKU различиших врсша, хибриg или мелез. б. 
gуван gобијен мешањем gвеју или више врсШа. 2. сишно сечени, 
резани gуван. 

крижар, -ара и крижар, -а м (у језику католика) 1. ист. в. кр
сшаш (1). 2. иет. а. apuaagHUK кашоличке клерикалне ор"tаниза
ције у Краљевини Ју"tославији. б. в. усШаша. 3. в. крсшоноша (1). 

крижарски и крижарски, -а, -о (у језику католика) 1. в. 
крсшашки: � витезови. 2. који се OgHOCU на крижаре (2); усша
шки: � парада. 

крижаст, -а, -о apupOgHO изgе.тьен на кришке, режњеве, ре
жњасш, режњевиш (обично о воћу, нЙр. о йоморанџи, и Йоврћу). 

крижати, крижам неевр. 1. сећи, резаши на KOMage, на кри
шке (нЙр. хлеб, јабуку, лук); насишно резаfllи, сећи, сецкаши 
(обично gуван). 2. а. йонишшаваши йрецршавајуhи, йрецршава
ши (нешшо наЙисано). б. (и евр.) йрецршавајуhи изосшавЈЬаши 
(изосшавиши) нешшо, избаци(ва)ши (gелове нече"tа HaaucaHo"t). в. 
фиг. квариши, ремешиши: � рачун(е). 3. (нечим) в. крсшиfllи (3). 
4. укршшаши; уп. укрстити (3): � различите пасмине. Б. (очима, 
погледом) в. севаши (2). 6. йрелазиши с краја на крај, у разли
чишим йравцима; уп. шпартати (2). _ - се 1. (у језику католи
ка) в. крсшиши се (1 а). 2. укршшаши се; уп. укрстити се (1). 3. 
йролазиши jegaH мимо gpy"to"t, мимоилазиши се. 4. фиг. сукоБЈЬа
ваши се, суgараши се. - Љубав овдје, вјера и невјера I Крижају 
се у дужности твојој. 

крижач, -ача м онај који се бави крижањем, резањем gува
на, резач gувана. 

крижић, -ића и крижић, -а м geM и хиЙ. og криж. 
крижни, -а, -о (у језику католика) који се OgHOCU на криж, 

крсш (који има облик крижа, који је са крижом и сл.), крсшасш: 
� свод, крижне решетке. • - дрво 1) већи gрвени криж, крсш ис
apeg кашоличких цркава, apeg којим се обавЈЬају оgређене вер
ске йройовеgи и apeg којим верници исказују своју йриврженосш 
вери. 2) gрвени криж, крсш на којем је йреgсfllавЈЬено Хрисшово 
расЙеће. 3) gрво са исшесаним крижом, КРСfllОМ на врху које је 
имало кулшни значај Kog неких словенских Hapoga. 

крижуља ж в. крижаљка (2). 

криза ж грч. 1. шешко, рђаво сшање, шешка, рђава сишуаци
ја која йроизвоgи (или може йроизвесши) лоше йослеgице, која 
gовоgи (или може gовесши) у ойасносш ойсшанак или развој не
че"tа и сл. а. шежак йоремећај у економији, йривреgи (нЙр. немо
"tyhHocfll Йлас.мана робе, apoaagaНJe йреgузеhа и банака, с.мање
ње или apeKug инвесшиција, незайосленосш и gp.). б. лоше, рђа
ве йолишичке йрилике, несређено йолишичко сшање у зеМЈЬи; 
иСЙОЈЬавање нейријашеЈЬсшва, заше"tнушосш у међуgржавним, 
међунароgним оgносима. в. оскуgица, несшашица, йомањкање 
нече"tа важно"t за gржаву, Hapog, колекшив и сл. г. уойшше ше
шко рђаво сшање, шешке, лоше, рђаве йрилике уоЙшШе. 2. а. ше
шко йсихичко сшање, велика узнемиреносш, gушевни немир, 
нервно расшројсшво и сл., обично йраћено ЙаШњом. б. мед. ogcy
gaH, йреломан шренушак у шоку болесши, йосле Koje"t gолази или 
go йоБОЈЬшања или осешно"t йо"tоршања болесниково"t зgравсшве
HO"t сШања. 3. врхунац зайлеша у gpaмcKoj pagНJU (HeaocpegHo 
apeg разрешење), кулминација. 

кризантема м бот. в. хризанШема. 
кризма ж грч. а., KOg кашолика, обреg који обавЈЬа, врши би

скуй сшавЈЬајуhи верницима (йрешежно нешшо оgраслијој gеци) 
УЈЬем на чело знак крсша као йошврgу вере, конфирмација. б. 
УЈЬе које се у шоме обреgу уЙоШреБЈЬава. 

кризмати, -ам евр. и неевр. (некога) 1. (из)вршиши обреg кри
зме Hag неким. 2. фиг. (ис)шуhи, (из)уgараШи. _ - се биши изло
жен обреgу кризме, йримиши, йримаши, gоби(ја)ши кризму. 

кризмени, -а, -о који се OgHOCU на кризму (обично који уче
сшвује у обреgу кризме): � кум. 

кризни, -а, -о који се OgHOCU на кризу, који је у вези с кризом 
(који се оgликује кризом, обухваhен и сл.): � време, кризни од
носи, � ситуација. 

кријумчар, -ара м онај који се бави кријумчарењем, онај ко
ји кријумчари неку робу. 

кријумчарити, -)rмчарйм неевр. [гл. им. кријумчарёње е] не
gозвОЈЬено, йошајно, без йлаhања царине и gpy"tux gажбина йре
носиши или йревозиши неку робу из jegHe gржаве у gpy"ty (обич
но pagu apeapogaje); йреносиши, OgH. йревозиши из jegHo"t месша 
у gpy"to, из jegHo"t краја у gpy"tu робу чији је йромеш забрањен; уп. 

шверцовати: � дијаманте, � злато, � нафту; � дуван. _ - се фиг. 

нейримешно, неойажено йролазиши, йровлачиши се; уп. швер
цовати се. 

кријумчарка ж она која се бави кријумчарењем, она која 
кријумчари неку робу. 
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кријумчарскй, -3., -о који се OgHOCU на кријум;чаре (који йри
uaga кр ијумчар има, својсшвен кријумчарима и сл.): - лађа, -
роба, - трговина. 

кријумчарски прил. на кријумчарски начин, као кријумчар, 
кријумчареhи. 

кријумчарство с кријумчарски йосао, кријумчарење; уп. 

шверц. 

крик м (мн. крици (крикови)) 1. а. upogopaH, снажан lлас 
(као израз йосебноi йсиxuчкоi или физичкоi сшања: бола, изне
HagHoi сшраха, ужаса, изненаgне велике рagосши, наlлоi узбуђе
ња и gp.); уп. врисак б. йоклик, йоклич: ратни крикови. 2. йро
gopaH, ошшар lлас којим се Оlлашавају неке йшице (нйр. iалеб). 
3. фиг. upogopaH звук уойшше: - звона, - локомотиве, - сирене. 
4. фиг. а. снажан lлас, оgраз HeKoi хшења, мишљења, HeKoi сша
ња, времена и сл.; уп. глас (7): - времена нашег, - народа. б. 
снажно иСЙОЈЬавање, израз, манифесшација HeKoi осећања, gy
шевноi сшања и сл.: - душе, - жудње, - револта. • последњи 
йослеgњи новишеш, оно шшо је најновије, HajMogepHuje (обично 
у MOgu, gизајну и сл.). 

крика ж 1. а. вика, gpeKa: - деце. б. йлач, кукњава. 2. оlла
шавање неких йшица, кричање: - галебова. 

крикет м енгл. спорт. врсша екийне сйоршске uipe на шравна
шом шерену оiраничених gимензија. 

крикетаm, -аша м иiрач крикеШа. 
крикетскй, -3., -о који се OgHOCU на крикеш: - клуб, - утак

мица. 

крикнути, крйкнём свр. 1. а. исйусшиши крик, снажан, йро
gopaH lлас (обично og бола, ужаса, изненаgне велике раgосши, 
наlлоi узбуђења и сл.); уп. вриснути И јаукнути. б. снажно, йро
gOpHO (уз)викнуши, gрекнуШи. 2. оlласиши се криком, ошшрим, 
йрОgОрним, реским lласом (о неким йшицама, нЙр. о iалебу, со
ви и gp.); уп. закрештати. 3. оlласиши се ошшрим, йрОgОрним, 
реским звуком, заuраскаши, зашрешшаши и сл. (о йушцu, возу 
и gp.). 

криланце, -а (-ета) с (ми. -ца) geм. и хиЙ. og крило; уп. крила
шце. 

криласт, -а, -о који је налик на крило, на крила, сличан кри
лу, крилима; уп. крило (1): - плод, криласте трепавице. 

криласто ПРИЛ. йойуш крила, слично крилима; уп. крило (1 
и 2) : - раширен. 

крилат, -а, -о 1. који има крила (за лешење), који је с крили
ма: крилато јато птица, крилати коњ (Јабучило). 2. в. криласш: 
- креста. 3. фиг. а. који се креће, шири и сл. као ga има крила, 
као ga леши; брз, хишар: крилати ветар, крилата лаж; крила
ти корак б. йун йолеша, йолешан: крилати дух, крилате ми
сли. в. gосеi1lJЬив, ошШроуман. г. сйособан, сјајан, врсшан: кри
лати момци, крилати морнари. 

крилатић м (обично песн.) онај који има крила. 
крилатица ж 1. крилаша живоШиња. 2. (у атриб. служби, 

уз им. Ж. рода) која има крила, која је са крилима, крилаша: 
змија - ('змај'), птице крилатице. 3. HapogcKU назив за авион. 4. 
каракшерисшична, чесшо йонавЈЬана реч, синшаwа или рече
ница којајеЗiровишо изражава оgређено схвашање, начело, жи
вошне йринцийе и сл., йарола; уп. гесло, девиза. 

крилато ПРИЛ. брзо, журно, хишро; живо, ЙолеШно. 
крилатбст, -ости ж особина oHoia који је крилаш, oHoia шшо 

је крилаЩо. 
крилаm, -аша и крилаm, -а м 1. мит. крилаши КОЊ. 2. анђео. 

3. Пшица са великим крилима (орао, соко и сл.). 4. 300Л. а. у МН.: 

pog изумрлих wизаваца који су имали крила Pterodactyli (у jg.: 
wизавац из шоiа poga). б. врсша йужа Strobmus. 5. бат. зеЈЬа
сша БUJbка Lotus siliquosus, чије се зелене махуне уйошреБЈЬа
вају за јело. 6. ист. upuuagHUK војне йолиције у крајевима Црне 
Горе који су gобијени Берлинским KOHipecoM и иза балканских 
рашова (назван йО орлу с раширеним крилима на .меШалној 
значки Koj:r су ови йрийаgници имали на каЙама). 

крилаmк:й: и крилаmкй, -3., -о који се OgHOClt на крилаше; 
уп: крилаш (6): - грб, крилашки бандити. 

крилаmце, -а (-ета) с (ми. -ца) geм. и хиЙ. og крило; уп. кри
ланце. 

крилити, крилИм несвр. [гл. им. криљёње с] 1. лешеши; лебgе
ши. - О ви црни орлови, крилите земљом и свијетом. 2. (нечим) 
махаши, размахиваши: - рукама, - шињелом. 3. а. шириши, 
раСКРUJbиваши: - крила. б. узgизаши или йружаши и шириши: 
- руке. 4. фиг. (обично песн.) шшишиши, чуваши; уп. закриљи
вати. - Горске чини Краљевића криле. 5. фиг. узимаши маха, 
освајаши, овлаgаваши (о ноћи и сл.). • - се 1. а. узgизаши се, 
йолешаши (обично о ЙШицама). б. в. крилиши (1). - СВРХ њих се 
кобни гавранови криле. 2. шириши се; йросшираши се, разасши
раши се. 

крилнй, -3., -о 1. који се OgHOCU на крило (који upuuaga кри
лу, који је og крила и сл.): крилне кости. 2. а. који се налази на 
крилу, на сшрани: - дивизија, - играч. б. који се извоgи, врши 
са крила, са сшране, с бока, бочни: - напад. 3. који се сасшоји из 
gва крила, gвокрилни: - врата, - олтар. 

крилно ПРИЛ. на сшрану, са сшране, бочно. - Црни развија 
крилно свога ловца (у шаху). 

крило с 1. а. jegaH og gвају (или, Kog неких инсекаша, jegaH og 
више) gелова симешричноi opiaHa за лешење Kog йшица и већи
не инсекаша; оgiоварајуhи opiaH за лешење KOg ЈЬИЈЬака, слейих 
мишева и неких изумрлих Wизаваца. б. geo оgiоварајуhеi opia
на који йо HapogHoM веровању и нароgним умошворинама има
ју виле, анђели, неки Jbygu и живоШиње. в. фиг. онај који йома
же, који йреgсшавЈЬа йошйору, ослонац (некоме); оно шшо йо
креће, вуче Haupeg, йокрешач (нечеiа). - Имао је два сина, два 
крила. Хипотезе су крила науке. 2. йЈЬоснаша йовршина, geo 
авиона, јеgрилице и неких gpyiux лешелица који се йружа боч
но (лево и geCHO) og шруйа и који йомаже оgржавању ових ле ше
лица у вазgуху: десно -, лево -. 3. a. jegaH og gвају или више ge
лова враша, йрозора, ормана и сл. који се ошвара и заШвара. б. 
jegHa og чешири лойашице вешрењаче коју йокреhе веШар. в. ис
шурени или крајњи geo неке найраве йЈЬоснашоi, лойашичасшоi 
или сличноi облика (нЙр. KOg буhкалице, мешалице и gp.). 4. а. 
jegaH og KOMaga нарочишоi, jaKoi йлашна og којих се склайа ша
шор (или се уйошреБЈЬава сам, као йривремени заклон og кише, 
cHeia и сл.): шаторско - . б. jegpo на броgу јеgрењаку, јеgрилици 
и сл. (обично jegHo og gвају или више њих). 5. jegaH og йарних, 
симешричних gелова или сшрана нечеiа, нЙр.: а. крај кайуша, 
йеш, скуШ. б. сшрана рибарске мреже, завесе и сл. в. бочна 
сшрана куће или gpyie iрађевине: западно -, источно -. г. сшра
на сеgла. д. она сшрана шаховске йлоче која оgiовара основном 
йоложају краљице, OgH. краља: напад на краљевом крилу. ђ. 
леви или gecHU брк. 6. йериферни geo, крај: на десном крилу се
ла, на оном крилу варошице. 7. лева или gecHa сшрана йлуhа: 
плућно -. 8. а. вој. лева или gecHa сшрана, бок војне формације 
(йосшројене, у борбеном йорешку и сл.). б. бочни geo веће ipyue, 
iомиле Jbygu. 9. спорт. исшурени найаgач, навални иiрач у фуgба
лу, вашерйолу, рукомешу, кошарци и сличним сйоршским uipa
ма који се йрешежно креће йо jegHoj сшрани иiр�ишша, OgH. 
йливалишша: десно -, лево -. 10. gеоруковоgсшва u члансшва 
jegHe йолишичке сшранке или орiанизације које се у рвом ugeo
лошком схвашању или йроiрамским начелима gонекле разлику
је 'og већине или og gpyioi gела руковоgсшва или члансшва; уп. 
фракција: десно -, лево -, радикално -, умерено - (странке). 
11. (понекад само у мн.) а. geo шела човека који cegu og шрбуха 
go колена: држати дете у крилу. б. geo женске кецеље, йреiаче, 
сукње, ХаЈЪине и сл. који йокрива шај geo шела: носити воће у 
крилу. 12. ушјюба као opiaH у којем се зачиње ЙЛоg. 13. cpegUHa, 
оквир, ОКРИЈЬе. - Многе науке су створене у крилу физике. 14. 
бат. а. нар. или песн. Kog неких БUJbака, йЈЬоснаши geo лисша, лисш 
без gршке; лисш неке БUJbке уойшше: детелина са четири крила. 
б. jegaH og gва насйрамна крунична лисшиhа KOg леЙШирњача. 
' 15. вој. в. крилце (2в). 16. ми. gpyiu gaH славе, KPCHOi имена, йа
шарице; уп. окриље: Јовањска крила. • да(ва)ти крила некоме, 
нечему йоgсшаhи, йоgсшицаши (HeKoia, нешШо). дати крила но
гама (петама) брзо, хишро йобеhи, оgмаlлиШи. десно - lлавни йо
маiач, осЛQнац, најБОЈЬа, HajcUiypHuja йомоh; уп. бити нечија де
сна рука (под рука). доби(ја)ти крила gоби(ја)ши йоgсшрек, uog
сшицај, йолеш, осоколиши се, ОСОКОЈЬаваши се. мајчино (матери
но) - ушочишше, зашшиша, окриЈЬе. метнути (ставити и сл.) под 
крило зашшишUши, обезбеgиши, осиiураШи. пасти (некоме) у кри
ло йасши у geo, йрuйасши некоме (чесшо некоме ко није уложио 
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1-tu�a�ae шруg, �o шо 1-te заслужује и сл.). подсећи, подсецати (пот
крес(ив)ати, подрез(ив)ати и сл.) некоме, нечему крила сиуша(ва)ши 
1-tечији иолеш, за.мах, 1-taapegoeafbe и сл., лишиши, лишаваши 
1-te�oia c1-taie, иолеша; уп. сапети . . .  крила. порасла су (пораmће и 
сл.), нарасла су (нарашће и сл.) му (им и сл.) крила gобио је (gобили 
су, gобиhе и сл.) иолеша, за.маха, c1-taie и сл.; иосшао је (иосшали 
су, иосшаhе и сл.) са.мосШала1-t и ja�, сиособа1-t. расту (расла су и 
сл.), ничу (ницала су и сл.) ми (нам и сл.) крила gобија.м (gобијао са.м, 
gобија.мо, gобијали смо и сл.) c1-taiy, иолеш, за.мах и сл. (ра)mири
ти, разви(ја)ти крила, размахнути, размахивати крилима (крила) 
разви(ја)ши своју gелаш1-tосш, а�шив1-tОСШ, разм,аХ1-tуши се, раз
махиваши се. с(а)вити (спустити) крила 1-tаиусшиши борбу, ogy
сшаши og gaљe борбе; иоиусшиши, иреgаши се, �ЛО1-tуШи. с(а)ло
мити, спалити, спржити (некоме, нечему) крила у1-tишшиши, уиро
иасшиши (1-te�oia, 1-tешШо). сапети, сапињати (некоме, нечему) кри
ла 1-te gа(ва)ши (1-tе�Оме, 1-tечему) ga узме маха, иолеша, 
сиуш(ав)аши (1-te�oia, 1-tешшо); уп. подсећи . . .  крила. соколово -
(обично у нар. песмама) o1-taj �ojиje eaљa1-t, храбар, 1-tеусшрашив 
и сл., jY1-tа�, co�o. - Југовићу, соколово крило! 

крилоног, -а, -о песн. врло брз, брзо1-tОi, хишар: лаке срне 
крилоноге. 

крилоножац, -ошца м зоол. у M1-t.: Mopc�и ме�ушци из pega 
Pteropoda, Mopc�и иужеви с израшшајима иоиуш �рила �ojи 
служе за Uливање (у jg.: ме�ушац из шоiа poga). 

крилце, -а (-ета) с (ми. -ца) 1. geм. и хии. og �рило, �pиoцe; уп. 

крило (1). 2. а. (обично у мн.) ио�реш1-tи geo 1-ta ивици aeuo1-tс�uХ 
�рила �ojи иомаже ири иойреч1-tом �Ома1-tgоеаfbУ aeU01-tОМ. б. geo 
маши1-tе или 1-te�e gpyie 1-taapaee �ojи ио обли�у личи 1-ta мало 
�рило. в. вој. слича1-t geo �оч1-tице или зашварача �og 1-te�ux врсша 
вашре1-tоi оружја (1-tap. иуш�е, иуш�омишраљеза, шоиа); уп. кри
ло (15). 3. бот. а. в. �рило (14б). б. �og 1-te�ux БUJbа�а израшшај 1-ta 
Ceme1-tу �ojи служи за fbeioeo ла�ше раз1-tошење. 

кримен м лат. злочи1-t. 
крим и- �ao ирви geo иолусложе1-tица са з1-tачењем ,,�pими-

1-tал1-tи", ,,�рими1-tалисшич�и'�' --прича, --роман, -филм. 

криминал, -ала м (мн. 0) правн. gрушшве1-tооиас1-tа ирошив
apae1-ta, �ривич1-tа gелаш1-tосш, шежа или шеш�а �ривич1-tа gела 
(убисшво, шежа или шеш�а шелес1-tа aoepega, шежа или шеш�а 
�paђa, apo1-teeepa, фалсифи�аш и сл.); уп. злочин. • пасти, пада
ти у криминал иочеши, иочињаши вршиши шежа или шеш�а 
�ривич1-tа gела. 

криминалан, -лна, -о 1. а. �ojи у себи саgржи �рими1-tал, 
�ojи има обележја, �ара�шерисши�е �рими1-tала; �ojи је иочи-
1-tuО, �ojи чи1-tи �рими1-tал, с�ло1-t �рими1-tалу и сл.: - дело, кри
минални сукоб, криминални побачаји; криминална особа. б. 
(одр.) уойшше �ojи се og1-tОСU 1-ta �рими1-tал и �рими1-tалце, �ojи је 
у вези с �рими1-tалом; уп. криминалистички: криминално зако
нодавство, криминална истрага, криминална психологија, 
криминални романи, криминална рубрика, криминална хро
ника. 2. разг. врло лош, рђав, iроза1-t: - квалитет, - поступак. 

криминалац, -лца м (инстр. -цем; ген. МН. кримИналаца) o1-taj 
�ojи је извршио �рими1-tал1-tО gело, �ojи врши �рими1-tал1-tа gела, 
o1-taj �ojи се ogao �рими1-tалу; уп. злочинац. 

криминалист(а), -е м (ми. -сти) а. овлашhе1-tО лице �oje се ба
ви ош�ривањем �рими1-tала и иро1-tалажењем њихових изврши
лаца; исшраж1-tи opia1-t, cygc�o лице �oje се бави aPOi01-tОМ и �a
жњавањем иочи1-tилаца �ривич1-tих gела, �рими1-tалаца. б. o1-taj 
�ojи се �ao сшручња� (обич1-tо apae1-tu�) или 1-tауч1-tи� бави �pи
ми1-tалом и �рими1-tалисши�ом, сшручња� за �рими1-tалисШи�у. 
В. o1-taj �ojи ираши �рими1-tал1-tа збивања, goiaQaje, o1-taj �ojи ии
ше о �рими1-tалу (1-tap. 1-toeu1-tap). 

криминалистика ж (дат. -ици) а. 1-tay�a �oja ироучава �pи
ми1-tал, 1-tay�a о мешоgима и среgсшвима ЙРО1-tалажења, иpи�y
йЈъања и исиишивања gо�аза о изврше1-tим �ривич1-tим gелима 
и мошивима за њихово извршење, ире ceeia pagu fbuxoeoi расве
i1l.тьaвaњa, иро1-tалажења и хвашања �pивaцa, �ao и pagu сире
чавања �ривич1-tих gела; уп. криминологија. б. иосао, служба; 
gелаш1-tОСШ �рими1-tалисше; уп. криминалист(а) (а). 

криминалистички, -а, -о 1. �ojи се og1-tОСU 1-ta �РUJlш1-tали
сше и �рими1-tалисши�у: - служба. 2. в. �рими1-tала1-t (1): - тип; 
- роман. 

криминалисткиња ж же1-tс�а особа �рими1-tалисШ. 
криминалитет, -ета м (ми. 0) у�уи1-tОСШ ирошивирав1-tих, �pи

ми1-tал1-tих pagfbU, �рими1-tал1-tа gелаш1-tОСШ, �рими1-tал. 
криминалка ж же1-tс�а особа �рими1-tалац. 
криминално прил. 1. у иоiлеgу �рими1-tала, у og1-tocy 1-ta �pи

ми1-tал: - одговоран. 2. разг. врло лоше: - поступати, - се пона
шати. 

криминолог м o1-taj �ojи се бави �рими1-tолоiијом, сшручња� 
за �рими1-tолоiију. 

криминологија ж 1-tay�a о �рими1-tалишешу, о �рими1-tал-
1-tUhf, gелима и њиховим иочи1-tиоцима, 1-tay�a �oja исиишује �pи
ми1-tал свесшра1-tо, с различиших сша1-tовишша (биолош�оi, иси
холош�оi, социолош�оi, apae1-toi и gp.). 

криминолошки, -а, -о �ojи се og1-tОСU 1-ta �рими1-tолоiију и 
�рими1-tолоiе. 

кримић, -ића м разг. pOma1-t, филм или слич1-tо gело �oje ири
aaga �рими1-tалисшич�ом жа1-tру, �рими1-tалисшич�и pOma1-t, 
филм и сл. 

крин м (ми. крИнови И крйнови) бот. 1-tазив за y�pac1-te БUJb�е 
Lilium из ф. Liliaceae, с вели�им цвешовима, JbUJba1-t. • бели 
бот. y�pac1-ta БUJb�а Lilium candidum из ф. Liliaceae, 1-tајчешhе с 
белим MUPUC1-tUhf, цвешовима, JbUJba1-t. жути - бот. y�pac1-ta БUJb�а 
Lilium bulbiferum из ф. Liliaceae. морски - ЗООЛ. у M1-t.: разреg бо
gЈЬо�ожаца �ojи живе у мору иричвршhе1-tи, сшал1-tо или ири
epeмe1-to, за иоgлоiу, Crinoidea (у jg.: боgЈЬар из шоiа разреgа, ша
�aв боgЈЬо�ожац). 

кринка ж (дат. -нци; ген. ми. -нки) 1. Mac�a, образи1-tа, �рабу
ЈЬа. 2. особа с MaC�OM 1-ta лицу, маС�uра1-tа особа. 3. ли� у �ojи се 
1-te�o ирерушио, у �ojи се 1-te�o ирешворио, 1-teapaeu, лаЖ1-tи ли�, 
изiлеg, ли� у �ojeм се 1-te�o (ређе 1-tешшо) иојавЈЬује, ири�азује, 
Mac�a. 4. фиг. 01-tО шшо c�pивa ирави ли�, ираве особи1-tе, шшо 
иpи�pивa сшвар1-tе 1-ta.мepe, шшо ири�азује 1-te�oia gру�чијим 1-te
io шшо јесше, Mac�a: испод кринке. • пала ти (вам и сл.) је - иo�a
зао си се (ио�азали сше се и сл.) O1-tа�еUhf, �a�aв си сшвар1-tо (�a
�ви сше сшвар1-tо и сл.), у иравој apupogu, у иравој боји. скинути, 
здерати (некоме) кринку (с лица) учи1-tиши ga се 1-te�o ио�аже o1-ta
�вим �a�aв је уисши1-tу, разош�риши, рас�ри1-t�аши, geмac�u
раши (1-te�oia). скинути, скидати (своју) кринку ош�ри(ва)ши йра
ву apupogy, ио�аз(ив)аши йраве 1-ta.мepe, иресша(ја)ши се ире
швараши, збаци(ва)ши Mac�y. 

кринолин, -ина м И кринолина ж фр. 1. · широ�а и gуiач�а 
cy�њa, 1-tоше1-tа 1-tајвише у ХЈХ вe�y, расшеi1-tуша, рашире1-tа обру
чима (og1-t. обручем), обич1-tо ша�о ga има зво1-tасш обли�. 2. �py
ша ш�а1-tи1-tа у �ojy је, pagu шврgоhе, уш�а1-tа �oњc�a gла�а. 

кринолински, -�, -о �ojи се og1-tОСU 1-ta �ри1-tоли1-t(у): крино
линске лепотице. 

криолит, -ша м ГРЧ. иолуgраiи �a.мe1-t, врсша ми1-tерала, 1-ta
шријум-флуороалуми1-tаш (NазAlF 6)' 

криомице ПРИЛ. �ришом, �pagoM: - пити. 

криомичан, -чна, -о �ojи се чи1-tи, исиОЈЬава и сл. �pиOMицe, 
шај1-tи, c�puee1-t: - љубав. 

криомч- в. �ријумч-. 
криоце, -а (-ета) с (ми. -ца) 1. geм. и хии. og �рило, �рилце; уп. 

крило (1а и б). 2. в. �рило (14а); уп. крилце (За). 

крипта ж ГРЧ. 1. йоgзем1-tа иросшорија, �аиела ucaog цp�вe 
(ao1-te�ag у aehu1-tu или gpyiUhf, с�ровишим и хлаg1-tим месшима), 
�oja 1-tереш�о служи и за сахрањивање уiлеg1-tих (иоiлавишо цр
�ee1-tux) лич1-tосШи. 2. йросшорија, hелија у иоgзем1-tим хоg1-tици
ма, �аШа�омба.ма у �ojoj су се ирвu хришhа1-tи о�уйЈъали 1-ta бо
iослужење и ige су сахрањивали мрШве. 

крипто- ГРЧ. ирефи�соиg са з1-tачењем "шај1-tи, c�puee1-t'�' 
криптогамија, криптокатолик, криптокомунист(а) и др. 

криптоанализа ж вој. 1-tay�a �oja се бави ироучавањем apu1-t
цииа и мешоgа gешифровања; уп. криптологија. 

криптоапсолутизам, -зма м правН. аисолушисшич�а влаgа
eu1-ta заС1-tова1-tа 1-ta шај1-tо gо1-tешим за�о1-tима и усШаву. 

криптогама ж бот. в. бесцвеш1-tица; уп. криптогамија (2). 
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криптогамија ж 1. шајни брак. 2. бот. в. бесцвешница; уп. 

криптогама. 

криптогамнй и криптогамскй, -а, -о који се OgHOCU на 
крийшоiаме: - биље, - болест, - облик биљке. 

криптограм м 1. шексйl, сйис, нашйис и СЛ. найисан Шајнu.м 
Йис.мо.м, Шајнu.м знацu.ма, ЙознаШu.м обично само йисцу и .ма
ло.м броју љуgи; шифра. 2. врсша заiонешке која се решава йре
.меШање.м слова. 

криптограф м сЙрав.а, уређај за шифровање, OgH. gешифро
вање. 

криптографија ж вешшина, у.меће йисања Шајнu.м Йис.мо.м, 
Шајнu.м знацu.ма; шифровање. 

криптографскй, -а, -о који се OgHOCU на криЙШоiрафију. 
криптодепресија ж геогр. улеiнуће, йошолина исйуњена во

goM чији је ниво виши, а gHO ниже og йовршине .мора. 
криптокатолик и криптокатолик м онај који йошајно ис

йовеgа кашоличку веру, йошајни, скривени каШолик. 
криптокатоличанство и криптокатоличанство с (йо)шај

но, скривено исйовеgање кашоличке вере. 
криптоклерикалац, -лца м йошајни йриврженик, йрисша-

лица клерикализ.ма, йошајни клерикалац. 
криптоклерикалка ж же!ка особа криЙШоклерикалац. 
криптокомунист(а), -ё м ( . -сти) йрикривени ко.мунисШ(а). 
криптологија ж наука кој се бави йроучавање.м крийшо-

ipaмa и криЙШоiрафије. 
криптолошкй, -а, -о који се OgHOCU на криЙШолоiију. 
криптомарксист(а), -ё м (МИ. -сти) йошајни, йрикривени 

.марксисШ(а). 
криптон, -она М хем. хе.мијски еле.менаШ (Кr), ЙЛе.мениШи iac 

без боје, .мириса и укуса, који се у .малu.м количинама налази у 
айl.мосфери. 

криптоним М u.мe аушора HeKoi gела скривено у UceygOHu.мy, 
aHaipaмy, йревоgу на gруiијезик и СЛ. 

криптопортик М архит. йошајни, скривени йоgзе.мни xogHUK. 
криптохришћанин М (МИ. -ани) йошајни, йрикривени хри-

шћанин. 
крис М енгл. gвосекли боgеж. 
Крист, Криста М рег. в. Хрисшос; уп. Христ. 

кристал, -ала М грч. 1. мин . .минерал у чврсШо.м аiреiаШно.м 
сшању iео.меШријски йравилноi облика насшалоi захваљујући 
Йравилно.м pacuopegy .молекула и аШо.ма; чесшица неке .маШе
рије у чврсШо.м аiреiаШно.м сшању сасшављена og йравилно рас
йоређених аШо.ма, јона или .моле кула. 2. фино из'iлачано и из
брушено нарочишо сшакло (og с.месе калију.ма, олова и gpyiux 
Йpu.мeca); Йреg.меШ израђен og шаквоi сШакла. 3. (обично у изр. 
шећер у кристалу) сишни шећер. 4. (обично у мн.) а. зрно, зрнце 
леgа; чисш леg (без cHeia и gpyiux Йpu.мeca), веgрац. б. незалеђе
на или залеђена йахуљица cHeia релашивно йравилноi, обично 
звезgаСШОi облика. 5. фиг. оно шшо се исшиче, оно шшо се изgва
ја као йосебно вреgно, оно шшо је изузешно, шшо йреgсшавља 
йосебну вреgносШ. • бистар, јасан, провидан и сл. као - йошйуно, 
cacвu.м бисшар, јасан, йровиgан и СЛ. горски -мин. безбојни, йро
виgни крисшал кварца. чист као - 1) йошйуно, cacвu.м чисШ. 2) 
чисш, неискварен. 

кристалан, -лна, -о (обично одр.) 1. који се OgHOCU на кри
сшал, на крисшале: кристални агрегати, кристални облици. 2. 
који је og крисшала; уп. кристал (2): - ваза, - лустер, кристал
не чаше. 3. који је као крисШал. а. йровиgан, йрозиран, чисш, 
бисшар; јасан, веgар: - вода; - небо. б. свейlлуцав, сјајан, бли
сшав: кристалне звезде. 4. Фиг. а. cacвu.м чисш, исшински, йра
ви; чисш, неискварен: - ведрина духа; - језик б. јасан, разу
.мљив, уверљив: кристална логика. 

кристаласт, -а, �o који у својој сшрукшури u.мa, саgржи кри
сшале, OgH. uojegUHe еле.менШе или својсшва крисшала: - креч
њак, крис�аласти минерали. 

. кристализација ж 1. фор.мирање, сшварање, образовање 
крисшала; уп. кристал(1): - материје, - минерала, - меда. 2. 

Фиг. образовање, фор.мирање, насшајање јасних, коначних фор
.ми, јасних, ушврђених и оgређених ойреgељења, сшавова и СЛ.; 
уп. кристалисати (1 и 2): уметничка -. 

кристализационй (кристализацйјскй), -а, -о који се OgHOCU 
на крисШализацију. • - тачка ценшрална, чворна Шачка. 

кристалисати, -иmём (кристализирати, -изйрам и криста
лизовати, -ујём) свр. и несвр. 1. йрећи, йрелазиши у крисшално 
сшање, у крисшал, йрешвориши се, йрешвараши се у крисшале 
(о некој .маШерији, обично о .минералu.ма). 2. Фиг. (у)чиниши не
шШојаснu.м, оgређенu.м, gа(ва)ши нече.му коначну, јасну фор.му, 
gефинишивно, коначно фор.мираШи (нЙр . .мишљење, сшавове, 
Йес.му и gp.). • - се 1. а. в.  крисшалисаши (1). 2. фиг. iруйисаши 
се (око нечеiа). 3. фиг. gоби(ја)ши јасан и оgређен, коначан об
лик, gефинишивно се фор.мираШи. 

кристалић М ge.м. og крисшал: кристалићи ниmадора. 

кристаличан, -чна, -о крисшалан, крисШаласШ. 
кристалично ПРИЛ. в. крисШално. 
кристално ПРИЛ. као крисшал, йойуш крисшала: - јасан, -

чист и сл. 

кристалност, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је кри
сшално; jacHocйl, чисшоша: - mкриљаца; - песничког језика. 

кристалов, -а, -ов. крисшалан (1 и 2). 

кристалографија ж наука о физичко-хе.мијскu.м, .морфоло
шкu.м и сШрукШурнu.м особинама крисШала. 

кристалографскй, -а, -о који је у вези с крисШалОiрафијо.м. 
кристалойд, -Ида М МИН. jegUНJeНJe расшворено у облику .мо

лекула, OgH. jegUНJeНJe које йри расшварању gaje .молекулски рас-
швор; супр. колоид . 

кристалойдан, -дна, -о који се OgHOCU на крисшалоиgе (обич
но: који је се сасшоји og крисшалоиgа): кристалоидни раствори. 

кристијаниз- в. хрисШијаниз-. 
критеријум (критёрйј, -ија) М ГрЧ. 1. основа og које се йола

зи Kag се нешшо, неко оцењује, расйоређује, класификује, OgH. 
основа Йре.ма којој се нешшо, неко разликује og нечеi, HeKoi gpy
iOi, .мерило. 2. спорт. елu.минационо Шак.мичење. 

крити, крИјём (имп. крИј; ТРП. кривен, -ена) иесвр. 1. а. чини
ши ga се нешшо не виgи (склањање.м, заклањање.м, йрекрива
ње.м и СЛ.); не gойушшаши ga се нешшо виgи, Йрu.меШи, скрива
ши: - новац, - очи; - сузе, - љубав. б. gржаши у йошаји, у шај
носши, не ошкриваши, јавно не износиши, не йоказиваши, шаји
ши: - године, - породичну срамоту, - чланство у некој стран
ци и сл. 2. а. gржаши, чуваши (HeKoia) у йошаји, скриваши: -
хајдуке. б. чуваши, шшишиши, зашшићиваши, заклањаши (og 
HeKoia, нечеiа): - лице од сунца. 3. саgржаваши, u.маШи у себи 
нешшо шшо се не виgи, не Йpu.мeћyje ogMax, на йрви Йо'iлеg. -
Руде крију у себи различите метале. Ова одлука крије велике 
опасности .• - се 1. а. склањаши се upeg gpyiu.мa, og gpyiux, на
лазиши се на Шајно.м, скровиШо.м .месШу, скриваши се: - се у шу

ми. б. заклањаши се (иза нечеiа, нечu.м), скриваши се (иза нече
ia; за нечu.м, у нече.му). -Очи се крију иза наочара. Град се кри
је иза гора. в. йриказиваши се лажно, йоказиваши се у gрукчи
је.м свейlлу; йрикриваши се, скриваши се иза лажноi u.мeHa. 2. 
чуваши се, склањаши се (og нечеiа), избеiаваши (нешшо): - се од 
сунца. 3. сакриваши, йокриваши лице (обично вело.м) (о .мусли
.манкама у HeKu.м крајеви.ма и зе.мљама). 4. налазиши се, йо
сшојаши (обично скривено, шако ga се не виgи ogMax, на йрви 
Йо'iлеg). - Иза безначајног лика крила се умна жена. • - као 
амија (гу ја) ноге gржаши у највећој шајносши, врло брижљиво 
хриШи. 

критизер, -ера М онај који нейресшано све кришикује, који у 
све.му виgи само лоше сшране, нейринцийијелан криШичар. 

критизерскй, -а, -о који се OgHOCU на кришизере u криши
зерсШво. 

критизерски ПРИЛ. на кришизерски начин, као криШизер(и). 

критизерство с са'iлеgавање и исшицање само лоших сшра
на нечеiа, нейринцийијелно кришиковање, нейринцийијелна 
криШика. 
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критизирати, -изйрам несвр. в. криШиковаШи. 
критик м в. криШичар. 

критика ж (дат. -ици) грч. 1. а. анализа и оцењивање HeKo'i ge
ла, иgеОЛО'iије, сисшема, сшавова, йосшуйака, йреgмеша и gp.: 
школског система. б. pag, йриказ у којем се анализира и оцењу
је неко умешничко или научно gело; сшручна, OgH. научна 
обласш којој apuaagajy шакви раgови: књижевна -, научна -, 
позориmна -. 2. изражавање, исказивање не'iашивно'i ogHoca, 
сшава йрема некоме или нечему, йрема нечијем pagy, йосшуйци
ма и gp. ,  йрщовор, йрекор, Йребацивање. • испод сваке критике 
врло рђав(о), слаб(о), лош(е). 

критикант м необјекшиван, нейринцийијелан кришичар, 
криШизер. 

критиканство с необјекшивно, нейринцийијелно кришU1СО
вање, криШизерсШво. 

критиковати, -кујем несвр. износиши лоше, рђаве сшране не
Ko'ia или нече'iа, исказиваши, изражаваши не'iашиван OgHOC йре
ма некоме или нечему; уп. замерати, осуђивати, приговарати: 
- владу, - наставнике, - нечији поступак, рад и сл., - систем. 

критицизам, -зма м 1. кришички OgHOC, кришички сшав йре
ма нечему као особина, својсшво, каракшерисшика HeKo'ia или 
нече'iа, криШичносШ. 2. фил. мешоg и учење у филозофији које, су
йрошно gоiмашизму, кришички исйишује йроцес и среgсшва сйо
знаје, OgH. йорекло, мо'iуhносш и 'iранице сазнања. 

критицист(а), -е м (мн. -сти) йрисшалица, слеgбеник криши
цизма (као филозофско'i мешоgа и учења). 

критицистичкй, -а, -о који се OgHOCU на кришицизам и кри
шицисше: - филозофија. 

критичан, -чна, -о 1. а. сшро'i у анализи и йроцењивању, оце
њивању, йросуђивању; склон кришиковању: - према друштву, 
- према свом раду. б. којим се кришикује, не'iашивно, кришич
ки иншониран (нйр. чланак, насшуй и сл.). 2. а. врло нейовОЈЬан, 
шежак, кризни; изложен ойасносшима, HecU'iypaH, у'iрожен: 
положај, - ситуација, - стање; - простор. б. оgлучујуhи, йре
ломан, apecygaH: - тренутак, у критичном часу. 3. физ. који 
йреgсшавЈЬа меру go које или og које се врши оgређена физичка 
йромена: критична маса, критични притисак, критична тем
пература. 

критичар м (инстр. -ом И -ем) а. онај који анализира и оцењу
је, йросуђује вреgносш HeKo'i научно'i, умешничко'i и сл. gела, кон
церша, йреgсшаве, изложбе и сл.; онај који се йрофесионално ба
ви кришиком; уп. критика (lб): књижевни -, музички -, позо
риmни -, телевизијски -, филмски - . б. онај кој u износи, иска
зује, изражава не'iашиван сшав, не'iашивно миШЈЬење о некоме 
или нечему, који кришикује HeKo'ia или нешшо: - бирократије. 

критичарка ж женска особа криШичар. 
критичарскй, -а, -о који се OgHOCU на кришичаре (обично: 

који је својсшвен кришичарима): са критичарске висине, -
искреност, - озбиљност, критичарски погледи. 

критичкй, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на кришику, кришико
вање, оцењивање, йросуђивање HeKo'ia, нече'iа; који се исказује, 
OgH. у којем се о'iлеgа не'iашивно, рђаво миШЈЬење о некоме или 
нечему: - анализа, - однос (према нечему), - усвајање култур
ног наслеђа; - прилог, - чланак. 2. в. кришичан (2). 

критички прил. на кришички начин, с кришичким сшавом, 
не'iашивно оцењујући, кришикујуhи; с кришичношћу, шрезвено: 
говорити - (о некоме, нечему), - ме осмотрила; - расуђивати (о 
некој појави). 

критично прил. 1. в. крUШички. 2. ойасно, Шешко. 
критичност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина oHo'ia који је 

кришичан, oHo'ia шшо је кришично; сйособносш кришичко'i, шре
звено'i, објекшивно'i Йос.маШрања, Йросуђивања. 2. нейовоЈЬНОСШ, 
шежина, шешкоhа; неси'iурносш: - нечијег положаја. 

крИчав, -а, -о 1. а. Hey'iogaH, нейријашан за слушање, apogo
ран и храйав, крешшав (о 'iласу, звуку, Шону). б. који се о'iлаша
ва шаквим 'iласом или звуком, који кричи (обично о жабама и 
неким ЙШицама). 2. фш-. а. в. gречав (б); кричаве боје. б. виgЈЬив, 
УОЧЈЬив. 

крИчаво прил. 1. кричеhи, крешшеhи, крешШаво. 2. yaagJbU
во, gречаво: - обојен, - црвене боје. 

крИчавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је кричаво, oHo'ia ко
ји је кричав, крешШавосШ. 

кричалица ж зоол. у мн.: peg йшица Clamatores, викачице (у 
jg.: йшица из шо'iа pega). 

кричати, -чйм несвр. йрема крикнуШи. 
крИчљив, -а, -о 1. в. кричав (1). 2. фш-. в. gречав (б); уп. кри

чав (2а). 

крИчљиво прил. в. кричаво. 
кришка ж (дат. кр:fшIЦИ; ген. мн. криmкй (кришака» 1. а. og

сечени, оgрезани мањи geo, KOMag нече'iа шшо се jege (обично хле
ба, сира, лубенице, gиње, јабуке и gp.); уп. режањ. б. оно шшо 
има кришкасш, режњасш облик. 2. gеолисша, OgH. чашице цве
ша неких биљака између уреза, усека на њима. 

кришкар, -ара м агр. Uлоg йараgајза с урезима, усецима, кри
шкасш, режњасш Йараgајз. 

кришкаст, -а, -о aogeљeH, изgељен линијама, усецима, урези
ма и сл. на кришке или режњеве, режњасШ. 

кришом прил. шако ga се не виgи, не зна, кријући, шајно, йо-
шајно: - отићи, - пити. 

криmчина ж ayiм. og кришка (Ја). 
криmчица ж geм. og кришка (Ја). 
крк узв. 1. за йоgражавање крашкошрајно'i звука који се чу

је йри крхању, лому, йуцању нече'iа, йри уgарцу og Koje'i gолази 
go лома, йуцања нече'iа и сл. 2. (као имп. речца) КрЮ-lU, ygapu, 
луЙни. 

крканлук м нар. 1. обилно, йрешерано јеgење gобре и јаке хра
не, кркање, жgерање. 2. gобра, јака и обилна храна, gобро и 
обилно јело (нЙР. месо, јело og меса и gp.). 

крканција ж нар. в. крканлук. 
кркати, кркам несвр. нар. јесши MHO'iO, обилно (обично и с 

уживањем), жgераши (најчешhе јаку храну, йечење, месо, јело 
og меса и сл.). 

кiжача ж нар. (често у мн.) леђа, 'iрбача, хрбаш (уйошреБЈЬа
ва се обично Kag је реч о ношењу): донети, носити и сл. некога на 
кркачи, упртити на кркаче. 

кркаче прил. нар. уйршивши на леђа (обично HeKo'ia), на кр
качи, на леђима: носити, пренети и сл. некога -. 

кркљав, -а, -о а. йраћен крКЈЬањем, хрийањем, хрийав: -
глас, - дисање, - кашаљ. б. који MHO'iO и чесшо КРКЈЬа, хриЙа. 

кркљаво прил. КРКЈЬајући, хрийајући, хриЙаво. 
кркљај м узв. 1. крашкошрајан йри'iушен, мукли и хрийав 

звук, шум који се чује из 'iрла йри ошежаном gисању, у хройцу и 
сл. 2. 'ip'iOJb, клокош (воgе и сл.). 

кркљанац, -нца м а. 'iурњава, сшиска, мешеж, 'iужва, међу
собни сукоб, обрачун и сл. веhе'i броја Jbygu. б. сливени MHO'iO
бројни и разноврсни снажни, apOgOpHU звуци које сшварају 'io
миле Jbygu у 'iужви, мешежу, међусобном обрачунавању, велика 
йуцњава из оружја и gp. в. већи број аушомобиЛа, ва'iона и gpy
'iux йревозних среgсшава, сшвари и сл. у хаошичном сшању, у не
pegy, збрци, меШежу. 

кркљати, -ам несвр. непрел. 1. а. (понекад безл.) а. сшвараши 
(најчешhе у 'iрлу и 'iруgима) и исйушшаши ucapeKugaHe мукле, 
йри'iушене звуке (йри ошежаном gисању, у хройцу и сл.), хрийа
ши. б. звучаши хрийаво, йромукло, йри'iушено и ucapeKugaHo (о 
'iласу). в. хркаШи. г. крчаши, бурлаши (о желуцу или цревима). 
2. йроизвоgиши, оgаваши, исйушшаши ucapeKugaHe, несклаgне, 
нейријашне звуке HejegHaKo'i иншензишеша (о айарашима за 
йреношење звука, неким музичким инсшруменшима и сл.); уп. 

крчати (За). 3. а. шумно, бучно вреши, КЈЬучаши (обично о жиш
ком јелу које се кува, нЙр. о качамаку). б. биши захваhен ша
квим КЈЬучањем (о cygy с јелом које се кува). в. шумно, бучно, . 
клокошаво избијаши, извираши или шеhи (о воgu или шечно
сши уоЙшШе). 4. (у експресивном изражавању) биши исйуњен 
МНО'iобројним и разноврсним снажним, йрОgОрним, ucapeKuga-
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ним звуцима (нар. og ауцњаве), оgјекиваши шаквим звуцима. 
5. фиг. а. крешаши се бучно, у rо.мили, .меШежу, ко.мешаШи се, 
врвеши (о .мношшву Jbygu или живоШиња). б. биши захваhен 
бучним ко.мешање.м, .ме Шежо.м , врево.м (о неко.м оrраничено.м 
UросШору). в. биши у ауно.м јеку, снажно се иСUОЈЬаваши, киа
шеши (о живошу, борби и сл.). 

:КIЈКНУТИ, -нём свр. (обично У експресивнијем изражавању) 1. 
а. аући, uрснуши (обично бучно, са Шреско.м); нааући, наарсну
ши. б. rpOMKO аући, rрунуши (о ваШрено.м оружју или оруђу). в. 
уgариши, луuнуши, ШреснуШи. 2. uзусшиши реч, uроrовориши, 
uиснуши, зуцнуШи. 3. исuиши, uоuиши у jegaH .мах, ogjegHoM, на
искаа. 

:КIЈКОЉИТИ и :кркољити, -йм несвр. [гл. им. -љёње с] у geм. зна
чењу: КРКЈЬаши (1). 

:КIЈКОРИТИ и :кр:корити, -им несвр. [гл. им. -рёње с] у geM. зна
чењу: кркшаши, КРКЈЬаши; кркшаши, КРКЈЬаши уоUшШе. 

:кр:котати, кркоћём несвр. шу.мно се крешаши, клокошаши, 
rрrОЈЬаши (о воgи). 

:кр:ктати, Кlшћём несвр. в. КРКЈЬаши (1-3). 

:кр:куша ж 300Л. слашковоgна риба врешенасшоr шела Barbus 
meridionalis pretensi из аор. Cyprinidae (UоgврсШа .мрене). • тан
копера, танкорепа - .мала слашковоgна риба Gobio uranoscopus 
из аор. Cyprinidae. 

:кр:куmица ж 300Л. geM. og кркуша; кркуша уоUшШе. 
:крлёт:ка ж (дат. -ки И -ёци; ген. МН. -ки (-ётака)) а. кућица og 

.мреже (обично жичане) или решешака, лешвица и сл. за чува
ње uшица, живине и .мањих живошиња; uросшор оrрађен жича
но.м .мрежо.м или решешкама за чување звери и gивЈЬих живо
шиња уоuшше, кавез. б. фиг. зашворена uросшорија, соба и сл. у 
којој је неко изолован, заШворен. 

:крлёчица ж geм. и хиа. og крлеШка. 
:крља1 ж 1. gоњи, обично чворноваши geo gрвеша који осшане 

ари земљи Kag се gебло оgсече или Uрело.ми; аањ. 2. заgеБЈЬали 
geo чокоша винове лозе; уоuшше чокош винове лозе, Шрс. 3. фиг. 

лоза, pog, сој, колено (uороgично, иле.менско и сл.). 
:крља2 и :крља ж 1. 300Л. а. в. краеЈЬ (1). б. бела ваш из аор. 

Haematopimidae која живи uаразишски на неким goMahUJИ, жи
вошињама изазивајуhи свраб и шуrу. в. фиг. крвоаија; уп. крпељ 
(2б). 2. бот. в. рицинус. 

:крљушт ж а. (обично у мн.) jegHa og шврgих, кошшаних или 
рожнаших илочица које аокривају и шшише шело MHOruX риба 
и неких f.мизаваца и воgозе.маца. б. у зб. значењу: uокривач og 
шаквих илочица. в. jegHa og рожнаших ЈЬусаи којима су аокри
вени аерје.м необрасли, gоњи gелови uшичјих Hory. Г. фиг. оно 
шшо својим облико.м, uз"iлеgо.м uogceha, личи на КРЈЬушш (а). 

:крљуштав, -а, -о арекривен КРЈЬушшима; ЈЬускав, ЈЬусаав. 
:крљуmтанй, -а, -о који се сасшоји og КРЈЬушши, који је og кр

ЈЬушши: � омотач. 

:крљуштаст, -а, -о а. који је као КРЈЬушi11, сличан КРЈЬушШи. 
б. аокривен, арекривен �РЈЬушшима, КРЈЬушШав. 

:крљуmтати (се), -ам (се) несвр. в. ЈЬускаши (се). 
:крљуmтица ж geM. og КРЈЬушШ. 
KpMa1 и :крма ж 1. а. заgњи geo броgа, чамца или сличноr 

иловноr објекша; супр. прамац. б. geo чамца са Kojer се уаравЈЬа, 
кор.милари, кр.мани. 2. а. уређај за уаравЈЬање броgо.м и сл. 
иловним објекШо.м, кор.мило, кр.мило. б. весло којим се уаравЈЬа 
чамцем, Који.м се кр.мани. в. фиг. Руковоgеhе .месШо, Руковоgеhи 
uоложај; Руковоgеhа ugeja, Руко.воgеhе начело, ugeja воgиЈЬа. • 

имати ветар у крму имаши аовОЈЬне uрилике, околносши ари оба
вЈЬању HeKOr Uосла. једрити, пловити и сл. у пола крме јеgриши, 
иловиши и сл. са веШро.м који gува у кр.му броgа укосо с бочне 
сШране. 

:крма2 и :крма ж сшочна храна, аuћа; храна за gивЈЬач. 
:крма:к, -мка м 1. а. оgрасли .муж јак свиње; уп. вепар и пра

сац. б. у .мн.: свиње уоUшШе. 2. фиг. пеј. а. аРЈЬав, HeypegaH човек. 
б. (језобзиран, нечасшан, лош, рђав човек. в. уоuшше uorpgaH на
зив за човека, који се уuошреБЈЬава у ЈЬушњи, асовању и сл. г. 

uorpgaH назив за иноверца (у .муслиманско.м жарrону). • бацати 
бисер пред крмке gаваши неко.ме нешшо вреgно шшо он не виgи, 
не разу.ме, не схваШа. (ни) - неће о њега (њу) да се отаре (очеше) 
из"iлеgа беgно, лоше, никако. 

:крманити, крманйм несвр. [гл. им . крмэљёње с] а. рукујући, 
уаравЈЬајући кр.мо.м, кр.мило.м gаваши аравац броgу, чамцу и 
сл. иловно.м објекшу, кор.милариШи, кр.мариШи; уп. корманити. 
б. (обично песн.) броgиши, иловиши (о броgу, лађи, чамцу). 

:крманош м мађ. в. кр.мар. 
:крманоmкй, -а, -о који се OgHOCU на кр.маноше. 
:крмар, -ара м а. онај који руку је, уаравЈЬа кр.мо.м, онај који 

кр.мани, кор.милари, кор.милар. б. фиг. вођа; uреgвоgниК;Руково
gилац. 

крмарити, крмарим несвр. [гл. им. крмарёње с] в. кр.мани
ши (а). 

:крмарица ж спорт. исшурена с.мучка, скија којо.м се gaje ара
вац крешања (обично у сuусшу и суUервелеслало.му). 

:крмарс:кй, -а, -о који се OgHOCU на кр.маре: � посао. 

:крмау У3В. узвик којим се uоgражава "iлас .мачке (ређе неке 
gpyre живошиње или JbygCKU "iлас); уп. мау и мијау. 

:крмау:к м а. "iлас којим се о"iлашава .мачка, .мачји "iлас; сли
чан "iлас неке gpyre живошиње или сличан JbygCKU (нар. gечји) 
"iлас. б. аонавЈЬање шаквих "iласова, о"iлашавање шаквим "iласо
вима, кр.маукање. 

:крмау:кати, -)rчём и :крмау:кати, -ајТчём несвр. о"iлашаваши 
се кр.мауко.м. 

:крмача ж 1. оgрасла женка свиње; уп. прасица. 2. фиг. пеј. а. 
аРЈЬава, HeypegHa женска особа. б. безобразна, нечасна, лоша, 
рђава жена. в. уоuшше uorpgaH назив за жену, који се уuошре
БЈЬава у ЈЬушњи, асовању и сл. 3 . .мРЈЬа og .масШила (обично на 
аисано.м шексшу или у књизи, на новинама и сл.), аацка. 

:крмачетина ж аеј. (ређе ayf.м.) og кр.мача. 
:крмачина ж ayf.м. или аеј. og кр.мача. 
:крмачити, -йм несвр. [гл. ИМ. крмачёње с] uравиши на нече.му 

.мРЈЬе .масШило.м; UРЈЬаши, БРЈЬаши уоuшше; уп. крмача (3). 

:крмачица ж а. geм. и хиа. og кр.мача. б . .млаgа свиња (жен
ка), .млаgа кр.мача. 

крме, -ета с (мн. 0; зб. им. крмад ж) 1 • .млаgа свиња, арасе или 
назиме, свињче; свиња уоUшШе. 2. фиг. пеј. а. аРЈЬава, HeypegHa 
особа. б. уоuшше uorpgaH назив за HeKOra, који се уuошреБЈЬава 
у ЈЬушњи, асовању и сл. 

:крмез м (ми. 0?) тур. 1. заrасишоцрвена, шамноцрвена боја (ко
ја се gобијала og осушеноr инсекша Coccus cocti или og uлоgа 
биљке Phytolacca deccandra). 2. шканина заrасишоцрвене, шам
ноцрвене боје; geo, KoMag ogehe og шакве Шканине. 3. (у придев
ској служби, као први део полусложеница) в. кр.мезан: крмез
боја, крмез-mал. 

, :крмезан, -зна, -о који је као кр.мез, заrасишоцрвен, шамно
црвен, аурауран. 

:крмёљ ж (ми. 0) у зб. значењу: кр.меЈЬи. 
:крмељ" -а и :крмёљ, -еља м (обично у мн.) rро.мУЈЬица жуh

касше зrуснуше слузне лучевине из очију. 
:крмељав, -а, -о в. кр.меЈЬив. 
:крмељати, -ам несвр. gобијаши кр.меЈЬе, uашиши og кр.меЈЬи

восши (о човеку или живошињи); uосшајаши кр.меЈЬив (о очима). 
:крмељив, -а, -о а. који има кр.меЈЬе у очима; аун кр.меЈЬа: � 

дете, � пас, � старац; крмељиве очи. б. фиг. пеј. неgинамичан, не
живахан, беживошан, Шро.м, лењ човек. 

крмељивица ж а. она која је кр.меЈЬива. б. фиг. пеј. HegUHa
.мична, неживахна, беживошна, шро.ма, лења женска особа. 

:крмељивост, -ости ж особина и сшање OHOra којије кр.мељив, 
OHOra шшо је кр.мељиво: његова �

, 
� очију. 

:крменадла ж (ген. МН. -ли) итал. (?) KoMag, оgрезак свињскоr, 
шелеhеr и сл . .меса с UарчеШо.м ребра и кич.ме. 
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Iфменй, -а, -о који се оgl .. юси на крму: - једро, - палуба, -
точак. 

крметина ж в. свињеШина. 
крмећй, -а, -ё в. свињски: - глава, - кожа, - месо; - пона

тање. 

крмйво е сшочна храна, крма; ироизвоg БUJbНО'i, живошињ-
CKO'i или минерално'i иорекла који служи као сшочна храна. 

крмидба ж КРМЈЬење, храњење, исхрана (сШоке). 
КРМИШlР, -ара м в. кормилар; уп. крманот и крмар. 

крмиларити, крмИларИм неевр .. в. кормилариши; уп. крма-
нити. 

крмиларница ж пом. в. кормиларница. 
крмилац, -иоца м онај који крми, храни (сшоку), хранилац 

(сШоке). 
крмило1 е 1. в. кормило; уп .. крма1 (2). 2. (обично у мн.) jegHo 

og иера у реиу ишице која омо'iуhавају ишици оgређен иравац 
лешења; ишичјu реи. 

крмило2 е месшо на којем се крми, храни сШока. 
крмитиl, крмим и крмити, -им неевр. в. крманиши (а); уп .. 

кормиларити и крмарити. 

крмити2, крмйм и крмити, -Им неевр. [гл .. им .. -мљёње е] gава
ши сшоци крму, храну, храниши сшоку; gаваши сшоци со, соли
ши сШоку. 

крмица ж geM. og крма1 (2а, б). 

крмйтте е хранилишше за gивљач. 
крмковић м ao'ipgaH назив за иноверце (у муслиманском 

жар'iону); иошомак крмка, свињски сој; уп. крмак (2г). 

крмнй, -а, -о који се OgHOCU на крму2: - база, - биље, крмне 
траве. 

крмскй, -а, -о крмећи, свињски (обично у UO'ipgHOM значењу, 
иосебно у ao'ipgaмa уиућеним хришhанима og сшране муслима
на). - Какво влате, крмска потурице! Блате, крмски сине. 

крмче, -ета е (еупл. мн .. крмчићи и крмчићи м; зб. им .. крмчiiд 
ж) geM. og крме; крме, свињче, свиња. . 

крмчија ж зборник ироииса и иравила за иравославну цр
квену уираву и црквено суgсшво, номоканон: Иловачка -, Крм
чија светога Саве, Морачка -. 

крмчић, -а и крмчйћ, -ића м geм. и хии. og\ крмак. 
крнтија ж тур .. сшара, gошрајала и og gy'ie уиQшребе и gошра

јалосши неуиошребљива или 'iошово неуиошреБЈьива сшвар, ма
шина и gp. (нир. сшари, иокварени аушомобил и сл.). 

крњ, крња, -е 1. којем је оgЛОМЈЬен, оgбијен, ошкинуш и сл. 
jegaH geo; окрњен, крњав: - лонац; - зуб. 2. који није цео, цело
виш, који је неиошиун, неgовршен; мањкав, неgовољан: - истори
ја, - посао, - предање; - материјал. 3. (одр.) лингв .. којем Hego
сшаје jegaH уобичајени сасшавни елеменаш (нир. крајње "и" у 
инфинишиву, иомоћни 'iла'iол у иерфекшу и сл.): - генитив, -
инфинитив, - перфект. 

крњав, -а, -о крњ (1 и 2): - зуб, - крчаг, - рог; - рукопис. 

крњаво прил. мањкаво, неиошиуно. 
крњавост, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је крњаво; уп .. 

крњост. 

крњага ж оgломак, KOMag, иарче разбијене керамичке, сша
клене и сл. aocyge, рбина, крњаgак. 

крњадак, -атка м 1. geo оgЛОМЈЬено'i, ошшеhено'i зуба који је 
осшао у вилици, иарче, осшашак зуба у вилици. 2. осшашак, ко
Mag, иарче нече'iа шшо је окрњено, иОЛОМЈЬено или уоишше 
ошшеhено; уоишше ошшеhен, иОЛОМЈЬен, иохабан, gошрајао apeg
меш (og gрвеша, керамике, сшакла, мешала и gp.). 

крњаст, -а, -о в. крњ (1 и 2); уп .. крњав. 

крњатак и крњетак, -тка м в. крњаgак. 
крњити, крњим неевр. [гл .. им. крњёње е] чиниш и крњим (не

шшо): 1. а. ошкиgаши, оgбијаши, начињаши, на'iрuзаши и сл., 

обично шако ошшеhујуhи нешШо. б. оgузимаши og неке целине, 
смањиваШи. 2. наносиши шшешу нечему (нир. нечијем у'iлеgу); 
зagираши у нешшо, иовређиваши, нарушаваши, закиgаши (нир. 
нечије ираво). _ - се а. оgвајаши се og целине, оgламаши се, ош
киgаши се. б. шрошиши се, смањиваши се. 

крњозуб, -а, -о који има крње, крњаве зубе, шкрбав, крезуб. 
крњорог, -а, -о који има крњав, СЛОМЈЬен po'i, OgH. крњаве, 

СЛОМЈЬене ро'iове; којем неgосшаје jegaH po'i. 
крњост, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је крње; уп .. кр

њавост. 

кроiюан, -ана м фр. иециво, кифлица, обично слашка, og ли
снашо'i ШесШа. 

кроатизам, -зма м лик, форма, лексема, израз и сл. карак
шерисшичан за језик Хрваша, хрвашски језички елеменаШ. 

кроатизација ж кроашизирање, иохрваћивање. 
кроатизирати, -тизирам евр .. и неевр .. а. (у )чиниши Хрвашом, 

OgH. ХрваШима. б. (у)чиниши хрвашским; gа(ва)ши нечему хр
вашска обележја, својсшва, каракшерисшике: - текст. _ - се ио
сшајаши Хрваш(ом), иохрвашиши се, иохрваhиваши се. 

кроатист(а), -ё м (мн .. -сти) онај који се бави кроашисшиком, 
сшручњак за кроашисшику; уп .. сербокроатист(а). 

кроатистика ж наука о хрвашском језику и хрвашској књи
жевносши; уп. сербокроатистика. 

кроатистичкй, -а, -о који се OgHOCU на кроашисшику и кро
аШисШе. 

кров, крава м (лок крову; мн .. кровови; зб .. им .. крововље е) 1. а. 
'iорњи, вршни geo куће или неке gpy'ie 'iрађевине који служи као 
зашшиша 'iрађевине и oHo'ia шшо је у њој og аШмосферских не
ирилика и gp. ,  иокривач куће или неке gpy'ie 'iрађевине (обично 
кос, на'iнуш или сасшављен og косих иовршина, најчешhе gве или 
чеШири). б. фиг. gOM, кућа; склонишше, ушочишше, ирибежи
шше: заједнички -, наћи -. в. фиг .. оно шшо нашкриљује неки 
иросшор, шшо се HagHocu Hag њим иокривајући 'ia, ирекривају
ћи 'ia (gелимично или иошиуно): звездани -, небески -. 2. оно 
шшо, слично крову (1а), иокрива, ирекрива, зашвара, шшиши и 
сл. нешшо с 'iорње сШране. а. 'iорња броgска иалуба. б. иокров ко
ла, кочија, аушомобила и сл. в .. своg, шаваница у pygapcKoM ок
ну. • - над главом в. кров (1б). 

кровар, -а и кровар, -ара (>f занаШлија који се бави израgом 
кровне консшрукције, иокривањем 'iрађевина. 

кроварица ж зоол .. ишица иевачица Cettia cetti (sericea): сви
лопера -. 

кровина ж 1.  слама, шрска, шрава и сл. машеријал који се 
уиошребљава за иокривање кровне консшрукције колиба, сшаја, 
кућа и gp. 2. 'iорњи, иовршински слој нече'iа или изнаg нече'iа. 

кровињара ж колиба, сшаја, кућа и сл. 'iрађевина иокриве
на кровином (1). 

кровињарица ж geм. og кровињара (чесшо у иејорашивном, 
ирезривом значењу). 

кровйћ, -ића и кровић, -а м 1. geM. и хии. og кров (1). 2. а. 
мали кров изнаg шаванско'i, OgH. кровно'i ирозора; нешшо изgи'i
нуши мали geo крова uзнаg ошвора (за gим и gp.) на слемену, 
обично сеgласшо'i облика. б. мали зашшишни кров с gвосшраним 
на'iибом на зиgаним каиијама, o'ipagaмa, сиоменицима и сл. 

кровйmте и кровйmте е 1. кровна консШрукција. 2. иокри
вено кровом или нечим сличним заклоњено, зашшиhено месшо, 
склонишше; скровишше, заклон. 

кровнат и кровнат, -а, -о иокривен кровином (1): - кућа. 

крбвнй, -а, -о који се OgHOCU на кров: - греда, - конструкци
ја, - лепенка, - прозор. 

кровопокривач, -ача м в. кровар. 

кровчић, -а и кровчйћ, -ића м 1. geM. и хии. og кров; уп .. кро- . 
вић (1). 

кроз (испред с, з, ш, ж: кроза; испред енкл. облика личних 
зам.: краза) иреgло'i који се уиошребљава с акузашивним'обли-
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ко.м u.мeн,ицe или замен,ице Kag се озн,ачава: 1. Kpeйlaњe neKoia 
или н,ечеiа og jegnoia краја .мecйla, йоложаја и сл. ка gpyioM, йро
лажење из.међу чесйlица н,еке .мaйlepиje, .масе и СЛ.: летети � ва
здух, ронити � воду; проћи � честар; гутати � ждрело, ући � 
прозор; газити � блато, ићи � траву; гурати се �. народ; прола
зити, путовати � прерију, западне земље и сл., пролазити � Бе
оград, тећи � долину. 2. а. ширење, pacйpocйlиpaњe, разливање, 
разн,ошење и сл. н,ечеiа н,eKu.м оiран,ичен,u.м Йpocйlopo.м или ун,у
йlрашњошhу н,ечеiа (н,йр. йlело.м или gело.м йlела). - И тиха сре
ћа проструја кроза ме. б. оквир у које.м се н,ешйlо иСЙОЈЬава, 
oCйlвapyje, реализује, .ман,ифесйlује. - Ово је правило одржано 
кроза сав буквар. 3. а. бука, вика, шкрийа, йуцњава и сл. из ко
је избија, из које се изgваја н,еки gpyiu, йосебан, iлас, звук и сл. 
или се н,ешшо йосебн,о чује. - Кроз mкрипу сељачких кола чује
мо како пљуmти кита. б. раgња, збивање, йојава с којо.м је вре
.мен,ски йовезан,о н,ешйlо gpyio, н,ека gpyia йpaйleћa или nauopeg
н,а раgња, збивање, йојава и СЛ.: говорити � плач. в. н,ачин, йо
c.мaйlpaњa, gоживЈЬавања, Йou.мaњa или оцењивања н,ечеiа. -
Градове и пределе гледам кроз свој доживљај . 4. (обично у ве
зи с гл. "проћи", "пролазити'') а. йocйlyйaK, йроцес којем се, ogn. 
йроцеgура којој се н,ешйlо uogBpiaBa: проћи � контролу, проћи � 
скупmтинску процедуру. б. йlOK, eйlaйe, фазе збивања у Koju.мa 
н,еко учесйlвује; околн,осйlи, cийlyaциje Koju.мa је н,еко изложен" 
ogn. н,ешйlо изложен,о: пролазити � разне мене; проћи � многе 
невоље, проћи � понижења. 5. облик, Bug у које.м се н,ешйlо вр
ши, ocйlвapyje; cpegcйlBo Йо.моћу или uocpegcйlBoM Kojei се н,ешйlо 
изн,оси, oCйlвapyje, йосйlиже и СЛ.; уп. преко и путем: овековечи
ти � песму; откривати своја маттања � слику. 6. (претежно 
нар.) разлоi, ogn. узрок, узрочн,ик н,ечеiа; уп. зато, због, стога, 
услед. - Била је велика мученица, те нам је кроз то и некако 
ближа. 7. а. време йо иcйleKY Kojei н,ешйlо бива; уп. за, након, по
сле: доћи, оздравити, престати итд. � два дана. б. време за ко
је се н,ешйlо gоiађа, у које, йlOKO.м Kojei н,ешйlо бива; уп. за (с ген.), 
у: � ово време. в. мат. ognoc бројиоца и u.мeн,иoцa, gељење: х � у. 

крој, краја м (инстр. крајем; мн. крајеви) 1. а. облик, фор.ма, 
фазон, ogehe, ogN. ogeBNoi upegMeйla; облик, фор.ма, изiлеg н,ече
ia gpyioi: хаљина лепога кроја, старински �; облик и � гусала. 
б. схема, црйlеж, .моgел йо којем се н,ешйlо кроји: кројеви из "Ва
зара". в. шаблон" калуй; йравило, .ман,ир: по немачком кроју (по
ређати речи); по старом драмском кроју (говорити). 2. а. склой, 
cacйlaв: � реченице, � приче. б. Koн,cйlийlyциja, cйlac. - Био је 
мек, женскога кроја. 3. в. ков (6а): човек старога кроја. 

кројач, -ача м (инстр. -ачем) зан,аШлија који се бави кројењем 
и шивењем ogehe, он,ај који кроји, шије, израђује оgела, ogehy. 

кројачица ж жен,ска особа кројач. 
кројачкй, -а, -о који се ognocu н,а кројаче и њихову gелайl

н,ocйl: � занат, � мајстор, � радња. 

кројачница ж йpocйlopиja у којој се кроји и шије, у којој се 
pagu кројачки йосао, кројачка раgња, кројачка раgион,ица. 

кројити, -йм (кројимо И кројймо; имп. крој; трп. крајен) несвр. 

[гл. им. кројёње с] 1. а. сећи, резайlи (обичн,о .маказама или н,а
рочийlu.м .машин,ама) йlKaн,ин,y, кожу и СЛ . .майlеријал н,а ко.ма
ge, gелове оgређен,оi облика и величин,е og којих се шије оgело или 
ogeBNU UpegMeйl. б. сећи, резайlи лu.м, йайир и gpyiu .майlеријал 
н,а оgређен,е KoMage og којих се Йoйlo.м н,ешйlо cacйlaвJba (н,Йр . .ма
Keйla броgа и gp.). в. резайlи и шийlи, израђивайlи као кројач 
(ogehy, ogeBNU upegMeйl) og н,еке йlKaн,ин,e, коже и СЛ. г. шийlи 
(KOg neKoia). д. секући, разрезујуhи кожу и СЛ . .майlеријал йрави
йlи (йlpaKY, oйyйly и СЛ.). ђ. сећи, резайlи уойшйlе (н,Йр. хлеб, iBo
жђе, земЈЬУ и gp.). 2. фиг. а. с.миШЈЬайlи, ЙpиЙpe.мaйlи, cн,oвaйlи: 
� планов�, � подвалу. б. оgређивайlи како ће, ogn. какво ће н,е
шйlо бийlи, оgлучивайlи о н,ечему: � нечију срећу, � некоме суд
бицу, в. cacйlaвJbaйlи, сачињаваiЏи; йpaвийlи, cйlвapaйlи, ipagu
йlи: � говор, � пресуду, � тестамент; � име. 

кројнй, -а, -о који се ognocu н,а крој, који је у вези с кројењем: 
� арак, � лист. 

крок И крок, крака м в. корак. , 
/ 

крокет, -ета м фр. 1. спорт. вpcйla екийн,е uipe gpBenu.м куiлама. ' 
2. кув. (обично у мн.) ваљушка, кн,еgла og .меса или кро.мЙира. 

. кроки, -Ија м фр. 1. а. црйlеж са лико.м, Йејзаже.м, Йризоро.м 
и gp. Йриказан,u.м у овлашн,u.м, н,ајважн,ијu.м цpйlaмa, йойlези-

.ма, Koн,йlypaмa. б. KpaйlaK, сажейl књижевн,и cacйlaв у којем се 
личн,осйlи, gОiађаји uйlg. ойисују овлаш, у iлавн,u.м цршама, са
cйlaв у којем се изн,оси само он,о шйlоје, йО Йишчево.м cxвaйlaњy, 
н,ајважн,ије и н,ајкаракйlерисйlичн,ије. 2. йлан, neKoi йlepeн,a или 
околин,е који н,ије израђен, geйlaљno, који саgржи само он,о шйlо 
је н,ајважн,ије, скица. 

крокирати, крокйрам свр. и несвр. в. cKициpaйlи. 
крокодил, -а и крокодйл, -ила м зоол. у .мн,,: peg великих l..ми

заваца йlройских и суййlройских Boga Crocodilia, iушйlерасйlоi 
йlела upeKpUBenoi рожн,айlu.м шйlийlовu.ма, gyioi .мишиhавоi ре
йа и KpaйlKиx noiy са jaKu.м сйlоЙалu.ма, у који cuagajy алиiа
йlop (A1igator mississippiensis), iавијал (Gavialis gangeticus), 
обичн,и кај.ман, (Caiman sclerops), н,илски � (Crocodilus niloticus) 
и gp. (у jg.: l..мизавац из йloia pega). 

крокодилскй и крокодйлскй, -а, -о 1. који се ognocu н,а кро
коgиле (који upuuaga крокоgилу, који йойlиче og крокоgила, ко
ји је као KOg крокоgила и сл.): � кожа, крокодилске очи. 2. (у из
разима: - смех, крокодилске сузе) фиг. н,еискрен" лажан,. 

крокодилчић м geм. и хиЙ. og крокоgил; крокоgилово .мла
gун,че. 

кромањонац, -нца м фр. йрачовек из gоба Kacnoi Йалеолийlа. 
кромањонскй, -а, -о који се ognocu н,а кро.мањон,ца, кро.ма

њон,це: � раса, � човек. 

кромпйр, -ира м (инстр. -иром) бот. и агр. јеgн,оiоgишња кул
йlypн,a зеЈЬасйlа биљка Solanum tuberosum из ф. Solanaceae, ко
ја се iaju pagu jecйlивиx gелова йоgзе.мн,Оi сйlабла, йlj. ioMoJba, 
крйlола; крйlола или крйlоле йle биљке које се УЙОйlреБЈЬавају за 
исхран,у. • утрпати (увалити) некоме врућ (врео) кромпир у руке ga
йlи н,еко.ме gpyiOM ga решава н,еки neyiogan Йробле.м, ga се н,оси 
с н,еко.м neyiognoM, н,eЙpиjaйlн,o.м обавезо.м и сл. 

кромпираст, -а, -о који u.мa облик кро.мЙира, који изiлеgа 
као кро.мЙирова крйlола, који uogceha н,а кро.мЙир: � нос. 

кромпирача ж 1. а. кув. йийla са nageBoM og кро.мЙира. б. ра
кија og кро.мЙира. 2. бот. oйlpoвн,a iJbUBa, йечурка Scleroderma 
vulgare из ф. Sclerodermataceae. 

кромпйр-бfш м бал, забава за обичан, cвeйl, за Йук. 
кромпирина ж ayl..м. и Йеј. og кро.мЙир. 

кромпирйћ, -ића и кромпирић, -а м geM. и хиЙ. og кро.м
Йир. 

кромпирйште с Зе.мЈЬишйlе н,а којем је био йосејан, кро.мЙир, 
зе.мљишйlе н,а којеМ је засејан, кро.мЙир или Зе.мЈЬишйlе н,амење
н,о iајењу кро.мЙира. 

кромпиров, -а, -о 1. који се ognocu н,а кро.мЙир (који йрийа
ga кро.мЙиру, који је og кро.мЙира и сл.): � кртола, � лист, � џи
бра. 2. сйlалн,и айlрибуйl у разн,и.м зоолошкu.м и бойlан,ичкu.м 
u.мeн,и.мa шйlейlочин,а и йаразийlа: � буба (Doryphora decemli
neata), � буђа (Fusisporium solani), � жутица (Verticillium аlbо
atrum), � златица (Leptinotarsa deceri:llineata), ин,ceKйl йlBpgo
крилац који се хран,и лишhе.м кро.мЙира) и др. 

. кромпйрскй, -а, -о који се ognocu н,а кро.мЙир: � подручје, � 
трап, � џибра. 

кромпируша ж кув. слан,а йийla са negoBoM og кро.мЙира; уп. 

кромпирача. 

кромпирчић м geм. и хиЙ. og кро.мЙир; уп. кромпирић. 

кромпйр-mећер м сирова йlехн,ичка iликоза, скробн,и ше
ћер. 

кроника ж в. хрон,ика. 
кропило с 1. цркв. сйецијалан, cyg који свешйlен,ик yйoйlpe

БЈЬава за йрскање, КРОЙЈЬење освешйlан,о.м BogoM; CйlpYK босио
ка или сн,ой iран,чица који се у.маче у кройион,ицу и KOju.м се он,
ga кроЙи. 2. бот. биљка из poga Oenanthe (О. aquatica, О. fistu
losa) из ЙОр. Umbelliferae, која pacйle н,а влажн,о.м, Йоgбарн,о.м 
Зе.мЈЬишйlу. 

кропионица и кропионица ж ЦРКВ. uocyga (обичн,о og каме
н,а или .мейlала) у којој cйlojи освешйlан,а Boga и у коју се у.маче 
кроЙило. 



586 КРОПИТИ - КРПИЦА 

кропити, -йм (трп. кропљен) несвр. [гл. им. кропљёње с] а. йо
ливаши BOgOM, вином или неком gpy"iOM шечношhу шако ga се 
расйршује у кайи, йрскаши, шкроЙиШи. б. фиг. нашайаши, ква
сиши (крвљу, сузама, сноје.м). • - се Йовр. йрема кройиши (а). 

крос м енгл. спорт. 1. а. аtплешска gисциилина, масовно шак
мичење у шрчању йрирОgним сшазама и Шеренима. б. (обично 
у синтагмама: скијaIIIRИ -, - У скијању) масовна скијашка шрка 
кроз apupogy. 2. врсша уgарца у боксу који се извоgи у оgбрани. 

крос-контри, -ија м енгл. спорт. 1. в. крос (1). 2. назив за ло
вачко јахање и шрку с йрейонама у коњским Шркама. 

кротак, -тка, -о (комп. кроткијй) 1. а. бла"i, миран, йишом; 
с.меран; йовучен, бојаЖЈЬив, сшиgљив (о човеку); који оgражава 
шакве особине (о очима, лицу, изразу лица и сл.). б. који сйрем
но, без ошйора йрихваша оно шшо се og НJe"ia шражи, йокоран, 
йослушан (о човеку или живоШињи). 2. бла"i, ших, y"iogaH, йрија
шан (о apupogu и йрирОgним Йојавама). 

кротилац, -иоца м в. укрошишељ; уп. кротитељ. 

кротилачкй, -8., -о в. укрошишељскй: - узвик. 

кротилачки прил. в. укрОШиШељски. 

кротитељ м в. укрошишељ; уп. кротилац. 

кротитељица, кротитёљка ж в. укроШиШељица. 

кротитељскй, -8., -о који се OgHOCU на крошишеље и кроћење. 

кротитељски прил. в. укрОШиШељски. 
кротити, -йм несвр. [гл. им. кроћёње с] а. савлађујуhи ошйор 

живошиња (обично gивљих) чиниш и ga се йонашају на жељени 
начин, обучаваши и йримораваши живошиње на йокорносш чо
веку. б. йримораваши Jbyge на йокорносш, йослушносш, йошчи
њаваши их нечијој власШи. в. обузgаваши, сузбијаши, йошиски
ваши, с.мириваШи (бес, инсшинкше, Ha"ioHe, осећања и сл.). г. уой
шше чиниши ga се нешшо влаgа, ga шече, расше, ga се go"iaQa и 
сл. йО JЬygCKOj вољи, коншролисано: - реку . •  - се с.мириваШи се, 
сшишаваши се; обузgаваши се, сузgржаваши се. 

кротко прил. на крошак начин: бла"iо, gобороgушно, безазле
но, мирно; смерно; бојажљиво: - погледати; - оборити очи; -
прозборити. 

кроткост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo"ia којије кроШак. 
кротон, -она м бот. жбунасша биљка Croton tiglium из ф. 

Euphorbiaceae, из чије"i се семена gобија среgсшво за йрочишhа
вање йробавних op"iaHa (goMahux) живошиња, ЙрочисШ. 

кротонов, -а, -о који је og крошона: - уље. 

кротост, -ости ж в. кроШкосШ. 
крофна ж (ген. мн. -нй) нем. кув. врсша окру"iласшо"i колачиhа 

og кисело"i шесша који се йржи на врелом уљу или масШи. 
крофница ж geм. и хиЙ. og крофна. 
крочити, крочйм 1. свр. начиниши корак, коракнуши; сшуйи

ши. 2. несвр. крешаши се (Ho"iaмa), корачаши, ићи, хоgаШи. 
крошё, -ва фр. спорт. уgарац у боксу заgаш (у "iлаву или бра

gy) са сшране йреgњим gелом йеснице: десни -, леви -. 

крошња ж (ген. ми. крОш8.њ8. и крошњй) 1. "ioPнJU, раз"iрана
ши geo gрвеша; уп. круна (4). 2. раз"iранаши йарошци на врху је
ленских ро"iова, круна. 3. а. велика кошарица (og йрућа и слич
HO"i машеријала), кош; корйа, кошарица уоЙшШе. б. кош за хва
шање риба или ракова, врша. 

крошњав, -а, -о 1. в. крошњасШ. 2. који има велики шрбух, 
ШрбушасШ. 

крошњаст, -а, -о који има велику, бујну, развијену крошњу: 
- храст. 

крошњат и крошњат, -а, -о в. крошњасШ. 
кроmњица ж geм. и хиЙ. og крошња. 
крошто прил. (у конструкцији са "зашто'') у йојачаном значе

њу: збо"i че"iа, зашшо, зашшо баш. 
Кlша ж 1. а. KOMag шканине (најчешhе йохабане и gелимич

но aogepaHe). б. KOMag шканине или слично"i машеријала који 

се уйошребљава за йрање, чишhење, "iланцање и сл.: - за под, -
за прашину, - за судове. 2. а. (обично мн.) оgело, ogeha (најче
шhе Йрезриво). б. ми. йрње, рише, gроњци. 3. фиг. а. безвреgна, 
безначајна особа; слабиh, млакоња, шоња. б. оно шшо је без 
вреgносши, без значаја, важносШи. 4. фиг. а. geo, KOMag нече"iа 
шшо aogceha на крйу (1а), нйр. шрака, йрамен, мрља, ae"ia и gp. 
б. круйна йахуљица cHe"ia. 5. речни силав малих gимензија. • 

бити блед, побледети, убледети и сл. као - биши веома блеg, јако 
йоблеgеши, ублеgеши и сл. ударен (по глави) мокром крпом бле
сав, hакнуш, сулуg. 

крпа м (уп. крпо) 1. (уп. крпач) а. обуhар који крйи, йойра
вља обуhу. б. слаб, лош, никакав мајсшор (обично обуhар, кро
јач и сл.). 2. фиг. пеј. в. крйар (2). 

Кlшар, -а и кјшар, -ара м 1. онај који скуйља и apogaje сша
ре крйе, сшаре сшвари, сШаруgију. 2. фиг. пеј. онај који pagu не
шшо лоше, како било, слаб, лош, никакав сШваралац. 

кi:шара ж aogHa или кревешска йросширка изашкана og крЙа. 
крпарија ж в. крЙеж. 
крпарити, кIш8.рЙМ несвр. [гл. ИМ. крпарёње с] 1. йойравља

ши с времена на време нешшо мењајући gошрајале gелове gpy
"iим шако ga йошраје неко време, ga йослужи Йривремено. 2. са
сшављаши, сачињаваши и сл. нешшо вршеhи измене, gойуне или 
йрейравке, обично неgовољне или йо"iрешне, лоше; уойшше pagu
ши нешшо лоше, слабо, невешшо, без gовољно умећа, знања или 
зала"iања. 3. фиг. мучиши се, кубуриши, наШезаШи. 

крпаст, -а, -о 1. који йо нечему aogceha на крЙу. 2. бот. изgе
љен, режњасш, режњевиш (о лисШу). 

крпати, -8.м несвр. 1. в. крйиши (1). 2. в. крйариши (3) .• - се 
исйома"iаши се. 

кi:шаћй, -8., -ё који служи за крйљење: - игла. 

кјшач, -ача м а. онај који крйи, йойравља ogehy, обуhу и сл., 
щЈЙа. б. лош, слаб, никакав мајсшор, лош занаtплија, щЈЙа. 

кршiчити, кiш8.чЙМ несвр. в.  крйариши (2 и 3). 

крпачица ж женска особа крйач (а). 
кјшачкй, -8., -о који се OgHOCU на крйаче: - посао. 

крпеж м (инстр. -ом) 1. крЙЉење. - Крпеж је сиротињска мај
ка. 2. оно шшо је крйљено; gроњци, шраље, Йрње. 3. фиг. оно шшо 
је урађено, сасшављено и сл. лоше, невешшо, несклаgно, како би
ло, оно шшо је склейано, скрЙЉено. 

кi:шељ, -а и -еља м 1. 300Л. а. з"iлавкар из разреgа йаукова ко
ји йаразишски живи на кожи живошиње (и човека) шако шшо 
се уйије у кожу и сише крв (најйознашија врсша Ixodes ricinus, 
Шј. обични, йсећи -). б. у мн.: ogeљaK pega йpe"iљeвa који обухва
ша йороgице Ixodidae и Argasidae. 2. фиг. а. особа која живи на 
рачун gpy"io"ia, као ЙаразиШ. б. израбљивач, крвоЙија. в. онај ко
je"i се шешко ослобоgиши, који сшално HeKo"ia йраши и gocaQyje 
му, gocagHa, несносна особа. 

кј:шељица ж бот. јеgно"iоgишња или gвО"iоgишња биљка Torilis 
из ф. Umbelliferae: велика - Т. anthriscus, мала - Т. nodosa. 

кј:шељскй, -8., -о који се OgHOCU на крйеља или крЙеље. 
крпењача ж gечја лойша начињена og крйа: 
крпетина ж ayw. и Йеј. og кРйа. 
крпити, -йм (трп. Кlшљен) несвр. [гл. им. крпљёње с] 1. а. go

воgиши йоцейану, aogepaHY ogehy у сшање ЙО"iоgно за ношење 
ушивајуhи је или йришивајуhи на њу закрйе: - кошуљу, - пан
талоне. б. ушиваши или йришиваши закрйе на gpy"ie йреgмеше 
og шексшила, коже и сл.: - постељину. в. уойшше gовоgиши у 
уйошребљиво сшање или сшање слично йрвобишном нешшо шшо 
је ошшеhено, aogepaHo, йрошуйљено и сл.: - казан, - котао, -
кров, - мрежу, - пут. 2. сшараши се, бринуши се о неком ушива
јући му йоцейану, aogepaHY ogehy или йришивајуhи на њу закр
Йе. 3. фиг. ошшро найаgаши, кришиковаши, "iрgиши (нЙр. у ре
цензији); уп. окрпити (2б) . •  � се 1. ушивањем или умешањем, 
сшављањем, йришивањем закрйа gовоgиши своју ogehy у уйо
шребљиво сШање. 2. в. крйариши (3). 

крпица ж geм. og кРЙа. • приmи(ва)ти крпице изнеши, изно
сиши о некоме, нечему йримеgбе, нешшо лоше, нейовољно и сл. 
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Кlшичица ж geм. og крЙица. 
Кlшља ж (обично у мн.) йpимийlивHa найрава за хоgање йо 

gубљем cHelY или, ређе, йо мочварном йlлу (gрвени обруч с йре
чаlама или изукршйlан йрућем, канайом и сл.). 

кiшљавина ж крйљење, крЙеж. 
Кlшљица ж 1. geм. og крЙЉа. 2. обруч, KOйlyp с йречаlама на 

gоњем gелу скијаШКОl шйlайа (који УЙОйlребљавају aмaйlepи). 
крпо, -а и -ё м (уп. Кlша) 1. (уп. крпач) а. обућар који крйи, йо

йравља обућу. б. слаб, лаш, никакав Majcйlop (обично обућар, 
кројач и сл.). 2. фиг. пеј. в. крйар (2). 

кiшуmа ж зоол. а. в. крйељ (1). б. мали з"iлавкар који као йа
разийl живи на овци Melophagu8 ovinu8: овчија �. 

Кlшче, -ета с (супл. МН. КIшчићи) нар. geм. og крйа; уп. крпица. 

крснйl, -а, -о 1. који се OgHOCU на Kpcйl; уп. крст (1 и 6): � пре
сек, � једро. 2. који се OgHOCU на кршйlење, кршйlени: � кумство, 
� лист. 3. који се ogHOCU на йороgични йразник везан за оgређе
но'; cвeйlийleљa: � име, � слава. 

крснй2, -а, -о који се OgHoCU на Kpcйla (обично који се налази 
у йреgелу Kpcйla); уп. крстани: � део, � кост, крсни нерви. 

крснйк м човек којем йрема HapogHoM веровању не MOlY ga 
нашкоgе зли gухови и који чини gобра gела љуgима, шйlийlи их 
og вукоgлака и вешйlица, лечи og разних болесйlи и gp. 

крсница ж 1. йlKaHиHa у коју се YMoйla или кошуљица у коју 
се обуче geйle йриликом кршйlења. 2. у мн.: мале йречке, йреча
жице на вpaйly жичаних музичких иHcйlpYMeHaйla (luйlape, 
йlамбуре и сл.) (у jg.: йlaKвa йречажица) 3. МН. gршка, gржак на 
мачу, сабљи и сл., балчак. 

крст, крста м (мн. крстови) 1. apegMeйl или фиlура cacйlaвљe
на og gва крака, верйlикалНОl, усйравно'; (обично gужеl) и хори
ЗОНйlалНОl, воgоравНОl (обично краћеО, који се секу aog йравим 
УlЛОМ, најчешће йри врху усйравно'; краја или йо cpegUHU; уп. 

криж. а. apegMeйl који чини gужа усйравна укршйlена lpega с 
краћом воgоравном на којем је, йо Библији, разайейl Исус Хри
cйloc; уойшйlе йlaKaв apegMeйl, OgH. найрава за извршење c.мpйl
не казне расйећем; фиг. невоља, мука, йlepeйl: носити свој крст. 
б. apegMeйl у облику Kpcйla (1, Ја) 1) као симбол и кулйlни apeg
Meйl у хришћанској релиlији. 2) као знак йоложаја у црквеној 
хијерархији: владичански �, кардиналски �, папски �, патри
јаршки �. 3) као оgликовање, opgeH: KapaђopђeB �. в. хришћан
ски молийlвени знак у облику Kpcйla (1 , Ј а) који се uзвоgи ge
сном руком. г. Йис.мени знак у облику Kpcйla (1 ,  Ј а) ucapeg име
на неке особе: 1) као знак ga је умрла; 2) као знак ga се закалу
ђерила. д. такав или сличан знак који нейисмена особа cйla
вља на неки gOKYMeHйl YMecйlo ЙoйlЙиca. ђ. Kpcйlacйlи MOйlив, 
шара у везу, йлейlиву, йlKaHиHи. 2. а. хришћанска вера, хри
шћансйlво. б. у зб. значењу: хришћански cвeйl, хришћани. 3. в. 
кршйlење (1). 4. већа lомила YHaKpcйl наслаlаних снойова жи
йla; уп. крстина (1). 5. apegMeйl или geo неко'; apegMeйla, уређа
ја, найраве и gp. Kpcйlacйlo,; облика. а. йoйlйopaњ, сйlалак за бо
жићну или новОlоgишњу јелку. б. укршйlене Hийlи на окулару 
оййlичких иHcйlpYMeHaйla, кончаница, укрсник. в. укршйlене 
lpege које служе као йleмe,ть йри зиgању бунара. 6. пом. обла MOйl
ка, воgоравно йричвршћена на јарбол, за коју је везан lорњи geo 
крсно'; jegpa. 7. (Крст) астр. скуйина звезgа у сазвежђу Лабуgа 
размешйlена у облику крста (1 , Ја). • бежати као ђаво од крста 
уйорно, уйаgљиво, йО сваку цену uзбеlавайlи (HeKola, нешто). кр
ста ми, овога ми крста (крстећи се при том) lовори се йри заклињању. 

. � кончића в. Kpcйl (5б). - од три прста apuaagHUK йравославне ве
ре, Йравославац. кукасти - Kpcйl са краковима иcйle gужин.е ко
ји имају йјюgужейlак aog йравим уl.лом (амблем Националсоци
јалисйlичке йapйlиje немаЧКОl Треће,; рајха). не зна (нам, им и сл.) 
се час�ога крста (часни крст) 1) велика је збрка, Hepeg. 2) нишйlа 
се не разуме. распети (разапети), распињати (разапињати) на крст 
(некога) 1) зagа(ва)йlи некоме велике бриlе, йaйlњe, (на)мучийlи 
HeKola. 2) врло неlайlивно oцeHийlи, oцeњивaйlи HeKola, ощйlро 
(иC)KpийlиKoвaйlи. ставити (метнути, ударити и сл.) крст на некога, 
нешто (преко некога, нечега) не рачунайlи више с неким, с нечим. 
ухватити часнога крста (некоме, нечему) cxвaйlийlи, разумейlи (не
KOla, нешйlо). Црвени � међунароgна XYMaHийlapHa ОРlанизаци
ја за йружање социјалне и зgравсйlвене йомоћи жрйlвама ра
йla, елеменйlарних несрећа, сиромашнима, "iлаgнима, болесни-

ма и gp. црвени - Kpcйl црвене боје на белој йоgлози као амблем 
ЦрвеНОl крсйlа или меgицинске службе (нЙр. xийlHe йомоћи и сл.). 
(часни) � те (га и сл.) (не) убио lовори се у клейlви, заклињању. 

крста, крста с МН. 1. анат. geo йlела 1ge се кичма укршйlа с кар
личним Kocйlимa, regio 8acrali8. 2. етн. сеоска cвeйlKoвиHa, заве
йlиHa с лийlијом (у којој се носе Kpcйloви, црквени барјаци и gpy
la знамења) йосвећена pogHocйlu усева. 

крстанй, -а, -о в. крсни2: крстани пршљенови. 

крстарiЉй, -а, -ё у изр. � ракета gалекомейlна војна paKeйla 
која се йlелеgириlовањем може gовесйlи go ЦИЈЬа. 

крстарити, крстарйм неСБр. [гл. ИМ. крстарёње с] 1. а. Kpeйla
йlи се (йловийlи, лейlейlи, xogaйlu или уойшйlе ићи) у разним 
Йравцима. б. крећући се у више йраваца извиђайlи, йайlроли
paйlи и сл. (о сйlражи, йайlроли, paйlHим броgовима и gp.). 2. 
фиг. а. кружийlи, колайlи (о сйлейlкама и сл.). б. "iлеgайlи, мо
йlpийlи на све cйlpaHe (о очима). в. (по глави) иCKpcaвaйlи у све
cйlи, Moйlaйlи се (о мислима). 

крстарица ж Бој. пом. релайlивно велики и брз paйlHи броg с 
јаким, йрейlежно арйlИЈЬеријским наоружањем и великим pagu
јусом Kpeйlaњa. 

крстаричкй и крстаричнй, -а, -о који се OgHOCU на Kpcйla
рице: � флотила. 

крстаст, -а, -о који има облик Kpcйla (1), сличан Kpcйly (1): � 
облик, � шара. 

крстац, крстаца м зagњи geo самара или сеgла; уп. крстина (3). 

крстача ж 1. наglробни Kpcйl (обично gрвени или камени). 2. 
в .  KpcйlиHa (1). 3. анат. а. KOcйl у gоњем gелу кичме, крсна KOCйl, 
08 8acrum. б. в. Kpcйla (1). 

крстачнй, -а, -о који се OgHOCU на крсйlачу (2б), на Kpcйla, 
крсни: � КОСТ. 

крсташ, -аша м (инстр. -ашём) 1. ист. учесник у paйloвимa ко
ји су og XI go XIП века воgили хришћани из зайаgне Евройе йро
йlив блискоисйlочних муслимана, Hacйlojeћи йре свеlа ga ослобо
ge cвeйla Mecйla из хришћанске йlраgиције. 2. засйlава, барјак 
са знаком Kpcйla. - Крсташ му се по Косову вија. 3. а. (често с 
атрибутима "бојни", "оклопни" или "ратни") Бој. пом. gобро нао
ружан велики оклойни paйlHи броg. б. велики MoйlOPHи чамац 
(с кабинама) за gужа Kpcйlapeњa. в. спорт. сйорйlски јеgрењак. 
4. 300Л. а. (обично уз им. "орао" или "цар'') вpcйla орла с великом 
белом aeloM на раменима Aquila heliaca. б. (у изразу: паук�) вр
cйla йаука с белим ЙРУlама у облику Kpcйla на леђној cйlpaHи 
зайlка Arane08 diadematu8. 

крстаmина ж ayiJl.t. og крсйlаш (4а); крсйlаш (4а). 
крстаmић м geм. og крсйlаш (4а); крсйlаш (4а). 
крстаmица ж бот. у МН.: фамилија велиКОl броја БUJbака ка

ракйlерисйlичних йравилних цвeйloвa са чейlири Kpcйlacйla кру
нична лисйlића Cruciferae (у jg.: биљка из йle фамилије). 

крстаmкй, -а, -о који се OgHOCU на крсйlаше (који apuaaga 
крсйlашима, који сачињавају крсйlаши, у којем учесйlвују Kpcйla
ши' и сл.); уп. крсташ (1): � војска, � мач, � поход, � рат, � савез. 

крстикумедете, -детета јек. крстикумедијете, -дјетета с бот. 

gейlелина са чейlири лисйlа Trifolium repen8. 

кРстил·а, крстйла с МН. унакрсно йocйlaвљeHe йо gве MoйlKe 
или шине на крајевима lpege, обавијене боgљикавом жицом, 
које служе (обично у paйly) као йрейрека, за зайlварање йрола
за и сл. 

крстимицё и крстимицё ПРИЛ. YHaKpcйl, унакрсно. 
крстина ж 1. lомила унакрсно сложених снойова йожњевеНОl 

жийlа (йшенице, јечма, ражи и сл.). 2. МН. анат. в. Kpcйla (1). 3. 
apegMeйl, найрава и сл. или geo apegMeйla, найраве и сл. у обли
ку Kpcйla. 

крстинити, -йм неСБр. слаlайlи снойове жийlа у KpcйlиHe. 
крстиница ж geM. и хиЙ. og KpcйlиHa; уп. крстина (1). 

крстионица и крстионица ж 1. црквени cyg у којем се gржи 
воgа за кршйlење и gp. 2. йосебна Зlраgа, ЙРОСйlорија или geo цр
кве у којем се обавља кршйlење. 
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:крститељ м 1. онај који кршшава, онај који обавља обреg кр
шШења. 2. (Крститељ) уuошребљава се уз име или у.месшо име
на св. Јована, хришnанскоz свеца, који је крсшио Исуса ХрисШа. 

:крстити, -им (трп. :крштен) евр. и неевр. [гл. ИМ . :кpmтeњe с; уп. 

и крштење] 1. а. (из)вршиши црквени обреg кршшења; uоgврnи, 
uоgврzаваши обреgу кршшења: :крстио га поп Ни:кола; � дете. б. 
gа(ва)ши име gешешу на кршшењу, биши ку.м, ку.моваШи. в. 
наз(и)ваши, зваши оgређеним имено.м, називо.м, именоваШи. -
Све ово крсте романтизмом. 2. а. кршшењем uревесши, арево
gиши у хришnансшво, uокрсшиши, UокршШаваШи. - Појави се 
Јован :крстећи у ПУСТИЊИ. б. црквеним обреgо.м освешшаши, 
освешшаваши, блаzословиши, блаzосиљаши (нешШо). 3. (само не
свр.) UокреШо.м gecHe руке uравиши знак крсша на неко.ме, на 
нече.му (у хришnанској .молиШви, блаzослову и сл.). • - се 1. (са
мо несвр.) а. UокреШо.м руке uравиши на себи знак крсша (обич
но у хришnанској .молиШви и сл., али и у чуђењу, изненађењу и 
сл.). б. биши хришnанин, хришnанске вере. - Један се :клања, а 
други се крсти крстом. 2. а. uоgврnи се, uоgврzаваши се цркве
но.м обреgу кршШења. - Крстио се у цркви Св. Марка. б. арими
ши, uримаши хришnанску веру, uокрсшиши се, uокршшаваши 
се. 3. зваши се, наз(и)ваши се, именоваши се. 4. (само несвр.) в. 
укршшаши се. • беспослен, докон поп (и) јариће крсти каже се Kag 
неко не pagu нешшо озбиљно, корисно, веn се бави нечим неао
шребним, некорисним. - вино (млеко, ракију и сл.) gоg(ав)аши во
gy вину (.млеку, ракији и сл.) pagu аовеnања количине или с.ма
њења upupogHe јачине, квалишеша и gp., развоgниши, развоg
њаваШи. - се и левом и десном (руком) (- се и рукама и ногама, - се 
чудом) биши заuреuашnен, изненађен, MHOZO се чуgиШи. - се са 
три прста биши upuuagHUK uравославне вере. - се са четири прста 
биши upuuagHUK кашоличке вере. 

крстић, -ића и :крстић, -а м 1. geM. и хиа. og крсШ. 2. (обич
но у мн.) врсша веза, крсшасши .моШив у везу. 

:крстобоља ж мед. нар. бол у крсШи.ма (og ишијаса, лу.мбаZа 
и gp.). 

Крстовдан м uравославни uразник који се слави 18. јануара 
(gaH ucupeg Воzојављења) и 27. сеUШембра. 

:крстовданс:ки, -а, -о који се OgHOCU на КрсШовgан. 
" 

:крстовни:к м бот. биљка Nasturtium officinale из ф. крсша
шиЦа (Cruciferae). 

:крсто:кљун м И :крсто:кљуна ж зоол. врсша uшице uевачице 
Loxia curvirostra из аор. зеба (Fringillidae), која има унакрсно 
савијен КЉУН. 

:крсто:кљунац, -нца м зоол. в.  крсШокљун. 
:крстолом м uрошивник, неuријашељ хришnансШва. 
:крстоносан, -сна, -о који има, носи крсш, као обележје ари-

uаgносши хришnанској вери (обично о крсШашима). 
:крстоносац (:крстоносаЦ), -сца м 1. онај који носи крсш на 

лишијама и ари gpyzUJIt хришnанским обреgима; уп. :крстоноша 
(1) .  2. в. крсшаш (1). 

:крстоноша м (ми. ж) 1. а. онај који носи крсш (на сuровоgу и 
gp.). б. учесник на лишији који носи крсш (или икону, барјак и 
сл. знамења). 2. мн. а. црквена свечаносш (аосвеnена роgносши 
усева и gp.) ари којој се у аоворци носе крсшови и gpyza црквена 
знамења; време оgржавања ших свечаносши: крстоноше су теко
вине хриmћанства; о :крстоношама. б. свечана aoвop�a, лиши
ја у којој се носе крсшови, барјаци, иконе и gpyza црквена обе
лежја. 3. в. крсшаш (1). 

:крстонош:ки, -а, -о који се OgHOCU на крсшоноше: крстоно
шке песме. 

:крстоплет и :крстоплет м а. унакрсно везивање, унакрсно 
увијање: везати :крстоплетом. б. шако uовезан, увијен о.моЩ све
жањ (нар. новина, часоuиса и сл.). 

:крстопо:клони, -а, -о у изр. - недеља шреnа Hegeљa великоz, 
ускршњеz UосШа. 

:крс�ушац, -шца м бот. у .мн.: биљке Polygala (Р. amara, Р. se
nega и gp.) из ф. Polygalaceae (у jg.: биљка из ше фамилије). 

:крт!, крта и :крта м зоол. в. кршица (1). 
:крт2, -а, -о 1. који се лако ло.ми, крши, .мрви, сишни и сл., кр

хак, нееласшичан, ло.мљив: � стабљи:ка. 2. фиг. а. физички слаб, 

нежан, крхак; који је зgравсшвено неошuоран, који је oceillJЬи
воz зgравља: � чове:к; � на зими. б. пеен. крашкошрајан, uрола
зан, неuосшојан (о живоШу). в. несшабилан, неuосшојан, Hecuzy
ран: чове:к :крте нарави, крто стање. г. ucupeKugaH, UCKugaH, 
храаав, аро.мукао и сл. (о с.меху, f.nacy, звуку и сл.). 3. којије без 
.масноnе, косшију и жила (о .месу); уп. :кртина (1). 4. фиг. вишак: 
� стас, � тело. 5. фиг. сув, хлаgан: � у говору. 6. сшар, оgлежао 
(о ракији). 

:кртина ж 1 . .месо без .масноnе, косшију и жила, кршо .месо. 2. 
.меснаШи geo воnноz илоgа. 

:кртица ж зоол. 1. врсша .малоZ сисара Talpa europaea, ваљка
сшоz шела арекривено.м црно.м gлако.м, који има uреgње Hoze и 
рило uрилаzођено за коаање uog зе.мљо.м, zge и живи. 2. фиг. вр
ло вреgна, .марљива особа. 

:кртичји (кртичијИ), -а, -е који се OgHOCU на кршицу (1) (који 
upuuaga кршици, који је og кршице, који је као KOg кршице и 
сл.); кртичин: � рупа, � поглед. 

:кртичња:к м а. Zо.милица зе.мље коју кршица ријуnи избаци 
на Uовршину. б. кршичје леf.nо ucuog зе.мље. 

:крто прил. 1. ogajynu звук као ари ло.мљењу нечеz кршо/', ре
ско, ошШро. - Смрзнут снег је крто шкрипао. 2. uриzушено, (с)уз
gржано: � се насмејати. 3. без шоилине и срgачносши, суво, хлаg
но: � одговарати. 

:кртог м 1. слама у свињцу uросшрвена свињама за лежишШе. 
2. а. с.меnе, ђубре; оШUаци. б. буњишше, ђубришШе. в. Zо.мила, 
храа HeypegHo набацаних, разбацаних сшвари, Hepeg, КРШ. 3. а. 
.месШо у реци, језеру и сл. /'ge рибе uровоgе зиму (.муљ, ило, .месШо 
ucuog камења, обореноz gрвеша и сл.); скривено .месШо у воgи zge се 
рибе скривају. б. веnи број риба HajegHoM .месШу, Zо.мила риба. 

:кртола ж бот. 1. uоgземни, заgебљали geo неких биљака (нар. 
кро.маира) у које.м су наZо.милане хранљиве .маШерије, zOMOJb. 2. 
(и агр.) в. кро.маир. 

:кртоласт, '-а, -о који има облик кршоле, zoMoJba (неuравил
но лоuшасill, ваљкасш, јајасш и сл.); који има илоg у виgу кршо
ле, Zо.мољасШ: � плод; � поврће. 

:кртолица ж geм. и хиа. og крШола. 

:кртост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, својсшво oHoza шшо је 
кршо: � костију. 

:круг м (лок. крУгУ; мн. крУгови) 1. мат. geo равни обухваnен, 
о/,раничен кружницо.м; кружница: обим (опсег) круга, површи
на круга, (полу)пречни:к круга; (на)цртати круг. 2. а. замишље
на, нацршана, извеgена неким крешањем и сл. линија или нацр
шана, обојена, узорана и сл. uовршина слична KPYZY (1): прави
ти кругове у лету (ходу), преорати читав круг. б. облик сличан 
KPYZY (1): � великог сунца. в. аојава (фuзичка, биолошка и сл.) 
која се исаољава, осшварује, манифесшује у облику Kpyza (1): � 
око месеца, � око сунца, � око очију. 3. а. uросшор, uовршина 
(illла, зе.мљишШа, uoga и сл.) кружноz или uрuближно кружноz 
облика (изgвојена, оивичена, uосебно уређена и сл., нар. за /'у.м
но, илес и gp.). б. изgвојен (обично оzрађен) uросшор око неке 
усшанове, фабрике и сл.: болнички �, у кругу касарне, фабрич
ки �. в. уоuшше оgређен, оzраничен uросшор унушар Kojez се не
шшо збива, осшварује, исаољава и сл.: � тиmине. 4. а. uросшор 
који је у gо.меШу, gocezy нечеzа (нар. вашреноz оруђа); gелокруz, 
goMeH, оквири наgлежносши (нар. нечије влас ши); шемашски 
оквири. б. oucez, zpaHUlJje, оквири gеловања, uослова, знања, uge
ја, uошреба и сл. 5. а. временски оzраничени, зашворени шок не
чеzа, HeKoz збивања и сл. - Идући кругом људскога живота, опет 
је дошао до слабости детињства. б. uовезани низ збивања, 
силе ш: из богатог круга доживљаја. 6. а. zpyua lbygu кружно, 
uрсшенасшо расаоређена или скуаљена, окуаљена око HeKoza, 
OgH. нечеzа: � војника, скупити се у круг, � око говорника. б . .ме
ђусобно uовезана zpyua Jbygu која чини неку зајеgницу: у поро
дичном кругу. в. zpyua (обично веnа) Jbygu .међусобно uовезана 
uрофесионално, ugejHo, иgеолошки, сшалешки и сл.; уоuшше geo 
gрушшва или неке зајеgнице које објеgињује нешшо зајеgничко 
(нар. gрушшвени сшашус, uоложај, .месШо у gрушшву иШg.). 7. а. 
Uреg.меШ (или geo uреg.меша, наараве, уређаја и сл.) у облику 
кружне илоче: дрвени -, � истопљеног воска, � за покривање 
неке посуде, � којим се притискује млади сир, � на којем се ме
си хлеб итд. б. Uреg.меШ (или geo uреg.меша, наараве, уређаја и 
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сл.) йрсшенасшо'i облика: гвоздени круг. В. мн. врсша 'iUMHa
сшичке сйраве коју чине gea .меШална кошура (за које се хваша 
'iимнасшичар) обешена о gуже конойце вершикално йовезане са 
Йреча'iо.м, карике. 8. а. спорт. фаза, сшейен у неко.м Шак.мичењу; 
уп. коло (4г): проћи први круг, сусрести се у другом кругу. б. в. 
циклус (2); уп. коло (4в). 9. спорт. йоен у сшрељашшву, као .мера 
шачносши йо'iошка у .меШу исцршану конценшричним Kpy'iOeu
.ма: победити са 987 кругова. • ексцентрични кругови мат. KPY'iO
ви којима се не йоклайа ценшар, среgишше (обично о кру'iовима 
уйисаним jegaH у gpy'iu). �ивотињски - астр. в. 30gujaK. зачарани 
- 1) йросшор чије се 'iранице збо'i gеловања чаролија не Mo'iy йре
Ли. 2) живошни услови, сйлеш околносши и сл. којих човек не 
.може ga се ослобоgи, из којих нема излаза, за које нема решења. 
земни (земаљски, Земљин) - 3е.м.тьина ку'iла, 3е.м.тьа. јужни поврат
ни - (- Јарца, - Козорога) геогр. јужни ЙовраШник. квадратура кру
га 1) 'iео.меШријски йроблем (йракшично нерешив) консшруиса
ња лењиро.м и шесШаро.м кваgраша jegHaKo'i йО йовршини заgа
Шо.м KPY'iy. 2) нешшо шшо се не .може решиши, че.му је узалуgно 
шражиши решење. концентрични кругови мат. кру'iови различи
ших йолуйречника који се налазе у исшој равни и имају зајеg
нички ценшар, среgишШе. - Месеца астр. време og 18, 6 'iogUHa, йо
сле које;; се Месечеве .мене йонављају исшим pegoM. - Сунца астр. 
aepuog og 25800 'iogUHa, за који небеска оса услеg йрецесије екви
нiщија начини цео KPY'i, Плашонова 'iogUHa; уп. прецесија. - mи
рине астр. кру;; који йролази кроз Йос.маШрано небеско шело и оба 
йола еклийшике (у еклиЙШично.м сисшему небеских KoopgUHa
Ша). повратни - геогр. в. йоврашник (3). поларни - геогр. yaopeg
ник који йреgсшавља 'iраницу зоне йоларно'i gaHa и ноЛи, OgH. 
йоларно'i йојаса (око 660 33' северне или јужне 'iеО'iрафске шири
не), сШожерник. северни повратни - (- Рака) геогр. северни йо
враШник. часовни (деRЛинациони) - астр. йолукру'i og jegHo'i go gpy
'io'i небеско'i йола који йролази кроз Йос.маШрано небеско шело 
секуЛи око.миШо еквашор (у екваШоријално.м сисшему небеских 
коорgинаШа). • вртети се у (зачараном) кругу, (о)кретати се у кру
гу бавеhи се нечим, pagehu нешшо и сл. осшајаши на исШо.м, 
осшајаши без резулшаша, не йосшизаши нишШа. налево круг вој. 
зайовесш ga се војник или војнички сшрој окрене суйрошно gоша
gашњем сшаву или йравцу, за 1800. 

кругом ПРИЛ. 1. около, уоколо. - Трава се не зелени кругом. 
2. (у ПРИЛ. служби) око, около: � Црне Горе. 

кружан, -жна, -о 1. (само одр. :  кружнй, -а, -6) који се OgHOCU 
на кру;; (1): � исечак, � лук, � конус, � површина, � тетива и сл. 
2. а. који има облик Kpy'ia (1 и 2), који је йо облику сличан кру
'iy (йрсшену, gUCKY и сл.), oKpy'iao: � линија, � основа, кружни 
тор. б. обао, заобљен: � летвица. 3. а. који се креЛе, йружа, из
eogu и сл. ойисујуЛи кру;; или сличну линију (овалну, сйиралну 
и сл.), који се креЛе уоколо; који се у крешању, йросширању, йру
жању и сл. йоново враЛа на йолазни йоложај или на исшу за
шворену йушању: � кретња, � путања, кружне степенице; кру
жни ток. б. који йолукружно или лучно йролази .мимо нече'iа, 
OgH. HeKo'ia, заобилазан, обилазан. - Једна колона кружним по
кретом обиђе Французе. 

кружёћй, -а, -ё а. који се креЛе YKPY'i: � материја. б. који је 
у ойшицају: � капитал. 

кружити, кружим несвр. [гл. им. кружёње с] 1. а. лешеши йО 
кружној и сл. (нЙр. овалној) линији, ойисујуЛи Kpy'ioee, зagржа
ваши се у неко.м йросшору лешеhи YKPY'i; уойшше крешаши се йО 
кружној и сл. линији, йушањи: круже авиони. Земља кружи 
око Сунца. б. йружаши се, йросшираши се у кружној линији . .,... 
Ходник је кружио све наоколо. В. крешаши се око HeKo'ia или не-

. че'iа, обилазиши; крешаши се унушар неко;; О'iраничено'i йросшо
ра у разним йравцима, Йролазеhи .мимо, из.међу, око иШg. нече
'ia или HeK()'ia, .мењајуЛи йравац: � око брда, пас кружи око' ста
да; конобар кружи око столова. г. йосеhиваши разна .месШа, кра
јеве, 1-iapoge и сл., обилазиши; иЛи og jegHo'i go gpy'io'i, йрелазиши 
og jegHo'i gpy'ioMe, из руке у руку. - Међу свим словенским наро
дима кружили су агитатори пољског словенофилства. Цирку
лар је кружио међу члановима факултета. д. шириши се унао
коло, йреносиши се og jegHo'i go gpy'io'i, колаШи. - Градом круже 
гласине. ђ. шеhи, сшрујаши заgржавајуhи се у шелу, ор'iаниз.му, 
биолошко.м сисшему и сл. или у неко.м gpy'ioM сисШе.му, .механи
з.му, айарашу и сл., циркулисаши: крв кружи телом, хранљиве 
материје круже кроз биљку. е. нейресшано се обнављаши, вра
hаши у исшо сшање, йонављаши исши кру;; или низ Йро.мена. -

Вода непрестано кружи у природи. 2. вршиши кружну или луч
ну крешњу, ойисиваши KPY'i, лук или сл. нечим: � руком по та
ми. 3. а. (о очима, погледу) йрелазиши унаоколо с йреg.меша на 
Йреg.меШ, с лица на лице и gp., уйрављаши се час овамо, час она
.мо. б. (очима, погледом) 'iлеgајуhи йрелазиши с лица на лице, с 
йреg.меша на Йреg.меш, Йос.маШраШи cag jegHo cag gpy'io, 'iлеgаши 
унаоколо. 4. (ретко у разг. језику) окруживаши; уоквириваши, 
оивичаваШи. - Шума је кружила голет. 

кружйћ, -ића и кружић, -а м geм. og KPY'i. 
кружница ж а. мат. зашворена крива линија у равни чије су 

све шачке aogjegHaKo ygaљeHe og среgишша, кружна линија; уп. 

круг (1). б. в.  кру;; (2) . 
кружно ПРИЛ. 1. У облику Kpy'ia, ogH. кружнице: � изрезати 

(исећи). 2. унаоколо, YKPY'i: � се простирати. 

КРУЖНОТРЕшљаш, -аша м ЗООЛ. у .мН.: peg слашковоgних и 
.морских йраживошиња Peritricha, из разреgа шрейљаша (у jg.: 
йраживошиња из шо'iа pega). 

КРУЖОК м рус. 1 . .мања, обично ор'iанизована 'ipyaa љуgи која 
се окуйља pagu неко;; зајеgничко'i йосла, gелашносши и СЛ.: марк
систички �, ШКОЛСКИ �. 2 . .мања 'ipyaa љуgи која се изgвоји из 
He�e eehe

_
'ipy!!e (нЙр. на неко.м скуйу, cegeљKaмa и сл.); .мшре 91Р

шшво уоишше. 
крумпйр(-) в. KPO.l'r;taup(-). 
круна ж лат. 1. а. симбол влаgарско'i gосшојансшва и власши, 

обично у облику злашне, gра'iим камење.м украшене нарочише 
кайе ил� венца, који .монарх у оgређеним, званичним йрилика
.ма носи на 'iлави. б. фиг. (обично са одредрама: светла, сјајна и 
сл.) вл gap (краљ, цар и сл.), .монарх. В. фиг. власш крунисано;; 
влаgара: наследник круне. г. слика или лик круне на 'iрбу, ор
geHY и сл. као знак йлемиhко'i g�сШојансшва. 2. а . .меШални йр
сшен сличан круни (1а), OgH. венцу који се сшавља .млаgенцима 
на 'iлаву Йрилико.м венчања у цркви. б. венац исйлешен og цве
Ла (као симбол gевојачке невиносши); венац og шрња (као сим
бол .мученишШва Исуса ХрисШа). в. коса ойлешена и обавијена 
око 'iлаве. 3. фиг. врхунско, изванреgно gосши'iнуhе; највиши сше
йен, врхунац, кулминација. 4. раз'iранаши geo gрвеша изнаg ge
бла, крошња. 5. а. geo зуба изван gecHU, виgљиви geo зуба. б. на
влака која служи као зашшиша зуба og кварења или као йоgло
'ia за .мању йрошезу, .мосШ. 6. geo живошињске Ho'ie 'ige се рожна
ша йовршина койиша или йайка сйаја с кожо.м. 7. в. hуба. 8. а. 
'ioplba йовршина обрађено'i gpa'io'i камена на накишу изван, OgH. 
изнаg .меШално'i оквира (окова), виgљиви geo обрађено'i gpa'io'i 
камена. б. украсни geo на йрсшену, обично с у'iравираним шара
.ма или иницијалима нечије'i имена. 9. техн. а. geo уређаја којим 
се буши земља йри шражењу нафше, 'iaca, eoge и сл. б. (с атри
бутом "дијамантска'') geo сврgла, бушилице и сл. с gијаманшЈ 
ским ојачањем на врху који служи за бушење йосебно шврgих, 
чврсших .маШеријала (нЙр. 'iранишних сШена). в. новчана jegu
ница у неким евройским gржавама (у Данској, Норвешкој, Че
шкој, на Исланgу). • неће му (јој) пасти - с главе неЛе иЗ'iубиши 
нишша og сво;; у'iлеgа, gосшојансшва, знqчаја. па да ти (му, јој и сл.) 
је - на глави .макар био (била и сл.) најважнији (најважнија), нај
.моЛнији (нај.моЛнија), нају'iлеgнији (нају'iлеgнија) на свеШу. 

�pYHaCT, -а, -о 1. сличан круни, којије йойуш круне (Ја), OgH. 
који има на себи нешшо йойуш круне (Ја): крунасте куле, � утвр
ђење. 2. који има велику, развијену круну, крошњу, крошњасш: 
крунасти платан. 3. в. hубасШ. 

крунац, -нца м бот. И агр. врсша 'iрашка. 
крунаш, -аша м а. 'iолуб са hубо.м на 'iлави. б. йешао са hубо.м 

на 'iлави. 
крунашица ж а. 'iолубица са hубо.м на 'iлави. б. кокош са Лу

. бо.м на 'iлави. 
крунидба ж свечано йро'iлашење, усшоличење HeKo'ia за вла

gapa (сшављањем круне на 'iлаву), крунисање. 
крунидбен, -а, -о (обично одр.) који се OgHOCU на круниgбу, 

KpYHиcaњe�' � свечаност. 

крунисавати (се), -исавам (се) несвр. Йре.ма свр. eugy 'iЛ. 
крунисаши (се). 

крунисати, -ишём (крУнити, -им) свр; И несвр. 1. а. йро'iласи
ши, ЙРО'iлашаваши неКО'iа за краља или цара свечаним обреgо.м 
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сшављања круне на њеiову iлава као знак влаgарскоi gосшојан
сшва и моћи, усшоличиши, усШоличаваШи. - Стефана је кру
нисао за цара патријарх Јоаникије. б. сшавиши, сшављаши не
коме венац на iлаву као знак славе, йризнања, Haipage и gp. за 
учињена gела. в. фиг. наiраgиши, наiрађиваши (за нешШо). г. 

фиг. уоквири(ва)ши, овенча(ва)Ши. - Коса јој је крунисала ли
це. д. фиг. украсиши, украшаваши, улеЙша(ва)Ши. - Жели да 
своју уметност круниmе њеном лепотом. ђ. фиг. (на)чиниши (со
бом или нечим) врх (чеiа), завршиши, завршаваши врх нечеiа. -
Црква у Жичи крунисана је великим кубетом. 2. фиг. а. заврши
ши, завршаваши (нешшо) врло усйешно, изванреgно; gосшиhи, 
gосшизаши (нешшо) у највише.м сшейену, у највећој мери: � (сво
ју) каријеру. - Дивљи смех дружине круниса ову дрскост. б. (са 
допуном: "победом", "успехом'') завршиши, завршаваши се вр
ло усйешно, Йобеgоносно. _ � се 1. би(ва)ши йроiлашен за кратьа, 
OgH. цара, усшоличиши се, усшоличаваши се. 2. фиг. а. заврши
ши се, завршаваши се, окончаши се, окончаваши се врло усйе
шно, изванреgно, йобеgоносно, врло Йовољно. б. йрославиши се, 
йрослављаваши се нечим. 

крунити, крунйм (трп. круњен) несвр. [гл. им. крУњёње с] 1. 
оgвајаши зрна са кукурузноi клийа (руком, круњачом и сл.). 2. 
а. gробиши, мрвиши, сишниши (нйр. сир, iруgву земље и сл.). б. 
йрсшима и gланом сшискаши (нйр. браgу); йрсшима йребира
ши (круницу). в. фиг. чиниши мањим, слабим, из немоiл им , не
моћним и сл. - Остарелост сути, круни, ломи глас певања. 3. 
а. чиниши ga нешшо с нечеiа caagHe, обараши, сшресаши: � пе
пео с цигарете, � росу с лиmћа. б. фиг. лиши, рониши (сузе). в. 
фиг. расийаши, ЙросиЙаШи. - Крутка је крунила румени цвет 
и засипала њиме земљу. _ � се 1. а. рушиши се, расйаgаши се; 
оgроњаваши се, ошшеhиваши се (о сшарим, go шрајал им , шро
шним и сл. iрађевинама, мосшовима и сл.). б. gробиши се, мр
виши се, сишниши се; gробеhи се, мрвећи се (обично на крајеви
ма, йо йовршини и сл.) ошшеhиваши се: круни се камен пешчар; 
круни се зуб. в. фиг. йосшајаши мањи, слабији, не.моћнији и сл., 
осийаши се, ойаgаши, слабиШи. - Владина већина почињала 
је да се круни. 2. а. оgвајаши се, ошйаgаши: круне се латице 
цвећа. б. йаgаши у кайима, кайаши (о сузама, роси и сл.). 3. фиг. 
а. разлеiаши се, оgзвањаши (о Йес.ми и сл.). б. йреливаши се, ра
сийаши се (о свеiйлосши, свеiйлосним зрацu.м,а). 

круница ж 1. ge.м. og круна (обично og 1. и 2. значења); кру
на (4, 5 и 7). 2. iорњи, украсни geo йрсшена; уп. круна (8б). 3. бот. 
geo цвеша који чине оgвојени или срасли цвешни лисшиhи, ла
шице, венчиh, corolla. 4. (обично код католика) а. ниска чија се 
зрна йребирају йри молишви, бројаница. б. молишва која се у се
би чиша (или мрмља) йри йребирању зрна ше ниске. 

крунични, -а, -о који се OgHOCU на круницу (3) (који apuaaga 
круници и сл.): крунични листићи. 

круниmте и круниmте с зуйчасши iруgобран йоврх сйољне 
сшране беgе.ма или куле (обично среgњовековне). 

круновина Ж ист. земља или йокрајина која је йрийаgала 
круни у бившој Аусшроуiарској као йосебни geo монархије: кру
новине Хрватска и Славонија. 

круноносац и круноносац, -сца м онај који носи круну (Ја) 
на iлави као знак влаgарскоi gосшојансшва и моћи (крать, цар). 

крунски и крунски, -а, -о 1. који се OgHOCU на круну, који 
apuaaga круни (крунисаном влаgару или gржави, монархији): � 

савет, � добро. 2. којије на врху, вршни: крунске планинске сте
не. • - веће сеgница минисшарскоi савеша којом Руковоgи крать. 
- сведок iлавни, најважнији свеgок у неком CygCKOM йроцесу, на 
суђењу. 

круњач, -ача м И круњача Ж найрава, сйрава или машина 
за круњење кукуруза. 

круп м енгл. мед. обољење iрла и gушника (обично KOg gеце) 
йраћено шешкоhама йри gисању и iушење.м. 

крупа и крупа Ж 1. а. врсша сишноi ipaga, суiраgица; ipag, 
шуча уоЙшШе. б. фиг. велика количина нечеiа сишноi, нечеiа 
шшо је у малим комаgима и шшо aaga, засийа (HeKoia, нешшо), 
шшо се расйрскава и сл.: � од камења, � од картеча, � од олова 
(из путака). 2. а. илоg чија је ойна срасла са се.менком (нЙр. ку
куруза, йшенице и gpyiux Шрава). б. ољушшена цела или усиш
њена жишна зрна; јело, каша og шаквих зрна. • с кише на КРУ

ПУ са зла на iope. 

крупан, -пна, -о (одр. крУпни; комп. крупниј:И:) 1. који се са
сшоји og веhеi броја јеgнообразних, исшоврсних чесшица, gелова; 
круйнозрн: � брашно, крупне капи (кише), � песак, � снег; � 

грожђе, � кукуруз. 2. а. који је великоi обима: � дебло. б. који је 
великих gиме1-t3ија, велики; велики и висок: кит је најкрупнија 
животиња; � гора (шума). в. који је великих, широких косшију, 
физички изразишо развијен (нЙр. човек). г. gуiачак, велики: гра
бити крупним корацима. д. који се сасшоји og великоi броја, ко
ји се исшиче бројношhу, велики: крупне јединице. ђ. који је ве
ликих размера, који сачињава велики комилекс, развијен: круп
на индустрија. 3. а. који расйолаже великим машеријалним 
среgсшвима, имућан, боiаш: крупни земљопоседници, крупни 
капиталисти, крупни поседници. б. знамениi1l, значајан; врло 
уiлеgан: једна од најкрупнијих личности у историји; крупна го
спода. в. који се налази на високом gрушшвеном или gржавном 
йоложају; врло ушицајан: � зверка, � риба. г. који је og знача
ја, важносши, значајан, важан: � (Државно, политичко) пита
ње. 4. који се исшиче великим сшейеном нечеiа; који се исшиче 
иншензишешом, јачином и сл., врло велики: крупни губици, � 

мана; добити крупне батине. 5. а. ipoMaK, снажан, врло јак (аку
сшички); низак, gубок (о iласу). б. који осшавља снажан уши
сак, који gелује снажно, уйечаiйљив, изражајан: понесени круп
ним речима о слободи и напретку. в. увреgљив, r,руб: � шала. • 

крупни план филм. исшакнушо, iлеgаоцу йриближено лице jegHoi 
или gва iлумца или неки gpyiu gешать (без geKopa и йозаgине) у 
филмском Kagpy. 

крупара Ж .млин, воgеница која круйно меље, која меље йре
круйу за сШоку. 

крупатица (крУпатка) Ж зоол. слашковоgна, речна риба Вlic
са argyroleuca, илаШица. 

крупије, -еа м фр. особа која у коцкарници Руковоgи хазарg
ним uipaмa (меша карше, йокреhе рулеi1l, gели жешоне или но
вац и сл.). 

крупица Ж (уп. крупа) 1. а. мр ва, мрвица: � хлеба. б. iруgви
ца, iромуљица (у шесшу, .млеку и сл.). 2. брашно og круйно .мле
вених жишарица;јело, каша og шаквоi брашна. 3. а. камена ку
хињска со у зрну или већим комаgима, која се обично gaje сшо
ци. б. KOMag камена, минерала и сл. 4. сишни ipag; ipag, шуча 
уоЙшШе. 

крупнети јек. крупњети, -пнИм несвр. в. круЙњаШи. 
КРУПНИК (крУпник) м 1. бот. И агр. а. врсша жиша Triticum 

dicoccum, чије се зрно најчешhе уйошребљављ за сшочну исхра
ну. б. врсша неквалишешне йшенице Triticum spelta. 2. бот. jeg
ноiоgишња зељасша БUJbка Anagallis arvensis coerulea (А. а. pho
enicea) из ф. Primulaceae, која се уйошребљава у HapogHoM ле
карсШву. 

крупнина Ж 1. особина и сшање oHoia шшо је круйно, oHoia 
који је круйан, крУЙноhа. 2. оно шшо је круйно, велико. 3. в.  
круйница (2). 4.  новац у круйним новчаницама, у новчаницама 
веће или велике вреgносши, круйан новац. 

крупница (крупница) ж (обично у мн.) (супр. ситница) 1. 
сшвар, йреgмеш или нешшо gpyio шшо има велику машеријал
ну вреgносШ. 2. круйна, важна, значајна сшвар, круйно, важно 
ЙиШање. 

крупно ПРИЛ. 1. У већим чесшицама, у ве/ј,им gеловима: � 

млевено брашно, � млевена кафа. 2. великим, gуiим, расшеiну
шим и сл. йокрешима: � корачати. 3. а. великим инше1-t3ише
шом, јачином, cHaioM и сл. - У њему стаде крупно расти немир. 
б. круйним iласом; у gубоком шону, ниско: � говорити, � лајати; 
� певати. 4. а. уйошребљавајуhи речи које осшављају gубок уши
сак, које gелују снажно, бомбасшо, бомбасшично: � се изража
вати. б. уйошребљавајуhи iрубе, шешке, ружне и сл. речи, iрубо, 
шешко, ружно: � псовати, � увреДИти. 5. а. врло MHOio, навели
ко: � (с)лагати. б. озБUJbНО, јако, gубоко: � се замислити, � ми
слити. 

крупно- йрви geo сложеница који казује ga је круйно, вели
ко, значајно и сл. оно шшо значи gpyiu geo сложени це: крупно
буржоаски, крупнозрн, крупнолист(ан), крупноок, крупно
цвет(ан) и сл. 

крупнобуржоаски, -а, -о који се OgHocu на круйну буржоа
зију, који apuaaga круйној буржоазији. 
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КРУПНОГJIав, -а, -о који има круйну, велику rлаву, 1JlаваШ. 

крупноглавка ж (обично у мн.) заал. aogpeg слашковоgних 
корњача са круЙно.м, велико.м rлаво.м Platysternidae. 

крупноиндустрiiјскii, -а, -о који се OgHOCU На круйну UHgy
сШрију. 

крупнокапиталистичкii, -а, -о који се OgHOCU на круйни ка-
йишал и круйне каЙиШалисШе. 

крупнолик, -а, -о KOjll: има круйно, широко лице. 

крупноок, -а, -о који има круйне, велике очи: - девојка. 

крупноћа ж особина и сшање oHof,a који је круйан, oHof,a шшо 
је круйно; круЙнина. 

крупњати, -ам несвр. а. йосшајаши круйнији (већи, шири и 
сл.), раскруйњаваши се. фиг. йосшајаши све снажнији, йојача
ваши се. б. йосшајаши gуБЈЬи, круйнији (о rласу). 

крут, крУта, -о (адр. крУ'гй; ками. крућй) 1. а. који се не .може 
(уойшше или лако) f,њечиши, .месиШи, сави(ја)ши, (ис)кривиши 
и сл., чврсш, шврg, нееласшичан, несавиШЈЬив: - железо, круте 
шипке. б. физ. чврсш (о аf,реf,аШно.м сшању .маШерије): прећи, 
прелазити у круто стање. в. који је учињен шврgим, чврсшим, 
који чврсшо сшоји, укрућен (обично о нечему шшо је иначе, йо 
физичким својсшвима .меко, савиШЈЬиво): - оковратник. 2. а. ко
ји је gелимично или йошйуно изf,убио f,ийкосш, шешко йокре
ШЈЬив, шешко савиШЈЬив, укочен: - врат, нога - у колену, - у ле
ђима. б. који је без .мекоће, шврg (у кораку, крешњама и сл.); 
укочен (у gржању). в. нейокреШЈЬив, сшашичан: - одбрана, -
фронт. 3. фиг. а. који се оgликује слейим, фор.малисШичким йри
gржавање.м, OgH. Йримењивање.м оgређених йройиса, йравила, 
обичаја, .мешоgа и gp.; уп. формалистичкй и шаблонскй: - биро
кратија, крути милитаризам, - примена (нечега), - тумачење. 
б. сшроf,о ушврђен, оgређен go gешаља, у свим йојеgиносшима; 
који се шешко .мења: - дисциплина; крути закони. в. који се сле
йо, фор.малисШички, некришички йриgржава нечеf,а, заf,рижен, 
заgрш; шврgО1Jlаво gослеgан, неЙОЙУСШЈЬив (у сво.м сшаву, gржа
њу и gp.), уйоран; нейойравЈЬив, окорео, шврgокоран (о човеку). г. 

скучен, оf,раничен, укалуйЈЬен (о йамеши, разу.му). 4. фиг . .морал
но снажан, йосшојан, чврсш, несало.мљив; йоносан, йркосан (о 
човеку). 5. а. који се йрема неко.ме, нечему gржи сшроf,о, хлаgно, 
нейрисшуйачно; који нема или не иСЙОЈЬава осећања, безосеhа
јан, шврg, хлаgан, сшроf, (о човеку). б. којије без .милосШи, неми
лосрgан, окрушан, свирей, суров: крути (про)гонитељи, пасти у 
круте руке. в. који не ogaje, не йоказује никакво расйоложење, 
живосш и сл., безизражајан; укочен: крути израз, крута лица; 
- држање. 6. фиг. а. неуrлађен, некулшивисан, РОf,обашан, сиров 
(о сшилу, језику, ликовно.м изразу и сл.). б. ошшар, уйagЈЬив, јак: 
круте боје, крута граница (нпр. између добра и зла). в. неу.мо
ЈЬив, неу.мишан; f,руб, суров; шежак, .мукошрйан, jagaH: крута 
истина, крута судбина; крута збиља, крута стварност; крути 
живот, крута несрећа. 7. врло хлаgан, сшуgен, ошшар, ЈЬУШ (о 
зими, .мразу и сл.). 

крутило с в. шШирак. 

крутити, крУ'гйм несвр. [гл. им. крућёње с] а. чиниши ga не
шшо йосшане крушо, чврсшо, шврgо, сшврgњаваши, очвршhава
ши. б. чиниш и ga нешшо йосшане, буgе укочено, укрућено, кочи
ши. - Коке су крутиле шију. в. в. шШиркаШи .• - се 1. а. йосша
јаши круш, чврсш, несавиШЈЬив. б. заузимаши неЙо.мичан, вој
нички сшав, сшав .мирно. в. йосшајаши укочен, скамењен, кочи
ши се (о лицу, изразу лица и сл.). 

круто ррил. (ками. крућё И круће) 1. без йокреша, укочено, 
укрућено, неЙо.миЧНQ: - држати врат (главу), - седети. 2. без 
еласшичносши, f,ийкосши, .мекоnе (у кораку, крешњама и сл.), 
Шврgо. 3. сшеf,нушо, йрийијено, шесно, чврсшо; збијено: - закоп
чан, - повезан; - ткати. 4. без икаквих оgсшуйања, сшроf,о, go
слов но, слейо; уп. формалистички и шаблонски: држати се -
обичаја, прописа и сл., - примењивати неко начело, - схвата
ти нешто. 5. а. сшроf,о: - погледати (некоме у очи), - упитати 
(некога). б. f,рубо, окрушно, свирейо: - одбити (некога). 

крУтОст., -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHof,a шшо је 
КРУШО, oHof,a који је,КРУШ: - камена, - авионских крила, нечи
ја ;", - природних закона, - нечије владавине. 

крух м рег. в. хлеб. (бити) без руха и круха (би ши) без uf,ge 
ичеf,а, (биши) у крајњој не.машШини, оскуgици. доћи до свога (до 
корице) круха, стећи свој крух gohu у йозицију ga се неко сам из
gржава, ga живи og своf,а paga; gобиши .месШо, йосао, йоложај 
који осиf,урава еf,зисШенцију. ићи трбухом за крухом ићи, оgлази
ши шамо (обично у свеш, у шуђину) f,ge се .може зараgиши за ef,
зисшенцију, f,ge се .може наћи Йосао. о свом (властитом) круху и 
руху својим среgсшвима, илаhајуhи све сам. отети, отимати (трга
ти) коме крух (из уста) ошеши, ошимаши неко.ме йосао og којет, 
живи, лишиши, лишаваши HeKof,a основних среgсшава за жи
воШ. тражити круха преко погаче (над погачом) нескро.мно шражи
ши више и БОЈЬе Hef,o шшо је йошребно, не биши заgовОЈЬан оним 
шшо се има. (В. и изразе под "хлеб".) 

крухоборац, -рца м (обично пеј. или ир.) онај који сшално 
шрчи за зараgо.м, онај који не бира среgсшва ga би зараgио. 

крухоборство с борба за најнужније живошне йошребе, за 
зараgу (йонекаg са йеј. или ир. Йризвуко.м). 

крушан, -шна, -о 1. (адр.) в. хлебни: - брашно, - корито, кру
шне мрвице, - пећ. 2. pogaH, илоgан у жишу, жишни: - крај. 

крушац, -шца м geM. и хиЙ. og КРУХ. 
крушац, -шца м KoMag чврсше .маШерије, .минерала, f,руgва, 

f,pYMeH (обично камене соли). 
крушина ж бат. жбун или ниско gрво Rhamnus frangula 

(Frangula alnus) из ф. Rhamnaceae. 

крушка ж (дат. крУшци; ген. МН. крУшака) 1. бат. и агр. gуf,овеч
но лисшойаgно gрво Pirus (pog) из ф. Rosaceae, са MHOf,O врсша, 
йоgврсша и сорши, og којих се неке врсше (најраширенија и нај
йознашија Р. communis) f,aje као воћке; йлоg ших биЈЬака. 2. 
йреg.меш крушкасшоf, облика; крушкасши завршешак, ogH. geo 
некот, йреg.меша или найраве (нЙр. Kog сијалице, каншара, ЙОЈЬ
скот, шелефона, намешшаја и gp.). • дивља -, - дивљака бат. назив 
за разне врсше некале.мљених крушака (нЙр. Pirus silvestris, Р. 
piraster, Р. cordata). као (гњилих) крушака у велико.м броју, у из
оБUJЬУ, MHOf,O. као да је пао (пала и сл.) с крушке врло је с.меШен(а), 
с.мушен(а), неЙро.миШЈЬен(а), неразбориш(а) и сл. нисам (није и 
сл.) пао с крушке нисам (није и сл.) шако 1JlУЙ, наиван, буgала и 
сл. (као шшо неко .мисли, f,овори и сл.). пасти као гњила (зрела) -
биши освојен, заузеш, йокорен, ошеран, с.мењен иШg. олако, без 
йо .муке, без ошйора (о ЗеМЈЬи, f,pagy, Hapogy, власши и gp.). 

крушкаст, -а, -о који је као крушка; који из1Jlеgо.м, облико.м 
личи, aogceha на крушку (илоg): - облик; - плод. 

крушкица ж в. крушчица. 
крушков, -а, -о који се OgHOCU на крушку, крушке (обично ко

ји је og крушке, крушака): - дрво, - пекмез, - чунак. 

крушковац, -овца м слашкасшо алкохолно йиће, ликер og 
крушака. 

крушковача ж ракија (или, ређе, вино) og крушака. 
крушковина ж крушково gрво (каО f,рађа, .маШеријал). 
крушколик, -а, -о в. крушкасШ. 
крушнii, �a, -о в. крушан (1). 
крушница ж йећ за йечење круха, хлеба, хлебна Йећ. 
круmчетина ж ay'i.м. и йеј. og крушка. 
круmчић geм. и хиЙ. og крух и крУшац. 
круmчица ж geм. og крушка. 
крхак, крхка, -о (камп. крхкијй) а. који се лако ло.ми, крши, 

који се лако .може сло.миШи, скршиши, разбиши, ло.мљив, крш: 
. -:- грана, крхке чашице. б. слаб, нежан; осеШЈЬив; шанан: - здра
вље; - чељаде; - лепота. 

крхати и крхати, -ам несвр. 1. ло.миШи, оgламаши, слама
ши, разбијаши (обично уз йрасак), кршиши: - гране, - стакло. 
2. јако, MHOf,o каШЈЬаШи .• - се 1. ло.миШи се, оgламаши се, сла
.маШи се, разбијаши се (обично уз йрасак), кршиши се. 2. aaga
ши (jegaH йоврх gpyf,of" чинеhи f,о.миле), шрйаши се, f,о.милаШи се 
(о ЈЬуgима или живоШињама). 3. фиг. а . .мучиШи се, злойашиши 
се, ло.миШи се. б. (око некога, нечега, за некога, нешто) MHOf,O се 
шруgиши, сашираши се. 
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крхко прил. слабо, слабашно; Шанано. 
крхко ст, -ости ж (инстр. -ошћу) cвojciЦвo, особина oHo"ia шшо 

је крхко, oHo"ia који је крхак (ло.мљивосШ; слабашносш; нежносш; 
ШананосШ). 

крхнути, -нем свр. ире.ма крхаши; уп. крхати (1). 

крхот М шу.м, ирасак који се чује ири крхању, кршењу, ло
.мљави нече"iа кршо"i (нир. суво;; "iрања, сшакла и gp.). 

крхотина ж KoMag, иарче нечеiа сло.мљеноi, скршеноi, раз
бијеНОi и сл.; уп. крњадак и одломак (1). 

крхотиница ж geM. og крхоШина. 
крц узв. (често поновљено) узвик за означавање наiло"i ло

.мљења, крцања нечеiа; узвик за иоgражавање звука који се чу
је ири на"iло.м ло.мљењу, крцању нече"iа. 

крцалица и крцаљка ж наирава у облику клешша којо.м се 
крцају, ло.ме ораси, лешници и сл. 

крцат, -а, -о (нечим, нечега или без допуне) исиуњен, ире
йлавЈЬен, начичкан и сл. у највећој .мери, иошиуно; gYUKe иун: � 

плодовима; � кућа, � корпа. 

крцати, -ам несвр. 1. ло.миШи, gробиши, крхаши (обично ко
ру, ЈЬУСКУ ораха, лешника и сл.) уз ираскаво, реско иуцкешање 
или сличне звукове. 2. ироизвоgиши и оgаваши ошшре, реске, 
ираскаве, ucupeKugaHe звуке, иуцкешаши (обично услеg ло.мље
ња, иуцања, крхања и сл.). 

крцати (се), -ам (се) несвр. в. укрцаваши (се). 

крцато прил. иуно, иреиуно, gYUKe. 
крцкав, -а, -о који крцка: крцкави зглобови. 

крцкати, -ам несвр. 1. крцаши (uoHeKag у geM. значењу) а. ло
.миШи, крхаши (орахе, лешнике и сл.). б. ироизвоgиши и оgава
ши ошшре, реске, ираскаве, ucupeKugaHe звуке (ири иуцању, ло
.мљењу и сл.). 2 . .мало-ио.мало шрошиши, шраhиши (новац, u.мe
шак и сл.). 

крцнути, -нем свр. а. ироизвесши и оgаши ошшар, резак, ира
скав, иуцкешав звук, иуцкешнуши (ири ло.мљењу, иуцању или 
ири иокрешању нечеiа и gp.). б. иући, сло.миШи се. 

крчаг, -ага М "iлинени или сл. cyg са gршко.м са сшране за 
шечносш (воgу, вино и сл.), врч; количина шечносши која сшаје 
у шакав cyg. 

крчажић М geм. и хии. og крча"i. 
крчати, крчйм несвр. 1. а. сшвараши и оgавайlи .мукле, кло

кошаве звуке, шу.мове, бурлаши, КРКЈЬаши (о цpeвu.мa, желуцу и 
сл.). б. сйlвараши (најчешhе у "iрлу и ipygu.мa) и исиушшаши ис
upeKugaHe .мукле, ири"iушене звуке (ири оШежано.м gисању и сл.), 
хроишаши, КРКЈЬаши; хркаШи. в. звучаши, о"iлашаваши се иро
.мукло, ириiушено, хроишаво (о JbygCKOM "iласу, звуку који се чу
је ири оШежано.м gисању и сл.). 2. шу.мно, бучно вреши, КЈЬуча
ши (о јелу које се кува); биши захваhен бучнu.м, шу.мнu.м КЈЬуча
ње.м, КРКЈЬаши (о cygy с јело.м које се кува). 3. а. йроизвоgиши и 
оgаваши, исиушшаши ucupeKugaHe, несклаgне, неиријашне зву
ке HejegHaKoi иншензишеша (о аиараШu.ма за иреношење звука, 
нир. о шелефону, раgио-аиарашу и сл.). б. шанgркаши, клоиа
раши (о заирежнu.м колu.ма и сл.). 4. фш. крешаши се бучно, у io
.мили, .меШежу, вреви, ко.мешаШи се, врвеши (о Jbygu.мa); биши 
захваhен бучнu.м ко.мешање.м, .меШежо.м, врево.м (о некој иро
сшорији, заШворено.м иросшору уоишШе). 

крчевина ж 1. искрчено зе.мљишШе, зе.мљишйlе, шерен са ко
је;; су иовађени иањеви, gрвеhе, шиираi, жбуње, ка.мење и gp. 2. 
gрво, жбуње, шиира"i, иањеви иовађени, оgсшрањени ирилико.м 
крчења зе.мљишШа. 3. крчиgба, крчење. 

крчидба ж крчење, раскрчивање зе.мљишШа, вађење, укла
њање жбуња, шиираiа, gрвеhа, иањева, ка.мења са неко;; шерена; 
време Kaga се ШО pagu. 

крчилац, -иоца М 1. онај који крчи, искрчује зе.мљишШе, шу
.му, иањеве, жбуње и сл. 2. фиг. онај који ушире нове иушеве, 
сшвара нове иравце и сл. (нир. у науци, у.меШносши и gp.). 

крчило с наирава с иолу"iо.м за крчење, вађење иањева и сл. 
крчитељ М в. крчилац. 

крчити, кf>чйм несвр. [гл. ИМ. крчење с] 1. ваgиши, чуиаши из 
зе.мље, уклањайlи, оgсшрањиваши са зе.мљишШа (gрвеhе, иање
ве, жбуње, ка.мење и сл.); чисшиши, рашчишhаваши (зе.мљиШШе, 
шерен) ваgеhи gрвеhе, иањеве, уклањајуhи ка.мење и сл. 2. (обич
но с допуном: пут) а. иравиши иролаз (уклањајуhи, iypajyhu не
Koia, склањајуhи нешшо), иробијаши, ушираши (иyйl неко.ме или 
нечему). б. фиг. сшвараши, ириире.маШи услове ga се у нече.му 
усие, ga се нешшо осшвари, уШираШи . 

крчкати (се), -ам (се) несвр. куваши се на слабој вашри, .ма
њој шемиерашури, ла"iано КЈЬучаши, вреши (о јелу). 

крчма и крчма ж (ген. ми. -мй) .мањи у"iосшиШеЈЬски локал, 
кафана, "iосшионица нижеi pega, бирШија. • на њему је (остала) 
- 1) иије у gрушшву иослеgњу чашу, осшашак иића, иаје на ње
.му peg ga наручи ииће за све. 2) gобио је иослеgњи geo нече"iа шшо 
се gелило или крч.мило. 

крчмар, -ара (инстр. -аром и -арем) и крчмар, -а (инстр. -ом 
и -ем) М а. онај који gржи крч.му, власник крч.ме. б. онај који ио
служује у крч.ми. • рачуи без крчмара йлан, Upo"ipa.м и сл. сачи
њен без oHo"ia og које;; највише зависи, које;; се највише Шиче. 

крчмарина ж иорез који се йлаhао за gржање крч.ме. 
крчмарити, крчмарйм иесвр. [гл. им. крчмарење с] а. бави

ши се крч.марскu.м иосло.м, gржаши, воgиши крч.му. б. иослужи
ваши у крч.ми. 

крчмарица и крчмарица ж а. она која gржи крч.му, вла
сница крч.ме. б. она која иослужује у крч.ми. в. крч.марева жена. 

крчмарски и крчмарски, -а, -о који се OgHOCU на крч.маре и 
крч.му: � посао, � столови. 

крчмарство и крчмарство с крч.марски иосао, крч.марско 
зани.мање. 

крчметина ж ayi.м. и иеј. og крч.ма . 
крчмити и крчмити, -йм несвр. [гл. им. -мљење с] а. ироgава

ши на .мало (на KoMag, килоiра.м и сл.). б. шочиши, ироgаваши 
на .мало (ииће). в. фш. шрошиши, расииаши: � имовину. 

крчмица и крчмица ж geм. и хии. og крч.ма. 
крџа 1 ж а. бот. И агр. јеgно"iоgишња зеЈЬасша БUJbка Nicotiana 

rustica из ф. Solanaceae; gуван og ше БUJbке (који је лоше"i квали
ШеШа). б. лош, ЈЬУШ, иросш gуван уоишШе. 

крџа2 ж зоол. у .мн.: gивЈЬе иашке из poga Anas (А. crecca и gp.) 
које се "iнезgе око воgа среgње Евроие и среgње Азије (у jg.: йlaKвa 
иаШка). 

крџак, -ака М gуван og крџе; лош, ЈЬУШ, иросш gуван уоишше, 
крџа. 

крџалија М (МИ. ж) ист. upuuagHUK наоружаних "ipyua Hepeiy
ларне војске KOg Турака у XVIII и Х1Х веку, које су најчешhе слу
жиле великашu.ма оg.мешнушu.м og власши; шурски оg.мешник, 
xajgYK, разбојник. 

крџалијски, -а, -о који се OgHOCU на крџалије (који upuuaga 
крџалија.ма, својсшвен крџалија.ма и сл.). 

крџо, -а и -е М в. крџа1• 

крш, крша М (инстр. кршем и кршом; ми. кршеви (крши)) 1. а. 
сшеновишо кречњачко зе.мљишШе са врШача.ма, cyвu.м gолина
.ма и ирешежно иоgземно.м циркулацијо.м воgе, крас, карсШ. б. 
ка.мениШа, сйlеновиша iолеш, врлеШ. в. "iоло, ка.мениШо сШр.мо 
узвишење, узвишица, вис, "iребен. г. сшена, iребен у реци или .мо
ру, xpug. 2. а. велика количина, велики број нече"iа; "iо.мила, хр
иа. б. Hepeg, хаос. 3. а. зб. осшаци, KoMagu, иарчаg нече"iа йоло
МJЬeHoi, сло.мљено"i, разбијеНОi (нир. сйlакла). б. разг. сшара, go
шрајала, неуиошреБЈЬива, расхоgована, иоло.мљена и сл. наира
ва (обично ауШо.мобил). 4. шресак, шреска; крцање, ло.м, ло.мља
ва. • - И лом велики Hepeg. 

кршан, -шна, -о 1. који се ogHocU Ha крш (1) а. кречњачки, 
карсни, карсшни, крашки (о зе.мљишШу, иреgелу и сл.). б. крше
виш; ка.мениШ, сшеновиш, врлеШан. - Пораниле три српске вој
воде / Од Косова уз кршно приморје. 2. а. висок, наочиш, сшd
сиш; круиан, снажан: � девојка, � момак б. изванреgан, вр
сшан; ваљан, gобар; креиак: � пymка; � Домаћин, � пријатељ; 
кршног здравља. в. који се исшиче cHa"ioM, инШензиШеШо.м и 
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сл., силан: кршни ветрови. 3. шежак, мучан; злосреnан; рђав, 
лош. - Ал' су кршна настала времена. 

кршевит, -а, -о cйleHoвийl, камениш, врлешан, кршан: � пла
нина, � терен. 

кршевито прил. йуно сшена, камења, крша. 
кршевитост, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је кршеви

йlo: � терена. 

кршёвље е (мн. 0) зб. им. og крш; крш уойшше; уп. кршје. 

кршилац, -иоца м (гe�. мн. -илаца.) онај који крши оgређена 
йравила, нареgбе, законске оgреgбе, Йрекршилац. 

кршина ж а. ay'i.М. og крш. б. кршевишо земљишше, крш 
(обично у ексйресивном изражавању). 

кршитељ м в. кршилац. 
кршити и кршити, -Им неевр. [гл. ИМ. -шење е] 1. ломиши а. 

разбијайlи у KOMage, крхаши: � стакло. б. йреламаши ('ipaHe и 
сл.). в. киgаши, ошкиgаши (нЙр. клийове кукуруза са сШабљике). 
2. фиг. а. савлађиваши, наgјачаваши, ломиши, сламаши (нЙр. 
нечији ошйор); унишшаваши, сашираши, сламаши (нечију во
љу, каракшер и сл.). б. 'iазиши, не йошшоваши (законске ogpeg
бе, усшаљена йравила, заклешву и сл.). 3. (с допуном: прсте, ру
ке) йре'iибаши, caвиjaйlи (йрсше, руке, обично уз йуцкешање у 
з'iлобовима) og нервозе, несйокојсшва, очајања и сл. 4. йросеца
ши, крчиши (нЙр. йyйl, сшазу, йролаз и сл.); сеnи (шаласе); йара
ши (небо). 5. (у импер., с допуном: врат, шију) разг. оgлази, 'iуби 
се; ugu и pagu шша знаш и сл .• ,.., се 1. а. разбијаши се, крхаши 
се, ломиши се. б. фиг. йосшајаши слабији, 'iубийlи се, слабиши (о 
нечијој вољи, 'iласу и сл.). 2. а. ломашаши се; йошуцаши се. б. 
фиг. мучиши се йlражеnи излаз из неке сишуације; мучиши се 
gвоумеnи се између MO'iynuX оgлука, решења, колебаши се, ломи
йlи се. 3. фиг. йpeйlepaHo се шруgиши, сашираши се (око HeKo'ia, 
нече'iа). 4. а. извоgиши жусшре и оgсечне йокреше шелом или ge
ловима шела, извијаши се, увијаши се. б. савијаши се, йре'iиба
ши се, у'iибаши се (og злаша, украса и сл.). 

кршје е (мн. 0) зб. им. og крш; крш, камењар уойшше; уп. кр
шевље. 

кршкати, -ам неевр. у geм. значењу: кршиШи(1). • � се босши 
се ро'iовима (о биковима, воловима и сл.). 

кршки, -а, �o који се OgHOCU на крш (1): � поље, � цвеће. 

кршност, -ости ж особина oHo'ia који је кршан, сшасишосйl, 
физичка развијеносш; особина oHo'ia шшо је кршно, силина, сна
'iа, јачина. 

крштавати, крштавам несвр. йрема крсшиши (1 и 2) .• ,.., се 
несвр. йрема крсшийlи се (2). • беспослен (докон) поп и јариће (го
веда) крштава в. крсшиши изр. 

крштен, -а, -о (одр. крштенИ и крштенИ) 1. који је хришnан
ске вере, хришnански: � свет. 3. (одр.) који се OgHOCU на кршшење, 
крсни: � кум, � кумство. 4. (обично у негативним или упитним 
реченицама) фиг. који је йри свесши, йрu йамеши, разуман, йа
меШан. - Јеси ли (ти) крштен?! • ни крштене душе (нема) ни жи
ве gуше (нема), HUKo'ia (нема). 

крштеник, -ика м а. онај који је кршшен, кршшена мушка 
особа; хришnанин. б. мушко кум че. 

крштеница ж 1. извоg из књи'iе кршшених с основним aoga
цима о кршшеној особи, крсни лисш; уойшше извоg из маШичн.е 
књи'iе рођених, pOgHU лисШ. 2. а. она која је кршшена, кршйlена 
женска особа; хришnанка. б. женско кумче. 

крште�е е 1. црквени обреg йримања у хришnанску веру уз 
gавање имена ономе који се кршШава. 2. gавање имена, назива 
нечему: � брода. • ваздушно (зрач;но) - йрви леш авионом. ватре
но - йрво учесшвовање (у борби и gp.). 

кршћан- в. хришnан-. 
ксiштипа ж зла, сваgљива жена (йрема Ксаншийи, ж;ени 

'iрчко'i филозофа СокраШа). 
ксантофил, -ила м грч. бот. жуши Йи'i.МенШ који се налази у 

хлорофилн� зрнцима зелених op'iaHa, gелова биљака. 
ксенон, -она м X�M. хемијски еле.менаШ из 'ipyae йлемениших 

'iасова, Хе. 

ксенофилија ж љубав йрема сшранцима, йрема сшраној 
кулшури, сшраним језицима, йроизвоgима и gp. 

ксенофоб, -оба м а. онај који мрзи сшранце и све шшо је 
сШрано. б. онај који се боји сшранаца, шуђинаца, сшраних, шу
ђинских ушицаја и gp. 

ксенофобија ж а. мржња йрема сшранцима, йрема свему 
шшо је сШрано. б. сшрах og сшранаца, сшрано'i yйlицaja и gp. 

ксеро- грч. йрефиксоиg са значењем "суви, -а, -о ':. уп. ксеро
графија, ксерофилан и др. 

ксерографија ж йосебна шехника шшамйања, койирања за
снована на сувом фОйlокоЙирању. 

ксерографски, -а, -о који се OgHOCU на ксеРО'iрафију: � апа
рат. 

ксерокс м айараш за ксеро'iрафију, суво фоШокоЙирање. 
ксерофилан, -лна, -о који се OgHOCU на биљке ксерофише и 

њихову йрила'iођеносш живошу на сувом зеМЈЬишШу. 
ксерофит, -ша м И ксерофита ж (обично у мн.) биљка йри

ла'iођена живошу на сувом земљишшу и условима gу'iошрајне 
суше. 

ксерофитан, -тна, -о в. ксерофилан: ксерофитне биљке. 

ксероформ м фарм. жуши йрашак који се уйошребљава као 
анйlисеЙШик. 

ксило- грч. йрефиксоиg са значењем "gрвени, који је у вези с 
gрвешом '; уп. ксилограф, ксилографија, ксилофон и др. 

ксилограф м 1. gрворезац, gуборезац. 2. 'iрафички pagHUK 
који израђује клишее. 

ксилографија ж 1. резбарсшво, gрворез, gуборез. 2. штамп. а. 
израgа шйlамйарских клишеа. б. клише (у шШамЙарсШву). в. 
цршеж, слика израђена клишеом, шшамйарска реЙроgукција. 

ксилографисати, -ишем евр. и неевр. а. (на)йравиши клише. 
б. (оg)шшамйаши ксило'iрафијом, ксилО'iрафском Шехником. 

ксилографски, -а, -о који се OgHOCU на ксилоZpафију и кси
ло'iрафе: � занат, ксилографски производи. 

ксилолит, -ита м шврgи 'iрађевински майlеријал начињен og 
сшру'iошина и ма'iнезијум-оксиgа који служи за израgу йоgова, 
cйleйeHицa и gp. 

ксилофон, -а и ксилофон, -она м муз. врсша музичко'i ин
сшруменша, ygapaљKa са низовима gрвених йлочица или ваља
ка у које се ygapa gрвеним шШаЙиnима. 

ксимс м нем. архит. в. симс. 
ктетик м ГрЧ. ЛИНГВ. OgHOCHU йриgев извеgен og 'iео'iрафско'i 

имена HeKo'i насеља, краја, gржаве и сл., нЙр. "бео'iраgски", "gpa
'iачевски" и сл. 

ктитор м ГрЧ. а. оснивач неке заgужбине, заgужбинар: � ма
настира. б. gоброшвор, gоброчинишељ, gароgавац. 

ктиторка и ктиторка ж женска особа кшишор. 
ктиторски, -а, -о који се OgHOCU на кшишора, кшишоре (ко

ји apuaaga кшишору, кшишорима, својсшвен кшишорима и сл.): 
� писмо, � повеља. 

ктиторство е а. сшашус кшишора, кшишорски Йоложај. б. 
gоброшворсшво, gоброчинсШво. 

кћер, кћери ж в. кпи. 
кћера ж хиЙ. og кпи и кnер. 
кћерински (кћерински), -а, -о који се OgHOCU на кnер, кnери 

(обично својсшвен кnери, кnерима): � опхођење. 

кЫ�рински (кћерИнски) ПРИЛ. на начин својсшвен кnери(ма), 
као кпи, као кnери: � упитати. 

кћерка ж (дат. кћерки и кћерци; ген. мн. кћерки) в. кпи; уп. 

ћерка. 

кћеркица и кћерчица ж geм. и хиЙ. og кпи, кnер и кnерка. 
кћерца ж. хиЙ. og кпи и кnер. 
кћи, кћери ж (ак. кћер, инетр. кћери и кћерју; ген. мн. кЫ�рИ) 

1. женско geйle у OgHOCY йрема оцу и мајци. 2. (најчешће у вок) 
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уйошреБЈЬава се у обраnању (обично йриснијем, блаl,онаклоном) 
сшарије особе млађој женској особи. 3. (с присвојним прид. или 
присвојним ген.) женска особа у OgHOCY на крај, cpegUHY из које 
йошиче, у којој је расла, развијала се: српске кћери. 4. фиг. йлоg, 
йроизвоg, йроgукш; уп. дете (4б): - мудрости. • вилинска - вила. 
Евина - женска особа, жена. пасја кћери у йоl,рgном, увреgЈЬивом 
ословЈЬавању женске особе. 

кУ-б м мат. йроизвоg, резулшаш множења који се gобије Kag се 
исша величина узме шри йуша као чинилац, шреnи сшейен, шре
па йошенција HeKOl, броја, неке бројне вреgносШи. 

кубатура ж мат. зайремина изражена у зайреминским jegu
ницама; уп. запремина (1) .  

кубатурнй и кубатурнй, -а,  -о који се OgHOCU на кубашуру, 
зайремински: - снага аутомобила. 

кубе, -ета е йолулойшасши своg, обично на врху веnих јав
них l,рађевина (најчешnе цркава), куЙола. • божје - небески 
своg, небо. 

кубетнй, -а, -о који се OgHOCU на кубе: - свод. 

кубизам, -зма м умешнички йравац на йочешку хх века, йр
венсшвено у сликарсшву, који се заснива на шези ga се сви обли
ци у upupogu MOl,y свесши на основне сшереомешријске ликове 
(нЙр. на коцку, ку'lлу и gp.). 

кубйк, -ика м лат. зайреминска мера jegHaKa зайремини коц
ке којој је свака ивица gyl,a jegaH мешар, кубни мешар: - дрва, 
- земље, - угља. • по кубику (плаћати, радити и ел.) йрема коли
чини йосла MepeHOl, кубним мешрима (йлаnаши, раgиши и сл.). 

кубикажа ж зайремина, носивосш HeKOl, возила у кубним 
мешрима; зайремина уойшше (мерена, изражена у кубним ме
Шрима). 

кубикаm, -аша M pagHUK йлаnен (обично за койање земље) 
йрема количини урађеноl, йосла MepeHOl, на кубне мешре; уойшше 
pagHUK на земљаним раgовима (искойима, насийима и gp.). 

кубикаmкй, -а, -о који се OgHOCU на кубикаше. 

кубирати, кубйрам евр. и неевр. мат. gunu, gизаши (број, број
ну вреgносш, бројни израз и сл.) на куб, на шреnи сШеЙен. 

кубист(а), -ё м (ми. -сти) upuuagHUK, слеgбеник, йрисшалица 
кубизма. 

кубистичкй, -а, -о који се OgHOCU на кубизам и на ку бис ше: 
- платно, - портрет, - слика, - фигура. 

кубистички прил. на кубисшичкu начин, на начин својсшвен 
кубизму и кубисшима, каракшерисшичан за кубизам и куби
сШе. 

кубицирати, -идйрам евр. и неевр. (из)рачунаши ку би кажу 
HeKOl, машеријала, l,рађе и сл. 

kY-бнй (кубичнй), -а, -о 1. мат. који се OgHOCU на куб, на шре
nи сшейен HeKOl, броја: - број, - једначина, - корен. 2. мат. који 
се OgHOCU на зайремину и зайреминске мере: - (деци)метар, -
центиметар. 3. који има облик коцке, кубуса. 

кубура ж 1. врсша сшаринске крашке йушке; врсша сшарин
CKOl, ЙиШШОЈЬа. 2. кожна или сл. увлака, шорбица, фушрола за 
краnе вашрено оружје (йишшоЈЬ и сл.), која се носи о йојасу или 
йрикачена за сеgло. 3. незl,оgа, шешкоnа; невОЈЬа, мука, Hegana; 
jag, беgа. 

кубуран и кубуран, -рна, -о шежак, мучан; jagaH, беgан, 
сирошињски (о йриликама, о сшању и сл.). 

кубурација ж разг. кубура (3), кубурење. 

кубуретина ж ayf.м. и Йеј. og кубура (1). 

кубурити, -йм неевр. [гл. им. кубурёње е] 1. живеши шешко, 
мучно, бореnи се с немашшином, оскуgицом, беgом, мучиши се. 
2. (с неким, с нечим) имаши йроблема, муке, невОЈЬе, шешкоnе, 
мучиши се (с неким, с нечим). 

кубурица ж geM. и хиЙ. og кубура. 

кубурлија и кубурлија ж тур. в. кубура (1 и 2). 

кубурно и кубурно ПРИЛ. шешко, мучно, кубуреnи: - живети. 

кубус м лат. мат. 1. в. коцка (1, 2а). 2. в. куб. 

кувар (кУхар) м (инетр. -ом И -ем) 1. онај који се бави кува
њем као занимањем; уойшше онај који се бави йрийремањем 
хране, који кува, сйрема јело, чесшо у оgређеним, йриl,оgним и 
сл. йриликама (нЙр. у војсци, на сваgбама и gp.). 2. књиl,а о сйре
мању, йрийремању јела, хране уойшше, збирка рецейаша о йри
йремању јела, колача, йецuва и gp. 

куварица (кУхарица) ж 1. она која се бави кувањем као за
нимањем; уойшше она која се бави йрийремањем хране, која ку
ва, сйрема јело. 2. нар. KOMag навезеноl, йлашна са йриl,Оgним 
шексшом и цршежом који сшоји на зиgу у кухињи, обично из
Hag шШеgњака. 

куварскй (кУхарскй), -а, -о који се OgHOCU на куваре (куха
ре), на кување (кухање): - вештина, - посао. 

куварство (кУхарство) и куварство (кухарство) е куварска 
вешшина, куварски Йосао. 

кувати (кУхати), -ам неевр. 1. а. заl,ревајуnи с воgом (или и с 
gpyl,OM неком шечношnу) и gовоgеnи go КЈЬучања (обично gужеl" 
gуl,ошрајноl,) l,ошовиши, йрийремаши храну, неки найишак и сл. 
за конзумирање; заl,ревајуnи и gовоgеnи go КЈЬучања йрийрема
ши за йијење шойли, обично алкохолни найишак: - качамак, -
пасуљ, - супу, - кафу; - вино, - ракију. б. gуl,ошрајним заl,рева
њем масних машерија с алкалијама сшавЈЬеним у воgу йрийре
маши, йравиши (сайун). 2. раgиши као кувар, OgH. куварица, 
обавЈЬаши куварски йосао: - по туђим кућама, - на свадбама. 
3. фиг. а. разг. наl,овараши, убеђиваши (HeKOl,a). б. смишљаши, 
сноваши нешшо (обично Шајно). в. (кашу, попару) йрийремаши 
(неко зло, йоgвалу, йревару и сл.). 4. а. вреши, КЈЬучаШи. б. фиг. 

снажно, бурно се развијаши, кийшеши (о осеnањима). _ - се 1. 
биши uog gејсшвом вашре, шойлоше, заl,реваши се йри йроцесу, 
у шоку йрийремања за јело, за конзумирање уойшше (о храни, 
найишку и сл.). 2. разг. биши изложен великој шойлоши, шрйе
ши жеl,у, вруnину, велику шойлошу (о човеку). 3. фиг. в. куваши 
(4б): шта се кува у његовој души. 

куверт, -рта м И куверта ж в. ковераШ. 

куга ж (дат. ку.ги) 1. а. мед. шешка заразна болесш која најви
ше захваша жлезgе и йлуnа и која се у йрошлосши јавЈЬала у ви
gy великих euugeмuja и йомора, pestis. б. вет. заразна болесш 
живошиња, нарочишо gOManux: говеђа -, кокошија -, коњска -, 
пчелиња -, свињска -. 2. фиг. пеј. а. велико ?ло, йройасш, несре
па. б. (често у ВОК) незl,оgна, зла, обично језичава, лајава особа; 
найасш, найасница, OgH. наЙасник. • бежати (од кога) као од ку
ге избеl,аваши HeKOl,a, бежаши og HeKOl,a у свакој Йрилици. - те 
изјела (однела, убила, уморила) у клеШви. 

кугара ж ЗООЛ. йшица йевачица са nубом на 'lлави Bombycil
la garrulus, која йо HapogHoM веровању йреgсказује KYl,y или раШ. 

• свилорепа - йшица селица Ampelis garrulus. 

кугача ж бот. вишеl,оgишња зељасша биљка срцасших лисшо
ва Lamium orvala из ф. Labiate. 

кугла ж (ген. ми . кУглй) нем. 1. мат. l,еомешријско шело којем 
су све шачке на йовршини jegHaKo ygaљeHe og среgишша, лоЙШа. 
2. оно шшо је у облику ку'lле (1), као ку'lла (1), као лойша, који је 
сличан ку'lли (1), лойши а. (често с атрибутом "еунчана", "ватре
на", "црвена" и др.) Сунчева лойша, Сунце. б. (обично с атрибу
тима "земаљска", ,,3емљина'� йланеша Земља. в. йреgмеш у об
лику ку'lле (1), og оgређеноl, машеријала, оgређене величине и ше
жине, који се уйошреБЈЬава у неким сйоршским gисцийлинама 
(айlлешици, ку'lлању, крокешу и gp.) и gрушшвеним ul,paмa (би
лијару и сл.). г. йреgмеш у облику ку'lле (1) као симбол краљев
ске, царске и сл. власШи. д. украсни мешални geo у облику ку'lле 
(1) на сшаринским l,возgеним кревеШима. ђ. лойшасши омошач 
og сшакла и сл. машеријала на уличним или куnним и сл. елек
шричним сијалицама; украсни йреgмеш у облику ку'lле (1) og 
сшакла и gpyl,Ol, машеријала у боји, обично обешен о нешшо или 
сшавЈЬен на нешШо. е. уойшше оно шшо својим обликом, коншу
рама, из'lлеgом uogcena на ку'lлу (1), шшо је лойшасшоl, облика: � 

сладоледа. 3. йушчано или iПoйовско зрно, шане, меШак. • земаљ
ска (Земљина) - в. ку'lла (2б). небеска (небесна) - небеска сфера. 

куглагер м нем. техн. разг. в. куLлични лежај (uog КУ'lлUчни). 
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куглiша ж шерен, иrралишше или gворана за куrлање, са 
сшазом за ку"iлање. 

куглаље с 1. "iл. им. og ку"iлаши се. 2. сйоршска или gрушшве
на urpa у којој иrрачи са оgређене уgаљеносши ку"iлом обарају, 
руше чуњеве. 

кугласт, -а, -о сличан ку"iли (1), лойши, oKpyrao, лоЙШасШ. • 

- кесица анат. geo унушрашњеr ува, мали мешчиh, sacculus. 

куглати се, -ам се бацајуhи, КОШРЈЬајуhи ку"iлу обараши чу
њеве, иrраши се ку"iлања, учесшвоваши у ку"iлању (2). 

куглат, -аша м сйоршисша који учесшвује у ку"iлању (2); уой
шше онај који се ку"iла. 

куглатки, -а, -о који се OgHOCU на ку"iлаше и ку"iлање: � дру
штво, � спорт, куглапше фигуре. 

куглица ж 1. а. geм. og ку"iла: � хлеба (меса), � од вате, ме
тална �

, шрапнелска � .  б. ку"iласшо зрнце og корала, сшакла, 
gрвеШа, .керамике и gp. у низу, као geo оrрлице, наруквице и СЛ. 
или бројанице. 2. (често с атрибутом: бирачв:а, гласачв:а, гумена, 
изборна) врло мала ку"iла, лойшица og rYMe или СЛ. машеријала, 
која се йриликом избора убацује у jegHY og "iласачких кушија и 
шако gaje "iлас за HeKOra, нешшо или йрошив HeKOra, нечеrа. 

кугличаст, -а, -о сличан ку"iлици, лойшици, oKpyrao. 
куглични, -а, -о у изр. - лежај техн. врсша КОШРЈЬајуhеr ле

жаја који између чейа осовине и шела лежаја има низ ку"iлича
сших шела, мешалних ку"iлица које се КОШРЈЬају за време paga 
машине. 

куглоф м нем. врсша колача. 
кугуар м зоол. крволочна звер Felis concolor из Йор. мачака 

(Felidae), која живи у Америци, Йума. 
куд и куда прил. (за правац, пут) и везн. 1. а. као уйишни и 

уйишно-узвични йрилоr 1) у којем йравцу, камо; којим йравцем, 
којим йушем; којим йросшором, йО којем йросшору; на (у) које 
месШо. - Куда идеш? Куда сте прошли? Куда пасу овце? Куда 
се журите? 2) (само куд) rge. - Куд су вам деца? 3) у формалном 
йишању и у узвичноуйишној реченици са значењем оgрuцања 
шврgње ga нечеrа нема, gaje нешшо йрошло и gp. (обично с йри
звуком чуђења и жаљења). - Куд су јабуке? Куд ће ивер дале
ко од кладе?! Куд бих ја данас да су ми оне паре (она памет, 
младост)?! б. у нейравим йишањима, у зависним исказним ре
ченицама: у којем йравцу, камо; којим йушем, йравцем, йросшо
ром; на које месшо; на којем месшу, rge. - Питам се куда ће та
ко рано. Незнано куд су отпловиле барке. в. означава ус.мере
носш исказа: на KOra, на шшо, у KOra, у шШо. - Јасно је свима куд 
шиба његова беседа. г. у узвичним реченицама, у чуђењу збоr 
нечеr необичноr, неочекиваноr и СЛ.: како, ошкуg, rge. - Куд мо
жеш ти с њима?! 2. у ОgнОСНим реченицама а. (често у корела
цији са "туда", "онуда" и сл.) 1) са значењем йравца раgње "iлав
не реченице. - Куда ован, туда и цело стадо. 2) са значењем ме
сша раgње "iлавне реченице. - Куд се затекло, ту и остане. б. уз 
име йојма који значи месшо 1) којим, којом и СЛ. - Живи у кра
ју куд река далека тече. 2) на који, на коју и СЛ., у који, у коју и 
СЛ. - Гледа на ону страну куда он оде. в. (у корелацији са "туд'') 
за исшицање значења "iлавне реченице: не само шшо . . .  већ, не
ro. - Куд ништа није имао, туд ни своје синове није никаквом 
послу научио. г. означава gосезање, захвашање: gокле, gOKyg. -
Нисмо, куд је око допирало, видели ништа друго него траву. 3. 
а. у йрилошким консшрукцијама са gойусним реч цама "било", 
"ма", "макар", ,,(му) gparo", у йојачаном неоgређеНQМ значењу: 
HeKyg, некамо, свејеgно камо, у било којем йравцу, на било које 
месшо, rge било: отићи � било, отпутовати ма (макар) �. б. у йри
лошким консшрукцијама са речцом "rog", у йојачаном OgHQCHOM 
значењу: у сваком йравцу у којем, свуgа Kyga, сваким йушем ко
јим. - Куд год ишла� срећна била. • бог зна, ко зна - не зна се ку
ga, незнано, неизвесно Kyga. - којијеgан шамо, gpyru овамо, у ра
зним йравцима, на разне сшране (НЙр. разбежаши се, оgлешеши 
и СЛ.). куд ти оком, туд ја скоком каже се Kag неко ogMax изврша
ва нечије зайовесши, исйуњава нечије жеЈЬе. - ћу шта ћу каже се 
у сишуацији Kag се више не може оgлаrаши gоношење неке оgлу
ке, Kagje неизбежно gонеши неко решење, оgлуку. немати - нема
ши gрукчијеr решења, gpyror излаза. (па) - пукло да пукло каже се 
Kaga се gOHece оgлука ga шреба нешшо ураgиши, рећи и СЛ. без 
обзира на йослеgице, (йа) ма шша било, ма шша се gоrоgило, ма 
шша ко рекао. 

кудагод и кудгод прил. Kyg, HeKyga, некамо: � отићи. 

кудеља јек. кУдјеља ж (мн. 0) 1. КОНОйЈЬано влакно; конойЈЬа
но влакно йрийрем,љено за йреgење; йређа уоЙшШе. 2. извесна 
количина влакана, йређе која се сшавЈЬа на йреслицу; уп. пове
смо: � вуне. 3. бот. в. конойЈЬа (а). 

кудељара јек. кудјељара ж фабрика или раgионица за йре
pagy KygeJbe, конойЈЬе. 

кудељарка јек. кудјељарка ж зоол. йшица йевачица Fringil
la cannabina из Йор. Fringillidae; уп. конопљарка. 

кудељарски јек. кудјељарски, -а, -о који се OgHOCU на Kyge
ЈЬаре и куgељарсшво: � машина. 

кудељарство јек. кудјељарство с rајење и apepaga KygeJbe, 
КОНОйЈЬе; уп. конопљарство. 

кудељаст јек. кудјељаст, -а, -о који је као KygeJba, сличан 
KygeJbU: � брада, � коса. 

кудељица јек. кудјељица ж geм. и хиЙ. og Kygeљa; Kygeљa (2). 
кудељка јек. кудјељка ж а. в. куgеЈЬица. б. фиг. йрамен: � 

косе. 

кудељни јек. кудјељни, -а, -о који се OgHOCU на Kygeљy (обич
но који је og KygeJbe); уп. конопљан: � платно, � семе. 

кудикамо прил. (уз комп. И супер.) знашно, неуйореgиво, ga
леко: � више, � јачи, � скупље. 

кудилац и кудилац, -иоца м онај који Kygu HeKOra или не
шшо, који исшиче мане HeKOra или нечеrа; онај који rовори йро
шив HeKOra или нечеrа, који Haaaga на HeKOra или нешШо. 

кудити, -Им (трп. куђен) несвр. [гл. им. куђёње с] (некога, не
што) а. износиши лоше, неrашивне особине (HeKOra или нечеrа), 
rовориши ружно (о некоме или о нечему), обично злонамерно; 
оrовараши; клевеШаШи. б. кориши, йрекореваши (HeKOra), йреба
циваши, замераши (некоме нешшо); кришиковаши, осуђиваши 
(HeKOra за нешшо, збоr нечеrа). _ � се а. лоше rовориши о себи, ис
шицаши своје лоше особине, йосшуйке и СЛ. б. йребациваши себи 
збоr нечеrа; кориши, йрекореваши caмor себе (збоr нечеrа). 

кудра ж йрамен куgраве, коврџаве косе или gлаке, коврџа. 
кудрав, -а, -о који је са коврџама, увојцима (о коси, gлаци 

или о ономе који има шакву косу, gлаку), коврџав; уп. грryрав. 

кудравац, -авца м онај који је куgрав. 
кудравити, -Им и кудравити, кудравИм несвр. [гл. им. -вљё

ње с] чиниши куgравим, коврџавим, коврџаши (косу, gлаку). _ 

- се йосшајаши куgрав, коврџав, коврџаши се (о коси, gлаци, 
влакну). 

кудравица ж она која је куgрава. 
кудравко и кудравко м а. хиЙ. og куgравац; куgравац. б. ку

gрав Йас. 
кудравост, -ости ж особина OHOra који је куgрав, OHOra шшо је 

куgраво, коврџавосШ. 
кудраст, -а, -о в. куgрав. 

. кудрати -(се), -ам (се) несвр. в. куgравиши (се). 
кудрица ж geм. и хиЙ. og Kygpa; KYgpa. 
кудро, -а и -ё м хиЙ. og куgров; куgров, куgравко. 
кудров, -ова м йас куgраве, коврџаве gлаке, куgрав Йас. 
кужан и кУ-жан, -жна, -о 1. а. в. инфекшиван; уп. заразан. б. 

који зауgара; заrађен, зашрован: - дах; - ваздух. 2. а. (одр.) који 
се OgHOCU на Kyry (1): � болест, - време, � помор. б. који болује og 
Kyre, заражен KyrOM. 3. фиг. оgврашан, ragaH, ошрован, Йоrан. 

куждрав, -а, -о куgрав, коврџав, чуйав, разбарушен, ку
шшрав (о коси или gлаци, OgH. о ономе чија је коса, gлака): -
брада, - дете. 

кужити, -ЙМ несвр. а. шириши заразу, заражаваши, инфи
цираши; заrађиваШи. б. фиг. квариши, изойачаваши (HeKOra, не
шШо). _ - се 1. заражаваши се, инфицираши се (нечим). 2. уза
јамно се заражаваШи. 

кужити и кужити, -ЙМ несвр. жарг. и разг. схвашаши, разуме
ваши. 
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:кужно и :kY-жно npил. zagHo, оgврашно, uoiaHo: распада се �. 

:кужност и :кужност, -ости ж особина, својсшво OHoza шшо је 
кужно. 

:кужња:к м бот. ошровна бuљка Datura stramonium из ф. 80-
lanaceae. 

:ку ја ж 1. женка аса, кучка, керуша. 2. пеј. зла, рђава женска 
особа; аокварена, неморална женска особа. 

:кујетина ж аеј. og ку ја. 
:кујин, -а, -о који upuuaga ку ји; који се OgHOCU на кују. • - сии 

пеј. uozpgaH назив за .мушку особу. 
:ку јица ж geм. и хиа. og ку ја. 
:кУ-јна и :ку јна ж (ген. ми. -нй) в. кухиња. 
:kY-јница и :кујница ж geм. og ку јна. 
:кујунџија м (ми. ж) тур. занаillлија који израђује накиш и gpy

ze uреg.меШе og злаша и сребра; уп. златар. 

:кујунџйјски, -а, -о који се OgHOCU на кујунџије и кујунџилук: 
� занат, � радња. 

:кујунџилу:к м тур. бавЈЬење израgо.м накиша и gpyzux upeg
.меШа og злаша и сребра, кујунџијски занаш, кујунџијска uроиз
воgња; уп. златарство. 

:кујунџйница ж кујунџијска раgионица; кујунџијска раgња. 
:ку:к, :кУка м (ми. кУкови) 1. анат. а. з'iлоб из.међу карличне и бе

gpeHe косши, articulatio сохае; избочени geo човечјеz шела у ко.ме 
се налази шај з'iлоб, соха. б. (и зоол.) арви ножни члана к KOg ин
секаша који је саојен са ШруUо.м, соха. 2. иланинско узвишење, 
обично куuасшоz облика, вис, чука, ћувик. 

:ку:ка ж (дат. кУки) 1. а. uолукружно или слично савијена, ао
вијена шиuка или крај шиuке, обично .меШалне, о коју се нешшо 
веша, качи. б. uосебан шањи Uреg.меШ (обично у облику шиuке) 
или geo некоТ; Uреg.меШа са завинуШu.м, aoвиjeHu.м крајем, који 
служи за закачивање, хвашање, uривлачење нечеzа и gpyze наме
не. 2. ми. а. невешшо или немарно исаисана слова, бројке, шаре 
и СЛ.; криве или завијене црше, вијуZе. б. врсша украсне шаре у 
везу, шкању и сл. 3. жарг. фиг. замка, с.мицалица, заЧКОЈЬица; уп. 

квака (3). • дићи КУКУ и мотику уuошребиши сва Mozyha среgсшва 
(у борби за нешшо, uрошив HeKoZa). - и мотика .маса JЬygu, обично 
објеgињена неко.м зајеgничко.м невоЈЬО.м, .муко.м и СЛ.; uоillлачени 
geo gрушшва, сирошиња, сиро.машни сељаци и раgници и gp. 

:ку:каван, -вна, -о 1. jagaH, несрећан, невОЈЬан (обично у емо
ционално.м zовору, ари обраhању неко.ме или ари ао.мињању не
Koza, нечеZа). 2. који је у jagHoM, беgно.м сшању, заuушшен, ја
gaH, убоz (о Uреg.меШu.ма, зzраgама и сл.): � дашчара, � одело. 3. 
шшур, oCKygaH, никакав; рђав, лош, слаб: � вегетација, � плата, 
кукавни приноси; � земља. 4. неаовОЈЬан, рђав, лош, .мучан, ше
шко uоgношљив (о gozaQaju.мa, збивањu.ма, uриликама и сл.). 5. 

а. који изазива uрезир, беgан, .мизеран: кукавне слуге. б. неgоли
чан, неgосшојан: � начин. 6. кукавички, илашљив, сшрашљив: � 

повлачење. 7. илачан, жалосшан, жалобан: � вапај, � плач. 

:ку:кавац, -авца м (вок кукавче, инстр. кУкавцем) 1. (често с 
атрибутима: сињи, црни и сл.) који изазива сажаљење, несрећ
ник, jagHUK (обично у емоционално.м zовору, ари обраhању не
ко.ме или ари ао.мињању HeKoZa). 2. онај који живи у оскуgици, 
сиро.машШву, беgи, сиро.машак, сирошан, беgник; .мученик. 3. 
онај који заслужује uрезир, беgник, нишшарија, нишков, .мизе
рија. 4. илашљивац, сшрашљивац, слабиh, кукавица. 

:ку:кавељ м нар. в. кукавац (1 и 4). 
:ку:кавица ж (вок -ице, у 2. и 3. значењу и -ицо) 1. а. (поне

кад с атрибутима: сива, сиња, обична) 300Л. шу.мска uшица сели
ца Cuculus canorus из аор. Cuculidae, uознаша ао каракшери
сШично.м 'iласу који личи на кукање и ао Шо.ме шшо uолаже ја
ја у шуђа Zнезgа. б. у .мн.: uороgица (Cuculidae) или peg (Cuculi
formes), у који cuaga и кукавица (1а) (у jg.: uшица из ше uopogu
це, OgH. pega). 2. (често с атрибутима: сиња, црна и сл.) она ко
ју је снашла нека несрећа, која је ожалошhена, која изазива жа
ЈЬење, несрећница, јаgница, невОЈЬница. 3. а. илашљивац, сшрd
шљивац, слабиh. б. уоuшше особа која заслужује uрезир, беg
ник, нишшарија, нишков, .мизерија. 

:ку:кавичити, -йм иесвр. uосшуuаши, uонашаши се, gржаши 
се као кукавица, кукавички; уп. кукавица (3). 

:ку:кавичић м 300Л. uшиh кукавице; .млаgа кукавица. 
:ку:кавичица ж geм. и хиа. og кукавица (1 и 2). 
:ку:кавичјй (кукавичијй), -а, -ё који се OgHOCU на кукавицу 

(који је као KOg кукавице, који upuuaga кукавици и сл.); уп. ку
кавица (1): � боја, кукавичја јаја. 

:ку:кавич:кй, -а, -о а. који се влаgа, gржи као кукавица, ила
шљив, сшрашљив: кукавички регрути, � руководство. б. свој
сшвен кукавици, сла6иhки; уп. :кукавица (3а): � карактер, кука
вичке мисли. 

:ку:кавич:ки ПРИЛ. 1. на кукавички начин, као кукавица, ила
шљивац, слабиh: � побећи. 2. uоg.мукло, uоgло, .мучки; уп. кука
вица (3б). 

:ку:кавИчлу:к м неgосшашак храбросши, с.мелосШи, велика бо-
јаЖЈЬивосш, илашљивосш, сШрашљивосШ. 

:ку:кавйmтво с в. кукавичлук. 
:ку:кав:ка ж 300Л. в. кукавица (1б). 
:ку:кавнй:к м в; кукавац (1-3). 
:ку:кавно nPИЛ. на кукаван начин 1. несрећно; жалосно;јаgно, 

беgно: � проћи; � пиmтати; � живети. 2. као кукавица, сла6иh, 
кукавички: � се извући из гужве. 

:ку:кавност и :ку:кавност, -ости ж сшање и особина OHoza ко
ји је кукаван, OHoza шшо је кукавно (невОЈЬа, несрећа, jag, беgа; 
кукавичлук). 

:ку:кавче, -ета с (супл. ми. кукавчићи м; зб. им. кУкавчад ж) 1. 
uшиh кукавице. 2. jagHo, сирошо, несрећно gеше, јаgниче. 

:ку:кавmтина и :ку:кавmтина ж 1. беgа, сиро.машШво, OCKygu
ца; jag, невОЈЬа. 2. а. кукавно, jagHo, беgно сшање нечеzа, HeKoza, 
сшање и особина OHoza шшо је лоше, рђаво, никакво, OgH. OHoza 
који је лош, никакав, који изазива uрезир, беgа. б. uоgлосш, ао
квареносш, ZаgосШ. 3. кукавичлук. 

:ку:каст, -а, -о који u.мa облик куке, савијен, аовијен, завинуш 
као кука: � дрво, � нос, � рог. 

:ку:касто прил. у облику куке, као кука: � повијен, � савиј ен. 

:ку:кати, -ам несвр. 1. а. аонавЈЬајући узвик "куку" или gpyze 
узвике жалосши, ојађеносши, бола (нар. ,јој" и сл.) исаОЈЬава
ши, исказиваши бол, uашњу, жалосш, несрећу и СЛ.; уп. јаукати 
и јадиковати. б. о'iлашаваши се 'iласо.м "куку" (о кукавици и не
Ku.м HoћHu.м UШицама). 2. (за (над) неким) наричуhи, заuевају
ћи, лелечуhи жалиши, оилакиваши (аокојника). 3. шужиши се, 
жалиши се, вајкаши се (з60Z нечеzа или HeKoza, на нешшо или 
HeKoZa). 4. а. исказиваши, изражаваши велику uошребу, жељу, 
жуgњу (за HeKu.м, нечu.м), ваUиШи. б. уаорно, gocaQyjyhu шра
жиши, .молиШи, боzораgиши, куку.мавчиШи. • кукала ти мајка 
каже се неко.ме Kag .му се жели uреgочиши ga није gобро оно шшо 
pagu, чини, шшо намерава ga чини, ogH. оно шшо .му се саре.ма, 
шшо .му uреgсшоји и сл. 

:ку:кац, -кца м 1. 300Л. рег. в. инсекШ. 2. нар. мед. акушно ZHojHO 
заuаљење око uрсшију руке, panaritium. 

:ку:кач, -ача м и :ку:кача ж а. gужа zвозgена шиuка с куко.м на 
крају која служи за uривлачење или скиgање цреаУЈЬа, лонаца, 
бакрача и сл., за uоgсшицање вашре и gp.; уп. жарач. б. уоuшше 
шиuка, .моШка или сл. Uреg.меШ са куко.м, који служи за разли
чише намене (нар. за савијање zpaHa, закачињање нечеzа или за 
нешшо и gp.). 

:ку:качица ж geм. og кукача. 

:ку:каш, -аша м 300Л. у .мн.: zpyua uаразишских црва из класе 
Aschelminthes, с боgЈЬасШu.м рилцем на Uреgње.м крају шела, 
Acanthocephala (у jg.: шакав црв); уп. риличар. • големи - аара
зишска црвена 'iлисша Echinorhynchus gigas. 

:ку:кица ж 1. geм. og кука. 2. фиг. в. кука (3); уп. квака (3). 3. 
нарочиша врсша и'iле са .мало.м куко.м на врху којо.м се. израђу
ју чиuке и сл. ручни рagови, хеклица. 4. (обично у мн.) 300Л. И бот. 

израшшај у облику .мале куке, квачице на шелу или opzaHu.мa . 
неких живошиња (најчешhе црва) или бuљака. 

:ку:кИчати, -ам несвр. кукицо.м израђиваши чиuку или неки 
gpyzu ручни pag, хеклаши; уп. кукица (3). 
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кукичица ж geм. og кукица. 

кукњава ж 1. кукање, јаукање, зайевање, заЙо.ма"iање и сл. 

01.лашавање као израз бола, йашње и СЛ.; лелек, нарицање. 2. go
cagHo, уйорно жатьење, вајкање (на нешшо); куку.мавчење. 

куков, -а, -о у изр. на куков дан, на куково лето, о кукову лету и 

сл. HUKaga. 
кукољ м (инстр. -ем) 1. бот. јеgно"iоgишња коровска биљка 

Agrostemma githago из ф. Caryophyllaceae, йлавоцрвенкасших 
цвешова и чахурасшо"i й:noga са ошровним семенкама, која ра
сше као коров йО њивама (као уроgица йшенице, ражи и gp.) и 
ливаgама; семенке ше биљке. 2. зб. (мн. 0) фиг. лоши, безвреgни, 
некорисни или шшешни чланови неке зајеgнице, "ipyue, скуЙине. 
• (по)сејати кукољ унеши, уносиши, сшвориши, сшвараши раз
gop, несу1.ласице. у сваком житу има кукоља; нема жита без кукоља 
лоших Jbygu и шшешних сшвари има свуgа, на свако.м .месШу, у 
свакој cpegUHU. 

кукољив, -а, -о који саgржи кукоља, у којем има кукоља: � 

жито, � хлеб. 

куконос и куконосаст, -а, -о којије кукасшо"i носа, који има 
кукасш нос. 

куку и куку узв. 1. а. (понекад појачано узвиком "леле'� за 
изражавање бола, жалосши, Шу"iе. б. за изражавање изненађе
носши, чуђења, gивљења и сл. в. (обично поновљено) за uogpa
жавање 1.ласа кукавице. 2. (са им. или зам. у дат.) за изражава
ње уйозорења неко.ме ga ће "ia заgесиши нека несрећа, невоља, 
зло: шешко, јао: � теби (ако то урадиш). 

кукувија ж 1. зоол. а. (понекад у изр. - дремавица, шарена -) 
сова Strix flammea (Tyto аЉа). б. (понекад у изр. обична -) в.  
ћук. 2. фиг. в. куку.мавка (2). 

кукуља ж в. кайуљача; уп. кукуљача. 

кукуљав, -а, -о йо"iрбљен, з"iурен, скукуљен. 
кукуљача ж в. каЙуљача. 
кукуљица ж 1. в. каЙуљача. 2. йлешеница og косе склуйчана 

на 1.лави и начичкана, искићена и1.лама; кика, йлешеница косе 
уоЙшШе. 3. бот. биљни op"iaH (обично цвешна чашица) у облику 
кукуљице (1), каЙуљаче. 4. зоол. в. лушка (3). 

кукуљичаст, �a, -о који има облик кукуљице, кайуљаче, ко
ји личи на кукуљицу, кайуљачу (обично о цвешним, круничним 
лискама). 

кукумавка ж 1. зоол. в. ћук; уп. кукувија (lб). 2. фиг. особа ко
ја сшално jagUKyje, куку.мавчи (и која шиме, како се верује, слу
ши на зло); уп. кукувија (2). 

кукумавчити, -Им несвр. [гл. им. кукУм3.вчёње с] сшално и 
уйорно gосађиваши .молбама, захшевима, йошраживањима, 
йришужбама и сл., чесшо исйољавајући йри Шо.ме незаgовољ
сшво (збо"i нече"iа), жалећи се (на HeKO"ia, нешшо); сшално, goca
ђујући кукаши, јаgиковаШи. 

кукурёкl, -а и кукурёк, -ека јек. кукуријек, -а и кукури
јек, -ијека м бот. а. у .мн.: pog више"iоgишњих зељасших биљака 
Helleborus из ф. Ranunculaceae (у jg.: биљка из шо"iа poga). б. 
назив за uojegUHe врсше шо"iа poga: Н. odorus, Н. foetidus, Н. пј

ger, Н. purpurascens, Н. viridis. 

кукурёк2, -а и кукурёк, -ека јек. кукуријек, -а и кукури
јек, -ијека м узв. 01.лашавање, йевање йеiilла, кукурикање. 

кукурекати, -уРёчём јек. кукуријекати, -уријечем несвр. в.  
кукурика.Ши. 

кукурекнути, -уРекнемјек. кукуријекнути, -уРијекнём свр. 
йрема кукурекаши; уп. кукурикнути. 

кукуреку јек. кукуријеку узв. в. кукурику. 
кукурикати, -уРИчем несвр. 01.лашаваШи се са "кукурику", ку

куреко.м, "iласовима својсшвеним йеiilлу, йеваши (о йеiilлу); уп. 

кукурекати. 

:кукурикнути, -урйкнем свр. йрема кукурикаши; уп. куку
рекнути. 

кукурику узв. узвик којим се означава и йоgражава 01.лаша
вање, йевање йеiilла; уп. кукуреку. 

кукуружњак, -а и кукуружњак, -ака м 1. а. в. кукурузи
шШе. б. в. кукурузана. 2. в. кукуруза (1); уп. проја (2). 3. зб. в. ку
курузовина. 

кукуружњача и кукуружњача ж а. в. кукуруза (1); уп. про
ја (2). б. в. йројара; уп. кукурузара (1). 

кукуруз м бот. И агр. (често у зб. значењу, јд.) а.јеgно"iоgишња 
биљка жишарица Zea mass из ф. шрава (Gramina), која се "iaju 
у .мНО"iобројним соршама збо"i зрневља (скуйЈЬено;; на клийу) и, 
као сшочна храна, збо"i сшабљике и лишћа. б. клий са зрневљем 
или само око.мљено зрневље (које служи за исхрану Jbygu и жи
воШиња). • бот. водени - шройска америчка биљка Victoria regia 
из ф. Nymphaeaceae, са великим лисшовима и са скробним се
.менкама које служе за исхрану (у Евройи се "iaju као украсна 
биљка, обично йо базенима). 

кукуруза ж 1. хлеб og кукурузно"i брашна, кукурузница, йро-
ја. 2. в. кукуруз. 

кукурузана ж кош за кукуруз у клийовима; уп. чардак (2). 

кукурузара ж 1. в. Йројара. 2. ракија og кукуруза. 
кукурузиште с њива на којој се "iaju кукуруз; њива са које је 

обран кукуруз. 
кукурузни, -3., -о који се OgHOCU на кукуруз (који upuuaga ку

курузу, којије og кукуруза, начињен og кукурузно"i брашна и сл.): 
� брашно, � клип, � хлеб. 

кукурузница (кукурузница) ж кукуруза, Йроја. 
кукурузовина и кукурузовина ж у зб. значењу: суве куку

рузне сшабљике, шаша. 
кукурузовница и кукурузовница ж кукуруза, кукурузни

ца, Йроја. 
кукуруmчић м geм. og кукуруз. 
кукута и кукута ж бот. (понекад с атрибутима "велика" или 

"пегава'� јеgно"iоgишња или gвО"iоgишња зељасша ошровна биљ
ка Hey"iogHo"i .мириса Conium maculatum из ф. Umbelliferae. • 

барска (водена, отровна) - више"iоgишња зељасша биљка која са
gржи ошровне сасшојке Cicuta virosa из ф. Umbelliferae. мала 
(ситна) -јеgно"iоgишња или gво"iоgишња зељасша биљка Hey"iogHo"i 
.мириса Aethusa супарјиm из ф. Umbelliferae. 

кукутати, кукућем несвр. у geM. значењу: кукаши; кукаши 
(обично о кукавици). 

кула ж тур. 1. а. висока "iрађевина, обично чешвршасше или 
oKpyf.ne основе, са .мањим ошворима или йушкарницама (као geo 
неке шврђаве или као самосшалан објекаш, нЙр. као сшражар
ница или ос.маШрачница). б. "iрађевина, з"iрagа са више сйрашо
ва, вишесйрашница која облико.м uogceha на кулу (1а). в. висо
ка уска "iрађевина, високо уско зgање као geo неко;; веће;; "iрађе
винско;; објекша или ко.мЙЛекса (нЙр. цркве, gворца, замка и 
gp.), Шорањ. 2. оно шшо својим облико.м, из1.леgо.м, величино.м и 
сл. uogceha на кулу (Ја или 2): нагомилане куле од леда. 3. шах. 

в. шой (2). • Вавилонска - йрема библијској ле"iенgи, "iрађевина у 
Вавилону зиgана ga goupe go неба, збо"i че"iа је Бо"i о.мео њену из
"ipaglfJY изазвавши језичку Йо.меШњу .међу "iраgишељима; фиг . .ме
шеж; збрка, 'хаос: права вавилонска кула. ваздушне (зрачне) ку
ле, куле у ваздуху (у зраку, у облаку, у облацима и сл.) замисли, uge
је, йланови и сл. који немају реалну основу. - од карата нешшо 
слабо, нес?лиgно, шшо нема чврсшо"i ослонца, шшо није заснова
но на чврсшим основама и сл. - светиља, светлосна - в. свешио
ник. затворити, затварати се у кулу од слонове кости (од слоноваче), 
живети и сл. у кули од слонове кости (од слоноваче) йошйуно се изо
ловаши, оgвојиши се, оgвајаши се og свеша, ошуђи(ва)ши се. зида
ти, градити (вавилонске, златне) куле у ваздуху (у (по) зраку), сневати 

, цуле и градове заносиши се нечим нереалним, несшварним, шшо 
шешко .може биши, шшо се шешко .може осшвариши, .машШаШи, 
сањариШи. обећавати куле и градове (златне куле) обећаваши не
шшо нереално, шшо се шешко .може исйуниши, осШвариШи. 

кулак м рус. врло имућан, бо"iаш сељак, власник велико"i зе
.мљишно"i uocega који обрађује уз Йо.моћ шуђе pagne CHa"ie. 

кулантан, -тна, -о фр. 1. трг. који се шражи, који има gобру 
йрођу, који се gобро кошира (о роби, вреgносним ЙаЙири.ма и 
сл.). 2. брз, ефикасан: � исплата. 3. а. йреgусреiilJЬив, услужан; 
ЙриСШојан. б. йрziла"iоgљив. 
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кулантно прил. uреgусреil1љиво, cycpeil1љивo, услужно; ари
сШојно. 

кулантност, -ости ж особина oHola који је кулантан, oHola 
шшо је куланшно. 

кулачки, -а, -о који се OgHOCU на кулака, на кулаке (који ари
uaga кулаку, кулацима, својсшвен кулацима и сл.). 

кулаш, -аша м тур. 1. а. коњ риђе, uеuеЈЬасше или жуhкасшо
сиве gлаке; име Шакво.м коњу. б. lолуб чије је аерје такве боје. 2. 
агр. врсша окруiласшоl и жуhкаСШОl ааСУЈЬа. 

кулашаст, -а, -о којије као кулаш (Ја), OgH. као KOg кулаша 
(Ја); uеuеЈЬасш, жуhкасШосив. 

кулашина ж (М) (мн. ж) У ексаресивно.м изражавању: кулаш 
(Ја). 

кулашић М geм. и хиа. og кулаш; уп. кулam (lа). 

кулашица ж кулашасша (обично .млаgа) кобила. 
кулаштво и кулаштво е 1. зб. кулаци. 2. кулачке оgлике, ку-

лачки gyx, каракШер. 
кулен и кулен М врсша кобасице ауњене сецканим свињским 

.месо.м, сланино.м и gруlим сасшојцима, са ЈЬушим, јаким зачи
нима. 

кулетина ж ayZ:М. и аеј. og кула (Ј); уп. кулина (а). 

кули, -ија М енгл. у неким азијски.м зе.мЈЬама: pagHUK који 
обавЈЬа lрубе и шешке uослове, физички pagHUK, наgничар, но
сач и сл. 

Кулин М у изр. од lCулина бана 1. са оuширним, gуlим увоgо.м; 
врло оuширно, наgуlачко и нашироко (uричаши и сл.). 2. og gав
нина, og сшарина, og сшарих времена. 

кулина ж а. ayZ:М. og кула. б. рушевине, развалине куле (Ја). 

кулинар, -ара М лат. онај који се бави кулинарсШво.м, кувар. 
кулинарски, -а, -о који се OgHOCU на кулинаре и кулинар-

сшво: � вештина, кулинарски специјалитети. 

кулинарство е ариаре.мање јела; вешшина ариаре.мања, 
саравЈЬања јела, куварска вешшина, куварсШво. 

кулиса ж фр. ПО3. (обично у мн.) gекорација на uозорници у 
виgу uокрешноl зиgа, заклона и сл., којо.м се gочарава оgређена 
cpegUHa, амбијенш, време у којем се gешава раgња KoMaga (че
сто и у фиl. уUоШреби). • без кулиса без арикривања, скривања, 
ошворено, јавно, искрено и сл. иза кулиса у шајносши, арикриве
но, скривено. 

кулисни, -а, -о који се OgHOCU на кулису, кулисе; који се на
лази иза кулисе: � зид; � режисер. 

кулица (кулица) ж geм. и хиа. og кула. 
кулминација ж лат. 1. највиши сшеuен, врхунац (cHale, pag

ње, осећања, развишка нечеlа и сл.); највише gосшиlнуhе, најви
ши gо.меШ. 2. аетр. uролазак HeKOl небеСКОl шела (у Uрuвиgно.м 
gневно.м крешању) кроз MepugujaH uосмашрача, uоложај у којем 
ШО шело gосшиже највећу висину Hag хоризонШо.м. 

кулминациони, -а, -о који се OgHOCU на кулминацију (који је 
у кулминацији и сл.): � снага, � тачка. 

кулминирати, -Инйрам евр. и неевр. лат. 1. gohu, gолазиши go 
врхунца, gосшиhи, gосшизаши кулминацију (Ј). 2. астр. ароћи, 
uролазиши кроз највишу шачку изнаg хоризонша, gосшиhи, go
сшизаши кулминацију (2) (о небеским Шелима). 

кулоар, -ара М фр. (обично у мн.) cuopegHa uросшорија (xog
ник, uреgворје и сл.), обично у скуuшшинским и gруlим јавним 
зlраgама која служи за ogMop и неслужбене разlоворе. 

кулов, -ова М разг. uolpgaH назив за .мушку особу: клиuан, нео
шесанко, UросШак. 

кулон, -она М физ. јеgиница за .мерење количине елекшрици
шеша (С). 

култ М лат. (ми. -ови) 1. релиlиозно обожавање, uошшовање 
HeKol божансшва или свеца (ређе HeKol gpylol лица, живошиње 
или uреg.меШа којем се upugaje нашuрироgна .моћ) и релиlиозни 
обреgи који су с шим у вези: � Јехове, � бога Месеца, � хриmћан-

ских светаца. 2. велика ЈЬубав и uошшовање које се исказује не
ко.ме или нече.му; изузешно gивЈЬење арема неко.ме или нечему, 
велико или uрешерано цењење HeKola или нечеlа: � породице, � 
прошлости; � јунаштва, � лепоте. • - личности uрешерано, не
кришичко величање неке личносши (обично оне на власши), уз 
ариаисивање шој личносши изузешних особина и сUособносШи. 

култиватор М енгл. (према лат.) UОЈЬоuривреgна сарава (ари
КЈЬучна или ручна) за uовршинску обраgу Зе.мЈЬишШа. 

култиваторски, -а, -о који се OgHOCU на кулшивашоре: � се
јачица. 

култивација ж 1. uоgизање, узgизање на виши сшеuен кул
шуре и uросвеhеносши, кулШивисање. 2. обраgа, кулшивисање 
Зе.мЈЬишШа. 

култивираност, -ости ж в. кулШивисаносШ. 

култивирати (се), -Ивйрам (се) евр. и неевр. (често у облику 
трп. култивйран, -а, -о) в. кулшивисаши (се). 

култивисаност, -ости ж особина oHola који је кулшивисан, 
oHola шшо је кулшивисано. 

култивисати, -ишем евр. и неевр. (често у облику трп. кулrn
висан, -а, -о) 1. а. uoguhu, uоgизаши на виши сшеuен кулшуре, 
uросвеhеносши и сл., (у )чиниши кулшур ниј им , аросвећенијим; 
уп. образовати (2): � народ. б. (у)чиниши боЈЬим, савршенијим, 
усавршиши, усавршаваши: � говор, � строфу. 2. а. (у)чиниши 
Uлоgним, UОlОgним за расш кулшурних БUJbака и gpyle човекове 
uошребе, обраgиши, обрађиваши (Зе.мЈЬу). б. (оg)lајиши, (og)Helo
ваши (БUJbке); фиг. (оg)неlоваши, разви(ја)ши (нешшо, нар. ЈЬу
бав, симuашију за HeKola и gp.) .• ,.., се а. узgиhи се, узgизаши се 
на виши сшеuен кулшуре, uросвеhеносши и сл., оБОlашиши, обо
lаhиваши свој gyx. б. uосша(ја)ши БОЈЬи, савршенији, развијени
ји и сл. 

култни, -а, -о који се OgHOCU на кулш, који је у вези с култо.м: 
� објекти, култне песме, � предмети. 

култура ж лат. 1. а. свеукуuносш .маШеријалних и gуховних 
вреgносши које је човечансшво сшворило и развило у шоку своје 
исШорије. б. шековине шаквоl развишка HeKol Hapoga, lpyue на
poga, исшоријске еаохе, gрушшвеноl сисшема, gрушшвеноl слоја 
и сл.: српска �, француска �, хеленска "", словенска �, средљо
BeKOBHa �, caBpeMeHa �, капиталистичка �, буржоаска �, па
тријархална �. 2. а. ниво, сшеuен развијеносши неке uривреgне, 
у.мешничке и gpyle gелашносши, gуховне акшивносши и сл.; ак
шивносш, gелашносш која је у вези с оgређеним у.мешничким и 
gp. обласшима (uoHeKag и као назив за школски upegMei1l): зе
мљорадничка �, кљижевна �, музичка �, филмска �; ликовна 
�, физичка �. б. виши, развијенији OgHOC арема нече.му; виши, 
савршенији виg влаgања нечи.м, оgнеlованосш; исшанчаносш, 
uрефињеносш: � говора, � геста и покрета. 3. а. стеаен, ниво 
gрушшвеноl и gуховноl развишка личносши, оuшша образова
носш, uросвеhеносш, gуховна оБОlаhеносш и сл.; начин влаgања, 
uонашања, оахођења и сл. у склаgу с gрушшвеним и еi1lичким 
нор.мама: истицао се својом личном културом. б. начин живЈЬе
ња, сшановања и сл. у склаgу с оgређеним сшанgарgима и нор
.мама: � становаља. 4. а. обраgа, обрађивање, уређивање, кулши
висање Зе.мЈЬе; уређеносш Зе.мЈЬишШа. б. lајење, узlој биЈЬака ко
је се корисше за JbygCKY или сшочну исхрану и gpylux корисних 
биЈЬака (обично уз аримену оgређених аlрошехничких .мера): ,.., 

дувана, � ражи, � шећерне репе. в. у .мн.: БUJbке које се laje, уз
lajajy (усеви, Hacagu и gp.) (у jg.: врсша, шиu шаквоl расШиња). 
5. биол. lајење .микроорlанизама на храНЈЬивој uоgлози; колони
ја .микроорlанизама gобијена на шакав начин. • дом културе 
кулшурно-uросвешна усшанова чија је gелашносш усмерена на 
ширење кулшуре и uросвеше uушем у.меШничких uриреgби, јав
них uреgавања и сл.; зiраgа у којој се обавЈЬа gелашносш ше 
усШанове. духовна - свеукуuносш резулшаша gрушшвене Haglpag
ње (науке, у.мешносши, .морала и обичаја). материјална - сшеuен 
развишка среgсшава за uроизвоgњу, саобраhај и gp.; .маШери
јална осшварења, .маШеријална gобра. физичка - скуа сuоршских 
gисциUлина, сuоршска акШивносШ. 

културан (култУРан), -рна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на кул
шуру, који је у вези с кулШуро.м; уп. култура (1 и 2): � наслеђе, � 
развитак. 2. који је на високо.м сшуuњу кулшуре; који се оgлику
је кулШуро.м, аросвећен, васuишан, образован, цивилизован; уп. 
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култура (3а): � човек 3. (обично одр.) og"iajeH, оgне"iован, OgH. 
уређен, ойлемењен човечјим pagoM (о биљкама, OgH. о Зе.мЈЬи, зе
.мљишШу, iliлу), кулшивисан; уп. култура (4). 

културно (култуРно) прил. а. у кулшурном ио"iлеgу, шшо се 
шиче кулшуре: � пробуђен, уздигнут народ. б. на кулшуран на
чин, цивилизовано, васиишано, леио, учшиво, YJЬygHO, у"iлађено: 
� се понашати. 

културно- ирви geo сложеница или иолусложеница са зна
чењем: који се OgHOCU на кулшуру, који је у вези с кулшуром: кул
турноисторијски (нпр. музеј , развој, споменик, културноисто
ријске науке), културно-просветни (нпр. рад) и др. 

културност, -ости ж особина oHo"ia који је кулшуран, oHo"ia 
шшо је кулшурно; кулшура уоишШе. 

културологија ж наука која изучава различише облике кул
шуре и њихов развој. 

културолошкй, -а, -о који се OgHOCU на КУЛШуроло"iију. 
културтрегер м нем. (обично пеј.) а. онај који сировоgи кул

шуршре"iерсz71во, онај који шири кулшуру сво"iа Hapoga с шежњом 
ga се усиосшави иолишичка и економска иревласш и иошчине 
мање и неразвијене зе.мље и Hapogu. б. онај који шири кулшуру, 
иросвеhеносш (обично сшрану, Шуђу). 

културтрегерскй, -а, -о који се OgHOCU на кулшуршре"iере и 
кулШурШре"iерсШво. 

културтрегерство с (обично пеј .) а. ширење кулшуре сои
сшвене нације с шежњом ga се усиосшави иолишичка и економ
ска иревласш и иошчине мање Зе.мЈЬе и Hapogu. б. ширење кул
шуре (обично сшране, Шуђе). 

кулук м тур. 1. а. ист. pagHa обавеза сељака ирема феуgалцу 
(власшелину, сиахији). б. apUHygHa обавеза бесйлаШНО"i paga на 
из"iраgњи иушева и gpy"iux јавних објекаШа. 2. фиг. шежак иосао; 
шереш, мучење; невоља, беgа. 

кулучар м онај који кулучи. 

кулучарка ж она која кулучи. 

кулучарскй, -а, -о који се ogHOCU на кулучаре и кулучење; уп. 

кулучки. 

кулучити, -йм несвр. [гл. им. кулучёње с] 1. раgиши као кулу
чар, вршиши, обављаши кулучарски иосао. 2. фиг. раgиши ше
жак и наиоран иосао, MHO"io и шешко раgиши, ринШаШи. 

кулучкй, -а, -о који се OgHOCU на кулук, који је у вези с кулу
ком; уп. кулучарски: � посао, � рад. 

куљати, -ам несвр. 1. јако, на"iлО, у великој количини избија
ши (о некој шечносши, gUMY, иари и gp.), шикљаши, OgH. сукља
ши; силовишо, снажно наgираши, ироgираши (о воgи, gиму, ва
зgушној сшруји и gp.); сииаши, вејаши (о "iусшом, обилашом сне
"iy). 2. наgолазиши у великом броју, навираши; уоишше крешаши 
се, иролазиши у маси, у великом броју: куља гомила, куља свет. 

куљнути, -нём свр. ирема ку.тьаШи. 

кум м (мн. кУмови) 1. а. онај који ири UЈжвеном обреgу кр
шшења gржи gеше и gaje му име: крштени �. б. свеgок на венча
њу: венчани �. в. етн. онај који оgсече неколико ираменова косе 
gешешу Kag се ирви иуш шиша: шитани (стрижени) �. г. у ме
ђусобном OgHOCY иороgице, роgбине oHo"ia који куму је или је ку
мовао (на кршшењу, венчању или ирвом шишању) и иороgице, 
роgбине oHo"ia који је кршшен, венчан или ирви иуш шишан (ио 
оgређеном обреgу): члан шакве иороgице. - Они су наши кумо
ви од давнина. 2. онај који gaje име броgу (ириликом свечано"i 
иоринућа, сиушшања броgа у воgу). 3. фиг. онај који ушиче ga go 
нечеlа gође, ga се нешшо ypagu, (Јеси и сл., који учесшвује у нече
му (иницирајући, иоgсшичуhи нешшо, залажуhи се за нешшо и 
сл., обично нешшо лоше, не"iашивно); уп. кумовати (3). 4. нар. реч 
којом се ословљава мушко, обично неиознашо лице (најчешhе у 
обраhању Ци"iана, Рома). 5. шеф, вођа мафије. 

' 

кума ж женска особа кум (1-4); кумова жена. 

кумарйн, -ина м хем. op"iaHcKo јеgињење (С6Н4СЗН202)' које 
се, налази у неким биљкама, а ироизвоgи се и синшешичким иу
Шем. 

кумарон, -она м хем. сасшојак кашрана KaмeHo"i yiтba, бензо
фуран . 

кумарон-смола ж хем. вешшачка смола која се gобија као 
caopegHU ироизвоg ири apepagu KaмeHo"i yiтba. 

кумати се, кумам се несвр. међусобно се ословљаваши, ио
зgрављаши са "куме" и "кумо ". 

кумашин м у ексиресивном изражавању, са хии. нијансом: 
кум. 

кумйр, -ира м а. кии којем се неки Hapogu (обично мно"iобо
жачки) клањају као божансшву, иgол. б. иреgмеш слеио"i обо
жавања, gивљења, иgол. • златни - новац. 

кумирство с а. веровање у божанску моћ кумира, обожава
ње кум ира, иgолоиоклонсшво; уп. кумир (а). б. слеио обожава
ње, иошшовање, величање, иgолоиоклонсшво; уп. кумир (б). 

кумис м рус. наиишак og иреврело"i кобиље"i (ређе KaмUJЬe"i 
или кравље"i) млека са малим ироценшом алкохола; уп. кефир. 

кумити, кУмйм несвр. [гл. им. кУмљёње с] 1. (обично са додат
ком: кума) иозиваши, узимаши за кума, OgH. куму. 2. YCpgHO мо
лиши; заклињуhи молиши, иреклињаШи. _ � се а. засниваши 
кумсшво, сшуиаши у кумовске ogHoce. б. оgржаваши међусобна 
кумсшва, биши у кумовским ogHocUMa. • кумим те Богом ире
клињем ше. 

кумйћ, -ића и кумић, -а м а. geM. и хии. og кум. б. мушко 
кумче. в. кумов, OgH. кумин (млаgи) син. 

кумица ж 1. а. geM. и хии. og кума. б. женско кумче. в. кумо
ва, OgH. кумина (млаgа) кћи. 2. кумова жена. 

кумов, -а, -о који apuaaga куму; који се OgHOCU на кума. • 

Кумова слама ж астр. свеiliли иојас који се виgи на веgром ноћном 
небу а који чини мношшво ygaљeHUx звезgа наше "iалаксије, 
Млечни иуш. 

кумовати, кУмујём несвр. (свр.) 1. биши некоме кум, OgH. ку
ма (на кршшењу или венчању). 2. gаваши (gаши) име броgу ири
ликом ње"iово"i свечано"i иоринућа. 3. фиг. имаши ушицаја на не
шшо, на нека gо"iађања и сл. (као иницијашор, иоgсшрекач, са
вешник и сл.), учесшвоваши у нечему (иницирајући, иоgсшичуhи 
нешшо, залажуhи се за нешшо и сл.), обично у нечему лошем, 
не"iаШивном. _ � се (само несвр.) в. кумиши се. 

кумовскй, -а, -о који се OgHOCU на кума: кумовски синови, � 
част. • Кумовска слама ж астр. в. Кумова слама (aog кумов). 

кумство с а. кумовска веза, кумовски OgHoC између gва лица 
или gве иороgице: венчано �, крштено �, шитано (стрижено) �. 
б. учешhе, уло"iа кума на кршшењу или венчању; кумовање. 

кумулатйван, -вна, -о збирни, укуиан, свеукуиан: кумула
тивни обрачун. 

кумулатйвно ПРИЛ. зајеgно с нечим gру"iим, yjegHo; у оишшем 
збиру, укуино: � обрачунати доприноси. 

кумушiција ж 1. "iомилање, на"iомилавање. 2. правн. а. исши
цање више захшева у иарничном иосшуику. б. изрицање jegHe 
казне која иреgсшавља збир казни ogMepeHUx за свако aojegu
начно кривu.чно gело. 

кумулационй, -а, -о који се OgHOCU на кумулацију (2). 
кумулирати, -улирам свр. и несвр. лат. (на)"iомилаши, скуUи

ши, СКУЙJl?аши, саб(и)раши, збројиши, збрајаШи. _ - се Ha"ioMU
ла(ва)ши се, скуииши се, скуйЈЬаши се. 

кумулонимбус м лат. мет. врсша облака слично"i иланини, 
свеiliло"i врха и шамно"i равНО"i иоgножја, који gOHOCU иљусак с 
"iр.мљавином (чесшо и с "ipagoM) или "iусш cHe"i. 

кумулус м лат. мет. врсша облака насшало"i og мношшва сјај
но бел их облака заравњене основе и куиасшо"i, засвођеНО"i врха. 

кумче, -ета с (супл. МН. к)rмчићи м; зб. им. кУмчад ж) gеше у og
носу на кума који "ia је крсШио. 

\ 
куна ж 300Л. а. сишна звер из иороgице Mustelidae, чије се кр-

зно веома цени: � златица (Mustela martes, Martes martes), 
обична (домаћа) � (Мustеlа foina). б. крзно ше живоШиње. в. у 
МН.: иороgица мањих звери Mustelidae, у коју caaga куна (а), ја
завац, швор, виgра и неке gpy"ie живошиње (у jg.: живошиња из 
ше иороgице). 



600 КУНАДРА - КУПАТИЛО 

кунадра ж бот. а. иаиерјасши о.моШач око йлоgа неких iлаво
чика (.маслачка, ogOJbeHa и сл.), pappus. б . .меки, .маховинасШи 
geo на клииу роiоза. в. gлачице, .маље на лисШовu.ма или сша
БЈЬици неких БUJbака; ира.мичци, сишни увојци gлачица на сша
блу неких биЈЬака. 

кунадраст, -а, -о обрасшао, иокривен кунаgро.м (о БUJbка.ма 
и gеловu.ма биЈЬака). 

кунар, -ара м а. ловац на куне. б. врсша ловачкоi иса обуче
Hoi за лов на куне. 

кунаторити, -йм несвр. в. кубуриШи. 

кунаш, -аша м зоол. а. (често у изр. белопегави -) HohHa жи
вошиња слична куни, аусшралијски шорбар Dasyurus viverri
nus из иор. Dasyuridae. б. у .мн.: иороgица шорбара Dasyuridae, 
у коју caaga кунаш (а) и више gpyiux CpOgHUX шорбара (у jg.: жи
вошиња из ше иороgице). 

кундак м тур. а. заgњи, OgH. goНJU, gрвени или .меШални, geo 
сшреЈЬачкоi оружја (иушке, аушо.маша, иушко.миШраљеза) у ко
ји је с.мешШен заgњи geo цеви, .маiацин, .механиза.м за oKugaНJe 
и gp. б. фиг. власш која се врши, сировоgи иpu.мeHo.м силе, наси
ЈЬе, Шерор. 

кундачина ж ayi.м. и иеј. og KYHgaK. 

кундачити, -йм несвр. [гл. ИМ. кундачёње с] уgариши, шуhи 
KYHgaKoM. 

кундачић и кундачић м geM. и хии. og KYHgaK. 

кундачкй, -а, -о који се OgHOCU на KYHgaK (обично о ygapцy ко
ји је заgаш KYHgaKoM). 

кундачки прил. а. KYHgaKoM, кунgацu.ма (нир. шуhи, бори-
ши се и сл.). б. KYHgaKoM Haapeg: окренути пушку �

. 

кундур- в. KOhgyp-. 

кунетина ж в. куновина; уп. куна (а). 

кунећй, -а, -ё који се OgHOCU на куну, који apuaaga куни: � ко
жа, � Tpaг. 

кунина ж 1. в. куновина. 2. бот. в . .меiйлица (За). 

кунйћ, -ића и кунић, -а м зоол. iлоgар из иор. зечева (Lepo
ridae) Oryctolagus, О. cuniculus, који живи у слобоgној apupogu 
или се iaju ириииШО.мЈЬен pagu .меса и крзна. 

кунићарнйк м иросшорија или зiраgа у којој се iaje KYHuhu; 
фар.ма за iajeНJe KYHuha. 

кунићарскй, -а, -о који се OgHOCU на куниhарсшво: � фарма. 

кунићарство с iajeНJe KYHuha; иривреgна ipaHa чија је gелаш
носш iajeНJe KYHuha. 

куница ж 1. ge.м. og куна (а и б); ку на (а). 2. бот. јеgноiоgишња, 
gвоiоgишња или вишеiоgишња биЈЬка из poga Alopecurus (ф. 
Gramina). 

кунктатор м лат. онај који сшално оgлаже неку акцију, apeg
узu.мање иосла и сл. ,  који оклева чекајуhи UOiogHuju шренушак; 
уп. оклевало. 

кунктаторскй, -а, -о који се OgHocu на кункшашоре, свој
сшвен кункШаШорu.ма. 

кунктаторство с gржање, ионашање својсшвено кункшашо
pu.мa, оgлаiање, оклевање. 

куновина ж ку нина кожа, кунино крзно. 

кунст м нем. YMehe, gовиiйJЬивосш, .мајсШорсШво; вешшина, 
.мајсШорија. 

куњав, -а, -о а. који куња, gpe.мa, gРе.мЈЬив, иосиан. б. који ку-
ња, који се не oceha gобро, кењкав, болеШЈЬив. 

куњалица ж 1. особа која чесшо куња. 2. мед. нар. в. куњавица. 

куњало м и с (ми. с) в. куњалица (1). 

куњати, кУњам несвр. 1. а. биши обузеш лакu.м, ucapeKuga
Hu.м сно.м, заноси ши се, иаgаши у лак сан, gре.маШи: куња као 
мачка. б. ировоgиши вре.ме .моноШоно, не pagehu нишша, без 
икакве акшивносши (у бесиослици, gоколици). 2. безвоЈЬНО, .ма-

лаксало .мироваШи, лежаши услеg слабосши, иовеhања Ше.мие
рашуре и сл. (обично ире Heio шшо he болесш узеши .маха). 

куп1 м више иреg.меШа ис ше врсше наслаiаних или HaioMU
ланих на jegHoM .месШу, хриа, iо.мила. 

куп2, -а и кУпа м енгл. спорт. Шак.мичење на иринцииу елu.ми
нације, у које.м иобеgник gобија иехар; иехар који се apegaje ио
беgнику у Шакво.м Шак.мичењу. • куп-систем сисШе.м сиоршскоi 
Шак.мичења ири које.м иобеђени ucaaga из gaљei Шак.мичења, а 
иобеgник ia насШавЈЬа. куп-утакмица ушак.мица која се uipa ио 
куи-сисШе.му. 

куп3 м фр. иосласшица og слаgолеgа, сецканоi воhа, обично и 
слашкоi алкохолноi auha (ликера и сл.), у чаши. 

купа1 ж 1. велика .меШална или .масивнија сшаклена чаша, 
иехар; количина нечеiа која сшане у шу чашу. 2. бот. в. куиула (2). 

купа2 ж 1. мат. iео.меШријско шело оiраничено равно.м, кру
жно.м иовршино.м у основи и обло.м иовршино.м која се иосшеие
но сужава и завршава у jegHoj шачки у врху, конус. 2. йланин
ски врх, брgо, сшена и СЛ. налик на куиу (1). 3. (и купа) а. сноио
ви кукурузне шаше (шрске и сл.) сложени у виgу куие (1); уои
шше наслаiа, iо.мила нечеiа слична куии (1). б. неколико или ви
ше иушака сложених шако ga се вpxoвu.мa цеви наслањају jegHa 
на gpyiy. в. iо.милица og чешири ораха (или HeKoi gpyioi йлоgа) 
на.мешШена шако ga шри чине основу а чешврши сшоји на њи
.ма у cpegUHU; gечја uipa у којој се орахо.м (или HeKu.м gpyiu.м og
iоварајуhu.м ЙЛоgо.м) iaQa у више шаквих iо.милица gOK се све не 
оборе. • мат. зарубљена - geo ираве куие из.међу њене базе и ире
сека који осшане Kaga се ирава куиа иресече jegHoM равни иара
лелно.м са осново.м куие. коса - куиа са наiнуШо.м cpegНJoM осо.м. 
права (кружна, ротациона) - куиа која насшаје обрШање.м ираво
уiлоi шроуiла око gуже кашеше, ири че.му Kpaha кашеша оиису
је кружну основу. 

купажа ж фр . .мешање различиших вина или више врсша не
Koi gpyioi алкохолноi auha; разблаживање, разређивање auha. 

купалйmнй, -а, -о који се OgHOCU на куиалишше: � место, � 

просторија, � сезона. 

купалйште с 1. а . .месШо на обали .мора, језера, реке UOiOgHO 
за куиање, обично уређена йлажа: чувар купалиmта. б. лешова
лишше на обали .мора. 2. бањско лечилишше, бања. 3. в. куиа
шило (1б). 

купаоница и купаоница ж иросшорија за куиање; уп. купа
тило. 

купаоничкй и купаоничкй, -а, -о који се OgHOCU на куиао
ницу, који apuaaga куиаоници. 

купаст, -а, -о који u.мa облик куие, конусан; сличан куии (1): 
� брдо. 

купасто прил. у облику куие, као куиа: � сведен кров. 

купати, купам несвр. 1. а. ираши (ирвенсшвено воgо.м, у во
gu) HeKoia, ираши неко.ме шело; ираши неку живошињу, шело 
неке живошиње: � дете; � коња. б. фиг. зайЈЬускиваши, залива
ши (обично о реци). в. (у зној у, У пени) излажуhи HeKoia вели
Ku.м Haиopu.мa чиниши ga ia облије зној, иена. 2. фиг. захваша
ши целу иовршину или иросшор нечеiа, ирекриваШи. - И глече
ре густа сумаглица купа .• � се 1. а. заiњуриваши се у воgу или 
иоливаши се воgо.м ио шелу (pagu ирања, освежења, лечења и 
gp.). б. заiњуриваши се у иесак, ирашину и СЛ., коирцаши се ио 
иеску, ирашини и СЛ. pagu уклањања ia.мagu (о живини). 2. (у 
нечему) а. (у зноју, пени) биши обливен, обливаши се (зноје.м, ие
но.м); фиг. шеiлиши, gиринчиШи. б. фиг. биши сав захваhен, оба
суш, засуш (свеiйлошhу, сунце.м и сл.): купа се у сунцу. в. u.маШи 
нечеiа у неоiраниченu.м количина.ма, биши ирезасиhен нечu.м: 
купа се у злату (изобиљу, раскоши). • - се у крви iинуши, сшра
gаши (у борби). - се у сузама незаgрживо, MHoio, јако ЙЛакаШи. 

купатило с 1. а. иросшорија (у сшану и gp.) која служи за ку
иање и у.мивање, обично с KagoM, шуше.м и gp. б. (обично с одред
бом: јавно) зiраgа с ypeђaju.мa за куиање у шойлој воgи. в. (са 
одредбом: парно) зiраgа, иросшорuја са уређаји.ма за иа,рёl-Ье, 
ige се цело шело излаже gејсшву иаре; уп. сауна. 2. в .  куиалишше 
(1). 3. лековиша .минерална воgа за куиање; бања, лечилишше с 
Шакво.м воgо.м: јодно �

, сумпорно �
. 4. куиеЈЬ, куика. 
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купатилскй, -а, -о који се OgHOCU на куuашило, који йрийа
ga куuашилу: � врата, � казан, � предсобље. 

купаћй, -а, -ё који служи за куйање, који се уuошреБЈЬава 
йри куйању: � гаћ(иц)е, � костим. 

купац, кУпца м (инстр. купцем; ген. мн. кУпаца) онај који ку
йује нешШо. 

купач, -ача м (инстр. -ачем) онај који се куйа у мору, језеру, ре
ци, базену и сл. 

КУШlчица ж она која се куйа у мору, језеру, реци, базену и сл. 
купачкй, -а, -о који се OgHocu на куuаче; куйаnи: купачке 

капе. 

купё, -еа м фр. зашворен ogeJbaK са сеgишшима у железнич
ком uушничком в a'io ну . 

купељ ж 1. воgа за куЙање. 2. в. куйка (1). 3. в. куuалишше (2). 
купилац и купилац, -иоца м онај који саКУЙЈЬа uокошену 

шраву, uожњевено жишо, ошресене или расуше илоgове и сл., са
бирач, скуйЈЬач. 

купилица и кУпилица ж 1. женска особа куuилац, скуйЈЬачи
ца, сабирачица. 2. машина за сакуйЈЬање расушо'i машеријала. 

купина ж бот. жбунасша биЈЬка, са оgрвенелим gу'iачким, 
обично шрновишим изgанцима, из poga Rubus (R. fruticosus, R. 
fruticocus, R. plicatus, R. candicans, R. discolor, R. ulmifolius, R. 
canescens, R. glandulosus, R. caesius), која има илоg сасшавЈЬен 
og сишних, сочних кошшуница црне боје; илоg ше биЈЬке. 

купинаст, -а, -о који је као куйина, сличан куйини: купина
сте очи. 

купиница ж geм. и хиЙ. og куЙина. 
купинов, -а, -о који се OgHOCU на куйину (који upuuaga куйи

ни, који је og куйине и сл.): � лист, � вино, � сок. 

купињак (купињар) м а. месшо 'ige расшу куЙине. б. куйино
во жбуње, куйине, куЙиње. 

купирати, кУпирам СВр. и несвр. фр. 1. скрашиши, скраnива
ши, uogcenu, uоgсецаши (рейове йсима, коњима, овцама). 2. 
(uо)мешаши (разне врсше вина, ређе HeKo'i gpy'io'i Йиnа). 

купити, -Им (трп. кУпљен) несвр. [гл. им. кУпљёње с] 1. а. ру
ком или неким оруђем uриКУйЈЬаши, сабираши HajegHo месшо, 
на 'iомилу (uлоgове, сено и сл.); uриКУUЈЬаши (KoMagune нече'iа, 
нешшо шшо је расушо, расшурено) gижуnи са йlла. б. uрибира
ши, СКУйЈЬаши нешшо шшо се налази KOg више лица, на више 
месШа. в. СКУйЈЬаши, узимаши (своје сшвари и gp.) сйремајуnи се 
за оgлазак. г. скиgаши, уклањаши (uрашину, нечисшоnу и сл.). 
д. uрикуйЈЬаши Kugajynu, браши (биЈЬе и сл.). ђ. йрикуйЈЬајуnи 
мало-uомало, у неком uepuogy, сuремаши, осшавЈЬаши (сир, кај
мак и сл.). е. убираши, наилаnиваши (uорез и сл.). ж. СКУйЈЬаши, 
заuисиваши ('iрађу, uоgашке, обичаје и gp.). 3. мало-uомало, йо
сшеuено усвајаши, сшицаши (знања, муgросш и сл.); йрикуйЈЬа
ши (CHa'iy); 'iомилаши, на'iомилаваши (бес, срџбу и сл.). 2. а. на
влачиши на себе (рђу, uрашину и сл.), uокриваши се (рђом, йра
шином и сл.). б. уuијаши (неку шечносш и сл.) (о крйи, сунђеру 
и сл.). 3. а. сазиваши (збор, свашове и сл.), ОКУйЈЬаши; йримора
вајуnи, йрисиЈЬавајуnи СКУUЈЬаши, ОКУUЈЬаши (gецу, млаgиnе, 
војску и сл.). б. узимаш и HeKo'ia ga би се оgвео или уклонио с не
Ko'ia месша: � рањенике. в. скуйЈЬајуnи, окуйЈЬајуnи ошимаши, 
оgузимаши (сшоку и сл.). 4. сшезаши, скуйЈЬаши (обично усша); 
сасшавЈЬаши, UРUJbуБЈЬиваши (крила, uрсше и сл.). 5. мошаши у 
колуш, у кошур или сл. (нЙр. броgско уже). _ - се 1. наКУйЈЬаши 
се, на'iомилаваши се. - фиг. У њему се купи и велико искуство о 
људима и горчина. 2. СКУйЈЬаши се, ОКУйЈЬаши се; сасшајаши се; 
'iомилаши се, конценшрисаши се (о ЈЬуgима, војсци и сл.): 3. а. 
с.мањиваШи се у величини, обиму; uосшајаши краnи, ужи (обич
но о шканини Kag се Йокваси). б: сшезаши се, СКУйЈЬаши се (о ge
ловима шела); 'iрчиши, савијаши своје шело (о живошињи и, ре
ђе, о човеку); набираши се (о челу и сл.). 4. а. сuремаши се, йри
uремаши се за оgлазак (обично узимајуnи, СКУЙЈЬајуnи своје 
сШвари). б. оgлазиши; 'iубиши се (обично у заuовесши, у ошшри
јем изражавању). - Купи се! • душа ми се купи (у грудима) на са
мрши, на умору сам. - прње (траље, шипке) в. куuиши се (4). -
Купи прњ� па бежи у трње! 

, купити, кУПЙМ.(трп. кУпљен) свр. (нешто, некога) 1. а. ила
шивши (новцем или нечим gру'iим) uрибавиши у власнишшво, 

набавиши (нешшо) gajynu оgређену суму новца, gобиши (нешшо) 
за новац или gpy'io среgсшво илаnања. б. gобиши за себе неку 
особу gajynu ошкуuнину ономе чија је била, ко је њоме расuола
'iao, за KO'ia је била везана: � жену, - играча (нпр. фудбалера 
кад прелази из клуба у клуб), - роба. 2. uриgобиши за себе, йри
вуnи на своју сшрану uоgмиnивањем, ула'iивањем и сл., uошку
uиши, uоgмишиши (нЙр. cygujy и gp.). 3. фиг. uосшиnи, сшеnи 
улажуnи велике найоре, uogHocenu жршве, сшраgајуnи, скуйо 
илашиши (нйр. мир, слобоgу, бо'iашсшво и gp.). 4. (карту, доми
ну) gобиши, узеши као gOUYHY или замену (у u'ipu). 5. разг. сазна
ши, обавесшиши се о нечему; уп. куповати (2). • купио би га (мо
гао би га купити и сл.) за мекиње MHO'iO је БО'iашији, имуnнији og 
ње'iа. пошто купио по то и продајем како сам чуо, шако и казујем, 
Uричам. . 

купић и купић м geM. og куЙ1• 
купица1 ж geM. og куйа1 (1); мала куЙа1• 
купица2 и купица ж geм. и хиЙ. og куЙа2• 
купйште с 'iомила, хрйа осшашака исшойЈЬене pyge, шљаке; 

'iомила искойане pyge; 'iомила камења насшала йри крчењу, 
рашчишnавању њиве и сл. 

купка и куп ка ж 1. а. куйање pagu йрања, освежења или ле
чења. б. изла'iање цело'i шела вазgушном сшрујању, куЙељ. 2. а. 
в. куuашило (1). б. Kaga, коришанце и сл. с воgом за куЙање. 3. 

бања, шоилице; лечилишше на морској обали; уп. купалиште. 

куплё, -еа м в. куилеШ. 
куплер м нем. а. своgник, uоgвоgач. б. власник куилераја. 
куплерај, -аја м нем. 1. јавна купа, борgел, бурgељ. 2. фиг. разг. 

Hepeg, хаос. 
куплерскй, -а, -о који се OgHOCU на куилере: - посао. 

куплёт, -ета м фр. а. сшрофа jegHe Йес.ме или geo Йес.ме који 
uреgсшавЈЬа jegHY мисаону целину, који саgржи gовршену ми
сао. б. Йес.ма с йрийевом, саширично'i или комично'i саgржаја, 
која се обично йева у оuереши или варијешеу, кабареу. 

куплетист(а), -ё м (ми. -сти) онај који uише, сшвара или йе-
ва куилеШе. 

куплунг м нем. техн. в. квачило. 
купљив, -а, -о који се може куuиши, gобиши за новац. 
купња ж в. куйовина (1). 
куповати, кУпујём несвр. 1. несвр. йрема кјUиШи. 2. разг. йом

но, uаЖЈЬиво Uос.маШраШи шша се pagu или слушаши шша се 
uрича, раз'iовара и сл. (gржеnи се йри шоме йо сшрани, не уче
сшвујуnи у шоме сам), сазнаваши (нешшо) на шакав начин; уп. 

кУпити (5). 

куповина, куповина и куповина ж 1. набавЈЬање нече'iа у 
власнишшво за новац или gpy'io среgсшво илаnања, куйовање; 
uреузимање, gобијање HeKo'ia (сuоршисше, жене и gp.) за оgређе
ну суму новца или сл. 2. оно шшо је КУЙЈЬено (КУйЈЬена имовина, 
роба u gp.). 

, куповнй, -а, -о 1. а. који је КУЙЈЬен, а не uроuзвеgен, og'iajeH, 
нааравЈЬен, израђен и сл. KOg купе: - дуван, - кошуља, - крава, 
- платно, - сир. б. в. вешшачки (1а): - цвеће. 2. који се OgHOCU 
на куйовину: � вредност, - моћ, � уговор, - цена. 3. (у им. слу
жби) с оно -шшо се куйује, OgH. оно шшо је КУйЈЬено (обично за раз
лику og оно'iа шшо се uроизвоgи, шшо је uроизвеgено и сл. KOg 
купе). - У селима се све више носи КУПОВНО. 

купола и купола ж итал. 1. а. своg или кров у облику uолу
лоuше, кубе. б. фиг. 'iорњи geo нече'iа, ogH. оно шшо обликом uog
.сеnа на куuолу (1а): - падобрана, небеска -. 2. вој. 'iорњи, обрш
ни geo оклоuно'i возила (нйр. Шенка). 

куполаст и куполаст, -а, -о који има облик куuоле, сличан 
куuоли: - крошња, - облик. 

куполица и куполица ж geм. og куUола. 
куполка и куполка ж техн. усйравна цилинgрична йеn за 

ШОUЈЬење сирово'i 'iвожђа. 
куполнй и :kуполнй, -а, -о који се OgHOCU на куuолу, који 

има куuолу, куUоле. 



602 КУПОН - КУРВИНСКИ 

купон, -она м фр. 1. а. фин. сасшавни geo харшије og вреgно
сши (акције, gеонице, обвезнице и сл.) који oMo'iyhyje имао цу ga 
uogu'iHe gосuелу gивugен,gу, камашу, ogH. износ gосuеле исилаше 
обвезнице. б. сасшавни geo uошрошачке карше који се оgсеца и 
имао цу gaje араво на куаовину оgређене количине неке робе, не
KO'i арШикла. в. о'iлас шшамuан у новинама који се може исећи 
и уuошребиши као формулар за наруџбине, gобијање uоuусша 
ари куаовини, за учешhе у на'iраgним u'ipaмa и сл. г. уоuшше са
сшавни geo неке gознаке, gокуменша који имаоцу gaje араво на 
коришhење или куаовину нече'iа. 2. сасшавни geo улазнице, 'iла
сачко'i лисшиhа и сл. који се оgваја, цеаа, Kuga pagu конШроле. 

купонски, -а, -о који се OgHOCU на куаоне. 
купопродаја ж куаовина и upogaja, аренос власнишшва ари 

којем нови власник илаhа uрешхоgном оgређену суму новца. 
купопродајнй, -а, -о који се OgHOCU на Kyuoupogajy: � уго

вор. 

купри- арви geo сложеница које означава ју хемијска јеgиње
ња у којима је бакар gвоваленшан: купринитрат, куприоксид, 
куприсулфат и др. 

купрйт, -ита м МИН. црвена бакарна pyga, OKCug бакра 
(Cu02)' 

купро- арви geo сложени ца који означава хемијска јеgиње
ња у којима је бакар јеgноваленшан: купрохлорид и сл. 

купула ж 1. в. куUола. 2. бот. омошач у основи цвеша неких 
биЈЬака. 

купус м бот. И агр. (обично у зб. значењу, мн. 0) а. gво'iоgишња 
зеЈЬасша БUJЬка Brassica oleracea capitata из ф. Cruciferae, чи
ји се лисшови савијени у 'iлавицу уuошреБЈЬавају у исхрани као 
аоврће; сама 'iлавица (OgH. 'iлавице) ше биЈЬке; јело og лишhа ше 
БUJЬке. б. уоuшше gво'iоgишња или више'iоgишња (као 'iajeHa кул
шура и јеgно'iоgишња) БUJЬка Brassica oleracea из ф. Cruciferae, 
чији се MHO'iu варијешеши 'iaje као аоврће (куаус (а), рашшан, 
карфиол, арокеЈЬ, келераба, кеЈЬ). • ДИВЉИ - бот. више'iоgишња 
БUJЬка Diplotaxis tenuifolia из ф. Cruciferae. изјести, појести до
ста (много и сл.) купуса имаши gосша 'iogUHa. као вола (волину, те
ле) у купусу (ис)тући, одерати, пребити и сл. MHO'io (ис)шуhи, аре
биши (исUребијаШи). 

купусар, -а и купусар, -ара м Зоол. (често с одредбом: бели 
или велики) gневни леuшир Pieris brassicae из аор. Pieridae, чи
је се 'iусенице хране лишhем куауса и gpy'iux CpOgHUX биЈЬака. • 

мали - леuшир cpogaH белом куаусару Pieris rapae. ноћни - ноћ
ни леuшир Mamestra brassicae, чије се 'iусенице хране куаусом. 

купусара ж 1. каца или сличан cyg за кисели куаус. 2. в. ку
UусишШе. 3. uиша са куаусом, куuушњача. 4. експр. сшара, ошр
цана, аоцеаана књи'iа (из које чесшо ucuagajy лисшови); књижу
рина. 

купусати, -ам несвр. киgаши, цеuаши (књи'iу, лисшове књи'iе); 
уп. раскупусати се. 

купусац и купусац, -сца м бот. зеЈЬасша БUJЬка Isatis cane-
scens ив ф. Cruciferae. 

купусина ж ayLм. и аеј. og куаус. 
купусйmте с Зе.мЈЬишШе на којем се 'iaju куаус. 
купуснй, -а, -о 1. који се OgHOCU на куаус (који је og куауса, 

који служи за gржање куауса и gp.): � главица, � каца, � ра
сад. 2. у изр. - поврће бот. и агр. аоврће у које cuaga куаус (а), кељ, 
карфиол, келераба, рашшан и сл. 3. као сшални ашрибуш у ра
зним зоолошким и бошаничким gвочланим називима: � белац, 
� вештица, � жижак, � муха, � пипа, � репица, � стеница. 

купуmњак м 1. в. куUусишШе. 2. 300Л. в. куаусар. 
купуmњача и купуmњача ж uиша са куаусом, куаусара. 
купчић м 'iомилица, храица (у облику мале куае). 
кура ж лат. ШреШ.ман који се uреgузима, најчешhе у о'iраниче

ном временском uepuogy и уз ароаисане лекове, pagu сузбијања 
и ошклањања неке болесши; uосебан начин живоша и исхране 
pagu uоБОЈЬшања зgравсшвено'i, есшешско'i и сл. сшања уоUшШе. 

кураж ж фр. храбросш, смелосш, оgважносШ. 
куражан, -жна, -о који има куражи, храбар, смео, оgважан. 

куражити, куражим несвр. [гл. им. куражёње с] храбриши, 
боgриши, соколиШи .• - се храбриши се, соколиши се; uоказива
ши се куражним, јуначиши се. 

куражно ПРИЛ. храбро, оgважно, смело: � гледати. 

куражност и куражност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia 
који је куражан, храбросш, оgважносШ. 

Куран, -ана м тур. збирка верских, моралних и gрушшвено
аравних ароаиса исламске рели'iије, муслиманска свеша књи'iа 
која саgржи Мухамеgово учење; уп. Коран. 

куранскй, -а, -о који се OgHOCU на Куран. 
кураре м 1. бот. инgијско-малајска и јужноамеричка биЈЬка 

Strychnos tieute из ф. Loganiaceae. 2. ошров gобијен из коре ше 
БUJЬке. 

курат, -ата м лат. (итал.) кашолички (решко uравославни) све
шшеник, обично војни, жуuник (аарох). 

кураТЕша ж итал. сшарашељсшво, шушорсшво: ставити (неко
га) под нечију курателу. 

куратива ж He'ia, лечење болесника. 
куратйван, -вна, -о који је у вези с курашивом, с лечењем 

(обично чији је заgашак He'ia, лечење болесника): � медицина, � 

служба. 

куратйвно ПРИЛ. сuровоgеhи курашиву: радити шест сати � 

и два сата превентивно. 

куратор м лат. сшарашеЈЬ, шушор: � задужбине, � остав
штине. 

курбан, -ана м тур. 1. а. бравче или 'iовече које муслимани ко
ЈЬУ на Курбан-бајрам. б. бравче или нека gpy'ia gOMaha живоши
ња која се КОЈЬе ари uосшавЈЬању KyhHO'i шемеЈЬа, за gahy и у не
ким gру'iим Uриликама. в. оно шшо се ариноси на gap неком бо
жансшву, жрШва. 2. (Курбан) в.  Курбан-бајрам. 

Курбан-бајрам (-барјам) м муслимански верски Uразник. 
курбанскй, -а, -о који се OgHOCU на курбан и Курбан-бајрам. 
курбла ж нем. uолу'iа која се уuошреБЈЬавала за uокрешање 

аушомобила, ручица за ааљење ауШомобила. 
курблати, -ам несвр. окрешаши курблу, uалиши (аушомобил

ски) мошор курблом. 
курва ж (ген. ми. курви) пеј. 1. она која живи неморално, ко

ја се ogaje блуgу, блуgница; UросШиШуШка. 2. особа неuоузgано'i, 
uревРШЈЬиво'i каракшера; лукава особа. 3. (често с атрибутом 
"мушка'') а. женскарош, курвар. б. као ублажена или шаљива 
uo'ipga: MaH'iyu, неваљалац, обешењак. 

курвањскй (курва.њск:И:), -а, -о који се OgHOCU на курве и кур
вање; уп. куРвински: � кућа, курвањски обичаји, � поступак. 

курвањски (курвањски) ПРИЛ. на курвањски начин, као кур
ва; уп. кУрв:И:нски. 

курвар, -ара м пеј. а. онај који живи неморално, који се oga
је блуgу; женскарош. б. аокварењак, Uоgлац. 

курварлук м пеј. курварски, неморалан живо ш, блуg, раз
враш, курварсшво; курварско, неморално uонашање, курварски 
UосШуUак. 

курварскй, -а, -о који се OgHOCU на курваре, својсшвен курва
рима; уп. куРв:И:нски. 

курварски ПРИЛ. на курварски начин, као курвар; uоgло, 
мучки, аокварено, курвински. 

курварство с пеј. блуg, развраш, курварлук. 
курварчина ж ayLм. и аеј. og курвар. 
курвати се, -ам се несвр. живеши неморално, блуgно, као 

курва, као курвар. 
курветина и курвеmтина ж ayLм. и аеј. og курва. 
курви метар и курвимётар, -тра м инсшруменш за мерење 

gужине кривих линија на каршама и цршежима, кривУЈЬар. 
курвйнскй и курвинскй, -а, -о који се OgHOCU на курве (који · 

upuuaga курвама, који uошиче og курви, својсшвен курва.ма и сл.). 
курвйнски и курвински ПРИЛ. на курванскu начин, као ку р

ва, као курве. 
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курвић мпеј. в.  коЙилан. 
курвица и курвица ж geM. (чесшо и хиЙ.) og курва. 
курент м а. начин йисања руко.м, из'iлеg руко.м йисаних, йо

везаних слова. б. штамп. обична шийоrрафска .мала слова (за раз
лику og верзала, курзива u gp.). 

курентан, -тна, -о нем. (лат.) 1. шекући, pegoeHU, ceaKogHeeHU: 
курентни послови. 2. штамп. уобичајен, обичан (о шШа.мЙарским 
словима); уп. курент (6). 3. а. фШI. и банк. који је у ойшицају (о нов
цу). б. трг. који се gобро apogaje, који има gобру йрођу (о роби). 

курентно прил. pegoeHo, ceaKogHeeHo: � верзиран, � обаве
штен. 

курзив, -ива м лат. а. штамп. ший косих, ygecHo наrнуших 
шШа.мЙарских слова, сличних рукоЙисно.м Йис.му. б. ший сша
por PYKOaUCHOr йисма йрилаrођеноr јеgносШавније.м и брже.м йи
сању. 

курзивни, -3., -о који се OgHoCU на курзив: курзивна слова. 

курзирати, курзйрз'м несвр. нем. а. биши у ойшицају, у 
Йро.меШу (о новцу, .меница.ма и сл.). б. кружиши, колаши (о 'iла
совима). 

курија ж лат. 1. ист. а. уйравна, йолишичка и војна јеgиница 
у сШаро.м Риму. б. зrраgа у којој су се оgржавале сеgнице сенаша 
у сШаро.м Риму. 2. а. ист. највише gржавно веће у gоба феуgали
з.ма, cyg сасшавЈЬен og великоgосшојника и вазала; влаgарска 
кућа, geop у које.м су се оgржавала шаква већа, cygoeu. б. ист. 

ЙЛе.мићки aoceg, ЙЛе.мићко имање. в. ЙЛе.мићки geop уоЙшШе. г. 

каноничка кућа. 3. а. највише CygCKO веће, највиши cyg; cyg уой
шШе. б. зrраgа у којој се налази rpagcKa уйрава, .маrисШраШ. 4. 
изборни разреg (йо сшалежима, имовинско.м цензусу и сл.) у не
ким сшарим изборним сисШе.мима. 5. (обично с одредбом "рим
ска'') врховни уйравни OpraH кашоличке цркве; уйравни айараш 
йайске gржаве, йайски geop. 

кУриј3.лан, -лна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на курију, 
који је у вези с куријо.м; CygCKU; аg.минисшрашивни, кан цела р иј
ски: куријална земља; куријални формулар; куријални стил. 

курика ж бот. а. лисшойagни, ређе зu.мзелени жбун или ниско 
gpeo из poga Evonymus из ф. Celastraceae: брадавичаста � Е. 
verrucosus, бунгеова � Е. bungeanus, јапанска � Е. japonicus, 
широколиста � Е. latifolius. б. исшоимена врсша шоrа poga Е. 
europaeus. 

куриков, -а, -о који apuaaga курици, који је og курике, који 
се OgHOCU на курику: � гранчица, � плод. 

куриозан, -зна, -Олат. 1. необичан, чуgан, чуgноваш: � ствар, 
� феномен, куриозне чињенице. 2. раgознао, знашижељан, ЈЬУ
боЙиШљив. 

куриозитет, -ета м 1. оно шшо је необично, решко (необична, 
решка сшвар, йојава и gp.), решкосш; необичносш, чуgновашосш, 
занu.мљивосШ. 2. раgозналосш, ЈЬубойиШљивосш, знаШижеља. 

куриозност, -ости ж особина OHOra шшо је куриозно, OHOra 
који је куриозан. 

куриозум м в. куриозишеш (1). 
курир, -ира м (вок курйре и -у, инстр. -иром) фр. онај који но

си неки извешшај, йоруку и сл., 'iласник; онај који разноси слу
жбену ЙошШу. 

курирка ж женска особа курир. 
курирски, -3., -о који се OgHOCU на курире: � веза, � служба. 

курјак м в. вук . •  пчелин, пчелињи - зоол. лейшир PhilaIlthus 
triangulum, који унишшава Йчеле. 

курјача ж бот. а. в. бун. б. врсша ошровне Uъивe Boletus lupi
nus из ф. Palyporaceae. 

курјаче, -ета с (супл. мн. курја.чићи) geM. и хиЙ. og Kypjr;tK; 
.млаgунче курјака, курјачић, вучић. 

курјачина ж 1. ayiм. u Йеј. og курјак. 2. курјачко крзно, курјач
ка кожа; оrршач, шубара, кайа и СЛ. og шоrа крзна, вУчеШина. 

курјачи;ћ м gе.iИ. og курјак; .млаgунче курјака, вучић. 
курјачица ж а. женка курјака, вучица. б. фиг. зла, окрушна, 

ойака жена. 

курјачји (курјачијй), -3., -ё који се OgHocu на курјака, курја
ке, курјачки, вучји: курјачји зуби, � чопор. 

курјачки и курјачки, -3., -о који се OgHOCU на курјаке, вучји; 
који је као KOg курјака, својсшвен, сличан курјаку: курјачки зу
би; � напад, � ћуд. 

курјачки и курјачки прил. на курјачки начин, као курјак, 
као KOg курјака: � огладнети, � снажни зуби. 

курји и курји, -3., -ё у изр. - око ЖУЈЬ на нози, на ножним йр
сшима (обично og шесне обуће). стати (некоме) на - око gирнуши 
HeKOra Ша.мо rge је најосеШљивији, rge ra највише боли, йоrађа. 

куркума ж а. бот. зељасша биЈЬка Curcuma longa из ф. Zingi
beraceae, жуШњак. б. изgанак ше биљке. в. жуша боја која се 
gобија из шоrа aogaHKa. 

куркумин, -ина м жуша крисшална .маШерија, сасшојак 
курку.ме (б). 

курс м (ми. -еви) лат. 1. а. смер, йравац крешања, йре ceera йО 
ко.мйасу (или неко.м gpyroM инсШру.менШу), OgH. йо rеоrрафској 
карши (обично о броgу или авиону). б. фиг. усмереносш, оријен
шација неке акшивносши (нЙр. йолишичке); йравац, смер раз
вишка нечеrа; шок, йроцес који се развија у оgређено.м Йравцу. 2. 
а. низ, циклус apegaeaНJa из неке научне и сл. обласши која чи
не заокружену целину: � из психијатрије. б. насшава (ван pegoe
HOr школскоr образовања) којо.м слушаоци сшичу знања из неке 
обласши, којо.м се осйосоБЈЬавају за нешшо; насшава са школским 
aporpa.мoM (обично скраћеним) за сшицање оgређене сшручне 
квалификације, шечај: � енглеског језика, � кројења и шивења, 
дактилографски �. 3. фино и банк. apogajHa, OgH. куйовна цена 
epegHocHUx йайира, валуша, gевиза и сл. која се фор.мира на бер
зи Йре.ма йонуgи и йошражњи; OgHoc вреgносши разних валуШа. 

курсист(а), -ё м (мн. -сти) онај који йохађа неки курс, Шечај. 
курсисткиња ж она која йохађа неки курс, Шечај. 
курсни, -3., -о који се OgHOCU на курс (3): � вредност, � листа, 

� разлика. 

курсор м енгл. симбол (кваgрашић, gеБЈЬа цршица и сл.) на 
екрану рачунара којим је означена шренушна йозиција у йиса
њу или црШању. 

куртажа ж фр. aocpegoeaНJe у шрrовини; йровизија коју gоби
ја aocpegHUK за обавЈЬени Йосао. 

курталисавати (се), -Ис3.в3.м (се) несвр. Йре.ма куршалиса
ши (се). 

курталисати, -ишём свр. тур. избавиши, сйасши, ослобоgи
ши: � некога беде. _ � се а. ослобоgиши се, решиши се нечеrа; 
избавиши се, сйасши се: � се брига. б. ослобоgиши се, решиши се 
HeKOra, ошресши се, ошарасиши се. 

куртизан, -ана м а. в. geopaHUH. б. в. улизица. 
куртизана ж фр. а. у cpegНJeM веку, йрвобишно geopcKa ga.мa 

а ЙоШо.м влаgарева, OgH. феуgалчева ЈЬубавница. б. елеrаншна 
и оШ.мена жена слобоgноr йонашања коју су изgржавали ари
сшокраши и gpyru боrаши Jbygu; елеrаншна, оШ.мена йросши
Шуf1lка. 

куртизански, -3., -о који се OgHOCU на куршизане и курши
зете. 

куртизански прил. као куршизани или куршизане; улизич
ки, уgвориЧки . .  

куртизанство с улизишшво, уgворишШво. 
куртоазан, -зна, -о који се чини из куршоазије; учшив, у'iла

ђен; йун куршоазије: � посета; � понашање. 

. куртоазија и куртоа;щја ж фр. а. учшивосш, у'iлађеносш, ле
йо йонашање (обично курШоазно). б. конвенционална йравила о 
йонашању и йосшуйању у .међуgржавним оgносима; йонашање, 
йосшуйање које се заснива на шаквим Йравилима . 

курчити се, -йм се несвр. разг. вулг. йравиши се важан, gржа
ши се охоло. 

курmлус м нем. apeKug елекшричне сшрује који насшаје у 
елекшричној .мрежи услеg HeaocpegHor gogupa eogoea, крашак 
сйој; фиг. неслаrање, раз.мимоилажење; pacKug, apeKug (ogHoca 
и сл.). 

. 
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:куршум м тур. зрно, м,ешак (о,ушке, о,ишшоља и сл.). 
:курmумс:ки, -а, -о који се OgHOCU на куршум,: � рана. 

:кус, :куса, -о 1. који је без рео,а или са крашким рео,ом" безрео, 
или крашкорео, (о живоши1-Ьи); крашак, скраћен (о рео,у). 2. ко
јем неgосшаје неки geo, елеменiil, gешаљ и сл.; м,али, о,ремали; 
крашак, о,рекрашак: � столица; � униформа. 3. фиг. нео,ошо,ун; 
неgовољан; м,а1-Ькав; oCKygaH: � знање, � представа (о нечему), � 

припрема (за нешто). 4. (у именич:кој служби, само одр.) м еуф. 

ђаво, враl. • има их као кусих паса има их врло MHolo. куси и ре
пати (КУСО и репато) свакакав свеш, разни љуgи, свако, све живо. 

:куса1 ж назив и име gом,аhим живоши1-Ьама (женкама) Kycol 
рео,а. 

:куса2 м назив и име gом,аhим живоши1-Ьама (м,ужјацима) ку
colpeo,a. 

:кусав, -а, -о кус, кусасШ. 
:кусало е а. g01-ЬU geo кашике којим се храна захваша и сша

вља у усШа. б. g01-ЬU, изgубени geo lусала. 
:кусаст и :кусат, -а, -о кус, кусав. 
:кусата:к, -т:ка м geo, осшашак нечеlа исшрошеноl, оgсеченоl, 

слом,љеноl и сл.; уп. патрља:к. 

:кусати, :кусам неевр. 1. јесши gобро и са ужива1-Ьем; јесши уоо,
шШе. 2. фиг. корисшиши, искоришhаваши шуђи шруg, м,уку, не
слоlу и gp. 

:кусити, :кусйм неевр. чиниши кусим секући gлаку, OgH. вуну 
са живоши1-Ьскоl рео,а или сам рео,. 

:кус:кун м тур. каиш о,ровучен uco,og рео,а шоварне живоши1-Ье 
(КО1-Ьа, м,аlарца и сл.) и о,ричвршhен за сеgло или самар; geo 
(х)ама о,ровучен uco,og K01-ЬСКОl рео,а. 

:куснути, :куснем евр. окусиши (јело, о,иће и сл.), чесшо pagu 
о,роба1-Ьа; уп. :кусати. 

:кусов, -ова м о,ас Kycol рео,а и име шаквом, о,су. 
:кусо:крилац, -йлца и :кусо:крилац, -лца м (обично у мн.) зо

ол. в. краШкокрилац. 
:кусоња м (мн. ж) goMaha живоши1-Ьа (м,ужјак) Kycol рео,а и 

име шаквој живоШи1-Ьи. 
:кусореп, -а, -о 1. који има кус рео,: � :ко:кош:ка, � :крмача. 2. 

фиг. пеј. бескаракшеран, м,орално низак, o,ogao. 
:кусоња м goMaha живоши1-Ьа (м,ужјак) Kycol рео,а и име ша-

квој живоШи1-Ьи. 
:кусорепа ж (често у атрибутс:кој служби) кобила Kycol рео,а. 
:кусорепаст, -а, -о в. кусорео, (1). 
:кустовница ж бот. лисшоо,аgни lpM који се laju у живицама, 

жива olpaga, вучац,. Lycium halimifolium; уоо,шше биљка из ро
ga Lycium (о,ор. Solanaceae), који обухваша велики број врсШа. 

:кустода ж итал. 1. у сшарим шшамо,аним (о,онекаg и рукоо,и
сним,) K1-bulaмa бројка, о,рва реч или слоl с о,очешка слеgеhе 
сшране, исо,исани на крају о,реШхоgне. 2. муз. знак на крају ре ш
ка у ношном, о,исму који означава о,рву ношу у слеgеhем, реШку. 

:кустос м лат. СШРУЧ1-Ьак којем је о,оверен наgзор Hag м,узејем, 
lалеријом, или gpyloM CpOgHOM усшановом" OgH. збирком, ше 
усШанове. 

:кустура ж рум. шуо,о, сшаро, чесшо зарђало сечиво (нож, бри
шва, сабља и сл.). 

:кустурина ж ayl.м. и о,еј. og кусШура. 
:кустурица ж 1. geM. og кусШура. 2. бот. вишеlоgиШ1-Ьа жбуна

сша биљка Polygala major из ф. Polygalaceae. 
:кусур м тур. 1. а. осшашак новца који се враћа куо,цу као раз

лика изм,еђу цене куиљене робе и gаше (круо,не) новчанице. б. 
фиг. среgсшво за изравнава1-Ье нечијих рачуна. - Сраман рачун 
и :кусур нечији постадосмо! в. фиг. нео,речишhен, неизравнаш 
м,еђусобни рачун. 2. осшашак HeKol gyla, о,ореза и сл.; уоо,шше 
оно шшо је uреосшало, осшашак og неке величине. • и - и још 
неколико (о,реко окру"iлоl броја који се навоgи). - Има педесет и 
:кусур година. 

:кусурати се, -ам се евр. и неевр. 1. изравна(ва)ши с ким рачу
не, о,оgм,ири(ва)ши м,еђусобне рачуне, обрачуна(ва)ши се, раску-

сура(ва)ши се. 2. фиг. м,еђусобно се обрачуна(ва)ши, разрачу
на(ва)ши у неком, со,ору, сукобу и сл. 

:кут, :кУта м (инетр. :кУтом; ми. :кУтови, арх. и пеен. :кУти) 1. мат. 

в. ylao (1). 2. а. geo о,росшора, м,есшо које се налази изм,еђу шри 
о,овршине које се секу (обично у некој о,росшорији), ylao, hошак. 
б. ylaoHU geo, ylao, крај (усана, очију и сл.). 3. м,а1-Ьи, о,ериферни 
geo неке шеришорије који се lраничи с неком, gpyloM шеришори
јом" ylao: заузимање северозападног :кута европс:ке Турс:ке. 4. а. 
већи или м,а1-Ьи geo неке шеришорије (земље, м,есша), крај, о,ре
geo. б. уоо,шше geo неке целине, KoMag, о,арче, крајичак: � ведри
не (на небу), � земље. 5. заКЛО1-Ьено, скровишо и шихо м,есШо. 

:кута:к, -т:ка м (ми. :куци, ген. :кУта:ка) geM. и хио,. og куш (2, 4 и 
5): � собе, � земљине :кугле. 

:кутао, -тла м лат. окру"iла gрвена, лимена и сл. o,ocyga са gp
шком, за захваша1-Ье воgе или неке gpyle ШечносШи. 

:кутер м енгл. пом. врсша jegpe1-Ьака или o,apHol, OgH. м,ошорноl 
броgа; врсша чамца на весла. 

:кутија ж тур. о,реgм,еш израђен og различишоl м,ашеријала, 
најчешhе у облику о,равоуlаоноl о,аралелоо,ио,еgа, обично с 0,0-
клоо,цем, који служи за gржа1-Ье, чува1-Ье, о,реноше1-Ье нечеlа и сл. 
• гласачка - кушија у коју се о,риликом, "iласа1-Ьа на изборим,а 
сшављају "iласачки лисшиhи, ку"iлице и сл. - времена м,ешална 
кушија или о,росшорија озиgана gубоко у земљи у којој се чува
ју м,икрофuлмови, неlашиви фОШОlрафија, узорци. цивилиза
цијских gосшиlнуhа gанаШ1-Ьице за буgуhа о,околе1-Ьа. Пандорина 
- мит. извор свеколикоl или великоl зла, велике несреће: отвори
ти Пандорину :кутију. ћорава - "iласачка кушија у коју се сшавља
ју "iласачки лисшиnи (ку"iлице и сл.) за канgиgаше којих нема на 
"iласачким лисШама. црна - херм,ешички зашворена кушија og 
вашросшалноl м,ашеријала смешшена у о,илошску кабину авио
на, у којој се налазе снимљени сви о,оgаци о лешу авиона. 

:кутијаст, -а, -о који им,а облик кушије, сличан кушији: � 

:кућа. 

:кутијетина ж ayl.м. и о,еј. og куШија. 
:кутијица ж geм. и хио,. og куШија. 
:кути:кула ж лат. а. анат. рожнаши зашшишни слој који 0,0-

крива шело неких бескичм,е1-Ьака (з"iлавкара, црва и gp.). б. бот. 

зашшишна кожасша шанка оо,на која о,окрива hелијске м,ем,
бране eo,ugepMa KOg биљака (на зељасшим gеловима, семенкама 
и gp.). • зубна - анат. зубна "iлеђ. 

:кути:куларни, -а, -о који се OgHOCU на кушикулу: � слој. 

:кутити, -йм неевр. КУ1-Ьаши, куШриШи. 
:кутић, -ића и :кутић, -а м geM. и хио,. og куш (2, 4, 5). 
:кутића:к, -ћ:ка � geм. и хио,. og куш и куШиh. 
:кут:камо прил. у разним о,равцима, на разне сШране. 
:кутлача и :кутлача ж велика gубока кашика за захваша1-Ье 

и сио,а1-Ье шеЧНОl, жишкоl јела; количина јела коју она захваШа. 
:кутлачица и :кутлачица ж geм. и хио,. og куiilлача. 
:кутлић м geM. og кушао; куШао. 
:кутљати, -ам неевр. в. куљаши (1) . •  - се в. ковиiilлаши се. 
:кутни, -а, -о који се OgHOCU на куш, ylaoHU. 
:кутња:к (:кУтња:к) м анат. у м,н.: зуби човека и већине gpylux 

кичм,е1-Ьака смешшени у заg1-Ьем gелу вилице, који служе за жва
ка1-Ье; у jg.: шакав зуб, dens molaris, dens praemolaris. 

:кутњи (:кУтњй), -а, -е у изр. - зуб анат. в. КУШ1-Ьак. 
:кутомёр и :кутомер јек. :кутомјёр и :кутомјер м в. у"iлом,ер. 
:кутрити, -йм 1. в. КУ1-Ьаши (2). б. о,ровоgиши време у осами, 

у чами, чамиШи. 2. а. hушеhи о,ажљиво слушаши, ослушкиваши 
шша gpylu lоворе (обично с.миштьајуhи о,ри шом, у себи нешшо o,og
м,укло). б. о,ажљиво (обично кришом,) "iлеgаши, о,ос.маШраШи. 

:кућа ж 1. а. lрађевина, зlраgа за сшанова1-Ье или неку gpy
шшвену о,оШребу. б. pOgHU, о,ороgични goM, goMahe ol1-ЬишШе. -

После дугог лутања вратио се :кући. в. сшанишше, о,ребивали
шше живоШи1-Ьа. Г. кућни о,ослови, куhансшво, gом,аhинсШво. -
На моја леђа пала сва :кућа. 2. а. они који живе у jegHoM goMa-
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ћиHCйlвy, uороgична зајеgница, uороgица: добити писмо од куће, 
то је част за нашу кућу. б. фамилија; брайlсйlво; pog; лоза, gu
Hacйlиja: � Немањића, � Петровића. 3. а. кулйlурно-uросвейlна, 
научна и gp. ycйlaHoвa (нар. uозориШйlе); cyg, суgница; оuшйlи
на; зт,раgа у којој је с.мешйlена йlaKвa ycйlaHoвa. б. uреgузеће; 
зт,раgа у којој је с.мешйlено uреgузеће; уп. фирма (lб): издавачка 
�, трговачка �. 4. фиг . .мecйlo uребивања (ipag, село, крај и сл.); 
pOgHU крај, завичај; земЈЬа у којој се живи, gо.мовина: имати 
успеха код куће и у иностранству. 5. фиг. (обично у вок., с атри
бутом "моја'') назив og .ми.[Ьа (обично у обраћању .мајке geйleйly). 
6. в. кућица (2а и б). • божја (господња) - храм, црква. вечна -
т,роб. војна (војничка) - војна јеgиница gogeJbeHa влаgару. јавна 
(блудна) - иHcйlийlyциja и зт,раgа, apocйlopиja у којој се сuровоgи 
apocйlийlyциja. - од карата в. кула og Kapaйla (uog кула). луда 
(лудачка) - болница за gушевне болеснике, луgница. робна - йlp
т,овинска раgња, обично с.мешйlена у великој зт,раgи, у којој се 
upogaje различийlа роба. стара - 1) uороgица која u.мa gРУШйlве
ни у'iлеg већ више т,енерација. 2) (у вок.) разг. cиHйla'i.мa којо.м се 
у обраћању, обично ари uозgраву, исказује apиCHOCйl, apиjaйleJb
cйlвo. 3) разг. cйlygeHйl cйlapиje iogUHe cйlyguja; вечни cйlygeHйl. 
црна - йlaмHицa, зайlвор. • ако чељад није (нису) бесна, кућа није 
тесна ако су Jbygu скро.мни, .мот,у се заgовОЈЬийlи OHu.м шйlо u.мa
ју. без куће и кућиmта (ни куће ни кућиmта и сл.) без uige ичет,а. би
ти код (своје) куће 1) oceћaйlи се слобоgно, yiOgHO, gобро се снала
зийlи као у својој кући; бийlи gобро apu.мљeH, арихваћен. 2) go
бро се сналазийlи у некој обласйlи, .мaйlepиjи и сл., gобро нешйlо 
uознавайlи, gобро влаgайlи нечu.м. далеко му лепа - узречица за 
изражавање нет,оgовања арема неко.ме (нечему), oйlpecaњa og не
кот,а (нечет,а): џаба т,а било. дићи (дизати) кућу на главу (на)ара
вийlи т,аламу, Hepeg. до божје куће go краја, go крајње т,ранице, 
.мере, go крајњих .мoт,yћHocйlи. договор кућу гради сложнu.м ра
goM uосйlиже се усаех. држати отворену кућу pago или .мнот,о ари
.мaйlи т,ocйle, aoceйle. заиграће мечка и пред твојом кућом и йlебе 
ће снаћи несрећа, зло, невОЈЬа. закопати (затворити и сл.) кућу ис
йlребийlи, зайlрйlи Uороgицу. почистити прво пред својом кућом 
ойlклонийlи арво своје HegocйlaйlKe, оно шйlо не ваља, шйlо није 
у pegy и сл. аа йleK oHga apит,oвapaйlи gpyioMe. раскопати, расту
рити кућу учинийlи ga gође go gеобе веће uороgичне зајеgнице, за
gpyie. свуда поћи, (али) својој кући доћи йlреба све виgейlи, уuозна
йlи и сл., али је најлеuше, најБОЈЬе KOg своје куће. ући жени у ку
ћу uриженийlи се, uризейlийlи се. 

кућаник, -3. и кућаник, -Iiкa м онај који је вреgан, сuособан 
у gо.маћиНСйlву, који унааређује gо.маћиНСйlво, gобар goMahUH. 

кућанин м (мн. -ани) а. члан куће, gо.маћиНСйlва, укућанин. 
б. в. кућаник. 

кућаница и кућаница ж она која се бави KyћHu.м, goMahu.м 
Uословu.ма, која воgи gо.маћиНСйlво, gо.маћица; gобра, вреgна go
.маћица. 

кућанички, -а, -о који се OgHOCU на кућанице, (gобре) goMa
ћице, gо.маћички. 

кућанка ж чланица куће, gо.маћиНСйlва, укућанка. 
кућански, -а, -о 1. који се OgHOCU на кућу, на KyћaHcйlвo, на 

gо.маћиНСйlво, кућни, goMahu: кућански послови. 2. в. gо.маћич
ки (б): � школа. 

кућанство и кућанство с 1. а. оно шйlо је UОйlребно за кућу, 
за вођење gо.маћиНСйlва, aOKyћaHcйlвo, aOKyћcйlвo и gp. upegMe
йlи. б. кућне UОйlребе (исхрана, оgржавање чисйlоће и gp.). 2. 
кућни, goMahu uослови, uословање, pag у кући, gо.маћинсйlво. 

кућар, -ара м в. кућер. 
кућара ж в. кућер (2 и 3). 
кућарак, -рка м в.  кућерак; уп. кућарица. 

кућарац, -рца м онај који upogaje cийlHY робу ао кућама, ао
кућарац, йlорбар. 

кућарина ж uорез на кућу. 
кућарити, кућарйм несвр. [гл. ИМ . кућарёње с] uроgавайlи ро

бу Hygehu је og куће go куће, йlорбарийlи. 
кућарица ж geM. и хиа. og кућара; уп. кућерак. 

KyћE�BaH и кућёван, -вна, -о 1. uривржен кући, goMahUH
cйlвy, вреgан, сuособан у обавЈЬању кућних uослова, у goMahUH
cйlвy: � човек. 2. (одр.) в. кућни: � намештај, кућевни послови. 

кућевић м човек из cйlape, у'iлеgне uороgице, кућић, оџако
вић. 

куЫшласник (кућевласнйк) м власник, coacйlвeHиK куће, 
зт,раgе. 

куЫ�власница (кућевласница) ж женска особа кућевласник. 
куЫ�власнички (кућевласничкй), -а, -о који се OgHOCU на ку

ћевласнике. 
кућевност, -ости ж особина онот,а који је кућеван, онот,а шйlо 

је кућевно, goMahe; вреgноћа, .мapJbивocйl у обавЈЬању кућних ао
слова; gобро, еконо.мично вођење кућних, goMahux Uослова. 

кућеник м в. кућаник. 
кућеница ж в. кућаница. 
кућепазитељ м HaCйlojHиK куће, goMap, Uазикућа. 
кућепазитељица и кућепазитељка ж HacйlojHицa куће, go-

.марка, Uазикућа. 
кућер и кућер м 1 . .мања зт,раgа у gворишйlу сеоске куће у 

којој бораве .млаgенци и gрже своје cйlвapи, вajaйl. 2. кућица, 
колибица у близини йlopa (или нечет,а gpyioi шйlо се чува), аоне
Kag aOKpeйlHa (на саоницама), у којој саава чобанин (или уоа
Шйlе онај који чува, uази нешйlО). 3 . .мала, йlескобна кућица, 
обично сеоска, кућерак, колиба. 

кућерак, -рка м .мала, йlескобна (чесйlо йlрошна), cиpoйlињ-
ска кућа; .мала кућа, кућица уоUшйlе. 

кућерина ж ay'i.м. и аеј. og кућа. 
кућерица и кућерица жу geм. значењу: кућер (3), кућерак. 
кућетина ж ay'i.м. и аеј. og кућа . 
кућити, -йм несвр. [гл. им. кућёње с] cйlвapaйlи и унааређи

вaйlи iазgинсйlво, cйlицaйlи u.мaњe, кућу и оно шйlо је uойlребно 
за кућу, за gо.маћиНСйlво. 8 � се cйlвapaйlи, заснивайlи кућу, ао
poguцy; cйlвapaйlи и YHaapeђивaйlи iазgинсйlво, gо.маћиНСйlво. 

кућић м в. кућевић. 
кућица ж 1. geM. и хиа. og кућа; .мања, йlескобна (чесйlо йlpo

шна), сиро.машна кућа, кућерак; колиба. 2. а. зашйlийlна ЈЬУ
шйlура, йlврgи о.мойlач, оклоu у којем живе неки .мекушци (ау
жеви, ШКОЈЬке и сл.), неке uраживойlиње uйlg. б. ЈЬуска која оба
вија семенке неких БUJbака. в. анат. в.  aocйleJbицa (2). 3. в.  кући
Шйlе(3). 4. јамица искоаана у земљи за сејање (нар. кро.маира, 
ааСУЈЬа, кукуруза и gp.) или сађење БUJbака. • своја - своја слобо
дица свако.ме је HajYLogHuje, свако се HajapиjaйlHиje, најслобоgни
је осећа у својој кући. 

кућиште с 1. а . .мecйlo ige је раније била кућа; ocйlaци куће, 
зiраgе, зиgине, развалине. б. йlрошна, беgна кућа, уџерица. 2. а. 
goM, кућа са окућницо.м (и gpyiu.м, aO.мOћHu.м зiраgама). б. окућ
ница; кућни мац. в. кућна зајеgница, gо.маћиНСйlво. 3. лежи
шйlе (Kyйlиja, оквир, уgуБЈЬење и сл.) у склоuу неке сараве, .меха
низ.ма и сл., које служи за с.мешйlај некот, (обично 'iлавнот, или ва
жноi) gела йle сараве, .механиз.ма, уређаја (нар . .мoйlopa) и сл. • 

без куће и кућиmта в. uog кућа. 
кућиштина ж 1. ay'i.м. и аеј. og кућа. 2. а. йlрошна, ошйlеће

на .кућа. б. развалине, рушевине куће, зт,раgе; уп. кућиште (1) . 

кућни, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на кућу (Ја), који upuuaga ку
ћи (Ја): � зид, � праг. б. који се носи ао кући, кућевни (обично о 
ogehu): � огртач. 2. а. uороgични, goMahu: � лекар, � пријатељ, 
� учитељ. б. који се OgHOCU на живойl (начин живойlа, peg и сл.) 
у кући: � мир, :...., ред. в. који се обавЈЬа, врши, оgржава, gешава 
и сл. у Kpyiy uороgице, у gо.маћиНСйlву; goMahu; uороgични: � за
бава, кућни послови; � живот. г. који се израђује, uроизвоgи у ку
ћи, у gо.маћинсйlву; који се OgHOCU на йlaKвy uроизвоgњу, goMa
ћи: � производ; � израда. д. који је оgређен за кућу, намењен ку-

. ћи, који се Kopиcйlи у кући, goMahu: кућне потребе, предмети за 
кућну употребу. 3. (уз називе животиња) који живи у кући или 
у близини куће: � мит, � мymица, � пас. 

куфер(-) в. кофер(-). 
куха- в.  кува-. 
кухиња и кухиња ж 1. а. apocйlopиja (ређе uосебна зiраgа) у 

којој се кува, ариаре.ма јело, храна. б. орт,анизована исхрана уз 
неку ycйlaHoвy, фабрику и сл. за њене чланове; .менза: ђачка �, 
школска �. 2. начин, вешйlина кувања, Uриuре.мања јела; cd.мo 
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јело, храна: француска �. 3. фиг . .месШо, cpegUHa, ценшар ige се 
с.миШЈЬају, оgакле се шире лажне весши, клевеше, apoaaiaHga, 
сйлешке и СЛ. • летња - йросшорија или зiраgа у којој се йрийре
.ма храна за вре.ме леШа. народна - усшанова за јавну исхрану, са 
јефШинијо.м храно.м. пољска � вој. йокрешна кухиња за снабgева
ње храно.м војних јеgиница. 

кухињица и кухињица ж ge.м. и хиЙ. og кухиња. 
кухињски (кУхињски) и кухињски (кУхињскй), -а, -о који 

се OgHOCU на кухињу: кухињска врата, � крпа, � нож, � посуђе, 
� со. 

куц1 (обично поновљено) узв. узвик којим се йоgражава звук 
који насшаје Kag се о (у, на) нешшо куцне, куц(к)а. • те - те муц 
каже се Kag се у невезано.м раз'iовору йрелази са сшвари на 
сШвар. 

куц2 (обично поновљено) узвик за вабљење Йса. 
куца ж у  ge.м. и хиЙ. значењу: Йас. 
куцавица ж (обично у атрибутској служби уз им. "жила'') 1. 

анат. крвни cyg на које.м се осећа било, йулс; аорШа. 2. фиг. зна
чајна, важна саобраћајница. 

куцај м 1. ygap о нешшо чврсшо и звук који се сшвара йри 
Шакво.м ygapy. 2. ошкуцај срца; ошкуцај, ygap била, Йулса. 

куцањ, -цња м в. ку цај. 

куцати, -ам несвр. l. а. уgараШи, луйаши, биши (о (у, на и сл.) 
нешшо) йроизвоgећи крашке ошшре шу.мове, звукове. б. шако 
ygapajyhu, луйајући gаваши знак, јављаши се, йозиваши и сл. 
в. уgараши кљуно.м, кљуцаши, кљуваши (о йшицама, нЙр. о ge
Шлићу). 2. уgараши йрсшима йо шийкама, йришискиваши ший
ке на шасшашури (йисаће .машине, ко.мЙјуШера и сл.), OgH. ша
сшер (шелеiрафа); йисаши Йисаћо.м .машино.м, Йо.моћу ко.мЙју
шера и СЛ.; шеле'iрафисаши (йришискујући ШасШер). 3. а. сшва
раши, йроизвоgиши и оgаваши ucapeKugaHe звуке (о уgарцима 
чекића, звону, сашу и gp.). б. избијаши, ошкуцаваши саше, вре
.ме (о саШу). 4. а. биши, йулсираши; шрейериши, шући (о срцу, 
билу); кљуцаши (о .месшу ige се било, йулс јаче осећа, о рани и 
сл.). б. (за неким, за нечим, о срцу) фиг. волеши, желеши (неко
'ia, нешШо). 5. gоgириваши, gошицаши, луйкаши; йри лекарско.м 
йреiлеgу, лаким уgарима йрсшију исйишиваши, ЙреiлеgаШи . •  
� се йри йијењу (алкохолноi) йића gошицаши се чашама, у знак 
gобрих жеља, йријашељсшва и СЛ. • - на (нечија) врата, - на по
грешна врата и сл. в. aog враШа. 

куцати се, кУцам се несвр. йdриши се (о Йсима). 

куцити се, кУцйм се несвр. gоносиши на свеШ .млаgунце, шше-
ниши се (о кучки). 

куцкар м зоол. врсша инсекша Anobium pertinax. 
куцкати (се), -ам (се) у ge.м. значењу: куцаши (се). 

куцнути, -нем свр. Йре.ма куцаШи . •  -- се 1. свр. Йре.ма куца-
ши се. 2. лако се уgариши, луйнуши се шако.м, ЙрсШо.м у чело, у 
ipygu и сл. скрећући йажњу на своје намере и СЛ. • куцни (да куц
нем и сл.) у дрво каже се Kag се неко неким, нечим хвали, Kag ис
шиче ga је неко gобар, ga нешшо gобро uge и СЛ. као зашшиша og 
урока, og зла, зле коби. куцнуо му је последњи (самртни) час (или 
сл.) gошло .му је вре.ме за у.мирање. 

куцо, -а и е м у ge.м. и хиЙ. значењу: йас; уп. куца. 

куцов, -ова м йас, йсешо (йонекаg у хиЙ. значењу). 

кУчак, -чка м 1. йас .мужјак. 2. фиг. пеј. лош, зао човек. 3. зо
ОЛ. в . .морски йас (aog Йас). 

кУче, -ета с (супл. ми. кУчићи м; зб. им. кУчiiд ж) 1 . .млаg, .мали 
йас, йсешанце; йас уоЙшШе. 2. фиг. пеј. лош, рђав човек • нема за 
шта куче да га ухвати (уједе) MHO'io је .мршав. немати ни кучета ни 
мачета не.маШи HUKoia, биши, живеши сам. слепо - ЗООЛ. iлоgар 
сличан кршици Spalax monticola из Йор. Spalacidae. 

кученце и кУченце, -ета с (ми. 0) ge.м. и хиЙ. og куче (1). 

кучетина ж у  ayi.м. и Йеј. значењу: кучка; уп: кучкетина. 

кУчина ж (кУчине ж мн.) а. необрађено, 'iрубо крашко влакно 
КОНОйЈЬе или лана; конойЈЬано влакно уойшше, Шежина. б. обра
ђено, yapegeHo влакно КОНОйЈЬе или лана, Kygeљa; йреgиво, йре-

ђа слабоi квалиШеШа. • заплести се (запетљати се и сл.) као пиле 
у кучине зайасши у шешкоће, у шежак, безизлазан йоложај, уйе
йlJЪаши се у нешшо из чеiа се шешко .може извући. трице и кучи
не ОНО шшо је без вреgносши, без значаја, безвреgна, безначај
на, неважна сШвар. 

кУчинаст, -а, -о који је као кучина, који има изiлеg кучине, 
сличан кучини: � брада, � магла. 

кУчињав, -а, -о који је og кучине, начињен (обично изашкан) 
og кучине, КОНОйЈЬе, шежињав: � кошуља. 

кУчиште и кучиште, -а и -ета с ayi.м. и Йеј. og куче. 

кУчка ж 1. женка йса, ку ја, керуша. 2. фиг. пеј. рђава, зла же
на; не.морална, бескаракшерна особа уоЙшШе. 

кучкетина ж ayi.м. и Йеј. og кучка. 
кУчкин, -а, -о који apuaaga кучки, који се OgHOCU на кучку. • 

- син (- дете) пеј. iag, ниШков. 

кУчкица ж ge.м. и хиЙ. og кучка. 

кУчница ж 1. чойор йаса који йраши кују, кучку у вре.ме йа
рења. 2. йсећа кућица, шШенара. 

куш нем. (фр.) 1. узвик којим се ућушкује, у.мирује Йас. 2. пеј. 
узвик йри обраћању неко.ме с љушњо.м, као зайовесш: (у)ћуши, 
у.мукни, језик за зубе; .мируј. • бити - ћушаши, не iовориши ни
шша; биши .миран, Йослушан. 

кушак, -ака м тур. 1. а. йојас (као geo HapogHe ношње). б. шал 
(као geo .мушке HapogHe ношње). 2. а. iреgица, йречаiа (на враш. 
ницама и gp.); косник. б. зайор, заворањ, засовница. 

кушалац и кушалац, -аоца м 1. онај који нешшо куша, исйи
шује, йроверава; уп. кушач (1). 2. в. кушач (2). 

кушаоница и кушаоница ж оно шшо сшавља HeKoia на йро
бу, на искушење. 

кушати, -ам несвр. 1. а. исйишиваши, оцењиваши својсшва, 
укус некоiјела, йића и gp. узимајући .малу количину, ЙробаШи. 
б. узимаши .малу количину каквоi јела, йића; уойшше узимаши 
храну, јесши, кусаШи. 2. а. исйишиваши, йровераваши, исйроба
ваши (нЙр. cHaiy, изgРЖЈЪивосш HeKo'ia или нече'iа); исйишива
ши, искушаваши нечију йриврженосш, оgаносш, искушаваШи. 
б. исйишиваши, коншролисаши; исйробаваши, йровераваши 
уоЙшШе. 3. чиниш и йокушаје, йокушаваши (ga се нешшо йосшиi
не и СЛ.). • - срећу зайочињаши нешшо, йрихвашаши се HeKoi йо
сла с неизвесним ucxogOM, ослањајући се на срећу. 

кушач, -ача м 1. в. gеiусШаШор. 2. онај који gовоgи HeKoia у 
искушење, који искушава HeKoia (обично о ђаволу). 

кушет м фр. јеgносшавни лежај у сйецијалним железничким 
ва'iонима. • кушет-кола железнички ваiон с шаквим лежајима. 

кушљав, -а, -о 1. а. чуйав, разбарушен; кушшрав, коврџав (о 
коси, gлаци, OgH. о оно.ме чија је коса, gлака Шаква). б. руњав, ру
шав (о йреgиву или шканини og шакво'i Йреgива). 2. обрасшао 
.маљама, .маљав (о лисшу, сшаблу биљке). 

кушња ж 1. узимање .мале количине HeKoi јела, йића и сл. 
pagu исйишивања својсшава, Йроба. 2. йроверавање јачине, из
gРЖЈЪивосши, сйособносши и сл. HeKo'ia или нечеiа, йроба; йроба, 
йровера нечије йриврженосши, оgаносши и СЛ.,-искушење. 3 . .му
чан gоживљај, невоља, шешкоћа; йашња, .мука. • камен кушње 
в. йробни камен (aog ка.мён). 

кушовати, -шујем несвр. пеј. не iовориши, ћуШаШи. 

куштрав, -а, -о 1. куgрав; разбарушен (о коси, gлаци, OgH. о 
оно.ме који има шакву косу, gлаку). 2. iусш, бу јан (о расШињу). 

куштравац, -авца м онај који има бујну коврџаву, куgраву 
или разбарушену, рашчуйану косу. 

куштравко и куштравко м у хиЙ. значењу: кушшравац; ку
шшравац уоЙшШе. 

куштрати, -Им несвр. савијаши у увојке (косу, gлаку), коврџа
ши; .мрсиШи (косу) . •  -- се увијаши се у увојке, коврџаши се; .мр
си ши се. 

куштро, -а и -е м кушШравац. 



л 
л (Л) с непром. 1. а. лингв. алвеоларни, ликвиgни су'iласник (со

HaHйl). б. слово KOjUJl1, се обележава йlaj cOHaHйl: велико Л, ма
ло л, курзивно л, писано л, mтампано л. 2. а. (л.) лингв. скраће
ница за лице. б. (л, 1) скраћеница за лийlар. 

ла с непром. муз. шесйlи йlOH сол.мизације, који оgiовара йlOHY 
"а" Це-gур лесйlвице. 

лабав, -а, -о 1. а. слабо везан, неучвршhен: � веза, � Чвор. б. 
HeupuйleiHYйl; незайlеiнуйl; ойушйlен: � каиm, � конопац; лаба
ви миmићи. в . .млийlав, Ойlро.мбољен: лабави образи. г. који је 
изiубио еласйlичносйl, који лако йойушйlа uog ЙpийlиCKO.м, йle
жино.м: лабави федери. 2. који се Йо.мера из лежишйlа; раскли
.ман, раз'iлављен: � зуб, лабави ногари; � под. 3. фиг. а. слаб, не
cuiypaH; несређен, зайушйlен; HeypegaH, аљкав, йlpaљaв: � Функ
ционисање клиринга; � стање; � администрација, � брига. б. 
који није cйlpoi: лабави закони. в. несйlабилан, колебљив, кли
.мав, клизав: � динар, лабаве цене. г. йовршан: � познанство. д. 
који је колебљивоi KapaKйlepa; нейоузgан: морално �. ђ. неоgлу
чан, .мек, йoйycйlљив (о човеку). 

лабавити, лабавим и лабавити, -им несвр. [гл. им. -вљење с] 
1. прел. а. чинийlи лабави(ји).м; оЙушйlайlи. б. фиг. c.мaњивaйlи 
оgлучносйl, чврсйlину, ефикасносйl (нечеiа), слабийlи: � вољу. 2. 
непрел. а. йocйlajaйlи лабав; .млийlавийlи. б. фиг. iубийlи енерiич
HOcйl, оgлучносйl, йойушйlайlи (о човеку). в. йocйlajaйlи несйlаби
лан, колебљив (о йlржишйlу); iубийlи вреgносйl (о новцу) . •  � се 
в. лабавийlи (2). 

лабаво прил. а. на лабав начин, неgовољно йрийlежуhи, сла
бо, овлаш: � везати. б. фиг. слабо, йlpaљaвo; неоgлучно, Hecuiyp
но. • нема - не.ма изврgавања; .мора се йocйlyйaйlи cйlpoio и og
лучно. 

лабавост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и cйlaњe OHoia шйlо 
је лабаво, OHoia који је лабав. 

"
ла��ј��, -a�a м лат. лингв. уснени, лабијални су'iласник (" б", 

"в " ,.м  , ,,и , ,,ф ). 
лабијалан, -лна, -о лингв. (обично одр.) који се OgHOCU на усне 

као iоворни opiaH, који се арйlикулише уснама, уснени: � изго
вор, � сонант, � сугласник. 

лабијализација ж лингв. йриближавање, OgH. заокруживање 
усана йри арйlикулацији, изiовору HeKoi 'iласа, уснени изiовор. 

лабијате ж МИ. бот. в. YCHaйlицe. 
лабилан, -лна, -о лат. (супр. стабилан) 1. а. физ. који се збоi не

йовољноi ogHoca йlежишйlа и ослонца .мења и на .мањи сйољни 
йpийlиcaK, који се лако iуби: � равнотежа. б. који лако iуби рав
нойlежу. в. неучвршhен; несиiуран, нейоузgан: � фронт; � пози
ција. 2. а. йpeвpйlљив, колебљив (о човеку, њеiово.м KapaKйlepy, 
осеhаЊUJl1,а и сл.). в. несйlабилан, слаб: душевно (психички) �, � 
живчани систем. 

лабилност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и cйlaњe oHoia шйlо 
је лабилно, OHoia који је лабилан, несйlабилан. 

лабиринт(-) в. лавиринйl(-). 
лаборант м лат. сйlручно-йlехнички capagHUK у лаборайlорији. 
лаборанткиња (лаборантица) ж женска особа лаборанйl. 
лабораторија ж лат. йpocйlopиja ойремљена оgiовара/уhUJl1, 

уређајUJl1,а за научно-исйlраживачки pag, иcйийlивaњe .мaйlepи
јала и сл.; оgељење, ogceK за сйецијализоване йlехничке и иcйlpa
живачке йослове (НЙр. у зgравсйlвенUJI1, YCйlaHoвaмa). 

лабораторијски и лабораторијски, -а, -о који се OgHOCU на 
лаборайlорију; који је урађен у лаборайlорији: � прибор; � налаз. 

лабораторијски и лабораторијски прил. на лаборайlориј
ски начин, анализо.м у лаборайlорији: � обрадити. 

лабрадор м 1. мин. йолуgраiи камен (Йре.ма йолуосйlрву Ла
браgору). 2. Йас.мина, раса Йаса. 

лабрња и лабрња ж итал. њушка, iубица; усна, ycйla (у Йеј. 
значењу). 

лабуд м (ми. лабудови (лабуди)) 1. зоол. ййlицa северних upege
ла из pega Uловуша, cpogHa iYCKU, gyioi вpaйla, белоi йерја Cygnus; 
уойшйlе ййlицa из Йор. Cygninae: бели - (питоми -, црвенокљуни -, 
- грбац) Cygnus 010r; жутокљуни (дивљи) - (- певач) С. cygnus и gp. 
2. goMaha живойlиња (.мужјак) беличасйlе боје или gyioi вpaйla и 
UJI1,e йlaKвoj живойlињи (обично коњ или во). 3. (Ла буд) астр. сазве
жђе на северно.м небу у йpocйlopy Млечноi Йyйla . 

лабудаст, -а, -о а. сличан лабуgу (обично бео као лабуg). б. 
йlaHaK, gyi, извијен (о вpaйly). 

лабудасто прИЛ. као лабуg; као KOg лабуgа: � повијен врат. 

лабудић м ge.м. и хиЙ. og лабуg; лабуgов Ййlић. 
лабудица ж ЗООЛ. женка лабуgа. 
лабудов, -а, -о који apuuaga лабуgу; који се OgHOCU на лабу

ga: лабудова крила; � белина. • - песма в. uog Йес.ма. 
лабудски и лабуђи, -а, -е који се OgHOCU на лабуgа: � врат, 

� крило, � перина, � пут. 

лабурист(а), -е м (мн. -сти) енгл. apuuagHUK, члан или йри
сйlалица йолийlичке cйlpaHKe социјалgе.мокрайlске opиjeHйlaци
је у Великој Брийlанији и HeKUJI1, gpyiUJl1, земљама. 

лабуристички, -а, -о који се OgHOCU на лабурисйlе: � влада, 
� странка. 

лабуристкиња ж йрийаgница лабурисйlичке cйlpaHKe. 
лав м (ми. лавови) 1. а. ЗООЛ. круйна звер Fe1is (Panthera) 1ео 

из йор . .мачака Fe1idae, која живи у Африци и јуiоиСйlочној Ази
ји; .мужјак йle живойlиње. б. лик йle живойlиње у разнUJI1, cйlи
лизацијама, обично у iрбовUJl1,а uojegUHUx gржава: британски �, 
млетачки �. 2. фиг. (обично песн.) храбар, неусйlрашив човек, ју
нак. • ЗООЛ. морски - вpcйla фоке, .морски сисар Otaria iubata. 
мрављи (мравињи) - иHceKйl .мрежокрилац, сличан вилино.м ко
њицу Myrme1eon formicarus. 

лава ж итал. усијана жийlка .маса која йри вулканској еруй
цији избија из унуйlрашњосйlи земље, .мaLмa. 

лавабо, -оа м фр. у.миваоник (који обично Cйlojи уза зиg). 
лаванда ж итал. бот. биљка .мирисних цвeйloвa Lavandu1a (L. 

spica, L. officina1is) из ф. Labiatae; .мирисно уље gобијено og йle 
биљке. 

лавеж м (инстр. -ом) учесйlали рески, ошйlри 'iласови йса, ре
ђе неких gpyiux сл. живойlиња, лајање. 

лавина ж итал . .маса обрушеноi CHeia, оgроњеноi камена или 
земље која се сручује низ cйlp.миHY, усов. 

лавирати, лавирам несвр. (хол.?) 1. пом. jegpuйlu йpoйlив 
вeйlpa крећући се у цик-цак. 2. избеiавайlи јасно ойреgељење за 
jegHY og сукобљених, завађених cйlpaHa, cyйpoйlcйlaвљeHиx cйla
вова и сл.; йocйlyйaйlи ойрезно и вешйlо, йрилаiођавајуhи се 
околносйlUJl1,а. 
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лавиринт м грч. 1. а. зlраgа са .мношШво.м uросшорија и сйле
Шо.м xogHUKa из којих је шешко Hahu излаз; uросшорија или .ме
сшо уоuшше са MHolo xogHUKa, uролаза и сл. б. фиг. нераз.мрсив 
сйлеш: � мисли. 2. анат. geo унушрашњеl уха у које.м је ценшар за 
равноШежу. 

лавиринтски, -3., -о који се OgHOCU на лавиринш, сличан ла-
вириншу; зайлешен, за.мршен: � пећина; � процес. 

лавић, -а (ШIвйћ, -ића) м ge.м. og лав; .млаgунче лава. 
лавица ж зоол. женка лава. 

лавични, -3., -о који се OgHOCU на лаву: � маса, � пепео, � 
стена. 

лављи, -3., -ё који се OgHOCU на лава, лавове; уп. лавовски (1) : 
� глава, � снага, лавља уста. 

лавовски, -3., -о 1. који се OgHOCU на лавове, својсшвен лаво
вu.мa: � поглед, � храброст. 2. фиг. врло велики, gалеко веhи и 
вреgнији og свеlа шшо uреосшаје, највеhи и најбољи (geo нечеlа). 

лавовски прил. као лав, као лавови; неусшрашиво, срчано: 
борити ce �. 

лавор, -ора м фр. окруlла йлиhа широка uocyga за у.мивање, 
йрање и сл. 

лавра ж (ген. ми. -р:й) грч. веhи uравославни .манасШир окру
жен зlраgа.ма са калуђерскu.м hелија.ма, .мaњu.м црква.ма и gpy
lu.м .манасШирскu.м зlраgа.ма (чесшо и као сеgишше црквене вла
сши за .манасШире и цркве у оgређено.м крају). 

лаган, -а, -о лак (uoHeKag с нијансо.м gе.миНУШивносШи): � 
као перо; � живот. 

лаган, -а, -о и -ана, -о а. uолаlан; uосшеuен, uосшуuан: � на
предак, лагане промене. б. који се врши без журбе, ogMepeH; 
сйор: ићи лаганим кораком. 

лагано прил. лако: � обучен. 

лагано и лагано прил . .мало-Uо.мало, uосшуuно, uосшеuено; 
uолаlано, сйоро; Uолако. - Сутон је лагано обавијао Београд. 
Говори лаганије. 

лагарија ж (обично у мн.) лаж, из.мишљоШина. 
лагати, лажём неевр. 1. lовориши неисшине, лажи, обично 

свесно, с оgређенu.м циље.м; из.мишљаШи. - Лажеm колико си 
тежак Лаже чим зине. 2. (некога, некоме) биши неискрен йре
.ма неко.ме; лажu.ма gовоgиши у заблуgу, вараши, об.мањиваШи 
(HeKola). 3. (о некоме, на некога) лажно оuшуживаши, ouaga
ши, клевешаши, беgиши; оlовараши (HeKola) . •  - се 1. lовориши 
лажи jegaH gpyloMe, обично свесно, с оgређенu.м циље.м; об.мањи
ваши се. 2. об.мањиваШи ca.мol себе, завараваши се. 

лагер м нем. 1. uросшор за с.мешШај робе, сшоваришше, скла
gишше: имати на лагеру. 2. техн. geo .машине који служи као ле
жишше осовине и врешена; .машинско лежишШе. 3. в. лоlор (1в). 

лагеровати, -рујём евр. и неевр. с.месШиШи, с.мешШаШи у ла-
lep, (у)склаgишшиши: � робу. 

лагерски, -3., -о који се OgHOCU на лаlер: � роба, � управа. 

лагити, -Им неевр. у geM. и еуф. значењу: лаlаШи. 
лагода ж ocehaНJe лакоhе и безбрижносши, сuокојсшво; ylog

носш, заgовољсшво, уживање. 
лагодан, -дна, -о који изазива uријашно ocehaНJe, сuокојсшво; 

uријашан, ylogaH; уgобан, лак: � зрак, � мирис; � живот, � слу
жба. 

лагодно ПРИЛ. ylOgHO, uријашно; уgобно: � му у срцу; � живе
ти, � се наслонити на диван. 

лагодно ст, -ости ж (инетр. -ошћу) лаlоgно ocehaНJe, uријаш
носш, уlоgносш; уgобносш, UоlоgносШ. 

лагум и лагум м тур. 1. а. в . .мина. б. uошкоu у ушврђењу или 
сшени са ексЙЛозиво.м за разарање; бушошина, руйа за ексйло
зив. 2. uоgзе.мни XOgHUK, uоgзе.мни йрокой, Шунел. • дићи, баци
ти у лагум guhu, бациши у вазgух, разориши ексЙЛозиво.м. 

лагумар, -ара м в . .минер. 
лагумати, -3.м евр. и неевр. в . .минираШи. 
лагумаm, -аша м в . .минер. 

лагумски, -3., -о који се OgHOCU на лаlу.м: � барут, � разарање. 

лагумџија м (ми. ж) тур. в . .минер; уп. лагумар и лагумаm. 

лагуна ж итал. а . .мало језеро с .морско.м воgо.м у близини .мо-
ра или йлишак залив, gрсйа оgвојена og .мора сUруgовu.ма или 
HaHocu.мa. б. йлишко .море о.међено UрсШено.м коралноl осшрва 
или оgвојено og uучине коралнu.м lребенu.ма. 

лагуцкати, -3.м и лагуцкати, лагуцк3.м неевр. у ge.м. значе
њу: лаlаШи. 

Лада ж мит. словенска боlиња uролеhа, .млаgосши и леuоше 
(Йре.ма HeKu.м Шу.мачењu.ма). 

ладица и ладица ж нем. в. фиока. 
ладичица и ладичица ж ge.м. og лаgица. 
Ладо м мит. словенски боl uролеhа, .млаgосши и леuоше (йре

.ма HeKu.м Шу.мачењu.ма). 
ладо (ладо) непром. йрийев у HapogHu.м Йес.ма.ма, без оgређе

Hol значења. 
ладолеж м (инетр. -ом) (вар. хладолеж) 1. бот. а. јеgноlоgишња 

биљка uовијуша Ipomoea (Pharbitis) purpurea из ф. Convolvu
laceae. б. вишеlоgишња биљка uовијуша Calystegia sepium из 
ф. Convolvulaceae. 2. HepagHUK, бесuосличар, леншШина. 

лађа ж 1. веhе йловно среgсшво, йловни објекаш коришасшоl 
облика, који служи за uревоз љуgи и шереша, броg. 2. архит. geo 
цркве og улаза go хора, броg (2). • ваздушна (ваздухопловна) - gu
рижабл. као да су ти све лађе потонуле као ga је све иЗlубљено, 
uроuало и сл. пустињска - ка.мила, gева. 

лађар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај које.м је занu.мање 
йловиgба лађо.м, броgар; уп. морнар. 

лађарка ж лађарева жена. 
лађарски, -3., -о који се OgHOCU на лађаре и лађарсшво; уп. 

морнарски: � компас, � уже, � Чвор. 

лађарство с йловиgба лађа.ма, лађарење; саобраhај и шрlо-
вина лађа.ма као geo uривреgе, броgарсШво. 

лађаст, -а, -о којије йо облику налик на лађу, сличан лађи. 
лађетина и лађурина ж ayiм. и Йеј. og лађа. 
лађица ж ge.м. и хиЙ. og лађа. 
лаж, лажи ж (инетр. лажи и лажју, лок лажи; ген. МН. лаж:й) 

на.мерно, свесно изречена, изнеша нешачносш, неисшина; из.ми
шљошина; йревара, об.мана. • гола (пресна) - аuсолушна, uошuу
на лаж, неисШина. (у)гонити, утер(ив)ати и сл. некога у лаж набе
gиши, набеђиваши HeKola ga лаже, ga lовори неисШину. у лажи 
су кратке ноге лаж се брзо оШкрије. ухватити некога у лажи ош
криши, ушврgиши, закључиши ga неко лаже. 

лажа ж у ексЙресивно.м изражавању: лаж. • шарена - шаљ. 
оно шшо не uосшоји, из.мишљена сшвар; об.мана, варка. 

лажа ж (м) (мн. ж) лажљива особа, лажљивац, лажљивица. 
лажан (лажан), -жна, -о 1. а. који uреgсшавља лаж, неисши

ну: � оптужба. б. uоlрешан, нешачан: приказати у лажној боји 
(лажној светлости). 2. неискрен, извешшачен: � скромност, ла
жне сузе. 3. а. који се uреgсшавља као йрави а није шо, шобо
жњи: лажни калуђер, лажни пророк, лажна ученост. б. који 
uоgражава, и.миШира оно шшо значи u.мeHицa уз коју сшоји 
(обично с циље.м ga об.мане, йревари): � узбуна. 4. а. који cвoju.м 
изlлеgо.м или неко.м gpyloM особино.м uogceha на оно шшо значи 
и.меница уз коју сшоји: лажна матица, лажни стомак б. ве
шшачки: лажно злато, лажна кожа, лажни порцелан. в. крuво
шворен, фалсификован: лажна документа, лажни новац. 

лажара ж пеј . особа (обично женска) која лаже, лажљивица 
(лажљивац). 

лажац, лашца и лажац, лаmца м в. лажљивац. 
лажив(-) в. лажљив(-). 
лажигаће ж МН. lahe за gецу с разрезо.м Uозаgи. 
лажирати, лажйр3.м евр. и неевр. спорт. (утакмицу, меч и сл.) 

уgесиши, уgешаваши ucxog, резулшаш (уШак.мице, .меча и сл.) на 
нелеlалан начин, у gоlовору с UроШивнико.м. 

лажичица (лажица) ж анат. уgубљење ucuog lpygHe косши, 
epigastrium. 
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лажљив, -а, -о 1. који лаже, склон ла'iању. 2. који заварава, 
ваРЈЬив; лажан: � страх; � углађеност. 

лажљивац, -ивца м онај који лаже, који је склон ла'iању, 
лажов. 

лажљивица ж она која лаже, која је склона ла'iању. 

лажљиво прил. лажуhи; ваРЈЬиво; лажно. 

лажљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је ла
ЖЈЬив; ваРЈЬивосш; лажносШ. 

лажно (лажно) прил. 1. а. на лажан начин, неисшинишо: � 
сведочити. б. apUBugHO: � банкротирати. 2. неискрено, извешша
чено, HeapupogHO: � звучати, � љубазан. 

лажно ст, -ости ж 1. особина oHo'ia шшо је лажно; кривошво
реносш: � исв:аза, � морала, � односа; � даровнице, � новца. 2. 
в. лаЖЈЬивосШ. 

лажов, -ова м в. лаЖЈЬивац. 

лажовски, -а, -о који се OgHOCU на лажове, лаЖЈЬивце: ла
жовсв:а посла. 

лажовчина ж ayi.м. и Йеј. og лажов. 

лаз (лаз) м (мн. лазови (лазови)) 1. а. њива, ливаgа и сл. go
бијена крчење.м, крчевина; шу.ма која се искрчује. б . .мали geo 
обраgиве земље на неЙрисШуЙачно.м ЗеМЈЬишшу, у кршу, .мочва
ри и gp. в. зараван на узвишици, ЙроЙЛанак. 2. узан йланински 
йролаз, шеснац; бо'iаз; узан йуш, сшаза и СЛ. 

лазања ж и лазање ж ми. итал. јело og шанко'i, широко изре
зано'i шесша с HageBoM og .меса, сира, йараgајза и gp. 

лазар м 1. рег. бо'iаљ; божјак; Йросјак. 2. етн. 'iлавни учесник 
у лазарицама. 

Лазарев, -а, -о у изр. -дан, - субота gaH йосвећен библијско.м 
сиро.маху Лазару, субоша уочи Цвеши; уп. Врбица. 

лазарет м итал. војна болница, йревијалишше за рањенике, 
обично близу фронШа. 

лазарица и лазарица ж етн. а. МН. HapogHU обичај уочи Ла
зареве субоше (или рано на сам gaH Лазареве субоше) у које.м 
учесници (обично geBojKe) ugy og куће go куће йевајући og'ioBapa
јуће обреgне Йес.ме. б. 'iлавна учесница (geBojKa, OgH . .млаgиh у 
женским хаљинама) у Шо.ме обреgу; било који учесник у Шо.ме 
обреgу. 

лазаричв:и и лазарички, -а, -о који се OgHOCU на лазарице: 
лазаричв:е песме. 

лазарв:иња ж бот. а. у .мн.: pog јеgно'iоgишњих БUJbака Aspe
rula из ф. Rubiaceae, йознаш йо неким врсшама које се уйошре
БЈЬавају у HapogHoj .меgицини, као зачин и СЛ. (у jg.: БUJbка из 
шо'iа poga). б. више'iоgишња шу.мска БUJbка А. odorata из шо'iа 
poga. 

лазар он, -она м итал. лењивац, HepagHUK; скишница; йросјак; 
бескуhник, беgник. 

лазаронски, -а, -о који се OgHOCU на лазароне. 

лазаронсв:и ПРИЛ. као лазарони, скишнички; беgно: живети �. 

лазина и лазина ж aYi.м. og лаз; лаз. 

лазити, -Им неевр. 1. i.мизаШи, .милеШи (о i.мизавцима, инсек-
шима и сл.). 2. йузаши, баУЈЬаши (обично о .мало.м gеШеШу). 

лазнути, лазнём евр. лизнуШи. 

лазур, -ура м 1.  в.  азур. 2. мин. в. лазуриШ. 
лазуран, -рна, -о в. азуран. 

лазурит, -ита м МИН. шамНОЙЛf1ви или СЛ . .минерал, сложено'i 
xeмujcKo'i сасшава, који се уйошреБЈЬава као украсни камен; ску
йоцена йлава боја која се og fbe'ia gобија. 

лаив: м ГрЧ. 1. лице без og'ioBapajyhe'i сшручно'i, йрофесионал
HO'i знања (у некој обласши науке, у.меШносШи, сшруке и gp.). 2. 
а. свејllовно лице (за разлику og свешшено'i), свешовњак, 'iрађа
нин. б. ЦРКВ. кат. нейосвећено свешшено лице које живи у .мана
сширу, само.сШану, pegoBHUK. 

.лаицИзам, -зма. м особина, својсшво лаика (незнање, не
сшручносш и gp.). 

лаицизација ж йрешварање, йреобраhање нече'iа ЦPKBeHo'i, 
BepcKo'i у свеШовно. 

лаицизирати, -изирам евр. и неевр. оgсшраниiIlи, оgсшрањи
ваши верски каракшер, (у)чиниши свешовним: � шв:олство . •  -
се найусшиши, найушшаши свешшенички чин, свешшеничко 
звање; gоби(ја)ши свешовни каракШер. 

лаички, -а, -о 1. који се OgHOCU на лаике, својсшвен лаици
.ма; несшручан: � мишљење; � преглед. 2. који није у вези с цр
кво.м, који је изван ушицаја цркве, који је лишен верских, цркве
них нор.ми и сл., свешовни; 'iрађански, цивилни: � друштво, � 
држава; � учитељ. 

лаички ПРИЛ. на начин својсшвен лаицима, несшручно, не
сшручњачки: � анализирати, � резоновати. 

лајав, -а, -о 1. који .мНО'iо лаје (о Йсу). 2. пеј. брбЈЬив, 'ioBOPJbUB; 
језичав: - жена. 

лајавац, -авца м пеј. онај који је лајав, језичав. 
лајавица ж пеј. она која је лајава, језичава. 
лајавост, -ости ж особина oHo'ia који је лајав, језичав, јези

чавосШ. 
лајати, лајём неевр. непрел. 1. о'iлашаваши се лавежо.м, 'iласо

вима каракшерисшичним за йса (йонекаg и за gpy'ie живошиње 
са сличним начино.м јавЈЬања). 2. (на нев:ога, против нев:ога или 
без допуне) пеј. 'iовориши, йричаши свашша, брбЈЬаши, блебеша
ши; 'iовориши ЈЬушишо, йакосно, зајеgЈЬиво, YBpegJbUBo. 3. фиг. 
о'iлашаваши се ucapeKugaHoM, учесшало.м Йуцњаво.м, звеко.м и 
сл., шшекшаши, оgзвањаШи. - Митраљез лаје. Лајала је сјев:и
ра у планини. • - на звезде (на месец) 'iрgиши, кришиковаши, 
вређаши HeKo'ia не уважавајуhи 'ia. не лаје куца села ради, него се
бе ради не йрича он(а) шо pagu gpy'iux, He'io у власШиШо.м инше
ресу. пас који много лаје не уједа није ойасан йрошивник који .мно
'io ЙреШи. пас лаје, ветар носи не шреба се обазираши на шо шшо 
неко Йрича. 

лајд�нсв:и, -а, -о у изр. лајденска боца в. aog б'Оца. 
лајка ж нем. ков . .марка aPBo'i и йрецизно'i фошоайараша са 

филмо.м .мало'i фор.маШа. 
лајсна ж (ген. ми. -нИ) нем. gy'ia, шанка (или шања) и уска (или 

ужа) леШвица. 
лајсница ж geм. og лајсна. 
лајтмотив, -ива и лајмотив, -а м нем. а. муз. крашак .моШив, 

основна шема која се йонавЈЬа кроз неко .музичко gело као сим
бол оgређене ugeje, расйоложења и gp. б. фиг. основна шема, uge
ја BogUJba, .мОШО. 

лајтнант и лајтнант м нем. (фр.) нижи официрски чин у не
ким gржавама, ЙоШЙоручник. 

лав:l, лав:а м (ми. лав:ови) нем. (фр.) 1. расшвор, обично разних 
с.мола, који се наноси на разне, најчешhе gpBeHe или .меШалне, 
йреg.меше или на косу pagu йосшизања блисшаво'i сјаја, очувања 
нане ше боје, учвршhивања и сл. 2. врсша йрерађене коже чија је 
йовршина јако лакирана и сјајна. 

. 

лав:2, -а, -о (комп. лав:ши) 1. а. који је .мале сйецифичне ше
жине; који UJl;ia .малу физичку шежину: лав:и метали; � в:ао пе
ро, � в:офер. б. шанак, ла'iан (о .маШеријалу, шканини); који је og 
шакво'i .маШеријала (о ogehu, обуhи). 2. а. који .може ga се креће 
с лакоhо.м, без найора; окрешан: � в:ао јаре. б. који се извоgи, вр
ши с лакоhО.м, без найора (о кораку, скоку и сл.); склаgан, хар
.моничан, 'iрациозан (о йокрешу, крешњи и сл.). 3. а. ao'iogaH, 
сйрешан за ношење (у руци, на рамену и сл.), йреношење, руко
вање (обично о ваШрено.м оружју). б. који има .малу шежину и 
йрима .мало йушника, OgH. робе, који је захваљујуhи својој .малој 
i1Ј,ежини, облику, консшрукцији и gp. ao'iogaH за брзо крешање (о 
возилима, йловним објекшима и gp.): � теренсв:о возило. в. ко
ји има велику .маневарску сйособносш, ao'iogaH за брзе йокреше, 
акције и gp. (о војним и сл. фор.мацијама). 4. а. који се извоgи, 
осшварује, йрибавЈЬа и сл. јеgносшавно, без већих найора, jegHo
сшаван, ненайоран: � плен, � посао, � порођај, � приступ, � 
хлеб. б. разумљив, јасан, йросш: � градиво, � загонетв:а. в. ни
чим ненарушен, сйокојан, безбрижан, ла'iоgан: � живот. 5. који 
је без већих у.меШничких йрешензија, намењен забави, разоноgи: 
� МУЗИRа, � в:омедија, лав:и позоришни в:омади, � ШТИВО. 6. а. 
који саgржи .мало .масних, шеzико сваРЈЬивих, калоричних и СЛ. 
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сасшојака, који се лако вари (о јелу, оброку). б. који је изражен 
у мање.м сшейену, који йреgсшавља блажу форму нечет,а, мали: 
� квар, � озледа, � повреда, лакши прекршај, � рана. в. чијеје 
сшање зgравља, болесши, йовреgа и сл. у блат,ом, безойасном об
лику: лакши болесници, лаки рањеници. г. чији се иншензи
шеш изражава у малој мери, у малом сшейену; слаб, блат,; ре
gaK: � језа, � љуљање; � зима; � измаглица, � пара. 7. а. йовр
шан, лакомислен, неозбиљан; нейоузgан, несит,уран: � љубав, .,.., 
човек б. који се лако уйушша у љубавне ogHoce; не.моралан: � 
жена. 8. који није чврсш, gубок, који је лабилан, слаб, нарушив 
(о сну, gре.межу). 9. који саgржи мали йроценаш алкохола или 
неких основних сасшојака, слаб, блат, (о йићу): лака вина. • би
ти - на говору, псовци и сл. лако и без усшезања т,овориши, йсова
ши и сл. бити - на перу биши HagapeH за йисање, лако, без ше
шкоћа ЙисаШи. бити - на сну буgиши се на најмањи шум, биши 
лакот, сна. бити лакши (за одређену суму, количину нечега) разг. из
т,убиши, йошрошиши (оgређену суму, количину нечет,а). имати ла
ку руку, бити лаке руке в. aog рука. лака атлетика спорт. ранији на
зив за geo аiiiлешике (gaHac само аiiiлешику) у који caagajy iйp
чање, скакање, бацање (gucKa, койља, куrле), скокови и сл. gu
сциЙЛине. лаки метали меiйали са сйецифичном шежином og 1 , 7  
go 2,8, йре свет,а алуминијум, мат,незијум и њихове лет,уре. - роба 
в. aog роба; уп. лак (76). лака му (црна) земља apurogHa фраза йри
ликом ойрошшаја са йокојником или Kag се йомиње њет,ово име. 
лаку ноћ вечерњи, OgH. ноћни йозgрав йри расШанку. 

лакат, -кта м (ми. лактови, ретко (осим у ген.) лакти, ген. лак
това и лаката (лаката» 1. а. анат. зrлоб руке који сйаја т,орњи geo 
йоgлакшице с gоњим крајем наgлакшице, cubitus; geo руке око 
шот,а зrлоба. б. анат. избочина, врх на iорњем крају лакашне ко
сши, olecranon. в. месшо на ogehu (рукаву) које йокрива geo око 
врха лакашне косши: закрпљени лактови. 2. техн. сйој aog ogpe
ђеним уuzoм, йрет,иб gелова неке цеви, йолут,е и сл. 3. окука, кри
вина, завој; йросшор захваћен крацима окуке, кривине. 4. сша
ра мера за gужину (око 70 ст). • бити на лакат йравиши ут,ао, 
йрет,иб; сйајаши се, йрет,ибаши се йО сисшему зrлоба. имати добре 
(јаке) лактове йробијаши се кроз живош борбом, обично безоб
зирно, не бирајући среgсШва. обрнути, окренути, одмерити лактом, 
показати лакат (некоме) неgолично исшуриши, уйериши и сл. ла
каш йрема некоме изражавајући шиме свој йрезир, т,нев, оgби
јање, неiоgовање и сл. пољуби се у лакат разг. израз за оgбијање, 
осйоравање, неiацију: хоћеш! врат,а! ђавола! 

лакатни, -а, -о који се OgHOCU на лака ш: � део руке, � зглоб, 
� кост. 

лакатница и лакатњача ж анат. косш са сйољне сшране ру
ке og лакша go шаке, лакашна косш, ulna cubitus. 

лiшеј, -еја м (инстр. -ејом (-ејем» фр. 1. униформисани слут,а, 
нарочишо на gворовима, у бот,ашим, ошменим кућама и сл., 
који gочекује и йослужује укућане и т,осШе. 2. фиг. улизица, уgво
рица. 

лакёјски, -а, -о који се OgHOCU на лакеје; улат,ивачки, уgво
рички. 

лакејство с 1. лакејска служба, лакејски Йозив. 2. фиг. йона
шање, ойхођење шийично за лакеје, йонизносш; gоgворавање, 
улат,ивање. 

лакирати, лакйрам свр. и несвр. а. йремаз(ив)аши лаком: � 
дрво, � нокте. б. фиг. йреgсшавиши, йреgсшављаши (нешшо) 
улеЙшано. 

лакирер м нем. занаiiiлија који се бави лакирање.м. 
лакирерски, -а, -о који се OgHOCU на лакирере: � радиони

ца, � струка. 

лакмус и лакмус м хол. 1. бот. а. лишај Roccella tinctoria из 
ф. Roccellaceae. б. среgоземна биљка Croton tinctorium из ф. 
Euphorbiaceae која служи за сйрављање лакмусове йлаве боје. 
2. хем. среgсшво gобијено из лишаја Roccella tinctoria које се уйо
шребљава као хе.мијски инgикашор (у киселинама се боји црве
но, а у базама ЙЛаво). 3. врсша йлаве боје за шканине и gp. 

лакмусов и лакмусов, -а, -о који се OgHOCU на лакмус: � бо
ја, � листић, � хартија. 

лакнути и лакнути, лакнё свр. безл. (са логичким субјектом 
у дат.) осешиши олакшање, расшерећење, ослобоgиши се брит,е, 
невоље и сл., оgахнуши. 

лако прил. (коми. лакшё и лакше) 1. а. без велике муке и шру
ga, с лакоћом: � зарадити новац, � схватити. б. без већих ше
шкоћа, смешњи, rлашко, ефикасно: � клизи. в. (уз облике гл. 
"бити'') yLOgHO, йријашно, лат,оgно, gобро: би ми лакше (души). г. 
с осећање.м gушевне расшерећеносши, без море, узне.мирења и сл. 
- Реци ми да ме волиш, да лакше спавам. 2. а. у малој мери, 
слабо, незнашно, јеgва: � поцрвенети. б. на начин који неgовољ
но ушойљава, слабо: � обучен. в. на начин којим се мнот,о не ой
шерећује, који не смеша, не сйушава шежином: � натоварена 
кола, � наоружан. 3. а. брзо, ogMax, зачас, наrло: � заплаче, � 
назебе, � се наљути. б. брзойлешо, олако. - Спремни сте да све
жу крв проспете лако! 4. (обично у комп.) а. без буке, iаламе, 
шихо, јеgва чујно. - Лакше, беба спава! Говори лакше. б. йола
ко, сйоро, без журбе, усЙорено. - Лакше, куд сте навалили! 5. 
Kag се указује ga је осшварење, (из)вршење нечет,а врло мот,уће, 
вероваШно. - То би се лако могло десити. 

лакоатлетски и лакоатлетски, -а, -о ранији шермин који 
се OgHOCUO на аiiiлешске gисцийлине као шшо су шрчање, брзо 
хоgање, скокови, бацање куrле, gucKa и койља и сл.: � стаза, � 
такмичење. 

лакован, -а, -о који је og лака1 (2), og лакиране коже: � ка
иш, лаковане ципеле. 

лаковёран и лаковеран јек. лаковјёран и лаковјеран, -
рна, -о који лако, ogMax йоверује некоме, у нешшо, који не осећа 
ойасносш, замку; наиван, неойрезан, несмоШрен. 

лаковерник и лаковёрник јек. лаковјерник и лаковјёр
ник м лаковеран човек, лаковерац. 

лаковерно и лаковерно јек. лаковјёрно и лаковјерно 
прил. на лаковеран начин, наивно, неойрезно, несмоШрено. 

лаковерност јек. лаковјерност, -ости ж (инстр. -ошћу) особи
на онот,а који је лаковеран, наивносш, неойрезносш, несмошре
носШ. 

лакокрил, -а, -о песн. 1. који има лака, лако йокрешљива 
крила; који лако, брзо леши: � ласта. 2. фиг. а. који се креће ла
ко, лебgећи, сшрујећи и сл. (о облацима, йовешарцу и gp.). б. йо
лешан, веgар, лейршав (о музици, йесми и сл.). 

лаколит, -ита м ГрЧ. геол. маiмашска сшеновиша маса изме
ђу слојева сеgименшних сШена. 

лаком, -а, -о а. који се оgликује јаком жељом, сшрашћу ga се 
gOMoLHe нечет,а (чесшо шуђет,), ga за себе йрит,раби, сшекне шшо 
више, којем HUKag није gосша нечет,а, йохлейан, т,рамзив: � на 
земљу, � на паре. б. који жуgи за нечим, неким, силно жељан 
HeKoia, нечет,а: лакома на момке. 

лаком ац, -омца м лаком, йохлейан, т,рамзив човек. 
лакомислен, -а, -о а. који закључује, cygu, оgлучује и сл. ола

ко, без MHOio размишљања, брзоЙЛеШ. б. који йроисшиче из бр
зойлешосши, йовршносши, нейромишљен: � брак, � задужива
ње, � одлука. 

лакомисленик м лакомислен човек; уп. ветропир. 

лакомислено ПРИЛ. на лакомислен начин, нейромишљено, 
олако, брзойлешо: """ поступити. 

лакомисленост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је 
лакомислен, онот,а шшо је лакомислено; лакомислен, брзойлеш 
ЙосШуЙак. 

лакомо ПРИЛ. на начин својсшвен лакомим особама, йохлей
но, т,рамзиво; жуgно: � грабити себи, � јурити за благом; � слу
шати шта се прича. 

лакомост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина онот,а који је лаком. 
лаконизам, -зма м ГрЧ. велика сажешосш у исказивању нече-

т,а, језт,ровиш начин изажавања; сажеш, крашак израз уоЙшШе. 
лаконичан, -чан, -о в. лахонскй. 
лаконично ПРИЛ. в. лаконски. 
лаконичност, -ости ж лаконско изражавање; крашкоћа, је-

зт,ровишосш исказа. 
лаконог, -а, -о који се лако креће или шрчи; уп. брзоног. 

лаконски, -а, -о врло сажеш, крашак, језт,ровиш: � извештај. 

лаконски ПРИЛ. на лаконски начин, врло сажешо, крашко, 
језт,ровишо: � одговорити. 
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лакоречив јек. лакорјечив, -а, - о  који с е  с лакоhом изража
ва, речиш, 'iовОРЈЬив. 

лакоречиво јек. лакорјечиво прил. са лакоhом у исказива
њу, речиШо. 

лакоречивост јек. лакорјечивост, -ости ж особина oHo'ia ко-
ји је лакоречив, речишосш, 'iовОРЈЬивосШ. 

лако сан, -а, -о који има лак сан, који се лако буgи. 
лакотан, -тна, -о у geм. значењу: лак: лакотни часови. 

лакотно прил. на лак начин, лако: � писати. 

лакоћа ж својсшво oHo'ia шшо је лако (нЙр. HeKo'i мешала); 
умешносш у неком йослу; јеgносшавносш нече'iа (нЙр. HeKo'i йо
сла); сйремносш, 'iошовосш на нешшо (нЙр. на йромене); осећање 
олакшања, у'iоgносши и gp. 

лакоуман и лакоуман, -мна, -о а. неразбориш, лакомислен, 
нейромишљен, неозБUJbан; умно о'iраничен, Йри'iлуЙ. б. који йро
исшиче из нечије лакомисленосши, неразборишосши, нейроми
шљеносши, неозБUJbносши; у којем нема gовоЈЬНО озБUJbНО'i, йро
мишљено'i, разбориШо'i. 

лакоумнйк и лакоумнйк м лакоуман, неразбориш човек. 
лакоумница и лакоумница ж лакоумна, неразбориша жен

ска особа. 
лакоумно и лакоумно прил. на лакоуман начин, неразбо

ришо, лакомислено, нейромишљено, неозБUJbНО; 'iлуйо: � изда
ти тајне; � се упустити у нешто. 

лакоумност, лакоумност и лакоумно ст, -ости ж особина 
oHo'ia који је лакоуман; оно шшо је урађено, смишљено и сл. ла
коумно. 

лакрдија ж тур. 1. а. шала йуна несШашлука. б. луgорија, бу
gалашШина. 2. књиж. и поз. врсша KOMeguje којој је ЦиЈь ga изазо
ве смех, најчешhе јефшиним, йонекаg и вул'iарним ефекшима, 
фарса, бурлеска. 

лакрдијати, -ам несвр. збијаши шале, извоgиши вра'iолије, 
ше'iачиши се. 

лакрдијаш, -аша м (инстр. -ашем) 1. онај који збија шале, 
шаљивчина, шереш, сйаgало, вра'iолан, обешењак, комеgијаш. 
2. а. йисац лакрgија, фарси, бурлески. б. 'iлумац који u'ipa у ла
Kpguju; комеgијанш; gворска буgала, Йајац. 

лакрдијашити, -:И:јашйм несвр. [гл. им. лакрдијашёње с] в. ла-
крgијаШи. 

лакрдијашица ж женска особа лакрgијаш. 
лакрдијашкй, -а, -о који се OgHOCU на лакрgијаше. 
лакрдијашки прил. на лакрgијашки начин (шерешски, ша-

ЈЬиво и сл.). 
лакрдијаштво с лакрgијашко йонашање, лакрgијање; лакр-

guja. 
лакрдијица ж geм. и хиЙ. og лакрgија. 
лакрдйјскй, -а, -о који се ogHOCU на лакрgију. 
лаксатйв, -а и лаксатйв, -ива м лат. мед. и фарм. блажи лек 

за чишhење йробавних op'iaHa, црева. 
лактаза ж хем. ферменш који разлаже млечни шеhер на 'ipo

жђани шеhер и 'iалакШозу. 
лактат, -ата м хем. (обично у мн.) со млечне киселине. 
лактати се, -ам се несвр. 1. ЙРQбијаши се кроз 'iомилу, масу 

свеша 'iypajyhu се лакШовима. 2. фиг. не бирајуhи среgсшва, gp
ско, безобзирно се йробијаши кроз живоШ. 

лактација (лактација) ж лат. 1. а. лучење млека из млечних 
жлезgа. б. aepuog og рођења gешеша или млаgунчеша go йре
сшанка лучења млека. 2. gојење gешеша мајчиним млеком. 

лактационй, -а, -о који се OgHOCU на лакшацију: � период. 

лакташ, -аша м (инстр. -ашем) онај који се безобзирно, gpCKO, 
не бирајуhи среgсшва йробија кроз живош, бори за БОЈЬи йоло-
жај и сл. 

лакта�кй, -а, -о који се OgHOCU на лак шаше и .пакШашШво. 
лакташтво с ОСQбина и йосшуйање лакшаша; лакшашко, без

обзирно, gpCKO йробијање кроз живо ш, лакШање. 

лактичнй, -а, -о млечни: � сода. 

лактобацил, -а и лактобацйл, -ила м биол. 'iрам-йозишивна 
бакшерија poga Lactobacillus, која се обично налази у млечним 
Йроизвоgима. 

лактоза ж фр. хем. млечни шеhер. 
лактометар и лактомётар, -тра м сйрава за мерење сйеци

фичне шежине млека. 
лакуна ж лат. (фр.) йразнина, шуйљина; неgосШаШак. 
лакшати, -ам несвр. 1. а. чиниши лакшим, йоgношљивијим, 

олакшаваШи. б. gушевно расШереhиваШи. 2. биваши, йосшајаши 
лакши, мање наЙоран. 

лала 1 ж тур. бот. а. БUJbка луковача из poga Тulipa, ф. Liliace
ае, круйно'i ycaмљeHo'i цвеша, ШулиЙан. б. БUJbка из шо'iа poga 
Tulipa Gesneriana. • бот. дивља - БUJbка Т. silvestris из ф. Lilia
сеае. као бела - без оgла'iања, не оклевајуhи, још како (йослуша
ши HeKo'ia, ураgиши нешшо и сл.). 

лала2 м (ми. ж) 1. назив оgмила, из милошше за мушку особу 
(сшарије'i мушкарца у кући, оца, сшарије'i браша, момка и gp.). 
2. (Лала) шаљиви и хийокорисшични назив за Војвођанина, нај
чешhе Банаhанина. 

лала3 ж назив оgмила, из милошше за женску особу (обично 
за сшарију или најсшарију сесШру). 

лале-миле прил. са йуно обзира, бла'iо, йријашеЈЬски и сл. (у 
OgHOCY С неким, йрема некоме, нечему и сл.). 

лалйнскй (лалинскИ), -а, -о који се OgHOCU на Лале (који је 
као KOg Лала и сл.), војвођански: � нагласак 

лалйнски (лалинс:ки) прил. на лалински начин, као Лале: � 
говорити, � се шалити. 

лама1 ж зоол. 1. gивЈЬа или йрийишомљена живошиња из йо
роgице камила Lama, која живи у Анgима. 2. фина шканина 
која се израђује og ламине вуне; ламина вуна. 

лама2 м свешшеник-монах шибешанских буgисШа-ламаисШа. 
ламаизам, -зма м шибешанска варијанша буgизма. 
ламаист(а), -ё м (ми. -сти) apuaagHUK ламаисшичке вере. 
ламаистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ламаизам и лама-

исШе. 
ламантйн, -ина м фр. зоол. круйни воgени сисар из йороgице 

Trichechidae, сличан фоки. 
ламаркизам, -зма м биол. учење француско'i йрироgњака Ла

марка. 
ламатати, -ам несвр. махаши (руком, рукама или нечим gpy

'iим), млаШараШи. 
ламати, ламам несвр. 1. а. ломиши, кршиши (нЙр. 'ipaHe). б. 

савијаши, йревијаши (руке); сшезаши, 'iрчиши (шаке, ЙрсШе). 2. 
в .  ламаШаШи. _ - се 1. ломиши се. 2. киgаши се, йрекиgаши се 
(о 'iласу и сл.). 3. а. на'iло мењаши йравац йросширања, йрелама
ши се (о сунчевим зрацима, свеШлосШи). б. йревијаши се, сави
јаши се, йре'iибаши се (у йојасу и сл.). 4. фиг. колебаши се йри go
ношењу оgлуке, ломиши се, gвоумиши се. 

ламбда ж грч. име 'iрчко'i слова л. 
ламела ж итал. (лат.) 1. техн. кошур, gUCK KOg квачила, куйлун

'ia аушомqбилско'i моШора. 2. грађ. geo, ogceK неке веће 'iрађевине 
или консШрукције. 3. шанак, обично мешални лисшиh или йло
чица. 

ламентација ж лат. 1. шу'iовање, јаgиковање, ойлакивање, 
жалоЙојка. 2. (чешће у мн.) шужна йесма из сшарозавешне 
збирке "Плач Јеремијин", која се у цркви чиша у gpy'ioj йолови

' liu  велике HegeJbe. 
ламентирати, ламентИрам (ламентовати, -тујём) несвр. jagu

коваши, ойлакиваши, жалиши, шужиши, кукаши, нарицаШи. 
ламинарија ж (обично у мн.) бот. жуша или смеђа морска 

ал'iа Laminaria из ф. Laminariaceae. 

лампа и лампа ж (ген. ми. -пй (-па» нем. (фр.) 1. а. свеШUJbка 
са шечним (жишким и сл.) или 'iасовишим 'iоривом: петролеј
с:ка �. б. йокрешна свеШUJb�а са башеријима; елекшрична све
шиЈЬка: батеријСRа �, џепна �; CTOHa �. 2. елекшронска цев у 
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сшарим шийовима раgио-айараша и Шелевизора. • чаробна (ма
ђионичка) - врсша йројекционоl аЙараШа. 

лампас и лампас м фр. широка злашна, црвена или gрукчи
ја шрака или lајшан gуж СЙОЈЬних шавова йаншалона на уни
фор.мама (обично виших официра). 

лампек м итал. казан за йечење ракије. 
ламперија ж gрвена облоlа на унуШрашњи.м зиgови.ма 

зlраgе. 
лампион, -она м фр. а. врсша фењера og йрозрачне харшије 

живих боја или og обојеНОl сшакла који служи као украс на све
чаносшима; сличан украс og саме разнобојне харшије, без свеће. 
б. нарочиша улична свешиљка у облику фењера. 

лампионада ж фр. вечерња или ноћна свечаносш у којој се 
носе зайаљени ламЙиони. 

лампионски, -а, -6 који је у некој вези с ламЙионо.м, ламйи
онима: - светлост. 

лампица и лампица ж geм. og ламЙа. 
лан м (ми. 0) 1. бот. И агр. јеgноlоgишња биљка Linum usitatis

simum из ф. Linaceae, из чије се сшаБЈЬике gобија влакно, а из 
семена УЈЬе; назив за aojegUHe врсше биљака poga Linum: жути 
- L. flavum, - чистилац L. catharticum, плаветни - L. austria
сит, рутави - L. hirsutum и др. 2. йреgиво gобијено apepagoM 
лана (1); лане но ЙЛаШно. • бот. Богородичин - в.  ланилисш (2). 
дивљи - 1) в. ланилисш (2). 2) вишеlоgишња биљка Linum peren
ne из ф. Linaceae. • НПосл трла баба лан да јој прође дан каже се 
Kag неко pagu нейошребан йосао само ga би йрекрашио време. 

ланак, -НRa и ланак, лаНRа м 1. песн. хиЙ. og лан. 2. бот. а. jeg
ноlоgишња биљка Camelina sativa из ф. Cruciferae. б. jegHolo
gишња биљка Calepina irregularis из ф. Cruciferae. в. йолуйара
зишска зеЈЬасша биљка Thesium из ф. Santalaceae. 

ланар, -а и ланар, -ара м онај који се бави lајењем лана; шр
lовац лано.м. 

ланара ж раgионица или фабрика за apepagy лана. 
ланарски и ланарски, -а, -6 који се OgHOCU на ланаре и ла

нарсШво. 
ланарство с lајење и apepaga лана. 
ланац, ланца м (инстр. ланцем; ми. ланци (ланци), ген. лана

ца) 1. а . .међусобно сйојен низ .меШалних (йонекаg йласшичних 
и gp.) йрсшенова, беочуlа йровучених jegaH кроз gpylu, који на 
крајевима обично има куку, OgH. већи беочуl или нешшо gpylo 
pagu сйајања њеlових крајева или йовезивања с неким gруlим 
Йреg.меШо.м. б. слична найрава која служи као geo apeHocHolMe
ханиз.ма KOg бицикла, .моШоцикла, разних .машина и сл. 2. 
(обично мн.) зашворенички, робијашки окови. 3. низ Jbygu (бора
ца, lонилаца и gp.), йловних објекаша иШg., који обично apeg
сшавЈЬају оgређену йрейреку за HeKola или нешшо; борбена лини
ја. 4. йланински венац. 5. низ, peg, колона: - девојчица, - остр
ва, - птица. 6. низ .међусобно йовезаних йојава; низ йојава йре
ко којих се оgржава неки йроцес; уп. ланчани (3): - догађаја, -
исхране. 7. а . .мера за gужину og 10 т, gекамеШар. б. у неким 
крајевима, .мера за йовршину Зе.мЈЬишШа (најчешhе 7193 т2). 8. 
а. врсша боgа у везу. б. основни боg у кукичању (израђен у виgу 
ланца). • бацити некога у ланце сшрйаши у зашвор, зашвориши, 
заШочиШи. држати (водити) некога на ланцу gржаши у слейој йо
слушносШи. пустити некога с ланца осшавиши без икаквоl наgзо
ра, коншроле и сшеlе, расЙусШиШи. 

лангуст м И лангуста ж фр. зоол . .морски рак, јасшоl Palinu
rus vulgaris. 

ландарати, -ам несвр. 1. а. крешаши се шамо-амо, клашиши 
се, .млаШараШи: ландара врпца, ландара реп, ландарају ноге, 
поцепани делови капута и сл. б. йокрешаши нешшо шамо-амо, 
.млаШараШи нечим: - ногама. 2. ићи шамо-амо, лушаши, ски
шаши, Шу.мараШи. • - језиком блебешаши, брбЈЬаШи. 

ландов, -ова м зоол. врсша речне рибе Aspius aspius; уп. буцов. 

лане, -ета с (мн. 0; зб. им. ланад ж) 1 . .млаgунче срне, срнче. 2. 
фиг. хийокорисшични назив за gеше, gpalola или gpaly и gp. 

лане прил. йрошле logUHe, лани. 
ланенаст, -а, -о који је као лан, сличан лану. 

ланени (лiшенй), -а, -6 који се OgHocu на лан (који apuaaga 
лану, који је og лана, који је као KOg лана и сл.): - боја, - плат
но, - сукња, - уље. 

ланеува ж бот. йланинска биљка Allium victorialis из ф. Li
liaceae. 

лани и лани прил. йрошле logUHe, лане. 

ланик, -а и ланик, -Ика м бот. назив за неке врсше биљака ро
ga Linum из ф. Linaceae: L. austriacum йлавешни лан; бели -
L. catharticum; велики длакави - L. nervosum; жути - L. fla
vum, жуши лан; ниски длакави - L. hirsutum; ситни - L. tenu
ifolium. 

ланилист м бот. 1. зељасша јеgщЛоgишња биљка Кickxia из 
ф. Scrophulariaceae. 2. јеgноlоgишња биљка Linaria vulgaris из 
ф. Scrophulariaceae. • назив за aojegUHe врсше биЈЬака из ф. 
Scrophulariaceae: жути - 1) Кickxia elatine. 2) в. ланилисш (2). 
модри - Chaenorrhinum minus. пузећи - Linaria csmbalaria. си
васти - Linaria arvensis. mарени - Кickxia spuria. 

ланиста м ист. учишељ .мачевања у сШаро.м Риму. 

ланиште и ланиште с Зе.мЈЬишШе на којем се laju или се la
јио лан. 

ланкастерка ж врсша ловачке йушке (йо йроналазачу Лан
каСШеру). 

ланолин, -Ина м фр. фарм. жуhкасша .масна .маса која се go
бија из овчије вуне, а служи као емулlашор у фар.мацији и ко
з.меШици. 

лансирати, лансйрам свр. и несвр. фр. (нем.) 1. избаци(ва)ши йо
.моћу нарочиших уређаја йројекшил(е) различише намене: - раке
ту, - сателит, - торпедо. 2. а. йусшиши, йушшаши у ойшицај, 
Йро.меш, йримену, јавносш иШg.: - нове идеје, - нови модел. б. 
(у )чиниши ga неко йосшане йознаш у јавносши, ga се о неко.ме lo
вори, йише, ga йосшане звезgа: - нову глумицу, - певача. 

лансирни, -а, -6 који служи за лансирање: - рампа. 

лантан, -ана м грч. хем. бео, .мек, расШеl.rьив елеменаш из lру
йе .меШала "решких земаља" (La). 

лантан:Ид, -Ида м хем. сваки og 14 елеменаша lошово исшо
вешних хемијских својсшава, CpOgHUX ланiilану. 

лантерна ж итал. (фр.) 1. фењер. 2. кула свешиља, свеШионик. 
3. архит. а. украсни шорњиh на врху куйоле с йрозорима кроз ко
је улази свеШлосШ. б. засшаКЈЬена консшрукција кроз коју све
Шлосш улази са сшране на равним крововима или на врху Hal
нуших кровова. 

ланути и ланути, ланем свр. 1. оlласиши се лавежо.м (о Йсу). 
2. фиг. пеј. (о човеку) а. йрозбориши, йроlовориши, рећи, зуцну
ши. б. осорно, lрубо изреhи, обрецнуши се. в. изреhи се, избрбЈЬа
ши, излануШи. 3. фиг. gаши lласа og себе, оlласиши се (нЙр. йуц
њем, шкриЙо.м иШg.) (о ваШрено.м оружју, брави и gp.). 

ланцета ж (ланцет м) 1. шиљаш и ошшар ножиh с gвосшра
ним сечиво.м за йушшање крви, хируршке захваше и gp. 2. кра
шак и ошшар нож за gуборез. 

ланцетаст, -а, -о налик на ланцешу, сличан ланцеши: -
лист. 

ланчанац, -нца м врсша ланчасшоl боgа у в�зу. 

ланчани, -а, -6 1. који је оg ланаца, на ланцима и сл.: - мост. 
2. а. који се осшварује шако шШо низ Jbygu или .машина узасшой
но обрађују или йреносе йроизвоg йо йроизвоg, ogH. Йреg.меШ йО 
йреg.меш: - производња, - систем. б. који је у виgу ланца, низа, 
колоне: - поредак (војника). 3. у изр. - реакција а. хем. и физ. низ 
узасшойних йроцеса og којих йрешхоgни условЈЬава слеgеhи. б. 
фиг. низ йојава (нЙр. gрушшвених) које йокреhе, jegHY за gpyloM, 
исШи узрок . 

ланчаник, -ика м 1. (обично уз реч "мост'') .мос ш који gрже 
ланци, ланчани, висећи .мосШ. 2. техн. зуйчасши шочак око Kojel 
се креће ланац за йреношење шереша и gp. 

ланчаница ж 1. в. вериlе. 2. грађ. ланци на ланчано.м, висе
ћем .мосШу. 3. мат. крива линија у равни која има облик саврше
но вишкоl ланца који слобоgно виси на своја gва краја, оба на 
jegHaKoj висини. 
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ланчано прил. а. у виgу ланца, у HeapeKugHoM низу, jegaH за 
gру'iим. б. ио ланчано.м сисшему: производи се -. 

ланчаст, -а, -о који је сличан ланцу, налик на ланац. 

ланчасто прил. као ланац, у виgу ланца: - повезане карике. 

ланчина ж ayiJl.t. и иеј. og ланац. 

ланчић, -а (инстр. -ем) и ланчић, -ића (инстр. -ићем) м geм. и 
хии. og ланац. 

ланчуга ж ayiJl.t. и ие}. og ланац. 

лањски, -а, -о који је био, који се gecuo и сл. ирошле 'iogUHe, 
који иошиче из ирошле iogUHe, ирошло'iоgишњи: - берба, лањске 
године. • марити (бринути, бити забринут и сл.) као за - снег не .ма
риши (не бринуши и сл.) уоишше, нимало. 

лап1 м нар . .мочварно Шло, риш; 'i.nиб, блаШо. 

лап2 и лап м бот. рег. лисшиh чашице цвеша, чашични ли
сШиh. 

лапав, -а, -о а. раска.тьан, 'iлибав, блашњав: - пут. б. вла
жан, воgенасш: - снег. 

лапавица ж а. влажан cHe'i ио.мешан с кишо.м, суснежица. 
б. Шло расквашено, раска.тьано шаквим cHe'ioM. 

лапарало с (м) (ми. с) особа којалаиара, блебешало, Шорокало. 

лапарати, -ам несвр. 1. пеј. 'iовориши, иричаши MHO'iO и бе
смислено, блебешаши, ШорокаШи. 2. клоиараши (о воgеници). 3. 
в. ланgараши (Ја). 

лапарача ж она која лаиара, блебешуша, Шорокуша. 

лапацка ж (обично у мн.) свака og лоиашица на воgеничко.м 
колу у које ygapa воgа и иокреће Шочак. 

лапидаран, -рна, -о лат. а. сажеш, јез'iровиш, концизан: - го
вор, - израз, - реченица, - стил. б. фиг. који се изражава саже
шо, концизно, јез'iровишо, у крашким, сажешим реченицама (о 
човеку). 

лапидаријум м збирка камених сио.меника; оgеЈЬење .музеја 
или сиремишше у којем се чува шаква збирка. 

лапидарно ПРИЛ. на лаииgаран начин, сажешо, концизно, 
јеЗ'iровишо (нир. 'iовориши, иисаши и сл.). 

лапидарност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је ла
augapHo, oHo'ia који је лаииgаран (у изражавању), сажешосш, 
концизносш, јез'iровиШосШ. 

лапил м (обично у ми.) лат. МИН. сишан, орашасш камен вул
KaHcKo'i иорекла (og скрућене лаве). 

лапис и лапис м лат. хем. и мед. нишраш сребра у шшаииhа
сШо.м облику који се уиошреБЈЬава за сиа.тьивање рана, иаклени 
камен, lapis infernalis; расшвор шо'iа јеgињења. 

лапити и лапети је:к. лапјети, -пйм несвр. а. 'iубиши иамће
ње, иосшајаши сенилан (о сшарим особама). б. слабиши, 'iуби
ши се услеg сшаросши (о иамћењу); уп. хлапити (2). 

лапонац, -нца м жарг. излаиела, сенилна особа. 

лапор (лапор) м МИН . . в. лаиорац. 

лапораст, -а, -о који саgржи лаиорац; који је og лаиорца: -
земља, - пескymа, - тло; - кречња:к. 

лапорац, -орца м МИН . .мекана сшена сасшавЈЬена og кречња
ка, 'i.nине, иеска и gp., која се уиошреБЈЬава као основна сирови
на за иравЈЬење цеменШа. 

лапор(њ)ача ж земља која саgржи gосша лаиорца, ла.иора-
сШа зе.мља. 

лапоровит, -а, -о в. лаиорасШ. 

лапоруmа ж в. лаиорача. 

лапот м ист. етн. некаgашњи обичај убијања сшарих Jbygu (у 
неким крајевима). 

лапсус и лапсус м лат. 'iрешка, ио'iрешка, о.машка (обично у 
'iовору или иисању). 

лаптоп' м енгл. иреносиви рачунар .мањих gимензија с инше
I 'ipucaHOM· ШасШаШуро.м и .мониШоро.м, који .може ga pagu и на 
баШерије. 

лаптати, лапћём несвр. 1. 'i.nасно, шу.мно ииши, локаши (о 
живошињама); шу.мно, 'i.nасно срчуhи, .мљацкајући и сл. ииши 
или јесши (о човеку); уп. хлаптати. 2. наиразно ошвараши и за
швараши усша иокреhуhијезико.м. 3. в. ланgараши (Ја). 4. а. иа
gаши, вејаши (о CHe'iy). б. избијаши, КУЈЬаши (о иени и сл.). 5. ја
ко куцаши, луиаши (о срцу). 

лар м лат. мит. (обично у мн.) сшароримски бо'i зашшишник 
куће и земљишша које apuaaga кући, иороgици; бо'i зашшишник 
HeKo'i poga, HeKo'i 'ipaga и gp. 

ларва ж (ген. ми. -ви (-ва» лат. ЗООЛ. шелесни облик у фази раз
воја неких живошиња (најчешhе инсекаша, неких воgоземаца и 
gp.), који се знашно разликује og оgрасле живошиње (нир. 'iyce
ница KOg леишира, иуно'i.nавац KOg жаба), личинка. 

ларвени и лаРВЕШИ, -а, -о који се OgHOCU на ларву, на лар-
ве: - ступањ. 

ларвин, -а, -о в. ларвени. 
ларвица ж geм. og ларва. 
ларгето ПРИЛ. итал. муз. а. у.мерено иола'iано, сиорије. б. (у им. 

служби) м (ретко у МИ.: -та с) сшав у ко.миозицији или ко.миози
ција у у.мерено иола'iано.м, сиорије.м Шемиу. 

ларго и ларго ПРИЛ. итал. муз. а. врло сиоро, иола'iано. б. (у 
им. служби) м (ретко у мн. :  -га с) сшав у ко.миозицији или ко.м
иозиција у сиоро.м, иола'iано.м Шемиу. 

ларингал, -зла м ЛИНГВ. 'i.nас који се образује у ларинксу, 'ip
КЈЬану. 

ларингалан, -лна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на ла
ринкс, 'ipKJbaH, који се образује у ларинксу, 'ipKJbaHcKU: - глас. 

ларингитис и ларингитис м мед. заиа.тьење ларинкса, 'ip
КЈЬана. 

ларинголог м лекар сиецијалисша за болесши 'iрла. 
ларингологија ж 'ipaHa, обласш .меgицине која се бави иро

учавање.м болесши 'iрла. 
ларинголоmки, -а, -о који се OgHOCU на ларин'iоло'iе и ларин

'iоло'iију. 
ларингоскоп м мед. аиараш са о'i.nеgало.м ио.моћу Koje'i се ио

смашра 'ipKJbaH. 
ларингоскопија ж ГрЧ. мед. ape'i.neg 'ipKJbaHa ио.моћу ларин

'iocKoaa. 
ларинкс м ГрЧ. анат. в. 'ipKJbaH. 
ларма ж (ми. 0) нем. а. ио.мешани неразу.мљиви 'i.nасови, бука, 

'ipaja, жа'iор; вика, 'iалама. б. снажан шу.м који сшварају разне 
наираве и gp., бука, луиа. 

лармати, -ам несвр. сшвараши лар.му; викаши, 'iаламиШи. 
лармаџија м (мн. ж) онај који сувише 'i.nасно и MHO'iO 'iовори, 

који gиже, ирави лар.му, 'iаламџија. 
лармаџијски, -а, -о који се ogHocu Ha лар.му и лар.маџије. 
лармаџијски ПРИЛ. као лар.маџија, ирешерано 'i.nасно, буч

но, лар.мајуhи. 
ларпурлартизам, -зма м фр. ум. у.меШнички иравац који за

сшуиа .миШЈЬење ga је у.меШничко gело само себи сврха, "у.меШ
носш pagu у.мешносши ". 

ларпурлартист(а), -ё м (ми. -сти) у.меШник који сшвара у gy
ху лариурларШиЈ.ма, ирисшалица лариурларШиз.ма. 

ларпурлартистички, -а, -о који се OgHOCU на лариурларши
зам и лариурларшисше: - естетика. 

ларпурлартистички ПРИЛ. на лариурларшисшички начин, 
'у gyxy лариурларШиз.ма. 

ласа (ласа) ж 1. хии. og ласица. 2. име goMahoj живошињи 
(женки) која бојо.м gлаке aogceha на ласицу; уп. ласаст. 

ласан; -сна, -о нар. в. лак2 (Ја, 2, 4а). 
ласаст, -а, -о беличасш; који има неко беличасшо обележје 

(обично о живошињама свеШлије'i шрбуха); уп. ласа (2). 

ласер м енгл. скраћ. техн. уређај за сшварање свеШлосних ша
ласа или иојачање зрачења и' снажно, конценшрисано .монохро
.маШско елекШро.ма'iнеШно зрачење у оиШичко.м gелу сиекШра. 
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ласерскй, -а, -о који се OgHOCU на ласер: � зрак, � механизам, 
� сноп, � топ, � mтампач. 

ласић (ласйћ, -йћа) м в. ласичић. 
ласица (ласица) а. зоол. мала зверка вишко'i шела Mustela 

(Putorius) nivalis. б. крзно og ше живоШиње. 
ласичаст (ласичаст), -а, -о који uogceha на ласицу, који је 

као KOg ласице: � лице. 
ласичић (ласичић) м .млаgунче ласице. 
ласичица (ласичица) ж ge.м. og ласица. 
ласичјй (ласичјй) (ласичијй (ласичијй» , -а, -ё који се OgHO

си на ласицу; који је og ласице: � кожа. 
ласка ж 1. uрешерано (и обично) неискрено хваљење HeKo'ia, 

uрешеране uохвале, gивЈЬење (обично uрешворно) некоме, улеu
шавање нечијих особина, изрази (обично лажно'i) uошшовања и 
сл. 2. шоилина, нежносш, ЈЬубав. 

ласкав, -а, -о 1. а. који ласка, који uрешерано (и обично не
искрено) хвали (о човеку). б. који оgражава ласкање: � писмо, 
ласкаве речи. 2. а. који 'iogu сујеши, шашшини: � задатак, � ти
тула. б. аовОЈЬан, y'iogaH, uријашан; арима.мљив: � рецензија, � 
слика (о некоме); � позив. 

ласкавац, -авца м онај који ласка некоме; улизица. 
ласкавица ж она која ласка некоме. 
ласкаво прил. 1. на ласкав начин, ласкајући; уgворички, ули

зички: � хвалити нечију лепоту. 2. аовоЈЬНО, uохвално, афирма
шивно: � се изразити, говорити, писати о некоме, нечему. 

ласкавбст, -ости ж особина oHo'ia који је ласкав, oHo'ia шшо је 
ласкаво. 

ласкати, -ам несвр. 1. uрешерано хвалиши (HeKo'ia), gивиши 
се, обично uрешворно (некоме), 'iовориши леuе речи, обично неис
крено; ула'iиваши се, уgвораваши се, умuљаваши се (коме). 2. (не
коме) заgовОЈЬаваши нечију амбицију, сујешу, 'iоgиши, UријаШи. 

ласно прил. нар. в. лако (Ја, 2в). 
ласо м (с) (мн. с) шп. gу'iачко уже са омчом HajegHoM крају. 
ласта ж (ген. ми. -та) зоол. uшица uевачица (најчешће и сели-

ца) Hirundo из аор. Hirundinidae, вишко'i шела, gу'iачких уских 
крила и gубоко зарезано'i реаа: белогрла (градска) � Н. Delic
hon urbica; горска � Н. rupestris; сеоска � Н. rustica и др. • -
брегуница зоол. в. бре'iуница. прва - арви на'iовешшај, арви весник 
нече'iа. • НПосл једна ласта не чини пролеће jegaH на'iовешшај не
че'iа још не значи ga шо мора и насЩуUиШи. 

ластавић м ласшин uшић; уп. ластавичић. 
ластавица ж 1. зоол. в. ласШа. 2. зоол. у мн.: оuшши назив за 

морске рибе из аор. Exocoetidae; peg морских риба Trigla из ше 
uороgице (у jg. морска риба из шо'iа pega, OgH. из ше Uороgице). 
3. фиг. брз, хишар коњ или кобила. 

ластавиче, -ета с (супл. ми. ластавичићи м; зб. им. ластавичад 
ж) в. ласШавичић. 

ластавичица ж ge.м. и хиа. og ласШавица. 
ластавичић м ласшавичин uшић; уп. ластавић. 

ластавичјй (ластавичијй), -а, -ё који се OgHOCU на ласша-
вицу, ласшавице, који upuuaga ласшавици, ласшавицама: � 
гнездо. 

ластар, -ара м изgанак који избија на расшињу, нар. на ви
новој лози, .млаgица. 

ластарити (се), ластарйм (се) несвр. развијаши, uушшаши 
ласшаре, изgанке, .млаgице. 

ластарић м geM. og ласШар. 
ластекс и ластекс м фабричка марка и назив за шканину 

uрошкану 'iуменим нишима шако ga је расШе'i.тьива, еласШична. 
ластица и ластица ж ge.м. и хиа. og ласШа. 
ластйm, -Иmа (инстр. -Иmем) и ластиm, -а (инстр. -ем) мрас

Ше'i.тьива, еласшична враца, шрака са ушканим 'iуменим ниши
ма (за uриgржавање gелова ogehe и gp.). 

ласцйван, -вна, -о лат. обесшан, разузgан, бесшиgан; који на
'iлашава, исшиче сексуалносш (нар. у књижевним и gру'iим 

умешничким gелима и сл.): � човек; � игра, � песма, ласцивне 
речи, � садржина. 

ласцивнбст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је ла
сциван, oHo'ia шшо је ласцивно. 

латентан, -тна, -о лат. а. који uосшоји иако се не виgи, не ис
аОЈЬава виgЈЬиво, у јасном, изразишом облику, скривен, арикри
вен, uошајан; својсшвен некоме или нече.му uошенцијално, као 
мо'iућносш: � опасност, � снага; � хармонија. б. мед. који се јавЈЬа 
uошајно, без виgЈЬивих симuшома: � туберкулоза. 

латентно прил. на лашеншан начин, скривено, UриШајено. 
латентнбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је лашеншно; оно 

шшо је лаШенШно. 
латерал, -ала м лингв. лашералан 'iлас (нар. ,,л", ,,љ'Ј. 
латералан, -лна, -о лат. а. који је са сшране, бочан, uобочан; 

cuopegaH: � дужина, � трус; � канал. б. лингв. за који је карак
шерисшично uрошицање вазgушне сшрује сшранама или jegHoM 
сшраном језика: � артикулација, � сугласник, � сонант. 

латерално прил. са сшране, бочно. 
латерйт, -ита м лат. МИН. црвена (ређе бела) 'iлинасша земља 

или скамењена машерија, која се сшвара Шрошење.м силикаш
них сшена, а уuошреБЈЬава се као pyga и као 'iрађевински маше
ријал. 

латерйтнй, -а, -о који саgржи лашериш, који је og лашери
ша: � тло. 

латёрна ж лат. фењер. • - магика техн. сшари аuараш за аро
јекшовање увећаних слика на илашно, "чаробна свеШиЈЬка". 

Латйн, -:И:на и Латин, -а м 1. а. ист. сшановник аншичко'i Ла
цијума и уоuшше upuuagHUK иле.мена која су основала римску 
gржаву; РимЈЬанин уоUшШе. б. нар. Млечанин, Ишалијан, Ро
ман уоuшше; сшановник среgњовековних кашоличких насеља на 
JagpaHcKoM ариморју. 2. (латин) нар. каШолик. 

латинац, -нца м в. лашинисш(а) (1). 
латинаm, -аша м ист. кашолички свешшеник који је вршио 

бо'iослужење само на лашинском језику (за разлику og gал.ма
шинских 'iла'iОЈЬаша). 

латинаmкй, -а, -о који се OgHOCU на лашинаше: � подручје. 
латинизам, -зма м 1. лингв. лашинска реч или израз у неком 

gpy'iOM језику; реч или израз у gyxy лашинско'i језика. 2. уuошре
ба и uревласш лашинско'i језика; не'iовање и уважавање лашин
CKO'i језика, gавање uреgносши шоме језику. 3. ушицај и аре
власш лашинских, романских Hapoga; уп. латинство. 

латинизација ж uрила'iођавање лашинском језику; uоgвр'iа
вање HeKo'ia или нече'iа ушицају или uревласши лашинско'i јези
ка, лашинских (романских) Hapoga, њихове кулшуре, вере и gp.; 
романизација. 

латинизирати, -изйрам свр. и несвр. uоgврћи, uоgвр'iаваши 
лаШинизацији . •  "'" се uоgврћи се, uоgвр'iаваши се лаШинизацији. 

латинист(а), -ё м (мн. -сти) 1. сшручњак за лашински језик 
и књижевносш; uознавалац лашинско'i језика и кулШуре. 2. ист. 
аисац који је аисао на лашинском језику. 

латинити, -йм несвр. лашинизираши; uревоgиши у кашолич
ку веру, каШоличиШи . •  "'" се лашинизираши ёе; uримаши ка
шоличку веру, кашоличиши се. 

латиница ж аис.мо које се на основу 'iрчко'i развило у сшаром 
Риму, лашинско аис.мо (изворно или uрила'iођено uојеgиним је
зицима). 

латиничар м онај који uише лаШиницом. 
латйнка ж 1. а. (Латйнка) женска особа Лашин (1). б. ка

Шолкиња. 2. врсша некаgашње uушке која је аравЈЬена у Млеци
ма (или ао у'iлеgу на шу Uушку). 3. бот. в. gра'iОЈЬуб. 

Латинлук м нар. а. Лашини, лашински свеШ. б. (л�тинлук) 
лашински (кашолички) живаљ. 

латйнскй, -а, -о 1. који се OgHOCU на Лашин� (лаill;.ине): � кул- . 
тура, латински народи, � свет. 2. а. (са им . "Језик или елип
тично, у им. служби) jegaH og класичних језика, инgоевроuски језик 
ишалске 'ipaHe који се као gржавни језик развио на основу 'iовора 
'ipaga Рима и неких gpy'iux насеља Лацијума. б. који се OgHOCU на 
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шај језик (који је на шоме језику, који је својсшвен шоме језику 
и сл.): � деклинација, � књижевност, � писмо. • - mкола ист. не
каgашња школа вишеi сшуйња у којој се изучавао и уйошреБЈЬа
вао лашински језик. 

латински прил. на лашинском (ређе HeKoM gpyioM роман
ском језику): говорити (писати) �. 

латинство с 1. (и ЛатИнство) зб. Лашини (лашини); лаш ин
ске земље и Hapogu, лашински свеШ. 2. оно шшо је йовезано с Ла
шинима, с њиховим језиком, кул шуром , вером, йолишиком и 
gp.; лашинска (кашоличка) вера. 

латинштина ж лашински језик. 

латити се, -йм се свр. (нечега, ређе за нешто) 1. машиши се, 
gохвашиши се (нЙр. HeKoi оруђа). 2. йрихвашиши се (HeKoi йосла, 
paga), йочеши се бавиши нечим. 3. gойреши у крешању go HeKoi 
месша, йравца, йросшора, gохвашиши се. - Латисмо се горе и 
зелени. 4. gохвашиши се, ухвашиши се (за нешшо): � се за ква
ку, � се за сат. 

латитуда ж лат. 1. геогр. yiaoHa уgаљеносш HeKoi месша на се
вер или jyi og еквашора, iеоiрафска ширина. 2. оgсшуйање og не
ке ушврђене вреgносши или величине. 

латитудиналан, -лна, -о који се OgHOCU на лаШиШуgу. 

латифундија ж лат. велики зе.м,љишни uoceg (йрвобишно у 
сшаром Риму, као велейосеg робовласника). 

латифундист(а), -ё м (ми. -сти) власник лаШифунgије. 

латица (латица) ж бат. лисшиh цвешне крунице, petalum. 

латичаст (латичаст), -а, -о који је као лашица, сличан ла-
шици: � пахуљица. 

латичица (латичица) ж ge.м. и хиЙ. og лаШица. 

латрина ж лат. клозеш, нужник (обично војнички). 

лаћати (се), -ам (се) несвр. йрема лашиши (се). 

лауда ж лат. среgњовековна HapogHa релиiиозна йесма која 
се йевала у хвалу Боiу или свецу, хвалосЙев. 

лауданум м хем. расшвор ойијума у алкохолу. 

лауреат, -ата м лат. онај који је gобио високу Haipagy, шишу
лу или јавно йризнање (обично умешник или научник). 

лауреатски, -а, -о који се OgHOCU на лауреаше: � венац. 

лаута ж нем. муз. сшарински музички жичани инсшруменш, 
йрешеча iишаре, манgолине и gp. 

лаутар, -ара м онај који свира на лауши, ogK који йева уз 
лаушу. 

лаутарски, -а, -о који се OgHOCU на лаушаре и свирање на ла
уши, OgH. йевање уз лаушу: � песма. 

лауфер м нем. 1. шах. в. ловац (4). 2. РУД. pagHUK у pygHUKY ко
ји iypa ваiоне. 

лаф м (мн. -ови) разг. а. онај који је сйособан, сйреман ga ура
gu нешшо шшо се цени, шшо је некоме йошребно и сл., eHepiu
чан, сйособан, сйрешан Ц у gрушшву омиљен човек. б. онај који, 
gржеhи се, йонашајуhи се, облачеhи се и сл. йомоgно, шежи ga 
осшави ушисак и изазове goUagatbe. 

лафет, -ета м (лафета ж) нем. вој. основни, носећи geo аршиље
pujcKOi оруђа, скуй свих gелова осим цеви са заШвараче.м. 

лафетни, -а, -о који се OgHOCU на лафеШ. 

лафица ж разг. а. женска особа сйособна, сЙре.мна ga ypagu 
нешшо шшо се цени, щшо је некоме йошребно, енерiична, сйособ
на, сt;lрешна и у gрушшву омиљ.ена жена, gевојка. б. она која, 
облачеhи се, gржеhи се, йонашајуhи се и сл. йомоgно, шежи ga 
осшави ушисак и изазове goUagatbe. 

лахор м а. вешриh, ЙовеШарац. б. сшрујање, йиркање; gax, 
gашак. 

лахорак, -рка м ge.м. и хиЙ. og лахор. 

лахора�т, -а, -о којије као лахор, йойуш лахора,� лак, нежан: 
- уздисај , 

лахорац, -орца и лахорац, -рца м geM. и хиЙ. og лахор. 

лахорити и лахорити, -йм несвр. [гл. им. -рёње с] лаiано gy
ваши, йириши, йиркаши, hарлијаши (о лахору, веШру). 

лахорић м ge.м. и хиЙ. og лахор. 

лацман м нем. нар. (обично у пеј. и презр. значењу) а. (Лац
ман) Ишалијан, Немац, ређе upuuagHUK HeKoi gpyioi зайаgное
вройскоi Hapoga. б. йреgсшавник, носилац oHoia шшо се смашра 
за шуђинско, йре свеiа зайаgњачко (зайаgњачке кулшуре, начи
на живоша, оgевања и gp.). 

лацманка (Лацманка) ж женска особа лац.м,ан (Лац.м,ан); уп. 

лацман (1). 

лацмански, -а, -о који се OgHOCU на лац.м,ане (Лац.м,ане): -
ношња. 

лаштити, -йм несвр. [гл. им. лаштёње и лашћёње с] чиниши 
ga нешшо йосшане сјајно, 'iлашко ('iлачаши, йолираши, лакира
ши и сл.) . •  - се сијаши се, сјајиши се. 

лебдети јек. лебдјети, -дйм несвр. непрел. [гл. им. лебдG)ёње 
(лебђёње) с] 1. а. оgржаваши се или се лаiано крешаши у виси
нама; лаiано лешеши: лебди дечји балон; лебди суви лист са 
дрвета. б. оgржаваши се у некој шечносши не шонуhи и не ис
йливавајуhи, OgH. лаiано се крећући кроз њу, иливаши (о upeg
мешима или машеријама које имају мању сйецифичну шежину 
og шечносши у којој се налазе). в. фиг. крешаши се, ићи лако, ле
йршаво, шихо, нечујно. 2. (обично у конструкцији којом се ис
тиче положај између супротних појмова) биши у неизвесном, 
HecuiypHOM, неоgређеном, обично нейовоЈЬНОМ йоложају: - изме
ђу мира и рата, између наде и страха, неба и земље. 3. (над не
ким, нечим) бgеши Hag неким, йазиши на HeKoia; сшално се бри
нуши, сшараши о некоме, нече.му. 4. а. (над неким) биши сшал
но йрисушан; мошриши, наgзираШи. - Над њим је стално леб
део лик његове забринуте мајке. б. (над неким, нечим) upeg
сшавЈЬаши сшалну йрешњу (некоме, нечему), уiрожаваши (не
Koia, нешШо). - Опасност је лебдела над њима. 5. а. шрейериши, 
шишраши, йоgрхшаваши, лелујаши се (о свеi11лосши, иламену и 
сл.). б. фиг. (обично са допуном: на лицу, на уснама и сл.) йоја
вЈЬиваши се и ишчезавашијеgва ЙримеШно. - На његовом лицу 
лебдео је смешак в. фиг. (обично са допуном: пред очима, у гла
ви, у памети, свести и сл.) јавЈЬаши се, йриказиваши се у све
сши, сећању као йреgсшава, оживЈЬена слика раније йознаших 
лица, йреgмеша, gоживЈЬаја и gp., HeupeKugHo се йојавЈЬиваши, 
искрсаваши (у свеСШи). - Стално му је лебдео пред очима његов 
ведри лик. • - између живота и смрти биши јако болесшан, биши 
у смршној оЙасносШи. - у ваздуху биши йрисушан у gашом шре
нушку, биши акШуелан. - То питање лебдело је у ваздуху. - у 
(по) облацима биши gалеко og сшварносши, живеши у илузијама, 
заносиши се. 

лебдећи, -а, -ё који лебgи, који се извоgи лебgеhи, који као ga 
лебgи и сл. 

леблебија ж тур. а. бат. в. науШ. б. семенке науша које се, 
обично йржене, jegy или служе као суроiаш кафе. 

левак и левак јек. лијевак и лијевак, -вка м (мн. левкови и 
левци јек. љевкови и лИјевци) 1. куйасша или слична найрава 
која на суженом крају йрелази у цев и служи за наливање или 
йресийање шечносши или жишких и сийких машерија у суgове 
са уским оШвором. 2. йросшор, ШУйЈЬина, руйа и сл. са сужењем 
HajegHoM крају, левкасшо сужење, уgуБЈЬење, левкасша ШУЙЈЬи
на и сл. 3� спорт. а. оgбрамбена зона у ваШерЙолу. б. левкасшо 
сужен, омеђен завршни geo сшазе, циЈЬ у кросу и gp. аi11лешским 
Шркама. 

левак јек. љевак, -ака 1. а. особа која се сйрешније служи ле
вом руком Heio gecHoM; супр. дешњак. б. фиг. разг. ексйресивни, 
најчешhе uoipgHU назив за човека, обично oHoia који је неснала

. 'ЖЈЬив, несйрешан, који не йосшуйа, који се не йонаша како се 
очекује, како је уобичајено и сл.; безвреgан, безначајан човек. 2. 
во или коњ који се уйреже с леве сшране pyge; уп. дешњак (2). 

левакиња јек. љевакиња ж 1. женска особа левак (1). 2. ко-
била или крава која се уйреже с леве сшране pyge. 

Левант м итал. зе.мЈЬе и Hapogu исшочноi Меgишерана, Бли
ски исШок. 

Левантинац, -нца м сшановник Леванша, онај који је са Ле
ванШа. 
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Левантинка ж сша11,ов11,ица Лева11,ша, О11,а која је иореклом 
са Лева11,Ша. 

леван1'ИНСКИ, -а, -о који се og11,ocu 11,а Лева11,ши11,це и Лева11,Ш. 

ЛЕшантски, -а, -о који се og11,ocu 11,а Лева11,Ш: - варош, -
грожђе. 

ЛЕшёнта м и ж (ми. ж) тур. иробисвеш, скиШ11,ица, иусшолов; би
ша11,iа, вуцибаши11,а, ироиалица; ле11,шши11,а, 11,epag11,UK. 

ЛЕшёнтски, -а, -о који се og11,ocu 11,а леве11,Ше. 

ЛЕшёнтски прил. 11,а 11,ачи11, својсшве11, леве11,шама, као леве11,
ша, леве11,Ше. 

леви јек. лијеви, -а, -о (супр. десни) 1. који је 11,а О11,ој сшра11,и 
11,а којој се 11,алази срце (о gеловима aojegu11,Ux opia11,a у љуgском 
шелу или о gеловима љуgскоi и живошињскоi шела, og11,. о gело
вима ogehe или обуће који се og11,oce 11,а ше gелове шела): - плућ
но крило, - раме, - нога, - рука, - рукав, - ципела. 2. који og
[овара левој сшра11,и живих бића (о иојмовима који имају ogpe
ђе11,У усмере11,ОСШ); који се 11,алази 11,а О11,ој сшра11,и ige је лева сшра-
11,а иосмашрача: - обала реке; - страна (нпр. улице). 3. пол. ко
ји се og11,ocu 11,а левицу (2) и левичаре: - крило неке странке, -
оријентација. 4. (у им. служби) а. ж лева рука, левица; лева 11,0-
ia. б. ж лева сШра11,а. в. м в. левичар. • (пре)крстити се (и) десном 
и левом (руком) јако се (за)чуgиши, заиреиасшиши се, заире
иашћиваши се. устати на леву ногу биши зле воље (обич11,О без 
разлоiа). 

левијатан, -ана м хебр. ирема библијском иреgању, oipOM11,a 
морска 11,ема11,; фиг. 011,0 шшо је oiPOM11,O, iи"iа11,ШСКО ио својим раз
мерама. 

левит, -ита м ГРЧ.-лат. 1. Јевреји11, из ЛевијевОi илеме11,а. 2. ђа
ко11, или иоgђако11, у кашоличкој цркви. 

левитација ж iilобожње лебgење шела у вазgуху, уклањање 
gејсшва Земљи11,е шеже gухов11,ОМ C11,aiOM (у сиириiilизму). 

левитски, -а, -о који се og11,ocu 11,а левиШе. 

левица јек. љевица ж 1. а. лева рука. б. лева 11,o"ia. 2. пол. а. 
лева сшра11,а скуишши11,ске gвора11,е (из иерсиекшиве иреgсеgава
jyhe"i) и иосла11,ици који cege 11,а шој сшра11,и (обич11,О КОМУ11,исши, 
социјалисши или социјалgемокраШи). б. сшра11,ка, og11,. сшра11,ке, 
geo 11,еко;; иокреша, сшра11,ке и gp. КОМУ11,исiilичке, социјалисшич
ке, социјалgемокрашске и сл. орије11,Шације. • да не зна - што чи
ни десница 11,е шреба раз"iлашаваши, обелоgањиваiilи свима 011,0 
шшо се учи11,и, ypagu. 

ЛЕшичар јек. љевичар м (инстр. -ом и -ем) човек КОМУ11,исшич
ке, социјалисшичке, социјалgемокрашске и сл. орије11,шације, 
чла11, или ирисiilалица КОМУ11,исшичке, социјалисшичке, социјал
gемокрашске или сл. сШра11,ке. 

левичарити јек. љевичарити, -Ичарйм несвр. [гл. им. -рёње 
с] засшуиаши, ироиа"iираши левичарске ugeje; вул"iар11,О, уиро
шће11,О схвашаши и иримењиваши левичарске ugeje (у иолишици, 
умеШ11,осши и сл.). 

левичарски јек. љевичарски, -а, -о који се og11,ocu 11,а леви
чаре, 11,алевицу (2): левичарске идеје, левичарске новине, - ори
јентација, - странка; уп. леви (3). 

ЛЕшичарски јек. љевичарски прил. у gyxy левице (2), као ле
вичар(и); уп. лево (2): - настројен. 

левичарство јек. љевичарство с левичарска схвашања, ле
вичарске ugeje; левичарско gеловање, левичарска иолишика; 
уирошће11,О, вулiар11,О или ексшрем11,О схвашање или ириме11,а ле
вичарских ugeja и apo"ipaмa. 

левкаст јек. љевкаст, -а, -о који има облик левка, слича11, 
левку: - кош, - облик, - удубина, - ушће. 

левкасто јек. љевкасто прил. у облику левка, као левак: -
улубљен. 

лево јек. лијево прил. 1. левом сшра11,ОМ, 11,а левој сшра11,и, 11,а 
леву сшра11,У: ићи -, стајати - од некога, окренути се, погледа
ти -. 2. 11,а сшра11,У левице (2); у gyxy левице (2), као левичар, ле
вичарски: отићи -; - оријентисан. • лево-десно 11,а jeg11,y и 11,а gpy
"iy с шра11,У , Шамо-амо. лево и десно 11,а све сшра11,е, свуgа; шамо
амо, овамо-о11,амо. 

левокрилнй: јек. љевокрй:лни, -а, -о 1. који се 11,алази 11,а ле
вом крилу (у 11,еком сшроју, у 11,еком pacaopegy и сл.): - батаљон, 
- нападач (нпр. у фудбалу), левокрилни редови. 2. који се 11,а
лази 11,а левом крилу 11,еке сшра11,ке или иокреша; уп. леви (3). 3. 
(у им. служби) м вој11,ик (обич11,О чеО11,и) 11,а левом крилу. 

лево крут јек. љевокрут м окреш улево за иолови11,У Kpyia, за 
1800. 

леворук јек. љеворук, -а, -о који се сиреШ11,ије служи левом 
руком 11,eio gec11,oM, који је левак. 

леворукост јек. љеворукост, -ости ж особи11,а o11,o"ia који је 
леворук. 

левулоза ж нем. (фр.) хем. воћ11,и шећер, фрукШоза. 
левча јек. лијевча ж крива, yi11,yiila иолу"iа, иреча"iа с осло11,

цем 11,а осови11,и са сиОЉ11,е сшра11,е колско"i шочка која aogyaupe 
боч11,У сшра11,У заиреЖ11,их кола. • крива је левча каже се Kag се 
кривица иребацује 11,а 11,еко;; gpy"ioi. 

левчаст јек. љевчаст, -а, -о који је у облику левче, крив, 
yi11,yiil: левчасте ноге. 

левчић јек. ЉЕшчић м geм. og левак. 
легалан (легалан), -лна, -о 1. а. који је у склаgу са зако11,ОМ, 

зако11,ОМ оgређе11" gоиушше11" заКО11,иш, заКО11,ски: - брак, - избор, 
- поступак б. официјела11" зва11,ича11,. 2. који иосшоји, gелује, жи
ви, og11,. који се обавља, осшварује јав11,О, 11,ескриве11,О og влас ши; 11,е
скриве11" 11,еирикриве11,: - лист, - организација; - деловање. 

легализам, -зма м пол. иолишичка акшив11,ОСШ у оквирима 
које gоиушша зако11, или режим, ле"iал11,а јав11,а gелаШ11,ОСШ. 

легализација ж правн. 1. ириЗ11,авање заКО11,ишосши 11,ече"iа, 
озакоњење, ле"iализовање; службе11,О иошврђивање, оверавање, 
овера 11,еко;; gокуме11,Ша. 2. излазак из иле"iал11,осши, иресша11,ак 
скривања. 

легализациони, -а, -о који се og11,ocu 11,а ле"iализацију: - по
ступак 

легализовати, -зујём (легализирати, -изйрам) свр. и несвр. 
(у )чи11,иiilи ле"iал11,им, озаКО11,иши, озакоњиваши; овериши, ове
раваши, иошврgиiilи, иошврђиваши: - рад, - странку; - доку
менте . •  ,.., се иосша(ја)ши ле"iала11,; иресша(ја)ши живеши или 
раgиши иле"iал11,О, ирећи, ирелазиши у ле"iал11,осiil. 

легалистички, -а, -о који се og11,ocu 11,а леfализам: легали
стичке идеје, легалистичке тенденције. 

легалитёт, -ета м в. ле"iал11,ОСШ. 
легалица ж ЗООЛ. анат. цевасши op"ia11, 11,а крају зашка у же11,

ки 11,еких и11,секаша за иолаfање јаја, terebra (са боgљом), ovipo
sitor (без боgље); слича11, op"ia11, за избацивање јаја KOg 11,еких вр
сШа риба. 

легално (легално) ПРИЛ. 11,а ле"iала11, 11,ачи11,: у склаgу са важе
ћим 11,ормама и заКО11,има, заКО11,ишо; 11,е скривајући се og власши, 
јав11,О: - изабран, - прећи границу; - деловати, - објавити. 

легалност, -ости ж (инстр. -ошћу) особи11,а или сшање O11,oia 
шiilо је ле"iал11,О, шшо је у склаgу са заКО11,има и важећим 11,орма
ма, заКО11,ишосш, леiалишеш; ле"iал11,и живош, ле'iал11,О gеловање. 

легало и легало (легало јек. лијегало) с 1. м�сшо aogec11,o или 
иоgеше11,О за боравак живошиња, месшо "ige живошиње леже, 
сиавају или "ige се ogMapajy, живошињско иребивалишше, ло"i, 
ло"iа. 2. лежај, иосшеља; иребивалишше, скровишШе. 

легањ, -гња м (ми. легњеви (легњи» ЗООЛ. а. (понекад у изр. 
- мрачњак, мрачни -) 11,оћ11,а ишица са крашким широким кљу-
11,ом Caprimulgus europaeus из иор. Caprimulgidae, козоgој. б. у 
м11,.: иороgица шаквих (ирешеж11,О шроиских) ишица Caprimul
gidae (у jg.: ишица из ше иороgице). 

легатt, -ата м лат. а. 11,ало"i, оgреgба којом оиоручищељ, заве
шшалац осшавља 11,екој особи оgређе11,у сшвар, имови11,У или ира
во из осшави11,е, 11,а шереш сво;; 11,аслеg11,ика. б. имови11,а или 11,0-
вац који оиоручишељ, завешiilалац осшавља 11,екоме оиоруком, 
og11,. леfашом (а). 

легат2, -ата м лат. 1. иаии11, оиУ11,омоће11,и иреgсшав11,ик, иза
сла11,ик. 2. ист. иосла11,ик у сшаром Риму; 11,амеС11,ик римске иро
ви11,ције. 
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легатар, -ара м онај који йрима ле1,аш} (б), онај у чију је ко
рисш учињен ле1,аШ. 

легати, лежём јек. лијегати, лијежём несвр. йрема лећи. • 

- с кокошкама ићи рано на сЙавање. није му легало у главу (памет) 
није Mo1,ao (мо'iла и сл.) ga схваши, разуме, није му (јој и сл.) 
ишло у 'iлаву. 

легато (легато) прил. итал. МУ3. 1. с нейосреgним слеgом шоно
ва, без apeKuga, йовезано, сйојено, сливено. 2. (у им. служби) м 
(ретко у мн.: -та с) начин uзвођења музичке комйозиције йовези
вањем шонова у HeaocpegHoM слеgу, без apeKuga; еупр. стакато. 

легатор м онај који осшавља, gaje ле1,аш, завешшалац, ойо
ручиШељ. 

легација ж лат. а. йослансшво, изаслансшво; особље йослан
сшва, Йосланици. б. з1,раgа йослансшва, изаслансШва. 

легационй, -а, -о који се OgHOCU на ле1,аЦ ију , йосланички, 
uзасланички: � саветник 

легбаба ж зоол. мала слашковоgна риба Cobitis taenia из йор. 
Cyprinidae. 

легван м зоол. у мн.: йороgица (у'iлавном јужноамеричких и 
среgњоамеричких) великих 1,ушшера 19uanidae (у jg.: 1,ушшер из 
ше йороgице): бодљорепи �, губавичави �, зелени (обични) �, 
морски �, црни �. 

легенда ж (ген. мн. -ди) лат. 1. а. йреgање, йрича о неком, нај
чешће значајном, важном gо1,ађају, о живошу неке, обично йо
знаше личносши, о живошу свешаца и сл., чесшо са uзмишље
ним или фаншасшичним елеменшима; неверовашна, uзмишље
на Йрича. б. оно шшо има каракшер ле1,енgе, шшо је ушло у ле-
1,eHgy (1а), ле1,енgарни gо1,ађај, ле1,енgарна личносШ. 2. а. обја
шњење, шумач знакова, симбола на 1,еО1,рафским и gру1,им кар
шама, шабелама, gија1,рамима, йлановима и сл. б. најзначај
нији, основни йоgаци и објашњења уз неку илусшрацију, слику, 
фошо1,рафију, музејски ексйонаш и сл. в. нашйис на ивици ме
шално1, новца, Megaљe, йечаша и сл. око 1,рба, лика или HeKo1, 
gpy1,o1, знака, симбола. 

легендаран, -рна, -о а. који је ушао у ле1,енgу, о којем йрича 
ле1,енgа; који је као у ле1,енgи, изузешан, йознаш, чувен, славан: 
� јунак; � личност, � храброст. б. каракшерисшичан за ле1,енgу, 
који је у gyxy ле1,енgе, који има обележја, својсшва ле1,енgе; који 
се наслања на ле1,енgу, заснован на ле1,енgи (1а): легендарни еле
менти; легендарни роман. 

легендарност, -ости ж особина oHo1,a шшо је ле1,енgарно. 
легија ж лат. 1. а. ист. највећа и 'iлавна, основна јеgиница рим

ске војске. б. уойшше већа војна јеgиница различишо1, сасшава и 
броја војника, изван сасшава ре1,уларне војске. 2. фиг. велики 
број, мношшво (обично лица). • Легија странаца војне јеgинице 
(обично йлаћеничке) сасшављене og apuaagHUKa разних Hapoga. 
Легија части француско оgликовање за цивилне и војне заслу1,е, 
које је основао Найолеон 1802. 1,. 

легйјскй, -а, -о који apuaaga ле1,ији, који се OgHoCU на ле1,и-
ју: � застава. 

легион, -она м грч. в. ле1,ија. 
легионар, -ара м члан, apuaagHUK ле1,ије (1). 
легионарскй, -а, -о који се OgHOCU на ле1,ионаре, који йрийа-

ga ле1,ионарима: � болест, � песма. 

легирати, легирам евр. и неевр. хем. сшойиши, сшайаши (ме
шале) у ле1,уру. 8 � се сшойиши се, сшайаши се у ле1,уру (о меша
лима). 

легислатива ж законоgавно шело, законоgавна скуйшшина; 
законоgавна власШ. 

легислатйвнй, -а, -о који се bgHOCU на ле1,ислашиву, законо
gавни: � власт, � рад. 

легислатура ж а. ле1,ислаШива. б. рок йуномоћи, манgаша 
законоgавно1, op1,aHa. 

легислација ж лат. а. законоgавсШво. б. ле1,ислаШива. в. зб. 
нормашивни акши које gOHOCU законоgавни op1,aH, закони. 

легист(а), -ё м фр. (ми. -сти) среgњовековни йравник који је 
йроучавао и разрађивао римско йраво; уойшше сшручњак за 
йравне йослове, Йравник. 

легитйман, -мна, -о лат. а. законом оgређен, закони ш, закон
ски, ле1,алан; званичан: � власт, легитимна права; � представ
ник. б. фиг. који нужно, apupOgHO йроизлази из нече1,а, основан 
на йризнашим нормама, ойравgан, apupogaH, нормалан, ло1,и
чан: легитимни захтеви, � настављач нечега, � поступак. 

легитимација ж 1. а. јавна исйрава, званични gокуменш о 
иgеншишешу личносши, лична карша; gокуменш о apuaagHo
сши некој ор1,анизацији, уgружењу и сл., чланска карша; уой
шше јавна исйрава, gокуменш са оgређеним йоgацима који мо-
1,y йослужиши као званичан gоказ или йошврgа за нешШо. б. 
фиг. основни, најважнији йоgаци о нечему, OgH. некоме; оно шшо 
саgржи шакве ЙоgаШке. в. фиг. резулшаш HeKo1, paga, gело, 
осшварење као основа за cyg о ње1,овом аушору; йризнање, афир
мација и сл. gобијена шаквим pagoM, осШварењем. 2. законска 
основа, овлашћење, йраво на нешшо: имати легитимацију за не
што. 3. правн. йозакоњење ванбрачно1, gешеша, усвојење. 

легитимационй, -а, -о у изр. - карта в. ле1,ишимација (1а). 
легитимизам, -зма м схвашање ga йошомци HeKo1, влаgара, 

монарха имају неошуђиво йраво на йресшо; йринций нейромен
љивосши наслеgне монархије; йриврженосш свр1,нушој, сшарој 
gинаСШији. 

легитимисати, -ишём (легитимирати, -тимирам) евр. и не
евр. 1. (из)вршиши йре'iлеg нечије ле1,ишимације, иgеншифико
ваши HeKo1,a на основу ле1,иШимације. 2. (у )чиниши ле1,ишимним, 
озакони ши, озакоњиваШи. 8 � се 1. а. йоказ(ив)аши наgлежном 
лицу своју ле1,ишимацију; gоказ(ив)аши свој иgенШиШеШ. б. фиг. 
йоказ(ив)аши се у оgређеном својсшву, свеiilлу; gоказ(ив)аши се, 
освеgочиши се, освеgочаваши се. 2. йосша(ја)ши ле1,ишиман, за
кониШ. 

легитимист(а), -ё м (ми. -сти) йриврженик, йоборник, йри
сшалица ле1,иШимизма. 

легитимистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ле1,ишимизам и ле-
1,ишимисше: � друштво, � ред, � уверење. 

легитимитет, -ета м 1. в. ле1,иШимuзам. 2. в. ле1,ишимносш (1). 
легитймно ПРИЛ. на ле1,ишиман начин: законишо; ойравgано, 

нормално, apupOgHO, ло1,ично. 
легитимност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина или сшање 

oHo1,a шшо је ле1,ишимно, закониШосШ. 2. ле1,ишимизам, ле1,иши
мишеш (1). 

легло с (ген. ми. легала и легла) 1. а. месшо 1,ge се ле1,у или ко
ше живошиње (1,незgо, јазбина и сл.). б. фиг. месшо оgакле се не
шшо шири, расйросшире, жаришше, извор; сшецишше, cpegu
шше: � заразних болести; � науке, � опозиције. в. в. ле1,ало (1). 
2. зб. а. јаја или ларве из којих се ле1,у живошиње, обично инсек
ши: пчелиње �. б. излежена или окоћена .млаgунчаg неких жи
вошиња, живошињски aopog, накоШ. • грбаво - пчел. јаја, ларве 
или зайаш лажних машица, обичних йчела раgилица у ројеви
ма без маШице. змијско (гујско) - ойасно месшо, ойасна cpegUHa; 
ле'iлО, жаришше нече1,а не1,ашивно1,; уп. легло (1б). 

легумйн, -ина м лат. биол. и хем. основна, 'iлавна беланчевина 
у йлоgу махунасших биљака. 

, легуминоза ж бот. у мн.: йороgица биљака које имају маху
насш йлоg, махунарке, лейширњаче, Leguminosae (Papi1ionace
ае) (биљка из ше йороgице, махунарка). 

легура ж итал. сйој, с.меша gвају или више ме шала (ређе ме
шала и не.мешала) gобијена већином шойљењем, шаљењем; уп. 
слитина. 

легхорн м енгл. раса (најчешће белих) кокошију, gобрих но
сиља. 
, лед, леда м (лок леду) 1. чврсшо а1,ре1,ашно сшање воgе које 
насшаје йри ниској шемйерашури, замрзнуша воgа. 2. 1,pag, шу
ча. 3. велика XJlagHoha, сшуgен, мраз. 4. фиг. а. језа, зебња. б. ле
geHo, XJlagHo осећање или gржање, оgсусшво шойлине, срgачно
сши, неосеiilљивосш; свирейосш, суровосш, окруШносШ. • вечити, 
вечни - 'iлечер, леgник. снежни - зрнасш леg насшао крисшали
зацијом cHe1,a, снежник. сув и (сухи) - хем. чврсши у'iљен-guоксug, 
који се gобија исйаравањем шечно1, у'i.Jъен-guоксugа. • бити на ле
ду биши у немилосши (обично Kog наgређено1,). ићи, поћи и СЛ. на 
(танак) лед уйуиiшаши се, уйусшиши се у HecU1,ypaH, ойасан, ри
сканшан йосао, ЙОgухваШ. навести, наводити, навући, навлачити, 
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намамити, намамљивати и сл. на танак (клизак) лед йоgвало.м, лу-
1\авсШво.м gовесшu, gовоguшu у рuзuчну, ойасну сuшуацuју, на
весшu, навоguшu на рuзuчан, ойасан йосшуйа1\, ЙоgухваШ. оти
ћи под лед сШрagаШu. пробиGа)ти (разбиGа)ти) лед (на)йравuшu 
йрви, оgлучујућu 1\ора1\ у не1\О.м йоgухвашу, йослу. 

ЛЕщан, -дна, -о в. леgен. 
ЛЕщара ж 1. а. раguонuца илu фаБРU1\а у 1\ојој се йроuзвоgu 

леg. б. йросшорuја у 1\ојој се gржu леg u Шu.ме оgржава ниС1\а 
шемйерашура йошребна за чување ла1\О 1\ваРЈЬивих на.мирница; 
уп. хладњача. в. фиг. вео.ма хлаgна, леgена, сшуgена ЙРОСШОРU
ја. 2. aйapaйl, уређај за йроuзвоgњу леgа. 

ЛЕщац, ЛЕща м в. 1\РUСШал (1). 
ЛЕщен, -ена, -о и леден, -а, -о 1. (обично одр.) а. 1\оји је og ле

ga, залеђен, с.мрзнуШ: - кора, ледени покривач, - санта. б. 1\0-
ји је сав у леgу, йре1\ривен леgо.м: ледени брег, ледени Гренланд. 
2. хлаgан 1\ао леg, врло хлаgан, сшуgен: - бетон, - зрак, - киша. 
3. фиг. а. бежuвошан, неЙО1\решан, У1\очен: - као кип. б. 1\оји је 
без шойлuне, без срgачносшu, нељубазан; HeoceйlJЬив, безосећа
јан, хлаgан; 1\оји оgражава ша1\ва осећања: бити - према неко
ме, ледени злочинци; - поздрав, - учтивост. в. HeйoйycйlJЬив; 
неу.мuШан, неу.мОЈЬив (о чове1\У, за1\ОНУ u gp.). г. 1\ојије без сшра
сшu, жара, без оgушевЈЬења; 1\оји се не узрујава, хлаgНО1\рван (о 
чове1\У). 4. 1\оји uзазuвајезу, зебњу, језuв, сшрашан, ужасан, f,po
зан: ледени дах смрти, - зебња, - пустош, - шапат. 5. 1\оји не-
1\ОМ својом особuно.м aogceha на леg: ледени сјај. • - доба геол. 
разgоБЈЬе f,еОЛОШ1\е йрошлосшu Земље чuја је основна 1\ара1\ше
РUСШU1\а велU1\а хлаgноћа, 'iлацuјал. 

леденик, -Ика м 1. в. леgНU1\. 2. в. леgенuца (2а). 
леденити (се), -йм (се) несвр. в. леguшu (се). 
леденица ж 1. 1\oMag леgа, обuчно врешенасшоf, оБЛU1\а, 1\0-

ји се ухвашu на йовршuнu с 1\оје 1\айЈЬе воgа, леgена свећа. 2. а. 
йећина у виC01\u.м ЙЛанuна.ма uлu вршача у 1\раШ1\u.м йреgелu
.ма исйуњена cHef,OM u леgо.м. б. в. леgара (1). 

ледено и лед ено ПРИЛ. 1. врло хлаgно, сшуgено: било је -. 2. 
фиг. а. 1\аолеg, неЙО1\решно, неЙо.мuчно: - миран. б. на леgен на
чuн, оgбојно, хлаgно: деловати -. 

ледења:к, -ака м 1. в. леgНU1\. 2. в. леgенuца (1). 
ледењач:ки, -а, -о 1\оји се OgHOCU на леgења1\ (1), леgНUЧ1\U. 
ледина и ледина ж необрађено, зайушшено земљuшше, 

ушрuна (обрасла Шраво.м илu без бuљноf, ЙО1\рuвача). 
ледина:к, -нка м .мања леguна, 1\oMag необрађеноf, земљu

шша; уп. лединица. 

лединаст, -а, -о 1\оји је 1\ао леguна; йрешворен у леguну: - до
чић, - равница. 

лединица и лединица ж geM. og леguна. 
ледити, -йм несвр. [гл. ИМ. леђење с] 1. йрешварашu у леg, за

.мрзаваШu, с.мрзаваШu. 2. фиг. а. чuнuшu неЙо.мuчнu.м, 1\ОЧUШU 
(нйр. ЙО1\реШ). б. uсйуњавашu зебњо.м, сШрахо.м (gушу, срце); 
ужасаваШu. _ - се 1. а. йре1\рuвашu се леgо.м, леgено.м 1\ОРО.м, 
за.мрзаваШu се; йрешварашu се у леg. б. ја1\О зейсшu, с.мрзаваШu 
се. 2. фиг. uсйуњавашu се зебњо.м, сШрахо.м; оба.мuраШu og сшра
ха, ужаса, нейрuјашноf, узбуђења. 

ледиmте с фИ3. шаЧ1\а .мржњења, с.мрзавања. 

ледни:к м веЛU1\а наслаf,а леgа (у Йоларнu.м обласШu.ма u на 
виC01\u.м ЙЛанuна.ма), 'iлечер. 

леднич:ки, -а, -о 1\оји се OgHOCU на леgНU1\(е): - језеро. 

леднути, -нем свр. (са лог. субјектом у дат. или ак.) uзазва
шu нелаf,оgносш, немир; йренушu, Шрf,нуШu. - Нешто га ледну. 

ледобран и ледобран м зашшuшна 1\ОНСШРУ1\цuја 1\оја обез
беђује сшубове .мосШа u сл. обје1\ше og леgенuх санШu. 

ледоломац, -мца м броg нарочише 1\ОНСШРУ1\цuје 1\oju.м се ло
ми, разбuја леg и йрави йролаз на залеђенu.м Йловнu.м йушеви
.ма (на реци, .мору). 

леђа, леђа с ми. 1. заgњи geo човечјеf, шруйа og враша go йо
јаса, чијо.м cpegllHoM йролазu 1\uчма; оgf,оварајући f,орњи geo ше
ла 1\og осшалих 1\ичмења1\а и не1\их gpyf,ux живоШиња. 2. заgњи 
geo 1\ОШУЈЬе, 1\айуша, хаљине и сл. 3. оно шшо йоложаје.м aogce-

ћа на леђа (1а): заgњи или f,орњu geo нечеf,а, заgња или f,орња йо
вршина нечеf,а: - ормана, - планине. 4. а. вој. йоложај, йросшор 
113а йреgње линије фронша, заgњu geo борбеноf, pacaopega: осигу
рати леђа. б. спорт. йросшор иза лuнuје на 1\ојој се налази иf,рач, 
OgH. uf,рачu у Haaagy или оgбранu и сл. (нЙр. у фуgбалу илu og
бојци): пазити, чувати (некоме, нечија) леђа. • богу за леђима 
(иза леђа и сл.) врло gале1\О и у забачено.м 1\рају. видети (сагледа
ти и сл.) леђа (некоме), погледати у леђа (некоме) gоче1\аши, gожи
ве ши оgлаза1\, обично He1\of, неЙожеЈЬНОf,. гледати у леђа некоме 
заосшајаши за He1\u.м (нЙр. у не1\ој шрци и сл.); f,убиши ШР1\У, 
уша1\мицу и СЛ. с He1\u.м. за (нечијим) леђима, иза (нечијих) леђа 1) 
иза He1\of,a, йозаgи (осшало је нешшо, осшавuши нешшо и сл.). 2) 
говорити (казати и сл.) оf,овараши He1\of,a 1\0 није шу, у оgсусШву. 
збацити (скинути) с леђа (некога, нешто) оgбациши нечuју власш, 
не1\и шерейl, ослобоguши се (og He1\of,a, нечеf,а). иза (нечијих) леђа, 
за нечијим леђима радити и сл. раgишu без нечијеf, знања; йошај
но, 1\ришо.м, Йоg.мУ1\ЛО раgишu йрошив He1\of,a. иза нечијих леђа 
стајати gаваши йоgРШ1\У не1\о.ме, ЙоgсШицаШи не1\оf,а. измаћи (из
мицати, чувати и сл.) (своја) леђа извућu се, извлачиши се og He1\of, 
йосла, обавеза и сл., избећи, избеf,аваши найоре, шеШ1\оће, ойа
сносШи. имати добра Оака, широка) леђа уживаши йоgРШ1\У .моћ
них, ушицајнuх JЬygu. кожу с леђа (о)дерати, (о)гулити и сл. (неко
ме) безобзирно, безgушно UС1\орисшишu, иС1\оришћаваши, 
(о)йЈЬаЧ1\аШи. на (нечија) леђа (на)товарити, (пре)бацити и сл. (не
што) ойшерешишu, ойшерећиваши (He1\of,a) нечи.м (Йословu.ма, 
бриf,о.м, оgf,оворносШu.ма и сл.). на својим (властитим) леђима осе
тити (осећати, искусити и сл.) сам, лично йоgнеши (йоgносиши), 
лично gоживеши (gожuвЈЬаваши) шеf,обе, нейријашносши, ше
реШ. на (својим) леђима вући (држати, имати, носити и сл.), на своја 
леђа примити (примати, узети и сл.) u.маШи на бризи, сшарању; из
gржаваши; Йрu.мuШи, Йрu.маШи на себе не1\У обавезу, йосао, og
f,оворносШ. нож у леђа забиGа)ти (ударити и сл.) Йоg.мУ1\ЛО, неоче1\и
вано найасши (наЙаgаШи). окренути леђа ошићи; Йобећи. окре
нути (окретати, обрнути и сл.) леђа (некоме, нечему) 1) йо-
1\аз(ив)аши йрезир Йре.ма не1\о.ме УС1\раћујући .му своје gрушшво, 
иf,норишући f,a. 2) найусшиши (найушшаши), осшавиши (осша
вЈЬаши) (He1\of,a, нешшо), йре1\инуши (йре1\ugаши) везе, ogHoce с 
He1\u.м, нечu.м. 3) ОШ1\аз(ив)аши йослушносш (не1\о.ме); не йри
зна(ва)шu (He1\of,a, нешШо). подметнути (подметати) своја леђа aog
неши, йоgносиши 'iлавни ШереШ. преко (нечијих) леђа на рачун 
He1\of,a, наносећи шшешу не1\о.ме. с леђа (напасти, ударити и сл.) из 
йошаје, .мУЧ1\и (найасши, уgариШи). 

леђимицё прил. леђи.ма 01\ренуш йравцу 1\решања, нашра
Ш1\е; леђно.м сШрано.м, леђu.ма. 

леђни и леђни, -а, -о 1\оји се OgHOCll на леђа, 1\оји је у вези с 
леђu.ма: - пливање, - пршљен, - страна. 

леђно ПРИЛ. у леђно.м йоложају, на леђu.ма (нЙр. ЙЛиваШи). 

лежај м (инстр. -ем; ми. лежаји и лежајеви) 1. а. 1\peвeйl, йо
сшеља или уойшше йросшиР1\а йоgешена за лежање (оg.марање, 
сйавање). б. ле'iло; леf,ало. 2. в. лежишше (1). 3. техн. еле.менаШ 
1\оји служи за ношење или ослањање ЙО1\решних gелова .маши
не (најчешће осовина и врашила): ваљкасти -, клизни -, котр
љајући -, куглични -. 

лежа:к, -ака м онај 1\оји се pago излежава, лењuвац, Hepag
ни1\; онај чијu йосао не изиС1\ује вели1\е наЙоре. 

лежа:киња ж лењuвuца, нераgница. 
лежаљ:ка ж йреносив лежај на раС1\лайање (сшолuца за ле

жање и сл.). 
лежарина ж Ha1\Haga за чување робе на С1\лаgишшу, сшова

ришшу U СЛ., за че1\ање на за1\аснелu ушовар или исшовар робе 
и СЛ. 

лежати, лежйм (лежимо и лежймо; импф. лежах; ИМП. лези; 
р. пр. лежао, -ала; пр. сад. лежећи (лежећи); ТРП. 0) несвр. 1. а. за
узu.маши воgораван йоложај на не1\ој йоgлози (йосшеЈЬи, земљu 
и gp.), обично pagu сйавања, ogMopa, обавЈЬања He1\of, йqсла и gp. 
б. (с неким) сйавашu на исШо.м лежајУi зајеgно. 2. а. биши боле
шћу везан за ЙосШеЈЬУ. б. биши сахрањен (на не1\О.м .месШу), йо
чuвашu (у f,робу). 3 . .мироваШu f,pejyhu Шело.м јаја aog собо.м (о 
ЙШица.ма 1\ag извоgе .млаgе). 4. uзgржаваши 1\азну лишења сло- . 
боgе, Ша.мноваШu: - на робији, - у затвору. 5. сшајаши ван уйо
шребе, не1\орuшћен; биши ван оЙШuцаја. 6. боравиши Hef,ge (ло
f,ороваши), обично ишче1\ујућu ЙО1\реш (о војсци). 7. а. захвашаши, 
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зайремаши н,еки йросшор, заузUJ'rtаши н,еко месшо; йружаши се, 
йросшираши се. - На обронцима лежи неколико села. Вода је 
лежала на све стране. б. биши, н,алазиши се, сшајаши (у н,еко
ме, н,ечему, apeg HeKUJ'rt, н,ечUJ'rt и СЛ.). - То одавно лежи у њему. 
Докази леже на дохват руке. в. (у нечему) засн,иваши се, шеме
љиши се, йочиваши (н,а н,ечему). - Коме закон лежи у топузу . . . 
8. а. н,алазиши се у н,еком сшању; UJ'rtаши н,еки изl.nеg. - Све је 
лежало у најбољем реду. б. н,алазиши се у сшању мировања ра
gu ОМОlуhавања оgређен,их йроцеса (н,йр. о вин,у, семен,у и gp.). 9. 
(некоме) оglовараши (н,ечијUJ'rt) склон,осшUJ'rtа (apupogu, шален,шу 
и сл.). 10. (на некоме) йаgаши н,а HeKola (као gужн,осш, обавеза, 
шереш и сл.), йочиваши (н,а н,екоме). • - на парама биши веома бо
lаШ. - на срцу (некоме) 1) биши йреgмеш, објекаш н,ечије велике 
љубави (йажње, бриlе), уживаши н,ечију н,аклон,осШ. 2) (и - на ду
ши) мучиши, мориши, шишшиши (као бриlа, lpex и сл.). 

лежеран (лежёран), -рна, -о фр. 1. йросшран" комошан,: - ха
љина. 2. а. слобоgан" apupogaH, н,eycuљeн,; сйон,шан" fleaocpegafl. 
б. извеgен, без н,айрезања, лаlан,; овлашан,: - корак, - покрет; -
наклон. в. миран" без бр ижан, , сйокојан,; равн,оgушан" н,емаран,. 

лежерно (лежёрно) прил. н,а лежеран, н,ачин,: - се држати, -
се кретати. 

лежерност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а oflola који је ле
жеран" oflola шшо је лежерн,о; лежерн,о gржање; н,еУСUЉe1iОСш, 
йрироgн,осш; н,емар; равн,оgушн,осШ. 

лежећи, -а, -ё 1. йри којем је шело воgоравн,о йоложен,о (о 
сшаву, Йоложају). 2. (о новцу) који лежи н,еискоришhен" који се 
gржи склоњен,; који је уложен, н,а шшеgњу, йреgаш н,а чување. • 

- полицајац исйуйчење н,а йушу н,айрављен,о pagu усйоравања во
зила (обичн,о ucapeg обgан,ишша, школа, болн,ица и сл.). 

лежећке и лежећке и лежећки и лежећки прил. у леже
ћем йоложају, лежеhи. 

лежиља и лежиља ж кокош, ћурка, йашка и сл. која лежи 
н,а jajUJ'rta pagu извођења Йилиhа. 

лежиmни и лежиmни, -а, -о који се ogHocu н,а лежишше: -
кутиј а, - прстен. 

лежиmте и лежиmте с 1. месшо 1ge н,ешшо лежи, йоgлоlа 
йоgешен,а (или aogecHa) за смешшај или ослањање HeKol apegMe
ша (чесшо у склойу fleKol механ,изма, н,айраве и сл.): - витла, -
метка, - прозора, - стуба. 2. в. лежај (1 и 3). 3. геол. слојеви зе
мље с н,аслаlама pyga, мин,ералн,их уља и сл., н,алазишше: - гво
здене руде, рудна лежиmта. 

лезбејка и лезбијка ж (дат. -ки; ген. ми. -КЙ) жен,а н,ен,ормал
н,их сексуалн,их склон,осши, усмерен,их йрема gpylUJ'rt жен,ама, хо
мосексуалка. 

лезбејски и лезбијски, -а, -о који се ogHocu н,а лезбејке, ле
збијке: - љубав, - однос. 

леја и ле ха јек. лијеха ж изgужен, и мало uзgиlн,уш KOMag 
обрађен,е земље засејан, или засађен, йоврћем или цвећем, lpega. 
• топла - сшаклом или сличн,UJ'rt машеријалом зашшиhен" фин,о 
обрађен, и gобро н,ађубрен" KOMag земљишша 1ge се laju ран,о йо
врће, цвеће, pacag и СЛ.; уп. стаклена баmта (под баmта). 

лејица ж (ек.) geм. og Леја. 

лек, лека јек. лијек, лијека М (мн. лекови јек. лијекови) 1. 
среgсшво које служи за ошклањање, сйречавање или ублажава
ње болесШи. 2. фиг. среgсшво за ошклањање н,евоље, н,езlоgе и СЛ., 
н,ачин" мешоg борбе йрошив н,ечеlа; излаз из шешкоhа, решење. 
• (ни) за лек(а), ни од лека н,UJ'rtало, н,иколико. правни - правн. зах
шев вишeJl1, oplafly ga исйиша закон,ишосш HeKol акша; раgња у 
йосшуйку којом се йобија gон,еша оgлука као н,еисЙравн,а. 

лекар јек. љекар, -ара М (инст!? -аром и -арем) сшручњак ко
ји је завршио меgицин,ски факулшеш и који се бави лечењем, 
gокШор. 

лекарија јек. љекарија ж лек, лековишо среgсШво. 

лекарка (лекарица) јек. љекарка (љекарица) ж жен,а лекар. 

лекарски јек. љекарски, -а, -о 1. који се ogHocu н,а лекаре и 
лекарсшво, 'меgицин,ски: - миmљење, - налаз, - пЬмоћ, - пре
глед. 2. (у им. служби) ж и с лекарски apel.neg, лекарска йомоh, 
ин,Шервен,ција. 

лекарски јек. љекарски прил. н,а лекарски н,ачин" сшручн,о 
меgицин,ски: - прегледати; 

лекарство јек. љекарство с а. н,аука о лечењу, меgицин,а. б. 
лекарски йозив; лекарски йосао, лечење. 

лековит јек. љековит, -а, -о који gелује као лек, који лечи; 
aologafl за зgравље, блаlошворан,: - биље, - вода, - средство; -
клима. 

лековито јек. љековито ПРИЛ. као лек, лечеhи, блаlошворн,о: 
деловати -. 

лековитост јек. љековитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а 
oflola шшо је лековишо, шшо лечи, лековишо gејсШво. 

лексема ж (лексём, -ема М) ЛИНГВ. а. осн,овн,а јеgин,ица лек
сичкоl сисшема, ogfl. вокабулара, која се у речн,ику н,авоgи као 
оgреgн,ица. б. реч са свUJ'rt својUJ'rt облицUJ'rtа и зн,ачењUJ'rtа. 

лексика ж (лексик М) ЛИНГВ. речи, лексеме jegflol језика (guja
лекша, н,еке сшруке, HeKol йисца, lовора и СЛ.), речн,ички фон,g. 

лексикалан, -лна, -о в. лексички. 
лексикализација ж лингв . йрешварање HeKol израза, син,шаl

ме и сл. у jegHy лексему, у jegfly реч. 
лексикализовати се, -зујём се свр. и несвр. ЛИШВ. gоби(ја)ши 

особин,е лексичке јеgин,ице, лексеме. 
лексикограф М он,ај који се бави обраgом лексичке lрађе, йи

сањем, израgом речн,ика, лексикон,а, ен,циклойеgија и сл., сшруч
њак у обласши лексиКОlрафије. 

лексикографија ж грч. ЛИНГВ. йpиKyйlbaњe и обрagа лексичкоl 
фон,gа; йисање, израgа речн,ика, лексикон,а, ен,циклойеgија и СЛ. 

лексикографски, -а, -о који се ogHocu н,а лексиКОlрафе и 
лексиКОlрафију, који је у вези с йисањем, израgом речн,ика, лек
сикон,а, са речн,ицUJ'rtа, лексикон,UJ'rtа и СЛ.: - дело, - поступак, -
рад. 

лексикографски ПРИЛ. н,а лексиКОlрафски н,ачин" као лекси
КОlраф: - обрадити. 

лексиколог М н,аучн,и pagHUK, лин,lвисша који се бави лек
сиКОЛОlијом. 

лексикологија ж грч. ЛИНГВ. geo н,ауке о језику који йроучава 
лексику, лексички сисшем, apupogy, йорекло, зн,ачење речи и сл. 

лексиколоmки, -а, -о који се ogHocu н,а лексиколоlе и лекси
колоlију. 

лексикон, -она (лексикон, -а) М грч. књиlа у којој су алфа
бешским pegoM йоређан,и и йрошумачен,и йојмови, личн,осши, 
gО'iађаји и сл. из разн,их обласши lbygcKe gелашн,осши, умешн,о
сши, н,ауке и gp. (врсша ен,циклойеgије, обичн,о мање или сйеција
лизован,е). • живи - в. жива ен,циклойеgија (aog ен,циклоЙеgија). 

лексиконски (лексИRОНСКЙ), -а, -о који се ogHocu н,а лекси
кон,: - податак, - формат. 

лексиконски (лексиконски) ПРИЛ. као у лексикон,у: - поре
ђано. 

лексички, -а, -о који се ogHocu н,а лексику: лексичке инова
ције. 

лексички прил. са lлеgишша лексике, у вези с лексиком: -
богат, - занимљив, - разнолик 

лектира ж фр. оgабран,и шексшови, књиlе и СЛ. који су ogpe
ђен,и за чишање йо apo'ipaмy, обичн,о школском; књи'iе и сл. ко
је н,еко чиша, шШиво . 

лектор М лат. 1. н,асшавн,ик који йракшичн,о apegaje н,еки жи
ви језик (обичн,о сшран,и, ogfl. сшран,UJ'rt сшуgен,шUJ'rtа) н,а ун,ивер
зишешу или сличн,ој усШан,ови. 2. он,ај који врши језичке и сшил

. ске исйравке HeKo'ipYKoauca сйремљен,о" за шшамйање; он,ај ко
ји врши језичке исйравке у шексшу KOMaga, у из'iовору l.nумаца, 
сйикера и gp. 

леКТОР,ат, -ата М обављање лекшорско'i йосла; уп. лектор (1). 

лекторисати, -иmём свр. и несвр. обавиши, обављаши йосло
ве лекшора: - књигу, - чланак 

лекторка (лекторица) ж жен,ска особа лекшор. 
лекторски, ":13., -о који се ogHocu н,а лекшоре и њихов йосао: 

лекторске интервенције. 



620 ЛЕКЦИЈА - ЛЕЊСТВОВАТИ 

лекција ж лат. 1. а. geo насшавноl apolpa.мa који се apegaje, 
обрађује у шоку jegHol школскоl часа, насшавна јеgиница; geo 
lраgива који йреgсшавЈЬа неку, обично .мању целину у неко.м йри
ручнику или као школски заgаШак. б. час йоgучавања (нЙр. из 
свирања на клавиру и gp.). 2. йоука која се извлачи из HeKol, 
обично лошеl искусшва, Йримера. 3. кришика, оЙо.мена, йрекор; 
казна. 4. ЦРКВ. оgло.мак из Библије који се чиша или йева за вре
.ме .мисе (KOg каШолика). • давати (делити, држати и сл.) лекцију, 
лекције 1) учиш и, савеШоваШи. 2) lрgиши, ЙрекореваШи. извући, 
добити лекцију биши ошшро йрекорен, иЗlрђен. 

лекционар, -ара м цркв. црквена KНJula, збирка лекција, og
ло.мака из Библије који се чишају за време .мисе (KOg каШолика). 

леле и леле узв. 1. за изражавање шуlе, бола, жалосши: јао, 
куку. 2. за изражавање изненађеносши, зачуђеносШи. 3. за изра
жавање йрешње, уйозорења: - њему! 

лелек м изражавање жалосши, бола и сл. узвико.м ,,леле':' 
уойшше узвици жалосши, бола, кукњава, јаукање, заЙо.маlање, 
ваЙај. 

лелекати, ЛЕmечём и лелекати, ЛЕшёчём несвр. оlлашаваши 
се лелеко.м, узвицима бола, јаgиковаши, јаукаши, кукаши; за
Йо.маlаШи. 

лелекнути, лелекнём и лелекнути, лелёкнём свр. йрема 
лелекаШи. 

лелИав, -а, -о 1. који се лелуја, који се лако, блаlо йовија, 
њише, шаласа, шишрав: - пламен, - плашт. 2. фиг. HeculypaH, 
колеБЈЬив; неоgређен: - осећање. 

лелИаво прил. 1. лако, блаlо се лелујајуhи, њишуhи: - пада
ти (о пахуљицама), - корачати. 2. фиг. HeculypHO; неоgређено. 

лелујати, -ам несвр. 1. лако, блаlо йовијаши Ша.мо-а.мо, њиха
ши, ЈЬУЈЬаши, шаласаши или клаШиШи. - Пусти ветри лелујају 
/ Дивљу ружу и ковиље. 2. в. лелујаши се (1). _ - се 1. крешаши 
се блаlо се йовијајући Ша.мо-а.мо, њихаши се, ЈЬУЈЬаши се или кла
шиши се. - Клас се лелуја. 2. фиг. а. gвоу.миШи се, колебаши се. 
б. с.мењиваШи се, .мењаШи се. 

лем, лема м нем. 1. калај, леlура с калајем или нека слична 
.маШерија којо.м се сйајају, слеЙЈЬују или облажу .меШални gело
ви и Йреg.меШи. 2. среgсшво који.м се нешшо лейи или облеЙЈЬује 
(лейак, шушкало, киш и gp.). 3. пчел . .миришљава БUJbна с.мола 
којо.м йчеле лейе йукошине на кошници, йришврђују саће и сл., 
восковина. 

лема ж грч. 1. лингв. реч у речнику која се објашњава, обрађу
је; уп. одредница (1) . 2. а. фил. шеза којаје йреузеша из HeKol gpy
lol научноl йоgручја и која се узима као ga је Ша.мо већ gоказа
на; йрешйосшавка, Йремиса. б. мат. Йо.моћни сшав који служи 
за gоказивање lлавне Шеоре.ме. 

лемати, лемам несвр. јако, lрубо биши, шуhи, .млаШиШи. _ -
се уз. Йовр. 

лемез јек. љемез м а. lреgица, облица, gуlачко gрво, .моШка и 
сл. којо.м се йричвршhује сшоl (сена, сла.ме), сла.мни кров и сл. ga 
вешар не разнесе сено, сла.му. б . .моШка уоЙшШе. 

лемезати јек. љемезати, -ам несвр. 1. йричвршhиваши леми
зима (СШОl, сла.мни кров и сл.). 2. шуhи ле.мезо.м, .моШко.м, шша
Йо.м; лемаШи. _ - се .међусобно се шуhи, .млаШиШи се, лемаши се. 

лемезје јек. љемезје с зб. (МН. 0) лемези, ле.мезови. 
лемеm м сечиво йлуlа, geo раоника који йри орању сече зе

.мљу и apogupe у њу. 
ле милица ж (лемило с) .мања сйрава за ле.мљење .меШалних 

gелова, Йреg.меШа, жица и сл. 
леминг м зоол. lлоgар Lemmus lemmus, сличан ЙОЈЬско.м .ми

шу, из йошйороgице волухарица. 
лемити, -им несвр. [гл. им. лемљёње с] 1. сйајаши .меШалне 

gелове, йреg.меше, .меШалне йовршине и сл. Йо.моћу раСШОйЈЬеноl 
лема (обично калаја). 2. сйајаши, лейиши Йреg.меШе или њихо
ве gелове леЙило.м, леЙко.м, ШуШкало.м и сл. 

лемур, -уРа м лат. 1. мн. МИТ. зли gухови, gуше нейройисно са
храњених, сабласши, авеШи. 2. зоол. у .мн.: peg Йолу.мај.муна, ре
йа gужеl og шела и lлаве сличне лисичјој, из Йор. Lemuridae (у 
jg.: Йолу.мај.мун из шоlа pega): ласичасти -, мишји -, смеђи -, 
црни -. 

лен, лена, -о ек. в.  лењ. 
ленгер м тур. cugpo, коШва. 
ленгерски, -а, -о који се OgHOCU на ленlер: - ланац. 

ленгуза јек. љенгуза ж пеј. лења, HepagHa особа, леншШина. 
ленив(-) јек. љенив(-) в. лењив(-). 
ленити се, ленИм се јек. лијенити се, лИјенйм се несвр. би-

ши, йосшајаши лењ. 
лено ПРИЛ. ек. в. лењо. 
лено с нем. ист. в. феуg. 
леност и леност ж ек. в. лењосШ. 
ленствовати, -твујём (ленствовати, ленствујём) јек. љенство

вати, -вујём (љенствовати, љенствујём) несвр. не раgиши нишша, 
йровоgиши време у Hepagy, излежавању и сл., ленчариШи. 

лента ж (ген. МН. -ти) а. широка шрака og сјајне скуйоцене 
шканине, йосшавЈЬена обично укосо йреко lpygu, на којој се носи 
високо opgeНJe. б. уойшше шира, обично украсна шрака, йан
йlJbиKa, врЙца. 

лентица ж geм. и хиЙ. og ленШа. 
ленто ПРИЛ. итал. муз. 1. лаlано, сйоро; уп. ларго. 2. (у им. слу

жби) м (ретко у мн.: -та с) geo, сшав у .музичкој ко.мЙозицији ко
ји се извоgи сйоро, лаlано. 

ленчарити јек. љенчарити, -енчар:йм несвр. [гл. им. -рёње с] 
в. ленсШвоваШи. 

ленчина јек. лијенчина ж (м) в. леншШина. 
ленчуга јек. љенчуга, ленчура јек. љенчура и ленmтина 

јек. лијенmтина ж (м) (ми. ж) особа која не воли ga pagu, која йро
воgи вре.ме у Hepagy, бесйослици, лењивац, лењивица. 

лењ, лења, -о (-е) (ек. ретко лен) јек. лијен, лијена, -о (комп. 
лењи јек. љењи) 1. који не воли ga pagu, HepagaH. 2. а. сйор; 
Шро.м (о човеку или живоШињи). б. фиг. који се йолако, лаlано йо
.мера, .миран (о речно.м шоку и сл.). 3. фиг. а. ошеlнуш, развучен 
(о lласу, lовору и сл.). б. који сйоро йролази, оg.миче, који се оше
же, gуlошрајан (о времену, о неко.м вре.менско.м ogceKY). 4. усйо
рен у pagy, Функционисању (обично услеg HeKol оБОЈЬења) (најче
шhе о цревима). • - буба леншшина, лењивац, HepagHUK. не бу
де (не буди, не би и сл.) - без оклевања, ogMax (нЙр. йошрчаши, 
йришрчаши, скочийlи и сл.). тврд више плаћа (даје), а - даље (ви
ше) иде (каса) не исйлаши се биши шврgица, OgH. леншШина. 

лењив, -а, -о ек. в. лењ. 
лењивац, -Ивца м ек. 1. онај који је лењ, који не воли ga ра

gu, који йровоgи време у бесйослици, ленсшвовању, леншШина. 
2. ЗООЛ. у .мН.: йороgица јужноа.меричких сисара Bradypodidae, 
из pega крезубица (у jg.: сисар из ше Йороgице). 

лењивица ж ек. лења женска особа, нераgница, леншШина. 
лењиво прил. ек. в. лењо. 
лењивост, -ости ек. ж в. лењосШ. 
лењинизам, -зма м пол. учење В. И. Лењина, вође Окшобар

ске револуције у Русији, и йракса заснована на Шо.ме учењу. 
лењинист(а), -ё м (ми. -сти) слеgбеник лењиниз.ма. 
лењинистички, -а, -о који се OgHOCU на леЊиниза.м и лењи

нисше: - епоха, - становиште, - стратегија. 

лењински, -а, -о који је као у Лењина, својсшвен Лењину: -
стил рада. 

лењир, -ира м нем. gрвена, йласшична, .меШална и сл. йрава, 
равна лешвица, шийка и сл. са йоgеоцима, која служи за йовла
чење йравих линија, за .мерење gужине и сл.; слична найрава у 
облику шроуlла, обично за школске ЙоШребе. 

лењирић м geM. и хиЙ. og лењир. 
лењити се, лењ:йм се несвр. ек. в. лениши се. 
лењо (ек. ретко лено) јек. лијено ПРИЛ. на лењ начин, сйоро, 

Шро.мо: - ићи, - касати, - радити. 

лењост и лењост (ек. ретко леност) јек. љеност и лијеност, 
-ости ж особина oHola који је лењ. 

лењствовати, -вујём несвр. ек. в. ленсШвоваШи. 
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лењmтина ж (М) ек. в.  леншШина. 
леонински, -3., -о у изр. - елик (ерок, рима) КЊИЖ. слик осшва

рен римовањем обично cpegUHe са крајем исшо� сшиха (йо ла
шинском йеснику Леону). 

лёопард и ЛЕюпард м 300Л. крволочна звер Panthera (Felis) 
pardus из йор. мачака (Felidae). 

леп1 јек. лијеп м 1. малшер, жбука; с.меша блаша, илеве и сл. 
којом се облейљују йримишивне Kyhe. 2. в. лейак (1 и 2). 

леп2, лепа, -о јек. лијеп, лијЕша, -о (комп. лёпши јек. љепши) 
1. а. који се исшиче йравилношhу, склagношhу облика, боја, сйо
љашњим изfJLеgом уойшше, чији сйољашњи изfJLеg изазива йри
јашан есшешски ушисак, з�оgан, gиван; еупр. ружан: - девојка, -
зграда, леп(а) као слика, - коњ, - лице. б. који се исшиче вреg
ношhу и склagношhу своје сagржине; који се йријашно gоживља
ва: лепе мисли; - песма. в. веgар, сунчан, йовољан (о времену, 
временским йриликама и сл.): - време, - лето. 2. а. који се og
лику је живошном CHa�OM, крейкошhу, вишалношhу, eHep�иjOM 
и сл. (о �ogUHaмa, йериоgима живоша): бити у најлепшим годи
нама. б. исйуњен среhним, раgосним gо�ађајима, gоживљајима, 
нечим йријашним, cpehaH, раgосшан (о временским йериоgима): 
лепи часови живота. в. који није apaheH ше�обама, мучењем, 
йашњом, лак; брз: - смрт. 3. а. који изазива заgовољсшво, ра
gосш, йријашносш, йријашан: - вест, лепи снови. б. gобро, усйе
шно, ваљано извеgен: - подела, - решење. в. који оg�овара, йо
�ogyje нечему, некој намени и сл., ao�ogaH, йовољан; aogecaH, з�о
gaH: - вода, - доба; - прилика. 4. а. који се оgликује квалише
шом, gобар; gобро сйрављен, укусан (о јелу, auhy и сл.). б. који је 
у gобром сшању, gобро очуван (о зgрављу). 5. а. који се цени, ува
жава; који је за йохвалу, йримеран, gобар, йозишиван; исшак
нуш: изићи на - глас, стећи - име; истаћи нечије лепе стране; 
заузимати - место у историји књижевности. б. који је йрикла
gaH, йовољан за HeKo�a, y�ogaH, лак: имати - посао. 6. а. који ко
рисши, вреgан, корисшан: учинити лепу услугу (некоме, нече
му). б. који се оgликује, исшиче веhим (gосши�нушим) сшейеном, 
йрилично велики, gобар: постићи лепу даљину, доживети лепу 
старост, имати лепу цену. в. који gOHOCU gобар pog, машеријал
ну gобиiIi, pogaH, илоgан; уносан: - земља; - посао, - трговина. 
7. а. илемениш, бла�, gобар, крошак, нежан: имати лепу душу, 
лепу нарав. б. који оgражава нечију бла�онаклоносш, йрија
шељски OgHOC йрема некоме, љубазан, учшив; срgачан, ШоЙао. 
- Лепа реч гвоздена врата отвара. 8. са изблеgелим значењем: 
йри ословљавању или у узречицама; у усшаљеним изразима (уз 
речи "йозgрав", "gaH" и сл.): браћо моја лепа, сестро лепа; при
ми - поздрав, једног лепог дана. 9. ир. вајан, слаб, рђав. - И ви 
сте ми леп доктор! • далеко му лепа кућа в. aog Kyha. (с) лепим без 
apUHyge, йришиска, gобровољно, йријашељски, лейо. све лепше и 
лепше, све лепше од лепшег ир. све �ope и �ope. 

лёпак јек. љёпак, -пка, -о в.  леЙЉив. 
лепак и лЕшак јек. лијЕшак и ЉЕшак, -пка (ми. -пкови) 1. а. 

машерија која се уйошребљава као среgсшво за леЙЉење. б. йа
йирна шрака йревучена овом машеријом, која служи ga су на 
њу ухваше муве. 2. а. лейљива беланчевинасша машерија у зр
ну йшенице и gpy�ux жишарица, која шесшо чини еласШичним. 
б. беланчевинасша суйсшанца у живошињском ор�анизму као 
сасшавни geo везивних влакана, косшију, хрскавице и gp. 3. бот. 
в. имела. • ухватити се, хватати се на лепак биши йреварен, обма
нуш, йосша(ја)ши жршва йреваре, обмане. ухватити, хватати (не
кога) на лепак йриgобиши HeKo�a йреваром, обманом, йримами
ши, йримамљиваши, йревариши, вараши, обмануши, обмањи
ваши (HeKo�a). 

лепеза (лепеза) ж тур. а. нарочиша найрава којом се маше 
ucapeg лица pagu расхљађивања йо вруhини, обично наЧU1:ьена 
шако ga се рашири у йолукру�, махалица, хљаgилица. б. фш. ска
ла, gијайазон: - идеја, - инфор�ативних гасила. 

лепезан, -ана м �олуб који има лейезасш реЙ. 
лепезаст, -а, -о који има облик (ошворене, раширене) лейезе, 

сличан лейези: - лист, - реп. 

лепезасто ПРИЛ. у облику (ошворене, раширене) лейезе, слич
но лейези: - поређан, - раширен. 

лепезица (лепезица) ж geм. и хиЙ. og леЙеза. 
лепенка јек. љепенка ж чврсша машерија gобијена og gрвне 

масе и ошйаgака йайира која се уйошребљава за разне врсше 

йовеза, за кушије и сл., а имйpe�HиpaHa бишуменом или кашра
ном за йокривање кровова, за изолацију вла�е и сл. 

лепењача ж бот. gво�оgишња или више�оgишња биљка Silene 
otites из ф. Caryophyllaceae. 

лёпет м а. каракшерисшичан, йoiIiмyo, йри�ушен звук, шум 
који се чује Kaga йшица (слейи миш и gp.) снажно маше, ygapa 
крилима; уойшше звук, шум сличан шоме, клойош; клойарање 
нече�а шшо лейрша, лелуја на вешру и сл. б. iласно, јако куца
ње, луйање (срца). 

лепетав, -а, -о а. који лейеhе, сшвара лейеш; сличан лейешу, 
клокошав: - крило, - птица; - шум. б. који јако, снажно куца, 
луйа (о срцу). 

лепетати, лепећём неевр. 1. а. йроизвоgиши, оgаваши лейеш 
ygapajyhu, машуhи крилима и сл.; снажно махаши, уgараши 
крилима. б. оgаваши лейеш, каракшерисшичан звук, шум који 
насшаје йри лейршању на вешру и сл. (нЙр. о засШави). в. оgава
ши, йроизвоgиши лейеш, звук, шум који се чује йри apahaKaНJY, 
йревршању, койрцању риба и сл. 2. куцаши, луйаши, обично убр
зано, снажно (о срцу). 

лепетнути, -нём евр. свр. йрема леЙеШаШи. 
лепидодендрон, -она м ГрЧ. врсша изумрло� џиHoвCKO� gрве-

ша из карбонско� aepuoga. 
лепило јек. ље пило е в. лейак (1). 
лепиња ж нарочишо умешен йљоснаш и OKpy�ao хљеЙчиh. 
лепињаст, -а, -о сличан (йо изfJLеgу, облику) лейињи, сйљо-

шшен, ЙљоснаШ. 
лепињица ж geм. и хиЙ. og леЙиња. 
лепирњача ж бот. у мн.: йороgица зељасших и gрвенасших 

биљака Papilionaceae (OgH. йошйороgица Papilionatae), с лейши
расшим цвешом и илоgом у виgу махуне (у jg.: шаква биљка). 

лепити, лепим јек. лијепити, лијепим неевр. прел. [гл. им. 
-пљёње е] сйајаши, йричвршhиваши, везиваши лейљивом ма
шеријом, лейком; уойшше чиниши ga се нешшо сйоји с нечим, 
ga йрионе, ga се йриљуби уз нешШо . •  - се 1. сйајаши се с нечим, 
йриањаши за нешшо, на нешШо. 2. фиг. облешаши око HeKo�a, 
биши, налазиши се уз HeKo�a, не оgвајаши се og HeKo�a; йрилази
ши, йриgруживаши се неком без њe�oвo� шражења, намешаши 
се. 3. фш. йриањаши за HeKo�a, за нечију gушу, срце (о речима, �o
вору, Йес.ми и сл.). 

лёпкаст јек. љёпкаст, -а, -о йомало, у малој мери леЙЉив. 
лепљив јек. љепљив, -а, -о који саgржи лейљиву машерију, 

лейак, који је йремазан лейљивом машеријом, лейком; уойшше 
који се лейи: - трака; - блато. 

лепљиво јек. љепљиво ПРИЛ. као лейак, лейеhи се, йриања
jyhu. 

лепљивост јек. љепљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
OHo�a шшо је леЙЉиво. 

лепо јек. лијепо ПРИЛ. (комп. лепШе и лепше јек. љепшё и 
љепше) 1. а. на лей начин, исшичуhи се лейошом, склаgношhу, 
склаgно, йривлачно, йријашно, y�OgHO: - изгледати. б. онако ка
ко шреба, gобро; йошйуно, сасвим: - напредовати, - насликан, 
- учити; - поцрнети. в. јасно, gобро: - се види. г. онако како go
лику је, оg�овара, gосшојансшвено, йримерено: - се држати, - са
хранити. Д. с наклоношhу, йријашељски: - гледати (на) неко
га, - говорити о некоме. ђ. (са донекле избледелим значењем, 
обично као устаљени израз при обраћању некоме) учшиво, љу
базно, с йошшовањем и сл.: молићу - . е. ир. слабо, рђаво, лоше: 
- се провести. 2. йри оgобравању, саfJLашавању, йрисшајању на 
нешшо и сл., нейрошивљењу нечему (чесшо са изблеgелим значе-

. њем): gобро, у pegy, нека. - Лепо, лепо, али што да се ту нешто 
не промени? 3. а. у великој мери, знашно: - родило. б. за йоја
чавање HeKO� исказа: йросшо, јеgносшавно, уйраво, баш. - Лепо 
ми додија. • - се гледати, пазити биши у gобрим, йријашељским 
оgносима, сла�аши се с неким. све је то - и красно макар и било све 
шако, ШО не мења сшвар, сиШуацију. што је најлепше шшо најви
ше изненађује, зачуђује, шшо је најзаНUМJbивије, најчуgније. 

лепо- јек. љепо- као йрви geo йриgевских, именичких и gp. 
сложеница означава ga је лейо оно шшо значи gpy�u geo сложе
нице: леполик, лепоречив(ост) и др. 
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лепојка јек. љепојка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) разг. леиа, леиу
шкасша gевојка, леиоШица. 

лепојче јек. љепојче, -ета с (мн. 0) ge.м. og леиојка. 

леполик јек. љеполик, -а, -о који је склаgних, леиих црша 
лица, леиоi, gоиаgЈЬивоi лика, из"Zлеgа. 

лепоок јек. љепоок, -а, -о који u.мa леие очи. 

лепОрек јек. љепорек, -а, -о в. леиоречив. 

лепореко јек. љепореко прил. в. леиоречиво. 

лепоречив јек. љепоречив, -а, -о који забавно, занu.мљиво 
ирича; који iовори, разiовара вешшо, сирешно, речиш, красно
речив. 

лепоречиво јек. љепоречиво прил. биранu.м речu.ма, бирају
ћи речи и изразе, занu.мљиво, речишо, красноречиво: � говорити. 

лепоречивост јек. љепоречивост, -ости ж особина oHoia ко
ји је леиоречив, oHoia шшо је исказано леиu.м, биранu.м речu.ма; 
вешшина леиоi iоворења, иричања, красноречивосШ. 

лепота јек. љепота ж 1. особина, својсшво oHoia који је леи, 
oHoia шшо је леио; ушисак, gоживЈЬавање, осећање леиоiа: жен
ска �, � лица, � покрета. 2. а. (обично у мн.) а. оно шйlо је ио сво
.ме из"Zлеgу врло леио (ирupoga, apegeo, у.мешничка шворевина, 
украси и gp.): природне лепоте. б. изоБUJbе, блаiосйlање; красо
ша, gивоша, .милина: божја �. 3. лейошица; вео.ма леиа, gивна, 
иривлачна особа уоишШе. 4. (у атрибутској служби, обично уз 
им. ж. рода) вео.ма лей, красан, gиван: � девојка. 

лепотан јек. љепотан, -ана м врло леи .мушкарац, .мушка-
рац изразише леиоШе. 

лепотанка јек. љепотанка ж леиојка, леиоШица. 

лепотанчић јек. љепотанчић м ge.м. и хии. og леиоШан. 

лепотица јек. љепотица ж 1. а. изузешно леиа женска особа. 
б. фиг. врло лейа живоtllиња, iрађевина и gp. 2. (у атрибутској 
служби, уз им. ж. рода) врло леиа: � кћи. 

лепра (лепроза) ж грч. мед. шешка, хронична заразна болесш 
која се каракшерише иро.мена.ма на кожи, OgH. расиаgање.м ко
же и йlKивa или ошШеhење.м нерава, iуба. 

лепрозан, -зна, -о 1. заражен леиро.м, оболео og леире, iy
бав.  2. (у им. служби, у одр. виду, обично у мн.) особа оболела 
og леире, iубавац. 

лепрозоријум M ycйlaHoвa за изолацију и лечење леирозних 
болесника. 

лепрш м леиршање, леиршај. 

лепршав, -а, -о а. који (се) леирша, вијори, лелуја, вије: � ха
љина. б. фиг. који се креће лако, брзо, живахно; несшашан, раз
gpaiaH; шишрав: � девојчица; � осмех. 

лепршаво прил. леиршајуhи; брзо, живахно; несшашно, раз-
gpaiaHo; шишраво: � полетети; � треперети. 

лепршавост, -ости ж особина oHoia шшо је леЙршаво. 

лепршај м леиршави, шишрави иокреш; ШиШрај. 

лепршаст (лепршаст), -а, -о в. леиршав. 

лепршати, -ам несвр. 1. а. лешеши шу.мно .машуhи крилu.ма; 
.махаШи, уgараши кр ил u.мa. б. виши се, вијориши се (услеg ве
шра) ogajyhu, ироизвоgеhи ири Шо.ме (обично слаб, лак) шу.м: ле
прша хаљина (застава). в. извијаши се, виши се; ковийlлаши се 
(о gu.мy, иаХУЈЬица.ма и сл.). 2. (нешто, нечим) иокрешаши, иови
јаши, извијаши; .махаШи, вийlлайlи. - Ветар лепрша косу дети
њу. Ветар лепрша платном. 3. фиг. а. gуваши, uиркаши (о сла
бо.м вешру, иовеШарцу). б. шреиериши, иоgрхшаваши, шишра
ши (о ила.мену, свейlлосши и сл.). 8 - се 1. в. леиршаши (1а и б). 
2. ваљаши се ио йрашини, сиШно.м иеску и сл. чеиркајуhи и .ма
шуhи крилu.ма (о живини и HeKu.м иШица.ма); уп. купати се (1б). 

лепршкати (се), -ам (се) несвр. у geM. и хии. значењу: леир
шаши (се). 

лепршнути (се), ЛЕшрmнём (се) свр. ире.ма леиршаШи. 

лепт:Ир м (ми. лептйри и лептирови) 1. зоол. у .мн.: инсекши 
pega Lepidoptera (са великu.м броје.м врсша), који u.мajy gва иа
ра крила и усни opiaH најчешhе ироgужен у сисаљку којо.м цриу 

СОК из цвеша (у jg.: инсекш из шоiа poga). 2. фиг. несшална, коле
БЈЬива, лако.мислена, неозБUJbна особа. 3. а. иреклаиач на заg
ње.м нцшану иушке. б. техн. иреклоиац, језичак и сл. geo KOg раз
личиших наирава, уређаја; 4. спорт. сшил у иливању, начин ир
cHoi иливања са каракШерисШичнu.м кружнu.м иOKpeйlu.мa руку, 
беШерфлај. • зоол. назив за aojegUHe врсше леййlира (1): америч
ки �, боров �, гладишев �, дневни лептири, жути �, златни �, � 
кукавичар, лептири мерници, ноћни лептири, ОСОЛИRи � и др. 

лептир- као ирви geo иолусложеница означава ga је оно шtllо 
се казује gpyiu.м gело.м налик на леишира, леиширова крила: 
лептир-машна, лептир-прозор, лептир-стакло и сл. 

лептирак, -рка м зоол. ge.м. и хии. og леишир (1); .мали, си
шан леишир уоишШе. • назив за aojegUHe врсше (.малих) леиши
ра: грашков �; грожђани �; плави �; шљивин � И др. 

лептираст (лептираст), -а, -о 1. који личи на леишира, који 
је ио из"Zлеgу сличан леиширу: � креста, � кравата, � риба. 2. 
фиг. несшалан, колеБЈЬив, лако.мислен: њена � природа. • леп
тирасте биљке бот. в. леиирњаче (aog леиирњача). 

лептирасто (лептирасто) прил. а. у облику леийlира или (Ра
ширених) леиширових крила: � цветати. б. фиг. као леийlир, бр
зо, нечујно; иовршно, не уgуБЈЬујуhи се, не улазеhи у сушШину . 

лептирић м зоол. а. ge.м. и хии. og леишир (1); .мали, сишан 
леишир уоишШе. б. у .мн.: aogpeg .малих, сишних леиширова Mi
crolepidoptera (у jg.: шакав леиШир). • назив за aojegUHe врсше 
лейшира, леишириhа: јабуков (јабучни) -, огроздов -, mљивов -. 

лептирица ж 1. зоол. назив за разне врсше леишира (обично 
ноћних или .малих, сишних); леийlир, леиширак, леийlириh уои
шше; женка леиШира. 2. фиг. иахУЈЬица (cHeia). 3. бот. в. леиирња
ча. • медна (метиљева) - вошшани .мОЈЬац Galleria mellonella. 
свилена - свилоиреља ВотЬух mori. 

лепт:Ир-машна (ЛЕштйр-маmна) ж.машна са Kpaћu.м, лево и 
gecHo og чвора извученu.м Kpajeвu.мa. 

лептирница и лептирњача ж бот. в. леиирњача. 

лепт:Ирск:И (ЛЕШТЙРСКЙ), -а, -о који се OgHOCU на леишире, ко
ји иойlиче og леишира, сличан лейширу, лейширов: лептирске 
гусенице. 

лепт:Ирски (лептйрски) прил. као леийlир, леиширасшо; ла
ко, брзо, иовршно. 

лептоспира ж (обично у мн.) грч. мед. вpcйla сиирохеШе. 

лептоспироза ж мед. оБОЈЬење изазвано разни.м врсШа.ма 
леишосиира из ipyae сиирохеШа. 

лепушкаст (лепушкаст) јек. љепушкаст (љепYmкаст), -а, -
о ирилично леи, зiоgан: � младић, � црнка. 

лепушкасто (лепушкасто) јек. љепушкасто (љепУшкасто) 
прил. ирилично леио; иријашно: � изгледа; � мирише. 

лепшати јек. ЉЕшшати, -ам несвр. 1. чиниш и леишu.м, улеи
шаваШи. 2. фиг. йоБОЈЬшаваши, gошериваши, усавршаваши (нир. 
особине, вреgносш, саgржај нечеiа и gp.). 3. в. леишаши се. 8 - се 
иосшајаши леиши, иролейшаваши се. - Време се лепша. 

лер м нем. сшање йоiонскоi уређаја, .машине Kag није УКЈЬучена 
веза, сиојка из.међу .моШора и UOiOHCKoi pagHoi gела, иразан xog. 

лес јек. лијес м 1. Зе.мЈЬишШе обрасло gрвеhе.м, шу.ма. 2 . .мр
швачки caHgYK, ковчеi. 

лес м нем. геол. сеgu.меншна сшена блеgожуhкасше боје, .ме
кана и иорозна, ираиор. 

леса јек. ље са ж 1. оно шшо је начињено og исйреилешеноi 
ирућа, ређе og gасака лешава и сл. а. враша на шору или обору, 
сеоско.м gворишшу и сл. б. oipaga шора, обора и gp., најчешhе ио
крешна; jegaH geo шакве oipage; apeipaga у Оiрађено.м иросшору. 
в. (обично у мн.) бочна сшрана, oipaga, apeipaga и слt,на заире
жнu.м колu.ма. г. иоgлоiа, иоg.мешач и gp. на че.му се нешшо gp
жи (нир. ШЈЬиве које се суше), иреноси и сл. д. кош за хвашање 
риба, ракова и gp. ,  вршка. 2. iусшо исиреилешено, изукршшано 
расшиње (чесшо као жива oipaga, живица). 3. а. збијено .мно
шшво Jbygu (у iо.мили, pegy, низу, колони и сл.). б. врсша Hapog
Hoi кола. 4. уоишше оно шшо је iусшо исиреилешено, изукршша
но, збијено, силеш; iужва. 
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лесандра и лесандра ж бот. а. pog gвоlоgишњих .мириС11,их 
биљан:а Smyrnium из ф. Umbelliferae. б. биЈЬн:а S. olus-atrum 
из шоlа poga. 

лесаст јек. љесаст, -а, -о н:оји је н:ао леса (1), слича11, леси. 
лесић, -а и лесић, -ића јек. љесић, -а и љесић, -ића м geм. 

og лес (2). 
лесица јек. љесица ж 1. geм. и хиЙ. og леса. 2. анат. нар. а. lop

њи geo шан:е, 11,agла11,ица. б. lopНJU geo сшойала, 11,аЙЛаШ. 
леска јек. лијеска ж (дат. -сци (-ски» 1. бот. а. (обична, пито

ма, шумска �) лисшойаg11,и lусши lpM (ређе о.мање gрво) Corylus 
avellana из ф. Corylaceae, чији су йлоgови леШ11,ици. б. у .м11,.: pog 
биљан:а Corylus, у н:оји caaga лесн:а (Ја), MaKego11,cKa (шалија11,
сн:а) лесн:а (С. maxima), .меgвеђа лесн:а (С. colurna) и gpyle врсше 
(у jg.: биЈЬн:а из шоlа poga). 2. в. лесн:ован:. • пасја - бот. 11,азив 11,е
н:их, обич11,О лисшойаg11,их биљан:а н:оје расшу у облин:у lр.мова, 
ређе 11,ижеl gрвеhа. 

лескар јек. љескар, -ара м лесн:ова шу.ма, лесн:ов чесiIiар. 
лесков јек. љесков, -а, -о н:оји apuaaga лесн:и, н:оји се og11,ocu 

11,а лесн:у, н:оји је og лесн:е: � грана, � кора, � штап, � шума. 

лесковак јек. љесковак м лесн:ов йруш или шШаЙ. 
лесковина јек. љесковина ж а. лесн:а (н:ао биљн:а, lpM, gрво); 

лесн:ово lpМJbe, лесн:ов чесшар, лесн:ар. б. лесн:ово gрво (н:ао lpa-
ђа, .маШеријал, lориво и gp.); лесн:ово Йруће. 

лесни јек. лијесни, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а лес, шу.му, обра
сшао лесо.м, шу.мовиш: � гај, � дубрава. 

лесни, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а лес, йрайор, н:оји саgржи лес, 
н:оји 11,асшаје og леса: лесне масе, лесне терасе. 

лесонит, -ита м врсша .маШеријала gобије11,Оl Йресовање.м 
gрв11,их влан:а11,аца, вешшачн:е смоле и лан:ова; йлоча og шан:воl 
.маШеријала. 

лестве јек. љестве ж (ген. ми. -тава и -ви) ми. 11,айрава, обич-
11,0 og gрвеша, 11,ачиње11,а og gве 11,qaopeg11,e lреgице сйоје11,е хори
ЗО11,шал11,О йосШавЈЬе11,u.м йречн:ама 11,а jeg11,aKu.м раз.мацu.ма, н:о
ја служи за йењање, og11,. сйушшање, .мерgеви11,е. • шведске -

спорт. врсша lu.м11,асШичн:е сЙраве. 
лествица јек. љествица ж 1. ми. geм. og лесшве; лесшве, .мер

gеви11,е. 2. муз. сисШе.маШизова11,и, оgређе11,и 11,из ШО11,ова разли
чише виси11,е н:оји се йосшуй11,О смењују йо узлаз11,о.м или сила
з11,о.м ШО11,сн:о.м реgослеgу у он:виру он:шаве, сн:ала: дур �, мол �, 
xpOMaTCKa �. 3. 011,0 шшо чи11,и оgређе11,и сисшем, peg, 11,из, сн:ала 
Йој.мова, величи11,а, вреg11,осши, йојава и gp. н:оје се йосшуй11,О, 
сшуйњевишо 11,аgовезују или смењују: � боја, хијерархијска �. 4. 
в. сн:а.па (2). 

лествични јек. љествични, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а лесшвице 
(лесшвицу): � низ, � систем. 

лет м (ми. летови) 1. а. н:решање н:роз вазgух (йшица, и11,сен:а
ша, лешелица и gp.), леШење. б. йуш, ЙуШовање авиО11,u.ма и gp. 
леШелицама. в. уойшше сван:о н:решање иЗ11,аg тла, у в азgуху , 
аtn.мосфери, васиО11,и и сл. (исйаље11,их ЗР11,а, lра11,аша, аtn.мосфер
сн:их йаgави11,а, баче11,их Йреg.меШа и gp.); н:решање 11,ебесн:их ше
ла. г. спорт. смучарсн:и сн:он: са велин:е сн:ан:аО11,ице (обич11,О йрен:о 
120 m). 2. фиг. а. ужурба11,О, брзо н:решање, шрн:: коњ у лету. б. 
брзо, јан:о сшрујање вазgуха: � ветра. 3. фиг. йолеш; усЙо11,. • бри
mући - хориЗО11,шал11,и леш борбе11,Оl авиО11,а 11,а 11,ај.мањој виси11,и 
са н:оје .може ga изврши борбе11,и заgаШан:. свадбени (сватовски) 
зоол. леш ројева 11,ен:их и11,сен:аша (йчела и gp.) Йрилин:о.м Kojel се 
врши Йарење. 

летак" -тка м (мн. леци, ген. летака) (обично у мн.) .мањи 
лисш йайира, обич11,О у.м11,оже11, у већи број Йpu.мepaн:a, са н:ра
ћu.м щ,ен:сШо.м apoaala11,g11,ol, orпqc11,ol, рен:лам11,оl и сл. н:аран:ше
ра, н:оји се јав11,О или шај11,О разgаје, разашиље. 

леталан, -лна, -о лат. смрШа11,. 

леталитёт, -ета м смрш11,ОСШ, .морШалиШеШ. 

летаоница и летаоница ж спорт. велин:а смучарсн:а сн:ан:ао-
11,ица. 

, летаргија ж грч. 1. а. мед. сшање болеС11,е, йашолошн:е йосйа-
11,осши, н:оје се јавЈЬq Kog 11,ен:их .можgа11,их оБОЈЬења. б. йолуса11" 
сшање изазва11,О хиЙ11,ОЗО.м. 2. фиг. ЙОШЙУ11,а йсихофизичн:а 11,еан:-

шив11,ОСШ, .мрШвило, уч.малосш, рав11,оgуш11,ОСШ, оШуЙелосШ. 3. 
вет. болесш свиле11,их буба н:оју н:аран:шерише обамрлосш, ун:оче-
11,осш, 11,еЙон:реШ11,ОСШ. 

летаргичан, -чна, -о н:оји се og11,ocu 11,а лешарlију; обузеш ле
Шарlијо.м; рав11,оgуша11" ошуйео, 11,еосеШљив: � сан; � човек 

летати, лећём (летам) јек. лијетати, лијећём (лйјетам) не
свр. непрел. (уп. летети) 1. лешеши У11,аон:оло, лешеши шамо-амо, 
с jeg11,ol .месШа 11,а gpylo. 2. фиг. жур11,О се н:решаши, јуриши, шр
чаши шамо-амо, с jeg11,ol н:раја 11,а gpylu. 

летач, -ача м (инстр. -ачем) 1. йшица н:оја .може gylo ga леши; 
уойшше йшица н:оја леШи. 2. О11,ај н:оји уйравЈЬа леШелицо.м 
(обич11,О авио11,О.м), йилош; чла11, aocage у леШелици. 

летачица ж а. лешач (1) (о йшицама уойшше или о О11,и.м 
йшицама чија су u.мe11,a ж. poga). б. зоол. у .м11,.: 11,agpeg йшица н:о
је u.мajy сйособ11,ОСШ лешења (за разлин:у og шрн:ачица и йлива
чица), Carinatae (у jg.: шан:ва ЙШица). 

летачки, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а лешаче (2) и лешење: � ве
штина, � испит, � особље, � посада. 

леташ, -аша м зоол. 11,азив за раз11,е врсше аусшралијсн:их шор
бара Phalangerinae, н:оји Moly ga йрелеhу, лан:о сн:ачу с lpa11,e 11,а 
lpa11,Y· 

летва ж (ген. мн. летава) а. йоgужа, усн:а gacKa (за olpagy, 
н:ров и gp.), жион:а. б. усн:а, фи11,О обрађе11,а gacKa с йоgеоцu.ма, 
н:оја се уйошреБЈЬава за .мерење gужи11,е или виси11,е и сл. 

летвица ж geM. og леШва. 

летвичица ж geM. и хиЙ. og леШвица. 
летелица јек. летјелица ж сйрава, айараш, 11,айрава за ле

шење (бало11" авио11" хелин:ойшер, ран:еша, лешеhи шањир и gp.). 
летелиште јек. летјелиште с .месШо, йросшор н:оји је aologa11, 

или йоgеше11" уређе11, за узлешање и слешање лешелица; уп. аеро
дром: помоћно �. 

летети јек. летјети, -Им несвр. непрел. [гл. ИМ. летёње (лећёње) 
с] 1. а. н:решаши се н:роз вазgух (о йшицама и и11,сен:Шu.ма, о ави
o11,u.мa и gpylu.м лешелицама, о различиШu.м Йреg.меШu.ма и gp.). 
б. фиг. лелујаши, лейршаши, виориши се. 2. возиши се, йушова
ши леШелицо.м (авио11,О.м и сл.); уйравЈЬаши леШелицо.м (авио-
11,о.м и сл.). 3. фиг. биши оgсшрање11" исшера11" избаче11, оg11,ен:ле, из 
11,ен:е cpegU11,e: � из предузећа. 4. а. н:решаши се велин:о.м брзи-
11,о.м, јуриши; журиши, хиШаШи. б. Йо.мераШи се, йон:решаши се 
хишро, брзо. 5. брзо, 11,емир11,О йрелазиши с Йреg.меШа 11,а apeg
.меШ (очu.ма). 6. фиг. а. велин:о.м брзи11,О.м йролазиши, Йро.мица
ши ucapeg очију: лете дрвореди. б. брзо йролазиши, шеhи, 11,е
сшајаши (о ga11,u.мa, време11,У УОЙшШе). в. йојавЈЬиваши се, исн:р
саваши (apeg очu.ма, ucapeg очију, apeg свешhу и сл.). г. брзо се 
йриближаваши, Йрu.мицаШи (о вре.ме11,У, часу и сл. 11,eKol gОlађа
ја, збивања). 7. фиг. а. биши исн:аза11" изlоворе11, брзо, лан:о, шеч-
11,0 (о речu.ма, .мислu.ма и сл.). б. брзо се йре11,осиши, ЙРО11,осиши, 
расйросшираши се (о весШu.ма, .миШЈЬењu.ма и gp.). • ко високо 
лети, ниско пада н:о йон:ушава ga осшвари, йосшиl11,е, gобије и сл. 
11,ешшо за шшо 11,ије сйособа11" вреgа11, и сл., gоживЈЬава 11,еусЙех. 
- високо u.маШи велин:е, чесшо йрешера11,е амбиције, жеЈЬе, хше
ња', сшремиши н:а 11,ече.му велин:о.м, З11,ачај11,О.м, леЙо.м и сл. - у 

(по) облацима за11,осиши се 11,ечu.м 11,еосШваРЈЬивu.м, 11,еgосши
Ж11,u.м. 

летiЉи, -а, -ё 1. н:оји .може ga се н:реће у вазgуху, ga леши: � 
апарат, � машина. 2. а. н:ојије 11,а йролазу, н:оји брзо оgлази, йро
лаза11" йривремен: � гост, � посетилац. б. н:оји се брзо йремешша 
с .месШа 11,а .месШо, врло йон:реШљив (о 11,eн:u.м вoj11,u.м јеgи11,ица
.ма): � одред. • -тањир йрешйосшавЈЬе11,а (йо 11,eн:u.м лаичн:u.м .ми
ШЈЬењu.ма сшваР11,а) врло брза лешелица у облин:у KyxUНJcKol ша-

, њира (или gва шањира сйоје11,а ширu.м сшра11,ама) у н:ојој разу.м-
11,а биhа 11,авоg11,О йосећују зе.мљу (чесша Ше.ма 11,аУЧ11,офа11,ша
сшиЧ11,е лишерашуре и фuл.мова). 

лети јек. љети прил. за вре.ме леша, goK шраје лешо, Шон:о.м 
леШа. 

ЛЕПИЛИСТ м зоол. а. лейшир шройсн:их н:рајева СаПimа ina
chys. б. · и11,Се.н:Ш шройсн:их н:рајева йЈЬОС11,ашоl шела йойуш ли
сша Phyllium siccifolium из й?р. Plasmidae. 

летилица ж в. леШелица. 
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летилиште с в. леШелишШе. 
летимицё прил. 'ю брзу руку, uовршl-tО, овлаш, леШU.JIШЧl-tо: 

� прегледати (нешто), � прочитати. 

летимичан, -чна, -о а. учињеl-t, обавЈЬеl-t и сл. I-ta брзиl-tУ, без 
уgуБЈЬивања, залажења у uојеgиl-tосши, uовршаl-t, овлашаl-t: � 
преглед. б. брз, крашкошрајаl-t, шреl-tушаl-t: � блесак, � поглед, 
� сусрет. 

летимично прил. I-ta лешимичаl-t I-tачиl-t, лешимице: � погле
дати (на некога, нешто), � пребројати, � прећи лекцију. 

летимичност, -ости ж особиl-tа OI-tОlа шшо је леШимичl-tо. 
летина јек. љетина ж pog жишарица и gp. lajel-tux биЈЬака, 

усеви; jegl-tОlоgишњи pog, jegl-tОlоgишњи Upul-tОС og усева. 
летипас, -пса м зоол. велики шроuски слеuи .миш, ЈЬиљак Pte

ropus edulis из pega Chiroptera (uogpeg Megachiroptera) . 
летлампа (летшiмпа) ж нем. I-tаuрава са ила.меl-tико.м за за

lревање врха лемилице ари леМЈЬењу, ogl-t . .меШала који се зава
ру је, сече и сл. 

летни, -а, -о који се ogl-tocu I-tалеш, лешење, који oMolyhyje леш, 
uoMohy које!: се леши: летни миmићи, летна пера (код птица). 

летница ж зоол. еласшичl-tа КОЖl-tа oul-ta Kog слеuих .мишева 
која служи за лешење, лешl-tа кожица, patagium. 

летнути, летнем и летнути, летнем свр. uолешеши (обиЧl-tо 
у geм. зl-tачењу). 

летњи јек. љетњи, -а, -е који се ogl-tocu I-ta лешо, I-ta време ле
ша: � дан, � време, � кухиња, � сунце, летњи усеви. 

летњиковац јек. љетњиковац, -овца м Kyha ваl-t l-tасеЈЬа, у 
upupogu, 1ge се uровоgи лешо, лешњи ogMOp. 

лето јек. љето с (ген. ми. лета јек. љета) 1. I-tајшоилије lоgишње 
gоба, у ymepel-tом аојасу uepuog из.међу uролеhа и јести. 2. (до
некле архаично или стилски обележено) logul-ta: умро лета го
сподњег 1865; има 18 лета. • бабино (бабље и сл.) - леuи, шоили 
gal-tU у jecel-t или у pal-tУ зиму. михољско - ШОUЛО време око Ми
xOJbgal-tа; уоuшше леuи, шоили gal-tu у jecel-t. на куково лето, о ку
ковом лету I-tuкаg. (на) многа(ја) љета нар. и ЦРКВ. обиЧI-tО ари I-ta
зgравЈЬању, као израз gобрих жеЈЬа за I-tечији gYl живош, за сре
hy и усаех Шоко.м MI-tОlUХ logul-ta и сл. Ново - Нова logul-ta. 

летовалиште јек. љетовалиште с 1 . .месШо 1ge се uровоgи ле
шо, лешњи ogMop, .месШо 1ge се леШује. 2. Зlраgа или ко.милекс 
Зlраgа, l-tасеЈЬе (чесшо са ко.мUлексо.м зе.мЈЬишШа уређеl-tи.м за 
сuорш, забаву и сл.) за с.мешШај ol-tuх који лешују, лешње ogMa
ралишШе. 

летовати1 јек. љетовати, -тујем несвр. непрел. uровоgиши ле
шо, лешњи ogMop (I-tUр. I-ta .мору, у илаl-tиl-tи и сл.). 

летовати2, -тујем несвр. нем. в. ле.миШи. 
летопис јек. љетопис м 1. исшоријски саис у којем се gОlађа

ји бележе xpol-tОЛОШКим pegoM, аl-tали; уоuшше исшоријски саис, 
шексш са исшоријским Uоgаци.ма. 2. (Летопис) I-tазив за I-tеке 
uериоgичl-tе (или Uовре.меl-tе) часоuисе, uубликације: � Матице 
српске. 

летописац јек. љетописац, -сца м аисац лешоuиса; хро
I-tичар. 

летописни јек. љетописни, -а, -о који се ogl-tocu I-ta лешо
аис(е): � грађа, � историографија, � радња. 

летораст јек. љетораст м и ж а. I-tова, .млаgа, ШОlа леша из
расла lраl-tчица I-ta сшаблу или lpal-tu, изgаl-tак, .млаgица. б. зб. 
изgаl-tци, .млаgице. 

летос јек. љетос ПРИЛ. овОlа леша (које још шраје или је шек 
uрошекло); I-tapegl-tol леша, I-ta леШо. 

летошњи јек. љетошњи, -а, -е који се ogl-tocu I-ta uрошло, 
uрешхоgl-tО или шекуhе лешо: � доживљај, � поход. 

летуц(к)ати, -ам несвр. у geм. зl-tачењу: леШеШи. 
лећа ж (уп. сочиво) 1. бот. и агр. jegl-tОlоgишња зеЈЬасша БUJbка 

Ervum lens из ф. Papilionaceae, чије се Cemel-tке уuошреБЈЬавају 
за JbygCKY ucxpal-ty. 2. физ. uровиgl-tо оuшичко шело, обичl-tо og 
сшакла, које сабира или расиаа свеiilлосl-tе зраке, сшварајуhи I-ta 
оgређеl-tој уgаљеl-tосши увеhаl-t, ogl-t. ymaHJel-t лик Uреg.меШа: ра
сипна (дивергентна) �, сабирна (конвергентна) �. 3. анат. аро-

зрачl-tи, gвојl-tо исuуuчеl-tи geo ока leus crystallina, кроз који се 
uрела.мају свеiilлОСl-tи зраци, сшварајуhи лик uреg.меша I-ta .мре
жњачи. 

лећи (лећи), леже(м) (3. Л. ми. легу; пр. сад. легУћи) несвр. [гл. 
ИМ. лежење с] а. извоgиши .млаgуl-tце лежеhи I-ta јајима; извоgи
ши .млаgУl-tце уоUшШе. - Сврака не леже сокола. б. I-tосиши јаја 
(о UШица.ма, иl-tсекшима, I-tеким l.мизавцима и gp.). 8 ""  се 1. из
лазиши из јаја, излеlаши се; кошиши се, раз.мl-tожаваШи се. -
Легу се пилићи. 2. фиг. за.меШаШи се, I-tасшајаши, развијаши се. 
- Тиња под пепелом и леже се нешто ново. 

лећи , легнем (имп. лези (легни); аор. легох, леже и леже; р. 
пр. легао, легла; пр. пр. легавши) свр. 1. а. заузеши воgораваl-t ао
ложај, оuружиши се, исuружиши се; uohu I-ta uочиl-tак, I-ta саава
ње: � на земљу, у кревет. б. (с неким) сшуuиши у иl-tшимl-tе, uол
I-te ogl-toce (с I-tеким). в. заhи, за.маhи за хоризОl-tш (о Суl-tцу, Месе
цу): � за гору. 2. а. ослоl-tиши се, I-tаслоl-tиши се, I-tавалиши се, I-ta
леhи. - Не сме да легне на то раме. б. uовиши се, uолеhи: легла 
трава. в. I-tакривиши се, I-tаll-tуши се I-ta jegl-ty сшраl-tу, I-tахериши 
се (о лађи, јеgрилици и сл. Uрилико.м иловиgбе). г. uриоl-tуши уз 
I-tешшо, UРUJbубиши се. д. уклоuиши се, уl.nавиШи се I-telge (обич
I-tО о gеловима I-tеке I-tаuраве и сл.). ђ .  uричиl-tиши заgовОЈЬсшво, 
изазваши uријашl-tосш, uријаши (у оgређеl-tо.м шреl-tушку, у ogpe
ђеl-tој Uрилици). - Ово пиво ми је баш легло! 3. а. врашиши се у 
uрешхоgl-tи, uрвобишl-tи uоложај, uовуhи се (о воgи, реци и сл.); 
смириши се, у.мириШи се (о Шаласима). б. фиг. сшишаши се, аре
сшаши, у.миl-tуШи (о буци, врелиl-tи и gp.). 4. (обично с допуном: 
у постељу) оболеши, разболеши се. 5. прел. разг. (некога) сuусши
ши, сшавиши у воgораваl-t uоложај, uоложиши (у uосшељу, I-ta 
лежај и сл.). 6. а. заuосесши I-tекu upegeo, uросшор: леже војска. 
б. фиг. uасши, сuусшиши се, расuросшрши се: легла магла. 7. а. 
биши, uосшаши Uреg.меШ l-tечијих иl-tшимl-tих жеЈЬа, .мисли, осе
haНJa, I-tасшојања: � на душу, на срце. б. (на (за) нешто) заложи
ши се, уuреши сво.м Cl-tаlом, свим .molyhI-tОСШима, својски: ,.., на 
књигу, ,.., на посао. • - на руду Uо.мириШи се с I-tечим, uрихваши
ши I-tешшо као I-tеизбежl-tо (уаркос UреШхоgl-tо.м uрошивЈЬењу, I-te
слаlању). - у гроб (у црну земљу) uремиl-tуши, у.мреШи. ствар је ле
гла сшвар је зашашкаl-tа, сређеl-tа, сишуација се смирила. 

лећни, -а, -о који се ogl-tocu I-ta леhу; уп. лећа (1): � жижак. 

леукемија ж ГрЧ. мед . .малиll-tО оБОЈЬење крви које се исаОЈЬава 
великим uовеhањем броја леукоциша у uериферl-tој крви с исшо
времеl-tим зl-tашl-tим uовеhањем .млаgих леукоцишl-tих hелија. 

леуком, -ама м И леукома ж ГрЧ. мед. бела .мРЈЬа I-ta рожња-
чи ока. 

леукопласт и леукопласт м ГРЧ. зашшишl-tа леЙЈЬива шка
I-tul-ta која се сшавЈЬа ареко lазе I-ta pal-ty, фласШер. 

леукоцит, -ита и леукоцит, -а м ГрЧ. биол. (обично у мн.) бе
ло крвl-tо Зрl-tце. 

леукоцитоза ж мед. uовеhаl-t број леукоциша у крви. 
леукоцитопенија ж ГРЧ. мед. cmaHJel-t број леукоциша у аери-

ферl-tој крви. 
леут м пом. рибарски броgиh I-ta весла и с јеgl-tим јарболо.м. 
леха јек. лијеха ж в. леја. 
лехица јек. лијехица ж geM. og леха; уп. лејица. 

лецедер м в. лициШар. 
лецедерски, -а, -о који се ogl-tocu I-ta леце�iере, лицишарски: 

� срце. 

лецитин, -Ина м физиол. врсша фосфашиgа, каракшерисши
чаl-t сасшојак .мозlа, живаца, жу.маl-tаца и gpYlUX живошињских 
и БUJbl-tих Шкива. 

лецнути, -нем свр. (некога) l-tеuријашl-tО gирl-tуши, узl-tемири
ши, жацl-tуши, шШрецl-tуШи. - Нешто га лецну у срце. 8 ,.., се 
Шрll-tуши се; узl-tемириши се. 

лечилиште јек. љечилиште с .меgициl-tска усшаl-tqва за лече
ње и l-tеlУ болеСl-tика којима је uошребаl-t gужи лекарски I-tаgзор 
и I-tela, cal-tаШорију.м; климашско, бањско и сл . .месШо UOlOgl-tО за 
оаоравак и рекреацију. 

лечити, лечим јек. лијечити, лИјечйм несвр. [гл. ИМ. -чење с] 
а. uреgузимаши сшручl-tе, лекарске и gpYle .мере за I-tечије озgра
вЈЬење, чиl-tиши 01-t0 шшо је uошребl-tо ga болесl-tик озgрави, ga бо
лесш I-tесшаl-tе; сузбијаши, оgсшрањиваши (болесш и сл.), исце-
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ЈЬиваШи. б. фиг. блажиши, -креииши; у.мириваШи, сшишаваши, 
ола-кшаваши (gушевне иашње и сл.). - Песма душу лечи. в. фиг. 
ис-корењиваши; иоиравЈЬаши, исиравЈЬаши: � зло; � грешке . •  -
се а. иовр. ире.ма лечиши (а); озgравЈЬаши, оиоравЈЬаши се. б. 
фиг. ослобађаши се не-ке .мане, иоро-ка, .мучно'i осећања и СЛ.: - се 
од глупости, � се од туге. 

лечнИк јек. лијечни:к м (обично јек.) в. ле-кар. 
лечница јек. лијечница ж (обично јек.) в. ле-кар-ка. 
лечничкИ јек. лијечнич:ки, -3., -о (обично јек.) -који се OgHOCU 

на лечни-ке, ле-карс-ки: - налаз, � помоћ. 

лечништво јек. лијечниmтво е (обично јек.) в. ле-карсШво. 
леш, леша м (ак. лещ инстр. лешом; ми. лешеви) тур. 1 . .мрШво 

JbygcKo шело; .мрШвац. 2. в. лешина (2). 
лешина ж 1. леш (1); иеј. og леш (1). 2. шело у'iинуле живо

шиње, сшрвина, .мр цина. 
лешинар, -ара и лешинар, -а м 1. зоол. у .мн.: ишице 'iраБЈЬи

вице из иор. Vu1turidae -које се хране лешинама, суиови (у jg.: 
ишица из ше иороgице, суи); уп. стрвинар. 2. фиг. онај -који суро
во, безобзирно, безgушно Haaaga, ис-коришhава незашшиhене, 
слабе, бесио.моhне Jbyge. 

леmинар:ка и леmинар:ка ж она -која се храни лешинама 
(обично о ишицама); уп. лешинар (1). 

леmинарс:ки и лешинарс:ки, -3., -о -који се OgHOCU на леши-
наре: � грабљивост, - јато. 

леmинарс:ки и леmинарс:ки прил. -као лешинар(и). 
леmиница ж geM. og лешина. 
леmинс:ки, -3., -о -који се OgHocu на лешине, -који иошиче og ле

шина: � задах. 

леmити, -йм неевр. [гл. ИМ. лешење е] 1. с шру'iаши , шањиши 
-кожу ириире.мајући је за apepagy. 2. разг. екепр. ја-ко шуhи, .мла
шиши, иребијаШи. 

леmић, -а и леmић, -ића м geM. og леш. 
леmкарити, лешк3.рим неевр. [гл. ИМ. лешакрење е] ogMapa-

ши се y'iOgHO лежеhи, излежаваши се. 
леm:кати, -3.м неевр. в. леш-кариШи. 
леmни:к јек. љеmни:к м бот. илоg лес-ке; лес-ка. 
леmни:ков јек. љеmни:ков, -а, -о -који apuaaga лешни-ку, -ко-

ји се OgHOCU на лешни-к: � боја, � језгра, - љуска. 

леmничић јек. љеmнИчић м ge.м. og лешни-к. 
леmњ-јек. љешњ- в. лешн-. 
леmтар јек. љештар, -ара м лес-ково 'ipМJbe, лешhе, лес-кар. 
леmтар:ка јек. љештар:ка ж зоол. иланинс-ка ишица Tetrastes 

bonasia из иор. Tetraonidae. 
леmћар јек. љешћар, -ара м в. лешШар. 
леmће јек. лијеmће е (ми. 0) зб. им. оg лес-ка; лешШар. 
ли (л') енклитичка речца 1. (иза гл. или уз речцу "да" испред 

гл.) за шворбу уиишних 'iла'iолс-ких обли-ка а. у иишањима с ио
шврgним облицима 'iла'iола, Kag иишање не саgржи сшав 'iовор
HO'i лица у смислу извесносши оg'iовора. 1) у иравим иишањима, 
у независним реченицама. - Да ли је долазио јуче? 2) у неира
вим иишањима и изричним реченицама. - Тражили смо да ли 
доиста такви мелези могу бити сматрани за чисте. б. у иишањu
.ма с оgричним облицима 'iла'iола, Kaga се са извесно.м су.мњо.м 
оче-кује иозишиван оg'iовор, OgH. Kag се gaje go знања ga се не ин
сисшира нс;, иозиШивно.м оg'iовору (чесшо -као фор.ма учшивосши, 
за ублажавање иишања) 1) у иравим иишањима, у независним 
реченицама. - Немаш ли мало С9ЛИ? 2) у неиравим иишањима 
и изричним реченицама. - Питао ме да ли немам мало соли. 2. 
уз оgричне 'iла'iоле, OgH. у иишањима и узвичним реченицама 
-које имају обли-к иишања, Kaga се исшиче сшав 'iоворно'i лица у 
смислу иошврgно'i оg'iовора, OgH. Kaga се у е-ксиресивно.м изража
вању ова-кво иишање узима -као Шврgња. - Није ли то Богу пла
кати? 3. (у уиишним и узвично-уиишним реченицама са инверз
ним pegoM речи, ucapeg 'iла'iола) у иишањима, чуђењу, у е-ксире
сивно.м изражавању и раз'iоворно.м јези-ку. - Мени ли кажеш? 4. 
(иза уииШ1-lих заменица и ирило'iа) у уиишним реченицама, -ка
ga се исшиче неgоу.мuца у .мо'iуhносШ HeKo'i оg'iовора, у чуђењу. -

Који ли је узрок томе?! 5. (у конструкцији: је л(и) да (де), је л(и) 
те, није ли) у gијалO'iу, Kaga се og са'iоворни-ка оче-кује са'iласносш, 
иошврgан оg'iовор. 6. у зависним рече ни цама а. (уз одрични об
лик потенцијала, одн. футура) у намерним реченицама, Kaga 
се на'iлашава ga осшварење жеЈЬе, намере није сасвим извесно. -
Пропињао се на прсте не би ли боље видео. б. у реченицама ио
'iоgбеним ио смислу, Kaga се износи ga је услов за вршење раgње 
'iлавне реченице осшваРЈЬив: а-ко, у случају ga. - Нећеш ли, ни
ком ништа! 7. у независним реченицама или наиореgним син
Ша'i.мама а. у расшавним реченицама или синШа'i.мама, Kaga се 
на'iлашава суирошсшавЈЬање jegHe .мо'iуhносШи gpy'ioj. 1) Kag се 
исшиче ga је свејеgно -која се .мО'iуhносш осШварује. - Добар ли је, 
лош ли је - твој је. 2) Kag се не зна -која се .мО'iуhносШ осШварује. 
- Прве ли, друге ли недеље - не зна тачно. 3) (уз речцу "ja'� Kag 
се у избору gвеју или више .мо'iуhносШи реализује само jegHa. - Ј а 
л' да буде моја, ја л' његова. 4) (иза "шта", "што'� Kag се ииша
ње.м шражи gpy'ia .мо'iуhносш, gpy'io објашњење. - Једном се у 
селу запали неко сено, шта ли је. б. у суирошним реченицама 
или синШа'i.мама, најчешhе Kag се означавају исШовре.мене pag
ње, особине и сл. -које су различише .међу собо.м. - Не зна се ко 
ли пије, ко ли плаћа. 8. речца за исшицање, иојачавање а. HeKo'i 
ис-каза, речи (чесшо у чуђењу, gивЈЬењу и сл.). - Лепа ли је мај
ко мила! б. (уз презент, понављањем истог облика) шрајања, 
иншензишеша 'iла'iолс-ке рagње. - Докопао се дедине браде, па 
чупа ли, чупа. в. у узвичним реченицама, у ирешњи, у 'iрgњи, 
исовци. - Триста ли му мука! 

либаде, -ета е врсша женс-ке 'iорње ogehe, go сшру-ка, gy'iux 
широ-ких ру-кава, у-крашена везо.м (обично -као geo сшаре срис-ке 
'ipagcKe ношње). 

либела ж лат. (нем.) 1. сирава, инсШру.менШ за ушврђивање 
воgоравносши (OgH. o-ко.мийlосШи) не-ке иовршине; уп. равњача. 
2. зоол. 'iраБЈЬиви воgени инсе-кш из poga Libellula, иор. Libellu
lidae. 

либерал, -ала м 1. а. чове-к слобоgоу.мних, либералних схва
Шања. б. ирисшалица, слеgбени-к либерализ.ма (2). 2. члан либе
ралне сШран-ке. 

либералан, -лна, -о лат. 1. а. -који се оgли-кује слобоgоу.мним 
схвашањима, ugejaмa; -који је у gyxy ша-квих ugeja; -који gоиушша, 
шолерише ша-кве ugeje, gе.мо-крашичан: � човек; либерална схва
тања; � закон. б. шолераншан ире.ма различишим .миШЈЬењи
.ма, сшавовима, иосшуицима, широ-ко'iруg; шрие.љив, иoиyciil.тьив. 
2. пол. а. -који засшуиа ugeje либерализ.ма (2). б. -које.м је основно 
учење, оиреgе.љење либерализам (2) (најчешhе -као сасшавни geo 
назива иолишич-ких иаршија); -који се OgHOCU на ша-кву иарши
ју, -који apuaaga ша-квој иаршији: � странка; � лист. 

либерализам, -зма м 1. а. слобоgоу.мне, либералне ugeje, на
чела, схвашања; слобоgОУМЈЬе. б. шолераншносш ире.ма различи
шим, gру-кчијим .миШЈЬењима, схвашањима, иосшуицима; шр
ие.љивосШ, ио.миРЈЬивосШ. в. оgсусшво apUHyge, сше'iе, сиушава
ња уоишШе. 2. пол. иолишич-ко учење ире.ма -које.м gрушшво шре
ба ga се развија слобоgно, без .мешања gржаве у gрушшвене og
носе, у е-коно.мију и gp.; иолишич-ки ио-креш за усиосшавЈЬање сло
боgе .миШЈЬења, иолишич-ких слобоgа, слобоgно'i eKoHoMcKO'i раз
воја и gp. 

либерализација жу-киgање забрана, о'iраничења и сл., OgH. 
gоиушшање, gозвОЈЬавање иро.мена, слобоgније'i развоја, слобоg
нијих ogHoca, увођење либералних .мера и сл.: � цена, � увоза. 

либерализовати, -зујем (либерализирати, -ИзИр3.м) евр. и 
неевр. обухвашцши, обухвашаши либерализацијо.м, .мерама -ко
јима се у-клањају забране, о'iраничења и СЛ.: � кредите, - лов, � 
трговину . •  � се иосша(ја)ши либералан, gоби(ја)ши либерална 
обележја. 

либералистич:ки, -3., -о -који се OgHOCU на либерализам, свој
, сшвен либерализ.му; либералан: � дух, � идеологија; - привред
ни систем. 

либерал:ка ж женс-ка особа либерал. 
либерално ПРИЛ. на либералан начин; у gyxy либерализ.ма: 

� владати; � настројен, � оријентисан. 

либералност, -ости ж особина oHo'ia -који је либералан, оно
'ia шшо је либерално; либерализам. 

либералс:ки� -3., -о -који се OgHOCU на либерале, либералну 
сшран-ку: � владавина, либералске новине. 
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либертинац, -нца м 1. онај који се не йриgржава усшатьених 
схвашања и норми, онај који није конформисШа. 2. онај који жи
ви, који се йонаша слобоgно, разузgано, раскалашан човек. 

либертинизам, -зма м разузgаносш, раскалашносШ. 

либертински, -а, -о који се OgHOCU на либершинце и либер
шинизам: либертинске обести. 

либидо м (ретко у мн. с) лат. сексуални Ha'ioH и йсихо-физич
ке манифесшације с њим у вези; несвесна йобуgа, Ha'ioH уоЙшШе. 

либити се, либйМ'се и либйм се (пр. сад. либёћи се) несвр. [гл. 
им. либљёње с] а. осеhаши сшиg, сшиgеши се, срамиши се; усшру
чаваши се, усшезаши се. - Није се либио сељачког посла. б. gp
жаши се на оgсшојању og HeKo'ia или нече'iа (обично из охолосши, 
'iорgосши, йоказујуhи шако свој виши йоложај, paH'i и сл.); избе
'iаваши (HeKo'i, нешшо), клониши се (HeKo'ia, нече'iа). 

либра и либра ж лат. римска јеgиница мере за масу (нешшо 
йреко 327 g), која је касније KOg aojegUHUx Hapoga gобила разли
чише вреgносши; количина неке машерије која оg'iовара шој је
gиници: дубровачка �, енглеска �, млетачка �, португалска �, 
италијанска �, шпанска �. 

либрација ж лат. астр. йериоgично осциловање небеских шела 
око йоложаја равношеже: � Месеца. 

либрациони, -а, -о који се OgHOCU на либрацију: либрацио
на кретања. 

либретист(а), -ё м (мн. -сти) йисац, аушор либреШа. 

либрето м (мн. с) итал. шексш за музичко-сценско gело (ойеру, 
ойерешу и сл.). 

лив м а. расШой.rbена мешална маса og које се лију различи
ши ЙреgмеШи. б. оно шшо је начињено, изливено og расШой.rbено'i 
мешала (обично у калуйу), оgливак. 

ливада ж (ген. ми. ливада) зе.мљишШе обрасло шравом за ко
шење или исЙашу. 

ливадак, -атка м geм. и хиЙ. og ливаgа; уп. ливадица. 

ливадарка ж бот. а. у мн.: pog са MHO'iO врсша ливаgских шра
ва Роа из ф. Gramina (у jg.: бuљка из шо'iа poga). б. назив за раз
не врсше шо'iа poga: Роа annua (обична мейlлушица), Роа соm
pressa, Роа pratensis и др. 

ливадарство и ливадарство с ЙОЈЬойривреgна 'ipaHa, gелаш
нос ш која се OgHOCU на 'iајење и искоришhавање ливаgа, на йро
извоgњу шраве и сена; наука која се бави унайређењем ше ge
лаШносШи. 

ливадица м geM. и хиЙ. og ливаgа. 

ливадиште с ливаgско зе.мљишШе. 

ливадски (лirnаднй), -а, -о који се OgHOCU на ливаgу, који је 
у вези с ливаgом: � биље, � земљиmте, ливадске траве. 

ливац, -вца м онај који лије, излива йреgмеше og расШой.rbе
HO'i мешала и СЛ., онај коме је ливење йосао, занимање. 

ливачки, -а, -о који се OgHOCU на ливце и ливење: � занат, � 
одељење, � пећ. 

ливен, -ена, -о gобијен ливењем: � гвожђе. 

ливница ж фабрика, geo фабрике или раgионица у којој се 
лију мешали и йроизвоgе ливени ЙреgмеШи. 

ливнички, -а, -о који се OgHOCU на лив ницу и ливење: � пећ. 

ливреја ж фр. оgело нарочишо'i кроја, обично украшено 'iaj
шанима, које носи йослу'iа (врашари, со бар и и gp.) на gворовима, 
у хошелима и сл. 

ливрејисан, -а, -о који је у ливреји, обучен у ливреју: � вра
тар, � послуга. 

лига ж (дат. лИги) ШП. 1. савез, уgружење, зајеgница. 2. 'ipyaa, 
разреg, класа (у йоgели сйоршских gрушшава, екийа у сйорш
ским шакмичењима): прва �, дpyгa � . • Лига народа в. aog на
pog. лига-систем спорт. сисшем шакмичења у сйоршу у којем сва
ки йојеgинац или екийа u'ipa са сваким йојеgинцем, ogH. екийом 
из своје 'ipyae. 

лигамент м (обично у мн.) анат. везивно шкиво које сйаја ge
лове шела, op'iaHe, веза, ligamentum. 

лигањ, -гња м ЗООЛ. 1. в. ли'iња. 2. в. сиЙа. 

лигатура ж лат. 1. у йалеО'iрафији, сйајање gва или више сло
ва у jegHo, шако ga бар jegHo og њих йромени свој облик gобија
јући с gpy'iUM зајеgнички 'iрафички елеменаш; 'iрафички знак 
gобијен на шај начин. 2. муз. знак у виgу лука којим се йовезују 
gве но ше исше висине у jegHo Шрајање. 3. мед. заусшавЈЬање кр
варења йоgвезивањем, увршањем завезане мараме и СЛ. изнаg 
йовређено'i месша на руци или нози; среgсшво којим се то чини, 
Йовеска. 

лигаш, -аша м спорт. члан ли'iе (2). 
лигашки, -а, -о који се OgHocu на ли'iаше и ли'iу (2): � тим, � 

утакмица. 

лигнин, -Ина м лат. aopeg целулозе, gpy'iu 'iлавни сасшојак gp
вене маШерије. 

лигнит, -ита (лигнит, -а) м лат. геол. врсша MPKO'i yIтьa са очу
ваном gрвенасшом сшрукшуром који је релашивно мале кало
ричне вреgносШи. 

лигња ж (ген. ми. лИгњй И лИгања) зоол. у мн.: йороgица 'iла
воножаца Loliginidae, gвошкржњака из pega Decapoda, чије се 
врсше оgликују укусним месом (у jg.: 'iлавоножац из ше aopogu
це, обично Loligo vulgaris). 

лигњица ж ЗООЛ. врсша ли'iње Loligo mormorae. 

лигоч м ЗООЛ. врсша 'iлавоношца Argonauta argo; уп. једри
лац (2а). 

лидер м енгл. исшакнуши йолишички вођа, руковоgилац, йр
вак; уойшше вођа HeKo'i йокреша (нЙр. синgикално'i), HeKo'i ко
лекшива (нЙр. сйорШСКО'i) и сл. 

лИдерски, -а, -о који се OgHOCU на лиgере: лидерске амбици
је, � држање. 

лидерство с gржање, йонашање, gеловање и сл. својсшвено 
лиgеру, лиgерима; лиgерски йоложај, лиgерско месшо, лиgерске 
gужносши и сл. 

лидит, -Ита (лИдит, -а) м МИН. врсша кварцно'i шкрuљца шам
не боје, који се уйошреБЈЬава за расйознавање злаша и исйиши
вање ње'iове финоhе. 

лижисахан и лижисахан м пеј. улизица, уgворица. 

лизалица ж врсша й.rbоснаШих бомбона на шшайиhу; уп. ли
лихип. 

лизати, лижём несвр. 1. а. gоgириваши, 'iлаgиши језиком, 
йрелазиши језиком йреко нече'iа: � теле (о крави), � нечију ру
ку (нпр. о псу или мачки). б. разг. ЈЬубиши, цмакаШи. 2. gogupy
јући, йревлачеhи језиком йо некој машерији узимаши је као хра
ну; йревлачеhи језиком йо неком cygy јесши, узимаши храну из 
ње'iа (о ЈЬуgима и живоШиња.м,а): � сладолед, � со; � тањир. 3. go
gириваши, gошицаши, захвашаши (са сшрана, са крајева) (о 
йламену, ваШри). 4. йросшираши се, извијаши се у висину, gиза
ши се, йеши се; избијаши, СУКЈЬаши, навираши (о йламену, gиму 
и сл.). _ � се 1. а. йрелазиши језиком йреко своје gлаке (обично 
pagu оgсшрањивања нечисшоhе), 'iлаgиши се језиком; узајамно се 
'iлаgишијезиком (оgсшрањујуhи шако нечисшоhу и gp.) (о неким 
живошињама, обично о мачкама или 'iовеgима). б. разг. ЈЬуби
ши се, цмакаши се. в. фиг. gобро се сла'iаши, gружиши се, йрија
шељеваши (чесшо неискрено, из кориСШОЈЬуБЈЬd и сл.). 2. шроши
ши се, шрши се, шањиши се (og шрења или уйошребе), хабаши се, 
излизиваши се. • - (некоме, нечије) пете (ноге, стопала и сл.) биши 
йонизан, снисхоgЈЬив йрема некоме, улизиваши се, ула'iиваши 
се, gоgвораваши се (некоме). - прсте слаgиши се, наслађиваши 
се (најчешhе jegyhu нешШо). пљувати па - 'iовориши час jegHo час 
gpy'io, мењаши мишљење, биши неgослеgан, бесЙринциЙијелан. 

лизеза ж фр. женски шойли, крашки йлешени о'iршач који 
се облачи йреко сЙаваћице. 

лизнути, -нём свр. йрема лизаШи. _ - се свр. йpe.fпa лизаши 
се (Ја). 

лизол, -ола м ГРЧ.-лат. хем. смеђа, ошровна шечносш (расшвор 
крезола у калијумовом сайуну), са мирисом фенола, која се уйо" 
шреБЈЬава као gезинфекционо среgсШво. 

ЛИЗ0ЛНИ, -а, -о који се OgHOCU на лизол, који саgржи лизол: 
� раствор. 
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лизоформ И лизоформ м ГРЧ.-лат. хем. ошровно gезинфекци
оно среgсшво сасшављено og расшвора фор.малgехиgа, алкохола 
и калију.мово'i саЙуна. 

лизукати, лизучём и лИзућём И лизукати, лИзУчём и лИзу
ћём несвр. у ge.м. значењу: лизаШи. 

лија жу хиЙ. и ексЙр. значењу: лисица (1). 
лијана ж фр. бот. У .мн.: зељасше и gрвенасше биљке gy'io'i и 

шанко'i сшабла, које се разноврсним израшшајима йричвршnу
ју за gpy'ie биљке и Йреg.меШе или се обавијају око њих, йењачи
це, йузавице (у jg.: шаква биљка). 

лијiшдер м бот. зимзелени, украсни 'ipM йриморских крајева 
Nerium oleander из ф. Apocynaceae, олеанgер. 

лијас м енгл. геол. йрво, најсшарије разgобље јуре; 'iеолошки 
слој који се фор.мирао у шо вре.ме. 

лијати, лftj8.м несвр. (најчешће у спрези са "долијати'') 1. лу
шаши, луњаши, скиШаШи. 2. вараши, йоgваљиваши и сл. на лу
кав, apeapegeH начин, избе'iавајуnи казну. - Лијала, лијала, па 
долијала. 

лијаћ, -аћа м нар. в. лисац (а). 

лијЕшати, лИјев8.м несвр. јек. в. лиши. 

лијен, лијено јек. в. лењ, лењо. 

лик м (мн. лИкови) 1. а. из'iлеg, црше лица, лице; израз лица 
као оgраз унушрашње'i сшања човека: бити ликом на оца; љу
титог лика. б. сйољашњи, физички из'iлеg неке особе, фи'iура, 
сшас, обличје. 2. а. скуй својсшава, оgлика које каракшеришу 
оgређену личносш; личносш, особа уоЙшШе. б. у.меШнички шран
сйонована или обликована личносш (у књижевно.м, филмско.м 
и сл. gелу): остварити, стварати, тумачити и сл. лик јунака. 3. 
оно шшо каракшерише особу оgређене йрофесионалне, gрушшве
не и сл. оријеншације, оно шшо је својсшвено оgређено.м gpy
шШвено.м слоју, йрофесији и сл., йрофил; каракшерисшичне og
лике, бишна својсшва неке сшвари или йојаве, каракШер. 4. а. 
Шроgи.мензионално обликована фи'iура, кий, сшашуа и сл. б. 
сшрана .меШално'i новца на којој је нечији лик (1 а) или нека gpy
'ia ликовна йреgсшава, 'iлава. в. слика, йоршреш; икона. г. физ. 
слика нече'iа или HeKo'ia која се образује као йослеgица оgбијања 
свеi1lлосних зрака og о'iлеgала, OgH. gpy'ie uовршине или йосле 
Йрела.мања кроз сочиво. д. мат. оgређени сасшав 'iео.меШријских 
еле.менаШа (шачака, линија, йоврши, шела), 'iео.меШријска сли
ка или Шело. ђ. облик шаре, орна.менШа и сл. на шканини или 
неко.м gpy'ioM йреg.мешу. 5. а. сйољашњи из'iлеg нече'iа, из'iлеg 
уойшше; облик, фор.ма: имати лик полумесеца. б. начин, облик 
исйољавања, .манифесШовања нече'iа, врсша, виg нече'iа: поједи
ни ликови сујеверја. в. лингв. облик који gобија нека реч у језич
ко.м сисШе.му. 6. спорт. неколико .међусобно йовезаних йокреша 
који чине оgређену целину, фи'iура (нЙр. у клизању на леgу или 
у скијању). 

Лика ж (дат. Лици) а. apegeo, крај из.међу Велебиша, Пљеши
вице и Велике и Мале КаЙеле. б. река йонорница у Личко.м Йољу. 

лика ж 1. неоgрвењено влакнасf1l0 шкиво, шанки слој gрве
ша ucaog коре који се (обично йрерађен) уйошребљава у йлешар
сшву, за везивање и сл., лико, liber. 2. влакно лана, конойље или 
јуше које се корисши за Йреgиво. • везивати лику за опуту јеgва са
сшављаши крај с краје.м, шешко, .мучно живеши, живоШариШи. 
вучја - бот. жбунасша лисшойаgна биљка Daphne mezereum из 
ф. Thymelaeaceae, .маслиница. 

ликар м зоол. назив за неке инсекше из Йор. йошкорњака (Ipi
dae, Scolytidae) : боров �, jaceHOB �, омориков �, велики �� 

ликвефакција ж лат. йрешварање 'iaca или йаре у шечно 
сШање. 

ликвида и ликвида ж лат. ЛИНГВ. ликвиgни су'iласник (нЙр. л, 
љ); уп. ликвидан (2). 

ликвйдан, -дна, -о лат. 1. банк. и фин. а. који се .може без 
с.меШњи йрешвориши у 'iошовину или уйошребиши као среgсшво 
за йлаnање; који је у 'iошову, 'iошовински: ликвидна средства. 2. 
(одр.) лингв. чија се аршикулација каракшерише извесним йро
Шицање.м вазgушне сшрује (најчешnе бочним сШрciна.ма језика) 
и акшивн,им учешће.м језика, шекуnи (о неким су'iласницима): 
ликвидни сугласник. 

ликвИдатор м 1. фино службеник који коншролише, йровера
ва шачносш, исйравносш и усклађеносш свих новчаних gOKYMe
наша (факшура, йлашних сйискова, йушних налоlа и gp.) са ва
жеnим йройисима и врши обрачун на основу њих. 2. правн. онај 
који врши ликвиgацију HeKo'i йреgузеnа, усшанове, имовине, за
сшуйник .масе (йокрешне и нейокрешне имовине HeKo'i йреgузеnа, 
усшанове и сл.) у ликвиgацији; уп. ликвидација (1). 3. пол. йри
aagHUK, йрисшалица сшрује у неко.м йокрешу која се залаже за 
ликвиgацију шо'iа йокреша; уп. ликвидаторство. 4. онај који не
Ko'ia (нЙр. йолишичко'i йрошивника) ликвиgира, убија; уп. ли
квидирати (2в). 

ликвидаторскй, -8., -о који се OgHoCU на ликвиgашоре и ли
квиgашорсшво; уп. ликвидатор (3). 

ликвИдаторство с пол. шежња apuaagHUKa, йрисшалица og
ређене сшрује у неко.м ЙолиШичко.м йокрешу ga gовеgу go йрак
шичне ликвиgације, укиgања шо'iа ЙокреШа. 

ликвидатура ж коншрола и обрачун gоку.менаша који се вр
ше йре њихове исйлаше; служба која обавља ше Йослове. 

ликвидација ж 1. фИНо и правн. йресшанак paga неке йривреg
не ор'iанизације, йреgузеnа, усшанове и сл. (збо'i неликвиgносши, 
йрезаgуженосши и gp.); коначни обрачун и gpy'iu йосшуйци који 
се йри Шо.ме врше. 2. фИНо исйуњење, извршење, окончање оgређе
них финансијских обавеза: � дугова. 3. а. коначно укиgање, 
уклањање, искорењивање нече'iа: � кметства, � неписмености, � 
ропства. б. унишшење, унишшавање: � непријатељског положа
ја. в. убијање, исшребљење; йо'iубљење, с.макнуnе: физичка �. 

ликвидационй, -8., -о који се OgHOCU на ликвиgацију: � књи
га, � комисија, � поступак. 

ликвидирати, -ИдЙр8.м СВр. 1. а. извршиши коначни обра
чун и gpy'ie йошребне йослове Йрилико.м йресшанка paga HeKo'i 
йреgузеnа, усшанове, инсшишуције и сл., извршиши ликвиgаци
ју (1). б. извршиши коншролу, йроконшролисаши и обрачунаши 
новчана gоку.менша йре њихове исйлаше: � налог, � рачуне. 2. 
а. искорениши, елиминисаши; окончаши (неко сшање, йроцес и 
сл.), решиши: � заосталост, � старе односе; кад је ликвидиран 
балкански рат. б. учиниши крај нече.му, йосшојању нече'iа, уни
шшиши: � бункере, � железничку станицу, � феудалну Европу. 
в. убиши (HeKo'ia); йобиши (љуgе). 

ликвИдност, -ости ж а. својсшво oHo'ia шшо је ликвиgно, oHo'ia 
који је ликвиgан, сйособносш йоg.миривања, исйуњавања йосшо
јеnих финансијских обавеза, солвенШносШ. б . .мО'iуnносш брзо'i, 
лако'i и еконо.мично'i йрешварања у йлашежно среgсшво ('iошов 
новац и сл.); .мО'iуnносШ найлаше, наЙЛаШивосШ. 

ликвор м лат. бисшра, безбојна шечносш која оgваја .мозак и 
кич.мену .можgину og њихових овојница, liljuor cerebrospinalis. 

ликер, -ера и ликер, -а м фр. врсша слашкоl и аро.маШично'i 
алкохолно'i Йиnа. 

ликерскй и ликерскй, -8., -о који се OgHOCU на ликер. 

лико с в. лика (1). 
ликов, -а, -о који се OgHOCU на лику (лико), који је og лике (лџ-

ка): � уже. . \ 

ликовати, ликујём несвр. исйољаваши йобеgничко, славоg�
бишно расйоложење, велику раgосш, заgовољсшво, веселиши се 
збо'i HeKo'i усйеха, йобеgе и сл. или, чесшо са Йризвуко.м злураgОr 
сши, збо'i нечије'i йораза, неусйеха и сл.; Шрију.мфоваШи. 

ликовац, -овца м бот. 1. а. у .мН.: биљке poga Daphne (ф. Thy
melaeaceae), који обухваша око йеgесеш врсша зимзелених и ли
сшойаgних 'iр.мова, ређе .малих gрвеша (у jg.: биљка из шо'iа ро
ga). б. назив за aojegUHe врсше шо'iа poga: D. mezereum (вучја 

. . лика), D. alpina, D. cneorum, D. laureola, D. blagayana. 2. у .мН.: 
йороgица gрвенасших, ређе зељасших биљака Thymelaeceae, у 
коју caaga pog Daphne и неки gpylu роgови (у jg.: биљка из ше 
Йороgице). 

ликовина ж в. лика (1). 
ликовнй, -8., -о 1. који се OgHOCU на обласш у.мешносши у ко

ју caagajy сликарсillво, вајарсшво, оglоварајуnе lpaHe йримењене 
у.меШносШit· (ређе и архишекшура) и на у.мешнике који се њо.ме 
баве: � прилог, · � стваралаштво, ликовне уметности. 2. (у им. 
служби) с ђач. ликовно васйишање као насшавни Йреg.меШ. 
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ли:ковно прил. на ликовни начин, среgсшвu.ма својсШвенu.м 
ликовнu.м у.меШносШu.ма (слико.м, скулишуро.м, бојо.м и сл.): � 

изразити. 

ли:ковност, -ости ж оно шшо каракшерише ликовну у.меш
носш, еле.менШи својсшвени ликовно.м сШваралашШву. 

ли:ковња:к, -а:ка м разг. и ђач. ликовни у.меШник; онај који се 
бави ликовно.м у.меШношћу; насшавник ликовноi васиишања, 
ликовних у.меШносШи. 

Ли:кота м шаљ. и подр. Личанин. 

ли:кра ж еласшично вешшачко влакно og Kojei се ирави ру
БЈЬе, женске чараие, сиоршска ogeha и сл. 

лила прид. непром. итал. (фр.) илавкасшоцрвенкасш, свеiПло
ЈЬубичасш: � марама. 

лилаl ж ХИП. нар. а . .ма.ма, .мајка; баба, бака. б. (само у вок: 
лиле и лИло) у обраћању gpaioj, вОЈЬеној особи уоишше, без обзи
ра Ha pog. 

лила2 ж 1. шанки, 'i.nаШки слој коре gрвеша (брезе, шрешње, 
вишње и сл.), који се лако ЈЬушши; са .млађеi gрвеша (брезе, шре
шње, вишње и сл.) oiYJbeHa, ОЈЬушшена шаква кора која се уио
шреБЈЬава у различише сврхе. 2. а. баКЈЬа, букшиња начињена 
најчешће og осушене коре ogpeQeHoi gрвећа, која се обично носи 
за вре.ме неких HapogHUx обичаја. б. вашра, OgH. iо.мила iрања, 
сла.ме, коре og gрвеша и сл. која се ире.ма HapogHoM обичају иа
ли уочи неких иразника (нир. Ивањgана). в. обичај иаљења ба
КЈЬи или вашри уочи неких иразника, за вре.ме иоклаgа и сл. 

лиле-миле прил. в.  лале-.миле. 

лилипутанац, -нца м (према називу за становнике Лили
пута из дела џ. Свифта "Гуливер ова путовања'� а. особа врло 
HUCKoi расша, кеиец, иаШУЈЬак. б. уоишше оно шшо је врло .мало, 
сишно, .минијаШурно. 

лилипУтан:ка ж женска особа .малоi, иаШУЈЬасшоi расШа. 

лилипутанс:ки, -8., -о врло .мали, .минијаШуран, иаШУЈЬасш: 
� држава, � радња. 

лилихип м (енгл.?) в. лизалица. 

лило:крилац, -лца и лило:крилац, -йлца м зоал. в. оинокри
лац. 

Лим, ЛИма м највећа, gecHa иришока Дрине. 

лим, лИма (лИма) м (итал.?) шанка .меШална илоча gобијена 
ваљање.м (ређе ковање.м) расШеi.lbивих .ме шала (iвожђа, бакра, 
алу.минију.ма и сл.); уп. плех. • бели - iвозgени лu.м иревучен ка
лаје.м. 

лиман, -ана м тур . (грч.) 1. језеро с .морско.м воgо.м; иошоиље
но ушће реке, рукавац .мора, левкасши илишки залив или gрсйа 
обично oipaQeHa og .мора сируgовu.ма и иешчанu.м иревлака.ма; 
уп. лагуна. 2 . .мирна, обично gубока воgа, uзgвојени geo реке из
ван 'i.nавне сшрује; gубоко .месШо у реци, вир. 

лимар, -а (лИм8.р, -ара) м занаiПлија који израђује иреg.меШе 
оg лu.ма. 

лимарија ж иреg.меши израђени og лu.ма; лu.мена консшрук
ција, лu.мени gелови iрађевине, ауШо.мобила и gp. 

лимарница ж лu.марска раgионица; лu.марско оgељење у фа
брици. 

лимарс:ки (лИм8.рскй), -8., -о који се ogHOCU на лu.маре и ли
.марсШво: � занат, � лем, � радник. 

лимарство е лu.марски .занаШ. 

лимб м лат. иреgворје иакла, ирешиакао, у које.м, ио pu.мoKa
Шоличко.м веровању, бораве gуше некршшене gеце и сшароза
вешних иравеgника. 

лимба ж бат. 1. врсша бора Pinus cembra из ф. Abietaceae, 
иланински бор. 2. шроиско gрво Terminalia superba из ф. Сот
bretaceae. 

лимен и лим ен, -а, -о 1. који је og лu.ма, илехан: лимени ко
тлић, лимени кров. 2. који иошиче og иреg.меШа наиравЈЬеноi og 
лu.ма, ироизвеgен ygapoM о лu.м (о звуку); који је налик на звук 
KOju.м оgзвања лu.м, .меШалан (о боји 'i.nаса, звука уоишше). 

лимён:ка ж (дат. -нци; ген. МИ. -кй) лu.мена кушија или лu.ме
на aocyga уоишше која се уиошреБЈЬава у различише сврхе (нај
чешће за конзервирање хране); уп. конзерва. 

лимено и лимено прил. као шшо оgзвања лu.м, иоиуш звука 
који ироuзвоgе лu.мени иреg.меШи ири gogupy, ygapy и сл., .ме
шално: � звонити, � звучати. 

лимес м лат. 1. иет. ушврђена iраница Pu.мcKoi царсШва. 2. 
мат. iранична вреgносш (нир. низа). 

лимит м фр. ушврђена цена, је.мсШво, оgiоворносш, рок, илан 
и сл. који се не сме ирекорачиши; оiраничење уоишше, iраница 
која се не сме ирећи. 

лимитативан, -вна, -о а. који оipаничава (нир. иpu.мeHY не
Koi иравноi ироииса, акша са.мо на оно шшо је навеgено, иобро
јано), Оiраничавајући. б. лог. изражен, казан реченицо.м у којој 
је коиула иозишивна, а осшали geo иреgикаша неiашиван, Heiu
ран (о cygy). 

лимитативно прил. на ли.миШаШиван начин, са оiраниче
њu.мa; уп. лимитативан (а): � одредити овлашћења. 

лимитација ж ушврђивање, иосшавЈЬање лu.миШа, оiраниче
ње, оiраничавање. 

лимитирати, -:irrйp8.м евр. и неевр. ушврgиши, ушврђиваши, 
оgреgиши, оgређиваши ли.миш, iраницу нечеiа, оiраничиши, 
оiраничаваши: лимитирано време, � камате, � кредите. 

лимнолог м научник који се бави лu.мНОЛОiијо.м. 
лимнологија ж ГрЧ. ipaHa хиgролоiије која се бави исшражи

вање.м слашких воgа, обично језера. 
лимнолоm:ки, -8., -о који се OgHOCU на лu.мнолоiе и лu.мноло

iujy: � конгрес, лимнолошка проучавања, � студија. 

лимонин, -Ина м iOPKU сасшојак, iopKa .маШерија у лu.муно
вој кори и се.мену. 

лимонит, -ита м МИН. iвозgена pyga црвенкасше, смеђе или 
жућкасше боје, шриоксиg iвожђа (Fe(OH) · nH20). 

лимонитс:ки, -8., -о који се OgHOCU на лu.мониш, који саgржи 
лu.мониШ: � зрње, � слој . 

лимонтус м в. лu.мунШос. 
лимс:ки, -8., -о који се OgHOCU на Лu.м: � долина. 

лимузина ж фр. иушнички ауШо.мобил зашворене каросери
је, с неиокреШнu.м крово.м; луксузан, елеiаншан иушнички аушо
.мобил; иушнички ауШо.мобил уоишШе. 

лимун м (ми. лИмунови (лИмУни» бат. и агр. а. зuмзелена воћ
ка кожасших лисшова Citrus limonia из ф. Rutaceae, чији ило
gови саgрже иуно киселоi и аро.маШичноi сока боiашоi виШа.ми
но.м С; илоg ше воћке. б. cpogHa врсша Citrus medica, чешрун; 
илоg ше врсШе. в. у Мн.: уоишше воћке poga Citrus. • као исцеђен 
- вео.ма исцриљен, uзнурен. чекати (хтети и сл.) лимун ир. чекаши, 
очекиваши иозив. 

лимунада ж 1. освежавајуће безалкохолно ииће og лu.муно
во1: сока (или лu.мунШоса) и воgе. 2. фиг. у.мешничко, најчешће 
књижевно или фuл.мско gело које се оgликује иовршношћу, ugu
личношћу, слаgуњавошћу и јефШинu.м ефеКШu.ма. 

лимунаст, -а, -о који је као лu.мун, који aogceha на лu.мунов 
илоg, на лu.мун, сличан лu.муну (о боји, обликi и gp.). 

лимунастожут, -жУ'га, -о који је боје зрелоi лu.муна, свеiПло-
жуШ. 

лимун:ка ж агр. врсша крушке; врсша јабуке . 
лимун:каст, -а, -о који u.мa нијансу лu.мунове боје, жућкасШ. 
лимунов, -а, -о који се OgHOCU на л u.мy н (који ирииаgа лu.му-

ну, који је og лu.муна, који је као KOg лu.муна и сл.): � боја, � ко
ра, � сок. 

лимунс:ки, -8., -о који се OgHOCU на лu.мун. • - кисе�ина шро
базна киселина (С6Н8О7) која се корисши у .меgицини, ироuзвоg
њи освежавајућих иића и gp. 

лимунтос м тур. лu.мунска киселина (Acidum citricum) у чвр_ · 
сШо.м сшању, у виgу сишних крисшала, која се уиошреБЈЬава у 
gо.маћинсШву, фар.мацији и gp. 

лимунчић м ge.м. og лu.мун. 
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лимуњача жагр. врсша јабуке; уп. лимунка. 

лимфа ж лат. физиол. безбојна или жуhкасша шечносш сасша
вљена og крвне йлазме и леукоциша, која се сшвара у шкиву и 
шече кроз cygoBe налик на крвне, oMoiyhaBajyhu размену маше
рија између крвних cygoBa и hелија шкива, шкивна ШечносШ. 

лимфатизам, -зма м мед. консшишуционално увећање opia
на, шкива и hелија које сачињавају лимфашични сисшем у ор
iанизму, лимфашична консШиШуција. 

лимфатичан, -чна, -9 1. (одр.) који се OgHOCU на лимфу, лим
фни: лимфатични судови, - ткиво. 2. који болује og лимфаши
зма, склон лимфашизму; увећан, нашечен, иоgбуо: - човек; -
врат. 

лимфни, -а, -о који се OgHocu на лимфу, који је у вези с лим
фом: лимфни судови. 

лимфоцит, -ита м (обично у мн.) анат. врсша леукоциша, бе
ло/' крвно" зрнца. 

лимфоцитоза ж мед. увећан број лимфоциша који се јавља 
KOg неких болесШи. 

лингвални, -а, -о лингв. који се аршикулише иомоћу језика, 
језични: - сугласник. 

лингвист(а), -е м (ми. -сти) онај који се бави ироучавањемје
зика, језички сшручњак; уп. језикословац. 

лингвистика ж фр. наука о језику, која обухваша више рела
шивно самосшалних научних gисцийлина; шеоријско ироучава
ње језика, шеоријска, оишша наука о језику; уп. језикословље. 

лингвистички, -а, -о који се OgHOCU на линiвисшику, језич
ки, језикословни: - испитивање, - податак, - студија. 

лингвистички прил. на линiвисшички начин, са сшанови
шша линiвисшике: - објаснити, - проучавати. 

линеал, -ала м лат. в. лењир. 
линеаран, -рна, -о 1. а. који се налази, иружа, иросшире у 

иравој линији; који је начином иросширања или обликом налик 
на нацршану ираву линију, изgужен, gуiуљасш: - вал, линеар
ни трусови, линеарни цветови. б. који се врши, обавља и сл. у 
jegHoM иравцу, у jegHoM смеру, jegHocмepaH, јеgносшран; gослеg
но усмерен, оgређено оријенШисан. в. који се OgHOCU на jegHY gu
мензију, јеgноgимензионалан: - ширење. г. који се OgHOCU на gy
жину иређене иушање (а не Ha yiao): - брзина. 2. који cejegHaKo 
иримењује на све, jegHaKUx вреgносши, ујеgначен, jegHaK: - пове
ћање плата. 3. слик. нацршан, извеgен, израђен само линијама, 
цpйla.мa, обрисом или коншуром, који се cacйlojи из линија; који 
се оgликује gвоgимензионалним ириказивањем, upegcйlaBJbaНJeм 
објекша, сликањем у jegHoj линији, у jegHoj равни, без iеомешриј
ске, шроgимензионалне иерсиекшиве: - орнамент; - компози
ција, - сликарство. 4. мат. који је обично у вези с ирвим сшеие
ном, који се најчешhе може iрафички иреgсшавиши jegHoM ли
нијом: - једначина, - функција, - члан. 

линеарно прил. на линеаран начин: а. иоиуш линије, црше, 
у линији, gуж линије, у jegHoj равни и сл.: - поларизована све
тлост. б. иомоћу линија, црша, без сенчења. в. jegHocмepHo; jeg
носшрано, јеgнолинијски. 

линеарност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia шшо је ли
неарно. 

линета ж фр. вој. избочено иолукружно уШврђење. 
линија ж лат. 1. а. јеgноgимензионална iеомешријска upeg

сшава сиоја gBejy шачака на некој йовршини, иресек gBejy иовр
шина или iраница неке оiраничене йовршине, јеgноgимензио
нални шраi нечеiа и сл.; уоишше оно шшо се исшиче jegHQM gu
мензијом: изgуженошhу, иросширањем у gужину и сл.: верти
кална -, изломљена -, крива -, кружна -, паралелна -, права 
-, сriирална -, хоризонтална ....:. б. црша, шрака и сл. којом се 
оiраничава или обележава неки иросшор (нир. на сиоршском 
иiралишшу), OgH. црша, шрака и сл. која означава iраницу или 
смер крешања на неком �epeHY, иушу и gp.: - казненог просто
ра, игра с основне ЛИНИЈе, - старта. в. замишљена или сшвар
на црша, OgH. уски uојас Зе.мЈЬишШа који разgваја различиша 
йоgручја (gржаве, йокрајине, обласши и gp.), iраница; међа: гра
нична - . 2. замишљена ирава црша која сиаја gBa месша (или 
више њих ако су у цсшом смеру), иравац: - Краљево - Рашка, 3. 
а. саобраhајница, иуЩ иравац којим се обавља саобраhај (кои-

нени, BogeHU или вазgушни), обично са ушврђеним pacuopegoM и 
оgређеним сшаницама, саобраhајна веза уоишше: аутобуска -, 
међународна -. б. шелефонска или шелеiрафска веза; веза иу
шем paguja, раgио-веза. 4. линеарни pacuopeg, uopegaK, разме
шшај, низ, peg, врсша: седети у истој линији. 5. вој. а. бојни, бор
бени peg, борбени или војнички сшрој; коинене оружане cHaie 
расиоређене на бојном иољу за gејсшвовање; иривремена, неу
шврђена iраница између зараhених сшрана на фроншу: борбе
на -, - фронта. б. низ војних ушврђења на фроншу или iраници: 
Мажиноова - . 6. а. (обично у мн.) сисшем црша, коншуре, обри
си који уобличавају сиољни изiлеg, лик неко" иреgмеша, лица 
или неко" gpyioi gела шела; каракшерисшични елеменши шоiа: 
бити лепих линија; обле линије. б. шелесна фиiура, сшас; виш
ки сшас, вишкосш: држати линију. в. бразgа, Bujyia на gлану 
(на основу које iашају иразноверни): - живота, - љубави, - сре
ће. 7. фиг. а. иравац, шок и начин развоја, збивања нечеiа; основ
ни шок, основна ниш развоја, осшварења, реализације и сл. не
чеiа: - драмске радње; главна мелодијска -. б. живошни иуш, 
шок живоШа. в. иравац и начело којих се неко gржи, сшав, иро
ipaм, курс, оријеншација (нир. неке gржаве, сшранке и сл.). г. 
нейрекинуш шок нечеiа, ogBujaНJe, извођење, осшварење, реали
зација у коншинуишешу, без upeKuga: - говора, - мисли. 8. лан
чани сисшем ироизвоgње, ланчана ироизвоgна шрака: - за про
изводњу аутомобила. 9. секшор, обласш, иоље, иоgручје paga, 
gеловања или збивања: радити по војној линији. 10. иороgична 
лоза, pog; низ cpogHUKa који иошиче og HeKoi зајеgниЧКОi ире
шка, iенеаолошко иошомсшво, колено: женска -, мушка -, по
бочна -, права (прва) -, силазна -, узлазна -. • бочна - анат. зо
ол. opiaH у Bugy канала у риба и ларви воgоземаца, смеш шен с 
обе сшране шела, у којем се налази gинамичко чуло, linea late
ralis. бројна (бројевна) - мат. ирава која служи за иреgсшављање 
реалнцх бројева. ваздуmна (зрачна) - замишљена линија која 
иреgсшавља најкраће расшојање између gBe шачке на земљи, 
између gBa месШа. демаркациона - iраница ушицаја разних си
ла на неком иоgручју, iраница између окуиираних зона и сл.; 
iраница, иојас који разgваја зараhене сшране за време иримир
ја. - (нај)мањег отпора (нај)лакши иуЩ (нај)лакши начин, онако 
како је (нај)лакше. подневна (подневачка) - ирава која сиаја се
верну и јужну шачку хоризонШа. • бити на линији, држати се ли
није и сл. gржаши се ушврђених иринцииа, смерница, сшавова, 
upoipaмa, курса, оријеншације, заузимаши оgређен йолишички 
(ређе неки gpyiu) сШав. у главним линијама у ономе шшо је iлав
но, основно, бишно, најважније; у iлавним цршама, украШко. у 
крајњој линији у крајњем случају, у крајњој инсшанци, на крају 
крајева. 

линијаш, -аша м пеј. онај који се крушо gржи оgређеноi сша
ва, Upoipa.мa, курса неке сшранке, влаgе иШg., онај који се увек 
gржи званичне иолишичке, сшраначке и сл. линије. 

линијица ж geм. og линија. 
линијски и линијски, -а, -о 1. који се OgHOCU на линију (ко

ји се сасшоји og линија, који се оgликује линијама и сл.); уп. ли
нија (lа) :  - спектар, - цртање. 2. спорт. који се налази uopeg ли
није иiралишша, на iол-линији и сл. (о иомоћном cyguju, iол.ма
ну и gp.). 3. који се OgHOCU на саобраhајну линију, везу, на саобра
ћај који се ogBuja на pegoBHoj ирузи; уп. линија (За): - пловидба. 
4" вој. који се OgHOCU на оgређени Bug иосшројења и функци()ни
сања неких pogoBa војске; уп. линија (ба): - строј . 

линин, -Ина м биол. сасшавни geo, машерија, суисшанца ће
лијСКОi jegpa која се слабо боји базичним бојама. 

лино�син, -Ина м чврсша машерија gобијена сушењем лане
Hoi уља која служи као сировина за израgу линолеума. 

линолеум м лат. iлаgак и еласшичан машеријал за иокрива
ње uogoBa, зиgова, сшолова и gp. ,  инgусшријски ироизвеgен обич
но og јушане шканине и смесе иuљeвиHe, йлуше, ланеноi уља и 

. боје или og йласшичних маса. 
линорез м граф. а. iрафички иосшуиак ири којем се цршеж 

урезује у йлочу og линолеума, која иошом служи као машрица 
за ошискивање на иаиир. б. iрафички pag, iрафика, цршеж из
рађен шаквим иосшуиком. 

линотип м лат.-грч. (енгл.) граф. слаiачка машина која излива 
слоi у целu.м, реgовима. 

линути, линем свр. 1. у geм. значењу: сиинуши, усуши, ули
ши, налиши; · иролиши, иросуШи. 2. наiло, ogjegHoM уgариши, 
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йJЬycHyiйи (о киши); 1юmо иoiйeћи, Haвpeiйи (о сузама, крви и 
сл.); ZpYHYiйu; ирелиiйи се, излиiйи се (о воgи, iйечносiйи уоишiйе). 

линцура ж 1. бот. вишеZоgишња зељасiйа биљка Gentiana lu
tea из ф. Gentianaceae, чији се ZOPKU корен уиоiйребљава у Megu
цини, срчаник. 2. ракија у којој је извесно време gржан корен 
линцуре (Ј). 

линч м енгл. cyg .масе, Zо.миле, ироiйивзакониiйо, самовољно 
кажњавање HeKoZa (обично с.мрћу) без суђења. 

линчовати, -чујём евр. (неевр.) извршиiйи (вршиiйи) линч Hag 
неким, иоgврhи (иоgврZаваiйи) линчу. 

лињав, -а, -о који има peiйKY, ироређену gлаку или ју је са
свим изZубио (о неким живоiйињама); pegaK ироређен, оиао (о 
gлаци). 

лињавост, -ости ж особина oHoZa шiйо је лињаво. 
лињак, -а и лињак, -ака м ЗООЛ. слаiйковоgна риба .мирних 

воgа Tinca vulgaris из иор. Cyprinidae. 

лињати се, -3.м се и лињати се, лИњ3.м се .мeњaiйи или Zy
биiйи gлаку (о неким живоiйињама или њиховој gлако.м ирекри
веној кожи); oaagaiйu (о gлаци). 

липа ж бот . .меко, лисiйоиаgно крошњасiйо gрво poga Tilia 
(Tilia platyphyllos и gp.) из ф. Тiliaceae, чији се .мирисни Mego
носни цвeiй уиоiйребљава за чај. • називи за разне вpciйe лиие: 
бела - Т. tomentosa; позна - Т. cordata, лииолисiй; рана - Т. pla
typhyllos и др. 

лишiза ж хем. и биол. енцим, фер.менiй који разлаже, paciйвa-
pa .мaciйи. 

липањ, -пња м рег. в. јун. 
липањскй, -3., -о рег. в. јунски. 
липар, -ара м лииова шу.ма, лииов Zaj, лииик. 
липарйт, -ита м мин. вpciйa вулканске ciйeHe; уп. РИОЛИТ. 

липати, лИп3.м неевр. пеј. MHOZO, халайЈЬиво, ирожgрљиво ии-
iйи неко ииће или узимаiйи iйечну храну. 

липеманија ж ГРЧ. мед. в . .меланхолија. 
липен м ЗООЛ. в. лийЈЬен. 
ЛИПЙД, -Ида м хем. в. лииоиg. 
липйк, -Ика м лииар. 
липин, -а, -о који се OgHOCU на лииу, који apuaaga лиии, ли

иов: - мирис, - цвет. 

липица ж бот.јеgноZоgишња зељасiйа биљка Abutilon Avicen
nae из ф. Malvaceae. 

липицан, -ана, липицанац, -нца и липицанер м коњ бе
лац иле.мениiйе иас.мине (ио Лииици KOg Сежане). 

липицанерскй и липицанскй, -3., -о који се OgHOCU на ли
иицанере, лииицане: - коњ, - пастув. 

липљан и липљен м ЗООЛ. вpciйa речне (ређе језерске) рибе 
сличне иaciйp.мKи Thymallus thymallus из иор. Salmonidae. 

липов, -а, -о 1. који је og лиие, који се OgHOCU на лииу; уп. ли
пин: - грана, - кора, - мед, - хлад, - цвет, - чај . 2. у иеј. значе
њу, као аiйрибуiй именица "вера", "Kpciй" и сл. (Kag .муслимани 
с о.маловажавањем, ирезиро.м Zоворе о хришhаНСiйву и хришhа
нима). 

липовак м лииов шiйаи, лииова баiйина и сл. 
липовац, -овца м Meg og лииовоZ цвeiйa, лииов цвeiй. 
липовина ж лииово gрво (као Zрађа и Zориво). 
липойд, -Ида м ГРЧ. хем. у .мН.: apupogHa opZaHcKa јеgињења 

слична .мaciйи, која се налазе као caciйojци свих живоiйињских 
и човеков их hелија, нарочиiйо у нервно.м cиciйeмy и у крви (у jg.: 
iйaKвo јеgињење); уп. ЛИПИД. 

липойДнй, -3., -о који се OgHOCU на лииоиgе и на ZpaHY хе.ми
је која се бави њиховим изучавањем. 

липолйст м бот. в. иозна лииа (aog лииа). 
липом, -ама м мед. бениZни iйy.мop који Haciйaje Zо.милање.м 

MaCHOZ iйKивa, .масни OiйOK, лојница, lipoma. 

липсавати, mшс3.в3.м несвр. ирема лиисаiйи; уп. липсивати. 

липсао -3.ла, -ло и липсао, -ала, -ло р. ир. og лиисаiйи у 
аiйриб. служби: - мачка. 

липсати и липсати, лИ:пшём евр. непрел. 1. yZUHYiйu, црћи, 
Kpeиaiйи (о живоiйињама). 2. екепр. а. завршиiйи живоiй aog iйe
шким околносiйима, cKaиaiйи (og magu, жеђи, хлаgноhе и gp.); 
y.мpeiйи. б. иpeiйepaHo се y.мopиiйи, вео.ма се иcцpиciйи (og наиор
HOZ иосла, уложеноZ iйpyga и сл.), caiйpeiйи се. • НПоел не липmи, 
магарче, до зелене траве каже се Kag неко iйреба сувише gyZo ga че
ка исиуњење, ociйвapeњe нечеZа. 

липсивати, лИпсујём несвр. ирема лиисаiйи; уп. липсавати. 

липсотина ж а. лиисала, уZинула живоiйиња, i11ело уZинуле 
живоiйиње, сшрвина, лешина. б. вео.ма .мршава, изнурена, из
Heмoma, слаба живоiйиња, ЦPKoiйиHa, .мрцина. 

липтати, липтй(м) (л:И:пћё(м» (липтети јек. липтјети, лип
тй(м» неевр. јако iйeћи, иciйицaiйи, лиiйи (о крви, зноју, сузама 
и сл.). 

лира и лира ж итал. саgашња, OgH. ciйapa новчана јеgиница 
у неким земљама. 

лира ж ГРЧ. 1. муз. а. ciйapиHcKи жичани .музички иHCiйpy
.мeHiй, чији се лик узима као амблем .музике. б. назив за неке 
gpyZe ciйape .музичке жичане иHciйpy.мeHiйe. 2. симболично: ие
сничка y.мeiйHociй, иеснишiйво, иоезија, лирика. 

лираст, -а, -о који има облик лирё (Ја), сличан лири: - ли
шће, лирасти РОГОВИ. 

лирасто ПРИЛ. у облику лирё (Ја), као лира, слично лири: -
подељен. 

лирашица ж (понекад с атрибутом "красна'') ЗООЛ. ayciйpa
лијска иiйицa из pega враичарица (Passeriformes). 

лиризам, -зма м оно шiйо је cвojciйвeHo лирској иоезији, ли
рици, оно шi110 оgликује лирику, оно шiйо је лирско, лирично, 
лирско обележје; уп. ЛИРИЧНОСТ. 

лирик м в. лиричар. 
лирика ж ГРЧ. књиж. лирска иоезија. 

лирица и лирица ж муз. а. geM. и хии. og лира (1). б. Hapog
ни Zуgачки иHciйpy.мeHiй са iйpи жице. 

лиричан, -чна, -о који има особине лирике, cвojciйвeH лири
ци, ирожеiй, исиуњен лирико.м, лирски иHiйoHиpaH. 

лиричар м а. лирски иесник. б. уоишi11е y.мeiйHиK у чијим ge
лима иреовлађују лирски елеменiйи, лиричносiй, лична осећа
ња, е.моције, иHiйимHe .мисли. 

лиричкй, -3., -о в. лирски. 

лиричност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, cвojciйвo OHoZa 
шiйо је лирично, oHoZa који је лиричан, лирски KapaKiйep; уп. ли
ризам. 

лирскй, -3., -о 1. а. који се OgHOCU на лuрику, који има обе
лежја лирике: - песник, - поезија, - проза. б. ирожеш, исиу
њен лириз.мо.м, лиричан: - расположење. 2. а. који у.ме ga uZpa 
осећајне, емоционалне улоZе (о mYMЦY, mу.мици). б. који усиешно 
иева арије ирожеiйе осећањима, е.моцијама: - тенор. 

лирски ПРИЛ. на лирски начин, као у лирици: - говорити, -
интониран, - обојен, - расположен. 

лисаст, -а, -о који има белеZу на челу или неко.м gpyZoM gелу 
iйела ирекривеноZ gлако.м, крзно.м и сл. (о неким живоiйињама): 
- антилопа, - коњ, - пас. 

лисац, -сца м бот. а. в. iйpOCKOiй. б. зељасiйа јеgноZоgишња 
биљка влажних, .мочварних иреgела Polygonum persicaria из ф. 
Polygonaceae, вpciйa iйpocKoiйa. в. ZpaHaiйa зељасiйа jegHoZogu
шња биљка љуiйикавоZ укуса Polygonum hydropiper из ф. Poly
gonaceae, вpciйa iйpocKoiйa, иаирац. 

лисац, -сца м а . .мужјак лисице. б. фиг. онај који (је лукав, 
apeapegeH, иреиреgењак, лукавац; уп. лисица (1б). \ 

лисица ж (ген. ми. лИ:сЙц3.) 1. а. ЗООЛ. Zрабљива, оирезна и ио 
HapogHoM веровању лукава звер Vulpes из иор. Canidae; женка 
iйe звери: обична -, поларна (северна) -, пустињска -, сребрна . 
-, степска -, црвена -, црна - и др. б. фиг. лукава, apeapegeHa 
особа; иоg.мукла и злобна особа; уп. лИсац (б). 2. лисичје крзно 
као goaYHa ogehe (обично oKoвpaiйHиK og лисичјеZ крзна) или као 
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украс 1 Ю  ogehu; лисичје крзноуоuшше, лисичина. 3. бот. в. лиси
чица (2). 

лисице ж ми. а. мешална найрава (gве међусобно uовезане 
карике које се Moly заКЈЬучаваши и ОШКЈЬучаваши) којом се везу
ју, сuушавају обе руке (ређе Hoie) ухаuшеницима (кашкаgа и осу
ђеницима). б. мешална найрава за блокирање шочкова мошор
нот, возила. 

лисичав, -а, -о који је као лисица, лукав, upeupegeH. 

лисичар м зоол. врсша ловачкоi йса, који uрвенсшвено слу
жи за лов на лисице и јазавце; уп. јазавичар (1) . 

лисичарка ж бот. в. лисичица (2). 

лисичаст, -а, -о а. који је као у лисице; својсшвен лисици: � 
реп; � ћуд. б. лукав, upeupegeH; uogMYKao; уп. лисичав. 

лисиче, -ета с (супл. мн. лИсичићи) .млаgунче лисице; уп. ли
сичић. 

лисичина ж 1. ayLм. и Йеј. og лисица (Ј). 2. лисичје крзно; geo 
ogehe og лисичјеi крзна или uосшавЈЬен лисичјим крзном; уп. ли
сица (2). 3. бот. у мн.: gвоiоgишњи или јеgноiоgишњи жбуниhи 
poga Echium из ф. Boraginaceae (у jg.: биљка, жбуниh из шоiа 
poga); назив за gвоiоgишње uолужбуниhе шоiа poga: Е. vulgare 
(лисичји рей) и Е. italicum. 

лисичине ж мн. ayLм. og лисице; лисице (а). 

лисичити, -Им несвр. [гл. ИМ. лисичење с] лукаво, uрешворно, 
gволично uосшуuаши, iовориши и сл., uрешвараши се, лукавиШи. 

лисичић м .млаgунче лисице, лисиче. 

лисичица ж 1. geM. и хиЙ. og лисица (Ј а). 2. бот. врсша јесши
ве 'iJЬивe жуhкасше боје Cantharellus cibarius из ф. Agaricaceae, 
лисичарка. 

лисичји (лисичијй), -а, -е а. који се OgHOCU на лисицу, лиси
це, који upuuaga лисици, лисицама, који је og лисице: � бунда, 
� кожа, � рупа. б. који је као у лисице, својсшвен лисици (нйр. 
лукав, upeupegeH и сл.): � поглед. 

лисичји (лисичији) прил. као лисица, лукаво, upeupegeHo, 
UреШворно. 

лисјак, -а и лисјак, -ака м бот. а. у мн.: вишеiоgишње зе
ЈЬасше биљке poga Astrantia из ф. Umbelliferae (у jg.: биљка из 
шоiа poga). б. (понекад с одредбом "велики'') назив за врсшу А. 
major из шоiа poga. 

лиска1 ж (ген. мн. лискИ: (лИсака)) 1. бот. а. йЈЬоснаши, uроши
рен и, 'iлавни geo лисша, lamina. б. jegaH, uојеgиначан лисш биљ
ке; биљни лисш уоUшШе. в. крунични лисшиh, лаШица. 2. оно 
шшо има облик лисша, лиске (1 б), лисш, лисШиh. - Лискун се 
лако цепа у лиске. 

лиска2 ж зоол. у мн.: uороgица малих мочварних uшица Ral
lidae (у jg.: uшица из ше Uороgице). • зелена (мала) - врсша ли
ске Gallinula chloropus. црна - врсша лиске Fulica atra. 

лискати, -ам несвр. у geм. значењу: лизаШи. 

лискун, -уна м мин. а. у мн.: ipyua силикашних минерала 
различишоi сасшава, чији се шабличасши крисшали цейају у 
шанке лисшиhе (у jg.: мuнерал из ше ipyue): бели �, железни �, 
црни �. б. сшена, слој земље, зеМЈЬишше боiашо шим минера
лима. 

лискуновит, -а, -о који саgржи лискун, боiаш лискуном; лu
скунски: � пешчар, � шкриљац; лискуновити листићи, лиску
новите љуспице. 

лискунски, -а, -о који се OgHOCU на лискун, који је og лиску
на: лискунски листићи. 

лиснат и лиснат, -а, -о 1. а'. iусшо обрасшао лишhем, који 
има gосша лишhа (о gрвеhу, шуми). б. који се iaju pagu лишhа, 
KOg Kojeije лишhе најважније (о йоврћу). в. сасшавЈЬен из слоје
ва лисшова, лиски; који се лисша, цейа на лисшове, лисшасш: 
лиснато тесто, лиснати лигнит. 2. в. лисШоuаgан. 

лиснатица ж (обично у мн.) лиснаша, најчешhе uовршарска 
биљка, БUJ?ка чије се лишhе уuошреБЈЬава за јело. 

. лисниl и лиснij, -а, -о који се OgHOCU на лисшl, који је у вези 
с лисшом: � омот, � основа, � петељка и др. 

лисни2, -а, -о који се OgHOCU на лисш2: лисне кости, � мишић. 

лисник м а. (обично у зб. значењу) 1. а. лиснаше ipaHe које 
се оgсецају и уuошреБЈЬавају за сшочну исхрану (обично йреко 
зиме); оgсечене лиснаше ipaHe уоUшШе. б. йласш, сшоi шаквих 
ipaHa. 2. мин. лисшасши калциШ. 

лисница и лисница ж 1. новчаник (обично og коже, скаја и 
сл.). 2. фасцикла, маЙа. 

листl м (ми. листови (листови), ген. листова (лИстова), уз ко
личинске прил. и бр. и, ретко, лИста; зб. им. лишће (песн. арх. лИ
сје) с) 1. бот. а. биЈЬни oplaH виших биљака, који обично расше на 
ipaHaмa или сшаБЈЬици, йреко којет, се врши асимилација (фошо
синшеза) и исйаравање воgе (шрансuирација), folium. б. в. ла
шица. 2. а. uравилан, обично uравоуiаони KOMag йайира, хар
шије, најчешhе у сасшаву неке KНJuie, свеске, блока и сл. б. gOKY
менш, исйрава, уверење, uошврgа или уоuшше харшија с ogpe
ђеним службеним uоgацима; шшамuани образац, формулар у 
који се уносе шакви uоgаци: гарантни �, крсни �, матични �, 
обрачунски �, оружни �, товарни �. в. в. лисша (а). 3. gневна 
или uериоgична uубликација, јавно 'iласило, новине: вечерњи 
�, дневни �, женски �, илустровани �, књижевни �, недељни 
�, спортски �, фабрички �. 4. а. йЈЬоснаши KOMag ме шала, исша
њена мешална ЙЛоча. б. шанки, йЈЬоснаши, ошшри мешални geo 
неких оруђа или алашки којим се сече, реже, сшруже и сл. в. 
уоuшше оно шшо има облик, из'iлеg лисша (Ја), шшо је шанко, 
йЈЬоснашо као лисш (Ја). 5. зоол. морска риба йЈЬоснашица 801ea 
vulgaris (8. solea) из Йор. 801eidae, СUЈЬошшеноi Шела. • једне го
ре -, наше горе - в. uog iopa. као на гори листа веома MHOio, небро
јено. окренути, преврнути (други) лист uосшуuаши gрукчије, су
uрошно, uромениши uонашање, шакшику и сл. смоквин - оно чи
ме се нешшо йрикрива, скрива, камуфлuра, иза чеiа се нешшо 
заклања и сл. 

лист2 м а. анат. заgњи, мишиhни geo iњаша, iолени, sura. б. 
geo чараuе који йокрива шај geo Hoie, iopНJU geo чараUе. 

листа ж (ген. мн. лИста) итал. а. йойис лица, сшвари или йој
мова (обично gаших йо неком оgређеном pegy, сисшему), сйисак; 
уп. регистар: гласачка �, изборна �, позоришна �, порезна �. б. 
лисш йайира на којем су (обично сисшемашски, оgређеним pego
слеgом и на оgређени начин) унеши или се уносе неки uоgаци: 
пописне листе. в. уоuшше харшија, йайир с оgређеним, обично 
службеним uоgацима (gокуменш, исйрава, уверење, uошврgа и 
сл.); уп. лист1 (2б). • црна - сйисак, йойис имена неuожеЈЬних 
(обично uолишички), осумњичених лица; уоuшше ipyua, кашеlо
рија у коју се сшавЈЬају они који су нешйlо скривили, које шреба 
казниши и сл. 

листавац и листавац, -авца м зоол. анат. шреhи ogeJЬaK же
луца KOg uреживара, с јако набораним зиgовима, књижавац. 

листак, лиска м (мн. лисци, ген. листака) (обично песн.) geм. 
и хиЙ. og лисш1 (1а) .  • златооки - зоол. врсша инсекша мрежо
крилца Chrysopa perla из Йор. Chrysopidae. 

листањак, -њка м анат. в. лисш2 (а). 
листар, -ара м а. у зб. значењу: лuшhе. б. лисшоuаgно gрво, 

лишhар. 
. листара ж зоол. у мн.: uороgица инсекаша који се хране ли

шhем Chrysomelidae (у jg.: инсекш из ше Uороgице). 
листарица ж 300Л. (обично уз им. "оса'') у мн.: uороgица оса из 

pega ОUНО1!рилаца (Hymenoptera), лисне осе, Tenthredinidae (у 
jg.: оса из ше Uороgице). " 

листаст, -а, -о а. који је обликом налик на лисш, сличан ли
сшу, лисШолик. б. саСшавЈЬен из низа слојева, лиски, лисшова; 
који се лисша, цейа на лисшове, ЈЬускасш: � израштај; листасти 
шкриљац. 

листат, -а, -о в. лиснаш (Ја). , 
листати, -ам (листамо и лИстамо) несвр. 1. gобијаши, разви

јаши лисшове, заоgеваши се лишhем (о биЈЬкама). 2. (нешто, по 
нечему) окрешаши лисшове, сшранице (KНJuie, новина, свеске и 
сл.), uрелисшаваши; uревршаши, uрешураши лисшове (сйисе и 
сл.) uре'iлеgајуhи, шражеhи нешшо йо њима. 8 - се разgвајаши 
се, цеuашu се на лисшове; ЈЬускаши се, раслојаваши се . 

листаш, -аша м бот. у мн.: лишаји чија сшеЈЬка има облик 
лисша Lichenes frondosi (у jg.: шакав лишај). 
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листер м нем. (фр.) врсша лаке, иолувунене 'iлашке и сјајне 
Шканине. 

листина1 ж 1. а. ayi:м. и иеј. og лисш1• б. зб. лишhе; слој, 'iOMU
ла суво;; лишhа. б. в. лисш1 (1а). 2. сшари сиис, рукоиисни сиоме
ник; сшара gийлома, иовеља. 3. в. лисша (а и б). 

листина2 ж (обично у мн.) анат. в. лисш2 (а). 

листић, -ића (инетр. -ићем) и листић, -а (инетр. -ем) м geм. og 
лисш1• 

листићав, -а, -о лисшасш; љускасШ. 

листица ж geм. og лисша; карШица. 

листолик, -а, -о који је обликом налик на лисш1, сличан ли
сшу, лисШасШ. 

листом прил. а. колико 'iog има, без изузешка, сви gojegHo'ia: 
устаће сви �. б. у целини, у иошиуносши, сасвим: � похарана и 
попаљена Подгора. 

листоножац, -6шца и листоножац, -ошца м зоол. а. слашко
воgни рак Apus caneriformis из иор. Phyllopoda. б. у мн.: иоро
gица шаквих ракова Phyllopoda (у jg.: рак из ше иороgице). 

листопад м 1. рег. в. окШобар. 2. а. зб. (ми. 0) оиало јесење ли
шhе. б. 'iомила, слој шакво'i лишhа. 3. а. оиаgање лишhа. б. вре
ме Kaga ouaga лишhе. 

листопадан, -дна, -о који у јесен 'iуби лишhе, бело'iоричан: � 

дрво, � шума. 

листопадски, -3., -о рег. в. окШобарски. 

листорожац, -6шца и листорожац, -ошца м зоол. а. велики 
инсекш шврgокрилац из иор. Lamellicornia. б. у мн.: иороgица 
инсекаша Lamellicornia (у jg.: инсекш из ше иороgице). 

литанија ж грч. 1. цркв. врсша молишве Бо'iороgици или све
цима, у којој наизменично учесшвују свешшеник и хор или вер
ници. 2. фиг. а. ир. gy'io, gocagHo ирииовеgање, набрајање, иона
вљање нече'iа, gy'ia gocagHa ирича. б. 'iрgња, upugUKa, буквица. • 

(о)читати (некоме) литанију ирекоре(ва)ши, (из)'iрgиши HeKo'ia. 

литар и литар, -тра м а. физ. јеgиница мере за заиремину 
шечносши (жишких, сииких, 'iасовиших и сл. машерија) og 1. 000 
милилишара, шшо оg'iовара заиремини og 1 dm3• б. нарочиш cyg 
за мерење шечносши шакве заиремине. 

литар м грч. а. каиш, о'iрлица на врашу живошиње (обично 
иса). б. мешална маркица, иривезак на врашу са ре'iисшарским 
бројем или сл. ознаком. 

литарски и литарски, -3., -о који се OgHOCU на лишар, на ли
шре, изражен у лишрима: � запремина, � количина, � мера. 

литати, лИт3.м неевр. избациваши жиgак измеш (о човеку 
или живоШињи). 

литераран, -рна, -о (обично одр. -рнй) в.  књижеван (1-4). 

литерарно прил. на лишераран начин, књижевно: � обра-
дити. 

литерат, -ата и литерата, -ё м књижевник. 

литераткиња ж књижевница. 

литератор м књижевник. 

литераторка ж књижевница. 

литераторски, -3., -о који се OgHOCU на лишерашоре и лише
рашуру, књижевнички. 

литераторски прил. на начин својсшвен лишерашорима, 
књижевницима, књижевнички. 

литература ж 1. књижевносШ. 2. а. (у зб. значењу) сшручна, 
научна, шшамиана gела, раgови, чланци и сл. из обласши нау
ке, умешносши, сшруке и gp. б. иоиис шаквих gела и gpy'iux књи
'ia који се навоgи уз неки научни или сшручни pag. 

лити, лйјём (имп. л:И:ј; трп. mrnен, -ена) неевр. [гл. им. ливёње 
е] 1. а. изручиваши cuuajyhu, изливаши (из нече'iа), сииаши (у 
или на нешшо) (обично о шечносши), ШочиШи. б. (обично са хи

перболичним значењем) ироливаши (из себе) у млазевима, у ве
ликој количини (крв, сузе). 2. а. (често безл.) иаgаши веома обил
но, у млазевима, йЈЬушшаши (о киши). б. сливаши се, шеhи, цу-

риШи. 3. иравиши og исшойЈЬено'i мешала, воска и gp., изливаши 
(иреgмеше aOMohy калуиа и сл.): � звона, � свеће . •  - се изли
ваши се, цуриши, шеhи (обично обилно) (о сузама и gp.). 

литија ж грч. 1. свечана иоворка, ироцесија верника, са кр
сшовима, црквеним засшавама, иконама и свешшенсшвом која 
се извоgи о великим верским иразницима или као врсша моли
швено'i церемонијала; уп. процесија. 2. црквена засшава која се 
носи на челу шакве или сл. иоворке. 

литијаm, -аша м 1. млаgиh који на лишији носи црквену за
сшаву, икону или крсш; учесник у лиШији. 2. зоол. HohHU леишир, 
шумска шшешочина из иор. Thaumetopeidae: боров -, храстов -. 

литијум (лшйј, -ија) м хем. хемијски елеменаш (Li), мекани 
алкални мешал сребрнасшобеле боје. 

литина ж оgливак, лив. 

литица и литица ж висока, сшрма сШена. 

литичаст и литичаст, -а, -о који је са лишицом; који је на
лик на лишиц,у, сшрм: � обала; - хридина. 

литограф м 1. шшамиар који се бави лиШО'iрафијом. 2. уре
ђај за израgу лишо'iрафских црШежа. 

литографија ж 1. а. 'iрафичка шехника умножавања црше
жа, шексшова или слика; вешшина шакво'i умножавања. б. ра
gионица, шшамиарија у којој се извоgе лиШО'iрафски раgови. 2. 
реироgукција, слика gобијена лиШО'iрафисањем. 

литографисати, -иmём (литографирати, -аФйр3.м) евр. и не
евр. умножиши, умножаваши лиШО'iрафском шехником; изра
gиши, израђиваши лиШО'iрафије. 

литографски, -3., -о који се OgHOCU на лиШО'iрафију, лишо
'iрафисање и лишо'iрафе: � посао, � поступак, - рад. 

литолог м научник, сшручњак који се бави ироучавањем ио
сшанка и upupoge сшена и камења; иеШро'iраф. 

литологија ж ГРЧ. наука о иосшанку и upupogu сшена и каме
ња; иеШроло'iија. 

литосфера ж ГРЧ. чврсши сиољни слој, омошач Земље, Зе
мљина кора. 

литота ж ГРЧ. а. КЊИЖ. сшилска фи'iура за ублажавање, Kaga 
се нека шврgња, оцена и сл. исказује иорицањем својсшва су
ирошно'i и gрукчије'i значења og оно;; које xohe ga се каже. б. 
ЛИНГВ . gвосшрука не'iација. 

литофит, -ита м (обично у мн.) ГРЧ. бот. а. биљка ирила'iође-
на живошу на камену. б. окамењена бuљка, бuљни фосил. 

литра ж в. лиШар. 

литража ж лишарска заиремина cyga. 

литрени и литрени, -3., -о лиШарски. 

литрењак, -ака м И литрењача ж боца (обично сшаклена) 
заиремине og jegHo'i лишра (за вино, ракију и сл.) са ширим 
gHOM. 

литрица ж мања сшаклена боца која је исшо'i облика као ли
шрењак; лишрењак (чесшо у ир. значењу). 

литургија ж ЦРКВ. а. 'iлавно gневно бо'iослужење у хришhан
ској, иравославној цркви; служба божја уоиiuше. б. црквена 
књи'iа са лишур'iијским ШексШовима. в. (и муз.) збир хорских и 
солисшичких вокалних комиозиција које се иевају ириликом 
'iлавно'i БО'iослужења; музичко gело комионовано за шакву ири
лику. 

литургијски, -3., -о који се OgHOCU на лишур'iију: - језик, -
књига, - песма. 

литургика ж (дат. -ици) наука о БО'iослужењу, о црквеним об
реgима. 

литургисати, -иmём неевр. ЦРКВ. служи ши лишур'iију, чино
gејсШвоваШи. 

литургичар м онај који изучава лишур'iику; иознавалац ли
Шур'iике. 

литургички, -3., -о 1. који се OgHOCU на лишур'iику: � семи
нар. 2. в. лиШур'iијски. 
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лиферант м нем. онај н:оји за HeKo"ia врши набавн:у, gосшаву, 
исйорун:у йоруџбине, робе (обично у веhим н:оличинама), gоба
вљач, исйоручилац (робе). 

лиферантскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на лиферанше, н:оји йри
aaga лифераншима: � зарада, � посао. 

лиферација ж набавн:а, gосшава, исйорун:а йоруџбине, робе. 

лиферовати, лirферујём евр. и неевр. нем. набавиши, набавља
ши, gосшавиши, gосшављаши, исйоручи(ва)ши йоруџбину, робу 
(обично у веhим н:оличинама). 

лифт м (ми. -ови) енгл. елен:шрична gизалица за йревоз љуgи 
или шереша из.међу aojegUHUx сйрашова у виши.м и висон:им 
з"iраgама и gру"iим "iрађевинсн:им објен:Шима. 

лифтбој м енгл. онај н:оји уйравља лифШо.м и йревози њиме 
љуgе go aojegUHUx сйрашова (обично у велин:им хоШелима). 

лихвар м онај н:оји gaje новац на зајам уз врло висон:у н:ама
шу, зеленаш. 

лихварити, лИхварим неевр. [гл. им. лихварёње с] бавиши се 
лихварсШво.м, зеленашиШи. 

лихварка ж женсн:а особа лихвар. 

лихварскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на лихваре, зеленашн:и: � 
пословање, � поступак, лихварски услови. 

лихварски прил. на лихварсн:и, зеленашн:и начин, н:ао ли
хвар: � шпекулисати. 

лихварство и лихварство с gавање новца на зајам уз врло 
висон:у н:амашу, лихварсн:и йослови, зеленашШво. 

лихопер(аст), -а, -о н:оји има нейаран број лисн:и (о сложе
но.м лисшу биљн:е). 

лихопрст, -а, -о н:оји има caмojegaH йpciй, OgH. нейаран број 
йрсшију (обично о н:оЙиШарима). 

лихопрстаm, -а.ша м зоол. у .мн.: peg сисара са нейарним бро
је.м йрсшију (н:оњ, зебра, HOCOpo"i и gp.), нейарнойрсшаши, н:ойи
шари (у уже.м смислу) Perissodactyla (у jg.: живошиња из шо"iа 
pega). 

лихт прид. непром. нем. н:оји је свеiйле боје; јасан, ошворен: � 
одело, � хаљина. 

лице с 1. а. анат. йреgња сшрана 'iлаве Kog човен:а, facies; geo 
'iлаве ucaog очију, из.међу носа, усша, браgе и уха, образ. б. анат. 
зоол. оg"iоварајуhи geo 'iлаве Kog живоШиња. в. фиг. из'iлеg, физи
оно.мија, н:аран:шер: � града, показати своје право лице. Г. сйољ
ни израз, из'iлеg йреgњих gелова 'iлаве н:ао оgраз, .манифесШаци
ја gушевНО"i сшања, расйоложења; сйољни лин: елеменаша н:оји 
осшавља оgређен ушисан:: ведро �, забринуто �, видети на лицу 
незадовољство. 2. а. љуgсн:а jegUHKa, особа, личносш; йрилин:а, 
лин:: BojHO �, непознато �, службено �, сумњиво �. б. личносш, 
лин:, фи"iура у gpaмcKoM или gp. н:њижевно.м, у.мешничн:о.м gелу. 
3. йреgња, сйољна сшрана нече"iа (обично боље израђена или go
шерана) а. йрочеље з"iраgе, фасаgа. б. сйољна, боље, финије из
рађена сшрана шн:анине, ogehe и сл.; еупр. наличје. в. "iорња, сун
цу он:ренуша сшрана биљНО"i лисШа. Г. "iорњи, .мен:ани geo обуhе. 
д. йреgња сшрана gон:у.м�нШа, фор.мулара, лисша и сл. на н:ојој 
је шен:сш; еупр. полеђина. 4. jegaH og елеменаша, виgова, н:аран:
шерисшин:а нен:е йојаве, Йробле.ма и сл., сшрана са н:оје се нен:и 
йроблем .може йосмашраши, Шу.мачиШи и сл. - Питање разду
жења сељака има два лица. 5. лингв. "iрамашичн:о својсшво 'iла
"iола, OgH. личних заменица ga .морфолошн:им знан:о.м, .морфе
.мо.м, обележе, р азлин:ују oHo"ia н:оји "iовори, oHo"ia н:о.ме се "iовори 
или oHo"ia (OgHOCHO оно) о н:о.ме (OgHOCHO о че.му) се "iовори: ?аме
ница првог лица, прво � презента. • - и наличје (нечије, нечега) 
врлине и .мане, gобре и рђаве сшране (HeKo"ia, нече"iа). лице(м) у 
лице у HeaocpegHoM gogupy, jegan йрема gpy"ioMe, очи у очи (у ве
зи са сусреШо.м, суочавањем gве личносШи). на лицу места на .ме
сшу gО"iађаја; на .месшу о н:ојем је реч; на .месшу "ige се налази онај 
или оно о чему је реч. пред лицем 1) (нечега) у HeaocpegHoM gogu
ру, суочен (с нечим): пред лицем правде. 2) целога света, јавности 
и сл. apeg целим свеШо.м; apeg јавношhу. с(а) лица земље 1) неста
ти несшаши без шра"iа, йошйуно, ишчезнуши, ЙроЙасШи'. 2) збри
сати унишшиши, зашреши, исн:орениШи. у зноју лица свога 1) сво
јим личним, .мYН:OiЦPйHим, найорним pagoM и Шруgо.м. 2) јести 
хлеб в. aog зној. у лице рећи (бацити, скресати и сл.) (некоме нешто) 

без ин:ан:во"i усшезања, ошворено, слобоgно pehu (йребациши и 
сл.) (нен:о.ме нешШо). осветлати - в. освеiйлаши образ (aog образ). 
унети (уносити) се некоме у лице "iовореhи, вичуhи, йрешеhи и сл. 
сасвим се йриближиши (йриближаваши) нечије.м лицу, за'iле
gаши се ('iлеgаши) у нечије лице из HeaocpegHe близине. 

лицеј, -еја м грч. а. ист. нен:аgашњи назив за нен:е наше cpeg
ње и више шн:оле. б. врсша среgње шн:оле у Францусн:ој и нен:им 
gру"iим земљама. 

лицемер и лицемер јек. лицемјер и лицемјер м лице.ме
ран човен:. 

лицемеран (лицемёран) јек. лицемјеран (ЛИЦЕшёран), 
-рна, -о 1. н:оји jegHo .мисли а gpy"io "iовори, н:оји йрешворношhу, 
лажно.м, срачунаШо.м љубазношhу и сл. йрин:рива своје йраве, 
обично нейошшене, рђаве намере, йобуgе, .мисли и gp., йрешво
ран, gволичан. 2. н:оји се OgHOCU на шан:ве особе, својсшвен ша
н:вим особама, исйуњен лице.мерјем и сл.: � начин, � пропаган
да, � хвала. 

лицемерити јек. лицемјерити, -им неевр. [гл. им. ли
цемШерёње с] 1. йонашаши се лицемерно, биши gволичан, неис
н:рен, ЙреШворан. 2. (некоме) биши срачунашо неисн:рен йрема 
нен:о.ме, завараваши HeKo"ia йрешворним Йонашање.м. 

лицемерје јек. лицемјерје с особина и йонашање oHo"ia н:оји 
је лицемеран; лицемеран ЙосШуЙан:. 

лицемерка јек. лицемјерка ж лицемерна женсн:а особа. 
лицемернйк јек. лицемјернйк м в. лицемер. 
лицемерно (лицемёрно) јек. лицемјерно (лицемјёрно) прил. 

на лицемеран начин, н:ао лицемери, ЙреШворно. 
лицемерност јек. лицемјерност, -ости ж И лицемерство 

јек. лицемјерство с лицемерје. 
лиценца ж оgобрење, gозвола за вршење нен:е gелашносши; 

у"iоворно овлашhење н:ојим сойсшвенин: OgH. наgлежни op"iaH ga
је нен:о.ме йраво ga йроизвоgи и apogaje нен:у робу, .машине, уре
ђаје и gp., лиценција. 

лиценција ж лат. лиценца. • - поетика лат. йесничн:о оgсшуйа
ње og "iрамашичн:их нор.ми или og н:онвенције у йрин:азивању чи
њеница, йесничн:а слобоgа. 

лиценцијат, -ата м лат. aKageмcKU сшейен, шишула н:оја се 
сшиче завршеШн:о.м фан:улшеша (најчешhе шеолошн:о"i или йрав
ноО; онај н:оји је сшен:ао шан:ав aKageMcKU сШеЙен. 

лиценцирати, -енцйрам евр. и неевр. gа(ва)ши лиценцу (за 
нешШо). 

лицидер м в. лициШар. 
лицидерскй, -а, -о в. лициШарсн:и. 
лицитант м учеснин: у лициШацији. 
лицитар, -а и лицитар, -ара м нем. занаiйлија н:оји йрави 

шарене MegeHe н:олаче и и"iрачн:е и apogaje их у својој раgњи и на 
вашарима. 

лицитарск:й: и лицитарскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на лици
шаре, њихову gелашносш и њихове йроизвоgе: � срце. 

лицитатор м онај н:оји лицишира, apogaje робу на лициша
цији. 

лицитација ж лат. 1. а. јавна apogaja уз наg.мешање у цени у 
н:ојој робу '(или нешшо gpy"io шшо се apogaje) gобија н:уйац н:оји 
йонуgи највеhу цену; уп. дражба. б. јавно наg.мешање Йис.меним 
йушем йри н:ојем се сн:уйљају йонуgе најйовољнијих услова за uз
вођење раgова (најчешhе "iрађевинсн:их), за велин:е набавн:е и gp.: 
писмена �. 2. фиг. (у неким играма карата) објављивање, apeg-

. flфање или намешање боје, OgH. врсше н:араша н:оја he биши 
аgуШ. 

лицитационй, -а, -о н:оји се OgHOCU на лицишацију; уп. дра
жбени: � табла. 

лицитирати, -итирам евр. и неевр. лат. (итал.) 1. а. uзложиши, 
изла"iаши лицишацији, йроgа(ва)ши на лицишацији; (uз)врши
ши лициШацију. б. узеши, узимаши учешhа у лицишацији н:ао 
н:уйац, наgмешаши се у йонуgи с осшалим н:уЙцима. 2. неевр. а. 
фиг. ЙО"iађаши се, ценн:аши се (он:о нече"iа). б. ређаши, набрајаши 
нешшо (уз йосшейено йовеhавање, Йојачавање). 
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лицкав и лицкаст, -а, -о који се лицка, upei1lepaHo goi1lepy
је, уgешава. 

лицкати, -ам несвр. 1. upei1lepaHo уgешаваi1lи, gоi1lериваши, 
уређиваши, улейшаваi1lи (HeKo'ia, нешi1l0). 2. в. лискаi1lи. 8 - се 
upei1lepaHo се уgешаваi1lи, gоi1lериваши, улеЙшаваi1lи. 

лицна ж (ген. ми. ЛИЦНЙ) нем. влакно, жичица у елекшричном 
оси'iурачу и сл., OgH. йојеgиначна жичица у снойу који сачи1-Ьа
ва елекi1lрични 'iaji1laH. 

лИчан, -чна, -о (одр. лИчНЙ, -а, -о) 1. а. (одр.) који се OgHOCU на 
оgређено лице, личносi1l, особу, сойсi1lвени, власi1lиi1lи; йриваш
ни, особни: - интерес, - карта, - наоружање, - рубље, - своји
на; - лекар. б. (одр.) који се OgHOCU на сойсi1lвену личносi1l, који 
се изgваја og зајеgничко'i, заснован на нечем власi1lиi1l0М, йри
ваi1lном: - жртва, - дијагноза, - поверење, - лични разлози, -
тежња. в. (обично одр.) који се i1lиче само jegHo'i оgређеноi лица, 
који се OgHOCU на gушевни, емоi1lивни живоi1l i1loia лица, йрива
i1laH, инi1lиман: - драма, - живот, ствар је личне природе. г. 
(одр.) који се OgHOCU на йојеgинца као на йравно, iрађанско лице: 
- безбедност, - слобода. 2. а. који има каракшерисi1lике HeKoi 
лица, личносi1lи; ориiиналан, особен, инgивиgуалан: дати - из
раз (нечему), - начин, - стил. б. који се йовоgи за својим осећа-
1-Ьима, upuci1lpaci1laH, субјекi1lиван: бити - у нечему. в. (одр.) ко
ји се сйровоgи og ci1lpaHe jegHo'i лица, аушокраi1lски, самоgржач
ки (о влаgавини, режиму и сл.): - владавина, - режим. 3. (обич
но одр.) који се ОСi1lварује, врши без uocpegHUKa, HeuocpegaH, gu
peKi1laH: лично гласање, у личном додиру с неким, имати лич
ни сукоб с неким. 4. (одр.) који се OgHOCU на лица, на особље за
йослено у некој усi1lанови или йреgузеhу, особни, йерсонални: -
доходак, лични издаци, лични расходи. 5. (одр.) лингв. који се og
носи на iрамаi1lичку Kai1leiopujy лица; којим се указује на ipa
маi1lичко лице (оно које iовори, којем се iовори или о којем се io
вори); уп. лице (5): - заменица, - глаголски облик, - наставак. 
• лична грешка спорт. йрекршај, фаул у кошарци. 

Личанин м (мн. -ани) сi1lановник Лике; онај који је из Лике. 
Личанка ж (дат. -ки; ген. мн. -КЙ) сi1lановница Лике; она која 

је из Лике. 
личинка ж (ген. мн. -КЙ) зоол. в. ларва. 
личити, -ЙМ несвр. непрел. [гл. им. лИчёње с] 1. (некоме, нече

му, на некога, на нешто) ликом, йо изiлеgу или особинама uog
cehai1lu (на HeKoia, на нешi1l0), наликоваi1lи; уп. сличити: личи 
на мајку. 2. (некоме) в. gоликоваi1lи; уп. приличити. - Не личи 
то министар ској кући. 

лИчки, -а, -о који се ogHOCU на Лику. 
лИчни, -а, -о који се OgHocu на лице: лични мишићи. 

лИчно прил. 1. а. сам, без uocpegHUKa, особно: - саопштити 
(неком), - упознати (некога). б. инi1lимно: - погођен. 2. на су
бјекi1lиван начин, upuci1lpacHo: - поступити. 

лИчност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. JbygCKO биhе, човек, осо
ба, лице. 2. а. JbygCKO биhе, особа као инgивиgуа, са свеукуйно
шhу сйецифичних особина йо којима се разликује og осi1lалих 
lbygu; инi1lелекi1lуално, морално изiрађена особа; особа са изра
женом инgивиgуалношhу, снажна особа. б. човек, особа og вреg
носши, og значаја; це1-Ьена, уi1lицајна, важна особа. 3. лице, лик, 
KapaKi1lep у К1-Ьижевном, у филмском и сл. gелу. 

лишавати (се), лИшавам (се) несвр. йрема лишиi1lи (се). 
лишај м (инстр. -ем; мн. лишајеви и лишаји) 1. бот. у мн: ни

же биљке Lichenes, чије је i1lело симбиоза 'i.тьивa и алiи, а paci1ly 
на земљи, камену и gеблима gрвеhа (у jg.: i1lаква биљка): жути 
-, - браде, манин -, пасји -, прхутави -. 2. мед. нар. назив за 
различиi1lа заразна (iљивична) и незаразна кожна обоље1-Ьа, 
осйе, lichen: скрофулозни -, стрижни -, црвени -. 

лишајаст, -а, -о који uogceha на кожу йрекривену, ocyi1ly ли
шајем (2): лишајасте фасаде. 

лишајив, -а, -о 1. обраСi1lао лишајем (1): - грана. 2. оболео og 
лишаја (2), йрекривен, ocyi1l лишајем (2): - деца, лишајиве ру
ке, - у лицу. 3. месi1lимично лишен paci1lU1-Ьа, iO, о'iолео (о зе
МЈЬишi1lу). 

лишајни, -а, -о који се OgHOCU на лишаје (1), који йоi1lиче og 
лишаја (1): - киселина. 

лишеност, -ости ж оgсусi1lво, Hegoci1lai1laK, Hegoci1laja1-be. 

лишење с ускраће1-Ье, iубиi1lак. • правн. - слободе оgузима1-Ье 
слобоgе Kpei1la1-ba upUHygHUM смешi1lа1-Ьем у оgређен upoci1lop, 
хаЙше1-Ье. 

лишити, л:и:шй:м свр. прел. (некога или нешто, некога или не
чега) 1. оgузеi1lи, YCKpai1lui1lu (некоме, нечему) оно шi1l0 му је йо
i1lребно, корисно, upujai1lHo и сл., осi1lавиi1lи (HeKoia, нешшо) без 
нечеiа, HeKoia: - наследства. 2. избавиi1lи, ослобоgиi1lи, разре
шиi1lи: - (некога) свога друштва, - сумње. 8 - се (некога или 
нечега) 1. ogpehu се (HeKoia, нечеiа), oci1lai1lu (без HeKoia, нечеiа), 
изiубиi1lи (HeKoia, нешi1l0): - се свега. ·  2. избавиi1lи се, ослобоgи
i1lu се; решиi1lи се, oi1lapacui1lu се: - се беде, - се напасти; - се 
страних речи. • - вида ослеЙиi1lи. - живота убиi1lи, uoiyби i1lu. -
слободе заi1lвориi1lи, yxaUcui1lu. - чина вој. оgузеши чин војном 
лицу (йо казни). 

лишњача (лишњача) ж анат. сйољаШ1-Ьа, ма1-Ьа лисна KOCi1l 
og колена go uei1le, fibula. 

лишћар, -ара м лисi1l0йаgно gрво, сi1lабло; лисшойаgна шу
ма. • агр. першун - врсi1lа йершуна развијеНОi лишhа. целер - вр
ci1la целера развијеНОi лисi1lа. 

лишћарски, -а, -о који се OgHOCU на лишhаре, лисшойаgни: 
- шума. 

лиmце с geM. и хиЙ. og лице (1а). 
лоб м енгл. спорт. у сйорi1lским uipaмa лойi1l0М (обично у i1le

нису и фуgбалу) уgарац којим се лойi1lа у високом луку йребацу
је изнаg, йреко йроi1lивничкоi иiрача. 

лобања ж анат. косши iop1-bei, OgH. заg1-Ьеi gела iлаве човека и 
gpyiux кичме1-Ьака које сачи1-Ьавају gYUlbY у којој је смешi1lен мо
зак; уойшi1lе оg'iоварајуhи geo iлаве, cranium. 

лобањски, -а, -о који се OgHOCU на лоба1-ЬУ: - дупља, лобањ
ске кости. 

лоби, -ија м енгл. ipyua Jbygu (обично орiанuзована) са зајеg
ничким инi1lересима која Haci1loju ga уi1lиче на pag законоgавних 
i1lела (нЙр. у америчкој йолиi1lичкој йракси) или ga на gpyiu на
чин осi1lвари неке йовољносi1lи за oHoia чије UHi1lepece засi1lуЙа. 

лобирати, лОбйрам несвр. засi1lуйаi1lи нечије UHi1lepece, бори
i1lu се за HeKoia gелова1-Ьем на законоgавне opiaHe или на gpyiu 
начин (о лоби ју). 

лобист(а), -ё м енгл. (ми. -сти) онај који се бави лобира1-Ьем, 
члан лобија. 

лобовати, -бујём свр. и несвр. прел. спорт. (уп. лоб) 1. извесi1lи, 
uзвоgиi1lи лоб: - голмана. 2. йрећи, йрелазиi1lи, йрелеi1lеi1lи, йре
лешаi1lи у високом луку изнаg йроi1lивничкоi иiрача, OgH. iолма
на (о лоЙi1lи). 

лобода ж бот. 1. назив за неке биљке из роgова Atriplex и Che
nopodium, ф. Chenopodiaceae, og којих је најйознаi1lија Atriplex 
hortensis, која се iaju као лиснаi1l0 йоврће, а служи и у нар. ме
gицини. 2. у МН.: pog зељасi1lих биљака Atriplex, са сшошинак 
врсi1lа; pog зељасi1lих биљака или (ређе) iрмова. Chenopodium (са 
око 80 врсi1lа); у ширем смислу: фамилија биљака gвосуйница 
Chenopodiaceae (у jg.: биљка, било које врсше, која cuaga у ше 
cuci1leMai1lcKe скуЙине). • зечја - 1) ойшi1lи назив за pog вишеiо
gиШ1-Ьих биљака са млечним соком, РУ1-Ьика, Hieracium. 2) вр
ci1la i1loia poga Н. pilosella. 

лободњача ж бат. у МН.: фамилија биљака gвосуйница, лобо
ge, Chenopodiaceae (у jg.: биљка из i1le фамилије). 

лоботомија ж мед. засеца1-Ье реЖ1-Ьа мозiа, lobotomia. 

лов, лова м (ретко у МН. лавови) 1. а. хваi1lа1-Ье или убија1-Ье 
живоi1lи1-Ьа (gивљачи, йi1lица, риба и gp.) йомоhу оружја или ра
зних наЙрава. б. хваi1lа1-Ье слабијих живоi1lи1-Ьа за храну og ci1lpa
не gpyiux живоi1lи1-Ьа. 2. оно шi1l0 се лови или улови, улов, лови
на: велики (добар) -. 3. фиг. i1lpaia1-be, uoi1lepa за йојеgинцима 
или iруйом Jbygu с намером ga се йривеgу йравgи, ухайсе, ликви
gupajy и сл. • - на вештице йрОiОН и хайше1-Ье йолиi1lичких, uge
олошких и СЛ. ЙроШивника. 

лова ж разг. новац, Йаре. 
ловац, ловца м (инстр. ловцем; ми. ловци, ген. ловаца и лова

ца) 1. онај који лови, који се бави ловом. 2. фиг. човек који шра'iа 
за неким, који йроналази HeKoia ga би ia йривео йравgи, ухайсио, 
ликвиgирао и сл.: - на нацисте. 3. вој. авион (обично jegHoMo
i1lopHujegHoceg) који служи за борбе у вазgуху. 4. вој. upuuagHUK 
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сuецијалних uешаgијских јеgиница у HeKl.I.М, сШранl.I.М, ар.мијама. 
5. шах. фиiура у шаху која се uовлачи само gијаiонално, само йо 
белl.l.М, или само йО ЦPHl.I.М, йoJы.I.м,;; уп. лауфер. 

ловачица ж живошиња (женка) која вешшо лови (обично о 
.мачки), ловица. 

ловачкй, -3., -о 1. који се OgHOCU на ловце и лов: - дозвола, -
пас, - пymка, - рог. 2. који се OgHOCU на ловце (3), сасшавЈЬен og 
ловаца (3): - батаљон. • - авион вој. в. ловац (2). 

ловина (ловина) ж оно шшо се лови; оно шшо се улови, йлен, 
улов. 

ловити, -йм (трп. ловљен) несвр. [гл. им. ловљёње с; уп. лов] 1. 
а. хвашаши или убијаши живошиње оружјем, разнl.I.М, найрава
.ма и сл. б. хвашаши слабије живошиње као храну (о живошиња
.ма). 2. хвашаши (обично рукама) нешшо шшо је у uокрешу (ле
шу, шрку и сл.), шшо се креће (Йо.мера, Uро.миче, из.миче и сл.) 
или уоuшше оно шшо је ошежано ga се ухваши: - бухе, - лопту, 
- комаде меса по лонцу. 3. шражиши и iониши HeKoia у наме
ри ga се ухваши: - бегунце. 4. фиг. насшојаши uриgобиши, йри
вући (HeKoia); насшојаши се goMohu, gочеuаши (HeKoia или нече
ia): - клијентелу, - мужа; - мираз. 5. фиг. а. uаЖЈЬиво uраши
ши, uосмашраши, слушаши насшојећи ga нешшо не Йро.макне: -
сваку реч, - погледом сваки трзај. б. насшојаши йронаћи, ош
криши, уочиши (обично оно шшо се ogMax не Bugu, не заuажа и 
сл.): - (штампарске) грешке. • - (рибу) у мутном (у мутној води) . 

извлачиши неку корисш, осшвариваши неку gобиш корисшећи 
се, служећи се Шешкl.I.М, или HeCpeђeHl.I.М, Uриликама. 

ловица ж .мачка (или сл. живошиња) која gобро, вешшо ло
ви; уп. ловачица. 

ловйmте с а . .месШо (шу.ма и gp.) ige се лови; .месШо ige се og
iaja и оgсшреЈЬује gивЈЬач за лов.  б . .месШо на реци, језеру или 
.мору ige се лови риба (и gpyie BogeHe живоШиње). 

лбвка ж 1. найрава за хвашање живошиња (КЈЬуса, клоuка, 
.мишоловка и сл.). 2. в. ловица. 

лбвкиња ж в. ловица. 

лбвнй, -3., -о који се OgHOCU на лов; ловачки: - дивљач, - ту
ризам; - пас. 

ловница и ловница ж (често уз им. "пушка") ловачка йу
шка. 

ловокрадица м (ж) (ми. ж) особа која лови бесuравно (без ло
вачке gозволе, за време ловосшаја, забрањену gивЈЬач, у Шуђе.м 
ловишшу и сл.). 

ловокрађа ж бесuраван, неgозвОЈЬен лов. 

ловор и ловор, -ора м 1. бот. а. зи.мзелено gpBo или ipM Lau
rus nobilis из ф. Lauraceae, чији кожасши аро.маШични лисшо
ви и йлоgови кошшунице саgрже ешерично УЈЬе. б. лисш ше биљ
ке, обично осушен, који се збоi uријаШНОi .мириса уuошреБЈЬава 
као зачин, лорбер. в. у .мн.: фамилија Зl.l.М,зелених gрвенасших 
биљака gвосуuница Lauraceae (у jg.: биЈЬка из ше фамилије). 2. 
в .  ловорика (2). 

ловорика ж (дат. -ици) 1. а. бот. в. ловор (1а и в). б. зб. ловоро
ве iранчице с лишћем, ловорово лишће. 2. ловоров венац, лово
рова iранчица као Сl.l.М,бол uобеgе, uризнања; фиг. усйех, uризна
ње, слава; уп. побрати ловорике. • одмарати се (почивати и сл.) на 
ловорикама уживаши у uобеgи, усйеху, слави; uрекиgаши gaљy 
акшивносш, pag и сл. заgовОЈЬавајући се UосШиiнуШl.l.М, усйехо.м, 

. славо.м, уживајући у UосШиiнуШо.м усйеху, uосшиrнушој uобеgи, 
слави. побрати ловорике uосшићи велики усйех, славу, uризна
ње; uрославиши се. 

ловориков, -а, -о који је og ловорике, који се OgHOCU на лово
рику: ловорикове бобице, - гранЧица, - уље. 

ловорје с (ми. 0) зб. l.I.М,. og ловор; ловорове iранчице с лишћем, 
ловорика (1 б). 

ловоров, -а, -о који uриuаgа ловору, који се OgHOCU на лов ор , 
који је og ловора: - венац, - лишће, - уље. 

ловостај м вре.ме Kag је забрањен лов (на оgређену врсшу gu
вЈЬачи) и риболов (на оgређену врсшу риба). 

ловочувар, -ара м чувар ловишШа. 

ловочуварскй, -3., -о који се OgHOCU на ловочуваре, који йри
uaga ловочуваРl.l.М,а: - служба. 

ловство и ловство с gелашносш везана за лов као upUBpeg
ну ipaHY и сuоршско-шурисшичку акШивносШ . 

ловчев, -а, -о који upuuaga лов цу, који се OgHOCU на ловца. 

лбг, лога и лбга м 1. леiало (живошиња), лоiа. 2. фиг. лежај, 
UосШеЈЬа. 

лог м енгл. пом. найрава за .мерење брзине броgа, конойац из
geJЬeH нарочишо pacйOpeђeHl.I.М, чворовl.l.М,а и везан за йловећу ga
шчицу. 

-лог грч. суфиксоиg са значењем "онај који се бави науко.м, 
учењем о оно.м шшо значи йрви geo речи':' уп. биолог, геолог, пси
холог, филолог итд . 

лога ж (дат. л6ги) 1. а . .месШо (уgуБЈЬење, јама и сл.), обично 
скровишо, ige лежи, борави или се скрива нека живошиња, ле
iало. б. фиг. скровишше, склонишШе. 2. фиг. лежај, UосШеља. 

логаритам, -тма м грч. мат. сшеuен, ексuоненш KOjl.l.М, шреба 
сшеuеноваши оgређену основу, базу ga би се gобио gаши број. 

логаритамскй, -3., -о који се OgHOCU на лоiаришам, на лоiа
pиt1l.мe: - кривуља . •  логаритамске таблице uриручник у којем 
су gаши израчунаши лоiориt1l.ми uосебних бројева. 

логаритмар м найрава сасшавЈЬена og сисшема лењира на 
Kojl.l.М,a uоgеоци QgioBapajy износу лоiаришама обележених бро
јева, наuрава за израчунавање лоiариШама. 

логизам, -зма м фил. 'fлеgишше које uреувеличава улоiу YMHoi, 
лоiичкоi .мо.менШа у сшварносши и JЬygCKOj свесши; у ширем сми
слу: учење йрема којем је чишав свеш лоiички сШрукШуриран. 

-логија грч. суфиксоиg који значи науку, учење о оно.ме шшо 
значи йрви geo речи; уп. биологија, геологија, минералогија, фи
зиологија, филологија итд. 

логика ж (дат. -ици) грч. 1. фил. филозофска gисцийлина која 
изучава законе и облике .миШЈЬења. 2. а. унушрашња законишосш, 
условЈЬеносш, .међузависносш, смисао. б. схвашање, расуђивање; 
gослеgносш у .м и ШЈЬењу , зgраво расуђивање, разборишосйl, йа
.меШ. • женска - шаљ. и ир. расуђивање које се више заснива на 
oceћaЊl.l.М,a Heio на објекШивнl.I.М, чињеницама. 

логистика ж (дат. -ци) 1. фил. Сl.l.М,боличка лоiика; облик Cl.l.М,
боличке лоiике за коју је каракшерисшично извођење .маШе.ма
шике из лоiике. 2. а. вој. војна gисциuлина која се бави uокреши
.ма шруuа и њихови.м с.ме ш шајем , снабgевање.м .маШеријални.м 
среgсШвl.l.М,а, орiанизацијо.м шрансuорша, евакуацијо.м и хосйи
Шализацијо.м ЈЬуgсшва и gp. б. орiанизациона и сл. gелашносш 
уоuшше која је у вези са ШрансUорШо.м, смешшајем, исхрано.м и 
сл. Behei броја ЈЬуgи (нЙр. сuоршисша, учесника неке смошре, фе
сшивала, KOHipeca и сл.). 

логистичар м (инстр. -ом И -ем) uрисшалица, uреgсшавнике 
ло'iисшике (1). 

логистичкй, -3., -о који је увези с лоlисШико.м, који се OgHOCU 
на ло'iисшику: - подршка. 

логицизам, -зма фил. 'fлеgишше, сшановишше йрема којем је 
ло'iика основна филозофска gисцийлина (насуuрош uсихолоiи
з.му); свођење сазнајно'i чина на ло'iичке Йроцесе. 

логичан, -чна, -о 1. а. који је у склаgу са заКОНl.I.М,а ло'iике, ко
ји се заснива на ЙринциЙи.ма ло'iике: - закључак, - мисао, -
памћење, - размИmљање. б. који ogioBapa upupogu сшвари, ко
ји нужно uроисшиче из оgређене законишосши, upupogaH, нор
.малан: - последица (нечега). 2. који uравилно расуђује, разбо
риш, разу.ман; који се не uoBogu (само) за oceћaЊl.l.М,a, шрезвен, 
·реалан. 

логичар м (инстр. -ом И -ем) 1. онај који се бави лоiико.м (1). 
2. онај који ло'iично .мисли, који разборишо, разу.мно расуђује. 

логичарскй, -3., -о а. који се OgHOCU на лоiичаре, својсшвен 
ЛО'iичаРl.l.М,а: - метод, - суптилност. б. ло'iичан, ло'iички: логи
чарске категорије, - приказивање. 

лОгичкЙ, -3., -о 1. који је у вези са лоiико.м (као науко.м, науч
но.м gисциЙЛино.м), који се OgHOCU на лоiику (као науку): логич
ке категорије, - правац. 2. који је у склаgу са заКОНl.I.М,а ло'iике, 
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који нужно йроисшиче из оgређене законишосши, ло1,ичан: � од
говор, � расуђивање. 

логички прил. йо ло1,ици сшвари, йо унушраШ1-Ьој условљено
сши, законишосши; apupOgHO, нормално, ло1,ично. 

логично прил. разумно, разборишо; у склаgу с ло1,иком, йо 
ло1,ици сшвари, ло1,ички: � пише; � произлазити. 

логичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина оно1,а шшо је ло1,ич
но, шшо је у склаgу са законима ло1,ике, са ло1,ичним мишље-
1-Ье.м; својсшво оно1,а који је ло1,ичан. 

лого м (мн. с) в. ло1,оший (2). 

логограф м грч. ист. 1. KOg сшарих Грка, йисац йрозаисша ко
ји је йисао на основу вероgосшојних казива1-Ьа, хроничар, лешо
Йисац. 2. решор у аншичкој Грчкој који је йо наруџбини йисао 
cygcKe 1,оворе. 

логогриф м грч. врсша за1,онеШке. 
логопат м особа с 1,оворном маном. 
логопатија ж грч. йоремеhеносш у 1,овору, 1,оворна мана. 
логопед м онај који се бави ЛО1,оЙеgијом. 
ЛОГОПЕщија ж грч. наука, gисцийлина која се бави йроучава-

1-Ье.м и лече1-Ье.м 1,оворних мана. 
логопедски, -а, -о који се OgHOCU на ло1,ойеgе и ло1,ойеgију: � 

кабинет. 

лбгор м нем. 1. а. Йривре.мено зајеgничко боравишше војске 
(нйр. на војној вежби) или неке gpy1,e веће или велике 1,руйе љу
gu (на излешу, сйоршском шакмиче1-ЬУ, pagHoj акцији и gp.), са 
шашорима, баракама и сл.: војни �, пољски �; омладински � 
б. йривремено йрихвашилишше избе'iлица или насшраgалих: 
прихватни �. в. з1,раgе, бараке и сл. у којима се aog сшражом 
gржи зашворен већи број лица: заробљенички �. 2. зб. љуgи у 
ло1,ору (1). - Логор је будан. 3. фиг. в. шабор (3). • концентраци
они - ло1,ор (1в) у које.м се налази у зашоченишшву велики број 
љуgи без CygCK01, йосшуйка и йоgвр1,нуших различишим злосша
вља1-Ьима. - смрти конценшрациони ло1,ор у које.м се масовно уби
јају заШоченици. 

логораm, -аша м (инстр. -ашем) ЛО1,орски зашвореник, зашо
ченик; уп. логор (lв) И концентрациони логор. 

логораmица ж женска особа ло1,ораш, ло1,орска заШоченица. 
логораmки, -а, -о који се OgHOCU на ло1,ораше: � живот, � 

одело. 

логореја ж мед. йашолошка 1,оворљивосш, брбљивосш; буји
ца речи без везе и смисла, logorrhoea. 

лбгорити, -йм несвр. [гл. им. лбгорёње с] в. ло1,ороваШи . •  � се 
смешшаши се у ло1,ор (1 а); ушврђиваши се у ло1,ору (1а) (о војсци). 

лбгориmте с 1. месшо 1,ge се налаз и војни ло1,ор, месшо 1,ge ло-
1,орује војска. 2. фиг. в. сШецишШе. 

лбгорник м чин у бившој усшашкој војсци; сшарешина у 
усшашкој ор1,анизацији. 

лбгоровати, -рујём несвр. биши, боравиши у ло1,ору (1а). 
лбгорски, -а, -о који се OgHOCU на ло1,ор, који је у вези са ло-

1,oром: логорске бараке, � ватра, � живот, � жица. 

лбгос м грч. у хеленисшичкој филозофији, йошом у хришhан
ској филозофији и шеОЛО1,ији и gp. йојам који, осим основно1, зна
че1-Ьа "реч, 1,овор", означава и ум, разум, исшину, законе усшрој
сшва свеша, бо1,а и gp. или уойшше оно шшо сшоји у основи све
ша и збива1-Ьа у 1-Ьему. 

логотет, -ета м грч. ист. а. влаgарев савешник, секрешар у Ви
заншији; руковоgилац gворске канцеларије на gвору срйских 
среg1-Ьовековних влаgара, који је имао комйешенције и у цркве
ним Йословима. б. у cpeg1-be.м веку, йисар gржавне канцеларије 
(у Дубровнику и gp.). 

логотип м грч. 1. више слова или речи изливених зајеgно, og
jegHoM. 2. ликовНО-1,рафички сшилизована слова назива неко1, 
йреgузеhа, усшанове, ор1,анизације и сл. или скраћеница ШО1,а 
назива. 

лођа и лођа ж итал. архит. а. на сшамбеним з1,раgама, већим 
gелом ошворена йросшорија (врсша Шре.ма, ше расе) у равни фа-

cagH01, зиgа. б. з1,раgа на сшубовима (на jegHoj сшрани или на 
више сШрана). 

ложа1 ж 1. анат. в. ЙосШељица. 2. бот. среgишни geo цвеша, цве
шишше: цветна �. 

ложа2 ж фр. 1. а. ма1-Ьа оgељена йросшорија за неколико осо
ба у йозоришним, биоскойским и сл. gворанама или на сшаgи
онима. б. ма1-Ьа йросшорија, собица 1,ge се налази врашdр, на
сшојник з1,раgе: вратарева (BpaTapCKa) �. в. gелимично 01,рађено 
месшо у суgници 1,ge сшоји свеgок gOK gaje свој исказ. 2. з1,раgа, 
йросшорија у којој се сасшају чланови, йрийаgници масонских 
или верских ор1,анизација; ор1,анизациона јеgиница шаквих ор-
1,анизација. 3. в .  лођа. 

ложач, -ача м (инстр. -ачем) pagHUK чији је йосао ga ложи 
високе йећи, йарне койlлове (нйр. у йарној локомошиви) и сл. 
уређаје. 

ложачки, -а, -о који се OgHOCU на ложаче, који apuaaga ло
жачима: � посао. 

ложионица и ложионица ж а. жел. раgионица у којој се вр
ши йре'iлеg и ойравка локомоШива. б. йросшорија у којој се на
лазе велике йећи, йарни койlлови и сл. уређаји. 

ложионички и ложионички, -а, -о који се OgHOCU на ложи
онице: � особље, � радник. 

ложити, -йм несвр. [гл. им. ложёње с] а. йалиши, йошйаљива
ши gрва или неко gpy1,O 1,ориво: � ватру. б. сшављаши на вашру 
ga 1,ори (gрва или неко gpy1,O 1,ориво): � бадњаке. в. уйошребља
ваши као 1,рејно шело, за за1,рева1-Ье (йећ и сл.). г. 1,рејаши, за1,ре
јаваши (йросшорије, з1,рagе). - Почињу да ложе у октобру. д. уйо
шребљаваши, шрошиши као 01,рев. - Више не ложимо угаљ, већ 
само дрва. 

ложиmте с geo йећи или сличних уређаја 1,ge се ложи ваШра. 
ложница и ложница ж а. сйаваћа соба, сЙаваоница. б. йо-

сшеља, лежај. 
лбж-уље с ков. gериваш нафше за ложе1-Ье йећи (за за1,рева1-Ье). 
лбз м (мн. лозови) нем. лушријски лисшиh, срећка. 
лоза ж лозовача (обично у хиЙ. значе1-ЬУ). 
лоза ж 1. бот. И агр. (обично са одредбом "винова'') више1,оgи

Ш1-Ьа gрвенасша биљка Vitis vinifera из ф. лозица (Vitaceae), чи
је се МНО1,обројне сорше 1,аје pagu слашко1, и сочно1, йлоgа, l,pожђа; 
сшабљике ше биљке. 2. в. лозица (2). 3. сроgници, йошомци 
исшо1" зајеgничко1, йрешка, pog, ЙЛе.ме; 01,ранак йороgице, фами
лије или ЙЛемена. 4. сйирално усечен жлеб на вијку, заврш1-ЬУ, 
шрафу, сврgлу и сл., завој. 5. мошив, шара у везу; уп. лозица (3). 
• вући (водити) лозу воgиши йорекло, биши йошомак, йошица
ши. дивља - бот. биљка йузачица Parthenocissus quinquefolia из 
ф. Vitaceae. женска - сроgсшво, роgбина йо женској линији, йре
ко женских poђaKa� мушка - сроgсшво, роgбина йо мушкој лини
ји, йреко мушких рођака. 

лозар, -ара м агр. 1,рах, йасуљ који се шоком расша йе1-Ье уз 
йришку, ЙриШкаш. 

лозаст, -а, -о који расше, који се 1,рана, развија йойуш лозе, 
који има лозице, вишице: � биљка, � грах, � стабло. 

лозинка ж (дат. -ци; ген. мн. -кй) нем. 1. а. у1,оворена шајна реч 
или реченица која служи као йройусница, обиЧJ-lО на сШражи. б. 
шифра коју gaje банци ула1,ач који жели ga осшане анониман, не
ЙознаШ. 2. сажешо изражена ugeja воgиља, 1,есло, начело, gевиза. 

лозица ж 1. ge.м. и хиЙ. og лоза. 2. бот. вишица, врежа. 3. мо
шив, шара у везу, шка1-ЬУ и gp.; уп. лоза (5). 4. бот. а. у мн.: йоро
gица биљака gвосуйница Vitaceae (у jg.: биљка из ше Йороgице). 
б. pog више1,оgиШ1-Ьих зељасших биљака Tradescantia из ф. йуза
вица (Commelinaceae). 

лбзје с (мн. 0) 1. зб. винова лоза. 2. засаg винове лозе, вино1,рag. 
лозни, -а, -о који се OgHOCU на винову лозу; засађен виновом 

лозом: � калем, � расадник; лозни присојци. 

лозница ж бот. а. в. ви1-Ьа1,а (1). б. (и агр.) винова лоза која се 
йе1-Ье уза зиg. 

ло зов, -а, -о који се OgHOCU на винову лозу, који је og винове 
лозе, og 1-Ьено1, йлоgа, лишhа и gp.: � лишће, лозове младице, � 
ракија. 



ЛО30ВА ЧА - ЛОКУМ 637 

лозовача ж ракија og iрожђа; уп. комовица. 

лозовина ж а. сшаБЈЬика винове лозе; IpaHa, .млаgица вино
ве лозе с лишhем. б. лозово лишhе. 

лбј, лоја м (инстр. лојем) (ми. 0) а . .масШ која се скуй.тьа у .ма
сно.м шкиву козе, овце, lовечеша и gp., која се уйошреБЈЬава у ис
храни и у инgусшријске сврхе. б. lусши секреш жлезgа лојаница 
на JbygCKOj кожи који се сасшоји og .масШи и ейишелних hелија. 
• живети као бубрег у лоју живеши у изоБUJbУ и уgобно, уживаШи. 
као по лоју (као лојем ПОДМI13аио) без шешкоhа, lлашко, лако. 

лојав, -а, -о 1. у којем има лоја, који саgржи лој: � месо, � су
па. 2. замазан, УЙРЈЬан лоје.м или уойшше .масноЛо.м и ЙРЈЬав
шШино.м, замашhен, у.машhен: � шубара. 3. који је као лој, сли
чан лоју, лојасш: � маса, � укус. 

лојалан, -лна, -о фр. а. који се gржи закона, који исйуњава 
законске обавезе: � грађанин. б. веран, ogaH, йривржен (gржа
ви, власшима, йаршији и сл.). в. који йошшује уобичајене нор.ме, 
исйраван, корекшан у OgHOCY Йре.ма неко.ме или нечему. 

лојално прил. на лојалан начин, у склаgу са законо.м, с нор.ма
.ма, йравилима; исйравно, корекшно: � се држати, � поступати. 

лојалност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia који је лоја
лан; оgаносш, йриврженосш, верносШ. 

лојан (лојан), -а, -о (обично одр. лојанй и лојанй) који је og 
лоја: � свећа. 

лојаница ж ло јана свеЛа. 

лојаст, -а, -о који је као лој, сличан лоју. 

лбјка ж зоол . .морска риба кошшуњача Clupea alosa, одн. Clu
реа finta из Йор. Clupeidae, која се .мресШи у рекама. 

лбјни, -8., -о 1. који се OgHOCU на лој, који је og лоја: � ткиво. 
2. који лучи, йроизвоgи лој: лојне жлезде. 

лојница ж 1. (обично у мн.) анат. жлезgа у кожи, уз корен 
gлаке, која лучи лој, ло јна жлезgа, glandula. 2. мед. в. лиЙо.м. 

локал, -ала м лат. 1. а. самосшална йословна йросшорија, 
OgH. йословни објекаш (йроgавница, занашска pagfba, .маlацин, 
канцеларија и gp.). б. йросшорија, уiосШиШе.тьски или сл. обје
каш јавНОi каракшера у којем се .може јесши, йиши или забавЈЬа
ши (кафана, iосшионица, бар и сл.). 2. а. саобраhајно йревозно 
среgсшво (воз, аушобус и сл.) које саобраhа на краЛој релацији. б. 
шелефон за иншерну уйошребу (у йреgузеhу, усшанови и сл.). 

локализам, -зма м 1. уско схвашање власшиших gрушшве
них, еконо.мских и сл. иншереса, које не уважава иншересе gpy
шшва у целини. 2. језичка особеносш (обично израз или реч) ка
ракшерисшична за уско йоgручје, за оgређени крај. 

локализација ж 1. оiраничавање неке pagНJe или йојаве на 
оgређено .месШо, на уже йоgручје, свођење pagfbe или йојаве на 
оgређену cpegUHY, .месШо или време, локализовање. 2. књиж. йре
ношење, смешшање gpaмcKe pagНJe у оgређену cpegUHY. 3. рач. 
йрилаlођавање ойерашивноi сисшема или HeKoi apoipaмa локал
ним условима, Шј. cpegUHU, gржави у којој се корисши (йревође
њем KoMaHgu и уйушсшава на goMahu језик и Йис.мо, Йримено.м 
goMahux .мерних јеиgница и gp.). 

локализовати, -зујё� (локализИрати, -изйрiiм) евр. и неевр. 1. 
оlраничиши, оlраничаваши нешшо (неку йојаву, акцију, gелаш
носш и сл.) на йоgручје на којем се и йојавило, сузбиши, сузбија
ши, онемОlуhиши, оне.моlуhаваШи ширење нечеlа изван оgређе
ноl .месШа, краја, йреgела: � заразу, � пожар, � рат. 2. књиж. сша
виши, сшавЈЬаши, йренеши, йреносиши лишерарну pagfbY у ogpe
ђену cpegUHY (gajyhu јој сйецифична, локална обележја). 3. ogpe
gиши, оgређиваши .месШо HeKol објекша или неке йојаве, pagНJe 
(нЙр. књижевне), ойuса и сл. 4. рач. (из)вршиши лiжализацију 
(3), йјЈилаlоgиши (ЙрилаlођаваШ·и) ойерашивни сисШе.м или не
ки apolpaм локалним, gо.маhим условима и корисницима. 

локалист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, йоборник локал и
з.ма (1); уп. локалпатриот(а) . 

локалистички, -3., -о 1. који се ogHOCU на локализам (1) и 
локал ис ше: локалистичке тенденције. 2. који се OgHOCU на ло
кализ.ме (2). 

.локалИтёт, -етам 1 . .месШо, apegeo, крај (обично с обзиро.м на 
њеlове особеносши, нарочише йрилике, йоложај, значај и gp.). 

2 . .месШо, cpegUHa у којој се оgржава нешшо, збива нека pagfba и 
сл. 3. в. локализам (2). 

локални, -3., -о лат. а. који се OgHOCU на jegHo .месШо (olpaHU
чен на jegHo .месШо, на уже йоgручје, крај, својсшвен само jegHoM 
.месШу, крају, jegHoj cpegUHU, који је og значаја за jegHo .месШо и 
сл.), .месни: � власт, � говор, � лист, � проблем, � саобраћај, � су
коб. б. мед. који се OgHOCU на оgређено .месШо у орlаниз.му или на 
шелу, оlраничен само HajegaH geo шела: � анестезија, � лечење. 

локалпатриот(а), -ё м (ми. -ти м И -те ж) онај који йосебно 
или йрешерано воли и хвали своје .месШо живЈЬења, свој крај, за
вичај. 

локалпатриотизам, -зма м йосебна или йрешерана йривр
женосш .месшу живЈЬења, крају у које.м се живи, завичају. 

локалчић м geм. (чесшо и ир.) og локал (1). 
локати, лочём неевр. 1. а. lласно, шу.мно йиши (воgу или не

шшо gpylo шечно или жишко) захваШајуhи језико.м (о йсу, .мач
ки и сл. живошињама); уп. лаптати. б. пеј. йиши у великим ко
личинама, йиши халай.тьиво и йреко .мере (обично алкохолно йи
Ле). 2. заgируhи gубоко у зе.мЈЬУ йошкойаваши, оgроњаваши, aog
риваши, йоgлокаваши (о воgи, реци, .мору). 

локатив и локатив м лингв. зависни йаgеж којим се обично 
означава йросшорни, .месни или временски OgHOC и који се у срй
ско.м језику уйошреБЈЬава само с Йреgлозима. 

локативни (локатйвскй), -3., -о који се ogHOCU на локашив: � 
значење, � синтагма. 

локатор м техн. елекшронски уређај који служи за ошкрива
ње йокрешних објекаша (нЙр. авиона, броgова и сл.) или оних 
који сшоје и за ушврђивање њиховоl йоложаја, OgH. смера и бр
зине креШања. 

локација ж лат. 1. а . .месШо, шерен оgређен за йоgизање HeKol 
Iрађевинскоl објекша, насеЈЬа и сл. б. йоложај, .месШо на које.м 
се налази неки йокрешни, OgH. йреносни објекаш (нЙр. броg, ави
он и сл., OgH. бо.мба и gp.). 2. оgређивање, ушврђивање .месШа, 
йоложаја HeKol објекша; уп. локализовати (3). 

локва ж (ген. мн. лОк3.в8. и локвй) а. уgуБЈЬење на йушу или 
Зе.мЈЬишШу уойшше, обично исйуњено воgо.м og кише и сл. б . .ма
ња или нешшо веЛа количина неке шечносши која се Йривре.ме
но заgржи на неко.м .месшу: � крви. в. веЛе, шире уgуБЈЬење у зе
МЈЬишшу исйуњено воgо.м, бара. 

локвањ, -ања м бот. а. вишеlоgишња воgена зеЈЬасша биЈЬка 
.мирних сшајаhих воgа Nymphaea аЉа из ф. Nympaeaceae, са 
зеленим широким лисшовима и круйним белим цвешовима без 
.мириса, који йливају на воgи. б. вишеlоgишња воgена зе.тьасШа 
БUJbка Nuphar luteum из ф. Nymphaeaceae, с йоgзе.мно.м сша
БЈЬико.м, круйним лисшовима и жушим цвешовима, који йли
вају на воgи. в. у .мн.: йороgица воgених биЈЬака Nymphaeaceae, 
лойочи (у jg.: БUJbка из ше Йороgице). 

локвањић м бот. вишеlоgишња воgена БUJbка Limnanthemum 
nymphoides из ф. Gentianaceae. 

локваст, -а, -о који је йойуш локве, уgуБЈЬен, уlнуШ. 
.ЛОквица ж geM. og локва. 
локна ж (ген. ми. локнй) нем. увојак косе, коврџа. 
локнаст, -а, -о који има локне, коврџав; куgрав. 
локница ж geM. и хиЙ. og локна. 
локомотива ж лат. возило за вучу ваlона йо шинама: елек

трична �, парна �. 

локомотивски, -3., -о који се OgHOCU на локо.моШиве. 
локомоторни, -3., -о који се OgHOCU на локо.моцију, који слу

. жu за Йро.мену .месШа, OgH. йоложаја: � апарат. 

локомоција ж лат . .мењање .месШа, йоложаја, крешање (обич
но у сШручно.м, Шехничко.м изражавању). 

локот м итал. в. каШанац. 
локсодрома ж грч. замиШЈЬена линија на Зе.мЈЬиној куlли ко

ја сече све MepugujaHe aog јеgнаким уlло.м. 
локум м тур. а. врсша колача gуlУЈЬасшоl облика у.мешених 

og брашна, шеhера (или Mega), .масШи (.маслаца, УЈЬа), обично са 
лешнико.м илU баgе.мо.м. б. в. раi1iлук. 
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локумић и локумић М geM. og локум. 
лола ж и М (МН. ж) а. онај који воли йиће, ноћни живош, кафа

не, каршање, йровоg и сл., бећар; MaHiya, обешењак, враiолан. б. 
хип. несшашко, немир ко (у шейању малом gеШеШу). 

лолати се, лолам се несвр. живеши, йонашаши се као лола, 
йровоgиши време у йићу и забави; манiуйираши се. 

лолин, -а, -о који apuaaga лоли. 
лолински, -а, -о који се OgHOCU на лоле, који је као KOg лола, 

својсшвен лолама и сл.: � изглед, � осмех. 

лолински прил. на лолински начин, као лола, манiуйски, 
обешењачки: � зачешљан, � разбарушене косе. 

лолчина ж (М) (ми. ж) ayIм. и Йеј. og лола (а). 
лом, -а и лома и лом, лома М (ми. ломови) 1. ло.мљење, йр

скање, расйаgање йраћено йрОgОрним, реским звуком. 2. а. йре
ло.мљено, косши, фракшура; йрелом уоЙшШе. б. месшо ige је не
шшо Йрело.мљено, месшо йрелома, Йрелом. 3. физ. йреламање 
свеi1lлосних, peHgieHcKUx и сл. зрака, рефракција. 4. а. киgање 
везе са нечим, apeKug, pacKug; йрелом, йреокреш, йрекрешница: 
напрасан �; � у души. б. слом, крах, aag, йораз: � револуције, 
морални �. 5. фиг. а. "iалама са свађом, шрескањем и сл.; хао
шично сшање, русвај, хаос: (на)правити лом. б. "iужва, мешеж, 
"iунiула, врева. 6. а. окршај, борба. б. сукоб, сукоБЈЬавање (око 
нечеiа). 7. iомила, хрйа ЙОЛОМЈЬених или без pega набацаних, 
разбацаних сшвари, крш; KOMagu, йарчаg нечеiа Йоло.мљеноi, 
разбијеНОi и сл. • бат. бели - вишеiоgишња биљка Clematis rec
ta из ф. Ranunculaceae. плаветни - врсша йавиши Clematis in
tegrifolia. 

ломак, -мка, -о 1. ло.мљив; крШ. 2. в. ломан (2). 
ломан, -мна, -о 1. а. малаксао, исцрйен, изнурен, клонуо, из

можgен (о човеку); исйуњен, йрожеш слабошћу, малаксалошћу, 
клонулошћу (о шелу, gеловима Шела). б. који оgражава шакво 
сшање: � ход. 2. а. крхак, слаб, нежан: � створење. б. шанак, 
вишак; iибак (о сшасу, сшруку, OgH. о особи са шаквим сШасом). 
3. који се лако ломи, ло.мљив, крШ. 4. врлешан, кршевиш, каме
ниш, сШеновиШ. - Да покори ломну Гору Црну. 

ломатати, -ам несвр. 1. а. (чиме) енерiично, наiло йокрешаши 
шамо-амо, iоре-gоле (руке, крила и сл. или неки йреgмеш), жи
во, снажно махаши, размахиваши, млашараши: � крилима, � 
рукама. б. (чиме, :кога) снажно gрмаши, gрмусаши, шресши, ци
маши; бацаши на разне сшране: � крушком. 2. (прстима) нерво
зно, брзо йреiибаши, савијаши, кршиши, ломиши (ЙрсШе) . •  � 
се 1. а. мучећи се, шешурајући, йосрћући и сл. ићи, крешаши се 
йО рђавом, неравном, каменишом, џомбасшом и сл. йушу, йо не
йрисшуйачном шерену, йО лошем времену, у мраку и сл. б. ићи 
без циља, лушаши, йошуцаши се: � се по свету. 2. снажно се ЈЬУ
ЈЬаши; јако се шруцкаши, gрмусаши се крећући се йо неравном 
йушу (о возилу). 3. фиг. мучиши се, йеi1lJЬаши се pagehu Heige, 
шруgећи се ga се нешшо йосшиiне и сл.: � се по туђим кућама. 

ломача ж 1. а. iомила насла"iаних gрва, зайаљених или йри
Йре.мљених за iорење, на којој се извршавала смршна казна сйа
ЈЬивањем (нарочишо у среgњем веку) или ришуално сйаљивање 
шела умрле особе; шакво извршавање смршне казне или ришу
ално сЙаљивање. б. уойшше iомила нечеiа (gрва, књиiа и gp.) 
шшо се сйаљује; месшо ige се нешшо сЙаљује. в. уойшше велика 
вашра на оШвореном. 2. бат. јеgноiоgишња шумска биљка Gali
иm pedemontanum из ф. Rubiaceae. 

ломиврат М онај који се Huige не смирује, који је сшално у йо
крешу, живахно, несшашно сшворење, ђаво, обешењак, окаче
њак, враiолан. 

ломилица ж машина за ло.мљење, сишњење HeKoi чврсшоi 
маШеријала. 

ломити, -:Им (импф. ломљах; трп. ломљен) несвр. прел. [гл. им. 
ломљење с] 1. йреiибајући, савијајући, ygapajyhu и сл. йребија
ши, йреламаши неки чврсши йреgмеш (обично н·а више месша, 
OgH. на више gелова, KOMaga); крхаши, разбијаши: � дрво, � ку
куруз, � хлеб; � стакло. 2. фиг. кршиши, сламаши нечију моћ, 
нечији ошйор, савлађиваши; сламаши, унишшаваши, сашира
ши уойшше: � непријатеља, � снажан отпор дивизија; � снагу. 
б. вршиши йришисак на HeKoia с циљем ga йосшуйи gрукчије не
io шшо би хшео, желео, йрисиљаваши HeKoia ga се йромени, на
iониши HeKoia на йойушшање, с муком наiовараши, увераваши, 

убеђиваШи. в. изазиваши KOg HeKoia колеБЈЬивосш, неоgлучносш, 
чиниши неоgлучним, колеБЈЬивим, колебаШи. - Сада ме ломи 
та доброта твоја. 3. фиг. а. излаiаши HeKoia великим физичким 
найорима, мучиши, кињиши, малшрешираши HeKoia шерајући 
ia ga uge, йешачи gyio йо лошем, рђавом йушу, iygypaмa и сл. б. 
чиниши ломним, малаксалим, изнуриваши, иСЦРЙЈЬиваши (о 
болесши, замору и сл.). в. снажно йришискаши, сЙоЙаgаШ.и, му
чиши, мориШи. - Детињски страх ломи и сатире му душу. 4. а. 
чиниши исйрекиgаним, изло.мљеним, нейовезаним, йрекиgаши, 
йресецаши: � устаљени ред речи, � ритам. б. фиг. нарушаваши, 
ремешиши (сан, мир и сл.). 5. савијаши, йреiибаши, сшискаши 
(йрсше, руке, обично og нервозе, несйокојсшва, очајања и сл.), кр
шиШи .• � се 1. а. расйаgаши се, разgвајаши се на gелове, на ко
Mage, крхаши се, кршиши се, разбијаши се; киgаши се, цейаши 
се; йуцаши, ЙрскаШи. б. фиг. биши савлаgан, сашрвен, унишшен, 
iубиши се, несшајаши; йройаgаши, сШраgаШи. 2. уgараши (о не
шшо) расйрскавајући се, разбијаши се (о воgи, Шаласима). 3. а. 
iубиши коншинуишеш, йосшајаши ucapeKugaH, нейовезан, 
(йре)киgаши се; звучаши ucapeKugaHo, биши ucapeKugaH (о iла
су, звуку). б. ремешиши се, нарушаваши се. - Од те вике ломи
ла се хладна тишина :камених просторија. 4. а. физ. йреламаши 
се (о свеi1lлосним, ренgiенским и gp. зрацима). б. йреливаши се, 
йресијаваши се (о свеi1lлосши); мењаши изiлеg услеg оgбијања 
свеi1lлосши, ogcjaja. 5. уойшше мењаши йравац, смер крешања, 
йружања, скрешаши, сећи се, укршшаши се, рачваши се (о ве
шру, йушу и gp.). 6. а. ломашаши се (йо ноћи, йо iygypaмa, йо 
свешу, свешом и сл.). б. мучиши се, йашиши се pagehu найоран, 
шежак йосао, сашираши се. в. носиши се с шешкоћама; мучиши 
се, злойашиши се уоЙшШе. 7. (око не:кога) йрешерано се шруgи
ши око HeKoia насшојећи йриgобиши њеiову наклоносш, саши
раши се. 8. а. мучиши се gвоумећи се између MoiyhHUX оgлука, ре
шења, колебаши се. б. безл. налазиши се, биши у йреломној фа
зи, apeg коначном оgлуком. - Кад се ломило хоће ли Турци са
свим овладати Србијом . . .  9. фиг. мењаши се, йревираши услеg 
gушевних немира, криза и сл. (о мислима, осећањима и сл.). 10. 
а. извоgиши жусшре и оgсечне йокреше шелом или gеловима ше
ла, извијаши се, увијаши се, њихаши се, iибаши се. б. савијаши 
се, йреiибаши се (о Hoiaмa, коленима и сл.). 11.  а. разлеiаши се, 
оgјекиваши, йроламаши се (о јаком, apogOpHOM звуку, шуму). б. 
оgјекиваши, разлеiаши се og jaKoi apogopHoi звука, шума. 

ломкати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: ломиши (се). 
ломкост, -ости ж особина oHoia шшо је ломко, ло.мљиво, ло

.мљивосШ. 
ломљава ж 1. ЛОМЈЬење, разбијање уз apogopaH звук који се 

йри шоме чује; шресак, йрасак; луйа, шушњава, бука уоЙшШе. 2. 
а. окршај, бој, борба, сукоб. б. фиг. gушевна борба, колебање, gво
у.мљење. 3. велики Hepeg, хаос; iужва, меШеж. 

ломљавина ж в. ло.мљава. 
ломљив, -а, -0 1. који се лако ломи, йоgложан ЛОМЈЬењу, 

крш: � дрво, � :камен, � стакло. 2. физ. који мења йрвобишни 
йравац (о свеi1lлосним и gp. зрацима), који се Uрелама. 

ломљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина, својсшво oHoia 
шшо је ло.мљиво, кршосш; крхкосШ. 2. физ. сйособносш йрелама
ња свеi1lлосних и gpyiux зрака. 

ломно прил. изнемоiло, клонуло, малаксало; изло.мљено, скр
хано. 

ломност, -ости ж 1. особина oHoia шшо је ломно, ло.мљиво, 
ло.мљивосш, кршосш; крхкосШ. 2. особина, сшање oHoia који је 
ломан, малаксао, исцрйеносш, слабосш, изло.мљеносШ. 

ломот М а. лом, ло.мљава: � грања, � ста:кла. б. шресак, лу
йа, клойарање, хука, шушњава; бука уойшше: � кола, � млина, 
� теретњака. в. звекеш, звека: � мачева. 

ломотати, -ам (ломоћем) несвр. йроизвоgиши, сшвараши ло
мош, шрескаши, луйаши, ШуШњаШи. 

лонац, ланца М (инстр. ланцем; мн. лонци, ген. лонаца) 1. а. 
gуБЈЬи cyg ваљкасшоi облика, са jegHoM или gве gршке, начињен 
обично og емајлираНОi мешала, iлине и gp., који служи за кува
ње, gржање хране и сл. б. зе.мљана aocyga у којој се iaju цвеће, 
саксија. 2. кув. врсша јела og меса и разноi йоврћа, које се кува 
зашворено на шихој вашри, OgH. малој шемйерашури: босански 
�. 3. геагр. уgуБЈЬење у коришу брзих река насшало врi1lложним 
крешањем нанешоi машеријала, обично камена, или услеg обру-
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шавања воgе са виСU1-tе, коШао. • бити сваком лонцу поклопац (за
клопац) .мешаШи се у све. стрпати све у један лонац Йо.мешаШи све 
зајеgно. 

лонгитуда ж лат. астр. yiaoHo расшојање из.међу линија које 
сйајају Зе.м.тьино среgишше са Йос.маШраче.м и са Йос.маШраним 
небеским Шело.м. 

лонгитудиналан, -лна, -о лат. који се OgHocu на ЛОНlишуgу; 
који се OgHOCU на gужину уойшше, gужински, узgужни: - обала, 
лонгитудиналне осцила�е, лонгитудинални степени, лонги
тудинални таласи. 

лонг-плеј енгл. у изр. - плоча iрамофонска йлоча са gужим 
звучним заЙисо.м. 

лонгплејка ж разг. лонi-йлеј ЙЛоча. 
лбнжа ж фр. уже које се везује коњу око враша йри обучава

њу у касању. 
лончаница ж биЈЬка која се Helyje у лонцу, саксији, обично 

као собна украсна БUJЬка. 
лончар, -ара м занаiilлија који израђује лонце и gpyio слич-

но йосуђе; уп. грнчар. 

лончарија ж зб. (мн. 0) в. iрнчарија. 
лончарница ж в. lрнчарница. 
лончарскй, -3., -о који се OgHOCU на лончаре и лончарсшво: -

занат, - земља, - роба, - трговац. 

лончарство с израgа йосуђа og lлине (ређе og .ме шала и gp. 
.маШеријала), лончарски йосао, лончарски занаш; уп. грн
чарство. 

лонче, -ета с (супл. ми. лончићи М) а. ge.м. og лонац (1); уп. лон
чић. б . .мањи .меШални лонац, .мања .меШална aocyga с jegHoM 
ручко.м. 

лончина и лончина ж ayIм. и Йеј. og лонац (1). 
лончић м geM. og лонац (1). 
лопар, -ара м 1. gрвена найрава у облику лойаше са окру

lло.м равно.м ЙЛочо.м, којо.м се сшавЈЬа хлеб и сл. у aeh и ваgи из 
ње. 2. в. лойашица (2). 3. у заiонеци, о ушима. - Око пања два 
лопара. 

ло парица ж .мала лойаша; лоЙаШица. 
лопата ж (ген. ми. лап3.т3.) 1. а. йЈЬоснаша .меШална (ређе gp

вена) алашка с gyiOM обло.м gрвено.м gржалицо.м, која служи за 
йребацивање, йресийање расшресиших, сийких и сл . .маШерија
ла. б. в. лойар (1а). 2. в. лойашица (2). 3. фиг. несраз.мерно вели
ки geo шела (о руци, шаци и gp.). 4. врсша йлиШКОl cyga, овалНОl 
облика, који служи за обавЈЬање физиолошких йошреба ше
шких, нейокрешних болесника. 

лопатар, -а и лопатар, -ара м у изр. јелен (шарени) - зоол. вр
сша јелена који живи у јужној Евройи и .меgиШеранско.м aog
ручју. 

лопатара ж врсша воgенице йошочаре с лойашицама на ко
лу; уп. лопатица (2). 

лопатаст, -а, -о који има облик лойаше, који изlлеgо.м aogce
ha на лойашу: - длан, - полуга. 

лопатасто прил. у облику лойаше: - проширен. 

лопатати, -ам несвр. а. Йре.меШаШи, йрешураши, йревршаши 
лоЙаШо.м (жишарице, воhе и сл.) ga не би gошло go кварења, 
ШРУЈЬења, ЙроЙаgања. б. вејаши неойлевЈЬено жишо бацајуhи la 
лоЙаШо.м увис (или с неке висине). 

лопат�m, -аша м у изр. јелен - зоол. в. лоЙаШар. 
лопатица ж 1. ge.м. og лоЙаШа. 2. (обично у мн;) изgуБЈЬена 

gашчица, йлочица, йеро на воgеничко.м колу, на воgеним шурби
нама и сл. у коју ygapa воgа; уойшше geo шурбине (воgене, йар
не, lacHe) који йрима кинешичку eHepiujy сшрујања, йрешвара
jyhu је у обршно креШање. 3. анат. йЈЬоснаша шроуlласша косш 
на заgњој сшрани ipygHoi коша, scapula, ЙЛеhка. 

лопатичаст, -а, �o који има облик лойашице, који изlлеgо.м 
aogceha на лойашицу, сличан лойашици: - лист. 

лопити; -йм несвр. а. исшицаши у јаким .млазевима, КУЈЬа
Ши, лийшаши (о крви). б. јако лиши у виgу кайи, каЙЈЬица (о 
зноју); обилашо йаgаши, лиши, йЈЬушшаши (о киши). 

лопнути, -нем свр. Йре.ма лойиши (а). 
лопов, -ова м мађ. 1. онај који Kpage, краgЈЬивац, луйеж; оши

.мач, йЈЬачкаш; йреваранш, луЙеж. 2. хип. MaHlya, лола, йрейре
gењак, враiолан. • играти се лопова (и жандара) учесшвоваши у 
jegHoj врсши gечје uipe, у којој се gеца йоgеле у gве lpyae, на оне 
који беже и оне који их јуре. 

лоповлук м 1. йрисвајање, ошимање шуђе својине, крађа, 
йЈЬачка, луЙешШво. 2. нечасно, нейошшено gело, нейошшен йо
сшуйак, нишковлук, луЙешШво. 

лоповскй, -3., -о који се OgHOCU на лойове, који apuaaga лойо
вима, својсшвен лойовима: - дружина, - јатак, - поступак. 

лоповски прил. на лойовски начин, као лойов; лолински, ше-
решски, враiоласшо, .манiуЙски: - опрезан. 

лоповчина и лоповчина ж (М) (мн. ж) ayIм. и йеј. og лоЙов. 

лоповчић и лоповчић м ge.м. и хиЙ. og лоЙов. 

лоповmтина и лоповmтина ж в. лоЙовлук. 

лопотати, лопоћем несвр. луйаши, уgараШи. 

лопоч м бот. в.  локвањ. 

лопочев, -а, -о који се OgHOCU на лойоч, локвањ: - цвет. 

лопта ж (ген. ми. лапти) 1. мат. iео.меШријско шело, Оlраниче-
но сферно.м Йовршино.м, чије су све шачке aogjegHaKo ygaљeHe og 
jegHe среgишне шачке или среgишша, куlла. 2. а. Йреg.меШ (нач и
њен og коже, lYMe, сунђерасше или йласшичне .масе и gp.) у об
лику лойше (1), различише величине, шврgоhе и gp., који се уйо
шреБЈЬава у разним gечјим и сйоршским uipaмa: кошаркашка 
-, рукометна -, тениска -, фудбалска - . б. (у конструкцији: 
играти лопте) назив за UlPY шаквим Йреg.меШо.м; уп. фудбал (1). 
3. оно шшо је обло, окруlло као лойша (1 и 2а), оно шшо има об
лик сличан лойши (1 и 2а), куlли. 4. (често с атрибутом "земљи
на", "земаљска", "сунчана" и сл.) небеско шело у облику лойше 
(1). • ватрена - астр. врсша велиКОl сјајНОl .меШеора, болиg. 

лоптаст, -а, -о који има облик лойше, обао, oKpYlao као лой
ша: - испупчење, - лежиште. 

лоптати се, -3.м се несвр. иlраши се лойше, лоЙillо.м (или лой
шасшим йреg.меШо.м); бацаillи, gобациваши (из.међу себе) лоЙШу. 

лоптин, -а, -о који apuaaga лойши, који се OgHOCU на лойшу: 
- исечак, - поврmина, - пречниR. 

ло птица ж ge.м. и хиЙ. og лойша; .мања, OgH . .мала лойша (2а) 
која се уйошреБЈЬава у неким сйоршским Ulpaмa (нЙр. у шенису 
и сШоно.м Шенису). 

лопужа ж (м) (мн. ж) велики лойов, лойовчина, краgЈЬивац; ве
лики неваљалац, йокварењак, ниШков. 

лопурда ж (м) (ми. ж) у ayIм. и наlлашено Йеј. значењу: лоЙужа. 

лопух, -а (лопУх, -Уха) м бот. а. pog вишеlоgишњих зеЈЬасших 
биЈЬака Petasites из ф. Compositae. б. врсша ШОlа poga Р. hybri
des, чији се корен и лисш уйошреБЈЬавају у лекарсшву, реЙух. 

лорбер м нем. в. ловор (1б). 

лорд м ешл. (мн. -ови) а. висока Йле.миhка шишула у Енlле
ској. б. шиillула неких високих gржавних и црквених функцио
нера: - адмиралитета, - канцелар. 

лордо�скй, -3., -о који се OgHOCU на лорgове, који apuaaga 
лорgовима. 

лордовство с (с одредбом: ваше, његово) gосшојансшво, ши
шула лорgа. 

лордоза ж грч. мед. искривЈЬеносш кич.меноl сшуба с избоче
, ношhу Йре.ма Haapeg. 

лордство с в. лорgовсШво. 

лорњет м И лорњета ж фр. наочари са jegHoM gршко.м, који 
се MOlY СКЈЈойиши и који се сшавЈЬају на очи само йо (шренуш
ној) ЙОШреби. 

лорњон, -она м фр. лорњеш само за jegHo око; .моно кл са gp
шко.м. 

лбрфа ж (ген. мн. -фИ) пеј. а. она која је йрешерано, уйаgЈЬиво 
наш.минкана. б. жарг. курва. 
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лос м (мн. -ови) рус. зоол. јеле1-t Alces alces лоuашасших роlова, 
север1-tи јеле1-t. 

лосион, -она м фр. шеч1-tО коз.меШичко среgсшво за 1-tely лица 
и косе. 

лосос м рус. зоол. а. врсша рибе Salmo salar из аор. UасШр.м
ки (Salmonidae), која живи у север1-tu.м .мopu.мa, а икру баца у 
слаШкu.м воgа.ма. б. у M1-t.: uороgица UасШр.мки (Salmonidae) (у 
jg.: риба из ше Uороgице). 

лососовина ж .месо og лососа. 
лотиња (лотиња) ж UРЈЬавшши1-tа, 1-tечисшоhа, 1-tеоuра1-tосш; 

заgах UРЈЬавшши1-tе, 1-tечисШоhе. 
лото, лота и лотоа м (мн. 0) итал. врсша лушрије, og1-t. Шо.мбо

ле која се зас1-tива 1-ta извлачењу бројева. 
лотос м грч. бот. зеЈЬасша биЈЬка Nelumbo nucifera из ф. 

Nymphaeceae, KPYU1-tuХ белих цвеШова. 
лотосов, -а, -о који upuuaga лошосу, који се og1-tОСU 1-ta лошос: 

� цвет. 

лотре, лотри ж мн. нем. боч1-tа olpaga 1-ta заUреж1-tu.м колu.ма 
у виgу лесШвица. 

лоћика ж бот. а. у M1-t.: pog БUJbака Lactuca из ф. Compositae, 
које саgрже .млеч1-tи сок (у jg.: БUJbка из шоlа poga). б. врсша из 
шоlа poga L. sativa. 

лоцирати, лОЦЙ:р3.м свр. и несвр. лат. оgреgиши, оgређиваши 
1-tече.му .месШо (обиЧ1-tо аре.ма 1-tекОМ ила1-tу); с.месШиШи, с.мешШа
ши, uосшавиши, uосшавЈЬаши (1-tајчешhе 1-tекu lрађеви1-tски обје
каШ). 

лот, лоша, -е (комп. лошијИ) (супр. добар) 1. који је у суuрош-
1-tосши са уобичаје1-tu.м .мерилu.ма аој.ма gоБРОl, иле.ме1-tиШоl, чо
веч1-tоl и сл., који се cвoju.м Uо1-tашање.м, UосШуUцu.ма, og1-tосом, 
каракШеро.м и сл. uрошиви уобичаје1-tи.м, оgређе1-tu.м 1-tорма.ма 
gоБРОl, uозишив1-tоl, рђав, 1-tеваЈЬао: � жена, � човек 2. а. који 
1-tема оglоварајуhих сuособ1-tосши, квалишеша за обавЈЬање 1-tекоl 
uосла, који 1-tuje gорасшао за 1-tешшо, 1-tесuособа1-t, слаб: � писац, 
� педагог, � руководилац. б. (уз речи које значе одређен поро
дични или лични однос) који 1-te исауњава с ЈЬубавЈЬУ, upega1-to, 
uожршвова1-tо оgређе1-tе gУЖ1-tосши аре.ма 1-tекоме, који се 1-te оахо
gu аре.ма 1-tекоме како шреба: � мајка, � отац, � пријатељ. в. ко
ји ао cвoju.м својсШви.ма 1-te оglовара 1-tекој 1-ta.мe1-tu, који 1-te заgо
вОЈЬава оgређе1-tУ 1-ta.мe1-ty, фУ1-tкцију, 1-teuogeca1-t за 1-tешшо; 1-teoglo
варајући, слаб: � за исхрану, � проводник струје; � организаци
ја. 3. а. који 1-tuje у склаgу с оgређе1-tu.м gрушШве1-tu.м 1-tорма.ма, 
који је за ocygy, 1-tеuрилича1-t (о uо1-tашању, васuишању и сл.). б. 
зао, рђав; 1-tезgрав, шшеша1-t: лоше намере; лоше склоности. 4. а. 
који изазива, узрокује 1-tешшо зло, који u.мa рђаве, 1-tеuријаШ1-tе 
uослеgице; који саgржи у себи 1-tешшо 1-tеuријаш1-tо, 1-teylog1-to и сл., 
1-tеuовОЈЬа1-t; 1-tеuовОЈЬа1-t, 1-tеuријаша1-t, 1-teyloga1-t уоuшше: � коб, � 
срећа; � глас, � вест; болест с лошом прогнозом. б. исuуње1-t оску
gицо.м, Шеlоба.ма или 1-tеUријаШ1-tосШu.ма, шежак, .муча1-t (о 1-te
ко.м вре.ме1-tСКО.м ogceKY или uрилика.ма). 5. а. који је слаБОl ква
лишеша, рђав: � земља, � храна. б. разг. (обично у негацији) ко
ји је 1-tеuривлач1-tоl изrлеgа, који 1-te изrлеgа леuо, uривлач1-tо, ру
жа1-t (о .мушкарцу или же1-tској особи). 6. слаб, рђав (о зgравсшве-
1-tом сШању). 7. којије исuуње1-t вре.ме1-tСКu.м 1-teuologa.мa: � време. 
• два лоша убише Милоша Kag се уgруже, uобеђују и слабији. 

луб м 1. СUОЈЬашњи о.моШач gрвеша, кора (обич1-tо оgвоје1-tа, 
оgЛУUЈЬе1-tа, оgваље1-tа og gрвеШа). 2. (мн. лубови) UОЛУКРУЖ1-tи, 
обич1-tо чврсши geo обуhе, иза UеШе. 

лубањ- в. лобањ-. 
лубарда ж итал. врсша 1-tекаgашњеl аРШUJbеријскоl оружја, 

сшари1-tски шоu; lра1-tаша шаквоl ШоUа. 
лубендиња ж шаљ. из.миШЈЬе1-tо воће које би исШовре.ме1-tо би

ло и лубе1-tица и gиња; фиг. 01-tО шшо 1-te .може биши, 1-tереал1-tи, 
uрешера1-tи uрохшеви и жеље. 

лубеница ж 1. бот. И агр. јеg1-tоlоgишња БUJbка Citrullus vul
garis из ф. Curbitaceae, Kpyu1-tol, слашкоl и соч1-tоl илоgа; илоg 
ше БUJbке. 2. фиг. шаљ. rлава, лобања човека. 

лубеничар м uроизвођач и uроgавац лубе1-tица; уп. бостан
џија. 

лубеничарка ж агр. врсша јабуке; врсша крушке. 

лубеничица ж ge.м. og лубе1-tица. 
лубеничњак м бот. зеЈЬасша коровска биЈЬка Hibiscus trio

num из ф. Malvaceae. 
лубин, -а и лубин, -ина м ЗООЛ. kpYU1-tа .морска риба lраБЈЬи

вица Labrax lupus из аор. Percidae. 
лубина ж а. geo JbygcKol и живошињскоl шела који обухваша 

lpyg1-ty и шрбуш1-tу gуЙЈЬУ, ШруU. б . .мрШво шело, шруило, леши-
1-ta. в . .месо закла1-tе и ogepa1-te живошиње (живи1-tчеша, брава) 
без из1-tушрице и rлаве. 

луг1 м (мн. лУгови И лУтови, песн. лузи) (често као мив:ротопо
ним, одн. У саставу микротопонима) 1. шу.ма са 1-tUСКu.м gрве
ће.м и жбуње.м, шу.марак, laj (обич1-tо 1-ta 1-tиже.м или uоgвоg1-tо.м 
зе.мљишШу); шу.ма уоUшШе. 2. 1-tиже, рав1-tије, UиШо.мије Зе.мЈЬи
шше, обиЧ1-tО са буј1-tО.м веlеШацијо.м. 

луг2, лУга м 1. осшашак o1-tola шшо је изlорело, аеаео. 2. воgа 
у којој је uрокува1-t аеаео, лужи1-tа, цеђ. • бацати некоме луг у очи 
вараши, об.мањиваШи 1-tекоlа; уп. и пепео (изр.). 

лугар, -ара м o1-taj који се сшара о шу.ми, чувар шу.ме, шу.мар. 
лугарица ж луlарева же1-tа. 
лугарница ж луlарева, шу.марева кућица. 
лугарски, -3., -о који се og1-tОСU 1-ta луlаре, шу.маре, који ари

uaga луlарu.ма, шу.марски: � блуза, � кућица, � служба. 

лугарство с чување шу.ма, сшарање о шу.ма.ма, луlарски ао
сао, луlарска служба. 

лугаст, -а, -о који је боје луlа, uеuела, сив, UеUеЈЬасШ. 
луд, луда, -о (комп. луђИ) 1. а . .me1-tШал1-tо, YM1-tО uope.мehe1-t, 

1-tесuособа1-t за 1-tор.мал1-tо расуђивање, gухов1-tо оlра1-tиче1-t, .малоу
Ma1-t, слабоу.ма1-t, у.мобола1-t. б. који је ва1-t себе, који 1-te вл�gа со
бо.м и cвoju.м UосШуUцu.ма, из безу.мље1-t , Uo.max1-tиШао; свОЈсшве1-t 
Шаквu.м сШањu.ма, .maX1-tиШ; скло1-t 1-tеразу.м1-tu.м, 1-tеразбориШu.м 
UосШуUцu.ма, lуБЈЬењу ко1-tшроле 1-tag ca.мu.м со бо.м , 1-tag cвoju.м 
gржање.м, Uо1-tашање.м и сл. в. који се 1-te ко1-tшролише, који 1-te 
у.ме ga оgржи разу.м1-tУ .меру (у 1-tече.му): � у пићу. г. KOju.м се ш�
шко уаравЈЬа, gивЈЬи, uoma.ma1-t, илаховиш: луди коњи. д. КОЈи 
1-te.мa разу.м1-tе ос1-tове, 1-tереала1-t, 1-tеразу.ма1-t; rлуu: � посао, � при
ча, луди снови, � сумња; луди огласи. ђ. uY1-t 1-tе1-tор.мал1-tих, 1-te
лоlич1-tих збивања и uосшуuака, aucypga1-t: луди дани. 2. а. 1-te
разбориш, 1-tес.моШре1-t, 1-tеразу.ма1-t: � авантура, � човек б . .млаg, 
1-tеuскуса1-t, 1-tеgозрео; 1-tаива1-t, лаковера1-t. в. cacвu.м .мали, 1-tејак, 
1-tеgорасшао; безазле1-t (о gеци, .млаgу1-tчаgи и сл.). 3. а. који се 
uошuу1-tО upegaje осећањи.ма, весели.м расUоложењи.ма, сшра
сШu.ма, 1-tеобузgа1-t; који се ogaje разузgа1-tо.м, обес1-tо.м живошу, 
раскалаша1-t. б. uY1-t веселоl за1-tоса, 1-tеобузgа1-tосши, уживања, 
раgосши: � провод. в. који се 1-te .може заgржаши, који избија 
као сuо1-tша1-t излив расuоложења, 1-tеко1-tшролиса1-t, 1-tеобузgа1-t: 
луда радост, луди смех. г. који uошuу1-tО обузu.ма gyx, uY1-t за1-tо
са, сшрасши, uреgа1-tосши, вашре1-t; uy1-t чара, ЈЬубави, раgосши, 
чароба1-t, за1-tоса1-t: луда веза, луда љубав; лудо пролеће, луда 
младост. 4. а. који се извоgи сво.м c1-tаlом, e1-tерluјом, жесШи1-tо.м, 
бесо.муча1-t, силовиш: најлуђи јуриш. б. који се исаОЈЬава у изу
зеш1-tо велико.м сшеuе1-tу, обu.му, olpoma1-t; изузеш1-tО јак, и1-tше1-tзи
ва1-t: луда енергија, луда снага; луда зубобоља. 5. а. који бес1-tи 
велико.м c1-tаlом, који се исшиче и1-tШе1-tзиШеШо.м, жесшок; lусш, 
1-tеuрозира1-t: � ветар; � магла. б. који шече, врц, разлива се сши
хијски, 1-tеко1-tшролиса1-tо, gивЈЬе: луда река. в. који се 1-tаrло и 1-teo
чекива1-tО .мења, врло Upo.me1-tJbив, 1-tесшабила1-t; uоgложа1-t uolop
шањu.ма, заuаgању у кризе: � клима; � здравље. 6. изва1-tреgа1-t, 
изузеша1-t; из1-tе1-tаgа1-t, 1-tеочекива1-t: имати (постићи) � успех; � 
срећа. 7. разг. леu, gива1-t, kpaCa1-t (о Mog1-tu.м uреg.мешu.ма и gеша
Jbu.мa). • - за неким или нечим који јако воли 1-tекоlа или 1-tешшо, 
који јако жели 1-tешШо. - од нечега вео.ма обузеш 1-tечu.м, који је 
ва1-t себе og 1-tечеlа (бола, среће, сшраха и gp.). (на)правити (неко
га) лудим uосшуuиши, uосшуuаши аре.ма 1-tекоме, с 1-tекu.м као ga 
је луg; gовесши, gовоgиши (1-tекоlа) у rлуu Uоложај. (на),правити се 
- (лудим) (uочеши) изиlраваши 1-tеобавешше1-tосш, (щi)uравиши 
се 1-tевешШ. смеје се као - на брашно каже се за o1-tola ко се с.меје без 
uовоgа и разлоlа. НПосл обећаље лудом радоваље 1-te шреба веро
ваши Uраз1-tu.м обеhањu.ма. 

луда ж 1. а . .me1-tШал1-tО uope.мehe1-ta, .малоу.м1-tа, у.мобол1-tа осо
ба. б. 1-tасшра1-tа особа, чуgак. 2. а. 1-tеUро.миШЈЬе1-tа, 1-tеразу.м1-tа 
особа, rлуuак, og1-t. rлуuача, буgала; 1-tаив1-tа, лаковеР1-tа, 1-tec.мo-
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шре1-lа особа. б. са изблеgелu.м З1-lачењем, обиЧ1-l0 у бла'iОМ, ие
Ж1-l0М Йрекоревању. - Ћути, лудо моја, како те не воли? • двор
ска - в. gворска буgала (aog буgала). 

лудаја ж агр. врсша БУ1-lgеве. 
лудак, -ака (вок. лудаче) 1. ме1-lшал1-l0 aope.мehe1-l, луg човек, 

умоБОЛ1-lик; 1-lасшра1-l, 1-lеурав1-l0шеже1-l, 1-lе1-l0рмала1-l човек; уп. лу
да (1) и манијак. 2. О'iра1-lиче1-l човек, буgала, 'iлуйак; лакоми
сле1-l, 1-lеразума1-l човек; уп. луда (2а). 

лудiшиња ж луgа, умоБОЛ1-lа, 1-lе1-l0рмал1-lа же1-lска особа; уп. 

лудача. 

лудара ж бот. врсша ошров1-lе i!bиве Boletus satanas из ф. Ро-
lyporaceae. 

лудаст, -а, -о у geM. З1-lачењу: луg, луцкасш; буgаласш, 'iлуЙ. 
лудасто прил. йомало луgо, луцкасшо, буgаласшо, 'iлуЙаво. 
лудача ж луgа, 1-lеурав1-l0шеже1-lа или 'iлуйа же1-lска особа 

(обиЧ1-l0 у ayLм. и Йеј. З1-lачењу); уп. лудакиња. 

лудачити се, лудачйм се несвр. йравиши луgосши, 'iлуйосши, 
луgоваши; луgираши се. 

лудачкИ:, -а, -о 1. који се og1-l0СU иа луgаке (који apuaaga лу
gaKY, луgацu.ма, иа.мењеи луgацu.ма, који је као KOg луgака, свој
сшве1-l луgацu.ма и сл.): - кошуља, - кућа, - поглед, - смех. 2. ие
apupog1-l0, 1-lе1-l0рмал1-l0 јак, и1-lше1-l3ива1-l, велики, висок и сл.: -
гужва, - жестина, - темпо (рада), лудачке цене. 

лудачки прил. иа 1-lачи1-l својсшве1-l луgаку, луgацu.ма, као лу
gaK, као луgаци; луgо, беСОМУЧ1-l0: - зинути; - возити. 

, - - - - \ -лудаштво с луgачко иосшуиање, луgачко иО1-lашање, луgосш. 
лудети јек лудјети, -дйм несвр. непрел. [гл. им. луђёње с] а. 

йосшајаши луg, УМН0 aopemehe1-l; йосшајаши избезу.м.тье1-l, ра
сшроје1-l, 'iубиши разум, maX1-lиШаШи. б. (за неким, нечим) безум
Н0, сшраС1-l0 волеши, обожаваши 1-lеко'iа, 1-lешшо; уп. лудовати (2). 

лудизам, -зма м ист. раg1-lички йокреш у Е1-l'iлеској йочешком 
ХIХ века, чија се борба за раg1-lичка йрава ма1-lифесшовала 
У1-lишшавањем маши1-lа и йривреg1-lих з'iраgа влаС1-lика, кайи
ШалисШа. 

лудија ж луgа, 1-lеразбориша, беЗУМ1-lа особа, луgа. 
лудило с 1. мед. ойшши 1-lазив за раз1-lе врсше gушев1-lих йоре

Mehaja и 1-lе1-l0рмал1-lих сшања: - величине, - гоњења, млада
лач:ко -, пијаначко -. 2. а. С1-lаж1-lа обузеШОСШ 1-lекu.м или 1-lечu.м, 
Йома.м1-lа јака жуgња, сшрасш за иекu.м, 1-lечu.м; ексшаза, за1-l0С: 
- за Битлсима; волети у лудилу, верско -, колективно - . б. сша
ње 01-l0'ia који је ваи себе og узбуђења, избезу.м.тье1-l0СШ. в. 1-lераз
боришосш, 1-lеразУМ1-l0СШ, 'iлуйосш, луgосШ. • волети до лудила би
ши сшраС1-l0 заљуБЈЬе1-l у 1-lеко'iа, сшраС1-l0, без'iра1-lиЧ1-l0 волеши, 
обожаваши; уп. лудило (2а). доводити до лудила (некога) биши (за 
1-lеко'iа) иеСН0саи, 1-lейоg1-l0ШЈЬив, избезу.м.тьиваШи (1-lеко'iа). 

лудирати, лудйрам несвр. 1. в. луgоваШи. 2. в. луgираши се. 
8 - се йравиши луgосши, 'iлуйосши, ЙО1-lашаши се 1-lеозБUJЬ1-l0, из
воgиши луgорије; уп. лудовати (1). 

лудист(а), -ё м ист. (мн. -сти) слеgбе1-lик, йрисшалица луgи
сшичко'i йокреша, луgизма. 

лудистички, -а, -о који се og1-l0СU иа луgизам и луgисше: -
метод борбе, - покрет. 

лудити, лудйм несвр. прел. [гл. им. луђёње с] чи1-lиши луgu.м, 
gовоgиши go сшања луgила; чи1-lиши ga иеко из'iуби йрисеб1-l0СШ, 
разборишосш, gовоgиши go избезу.м.тье1-l0сШи, избезу.м.тьиваШи. 8 
- се в. луgираши се. 

лудица ж ge.м. и хиЙ. og луgа; уп. луда (2б). 

лудница ж усша1-l0ва у којој се лече УМН0 aope.мehe1-le особе, 
gушев1-lа БОЛ1-lица. 

луднички, -а, -о који се og1-l0СU 1-lа луg1-lицу, који йрийagа луg
иици; који је као у луg1-lици: - башта, - врт; - атмосфера. 

лудо прил. 1. иа луg 1-lачи1-l, 1-lеразУМ1-l0, 1-lеразборишо, бесми
сле1-l0, 'iлуйо: - погинути. 2. са сшрашhу, беЗУМ1-l0, maX1-lишо; же
сшоко, јако, беСОМУЧ1-l0: - загрлити, - куца срце; - јуре кола. 

лудов; -ова м експр. 'iлуЙ човек, буgала, луgак; луgа (ЙО1-lекаg 
и са изблеgелu.м З1-lачење.м, у бла'iом, 1-lеЖ1ЮМ йрекоревању и сл.). 

лудовати, дудујём несвр. непрел. 1. йравиши луgосши, 'iлуйо
сши, ЙО1-lашаши се 1-lеразУМ1-l0, 1-lеразборишо; луgираши се. 2. (за 
неким, нечим) осеhаши сшрасш Йре.ма иеком или 1-lечему, јако 
волеши, обожаваши 1-lеко'iа или 1-lешшо; уп. лудети (б). 

лудоглав, -а, -о луg, 1-lейром и ШЈЬе1-l , 1-lеразбориш; 1-lасшра1-l, 
своје'iлав, луцкасШ. 

лудоња м експр. в. луgов. 

лудорија и лудорија ж а. (обично у мн.) 1-lеозБUJЬа1-l, 1-leog'io
вораи или 1-lеразума1-l, 1-lеразбориш, 1-lейромиШЈЬе1-l йосшуйак, из
јава, реч. б. луgосш; Йомама. 

лудост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. особи1-lа, сшање 01-l0'ia који 
је луg, o1-lo'ia шшо је луgо. б. 'iлуйосш, бесмислица; луg, 1-lейроми
ШЈЬе1-l, 1-lеразума1-l йосшуйак, луgорија. 2. в. луgило (1). • мла
ДОСТ-ЛУДОСТ в. aog .млаgосШ. 

луђа- в. луgа- (нпр. луђак, луђакиња, луђачки). 

луес м мед. сифилис, lues. 

луетичан, -чна, -о који болује og луеса, сифилисшича1-l; који 
се og1-l0СU иа луес, сифилис уоЙшШе. 

луетичар м сифилисШичар. 

луетичарка ж сифилиСШичарка. 

лужав, -а, -о УЙРЈЬа1-l, йосуш лу'iом, йейелом, ЙеЙељав. 

лужан и лужан, -жна, -о 1. хем. в. алкал1-lи; уп. лужнат: -
вода, - укус. 2. који саgржи лу'i, лужи1-lУ, цеђ: - прљава вода. 

лужарка ж (понекад с одредбом "жута'') бот. украсна лукови
часша БUJЬка жуших цвешова Sternbergia lutea из ф. Amarylli
daceae, лала. 

лужаст, -а, -о својсшве1-l лу'iу, лужи1-lи, цеђу, баз1-lи, алкал
ии: - укус. 

лужина ж 1. лу'i, цеђ. 2. хем. расшвор алкал1-lих xugpoKcuga; 
база. 

лужити, дужйм несвр. [гл. им. дужёње с] йошайаши у лу'i, цеђ; 
йраши лу'iом, искуваваши у лу'iу: - рубље. 

лужје с (ми. 0) а. зб. u.м. og лу'i\ лу'iови; ЛУ'i1• б. в. лужњак (2). 

лужнат, -а, -о хем. в. алкал1-lи; уп. лужан: - материја, - рас
твор. 

лужник, -ика м бат. в. лужњак (1). 
лужњак, -ака м 1. бот. врсша храсша Quercus robus. 2. лу

жњакова, og1-l. храсшова шума. 

лужњаков, -а, -о који се og1-l0СU иа лужњак (1), који је og лу
жњака: лужњакове mиmарке. 

лук м (лок лУку; ми. лУкови) 1. мат. geo кривУЈЬе О'iра1-lиче1-l ње
иu.м gве.ма шачкама, arcus. 2. Йрu.миШив1-l0 оружје за оgайиња
ње сшрела og еласшиЧ1-l0'i ЙОЛУКРУЖ1-l0 савијеН0Т: йруша, шшайа 
и сл., за чије је крајеве заше'i1-lуша шешива; слиЧ1-lа иайрава ко
ја се уйошреБЈЬава као сйоршски реквизиШ. 3. а. йреgмеш или 
geo иекоТ: йреgмеша савијеи у облику лука (1, og1-l. 2). б. йовијеи, 
йолукружа1-l облик 1-lече'iа; ЙОЛУКРУЖ1-lа, завојиша ли1-lија йру
жања, крешања; завој, окука. 4. архит. 'iорња йоврши1-lа иа 'iрађе
виии или иеком њеН0М gелу, 1-lајчешhе ЙОЛУКРУЖ1-l0 засвође1-lа, 
којом се сйајају gва иасйрамиа сu.меШриЧ1-lа gела, своg. • елек
ТрИЧНИ (Волтин) - физ. свеillлОС1-lи лук врло високе шемйерашуре 
који 1-lасшаје йражњењем елекшриЧ1-lе сшрује високо'i 1-lаЙО1-lа, 
йройушше1-lе кроз 'iaC1-lU йросшор између gвеју 'iрафиШ1-lих или 
мешал1-lих елекШроgа. рефлексни - физиол. ЙУШ 1-lаgражаја og ме
сша gogupa, йреко кич.ме1-lе можgи1-lе, go мишиh1-l0'i ЙокреШа. 

лук м бот. а. (и агр.) зеЈЬасша БUJЬка Allium из ф. Liliaceae, чи-
. је ,м1-l0'iоброј1-lе врсше расшу cam01-lикло или се 'iaje као йоврhе 
(обиЧ1-l0 1-lазив за 'iaje1-le врсше А. сера и А. sativum). б. в. ЈЬUJЬаи. 
• бот. 1) (и агр.) 'iaje1-le врсше poga Allium: бели - А. sativum; црни 
(мрки, црвени) - А. сера и gp. 2) gpy'ie врсше poga Allium: дивљи 
А. ampeloprasum; змијин - А. scorodoprasum; пољски - А. olera
сеиm и gp. - и вода в. aog воgа. - ти у очи каже се 0Н0ме који се ие
коме (или 1-lечему) йревише gиви, као зашшиша og урока. ни лук 
јео ни лук мирисао йрави се 1-lевешш као ga 1-lишша иије било, као 
ga иема 1-lиlШкве везе са РУЖ1-l0М сшвари у којој је учесШвовао. 
ударио тук на лук сукобила се gва jeg1-lакО шврgо'iлава и јака йро
Шив1-lика. 
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лука ж (дат. луци) 1. а . .морска увала, зашон с лукобрано.м за 
йрисшајање броgова, OgH. сличан заклон за броgове на обалама 
йловних река или језера, йрисшанишше: барска -, морска -, 
речна -, трговачка -. б. фиг . .месШо ogMopa, .мира и сйаса, ушо
чишше, ЙрибежишШе. 2. илоgна њива (ређе ливаgа) крај реке, у 
речној gолини, у равници уойшше; илоgна равница крај реке. • 

ваздушна (зрачна) - aepogpoM. слободна - правн. ШРLовачка лука 
слобоgна, ошворена за .међунароgни саобраhај, без илаhања ца
рине. 

лукав (лУкав), -а, -о а. који вешшо йрикрива своје .мисли и 
осећања с намеро.м ga HagMygpu; који се не ga лако йревариши, 
ойрезан и gосеili.rьив, apeapegeH, йревејан; gовиili.rьив: - као лиси
ца. б. који исйољава, йоказује шакве особине, лукавсшво, у којем 
се о1леgа лукавсшво, йрожеш, исйуњен лукавсшво.м: лукав е очи, 
- подсмех, - потез. 

лукавац (лУкавац), -авца м лукав човек. 
лукавити, -им и лукавити, лукавим неевр. [гл. ИМ. -вљење е] 

лукаво йосшуйаши; gовијаши се, gо.мишљаши се. 
лукавица (лукавица) ж лукава особа; уп. лукав ац. 

лукаво (лУкаво) ПрИЛ. на лукав начин, apeapegeHo; gо.мишља
шо, gовиili.rьиво; Йроницљиво. 

лукавост (лУкавост), -ости ж особина oHoLa који је лукав, йре
йреgеносш, йpeвejaHocйl; gовиili.rьивосШ; лукав йосшуйак, лукав
сШво. 

лукавство е 1. лукаво извеgен йосшуйак, gобро с.мишљена и 
вешшо скривена йревара, Йоgвала. 2. лукавосШ. 

лукавштина ж в. лукавсШво. 
лукаст, -а, -о који је у облику 1лавице лука, сличан 1лавици 

лука: - корен, - нос. 

лукац, -кца м бат. и агр. нар. в. лук (а). • бели - бели лук. црни 
- црни лук. 

лукобран м насий који у луци шшиши броgове og шаласа и 
буре. 

луков, -а, -о који се OgHOCU на лук, који је og лука: - леја, -
лиmће. 

луковина ж суви  сйољни лисшови Lлавице лука (обично 
црноL). 

луковица ж 1. бат. крашко йоgземно сшабло (лука, лале, зу.м
була и сл.) обавијено сочним збијеним лисшовима без хлорофи
ла, bulbus. 2. архит. куйола, кубе у облику луковице (1). 

лукрат:йван, -вна, -о лат. који gOHOCU велику зараgу, уносан, 
реншабилан: - посао, - служба. 

лукс м (ген. МН. лукса) лат. физ. јеgиница јачине освешљено
сши (lx). 

луксација ж мед. искакање косшију з1лоба из з1лобне чаши
це, luxatio. 

луксуз м лат. сйољашњи сјај у начину живоша, живош у сја
ју и изобиљу, раскош; оно шшо је скуйо а није HeoaxogHo за жи
вош, сувишан скуйоцен йреg.меш, OgH. изобиље скуйоцених и не
йошребних йреg.меша за уживање, скуйоцен(и) йровоg(и) и gp. 

луксузан, -зна, -о који йреgсшавља луксуз: - вила, - кола, 
- намештај, - провод, - роба. 

луксуз но ПРИЛ. на луксузан начин, у луксузу; раскошно: -
живети; - одевен(а), - осветљене улице. 

луксузност, -ости ж особина oHoLa шшо је луксузно, луксуз. 
лула (ген. МН. лула) ж тур. 1. а. найрава за йушење која се са

сшоји og цеви, чибука (кроз који йролази gим) и изgубене јабу
чице (у којој саLорева gуван). б. количина gувана која сшаје у шу 
јабучицу: попymити лулу дувана. 2. назив за цевасше найраве 
и за цевасше, обично наgоле окренуше gелове разних наЙрава. 
а. цев на казану за йечење ракије кроз коју йролази йара и йре
швара се у ракију. б. цев, обично савијена наgоле, кроз коју ше
че воgа из чес.ме, Йу.мЙе за воgу и сл. в. gрвена или илехана цев 
у воgеници йошочари кроз коју aaga брашно у .мучњак. г. gуваљ
ка за сшакло, Lвозgена цев с ку1ласшим исйуйчењем на gоњем 
крају. • не вреди (не ваља) (ни по) луле дувана нема никакве вреg
носши, не вреgи; не ваља нишШа. не дати (за нешто) ни (по) луле 

дувана не gаши баш нишШа. попушити лулу мира йрекинуши не
йријашељсшво с неким, из.мириШи се. 

лулаш, -аша м разг. а. gуван за ЛУЛу. б. онај који йуши лулу. 
лулетина ж ayiм. и Йеј. og лула. 
лулица (лУлица) ж geм. и хиЙ. og лула; уп. лула (lа) .  

лумбаго (лумбаго) м лат. мед. јак бол у слабинским .миШиhи-
.ма изазван неЗLоgним, на1лим ЙокреШо.м, обољењем кич.мених 
йршљенова и gp. 

лумбалан, -лна, -о који се OgHOCU на слабине, слабински: -
анестезија, лумбални нерви. 

лумен м лат. 1. свейlло, свейlлосш; сјај. 2. фиг. особа изузешних 
иншелекшуалних и gp. сйособносши, необично у.мна, HagapeHa 
особа. 3. физ. јеgиница за .мерење јачи не свейlлОСНОL шока, све
йlлОСНОL флукса (lm). 

луминисцентан, -тна, -о који се OgHOCU на лу.минисценцију: 
- светлост. 

луминисценција ж физ. назив за емисије Шзв. хлаgне све
йlлосши, за разлику og Шер.мичкоL зрачења. 

луминизам, -зма м еЛИЕ . ко.мбиновање боја pagu йосшизања 
јачих свейlлосних ефекаша на слици. 

луминист(а), -е м (ми. -сти) елик. сликар који йримењујелу
.минисШичку шехнику, лу.минизам. 

луминистичк:й, -а, -о који се OgHOCU на лу.минизам и лу.ми
нисше: - пејзаж. 

луминозан, -зна, -о 1. свешао, блешшав: - сјај . 2. фиг. бли-
сшав, сјајан, наgахнуш, луциgан: - песма. 

лумпати, -ам неевр. в. лу.мЙоваШи. 
лумпач, -ача м онај који лу.мйује, йијаница, лола, бекрија. 
лумпачк:й, -а, -о који се OgHOCU на лу.мйаче: - живот, - песма. 

лумпенпролетаријат, -ата м слој lbygu без оgређеНОL зани-
.мања и сшашуса, свеш скишница, йробисвеша, лойова и сл., ко
ји се обично шрешира као најнижи и HajLopu gрушвшени слој, 
као gрушшвени ОЛОШ. 

лумпенпролетер, -ера м apuaagHUK лу.мЙенЙролеШаријаШа. 
лумпенпролетерск:й, -а, -о који се OgHOCU на лу.мЙенЙроле

шере: - слој . 

лумперај, -аја м И лумперајка ж нем. бучно весеље уз йиће, 
йијанка, Шеревенка. 

лумповати, -пујем неевр. нем. бучно се веселиши уз йиће, йи
јанчиши, шеревенчиши, банчиШи. 

луна ж пеен. а. (Луна) Месец. б. Месечева свейlлосш, .месечина. 
луна-парк м забавни йарк са разноврсним забавним уређа

јима и ЙроLрами.ма. 

лунарн:й, -а, -о који се OgHOCU на Луну, Месец или на Месече
во крешање: - година, - циклус. 

лунатик и лунатичар м в . .месечар. 
лунатичарск:й, -а, -о који се OgHOCU на лунашичаре, .месе

чарски. 
лунета ж фр. архит. gекорашивни йолукружни geo изнаg вра

ша или йрозора оивичен каменим оквиро.м; уп. линета. 

луња ж заал. йшица Lрабљивица poga Milvus, Йор. Accipitri
dae: црвенкаста - (йшица селица М. mulvis), црна (мрка) -
(йшица сшанарица М. migrans) . 

луњати, луњам неевр. бесциљно хоgаши, лушаши, скишаши; 
ићи шамо-амо, Шу.марайiи. 

луп узвик за означавање ygapa или aaga, OgH. за йоgражава
ње ШУЙОL звука који се чује йри ygapy или aagy; уп. буп, и лупа1. 

лупа1 ж (мн. 0) јаки, шуйи звуци изазвани уgарањем у чврсш 
Йреg.меШ, aagoM или крешањем нечеLа шеШКОL йо шврgој йоgло
зи и СЛ.; уп. тутњава. 

лупа2 ж (ген. МН. фа) фр. физ. сабирно сочиво или сисшем со
чива УLрађен у оквир с gржачем, леhа, Йовеhало. 

лупарати, -ам неевр. ујеgначено луйаши, луЙкаШи. 
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лупати, лУпам несвр. 1. непрел. а. С1ЮЖНО уgараши йроизвоgе
ћи јаке, шуйе звуке, йравећи буку. б. уgараши (на враша, йро
зор и сл.) најавЈЬујући се, йозивајући, gозивајући HeKo'ia или ga
јући Шu.ме неки знак. в. ygapaНJeM (у бубањ, gобош и сл.) йроиз
воgиши звуке. 2. непрел. оgаваши, йроизвоgишијаке, шуйе звуке: 
лупају звона. 3. прел. ло.миШи, разбијаши: � чаше. 4. прел. ygapa
јући и .мешајући (шесшо, јаја, .маслац и сл.) йрийремаши за је
ло. 5. а. прел. шући, .млаШиШи, биши (HeKo'ia). б. фиг. (по некоме) 
ошшро найagаши, кришиковаши (HeKo'ia). 6. непрел. снажно ку
цаши, биши (о срцу). 7. Ij:епрел. 'iовориши 'iлуйосши, бесмислице, 
луЙеШаШи. _ - се уgараши се (рукама, шакама) йо неко.м gелу 
шела и сл. (обично йри изражавању HeKo'i расЙоложења). • -
главом о ЗИД наилази ши на неку йрейреку, шешкоћу у неко.м йо
слу. то му се лупа о главу збо'i шо'iа сноси йослеgице, збо'i шо'iа ис
ЙашШа. 

лупеж М (инстр. -ом) а. лойов, краgЈЬивац. б. неваљалац, рђа, 
ниШков. 

лупежина ж (М) (мн. ж) ayi.м. og луЙеж. 
лупежић М geм. и хиЙ. og луЙеж. 
лупежица ж женска особа луЙеж. 
лупетати, -ам несвр. 1. јако и ујеgначено или на .махове лу

йаши; уп. лупати (1а). 2. 'iовориши бесмислице, 'iлуйосши, које
шiilарије; уп. лупати (7). 

лупеmки, -а, -о који се OgHOCU на луйеже, који apuaaga луйе
жu.ма, својсшвен луЙежu.ма, лойовски: � гнездо, - поступак 

лупешки прил. на луйешки начин, као шшо чине луйежи 
(KpagoM, кришо.м, йошајно и сл.). 

лупеmтво с а. оно шшо је својсшвено луйежи.ма, склоносш 
луйешкu.м ЙосШуЙцu.ма, луЙешко.м йонашању, йоквареносш, не
ваљалсШво. б. крађа, лоЙовлук. 

лупештина ж в. луЙешШво. 
лупина и лупина ж СЙОЈЬни о.моШач БUJbних Uлоgова или се

.мена, кора, ЈЬуска, ЈЬуЙина. 
лупина ж 60Т. в. gивЈЬа кафа (aog кафа). 
лупинаст и лупинаст, -а, -о који u.мa луйину, ЈЬуску, обави

јен луЙино.м, ЈЬуско.м (о кошШуњаво.м воћу). 
лупинг (лУпинг) М енгл. акробашска фи'iура коју извоgи йи

лош ойисујући авионо.м зашворену кружну линију у вершикал
но.м лешу, Йeiil.тьa. 

лупити, -им свр. 1. непрел. а. на'iло уgариши йроизвоgећи јак, 
шуй звук, шреснуiilи: - у дрво. б. уgариши (на враша, йрозор и 
сл.) најавЈЬујући gолазак, gозивајући, йозивајући HeKo'ia, gajyhu 
Шu.ме неки знак. 2. непрел. йасши йроизвоgећи буку, ШреснуШи. 
3. а. прел. снажно уgариши, .млаШнуШи, клейиши (HeKo'ia). в. не
прел. уgариши (рукама, шакама и сл.), йЈЬеснуши (обично у изне
нађењу, чуђењу, gajyhu неки знак и сл.). в. (картом) бациши (йри 
каршању) на сшо оgређену каршу (обично шако ga се чује). 4. (не
што или без допуне) рећи нешшо неЙро.миШЈЬено, неу.месно, 'iлу
йо, бесмислено, бубнуши, извалиШи. _ - се 1. уgариши се руко.м 
(рукама, шакама и сл.) йО неко.м gелу шела обично йри изража
вању изненађења, HeKo'i расйоложења и сл. • док лупиш дланом 
о длан врло брзо, за шрен ока, зачас. главом о ЗИД - в. aog 'iлава. 
- (некога) по глави йо'iоgиши HeKo'ia сшварајући .му, йроузрокују
ћи бри'iе, невОЈЬе, Шешкоће. - (нешто) па остати жив рећи, извали
ши велику 'iлуйосш, бес.мислицу; уп. лупити (4). 

лупити, лУпим несвр. в. ЈЬушшиши (1 и 2). _ - се в. ЈЬушши
ши се. 

лупк�рати (се), -ам несвр. у geм. значењу: луйаши (се), луй
каши (се). 

лупкати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: луйаши (се). 
лупнути (се), -нем (се) свр. луйиши (се) (чесшо у geм. зна

чењу). 
лупњава ж в. л.уйа1• 
лупулин, -ина М 'iOPKU аро.маШични сасшојак женских цве

шова х.меља, кој и се корисши у йроизвоgњи йива и леков\а, х.мељ-
но брашно,. " ' 

, лупус М мед. хронично локално шуберкулозно оБОЈЬење коже 
(обично на лицу), lupus vulgaris. 

лустер М фр. велика свешиЈЬка која се веша на шаваницу, 
обично са YKpacHu.м gоgацu.ма и сијалицама (OgH. свећама) на 
више кракова. 

лустрација ж лат. рели'iиозно, ришуално чишћење (йрвобиш
но KOg сшарих PUМJbaHa); уойшше чишћење везано за HapogHa 
веровања и обичаје. 

лутајући, -а, -е који сшално .мења .месШо, боравишше; који је 
у йокрешу, који је час на jegHoM, а час на gpy'ioM .месШу; који жи
ви лушајући: лутајуће душе; - калуђери, - репортер; - пси. 

лУтак, -тка (ми. ЛУЦИ (лУткови), ген. лУтака (лУткова» 1. луш
ка која йреgсшавЈЬа .мушкарца; уп. пајац. 2. фиг. 'iизgавац, 
кицош. 

лУталац, -аоца М онај који луша, скиша йо свешу, скишни
ца; уп. луталица. 

луталачки, -а, -о који се OgHOCU на лушање и лушаоце, лу
шалички: - живот. 

луталица ж (М) (мн. ж) 1. особа која луша, скита йо свешу, 
скишница; уп. луталац. 2. (у атриб. служби, уз им. "пас'� који 
живи лушајући, који не.ма сво'iа 'iocaogapa. 

луталички, -а, -о који се ogHOCU на лушалице и лушање; уп. 

луталачки. 

лутан, -ана (лУтан, -а) М в. луШак. 
лУтати, лУтам (3. л. МН. лУтају) несвр. непрел. 1. а. крешаши се 

у разнu.м Йpaвцu.мa не налазећи йрави йуш, ићи тамо-амо, час 
на jegHY час на gpy'iy сшрану; уп. тумарати. б. биши без шачне, 
йраве оријеншације, без cU'iYPHociilu у oapegeJbeНJY; не сналазећи 
се у нечему, не налазећи йраво решење, усмераваши своју акшив
носш у разнu.м Йpaвцu.мa, йокушавајући час ово час оно, йаgаши 
у заблуgе шражећи йраво решење. 2. а. ићи без оgређено'i циЈЬа, 
базаши, луњаши; ићи og jegHo'i .месШа go gpy'io'i, йосећиваши ра
зна .месШа не с.мирујући се Hu'ige, скиШаШи. б. окрешаши се, 
усмераваши се, уйравЈЬаши се шамо-амо, йрелазиши са apegMe
ша на йреg.меш, кружиши (очu.ма, Йо'iлеgо.м). 

лутеран, -ана М йрисшалица, слеgбеник лушерансшва, йро
шесшанш; уп. евангелиста. 

лутеранка ж женска особа луШеран. 
лутерански, -а, -о који се OgHOCU на лушеране и лушеран

сшво, йрошесшаншски; уп. евангелистички. 

лутеранство с верско учење немачко'i шеоло'iа Маршина Лу
шера, йрошесшанiilско'i рефор.маШора из XVI в . ,  йрошесшанш
сшво; йроiilесшаншска вероисЙовесШ. 

лутеровац, -овца М в. луШеран. 
лутеровски, -а, -о в. луШерански. 
лутка ж (дат. лУтки; ген. МН. лУтака (лУтки» 1. а. gечја и'iрач

ка која йреgсшавЈЬа JbygCKY (обично женску) фи'iуру, начињена 
og различишо'i .маШеријала. б. фи'iура човека или живошиње чи
ju.м се крешањем, u'ipoM уйравЈЬа (у луШкарско.м йозоришшу, 
филму и gp.), .марионеШа. 2. фиг. а. (и; хип.) назив оg.мила за ge
ше, gевојку и сл. б. лейа gошерана женска особа. в. пеј. особа без 
йравих gуховних и gpy'iux вреgносши, йразна, исйразна особа. г. 
особа која се йовоgи за gpy'iu.мa, којо.м gpy'iu уйравЈЬа; особа ко
ја служи као оруђе у сйровођењу шуђих жеља, намера, и'iрачка, 
.марионеШа, Йион. 3. ЗООЛ. шелесни облик у фази развишка инсе
каша са ЙоШЙуно.м .меШаморфозо.м (из.међу ларве и развијено'i 
инсекша); у којем ор'iанизам gобија свој gефинишивни из'iлеg, 
chrysalis, puppa, 4. ми. фиг. чуgне, необичне, насшране ugeje, бу
бице: дошле му (неке) лутке, имати лутке (у глави). 

лУткар, -а (лУткар, -ара) М 1. онај који йрави и apogaje луш
ке. 2. онај који йриређује йреgсшаве с лушкама; уп. лутка (1б). 

лУткарица (луткарица) ж женска особа лушкар. 
луткарски, -а, -о који се OgHOCU на лушкаре и лушкарсшво: 

- позориште. 

луткарство и луткарство с 1. изрagа лушака (за лушкарско 
йозоришше и сл.). 2. извођење йозоришне йреgсшаве с лушкама, 
.марионеШама. 

луткаст, -а, -о који је као лушка, који из'iлеgо.м aogceha на 
лушку, који је као у лушке: - ,лице, - продавачица. 

луткица ж ge.Nt. (у HeKu.м значењu.ма и хиЙ.) og луШка. 
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лутња ж итал. (пољ.) муз. в. лауШа. 

лутња ж (обично песн.) луШање. 

лУтрија ж фр. (нем.) а. uipa на срећу у којој се apogaje оgређен 
број нумерисаних срећака, а власници извучених бројева, OgH. 
срећака gобијају зiоgишке у новцу или ЙреgмеШима. б. фиг. не
шшо шшо зависи og сшицаја околносши, og среће: то ти је -. 

лутријски, -а, -о који се OgHOCU на лушрију: - згодитак. 

луфа ж бот.јеgноiоgишња биљка йореклом из шройске Афри
ке и Азије Luffa cylindrica из ф. Cucurbitaceae. 

луфт м (мн. 0) нем. вазgух, зрак. 

луфтирати, лУфтйраы несвр. вешриши, йровешраваши: - со
бу . •  - се излаiаши се gејсшву свежеi вазgуха. 

луц м итал. зоол. морска риба кошшуњача Euthynnus thunni
па из йор. Thunnidae. 

луцериште с Зе.м.ЈЬишШе на којем се iaju луцерка. 

луцёрка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) бот. а. у мн.: вишеiоgишње 
крмне биљке poga Medicago из ф. Papilionaceae, са око 50 врсша 
(у jg.: биљка из шоiа poga). б. назив за врсшу шоiа poga М. sati
va, која се iaju као крмна биљка. 

луцидан и луцИдан, -дна, -о а. који је блисшавоi, apogop
Hoi gyxa, бисшар, ошшроуман, йроницљив (о човеку). б. у којем 
се о'iлеgају шакве особине; у којем gолази go изражаја бисшри
на, ошшроумносш нечијеi gyxa, ума: - мисао; у луцидним часо
вима. 

луцидно и луцидно прил. на луциgан начин, о шшроумно , 
йроницљиво: - анализирати, - објаснити. 

луцИдно ст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је луци
gaH, oHoia шшо је луциgно. 

Луцифер м лат. мит. и рлг. а. име анђела који се йобунио йро
шив боiа и йосшао вођа geмoHa. б. (луцифер) ђаво, сашана, со
шона уоЙшШе. 

луциферски, -а, -о ђаволски, сашански, соШонски. 

луциферски прил. ђаволски, сашански, сошонски: - се сме
шкати, - ташт. 

луцкаст, -а, -о 1. йомало луg, блесав, сулуg, шашав, hакнуш; 
својсшвен шаквој особи: - човек; луцкасте нарави. 2. а. који је 
без разумне основе, лишен разумноi, озбиљноi саgржаја, не раз
бориш; необичан, насшран: луцкасте идеје, - расправа. б. који 
ogygapa og уобичајеноi, обичноi, нормалноi, шако ga изазива 
ушисак неозбиљноi, смешноi, HeYKycHoi, нейриклаgноi и СЛ.: -
бунда. 

луцкасто прил. на луцкасш начин, сулуgо, шашаво, блесаво; 
неразумно; необично, насшрано: гледати -, - изгледати, - жи
вети. 

луцнут, -а, -о луцкасш (Ј). 

лУч1, лУча м (инстр. лУчем) 1. (ми. лУчеви) а. боровина, KOMag 
боровОi gрвеша, цейка боровине која gобро iopu и уйошребљава 
се за ЙоШЙалу. б. цейка боровоi gрвеша йремазан4а смолом или 
воском која, зайаљена, служи за ocвef1lљaвaњe, зубља, бакља, 
букШиња. 2. бор боiаш смолом; уп. лучевина. • тражити ђавола 
с лучем излаiаши се без йошребе ойасносши, срљаши у ЙроЙасШ. 

лУч2 И лУч (обично поновљено) узвик којим се лучи, оgваја, 
разgваја сшока (најчешhе овце). 

лУча ж 1. зрак, зрака свеi1lлосши; свеi1lлосш, сјај. 2. луч, зу
бља, бакља, букШиња. 

лУчац, -чца м бот. geм. og лук; уп. лукац. 

лУчац, -чца м йреgмеш лучноi облика а. iуgало. б. gрвени лук 
на колевци, који йриgржава Йрекривач. в. gршка на коi1lлу, ба
крачу, Йовраз. г. обруч око враша овна, вола и gp. ,  на који је обе
шено звоно. 

лУче, -ета с (супл. мн. л)Тчићи м) а. хиЙ. назив за gеше, вољену 
особу (gевојку, .млagиhа и СЛ.). б. лейа gевојка, gевојче; лей .мла
guh. 

лУчев, -а, -о који је og лучевоi, боровОi gрвеша, og лучевине, 
боров: - зубља, - капак, - кров. 

лУчевина 1 ж gрво og луча, борово gрво боiашо смолом, боро
вина. 

лУчевина2 ж физиол. йроизвоg лучења жлезgа или gpyiux ор
iaHa, излучевина, секреција. 

ЛУчиндан м йравославни црквени йразник йосвећен св . Лу
ки, који се свешкује 31. окшобра (йо сшаром каленgару 18. ок
Шобра). 

лУчиндански, -а, -о који се OgHOCU на Лучинgан, који је у ве
зи с gaHoM или временом Kaga је Лучинgан: лучинданске кише, 
Лучиндански устав. 

лУчити, лУчИм несвр. прел. [гл. им. л;Учёње с] 1. а. оgвајашијеg
но og gpyioia йравећи разлику, разликоваши; разазнаваши, рас
йознаваши уочавајуhи у нечему разлике, разабираши: - истину 
од лажи, - стварно од привидног; - животињске гласове. б. 
оgвајаши og мајки (.млаgунчаg, нйр. jaiНJag, шелаg), OgH. og .мла
gунчаgи (нйр. овце, краве) pagu оgбијања og сисе, залучиваШи. в. 
(стоку) изgвајаши сшоку на.мењену upogaju, за шов, за йосек и 
gp.; изgвајаши своју сшоку (обично овце) из сшаgа у којем је би
ла йомешана са шуђом сШоком. 2. исйушшаши из себе лучеви
не (секреше, сокове и СЛ.), излучиваШи . •  - се сшвараши се, на
сшајаши (о излучевина.ма), излучиваши се. 

лУчић м geм. og лук. 
лУчица ж geм. og лука; мала лука. 
лУчка ж цейка луча (Ја), зубља. 
лУчки, -а, -о који се OgHOCU на луку (Ја); који pagu у луци: -

магацин, - ноћ, - складиmте; - радник. 

лУчни, -а, -о који је у облику лука, йолукружан: лучна др
шка, лучног облика. 

лУчни, -а, о који се OgHOCU на лук (који је og лука, засађен лу
ком и сл.): лучне леје, - семе. 

лУчно прил. у облику лука, као лук, йолукружно: - заобљен, 
- савиј ен. 

лУчњак м Зе.м.ЈЬишШе на којем се 'iaju (или се 'iajuo) лук, врш 
или geo врша засађен луком. 

лучоноша м (ж) (ми. ж) особа која носи луч, лучу, зубљу, ба
кљу; фиг. Йреgвоgник. 

луша жу хиЙ. значењу: лула (Ја). 



љ 
љ (Љ) е непром. а. ЛШПЋ • .меки, Йалайlа.m-lи cOHaHйl, йри чијем 

изiовору йреgњи geo језика gogupyje алвеоле и йреgње йlврgо ней
це, а врхо.мјезика се ойире о gоње ceKYйlићe. б. слово KOju.м се обе
лежава йlaj cOHaHйl: мало љ, курзивно ЈЬ, IШсано ЈЬ, mтампано љ. 

љага ж (дат. љаги и љази) 1. йlpai ЙРЈЬавшйlине или нечеiа 
gpyioi на некој основи, йовршини, заЙРЈЬано, за.мазано .мecйlo на 
нечему, .мРЈЬа. 2. фиг. брука, cpa.мoйla као обележје HeKoia ко је 
учинио ружно, нечасно gело, ко је ружно, нечасно, йоgло йocйly
йио и сл. • бацити, бацати љагу на некога (на нешто) изложийlи, 
излаiайlи HeKoia (нешйlо) јавној ocygu збоi HeKoi ружноi, неча
cHoi gела, йосйlуйка и сл., (о)брукайlи, (o)cpa.мoйlийlи (йонекаg и 
неойравgано) HeKoia (нешйlО). опрати, спрати и ел. љагу (са некога, 
нечега) ослобоgийlи HeKoia (нешйlо) жиiа cpa.мoйle, бруке, ойрав
gaйlu HeKoia (нешйlо) apeg cвeйlo.м, јавношћу. 

ље- јек. в. ле-. 

љетни, -а, -о јек. в. лейlњи. 

љетниковац, -овца м јек. в. лейlњиковац. 

љескав, -а, -о који се ЈЬеска, блиСйlа, сјаји, оgсијава, блескав. 

љескати (се), -ам (се) неевр. блисйlайlи (се), cиjaйlи (се); og-
cjajивaйlи, оgблескивайlи, блескайlи. 

љига ж а. ЈЬиiава, слузава .мaйlepиja, йlKивO и gp. б. фиг. ЈЬи
iавац. 

љигав, -а, -О 1. а. који услеg слузаве, влажне, клизаве йовр
шине йолако клизи, из.миче из руку (Kag се gржи, xвaйla). - Сом 
је -. б. фиг. који нема чврсйl KapaKйlep, који лако .мења своје убе
ђење, назоре, ao"i..nege, cйlaвoвe, бескаракйlеран, неgосйlојансйlвен 
(о човеку); у којем се o"i..negajy, који ogaje йlaKвe особине (нЙр. gp
жање и сл.). 2. в. лейЈЬив: - зној, - течност. 

љигавац, -авца м онај који лако .мења своје убеђење, назоре, 
ao"i..nege, cйlaвoвe, онај који је ЈЬиiав, бескаракйlеран, HegocйlojaH
cйlвeH; уп. бескичмењак (2). 

љигав о прил. 1. слузаво; клизаво; лейЈЬиво. 2. као ЈЬиiавац. 

љигавост, -ости ж 1. особина oHoia шйlо је ЈЬиiаво, oHoia који 
је ЈЬиiав, слузавосйl; лейЈЬивосйl; клизавосйl. 2. особина oHoia ко
ји је ЈЬиiав, ЈЬиiавац, оgсусйlво чврсйlоi KapaKйlepa, gocйlojaH
cйlвa, чврсйlине убеђења, назора, ao"i..nega, cйlaвoвa и сл. 

љиговина ж бот. жбун cpogaH йазgрену, pacйpocйlpaњeH йО 
кршевийlо.м земљишйlу, са лишћем HeapujaйlHoi .мириса, Rham
nus fallax, из ф. Rhamnaceae. 

љиљак, -љка м (ми. ЉИЉЦИ, ген. љиљака) зоол. 1. а. в. слейи 
.миш (aog .миш) б. у .мН.: aogpeg ЈЬиЈЬака (Ја), слейих .мишева, 
Megachiroptera (у jg.: сисар из йloia aogpega). 2. у .мН.: йороgица 
ноћних леййlира Sphingidae из aogpega великих леййlира Мас
rofrenatae (у jg.: леййlир из йle Йороgице). • водени - вpcйla ЈЬиљ-. 
ка, слейоi .миша, који борави у Йреgелu.ма са gocйla воgе Myotis 
daubentoni. дугоухи - врсz71а ЈЬиЈЬка, слейоi .миша, врло gyiux 
ушију Plecotus anritus. 

љиљан м бот. а. украсна зељасйlа БUJbка Lilium, L. candidum 
из ф. Liliaceae, MupucHoi цвeйla, крин. б. украсна БUJb�а Неmе
rocallis, Н., fulva из ф. Liliaceae. 

љиљанов, -а, -о који apuaaga ЈЬиљану; који се OgHOCU на ЈЬи
ЈЬан, ЈЬиљански: - цвет; - белина. 

љиљански, -а, -о 1. који се OgHOCU на ЈЬиљан (који је као ЈЬи
ЈЬан, који је боје ЈЬиљана и сл.). 2. фиг. а. нежан, йlaHaH, фин: -
лице. б . .морално чисйl, чеgан, невин, безазлен. 

љос (љбс) узв. узвик за йоgражавање звука који се чује йри 
снажно.м и на"i..nо.м aagy, ygapy о земљу, aog и сл. 

љоскавац, -авца м бот. вишеiоgишња зеЈЬасйlа БUJbка Physa
lis alkekengi из ф. Solanaceae, која pacйle йо шу.ма.ма, крај йyйle
ва, као коров йо башйlа.ма и gp . .мecйlu.мa. 

љоснути, -нём евр. екепр. 1. непрел. а. Йacйl.и уgаривши јако, 
снажно о зе.мљу, aog или нешйlо gpyio, йlpecHyйlи. б. не заврши
йlи, изiубийlи школску iogUHY; йacйlи на иcйийly (у школи, на 
факулйlейlу). 2. прел. ygapuйlu, луйийlи, йlpecHyйlи (HeKoia, йо 
нечему, нЙр. "i..nави и сл.). 

љу (поновљено више пута и различито наглашено) узвик 
који се йlиxo йевуши Kag се ЈЬУЈЬа и усйавЈЬује .мало geйle, KOju.м 
се йpaйlи ЈЬУЈЬушкање .малоiа geйleйla. 

љуба ж (обично у нар. песми и ранијим КЊИЖ. делима) а. 
cyapyia, жена; вереница, заручница. б. gpaia, вОЈЬена женска 
особа, gpaiaHa. 

љубав ж (инстр. љубављу (љубави» 1. (мн. 0) а. осећање вели
ке наклоносйlи и, најчешће, нежносйlи йрема неко.ме, нечему; 
емоционална, осећајна везаносйl за HeKoia, нешйlО, која йроис
йlиче из йlаквоi осећања: - према својој деци, - према домови
ни, родитељима. б. осећање наклоносйlи, apegaHocйlu, йриврже
Hocйlи йрема особи CyapOйlHOi йола, Йре.ма жени, OgHOCHO .му
шкарцу. в. (обично у лок. с предлогом "y'� gобри, йpиjaйleљcKи 
OgHoCU .међу Jbygu.мa, йpиjaйleJbcйlвo, слоiа. - Живе у љубави. г. 
велика вОЈЬа, заинйlересованосйl за нешйlо, склоносйl йрема не
чему (нЙр. йрема неко.м йослу, uipu и gp.); жеља, йlежња, cйlpe
.мљење: - за науку. - Све живи у горкој љубави за умирањем. 
2. а. gpaia, вОЈЬена особа, особа која се воли (жена, OgHOCHO .му
шкарац): срести своју некадашњу љубав. б. оно шйlо се воли, 
оно шйlо HeKoia MHoio йривлачи, заОКУйЈЬа нечију йажњу, йобу
ђује, изазива сйlално или gyioйlpajHo иHйlepecoвaњe, cйlpacйl, йа
сија. - Коњи су били његова велика љубав. 3. йpиjaйleљcKи йо
cйlyйaK, йpиjaйleљcKи iecйl; уойшйlе љубазносйl, йажња йрема 
неко.ме. - Учините ми љубав, дођите на кафу. 4. (у синтагми: 
љубави ти) ,с изблеgели.м OCHOвHu.м значење.м, као ycйlaљeHa 
фраза йри уйућивању ycpgHe .молбе, заклињања, йреклињања и 
СЛ. ga се нешйlо учини. - 3апевај, љубави ти, нешто лепо. • за 
љубав божју разг. фраза за йојачавање .молбе, йреклињања и СЛ. 

за љубав нечега (нечему) у иHйlepecy нечеiа, pagu нечеiа. водити 
(проводити) љубав u.мaйlи сексуални OgHOC (сексуалне ogHoce); 
u.мaйlи, оgржавайlи ЈЬубавне везе, волейlи се. теби (љему и ел.) за 
љубав, за твоју (љегову и ел.) љубав из обзира йрема йlеби (њему и 
сл.), pagu йlебе (њеiа и сл.). чист рачун дуга -јасни, йошйlени нов
чани, .майlеријални и СЛ. OgHOCU cйlвapajy основу за gобро и йlpaj
' но йpиjaйleљcйlвo, 

љубависати, -иmём неевр. разг. u.мaйlи, оgржавайlи ЈЬубавне 
или ЈЬубавничке ogHoce, везе (йро)воgийlи ЈЬубав. 

љубавни, -а, -о који се OgHOCU на ЈЬубав (Ј б); који иСЙОЈЬава, 
ogaje, изражава ЈЬубав (Ј б): - однос, љубавни парови, - песма, 
- троугао; - поглед. 

љубавник м 1. а. онај који оgржава иHйlu.мHe, ЈЬубавне и сек
суалне ванбрачне ogHoce с неко.м женском особо.м; .мушкарац ко
ји оgржава йlaKвe ogHoce са више жена, који се чесйlо уйушйlа у 
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љубавне аваншуре, уgварање женама и освајање женщ "iлу.мац 
н:оји на сцени или у фuл.му u'ipa шан:во'i .мушн:арца: њен \-; вели
ки - . б. ми . .мушн:арац и жена у љубавнu.м ogHocu.мa, �убавни 
йар, заљубљеници. 2. фиг. љубишељ, йриврженин:, обо�авалац 
нече'iа: - самоће. 

љубавница ж она н:оја оgржава инШu.мне, љубавне ц сен:су
алне ванбрачне ogHoce с неюi.м .мушн:арце.м; она н:оја се 1 чесшо 
уйушша у љубавне аваншуре, у освајање .мушн:араца; "iлу.мица 
н:оја на сцени или у фuл.му u'ipa шан:ву женсн:у особу. 

љубавничкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на љубавнин:е; својсшвен 
љубавницu.ма: - однос; - страст. 

љубавнички прил. на начин својсшвен љубавници.ма, н:ао 
љубавници. 

љубазан и љубазан, -зна, -о 1. а. йреgусреШљив, срgачан, 
йријашан у ойхођењу, йонашању, gржању: - Домаћин, - према 
сваком. б. н:оји ogaje, н:оји оgражава, у н:оје.м се о"iлеgају upegycpe
Шљивосш, усрgносш, срgачносш: - дијалог, - тон (у говору). 2. 
(обично одр.) gpa'i, .мио. - Љубазни оче! Љубазни сине! 

љубазно и љубазно прил. на љубазан начин, йреgусреШљи
во, срgачно, йријашељсн:и, YCpgHO, шомо; на лей начин, леЙu.м 
речu.ма: - поздравити; - замолити. 

љубазност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. особина oHo'ia н:оји је љу
базан: бити познат по љубазности. б. љубазан йосшуйан:, чин, 
'iесш, љубазна реч, услу'iа и gp. 

љубак, љУпка, -о (комп. љYrшији) а. н:оји cвoju.м из"iлеgо.м, йо
јаво.м, сн:лаgо.м или нен:ан:о gрун:чије gелује йријашно, .мило, gpa
жесно, сu.мЙаШично: - лице, - особа, - држање, - осмех. б. фиг. 
н:оји собо.м изазива йријашне, лейе ушисн:е, йријашна, лейа, y'iog
на осећања; сн:лаgан, .милозвучан: љупке боје; - мелодија. 

љубакати, -ам несвр. 1. чесшо или све pegooМ љубиши, ц.ман:а
ши. 2. в. љубан:аши се (2) . •  - се 1. узајамно се љубиШи. 2. уйу
шшаши се у љубавне ogHoce, u.маШи љубавни OgHOC (с Heн:u.м), во
gиши љубав. 

љубимац, -мца м (инстр. -мцем) а. онај н:оји је нен:о.ме йосеб
но gpa'i, н:оји је о.миљен, највише вољен, .миљенин:. б. онај н:оји 
ужива йосебну, нарочиШу .милосш, нан:лоносш, зашшишу (обич
но нен:е важне, .моћне личносши), шШићенин:. 

љубимица ж а. она н:оја је нен:о.ме йосебно gpa'ia, н:оја је о.ми
љена, највише вољена, .миљеница. б. она н:оја ужива йосебну, на
рочиШу.милосШ, нан:лоносш, зашшишу (обично нен:е важне, .моћ
не личносши), шШићеница. 

љубимче, -ета с (ми. 0; з6. им. љубимчад ж) ge.м. и хиЙ. og љу
бu.мац или љубu.мица. 

љубитељ м (инстр. -ем) 1. (нечега или некога) а. онај н:оји не
шшо вео.ма воли и цени, н:оји се за нешшо с оgушевљење.м и йа
сионирано занu.ма и сл., йон:лонин:: - књига, - старина, - умет
ничке музике. б. онај н:оји Йре.ма нен:о.ме (нече.му) осећа, йон:азу
је йосебну нан:лоносш, љубав, сu.мЙаШије и сл., н:оји у нен:о.ме (не
че.му) ужива, обожавалац: - (лепих) жена, - (расних) коња, -
добре капљице. 2. онај н:оји се из лично'i зagовољсшва, уживања, 
хобија бави нечu.м, воли нешшо ga pagu, ga у нече.му учесшвује и 
сл., амаШер. 

љубитељица и љубитељка ж женсн:а особа љубишељ (нече
'ia или HeKo'ia). 

љубитељскй, -а, -о н:оји се OgHocu на љу би шеље (н:оји йрийа
ga љубиШељu.ма, својсшвен љубиШељu.ма и сл.). 

љубитељство с бављење нечu.м, занu.мање за нешшо из љу
бави, нан:лоносши Йре.ма нече.му, С�ЛОI-юсши нече.му. 

љУ-бити, љуБИм несвр. прел. [гл. им. љубљёње с] 1. (некога, (у) 
нешто) йришисн:аши усне на HeKo'ia (нешшо), gоiilицаши, gogupu
ваши уснама HeKo'ia (нешшо), gаваши йољубац, йољуйце (н:ао из
раз љубави, йошшовања, ойрашшања, н:ао йозgрав йри сусрешу, 
Йрилин:о.м чесшишања и gp.); уп. целивати. 2. (некога) осећаши, 
'iајиши љубав Йре.ма нен:о.ме, волеши; биши заљубљен (у HeKo'ia), 
биши обузеш љубавнu.м oceћaњu.мa (Йре.ма нен:о.ме). 3. (нешто) 
вео.ма цениши, волеши нешшо, осећаши йосебну нан:лоносш йре
.ма нече.му, уживаши у нече.му, .мариШи за нешшо: - веру, - на
уку, - спорт . •  - се 1 . .међусобно из.мењиваШи, gаваши йољуйц-е; 

уп. целивати се. 2. волеши се; йазиши се. • бога (крст, мајку и др.) 
ти љубим ублажена йсовн:а или узречица за исн:азивање чуђења, 
не'iоgовања, нейрисшајања на нешшо и сл. љуби га мајка (поне
кад ир.) разг. лей је, .мио, gpaf. љубим руке (руку) йозgрав (gaHac 
не шан:о уобичајен) н:oju.м се јавља .млађи сШарије.м, .мушн:арац 
жени, жена .мушн:арцу и сл. (обично йрилазећи ga йољуби ру
н:у). љубим те разг. израз за йојачање нен:е .молбе (йри обраћању 
нен:о.ме на "ши''). 

љубйћ, -ића м сенШu.менШални љубавни ро.ман, намењен йр
венсшвено чиШаШељн:ама. 

љубица ж 60Т. в. љубичица. 

љубичаст и љубичаст, -а, -о н:оји је боје љубичице, виоле
Шан. 

љубичасто и љубичасто прил. н:ао љубичица (нЙр. йошам
неши, йреливаши се и сл.). 

љубичасто- йрви geo upugeBcKUx сложени ца са значење.м бо
је н:оји йон:азује ga ша боја u.мa љубичасшу нијансу, ga йрелази 
у љубичасшо: љубичастоплав, љубичастоцрвен и сл. 

љубичица (љубичица) ж 60Т. а. у .мн.: йороgица више'iоgи
шњих .малих зељасших шу.мсн:их и башшенсн:их биљан:а Viola из 
ф. Violaceae, са он:о 800 врсша, чији су цвешови обично љубича
сше боје и йријашно'i, y'iOgHO'i .мириса (у jg.: биљн:а из ове uopogu
це). б. врсша љубичице (а) Viola odorata. • називи за uojegUHe 
врсше љубичице: барска црквенкаста - Viola palustris; бела мири
сна - V. аЉа; висока - V. elatior; дивља - V. canina; питома - V. od
orata; пољска - V. аrvепsis; руњава - V. hirta; сива бледољубича
ста - V. suavis; шумска - V. silvestris. 

љубљенйк м вољени, љубљени .мушн:арац, gpa'iaH, gpa'iu. 

љубљеница ж вољена, љубљена женсн:а особа, gpa'iaHa, 
gpa'ia. 

љубнути, -нём свр. лан:о, овлаш gоgирнуши уснама, йољуби
ши . •  ""' се уз. повр. лан:о, овлаш йољубиши jegHo gpy'io OegaH gpy-
1,01, и сл.). 

љубовати, љубујём несвр. u.маШи, оgржаваши љубавне везе, 
(йро)воgиши љубав; уп. љубависати. 

љубомора ж а. осећање gушевне узне.миреносШи, бола, несре
ће, озлојеђеносши збо'i су.мње или уверења ga вољена особа воли 
HeKo'i gpy'io'i, ga Bogu љубав с gpy'iu.м и сл. б. осећање нерасйоло
жења, зависши, злобе збо'i шуђе'iа усйеха, бо'iашсшва, бла'iосша
ња, среће и gp. 

љубоморан (љубоморан), -рна, -о а. обузеш осећање.м љубо
.море, н:оји осећа љубо.мору, йаши og љубо.море (Йре.ма нен:о.ме, 
збо'i HeKo'ia, нече'iа). б. (одр.) изазван љубо.моро.м: - лудило. 

љубоморно (љубоморно) ПРИЛ. а. осећајући љубо.мору, с осе
ћање.м љубо.море: - гледати (некога). б. вео.ма брижљиво и за
gржавајући за себе (нЙр. сн:риваши, чуваши и сл. нешШо). 

љубоморно ст, -ости ж а. особина oHo'ia н:оји је љубо.моран. б. 
бри'iа йраћена Йојачанu.м осећање.м својине; уп. љубоморно (б). 

љубопитљив, -а, -о а. знашижељан, раgознао: - особа. б. н:о
ји оgражава, йон:азује нечију раgозналосш, знашижељу, исйи
шивачн:и: љубопитљиви погледи. 

љубопитљивац, -йвца м онај н:оји је знашижељан, рagознао, 
љубоЙиШљив. 

љубопитљивица ж она н:оја је љубоЙиШљива. 

љубопитљиво ПРИЛ. на начин н:оји йон:азује, оgражава, исйо
љава нечију љубойиШљивосш, раgознало, знашижељно, с љубо
йиШљивошћу: - (по)гледати. 

љубопитљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia н:оји је 
љубойиШљив, раgозналосш, знаШижеља. 

људесина и људескара ж в. љуgина (1). 

људи, људи м сум . .мН. og човен:. 

људина ж 1. вео.ма н:руйна, снажна, развијена, наочиша (нај
чешће .мушн:а) особа; йрешерано н:руйна, йревише висон:а и ше
шн:а (најчешће .мушн:а) особа. 2. врло ваљана, gобра, чесшиша, 
исйравна, gружељубива и сл. особа. 
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људождер м 1. човек који jege JbygCKO .месо (обично gивЈЬак), 
канибал. 2. фиг. пеј. убица, крволок, крвоиија. 

људождерски, -а, -о 1. који се OgHOCU на ЈЬуgожgере (1) и ЈЬУ
gожgерсшво, канибалски: � племе. 2. крволочан, убилачки, кр
воиијски; суров. 

људождерски ПРИЛ. а. на начин својсшвен ЈЬуgожgери.ма, 
као ЈЬуgожgер(и). б. крволочно, убилачки; сурово. 

људождерство е иојава (каракшерисшична ире свеrа за ира
сшаре gивЈЬаке, gивЈЬа иле.мена) ga се за соисшвену исхрану узи
.ма и JbygCKO .месо, канибализам, аншроиофаrија. 

људски и људски, -а, -о 1. који се OgHocu на човека, OgHOCHO 
Jbyge (у биолошко.м, gуховно.м и gp. смислу), човечји: � говор, � 
друштво, � душа, људски зуби, људске кости, � снага, � храна 
итд. 2. човечан, ху.ман; иле.мениШ; саосећајан; иријашеЈЬски: то
пла � реч. 3. (у им. служби) е ЈЬуgскосш, човечносш, ху.маносШ. 

људски прил. на JbygCKU начин, на начин својсшвен човеку 
а. иријашеЈЬски; човечно: � поздравити, � поразговарати; � се 
понети. б. ваљано, солиgно. - Треба то људски решити. в. сна
жно, јако; .мушки: � млатнути (некога), � се протегну. - Држи
те се људски! 

људскост, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. укуиносш JbygCKUX свој
сшава, особина, каракшерисшика, све оно шшо је каракшери
сшично за човека, за Jbyge (у биолошко.м, gуховно.м и gp. смислу), 
JbygcKa apupoga, JbygCKU лик и gp. 2. иозишивна сшрана JbygcKe 
ирupoge, иозишивне gуховне, .моралне и сл. JbygcKe особине (go
броша, иле.мениШосШ, човечносш, ху.маносШ и сл.). 

људство е (мн. 0) 1. зб. а. Jbygu који иреgсшавЈЬају неку зајеg
ницу, који сачињавају неку rpyay, скуиину, скуи и gp., иоиула
ција, бројна сшрана или сасшав неке целине: попис људства у 
граду, недостатак људства у рудницима, брига о људству и ма
шинама, превоз људства и оружја. б. велики број, .маса Jbygu, 
Hapog, свеШ. - Големо људство сад се амо збило. в. Jbygu који 
чине aocagy (авиона, броgа, аршиљеријске башерије и gp.), који 
иреgсшавЈЬају иерсонал иошребан за уиравЈЬање, оислуживање, 
иослуживање, руковање и gp. 2. в. човечансШво. 3. в. ЈЬуgскосШ. 

људурина ж в. JbygUHa; уп. људескара. 

љуљ м бот. а. (ДИВЉИ -) коровна врсша шраве ио усевима и ли
ваgама Lolium temulentum из ф. Gramina. б. енf.леска шрава Lo
lium perenne. • (и)талијански - ливаgска шрава Lolium hybridum 
и L. multif1orum. француски - овсеница Arrhenatherum elatius. 

љуља ж у ge.м. и хии. значењу: колевка, зиика, ЈЬУЈЬка. 

љуљав, -а, -о а. који се ЈЬУЈЬа, ieia, клаши, шешура, несшаби
лан. б. фиг. неиоузgан, HecuiypaH, иро.ме1-lJbив, климав. 

љуљаво прил. ЈЬУЈЬајући се. 

љуљати, љуљам неевр. 1. чиниши ga се неко, нешшо равно
.мерно креће шамо-амо (aoHeKag и iоре-gоле или у разним ирав
цима). а. зибаши, њихаши HeKoia (нир. у колевци, ЈЬУЈЬашци, у 
крилу, на рукама и сл.): � дете. б . .махаШи (нечим), клашиши, 
климаши (нешшо, нечим): � главом. в. чиниши ga се нешшо са
вија, иовија, лелуја и сл.: � гране, ветар љуља трску. Г. иокре
Шање.м у разним иравцима ио.мераШи из лежишша, клашиши, 
расклимаваши: � зуб, ...: колац. 2. фиг. чиниши несшабилним, 
колебаши, иоgриваши, иошкоиаваши (нир. нечије убеђење, је
gинсшво и чврсшину нечеiа и сл.). • � се 1. ио.мераШи се равно
.мерно шамо-амо (aoHeKag и rоре-gоле или у разним иравцима). 
а. зибаши се, њихаши се (на ЈЬУЈЬашци, у колевци и сл.). б. ио
крешаши се шамо-амо, клашиши се; наrињаши се час на jegHY, 
час на gpyry сшрану; rеrаши се; заносиши се (у xogy): љуља се на 
столици; воз се љуљао, љуља се лађа; љуља се као патка; љу
љао се под огромним теретом. в. климаши се, клашиши се, gp
.маши се (збоr неравне иоgлоrе, неgовОЈЬне учвршhеносши и сл.): 
љуља се зуб, љуља се сто; фиг. иосшајаши узgр.ман, уiрожен, не
curypaH: држава се љуља из темеља, љуља му се власт. Г. ша
ласаши се, rибаши се (о .мору, језеру и сл.). д. иовијаши се, сави
јаши се (час Ha jegHY, час на gpyry сшрану); лелујаши се: љуља
ју се гране на ветру. ђ. извијаши се, иовијаши се ири иrрању (у 
колу и сл.). 2. фиг. биши колеБЈЬив, колебаши се. 3. безл. (с логич
ким субјектом у дативу) осеhаши врШоf.лавицу, .мућење свесши, 
iубиши осећај сшабилносши, равношеже: љуља ми се нешто у 
глави. 

љуљашка ж (дат. -шци; ген. ми. -шкй) а. јеgносшавна висећа 
наирава за ЈЬУЈЬање, која се обично сасшоји og сеgишша обешеноr 
о неки gржач (rpegy, rpaHY и сл.). б. висећа .мрежа или сшолица, 
фошеља и сл. иоgешена или aoiogHa, aogecHa за ЈЬУЈЬање, клаhење. 

љуљашкати (се), -ам (се) неевр. в. ЈЬУЈЬушкаши (се). 

љуљаmчица ж ge.м. и хии. og ЈЬУЈЬашка. 

љуљика ж бот. в. (и)шалијански ЈЬУЈЬ (aog ЈЬУЈЬ). 

љуљка ж нар. а. колевка, зиика. б. врсша носиљке за оgојче, 
са уиршама за ношење на леђима или вешање за rpaHY и сл. в . 
в. ЈЬУЈЬашка (а). 

љуљкав, -а, -о 1. а. који се .мало ЈЬУЈЬа, клаши, клима, лелу
ја и сл.: � чун, � столица. б. који се ЈЬУЈЬа, заноси ири xogy, не
сшабилан, шешурав (о човеку); rеrав (о xogy). в. који се rиба, yru
ба, шаласав (о иовршини .мора, иосшељи и gp.). 2. фиг. који УЈЬУЈЬ
кује, усиавЈЬује, gовоgи у сшање оиијеносши, о.ма.мљеносШи. 

љуљкати (се), -ам (се) неевр. у geM. значењу: ЈЬУЈЬаши (се); уп. 

љуљушкати (се). 

љуљнути, -нём евр. 1. прел. свр. ире.ма ЈЬУЈЬаши; уп. љуљати 
(1). 2. прел. екепр. снажно луииши, уgариши (HeKoia, ређе нешШо). 
3. непрел. екепр. а. иасши, уиасши наf.ло, бубнуши, ШреснуШи. б. 
иЈЬуснуши, линуши наf.ло и обилашо, уgариши (о киши). 4. не
прел. екепр. снажно иући, rрунуши (о шоиу, бо.мби и сл.); иући, 
уgариши (о rpoMY) . •  � се 1. свр. ире.ма ЈЬУЈЬаши се; уп. љуљати 
се (lа, б, ђ). 2. наf.ло се иокренуши, .маћи се, ио.мериШи се. 

љуљу (с различитим акц., обично поновљено) узвик којим се 
ираши ЈЬУЈЬање gешеша (у колевци, на рукама и сл.); уп. љу. 

љуљушкав и љуљушкав, -а, -о 1. а. који се .мало, лаiано ЈЬУ
ЈЬа, лелуја и сл.; уп. љуљкав (lа): � листић. б. који се rиба, yru
ба, шаласав; уп. љуљкав (lв): � постеља. 2. фиг. који УЈЬУЈЬкује, 
усиавЈЬује, оиија, о.мамЈЬује; уп. љуљкав (2): � мелодија, � 
сан(ак). 

љуљушкати (се) и љуљушкати (се), -ам (се) неевр. у geM. 
значењу: ЈЬУЈЬаши (се); уп. љуљкати (се). 

љуљушнути (се), љуљушнём (се) и љуљушнути (се), љу
љушнём (се) свр. ире.ма ЈЬУЈЬушкаши (се). 

љуљчица ж geM. и хии. og ЈЬУЈЬка; уп. љуљка (а). 

љумати, -ам неевр. а. ићи, хоgаши шешко, Шро.мо, rerajyhu, 
иосрћући, вући се. б. ићи без HeKOr оgређеноr циља, Шу.мараШи, 
лушаши, луњаШи. 

љупина ж (уп. лупина) а. шврgа ЈЬуска ораха, кесшена и сл., 
обично разло.мЈЬена и оgвојена og језrра; ЈЬуска јајеша (обично 
разбијена). б. OrYJbeHa, ОЈЬушшена, СЈЬушшена кора кро.миира, 
јабуке, крушке и сл. 

љупкати (се), -ам (се) неевр. у geM. значењу: ЈЬубиши (се) . 

љупко ПрИЛ. на ЈЬубак начин, с ЈЬуикошhу, .мило, gражесно, go
иаgЈЬиво, леио: � се осмехнути, � (по)гледати, � (за)молити и сл. 

љупкост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина OHOra који је ЈЬубак, 
oHoia шшо је ЈЬуико. 

љус УЗВ. узвик за иоgражавање звука који се чује ири aagy 
(обично у воgу, бару и сл.) или ирилико.м уgарца шамаро.м, иру
Шо.м и сл. 

љУска·ж (дат. љусци; ген. ми. љускй и љусака) 1. а. зашшиш
ни о.моШач, СЙОЈЬна, чврсша кора, чврсша оина јајеШа. б. чврсш 
о.моШач неких кошшуњавих илоgова (ораха, лешника, кесшено
ва, баgе.ма), зашим се.менки и сл. в. сиОЈЬашња зелена кора не
ких кошшуњавих илоgова (нир. ораха). Г. више или .мање ела
сшична иокожица, кожа, кора неких илоgова воћа и иоврћа (rpo
'жђа, ШЈЬива, јабука, кро.миира и gp.). 2. уоишше шврgи или швр
ђи слој око нечеrа који служи као зашшиша, зашшишни овој око 
нечеrа: а. кућица, ЈЬушшура, чахура иужа, ШКОЈЬке, рака и сл. б. 
анат. лежишше, о.моШач неких oceil1JЬивиx .меканих gелова шела 
или шелесних opiaHa (нир. KOg gелова .мозrа, KOg очне јабучице, 
.мокраћне бешике и gp.). 3. а. (обично у мн.) шврgа кошшана или 
рожнаша илочица на шелу неких риба, воgозе.маца, iмизаваца 
и сл., КРЈЬушШ. б. (обично у мн.) шанак, лиснаш KoMaguh обич
но као geo cjaj1-l(Я, свеil1луцавоi, блескавоr слоја нечеrа. в. шанак 
и .мали или .мањи ко.маg, OgHOCHO KoMaguh og gрвеша које се се-
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че, шеше, ренgише и сл., шреска, цейха, OgHOCHO шушка. 4. бот. gy
'iуљасш, u.тьоснаШ йлоg неких биљака са низом семенки на йре
'ipagHoM зиgу између gва ойлоgна лисшића, siliqua. 5. фиг. оно 
шшо йрикрива, зама'iљује биш, сушшину нече'iа, йривиg; уп. 
кринка, маска и обланда. 

љускав, -а, -о 1. обрасшао, обложен, йрекривен љускама, кр
љушшима, који йо себи има љуске, крљушши, крљушШав. 2. а. 
који се љушши, йеруша, OgHOCHO йуца, исйуцао, храйав (обично 
о кожи или кори). б. који се цейа, раслојава у шанке лиске, сло
јеве (обично о камену). 

љускавац, -авца м зоол. йримишивни сисар poga Manis, чије 
врсше живе у Африци и ју'iоисшочној Азији, шела йокривено'i ро
жнашим йлочама, љускама; у мн.: aopogulfta (Маnidае) или peg 
(Pholidota) шаквих сисара (сисшемске каше'iорије засшуu.тьене 
само pOgOM Manis). • називи за aojegUHe врсше љускавца poga 
Manis: белогрли - М. tricuspis. велики (големи) - М. gigantea. ду
горепи - М. longicandota. петопрсти - М. pentadactyla. 

љускавица ж мед. в. йсоријаза. 
љускавка ж зоол. у мн.: aopogUlfta риба кошшуњача Sparidae, 

у коју caagajy зубашац, арбун и gp. (у jg.: риба из ше aopogUlfte). 

љускар м зоол. 1. а. у мн.: peg малих слашковоgних и морских 
ракова Ostracoda, чије је шело йокривено gвема љушшурама (у 
jg.: рак из шо'iа pega). б. у мн.: разреg живошиња из кола з'iлав
кара, Crustacea, ракови (у jg.: живошиња из шо'iа разреgа). 2. 
љускавац Manis; велики љускавац М. gigantea. 

љускаст, -а, -о љускав. 

љускати, -ам неевр. 1. ваgиши из љуске, коре, махуне и сл. 
(зрна 'iрашка, йасуља, јез'iру ораха, лешника и gp.). 2. цейкаши 
на љуске (најчешће gрво). _ - се 1. исйаgаши из љуске, махуне и 
сл., ослобађаши се љуске, махуне и сл. 2. а цейаши се, разgваја
ши се у шање слојеве, у љускасше, лиснаше KOMage, (обично о ка
мену, каменој йлочи или gрвеШу). б. йерушаши се, љусйаши се (о 
кожи). 

љускаш, -а и љускаш, -аша м зоол. у мн.: peg l.мизаваца чи
је је шело йокривено сишним рожнашим љускама Squamata, у 
који caagajy 'iушшери и змије (у jg.: l.мизавац из шо'iа pega). 

љускица ж 1. geM. и хиЙ. og љуска; уп. љушчица. 2. бот. в. љу
шчица (2). 

љуснути, -нем евр. екепр. в. љоснуши (1а и 2). 

љуспа ж (ген. ми. љуспй) фина, шанка, йерушасша љуска; љу
ска уойшше; кора. 

љуспав, -а, -о в. љусЙасШ. 

љуспаст, -а, -о (уп. љускав и љускаст) 1. а. који је исйуцао у 
љусйе: - кора. б. који се цейа, раслојава у шанке, фине лиске, 
слојеве, љусйе; који је из више шанких слојева, йлочица, ли
сшасш, слојевиш, ЙЛочасШ. 2. који је йо облику сличан љусЙи. -
Љуспасте ћелије су налик на љуспицу. 

љуспати се, -ам се неевр. разgвајаши се у шанке љуске, љусйе, 
раслојаваши се, љускаши се; уп. љуспаст (1). 

љуспица ж geм. og љусйа; љусйа уоЙшШе. 
љуспичав, -а, -о који је йо облику сличан љусйици, љусЙасШ. 

љут, љута, -о (комп. љућй) 1. а. који имајак, ошшар укус, ко-
јијако наgражује op'iaHe YKyca шако ga йече, йали, шшийа (о йа
йрици, хрену и сл.). б. који јако наgражује op'iaHe за мирис и gu
сање, који йече очи и сл., ошшар (о gиму, мирису и gp.). в. врло 
јак, снажан йо конценшрацији основних сасшојака и gеловању, 
жесшок (о ошрову, киселини и сл.). г. (често у им. служби, у одр. 
виду ж) који има висок йроценаш алкохола, јак, жесшок (о ра
кији). 2. а. йун љушње, 'iнева, беса, незаgовољсшва уойшше, љу
шиш, срgиш, бесан, разјарен (о човеку). б. који се лако разљуши, 
ражесши, йрек (о човеку); ойасан, ойак; свирей, крволочан (о жи
вошињи или човеку). в. веома жусшар, вашрен, силовиш (обич
но о коњу). г. који оgражава, йоказује нечију љушишосш, љуш
њу, срgишосш, љушиш (обично о Йо'iлеgу). д. (обично одр.) нейо
колебљиво, йошйуно apegaH, йривржен (својим или нечијим 
сшавовима, схвашањима, oapegelbeНJY и сл.), вашрен; о'iорчен: -
радикал; - опозиционар(ка), - противник. ђ. (најчеmће одр.) 
шежак, велики (о човеку, обично у вези с неким ње'iовим He'ia-

шивним особинама); мрзак, 'iagaH: љута пијаница; као најљући 
дуmмани. 3. а. бесйошшеgан, врло ошшар, gрасшичан: - казна, 
- пост. в. ойасан йо живош, шежак (о болесши, рани и сл.). г. 
шешко йоgНОШЈЪив, жесшок, велики, јак (о нейријашним сша
њима, осећањима и сл.): - глад, - неправда, - нужда, - срамо
та, - туга. 4. а. бесйошшеgан, немилосрgан, о'iорчен, жесшок (о 
окршају, борби, сйору и сл.). б. који се исйољава, gејсшвује вели
ком cHa'ioM, иншензишешом (о временским нейриликама, нейо
'iogaмa и сл.): - бура, - време, - зима, - мећава (вејавица), -
непогода. 5. изазван, йроузрокован великим болом, йашњом, 
очајањем и сл., 'iopaK, чемеран: љуте сузе. 6. веома ошшар, убо
јиш (о сечиву, оружју); који боgе (о шрњу, gрачу и сл.). 7. веома 
шврg, чврсш (о камену, мешалу и gp.). 8. а. којије без икакве ве
'iешације, расшиња, йошйуно 'io, 'iолешан (о кршу, красу и сл.). б. 
шешко обраgив, шврg за обраgу, најчешће и нейлоgан, HepogaH 
(о Зе.мЈЪи, Зе.мЈЪишШу). 

љутац, љУца и љутац, љУ-Ца м 1. (обично у атрибутској или 
апозицијској служби уз им. камен) шврg, чврсш камен; уп. љут 
(7). 2. онај који је найрасиш, йрек, йр'iав; онај који је жесшок (у 
борби, окршају и сл.). 

љутйк, -ика м бот. а. врсша храсша Quercus sessiliflora из ф. 
Fagaceae. б. в.  лужњак (1). 

љутина ж 1. љуш, ошшар укус или мирис нече'iа; уп. љут (1): 
- лука, - хрена, - тешког мириса. - Препеченица је мирисала 
на mљиву и љутину. 2. сшање oHo'ia који је љуш, срgиш, бесан, 
разјарен, 'iнев, бес, срgишосш; уп. љут (2а) и љутња. 

љутит, -а, -о в. љуш (2а, б и 'i): - човек, - поглед. 

љутити, љУ'гйм неевр. прел. [гл. им. љућење е] 1. изазиваши у 
некоме љушњу, срџбу, 'iнев, срgиши, 'iневиши HeKo'ia. 2. разgра
живаши, разјариваши, рази'iраваши, йоgбаgаши, жесшиши (ко
ња). _ - се 1. биваши захваћен осећањем љушње, йосшајаши 
љуш(иш); gуриши се. 2. йосшајаши йомаман, разјарен, вашрен, 
рази'iран (о коњу). 

љУтито ПРИЛ. на љуш(иш) начин, с љушњом, йоказујући љуш
њу: - погледати, - опсовати, - проговорити. 

љутитост, -ости ж сшање oHo'ia који је љуш(иш), љуШња. 

љутйћ, -ића и љутић, -а м бот. а. у мн.: peg јеgно'iоgишњих и 
више'iоgишњих биљака Ranunculus из ф. Ranunculaceae (у jg.: 
биљка из шо'iа pega). б. назив за aojegUHe врсше шо'iа poga: R. 
acer, R. millefoliatus, R. sceleratus, R. steveni; барски (водени) 
R. aquatilis, маљави - R. lanuginosus, пузави - R. repens. в. у 
мн.: aopogulfta више'iоgишњих или јеgно'iоgишњих зељасших би
љака Ranunculaceae (у jg.: биљка из ше aopogUlfte). 

љутица ж 1. (ређе и м) особа која се брзо и лако разљуши, осо
ба љушише нарави. 2. 300Л. у мн.: aopogulfta ошровних змија Vi
peridae (у jg.: змија .из ше aopogUlfte). 

љуткаст, -а, -о йомало љуш, накисео, киселкасш: - вино. 

љутнути, -нем неевр. имаши йомало љуш, йайрен или љуш
касш, киселкасш укус (о йайрици, вину, јелу и сл.). _ - се евр. 
мало се наљушиши, наgуриши се. 

љутња ж сшање oHo'ia који је љуш(иш), који се љуши, нейри
јашно осећање изазвано нечијим йосшуйком, йонашањем, сой
сшвеним неусйехом, нез'iоgом иШg., 'iнев, бес, срџба. 

љуто ПРИЛ. 1. у великој мери, MHO'iO, јако, силно: - се прева
рити, - се увредити, - mтетовати. 2. 'ipgHO, шешко; ужасно, 'ipo
зно: - настрадати. Љуто ју је забољела глава. 3. жесшоко, сило
вишо; сшраховишо; немилосрgно. - Зима притисла љуто. 4. а. 
на љуш начин, љушишо; 'iневно: - (по)гледати; - проклињати. б. 
с йуно бола, jaga, 'iорчине, болно, ојађено, О'iорчено. - Љуто пи
сну лијепа дјевојка. 5. а. јако, снажно (нЙР. йући, йалиши) (о 
вашреном оружју). б. ошшро, реско (о звуку). - Под корацима 
снега љуто mкрипи. 

љуmкати (се), -ам (се) неевр. у  geм. значењу: љуљаши (се); уп. 
љуљати (се) и љуљymкати (се). 

љуmнути (се), -ем (се) свр. йрема љушкашu (се). 

љуmтика ж а. в. љуска (1); уп. љymтина. б. в .  комушина. 

љуmтилица ж машина, найрава за љушшење йлоgова жи-
шарица, рицинуса, йасуља и gp. 
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љуmтионица и љуmтионица ж йросшорија, раgионица у 
којој се ЈЬушше Uлоgови жиШарица. 

љуmтити, љуmтим несвр. прел. [гл. им. љУттење и љУтћење 
с] 1. оgвајаши, скиgаши ЈЬУСКУ, кору (са Uлоgова воЛа, йоврћа, са 
gрвеша и gp.), "iулиши; ко.миШи, ко.мишаШи, ко.мушаШи. 2. "iребу
ћи, йарајући скиgаши (кожу, йокожицу и сл.). 3. експр. а. MHO"iO, 
неу.мерено йиши (неко алкохолно Йиће). б. сшално јесши исшу, 
јеgноличну храну . •  ,.., се а. "iубиши uзу.мрли слој eaugepMa, йеру
шаши се (о кожи, gеловu.ма шела или особи); "iулеhи се ошйаgа
ши (о кожи, KOMagu.мa коже). б. йосшајаши ЈЬускасш, ЈЬускаши 
се у "iорње.м, Йовршинско.м слоју и "iубиши gелове "iopње"i, йовр
шинско"i слоја; оgвајаши се og йоgло"iе, ошйаgаши, "iулиши се. -

Кућа се љymти. Љymти се малтер с цигле. 

љуmтица ж шанки СЙОЈЬни о.моШач, ойна неких биљних Uло
gова, ЙУЙОЈЬака и сл.; шанка ЈЬуска, ЈЬусйа, ЈЬусЙица. 

љуштура ж 1. а. шврgи, кречњачки зашшишни о.мошач, 
оклой у којем живе неки .мекушци (йужеви, ШКОЈЬке и gp.). б. хи
шински оклой, хишинска ойна KOg з"iлавкара. 2. фиг. оно шшо 
чини СЙОЈЬну сшрану нече"iа, шшо је лишено саgржаја; оквир, 
фор.ма; схема, калуЙ. 

љуштураст, -а, -о у којем се налазе осшаци ЈЬушшура, који се 
сасшоји og осшашака ЈЬушшура; уп. љуттура (lа) :  љymтурасти 
слојеви. 

љуштураш, -ата м зоол. в. ШКОЈЬка (1б); уп. шкољкат. 

љуmтурица ж geM. og ЈЬушШура. 

љуmчица ж 1. geM. og ЈЬуска. 2. бот . .махунаСШи Uлоg неких 
биљака сасшавЈЬен og gва ОUлоgна лисшиhа који су скоро исше 
ширине као и gужине, silicula. 



м 

м (М) с иепром. 1. а. лиигв. gвоуснено-носни е�сйлозивни со
нанШ. б. слово �ojиM се обележава шај сонанш: велико М, мало 
м, курзивно М. 2. c�paћeHицa за: а. мешар (М, m). б. лингв. му
ш�и pog (М.). в. (ек.) месшо (М.). г. (ек.) месец (м.). 3. (м) puмc�и 
зна� за број 1.000. 4. (обично удвојено, одн. поновљено) за озна
чавање Zласа �ojи се арши�улише �роз нос (йри зашвореним 
усшuма) и �ojи служи �ao узви� за изражавање оgбијања, неза
gовОЈЬсшва, сумње, чуђења и gp. 

ма (кад је наглашено: ма) вези. 1. а. у gойуснuм реченицама 
или синШаz.мама: Ma�ap. - Гласаћу, ма ме отпустили. б. �ao са
сшавни geo заменица и йрило'iа gойусно'i значења: Ma�ap, било. 
- Ма где да се сакријем, наћи ће ме. 2. у служби узви�а: ама, 
Ша. - Ма стани, шта ти је! 3. у служби речце за йојачавање зна
чења. - Нисмо били ма ни сто метара одмакли. • - немој(те) йри 
изненађењу (йоне�аg иронично): (ша) шша �ажеш (�ажеше), 
(ша) није ваљgа, није MO'iyhe. 

маг м (ми. магови) грч. а. члан сшароиранс�е свешшенич�е 
�асше обожавалаца .ваШре, чишања звезgа, шумачења слова, 
учишеЈЬ, муgрац. б. чаробња�, врач (чесшо у фи'i. значењу). 

мага м хиЙ. og ма'iарац; уп. маго. 

магаза ж тур. 1. в. ма'iазин (1). 2. а. мања з'iраgа или йросшо
рија og брвана, ойлешено'i йрућа и сл., �oja служи за смешшај 
жиша, воћа, мле�а и млечних йроизвоgа и gp. б. goНJU сйраш �y
ће (обично мало y�oйaH у земљу) �ojи не служи за сшановање, 
већ �ao йомоhна йросшорија (за смешшај сшвари, намирница, 
у сшарија времена и за сшо�у); уп. из ба и коноба. 3. ранији на
зив за йроgавницу робе: gyhaH, pagНJa. 

магазаџија м (ми. ж) власни� ма'iазе, pagНJe; gуhанџија, шр
'iовац; уп. магаза (3). 

магазаџијски, -а, -о �ojи се OgHOCU на ма'iазаџије, �ojи йри
uaga ма'iазаџuјама: � еснаф, � калфа, магазаџијске књиге, � 
посао. 

магазин, -ина м фр. 1. з'iраgа или йросшорија за смешшај 
разне робе, машеријала, оружја и gp. ,  ма'iацин; уп. складиште и 
стовариште. 2. в. амбар. 3. робна �yћa; уп. кућа (изр.). 4. geo йу
ш�е у �ojи се сшавЈЬају меци, ма'iацин. 5. йовремена или йерио
gична йубли�ација разноврсне саgржине: књижевни �, � за же
не, илустровани �, забавни �, спортски � итд. 

магазински, -а, -о �ojи се OgHOCU на ма'iазин; уп. магацински. 

магазица ж geM. и хиЙ. og ма'iаза. 

магазни, -а, -о �ojи се OgHOCU на ма'iазу, �ojи upuuaga Ma'ia
зи: � врата. 

магарац, -арца м (инстр. -арцем) 1. а. gOMaha шоварна живо
шиња, вели�е Zлаве, gy'iux ушију и gy'io'i рейа (ЙриЙиШо.м,љена uog
врсша врсше Equus asinus из Йор. Equidae); мужја� ше живо
шиње: тврдоглав Kao �. б. зоол. назив за �ойишаре врсше Equus 
asinus, у �ojy cuaga (йишоми) ма'iарац (1а) и He�e сачуване gивЈЬе 
врсше: нубијски � (Е. asinus africanus), сомал(иј)ски � (Е. asinus 
somaliensis). 2. фиг. пеј. а. умно о'iраничен, Zлуй чове�, ZлуЙа�. б. 
uo'ipgHa реч �oja се уйућује He�OMe у ЈЬушњи, срџби збо'i oHo'ia шшо 
је ypaguo, учинио, pe�ao и СЛ.: магарче један! • знати, разумети се 
као - у кантар биши у нечему йошйуна незналица, не знаши ни
шша (о нечему). не зову магарца на свадбу да игра (него да воду но
си) не че�а He�o'ia часш (He'io pag). не липши, магарче, до зелене 
траве не може се че�аши нешшо шшо ће се gо'iоgиши �o зна �ag, 
шшо се неће gоч'е�аШи. појео вук магарца �аже се за нешшо шшо 

је зашаш�ано, йpe�o че'iа се йрешло �ao ga се није ни gо'iоgило. 
правити од комарца магарца йреувеличаваши нешШо. правити не
кога магарцем в. ма'iарчиШи. с коња на магарца (пасти, сићи) с бо
Jbe'ia на 'iope, с више'iа йоложаја на нижи и сл. (йасши, сићи). 

магаре, -ета с (ми. 0; зб. им. магарад ж) 1. а. Ma'iapehe жgребе; 
мали, млаg ма'iарац. б. ма'iарац (1а) (без обзира на pog, мужја� 
или жен�а). 2. фиг. а. пеј. онај �ojи шеш�о схваша, Zлуйа�, шу
йaв�o (уйошреБЈЬава се йри обраhању He�OMe млађем, обично ge
ШеШу). б. еуф. (обично у вок.) у шейању, нежном обраhању He�o
ме (обично своме gешешу), у значењу: gpa'io (моје), слаш�о (моје). 

магаренце, -ета с (ми. 0; зб. им . магаренцад ж) geм. и хиЙ. og 
Ma'iape. 

магарећи и магарећи, -а, -ё �ojи се OgHOCU на ма'iарце (�o
ји йошиче og ма'iараца, �ojи upuuaga ма'iарцу, �ojи је �ao �og 
ма'iарца и сл.): � глава, � кожа, � млеко, � памет, � упорност, 
магареће уши итд. 

магарећи и магарећи прил. �ao ма'iарац, �ao шшо йриличи 
Ma'iapцy (Zлуйо, шврgоZлаво и сл.). 

магареmтина ж буgалашшина; Zлуйосш, луgосШ. 

магарица ж 1. жен�а ма'iарца. 2. фиг. пеј. а. Zлуйава женс�а 
особа, ZлуЙача. б. uo'ipgHa реч �oja се уйућује He�oj женс�ој особи 
у ЈЬушњи, срџби, обично збо'i oHo'ia шшо је учинила, ре�ла и gp. 

магарчина и магарчина ж ayz.м. и Йеј. og ма'iарац. 

магарчити, -йм иесвр. [гл. им. магарчёње с] (некога) а. вара
ши, насамариваши (He�o'ia), йоgваљиваши (He�OMe). б. смашра
ши буgалом, извр'iаваши руZлу . •  � се а. uзвр'iаваши се руZлу, 
срамошиши се, бру�ашu се. б. чиниши Zлуйосши, йравиши бу
gалашшине, луgоваШи. 

магарчић м geM. и хиЙ. og ма'iарац; Ma'iape (а). 

магацин, -ина м 1. в. ма'iазин (1, 2 и 4): � за смештај робе; � 
за жито; напунити магацин на пymци. 2. пчел. 'ioPнJU geo �ошни
це �ojи се йо йошреби gogaje или c�uga, насШава�. 

магацйнка ж 1. војна йуш�а с ма'iацином; уп. магазин (4). 2. 
врсша �ошнице с ма'iацином, насшав�ом; уп. магацин (2). 

магацински, -а, -о �ojи се OgHOCU на ма'iацин; уп. магазин
ски: � број, � особље, � простор. 

магационар(-) в. ма'iационер(-). 

магационер, -ера м онај �ojи воgи ма'iацинс�е йослове, онај 
�ojи йpuмa робу, сшвари и gp. у ма'iацин и сшара се о њuмa. 

магационерка ж женс�а особа ма'iационер. 

магационерски, -а,  -о �ojи се OgHOCU на ма'iационере. 

магационирати, -Ьнйрам свр. и иесвр. смесшиши, смешшаши 
у ма'iацин, ус�лаgишшиши, ус�лаgишшаваши (робу и gp.). 

магија ж ГрЧ. 1. шајансшвена нашйрироgна моћ; чаролија, 
чуgоШворсШво. 2. вешшина врачања, бајање; бајање, враџбине, 
чаролије. • бела - сшварање чуgа, врачање и СЛ. уз йризивање и 
йомоh gобрих gухова, бо'iова, божанс�их, небес�их сила. црна -
сшварање чуgа, врачање и СЛ. уз йризивање и йомоh злих gyxo
ва, йа�леi-lих, ђаволс�их сила. 

магијск:й, -а, -о �ojи се ogHOCU на Ma'iujy, чаробан, чуgошво
ран; уп. магичан: � моћ, магијски симболи, магијске силе, ма
гијске формуле. 
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магиња ж бат. меgишеранска БUJbка Arbutus unedo из ф. Eri
сасеае; йлоg ше биљке; уп. планика. 

магистар, -тра м лат. 1. онај који има ирви научни универзи
шешски сшеиен (иосле завршених универзишешских сшуgија, 
OgH. иосле завршешка иосшgийломских сШуgија). 2. (обично у 
синтагми: � фармације) арх. аиоШекар. 3. арх. учишељ, ирофе
сор (ире све1,а gOMahu). 

магистарски, -3., -о који се OgHOCU на ма1,исшре: � испит, � 
рад, � пракса, � служба . .  

магистеријум (магистёрйј, -ија) м лат. а. исииш који је ио
шребан ga би се сшекао научни сшеиен ма1,исШра. б. звање, сше
иен ма1,исШра. 

магистрал, -ала м итал. књиж. завршни, иешнаесши сонеш у 
сонешном венцу, који се сасшоји og иочешних сшихова ирешхоg
них чешрнаесш сонеШа. 

магистрала ж fлавни саобраћајни иуш (аушомобилски, же
лезнички и gp.); fлавна линија уоишше (елекшрично1, Boga, Bogo
Boga и gp.). 

магистралан, -лна, -о 1. (обично одр.) који се OgHOCU на ма-
1,исшралу: магистрални путеви, � пруга. 2. а. који чини основу 
нече1,а, врло значајан, 1,лавни. б. изванреgан, изврсшан, мај
сшорски, маесшралан: � стилизација, магистрални стихови, � 
слика. 

магистрално прил. на ма1,исшралан начин, изванреgно, из
врсно, мајсшорски, маесшрално: � глуми, � свира Шопена. 

магистрат, -ата м лат. 1. ист. а. висока gржавна служба, 
функција у сшаром Риму. б. особина која шу службу, функцију 
обавља. 2. ист. а. oр1,ан 1,pagcKe уираве; 1,pagcKa уирава уоишше 
(у бившој Аусшроу1,арској); з1,раgа 1,pagcKe уираве. б. окружна cyg
ска и уиравна власш у Србији иочешком gевешнаесшо1, века; 
з1,раgа у којој је (била) смешшена ша власш; иоgручје aog јурис
gикцијом, OgH. уиравом ше власШи. 3. в. ма1,исШеријум. 

магистратски, -3., -о који се OgHOCU на ма1,исшраш: � архи
ва, � пандур, � писар, � саветник 

магистратура ж 1. gосшојансшво, власш, служба, функција 
члана ма1,исшраша, 1,pagcKe уираве. 2. з1,раgа уиравне власши, 
наgлешШво. 3. в. ма1,исШеријум. 

магистрирати, -Истрй:р3.м свр. и несвр. иоложиши, иола1,аши 
ма1,исшарски исииш; завршиши, завршаваши ма1,исшарске сшу
guje. 

магичан, -чна, -о чаробан, чуgесан, чуgошворан; уп. магиј
ски: � метода, � реч, � рука, � светлост и др. 

магичар м онај који aocegyje ма1,ијску моћ, који се бави или 
служи ма1,ијом, чаробњак, врач: фиг. � речи. 

магички, -3., -о ма1,ијски; ма1,ичан: �. карактер (обичаја); � 
рука, � функција. 

магично (магички) ПРИЛ. као ма1,ија; на ма1,ички, ма1,ичан 
начин: деловати (на некога, нешто) �; � претварати ствари јед
не у друге. 

магичност, -ОСТИ ж особина, својсшво оно1,а шшо је ма1,ично, 
чуgесно, чаробно; чаробна моћ, чаробносШ. 

магла ж 1. з1,уснуша BogeHa иара (сићушне BogeHe каиљице 
или леgени крисшалићи) у ириземним слојевима вазgуха, која 
смањује виgљивосш: густа �, jyтapњa �. 2. оно шшо је налик на 

, маlлу (1) и шшо, као и маlла (1), смањује виgљивосш (ирашина, 
gим, иара и сл.). 3. фиг. а. мрак, Шама. б. нејасносш, неоgређе
носш, замуhеносш: идејна магла, � мистерија, утопистичка �. в. 
занесењашшво, занос; оиијеносш: магле и идеали једног време
на, романтичарска �, живети у ружичастој магли. • као гуска 
(гуске) у маглу (у магли) без икакве извесносши, на срећу; без йла
на, неирииремљено, неиромишљено, насумице. као кроз маглу 
мушно, нејасно (нир. сећаши се неко1,а, нече1,а). маглу! магла! бе
жи! оgлази! Kugaj! пала му - на очи из1,убио је иамеш, ирисеб
носш, не влаgа собом (нир. og јако1, узбуђења и сл.). појела - оши
шло у неиовраш, ироиало (о новцу, имовини и сл.). радити за ма
глу ни за шша раgиши, раgиши бесЙЛаШно. у магли 1) несређено, 
иом,ешено, смешеНО" смушено (нир. 1,овориШи). 2) без иознавања 
ирилика, сишуације и сл., без иошребне обавешшеносши (нир. 

ироизвоgиши нешШо). ухватити (хватати) маглу иобећи (бежаши), 
киgнуши (киgаШи). 

магласт, -а, -о а. сличан маfли; уп. магленаст (а): магласти 
облаци, � тама. б. обавијен, ирекривен маlлом, маlличасШ. 

маглен, -а, -о 1. а. који је og маlле; иун маfле, исиуњен ма
fлОМ; захваћен, обавијен, ирекривен маfлом: � вео, маглене ко
прене (завесе); маглени дани, � јутро; � река. б. замаLтьен; не
ирозиран, замућен, мушан: � стакло; маглене очи. 2. фиг. неја
сан, неоgређен, неразумљив: � илирство и словенство, маглене 
мисли, � осећање, маглене речи. 

магленаст, -а, -о а. сличан маfли, измаfлици; уп. магласт. б. 
замаLтьен, замућен; уп. маглен (lб): � поглед. 

магленка ж разг. (обично у мн.) свака og најмање gBe сија
лице на аушомобилу U01,ogHe за вожњу ио маfли. 

маглено ПРИЛ. а. као маlла, иоиуш маfле, слично маlли: � 
сиве очи. б. мушно, нејасно. 

маглетина ж ayiм. и иеј. og маlла; уп. маглина и маглурина. 

маглин, -а, -о (најчешће песн.) који apuaaga маfли, који ио
шиче og маfле; маfлен, маlленасш: � прам. 

маглина ж а. ayiм. и иеј. og маfла; уп. маглетина и маглури
на. б. велика, 1,усша маfла. 

маглина ж 1. (обично у мн.) астр. свеiIlли или шамни облак 
врло разређено1, међузвезgано1, 1,аса или ирашине, BugJbUB обич
но само иомоћу шелескоиа, маfлица; ygaљeHa 1,алаксија, звезgа
ни сисшем у којем се збо1, oipoMHe уgаљеносши не разазнају ио
jegUHe звезgе: небесне маглине, планетарне маглине, развије
не (дифузне) маглине, спиралне маглине, тамне маглине. 2. 
фиг. зама1,љеносш, мушносiIl, нејасносш, неоgређеносШ. 

маглинаст и маглинаст, -а, -о који се OgHOCU на маfлину 
(који сачињава маlлина, сличан маfлини и сл.) - 30дијачка све
тлост је маглинаст прстен. 

маглити, -йм несвр. [гл. ИМ . магљёње с] 1. а. сшвараши маfлу 
(о gиму, ирашини, иари и сл.); уп. магла (1, одн. 2) . б. фиг. 1,уби
шијасносш, бисшрину, uосшајаши мушан (о очима, Bugy). 2. за
маLтьиваши; фиг. замрачиваши, мушиши: вино магли памет. 3. 
безл. фиг. в.  маfлиши се (2). 4. бежаши; уп. ухватити маглу (под 
магла) и одмаглити . •  � се 1. (понекад безл.) ирекриваши се, 
обавијаши се маfлом, замаLтьиваши се. - У даљини испред нас 
маглило се. Магли се стакло. 2. фиг. безл. мрачиши се, мушиши 
се (apeg очима, у свесши), мркнуШи. 

маглица ж 1. geM. и хии. og ма1,ла. 2. бат. в.  машак (1). 3. 
(обично у мн.) в.  маfлlmа (1). 

магличаст (магличав), -а, -о а. који је с мало маlле, који је 
с измаfлицом; обавијен, ирекривен ирозирном маlлом, маfлом 
која није 1,усша, изма1,лицом; � јутро; магличасте планине. б. 
фиг. иомало мушан, неоgређен, нераз1,овешан, нејасан; несшва
ран: � граја; магличасти снови. 

магличица ж geм. og маlлица. 

магловит, -а, -о 1. а. који има иуно јушара и gaHa с маlлом, 
који је чесшо е маlлом, у којем је маfла чесша: � котлина, магло
вити крајеви. б. иун маlле, исиуњен маlлом, маfлен; обавијен, 
ирекривен маlлом: магловити дани; магловити врбаци. 2. фиг. 
мушан, нејасан, нераз1,овешан, неоgређен: � сећање. 

магловито .пРИЛ. 1. са маfлом (о времену, временским ири
ликама). - Кад је магловито, нема мраза. 2. фиг. као у маlли, 
мушно, нејасно, нераз1,овешно, неоgређено. - Магловито осећам 
да све што мислим нису праве мисли. 

магловитост, -ости ж 1. особина, сшање оно1,а шшо је маfло
. вишо: � новембарских дана. 2. фиг. мушносш, нејасносш, нераз-
1,овешносш, неоgређеносШ. - Мисли да је магловитост нека BP� 
лина стила. 

маглУр.ина и маглуmтина ж ayiм. и иеј. og ма1,ла; уп. ма
глетина и маглина. 

магма ж ГРЧ. геал. ужарена, усијана шечна маса у унушра
шњосши Земље, између коре и ценшрално1, јез1,ра. 

магматски, -3., -о који се OgHOCU на ма1му (који сачињава ма1,
му, који је насшао og Maiмe и сл.): � маса, магматске стене и сл. 
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магмосфера ж геол. слој, йојас .llю"i.ме ucaog чврсше 3е.м.тьине 
коре, .ма"i.маШска 'iеосфера. 

магнат, -ата лат. 1. а. власник велико'i йреgузећа, aocega и 
сл., круйни кайишалисша: индустријски -, финансијски -. б. 
.моћна, ушицајна личносш (обично она на високо.м gрушШвено.м, 
ЙолиШичко.м и сл. йоложају): политички -, пословни -. 2. ист. 
apuaagHUK феуgалне арисшокрашије у некаgашњој Аусшроу'iар
ској и у Пољској go Дру'iо'i свешско'i раШа. 

магнатски, -3., -о који се OgHOCU на .ма'iнаШе (који apuaaga 
.ма'iнаШима, на.мењен .ма'iнаШима и сл.); уп. посебно магнат (2): 
- каријера, магнатске куће, - униформа. 

магнезијум (магнёзйј, -ија) м хем. хемијски елеменаш из 'ipy
йе лужина, алкалних .ме шала, сребрнасшобео .меШал (Мg). 

магнезијум- као йрви geo йолусложеница означава ga је 
.ма'iнезију.м jegaH og елеменаша xeмujcKo'i јеgињења: - ка рбонат, 
- оксид, - сулфат, - хлорид итд. 

магнезијумов (магнёзијев), -а, -о који се OgHOCU на .ма'iнези
ју.м, .ма'iнезију.мски: магнезијумова једиљеља. 

магнезијумски (магнёзйјски), -3., -о који се OgHOCU Ha Ma'iHe
зију.м (који саgржи .ма'iнезију.м, који је og .ма'iнезију.ма и сл.), Ma'i
незију.мов; уп. магнезијум-: магнезијумске прскалице. 

магнезит, -ита м хем . .ма'iнезију.мова pyga (МgСОз), apupog
ни .ма'iнезију.м-карбонаш. 

магнезитни, -3., -о који се OgHOCU на .ма'iнезиШ (који је og Ma'i
незиша, у којем има .ма'iнезиШа и сл.): магнезитне опеке. 

магнёт, -ета м 1. физ. шело (у ЙракШично.м живошу обично 
йреg.меш og челика или ле'iура феро.ма'iнеШних .ме шала) које йо
себно йривлачи йреg.меше og 'iвожђа и CpOgHUX .меШала, сило.м 
која се нарочишо исйољава на ње'iовим суйрошним крајевима: 
вештачки -, природни -. 2. фиг. а. оно што йривлачи, оно шшо 
има йривлачну .моћ, йривлачну cHa'iy (нЙр. нека особа (или њен 
'iлас, очи иШg.), неко .месШо, у.меШничко gело, новац, нечије uge
је иШg.). б. в . .ма'iнеШиза.м (2). 

магнетизам, -зма м 1. физ. а. йривлачна сила својсшвена 
.ма'iнеШима (1); уойшше укуйносш йојава које су у вези са свој
сШво.м оgређених шела ga се йонашају као .ма'iнеШи. б. geo, 'ipa
на физике која изучава .ма'iнеШске Йојаве. 2. фиг . .моћ йривлаче
ња, йривлачна cHa'ia, йривлачносш (нЙр. неке особе (њено'i 'iласа, 
очију иШg.), неке особине, осећања, ugeje, HeKo'ia йреg.меша, .ме
сша иШg.). 

магнетизирати (се), -изирам (се) и магнетизовати (се), -
зујём (се) свр. и несвр. в . .ма'iнеШисаШи (се). 

магнетисати, -ишём свр. и несвр. 1. физ. йренеши, йреносиши 
.ма'iнеШна својсшва на неко шело које није .ма'iнеШ, које није Ma'i
неШично. 2. фиг. имаши јак ушицај, снажно gеловаши на неко
'ia, јако, неоgољиво йривући, йривлачиши HeKo'ia . •  ,.. се физ. йри
.миШи, йримаши .ма'iнеШна својсшва og HeKo'i шела које је Ma'i
неш, које је .ма'iнеШично; йосша(ја)ши .ма'iнеШ(о.м), .ма'iнеШичан. 

магнетит, -ита м најважнија oKcugHa pyga 'iвожђа са Ma'i
нешним својсшвима, .минерал (FeO ·Fе20з). 

магнетитни, -3., -о који се OgHOCU на .ма'iнеШиШ, који је og 
.ма'iнеШиШа: - песак. 

магнетичан, -чна, -о 1. који има својства .ма'iнеШа (1): по
стати "'. 2. фиг. који снажно, неоgољиво йривлачи, йривлачан, 
очаравајући: ,.. глас, ,.. изглед, ,.. поглед. 

магнетички, -3., -о в . .ма'iнеШни; уп. магнетски. 

магнетички прил. в . .ма'iнёШски. 

магнетичност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia што је Ma'iHe
шично: ,.. минерала. 

магнетни, -3., -о који се OgHOCU на .ма'iнеШ (који има својсшва 
.ма'iнеШа, који йошиче og .ма'iнеШа, који је aog gеловањем Ma'iHe
ша и сл.); уп. магнетски: - дејство, ,.. игла, ,.. индукција, ,.. пол, 
,.. поље, ,.. трака итд. 

магнето- йрви geo сложени ца којим се казује ga је оно шшо 
значи gpy'iu geo сложени це у некој вези с .ма'iнеШо.м (с ње'iовим 
gеловањем, Йримено.м и gp.): магнетограф, магнетоелектрици
тет, магнетоелектрични, магнетоиндукција, магнетологија, 

магнетометар, магнетометрија, магнетометријски, магнето
стрикција и сл. 

магнетоскоп м техн. уређај за снимање и рейроgукцију сли
ка (шелевизијских и филмских) и йрашеће'i звука на .ма'iнеШну 
Шраку. 

магнетоскопски, -3., -о који се OgHOCU на .ма'iнеШоскоЙ: ,.. 
снимак. 

магнетосфера ж астр. обласш око 3е.м.тье, исйуњена ЙЛаз.мо.м, 
у којој су физички йроцеси условљен и 3е.м.тьиним .ма'iнеШним йо
љем. 

магнетофон, -она и магнетофон, -а м техн. уређај за снима
ње звука на шраку с .ма'iнеШним слојем и за рейроgукцију сни
oМЉeHo'i звука. 

магнетофонски и магнетофонски, -3., -о који се OgHOCU на 
.ма'iнеШофон: - запис, ,.. снимак, - трака. 

магнетски, -3., -о 1. који се OgHOCU на .ма'iнеШ (који apuaaga 
.ма'iнеШу, који је у вези с .ма'iнеШо.м, својсшвен .ма'iнеШу и сл.); уп. 

магнетни: магнетски елементи, ,.. пол, ,.. поларност, ,.. поље, '" 
руда итд. 2. в . .ма'iнеШичан (2): - снага, ,.. сугестија. 

магнетски прил. као Ma'iHeiй, као .ма'iнеШо.м (нЙр. йривући, 
ЙривлачиШи). 

магнификус м лат. некаgашња шишула за уважене, у'iлеgне 
личносши (особишо за рекшора универзиШеШа). 

магновен, -а, -о рус. в. шренушан: - блесак, ,.. преображај. 

магновено прил. в. шренушно: '" се створити. 

магновеље с шрен, шренушак, часа к: у магновељу. 

магнолија (магнолија) ж бот. украсно gрво или шиб Magno-
lia из ф. Magnoliaceae. 

магнум м а. врсша ловачке йушке (и .муниција за њу); б. вр
сша револвера. 

маго, -а и -ё м хиЙ. og .ма'iарац; уп. мага. 

магот м зоол. врсша .мај.муна Simia (Macacus) inuns (М. syl
vanus). 

магрива ж бот. врсша биљке Prunus mahaleb из ф. Rosaceae, 
која служи као йоgло'iа за калемљење шрешања и вишања, ра
шељка. 

мада везн. иако, apeмga, .макар ga, и aopeg шо'iа што. - Зар 
слеп оста, мада имаш очи? 

мадам и мадам ж непром. фр. реч којо.м се ословљавају или 
йо.мињу жене у Француској и неким gру'iим gржава.ма, 'iосйођа 
(KOg нас йонекаg иронично). 

мадеж (мадеж) м в. МЛСlgеж . 

мадера ж пор. чувено вино са йоршу'iалско'i осшрва Magepa. 

мадона и мадона ж итал. 1. (и Мадона) Во'iороgица; слика 
или кий Во'iороgице (йре све'iа KOg каШолика). 2. фиг. обожавана 
жена. 

мадонин и мадонин, -а, -о (и Мадонин) који apuaaga Ма
gOHU (MagoHU); који се OgHoCU на MagoHY (MagQHY): ,.. лик. 

мадрац, -аца м итал. в. gушек. 

мадригал, -ала м итал. 1. :књиж. краћа лирска Йес.ма иgилич-
11,01" љубавно'i или, ређе, шаљиво'i каракШера. 2. муз. више'iласна 
вокална ко.мЙозиција свешовно'i каракшера (йойуларна нарочи
шо у XVI и XVII веку). 

мадригалист(а), -ё м (мн. -сти) а. аушор .маgри'iала (йесник, 
OgH. ко.мЙозиШор). б. йевач извођач .маgри'iала (2). 

мадригалски, -3., -о који се OgHOCU на .маgри'iале: ,.. мотив . 

Мађар, -ара м: (инстр. -аром (-арем» apuaagHUK Hapoga који 
језички caaga у исшочну 'ipyay у'iрофинских Hapoga и који gaHac 
йрешежно насељава Мађарску. 

мађарац, -рца м 1. северни вешар, северац (који у наше кра
јеве gува из Мађарске). 2. врсша .мађарско'i вина. 3. врсша йле
сне u'ipe. 
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мађаризам, -зма м језичка црша (реч, израз, реченични 
обрш и сл.) својсшвена .мађарско.м језику. 

мађаризација ж uрешварање сшановнишшва које није .ма
ђарско у Мађаре, ао.мађаривање. 

мађаризирати, -изйрам свр. и несвр. а. (из)вршиши .мађари
зацију. б. gа(ва)ши нече.му .мађарско обележје, (с)швориши, 
(на)uравиши у gyxy .мађарскоZјезика: мађаризирана имена . •  -
се а. gоби(ја)ши .мађарско национално обележје, uосша(ја)ши 
.мађарски. - Градови су б;и:ли почели нагло да се мађаризира
ју. б. uочињаши се осеhаши и изјашњаваши као Мађар, ао
сша(ја)ши Мађар. 

мађаризовати (се), -зујём (се) свр. и несвр. в . .мађаризира
ши (се). 

Мађарица ж женска особа .мађарске нароgносШи. 

мађарка ж агр. goMaha сорша ШЈЬиве цеuаче Prunus dome
stica, uожеZача, .маџарка. 

мађарон, -она ист. пеј. upuuagHUK некаgашње Хрвашско-уZар
ске сшранке Йро.мађарске оријеншације; уоuшше слеgбеник, ари
сшалица аро.мађарске UолиШике. 

мађаронски, -а, -о који се OgHOCU на .мађароне: - политика, 
- странка, - табор. 

мађаронство с ист. пеј . .мађарска uолишика, .мађаронски ао
лишички сшавови; .мађаронски UокреШ. 

мађарофил, -а и мађарофил, -ма м онај који.је аро.мађар
ски насшројен, uриврженик Мађара и OHoZa шшо је .мqђарско. 

мађарофилски и мађарофилски, -а, -о који се OgHOCU на 
.мађарофиле и .мађарофилсШво: мађарофилски кругови. 

мађарофилство и мађарофилств� с аро.мађарско расао
ложење, uриврженосш Мађарима и оно.ме шшо је .мађарско. 

Мађарска (Мађарска) ж (дат. -ској) gржава у среgњој Евроаи. 

мађарски (мађарскй), -а, -о који се OgHOCU на Мађаре и Ма
ђарску (који upuuaga Мађарима, Мађарској, својсшвен Мађа
рима, Мађарској и сл.): - држава, - језик, - народ, мађарски 
обичаји, - привреда, - репрезентација. 

мађарски (мађарски) ПРИЛ. на .мађарски начин, као Мађа
ри; .мађарским језико.м: - играти; - говорити, - псовати. 

мађарство и мађарство с све оно шшо каракшерише Мађа
ре као нацију, шшо их чини Uосебно.м нацијо.м (.мађарско наци
онално осеhање, .мађарско национално обележје, .мађарски на
ционални gyx и gp.). 

мађаруша ж агр. в . .мађарка. 

мађарmтина и мађарmтина ж (npетежно пеј .) 1 . .мађарски 
језик. 2. а. ушицај .мађарскоZ језика. б . .мађарски ушицај уоа
шШе. 3. в . .мађарсШво. 

мађија ж 1. (обично у мн.) Uреg.меШи који се уuошребљавају 
или uосшуuци који се аримењују ари врачању, чини, чари, чаро
лије. 2. в. MaZuja (1). 

мађијати, -ам несвр. бавиши се .мађија.ма, врачаши; оuчиња
ваши, зачараваши, за.мађ ијаваши, о.мађ ијаваШи. 

мађијски, -а, -о који се OgHOCU на .мађије: - конац. б. в . .ма
ZujCKU: - моћ. 

мађионик м онај који се бави .мађија.ма, онај који врача, ча
ра, врач, чаробњак, MaZ. 

мађионица и мађионица ж 1. она која се бави .мађија.ма, 
која врача,. чара, врачара, чаробница. 2. она која очарава, -која 
има чаробну Moh, чаробница. 

мађионичар м 1. а. вешшак који (у циркусу, на uозорници и 
gp.) увежбаним uокрешима и шриковима извоgи разне вешши
не сшварајуhи ушисак нашuрироgне Mohu, оасенар. б. онај који 
има MaZujcKY, чаробну Moh, чаробњак. 2. в . .мађионик. 

мађионичарка ж же1-f,ска особа .мађионичар. 

мађионичарски, -а, -о који се OgHOCU на .мађионичаре: - ве
mтина, мађдоничарске лоптице, - представа, - трик. 

мађионичарски ПРИЛ. на .мађионичарски начин; као .мађи
оничар. 

мађионичарство с .мађионичарска вешШина. 

мађионички, -а, -о 1. који се OgHOCU на .мађионике. 2. в . .ма
ђ иОничд,рски. 

мађионички прил. на .мађионички начин, као .мађионик, 
волшебно. 

мађиониmтво с вешшина .мађијања, .мађијање, чарање. 

маестозан, -зна, -о итал. величансшвен; свечан, узвишен: -
појава. 

маестозно ПРИЛ. на .маесШозан начин, величансшвено; све
чано, узвишено. 

маестозност и маестозност, -ости ж особина oHoZa шшо је 
.маесШозно, величансшвеносш; узвишеносШ. 

маестозо и маестозо ПрИЛ. итал. муз. ознака за свечано, узви
шено (о начину извођења неке ко.миозиције) . 

маЕЮТРал, -ала м итал. северозаиаgни вешар који gува у uog
ручју JagpaHcKoZ и JOHCKOZ .мора с .мора на коино. 

маестралан, -лна, -о који је као у .мајсШора, .мајсШорски: -
потез. 

маестрално прил. на .маесШралан начин, као .маесШро, .мај
сшорски: - градити, - играти, - певати и сл. 

маестрија ж у.мешнички усавршена, .мајСШорска вешшина, 
.мајсШорсШво, .мајсШорија: врхунац маестрије. 

маестро (маестро) м а. uочасни назив за исшакнушоZ gupu
Zенша или ко.мUозиШора. б. уоuшше иочасни назив за врсноZ, ве
ликоZ, изузешноZ у.меШника; уп. мајстор (2) . 

мажа ж восак или неки uреuараш за ире.мазивање gоње иовр
шине скија. 

мажња ж а . .мажење apeg неким, у.мUJbавање. б . .мажење не
KoZa, уZађање неко.ме, шешошење, .миловање. 

мажњавати, мажњавам разг. несвр. и УЧ. ире.ма .мазнуши (3). 
маза ж (често с одредбом: материна, мајчина, мамина или 

татина и сл.) gеше које.м се чини све ио вољи, раз.мажено gеше; 
уоишше раз.мажена особа. 

мазалица ж 1. техн. уређај за gовођење .мазива (уља или, ре
ђе, .масШи) у лежишша .машина pagu uоg.мазивања клизних ао
вршина (клизних лежаја, зуичаника, осовина и gp.). 2 . .мали .ме
шални cyg у које.м се gржала .масШ (или уље) и криа за aogMa
зивање оружја, а носила се о аојасу. 3. назив за разне наираве, 
алашке и сл. које служе за .мазање нечеZа (зиgарска алашка за 
раз.мазивање и изравнавање свежеZ .малШера, чешка за .мазање 
обуhе и gp.). 

мазало с и м (мн. с) а. (често пеј.) в . .молер. б. пеј. рђав, лош 
сликар; UOZpgHU назив за сликара уоUшШе. 

мазан и мазан, -зна, -о 1. а. који се .мази, који воли ga се .ма
зи, ga се у.мUJbава, у.мUJbаШ: - дете, - мачка. б. својсшвен ша
квој особи, нежан, UиШо.м, иријашан, yZogaH, у.милан, .мио, љу
бак и сл. (о "iЈЩСУ, uоZлеgу, uокрешима и сл.). 2. ко.ме се уZађа, чи
ни ио вољи, раз.мажен. 

мазарија ж пеј. рђава, лоша, никаква, неусuела слика. 

мазати, мажём несвр. 1. а. руко.м (или нечим gруZим) раз.ма
зиваши, шрљаши (ио шелу или неко.м gелу шела) .масШ, UOMagy, 
уље и сл. (pagu He'ie, gошеривања или у лековише сврхе). б. уои
шше ире.мазUваШи, шрљаши, uревлачиши нешшо .машhу, уље.м 
или сл . .маШеријо.м: - хлеб (нпр. маслацем), - цев (на пymци, 
топу и сл.), - ципеле. в. кречиши, .малаШи; уп. мазало (2а). г. 
·фиt. пеј. лоше, рђаво сликаши; уп. мазало (2б). 2. фиг. разг. жесшо
ко шуhи, уgараши, .млаШиШи, ле.маШи (HeKoZa); уп. мазнути (2). 
3. фиг. разг. халаиљиво, uрожgрљиво и брзо јесШи. 4. фиг. а. лу
каво об.мањиваШи, лаZаши, вараШи. б . .миШиШи, Uоg.миhиваШи, 
uошкуйЈЬиваши, uоg.мазиваши (HeKoZa) (новце.м или нечим gpy
Zим) . •  - се 1. иовр. аре.ма .мазаШи (1а). 2. uрљаши се. • бог те 
мазао блажа асовка. - (некоме) очи Zовориши неко.м неисшину, 
лаж у очи, лаZаши у очи. 

мазга ж (дат. мазги; ген. ми. м3.згй) зоол; goMaha шоварна жи
вошиња, неилоgни �рижанац Equus hinnus који насшаје укр-
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шШање.м йасшуха и ма'iарице; мула (Е. mulus): издржљив, јак 
као -. 

мазгар, -ара м 'iонич, OgH. воgич маз'iи, маз'iовоgац. 

мазгић, -а и мазгић, -ића м жgребе насшало укршШање.м 
йасшуха и ма'iарице (или ма'iарца и кобиле); маз'iица. 

мазгица ж ge.м. и хиЙ. og маз'iа; млаgа маз'iа. 

мазгов, -ова 1. зоол. муж јак маз'iе; маз'iа уойшше (без обзира 
на Йол). 2. фиг. пеј. а. шврgо'iлав, своје'iлав, заgрш човек. б. нера
зуман човек; буgала, 'iлуЙак. в. лењ, HepagaH човек, леншшина, 
ленчу'iа; вуцибаШина. 

мазговодац, -воца м онај који воgи маз'iе (обично у војсци); 
уп. мазгар. 

мазговски, -3., .-0 који се OgHOCU на маз'iове. 

мазговчина ж qy'i.м. и Йеј. og маз'iов. 

мазив, -а, -о и мазивни, -3., -о који служи за йоgмазивање, 
којим се йоgмазује (обично о уљу). 

мазиво с среgсшво, машерија (уље, масш и сл.) за йоgмазива
ње клизних йовршина (клизних лежајева, зуйчаника, осовина 
и gp.) машинских и gp. уређаја pagu смањења Шрења. 

мазивост, -ости ж особина, сйособносш мазива ga gобро йри
ања уз мешалне (евеншуално и gpy'ie) Йовршине. 

мазити, мазим (трп. мажен) несвр. прел; [гл. им. мажење с] 1. 
ла'iано и нежно йрелазиши руком йреко HeKo'i gела шела, 'iлаgи
ши и миловаши (руком, рукама). 2. йосшуйаши с неким нежно 
и йoйycйlљивo, с љубављу, чиниши некоме йО вољи, У'iађаши не
коме . •  - се 1. уз. Йовр. 2. насшојаши освојиши нечију накло
носш нежним, умиљашим и сл. йонашањем, умиљаваши се. 3. 
йонашаши се, йосшуйаши као маза, размажено. 

мазница ж а. размажена женска особа, маза. б. мезимица, 
љубимица. 

мазно ПРИЛ. а. као маза, мазеnи се, размажено: - (од)говори
ти. б. нежно, бла'iо, с љубављу, осеnајно; лейим речима, љуба
зно, умилно: - миловати; - отпочети (наставити и сл.). • обећа
вати - напразно завараваши лейим, али йразним обеnањима. 

мазност и мазност, -ости ж особина oHo'ia који је мазан, оно
'ia шшо је мазно; мазно йонашање, размаженосШ. 

мазнути, -нем свр. 1. мало намазаши, Йре.мазаШи: мазни ма
ло по лицу (по очима), мазни мало четком. 2. експр. јако ygapu
ши, млашнуши, оgаламиши, расйалиши: - mаком по носу, -
мотком. 3. разг. украсши, зgийиши: - (некоме) новчаник. 

мазохизам, -з ма м а. мед. сексуална изойаченосш, йерверзи
ја која се исйољава у сексуалном узбуђивању и уживању йри шр
йЈЬењу болова и злосшављању og сшране йаршнера; еупр. сади
зам. б. уойшше йашолошко уживање у власшишим йашњама и 
боловима, йрешежно йсихичке apupoge. 

мазохист(а), -е м (ми. -сти) онај који йашолошки ужива у шр
йЈЬењу болова, у йашњи, онај који болује, йаши og мазохизма. 

мазохистички, -3., -о који се OgHOCU на мазохизам и мазохи
сше (својсшвен мазохисшима и сл.): - нагон, - уживање и сл. 

мазохистички ПрИЛ. на начин својсшвен мазохисшима, као 
мазохисШа. 

мазурка ж (дат. -рки и -рци; ген. ми. -кй) ПОЉ. йољска Hapog
на u'ipa у шрочешвршинском шакшу; некаgашња салонска 
окрешна u'ipa; музика за шу u'ipy. 

мазут м рус. 'iусша шамно обојена вискозна шечносш која 
осшаје йосле фракцијске gесшилације нафШе. 

мај и мај, маја м (инетр. мајем) йеши месец у 'iOgUHU; фиг. 
(обично у песн. језику) gоба млаgосШи. 

маја ж хиЙ. og мајка. 

маја ж тур. среgсшво за сирење млека, сирило, сиришШе. 

мајак, -јка м ЗООЛ. а. инсекш шврgокрилац, круйна буба Меlоё 
proscarabaeus из Йор. Vesicantia (Меlоidае). б. у мн.: инсекши 
шврgокрилци мале 'iлаве Vesicantia (Меlоidае) (у jg.: инсекш из 
ше Йороgице). ' 

мајати се, -јем се несвр. 1. 'iубиши време, заgржаваши се око 
нече'iа, замајаваши се. 2. бавиши се, йословаши, йейlљаши (око 
нече'iа). - Маје се око коmница. 3. шумараши; муваши се, вр
змаши се. 4. фиг. мучиши се, йашиши се. 

мајдан и мајдан м тур. а. месшо 'ige се eagu камен, камено
лом; месшо 'ige се койа, eagu pyga, pygHUK. б. фиг. месшо 'igе има 
нече'iа у великој количини, у изобиљу, бо'iаш извор, бо'iашо на
лазишше нече'iа. • златни - изузешно бо'iаш, неисцрйан извор 
нече'iа. 

мајдански и мајдански, -3., -о који се OgHOCU на MajgaHe: -
окно. 

мајданчић и мајданчић м ge.м. og MajgaH. 

мајестетичан, -чна, -о који изазива gивљење, величансшвен; 
gосшојансшвен, узвишен: - жена, - лице, - хексаметар, - цр
ква, мајестетичним тоном (говорити и сл.). 

мајестетично ПРИЛ. на мајесшешичан начин, величансшве
но, gосшојансшвено; узвишено: крочити (корачати) -. 

мајестетичност, -ости ж особина oHo'ia који је мајесшеши-
чан, oHo'ia шшо је мајесШеШично. 

мајестётски, -3., -о в. мајесШеШичан. 

мајестётски ПРИЛ. в. мајесШеШично. 

мајица ж а. шања йлешена или шкана йамучна (или сл.) 
йошкошуља (обично без рукава или с крашким рукав има). б. 
'iорњи geo ogene (чесшо сйоршске) og йамука, вуне и сл. који се 
навлачи йреко 'iлаве и носи go шела или йреко мајице (а). • жу
та - спорт. мајица коју носи eogenu бициклисша у 'iенералном йла
сману вишеешайне шрке; фиг. носилац шакве мајице. 

мајка ж (дат. мајци, вок мајко (ретко мајка); ген. ми. мајIСИ) (уп. 
мати) 1. а. жена у OgHOCY на gеше које је (или geцy коју је) pogu
ла. - Мајка била, мајка мила. б. реч којом се у Йрисније.м обра
nању ословљава сшарија жена. в. женка живошиње која је на 
свеш gонела млаgунче, која има млаgунчаg. 2. биљка са изgан
цима, млаgицама, машична биљка. 3. фиг. особа која има за
шшишнички, роgишељски OgHOC Йре.ма некоме, особа која се йле
менишо, хумано OgHOCU Йре.ма некоме: војничка -, ђачка -, си
ротињска -. 4. фиг. а. (уз им. "земља'') она којаје извор живош
них gобара, која храни, хранишељица, роgиШељка. б. (уз им. ко
је означавају земљу, крај и сл.) као симбол gOMoeUHe, завичаја 
и сл.: - Србија. 5. фШ. оно на че.му се нешшо заснива, шемељи, 
основ нече'iа. - Опрезност је мајка мудрости. Понављање је мај
ка запамћивања. • жалосна (јадна и сл.) му (ти и сл.) - шешко ње
му (шеби и сл.) (йри йрекоревању, сажаљевању и сл., чесшо са go
некле изблеgелим значење.м). жива ти (је) - каже се Kag неко go
ђе баш Kaga (шреба ga) се jege. као од мајке рођен Ha'i, 'io. Мајка 
божја Бо'iороgица. - му стара 1) йри исказивању не'iоgовања, бла
же'i Йрекора. 2) за -йојачавање исказа: ша, море, бре. напити се, 
опити се као - сасвим се оЙиШи. неће (га) мајци, (не би (га) мајци и 
сл.) CU'iYPHO, заисша неnе (нйр. Йроnи). од зла оца и (а) од горе мај
ке каже се за OHO'i који је врло лош, рђав, 'iopu og 'iope'i. пијан као 
- (земља) йошйуно, сасвим Йијан. родила те (је, га и сл.) - каже се 
као йохвала, израз љубави, милошше и сл. (обично gеци или 
млађим особама). 

мајка ж нар. ХИП. а. свекрва. б. баба, бака. 

мајковић м 1. јунак, јуначина, gелија. 2. (само у вок.) разг. 
као узвик у срџби, йрекоревању, не'iоgовању и сл. за йојачавање 
исказа у gирекшном обраnању. 

мајмун м тур. 1. зоол. а. у мн.: живошиње из pega сисара Pri
mates, сисари HajcpogHuju човеку (у jg.: шаква живоШиња). б. у 
мн.: уойшше peg сисара Primates, који обухваша мајмуне (а) и 
човека (у jg.: сисар из шо'iа pega). 2. фиг. пеј. а. особа која слейо йо
gржава, ойонаша gpy'ie. б. блесав, буgаласш, умно о'iраничен чо
век, 'iлуйак, буgала. в. ружан човек. • правити мајмуна од себе 
'iлуйо, буgаласшо се йонашаши; уп. мајмунисати (1) . 

мајмунаст, -а, -о који је као KOg мајмуна: - лице. 

мајмунисати, -иmем несвр. йонашаши се као мајмун, нео
збиљно, 'iлуйо, луgираши се. 

мајмуница и мајмуница ж 1. женка мајмуна. 2. фиг. пеј. а. 
женска особа која се йонаша 'iлуйо, буgаласшо, ЙримиШивно. б. 
ружна женска особа. 
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мајмунлук м.мај.мунсн:и, неозБUJbан, iлуй, блесав йосшуйан:, 
.мај.мунсн:о, неозбиЈЬНО, iлуйо йонашање, .мај.мунисање; изиlра
вање, u.миШирање нечеlа или HeKola (pagu увесељавања gpylola 
или pagu йрин:ривања, OgH. ублажавања йравоl сшања сШвари). 

мајмунолик, -а, -о н:оји личи на .мај.муна, н:оји је налин: на 
.мај.муна (о Йрачовен:у). 

мајмунски, -а, -о н:оји се OgHOCU на .мај.муне (н:оји apuaaga 
.мaj.мYHu.мa, н:оји је н:ао Kog .мај.муна, н:оји aogceha на .мај.муне и 
сл.): - анатомија, - лице,. мај мунски манири и др. 

мајмунски прил. н:ао Kog .мај.муна; на начин својсшвен .мај
.мYHu.мa, н:ао .мај.муни: - рутав; - опонашати (подражавати) не
кога. 

мајмунче и мајмунче, -ета с (супл. мн. мајмунчићи м; зб. им. 
мајмунчад ж) .млаgунче .мај.муна. 

мајмунчић м geм. и хиЙ. og .мај.мун (1а). 
мајмунчица ж geм. и хиЙ. og .мај.муница (1). 
мајолика ж итал. йечена iлина йревучена неЙрозирно.м iле

ђи, цан:лино.м; йроизвоg og шан:ве iлине. 
мајонез, -еза м И мајонеза ж (ми. 0) фр. хлаgан у.ман: og жу

.мана ца и УЈЬа, зачињен лu.муновu.м сон:о.м, сирћеШо.м и Heн:u.м 
gpylu.м gоgацu.ма. 

мајор, -ара (вок мајоре, инстр. -аром) м лат. (нем.) вој. йрви чин 
вишеl официра у н:ойненој војсци и авијацији; официр са Шu.м 
чино.м. 

мајоран, -ана м И мајорана ж бот. аро.маШична зеЈЬасша 
БUJbн:а Majorana (Origanum) hortensis из ф. уснашица (Labia
tae), н:оја се уйошреБЈЬава н:ао зачин и у .меgицини. 

мајордом, -ама м лат. а. уйравнин:, уйравишеЈЬ н:раљевсн:оl 
gвора. б. уйравнин:, уйравишеЈЬ u.мaњa или н:уће (на феуgално.м 
или боlаШашн:о.м aocegy, OgH. у феуgално.м gворцу или н:ући). 

мајордомски, -а, -о н:оји се OgHOCU на MajopgoMe: - част. 

мајоризација ж а. наgiласавање .мањине. б. сшавЈЬање, gово
ђење .мањине у йоgређен, йошчињен Йоложај. 

мајоризирати, -изйрам и мајоризовати, -зујём свр. и несвр. 
прел. а. на.мешнуши, на.меШаШи нен:о.ме решење, сшавове, зан:оне 
и сл. захваљујући расйолаlању већи.м броје.м iласова, наglла
са(ва)Ши. б. сшавиши, сшавЈЬаши, gовесши, gовоgиши својо.м 
бројношћу, бројно.м наg.моћношћу, cHaloM, ушицајем и сл. у за
висан, йоgређен, йошчињен йоложај, шан:о, на шан:ав начин aog
реgиши, йоgређиваши, йошчиниши, йошчињаваши (HeKola). 

мајоритет, -ета м 1. а. већина (йри iласању). б. уойшше већи
на, већи број, већи geo н:оји gOHOCU, значи наg.моћносш, Йpeu.мyћ
сшво, йрвенсшво, йреgносш у нечему: - акцйја, - деоница. 2. шах. 
наg.моћносШ у броју йешан:а (на оgређено.м gелу шабле): - (пе
шака) на дамином крилу. 

мајорица и мајоровица ж .мајорова жена. 
мајорски, -а, -о н:оји се OgHOCU на .мајоре, н:оји apuaaga .мајо-

pu.мa: - блуза, мајорске аполете, - чин. 

мајорство с .мајорсн:и .чин, звање .мајора; .мајорсн:а служба. 
мајорчина ж ayIм. и Йеј. og .мајор. 
мајорчић м geм. и ир. og .мајор. 
мајски, -а, -о н:оји се OgHocu на .месец .мај, н:оји се йојавЈЬује, 

бива и сл. у .месецу .мају, н:ојије н:аран:шерисшичан за .мај: - дан, 
- киша, - ружа, - цвеће и сл. 

мајстор м (инстр. -ом) ГРЧ. 1. а. онај н:оји је завршио, изучио не
н:и занаш и йоложио сшручни исйиШ; занатлија уоЙшШе. б. вла
снин: занашсн:е pagНJe. 2. велин:и; врхунсн:и у.меШнин: (н:о.мЙози
шор, йисац, слин:ар, архишен:ша и сл.). 3. а. онај н:оји се cвoju.м 
сйособносШu.ма, у.мећем и вешШино.м исшиче у нечему, вешшан:, 
сшручњан: у нече.му, за нешшо (нЙр. за нен:и йосао, нен:у оgр�ђе
ну обласш, ulpy и gp.). б. вешш, у.мешан, сналаЖЈЬив човен:. 4. а. 
шах. шишула (йо paHly из.међу .мајСШОРСН:Оl н:анgиgаша и иншер
националНОl .мајсШора) н:оји национална или .међунароgна ша
ховсн:а орlанизација gogeљyje иlрачу за йосшиlнуше резулшаше: 
национални -, - Фиде. б. највиша н:валифин:ација у нен:и.м 
сЙорШовu.ма; сйоршисша са Шu.м звањем; исшан:нуши сйорши-

сша уойшше: - падобранства; тениски -. • велики - 1) шах. в. ве
лемајсшор (1). 2) ист. највише звање у среgњовен:овнu.м .монашн:о
виШешн:u.м реgовu.ма. интернационални - шишула (за сшейен ви
ша og .мајсШора а нижа og велемајсшора) н:оју gogeJbyje Међуна
pogHa шаховсн:а орlанизација. - квариш шаљ. онај н:оји се неве
шшо бави .мајсШорсн:u.м Йосло.м, лош, рђав, невешш .мајсшор. -
од заната йрави .мајсшор, велин:и сшручњан: (у сво.м йослу, у оно
.ме шшо pagu). наићи, намерити се на мајстора наићи, на.мериШи 
ce HajaKol йрошивнин:а (обично у нен:о.м наg.меШању). 

мај сториј а ж 1. а. вешшина, вичносш, у.мешносШ у нен:о.м йо
слу, ulpu и сл.; .мајсШорсн:и, вешшо извеgен йосшуйан:, .мајсШорсн:и 
извеgено, найравЈЬено, учињено и сл. gело. б. лун:аво извеgено ge
ло, лун:авсшво, йрейреgењашшво, с.мицалица, .марифетлун:. 2. а. 
.мајсШорсн:и йосао, .мајсШорсн:о занu.мање, занаШ. б . .мајсШорсн:и 
йроизвоg, йроиз�оg занашсн:е израgе. 3. в . .мајсШорсШво (1). 

мајсториса�и, -ишём несвр. непрел. обавЈЬаши йосао .мајсШо
ра, занатлије, рqgиши н:ао .мајсШор, бавиши се .мајсШорсн:u.м йо
сло.м, занаШо.м; �ойшше раgиши, йословаши Heн:u.м ала Шо.м , 
йравиши, йойрав!(Ьаши и сл. нешШо. 

мајсторица и�ајсторица ж 1. а. женсн:а особа .мајсШор; уп. 
M�CTOP (1). б • .мај I Шоров.а �

.
:Ha; уп. M�jc.::op (1). 2. она н:ојаје !:е

шша, вична, у.меш а, Н:ОЈа Је ирави .маЈСШОР у нечему, за нешшо; 
уп. мајстор (3). 3. СИОРТ. оgлучујућа ушан:.мица (.меч, ulpa) н:оја се 
ulpa Kaga је сшањ� у броју gобијених и иЗlуБЈЬених ушан:.мица 
(.мечева и сл.) из.међу gве ен:ийе (gва иlрача) нерешено (1:1 ,  2:2, 
3:3 и сл.), обично шрећа, йеша или cegMa йО pegy. 

мајсторлук м в . .мајсШорија; уп. мајсторство. 

мајсторски и мајсторски, -а, -о 1. н:оји се OgHOCU на .мајсШо
ре; уп. мајстор (1): - испит, - диплома (- писмо) и сл. 2. а. вео
.ма вешшо, сшручно, зналачн:и извеgен, осшварен, урађен и сл.: 
- дело, - посао, - потез, - цртеж и сл. б. врло вешш, вичан, зна
лачн:и, исн:усан: мајсторским оком одмерити, мајсторском ру
ком урађено. • - кандидат шишула (за сшейен нижа og .мајсШор
сн:е) н:оју национална шаховсн:а орlанизација gogeљyje шахисши 
за йосшиlнуше оglоварајуће резулШаШе. 

мајсторски и мајсторски ПрИЛ. 1. на .мајСШорсн:и начин, н:ао 
.мајсШор: - из(г)радити, - поправити, - свирати, - (на)сликати 
и сл. 2. врло лун:аво, apeapegeHo, йрейреgењачн:и: - подвалити, 
- преварити. 

мајсторство и мајсторство с 1. изузешна, савршена вешши
на, вичносш у нечему (у нен:о.м йослу, сшваралашшву, ulpu и gp.); 
највиши gо.меш, савршенсшво йосшиlнушо у нен:о.м йослу, сшва
ралашшву, ulpu и gp. 2. обавЈЬање .мајсШорсн:их йослова, .мај
сшорсн:а, занашсн:а gелашносш; .мајсШорсн:а н:валифин:ација (за 
обавЈЬање шан:воl йосла), .мајсШорсн:о звање. 

мајсторчић и мајсторчић м а. geM. и хиИ. og .мајсШор. б. ир. 
лош, рђав .мајсШор. 

мајур м мађ. ЙОЈЬСН:О u.мaњe изван села с н:ућо.м за сшановање 
и eн:oHo.мcн:u.м зlраgа.ма, салаш. 

мајурски, -а, -о н:оји се OgHOCU на .мајур(е), н:оји apuaaga .ма
јуру, .мajypu.мa: мајурске зграде, - кућа. 

мајурчић м geм. и хиЙ. og .мајур. 
мајускула ж лат. а. најсшарији ший lрчн:оl и лашинсн:оl йи

с.ма у н:ојем, су сва слова ис ше величине. б. велин:о йочешно слово. 
мајускулни, -а, -о н:оји се OgHOCU на .мајусн:улу: - писмо. 

мајушан и мајушан, -шна, -о у geм. и хиЙ. значењу: .мали, 
.мален; уп. малецки: - госпођа, - огледалце, - стан, мајушна 
устанца, - човечуљак. 

, ' мајушност и мајушност, -ости ж сшање и особина oHola 
шшо је .мајушно, oHola н:оји је .мајушан. 

мајчевина ж u.мoвиHa наслеђена og .мајн:е (обично зе.мља, йо
ЈЬойривреg1:l0 u.мaњe); наслеgна u.мoвиHa н:ојаје била .мајчин .ми
раз (OgH . .мајчино наслеђе). 

мајчетина ж Йеј. og .мајн:а; уп. мајчина. - Уметнула се на мај
четину. 

мајчин, -а, -о н:оји apuaaga .мајци, н:оји се OgHOCU на .мајн:у: -
брига, - млеко, - пријатељица, мајчине руке, - син, - срце итд. 
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мајчина ж иеј. og мајка; уп. мајчетина: његова -. 

ма.јчинскИ, -а, -о који се OgHocu на мајку, својсшвен мајци, 
машерински: - брига, - љубав, мајчинске црте. 

ма.јчински прил. као мајка, на начин својсшвен мајци, маше
рински: - (по)миловати. 

мајчинство и мајчинство с в. маШеринсШво. 

мајчица и мајчица ж хии. og мајка. 

. мак1, мака м (мн. макови) бат. а. јеgноlоgишња БUJbка Papaver 
somniferum, која се узlаја зБОl семенки и оиијума. б. назив за 
БUJbни pog Papaver из ф. Papaveraceae, који обухваша мак (а) и 
још MHOlo врсша: бели - Р. somniferum; дивљи - 1) Р. rhoeas, 
булка, 2) Р. hybridum; жути - Р. orientale; планински (жути, 
жућкасти) - Р. alpinum итд. в. у мн.: БUJbна фамилија Papave
raceae, која обухваша роgове Papaver, Roemeria, Glaucium и 
gp . •  морски - јеgНОlоgишња или gвОlоgишња БUJbка Glaucium 
flavum из ф. Papaveraceae. терати мак на конац в. aog конац1. 

мак2, мака м мађ. боја у каршама, Шреф. 

макадам, -ама м енгл. коловозни засшор израђен og ува.тьаноl 
шуцаника и камене сишнежи, aOHeKag и са сиојним машерија
лом (асфалшом, кашраном, бишуменом или цеменШом). 

макадамски, -а, -о који се OgHOCU на MaKagaм, који је og ма-
Kagaмa: - подлога, - пут, - цеста. 

маказар м зоол. врсша инсекша, буба шшешочина Lethrus 
apterus (sephalotes) са снажним lорњим вилицама налик на 
маказе, којима оgсеца иуиОЈЬке и ласШаре. 

маказаст, -а, -о који је у облику маказа, сличан маказама: 
маказасте вилице, маказасти краци, - положај смучки. 

маказе, маказа ж мн. тур. 1. мешална алашка за резање ма
шеријала (шканина, иаиира, шанкоl лима, жице и gp.), косе, ву
не, нокшију и gp., коју чине gве укршшене ошшрице (сиојене осо
вином) са gршкама на којима су ошвори за ирсше, нджице 2. 30-

ол. анат. gвокраки oplaH KOg ракова сличан маказама (1), шши
иа.тька, клешШа. 3. фиг. (обично у устаљеним обртима: (у)пасти 
(ући) у маказе, наћи се (налазити се) у маказама и сл.) а. иоло
жај Kaga возило ири ирешицању gocae између gва возила која се 
крећу у суирошним смеровима, иоложај, сшање Kaga возилу ко
је ирешиче у сусреш наилази gpylo возило ире Helo шшо је иреши
цање сасвим завршено. б. вој. иоложај војнихјеgиница сшешње
них са сшрана ирошивничким шруиама расиоређеним у gва 
крака који се сужавају у облику ошшрица маказа (1); војне jegu
нице расиоређене са сшрана ирошивника у gва крака, клешШа. 
в. шежак иоложај уоишше (обично с исшовременом оиасношhу 
с gвеју сшрана), шкрииац. 4. спорт. а. сишуација ири којој gва 
иlрача неироиисно зашварају иуш ирошивничком иlрачу (у фуg
балу). б. врсша уgарца у фуgбалу који се извоgи Kag је лоиша у 
вазgуху, као и обе Hole иlрача који је шушира, ири чему ираве 
ylao као маказе (1) Kaga се ошварају, маказице. в. врсша захва
ша у рвању. г. иоложај смучки на cHely Kaga су њихови врхови 
расшавЈЬени а заgњи крајеви сасШавЈЬени. д. иоложај иешака у 
шаху који исшовремено Haaaga gве ирошивничке фиlуре. • - це
на екон. несклаg, разлика у крешању различиших цена, нир. ио
ЈЬоиривреgних и инgусшријских ироизвоgа, свешских и нацио
налних, увозних и извозних и сл. 

маказице ж мн. 1. geм. и хии. og маказе (1); мале или мање 
маказе (1). 2. спорт. в. маказе (4а и б). 

макар речца goaycHol значења 1. а. у кваншишашивном сми
слу: бар, најмање, у најмању руку, ако не више: старији је - де
сет година, остајемо - до јесени. б. у квалишашивном смислу: 
бар, ако не gpylo, ако не нешшо БОЈЬе. - Могу макар из далека 
да виде град. 2. као gOaYCHU везник у зависним реченицама. а. 
чак и ако, и у случају ga (је). - Гладан пас лаје, макар да су му 
све овце на окупу. б. иако (је), и aopeg шоlа шшо (је). - Није 
окретао главе на другу страну макар што су косачи подвриски
вали. 3. а. као ирви geo gвочланих gOaYCHUX замени ца (- ко, -
шта, - који, - чији, - какав, - колики) и заменичких ирилоlа (
како, - где, - колико, - кад и сл.) у значењу неоlраничене MOlyh
носши избора: ма, било. б. (уз именичке и квалитативне прид. 
зам.) у оgричним реченицама, Kag се не gоиушшају било какве 
неlашивне особине HeKola или нечеlа. - Нисам био макар ко и 
макар шта! ' 

макар а ж тур. наирава, сирава за иобијање шииова, сшубо
ва, цеви. 

макар он, -она м итал. у мн.: врсша шесшенине различишоl 
облика (gуlУЈЬасшоl, цевасшоl, иоиуш иужиhа, црвића и gp.) и 
јело og шакве шесшенине (у jg.: KOMaguh шакве ШеСШенине). 

макаронац, -нца и макаронаш, -аша м aolpgaH H�ив за 
ИШалијана. 

макаронизам, -зма м мешавина сшраних и gOMahux, Hapog
них речи, чесшо pagu иосшизања комичноl ефекШа. 

макаронски, -а, -о који се OgHOCU на макаронизам: - језик, 
- поезија. 

макаронџија м (мн. ж) пеј. макаронац, макаронаш; симиа
шизер макаронаца, ИШалијана. 

макартизам, -зма м назив за иолишику apoloHa и gUCKpu
минацију комунисша и левичара коју је у САД воgио сенашор 
Макарши у jegHoM aepuogy иосле II свешскоl раШа. 

макац у изр. ни - ни ga се иомери, ни ga се макне с месша; ни 
ga се иокрене. 

Македонац, -нца м (инстр. -нцем) apuaagHUK јужнословен
cKol Hapoga чија већина живи у MaKegoHuju. 

Македонија ж а. шеришорија у среgишњем gелу Балканскоl 
иолуосшрва која се иросшире између Србије и ErejcKol мора, OgH. 
Албаније и Pogoaa. б. gржава на већем gелу ше ШериШорије. 

Македонка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) ирииаgница MaKegoHcKol 
Hapoga. 

македонски, -а, -о који се OgHOCU на MaKegoHujy и MaKegoH
це; који apuaaga MaKegoHuju и Макеgонцима: - држава, - је
зик, македонске песме. 

макета ж фр. верни моgел, образац HeKol вишесшруко умање
Hol објекша (lрађевине, иревозноl среgсшва, машине и gp.). 

макија ж итал. lусшо зuмзелено расшиње, шикарје, каракше
рисшично за Среgоземље. 

макијавелизам, -зма м (ирема имену Ишалијана Н. Макије
велија) иолишичко учење ио којем су за сшварање јаке gржавне 
власши gоиушшена и најбезобзирнија среgсшва; осшварење ЦUJbе
ва без обзира на среgсшва; иринции: цUJb оиравgава среgсШво. 

макијавелист(а), -е м (мн. -сти) ирисшалица макијавелизма. 

макијавелистички, -а, -о који се OgHOCU на макијавелизам 
и макијавелисше, својсшвен макијавелизму и макијавелисши
ма: макијавелистичке методе. 

макин- в. махин-. 

маклен м бот. (уп. макљен) а. gрво из poga јавора Acer mono
spesulanum. б. в. клен2• 

макленов, -а, -о који се OgHOCU на маклен; који apuaaga ма
клену, који је og маклена: - дрво, - лист, - шума и др. 

маклура и маклура ж бот. gвоgомо gрво Maclura aurantiaca 
из ф. Maraceae, које се laju ио башшама или као жива olpaga, 
gивЈЬа наранџа. 

макља ж в. gеЈЬалица. 

макљажа ж разг. шуча, шучњава; бишка, бој. 

макљати, -ам несвр. 1. gељаши, шесаши макЈЬОМ, gељалицом. 
2. разг. а. шуhи, уgараши, биШи. б. MHOlo и брзо, халаиљиво је
сши, жgераШи. _ - се међусобно се шуhи, биши се, уgараши се. 

макљен м бот. 1. а. в. маклен (а). б. в. јавор (а). в. в. клен2• 2. 
pog лисшоиаgноl KpYUHOl gрвеhа Platanus; gрво из шоlа poga Р. 
occidentalis. 

макљица ж geм. og маКЈЬа; маКЈЬа, gеЈЬалица уоишШе. 

макнути (се) в. маћи (се). 

маков, -а, -о који apuaaga маку, који се OgHOCU на мак, који 
је og мака: - мирис, - опијум, - цвет. 

маковача ж колач, шшруgла с маком. 

маковица ж 1. чахура мака. 2. бот. у мн.: pog БUJbака Glan
сит из ф. макова (у jg.: БUJbка из шоlа poga). 
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маковњача и маковњача ж в . .маковача. 

маковскй и маковскй, -3., -о који се OgHOCU на .мак2, шре
фовски: - двојка. 

макро, -оа фр. а. иоgвоgач, CBOgHUK; онај који живи на рачун 
лаких жена. б. власник јавне куће; уп. куплер. 

макро- грч. ирефиксоиg који обично означава ga је оно шшо 
се казује gруrим њеним gело.м велико, великих раз.мера; еупр. ми
кро; уп. макромолекул и сл. 

макробиотика ж грч. СисШе.м apupogHe исхране заснован ире
шежно на сировим намирницама бuљноr иорекла. 

макробиотичар м сшручњак за .макробиоШику. 

макробиотичкй, -3., -о који се OgHOCU на .макробиоШику: 
исхрана. 

макроекономија ж geo еконо.мије који се бави rлобални.м 
еконо.мским иишањима и иробле.мима (националне) apuepege 
као целине. 

макроекономскй, -3., -о који се OgHOCU на .макроеконо.мију: 
- анализа, - стабилност. 

макрокефалија и макрокефалија ж мед. ненор.мално иро
ширење лобање које насшаје збоr ирешераноr развоја .мозrа за 
вре.ме живоша у уШроби. 

макрокозам, -зма м в . .макрокос.мос. 

макрокозмичар м онај који се бави ироучавање.м .макроко
з.ма, .макрокос.моса. 

макрокозмичкй и макрокосмичкй, -3., -о који се OgHOCU 
на .макрокозам, на .макрокос.мос; уп. васионски и свемирски: -
закон. 

макрокосмос м све ш као целина, св е.мир, васиона, .макро
козам. 

макросеизмика ж геол. наука која се бави ироучавање.м фо
но.мена на иовршини земље насшалих у иошресима, за.мљоШре
сима. 

макросеизмичкй, -3., -о који се OgHOCU на .макросеиз.мику и 
велике иошресе, на већа ио.мерања illла: - зона, макросеизмич
ки таласи. 

макроскопија ж исиишивање, иос.маШрање rолим око.м, без 
уиошребе .микроскоиа. 

макроскопскй и макроскопскй, -3., -о који се eugu rолим 
око.м; који се OgHOCU на .макроскоиију; еупр. микроскопски. 

микроскопски И микроскопски прил. rолим око.м (без лу
ие, .микроскоиа): - распознавати (нешто). 

макси прид. непром. лат. а. који се оgликује yaagJЬueoM gужи
но.м (о ogehu, обично женској); који је у склаgу с Шакви.м начи
но.м ogeeaНJa: - капут, - сукња, - хаљина; - мода. б. који је 
знашно већих gимензија, раз.мера уоишше, og уобичајених, ве
лики; .максималан. 

максим м вој . шешки аушо.машски .миШраљез. • лупа као 
по дивизији ирича "lлуиосши, луиеШа. 

максима ж лат. 1. живошно начело Kojer се неко ириgржава 
у pagy, оихођењу и gp.; основни иринции, иолазно, "lлавно ирави
ло. 2. сажешо исказана .мисао, rHOMcKa изрека, сенШенција. 

максимала ж ropНJa rраница, највиши ниво, највиши gо.меш, 
.максиму.м. 

максим алан, -лна, -о највећи (ио количини, ио раз.меРама 
и сл.), највиши (ио gdсШиrнушо.м сшеиену развишка, ио иншен
зишешу и сл.), врхунски (ио квалишешу и сл.); еупр. минималан: 
- број, максималне границе, - залагање, - напор, максималне 
услуге итд. 

максимализам, -зма м иосшавЈЬање .максималних, че<:шо 
ирешераних захшева, шежња за врхунским осшварењима, ире
шераносш у жеЈЬама, хшењима, шражењу, очекивању и сл. 

максималист(а), -е м (мн. -сти) онај који иосшавЈЬа .макси
.малне захшеве, она]. који шежи ка највећим, врхунским осшва
рењима. 

максималистичкй, -3., -о који се OgHOCU на .максимализам и 
.максималисШе, својсшвен .максимализ.му и .максималисШима. 

максималистички прил. на .максималисШички начин. 

максимално прил. 1. у највећој .мери; највише: - заоmтрена 
криза; - двеста хиљада (добити, потроmити и сл.). 2. разг. врло 
gобро, изузешно, изванреgно, изврсно, сјајно. 

максимирати, -ИмИр3.м евр. и неевр. оgреgиши, оgређиваши 
највећи ниво, .максиму.м (нечеrа): - брзину, - плате, - цене и др. 

максимум м лат. 1. највећа Moryha количина или величина; 
највећи (gоиушшени, иреgвиђени, шражени и сл.) износ; еупр. 
минимум: - знања и средстава, - концентрације, - напора; 
плаћати законски - . 2. највиши сшеиен, највећи gо.меш, врху
нац; највећа .мера, ropНJa rраница: - квалитета, - квалифико
ваности, - чистоће, постићи максимум (нпр. као уметник и сл.); 
имати одређени максимум, импулсиван до максимума, радити 
до максимума. 3. мат. највећа вреgносш неке иро.меНЈЬиве вели
чине или функције. 4. (у прил. служби) највише, .максимално: 
издржати максимум десет сати. 

макулатура ж лат. штамп. рђаво оgшшамиан или ошиснуш 
шабак; иробни шабак; фиг. безвреgна KНJura, безвреgно gело. 

мала ж (дат. малој) 1. женско gеше, gевојчица; .млаgа geeoj
ка, geeojKa уоишше (чесшо у ексир. или хии. значењу). 2. geojKa 
шреф (у неким каршашким urpaмa). 

малага ж (ио ши. rpagy Малаrи) врсша винове лозе; rрожђе 
ше лозе; gезершно вино og шоrа rрожђа. 

малакологија ж ГРЧ. rpaHa, geo зоолоrије који се бави ироу
чавање.м .мекушаца. 

малаксавати, малi:шс3.в3.м неевр. (уп. малаксати) 1. rубиши 
cHary, изgРЖЈЬивосш, слабиши; иосусШајаШи. 2. rубиши ирво
бишне раз.мере, иншензишеш и сл., иосшеиено иресшајаши, је
њаваши (о бици, иаљби, усшанку и сл.; о осећањима, gуховним 
и .моралним особинама и сл.; о различишим gрушшвеним иоја
вама; о киши, вешру; о вашри, свеillлосши; о болесши, eauge.мu
ји и сл.). 

малаксало и малаксало ПРИЛ. иоказујући .малаксалосш, без 
cHare, изнурено, из не.мо"lло , клонуло, иосусшало: - причати, -
ходати и сл. 

малаксалост и малаксалост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање 
OHOra који је .малаксао, сшање оишше слабосши, изнуреносш, из
не.мо"lлосШ, клонулосш, оне.моћалосШ. 

малаксао, -3.ла, -о и малаксао, -ала, -о 1. који је изrубио 
cHary, изgРЖЈЬивосш, који је ослабио, исцриен, изнурен, оне.мо
ћао, иосусшао; који оgржава шаква својсшва: малаксали војни
ци; малаксалим гласом (говорити), малаксалим рукописом (на
писати). 2. који rуби иншензишеш, који се racu, иресшаје: малак
сала вечерња светлост. 

малаксати, малакmем евр. и неевр. непрел. (уп. малаксавати) 
1. (из)rубиши cHary, изgРЖЈЬивосш, (о/слабиши; иосусша(ја)ши 
(о човеку, живошињи, JЬygCKOM или живоШињско.м шелу или ge
лу Шела). 2. (из)rубиши ирвобишне раз.мере, иншен,зишеш, ио
сшеиено иресша(ја)ши, јења(ва)ши; сшиша(ва)ши се; иоиусши
ши, иоиушшаши: малаксала је нечија моћ, пажња, ревност, 
снага и сл.; малаксало је весеље; малаксао је бол итд. 

маларија ж итал. мед. шешка заразна болесш ираћена висо
ко.м Ше.миераШуро.м, изазвана крвно.м ирошозоо.м из poga pla
smodium, коју на човека иреноси ко.марац Anopheles, барска rpo
зница: квартна -, терцијарна -, тропска -. 

маларичан, -чна, -о који се OgHOCU на .маларију; изазван .ма
' лајJUјо.м; болесшан og .маларије, заражен .маларијо.м: - област; 
- напад; - човек 

маларичар м 1. особа заражена .маларијо.м, оболела og .ма
ларије, .маларична особа. 2. (обично у изр. комарац -) ЗООЛ. вр
сша ко.марца Anорhеlеs maculipennis чија женка сишући крв 
йреноси .маларију са оболеле особе на зgраву. 

маларичност, -ости ж особина, сшање OHOra који је .малари
чан, OHOra шшо је .маларично, зараженосш .маларијо.м (нир. не
KOr човека или краја). 
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малати, малам нем. неевр. прел. 1. иремазиваши (iрађевине, 
зиgове iрађевина) кречнu.м расШворо.м, кречиши; бојиши (зiраgе, 
зиgове зiраgа и сл.); украшаваши кречеhи, OgH. бојеhи. 2. црша
ши бојама, сликаши; иорШреШисаШи. 

малахит, -ша м мин . .минерал свеiПлозелене боје, базични ба
карни карбонаш CU2[(COH)2C03] , који се обрађен уиошребља
ва као украсни камен. 

малахитски, -а, -о који се ogHOCU на .малахиШ, који је og .ма-
лахиШа. 

малац, -лца м (ген. ми. малаца) .мали gечак, .малишан. 

малашан и малашан, -шна, -о в . .малешан. 

малашно и малашно прил. в . .малешно. 

малвазија, малвазија и малвасија, малвасија ж (ирема 
iрч. ipagy Малвазији) врсша винове лозе; iрожђе ше лозе; аро
.маШично слашко вино og шоiа iрожђа. 

малверзант м онај који се бави .малверзацијама. 

малверзација ж фр. уиошреба, иосшуиак, коришhење нечеiа 
суирошно законскu.м (или .моралнu.м) нор.мама, злоуиошреба; 
незаконишо иословање (новцем, робо.м и сл.); ироневера, уШаја. 

мален, малена, -о (камп. мањи) в . .мали: - дете, - искуство, 
- кућа итд. 

маленкаст, -а, -о ирилично .мали, ио.мали; сишан, неважан, 
.мали. 

маленкост, -ости ж 1. а. сшвар (иреg.меШ, новац и сл.) .мале, 
незнашне, невелике вреgносши, сиШница. б. оно шшо је без зна
чаја, оно шшо је неважно, безначајносш, сишница: вређа га 
(раздражује и сл.) свака -. в. иојеgиносш, gешаљ: спомињати 
све маленкости. 2. (понекад ир.) особа без веhеi значаја, вреgно
сши, безначајна личносш (најчешhе о себи, из скро.мносШи, уч
шивосши): моја -. 3. а. својсшво oHoia који је .мали, oHoia шшо је 
.мало; уп. маленост. б. нешшо шшо је .мало ио величини, обu.му, 
количини и сл. 

маленост, -ости ж особина oHoia који је .мален, oHoia шшо је 
.малено (ио величини, оби.му, раз.мерама, значају, вреgносши 
и gp.). 

малер, -ера (малер, -а) м фр. неиријашносш, неирилика, не
зiоgа: бије ме (прати ме) -, задесио га -. 

малерисати, -ишём евр. и неевр. (у)чиниши ga HeKOia заgеси 
.малер, ga gоживи неиријашносш, неирилику, незiоgу, неусиех и 
сл.; уп. баксузирати. 

малерозан, -зна, -о а. који сшално gоживљава .малере, зло
срећан, баксузан. б. који gOHoCU несрећу, невољу, кобан (нир. број 
ШринаесШ). 

малеус м лат. вет. в. слинавка. 

малецак, малЕщак, -цка, -о, малецан, малЕщан, -цна, -о, 
малечак, малечак, -чка, -о и малешан, малешан, -шна, -о у 
geм. и хии. значењу: .мали, .мален. 

малешност, малешност и малешност, -ости ж особина и 
сшање oHoia шшо је .малешно, oHoia који је .малешан; уп. мален
кост и маленост. 

мали, -а, -о (ками. маљи) (еупр. велик(и» 1. којије ио некој gu
.мензији или ио gu.мензијама ucaog иросечноi, нор.малноi, уобича
jeHoi или oHoia са чu.м се aopegu. а. невеликоi обu.ма, заиремине; 
невелике gужине, крашак: - лонац, - соба; - конопац, - нож. б. 
који је ио gu.мензијама ucaog нечеiа шшо се означава исШu.м на
зиво.м и шшо је, најчешhе, у склоиу исшоiа .механиз.ма, сисшема 
и сл.: - врата, - прст, - (с)казаљка, - слово и сл. в. којије HUCKOi 
расша, низак; сишан, неразвијен; који је у рано.м gечјем узрасшу: 
- коњ, - човек; - дете, - деца. г. који је HUCKOi нивоа, невелике 
gубине, низак, Uлишак (о воgи). 2. који ио gu.мензијама, величи
ни не оgiовара иошреби, намени, који нема оgiоварајуhу, иошреб
ну .меру (ирекрашак, узак, шесан или сл.). - Мали ми је овај ка
пут. Те су ти ципеле мале. 3. временски крашак, крашкошра
јан: за - време, - тренутак. 4. а. невелик ио количини; невелик 
ио броју, ио бројносши, .малобројан: - део, - испарење, - пораст, 
- продуктивност; - друштво, - фамилија, - чета. б. неgовољан, 

oCKygaH; оiраничен; нишшаван, безвреgан: мале наднице, - пла
та: - Био је мале памети. За мале ствари није никад подизала 
вику. в. фиг. сишничав, сишан, YCKoipyg; .морално низак, неча
сшан: мале душе. Г. који нема велико боiашсшво и ушицај; који 
је нижеi paHia, без ушицаја и у'iлеgа; убоi, сиро.машан: - газда, -
поседник, - трговац; - службеник, - чиновник; мали људи. 5. 
који је незнашне, невелике јачине, слабоi иншензишеша; који се 
исиољава у слабо.м сшеиену, слаб, незнашан: - мраз; - грозница. 
- Мала деца - мала брига. 6. који се, уиркос разлици у величи
ни, развијеносши, .моћи, боiашсшву и сл., aogygapa у нече.му с 
OHu.м шшо се оиисује, оgређује, који .му је у ионечему раван. -Жи
ви ко мали бог. Црногорче, царе мали. 7. (за нешто, да нешто 
учини) неgорасшао, несиособан. 8. (у именичкој служби) а. м.му
шко gеше, .малишан; gечак, gечко. б. ж женско gеше, gевојчица; ge
војка. в. м пам. најмлађи (ио iogUHaмa и paHiy) .морнар, иослужи
шељ на броgу. Г. с млаgунче живоШиње. д. с оно шшо је незнашно 
ио количини и вреgносши, .мала количина; .маленкосШ, сишница: 
бити задовољан с малим. 9. као сшални ашрибуш у HeKu.м шер
.миHu.мa: мале богиње, - заграда, - крвоток, - матура, - мозак, 
- фудбал (- ногомет) итд. • - малцат(и) врло .мали, cacвu.м .мали. 
мало и велико све без разлике, без обзира на узрасШ. на мало (тр
говати, продавати и сл.) у .малu.м количинама, у иојеgиначнu.м ко
Magu.мa, иојеgиначно, насишно (шрiоваши, ироgаваши и сл.). у 

малом(е) у у.мањено.м, .мало.м обu.му, у .малu.м раз.мерама. - Град 
У маломе - то је кафана. 

малиган, -ана м фр. 1. јеgиница за .мерење јачине вина. 2. 
сирава за .мерење јачине вина . 

малигни, -а, -о лат. који је оиасан ио зgравље и живош, оиак; 
злоhуgан; који u.мa шаква својсшва; еупр. бенигни: - дифтерија, 
- обољење; - тумор; малигне ћелије. 

малџзам, -зма м лат. филозофско учење ирема којем зло и бе
ga иреовлађују Hag gобрu.м. 

малина ж 1. бат. gивља или ииШо.ма iр.молика биљка Rubus 
idaeus из ф. Rosaceae, јесшивоi јаiоgичасшоi црвенкасшоi Uлоgа; 
Uлоg ше биљке. 2. сируи, сок og Uлоgа ове биљке, .малиновац. 

малина ж а . .мали број, .мало љуgи. б. уоишше .мали број, .ма
ло HeKuxjegUHKU, иреg.меша и gp . 

малинар м онај који iaju .малине; онај који шрiује .малинама. 

малинаст, -а, -окојије као .малина, који aogceha на .малину, 
сличан .малини (обично о боји). 

малинов, -а, -о а. који се OgHOCU на .малину (који apuaaga 
.малини, који је og .малине и сл.): - грана; - сируп. б. који је као 
у .малине (о боји). 

малиновац, -овца м сируи, сок og .малине. 

малињак м а . .месШо ige расшу, ige се iaje .малине. б . .малино
во жбуње; засаg .малина. 

малић, -ића м .мали ирсш. 

малиција ж лат. злоба, иакосш, зајеgљивосш; саркасшич
носш; уп. малициозност. 

малициозан, -зна, -о лат. иакосшан, зајеgљив, злураg; aogMY
као, лукав. 

малициозно ПРИЛ. на .малициозан начин: йакосно, зајеgљи
во, злураgо, злобно; иоg.мукло, лукаво: - се смешкати; - посма
трати. 

малициозност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво оно
ia који је .малициозан, oHoia шшо је .малициозно. 

малИчак ПрИЛ. врло .мало, .малко, .малчице. 

малиша м (мн. ж) И малишан, -ана (малишан, -а) м а . .мали 
gечак, gечачиh. б. човек .малоi, HUCKOi расша, човечуљак. в. хип. 
млаgунче неке живоШиње. 

малишанка ж (.мала) gевојчица. 

малишанчић м geM. и хии. og .малишан. 

малкице и малкице ПРИЛ. в . .малчице. 

малко ПРИЛ. у geм. значењу: .мало: донети - вина (воде), по
маћи се - (у)назад, - се изненадити, - се одморити итд. 
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мало прил. (КОМП. мањё и мање) 1. а. у .малој количин,и, у .ма
ло.м, н,евелико.м броју: у � воде, има � радника. б. исйоу йошреб
н,е количин,е, .мере и сл., н,еуовоЈЬн,о: - Чега ти је мало? в. исйоу 
очекиван,оr, н,еуовоЈЬн,о, н,езаgовОЈЬавајуhе. - За њега је мало да 
буде вратар. 2. gон,екле, ун,еколико, Йо.мало, йон,ешшо: пећи при 
мало јачој ватри. 3. (с ген. им.) за исшицање .малоr обu.ма, .ма
лих раз.мера, .мале вреgн,осши oHora шшо се казује u.мeн,ицo.м: н,е
шШо. - Саградићу мало куће. 4. а. крашко време, крашкошрај
н,о, за крашко време, н,а крашко вре.ме и СЛ.; крашко време за 
Шu.м, брзо, ускоро: � за тим, � поћути, � стати; кад �, не би �. б. 
решко (кау): � се виђа. 5. (у суперлативу, уз бројеве, количин
ске прил. и сл.) бар (ем), .макар: било је најмање двадесет, нај
мање толико и сл. 6. (у вези с релативним зам. "ко", "који", 
"што", "чији" и сл.) скоро н,ико (н,ијеуан" н,ишша, н,ичији и СЛ.), 
решко ко(ји), rошово н,ијеуан, и СЛ. - То мало ко зна. • - је треба
ло да . . . у.мало шшо н,ије. мало-мало, па свакоr часа, чесШо. - мно
го разг. у Йојачан,о.м зн,ачењу: MHoro. мало-помало йосшейен,о, йо
лако (кау н,ешшо н,е н,асшаје, н,е бива и сл. оујеун,о.м). - сутра (
морген) разг. каже се кауа се н,ешшо йориче, оgбија или кау се из
ражава н,еверица у н,ешШо. ни маље ни више (него) баш, уЙраво. 

мало- йрви уео сложен,ица који озн,ачава .малу количин,у, .ма
ли број, .мали зн,ачај и сл. oHora шшо зн,ачи gpyru уео сложен,и
це: малобројан, малолист(ан), малолитражни, малоуман итд. 

малобројан (малобројан), -јна, -о који се јавЈЬа у .мало.м бро
ју, Kojerje .мало н,а броју; н,еуовоЈЬн,о бројан,: � дружина; напасти 
с малобројном војском, малобројне mколе. 

малобројност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а и сшање oHora 
шшо је .малобројн,о, он,их који су .малобројн,и: � становништва. 

маловароmанин и маловароmанин м (мн. -ани) а. сшан,ов
н,ик .мале вароши. б. в . .малоrрађан,ин, (2). 

маловароmанка и маловароmанка ж жен,ска особа .мало
варошан,ин,. 

маловароmки и маловароmки, -а, -о који се оун,оси н,а .ма
лу варош, йалан,ачки: � живот, � становништво, � средина итд. 

маловёран и маловеран јек. маловјёран и маловјеран, 
-рна, -о а. који u.мa .мало вере, чија вера н,ије јака, н,ейоколеБЈЬи
ва; уойшше који н,ема вере у н,ешШо. б. в . .малоgушан, (а). 

маловерност и маловерност јек. маловјерност и мало
вјерност, -ости ж особин,а и сшање oHora који је .маловеран,; .ма
лоgушн,осШ. 

маловёћник јек. маловијећник м ист. члан, Малоrа већа у 
н,екаgашњој Дубровачкој РеЙублици. 

малогде јек. малогдје прил. н,а .мало које.м .месШу, реШко rge. 
малогоспођински и малогоспојински, -а, -о који се оун,о

си н,а йразн,ик Малу Госйођу, Малу Госйојин,у: � скупmтина. 

малоградски, -а, -о који се оун,оси н,а .мали rpag, .маловаро
шки, йалан,ачки; .малоrрађан,ски: � интелигенција; � живот. 

малограђанин м (мн. -ани) 1. йриuаун,ик сишн,е буржоазије 
(.мали йосеун,ик, шрrовац, власн,ик зан,ашске рауње и сл.). 2. пеј. 
он,ај који u.мa н,еке лоше н,авике и н,еrашивн,е особин,е сшан,овн,и
ка .малих, йровин,цијских rраgова; YCKorpyg и оrран,ичен, човек, 
човек оrран,ичен,оr и йоrрешн,о yc.мepeHor ин,шересовања, с YCKu.м 
ин,ШелекШуалн,и.м виyицu.мa и лице.мерн,u.м Йон,ашање.м; уп. 
ћифта и филистар. 

малограђанка ж жен,ска особа .малоrрађан,ин,. 
малограђански, -а, -о који се оун,оси н,а .малоrрађан,е, који 

йрийауа .малоrрађан,u.ма, својсшвен, .малоrрађан,u.ма: � живот, � 
интелигенција, � кућа, малограђанске навике, � породица, � 
публика,. � укус и др. 

малограђански ПРИЛ. н,а н,а,:ин, својсшвен, .малоrрађан,u.ма: � 
живети. 

малограђанство и малограђанство с 1. зб . .малоrрађан,ски 
сшалеж, .малоrрађан,и (сишн,и йосеун,ици, шрrовци, власн,ици 
.малих зан,ашских рауњи, (сишн,и) чин,овн,ици и сл.). 2. в . .мало
rрађан,шШин,а. 

малограђанmтина и малограђанmтина ж 1 . .малоrрађан,
ски Йоf.леg,н,а живош и свеш, .малоrрађан,ско схвашање, йосшуйа
ње и йон,ашање, .мqљоrрађан,ски .мен,ШалиШеШ 2. зб. У Йеј. зн,аче
њу: .малоrрађан,сШво (1). 

малогранични, -а, -о у изр. - промет екон. Йро.меШ йреко ур
жавн,е rран,ице ушврђен, за уже йоrран,ичн,е зон,е, оун,. за йошре
бе йоrран,ичн,оr сШан,овн,ишШва. 

малодимни, -а, -о у изр. - барут баруш који йри Йа.љењу, са
rоревању сшвара .мало yu.мa. 

малодоб- в . .малолеШ-. 
малодуmан, -шна, -о а. који н,ема са.моЙоузgања, храбросши 

и исшрајн,осши (у н,еко.м йослу, йоgухвашу или уойшше), који бр
зо клон,е уухо.м и йосусшан,е йреу Шешкоhа.ма и ЙреЙрека.ма (о 
човеку, JЬyyu.мa). б. у којем се оf.леgа .малоgушн,осШ, исйуњен" йро
жеш .малоgушн,ошhу: � држање, � поглед, � узвик и сл. 

малодуmје с в . .малоgушн,осШ. 
малодуmник м .малоgушан, човек; слабиh. 
малодуmница ж .малоgушн,а жен,ска особа. 

малодуmно ПРИЛ. н,а .малоgушан, н,ачин" без са.мойоузgања, 
храбросши и исшрајн,осши; слабиhки, ЙЛаш.тьиво. 

малодуmност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а или сшање он,о
ra који је .малоgушан" н,еgосшашак са.моЙоузgања, храбросши и 
исШрајн,осШи. 

малокад(а) ПрИЛ. решко, решко кау. 
малокалибарка и малокалибарка ж йушка .малоrа калибра. 
малокалибарски и малокалибарски, -а, -о који је .малоr 

калибра (о ваШрен,о.м оружју, обичн,о о Йушци). 
малокрван и малокрван, -вна, -о 1. који болује, йаши оу 

.малокрвн,осШи, ан,е.мичан,; уойшше слаб, слабуњав; који оуаје 
зн,аке шаквоrа сшања, блеg, блеgуњав: � дете; � лице. 2. фиг. а. 
у којем н,ема живосши, вашре, йолеша, eHepruje и сл., беживо
шан" .млак; блеg, блеgуњав: � борба, � поезија, � разговор; � не
бо и сл. б. заКРЖЈЬао, КРЖЈЬав: � дрво. � 

малокрвност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. с.мањеЊе броја црве
н,их крвн,их зрн,аца или количин,е хемоf.лобин,а у крви, ан,емија; 
уойшше физичка слабосш, слабуњавосШ. 2. фиг. н,еgосшашак, йо
.мањкање живошн,оr йолеша, живосши, елан,а, cHare, eHepruje, 
бескрвн,осш, беживоШн,осШ. - Интелигенција је патила од мало
крвности. 

малолетан јек. малољетан, -тна, -о који н,е.ма уовОЈЬан, број 
rogUHa уа би u.мao йун,а закон,ска йрава и оgrоворн,осши које u.мa
ју йун,олешн,и rрађан,и, н,ейун,олешан,; уойшше који u.Мa .мало ro
уин,а, н,еgорасшао, н,езрео: � лице (особа). 

малолетник јек. малољетник м он,ај који је .малолеШан" .ма
лолешн,о лице, .малолеШн,а особа. • правн. млађи малолетници .ма
лолешн,а лица уо закон,о.м оуређен,е сшаросн,е rран,ице (н,Йр. уо 1 6  
О,  са вeћu.м оrран,ичењu.ма йрава, обавеза и оgrоворн,осШи. ста
рији малолетници .малолеШн,а лица у йериоуу йреу йун,олешсшво 
(обичн,о оу 16 уо 18 О, кауа се .мање оrран,ичавају њихова йрава, 
обавезе и оgrоворн,осШи. 

малолетница јек. малољетница ж жен,ска особа .малолеШн,ик. 
малолетнички јек. малољетнички, -а, -о који се оун,оси н,а 

.м.алолеШн,ике: � делинквенција. 

малолетност јек. малољетност, -ости ж И малолетство, 
малолетство јек. малољетство, малољетство с особин,а, сша
ње oHora који је .малолеШан,. 

малО.тiитражни, -а, -о који шроши релашивн,о .мало бен,зин,а 
(о .мо шорu.мa и .моШорн,u.м возилu.ма). 

малољудан, -дна, -о који u.мa .мало сшан,овн,ика, у којем жи
ви .мали број ЈЬууи, решко, слабо н,асеЈЬен, (н,Йр. н,еки крај, gржа
ва, rpag и сл.). 

маломеmтанин јек. маломјеmтанин м (ми. -ани) он,ај који 
живи у .мало.м .месШу, он,ај који је из .малоr .месШа; уп. маловаро
шанин и малограђанин. 

маломеmтанка јек. маломјеmтанка ж он,а која живи у .ма
ло.м .месШу, он,а која је из .малоr .месШа; уп. маловарошанка и ма
лограђанка. 

маломеmтански јек. маломјеmтански, -а, -о који се оун,оси 
н,а .мало .месШо; .маловарошки, .малоrрађан,ски, йалан,ачки: � 
средина. 
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малоне прил. в . .мапШене. 

мало-помало в. aog .мапо. 

малопоседн:й:к и малопОседн:Й:Кјек. малопосједн:й:к и ма
лрпосједн:й:к м власник Maпol aocega, Maпol u.мaњa, .мапи, сиш
ни aocegHUK. 

малопоседничк:й: и малопоседничк:й: јек. малопосједнич
к:й: и малопосједничк:й:, -а, -о који се OgHOCU на MaпoaocegHUKe, 
који apuaaga .мапоЙосеgницu.ма, сишносойсшвенички: - сталеж, 
малопоседничке куће. 

малопре јек. малоприје прил. HeaocpegHo йре овоlа шренуш
ка, йре крашкоl времена, .мапочас. 

малопређаmњ:й:, -а, -о који је био, који се gOloguo и сл . .мапо
йре, .мапочас, йре крашкоl времена, йре неколико шренушака: -
разговор, - случај, - сусрет. 

малопређаmњица ж оно шшо је било, шшо се gоlоgило и сл. 
.мапоЙре, .мапойређашњи gОlађај, збивање, сишуација и сл. 

малопреmњ:й:, -а, -о ек. и јек. И малопријаmњ:й:, -а, -ё јек. в. 
.мапоЙређашњи. 

малопродавац, -вца м йроgавац, шрlовац који apogaje робу 
на .мапо. 

малопродавница ж йроgавница, шрlовачка раgња у којој се 
apogaje на .мапо. 

малопродаја и малопродаја ж apogaja, шрlовина на .мапо. 

малопродајн:й: и малопродајн:й:, -а, -о који се OgHOCU на .ма
лойроgају: малопродајне цене. 

малорек Оек. и малорјек) и малоречив јек. малорјечив, -
а, -о а. који .мапо lовори, неУоворљив, неразlоворљив, nуШљив. б. 
који се сасшоји og .мапо речи, сажеш: - изјава. 

I 
малоречивост јек. малорјечивост, -ости ж особина oHola ко-

ји је .мапоречив, oHola шшо је .мапоречиво: - у поезији. 

малотиражн:й:, -а, -о који се шШа.мЙа у .мапо.м Ширажу. 

малотрајан и малотрајан, -јна, -о који се брзо йохаба, ис
шроши, йоквари и СЛ.; краШкоШрајан. 

малотрајност, -ости ж особина oHola шшо је .мапоШрајно; 
краШкоШрајносШ. 

малоћа ж 1. особина oHola шшо је .мапо; оно шшо је .мапо, .ма
ленкосш, сиШница. 2. време, узрасно gоба gOK је неко још (био) 
.мапи, .мапо gеше, рано gеШињсШво. - Од малоће живи као туђе 
слymче. 

малоуман и малоуман, -мна, -о а. који нема .моn расуђи
вања као нор.мапан, gушевно зgрав човек, у.мно неразвијен, зао
сшао, оlраничен; Щ)ји нема gовољно Йа.меШи, .муgросШи, неин
шелиlеншан, lлуЙ, · НеразбориШ. б. својсшвен Шаквu.м lbygu.мa, 
lлуй, буgапасш; бес.мислен, aacypgaH: - нискост; - оптужба. 

малоумн:й:к и малоумн:й:к м онај који је .мапоу.ман. 

малоумница и малоумница ж она која је .мапоу.мна. 

малоумно и малоумно прил. на .мапоу.ман начин, као .мапо-
у.мник; lлуйо, бес.мислено, неразу.мно, неразбориШо. 

малоумност, малоумност и малоумност, -ости ж gушев
на, у.мна неразвијеносш, u.мбецилносШ; у.мна оlраниченосш, lлу
йосш, неразу.мносШ; неразбориШосШ. 

малоцветан јек. малоцвјетан, -тна, -о који има .мапе цве
шове; који u.мa .мапо цвешова (о биљка.ма). 

малочас npил. йре крашкоl времена, .мапоЙре. - Био је ту ма
лочас. 

малочаmњ:й:, -а, -ё који је био, који се gologuo и сл . .мапочас, 
.мапоЙређашњи: - прича, - случај . 

малтене прил. lошово, скоро, .мапоне. - Написао је малтене 
читав роман! 

малтер м (ми. 0) нем. с.меша воgе, lашеноl креча и йеска (йоне
Kag и gруlоl .маШеријапа, нЙр. цеменша) која се корисши у lpa
ђевинарсшву као везивни .маШеријап (за зиgање) или за обле
йЈЬивање зиgова,' уп. жбука. 

малтерисати, -иmём несвр. Йре.мазиваШи, облейљиваши 
.мапШеро.м (зиgове, lрађевине). 

малтерџија м (мн. ж) онај који йрави, ЙриЙре.ма, .меша .мап
Шер. 

малтоза ж хем. слаgни шеnер (сасшојак йроклијапОl јечма и 
gp.), gucaxapug (С12Н22011 . Н2О). 

малтретирати, -етйрам несвр. прел. лоше, рђаво йосшуйаши 
йрема неко.ме а. излаlаши неуlоgносШu.ма, кињиШи. б. злосша
вљаши, .мучиШи. 8 - се излаlаши се неуlоgносШu.ма, шешкоnа
.ма, .мучиши се. 

малформација ж лат. мед. урођена нейравилна, наказна раз
вијеносш JbygcKol шела или gелова шела, ogH. oplaHa. 

малц м нем. в. слаg. 

малчице и мал:й:чице прил. у geM. и хиЙ. значењу: .мапо, 
.мапко . 

маљ, маља м (инстр. маљем; мн. маљеви) а. gрвено или .ме
шапно оруђе (велики, шешки чекиn, веnа gрвена облица с gp
шко.м, OgH. gршка.ма и сл.) KOju.м се, йри обављању неких йосло
ва, нешшо ygapa, шуче, сабија, набија, разбија и сл., баш, .млаШ. 
б. (обично у мн.) jegaH og gвају или више великих gрвених чеки
па на уређају за ваљање сукна, који йри ваљању ygapajy у сукно. 
• као маљем по глави (ударити, ударати и сл.) врло јако, снажно, 
обично нейријашно, HeylogHo (изненаgиши, изненађиваши и сл.). 

маља ж грч. (обично у мн.) а. врло шанка, .мека и нежна gла
чица на JbygCKOM шелу; уойшше gлака (апи не у коси) на човеч
јој кожи, руња. б. слична gлачица на шелу йшица, неких инсе
каша или неких сисара. в. сишна, нежна gлачица на лишnу или 
йлоgу биљке. 

маљав, -а, -о који u.мa .маље, обрасшао .маља.ма, gлакав: ма
љаве груди, - лиmће. 

маљавица ж бот. а. у .мн.: pog јеgноlоgишњих биљака Filago 
из ф. Compositae, йокривених сивкасШи.м .маља.ма (у jg.: биљка 
из шоlа poga). б. врсша .маљавице (а), F. arvensis. 

маљавост, -ости ж особина и сшање oHola којије .маљав, оно
la шшо је .маљаво, gлакавосШ. 

маљеница ж бот. а. у .мн.: јеgноlоgишње или вишеlоgишње 
биљке poga Hordeum (Elymus) из ф. Gramina (у jg.: биљка из 
шоlа poga). б. назив за aojegUHe врсше poga Hordeum (Elymus): 
Н. asperum, Н. erinitum, Н. europaeum. 

маљина ж ayl.м. и Йеј. og .маљ. 

маљ:й:ћ, -ића и маљић, -а м geм. og .маљ. 

маљица ж geM. og .маља. 

маљица ж 1 . .мu:.тьиn (обично gрвени) који служи као оруђе 
бачвара, шесара, gpHgapa и gp., за јаповљење .муж јака неких go
.маnих живошиња и gp. 2. gрвени шшайиn, йапица којо.м се yga
ра у бубањ, gобош и сл. 

мама ж (вок. мама) 1. хиЙ. og .мајка и .маШи; .мајка, .маШи уой
шШе. 2. назив оg.мила или из йошшовања: за свекрву; за шашшу, 
йуницу; за cyapyly, жену (Kag се u.мa у виgу ga је и .мајка). 3. (и 
мама) фиг. пеј. слабиn, кукавица, йлашљивац; уп. баба (За) и 
стрина (2). 

.. 

маман, -мна, -о (обично одр.) 1. в. Йо.ма.ман (1). 2. в. о.ма
.мљив; уп. омаман. 

мамац, мамца м (инстр. мамцем) 1. а. apupogHo или вешшач
ко среgсшво за .ма.мљење, на.ма.мљивање живошиња које се хва
шају, лове или убијају (најчешnе у лову и риболову). б. фиг. оно 
шшо .ма.ми, Йривлачи. в. фиг. особа, лице које шреба HeKola ga 
завара .ма.меnи la, на.ма.мљујуnи la, навлачеnи la (нЙр. йри хва
шању Kpu.миHaпaцa, ошкривању шйијуна и сл.). 2. влакно, йра
.мен Kygeљe, рачвасшо gрво и сл. које се сшавља у завршешак ка
занске луле ga би се низ њеlа сливапа ракија у каЙапицу. • за
гристи (загризати) мамац gозволиши (gозвољаваши) ga се буgе йре
варен, gаши се (gаваши се) завесши, йревариши, насесШи. 

мамелук м нем. ист. apuaagHUK шелесне lapge, OgH. војске elu
йашских и йерсијских влаgара, сасшављене og рашних заробље
ника, који су Шоко.м вре.мена у Кiийшу йреузели власШ. 
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маМЕШУЧКИ, -а, -о који се OgHOCU на .ма.мелуке; йослушан, йо
коран: - држава, мамелучки султани; - саборска већина. 

мамипара ж 1. йривлачан Йреg.меШ који .ма.ми куйца ga ia 
куйи иако .му није нарочишо йошребан (ниши је, обично, MHoio 
epegaH); уойшше оно шшо из.ма.м.тьује новац, Haeogu на Шрошак. 
2. особа, варалица која из.ма.м.тьује Йаре. 

мамити, мамйм несвр. прел. [гл. им. мамљёње с] 1. а. gозива
ње.м или на неки gpyiu начин Йрима.м.тьиваШи, вабиши (живо
шиње, йре ceeia goMahe) .. б . .ма.мце.м, храно.м или нечим gруiим 
на.ма.м.тьиваШи, йривлачиши (рибе у риболову, живошиње у ло
ву); йривлачиши, на.ма.м.тьиваШи жршву, йлен (о живоШиња.ма). 
2. а. йривлачиши, йриgобијаши (обеhањима, ласкање.м, лукав
сШво.м, Йреваро.м и сл.), на.ма.м.тьиваШи; завоgиши: - на свој ле
пак, - на своју удицу, - на своју страну. - Кокетовала је са 
мном, мамила ме. б. наiовараши HeKoia ga gође, Йрима.м.тьива
ши; зваши, ЙризиваШи. - Сирене својим лепим гласом свакога 
себи маме. в. изазиваши, ЙровоцираШи. - Мамили су један дру
гога да изађе иза камена. г. изазиваши, йоgсшицаши у неко.м 
жеЈЬУ за gошичним субјекШо.м, воЈЬУ, хшење ga MY се йриближи, 
ga ужива у ње.му и СЛ., йривлачиши (леЙоШо.м, gражима, .мири
со.м или на gpyiu начин). - Онако једра и обла управо је мами
ла човјека к себи. д. (обично с допуном: очи, поглед и сл.) иза
зиваши, йобуђиваши нечије иншересовање, йривлачиши нечију 
Йажњу. 3. узимаши, извлачиши, gобијаши лукавсшво.м, ласка
ње.м, Йреваро.м и СЛ., из.ма.м.тьиваШи (нЙр. новац). 4. чиниши ga 
се нешшо йојави, насшане и СЛ., изазиваши, йоgсшицаши, aog
сШрекиваШи. - Та свирка је мамила сузе на очи сваком живом. 
_ - се а. Йо.ма.м.тьиваШи се, луgоваШи. б. осеhашијаку жељу, јаi
.миШи се, iрабиши се за нешшо, за HeKoia, Йо.ма.м.тьиваШи се за 
нечим, за неким. 

мамица ж ge.м. и хиЙ. og .мама (1 и 2). 

мамлаз м мађ. пеј. iЛуйак, блесан, буgала, шуйавко; с.меШе
њак, несйрешњаковиh, шеЙрiдJЬа. 

мамон, -она м зли gyx, geMoH боiашсшва; йерсонификација 
боiашсшва и лако.мосШи, Йох.пеЙе за .маШеријалним gобрима (йо 
имену боiа боiашсшва, имешка неких сшарих йреgњоазијских 
Hapoga). 

мамонизам, -зма м лако.мосШ, Йох.пеЙа, жуgња за новце.м и 
.маШеријалним gобрима, за боiаhење.м; уп. среброљубље. 

мамуза ж тур. 1. (обично у мн.) .меШална найрава йричвр
шhена за йошйешицу јахачеве обуhе, којо.м јахач йоgсшрекава, 
йоgбаgа коња (или .маiарца), осШруiа. 2. 300Л. анат. ШUJbаш ро
жнаши израшшај на Hoia.мa .муж јака из pega кокошака, осшру
ia. 3. бот. iорњи geo чашичноi лисшиhа KOg неких БUJbака уснаши
ца (Labiatae), йовијен у облику .ма.музе (1). 

мамузати, -ам несвр. прел. а. йоgбаgаши, йоgсшицаши, yga
раши (коња, .маiарца) .ма.муза.ма; фиг. iониши, шераши, йоgсши
цаШи. - Осетљивога ученика не треба мамузати. б. уgараши, 
шуhи Hoia.мa (HeKoia или у нешШо). в. фиг. злосшавЈЬаши, кињи
ши, .малШреШираШи. _ - се уgараши се, шуhи се. 

мамузина ж ау;;.м;. и Йеј. og .ма.муза. 

мамузица ж geM. и хџЙ. og .ма.муза. 

мамузнути, -нём свр. йре.ма .ма.музаши (а и б). 

мамуран, -рна, -о тур. а. бунован, оша.муhен og йијансшва; 
бунован уойшше, неисйраван, сањив. б. који ogaje знаке .ма.мур
лука; захваhен, исЙуњен .ма.мурлуко.м: мамурним гласом прого
ворити; - глава. 

мамурлук м тур. сшање oHoia који је .ма.муран, буновносш, йо-
сйаносш, Оша.муhеносШ og йијансшва или несйавања, у.мора и СЛ. 

мамурно ПРИЛ. на .ма.муран начин, буновно; йосйано, сањиво. 

мамурност, -ости ж в . .ма.мурлук. 

мамут м 1. зоол. изу.мрли слон врло великих gимензија који је 
живео у леgено gоба, Elephas primigenius. 2. агр. врсша реUе gy
iачкоi корена: дугачки -. 

мамутовац, -овца м бот. в. секвоја. 

мамутски, -а, -о 1. који се OgHOCU на .ма.муша, .ма.муше: ма
мутске кости. 2. фиr. oipoMaH, џиновски, iиiаншски: - бал, - сто
пало. 

мана ж хебр. 1. а. реч којо.м су, Йре.ма Библији, ИзраUJbци на
звали храну у eugy белоi зрневЈЬа коју им је у Синајској йусши
њи Боi gaeao с неба; са.ма ша храна. б. фиг. блаiоgеш, cpeha, ужи
Шак. 2. а. осушена .маса слашкоi сока из коре црно!: јасена или 
gpyie БUJbке која се уйошреБЈЬава као йробавно среgсшво, aypia
Шив. б. в. MegJbUKa (1 б). • - с неба (небеска -) каже се за оно шшо 
неочекивано (чесшо и на необичан начин) сшиже у йрави час. 

мана1 ж тур. 1. а. неiашивна особина каракшера, .моралних 
и gpyiux својсшава човека, OgH. Jbygu, њихова лоша, слаба сшра
на. - Нема главе без мане. б. gефор.миШеш, нейравилносш у 
анаШо.мској iрађи, у облику шела или неко!: шелесноi opiaHa; бо
лесш или с.меШња у Функционисању неко!: opiaHa: срчана -. 2. 
неiашивна оgлика, лоша сшрана, рђаво својсшво неке сшвари 
или йојаве у йоiЛеgу њене корисносши, уйошреБЈЬивосши, йриме
не, ефикасносши и gp. ,  неgосшашак; йоiрешка, iрешка: језичке 
мане, - донетог закона, - српске дипломатије и сл. • бити под 
маном имаши неки шелесни или opiaHcKU неgосшашак; уп. ма
на (lб). 

мана2 ж а. нашйрироgна .маiична сила, Moh која се йрийису
је gуховима .мр шваца или неким сшварима и ЈЬуgима (йо веро
вању aojegUHUx йримишивних Hapoga). б. сшейен у развоју рели
iиозних схвашања о живошу и свеШу. 

манастир м ГРЧ. црква са зiраgа.ма у којима Йре.ма ушврђе
ним йравилима живе .монаси или .монахиње; уп. самостан. 

манастирац, -рца м а. човек који живи у .манасШиру, .монах. 
б . .манасШирски ђак. 

манастирина ж а. ау;;.м;. и Йеј. og .манасШир. б. сшари .мана
сшир; развалина, рушевина, зиgина (сшаро/:) .манасШира. 

манастирић м ge.м. og .манасШир. 

манастириште и манастириште с а . .месШо ige је био .мана
сШир. б. развалина, зиgина .манасШира; уп. манастирина (б). 

манастирски, -а, -о који се OgHOCU на .манасШир, који йрийа
ga .манасШиру: - братство, - ђак, - имање, - препеченица, -
тишина, - црква итд. 

манастирчић м ge.м. и хиЙ. og .манасШир; уп. манастирић. 

мангал, -ала, мангал, -а м И мангала, мангала ж тур. зgе
ласша .меШална aocyga са ноiарима у којој се gржи расйаљени 
yiaљ или жар за заiревање йросшорија и gp. 

манган, -ана м хем. хе.мијски еле.менШ (Мп), шврg, крш .ме
шал сличан iвожђу. 

манганин, -Ина м хем. леiура бакра, MaHiaHa и никла. 

манганит, -ша м хем. црнос.међи .минерал, MaHiaHoe XugpOK
cug MnO(OH). 

манганов, -а, -о и мангански, -а, -о који се OgHOCU на .ман
iaH, који саgржи MaHiaHa: - руда. 

манго м (ми. ?) бот. шройска БUJbка Garcinia mangostana из ф. 
Clusiaceae, Йорекло.м из Инgије; йлоg ше БUJbке, чије су .меснаШе 
се.менке цењене као eohe. 

о манголица и мангУлица ж мађ. врсша свиња (gобра за Шов). 

мангуп м тур. (претежно пеј.) а. особа (обично .млађи .мушка
рац) слабих .моралних, каракшерних особина, неваљалац, безо
бразник. 9. йробисвеш, лола: в. неозБUJbна, враiоласша особа, 
сйаgало, обешењак, окачењак. 

мангупарија ж 1. зб. (ми. 0) MaHiyau; несшашна, враiоласша 
gечурлија или .млаgеж. 2 • .манiуЙски йО(:Шуйак, .манiуЙско gело 
(безобразлук, неваљалсшво; обешењашш�о, враiолија, несша-

о шлук), .манiуЙЛук. 
' 

мангупирати се, -упйрам се несвр. йровоgиши вре.ме беско
рисно, чинеhи неваљалсшва, .манiуЙЛуке; йонашаши се као .ман
iya, безобразно, неваљало; йонашаши се несшашно, враiоваШи. 

мангУплук м .манiуЙски ЙосШуЙак, .манiуЙско gело, йонаша
ње, безобразлук, неваљалсшво; несшашлук, враiолија, обешења
шшво; уп. мангупарија (2). 

мангуriски, -а, -о који се OgHOCU на MaHiyae (који чине .ман
iyau, својсшвен манiуйима и gp.): - ВИЦ, мангупска посла, - по
ступак и сл. 
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мангупски прил. на .Јlюн'iуЙсн:и начин, н:ан:о шо чине MaH'iy
йи: --r запевати, - се понашати и сл. 

мангупство с в . .ман'iуилун:; уп. мангупарија (2). 

мангупче, -ета с (супл. ми. мШгупчићи м; зб. им. мангупчад ж) 
ge.м. и хиЙ. og MaH'iyU. 

мангупчина ж (м) (ми. ж) ay'i.м. и Йеј. og MaH'iyU. 

мангупчић м ge.м. и хиЙ. og MaH'iyU. 

мандал м тур. в. засовница; уп. засун. 

мандалити, -Им несвр. [гл. ИМ. мандаљёње с] сшавЈЬаши, на
.мицаШи .манgал, засовницу (йрен:о враша), за.манgаљиваШи 
(враШа). 

мIшдара ж у изр. тандара - н:аg хоће ga се н:аже ga је оно шшо 
нен:о 'iовори или pagu бесмислено, нелО'iично, без ин:ан:во'i знача
ја, pega и везе, збрgа-зgола, н:ојешШа. 

мандарин, -Ина м порт. висон:и н:инесн:и gржавни чиновнин: у 
вре.ме н:инесн:о'i царсшва; нен:аgашња шишула за образовано'i, 
учено'i, oйl.мeHo'i Кинеза уоЙшШе. 

мандарина ж итал. (порт.) бот. и агр. шиб или gрво воћн:е Citrus 
nobilis из ф. Rutaceae, слично Йо.моранџи; илоg ше воћн:е. 

мандарински, -а, -о н:оји се OgHOCU на MaHgapUHa, на MaHga
рине: - мудрост. • - језик 'iлавни и службени gијален:аш н:инесн:о'i 
језин:а. 

мандаринство с својсшво oHo'ia н:оји се, йойуш MaHgapUHa, 
йрави важан, нарочишо учен, н:оји изисн:ује за себе йосебне йо
власшице, йошшовање и gp. 

мандат, -ата м лат. 1. правн. и пол. а. овлашћење, Йуно.моћ н:о
ju.м jegHa сшранн:а (йојеgинац, ор'iанизација и gp.) gaje йраво gpy
'ioj ga је у оgређено.м вре.менсн:о.м uepuogy .може засшуйаши, upeg
сшавЈЬаши, раgиши нешшо у њено u.мe; йосланичн:а (gеле'iашсн:а 
и сл.) Йуно.моћ: дати мандат; одузети мандат, императивни - . б. 
вре.менсн:и uepuog на н:оји се бирају uojegUHU фунн:ционери или 
чланови нен:о'i йреgсшавничн:о'i шела (нЙр. сн:уЙшШине). 2. банк 
илашни нало'i, нало'i за исилашу, новчана уйушница, чен:. 3. на
реgба, зайовесш, нало'i: издати мандат да се . . .  4. а. овлашћење 
н:оје за уйравЈЬање нен:о.м оgређено.м ШериШоријо.м, Йон:рајино.м, 
н:олонијо.м и сл. gобије нен:а већа gржава или оgређена .међуна
pogHa ор'iанизација. б. йоgручје uog Шан:во.м сШрано.м уйраво.м, 
.манgашна зе.мља. 

мандатар, -ара м 1. правн. и пол. лице н:оје је og .манgаШора 
gобило .манgаш, носилац .манgаша; уп. мандат (lа) .  2. цркв. ли
це н:оје је у.месшо ейисн:ойа овлашћено ga уйравЈЬа ейархијо.м. 

мандатарство с йоложај и gужносш .манgаШара. 

мандатни, -а, -о н:оји се OgHOCU на .манgаш, н:оји је у вези с 
.манgашо.м: - одбор, - посао, - тужба. • мандатне земље (обла-
сти) ист. н:олонијална или gpy'ia йоgручја н:оја су йосле Прво'i 
свешсн:о'i раша сшавЈЬена uog йосебан начин уйраве нен:их вели
н:их сила; уп. мандат (4). - казна новчана н:азна за йрен:ршај н:о
ју овлашћено лице изриче и наилаћује на лицу .месШа. - поступак 
правн. ванйарнични йосшуйан: йо н:оје.м cyg без расйраве и саслу
шања gpy'ie сшране и свеgон:а gOHOCU оgлун:у о захшеву Шужбе. 

мандатно ПРИЛ. на основу .манgаша, службено'i овлашћења; 
йо н:раШн:о.м йосшуйн:у, ogMax, на лицу .месШа: - кажњен. 

мандатор м правн. и пол. лице н:оје gaje .манgаш, Йуно.моћ, ойу
но.моћиШеЈЬ. 

мандатски, -а, -о в . .манgаШни. 

мандолина ж итал. врсша жичано'i .музичн:о'i инсШру.менШа, 
с н:рушн:асШu.м Шело.м, н:раШн:u.м враШо.м и чешири йара жица. 

мандолинист(а), -ё м (ми. -сти) свирач на .манgолини. 

маНДолинисткиња ж свирачица на .манgолини. 

мандолински, -а, -о н:оји се OgHOCU на .манgолину: - орке-
стар. 

мандрагора (мандрагора) ж ГрЧ. бот. зеЈЬасша биЈЬн:а Man
dragora acaulis из ф. Sohanaceae, с н:орено.м н:оји личи на човеч-
ју фи'iуру. . 

мандрил, -а и мандрил, -ила м ЗООЛ. врсша .мај.муна из poga 
йавијана Cynocephalus mormon. 

мандрљати, -ам несвр. разг. (нешто) 1. неразу.мљиво 'iовори
ши, .мр.мљаШи. 2. нейаЖЈЬиво, безобзирно вући, вуцараши, шу.м
баши, бацаши и сл. (нешШо). 

манёвар, -вра м (ген. МН. -вара) фр. 1. вој. а. шан:шичн:и или 
сшрашешн:и йон:реш н:oju.м се оружане cHa'ie и среgсшава у рашу 
gовоgе у најйовОЈЬнију сишуацију за йосшизање оgређено'i ЦUJЬa. 
б. (обично у мн.) велин:а, .масовна војна вежба. 2. н:решање ша
.мо-а.мо, найреg-нашра'i и сл., pagu заузu.мања жеЈЬено'i йоложа
ја, йравца и gp. (обично о лон:о.моШиви, броgу или нен:о.м .мОШор
но.м возилу). 3. спорт. йошез, йон:реш, йосшуйан: и'iрача (у фуgба
лу, шаху и gp. u'ipa.мa) н:oju.м се жели завараши йрошивнин:, йо
сшићи БОЈЬи йоложај, pacuopeg cHa'ia или gpy'ia ЙреgносШ. б. фиг. 
с.миШЈЬена ан:ција, йосшуйан:, шан:шичн:и, лун:ав 'iесш н:оји шре
ба нен:о'iа ga завара, об.мане, OgH. ga gовеgе go осшварења нен:о'i 
сн:ривено'i илана и сл., варн:а. 

манёварка ж жел . .мања лон:о.моШива н:оја .меневрише, йре
.мешШа, раз.мешШа ва'iоне у сШаници. 

манёварски, -а, -о н:оји се OgHOCU на .маневар, .маневре: ма
неварске вежбе, - задатак, - метак, - способност. 

маневрисати, -иmём (маневрирати, -еврйрам) несвр. непрел. 
а. извоgиши .маневар, .мењаШи йравац, смер н:решања, .мењаШи 
йоложај, pacuopeg, вући шан:шичн:е йошезе и сл., осшварујући 
Шu.ме БОЈЬи, йовОЈЬнији йоложај. б. Йреgузu.маШи шан:шичн:е йо
шезе н:оји шреба ga йрин:рију йраве на.мере, ga заварају нен:о'iа 
(обично о нен:о.м ЙолиШичн:о.м шелу или ЙолиШичару). 

маневрист(а), -ё м (мн. -сти) жел. возач .маневарн:е. 

манёж, -ежа м (манежа ж) фр. спорт. 1. шн:ола јахања, .месШо 
за вежбање и Шан:.мичење у јахању, јахалишШе. 2. вешшина ја
хања и gpecype н:оња. 

манекён, -ена м фр. 1. лейо 'iрађена (најчешће .млаgа) особа 
н:оја йрин:азује нове .моgеле ogehe или обуће на MOgHu.м ревија.ма 
(и у gpy'iu.м Йрилин:а.ма). 2. a� лушн:а на н:ојој се йробају оgела (у 
н:ројачн:ој раgионици) или излажу оgела и шн:анине (у шр'iовини, 
.музејu.ма и сл.). б. gрвена или сл. лушн:а йон:решних уgова н:оју 
уйошреБЈЬавају у.меШници н:ао .моgел за сн:ицирање ЈЬуgсн:их Йоза. 

манекёнка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женсн:а особа .манен:ен (1). 

манекенство с йосао, йозив .манен:ена, .манен:енн:е. 

манжет(н)а ж фр. йосувраћени, йоврнуши, OgH. ојачани, йо-
gеБЈЬани или йосебни, gоgаши geo рун:ава; шан:о йосувраћен или 
ојачан geo на но'iавица.ма йаншалона или нече.му слично.м. 

манија ж ГрЧ. 1. мед. ПСИХ. gушевна болесш н:оја се .манифе
сшује на'iлu.м, неочен:иванu.м мењање.м шон:а .мисли, иншензи
шеша осећања, насшуйu.ма беса, ЙреШерано.м, ненор.мално.м об
узешошћу jegHoM ugejoM и gp.; су.мануШосш, луgило. 2. у ен:сйре
сивније.м изражавању а. ugeja, .мисао, шежња н:ојо.м је нен:о 
сшално ойсеgнуш, заОН:УЙЈЬен, оЙсесија. б. насшрана сн:лоносш, 
йрешерана сшрасш; йрешерана, неразу.мна шежња за нечu.м. 
в. лоша йојава, рђав обичај и сл. н:оји се на'iло шири, н:оји узи
.ма оgвише .маха. • - гољеља мед. gушевна болесш йри н:ојој бо
леснин: сшално уображава ga 'ia нен:о йро'iони, -ga .му се сЙре.ма 
нен:о зло и сл. 

манијак и манијак м онај н:оји йаши og .маније, су.мануш чо
вен:, луgан:; занесењан:, чуgан:, особењан:. • сексуални - болеснин: 
сен:суално извишойерено'i, а'iресивно'i йонашања, наЙаснин:. 

манијакалан, -лна, -о в . .манијачн:й: - понашање, - страх. 

манијакално ПРИЛ. в . .манијачн:и. 

манијачки и манијачки, -а, -о н:оји се OgHOCU на .манијан:а, 
.манијан:е, својсШвен .манијацu.ма, су.мануш, луgачн:и; занесењач
н:и, особењачн:и, чуgачн:и: - гнев, - дело, - изглед, - понашање. 

манијачки и манијачки ПРИЛ. н:ао .манијан:, су.манушо, лу-
gачн:и; занесено, особењачн:и, чуgачн:и: - телефонирати, - се тре- . 
сао, - mтеди; - потонуо у струку. 

манијаmтво и манијаmтво с особина и сшање .манијан:а (чу
gaH, йрешеран занос, болесна сшрасш и сл.), луgосш, .манија. 
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маникёр, -ера м онај који се йрофесионално бави .маникира-
ње.м, .маникир. 

маникёрка ж женска особа .маникер, .маникирка. 

маникёрскй, -а, -о који се OgHOCU на .маникере, .маникирски. 

маникйр, -ира м фр. 1. есшешско уређивање, неl,овање руку и 
нокшију, .маникирање. 2. йрибор за .маникирање. 3. в . .маникер. 

маникирати, -икйрам евр. и неевр. прел. нарочиШu.м йосшуй
ко.м есшешски уреgиши, �ређиваши, gошер(ив)аши йрсше и но к
ше, йре свеl,а на рука.ма. _ - се Йовр. 

маникйрка ж в . .маникерка. 

маникйрскй, -а, -о који се OgHOCU на .маникир и .маникире: 
� прибор. 

манила ж а. бот. врсша коной.тЬе Musa textilis из ф. Musace
ае, која се l,аји на Филийинскu.м осШрвu.ма. б. уже, конойац, ка
най og ше коной.тЬе. 

манипул м И манипула ж лат. 1. иет . .мања сШарори.мска 
шакшичко-војна јеgиница. 2. geo кашоличке лишурl,ијске (.ми
сне) ogehe, рубац на левој свешшениковој руци. 

манипулант м 1. онај који руку је, уйравља, .манийулише не
чu.м (нйр . .машина.ма, ypeђaju.мa и сл.), руковалац. 2. нижи ag
.минисШраШивни, финансијски и сл. службеник, чиновник који 
обавља Йо.моћне, .мање важне Йослове. 3. йрийравник за кайеша
на на речнu.м броgовu.ма. 4. фиг. в . .маниЙулаШор (3). 

манипулантскй, -а, -о који се ogHOCU на .маниЙуланШе: � сто. 

манипулатйван, -вна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на .ма
нийулацију, Йо.моћне аg.минисшрашивне, финансијске и gp. йо
слове: манипулативни трошкови, манипулативна служба, ма
нипулативни чиновник. 

манипулатйвно ПРИЛ. у ao1Jtegy .маниЙулације, за .манийу
лацију: � способан. 

манипулатор м 1. техн . .механиза.м KOju.м уйравља ойерашор 
и који врши оgређене раgње йойуш JbygCKUX руку. 2. в . .манийу
ланш (1). 3. фиг. онај који се служи разнu.м .махинација.ма, који 
.манийулише; уп. манипулација (2) и манипулисати (2). 

манипулација ж лат. 1. йосао, йосшуйак .маниЙуланШа (ру
ковао ца), руковање; йосшуйак или низ йосшуйака, захваша (у 
неко.м йослу, йроцесу и сл.). 2. фиг. вешшо с.мишљена йоgвала, 
йревара, yjgypMa, .махинација. • шумска - йреgузеhе које се ба
ви ексЙЛоаШацијо.м шу.ме; ексйлоашација шу.ме. 

манипулацибнй, -а, -о који се OgHOCU на .маниЙулацију: � 
особље, � провизија. 

манипулисати, -ишем (манипулирати, -улйрам) неевр. не
прел. 1. уйрављаши, руковаши (нечu.м); вршиши, обављаши неки 
.манийулашивни Йосао. 2. фиг. служиши се .махинација.ма, йре
варо.м и сл. у неко.м йосшуйку, захвашу, йослу и gp. (обично с ци
ље.м ga се нешшо зашашка или ga се йосшиl,не нека корисш и 
сл.); уп. манипулација (2). 

манйр, -Ира м (манИра ж) фр. 1. а. (обично у мн.) фино, уiла
ђено йонашање, oйxoђeњ�; йосшуйци Koju.мa се шакво йонашање 
оgликује. б. начин йонашања, сшил о йхођења; уойшше йосшуйак 
или више йосшуйака, l,есшова који оgликују нечије йонашање, ой
хођење: човек дипломатских манира, чудних манира. 2. йосшу
йак уобичајен, каракшерисшичан за некоl,а или нешшо, начuн 
ЙосШуЙања. 3. а. каракшерисшuчан, особиш начин изражава
ња, шехника у.меШничкоl, gела својсшвена оgређено.м у.меШнику, 
йравцу или разgобљу, у.мешнички израз, сшил: Ребрантов .�, пе
траркистИчки �. б. йоgражавање, ойонашање узора, u.миШација; 
извешшаченосш, усzi.тьеносШ, шаfSлон (у у.меШничко.м gелу). 

маниризам, -зма м фр. 1. йрешерана уйошреба исшоl, сшил
скоl, среgсшва у у.меШничко.м gелу; йоgражавање сшарих фор.ми 
и шехника, ойонашање узора, u.миШација. 2. у.меШнички йравац 
(йре свеl,а у сликарсшву и вајарсшву) из.међу касне ренесансе и 
раноl, барока. 

манирисан (манИрйран), -а, -о који се оgликује изразиШu.м 
или ЙреШеранu.м .манири.ма; који је йрешао у .манир, шаблон
C1i,U: � учтивост; манирисани (маш1:рирани) описи, - књижевни 
поступак. 

манирист(а), -е м (ми. -сти) у.меШник који сшвара у gYXY Ma
нириз.ма. 

маниристичкй, -а, -о који се OgHOCU на .манириза.м, који је у 
gyxy .манириз.ма: � стилизација. 

мани сати и манисати, -ишем неевр. (некоме, нечему или 
некога, нешто) налазиши .мане, неgосшашке, йриl,овараши, за
.мераШи; куgиШи. 

манйт, -ита м хексаваленшни алкохол, 'iлавни, слашки са
сшојак различиших врсша .мСтё; уп. мана (2а). 

манйтан, -тна, -о (обично одр.) који у себи саgржи .маниШа 
(о вину). 

манић, -а и манйћ, -ића м ЗООЛ. (понекад с одредбом "север
ни'� врсша слашковоgне рибе l,рабљивице Lota vulgaris (L. lota). 
• морски - .морска риба Molva elongata из Йор. Gadidae. 

манифест и манифест м лат. 1. важан, значајан или свечан 
Йис.мени apo1Jtac, йорука и сл. коју врховна власш или йо1Jtавар, 
шеф gржаве објављује Hapogy, војсци и сл.: KpaљeB �. 2. Йис.мени 
apo1Jtac, саойшшење о Йроl,ра.му, ugeja.мa, OCHOвHu.м начелu.ма, 
цuљeвu.мa и gp. неке йолишичке сшранке, йокреша, у.мешничке 
орl,анизације, l,руйе или йојеgинца и сл.: � Комунистичке парти
је, књижевни �. 3. а. пом. исйрава, реl,исшар који сagржи йоgаш
ке о броgу, шерешу, ЙуШницu.ма, aocagu и gpyl,u.м сШварu.ма ва
жнu.м за царинску коншролу, .међунароgну йловиgбу и сл. б. ис
йрава која саgржи йойис робе и йушника у авиону и gpyl,e йоgаш
ке важне за aepogpoMcKe службе, царинску коншролу и gp. 

манифестан и манифестан, -тна, -о виgљив, јасан, очиш, 
ексйлицишан: - израз, � начин. 

манифестант м учесник .манифесШације. 

манифестанткиња ж учесница .манифесШације. 

манифестација ж 1 . .мношШво Jbygu који на улица.ма, шрl,о-
вu.мa, cKyЙoвu.мa и gp. јавно изражавају йрошесill, gе.монсШри
рају йрошив некоl,а, нечеl,а, OgH. за некоl,а, нешшо; .масован све
чани gочек, йозgрав који се, најчешhе, йриређује gржавницu.ма, 
влаgарu.ма и сл. 2. а. велика или значајна йриреgба, йреgсшава 
и сл. кулшурноl" сйоршскоl, и gp. каракшера, с.моШра кулшур
них, сйоршских и gp. gосШиl,нуhа. б. сшвар, gОl,ађај и сл. који 
йреgсшавља очи1Jtеgну йошврgу нечеl,а, који свеgочи о йосшојању 
и квалишешу, вреgносши и сл. нечеl,а (некоl,а). в. облик, виg ош
кривања, исйољавања, .манифесШовања нече'iа. 

манифестацибнй, -а, -о а. који се OgHocu на .манифесШаци
ју: - збор, � поворка. б. свечан, gекларашиван: � карактер (не
чега). 

манифестовати и манифестовати, -тујем (манифестира
ти, -естйрам) евр. и неевр. лат. 1. исйољиши, исйољаваши, изрази
ши, изражаваши, ошкри(ва)ши, йриказ(ив)аши gе.монсШрира
ши нешшо (речu.ма, gржање.м, сШаво.м или на gpyl,u начин): � 
доброту (осећања и др.), � своју снагу и моћ и сл. 2. учесшвова
ши у .манифесШацији, .манифесШација.ма, gе.монсШрираШи; уп. 
манифестација (1). _ - се gohu, gоflазиши go изражаја, ис
каз(ив)аши се, исйољиши се, исйољаваши се: манифестују се 
различити интереси, манифестује се његов таленат итд. 

манихејац, -јца м йрисшалица, слеgбеник .манихејиз.ма; бо
l,у.мил. 

мани�ејизам, -зма м иет. йаl,анско-хришhанска релщија (об
лик хришhанске јереси), која се заснивала на ugeju о gуализ.му 
(борби gобра и зла, gyxa и .маШерије), нас шала у ЈП в. (aog уши
цаје.м учења йерсијскоl, јерешика Манеса), а несшала у VI в. 

манихёјка ж женска особа .манихејац. 

манихёјскй, -а, -о који се OgHocu на .манихејце и .манихеји
за.м: � вера, � дуализам, � учење. 

манихејство е в . .манихејиза.м. 

манич;ан, -чна, -о који болује og .маније, луg; .манијакалан, 
.манијачки: � човек; � лудило. 

манлихерица и манлихёрка ж врсша брзо.меШне војничке 
йушке (йо консшрукшору Манлихеру). 

манометар и маномётар, -тра м ГрЧ. физ. и техн. инсшру
.менШ, сйрава за .мерење йришиска вазgуха, l,аса, йаре или 
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шечносши у заШворено.м иросшору (ауШо.мобилској iYMU, ко
тлу и gp.). 

манометарски и манометарски, -а, -о који се OgHOCU на .ма
но.меШар, .мано.меШре. 

мансарда ж (ген. ми. -дй) фр. иросшорија, соба, сшан у иош
кровљу; Шаван. 

ман сард ни, -а, -о који се OgHOCU на MaHcapgy, MaHcapge: � 
просторија, � соба. 

мантија ж грч. 1. gуiачка (обично црна) широка свешшенич
ка ogopa; уп. реверенда. 2. оiршач, илашш и сл. geo ogehe сли
чан gуiачкој свешшеничкој ogopu. • збацити, свући, скинути ман
тију расиоииши се, рашчиниши се. обући мантију заиоииши се, 
OgH. закалуђериши се. 

мантијаш, -аша м (инстр. -ашем) подр. или пеј. свешшено лице, 
свешшеник (иои, калуђер). 

мантијашки, -а, -о који се OgHOCU lЮ .манШијаше. 

мантика ж ГрЧ. врачање, iаШање. 

мантил, -ила м нем. (лат.) а. каиуш og шањеi, лакшеi .маШери
јала, који се носи иоврх, иреко осшале ogehe. б. geo iорње pagHe 
или зашшишне ogehe, pagHU оiршач: бели �, радни � и сл. 

мантилић, -а и мантилић, -ића м geм. и хии. og .манШил. 

мантиља ж ШП. gуiачка чиикана или свилена .марама која 
се носи на iлави иоиуш вела и иушшена низ леђа. 

мантинела ж фр. 1. иресвлака (обично зелена) на билијар
ско.м сшолу; обоg, ивица, oipaga билијарскоi сШола. 2. oipaga 
клизалишша, иiралишша за хокеј на леgу. 

мануал, -ала м лат. 1. а. ириручна књиiа, ириручник; беле
жница, gневник. б . .молиШвеник (KOg каШолика). 2. муз. клави
јашура opiYJba. 

мануелан, -лна, -о (обично одр.) лат. а. који обавља иослове 
ирешежно својим рукама и власШиШо.м CHaiOM, физички: � рад
ник б. који је ирешежно или искључиво у вези с коришћење.м 
руку и JbygcKe CHaie, ручни: � вештина, � рад. 

мануелно ПРИЛ. руко.м, ручно; физички. 

манула ж ЗООЛ . .морска риба Samaris alcedo и Samaris vulga
ris из иор. Maenidae. 

манускрипт и манускрипт м лат. а. gело у рукоиису, руко
иис. б. сшари рукоиис, иисани сио.меник. 

манути се, манём се свр. (уп. махнути) ироћи се, оканиши 
се HeKoia (нечеiа), осшавиши HeKoia (нешШо). • - се ћорава по
сла иресшаши се бавиши нечим некорисним, неиошребним, уза
луgни.м. 

мануфактура ж лат. 1. екон. а. сисШе.м робне ироизвоgње за
сноване на иоgели paga и сиецијализованој ручној ироизвоgњи 
jegHe врсше ироизвоgа. б. круиније каиишалисшичко иреgузеће 
чији је облик ироизвоgње заснован на шаквој иоgели paga и сие
цијализацији. в. ручна, .мануел на ироизвоgња, ручна израgа. 2. 
а. раgионица, фабрика шексшила (нарочишо iошових оgела, 
конфекције). б. у зб. значењу: ироизвоgи шексшилне инgусшри
је (ире свеiа конфекције). 

мануфактурист(а), -ё м (ми. -сти) 1. pagHUK у .мануфакШури 
(1). 2. шрiовац који apogaje или занатлија који израђује .ману
факшурну шексшилну робу (конфекцију и сл.). 

мануфактурни и мануфактурни, -а, -о (ретко неодр. ма
нуфактуран, -рна, -о) који се OgHOCU на .мануфакШуру, који је у 
вези с .мануфакШуро.м: � начин производње, � радња. 

манципација ж лат. ист. правн. у римско.м ираву, свечани на-
чин иреноса својине (имања, сшоке и робова). 

маншет(н)а ж 1. в . .манжеШ(н)а. 2. geo аиараша за .мерење 
крвно!' иришиска који се сшавља око руке и у који се иу.миа ва
зgух. 3. о.моШ на корицама књиiе на којем се gajy неки иоgаци о 
њој (нир. о иисцу, саgржају, Haipagaмa, рекламе и сл.). 

мањак, -њка м 1. (супр. вишак) а. неiашивна разлика из.ме
ђу иошреБНОi и сшварноi сшања блаiајне, робе у .маiацину и сл., 
новчани износ, OgH. количина робе која неgосшаје; iубишак у ио-

словању неко!, иреgузећа, усшанове и сл., gефициШ. б. уоишше 
оно шшо .мањка, неgосшаје; неgосшашак нечеiа; оскуgица, несша
шица: � у храни; � витамина; � млека, � струје. 2. в . .мана! (2). 
• на маљак ићи (поћи, сићи и сл.) с.мањиваШи се (иочеши се с.мањи
ваши, с.мањиШи се и сл.). 

мање и мање ПРИЛ. 1. ко.ми. og .мало. 2. мат. в . .минус (1б). • 

ни - ни више (него) баш, уираво. 

мање-више (мање-више) ПРИЛ. ириближно, оширилике, io
шово, скоро; вар. више-мање: � исто. 

мањеж, -ежа м в . .манеж. 

мањерка ж (ген. ми. -кй) рус. а. већа и gубља .меШална aocyga 
са иоклоицем за иреношење хране (обично војницима на иоло
жају); слична aocyga уоишШе. б. војничка иорција. 

мањина ж (супр. већина) а . .мањи број иојеgинаца који се не
чим изgвајају og већине; .мањи geo неке целине: � богатих (по
влашћених), � људи; � случај ева. б. ipyaa коју чини .мање og ио
лов ине члансшва неко!, шела или орiанизације (иарламенша, 
сшранке и сл.), а која засшуиа gрукчији сшав og већине: скуп
штинска �. в. пол. национално-ешничка ipyaa у iраницама jeg
не gржаве која не apuaaga Hapogy који чини iлавнину сшанов
нишшва, већје ешнички geo Hapoga gpyie (обично cycegHe) gржа
ве: национална (народна) �. • бити у маљини иреgсшављаши, 
чиниши .мањи geo неке зајеgнице. остати у маљини изiубиши на 
изборима, на iласању; изiубиши иоgршку већине. 

мањински, -а, -о који се OgHOCU на .мањину (б и в): � група, 
� питање. 

мањити, мањйм несвр. [гл. ИМ. мањёње с] чиниши .мањим, с.ма
њиваши, у.мањиваШи. _ - се иосшајаши .мањи, с.мањиваШи се. 

мањкав, -а, -о а. којем нешшо .мањка, неgосшаје, неиошиун, 
неgовољан, oCKygaH; који има gосша неgосшашака, рђав, лош, 
слаб: � запис, мањкави подаци; � знање. б. који има неку ше
лесну или gушевну .ману; уп. дефектан (2). 

мањкаво ПРИЛ. слабо, лоше, рђаво: � опрати, � писати. 

мањкавост, -ости ж особина или сшање OHoia који је .мањкав, 
OHoia шшо је .мањкаво, неgосшашак, .мана: њихова �, � игре, � 
у рукопису. 

мањкати и мањкати, -ам свр. и несвр. непрел. неgосша(ја)ши, 
фалиШи. 

мапа ж итал. (нем.) 1. а. iеоiрафска карша: � Европе. б. на
црш, илан ipaga; уоишше илан, скица (са сиецифични.м иоgаци
.ма): земљишне мапе. в. ум. збирка цршежа с исШо.м Шe.JI.taШи
ко.м; збирка, циклус у.мешничких слика, реироgукција, фошоiра
фија и сл. 2. а. шврgи о.моШ, корице или ручна шорба за сиисе 
или цршеже, фасцикла. б. иоgлоiа за иисање као geo иисаће!' 
ир и бора. 

марабу, -уа м ар. а. ЗООЛ. велика афричка ишица Leptoptilus 
crumeniferus из ф. Ciconiidae, са велико.м iушо.м која виси као 
кожна кеса. б. иерје ове ишице које служи као украс; украс og 
шоiа иерја, с шим иерјем. 

маразам, -зма м лат. а. мед. оишша изнемоiлосш, исцриеносш, 
изнуреносш орiаниз.ма услеg болесши или сШаросШи. б. фиг. 
уч.малосш, сШаiнација. 

марама ж тур. а. чешвршасш (ређе шроуiласш) KoMag шка
нине, различише израgе и величине, за иокривање iлаве, враша, 
за оiршање и gp.; чешвршасш KoMag илашна за увијање и ноше
ње нечеiа; количина OHoia шшо је увијено шим KoMagoM илаШна. 
б. в . .марамица (1). 

марамица ж 1 . .мањи чешвршасш KoMag илашна који се 
обично носи у џеиу и служи за брисање носа, усша и gp. ,  рубац, 
руичић: џепна �. 2. анат. а. шанка оина којо.м су обавијени или 
обложени неки унушрашњи opiaHU: плућна �, трбушна �. б. зо
ОЛ. широк кожни набор ucaog враша iовечеша, иоgвраШник. 

марамче -ета с (мн. 0) нар. рег. geM. og .марама (а); .марами
ца (1). 

маран и маран, -рна, -о а. в . .марљив. б. в. бриЖЈЬив. 

мараска ж итал. бат. и агр. врсша (ириморске) вишње Prunus 
cerasus marasca. 
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мараскино (мараскfuю) м итал. а. (мн. 0) ликер og .мараске. 
б. разг. количина .мараскина (а) која заЙре.ма оgређену aocygy 
(чашу, флашу и сл.). 

маратон, -а и маратон, -она м 1. спорт. а. најgужа аillлешска 
шркачка gисцийлина (42195 m) (йо rрч. селу МараШону). б. (с 
одредбом "пливачки'') gyra йливачка gисцийлина (нейройисане 
gужине, али не .мање og 1500 m). 2. фиг. оно шшо шраје неуоби
чајено gyro (нЙр. шелевизијска емисија): филмски -. 

маратонац, -нца м сп:орт. учесник у .мараШону. 

маратонски и маратонски, -а, -о 1. који се OgHOCU на .мара
шон (1): - трка. 2. фиг. врло gyr, gуrошрајан; уп. маратон (2): -
седница. 

марва ж (мн. 0) мађ. в. сШока. 

маРВЕШИ и марвени, -а, -о в. сшочни: - вагон, - пијаца, -
трговац, - трговина. • - лекар (- доктор) в. вешеринар; уп. мар
вењак. 

марвењак, -ака м нар. и разг. в. веШеринар. 

марвинче, -ета (-инчета) с (ми. 0; зб. им. марвинчад ж) jegUH
ка .марве, jegHo сшочно rрло; уп. живинче. 

маргарин, -ина м фр. инgусшријски .маслац који се сйравља 
уrлавно.м og БUJbних .масШи и уља. 

маргина ж лат. штамп. йразан, неисйисан йросшор са сшране 
шшамйаноr или aucaHOr шексша, белина. 

маргиналан, -лна, -о 1. (обично одр.) који се налази, који је 
забележен на MaprUHU, на MaprUHaмa: - белешка. 2. фиг. који је 
.мале важносши, .малоr значаја, безначајан, неважан, caopegaH: 
- питање. 

маргиналац, -лца м разг. особа og .марrиналноr значаја, не-
важна, безначајна особа. 

маргинализам, -зма м еконо.мско учење с краја XlX века. 

маргинализирати, -изирам свр. и несвр. в . .марrинализоваШи. 

маргинализовати, -зујём свр. и несвр. (у)чиниши .марrинал-
ним; уп. маргиналан (2). 

маргиналије ж мн. забелешке, йримеgбе исйисане на Mapru
нама; наЙо.мене, ойаске уз неки ШексШ. 

маргинiшист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица .марrинализ.ма. 

маргиналистички, -а, -о који се OgHOCU на .марrинализам и 
.марrиналисШе: - правац. 

марела ж нем. бот .. и агр. врсша вишње круйноr йлоgа Prunus 
cerasus austera. 

марелица ж geм. og .марела. 

мареограф м лат.-грч. айараш који аушо.машски бележи ви
сину MOpCKOr нивоа йри обали за време йлиме и осеке. 

маржа и маржа ж (ген. мн. -жи) фр. трг. а. разлика из.међу 
йроизвоgне, OgH. набавне и apogajHe цене неке робе, као накна
ga шрrовини; уп. провизија. б. уойшше разлика из.међу gвеју це
на неке робе. 

марина ж итал. 1. в. �opHapицa. 2. а . .морска обала; шешали
шше уз .морску обалу, кеј. б. йрисшанишше и зимовник за јахше 
и .моШорне чамце. 3. ум. слика с .морски.м .моШиво.м. 

маринада ж (маринат, -ата м) фр. кув. хлаgно јело og йржене 
или усољене рибе која се извесно време gржи у саламури og уља, 
сирћеша и разних зачина; усољена риба која се конзервира у ова
квој сала.м,ури; саламура. 

маринац, -нца м морнар (обично apuaagHUK рашне .морнари
це); apuaagHUK америчке .морнаричке Йешаgије. 

маринизам, -зма м књиж. йрешерано кишњасш, извешшачен 
йеснички сшил у ишалијанској йоезији XVII века (йо иШал. йе
снику Ћ. Маринију). 

маринирати, -:И:нИрам свр. и несвр. итал. конзервираши (рибу) 
у саламури og уља, сирћеша (или лимуновоr сока) и разних зачи
на; сшавиЩи, сшављаши (рибу) у шакву саламуру; уп. маринада. 

. маринист(а)l, --ё м (ми. -сти) књиж. йесник који сшвара у gy
ху .мариниз.ма, йрисшаљица .мариниз.ма. 

маринист(а)2, -ё м (мн. -сти) ум. сликар .морских йејзажа, 
слика с .мoрским .моШивима. 

маринистички, -а, -о који се OgHOCU на .маринизам и .мари
нисше: маринистичке црте. 

марински, -а, -о .морнарски, .морнарички: - капа, - официр. 

марионета ж фр. 1. лушка у луШкарско.м йозоришшу чијим 
йокрешима уйравља лице иза сцене. 2. Фиг. особа, лице које слу
жи као оруђе у шуђим рукама, којим уйравља gpyru. 

марионетски, -а, -о 1. који се OgHOCU на .марионеШе (1), луш-
карски: - позориште. 2. који се уйравља, йосшуйа и сл. йо gu
рекшивама великих сила; уп. марионета (2): - влада, - држава. 

марити, марИм несвр. [гл. им. марёње с] 1. а. (обично одрич
но или у конструкцијама одричног значења) воgиши рачуна (о 
неко.ме, нече.му), обраћаши йажњу (на HeKOra, нешшо), gржаши 
(go HeKOra, нечеrа); имаши вољу (за нешшо), йоказиваши скло
носш (йрема нечему). - Шта ја марим за вашега змаја? Не ма
ри да чита. б. «за) некога) волеши (HeKOra); имаши йозишиван 
сшав (йрема неко.ме). - Мариш ли ти за њу? Давна није марио 
травничке Јевреје. 2. (одрично) непрел. усшезаши се og нечеrа 
шшо би йреgсшављало велику жрШву. - Не бих марио погину
ти (умрети, сто дуката дати . . .  ), само да . . .  3. (обично одрично) 
замераши, йреоациваши; узнемираваш и се, йримаши к срцу, се
кираши се. - Не марим ја што ви шетате . •  - се уз. Йовр. йрема 
.мариШи (1б). • - за некога (за нешто) као за лањски снег не .мари
ши нимало. не мари (ништа), шта мари нишша не смеша, свејеg
но је; није шо нишШа. 

маритимни и маритимни, -а, -о који се OgHOCU на .море и 
Йо.морсШво, Йо.морски: - држава, - веза, - оружје. 

марифетлук м тур. лукав йосшуйак срачунаш на йревару, 
смицалица, yjgypMa, йоgвала; вешшина, шрик, .мајсШорија. 

марица ж разг. (понекад с атрибутом "црна'') йолицијска ко
ла за йревоз ухайшеника или заШвореника. 

марјаш м 1. ист. сшари сишан .меШални новац различише 
вреgносши у различишим земљама. 2. уойшше сишан новац, йа
ра, новчић. • без марјаша без имало новца, без йребијене Uаре. не 
вредети (ни) марјаша биши без имало вреgносши, не вреgеши ни
шШа. ни марјаша не да(ва)ти 1) не gа(ва)ши нишша, ни йребијене 
Йаре. 2) смашраши нешшо йошйуно безвреgним, не цениши ни
.мало. 

марка1 и марка ж (ген. мн. марака) фр. (итал., нем.) 1. наро
чиш, обично чешвршасш KoMaguh самолейЈЬивоr йайира са не
ким лико.м (слико.м и сл.) и ознако.м новчане вреgносши, који се 
лейи на йошшанске ЙОШUJbке, OgH. као шаксена вреgносш на ра
зна gоку.менШа или робу: поштанска -, таксена - . 2. фабрички 
зашшишни знак који симболизује или саgржи име йроизвођача, 
ознака којо.м йроизвођач обележава своје йроизвоgе; йроизвоg 
зашшићен знако.м йроизвОQача: аутомобил познате марке. 3. 
фиг. йризнаш сшваралац у некој обласши, аушоришеш; уойшше 
важна, уважена, значајна личносШ. 

марка2 и марка ж (ген. мн. марака) нем. новчана јеgиница 
(шщ некаgашња новчана јеgиница) у неким земљама. 

маркантан, -тна, -о фр. 1. који aaga у очи својим йоложајем, 
исшакнуш, исшурен, уйаgљив: - вис. 2. а. који осшавља снажан 
ушисак, који се исшиче неко.м својо.м особино.м, уйаgљив, изра
зиш; уйечаШЈЬив, каракшерисшичан: - лице; - особина. б. ис
шакнуш, йознаш, знамениш: - лично ст. 

маркантно прил. на .марканШан начин, уйаgљиво, изрази
шо, исшакнушо. 

маркантност, -ости ж особина OHOra који је .марканШан, оно
. 1а шшо је .марканШно, уйаgљивосш, изразишосш, исШакнуШосШ. 

маркација и маркација ж сшављање оријеншационих озна
ка, обележавање, .маркирање (йуша, йравца и сл.). 

маркёт, -ета м енгл. йроgавница йрехрамбених йроизвоgа, 
кућних и кухињских айараша и gpyrux кућних йошрейшшина; 
Шржница. 

маркетинг м енгл. укуйносш gелашносши које су у вези с йла
смано.м робе на шржишшу (исйишивање шржишша, apoaaraH
ga, шрrовина и gp.). 
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маркиз, -иза м фр. ЙЛе.мићка шишула (нижа og BojBoge а ви
ша og lрофа). 

маркиза ж фр. маркuзова жена или кћи. 

маркизат, -ата м фр. маркuзов uoceg; обласш којом уйравља 
маркиз. 

маркизица ж ge.м. и хиЙ. og маркиза. 

маркиран, -а, -о лингв . који у себи саgржи оgређено значењ
ско или формално обележје, обележен. - У категорији грама
тичког броја uеднина и множина) множина је маркирана. 

маркирати, маркирам свр. и несвр. 1. сшавиши, сшављаши, 
(за)лейиши йошшанску марку. 2. а. обележиши, обележаваши 
сшављајући ознаку (марку, жиl и сл.); жиlосаШи. б. обележи
ши, обележаваши карше за ulpy pagu Йоgвале. в. исшаћи, исши
цаши, наlласиши, наlлашаваши: - битне стране. 3. фиг. забу
шаваши; симулираШи. 4. спорт. сйречиши, сйречаваши оgређеНОl 
йрошивниЧКОl иlрача ga gође go лойше, Йокри(ва)Ши. 

маркица ж 1. geM. og марка1 (1). 2. KOMaguh йайира сличан 
марки1 (1), са убележеном ogloBapajyhoM новчаном вреgношћу, 
који служи као йериоgична (обично месечна) карша у lpagcKoM 
или upulpagcKoM саобраћају. 

марксизам, -зма м (ми. 0) учење Карла Маркса и Фриgриха 
Енlелса и њихових слеgбеника о развишку upupoge и, нарочишо, 
gрушшва, о gрушшвеним оgносима и њиховим йроменама и gp. 

марксист(а), -ё м (мн. -сти) слеgбеник, йрисшалица марк
сизма. 

марксистички, -3., -6 који се OgHOCU на марксизам и маркси
сше: - литература. 

марксистички ПРИЛ. на марксисшички начин, у gyxy марк
сизма, као марксисШа. 

марксисткиња ж женска особа марксисШа. 

марљив, -а, -о који pagu с вољом, који се исшрајно шруgи ga 
шшо боље ypagu йослове, BpegaH, йриљежан, ревносШан. 

марљиво ПРИЛ. BpegHo, upegaHo, йриљежно, ревносно: - ра
дити. 

марљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је ма р
љив, BpegHoha. 

мармелада ж фр. врсша йекмеза, lусшо укувано воће са ше
ћером. 

марно ПРИЛ. марљиво, BpegHo; йажљиво, брижљиво: - зали
вати башту. 

марнути, -нём свр. експр. јако уgариши, луйиши, клейиши, 
млаШнуШи. 

мародёр, -ера м фр. војник који йљачка йоlинуле и рањени
ке на бојишшу или ненаоружане и немоћне љуgе у крају којим 
војска йролази и gp., војник йљачкаш; фиг. нишков, хуља. 

мародёрски, -3., -6 који се OgHOCU на Mapogepe. 

мародерство с MapogepcKU йосшуйак, йљачка; насиље Hag 
не.моћним( а). 

марон, -она м итал. бат. и агр. в. кесШен. 

Марс м (ми. 0) 1. боl раша у римској миШОЛОlији. 2. астр. йла
неша Сунчевоl сисшема, чешврша йо уgаљеносши og Сунца. • 

као да је пао с Марса (или сл.) нема йојма о ономе шшо се gОlађа, 
йошйуно је ван шока gОlађаја. 

Марсељеза ж фр. француска револуционарна йесма, caga 
француска gржавна химна. 

\ Марсовац, -6вца м йрешйосшављени, OgH. замишљени сша
новник Марса. 

март м шрећи месец у lOgUHU. 

марта ж нар. марШ. • баба Марта шаљ. марш (нарочишо у ве
зи с хлаgним временом йраћеним cHeloM, лайавицом и сл.). 

мартинка ж врсша сшаринске йушке (йо консшрукшору Мар
Шинију). 

мартир, -ира м ГрЧ. мученик, сшраgалник, ЙаШник. 

мартиризам, -зма м свесно жршвовање, ойреgељење за муче
нишшво у борби за веру, за ugejy и сл. 

мартиријум (мартирИј, -ија) м лат. йоgношење великих му
ка, йашња, сшраgање, мученишШво. 

мартирологија ж а. исшраживање и изучавање живоша 
хришћанских мученика. б. фиг. исшорија, йовесш о мученuцима 
и мученишшву. 

мартирски, -3., -6 који се OgHOCU на маршире, мученички. 

мартирство с мученичко сшраgање, мученишШво. 

мартовски, -3., -6 који се OgHOCU на марш: мартовске демон-
страције, - ноћ, - сунце. 

мартолоз м тур. ист. шурски војник lраничар из pegoBa ме
шшана хришћана у йоlраничним крајевима. 

марцијалан, -лна, -о лат. 1. рашнички, војнички; рашни, вој
ни: - изглед, - корак; марцијални суд. 2. фиг. који је као KOg 
рашника, који uogceha на рашника (мужеван, марканшан и 
сл.): марцијални бркови, - појава. 

марцијално ПРИЛ. на марцијалан начин, војнички, раШнички. 

марцијалност, -ости ж особина oHola који је марцијалан, 
oHola шшо је марцијално. 

маРЦlшан, -ана м итал. (нем.) слашкиш og баgема, шећера, 
скроБНОl сируйа и gpylux gоgашака. 

марципански, -3., -6 који се OgHOCU на марциЙан. 

марш1 м (инстр. -ем (-ом); МН. маршеви) фр. (нем.) 1. а. oplaHU
зовано крешање војних јеgиница, обично pagu извршења HeKol 
војНОl заgашка; уойшше крешање, xog неке орlанизоване lpyue 
љуgи у војничком сшилу и ЙокреШу. б. разgаљина која се обич
но йрелази йри jegHoM шаквом крешању војних јеgиница. 2. муз. 

музичка комйозиција намењена усклађивању корака љуgи у 
xogy (најчешће војника), корачница: војнички -, погребни -, 
свадбени -. 

марш2 УЗВ. а. вој. узвик, обично као завршни geo KOMaHge, ко
јим се изриче зайовесш за йокреш: напред -! б. узвик којим се у 
lpyбом, врло нељубазном изражавању, љушњи и сл. неко шера 
ga uge, OgH. oge: - напоље! 

марmал, -ала м фр. (нем.) 1. највиши чин у койненој војсци и 
авијацији неких gржава. 2. звање, шишула лица које уйравља 
gвОрСКим цере.монијама, йрошоколом, йрије.мима и сл.: - двора, 
дворски -. 

марmалат, -ата м наgлешшво које чини маршал (2) с йомоћ
ним и извршним особље.м. 

марmалски, -3., -6 који се OgHOCU на маршала, на маршале: 
- палица. 

марmалство с маршалски чин, звање и gосшојансшво мар
шала. 

марm-батаљон, -она м вој. башаљон који маршира (на 
фронш, бојишше), маршевски баШаљон. 

марmевати и марmовати, -шујём несвр. в. маршираши (1 
и 2). 

марmевски, -3., -6 који се OgHOCU на марш1:-- вод, - колона, 
- корак. 

марmирати, маршИр3.м несвр. 1. непрел. а. вој. крешаши се ор
lанизовано, у оgређеном йорешку и риШму, обично pagu uзврша
вања HeKol војНОl заgашка (о војсци, војним јеgиницама). б. уой
шше крешаши се, ићи укорак, у орlанuзованој йоворци, у оgређе
ном ЙореШку. в. корачаши, сшуйаши, ићи, хоgаши (обично 
ошшро, војничким кораком). 2. непрел. ићи с војском у Hauag, 
освајање, OgH. на HeKola (нешшо), йрошив HeKola (нечеlа). 3. (и 
свр.) прел. (иЗ)lониши, uзбаци(ва)ши, йрошер(ив)аши HeKola (че
сшо узвиком ,,.марш'ј; уп. маршнути. 

марmнути, -нём свр. прел. ошераши, исшераши, избациши, 
најуриши, оgбиши и сл. (обично узвиком ,,.марш'ј. 

марmовати в.  маршеваШи. 

маршрУта и маршрУта ж фр. (нем.) ушврђени йравац upegBU
ђен или коришћен за крешање, йловиgбу или леш; gокуменш ко-
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ји саgржи ilлан н:рей1ања (обично н:ао заиовесй1 војним јеgиница
.ма или aocagaмa). 

марmрутни и марmрутни, -а, -о н:оји се OgHOCU на .маршру
й1у. • - воз сиецијални воз н:оји uge og .месй1а ун:рцавања војсн:е 
или уй1овара робе go .месй1а исн:рцавања, OgH. исй1овара. 

маса (маса) ж лат. 1. а. HeogpeQeHa целина н:оју чини велин:и 
број лица на он:уиу, велин:а Zpyaa љуgи, свей1, Zо.мила: пробити се 
кроз масу. б. (обично у мн.) основни geo сй1ановнишй1ва, иун:, на
pog; веЛU1си gрушй1вени слој или сй1алеж или велин:а сн:уиина 
љуgи н:оји чине нен:у целину: владати масама; сељачка �, бирач
ке масе. 2. а. велин:и број, .мношй1во, .множина (нечеZа): � заро
бљеника, � примера. б. велин:а н:оличина, велин:и, основни geo (у 
он:виру исй1е KaйleZopuje), r.лавнина. - Маса српског народа већ 
се била иселила. в. н:оличина, обим, волу.мен уоишй1е: � капи
тала. 3. физ. основна .мера и својсй1во .май1ерије, физичн:их й1е
ла, н:оје се иоиСй1овећује с н:оличино.м .май1ерије у нен:о.ме й1елу, а 
исиољава се инерцијо.м и й1ежино.м н:оја ogZoBapa сили ZpaBuйla
ционоZ иоља; величина на н:ојој се заснивају нен:а физичн:а .мере
ња. 4. а. ogpeQeHa .май1ерија, й1вар, суисй1анца; .мешавина, с.ме
са разних .май1ерија: коштана �, кречњачка �; житка �. б. фи
зичн:о й1ело ogpeQeHe заиремине у свој својој ун:уиносй1и, у цели
ни; безоблично й1ело, безоблична .май1ерија: неосветљена � згра
де; безоблична �. 5. правн. а. имовина н:оја ОСй1аје иосле нечије 
с.мрй1и, осй1авшй1ина. б. имовина н:оја осй1аје иосле Сй1ечаја не
lioZ apaBHoZ или физичн:оZ лица. 

масажа ж фр. иосй1уиан: й1рљања, Zњечења, луин:ања и сл. ge
лова й1ела pagu убрзања цирн:улације н:рви, о.мен:шавања или ја
чања .мишића, с.мањења у.мора и gp. ,  .масирање. 

масакр м фр. ион:ољ, н:рвоиролиће, н:лање, убијање. 

масакрирати, -сакрйрам евр. и неевр. (из)врший1и .масан:р, ио
н:ољ, (ио)н:лай1и, (ио)убијай1и; (из)рањавий1и; (uз).мрцварий1и. 

масени (масенй), -а, -о н:оји се OgHOCU на .масу (3 и 5): � једи
ница, � спектрометар, � статички моменат; � имовина, � суд, � 
судија. • - број физ. број нун:леона у ай1о.мсн:о.м језZру HeKoZ еле
.менй1а или изой10иа. 

масёр', -ера фр. лице обучено ga врши .масажу, чије је зан и-
.мање .масажа. 

масёрка ж женсн:а особа .масер. 

масёрски, -а, -о н:оји се OgHOCU на .масере и .масажу: � соба. 

масив, -ива м нем. 1. а. врло велин:а сй1ена н:о.миаН:й1не ZpaQe 
и изr.леgа, обично вулн:ансн:оZ иорен:ла, сй1еновий1и блон:, ZpoMa
ga. б. н:о.миан:й1на иланина или Zpyaa ilланина, cйlapujei, вул
KaHcKoZ иорен:ла, с иросй1рани.м заравни.ма; уоишй1е иланина 
или њен основни geo. 2. оно шй10 је OZpOMHO, шй10 иреgсй1авља, 
чини велин:у .масу, шй10 је врло велин:их gимензија и СЛ.; велин:а, 
HeogpeQeHa .маса (нечеZа): � ледењака. 

масиван, -вна, -о 1. н:оји је вулн:ансн:оZ иорен:ла, jegap, зби
јен, н:о.миан:й1ан (обично о Сй1енама). 2. н:оји има велин:у .масу, 
н:оји је велин:их gимензија и й1ежине (обично о иреg.мей1има uз
рађеним og й1ешн:оZ, чврсй10Z, йlBpgoZ и сл . .май1еријала); физич
н:и изразий10 развијен (н:руиан, велин:и, иун, gебео и сл.) (о чове
н:у и gеловима й1ела). 

масивност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoZa шй10 је .ма
сивно, oHoZa н:оји је .масиван. 

масирати, масйрам нем. неевр. 1. врший1и, обављай1и .масажу 
(й1ела, OgH. gелова й1ела). 2. фШ'. разг. бий1и несносан, gocaQUBa
й1и (нен:о.ме), Zњавий1и (HeKoZa) . •  � се 1. иовр. og .масирай1и (1). 
2. фиг. разг: Zњавий1и се, .малй1рей1ирай1и се (HeZge, с нечи.м)� 

маска и маска ж (дат. -сци И -ски; ген. мн. -скй) фр. 1.  а. оно 
шй10 се сй1авља ирен:о лица или gела лица ga би се сан:рио ира
ви изr.леg лица, uзбеr.ло иреиознавање (на н:арневалима, .масн:ен
бал има и сл.), обично apegMeйl у облин:у љуgсн:оZ лица, живо
й1ињсн:е r.лаве и gp., образина, н:ринн:а. б. иерин:а, вешй1ачн:u бр
н:ови и gp. cpegcйlBo н:ојим се r.лу.мци и gpyZu сценсн:и у.мей1ници 
ирерушавају у лин:ове н:оје й1у.маче. в. фиг. оно шй10 сн:рива ира
ви лин:, ираве особине, сй1варне намере, шй10 ирин:азује HeKoia 
gрун:чијим HeZo шй10 јесй1е uйlg.; неирави, лажни лин:, изr.леg у 
н:ојем се нен:о, нешшо ЙРU1сазује, иојављује. 2 . .масн:ирана особа, 
.машн:ара. 3. иовез, шй1ий1 и gp. шй10 се сй1авља на лице, OgH. 

усй1а или очи н:ао зашй1ий1а og Ой1ровних iacoBa, инфен:ције, 
:х:лаgноће, ирејан:е свейlлосй1и uйlg. 4. вој. apupOgHU или вешй1ач
н:и зан:лон или нешй10 gpyZo шй10 служи за .масн:ирање, н:аму
флажу. 5. иреиарай1, aoMaga, н:оз.мей1ичн:о cpegcйlBo н:оје се на
носи на лице и иосле извесноZ вре.мена cliuga. • бал под маскама 
в . .масн:енбал. збаци(ва)ти, скинути, скидати (своју) маску ой1-
н:ри(ва)й1и ираву apupogy, ион:аз(ив)ай1и ираве намере. (з)дерати, 
стргнути, стргати и ел. (некоме) маску (с лица) разой1н:ри(ва)й1и, 
расн:ринн:а( ва)й1и, geмacliupaйlu (HeKoZa). 

маскара1 (маскара) тур., итал. 1. а. шала, заgирн:ивање, заgе
вање; руZање, aopyZa. б. онај н:оји је, ogn. оно шй10 је apegMeйl ша
ле, aogc.мexa, aopyZe. 2. ми. етн. в . .машн:ара (3). 

маскара 1 (маскара) енгл. й1уба с iycйlOM црно.м, с.међо.м и сл. 
й1ечношћу и чей1н:ицо.м за .мазање, улеишавање й1реиавица. 

маскарада ж фр. 1. забава, свей1н:овина aog .масн:ама; н:арне
валсн:а, ион:лаgна и сл. иоворн:а лица са .масн:ама; .масн:енбал. 2. 
uз.мой1ација, шеZачење; сирgња, лан:рgија; уп. маскара1 (1) . 

маскарити се, -йм се неевр. [гл. ИМ. маскарёње е] шалий1и се; 
из.мой1авай1и се; Zypaйlu се. - Маскаре се и спрдају с њим газде. 

маскенбал и маскенбал м нем. забава на н:оју учесници go
лазе .масн:ирани, бал aog .масн:ама, .машн:араgа. 

маскёр, -ера м сй1ручњан: за иозоришне .масн:е, за .масн:ирање 
r.лу.маца. 

маскерада ж в. Macliapaga. 

маскерата ж итал. књиж. среgњовен:овна ион:лаgна иес.ма из
вођена у сценсн:о.м облин:у. 

маскирати, маскйрам евр. и неевр. нем. а. сй1авий1и, сй1авља
й1и нен:о.ме .масн:у, иро.мений1и, .мењай1и нечији лин:, иреруший1и, 
ирерушавай1и (нир. у иозоришй1у). б. зан:лоний1и, зан:лањай1и og 
иоr.леgа (нир. војне објеН:й1е), (у)чиний1и невиgљивим, неиримей1-
ним, н:амуфлирай1и. в. сн:ри(ва)й1и, ирин:ри(ва)й1и cй1вapHocйl, 
реалносй1 нечеZа; ирин:ри(ва)й1и ираву сушй1ину HeKoZa или не
чеZа, лажно apegcйlaBUйlu, иреgсй1ављай1и . •  � се а. сй1авий1и, 
сй1ављай1и на себе .масн:у или се на нен:и gpyZu начин иреруши
й1и, ирерушавай1и. б. ирин:ри(ва)й1и се, сн:ри(ва)й1и се; лажно се 
apegcйlaBUйlu, иреgсй1ављай1и. 

маскирни, -а, -о н:оји је у вези с .масн:ирањем: маскирна сред
ства. 

маскота ж фр. apegMeйl или живой1иња шй10 се gржи уза се 
за срећу, усиех; уп. амајлија. 

маскулинум м лат. ЛИНГВ . .мушн:и pog, реч или облин: .мушн:оZ 
poga. 

масларка ж агр. врсй1а н:рушн:е; уп. масленка (2). 

масларница ж раgионица или оgељење .млен:аре у н:оје.м се 
ироизвоgи .масло. 

масласт, -а, -о н:оји је н:ао .масло, сличан .маслу: асфалтни 
битумен масласте конзистенције. � 

маслац (маслац, -а и -аца) м (инстр. -ем) .млечни ироизвоg н:о
ји се gобија БУћн:ање.м иавлан:е или, ређе, HeaocpegHo из .млен:а, 
.масло, буй1ер. 

маслачак, -чка м бот. биљн:а жуй1их језичасй1их цвей1ова Та
raxum officinale из ф. Compositae. 

маслачков, -а, -о н:оји apuaaga .маслачн:у, н:оји се OgHOCU на 
.маслачан:: "" корен, � цвет. 

маслачни, -а, -о у изр. - киселина хем. opZaHclio јеgињење Aci
dum butyricum. 

маслени (масленй), -а, -о н:оји се OgHOCU на .масло (н:оји је og 
.масла, који служи за .масло и сл.): маслени колачи, � лонац, � 
ћуп. 

масленица, масленица и масленица ж 1. иий1а, н:олач, ио
Zача и сл. с .масло.м, с .машћу или нен:о.м gpyZoM .масноћо.м. 2. cyg, 
aocyga у н:ојој се gржи .масло, .масй1 и сл. 

маслёнка ж 1. cyg, aocyga за .масло, .масленица; cyg у н:ојем се 
ирави .масло, сШаи. 2. агр. назив за разне врсй1е сочних н:руша
н:а; уп. масларка. 
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маслина и маслина ж бот. а. (и агр.) gуiоiоgишње зu.мзелен,о 
суйшройско gрво Olea europaea из ф. Oleaceae, са више йоgвр
сша, чији се кошшичав Uлоg уйошребљава за исхран,у и йроиз
воgњу уља; Uлоg ше биљке, маслин,ка. б. у мн,.: ф. вишеiоgишњих 
зuмзелен,их gрвен,асших биљака Oleaceae (у jg.: биљка из ше фа
милије). 

маслинар и маслинар м он,ај који iaju маслин,е, који се ба
ви маслин,арсШвом. 

маслинарс:к:и и маслинарски, -а, -о који се ognocu н,а ма
слин,аре и маслин,арсшво: � крај. 

маслинарство с iајење, уЗiајање маслин,а; йољойривреgн,а 
ipana, gелашн,осш која се ognocu н,а iајење маслин,а. 

маслинаст и маслинаст, -а, -о који је боје маслин,овоi ли
сша или Uлоgа (шамн,озелен" шамн,осмеђ, зелен,касшосм,еђ): � 
боја, � униформа. 

маслинасто- йрви geo йриgевских сложен,ица са зн,ачењем 
боје, који озн,ачава ga ша боја йрелази у маслин,асшу: маслина
стозелен, маслинастомрк, маслинастосив, маслинастосмеђ итд. 

маслиник и маслиник м в. маслињак. 

маслиница и маслиница ж geM. и хиЙ. og маслин,а. 

маслинка и маслинка ж (дат. -нци; ген. ми. -нкй) агр. 1. Uлоg 
маслин,е; маслин,а. 2. врсша сочн,е крушке; уп. масларка и ма
сленка (2). 

маслинов и маслинов, -а, -о који се ognocu н,а маслин,е: � бо
ја, � дрво, � грање, � уље, � хлад итд. • - гранчица (грана) ма
слин,ова iран,чица као сu.мбол мира, йомирења, сЙоразума. 

маслиновина и маслиновина ж маслин,ово gрво (као iрађа, 
iориво); маслин,ово сшабло, маслин,а; лисн,ашо маслин,ово iрање. 

маслински (маслйнскй), -а, -о в. маслин,ов. 

маслињак (маслињак) м ЗемЈЬишше н,а којем расшу масли
н,е, зelсаg маслин,а, маслин,ик. 

масло с 1. а. в. маслац. б. масн,оћа gобијен,а шойљењем ма
слаца, йрешойљен,и маслац. 2. фиг. а. gобишак, корисШ. б. йре
cygnu ygeo у йрийремању, изазивању н,ечеiа (обичн,о лошеi); Uлоg 
шаквоi gеловања, gело: све је то његово �; непријатељско (туђе 
или сл.) �. • имати масла на глави в. u.маШи йушера н,а iлави (aog 
ЙуШер). не би ни пас с маслом појео каже се за iрубе увреgе или н,е
шшо gpyio н,ейоgн,ОШЈЬиво, н,еЙрихваiJlJbиво. светити (освеmтати, 
свеmтати и сл.) масло (масла) цркв. извоgиши (извесши) nag боле
сн,иком (pagu њеiовоi озgрављења) обреg освећења уља, уз оgiова
рајуће молишве и Йојање. 

масник, -а и масник, -ика м МИН. врсша мекан,е, ЗемЈЬасше 
pyge, мин,ерал масн,о!, оЙиЙа. 

масница (масница) ж 1. а. йошкожн,и крвн,и йоgлив који је 
н,асшао услеg йовреgе шкива, убој, моgрица. б. шраi залечен,е йо
вреgе н,а шелу, ожиљак, бразiоШин,а. 2. месшо зайрљан,о масн,о
ћом, измашћен,о месшо, масн,а мрља (н,а ogehu, харшији, лицу и 
gp.). 3. в. маслен,ица (1). 

масница и масница ж каца у којој се муља iрожђе и gржи 
масш (шира). 

масно (масно) прил. 1. као масЩ йойуш масши: � се светле
ти (с:Ијати). 2. а. обилашо узu.мајући gобру, масн,у хран,у; фиг. у 
обиљу, боiашсшву: � се најести; живети сласно и �. б. боiашо, 
скуйо; MHoio, gобро: � платити; � зарађивати. 3. а. н,ейрисшојн,о, 
безобразн,о: � псовати, � се шалити. б. йрешеран,о, безобзирн,о: 
� лагати, � преварити. 

масноћа ж 1. (често мн.) масн,а машерија биљн,оi или живо
шињскоi йорекла која служи у исхран,и и у ин,gусшрији; уп. маст 
(lа) .  2. особин,а onoia шшо је масн,о; уiојен,осш, gебљин,а. 3. ума
зан,осш, зайрљан,осш н,ечим Macн,u.м; масн,а ЙрљавшШин,а. 4. 
ygeo, количин,а, йроцен,аш масн,их сасшојака у н,ечему: � млека. 
5. својсшво н,ечеiа шшо личи н,а масн,е или замашћен,е машери
је: � угњечене земље, � глине и сл. 

масован (масован), -вна, -о 1. а. који се ognocu н,а масе љу
gu, који обухваша велики број Jbygu: � емиграција, � организа
ција, � покрет. б. н,амењен, широкu.м масама, йойуларан,; н,аме
њен, извођењу (йевању и gp.) у napogy: � култура; масовне песме. 

2. који се јавља, врши и сл. у великом броју, ogn. у великој коли
чин,и: � појава, � потрошња, � производња. 

масовик, -ика м рус. он,ај који се исшиче йолишичком и gp. 
gелашн,ошћу у масама (обичн,о у жарiон,у комун,исша револуци
он,ара). 

масовка (масовка) ж рус. йозоришн,а или филмска сц(!н,а у 
којој учесшвује велики број лица, масовн,а сцен,а. 

масовно (масовно) прил. у великом броју, у масама: � беже 
са часова, � посећена утакмица, учествовати � у нечему. 

масовност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а, сшање onoia шшо 
је масовн,о, мн,оiобројн,осш, расЙросШрањен,осШ. 

масон, -она м фр. члан" apuaagnUK (йолу)шајн,Оi косм,ойолиш
ско!, релиiиозн,о-филозофскоi gрушшва и йокреша хијерархијски 
орiан,изован,оi у Шзв. ложама, слобоgн,и зиgар, фрамасон,. 

масонерија ж в. масон,сШво. 

масонски, -а, -о који се ognocu н,а масон,е и масон,сшво: ма
сонске идеје, � ложа, � организација. 

масонство с масон,ски йокреш, масон,ска орiан,изација, сло
боgн,о зиgарсшво; йрийаgн,осш шоме ЙокреШу. 

масохист(-) в. мазохисШ(-). 

маст ж (инстр. машћу, лок масти) 1. а. у мн,.: ipyaa opiancKUx 
јеgињења og којих се йрешежн,о сасшоји слан,ин,а, сало, лој, ма
слац, разн,е врсше уља и gp., а реgован, су сасшојак живошињ
ских и биљн,их шкива и jegan og бишн,их елемен,аша хран,е; ipy
йа шаквих јеgињења која су н,а обичн,ој шемйерашури у чврсшом 
сшању (за разлику og уља) (у jg.: шакво јеgињење). б. н,амирн,и
ца која се gобија шойљењем свињско!, сала и слан,ин,е, ређе og 
шкива gpyiux живошиња, apepagoM уља и gp.: свињска �, биљ
на �. в. уойшше сасшојак хран,е и йрехрамбен,их йроизвоgа који 
уiлавн,ом чин,е масши (Ја): сама � (о јелу, кокоши, прасету и 
др.). г. йрейараш, среgсшво йо кон,зисшен,шн,осши и размазиво
сши сличн,о масла цу или свињској масши које се корисши у ме
gицин,и, козмешици, шехн,ици и gp. 2. боја JbygcKe коже, йуши, 
лица. • намазан (премазан и сл.) свим мастима сйреман, н,а све, лу
кав, Йревејан,. оде маст у пропаст mаљ. све се изјаловило, све је йро
йало н,еЙовраШн,о. пливати у масти живеши у изобиљу. побрати 
част и маст извући све корисши за себе. 

маст м iрожђан,и сок, н,ейреврело вин,о, шира. 

мастан, -сна, -о (одр. маснй, -а, -о) 1. а. (обично одр.) који се 
ognocu н,а масши (1а); који чин,е масши, који је og масши (йреше
жн,о или у целин,и): � јединица; масни спојеви, масни састојци, 
� ткиво. б. који саgржи висок йроцен,аш масши (о йрехрамбе
н,u.м Йроизвоgu.ма); мрсан,; супр. постан: � сир; � јело, � чорба. в. 
yiojen, ушовљен" ухрањен, (о живошињи која се коље): � свиња. г. 
йун" gебео, заgриiао (о JЬygu.мa); обрасшао салом, н,аслаiама са
ла (о gеловu.ма шела); йрекривен, лојн,u.м и зн,ојн,u.м излучевин,а
ма (о кожи, ЙуШи). д. н,амазан" йремазан" йоgмазан, машћу (о 
ЙреgмеШu.ма); замашћен, (о коси и gp.). ђ.  умазан" умрљан" зайр
љан, масн,оћом или н,ечu.м сличн,u.м; уойшше умазан" Йрљав. е. 
који се осећа н,а масш, йрожеш машћу; каракшерисшичан, за 
масш, својсшвен, масши: � мирис; � сјај. 2. а. који се уйошребља
ва са сушивu.м уљем као везивн,u.м среgсшвом, уљан, (о бојама у 
сликарсшву и фарбарсШву). б. mтамп. шшамйан, са йун,о шшам
йарске боје (црн,ила), заgебљан, (о шшамйарском слоiу и слови
ма). 3. а. геол. који саgржи мин,ералн,е сасшојке сличн,е йО н,eKu.м 
особин,ама масши, ogn. уљу: � земља, � иловача. б. боiаш хран,
љивu.м саСШојцu.ма (о iн,ојивu.ма и зем,љишшу); Uлоgан" pogan (о 
обраgивом ЗемЈЬишШу). 4. а. у којем u.мa gосша хран,е и gpyiux go
бара, у којем влаgа изобиље (о н,екој кући, gржави и gp.); који 
u.мa свеiа gосша, u.мyћaн" боiаш (о човеку). б. који gonocu оби
лан, apuxog, ун,осан,: � посао, � парохија, � служба. в. који је ви
соко!, изн,оса, високе вреgн,осши, обилан" боiаш: � мираз, � про
фит, добити � проценат. 5. који саgржи слобоgн,е, раскалашн,е 
или н,ейрисшојн,е, вулiарн,е изразе или алузије, н,ейрисшојан" без
образан,: � ДОСRочица, � виц, � песма, � прича, � шала. 6. разг. 
сн,ажан" шежак, љуЩ ойак (о уgарцu.ма, башин,ама и сл.). 

мастер м енгл. а. н,ајвиши н,иво реgовн,их сшуgија н,а факул
шешу, који обичн,о шраје ioguny gana йосле осн,овн,их и illзв. gu
Uломских СШуgија. б. aKageMcKU н,азив који се сшиче н,акон, за
вршешка ших сШуgија. 
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мастика ж грч. 1. а. бот. висок зимзелеl-t шиб Pistacila lenti
scus из ф. Anacardiacaeae из Koje"i се gобија .масШикс. б. в . .ма
сШикс. 2. ракија аро.маШизираl-tа .масШико.м (Ја). 

мастикс м грч. жуhкасшозелеl-tа смола која се gобија из биљ
ке .масШике. 

мастило с обојеl-tи воgеl-tи расшвор шаl-tиl-tа, "iалl-tе киселиl-tе 
и соли "iвожђа или воgеl-tи расшвор al-tилиl-tС1ШХ боја који служи 
за йисање; уп. тинта и црнило. 

мастиљав (мастиљав), . -а, -о 1. а. који йошиче og .масШила; 
у.мазаl-t, УЙРЈЬаl-t .масШило.м: � мрља; мастиљаве руке. б. који је 
боје .масШила, ЈЬубичасШо.моgар. 2. који је са у.меШко.м ЈЬубича
сШо.моgре боје шойиве у воgи (о оловци). 

мастиљавити, -иљавИм несвр. ЙРЈЬаши, .мазаШи .масШило.м. 
• � се Йовр. 

мастиљавост, -ости ж агр. болесш виl-tа, apahel-ta uојачањем 
иl-tшеl-tзишеша боје у виl-tу. 

мастиљар, -ара м Нр. йискарало, шкрабало. 

мастиљара ж 1. в . .масШиоl-tица. 2. Нр. в . .масШиљар. 

мастионица и мастионица ж бочица за gржање .масШила; 
уп. тинтарница. 

мастити, -им несвр. "iњечиши, .мУЈЬаШи ("iрожђе), цеgиши 
.масш (из "iрожђа). 

мастити, мастИм несвр. прел. [гл. им. машћење (маштење) с] 1. 
а. сшавЈЬаши, gоgаваши .масШ, Macl-tohy у јело, замашhиваши; 
уойшше сшавЈЬаши, gоgаваши Macl-te .маШерије у l-tешШо. б . .ма
заши, йремазиваши .машhу, .мазиво.м; замазиваши, UРЈЬаши .ма
шhу. в. чиl-tиши .maCl-tим, сl-tабgеваши .машhу. - Лојнице масте 
кожу. 2. бојиши, фарбаши (обичl-tо йређу, шкаl-tиl-tе и сл.). • � се 
а. йосшајаши .масШаl-t: масти се коса. б. йресијаваши се .масl-tим 
сјајем. - Како се на оном коњу длака масти! • - брк, браду Н сл. 
јесши Macl-to, mpCI-tО јело, .месо и сл.; слаgиши се, I-tаслађиваши се 
шаквим јело.м. 

маститис м мед. н вет. зайаљење .млечl-tих жлезgа gojKe или 
вимеl-tа, mastitis. 

мастодонт м зоол. йраисшоријска живошиња Mastodon gi
ganteum, I-tалик I-ta слоl-tа. 

мастодонтClСИ, -а, -о 1. а. који се ogl-tocu I-ta .масШоgоI-tШе. 2. 
фиг. "iи"iаl-tшски; уп. мамутски (2). 

мастоид, -Ида м грч. анат. израшшај I-ta слейоочl-tој косши у 
облику gojKe, сисе. 

мастоИдан и мастоИдан, -дна, -о који има облик gojKe, сисе. 

мастоидитис и мастоидитис мед. м зайаљење .масшоиgа, 
mastoiditis. 

мастурбација ж лат. сексуалl-tо самозаgовОЈЬење, ol-tal-tuja. 

мат1 м ар. шах. а. завршl-tи йошез у шаховској u"ipu йосле Koje"i 
йрошивl-tик "iуби йаршију, .маШl-tа Йозиција. б. фиг. безизлазаl-t, 
безl-tаgежаl-t Йоложај. • мат-позиција йозиција у шаховској йар
ши ји у којој I-tайаgl-tуши краљ I-teмa ЙОЈЬа I-ta које би се, йрема ша
ховским йравилима, Mo"iao .маћи. 

мат2 прид. непром. нем. (фр.) који је без сјаја, за"iасиш, шамаl-t 
(l-tap. I-tамешшај или боја). 

матадор, -ора и матадор, -а м шп. 1. "iЈювl-tи борац у борби с 
биковима, који paHJel-tој живошињи заgаје СМРШОI-tОСl-tи уgарац 
.маче.м. 2. фиг. исшакl-tуш, йозl-tаш, uckycal-t сшваралац, сшруч
њак, сйоршисша, шахисша и gp. 

математика ж (дат. -ици) грч. а. I-tаука о кваl-tшишашивним 
оgl-tосима .међу величиl-tама и UРОСШОрl-tи.м облицима реалl-tО"i 
свеша; која ше ogl-toce исказује бројкама, фуl-tкцијама и gру"iим 
величиl-tа.ма. б. йреg.меш у школи или I-ta факулшешу у којем се 
изучава ша I-tаука. 

математичар м (инстр. -ом И -ем) а. I-tаучl-tик који се бави .ма
ШемаШико.м, сшручњак ;ю .машемашику; б. I-tасшавl-tик, og/-l,. 
йрофесор .маШемаШике. в. ol-taj који учи, сшуgира .маШемаШи-
ку; ol-taj који има смисла за .маШемаШику. 

. 

математичарка. ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) жеl-tска особа .маШе
.маШичар. 

математичарски, -а, -о који се ogl-tocu I-ta .маШемаШичаре; 
.маШемаШички: из математичарске главе; � знање. 

математички (математски), -а, -о који се ogl-tocu I-ta .маШе
.маШику; својсшвеl-t .маШемаШици: � низ, � проблем, � формула; 
� прецизност, � тачност. 

математички (математски) прнл. а. Йо.моhу .маШемаШичких 
pagНJU, йуШе.м .маШемаШике; у .маШемаШичко.м смислу, са сша
I-tовишша .маШемаШике: � доказати; � то није могуће (коректно 
и сл.) б. шачl-tО, йрециЗl-tо, jacl-to (како је шо обичl-tо у .ма шема
Шици). 

матер, -ере ж в . .маШи. 

матеретина и матереmина ж Йеј. og .маШи и .маШер. 

материја ж лат. 1. а. у физичко.м смислу: 01-t0 og че"iа је сасша-
вЈЬеl-tО физичко шело, 01-t0 шшо има I-tеку .масу и заузима I-tекu 
йросшор, швар, суйсшаl-tца: (не)органска �. б. У филозофско.м 
смислу: објекшивl-tа сшварl-tосш, gаша у йросшору и времеl-tу; об
лик, виg исUОЈЬавања .маШерије (1а) (el-tep"iuja, физичко ЙОЈЬе). 2. 
в . .маШеријал (1 и 3). 3. Uреg.меш, саgржај I-tаучl-tо"i, у.меШl-tиЧКО"i 
и сл. gела: историјска �. 

материјал, -ала м 1. 01-t0 og че"iа се I-tешшо йрави, "ipagu, изра
ђује, йроизвоgи и сл., сировиl-tа, "iрађа. 2. оgређеl-tа .маШерија, са
сшојак (l-tече"iа); apupogl-te шворевиl-tе ("iеолошке и gp.). 3 . .маШери
ја израђеl-tа Шкање.м влакl-tа, шкаl-tиl-tа: � за одело (хаљину и 
сл.). 4. а. йоgаци, "iрађа за йроучавање I-tече"iа, као осl-tова за 
сшварање l-tаУЧl-tих, у.меШl-tичких и сл. gела: документарни �, 
историјски �, прикупити �, класификовати �. б. Йреg.меш, cagp
жај, шема (l-tаучI-tО"i, у.меШl-tиЧКО"i и сл. gела и раз"iовора); уп. ма
терија (3). в. OCl-tов, йовоg: дати некоме материјала за критику 
(оговарање и др.). г. (често мн.) скуй зваl-tичl-tих goky.mel-tаШа, 
сйиса о I-tечему, акша: доказни �, конгресни материјали. 5. apeg
.меШи који служе за оgређеl-tу зајеgl-tичку сврху (йрибор, оЙре.ма 
и gp.): канцеларијски �, санитетски материјал. 6. шах. фи"iуре у 
шаховској u"ipu (с обзиро.м I-ta њихов број и cl-ta"iy): предност у ма
теријалу, peДYKOBaH �. 7. фиг. Jbygu којима се l-tекО бави, којима 
l-tекО уйравЈЬа, Руковоgи и сл., ЈЬуgсШво. 

материјалан, -лна, -о 1. а. који се ogl-tocu I-ta .маШерију, који 
је og .маШерије, физички: материјални свет, материјалне чести
це. б. објекшиваl-t, сшвараl-t, реалаl-t, KOl-tкрешаl-t; супр. апстрак
тан: материјалне релације. 2. који је у вези с имовиl-tо.м, имо
виl-tски, I-tовчаl-tи: � стање. 

материјализам, -зма м 1. фнл. jegal-t og gва OCl-tовl-tа йравца у 
филозофији, који йризl-tаје .маШерију као йримарl-tУ осl-tову и са
gржиl-tу свеша; уп. идеализам (1) : вулгарни �, географски �, ди
јалектички �, историјски �, метафизички �, механички (меха
нистички, механицистички) �, наивни �. 2. сшав, I-tазор, схва
шање које .маШеријалI-tО.м бо"iашсшву и Шелесl-tО.м уживању gaje 
йреgl-tосш l-tаg gуховl-tим вреgl-tосШима. 

материјализација ж 1. изражавање, осшваривање, осшваре
ње ugejl-to"i саgржаја у .маШеријалl-tо.м облику, .маШеријализова
ње, реализација. 2. ошеловЈЬење, овайлоhење gyxa у.мрлих (йо ве
ровању сЙириШисШа). 

материјализовати, -зујем (материјализ:Ирати, -изИрам) свр. 
н несвр. а. ga( ва)ши (l-tечему) .маШеријалаl-t облик, (у )чиl-tиши .ма
Шеријалl-tим. б. (у)чиl-tиши сшварl-tим, реалl-tим, реализоваши, 
осшвари(ва)ши; kol-tкреШизоваШи . •  � се ошелошвори(ва)ши се; 
осшвари(ва)ши се, реализоваши се. 

материјалист(а), -е м (мн. -сти) 1. йрисшалица, слеgбеl-tик 
.маШеријалисШиЧКО"i йравца у филозофији, I-tауци и у.меШl-tосШи; 
уп. материјализам (1). 2. ol-taj који све йосмашра с "iлеgишша сво
јих .маШеријалl-tих иl-tшереса; уп. материјализам (2). 
. . материјалистички, -а, -о 1. који се ogl-tocu I-ta .маШеријали
зам (1) и .маШеријалисШе (1): � идеја, � поглед, � схватање, � 
учење, � филозофија. 2. који се ogl-tocu I-ta .маШеријализам (2) и 
.маШеријалисШе (2). 

материјалистички прил. 1. I-ta .маШеријалисШички I-tачиl-t, у 
склаgу с .маШеријалисШичким учењем, са .маШеријалисШичко"i 
сшаl-tовишша: � тумачити свет. 2. као .маШеријалисШа (2), I-ta 
I-tачиl-t својсtll'веl-t .маШеријалисШима (2). 

материјалисткиња ж жеl-tска особа .маШеријалисШа . 
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материјалитёт, -ета м .маШеријално обележје, .маШеријал
носш. 

материјално прил. 1. сшварно, реално: формално и � пре
трести документе. 2. у .маШеријално.м, u.мOвиHCKO.м йо'iлеgу, u.мo
вински, новчано: � добро (лоше) стајати, бити � обезбеђен, од
говарати морално и �. 

материјалноправни, -а, -о који се ogHOCU на .маШеријално 
йраво: � дејство, са материјалноправне и формалноправне 
стране. 

материјалност, -ости ж особина OHOra шшо је .маШеријално; 
сшварносill, реалносШ. 

матерински и матерински, -а, -о 1. који се OgHOCU на .ма
шер, својсШвен .маШери, .мајчинскЙ: � душа, материнска осећа
ња, � старање, � топлота. 2. в . .маШични (1): � биљка. 

матерински и матерински прил. као .маШи, на начин свој
сшвен .маШери, .мајчински: � нежна, � погледати, � тешити. 

материнство и материнство с 1. а. apupOgHO својсшво и 
улоrа жене као .мајке; сшање, йоложај неке жене као .мајке, као 
оне која рађа (или шреба ga pogu) gеше, geцy. б. правн. йравни (и 
apupOgHU) OgHOC ;мајке и gешеша, веза која cjegUНJyje .мајку и ge
ше. в. осећање .мајке йрема gешешу, .мајчине gужносши, .мајчи
на љубав и сл. 2. u.мaњe, u.мoвиHa наслеђена og .мајке. 

материњи, -а, -о в . .маШерњи (1). 

материца ж анат. унушрашњи женски йолни OpraH у којем се 
развија Uлоg og зачеhа go йорођаја, .маШерица, Uлоgница, uterus. 

Материце ж мн. етн. хришhански йравославни HapogHU йра
зник йосвећен .мајка.ма (йрешйослеgња Hegelba apeg Божиh), ка
ga .мајке gajy йоклоне gеци. 

матёрница ж 1. анат. в . .маШерица. 2. мед. болови у .маШери
ци йраћени rрчевu.ма, histerotrismus. 

матёрњи, -а, -о 1. који се OgHOCU на .маШер, који apuaaga .ма
шери, .маШерин, .мајчин; својсшвен .маШери, .маШерински, .мај
чински: � дужност, � нега; � доброта. 2. в . .маШични (1): � ста
бло. • - језик в. aog језик. 

матероубиство с убисшво сойсшвене .мајке. 

матероубица и матероубица м (ми. ж) убица сойсшвене .мајке. 

мати, матерё ж (ак. матёр; ми. матере, ген. матёра) (донекле 
стилски и регионално обележено) в . .мајка (1а и в, 4 и 5). • да 
(јесте) ђаволску матер за йојачавање неrације: нийошшо, ни у ко
јем случају ниса.м, није и сл. ђавољу матер go враrа, go ђавола. ђа
волску (ђавољу) матер (нпр. добити, разумети и сл.) у Йојачано.м зна
чењу: нишша, нu.малО. у божју матер (вражјој матери) послати 1) 
најуриши, оШераШи. 2) изrрgиши, исйсоваши, наружиШи. у ђа
волску матер (ђаволској матери) ићи, отићи и сл. ићи, ошиhи бес
шраrа, go ђавола. (В. и изр. под "мајка".) 

матинё, -еа м (с) фр. йрейоgневна, OgH. gневна .музичка, йозо
ришна, фuл.мска и сл. ЙреgсШава. 

матиратиt, матнрам свр. и несвр. а. шах. йобеgиши, йобеђива
ши йрошивника .маШо.м; gовесши, gовоgиши йрошивничкоr кра
ља у .маШ-Йозицију; уп. мат1• б. фиг. йоразиши, йоражаваши, йо
беgиши, йобеђиваши; савлаgаши, савлађиваШи. 

матирати2, матнрам свр. и несвр. (у )чиниши Ша.мнu.м, заrаси
Шu.м, .мушнu.м, неЙрозирнu.м и СЛ.; уп. мат2• 

матица ж 1. а. jegUHa Uлоgна женка .међу Йчела.ма исше 1'0-
шнице, која носи јаја из којих се излеже нови рој Йчела. б. жен
ка .мрава која леже јаја. в. БUJbка са изgанцu.ма, .маШична БUJb
ка. г. биол. hелија из које gеобо.м насшају нове hелије, cellula mа
ter. 2. а . .месШо йошицања, йорекла, завичај, ЙосШојбина. б. фиг. 
ценшар, среgишше, изворишше rge се нешшо јавља, сшвара, oga
кле йошиче, оgакле се шири; жаришше нечеrа: � европске кул
туре. 3. (Матица) као сасшавни geo назива за gрушшва и усша
нове кулшурно-йолишичкоr и националноr каракшера оснива
не у ХЈХ веку pagu неrовања и ширења националне кулшуре: � 
српска. 4. среgишњи geo речноr шока rge је воgена сшруја најја
ча и нај.моћнија, а воgа обично најgубља. 5. адм. а. 'iлавна слу
жбена KНJura у коју се уйисују йоgаци о оgређенu.м Йравни.м og
Hocu.мa, .маШична KНJura: � венчаних, � рођених, � умрлих. б. 

уойшше KНJura у коју се уйисују неки службени Йоgаци. 6. а. (че
сто у изр. - земља) 1) gржава колонизашор у OgHOCY на своје ко
лоније, .меШроЙола. 2) gржава у OgHOCY на своје cYHapogHUKe ко
ји су .мањина у gpyru.м Зе.мЈЬа.ма. б. (често у изр. - црква) 'iлав
на црква на неко.м йоgручју, .маШична, саборна црква; уп. кате
драла. 7. техн. в . .маШрица (1в, 2б и 3). 8. (у атрибутској служби) 
.маШични; основни, 'iлавни: � земља, -: црква; брод �, � једин
ка. • пчел. лажна (трутовска) - йчела раgилица која йреузu.ма 
улоrу .маШице Kag рој осшане без йраве .маШице. луда - .маШица 
која у исшо саће йолаже јаја из којих ће се излеhи шрушови и 
йчеле раgилице. 

матичар м (инстр. -ом И -ем) 1. службеник који воgи .маШич
не KНJure; шакав службеник у ойшшини који обавља и чин вен
чања Йрилико.м склайања rрађанскоr брака. 2. члан или capag
ник Машице срйске, Машичин акшивисша или функционер. 

матичарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кн) 1. женска особа .маШичар 
(1). 2. пчел. кошница у коју се изgваја .маШица у време Kag pagu
лице cKyйJЬajY Meg. 

матичарски, -а, -о који се OgHOCU на .маШичаре (1): � канце
ларија. 

матични, -а, -о 1. који се OgHOCU на .маШицу (1а, 4-6): � по
родица; ,.:., струја, � ток; � број, � књига рођених; � земља. 2. ко
ји йреgсшавља основу, ценшар, среgишше оgакле неко или не
шшо йошиче или које.м неко или нешшо apuaaga, rравишира и 
СЛ.; 'iлавни, основни, ценшрални; уп. матица (2): � клуб, � кућа; 
� брод, � лука. 

матичњак м 1. пчел. већа hелија у йчелињем саћу у којој се ле
же .маШица. 2. а . .месШо rge се raje goMahe живошиње за йриUлоg, 
расUлоgишШе. б. рибњак за .мрешhење риба, .мресШилишШе. в. 
.месШо rge се raje оgабране врсше БUJbака за pacag, pacagHUK. 3. 
бот. в . .маШочина. 

матни, -а, -о који се OgHOCU на .маш1: � мрежа, � напад, � по
зиција, � удар. 

матор, -а, -о 1. а. који u.мa gосша rogUHa, који је зашао у ro
gUHe; који је йрошао gоба живоша које се с.маШра aorogHu.м за не
шшо, йресшар за нешшо (обично за ygajy, OgH. жениgбу): � човек; 
� девојка, � момак. б. који u.мa йуно rogUHa, сшар, осшарео, о.ма
шорио (о живоШиња.ма, ређе о БUJbка.ма): � коњ, � пас. в. који је 
изишао из gешињсшва, који је већ оgрасшао, сшасао, скоро зрео 
(о gеШеШу). 2. који је као KOg сшаре или сшарије особе, својсшвен 
сшарој или сшаријој особи: рећи маторим гласом, имати � по
глед, издвајати се својим маторим самопоуздањем. 3. (одр., у 
именичкој служби) разг. и фам. а. м ошац (обично у йооg.маклu.м 
rogUHa.мa) б. ж.мајка (обично у йооg.маклu.м rogUHa.мa). в. м.муж, 
cyapyr (обично старији). г. ж жена, cyapyra (обично у aoogMa
клu.м rogUHa.мa). д. м сшарији човек, сшарац, .маШорац. ђ. сша
рије gеше у OgHOCY на .млађе: онај матори, она матора. 

матораћ, -аћа м разг. и експр. в . .маШорац (а и б). 

маторац, -рца м (инстр. -рцем) разг. и експр. а. човек у aoogMa
клu.м rogUHa.мa, .маШор, сшар човек; оgрасшао, зрео човек. б. og
расшао, велики gечак; йрерано сазрео, сШар.мали gечак. в. сша
ри, оgрасшао .муж јак живоШиње. 

маториње с зб. (ми. 0) експр . .маШоре, сшаре особе; оgрасле, зре
ле особе. 

маторити, -:Им несвр. [гл. ИМ. маторёње с] йосшајаши .маШор, 
сШариШи. 

маторка ж (дат. -ки; ген. ми. -кн) 1. а. разг. жена у йооg.маклu.м 
rogUHa.мa, .маШора, сшара жена; оgрасла, зрела женска особа. 
б. разг. и фам. оgрасла, велика, зрела gевојчица; gевојчица сшари
ја og gpyre gеце у йороgици; Йа.меШна, сШар.мала gевојчица. в. 
сшара, оgрасла живошиња (женка) и u.мe шаквој живоШињи. 2. 
пчел . .маШична, сшара кошница, из које се роје нови ројеви йче
ла, кошница .маШи. 

маторко м в . .маШорац. 

маторо ПРИЛ. као .маШора, сшара особа, сшарачки; као ogpa� 
сла, зрела особа, озбиљно, зрело, Йа.меШно. 

маторост, -ости ж особина и сшање OHOra који је .маШор, оно
ra шшо је .маШоро, сШаросШ. 
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маточика и маточика ж бат. вишеZоgишња зељасйlа MegoHo
сна биљка Melittis melissophyllum из ф. Labiate, која се yйoйlpe
бљава у йчеларсйlву и за сйрављање ейlеричних уља. 

маточина и маточина ж бат. вишеZоgишња зељасйlа .мири
сна и MegoHocHa биљка Melissa officinalis из ф. Labiatae, која се 
Kopиcйlи у йчеларсйlву, за йроизвоgњу ейlеричких уља или као 
зачинска и лековийlа биљка. 

матријархалан, -лна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на .ма
йlpиjapxaйl: матријархал;на заједница, матријархални односи. 

матријархат, -ата м лат.-ГРЧ. ист. cйleйeH развийlка љуgскоZ 
gрушйlва у роgовској зајеgници, у којем се сроgсйlво рачунало и 
зајеgница фор.мирала йо женско ј линији и у којем је жена има
ла йримарну улоZу у gо.маhиНСйlву и pogy; уп. патријархат. 

матрикула ж лат. 1. йойисна, .майlична KНJuZa (са сйискови
.ма имена, upuxoga, урађених йослова и gp.). 2 . .морнарски gOKY
.мeHйl, исйрава за Uловиgбу. 

матрикуларни, -а, -о који се OgHOCU на .майlрикулу: матри
:куларни послови. 

матрица ж фр. 1. а. mтамп. калуй за изливање шйlамйарских 
слова, новца и gp.; клише. б. техн. калуй с облико.м upegMeйla ко
ји се израђује и uoMohy KojeZ се йlaj upegMeйl (најчешhе .мейlал
ни) обликује. 2. техн. йосебна вpcйla йайира, фолије и сличних 
.майlеријала с којих се, различийlим йocйlyйцимa, .може у.мно
жавайlи йleKCйl, црйlеж и СЛ. 3. техн. в. Haвpйlaњ; уп. наврт:ка. 4. 
мат. уређен gвосйlруки низ бројева који се зайисује у облику йра
воуiле йlаблице са хоризонйlалним реgовима (вpcйlaмa) и вер
йlикалним реgовима (колонама). 

матрични, -а, -о у изр. - штампач (- принтер) йериферијски 
уређај рачунара који Kopиcйlи Zpyuy йокрейlних иiлица (обично 
9 или 24) за шйlамйање слова и gpyZux знакова. 

матроз, -оза м нем . .морнар, броgар. 

матрона ж лат. а. Cйlapиja уiлеgна ygaйla йaйlpициjcKa же
на KOg cйlapиx Римљана. б. (често ир.) уiлеgна, oйl.мeHa cйlapи
ја жена, Zосйођа. 

матронски, -а, -о који се OgHOCU на .мaйlpoHe: � углед. 

матроски, -а, -о који се OgHOCU на .майlрозе, .морнарски: � 
блуза, матрос:ке игре и забаве, матрос:ки послови. 

матруна ж бат. а. у .мн.: pog вишеZоgишњих зељасйlих биљака 
Acanthus из ф. Acanthaceae (у jg.: биљка из йloZa poga). б. назив 
за uojegUHe вpcйle йloZa poga: А. longifolius, А. mollis. 

матура ж лат. завршни школски иcйийl, најчешhе онај који се 
йолаже йосле завршене Zимназије или cpegНJe сйlручне школе. • 

ист. велика - у некаgашњем школско.м cиcйleмy назив за .мaйly
ру која се йолаZала йосле завршейlка осам разреgа Zимназије. 
мала - иcйийl који се у некаgашњем школско.м cиcйle.мy йолаZао 
йосле завршейlка чейlири разреgа Zи.мназије или оgZоварајуhе 
сйlручне школе. 

матурални, -а, -о в . .мaйlYPcKи. 

матурант м ученик завршноZ разреgа Zимназије или cpegНJe 
сйlручне школе; ученик који йолаже .мaйlypy. 

матуранткиња (матуРантица) ж ученица завршноZ разреgа 
Zимназије или cpegНJe сйlручне школе; ученица која йолаже .ма
йlypy. 

матурантски, -а, -о који се OgHOCU на .мaйlypaHйle. 

матурирати, -урйрам свр. и несвр. йоложийlи, йолаZайlu .ма
йlypy. 

матурски, -а, -о који се OgHOCU на .мaйlypy: � задата:к, � ис
пит, � сведочанство. 

матушка ж рус. хип . .мајка, .мајчица (обично о Русији). 

маћеха ж очева жена у OgHOCY на њеZову geцy из upeйlxogHoZ 
брака. 

маћехински и маћехински, -а, -о а. који се OgHOCU на .ма
hexy (cвojcйlвeH Mahf!xu и gp.): � нега. б. фиг. суров, безgушан, не
.милосрgан: � однос, � поступа:к. 

мRћехински и маћехински ПРИЛ. на MahexUHcKU начин, као 
Mahexa; сурово, безgушно, не.милосрgно и СЛ.: � :казнити, � по
ступати; � отерати. 

маћехинство и маћехинство с йоложај жене-.маheхе; OgHoc 
Mahexe йрема йасйlорчейlу; MahexUHcKU ocehaju и ЙocйlyЙци. 

маћи (маћи) и макнути, ма:кнем (аар. ма:кох, маче и маче 
(ма:кнух, ма:кну); р. пр. ма:као, ма:кла (ма:кла) (ма:кнуо, -ула» свр. 
1. а. Йo.мepийlи с HeKOZ .мecйla, uoMahu; йpeмecйlийlи .мало gaљe, 
с jegHoZ .мecйla на gpyZo: � ру:ку, � орман, � столицу. б. уклони
йlи, ogcйlpaHUйlu; CKиHyйlи, c.мahu: � старо по:кућство, � рушеви
не; � завесе, � црнину. в. ygaљuйlu с HeKoZ йоложаја, c.мeHийlи, 
c.мahu. г. cйlaвийlи ван УЙОйlребе, ogcйlpaHUйlu: � латинс:ки је
зи:к :као службени. Д. убийlи, y.мopийlи, cMahu. 2. нар. ygapuйlu, 
.млайlнуйlи, луйийlи, йlpecHyйlи, расйалийlи (HeKoZa). 3. нар. и 
разг. YKpacйlи, guhu. 4. йoвecйlи, оgвесйlи, оgвуhи (HeKoZa); йове
cйlи, йокренуйlи (војску). 5. (нечим) MpgHYйlu; уп. мрдати (lа ). 6 . 
в. Mahu се (1) . •  � се 1. а. йокренуйlи се, Йo.мepийlи се, uoMahu се . 
фиг. (често негирано) (уз)найреgовайlи, ogMahu. - Taмomњa при
повет:ка није се макла од онога што су дали Кочић и Ћоровић. 
б. KpeHyйlи, uohu; oйluhu, oйlЙyйloвaйlи. - Куд год се макла, она 
виђаше само презриве погледе. 2. (не:коме, ређе нечему) укло
Hийlи се, склонийlи се (с йyйla, с .мecйla). - Ма:кни ми се с пута 
(испред очију)! • не - ни прстом не учинийlи, не йреgузейlи ни
шйlа, не uoйlpyguйlu се око нечеZа, ocйlaйlи йасиван; уп. И под 
мрднути (изр.) . 

маћух- в. Mahex-. 

маћухица ж бат. вpcйla украсне биљке Viola tricolor из ф. Vi-
olaceae (у Hapogy йознайlе и као "gaHUHoh 'ј. 

маћушка ж в . .майlушка. 

мау и мау УЗВ. узвик којим се йоgражавају .мач ји iласови. 

маузер м а. вpcйla .малокалибарскоZ ayйloMaйlcKoZ йишйlо-
ља (йо немачко.м KOHCйlpYKйlopy П. Маузеру). б. в . .маузерка. 

маузерка ж вpcйla jegHoMeйlHe или брзо.мейlне Йушке. 

маузолеј, -еја м ГрЧ . .мону.менйlална наgZробна Zрађевина, 
OgH. Zробница, uoguZHyйla најчешhе у часйl некоZ влаgара. 

маук м iлас којим се оiлашава .мачка, .мачји iлас; .маукање. 

маукати, маучем и маукати, маУ'чем несвр. оiлашавайlи се 
.мауко.м (о .мачки или неко.ме ко ойонаша, йоgражава .мачку); 
уп. мијау:кати. 

маукнути, мау:кнем и маукнути, маУкнем свр. йрема .мау
Kaйlи. 

мафија (мафија) ж итал. а. йlajHa сицилијанска криминална 
орZанизација, која gелује и у САД. б. уойшйlе орZанизована раз
бојничка, криминална, лойовска и СЛ. орZанизација, gружина, 
Zpyua, банgа. 

мафијаш, -аша м upuuagHUK .мафије. 

мафијашки, -а, -о који се OgHOCU на .мафију и .мафијаше: � 
породица, мафијаш:ка правила. 

.мафијаштво с gелайlносйl .мафије, орZанизовани криминал. 

мафиш м тур. КУВ. вpcйla слайlкиша og йрженоZ йlecйla. 

мах, маха и маха м (ми. махови и махови) 1. брз и слобоgан, 
најчешhе широк йокрейl руко.м или нечим у руци кроз йpocйlop; 
замах. 2. йlpeHyйlaK, фаза Kaga се нарочийlо исйољава cHaZa, ин
йlензийlейl неке физичке йојаве, pagНJe и СЛ., HeKoZ расйоложења, 
ocehaНJa и СЛ., наiли наgолазак, налейl, ygap; уп. размах: махо
ви ветра, махови радости. 3. а. cHaZa; CHaZa gеловања. б. йро
cйlop и йоложај йоZоgан за неку pagНJY; gржање, cйlaв йри некој 

. pagНJU (обично Йринеко.м Kpeйlaњy): имати маха за преС:КaRање. 
в. йокрейlач, йоgсйlицај, .мoйlив: амбиција :као нагон и �. 4. час, 
йlpeHyйlaK, .мo.мeHaйl: у први �, у тај �. • да(ва)ти (пустити, пу
штати) маха 1) йружийlи, йружайlи йрилику, MOZyhHocйl, oMoZy
huйlu, о.моZуhавайlи; gа(ва)йlи uogcйlpeK, йоgсйlицај, uogcйlahu, 
Йоgсйlицайlи.' 2) gouycйluйlu, gойушйlайlи ga се исйоље ocehaНJa, 
расйоложења, жеље и СЛ., gа(ва)йlи оgушке. дати маха ногама йо
йlрчайlи, йобеhи, Yйlehu. на махове С йрекиgима, неравно.мерно; 
с вре.мена на време, йонекag, Йовремено. удва (три и сл.) маха, у не
колико (више и сл.) махова у gва (йlpи и сл.) Haвpaйla, йрилике, у 
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неколико (више и сл.) навраШа. узети, узимати маха разви(ја)ши 
се у eehoj .мери, (йро)шириши се, йовеhа(ва)ши се и сл.; йреовла
gа(ва)Ши. у (на) један мах исшовремено, ogjegHoM. 

мах м фИ3. јеgиница за .мерење брзине наgзвучних лешелица 
(авиона и ракеша) (йо аусШријско.м физичару и филозофу Е. 
Маху). 

махагон, -она м бот. в. MaxarOHU. 

махагони, -ија м (инстр. -ијем) бот. gрво из poga Swietenia из 
ф. Meliaceae, које се уйошребљава за изрagу финијеr намешШаја. 

махагонијев, -а, -о који apuaaga MaxaroHujy, који се OgHOCU 
на MaxarOHU: � дрво, � плод. 

махагонијски, -а, -о који се OgHOCU на MaxarOHU, који је og 
MaxaroHuja: � намештај, � сточић. 

махагонски, -а, -о в. MaxaroHujcKU; уп. махагон: � дрво. 

махала и махала ж тур. а. geo вароши, кварш, чеШврШ. б. 
.мања насео бина у оквиру неке целине (заселак и сл.). 

махалица и махалица ж geм. og .махала. 

махалски, -а, -о који се OgHOCU на .махалу (који је из .махале 
и gp.): � девојка, � џамија. 

махаљанин (ми. -ани) и махаљанин (ми. -ани) м онај који 
живи у .махали, сшановник .махале. 

махараџа и махараџа м (ми. ж) UHgujcKa влagарска ШиШула. 

махати, машём несвр. йрема .махнуШи (1). 

махер и махер м нем. разг. врло вешш, сйрешан човек, чо
век који се сналази у свакој сишуацији; .мајсШор, сшручњак за 
нешШо. 

махиналан, -лна, -о који се gешава без учешhа воље, свесши; 
који се врши без уgубљивања и раз.мишљања, йО навици, .меха
нички: � покрет. 

махинално прил. на .махиналан начин, без учешhа воље, без 
раз.мишљања о оно.ме шшо се pagu, несвесно, .механички: � отпо
здравити, � радити. 

махинација ж йосшуйак којим се на нейошшен (обично и не
закониш) начин осшварује нешшо, йоgвала, Йревара. 

махнит, -а, -о 1. у.мно aopeмeheH, у.моболан, луg. 2. оболео og 
беснила, бесан, йобеснео: (као) � пас. 3. а. који је gUBJbe hygu, не
YKpoheH, бесан (о живошињама); разјарен, расЙо.ма.мљен, йобе
снео (о живошињама и љуgима). б. који се apegaje сшрасшима, 
наrОнима, јаким емоцијама; безу.мно храбар. в. йри које.м се ry
би йрисебносш, разборишосш, разу.м; бесмислен, aacypgaH, нао
йак: � жеља, � занос; � осетљивост. г. исйуњен жесШино.м, сило
виш, жесшок; буран, френешичан: � борба; � одобравање. д. вр
ло снажан, јак; неконшролисан: � звоњава; � ритам. ђ. који gu
вља, бесни, буран; бу јан, илах: � ветар; � река. 4. (за неким, не
чим) занеш, ойсеgнуш љубављу (Йре.ма неко.ме, нече.му). 

махнитати, -ам и махнитати, мЮrnйтам несвр. 1. йосшајаши 
.махниШ, луgеШи. 2. а. биши изван себе, йонашаши се .махниШо, 
су.мануШо; луgираши се, луgоваШи. б. gивљаши; беснеШи. 3. (за 
неким, ређе за нечим) безу.мно волеши (HeKOra), луgеши (за не
ким). 

махнито прил. на .махниШ начин: луgо, безу.мно; бесно; сило
вишо, жесшоко; бесо.мучно: � се вртети око себе; � волети (неко
га); � наваљивати; � фотографисати. 

махнитост, -ости ж сшање и особина OHOra који је .махниШ, 
OHOra шшо је .махниШо. 

махнути, махнём свр. (уп. манути се) 1. непрел. а. учиниши 
йокреш руко.м (HOrOM, rлаво.м и сл.) или неким Йреg.меШо.м у ру
ци; уп. замахнути (1) . б. ЙокреШо.м руке или rлаве gаши неки 
знак или изразиши неки сшав; шаквим или сличним ЙокреШо.м 
йозgравиши HeKOra, јавиши се неко.ме. 2. прел. а. йусшиши, осша
виши HeKOra на .миру, йресшаши узне.мираваШи. б. йресшаши 
.мучиши HeKOra, apohu. - Чама њега махну. в. оgусшаши og не
чеrа, осШавиШи. - Махнуо бих све да сам могао! 

маховина и маховина ж бот. а. у .мн.: разреg виших биљака 
бесцвешница Bryophsta, које имају ризоиgе у.месШо корена и раз-

.множавају се сйорама (у jg.: биљка из шоrа разреgа). б. зб. ща
кве биљке (обично врсше pogoea Bryum и Mnium) као расшиње 
које йрекрива кору gрвеша, камења на влажним .месШима и gp. 

маховинаст и маховинаст, -а, -о 1. који је као .маховина, 
сличан .маховини: � брада, � трава. 2. обрасшао, йрекривен .ма
ховино.м: � стена. 

маховица и маховица ж бот. в. кљуква. 

маховњак, -а и маховњак, -ака м 300Л. у .мн.: сиhушне .мор
ске и слашковоgне живошиње, бескич.мењаци, Bryoza, које ши
.ме шшо живе у колонијама йричвршhене за йоgлоrу aogcehajy 
на .маховину (у jg.: шаква живоШињица). 

махом и махом ПРИЛ. eehUHoM, уrлавно.м, йрешежно; обично, 
најчешhе: � млади, � пензионери. 

махонија ж бот. украсни северноамерички зи.мзелени шиб 
Mahonia aquifolium из ф. Berberidaceae. 

махорка ж рус. врсша лошеr, јефшиноr gyeaHa; уп. крџа1 • 

махуна ж а. бот. јеgноилоgнички суви илоg биљки .махунарки 
који се сасшоји og целулозноr о.моШача и семена, legumen. б. МН. 

шакви .млаgи, зелени йлоgови (rрашка, бораније и gp.) који се 
уйошребљавају за јело; јело og ших илоgова. 

махунарка ж бот. у .мн.: peg биљака са .махунасшим илоgо.м 
Leguinose, у које caagajy .мимозе, лейирњаче и Caesalpinaceae. 

махунаст, -а, -о који има илоg .махуну (о биљкама). 

махуница ж лат. 1. geм. og .махуна (а); .махуна (а). 2. (и маху
ница) а. в . .махунарка. б. йашуљасш жбун Empetrum nigrum 
из. ф. Empetraceae. 

махунка ж бот. вишеrоgишња биљка Biscutella laevigata из 
ф. Cruciferae. 

махуњача ж бот. 1. (питома �) .мачков брк Nigella damasce
па. 2. в . .махунарка. 

мац 1. (и мац, мац или сл., обично поновљено) узвик којим 
се gозива (или, решко, шера) .мачка. 2. узвик којим се изражава 
оgбијање: не.ма нишша og шоrа, неhеш gобиши нишша и сл. 

маца ж итал. шешки или шежи rвозgени чекиh раван на оба 
краја, .мацола; уп. бат и маљ. 

маца1 ж 1. geм. и хиЙ. og .мачка (1). 2. бот. а. rрозgасша цвасш 
неких биљака слична класу, са сишним, .млохавим цвешовима, 
реса. б. в. KYHagpa. в. йуйољак на врби из Kojer се развијају ли
сшиhи; rранчица са шаквим ЙуЙољцима. • доћи ће - на вратан
ца биhе йрилике ga се узвраши на ис ши начин, исШо.м .меро.м 
(каже се Kag ко оgбије нечију .молбу, не исйуни нечију жељу и 
сл.). појела - каже се Kag се консшашује ga нечеrа нема, а .мисли
ло се, очекивало ga шоrа има. 

маца2 ж хиЙ. og .маШица (1а). 

мацаклин, -Ина м 300Л. у .мн.: rушшери из Йор. Geckonidae, 
који су особени йо Шо.ме шшо исйушшају rласове (у jg.: шакав ry
шШер) . 

мацан м 1. хиЙ. og .мачак. 2. жарг. зrоgан, йривлачан .мушка
рац; уп. мачка (3). 

мацати (се), -ам (се) свр. и несвр. gоби(ја)шu, разви(ја)ши .ма
це (о врби, лески и сл. gpeehy). 

мацерација ж лат. технол. расшварање, расшайање чврсше 
.маШерије (йре ceera биљноr или живошињскоr йорекла) нарочи
шим ЙосШуЙко.м (gужим gеловањем неке шечносши и gp.). 

мацин, -а, -о 1. који ЙриЙаgа .маци\ који се OgHOCU Ha Maцyl. 
2. као йрви geo синШа'i.маШских назива: � метвица, � реп, � сре
бро, � стакло, � трава. 

мацити, мацй(м) несвр. gоносиши на свеш, кошиши (.мачиhе). 
• � се gоносиши на свеШ .мачиhе, кошиши се (о .мачки). 

мацица и мацица ж geм. og .маца1• 

мацола и мацола ж итал. в . .маца. 

мач, мача м (инстр. мачем; ми. мачеви, песн. мачи) 1. а. нека
gашње хлаgно оружје са равно.м и gyroM gвосекло.м ошШрицо.м 
йричвршhено.м за балчак; ogroeapajyhu сйоршски реквизиш ко-
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ји се уuошребљава на .мачевалачкll.М Шак.мичеЊll.Ма. б. фиг. ору
жан а сила: заснивати (државну) моћ, власт на мачу. 2. зоол. 
.морска риба Trachypterus taenia из аор. Trachypteridae. • Да
моклов - несрећа која сшално uреши, неuресшана оUасносШ. дво
секли -, - с(а) две оштрице ризична сишуација са крајње неизве
CHll.М ucxogOM, који врло лако .може gобиши нежeiьен, неочеки
ван обрШ. • бити - (у нечијим рукама) uослужиши као нечије 
оружје. виси му (Дамоклов) - над главом налази се у Шешко.м, кри
Шично.м uоложају, UреШи .му оUасносШ. вратити мач у корице аре
кинуши борбу, сукоб, свађу, неUријаШељсШво. извући (потегнути 
и сл.) мач, латити се мача заuочеши борбу, бишку, сукоб, лашиши 
се оружја. огњем и мачем apll.МeHo.м силе, насиљем, сило.м. укр
стити мачеве сшуuиши у окршај, обрачун с HeKll.М. 

мачак, -чка м (ми. ма.чкови (мачци)) зоол . .мужјак .мачке, .ма
чор; фиг. лукав, upeupegeH човек, upeupegelbaK: стари �. • везати 
мачку за (на, о) реп оgбациши као бесмислено, aucypgHo, излишно 
или безвреgно. извући мачку реп, повући мачка за реп лоше се аро
весши, лоше ароћи. много је мачку говеђа глава uревише је ШО за 
lbe'ia. обилазити као - око вреле (вруће) каше в. uog каша. 

мачаха ж бот. uолужбун Genista germanica из ф. Papiliona
сеае. 

Мачва ж равничарско uоgручје на заuаgу Србије из.међу Са
ве и golbe'i Шока Дрине. 

Мачванин м (ми. -ани) сшановник Мачве; онај који је из Мачве. 

Мачванка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) 1. сшановница Мачве; она 
која је из Мачве. 2. (мачванка) врсша HapogHo'i кола. 

мачвански и мачвански, -а, -о који се OgHOCU на Мачву. 

маче, -ета с (супл. ми. мачићи м; зб. им. мачiiд ж) 1 . .млаgунче 
.мачке. 2. фиг. реч оg.мила, обично за gеше или gpy'iy вољену .мла-
ђу особу. • нема ни кучета ни мачета нема Hu'ige HUKo'ia свО'iа, не
.ма ко ga се брине и сшара о њему, сам је. 

маЧЕшалац и мачевалац, -ваоца м (ген. ми. -лада) онај који се 
с HeKll.М .мачу је, бори .мачем; сuоршисша, Шак.мичар у .мачевању. 

мачевалачки и мачевалачки, -а, -о који се OgHOCU на .маче
вао це: � клуб, � став, � такмичење. 

мачевалка и мачевалка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) женска осо
ба .мачевалац. 

мачевати, -чујём и мачевати, мачујём несвр. в . .мачеваШи 
се. 8 � се бориши се .мачевll.Ма; Шак.мичиШи се, наg.мешаши се у 
борби .мачевll.Ма. 

маченосац, -сца м в . .мачоноша. 

маченце -ета с (мн. 0) geм. и хиа. og .маче. 

мачета ж шп. врсша широко'i и gу'iачко'i ножа (обично у зе
мљама Лашинске Америке) за крчење шикаре, сечење шеhерне 
шрске и gp. 

мачетина1 ж ay'i.м. и аеј. og .мачка; уп. мачкетина. 

мачетина2 и мачина ж ay'i.м. и аеј. og .мач. 

мачинац и мачинац, -йнца м 1. зоол . .морска риба Cepola ru
bescens из аор. Cepolidae. 2. бот. а. украсна биљка Gladiolus Ьу
zantinus из ф. Iridaceae. б. 'iлаgиола, сабљичица Gladiolus соm
munis. в. в. аеруника. 

мачић м 1. geм. u хиа. og .мач. 2. бот. а. украсна среgоземна 
биљка Hermodactulus tuberosus из ф. Iridaceae. б. украсна биљ
ка Sisurinchium angustofolium из ф. Iridaceae. в. в . .мачинац (2б). 

мачји (мачијй), -а, -ё 1. који се OgHOCU на .мачку, .мачке (ко
ји upuuaga .мачки, .м,ачкама, који је као KOg .мачке, својсшвен 
.мачкq.ма и сл.): � корак, мачје QЧИ, � ћуд. 2. као арви geo син
Ша'i.маШских назива (најчешhе биљака): � брк, � детелина, � зе
ље, � каmаљ, � метвица, � трава итд. • -око (обично у ми.) флу
оросценша Uлочица, сшакло и сл. на сШубиhll.Ма UосШављенll.М 
на ивицама ауШо.мобилских uушева, на Uриколици.ма, заuре
жнll.М КОЛll.Ма, бициКЛUJVf,а, враШll.Ма ауШо.мобила и gp. која но
ћу uog свеt11лоснll.М сноао.м сија pagu боље УОЧЈЬивосши ивице ау-
ша или објекша на којем се налази. 

. 

мачкаж (дат. ма';lКИ; ген. ми. мачака) 1. зоо:Л. а. goMaha живо
шuња (са вeћll.М броје.м врсша), сисар Felis domestica из аор. Fe-

lidae. - Преmла му мачка пут (задесиће га нека несрећа). б. у 
.мн.: uороgица звери Felidae, у које cuagajy goMaha и gивља .мач
ка, лав, леоuарg, рис, ши'iар и gp. (у jg.: звер из ше uороgице). 2 • 
фиг. жарг. з'iоgна, uривлачна женска особа. 3. крзно као geo жен
ске ogehe; уп. лисица (2). 4. в. cugpo. 5. зоол. назив за разне врсше 
.морских риба хрскавичњача из аор. Scyllidae из pega .морских 
ааса: � бледица, мала (морска) � Scyllium canicula; � мркуља 
Scillium stellare; црноуска � Pristurius melanostomus. • зоол. 1) 
назив за разне врсше, расе .мачака (1): ангорска -; дивља - Felis 
calus; Домаћа -ј египатска -ј китајска -ј либијска - и др. 2) назив за 
разне врсше .морских риба; уп. мачка (5). 3) назив за неке врсше 
и роgове .мај.муна: белоока морска - Cercopithecus Juliginosus из 
аор. Cercopithecidae; зелена морска - зелени заморац; морска 
pog Cercopithecus; риђа морска - Cercopithecus seniculus из аор. 
Cercopithecidae. • бот. жута - више'iоgишња биљка Linaria dal
matica из ф. Srophulariaceae. • вући се као пребијена - крешаши 
се саоро и шешко, с .муко.м, јеgва се креШаШи. игра мачке и миша 
u'ipa, uои'iравање, борба и сл. HeKo'ia ко је у великој uреgносши, 
HagMohu, HeKo'ia ко је MHO'iO суаериорнији, јачи, сuрешнији и сл. 
с HeKll.М ко је инфериоран, слаб, uоgређен, немоћан. као пас (миш) 
и - живети (пазити се, слагати се и сл.) биши у сшалној .међусобној 
заваgи, свађи, неUријаШељсШву. купити, куповати мачку у џаку (у 
врећи) куuиши, куuоваши нешшо неuознашо, нешшо шшо се не 
.може uрешхоgно виgеши, uровериши, uроцениши и сл.; уuусши
ши се, уuушшаши се у нешшо неизвесно, неuознашо и ризично. 
не видети ни белу мачку разг. нишша не виgеши (обично Kag се же
ли исшаhи ga је неко врло у.моран, иСЦРйЈЬен и сл.). ноћас ће миш 
(пас) и - спавати заједно биhе врло хлаgно, велика хлаgноhа, сшу
geH. обилазити (око нечега) као - око вруће каше в. uog каша. пре
бити (претући) некога као мачку јако исшуhи, изуgараши, исаре
бијаШи. 

мачкар м презр. 1. онај који gржи, 'iaju .мачке, љубишеЈЬ .мача
ка. 2. назив за Ишалијана (јер неки Ишалијани jegy .мачје .месо). 

мачкаст, -а, -о а. који је као KOg .мачке: мачкасте очи. б. који 
је као .мачка, вишак, у.миљаШ, з'iоgан и сл. (обично о gевојкама). 

мачкасто прил. као .мачка ('iUUKO, окрешно, лукаво, ареаре
geHo и сл.). 

мачкетина ж аеј. (ay'i.м.) og .мачка. 

мачкица ж 1. geм. и хиа. og .мачка. 2. разг. назив оg.мила за 
gpa'iy женску особу (обично gевојчицу). 

мачкојед м в . .мачка р (2). 

мачкуља ж зоол. у .мн.: оuшши назив за неколико врсша .мор
ских риба из poga Вlennius (у jg.: риба ших врсша, OgH. из шо'iа 
poga). 

мачкуљица ж зоол. у .мн.: оuшши назив за разне врсше .мор
ских риба из poga Blennius (у jg.: риба ших врсша, OgH. из шо'iа 
poga). 

мачо шп. жарг. 1. м непром. gобро 'iрађен, uривлачан .мушкарац 
и велики завоgник, арави .мушкарац, .мушкарчина. 2. као арви 
geo uолусложеница са значењем "арав-u .мушки и завоgнички':' 
мачо-корак, мачо-поглед, мачо-тип, мачо-фрајер. 

,мачовати. (се), -ујём (се) и мачовати (се), мачујём (се) несвр. 
в . .мачеваШи (се). 

мачоносац, -сца м (ми. м) И мачоноmа м (ми. ж) 1. онај који 
ll.Мa, који носи .мач. 2. ист. upuuagHUK jegHo'i среgњовековно'i не
.мачко'i вишеш�о'i pega основано'i у вре.ме крсшашких раШова. 

мачор, -ора м (понекад с хип. нијансом) .муж јак .мачке, 
.мачак. 

мачорски, -а, -о који се OgHOCU на .мачоре: � вилица, два ма
. чорска ока . 

мачорски прил. на .мачорски начин, uоuуш .мачора, као KOg 
.мачора и сл.: � жуто око. 

мачуга ж в . .мочу'iа (1а). 

мачурина ж аеј. (и ay'i.м.) og .мачка. 

Маџар(-) в. Мађар (-). 

маџар- в� .мађар-. 

маша ж тур, 1. в;  ваШраљ. 2. (обично мн.) в . .машице. 
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машак, -шка м 1. йейељасша йревлака 1Ю свеже.м зрелом во
ћу (ш.тьиви, �рожђу и gp.). 2. а. меко, йахуљасшо, фино йерје, йа
йерје. б. врло шанке, фине, меке gлачице, маље. 

машати се, -ам се неевр. 1. а. (нечега, за нешто) йосезаши ру
ком за нечим, узимаши у руке нешшо, хвашаши: - књиге, - но
жа. б. йрихвашаши се, лаhаши се (HeKO� йосла, paga и сл.). в. 
(нечега) фиг. йосезаши за нечим, сшремиши, шежиши нече.му 
(неухваillJbивом, неgосшижном и сл.). 2. йрихвашаши се (јела и 
йића), служиши се (јелом и йићем), узимаши (јело и Йиће). 3. 
креШање.м gолазиши, gосшизаши, gосйеваши (He�ge, go HeKO� ме
сШа). 

машина ж фр. (нем.) 1. техн. а. ойшши назив за више или ма
ње сложен шехнички уређај сасшављен og нейокрешних и йо
крешних gелова којим се, йрешварањем jegHe eHep�иje у gpy�y, 
OgH. jegHo� облика eHep�иje у gpy�u, врше жељене раgње; уп. строј : 
електрична -, парна -, ротациона - итд. б. ойшши назив за 
разне врсше механичких сйрава, айараша који служе као оруђе 
за оgређене намене: писаћа -, рачунска -, шиваћа -, - за пра
ње рубља и др. 2. назив за разне врсше мошорних и сл. возила: 
локомошива, авион, аушомобил и сл. 3. фиг. в. машинерија (3): 
државна -, ратна -. 4. фиг. а. онај који нешшо pagu механички, 
као аушомаш, робоШ. б. онај који нешшо pagu брзо и йрецизно, 
без йо�решке, засшоја, замора и сл. • гласачка - пеј. �pyйa (обич
но већинска) у неком йолишичком шелу (нЙр. скуйшшини) која, 
йовезана зајеgничким иншересима или aog нечијим ушицаји
ма, увек l.ласа на исши, оgређени начин. паклена - gиверзаншска 
найрава са ексйлозивом, уйаљачем и сашним механизмом за 
оgређивање моменша gеловања. 

машинарница ж йросшорија, оgељење са машинама, йо
сшројењима, сШројарница. 

машинац, -нца м разг. 1. машинисша, сшројар; онај који је 
зайослен, који pagu у машинској инgусшрији, машино�рagњи. 2. 
сйlуgенш машинско� факулшеша; машински инжењер. 

машинбравар м занаiUлија квалификован за оgржавање и 
йойравке механизма машина. 

машинбраварски, -а, -о који се OgHOCU на машинбраваре: -
алат, - занат, - посао. 

маШИНГЕшёр, -ера (машингевер, -а) м нем. вој. в. машинка. 

машинерија ж нем. (фр.) 1. (обично зб.) машина, механички 
уређај, OgH. скуй шаквих уређаја, механизација; машински Йарк. 
2. унушрашњи механизам (мошор и gp.) којим се неки уређај, 
найрава, айараш и gp. сшавља у йокреш, врши нека раgња и сл. 
3. фиг. gржавна, рашна, војна, йаршијска и gp. ор�анизација, 
усшанова и сл., обично као сложени сисшем међусобно чврсшо 
йовезаних и gири�ованих служби, које функционишу сложно и 
усклађено: пропагандна -, ратна -. 

машинист(а), -е м (мн. -сти) а. особа квалификована за уйра
вљање, руковање оgређеним машинама; уп. стројар. б. в. маши
новођа. 

машиница ж ge.м. и хиЙ. og машина; мала, обично ручна ма
шина, уређај, айараш, найрава и сл.: - за шишање. 

машинка ж (дат. -нци И -нки; ген. мн. -ки) вој. врсша лако� 
аушомашско� оружја йо�оgно� за блиску борбу, ауШомаШ. 

машиновођа м (мн. ж) онај који уйравља локомошивом, во
зач локомоШиве. 

машиноградња ж йроизвоgња машина као инgусшријска 
�paHa, машинска инgусШрија. 

машински, -а, -о који се OgHOCU на машине, који је у вези с 
машинама; који се OgHOCU на машинсшво; инgусшријски: - ин
дустрија, - уље; - факултет; - производња. 

машински прил. машинама, йомоhу машин,е (машина), на 
машини (машинама): - обрадити, - чешљана вуна. 

машинство е 1. наука о консшруисању, йроизвоgњи и кори
шhењу машина; машинска сшрука као �paHa Шехнике. 2. ма
шинска инgусшрија, машино�раgња. 

машити се, -Им се евр. l. а. (нечега, за нешто) йосе�нуши (за 
нечим), gохвашиши (нешшо) (руком, узимајуhи у руке), ухваши
ши се (за нешiЉo): маши се за новчаник. б. (у нешто) сшавиши, 

�урнуши, завуhи (руку) (обично у џеЙ). 2. йрихвашиши се, лаши
ши се (HeKO� йосла, paga и сл.). 3. йрихвашиши се (јела и йића), 
йослужиши се (јелом и Йиће.м), узеши (јело и Йиће). 4. креШање.м 
gohu, gосшиhи, gосйеши (He�ge, go HeKO� месша), gочейаши се (не
KO� месШа). 

машице, машица ж мн. 1. јеgносшавна gвокрака мешална 
найрава за хвашање или раз�ршање жара. 2. фиг. онај који слу
жи као нечије оруђе у сйровођењу неких, обично рђавих, намера, 
йланова и gp. 

машка ж шшай, йалица којом се у и�pи оgбацује клис; шшай, 
йалица у йојеgиним и�paмa с лойшом и неким gру�им и�paмa. 

машкара ж итал. 1. а. особа с маском на лицу; маскирана 
или йрерушена особа уойшше (обично на карневалима, маскен
балима и сл.). б. фиг. пеј. ружна, неукусно обучена особа; накин
ђурена, HaaagHo оgевена особа. 2. маска за лице, образина, крин
ка. 3. мн. весела йоворка маскираних лица; забава која се, с йо
воркама маскираних лица, оgржава у вре.ме йоклаgа и месоје
ђа, карневал. 

машкарада ж итал. 1. а. карневалска Йоворка. б. маскенбал. 
2. фиг. ружан, неgосшојан йосшуйак, брука, лакрgија, измоша
ција, сЙрgња. 

машна (машна) ж (ген. мн. -ни) нем. 1. узани, gу�уљасши ко
Mag финије шканине који се обавија око враша ucaog Kpa�He на 
кошуљи или блузи и везује capega, aog �рлом, у чвор, краваШа. 
2. а. лейширасшо свезана шрака, aaHillJbUKa, обично og финије� 
машеријала, која се као украс носи на женским и gечјим хаљи
нама, у коси и сл. б. шаква и шако свезана шрака, aaHillJbUKa 
којом се украшавају различиши йреgмеши (нЙр. Йоклони). в. 
уойшше лейширасшо свезана aeillJba (og канайа, йерiUли и сл.). 

машница (машница) ж geM. и хиЙ. og машна. 

машњача ж зоол. анат. шршична жлезgа KOg йшица, која лу
чи масш за йремазивање йерја; уойшше жлезgа која лучи ма
сне маШерије. 

машта и машта ж а. сйособносш gочаравања, замиш.тьања 
сшвари, gо�ађаја, йреgсшава и gp. у мислима независно og нейо
cpegHUx, реалних ойажања, уобразuља, фаншазија, имa�иHaци
ја. б. йреgсшава, слика о нечему gочарана, сшворена у мисли
ма, фаншазија, замисао, фикција, имa�иHaциja. 

маштав и маштав, -а, -о који је йлоg нечије машше, изми
ш.тьен; обузеш, йонесен, йоgсшакнуш машшом; машшовиш: у ма
штавим сликама; на маштавим крилима; у маштавим бајкама. 

маштаво и маштаво прил. као у машши, несшварно, фан
ШасШично. 

маштавост и маштавост, -ости ж особина OHo�a шшо је ма
шшаво; машша, фикција. 

машталац и машталац, -таоца м онај који машша, који је 
склон машшању, машшар; сањар, занесењак. 

маштало е (м) (мн. е) онај који MHO�O машша, који се йревише 
заноси машшаријама, сањар. 

маштанија ж (обично у мн.) а. машша, фаншазија; машша
ње, фанШазирање. б. слика, йреgсшава сшворена у машши, йлоg 
маш,ше, измиш.тьоШина; сновиђење, йривиђење; уп. машта (б). 

маштар, -ара и маштар, -а м онај који је склон машшању, 
машшалац; сањар, занесењак. 

маштарија ж (обично у мн., са пеј. или ир. призвуком) а. 
йреgсшављање, gочаравање сшвари, gо�ађаја и gp. у мислима, у 
машши, фаншазирање; уп. машта (а). б. слика коју сшвара ма
шша, йлоg машше, фаншазија, измиш.тьоШина; уп. машта (б) и 
маштанија (б). 

маштарски и маштарски, -а, -о који се OgHOCU на машша
ре, својсшвен машшарима; измиш.тьен, нереалан, фаншасшичан: 
маштарске приче. 

маштати и маштати, -ам неевр. 1. а. йрейушшаши се ма
шши, иншен,зивно мислиши, сањариши (о некоме, нече.му). - Ca� 
мо машта о томе. б. мислиши о нече.му с HagoM, вером, верова
ши, наgаши се нечему, очекиваши (нешшо gобро, лейо и сл.). 2. 
(нешто) пеен. сшвараши у мислима, у машши, замиш.тьаШи. 
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маmтовит, -а, -о 1. а. који u.мa развијену .машШу, сйособносш 
.машШања: � дете. б. који је резулшаш шакве сйособносши, йун 
.машШе: � дело, � комбинација. в. сшворен у .мислu.ма, у .машШи, 
из.миштьен, за.миштьен, несшваран, u.мaiUHapaH: � појам. 2. ко
ји је као из .машШе, као сшворен у .машШи, чуgан, фаншасши
чан; чуgесно, необично лей, изванреgан: маmтовити догађаји; � 
водоскок. 

маmтовито прил. на .машШовиШ начин, са йуно .машШе: � за
мишљени ликови. 

маmтовитост, -ости'ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво oHoia 
који је .машШовиШ, oHoia шшо је .машШовиШо. 

машчина ж ayi.м. и йеј. og .масш (1). 

машчуга и машчура ж в . .машчина. 

машчурина ж Йеј. (и ayi.м.) og .масш и .машчура. 

ме (обично поновљено, често с различитим нагласком) узв. 
узвик за йоgражавање .мекеШања, .мечања. 

меандар (меандар), -дра и меандер (меандер), -а м (обич
но у мн.) 1. окука, завој који сшвара воgени шок равничарске 
реке; кривуgави, вијуiави шок шакве реке, криваја (йо и.мену 
.малоазијске реке MeaHgep). 2. вијуiава шара og нейрекинуше 
линије, шраке и СЛ., која се на jegHaKu.м оgсШојањu.ма увија у об
лику йравоуiаоника или сйирално; крива линија у Шакво.м ор
на.менШу. 

меандра (меандра) ж (обично у ми.) в. MeaHgap (1). 

меандрирати, меандрйрам несвр. шеhи кривуgаво йравећи 
MeaHgpe, кривуgаши, вијуiаши (о реци). 

Мевлуд, -уда и Мевлуд, -а м тур. 1 . .муслu.мански йразник 
йосвећен gaHY Муха.меgовоi рођења. 2. (мевлуд) хвалосйев, йо
хвала Myxa.мegy која се Шu.м йовоgо.м рецишује, OgH. йева у џа.ми
ја.ма и вepCKu.м школа.ма. 

мега- грч. йрефиксоиg који означава а. ga је нешшо велико, 
увећано и СЛ.; уп. мегалит, мегаполис и сл. б. gaje uзвеgенајеgи
ница .мере (најчешhе елекшрична) .милион йуша већа og основне, 
означене gpyiu.м gело.м сложенице; уп. мегават, мегаволт, мега
тона, мегахерц итд. 

мегабајт м рач. јеgиница у рачунарсшву за означавање вели
чине .меморије, gucKa, фајла и gp. која износи .милион бајшова 
(шачније 1 048 576), OgH. 1024 килобајШа. 

мегават и мегават м физ. јеgиница елекшричне cHaie og .ми
лион ваши (МW). 

мегаволт м физ. јеgиница елекшричноi найона og .милион 
волши (МV). 

мегалйт, -ита м Грч. велики KoMag, блок сшене, ipoMaga; ша
кав ка.мен као елеменаш йраисшоријских наgiробних сЙо.мени
ка, жршвеника и СЛ. 

мегалитичкй, -а, -о који се OgHOCU на .меiалиШ: � култура. 

мегаломан, -а и мегаломан, -ана м човек који йаши og .ме
iало.маније, ipaHgoMaH. 

мегаломанија ж грч. а. мед. йсихички йоремећај који се исйо
љава у болесно.м веровању у изузешну власшишу вреgносш, вели
чину и СЛ., луgило величине. б. йрецењивање сойсшвене .моћи, 
вреgносши, вели чине и СЛ.; шежња за нечu.м великu.м, шшо је 
изнаg власшиших .моiуhносШи, ipaHgoMaHuja; наgувеносш, 
уображеносШ. 

мегаломанка ж женска особа .меiало.ман. 

мегаломанскй и мегалом�нскй, -а, -о који се OgHOCU на .ме
iало.манију и .меiало.мане, ipaHgoMaHcKU: мегаломанске идеје, 
мегаломански снови, мегаломанске тврдње. 

мегаломански и мегаломански прил. на .меiало.мански на
чин, као .меiало.ман: � занесен. 

мегаломанство и мегаломанство с .меiало.манија, ipaHgo-
.мани ја. 

. 

мегадосаур(ус) м грч. врсша gUHocaypyca, врло KPYUHOi изу
.мјЈЛоL i.мизавца из' .мезозојСКОi gоба. 

мегатона и мегатона ж физ . .мера за cHaiy нуклеарноi оруж
ја која оgiовара снази .милион шона класичноi ексйлозива шро
Шила. 

мегафон, -а и мегафон, -она м грч. врсша нарочишоi уређа
ја у облику шрубе који служи за йојачавање iласа iоворника. 

мегафонскй и мегафонскй, -а, -о који се OgHOCU на Meia
фон: � узвици. 

мегахерц м физ. јеgиница за означавање фреквенције og .ми
лион херца (МНz). 

мегдан, -ана м тур. 1. борба из.међу gва лица (збоi увреgе ча
сши, HeKoi сйора, pagu оg.меравања cHaia и gp.), gвобој. б. сукоб 
йрошивничких cHaia, окршај, бој, биШка. в. фиг. Шак.мичење, 
наg.мешање у виШешкu.м и gp. uipa.мa; сйоршско Шак.мичење, 
уШак.мица: витешки �; нови � Звезде и Партизана. 2 . .месШо 
борбе, окршаја, бојно йоље, бојишше: побећи с мегдана. • има 
(биће) дана за мегдана в. uog gaH. изићи на мегдан некоме бориши 
се с HeKu.м. (по)делити мегдан (с неким) обрачуна(ва)ши се с не
Ku.м у борби, у gвобоју и СЛ.; ухвашиши (хвашаши) се у кошшац, 
носиши се (с неки.м, с нечu.м); оg.мериши (оg.мераваШи) cHaie, 
Шак.мичиШи се (с HeKu.м) (обично у сЙорШу). 

мегданскй, -а, -о који се OgHOCU на MeigaH: � одијело . 

мегданџија м (мн. ж) а. онај који се бори на MeigaHY; јунак; 
борац. б. фиг. онај који је склон кавзи, шучи, кавiаџија. 

Мегера ж 1. мит. jegHa og шрију сшароiрчких боiиња освеШе. 
2. (мегера) фиг. а. зла, йакосна, сваgљива жена. б. жена чуgови
шноi, сшрашноi uзiлеgа. 

мегон, -она м физ. јеgинца елекшричноi ошйора og .милион 
о.ма (МQ). 

мед, меда м (мн. 0) 1. слашка, iусша хранљива .маса коју йче
ле йраве og цвешноi некшара разних биљака; са.м цвешни нек
Шар. 2. в . .меgовина. 3. фиг . .милина, сласШ. • мед(а) да лижеm вр
ло је чисШо. - и млеко 1) (тече, тећи ће и сл.) блаiосшање, изобиље 
(u.мa, u.мaћe и сл. свеLа у изобиљу). 2) (бити) биши ЙиШо.м, с.ме
ран, блаi; биши вео.ма gобар, љубазан Йре.ма неко.ме. мед му те
че из уста (с језика, с усана) (обично с ир. призвуком) каже се за 
oHoia ко iовори лейо, слашкоречиво, ко MHoio, свашша, лейо, йри
.ма.мљиво обеhава. пала му каmика (секира) у мед gошао је go вели
ке gобиши; заgесила ia је велика срећа. 

мед јек. мјед ж (мн. 0) леiура бакра и цинка, MecUHi; бронза; ба
кар. • жута - MecUHi. црвена - бронза. 

меда м (уп. медо) а. хиЙ. og .меgвеg; .меgвеg. б. gечја иLрачка у 
облику .меgвеgа. 

медак, метка м бот. биљка Salvia glutinosa из ф. Labiate, ко
ја u.мa бео цвеш са йуно некШара. 

медаља ж фр. (нем.) йлочица, најчешhе окруiла, og злаша, сре
бра, бронзе или сл . .ме шала, са лико.м, наШЙисо.м или сu.мболо.м, 
која се gogeљyje неко.ме а. као оgликовање, opgeH за йосшиiнуше 
усйехе, заслуiе и сл. у рашу или .миру; уп. колајна: � за храброст. 
б. као шрофеј, обично на украсној шраци, најбоље ЙЛасиранu.м 
Шак.мичарu.ма у оквиру неке сйоршске gисцийлине или СЛ.: злат
Ha �. • два пица исте медаље (бити) (биши) jegHaK, исши, не раз
ликоваши се (у каракшеру, сШавовu.ма, ЙосШуЙцu.ма и gp.), ли
це и наличје медаље йошйуна слика, йреgсшава о нечему, gобре и 
рђаве сшране нечеiа. (то је) једна страна медаље каже се Kag се о 
нечему сууи, iовори јеgносшрано (и обично йовољно), без узu.ма
ња у обзир и gpyiux (обично неiашивних, .мање УОЧЈЬивих и gp.) 
сшрана, околносШи. (то је) друга страна медаље (йосшоје и) Heia
шивне, нейовољне, .мање УОЧЈЬиве и СЛ. сшране нечеiа, HeKoia (ка
же се обично као gойуна раније изнешоi cyga, .миштьења о нече-

. .му, неко.ме). 

медаљица ж geM. и хиЙ. og Megaљa. 

медаљон, -она м фр. 1. а. овална или СЛ. йЈЬоснаша кушији
ца у коју се сшавља слика вољене особе, Йра.мен косе и gp. или 
сличан женски накиш који се, обешен.на ланчиhу, носи о враШу. 
б. уойшше окруiласш йЈЬоснаш украсни или gpyiu Йреg.меш, йри
везак на ланчиhу; а.мајлија, Шалис.ман. в. вој. окруiла .меШална 
йлочица на чијu.м су сШрана.ма ушиснуши лични йоgаци војни
ка који је носи (обично у раШу). 2. овални оквир, ра.м, уgубљење 
и сл. за слику или ЙорШреШ. 3. фиг . .мања, gойаgљива, gуховиша 
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ю-ьижевна, у.меШничка целина, OgH. Шворевина. 4. (обично у мн.) 
кув. јело og .меса, apuape.мљeHol обично у облику овалних, окру
lласших KoMaga, колушова и сл. 

медаљончић м geM. и хиЙ. og MegaтьoH. 

медан\ -дна, -о 1. а. (обично одр.) који се OgHOCU на Meg, ко
ји је у вези с gобијање.м, gржање.м и сл. Mega: медни желудац, 
медно саће, медни сок, медне ћелије. б. који обилује MegoM, бо
lаш MegoM, MegoHocaH; уп. медовит: - година. 2. (обично одр.) в. 
MegeH (1). 3. фиг. (обично песн.) а. йун сласши, слаgак, заносан: 
медна уста. б . .мио, gpal. - У двору је с љубом медном. в. йрија
шан за слушање, у.милан: - глас, - песма. г. који йреgсшавЈЬа не
шшо вео.ма gpalo, йријашно, који се осећа као нешшо йријашно, 
gpalo: из младости медне, санак -. 

медан2 је:к. мједан, -дна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на 
Meg (који је og Megu, који саgржи Meg и сл.): медни звук, медна 
кацига. 

МЕщар, -ара и медар, -а м онај који йо шу.ма.ма скуйЈЬа Meg 
gивЈЬих йчела; онај који се бави apogajoM Mega; уп. пчелар. 

медарица ж (обично у синтагми: - пчела) в. раgилица. 

медаст, -а, -о који је боје Mega. 

медвед јек. МЕщвјед м 1. зоол. У .мн.: йороgица сисара Ursidae, 
круйне звери незlрайноl зgейасшоl шела и lусшоl куgравоl крзна 
(у jg.: звер из ше йороgице): бамбусни - Ailuropus melanoleucus, 
бели (северни, поларни) - Ursus maritimus, мрки (обични) -
Ursus arctos, црни - Ursus americanus и др. 2. фиг. (обично пеј .) 
незlрайан, шрайав (ређе неошесан или lлуй) човек. • Велики -, 
Мали - астр. сазвежђа og cega.м сјајних звезgа на северно.м небу 
(Ursa Maior, Ursa Minor) . правити од муве медведа йравиши og 
ко.марца .маlарца, ЙреувеличаваШи. 

медведар је:к. медвједар, -ара м човек који йо вашарu.ма и 
gpylu.м .месШu.ма воgи gресираноl .меgвеgа, .мечкар. 

медведаст је:к. медвједаст, -а, -о који је као .меgвеg (круйан, 
незlрайан, шрайав и сл.); који је као KOg .меgвеgа. 

медведасто је:к. медвједасто прил. као .меgвеg (Шро.мо, шра
йаво и сл.). - Кретао се мало медведасто. 

медведина јек. медвједина ж 1. ayw. og .меgв(ј)еg. 2 . .меgве
ђа кожа; крзно og .меgвеђе коже. 

медведић је:к. медвједић м ge.м. и хиЙ. og .меgв(ј)еg. 

медведица јек. медвједица ж 1. женка .меgвеgа, .мечка. 2. 30-

ол. У .мн.: lpyaa .морских сисара Monachinae из йор. ШУЈЬана (у 
jg.: .морски сисар из ше lpyae). • средоземна (Далматинска) - .мор
ски сисар Monachus albiventer из йор. ШУЈЬана. 

медвеђи је:к. медвјеђи, -а, -о а. који се OgHOCU на .меgвеgа, 
.меgвеgе, који apuaaga .меgвеgу: - зуб, - кожа, - тапа. б. који је 
као у .меgвеgа, .меgвеgасш: - нарав. 

Медеја (Медеја) ж мит. жена lрчкоl јунака Јазона, која је уби
ла власшишу gецу из освеше збоl .мужевоl неверсшва (чесшо као 
CиHOHu.м за ЈЬубо.морну и освеШОЈЬубиву жену). 

меден и меден, -а, -о 1. (обично одр.) који је сйравЈЬен с .ме
goM, og Mega; који је йойуш Mega, слаgак, укусан и сл. као Meg: -
вино, медени колачи, медена ракија; - пшеница. 2. в. MegaH1 (1 
и 3): медено саће; медене уснице, меденим речима и сл. 

меденје:к. мједен, -а, -о 1. (обично одр.) в. MegaH2: медени звук 
звонца, медени оквир. 2. који је боје Megu, бронзан: - лице. 

меденица 1 ж бот. 1. (обично у мн.) жлезgа KOg цвеша која 
сшвара и излучује некшар, MegHUK. 2. вишеlоgишња БUJbка Aspe
rula longiflora из ф. Rubiaceae. 

меденица2 је:к. мједеница ж звоно og Megu, бронзе, које се 
обично веша сшоци о враш, бакаруша; класично звоно уоЙшШе. 

медено и медено прил. С MegoM; слашко као Meg; фиг. врло 
ЈЬубазно, у.милно, фино: - се смети. 

медењак\ -ака м (обично у мн.) суви, с MegoM у.мешан слаш
ки колачиh. 

медењак2 јек. мједењак, -ака м йрсшен og Megu. 

медењача ж 1. а. ракија заслађена MegoM. б. йЈЬоска или чу
шура са Шакво.м' ракијо.м. 2. агр. а. врсша јабуке. б. врсша кру-

шке. 3. бат. врсша йаразишске l.!bиве Armillaria mеllеа из ф. Aga
ricaceae. 

медиевалан, -лна, -о лат. (обично одр.) који се OgHOCU на cpeg
њи век, среgњовековни: - Италија. 

медиевализам, -зма м у.мешничка оријеншација ка cpegНJo
вeKoвHu.м узорu.ма и .моШивu.ма. 

медиевалист(а), -ё м (ми. -сти) онај који изучава cpegНJU век 
(исшоричар, исшоричар у.мешносши и gp.). 

медиевијум (медиёвйј, -ија) м cpeglbU век. 

медиевист(а), -ё м (ми. -сти) в . .меgиевалисШ(а). 
медиј, -ија м лат. 1. в. MegujYM. 2. инфор.маШивно среgсшво 

(paguo, шелевизија, новине); уп. медијум (2). 3. лингв. ший, OgH. 
кашеlорија lлаlолскоl poga, gијашезе, за исказивање pagНJe u.мe
новане lлаlоло.м која се осшварује у оквиру вршиоца; нейрела
жење pagНJe са вршиоца на неки gpylu објекаш (нЙр. "бојu.м се", 
"gрхШu.м", "расше" и сл.); уп. актив и пасив. 

медијалан, -лна, -о лат. који се OgHOCU HaMeguj(YM): медијал
не појаве. • медијални глаголи лингв. lлаlоли који казују pagНJY 
која се не врши воЈЬО.м субјекша (за разлику og акшивних), нЙр. 
венуши, расши, цвешаши, OgH. волеши, .мрзеШи, цениши и сл. 

медијана ж лат. мат. а. шежишна линија, шежишница шро
уlла. б. gуж оgређена Ше.мено.м шешраеgра и ШежишШе.м на
сЙра.мне сШране. в. у шеорији веровашноhе, jegHa og каракшери
сшика расйоgеле случајне величине. г. у .маШе.маШичкој сшаши
сшици, величина која се налази у cpegUHU варијаНШНОl низа. 

медијастиналан, -лна, -о који се OgHOCU на .меgијасШину.м: 
медијасталне (лимфне) жлезде. 

медијастинум м лат. анат. йросшор у lpygHOM кошу из.међу 
gва йлуhна крила, среgОlруђе. 

медијатор м фр. aocpegHUK. 

медијација ж лат. йосреgовање (нЙр. шреhе gржаве у сйору 
из.међу gpyle gве). 

медијски, -а, -о који се OgHOCU на Meguje (обично на среgсшва 
инфор.мисања); уп. медијумски: - звезда, - пропаганда, - рат. 

медијум м лат. 1. а . .маШерија, cpegUHa у којој се или кроз ко
ју се врше .мерења, Йос.маШрања, у којој се gОlађају физички или 
хе.мијски йроцеси (нйр. вазgух, воgа и gp.). б. йоgручје, обласш у 
којој се иСЙОЈЬава, осшварује, саgржи, оlлеgа и сл. нека gелаш
носш, вреgносш, сушшина нечеlа и сл. - Култура је медијум ци
вилизације. 2. среgсшво (реч, звук, слика и gp., OgH. KНJula, 
фuл.м, инсШру.менШ и gp.) које служи као .маШеријални израз, 
фор.ма за исказивање, изражавање, уобличавање .мисли, осећа
ња, расйоложења, ugeja иШg.; инфор.маШивно среgсшво; уп. ме
диј (2). 3. особа aologHa као објекаш за извођење хийношизер
ских или сйиришисшичких оlЛеgа. 4. лингв. в. Meguj (3). 

медијумски, -а, -о који се OgHOCU на MegujYM; уп. медијски. 
медика,Ж бот. биЈЬка Astragalus thracicus из ф. Papiliona

сеае. 
медикалан, -лна, -о који се OgHOCU на .меgицину (йре свеlа 

инШерну). 

медикамент (медикаменат), -нта м лат. лек,. 
медикаментозан, -зна, -о који се ogHOCU на .меgика.менше, 

који се врши Йо.моћу .меgика.менаша: - терапија. 
медикација ж лат. лечење, шерайија .меgика.меншu.ма, леко

вu.мa. 

медиократија ж лат.-ГРЧ. ист. влаgавина, Йре.моћ Шзв. cpeg
НJel сШалежа. 

медиокрација ж в . .меgиокраШија. 

медиокритет, -ета м лат. 1. пеј. особа gосша оlраничених у.м
них сйособносши; lлуйак, lлуЙан. 2. ocpegНJa сйособносш, ocpeg
њосш, ЙросечносШ. 

медиокритетски, -а, -о који се OgHOCU на .меgиокриШеШе, 
својсшвен .меgиокриШеШu.ма. 

медиокритетство с осреgњосш, йросечносш; lлуйосш, olpa
ниченосШ. 
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МЕщитатйван, -вна, -о а. склон .меgиШацији, раз.мишљању, 
.мисаон, .мислилачки: - дух, - младић, - тип (људи). б. који og
ражава .мисаоносШ; који се заснива на .меgиШацији, раз.мишља
њу, .мисаон: медитативни стихови. 

медитација ж лат. а. uреgавање .мислима, уgубљивање у .ми
сли, иншензивно и конценшрисано раз.мишљање или .машШа
ње. б. илоg, резулшаш шакво'i раз.мишљања (нар. неки закљу
чак, сшав и gp.). 

Медитеран, -ана м геогр. Среgозе.мље; Среgоземно .море. 

Медитеранац, -нца м сшановник Меgишерана, Среgоземља; 
онај који је са .меgиШеранско'i uоgручја; човек .меgиШеранско'i или 
аншроuолошко'i ШиUа. 

Медитеранка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) сшановница Меgишера
на, Среgозе.мља; она која је са .меgиШеранско'i uоgручја; женска 
особа .меgиШеранско'i ешничко'i или аншроuолошко'i ШиUа. 

медитеранскй, -3., -о који се OgHOCU на Меgишеран, cpego
земни: - клима, - култура. 

медити, -йм несвр. [гл. ИМ. међење с] 1. прел. заслађиваши .ме
goM (обично ракију). 2. непрел. фиг. слашко, слашкоречиво uрича
ши, 'iовориши, на'iовараши и сл. 3. непрел. лучиши MegHU сок, нек
шар (о биљкама). 

медитирати, -ИтЙр3.м несвр. непрел. uошuуно се uреgаваши 
.мислима, иншензивно и конценшрисано раз.мишљаШи, .машШа
ши (о неко.ме, нечему). 

медица ж в . .меgовина. 

медицина ж лат. 1. наука о болесшима ор'iаниз.ма, начинима 
и среgсШви.ма њихово;; ушврђивања и лечења и о чувању зgра
вља љуgи; наука о лечењу болесши и чувању зgравља живих би
ћа уоuшше, лекарсШво. 2 . .меgицинске сшуgије; .меgицински фа
кулшеш; насшавни uреg.меши, uреgавања из .меgицинских нау
ка на факулШеШу. 3. а. лек (најчешће у Шечно.м облику). б. фиг. 
шаљ. алкохол но аиће (ракија и gp.). 

медицинар, -ара лице чији је аосао, занимање у вези с Megu
цино.м (сшуgенш .меgицине, лекар и gp.). 

медицинарка ж женска особа .меgицинар. 

медицйнка ж спорт. шешка исауњена кожна лоuша за ogpe
ђена сuоршска вежбања. 

медицйнскй, -3., -о који се OgHOCU на .меgицину: - енцикло
педија, - особље, - приручник, - терминологија, - факултет. 

медицйнски прил. у .меgицинско.м с.м ислу , с .меgицинско'i 
сшановишша: - испитати. 

медйmте с 'iорњи слој саћа или 'iорњи сuраш кошнице у којем 
uчеле саре.мају и осшављају Meg. 

медљаница ж кувана, врућа ракија заслађена MegoM. 

медљика ж 1. а. слашка, леиљива шечносш коју луче биљне 
ваши на лишће биљака, MegHa роса. б. слашки сок који неке 
биљке излучују на лишћу. 2. а. бот. зајеgнички назив за неке вр
сше uаразишских 'iљивица роgова Erysiphe и Uncinula из ф. 
Erysiphaceae које uаразиширају на усевима, ливаgски.м шра
вама, шу.мско.м gрвећу, воћу и аоврћу, Hauagajyhu зељасше ge
лове биља или илоgове. б. болесш коју изазивају ше 'iљивице, 
UеUелница. 

медљикав, -а, -о заражен, наuаgнуш и ошшећен .меgљико.м 
(4), UеUелницо.м. 

медљикара ж зоол. у .мн.: инсекши риличари из аор. Aphi
dae, који uаразиширају на лишћу и луче .меgљику, биљне ваши 
(у jg.: шаква ваш). 

медљиковац, -овца M Meg og .меgљике (1). 
меднйк, -а и меднйк, -ика м бот. у .мн.: цвешни op'iaHU који 

луче некшар, некшарије (у jg.: шакав цвешни op'iaH, цвешна жле
зgа nectarium). 

медница и медница ж агр. назив за неке врсше, сорше воћа
ка слаШко'i. илоgа (најчешће за крушку и шљиву). 

. медњак, -а и м<щњак, -ака м агр. врсша, сорша крушака; уп. 
медница. 

медо, -а и -е м (уп. меда) а. хиа. og .меgвеg; .меgвеg. б. gечја 
и'iрачка у облику .меgвеgа. 

медовина и медовина ж а. алкохолно аиће које се gобија 
Kag се скува и осшави ga ареври Meg разређен у воgи (ређе у ви
ну). б. врсша наuишка с MegoM (воgа заслађена MegoM). 

медовит, -а, -о који саgржи некшар, MegoHocaH: - биље. 

медоглавка ж бот. биљка Jurinca mollis из ф. Compositae. 

медонос м MegoHocHo, .меgовишо биље, uчелиња Uаша. 

медоносан, -сна, -о 1. а. који саgржи MegeHU сок, некшар, 
бо'iаш некШаро.м, .меgовиш (најчешће о биљкама, OgH. о цвешови
.ма). б. бо'iаш шаквим биљкама (о неко.м крају, Uреgелу). в. бо'iаш 
MegoM: - коmница. 2. који gaje, саравља Meg (о uчели, роју). 

медоносница ж MegoHocHa, .меgовиша биљка. 

медоња м (мн. ж) 1. хиа. og .меgвеg. 2. (и МЕщоња) во зашворе
ноцрвенкасше, риђе, .меgасше gлаке и име Шакво.м волу. 

медоњица м (ми. ж) зоол. а. у .мн.: uороgица ноћних леuшира 
Arctiidae, чије 'iусенице живе на лишћу винове лозе и .млаgари
.ма gpy'iux биљака. б. (често у изр. обични (смеђи) -) врсша Mego
њице (а) Arctia саја. 

медоуст, -а, -о и медоустан, -сна, -о 1. песн. који има MegHa 
усша; уп. медан (За). 2. слаШкоречив. 

медреса ж тур . .мусли.манска среgња или висока верска 
школа. 

медрескй, -3., -о који се OgHOCU на Megpecy: - врата. 

медуза ж 1. (Медуза) мит. у 'iрчкој .миШоло'iији, jegHa og шри
ју rop'ioHa, жена-чуgовишша, са з.мијама на 'iлави у.месШо косе. 
2. зоол. у .мн.: класа uрвенсшвено .морских живошиња Chidaria из 
кола gyaљapa, Coelenterata (у jg.: живошиња из ше класе). 

медула ж лат. в . .можgина. 

медуларнй, -3., -о унушрашњи, среgишњи: - слој . 

медуља ж крава зашвореноцрвенкасше, риђе, .меgасше боје 
и име шаквој крави. 

медун, -У'на м бот. врсша нара (шиuка) Punica grantum. 

медунац, -нца м бот. врсша храсша Quercus pubescens. 

медуника ж бот. 1. а. у .мн.: pog више'iоgишњих зељасших би-
љака Pulmonaria из ф. Boraginaceae (у jg.: биљка из шо'iа poga). 
б. врсШа .меgунике (а) Pulmonaria officinalis, илућњак. 2. биљка 
Filipendula ulmaria из ф. Rosaceae, суручица. 

медуница ж бот. врсша шраве, аахуља Holcus, Н. lanatus. 

међ предл. арх. (с инстр. И аКо) в . .међу. 

међа ж 1. 'iранични аојас, 'iранична линија која разgваја 
имања gвају власника; 'iраница из.међу gвају uоgручја, gвеју gp
жава. 2. фиг. 'iраница go које нешшо gосеже или .може ga gосеже, 
ареко које се не .може, о'iраничење, крајња .мера; оgређена, уоби
чајена .мера, обим нече'iа, оквири, 'iранице: прекорачити међу, 
разбијати међе, стварати међе и сл. 

међак, -ака м в . .међаш (1). 

међаш, -аша м 1. камен, колац, gрво или неки gpy'iu знак, 
ogH. објекаш којим се обележава или оgређује .међа. 2. власник 
cycegHo'i имања; cyceg, ко.мшија уоUшШе. 

међаmити (се), међ3.ШЙ (се) несвр. [гл. ИМ. међашење с] в . .ме
ђиши (се). 

међаmица ж а. cycegHa, 'iранична обласш; cycegHo, 'iранично 
. . u.мaњe (земља, њива и сл.); uарцела (обично њива) на крају аша

ра. б. (и у атрибутској служби) 'iранична река. 

међаmкй и међаmнй, -3., -о који се OgHOCU на .међаш, на .ме
ђаше, 'iранични, uо'iранични, .међни: - живица, - знак, - путе
љак, - река. 

међити, -йм несвр. [гл. ИМ. међење с] 1. обележаваши, ogpe
ђиваши .међу, gелиши, разgвајаши .међо.м неку uовршину, раз.ме
ђ иваши, разl,раничаваШи. 2. чиниши, uреgсшављаши .међу, о.ме
ђаваши, 'iраничиШи. 3. в . .међиШи се. 8 .... се имаши зајеgничку 
.међу или 'ipaHUЦY, 'iраничиши се. 



678 МЕЋИЦА - МЕЋУПОТЕ3 

међица ж 1. geм. og међа. 2. анат. еласшично меко шкиво из
међу rенишалија и чмара, perinaeum. 

међни, -а, -о који се OgHOCU на међу, међашни, rранични: � 
белега, � камење. 

међник, -ика м в. међаш. 

међу предл. (с инстр. И ак.) 1. указује на среgњи иоложај у 
OgHOCY на gBa иреgмеша или више њих: између. а. (са инстр.) као 
месшо на којем се нешшо налази: са лулом међу зубима. б. (са 
ак.) као месшо rge се завршава или Kyga је усмерено: долети ме
ђу њих. 2. а. (са инстр.) указује, уиућује на скуи, cpegUHY: 1) у 
којој се нешшо збива, goraQa или којој је нешшо својсшво: KOg, у. 
- Св. пророци често су се појављивали међу Јудејима. 2) у чи
јем се gOMeHY неко налази, OgH. којој upuuaga: са. - Није ника
ква мајсторија међу добрима добар бити. 3) из које се неко или 
нешшо ио нечему изgваја: између, og: најбољи међу најбољима. 
4) којој се неко или нешшо gogaje: uopeg, уз. - Међу осталима 
почео је облијетати и кћерку тога господина. б. (са ак.) указује, 
уиућује на Kaiileropujy, rpyuy у коју се неко или нешшо сврсшава, 
убраја: у. - Српски језик спада међу словенске. 3. (са инстр.) 
означава OgHOC узајамносши између jegUHKU ogpeQeHUx везом 
иреgлоrа и именске речи: између. - Међу њима није било љуба
ви. • - нама (буди) речено у иоверењу, у шајносши, ga се gaљe не 
ирича, ga gpyru не сазнају. међу собом (међу се) jegaH с gруrим, 
jegaH gpyror и сл., међусобно. 

међу- ирефикс који означава: а. ga се нешшо налази у ио
ложају између gелова означених gруrим gелом сложенице; уп. 
међувилични, међуспрат и сл. б. ga се нешшо OgHOCU на gBe је
gUHKe или више jegUHKU означених gруrим gелом сложенице; уп. 

међудржавни, међуљудс:ки и сл. 

међуакт м поз. в. међучин. 

међубалкански, -а, -о који се шиче ogHoca балканских зе
маља и Hapoga: � сарадња. 

међуверски јек. међувјерски, -а, -о који се шиче ogHoca из
међу вера, који иосшоји међу верама: � трпељивост, међувер
ска трвења. 

међувилични (међувиличнй), -а, -о који се налази на cpegu
ни међу косшима rорње вилице: � кост. 

међувође и међувође с зе.м.тьишiilе, крај, upegeo између во
ga, омеђено Bogaмa, међуречје; воgоgелница, развође. 

међувреме јек. међувријеме, -увремена с 1. временски og
сек, расион између gBe ogpeQeHe временске јеgинице, између gBa 
goraQaja и сл., инШервал. 2. спорт. иролазно време (нир. у шрча
њу, йливању, скијању и сл.). 

међуврста ж ирелазна врсша (нир. KOg иесама). 

међувршје и међувршје с Зе.мЈЬишШе, иоgручје, шерен изме
ђу йланинских врхова. 

међуградски и међуградски, -а, -о који се OgHOCU на gBa 
rpaga или на више rpagoBa, који иосшоји, који се оgржава међу 
rраgовима и сл.: � аутобус, � саобраћај, � телефонска веза. 

међудневица (међуднёвница) ж (и мн.) нар. gaHU између gBa
gесеш ocмor авrусша и gвagесеш upBor сеишембра, Шј. између Ве
лике и Мале Госиојине (Госиође). 

међудневички, -а, -о који се OgHocu на MeQygHeBUЦY: међу
дневичка јаја, � сунце. 

међудржавни, -а, -о који се налази, оgржава, осшварује и 
сл. између gBejy или више gржава, међу gржавама: међудржав
ни односи, � сусрет, � уговор, � утакмица. 

међуепоха ж временски uepuog, разgобље (обично релашив
но краће) између gBe еиохе, ирелазна еиоха. 

међуетапа ж ешаиа (обично краћа) између gpyre gBe ешаие 
(нир. у бициклисшичком шакмичењу); ирелазна ешаиа (нир. у 
развишку нечеrа). 

међузависан, -сна, -о међусобно, узајамно зависан. 

међузависност, -ости ж међусобна, узајамна зависносШ. 

међузавој и, међузавој, -оја м спорт. завој, кривина између 
upBor, rорњеr и gpyror, gоњеr gела слаломске сШазе. 

међузвездани јек. међузвјездани, -а, -о који се налази из
међу звезgа, међу звезgама: � простор. 

међузонски и међузонски, -а, -о који се налази, оgржава 
и сл. између зона, међу зонама (обично о шаховским шакмиче
њима): � турнир. 

међузубни и међузубни, -а, -о лингв. в. инiilерgенШални. 

међуигра и међуигра ж крашка urpa која се извоgи између 
чинова HeKor Beher KOMaga, инШермецо. 

међујезички, -а, -о који се шиче ogHoca gBajy или више јези
ка, који иосшоји међу језицима и сл.: међујезички проблеми, 
међујезИЧRИ утицаји. 

међукат и међукат м в. међусираШ. 

међукатедарски, -а, -о који се шиче ogHoca између gBejy или 
више кашеgара: � сарадња. 

међукласа и међукласа ж ирелазна класа. 

међукласни, -а, -о који се шиче ogHoca између gBejy или ви
ше класа, међу класама, ogHoca, сшава ирема класама и сл.: � 
партија, међу:класне позиције. 

међукорак м спорт. врсша корака у неким сиоршским urpaмa 
(нир. хокеју или рукомеШу). 

међукосни, -а, -о који се налази између gBejy или више ко
сШију. 

међуледени, -а, -о у изр. - доба разgобље између gBa леgена 
gоба, које се оgликовало MHOrO блажом климом. 

међуљудски и међуљудски, -а, -о који се шиче ogHoca ме
ђу љуgима, који иосшоји између љуgи и сл.: међуљудски одно
си, � сарадња и сл. 

међумесни и међумесни јек. међумјесни и међумјесни, 
-а, -о који се шиче ogHoca, везе и сл. између gBajy или више ме
сша, који иосшоји, који се оgржава и сл. између месша, насеља; 
уп. међуградски: � саобраћај. 

међумозак, -мозга м анат. geo мозrа који везује велики и cpeg
њи мозак, diencephalon. 

међународни, -а, -о који се шиче ogHoca међу нароgима, OgH. 
gржавама, иншернационални, међуgржавни: � изложба, � :кон
ференција, � право, � сарадња, � трговина, � утакмица итд. 

међународноправни, -а, -о који се OgHocu на MeQYHapogHo 
ираво, заснован на MeQYHapogHoM ираву: међународноправне 
гаранције, међународноправни односи и сл. 

међунационални, -а, -о који се шиче ogHoca између gBejy 
или више нација, Hapoga, иншернационални; уп. међународни: 
добри (затегнути, лоши) међунационални односи. 

међуоднос м међусобни OgHOC, међусобна релација, узајам
носШ. 

међуоперација ж мат. иомоћна рачунска оиерација, раgња 
која се извоgи између rлавних оиерација. 

међуопштински, -а, -о који се шиче ogHoca међу оишши-
нама. 

међупалуба ж међусираш броgа, среgња иciлуба. 

међупарламентарни, -а, -о иншериарламеншарни: � унија. 

међупартијски, -а, -о који се шиче ogHoca између gBejy или 
више иаршија, сшранака, који иосшоји међу иаршијама, сасша
вљен og иреgсшавника више иаршија и сл.: � :коалиција, међу
партијс:ки разговори. 

међупланетарни, међупланетни и међупланетски, -а, -
о који се OgHOCU на иросшор између gBejy или више йланеша, ко
ји се налази, креће и сл. између йланеша, иншерйланешарни: � 
простор. 

међуплеменски, -а, -о који се OgHOCU на gBa йлемена или 
више йлемена: � борба, међуплеменски односи, � савез. 

међупотез (међупотез) м шах. иошез у шаху који не cuaga у 
rлавну комбинацију, а који иrрач иовлачи у шоку извођења ше 
комбинације. 
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међуправац, -вца м иравац између gва inавна cycegHa, lpa
нична иравца (нир. јуlоисшок у OgHOCY на jyl и исШок). 

међупредлог јек. међупријЕщлог м правн. иреgлоl који нир. 
шужилац или шужени изнесу за време шрајања cygcKol сиора. 

међупростор м иросшор између gвају или више шела, apeg
меШа. 

међупросторни, -а, -о који се OgHOCU на међуиросшор, који 
је у међуиросшору: међупросторне тачке. 

међуратни и међуратни, -а, -о који се OgHOCU на време из
међу gва (обично велика) раша: међуратне године, � период, � 
поезија. 

међуребарни, -а , -о који се налази између gва cycegHa ре
бра, intercostalis: међуребарни мишићи. 

међурепублички, -а, -о који се шиче ogHoca gвеју или више 
реиублика, који се врши, оgржава, иосшоји и сл. међу реиубли
кама: � сарадња, � такмичење. 

међуречје и међуречје јек. међуријечје и међуријечје с 
зе.мљишШе, крај, apegeo између река. 

међуселски и међуселски, -а, -о који се шиче ogHoca изме
ђу gвају или више села, који иосшоји између села: � договор, ме
ђуселска задиркивања. 

међусловенски (међуслiшёнскй), -а, -о који се шиче ogHoca 
међу Словенима, који иосшоји између Словена, словенских наро
ga: међусловенске везе, � сарадња. 

међуслој, -оја м 1. слој, наслаlа између gpylux слојева. 2. gpy
шшвени слој који сшоји на ирелазу или између lлавних gpy
шшвених слојева. 

међусобица ж арх. (обично у мн.) међусобна размирица, не
суinасица, заgевица, свађа, сукоб, сиор. 

међусобни и међусобни, -а, -о који се шиче ogHoca између 
gвају или више лица, иреgмеша или иојмова, узајаман, рецииро
чан: � борба, � љубав, међусобни односи. 

међусобно и међусобно ПРИЛ. jegaH gpylol, jegaH с gpylUM 
(jegHo с gруlим иШg.) и сл. ,  између себе, међу собом, узајамно: � 
се волети (помагати, разликовати), � удаљени, � повезани. 

међуспрат и међуспрат м сираш између иризе.м.тьа и ирвоl 
сираша; уп. међукат и мезанин. 

међУСТЕlНица и међустаница ж сшаница између иолазне и 
крајње или између gве важније, усиушна сШаница. 

међустанични, -а, -о који се OgHOCU на међусшаницу, који 
се налази између сшаница: � магацин. 

међустепен и међустепен, -ена м ирелазни сШеиен. 

међустрначки и међустраначки, -а, -о који се шиче OgHO
са између gвеју или више сшранака; уп. међупартијски: � сарад
ња, � споразум, међустраначка трвења. 

међуступањ, -пња м в. међусШеиен. 

међутим речца којом се наlовешшава, најавЈЬује ga се оно 
шшо ће се рећи суирошсшавЈЬа ономе шшо је ирешхоgно речено 
или му оlраничава значење, gомашај, иримену и сл.: али, с gpy
le сШране. 

међућелијски (међућЕшйчнй), -а, -о који се налази између 
ћел ија , иншерцелуларни: � простор, � супстанца. 

међуусев јек. међуусјев м агр. 1. усев који се laju у време Kag 
се између gва реgовна усева зеМЈЬишше ослобоgи. · 2. иОЈЬоири
вреgна кулшура (обично иовршарска) која се уЗlаја између pego
ва неке gpyle кулШуре. 

међуфаза ж фаза развоја неке иојаве, насшанка, израgе и 
сл. нечеlа, ирелазна фаза. 

међуфазни, -а, -о који се OgHOCU на међуфазу: � контрола, � 

обрада. 

међуцрквени, -а, -о који се шиче ogHoca међу црквама, ко
ји uосшоји међу црквама (нир. иравославном и кашоличком): 
међуцрквена питања. 

међучин м ПО3. време између gва gpaмcKa чина; међуиlра, 
инШермецо. 

меза ж нар. в. мезе. 

мезалијанса ж фр. 1. брак између особа различишоl сшале
шкоl и gрушшвеноl иорекла, иоложаја (обично у неиовоЈЬНОМ 
смислу, као неириличан брак, са inеgишша oHola ко је на вишем 
иоложају). 2. фиг. HeapupogHa мешавина, HeapupogaH сиој нече
la, HeapupogHa веза HejegHaKUx елеменаша, сшвари, иојава. 

мезанин, -ина м итал. међусираш (обично мањи, нижи og 
сирашова између којих се налази, најчешће између иризе.мља и 
ирвоl сираШа). 

мезар, -ара м нар. рег. тур. lроб (најчешће муслимански). 

мезга ж в. мезlра (1). 

мезгра ж 1. бот. а. меки бели, сочни geo сшабла HeaocpegHo 
ucaog коре. б. хранљива шечна машерија која се у иролеће сшва
ра ucaog коре gрвећа, биЈЬни сок Succus arboris. 2. језlра (ораха, 
лешника и сл.). 

мезграти, -ам несвр. gобијаши, сшвараши мезlру, биЈЬни сок 
(о gрвећу). 

мезгровит, -а, -о а. иун мезlре (о gрвешу); уп. мезгра (1б). б. 
inagaK, клизав, ЈЬиlав као мезlра; уп. мезгра (lа) .  

мездра ж оина, иокожица; слузокожа. 

мезе, -ета с тур. а. млечни и сухомеснаши ироизвоgи, салаша 
и gp. јесшиво које се иомало узима уз ииће, као иреgјело или у 
gруlим ириликама. б. lошћење шаквим јесшивом, закуска. 

мезелук м тур. в. мезе (а). 

мезетити, -Йм несвр. [гл. им. мезећёње с] узимаши за јело као 
мезе, јесши као мезе (обично уз ииће). 

мезимац, -мца и мезимац, -ймца Оек. И мјезимац, -мца, 
одн. мјезимац, -ймца) м 1. најмлађи син; мушко gеше које pogu
шеЈЬи највише воле и мазе; онај који се највише воли, миљеник. 
2. најмањи ирсш на руци, мали ирсш. 

мезимица и мезимица Оек. И мјезимица, одн. мјезими
ца) ж најмлађа кћи; женско gеше које роgишеЈЬи највише воле и 
мазе; она која се највише воли, миљеница. 

мезимче и мезимче Оек. и мјезимче, одн. мјезимче, -ета) 
с (ми. 0; зб. им. мезимчiiд и мезймчiiд Оек. И мјезимчiiд, одн. мје
зймчiiд ж) најмлађе gеше; gеше које се највише воли и мази; уои
шше омиЈЬена особа, живошиња или нешшо gpylo шшо се иосеб
но воли. 

мезодерм м ГрЧ. анат. среgњи лисшић замешка вишећелиј
ских орlанизама. 

мезозоик м ГрЧ. геол. среgњи aepuog у lеолошкој исшорији Зе
МЈЬе, између иалеозоика и кенозоика. 

мезозојски, -а, -о који се OgHOCU на мезозоик: � доба. 

мезокарп м грч. бот. среgњи, сочни слој омошача на Uлоgу 
биљке. 

мезокефалија и мезокефалија ж ГрЧ. анат. среgња, иросеч-
на изgуженосш лобање; особина oHola који има шакву лобању. 

мезолит, -ита и мезолитик м ГрЧ. геол. среgње камено gоба. 

мезолитски, -а, -о који се OgHOCU на мезолиш: � епоха. 

мезон, -она (обично у мн.) физ. наелекшрисана или неушрал-
на елеменшарна чесшица, с масом чија се вреgносш налази из
међу масе елекшрона и масе ироШона. 

мезоскаф м ГРЧ. иловно среgсшво за научна исшраживања у 
среgњим мор ск им gубинама, врсша иоgморнице. 

мезосфера ж астр. слој Зе.м.тьине аi1l.мосфере који се оgликује 
хемијском акШивношћу. 

мезоторијум (мезоторйј, -ија) м хем. раgиоакшивни хемиј
ски елеменаш, ироgукш upupogHol раgиоакшивноl расиаgања 
Шоријума . . . 

мезотрон, -она м (обично у мн.) физ. в. мезон. 

мезофил м бот. среgњи слој шкива биљНОl лисШа. 
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мезоф:йтан, -тна, -о (обично одр.) 1Соји усаева, paciйe на у.ме
рено влажно.м iйлу (о БUJb1Сама). 

мезоф:йт, -ита м грч. бот. У .мн.: БUJb1Се uрилаlођене живоiйу 
на у.мерено влажно.м iйлу (у jg.: iйa1Cвa БUJb1Са). 

мејдан, -ана м иар. в. MelgaH. 

мејл м (ми. -ови) енгл. рач. еле1СiйРОНС1Са uошiйа, аОРУ1Са, g01CY
.мeHiй и gp. uослаiй или apUМJbeH еле1Сiйронс1Сим ayiйeм, ayiйe.м 
рачунаРС1Сих уређаја и upolpaмa; уп. имејл. 

мек, -а, -о (I<ОМП. мекшИ) 1. а. 1Соји се ла1СО уlиба, аовија, аре
вија и сл. uog apиiйиC1CO.м, iйежино.м, caвиtllJьив; 1Соји нема зби
јену, lyciйy 1Сонзисiйенцију, 1Соји је без чврсiйине и lyciйUHe; супр. 
тврд: � душек, � као сунђер; меки сир. б. 1Соји uружа .мали oiй
аор алаiй1Сама, сечивима и gруlим оруђима, ла1С, uologaH, uoge
сан за обрађивање, уобличавање; супр. тврд: � гвожђе, � дрво, � 
материјал. в. 1Соји apиjaiйHo gелује на gogup, ylogaH за iйело, фин 
(о iйе1ССiйилу, gеловима ogehe). г. 1Соји gogupoM смирује, блажu, 
блаl, нежан (обично о руци, РУ1Сама или заlРЈЬају). 2. 1Соји има 
.мањи apoцeHaiй ал1Сохола, Hи1CoiйиHa и сл., блаl; супр. јак: � ду
ван, � ракија. 3. а. 1Соји зву1СО.м, свеiйлошhу, бојо.м и gp. apиjaiй
но gелује на чула; нежан, aиiйo.м: � колорит, � светлост; � по
глед. б. неуuаgЈЬив, блаl (јеgва чу јан, .мало oceiйaH и сл.): � удар, 
� шуштање, � прелазак в. lиба1С, еласiйичан и лаlан, ла1С; 1Соји 
је извеgен с lиU1Сошhу, еласiйичношhу или с лаlаним gogupoM 
iйла: � корак, � ход; � доскок, � спуштање (нпр. падобраном). 
г. фиг. 1Соји се .може .мeњaiйи, uрилаlођаваiйи uоiйребама, uрили-
1Сама и сл. ,  1Соји није 1Cpyiй (о обичајним нор.мама, уlоворима, 
yciйaвy и gp.). 4. а. самилосiйан, болеhив, осећајан, нежан: бити 
мека срца. б. аун обзира, разу.мевања, aoayctllJьив; 1Cpoiйa1C, аи
iйo.м: бити � (према некоме, с неким); имати меку нарав. в. 1Со
леБЈЬив, неоgлучан у аримени оgлучних, ciйpolux .мера, ciйele и 
сл.: � владар. г. физиЧ1Си и зgравсiйвено HeoiйaopaH, ocetllJьив. 5. 
лингв. а. 1Соји се изlовара UРUJbуБЈЬивање.м, gоgиривањем врха је
зи1Са или њеlовоl cpegНJel gела и iйврgОI, upegНJel неаца, uалаiйа
лан (о су"iласницима, нар.ј, ђ, ћ, ЈЬ, њ); 1Соји се завршава iйa1Cвим 
"iласо.м (о основи речи). б. у 1Соје.м uреовлађују iйa1Cви "iласови, 
OgH. "iласови 1Соји се арiйи1Сулишу у upegНJeм gелу усне gyaљe (о је
зи1СУ, нар. РУС1Со.м, о gијале1Сiйу и сл.). 6. (у именичкој служби, у 
одр. виду: мека) ж ра1Сија с .малим apoцeHiйo.м ал1Сохола; уп. мек 
(2); супр. љУта. 

мека ж узв. о"iлашавање 1Соза и оваца (ређе iйелаgи или gpylux 
живоiйиња), .мучање, .мe1Ceiйaњe, .мe1Ceiй. 

мека ж в . .мамац (1а). • загристи (загризати) MeI<Y в. заlрисiйи 
.мамац (uog .мамац). 

мекача ж бот. БUJb1Са Malaxis paludosa из ф. Orchidaceae. 
мекан, -а, -о .ме1С (uoHe1Cag са значењс1СО.м нијансо.м: .мало 

.ме1Сши og .ме1СОО. 

мекано прил. на .ме1Сан начин, .ме1СО: � углављен, � газити. 

мекано ст, -ости ж cвojciйвo, особина oHola шiйо је .ме1Сано, .ме-
1Соћа. 

мекёт м узв. оlлашавање 1Соза и оваца, .мечење, .мe1Ceiйaњe, 
.ме1Са. 

мекетав, -а, -о 1Соји .ме1Сеће; 1Соји uogceha на .мe1Ceiй, .мe1Ceiйa
ње: � јагњад; � глас. 

мекетаво прил . .ме1Сећући; 1Сао ga .ме1Сеће, слично .мe1Ceiйy. 

мекетати, мекёћём иесвр. узв. о"iлашаваiйи се 1Capa1Ciйepи
сiйичним "iласо.м (,,.ме", ,,.ме-.ме" и сл.), о"iлашаваiйи се .мe1Ceiйo.м, 
.мечаiйи (о 1Сози, овци и сл.). 

мекетнути, мекетнём свр. арема .мe1Ceiйaiйи; уп. мекнути. 

мекетуша ж она 1Соја .ме1Сеће (обично 1Соза). 

мекика ж (дат. -ки) вpciйa 1Сиселоl хлебноl iйeciйa uрженоl на 
УЈЬУ или .мaciйи. 

мекињав, -а, -о а. 1Соји сagржи .ме1Сиње (обично о хлебу). б. фиг. 
1Соји U3"iлеgа 1Сао ga је aocyiй .ме1Сињама; уп. мекињаст: � лице. 

мекињак м бот. вишеlоgишња ЗеЈЬасiйа БUJb1Са Drypis spinosa 
из ф. Caryophyllaceae. 

мекињаст, -а, -о 1Соји ао нече.му uogceha на .ме1Сиње, сличан 
.ме1Сињама; уп. мекињав (б): мекињаста пут. 

мекиње, мекйња ж ми. ЈЬУС1Се зрневЈЬа жиiйа, 1Соје се uрили-
1Со.м .млевења или аросејавања оgвајају; уп. трице. • I<УПИТИ иеI<О
га за меI<иње биiйи MHolo боlаiйији og He1COI gpylol, у аоређењу с не-
1Сим gруlим. 

мекнути, -нём иесвр. aociйajaiйи .ме1Сши, .ме1Сшаiйи. 

мекнути, мекнём свр. арема .мечаiйи. 

меко прил. 1. на .ме1С начин; ла1СО; нежно, блаlо; лаlано, luu-
1СО, нечујно: � улазити у трошну земљу; одговарати � и нежно; 
� ићи. 2. uосiйижуhи или заgржавајуhи .ме1СО ciйaњe, .ме1Соћу. 

меко- 1Сао арви geo сложени ца означава ga је оно шiйо се ис-
1Сазује gруlим њиховим gело.м .ме1СО; уп. мек (lа, б и др.): мекокор
ка, мекокрилац и др. 

мекодушан, -шна, -о 1Соји је .ме1Се gуше, Me1Col срца, осећајан, 
нежан, болеhив: � мати. 

мекодушност, -ости ж особина oHola 1Соји је .ме1Соgушан. 

мекокор, -а, -о 1Соји има .ме1Су, iйaH1CY 1Сору, ЈЬУС1СУ (о орасима 
и gp.); 1Соји има само унуiйрашњу ойну, без ЈЬУС1Се (о јаји.ма). 

мекокорац, -6рца и мекокорац, -рца м .ме1СО1Сори орах. 

мекокорка ж агр. iйи1Cвa, бунgева или лубеница .ме1Се, iйaH1Ce 
1Соре. 

мекокос, -а, -о 1Соји има .ме1СУ, .ме1Сану 1Сосу. 

мекокрилац, -йлца и мекокрилац, -лца м (обично у мн.) 
зоол. инce1Ciй из pega 1Сорњаша .ме1Сих 1Срила, Cantharidae. 

мекообразан, -зна, -о а. uошiйен, чесiйиш, исараван. б. upeg
ycpetllJьив, услужан, ЈЬубазан, саосећајан. 

мекопёрка ж (обично у мн.) зоол. риба из pega 1Сошiйуњача 
чије су 1Cociйи у аерајама .ме1Се и caвиtllJьивe, Clupeiformes. 

мекопут, -а, -о, мекопутан, -тна, -о и мекопутаст, -а, -о 1. 
а. 1Соји је ocetllJьивe 1Соже, чија се 1Сожа ла1СО озлеђује, рањава. б. 
1Соји је нежне, фине, неlоване ayiйи, 1Соже. в. 1Соји је слабе, 1Срх-
1Се lрађе, HeoiйaopaH, слабуњав; неенерlичан, слаб, .ме1С. 2. ayiйeH. 

мекопутност, -ости ж особина, cвojciйвo oHola 1Соји је .ме1СО
ayiйaH, oHola шiйо је .мe1CoayiйHo; ayiйeHociй. 

мекорун, -а, -о 1Соји има .ме1СО руно, вуну (најчешhе о овци). 

мекост, -ости ж 1� особина, cвojciйвo oHola шiйо је .ме1СО, .ме1СО
ћа. 2. блаlОСiй, iйоUлина, нежносiй . 

мекота ж 1. в . .ме1Соћа. 2. а. оно шiйо је .ме1СО. б . .ме1Са, ла1СО об
раgива земља, ораница; ливаgа. 

мекотан, -тна, -о .ме1С; вео.ма .ме1С, .ме1Сан: � ораница . 

мекотраван, -вна, -о обраСiйао, аре1Сривен .ме1СО.м iйpaвo.м: 
мекотравне ливаде, мекотравни пашњаци, мекотравне обале. 

мекоћа ж 1. а. особина oHola шiйо је .ме1СО: � маховине. б. бла-
10Ciй, нежносiй, oceћajHociй. в. luU1Cociй, елаСiйичносiй: � покре
та, � у покретима. 2 . .мелоgичносiй, .мелоgиозносiй, .милозвуч
HOciй (1Сао особина јези1Са) . 

мекоуст, -а, -о и мекоустан, -сна, -о 1Соји има .ме1СУ, ocetllJьи
ву 1Сожу на yciйимa, 1Соји има ocetllJьивa yciйa (обично о 1Соњу осе
tllJьивo.м на apиiйиca1C ђе.ма). • меI<оусиа паСТРМI<а (пастрва) зоол. 
вpciйa aaciйp.м1Ce Salmathymus obtusi rostris. 

мекоmтитка ж (обично у мн.) зоол. вpciйa 1Сорњача Trinycho
idea Me1Col 01СлоUа . 

мектеб м тур . .муслимаНС1Са нижа Ш1Сола (са на"iлашеним вер
С1Сим образовањем). 

мекуша ж 1. а . .ме1Са, lњила или Uро.мрзла јаБУ1Са. б . .ме1Сана 
iйpaвa; сено og iйa1Cвe iйpaвe. 2. в . .ме1Сушац (1). 

мекушав, -а, -о а. uрилично .ме1С, .ме1Сан, .ме1Сушан, .ме1СУ
шасiй. б. в . .ме1Сушан (2а). 

мекушавост, -ости ж особина oHola 1Соји је .ме1Сушав, oHola 
шiйо је .ме1Сушаво; неоiйuорносш, слабосiй; нежносш, блаlосiй. 

мекушан, -шна, -о дем. 1 . .ме1С, .ме1Сан: � постеља, � хлеб. 2. а. 
слабащан, HeoiйaopaH; раз.мажен. б. болеhив, нежан. в. аоау
ctllJьив, 1СолеБЈЬив, HeaociйojaH (о чове1СУ, њеЮво.м 1Capa1Ciйepy и сл.) . 
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МЕнсушаст, -а, -о йриличн,о .мек, .мекан" .мекушан" .мекушав. 

мекушац, -шца м 1. а. он,ај који је слабе вОЈЬе, н,еен,ер'iичан" 
н,еоgлучан" слабић; он,ај који је слабе физичке кон,сшишуције и 
изgРЖЈЬивосши, н,еошйоран, човек. б. раз.мажен,ко. 2. зоол. у .мн,.: 
коло живошиња MeKano'i слузаво'i шела без косшију Mollusca (у 
jg.: живошиња из шо'iа кола). 

мекушачкй, -а, -о који се ognocu н,а .мекушце, слабиће, сла
бићки. 

мекушачки прил. беЗ'чврсшин,е, ен,ер'iичн,осши, оgлучн,осши, 
сла,БЙћки. 

мекушица ж жен,ска особа .мекушац; уп. мекушац (1). 

мекушност, -ости ж И мекуштво е особин,а ono'ia који је .ме
кушан,; н,еоgлучн,осш, колеБЈЬивосш; н,еошйорн,осш, слабашн,осш, 
разн,ежен,осш, раз.мажен,осШ. 

мекшати, -ам неевр. 1. а. чин,иши .мекшu.м, о.мекшаваШи. б. 
чин,иши ЙоЙусШЈЬивијu.м, блажu.м, н,ежн,ијu.м и сл. 2. а. йосша
јаши .мекши, с.мекшаваШи се. б. йосшајаши ЙОЙУСШЈЬивији, бла
жи, н,ежн,ији и сл. 

мел м врло фин,и, сишан, йесак, йешчан,и Йрах. 

меланж, -анжа м фр. 1. бела кафа; кафа с Йавлако.м. 2 . .ме
шавин,а, с.меша. 

меланизам, -зма м биол. Йреко.мерн,а йиiмен,шација (услеg ве-
лике шойлоше, вла'iе, хлаgн,оће и gp.). 

меланйн, -ина м биол. врсша йиiмен,ша Ша.мн,е боје. 

меланкол- в . .мелан,хол-. 

меланом, -ама м (меланама ж) грч. мед. Ша.мн,ос.међи или цр
н,и .мали'iн,и Шу.мор н,а кожи, слузн,ица.ма и сл. 

меланхолија ж грч. 1. шужн,о, сешн,о расйоложење; шу'iа, се
ша, йошишшен,осш, сн,ужgен,осШ. 2. мед. gушевн,о, йсихичко обо
ЈЬење које се иСЙОЈЬава безвОЈЬн,ошћу и йошишшен,ошћу, усйоре
н,u.м gушевн,u.м фун,кција.ма и склон,ошћу ка са.моубисШву. 

меланхолик м в . .мелан,холичар. 

меланхоличан, -чна, -о који изражава .мелан,холију, айа
шичан" шужан" йошишшен" сн,ужgен" сешан,; који йаши og .ме
лан,холије. 

меланхоличар м он,ај који зайаgа у .мелан,холичн,о расйоло
жење; он,ај који йаши og .мелан,холије. 

меланхолично прил. као .мелан,холичар, н,а .мелан,холичан, 
н,ачин" у .мелан,холичн,о.м расйоложењу, айашичн,о, шужн,о, сеш
н,о, сн,ужgен,о, ЙоШишШен,о. 

меласа ж фр. слаgак сируй .мрке, црн,е боје, н,усйроgукш йри 
йроизвоgњи шећера. 

мелафйр, -ира м грч. (фр.) мин. вулкан,ски ка.мен, сличан, ба
залшу, црн,и Йорфир. 

мелез (мелезан, -ана) м тур. биол.јеgин,ка (човек, живошиња, 
биљка) йосшала укршшање.м gве расе, gве врсше или gва poga, 
.мешан,ац, крижан,ац, Йо,nуШан,. 

мелезанка ж в . .мелескиња. 

мелезар, -ара м в . .мелез. 

мелезнй, -а, -о који је йосшао укршШање.м; .мешовиШ, хи
бриgн,и. 

мелем м тур. 1. napognu лек, обичн,о .масШ која се сшавЈЬа н,а 
ран,е, красше и сл. 2. фиг. а. gушевн,и лек, ушеха, окреЙЈЬење, 
олакшање. б. он,ај који је йун, gоброше, бла'iосши, Йле.мен,иШо
сШи . . 3. (у атрибутској служби; у полусложеницама, обично 
песн.) бла'iошворан,; окрейЈЬујући; бла'i, ЙиШо.м: мелем-биље; ме
лем-вино; мелем-речи; мелем-човек • пасти, падати као - на ра
ну, душу, срце И сл. ослобоgиши, ослобађаши og gушевн,о'i бола, 
н,ейријашн,осши, олакша(ва)ши gушевн,и бол, (у)ШешиШи. 

мелеман, -мна, �o (обично одр.) који gелује као .мелем, бла
'iошворан" цсцељујући, окрейЈЬујући; ушешан" саосећајан,: мелем
ни мед, мелемни мирис; мелемни глас, мелемне речи. 

мелемно прил. као .мелем, бла'iоШворн,о. 

мелескй, -а, -о в . .мелезн,и. 

мелескиња ж жен,ска особа или жен,ка .мелез, .мешан,ка, йо
луШан,ка. 

мелизам, -зма м И мелизма ж грч. муз . .мелоgијски украс. 

мелизматичкй, -а, -о који се ognocu н,а .мелиза.м, .мелиз.му: 
� украшавање. 

мелинйт, -Ита м грч. хем. јак ексйлозив, с.меша йикрищке ки
селин,е и н,иШроцелулозе. 

мелиорација ж лат. а. йоБОЈЬшавање квалишеша, йлоgн,осши 
зе.мљишШа (н,авоgњавање.м или оgвоgњавање.м, зашШиШо.м og 
йлавЈЬења или ерозије и сл.) б. уойшше йойравЈЬање, йоБОЈЬшава
ње квалишеша н,ече'iа. 

мелиорационй (мелиорацйјскй), -а, -о који се ognocu н,а .ме
лиорацију: мелиорационе мере, � радови. 

мелиоризам, -зма м лат. фил. схвашање йО које.м се JbygCKU 
живо ш .може pagoM и воЈЬО.м учин,иши боЈЬu.м. 

мелиорисати, -ишем (мелиорирати, -орйрам) евр. и неевр. об
ухвашиши, обухвашаши .мелиорацијо.м (зе.мЈЬишШе), йобоЈЬ
ша(ва)ши квалишеш, йлоgн,осш зе.мљишШа. 

мелиорист(а), -е м (мн. -сти) йрисшалица .мелиорuз.ма. 

мелиористичкй и мелиористичнй, -а, -о који се ognocu н,а 
.мелиорuза.м и .мелиорисШе: � теорија. 

мелйран, -а, -о а. који је .мешан,е боје, йрошаран" шарен, (н,Йр. 
џе.мЙер). б. сивкасш, йро'iрушан" apoceg. 

мелиса ж лат. бот. в . .маШочин,а. 

мелограф м ГрЧ. муз. саКУЙЈЬач и зайисивач napognux .мело
guja. 

мелографија ж муз. сакуйЈЬање и зайисивање, бележење н,а
pognux .мелоgија. 

мелографскй, -а, -о који се ognocu н,а .мело'iрафе и .мело'ipа
фију: � записивање, � рад. 

мелодија ж ГрЧ. 1. муз. н,uз шон,ова различише висин,е и шра
јања који чин,е склаgн,у .музичку целин,у; Йес.ма, арија. 2. ЛИНГВ. 

шон,ске .моgулације, ин,шон,ацион,о н,ијан,сирање речен,ице, 'iово
ра уоЙшШе. 

мелодијица ж geм. и хиЙ. og .мелоgија. 

мелодйјскй, -а, -о који се ognocu н,а .мелоgију: � богатство, � 
линија, � склад. 

мелодика ж (дат. -ици) 1. а. муз . .музика као скуй .мелоgиј
ских каракшерисшика; .мелоgијске особин,е, .мелоgијско обележ
је neKo'i разgоБЈЬа, ко.мЙозиШора, .музичко'i gела и gp. б. ЛИНГВ • .ме
лоgијске, ин,шон,ацион,е особин,е 'iовора. 2. муз. н,аучн,а gисцийли
н,а која се бави Йроучавање.м .мелоgије (Ја). 3. муз . .мањи .музич
ки gувачки ин,сШру.мен,Ш с клавијаШуро.м. 

мелодиозан, -зна, -о в . .мелоgичан,: � арија, � звук, � ре
френ. 

. мелодиозно ПРИЛ. в . .мелоgичн,о . 

мелодиозност, -ости ж в . .мелоgичн,осШ. 

мелодичан, -чна, -о .музички склаgан" хар.мон,ичан,; йрија
шан, за слух, .милозвучан" .мелоgиозан,: � пој (славуја), мелодич
ни тонови; � глас, � језик 

мелодичар м ко.мЙозиШор који йосебн,у йажњу йосвећује .ме
лоgији, ogn. ко.мЙозиШор чија се gела оgликују .мелоgичн,u.м еле
.мен,Шu.ма или изразиШо.м .мелоgичн,ошћу. 

мелодичкй, -а, -о .мелоgијски; .мелоgичан,. 

мелодично ПРИЛ. н,а .мелоgичан, н,ачин" склаgн,о, хар.мон,ичн,о; 
.милозвучн,о, .мелоgиозн,о: � звучати. 

мелодичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а ono'ia шшо је .ме
лоgичн,о, .мелоgиозн,о, .мелоgиозн,осШ. 

мелодрама и мелодрама ж грч. 1. ПОЗ. а. gpa.мCKO gело, ogn. 
йозоришн,а йреgсшава са .музико.м и Йевањем. б. (и филм.) gpa.м
ско или фuл.мсКо gело које каракшерише йрешеран,а (обичн,о и 
н,еискрен,а) осећајносш, йашешика и н,еувеРЈЬивосш, сен,Шu.мен,-
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йlална, йайlейlична и неуверљива, неубеgљива gpa.мa (йозори
шна йреgсйlава) или йlaKaв фuл.м. 2. фиг. cийlyaциja, gо'iађај у 
којем йреовлађују емоције, сенйluм,енйlалносйl, узбуђења и йа
йlейlична gpa.мaйlUKa. 

мелодраматика ж мелоgра.майlични gо'iађаји, обрйlи, мо
йlиви и сл., мелоgра.майlичносйl. 

мелодраматичан, -чна, -о који је као у мелоgра.ми, йун уз
буђења, емоција и сенйluм,енйlалносйlи, йайlейlичан: - заплет. 

мелодраматично прил. на мелоgра.майlичан начин, мело
gpa.мCKU. 

мелодраматичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia 
шйlо је мелоgра.майlично. 

мелодрамскй и мелодрамскй, -а, -о који се OgHOCU на ме
лоgра.му; који је као у мелоgра.ми, мелоgра.майlичан: - комад, 
мелодрамски јунаци; - стил, - увод. 

мелодрамски и мелодрамски прил. на мелоgра.мски на
чин, као у мелоgра.ми, мелоgра.майlично: - обрађене (урађене) 
сцене, - одговорити. 

меломан, -а и меломан, -ана м велики љубийlељ, обожава
йleљ музике, Йевања. 

меломанија ж грч. cйlpacйl йрема музици, Йевању. 

меломанка ж велика љубийlељица, обожавайlељка музике, 
Йевања. 

мелопеја и мелопеја ж грч. муз. 1. скуй више мелоgија које 
чине склаgну целину. 2. peцийlaйlив. 

мелос м грч. йевање, музика која йреgсйlавља скуй мелоgија 
каракйlерисйlичних за неки Hapog, ейоху, комйозийlора и gp.; уп. 

мелодика (lа) .  

мељава и мељава ж 1 .  млевење жийlа. 2. фиг. бука, хука, 
йlyйlњaвa, Йуцњава. 3. фиг. пеј. йразан 'iовор, брбљање, накла
Йање. 

мељати, мељам несвр. 1. 'iњечийlи, Mpвийlи, cийlHийlи; cйlи
cKaйlи, 'iужвайlи: - зрно пшенице; - капу. 2. сйоро, ойlежано 
жвакайlи йремећући храну йо ycйluм,a. 

мељач, -ача м онај који gOHOCU жийlо у млин, воgеницу, йо
мељар. 

мељйво с мливо. 

мембрана ж лат. 1. биол. ойна која обавија цийlойлазму бuљ
не или живойlињске ћелије. 2. а. йlaHKa ойна, кожица, еласйlич
на upe'ipaga и сл. (нЙр. бубна ойна у уху). б. йlaHKa ойна или йло
чица у акусйlичкuм, и елекйlройlехничкuм, ypeђajuм,a која вибри
ра, йlpeйepи uog yйlицajeм сйољне силе (обично звука). в. шанка 
механичка upe'ipaga уоЙшйlе. 

мембраница ж geм. og мембрана. 

мементо (меМЕШТО) м (ретко у МН. с) лат. йоgсећање, uogceйl
ник; ойомињање, оЙомена. 

мемла ж тур. а. влажан, YCйlajao вазgух, усйlајала вла'iа; не
йpиjaйlaH заgах, зауgарање йlaKвe вла'iе. б. фиг. незgрава gухов
на клuм,а, айlмосфера учмалосйlи, мрйlвило. 

мемљив, -а, -о а. у којем uм,a мемле, уСйlајале вла'iе (обично 
и йlешко'i, усйlајало'i вазgуха); који зауgара на мемлу, уСйlајалу 
вла'iу: - зид, - кућа, - подрум; - ваздух. б. фиг. gуховно, кулйlур
но и сл. учмао, заЙарложен. 

мемљиво прил. с йуно мемле, уСйlајале вла'iе и йlешко'i, ycйla
јало'i вазgуха: - свуда. 

мемљивост, -ости ж особина oHo'ia шйlо је мемљиво. 

мемоар, -ара м фр. 1. ми. књиж. сйис, gело у којем ayйlop uзно
си своје усйомене о gО'iађајuм,а које је gоживео (као савременик 
или учесник) и о Jbyguм,a које је Йознавао. 2. Йис.мено изла'iање, 
Йис.мено обраћање, йреgсйlавка (обично власйluм,а); званичан 
aKйl, сйис у gийломайlској ЙреЙисци. 

мемоарист(а), -ё м (ми. -сти) йисац мемоара (1). 

мемоарскй, -а, -о који се OgHOCU на мемоаре (1): - грађа, -
дело, - књижевНост. 

меморандум м лат. 1. пол. gийломайlски gOKYMeHйl, gийло
MaйlcKa Hoйla у којој се износи захйlев, йреgло'i или мишљење о 
неком йолийlичком Йийlaњy. 2. Йис.мо, йреgсйlавка (обично вла
cйluм,a); уп. мемоар (2). 3. а. трг. Йис.мо у којем се 'iовори о йослов
ној сараgњи. б. лисйl са оgшйlа.мЙанuм, uм,eHoM йреgузећа, усша
нове у за'iлављу, које служи за вођење ЙреЙиске. 

меморија ж лат. 1. сйособносйl заgржавања, чувања у cвecйlи 
oHo'ia шйlо је gоживљено, сазнайlО, научено; Йа.мћење, сећање. 2. 
техн. йlpajHO или йривремено KOMйjyйlepcKo, елекйlронско сйре
мишalе, склаgишйlе uogaйlaKa који се обрађују и Upo'ipa.мa за 
њихову обраgу. 

меморијал, -ала м 1. а. оно шйlо служи као UogceйlHUK. б. 
йисмена молба, Йреgсйlавка. 2. спорт. йlакмичење, йlYPHиp, 
CйopйlcKa йриреgба у знак сећања на неку личносйl или gо'iађај.  
3. трг. књи'iа, свеска у коју се свакоgневно бележи йромейl, йlp'io
вачки gневник. 

меморијалан, -лна, -о (обично одр.) 1. који се OgHOCU на се
ћање, на усйомене, OgH. на чување усйомена и сл. 2. који се OgHO
си на меморијал (2): меморијално такмичење, меморијални 
турнир. 

меморйјскй, -а, -о који се OgHOCU на меморију (2): мемориј
ске ћелије, меморијски ЧИПОВИ. 

меморисати, -ишём (меморирати, меморйрам) свр. и несвр. 
1. (са)чувайlи, (за)gржайlи у меморији (1), у cвecйlи, сећању, 
(за)Йа.мйlийlи; (на)учийlи (HaЙa.мeйl). 2. cMecйlийlи, с.мешйlайlи, 
йoxpaHийlи, йoxpaњивaйlи у меморију (2) (о KOMйjyйlepy, рачу
нару): - податке, - програм. 

мена јек. мијена ж 1. йромена, измена, йреображај: ради
калне мене. 2. разgобље, uepuog, фаза, eйlaйa нече'iа шйlо се ме
ња, развија, йlече: мене историјског развитка, мене живота и 
сл. 3. биол. а. мейlа.морфоза 'iусеница свилене бубе. б. йромена у 
развийlку ор'iанизма. 4. астр. а. йоложај у којем се налази Месец 
и лик, uз'iлеg који он gобија збо'i различийlе изложеносйlи ње'iо
ве ocвeйlJЬeHe cйlpaHe йо'iлеgу са Земље; оg'iоварајући йоложај и 
лик, из'iлеg унуйlрашњих ЙЛанейlа. б. йоложај Kaga се Месец, йо
c.мaйlpaH са Земље, налази у исшом йравцу као и Сунце, йаје Зе
мљи OKpeHYйl HeocвeйlJЬeHoM cйlpaHOM (йосле че'iа се йојављује 
као млаgи Месец). • с мене (па) на уштап у великuм, вpeмeHcKuм, 
размацuм,а, peйlKO. 

менажа ж фр. а. ЙРОСйlорија за зајеgничку исхрану, зајеgнич
ка кухиња, менза. б. јело сйрављено за већи број лица, зајеgнич
ка храна. 

менажерија ж фр. Mecйlo (О'iрађен йpocйlop, кавез и сл.) 'ige се 
чувају живойlиње, најчешће pagu йриказивања (у циркусу, зоо
лошком вpйly и gp.); зверињак. 

менажерйјскй, -а, -о који се OgHocu на менажерију: - про
стор. 

менаџёр, -ера и менаџер, -а м енгл. а. сйlручни ор'iанизайlор 
комерцијалних йослова, uocpegHUK у комерцијалним йослови
ма. б. йословни засйlуйник 'iлумца, йевача, YMeйlHиKa, cйopйlи
cйle и gp.; йриређивач ecйlpagHUx, сйорйlских и сл. Йриреgби. 

менаџёрка и менаџёрка ж женска особа менаџер. 

менаџёрскй и менаџерскй, -а, -о који се OgHOCU на мена
џере и MeHaџepcйlвo. 

менаџерство с йосао и занuм,ање менаџера. 

менгеле и менгеле ж мн. (менгели и МЕЈНгели м мн.) тур. а. 
ручна алайlка, сйрава за сйlезање, йриgржавање upegMeйla йри
ликом ње'iове обраgе, сйlезач, йричвршћивач, cйle'ia. б. йpuм,и
йlивHa сйрава за йресовање и цеђење (нЙр. Mega, воћно1, сока), 
Йреса. в. некаgашња сйрава за мучење којом су се сйlезали gело
ви йlела и онеМО'iућавало њихово Йокрейlање. 

менза ж лат. y'iocйluйleJbcKU објекайl, обично йри йреgузећу 
или ycйlaHoви, у коме је ор'iанизована gрушйlвена исхрана за 
чланове колекйlива: радничв:а -, студентска -, фабричка -. 

мензаm, -аша м онај који се храни у мензи. 

мензаmкй, -а, -о који се OgHOCU на мензу и менза ше: - јело, 
- порција. 
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мензура ж лат. цu.nинgрична, ваљкасша aocyga (обично сша
клена) са означенu..м, йоgеоцu..м,а за мерење зайремине шечносши, 
која се уйошреБЈЬава у лаборашоријама, айошекама иШg. 

МЕШИ, -Ија ж фр. 1. йойис јела за jegaH оброк у ресшорану, јелов
ник; избор јела за jegaH оброк. 2. визуелно йриказана месша ой
ција HeKoi комйјушерскоi apoipaмa с које се може вршиши избор. 

менингитис и менингитис м мед. зайаљење можgаних ой
ни, meningitis. 

МЕШИНГОКОК м мед. врсша бакшерије meningococcus, која иза
зива менинiиШис. 

менискус (менискос, мениск) м грч. анат. хрскавичава йло
чица у облику йолумесеца која се налази у коленом з'iлобу, jeg
на са унушрашње, а jegHa са СЙОЈЬашње сшране, а u..м,a функци
ју йовезивања з'iлобних шела и Йрu.nаiођавања з'iлобних йовр
шина. 

меница јек. мјеница ж фин. и банк. харшија og вреgносши у 
законски оgређеној форми којом њен изgавалац изgаје безуслов
ни налоi gpyiOM лицу ga у оgређеном року кориснику исйраве ис
йлаши оgређену свошу новца u.nи се сам изgавалац обавезује ga 
ће извршиши исйлашу: бланко -, вучена -, гарантна -, кредит
на -. 

менични јек. мјенични, -а, -о који се OgHOCU на меницу, на 
менице: - дужник, - исправа, - јемство, - обавеза, - повери
лац, - право, - свота. 

меничноправни јек. мјеничноправни, -а, -о који се OgHocu 
на менично йраво: - вредност, - однос. 

менљив јек. мјенљив, -а, -о в. ЙромеНЈЬив. 

менопауза ж мед. йресшанак менсшруације KOg жена у кли
макшеријуму, menopausis. 

менструални, -а, -о који се OgHoCU на менсшруацију: - фаза, 
- циклус. 

менструација ж мед. йериоgично, месечно крварење из маше
рице йолно зрелих жена, које насшаје збоi йромена на слузокожи 
машерице, месечно женско йрање, aepuoga, menstruatio. 

мента ж бот. лат. нана Mentha piperita; уп. метвица. 

менталитет, -ета м лат. 1. начин миШЈЬења, схвашање, назор; 
скуй gуховних особина йојеgинца, ipyae Jbygu u.nи ешничке зајеg-
нице који оgређује склоносши и йосшуйке, живошну оријеншаци
ју и сл. HeKoi йојеgинца, ipyae u.nи зајеgнице. 2. каракшерисшич
на својсшва уойшше, gyx. 

ментални и ментални, -а, -о који се OgHOCU на gyx, ум, ра
зум; који се OgHOCU на йсиху, йсихички, gушевни: - дефект, - раз
вој, - стање. 

ментално и ментално прил. у меншалном, gуховном йо'iле
gy, умно, gуховно; йсихички, gушевно: - заостао, - здрав. 

ментал, -ола м лат. хем. ceKYHgapHU алкохол (СlQН19ОН)' кри
сшално jegUНJeНJe йријаШНОi ошшроi мириса, 'iлавни сасшојак 
мешвичиноi УЈЬа. 

ментални, -а, -о који се OgHocu на меншол, који саgржи ме н
шол: ментолне бомбоне, ментолна уља. 

ментор и ментор м грч. онај који HeKoia йоучава, савешује и 
воgи у неком Йослу. 

менторски и менторски, -а, -о који се OgHOCU на меншоре: 
- држање. 

менторски и менторски прил. као меншор, йойуш менШора. 

менторство и менторство с меншорски OgHOC; меншорски 
йосао (йроучавање, савешовање и сл.). 

менует м фр. а. француска окрешна uipa, йлес из XVII века 
у шрочешвршинском шакшу, умерено брзи iрациозни йлес йа
рова сврсшаних у реgове. б. музика за шу uipy, йлес; сшав у,му
зичкој комйозицији (свиши, сонаши u.nи сu..м,фонији). 

менхир, -Ира (обично у мн.) келтски археол. врсша uреисшо
ријских меi(,1Лишских сйоменика кулшноi значаја. 

мењати, мењаМ-јек. мијењати, мИјењам несвр. 1. а. чиниш и 
gрукчијu..м, йо саgржинu, из'iлеgу, облику и сл., йреиначаваши: -

брзину, - лице, - систем, - судбину. б. оgсшуйаши og paHujei, 
найушшаши замењујући нечu..м, gруiu..м" gрукчијu..м,: - веру, - ми
шљење, - тактику. в. (нешто нечим) узимаши, уйошреБЈЬава
ши нешшо gpyio умесшо paHujei, замењиваши нечu..м, gpyiu..м" йре
шварајући у нешшо gpyio: - народно име у хришћанско. 2. (не
што) gобијаши нов из'iлеg, облик, виg, нов квалишеш oHoia шшо 
је означено gоЙуном. - Крзно лисице мења боју. Реч мења свој 
облик у парадигми. 3. сшавЈЬаши, уйошреБЈЬаваши и сл. jegHo 
месшо gpyfof, замењиваши: - батерије, - гуме (на аутомобилу), 
- прегореле сијалице. б. облачиши jegHo месшо gpyioi, йресвла
чиши: - кошуље сваки дан. в. смењиваши (власш, HeKoia ко је 
на високом йоложају и сл.): - господаре. 4. а. gаваши, усшуйа
ши у замену за нешшо gpyio, размењиваши, шрамйиши: - ста
ро за ново, - мањи стан за већи. б. узајамно уйућиваши, слаши, 
измењиваши (йоруке, обавешшења и сл.). в. йрешвараши у си
шан новац, замењиваши за сишан новац (нЙр. круйну новчани
цу). 5. а. iубиши йрве, .млечне зубе и gобијаши сшалне: - зубе. б. 
iубиши сшару gлаку и gобијаши нову (о живошињама): - длаку, 
- крзно. 6. gобијаши новоi уйравЈЬача, власника, Руковоgиоца и 
сл. умесшо paHujei, сШароi. - Колико је господара Београд већ 
мењао! 7. а. оgлазиши, йрелазиши, йремешшаши се с jegHoi ме
сша на gpyio: - радно место, - место у реду, - стан (место ста
новања). б. йремешшаши с jegHoi месша на gpyio (нЙр. из jegHe 
руке у gpyiy, с jegHoi рамена на gpyio и сл.). в. (место) биши йре
мешшен с jegHoi месша на gpyio. - Црква је мењала неколико 
места у околини. 8. лингв. йоказиваши, навоgиши облике, йара
guiMY йромеНЈЬивих речи, gеклинираши, OgH. конјуiираши: -
(не)правилне глаголе. 8 - се 1. а. йосшајаши gрукчији, gобија
ши gрукчији саgржај, из'iлеg, облик, квалишеш и сл.; йрешва
раши се, йрелазиши (у нешШо). - Све тече, све се мења. Азот се 
мења у амонијав:. б. биши йромеНЈЬив, несШалан. - Срећа се ме
ња. 2. gолазишијеgан за gpyiUM, jegHo за gpyiu..м, и сл., смењива
ши се; наизменично се ређаши: мењају се владари, учитељи, 
страже; мењају се годишња доба. 3. (и свр.) уз. повр. а. (нечим) 
gа(ва)ши jegaH gpyfOM (jegHo gpyiOM и сл.) у замену, (из)вршиши 
размену нечеiа, размењиваши се (размениши се), шрамйиши се. 
б. размењиваши међусобно месшо, Йоложај. - Ни с царем се не 
бих мењао! 4. йролазиши кроз мену, фазу .млagОi Месеца (о ме
сецу). 5. а. исйаgаши и наново ницаши, израсшаши (о зубu..м,а). 
б. йаgаши и наново нарасшаши, лињаши се (о gлаци). 6. лингв. 
u..м,аШи, gобијаши различише облике у йромени, aapagui.мu, у 
gеклинацији, OgH. конјуiацији (о ЙромеНЈЬивu..м, речu..м,а). • - бо
ју (фарбу) йосшајаши у лицу блеђи, OgH. руменији (og сшиgа, уз
буђења и сл.). - корак (ногу) усклађиваши свој корак с OHu..м, ко
ju..м, корача ucapeg u.nи aopeg. - се у лицу в. мењаши боју. ствар се 
не мења, то не мења (ништа) на ствари ШО нема никаквоi значаја. 

мењач јек. мјењач, -ача м 1. онај који врши замену новца 
u.nи харшија og вреgносши, онај који обавЈЬа мењачке ойераци
је. 2. техн. найрава, уређај за мењање брзине u.nи смера рошаци
је йоiонскоi враШu.nа KOg мошорних возu.nа. 

мењачки јек. мјењачки, -а, -о 1. који се OgHOCU на мењача 
(1): - посао. 2. који се OgHOCU на мењач (2): - кутија. 

мењачница јек. мјењачница ж овлашћена, обично банкар
ска усшанова у којој се врши замена новца (сшраноi за gOMahu 
и gp .); зiраgа, OgH. geo зfраgе у којој је смешшена ша усШанова. 

мењmевизам, -зма м пол. ист. йокреш gecHoi крu.nа Руске со
цијалgемокрашске раgничке йаршије (йосле расцейа ше йарши
је на II Konipecy 1903. ц. 

мењmевик, -ика (мењшевик, -а) м рус. пол. йрисшалица, 
слеgбеник мењшевизма. 

мењmевички, -а, -о који се OgHOCU на мењшевике и мењше
визам. 

мерајек. мјера ж (ген. ми. мтера) 1. а. сшанgарgна величина 
којом се оgређује кваншишеш нечеfа (шежина, gужина, йоврши
на, зайремина, време иШg.), јеgиница за мерење нечеiа: деци
малне мере, дужинске мере, запреминске мере, мере за повр
шину, систем мера. б. мерu.nо, кришеријум за оgређивање нече
ia (нЙр. нечије вреgносши, кривице, шачносши нечеiа иШg.). 2. 
а. gu..м,ензије шела, OgH. gелова шела (йри израgи ogehe и обуће): 
- за хаљину, одговарајућа -, (са)шити по мери. б. количина, 
величина; износ: прописати меру хране, одређена - влаге (то
плоте итд.). в. обu.М, oacei јавЈЬања, иСЙОЈЬавања нечеiа; сшейен 
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(иншензишеша): свести грешке (криминал, лов ретке дивљачи 
итд.) на малу меру, испољавати се у малој (великој, ограниче
ној и сл.) мери. г. 'iраница go које се нешшо йрошеже, go које не
шшо сеже; нор.мална, gозвОЈЬена 'iраница; оg'iоварајуhа, йожељ
на величина, обим, сшейен: дрзнути се до те мере; погодити ме
ру. д. ocehaj gозвОЈЬено'i, gойушшено'i, оg.мереносш, у.мереносШ: 
све с мером, с мером и у своје време. ђ. ogMepeHo gржање, йона
шање; оg.мереносш, шакш: хладна грађанска -. 3 . количина uз
.мерене робе; .мерење, ва'iање: закинути на мери, зарадити на 
кривој мери. 4. муз. а. в. ШакШ. б. в. риШам. 5. (обично у мн.) 
среgсшво, йосшуйак који се йреgузима с неким ЦUJbем: предузе
ти (одговарајуће) мере за побољшање ситуације (повећање про
дуктивности и сл.). • жива - шежина живе, незаклане сшоке (у 
Шр'iовини). без (сваке, икакве) мере неу.мерено MHO'iO, йрешерано 
(нЙр. ла'iаши, йиши, ШрошиШи). вратити, враћати (одвратити, од
говорити, одговарати и сл.) истом (равном) мером йосшуйиши, йо
сшуйаши на исши или сличан начин. дати (сву) своју (пуну) меру 
gосшиhи, йосшиhи највеhи goMei1l, врхунац у нече.му; йоказаши 
своју йуну вреgносШ. немати мере биши неу.мерен, ЙреШериваШи. 
под меру како Шреба. по мери (нечега) у склаgу (с нечим), Йре.ма 
(нече.му). преврши(ва)ти, прећи, прелазити и сл. (сваку) меру 1) йре
hu, йрелазиши gозвОЈЬену или разу.мну 'iраницу; йосша(ја)ши не
йоgНОШЈЬив (о нечему неЙовоЈЬНО.м). 2) сувише gалеко (ош)иhи у 
нечему, йрешер(ив)аши, Йрекарgаши(ва)Ши. 3) (некоме) безл. (са
мо са свр. гл.) gозло'iрgиши, gојаgиШи. превршила дара меру, ску
пља дара него - в. uog gapa. у великој мери у велико.м сшейену, 
YMHo'ioMe. узети (узимати) меру (некоме) 1) (из).мериШи gимензи
је шела, gелова шела pagu йравЈЬења ogehe, обуhе и gp. 2) (ис)шу
hu, (из).млаШиШи, (ис)ЙребијаШи. 3) нанеши (наносиши) неко.ме 
йораз, йобеgиши (йобеђиваши) у некој u'ipu. 4) казни ши (кажња
ваши). 5) йоgврhи (йоgвр'iаваши) кришици, (ис)кришиковаши, 
(из)'iрgиШи. у знатној мери великим gело.м, у йрилично велико.м 
сШеЙену. у пуној мери (пуном мером) у йошйуносши, сасвим, йош
йуно. 

мерак, -ака м тур. 1. жеља, жуgња, чежња за нечим. 2. y'iog
но, йријашно расйоложење, уживање, заgовОЈЬсШво. • имати (би
ти) мерак на некога нешшо желеши, волеши HeKo'ia, нешшо, жу
gеши за неким, нечим. 

мерiшлија и мера:клија м (мн. ж) тур. а. онај који воли и ко
ји у.ме ga ужива у нечему; онај који воли и који у.ме ga се весели, 
ga се Йровоgи. б. онај који воли ga 'iлеgа жене и ga се йровоgи с 
њима, који у.ме ga ужива у ЈЬубави. 

мера:клйјс:кй, -а, -о који се OgHOCU на .мераклије: - кафана, 
- лумповање, мераклијске навике. 

мера:клйјс:ки прил. на .мераклијски начин, као .мераклија, 
.мераклије. 

мерач јек. мјерач, -ача м (инстр. -ачем) 1. а. онај који .мери, 
који наg'iлеgа .мерење на јавној ва'iи, на каншару; уп. кантарџи
ја. б. уойшше онај који нешшо .мери, .мерилац. 2. сйрава, инсшру
.менШ за .мерење нече'iа: - потрошње горива. 

мерачица је:к. мјерачица ж она која .мери, жена .мерач (1). 

мерач:кй је:к. мјерач:кй, -а, -о који се OgHOCU на .мера че и .ме-
рење; уп. мерни: - справа. 

мердевине ж МИ. тур. лесшве, лесШвице. 

мердевинице ж ми. geм. og .мерgевине. 

мередов, -ова м мађ . .мала рибарска .мрежа заше'iнуша око 
обруча учвршhено'i на gршци (или HeuocpegHo йривезана за ра
КЈЬасшу gршку), којо.м се обично йрихваша или йреноси риба. 

мерзер и мерзер м нем. вој. аРШUJbеријско оруђе са врло 
краШко.м цеви, најчешhе велико'i калибра. 

мерзерс:кй и мерзерс:кй, -а, -о који се OgHOCU на .мерзере: -
ватра, - батерија, - граната. 

меридијан, -ана м лат. а. геОГр. свака замиШЈЬена кружна ли
нија на йовршини Земље која сйаја северни и јужни йол ceKyhu 
еквашор uog йравим у'iло.м, йоgневак, йоgневник: географски, 
земаљски (земљин) -. б. астр. највеhа замиШЈЬена кружна лини
ја на небеско.м своgу која йролази кроз небеске йолове и зениш 
.месШа Йос.маШрача (на којој је Сунце у uogHe): небески -. • на 
(по) свим меридијанима у свим земљама, у цело.м свешу, свуgа. 

меридијанс:кй, -а, -о који се OgHOCU на MepugujaHe: - степе
ни. • - КРУГ астр. основни инсШру.менШ асШроно.мске ойсервашо
рије, који служи за оgређивање коорgинаша звезgа. 

меридионалнй, -а, -о а. в. MepugujaHcKU: - смер. б. йоgнев
ни, јужни: - сунце. 

мери:карп м И мери:карпија ж ГРЧ. бот. У .мН.: иgеншич,ни ge
лови Uлоgа (gва или више њих) KOg неких БUJbака који йри зре
њу йуцају, расйрскавају се (у jg.: шакав geo Uлоgа) . 

мерилац је:к. мјерилац, -иоца м онај који нешшо .мери, .ме
рач: - висине, - времена (нпр. у спорту). 

мерило јек. мјерило с 1. оно шшо служи као основа за оцењи
вање, уйоређивање, ран'iирање, класификовање и СЛ., кришери
ју.м. 2. сйрава, найрава, уређај за .мерење, .мерач. 3. в. раз.мер (1). 
4. оквир, обим, ouce'i, раз.мере: у европским мерилима. 

мерино м (обично непром.) ШП. а. раса оваца са фино.м, ковр
џаво.м вуно.м. б. као йрви geo йолусложеница означава ga оно 
шшо је исказано gру'iим gело.м йолусложенице upuuaga шој ра
си оваца или ga йошиче og ње: мерино-овца, мерино-вуна. 

меристем м ГрЧ. бот. (обично у мн.) БUJbНО шкиво 'iрађено og 
.малих, е.мбрионалних hелија које се нейресшано gеле, сшвара
jyhu шако нове hелије, шворно шкиво, ЙроШкање. 

меристемс:кй, -а, -о који се OgHOCU на .мерисШем: меристем
ске ћелије. 

мерити јек. мјерити, -Им несвр. [гл. им. мО)ерење с] 1. а. ogpe
ђиваши, ушврђиваши величину нече'iа (gужину, йовршину, за
йремину, шежину, шрајање и gp.) уйоређивањем с неко.м оgређе
но.м, ЙознаШо.м величино.м. б. ушврђивашијачину, сшейен и СЛ. 
нече'iа; ушврђиваши број, збир нече'iа, бројаши: - притисак, -
снагу, - пулс; - уздисаје. 2. а. уойшше оgређиваши, ушврђива
ши величину, вреgносш, значај и сл. нече'iа (уйоређивањем, срав
њивање.м, Йоређење.м с нечим и сл.). - Љубав према домовини 
мери се радом. б. оцењиваши, йроцењиваши (нешшо), суgиши (о 
нечему, неко.ме). - Он не мјери човјека по новцу. в. оgређиваши, 
gаваши нече.му йраву .меру, оg.мераваШи (речи, йосшуйке и сл.). 
г. вео.ма йажљиво, исйишивачки оg.мераваШи, Йос.маШраШи, 'iле
gаши (йонекаg и сшро'iо): - (некога) од главе до пете. 3. gосши
заши, имаши оgређену .меру, оgређену величину (шежину, виси
ну и gp.): - мање од сто килограма. 4. фиг. корачајуhи, xogajyhu 
йрелазиши йреко HeKo'i йросшора: - (корацима) собу горе-доле. 
• - се 1. усшановЈЬаваши, ушврђиваши своју шежину или виси
ну. 2. вео.ма йаЖЈЬиво, исйишивачки Йос.маШраШи, 'iлеgаши је
gaH gpy'io'i. 3. а. уйоређиваши се, равнаши се с неким (с нечим), 
биши раван, jegHaK неко.ме (нечему) (йо вреgносши, сйособносши, 
особинама и сл.). - Нико се с њим није могао мерити. б. о'iлеgа
ши се, бори ши се, носиши се с неким (с нечим). • НПосл двапут 
(трипут, сто пута) мери, (а) једном сеци (режи) gобро раз.мисли йре 
He'io шшо нешшо оgлучиш или ураgиш. 

мерито:кратија ж лат.-ГРЧ. йолишичка шеорија йрема којој 
gржаво.м шреба ga влаgају сйособни и вреgни, Jbygu og знања. 

мериторан, -рна, -о 1. йравно валиgан, йуноважан; Mepoga
ван, ко.мЙеШенШан: - одлука, - решење. 2. бишан, сушШински. 
3. заслужан, вреgан. 

мериторно ПРИЛ. на .мериШоран начин: .мвроgавно, йунова
жно; ко.мЙеШенШно, сшручно, зналачки; сшварно, сушшински, 
бишно: - одлучивати; - иступати (наступати); - одређивати 
статус нечега. 

меритум м лат. 1. правн. а. 'iлавни Йреg.меШ CygCKO'i сЙора. б. 
сушшина, срж оgлуке, upecyge, решења и сл.; фиг. уойшше сушши
на, биш, срж нече'iа. 2. заслу'iа, вреgносш; оgлика, врлина. 

мерица је:к. мјерица ж а. сшаринска заЙре.минска .мера за 
жишо, зрнасшу храну, брашно и СЛ.; .мања uocyga за .мерење 
шаквих .маШерија. б. сшаринска .мера за шечносш (обично за 
вино, ракију и СЛ.); .мања uocyga у коју сшане ша количина шеч
носШи. 

меричица је:к. мјеричица ж geM. og .мерица, .мјерица. 

мер:кантйлан, -лна, -о (обично одр.) итал. који се OgHOCU на 
шр'iовину, шр'iовински, шр'iовачки: - дух, меркантилни односи, 
- продаја. • - роба роба йросечно'i квалиШеШа. 
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меркантилизам, -зма м еконо.мска gокшрина из вре.мена 
йревласши шр/,овачко/, кайишала, која йро'iлашава као jegUHU 
облик бо/,ашсшва новчану робу, збо/' че/'а захшева йовећани СЙОЈЬ
ношр/,овински Йро.меШ. 

меркантилист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, йоборник .мер
каншилиз,ма, .мерканШилисШичке gокшрине, .мерканШили
сшичко/' сисШема. 

меркантилистички, -а, -о који се OgHOCU на .мерканШили
зам и .мерканШилисШе: - . време, - политика. 

меркантилистички прил. у gyxy .мерканШилиз.ма, као .мер
канШилисШи. 

меркiштан, -ана м хем. у .мн.: ор/,анска хемијска jegU1Oe1Oa, шеч
носши веома јако/, и нейријаш1-lO/' .мириса, која насшају йри ШРУЈЬе-
1оУ беланчевина шшо сagрже су.мЙор (у jg.: шакво jegU1Oe1Oe). 

меркати1, -ам несвр. а. йаЖЈЬиво 'iлеgаши, Йос.маШраШи, .мо
шриши: - испод ока. б. шражиши, вребаши ao/,ogaH шренушак, 
йрилику, .месШо и сл. ga се нешшо ypagu, осШвари. в. шражиши, 
бираши: - девојку, - кућу . •  - се уз. Йовр. og .меркаШи (а). 

меркати2 је:к. мјеркати, -ам несвр. у geM. значе1ОУ: .мериШи; 
уп. мерити (lа). 

Меркур, -ура м 1. у сшароримској .миШоло/,ији бо/, шр/'овине, 
зашшишник йушника и 'iласник бо/'ова, симбол .муgросШи и /'0-
ворничке вешШине. 2. астр. нај.ма1Оа йланеша Сунчево/, сисшема, 
најближа Сунцу. 

мерљив је:к. мјерљив, -а, -о који се .може (из).мериШи: - ве
личина, - ефекат, - успех. 

мерљиво јек. мјерљиво ПРИЛ. у .меРЈЬивој количини, сшейену, 
у оgређеној .мери. 

мерљивост је:к. мјерљивост, -ости ж сша1Ое и особина оно/'а 
шшо је .меРЈЬиво. 

мермер м тур. МИН . .меШаморфна, зрнасшокрисшаласша сше
на сасшавЈЬена og крисшалиhа, зрнаца калциша или gоло.ми
ша, која се уйошреБЈЬава у архишекшури и вајарсшву, .мрамор. 

мермеран, -рна, -о (обично одр.) који је og .мер.мера, .мрамо
ран: - дворана, мермерни зидови, - кип, - пирамида. 

мерни је:к. мјерни, -а, -о који се OgHOCU на .мере1Ое, који слу
жи за .мере1Ое, којим се .мери: - инструменти, - трака. 

меров, -ова Ое:к. и мјеров, -ова) м мађ. сшаринска зайреминска 
.мера за зрнасшу храну (жишо и gp.). 

меродаван је:к. мјеродаван, -вна, -о 1. а. који има йраво ga 
gOHOCU йуноважне оgлуке, реше1Оа и сл., наgлежан, овлашhен: -
судски (Државни, скупштински и сл.) орган. б. који има gовоЈЬ
но зна1Оа, искусшва, сйособносши и сл. ga .може о нечему gава
ши сшручне или ваљане оцене, суgове, .миШЈЬе1Ое, йозван, ко.мЙе
шеншан; који саgржи или изражава шакве оцене, суgове, .ми
ШЈЬе1Оа: - научник; - суд, - тумачеље. 2. који важи, који је на 
снази, важеhи, йуноважан: - закон, - обичај, - реч. 3. бишан, 
оgлучујуhи, apecygaH: испитати све меродавне околности. 4. (у 
им. служби, ОДр., обично у мн.) м овлашhено, наgлежно лице; 
онај који је ко.мЙеШенШаН (као СШРУЧ1Оак и сл.) за нешШо. 

меродавно је:к. мјеродавно ПРИЛ. на .мероgаван начин; йуно
важно; ко.мЙеШенШно: - оДлучи(ва)ти; - оценити, - судити. 

меродавност је:к. мјеродавност, -ости ж особина оно/'а који 
. је .мероgаван, оно/'а шшо је .мероgавно. 

меропа,х, -пха м (обично у мн.) ист. apuaagHUK каше/,орије за
висних сеЈЬака у среg1-/;Јовековној срйској gржави који су били ве
зани за зе.мљу и своје феуgалне /'ocuogape, али су имали йраво за
висне својине на зе.мљу и инвеншар и йраво жалбе на /'ocaogape 
gOK page за 1Оих. 

меропаmки, -а, -о који се OgHOCU на .мероЙхе, који apuaaga 
.мероЙсима: - закон, меропашке куће. 

меруцкати је:к. мјеруцкати, -ам несвр. у geM. значе1ОУ: .мери
ши; уп. мерити (lа). 

мерцеризација.ж обраgа йамучно/' йреgива ЙоШаЙа1Ое.м у 
алкалне базе (йрема имену ен'iл. хемичара Ј. Mercerea). 

месар, -ара (инстр. -аром и -арем) и месар, -а (инстр. -ом и 
-ем) м 1. онај ко.ме је занима1Ое кла1Ое сшоке, ЙриЙре.ма .меса за 
apogajy и сама apogaja Meca; уп. касапин. 2. фиг. пеј . а. ойерашор, 
хирур/'. б. крволок, крвоЙија. 

месара ж 1. в . .месарница. 2. (обично у ИЗр. мува, муха -) 300Л. 

.мува која леже ларве на .месу, Sarcophaga carnaria. 

месарица ж 1 . .месарева жена; жена.месар. 2. 300Л. в . .месара (2). 

месарница ж pag10a у којој се се че и apogaje .месо за исхрану, 
йроgавница .меса, касаЙница. 

месарош (месарош) м онај који pago jege .месо, ЈЬубишељ .меса. 

месарски и месарски, -а, -о који се OgHOCU на .месар е и .ме
сарсшво, који apuaaga .месар има: - нож, - радља. 

месарски и месарски ПРИЛ. на .месарски начин, као .месар; 
фиг. као йри кла1ОУ живоши1Оа, /'рубо, свиреЙо. 

месарство с йроизвоg1Оа, apepaga и apogaja .меса, .месарски 
Йослови. 

месерmмит м нем. врсша некаgаШ1Ое/' немачко/' рашно/' ави
она (йо имену консШрукШора). 

месетина ж ayLм. и Йеј. og .месо. 

месец је:к. мјесец м (инстр. -ом) 1. астр. а. (МG)есёЦ) небеско 
шело најближе 3е.мљи, 3е.мљин саШелиШ. б. (ген. ми. мШесёца) 
йрашилац, сашелиш било које ЙЛанеШе. 2. в . .месечина (1): путо
вати по месецу. 3. (ген. ми. мG)есецй) а. йриближно gванаесши 
geo наше каленgарске /,ogUHe који има оgређено и.ме (нЙр. јану
ар, фебруар иШg.) и реgослеg, Йре.ма че.му се оgређују gашу.ми 
(нЙр. 9. јануар 1947). б. aepuog og шриgесеш (или йриближно 
шриgесеш) gaHa рачунајуhи og било које/, gаШу.ма. в. астр. вре
.менски раз.мак који йрошекне из.међу gве исшоимене Месечеве 
.мене. г. астр. вре.менски раз.мак за који Месец обиђе своју йуша-
1оУ око 3е.мље. 4. оно шшо је налик на Месец, шшо је у облику 
Месечево/' срйа и сл. (нЙр. украс, вез, /'ео.меШријски лик и gp.). • 

медени - йрви .месец брачно/' живоШа. млад(и) - йоложај Месеца 
йосле .мене у којем је виgЈЬив само уски geo Месечево/' кру/,а сли
чан срЙу. пун (и) - йоложај Месеца у ко.ме се виgи йун, цео 1Ое/'ов 
кру/'. синдерички (синдерични) - астр. вре.ме за које Месец обиђе 
око 3е.мље. Док(ле) траје (тече) Сунца и Месеца заувек, шрајно, веч
но. јести се као Месец јако се секираШи. као да си (с)пао с Месеца 
нишша не знаш, йошйуно си необавешшен, неуйућен, ван gо/,ађа
ја; уп. Марс (изр.). помрачење Месеца астр. йошйуно или gелимич
но несшаја1Ое Месечеве светлосши, OgH. виgЈЬиво/, gела Месеца 
које насшаје Kag Месец уђе у 3е.м;ьину сенку . 

месецослов је:к. мјесецослов м ЦРКВ. К1Ои/'а у којој су хроно
лошким pegoM, йО .месецима, gаши живоши свешаца; сама име
на свешаца, OgH. 1Оихов реgослеg у шаквој К1Оизи. 

месечар јек. мјесечар м 1. (инстр. -ом И -ем) а. мед. онај који 
йаши og .месечарсШва, со.мнабулиз.ма, со.мнабул. б. занесе1Оак, 
са1Оар, фанШасШа. 2. (инстр. -ом) агр. сорша рано/, кро.мЙира. 

месечарка је:к. мјесечарка ж (ген. МН. -КЙ) 1. женска особа 
.месечар. 2. 300Л. в. буца1О. 3. бот. врсша руже Rosa gallica. 4. бот. 
и аг.р. а. врсшq, сишне йайрике ЈЬУШО/' йлоgа Capsicum fastiga
tum. б. врсша рошквице Raphanus sativus radicula. 

месечарски је:к. мјесечарски, -а, -о који се OgHOCU на .месе
чаре: - ход, месечарске саљарије. 

месечарски је:к. мјесечарски ПРИЛ. као .месечар, йойуш .ме
сечара; занесе1Оачки, са1Оарски: - ићи; бити - занесен (одсутан 
и сл.). 

месечарство је:к. мјесечарство с 1. мед. несвесно сша1Ое, 
слично gубокој хийнози, у које.м се особа креће, xoga не apeKuga
јућ'и сан, со.мнабулизам. 2. фиг. склоносш ЙреШерано.м .машШа-
1оУ, са1Оаре1ОУ, занесе1ОашШво. 

месечаст је:к. мјесечаст, -а, -о 1. који је у облику Месеца, сли
чан Месецу; OgH. Месечево.м срйу: - лице, - кост, - облик. 2. а. ко
јије йойуш Месечеве светлосши, .месечине: - светлост. б. обасјан 
.месечино.м: - ноћ. 

Месечев и Месечев је:к. Мјесечев и Мјесечев, -а, -о који 
apuaaga Месецу, који се OgHOCU на Месец: Месечеве мене, - пра
шина, Месечеви кратери, - срп. 
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месечина јек. мјесечина ж 1. (мн. 0) свеш.лосш 1\оју Месец og
ражава, Месечева свеш.лосш. 2. бот. а. хајgУЧ1\а шрава Achillea 
millefolium. б. врсша ле1\овишоi биља Achillea clypeolta из ф. 
Compositae. в. врсша ЙаЙраШи. • морска - зоол. врсша .мОРС1\е 
.меgузе Pelagia noctiluca. 

месечинаст јек. мјесечинаст, -а, -о в . .месечасШ: � поткови
ца; � светлост; � ноћ. 

месечни јек. мјесечни, -а, -о 1. 1\оји се OgHocu на вре.меНС1\и 
uepuog og .месец gaHa: � боловање, � плата, � прорачун, средња 
� температура. 2. 1\оји се OgHOCU на Месец; уп. Месечев: месечне 
мрље. 3. (и неодр.) йун .месечине (о нЬћи), .месечасш, .месечинасШ. 

месечник јек. мјесечник м 1. часойис 1\оји излази јеgанйуш 
.месечно. 2. бот. врсша вишеiоgишње зељасше биЉ1\е, йролева1\ 
Gratiola officinalis. 

месечница јек. мјесечница ж мед. в . .менсШруација. 

месечно јек. мјесечно прил. на .месец (gaHa), за .месец gaHa, 
сва1\О;; .месеца: � добијати плату, � плаћати рачуне. 

Месија и Месија м хебр. 1. йрвобишно назив за gуховноi и 
свешовноi влаgара uзраелС1\оi Hapoga, а 1\асније uзбавишељ, сйа
сишељ 1\oia је, Йре.ма веровању сшарих Јевреја, Боi обеhао јевреј
С1\О.м Hapogy; Исус Хрисшос, обеhани сйасишељ, избавишељ и 
оснивач хришhансШва. 2. (месија) фиг. онај 1\оји ,има вели1\У и 
важну .мисију, заgаша1\, улоiу og вели1\оi значаја, сйасилац, 
ослобоgилац, избавиШељ. 

месијанизам, -зма м а. релиiиозно учење, веровање у gолаза1\ 
Месије, божјеi изаслани1\а, сйасишеља и uзбавиШеља. б. фиг. ве
ровање йојеgинаца или gрушшвених ipyua, Hapoga и gp. у њихо
ву шобожњу божаНС1\У, uзбавишеЉС1\У .мисију (чесшо 1\ао йашо
ЛОШ1\а ойсесија Йаранои1\а). 

месијанист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, йривржени1\ .ме
сијаниз.ма. 

месијанистички, -а, -о 1\оји је у вези с .месијанисШи.ма и .ме
сијаниз.мо.м, .месијансШво.м; уп. месијански: � веровање, � иде
ја, � мистика, � улога. 

месијански, -а, -о 1\оји се OgHOCll на .месијанизам, .месијан-
сшво; уп. месијанисТИЧЕИ: � веровање, месијанске идеје, � нада. 

месијанство с в . .месијанизам. 

месина ж ayi.м.. и Йеј. og .месо: наждерати се месине. 

месинг м (ми. 0) нем. хем. леiура ба1\ра и циН1\а; уп. мед. 

месинган, -а, -о (обично одр.) 1\оји је og MecUHia: � квака, � 
плоча, � шипка. 

месити, месйм јек. мијесити, мИјесйм (трп. мешен јек. мйје
шен) несвр. прел. [гл. им. мешёње јек. мијешёње с] 1. а. ЙриЙре.ма
ши, ЙравиШи .масу, шесшо за хлеб, 1\олач и сл . .мешајуhи брашно 
с воgо.м (с .мле1\О.м и сл.): � колаче, � хлеб. б. iњечиши чинеhи 
.ме1\им и ујеgначеним (обично раС1\вашену 'iлину, иловачу, бла
шо и сл.); йравиши, уобличаваши (og ша1\О uзiњечене 'iлине, ило
ваче, земље и сл.). 2. iазиши, iацаши (обично блаШо). 3. фиг. а. 
сшезаши, сшиС1\аши, iужваши (нЙр. 1\аЙу, РУ1\авице). б . .масира
ши iњечење.м. 4. фиг. а. йоgврiаваши својој вољи, хшењима и сл., 
чиниши йослушним, ЙО1\ОРНим, ЙО1\ораваШи. б. шуhи, биши, 
уgараши, .млаШиШи. 

месиште с 1. ayi.м.. и Йеј. og .месо; уп. месина. 2. фиг. пеј. суви
ше gебело и 1\РУЙНО шело, Шелесина. 

меснат, -а, -о 1. а. йре1\ривен gебелим слоје.м .меса, gебео, йун: 
� лице, меснате руке. б. 1\оји има, gaje gосша .меса, og 1\оје;; се 
gобија gосша .меса: меснате свиње. 2. в . .меснй. 3. 1\оји је 1\ао .ме
со, заgебљао, jegap, йун, сочан (обично о бllJbНим Uлоgовима и 
лишhу); уп. месо (3): � паприка. 

меснатост, -ости ж особина, сшање oHoia 1\оји је .меснаШ, оно
ia шшо је .меснаШо. 

месни, -а, -о а. у 1\оје.м и.ма .меса, 1\оји саgржи .месо, сйра
вљен og .меса, са .месо.м (о јелу, храни и сл.); 1\оји се OgHOCU на .ме
со уойшше: � нарезак, месне прерађевине, � конзерва. 

месни јек. мјесни, -а, -о 1. 1\оји се OgHOCll на оgређено (насе
љено) .месШо, ЛО1\ални: � одбор, � становништво, � читаоница. 

2. својсшвен jegHoM .месШу, 1\рају, jegHoj cpegUHll, ЛО1\ални: � го
вор, � колорит, месни обичаји. 

месница (месница) ж в . .месарница. 

месо с (ми. 0) 1. а . .ме1\ано, .мишиhно Ш1\иво, слој у орiанuз.му 
чове1\а или живошиње у'iлавно.м из.међу 1\осшију и 1\оже. б. шело 
живоi биhа, чове1\а: пуцати у месо. в. ЙоШо.ма1\, uopog; 1\рвни ро
ђа1\, CpogHll1\. - Своје се месо ипак зна. 2. шело за1\лане жuвоши
ње, обично њени нарочишо исечени или йрерађени gелови 1\оји 
служе за исхрану: бело �, jaгњeћe �, печено �. 3 . .ме1\ани gелови 
Uлоgа воћа, йоврћа и'сЛ. • бити од крви и меса в. uog 1\рв. дебело 
- заgњица, сШражњица. дивље - нар. мед. 1) болесна uзраслина 
1\оја насшаје на йовређено.м Ш1\иву, рани, granulacio fungosa. 2) 
шу.мор, ра1\. топовско - борци, војници 1\оји су у рашу не.милосрg
но uзложени ЙОiибији, iубљењу живоша (чесшо бее.мислено.м). 

месождер м 300Л. а. живошиња 1\оја се храни .месо.м gpyillX 
живоШиња. б. в. звер (1 б). 

месождеран, -рна, -о 1. 1\оји се храни .месо.м; 1\рволочан, ipa
бљив (о живоШињама). 2. 1\оји се храни живошињицама (инсе1\
шима), хвашајуhи их обично лисшовима или .мехуриhасшим из
рашшајима на њима (о бllJb1\ама). 

месождерски, -а, -о 1\оји се OgHOCU на .месожgере; 1\оји је 1\ао 
у .месожgера: � вилица; � инстинкт, � лакомост. 

месождерство с својсшво не1\их живошиња ga се хране .ме-
со.м gpyillX живошиња, .месожgеРС1\и HaioH. 

месоједl м 300Л. в . .месожgер. 

месојед2, -а, -о в . .месожgеран. 

месојеђе и месојеђе ж ми. и с јд. вре.ме из.међу Божиhа и йо
чеШ1\а вели1\оi йосша, 1\aga је Йре.ма ЦР1\веним йравилима gouy
шшено ga се jege .месо и осшала .масна храна; вре.ме разних весе
лих йриреgби и 1\арневала. 

месопусни и месопусни, -а, -о 1\оји се OgHOCll на .месоЙусш, 
на gaHe .месойусша: � недеља, � уторак, � лудовање. 

месопуст и месопуст м 1. а. йослеgњи gaHzt .месојеђа; Ме
сне ЙО1\лаgе. б. 1\арневалС1\а ноћ, 1\арневал 1\оји се йриређује у 
HegelbY или ушора1\ йослеgње сеg.мице йре йочеШ1\а ЙосШа. 2. в .  
.месојеђе. 

местанце и местанце јек. мјестанце и мјестанце, -нца и 
-ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og .месШо. 

месташце и месташце јек. мјесташце и мјесташце, -шца 
и -ета с (мн. -ца) ge.м. и хиЙ. og .месШо. 

мести (мести), метём (аор. метох, мете; р. пр. мео, мела; трп. 
метен, -а) несвр. прел. [гл. им. метёње с] 1. а . .мешаШи, .муШиШи 
(не1\У жиШ1\У .масу) йри сйрављању хране; ша1\О сйрављаши, йри
Йре.маШи храну (обично gо.маhим живошињама): мете свиња
ма. б . .мешање.м, .мућење.м .мле1\а или йавла1\е изgвајаши (.ма
сло, .масла Ц и сл.), буh1\аШи. 2. а. уносиши Йо.меШњу, забуну у 
нешшо, нарушаваши, ре.меШиШи; чиниши нејасним, БР1\аши, 
.мрсиШи. б. gовоgиши у забуну, Йо.меШњу, збуњиваШи . •  - се 1. 
а. врз.маШи се; Шу.мараШи. б. фиг . .моШаШи се (йо 'iлави, йо йаме
ши, йо свесШи). 2. биши захваhен забуно.м, Йо.меШњо.м, збуњива
ши се; уп. смести се. 

мести, метём (аор. метох, мете; р. пр. мео, 'мела; ТРП. метен, 
-ена) несвр. [гл. ИМ. метёње с] 1. прел. чисшиши, брисаши (.меш.ло.м 
или сл.). 2. непрел. MHoio, ја1\О йаgаши, вејаши (о cHeiy); снажно 
gуваши, виш.лаШи, завијаши (о вешру, бури, .мећави). • - пред 
својим вратима (својом кућом, својим прагом 'iлеgаши своја йосла и 
своју .мУ1\У, воgиши своју бриiу; ОШ1\лањаши власшише Hego
сШаШ1\е. 

местимице јек. местимице ПРИЛ. на не1\и.м, йојеgиним .ме
сшима, овgе-онgе, йонеigе, .месШимично: � седа брада, � закла
њати вИДик. 

местимичан јек. мјестимичан, -чна, -о 1\оји се јавља, нала
зи и сл. на йојеgиним .месШима, .месШимице, шу и шамо, йонеigе: 
са местимичним пегама на кожи, местимичне дубине у реци, 
местимичне (нпр. штампарске) греШlсе у тексту. 

местимично јек. и мјестимично ПРИЛ. на йојеgиним .месШи
.ма, йонеigе, .месШимице: � полегла трава, � се разликовати. 
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мёсто јек мјёсто с (ген. мн. MG)ikTa) 1 .  а. иросшор, OgH . .мањи 
или већи, обично оiраничени geo иовршине који се .може уиошре
биши за иребивање, смешшање и сл. HeKoia или нечеiа, расио
ложиви иросшор: начинити (уступити и сл.) некоме места, оста
вити - за собом, нема места. б. geo иросшора, иоложај, шачка 
на којој се неко или нешшо налази, који неко или нешшо собо.м 
заирема, заузима: заменити места, имати добро -, стајати у ме
сту. в. geo иросшора, шачка, иоложај са оgређено.м намено.м, ко
ји је иреgвиђен, оgређен за HeKoia или нешшо; иросшор на којем 
се нешшо збивало или се �бива: стражарско -; - погибије. г. og
ређени geo иросшора који неко заузима, заиосеgа pagu Moiyhei 
смешшаја (лежања, сеgења или сшајања): заузети - на клупи, 
отимати се о места за седење; добра (лота), скупа Gефтина) ме
ста у позоришту, на стадиону и сл. 2. а. apegeo, крај; .мањи иро
сшор, .мања иовршина: жупно (осојно, присојно) -; блатњаво -. 
б. насеље (село, ipag): - рођења, мало (велико, напредно) -. 3. 
оgређени geo нечеiа, неке целине (нир. орiаниз.ма, шела и сл. или 
књиiе, HeKoi сииса, шексша, излаiања и gp.): болно -, - на гла
ви, - YKpmтaњa живаца; лепа места из романа, наводити само 
понеко - из књиге. 4. а. служба, заиослење, намешшење, иосао; 
уп. радно - (изр.): добити (боље) -, изгубити -. б. иоложај, функ
ција: председничко -, - управитеља, одговорно - . 5. а. иоложај 
у OgHOCY на HeKoia или нешшо, иоложај у неко.м pegy, epegHoea
њу, paHi, сшеиен: заузимати (з а) видно (истакнуто) - у историји 
(књижевности), освојити прво - . б. оно шшо неко.ме или нече.му 
apuaaga, ogioeapa, ogioeapajyha улоiа, иозиција и gp.: знати 
(имати) своје - у кући (у друттву). В. разлоi, aoeog, узрок; сми
сао, оиравgање; нема места радовању (страху); ови приговори 
имају свога места. • болно - слаба, незiоgна, неиријашна или 
осеш.тьива сшрана HeKoia или нечеiа. геометријско - мат. скуи свих 
оних шачака у равни или иросшору које заgовољавају оgређене 
iео.меШријске услове. децимално - мат. иоложај бројке иосле ge
цималне шачке, OgH. зареза. надлежно (меродавно) - уиравни, ag
.минисШраШивни или неки gpyiu opiaH који оgлучује у нечему, 
који решава нешШо. највише - највиши opiaH, највиша инсшан
ца власШи. опште - иознаша, уобичајена шема, иреg.меШ, .моШив, 
сшав, 'iлеgишШе. радно - иосао, служба, занимање, gужносши 
на иослу; .месШо ige се обавља иосао, служба; уп. место (4а). • за
грејати (угрејати) место осшаши Heige gуже, скрасиши се. из ме
ста, с места без залеша (скочиши, скакаШи). места! склони(ше) се, 
ослобоgи(ше) иуш, иролаз. - под сунцем .моiуhносШ оисшанка, 
иосшојања, живљења, еf,зисШирања. на лицу (на лице) места неио
cpegHo oHge ige се нешшо gешава. на месту вољно! вој. KoMaHga ко
јо.м се (иосле сшава ,,.мирно 'ј gоиушша заузимање слобоgноi сша
ва и ио.мерање (без наиушшања .месШа). на месту 1) остати мртав 
на'iло, шренушно у.мреши og шешких, смршоносних aoepega, ра
на. 2) убити нанеши, заgаши aoepegy, рану која изазива на'iлу, 
шренушну смрШ. на љеговом (мом, твом и сл.) месту (бити) (биши) 
у исшим ириликама, .моiуhносШима, aog исшим условима, окол
носшима и сл. на првом месту ире ceeia, најире. на своје место он
ge ige шреба ga буgе, ga се налази. на (свом) месту (бити) 1) (о чо
веку) (биши) ваљан, чесшиш, иошШен. 2) (о митљењу, поступ
цима, понатању и сл.) (биши) у.месшан, oapaegaH, исираван; 
у.месно, oapaegaHo, исиравно (биШи). не држи га место не .може 
ga се скраси, Huige се не смирује. срце ми је на месту заgовољан 
сам, осећам заgовољсшвQ, заgовољење, раgосШ. у месту не наиу
шшајуhи иросшор ige се сшоји, ige се неко, нешшо налази (изво
gиши неке иокреше и сл.). у месту тапкати (стајати и сл.) не наире
gоваши, не развијаши се, сШаiнираШи. 

место јек мјесто (наглатено: мШесто» предл. (с ген.) 1. уз 
iенишив неке именске речи казује ga је иојам у iенишиву заме
њен неким gруiим иој.мо.м: у.месШо: један - другог. 2. (у прил. 
служби) ucapeg реченица и израза означава ga није осшвdрено 
оно шшо је шим исказ има речено, већ ga је замењенiJ нечим gpy
iим (gpyiOM раgњо.м, акцијо.м, .меро.м и сл.): у.месШо. - Мјесто да 
продужимо том стазом, скренули смо с ње. 

МЕюце и месце с (ми. 0) geM. и хии. og .месо. 

мета ж 1. а. вешшачки или apupOgHU објекаш који иреgсша
вља циљ ири обуци или шак.мичењу у iађању и нишањењу. б. 
оно шшо се Haaaga, у шша се иуца, iађа вашреним оружјем, ору
ђе.м и сл. (најчешhе у раШу). 2. означено, обележено .месШо, ipa
ница, као иолазна ll.!'-U крајња шачка или gо.меш HeKoi наg.меШа
ња; Шак.мичења и сл.: пребацити мету. 3. а. оgређено .месШо, циљ 

go Kojei шреба gohu, сшиhи: доћи до мете путовања, Достићи, ме
ту. б. фиг. оно чему се сшреми, шежи, оно шшо се жели иосшиhи, 
циљ: крајња -. • на мети (бити, наћи се и сл.) (биши, наћи се и сл.) 
близу, ири руци, на gохваш руке, у HeaocpegHoj близини. 

метаболизам, -зма м грч. физиол. ироцес раз.мене .маШерија у 
орiаниз.му живих биhа. 

метаболiiт, -ита м физиол. ироизвоg .меШаболиз.ма. 

метаболичан, -чна, -о који се OgHOCU на .меШаболизам; иро
.менљив. 

метагенеза ж грч. биол. смена иолноi и бесиолноi раз.множа
вања KOg неких живошиња или биљака. 

метазоа ж грч. зоол. живошиња са вишеhелијско.м iрађо.м Шела. 

метајезик м језик који служи за оиисивање сшрукшуре не
Koi gpyioi језика; аисшракшни, .максимално лоiични језик науч
не анализе и gефиниције, сазgан og аисшракшних јеgиница, сим
бола. 

мётак, -тка м (ми. меци, ген. метака) убојно среgсшво за иуње
ње вашреноi оружја које се сасшоји og зрна, чахуре с (барушним) 
иуњење.м и каиисле; geo шоiа убојНОi среgсшва које излеhе из це
ви вашреноi оружја, зрно, куршу.м, Шане. • дум-дум - иушчани 
.меШак чија се кошуљица зрна расирскава ири ygapy. добити ме
так (у чело, потиљак и сл.) биши убијен, сШрељан. избацити послед
љи метак уиошребиши крајње, иослеgње среgсшво, учиниши ио
слеgњи иокушај (ga би се нешшо иосШи'iло). 

метал, -ала м грч. 1. оишши назив за више хемијских елеме
наша који се оgликују чврсШино.м (осим живе), неирозирношhу, 
нарочишим сјајем, gобро.м ировоgљивошhу шойлоше и елекшри
цишеша и .моiуhношhу обраgе ливењем и ковањем; уп. ковина: 
лаки метали, обојени метали, племенити метали, тетки мета
ли, црни метали. 2. оно шшо је иошиуно или gелимично на ира
вљено og .меШала (1) (разни иреg.меши, наираве и gp.). 

металан, -лна, -о (одр. метални, -а, -6) 1. (обично одр.) а. ко
ји је у целини или већим gело.м начињен og .ме шала: метална 
кутија, метални новац, метално оруђе. б. (одр.) уоишше који се 
OgHOCU на .меШал (на њеiову обраgу, уиошребу сл.), .меШалски: 
метална индустрија. в. који у себи има .ме шала, који саgржи 
.меШал: метални мајдан. г. који иошиче og .ме шала, резак (о зву
ку). 2. а. који је као .меШал, сличан .мешалу (ио из'iлеgу, боји, уку
су и gp.): - сјај . б. фиг. звонак, звучан, јасан, резак, ошшар као 
звук који насшаје уgарање.м о .меШал: - глас. в. фиг. хлаgан, 
круш: - лице. 

металац, -лца м (ген. мн. металаца) онај који pagu у .меШал
ној инgусшрији, .меШалски pagHUK, сшручњак за .меШале и сл. 

метализација ж иосебан начин иревлачења разних apegMe
ша .меШалима или леiурама .меШала. 

метално прил. као .меШал, са .меШалним ogcjajeм, бојо.м, зву
ко.м и сл.: - звекнути, - светлуцати. 

метало- ирви geo сложени ца којим се казује ga је оно шшо је 
исказано gруiим gело.м сложени це у некој вези с .меШало.м: ме
талоглодач, металопрерађивачки и сл. 

металогичан, -чна, -о и металогичкii, -а, -6 фил. који је из
ван лоiичке сфере, лоiичкоi .мишљења (иако .може gаши основу, 
смер за ло�ичко-сазнајне оиерације). 

металоглодач, -ача м pagHUK .меШалске сшруке који израђу
је .машинске gелове, зуичанике и gp. ио.моћу .машине 'iлоgалице. 

металографија ж geo .меШалурiије који се бави ироучавањем 
сасшава, сшрукшуре .меШала и њихових леiура. 

. металографскй, -а, -6 који се OgHOCU на .меШалоiрафију. 

металопрёрада ж apepaga, обраgа .меШала. 

металопрерађивачкii, -а, -6 који се OgHoCU на apepagy .ме
шала: - иНдустрија. 

металостругар, -ара м .меШалски pagHUK који је квалифико
ван за pag на сшруiу, који на сшруiу обрађује .меШалне gелове. 

металостругарскй, -а, -6 који се OgHOCU на .меШалосШруiа
ре, који apuaaga .меШалосШруiарима: - занат, - хала. 
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металосфера ж геол. среgишњи geo 3е.м.тье, 3е.м.тьино језlро. 

металски, -а, -о који се ogHOCU на .меШал, који је у вези с .ме
Шало.м: � индустрија, � радник 

металург м онај који pagu на йословима .меШалурlије; сшруч
њак за .меШалурlију; уп. металац. 

металургија ж 1. наука о .меШалима и њиховим леlура.ма, о 
њихово.м gобијању из pyga, йроизвоgњи, обраgи и Йри.мени. 2. 
lpaHa инgусшрије која се бави йроизвоgњо.м и обраgо.м .меШала 
и њихових леlура; йроизвоgња og .ме шала и њихових леlура: 060-
јена �, црна � . 

металуршки (металуРг:йјскй) -а, -о који се OgHOCU на .меШа
лурlију и .меШалурlе: � кокс, � постројење, � предузеће. 

метаморфан, -фна, -о 1. који је Йро.мењен, који је насшао .ме
Ша.морфиз.мо.м (о сШена.ма). 2. (одр.) који се OgHOCU на .меша.мор
физа.м: метаморфне појаве. 

метаморфизам, -зма м геол. скуй Йро.мена у сшрукшури сше
на изазваних низо.м физичких и хемијских Йојава. 

метаморфисати се, -ишём се евр. и неевр. насша(ја)ши у йро
цесу .меШа.морфиз.ма; Йро.мениШи се, .мењаШи се у сшрукшури 
uog уШицаје.м физичких и хе.мијских йојава (о сШена.ма). 

метаморфоза ж ГрЧ. 1. 300Л. йрелаз из jegHol сШаgију.ма у gpy
lu, OgH. Йро.мена у СЙОЈЬашњој и унушрашњој lрађи неких живо
шињских орlаниза.ма Шоко.м њиховоl развишка, йреображај. 2. 
геол. в . .меШа.морфиза.м. 3. уойшше велика, бишна Йро.мена, из
.мена, йреображај (изlлеgа и каракшера неке особе, сшавова и 
ugeja HeKol gрушшва, орlанизације и gp.). 

метаморфозирати се, -озйрам се евр. и неевр. йреобразиши 
се, йреображаваши се. 

метан, -ана м (мн. 0) хем. лако заЙаЈЬив, ексйлозивни lac 
(СН4), који има велику йримену у хе.мијској инgусШрији. 

метанастаза ж йојеgиначно или lpYUHO йресеЈЬење, .мењање 
.месШа живЈЬења, сшановања, .миlрација. 

метанастазички, -а, -о који се OgHOCU на .мешанасшазу: ме
танастазички покрети, метанастазичке струје. 

метанисати, -ишём неевр. 1. gубоко се клањаши йри .моли
шви или upeg неким у знак йошшовања, скрушеносши, йонизно
сши и сл. 2. фиг. йонашаши се йокорно, йонизно, йокораваши се; 
улаlиваши се, gоgвораваши се (неко.ме). 

метанол, -ола м хем. в . .меШил-алкохол. 

метански, -а, -о који се OgHOCU на .меШан. 

метар и метар, -тра м (мн. метри и метри, ген. метара и ме
тара) ГрЧ. 1. основна јеgиница .мере за gужину у .меШарско.м, .ме
Шричко.м сисшему .мера (1 ОО ст); найрава, OgH. оно шшо је uoge
шено за .мерење ше gужине (шийка, шрака и сл.). 2. фиг . .мерило 
оцењивања, вреgновања, йроцене нечеlа; оцена, Йроцена. 3. стил. 
риШ.мичка сшрукшура и виg сшиха; уп. метрика (1). • квадратни 
- јеgиница .мере за йовршину jegHaKa йовршини кваgраша ко
јем је свака сшраница gyla jegaH .меШар. кубни - јеgиница .мере 
за зайре.мину jegHaKa заЙре.мини коцке чија је свака ивица gyla 
jegaH .меШар, кубик. 

-метар gpylu geo сложе1-lих именица.ма које најчешhе озна
чавају: 1. извеgену jegUHUЦY .мере за gужину: километар, мили
метар, центиметар. 2. а. инсШру.менШ који служи за .мерење 
(обично oHola шшо је исказано йрвим gело.м речи): 6арометар, 
волтметар, манометар, термометар и сл. б. особу која .мери оно 
шшо је исказано йрвим gело.м речи: геометар. 3. сших оgређеНОl 
броја сшойа: хексаметар и сл. 

метарски и метарски, -а, -о који се OgHOCU на .меШар; уп. ме
трички (3): � мера, � систем; � цента. 

метастаза ж ГрЧ. мед. йреношење болесних hелија или gpylux 
йашолошких йроgукаша (обично из .малиlних Шу.мора) крвЈЬУ и 
лимфо.м са оболелоl .месШа на gpylo .месШо у орlаниз.му. 

метастазирати, -азйрам евр. и неевр. йренеши се, йреносиши 
се са jegHol .месШа у орlаниз.му на gpylo (обично о канцерозним 
оБОЈЬењима). , 

метастатичан, -чна, -о који се OgHOCU на .меШасШазу, који 
је насшао .меШасШазо.м: метастатичне жлезде, метастатични 
чиреви. 

метатакса и метатакса ж ГрЧ. ЛИНГВ. йреношење акценша 
исше врсше са слоlа на СЛОl, Йро.мена .месШа акценша без Йро.ме
не њеlовоl каракшера (шона, шрајања и gp.). 

метатаксички, -а, -о који се OgHOCU на .мешашаксу: � акце
нат, � преноmење. 

метатеза (метатеза) ж грч. ЛИНГВ. Йро.мена .месШа 'iласова или 
'iласовних lpyua у некој речи (нЙр. бајрак - барјак, lарван - la
вран, кошач - шочак, на.масШир - .манасШир и сл.). 

метати и метати (се), мећём (се) несвр. Йрема .меШнуШи (се). 

метатонија ж ГрЧ. ЛИНГВ. Йро.мена иншонације uojegUHUx са
.мо'iласника; Йро.мена upupoge uojegUHUx акценаШа. 

метатонијски, -а, -о који се OgHOCU на .меШаШонију, који је у 
вези с .меШаШонијо.м. 

метафизика ж ГрЧ. фил. филозофска gисцийлина која рас
йравЈЬа о йрвим, основним йринцийима свеlа йосшојеhеl, OgH. о 
Йојава.ма које су изван lраница искусшва, изван йросшорно-вре
.менске сшварносши, с.маШрајуhи их вечним, неЙро.меНЈЬивим. 

метафизичан, -чна, -о в . .меШафUзичкЙ. 

метафизичар м онај који се бави .меШафизико.м; йознава
лац, йреgсшавник или йоборник .меШафизике. 

метафизичарка ж женска особа .меШафизичар . 

метафизичарски, -а, -о који се OgHOCU на .меШафизичаре: 
метафизичарске идеје, � критика. 

метафизички, -а, -о који се OgHOCU на .меШафизику; који је 
изван lраница искусшва, искусшвене сшварносши, наш чула н, 
нашйрироgан: � песимизам, � систем, метафизичке теорије; ме
тафизичке спекулације. 

метафизичност, -ости ж особина oHola шшо је .меШафизич
но, шшо саgржи .меШафизичке еле.менШе, шу.мачења и сл.: � по
езије, � теорије равнотеже. 

метафора ж ГРЧ. стил. сшилска фиlура којом се jegaH Йоја.м 
исказује gруlим, йо нечему сличним, OgH. йоређење gва слична, 
cpogHa Йој.ма исказано са.мо Йој.мо.м који.м се uopegu; уойшше 
йренесено, сликовишо, фиlурашивно изражавање HeKol Йој.ма. 

метафорика ж уйошреба .меШафора, .меШафоре као у.меШ
ничко среgсшво и оgлика сШила. 

метафоричан, -чна, -о који се OgHOCU на .меШафору, који са
gржи .меШафору, исказан .меШафоро.м: � значење, метафорич
не слике, � израз, � изражавање. 

метафорички; -а, -о који се OgHocu на .меШафорику и .меШа
фору; .меШафоричан: � замена појмова; � значење. 

метафорички и метафорично ПРИЛ. йримењујући, служеhи 
се .меШафора.ма (у изражавању, йисању и сл.): � се изражавати, 
� исказана мисао. 

метафоричност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola шшо је 
.меШафорично: � (народне, уметничке) поезије. 

метафорски, -а, -о који се OgHOCU на .мешафору, .меШафори
чан: метафорске поетске слике. 

метафорски прил . .меШафорично, .меШафорички. 

метвица ж бот. 1. (и метва) а. pog вишеlоgишњих зеЈЬасших 
аро.маШичних биЈЬака Mentha из ф. Labiatae, нана. б. назив за 
uojegUHe врсше шоlа poga: М. piperita, М. pulegium, М. spicata. 
2. ЗеЈЬасша вишеlоgишња БUJbка Calamintha napeta из ф. Labi
atae. 

метвичин, -а, -о који се OgHOCU на .мешвицу (који је og .меШви
це, својсшвен .меШвици и сл.): � мирис, � уље. 

метеж м (инетр. -ом) 1. а. lужва, ко.мешање, врева, lунlула; 
збрка, Йо.меШња. б. хрйа, lо.мила исйрешураних и разбацаних 
сшвари, вашар, ло.м. 2. не.мир, буна, Йобуна. 3. фиг. несређеносш 
.мисли, осеnања, йреgсшава о нечему, збрка, збрканосш, за.мр
шеносш: � у глави. 
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метежан, -жна, -о који се OgHOCU на .меШеж; йун .меШежа; не
сређен, збркан. 

метежник м изазивач .меШежа, Йо.меШње, смуй1.тьивац, бун
шовник, бунџија. 

метемпсихоза ж грч. мит. учење неких рели"iија и аншичких 
филозофија о сеЈЬењу gуше йосле смрши у gpy"ia JbygcKa и живо
шињска шела; веровање у шакво сеЈЬење gуше. 

метеор, -ора м (инстр. -ором) грч. астр. сишно небеско шело (og 
чесшице go велике "ipoMage) које се креће кроз васиону; крашко
шрајан блесак који се Bugu йри уласку шо"iа шела у 3е.мљину аш
.мосферу велико.м брзино.м. 

метеорит, -ита м астр . .меШеор, OgH. KoMag .меШеора који aag
не на 3е.мљу, "iвозgено или камено шело које aagHe на 3е.мљу из 
.међуЙЛанеШарно"i ЙросШора. 

метеоритски, -а, -о који се OgHOCU на .меШеориШе, који йо
шиче og .меШеориШа. 

метеоролог м онај који се бави .меШеОРОЛО"iијо.м, сшручњак 
за .меШеороло"iију. 

метеорологија ж ГРЧ. наука о аШ.мосферскu.м йојавама која 
исйишује сшање аШ.мосфере, йроучава еле.менШе који изазивају 
шо сшање, бави се временско.м ЙрО"iНОЗО.м и gp. 

метеоролоmки, -а, -о који се OgHOCU на .меШеОРОЛО"iију и .ме
шеороло"iе: - извештај , - појава, метеоролошке прилике, -
прогноза. 

метеорски, -а, -о а. који се OgHOCU на .меШеоре: - тело. б. фиг. 
којије йойуш .мешеора: врло брз, сшреловиш; блешшав, блисшав, 
сјајан: - успон, - успех. 

метёр, -ера м фр. штамп. "iрафички pagHUK који шшамйарски 
сло"i йрелама на оgређени фор.маШ сШранице. 

метил, -ила м (ми. 0) хем. јеgноваленшни раgикал (СНз), који 
се сасшоји og yIтьeHиKa и BogoHUKa, а сасшавни је geo MHO"iuX ор
"iaHcKUx хе.мијских јеgињења. 

метил- йрви geo йолусложеница Koju.мa се означава неко хе
.мијско јеgињење с .меШило.м: метил-дихлорарсин, метил-хлорид. 

метил-8.лкохол и меТИЛ-ЕШКОХОЛ м хем. најјеgносшавнији 
алкохол (СНзОН), безбојна, врло ошровна шечносш, .меШанол. 

метилён, -ена м хем. gвоваленшни раgикал (СН2) који се go
бија og .меШана. 

метилёнски, -а, -о који се OgHOCU на .меШилен. • - модрило, 

- плаво йлава вешшачка суйсшанца, која се уйошреБЈЬава за бо
јење йамука и бакшериолошких йрейараша йри .микроскоЙира
њу и сл. 

метилни, -а, -о који се OgHOCU на .меШил, који саgржи .меШил. 

метиљ, -иља м 1. а. заал. у .мН.: йЈЬоснаши йаразишски црви 
Trematodes, који живе обично на унушрашњu.м gеловu.ма шела 
живошиња, нарочишо оваца и "ioBega (у jg.: шакав црв): велики 

(овчји) - Distomum hepaticum, мали - D. lanceolatum. б. в . .ме
ШиЈЬавосШ. 2. бат. више"iоgишња зеЈЬасша биљка Lysimachia 
nummularia из ф. Primulaceae. 

метиљав, -а, -о 1. који болује og .меШиља; заражен, захваhен, 
найаgнуш .меШиЈЬО.м: - стока; - јетра. 2. фиг. који је слабо"i зgра
вЈЬа, неошйоран, болесшан, болеШЈЬив (о Jbygu.мa, зgравЈЬУ). 

метиљавост, -ости ж болесш изазвана .меШиљu.ма (1а), disto
matosis; сшање oHo"ia који је .меШиЈЬав, oHo"ia шшо је .меШиЈЬаво. 

метиљати (се), -ам (се) несвр. оболеваши, боловаши og .меШи
ЈЬавосШи. 

метла ж (ген. ми. метлй) 1. найрава за .меШёње, брисање, чи
шhење найравЈЬена og шиБЈЬикасших "iранчица исШоu.мених би
ЈЬака из poga Косша, учвршhених за gршку; слична найрава исше 
или сличне намене og брезовО"i йрућа, вешшачких влакана и gp. 
2. бат. pog јеgно"iоgишњих ЗеЈЬасших биљака или йолу"iр.миhа Кос
ша из ф. Chenopodiaceae; врсша шо"iа poga Косша scoparia; назив 
за неке gpy"i.e врсше шо"iа poga og којих се йраве .мейlле (1). • 

(по)мести, (ПО)ЧИСТИТИ,гвозденом метлом насилно, насиљем оgсшра
ниши, оgсшрањиваши, уклониши, уклањаши, елu.минисаШи. 

метлар, -ара и метлар, -а м занайlлија који йрави и apoga
је .мейlле. 

метларски и метларски, -а, -о који се OgHOCU на .мейlларе и 
.мейlларсШво. 

метшiрство с йравЈЬење .ме шала и шр"iовање .мейlлама. 

метласт, -а, -о који је као .мейlла (1), који личи, aogceha на 
.мейlлу; шршав, кушшрав (о брковu.ма, браgи и сл.). 

метлаm, -аша м бат. назив за неке "iajeHe биљке .мейlличасШих 
цвасши из ф. Gramina, си6е)рак: а. Sorghum saccharatum. б. S. 
vulgare . 

метлика ж бат. више"iоgишња биЈЬка Athamanta Matthioli из 
ф. Umbelliferae. 

метлица ж 1. geм. и хиЙ. og .мейlла (1). 2. бат. а. pog "iранаших 
јеgно"iоgишњих зељасших биљака Xeranthemum из ф. Composi
tae. б. врсша шо"iа poga Х. annuum, ЙОЈЬска .мейlла. 3. бат. а. сло
жена цвасш йирамиgално"i облика, panicula. б. скуй класиhа на 
врху сшаБЈЬике неких жишарица (кукуруза, овса и сл.). 4. разг. geo 
брисача за ошклањање кишних кайи са вешробранско"i или заg
ње"i сшакла ауШо.мобила који се .може скиgаши и замењиваШи. 

метличаст, -а, -о 1. који је йойуш .мейlлице (1), који личи, 
aogceha на .мейlлицу, шршав, кушшрав, чекињасш; уп. метласт: 
- брк, - реп. 2. који је у облику .мейlлице (3); који u.мa .мейlлицу 
(3) (о биљкама, цвасШи). 

метличица ж geM. и хиЙ. og .мейlлица (1). 

метлурина ж ayiм. и Йеј. og .мейlла (1). 

метловина ж бат. а. рунка Artemisia scoparia. б. украсна биљ
ка Cytisus scoparius из ф. Papilionaceae. 

метлуmица ж бат. врсша шраве Catabrosa aquatica из ф. Gra
mina. 

метљика ж бат. украсна .мириШЈЬава биљка Tamarix africana 
из ф. Tamaricaceae. 

метнути и метнути, метнём свр. прел. 1. а. йоложиши, сша
виши на неко .месШо (обично руко.м); уойшше сшавиши, йоложи
ши He"ige: - јасту:к под главу; - прст на чело. б. йреgаши, йоло
жиши, уложиши: - паре у банку. 2. сшавиши на HeKo"ia, ogH. на 
себе (ogeBHU Йреg.меШ, geo ogehe), обуhи, навући: - капу (мараму, 
шал и сл.) 3. йосшавиши, смесшиши HeKo"ia He"ige, смесшиши у 
неку йросшорију; - (некога) у колица, - у кревет, - крај себе; -
(некога) у велику собу. 4. оgреgиши, йосшавиши HeKo"ia ga врши 
оgређени йосао; йосшавиши у неко звање, на неки йоложај, на 
неку gужносш и сл.; оgреgиши HeKo"ia за неки йосао, gужносш и 
сл.: метнули га да чува стражу; - (некога) за писара. 5. найиса
ши, навесши: - адресу (на коверат, писмо) . •  - се 1. бациши се, 
хишнуши се (нечu.м): - каменом. 2. у.мешнуши се лико.м, особи
нама (на HeKo"ia): метнуо се на оца. 

метод, -ода м и метода ж ГРЧ. а . .мисаони, ло"iички йосшуйак, 
OgH. скуй йосшуйака који се Йpu.мeњyje у научноисшраживач
ко.м pagy ga би се ошкриле, ойисале и обраgиле, сисшемашизо
вале научне чињенице и йоgаци: деду:ктивни (Деду:ктивна) -, ем
пиријски -, компаративни - . б. уойшше начин, йосшуйак, OgH. 
скуй йосшуйака, .моgел, образац йо којем се врши нека gелаш
носш, обавЈЬа неки йосао и сл.: васпитни (васпитна) -, - обраде 
метала, - пчеларења. в. йриклаgан, og"ioBapajyhu йосшуйак, .ме
шоgичносШ', сисшемашичносш; начин йонашања, йосшуйања: и 
у лудилу има мет.ода, имати такта и метода; применити опро
бани метод. 

методика ж (дат. -ици) а. geo aega"io"iuje који изучава .мешоgе 
paga у насШави. б . .меШоg, .меШоgоло"iија: - рада. 

методист(а), -ё м (ми. -сти) apuaagHUK йрошесшаншске вер
ске ор"iанизације насшале у ан"iликанској цркви у XVIII веку. 

методичан, -чна, -о а. који се capoBogu, врши йо og"ioBapajy
ћем .меШоgу, начину, сисШе.му, сисшемашски, йлански: � испи
тивање, - посматрање. б. који pagu, йосшуйа, резонује и gp. йо 
og"ioBapajyheM .меШоgу, йо неко.м йлану, сисШе.му; сисШе.маШи
чан (о Jbygu.мQ" JbygCKOM gyxy). 

методичар м (инстр. -ом и -ем) а. онај који се бави .меШоgико.м 
(а), сшручњак за .меШоgику. б. онај који се у сво.м pagy (научно.м, 
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Йеgа"iОШКО.м и сл.) оgликује .меШоgичношhу; уойшше онај који у 
Шакво.м сво.м pagy йримењује оgређене, обично gобре, йриклаg
не .мешоgе: ванредан �. 

методички, -а, -о а. који се OgHOCU на .мешоgику; који се 
OgHOCU на .мешоgе (обично насшавне), .меШоgски. б. в . .меШо
gичан. 

методички и методично прил. йриgржавајуhи се оg"iовара
јућих .мешоgа, на .мешоgичан начин, сисшемашски; йлански: � 
изложити чињенице; � стезати обруч око некога. 

методичнбст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo"ia који је .ме
шоgичан, oHo"ia шшо је .мешоgично. 

методологија ж грч. а. научна gисцийлина у којој се раз.ма
шрају, изучавају научне .мешоgе: � научног рада. б. скуй .меШо
ga, йосшуйака; уп. методика (б): применити одређену методо
логију, � планирања. 

методолошки, -а , -о који се OgHOCU на .меШоgоло"iију; .меШо
gички (а); .мешоgски: � питање; � поступак; � упутство. 

метбдски, -а, -о који се OgHOC на .меШоg(у), на .мешоgе: � по
ступак у настави, методска упутства за тренинг. • - јединица 
geo насшавно"i йреg.меша који чини заокружену целину. 

метонимија ж грч. стил. замена jegHe речи, израза gpy"ioM ре
чи или "ipyuoM речи која означава йојам .маШеријално, симбо
лички, асоцијашивно йовезан са Йој.мо.м означеним Йрво.м речи, 
нЙр. живи og својих руку (у.месШо og сво"iа paga), о"iњишше (у.м. 
pogHa кућа) и сл. 

метонимијски и метонимски, -а, -о који се OgHOCU на .меШо
нимију: � замена, � употреба речи. 

метох м грч. 1. имање, uoceg који upuuaga .манасШиру или цр
кви; земЈЬа, имање које су срйски среgњовековни влаgари gapu
вали .манасШиру или цркви. 2 . .мали .манасШир или црква који 
upuuagajy неко.м веће.м .манасШиру; уойшше .мањи .манасШир 
или црква са .мало обраgиве земље. 

Метохија ж койlлина на jy'iy Србије, у сливу "iорње"i шока Бе
ло"i Дрима; уп. Косово. 

метохијски, -а, -о који се OgHOCU на Мешохију: � вино, � крај. 

метража ж gужина изражена у .меШрима (обично у вези с 
филмовима и филмско.м Шрако.м). 

метражни, -а, -о који се upogaje на .меШар: � роба. 

метрика ж грч. 1. књиж. "ipaHa шеорије књижевносши која из
учава ойшше законе сшрукшуре сшиха; версификација; сшрук
шуре сшиха у Йесничко.м gелу. 2. муз. сисШе.м ор"iанизације шон
ских шрајања и pacuopeg на"iлашених и нена"iлашених риШ.мич
ких јеgиница; gисцийлина која йроучава шај сисШе.м и шај рас
Uopeg. 

метрирати, метрирам, метрити и метрити, -им несвр. сла
"iаши у кубне .меШре (обично gрва). 

метрички, -а, -о 1. који се OgHOCU на .мешрику (1): � облик, � 
систем, � схема, � структура. 2. који се OgHocu на .мешрику (2): 
� јединица, � целина. 3. в . .меШарски: � систем. 

метрички прил. йо йравилима .меШрике; у OgHOCY на .меШри
ку, у .меШричко.м йо"iлеgу: � сложен, � тежа:к. 

метрб, -оа м фр. "ipagcKa (йрешежно йоgземна) железница. 

метролог м сшручњак за коншролу .мера и йлемениших .ме
шала. 

метроном (метроном) м грч. муз. сйрава, .механизам за .мере
ње шемйа извођења неко;; .музичко"i gела, са клаШно.м, шешали
цо.м која равно.мерно ошкуцава gелове ШакШа. 

метрономскй (метрономски), -а, -о који се OgHOCU на .меШро
но.м: � ознака, метрономски ударци. 

метропола ж грч. 1. а. "iлавни "ipag неке gржаве, йокрајине и 
сл.; уойшше аg.минисшрашивни, йолишички, шр"iовачки, кул
шурни ценшар неке gржаве, йокрајине и сл. б. 'ipag који је цен
шар неке gелашносши, у.мешносши и сл., који је значајан йО не
чему: филмска �, културна �. 2 . .маШична gржава као "iлавна 
gржава у OgHOOY на своје колоније. 

метрополит, -ита и метрополита м грч. цркв. црквени "iла
вар Hag облашhу у којој има више бискуйија, наgбискуй (KOg ка
шолика); уп. митрополит. 

метрополитски, -а, -о који се OgHOCU на .меШроЙолиШе, који 
upuuaga .меШроЙолиШима: � част. 

Метузалем и Метузалем ж 1. Йре.ма Библији, човек који је 
gоживео највећу сшаросш (йреко 960 "i.). 2. (и метузалем) фиг. вр
ло сшар човек. 

метузалемскй и метузалемскй, -а, -о који се OgHOCU на Ме
шузале.ма (.меШузале.ма); врло сШар. 

МЕЉа и мећа ж кашасша храна og брашна, .мекиња и gp. ,  ко
ја се gaje gо.маhим живошињама (обично свињама). 

мећава ж 1. снежна олуја, јака вејавица. 2. фиг. оно шшо се 
иСЙОЈЬава, шшо навире, наgолази у брз им , бројним налешима; 
навала, бујица (нЙр. речи, ЙиШања). • јести (брисати и сл.) као 
сувише брзо, халайЈЬиво јесШи. 

мећаван, -вна, -о који је с .мећаво.м, йраћен .мећаво.м: једне 
мећавне ноћи, мећавни јесењи дани. 

Мефисто и Мефистофел(ес) м лик из немачко"i HapogHo"i 
йреgања који йреgсшавЈЬа ушеловЈЬење зло"i gyxa, ђавола. 

мефистофелскй, -а, -о који је као у Мефисшофел(ес)а, ђа
волски, сашански; циничан: � магија, � лице, � смех. 

мехјек. мИ:јех м (мн. мехови и меховијек. мијехови и мјехови) 
1. в . .мешина (1). 2. найрава og коже која служи за расйирива
ње вашре, обично у ковачници, OgH. као geo ковачко"i Йрибора. 3. 
найрава og йрейариране живошињске коже, OgH. ШУЙЈЬе шело 
налик на .мешину којим се gобија вазgушна сшруја на неким на
pOgHUM gувачки.м .музичким инсШру.менШима ("iajgaмa и сл.), 
OgH. на op"iYJЬaмa хар.моници и сл. 4. пчел . .мања найрава којо.м 
се сшвара gим за о.ма.мљивање йчела Йрилико.м paga око њих. 

механа ж тур. "iосшионица, крч.ма, кафана: друмска � (покрај 
пута), сеоска �. 

механизам, -зма м 1. техн. склой неке .машине, сйраве, ко.м
бинација узајамно усклађених gелова неке .машине, сйраве која 
oMo"iyhyje њено Функционисање као целине. 2. фиг. а. склой, 
усшројсшво gелова неко;; ор"iаниз.ма који функционише као це
лина (о човеку, живошињи, о човечје.м, живоШињско.м шелу и 
сл.). б. скуй сшања, йроцеса који сачињавају неку йсихичку, фи
зиолошку и сл. йојаву: � људских страсти, � који мења правац 
синтезе и разградње органских супстанци. в. скуй ойерација, 
раgњи og којих се сасшоји влаgање неко.м вешШино.м, неким у.ме
ћем: � рачунања, � читања. 3. фиг. сисшем gеловања неке op"ia
низације, неке зајеgнице и сл.: � власти, партијски �. 

механизација ж 1. увођење .машина у йроuзвоgњу, у неку "ipa
ну йроизвоgње (као замене за JЬygCKU или живошињски pag) ра
gu йоБОЈЬшавања, убрзавања и йојефшињења йроцеса йроизвоg
ње: � индустрије, � пољопривреде. 2. зб . .машине; скуй .машина 
йошребних за извођење неко;; paga. 3. фиг. с.мањено учесшвовање 
свесши, вОЈЬе у неким йсихичким раgњама, йонашању, gеловању 
и сл., свођење на .механичносШ, на ауШо.маШuзам. 

механизйранбст, -ости ж в . .механизованосШ. 

механизирати (се), -изирам (се) свр. и несвр. в . .механизова
ши (се). 

механизованбст, -ости ж особина и сшање oHo"ia шшо је .ме
ханизовано. 

механизовати, -зујем свр. и несвр. 1. увесши, увоgиши .механи
зацију, оЙре.миШи, оЙре.маШи .машинама; (uз)вршиши Йо.моћу 
.механuзације, .машина: � индустрију; � обраду, � посао. 2. учи
ниши .механичким, ауШо.маШским, аушо.машизоваши: � радње, 
� покрете . •  � се 1. снабgе(ва)ши се .машинама, .механизацијо.м. 
2. йосша(ја)ши .механички, аушо.машски, аушо.машuзоваши се 
(о навикама, крешњи, некој фuзичкој раgњи и сл.). 

механика ж (дат. -ици) ГРЧ. 1. "ipaHa, geo физике у којем се uз
учавају ойшши закони крешања и равношеже шела: � гасова, � 
течности, � ЧВРСТИХ тела. 2 . .машине, .машинерија, .механuзаци� 
ја, Шехника. • прецизна - "ipaHa шехнике која се бави консшрук
цијо.м, uзраgо.м йрецuзних уређаја, айараша (нЙр. за фина .мере
ња, елекшронску обраgу йоgашака и gp.). 
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механист(а), -ё М (ми. -сти) йрисiйалица .механиЧ1fоl .мaiйepи
јализ.ма; уп. механицизам и механицист(а). 

механистичкй, -3., -о 1foju се OgHOCU на .мexaHиciйe и њихово 
учење; уп. мехаmщИстичкй: � схватање света, � схватање узроч
ности, механистичке хипотезе. 

механистички прил. на .механисiйиЧ1fи начин, у gyxy учења 
.мexaHиciйa; уп. механицИстички: � објаmњавати природу. 

механица ж ge.м. и хиЙ. og .механа. 

механицизам, -зма м фил. учење йо 1foje.м се све йојаве и gpy
шiйву своgе на .механиЧ1fО 1fpeiйaНJe .мaiйepиje и објашњавају .ме
ханиЧ1fu.м за1fонu.ма. 

механицист(а), -ё М (ми. -сти) йрисiйалица, слеgбени1f .меха
нициз.ма; уп. механист(а) . 

механицистичкй, -3., -о 1foju се OgHOCU на .механициза.м и 
.мexaHициciйe, cвojciйвeH .механициз.му и .мexaHициciйu.мa; уп. ме
ханИстичкй: � струјања у биологији, � приказивање односа. 

механицистички прил. на .механицисiйиЧ1fи начин, у gyxy 
.механициз.ма, 1fao .мexaHициciйи; уп. механИстички. 

механичан, -чна, -о в . .меХ(Ј,н,иЧ1fй (1 и Ба). 

механич3.р М (инстр. -ом И -ем) 1fвалифи1fовани pagHU1f, .мај
ciйop, занаiйлија 1foju С1fлайа, caciйaвљa, ойравља .машине, .мо
iйope, сйраве и СЛ.; уп. авиомеханичар, аутомеханичар и сл.: 
прецизни �. 

механичарскй, -3., -о 1foju се OgHOCU на .механичаре, 1foju йри
aaga .механичарu.ма: � алат, � занат, � радионица. 

механичкй, -3., -0 1. а. 1foju се OgHOCU Ha MexaHU1fY, на 1fpeiйa
ње, OgH. равноiйежу iйела, на за1fониiйосiйи 1fpeiйaНJa и равно
iйеже iйела; 1foju је резулiйаiй gеловања iйиx за1fониiйосiйи: ме
ханички закони, � равнотежа. 2. а. 1foju се OgHOCU на физиЧ1fУ 
силу, cHaly, 1foju физиЧ1fи gелује (обично о воgи, воgеној .маси): � 
рад морске воде, � снага неке реке (морских таласа). б. 1foju је 
Haciйao физиЧ1fu.м gеловање.м нечеlа (He1fola), физиЧ1fи (о йовре
ga.мa). 3. 1foju је Haciйao Йpociйu.м .мешање.м различиiйих суй
ciйaHци, без Йро.мене у њихово.м хе.мијС1fо.м сасiйаву: � меmави
на (смеса, смеша), � талог. 4. 1foju u.мa .механиза.м, 1foju pagu, 
1foju се ЙО1fреhе, ФУН1fционише Йо.моћу He1fol .механиз.ма, .маши
не, .мoiйopa: � возило, � разбој, � тестера, � чекић. 5. а. 1foju се 
врши без йуноl учешhа cвeciйи, разу.ма, воље; 1foju је услеg чесiйоl 
йонављања ауШо.маiйизован: � вежбање, � учење, � памћење; 
механички покрети. б. лишен йраво;; саgржаја, сйоншаНОСiйи, 
ориlиналносiйи: механичке фразе. 

механички прил. 1. йо за1fонu.ма MexaHU1fe, .механиЧ1fu.м йу
iйe.м; физиЧ1fи: � раздвојити. 2. а. на .механиЧ1fи начин, без ве
ће;; учешhа воље, cвeciйи, .махинално, ayiйoMaiйc1fU: � лупкати 
mтапом. б. на HeapupogaH начин, вешiйаЧ1fи; шаБЛОНС1fи, фор
.малисiйиЧ1fи: � натурити неко мишљење, � увести неки закон; 
� делити књижевно дело на форму и садржину. 

механично прил. в . .механUЧ1fи (2а). 

механичност, -ости ж особина oHola шшо је .механично, 
ayiйoMaiйc1fo, ауШо.маiй1fЗовано: � рада миmића. 

механскй, -3., -о 1foju се OgHocu на .механу: � двориште, � ми-
рис, � сто, механске жене. 

механчина ж ayl.Jl..t. и Йеј. og .механа. 

механџија М (мн. ж) онај 1foju gржи .механу, власни1f .механе. 

механџйјка ж жеНС1fа особа .механџија; .механџијина жена. 

механџйјскй, -3., -о 1foju се OgHOCU на .механџију, на .механ-
џије. 

мехур јек. мјехур М (ми. мG)ехуРи и мG)ехурови) 1. а . .мало 
лойiйасiйо или йолулойiйасiйо исйуйчење исйуњено вазgухо.м или 
He1fu.м gpylu.м lacoM 1foje се ciйвapa на iйечносiйи или жиiй1fој 
.маси, 1fлоБУ1f. б. (обично са одредбом: ваздymни) .мала 1fоличи
на вазgуха у цеви либеле, 1foja служи за оgређивање воgоравНОl, 
OgH. верiйи1fалноl Йоложаја. 2 . .мало исйуйчење на 1fОЖU исйуње
но iйечнош.hу 1foje Haciйaje 1fog He1fUX обољења, на oUe1fOiйUHa.мa, 
услеg .механиЧ1fоl шрења и gp. ,  ЙЛи1f. 3. анат. а. (обично са одред
бом: мокраћни) ойнасiйа 1feCa у орlаниз.му чове1fа и He1fUX живо-

iйињa 1foja служи за c1fYйJЬaНJe Mo1fpahe, M01fpahHa беши1fа, ve
sica urinaria. б. (обично са одредбом: жучни) 1fРУШ1fасiйа 1fecu
ца на goНJoj ciйpaHи jeiйpe у 1fojy се слива жуч, жучна беши1fа, 
жучна 1fесица, vesica fellea. в. (обично са одредбом: рибљи) ой
Haciйa 1feca 1fog риба исйуњена lасовиiйu.м саgржаје.м, 1foja слу
жи 1fao хиgросiйаiйиЧ1fи oplaH. • - од сапунице 1) нешiйо безна
чајно, безвреgно, шiйо се наgувава, вешiйаЧ1fи йрави вели1fu.м, 
значајнu.м. 2) нешiйо шiйо .може сва1fоl часа Heciйaiйи, иЗlуби
iйи се, шiйо је врло HecUlYPHO, неЙОСiйојано. 

мехурак јек. мјехурак, -рка 1. а. ge.м. og .мехур. б. вазgушна 
1fо.морица у заiйуЙасiйо.м gелу jajeiйa, у шоiй1fи. 2. ЗООЛ. чахура, 
зайреgа1f, 1f01fOH (обично свилене бубе). 

мехураст јек. мјехураст, -а, -о а. 1foju u.мa обли1f .мехура, 1fO
ји aogceha на .мехур, сличан .мехуру; 1foju u.мa .мехуриће, у 1fojeM 
ЙОСiйоје .мехурићи. б. фиг. врло нейосiйојан, HeculypaH: � нада. 

мехурасто јек. мјехурасто прил. йoйyiй .мехура, слично .меху-
ру, 1fлобучасiйо: � надувен. 

. 

мехурача јек. мјехурача ж бат. у .мН.: вишеlоgишње воgене и 
.мочварне БUЉ1fе Utricularia (U. vulgaris, U. minor и gp.) из ф. Len
tibulariaceae, без 1fOpeHa и с лисiйовu.ма на 1foju.мa се налазе .ме
хурићи за xвaiйaњe CиiйHиX живоiйињица (у jg.: iйа1fва БUЉ1fа). 

мехурика јек. мјехурика ж бот. у .мн.: pog бuља1fа йaйpaiй
њача Csstopteris из ф. Athyriaceae (у jg.: вpciйa iйola poga). 

мехурић јек. мјехурић М 1. ge.м. og .мехур. 2. анат. а. (обично 
са одредбом: плућни) у .мн.: 1fесичасiйи оlранци бронхиоле, йлуh
не 1fесице, alveoli pulmonalis (у jg.: iйа1fав OipaHa1f). б. уойшiйе 
назив за различиiйе ойнасiйе 1fесице, БО1fасiйа йроширења, шу
йЈЬине и сл. у iйелу чове1fа, He1fUX живоiйиња, 1foje су обично ис
йуњене iйечношhу, lасовu.ма и сл. 

мехурњак јек. мјехурњак М ЗООЛ • .мexypaciйa ларва йан
iйљичаре. 

мехурњача јек. мјехурњача ж бот. јеgноlоgишња зељасiйа 
БUЉ1fа Physocaulis nodosa из ф. Umbelliferae. 

меца1 М (обично у дечјем говору или при опонаmању таквог 
говора) у хиЙ. значењу: .меgвеg или луiй1fа, иlраЧ1fа у обли1fУ .ме
gвеgа; уп. мецо. 

меца2 ж (обично у дечјем говору или при опонаmању таквог 
говора) у хиЙ. значењу: .меЧ1fа, .меgвеgица. 

мецав, -а, -о 1. lњецав (о хлебу). 2. Me1f и лейљив (обично о 
зе.мљи). 

мецанйн, -Ина М в . .мезанин. 

мецати, мец3.м несвр. а. чиниiйи .ме1fШu.м; lњечиiйи: � јабу
ку; � смолу. б. фиг. ja1fo йриiйиС1fиваiйи заgајуhи бол; iйyћи, yga
paiйи. 

мецена М (мн. ж) ЙО1fровиiйељ у.меiйниюl, научни1fёi, OgH . 
y.мeiйHociйи, HaY1fe (Йре.ма Мецени, ЙО1fровиiйељу aeCHU1fa у ciйa
ро.м Pu.мy). 

меценат, -ата М в . .мецена. 

. меценатскй, -3., -о 1foju се OgHOCU на .мeцeHaiйe, .мецене: � дар, 
� држање. 

меценатски ПРИЛ. 1fao .мецена; уз Йо.моћ, йoiййopy; ЙО1fрови
iйeJЬc1fU: � помоћи некога; � издати књигу; � склон некоме. 

меценатс-rво с йО1fровиiйељсiйво, Йо.моћ, йoiййopa .мецене, 
.меценаiйС1fа иHciйиiйyциja. 

мецо, -а или -ё М (обично у дечјем говору или при опонаmа
њу таквог говора) у хиЙ. значењу: .меgвеg или луiй1fа, иlраЧ1fа у 
обли1fУ .меgвеgа; уп. меца 1. 

мецосопран, �aHa итал. муз. жеНС1fи, ogK gечаЧ1fи 'iлас у ре
luciйpy из.међу сойрана и алiйа. 

меч, -а и меча М (ми. мечеви и мечеви) енгл. спорт. йојеgинач
но или e1fUUHO HagMeiйaНJe, iйа1f.мичење, уiйа1f.мица, борба и сл., 
йо оgређенu.м Йравилu.ма, из.међу cйopiйиciйa (у оgређенu.м сйор
Шовu.ма) или шахисiйа. 

мечати, -чйм несвр. 1. о'iлашаваiйи се .меюЈ.м (о овци, 1fози, 
iйелеiйу и gp. живоiйиња.ма); уп. мекетати. 2. о'iлашаваiйи се 
iйaH1fu.м, слабашнu.м 'iласо.м, iйиxo, слабашно јечаiйи. 
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мече, -ета с (суп. мн. мечићи м; зб. им. мечад ж) .млаgунче ме
gвеgа. 

мечити, мечим несвр. прел. [гл. им . мечење с] а. "iњечиши, му
љаши ("iрожђе и gp.); "iњечећи цеgиши (вино). б. јако йришиски
ваши, сшискаши, "iњечиши; јако сшезаши, ЙриШезаШи. 

мечјй (мечијй), -а, -е 1. који се OgHOCU на мече, мечаg; меgве
ђи: � игра; � кожа, � маст. 2. као сШа.тmа оgреgба у неким бота
ничким називима: � грожђе, � језик, � леска, � уво (ухо), � ша
па и др. 

мечка ж (дат. -ки; ген. мн. мечкй и мечака) 1. женка меgвеgа, 
меgвеgица; меgвеg уоЙшШе. 2. фиг. шрайава особа. 3. разг. аушо
мобил марке ,,.мерцеgес". • доћи мечки на рупу gосйеши у ойасну 
сишуацију, наћи се у невољи, неЙрилици. заиграће - и пред твојом 
кућом (пред твојим вратима), доћи ће - и пред твоју кућу и шебе ће 
снаћи несрећа, невоља, и ши ћеш gohu у не йрилику , зайасши у 
Шешкоће. родити мечку MHo"io се намучиши, наЙаШиШи. чачкати 
мечку изазиваши неко;; oaaCHO"i; йоgухвашиши се ойасних, ризич
них сшвари, йослова и СЛ. 

мечкар, -а и мечкар, -ара м онај који uge йО селима, мањим 
месшима и йериферији "iраgова и за новац йриказује вешшине 
gpecupaHe мечке. 

мечкарскй и мечкарскй, -а, -6 који се OgHOCU на мечкаре, 
који apuaaga мечкарима. 

мечкарство и мечкарство с мечкарски йосао, мечкарско за
нимање. 

мечкаст, -а, -о својсшвен мечки, као у мечке; шрайав; зgе
ЙасШ. 

мечкица ж geM. и хиЙ. og мечка; .млаgа мечка. 

меч-лопта спорт. у неким u"ipaмa лойшом (шенису, оgбојци и 
gp.) йоен којим jegHa сшрана може ga реши, оgлучи меч ако "ia 
освоји. 

меmавинајек. мјеmавина ж 1. а. оно шшоје насшаломеша
њем, сйајањем разноврсних машерија које у шаквом сйоју, са
сшаву заgржавају своја сйецифична својсшва, смеша: � лаког и 
тешког бензина, � блата и снега, � чаја и млека. б. оно шшо је 
насшало као резулшаш, йроизвоg узајамНО"i gogupa, ушицаја, 
йрожимања, йреилишања (кулшурних, језичких и gp.); уойшше 
сйој нече"iа различишо"i, разноврсно"i, КОНiломераш: � језика, � 
култура; � нација. 2. а. мешање, сйајање (с нечим, с неким); укр
шшање, сйаривање: настати меmавином. б. бркање, замењива
ње, мешање (каше"iорија, йојмова, йреgсшава и gp.). 3. "iужва, ме
шеж, збрка, ЙомеШња. 

мешак јек. мијеmак, -шка м 1. бот. а. вишесемени илоg на
сшао og jegHo"i оилоgНО"i лисшића, који се ошвара само шрбушном 
линијом, folliculus. б. омошач, ойна око йлоgовО"i йуйољчића, 
arillus. 2. анат. а. набор слузнице у желуцу или цревима који лу
чи оg"iоварајући сок за варење хране, acinus. б. мала шворевина 
у шелу кесасшо"i облика (нЙр. у корену gлаке). 

меmалица и меmалицајек. мјеmалица и мијеmалица ж а. 
машина у којој се мешањем йрави, йроизвоgи нешшо, нека сме
ша: бетонска �. б. geo неко;; уређаја, найраве или найрава, алаш
ка и СЛ. која служи за мешање нече"iа. 

мешаљка јек. мјешаљка ж варјача; мешалица (б). 

мешанац јек. мјешанац, -пца м 1. jegUHKa (човек, живоши
ња или биљка) нас шала укршшањем gве расе, врсше или сорше, 
мелез, басшарg, хибриg; йрелазни ший, међуШиЙ. 2. "iнојиво, ђу
бриво које насшаје мешањем разних биљних, живошињских и 
минералних ошйаgака, комЙосШ. 3. уойшше мешавина нече"iа. 

меmати, мешам јек. мијеmати, мИјеmам несвр. прел. 1. а. са
сшављаши gве или више машерија, йравиши смешу, мешавину: 
� вино и воду. б. окрећући, йреврћући, мушећи и сл. йреме
шшаши сасшавне gелове неке шечне, йолушечне или расшреси
ше машерије: � супу, � малтер. в. йовлачиши, крешаши шамо
амо какав йреgмеш кроз неку шечну, йолушечну или расшреси
шу машерију: � mтапом по води (прamини). г. сйајаши, слива
ши скуйове JЬygu, живошиња шако ga се og њих образује нови 
скуй, сасшављаши: � војску, � младе и старе играче, � стоку. 2. 
йремешаши, йремешшаши карше, gOMUHe или фи"iуре у некој 
gрушшвеној u"ipu pagu уклањања њихово;; pacaopega образоваНО"i 

у йрешхоgној йаршији, u"ipu. 3. а. умешаши, убациваши нешшо 
у gрукчији коншексш; йрошкиваши, шараши (различишим ре
чима, изразима). - Често је у разговору мешао понеку страну 
реч. б. уйошребљаваши, из"iовараши зајеgно, наизменично (је
зике, речи, звукове и сл.). 4. йо"iрешно замењиваши у свесши jeg
но gру"iим, бркаШи. _ - се 1. а. йовезиваши се, сйајаши се, cjegu
њаваши се у мешавину, смешу, йосшајаши мешавина или сме
ша. б. јављаши се у зајеgници, Haaopego с нечим gру"iим, йреили
шаши се; укршшаши се: мешају се узвици, песма и пуцњи. в. 
замењиваши се међусобно, бркаши се: мешају се имена у глави. 
2. (с неким) йровоgиши време зајеgно, сасшајаши се, gружиши 
се, gру"iоваши (чесшо с неким с ким се не би очекивало): не меша
ти се с осталим светом. 3. йеiUJbаши се, уилишаши се, уйеШља
ваши се у нешшо, йачаши се. - Не мешам се ја у то! 4. gосйева
ши, увлачиши се у неку gрукчију cpegUHY или конШексШ. - Пр а
порци звече и мешају се у песму момака. 

меmач јек. мјеmач, -ача м 1. найрава, айараш или geo на
йраве, айараша који служи за мешање, муљање и СЛ., мешали
ца; уп. миксер. 2. онај који меша неке машерије, који йрави ме
шавину, смешу. 

мешетар, -ара м лат. 1. aocpegHUK йри apogaju и куйовини, 
сензал; aocpegHUK уоЙшШе. 2. фиг. пеј. онај који а"iишује за шуђи 
рачун; онај који силешкари, муши а"iишујући за HeKo"ia: поли
тички меmетари. 

меmетарити, -етарйм несвр. [гл. ИМ. мешетарење с] 1. бавиши 
се йосреgнишшвом, йосреgоваши йри куйовини или apogaju. 2. 
фиг. пеј. а"iишоваши за шуђи рачун; силешкариши, мушиши a"iu
шујући за HeKo"ia. 

меmетарскй, -а, -6 који се OgHOCU на мешешаре и мешешаре
ње: � послови. 

меmина јек. мјеmина ж 1. на нарочиш начин ogepaHa и йре
йарирана цела живошињска кожа (обично овчија или козја у 
којој се gржи, OgH. йреноси шечносш (воgа, вино, уље и СЛ.) или 
расшресише намирнице. 2. в. мех (2 и 3). 3. нар. шрбух; желуgац. 
4. фиг. пеј. ao"ipgaH назив за неку особу: погана �, продана �. 

меmинара јек. мјеmинара ж бот. у МН.: разреg, класа "iJъивa 
Ascomycetes које сшварају сйоре у мешиницама (у jg.: шаква 
"iJъивa). 

меmинаст јек. мјеmинаст, -а, -о који обликом, изiлеgом aog
сећа на мешину (1), сличан мешини: � израслина, � облак 

меmиница јек. мјеmиница ж 1. а. geм. и хиЙ. og мешина. б. 
оно шшо је налик на мешиницу (1а) (обично о малим gеловима 
шела); уп. меmчић (2). 2. бот. мешинасши расилоgни op"iaH "iJъивa 
мешинара, у којем се сшварају сЙоре. 

меmић, -а и меmйћ, -ића јек. мјеmић, -а и мјеmйћ, -ића м 
geм. и хиЙ. og мех. 

меmкати, -ам несвр. у geM. значењу: мешаши; уп. меmати 
(1б и в) . 

меmкољити се, -йм се несвр. 1. чиниши сйоре и мале йокре
ше gеловима шела pagu йромене њихово;; йоложаја, ogH. йоло
жаја шела (обично несвесно); ми"iољиши се, врйољиши се. 2. а. 
креташи се шамо-амо, комешаши се. б. фиг. йоказиваши узне
миреносш, незаgовољсШво. 

меmнице јек. мијеmнице ж ми. врсша HapogHo"i музичко"i ин
сшруменша слично"i "iajgaмa, gииле с мехом, мешином. 

меmовит јек. мјеmовит, -а, -о а. састављен og различиших, 
разнороgних, разноврсних йреgмеша, бића, йолова, елеменаша, 
йојмова иШg., измешан, комбинован: � комисија, меmовити па
рови (нпр. у тенису), меmовити суд, меmовити спојеви, меmови
та управа, � храна итд. б. који је насшао укршшањем, меша
њем раса или врсша: меmовити потомци, меmовита раса. 

меmовито јек. мјеmовито ПРИЛ. мешајући различише еле
менше, начине и СЛ.: писати � (нпр. екавски и ијекавски, лати
ницом и ћирилицом), испалити 100 хитаца �. 

меmовитост јек. мјеmовитост, -ости ж особина OHo"ia шшо је 
мешовишо, измешано, измешаносш, ЙомешаносШ. 

меmтанин јек. мјеmтанин м (мн. -ани) а. сшановник, жи
шељ gошиЧНО"i месШа. б. су"iрађанин. 
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мештанка јек. мјештанка ж а. сшановница, жишељка go
шичноi месШа. б. суiрађанка. 

меmтански јек. мјеmтански, -а, -о који се OgHOCU на мешша
не; меснй. 

меmчић, -а и меmчић, -ића јек. мјеmчић, -а и мјеmчић, 
-ића м 1. ge.м. и хиЙ. og мех. 2. анат. назив за разне gелове шела 
сличне мешчиhу (1); уп. мешиница (1б) .  

ми1 зам. (ген.-ак. нас, енкл. нас, дат. нама, енкл. нам) 1. лична 
заменица за йрво лице JVtножине (Йре.ма ,Ја" у jegHUHU), којом се 
означава неко зајеgнишшво iоворноi лица с gруiим лицем или 
лицима. 2. у неким случајевима умесшо облика jegHUHe замени
це за йрво йрво лице ,Ја" (из сшилских разлоiа): а. из скромно
сши: ми мислимо, нама се чини и сл. б. у изјавама влаgара 
(краљева, царева и сл.). - Ми . . .  по милости божјој . . .  

ми2 муз. шреhи слоi сол.мизације; шреhи сшуйањ основне Це
gyp лесШвице. 

миг м (мн. мИгови) а. йокреш неким gелом шела (нЙР. руком, 
inавом, очима) којим се (чесшо кришом) нешшо саойшшава или 
скреће йажња на нешшо; фиг. знак, сиiнал (најчешhе шајни) ко
ји служи као уйозорење, оgобрење, йоgсшрек, наређење и СЛ.: да
ти некоме миг. б. уойшше мали йокреш неким gелом шела или 
opiaHa; уп. гест (1). 

мигавац, -авца м свеtплосни сиiнални уређај на мошорним 
(gpYMCKUM) и шинским воз ил има који наизменичним учесша
лим Йаљење.м и iашење.м означава йравац, смер скрешања вози
ла, ж.миiавац: десни �, леви �. 

мигати, -ам несвр. Йре.ма миiнуши; уп. намигивати. 

мигнути, -нём евр. а. учиниши брзи йокреш очним кайцима 
jegHoi ока скуйЈЬајући их (обично у сЙољашње.м уinу), gajyhu ша
ко некоме знак, намиiнуШи. б. учиниши йокреш неким gелом 
шела (нЙр. йрсшом, руком) gавши шако некоме неки знак; уой
шше gаши некоме неки знак, Mui. в. учиниши йокреш, MpgHY
ши, маћи неким gелом шела уойшше: � главом и репом. 

мигољав (мигољив), -а, -о који MuiOJbU; фиг. увијен, Heogpe
ђен: � девојчица; � љубазност. 

мигољити и мигољити, -йм неевр. [гл. им . -љёње е] а. креша
ши се йолако, милеши; клизи ши. б. йокрешаши се у разним 
йравцима, мицаши се шамо-амо, iоре-gоле. в. (нечим) чиниши 
мале йокреше неким gелом Шела. _ '" се. 1. в. миiољиши (1а и 
б). 2. мешкољиши се, врйољиши се, мицаши се (у месшу); койр
цаши се. 

миграција ж лат. сеоба, сељење већих ipyaa lbygu или живо
Шиња. 

миграциони, -а, -о који се OgHOCU на миiрацију, миiрације, 
који је у некој вези с миiрацијом, миiрацијама: � струја. 

мигрена ж фр. јака йериоgична inавобоља (обично у jegHoj 
йоловини inаве). 

мигрирати, мirгрйрам евр. и неевр. йромениши, мењаши ме
сшо живљења, (йре)селиши се (о већим фуйама lbygu и жuво
шиња); уп. емигрирати . .  

мидер м нем. geo ogehe (йре свеiа женске) og еласшичноi ма
шеријала који служи за сшезање сшрука и кукова, сШезник. 

миди ПРИД. непром. енгл. који се оgликује умереном gужином 
сукње, хаљине и gp. (о MOgu); који оgiовара шаквом сшилу оgева
ња, шаквој MOgu (о сукњи, хаљини и СЛ.). 

мизансцен м и мизансцена (мизансцена) ж фр. ПОЗ. расйо
peg, расйоређивање inумаца, ойерских йевача, кулиса, geKopa и 
gp. на йозорници (или йри снимању филма), сценски аран
ж.ман, инсценација. 

мизансценски (мизансцёнскй), -а, -о који се OgHOCU на ми
зансцен(у): � решење. 

мизантроп м ГрЧ. онај који мрзи и йрезире JЬyge, човекомр
зац; онај који зазире og lbygu, који се йовлачи, изолује ()g свеша, 
og lbygu; еуџр. филантроп. 

. мизантрОпија.ж мржња йрема љуgима, йрезuрање Jbygu; 
ошуђеносш og lbygu, изgвајање, изолација og gрушШва. 

мизантропски, -а, -о који се OgHOCU на мизаншройе и ми
заншройију: � гледиште, .� критицизам, недело једног мизан
тропског државника. 

мизантропски ПРИЛ. у gyxy мизаншройије, као мизаншрой: 
� настројен. 

мизеран, -рна, -о лат. а. који изазива йрезир, jagaH, беgан, 
кукаван: � напад, � поступак, � чиновничић. б. убоi, сирома
шан, сирошињски: мизерне прилике, � стање. в. који је мале, 
никакве вреgносши, неgовољан, нишшаван: � плата. 

мизерере м и е лат. йочешна реч у сшиховима 50. Йсал.ма ко
ји се йева у кашоличкој лишурiији йослеgња шри gaHa Велике 
Hegeљe; музичко gело комйоновано на речи шоiа Йсал.ма. 

мизерија ж 1. а. беgно, jagHo, мизерно сшање, беgан йоло
жај; беgа, jag, оскуgица, сиромашшво, не.машШина. б. безвреg
носш, нишшавносш, бесмисленосш, исЙразносШ. 2. безвреgна 
особа, нишшарија, беgник, хуља, ниШков. 3. зб. беgници, сиро
Шиња. 

мизерно ПРИЛ. jagHo, беgно; нишшавно: � изгледати; бити � 
плаћен. 

мизерност и мизерност, -ости ж особина oHoia који је мизе
ран, oHoia шшо је мизерно. 

МИЛlУ и мијау УЗВ. узвик којим се означава inас мачке, OgH. 
йоgражава мачји inас; уп. мау. 

мијаук м мачји inас, маук; мијаукање, маукање. 

мијаукати, -аучём и мијаукати, -аУчём неевр. оinашаваши 
се мијауком, маукаШи. 

мијаукнути, -аукнём и мијаукнути, -аукнём свр. йрема 
мијаукаШи. 

мијелин, -ина м анат. бела суйсшанца og које је уinавном са
сшављен живчани омошач, myelinum. 

мијелински, -а, -о који се OgHOCU на мијелин, који је og ми
јелина: � овојница (� опна). 

мијелитис и мијелитис м мед. зайаљење кич.мене можgине, 
myelitis. 

мијелом, -ома м мед. шумор кошшане сржи. 

микашист м фр. МИН. мешаморфна сшена из ipyae крисша
ласших шкриљаца. 

микоза ж ГрЧ. 'i.Jьивично обољење. 

мико риза ж ГрЧ. бот. симбиоза између хифа 'i.Jьивa и корења 
виших биљака. 

микро- ГрЧ. йрефиксоиg а. у сисшему мерних јеgиница озна
чава милиониши geo oHoia шшо је изражено gруiим gелом сло
женице: микроампер, микроволт, микрометар. б. казује ga је 
оно шшо је означено gруiим gелом сложени це врло мало, сићу
шно, невиgљиво iолим оком: микроорганизам, микроспора и сл. 
в. уойшше казује ga се оно шшо је изражено сложеницом OgHO
си на нешшо мало: микроекономија, микрохемија, микробио
логија и сл . .  

микро анализа ж скуй хе.мијских мешоgа йоgешених за ogpe
ђивање малих количина суЙсШанци. 

микрдб, -оба м ГрЧ. биол. У МН.: јеgноhелијски, микроскойски 
сишни орiанизми који изазивају врење и шруљење opiaHcKUx ма
шерија, йошйомажу pag црева, узрокују заразне болесши и gp., 
микроорiанизми (у jg.: шакав орiанизам). 

микробиологија ж ipaHa биОЛОiије која йроучава микробе. 

микровал м физ. в. микроШалас. 

микровални, -а, -о в. микрошаласни: � пећница. 

микроекономија ж l,рана економије као науке која изучава 
йојеgиначне економске феномене. 

микроклима ж физичко сшање Йризе.мноi слоја аШ.мосфере. 

микроклиматски, -а, -о који се OgHOCU на микроклиму: ми
кроклиматска мерења . 

микрокозам, -зма м в. МUКРОКОСМОС. 



694 МИКРОКОСМИЧКИ - МИЛИОНЕРСКИ 

микрокосмички, -а, -о који се OgHOCU на .микрокос.мос. 

микрокосмос м а. фил. човек схваћен као свеш у .мало.м. б. 
уойшше йосебна целина, која йреgсшавља оgраз неке веће цели
не са свим њеним важнијим својсшвима и обележјима. 

микролит, -Ита м (обично у мн.) мин . .микроскоЙски сишан 
крисшал HeKo'i .минерала у йочешној фази крисШализације. 

микрометар и микрометар, -тра м 1. техн. сйрава за йреци
зно .мерење врло .малих gужина или у'iлова; уп. нонијус. 2 . .ми
лиониши geo .меШра, .микрон. 

микрон, -она м грч . .милиониШи geo .меШра. 

микроорганизам, -зма м в . .микроб. 

микропроцесор м рач. основна, ценшрална ко.мЙоненШа 
рачунара (и неких gpy'iux, најчешhе йреносивих уређаја) која 
йрима и извршава инсшрукције (или су оне, KOg неких уређаја, 
YHaapeg заgаше), а чини је елекшронско инше'iрисано коло uзра
ђено на јеgинсШвено.м блоку силицију.ма; уп. процесор и чип. 

микроскоп (микрос:коп) м грч. ойшички инсШру.менШ за йо
с.маШрање врло .малих објекаша, шанких йресека или сиhушних 
ор'iанuзама невиgљивих 'iолим око.м. 

ми:кроскопија ж шехника Йос.маШрања и йроучавања вео.ма 
сишних објекаша Йо.моћу .микроскоЙа. 

ми:кроскошiрати, -опйрам неевр. Йос.маШраШи, исйишива
ши Йо.моћу .микроскоЙа. 

ми:кроскопски (ми:крос:копс:кй), -а, -о 1. који се OgHOCU на 
.микроскоЙ; који се врши Йо.моћу .микроскоЙа; који се исйишује 
Йо.моћу .микроскоЙа: � о:кулар; � испитивање, � преглед; � пре
парат. 2. невиgљив 'iолим око.м, врло .мали, сиhушан; уойшше си
шан, вео.ма .мали, незнашан (йо раз.мерама, оби.му и сл.): ми
:крос:копс:ки организми. 

ми:кроскопс:ки (микрос:копс:ки) прил. а. Йо.моћу .микроскоЙа, 
йримењујући .микроскоЙију, .микроскоЙирајући: � испитати (� 
прегледати и сл.) б. као за .микроскоЙско Йос.маШрање (у вези с 
нечи.м врло .малим, сишним): � мали. в. фиг. као aog .микроско
Йо.м, gешаљно, йрецизно (нЙр. Йос.маШраШи, исйишиваши неко
'ia, нешШо). 

микросом, -ома м грч. биол. У .мн.: .микроскоЙски сишна шела
шца у живошињској или биљној hелијској ЙроШоЙЛаз.ми (у jg.: 
шакво Шелашце). 

ми:кроталас м елекШро.ма'iнеШни шалас са Шаласно.м gужи
но.м из.међу 1 .000 и 1 оо. 000 .ме'iахерца, .микровал. 

ми:кроталасни, -а, -о који се OgHOCU на .микроШаласе, који 
је у вези с .микроШаласима, .микровални: � пећница. 

микротопоним м лингв. шойоним који означава власшишо 
име MaНJe'i 'iеО'iрафско'i објекша (села, брgа, йошока, њиве и сл.). 

микрофилм м филмска шрака за снимање сшраница књи
'ia, рукойиса, gоку.менаша и сл. у знашно у.мањеној величини; 
шако снимљен филм. 

микрофилмовати, -мујём евр. и неевр. сни.миШи, сни.маШи 
као .микрофилм(ове). 

микро флора ж бот . .микроскоЙски сишан бuљни свеШ. 

микрофон, -а и ми:крофон, -она м грч. техн. елекшроаку
сшични айараш за йрешварање звучних шаласа у и.мйулсе сла
бе елекшричне сШрује. 

миксер м енгл. 1. техн. елекшрични айараш у gо.маhинсШву 
за .мешање кремова, шесша, йића, воћних сокова и сл. 2. шехни
чар који йри снимању филма, .музике, шелевизијских емисија и 
gp. йоgешава йрелазак jegHo'i 'iласа у gpy'iu, jegHe .мелоgије и сл. 
у gpy'iy, OgH. jegHe слике у gpy'iy. 

микстура ж лат. а. фарм. шечни лек найрављен og .мешавине 
више сасШојака. б. фиг . .мешавина, с.меша. 

мила ж (дат. мИлој) хийокорисшични назив за gpa'iy, вољену 
женску особу; уп. драга и драгана. 

м:И:ле-лале прил. в. лале-.миле. 

миленијум (милёнйј, -ија) м лат. временско разgобље og хи-
lbagy 'iogUHa. . 

миленијумски, (мИлёнйјс:кй), -а, -о који се OgHOCU на .миле
нију.м: � изложба, � јубилеј, � :кула. 

милерам и милерам м нем. йавлака, врхње. 

милети јек. миљети, милйм неевр. непрел. [гл. им. миљёње е] 
1. сйоро се крешаши gogupyjyhu йоgло'iу Шело.м или 'ia .мало ogu
жуhи og ње, йузиши, wuзаши (о wизавцима, инсекшима и gpy
'iим сишним живоШињама). 2. йолако, вео.ма сйоро се крешаши, 
ла'iано оg.мицаши (о љуgима, йревозним среgсшвима, коњима и 
сл. живошињама које нешшо вуку или носе). 3. йолако шеhи, ла
'iaHo се сливаши, цуриши (о воgи, сузама, зноју и сл.). 4. фиг. сйо
ро йролазиши, йрошицаши; ла'iано се 'iубиши, несшајаши (о вре
.мену, временским оgсецима). 5. фиг. йолако се шириши, расйро
сшираши се (о влази, .ма'iли, су.ма'iлици и сл.). 

мили- лат. йрефиксоиg који означава хuљаgиши geo jegUHU
це за .меру означену gру'iим gело.м речи; уп. милиампер, мили
бар, миливолт, милимикрон, милисе:кунд(а) и сл. 

милиграм мјеgиница .мере за шежину (.масу), хuљаgиши geo 
'ipaмa (mg). • у - йошйуно шачно, Йрецизно. 

милијарда ж (ген. ми. -дй) 1. (у финв:цији броја) xuљagY MU
лиона (1.000.000. 000). 2. (у фунв:цији именице, обично у мн.) у 
Йриближно.м или фи'i. значењу, Kag се указује на врло велик 
број, .мношШво: милијарде инсе:ката, милијарде звезда. 

милијардер, -ера м онај који aocegyje .милијарgе gолара (.ма-
рака, gUHapa и сл.), вео.ма бо'iаш човек, велики бо'iаШаш. 

милијардерка ж женска особа .милијарgер. 

милијардерски, -а, -о који се OgHOCU на .милијарgере. 

милијардски, -а, -о који се OgHOCU на .м ил ujapgy , који изно-
си .м ил ujapgy , .милијарgе: милијардс:ки зајмови, милијардс:ке 
инвестиције. 

милијун(-) в . .милион(-). 

мили:керц м нем. йарафин; йарафинска свећа. • миликерц
-свећа йарафинска свећа. 

милилитар и милилитар, -тра м .мера за шечносш, xuљa
gиши geo лиШра. 

милиметар и милиметар, -тра мјеgиница за .мерење gужи
не, хuљаgиши geo .меШра. 

милиметарски и милиметарски, -а, -о који се OgHOCU на 
.милимеШре; фиг. вео.ма .мали, .минималан, јеgва йримешан: � 

помак • - папир, - хартија йайир, харшија за шехничко цршање 
са .мрежо.м .милимеШарских кваgраШиhа. 

милиметарски и милиметарски прил. uзражено .милиме
шрима, у .милимеШрима; фиг. врло йолако, йосшейено, Йо.мало: 
� одређена површина; � напредовати. 

милина ж 1. а. y'iOgHO сшање oHo'ia који је заgовољан и gобро 
расйоложен, уживање, у'iоgносш, йријашносш, заgовољсшво; 
gра'iосш, разgра'iаносiil, јюgосш, весеље: певати од милине. б. 
унушрашњи .мир, с.миреносш, сЙокојсШво. в. нежносш, шойлина 
(у очима, Йо'iлеgу). 2. а. оно шшо својим из'iлеgо.м и gру'iим свој
сшвима изазива y'iOgHO, йријашно расйоложење, шшо йричиња
ва раgосш, уживање, лейоша, красоша, gивоша: предео пун рај
с:ке милине. б. љуйкосш, gраж, чар, шар.м: пyIjа духа, љубави 
и милине. 3. (у прилош:кој служби) врло лейо, gивно, красно. -
Било га је милина слушати. • топити се од милине (милинii) би
ши вео.ма заgовољан, срећан, разgра'iан. 

милион, -она м итал. 1. (у фун:кцији броја) xUlbagy xUlbaga 
(1. 000. 000). 2. (у фун:кцији именице, обично у мн.) у йрибли
жно.м или фи'i. значењу, Kag се указује на врло велик број, .мно
шшво: милиони птица. • седети на милионима биши .милионер, 
биши врло бо'iаШ. 

милионар( -) в . .милионер(-). 

милионер, -ера м фр., нем. онај који Йосеgује .милион(е) gола
ра (.марака, gUHapa или gpy'iux новчаних јеgиница), врло бо'iаш 
човек, бо'iаШаш. 

милионерка ж женска особа .милионер. 

милионерски, -а, -о који се OgHOCU на .милионере, који йри
aaga .милионер има. 
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милионитй, -а, -о 1. pegHU број који оglовара основно.м бро
ју .милион: � купац, � посетилац; фиг. � пут. 2. (обично уз им.: 

део, делић и сл.) који йреgсшавља величину која се gобија gеље
ње.м jegHol целОl са .милион; фиг. врло .мали: � део, � делић. 

милионскй, -а, -о који се OgHOCU на .милион(е), који износи, 
броји .милион или више .милиона: милионске масе, � организа
ција, � сума, � штета. 

милионче, -ета с И милиончић м разг. ge.м. и еуф. og .мили
он: потрошити -. 

милитантан, -тна, -о м борбен; рашоборан; офанзиван: � ДУХ; 
милитантни људи; милитантни клерикализам. 

милитаризам, -зма м пал. йолишички сисШе.м, ogH. йравац 
йолишиЧКОl gеловања с йревлашhу, gо.минацијо.м војних чини
лаца и војске у gрушШвено-ЙолиШичко.м и еконо.мско.м живошу 
gржаве, војнички сисШе.м, војна влаgавина, обично йраћена уки
gање.м йолишичких слобоgа и Йојачано.м аlресивношhу Йре.ма 
gрУlим земљама. 

милитаризација ж увођење .милиШариз.ма. 

милитаризирати, -изирам свр. и несвр. в . .милиШаризоваШи. 

милитаризовати, -зујем свр. и несвр. сйровесши, сйровоgиши 
.милиШаризацију (у некој gржави, крају, инсшишуцији и сл.). 

милитарист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица, йоборник .мили
Шариз.ма. 

милитаристичкй, -а, -о који се OgHOCU на .милиШаризам и 
.милиШарисШе: - држава, - сила, - систем. 

милити, -им несвр. [гл. им. миљење с] чиниши .мили.м, gpa
lим, изазиваши у неко.ме йријашно, YlOgHO расйоложење, йри
чињаваши раgосш, заgовољсШво. _ - се безл. биши .мило, биши 
йо вољи (неко.ме). - Не мили ми се више ни живети. 

милицајац, -јца м нар. в . .милиционар (1). 

милйција ж лат. 1. (уп. полиција) а. наоружане јеgинице ко
је имају заgашак ga оgржавају јавни peg и .мир, шшише йоре
gaK, gржавну и личну имовину и gp. б. зб. йрийаgници шаквих 
јеgиница, .милиционери. в. Зlраgа у којој су с.мешШени apuaagHU
ци шаквих јеgиница: задржан у милицији. 2. оружане јеgинице 
које се окуйљају само у случају раша, HapogHa војска (обично у 
земљама без реlуларне војске). 

милицйјскй, -а, -о који се OgHOCU на .милицију. 

милиционар, -ара и милиционер, -ера м 1. apuaagHUK .ми
лиције (1). 2. apuaagHUK .милиције (2), HapogHe војске. 

милиционарскй и милиционерскй, -а, -о који се ogHOCU 
на .милиционере, који apuaaga .милиционерима: - капа. 

милкити (се) и милкити (се), -им (се) несвр. у  geM., ексЙр. и 
хиЙ. значењу: .миловаШи (се). 

мило ПРИЛ. (:камп. мИлије и -е) 1. на .мио начин а. йричињава
јући уживање, заgовољсшво, йријашно, ylOgHO. - Ох, како мило 
славуји поју! б. с љубављу, нежно; љубазно: � се насмехнути (не
коме); - захвалити. 2. (са гл. "бити" и логичким субјектом у да
тиву) йри изражавању йозишивНОl сшава Йре.ма нече.му: gpalo, 
ЙријаШно. - То ми је мило чути. • - ми је! учшива фраза йри 
йреgсшављању, уйознавању: gpalO MU је. 

миловати, -лује м несвр. прел. а. блаlи.м, лаким ЙокреШи.ма 
(обично руко.м) йрелазиши йреко н,еКОl gела шела оgређене осо
бе или живошиње, изражавајуhи, йоказујуhи нежносш, љубав 
и сл. осећања. б. уойшше gоgириваши с љубављу, "iлаgиШџ. - 
се исйољаваши узајамну нежносш и љубав gogupyjyhu се, .мазе
ћи се. 

милоглед м бат. вишеlоgишња зељасша биљка Sanicula eu
ropaea из ф. Umbelliferae. 

милодух (мИлодух) м бат. в. селен. 

милозвУчан и милозвУчан, -чна, -о а. йријашан, YlogaH за 
слух, блаlозвучан, .мелоgичан: - глас, - језик, - песма. б. који 
ogaje, йроизвоgи шакав "iлас: � звоно, - инструменl', - песма. 

. милозвУчје и милозвУчје с .милозвучни lласови, звукови; 
.милозвучносйl. 

милозвУчно И милозвУчно ПРИЛ. йријашно, YlOgHO за ухо, 
блаlозвучно, .мелоgично: N забрујати, - одјекивати. 

милозвУчност, -ости ж особина OHOla шшо је .милозвучно, 
блаlозвучносш, .мелоgичносШ, хар.моничносш, .милозвучје: � ита
лијанских стихова, � српског језика. 

милокрван и милокрван, -вна, -о који је блаlе, йријашне 
нарави, gоброhуgан; .мио, љубак, у.милан; који оgражава бла
lОСш, gоброшу, gоброhуgносш: � народ, - човек; - црнка; - по
глед. 

милокрвно и милокрвно ПРИЛ. gоброhуgно, блаlО, блаlона
клоно; .мило, у.милно: � се смеmити. 

МИЛОR})ВНОСТ, -ости ж особина OHOla који је .милокрван, оно
la шшо је .милокрвно. 

милолик, -а, -о који је йријашне сйољашносши, који лейо, 
.мило из"iлеgа, лей, .мио, љубак. 

милом ПРИЛ. (обично у корелацији са "силом'') на лей начин, 
без йрисиљавања, наlоварање.м; og своје воље, gpale воље, gобро
вољно: - или силом. 

милоок, -а, -о који ималейе, у.миљаШе очи, .мио, блаl Йо"iлеg. 

милорд м енгл. шишула виСОКОl ЙЛе.миhа у Ен"iлеској . 

милорек, -а, -о лейорек, лейоречив; слаШкоречив. 

милоснйк, -ика и милоснйк, -а м 1. љубав ник. 2 . .миљеник, 
љубимац. 3. (обично уз "бог", "вишњи" и сл.) онај који је .мило
сшив, онај og KOla се очекује .милосш, који уgељује .милосШ . 

милосница и милосница ж 1. љубавница. 2. вео.ма gpala, 
.мила, о.миљена женска особа (обично у сроgничким ogHocUMa); 
.миљеница, љубимица. 3. (најчешће уз религиозне појмове) она 
која је .милосШива, она og које се очекује .милосш, која gaje 
.милосШ. 

милосно ПРИЛ. С .милошhу, .мило, блаlО: � погледати. 

милосрдан и милосрдан, -дна, -о а. који је gоБРОl срца, ко
ји чини gобра gела, ЙЛе.мениШ, човечан, gобросшив, .милосШив, 
gарежљив. б. својсшвен шаквој особи (или БОlУ), каракшерисши
чан за шакву особу (или за БОlа): - око, - разумевање, - срце. • 

милосрдна браћа кашолички калуђери који се баве HelOM боле
сника и gpYlOM кариШаШивно.м gелаШношhу. милосрдна сестра 
кашоличка калуђерица која Helyje болеснике и йружа gpYlY ка
ришашивну Йо.моћ. 

милосрднйк м 1. онај који је .милосрgан, онај који Йо.маже 
љуgи.ма, чини gобра gела и сл.; онај који уgељује .милосШ (о бо
lY). 2. реgовник из pega .милосрgне браhе. 

милосрдница ж 1. она која је .милосрgна, која уgељује .ми
лосш (о Боlороgици). 2. (често уз реч "сестра'') .милосрgна сесШра. 

милосрдно и милосрдно ПРИЛ. на .милосрgан начин, .мило
сшиво, gобросШиво. 

милосрдност, милосрдност и милосрдност, -ости ж осо-
бина OHOla који је .милосрgан, .милосрђе. . 

. милосрђ'е и милосрђе с а. осећање сажаљења, самилосши, 
љубави, болеhивосши Йре.ма оно.ме који шрйи, йаши, .милосрg
носш; gоброша, ЙЛе.мениШосШ. б. gобро, .милосрgно gело, ЙЛе.ме
ниш йосш:уйак, gоброчинсШво. 

милост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. сажаљење, самилосш, .ми
лосрђе: (не) знати за милост, имати (немати) милости. б. оно 
шшо се чини из шаквих осећања, gобро, .милосрgно, ЙЛе.мениШо 
gело, Йо.моћ, gоброчинсшво: учинити милост. 2. а. gобра воља, 
gоброша: божја -, милошћу владара. б. љубав, наклоносш, йа
'жња (чесшо сшарије особе или личносши више йо gрушШвено.м 
йоложају, хијерархији и сл. Йре.ма неко.ме .млађе.м, ниже.м): би
ти у нечијој милости, задобити нечију милост. в. Йо.миловање, 
.милос ш: тражити за некога милост. 3. особина OHOla шшо је .ми
ло, gраlо, йријашно, gраlОСш, .милина. - Остаће жељне Домаће 
топлоте, милости сна. 4. (уз допуну: ваша, твоја, његова и сл.) 
обично у обраhању, ословљавању, йо.мињању и сл.: шишула вла
gajyhel цара, краља, кнеза, краљице, кнеlиње и сл. • на божјој 
милости (бити, оста(ја)ти и сл.) без зашшише, йрейушшен случају 
(биши, осша(ја)шu и сл.). на милости у обраhању влаgару (цару, 
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краљу и gp.), 'iocuogapy и сл., као израз снисхоgљивосШи. на ми
лост и немилост (оставити, остављати, преда(ва)ти и сл. некоме или 
нечему) без зашшише, без йомоhи; gойушшајуhи ga буgе како 
gpy'iu оgлучи, како gpy'iu xohe (осшавиillи, осшављаши, йре
gа(ва)ши и сл.). слава му и милост каже се йри йомињању свеца 
или бо'iа, обично у значењу: нека му је часш (и сл.). 

милостан, -сна, -о милосшив, милосрgан (обично уз им. бо'i); 
својсшвен ономе ко има шакве особине: за славу Бога милосно
га; � срце. 

милостив, -а, -о а. који има самилосши, који је gобро'i срца, 
који xohe ga йомо'iне, gобар йлемениill, милосрgан. б. (уз им. "ср
це'') сажаљив, caocehajaH, болеhив. - А јунак је срца милости
ва. в. који се чини из самилосши, саосеhања, намењен gоброчин
сшву, gоброШворан. - Узда се у милостиву помоћ Милошеву. 

милостйван, -вна, -о в. милосШив. 

милостивити, -им и милостивити, милостивИм несвр. чи-
ниши милосшивим, милосрgним; уп. умилостивити. 

милостйвно прил. в. милосШиво. 

милостйвност и милостивност, -ости ж в. милосШивосill. 

милостиво прил. на милосшив начин, милосрgно. - Нека му 
милостиво суди Бог. 

милостивост, -ости ж особина oHo'ia који је милосшив, oHo'ia 
шшо је милосшиво, милосрgносШ. 

милости:ња и милостиња ж а. мањи gap, йоклон у новцу 
или нечему gpy'iOM који се gaje из самилосши, као йомоh йросја
ку, сиромаху и сл. б. йрило'i који се gaje цркви (обично намењен 
неком свецу), с циљем ga се измоли исйуњење оgређене жеље. 

милостйњскй и милостињскй, -3., -о који се OgHOCU на ми
лосШињу. 

милостйњски и милостињски прил. као шшо се gaje мило
сшиња: � помоћ. 

милота ж в. милина. 

милотан, -тна, -о йун милоше, милине, мио, лей, y'iogaH, йри
јашан: � живот, � игра, � осећање. 

мИлотно прил. мило, лейо, y'iOgHO, йријашно, лейо: � трепери. 

милошевскй, -3., -о који је из времена влаgавине кнеза Ми
лоша Обреновиhа; својсшвен Милошу Обреновиhу: � Србија; � 
силништво. 

милошйн, -ина м мин. MOgpu минерал из 'ipyue алуминијум
ских силикаша, йронађен у Србији и назван йО кнезу Милошу 
Обреновиhу. 

милошта ж а. осеhање, расйоложење које йроисшиче из љу
бави, нежносши, наклоносши; йријашносш, милина, милоша; 
нежан йосшуйак, нежносШ. - Прозваше је из милоште Ружом. 
3ажелела се мајчине милоште. б. gраж, чар, љуЙкосШ. - Ох, 
дивне су све милоште њене! 

миља и миља ж лат. мера за gужину, различишо оgређива
на: енглеска � (1609 m), морска � (око 1852 m), географска � 
(око 7420 m). 

миљажа ж gaљUHa изражена у миљама; уп. километража. 

миље с (ми. 0) 1. а. осеhање заgовољсшва, йријашносши, мили
на: топити се од миља. б. gра'iосш, љубав, милошша; нежносш: 
име од миља. 2. gраж, чар, лейоillа, красоша: пуна миља. 3. (нај
чешће у ВОК) мила, gpa'ia особа, gpa'io, мило биhе: миље моје! 

миљё, -еа фр. 1. cpegUHa, околина; социјална cpegUHa, gpy
шшво, слој. 2. мали сшолњак или сл. рукошворина og чийке или 
везена. 

миљенйк м 1. онај који је некоме gpa'i, мио, омиљен, љуби
мац; онај који ужива нечију йосебну наклоносш и зашШиШу. 2. 
вољени мушкарац, gpa'iu; љубавник. 

миљеница ж 1. она која је некоме омиљена, gpa'ia, мила, љу
бимица; она која ужива нечију йосебну наклоносш и зашШиШу. 
2. вољена женска особа, gpa'ia, gpa'iaHa; љубавница. 3. (у атри
бутској служби, уз им. ж. рода) мила, gpa'ia, омиљена: војвот
киња �. 

миљёнче и миљенче, -ета с (ми. 0; зб. им. мИљенчад и м:Иљён
чад ж) мезимче, љубимче; уп. миљеник (1) и миљеница (1). 

миљети в. милеШи. 

миљоказ м а. камен, сшуб крај йуша са ознакама расшоја
ња у миљама. б. фиг. оно йрема чему се оgређује йравац gелова
ња, оријеншир, ЙуШоказ. 

мимика ж (дат. -ици) грч. (лат.) йокреш мишиhа на лицу којим 
се изражавају осеhања, расйоложења, намере и сл.; вешшина, 
умешносш шакво'i изражавања. 

мимикрија ж енгл. (грч.) 1. биол. сйособносш неких живошиња 
(ређе биљака) ga се, у борби за ойсшанак, йо боји, из'iлеgу, обли
ку или йонашању йрила'iођавају неким gpy'iUht живошињама, 
биљкама или cpegUHU у којој живе. 2. Фиг. йрила'iођавање gpy
шшвеним йриликама, cpegUHU, околносшима и СЛ. 

мимичкй, -3., -о који се OgHOCU на мимику, мимични: мимич
ки знакови, � изражај, мимички покрети. 

мимички прил. йомоhу мимике, мимиком: � објаснити. 

мимичнй, -3., -о в. мu.мичкЙ. 

мимо (наглашено: мимо) предл. (с ген. и ак.) 1. а. (с ген.) 
означава йролажење у близини oHo'ia шillо је исказано 'iениши
вом: uopeg, йокрај, крај: проћи � куће. б. (с ак.) означава йрола
жење у близини oHo'ia шшо је исказано акузашивом и йосшейе
но уgаљавање og ње'iа: uopeg и gaљe og (HeKo'ia, нече'iа): промаћи 
� ограду. 2. (с ген. и ак.) а. йоказује изузимање og HeKo'ia или 
нече'iа: изузев, осим, сем. - Има, мимо ово(га), још нешто. б. ис
illиче неко суйрошсillављање: 1) йрошив, насуйрош, суйрошно og: 
узети � нечије воље. 2) gрукчије og, различишо og: живети � 
остали свет. 

мимогрёдl м У синтагми: у мимогреду в. ми.м0'iрёg2• 

мимогрёд2 прил. 1. у йролазу, йролазеhи мимо, uopeg HeKo'ia 
или нече'iа. 2. уз нешшо gpy'io, уз'iреgно, усйуш(но): � казати (� 
споменути, � урадити итд.). 

мимогрёдан, -дна, -о в. уз'iреgан. 

мимогрёдно прил. в. MUhto'ipeg2• 

мимоза ж 1. бот. а. шройска биљка Mimosa pudica из ф. Mi
mовасеае. б. у мн.: йороgица йрешежно шройских и суйшрой
ских зељасших или gрвенасших биљака Mimosaceae, која обу
хваша више pogoBa и мношшво врсша (у jg.: биљка из ше йоро
gице). 2. Фиг. йpeoceillљивa особа. 

мимоилаз, -а и мимоилазак, -аска м мимоилажење; раз
мимоилажење. 

мимоилазити (се), -им (се) [гл. им. мимоилажёње с] несвр. 
йрема MUhtouhu (се). 

мимоићи (мимоићи), -оиђём свр. 1. а. upohu мимо, uopeg не
Ko'ia или нече'iа (обично заобилазеhи): � непријатеља, � неки 
град. б. фиг. upohu не осшављајуhи ушицаја, не захвашајуhи gej
сшвом, йошшеgеши, заобиhи: мимоишла га несрећа (срећа, бо
лест и сл.). 2. фиг. не узеши у обзир, занемариillи, заобиhи, зайо
сшавиши, изосшавиши; избеhи: � неки догађај; � свађу . •  � се 
а. upohu jegaH мимо gpy'io'i (jegHo мимо gpy'io и сл.); размимоиhи 
се, разминуши се: � се у (на) путу. б. фиг. не CJWжиши се, раз и
hu се (у мишљењу, схвашању и сл.), размимоиhи се. 

мимоход м а. йролазак, йролажење мимо, uopeg HeKo'ia или 
нече'iа; уп. мимоилаз(ак). б. в. gефи.ље. 

мина 1, мина и мина ж фр. (нем.) вој. а. ексйлозивно оружје 
сасшављено og нарочишо'i омошача найуњено'i ексйлозивом и 
уређајем за йаљење, које служи за убијање lbygu, унишшавање 
шехнике и за рушење објекаша: KOHTaKTHa �, противтенковска 
� итд. б. йројекшил минобацача, минобацачко Шане. • налете
ти (ударити) на мину не уочивши ойасносш, насшраgаши, Ha'ipa
бусиШи. 

мина2, мина и мина ж нем. уложак за йисаљке ('iрафишни, 
у Bugy цевчице са масшилом и gp.). 

минар е, -ета с, минарет и минарет м тур. високи и вишки 
шорањ џамије, са jegHoM или више 'iалерија с којих мујезин йо
зива вернике на молиШву. 
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минђуmа ж (обично у мн.) тур. накиш који се носи на уши
.ма, наушница: златне минђymе. 

минђуmица ж 1. (обично у мн.) geM. и хиЙ. og .минђуша. 2. 
бот. а. у .мн.: pog ниских украсних "iр.моликих биљака Fuchsia из 
ф. Oenotheraceae (у jg.: биљка из шо"iа poga). б. украсна gу"iовеч
на зељасша биљка Dicentra spectabilis из ф. Fumariaceae. в. ви
ше"iоgишња зељасша биљка Isopyrum thalictroides из ф. Ranun
culaceae. 

минеј, -еја м грч. ЦРКВ. йравославна хришnанска лишур"iијска 
KНJu"ia у којој су службе cвu.м cвeцu.мa и Йразницu.ма расйоређе
не каленgарскu.м pegoM йо gaHu.мa за сваки .месец, .месецослов. 

минер, -ера м фр. а. лице које йосшавља или акшивира .ми
не, OgH. који йрави бушошине за њих. б. вој. војник инжењерске 
јеgинице обучен за руковање .минама. 

минерал, -ала м лат. геол. Heop"iaHcKa xoMo"ieHa .маШерија у 
чврсШо.м (ређе Шечно.м) сшању, сшално"i xeMujcKo"i сасшава, ко
ја се најчешnе јавља у облику крисШала. 

минералан, -лна, -о (најчешће одр.) који сagржи .минерал(е) 
као jegHa og својих сасшојака; који се OgHOCU на .минерал(е): ми
нерална материја; минерална својства. • - вода в. uog Boga. 

минерализатор м суйсшанца ("iacoBU и йаре) у .мa'i.ми која 
ЙоШЙо.маже крисшализацију .мa'i.мe oMo"iynyjynu сшварање .ми
нерала. 

минерализација ж 1. йроцес разла"iања op"iaHcKUx .маШери
ја йо.моnу .микроор"iанизама, йри чему og ших .маШерија йосша
ју јеgносШавна .минералнајеgињења. 2. а. йроцес засиnивања во
ga расШворљивu.м солu.ма. б. обо"iаnивање .минералu.ма. 

минерализовати, -зујём евр. и неевр. 1. йрешвориши, йрешва
раши у .минерал(е). 2. обо"iашиши, обо"iаnиваши .минерали.ма 
(нЙр. сшочно ђубре). 

минералог м сшручњак који се бави .минералО"iијо.м. 

минералогија ж лат.-ГРЧ. наука о .минерали.ма. 

минералоmки, -3., -о који се OgHOCU на .минерало"iе и .минера-
ло"iију: � збирка. 

Минерва ж мит. pu.мcKa бо"iиња .муgросШи, зашшишница на
уке, у.мешносши и вешШина. 

минерски, -3., -о који се OgHOCU на .минере и .минирање: � бри
гада, � материјал, � машина. 

мини ПРИД. непром. лат. а. који се оgликује уйagљиво.м крашко
nо.м (о хаљини, сукњи и сл.); који се оgликује Шакво.м ogenoM (о 
Mogu). б. који је знашно .мањих gu.мензија og уобичајених, сразмер
но врло .мали, .минијаШуран: � ауто, � голф, � телевизор и др. 

минибус м енгл. аушобус за йревоз MaНJe"i броја йушника, .ма
ли ауШобус. 

миниј, -ија м МИН. И хем. в . .минију.м. 

минијатура ж фр. 1. оно шшо је .малих раз.мера, .мањих og 
уобичајених, шшо је у.мањено; оно шшо, OgH. онај који cвoju.м осо
бинама йоказује извесну сличносш са OHu.м шшо је йО Шu.м осо
бинама йознашије, OgH. OHu.м ко је йО Шu.м особинама йознаши
ји; уп. у маломе (под малИ): расправа у минијатури, чамац у ми
нијатури; Хамлет у минијатури. 2. ум. а. слика .мало"i фор.маШа 
израђена Йрецизно.м Шехнико.м. б. сличица, цршеж, иницијал 
и сл. као украс у сШарu.м PYKOЙиCHu.м KНJu"iaмa. в. крашка U1:l
сШру.менШална .музичка ко.мйозиција лирско"i саgржаја. г. кра
шак књижевни сасШав. 3. шах. шаховска йаршија оgлучена, ре
шена у раној фази u"ipe, йосле .мало"i броја йовучених ЙоШе�а. 

минијатуран, -рна, -о који се OgHOCU на .минијаШуру; врло 
.мали: � сличица; � држава, � КЕрига, � сцена луткарског позо
ришта. 

минијатуризација ж свођење на .минијаШур1-lе раз.мере, на 
.минијаШуру. 

минијатурист(а), -ё М (ми. -сти) сликар .минијаШура. 

минијатуристички, -3., -о који се OgHOCU на .минијаШурисШе: 
� стилизаrщiа. 

минијатурно ПРИЛ. као у .минијаШури; врло у.мањено: � сти
лизован; � ситан. 

минијум м МИН. и хем. оловни OKcug РЬзО 4> црвене боје, који се 
уйошребљава у инgусшрији сЩакла, у "iрнчарсшву, као боја и gp . 

минималан, -лна, -о а. нај.мањи, најнижи (йо количини, ве
личини, износу и gp.); врло .мали, "iошово незнашан; еупр. макси
малан: � плата, � површина; � грешка. б. који og"ioBapa основ
Hu.м йошребама, захШевu.ма, који заgовољава бар еле.менШарне 
нор.ме нече"iа, HajHeouxogHuju, најйошребнији, најнужнији: � 

пристојност, минимални услови. 

минимализам, -зма м ум. савремени у.мешнички йравац ко
ји се оgликује коришnењем .минu.малних, OCKygHUX у.мешничких 
среgсшава йри сшварању у.меШничко"i gела (слике, ко.мЙозиције 
и gp.). 

минимiшист(а), -ё м (мн. -сти) 1. онај који се залаже за .ми
нu.малне из.мене (нЙр. у ЙолиШичко.м сисШе.му); уойшше онај ко
ји йосшавља .минu.малне захШеве. 2. ум. сликар или ко.мЙозиШор 
.минu.малисШичко"i Йравца. 

минималистички, -3., -о који се OgHOCU на .минu.мализам и 
.минu.малисШе. 

минималистички ПРИЛ. као .минu.малисШа (йосшављајуnи 
.минu.малне захшеве, корисшеnи .минu.мална у.мешничка cpeg
сшва и сл.). 

минимално ПРИЛ. а. врло .мало, занемарљиво .мало: � пла
ћен. б. в . .миHu.мy.м (1в). 

минимум м лат. 1. а. нај.мања Mo"iyna количина или величи
на, најнижи износ или број; еупр. максимум: � материјала. б. 
нај.мања .мера, најнижи сшуйањ, golba "iраница: свести (поли
тичке) односе на минимум. в. у Йрил. служби: бар, нај.мање. 
Треба му за то минимум месец дана. 2. мат. нај.мања вреgносш 
неке Йро.менљиве величине или функције. 

минирати, мИнИр3.м евр. и неевр. 1. а. йосшавиши, йосшавља
ши .мине йО (на, у) нече.му: � море, � прилазе. б. разориши, ра
зараши .минама, gunu, gизаши у вазgух .минама: � мостове и 
пруге. 2. фиг. йоgри(ва)ши; (у)чиниши слабu.м, (о)слабиши; раз
би(ја)ши, (раз)рушиши (нЙр. сло"iу, јеgинсшво и gp.). 

министар, -тра м (инетр. -тром) лат. високи gржавни службе
ник, члан влаgе који се обично налази на челу jegHo"i .минисшар
сшва и уйравља оgређенu.м ресоро.м gржавних йослова: � ино
страних послова, � просвете итд. • - беа портфеља .минисШар, 
члан влаgе без .минисШарско"i ресора. 

' 

министарка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) 1. арх . .минисШрова же
на. 2. женска особа .минисШар. 

министарски, -3., -о који се OgHOCU на .минисШре и .мини
сшарсшво: � веће, � положај, � ресор. 

министарство е највиши op"iaH gржавне уйраве оgређене јав
не службе или више њих KOju.м PYKOBOgu .минисШар; з"iраgа у ко
јој је с.мешШена шаква уйрава: � војске, � финансија и др. 

министрант м лат. ЦРКВ. онај који у кашоличкој цркви Йо.ма
же свешшенику за вре.ме бо"iослужења (обично gечак). 

. министрантски, -3., -о који се OgHOCU на .минисШранШе, ко
ји upuuaga .м·инисШранШu.ма: � звонце, � одело. 

министрирати, -ИстрИр3.м неевр. ЦРКВ. обављаши gужносш 
.минисШранШа. 

министровати, -рујём неевр. биши .минисШар, обављаши gy
жносш .минисШра. 

минић, -ића м разг. врло крашка сукња; уп. мини (а). 

минобацач, -ача м вој. вашрено оружје за избацивање .мина, 
. i10JOgHO за "iађање циљева убацно.м йушањо.м, бацач . 

минобацачки, -3., -о који се OgHOCU на .минобацач(е): � ва
тра, � мина, � одељење . 

миноловац и миноловац, -овца м вој. рашни броg оЙре.мљен 
сйравама за ошкривање и унишшавање .мина. 

миноносац, -сца м вој. рашни броg наоружан ШорЙеgu.ма и 
арШиљеријо.м, ШорЙиљарка. 

минополагаЧ, -ача м вој. рашни броg, Йоg.морница или ави
он за йола"iање, йосшављање .мина у .мору или реци. 
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миноран, -рна, -о лат. безначајан, безвреgан; нишйlаван: � 
особа. 

миноритет, -ета м .мањина (обично йри "iласању); супр. мајо
ритет. 

минорка ж раса кокошију, gобрих HOCUJЬa, Йорекло.м из Шйа
није. 

Минотаур(ус) (минотаур(ус» м грч. мит. у iрчкој .мийlолоiи
ји, не.ман, йола човек а йола бик. 

мински и мински, -а, -о који се OgHOCU на .мине: � експлози
ја, � поље. 

минули, -а, -о (одр.) р. Йр. og .миHyйlи у айlриб. служби: ми
нулих година, � доба, � срећа. 

минус (мИнус) прил. лат. мат. 1. а. Kag се оgуз.ме, .мање; супр. 
плус, више: пет � три. б. (понекад и у им. служби м) ознака (-) 
за ойерацију оgузu.мања; йреgзнак неiайlивноi броја и gpyiux не
iайlивних величина: напољу је минус три. 2. (у им. служби) м 
.мана, HegocйlaйlaK; неiайlивносйl; неЙовоЈЬНОСйl. 

минускула ж лат. йlий cйlapoi Йис.ма које се йише у чейlворо
линијско.м cиcйleмy; уп. мајускула. 

МИНУСКУЛНИ, -а, -о који се OgHOCU на .минускулу, који u.мa 
оgлике .минус куле: � писмо. 

минут, -Ута м (минУта ж) (ген. ми. минУта) лат. 1. јеgиница за 
.мерење: а. вре.мена, шезgесейlи geo часа, 60 ceKYHgu. б. у"iлова, 
шезgесейlи geo cйleйeHa (). 2. врло KpaйlKo вре.ме, йlpeHyйlaK, ча
сак: остати (негде) који �. • дочекати својих пет минута gоживе
йlи ocйlвapeњe својих жеЈЬа, намера и СЛ.; gоживейlи MoiyhHocйl 
ga се неко йокаже, иcйlaKHe и СЛ. - ћутања време у йlpajaњy og око 
jegHoi .миHyйla у које се cйlojeћи и ћyйleћи ogaje йошйlа йокојни
ку. тачно у минут на вре.ме, без закашњења (Cйlићи, gohu и сл.). 

минути, мИнем свр. 1. йроћи (.мu.мo, uopeg HeKoia или нечеiа), 
Йpo.миHyйlи; йроћи кроз нешйlо: � поред некога као мимо турско 
гробље; � кроз дим. 2. (некога, нешто) а. Йроhи .мu.моилазеhи се 
са HeKu.м или нечu.м, .мu.мoићи: минусмо жандарме. б. йрећи из
весно pacйlojaњe, оgређену разgаљину: � стотине километара. 3. 
йроћи, ЙРОйlеhи (о времену, йојавама и gp.), свршийlи се, заврши
йlи се; йpecйlaйlи; ишчезнуйlи, Hecйlaйlи: зима минула; минуло 
невреме; минула ратна опасност. 4. (некога) йроћи, Haйycйlи
йlи, ocйlaвийlи: да га мине срџба. _ ,.., се .мu.мoићи се (а). • да ме 
жеља мине ga заgовоЈЬu.м, исйунu.м своју велику жеЈЬУ. 

МИНУТНИ, -а, -о који йоказује .миHyйle (о казаљци). 
минуциозан, -зна, -о лат. (фр.) који залази у йlанчине, geйla

ЈЬан, исцрйан, йоgробан; йрецизан go geйlaљa: � анализа, � об
рада; � тачност. 

минуциозно ПРИЛ. на .минуциозан начин, geйlaљHo, исцрй
но, йоgробно; йрецизно go geйlaљa: � изложити, � израђен. 

минуциозност, -ости ж особина oHoia који је .минуциозан, 
oHoia шйlо је .минуциозно. 

мињон, -она м фр. КУВ. (обично у мн.) вpcйla CийlHиX колача 
йреливених "iлазуро.м. 

мињонка ж сијалица са YCKu.м сијаличнu.м iрло.м. 

мио, мИла, -о (комп. мИлијй) 1. а. који се воли, йрема којем се 
осећа наклоносйl, ЈЬубав, cu.мЙaйlиja и СЛ., вОЈЬен, gpai: � домо
вина, � мајка. б. са gонекле изблеgелu.м значењем, као израз йри
cHocйlи, ЈЬубави, ogaHocйlu и СЛ. йри обраhању. - Мили Боже, чу
да великога! Мила моја господо! 2. а. који изазива нежносйl, ра
gосш, yiOgHocйl и gpyia йpиjaйlHa осећања; ЈЬубак, gражесйlан: 
миле успомене; милог држања. б. који йричињава заgовОЈЬсйlво, 
yiogaH, йpиjaйlaH: � хладовина. -Песничка је слава мила срцу. 
3. KOju.м се изражава наклоносйl, йошйlовање и СЛ., ЈЬубазан: ми
ли поздрав, захвалити милим речима. • до миле воље в. uog во
ЈЬа. аа бога милога, иди (те) с милим богом, под милим богом, хајде с 
милим богом в. uog боi. аа милу мајку нийошйlо, никако. 

миокардитис и миокардитис м мед. зайаљење срчаноi .ми
шиhа, myocarditis. 

миом, -ома м мед. бениiни, gоброhуgни йly.мop .мишиhноi йlKи
ва, mуоmа. 

миопија ж мед. крайlковиgосйl, myopia. 

миопичан, -чна, -о крайlковиg. 
миофибрил, -ила м (обично мн.) анат. йlaHKa ниш, влакан

це у hелијама .мишиhноi йlKивa, myofibrilla. 
миоцен, -а (миоцен, -ена) м ГРЧ. геол. чейlврйlа йlepциjapHa 

ейоха (из.међу олиiоцена и Uлиоцена). 
миоценски (миоценскй), -а, -о који се OgHOCU на .миоцен: � 

кречњак, миоценске стене, миоценске формације. 

мир, мИра м (ми. 0) 1. а . .мирни, .мање или више усклађени .ме
ђунароgни, .међуgржавни OgHOCU, cйlaњe без paйla; супр. рат. б. 
cйlaњe усйосйlавЈЬеноi pega YHyйlap jegHe gржаве, без немира, йо
буна и СЛ. - У земљи влада мир. в. йpecйlaHaK paйlHиx нейрија
йleJbcйlaвa, upeKug paйla: закључити (склопити) мир, прегова
рати о миру. г. gоiовор, уiовор, aKйl KOju.м се yйlвpђyje йpecйlaHaK 
и ucxog paйla, .мировни уiовор: частан �. 2. а. cйlaњe без наруша
вања јавНОi pega: реметити ред и мир. б. cйlaњe без свађе и су
коба, слоiа: растати се у миру. 3. cйlaњe без буке, лар.ме, йlиши
на: ноћни �. 4. gушевна уравнойlеженосш, сйlаложеносйl, сйо
Kojcйlвo. 5. ogMOp og paga, йочинак: заслужити мир и пензију. 6 . 
а. cйlaњe .мировања, HeKpeйlaњe. б. неЙро.мењено, gaйlo, зайlече
но и сл. cйlaњe: бити, оставити, стајати на миру. 7. (у служби 
узвика) а. за у.миривање, уйlишавање: йlишина! б. за у.мирива
ње живойlиња. • вечни, вечити - сйокојсйlво gуше у.мрлоi, Йокој. 
иа чиста мира без икаквоi разлоiа, ogjegHoM на миру (с миром) без 
свађе; .мирно. не. да му ђаво (враг) мира не .може ga .мирује. не 
да(ва)ти мира, не пуштати с миром сйlално узне.миравайlи, o.мeйla
йlи; iњавийlи, gосађивайlи. немати мира бийlи узнемирен, не .мо
ћи се c.миpийlи. оставити, остављати, пустити на миру не gupaйlu, 
не узне.миравайlи, не o.мeйlaйlи. отићи, поћи с миром Oйlићи, йо
ћи безбрижно, сйокојно. проћи с миром йроћи без зайоgевања 
свађе, без изазивања Hepega, йlуче и СЛ. седети с миром (на миру) 
ocйlajaйlи йо cйlpaHи, не .мешайlи се, .миpoвaйlи. 

мира ж у ycйlaљeHu.м фразама о особи која је само наиз"iлеg 
.мирна, йlиxa, Йовучена. - Испод мире сто ђавола вире. 

миражџијка и миражџика ж gевојка с .миразо.м (обично ве
ћu.м). 

мИр8.з, -3.за м тур. етн. а. u.мoвиHa коју жена, йо йlраgицији, 
gOHOCU .мужу Йрилико.м ygaje. б. женино u.мaњe: отићи на мираз. 

миразуmа ж в . .миражџијка. 
миракул м И миракула ж лат. вpcйla среgњовековне црквене 

gpaмe у којој се йриказује Боiороgичин живойl или живойl све
йlaцa и .мученика. 

миран, мирна, -о 1. а. који се gржи йо cйlpaHи og изiреgа, 
свађа, йlуча, Hepega и СЛ . ,  .миРОЈЬубив, йовучен: � и поштен гра
ђанин. б. KpoйlaK, Йийlo.м: � као јагње. в. с.мирен, блаi, йрија
йlaH (о нарави, hygu). 2. а. исйуњен, Йрожейl .миро.м, сЙокоје.м (о 
gушевно.м cйlaњy); који иСЙОЈЬава, йоказује йlaKвo gушевно cйla
ње (о изразу лица, йо"iлеgу и gp.). б. који живи на .миру, неузне
.мираван, Heo.мeйlaH; сйокојан, йlиx (о човеку, насељу и gp.). в. ко
ји йройlиче без узбуђења и узне.миравања, безбрижан: мирни 
дани, � сан. г. који је без paйla, paйlHиx сукоба: у мирно време. 
д. који је ван gо.машаја ygapa, Hauaga; безбеgан, заклоњен, скро
вийl: � кутак, � место. 3. који се извоgи без крвойролиhа, наси
ЈЬа и СЛ.: мирне промене, � револуција. 4. а. који .мирује, йlиx, 
не чу јан; неЙо.мичан, нейокрейlан: мирна деца; остати �. б. који 
је без йlаласа, неузбуркан, неусйlаласан (о .мору). 5. који се јеgва 
уочава или иСЙОЈЬава, йриiушен, сузgржан: � бол, � претња, � 
страст. 6. склаgан, йравилан, хар.моничан: мирне лепоте, мир
них линија, мирних црта лица. 

мирбожати се, мирбожати се, -ам се [гл. им. -жање с] и 
мирбожити се, мирбожити се, -йм се [гл. им. -жење с] свр. и не
свр. (ЙО)ЈЬубийlи се, йозgравийlи се, йозgравЈЬайlи се на Божиh io
ворећи ,,.мир божји!". 

мирење с 1. "iл. u.м. og .миpийlи (се). 2. правн. йокушај из.мире
ња завађених cйlpaHaKa, йарничара йре cygcKoi йpeйlpeca; уп. по
равнање. 3. етн. из.мирење из.међу gевојчиних и .млаgиhевих ро
guйleJba након оШ.мице, ogK бежања gевојке: ићи на мирење. 

миријада ж (обично у ми.) ГРЧ. врло велики број, велико .мно
шйlво, безброј: миријаде звезда. 

мирис м 1. а. наgражај на чуло у носу, oceйl изазван gелова
њем исйаРЈЬивих чесйlица разних apo.мaйla, ейlеричних УЈЬа, бе
ланчевина у расйаgању и gp. на чуло у носу; Ccl.мo исйарење које 
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изазива шакав наgражај. б. Moh, сйособносш реаlовања чула (у 
носу) на хемијске йромене машерија у HeaocpegHoj околини, осе
illљивосш чула (у носу) на разна исЙарења. 2. а. (обично у мн.) 
мириШЈЬава машерија која се уйошреБЈЬава у инgусшрији козме
шичких йрейараша, йрехрамбеној инgусшрији и gp. б. алкохол
ни расшвор ових машерија, мириШЈЬава шечносш која се уйо
шреБЈЬава као козмешичко среgсШво. 3. фиг. оно шшо йобуђује 
йреgсшаве, слике о нечему, шшо aogceha, асоцира на нешшо, ка
ракшерисшична обележја, својсшва нечеlа (најчешhе HeKol вре
мена): � епохе, � старине. у драми. 

мирисавка ж 1. агр. а. врсша винове лозе мириШЈЬавоl lро
жђа; lрожђе ше лозе; уп. тамјаника. б. назив за разне врсше ми
риШЈЬавоl воhа (најчешhе крушака и јабука). 2. бат. вишеlоgи
шња бусенасша мирисна БUJbка Anthoxanthum odoratum из ф. 
Gramina. 

мирисан, -сна, -о 1. који ogaje, исйушша из себе йријашан 
мирис, мириШЈЬав; йун мириса: � дрвеће, � цвет; � гостионица. 
2. (адр.) који се OgHOCU на чуло мириса, који је у вези с чулом ми
риса: мирисни надражаји, мирисни органи. 

мирисати, миришём неевр. 1. оgаваши, исйушшаши мирис, 
шириши око себе мирис (обично йријашан); биши исйуњен не
ким мирисом (обично ЙријаШним). - Ружа мирише. Соба ми
рише на просуто вино и зифт. 2. (нешто, неког) уgисаши вазgух 
ga би се осешио мирис нечеlа (HeKola). - Напред, вранче, немој 
стати, I Не мириши траву, не осећај вир. 3. фиг. а. йоказиваши 
извесне знаке насшајања или йриближавања нечеlа, најавЈЬи
ваши, наlовешшаваши: � на кризу (распуст, рат итд.). б. оgава
ши ушисак, имаш и особине нечеlа, йоgсеhаши, личиши (на не
што), изlлеgаши (као нешШо). - Соба је мирисала на паланку 
и на верност. 4. (некога) фиг. (обично у негацији) осеhаши на
клоносш, симйашију йрема некоме, шрйеши, йоgносиши, воле
ши HeKol. - Многи га не миришу . •  � се 1. йосийаши се мири
сом, йарфемом, йарфимисаши се; уп. намирисати се (1). 2. фиг. 
(обично у негацији) осеhаши међусобну, узајамну наклоносш, 
симйашију, волеши се, шрйеши се, йоgносиши се. - Не миришу 
се. • ни лук јео, ни лук мирисао в. aog лук. ни(ти) смрди, НИ (ти) 
мириmе пеј. не виgи се, не зна се шачно шшаје, за шшаје, какво 
је, OgH. какав је. 

мирити, мирйм неевр. 1. а. чиниши, йосреgоваши ga се усйо
сшави мир, gобри OgHOCU међу сшранама које су у рашу, нейри
јашеЈЬсшву, свађи, неслози и СЛ., измириваШи. б. усклађиваши, 
усаlлашаваши различиша схвашања, измириваши суйрошно
сти: � морал човека и морал људског стада, � супротности. 2. 
умириваши, сшишаваши, усйокојаваши (HeKola, нечију нарав и 
сл.) . •  � се 1. йрекиgаши рашовање, нейријашеЈЬсшво, свађу, 
неслоlу и СЛ., међусобно усйосшавЈЬаши мир, gобре ogHoce, изми
риваши се. 2. а. йрихвашаши нешшо као apupOgHo, обично, на
викаваши се, йривикаваши се, саживЈЬаваши се с нечим (обич
но с нейријашним чињеницама, околносшима и СЛ.). 

мириmљав, -а, -о који мирише, йун мириса, мирисан: � 
сапун. 

миришљавац, -авца м бат. вишеlоgишња биЈЬка Adoxa mо
schatellina из ф. Saxifragaceae. 

мириmљавост, -ости' ж особина, својсшво oHola шшо је ми
риШЈЬаво (oHola који је мириШЈЬав). 

миришљив, -а, -о в. мириШЈЬав. 
мирно ПРИЛ. 1. а. без узнемиравања, на миру; сйокојно, без

брижно; са унушрашњим миром, сйокојсшвом: � јести (радити 
, и сл.); � дремати (спавати и сл.); � умрети. б. без свађе, сукоба, 

шрзавица" йошреса, немира и СЛ.: � живети. в. без йокреша, йо
мерања, йремештања, нейомично; без буке, шихо: � стајати; � 
као у гробу. г. у мирном шону; без журбе, лаlано; ујеgначено, 
равномерно: � говорити; � дисати. 2. а. (у служби узвика) ко
MaHga којом се наређује војницима и gруlим лицима у сшроју, 
ogpegy и gp. ga заузму усйраван, нейокрешан сШав. б. као озна
ка или назив шаквоl сшава: заузети став �. 

мирнодобан, -бна, -о а. који је без раша, рашовања, миран. 
б. (адр,) в. мирноgойски: � служба. 

мирнодопски, -а, -о који се OgHOCU на мирно gоба, на време 
без раша, време мира; еупр, ратни: �. време, мирнодопски госпо
дари, мирнодопске потребе. 

мирнодопски ПРИЛ. као у мирно gоба, као у време без раша: 
� осветљене улице, � радити. 

мирноћа ж (ми. 0) 1. а. сшање и особина oHola које је миран, 
oHola шшо је мирно, унушрашњи, gушевни мир, смиреносш, сйо
којсшво; узgржаносш, хлаgнокрвносШ. б. оgсусшво, нейосшоја
ње буке, lаламе, шишина: � ноћи. в. нейокрешносш, нейомич
носш: � тела. 2. миран, усйорен, ујеgначен шон: епска �, � у из
лагању. 

миро е грч. а. освеhено мирисно УЈЬе које се у хришhанској цр
кви уйошреБЈЬава за миройомазање йри разним верским обреgи
ма. б. шечносш која, йо HapogHoM веровању, исшиче из мошши
ју неких свешаца (св.  Симеона и gp.). 

мировати, мИрујём неевр. непрел. 1. биши нейомичан, не йо
мераши се, не йокреташи се. 2. а. биши у сшању неакшивносши, 
ЙасивносШи. - Никако не мирује. б. оgмараши се, ЙочиваШи. -
Село је још мироВало. в. биши миран og сукоба, рашова и СЛ., 
биши неузнемираван сукобима, рашовима и сл.; не йреgузима
ши војне, борбене акције, рашове и СЛ. 3. а. биши у засшоју, сшаl
нираши: производња мирује. б. осшајаши исши, неизмењен: це
не мирују. 4. а. биши ван размашрања, оgлучивања, осшајаши 
йо сшрани (о неком захшеву, шужби и gp.). - Његов предмет 
мирује. б. правн. осшајаши без йромене, без нових елеменаша, у 
ранијем сшању, OgH. на ранијем сШуЙњу. - За то време мирују 
му сва права. 

мировина и мировина ж рег. в. Йензија. 

мировински и мировински, -а, -о који се OgHOCU на миро
вину, йензијски, йензиони: � фонд. 

мировни и мировни, -а, -о 1. који се OgHOCU на склайање 
мира и реlулисање међусобних ogHoca gржава, сшрана које су 
учесшвовале у рашу: мировни преговори, � споразум, � уговор. 
2. који aocpegyje у ошклањању сукоба, свађа и несйоразума из
међу завађених сшрана: � веће, � суд, � судија. 

мирођија ж ГРЧ. бат. а. јеgноlоgишња зеЈЬасша биЈЬка Anet
hum graveolens из ф. U mbelliferae, која се зБОl аромашичноl ми
риса и укуса уйошреБЈЬава као зачин, у лекарсшву и gp., коЙар. 
б. (обично у ми.) уойшше аромашична БUJbка која се, йресна или 
осушена, gogaje јелу или auhy pagu БОЈЬеl укуса (нЙр. йершун, це
лер, кора цимеша, лишhе рузмарина и gp.); зачин уоЙшШе. • би
ти у свакој чорби - мешаши се у свашша, уйлишаши се у свачије 
йослове, ogHoce и gp. 

мирољубив, -а, -о а. који избеlава свађе и сукобе, gоброhу
gaH, йомиРЈЬив; који се залаже за мир, који је йрошив раша, 
рашних сукоба. б. у којем нема насиЈЬа, који није насилан: ре
mити мирољубивим средствима. 

мирољубиво ПРИЛ. на миРОЈЬубив начин, избеlавајуhи свађе 
и сукобе, йомиРЈЬиво: � се држати, � поступити. 

мирољубивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је 
миРОЈЬубив. 

мироносица ж (обично у мн.) йрема Свешом йисму, свака 
og жена КОЈе су носиле миро, мириШЈЬаво УЈЬе, ga йомажу мр
шво Хрисшово ШелО. 

миропомазаник, -а и миропомазаник, -ика м ЦРКВ. који је 
йомазан свешим миром (обично влаgар). 

миропомаззље е ЦРКВ. обреg йомазивања свешим миром 
йриликом крунисања влаgара или йриликом кршШења. 

миропомазати, -мажём евр. ЦРКВ. йомазаши свешим миром 
йриликом крунисања влаgара, монарха или йриликом кршше
ња; уойшше извршиши шакав обреg Hag неким или нечим. 

' миропомазивати, -азујём ЦРКВ. несвр. йрема миройома
заШи. 

миротворан (миротворан), -рна, -о који сшвара, усйосша
вЈЬа мир; који gOapUHOCU усйосшавЈЬању мира: � власт. 

миротворац, -рца м (инетр. -рцем) онај који сшвара мир, ко
ји се залаже за мир, који се сшара, шруgи ga gође go мира; онај 
који измирује, мири, измириШеЈЬ. 

миротворачки, -а, -о који се OgHOCU на мирошворце и миро
шворсшво, мијюшворан: миротворачки напори. 
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миротворност, -ости ж особина, својсшво онот,а који је миро
шворан, онот,а шшо је мирошворно, мирољубивосШ. 

миротворство с мирошворна, мирошворачка акшивносш, 
сшварање мира; мирошворни, мирољубиви gyx, мирошворносш, 
мирољубивосШ. 

мироточив, -а, -о а. који исйушша из себе миро, из којет, шо
чи миро; уп. миро (б). б. (одр.) ашрибуш св. Симеона (Немање): 
Симеон Мироточиви. 

мирски, -а, -о а. в. свешовни: мирске и црквене власти. б. ко
ји живи међу свешовњацима (о свешшенсшву које није замона
шено, заређено). 

мирта ж бот. зuмзелено среgоземно gрво или т,рм Myrtus соm
munis из ф. Myrtaceae, чији се лисшови и илоgови (бобице) уйо
шребљавају у меgицини и козмешици; цвеш ше биљке. 

мирунка ж бот. јеgнот,оgишња или gвот,оgишња биљка Diplo
taxis muralis из ф. Cruciferae (Brassicaceae). 

мируцати, мирУцам несвр. шаљ. (само у 3. л.) у geM. значењу: 
умираши (у малом броју, йомало, с времена на време). 

мис ж енгл. непром. 1. т,осйођица (на ен"iлеском т,оворном uog
ручју). 2. gевојка која је изабрана као најлейша на неком конкур
су лейоше, йобеgница на шаквом конкурсу: � света. 

миса ж лат. а. служба божја, бот,ослужење, лишурт,ија (у ка
шоличкој цркви): велика (свечана) �, мала �, � захвалница, 
млада (нова, прва) �, мртвачка (вечна, ЦPHa) �, певана �, тиха 
� и др. б. музичко gело комйоновано на шексшове за мису (а). 

мисал, -зла м лат. лишурт,ијска књит,а с мисним шексшови
ма, молишвама, йесмама и gp.: глагољски �, XpBojeB �. 

мисао, мисли ж (инстр. мишљу (мисли); ген. мн. мислй:) 1. а. 
йсихички, gуховни йроцес, шок или акш мишљења; сйособносш 
мишљења; мишљење, размишљање. б. резулшаш мишљења, 
размишљања, ugeja; сазнање: генијална �, мрачне мисли. - У 
њој је сазрела мисао да је отац невин. 2. а. убеђење, уверење, 
схваШање. - Он ни срцем ни мишљу није атеиста. б. (о неко
ме, нечему) оgређено мишљење, cyg, сШав. 3. а. оно шшо је за
мишљено ga се сйровеgе у живош, оно шшо се жели осшвари
ши; замисао, ugeja. б. ugeja, OgH. скуй ugeja, замисли за осшва
рење некот, йлана, за сйровођење некот, йрот,рама (обично йоли
шичкот,): народна � о ослобођењу и уједињењу нашег народа. 
4. а. скуй ugeja, схвашања, мишљења каракшерисшичних за йо
jegUHe ейохе, Hapoge, gрушшвене cpegUHe, йокреше и сл.; uojegu
начна шаква ugeja, замисао, мишљење; учење, иgеолот,ија: хе
ленска, римска и jeBpejCKa �; буржоаска �, социјалистичка �. 
в. скуй резулшаша, gосшит,нуhа у некој gуховној gелашносши: 
изучавање Ајнштајнове мисли, научна �. 5. а. оно о чему неко 
мисли, оно шшо некот,а заокуйља, йреgмеш мишљења, разми
шљања. - Ти си моја једина мисао. б. основна ugeja, замисао, 
концейција, шема умешничкот, gела (најчешhе књижевнот,). в. 
йреgсшава о нечему, слика, ugeja: погрешна (тачна) � о некоме 
(нечему). г. муз. ришамска, хармонијска целина музичкот, шек
сша, израза, музичка реченица. 6. йомисао на нешшо, ugeja о 
нечему. - Мучила га је мисао да ће је једнога дана изгубити. 
7. йамеш, ум; йамћење, сећање: пролазити у мислима све про
шле године. • заветна - замисао, ugeja чије се осшварење, сйро
вођење осшавља, OgH. йрима у наслеђе као аманеш; уойшше за
мисао, ugeja чијем се осшварењу upugaje велики значај. задња 
- скривена зла, рђава намера. - водиља Руковоgно начело, "iлав
на ugeja, смерница. црне (тешке и сл.) мисли мучно размишљање, 
мрачно, шмурно расЙоложење. • бавити се, носити се мишљу 
имаши намеру ga се нешшо ypagu, сйровеgе, намераваШи. доћи 
на мисао смислиши нешшо, gонеши оgлуку, оgлучиши. задубити 
се (задубљивати се), удубити се (удубљивати се), (у)тонути и сл. У ми
сли уйусшиши се (уйушшаши се) у размишљање, gубоко се зами
слиши (замишљаШи). изменити, (из)мењ(ив)ати, разменити, раз
мењивати мисли (с неким) размениши, размењиваши мишљење, 
ugeje, (йо)разт,овараши, (йро)gискушоваши (с неким). пребирати 
(преметати, претурати и сл.) мисли иншензивно размишљаши о 
нечему, уgубљиваши се у размишљање. приб(и)рати (прикупити, 
прикупљати и сл.) (своје) мисли среgиши се, сређиваши се, 
йриб(и)раши се. синула ми је - (кроз главу) схвашио сам (go)ce
шио сам се; Йо.мислио сам. 

мисаон, -а, -о 1. а. који мисли, сйособан ga мисли, разми
шља; склон размишљању; (раз)уман, йамешан (о човеку, о љуgи
ма, о оgређеном шийу љуgи). б. који оgражава сйособносш раз
мишљања, склоносш размишљању, мисаоносш; йамешан, 
(ошшро)уман: � чело; � израз лица. 2. (одр.) а. који се OgHOCU на 
мисао, мисли, на размишљање: � дубина (народне поезије), � 
снага Његошевог генија, способан за сложене мисаоне радње 
(мозак) и сл. б. књиж. који се оgликује мислима, размишљањем 
о човековој суgбини, о живошу, смрши и сл., рефлексиван: � ли
рика, � песма, � поезија. в. који се OgHOCU на gуховну, иншелек
шуалну акшивносш, иншелекшуални, gуховни: мисаоне вежбе, 
� живот, � рад. 3. који је йроизвоg мишљења, који се заснива на 
мишљењу; айсшракшан; замишљен: мисаона представа; миса
они процес; мисаони експеримент. 

мисаоно прил. мисаоним йушем, мислима, мишљењем; у ми
слима, размишљајуhи: � изградити, � пратити, � реаговати. 

мисаоност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. особина, својсшво онот,а 
који је мисаон: сйособносш мишљења; иншелекшуалносш; скло
носш, наклоњеносш размишљању. б. особина, својсшво онот,а 
шшо је мисаоно, шшо саgржи gубоке, значајне и сл. мисли, uge
је (обично неко књижевно и сл. gело). 

мисија ж лат. 1. йосао, gужносш, заgашак чијем се вршењу, 
осшварењу upugaje велики значај: просветна и културна �, исто
ријска �, извршити своју мисију. 2. а. скуй љуgи, изаслансшво 
йослашо из jegHe земље у gpyry ga извршава оgређене заgашке: 
BojHa �, конзуларна �, � кнеза Гвозденовића. б. gииломашско 
йреgсшавнишшво у сшраној земљи. 3. цркв. мисионарска верска 
орт,анизација (најчешhе кашоличка): језуитска �, хришћанска 
�. • - добре воље пол. gелет,ација која pagu на усйосшављању и 
йобољшавању ogHoca међу gржавама и HapogUMa, uocpegyje у 
сйоровима и сл. 

мисијски, -а, -о који се OgHOCU на мисију, који upuuaga ми
сији; уп. мисија (3): � крст, � свештеник. 

мисионар, -ара м 1. (чешће у ми.) свешшено лице које йройо
веgа своју релит,ију и у њу обраhа, за њу йриgобија upuuagHUKe 
gpyrux вера. 2. фиг. оgушевљени засшуйник, йоборник, йройовеg
ник некот, учења, схвашања, ugeje и сл. 

мисионарка ж женска особа мисионар. 

мисионарски, -а, -о који се OgHOCU на мисионаре и мисио
нарсшво: � активност, � подухват. 

мисионарство с 1. pag, акшивносш мисионара (1), мисио
нарска gелашносш, мисионарски Йозив. 2. pag, gелашносш, ак
шивносш мисионара (2), йройовеgање и сйровођење у живош og
ређених ugeja, иланова и сл. 

мисионер(-) в. ,мисионар(-). 

мисирача ж 1. бот. в. бунgева (1б). 2. мед. нар. в .  шрахом; уп. 

мисирњача. 

мисирњача ж мед. нар. в. шрахом; уп. мисирача (2). 

мислен и мислен, -а, -о в. мисаон. • мислена именица лингв. 
врсша именице којом се означава неки айсшракшни йојам, не
шшо айсшракшно (нЙр. "Haga", ,,.муgросШ" и сл.). 

мислено и мислено прил. в. мисаоно. 

мисленост и мисленост, -ости ж в. мисаоносШ. 

мислилац и мислилац, -иоца м (ген. ми. -лаца) онај који ин
шензивно мисли, размишља, онај у чијем се pagy, gелу манифе
сшује мисаоносШ. • слободни - онај који мисли, расуђује слобоg
но, који йреисйишује, йоgврт,ава кришици усшаљене gowe, gOK
шрине, уврежена схвашања и сл. 

мислилачки и мислилачки, -а, -о који се OgHOCU на мисли
оца, мислиоце, који upuuaga мислиоцима, својсшвен мислиоци
ма: � дар, мислилачке особине, � способност. 

мислилаmтво и мислилаmтво с мисао, мишљење, ugeje, 
обично манифесшоване у науци, књижевносши, филозофији. 

мислиница ж бот. у мн.: pog јеgнот,оgишњих или вишет,оgи
шњих шраволиких биљака Luzula из ф. Juncaceae (у jg.: биљка 
из шот,а poga). 
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мислити, -йм неевр. 1. умом, разумом сшвараши мисли, go
лазиши go ugeja, суgова, заюьучака, размиш.љаШи;расуђиваШи. 
- Ко не мисли, не говори мудро. 2. (о некоме, о нечему, на не
кога, на нешто) имаши у мислима, у йамеши (некоУа, нешшо), 
размиш.љаШи (о некоме, о нече.му). 3. а. имаши неко миш.љење 
о нече.му, биши некоУ миш.љења. - Да видимо шта мисли народ. 
б. вероваши; замиш.љаШи; с.маШраШи. - Мишљасмо унутра је 
благо. в. (обично у 2. л. јд. презента) чиниши се, из7.JiеgаШи. -
Дува ветрина, крше се дрва, мислиш све ће из корена извали
ти. 4. (нешто) желеши He�OMe нешшо; ЙриЙре.маШи, с.миш.љаШи 
(обично нешшо лоше). - Ко нам зло мислио . . .  Не мисли нам ни
шта добро. 5. имаши намеру, намераваши, каниши; имаши не
шшо у виgу, Йомиш.љаШи на нешШо. - Мислимо да предузмемо 
велику акцију. - на женидбу. 6. (на неког, на нешто) воgиши 
рачуна, бринуши о некоме, нечему, обраhаши йажњу, обазира
ши се на некоУа, нешшо: - само на себе (на свој џеп), - на децу. 
8 - се размиш.љаШи о нече.му шражеhи неко решење, закључак 
и СЛ.; размиш.љаШи о сйровођењу нечеiа, Йремиш.љаШи се. - Ми
слим се шта да радим. • - својом главом мислиши самосшално, 
не йовоgеhи се за шуђим миш.љење.м. - туђом главом немаши са
мосшалносши у миш.љењу, йовоgиши се за шуђим миш.љење.м. 

миснй, -а, -о који се OgHOCU на мису (а): - књига, - прибор, 
мисне хаљине. 

миснйк м кашолички свешшеник или реgовник који служи 
мису; свешшеник уойшше (KOg каШолика). 

миснйчкй, -а, -о који се OgHOCU на миснике, који apuaaga ми
сницима: мисничке дужности, - кошуља. 

мистер м енгл. 'iосйоgин (на ен'i.леском 'iоворном Йоgручју). 

мистерија ж (мистёрйј, -ија м) грч. 1. а. оно шшо је несхва
йlJЬивo, неgокучиво, нејасно, необјашњиво; шајна, за'iонешка; ша
јансшвеносш, за'iонеШносШ. б. теол. верска gowa која се не може 
рационално схвашиши и објасниШи. 2. шајни верски обреg йове
зан са кулшом aojegUHUx бо'iова у аншичкој Грчкој и Риму. 3. 
некаgашња рели'iиозна сценска йриреgба са библијским моши
вима која се развила из црквених обреgа йошкрај cpegНJe'i века, 
црквено Йриказање. 

мистериозан, -зна, -о шајансшвен, шајновийl, неразјашњив, 
необјашњив, неgокучив, за'iонешан: - биће, - изглед, - смрт. 

мистериозно прил. на мисшериозан начин, шајансшвено, 
шајновишо, необјашњиво, за'iонешно: - нестати, - светлуцати. 

мистериозност, -ости ж особина oHo'ia шшо је мисшериозно, 
oHo'ia који је мисшериозан, шајансшвеносш, за'iонеШносШ. 

мистик м онај који је склон мисшици, мисшицизму, који се 
йриклања мисшици, мисшицизму; йрисшалица, слеgбеник ми
сшицизма (у филозофији, књижевносши и gp.). 

мистика ж грч. 1. в. мисШицизам. 2. мисшериозносш, ми
сШичносШ. 

мистификатор м онај који врши мисшификацију; онај који 
мисшификује, намерно сшвара заблуgу, обмањивач, варалица. 

мистификаторскй, -а, -о који се OgHOCU на мисшификашо
ре и мисшификацију, својсшвен мисшификашорима: - карак
тер, - мерило. 

мистификација ж ГРЧ.-лат. нешачно, вешшачко, исконсшру
исано, ненаучно шумачење, размашрање; свесно обмањивање 
gpy'iux, обмана, йревара, лаж. 

мистификовати и мистификовати, -кујём (мистиФип;Ира
ти, -ицйрам) евр. и неевр. 1. (йро )шумачиши на мисшички начин, 
ненаучно; (у)чиниши мисшичним, шајансшвеним: - уметност. 
2. намерно gовесши, gовоgиши (HeKo'ia) у заблуgу, забуну, обма
нуши, обмањиваши, йревариши, ·вараШи. 

мистицизам, -зма м веровање (својсшвено неким рели'iиј
ским учењима и филозофији) у нашйрироgне силе, у свеш наш
чулних йојава, које као филозофска gокшрина исшиче Mo'iyh
нос ш cjegUНJeНJa човека са божансшвом (нйр. у шрансу, ексШази). 

мистичан, -чна, -о 1. а. који се OgHOCU на мисшику, заснован 
на мисшици, йрожеш мисшиком, мисшички: - веза са божан
ством, мистични защ>с, мистична схватања. б. обузеш мисшиком, 
мисшицизмом (о човеку). 2. а. йун нече'iа шајно'i, неgокучиво'i, 

неразјашњиво'i, шајансшвен, шајновиш, мисшериозан: - ноћ, у 
мистичном часу. б. који има неслуhену моћ, чуgошворан, Ma'iu
чан: - извор снаге. 

мистичар м в. мисШик. 

мистичкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на мисшику и мис шиц и
зам, мисшичан: - пантеизам, - сједињење. 2. в. мисшичан (2а). 

мистично ПРИЛ. на мисшичан начин, шајансшвено, шајно
вишо, мисШериозно. - Мистично шуме тихи звуци. 

мистичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је мисшично, oHo'ia 
који је мисшичан, шајансшвеносйl, ШајновиШосШ. 

мистрал, -ала м фр. хлаgан и сув северни или северозайаgни 
вешар који gува на обалама северозайаgно'i gела Среgоземно'i 
мора; уп. маестрал. 

мистрија ж ГРЧ. зиgарска алашка, йЈЬоснаша, равна лойаши
ца са gршком, којом се захваша и размазује малшер; количина 
малшера захваhена шом алаШком. 

мит м (ми. митови) 1. apegaНJe (ле'iенgа, йрича, Йес.ма и сл.) 
фаншасшично'i и ма'iијско-рели'iиозно'i каракшера о йосшанку 
свеша, о бо'iовима, небеским шелима, йрироgним йојавама и gp., 
својсшвено нароgима на цивилизацијски ЙримиШивније.м сшуй
њу развиШка. 2. више или мање исконсшруисано, нереално и, 
обично, уврежено миш.љење (које се йонекаg йреноси с 'iенераци
је на 'iенерацију) о некоме или нечему: - о атлантској цивилиза
цији. 

митарити се, мИтарйм се неевр. лат. [гл. им. митарёње е] йери
оgично мењаши йерје (gлаку и СЛ.), OgH. 'iубиши gошаgашњи ше
лесни йрекривач и gобијаши нов (о живошињама); мењаши се, 
обнављаши се (о йерју, gлаци живоШиња). 

МИТЕmа ж лат. мед. Шроу'i.ла или чеШвороу'i.ла марама, йове
ска везана око враша која имобилише йовређену руку. 

митесер м нем. мед. лојни чейиh у каналу лојне жлезgе који 
на йовршини коже (обично лица) из'i.леgа као црна Шачка. 

мити, мИјём неевр. [гл. им. мИјёње е] умиваши, йраши воgом 
(HeKo'ia или geo Шела). 8 - се умиваши се, йраши се. 

митизација ж йрешварање у Mийl, сшварање миша, мишизи
рање. 

митизирати, -изйрам евр. и неевр. (у)чиниши, сшвориши, 
сшвараши og HeKo'ia или нече'iа Mийl, йрешвориши, йрешвара
ши у миШ. 

митинг и митйнг енгл. јавни масовни збор, скуй, обично йра
ћен манифесшацијама, йосвећен најчешhе йолишичким и сл. 
йишањима og ойшшије'i значаја. 

митингаш, -аша м разг. онај који је у јавном gеловању склон 
мишинзима, који чесшо учесшвује на миШинзима. 

митингаmкй, -а, -о који се OgHOCU на мишин'iаше; који је у 
сшилу миШин'iа. 

митинговати, -гујём неевр. а. gржаши, оgржаваши мишин
'ie. б. 'iоворишџ, изражаваши се као на мишин'iу (бучно, са жа
ром, заносом и СЛ.). 

митити, мfrrйм неевр. прел. [гл. им. мићёње е] 1. йошкуйљива
ши, йошйлаhиваши, ЙоgмиhиваШи. 2. фиг. ласкање.м, лейим ре
чима, йоклонима, мажење.м и сл. йриgобијаши, Йрима.мљива
ши, оgобровољаваШи. 

мито е а. новац или нека gpy'ia вреgносш као gap, Ha'ipaga ко
јом се неко (обично ко је на власши, йоложају, ко има ушицаја 
и сл.) йриgобија ga уgовољи gаваочевој молби (најчешhе кршеhи 

·закон, йройисе, моралне норме и сл.). б. йоgмиhивање, йошку
йЈЬивање. 

митоза ж ГрЧ. биол. сложени облик gеобе hелија живошињ
ских и бuљних ор'iанизама, најчешhе вишеhелијских, йри којој се 
у jegpy йојављују кончасше Шворевине. 

митолог м онај који се бави миШОЛО'iијом. 

митологизирати, -изйрам евр. и неевр. gа(ва)ши обележје ми
ша, мишоло'iије, обраgиши, обрађиваши (нешшо) као миш, йре-
швориши, йрешвараши у миШ. 
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митологија ж грч. а. скуа .миШова и леlенgи, обично о божан
сШвu.ма, Uолубоlовu.ма и леlенgарнu.м личносШu.ма оgређене еш
ничке lpyue: грчка �, римска �, словенска �. б. сабирање, изуча
вање, обраgа .миШова и леlенgи; наука која се Шu.ме бави. 

митолошки, -а, -о који се OgHOCU на .миШолоlију, .миШски: � 
елементи, митолошке песме, � схватање живота. 

митоманија ж грч. склоносш ка из.миШЈЬању gоживљаја; ше
жња за сшварањем .миШова; величање .миШова, .миШолоlије из 
шраgиције свОlа Hapoga. 

митос м в . .миШ. 

митохондрије ж ми. грч. биол. шелашца у uрошоилаз.ми биљ
них и живошињских ћелија, у облику сишних зрнаца, шшаuића 
или ниШи. 

митра ж грч. а. украшена кааа коју ари БОlослужењу или у 
HeKu.м gpylu.м свечанu.м uриликама носе виши и високи цркве
ни gосШојансШвеници. б. часш и gосшојансшво gуховне (влаgи
чанске и сл.) власШи. 

митраизам, -зма м релиlиозни кулш Мишре, UHgoupaHcKol 
божансшва сунца и свеtплосШи. 

метраљез, -еза м фр. вој. брзо.меШно јеgноцевно или вишецев
но аушо.машско вашрено оружје, различише шежине и калибра: 
лаки �, теШRИ �, противавионски � итд. 

митраљезац, -есца м (инетр. -есцем) нишанџија на .миШра
љезу; војник или војни сшарешина који служи у .миШраљеској 
јеgиници (ogpegy, оgељењу и сл.). 

митраљески, -а, -о који се OgHOCU на .м и шраљез , .миШраље
зе: � ватра, � гнездо, � одељење, � цев и др. 

митраљески прил. као из .миШраљеза; вео.ма брзо: � избаци
вати питања; говорити � брзо. 

митраљета ж вој. врсша лакшеl аушо.маШСКОl оружја; уп. ма
шинка. 

митраљешчев, -а, -о који upuuaga .миШраљесцу, који се og
носи на .миШраљесца: � помоћниR. 

митраљирати, -аљйрам неевр. lађаши, обасиuаши ваШро.м, 
.мeцu.мa из .миШраљеза. 

Митровдан м црквени и HapogHU хришћански uразник ао
свећен св. Дu.миШрију, који uaga на gaH 8. новембра (KOg кашо
лика 26. окШобра). 

митровдански, -а, -о који се OgHOCU на Мишровgан, на вре
.ме око Мишровgана и сл. 

митрополија ж грч. црквеноаg.минисШраШивна обласш ко
јо.м уаравља .миШроUолиШ; сеgишше .миШроUолиШа; Зlрagа, gвор 
у којем сшанује .миШроUолиШ. 

митрополијски, -а, -о који се OgHOCU на .миШроUолију, који 
upuuaga .миШроUолији; уп. митрополитски: � архива, � библио
тека, � црква. 

митрополит м грч. цркв. звање високо!, gосшојансшвеника у 
хришћанској uравославној цркви, чији је носилац обично уара
вишељ више еаархије. 

митрополитовати, -тујем неевр. обављаши .миШроUолиШску 
gужносш, биши .миШроUолиШ. 

митрополитски, -а, -о који се OgHOCU на .миШроUолиШе и на 
.миШроUолију; уп. митрополијски: � столица, � двориште. 

митрополитство е звање и gосшојансшво .миШроUолиШа, 
.миШроUолиШски uоложај, .миШроUолиШска gужносШ. 

митски, -а, -о који се OgHOCU на .миШ, који upuuaga .миШу, ко
ји uошиче из .миша, својсшвен .миШу, .миШолошки: � елеменат, 
� фигура, � херој итд. 

михољача (михЬљача) ж агр. воћка (крушка, јабука) која са
зрева о Михољgану. 

Михољдан мјесењи црквени и HapogHU uразник аосвећен св . 
арханђелу Михаилу, који се uразнује 12. окШобра. 

михољдански, -а, -о који се OgHOCU на Михољgан, на вре.ме 
око Михољgана.и сл.; .михољски: � скупштина. 

Михоље и Михоље е нар. в. Михољgан. 

михољски, -а, -о који се OgHOCU на Михоље, .михољgански: � 
вашар. • - лето в. uog леШо. 

миц у изр. - по - .мало-Uо.мало, uосшеuено, Uолако. 

мица ж забавна gрушшвена Ulpa, обично са зрнu.ма аасуља, 
кукуруза и сл. која се uовлаче ао линијама uравОУlаоне zeoMe
шријске слике; peg og шри зрна на исшој линији који uосшиlне 
иlрач у шој UlPU: играти мице; имати, направити (начинити) 
мицу. 

мицај м uокреш, крешања; шрзај: � човека, � руке. 

мицати, мйчем неевр. (евр. макнути, маћи) 1. (некога, нешто) 
а. Uо.мераШи с неко!, .месШа, уклањаши, склањаши: мичи руке с 
очију! б. шераши, lониши, уgаљаваши, оgсшрањиваши: � зло из 
куће. 2. (нешто, нечим) а. чиниш и uокреше gеловu.ма шела, ао
крешаши, .мрgаШи: � раменима. б. у .малој .мери или .мало-Uо.ма
ло Uо.мераШи, uокрешаши, Uо.мицаШи с .месШа. 3. в . .мицаШи се. 
• - се 1. а. uокрешаши се, Uо.мераШи се, Uо.мицаШи се; фиг. (обич
но негирано) наuреgоваши, оg.мицаши: не � се с места. б. саоро 
ићи, хоgаши, uолако се крешаши; крешаши се уоUшШе. в. uола
ко, лаlано шећи (о реци, крви и сл.). г. фиг. uролазиши, uроши
цаши (у временско.м смислу). - Време ту горе као да се не ми
че. 2. а. ићи, оgлазиши, уgаљаваши се. - Забранио му да се ни
куд не миче одавде. б. (најчешће у имп.) склањаши се, уклања
ши се, клониши се. - Мичи ми се с очију (с пута)! 

мицелија ж И мицелијум м бот. веlешашивно шело lљиве, 
развијено из саора, сасшављено из lУСШОl силеша разlранаших 
ниши, хифа, mycelium. 

мицина и мицина ж мед. нар. велики чир, најчешће у upege
лу враша, bubo. 

миш м (инстр. мишем (мИтом); мн. мИтеви (мИти)) 1. а. зоол. 
у .мн.: врло расuросшрањена uороgица сишних сисара шшешо
чина Muridae из pega 1Jtogapa (у jg.: 1Jtogap из ше uороgице): бал
кански �, бели �, Домаћи (кућни, обични) -, класнй �, патуља
сти -, пољски �, шумски � И др. б. фиг. (понекад ир.) слабић. в. 
фиг. реч оg.мила за gеше (обично ари ШеUању). 2. зоол . .морска ри
ба Macrurus coelorhynchus из аор. Macruridae, gУlореuац ри
лаш. 3. uериферни рачунарски уређај, облико.м Uо.мало сличан 
.мишу (Ја), који се руко.м аокреће ао равној uовршини, а служи 
за uосмашрање курсора и за gавање нареgби ко.мUјуШеру. • сле
пи - зоол. У .мн.: peg сисара Chiroptera (са ареко хиљаgу врсша) 
чији су uреgњи уgови uоgешени за лешење, који обично живе у 
јаШu.ма и крећу се ноћу хранећи се биљкама и инсекШu.ма, љиљ
ци, нешоuири, шиш.миши (у jg.: сисар из ШОlа pega). го као цркве
ни - који је без ичеlа, ауки сиро.мах. игра мачке и миша в. uog .мач
ка. мокар, покисао као - uошuуно, cacвu.м .мокар, uошuуно аоки
сао. ноћас ће - и мачка спавати заједно в. uog .мачка. 

мишар м (инетр. -ом) зоол. uшица lрабљивица Buteo buteo из 
аор. Falconidae, која се најчешће храни аољски.м .мишеви.ма, 
з.мијама и жабама. • гаћасти - В. lagopus. риђи - В. rufinus. 

мишарица и мишарица ж зоол. з.мија неошровница Elaphe 
situla leopardina из аор. Colubrinae, која се храни .мишевu.ма. 

мишаст, -а, -о који је као у .миша (о боји); који је .мишје боје, 
сивкасш, uеuељасш: � боја; коњ мишасте длаке. 

мишевина ж И мишијак м .мишји из.меШ; уп. мишјаR. 

мишинац, -йнца м бот. а. pog јеgНОlоgишњих или вишеlоgи
шњих зељасших биљака Cynoglossum из ф. Boraginaceae. б . 
(лековити �) gвОlоgишња лековиша биљка ШОlа poga С. offici
nale . 

мишић\ -ића и мишић, -а м geм. и хиа. og .миш. 

мишић2, -ића и мишић, -а м анат. еласшични oplaH KOg жи
вошиња и човека, који сшезањем и оuружањем OMOlyhyje ари
.мицање и оg.мицање uojegUHUx gелова шела и сужавање неких 
шелесних унушрашњих и uовршинских ошвора, musculus: бедре
ни �, вратни �, глатки мишићи, леђни �, � опружач, � стезач, 
попречно-пругасти (радни, сн:елетни) мишићи, срчани �, трбу
шни � и др. 

мишићав и мишићав, -а, -о који u.мa развијене, сна;ж;не .ми
шиће, .мускулозан: мишићава леђа, � тело. 
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мишићавост и мишићавост, -ости ж особин,а и сшање он,о
La који је .мишићав, он,ОLа шшо је .мишићаво, развијен,осш .миши
ћа, .мускулозн,осШ. 

мишићаст и мишићаст, -а, -о в . .мишићав. 

мишићје и мишићје с зб. (МН. 0) анат. в . .мускулаШура. 

мишићни и мишићни, -а, -о који се оgн,оси н,а .мишић2, н,а 
.мишиће: � влакно, � маса, � систем, � ткиво. 

мишица 1 ж анат. а . .мишић и geo руке og ра.мен,а go лакша, 
.мишка. б . .мишић н,а бuлo које.м gелу Шела. 

мишица2 ж (обично у нар. умотворинама) жен,ка .миша. 

мишичав, -а, -о који u.мa развијен,е, сн,ажн,е .мишице; .миши
ћав: � рука; � спортиста. 

мишичавост, -ости ж особин,а он,ОLа који је .мишичав, он,ОLа 
шшо је .мишичаво; .мишићавосШ. 

мишјак м .мишји из.меШ. 

мишјакиња и мишјакиња ж бот. а. pog јеgн,ОLоgишњих или 
вишеLоgишњих сишн,их, чесшо бусен,асших, зе.тьасШих, ређе йолу
жбун,асших биљака Minuartia из ф. Caryiophyllaceae; врсше шо
La poga: М. glomerata, М. hrsuta, М. setacea, М. verna, М. visco
sa. б. pog јеgн,ОLоgишњих или вишеLоgишњих зе.тьасШих биљака 
Stellaria из ф. Caryophyllaceae; врсше ШОLа poga: S. media, S. 
pallida. в. јеgн,ОLоgишња зеЈЬасша биљка Veronica agrestis из ф. 
Scrophulariaceae. • велика -јеgн,ОLоgишња или gвОLоgишња зе.тьа
сша биљка Stellaria neglecta из ф. Caryophyllaceae. висока - ви
шеLоgишња зе.тьасШа биљка Stellaria holostea из ф. Caryophylla
сеае. водена - вишеLоgишња сивозелен,а зе.тьасШа биљка Stella
ria palustris. планинска - вишеLоgишња бусен,асша биљка Minna
rtia recurva из ф. Caryophyllaceae. пруголисна - вишеLоgишња 
зеЈЬасша биЈЬка Stellaria graminea из ф. Caryophyllaceae. шум
ска - вишеLоgишња зеЈЬасша биљка Stellaria nemorum из ф. Са
ryophy llасеае. 

мишји (мИшијй), -а, -ё 1. а. који се оgн,оси н,а .миша (1а), н,а 
.мишеве, који apuaaga .мишу, који је og .миша: � реп, � рупа, � 
траг. б. који је као у .миша, својсшвен, .мишу: митји зуби, � по
глед, � физиономИја, � цика. 2. као сасшавн,и geo боШ. израза: 
� јечам, � раж, � реп, � трн и др. • завући се (сакрити се и сл.) у 
мишју рупу йошйун,о се йовући, склон,иши се, сакриши се og вели
коТ; сШраха. сатерати (сабити, стрпати и сл.) у мишју рупу йошйун,о 
йошисн,уши, учин,иши н,еакШивн,u.м, бесЙо.моћн,u.м, он,е.моLућиШи. 

мишка ж (ген. ми. -кй) в . .мишица1 (а). 

мишљење с 1. "iл. u.м. og .мислиШи (се). 2. псих. облик йсихич
ке gелашн,осши као н,ајвиши сшейен, свесши, који се сасшоји og 
Йou.мaњa, суђења и заКЈЬучивања а јавЈЬа се као реакција йоје
gин,ца н,а ушицаје СЙОЈЬњеL свеша, расуђивање. б. йо"iлеg н,а живош 
и свеш, схвашање о н,еко.ме или н,ече.му. в. cyg, оцен,а, йроцен,а; 
сшав; уверење, убеђење. 3. савеш, йрейорука: тражити миmљење 
професора. • јавно - в. јавн,о .мњење (aog .мњење). издвојити, издва
јати (своје) мишљење изразиши, изражаваши н,еслаLање у оgн,осу 
н,а већин,у у йоgређен,ој Lpyau, ОРLан,изацији, колекшиву и сл. ко
ји су gрукчијеL .миШЈЬења. слобода - слобоgн,о, са.мосШалн,о, н,еза
висн,о изражавање .мисли, сшавова, ойреgеЈЬења, ugeja и сл. у 
оквиру gаШОL gрушшвен,о! сисШе.ма. 

мишна ж хебр. књиLа с ШексШовu.ма из јеврејскоТ; ус.мен,оТ; йре
gања, йрви geo Тал.муgа. 

мишоједина ж хран,а коју су .мишеви н,аLризли или осшаци 
хран,е коју су јели .мишеви. 

мишолик, -а, -о који личи н,а .миша, сличан, .мишу. 

мишоловка (миmоловка) ж (ген. мн. -кй) а. н,айрава за хва
шање .мишева, сШуЙица. б. фиг. за.мка, клойка: упасти у мишо
ловку. 

мишомор м хем. јеgињење арсен,а (АS2Оз) у виgу белОL без.ми
рисн,оТ; слашкаСШОL йраха који се уйошреБЈЬава у йроизвоgњи ор
Lан,ских йрейараша, арсен,ових соли и gp., а служи и као ошров 
за .мишеве и йацове, арсен,-шриоксиg, арсен,ик. 

мјау и мјау узв. узвик за йоgражавање .мачјеL "iласа; уп. Мау 

и мијау. 

мјаук м "iлас KOju;м, се О"iлашавају .мачке; о"iлашавање .мачака, 
.маукање, .мијаукање. 

мјаукати, мјаучём и мјаукати, mjaY-Чём несвр. УЗВ. о"iлаша
ваши се .мјауко.м, .маукаШи, .мијаукаШи. 

мјаукнути, мјаукнём и мјаукнути, мјаукнём свр. Йре.ма 
.мјаукаШи; уп. маукнути и мијаукнути. 

мјузикл м енгл . .музички сйекшакл н,овијеТ; вре.мен,а, сличан, 
оЙереШи. 

мјузикхол м енгл. gворан,а за .мјузикле; кон,цершн,а gворан,а. 

Мшiва и Млава ж 1. река у Србији, gесн,а йришока Дун,ава . 
2. крај, apegeo у сливу ше реке. 

млавити, -йм несвр. [гл. ИМ. млављёње с] 1. експр. шући, yga
раши, .млаШиШи (н,екоLа). 2. рушиши, обараши, косиши, бриса
ши: � све пред собом . •  � се уз. Йовр. Йре.ма .млавиШи (1). 

млавски и млавски, -а, -о који се оgн,оси н,а Млаву: � крај . 
млад, млада, -о (комп. млађй) (супр. стар) 1. а. који је у ран,о.м 

gобу живоша, који се развија, који н,ије йочео ga сшари (о JЬygu-
.ма и живоШиња.ма). б. које је као KOg особе у ран,о.м gобу живо
ша, својсшвен, шаквој особи, .млаgалачки: � срце. в. који још н,и
је gосшиLао gуховн,и развој зреле особе, н,еискусан" н,аиван, зБОL 
.млаgосши; који је без искусшва, који је н,ов, йочешн,ик у н,еко.м 
йослу: � и зелен, младо-лудо; � војска, � учитељ. г. који је йре 
вре.мен,а иЗLубио особин,е .млаgосши, йреран,о осшарио, орон,уо: � 
старац. д. (у комп.) 1) који се касн,ије poguo: � брат, � сестра, � 
годину дана. 2) уз и.ме, оgн,. Йрези.ме н,еке особе као сшалн,и 
ашрибуш за разликовање og сшарије особе иСШОL u.мeн,a, оgн,. йре
зu.мен,а из исше йороgице, фа.милије и сл.; уп. јуниор (2). 2. а. ко
јије у ран,о.м aepuogy расша, развоја (о gрвећу, расшињу): � јела, 
� церић, � шума. б. који н,ије gозрео; који шек шшо је йрисйео за 
јело: млади грашак, млади кромпир. 3. који је н,еgавн,о йроизве
gен" сйравЈЬен,; н,ов, свеж: младо вино, млади сир; � мед. 4. а. ко
ји је у ран,ој фази фор.мирања, ОРLан,изовања, који је н,еgавн,о н,а
сшао, осн,ован" усйосшавЈЬен,: младо грађанство, млада демокра
тија, млада држава. б. н,ов; скорашњи: млада српска престони
ца; по младом снегу (леду). в. астр. и геол. који је CKopujeL, н,ови
јеТ; йосшан,ка (о н,ебескu.м Шелu.ма, LеолошкuМ фор.мација.ма, зе
.мЈЬишШу). Г. песн. шек н,асшали, ран,и: млади дан, млада зора. 
5. а. који се оgн,оси н,а особу у ран,о.м gобу живоша, н,а ран,о gоба 
живоша; који йошиче из ШОLа gоба, из .млаgосши: у своје младе 
године, у своје млађе доба; млади радови. б. из којеТ; се очишу
је .млаgосш, својсшвен, .млаgосши, .млаgалачки: у својој младој 
ватри, млади жар, � и враголаст израз, са свом својом младом 
страшћу. 6. ист. као йрви geo у н,азивu.ма н,ацион,алн,их, йоли
шичких, кулшурн,их и сл. ОРLан,изација, уgружења, йокреша и 
сл.: Млада Босна, Млада Европа, Млада Немачка, Млада 
Пољска итд. 7. (у КОМП., понекад у им. служби) н,ижи йо ран,LУ, 
чин,у; који је н,а н,ижој лесшвици у н,екој хијерархији; н,ижи, йош
чињен,и, йоgређен,и: � ceKpeTap; � чиновник; � У служби. 8. (у 
одр. виду, у им. служби) а. м МН . .млађи н,арашшај, о.млаgин,а, 
.млаgеж. б. (младо с, МН. младй м) .млаgун,че живоШиње. в. (и 
комп.) м ми . .мо.мак и gевојка; верен,ици. • старо и младо (младо и 
старо) сви, сви без разлике. 

млада (дат. млади) И млада (дат. младој) ж а. жен,ска особа 
йри сшуйању у брак, н,евесШа. б. жен,а йрве Lоgин,е брака; н,еgав
н,о 'Уgаша жен,а. • као сеоска (сељачка, банатска, влашка, ерска и 
др.) - 1) сшиgЈЬиво, збуњен,о. 2) укочен,о. 

младалачки, -а, -о који се оgн,оси н,а .млаgе особе, .млаgосш, 
који је као !,og .млаgих особа, својсшвен, .млаgосши: � крв, млада
лачки књижевни покymаји, � стас. 

младалачки ПРИЛ. као .млаgа особа, као KOg .млagе особе: � 
борбен, � закуца срце. 

младар, -ара м .млаgица, изgан,ак, лаСШар. 

младац, млаца м в . .млаgић (1). 

младачан, -чна, -о (у Ж. роду, о крави) која се ошелила у йро
леће; која се скоро, н,еgавн,о оШелила. 

младеж и мшщеж м (инстр. -ом) .мали, обичн,о урођени изра
шшај н,а кожи у облику окру"iласше .мРЈЬе, aeLe Ша.мн,ије Йи"i.мeн,
Шације. 

младеж ж зб. (инстр. -и; МИ. 0) .млаgи н,арашшај, .млаgо йоко
лење, о.млаgин,а, .млаgЙ. • златна - ир. о.млаgин,а, .млаgеж која 
живи лакu.м, лаLоgн,u.м живоШо.м. 
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младенац, -ёнца 1. в . .млаgић; уп; младац. 2. в . .млаgожења. 
3. мн . .млаgа и .млаgожења, .млаgи брачни Йар. • небески (небе
ени) - Исус Христ(ос). 

младеначки, -3., -о 1. в . .млаgалачкЙ. 2. који се OgHOCU на 
.млаgенце, на .млаgу и .млаgожењу, који apuaaga .млаgенцима: 
младеначки венци, - соба. 

младеначки прил. в . .млаgалачки. 

младенаштво с в . .млаgићсi11во. 

Младёнци м ми. 1. а. хришћански йравославни црквени и на
pOgHU йразник у сЙо.мен чеi11рgесеi11 .мученика (22 . .марШа), уз ко
ји су (йосебно у Србији) везани разни обичаји у вези с .млаgим 
брачним Йаро.м, с .млаgенцима. б. gaH невине gеце (28. gеце.мбра 
KOg каi110лика, 10. јануара Kog йравославних) усйосшављен у сйо
.мен .мале gеце која су йрема Библији йобијена йосле ХриСШ0во/, 
рођења. 2. (младенци) в . .млаgенац (3). 

младин, -а, -о који apuaaga .млаgи, невесши, који се OgHOCU 
на .млаgу, невесшу: - кућа, - хаљина. 

младина ж gaHU .млаgо/' Месеца, .млаgи Месец. 

младић, -ића м (инстр. -ићем) 1 . .млаg .мушкарац, .мо.мак. 2. 
gевојчин .мо.мак, gpa/,aH: Миличин -. 

младићак, -ћка м geM. и хиЙ. og .млаgић; .мо.мчић; gечак. 

младићев, -а, -о који apuaaga .млаgићу, који се OgHOCU на 
.млаgића. 

младићки, -3., -о који се OgHOCU на .млаgиће, који apuaaga 
.млаgићима, својсшвен .млаgићима, .млаgалачки: - доба, - крв, 
- рад. 

младићки прил. на начин својсшвен .млаgићима, као .мла
guh, .млаgалачки: - наиван, - скочити. 

младићство с а . .млаgићко gоба, .млаgићки gaHU, време .мла
guhKO/' сазревања. б . .млаgићки из'iлеg, .млаgићко gржање, .мла
guhKa сна/,а, лейоi11а и сл. 

младица ж geм. и хиЙ. og .млаgа; .млаgа. 

младица ж 1. а . .млаgа /'ранчица, изgанак. б . .млаgа воћка, 
саgница; .млagо gрво уоЙшi11е. 2. заал. а. речна риба ваЈЬкаСШ0/' ше
ла ишарано/' Йе/'а.ма Salmo hucho из Йор. Salmonidae. б. у .мн.: йо
роgица риба Salmonidae, ЙасШр.мке (у jg.: риба из ше Йороgице). 

младичњак м рибњак за оg/'ајање рибље .млађи, .млаgили
шi11е. 

младовати, младујём несвр. 1. йровоgиi11и .млаgосi11, .млаgе 
gaHe; живеi11и, йонашаi11и се као шi110 оg/'овара .млаgој особи; 
уживаi11и у .млаgосi11и. 2. биi11и .млаgа, невесШа. 

младогардејац, -јца м рус. ист. apuaagHUK Млаgе /'apge, бив
ше совјешске иле/'алне о.млаgинске ор/'анизације која је gеловала 
за вре.ме немачке окуйације Донбаса у II св. раШу. 

младограматичар м лингв. apuaagHUK или слеgбеник лин-
/'висi11ичке школе, лин/'висi11ичко/' йравца йрешежно ко.мЙара
шивно-иСШ0ријске оријенШације. 

младограматичарски, -3., -о који се OgHOCU на .млаgо/'ра.ма
i11ичаре: - правац, - школа. 

младожења м (ми. ж) онај који се жени, који сшуйа у брак; 
уп. женик. 

младожењин, -а, -о који apuaaga .млаgожењи, који се OgHO
си на .млаgожењу: младожењини гости, - родбина, - село. 

младолик, -а, -о који има из'iлеg .млаgе особе, који gелује као 
.млаgа особа, који је йо из'iлеgу .млаg; који је као Kog .млаgе осо
бе, .млаgалачки: - жена; - изглед, - лице. 

младолико прил. као .млаgа особа, йойут .млаgе особе: де
лује -. 

младоликост, -ости ж особина оно/'а ко је .млаgолик; .млаgо
лик из'iлеg. 

младомисник м каi110лички свешi11еник, иои који служи 
.млаgу .мису; .млаgи свешшеник (Kog каi110лика). 

младост, -ости ж (инстр. -ошћу; ми. 0) 1 . .млаgо gоба, узрасi11 og 
gеi11ињсi11ва go зрелих /,ogUHa; .млаgи gaHU, .млаgе /,ogUHe живоШа. 

2. а. особине својсшвене .млаgој особи: неискусшво, незрелосi11, 
лако.мислеНОСi11; .млаgалачка сна/,а, бујНОСi11, свежина, лейоi11а 
и сл. б. сшање, особина оно/'а шшо је .млаgо, ново, свеже и СЛ.: 
фиг. - умивеног јутра. 3. зб . .млаgеж, о.млаgина, .млаgи. • дожи
вети (доживљавати) другу младост (йо)врашиi11и сна/,у, зgравље, 
конgицију, вишалносi11 и сл. у оg.маклим /,ogUHa.мa. - лудост ка
же се Kaga .млаgи lbygu неразу.мно ЙОСi11уйају, Kaga се неразбори
шо, неоg/,оворно и СЛ. Йонашају. 

младотурски, -3., -о који се OgHOCU на .млаgоi11урке: - револу
ција. 

младотурчин м ист. (мн. -ОТУРЦИ) члан, apuaagHUK или слеg
беник йолиi11ичке ор/,анизације у Турској (крајем ХЈХ и йочеi11-
ко.м хх в.) која је i11ежила ga йреобрази земљу у усшавну gржа
ву йо заЙаgноевроЙско.м узору. 

младунац, -нца м (најчешће у мн.) .млаgа, шек на свет gOHe
ша или неgорасла живошиња, .млаgунче. 

младунче, -ета с (супл. ми. младУнчићи м; зб. им. младУнч3.д ж) 
а . .млagа, шек рођена, OgH. неизрасла живоi11иња, .млаgо; уп. мла
дунац. б. gei11e (обично сасви.м .млаgо). 

млађ, -а м (инстр. -ем) и млађ, -и ж (инстр. -у (-и)) зб. (мн. 0) ри
бљи йоg.млаgак. 

млађа ж бат. а. pog више/,оgишњих зељасi11их MegoHocHUX би
љака Corydalis из ф. Fumariaceae. б. назив за aojegUHe врсше 
шо/'а poga: С. cava (шупља -); ситна - С. intermedia; С. ohrole
uca; црвена - С. pumila; црвенкаста - С. solida. 

млађак м в . .млаgи Месец (aog .месец) . 

млађан и млађан, -а, -о у geM. и хиЙ. значењу: .млаg: - ду
ша, млађани поручник. 

млађаност и млађаност, -ости ж особина оно/'а који је .мла
ђан. 

млађарија ж зб. (ми. 0) експр . .млаgи свет, gечаци и gевојчице, 
.млаgићи и gевојке, .млаgеж. 

млађахан и млађахан, -хна, -хно у geM. и хиЙ. значењу: 
.млаg; уп. млађан. 

млађахност и млађахност, -ости ж особина оно/'а који је 
.млађахан. 

млажњак, -а и млажњак, -ака м в . .млазњак. 

млаз м (инстр. млазом, лак млазу; ми. МШlзеви (мшiзови)) 1. 
а. јача нейрекинуша сшруја, йру/'а неке i11ечносi11и (йаре и сл.) 
која цури, i11ече aog ЙриШиско.м или слобоgним aagoM; јачи или 
слабији кључ, OgH . .мања или већа количина i11ечносi11и која og
jegHoM, на'iло избије, бризне, навре, шикне из нече/'а, ogHeKyg. б. 
(најчешће у мн.) шања, .мања йру/'а, сi11убић i11ечносi11и og више 
кайЈЬица или СЛ.; уп. цурак. 2. а. gy/,u сной, Йра.мен свеi11лосi11и 
(зракова и сл.) који се og извора йружа, шири у ЙросШ0Р. б. сшру
ја, сi11уб, језичак йаре, ЙЛа.мена, gима, .ма'iле и сл. који се вије, 
gиже увис, сукља, лелуја и сл. в . .мношi11во, рој зрна, .меШака, 
йахуљица и сл. шi110 зајеgно леi11е. 3. бат . .млаgа, бујно израсла 
/'ранчица, .млаgица, леi110расi11; .млаgо, шанко и виШ0 gрво. 4. ге
ал. йру/'а, слој (у сшени), жица. 

млазић, -ића и млазић, -а м geM. og .млаз. 

млазни, -3., -о који се OgHOCU на /'асове .моШ0ра с унушра
шњи.м са/,оревањем који избачени велико.м брЗино.м йроизвоgе 
йо/'онску силу, реакшивни: - авион, - мотор, - погон. 

млазник м техн. цев за йрола:з йо/'онско/' /'аса; уп. млазница. 

млазница ж ошвор, венi11ил, куйаСШ0 сужена цев или сл. geo 
неке найраве, уређаја (нЙр. айараша за /'ашење йожара) у које.м 
се йри/'ушује .млаз i11ечносi11и или /'аса, чиме се йовећава брзина 
њихово/' йролажења, избацивања, бриЗ/'аЈЬка: уп. дизна и мла
зник. 

млазничар м онај који йри йоливању, /,ашењу йожара и сл. 
уйравља .млазо.м воgе из црева. 

млазњак, -а и млазњак, -ака м техн. авион на .млазни, реак
шивни Йо/'он . 

млак, млака, -о (камп. млачи) 1. а. који је у.мерене ШемЙера .. 
шуре, бла/,о за/'рејан; који има, чува, оgржава .малу i110йлоi11у: -
вода; - тело. б. који слабо, у.мерено /'реје; .мало, у.мерено Ш0йао: 
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� сунце; � ветар, � сунчан дан. 2. а. неборбен, нехајан, неакши
ван, йасиван, неЙреgузu.м.љив; безвОЈЬан, айашичан; који је свој
сшвен шаквој особи, који ogaje шакву особу: бити млаке нара
ви. б. којије без живошне cHaie, eHepiuje, без боgросши, йолеша; 
који ogaje шакву особу; безизразан, беживошан: говорити мла
ким гласом, млаке очи. в. неисйуњен инШензивнијu.м, gоживЈЬа
ju.м,a, јеgноличан, .моноШон, gocagaH: � атмосфера пензионер
ске безбрижности, млаки дани. 3. а. који је без gовоЈЬНО јачине, 
иншензишеша, ошшрине, жусшрине и сл., слаб, бескрван: � го
вор, � меч, � напад, - утакмица. б. који нешшо није у йуној .ме
ри, који је оiраничен, резервисан, сузgржан: млаке похвале. 

млака и млаква ж бара, локва. 

млакнути и млакнути, млакнём свр. йосшаши .млак, с.мла
чиши се. 

млако ПРИЛ. на .млак начин, без жусшрине, eHepiuje, без бо
gросши, йолеша, неборбено, безвоЈЬНО: - играти, - нападати. 

млакоња м (мн. ж) пеј. онај који је йо apupogu неборбен, неак
шива�, неоgлучан, неЙреgузu.м.љив; уп. млитавац. 

млакбст, -ости ж а. особина oHoia шшо је .млако. б. неборбе-
носш; беживошносш; бескрвносШ. 

млакуmан и млакуmан, -шна, -о у geм. значењу: .млак (1). 
млат м 1. в . .млаШило (а). 2. врсша iвозgеноi или gрвеноi .маља. 

млатарати, -ам и есвр. и епрел. (обично у експр. изражавању 
или с пеј . призвуком) (нечим) живо, брзо йокрешаши нешшо 
шамо-амо, клашараши, раз.махиваШи: - рукама, � ногама. 

млатач, -ача м в . .млаШило. 

млатилац, -иоца м онај који .млаШи жишо, оШреса .моШко.м 
или нечu.м,е сличнu.м, илоgове с gрвећа и сл. 

млатило с а. gужа .моШка или јак gужи шшай, обично с йри
везано.м gашчицо.м, цеЙо.м на jegHoM крају, KOju.м, се .млаШи жи
ШО на iYMHY, йасуЈЬ и сл.; gуiачка .моШка којо.м се ошресају ило
gови (нЙр. ШЈЬиве, ораси) са ipaHa. б . .механичка сйрава, уређај 
KOju.м, се .млаШи жиШо. 

млатиља и млатиља ж женска особа .млаШилац. 

млатипара ж (м) (мн. ж) разг. онај који зарађује MHoio новца 
(обично без MHoio paga); уп. млатити (6). 

млатити, млатим и есвр. [гл. ИМ. млаћёње с] 1. (нешто) а. yga
рајући .млаШило.м, .моШко.м и сл. избијаши зрневЈЬе из класа, 
оgвајаши зрна og .махуне и сл.; .моШко.м и сл. сшресаши илоgове 
са ipaHa gрвећа, воћака. б. чиниши ga илоgови ошйаgају (са ipa
не, йеШеЈЬке), ошресаши, о.млаћиваШи (о вешру, Heaoiogu, iрсщу 
и сл.). 2. (некога, нешто) а. снажно, јако шући, уgараши, йре
.млаћиваШи (HeKoia). б. снажно уgараши (нечu.м,), луйаши, шући 
(у нешшо, о нешшо, йО нечему и сл.). 3. (нешто) уgарцu.м,а алаша, 
оруђа, обрађиваши или йравиши нешшо (коваши, шрлиши, бућ
каШи). 4. в . .млаШараШи. 5. Gезиком или без допуне) разг. iово
риши MHoio и којешша, брбЈЬаши, блебешаши, луЙеШаШи. 6. (па
ре, новац, милионе и сл.) зарађиваши йуно, сшицаши, зiрша
ши (новац), обично без MHoio paga. 8 - се 1. а. уз. повр. шућu се 
.међусобно. б. повр. уgараши caмoia себе, луйаши се. 2. разг. а • .мо
шаши се, врз.маШи се, вући се, скишаши се. б. iубиши, шраћиши 
време, за.млаћиваШи се. 3. разг. йонашаши се неозБUJЬНО, из.мо
шаваши се, луgираши се. 

млатиmума ж (м) (ми . ж) пеј. онај који йрича којешша, брбЈЬи
вац; за.млаШа. 

млатнути, -нём м свр. шреснуши, луйиши (HeKoia, нешШо). 8 
� се Йовр . . 

млачан, -чна, -о в . .млак (1). 

млачити, млачИм и есвр. прел. [гл. им. млачёње с] чиниши не
шшо .млакu.м" .мало, gонекле заiреваШи. 8 - се йосшајаши .млак, 
.мало, gонекле заiрејан. 

млачица ж geм. og .млГжа. 

млачно ПРИЛ. в . .млако. 

млезИво,јек .  мљезиво с а. шечносш слична .млеку коју луче 
..млечне жлезgе жене. йрвих gaHa йосле Йорођаја. б. йрво .млеко 
у женке сисара, из.мужа, iрушевина. 

млекар јек .  мљекар, -ара м 1. онај који се бави йроизвоgњо.м 
.млека; йроgавац или разносач .млека; уп. млекаџија. 2. зiраgа 
или йросшорија у којој се gржи и разлива .млеко, .млекарник. 

млекара јек .  мљекара ж а. йроgавница .млека и .млечних 
Йроизвоgа. б. йреgузеће или оgеЈЬење, раgионица за Йрераgу .мле
ка и йроизвоgњу .млечних Йроизвоgа. 

млекарић јек .  мљекарић м geм. og .млекар (2). 

млекарица јек .  мљекарица ж а. gевојка, жена која разноси 
и apogaje .млеко. б. она која йослује око .млека. 

млекарник јек .  мљекарник м в . .млека р (2). 

млекарница јек .  мљекарница ж в . .млекара. 

млекарски јек . мљекарски, -а, -о који се OgHOCU на .млекаре 
и .млекарсШво: � економија, � задруга, � индустрија. 

млекарство јек .  мљекарство с а. ЙОЈЬойривреgна ipaHa, ipa
на сшочарсшва која обухваша йроизвоgњу и apepagy .млека. б. 
йривреgна орiанизација која се бави apogajoM .млека и .млечних 
Йроизвоgа. 

млекаџија јек .  мљекаџија м (мн. ж) в . .млека р (1). 
млекаџИјСКИ јек .  мљекаџ:Ијски, -а, -о који се OgHOCU на .мле

каџије, који apuaaga .млекаџијама: � КОЊ. 

млекаџика јеR. мљекаџика ж в . .млекарица (а). 

млеко јек .  млијеко с (ми . 1'.1) 1. бела храНЈЬива шечносш која се 
лучи из .млечних жлезgа жене, OgH. женке сисара (из сиса), а 
служи као основна храна за оgојчаg, OgH . .млаgунчаg или се .му
зе og крава, оваца, коза и сл. за JbygCKY исхрану и йравЈЬење ра
зних .млечних Йроизвоgа. 2. беличасши сок у сшаБЈЬици или се
.мену неких БUJЬака; бела шечносш у илоgовu.м,а неких воћака и 
сл. 3. фиг. блеgа, беличасша свейlлосШ. 4. а. беличасша е.мулзи
ја, коз.меШичко среgсШво. б. бела шечносш, бели расшвор уой
шше: кречно -. • врсше .млека: евапорисано -, кисело -, конденао
вано -; - у праху; обрано (оплављено) -; пуномасно (необрано, цело) 
-, хуманиаовано - и др. мајчино - .млеко жене (за разлику og кра
вЈЬеi и gp.). • као - врло квалишешно, йишко, йријашно (најче
шће о вину). капље, цури ти - иа уста још си .млаg, незрео, неиску
сан. мед и -в. aog Meg. мирисати на млеко биши .млаg, Hegopa
сшао, незрео, неискусан. по млеку йО .мајци, с .мајчине сшране (о 
сроgсшву, сроgницu.м,а). посисати с мајчиним млеком сазнаши, на
учиши и сл. caмu.м, чино.м рођења, OgH. у Йpвu.м, .мeceцu.м,a йосле 
рођења, у најраније.м gеШињсШву. птичје - (од птице -) уйошре
БЈЬава се у различиШu.м, обрШu.м,а за исказивање великоi, неве
роваШНОi изоБUJЬа, обиЈЬа нечеiа. 

млекуља јек .  мљекуља ж крава (коза и gp.) која gaje йуно 
.млека, OgH. која је шакве расе. 

мЛ(�кце јек .  млијекце с (мн. 1'.1) geM. и хиЙ. og .млеко . 

млетачки и млетачки, -а, -о који се OgHOCU на Млешке, ко
ји apuaaga Млецu.м,а, венецијански. 

млети јек .  мљети, мељём (импф. мељах, мељаше; ИМП. мељи; 
р. пр. мл€ю, млела јек .  млИо, мљела; ТРП. млевен јек .  мљевен, -ена; 
пр. с ад .  мељући) и есвр. [гл. им. млевёње јек .  мљевёње с] 1. а. наро
чиШu.м, уређајем (најчешће у .млину, OgH. неко.м врсШо.м .млина) 
сишниши зрневЈЬе жишарица, кафе, бибера и gp. йрешварајући 
ia у брашно, у йрах и сл.; gобијаши .млевење.м, .меЈЬаво.м (бра
шно): � кукуруз (пшеницу и др.), � кафу; - фино брашно. б . .ма
шино.м, gробилицо.м и сл. сишниши, gробиши, .мрвиШи (камен, 
yiaљ и сл.). 'в. нарочиШо.м наЙраво.м сецкаши, сишниши KoMage 
(.меса) и йрешвараши их у безобличну, .меку, iњецаву безоблич
ну .масу. г. биши у йокрешу, окрешаши се, раgиши (о .млину, во
gеници и сл.): - напразно. 2. фиг. сашираши, унишШаваШи. 3. 
разг. iовориши MHoio, неу.мерено, без йресшанка, најчешће jegHo
Л,и'fНО, gробиши; iовориши безначајне, gocagHe сшвари, iлуйо
сши, блебешаши: - језиком, � као воденица. 

Млеци, Млетака и Млеци, Млетака м ми . ист. наш назив за 
Млешачку Рейублику, OgH. некаgашњи наш назив за ipag Вене
цију у североисШочно.м gелу AaeHUHcKoi ЙолуосШрва. 

млеч јек .  млијеч м 1 . .млечна .маШерија коју луче йчеле хра
нилице и којо.м исхрањују своје ларве, .маШицу и ШруШове. 2. в. 
.млеко (2). 3. ЗООЛ. семена шечносш, сЙер.ма .муж јака рибе, sper
та piscium. 4. бот. врсша иле.мениШоi лишћарскоi gрвеша Acer 
platanoides из ф. Aceraceae. 
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млёчан и млечан јек. мљёчан и млијечан, -чна, -о 1. (одр.) 
који се og11,ocu 11,а .млеко (који је og .млека, који саgржи .млеко, 
који је у вези с .млеком и сл.): � индустрија, � :ке:кс, млечни про
изводи. 2. који обилашо gaje млека, који се оgликује gобром 
.млеЧ11,ошhу; који apuaaga шаквој раси gOMahux живошиња: � 

:крава. 3. а. који је као .млеко, који aogceha 11,а .млеко: � лице, 
млечни облаци, � пара, � светлост. б. шешко ирозира11" белича
сшо, .млеч11,О замуhе11" замаfJье11" муша11, (о сшаклу, ми11,ералима 
и gp.). 4. иу11, сока, соча11,; уп. мле:ко (2): � зрно. 

Млёчанин (МН. -ани) и Млечанин (МН. -ани) м сша11,ов11,ик 
Млешака; О11,ај који је из МлеШака. 

МлёчаНRа и МлечаНRа ж сша11,ов11,ица Млешака; О11,а која је 
из МлеШака. 

млечар јек. мљечар, -ара м в . .млека р (2). 

млёчаст јек. мљёчаст, -а, -о в . .млеча11, (3). 
мш�чац јек. млијечац, -чца м зоол. а. мужјак рибе; уп. млеч

ња:к (2). б. в . .млеч (3). , 
млеЧИRа јек. мљеЧИRа ж (дат. -ици) бот. вишеiоgишња зеЈЬа

сша биЈЬка или шиб Euphorbia из ф. Euphorbiaceae са M11,oio вр
сша (Е. cyparissias, Е. graeca, Е. peplis, Е. peplus и gp.) и сша
БЈЬиком која има .млеЧ11,и сок: барс:ка � Е. palustris, баштенс:ка 
� Е. peplus, висо:ка � Е. lucida, горњаста � Е. glareosa, дла:коли
ста � Е. salicifolia, обична � Е. esula, ситна (усевс:ка) � Е. helio
scopia, црвен:каста � Е. platyphyllos, штр:кљаста � Е. virgata, 
шумс:ка � Е. amygdaloides. 

млечи:кав јек. мљечи:кав, -а, -о који је боје цвеша .млечике, 
жуhкасш: � боја. 

млеЧИRОВ јек. мљечи:ков, -а, -о који се og11,ocu 11,а .млечику, 
који apuaaga .млечици, који иошиче og .млечике: � семе, � шиб. 

млеЧИRаст јек. мљечи:каст, -а, -о који има .млечике, обра
сшао или ирошара11, .млечиком: � трава. 

Млёчнй пут и Млечнй пут јек. Мљёчнй пут И Млијечнй 
пут м аетр. ма'iличасши звезgа11,и иојас, Кумова слама. 

мЛ(�чница јек. млијечница ж бот. а. у М11,.: pog У'iлав11,ОМ је
сшивих шумских iJbUBa Lactarius из ф. Agaricaceae, које cagp
же .млеЧ11,и сок (у jg.: fJьивa из шоiа poga). б. 11,азив за 11,еке врсше 
poga Lactarius (L. piperatus, L. deliciosus). 

млёчно и млечно јек. мљёчно И млиј ечно ПРИЛ. као .млеко, 
иоиуш .млека: � обојени :кристали, � се сливати. 

млечно- јек. мљечно- и млијечно- као ирви geo apugeBcKUx 
сложе11,ица иоказује ga боја ОЗ11,аче11,а apugeBoM у gpyiOM gелу сло
же11,ице има .млеч11,У, беличасшу 11,ија11,СУ: млечнобео, млечно
блед, млечноружичаст и сл. 

млёчност И мЛ(�чност јек. мљёчност И млијечност, -ости ж 

сиособ11,ОСШ же11,ки сисара (11,ир. краве, овце, козе, кобиле и gp.) и 
же11,е ga gajy .млеко иосле gО11,ошења 11,а свеш .млаgУ11,чаgи. 

млечњаR јек. млијечњаR м 1. анат. у М11,.: ирви зуби у оgојче
ша, og11,. у .млаgУ11,чеШа, .млеЧ11,и зуби (у jg.: .млеЧ11,и зуб). 2. муж
јак рибе који избацује .млеч и оилођава икру; уп. млечац (а). 3. 
лековиши .млеЧ11,и сок из сшабла .млаgе салаше Kag је у цвеШу. 4. 
врсша белушка .млеЧ11,обеле боје. 5. (у атриб. служби, уз им. м. 
рода) иу11, .млека, .млеча11,: :КУ:КУРУЗ �. 

мливо С а. ирах gобије11, .млевењем жиШ11,оi ЗР11,евЈЬа, браш11,О; 
ирах, ирашак који се gобије .млевењем ЗР11,асших илоgова 11,еких 
gpyiux биљака. б. жишо које се вози или 11,оси у .мли11, pagu .мле
вења. в . .млевење (жиша), мељава. • сатр(е)ти, самлети и сл. у мли
во иошиу11,О У11,ишШиШи. 

млин м (мн. -ови, ретко -и) 1. 11,азив за раз11,е уређаје или 11,а
ираве за .млевење, сишњење чврсших машеријала или сишњење 
већих KOMaga 11,ечеiа gpyioi. а. иосшројење за .млевење жиШ11,оi 
ЗР11,евЈЬа; иросшорија у којој се шакво иосшројење 11,алази; уп. во
деница (а): парни �. б. 11,аирава за .млевење кафе, бибера и сл. 
илоgова, og11,. семе11,ки; уп. воденичица (2) и млинац. в. 11,аирава 
за .млевење, сишњење каме11,а, цеме11,Ш11,оi лаиорца и сл. г. 11,а
ирава за .млевење меса. 2. иреса за цеђење УЈЬа из масли11,а, му
ЈЬача: уљани �. • навраћати (терати, наводити и сл.) воду на нечи
ји млин иоgешаваши, иомаiаши ga се сшвари развијају у 11,ечију 
(обич11,О своју) юорисШ. 

млинар м (инетр. -ом И -ем) влаС11,ик .мли11,а или pag11,UK у 
.мли11,У; уп. воденичар. 

млинарев и млинаров, -а, -о који apuaaga .мли11,ару, који 
се og11,ocu 11,а .мли11,ара . 

млинарина (млинарина) ж 11,aK11,aga (обич11,О у браш11,У) која 
се gaje .мли11,ару за .млевење, ујам, ушур; иорез 11,а .мли11,. 

млинарица, млинарица и млинаРRа ж же11,а мли11,ар; 
.мли11,арева же11,а. 

млинарс:кй, -а, -о који се og11,ocu 11,а .мли11,аре; .мли11,ски. 

млинарство и млинарство с apUBpeg11,a ipa11,a која се бави 
.млевењем жишарица, og11,. ироизвоgњом браШ11,а; .мли11,арска и11,
gусШрија. 

млинац, млинца м 1 . .мли11, за .млевење кафе, бибера и сл.; 
уп. млин (1б). 2. КУВ. у М11,.: јело og исече11,их кора og шесша (у jg.: 
KOMag ше коре). 

млинйmте с месшо 11,а којем се 11,алазио .мли11,; ЗемЈЬишше око 
.мли11,а. 

МЛИНСRЙ (млИнс:кй), -а, -о који се og11,ocu 11,а .мли11" који је у ве
зи с .мли11,ОМ: � :камен, � :коло, � производња, млинс:ка сита. 

млинчић и млинчић м а. geM. og мли11,; мали .мли11" мала 
воgе11,ица 11,а иошоку, иоШочара. б . .мли11, за кафу, .мли11,ац; уп. 

млин (lб). 

млитав, -а, -о 1. који је без apupog11,e чврсши11,е, jegpU11,e и ела
сшиЧ11,осши, оиушше11" .млохав (о шелу и gеловима шела, og11,. о 
особи с шаквим шелом или о биљкама и биљ11,им gеловима окре-
11,ушим ка зеМЈЬи, обеше11,им). 2. а. који је без живОШ11,е c11,aie, 
e11,epiuje, без боgросши, иолеша; који ogaje шакву особу, беживо
ша11" безизраза11,: � пород, � створ; � поглед. б. 11,еакшива11" иа
сива11" 11,еиреgУЗUМJbив, 11,еоgлуча11,; који ogaje шакву особу (осо
бе), својсшве11, шаквој особи (особама): млитави цар Урош; � ин
тервенција, � став. в. који је без живосши, МО11,ОШО11" gocaga11,: � 
живот, � спев. г. који је без goBOJb11,O јачи11,е, и11,ше11,зишеша, 
ошшри11,е и сл., .млак, слаб: � говор, � напад. 

млитавац, -авца м О11,ај који је .млиШав; слабиh, мекушац; уп. 

млитав (1 и 2а и б). 

млитавило r. в . .млиШавосШ. 

млитавити, -йм и млитавити, мл:И:тавЙм неевр. [гл. им. -вљё
ње с] 1. чи11,иши .млиШавим, шромим, оиушше11,им, .млохавим; 
слаби ши: беспосленост млитави снагу. 2. иосшајаши .млиШав, 
.млохав, шром; слабиши, јењаваШи. 

млитавица ж .млиШава же11,ска особа. 

млитаВRО м в . .млиШавац. 

млитаво прил. 11,а .млиШав 11,ачи11,: � висити, � говорити, � је
сти, � нападати, � пружити ру:ку и сл. 

млитавост, -ости ж особи11,а и сшање o11,oia који је .млиШав, 
o11,oia шшо је .млиШаво. 

млитоња м пеј . .млиШавац, .млиШавко. 

млохав, -а, -о 1. који збоi оgсусшва jegpU11,e, чврсши11,е ела
сшиЧ11,осши лабаво виси, оиУШШeN, оклембеше11" ошромБОЈЬе11, (о 
gеловима шела); који има шакве мишиhе, ша"во шело; уп. мли
тав (1). 2. в, .млиШав (2). 

млохавити, -ЙМ и млохавити, млохавйм неевр. [гл. им. -вљё
ње с] иосшајаши .млохав, .млиШавиШи. 

млохаво ПРИЛ. 11,а .млохав 11,ачи11" .млиШаво, оиушше11,О; � ви
сити, � :КЛОНУТИ. 

млохавост, -ости ж особи11,а o11,oia шшо је .млохаво, .млиШа
восШ. 

мљас УЗВ. узвик за иоgражавање звука, шума који се чује ири 
брзом 11,а'iлом ygapy у 11,ешшо, ио 11,ечему: уп. пљас. 

мљаскав, -а, -о в. мљ(щкав. 

мљаСRати, -ам (мљашћём) неевр. в. мљацкаШи. 

мљаснути, -нём свр. ирема мљаскаШи. 

мљац УЗВ. узвик којим се иоgражава мљацкање. 
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мљац:кав, -а, -о који uogceha на .м.љацкање, сличан .м.љацка
њу или йраћен .м.љацкањем: � шв:љоцање зуба. 

мљац:кати, -3.м несвр. (уп. мљасв:ати) 1. а. йроuзвоgиши (йри 
жвакању или iовору) i.ласан, чу јан нейријашан звук оgвајајуhи 
језик og нейца или усну og усне: � језиком, � устима. б. (нешто) 
жвакаши, йрешураши йо усшима сшварајуhи йри шоме i.ласан 
звук, шум: � в:ору хлеба. 2. сшвараши шум ugyhu, xogajyhu йо 
расквашеном, блашњавом illлу, йо блашу и сл., шљаЙкаШи. 

мљацнути, -нём свр., йрема .м.љацкаШи. 

мљес:кати, мљесв:3.м (мљешћём) несвр. в. мљацкаши; уп. 
мљасв:ати и мљецв:ати. 

мљеснути, -нём свр. йрема .м.љескаШи. 

мљец:кати, -3.м несвр. в . .м.љацкаШи. 

мнемотехни:ка ж шехника, вешшина лакшеi йамћења ogpe
ђених йоgашака и чињеница (нйр. йовезивањем gелова речи у 
jegHY i.ласовну целину, асоцијацијама и gp.). 

мнемотехнич:кй, -3., -о који се OgHOCU на мнемошехнику, за
снован на мнемошехници: � памћење, � поступав:. 

мнестичв:й, -3., -о грч. који се OgHOCU на йамћење, који је у ве
зи с йамћењем: мнестичв:и поремећаји, мнестичв:и центри. 

многй, -3., -о 1. а. (у мн.: многй, -ё, -3.) који се јавља у вели
ком броју, (МНО'iо)бројан: � људи, многе црв:ве. б. (у јд.) указује 
на већи број оних jegUHKU које значи именица уз коју сШоју. -

Многа је мајв:а данас подјетињила. 2. (у јд.) који се јавља, исйо
љава, који йосшоји и сл. у великој количини, у великом обиму, 
сшейену и сл., обиман, велики; који gyio шраје, gуiошрајан: � во
да је пљymтала; од многог времена. 3. (у им. служби, најчешће 
у мн.) велики број, мношшво особа. - Многи и многи давно су 
већ пов:ојни. 

много прил. (комп. вfu:пё и више) (супр. мало) 1. а. Kag се ука
зује на велики број, количину или обим нечеiа: � година, � љу
ди; � новца, � оружја. б. Kag се указује на количину, обим неке 
раgње, збивања: � лагати, � моћи, � причати, � хтети. 2. Kag се 
указује на висок сшейен или иншензишеш нечеiа. а. јако, веома, 
врло: � ми је жао, � лепо певати, � учен. б. (уз в:омп. прид. И 

прил.) знашно, осешно: � боље, � бољи, � више, � лепши итд. в. 
йревише, сувише: оженити се � рано, � смешан, � строг. 3. gyio, 
заgуiо: није � потом прошло. 

много- йрви geo сложени ца који означава велики број, вели
ку количину, велики обим и сл. oHoia шшо значи gpyiu geo сло
женице: многобројан, многостран, многоугао и сл. 

многобожац, -б6шца и многобожац, -боmца м онај који ве
рује у више боiова, божансшава, онај који исйовеgа мноiобо
шшво, upuuagHUK мноiобожачке рели'iије, йолишеисша; супр. јед
нобожац. 

многобожач:кй и многобожач:кй, -3., -о који се OgHOCU на 
мно'iобошце и мноiобошшво, йолишеисшички: многобожачв:и 
обичаји, � светилиште. 

многобоmтво и многобоmтво с веровање у више боiова; ре
лиiија која йрuзнаје вище боiова, ЙолиШеuзам. 

многобројан и многобројан, -јна, -о (обично у мн.) који се 
јавља у великом броју, Kojei је MHOio на броју, количински зна
шан, бројан; супр. малобројан: многобројне грешке, � светина, 
многобројни успеси. 

многобројност, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је мно
iобројно, оних који су мноiобројни, велики број, знашна количи
на, велика бројносш: � св:упштине, � Словена, � детаља .

. 

м:�югове:ковнй јек. многовје:ковнй, -3., -о који шраје или је 
шрајао више векова, вековима, вишевековни: � в:ултура, � роп
ство. 

многоверци и многовёрци јек. многовјерци и многовјёр
ци м ми. йрийаgници jegHoi Hapoga а различиших релиiија (нйр. 
Албанци). 

многовечан јек. многовјечан, -чна, -о в. gуiовечан. 

многоврсно пр�л, на различише начине, разноврсно: � поде
љен(и). 

многоврсност, -ости ж особина oHoia шшо је МНО'iоврсно, ра
зноврсносШ. 

многоврстан, -сна, -о разноврсшан, разнолик: многоврсна 
знања, � биљни и животињсв:и свет. 

многоглав, -а, -о који има више i.лава, који је са MHOio i.лава 
(о мишолошким или фаншасшичним биhима): � утвара. 

многоглагољив, -а, -о MHOio, йрешерано i.лаiољив, йриЧЈЬив, 
брбљив; уп. благоглагољив. 

многоглагољиво прил. caMHo'io речи, йриЧЈЬиво, брбљиво: � 

објашњавати. 

многоглагољивост, -ости ж особина oHoia који је мно'iоi.ла
'iољив. 

многогласан, -сна, -о 1. који насшаје, који йошиче og више 
i.ласова, звукова, вишеi.ласан: многогласни хув:. 2. (одр.) муз. в. 
Йолифони. 

многогласје с в. мно'iоi.ласносШ. 

многогласно прил. на мноiоi.ласан начин, са или у MHO'iO i.ла
сова, звукова: йолифоно, вишеi.ласно. 

многогласност, -ости ж 1. особина oHoia шшо је мноiоi.ласно. 
2. муз. в. йолифонија; уп. вишегласност. 

многогодиmњй, -3., -ё gу'iо'iоgишњи; вишеiоgишњи. 

многогран, -а, -о који има MHOio ipaHa, разiранаш: � ста
бљив:а; фиг. � в:ултура. 

многограност, -ости особина и сшање oHoia шшо је MHOio-
ipaHo, разiранатосш; фиг. разноликосш, разноврсносШ. 

многодневнй и многоднёвнй, -3., -о вишеgневни. 

многоженство с в. Йолиiамија. 

многоз8.служан, -жна, -о који има велике заслуiе, веома за
служан. 

многозвУчан и многозвУчан, -чна, -о а. (обично песн.) бо
iаш звуцима, исйуњен мношшвом звукова; који ogaje, йроиз
воgи мношшво звукова: многозвучна мора; много звучне дир
в:е. б. који се оgликује звучношhу, iовОРН01 uзражајношhу (о је-
зику). I 

многозвУчно И многозвУчно прил. на мноiозвучан начин, 
или у MHOio звукова; уп. многогласно. 

многозналац, -3.лца м велики зналац, йознавалац нече'iа; 
свезналица. 

многозналица ж особа која MHOio зна, велики зналац, йо
знавалац нечеiа; свез налица. 

многозначајан, -јна, -о врло значајан: � догађај. 

многозначан, -чна, -о 1. који има више значења, вишезна
чан (о речима, iесшовима и gp.). 2. ма'!'. који има више решења, 
више вреgносши; супр. једнозначан: � функција. 

,многојезичан, -чна, -о (обично одр.) вишејезичан, вишеје-
зички. а. који је израђен, заснован на више језика: многојезич
ни речник б. у којем се уйошребљава више језика: � држава. 

много:копитар м зоол. у МН.: peg сисара KOg којих се више og 
gва йрсша развило у койиша, Multungula (у jg.: живошиња из 
Шоiа реgа). ' 

много:кра:к, -а, -о који има више кракова, oipaHaKa: много
в:рав:о извориште, многов:рав:и свећњав:. 

. много:кратан, -тна, -о в. вишекраШан. 

много:кратнй:к м мат, в. вишекратник. 

много:кратно прил. више йута, вишекраШно. 

много:кут м мат. в. MHo'ioy'iao. 

много:кутан и много:кутан, -тна, -о в. мноiоуi.ли. 

многоли:к, -а, -о разнолик, разноврсШан. 

МНОГОЛИ:КОСТ, -ости ж особина oHo'ia шшо је МНО'iолико, ра-
зноликосш, разноврсносШ. 
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многолист, -а, -о и многолистан, -сна, -о који има MHoio 
лисшова, сасшављен из више лисшова (нйр. о.моШач кукурузноi 
клийа, KНJuia и gp.). 

мноroљудан, -дна, -о а. у којем живи MHoio JЬygu, MHoio сша
новника (о .месШу, крају, gржави и сл.). б. сасшављен og MHoio 
lbygu, чланова, .мноiочлан (о колекшиву, зајеgници); велики у йо
iлеgу броја lbygu, .мНОiобројан: � задруга, � породица; бити мно
гољудан. в. уойшше у којем има, у којем се йојављује, OgH. који 
обухваша, који окуйЈЬа велики број Jbygu: � манастир, � митинг. 

многољудност, -ости ж особина oHoia шшо је MHoioJbygHO. 

многомилионски, -3., -о који има, који броји MHoio .милио
на, који се сасшоји og MHoio .милиона, вишемилионски: � град, 
� становништво. 

многомуштво с в. Йолианgрија. 

многонационалан, -лна, -о (многоюiродан, -дна, -о) који се 
OgHOCU на већи број Hapoga, нација, који има MHoio Hapoga, на
ција, вишенационалан: � држава. 

многообразан, -зна, -о који има више виgова, који се јавља 
у више облика, разнолик; супр. једнообразан. 

многообразност, -ости ж особина oHoia шшо је .мноiообра
зно, разноликосШ. 

многоок, -а, -о 1. који има MHoio очију (о .миШолошки.м и 
фаншасшичним бићима): многооки херувими. 2. бот. који има 
MHoio окаца (о илоgу неких биљака). 

многопер, -а, -о и многопёран, -рна, -о а. који има већи 
број, MHoio йера, вршака, шиљака и сл.: - буздован, � лепеза. б. 
бот. који има већи број, MHoio йера, лисшића (обично о цвешној 
круници и чашици). 

многопомињани, -3., -о MHoio, чесшо Йо.мињан, MHoiocaoMU
њани. 

многопоштовани, -3., -о врло йошшовани, уважени, уважа
вани, цењени: � господине! 

многоречив јек. многорјечив, -а, -о а. који MHoio iовори, ве
о.ма iоворљив, йриЧЈЬив; йреойширан (у iовору или йисању); уп. 
многоглагољив. б. који саgржи .мношШво речи, вео.ма ойширан, 
йреойширан: � писмо. 

многоречиво јек. многорјечиво прил. на .мноiоречив начин, 
са MHoio речи, вео.ма ойширно: � изложити, � описати. 

многоречивост јек. многорјечивост, -ости ж особина oHoia 
који је .мноiоречив, oHoia шшо је .мноiоречиво. 

многорук, -а, -о који има MHoio, више руку (о .миШолошким 
и фаншасшичним бићима, чуgовишШима). 

многосемени јек. многосјемени, -3., -о који има MHoio семе
на, .мношШво семенки (о биљним илоgовима). 

многосложан, -жна, -о ЈШНГВ . в. вишесложан. 

многоспомињани, -3., -о в. MHoioaoMUНJaHU: многоспомmьа
не слободе. 

многоспратан, -тна, -о који има MHoio сйрашова, вишесйра
шан (о зiраgи, iрађевини). 

многоспратница ж зiраgа са MHoio сйрашова, вишесйраш
ница. 

многостран, -а, -о 1. који има MHoio сшрана, ивица или боч
них йовршина, вишесшран (обично о iео.меШријским Шелима). 
2. а. врло разнолик, вео.ма разноврсшан, вишесшрук: многостра
ни интереси, његов многострани рад. б. који зна различише 
сшвари, gелашносши, йослове иШg., који се бави разним сшвари
.ма, различишим gелашносшима и сл., вишесШран. 

многострано прил. на .мноiосШран начин, врло разнолико, 
вео.ма разноврсно, вишесшрано, вишесшруко, .мноiосШруко. 

многостраност, -ости ж особина oHoia који је .мноiосШран, 
oHoia шшо је .мноiосШрано, вишесШраносШ. 

многострук, -а, -о 1. сасшављен og више, MHoio сшрукова, 
слојева елеменаша и сл.: многоструки бич, многострука завеса. 
2. разнолик, разноврсшан, вишесшрук: одржавати многоструке 
везе (с неким), многоструке појаве, многоструки узроци. 

многоструко прил. а. на .мноiосШрук начин, на MHoio начи
на, вишесшруко: � везан за Венецију, � користан, � погрешан. 
б. у вези са више сшвари, из више разлоiа: � се радовати. 

многострукост, -ости ж особина oHoia шшо је .мноiосШруко, 
разноликосш, разноврсносш, вишесШрукосШ. 

многостручан, -чна, -о в . .мноiосШрук. 

многостручно прил. в . .мноiосШруко. 

многостручност, -ости ж особина oHoia шшо је .мноiосШруч
но, .мноiосШрукосШ. 

многоуважени, -3., -о вео.ма уважени, уважавани, цењени, 
йошшовани: � кнез. 

многоугао, -гла м (мн. -глови) мат. iео.меШријска слика у виgу 
зашворене изло.мљене линије, оiраничена са више gужи, Йолиiон. 

многоугаони, -3., -о који се OgHOCU на MHoioyiao, који има ве
ћи број уiлова: � основа. 

многочекињаш, -аша м зоол. у .мн.: peg йрсшенасших .мор
ских iлисша Polychaeta из йоgразреgа чекињаша (Chaetopoda), 
са .мНОiобројним чекиња.ма (у jg.: iлисша из шоiа pega). 

многочлан, -а, -о а. који има MHoio чланова, елеменаша, ge
лова и сл.: � израз, � синтагма, многочлани чиниоци. б. који 
има MHoio чланова (о йороgици, йороgичној заgрузи, орiанизаци
ји и сл.). 

множёње с 1. iл. им. og .множиШи (се). 2. мат. jegHa og чеши
ри основне рачунске pagНJe, ойерација изналажења йроизвоgа 
gвају или више чинилаца, .мулШииликација. 

множилац, -иоца м мат. број којим се .множи gpyiu број, .мул
ШииликаШор. 

множина ж 1. већи број, више лица, jegUHKU, Йреg.меШа и gp., 
.мношШво. 2. лингв . iра.маШичка кашеiорија којо.м се означава 
више бића, Йреg.меШа, йојава, Йој.мова, илурал. • величанствена 
- начин изражавања у .множини, илуралу, којим се најчешће 
служе влаgари Kag у своје име iоворе ,,.ми". 

множински, -3., -о ЈШНГВ. који се OgHOCU на .множину, илурал
ски: � наставак, � облик и др. 

множитељ м в . .множилац. 

множити, -йм несвр. 1. в. у.множаваШи. 2. мат. вршиши ра
чунску pagНJY .множења; уп. множење (2) . •  � се 1. а. йосшајаши 
бројнији, бројно се увећаваши, у.множаваШи се. б. йовећаваши 
се, увећаваши се количински, йо иншензишешу и сл. 2. биол. раз
.множаваШи се. 

мноштво с а. велики број (лица, jegUHKU, йреg.меша и gp.); уп. 
сијасет. б. MHoio Jbygu на окуйу, iо.мила, .маса свеШа. в. HapogHe 
.масе; свешина, йучина: не поi.rуштати (не угађати) мноштву. г. 
љуgсшво борбене јеgинице, војска, војници. 

мњење с .мишљење, схвашање, iлеgишШе. • јавно - сшав, cyg, 
.мишљење великих gрушшвених ipyaa или gрушшвене зајеgнице 
у целини о Йојава.ма и йишањима og ужеi или ойшшеi иншере
са, јавно .мишљење; gрушшвена зајеgница, gрушшво које gOHOCU 
.мишљење, cyg, OgH. заузима сшав о Шакви.м ЙиШањи.ма, јав
носШ. 

моа ж зоол. врсша изу.мрле йшице шркачице Dinornis (Моа) 
из pega Dinornithes. 

моавка ж зоол. у .мн.: peg изу.мрлих йшица шркачица Dinor
nithes (у jg.: врсша или йшица из шоiа pega). 

моба ж а. HapogHU обичај у које.м cycegu (йрешежно .млаgи) 
gобровољним pagoM йо.мажу gруiим сусеgима (обично онима с 
великим имањем) у блаiовремено.м обављању неких йослова (у 
жешви, куйЈЬењу шљива и gp.). б. ист. ipYUHU pag сељака на има
њу власшелина или aocegHUKa. 

мобар, -ара м онај који pagu на .моби, учесник .мобе, .моби
лац, .мобник. 

мобарица и мобарка ж женска особа .мобар. 

мобарски, -3., -о који се OgHOCU на .мобаре, који apuaaga .мо
бар има: мобарске песме. 
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мобилан, -лна, -о лат. 1. а. који се, обично йо apupogu йосла, 
не заgржава gyf,o HajegHoM .месШу, йокрешан, йокреiJiJЬив (о чо
веку); за који је каракшерисшично .мењање .месШа, йокрешносш, 
йокреШЈЬивосш (о йослу и сл.): - телефонија, - трговина. б. 
(обично вој.) који се оgликује йрийравношnу, f,ошовошnу за йо
креш, за акцију уоЙшШе. • мобилни телефон .мали бежични ше
лефон различиших .моf,уnносШи који се .може носиши са собо.м и 
корисшиши у apupogu, на улици, у возилу и на gpyf,u.м .месШu.ма. 

мобилац, -иоца м в . .мобар; уп. мобити. 

мобилизатор м оно шшо йокреnе, йоgсшиче, .мобилише на 
неку акшивносill, ЙокреШач. 

мобилизаторски, -3., -о који се OgHocu на .мобилизаШоре, 
йоgсшицајни, йокрешачки: - поклич. 

мобилизаторски прил. йоgсшицајно, йокрешачки, .мо били
шуnи: деловати -. 

мобилизација ж фр. (нем.) 1. вој. йозивање резервисша и gpy
lux f,рађана у војну службу pagu йовеnавања бројНОl сшања ору
жаних cHaf,a у случају HeaocpegHe рашне ойасносши или у само.м 
рашу; уойшше йосшуйци Koju.мa оружане cHaf,e, йривреgа и gp. 
йрелазе у сшање сЙре.мносШи за раШ. 2. фиг. акшивирање ogpe
ђених gрушшвених f,pyaa, сшановнишшва у целини, йривреgе и 
gp. pagu извршења шренушно најважнијих заgашака, акшиви
зација; акшивирање, йокрешање нечеf,а уоЙшШе. 

мобилизацијски и мобилизациони, -3., -о који се OgHocu 
на .мобилизацију: - збор, - место, - центар. 

мобилизирати, -ИзЙр3.м евр. и несвр. в . .мобилисаШи. 
мобилисати, -ишём евр. и неевр. 1. вој. (из)вршиши .мобили

зацију; .мобилизацијо.м фор.мираШи (војску, војну јеgиницу). 2. 
фиг. йокренуши, йокрешаши на извршење неких важних заgа
шака, акшивираши (сшановнишшво, йривреgу); уойшше акши
вираши (нешШо). 3. банк. анf,ажоваши новчана среgсшва, кайи
шал (за разне банкарске Шрансакције). 

мобилност, -ости ж 1. особина oHof,a шшо је .мобилно, йо
крешносш, ЙокреiJiJЬивQСШ. 2. акшивно учешnе, анf,ажованосш: 
- сваког човека у предузећу. 

мобити, мббйм неевр. [гл. им. м6бљёње е] 1. зваши на .мобу, 
сазиваши .мобу. 2. (и м6бйм) раgиши на .моби. 

мббник м в . .мобар. 
мбвенс м лат. оно шшо йокреnе, йокрешачка cHaf,a, ЙокреШач. 
могила ж камена или зе.мљана lробна ху.мка; сшара, йраи-

сшоријска lробница с великu.м насиЙо.м, Шу.мул. 
мограњ м итал. бот. а. в. нар. б. у .мн.: йороgица gрвенасших 

среgозе.мних биЈЬака сочних MHoloceMeHUx йлоgова Punicaceae 
(у jg.: БUJbка из ше Йороgице). 

могућ, -а -е и могућ, могућа, могУће 1. а. који се .може учи
ниши, извесши, осшвариши, извоgЈЬив, осшваРЈЬив: - напредак. 
б. који би се Mof,ao gесиши, евеншуалан: - добитак, спречити мо
гућу катастрофу. в. који .може биши, који .може йосшојаши: све 
могуће појединости. 2. в. MOf,ynaH (2). 

могућан (могУћан), �ћHa, -о 1. в . .моf,уn (1). 2. који је у сшању, 
у .моf,уnносШи ga нешшо учини, сйособан, Kagap. - Нисам могу
ћан то да урадим. 

могуће (могуће) и могућно ПРИЛ. 1. а. колико шо gойушша
ју .моf,уnносШи, йрема Mof,YnHocйlu.мa: колико је то -, што је - бо
ље (брже и сл.) б. извоgЈЬиво, осШваРЈЬиво. - Дођи ако је икако 
могуће. 2 . .може биши, .можgа. - Кримски рат одгодио је, -могу
ће, распад султанове државе. 

могУћност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. извоgЈЬивосill, осшвар
ЈЬивосш: - састављања (нечега), - саобраћаја. б. изlлеgи за не
шшо, веровашноnа, евеншуалносш; Molynu излаз, Mof,yne реше
ње: (не) постоји - за споразум; наћи неку другу - . в. йовОЈЬна 
околносш, йовоЈЬНОСЩ йоf,оgносш; йрилика, зf,оgа: - за напредо
вање, - за развој; имао је могућност да га упозна. г. среgсшво, 
начин (ga се нешшо осшвари, йокаже, ис каже и сл.): изражај
не могућН0СТИ језика. 2. сйособносш; шаленаш: човек великих 
могућности. 3 . .маШерија.nно, u.мOвHO, OgH. новчано сшање: пре
ма (нечијој) могућности (одредити помоћ, порез и сл.). • бити 

у могућности биши у сшању, .моnи. по могућности ако је шо Mof,y
nе, ако .може. 

могУћство е (уобичајено само у изр. по могућству) в. йо Mof,yn
носши (aog .моf,уnносШ). 

мода ж фр. (нем.) нов (у релаШивно.м смислу) и йролазан виg 
живоша који оgf,овара укусу оgређене cpegUHe и оgређеНОl вре
.мена, а оlлеgа се у оgевању, у јавно.м йонашању, начину живо
ша, у обичаји.ма и навикама, у gо.минацији jegHof, у.меШничкоf, 
йравца или сшила иШg. • бити у моди биши йойуларан; биши 
Шражен. доћи у моду йосшаши йойуларан (о.миЈЬен, шражен и 
сл.). терати моду, трчати за модом оgеваши се (ређе йонашаши се, 
йосшуйаши и gp.) у склаgу с најновији.м захШевu.ма, шенgенци
јама. 

модалан и модалан, -лна, -о 1. фил. условЈЬен йриликама, 
зависан og околносши: - разлика. 2. ЛИНГВ. KOju.м се изражава 
лични, субјекшивни сшав: - глагол, - израз, - прилог, - рече
ница, - речца. 

модалитет, -ета м 1. облик, виg нечеf,а; начин извршења, 
осшваривања нечеlа. 2. а. фил. начин бивсшвовања, начин йо
сшојања биШка. б. ЛОГ. начин суђења или уойшше замиШЈЬања 
које се Ше.меЈЬи на различишој вези субјекша и ЙреgикаШа. 

модалност, -ости ж ЛИНГВ. лексичко-lрамашичка кашеf,орија 
којо.м се у виgу сшава увереносши, су.мње, жеље и gp. йоказује 
OgHOC lоворноf, лица или субјекша йрема оно.ме шшо се саойшша
ва реченицо.м. 

модар, -дра, -о 1. који је шамнойлаве, зашворенойлаве боје; 
йлав уойшше; .моgрикасШ, ЙЛавеШан. 2. aoMogpeo у лицу; йун .мо
gрица. 3. (одр.) чесшо као ашрибуш у боШаничкu.м, ређе у gpyf,u.м 
Шер.минu.ма: - галица, - коприва, - љиљан, - перуника, - слез. 

модел, -а и модел, -ела м фр. 1. а. особа која сликару или ва
јару йозира Kag он сшвара йоршреш, фиlуру и сл. б. особа која 
служи йисцу као узор за неку личносш у gелу. 2. а. eKcЙepu.мeH
шални узорак .машине, консшрукције и gp. на којем се йре йош
йуне израgе исйишују њеf,ова својсшва и изlлеg. б. узорак og gp
веша, lлине и gp. йрема којем се og оgf,оварајуnеf, .маШеријала из
рађују или лију оgређене фиf,уре. в . .минијаШурна рейроgукција 
некот, йреg.меша коју обично израђују .моgелари; .макеШа (зf,раgе, 
ко.мЙЛекса зf,раgа и сл.). г. узорак новойроизвеgеноf, Йреg.меШа 
који се обично јавно йриказује йре серијске йроизвоgње; ший у 
оквиру оgређене врсше йроизвоgа (нЙр. аУШо.мобила) различиш 
og gpyf,ux ШиЙова. д. узорак за израgу обуnе или ogene, крој. ђ. le
о.меШријски или неки gpyf,u лик израђен og различиШоl .маШери
јала који се обично уйошреБЈЬава као Йо.моnно gемонсшрационо 
среgсшво у насШави. е. (Йо).моgни Йреg.меШ који је као нова кре
ација израђен само у jegHoM Йpu.мepKY, уникаШ. 3. облик paga, 
усшројсшва, йонашања и gp. који .може йослужиши као обра
зац, узор или Йpu.мep. 

моделар, -ара м онај који израђује .моgеле; уп. модел (2) и мо
деларство. 

моделарница жраgионица за израgу .моgела; уп. модел (2). 

. моделарски, -3., -о који се OgHOCU на .моgеларе и .моgелар
сшво: - група. 

моделарство е израgа .моgела; f,paHa СЙОРШСКОf, вазgухойлов
сшва која се бави израgо.м у.мањених .моgела авиона, јеgрилица, 
ракеша и сл. и исЙиШивање.м .мОlуnносШи њиховот, леШења. 

моделатор м .моgелар. 
моделација ж ум. израgа, обликовање (чесшо йрема оgређе

но.м .моgелу) обраgо.м .маШеријала или Шоновu.ма боје, свеillло.м 
и сенко.м и сл. 

моделирати, -елйр3.м и моделовати, -лујём евр. и неевр. а. 
ум. уобличиши, уобличаваши, обликоваши ликовно gело (најче
шnе вајарско). б. израgиши, израђиваши .моgел. в. фиг. gа(ва)ши 
неко.ме иЈЩ нече.му изразиш облик, реЈЬефно йриказ(ив)аши; 
уойшше уобличиши, уобличаваши, обликоваШи. 

моделчић м geM. и хиЙ. og .моgел. 
модем, -ема м енгл. е:краћ. рач. йериферни рачуна рск и уређај 

који служи за слање и Йри.мање йорука; gоку.менша и gp. елек
Шронскu.м ЙуШе.м. 
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модеран (модёран), -рна, -о фр. 1. а. који је у склаgу, у gyxy 
са caвpeмeHu.м укусо.м, који је ио најновијој Mogu (чесшо о ogeBa
њу и улеишавању): � хаљина, � шешир. б. уређен у савремено.м 
сшилу, савремено оире.м.тьен: � фабрика, � хотел. 2. а. којије gy
ху HoBol вре.мена, захваhен новина.ма, нов, савремен: � живот, � 
лирика. б. који живи у саgашње.м, савремено.м gобу, савремени, 
саgашњи: модерни народи, живот модерног човека. 

модерато (модерато) прил. итал. муз. 1. не сувише брзо, у.мере
но. 2. (у им. служби) м (ретко у мн.: -та е) ознака за сшав у.мере
Hol шемиа; ознака за сшав у.мањене брзине у ко.мбинацији са 
gpylu.м ознака.ма Шемиа. 

модератор м лат. онај који uocpegyje, усклађује. 
модерна (модерна) ж фр. (нем.) а. в . .моgерниза.м (1). б. иравац 

у хрвашској књижевносши крајем XlX и иочеШко.м хх века. 
модернизам, -зма м 1. ум. назив за нове у.меШничке и књи

жевне иравце у хх веку. 2. уоишше оно шшо је савремено, .мо
gepHo, MogepHa иојава. 

модернизатор м онај који cupoBogu .моgернизацију, који .мо
gep н изу је нешШо. 

модернизација ж снабgевање HOвu.м, caвpe.мeHu.м уређаји
.ма и оиремо.м; увођење нових иосшуиака, .мешоgа, орlанизације, 
шеХНОЛОlије paga и gp. 

модеРНИЗ0вати, -зујём (модернизирати, -изирам) евр. и не
евр. (у)чиниши (нешшо) MogepHUM, caвpe.мeHu.м, осавремениши; 
(из)вршиши .моgернизацију (нечеlа). 8 � се иосша(ја)ши Moge
ран, савремен; биши захваhен .моgернизацијо.м. 

модернист(а), -ё м (ми. -сти) ирисшалица, засшуиник Mogep
низ.ма у у.меШносШи и књижевносШи. 

модернистички, -а, -о који се OgHOCU на .моgерниза.м и .мо
gернисше: � архитектура, � дух, � правац, � фигура. 

модерно (модёрно) ПРИЛ. на MogepaH начин, савре.мено: � 
опремљен (уређен), � се облачити. 

модерност, -ости ж особина oHola шшо је MogepHo, oHola ко
ји је MogepaH. 

модирати, модирам неевр. оgеваши (и уоишше уgешаваши) 
MogepHo, ио Mogu: � кћер(ку). 8 � се оgеваши се, уgешаваши се ио 
Mogu, MogepHo се носиШи. 

модискиња ж она која израђује и upogaje женске шешире и 
сишне женске украсе. 

модификација ж лат. 1. иро.мена, из.мена, ирилаlођавање но
вu.м условu.ма, иоШреба.ма, захШевu.ма и gp., иреиначавање, ире
обличавање. 2. (обично у изр. алотропска -) биол. наслеgна иро
.мена орlаниз.ма насшала uog ушицајем различиших чинилаца 
околине. 

модификовати и модификовати, -кујём (модифицИрати, 
-иu;Ирам) евр. и неевр. (из)вршиши .моgификацију, gонекле иро.ме
ниши, .мењаШи, иреиначиши, иреиначаваши: � каросерију, � 
мотор, � мишљење, � став. 8 � се иро.мениШи се, .мењаШи се, 
иреиначиши се, иреиначаваши се. 

модла ж (ген. ми. -ли) нем. а. калуи (најчешhе лu.мени) за об
ликовање и иечење колача и gpylol ШесШа. б. калуи ио.моћу ко
jel се обликује (нир. у звезgу, Kpyl и сл.) чврсшо у.мешено шесшо 
(за колаче, суве иосласшице и gp.). 

модлица ж geм. og .моgла. 
модни, -а, -о а. који се OgHOCU на Mogy (у оgевању, облачењу, 

улеишавању и сл.): � детаљ, � кројач, � ревија, � салон. б. који 
је шренушно у Mogu, акшуелан, иоиуларан. 

модреница ж нар. мед. Mogpa боја коже и усана услеg неира
вилне циркулације крви, цијаноза, cyanosis. • бот. бушљичава -
вишеlоgишња зељасша биљка Aster canus из ф. Asteraceae 
(Compositae). 

модрети, -рИм неевр. непрел. [гл. им. модрёње е] gобијаши .мо
gpy боју, иосшајаши Mogap (обично о лицу, усна.ма и gpylu.м ge
ловu.ма Шела). 8 - се биши Mogap, исиољаваши се MogpoM бо
јо.м, иаgаши у очи MOgpUHOM: модре му се подочњаци, модри се 
као чивит. 

модрикав и модрикаст, -а, -о који је с нијансо.м Mogpe боје, 
ио.мало Mogap, йлавкасш: � пламен, модрикасте руке. 

модрикасто- ирви gео сложеница са значење.м боје, који 
означава ga ша боја ирелази у Mogpy, .моgрикасШу, йлавкасшо: 
модрикастосив, модрикастоцрвен, модрикастоцрн и сл. 

модрило е 1. MogpUHa; ио.моgрелосШ. 2 . .минерално бојило за 
бојење у йлаво, улШра.марин; уоишше среgсшво за бојење MogpoM, 
ЙЛаво.м бојо.м. 

модрина ж 1. особина oHola шшо је Mogpo, шшо се Mogpu, 
йлавешнило (обично Ша.мније), Mogpa боја, .моgрило. 2. оно шшо 
је Mogpe боје (обично о небу); Mogpo иросшрансшво, ЙЛавеШнило. 
3. ио.моgрело .месШо на кожи, .моgрица (обично .мања, .мање из
ражена). 

модрити, модрим неевр. прел. [гл. им. модрёње е] чиниши .мо
gpu.м; бојиш и у Mogpo. 

модрица ж Mogpa, Ша.мноЙЛава .мрља на шелу насшала og 
иоgливене, скуиљене крви (као иослеgица уgарца, jaKol ириши
ска на кожу и сл.). 

модро ПрИЛ. MogpoM бојо.м, у Mogpoj боји: � офарбана кућица. 

модро- ирви geo сложеница с u.меничко.м или upugeBcKoM 
осново.м у gpyloM gелу који иоказује ga је оно шшо значи u.мeHи
ца Mogpo или .моgрикасШо, OgH. ga сложени upugeB означава бо
ју са MogpoM, .моgрикасШо.м нијансо.м: модроног, МОДРООR; мо
дросив, модроцрвен и сл. 

модровољка ж ЗООЛ. врсша славу ја Luscinia svecica из иор. 
Musciapidae. 

модрокос м ЗООЛ. ишица иевачица MogpocUBol иерја Montico
la solitarius. 

модроок, -а, -о в. ЙЛавоок. 
модруљ, -уља (модруљ, -а) м 1. мин. в. ширкиз; уп. модруљи

ца (1). 2. зоол. в . .морски иас (uog иас). 
модруљица ж 1. в. ширкиз; уп. моДРуљ (1). 2. зоол. а. йлавеш

на сеница Parus coeruleus. б. врсша .меgузе Cyanea capillata. 

модул и модул м лат. 1. а. основна .мера, калуи; узорак, обра
зац. б. мат. оgређена величина која иоказује OgHOC из.међу jegUHU
ца разних сисШема. в. величина каракшерисшична за неко свој
сшво физиЧКОl шела� 2. архит. јеgиница .мере којо.м се оgређују 
OgHOCU, ироиорције из.међу uojegUHUx gелова неке lрађевине. 3. 
техн. geo cBeмupcKol броgа за сиушшање на свем ирска шела, OgH. 
узлешање са њих: Месечев �. • командни - техн. geo cBeMupcKol 
броgа у којем се налазе уређаји за уирављање броgо.м. 

модулација ж лат. 1. а. риi1l.мичко-.мелоgијско наinашавање 
у loBopy, иро.мене које насшају .мењање.м шона, висине шона, 
pиi1l.мa и gp. б. муз. uрелазак неке .мелоgије, aKopgcKol низа из 
jegHol OCHOBHOl шоналишеша у gpylu. 2. елик. ирелаз из боје у бо
ју, нијансирање, ирелив. 3. физ . .мењање, ирилаlођавање с иро
.мена.ма неке gpyle величине. 

модулацијски и модулациони, -а, -о који се OgHOCU на .мо
gулацију: � прелив, � сигнал. 

модулирати, -улйрам евр. и неевр. 1. gа(ва)ши риi1l.мичко-.ме
лоgијске, шонске .моgулације inасу, нијансирашu (inас). 2. муз. а. 
ирu.мениШи, ирu.мењиваШи .моgулацију, ирелазак из jegHol шо
налишеша у gpylu; gа(ва)ши gpylu основни шоналишеш; шонски, 
риi1l.мички и сл. иреиначиши, иреuначаваШи. б. ирећи, ирелази
ши из jegHol OCHOBHOl шоналишеша у gpylu. 3. физ. иро.мениШи, 
.мењаШи а.милишуgу и чесшоhу шишраја (елекшронских, звуч
них, свеi1lлосних, .механичких). 

модус м лат. 1. начин, .моlуhносШ; иуш за решење нечеlа: на
ћи �, тражити �. 2. а. ЛОГ. начин лоlичкоl закључивања, jegaH 
og BugoBa који .може u.маШи схема сшавки, иремиса ири лоlич
ко.м закључивању. б. фил. начин иосшојања, бивања. 3. ЛИНГВ. 
lра.маШичка кашеlорија која у сисшему inаlолске флексије озна
чава сшав lOBOPHOl лица ирема исказано ј раgњи, начин. • - ви
венди лат. иоgношљив начин коеlзисШенцuје. 

можда (можда) речца којо.м се означава .моlуhносШ, вероваш
ноћа: .може бuши (ga), Molyhe је (ga), није искључено (ga), иосшо
ји .мОlуhносШ (ga): � је тако, � није. 



МОЖДАНИ - МОКРИТИ 7 1 1  

можданй (можданй), -а, - о  који се OgHOCU на мозак: можда
не вијуге, � кора, � опна, � удар и др. 

мождilНЙК, -:И:ка м клин, клинац (обично gрвени) у насуuрош
но избушеним руйама којима се сйајају, учвршhују gелови ра
зних йољойривреgних найрава, зайрежних кола, ка ца и gp. 

можданица ж анат. вишеслојна ойна, овојница која обавија 
мозак и кичм,ену можgину. 

мождина ж анат. 1. машерија у шуйљини косшију medulla 
ossis, можgана срж. 2. в. 'кичм,ена можgина. • кичмена - geo сре
gишњет, живчаНОI сисшема, medulla spinalis, можgана суйсшан
ца смешшена у кичм,еном каналу, која као насшавак мозт,а са
gржи ценшре мнот,их основних живошних функција. продужена 
(продуљена) - geo мозт,а који је као насшавак кичм,ене можgине 
смешшен у заgњем gелу лобање, medulla oblongata, у којој се на
лазе ценшри важних веlешашивних функција. 

мождйнскй, -а, -о који се ogHocu на кичм,ену можgину: � 
нерви (живци), � опна. 

можебити речца нар. в. можgа. 
мозаик м фр. (итал.) 1. а. сликарско gело, комйозиција изра

ђена слат,ањем разнобојних коцкица, KOMaguha og камена, сша
кла, керамике и сл. у основу og малшера (обично као украс на зи
gовима, uogoBUMa и своgовима). б. сликарска шехника која се 
осшварује слат,ањем разнобојних коцкица, gелиhа. 2. фиг. скуй, 
смеса разноликих елеменаша; целина сасшављена og разноли
ких елеменаша: � народа и језика; драмски �. 3. заразна болесш 
неких биљака Kog које лишhе gобија шаре, йет,е, йа оно aogceha 
на мозаик (Ја). 4. врсша укршшених речи. 

МОЗЕшчар м онај који се бави израgом мозаика (Ја). 
мозаичкй, -а, -о који се OgHOCU на мозаик (Ј а) (који је og мо

заика, рађен у мозаику, који је као мозаик, који aogceha на мо
заик и сл.): � декорација, � мотив, � стаза. 

мозаички прил. као мозаик (Ја), йойуш мозаика; са сишним 
uојеgиносшима које чине склаgну целину: � радити описе, � се 
уткивати у план, � фина радња. 

мозаичнй, -а, -о (ретко неодр. мозаичан, -чна, -о) в. моза-
ички: � калдрма, � слика живота. 

мозаично 8. мозаички. 
мозаичност, -ости ж особина онот,а шшо је мозаично. 
мозак и мозак, мозга м (мн. мозгови) 1. а. анат. "iлавни geo 

ценшралнот, нервноl сисшема KOg човека и gpyZux кичм,ењака, 
који је смеш шен у лобањи. б. йамеш, разум, ум; свесш: допрети 
до мозга, напрезати мозак, лебдети у мозгу. 3. а. човек као ум
но биhе; uамешан, уман човек. б. uамешна, сйособна особа која 
PYKOBOgu, уйравља нечим, "iлавна личносш у некој орт,анизаци
ји, неком йоgухвашу и gp.: � бригаде, � операције. в. скуй љуgи 
који йо својим особинама apegBoge, йреgњаче HeZge, у нечему; ор
т,анизовани скуй љуgи на челу нечеlа; орт,анизациона јеgиница, 
PYKoBogehu орт,ан: � земље, � и срце човечанства. г. иншелекшу
ално среgишше, ценшар: � Европе. • болесни - особа, личносш 
болесне, извишойерене Uсихе. велики - анат. највећи, најразвије
нији geo мозт,а (Ја), cerebrum. електронски - техн. елекшронски 
рачуна р , комЙјуШер. мали - мањи geo МОЗlа (Ја) у заgњем gелу 
лобањске gyaљe ucaog великот, мозт,а, cerebellum. пилећи (птичји) 
- пеј. слабо развијен уљt, йамеш; особа шакве UамеШи. потрес мо
зга мед. ошшеhење (обично йривремено) функције мозт,а узроко
вано уgарцем у "iлаву, OgH. "iлавом, uagoM и сл., commotio cere
bris. средљи - анат. geo мозт,а (Ја) изнаg йроgужене можgине, mе
sencephalon. труст мозгова експр. скуU љуgu који се смашрају вр
ло умним, uамешнuм, сЙособним. врана, сврака му мозак попила 
(испила и сл.) изт,убио је uамеш, разум, йолуgео је. завртео ми се 
мозак gобио сам вршо"iлавицу, изт,убио сам свесш, йрисебносш; 
уп. и глава (изр.). завртети (заврнути, помутити и сл.) некоме мо
зак залуgеши некот,а (обично HaBogehu la на љубав, ga се заљуби). 
из малог мозга (говорити и сл.) разг. без йравот, знања, gомишљају
ћи се (т,овориши и сл.). проби(ја)ти мозак (буком, вико м, галамом и 
сл.) врло HeyZogHo, несносно узнемириши, узнемираваши некот,а 
бу ком , виком и сл. стао ми - нисам у сшању више (ни о чему) ga 
.мислим. урезати се.(упити се) у мозак заgржаши се у йамеши, у 
сећању. 

мозгало и мозгало с (м) (мн. с) особа која мнот,о размишља, 
мозlа. 

мозгати и мозгати, -ам: несвр. мислиши, размишљаши (обич
но uуно, инШензивно). 

мозговнй и мозrOвнй, -а, -о 1. в. можgани. 2. умни; мисаони. 
мој, моја, моје (ген. М. И С. р. мбг(а) (мојег(а)), ж. р. мојё) йрисвој

на, uосесивна заменица за йрво лице jegHUHe: 1. који upuaaga 
лицу које т,овори; који се OgHocu на лице које т,овори, који се ши
че лица које т,овори; који йошиче og лица које т,овори: � очевина; 
� време, с моје стране; � говор, � писмо. 2. са емоционалним 
значењем, у обраhању некоме, у разт,овору и сл.: � господине, � 
пријатељу; � девере, очи моје; боже мој ! 3. уз именицу (обично 
у функцији субјекша) која означава лице о којем се нешшо изно
си, као сшилско обележје нейосреgносши и сл. у т,овору, uзлат,а
њу (обично уз енклишички облик gашива зам. "ши''): и � ти Бла
гоје побеже. 4. (у именичкој служби) а. м ми. особе у блиској pog
бинској или йријашељској вези с лицем које т,овори (обично йоро
gица). б. јд. 1) м муж, суuрут, жене која т,овори; уойшше мушка 
особа gобро йознаша и блиска т,оворном лицу: онај �. 2) ж жена, 
суuрут,а мушкарца који т,овори; т,оворном лицу блиска, uознаша 
женска особа уоЙшШе. в. ж замисао, ugeja, реч, воља и сл. т,овор
нот, лица: моја ће се слушати. г. с имање aoceg, власнишшво и 
сл. т,оворнот, лица. • беше, би моје uрошло је време Kaga сам био 
млаg, сuособан, срећан и сл. за мој рачун за мене, за моје заgо
вољсшво: - Викни једном и за мој рачун! мој си у uрешњи: неhеш 
ми измаhи. моје је да . . .  у моgалном значењу: моја је gужносш, 
обавеза, морам: моје је да помогнем (радим, ратујем, учим). на 
мој рачунја илаhам. - Ова тура иде на мој рачун. по моме (по мо
јем) 1) йо моме мишљењу, схваШању. 2) онако како ја хоћу, йо 
мојој жељи, вољи: да је по моме . . .  

мојсијевац, -ёвца м upuaagHUK јеврејске вере (йо Мојсију, ко
ји је йо библијском йреgању оснивач јеврејске релит,ије). 

мојсијевскй, -а, -о који се OgHOCU на Мојсија; својсшвен Мој
сију (како т,а йреgсшављају Библија и uознаши вајари и слика
ри): � приказивач; � чело. 

мојсијевство с Мојсијево верско учење, јеврејска вера, jyga
изам. 

мока ж врсша кафе. 
мокар, -кра, -о (супр. сув.) а. у којем (на којем и сл.) има ше ч

носши, влат,е, нашоuљен, наквашен воgом, кишом или неком 
gpyiOM шечношhу; намочен, влажан; йоливен, uокисао: бити сав 
�. б. који обилује кишом, влат,ом; влажан, кишовиш (о времену, 
временским Йриликама). в. који саgржи мокрину, влат,у; који 
йошиче og мокрине, влат,е, влажан: � ветар; � мирис. г. хем. ко
ји се врши на влажно, Uомоћу воgе, неке gpyZe шечносши и сл.: 
вршити испитивање мокрим путем, мокри поступак • мокри 
брат в. uog браШ. 

мокасина и мокасйнка ж (обично у мн.) енгл. а. кожна обуОО 
северноамеричких Инgијанаца. б. врсf11a лаlане илишке циЙеле. 

мокраћа ж физиол. шечносш коју луче бубрези йреко мокраћ
них орт,ана, урин. 

мокраћевина ж хем. aмug YlJЬeHe киселине (CO(NH2)2)' без
бојна машерија која насшаје у мокраћи, уреа. 

мокраћнй, -а, -о који се OgHoCU на мокраћу: � мехур, мокраћ
ни органи. 

мокраћница ж анат. цевчица кроз коју се мокраћа избацује 
из мокраћнот, мехура, бешике, мокраћна цев, urethra. 

мокраћовод м анат. мокраћни сйровоgник, свака og gве цеви 
-којом мокраћа из бубрет,а uge у мокраћни мехур, ureter. 

мокраћоводнй, -а, -о који се OgHOCU на мокраhовоg: � канал. 

мокрина ж а. влат,а, влажносш, засиhеносш влат,ом, воgом, 
шечношhу уоЙшШе. б. влажно, мокро месШо. в. шечносш (воgа, 
млеко из gOj1CU, сузе и сл.) која исuуњава нешшо, која излази, це
gu се из нечеlа и сл. 

мокрити, -йм несвр. [гл. им . мокрёње с] 1. исйушшаши MOKpa� 
ћу, уринираши; Уп. пишати. 2. чиниши мокрим, влажним, мочи
ши, квасиШи. 



712 МОКРИЦА - МОЉАЦ 

мокрица ж 1. бот. а. pog .мапих јеgноlоgишњих или вишеlоgи
шњих зељасших, чесшо бусенасших биљака Sagina из ф. Carop
hyllaceae. б. вишеlоgишња бусенасша биљка Sagina saginoides 
из ше фамилије. 2. зоол. (обично у ми.) оишши назив за peg сиш
них ракова, Isopoda; уп. једнаконожац. • зоол. назив за неке вр
сше .мокрица: - клупчара Armadillidium vulgare; обична - Oni
scus asellus. 

мокровод и мокровод, -ода м анат. в . .мокраhовоg. 
мокроводн:И:, -а, -о који се OgHOCU на .мокровоg, .мокраћо

воgни. 
мбл1, мола м итал. пом. изgужена илаШфор.ма која се иружа 

са обапе и служи за ирисшајање броgова и зашшишу og вешра, 
Шапаса. 

мбл2 м итал. 1. а. муз. шонапишеш који се заснива на лесшви
ци са .мапо.м Шерцо.м, Шј. иолушоно.м из.међу gpylol и шреhе'i 
сшеиена; уп. дур. б. фиг. шужан, сешан, су.моран шон; шу'iа, се
Ша. 2. (у прид. значењу, као први део полусложеница, одн. не
пром. прид.) .молски: мол(-)акорди, мол(-)лествица, мол(-)то
налитет. 

мбл3 м хем. а. јеgиница за количину .маШерије (mol). б . .моле
кулска шежина изражена у lрамима. 

моласа ж фр. МИН. и геол. врсша сеgименшне сшене, кречњач
ки иешчаник са иримесо.м кварца и gp. 

моларн:И:, -а, -о који се OgHOCU на .мол3 (б), који на jegaH ли
шар саgржи jegaH .мол неке .маШерије (о расШвору). 

молба ж (ген. ми. -бй) 1. а. захшев, жеља која се уиућује неко
.ме уз .мољење ga нешшо учини, ga нечему уgовољи. б. оно шшо из
ражава, у чему се оgражава шако уиућен захшев, жеља; .моле
hивосш: поглед пун молбе. 2. иис.мена иреgсшавка, акш као зва
нично обраhање .мероgавној особи, наgлежно.м op'iaHY, усшанови 
и СЛ. за решење HeKo'i захшева: написати и предати молбу. 

молбен, -а, -о који се OgHOCU на .молбу (1), који изражава 
.молбу; иун .молбе; .молеhив: � тон; � поглед. 

молбено прил. изражавајуhи .молбу, с .молбо.м, .молеhи; .мо
леhиво. 

молбица ж geM. и хии. og .молба. 
молекул м И молекула ж фр. физ. и хем. нај.мања чесшица не

ке .маШерије, суисшанце која има њене хемијске особине. 
молекуларн:И: (молекуларнй), -а, -о који се OgHOCU на .моле

куле. • - биологија lpaHa биоло'iије која ироучава основне биоло
шке иојаве на нивоу .молекула. 

молекулск:И:, -а, -о в . .молекуларни. 
молепствије с арх. краћи apu'iOgHU обреg, .молиШва која се 

оgржава у оgређеним ириликама. 
молер м нем. занатлија који кречи, боји, фарба, .мапа зиgо

ве, иросШорије. 
молерај, -аја м (инстр. -ајем) нем . .молерски pag, украсно боје

ње, фарбање зиgова. 
молерск:И:, -а, -о који се OgHOCU на .молере, који apuaaga .мо

лерима: � занат, � четка. 

МОЛЕЉ:И:, -а, -е иун .молбе, .молеhив: молећим гласом, моле
ћим погледом. 

молећив, -а, -о који uзражава .молбу, у које.м се осећа .мол
ба, .мољење, иун .молбе, .молеhивосШи: � дозивање, � глас, � не
жност. 

молећивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је .молеhиво, oHo'ia 
који је .молеhив. 

молибден, -ена м грч. хемијски елеменаш (Мо), .меШап сре
брнасшосиве боје који се најчешhе уиошребљава као ле'iура са 
'iвожђе.м (феро.молибgен). 

молибден:И:т, -ита м мин. сулфиg .молибgена оловносиве боје 
(МОS2), pyga из које се gобија .молибgен. 

молибденск:И:, -а, -о који се OgHOCU на .молибgен: молибден
ске руде, � сулфид. 

молијеровск:И:, -а, -о који се OgHOCU на Молијера; који је као 
у Молијеровим KoMegujaмa, који је у gyxy Молијерово'i gела, свој
сшвен Молијеру и СЛ.: � традиција; � девојка, � комедија. 

молика ж врсша бора P1nus реисе из ф. Abietaceae. 

молилац, -иоца м (ген. ми. -лаца) 1. онај који .моли, који се 
.молеhи обраhа неко.ме за нешшо; онај који уиућује, UOgHOCU .мол-
бу (2) некој усшанови, наgлежно.м op'iaHY и СЛ. 2. онај који се .мо
ли бо'iу, који из'iовара шексш .молиШве. 

мол:И:ља и молиља ж женска особа .молилац. 
молитва ж (ген. ми. -тава (-твй)) верски чин којим се верници 

обраhају бо'iу (или неко.м) божансшву славеhи 'ia, шражеhи og 
ње'iа оирошшај lрехова, ио.моћ и СЛ.; шексш (обично усшаљени), 
речи које се иЗ'iоварају у Шо.ме чину: велика �, господња �, зау
покојена � (оиело), мала �, опроштај на (опросна) �. 

молитвати, -ам несвр. у ay'i.м. значењу: .молиШи се. 
молитвен:И:, -а, -о који се OgHOCU на .молишву (који саgржи 

.молиШву, намењен .молиШви и сл.): � књига, � наступ, молитве
не свеће. 

молитвен:И:к, -а и молитвен:И:к, -ика м БО'iослужБена књи'iа 
из које свешшеник чиша .молиШве у оgређеним ириликама. 

молитвено прил. као у .молиШви, скрушено; уз .молиШву, са 
.молиШво.м. 

молитвити, -йм свр. и несвр. прел. рЛГ. и етн. [гл. им. молитвље
ње с] бла'iословиши, бла'iосиљаши освећено.м воgицо.м (обично 
иороgиљу и новорођенче) . •  - се иримиши, иримаши бла'iослов 
ирскањем, ogH. куиање.м освећено.м воgицо.м (о иороgиљи и но
ворођенчеШу). 

молитвица ж geM. и хии. og .молиШва. 
молитељ м в . .молилац. 
молитељица и молитељка ж в . .молиља. 
молити, молйм (импф. мољах; ТРП. мољен) несвр. [гл. им. мо

љење и мољење с] 1. прел. (некога) а. на леи начин, леиим, би
раним речима обраhаши се неко.ме шражеhи ga нешшо учини, 
иреgуз.ме. б. уиуhиваши захшев, .молбу некој усшанови, наgле
жно.м op'iaHY, иојеgинцу и gp. шражеhи осшварење HeKo'i ирава, 
gобијање HeKol gоку.менша, иошврgе, решења и сл. в. обраhаши 
се неко.ме с иозиво.м, са жељо.м ga gође. 2. рЛГ. а. непрел. в . .моли
ши се (1). б. из'iовараши шексш, речи неке .молиШве: � молитву, 
� псалме. 3. (у 1. л. јд.) а. учшиво захшеваши (нешшо), иозива
ши, иреgла'iаши ga се нешшо учини. - Тиmину, молим! б. у уч
Шиво.м обраhању, ословљавању: молим Вас. в. са изблеgели.м 
значење.м, у чуђењу (са узвично.м инШонацијо.м). - Гле, молим 
те! г. са уииШно.м инШонацијо.м, Kaga се иоказује ga се са'iовор
никове речи нису gобро чуле или разу.меле и ga се шражи, OgH. 
очекује њихово ионављање, објашњавање или goaYHa. - Молим, 
шта сте хтели? • - се РЛГ. обраhаши се бо'iу (u.тщ неко.м божан
сшву) славеhи 'ia, шражеhи og ње'iа ио.моћ, оирошшај и сл. (обич
но у верско.м чину, иЗ'iоварајуhи оgређени шексш, ogK усшаљене 
речи). • моли (нека моли и сл.) бога gобро је, срећна је околносш 
(шшо је овако исиапо, шшо се није gесило нешшо лоше као шшо 
је .моlлО). сила бога не моли невоља, несрећа шера љуgе ga се ио
нашају gрукчије He'io шшо би они хшели, He'io у нор.мапни.м ири
ликама. 

моловати, -луј ем несвр. npел. в . .мапаШи. • бог те моловао уио
шребљава се као нешшо блажа исовка. као молован леи као на 
слици, врло леи. 

Молох м хебр. 1. мит. се.миШско божансшво које.м су се gеца 
ириносила на жрШву. 2. (молох) фиг. свеоишше зло. 

мблск:И:, -а, -о муз. који се OgHOCU на .мол2, извеgен у .молу: � 
мелодија, � скала, � тоналитет. 

мољакало с (м) (ми. с) пеј. онај који сшапно .мољака, који go
сађује .мољакање.м. 

мољакати, -ам (мољакати, мољакам) несвр. уиорно .молиШи, 
gосађивайlи .молеhи. 

мољац и мољац, -6љца м ЗООЛ. у .мн.: иороgица .мапих ле и
шира Тineidae, чије 'iусенице наносе шшешу биљкама, наlриза
ју крзно, вуну и СЛ. (у jg.: леишир из ше иороgице): воштани �, 
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грожђани �, житни �, јабуков �,  кожни, кожарски �, сунцокре
тов �. • канцеларијски - шаљ. и пеј. онај који се бави cийlHu.м кан
целаријскu.м, аgминисйlрайlивнu.м Йословu.ма, йосебно онај ко
ји йровоgи MHOlo времена у канцеларији. кљиmки � онај који 
MHOlo чийlа, који йровоgи MHOlo времена у чийlању. 

мама (мома) ж нар. и песн. gевојка. 
момак, -мка м (вок. момче, ми. момци и момци, ген. момака) 

1. а. млаg неожењен мушкарац; онај који је cйlacao, gopacйlao 
за жениgбу. б. (у експр. изражаваљу) мушко geйle, мушкарчиh. 
в. онај Kojel воли, с којиМ се забавља нека gевојка, млаgиh; gpa
laH, gpalu; вереник, заручник: љен �. 2. а. онај који за йлайlу 
(обично и храну) обавља кућне и gpyle йослове, слуlа. б. зана
йlлијски или йlрlовачки йомоhник (шериф или калфа). в. йо
силни. 

момачкй, -а, -6 који се OgHOCU на момка, момке, који йрийа
ga момку, MOMцu.мa, cвojcйlвeH MOMцu.мa; млаgиhки, млаgалач
ки: � живот, момачким корацима, � собица; � снага. 

момачки ПРИЛ. на момачки начин, као момак: � косити. 

момаштво и момаштво С а. момачко, млаgиhко gоба; мо
мачки живойl, момковање. б. момачка cвojcйlвa (мушкосйl, сна-
la и gp.). 

момен(а)т, -нта м лат. 1. а. врло KpaйlaK временски aepuog, 
час, йlpeH; време йlpeHyйlaK у којем се нешйlо збива, gоlађа: за �; 
једног момента. б. йовољан йlpeHyйlaK, aologHa йрилика: иско
РИСТИТИ �. 2. а. краћи временски исечак са aojegUHu.м gОlађаји
ма неКОl збивања, елеменайl неке целине, geйlaљ: главни момен
ти, једини светли моменти у животу. б. елеменайl, чинилац, 
факйlОР; чињеница, факайl неКОl збивања, неке йојаве и СЛ.: лич
ни �, социјални �; указати на нове моменте. 3. обележје, оgли
ка, KapaKйlepиcйlиKa: овај породични �. 4. физ. назив за йро
gYKйl HeKe величине и ygaљeHocйlu go неке йlачке значајне за йly 
величину: кинетички �, магнетски �, механички � (� силе), � 
инерције (тела). 

моменталан, -лна, -о који йlpaje jegaH MOMeHaйl, који се ge
шава у MOMeHйly, йlpeHyйlaH; йривремен, KpaйlKoйlpajaH: � рас
положеље. 

моментално ПРИЛ. у jegHoM моменйly, за jegaH MOMeHaйl, 
йlpeH, йlpeHyйlHo; у овом MOMeHйly, caga: � заборавити; � одсутан. 

мамица (момица) ж geм. и хиЙ. og мома; мома, gевојка. 
момковати, момкујём иесвр. живейlи као момак, бийlи мо

мак; йровоgийlи момачке gaHe. 
момчадија ж зб. (ми. 0) момчаg (1). 

момчадскй, -а, -6 који се OgHOCU на момчаg, који apuaaga 
момчаgи. 

момче, -ета С (супл. ми. момчићи и момчићи м; зб. им. момчад 
ж) (често хип.) мушко geйle у logUHaмa између gечјеl и млаgиh
Kol узрасйlа; млаg момак, млаgиh. 

момченце, -ета С (ми. 0) geM. и хий. og момче. 
момчина ж (м) (ми. ж) а. ayl.м. og момак. б. йрави, иcйlиHCKи 

момак. 
мбмчити, -йм чинийlи момком, облачийlи као момка; сма

йlpaйlи оgраслu.м, зрелu.м млаgиhем, МОМКОМ . •  � се йосйlајайlи 
момак; йонашайlи се као ogpacйlao, зрео млаgиh. 

момчић, -а и момчйћ, -ића м geм. и хиЙ. og момак. 
момчићак, -ћка, момчуљак, -љка и момчурак, -рка м geм. 

и хиЙ. og "",:омчиh и мом че. 
момчурина ж (м) (ми. ж) ayl.м. и Йеј. og момак. 
моюща ж ГрЧ. 1. фил. филозофски йојам, различийlо оgређи

ван og различийlих филозофа, који најчешhе означава најйро
cйlиje, неgељиво јеgинсйlво. 2. бот. јеgноhелијска живойlиња из 
класе бичара (Flagellata), ф. Monadidae. 

монарх, -а и монарх, -арха м йоlлавар монархије, влаgар, 
суверен (нЙр. кнез, краљ, цар и сл.). 

монархизам, -зма м cиcйleм gржавноl уређења са монархом 
као йоlлаваром, монархија; йриврженосйl йlaKвoM gржавном 
уређењу. 

монархија ж ГрЧ. облик gржавноl уређења у којем се на челу 
gржаве (обично йо наслеgном йраву) налазијеgан влаgар, суве
рен, монарх (нЙр. кнежевина, краљевина, царевина). 

монархйјскй, -а, -6 који се OgHOCU на монархију, који йри
aaga монархији; уп. монархистички. 

монархиња и монархиња ж женска особа монарх, влagарка. 
монархист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица, засйlуйник монар

хизма 1<ао облика, cиcйleMa gржавноl уређења. 
монархистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на монархизам и мо

Hapxиcйle: монархистички кругови. 

монархофашизам, -зма м монархисйlичко gржавно уређење 
са елеменйlu.ма фашuзма у йолийlичком и економском cиcйleмy. 

монархофашист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица, засйlуйник 
монархофашuзма. 

монархофашистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на монархофа
шизам и монархофашисйlе: � диктатура, � режим. 

монах, -аха и монах, -а м ГрЧ. apuaagHUK црквено/, pega који 
живи у MaHacйlиpy, калуђер; уп. редовник. 

монахиља и монахиња ж йрийаgница црквено/, pega 1<оја 
живи у MaHacйlиpy, калуђерица; уп. редовница. 

монахињскй и монахињскй, -а, -6 1<оји се OgHOCU на мона
хиње, који apuaaga монахињама. 

монашкй и монашкй, -а, -6 који се ogHOCU на монахе, који 
apuaaga MOHacu.мa, cвojcйlвeH монасима: � живот, � завет, � 
мир, монаnше обавезе. 

монаштво и монаштво С (ми. 0) 1. монашки йозив, монашки 
живойl и pag, монашки начин живойlа; монашки OgHOC йрема 
живойlу; монашки peg и учење. 2. у зб. значењу: монаси. 

монголойд, -Ида м apuaagHUK расе која се оgли1<ује среgњu.м 
или нижим pacйloM, израженим Kocйlu.мa лица, жуhкасйlОМ 
1<ОЖОМ и KOCu.м йоложајем очију. 

монголойдан, -дна, -о 1<оји се OgHOCU на монlолоиgе; који је 
1<ао KOg монlолоиgа: монголоидна племена; � лице. 

мондён, -ена м фр. онај који се облачи скуйо и йО најновијој 
MOgu, 1<оји куйује скуйе, луксузне йомоgне cйlвapи, који се у на
чину живойlа, йонашању и gp. йовоgи за MOgOM и луксузом; уп. 
денди и помодар. 

монден, -а, -о в. MOHgeHcKa. 
мондёнка ж женска особа MOHgeH; уп. помодарка. 

мондено ПРИЛ. в. MOHgeHC1<U. 
мондёнскй, -а, -6 који се OgHOCU на MOHgeHe, OgH. MOHgeH1<e и 

монgенсйlво; уп. помодан и помодарски: � живот, � клуб, � место. 

мондёнски ПРИЛ. на MOHgeHcKU начин, као MOHgeH. 
монденство С особина oHola шйlо је MOHgeHcKo; MOHgeHC1<U 

начин живойlа, MOHgeHcKo облачење, улейшавање, йонашање и 
gp., 

монета ж лат. ковани новац; новац уоЙшйlе. • здрава - новац 
1<оји има Сйlабилну вреgносйl и јаку йоgлоlу (у злайlу, gевизнu.м 
резервама, роби и gp.). - за поткусуриваље онај који или оно шйlо 
служи у међусобном манийулисању, разрачунавању, наlоgбама 
и сл.; онај 1<оји служи за завийlлавање, зафркавање, ЙОйlцењи
вање и СЛ. 

монетарнй, -а, -6 који се OgHOCU на MOHeйly, који је у вези с 
MOHeйloM, новчани: � политика, � систем, � фонд. 

, монизам, -зма м ГрЧ. фил. cxвaйlaњe йо 1<ојем се све може из
вecйlи из jegHol јеgинсйlвеноl йринцийа, из ЙОСйlојања само jeg
не исконске Kaйlelopuje, Maйlepиje или gyxa; супр. дуализам. 

МОНИС'Ј;'(а), -ё м (ми. -сти) фил. йрисйlалица, засйlуйнuк мони
зма, монисйluчке филозофије. 

монистичкй, -а, -6 1<оји се OgHOCU на монизам и MOHиcйle: � 
филозофија., 

монйтор м лат. (енгл.) 1. техн. а. йериферни рачунарски уређај 
са екраном за йриказ Йоgайlшш. б. конйlролни йријемник у йle-
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левизијско.м cillygujy на које.м се йроверава исйравносill слике. В. 
.мерни уређај за наgзор HeKo'i йроцеса који KOHillUHyupaHo на 
екрану pe'iucillpyje фuзичке величине. 2. техн. ойераillивни cucille.м 
рачунара, KoMajyillepa, apo'ipaм за конillролу paga рачунара. 3. 
лице које йо заgаillку нешillо apaillu, aoc.мaillpa, конillролише; уп. 
посматрач (б). 4. вој. оклойни paillHU броg йлиillко'i 'iаза, који слу
жи за ойерације уз .морску обалу и на ЙЛовнu.м рекама. 

мониторски, -3., -о који се OgHOCU на MoHuillop, на MoHuillope. 
моно- грч. йрефиксоиg KOju.м се означава ga је оно шillо зна

чи gpy'iu geo речи jegHo, jegUHo, јеgиНСillвено, jegHocillpYKO и СЛ.: 
моногенеза, монодрама, монофазан и др. 

моногаман и моногаман, -мна, -о (обично одр.) који се og
носи на MOHo'iaмujy. 

моногамија ж грч. а. брачна веза из.међу jegHo'i .мушкарца и 
jegHe жене, јеgнобраЧНОСill; еупр. полигамија. б. зајеgница са са
.мо jegHoM женко.м и jegHu.м .мужјако.м (о живоillињама, йillица
.ма и gp.). 

моногамно и моногамно прил. у MoHo'iaмuju: � живети. 

моно генеза ж грч. 1. биол. бесйолно раз.множавање, самоза
чеhе. 2. а. aocillaHaK различиillих йојава из ucillo'i, зајеgничко'i 
извора, исхоgишillа; йорекло, aocillaHaK и развиillак нече'iа из 
jegHo'i Mecilla. б. ЛИНГВ. учење о йосillанку и развиillку свих језика 
из jegHo'i језика. 

моногенизам, -зма м схваillање ga све JЬygcKe врсillе йоillичу 
само og jegHe врсillе насillале на jegHoM 'iео'iрафско.м Mecilly. 

монограм и монограм м грч. йочеillна слова u.мeHa и йрези
.мена, иницијали извезени, урезани, начињени og .меillала и сл., 
чесillо као украс или знак власнишillва Hag HeKu.м apegMeilloM, 
gело.м ogehe и gp. 

монографија ж грч. обu.мнији научни или сillручни pag, cilly
guja (обично са 'ipaQoM) йосвеhена jegHoj illeMU, jegHoM йробле
.му, jegHoj личносillи. 

монографски, -3., -о који се OgHOCU на .моно'iрафију: � рад. 

монографски прил. на .моно'iрафски начин, у виgу MoHo'ipa
фије: � обрадити неко питање. 

монодија ж грч. муз. јеgно'iласно йевање са хар.монски aocilla
вљено.м инсillру.менillално.м Йраillњо.м (или без ње), чије је 'iлав
но обележје aogpeQeHocill .музичке обраgе illeKcilly; уойшillе .му
зичко извођење у које.м jegHa og gеоница изражајно goMUHupa, 
хо.мофонија. 

монодрама и монодрама ж йозоришни KoMag у које.м йо
cilloju само jegHa уло'iа, који извоgи само jegaH 'iлу.мац. 

монокл ж фр. окру'iло ойillичко сillакло које се сillавља на jeg
но око. 

монокорд м грч. муз. жичани UHcillpYMeHill са jegHoM жицо.м 
и gрвенu.м резонаillоро.м. 

монокотиледона и МОНОКОТИЛЕщона (монокотила) ж бот. у 
.мн.: биљке цвеillнице са jegHu.м клицинu.м лисillиhе.м, КОillилеgо
но.м, јеgносуйнице Monocotyledonae (у jg.: illаква биљка). 

моно кристал, -ала м крисillално illело које се cacilloju из са
.мо jegHo'i крисillала. 

моноксид м грч. хем. OKcug с jegHu.м ailloMoM кисеоника у .мо
лекулу. 

монокултура ж агр. 'iајење само jegHe врсillе усева на веhој 
йовршини, обично illOKOM више 'iogUHa. 

монокултурни (монокултуРнИ), -3., -о који се ogHOCU на .мо
нокулillуру, који је у вези с .монокулillуро.м: � подручје, � произ
водња. 

монолит, -ша и монолит, -а м грч. а. геол. велики, целовиill, 
.масиван блок cilleHe, камена, .мер.мера и сл. б. архит. KOHcillpYK
циони (чесillо и gекораillивни) еле.менаill великих раз.мера искле
сан og jegHo'i KaмeHo'i блока (нйр. сillуб и сл.). В. велики сЙо.меник 
(обелиск, кий и сл.); велико aocilloJЬe, aocillaмeHill за сЙо.меник. 

монолитан и монолитан, -тна, -о а. јеgиНСillвен, целовиill, 
KoMaaKillaH; сложан, јеgноgушан: � организација; � влада. б. 
који је у ucilloM низу, HeapeKugaH: � колона. 

монолитно И МОНОЛИТНО прил. чврсillо йовезано, јеgинсillве
но, KoMaaKillHo; сложно, јеgноgушно . 

монолитност и монолитност, -ости ж особина, својсillво 
oHo'ia шillо је .монолиillно. 

монолог м грч. (уп. дијалог) а. поз., филм и књиж. gy'ia рейлика, 
OgH. gужи 'iовор само jegHo'i 'iлу.мца на сцени, у филму и сл.; 
illeKcill illакво'i 'iовора у gpaмcKoM gелу, OgH. сценарију. б. уойшillе 
gужи 'iовор, йричање, исйовеgање и сл. само jegHo'i лица. В. раз
'iовор са caмu.м собо.м: унутрашњи �. 

монологизирати, -ИзЙр3.м неевр. 'iовориillи .моноло'i, 'iовори
illu у .мОНОЛО'iу; раз'iовараillи сам са собо.м. 

монолоmки, -3., -о који се OgHOCU на .мОНОЛО'i, својСillвен .мо
НОЛО'iу; уп. дијалошки. 

моном, -ама м грч. мат. јеgночлани ал'iебарски израз (без чла
нова који се gogajy или оgузu.мају) . 

монОм3.н, -ана и мономан, -а м онај који болује og .моно.ма
није. 

мономанија ж мед. болесillан Ha'ioH, cillpacill, склоносill ка вр
шењу само jegHe, обично неgозвољене раgње (нйр. крађе, йаље
вине и gp.); сillална обузеillосill jegHu.м ille ucillu.м, неко.м фикс
ugejoM и сл., monomania. 

мономански и мономански, -3., -о који се OgHOCU на .моно
.мане и .моно.манију: � страст. 

мономски, -3., -о који се OgHOCU на .моно.м, који се cacilloju og 
.моно.ма: � израз. 

моно план м фр. в. јеgнокрилац. 
моноплегија ж мед. йаралuза aojegUHe 'ipyae .мишиhа или са

.мо jegHo'i op'iaHa (Ho'ie или руке). 
монопол (монопол) м 1. екон. а. сillање на illржишillу које на

cillaje Kaga aocilloju само jegaH йроgавац неке робе, gавалац услу
'ia и сл. и веhи број куйаца, OgH. корисника. б. уgружење круйних 
йроuзвођача неке робе pagu оgсillрањивања .међусобне конкурен
ције и сillицања конillроле у йроизвоgњи, apogaju, обрillу и сл. 
неке робе на ogpeQeHoM illржи шillу . в. искључиво йраво йроиз
воgње и apogaje неке робе на illржишillу. г. йривреgна gелаill
Hocill заснована на illакво.м йраву; йривреgна ор'iанизација која 
йослује на основу illo'ia Йрава. 2. фиг. искључиво йраво, наgле
жносill, власill и сл. Hag нечu.м gpy'iu.м, у goMeHY нече'iа шillо не 
caaga у еконо.мију. 3. врсillа gрушillвене u'ipe у којој је циљ ga се 
освоји шillо је Mo'iyhe више "aocega". 

монополизам, -зма м cucille.м заснован на .моноЙолу; .моноЙол. 
монополизација ж 1. увођење .моноЙолско'i cucilleMa. 2. cillu

цање искључиво'i йрава, наgлежносillи Hag нечu.м. 
монополисати; -иmём (монополизирати, -ИзЙр3.м) евр. и не

евр. а. увесillи, увоgиillи .моноЙол у ogpeQeHY ЙРUfзреgну 'ipaHY; cilla
виillи, сillављаillи aog .моноЙол, aog искључиву наgлежносill, 
власill ogpeQeHY йривреgну 'ipaHY, illржишillе и сл. б. фиг. узеillи, 
узu.маillи као искључиво йраво, наgлежносill и сл., йрисвојиillи, 
Йрисвајаillи. 

монополист(а), -ё м (мн. -сти) онај који и.ма .моноЙол Hag 
нечи.м. 

монополистички, -3., -о који се OgHOCU на .моноЙолизам и 
.моноЙолисillе: � организација, � систем, � удружење. 

монополистички ПРИЛ. на .моноЙолисillички начин, на осно
ву .моноЙола; уп. МОНОПОЛСКИ. 

монополни (монополнй), -3., -о в . .моноЙолски. 
монополски (монополскй), -3., -о који се OgHOCU на .моноЙол; 

уп. монополистички: � положај, � право, � цена. 

моносахарид, -Ида м хем. шеhер најЙРОСillије'i сасillава, који 
саgржи шесill у'iљеникових ailloMa у ланцу (НЙр. 'iликоза, фрук
Шоза). 

моносилабичан, -чна, -о и моносилабички, -3., -о лингв. в. 
јеgносложан. 

монотеизам, -зма м ГРЧ. рели'iија која йрuзнаје йосillојање са
.мо jegHo/, бо'iа, веровање у jegHo'i бо'iа, јеgнобошillво. 
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монотеист(а), -ё  м (ми. -сти) онај који верује у jegHoia боiа, 
јеgнобожац. 

монотеистички, -3., -о који се OgHocu на .моноШеиза.м и .мо
ношеисше, јеgнобожачки: - вера, - религија. 

монотип м 1. граф. врсша шШа.мЙарске .машине на којој се 
слова ошкуцавају као на йисаћој .машини. 2. елик. в . .моноШи
Йија. 

монотипија ж елик. сликарска шехника која се сасшоји у йра
вљењу са.мо jegHoi ошисн:а йрешхоgно урађене слике на нен:ој 
iлашкој йовршини (сшан:лу, бакру, сребру и сл.); слика израђе
на Шакво.м Шехнин:о.м. 

монотон (монотон), -а, -о грч. а. који шече, који се ogBuja без 
икаквих Йро.мена, у којем се нишша не gешава, усшаљен, jegHo
личан; н:оји је без gUHa.мUKe, без живосши: - живот; - увод. б. у 
којем нема варијација, који се йонавља у исШо.м р и ш.му , на исши 
. начин: - бука чекића, - зујање вентилатора, - лупа точкова, -
падање кише, - песма. в. који је увек исши, неразноврсшан, jeg
ноличан: - обала, - равница, - слика (нечега) . 

монотонија ж нейосшојање, оgсусшво Йро.мене, усшаљеносш, 
ујеgначеносш, јеgноличносш; gушевно сшање шиме изазвано, осе
ћање йразнине, gocaga. 

монотоно (монотоно) прил. на .моноШон начин, јеgнолично; 
gocagHo: - говорити, живети. 

монотоност (монотоност), -ости ж особина, својсшво oHoia 
шшо је .моноШоно, јеgноличносш; gocaga; .моноШонија. 

монофазан (монОф3.зан), -зна, -о (обично одр.) техн. који има 
jegHY фазу, јеgнофазни: - струја. 

монофтонг (монофтонг) м грч. ЛИНIЋ.јеgносШаван, йросш си
лабични iлас, јеgносшаван са.моiласник (нЙр. "а", "е': "и", "о" и 
"у'?; уп. дифтонг. 

монофтонгизација ж ЛИНIЋ. йрешварање gифШОНiа у .моноф
Шонi. 

монохроман, -мна, -о и монохроматски, -3., -о грч. а. који 
је jegHe боје, јеgнобојан. б. физ. који има jegHY оgређену шаласну 
gужину и не .може се расшавиши на ко.мЙоненШе (о свеiilлосно.м 
зраку, свеiilлосШи). 

монсињор, -ора м итал. шишула виших кашоличких gосшо
јансШвеника. 

монстр- фр. као йрви geo йолусложеница са значењем: врло 
велики, oipoMaH; .монсШруозан, чуgовишшан: монстр-оркестар; 
монстр-држава. 

MOHcTpEtнцa и монстранција ж лат. ЦРКВ. украшена aocyga 
која у кашоличкој цркви служи за чување йосвећене хосшије, са
кра.менШ. 

монструм и монструм м лат. а. наказно биhе, чуgовишше, 
наказа. б . .морално gефор.мисана, изобличена особа. 

монструозан, -зна, -о а. који је са великим урођеним Hego
сШаци.ма, наказан. б . .морално gефор.мисан, изойачен; вео.ма 
зао, суров (о човеку). в. својсшвен .монсШру.мима, HeapupogaH, 
чуgовишшан, свирей, зверски: - злочин, - лаж, - однос, - пре
суда. 

монструозно прил. на .монсШруозан начин, као .монсШру.м, 
изойачено, HeapupogHo; чуgовишно; свирейо, зверски. 

монструозност, -ости ж особина oHoia који је .монсШруозан, 
. oHoia шшо је .монсШруозно; оно шшо је .монсШруозно, .монсШруо
зна сшвар, йојава и сл. 

МОНСУН, -У-на м ар. сезонски вешар у ШроЙско.м и у.мерено.м 
йојасу, који зими gува с койна йрема .мору, а леши у обрнуШо.м 
Йравцу. 

монсунски, -3., -о који се OgHOCU на .монсун: - ветрови, мон
сунске кише. 

монтажа ж фр. 1. а. сасшављање неке целине og йосебних ge
лова. б. склайање, сасшављање .машина, айараша и сл., :м-онши
рање. в. йосшављање .машина, айараша и сл. на .месШо уйошре
бе; йрикључивање, йрийремање за уйошребу, за pag. 2. филм. oga
. бирање и сйајање снимљених филмских KagpoBa: филмска - . 3. 
фиг. лажно йреgсшављање нечеiа ко.мбиновањем неисшиниших 

или йроизвољно оgабраних чињеница у вешшачку, исконсшруи
сану целину. 

монтажер, -ера м (инетр. -ером) онај који врши .монШажу, 
сшручњак за .монШажу; уп. монтажа (2). 

монтажни, -3., -о који се OgHOCU на .монШажу: - кућа, пове
зивање кратких монтажних слика (у филму). 

монтафонка ж раса, Йас.мина крава Йорекло.м из Моншафо
на у АусШрији. 

монтафонски, -3., -о који се OgHOCU расу, йас.мину крава йо
рекло.м из Моншафона: - раса. 

монтер, -ера м (инетр. -ером) фр. сшручњак за .монШажу .ма
шина, уређаја и сл. 

монтерница ж йросшорија, раgионица за .монШирање, .мон
шажу .машина, айараша и сл . 

монтёрски, -а, -о који се ogHOCU на .монШере, који apuaaga 
.мОнШерима: монтерска клеmта, - комбинезон. 

монтирати, мОнтИр3.м евр. и неевр. прел. (често у трп.) 1. а. 
склойиши, склайаши, сасшавиши, сасшављаши (.машине, уре
ђаје, айараше и сл.). б. йосшавиши, йосшављаши на .месШо уйо
шребе (.машине, уређаје, gелове, ауШо.мобилске iYMe и gp.); йри
кључи(ва)ши, йрийремиши, ЙриЙре.маШи за pag (.машине, уре
ђаје, айараше и сл.). 2. оgабраши, оgабираши и сйојиши, сйаја
ши снимљени филмски .маШеријал шаkо ga се gобије жељена 
целина. 3. фиг. ко.мбиноваШи йроизвољно оgабране чињенице 
или лажи, неисшине у исконсшруисану целину pagu йосшизања 
HeKoi, обично нечасноi циља. 

монтирач, -ача м алашка за .монШирање: - гума. 

монумент (монУменат), -нта м лат. у.мешнички сЙо.меник ве
ликих gимензија йосвећен некој личносши, gОiађају и сл.; сйо
.меник уоЙшШе. 

монументалан, -лна, -о 1. који се исшиче својим раз.мера
.ма, великим gимензија.ма, oipoMaH, .масиван; који осшавља gy
бок ушисак својим gимензија.ма, величино.м, .масивношhу, из
iлеgо.м и сл., имйозаншан, iранgиозан: - грађевина. 2. изузеш
но gобро ойремљен, луксузан: - издање (неке књиге). 3. а. који 
се исшиче својим обимо.м и значајем, квалиШеШо.м, вреgношhу, 
саgржајем и сл., изузешан, изванреgан: - дело. б. који се оgли
кује физичко.м и .морално.м величино.м, cHaioM, узвишеношhу и 
сл., величансшвен: - лик 

монументалист(а), -ё м (мн. -сти) у.меШник који сшвара .мо
ну.менШална gела. 

монументалистички, -3., -о који се OgHOCU на .мону.менШа
лисше, својсшвен .мону.менШалисШима: - и минијатуристичка 
стилизација. 

монументално прил. на .мону.менШалан начин, .масивно, 
iранgиозно, имйозаншно; величансШвено. 

монументалност, -ости ж особина oHoia шшо је .мону.мен
шално, oHoia који је .мону.менШалан, .масивносШ, iранgиозносш, 
имйозаншносш; величансШвеносШ. 

мопед, -а и мопёд, -еда м (скраћ. од "мотор" и "педала'') вр
сша лакоi .моШоцикла који се .може йокрешаши и Йеgала.ма. 

мопс м нем. (фр.) 300Л. врсша .малих йаса велике, окруiле iлаве 
и зашуйасше њушке. 

мора и мора ж лат. 1. правн. оклевање у исйуњавању (gужне) 
обавезе. 2. КЊИЖ. и ЛИНIЋ. риш.мичка јеgиница за означавање gy
жине шрајања вокала, са.моiласника. 

мора ж а. нейријашан осећај йришиска и iушења који се јавља 
. обично ноћу йри лежању, у йолусну и сл. б. шешко gушевно сша
ње; шеiоба; йошишшеносш, уШученосШ. в. йришисак, Шеiоба. 

Морава ж а. река у Србији, gecHa йришока Дунава, Велика 
Морава. б .. скраћени назив за 3aaagHY или Јужну Мораву, са
сшавнице Велике Мораве. 

Моравац, -вца м 1. онај који је из По.моравља. 2. (мораваЦ) 
а. врсша HapogHoi кола. б. шљунак извађен из кориша Мораве. 

Моравка ж 1. она која је из По.моравља. 2. (моравка) а. Boge
ница на Морави. б. раса, Йас.мина црних свиња среgње величине, 
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Йорекло.м из По.моравља. в. бот. вишеiоgишња зељасша биљка 
Achillea ptarmica (Arnica Montana) из ф. Compositae. 

моравски, -а, -о који се OgHOCU на Мораву: - долина, - песак 

морал, -ала м (мн. 0) лат. 1. а. скуй обичаја, нейисаних йройи
са, йравила, начела, йреgсшава, схвашања о gолично.м и Hego-
лично.м, ЙошШено.м и неЙошШено.м и сл., нор.ме које важе у .ме
ђуљуgскu.м ogHocu.мa у оgређеној зајеgници и које реiулишу ше 
ogHoce и йонашање Jbygu; уп. етика (2). б. gрушшвене нор.ме о og
Hocu.мa .мушкараца и жена, о сексуалнu.м ogHocu.мa који се сма
шрају gоЙушШенu.м, OgH. неgойушшенu.м, о узgржавању og сексу
алних ogHoca; чесшишосш схваћена као сшроiо йриgржавање 
ших нор.ми. 2. в. ешика (1). 3. ойшше расйоложење, gушевно сша
ње у OgHOCY на самойоузgање, gисцийлину, йолеш и сл. (обично у 
вези с неко.м акшивношћу која захшера храбросш, найор, изgр
жљивосш и сл.): висок (одличан) -, низак -, поколебан - . 4. 
смисао који се извоgи у OgHOCY на йозишивне или неiашивне йо
сшуйке, gоiађаје и сл., обично у књижевно.м или сл. gелу, йоуч
на йоенша, йоука, наравоученије. • лаког морала слобоgноi сек
суалноi йонашања (суйрошноi важећu.м gрушШвенu.м нор.мама, 
схваШањu.ма). 

моралан (моралан), -лна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на .морал, 
на йошшовање йризнаших, важећих начела, нор.ми йонашања: 
- исправност, морални квалитети, на моралној основи, морал
не особине. 2. (одр.) који се OgHOCU на унушрашњи живош, gушев
ни, gуховни: - биће, - и материјална помоћ. 3 . .моралисШички; 
.морализаШорски: читати (некоме) моралне буквице, моралне 
тежње; - установа. 

морализам, -зма м 1. фил. филозофско учење, са'iлеgавање 
gрушшвене Йробле.маШике човека йре свеiа (или искључиво) у 
OgHOCY на .моралне, ешичке вреgносШи. 2. йрешерана сшроiосш 
йри оцењивању .моралносШи, йонашања, йосшуйака и њихово 
вреgновање искључиво с 'iлеgишша .морала, .моралносШи. 

морализатор м онај који .моралише, .морализира, йройовеgа 
сшроiо йошшовање .моралних нор.ми; уп. моралист(а) (1) . 

морализаторски, -а, -о који се OgHOCU на .морализаШоре, на 
йройовеgање .морала; .моралисШички: - став, - тон. 

морализаторски прил. йойуш .морализаШора, йройовеgајући 
.морал, iоворећи о gобру и злу, .моралишући. 

морализаторство с .морализаШорски сшав, .моралисање. 
моралисати, -ишём (морализирати, -изйрам) свр. и несвр. 

1. (само несвр.) расйрављаши о .моралу; йройовеgаши .морал
на начела, gржаши .моралне йоуке, apugUKe. 2. навесши, наво
gиши на йошшовање .моралних начела, нор.ми, (у )чиниши .мо
рални.м. 

моралист(а), -ё м (мн. -сти) фр. 1. онај који йройовеgа сшроiо 
йриgржавање, йошшовање оgређених .моралних начела, нор.ми; 
онај који се сшрикшно йриgржава .моралних начела; уп. морали
затор. 2. филозоф, йисац и сл. који се йрвенсшвено бави йробле
.мu.мa .морала, .моралносШи; уп. етичар. 

моралистика ж в. ешика (1); уп. моралка. 

моралистички, -а, -о 1. који се OgHOCU на .моралисШе, на йри
gржавање .моралних нор.ми, на схвашање .морала и сл.: морали
стички погледи, - цепидлачење. 2. који се OgHOCU на .морали
сше (2), .морализаШорски: - књижевност, - тумачење. 

моралистички ПРИЛ. на .моралисШички начин, као .морали
сша: - реаговати. 

моралисткиња ж женска особа .моралисШ(а). 
моралитёт, -ета м лат. (нем.) 1. фил. субјекшивно .морално осе

ћање, схвашање .морала, .морална свесш; .моралносШ. 2. КЊИЖ. 
среgњовековна алеiоријска gpaмa у којој лица йреgсшављају вр
лине, йороке и сл. 

моралка ж в. ешика (1); уп. моралистика. 

морално (морално) прил. 1. у .морално.м смислу, у Йо'iлеgу .мо
рала: - препорођени, - пасти, - покварен. 2. gуховно, gушевно: 
- патити, упропастити некога - и материјално. 

морално- йрви geo йриgевских йолусложеница који йоказу
је ga је оно шшо означава gpyiu geo сложенице у вези с .мора-

ло.м: морално-дидактички, морално-педагошки, морално-по
литички и сл. 

моралност, -ости ж особина oHoia који је .моралан, oHoia шшо 
је .морално; схвашање .морала; .морална вреgносш; .морална 
свесш; чесшишосш, ЙошШење. 

Морана ж мит. боiиња смрши KOg сшарих Словена. 
морање с 1. 'iл. u.м. og .мораШи. 2. оно шшо се .мора (учиниши, 

йрихвашиши и сл.); обавеза. • под морање, по морању разг. йро
шив своје воље, на силу, apUHygHO. 

морати, морам (3. Л. мн. морају) (у служби футура 11 морад
нём) несвр. непрел. (гл. непотпуног значења) 1. (обично са допун
ским гл. У инфинитиву или У конструкцији "да" + през.) чини
ши нешшо из нужgе, биши йринуђен, apucUJbeн, Йpu.мopaH, оба
везан (у)чиниши нешшо: морадоше отићи. 2. (са допуном у ин
финитиву или У конструкцији "да"+ през.) шребаши; шреба ga, 
йошребно је ga, ваља (ga), нужно је ga: мора се бити постојан, 
мора се свакако рећи. 3. осећаши йошребу, йобуgу, u.мйулс ga се 
нешшо (у)чини, (y)pagu. - Мора свакој чорби да буде мирођија. 
4. а. (често безл.) за исшицање веровашноће, извесносши oHoia 
шшо се казује gоЙунскu.м 'iлаiоло.м, gоЙунско.м реченицо.м. - Мо
рало му је бити преко педесет година. б. за исшицање, йојача
вање значења gойунске реченице. - А колико је тек њих морало 
бити?! 

мораторијум (мораторИј, -ија) м лат. правн. законски оgређе
но оgлаiање извршења неке обавезе, обично у OgHOCY на рок йла
ћања gyia. 

морбидан, -дна, -о а. који наiиње насшраносши, ненор.мал
но.м, болесшан, незgрав; који је ван iраница нор.малноi, на
сшран: - осећање, - стремљење, - и бизарно. б. су.моран; боле
ШЈЬив: - клонулост; - лепота. 

морбидитёт, -ета м йроценаш, број болесних у OgHOCY на број 
зgравих (на неко.м йоgручју, у оgређено.м броју сшановника) као 
сшашисшички ЙоgаШак. 

морбидно ПРИЛ. на .морбиgан начин. 
морбидност, -ости ж Йо.мањкање gушевноi и физичкоi зgра

вља, вишалносши, незgравосш; су.морна, болећива сеша; насшра
носШ. 

морбиле, морбйла ж МН. и морбили, морбйла м МН. мед. зара
зна, вирусна (обично gечја) болесш с осЙо.м, осйице, morbilli; уп. 

мале богиње (под богиње). 

морбилитёт, -ета м в . .морбиgиШеШ. 
морганатски, -а, -о нем. који се OgHOCU на брак у којем је је

gaH og суйружника из влаgарске или йлемићке йороgице, а gpy
iu из обичне: - брак 

море и море с 1. а. воgено йросшрансшво, .маса слане воgе 
(за разлику og койна на 3е.мљиној йовршини); веће шакво йро
сшрансшво, йонекаg као йокрајни geo океана, .мање или више 
окружено зе.мљо.м: Егејско -, Јадранско -, Средоземно -. б. ја
чu.м веШро.м усшаласана, узбуркана .морска йовршина, већи ша
ласи на .мору (1 а). 2. фиг. а. велико йросшрансшво нечеiа шшо 
aogceha на .море (1); већа йовршина йо којој се нешшо йружа: -
кукуруза, - магле, - цвећа. б. сраз.мерно велцка количина не
ке шечносши: - крви, попити море ракије, - суза. в. уойшше ве
лики број, велика количина нечеiа, .мношШво, оБUJbе: - питања, 
- проблема. 3. астр. шамна aeia, .мрља на йовршини неких йла
неша (Марса, Месеца). • мртво - замрлосш, неакшивносш, айа
шичносш, уч.малосш (у некој cpegUHU). отворено - 1) правн. најве
ћи geo .мора, океана који лежи ван йриобалноi M0pcKoi йојаса и 
не caaga ни у чије шеришоријалне воgе. 2) .морско йросшрансшво 
gaљe og койна, gело.м или йошйуно без койна на хоризоншу, йу
чина, широко .море. слобода мора правн. слобоgна йловиgба, йра
во на риболов, йолаiање каблова, йрелешање и сл. које важи на 
оШворено.м .мору за све зе.мље. територијално - правн. йојас .мора 
уз обалу неке gржаве који се смашра gело.м њене шеришорије, 
шеришоријалне воgе. широко (дебело) - в. ошворено .море 2). баци
ти, бацати у море (новац) узалуgно (йо)шрошиши (новац) за не
шшо, узалуgно се изложиши, излаiаши шрошку; уп. расипати 
се. - му је.до колена не йлаши се никаквих шешкоћа, самоуверен 
је. пасти у море изiубиши значај, важносш, cHaiy, ЙроЙасШи. пре-
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ко сињег (белог) мора gалеко, врло gалеко. све му  ј е  равно до мора 
не .муче 'ia никакве бри'iе, Йре.ма све.му се OgHOCU равноgушно; уп. 

и под Косово (изр.). 

море узв. грч. а. за на'iлашавање, исшицање исшинишосши, 
уверљивосши, значаја и сл. oHo'ia шшо се износи у исказу. - Ра
дио сам, море, за пет! б. за исшицање каше'iоричне зайовесши, 
захшева, сШава. - Море не удри ту децу! в. за йоgсшицање, хра
брење. - Боље, море, боље! 

морена ж (обично у M�.) фр. (нем.) геол. насла'iа og разgробље
но;; камења коју 'iлечери нанесу, нашаложе у нижим Йреgелима. 

МОрЕШДО м (ретко у мн. с) итал. муз. ознака за йосшейено сши
шавање, замирање јачине шона и усйоравање Ше.мЙа на крају 
aojegUHo'i сшава у .музичко.м gелу; шако извеgen geo .музичке ко.м
Йозиције. 

морёнски, -а, -о који се OgHoCU на .морене: - нанос, морен
ске наслаге, - тло. 

морепловац, -вца м онај који се бави ЙЛовљење.м йо .мору; 
онај који йлови .море.м исйишујуhи, исшражујуhи .морска йро
сшрансшва, йреgеле, йушеве; Йо.морац уойшше, .морнар. 

морепловство с 1. йловиgба .море.м; уйрављање броgо.м на 
.мору, Йо.морска нави'iација. 2. шр'iовина .море.м, йревоз робе и 
йушника .морски.м ЙуШе.м као apuepegHa 'ipaHa; броgарсШво. 

мореуз м геогр. ужи geo .морске йовршине из.међу gea койна, 
.морски Шеснац. 

морешка ж итал. йлес, u'ipa Йорекло.м из Шйаније, која у шра
gиционалним ношњама йриказује борбу .мачевима из.међу gee 
йрошивничке 'ipyae. 

морж м зоол. (ми. -жеви) у .мн.: йороgица .морских сисара се
верних йоларних крајева Odobenidae из pega йерајара (Pinni
pedia), шешко'i, .масивно;; шела, gебеле наборане коже, са 'iop
њим очњацима израслим у кљове и крашким йЈЪоснашим Ho'ia
.ма (у jg.: живошиња из ше йороgице): пацифички -, северни 
(обични) -. 

морија ж итал. нар. 1. шешка eauge.мuja йраћена у.мирање.м 
велико'i броја JЪygu, йошасш са Йо.моро.м; Йо.мор. 2. фиг. найасш, 
невоља, Hegaha, несрећа, зло. 

морина ж шаласи који йреосшану йосле вешра, олује; узбур
кана, усшаласана йовршина .мора. 

морион, -она м мил. назив за кварц, кре.мен црне боје. 
морити, -йм несвр. [гл. им. морёње с] 1. лишаваши живоша, 

убијаши, ус.мрhиваШи; изазиваши с.мрШ веће;; броја lbygu, хара
ши, йусшошиши (о eauge.мuju, йошасши и сл.). 2. а. изазиваши 
физички или gушевњи замор, замараши, у.мараши; исцрйЈЪива
ши, изнуриваши: - људе, - стоку. б . .мучuши, изнуриваши ('iла
ђу, жеђу). 3. а. чиниши ga неко шрйи, йаши, осећа бол; .мучиШи 
HeKo'ia (о болесши, 'iлаgи и сл.). - Мори га глад. б. снажно сйо
йаgаши, обузимаши HeKo'ia, йришискаши, .мучиШи. - Мори га 
чежња. в. чиниши несйокојним, йришискаши, йро'iониши, йро
'iањаши, .мучиШи. - Морила га је та неједнакост . •  - се 1. йосу
сшајаши og у.мора, у.мараШи се, замараши се. 2 • .мучиши се око 
нече'iа, збо'i нече'iа. 

мормон, -она м apuaagHUK америчке верске секше, основане 
шриgесеших 'iogUHa XIX в. ,  којаје йрихвашила .мно'iоженсШво. 

мормонс:ки, -а, -о који се оgносияа.мор.моне: - бискуп, - др
жава, � црква. 

морнар, -ара м (вок. морнаре и -у, инстр. -аром и -арем) 1. 
члан броgске aocage йочешно'i или ниже'i звања; уойшше члан 
aocage на броgу, Йо.морац, .мopeй.!ioвaц. 2. apuaagHUK рашне .мор
нарице најниже'i чина; apuaagHUK рашне .морнарице уоЙшШе. 

морнарица ж 1. броgови неке земље, флоша (војна, шр'iовач
ка и gp.) са оg'iоварајуhим усшановама и љуgсШво.м: трговачв:а 
-. 2. BOj. pOg војС1Се, оружане силе намењене вођењу раша, gејсшву 
на .мору, језерима и рекама. 

морнарич:ки, -а, -о а. који се OgHOCU на .морнарицу (2): � му
зика, - одред, - пеЦIадија, - служба. б. који служи у .морнари
ци (2): - капетан, - официр. 

морнарски, -3., -о који се OgHOCU на .морнаре, који apuaaga 
.морнарима, који уйошребљавају .морнари, својсШвен .морнарима 
и сл.: - блуза, - нож, - служба. 

морнарски прил. на .морнарски начин, као .морнари, као у 
.морнара: - обучен, � mироких леђа. 

мороњ м зоол. У .мн.: йороgица круйних .морских сисара Du
gongidae из pega Sirenia (у jg.: живошиња из ше йороgице): 
аустралијски -, црвеноморски -. 

морски, -а, -о 1. који се OgHOCU на .море: � вода, - купали
ште, - риба. 2. као йрви geo gвочланих бошаничких и зоолошких 
назива: - грожђе, - звезда, - зеље, - змија, - јеж, - корњача, 
- мачка, - пас. • - болест мед . .мучнина, обично йраћена йовра
ћање.м, која насшаје услеg йосебних крешања којима је шело uз
ложено йри йловиgби, ређе Йрилико.м леша, вожње и сл. 

мортадела ж итал. врсша саламе у о.мошу веће;; обима. 
морталитёт, -ета м лат. (фр.) с.мрШносШ (JЪygu) у извесно.м вре

.менско.м aepuogy, обично у OgHOCY на xuљagy сшановника неко;; 
йоgручја (зе.мље и сл.), ogl-l. у оквиру неке социјалне каше'iорије, 
скуйине и сл.; у.мирање (JЪygu, живоШиња). 

мортус (мортус) прид. непром. лат. у изр. - пијан разг. и шаљ. йо
йуно йијан, .мрШав Йијан . 

морузгва ж зоол. у .мн.: живошиње разних, обично живих бо
ја из poga йолийа које живе у свим .морима слобоgно или йрира
сле за йоgло'iу, Actinaria (у jg.: шаква живошиња): блеmтава -, 
воштана -, дружбена -, коњска (црвена) -. 

морула ж лат. йочешни сшуйањ е.мбриона живо'i ор'iаниз.ма. 
моруна ж зоол. круйна, gу'iачка .морска риба Acipenser huso 

из Йор. Acipenseridae, која се .мресШи у рекама. 
моруница ж ge.м. og .моруна. 
морунс:ки, -а, -о риб. који се OgHOCU на хвашање .мору на, на

.мењен лову на .моруне: морунски струкови, - удица . 

Морфёј, -еја и Морфеј, -а м грч. мит. бо'i сна у 'iрчкој .миШо
ло'iији. • бацити се у Морфејево наручје (крило) йреgаши се, йрейу
сшиши се сну, ушонуши у сан, засЙаШи. 

морфема ж (морфём, -ема м) грч. лингв. нај.мања несамосшал
најезичкајеgиница која има фор.му, функцију и значење, обич
но .мања og речи, а већа og фоне.ме (нЙР. 'ipag-ом, 'iлав-иц-а, у
нос-и-ши иШg.). • везана - .морфе.ма која је йовезана са слобоg
но.м .морфе.мо.м или речју и која се не .може јавиши као само
сшална реч у реченици (нЙр. ШШ-ЙусШиШи). граматичка - .мор
фе.ма која служи за шворбу облика неке речи (најчешhе насша
вак), нЙр. kyh-jI, чUша-м). слободна - .морфе.ма која се .може уйо
шребиши као самосшална реч у реченици (нЙр. 'fJШg,-ски). ТВОР
бена - .морфе.ма која служи за шворбу речи (нЙр. куh-УШЈЈ. 

морфёмски, -а, -о који се OgHOCU на .морфе.ме: - анализа речи. 

мбрфијум (мбрфйј, -ија) м грч. хем. најважнији алкалоиg 
оЙију.ма (С17Н190зN+Н20), који се уйошребљава у .меgицини и 
као ойојна gpo'ia. 

.мбрфију:м:с:кИ, -а, -о који се OgHOCU на .морфију.м (који је og 
.морфију.ма, исЙуњен .морфију.мо.м и сл.): � инјекција, � препарат. 

морфин, -ина м хем. в . .морфију.м. 
морфиџизам, -зма м хронично шровање ор'iаниз.ма изазвано 

gужим узимање.м .морфију.ма. 
морфинист(а), -ё м (мн. -сти) нарко.ман који се gpo'iupa .мор

фију.мо.м. 
морфинист:киња ж женска особа .морфинисШ(а). 

. морфинс:ки, -а, -о који се OgHOCU на .морфин, .морфију.мскu: 
- дериват, - наркоманија. 

морфолог м сшручњак, OgH. научник који се бави .морфоло
'iujoM. 

морфологија ж грч. 1. биол. 'ipaHa биоло'iије која изучава об
лик и 'iрађу биљних и жuвошињских ор'iанизама; облички са
сшав, f,рађа, сшрукшура ор'iанизама. 2. лингв. geo 'iрамашике, 
'ipaHa gескрийшивне лин'iвисшике која се бави обличко.м сшрук
Шуро.м речи; обличка сшрукшура, сисШе.м .мењања (gеклинаци-
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ја, конјуlација, ко.мЙарација и gp.) и фор.мирања речи у неко.м је
зику. 3. уойшше исйишивање облика и lрађе, сасшава нечеlа; 
gаши облички сасшав, сшрукшура нечеlа. 

морфолоmки, -а, -о који се OgHOCU на облик, lрађу, сасшав, 
склой, сшрукшуру (орlанизама, речи и gp.): морфОЛОIПRе особи
не, морфолоmке разлике, морфОЛОIПRе сличности, морфОЛОIПRе 
црте. 

морфолоmки прил. у .морфолошко.м смислу, облички: � ди
ференцирани. 

морфонолоmкй: и морфофонолоmкй:, -а, -о у изр. морФо
нолошке (морФоФонолошке) алтернације лИШЋ. алшернације 'lла
сова на .морфемској lраници, на lраници основе и lрамашичке 
или шворбене .морфе.ме (нйр. војник (но.м. jg.) � војни'Ј,е (во-к. jg.) 
� војници (но.м . .мн.) и СЛ.). 

московка ж врсша Йушке. 
мосни, -а, -о који се OgHOCU на .мосш: � конструкција, мосне 

поднице, мосни стубови. • - вага нарочиша ваlа за шеже шере
ше. - дизалица врсша gизалице за йоgизање и йремешшање ше
реша у склаgишшима, фабричким халама и СЛ. 

мосница ж gужа lpega у консшрукцији .мосШа; брвно, lpega, 
gеБЈЬа gacKa уlрађена у aog .мосШа. 

мосор м геол. изgвојено, оса.мљено исйуйчење, узвишење у зе
МЈЬишшу йреосшало након ерозивноl gејсшва; уп. испон. 

мост, моста м (ми. мостови) 1. грађ. lрађевинска консшрукци
ја за йрелаз Jbygu, возила и gp. са jegHe на gpyly сшрану йреко ре
ке, уgолине, изнаg йуша, apyle и gp., йри чему је йролаз ucaog 
ше консшрукције најчешће слобоgан; уп. ћуприја: бетонски �

, 

висећи �
, дрвени �

, железнички �
, камени -, покретни - . 2. 

фиг. оно шшо сйаја, йовезује, сйона, веза; онај који йовезује, који 
сшвара, осшварује коншакше или aocpegyje; среgсшво, начин, 
йуш којим се нешшо осшварује, йосшиже: - између телесног и 
духовног; � између преговарача; саградити мостове међусоб
ног упознавања. 3. пом. gужа и шира gacKa или неколико .међу
собно йовезаних gacaKa, OgH. Йо.мична йлаШфор.ма за укрцава
ње на броg и ис-крцавање из НJela. 4. хоризоншална йлоха, йовр
шина на ваlи за веће шереше; уп. мосна вага (под мосни). 5. спорт. 
а. lимнасшичка фиlура са Шело.м извијеним у лук, леђима окре
нушим йlлу, о које се ойиру сшойала и gланови (ређе 'lлава). б. 
сличан йоложај рвача -који, ойирући се сшойалима и 'lлаво.м и 
лучно извијеним Шело.м и Holaмa, йокушава ga се ослобоgи йро
шивниковоl захваша, OgH. ga избеlне Шуш. 6. мед. gелимична, .ма
ња фи-ксирана зубна йрошеза, учвршћена -круницама на gва 
apupogHa зуба. 7. (често у изр. Варолијев -) анат. geo ценшралноl 
нервноl сисШе.ма, .можgана суйсшанца смешшена ucaog вели-коl 
.мозlа, из.међу йроgужене .можgине и .малоl .мозlа. • Витстонов 
физ. сйрава за оgређивање елекшричноl оШЙора. командни - (за
поведнички -) брод. йойречно наglрађен geo на йалуби са -кор.ми
ларницо.м и gp. уређајима за уйравЈЬање броgо.м. понтонски 
консшрукција за йрелажење йреко реке, канала и сл., сасша
вЈЬена og више ycugpeHUx, учвршћених ЙонШона. (по)рушити, спа
лити, спаљивати (све) мостове за собом (иза себе и сл.) йошйуно йре
кинуши, йрекиgаши (све) везе, gogupe, ogHoce с неким, с нечим, 
раскинуши, раскиgаши с не-ким, с нечим. 

Мостар, -ара м lpag у Херцеlовини. 
Мостарац, -рца м (ген. ми. Мостараца) сшановник Мосшара; 

онај који је из МосШара. 
мостарина ж шакса која се йлаћа(ла) за йрелазак йреко 

.мосШа. 
Мостарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кп) сшановница Мосшара; она 

која је из МосШара. 
мостарски, -а, -о који се OgHocu на Мосшар, који apuaaga 

.мосШару и СЛ.: мостарске кише. 

мостина ж ayiм. и Йеј. og .мос ш (1); .мосШ (1). 
мостити, -Им несвр. [гл. ИМ. мошћёње с] 1. а. ићи, йрелазиши 

йреко .мосШа, брвна и СЛ.; йрелазиши на gpyly сшрану (ре-ке, йо
шока, japyle и сл.) ugyhu .мосШо.м или йО нечему шшо служи као 
йрелаз йреко нечеlа, као .мосШ. б. скачући йрелазиши йреко не
чеlа (йошока, јаруlе и gp.) и gосйеваши на gpyly сшрану, (йре)ска-

каШи. 2. фиг. биши aocpegHUK, йосреgоваши из.међу HeKola; уп. 
мост (2). 

мостић, -ића и мостић, -а м geм. и хиЙ. og .мосШ (1). 
мостобран м 1. -консшрукција која шшиши сшубове .мосШа 

og бујице, наноса, леgа и gp. 2. вој. а . .мањи зайосеgнуш йросшор, 
ушврђење на нейријашељс-кој обали оgакле се брани форсирање 
реке, извођење gесанша, йребацивање или извлачење војнихјеgи
ница и сл. б. ушврђење (бун-кер и сл.) из Kojel се коншролише и 
брани йрилаз .мосШу. б. уойшше неки lеоlрафски обје-каш, шо
ЙОlрафско йоgручје и сл. ЙОlоgно .месШо за зашшишу и йребаци
вање шруйа на gpylo .месШо. 

МОСТОВНЙ: и мостовски, -а, -о који се OgHOCU на .мосШ; уп. мо
сни: � конструкција, - ограда, - стуб. 

МОСУР м тур. 1. кале.м на који се намошава йређа, конац или 
СЛ.; ша-кав кале.м са намоШаје.м йређе, конца или сл. 2. а. леgе
на свећа, леgеница; сшалаiмиш, сшалакшиш и сл. б. слине које 
висе из носа, бале. в. анат. зоол . .меснаШи израшшај, реса која ви
си йреко КЈЬуна ћурке, йосебно изражен KOg .мужја-ка. 

мотати, -ам несвр. 1. обавијаши, о.моШаваШи нешшо (йређу, 
-конац и СЛ.) око нечеlа, намошаваши на нешшо; виши, савијаши 
у Kpyl (нЙр. конойац), у свишак, ролну и сл. (нЙр. ЙЛаШно). 2. а. 
йравиши намошаје (на нечему), намошаваши: - цеви. б. увија
ши у о.мош, завијаши, замошаваши, у.моШаваШи. в. ваљаши, за
оБЈЬаваши йрсшима gуван и йайир (йравећи циlарешу), смоша
ваши, завијаши, савијаши (циlару, циlареШу). 3. а. извоgиши 
кружне, вијуlаве и СЛ. йокреше (обично неким gело.м шела), йо
крешаши жусшро на разне сшране, окрешаши, вршеши: - јези
ком, - прстима. б. йремешшаши с .месШа на .месШо, йревршаши 
(нйр. KoMag хране йО устима). в. вийlлаши (нечим): ветар мота 
једро (праменове магле). 4. а. шераши (HeKola) ga се креће, ga 
шрчи шамо-амо, вијаши, вийlлаШи. б. йокрешаши, йовлачиши 
(HeKola, нешшо), обично безразложно, .муваШи. 5. фиг. а. ло.ми
ши, обрађиваши HeKola ga йойусши, йрисшане на нешшо и сл. б. 
разг. бавиши се свакаквим, су.мњивим йословима, .мушиши, йе
йlJЬаШи. в. разг. красШи. 6. разг. халаЙЈЬиво и брзо јес ши: само 
мота . •  - се 1. виши се, лелујаши обавијајући се око HeKola, не
чеlа (нЙр. о gиму). 2. а. обилазиши, шрчаши око нечеlа; облета
ши. б. шу.мараши, .муваши се, врз.маШи се. в. ићи без ЦUJbа, ко
jeKyga, лушаши, скишаши, базаШи. г. шуњаши се, врз.маШи се 
о-ко HeKola; облешаши о-ко HeKola (уgварајући .му се и сл.). 3. а. 
крешаши се шамо-амо, ковийlлаши се (о вешру, gиму, .ма'lли и 
gp.); окрешаши се YKpyl, врйlложиши се (о воgи). б. кривуgаши, 
вијуlаши (о сшазама, воgеним шоковима и СЛ.). в. савијаши се, 
склуйчаваши се (о з.мији). 4. фиг. (по глави, по памети и сл.) не
йресшано искрсаваши, јавЈЬаши се у свесши (о .мислима, слуш
њама, бројкама и сл.). 

мотел, -а и мотел, -ела м енгл . .мањи хошел, сврашишше, 
обично aopeg бензинске йу.мйе или сервисне сшанице на аушо
йушу и СЛ., намењено возачима и свима који ЙуШују. 

мотет, -ета м итал. муз. врсша више'lласне вокалне ко.мЙозици
је са .музичко.м ЙраШњо.м или без ње. 

мотив, -Ива м фр. 1. псих. оно шшо йреgсшавЈЬа основни емо
шивни йоgсшрек, унушрашњи йоgсшицај за нечију акшивносш, 
gелашносш, йосшуйа-к и СЛ., 'lлавни йоgсшицајни разлоl, йобу
ga, Йовоg. 2. ум. а. основни саgржинс-ки и ugejHU елеменш који 
каракшерише у.меШничко gело, основна замиёао, gОlађај, йри
зор и gp. као йојеgиначна шема, Йреg.меШ у.мешнич-ке обраgе. б. 
саgржајно-шемашско или наменско обележје gела. в. муз. нај
.мања рийl.мички и .мелоgијски заокружена .музичка фраза -као 
сасшавни geo веће целине или шеме; већа шонска целина, .мело
guja и СЛ. која кара-кшерише .музичко gело или goMUHupa у ње
.му, OgH. у йојеgиним њеlовим gеловима. 3. уойшше 'lлавни apeg
.мeйl, шема нечеlа (разlовора, раз.миШЈЬања и сл.). 4. украсни ge
шаљ, шара, орнаменш (у везу, шкању и СЛ.). 

мотивација ж 1. изношење, навођење .моШива, йобуgа, разло
la за нешшо, образложење. 2. в . .моШивисаносШ. 

мотивирати, -ивпрам свр. и несвр. в . .моШивисати. 
мотивисан, -а, -о 1. који се заснива на оgређено.м .моШиву, 

разлоlу, који има свој узрок, йовоg, образложен, ойравgан, обја
шњив: - отказ. 2. који је йослеgица неке унушрашње йобуgе, aog
сшицаја, који је у вези са оgређеним воЈЬНим йовоgо.м, йоgсшре-
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ко.м, сшимулисан: � поступак, � рад. 3.  лингв. у изр. - реч реч на
сшала og gpy'ie речи неки.м og шворбених начина (извођење.м, 
сла'iање.м, Йрефиксацијо.м и gp.), шворена реч, швореница (нЙр. 
воgен < воg(а) + -ен). 

мотивисаност, -ости ж особина oHo'ia шшо је .моШивисано, 
образложено, OgH. uоgсшаkНушо оgређеним .моШиво.м, .моШива
ција. 

мотивисати, -иmём свр. и несвр. 1. навесши, навоgиши, uзне
ши, uзносиши .моШиве за нешшо, образложиши, образла'iаши, 
објасниши, објашњавашu, (Йро)Шу.мачиШи (нечим) разло'iе. 2. 
gа(ва)ши унушрашњи, вољни йоgсшрек, йоgсшицај, сшимуланс 
(неко.ме), йоgсшаhи, uоgсшицаши, сшимулисаши (HeKo'ia на не
шшо): � на рад. 

мотйвнй, -а, -о у изр. - реч лингв. реч og које је неким og швор
бених йосшуйака насшала gpy'ia реч (нЙр. за им. "учишељ" .мо
шивна реч је "учиши", а за им. "учишељица" .моШивна реч је 
"учишељ 'ј. 

мотйвскй, -а, -о који је у вези с .моШиво.м, заснован на .мо
шиву, .моШивима: � основа, � песма, � рад. 

мотика ж (дат. -ици) а. јеgносшавна йљоснаша 'iвозgена Uо
љоuривреgна, йовршарска алашка, насађена на gрвену gржа
лицу, која служи за ручно Uрекойавање зе.мљишШа, окоUавање 
усева и gp. б. фиг. 'iроб; смрш: док нас � не растави. • јести хлеб (а) 
беа мотике лако живеши, не раgиШи. нема хлеба беа мотике не .мо
же се нишша gобиши, сшеhи, ни нор.мално, uрисшојно живеши 
без paga и Шруgа. сејати под мотику сејаши у купице, врсше или 
бразgе искойане .моШико.м. тражити (хтети) хлеба беа мотике шра
жиши начина ga се gође go зараgе, среgсшава за живош без .мно-
1,0 шруgа и paga. 

мотичица ж 1. geM. и хий. og .моШика. 2. на gржалицу наса
ђена йољойривреgна, uовршарска алашка која има с jegHe сшра
не .малу .мошику а с gpy'ie gва iвозgена шиљка (ређе jegaH). 

мотка ж (дат. мотки; ген. МН. моткй (мотака» а. gужи KOMag 
gрвеша (обично оgсечен og 'ipaHe, OgH. окресан, обично шања ipa
на, шанко, оgсечено и скресано сшабло и сл.), које служи у раз
личише сврхе; шиба, йруш, башина и сл. б. спорт. gу'iачка ела
сшична шиuка као лакоаiJlлешски реквизиш за скок йреко висо
ке ЙреЙоне. в. јарбол за gизање и сuушшање засшаве; койље за 
које је uричврiuhена засШава. 

моткаст, -а, -о gу'iачак, изgужен. 
моткаш, -аша м спорт. аiJlлешичар чија је gисцийлина скок с 

.моШко.м, скакач с .моШко.м. 
моткаmица ж спорт. аiJlлешичарка чија је gисцийлина скок с 

.моШко.м, скакачица с .моШко.м. 
моткица ж geM. и хиU. og .моШка; уп. мочица. 

мото, мота м (ретко у ми. с) итал. а. :КЊИЖ. uосебна, UHgUKa
шивна .мисао, изрека, йословица, цишаш или сл. ucapeg йочеш
ка HeKoi сйиса, расUраве, књижевноi gела као на'iовешшај НJeio
ве основне ugeje, йобуgе или оЙреgељења. 

мото- 1. йрефиксоg који означава ga је нешшо у вези са .мо
Шоро.м или .моШорним возилима уойшше; уп. мотонаутика, мо
тонаутички, мотоцикл и сл. 2. као йрви или gpyiu geo йолусло
женица означава ga је нешшо у вези с .моШоциклима, .моШоци
клиз.мо.м: мото-крос, мото-трке и сл. 

мотовилац, -йлца м бот. јеgнiJiоgишња зељасша биљка Vale
rianella Locusta из ф. Valerianaceae, чији се лисшови корисше у 
исхрани као салаШа. 

. мотовило с gрвена найрава у облику шшайа са UоUречно.м 
шиUко.м на jegHoM крају или ракљо.м на gpyiOM (или с ракљама 
на оба краја), која служи за намошавање Uреgива. 

мотодром (мотодром) м лат.-грч. спорт. сшаза за .моШоцикли
сшичке Шрке. 

мото-крос м енгл. спорт . .моШоциклисШичка шрка йо шере;;,:; 
без изiрађених (асфалшних и сл.) ЙуШева. 

. 

. 
мотонаутика ж

. 
лат.-ГРЧ. спорт. вожња, ogH. Шак.мичење у во

жњи Јrtошорним чамцu.ма. 

мотонаутичкй, -а, -о који се OgHocu на .моШонауШику, којије 
у вези с .моШонауШико.м: � клуб. 

мотор, -ора м лат. 1. техн. сложени енерiешски уређај који, Uо
крешан неко.м eHepiujoM (елеКШрично.м, gобијено.м саiоревањем 
нафшних gериваша и gp.), йроизвоgи .механички pag за йоiон 
или йокрешање айараша, .машина, возила и gp. 2. в . .моШоцикл. 
3. фиг. iлавни uокрешач, йокрешачка cHa'ia; имUулс. • - с(а) УНУ
трашњим сагоревањем .моШор чија се шойлошна eHep'iuja смесе 1,0-
рива и вазgуха ослобађа у ње.му само.м сшварајуhи йришисак за 
извођење .механичко'i paga. 

моторбициRЛ м возило с gва шочка (слично бициклу) и .мо
Шоро.м, .моШоцикл. 

моториз3.ција ж 1. а. (некога, нечега) увођење .моШорних во
зила (у уuошребу, у саобраhај). б. uроuзвоgња, OgH. саобраhај .мо
шорних возила. 2. аб. (мн. 0) скуй .моШорних возила којима неко 
расuолаже: непријатељска �. 

моторизовати, -зујём (моторизирати, -изйрам) свр. и несвр. 
(обично у трп.) оUре.миШи, оЙре.маШи (HeKoia, нешшо) .мОШор
ним возилима: моторизовани батаљон, моторизована пеmади
ја. _ - се снабgе(ва)ши се .моШорним возилима, сшеhи, сшица
ши, набавиши, набављаши .моШорна возила. 

моторика ж 1. а. сйособносш, .моћ, крешања, uокреiJlљивосш 
(шела, уgова и сл.). б. наука која uроучава функцију ЙокреШа. 2. 
муа. HeupeKugaH и йолешан, gинамичан риiJl.мички шок у uоје
gиним сшавовима .музичко'i gела. 

моторист(а), -ё м (мн. -сти) 1. pagHUK који уUравља, руку је 
.моШорима (обично броgским). 2. в . .моШоциклисШа. 

мотористика ж 1. техн. наука о .моШори.ма. 2. в . .моШоци
клизам. 

мотористичкй, -а, -о који се OgHOCU на .мошориСШику и .мо
ШорисШе. 

моторичкй, -а, -о а. који gaje имuулсе нечему, йокрешачки, 
.моШорни: � апарат. б. ПСИХ. gинамичан, gинамички: мотори
стичке представе, � тип (људи). 

моторка ж разг . .моШорна ШесШера. 
моторнй, -а, -о 1. који има .моШор (с унушрашњим саiорева

њем), који се Uокрепе .моШоро.м, који pagu йо.мопу .моШора; уоu
шше који се OgHOCU на .моШор, који је у вези с .моШоро.м: � возило, 
� тестера, � чамац; � уље. 2. фиг. који uреgсшавља iлавну Uокре
шачку CHa'iy, имuулс нечеiа, uокрешачки, живошворни: � сила, 
� снага. 3. мед. који је у вези с .можgаним имйулсима, чијим се йо
среgсШво.м изазива йокрешање .мишиhа, .моШорички: моторни 
живци (нерви), моторни центри (у кичменој мождини). 

моторњак, -ака и моторњак, -а м .моШорни чамац или .ма
њи броg с .моШорним UO'iOHOM; .моШорни воз. 

моторскй, -а, -о који се OgHOCU на .моШор, који се шиче .мо-
шора, .моШорни: � брзина, � носач, � снага. 

моторцикл м в . .моШоцикл. 

. 
моторчић, -а и моторчйћ, -ића м geм. og .моШор (Ј и 2). 

МОТОЦИRЛ м (ген. мн. -кала) лат.-грч. возило са gва шочка и .мо-
Шоро.м (обично вепим og 50 ст3); уп. моторБИЦИRЛ и моторцикл. 

МОТОЦИRЛизам, -зма м (мн. 0) спорт. шренирање, вежбање во
жње .моШЬцикло.м и Шак.мичење у вожњи .моШоцикло.м као 
сйоршска ipaHa. 

МОТОЦИRЛист(а), -ё м (мн. -сти) возач .моШоцикла. 
МОТОЦИRЛистичкИ, -а, -о који се OgHOCU на .моШоциклизам и 

. .моШоциклисШе: � трка, � федерација . 

мотри ка ж бот. вишеiоgишња .меgиШеранска зељасша биљка 
Crithmum maritimum из ф. Umbelliferae, чији су йлоgови слич
ни йлоgу јечма. 

мотрилац, -иоца м в. ЙосмаШрач. 
мотрйља и мотриља ж (обично као апозиција уз им. "ку

ла'� кула са које се врши осмашрање, осмаШрачница . 
мотрити, -йм несвр. [гл. им. мотрёње с] 1. а. Йоiлеgо.м uраши

ши, йосмашраши, iлеgаши (HeKo'ia, нешШо). б. исuишиваши йо-
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iлеgо.м (HeKoia, нешшо); Uос.маШрање.м наСШОЈаши сазнаши, 
уочиши, gокучиши (нешшо): � испод ока. 2. а. неuосреgним ио
смашрањем коншролисаши, uазиши (на HeKoia, нешшо), наg'lле
gаши, наgзираШи. б. gржаши на оку, uog Uрис.моШро.м pagu 
ушврђивања нечије лојалносши, исuравносши и gp., uрашиши 
(HeKoia); шајно uрашиши, ухоgиши (HeKoia). 3. а. обраnаши иа
жњу (на HeKoia, нешшо) pagu извођења неких закључака, gOHO
шења оцена, оgлука и сл., Uос.маШрајуnи анализираши (HeKoia, 
нешШо). б. сшараши се, uазиши ga нешшо буgе како ваља, ga og
iовара нечему и сл., бринуши за нешШо. 4. шражиши uрилику 
(за нешшо), насшојаши, шруgиши се; чекаши, вребаши (uрили
ку) . •  � се .међусобно се 'lлеgаши, uосмашраши се. 

мбћ, моћи ж (инстр. моћи; ген. ми. моћй) 1. а. gелошворна сна
ia, ушицај, gејсшво (нечеiа);јачина, ефикасносш: исцелитељска 
�, � речи, удружене моћи; већа убојна �. б. шелесна, физичка, 
OgH. живошна, gуховна cHaia. 2. pagHa, uроизвоgна и сл. сuособ
носш (неке фабрике, uреgузеnа, оgељења и сл.). 3. uризнаша, 
ушврђена gелошворна вреgносш, ваљаносш, важносш, квалифи
кација (закона, ироииса, оgлука и сл.). 4. а. (обично у вези с гл. 
"имати'') ираво сировођења нечеiа, расuолаiања нечим, оgлучи
вања о нече.му и сл.; овлашnење, иуно.моn, иуно.моnје. б. cHaia 
(влаgања, iосuоgарења и сл.), сила, власш, аушоришеш: � висо
ких достојанственика, очева �. 5. обgареносш, OgH. сuособносш 
обављања неке иншелекшуалне, у.мне или сл. раgње, gap (iовора, 
расуђивања и gp.). • куповна - екон. сuособносш куиовања засно
вана на новчаној или на некој gpyioj .маШеријалној основи. - на
вике uослеgица gужеi навикавања, усшаљена навика. 

моћан, -ћна, -о 1. а. који uocegyje велику војну, uолишичку, 
еконо.мску и gp . .моn, силу, власШ. б. који uреgсшавља велику 
еконо.мску, инgусшријску, шрiовачку и сл. силу, cHaiy, снажно 
развијен, силан: � компанија, � трговачка флота. в. који upeg
сшавља врло важан, значајан, бишан, upecygaH елеменаш; вео
.ма ушицајан: � утицај; � чинилац. 2. а. који се оgликује велико.м 
cHaioM физиЧКОi gејсшва, снажан, силовиш; ефикасан, разоран: 
� водена струја; моћном артиљеријском ватром. б. који има ве
лики pagHU, uроизвоgни каuацишеш и учинак (о .машинама, 
шехничким уређајима и gp.); који има велики gо.меш gеловања, 
снажан (о paguo и шелевизијским сшаницама и сл.). в . .маси
ван, чврсйl, uосшојан: � запрека, моћни стубови. г. физички јак, 
снажан, развијен: � десница, � костур. 3. уоuшше који се ио не
че.му uосебно исшиче, који се оgликује неко.м изузешно.м особи
но.м (величино.м, gоuаgљивошnу, раскошношnу, изражајношnу, 
убеgљивошnу, звучношnу, uроgорношnу, силовишошnу и gp.), из
ванреgан: � бедем велике планине, � лепота, дрвеће с моћним 
крошњама, � језик, � разлог, � глас, � уметнички темперамент. 
4. Kagap, сuособан (за нешшо); уп. немоћан (2). 

моћи, могу, можеш (3. л. мн. могУ; аор. могох (могадох); импф. 
могах; пр. пр. могавши) (у значењу футура II: могнём) несвр. не
прел. 1. а. биши у сшању, биши Kagap, сuособан учиниши, ура
gиши нешшо, имаш и .моnи, cHaie (физичке или uсихичке) за не
шшо; имаши знања, вешшине, сuособносши за нешшо, биши сио
собан, осuособљен, квалификован за обављање HeKoi uосла и сл. 
б. биши у .моiуnносШи, имаши uрилике за нешшо; биши у окол
носшима uОiоgним за осшварење нечеiа; биши у .мОiуnносШи и 
uрилици виgеши или чуши нешШо. - Сина жени кад хоћеш, а 
кћер удај кад можеш. Данас више не можеш чути праву на
родну музику. 2. а. расuолаiаши елеменшима за извођење не
Koi закључка, gоношење оgлуке и gp. - Можемо се надати. б. са
gржаваши у себи елеменше, основе за неку шврgњу, gаваши ио
воgа за веровање, увереносш, Шврgњу. - Ове похвале кнезу Ла
зару могу припадати деведесетим годинама XIV века. 3. а. Kag 
се нешшо исказује, износи као евеншуална или сшварна Moiyn
носш, веровашноnа или уверење. - О томе би се могла написа
ти читава књига. б. у уuишним реченицама, с инфиниШиво.м 
'lлаiола "биши" или HeKoi gpyioi 'lлаiола, Kaga се нешшо uиша с 
неgоу.мицо.м, заиншересованошnу, су.мњо.м и сл. - Ко би то могао 
знати? в. Kag се број нечеiа (најчешnе iogUHa) или нека количи
на, величина и сл. оgређује оШUрилике. - Могао је имати око пе
десет година. 4. а. Kag се исказује неко gоuушшање, Kag се gозво
љава; Kag се gоuушша нешшо чему се не upugaje важносШ. - Мо
жете ући. Можеш ти говорити шта хоћеш. б. смеши, усуђива
ши се, gоuушшаши себи (нешшо н,еgоUусШиво). - Како можеш 
тако говорити о својој мајци. 5. биши уuошребљив за нешшо, би-

ши gобар за неку намену, уUоШребу. - Месо фоке може. се тако
ђе јести. 6. Kag се износи лични сшав у виgу uреgлоiа, суiесшије 
или ублажене заuовесши неко.ме ga нешшо (y)pagu. - Могао би 
то и мало брже. • како се само пожелети (замислити) може у нај
веnој .мери gобро, најбоље шшо је Moiyne. колико игда може из све 
CHaie; највише шшо (се) .може. може бити није искључено, .можgа. 
могу мислити 1) Kag неко жели ga исшакне gaje нешшо шако, ga 
разу.ме, ga верује у оно о чему је реч. 2) Kag се оно о чему је реч ну
gu саiоворнику с иронијо.м, неверицо.м и сл. може ми се имам .мо
iYnHOCйl, у сшању, у .моiуnносШи, у uрилици сам ga учиним не
шшо (обично ио својој вољи, ио сво.м nефу и сл.). не може бити ни
је Moiyne, Heмoiyne, невероваШно. не може бити боље, горе (лепше, 
ружније и сл.) gобро (леuо и сл.), OgH. зло (рђаво, лоше, ружно 
иШg.) у највеhoј (Moiynoj) .мери, изузешно gобро (леuо и сл.), OgH. 
зло (рђаво, лоше, ружно иШg.). не може ми ништа не uреши .ми 
никаква ойасносш og њеiа, не йлашим, не бојим ia се. не - (очи
ма) видети (гледати) (некога, нешто) осеnаши оgврашносш, .мржњу 
(ирема неко.ме, нечему), не uоgносиши, не шрuеши, .мрзе ши (не
Koia, нешШо). не може се нагледати (наслушати, најести, напити и 
др.) (некога, нечега) Kag хоnе ga се исшакне како је неко MHoio об
узеш, оgушевљен неким, OgH. нечим, жељан OHoia о ко.ме је, OgH. 
OHoia о чему је реч. 

моћник м онај који има велику uолишичку, еконо.мску, фи
нансијску и gp . .моn, власш и сл., .моnан, ушицајан човек. 

моћно прил. са велико.м CHaiOM; у велико.м сшеuену, силно, 
снажно, јако. 

моћност, -ости ж геол. gебљина pygHoi, .минералноi или уои
шше зе.мљишноi слоја. 

мофета ж геол. извор на вулканско.м шерену из Kojei избија 
уiљен-gиоксиg, OgH. yiљeHa киселина. 

мохер м енгл. gлака, вуна aHiopCKe козе; шканина, шшоф og 
ше gлаке. 

Мохиканац, -нца м upuuagHUK изу.мрлоi северноамеричкоi 
UHgujaHcKoi ЙЛемена. • последњи - uослеgњи, uреосшали upeg
сшавник или jegaH og решких uреосшалих uреgсшавника неке 
ipyue, uокреша, иравца и сл. 

моција и мбција ж лат. лингв. својсшво обележавања poga ио
себним насшавцима или суфиксима (нир. pagHUK : раgница). 

моча ж а . .масШа1:l шалоi који осшане uосле uечења или uрже
ња .меса. б. KOMag хлеба, иециво у.мочено у шакву или сл . .масноnу. 

мочвара ж а. зе.мљишШе нашоuљено или ирекривено воgо.м, 
усШајали.м барама и обрасло барски.м биље.м, барушШина. б. 
фиг. сшање без gуховне акшивносши, уч.малосШ, заuарложеносш, 
.мрШвило, жабокречина. 

мочваран, -рна, -о а. ирекривен барушшинама, баровиш, 
uоgбаран;расквашен, блашњав, каљужан (о зе.мљишШу). б. фиг. 
заuарложен, уч.мао. 

мочварица и мочварица ж зоол. у .мн.: uшице из pega Gral
latores које живе у .мочварним uреgелима (у jg.: uшица из шоiа 
pega). 

мочварка ж бот. врсша ниске биљке Litorella unif1ora. 

мочварност и мочшiрност, -ости ж особина, сшање OHoia 
шшо је .мочварно. 

мочварски, -а, -о који се OgHOCU на .мочвару; .мочваран: мо-
чварске биљке; � предео. 

мочваруmа ж зоол. в . .мочварица. 
мочевина ж в. ШинкШура. 
мочило с 1 . .месШо на uошоку, реци или сшајаnој воgи ige се 

.мочи, кисели, uошаuа коноиља или лан; воgени резервоар који 
служи или који је uoiogaH за Шо. 2. хем. среgсшво чији се расшвор 
уuошребљава за .мочење нечеiа; расшвор или уоuшше шечносш 
која служи за .мочење. 

мочити, -йм несвр. прел. [гл. им. мочёње с] 1. gржаши или 
осшављаши нешшо (нир. лан, коноиљу, се.менке и gp.) у воgи или 
некој gpyioj шечносши ga се раскваси, раз.мекша, киселиШи. 2. 
чиниши .моџ:рим, квасиши; чиниш и расквашеним, блаШњавим. 
3. у.макаШи, урањаши gелимично или uошuуно у неку шечну или 
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йолушечну .маШерију: � хлеб. _ - се 1. сшајаши у воgи, нашайа
ши се воgо.м, йосшајаши расквашен, киселиши се. 2. квасиши се. 

мочица ж geM. og .моШка; уп. моткица. 

мочуга ж 1. а. (обично у експр. изражавању) .моШка, шоја'iа, 
баШина. б. шШаЙ. 2. уgарац .мочу'iо.м (1) (у башињању, Шелесно.м 
кажњавању). 

мошак, -шка м в . .мошус. 
мошеја ж нем. џа.мија. 
мошкавац, -авца м зоол. а. у .мн.: азијски сисари CpOgHU јеле

Hu.мa Moschinae, йреживари без ро'iова, чији .муж јаци u.мajy на 
шрбуху жлезgу која лучи .мошус (б) (у jg.: шакав Йреживар). б. 
(обично с одредбом "прави'� најйознашија живошиња из ше 'ipy
йе Moschus moschiferus, биза.м. 

моmкатни, -а, -о у изр. � бик в. биза.мско 'iовече (aog 'iовече). 
моmнице ж ми. (ретко јд.) анат. в . .мошњице. 
мошње ж ми. (ретко јд.) анат. кеса са ce.мeHu.м жлезgа.ма KOg 

човека и gpy'iux сисара (.мужјака), scrotum. 

моmњице ж мн. (ретко јд.) анат. ge.м. og .мошње; .мошње. 
мошт м нем. (тал.) нейреврео сок og iрожђа, кашкаg и og неко

'ia gpy'io'ia зрелоi воћа, шира, .масШ. 
моmтiшица ж 1. брвно, gacKa или нека Йрu.миШивна (обич

но gрвена) консшрукција која служи као .мосШ, за йрелаз йреко 
воgе, japy'ie и сл.; уп. платица. 2. aojegUHa ipega у консшрукцији 
.мосШа; уп. мосница. 

моmти, моштију (моштИ) ж МН. СТКЊ. Йос.мрШни осшаци неко
'ia свеца: свете -. 

мошус м санс:крт а. ЗООЛ. в . .мошкавац (б). б . .мириШЈЬава .маШе
рија коју луче .мошкавци и .мошкаШни бикови; вешшачка .маШе
рија слично'i .мириса. 

мрав м (ген. ми. мрава) 1. ЗООЛ. у .мН.: йороgица инсекаша For
micidae из pega ойнокрилаца (обухваша неколико xUJЬaga вр
сша), који живе у зајеgници с орiанизовано.м йоgело.м paga (у jg.: 
инсекш из ше йороgице): велики шумски (големи) �, дебелогла
ви �, жути �, крвави �, ливадни �, � семенар, мрки �, руси �, 
црвени �, ЦРНИ �. 2. ми. в . .мравак (2). • бели мрави ЗООЛ. в. шер
.миШи. :као жути мрави 1) настрадати (награбусити и сл.) йроћи, йро
весши се врло лоше, рђаво, MHoio, йошйуно насШраgаШи. 2) 
(по)клати се «за)крвити се и сл.) жесшоко се обрачуна(ва)ши, 
(йо)шући, (йо)свађаши и сл. 

мравак, -вк а и мравац, -вца м 1. а. ge.м. и хиЙ. og .мрав (1); 
.мрав (1); б. фиг . .мало, слабо, нејако биће. 2. ми. ж.марци, Шрнци. 

мрil.Вињак м а . .мравЈЬе сшанишше, .мравЈЬа насео бина. б. 
фиг . .мношШво нечеiа (најчешће JЬygu) у йокрешу, ко.мешању. в. 
фиг . .месШо, йросшор, зiраgа, усшанова и сл. ige живи, борави 
или pagu .мношШво JЬygu; кућица, goM, боравишШе. 

мравињати, -ам несвр. крешаши се слично .мpaвu.мa, i.миза
ши, .милеШи. 

мрil.ВИћ, -ића и Mpil.В�h, -а м ge.м. и хиЙ. og .мрав (1). 

мрављи (мрављй), -а, -ё који се OgHOCU на .мраве, који је у ве
зи с .мpaвu.мa, који је као KOg .мрава: � живот, � корак • � кисе
лина opiaHcKa киселина (НСООН), најјеgносшавнија, нижа, .ма
сна киселина. 

мравојед и мравојед м ЗООЛ. а. јужноа.мерички сисар који се 
храни .мpaвu.мa и Шер.миШи.ма Myrmecophaga tridactsla. б. у 
.мН.: йороgiща сисара Myrmecophagidae, у коју aopeg .мравОјеgа 
(а) caagajy и gвойрсшu и чешворойрсши .мравојеg (у jg.: сисар из 
ше Йороgице). . 

мраволовац и мраволовац, -авца м ЗООЛ. в . .мравЈЬи лав 
(aog лав). 

мравуљак, -љка м ge.м. и хиЙ. og .мрав (1): уп. мравак. 

мравци в . .мравак (2). 

мраз м (инстр. -ом; МИ. -еви (-ови» 1. а. хлаgно вре.ме са Ше.м
ЙераШуро.м ucaog ОО,Целзијусових; велика хлаgноћа, сШуgен. 2. 
с.мРзнуша роса или влаiа, слој леgених крисшала који се хваша 

йО Зе.мЈЬи и разнu.м йреg.мешu.ма у облику слане, иња и сл. 3. фиг. 
осећај језе, сшрейње, сшраха и сл. 4. фиг. нейовОЈЬне околносши, 
шешкоће, невОЈЬе, Hegahe и сл. • пао му (паде му итд.) � на образ йо
сшиgео се (йосшиgе се и сл.). 

мразан, -зна, -о врло хлаgан, сшуgен, леgен: � јануарско ју
тро. б. слеђен, с.мрзнуШ; йокривен слано.м, иње.м и СЛ.; уп. мраз (2). 

мразити, -йм несвр. [гл. им. мражёње с] а. чиниши, насшоја
ши ga неко йосшане о.мрзнуШ, .мрзак неко.ме, куgиши, клевеша
ши. б. изазиваши .међусобну .мржњу, уносиши разgор, завађа
ши. _ - се gолазиши у .међусобну о.мразу, квариши ogHoce с не
Ku.м, завађаши се. 

мразић, -ића и мразић, -а м ge.м. og .мраз; слаб .мраз. 
мразиmте с .месШо нарочишо йоgложно .мразевu.ма (йролећ

Hu.м и jeceњu.м). 
мразно ПрИЛ. као .мраз; као на .мразу. 
мразовац, -овца м 1. бот. зељасша ливаgска и йашњачка БUJЬ

ка Colchicum autumnale, из чијих се се.менки gобија ошровни ал
калоиg. 2. ЗООЛ. а. (обично с одредбом "велики'� врсша лейшира 
Hibernia defoliaria из Йор. Geometridae. б. (обично с одредбом 
"мали'� врсша сивоi лейширића Cheimatobia brumata из. Йор. 
Geometridae. 

мразовит, -а, -о који обилује .мразевu.ма; врло хлаgан, .мра
зан, леgен: мразовите зиме; � јутарњи ваздух. 

мразовник и мразовник м бот. в . .мразовац (1). 

мрак м (ретко у МН.: мракови (мраци» 1. а. оgсусшво светло
сши, сшање без светлосши, Ша.ма, Йо.мрчина; Ша.ман, неосве
illJЬeH йросшор, йросшор без светлосши: мркли (дебели) �; бити 
у мраку, изићи из мрака. б. крај gaHa, вре.ме Kag несшаје gнев
не светлосши; вечерња, OgH. ноћна Ша.ма: радити до мрака, сти
ћи у сами мрак в. риб. aepuog у .месецу Kaga су ноћи, .мрачне, без 
.месечине, вре.ме из.међу gва йуна .месеца. 2. фиг. а . .мрачњашШво, 
назаgњашшво, ЙревласШ неgе.мокраШских, неслобоgоу.мних, на
заgних и СЛ. cHa'ia и ugeja. б. gуховна и кулшурна, цивилизациј
ска заосшалосш, нейросвећеносш, изосшанак gуховно'i, цивили
зацијско'i найрешка, развоја. в. (понекад у конструкцији: � забо
рава и сл.) незнаносш, нейознашосш, заборав, заборавЈЬеносш: 
извадити, извући из мрака, потонути у мрак, да (не) покрије 
мрак заборава. 3. фиг. а. шуробно, .мрачно расйоложење, црне 
.мисли, шуiа, йошишшеносш: у души ми мрак. б. Йо.мућеносШ, 
за.мућеносШ, за.маiЈЬеносШ (свесши, виgа); оgсусшво йрисебно
сши, влаgања собо.м: пао ми (навукао ми се) � на очи, хвата му 
се � пред очима. • вечни � 'iроб, рака; с.мрШ. лутати (пипати) по 
мраку (мраком) шешко се сналази ши у некој сишуацији (збоi не
знања, нейознавања чињеница, околносши и gp.). први мрак йо
чешак с.мркавања йосле заласка сунца, насшајање ноћи, су.мрак, 
суШон. прогутао га (појео га и сл.) - не.ма ia више, убијен је йошај
но, несшао је. 

мрамор, -ора м лат. а . .мер.мер. б. ка.мен уойшше, сшена; ли
шица. 

мраморан, -рна, -о (обично одр.) 1. који је og .мра.мора, који 
се OgHOCU на .мра.мор, .мер.мерни: мраморни стуб, мраморне сте
пенице. 2. фиг. а. који йо облику или боји aogceha на .мра.мор, 
.мер.мер; jegap, сШа.мен: � лице, � чело; мраморна плећа. б. хла
gaH, сшуgен као .мра.мор: � пољубац, � хладноћа срца. 

MpaMopaCT� -а, -о који йо боји личи на .мра.мор, који u.мa сив
касше aeie. 

мраморасто ПРИЛ. као .мра.мор, ЙоЙуШ .мра.мора; уп. мрамор
но: � обојен . 

мраморје с (ми. 0) зб. u.м. og .мра.мор (1); сшење, ка.мење. 
мраморно ПРИЛ. као .мра.мор, у нијанси .мра.мора; уп. мрамо

расто. 

Мратиндан м хришћански йразник йосвећен св . Маршину 
(Kog йравославних и св. Сшефану Дечанско.м), који се йразнује 
24. (KOg кашолика 1 1) нове.мбра. 

Мратинци, -инаца м ми. етн. вре.ме око Мрашинgана за које 
су везани неки HqpOgHU обичаји и веровања. 

Мратињдан м в. МраШи1-tgан. 
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мрачак, -чка М ge.м. и хиЙ. og .мрак (1). 
мрачан и мрачан, -чна, -о 1. а. у које.м, Шоко.м Kojel u.мa .ма

ло свеi1lлосши (сунчеве, OgH . .месечеве): мрачни кратки дани, 
мрачне ноћи. б. који није исйуњен свеi1lлошnу, Heocвei1l.ТьeH или 
слабо ocвei1l.ТьeH: ,.., просторија, ,.., тамница. в. који не.ма ogcjaja, 
на који не uaga или се не йpu.мenyje ga uaga свеi1lлосш; који је за
lасише, Ша.мне боје, црн, .мрк, Ша.ман; заlасиш: мрачни бедеми, 
,.., здање; мрачни облаци; у мрачној боји. 2. а. йун неuравgе, на
сиља, зла и свеlа шшо сuречава нор.малан живо ш и HaupegaK, 
у које.м не.ма слобоgе, gе.мокраШије, uравgе, наuрешка и сл.: ,.., 
доба турске владавине, ,.., време окупације, ,.., период. б. који 
uреgсшавља носиоца, виновника шаквоl сшања; својсшвен но
сиоци.ма, виHoвHицu.мa шаквоl сшања: мрачне силе, мрачне 
снаге; мрачни интереси, мрачне тежње. в. неlашиван уоuшше 
(зао, рђав, лош, lagaH, ойак и сл.): ,.., злочинац, мрачни људски 
нагони за уништавање, ,.., порок, ,.., репутација. г. нейросвеnен, 
уч.мао, заосшао; анахроничан, назаgан (у кулШурно.м, цивили
зацијско.м с.мислу): мрачне душе, ,.., живот; мрачне традиције. 3. 
нејасан, .муШан, нерасвешљен, неgовољно uознаш: из мрачне 
историје (прошлости и сл.), ,.., представа. 4. а. лоше расuоложен, 
обузеш невеселu.м .мислu.ма, с.мркнуШ. б. шежак, су.моран, шу
робан, црн (о нечије.м расuоложењу, .мислu.ма и сл.). в. у које.м 
не.ма веgрине, раgосши, оUШи.миз.ма, невесео, Uеси.мисШичан, 
црн: мрачне књиге (песме и сл.), мрачни филмови. г. шужан, 
че.меран, jagaH, беgан, несреnан: ,.., судбина. д. uрешеnи, йрек (о 
Uоlлеgу). 

мрачити, мрачйм неевр. [гл. ИМ. мрачёње е] 1. а. обавијаши, 
исuуњаваши .мрако.м, Ша.мо.м, чиниши .мрачни.м, Ша.мни.м. -
Лак облачак мрачи вече сјајно. б. чиниши i1l.мYPHu.м, с.мркну
ши, .мрlоgиШи; чиниши шужнu.м, невеселu.м: ,.., лице. в. gовоgи
ши у сшање uо.муnеносши, с.мањене gуховне uрибраносши, йри
себносши и сл., uо.муnиваши: ,.., памет (свест и сл.). _ ,.., се 1. а. 
безл. uаgаши (о .мраку), с.мркаваШи се (уоuшше); овлаgаваши не
Ku.м UросШоро.м (о .мраку, Ша.ми), с.мркаваШи се (у оквиру HeKol 
UросШора). б. (са субјектом: дан, вече, ноћ) lасиши се, несшаја
ши (о gaHY); сuушшаши се, овлаgаваши (о вечери), uосшајаши 
.мрачнији; шириши се, расuросшираши се (о ноnи). в. исйуњава
ши се .мрако.м, uосшајаши .мрачан, Heocвei1l.ТьeH (о неко.м uросшо
ру); gобијаши .мрачан, Ша.ман изlлеg, uосшајаши Ша.ман, црн, 
.мрачан: мрачи се шума; мрачи се видик. 2. uосшајаши с.мрк
нуш, i1l.мypaH, .мрlоgиШи се, .мршШиШи се (о нечије.м лику, лицу, 
челу или о некој особи); шонуши у лоше расuоложење, lубиши ве
селосш, веgрину. 3. (са логичким субјектом у дативу, без допу
не или са допуном "у глави", "пред очима" и сл., безл., или са 
граматичким субјектом "свест", "мисао", "памет" и сл.) заuаgа
ши у несвесшицу, вршоlлавицу, обневиgелосш или уоuшше у сша
ње с.мањене uрисебносши, gуховне uрибраносши, сuособносши ја
cHol .мишљења, Uос.маШрања, влаgања собо.м и сл. 

мрачно прил. 1. Kag се указује ga је .мрак, ga влаgа .мрак (уой
шше или на неко.м uросшору): овде је ,.., . 2. на .мрачан начин, .мр
ко, с.мркнушо, шуробно, нејасно и сл.: ,.., погледати, ,.., зурити ис
пред себе. 

мрачност, -ости ж особина oHola шшо је .мрачно; .мрак, Ша.ма. 
мрачњак М човек .мрачних, назаgних, несавре.мених назора, 

скучених виgика и сл.; уп. назадњак. 

мрачњача ж зоол. у .мн.: инсекши шврgокрилци из Йор. Tene
brionidae, врло шврgоl и обично ЦPHol шела (у jg.: шакав шврgо
крилац). 

мрачњачкй:, -а, -о који се OgHOCU на .мрачњаке, својсшвен 
.мрачњацu.ма: ,.., дух, ,.., став, мрачњачке теорије. 

мрачњачки прил. на .мрачњачки начин, као .мрачњак. 
мрачњаmтво е оно шшо је својсшвено .мрачњацu.ма, .мрач

њачке ugeje, uосшуuци и сл. 
мрва ж 1. сишан gелиn хлеба или gpyle чвршnе gробљиве хра

не (нЙр. сира). 2. а. сишна чесшица или врло .мала количина не
ке gpyle шрошне, усишњене и сл . .маШерије: ,.., дувана. б. уоuшше 
.мала количина, gелиn нечеlа, шрунка: ,.., доброте, без мрве та
лeнтa. 

мрваст, -а, -о који се лако .мрви, шрошан, gробљив; који је у 
.мрва.ма; уп. мрвичаст. 

мрвити, -йм неевр. [гл. ИМ. мЈ>вљёње е] 1. а. uрешвараши у .мр
ве, сишниши, gробиши: ,.., хлеб. б. ло.миШи; lњечиши, lазиши: ,.., 
кости; тенк је мрвио људе. 2. фиг. а. разбијаши, унишшаваши 
оружје.м, сило.м и сл. б. шешко uришискиваши, .мучиши, исцр
UJЬиваши, изнуриваши; унишшаваши, сашираши уоUшШе. _ ,.., 
се 1. а. uрешвараши се у .мрве, сишне gелиnе, gробиши се, шро
шиши се, усишњаваши се. б. осиuаши се, рониши се; расuаgаши 
се, усишњаваши се. 2. фиг. ло.миШи се, uроuаgаши, биваши уни
шШен. 

мрвица ж ge.м. og .мрва. 
мрвИчак, -чка М у ge.м. значењу: .мрва; уп. мрвица. 

мрвичаст, -а, -о који се лако .мрви, шрошан, gробљив; који је 
у .мрвица.ма; уп. мрваст. 

МIЈВка ж а. в . .мр ва. б. в . .мрвица. 
мргода ж (М) (ми. ж) MplogHa, зловољна, .мрзовољна или с.мрк

нуша, на.мрlођена особа. 
мргодан (мргодан), -дна, -о а. на.мрlођен, на.мршШен, с.мрк

нуш, Hai1l.мypeH, зловољан. б. који је .мрзовољне, шешке nygu, на
рави. в. који ogaje, uоказује .мрзовољу, зловољу: ,.., изглед, ,.., по
глед. 

мргодаст (мргодаст), -а, -о у ge.м. значењу: MplogaH; MplogaH 
уоUшШе. 

мргодити и мргодити, -йм неевр. [гл. ИМ. мргођёње и мрго
ђёње е] набираши, .мршШиШи (обрве, чело, лице) у незаgовољ
сшву, нерасuоложењу, љушини и сл. _ ,.., се 1. uосшајаши с.мрк
нуш, Hai1l.мypeH, MplogaH, набираши чело, обрве, изражавајуnи 
зловољу, нерасuоложење, незаgовољсшво, љушњу и сл., на.мр
шшиши се; исuољаваши љушњу, нерасuоложење Йре.ма неко.ме 
или нече.му. 2. фиг. uосшајаши Ша.ман, .мрачан, i1l.мypaH, йрекри
ваши се Ша.мнu.м облацu.ма (о небу), OgH. uосшајаши узбуркан 
(о .мору). 

мргодно (мргодно) прил. Mplogenu се, с.мркнушо, .мрко, зло
вољно; нашушшено, i1l.мYPHO. 

мргодност (мргодност), -ости ж сшање или особина oHola ко
ји је MplogaH, oHola шшо је MplOgHO, на.мрlођеносШ; нерасuоло
жење, зловоља . 

мргуд М онај који је MplogaH, с.мркнуШ, зловољан; онај који је 
шешке, .мрзовољне нарави. 

мрдати, -ам неевр. 1. а. (нечим, обично делом тела) чиниши 
.мање uокреше, .мицаШи: ,.., брковима, ,.., главом, ,.., ногама, ,.., ра
менима, "" репом. б. (нешто) Uо.мало uокрешаши, Uо.мицаШи ша
.мо-а.мо; Uре.мешШаШи, Uо.мицаШи. 2. uокрешаши се, .мицаШи се, 
.мрgаШи се (о gеловu.ма шела, uреg.мешu.ма и gp.); UокреШu.ма йо
казиваши знаке живоша, исuољаваши сuособносш крешања, ge
ловања (о живu.м бunu.ма и у Uерсонификацији). 3. (обично у не
гацији) а. uравиши uокреше, uокрешаши gелове шела, .мешко
љиши се, окрешаши се и сл., .мрgаШи се. б. Uо.мераШи се с .месШа, 
Uре.мешШаШи се; Uо.мицаШи се Haupeg, крешаши се: не ,.., са ме
ста. в. наuреgоваши (у развоју, расшу, сшасавању и сл.), расши, 
развијаши се. 4. фиг. изврgаваШи. _ ,.., се а . .мицаШи се, uокреша
ши се; уп. мрдати (2). б. uравиши uокреше, окрешаши се, .мешко
љиши се, врuољиши се; уп. мрдати (3а). в. крешаши, uолазиши 
HeKyg; Uо.мераШи се с .месШа, наuушшаши неКQ . .месШо; уп. мрда
ти (3б). 

мрднути, -днём евр. 1. свр. Йре.ма .мрgаШи. 2. а. (обично у не
гацији) фиг. оgуuреши се нече.му, реаlоваши на нешшо, uреgузе
ши било шШа. - Што глупљи и примитивнији народ, тим је 
лакше стезати га да не мрдне. б. (обично у императиву) йока
заши неку акшивносi1l, Uреgузu.мљивосШ, живосш, uокренуши 
се; uочеши нешшо раgиши, брже, живље, жусШрије. _ ,.., се свр. 
Йре.ма .мрgаШи се. • - прстом (репом) (обично у негацији) учини
ши, uреgузеши нешшо, uошруgиши се око нечеlа .макар .мало. не 
- ни увом не uоказаши ни нај.мање узбуђења, узне.миреносШи и 
сл., не ШреUнуШи. 

мрежа ж (ген. ми. мрежа) 1. назив за разне найраве, upegMe
ше og, најчешnе, lео.меШријски uравилно исuрейлешених, изу
кршшаних ниши или сл., обично с jegHaKu.м oKцu.мa. а. найра
ва за риболов, обично с коноЙци.ма око ивица (или на gве на
сЙра.мне ивице). б. найрава с gршко.м и изукршшанu.м ниШu.ма 
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на обручу којо.м се хвашају леЙШири. в. найрава слична шорби 
с gве ручке за ношење намирница и СЛ.; уп. зембиљ. г. руйича
сша, .мрежасШа .марама којо.м се, обично Йрилико.м сйавања, 
йрекрива коса, шшиши фризура. д. руйичасш, .мрежасШ йре
кривач којим йчелар шшиши лице, iлаву и враш og yjega йче
ла. ђ. висећалежа.тька og uсйрейлешених gебљих ниши, .мрежа
сша виса.тька. е. спорт. засшор на zолу у фуgбалу, руко.меШу, ва
шерйолу и сл. сйоршовима у које.м се заусшавља лойша Kag се 
йосшиzне aozogaK; apezpaga, чија је висина различиша у разли
чишим сйоршовима, йр�ко које се йребацује лойша и која gели 
иzралишше (у оgбојци, шенису, баg.минШону и сл.) на gве йоло
вине. ж. уойшше Йреg.меШ или найрава сасшављена (у целини 
или йрешежно) og изукршшаних ниши, жица, решешака и сл. 
различише намене (нйр. за заgржавање ошйаgака на улазу у 
оgвоgне цеви). 2. зракасшо, у конценшричним .мноZоуiловима 
или сл. изукршшане ниши йаучине, у које се хвашају инсекши: 
паукова �. 3. фиг. клойка, замка; оно шшо сйушава, оzранича
ва нечију слобоgу: пасти у нечију мрежу, хватати у мреже соп
ствених лажи. 4. а. оно шшо изiлеgо.м aogceha на изукршшане, 
исйрейлешене ниши, оно шшо йо сшрукшури йреgсшавља сйлеш 
изукршшаних, исйрейлешаних линија: � ровова, � улица, � 
ходника. б. разzранаш сйлеш .мањих крвних суgова; шара на 
кожи коју чине виgљиви крвни суgови. в. геогр. и астр. сйлеш йо
gневака и yaopegHUKa на zеоzрафској или асШроно.мској карши, 
на iлобусу и сл. г. мат. сисшем Zео.меШријских ликова gобијен go
вођење.м свих йовршина које оzраничавају неко Zео.меШријско 
шело у исшу раван. д. Zео.меШријски йравилно изукршшане ли
није у свесци, књизи и сл. 5. а. сисшем .међусобно йовезаних уре
ђаја, инсшалација, OgH. ко.муникационих, саобраћајних и gpy
zux веза разzранаших у разним, обично изукршшаним йравци
.ма: BOДOBOДHa �, ДPYМCKa �, електрична �, железничка �, ком
пјутерска � и сл. б. раширен, разzранаш сисШе.м усшанова, 
йреgузећа и сл. исшоврсне gелашносши: дистрибутивна �, био
скопска �, књижарска �, школска � и сл. в. сисШе.м учесника у 
нечему, извршилаца нечеzа, орzанизовано љуgсшво које врши 
оgређену gелашносш на неко.м йоgручју: дописничка �, � јата
ка, обавештајна � и сл. • (с)плести, заплести, заплитати, разапе
ти, разапињати, (ис)прести и сл. мрежу ЙриЙре.миШи, ЙриЙре.ма
ши неко.ме неку замку, клойку; разним с.мишљеним йосшуйци
.ма, лукавсшви.ма и сл. намамиши, нама.мљиваШи HeKoza, йри
gобиши, йриgобијаши, йошчиниши, йошчињаваши и сл. HeKoza; 
уп. мрежа (3). 

мрежани, -а, -о који се OgHOCU на .мрежу, који је og .мреже; уп. 

мрежни: � застирка, � крлетка. 

мрёжар м рибар који лови рибу .мрежо.м. 
мрёжарски, -а, -о који се OgHOCU на .мрежаре и риболов .мре

жо.м: � риболов. 

мрёжаст, -а, -о који је у виgу .мреже или као .мрежа, сличан 
.мрежи: � тканина, � ткиво, � шал. 

мрёжасто ПРИЛ. у виgу .мреже, йойуш .мреже, слично .мрежи: 
гранати ce �, � исплетен, � укрштени. 

мрёжати, -ам несвр. йравиши, йлесши .мрежу. 8 - се расйро
сшираши се, шириши се, zранаши се йойуш .мреже, у изукршша
ним йравцима, .мрежиШи се. 

мрёжити, -йм несвр. [гл. им. мрежёње с] засшираши, йрекри
ваши, исйуњаваши, шараши и сл. нечим .мрежасШим. 8 - се 1. 
шириши се, расйросшираши се као .мрежа, йойуш .мреже; gоби
јаши виg, сшвараши ушисак .мреже, коЙрене. 2. засшираши се, 
йрекриваши се, йревлачиши се Йривиgно.м .мрежо.м, коЙрено.м 
(о очима). 

мрёжица ж 1. а. geм. и хиЙ. og .мрежа; уп. мрежа (lа, 3 и 4). 
б. спорт . .мала .мрежа која йойрвчно gели сшоношениски сшо на 
gва gела, а йреко које се йребацује лоЙШица. 2 • .мрежасШи, обич
но .меШални geo на елекШрично.м айарашу за бријање. 3. анат. в. 
.мрежњача; уп. мрежница. 

мрёжични, -а, -о који се OgHOCU на .мрежицу (3): мрежИчни 
осећаји, мрежичне тачке. 

мрёжни, -а, -о који се OgHOCU на .мрежу; уп. мрежани: � лов, 
� њихаљка. 

. мрёжница ж a�aT. в . .мрежњача; уп. мрежица (2). 

мрежњача ж анат. geo ока, шрећа, унушрашња ойна очне ја
бучице, која йрима свеШлосне наgражаје, retina. 

мрежокрилац, -лца и мрежокрилац, -йлца м 300Л. у .мН.: 
peg или Hagpeg инсекаша Neuropteroidea, са gва йара крила у 
којима се виgи .мрежасШи сйлеш жилица (у jg.: шакав инсекШ). 

мрёна1 ж ЗООЛ. слашковоgна, йрешежно реч на риба ва.тька
сшоz шела .маслинасШозелене боје Barbus barbus (В. fluviatilis) 
из Йор. Cyprinidae, с gва йара бркова. 

мрёна2 ж 1. мед. а. обољење очију йраћено замућењем очноz 
сочива, сива .мрена, кашаракш, cataracta. б. уойшше ошшећење 
виgа йраћено беличасШо.м, жућкасШо.м и сл. скрамицо.м на 
apegНJeм gелу ока; шаква скрамица. 2. фиг. в. койрена (2). • зе
лена - мед. в. iлауко.м. пала му - на очи заслейљен је јаким осећа
њем, изzубио је йамеш, йрисебносш, не влаgа собо.м, йао .му .мрак 
на очи; уп. пала му магла на очи. пала му је - с очију ослобоgио 
се заблуgе, заслейљеносши, ошкрила .му се исшина, сшварно 
сшање, йроiлеgао је. скинути (дићи) мрену с очију (некоме) ослобо
gиши HeKoza заблуgе, заслейљеносши, ошкриши .му исшину, 
сшварно сШање. сива - мед. в . .мрена1 (Ја). 

мрёница ж geM. og MpeHa1• 
мрест јек. мријест м (ж) 1. бацање, йолаzање икре, .мрешћење. 

2. икра, јаја и gpyze расйлоgне излучевине риба и неких gpyzux 
живошиња које се леzу у воgи. 

мрестилиmте с .месШо у реци, језеру и сл. чесшо йосебно уре
ђено и оzрађено, zge се риба .мресШи. 

мрестити се, мрестйм се јек. мријестити се, мрйјестйм се 
несвр. йолаzаши икру, .мресШ (о женки), OgH. избациваши .млеч (о 
.муж јаку рибе); раз.множаваШи се, ойлођаваши се, лећи се (о ри
бама). 

мрети (мрети) јек. мријети (мрйјети), мрем несвр. [гл. ИМ. мре
ње јек. мријење с] 1. а. йресшајаши живеши, zубиши живош, 
у.мираШи. б. (за некога, за нешто) жршвоваши, gаваши живош, 
zинуши: за слободу -. 2. фиг. а. (за неким, нечим) биши йошйу
но обузеш љубављу йрема неко.ме или нечему, чежњо.м, apegaHo
шћу; замираши, обамираши, йремираши, шрнуши (og сшраха, 
jaKoz узбуђења и сл.). б. песн. сушиши се, венуши, сахнуши (о цве
ћу, биљу): на твојем столу мој каранфил мре. в. (обично песн.) 
йресшајаши свеШлеши, zасиши се, несшајаши (о свеШлосши, сун
цу, звезgама и сл.). г. ушишаваши се, замираши, йосшајаши не
чу јан (о iласу, Йес.ми, шу.мору и сл.). • нити живи, нити мре каже 
се Kaga је неко gуже времена шешко болесшан или је у Шешко.м, 
беgно.м .маШеријално.м йоложају и сл. 

мрёшка ж (ген. ми. -кй) 1. набор на воgеној йовршини, шала
сић; уойшше набор, неравнина, .мрежасШа шара и сл. на некој 
Йовршини. 2. бора, набор на лицу, на кожи. 

мрёшкав, -а, -о који има .мрешке, наборе, OgH. боре, наборан . 
мрёшкаст, -а, -о а. в . .мрежасШ. б. в . .мрешкав. 
мрёmкати, -ам несвр. 1. ЙравиШи�.мрешке, наборе, шаласи

ће, лаzано набираши, блаzо шаласаши (воgену Йовршину). 2. на
бираши, .мрщШиШи (чело, нос и сл.) и неzоgовању, незаgовољ
сшву и сл. 8 - се 1. а. йрекриваши се сишним наборима, шала
сићима, набираши се, блаzо се шаласаши (о воgеној Йовршини). 
б. фиг. блаzо се шаласаШи (нЙр. о йшеници); шрейереши, aogpx
шаваши (о свеШлосШи). 2. йрекриваши се борама, бораши се, на
бираши се (о лицу, кожи и сл.); йојављиваши се на лицу, на ко
жи у вugу .мрешКи, бразgа (о борама и сл.). 

мржња ж (ген. МН. мржњй (мржња)) осећање нейријашељ
сшва, јаке оgбојносши, нешрйељивосши, аншийашије (йрема не

, ко.ме или нечему). 
мрзак, мрска, -о (комп. мрскијй) 1. а. који KOg HeKoza йобуђу

је, изазива осећање .мржње, оgбојносши, аншийашије, нейрија
шељсшва; о.мрзнуш, о.мражен (обично о љуgима). б. који се нера
go йрихваша, нейријашан, HeyzogaH, нейожељан, немио; који се 
шешко йоgноси, йрема којем се осећа оgбојносш, оgврашносш: 
није му � ракија; � старост. 2. који заслужује .моралну ocygy, ZHY
шање, йрезuр, zHycaH, оgврашан: � политика. 3. који изражава 
.мржњу, нейријашељски (о йоiлеgу, речима и сл.); врло нерасйо
ложен, йошишшен, .мрачан, .мрзовољан (о љуgима). 
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мрзан, -зна, -о (некоме) KojeZ, OgH. који неко .мрзи, арема ко
је.м осеnа оgбојносш, неuријашељсшво, .мржњу; уп. мрзак (1) . 

мрзао, -зла, -ло (обично одр.) 1. а. с.мрзнуш, uро.мрзнуш; ко
ји .мрзне, врло хлаgан, сшуgен, леgен: мрзли снег, мрзла церови
на; мрзли ветар, мрзла вода. б. в. Uро.мрзао; уп. прозебао. 2. фиг. 
а. лишен сваке шоUлине, осеnајносши, хлаgан, леgен. - Мрзле су 
ваше душе. б. који леgи gyx, који изазива језу, ужас, сшрави
чан: мрзла страва, мрзли страх. 

мРзеТИјек .  мрзјети, -зим несвр. 1. а. (некога, нешто) осеnаши 
.мрЖњу арема неко.ме или нечему, биши неuријашељски расао
ложен арема неко.ме или нечему. б. (нешто, да чини и сл. не
што) биши uрошив нечеZа, ненаклоњен нече.му, не волеши не
шшо. - Мрзи да пије кафу стојећи. 2. (безл. ,  са логичким су
бјектом у акузативу) Hepago се оgлучиваши на нешшо, немаши 
воље, жеље за нешШо. - Мрзи ме да говорим. _ -- се осеnаши 
узаја.мну .мржњу, неuријашељсшво, не шрuеши се, не UOgHOCU
ши се. 

мрзилац, -иоца и мрзитељ м онај који .мрзи HeKoZa или не
шШо. 

мрзно прил. (у предикату реченица с логичким субјектом у 
дативу) Kag се казује ga је нешшо нежељено, ga се Hepago арихва
ша (у неZацији: ga није нежељено, неuожељно); уп. мрско (2); су
пр. мило. - Није му мрзно што су дошли. 

мрзнути, -нем (аор. мрзох И мрзнух; р. пр. мрзао, -зла и мр
знуо, -ула) несвр. [гл. ИМ. мржњење с] 1. чиниши ga нешшо аро.мр
зне или ga се с.мрзне; uрешвараши у леg, uрекриваши леgо.м, ле
gиши, с.мрзаваШи; uрожимаши хлаgноnо.м. - Притегла зима, 
сваку ти кост мрзне. 2. в . .мрзнуШи се. _ -- се 1. uрешвараши се 
у леg, uрекриваши се леgо.м, с.мрзаваШи се, леgиши се: вода (по
ток, река и сл.) се мрзне. 2. зеuсши, с.мрзаваШи се. 

мрзовоља ж сшање, расuоложење oHoZa који је лоше воље, не
заgовољан, нерасuоложен, нерасuоложење, зловоља. 

мрзовољан и мрзовољан, -љна, -о а. који је зле воље, лоше 
расuоложен, незagовољан, нерасuоложен, зловољан. б. којем је 
својсшвена .мрзовоља, у којем gолази go изражаја .мрзовоља; ко
ји ogaje, изражава .мрзовољу: -- расположење, мрзовољне ћуди; 
-- глас, � изглед, � лице. 

мрзовољаст, -а, -о в . .мрзовољан. 
мрзовољасто прил. в . .мрзовољно. 
мрзовољко м .мрзовољник (обично са хиа. нијансо.м). 
мрзовољник м онај који је .мрзовољне нарави; онај који је 

.мрзовољан, зловољан, нерасUоложен. 
мрзовољно и мрзовољно прил. на .мрзовољан начин, са .мр

зовољо.м, зловољно: � гледати, � одговорити. 

мрзовољност, -ости ж сшање, расuоложење oHoZa који је .мр
зовољан, зловоља, .мрзовоља. 

мрзост и мрзост, -ости ж в . .мржња. 
мрк, -а, -о (к оми. МIЖијй) 1. а. који је Ша.мне боје, Ша.мносив, 

Ша.мнос.међ; заZасиш, Ша.ман, црн. б . .мрачан, Ша.ман; йl.мypaH: 
� ноћ; � небо. 2. а. на.мрZођен, с.мркнуш, Haйl.мypeH; .мрзовољан, 
зло вољан, нерасuоложен; љуШ. б . .мрачан, шуробан, су.моран (о 
љуgима); Haapacийl, арек. в. који ogaje или изражава особине 
HaBegeHe у ш. 2а и б: � лице, � поглед. г. лишен BegpUHe, весело
сши, невесео: мрке мисли, � ћутање. 

мрка и мрка ж goMana живошиња (женка) .мрке gлаке и име 
шаквој живошињи (овца, крава, кобила, коза). 

мркаљ, -а (мi>Kaљ, -аља) и мркан м живошиња (.мужјак) .мр
ке gлаке и име шаквој живошињи (ован, коњ, јарац). 

мркаст, -а, -о Uо.мало, gонекле .мрк, заZасиш; црнкасШ. 
мркати, мрк3.м и мРчем несвр. оUлођаваши (овцу) (о овну). _ 

� се uариши се (о овца.ма). 
мркач, -ача и мркач, -а м зоол. в . .музZавац. 
мрква ж (ген. ми. мркава и мРквй) бот. и агр. gвоZоgишња, ре

ђе јеgноZоgишња зељасша биљка Daucus carota из ф. U тЬеllпе
rae; uоgврсша ше биљке D. с. hortensis која се Zaju збоZ врешена-

сшоZ, обично црвеножуnкасшоZ, корена боZашоZ кароШино.м, 
шарZареuа; заgебљали врешенасши коренови (или uојеgиначан 
корен) ше биљке који служе за исхрану, шарZареUа. 

мркваст, -а, -о који има облик или боју .мркве (корена), који 
облико.м или бојо.м uogcena на .мркву, шарZареUу. 

мрквица ж geм. и хиа. og .мрква. 
мркли, -а, -о 1. у којем влаgа uошuуни .мрак, који је без има

ло свейlлосши, uошuуно .мрачан: до мркле вечери, � мрак, � ноћ. 
2. врло касни, uозни: go .мркле јесени . 

мрклина (мрклина) ж .мрак, Ша.ма, Uо.мрчина. 
мркнути, -нем (р. пр. мркао, -кла и мРКНУО, -ула) свр. и несвр. 

1. а. (обично свр.) безл. с.мркнуШи се (с.мркаваШи се), с.мрачиШи 
се (с.мрачиваШи се) (о Uаgању .мрака). б. обави(ја)ши се .мрако.м, 
(у)шонуши у .мрак (нар. о бреZовима, небу и gp.); (Uо)Ша.мнеШи 
(нар. о боја.ма на заuаgно.м хоризонШу). в. uресша(ја)ши сијаши, 
OgH. свейlлеши, Zаснуши (о Сунцу, звезgа.ма). 2. (Uо).муШиШи се, 
(Uо).мрачиШи се, (из)Zубиши се (о свесШи). 3. безл. (са логичким су
бјектом у дативу) (из)Zубиши аривре.мено Bug, обневиgеши (og 
несвесшице, сшраха, jaKoZ узбуђења и сл.): мркне ми пред очима. 

мр ко ПРИЛ. на.мршШено, на.мрZођено, срgишо, бесно; нерасао
ложено, зловољно, .мрзовољно: � погледати; � одговорити. 

мрко- арви geo сложени ца 1. с именичким основа.ма аока
зу је ga је оно шшо значи именица .мрко, Ша.мно: мркобрад. 2. с 
uриgевима који значе боју означава Ша.мнију нијансу gаше боје: 
мркожут, мркозелен, мркољубичаст, мркосив и сл. 

мрков, -ова м goMana живошиња (коњ, аас и gp.) .мрке gлаке 
и име шаквој живоШињи. 

мркоња и мркоња м goMana живошиња (.мужјак) .мрке gла
ке и име шаквој живоШињи. 

мркост, -ости ж 1. особина oHoZa шшо је .мрко, Ша.мно, .мр ка 
боја. 2. на.мрZођеносШ, на.мршШеносШ. 

мркуља ж крава .мрке gлаке и име шаквој крави. 
мрља ж 1. а. заuрљано .месШо на нечему (обично на шкани

ни, кожи, харшији и сл.), флека. б. фиг. нечасно обележје, JЬaZa, 
сра.моШа. 2. а . .месШо на некој uовршини које се ао боји (OgH. шо
ну, нијанси боје) изgваја, разликује og околне uовршине, ueZa: 
мрље на Месецу. б. фиг. оно шшо збоZ велике уgаљеносши изLnе
ga као .мрља (Ја), шачка, ueZa. - Момче угледа тамну мрљу ка
ко споро избија из невидљиве увале. • жута - ценшрална ја.ми
ца на .мрежњачи, .месШо HajjacHujeZ Buga. очна - скуа чулних nе
лија на кожи нижих живошиња који служи за аримање визу
елних gражи. слепа - .месШо уласка очноZ жив ца у .мрежњачу на 
којем нема BugHUX nелија, HeoceйlJЬивo на свейlлосШ. 

мрља, -е и мрљо, -а и -е м онај који је .млиШав, слаб, нејак, 
безвољан, .млиШавко. 

мрљав, -а, -о 1. а. који има на себи .мрље, за.мрљан, за.ма
зан, арљав. б. фиг. који има .моралну .мрљу, JbaZy; уп. мрља (1б). 
2. а . .млиШав; слаб, нејак. б. који слабо jege, који нема аuеши
ша: � на јелу. 

мрљавити, мрљавйм и мрљавити, -йм несвр. [гл. ИМ. -вљење 
с] 1. јесши саоро, ареко воље, без аuешиша; ари јелу безвољно 
uрешураши храну, јело (ао uocygu). 2. раgиши нешшо ареко во
ље, као og беgе, саоро, .млиШаво; раgиши нешшо брљиво, не
сuрешно, невешШо. 

мрљавко ж а. онај који је брљив, несuрешан, с.меШењак, шра
аавко. б. онај који је .млиШав, слаб, нејак, безвољан, .млиШавко, 
слабиn. 

мрљаво ПрИЛ. на .мрљав начин, .млиШаво, безвољно; слабо, 
саоро, лоше; уп. мрљав (2) и мрљавити. 

мрљати, мрљам несвр. 1. а. uравиши .мрље на нече.му, брља
ши, UрљаШи. б. фиг. брукаши, сра.моШиШи, каљаши: � част. 2. 
фиг. слабо, невешшо сликаши, .мазаШи. _ � се uрљаши се, брља
ши се, каљаши се. 

мрљица ж geм. og .мрља. 
мрљотина ж а . .мрља, флека. б. жврљошина, брљоШина. 
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мрмљати, -ам несвр. узв. 1. йолу'iласно, шихо и неразlовешно, 
нејасно lовориши, .мр.мориШи. 2. шихо, йолу'iласно изражаваши 
незаgовОЈЬсшво, lунђаШи. 3. фиг. шу.миши, шу.мориши; жубори
ши, lрlОЈЬиШи. - Под сјешсама грана Радобоља мрмља. 

мрмољак, -ољка м зоол. а. у .мн.: слашковоgни рейаши воgо
земци poga Triturus из йор. Salamandridae, шришони (у jg.: во
gозе.мац из шоlа poga): велики � Т. cristatus carnifex, мали 
(обични) �. б. врсша .мр.мОЈЬка (а) Triturus vulgaris, .мали, обич
ни .мр.мОЈЬак. 

мрмољити, -Им (мрмољити, -мамољИм) несвр. [гл. им. мрмо
љење с] в . .мр.мљаШи; уп. мрморити. 

мрмор м узв. 1. нејасан, неразlовешан JbygCKU lовор, .мр.море
ње, .мр.мљање, жаlор; lpaja; разлеlање, брујање ('iласова). 2. фиг. 
а. шу.мор, шу.морење; шу.м воgе која се креће, жубор, жуборење. 
б. gубок, неразlовешан звук који йроизвоgи неки звучни извор, 
брујање; ујеgначена бука, шу.м који йроизвоgе .механиз.ми, уре
ђаји, .машине у шоку paga (клойарање и сл.): � звона; � воденич
ког камена. 

мрморити, -Им (мрморити, мрморИм) несвр. [гл. ИМ. -рење с] 
1. а. шихо и неразlовешно lовориши, .мРЈЬаШи, њуњориши; шихо 
жаlориши, жа.мориШи. б. шихо, йолу'iласно изражаваши неза
gовОЈЬсшво, lунђаШи. в. lовориши, йричаши уойшше (у ексЙр. из
ражавању). 2. фиг. а. шу.миШи, шу.мориШи (о лишћу, gрвешу, ша
шини и сл.). б. жубориши, lрlОЈЬиши (воgи); чуши се йри шала
сању, хучаши (о .мору). 

мрмот м зоол. врсша 'iлоgара Marmota marmota из Йор. Mar
motidae. 

мрнџати, -ам несвр. lовориши неразу.мљиво, неразlовешно; уп. 
мрмљати и мрморити. 

мрњау узв. узвик за йоgржавање 'iласа .мачке; уп. мау и ми
јау. 

мрњаукати, -аучем и мрњаукати, -ачем несвр. узв. о'iлаша
ваши се узвико.м ,,.мрњау" (о .мачки или човеку који йоgражава 
'iлас .мачке); уп. маукати и мијаукати. 

мрњаукнути, -аукнем и мрњаукнути, -а)7кнем свр. йрема 
.мрњаукаШи. 

мрс м (ми. 0) 1. а . .масна храна, храна која саgржи .масноће, 
йрвенсшвено живошињскоl йорекла (.млечни йроизвоgи, .месо, 
сланина и сл.); јело са .месо.м или зачињено .машћу, .масно јело. 
б. (обично у изр. бели -) .мрс (а) у уже.м смислу, .млечни йроиз
воgи (кај.мак, сир, .маслац и gp.). 2. време у које се, йрема вер
CKu.м ЙpoЙиcu.мa, .може узu.маШи .мрсна храна; узu.мање .мрсне 
хране, .мршћење; супр. пост; уп. мрсак. 

мрсак, -ск а м gaH Kaga се .мрси, Kaga се .може .мрсиШи; време 
Kaga се .мрси, .мрс (2). 

мрсан, -сна, -о (комп. мрснијй) 1. који саgржи .мрс; зlошовЈЬен 
с .мрсо.м (о јелу, храни); супр. постан; уп. мрс (1) . 2. који се OgHOCU 
на .мрс (2), у који се .може .мрсиШи (о gaHu.мa, Йразницu.ма и сл.). 
3. који саgржи .масне сасшојке или нешшо шшо (йо из'iлеgу, ко н
зисшенцији и сл.) личи на .масШи: � боја, � глина, '""' малтер. 3. 
в . .масШан (5): '""' песма, "': шала. 

мрсити1, мi)сИм несвр. [гл. ИМ. мршење с] 1. чиниши ga се не
шшо (обично влакна, gлаке, конац, йређа и сл.) исйрейлеше, за
йeiilJЬa, зайлишаши; ЙреЙЛиШаШи. 2. фиг. чиниши HejacHu.м, бр
каши; зайеiilJЬаваши: '""' мисли. 3. а. lовориши нејасно, неразу
.мљиво, неразlовешно, .мр.мљаШU, .мр.мориШи, .мрнџаШи: '""' кроз 
зубе. б. неразlовешно или йолу'iласно изражаваши незаgовоЈЬ
сшво, lунђаши; изlовараши lунђајући (нЙр. йсовку) . •  '""' се' 1. за� 
йлишаши се, зайейlљаваши се (о коси, влакну и сл.); йрейлиша
јllи се. 2. фиг. а. ЙОСiJlајаши нејасан, збркан, бркаши се (обично 
о .мислu.ма). б. йосшајаши зайеiilJЬан, ко.мЙЛикован, зайеiilJЬа
ваши се, ко.мЙЛиковаШи се (о живоШнu.м ЙуШевu.ма, Йословu.ма 
u gp.). 

мрсити2, МРСИм несвр. [гл. им. мршење с] 1. јесши .мрсну хра
ну, не gржаши се йосша; супр. постити. 2. (некога) снабgеваши 
.мрсо.м (НЙр. о крави); храниШи . •  - се узu.маШи, јесши .мрсну 
храну не обазирући се на йocйl, не йриgржавајући се йосша; уой
шiJlе хран,иши се .мрсно.м храно.м, јесши .мрсну храну; уп. омрси
ти се. 

мрска ж а. набор на челу, на лицу, бора. б. набор на ogehu, 
фалШа. 

мрскати, -ам несвр. 1 . .мршШиШи (чело, лице). 2. фиг. блаlо 
шаласаши, .мрешкаШи (йовршину воgе) . •  '""' се 1. бораши се, .мр
шшиши се (о челу, лицу). 2. фиг. йрекриваши се сиШнu.м, .малu.м 
Шаласu.ма, .мрешкаШи се (о йовршини воgе). 

мрскати, мрскам несвр. разбијаши, ло.миШи у KOMage, .мрви
ши, gробиши; уп. размрскати и смрскати. 

мрско прил. (комп. мрскије и -е) 1. с .мржњо.м, нейријашељ
ск и: '""' (по)гледати. 2. (у предикату реченица с лог. субјектом у 
дат.) Kag се изражава субјекшов неlашиван сшав (нерасйоложе
ње, оgбојносш, ЈЬушња, зависш и сл.), Kag се казује ga је нешшо 
нежељено, ga се Hepago йрихваша и сл. (у неlацији: ga није неже
ЈЬено, нейожељно); супр. мило, драго. - Мрско ми се с тобом по
љубити. 

мрскост, -ости ж 1. особина oHola шшо је .мрско, осећање og
бојносши Йре.ма неко.ме, нече.му; .мржња; о.мрзнуШосШ. 2. оно 
шшо је .мрско, шшо изазива оgврашносш, оgбојносш, HeylogHa 
осећања. 

мртав, -тва, -о (одр. мртвй И мртвй; комп. 0) 1. који није жив, 
у којем нема биолошких .манифесШација живоша (о живu.м би
ћu.мa); којије йресшао ga функционише (о шелу и oplaHu.мa жи
вих бића); који се осушио, увенуо, усахнуо (о БUJbка.ма и БUJbНu.м 
oplaHu.мa). 2. у којем нема живоша, нежив, HeoplaHcKU (о apeg
.меШu.ма и Шварu.ма): из мртвог камена, мртви предмети. 3. а. 
који више не функционише, који више не pagu, йошйуно йоква
рен: '""' машина. б. који више не йосшоји као акшивна apupogHa 
йојава, који се ylacuo, уlашен (о вулкану и сл.); у којем више не
.ма вашре, уlашен, ушрнуо (о йећи, gu.мњаку и сл.). в. који се ви
ше не уйошреБЈЬава, који више не.ма своје носиоце; који се више 
не Helyje, не чува, не оgржава; који више није акшуелан, засша
рео: мртви језици; '""' традиција; заборављена и мртва дела. г. 
који се више не корисши; који лежи неискоришћен, који је ван 
ойшицаја, у.мрШвЈЬен: '""' јама (у руднику); '""' капитал. д. који ви
ше не йосшоји, који је йресшао ga се иСЙОЈЬава (о oceћaњu.мa, рас
Йоложењu.ма): - љубав. ђ. йрошли, йрошекли (о времену). 4. ко
ји се не креће, не шече, не сшруји, у којем нема крешања, нейо
.мичан (о воgи, вазgуху и gp.). 5. а. у (на) које.м не.ма живих бића 
ни .манифесiJlација живоша; у (на) којем је изу.мро живи свеш: 
- планета, � пустиња; '""' море. б. који осшавЈЬа ушисак као ga у 
њему нема HUKola, йycйl, ойусшео, ненасшањен; који је без знако
ва акшивносши, без вреве, крешања, ужурбаносши, акције: - ва
рош. б. у које.м се нишша не gОlађа, уч.мао, зайарложен; исйу
њен неакшивношћу, јеgноличношћу и gocagoM: '""' средина; мр
тви дани. 6. фиг. а. сйор, лењ, Шро.м; .млиШав; безвОЈЬан, айаши
чан; неакшиван, неЙреgУЗUМJbив. б. лишен gUHa.мUKe, живосши, 
беживошан, безвОЈЬан (о 'iласу и gp.); безизражајан, шуй (о йо'iле
gy и сл.). 7. а. лишен везе са сШварнu.м живоШо.м, айсшракшан; 
лишен живошносши, беживошан: '""' дефиниција, '""' концепци
ја, � конструкција. в. који се не корисши, не йpu.мeњyje у живо
шу, у йракси, неуйошреБЈЬив, у.мрШвiьен, йасиван: '""' знање. 8. 
који је без живосши, без јаркосши, изразишосши, неизразиш (о 
боји); који је без сјаја, без јасносши, блеg и хлаgан (о свейlлосШи). 
9. а. који није ничu.м йоремећен, йошйун, айсолуiJlан: '""' ноћ, '""' 
тишина. б. gубок, чврсш (о сну, несвесШици). 10. (у прил. слу
жби): у највећој .мери, врло, јако: '""' гладан, '""' уморан. 11. (у им. 
служби, обично у мн.) онај који је у.мро, .мрШвац. • бити - (за не
кога) не йосшојаши више (за HeKola). ни жив ни - в. aog жив. па
сти - од смеха биши снажно, јако, иншензивно обузеш смехо.м . 

мртваја ж а. речни рукавац, окука у којој воgа .мирује; усша
јала воgа, бара у gелу некаgашњеl речноl кориШа. б. фиг. кул
.i1lурно, gрушшвено, цивилизацијски у.мрШвЈЬена, зайарложена 
cpegUHa, .месШо. 

мртвац, -аца м (ак. мртваца, инстр. -ацем) 1. човек чији је жи
вош йресшао, који је йресшао ga живи, .мрШав човек, .мрШва осо
ба. 2. фиг. слаба, изнемо'iла, изнурена, исцрйена особа. • живи 
у Йојачано.м значењу: .мрШвац (2). 

мртвачкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на .мрiJlваца, на .мрШваце: 
'""' кола, '""' саНдук. 2. фиг. а. који је као у .мр шваца, који aogceha 
на .мрШваца; којије као KOg човека на са.мрШи, са.мрШнички, 
йреgсмршни: '""' изглед, '""' израз; '""' зној. б. који је без звука, 'iла-
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са, 'iробан (о шишини); уп. мртав (9а). в. шежак, gубок, чврсш (о 
сну); уп. мртав (9б). 

мртвачки прил. као .мрШвац; као са.мрШник, са.мрШнички: � 
блед, � жут; � побледети. 

мртвачница ж з'iраgа, йросшорија (йри болници, цркви, на 
'iроБЈЬУ и gp.) у којој се gрже шела йреминулих, .мрШваци йре са
хране, ЙО'iреба, каЙела. 

мртвеж м и ж .мрШвило, за.мрлосш. 
мртвило с 1. а. оgсусшво живосши, знакова живоша; за.мр

лосш: влада �. б. сшање с.мањене gелашносши, акшивносши, за
сшој, сша'iнација: � на берзи, културно �, трговину захвата �. 
в. йошйуна безвоЈЬНОСШ, равноgушносш, ошуйелосш; йошйуна 
айашија; оно шшо ogaje безвоЈЬНОСШ, аЙаШију. г. јеgноличносш, 
.моноШонија; gocaga; усЙаваносШ. д. gубока, ненарушена шиши
на, ненарушен .мир. 2. а. велика .малаксалосШ, исцрйеносш, не
.моћ, оба.мрлосШ. б. бесвесно сшање, бесвесносш, оба.мрлосШ, ле
шар'iија; с.мрШ. в. за.мрлосШ ве'iешације, засшој, apeKug у расшу, 
развоју (о apupogu у касну јесен и зиму). 

мртвица ж 1. в . .мрШваја (а). 2. слој чврсше, неилоgне земље 
који се налази ucaog XYMYCHO'i или обрagиво'i слоја; неилоgна зе
мља уоЙшШе. 

мртво и мртво прил. 1. а. као беживошно, .мрШво шело, бе
живошно: � опустити главу, � се стровалити. б. као KOg .мрШва
ца, .млиШаво, беживошно: руке су � падале. в. не йоказујуhи 
знаке живоша, беживошно: очи гледају �. г. без знакова живо
ша, за.мрло, йусшо: било је � и мрачно. 2. а. без eHep'iuje, безвоЈЬ
но, Шро.мо, шешко: спусти се � на један пањ. б. безизражајно, 
.мукло; оgсушно, шуйо, безизразно: � упитати; � буљити у не
што. 3. без живосши, йолеша, gocagHo, незаНUМJbиво: почело је 
�. 4. без сјаја, йри'iушено, Йойl.муло (у вези са свей1лошhу). 

МРТВОЗ0РНЙК м CygCKO лице (йо йравилу лекар) које йо слу
жбеној gужносши Йре'iлеgо.м усшановЈЬава с.мрШ и изgаје gозво
лу за сахрану. 

мртворођен, -а, -о а. који је рођен .мрШав (о gеШеШу). б. фиг. 
који је лоше с.миШЈЬен, сачињен и сл., који је без из'iлеgа ga усйе, 
ga се осшвари, оживошвори и сл.: � сколастичка естетика, � те
орија. 

мрцварити, щщварйм несвр. [гл. ИМ. мрцварење с] 1. а. нано
сиши неко.ме ране, рањаваши, сакашиши; сећи, клаши; сшра
шно .мучиши, злосШавЈЬаШи. б. невешшо, несйрешно сећи, кла
ши. 2. а. изнуриваши, исцраЈьиваши заgајуhи .муке, кињећи (о 
невОЈЬа.ма, Hegaha.мa, болесши и сл.). б . .мучиШи, исцрйЈЬиваши 
HeKo'ia излажуhи 'ia Йреко.мерним найорима, Шешкоha.ма, йаш
њи и сл. 3. јако gосађиваши, с.меШаШи неко.ме, MHO'iO 'iњавиши 
(HeKo'ia). 8 '" се йоgносиши велике шешкоhе, изла'iаши се вели
ким найорима, .мучиши се, злойашиши се. 

мрцина ж 1. а. шело у'iинуле живошиње, у'iинула живоши
ња, лешина. б. пеј . .мрШво JbygCKO шело, леш. 2 • .мршав, изне.мо
'iao, изнурен коњ; уойшше .мршава, изне.мо'iла живоШиња. 3. пеј. 
а. изнемо'iла, слаба особа. б. ao'ipgaH назив за човека, Kag се же
ли рећи ga је нека особа рђава, лоша, безвреgна, ga је неко 'iag, 
нишков и сл.; велика леншШина. 

мрцинйmте с .месШо 'ige ловци осшавЈЬају живошињске .мр
цине, лешине као .ма.мац за gивЈЬач. 

мрчав, -а, -о .мрк, Ша.ман, .мрачан: � небо, � шума. 

мрчава ж 1. а. 'iусшо израсла сшабла, gрвеhе, 'iусша, .мрачна 
шу.ма; .мрачан geo шу.ме. б. уойшше црна, Ша.мна .маса нече'iа 
(облака, gима, воgе и gp.). 2. велика Ша.ма, .мрак; Йо.мрчина. 

мрша 1. ж .мршава женска особа, .мршавица. 2. м (ми. ж) .мр-
шав .мушкарац, .мршавац, .мршавко; уп. мршо. 

мршав, -а, -о 1. а. који има неgовоЈЬНО MacHo'i и .мишиhно'i 
шкива; неgовоЈЬНО ухрањен; сув (о ЈЬуgима и живоШиња.ма, OgH. 
gеловима Шела). б. који је без .масноће, .меса и gpy'iux йошребних 
сасшојака, неgовоЈЬНО хранљив, слаб; неgовОЈЬан йО количини, 
сиро.машан (о храни): � вечера, � порција, � храна. 2. лишен йо
шребних сасшојака, нейовОЈЬан за обрађивање, неилоgан, йо
сшан (о земљиШfl1у). 3. а. у којем нема gовоЈЬНО хране, HepogaH, 
oCKygaH; у којем је осшварена .мала йроизвоgња, .мала gобиш и 

сл. (о неко.м временско.м aepuogy): � година. б. који gaje слаб ре
зулшаш, .мали йринос, сиро.машан, слаб; који gOHOCU .малу go
биш, корисш, слабо уносан: � жетва; � туристичка сезона. в. уой
шше .мален йо вреgносши, неgовОЈЬан, незнашан, нишшаван, бе
gaH, сиро.машан, oCKygaH: � буџет, � плата. 4. а. неgовОЈЬан или 
јеgва gовОЈЬан йО броју, количини, саgржини, вреgносши, квали
шешу и gp.: � већина, � драмска књижевност. б. уойшше .мали, 
.мален, слаб, oCKygaH, незнашан: � корист од нечега, остварити 
� напредак, постићи � резултат. 5. слабо израсшао, неразвијен, 
заКРЖЈЬао (о биљка.ма). 6. а. који је .мале gеБЈЬине, .мало'iа йо
йречно'i йресека, шанак: � зрак СyIЩа, � цигарета, � ћебе. б. сла
бо найуњен, йолуйразан, oCKygaH: � торба. 7. који је .мале јачи
не, слаб, oCKygaH, неgовОЈЬан: � ватрица, � светло. 8. а. који је 
.малих сйособносши, OCKygHUX .мо'iуhносШи, скро.ман: � сликар. б. 
слабо развијен; о'iраничен; oCKygaH: � култура; � памет, � фан
тазија; � искуство. 

мршавац, -авца м .мршав .мушкарац, .мршавко . 
мрmавити, мi>шавйм и мрmавити, -йм несвр. [гл. ИМ. -вљење 

с] 1. йосшајаши .мршав, 'iубиши у шежини, слаби ши, .мршаШи. 2. 
чиниши ga неко йосшаје .мршав, OgH . .мршавији, слабиШи. 

мрmавица ж .мршава женска особа. 
мршавко м .мршав, .мушкарац; уп. мршавац. 

мршаво ПРИЛ. OCKygHO, сиро.машно, слабо, рђаво: � се прове
сти, � пролазити, � се хранити. 

мршавост, -ости ж 1. особина и сшање oHo'ia који је .мршав, 
oHo'ia шшо је .мршаво; неухрањеносш, сувоњавосШ. 2. фиг. OCKyg
носш, сиро.машШво, неgосшашак у нечему, .мањкавосШ: � аргу
мената. 

мрmати, -ам несвр. йосшајаши .мршав, .мршавиШи. 
мршо, -а и -е .мршав .мушкарац; уп. мрша (2). 
мрmтина ж ay'i.м. og .мрска; .мрска, бора. 
мрmтити, -йм несвр. [гл. ИМ. Mpmтeњe с] набираши (чело, обр

ве и сл.) сшварајуhи боре; .мр'iоgиШи (лице). 8 � се 1. а. йрекри
ваши се бора.ма, набираши се (о челу, лицу, обрва.ма). б. фиг . .мре
шкаши се, шаласаши се (о йовршини воgе). 2. а. бораши, наби
раши чело, обрве у нерасйоложењу, незаgовОЈЬсшву, ЈЬушњи, og 
бола и сл., .мр'iоgиШu се. б. (на некога, на нешто) набирање.м, 
борањем чела, обрва изражаваши, йоказиваши незаgовОЈЬсшво, 
ЈЬушњу и сл. Йре.ма неко.ме, .мр'iоgиШи се. в. фиг. йрекриваши се 
облацима, облачиши се, .мрачиШи се (о небу, иланини и gp.). 

мршуљав, -а, -о у geM. значењу: .мршав. 
му (често поновљено) узв.узвик којим се Йоgражава .мукање, 

рикање 'iовеgа (йонекаg и gpy'iux живошиња слично'i 'iласа). 
мува (муха) ж ЗООЛ. а. у .мн.: йороgица инсекаша gвокрилаца 

Muscidae из aogpega крашкокрилаца (Brachycera), крашких 
йийака и лако йокрейlJbивих HO'iy, који носејаја највише на .ма
шеријалима у pacaagaНJY (у jg.: шакав инсекш): голубичка �, 
грбава �, KOЊCKa �, � златара, � це-це, муве гусеничарке, тре
шњина � итд. б. најйознашија врсша ших инсекаша, кућна .му
ва, Musca domestica. • једним ударцем (убити) две муве исшовре
.мено, yaopego обавиши gва йосла, не улажуhи йосебан шруg за 
сваки. као - без главе (ићи, летети и сл.) у великој, без'iлавој жур
би, с.мушено, с.меШено (ићи, раgиши иШg.). - категорија спорт. 
лакша каше'iорија у боксу и рвању, у којој боксер не с.ме и.маШи 
више og 51 kg, а рвач више og 52 kg. правити од муве медведа йре
шериваши у нечему, йреувеличаваши нешшо, йравиши og ко
.марца .ма'iарца. 

мУ-вати (мУвати), -ам несвр. 1. 'iураши, hушкаши: � лакТОМ. 2. 
разг. а. салешаши HeKo'ia (обично gевојку, OgH . .мо.мка) уgварају
ћи .му се. б. насшојаши йриgобиши HeKo'ia за нешШо. в. кришо.м 
се gо'iовараши о нечему (обично о нечему неgолично.м, нечасно.м, 
уЙерено.м йрошив HeKo'ia и сл.). • '" се 1. а. 'iураши се, шискаши 
се, hушкаши се. б. креiйаши се Ша.мо-а.мо, Шу.мараШи, врз.маШи 
се, .моШаШи се; заgржаваши се у близини HeKo'ia, нече'iа. 2. разг. 
йоказиваши узаја.мне си.мЙаШије, .међусобно се уgвараШи. 

муветина ж ay'i.м. и Йеј. og .мува. 
мувица (мУхица) ж geм. og .мува. 
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мувљи, -а,  -ё који се OgHOCU на .муве (који apuaaga .мува.ма, 
који је og .мува, на.мењен хвашању .мува.ма и сл.): � клопка, му
вље ноге, � рој. 

муволовка (мухоловка) ж 1. найрава за хвашање .мува (ле
й.љива йайирна шрака или gp.). 2. бот. биљка Dionaea muscipu
la из ф. Droseraceae, са лисШовu.ма йоgешенu.м за хвашање .му
ва и gpy'iux инсекаШа. 

мувомора (мухомора) и мувоморка (мухоморка) ж бот. в . .му-
хара. 

мувосерина (мухосерина) ж .мувљи уиљувак. 
муданце, -ета с (мн. -ца) geM. og Mygo. 
мудар, -дра, -о 1. а. који се оgликује велико.м Йа.мећу, врло 

Йа.меШан, у.ман. б. који саgржи, оgражава .муgросш, искусшво, 
заснован на искусшву, знању: � изрека, � начин, мудре речени
це из Светог писма. в. који исйољава, изражава Йа.меШ, .му
gросш, који зрачи Йа.мећу, .муgрошhу: Mygpe очи. 2. лукав, йре
apegeH; обазрив, ойрезан: мудри као змије, � лија, � као лија. 

мудат, -а, -о вулг. који u.мa велика, круйна Myga, шесшисе: � 
магарац. 

мудашце, -а и -ета с ge.м. og Mygo. 
мудерис М тур. насшавник у Megpecu. 
мудница ж .мошничка оЙна. 
мудо с (обично у мн.) анат . .мушка йолна жлезgа, йарни op'iaH 

јајасшо'i облика с.мешШен у .мошница.ма, се.меник, јаје, testis; у 
.мн.: обе шакве жлезgе зајеgно са кожно.м кесо.м у којој су с.ме
шшене, .мошнице, .мошње. 

мудоња М (мн. ж) вулг. а. онај који u.мa круйна, јака Myga. б. 
пеј. ao'ipgaH назив за човека (чесшо за HeKo'ia ко је на всико.м йо
ложају). 

мудрац, -аца (мудрац, -аца) М (ген. МН. мудраца) 1. врло .му
gap човек, најчешhе са широки.м знање.м и велики.м живош
ни.м искусШво.м. 2. онај који је apeapegeH, йревејан, лукав, йре
Йреgењак. 

мудрачина ж (М) (мн. ж) ауШ. и Йеј. og .муgрац; йрейреgењак; 
.муgријаш. 

мудрачки (мудрачки), -а, -о који се OgHOCU на .муgраце, свој
сшвен .муgрацu.ма: � изрека, имати нешто �. 

мудрачки (мУдрачки) ПрИЛ. на .муgрачки начин, као .муgрац, 
Mygpo: � говорити, � миран, � ћутати. 

мудријаm, -аша М а. онај који .муgријаши, који се йреgсша
вља ga је Mygap, ga све зна, онај који себе с.маШра Mygpu.м. б. 
онај који је уисшину Mygap, Йа.меШан, gовиШљив. 

мудријаmити, -ИјашИм несвр. [гл. ИМ. мудријашёње с] йрави
ши се, йреgсшављаши се Mygpu.м, йриgаваши значаја, важно
сши сво.ме .мишљењу, сшаву и gp. ,  исшицаши своје .мишљење као 
HajMygpuje; .муgроваШи. 

мудријаmица ж а. она која .муgријаши, која се йреgсшавља 
ga је Mygpa, ga све зна, она која себе с.маШра MygpoM. б. она ко
ја је уисшину Mygpa, Йа.меШна, gовиШљива, .муgрица. 

мудријашки, -а, -о који се OgHOCU на .муgријаше, својсшвен 
.муgријашu.ма. 

мудријаmки ПРИЛ. на .муgријашки начин, као .муgријаш. 
мудрица ж (М) (мн. ж) а. Mygpa, у.мна, Йа.меШна особа; .особа 

која и.ма С.мисла, gapa за учење, раз.мишљање, Йа.мћење и сл.; 
gосеШљива, gовиШљива, сналажљива особа. б. ир. особа која во
ли go' Mygpyje, Йа.меШује, .муgри/аш, .муgријашица. 

мудро ПрИЛ. на Mygap начин, Йа.меШно, разборишо, разу.мно, 
у.мно; йроницљиво, gовиШљиво, gо.мишљашо, лукаво: � говори
ти, � поступати, � прећутати. 

мудровати, мудрујём несвр. 1. Mygpo, Йа.меШно раз.мишља
ши, с.мишљаШи, у.моваши, филозофираши; раз.мишљаШи уой
шШе. 2. йравиши се Mygpu.м, йриgаваши значаја, вciжносши сво
.ме .мишљењу, сшаву и сл., исшицаши своје .мишљење као Haj.:ttY
gpuje, .муgријашиШи. 

мудролија ж 1. Mygpo, Йа.меШно расуђивање, изла'iање, .му
gросш; ошШроу.мносШ, висЙреносШ. 2. а. с.мишљен, срачунаш йо
сшуйак ga се Йреваро.м нешшо ЙосШи'iне. б. (обично у мн.) йра
зна gосешка, из.мишљоШина, којешШарија. 

мудрост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина, својсшво oHo'ia ко
ји је Mygap, у.ман. 2. а. оно шшо је Mygpo, Йа.меШно, Mygpo йона
шање, Mygap йосшуйак и сл. б. оно шшо је вешшо, сйрешно, go
виШљиво, gо.мишљашо извеgено. • камен мудрости в. aog ка.мен. 
посисати сву - (овога света) ир. биши врло Mygap, Йа.меШан; уп. и 
памет (изр.). 

муж М (инстр. -ем; МН. мужеви) ожењен човек у OgHOCY на сво
ју жену, cyapy'i. 

мужа ж 1. извлачење .млека из вu.мeHa, .музење. 2. оно шшо се 
на.музе, Йо.музе. 

мужеван (мУжёван), -вна, -о својсшвен оgрасло.м, зрело.м .му
шкарцу, шийичан за зрело'i, йраво'i .мушкарца, .мушки: � изглед, 
� одважност, � фигура. 

мужевно (мужёвно) ПрИЛ. на .мужеван начин: оgважно, og
лучно, .мушки: � подносити патње. 

мужевност (мУжёвност), -ости ж особина oHo'ia који је .муже
ван, .мужеван из'iлеg, йонашање, gржање и gp., .мушкосШ. 

мужик М рус. руски сељак који је обрађ ивао сйахијску земљу, 
сйахијски к.меШ; руски сељак уоЙшШе. 

мужић, -ића и мужић, -а М ge.м. и хиЙ. og .муж. 
мужјак, -а и мужјак, -ака М 1. живошиња .мушко'i йола, сйо

собна за оЙЛоgњу. 2 . .мушкарац, као биhе йолно суйрошно жени 
(обично уз на'iлашавање йосебносши ње'iове биолошке apupoge, 
йсихичко'i усшројсшва, .мушких особина, йрохшева и сл.). 

мужјачки и мужјачки, -а, -о који се OgHOCU на .муж јаке, свој
сшвен .мужјацu.ма; уп. мушки (1) : � изглед. 

мужјачки и мужјачки ПрИЛ. на .мужјачки начин, као .муж
јак; .мушки йохоШљиво, сшрасно, gивље. 

мужјаmтво (мужјаштво) с особина, својсшво .мужјака; .му
шкосш, .мужевносШ. 

муза ж ГрЧ. 1. а. мит. у .мн.: 3евсове кћери, зашшишнице у.меШ
носши и науке (у jg.: нека og 3евсових кћери). б. фиг. књижев
носш, йеснишшво, у.меШносШ. - Музе hуше Kag .мачеви 'iоворе. 2. 
фиг. а. она која наgахњује, йоgсшиче йесничко, у.меШничко сшва
ралашшво, HagaxHyhe. б. жена йесник, йоеша, Йесникиња. 

музар, -ара М онај који .музе сшоку, који се бави .мужо.м. 
музара ж 1. а. крава, овца, коза или сл. која се .музе, која ga

је .млеко. б. фиг. онај og Koje'i се, OgH. оно оgакле се извлачи сшал
на .маШеријална корисш, нейресушни, неисцрйни извор apuxoga; 
уп. крава музара (под крава). 2. в . .музиља. 

музга ж нечисш .млаз; йрљави шра'i нече'iа. 
музгав, -а, -о у.мрљан, уйрљан, .мусав. 

. музгавац, -авца М ЗООЛ. врсша oc.мoKpaKo'i 'iлавоношца Eledo
ne moschata; .мркач. 

музеалац, -лца М онај који pagu у .музеју, сшручњак за .музеј
ска йишања и Йреg.меШе; уп. музеолог. 

музеални� -а, -о в . .музејски. 
музеј, -еја М (инстр. -ејом (-ејем» ГрЧ. усшанова у којој се чува

ју, йроучавају и излажу збирке сшарина, у.меШничких раgова и 
Йреg.меШа из обласши науке или HapogHo'i живоша, чесшо као 
свеgочансшва о нече.му и неко.ме, о неко.м aepuogy и сл.: етно-

. 'графски �, народни � и др. • бити за музеј знање.м, схвашањи
.ма, сШавовu.ма и сл. заосша(ја)ши за cвoju.м вре.мено.м, биши за
сшарео, несавре.мен. 

музејски, -а, -о а. који се OgHOCU на .музеј, .музеје, који йрийа
gа .музеју, .музејu.ма: � експонат, � збирка, � намештај, � постав
ка. б. фиг. несавре.мен, засШарео. 

музејски ПРИЛ. као у .музеју; као .музејска вреgносш: � развр
стан; � драгоцен . 

музејчић м: geM. и хиЙ. og .музеј. 
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музеографија ж грч. ойисивање музеја, OgH. йреgмеша у њима. 
музеолог м научни pagHUK, сшручњак који се бави музејским 

йословима, музејском ЙроблемаШиком. 
музеологија ж грч. наука о обраgи, чувању и начину излаlа

ња музејских йреgмеша, о изlраgњи и уређењу музеја и сл. 
музика ж (дат. -ици) а. шонски, риШ.мички, мелоgијски и хар

монски орlанизовани звуци; умешносш која шако орlанизова
ним звуцима изражава осећања, расйоложења, сшавове, apeg
сшаве о gОlађајима и gp.; уп. глазба: слушати музику, уживати 
у музици; апсолутна -, вокална -, вокално-инструментална -, 
ДИско(-) -, духовна -, евергрин(-) -, електронска -, забавна (ла
ка) -, инструментална -, камерна -, кантри( -) -, класична 
(озбиљна, уметничка) -, - за игру (плесна -), народна -, ново
компонована (народна) -, оркестарска -, поп(-) -, рок(-) -, ро
мантична -, симфонијска -, сценска -, филмска -, фолк(-) -, 
црквена -, џез( -) - итд. б. фиг. ришам, склаg; ришмичносш, 
склаgносш, музикалносш: - кише, - стиха и строфа, - речи. 

музикалан, -лна, -о а. који има gapa, смисла за музику, ко
ји осећа, разуме музику. б. фиг. који gелује као музика, звучан, 
мелоgичан, риШ.мичан, хармоничан, склаgан и СЛ.: музикална 
имена, музикални стихови. 

музикмије ж ми. инсшруменши, ношне свеске, музичке књи
le и сл., све оно шшо служи за учење, комйоновање и извођење 
музике. 

музикално прил. на музикалан начин, са осећањем, сми
слом за музику, са разумевањем музике; музичким среgсшви
ма, музиком, музички: - растумачити Фаустов проблем. 

музикмност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. особина oHola који је 
музикалан, урођена сйособносш, смисао за музику, музичка об
gареносШ. б. фиг. особина oHola шшо је йойуш музике, мелоgич
носш, хармонична звучносш, склаgносш; уп. музикалан (б). 

музикант м а. онај који свира у неком оркесшру, музичком 
ансамблу и СЛ.; уп. музичар (б). б. нешколован музичар olpaHU
чених МОlуhносши музицирања. 

музиколог м онај који се бави музиКОЛОlијом. 
музикологија ж грч. наука која се бави йроучавањем музич

ке умешносши, наука о музици. 
музиколоmки, -а, -6 који се OgHocu на музиколоlе и музико-

ЛОlију: музиколошка питања, - часопис. 

музилица ж уређај за мужу крава. 
музиља и музиља ж она која музе краве, овце, козе. 
музицирати, -Ицйрам несвр. [гл. ИМ. музицИрање с] йроизво-

gиши шонове, мелоgије на неком музичком инсшруменшу, изво
gиши музичку комйозицију, свираШи. 

музичар м (инстр. -ом И -ем) а. школовани музички умешник 
(извођач, OgH. комйозишор); музички сШруњак. б. онај који зна 
ga свира, ga извоgи музичке комйозиције на неком инсшрумен
шу, свирач; уп. музикант (а). в. ђач. насшавник музичкоl васйи
Шања. 

музичарка ж женска особа музичар. 
музички, -а, -6 који се OgHOCU на музику, који је у вези с музи

ком: - инструмент, - комад, - таленат, - тема, - фактура итд. 

музички прил. музичким среgсшвима, музиком; у музичком 
смислу: - обрадити (нешто); - школован. 

музлица (мУзлица) ж йовећи (gрвени или сл.) cyg са gршком 
у који се музе .млеко, кравЈЬача. 

муз ни и муз ни, -а, -6 (обично у ж. р.) који се музе, који gaje 
.млека (о крави, овци, кози, о браву уоЙшШе). 

муз ност, -ости ж сйособносш gавања .млека, .млечносШ (кра
ва, оваца, коза). 

мујезин, -Ина и мујезин, -а м тур. службеник у џамији који 
с минареша објавЈЬује ga је време за молиШву. 

мук1 М а. hушање, шушња, Шајац. б. йошйуна, gубока, ничим 
ненарушена шишина, мир: гробни -, камени -. • муком hушеhи, 
hуШке. муком мУчати не lовориши нишша, hуШаШи. 

мук2 М мукање, рикање, рика lовеgа. 
мука ж (дат. МУЦИ) 1. велико физичко найрезање, найор: с те

шком муком радити (пети се, устати итд.) . 2. (обично у мн.) а. 
шешке физичке йашње, болови: умрети у мукама. б. свирейи йо
сшуйци, мучење, злосшавЈЬање, шоршура: искусити муке. 3. а. 
pag, шруg, наЙор. - Без муке нема науке. б. оно шшо је урађено, 
зарађено, сшечено шешким pagoM, шруgом, с найором сшечена 
имовина. 4. шешкоhа, нейрилика, незlоgа; зло, невОЈЬа, Hegaha: 
задавати некоме муку; муке српских позориmта. 5. физичка не
лаlоgносш, осећај lађења, HaloHa на йовраћање, лака несвесши
ца, мучнина. 6. а. нейријашно gушевно осећање, унушрашњи, gy
шевни немир, йашња; велика, шешка бриlа: имати неку муку. б. 
lнев, срџба, бес: плакати од муке. 7. фиг. (у вокативу, уз одред
бу "моја'') у ексйресивном изражавању, као блажи йрекор, у 
обраhању gешешу или особи йрема којој се йоказује йосебна бри
la. - Муко моја, шта ћу с тобом? 8. (у прил. служби) мучно: - га 
је и гледати. • вечне (паICJIене) муке (вечна, паклена -) рлг. йашње 
lрешника у йаклу; Йакао. порођајне муке 1) велики болови йри 
Йорођају. 2) велике шешкоhе, невОЈЬе и сл. Танталове муке вели
ке шеlобе, шешкоhе, йашње, које се обично aogHoce pagu осшва
рења HeKol ЦИЈЬа шшо изLnеgа близу, а ийак је неgосШижан. без 
по муке, ни (с) по муке без шешкоhе, великоl найора, шруgа и СЛ., 

лако, не мучеhи се; уп. мука (1) . бити (наћи се и сл.) на великој му
ци биши у великој нейрилици, незlоgи, невОЈЬи; уп. мука (4). ви
дети муку, муке намучиши се, найашиши се. метнути, метати (ста
вити, стављати и сл.) некога на муке йоgврhи, йоgврlаваши HeKola 
злосшавЈЬању, злосшавЈЬаши, мучиши HeKola; уп. мука (2б). - ми 
је (припала), - ми припадне 1) осећам lађење, несвесшицу, мучни
ну; уп. мука (5). 2) осећам lнев, срџбу, ЈЬушњу и сл., криво ми је; 
нейријашно ми је; уп. мука (6). муку (муке) мучити MHOlo, шешко 
се мучиши, йашиши, ШрЙеШи. од све муке (и невоље) Kag већ ни
шша gpylo не Moly, не MOlyhu нишша gpylo; и aopeg свеlа, уйркос 
свим нейријашносшима, невОЈЬама, мукама. пристаGа)ти неко
ме на муку ошежа(ва)ши некоме и онако шешко сшање, шежак 
йоложај. пући, пуцати од муке биши врло бесан, ЈЬУШ збоl нечеlа 
(og зависши, неусйеха и gp.). сто (триста) му мука блажа йсовка, 
као израз ЈЬушње, незаgовОЈЬсшва, неlоgовања и СЛ. 

мукавица ж 1. вет. нар. заразно оБОЈЬење оваца и коза које 
изазива зайаљење вимена, очију и зLnобова. 2. бот. вишеlоgишња 
йланинска БUJbка Dannaa cornubiensis из ф. Umbelliferae, која 
се уйошреБЈЬава у HapogHoM лекарсШву. 

мукада ж тур. ист. царска земља која је изgавана aog закуй, 
а касније gавана сйахијама на коришhење. 

мукао (мУкао), мУкла, -о (одр. мУ'клй, -а, -6) 1. којије без Lnaca, 
шума, без'iласан, нечујан, ших, нем: - без звона манастир. 2. а. ко
ји је без звонкосши, јасносши, безвучан; йриlушен: - глас; - жа
мор. б. ЙоШ.муо, шуй (о звуку). 3. фиг. а. йришајен, йрикривен, йри
lушен; неоgређен, нејасан, ЙоШ.муо: - затиmjе; - очај . б. који ши
шши, шуй, ЙоШ.муо (о болу). 4. (обично одр.) лингв. в. безвучан (2). 

мукати, мУчём несвр. УЗВ. оLnашаваши се каракшерисшичним 
LnacoM сличним gylOM, ошеlнушом ,,.му" (о lовеgима); уп. рикати. 

мукач, -ача м зоол. у мн.: йороgица жаба из pega безрейаца 
Discoglossidae (у jg.: жаба из шоlа pega): жути -, црвени (ва
трени) -. 

мукиња ж бот. шумско gрво или lPM с јесшивим алоgом Sor
bus aria из ф. Rosaceae; йлоg ше БUJbке. 

МУЕЛо прил. 1. а. LnacOM без звонкосши, йриlушеним, муклим 
'iласом; йриlушено: - (про)говорити; - звучати. б. без речи, hушеhи, 
hушке: - се смејуљи. 2. с муклим звуком, шумом, ЙоШ.муло, ШуЙо. 
- Смрзла земља је мукло одјекивала под ударцима копита. 

мукнутиl, мукнём свр. УЗВ. 1. свр. йрема мукаШи. 2. фиг. екс
пр. изусшиши нешшо, оLnасиши се, йроlовориши; уп. бекнути (2) 
и писнути (2). 

мукнути2, мУ'кнём (МУКНУТИ, -нём) евр. и несвр. (иЗ)lубиши се, 
ушиша(ва)ши се (о звуку, Lnacy, речи и СЛ.); йресша(ја)ши оgава
ши Lnасове, звукове; уп. замукнути. 

мукоид, -Ида м (готово увек у мн.) лат. анат. у МН.: слузасШе · 
машерије које се сасшоје og беланчевина и yiтьeHиx хиgраша и 
сасшавни су geo разних шелесних сшрукшура и секреша (у jg.: 
шаква маШерија). 
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муком прил. без речи, hушеhи, hушке, не.мо. 
мукор м бат. врсша 1.тьиве Mucor из ф. Mucoraceae, која се раз

вија на хлебу, воћу, йоврћу и gp. на.мирница.ма изазивајуhи њи
хово кварење. 

мукотрпан и мукотрпан, -пна, -о йун .мука, шешкоhа, ше
жак, .мучан: - живот. 

мукотрпно и мукотрпно прил. на .мукоШрЙан начин, aog
носећи .муке, .мучно, шешко: - живети. 

мукташ, -аша м онај . који бесйлашно gолази go нечеlа, који 
gобија, осшварује нешшо на шуђи рачун, не йлаhајуhи, баgава
џија, lошован, йаразиш; уп. мукте. 

муктаmки, -а, -о који се OgHOCU на .мук шаше, својсШвен .мук
Шашима. 

муктё прил. тур. бесйлашно, без HaKHage, баgава, џабе. 
мула ж лат. зоол. нейлоgна goMaha живошиња нас шала укр

шШање.м кобиле и .маlарца Equus mulus; уп. мазга. • ћутати као 
- пеј. hушаши йрикривајући нешшо (своје .миш.тьење, учињене lpe
шке и gp.), hуШање.м избеlаваши изјашњавање. 

мула м (мн. I'J) тур. 1. ист. виши Kaguja у gоба шурске влаgави
не. 2. йочасни назив за у'iлеgноl, обично шеолошки образоваНОl 
човека KOg .муслимана. 

мушiжа ж фр. а. узимање ошиска (анаШо.мских gелова шела 
и gp.) йо које.м се йрави калуЙ. б. йреg.меш начињен ливење.м йО 
калуйу, ошисак, оgливак. 

мулат и мулат м ШП . .мешанац чији је jegaH роgишеЈЬ беле, 
gpylu црне расе; уп. мелез. 

мулаткиња и мулаткиња ж женска особа .мула ш; уп. меле-
скиња. 

мулац, -лца м итал. ЗООЛ. в . .мула. 
мулинё (мулине), -еа м фр. врсша свиленкасшоl конца за вез. 
мулти- лат. а. у и.менички.м Швореница.ма значи најчешhе 

"вишесшрук", "м,н,оlосшрук':' уп. мултивитамин, мултимилионер 
и сл. б. у Йриgевски.м Швореница.ма значи најчешhе "више", 
,,,Мноlо':' уп. мултивитаминс:ки, мултидимензионалан, мултиди
сциплинаран, мултимедијалан и сл. 

мултидисциплинаран, -рна, -о који се OgHOCU на више на
учних gисцийлина, на сараgњу .међу разним наука.ма. 

мултилатералан, -лна, -о екон. и пол. који се OgHOCU на више 
сшрана, на више учесника, у које.м йосшоји више сшрана, уче
сника, вишесшран; уп. билатералан и унилатералан: - спора
зум, - уговор. 

мултимилионёр, -ера м онај који aocegyje имовину вреgну 
више .милиона, врло БОlаш, имућан човек. 

мултипли, -а, -о лат. вишесшрук, .мноlосШрук, сложен. • -
склероза в. Kog ше именице. 

мултипликанд м лат. мат. број који се .множи, .множеник. 
мултипликативан, �BHa, -о мат. који .множи, у.множава. 
мултипликатор м лат. 1. техн. број који се .множи, .множи-

лац, .множиШеЈЬ. 2. техн. уређај којим се йовећава број окрешаја 
неке .ма шине (нЙр. зуЙчаник). 3. екон. бројчани коефицијенш ко
ји йоказује колико су йуша йорасли национални goxogaK, зайо
сленосiIl, инвесшиције и gp. йре.ма оgређено.м Йара.меШру. 

мулти:пликација ж лат. мат . .множење. 
мултипликовати, -:кујём евр. и неевр. 1. мат. (из)вршиши .мул

шuйликацију, .множење, (Йо).множиШи. 2. у.множиши, у.множа
ваши; вишесшруко Йовеhа(ва)Ши. _ - се у.множиши се, у.множа
ваши се; вишесшруко се Йовеhа(ва)Ши. 

мултиплицирати (се), -пл:И:царам (се) евр. и неевр. в . .мулШи
йликоваши (се). 

мултиплум м мат. број који саgржи у себи gpylu број више 
йуша без ос;шашка: 12 је - броја 3. 

. мултиполаран, -рна, -о 1. техн. који има више Йолова. 2. би
ОЛ. који има више израшшаја (о живчаним hелија.ма). 

муљ м (инетр. мУ-љем) жишко, .меко блашо; вео.ма .меко, рас
квашено, обично 'iлиновишо iIlло, земља; шакав слој iIlла, земљи
шша aog воgо.м или уз воgу (као речни, воgени нанос). 

муљав, -а, -о 1. в . .мУЈЬевиШ. 2. а. блашан, блаШњав. б. фиг. 
ЙРЈЬав, нечисШ. 

муљало и муљало с .моШка с раКЈЬа.ма на jegHoM крају којо.м 
се .мУЈЬа, lњечи lрожђе. 

муљан, -љна, -о (обично одр.) који се OgHocu на .мУЈЬ, који са
gржи .мУЈЬ, .мУЈЬевиШ, за.мУЈЬен: - бара, - вода, - тло. 

муљаоница ж йросшорија у којој се .мУЈЬа, lњечи lрожђе. 
муљарица ж ЗООЛ. а. у .мн.: речне рибе из pega Amioidei, које 

се Шелесно.м lрађо.м йриближавају кош.тьориба.ма (у jg.: шаква 
риба). б. (најчешће у изр. гола (обична) -) врсша .мУЈЬарице (а) 
Amia calva. 

муљати, mY-љам и муљати, -ам неевр. 1. а. lњечење.м, .меша
ње.м, ЙриШискање.м чиниши ga lрожђе или gpylo воће исйусши 
сок, ШечносШ. б. lњечење.м lрожђа gобијаши (вино). 2. Йо.мица
ши, йокрешаши у разним йравцима (руке, Hole, неки Йреg.меШ) 
йо .мУЈЬУ, воgи и сл.; уойшше чиниш и йокреше као йри .мешању, 
lњечењу. 3. Йре.меШаШи йо усшима (храну). 

муљач, -ача м .мУЈЬало. 
муљача ж 1. сйрава за .мУЈЬање, lњечење, цеђење lрожђа, .ма

слина и gp. воћа. 2. ЗООЛ. (поне:кад с одредбом "обична'') врсша 
ш.тьуке Limosa limosa. • црвенорепа (смеђа) - йоgврсша .мУЈЬаче 
(2) L. lapponica. 

муљевит, -а, -о 1. који се сасшоји og .мУЈЬа, Йрекривен .муЈЬе.м 
(о iIlлу, зе.мЈЬишШу и сл.). 2. а. у (на, йо) које.м и.ма .мУЈЬа, за.му
ЈЬен, 'iлибав, блашњав, заблаhен: - вода. б. у које.м и.ма лекови
Шоl .мУЈЬа: - :купатило. 3. који је као .мУЈЬ: - лава, - маса. 

муљити се, мУ-љим се неевр. йрешвараши се у .мУЈЬ (о земљи
шшу); йосшајаши .мУЈЬевиШ (о воgи). 

мумија (мУмија) ж тур. (нем., итал.) а. балса.мовано, йрейари
рано, OgH. сасушено шело сачувано og раСЙаgања. б. фиг. бежи
вошна, обично сшара особа, без йолеша, живосши, eHepluje; осо
ба засшарелих, йреживелих схваШања. • седети као - сеgеши не
Йо.мично, укочено, не pagehu и не йреgузимајуhи нишШа. 

мумијски (мУм:йјс:кИ), -а, -о који се OgHOCU на .му.мију, који 
aogceha на .му.мију: - лице, - портрет. 

мумификација ж йрейарирање .мрШвоl шела ga би се сйре
чило њеlово расйаgање, балса.мовање. • сува (суха) - йрешвара
ње у .му.мију сасушивање.м .мрШвоl, уlинулоl орlаниз.ма у йовоЈЬ
ним йрирОgним условима (у врело.м ЙусШињско.м йеску и сл.). 

мумифицирати, -ицйрам (мумифи:ковати и мумифи:кова
ти, -:кујём) евр. и неевр. (из)вршиши .му.мификацију, балза.мова
ши. _ - се йрешвориши се, йрешвараши се у .му.мију (чесшо и у 
фиl. уЙоШреби). 

мумлав (мумлав), -а, -о 1. а. сличQ,н, .му.млању, .мукао, йри
lушен, неразlовешан (о lo в ору , lласу и сл.). б. који lовори не
разlовешно, мукло, као ga .му.мла. 2. а. који ogaje Ша.мне, gубо
ке, .мукле звукове (о звону, звоњави). б. који ogaje ЙоiIl.мули шу
шањ, шушњаву (о lр.мЈЬавини, lрувању аршиЈЬеријСКОl оруђа и 
gp.). в. ЙоШ.муо, .мукао ијеgноличан (о хучању, шу.морењу воgе 
и сл.). 

мумлава ж а. ЙоiIl.мули шушањ, хука, ШуШњава. б. ЙоiIl.мули 
ogjeK lpoMa, lр.мљавина. 

мумлати, -ам неевр. УЗВ. 1. йроизвоgиши Ша.мне, .мукле, gубо
ке ијеgноличне 'iласове (о .меgвеgу и неким gp. зверима); уп. брун·
дати. 2. а. йриlушено, .мукло и неразlовешно lовориши; уп. мр
мљати. б. фиг. йришајено, злураgо йроносиши 'iласове о неко.ме, 
нече.му. 3. а. (обично безл.) ЙоiIl.муло шушњаши (о lpoMY, lpМJba
вини, шойовима и gp.). б . .мукло, Ша.мно gубоко оgзвањаши, зво
ниши (о црквено.м звону). в. ЙоiIl.муло ијеgнолично хучаши (о ве
шру, OgH. о шаласима или воgено.м Шоку). 

мумља.,. в . .му.мла-. 
мунго(с) м зОол. звер из poga Mungos (М. ichneumen, М. mun

go), Йор. Viverridae, величине .мачке, која Ша.мани з.мије. 
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мундир, -ира м итал. (рус.) каиуш, сако og оgређено'i .мaйlepи
јала, кроја, боје и сл. као geo службене, најчешhе војне унифор
.ме; унифор.ма уоишйlе. 

мундирић м geM. и хии. og MYHgup. 
мундирџија м (ми. ж) пеј. онај који је у MYHgupy, унифор.мисан 

човек (иолицајац, жанgар и gp.). 
мунђати, -ам несвр. а. 'ioBOpuйlu нераз'iовейlно, више за себе 

He'io за gpy'ie, .мp.м.љaйlи; 'iунђайlи. б. 'ioBopuйlu неразу.м.љиво; 1,0-
вopийlи неразу.м.љвим језико.м; уп. мрнџати. в. йlajHO, кришо.м, 
йlиxo иричайlи, раз'iоварайlи, шушкайlи, gошаийlавайlи се. 

муника ж бот. вpcйla иланинско'i бора Pinus leucodermis. 

муниција ж лат . .меци, 'ipaHaйle, cйlpeJbивo за вaйlpeHO оруж
је, OgH. оруђе; ексилозивна убојна cpegcйlBa уоишйlе. 

муницијски (mY-НиционИ), -а, -о који се OgHOCU на .муницију 
(најчешhе који служи за иреношење или чување .муниције): - ко
ла, - магацин. 

муниципалан, -лна, -о (обично одр.) лат. који се OgHOCU на 
.муницииије: - власт, муниципална права, - управа. 

муниципиј, -ија м И муниципија ж лат. ист. 'ipag, иоgручје са 
релайlивно ayйloHo.мHO.м аg.минисйlрацијо.м као са.моуиравнаје
gиница у оквиру шире ценйlралне gржавне власйlи; ор'iанизаци
ја власйlи на йlaKвo.м иоgручју. 

мунути, мУнём И мунути, -нём свр. прел. брзим иOKpeйlo.м, 
на'iло (чесйlо изненаgа, неочекивано, иOйlajHo) ygapuйlu (обично 
лакше) HeKo'ia (лакйlО.м, иесницо.м и сл.), најчешhе у ребра. 

муња ж (вок. мУњо) 1. KpaйlKoйlpajaH блесак свейlлосйlи који 
се јавЈЬа ири на'iло.м иражњењу айl.мосферско'i елекйlрицийlейlа 
концеНйlрисано'i у олујним облацима. 2. фш-. а. Ha'iao, изненаgан 
HeиpиjaйlaH осећај, бол и сл. б. хлаgан, HeиpиjaйlaH ogcjaj, бле
сак (у ио'iлеgу); ошйlар, 'iHeBaH, japocйlaH ио'iлеg. 3. фш-. онај који 
је брз, xийlap. • као - брз, xийlap. као - летети (јурити и сл.) врло 
брзо лейlейlи (jypийlи и сл.). као - погодити (ошинути И сл.) изнена
ga, неочекивано и сйlрашно ao'ioguйlu (ошинуйlи и сл.). 

муњевит, -а, -о а. врло брз; изненаgан, неочекиван, Ha'iao; 
йlpeHyйlaH: - лет, - победа; - напад; - осмех. б. изузейlан, вели
ки: - брзина. в. бридак: - досетка, - сатира. г. apogopaH, cйlpe
ловийl (о очима, ио'iлеgу). д. који је као .муња, сличан .муњи: -
светлост. 

муњевито ПрИЛ. на .мyњeвийl начин, брзо (чесйlо и изненаg-
но, на'iлО, неочекивано) иoиyйl .мyњe. 

муњевитост, -ости ж особина oHo'ia шйlо је .мyњeвийlo. 
мурал, -зла м фр. велика слика на зиgу, OgH. фасаgи. 
муралист(а), -ё м (ми. -сти) сликар .мурала. 
мурва ж бот. и агр. в. gyg. 
мурвица ж geM. и хии. og .мурва, gyguh. 
мурина ж ЗООЛ. 'iраБЈЬива .морска риба слична je'iYJbU Murae

па helena. 

мусав, -а, -о за.мазан, у.мазан, иРЈЬав (о geйleйly и уоишйlе о 
човеку, OgH. о gеловима йlела). 

мусавица ж она која је .мусава (обично о gевојчици). 
мусавко м онај који је .мусав (обично о gечаку). 
мусака ж тур. јело og кро.миира (йlиKвицa и gp. иоврћа), исец

KaHo'i .меса, јаја и gp. ,  заиечено у иећници. 
муселим м тур. ист. у време йlYPCKe влаgавине: засйlуиник ве

зира или валије; највиши apegcйlaBHUK власйlи у уиравној jegu
нцци, кај.мака.м. 

мусити се, мусйм се несвр. изражавайlи нерасиоложење, не
заgовОЈЬсйlво, JbYйlњy и сл. уозБUJbивши се, заhуйlавши, наира
вивши лице сиремно на илач и сл.; уп. омусити се. 

мускардина ж фр. (тал.) в. кречавица: бела -, зелена -. 

муска ри н, -Ива м фарм. oйlpoвHи алкалоиg који се gобија og 
'i.JЪивe .мухаре и gpy'iux oйlpoвHиx биЈЬака а служи као иpoйlивo-
йlpoв aйlpoииHY.' 

мускат агр. м 1. вpcйla винове лозе MupucaBo'i 'iрожђа; 'iрожђе 
йle лозе; вино og йlo'ia 'iрожђа, .мушкайl: александријски -, јул
ски -, плави -, хамбуршки -, црвени -. 2. (и бот.) в. орашчиh (2). 

мускатни, -а, -о који се OgHOCU на .мycKaйl, .мушкайlни; уп. 
мускат (1). • - орашчић бот. и агр. в. орашчиh (2). 

мускатов, -а, -о у изр. - дрво, - орашчић в. орашчиh (2). 
мускатски, -а, -о .мycKaйlHи, .мушкайlни: - вино, - грожђе. 

мускета (мускета) итал. (фр.) вpcйla некаgашње војничке иу-
шке која се иалила ио.моћу фийlUJbа. 

мускетар, -ара м (инстр. -аром и -арем) фр. 1. ист. војник ие
шак наоружан .мycKeйlo.м. 2. фиг. онај који у нечему иреgњачи, 
који се у нечему иосебно исйlиче, иcйlaKHYйl, вaйlpeH, apegaH, сио
собан, BpegaH, cиpeйlaH и сл. борац, .мачевалац, cиopйlиcйla, кри
йlичар и gp. 

мускетир, -ира м (инстр. -иром) в . .мycKeйlap. 
мусковит, -Ита (мусковит, -а) м енгл. МИН. бели, калију.мов ли

СКУН . 
мускул м лат. анат. (обично у мн.) в . .мишиh2• 
мускуларни, -а, -о који се OgHOCU на .мускуле, .мишиhе, .ми

шиhни: мускуларна влакна, - систем. 

мускулатура ж анат. скуи .мишиhа HeKo'i gела йlела или цело'i 
йlела; уп. мишићје. 

мускулозан, -зна, -о лат. који је развијених, јаких .мускула, 
.мишиhа, .мишиhав: - врат, - тело, - човек. 

мускулозност, -ости ж особина oHo'ia који је .мускулозан, 011,0-
'ia шйlо је .мУСКУЛОЗНО. 

муслиман, -ана м apuaagHUK исла.мске, .муслиманске веро
иcиoвecйlи, .муха.меgанац. 

муслиманка ж ирииаgница исла.мске, .муслиманске рели'iи
је, Myxa.мegaHKa. 

муслимански, -а, -о који се OgHOCU на .муслимане, који ири
aaga .муслиманима; уп. исламски и мухамедански: - вера, му
слимански обичај и, - становништво. 

муслиманство с (ми. 0) в. исла.м; уп. мухамеданство. 

муслин, -Ина м фр. врсйlала'iане и йlaHKe иа.мучне йlKaHиHe. 
муслински, -а, -о који се OgHOCU на .муслин, који је og .мусли-

на: - блуза, - завеса, - столњак, - шал. 

мустанг м енгл. северноа.мерички иолуgивЈЬи UHgujaHcKU КОЊ. 
мусти, музём (имп. мУзи; р. пр. мУзао, мУ-зла; ТРП. мУзен, -а; пр. 

сад. мУзући) несвр. [гл. им. мУзёње и мУзёње с; уп. мужа] 1. прел. из
влачийlи, UCйlUCKUBt1йlU, цеgийlи (иpcйlимa или аиараШо.м) .мле
ко из вимена, сиса, aogBp'iaBaйlu .муж и (најчешhе женку goMa
ће живойlиње): - краве, - овце. 2. прел. фш-. извлачеhи новац и 
gp. безобзирно искоришhавайlи, ексилоайlисайlи. 3. непрел. фш-. 
aagaйlu у .млазевима, јако aagaйlu, лийlи (о киши). 

мустра ж (ген. ми. -ри) нем. 1. geo неке .мaйlepиje (нир. йlKaHи
не) или робе који служи за иоказивање њено'i квалийlейlа, ири
.мене, OgH. уиОйlребе и сл., узорак, иримерак. 2. оно на основу че
'ia се pagu, израђује gpy'iu apegMeйl, облик и сл.: шаблон ио које.м 
се нешйlо кроји, из резу је; шара као .моgел за вез, кројење, йlKaњe 
и сл.; узорак, образац уоишйlе. 3. разг. ироничан, aogpy'iJbUB и 
(.мање или више) иejopaйlивaH назив за HeKo'ia ко.ме се осиорава 
узорносйl, ири.мерносш, иримерно, узорно ионашање, aOHeKag 
као блажи ирекор. 

мута м .мyйlaвaц, .мyйlaвKo; уп. МУТО. 
мутав, -а, -о 1. а. који нема сиособносйl 'ioBopa, који не .може 

ga 'ioBopu, не.м. б. који 'ioBopu .мало и peйlKO, hyiJlJbUB, .мУЧаЈЬив. 
в. који .муца, .муцав; уоишйlе који се с наиоро.м, йlешко изража
ва, којије несиособан за нор.мално, 'iлаСIЮ изражавање. 2. (обич
но у изр. није он -, прави се - и сл.) разг. у.мно о'iраничен, йlyи, бле
сав, буgаласйl, луg. 

мутавац, -авца м а. онај који је .мyйlaв, 1-leм. б. в . .муцавац. 
мутавачки, -а, -о који се og1-l0СU 1-la .мyйlaвцe, cвojCйlвeH .му

йlaвцимa. 
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мутавачки прил. -као .муйlавац, без речи, .муйlаво, немо: спо
разумевати се �. 

мутавица ж а. она -која је .муйlава, не.ма. б. в . .муцавица. 
мутавко м 1. а . .муйlавац. б. в . .муцавац. в. в. hуш.тьивац. 2. 

пеј. онај -који је у.мно оiраничен, йlуй, йlуЙав-ко. 
мутавост, -ости ж особина и сйlање oHoia -који је .муйlав, нем, 

не.мосйl. 
мутан, -тна, -о 1. а. -крји не йройушйlа свейl.nосйl, нейрози

ран, HeapoeugaH (о сйlа-клу и сл.); за.муhен og ЙРЈЬавшйlине или 
йримеса нечеiа (о Шечносйlи). б. -који је без сјаја, бисйlрине, йо
.мућен (о очима и Йоiлеgу). 2. а. йlа.ман, йl.муран (о небу, облаци
.ма и сл.). б. -који је са слабо.м, HegoeOJЬHOM виgЈЬивошhу, йl.му
ран, облачан: � време. 3. фиг. а . .мейlежан, не.миран, HecuiypaH: 
у мутним временима. б. разг. чије се на.мере не Moiy йрозрейlи, 
лу-кав, apeapegeH: � тип. 4. -којије без звучносйlи, звон-косйlи, йlа
MaH, ogH. Йро.му-као (о зву-ку, iласу). 5. неоgређен, нејасан, нейре
цизан; .маiловийl, заiонейlан, йlајансйlвен: � појам, � формула
ција; - осећање, - страх. 6. а. -који је су.морнот, расйоложења, йlу
робан; -који оgражава йlа-кво расйоложење: изаћи � на улицу; � 
чело. б. -који је са осећајем .мучнине, iлавоБОЈЬе, нелаiоgан (о iла
ви). • ловити у мутном (у мутној води) -корисйlийlи, ис-коришhава
ши за себе .муйlне, .мейlежне, немирне, HecUiYPHe Йрили-ке. све је 
однела мутна Марица све је ойlишло у нейоврайl, беСЙоврайlНО. 

мутант м биол. орiаниза.м или jegUHKa Kog -које је .муйlацијо.м 
из.мењена не-ка наслеgна особина. 

мутација ж лат. 1. биол. наiла, сйонйlана наслеgна Йро.мена 
не-ке особине орiаниз.ма -која није йослеgица у-кршйlања. 2. а . .ме
њање боје iласа Kog gеча-ка у йубершейlу у gуБЈЬи, .муш-ки iлас. б. 
муз. Йро.мена йlонс-коi poga или, у ширем с.мислу, Йро.мена йlийа
лесйlвице без Йро.мене йlони-ке. 

мутационй, -а, -о -који се OgHOCU на .мУйlацију, -који је у вези 
с .муйlацијо.м: мутационе промене, - теорија. 

мутационизам, -зма м научна еволуциона йlеорија йО -којој 
нови opiaHcKU облици, врсйlе наСйlају .муйlација.ма; уп. мутаци
ја (1) . 

мутеж м (ж) 1 . .муйlна, за.муhена йlечносйl, .муш.тьаi. 2. чесйlи
це не-ке .майlерије -које оgређену йlечносйl чине .муйlно.м; наслаiе 
йlа-квих чесйlица на gHY aocyge са .муйlно.м, за.муhено.м йlечно
шhу, йlалоi, .муЈЬ. 3. фиг. в . .мейlеж (Ја). 4 . .муйlнина, .муйlнило. 

мутер (ыУтер) м нем . .майlица заврйlња, наврйl-ка; заврйlањ, 
вија-к, шраф. 

мутивода ж (м) (мн. ж) нар. а. онај -који .муйlи eogy. б. фиг. 
сйлейl-кар, с.муш.тьивац, с.муш.тьивица, инйlиiранШ(-киња). 

мутизам, -зма м лат. в . .муйlавосйl. 
мутикаmа ж (м) (мн. ж) в . .муйlивоgа (б). 
мутирајућй, -3., -ё -који .муйlира, -који йосшаје .gуБЈЬи (о iласу). 
мутирати, м)тт:И:р3.м неевр. (евр.) лат. (нем.) 1 • .мењайlи (Йро.ме-

нийlи) боју, йосшајайlи (йосйlайlи) gуБЈЬи (о gечач-ко.м iласу); 
имайlи йlа-кве Йро.мене у iласу, gобијайlи (gобийlи) йlа-кав iлас (о 
gечацима у Йуберйlейlу). 2. биол . .муйlацијо.м .мењайlи (Йро.мени
йlи) својСйlва, особине (о живим орiаниз.мима); уп. мутација (1). 

мутити, мЈт:И:м неевр. [гл. им. мућёње е] 1. прел. а. чинийlи 
.муйlно.м (eogy или не-ку gpyiy йlечносйl, ре-ку и сл.), OgH . .муйlним 
(вино, йойlо-к и gp.), за.муhивайlи. б. (обично песн. или књиж�) 
gавайlи, йриgавайlи нече.му йl.муран, йlуробан изiлеg; уойшйlе 
чинийlи су.мор н и.м , йl.мурни.м, расйlуживайlи, жалосйlийlи: -
лице; - дущу, - ORO, - срце. в. чинийlи нејасним, неразiовеш
ним, збр-каним, несЙ.особним за јасно Йос.майlрање, саiлеgава
ње,.ре;;оновање, расуђивање и сл., Йо.муhивайlи: - вид, - поглед, 
- (раз)ум. 2. прел. а. йо-крейlима ру-ке и не-ким Йреg.мейlо.м, OgH. 
уз Йо.моћ ogioeapajyhe найраве gовоgийlи .майlерију (.майlерије) 
у разређено, OgH. јеgноли-ко сйlање, .мешайlи (нЙр. јаја); на йlа
-кав начин ЙриЙре.маШи, сйравЈЬаши (храну). б. бийlи, луйайlи, 
буh-кайlи (.мле-ко или йавла-ку) pagu изgвајања .маслаца; йlа-ко 
йроизвоgийlи, йравийlи (.маслац). 3. прел. фиг. -крњийlи, f!аруша
вайlи целовийlосйl, йойlйуносйl нечеiа, ремейlийlи, -кварийlи: -
весеље, - радост, - расположење. 4. фиг. (непрел. или с допуном 
"нешто'') а. йlајно раgиши нешйlо неgозвОЈЬено, су.мњиво, .мућ-ка
йlи; ЙОйlајно с.мерайlи, -ковайlи, сновайlи; роварийlи. б. уносийlи, 

сйlварайlи с.муйlњу, неслоiу; сйлейl-карийlи, инйlриiирайlи. 8 '""' 
се 1. а. йосйlајайlи .муйlан, нейрозиран, заЙРЈЬан, за.муhивайlи 
се (о йlечносйlи, реци, йойlо-ку и сл.). б. iубийlи сйосоБНОСйlјаСНОi 
euga, ошйlрину зайажања (о очима, йоiлеgу). в. йосйlајайlи збр
-кан, бр-кайlи се, с.муhивайlи се (о .мислима); йосйlајайlи несйосо
бан зајасно расуђивање, резоновање и сл., Йо.муhивайlи се (о йа
.мейlи, у.му). г. iубийlијасносйl (обли-ка, -конйlура и сл.), .мешайlи 
се. -Муте се шаре на изгужваној хартији. д . .мењайlи се Haiope, 
-кварийlи се, Йо.муhивайlи се (о рagосйlи, раСЙоложењу). 2. йосйlа
јайlи йl.муран, найlушйlен (о небу и сл.). 3. изазивайlи .мучнину, 
несвесйlицу, gеловайlи на чула и свесйl (о ал-кохолним Йићима). 
• - воду уносийlи, изазивайlи с.муйlњу. мути ми се у глави (пред 
очима) gобија.м врйlоiлавицу, хвайlа .ме несвесйlица . 

мутљавина ж 1. а . .муйlна, за.муhена йlечносйl, .муш.тьаi. б. 
лоше, рђаво йиће, буh-куриш. 2. йl.мурно, .муйlно вре.ме; лоше, 
рђаво вре.ме, невреме, олуја. 3. -крейlање йlа.мо-а.мо, .муш.тьање, 
-ко.мешање (нЙр. обла-ка). 4. хаойlично, несређено сйlање, Hepeg, 
збр-ка; не.мирно сйlање, .мейlеж, с.муйlња. 

мутљаг, -ага м 1. а. врло .муйlна, за.муhена йlечносйl. б. йиће 
(ређе јело) лошеi, рђавот, -квалийlейlа, буh-куриш. в. фиг. бунило, 
збр-ка, збр-каносйl, нејасносйl; уп. метеж (3). 2. а. чесйlице не-ке 
.майlерије -које оgређену йlечносйl чине .муШно.м; наслаiе йlих че
сйlица на gHY aocyge са врло .муйlно.м, за.муhено.м йlечношhу, йlа
лоi, .мУЈЬ. б. фиг. најнижи gрушйlвени слој. 3. в . .мейlеж (1а). 4 • 

.муйlнина, .муйlнило. 
мутљати, -3.м неевр. 1. у ayi.м. (и Йеј.) значењу: .муйlийlи. 2. в . 

.муш.тьайlи се. 8 '""' се ићи, -крейlайlи се йlа.мо-а.мо, врз.майlи се, 

.мойlайlи се, йlу.марайlи; -ко.мешайlи се, -ковийl.nайlи се. 
мутнеж ж (м) в . .муйlеж (1 и 2). 
мутнило е особина и сйlање oHoia шйlо је .муйlно, .муйlноhа, 

за.муhеносйl; уп. мутнина и мутност. 

мутнина ж а . .муйlноhа, .муйlнило. б. оно шйlо .муйlи, за.муhу
је не-ку йlечносйl; .муйlна, за.муhена йlечносйl, .муйlеж, .муш.тьаi. 

мутница (мУтница) ж набујала, наgошла .муйlна ре-ка. 
мутно ПРИЛ. 1. а. йо-казујуhи .муйlнило, са .муйlноhо.м; apuiy

шено (о сјају, свейl.nосШи и сл.): - сину ДРШRа од сабље; - осве
тљен. б. без сјаја у очи.ма, .муйlним Йоiлеgо.м. 2. нејасно, Heogpe
ђено: - осећати. 3 . .му-кло, йриiушено; уп. мутан (4). 

мутност, -ости ж в . .муйlноhа (а). 
мутноћа ж а. особина и сйlање oHoia шйlо је .муйlно, за.муhе

но, за.муhеносйl, .муйlнило, .муйlнина. б. чесйlице -које су за.муйlи
ле не-ку шечносйl, .муйlнина, .муйlеж, .муш.тьаi. 

мутња ж в. с.муйlња. 
мутњикав, -а, -о Йо.мало .мушан, .муйlњи-кав: - небо, мутњи

RaBe очи, - светлост. 

муто, -а и -ё м .муйlавац, .муйlав-ко; уп. мута. 

мутуализам, -зма м лат. 1. биол. врсйlа симбиозе, -корисне за 
оба орiаниз.ма -која у њој живе. 2. учење фраНЦУС-КОi е-коно.мисйlе 
Пруgона, йО -којем се йреображај gрушйlва .може осйlварийlи си
сйlемо.м узаја.мне Йо.моћи, бес-ка.майlних зај.мова и сл. 

мућак, -ћRa м (ми. мућRови И мућци) 1. а. йо-кварено јаје. б. 
неойлођено јаје. 2. фиг. пеј. бес-кара-Кйlерна, .морално йо-кварена 
особа, Йо-кварења-к. 3. у е-ксЙресивно.м изражавању, у реченич
ним оБРйlu.м,а, у значењу оgричне за.менице "нишйlа'�' добити -, 
за ручак '""'. 

мућка ж (дат. -RИ; ген. МН. -КИ) разг. пеј. ЙОйlајно, лу-каво йо
сйlуйање .мимо йрихваћених gрушйlвених нор.ми или за-кона с 
циљем ga се нешйlо йосйlиiне; уп. махинација. 

мућкалица ж 1. висо-к и уза-к gpeeHU cyg у -које.м се .мућ-ка, 
.млайlи .мле-ко или йавла-ка pagu изgвајања .масла(ца), буh-кали
ца, сйlаЙ. 2. јеgносйlавна жичана найрава за .мућ-кање јаја, буh
-калица. 3. жув. врсйlа јела og сийlно исец-канот, и на жару или ро
шйlиљу йеченоi .меса, црноi лу-ка и зачИна. 

MyhRapOm м разг. онај -који нешйlо .мућ-ка, .муйlи; уп. мyhRa и 
мућRати (4). 

мућRати, -3.1'1 неевр. 1. gр.майlи, йlресйlи не-ку aocygy или сл. са 
йlечношhу, OgH. са не-ким сийlним Йреg.мейlима, изазивајуhи шу.м 
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ше шечносши, OgH. сишних йреgмеша: - чутурицу с водом. 2. му
ћењем чиниши жишку или HexoMoleHY масу lушliом, чвршliом 
или xOMoleHoM, буliкаши: - јаја. 3. в. муliкаши се. 4. фиг. йрави
ши мућке, мушиши; уп. мутити (4а) и мућка. 8 - се йокрешаши 
се шамо-амо или на различише сшране ogajyliu ucapeKugaHe шу
мове (о шечносши, жишкој машерији у некој aocygu или сл.). • -
главом иншензивно мислиши, размиштьаши, с.миштьаШи. 

мућнути, -нем свр. йрошресши, йроgрмаши неку aocygy и сл. 
са шечношliу, OgH. са сишним йреgмешима, и ШО шако ga се чу
је шум. • - главом, - мозгом gобро размислиши, йромислиши (о 
нечему). мућни па проспи каже се за нешшо без вреgносши или 
значаја. 

муф м нем. 1. geo женске ogelie цевасшоl облика, обично og 
крзна, шойле шканине и сл., у којем се gрже руке, шаке. 2. техн. 
йрсшен, карика којом се сйајају gве цеви, учвршliује шочак на 
зайрежним колима и сл., HarпaвaK, навлака. _ 

муфлон, -она м фр. зоол. шуйЈЬороlи йайкар й�a 
овца ovis musimon из Йор. Rovidae. 

муфљуз, -уза м тур. 1. онај који је машеријално йройао, који 
је apoliepgao своју имовину, који је осиромашио, беgник. 2. йо
кварен, рђав човек, бишанlа, ЙроЙалица. 

муфтија м (мн. ж) тур. а. најсшарији йо paHly муслимански 
свешшеник у некој обласши, Йокрајини. б. йравник, йознавалац 
исламскоl йрава који gaje решења, миштьења или уйушсшва ко
ја се шичу верскоl муслиманскоl закона, шеријаШа. 

муфтйјскй, -а, -а који се OgHOCU на муфшије, који apuaaga 
муфшијама: - звање. 

муха ж (дат. мУхи) в. мува. 
мухамеданац, -нца М apuaagHUK муслиманске вере, исла

ма, муслиман. 
мухамiщанка ж йрийаgница муслиманске вере, муслиманка. 
мухаМЕщанскй, -а, -о који се OgHOCU на мухамеgанце и муха

меgансшво, муслимански, исламски: - вера, муслимански ста
новници. 

мухамеданство с (МН. 0) моношеисшичка релиlија коју је 
основао Myxaмeg, муслиманска вера, ислам. 

мухар М бот. а. у МН.: јеgноlоgишње биљке poga Setaria из ф. 
Gramineae (у jg.: биљка из шоlа poga). б. назив за aojegUHe врсше 
шоlа poga: 1) S. glauca; 2) (италијански -) S. italica, биљка која се 
уйошребљава као сшочна храна; 3) S. virdis. • велики - jegHolo
gишња биљка Panicum crus-galli из ф. Gramineae. 

мухара ж бот. ошровна Uьивa Amanita muscaria из ф. Agari
асеае. 

мухарица ж зоол. у МН.: йшице йевачице из Йор. Musciapida
еа, које се хране инсекшима (у jg.: шаква йшица): беловрата 
Muscicapa albicollis, мала - (- црвеновољка) М. parva, сива - М. 
striata, црвеноглава - М. hypolenca. 

мухо- в. муво-. 
-муц в. шуц-муц (aog Шуц). 
муцав, -а, -о 1. а. који има lовоРНУ ману, који муца, зайиње 

у lовору; уойшше онај који lовори муцајући, шешко, засшајкују
ћи у lовору (og узбуђења, збуњеносши, шреме, сшраха и сл.). б. ко
ји се на махове apeKuga, ucapeKugaH (о rпacy, lовору). 2. фиг. а. ко
ји се изражава шешко, с найором, нейовезано или несйрешно: 
муцави leHuje. б. који је шако исказан, изражен, срочен и сл., 
који саgржи шако исказане мисли, осећања, расйоложења и сл.: 
- дијалог, - поезија, - строфа. 

муцавац, -авца М онај који има lовоРНУ ману, који муца. 
муцаво ПрИЛ. муцајући, замуцкујуliи: прича -. 

муцавост, -ости ж а. особина oHola који је муцав; уп. муцав 
(1а и 2а). б. особина oHola шшо је муцаво; уп. муцав (26). 

муцати, -ам несвр. засшајаши, зайињаши у lовору, йонавља
ши r.пacoвe, слоlове, ucapeKugaHo lовориши, замуцкиваши (зБОl lo
ворноl йоремећаја или узбуђења, сшраха, шреме, незнања и gp.). 

муцкати, -ам несвр. у geм. значењу: муцаШи. 

муцнути, -нем свр. йроlовориши, изусшиши нешшо зайевши, 
замуцнуШи. 

мучаљив, -а, -о ћу шљ ив . 
мучаљивац, -йвца М liуШљивац. 
мучаљивица ж liуШљивица. 
мучаљиво ПРИЛ. liуШљиво. 
мучаљивост, -ости ж особина oHola који је мучаљив, liуШљи

восШ. 
мУчан, -чна, -о 1. који захшева физички или gушевни найор, 

муку, шруg, шеlобан, найоран, шежак, мукошрйан: - задатак, -
положај, мучни преговори, - пут. 2. шешко йоgноштьив, нейри
јашан, нелаlоgан: - разговор, - ситуација, - ћутање. 

мУчати, -чИм несвр. liуШаШи. 
му'iенйк М а. онај који се мучи, злойаши, који йоgноси йаш

ње, сшраgања (у шешким, шеlобним, мучним йриликама, окол
носШима). б. (понекад с допуном: нечега) онај који йоgноси му
ке, који сшраgа, који се жршвује или изlуби живо ш за нешшо, за 
йосшизање HeKol циља, за неки иgеал и сл. в. онај који је изlубио 
живош исйовеgајуliи и бранеliи хришliанску веру (за време йро
lOHa у раном хришliансшву или у сукобу с иноверцима). 

мУченица ж (вок -ице) 1. женска особа мученик. 2. разг. на
pOgHU, обично шаљиви назив за ракију. 

мУчениче, -ета с (ми. 0; зб. ИМ. мУ"ченичiiд ж) gеше које се мучи, 
злоЙаШи. 

мУченичкй, -а, -о који се OgHOCU на мученике и мученишшво; 
йаliенички: - вапај, - смрт; - живот. 

мУченйштво с шрйЈЬење, йоgношење мука, йашњи, злойаliе-
ње; йашња, сШраgање. 

мУчила с ми. (ретко м)тчило јд.) сйрава, найрава за мучење. 
мУчилац, -иоца М в. мучиШељ. 
мУчилачкй, -а, -о в. мучиШељски. 
мУчилйште с а. месшо 1ge неко мучи Jbyge, 1ge их сшавља на 

муке. б. месшо 1ge се Jbygu муче, йаше, 1ge се осећају врло Шешко. 
мучионица и мУчноница ж ogeљeНJe, йросшорија 1ge се вр

ши(ло) мучење, обично у сасшаву HeKol зашвора, лоlора и сл. 
мУчитељ М а. онај који мучи, злосшавља, кињи, онај који за

gaje бол, муке; онај који мучи, злосшавља зашворенике, осуђени
ке, крвник. б. iilлачишељ, уlњеШач. 

мучитељица и мУчитељка ж а. она која мучи, злосшавља, 
кињи; уп. мучитељ (а). б. фиг. оно шшо заgаје муке, шшо узроку
је бол, йашњу (о нечему шшо се исказује им. Ж. poga). 

мУчитељскй, -3., -о који се OgHOCU на мучи шеље, који йрийа
ga мучишељу, мучишељима; који заgаје бол, муку, који мучи. 

мУчити, -им (трп. мУчен) несвр. [гл. им. мУчење с] а. заgава
ши, наносиши (некоме) велики физички бол, сшављаши на му
ке, злосШављаШи. б. чиниши ga неко йаши, ga осећа муку, бол, 
немир, нелаlоgносш, заgаваши, сшвараши (некоме) шеlобе, йаш
њу: лепотом мучи мушкарце, мучи га глад, мучи је жеља за 
сном, мучи је тишина. в. ойшереliиваши шешким йослом, изла
lаши великом найору, замараши: - коње кроз планину. г. биши 
извор нечије муке, бола, болеши: мучи ме стомак. д. (нешто) фиг. 
ошезаши, оgуlовлачиши, lњавиши (рукујући нечим, уйошребља
вајући нешшо и сл.): дуго мучи лопту. 8 ,.., се 1. а. йоgнесиши му
ке, йашње, бол, шрйеши, ЙаШиШи. б. бориши се с шешкоliама, с 
беgом, шешко живеши, злойашиши се. в. улаlаши шруg, найор, 
излаlаши се найору pagu йосшизања нечеlа, йуно се ШруgиШи. -
Мучи се да открије узрок томе. 2. исйољаваши се, манифесшо
ваши се с муком, шешко, сйоро, у малој мери, са слабим иншен
зишешом (о аШмосферским йојавама, временским йриликама и 
сл.): мучи се киша. • муку (муке) - шешко, MHOlo се мучиШи. - се 
с душом биши на самрши, умираШи. 

мУчица ж geм. и хиЙ. og мука. 
мУчке прил. 1. в. liуШке; уп. мучки (2). 2. в. мучки (1). 
мУчкй, -а, -о а. који йошајно, йрикривено нешшо йреgузима 

(обично зло, неваљало и сл.), aogao, aogMYKao; својсшвен шаквој 
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особи. б. који се врши, који је извршен исйошаје, йоgмукло, муч
ки: � убиство, � ударац. 

мУчки прил. 1. на мучки начин, йошајно и йоgло, йоgмукло: 
� убити, � ударити. 2. в. ћушке; уп. мучке (1) . 

мучнина ж нейријашан, нелаlоgан осећај, осећај lађења, 
обично йраћен наgражаје.м на йовраћање, мука. 

мУчно прил. 1. uogHocehu муку, шеlобе, с муком, с великим 
найрезањем, шешко; мукошрйно: � дисати, � се присећати; � 

стечена имовина. 2. (с ло:гичким субјектом у дативу или безл.) 
а. HeylogHo, нейријашно, шешко: � му је бит сам. б. с осећајем 
нелаlоgносши (йонекаg йраћеним мучнином), зло, лоше, рђаво: 
дође мy �, - ми је. 

мУчност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је мучно; мучно, 
нейријашно сшање, сишуација; шешкоћа, мука. 

мУчњак м caHgYK у воgеници у који йри млевењу uaga бра
шно са жрвња. 

мушема ж тур. воском нашойЈЬено, навошшено или lYMOM и 
сл. UMupelHupaHo нейромочиво йлашно; сшолњак og шаквоl 
илаШна. 

мушица ж 1. зоол. а. у мн.: назив за више врсша инсекаша 
gвокрилаца са gyluж йийцима из uogpega Hematocera и са краш
ким йийцима из uogpega Brachscera (у jg.: инсекш из ших вр
сШа). б. ge.м. og мува, муха; мува уоЙшШе. 2. (обично у мн.) фш. 
насшрана, необична мисао, ugeja; йрохшев, хир (чесшо обесшан, 
шврgо"iлав и сл.); уп. буба (3). 3. вој. geo нишана који се налази 
на врху йушчане цеви, йреgњи нишан. • винска - зоол. врсша му
шице која се йојављује на месшима 1ge йревире вино, сирће и сл. 
голубачка - зоол. сишан gвокрилац Simulium golubacense из Йор. 
Simulidae који у вре.ме ројења Hauaga сшоку и храни се њеном 
крвљу, браничевка. избити (некоме) мушице из главе йримораши 
HeKola ga се йонаша нормално, без йрешераних йрохшева, хиро
ва; уп. мушица (2). 

мушичав, -а, -о насшран, ћуgљив, хировиш; уп. мymица. 

мушичавост, -ости ж особина oHola који је мушичав, насшра
носш, хировишосш, ћуgљивосШ. 

мушјй, -а, -ё в. мувљи. 
мушкарац, -рца м (инстр. -рцем; ген. мн. мушкараца) особа, 

љуgско бим мушкоi йола, особа йолно суйрошна жени. 
мушкарача ж в. мушкобања. 
мушкарачкй, -а, -о који се OgHOCU на мушкараче, својсшвен 

мушкарачама; који се OgHOCU на мушкарце, својсшвен мушкар
цима, мушки: � изглед, � карактер, мymкарач:ке руке. 

мушкарачки прил. на мушкарачки начин; као мушкараче; 
као мушкарци, мушки. 

мушкарче, -ета с (супл. ми. мушкарчићи м) мушко gеше, му
шкарчић. 

мушкарчев, -а, -о који йрийаgа мушкарцу, који се OgHOCU на 
мушкарца; уп. мушки (lа). 

мушкарчина ж (м) (ми: ж) ауУ.м. и ексЙр. og мушкарац. 
мушкарчић м ge.м. и хиЙ. og мушкарац; мушко gеше, gечак, 

gечачић, мушкарче. 
мушкат м итал. (нем.) бот. и агр. в. мускаШ. 
мушкатла ж (ген. мн. -лй) нем: бот. украсна биљка Pelargoni

. иm inquinans, Р. odoratissimum, Р. radula из ф. Geranisceae, 
смрgљевак. 

мушкатнй, -а, -о в. мускаШни. 

мушкй И мушкй, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на мушкарце (ко
ји upuuaga мушкарцима, намењен мушкарцима, својсшвен му
шкарцима и сл.): � БИIЏШЛ, � грло, � посао, Mym:кe руке, � члан 
породице. б. смео, оgлучан, оgважан: � отпор, � реч. в. в. муже
ван. 2. који се OgHOCU на мужјака (1), који је суйрошноi йола у og
носу на женку (о живошињама): � теле. 3. бот. који има само ор
laHe за ойрашивање (о цвешу или биљци са цвешовима који има
ју шакве oplaHe). 4. који може ga се ygeHe, увуче, заврне и сл. у 
gpyiu, "женски" geo неко;; йреgмеша (о йреgмешима или gелови
ма йреgмеша који се сйајају, йовезују и сл., међусобно или с не
чим gpyluж). 5. (у им. служби) а. м ми. мушкарци. б. (и с акцент. 
неодр. вида: мУшко) с зб. мушкарци, мушкиње. - Дигло на се на 
оружје и мушко и женско. в. (и с акцент. неодр. вида: мУшко) с 
мушко gеше; мушкарац уоЙшШе. • прво па мушко; уп. мушки (5в) 
каже се 1) Kag йрво gеше буgе син; 2) Kag се ошйрве, из йрвоl йо
кушаја йосшиlне усйех, gобар резулшаш и сл. 

мушки (мУшки) прил. на мушки начин, као йрави мушка
рац (снажно, јако, смело, оgлучно, оgважно, часно, чесшишо и 
сл.): � стегнути руку, � се борити, � се држати и сл. 

мушкйње с зб. (ми. 0) мушке особе jegHe йороgице, HeKol скуйа 
и сл.; мушке особе уойшше; уп. женскиње. 

мушко бан- в. мушкобањ-. 
мушкобања ж женска особа која из"iлеgом и gржање.м личи 

на мушкарца или има неке мушке особине; она која је физички 
јака, која је у сшању ga обавља мушке Йослове. 

мушкобањаст, -а, -о а. (у ж. роду) која има особине мушко
бање, која из"iлеgом и gржање.м личи на мушкарца (о женско ј 
особи). б. својсшвен шаквим особама, каракшерисшичан за ша
кве особе: � држање, � лице, � силуета. 

мушкобањасто прил. на мушкобањасш начин, као мушкоба
њa: xoдa �. 

мушкост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. оно шшо је каракшери
сшично за мушкарца (мужјака), оно шшо la разликује og жене 
(женке) у биолошком, йсихолошком и gp. смислу. б. у еуф. зна
чењу: мушки йолни opiaH, Йенис. 2. cHaia, оgлучносш, енерlич
носш; смелосш, храбросш, оgважносШ. 

мушмула ж грч. бот. И агр. жбунасша воћка Mespilus germa
nica из ф. Rosaceae, која рађа окру"iласше јесшиве илоgове; илоg 
ше биљке. • дивља - жбунасша gекорашивна биљка Amelanchi
er ovalis из ф. Rosaceae, YKYCHOl илоgа. јапанска - ниско gрво Eri
obatrya japonica из ф. Rosaceae, YKYCHOl илоgа. 

муштерија ж (м) (ми. ж) тур. 1. куйац занашске и gpyle шрlо
вачке робе; корисник занашске или gpyle неке услуlе; клијенш, 
сШранка. 2. онај који жели нешшо ga gобије, куйи, инШересенШ. 
3. (обично у изр. стара - (нечија, некоме) спорт. разг. сйоршисша 
или сйоршска екийа која чесшо lуби og оgређеНОi ЙроШивника. 

муштикла ж (ген. мн. -клй И мУштйкла) нем. јеgносшавна на
йрава у вugу цевчице (og gрвеша, ћилибара, слоноваче и gp.) у чи
ји се jegaH крај сшавља циlареша или циlара йри йушењу. 

муштиклица ж geM. и хиЙ. og мушШикла. 
муштрати, -ам несвр. прел. 1. обучаваши у војним вешшинама, 

еiзерцираШи. 2. а. обучаваши, оglајаши, васйишаваши сшроlим, 
ошшрим мешоgама; gовоgиши, gошериваши у peg; gресираШи. б. 
йосшуйаши Йре.ма некоме сшроlо, йрисиљавајући la на оgређене 
йосшуйке, па извршавање нареgби и сл.; малШреШираШи. 

муштулук м тур. а. gобра, йријашна, pagocHa весШ. б. gap, йо
клон, Halpaga која се gaje ономе ко gOHece шакву весш: gобиши, 
узеши мушШулук. • на муштулук «от)ићи, (о)трчати и сл.) ga се ја
ви gобра весш ((ош)ићи, (о)шрчаши и сл.). 



н 
н (Н) с непром. 1. а. лингв . звучни алвеоларни носни су'iласник 

(сонанШ). б. слово којим се обележава шај сонанш: велико Н, 
мало н, курзивно Н. 2. скраћеница и ознака за а. (н) нейознаш 
број или величину. б. (Н. Н.) анонимну, нейознашу особу. 

на нар. и разг. речца 1. којом се указује ga се некоме нешшо ga
је, йружа, Hygu и СЛ.: ево, gржи, узми. 2. (обично поновљено) у 
служби узвика којим се gозивају, вабе или смирују живоШиње. 

на (у експресивном изражавању, често у конструкцији "ево 
(ето) ти га Ha'� нар. и разг. речца којом се указује на неки обрш, 
неочекиван ucxog или на изненаgну йромену сшања, сиШуације. 

на предл. 1. (с ак и лок.) ogpeQyje: 1. месшо завршешка или 
циљ неко1, крешања, йомерања, йромене йоложаја, йросширања, 
йрошезања (с ак.), OgH. месшо 'ige се нешшо налази, креће, йро
сшире (с лок.): попети се на брдо / налазити се на брду, ставити 
књигу на сто / књига се налази на столу, заденути цвет у косу 
/ ићи са цветом у коси, навести се на море / пловидба на мору, 
изаћи на игралиmте / бити на игралиmту, стићи на Цетиње / 
живети на Цетињу, налазити се на ходнику, доћи на факултет 
/ студирати на факултету, појавити се на прозор / стајати на 
прозору, навртети јагње на ражањ / пећи јагње на ражњу, ока
чити пymку на клин / пупша је на КЛИНУ, подићи колибу на ди
реке / колиба на дирецима, сести на кочије / седети (возити се) 
на кочијама. 2. околносши, услове у које неко или нешшо gолази, 
gосйева (с ак.), OgH. околносши, услове у којима се неко или не
шшо налази (с лок.): скупити на једну гомилу / бити на гомили, 
изићи на свеж ваздух / бити на свежем ваздуху, доћи на виде
ло / бити на виделу, свратити на гозбу / напити се на гозби, до
ћи на кафу / бити на кафи, доћи на нову дужност / бити на но
вој ДУжности, осудити на робију / провести неколико година на 
робији, доћи на памет (сан и сл.) / бити на памети (сну и сл.), 
превести на енглески језик / превод је на енглеском језику. 3. 
оно с чим се врши коншакш, веза и СЛ. (с ак.), OgH. оно с чим кон
шакш, везу и СЛ. врши 'iла'iолска pagfba йриликом сво1, осшваре
ња (с ак.): закачити се на ланац / бити на ланцу, ставити мисли 
на папир / цртеж на папиру. 4. акцију, pagfbY којој неко или не
шшо йрисшуйа или коју врши (обично уз имена разних pagfbU, 
акшивносши, йосшуйака): прионути на посао. 5. а. оно шшо омо
'iyhyje вршење 'iла'iолске pagfbe, шшо служи вршењу 'iла'iолске pag
ње (среgсшво, оружје, музички инсшруменш и сл.): просејати на 
сито и решето / обрадити на машини, свирати на клавиру. б. 
оно чијем се ушицају као среgсшву којим се врши pagfba нешшо 
излаже (с ак.), OgH. оно с чим се нешшо мења или йомоћу че'iа се 
нешшо сйравља (обично као оgреgба врсше јела) (с лок.): стави
ти месо на врелу маст / пржити на масти. 6. а. уойшше начин вр
шења 'iла'iолске pagfbe (с ак: обично са изблеgелим gисшрибушив
ним или инсшруменшалним значењем; са лок.: обично са избле
gелим значењем начина, услова у којима се врши pagfba): зви
знути на два прста, исећи на режњеве; шетати на миру. б. у са
сшаву йрилошких израза, за йошйуније изражавање значења из
раза; уп. на- (lП): држати револвер на готовс. 7. а. ближе ogpe
ђује йриgевску реч шако шшо је йовезује с оним шшо је означено 
оg'iоварајућом именицом у ак. или лок.: вешт на језику, осетљив 
на промају. б. ближе ogpeQyje именичку реч шако шшо је йовезу
је с оним шшо је исказано оg'iоварајућом именицом: брод на је
дра, затварач на преклоп, сто на расклапање. 8. йовоg, йобуgу 
нече'iа, оно шшо изазива неки оg'iовор или реакцију; (с ак.) особу, 
йојаву и gp. уз коју слеgи 'iла'iолска pagfba као реакција: опрости
ти на дрскости,.бунио се на овакав разговор, плакао је на такву 

помисао; згади се на мужа. 9. време вршења 'iла'iолске pagfbe: на 
Божић, на овај велики дан, на задymнице, на зиму; на полу
времену утакмице. 10. (са лок, уз гл. "губити", "добијати" и сл.) 
йојам који је за субјекаш везан ойшшим OgHOCOM йосесивносши и 
који се у 'iла'iолском йроцесу мења у йо'iлеgу кваншишеша или 
квалишеша: губити на времену, губити на цени, добијати на 
вредности, штедети на храни и сл. 11. (уз им. које значе живо 
биће, с ак. уз гл. кретања, с лок. уз гл. мировања) йојам који је 
носилац сшања, йроцеса и СЛ.: доћи с ветром као куга на стоку, 
на мени је кривица. 11. (с ак) ogpeQyje: 1. а. циљ, мешу, сврху не
ке акције: лов на зечеве, пуцати на гол. б. оно йрема чему је не
шшо окренушо, уйрављено, усмерено, йрема: соба с прозором ко
ји гледа на море. в. йреgмеш или лице йрема којем је усмерена 
'iла'iолска pagfba, OgH. особина или сшање којима се означава не
ки лични сшав (жеља, љушња и сл.): бити љут на некога. г. йо
јам у којем се исйољава нека особина или сшање, OgH. йојам за 
који йосшоји cйpeмHociй, 'iошовосш (шшо је казано йриgевом, OgH. 
именицом уз које консшрукција с йреgло'iом "на" сшоји као og
реgба): лаком на паре, спреман на све, имати нагон на повраћа
ње. Д. йојам на који асоцира, чију йреgсшаву изазива, асоцира 
ойажајни или сазнајни йроцес казан уйравним 'iла'iолом: зауда
рати на зној, личити на мајку; фиг. мириmе на превару. 2. оно
'ia за Ko'ia се, ogH. оно за шша се нешшо gaje, шроши (обично збо'i 
обавеза или йошребе): давати (новац) на издржавање, истроmи
ти се на некога. 3. (уз бројеве и др. речи које се схватају као ме
ра) а. количину у којој се неки йојам узима, ан'iажује, јавља и 
СЛ. у 'iла'iолском йроцесу или сшању: има на хиљаде (милионе) 
врста. б. йросшорну меру go које gосеже 'iла'iолска pagfba, OgH. 
йросшорну разgаљину 'ige се нешшо налази; временску меру шра
јања 'iла'iолске pagfbe: на дохват руке, на километар одавде; оти
ћи на годину дана у иностранство, отворити очи на тренутак. 
111. (с лок) означава: 1. йреgмеш йоврх које1, или близу чије йо
вршине (OgH. у чијим оквирима) се нешшо налази као ње'iов са
сшавни geo: дугме на кошуљи, девета рупа на свирали. 2. (уз 
гл. "захвалити (се)'\ "захваљивати (се)", као алтернација предл. 
"за", с ак.) йојам за који се изражава захвалносш, ogaje йризна
ње и СЛ.; оно шшо се учшиво оgбија (йоложај, йочасш и сл.): за
хвалити се на поклону; захвалити се на мандату. 

на- преф. 1. у 'iла'iолима (и извеgеницама og њих), Kag значе: 
1. већу или обилну меру извршења неке pagfbe: напунити, начу
пати, наспавати се, начекати се. 2. а. (у свр. глаголима) извр
шење pagfbe основно1, 'iла'iола; извршење jegHo'i чина, jegHo'i еле
менша pagfbe коју значи основни 'iла'iол: написати (писмо); на
шалити се. в. gелимично обухвашање објекша pagfbOM, нейошйу
но извршење pagfbe основно1, 'iла'iола; мању меру, слабији сшейен 
или иншензишеш pagfbe основно1, 'iла'iола: нагристи (нагризати); 
напући. 3. а. неко узgизање, йовећање висине или неко йовећа
ње, увећање зайремине, обима: набујати, надићи (се). б. gоgава
ње на нешшо; смешшање, сшављање, gовођење нече'iа на нешшо: 
наковати (даску); насадити (мотику). В. наилазак на нешшо, go
сйевање go нече'iа: наићи (наилазити), налетети. г. (обично у 
свр. гл.) уочавање, ойажање, apegocehafbe и сл. нече'iа: намири
сати (опасност), наслутити (нешто). д. оgсшуйање og усйравно1, 
йоложаја, наgношење, ca'iUfbafbe, савијање и сл.: нагнути (се), 
накривити (се). ђ. измену нечије'i из'iлеgа или сшања: намазати, 
наоштрити, наоружати. 11. у йриgевима који значе ублажену, 
слабије изражену особину основно1, йриgева: наглув, натруо. 111. 
у йрилозима, ређе у gру'iим речима насшалим og йаgежно'i изра
за: наискап, налик, напамет. 



НАБАВА - НАБОЛОВАТИ СЕ 735 

набава и юiбава ж в. набавн:а. 
набавити, -йм евр. а. извршиши набавн:у нече'iа, gohu go не

че'iа, снабgеши се нечим шшо се gобија са сшране, gобавиши, 
йрибавиши, н:уйиши нешшо: � материјал (за кућу), � робу. б. go
ћи go нече'iа, оси'iураши нешшо, йрибавиши: � доказ. 

набавка и набавка ж (дат. -вци; ген. мн. -вкй) набављање, 
йрибављање (робе, машеријала и сл.), снабgевање нечим; н:уйо
вање, н:уЙовина. 

набављати, -3.м несвр. йрема набавиШи. 
набављач, -ача м (инетр. -ачем) онај н:оји нешшо набавља, н:о

ји се бави набавн:ом (хране, робе, машеријала иШg., обично у ве
ћим н:оличинама), gобављач, снабgевач, исйоручилац (робе, йо
руџбине); уп. лиферант. 

набављачица ж женсн:а особа набављач. 
набављачки, -3., -6 н:оји се OgHOCU на набављаче и набављање. 
набавни и набавни, -а, -6 н:оји се OgHOCU на набавн:у, наба-

вљање; уп. набављачки: � дозвола. 

набадати, набадам неевр. 1. несвр. йрема набосШи. 2. (поне
кад с додатком: ногама) хоgаши с шешн:оћом, несйрешно, неси
'iYPHO (нЙр. у обући с висон:им йошйешицама); н:орачаши слабо 
савијајући н:олена, н:ао на шШан:ама. _ - се несвр. йрема набо
сши се. 

набазати се, набазам се евр. йровесши gy'io времена базајући, 
налушаши се. 

набаљезгати, -ам евр. пеј. найричаши MHO'iO 'iлуйосши, бесми
слица, 'iаgосши и сл. _ - се найричаши се 'iлуйосши, бесмисли
ца, 'iаgосши и сл. 

набасавати, -асавам (на некога, на нешто) несвр. йрема на
басаши (1). 

набасати, -ам евр. 1. (на некога, на нешто) а. случајно, нео
чен:ивано, нехошично наићи на HeKo'ia, на нешшо, наШраЙаШи. 
б. наићи, намериши се, налешеши на HeKo'ia, на нешшо, сус ре
сши се са нен:им, са нечим, наћи, йронаћи (HeKo'ia, нешШо). - На
басах случајно на један допис. в. случајно сшуйиши, на'iазиши 
на нешшо; налешеши на HeKo'ia, на нешшо: � на мравињак; � на 
пањ. 2. йојавиши се, исн:рснуши; наићи, намериши се (He'ige, у 
нен:ом месшу); уп. забасати (1) . 

набацаност, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је набаца
но, нейовезано, без pega и сисшема (обично о умешничн:ом, науч
ном и сл. gелу). 

набацати, -ам евр. 1. а. бацањем смесшиши, сшавиши He'ige 
већу н:оличину нече'iа, бацајући найравиши 'iомилу, на'iомила
ши; нашрйаши, на'iомилаши насумце, без pega: � земљу; � ства
ри. б. расйросшреши, разасшрши (йо нен:ој йовршини, йросшо
ру): � сламу по поду. в. баци ши (на нешшо, у нешшо) нечеlа go
сша, gовољно: - дрва (на ватру, у пећ). 2. фиг. а. сачиниши, на
йисаши 'iрубо, без pega и сисшема, сн:лейаши (н:њижевно gело, 
йисмени сасшав и сл.); изразиши, исн:азаши, изнеши без HeKo'ia 
pega, йовезаносши, сређеносши, обично на брзину (мисли, уши
сн:е и сл.); изнеши у основним цршама, сн:ицираШи. б. (обично у 
трп.) нане ши у 'iрубим Йо.Шезима, без gошеривања, gорађивања 
(о боји на слин:арсн:ом gелу). 

набацивати, -ацујём неевр. 1. несвр. йрема набациШи. _ - се 
1. несвр. йрема набациши се. 2. (некоме) разг. уgвараши се на
Meйlљивo и gосађујући. 

набацити, набацйм (набаIЏiти, -йм) евр. 1. а. бацајући сша
виши, мешнуши, смесшиши He'ige: � суве гране на огњиште; � 
малтер на зид. б. сшавиши, мешнуши (на раме, леђа); забаци
ши: � торбу на леђа. в. сшавиши (обично на себе), навући, обу
ћи.' жарг. � ново перје. г. намаћи, сшавиши (омчу, узgу, сеgло или 
сл.). д. зан. бацајући (ван'iлом, мисшријом и сл.) залейиши; обле
йишu, йремазаши (малшером, блашом и сл.): � малтер на зид. 
ђ. СПОРТ. У лун:у, обично вишем или висон:ом, йрен:о йрошивничн:их 
и'iрача уйушиши (лойшу) саи'iрачу. 2. йошиснуши, навесшu на 
оgређени йоложај (йрошивничн:у војсн:у, војне шруйе и сл.). 3. 
фиг. а. саойшшиши ун:рашн:о, уз'iреg, (с)ЙоменуШи. б. сачиниши 
у 'iлавним, 'iрубим йошезима, нейошйуно, не gовршивши, не go
раgивши (обично УJr1,ешничн:о и сл. gело). _ ,.;" се баци ши се не
чим на HeKo'ia, на нешшо, 'iађаши нечим у HeKo'ia, нешШо. 

набедити, набёдйм јек. набиједити, набиједйм евр. (некога) 
1. а. свалиши н:ривицу на HeKo'ia, HeapaeegHo, неойравgано, нео
сновано он:ривиши, лажно ойшужиши, он:левешаши, обеgиши 
HeKo'ia. б. убеgиши, увериши HeKo'ia у нешшо шшо није. - Набе
дили га да је ревизор. 2. на'iовориши, йриволеши HeKo'ia на не
ШШО. - Набедише га да буде четовођа. 

набедреник, -Ика м ЦРКВ. ун:расни KoMag шн:анине н:оји са йо
јаса aaga низ gecHo беgро и н:оји йравославна свешшена лица но
се н:ао знан: чина, paH'ia или оgлин:овања. 

набёђен јек. набијеђен, -а, -о (обично одр.) н:оји йривиgно 
из'iлеgа ga је нен:о, нешшо, лажни, шобожњи, умишљен(и): � во
ђа, � добровољац, набеђени политичари. 

набеђивати јек. набјеђивати, -еђујём несвр. йрема набе
gиШи. 

набијати (се), набйјам (се) несвр. йрема набиши (се). 
набијач, -ача м а. машина, уређај, алашн:а за набијање, са

бијање земље, йесн:а и сл. б. врсша чен:ића за набијање, нашица
ње обручева на бураg. г. маљ. 

набијача ж врсша сшаринсн:е йушн:е, чија се цев йунила с 
йреgње сШране. 

набијен, -ена, -о а. gебео, Йун. б. чврсйl, jegap, збијен (обич
но о љуgима или gеловима Шела). 

набијеност, -ости ж 1. особина oHo'ia н:оји је набијен, йун, је
gap, йуноћа, jegpUHa. 2. збијеносйl, сабијеносш: � играча одбра
не. 3. фиг. з'iуснушосш, йуноћа; исйуњеносш, йрейуњеносш (не
чим): � (Драмске) радње (осећањима). 

набирати (се), набйрам (се) (набирати (се), -рём (се» несвр. 
йрема набраши (се). 

набити, набијём (трп. наб:Ијен, -ена) евр. 1. а. збијајући, саби
јајући gобро исйуниши, найуниши унушрашњосш нече'iа; нашр
йаши нешшо чиме; ушрйаши, у'iураши, на'iураши (шшо у не
шшо): � дуван у лулу; � лулу; � конзерве у ранац, � обућу у тор
бицу. б. (људе, стоку) на'iураши, сабиши; силом смесшиши, за
швориши у мали йросшор: � све у једну собицу (у један ћошак); 
� у логор. в. найуниши вашрено оружје. г. ygapajyhu маљем или 
сл. учиниши шврgим, сабиши (нЙр. земљу); уШабаШи. 2. физ. в. 
наелен:ШрисаШи. 3. найравиши жуљеве услеg јаче'i йришисн:а 
или шрења на gелу шела; нажуљаши (geo Шела). 4. (на нешто) а. 
gубље, више навући, нашаћи, нашући, намаћи (н:айу, шешир на 
'iлаву, на очи и сл.). б. набосши, нашаћи (на н:ойље, на ражањ, 
на н:олац и сл.). 5. (обруч, обручеве) нашаћи, намесшиши, учвр
сшиши (обруч, обручеве на бурешу, бачви и сл.). 6. забиши, зари
ши, забосши: � колац у земљу. _ - се 1. а. на'iураши се, нашр
йаши се у сразмерно малом ЙросШору. б. смесшиши се, насели
ши се и сл. He'ige у велин:ом броју, йошйуно исйуњавајући йро
сШор. - Набили се сви у градове. в. забиши се, увући се у нешШо. 
- Набио се снег између коњских копита. 2. физ. в. наелен:шри
саши се. • - мужу рогове разг. йревариши мужа, имаши ванбрач
ни сен:суални OgHOC (о жени). 

наблебетати се, -ам се евр. пеј. изgовољиши се блебећући, на
брбљаши се. 

наблизу прил. на малом расшојању, у близини, близу, Hega
лен:о: куће су им �. 

набљувати, набљујём евр. бљујући, бљувањем найуниши (не-
шШо). , 

. 

набој и набој� -ој а м (инетр. -ој ем) 1. грађ. земља, блашо, обич
но са йлевом, сламом, н:оје се н:ао 'iрађевинсн:и машеријал сша
вља, набија између йаралелно йосшављених gacaKa или сабија 
за aogoee и сл.; зиg, a6g и сл. og шо'iа маШеријала. 2. оно чиме се 

, йуни вашрено оружје (баруй1, зрно, мешан:); уп. муниција. 3. физ. 
в. наелен:шрисање: негативни �, ПОЗИТИВНИ �. 3. мед. нар. мања 
'iнојава ошен:лина (најчешће на йеши), н:оја насшаје og йриши
сн:а, 'iњечења и gp., убој. 

набоја,цисати, -ишём евр. йремазаши бојом, обојиши; уп. бо
јадисати. 

набокаТIJ се, наб6кам се евр. екепр. йуно или йревише йоје
сши, најесши се gобро или йрен:о мере, йрејесши се. 

наболовати се, -олујём се евр. йровесши gy'io времена болујући. 
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набољё и набоље (набољё) прил. у йравцу uобољшања, йо
бољшавајуhи се: (о):кренути (ићи) �. 

набор м 1. (обично у ми.) йресавијена шканина, бора начиње
на йри израgи ogehe, фалша; йревој, uре'iиб који се формира на 
широкој ogehu која слобоgно uaga низ шело. 2. а. бора, бразgа на 
кожи (лица). в. уоuшше исuуuчење, кожасша бора на шелу, ge
ловима шела или на унушрашњим ор'iанима (љуgи и живоши
ња). в. извијена бразgасша бора, вију'iа на uовршини моз'iа. г. 
срчани залисШак. 3. мали шалас, мрешка на воgеној uоврши
ни. 4. геол. gу'iуљасшо исuуuчење с HauopegHUM уgубљењем на
сшало набирањем слојева Земљине коре; уоuшше шаласасшо ис
uуuчење у земљишШу. 

наборан, -а, -о 1. йун бора, йрекривен борама, из бразgан , 
изборан (о лиu;y, gелу лица, особи с шаквим лицем и сл.). 2. ко
ји има gу'iуљасша исuуuчења с наuореgним уgубљењима (о зе
мљишШу). 

набораност, -ости ж особина oHo'ia који је наборан, oHo'ia 
шшо је наборано. 

наборати, наборам свр. 1. uрекриши борама, набраши, из
бораши, збораши (чело, лице). 2. сложиши, скуuиши у боре, на
боре, фалше (ogehy); израgиши ogehy набирајуhи шканину или 
слажуhи је у наборе, фалШе. 3. намрешкаши, усшаласаши, уз
буркаши (воgену uовршину и сл.). _ - се 1. скуuиши се у боре, 
наборе, uосшаши наборан, изборан (о лицу, кожи на лиu;y, ше
лу и сл.). 2. uрекриши се мањим шаласима, зашаласаши се (о 
мору, језеру и сл.). 

юiборић м geM. og набор. 
набости (набости), -одём (аор. набодох, набоде; р. пр. наОбо, 

набола (набола); ТРП. набоден, -ена, пр. пр. набовши) свр. а. наву
ћи, нашаhи на нешшо ошшро, шиљашо: � на ВИЉУШ:КУ. б. убо
сши на више месша, избосши (нЙр. и'iлом). _ - се а. нашаhи се, 
навући се на нешшо ошшро, шиљасшо: � се на :копље. б. йовре
gиши се нечим шиљасшим, убосши се: � се на трн. 

набоц:кати, -ам свр. у geM. значењу: набосши (б), избоцкаШи. 
набрајати, набрајам несвр. 1. а. навоgиши, сuомињаши jegHo 

за gру'iим, низаши, ређаши: � имена, � разлоге. б. јеgнолично 
ређаши у 'iовору; uонављаши ис ше речи. 2. нарицаши, шужиши, 
заueваши (за умрлим); јаgиковаШи. 

набран, -а, -о 1. йрекривен борама, наборан, изборан (о ко
жи, лиu;y, челу); уп. набрати2 (1) и набрати се2 (1). 2. који има на
боре, фалше; уп. набрати2 (2). 3. зашаласан, намрешкан; уп. на
брати2 (3) и набрати се2 (3). 4. који је насшао набирањем слоје
ва Земљине коре, наборан; уп. веначни и наборати се2 (4). 

набратиl, -берём (-берём) свр. беруhи, шр'iајуhи и сл. (йлоgо
ве, цвеће и сл.) накуuиши, убраши у некој, обично већој или go
вољној количини. _ - се изgовољиши се, заgовољиши се беруhи: 
� се јабука. 

набрати2, -берём (-берём) свр. 1. а. набораши, намршшиши 
(чело, обрве и сл.), у незаgовољсшву, љушњи и сл., OgH. изража
вајући незаgовољсшво, љушњу и сл. б. uрекриши борама, бра
зgама; избразgаши (боре на челу, лицу и сл.). - Њему је време 
већ набрало боре на челу. 2. сложиши у наборе, израgиши са 
наборима, фалшама (ogehy, uреgмеше og шканине), нафалша
ши. 3. бла'iо усшаласаши, намрешкаши (воgену Uовршину). 4. ге
ОЛ. скуuиши, формираши у наборе (земљину кору, лаву и сл.); уп. 

набор (4), наборан (2) и набран (4). _ � се 1. а. скуuиши се у бо
ре, uрекриши се борама, намршшиши се, у љушњи, незаgовољ
сшву, нерасuоложењу и сл. (обично о челу). б. uрекриши се бора
ма, избораши се, набораши се og сшаросши, uашње, Hegaha и сл. 
(о челу, лиu;y, кожи и сл.). 2. бла'iо се усшаласаши, намрешкаши 
се. 3. геОЛ. скуuиши се, формираши се у наборе, набораши се (о зе
мљиној кори); уп. набор (4) и набран (4). 

набраmњавити, -:Им и набраmњавити, набрашњавим свр. 
uосуши, умрљаши, умазаши брашном. _ - се uосуши се, умрља
ши се, умазаши се брашном. 

набрбљати, -ам свр. исuричаши MHO'iO о свему и свачему, на
UричаШи. 

набрёRао, набре:кла (набрё:кла), -ло 1. а. увећан, раширен, 
нарасшао (услеg обилне количине нече'iа): - :кеса. б. ошечен, на-

ше чен: набре:кли :крајници. в. gебео, заgри'iао: � лице, � подво
ља:к. 2. йун cHa'ie и зgравља (о човеку);јеgар, бу јан: набре:кли бо
:кови, набре:кла недра. 

набреRJIина и набреRJIина ж 1. набрекло, нашечено шкиво, 
ошок, ошеклина; уп. набреRао (lб). 2. исuуuчење, избочина: � на 
земљаном лонцу, � на земљиној :кори. 

набреRЛОСТ и набрёRЛОСТ, -ости ж особина и сшање oHo'ia 
шшо је набрекло. 

набрёRНУТ, -а, -о в. набрекао. 
набреRНУТИ (набрећи (набрёћи» , набрёRнём (аор. набре:к

нух и набре:кох, набрё:кну, набре:кну и набрёче; р. пр. набрё:као, 
набре:кла (набрё:кла) и набре:кнуо, -ула) свр. 1. а. увеhаши се, на
расши, рашириши се og уйијене шечносши (обично о gрвеним 
uреgмешима); набубриши (обично о зрневљу). б. наuеши се, за
ше'iнуши се и увеhаши се og умора, шойлоше, найора, узбуђења 
и gp.; нашеhи, наgуши се (најчешhе о gеловима Шела). в. найуни
ши се .млеком, увеhаши се и заше'iнуши се (о вимену). г. уоuшше 
увеhаши се у uо'iлеgу обима. - Набре:као му трбух. Џепови му 
набре:кли. 2. а. набујаши, најеgраши (о gеловима шела, OgH. о 
особи с шаквим gеловима Шела). б. наuуuиши (о биљкама); на
uуниши се соком, uосшашијеgар, најеgраШи. 

набрёRНУТОСТ, -ости ж в. набреклосШ. 
набројати, -ј:Им и наброј:Им и набројити, наброј:Им (имп. на

број) свр. 1. а. бројањем ушврgиши број, збир (љуgи, живошиња, 
сшвари иШg.), избројаШи. б. иЗ'iоварајуhи pegoM бројеве или бро
јећи у себи gohu go оgређено'i броја: � до десет, � стотину. в. (не
:коме) бројеhи новац йлашиши, исЙЛаШиШи. 

набрстити се, -им се свр. најесши се, засишиши се брсшеhи 
(обично о козама). 

набрусити, набрус:Им свр. 1. брусеhи наошшриши (неко сечи
во), избрусиШи. 2. (не:кога) а.расрgиШи, наљуШиШи. б.јако из'iр
gиши, на'iрgиши, исUсоваШи. _ - се расрgиши се, наљушиши се. 

наБРЧRан, -а, -о йун бора, наборан, зборан, збрчкан; с.межу
ран: - лице. 

наБРЧRати се, -ам се свр. набораши се, с.межураШи се, збрч
каши се. 

набубати, набубам свр. научиши наuамеш, чесшо без разу
мевања, на'iруваши; 

набубрелост и набубрелост, -ости ж особина и сшање оно
'ia шшо је набубрело. 

набубрина ж оно шшо је uосшало бубрењем; ошок, ошекли
на; исuуuчење уоUшШе. 

набубрити и набубрити, -:Им свр. непрел. (трп. 0) 1. а. увећа
ши се, нарасши og уйијене шечносши (обично о зрнасшим и сл. 
йлоgовима); уоuшше увеhаши се, рашириши се. б. нашоuиши се 
вла'iом, расквасиши се (о земљи). 2. увеhаши се, нарасши услеg 
исuуњеносши нечим (обично у виgу исUуUчења). 3. а. набујаши, 
најеgраши (о љуgима и gеловима љуgско'i Шела). б. ошеhи, Hagy
ши се: набубрио јези:к, набубриле очи. 

набујiiлост и набујалост, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање оно
'ia шшо је набујало, нарасло, шшо се излило из кориша (о воgи, 
реци); сшање oHo'ia који је набујао og jegpUHe, зgравља, OgH. оно
'ia шшо је uосшало снажно, бујно. 

набујао, -ала, -ло и набујао, -ала, -ло р. Йр. og набујаши у 
аШриб. служби. 

набујати, -ам свр. непрел. (трп. 0) 1. на'iло се увеhаши, нара
сши, Hagohu (о реци, UоШоку). 2. а. јако се развиши, uосшаши 
снажан, jegap, најеgраши (о љуgима и gеловима њихово'i Шела). 
б. ошеhи, наgуши се, набрекнуши (о gеловима Шела). 3. фиг. ис
uољиши се, манифесшоваши се (о осећањима). 4. бујно израсши, 
ижџикљаши (о биљкама). 5. фиг. а. обо'iашиши се новим саgржа
јем; обилно се исuуниши (нечим): набујао живот; набујао љуба
вљу. б. gобиши велику cHa'iy; uрошириши се, узеши маха, захва
шаши у великим размерама: набујао по:крет. 

набусит, -а, -о 'iруб, осоран, наuрасиш, врло нељубазан; који 
оgражава шакве особине, набусишосш: � чове:к; � глас, � држа
ње, - лице. 
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набуситоприл. 'iрубо, осорно, врло неЈЬубазно: � одговорити, 
"" упитати. 

набуситост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, ogH. расйоложе
ње, йонашање oHo'ia који је набусиШ. 

набућити, набућйм евр. а. aogunu у Bugy nубе (косу); уп. на
шymурити (1). б. исйуйчиши, uзбочиши (нЙр. образ). _ - се на
gуши се, Hagunu се, нашушуриши се (о ogenu, шканини и сл.). 

набухао, -хла, -ло ошечен, йоgбуо, йоgбухнуо; наgуш уойшше: 
� лице, набухле ноге, набухле очи; � тело. 

набухлина ж оШеклина. 
набухлост, -ости ж сшање oHo'ia који је набухао, oHo'ia шшо је 

набухло. 
набухнути, -нём евр. ошеnи, йоgбухнуши; наgуши се уойшше 

(обично о gеловu.ма JbygCKO'i Шела). 
набуџити, наб5Тџйм евр. разг. лоше йроnи, на'iрабусиши, Hagp

ЈЬаШи. 
набуmити, наБY'mйм евр. бушеnи найравиши уgуБЈЬење или 

мању руйу, мањи оШвор. 
юiвада и нfшада ж а. усшаљена склоносш ка нечему, нави

ка. б. начин живоша и paga који се усшалио шраgицијом, оби
чај. в. усшаљени начин йонашања, манир. 

навадитиl, -йм евр. Bagehu скуйиши, извagиши неку, обично 
већу или gOBOJbHY количину. 

навадити2, -йм евр. навикнуши Ko'ia на нешшо, научиши ко
'ia нечему: � овце у туђу ливаду. _ - се сшећи HaBagy, навику, на
виnи се, научиши се (на нешшо): навадио се на моју кућу, � се на 
ракију. 

навађати (се), -ам (се) несвр. йрема наваgиши2 (се). 
навала (н'авала) ж 1. а. масован apogop, најезgа, наgирање 

(војске, Hapoga). б. Haaag, найаgање (у борби): пред навалом не
пријатеља. в. Haaag (у сЙорШскu.м u'ipaмa, йрема йрошивнич
ком 'iолу и сл.). 2. а. масовно gолажење, наваљивање (као знак 
йојачано'i иншересовања за нешшо): - на гимназије, - кандида
та за упис. б. 'iужва, нало'iа, шискање (oKYUJbeHo'i свеШа). в. йо
јавЈЬивање нече'iа у великом броју, у великој количини, мери: -
биљних болести, под навалом послова. 3. а. снажан йрилив, на
вирање (крви, суза и сл.). б. јако, силовишо сшрујање, ygap, на
леш (Boge, вешра и сл.). в. на'iло избијање, излив, насшуй (речи, 
мисли, осеnања и сл.). г. иншензивно ширење нече'iа, узu.мање 
маха: под навалом херцеговачког дијалекта, пред навалом ју
тарњег сунца. 4. снажан йришисак на нечију воЈЬУ, йонашање, 
сшав и сл.; салешање, наваљивање, на'iоварање. 5. спорт. geo 
сйоршске екийе који Haaaga с циљем ga йосши'iне ao'iogaK: вођа 
-, - Црвене звезде. 6. бот. више'iоgишња биЈЬка йайрашњача 
Dryopteris (Aspidum) filix-max из ф. Aspidiaceae. 

навалентан, -тна, -о разг. који MHO'io gосађује некоме, који 
салеће HeKo'ia (нЙр. неку geBojKY), HacptliJbUB: - тип. 

навалити, навалйм (трп. наваљен) евр. 1. а. сшавиши, нава
ЈЬаши йоврх нече'iа нешшо шешко: - камен на нешто (преко не
чега). б. нашрйаши, нашовариши (нЙр. неки шереш на коња); 
сшавиши у великој количини, на'iомилаши, нашрйаши (нЙр. gp
ва на вашру, на о'iњишше и сл.). в. фиг. ойшерешиши HeKo'ia чи
ме (йорезом, gажбинама, кулуком и сл.); навуnи на HeKo'ia какву 
невоЈЬУ, увући у неЙрилику. г. йрислониши уз нешшо неки ше-

. жак йреgмеш; наслониши йришuскајуnи: - орман на врата. 2. 
а. масовно найасши, уgариши (о војсци); налешеши, насрнуШи. 
б. йојавиши се у великом броју Haaagajynu, унишшавајући (о 
шШеШочинама). 3. а; кренуши некамо, Kyg великом брзином, 
хишајуnи, журно се уйушиши. б. јурнуши, йусшиши се у шрк за 
HeKu.м; йојуриши у 'iомили, на'iрнуши: навалише за њим; нава
лише на врата. 4. а. йојавиши се, gohu у великом броју, HalpHY
ши (обично шражеnи нешшо, иншересујуnи се за нешшо): нава
лили у суд, навалили на робу. б; йочеши йосеnиваши у великом 
или веnем броју: навалише к њему. в. йочеши се рађаш и у вели
ком броју, чесшо: навалила деца. 5. изнеши apeg неКОIД' йрине
ши некоме велику количину јела, йића; обилашо йонуgиши (је-

. лом, йиnем): навали;о с јабукама (с ракијом и сл.). 6. навуnи, на
Mahu (кайу, шешир и сл., обично на очи или лице). 7. йочеши 

уйорно на'iовараши, навоgиши HeKo'ia ga йрисшане на нешшо, 
салешеши HeKo'ia. - Навалили на њега са свих страна. 8. а. (са 
допуном у инфин. или у през. с везНИRОМ "да'') ошйочеши уйор
но, иншензивно, шруgећи се, чиниш и оно шшо значи 'iла'iол у go
йуни: навали читати. б. (на нешто) йрионуши (на йосао); својски 
се йрихвашиши (јела, Йиnа). 9. йојавиши се у великом обu.му, у 
великој или већој количини, на'iомилаши се (о Йословu.ма). 10. а. 
йојавиши се, насшуйиши великом cHa'ioM, у великој мери, коли
чини, великu.м иншензишешом (о вpeMeHcKu.м йриликама, аш
мосферскu.м aagaBUHaмa и сл.). б. јурнуши силовишо у великој 
количини, наgреши (о BogeHoj маси). в. йочеши бујно шеnи, йоше
nи (о крви, сузама); уп. грунути (4а): - Навалила му крв у гла
ву. г. йочеши се иншезивно шириши, иСЙОЈЬиши се у јаком ин
шензишешу (о Mиpиcu.мa); уп. запахнути (1). _ - се 1. а. насло
ниши се, йрислониши се, ослониши се на нешшо, на HeKo'ia свом 
шежином; налећи свом Шежином. б. на'iнуши се, йовиши се свом 
шежином: навали се преко руде. 2. фиг. заgаши некоме муку, 
шешкоnу и сл., uришиснуши HeKo'ia (о нечему шешком, нейри
јашном и сл.). - Нешто ми се тешко на прси навалило. 

навалнii (навалнй), -а, -о 1. в. найаgачки (1). 2. спорт. који се 
OgHOCU на навалу (5), који u'ipa у найаgачком gелу екийе: -
играч, - ред. 

наваљати, наваљам евр. а. ваљањем сшавиши, навалиши на 
нешшо: - трупац на кола. б. ваљањем на'iомилаши: - камење, 
- бурад у качару. _ - се uзgовОЈЬиши се ваљајуnи се, изваљаши 
се (йо земљи, у блашу и сл.). 

наваљивати (се), наваљујём (се) несвр. йрема навалиши (се). 
наварати, -ам евр. йревариши, обмануши HeKo'ia више йу

ша, извараШи. _ - се изgовОЈЬиши се варајући, MHO'io извараши 
(HeKo'ia). 

наваривати, -арујём несвр. йрема навариШи. 
наварити, наварйм евр. наgоgаши йосшуйком заваривања, 

заварујући налейиши мешал; уп. заварити. 

навезак, -ска м (ми. -есци, ген. -езака) оно шшо је навезано, 
йривезано на нешшо, Йривезак. 

навезати, навёжём евр. а. (нешто) завезивањем сйојиши gBa 
краја, йривезаши jegaH крај за gpy'iu, наgовезаши: - испрекида
не жице, - конац. б. (на нешто) везујући йричврсшиши уз не
шшо, сйојиши с нечu.м, йривезаши: - на канап. _ - се 1. в. HagO
везаши се. 

навезивати, -езујём несвр. йрема навезаши (се). 
навејавати, -ејавам јек. навијавати, -ијавам несвр. йрема 

навејаШи. 
навејаТИјек. нiшијати, -јём евр. 1. вејуnи и aagajynu у вenu.м 

количинама на'iомилаши се, найаgаши (о cHe'iy). 2. вејуnи или 
gYBajyhu нанеши, на'iомилаШи. 3. вејањем очисшишu, оgвојиши 
og йлеве (жишо, зрневЈЬе), обично gосша, gOBOJbHO. 

навёкјек. навијек ПРИЛ. а. у свако gоба, увек, cBa'iga; сшално, 
нейресшано, вечишо: - го и бос. б. за сва времена, засва'igа, зау
век,' - Нек навијек љубав уза те ме свеже. 

навелико ПРИЛ. у великом броју, у великu.м количинама; йу
но, MHO'iO: прича се -. 

навесе�ити се, -еселйм се евр. науживаши се веселећи се. 
навеслати се, -ам се евр. йровесши gy'io времена у веслању, 

найашиши се, og1i. науживаши се веслајући. 
навести (навёсти), -везём (трп. навезен) евр. 1. а. украсиши 

везом; начиниши, найравиши везући, uзвесши: - кошуљу; - го
,бден. б. лейо найисаши или нацршаши: - велико слово. 2. фиг. 
леЙu.м, биранu.м речu.ма, кишњасшо uзрећи, найисаши, накиши
ши. - Напричају ти тако, иските, навезу, па засладе ракијом. 

навести1 (навести), -ведём (наведём) (аор. наведе; р. пр. на
вео, -ела (навела); ТРП. наведен, -ена; пр. пр. навёвши) евр. 1. а. 
учиниши ga неко, нешшо наиђе на оgређено месшо, ga наиђе йо
peg или ucapeg HeKo'ia, нече'iа, на или кроз нешшо, йреко нече'iа 
и сл.; уойшше усмериши, уйравиши, уйушиши HeKo'ia, нешшо: -
на заседу, навео га пут; - на траг, - на други пут. б. уйравиши 
(шок Boge) у оgређеном йравцу, наврашиши, наврнуШи. 2. а. 
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усмериши на оgређену шему; йочеши, йовесши (разlовор). б. уйу
шиши, gовесши на неки закључак, на неку мисао и сл. в. уйуши
ши HeKola ga йрисшане на нешшо, йриволеши; наlовориши, на
мамиши: � на побуну; � на зло. в. gовесши go нечеl:а, биши узрок 
нечему; учиниши ga неко gocae у оgређено сшање: � на одустаја
ње; � у шкрипац. 3. изнеши, саойшшиши неки йоgашак, йри
мер, шексш или geo шексша, нечије речи и сл. 

навести2 (навести), -везём (аор. навезе; р. пр. навезао, -езла 
(навезла); трп. навезен, -ена; пр. пр. навезавши (навезавши» евр. 
1. а. уйрављајући неким возилом, оруђем, вукући la, lypajyhu la 
и сл. gовесши la, gойремиши la на нешШо. б. gовесши, оgвесши 
на ошворену воgу, на йловни йуш (броg, чамац, OgH. оне који су у 
њему). 2. (gо)возећи gошераши, gойремиши (нешшо) на неко ме
сшо, обично у великим или gовољним количинама: � дрва (ка
мен, песак и др.) . •  - се 1. а. йловећи изићи на ошворену воgу 
(море, језеро и сл.), исЙЛовиШи. б. йловећи наићи, налећи на gHO, 
capyg, сшену, насукаши се (о йловном објекШу). 2. а. возећи се go
сйеши, йрисйеши Helge, наићи на нешШо. б. крећући се наићи на 
нешшо, на HeKola, aopeg (ucapeg, иза и сл.) HeKola или нечеlа (о во
зилу и caмoxogHoM оруђу). 3. фиг. зайочеши, ошйочеши с нечим, 
уйусшиши се у нешШо. - Навезао се с њим на широк разговор. 

навестити, навёстИм јек. навијестити, навијестйм евр. 1. а. 
објавиши, оlласиши, обзнаниши; обавесшиши, саойшшиши, 
рећи, казаши; gаши go знања. б. (са им. "рат" као допуном) в. 
објавиши раш (објавиШи). в. (KOg кашолика) јавно објавиши, 
оlласиши имена оних који најаве сшуйање у брак, који ће се вен
чаши (као geo йрийреме обреgа црквеноl венчања); објавиши, 
оlласиши (нечије венчање). 2. оlласиши, означиши, OgH. најави
ши (нйр. gолазак HeKola или нечеlа); наlовесшиши (нешШо). 

навечё(р) прил. у време Kag насшане, насшуйи вече, Kag се 
с.мркне, увече: cyтpa �. 

навечерати се, -ам се евр. најесши се вечерајући, обилно ве
чераШи. 

навечёрје и навечёрје с етн. вече уочи славе, именgана или 
HeKol црквеноl Йразника. 

навеmати јек. навјеmати, -ам евр. йосшавиши у висећи йо
ложај, обеси ши, окачиши више йреgмеша, uзвешаши; обесиши, 
окачиши уоЙшШе. 

навешкати јек. навјешкати, -ам евр. навешаши (йонекаg у 
geм. значењу). 

навеmтавати јек. навјештавати, -ештавам несвр. йрема на
весшиши (Ја, б и 2); уп. навешћивати . •  - се йојављиваши се, 
најављиваши се; йоказиваши се. - Бледило зоре навештавало се 
кроз два прозора. 

навештај јек. навјештај м 1. а. оно што се навесши, објави, 
обзнани, саойшшење, изјава, навешшење; званично саойшшење, 
објава. б. изјава, саойшшење којим се нешшо најављује, йреgви
ђање, најава. в. уойшше оно шшо навешшава, најављује, наlове
шшава нешшо, најава, наlовешшај: � зоре, � смрти. 2. KOg кашо
лика, јавно објављивање, оlлашавање имена оних који сшуйају 
у брак (као geo йрийреме обреgа црквеноl венчања). 

навештење јек. навјештење с 1. в .  навешШај. 2. рлг. најава, 
обавесш арханђела Гаврила Боlороgици ga је зачела; слика ко
ја йриказује шај чин; уп. Благовести. 

навешћивати јек. навјешћивати, -ешћујём несвр. йрема на
весшиши; уп. навештавати. 

навигатор м сшручно лице које врши навиlацију, ушврђује 
шачну йозицију броgа, йоgморнице, авиона и gp. и оgређује йра
вац њиховоl крешања; сшручњак за навиlацију. 

навигација ж лат. 1. вешшина уйрављања йловним објекши
ма (броgом, йоgморницом и сл.), оgређивање йозиције, йравца кре
шања и gp.; наука о шој вешШини. 2. вешшина и начин уйравља
ња крешањем авиона и gpylux лешелица; наука о тој вешШини. 

навигацијски и навигациони, -а, -о који се OgHOCU на нави
lацију: � инструмент, � карта, � прибор. 

навијаља и навијаља ж женска особа која навија Йређу. 
навијаљка ж йримишивна gрвена найрава, различиша у ра

зним крајевима, која служи за навијање йређе за основу; йрибор 
(у који caaga и та найрава) за навијање Йређе. 

навијати, навйјам неевр. 1. несвр. йрема навиШи. 2. а. заузи
маши се, залаlаши се. - Навијао је да Милош остане у Београ
ду. б. биши за HeKola, нешто, биши на нечијој сшрани, осећаши 
симйашије, наклоносш йрема некоме или нечему: � за "Звезду". 
в. јавно (йовицима, йљескањем и сл.) исказиваши наклоносш 
йрема некоме (нечему), йоgсшицаши, храбриши, боgриши неко
la (нешшо), обично на ушакмици, неком шакмичењу и сл . •  - се 
несвр. йрема навиши се. 

навијач, -ача м (инстр. -ачем) онај који навија за неки сйорш
ски клуб, екийу или HeKol сйоршисшу, симйашизер; уойшше онај 
који је за HeKola, онај који је на нечијој сшрани, који йоgржава 
HeKola; уп. навијати (2). 

навијачки, -а, -о који се OgHOCU на навијаче, који apuaaga 
навијачима, својсшвен навијачима: навијачке сШрасШи. 

навијачки прил. на начин својсшвен навијачима, навијају
ћи, йрисшрасно: понети ce �, понашати ce �. 

навић�так, -тка м а. в. навиШак. б. навојак, намошај (конца 
и сл.). 

навика ж (дат. -ици) а. йонављањем сшечена или устаљена 
склоносш ка оgређеном облику акшивносши; учењем, вежбањем, 
навикавањем и сл. сшечена или усшаљена сйособносш, особина, 
својсшво, облик или начин живљења, йонашања, ftеаl:овања и 
gp.; уп. навада. - Навика је једна мука, а одвика двије муке. б. 
навикавање, йривикавање: � на робовање. • моћ навике в. aog 
моћ. прећи у навику (некоме) йосшаши сшалан, обичан. 

навикавати (се), -икавам (се) несвр. йрема навикнуши (се). 
навикати, навйчём евр. в. навUкнуШи . •  - се извикаши се, 

наlаламиши се; изgовољиши се извикивањем. 
навикивати, -икујём несвр. йрема навuкаши и навUкнуШи. 
навикли, -а, -о који се чини йО навици, насшао из навике, 

сшечен навиком; који је йрешао у навику, навикнуш: навиклим 
покретима ради (чинити нешто). 

навикло прил. навикнушо, свикло. 
навиклост, -ости ж особина или сшање oHola који је сшекао 

неку навику (неке навике), који је навикао на нешшо; навика. 
навикнути, навйкнём евр. а. (на некога, на нешто или без 

допуне) крашко или мало викнуши, йоgвикнуши (lpgehu, йсују
ћи HeKola, зайовеgајући некоме и сл.). б. викнувши, йоgвикнув
ши йоlнаши, йошераши (обично сШоку). 

навикнути и навићи, навикнём (аор. навикнУ, навиче и на
виче; р. пр. навикнуо, -ула и навикао, -кла; трп. навикнУт; пр. пр. 
навикнУвши и навикавши) евр. 1. учиниши ga неко сшекне ogpe
ђену навику (навике), научиши (Kol:a на нешшо); учиниши ga се 
неко биће (њеlова чула и сл.) йривикне на HeKola, на нешшо, йри
викнуши, научишц: � дете на редовно прање руку; � слух на 
нову музику. 2. а. сшећи оgређену навику, научи ши се, йриучи
ши се. - Нисам навикао да пијем. б. (на некога, на нешто) обик
нуши се, йривикнуши се (на HeKola, на нешшо); сроgиши се (с 
ким, с чим): � на нови распоред; � на некога . •  - се в. навикну
ши (2). 

навикнуто прил. са навиком, са навикнушошћу, навикло, 
свикло. - Чиновник гледаше некако навикнуто, и чак са доса
дом. 

навиљак, -йљка м а. мања количина, lомилица сена, сламе, 
йокошене шраве и сл. која се ogjegHoM може захвашиши и йоне
ши вилама; мања количина сена, сламе, шраве и сл. сложена, 
зgенуша у ЙЛасШић. в. фиг. количина нечеlа шшо својим изlле
gOM aogceha на HaвuљaK (а) (обично о бујној коси). 

навиљчати, -ам евр. скуйиши у навиљке (йокошену шраву, 
сено и сл.). 

навиљчити, -йм несвр. йрема навuљчаШи. 
навиљчић м geM. og HaвuљaK. 
навир м а. наlли йрилив неке шечносши (нЙр. крви у крвне 

жиле, млека у gojKe и сл.), навала. б. навала, налеш инше1-t3ив
них, јаких осећања, расйоложења и сл.; исйољавање шаквих осе
ћања, расйоложења и сл., Йорив. 

навирати, -рём неевр. непрел. 1. избијаши обично јако, обил
но на йовршину земље, извираши (о воgи); јако, обилно шећи, 
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наgолазиши, наgираши (о воgи или некој gpyioj шечносши); уп. 

куљати (1). 2. gолазиши, наgолазиши, наgираши, јавЈЬаши се, 
йојавЈЬиваши се у великом броју, у великим количинама или 
снажно, иншензивно (о JЬygUhta или живошињама; о йреgмеши
ма или с њима йовезаним gелашносшима; о вазgушним сшруја
њима, свеillлосши, мирису и сл.; о временским йојавама; о речи
ма, мислима, осећањима и сл.). 

навиривати (се), -ирујём несвр. йрема навириши (се). 
навирити, -Им евр. 1. �. баци ши йоiлеg, накрашко йоiлеgаши 

СЙОЈЬа у унушрашњосш нечеiа; накрашко йоiлеgаши кроз нешшо, 
иза нечеiа, насшојеhи виgеши, сазнаши нешшо (обично йоказав
ши се само gелимично), ЙровириШи. б. сврашиши, наврашиши 
Heige ga би се нешшо виgело, ос.мошрило, сазнало; накрашко ући, 
сврашиши, навраШиШи. 2. йојавиши се йоказавши се само gели
мично, йомолиши се, извириши: � иза дрвета. 8 ""' се в. навири
ши (1б). 

нависоко и нависоко ПРИЛ. врло високо; у велику висину, 
увис. • - гледати (ићи, пуцати, циљати и сл.) шежиши, сшремиши 
ка високом йоложају (звању и сл.), ка лейом, уgобном живошу, 
великом усйеху и сл. 

навитак, -тка м а. йређа (конац и сл.) навијена на враШило. 
б. сйлешено йреgиво, власи Kygeљe или лана; Йовес.мо. 

нiшити, навијём (имп. нiшщ; р. пр. навио, -йла; ТРП. нав:Ијен, 
-ена) евр. 1. завиши, намошаши (йређу, основу на врашило); на
мошаши уойшше (конац, жицу и сл. на нешШо). 2. а. сшавиши 
у йокреш (неки механизам окрешањем oupyie, ручице и сл.); 
УКЈЬучиши; йоgесиши: � сат (да звони у пет). б. gовесши у найе
шо сшање, зашеiнуши, найеши (oupyiy); зайеши (йушку); зашеi
нуши, найеши (жице на музичком инсшруменшу, сшруне на iy
gалу и сл.). в. окрешањем заврнуши, йришеiнуши (завршањ и 
сл.). 3. йовиши, савиши, нaiнуши, накривиши, накренуши (не
Koia или нешшо): � главу. 4. обрнуши, окренуши у jegHY сшрану, 
у jegHoM йравцу, сkренуши, закренуШи. 8 � се а. наiнуши се; на
кренуши се (обично о човеку). б. савиши се; савијајући се, йови
јајући се наgнеши се Hag нешшо, наgвиши се. - Преко нашег 
плота навила се једна јабукова грана. 

навићи в. навикнути. 

навиmё и навиmё ПРИЛ. 1. а. йрема iope, Haiope; узбрgо; увис, 
у висину: погледати �; поћи �; скаче �. б. У iорњем gелу, iope. 
Навише, између поменутих села, ниво Вардара је неколико ме
тара виши. 2. ка сшаријем узрасшу, сшаријем живошном gобу 
(обично мерено iogUHaмa); ка већем бројном сшању, већој бројча
ној вреgносши: од навршене осамиаесте године �; од пет па �. 3. 
фиг. а. йрема нечему шшо у хијерархији вреgносши заузима ви
ше месшо: � гледати. б. go оних, йрема онима и сл. који су на 
вишем gрушшвеном, Руковоgеhем и сл. йоложају: од портира �. 

навлажити, -йм евр. а. учиниши влажним, мокрим, наква
сиши: � марамицу. б. снабgеши влаiом, нашойиши: навлажено 
земљиште, навлажена трава. 8 ""' се йосшаши влажан; овлажи
ши се, завоgнеши, засузиши (о оку, очима). 

навлака и навлака ж (дат. -аци) 1. а. йлашно, кожа или сл. 
машеријал йоgешен йО мери и облику йреgмеша на који се или 
йреко Kojei се навлачи и. који шшиши шај йреgмеш og ЙРЈЬања, 
ошшеhења, йройаgања и gp. : � за јастук, � за јорган. б. кожна, 
ЙЛ(jillнена или с.п,. фушрола у којој се gржи оружје, неки инсшру
менш, geo HeKoi йрибора и сл. в. уойшше зашшишно среgсшво, 
йревлака og iYMe, коже, йлашна и сл. 2. а. шањи или шанак слој 
неке машерије на оgређеном йреgмешу; мања, шања Hac.naia, на
нос уойшше: превучен кречном навлаком, танушна � прашине 
на прозору. б. шанки c.nој маiле, облака, gUhta и сл. раз.вучен 
йреко неба, OgH. у вазgуху. 3. а. мед. скрама на рожњачи ока; за
муhеносш очноi сочива, сива мрена, беона, каШаракШ. б. шанко 
или шање шкиво које c.nужи као омошач шела, gелова шела или 
uojegUHUx opiaHa; geo, c.nој шаквоi омошача: рожната �. в. бот. 
Iтьивична ск рама, йлесан на БUJbкама. 

навлас ПРИЛ. go најмање йојеgиносши, йошйуно, сасвим: � 
исто. 

навшiчити, навлачИм неевр. [гл. им. навшiчёње е] - I. несвр. 
йрема навући. 2. шеiлиши, вући, йошезаши: � на своју страну. 8 
� се 1. несвр. йрема навући се. 2. међусобно се вући, наgвлачиши 
се; рваши се, йlеiлиши се. • навлачи му се мрак (магла и сл.) на очи 

мрачи му се свесш, с.мрачује му се upeg очима. навлачи му се сан 
на очи сйава му се, йочињу ga му се склайају очи, ga шоне у сан. 

навлаm прил. 1. в. овлаш. 2. в. намерно; уп. хотимично. 3. в. 
нарочиШо. 

навод м 1. а. geo нечијеi шексша који се навоgи og речи go ре
чи, циШаШ. б. навођење, циширање; набрајање: у наводима име
на. 2. исказ, изјава, изјашњење којим се нешшо шврgи, објашња
ва, gоказује и c.n.; шврgња; gоказ, арiуменш: истинитост неког 
навода; непобитан �. • знаци навода в. uog знак. 

наводаџија м (мн. ж) нар. онај који на оgређен начин (йрейо
руком, убеђивањем, наiоварањем, йреiоварањем и c.n.) uocpegy
је йри нечијој жениgби или ygaju, Йровоgаџија. 

наводаџика ж нар. женска особа навоgаџија, Йровоgаџика. 
наводаџилук м нар. йосреgовање йри склайању брака, наво

gаџисање, Йровоgаџисање. 
наводаџисати, -ишём неевр. на оgређени, уiлавном шраgи

цијом ушврђен начин (йрейоручујуhи, убеђујуhи, наiоварајуhи, 
йреiоварајуhи и c.n.) йосреgоваши йри нечијој жениgби, OgH. yga
ји, ЙровоgаџисаШи. 

наводити, наводИм неевр. [гл. ИМ. навођёње с] несвр. йрема на
весШи1• 8 � се накрешаши се, наiињаши се; йовоgиши се (у xogy). 

наводнй, -а, -о 1. којије шакав, којије ШО (само) йО нечијим 
(шуђим) речима, миШЈЬењу или шврgњи; шобожњи: � трагеди
ја; � самоубиство. 

наводнйк м а. знак иншерйункције (,,) који се сшавЈЬа ucupeg 
нечијих шачно навеgених речи, знак навоgа. б. (обично ми.) знак 
навоgа и извоgа зајеgно (" . . .  '?, узеши као целина. 

наводнити, наводнИм евр. залиши, нашойиши воgом (ЙОЈЬО
йривреgно ЗемЈЬишШе). 8 ""' се (о очима) овлажиши се, оквасиши 
се (сузама). 

наводница ж (обично мн.) в. навоgник (б). 
наводно ПрИЛ. како кажу, како се йрича, йрема нечијем ка

зивању или йисању (чесшо с йризвуком сумње у шачносш gошич
Hoi исказа). - Побегао, наводно, с неком распуштеницом. 

наводњавати (се), наводњавам (се) несвр. йрема навоgни-
ши (се). 

навоз м 1. а. upupOgHU или вешшачки уређени йрилаз реци 
који c.nужи као ЙрисШанишШе. б. geo йуша који c.nужи као йри
лаз мосшу с обале. 2. велика косо йоложена бешонска йлоча или 
слична консшрукција у броgоiраgилишшу на чијем се iорњем 
крају сасшавЈЬа броgски шруй и низ коју се броg сйушша у воgу. 
3. лица или роба, сшвари које се ogjegHoM йревозе скелом, шран
сЙорШ. 

навозати се, навозам се евр. йровесши gосша времена у воза
њу, nасишиши се, заgовОЈЬиши се возања. 

навозити, навозИм неевр. [гл. им. навожёње с] возеhи наноси
ши, gовозиши на нешшо: � ђубре на њиве. 8 ""'  се (на реку, мо
ре и сл.) йочињаши йловиgбу, йолазиши на йловиgбу (реком, мо
рем и сл.). 

. навој и юiвој, -оја м (обично у ми.) сйирално урезан, ижле
БЈЬен усек, OgH. исйуйчење машице или завршња, geo лозе који og
iовара jegHoM кораку или jegHoM обршају заврШња. 

навојак, -ојка м (обично у ми.) geo HeKoi савиtllJЬивоi upegMe
ша који је jegHoM обавијен, омошан око нечеiа. 

навојнй, -а, -о који служи за урезивање навоја. 
навоmтанити, навоштанйм евр. нашойиши или намазаши 

воском или нечим сличним, навошШиШи. 
навоmтити, навоштИм евр. 1. в .  навошШаниШи. 2. разг. и нар. 

исшуhи, изуgараши, измлаШиШи. 
навранити, навранйм евр. нар. обојиши, офарбаши враном, 

црном бојом, учиниши вран им. 
наврат и наврат м у изразима: у два, три, четири наврата, у 

више (неколико) наврата и сл. gва, шри, чешири йуша, више (неко
лико) ЙуШ<;t. 

навратити, навратИм евр. 1. gohu узiреg, сврашиши; gohu на
краШко. 2. а. сйровесши, g06есши (60gy) йомоhу канала; навесши 
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неку шечносш ga шече или сшруји оgређено.м йуша1ОО.м: � поток 
на воденичко коло. б. уойшше навесши, усмериши, уйушиши (не
Kola или нешшо): � разговор на одређену тему. 3. наlовориши, 
навесШи. - Немој да вас ђаво наврати да нам запуцате у леђа. 
• � се в. наврашиши (2). 

наврат-нанос прил. на брзину, у великој журби, врло журно: 
� отићи. 

навраћати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма наврашиши (се). 
наврачати, наврачам евр. 1. изазвати враџбина.ма, йроузро

коваши врача1Ое.м. 2. на основу врача1Оа йреgсказаши буgући go
lађај или gОlађаје. 

наврбовати, -бујем и наврбовати, -рбујем евр. врбова1Ое.м 
йриgобиши, заврбоваши за службу (обично војну) већи број Jbygu. 

наврвети (наврвети) јек. наврвјети (наврвјети), -Им евр. не
прел. йрисйеши, йрисшићи у велико.м броју, наlрнуШи. 

наврёти јек. навријети, наврем (р. пр. навро, наврла; ТРП. 0) 
евр. непрел. 1. а. наlрнуши, ЙохрлиШи. б. зайеши, навалиШи. -
Онај мој навро па хоће у чиновнике, па у чиновнике. 2. йоше
ћи, йоцуриши aog ЙриШиско.м; навалиши, gосйеши aog йриши
ско.м; йроgреши, ЙОКУЈЬаши (о суза.ма, воgи и сл.). 

наврзивати, наврзујем несвр. Йре.ма наврсши (2). 
наврнути, наврнем евр. нар. 1. а. сйровесши, gовесши (воgу) 

Йо.моћу канала, ЙрокоЙава1Ое.м и СЛ., навраШиШи. б. навесши, 
усмериши, уйушиши, наврашиши: � разговор на друге ствари. 
б. йошећи, йоцуриши, уgариши (о суза.ма, крви и сл.); уп. навре
ти (2). 3. в. наврашиши (1). 4. сшавиши (.маШицу или Йреg.меШ на 
које.м је .маШица) на заврша1О окреШа1Ое.м око осе завРШ1Оа; йри
чврсшиши или сйојиши заврШа1Ое.м. 5. сшавиши ошвор боце на 
усша и ошйиши из 1Ое: � ЧУТУРИЦУ . •  � се в. наврашиши (1). 

наврсти (наврсти), наврзем евр. 1. зайеши, заокуйиши, сйо
йасши: киша наврзла. 2. а. навући, наgенуши неки, обично сиш
ни, шуйЈЬи Йреg.меШ на конац, жицу и сл. б. обесиши, окачиши 
(везујући) . •  � се 1. (на некога) сйойасши (HeKola), на.мешнуши 
се (неко.ме), око.миШи се. - На тога младог капетана наврзла се 
Ана. 2. насшавиши се, наgовезаши се. 

навртак и навртак, -тка м 1. в. кале.м (2а). 2. в. наврШа1О. 
навртањ, -тња м техн. Йреg.меШ йо СЙОЈЬно.м облику обично 

сличан Йриз.ми или ваљку који у cpegUHU има ШУйЈЬину са жле
бовима, навојима, а наврће се на заврша1О (или се заврша1О увр
ће у 1Oela), .маШица за заврШа1О. 

навртати (се), наврћем (се) несвр. Йре.ма наврнуши (се). 
навртети (навртети) јек. навртјети (навртјети), -тИм евр. 1. 

начиниши .малу бушошину у нече.му, .мало ЙроврШеШи. 2. а. на
.месШиШи, навући, насаgиши, йричврсшиши окреШа1Ое.м, завр
Ша1Ое.м HeKol Йреg.меШа на које.м и.ма навоја, заврша1О и сл. 
(обично о цеви и сл.). б. окрећући, вршећи нашаћи, набосши (на 
ража1О). 

навртка ж техн. в. наврШа1О. 
наврх (наглашено: нiшрх) предл. (с ген.) 1. на врху, на lop-

1Оој йовршини или HeaocpegHo изнаg (нечеlа). - Наврх брда вр
ба мрда. 2. на HajygaљeHuje.м, на крај1Ое.м, обично узgиlнуШије.м 
gелу (села, улице и сл.). 

навршавати (се), навршавам (се) несвр. Йре.ма навршиши (се). 
навршетак, -тка м gовршешак, завршешак, иСЙУ1Ое1Ое (HeKol 

вре.менскоl aepuoga, неке .мере вре.мена): до навршетка педесе
те године. 

навршивати (се), навршујем (се) несвр. Йре.ма навршиши (се). 
навршити, навршйм евр. 1. gосшићи (неку .меру йосшоја1Оа, 

шраја1Оа живоша), найуниши: � двадесету. 2. найуниши go вр
ха: � кола грањем . •  - се найуниши се, исшећи (о вре.менским 
.мера.ма). - Навршиће се пуне две године како се ова књига 
штампа. 

навући (навући), навУчем (3. Л. ми. навУку; аор. навУкох, на
вУче; р. пр. навУкао, навУкла (навУкла); ТРП. навУчен, -а; пр. пр. 
навукавши и навукавmи) евр. 1. а. сшавиши неки Йреg.меШ йре
ко нечеlа вукући la, навлачећи la и сл.: � мараму на чело. б. обу
ћи, оgенуши; обуШи. 2. вукући, gOHocehu више йуша gовући или 

gонеши gовоЈЬНО, колико шреба, наgовлачиши: � дрва. 3. йриву
ћи, изазваши и уйравиши (неко зло, нечију .мрж1ОУ, lнев и сл. на 
HeKola). 4. навесши, на.ма.миШи: � на танак лед. 5. gобиши, сше
ћи (неко оБОЈЬе1Ое, йрехлаgу и сл.) . •  - се а. йросшреши се йреко 
нечеlа. - Навукли се облаци. б. фиг. йасши, сйусшиши се, на
сшаши (о .мраку, сушону и сл.). 

наг, нага, -о 1. а. lo, неоgевен, необучен (о човеку, JbygCKOM 
шелу и gеловима Шела). б. фиг. слабо, неgовоЈЬНО или лоше обу
чен. 2. в. lo (2 и 3). 

нагађати, нагађам неевр. 1. йокушаваши йоlоgиши, смисли
ши или йрошу.мачиши: � шта се крије иза нечега. 2. а. раgиши, 
чиниши, извоgиши нешшо насу.мице, ошйрилике: певајући � ре
чи (мелодију). б. налазиши насу.мице, ошйрилике, ЙОlађаши на
йийавајући: � пут . •  - се ЙОlађаши се; уп. погодити се (1) . 

нагаз м а. наилазак HoloM на нешшо: � на ексер. б. нар. на и
лазак HoloM на чини, за.мађијани йреg.меш и сл., шшо сујеверни 
смашрају за узрок болесши, невОЈЬе и сл. 

нагазити, -Им (трп. нагажен) евр. 1. а. сшуйиши, сшаши но
loM или Hola.мa на нешшо; ойреши се сШоЙало.м, коЙиШо.м и сл.: 
� на камен. б. йочеши lазиши, йочеши се крешаши йреко воgе йе
шке или на КО1оУ, заlазиШи. в. зlазиши, йришиснуши (Шабано.м, 
коЙиШо.м и сл.) HeKola или нешшо, OgH. geo нечијеl шела или не
чеlа. - Нагазила ме крава. 2. (на некога или на нешто) в. наба
саШи. 3. изlазиши, ушабаши, ушайкаши (Hola.мa), сабиши (Hola
.ма): � ђубре, � земљу, � снег. 4. празн. сшаши на чини, .мађије. 

нагазни, -а, -о вој. који gелује, gејсшвује Kag се йришисне og
озlо, Kag се наlази: � мина. 

нагајка ж руе. крашак и gебео бич og каишева, йонекag с олов
ним куlлица.ма или боgЈЬа.ма на крају. 

наган, -а и нагановац, -овца м вој. врсша револвера (йо бел
lujCKOM консшрукшору HalaHY). 

нагањати (се), нагањам (се) неевр. в. наlониши (се). 
нагао, нагла, -ло 1. а. који је брзе, йреке нарави, чија је йри

poga шаква ga брзо, изненаgа йлане, ga pealyje жусшро, жесшо
ко, необузgан, наЙрасиШ. б. који је својсшвен Шакво.м бићу, који 
оgражава шакве особине (о нарави). 2. а. који йребрзо pealyje, 
који йребрзо, олако, без MHolo раз.миШЈЬа1Оа gOHOCU оgлуке, брзо
ЙЛеШ. б. који се извоgи брзо, жусшро; који се чини на брзину, 
йребрз, неЙро.миШЈЬен: наlли йокреш; наlли ЙосШуЙак. 3. који се 
оgликује брзим Йреласко.м из jegHol сша1Оа у gpylo, са jegHol Ha
чина на gpylu, који насшаје lошово ogjegHoM, без йосшуйносши: 
� захлађење, � промена. 4. који се йојавЈЬује, gоlађа изненаgа, 
изненаgан, неочекиван: � женидба, � смрт. 5. који има брз шок, 
који се брзо развија, акушан (о болесШима). 6. а. којије вео.маја
Kol инше1-l3ишеша, који се иСЙОЈЬава велико.м силино.м, силовиш, 
снажан: � ветар, � страх. б. йлаховиш, бу јан (о воgи); обилан 
(нЙр . .млаз). 

, 

нагаравити, нагаравим и нагаравити, -Им евр. 1. учиниш и 
lаравим; обојиши, на.мазаШи lapoM, црно.м бојо.м: � обрве. 2. фиг. 
в. наса.мариШи . •  - се на.мазаШи се lapoM; иСЙРЈЬаши се lapoM. 

нагарити1 (се), -Им (се) евр. в. наlаравиши (се). 
нагарити2, -Им евр. екепр. 1. (обично у ИМП., при бодрењу у 

борби и сл.). навали ши, јурнуШи. 2. (најчешће у имп.) учиниши 
ga нешшо gејсшвује снажно, силовишо, ga се крёће брзо: � ауто. 
3. журно йоћи, јако йожуриши, йошрчаши: � уз брдо. 

нагваждало е (М) (ми. е) пеј. онај који наlважgа, йрича које
шша, наклаЙало. 

нагваждати, нагваждам неевр. йричаши којешша, незани
.мљиво и развучено, l1Оавиши Йрича1Ое.м, наклайаши, наlлабаШи. 

нагиб М а. кос, наlнуш йоложај (Зе.м.ЈЬишШа, шерена, йуша и 
сл.); наlнуша, сШр.ма сшрана (йланине и сл.), aagUHa, сШр.мина. 
б. физ. оgсшуйа1Ое og хоризоншале у йравцу Йре.ма gоле или lope, 
косина. в. аетр. ylao из.међу неке йраве (осе инсШру.менШа) или 
равни (коорgинаше или йуша1Ое небеСКОl шела) и gpyle йраве или 
равни, узеших као основе. 

нагибати (се), нагибам (се) (нагибљем (се» неевр. HalU1Oa
ши (се). 

нагибни, -а, -о који се OgHOCU на наlиб: � угао. 
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нагиздати, -ам и нагиздати, нагйздам евр. а. лейо, lизgаf30 
украсиши, уgесиши (накиШо.м, оgевнu.м Йреg.меШu.ма и сл.), на
киШиШи. б. уойшше улейшаши, украсиши (нешШо) . •  - се gоше
раши се лейо, lизgаво, уgесиши се. 

нагиздити (се), -йм (се) и нагиздити (се), нагйздйм (се) 
евр. в. наlизgаши (се). 

нагињати, -њём неевр. 1. несвр. Йре.ма наlнуши (1 и 2). 2. а. 
биши наклоњен неко.ме или нече.му, 'iлеgаши на HeKola или не
ШШО са сu.мЙаШија.ма (1:tесшо у ЙолиШичко.м или иgеолошко.м 
с.мислу): нагиње демократији. б. ус.мераваШи акшивносш, pag и 
сл. ка йосшизању оgређеНОl циља, шежиши нече.му; с.мераШи, 
циљаши; осеhаши йривлачносш Йре.ма нече.му. в. уойшше исйо
ЈЬаваши СКЛОНОСШ ка нече.му, биши склон нече.му: нагиње песи
мизму. 3. а. u.маШи нијансу оgређене боје; биши сличан нече.му, 
личиши, наличиши; йоказиваши у извесној .мери оgређене особи
не, оgликоваши се нечu.м . •  - се несвр. Йре.ма наlнуши се. 

нагшiбати, наглабам неевр. йричаши MHolo и којешша, на
клайаши, наlважgаШи. 

наглавак (наглавак), -авка м (обично у мн.) 1. а. йлешена 
йлишка обуhа og gеБЈЬе вуне, косшреши и сл. (чесшо йоgшивена 
кожо.м, ЙЛаШно.м и gp.), која обухваша сшойало go 'iлежња, йри
'iлавак. б. gofbU geo чарайе који йокрива сшойало go 'iлежња; geo 
чарайе који обухваша apegНJU geo сшойала и ЙрсШе. в. apegfbU 
geo чиз.ме или цийеле који обухваша ЙрсШе. 2. техн. еле.менаШ за 
сйајање цеви, .муф. 

наглавачкё прил. 1. а. 'iлаво.м наgоле, на 'iлаву, 'iлавачке, на
'iлавце; уп. стрмоглавце: скочити у воду - . б. у верШикално.м йо
ложају са 'iлаво.м наgоле (Kag неко виси). 2. фиг. како не шреба, 
како не ваља, наойако, наойачке, Шу.мбе: све се окренуло -. 3. а. 
навраш-нанос, ogMax, с.месШа: - излетети напоље. б. 'iлаво.м без 
обзира, као без 'iлаве, безобзирце: - јурнути. б. фиг. неЙро.миш.тье
но, брзойлешо: - јурити у љубавне пустоловине. 

наглавити, наглавйм евр. 1. нашаhи, набиши, насаgиши, 
сшавиши на нешшо: - точкове на осовину. 2. израgиши на'iлав
ке на чиз.ма.ма или циЙела.ма; уп. наглавак (lв). 

наглавица (наглавица) ж бат. а. у .мН.: pog вишеlоgишњих зе
ЈЬасших биљака Cephalanthera из ф. Orchidaceae (у jg.: биљка из 
шоlа poga). б. врсше шоlа poga 1) С. longifolia; 2) С. rubra. 

наглављивати, -ављујём несвр. Йре.ма на'iлавиШи. 
наглавцё ПРИЛ. в. на'iлавачке. 
нагладовати се, -адујём се евр. йровесши gylo вре.мена у 'iла

gовању, биши чесшо f,лаgан, на.мучиШи се 'iлаgујуhи. 
нагланцати (нагланцати), -ам евр. 'iланцајуhи учиниши сјај

Hu.м, из'iланцаши (обично обуhу). 
наглас ПРИЛ. 1. 'iласо.м који се јасно чује, чујно, 'iласно; јачu.м 

'iласо.м, врло 'iласно: - читати; - јаукати. 2. фиг. јавно, ошворено: 
хвалити се -. 

нагласак и нагласак, -ска (наглас) м 1. ЛИНIЋ. а. исшицање 
(најчешhе jegHol) слоlа у речи (OgH. са.мо'iласника који чини слоl), 
речи или gела реченице, шшо се йосшиже јачино.м и висино.м 
'iласа (или исШовре.мено· jegHu.м и gpylu.м), акценаШ. б. врсша, 
ший исшицања, на'iлашавања слоlа (са.мо'iласника), OgH. речи, 
врсша акценша (Йре.ма фонеШскu.м обележјu.ма): дуги (крати, 
силазни, узлазни) -. в. акценашски (и уойшше йрозоgијски) си
сШе.м HeKol језика, gијалекша или lовора, акценшуација, йрозо
guja. д. начин на'iлашавања и uзlоварања речи. - Ви сте стра
нац, видим по нагласку. ђ. начин, шон lоворења, казивања: осо
ран (помирљив) - . 2. муз. исшицање, на'iлашавање aojegUHux шо� 
нова или aKopga у ШакШовu.ма ко.мЙозиције. 3. йосебно, нарочи
шо исшицање, наlлашавање oHola шшо се казује. - Са нагла
ском је изговарао командир последњу реченицу. 4. фиг. оно шшо 
је најважније, најбишније, шежишше нечеlа: на овоме је -, ста
вити - на нешто. 5. фиг. оно шшо чини, йреgсшавЈЬа йосебно обе
лежје, нарочишу оgлику, каракшерисшику, израз нечеlа и Сл. 
Милош осети нагласак очајања Вујичином гласу. 

нагласити, нагласйм евр. 1. йосебно, нарочuшо исШаhи не
шшо (у lовору, разlовору, йисању и сл.). 2. ЛИНIЋ. изlовориши с og
peђeHu.м 1iа'iласко.м, акценШоваШu. 3. (обично у трп.) а. овлаш 
(с)Йо.менуШи. -Многе теорије су у алгебри тек такорећи нагла-

шене. б. gелu.мично исшаhи, gискрешно, неуйаgЈЬиво назначи
ши: тек наглашено попрсје. 

нагласнй и нагласнй, -а, -о ЛИНIЋ. који се OgHOCU на на'iла
сак, акценаШски. 

наглашавати, -лашавам (наглашивати, -лашујём) несвр. 
Йре.ма на'iласиШи. 

наглаmен, -а, -о 1. ШрЙ. og на'iласиШи. 2. ЛИНIЋ. који је aog на
'iласко.м, на које.м је на'iласак: - облик замешще, - реч, - слог. 3. 
јако изражен, изразиш; уйagЈЬив, УОЧЈЬив: - брада, нос мало -. 

наглаmено ПРИЛ. а. на изразиш начин, йосебно исшичуhи, 
на'iлашавајуhи, значајно. - Захвали се наглашено. б. изразишо, 
уйаgЈЬиво, УОЧЈЬиво. - Држи се наглашено мирно. 

наглашеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola шшо је на
'iлашено: 1. ЛИНГВ. йоложај aog на'iласко.м, акценШо.м, акценшо
ваносш: - речи, - слога. 2. на'iлашавање, исшицање, йреваlа; 
уйаgЈЬивосш, УОЧЈЬивосш: - интелектуалног над осећајним; -
анатомских облика. 

нагледати се, -ам се евр. а. заgовОЈЬиши се, науживаши се, 
засишиши се 'iлеgајуhи HeKola или нешШо. б. биши у йрилици 
(обично чесшо) ga се нешшо виgи; уойшше виgеши (нешшо): - сва
којаких чуда. • - сунца gylo йоживеши, наживеши се. не моћи се 
нагледати (некога, нечега) Kag хоће ga се каже ga је неко врло лей, 
ga је нешшо йрелейо, gивно, ga йреgсшавЈЬа врхунац визуелноl 
уживања. 

наглити, наглйм (наглйм) неевр. [гл. ИМ. нагљёње е] а. кре
шаши се журно, убрзаваши крешање, хиШаШи. - Једно јато на
глило је истим правцем. б. оgиlраваши се убрзано, брзо йроши
цаши: време нагли, догађаји нагле. в. (обично с негацијом) 
шруgиши се, насшојаши ga се нешшо шшо йре заврши, оконча, 
сйровеgе и сл., журиши; брзо, неЙро.миш.тьено йосшуйаши, оgлу
чиваши се и сл.: не треба -. 

нагло (нагло) ПРИЛ. 1. а. брзо, журно, журеhи; уойшше брзо 
(о xogy, шоку и сл.). б. жусшро, хиШро. - Нагло је растворила 
жалузију. в. најеgанйуш, ogjegHoM, изненаgа; брже Helo шшо се 
нешшо обично gОlађа, оgвија, обавЈЬа, неочекивано брзо: диже 
се -; нагло је почело да се смркава. г. не часеhи часа, ogMax, 
с.месШа, хишно, ogMax: - отићи. 2. а. за крашко вре.ме, у краш
ко.м, краће.м вре.менско.м aepuogy: - се обогатити, - омршави
ти. б. изненаgа, найрасно: - умрети. 3. са йрu.меШно.м, неоче
кивано.м, уЙаgЈЬиво.м Йро.мено.м у OgHOCY на околину (о йросшор
Hu.м ogHocu.мa). - Тамо у даљини нагло се уздизао Цер. 4. јако, 
силно (Kag је реч о иншензишешу нечеlа). - Мени је срце тукло 
нагло. 

наглодати, наглођём евр. ошшешиши 'iлоgање.м; начеши 'iло
gaНJeM, наlрисши (обично о 'iлоgарu.ма или Йcu.мa). 

наглост, -ости ж особина oHola који је Halao, oHola шшо је на
'iлО, необузgаносйl, найрасишосйl, жесшина; йлаховишосш; изне
наgносш; брзойлешосш; журба, хишњс!,' неСШРЙЈЬивосШ. 

наглув (наглув) (нагф (наглух» , -а, -о који u.мa gелu.мич
но. ошшеhен слух, који не чује gобро, Йри'iлув. 

наглувост (наглувост) (нагфост (наглухост» , -ости ж осо
бина oHola који је на'iлув; gелu.мично ошшеhење слуха, bradye
coia. 

нагнати, -ам (трп. нагнан (нагнат» евр. прел. 1. а. (некога на 
нешто) нашераши, йриволеши HeKola ga нешшо ypagu йрошив 
своје вОЈЬе; йрисилиши, Йрu.мораШи, ЙринуgиШи. - Нагнао ме да 
дођем. Нагнала га глад. б. навесши, йоgсшаhи, йобуgиши на не
ШШО. - Не знам шта га је нагнало да то уради. в. gаши йовоgа 

. .за нешшо, изазваши, нашераши: - у смех. 2. а. lOHehu нашера
ши (HeKola, нешшо) на оgређено .месШо, сашераши, ушераши и 
сл. Helge: - свиње у воћњак. б. йринуgиши на йовлачење, на бек
сшво, йошиснуши (у борби), оШераШи. 

нагнездити, нагнёздйм јек. нагнијездити, нагнијездйм евр. 
сшавиши (кокошку, ћурку и сл.) на lнезgо с jaju.мa pagu извође
ња .млаgих, налеhи, насаgиШи . •  - се 1. начиниши, савиши (се
би) lнезgо (о ЙШица.ма и живини). 2. фиг. с.месШиШи се, насшани
ши се (KOg HeKola), уlнезgиши се. 

нагнојавати (се), нагнОјав3.м (се) несвр. Йре.ма наlнојиши (се). 
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нагнојити, -Им евр. учиниши й.лоgнијu.м aOMohy 'iнојива, ири
храниши (обраgиво земљишше) 'iнојивом, ђубрешом, нађубри
ши . •  - се исиуниши се 'iHojeм, иосшаши 'iнојав, за'iнојиши се (о 
рани, чиру, ирсшу и gp.). 

нагнут, -а, -о који је aog на'iибом, кос: - земљиште, - поло
жај, - површина. 

нагнути, нагнем евр. 1. а. gовесши, иосшавиши у кос, на'iнуш 
иоложај, искосиши, накривиши, накренуши (aog оgређеним 
у'iлом); са'iнуши: - стуб; - главу. б. накренуши и иочеши ииши; 
иовуhи, иоше'iнуши, наше'iнуши; накренувши исииши, иоииши 
(Kag је реч о иијењу, обично алкохолно'i auha, и cygy из Koje'i се ии
је). 2. а. ириближиши се, apu.мahu се заиаgу (о Сунцу). б. ири
ближиши се крају (најчешhе о gaHY). 3. (обичније несвр. наги
њати) а. исиољиши сu.миаШије, иоказаши наклоносш ирема не
коме или нечему. б. иоказаши шежњу за нечu.м, склоносш ка 
нечему. 4. а. иошрчаши, иојуриши; журно се уиушиши, брзо кре
нуши, иожуриШи. -Момак бацио будак и нагнуо у шуму. б. (са 
допуном: бежати, трчати и сл., одн. у бег, у бекство и сл.) на'iло 
иочеши (бежаши, шрчаши и СЛ.), наgаши се, ударити (у бег, у 
бекство и сл.). в. навалиши, на'iрнуши, јурнуши (у маси, 'iOMU
ли, у великом броју) . •  - се 1. gohu у кос иоложај, искосиши се, 
накривиши се, накренуши се. - Аутобус се у кривини опасно 
нагнуо. 2. а. наgнеши се, наgвиши се (Hag HeKo'ia, Hag нешШо). б. 
са'iињуhи се ириближиши се (некоме, нечему). - Љубица приђе 
столу и наже се Гојку. 3. в. на'iнуши (2). 

нагнутост, -ости ж 1. сшање oHo'ia који је на'iнуш, oHo'ia шшо 
је на'iНуШо. 2. на'iиб, косина. 

нагнуће с 1. в. на'iнушосш (2). 2. фиг. на'iињање, сшремљење, 
шежња (нечему); склоносш (нечему). 

нагњавити се, нагњавИм се евр. намучиши се, наиашиши се 
pagehu неки gocagaH, заморан и СЛ. иосао. 

нагњеченост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је на'iњечено; на'iње
чење. 

нагњечење с озлеgа, најчешhе у виgу моgрице, насшала ири
шиском, ygapoM и СЛ., коншузија, набој. 

нагњечити, нагњечйм евр. мало з'iњечиши, иовреgиши (ири 
ygapy, иришискању, 'iажењу, aagy и СЛ.). 

нагњилети јек. нагњиљети, -илим евр. иосшаши на'iњио 
(обично о воhу). 

нагњио, -ила, -о 1. а. gелu.мично 'iњио; наШруо. б. gелu.мично 
кваран, иокварен (о зубu.ма). 2. који зауgара на шрулеж, на усша
јалосш и СЛ.; исиуњен мирисом шрулежи: - мирис; у те дане, не
веселе и нагњиле. 3. који је из'iубио чврсшину, мек: - креда. 

наговарати, -оварам несвр. ирема на'iовориШи. 
наговест јек. наговијест ж в. на'iовешШај. 
наговестити, -овестИм јек. наговијЕютити, -овијестИм евр. 1. 

а. pehu нешшо околишно, неиошиуно, неgовољно јасно, уз'iреg 
сиоменуши, наШукнуШи. - Није никад ником наговестио да је 
за собом оставио неки криптограм. б. gошаhи се нече'iа овлаш, 
не улазеhи у сушшину сшвари, сиоменуши (у 'iовору, изла'iању и 
сл.). - Све те разлике наговестих тек помена ради. в. gаши на
'iовешшај, иреgзнак о насшуиу, gоласку и СЛ. HeKo'ia или нече'iа, 
најавиШи. - Шум им наговести долазак хорди. г. gаши на зна
ње. - Наједаред се дигох и наговестих да излазим. д. gаши, иру
жиши извесне елеменше на основу којих се може нешшо закљу
чиши, овлаш указаши на нешШо. - Ништа се на њему не опа
жа што би могло наговестити да је болестан. 2. иреgсказаши, 
apopehu: - долазак бољих времена . •  - се 1. јавиши се у Heog
ређеном, мање јасном, ирикривеном облику (о мислu.ма, oceha
њu.мa и СЛ.); нејасно, неиошиуно се указаши, назреши се. 2. безл. 
(са логичким субјектом у дативу) иреgсказаши се (обично у сну). 

наговештавати јек. наговјештавати, -ештавам несвр. ире
ма на'iовесШиШи . •  - се а. gелu.мично, неиошиуно се најавиши, 
навесшиши, Mohu се наслушиши (о ономе шшо he се касније ио- ' 
јавиши, осШвариШи). - Наговештавала се нова будућност. б. 
назираши се. - Сатира се овлаmно и безопасно наговештава. 

наговештај јек. наговјештај м а. оно шшо се на неgовољно ја
сан, уочљив, ирu.меШан начин, околишно, ирикривено или ио-

cpegHo казује, најављује (обично у виgу алузије): HaгoBemтajeM 
одати тајну. б. gошицање, иомињање нече'iа без gубље'i улажења 
у сушшину сшвари (у 'iовору, изла'iању и сл.), наиомена. - Ево 
само неколико HaгoBemтaja о овим питањима. в. иојава која на
'iовешшава (нир. иочешак, gолазак, насшуи нече'iа), најављива
ње, најава, иреgзнак; иреgсказање: - заплета; - рата. г. овла
шно назначавање нече'iа, иојављивање нече'iа у бла'iu.м коншу
рама, неgовољно јасном виgу и СЛ., OgH. шек шолико ga се виgи 
о чему се pagu, шшаје у ииШању. - Угледа нејасан - светла. д. 
елеменаш за закључивање, указивање, уиуhивање на нешШо. 
Има писмених докумената у којима се налази - да је та дела 
писао Бекон. 

наговештење јек. наговјештење с в. на'iовешШај. 
наговешћивати (се) јек. наговјешћивати (се), -ешћујем 

(се) неевр. в. на'iовешшаваши (се). 
наговор, -ора м иоgсшицај, иоgсшрек речu.ма на нешшо, на

'iоварање: по наговору старијих. 

наговорити, -оворИм евр. 1. из'iовориши MHO'iO (обично без на
рочише вреgносши), gосша исиричаши, наиричаШи. - Пуно јој 
којешта наговорише. 2. речима, савеШu.ма, убеђивањем наве
сши на нешшо, учиниши ga неко нешшо ypagu, иреgузме: - на 
зло, - некога да пристане (на нешто, да нешто уради и сл.) . •  

- се ировесши MHO'io времена у 'iоворењу, иричању, насишиши се 
иричања, наиричаши се. 

нагодба и нагодба ж а. сиоразумно решење HeKo'i CUOPHO'i ии
шања, иоравнање, сиоразум. б. gржавноиравни сиоразум скло
иљен на основу ирешхоgних ире'iовора, gо'iовора, усшуиака и СЛ., 

у'iовор (обично о акШu.ма којима су се ре'iулисали унушрашњи 
OgHOCU у Аусшроу'iарској 1867. и 1868. Ц. 

нагодбенй, -а, -о који се OgHOCU на на'iоgбу, који је у вези с на
'iоgбом: - предлог. 

нагодити се, нагодим се евр. сиоразумеши се, ио'iоgиши се, 
иоравнаши се: нагодише се око свега. 

нагојити (се), нагојИм (се) евр. в. у'iојиши (се). 
нагомилавати (се), -илавам (се) несвр. ирема на'iомила

ши (се). 
нагомиланост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је Ha'ioMU

лано, иовеhани број, увеhана количина, иренашрианосш: - гра
дива, - епитета, - намештаја. 

нагомiшати, -ам евр. 1. а. скуииши у веhој количини, наку
ии ши на 'iомилу: - ствари. б. окуииши најеgном месшу, концен
шрисаши: - војску на границу. в. з'iрнуши, сшеhи: - богатство. 2. 
фиг. количински увеhаши, умножиши (у вези с аисшракшним 
иojMoвu.мa): - лажи, - увреде, - фразе . •  - се 1. а. слажуhи се (у 
веhој количини jegHo uреко gpy'io'i, jegHo на gpy'io) начиниши 'iOMU
лу: нагомилало се ђубре. б. скуииши се у великом мношшву, у 
'iомили; окуииши се, конценшрисаши се. - Мало-помало, наго
мила се света пуна авлија. в. фиг. скуииши се, сшеhи се у великом 
броју, OgH. у великој количини (о аисШракШнu.м иojMoвu.мa): на
гомилало се искуство, нагомилало се незадовољство. 2. увеhа
ши се, иовеhаши се количински, бројно и СЛ.: нагомилало се бо
гатство, нагомилала се вода. 3. иојавиши се у иовеhаном иншен
зишешу, количини, обu.му и СЛ., нарасши: Haгo�ao се посао. 

нагон м 1. биол. а. урођена сиособносш љуgи и живошиња ga 
несвесно извршавају сврсисхоgне раgње (као шшо су узu.мање 
хране, иолне раgње, оg'iајање млаgунчаgи иШg.), инсШинкШ. б. 
шелесна, физиолошка иошреба: - на мокрење. 2. несвесна иобу
ga, јак унушрашњи иоgсшицај, јака жеља, снажна Шежња. -
Осети јак нагон за пустим пољским животом. 

нагонити, н3.гонИм [гл. им. нагоњење с] несвр. ирема на'iнаШи. 
нагонскй, -а, -о који се OgHOCU на Ha'ioH, инсшинкшиван: -

љубав, - потреба, - радња, - тежња. 

нагонски ПРИЛ. ио Ha'ioHY, инсШинкШивно. 
нагорак и нагорак, -рка, -о а. иомало, ионешшо 'iopaK, 'iop

касш: - плод. б. ирилично шежак, оиор, јак (о мирису). 
нагоре и нагоре ПРИЛ. (обично уз гл. :  ићи, обрнути (се), 

окренути (се), окретати (се), полазити, поћи и сл.) у лошем ирав-
цу, у рђавом смислу, на зло, на рђаво. 

. 
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нагоре прил. у йравцу Йре.ма lope, навише: � погледати. 

нагоревати, -орёвам јек. нагоријевати, -оријевам несвр. 
Йре.ма HalopeUlu. 

нагорео, -ела, -о јек. нагорио, -рјела, -о 1. р. Йр. og HalopeUlu 
у ай1риб. служби: � пањ. 2. фиг. разг. �ojи је й1e� зайочео се�суал
ни живой1. 

нагорети јек. нагорјети, -рИм евр. 1. а . .мало, gелu.мично, .ме
сй1u.мично uзlорей1и; ойалий1и се. б . .мало йоцрней1и, йрейлану
й1и или зацрвеней1и се og сунца. 2. (нешто) у .мањој .мери uзложи
й1и нешй10 lорењу, начей1и lорење.м; ойалий1и, найалий1и, ойр
ЈЬий1и (нешй10). 

нагбркиња ж (обично у нар. умотворинама, као атрибут уз 
им. "вила'') вила �oja живи у lopu, йланини, lopc�a вила. 

юiгбст, -ости ж 1. в. HaloUla. 2. еле.менй1арносй1. - Русоовско 
људско биће чува чистоту срца у нагости природе. • до нагости, 
у (свој) нагости в. go HaloUle (aog HaloUla). 

нагостити се, нагостИм се евр. gобро се йочасй1ий1и, ylocUlu
й1и, засий1ий1и се lошћење.м. 

нагота ж 1. а. йой1йуна неоgевеносй1, нейокривеносй1 й1ела 
или gелова й1ела, lолой1иња, HalocUl. б. оlолелосй1 gрвећа. 2. фиг. 
а. йраво сй1ање сй1вари, неулейшана, lола сй1варносй1, HalocUl. 
б. йой1йуна ой1вореносй1, Hec�pивeHOCй1 (.мисли, осећања). в. jag, 
беgа (gyxa, .морала и сл.). 3. сй1ање oHola шй10 је необрасло ра
сй1иње.м, оlолелосй1, lолей1. • до наготе, у свој (својој) наготи у йой1-
йуносй1и, go �paja, cacвu.м: показати се у свој својој наготи. 

наготовити, -Им евр. насЙре.май1и, Ha�yвaй1и gocUla јела. 
награбити, -Им евр. 1. Ha�yйий1и, c�yйий1и (нечu.м). 2. насил

но йрисвојиши, ой1еши, наЙЈЬач�ай1и, ОЙЈЬач�ай1и. _ - се на
йЈЬач�ай1и се, Haoй1u.мaй1и се. 

награбуљати, -ам евр. lраБУЈЬа.ма c�yйий1и, Ha�yйий1и, зlр
нуй1и (сено, й1раву и сл.). 

награбусити, -абусйм евр. екепр. лоше йроћи, рђаво, зло се 
йровесй1и, насшраgай1и, HalpaucaUlu. 

награда и награда ж 1. а. новац или нешшо gpylo шй10 се 
He�o.мe gaje �ao йризнање за исй1акнуй1, значајан, зайажен pag, 
за усйешан резулй1ай1, осй1варење и СЛ.; йрuзнање уоЙшй1е. б. на
�Haga за обављен, урађен йосао; уп. плата. 2 . .морална Ha�Haga, 
заgовОЈЬење, сашисфа�ција: � за труд. 

наградитељ м онај �ojи наlрађује, gавалац Halpage. 
наградити1, нагрiiдйм евр. 1. а. gaUlu, gоgелий1и Halpagy; уой

шй1е оgаши йризнање, йохвалу и сл., Йохвалий1и. б. gaUlu Ha�Ha
gy за обавЈЬен йосао, учињени Ulpyg и сл., Ha�HaguUlu, йлай1и
ши. в. ир. йоgврћи �азни, �азний1и: � вешалима. 2. gаши .морал
ну Ha�Hagy, йружий1и заgовОЈЬење, сай1исфа�цију. - Желим да 
им пуна слобода награди патње. 

наградити2, наградИм евр. а. сазиgаши, calpaguUlu (обично 
lрађевине, зlраgе), aoguhu, изlраgиши; уойшше найравий1и, на
чиний1и. б. gоlраgиши, gозиgай1и (с lорње сй1ране). 

наградица и наград;ица ж geM. og Halpaga. 
награднй и награднй, -а, -о �ojи се OgHOCU на Halpagy, �ojи 

је у вези с HalpagoM: � конкурс, - такмичење, � фонд. 

награђивати!, -ађујём несвр. Йре.ма HalpaguUlu1• 
награђивати2, -ађујём несвр. Йре.ма HalpaguUlu2 (б). 
награисавати (награјисавати), -исавам несвр. Йре.ма Halpa-

исай1и (HalpajucaUlu). 
награисати (награјисати), -1ЏIIёM евр. екепр. лоше йроћи, рђа

во, зло се йровесй1и, HacUlpagaUlu, наlрабусий1и. 
награнак, -анка м lpaHa с оlранци.ма на �ojy се geHe сено, 

сла.ма и СЛ.; cUlol сена и сл. на ша�вој lpaHU. 
нагрда и нагрда ж в. lрgоба. 
нагрдан, -дна, -о в. ZjJgaH (1). 
нагрдити, нагfщИм евр. прел. 1. а. учиний1и lpgHu.м, ружнu.м, 

наружий1и (обично xag је реч о оgевању, лично.м uзrлеgу и сл.). 
- Ошишали га маказама па га нагрдили. б. учиниши Ha�a-

знu.м, уна�азий1и. - Болест јој нагрдила лице. в. изобличий1и, 
gефор.мисаШи (лице и сл.). г. иc�вapий1и, йo�вapий1и: � причу. 
2. а. й1еже aoBpeguUlu, озлеgий1и, раний1и и сл. - Бежи да те во 
не нагрди. б. нанеши шеш�е lубий1�е, заgай1и й1ежа� уgарац 
(убијајући, рањавајући у боју), й1еш�о Йоразий1и. - Нагрдише 
нас Немци. 3. а. ошй1ей1ий1и (ло.мећи, рушећи, кварећи и сл.): � 
цркву. б. ойусй10ший1и, унишй1ий1и; уйройасй1ий1и, сай1рй1и: � 
земљу. 4. а. уйуй1ий1и, изрећи He�o.мe ружне речи, обасуй1и йо
lpga.мa, изlрgиши, наружий1и (He�ola). б. обру�ай1и, осра.мой1и
й1и, o�aљaй1и. - Нико те на свету не може нагрдити као фами
лија. _ - се 1. начиний1и се lpgHu.м, на�азнu.м, уна�азий1и се. 2. 
озлеgий1и се, раний1и се (на �a.мeH, й1рн и сл.). 

нагрђивати, нагрђујём несвр. Йре.ма HalpguUlu. 
нагребати и нагрепсти (нагрепсти), -ебём евр. Ha�yйий1и 

lребући, наlрабий1и. 
нагрезнути, -нём евр. а. набубрий1и, нарасй1и (og уйијене 

Шечносй1и). б. нашойиши се BogoM, влаlо.м, рас�васиши се; уп. 
огрезнути (1) . 

нагрејати се јек. нагријати се, -јём се евр. а. йровесй1и gylo 
вре.мена lpejyhu се, gобро, gocUla се olpejaUlu. б. (у изр. - сунца) 
фиг. наживеши се. 

нагрепсти в. наlребай1и. 
нагризајућй, -а, -ё а. �ojи наlриза, разјеgа: � дејство. б. �o

ји наgражује, шй1ийа, yjega (о gu.мy и gp.). 
нагризати, нагрйзам несвр. Йре.ма наlрисШи. 
нагристи, нагризём (трп. нагризен и нагризен) евр. 1. а. за

lризање.м начей1и, .мало заlрисй1и: � јабуку. б. lризући ошшей1и
ши (о иHce�й1u.мa, цpвu.мa и сл.): � зрно, � лист. в . .мало ујесй1и, 
.мало уlрисШи. 2. а . .мало изlрисши, gоне�ле разјесши, .мало 
ошшеший1и (xe.миjc�и.м, .механич�u.м и сл. gejcUlBoM). - Сјај и 
блиставост метала нису могли нагристи ни киша ни влага. б. 
uзјесй1и, ојесй1и (рану и сл.). в. наgражий1и, учиний1и yЙaљeHu.м: 
� очи. г. ошй1ей1ий1и, начей1и болешћу; aogpuUlu (у зgравсй1ве
но.м Йоlлеgу). д. фиг. захвай1ий1и Йро.мено.м Halope, иc�вapий1и 
(обично у .морално.м смислу). ђ. (обично у трп.) ис�рзай1и, aoge
раши; уойшй1е gелu.мично ошй1еший1и, o�pњий1и: нагризена зу
бом времена. 3. фиг. учиний1и HecЙo�ojHu.м, узне.мирий1и, онесйо
�ojий1и. - Мало га нагризе сумња. 

нагрк и нагрк, -а, -о в. Halopa�. 
нагрлити се, -Им се евр. 1. заgовОЈЬий1и се lрлећи He�ola. 2. уз. 

Йовр. 
нагрнути, нагрнём (аор. наГI>НУХ и нагртох) евр. 1. а. зlрй1а

ње.м набаций1и, най1рйай1и, зlрнуши на lо.милу (обично зе.мљу, 
лишће, lрање и сл.). б. зай1рйай1и, засуй1и (зе.мЈЬО.м, жаро.м и 
gp.). 2. а. јурнуШи, йојурий1и у веће.м броју, у lо.мили, у .маси на
валий1и; нахруйиши, улей1ей1и у веће.м броју: � на врата. б. на
йасши, насрнуй1и у веће.м броју. - Одмах с врата нагрнуше пси 
на њега. фиг . .масовно найасй1и, навалий1и с �риШи�о.м. - Цео 
свет нагрнуо на њега. в. йой1ећи, ЙО�УЈЬай1и и сл. у вели�ој �o
личини (нЙр. о Bogu). 3. а. йоћи у великој .маси, .масовно �peHY
й1и, навалий1и; фиг . .масовно се ойреgелий1и за нешй10, йо�аза
й1и вели�о иншересовање за нешй10: � у цркву; � у државну слу
жбу. б. йочей1и наилазий1и, йојавий1и се у веће.м броју; gohu, сй1и
ћи у вели�о.м броју: нагрнуше просци; нагрнуле избеглице. в. 
йојавиши се у веће.м броју О�УЙЈЬајући се o�o нечеlа, улазећи у 
нешй10 и сл. (обично �ag се й1ражи нешй10 или се иншересује за 
нешй10): � као на вашар. _ - се 1. c�yйий1и се, Ha�yйий1и се у ве
ли�о.м броју. - 3ачас се око ње нагрне читаво јато птица. 2. йо
сй1аши боlай1 зlрнувши MHolo новца: нагрнуо се пара. 

нагртати, нагрћём несвр. Йре.ма HalpHYUlu. 
. нагрувати, нагрувам (нагрухати, нагрУхам) евр. 1. а. най1р

йай1и, найуниши (нешй10, He�и Йросй10Р). б. lусшо наређай1и, на
чич�ай1и, збий1и, набий1и. - Бели је шаблонски изградио цен
тар и нагрувао фигуре за његову одбрану. 2. разг. научий1и на
Йа.мей1, набифлай1и, набубай1и. _ - се 1. Ha�yйий1и се у .мно
шй1ву, най1рйай1и се, збий1и се, набий1и се (обично на .мање.м йро
сй10РУ). - А што сте се ту нагрували, копилани? 2. најесй1и се 
йpe�o .мере,. набо�ай1и се, нажgерай1и се. 

нагулити, нагулйм евр. а. оlулиши, ОЈЬушй1ий1и He�y, обично 
већу �оличину (лu.тiе, �ope и сл.). б . .мало оlулий1и, заlулиши, за-
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љушшиши (ируш и сл.); Оlулиши, заlребаши, зgераши у мањој 
мери (руку, HOlY, нос и сл.). 

нагунтати (се), -ам (се) евр. в. нашроншаши (се). 
нагурати, нагурам евр. а. сшавиши, мешнуши lypajynu, на

шриаши, нашискаши: � ствари у торбицу. б. сабиши, збиши не-
1ge веnи број љууи: � у аутобус . •  � се сабиши се Helge у веnем 
броју, нашискаши се, нашриаши се, набиши се. - Нагура се пу
на црква жена. 

нагустирати се, -устйрам се евр. заgовољиши се lусШирајуnи. 
нагутати се, -ам се евр. 1. а. MHOIO иРОlушаши: � воде. б. 

уgахнуши MHOIO, обично више иуша: � прашине. 2. фиг. gоживе
ши, ирешриеши MHOIO неиријашносши: � страха. 

нагучити, -йм евр. скуииши у IYKY. - У зобнице нешто нагу
чио . •  - се gобиши облик IYKe, исиучиши се, избочиши се. - На
гучила се чворуга као песница. 

над (испред облика неких зам., понекад и испред речи на 
сугласнике "д", "т" и "с": нада) иреgЛОI уз самосшалну реч у ак. 
и инсШр. 1. а. (са ак) означава месшо, као циљ завршешка кре
шања или уирављеносши 'iл. рауње, које се налази изнаg HeKol 
или више нечеlа: погледати нада се. б. (уз одређене гл. крета
ња или оне код којих се кретање подразумева) означава ме
сшо, као ужи или шири иросшор 1) (са ак. и инстр.) изнаg Kojel 
се завршава неко крешање, иомерање, 1ge се исиољава исхоу не
KOI иокреша: наднети се над креветац. 2) (са инстр.) изнаg ко
jel се врши неко крешање, леш и СЛ.: лети над пучином. в. (са 
инстр.) означава 1) месшо у вершикалном иоложају или у иоло
жају на lорњој сшрани у оуносу на HeKola или нешшо: изнаg. -
Нешто зуји над колибом. 2) месшо на вишем, узgиlнушијем ни
воу и неgалеко оу нечеlа (обично на обали): изнаg: дворац над 
Купом. 3) (у вези са људским, одн. животињским телом) месшо 
рауње која се оувија у неиосреуној близини нечеlа, изнаg нечеlа. 
- Укрстићете краке над ручним зглобом. 2. а. (са ак. и инстр.) 
иоказује уа се неко, нешшо сшавља ио вреgносши на виши ниво, 
уа му се ирuзнаје веnи значај: изнаg. - У здижу га над свим дру
гим песницима. б. (са инстр.) иоказује уа се неко, нешшо нала
зи на вишем сшуињу, уа наgмашује, наувисује HeKol gpYIOI, не
шшо gpYIO: изнаg. - Над свима њима стоји један човек 3. (са 
инстр., у поређењу) служи ири исказивању 1) комиарашивНОI 
значења: оу. - Над њим горег нема. 2) суиерлашивНОI значења: 
будала над будалама, лопов над лоповима. 4. (са инстр.) оуре
ђује а. на шша се има, уаје власш, ко је иоу чијим сшарешин
сШвом. - Над Босном се промијени цар. б. коншролисање, нау
зирање HeKola, нечеlа, уирављање нечим, руковођење нечим, не
ким. - Водили су надзор над јавним зградама. в. комануовање 
(војском, војнимјеуиницама): заповедник над војском. г. виши 
иоложај у оуносу на HeKola; ирвенсшво, иримаш у оуносу на не
KOla, нешшо; наgмоnносш у оуносу на HeKola, нешШо. - И над 
попом има поп. 5. (са инстр.) означава gYIO ировођење времена 
1) у обављању HeKol иосла, у чишању, решавању нечеlа и сл.: се
дети над КЊИГОМ. 2) У конценшрисаној иажњи на HeKol, у бgе
њу, бризи око HeKola: бдети над сином. 6. (са инстр.) иоказује 
узрок вршења, извршења 'iл. рауње, ОУН. расиоложења, cйlaвa, 
емоционалНОI оуноса ирема некоме, нечему: зБОI. - Ражалио се 
над самим собом. 7. (са инстр.) иоказује на коме или чему се вр
ши нека рауња, ОУН. осшварује нешшо: извршити смртну казну 
над неким. 8. (са инстр.) указује на иреgмеш размишљања: О. -
Над том чињеницом треба се озбиљно размислити. 9. (са ин
стр.) иоказује уа се нешшо ирешиосшавља нечему: мимо, иореу, 
иреко: тражити хлеба над погачом. • нада све 1) изнаg свеlа (во
леши, цениши и сл.). 2) ире свеlа, ирвенсшвено: - У Осману ви
димо цијелога Гундулића не само као пјесника, него и као мо
ралисту и државника, а нада све као Србина. 3) иоврх свеlа. -
Нада све то, Маљену је претила опасност од јаче непријатељ
ске снаге. 

над- преф. 1. у lлаlолима иоказује: а. уа се рауња основНОI 
'iлаlола усмерава или врши изнаg нечеlа: надлетати, надноси
ти се, наткрити и сл. б. осшваривање рауње основНОl lлаlола у. 
веnем, јачем сшеиену: надвикати, надгласати. 2. у именичким 
или ириуевским швореницама иоказује нешшо више, веnе 
(виши иоложај, веnи сшеиен и сл.) оу OHOla шшо означава 
основна именица или ириуев: надбискуп, надвојвода, натчо
вечански. 

нада ж 1. а. вера уа nе се gОlоgиши, исиуниши оно шшо се оче
кује, жели, ирижељкује, осеnање, уверење уа nе се нешшо исиу
ниши: с надом у срцу. б. узgање, иоузgање, иоверење (у HeKola, не
шШо). - Никог није напуштала нада у нашу војску. 2. особа оу 
које се MHOIO очекује, у коју се има иоверења, иоузgања, узgани
ца: наша �. 

надавати, н8.дајём (пр. сад. надајући) евр. gаши gосша, уовољ
но или у веnој мери и у више ирилика. - Тешко је свима нада
вати . •  - се уајуnи (више иуша) заgовољиши HeKola, нечије ио
шребе, захшеве, ирохшеве: � се пара адвокатима. 

надајати, н8.дајам несвр. ирема наgојиши (1). 
надалеко и надалеко ПРИЛ. 1. на великом оgсшојању, на ве

ликој уаљини, врло gалеко: � чувен. -Чисте воде није се могло 
наћи надалеко. 2. за исказивање иоређења, lраgације: у великој 
мери, MHOIO, знашно; изразиШо. - Надалеко надвисује остале. 

надаље (надаљё) и надаље (надаље) ПРИЛ. за исказивање 
слеgовања, насшављања а. у иросшору: (у)наиреу, на месшо, иро
сшор, ОУН. на месшу, иросшору који слеgи иза нечеlа, уаље: од 
Алексинца �. б. у времену, шрајању: (и) уаље, (и) иосле ШОlа; убу
ууnе. - Остала је и надаље загонетна. в. (обично у набрајању, 
подробнијем објашњавању и сл.) зашим, осим ШОlа, још. - На 
врху је светски шампион, испод њега су кандидати за светског 
првака и остали велики мајстори, надаље интернационални 
мајстори . . .  

надарен, -а, -о обgарен, gаровиш, ШаленШован. 
надареност, -ости ж особина oHola који је науарен, обgарен, 

обgареносш, gаровишосш, шаленшованосш, ШаленаШ. 
надарити, -йм евр. у изр. ђаво (несрећа) ме надари (или сл.) на

весши, навуnи, наlовориШи. - Куд ли ме ђаво надари да те по
ведем. 

надасве ПРИЛ. изнаg свеlа, више оу свеlа; на ирвом месшу, ире 
свеlа. - Песник бити значи надасве имати љубави. 

надати се, надам се неевр. 1. а. (обично с допуном: некоме, 
нечему или с реченичком Допуном) имаши науе, очекиваши са 
неком веровашноnом, увереношnу уа nе се нешшо (најчешnе оно 
шшо се жели) gОlоgиши, осшвариши, исиуниШи. - Како сам се 
надала, добро сам се удала. б. (некоме) с науом очекиваши не
чији gолазак, нечију иосеШу. - Кад ме видите, онда ми се (и) на
дајте. 2. (у некога, у нешто) иолаlаши науу у HeKola, у нешшо, 
имаши иоузgања, узgаши се: � у Бога. 

надати, -ам (нададём, нададнём) евр. l. сшвориши, (ио)уиnи 
(буку, вику, ларму, lаламу и сл.). 2. (с допуном У инф. или С 
предлогом "у" и гл. им.) на'iлО, иншензивно ошиочеши вршиши 
неку рауњу (означену уоиуном, обично бежање); уп. нагнути (4б): 
� у ТРК . •  - се а. (с допуном: у бекство, у бег и сл.) на'iло иошр
чаши, gаши се у бексШво. б. (за неким, за нечим) иојуриши 10He
nи HeKola, јурнуши за неким. - Надали се за њима у потјеру. 

надахнут, -а, -о 1. а. са сшваралачким иолешом, с науахну
nем, с инсиирацијом сшворен (иЗlоворен, наиисан, насликан, 
комионован и сл.) (обично о умешничким осшварењима): � го
вор. б. који има иоgсшицаја, сшваралаЧКОI иолеша, инсиираци
је за умешничко сшварање, обузеш науахнуnем, инсиирацијом, 
инсиирисан: надахнути новатор. 2. који зрачи уухом, раgошnу, 
веурином, озарен, ироууховљен (обично о лицу). 

надахнути, н8.дахнём евр. 1. а. иоgсшаnи (HeKola) на умеш
ничко (или научно) сшварање, иробуgиши, изазваши (у некоме) 
наgахнушосш, HaY�н:Yћe, сшваралачки иолеш, инсиирацију, ин
сиирисаши; уоишiџ/ и;gсшаnи HeKola на нешшо, ушицаши на не
KOla уа нешшо учини, урауи. - Ово је дело надахнуло песнике, 
сликаре и музичаре. б. иослужиши као инсиирација, иоgсшицај 
за нешшо (обично за умешничко сшварање, оун. за умешничко 
gело). - Она је надахнула његове најлепше лирске песме. 2. а. 
улиши у HeKola неки осеnај, осеnање, мисао, иуеју и сл., ироже
ши, исиуниши (неким осеnањем, расиоложењем, вером и СЛ.). -
Ми верујемо у један свет који ће бити надахнут нашом вером у 
човека. б. исиуниши иолешом, оgушевљењем, усхиnењем и СЛ., 
иробуgиши (у некоме) оgушевљење, оgушевиШи. - Да надахне, 
одушеви -то је био Вишњићев позив . •  - се 1. а. gобиши науах
нуnе, биши обузеш, исиуњен (сшваралачким) науахнуnем, биши 
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инсйирисан за сй1варање (најчешће умей1ничко), инсйирисай1и 
се. б. уойшй1е gобий1и йоgсй1ицај за неко gеловање, за йреgузима
ње нечеZа: � се херојским делима. 2. йрожей1и се, исйуний1и се 
(gYXOM, ugejoM, осећањем, расйоложењем и сл.). 

надахнуто прил. на HagaXHYUl начин, с HagaxHyheм, са сй1ва
ралачким йолей10М, с инсйирацијом, с йуно gyxa: � говорити, � 

компоновати. 

надахнутост, -ости ж особина и сй1ање oHoZa који је Hagax
нуй1, oHoZa шй10 је HagaXHYUlo, HagaxHyhe. 

надахнуће е сйецифично сй1ање gyxa које се оgликује uзузей1-
ном сй1варалачком сйособношћу, сй1варалачким йолей10М; aog
сй1ицај за сй1варање (обично умей1ничко) или gеловање, инсйи
рација. 

надахњавати (се), надахњавам (се) и надахњивати (се), 
надахњујём (се) несвр. йрема HagaxHYUlu (се). 

надахњИв3.ч, -ача м онај који HagaxНJyje, инсйирише, aog
сй1иче на нешй10, gYXOBHU йоgсй1рекач, инсЙирай10Р. 

надбацивати, -ацујём неевр. несвр. йрема наgбаций1и . •  - се 
й1акмичий1и се, HagMeUlaUlu се у бацању (најчешће камена). 

надбацити, надбацйм (надбацити, -йм) евр. (некога) йобеgи
й1и, наgмаший1и HeKoZa у бацању (камена, ку"iле) у gaљUHY, ба
ций1и више, gaљe og gpyZoZa (og gpyZux). 

надбедреник, -ика, нiщбедреник, -а м, надбедреница, 
надбедреница ж И надбедрењ3.к, -ака, надбедрењ3.к, -а м 
ЦРКВ. geo свешй1еничке ogehe (оgежgе), чей1врй1асй1и KOMaguh сви
лене й1канине који носе влаgике и оgликовани свешй1еници с ge
сне сй1ране беgра. 

надбијати, надбйјам неевр. несвр. йрема наgбий1и . •  - се а. 
борий1и се наСй10јећи ga се aocUluZHe apegHocUl; уойшй1е й1акми
чий1и се, HagMeUlaUlu се. - Изнад њихових глава надбијају се 
две артиљерије. б. apeZoHUUlu се, най1езай1и се, йрейирай1и се, 
HagMygpUBaUlu се (око нечеZа). - То су била два човека унапред 
одређена да се прегоне и надбијају. 

надбискуп м йо"iлавар gBejy или више бискуйских обласй1и 
(обично у кай1. цркви); уп. архиепископ. 

надбискупија (надбискупија) ж ЦРКВ. а. облик (кай10личке) 
црквене орZанuзације са наgбискуйом на челу; црквена обласй1, 
йоgручје којим уйравља наgбискуЙ. б. сеgишй1е наgбискуйа, Hag
бискуйов gBop. 

надбискупски, -а, -о који се OgHOCU на наgбискуйе, који йри
aaga наgбискуйу, наgбискуйима: � двор. 

надбити, надбијём евр. а. йобеgий1и, наgјачай1и, наgвлаgа
й1и (у борби). - Дабогда да српски топ надбије. б. йобеgий1и у 
ZoBOpy, йрейирци, расйрављању и сл., HagZoBopuUlu. в. уойшй1е 
наgмаший1и, йревазићи HeKoZa у нечему, бий1и бољи, усйешнији 
и сл. og HeKoZa. 

надбожански, -а, -о који је изнаg божанскоZ, који gосй1иже 
највиши сй1ейен савршенсй1ва: � биће, � ум. 

надбости (надБОСТИ), , -БОдём евр. йобеgий1и, наgјачай1и боре
ћи се, боgући се poZoBUMa (о роZай1им живой1ињама). - Јаблан 
мора надбости царског бика Рудоњу. 

надбубрежни и надбубрежни, -а, -о који се налази изнаg 
бубреZа: надбубрежне жлезде. 

надвијати се, надвйјам се несвр. йрема HagBUUlu се. 
надвикати, надвйчём евр. а. (некога) наgјачай1и, наgвлаgа

й1и (HeKoZa) виком, "iласом, викнуй1и јаче og HeKoZa, бий1и "iласни
ји, Iрлай1ији og HeKoZa. - Не можете ви мене надвикати! б. (не
што) наgјачай1и "iласом, буком, звуком, за"iлуший1и: � тресак 

надвикивати, -iшујём неевр. несвр. йрема HagBUKaUlu . •  - се 
"iласно ZoBOpuUlu, викай1и jegHo на gpyZo (jegaH на gpyZoZ и сл.) на
Сй10јећи ga се виком наgјача caZoBopHUK. 

надвиривати се, -ирујём се несвр. йрема HagBUpuUlu се. 
надвирити се, -йм се евр. HagHeUlu се, HaZHYUlu се Hag нешй10, 

ЙреКО нечеZа йо"iлеgавши оgозZо. - Жена и кћи му се надвириле 
и загледају у писмо. 

надвисивати (се), -висујём (се) несвр. йрема HagBUcuUlu (се). 
надвисити, надвйсйм евр. 1. а. бий1и виши (og HeKoZa, нече

Za), наgмаший1и, йремаший1и висином. - Пеко за педаљ надви
сио гомилу. б. фиг. наgмаший1и, йревазићи (врлином, квалий1е
й10М, вреgношћу, значајем, сйособношћу и сл.); уойшй1е бий1и бо
љи, Йобеgий1и. 2. наgјачай1и "iласом, буком, виком. - Командант 
викну тако да скоро надвиси пушчане плотуне . •  - се HagHeUlu 
се (Hag HeKoZa, Hag нешй10). - Надвисила се врба над водом. 

надвити се, надвијём се евр. HagHeUlu се, HaZHYUlu се Hag не
ким, нечим; лучно се йовий1и, савий1и изнаg HeKoZa, нечеZа. -
Над сеоцем се високо надвило / Плаветно небо. 

надвиmавати (се), -ишавам (се) неевр. в. HagBucUBaUlu (се). 
надвладавати, -адавам несвр. йрема наgвлаgай1и; уп. над

влађивати. 

надвладати, надвладам евр. а. йобеgий1и, наgјачай1и, савла
gaUlu у борби; уойшй1е йобеgий1и, наgјачай1и, сй1ећи apegHocUl у 
нечему (Hag неким, нечим). - У крвавом боју надвладали су 
Турке. Срце је надвладало ум. б. оgузей1и некоме, нечему сна
Zy, јачину, инй1ензий1ей1 и сл., савлаgай1и, ослабий1и: - узбуђе
ње. в. сй1ећи, имай1и йреимућсй1во, йревласй1 или apeBaZy Hag 
нечим, йосй1ай1и gOMUHaHUlaH, Йре(о)влаgай1и. - Надвладало је 
мишљење да Србе треба разоружати. 

надвлађивати, -ађујём несвр. йрема наgвлаgай1и; уп. над
владавати. 

надвлачити, надвлачйм неевр. [гл. им. надвлачёње е] (са до
пуном: конопац, уже и сл.) вући (конойац, уже) у gBa суйрой1на 
смера й1акмичећи се у снази . •  - се а. (са допуном: конопцем, 
ужетом, конопца, ужета и сл.) й1акмичий1и се у йой1езању (ко
нойца, ужей1а). б. (са допуном: клипка) й1акмичий1и се, о"iлеgа
й1и се у вучењу клийка; уп. клипак (2). 

надводни, -а, -о 1. који се налази изнаg Boge, Hag BOgOM: -
део плутаче. 2. намењен gejcUlBY изнаg BogeHe йовршине: над
водне мине. 

надвође и надвође е висина броgскоZ бока изнаg йовршине 
Boge. 

надвожњ3.к и надвожњ3.к м саобраћајни објекай1 у Bugy мо
сй1а који служи као йрелаз U3Hag улице, йуй1а, железничке йру
Ze и сл. 

надвојвода м (мн. ж) иет. наслеgна й1ий1ула йунойравних му
шких чланова хабсбуршке gUHacUluje. 

надвојвоткиња ж иет. наслеgна й1ий1ула женских чланова 
хабсбуршке gUHacUluje; й1ий1ула HagBojBogUHe жене. 

надвоје ПРИЛ. на gBa gела (о неком geJЬeНJY, разламању и сл.): 
преломити -. • надвоје-натроје 1) на gba-Ulрu gела, у неколико 
KOMaga, gелова: (ра)сећи --натроје. 2) на брзину; йовршно (pagu
й1и, чиний1и нешй10). преломити - оgлучий1и (се), реший1и (се) на 
брзину, йовршно, без уgубљивања. 

надворити се, -йм се и надворити се, надворйм се евр. (не
кога) йровесй1и MHOZO времена gBopehu, служећи, HeZyjyhu, йазе
ћи (HeKoZa). 

надвратак, -тка м gpBeHa, бей10нска, камена или сл. Zpega. 
надвратник йречаZа у зиgу изнаg врай1а или као ZOPнJU geo 

оквира врай1а. 
надвратњ3.к м ЗООЛ. анат. geo оклойа изнаg врай1а инсекй1а. 
надвременски, -а, -о који је изван времена, који није усло

, �љeH временом, који није везан за оgређено време, ванвремен
ски: - перспектива, - сила. 

надвући (надвући), -вУ-Чём евр. 1. (некога) йобеgий1и, Hagja
чай1и у наgвлачењу, йосезању (конойца, клийка, йрсй1а и сл.). 2. 
(нешто) в. навући (Ја). - Подрубила се шареном марамом и над
вукла је до над очи . •  - се в. навући се. - Густи тмасти облаци 
надвукоше се над Косово равно. 

надгласавати, -ласавам неевр. несвр. йрема наg"iласай1и; уп. 
надглашавати . •  - се HagMeUlaUlu се у Zласању о нечему, из ја
шњавай1и се (о некоме, нечему) наСй10јећи йобеgий1ијеgни gpyZe. 
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надгласати, -ам свр. 1. наg.машиши, йобеgиши на 'iласању; 
наgвлаgаши већино.м, бројношћу изјашњења: � у скупmТИНИ. 2. 
наgјачаши 'iласо.м или уойшше звун:о.м, наg.машиши јачино.м, 
йроgорношћу 'iласа, звун:а, наg'iласиШи. - Ускоро ће их надгла
сати бат чизама. 

надгшiсити, надгласйм свр. в. наg'iласаши (2). 
надглаmавати, -ашавам несвр. йрема наg'iласаши (2). 
надгледати, н3.дгледам несвр. 1. (некога, нешто) нagзираши, 

н:оншролисаши; йазиши (на HeKo'ia, нешшо), .моШриШи, йраши
ши: � радове. 2. воgиши бри'iу о нен:о.ме, нечему, йазиши, чуваши, 
не'iоваши (HeKo'ia). 

надгледник и надгледник м онај н:оји наg'iлеgа, наgзире не
Ko'ia или нешшо, наgзорнин:. 

надгледница и надгледница ж женсн:а особа наg'iлеgнин:, 
наgзорница. 

надгледнички и надгледнички, -а, -о н:оји се OgHOCU на Hag
'iлеgнин:е, наgзорничн:и: � служба. 

надговарати, -оварам несвр. несвр. йрема наg'iовориШи . •  -
се нар. наg.мешаши се у 'iоворењу, о'iлеgаши се н:о ће 'iовориши бо
ЈЬе, вешшије, увеРЈЬивије и сл. 

надговорити, -оворйм свр. йобеgиши, наg.машиши у 'iоворењу 
(у 'iоворничн:ој вешшини, gужини, увеРЈЬивосши 'iовора и сл.). 

надгорњавати, -орњавам несвр. Йре.ма наg'iорњаШи . •  - се 
наg.мешаши се, о'iлеgаши се (н:о је БОЈЬи, јачи, н:о ће више йосши
ћи и сл.); исшицаши своју HagMoh, йреgносш, вреgносШ. - Они 
певају, надгорњавају се ко ће више, ко јаче, ко момачкије, обе
сније. 

надгорњати, -ам свр. а. биши виши (og HeKo'ia, нече'iа), Hag
.машиШи висино.м, наgвисиШи. б. уойшше наgJYtашиши, наgви
сиши у нечему; наgјачаши, наgвлаgаши, ЙобеgиШи. - Тежи да у 
свему надгорња своју жену. 

надградити, надградйм свр. а. са'iраgиши, изLpаgиши, aogu
ћи на нечему, изнаg, йоврх нече'iа: надграђени плетер. б. фиг. 
развиши, сшвориши на нен:им ogpaHuje gашим основама; goay
ниши, gо'iраgиШи. 

надградња ж 1. оно шшо се ca'ipagu на нен:ој основи, изнаg, 
йоврх нече'iа. 2. сн:уй, ун:уйносш йолишичн:их, йравних, иgеоло
шн:их и gp. йојава и gрушшвених инсшишуција, н:оје су у велин:ој 
.мери условЈЬене gрушШвено-ен:оно.мсн:о.м осново.м и .мењају се с 
Йро.мено.м ше основе. 

надграђе (н3.дграђе) с пом. geo броgа н:оји се Hag'ipagu Hag йа
лубо.м (og бон:а go бон:а броgа). 

надграђивати, -ађујем несвр. йрема наg'iраgиШи. 
надгрмети и надгрмети јек. надгрмјети и надгрмјети, 

-мйм свр. песн. нagјачаши 'iр.мљавино.м, Шресн:о.м, бун:о.м. 
надгробни, -а, -о 1. н:оји се налази изнаg нечије'i 'iроба; уре

зан, ун:лесан у сйо.менин:у изнаg 'iроба: - плоча, � споменик; � 
натпис. 2. н:оји се 'iовори или врши, gешава Hag 'iробо.м за време 
сахране: � беседа, � говор, � појање. 

надгробник м наg'iробни сЙо.менин:; наg'iробни н:амен или не
н:и gpy'iu беле'i. 

надгробница ж н:амена или бешонсн:а йлоча на 'iробу. 
наддржавни, -а, -о н:оји је изнаg, изван gржавних он:вира, 

наgлежносши, иН'iеренција. 
надебело ПрИЛ. gебело 1. а. осшавЈЬајући gебело оно шшо се 

сече, реже, сшруже и сл. б. у gебело.м слоју, наслази: � прострто 
сено. 2. у велин:ој .мери, навелин:о: � варати, � лагати. 

надебљати, -ам свр. йосшаши gеБЈЬи, gобиши заgеБЈЬање, 
оgеБЈЬаши (обично о језин:у, gланови.ма, н:ожи) . •  - се в. yge
БЈЬаши се. 

надев јек. н3.дјев м 'iусша смеса н:ојо.м се йуне разна јела (шор
ше, йише, йайрин:е, шин:вице, н:обасице и сл.). 

надевати, надевам јек. надијевати, надијевам несвр. йре
.ма наgенуши (наgесШи). 

надевовати се јек. надјевовати се, -Ешујем се свр. йровесши 
gосша времена н:ао gевојн:а, не уgавши се. 

наделити, наделйм јек. надијелити, надијелйм свр. gовоЈЬ
но, gосша уgелиши, наgаваши (нен:о.ме). - Сиротињи се не може 
наделити. 

надељавати јек. надјељавати, -ељавам несвр. йрема Hage
ЈЬаШи. 

надељати јек. нащељати, -љам и -љем свр. а. в. изgељаШи. 
б. geJЬyhu ОЈЬушшиши, исишниши и сл. (н:ору, KoMaguhe gрвеша 
u gp.). 

наденути јек. надјенути, -нем свр. 1. а. сшавиши, навући, 
нашаћи (на HeKo'ia, на нешшо, обично нен:и geo ogehe и сл.); на
.маћи (н:онойац, о.мчу и сл.). 2. сложиши у йласш, сшо'i и сл., зgе
нуши, саgенуши (сено, жишо и сл.). 3. а. найуниши нен:им Hage
во.м: - кобасице. б. найуниши, исйуниши йрейарирану н:ожу .мр
шве живоШиње. в. уойшше найуниши, исйуниши нешШо. 4. (име, 
надимак) gаши нен:о.ме, нечему име, наgиман:, назваши, йрозва
ши HeKo'ia, нешшо нен:им имено.м. 

надесно ПрИЛ. 1. а. на gecHY сшрану: кренути �, погледати -. 
б. на gecHoj сшрани, gecнo. - Надесно од њега простирали су се 
шумарци. 2. (у служби узвика) (најчешће вој.) а. KoMaHga н:ојо.м 
се наређује војнин:у ga се он:рене, ogn. војницима или gру'iим ли
цима (обично у ogpegy, сшроју и сл.) ga се он:рену целим Шело.м на 
gecHY сШрану. б. у изр. � равнај с' KoMaHga н:ојо.м се војницима 
или gру'iим лицима йосшројеним у сшроју, у pegy (у реgовима) 
наређује ga се уз он:реш 'iлаве у gecHY сшрану йоравнају фор.мира
јући йраву линију. в. у изр. поздрав - KoMaHga на н:оју йосшроје
ни војници он:реШо.м 'iлаве и Йо'iлеgо.м ygecHo ЙозgравЈЬају. 

наде(с)ти, наденем (надедем) јек. н3.дје(с)ти, н3.дјенем (над
једем) свр. в. наgенуШи. 

наджети, наджњем и наджањем свр. (некога) йобеgиши у 
жешви, нажеши, йожеши више og gpy'io'i (og gpy'iux). 

наджИвети јек. надживјети, -вЙМсвр. (некога, нешто) 1. йро
живеши, ойсшаши у живошу gуже og HeKo'ia или нече'iа. 2. йо
шрајаши gуже og HeKo'ia, нече'iа, йреживеши (нешшо): � све про
мене, � свога творца. 

надживљавати, -ивљавам и надживљивати, -живљујем 
несвр. Йре.ма наgживеШи. 

наджњевати се, наджњевам се несвр. Шан:.мичиШи се, HagMe
шаши се н:о ће више нажеШи . 

наджњети, наджњем и наджањем свр. в. наgжеШи. 
наджупник и наджупник м н:ашоличн:и свешшенин: йо чи

ну виши og жуйнин:а, н:оји сшоји на челу нен:олин:о жуйа, йаро
хија. 

надзвиждати, -дйм свр. наgјачаши, за'iлушиши звижgун:о.м, 
звижgање.м. 

нiщзвУчни, -а, -о 1. Kt'U је изнаg 'iранице осеiПJЬивосши но р
.мално'i JЬygcKo'i уха, улшр вучни. 2. н:оји се OgHOCU на брзину ве
ћу og брзине звун:а, бржи 9 звун:а: � авион, � брзина. 

надземаљски (надземаљскй), -а, -о 1. ванзе.маљсн:и, незе
.маљсн:и, небесн:и: � сила, � царство. б. нашйрироgан, несшва
ран; небесн:и, незе.маљсн:и; ван,зе.маљсн:и, чуgесаu: - биће; - при
виђење. 2. в. наgзе.мни (1): надземаљске висине, - свет. 

надземаљски (надземаљски) ПрИЛ. нашйрироgно (йо .морал
ној или физичн:ој снази), незе.ма.,тьсн:и: - велики, - заурлати, -
узвишен. 

надзёмље с оно шшо је на зе.мљи, Hag зе.мљино.м Йовршино.м. 
надземни, -а, -о (ретко неодр.) 1. н:ојије на зе.мљи, на зе.мљи

ној йовршини; н:оји је изнаg зе.мљине йовршине: надземне воде, 
- железница, - стабло и др. 2. в. наgземаљсн:и. 

надзидати, надзйдам свр. сазиgаши, из'iраgиши, aoguhu не
шшо Hag нечим шшо је раније сазиgано; HaKHagHo озиgаши, йо
guhu нен:и geo, наgо'iраgиШи. 

надзиђивати, -иђујем несвр. йрема наgзиgаши. 
надзиравати, -иравам несвр. в. наgзираШи. 
надзиратељ м в. наgзорнин: . 
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надзирати, -рем несвр. (некога, нешто) 1. а. имаши увиg у 
нечији pag, у неку gелашносш, вршиши наgзор Hag неким, Hag 
нечим; наg'iлеgаши, коншролисаши (HeKola, нешШо). б. вршиши 
инсйекцију (школа, насШавника). 2. воgиши бриlу о некоме, не
чему, йазиши, нag'iлеgаШи. 3. йосмашраши, йромашраши, осма
шраши: � свакога ко прође. 

надзор м 1. а. yeug у неку gелашносш, неки йосао и коншро
лисање ше gелашносши, OgH. шоlа йосла и оних који la обавља
ју; йроверавање сйровођења (оgређених йравила, закона), ко н
Шрола. б. (често уз прид. ,;полицијски'� наgзирање у вези с кри
вичном gелашношhу, ЙрисмоШра. 2. бgење Hag неким, йажња, 
бриlа, зашшиша; наg'iлеgање, коншрола: бити без родитељске 
неге и надзора. 

надзорни и надзорни, -а, -о који се OgHOC на наgзор, који 
наgзире, коншролише и сл.; коншролни: � одбор, � служба. 

надзорник и надзорник м а. онај који чува, наg'iлеgа, Hag
зире HeKola или нешшо, наg'iлеgник: � посла, � пруге, � пута. б. 
онај који наg'iлеgа, коншролише, оцењује обављање неке gелаш
носши, OgH. оне који је обављају; онај који врши наgзор Hag сйро
вођењем йройисаних йравила, закона и сл., инсйекшор; коншро
лор: финансијски �

, школски �. 

надзорнца и надзорница ж женска особа наgзорник; уп. на
стојница. 

надЗОРНИЧКИ и надЗОРНИЧКИ, -а, -о који се OgHOCU на Hag
зорника, на наgзорнике: � дужност, � канцеларија, � служба. 

надзорништво и юiдзорништво с 1. наgзорничка служба, 
наgзорнички Йосао. 2. служба, шело, oplaH чија је наgлежносш 
ga наgзире HeKola, нешйlо, ga коншролише неку gелашносш, йро
верава нечији pag и сл. 

надиванити се, -иванйм се СВр. нар. йровесши gосша време
на gueaHehu, изgовољиши се gиванеhи, наразlовараши се, на
йричаши се. 

надивити се, надйвйм се свр. оgушевиши се неким, нечим у 
великој, йуној мери, изgовољиши се gивеhи се (некоме, нечему); 
изразиши, исказаши gивљење. 

надигнути (се), -нем (се) свр. в. Haguhu (се). 
надигравати, -игравам несвр. несвр. йрема наgиlраШи. 8 � 

се уз. повр. 1. йlакмичиши се у ulpu, йлесу и сл. 2. фиг. HagMygpu
вaйlи се, вараши се, обмањиваши се. 

надиграти (надиграти), надиграм свр. (некога) 1. а. йобеgи
ши у некој сйоршској или gрушшвеној, хазарgној и сл. ulpu: � 

противника. б. оgиlраши, ошйлесаши боље, вешшије og HeKola; 
йобеgиши Ulpajyhu gуже, вешшије og gpylol (og gpylux). 2. фиг. 
йревариши, обмануши, наgмуgриши, изиlраШи. 

надизати (се), надижем (се) несвр. йрема наgиlнуши (се), 
Haguhu (се). 

надилазити, -йм несвр. [гл. ИМ. надилажење с] 1. йросшира
ши се наgвисујуhи нешшо, йружаши се Hag нечим. 2. фиг. а. би
шијачи (веhи, виши, бољи и сл.) og HeKola, og нечеlа, йревазила
зийlи, наgмашиваши (HeKola, нешйlо). б. йревазилазиши, йре
машивайlи нечије cHale, .моlуhносШи, сйособносши и сл. 

надим м нар. н,аgувеносш, наgимање Шрбуха. 
надимак и надимак, -ймка м (мн. -ймци, ген. -имака) а. на

зив, име (чесшо ЙОlрgно или хийокорисшично) за йојеgинца или 
. йороgицу које се уйошребљава уз лично име, OgH. Йрезиме. б. go
gашно име, назив уз йлемиhку ШиШулу. в. уойшйlе реч, назив 
којим се нешшо именује. 

надимати, н8.дймам несвр. 1. а. йуниши, исйуњаваши вазgу
хом (lacoM и сл.) ширеhи, йовеhава,јуhи зайремину, наgуваваШи. 
-Дањуша је надимала образе, пуцајући од смеха. б. исйуњава
jyhu својом зайремином изgизаши, шириШи. - Гледала је у сво
је крупне дојке које су надимале кошуљу. 2. узроковаши Hagy
шосш, йојачано сшварање lacoea у орlанима за варење: � желу
дац. 3. (груди, срце и сл.) фиг. исйуњаваши снажним, најчешhе 
йријашним осеhањима; усхиhиваши, заносиШи. 8 � се 1. шири
ши се (и зашезаши се) ucaYНJaeajyhu се вазgухом, наgувавајуhи 
се (нЙр. о јеgрима и·сл.); шириши се, изgизаши се и сл. (чесшо 
риtIl.мички) йри gубљем gucaНJY, og найора, узбуђења и сл. (обич-

но о lруgима). 2. йуниши се lасовима услеg aopeмehaja у варењу, 
наgуваваши се (о орlанима за варење). 3. а. (од нечега) биши об
узеш, йрейуњен снажним, најчешhе йријашним осеhањима; би
ши обузеш lневом, срџбом и сл.: � се од поноса; � се од гнева. б. 
(од нечега, нечим) биши исйуњен снажним осеhањима, исйуња
ваши се, йрейуњаваши се (раgошhу, бесом и gp.) (о lруgима, gy
ши и сл.). 4. бубриши, нарасшаши, расши, шириши се; нagувава
ши се, оШицаШи. - Вратне жиле им се надимају од викања. 5. 
фиг. йокрешаши се, изgизаши се шаласасшо (о eogeHoj йовршини, 
маси и сл.); наилазиши у налешима (о вешру и gp.), наgолазиШи. 
- Површина мора се лако надимала. Узалуд се ветар надима. 
6. фиг. йравиши се важан, gржаши се, йонашаши се HagMeHo, 
уображено, gуваши се, шейуриши се. - Наш политичар надима 
се од величине. 

надимити, -йм свр. 1. в. заgимиши (4). 2. а. изложиши gиму 
йри сушењу (месо, рибу и gp.); уп. димити (2). б. изложиши gиму 
йри неисйравном йосйlуйку сушења (шљива и gp. eoha), учини
ши ga суво воhе gобије нейријашан мирис gима. 8 - се 1. изло
жиши се MHOlo, йревише gиму (наgисаши се gима, насузийlи се 
og gима и сл.). 2. йрожеши се gимОМ, йримиши нейријашан ми
рис, укус gима (о ракији, јелу и сл.). 

надимљавати, -имљавам несвр. йрема наgимиши (2). 
надиндивидуалан, -лна, -о који је изнаg лиЧНОl, UHgueugy

алноl, који је йроизвоg неке ойшше, колекшивне свесши, gyxa и 
сл.: - блаженство, � дух, � дело. 

надир, -а и надИР, -ира м ар. а. астр. шачка за.мишљена у сре
gишшу невиgљиве сшране небеске сфере насуйрош зениШу. б. 
фиг. најнижа шачка, најнижи сшейен неке особине, сйособно
сши и сл. 

надирати, -рем несвр. 1. силом йробијаши, нейреgовайlи йре
ма неком йоgручју (обично pagu освајања, зайосеgања); насшуйа
ши, наваљиваШи. - Немци надиру према Москви. 2. а. на'iло 
улазиши; увлачиши се, ЙроgираШи. - Крв му је надирала у гла
ву. б. наgолазиши, шириши се, йробијаши се, ЙроgираШи. - Кроз 
отворени прозор из баште надирао је мирис расцветалог јорго
вана. 

надисати се, надйшем се свр. йровесши gylo времена gишу
hu, уgишуhи, изgовољиши се уgишуhи (обично свеж, чисш ва
зgух, мирис и сл.). 

надискуствен, -а, -о фил. који се не заснива на искусшву, go 
Kojel се не gолази искусШвом. - Свет морала је вечан и надис
куствен. 

надисторијски, -а, -о који није везан за оgређени иcйlopиj
ски aepuog, који је og шрајНОl значаја, свевременски, нейрола
зан: � значај, - карактер (нечега) . 

надићи (надйћи), надйђем свр. йрема наgилазиши (2). 
надићи, надигнем (аор. надигох, надиже и надиже; р. пр. на

дигао, -гла; пр. пр. надигавши) свр. (вар. надигнути (се» 1. а. йо
кренуши, йомериши неки йреgмеш мало увис, навише, мало gu
hu, aoguhu: � шешир. б. йомаhи Halope (неки geo шела или ли
ца); узgиhи, изgиhи: � обрве, � реп. в. учиниши ga нешшо сшр
чи изнаg йоgлоlе, ga није равно (као йоgЛОlа), изgиhи. - Освједо
чи се да је постеља надигнута. г. начинийlи, израgиши нешшо 
на вишем, изgиlнушијем нивоу. - Овај део куће бејаше мало на
дигнут. 2. (вику, дреку и сл.) изазваши lала.му, разlала.миШи 
се; развикаши се. 8 - се 1. а. в. apuguhu се: � се испод јоргана . 
б. йокренуши се, йомаhи се Halope, aoguhu се. - И онда се пола
ко надиже један крајичак завесе. в. узgиhи се, изgиhи се; избо
чиши се. - Пред њим је стајала млада и лепа жена, надигнутих 
прсију. г. guhu се увис, накосшрешиши се (og сшраха и сл.) (о ко
·Си). 2. усшаши, aohu, кренуши се, йокренуйlи се, guhu се; уп. ди
ћи се (За). - Надигло се цело село да је тражи. 3. а. изgиhи се у 
eugy ошеклине, нашеhи; набрекнуши, набубриШи. б. узgиhи се, 
нарасши (о ШесШу). 

надјахати, -ашем свр. йобеgиши у јахању, јашуhи брже (бо
ље, gуже) og HeKola. 

надјахивати, -ахујем несвр. йрема наgјахаШи. 8 - се йlaK
мичиши се у јахању. 

надјачавати, -ачавам несвр. йрема наgјачайlи. 
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над.Нlчати, -ам евр. а. йобеgиши (јачино.м, снат,о.м), савлаgа
ши (некот,а, нешШо). б. заgобиши йреимућсшво Hag неким, не
чим, gобиши йревласш, ЙреовлаgаШи. - Грижа савести надјача
ла је све софизме и све мудровање. в. за'iлушиши 'iласо.м, зву
ко.м, буко.м и сл. gpyiu звук, буку, наg'iласаШи. - Пригушен жа
мор надјачао је хроптање машина. 

надје(с)ти в. наgенуши; уп. наде(с)ти. 

надлагати, надлажём евр. наg.машиШи у лат,ању, йобеgиши 
лажући боље, вешшије og некот, (чесшо о лицима у нар. йрийо
веШка.ма). 

надлагивати се, -лагујём се неевр. Шак.мичиШи се, наg.меша
ши се у лат,ању. 

надлајавати се, -ајавам се неевр. 1. наg.мешаши се лајући (о 
йсима); уп. надлајати (а). 2. фиг. пеј. наg.мешаши се речима, йсов
ка.ма и сл. (о љуgима); уп. надлајати (б). 

надлајати, -јём евр. а. наg.машиши, йобеgиши лајући gуже, 
'iласније og gpyiux (о Йсима). б. фиг. йобеgиши, наg.машиши у т,о
ворењу, йсовању и сл., наgт,овориши (о љуgима). 

надлактица ж анат. а. geo руке og лакша go ра.мена, brachi
иm. б. косш у gелу руке og лакша go ра.мена. в. ЗООЛ. косш У ogio
варајуће.м gелу apeglbUx, OgH. т,орњих уgова KOg неких живошиња 
(сисара, ЙШица). 

надлактичнй, -а, -о који се OgHOCU на наgлакШицу. 
надланица ж 1. анат. сйољашњи geo шаке изнаg gлана, dor

sum manus. 2. (обично у мн.) сйецијална врсша рукавица за за
шшишу gланова, руку йри т,рубо.м pagy. 

надлежан, -жна, -о 1. а. који йО сво.ме звању, йоложају, ко.м
йешенцији има йраво ga gOHOCU йуноважне оgлуке, решења и сл., 
овлашћен; .мероgаван: бити - за нешто, - министар, - судство; 
- тело, - форум. б. који има йошребно знање о некој обласши, 
сйособан ga о нече.му gOHOCU ваљане оцене, суgове; сшручан, .ме
роgаван, ко.мЙеШенШан; на које.м се износе ваљане, сшручне, .ме
роgавне, ко.мЙеШенШне оцене, суgови. 2. (у им. служби, одр.) м 
(обично у мн.) онај који је йО сво.м звању, йоложају, ко.мЙеШен
цији оgт,оворан, овлашћен, заgужен за нешшо (за некот,а). 

надлежно ПРИЛ. на наgлежан начин, како шо наgлежна слу
жба, наgлежни орт,ан, ogK наgлежно лице чини, йо оgот,оварају
ћим йройисима, службено; званично. 

надлежност, -ости ж (инетр. -ошћу) gелокрут" йоgручје paga, 
власши, овлашћења некот, орт,ана, службенот, лица, усШанове. • 
преда(ва)ти, упутити, упућивати на (даљу) надлежност йреgа(ва)ши, 
уйушиши, уйућиваши на (gaљe) решавање, на (gaљu) йосшуйак 
оgт,оварајуће.м нagлежно.м орт,ану власши (о службеним акШима). 

надлетати, надлёћём јек. надлијетати, надлијећём несвр. 
Йре.ма наgлеШеШи . •  - се Шак.мичиШи се, наg.меШаШи се у ле
Шењу. 

надлетети јек. надлетјети, -летим евр. прел. 1. леШење.м, ле
шећи gосйеши изнаg некот,а, нечет,а (о ЙШица.ма, авионима, хе
ликойшерима и gp. леШелица.ма). 2. йобеgиши (некот,а, нешшо) 
Шак.мичећи се, HagMehyhu се у брзини (ређе у gужини) леШа. 

надлеmТВОе (ген. ми. -тава) усшанова, инсшишуција у којој се 
обављају оgређени јавни йослови, орт,ан јавне уйраве, ypeg; зт,ра
ga или geo зт,раgе ige се налази шај орт,ан. 

надличан, -чна, -о који је изнаg иншереса, жеља, хшења и 
сл. jegHe личносШи. 

надљудскй, -а, -о који наg.машује йросечне љуgске сйособно
сши, особине, снат,у и gp.; нашйрироgан; от,ро.ман: надљудском 
снагом. 

надљудски ПрИЛ. на начин који није својсшвен човеку, нейри
pOgHO; uзнаg обичних љуgских .мот,ућносШи: - крикнути; - тежак 
задатак 

надмаmавати, -авам неевр. в. наg.машиваШи. 
надмашан, -шна, -о в. HagMohaH. 
надмаmати, надмашам неевр. в. наg.машиваШи. 
надмашив, -а, -о који се .може наg.машиши, йревазићu; уп. 

нен:адмашив. 

надмашивати, -ашујём несвр. Йре.ма наg.машиШи. 
надмаmити, -Им и надмаmити, надмашИм евр. 1. а. Йре.ма

шиши висино.м, расШо.м, наgвисиши, наgрасШи. б. йроћи, йро
лешеши изнаg некот,а, нечет,а, Йре.машиШи. - Високо га копље 
надмашило. 2. а. йревазићи, йрешећи, Йре.машиШи (неко.м осо
би н о.м , сйособношћу); ЙобеgиШи. б. наgјачаши, наgвлаgаши 
(бројношћу, снат,о.м, инШензиШеШо.м). - Да осећања не надм:аше 
и потисну свест. в. наgјачаши, наgвисиши 'iласношћу (о 'iласу, 
звуку уоЙшШе). - Браћо! - истаче се одједном један јачи глас и 
надмаши остале. 

надмашност, -ости ж в. наg.моћносШ. 
надмен и надмен, -а, -о а. охол, уображен, наgувен, йрейо

шеншан (о љуgима). б. који изражава шакав сшав, шакво gp
жање: обратити се некоме надменим гласом. 

надмено и надмено ПРИЛ. с висине, охоло, наgувено, уобра
жено, йрейошеншно; у.мишљено: - одговарати, - погледати. 

надменост и надменост, -ости ж (инетр. -ошћу) йрецењива
ње власшише вреgносши, уображеносш, у.мишљеносШ, охолосш, 
наgувеносш, ЙреЙоШенШносШ. 

надметати се и надметати се, надмећём се неевр. 1. насшо
јаши биши бржи, јачи, вешшији, сйрешнији, Йа.меШнији иШg., 
OgH. уойшше бољи, усйешнији у нече.му og gpyior, (og gpyiux), шак
.мичиШи се (с неким или .међусобно): - оштрим речима. 2. уче
сшвоваши, зајеgно с gрут,има, на лицишацији као куйац Hygehu 
своју цену, gajyhu своју Йонуgу. 

юiдморскй (надморскИ), -а, -о у изр. - висина висина која се 
рачуна og нивоа .мора, .морске Йовршине. 

надмоћ, -оћи ж (инетр. -оћи (-оћу» већа .моћ, Йреи.мућсШво 
или йреgносш (у нече.му) у OgHOCY на некот,а, Йре.моћ, HagMoh
носш; осећај наg.моћносШи, суЙериорносШ. 

надмоћан и надмоћан, -ћна, -о 1. а. који има већу .моћ, сна
т,у, којијејачи, .моћнији нет,о неко gpyiu, OgH. нешшо gpyio: јунач
ки се борити с надмоћним непријатељем. б. уойшше који Hagu
лази, наg.машује gpyie својим особина.ма (или неко.м особино.м), 
суЙериоран. в. који се осећа и gржи са.моуверено, са.мозаgовољ
но, суйериорно, суЙериоран. 2. који йоказује, у које.м се виgи Hag
.моћ, йреимућсшво или йреgносш: - позиција (у шах. партији). 

надмоћно и надмоћно ПРИЛ. 1. а. са осећање.м HagMohu; са
.моуверено, са.мозаgовољно, суйерироно: осмехнути се -. б. у Hag
.моћној йозицији, у HagMohHoM йоложају: бели (у шах. партији) 
стоји -. 2. у знашној .мери, у веће]м сшейену; са велико.м разли
ко.м, убеgљиво: - победити. 

надмоћност и юiдмоћност -ости ж особина онот,а који је 
HagMohaH; уп. надмоћ и супериоРност. 

надмудривати, -удрујём Неевр. несвр. Йре.ма наg.муgриШи . •  

- се наg.мешаши се, Шак.мичиШи се с неким у .муgросШи, Йа.ме
ши, знању, gуховишосши и сл.; йокушаваши uзит,раши, йревари
ши jegaH gpyioia (jegHo gpyio и сл.) служећи се .муgрошћу, лукав
сШво.м, знање.м, вешШино.м и сл. 

надмудрити, надмудрим евр. а. йоказаши, исйољиши више 
.муgросШи og gpyioia, наg.машиши, йревазићи некот,а .муgрошћу, 
Йа.мећу. б. изит,раши, йревариши некот,а служе�и се .муgрошћу, 
лукавсшво.м, вешШино.м, наg.машиши лукавсшво.м, вешШино.м. 

наднараван, -вна, -о в. наШЙрироgан. 
наднаравно ПРИЛ. в. HaйlapupogHO. 
наднаравност, -ости ж особина онот,а који је наgнараван, 

онот,а шшо је наgнаравно, нашйрироgно, наШЙрироgносШ. 
наднаслов (наднаслов) м нашйис изнаg т,лавнот, наслова, 

обично оgшша.мйан .мањим словима og наслова, који служи као 
gойуна, објашњење наслова. 

наднети јек. наднијети, -несём (наднесём) евр. йокрећући 
или носећи йосшавиши у йоложај изнаg некот,а или нечет,а. -
Она је била лептир кога су незнани ветрови наднели над кра
тер вулкана . •  - се 1. а. крећући се, Йо.мичући се, савијајући се 
и сл. gohu, йосшавиши се у йоложај Hag нечим или неким, на';,
нуши се, наgвиши се: - се над бунар, - се над воду (нпр. о врби), 
- се над дете. б. уойшше наgвиши се, йросшреши се, рашuриши 
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се Hag HeKu.м, нечu.м. - Ведро небо наднело се било као големи 
шатор. 2. и.маШи сШр.м, кос или виши йоложај (у OgHOCY на не
шШо). - Ведро чело наднело му се над обрве. 

надница ж 1. pag, pagHU учинак, йосао који pagHUK обави за 
jegaH gaH (обично og јушра go .мрака) и за који gобuја уiоворену 
новчану или неку gpyiy Haipagy, HagOKHagy. 2. новчана или нека 
gpyia Haipaga која се gобија за gaH paga или за оgређено pagHo 
време у шоку gaHa, gневна зараgа. 

надничар м (инетр. -ом и -ем) онај који pagu йо gневној uoiog
би, uog HagHUЦY, у HagHUu;u, за наgницу. 

надничарити, -н:И:чар:Им неевр. [гл. ИМ. надничарёње е] pagu
ши као наgничар, наgничиШи. 

надничарка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) женска особа наgничар. 
надничарскй, -а, -о који се OgHOCU на наgничаре, који йри

uaga наgничарu.ма. 
надничити, -:Им неевр. непрел. [гл. им. надничёње е] раgиши за 

HagHUЦY, uog HagHUЦY, у наgници, као нagничар, наgничариШи. 
надничица ж geM. og наgница. 
надно предл. (с ген.) на gоњем крају, gелу, у gHY, йри gHY не

чеiа: � ливаде. 

надносити (се), нiщносим (се) [гл. им. надношёње е] несвр. 
йрема наgнеши (се). 

надо е в. челик. 
надобивати (се), -обивам (се) и надобијати (се), -Обијам 

(се) евр. gобиши нечеiа у великој количини, .мери, у велико.м бро
ју: � се одликовања, � се пара, � се чинова. 

надобудан (надОбудан), -дна, -о 1. који буgи Hagy, og Kojei 
се MHoio очекује, који MHoio обећава: надобудни син, надобудна 
омладина. 2. а. којије йун себе, HagMeH: попут надобудних, мла
дих петлова. б. самозвани, шобожњи, вајни: под пером надо
будних дописника. 

надобуднйк (надОбуднйк) м онај који је наgобуgан. 
надовезати, -овёжём евр. 1. везујући gоgаши, навезаши, на

сшавиши, gовезаши (нЙр. краћи конойац на gужи и сл.). 2. фиг. а. 
gоgаши нешшо нечему, нagоgаши, йриgоgаши, наgо.меШнуШи. -
На његову белешку надовезаћемо и једно породично предање. 
б. насшавиши, йроgужиши (йричање, казивање); рећи, казаши 
нешшо на нечије речи, йроgужиши, gоgаши још неку .мисао, реч 
у разiовору. 8 � се 1. (на нешто) а. йосшаши насшавак, йроgуже
шак нечеiа, насшавиши се на нешШо. - На народна предања на
довезала се касније писана повесница. б. јавиши се, услеgиши 
HeuocpegHo за нечu.м gpyiu.м. - На тај поноћни крик надовеза се 
јау:к аустријских војника. в. йроизићи, услеgиши као йослеgица 
нечеiа. - Понекад се надовеже на крајнике кијавица. 2. (на не
што) насшавиши излаiање, йричање йовезујући ia са излаiањем 
йрешхоgноi iоворника. 3. а. (на некога) нашуриши се неко.ме, на
врсши се на HeKoia, салеШеШи. - Џабе је било бранити се, кад се 
Савка овако надовеже на човека. б. (некоме) сйойасши, снаћи 
HeKoia (о невољама, Hegahaмa и сл. које gолазе jegHa за gpyioM). 
- Кад се човеку надовеже.несрећа за несрећом, никад краја. 

надовезивати (се), -везујём (се) несвр. йрема нagовезаши (се). 
надовлачити, -овлачим евр. gOHocehu, gовозећи у више на

враша gовући у великој или gовољној количини. - Ко је овамо 
надовлачио и натрпао све ово? 

надовољити се и надовољити се, -овољим се евр. (нечега) 
заgовољиши се (нечеiа) у йуној .мери, изgовољиши се. 

надогонити, -огон:Им евр. goioHehu у више навраша gошера
ши у великој или gовољној .мери, количини: � доста дрва. 

надоградити, -оградим евр. 1. HaKHagHo изiраgиши, goipa
gиши на већ йоgиiнушој iрађевини (или уз йоgиiнушу iрађеви
ну), наgозиgаши. 2. фиг. усавршиши на Ше.мељu.ма, на основу не
чеi йрешхоgноi (нЙр. у ЙОl.леgу образовања и сл.). 8 � се фиг. уса
вршиши се, изiрagиши се на Шемељu.ма, на основу нечеi йрешхоg
Hoi (нЙр. у ЙОl.леgу образовања и сл.). 

надограђивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма Hagoipagu
ши (се). 

надодавати, -одајём (пр. еад. надодајући) несвр. Йре.ма Hago
gаШи. 

надодати, -ам евр. 1. gоgаши нечему, на нешшо, gо.меШнуШи, 
ЙриgоgаШи. 2. а. казаши још нешшо йосле йрешхоgно изiоворе
них речи, (йри)gоgаши йрешхоgно изiоворено.м; уойшше рећи, ка
заши у вези са нечu.м, наgовезаШи. б. у йричању, изношењу не
ких чињеница gоgаши и оно шшо није шачно, шшо не оgiовара 
исШини. 

надодолити, -одолйм и надодолити, -:Им евр. йрешерано на
кишиши, искишиши, накинђуриши: застава надодољена ешар
пама, свиленим подвезама, тракама и кићанкама. 8 � се йре
ше рано се накишиши, накинђуриши се. 

надозИдати, -озИдам евр. HaKHagHo uoguhu, gозиgаши нешшо 
на йоgиiнушој iрађевини или уз њу, наgоiраgиШи. 

надозиђивати, -зиђујём несвр. Йре.ма наgозиgаши. 
надојити, надој:Им евр. 1. gаши gешешу или .млаgунчеШу ga се 

насиса .млека, йоgојиши; уп. задојити (1) . 2. фиг. йрожеши, исйу
ниши (воgо.м, шечношћу), наквасиши, наШоЙиШи. - Понорница 
је водом надојила земљу. 8 � се 1. засишиши се сисајући, наси
саши се (о gешешу или .млаgунчеШу). 2. фиг. исйуниши се воgо.м, 
влаiо.м и сл., нашойиши се, наквасиши се. 

надокнада ж 1. а. оно шшо се неко.ме gaje ga се намири, ga 
uogMUpu иЗiубљено, ошшећено и сл., HaKHaga, оgшшеша; нами
рење, из.мирење, Йоg.мирење (шшеше, шрошка и сл.), обешшеће
ње. б. gоgашак йри некој раз.мени (као йоравнање вреgносШи). 2. 
оно шшо gолази на .месШо нечеiа gpyioi, шшо замењује, HagoMe
шша нешшо; уп. надоместак и сурогат. 3. ко.мЙензација, заgово
љење, сашисфакција; Haipaga. 

надокнадити, -:Им евр. 1. а. gаши неко.ме HagoKHagy, йрошив
вреgносш за оно шшо је изiубљено, ошшећено или йошрошено, 
намириши, Йоg.мириШи, изравнаши нешшо, йлашиши неку оба
везу, изgашак, обешшешиши HeKoia. б. йоврашиши оно шшо је 
изiубљено, неушралисаши, ко.мЙензоваШи iубишак, шшешу, ош
клониши йослеgице шшеше или iубишка нечеiа. - Штете су та
ко велике да се с муком могу надокнадити. в. йойуниши, gouy
ни ши go йрешхоgноi, OgH. go йошреБНОi броја, количине, сшања, 
наgо.месшиши; (йо)врашиши: � мањак. 2. а. наgо.месшиши, заме
ниши HeKoia Koia више не.ма, нешшо чеiа више нема. - Губитак 
мајке не може се ничим надокнадити. б. уойшше наgо.месши
ши нечu.м неки неgосшашак, оgсусшво нечеiа, неку .ману и сл. -
Грубост лица надокнади умом. 3. HaKHagHo ураgиши оно шшо је 
йройушшено, изgаНiубљено. 

надокнађивати, -ађујём (надокнађавати, -ађавам) несвр. 
Йре.ма наgокнаgиши. 

надолазак, -ласка м 1. йовећавање, нарасшање, йорасш ни
воа, йриgолазак (воgе). 2. в. gолазак (1). 

надолазити, -:Им [гл. им. надолажёње е] несвр. йрема Hagohu. 
надоле и надоле јек. надоље и надоље ПРИЛ. у йравцу йре

.ма gоле, на gоњу сшрану; уп. наниже. 

ЈЈадоливати, -оливам несвр. Йре.ма наgолиШи. 
надолити, надолијём евр. 1. gоgаши још шечносши у неки 

cyg, gосуши, gолиШи. 2. gойуниши go врха gocuuajyhu, gоливају
ћи, gолиШи. 

HaдOMa� 1. предл. (с ген., ређе с дат.) означава велику близи
ну оно.ме шшо је казано u.мeHcKo.м речју у iенишиву (OgH. gашиву): 
cacвu.м близу, у близини: � града, � села. 11. ПРИЛ. неgалеко, бли
зу (о .месшу go Kojei се сШиl.ло йосле крешања, йриближавања). 

надоместак јек. надомјестак, -ска м оно шшо се уйошребља
ва у.месШо нечеiа gpyioi (шшо неgосшаје, чеiа не.ма), замена; уп. 
сурогат: � за кафу, � за терпентин. 

надоместити јек. надомјестити, -:Им евр. 1. а. йреузеши не
чије .месШо, улоiу и сл., замениШи. -Штедионице не могу надо
местити ликвидиране банке. б. йослужиши, OgH. Йрu.мениШи, 
уйошребиши у.месшо нечеiа (HeKoia) gpyioia, замениши нечu.м 
(HeKu.м) gруilJ.Л1" 2. наgокнаgиши, накнаgиШи. 

надометати и надометати, -омећем несвр. йрема наgо.меш
нуШи. 
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надометнути и надометнути, -ометнём евр. 1. gомешнуши, 
(на)gоgаШи. 2. рећи, казаши још нешшо, (на)gоgаШи. 

надомеmтати, -омёштам јек. надомјеmтати, -омјёштам и 
надомеmћИваТИ јек. надомјеmћивати, -ешћујём несвр. йрема 
наgомесШиШи. 

надоносити, -доносйм евр. донеши у великој или gовОЈЬној 
количини, нане ши: � јабука, � пића. 

надоплата ж gоgашно йлаhање, HaKHagHa gоЙЛаШа. 
надопуна ж в. gойуна (1). 
надопунити, -йм евр. в. gоЙуниШи. 
надопуњавати, -Уњавам и надопуњивати, -уњујём неевр. 

несвр. йрема наgойуниШи. 8 - се уз. повр. йреgсшавЈЬаши gойуну 
jegHo gpyroM (jegaH gpyroM и сл.), уйошйуњаваши се међусобно, 
gойуњаваши се. 

надоћи (над6ћи), над6ђём (аор. над6ђе и над6ђе; р. пр. надо
шао (надошао), -шла) евр. непрел. 1. а. uoguhu ниво, нарасши, на
бујаши, upugohu (о воgи). б. нарасши, увеhаши се og врења, на
бујаши (о ШесШу). в. уойшше нарасши, набубриши, набујаши (og 
влаrе, наливања зрна, зрења и сл.). 2. а. искрснуши, йојавиши се 
у високом сшейену, иншензишешу и СЛ.: надошла мржња, надо
шла му снага, надође му бес. б. йасши на йамеш, gohu, искр
снуши (о мислима, gешаљима и сл.). 3. в. gohu (2а). 

надохват и надохват 1. прил. а. йри руци, у близини, близу 
(шако ga се може gохвашиши): бити (налазити се, стајати) -. б. 
без pega, како шша наиђе, несисшемашски; на брзину, журеhи; 
узrреgно, усйушно. - Новине се читају похлепно, али површно 
и надохват. 2. предл. (с ген.) (обично у изр. - руке) у HeuocpegHoj 
близини, у близини, близу нечеrа. 

надошао (надошао), -шла, -ло (обично одр.: надошлй) р. Йр. 
og Hagohu у аШриб. служби; уп. надоћи (1 и 2): надошла вода, 
надошла снага. 

надражај м 1. пеих. йојава физичко-хемијске или физиоло
шке upupoge која као СЙОЈЬашњи узрочник gелује на нервни си
сшем, чулне OpraHe и изазива оgrоварајуhе осећаје или реакције 
шкива или OpraHa, gраж, йоgражај; осећај, реакција изазвана 
шаквим gеловањем. 2. фиг. оно шшо йоgсшиче, йокреhе на акци
ју, на gеловање и сл., йоgсшицај, сШимуланс. 

надражајнй, -а, -6 који се OgHOCU на наgражај, који је у ве
зи с наgражајем; сШимулаШиван. 

надраженост, -ости ж сшање OHOra шшо је наgражено, 011,0-
ra који је наgражен, узбуђеносШ. 

надраживати, -ражујём несвр. йрема наgражиШи. 
надраживач, -ача м изазивач, узрочник наgражаја. 
надражити, надражйм евр. (нешто, некога) 1. а. gовесши (чу-

ла, OpraHe и сл.) у сшање йојачане нервне осеiilJЬивосши, узбуђе
носши; изазваши сензишивну реакцију HeKOr OpraHa, шкива и 
сл., сШимулисаШи. б. (некога) сексуално узбуgиши, изазваши 
чулне сШрасШи. 2. й(р)обуgиши, акшивираши (нечију раgозна
лосш, йажњу и gp.), изазваШи. 3. а. својим йосшуйцима сшиму
лисаши, изазваши HeliOra на нешшо (на неки йосшуйак и сл.). б. 
изазваши, наљушиши, расрgиши, ражесшиши; расЙалиШи. 8 -
се gосйеши у сшање йојачане осеiilJЬивосши, узбуђеносши, узбу
gиши се (обично сексуално). 

надражљив, -а, -о 1. а. oceiilJЬив на наgражаје, сензуалан. б. 
йpeoceiilJЬив, разgраЖЈЬив. 2. а. који gражи, наgражује (чула и 
сл.): � мирис. б. који йобуђује, сшимулише нечија осећања, узбу
ђења, йоgсшицајан, сШимулаШиван. 

надражљивац, -йвца м хем. вој. (обично у мн.) назив за неке 
врсше крашкошрајних бојних ошрова, rасова, који наgражују 
слузокожу носа или очију и изазивају кијање или сузење. 

надражљивост, -ости ж особина, својсшво OHOra шшо је на-
gраЖЈЬиво, осеiilJЬивосш на наgражаје. 

. 

надражујући, -а, -ё који gражи, наgражује, наgражајни: 
надражујућа средства. 

, ' 

надрастати, надрастам несвр. йрема наgрасШи. 

надрасти (надрасти), -растём евр. 1. а. расшом, висином йре
шеhи, наgмашиши, наgвисиши (HeKOra, нешшо). б. умно, gухов
но, вреgношhу и сл. наgмашиши, йревазиhи (HeKOra, нешшо): -
околину, � учитеља. 2. расшуhи и расйросшируhи се йреко нече
ra нашкриши, заклониши нешшо (о gрвеhу, rpaHaмa и сл.). 

надрационалан, -лна, -о који йревазилази rранице рационал
HOr, који је ван норми обичноr JbygcKor схвашања, разумевања. 

надраmкати, -ам евр. у geм. значењу: наgражиШи. 
надрвати, -вёмевр. а. нagвлаgаши, йобеgиши HeKoray рвању. 

б. уойшше наgвлаgаши, наgјачаши (HeKOra, нешшо); наgмаши
ши, йревазиhи (HeKOra нечим). 

надреалан, -лна, -о који је изван реалносши, који не йосшо
ји у реалносши или йревазилази, нagмашује реалносш, нagсшва
ран; уп. нереалан и нестваран: � детерминација, � мирноћа, 
свет, нешто -. 

надреализам, -зма м (према фр.) ум. умешнички (йрвенсшве
но књижевни и сликарски) йравац насшао у Француској йосле 1 
св. раша, који се оgликује шежњом ка сйоншаном, HeaocpegHoM 

. бележењу йоgсвесних йсихичких шокова, ушисака, асоцијација, 
сањарења и йреgсшавЈЬању несвесноr, ирационалноr gоживЈЬа
вања сШварносШи. 

надреалист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, слеgбеник Hagpe
ализма. 

надреалистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на наgреалисше и Hag
реализам: � начин, - покрет, - роман, - слика. 

надреалност, -ости ж а. особина OHOra шшо је наgреално. б. 
несшварносш, фикција. 

надреднй и надреднй, -а, -6 а. у изр. - знак rрафички goga
шак, знак, обележје изнаg слова (OgH. изнаg словноr pega) којим 
се означава gиференцијална изrоворна вреgносш слова; уп. ди
јакритички. б. у ИЗр. - слово йалеоrрафски знак изнаg pega, сло
во које йри чишању шреба gоgаши. 

надређен, -а, -о 1. којије изнаg, ucapeg нечеrа, HeKOra (йо ва
жносши, функцији, йоложају, ранiх и сл.). - Појам рода је над
ређен појму BpCT�. 2. (у им . служби: \одр.) м лице сшарије йо слу
жбеном йоложа;у, йо paHry, йрешйэсшавЈЬени, сшарешина; еу
пр. подређени. 

надређеност, -ости ж сшање OHOra који је наgређен, OHOra 
шшо је наgређено. 

надремати се, надрёмам се јек. надријемати се, надрије
мам се евр. йровесши gyro времена gpeмajyhu, заgовОЈЬиши се gpe
мања. 

надрепак и надрепак, -пка м анат. ЗООЛ. geo леђа изнаg рейа 
живошиње, OgH. у йреgелу заКРЖЈЬалих рейних йршљенова а. са
йи (KOg коња). б. шршица (KOg йернаших живоШиња). 

надрепнй (надрепнй), -а, -6 који се налази изнаg, йоврх ре
йа; уп. надрепак: - пераје. 

надрети јек. надријети, надрём (аор. надрё јек. надрије; р. 
пр. надро, надрла; пр. пр. надрёвши јек. надријевши) евр. 1. а. на
gohu силовишо, у великој количини, маси (о воgи). б. навреши; 
наrрнуши (о маси свеШа). в. извршиши најезgу, apogop, навали
ши у великом броју, мношшву, насрнуШи. 2. н.аЈло, брзо крену
ши, уйушиши се (HeKyg, некамо), уgариши, заЙуцаШи. 3. зажеле
ши, наумиши, оgлучиши (нешшо), зайеши, заgреШи. - Кад он 
нешто надре, мора тако бити. 

надри- йрефикс којим се казује ga је оно шшо означава 
основна реч лажно, самозвано, шобожње: назови-; уп. квази- и 
псеудо-: надриадвокат, надрибабица, надригосподство, надри
култура, надрилекар, надримајстор, надрифилозоф и сл.; на
дридуховит, надриинтелектуалан и сл. 

надрибабица ж жена која без йошребне сшручне сйреме, 
квалификације указује йомоћ йри йорођају, необразована и не
сшручна бабица. 

надригосподство е лажно, извешшачено rосйоgсшво, скоро
јевићка имишација rосЙоgсШва. 

надридуховит, -а, -о шобоже gуховиш, неgуховиш: - преда
вање. 
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надридуховитост, -ости ж особина oHoLa који је Hagpugyxo
вийl, oHoLa шйlо је наgриgуховийlо, йlобожња gуховийlосйl. 

нiщриинтелектуалан, -лна, -о лажно, наиЗLлеg, йlобоже 
инйlелекйlуалан: � надмоћ. 

нмрикњига ж (М) (мн. ж) онај чије је образовање, знање из 
неке обласйlи uовршно, HeaoйlaYHO, UОLрешно и сл., uолуобразо
ван, неgоучен човек. 

надрикњижевник и нмрикњижевник М онај који се бави 
књижевним pagoM без UОйlреБНОL йlаленйlа, YMeha, знања и gp. 
и чија су gела без умейlничке вреgносйlи, књижевни gилейlанйl, 
вајни књижевник. 

нмрикњишки, -а, -о који се заснива на нечијем лошем, не
йOйlaYHOM или UОLрешном uознавању cйlвapи, лажно, йlобоже 
сйlручан, научан; уп. надрикњига. 

надрикултура ж кулйlура која се заснива на UОLрешним, ла
жним вреgносйlима и основама. 

надрилекар је:к. надриљекар, -ара М лице које се без ао
йlребне квалификације и сйlручносйlи бави лекарским uослом 
(обично оно које у лечењу аримењује HapogHe лекове и арими
йlивHe Meйloge). 

надрилекарија јек. надриљекарија ж среgсйlво које йlобо
же лечи оgређену болесш, којем се ариаисује лековийlо cвojcйlвo 
иако нема фармацеуйlску и меgицинску вреgносйl. 

надрилекарство је:к. надриљекарство е лечење болесника 
og cйlpaHe нagрилекара; gелайlносйl наgрилекара; несйlручно ле
чење болесника уоUшйlе. 

нмримајстор м Majcйlop, занайlлија без оgLоварајуhе сйlруч
не квалификације, ogH. знања, вешйlине, сuособносйlи, вајни, 
лош Majcйlop. 

надримудрац, -аца М онај који уображава ga је Mygap, који 
мисли ga MHOLO зна, који се MHOLO арави aaмeйlaH, вајни муgрац, 
Uамейlњаковиh. 

нмримудрост, -ости ж йlобожња, лажна Mygpocйl. 
надринаучник М онај који се бави научним pagOM без UОйlреб

HOL знања, сареме и сuособносйlи, који се изgаје за научника. 
надриобразован, -а, -о који је без gубљеL, свеСйlранијеL зна

ња, образовања, Uолуобразован. 
надрипатриот(а), -ё М (ми. -ти М и -те ж) онај који се арави, 

uриказује, uреgсйlавља као aaйlpиoйla, лажни, йlобожњи, вај
ни aaйlpиoйla. 

нмрипесник јек. нмрипјесник М онај који uише аесме а 
ga за йlo нема йlаленйlа, сuособносйlи, слаб, никакав, вајни, йlo
божњи аесник. 

нмрипесништво јек. нмрипјесништво е uеснишйlво без 
араве, умейlничке вреgносйlи. 

нмриписар, -а и надриписар, -ара М несйlручно лице које 
се, за новчану или gpYLY HaLpagy, бави аисањем молби, жалби, 
йlужби и сл., које gрУLима uише uреgсйlавке, аоауњава форму
ларе uйlg. 

надриписац, -сца млош, слаб аисац, наgрикњижевник. 
надриполитичар М несuособан, слаб, лош uолийlичар; уп. 

политикант. 

нмрипчелар М онај који се бави uчеларсйlвом без оgLовара
jyheL знања, лош Uчелар. 

надриуметник јек. надриумјетник М йlобожњи, вајни 
YMeйlHиK. 

нмриучен, -а, -о који има uовршна, нейlачна или ненаучна 
знања'у некој обласйlи, наgриобразован. 

нмриученост, -ости ж лажна, йlобожња, вајна ученосйl. 
надрифилозоф (надрифилософ) М онај који уображава ga је 

муgрац, мислилац, који воли ga aaмeйlyje, који се Uреgсйlав.љu, 
као филозоф, муgријаш; лош, слаб uознавалац филозофије. 

надрљати, HaдPlЬaM евр. разг. 1. Haaиcaйlи нешйlо ружним 
рукоаисом и HeypegHo, нашкрабайlи, нажврљайlи; Haaиcaйlи не-

шйlо 'iлуuо, бесмислено, безвреgно. 2. рђаво upohu, лоше се аро
вecйlи, Hacйlpagaйlu, наLрабусийlи, HaLpaucaйlu. 

надробити, надробим (трп. надробљен) евр. 1. а. cйlaвийlи у 
млеко, суау или gpYLO йlечно јело KOMaguhe хлеба (или HeKoL gpy
LOL аецива), уgробийlи. б. рукама изломийlи на KOMaguhe, измр
вийlи, изgробийlи (хлеб и сл.). 2. разг. брзо и нејасно исuричайlи, 
избрбљайlи (нешйlо); наuричайlи, изLоворийlи ауно 'iлуuосйlи, бе
смислица. 

надсвирати, надсвирам евр. (обично у нар. приповеткама) 
наgмашийlи, uобеgийlи (HeKoLa) бољим, леuшим, OgH. јачим, 'iла
снијим свирањем. 

надсвиривати се, -вирујём се неевр. HagMeйlaйlu се, йlaKMи
чийlи се у свирању. 

над сводити, надсвод:И:м евр. (неевр.) (обично у ТРП. облику: 
надсвођен) найlкрилийlи (HaйlKpиљивaйlи), HaйlKpийlи (Haйl
Kpивaйlи) aoayйl своgа: надсвођена циганска кола, надсвођена 
тераса . •  ,.. се uружийlи се (uружайlи се) Hag нечим у облику сво
ga, наgвийlи (наgвијайlи) се, HagHeйlu се (HagHocuйlu се) aoayйl 
своgа. 

надсвођивати, -ођујём несвр. арема наgсвоgийlи. 
надсијати, -ам евр. (обично песн.) наgјачайlи, наgмашийlи 

сјајем, свейlлошhу, блеском и сл. 
надскакивати се, -какујём се неевр. међусобно се HagMeйla

йlи, йlакмичийlи у скакању. 
надскочити, надскоч:И:м евр. (некога) наgмашийlи HeKoLa gy

жином или висином скока, скочийlи gaљe или више og gpYLoLa, 
uобеgийlи у скакању. 

надстваран, -рна, -о који је изван cйlвapHocйlи, који не ао
cйlojи у cйlвapHocйlи или uревазилази, наgмашује оно шйlо је ре
ално, cйlвapHo, наgреалан, HecйlвapaH, нереалан: � моћ. 

надстварно ПРИЛ. као ga не aocйlojи, HecйlвapHo. - Сенка же
не лелуја надстварно и ПРОЗИРНО. 

надстварност, -ости ж наgреални, нереални cвeйl, нереал
HOcйl. 

нмстојник и надстојник М а. онај који врши наgзор Hag не
ким, нечим, који се cйlapa о нечему, наgзорник, наg'iлеgник. б. в. 
HacйlojHиK (2). 

надстојница и надстојница ж женска особа HagcйlojHUK; 
уп. настојница. 

нмстраначки, -а, -о пол. који је изван uocйlojehux uолийlич
ких cйlpaHaKa, који није у вези с uосебним сйlраначким иHйlepe
сима и сл.: � покрет. 

нмстрешница ж в. насйlрешица. 
надув М мед. и вет. 1. в. OйlOK; уп. отеклина. 2. в. наgим. 
надувавати, -)твэ.вам (надухавати, -)тхавам) несвр. аре.ма на-

gувайlи. 
надувати, надувам (надУхати, надУхам и надУшём) евр. 1. 

gувајуhи, аумаом или сл., HaaYHийlи, иcaYHийlи вазgухом или 
уоuшйlе Lасовitйlом MaйlepиjoM (нар. ауйlомобилску LYMY, балон, 
gушек, лоuйlу или нешйlо gpYLO шйlо је ароменљиве заUре.мине); 
уп. надути. 2. фиг. (нешто) apиaиcaйlи сувише велики значај не
чему, uреувеличайlи: � неки догађај, � проблем, � спорно пита
ње. 3. (обиЧно у облику трп.) без објеКйlивНОL основа, вешйlачки, 
HeupupogHo, нело"iично uoguhu, арекомерно aoвиcийlи (цене). 

надувен, -вена, -о 1. йlpa. og Hagyйlu (се). 2. аун себе, охол, 
HagMeH, уображен; cвojcйlвeH йlaKвим особама. 

надувенко м 1. онај који је HagMeH, аун себе, уображен, на
gувен. 2. онај који је наgувен, аун у лицу или у йlелу. 

надувено ПРИЛ. С висине, охоло, са ЖеЈЬом за caмoиcйlицaњe, 
HagMeHo, уображено, uрейlенциозно: говорити �, понаmати се �. 

надувеност, -ости ж особина oHoLa шйlо је наgувено, oHoLa ко
ји је наgувен. 

надувењак, -ака м в. наgувеНКQ. 
надугачко ПРИЛ. 1. (обично у конструкцији: - и нашироко) са 

MHOLO речи, врло оuширно: � описивати, � причати. 2. а. на ве-
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nу или велику gужину; на веnој или великој gужини, расшојању, 
OgH. на нечему gужем или gУlачком: � сећи (нешто); � насади
ти (мотику). б. У велику gужину. - Надугачко и нашироко пру
жила се црквена авлија. 

надуго прил. 1. в. наgуlачко. 2. за МНОlО, на gужи aepuog, за
gYlO: � отићи. 

надуж прил. йо gужини, узgуж, узgужно: � пресећи (дрво). 

надурено прил. йоказујуnи ЈЬушњу, нерасйоложење или увре
ђеносщ ЈЬушишо, нерасйоложено или увређено: држати се �, � 
говорити. 

надурити се, надурим се евр. йочеши йоказиваши знаке 
ЈЬушње, нерасйоложења или увређеносши, йосшаши нерасйоло
жен, ЈЬушиш или увређен, нашушшиши се, намрlоgиши се; наљу
шиши се. 

надут, -а, -о в. наgувен. 
надути, надмем (надујем) (трп. надувен, -вена и надУт, -а) 

евр. учиниши ga се нешшо aog йришиском исйуни вазgухом, la
сом или шечношnу, йовеnавајуnи му шако зайремину и зашеlНУ
шосш; уп. надувати (1): � жиле, � образе. _ � се 1. увеnаши се за
йремински и найеши се зБОl наlомилавања унушрашњих lасова 
или шечносши (обично о ЈЬуgима и живошињама и gеловима њи
ховОl Шела). 2. фиг. йосшаши охол, уображен, HagMeH, йун себе, 
уобразиши се; уп. надувен (2). 3. в. наgуриши се. 4. фиг. а. йочеши 
се силовишо иСЙОЈЬаваши, йомамиши се, разбеснеши се (о вешру, 
мору и сл.). б. набујаши, HagOnU (о извору, йошоку, реци и сл.). 

надуто ПРИЛ. в. наgувено. 
надутост, -ости в. наgувеносШ. 
надухавати в. наgуваваШи. 
надухати в. наgуваШи. 
нађубреност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је нађубре

но: � земљишта. 

нађубрити, -Им евр. йросшреши, расшуриши йо земљи ђубре, 
йосуши земљу ђубрешом, йођубриши; уп. нагнојити. 

наелектризирати (се), -ризирам (се) евр. в. наелекшриса
ши (се). 

наелектрисавати, -исавам несвр. йрема наелекШрисаШи. 
наелектрисаност, -ости ж И наелектрисање с особина, 

сшање oHola шшо је наелекШрисано. 
наелектрисати, -ишем евр. 1. gовесши у сшање у којем се ис

ЙОЈЬава елекшрицишеш, найуниши елекШрицеШом. 2. фиг. јако 
узбуgиши изазивајуnи жељу и сйремносш за gејсiilво, борбу, сва
ђу и сл. _ � се Йовр. 

нажањ, -жња м а. йринос који се gобије жешвом: добар �. 
б. жишо које је чесшо израсло и gобро роgило йа gaje велики 
Йринос. 

нажалост речца којом се изражава жаљење зБОl нечеlа. -
Нажалост, нисте у праву. Он, нажалост, није успео у томе. 

нажао и нажао ПРИЛ. у изр. (у)чинити - некоме нанеши, на
носиши некоме бол, нейријашносш, увреgу и сл., (о)жалосшиши 
или увреgиши, вређаши HeKola. 

нажврљати, нажврљам евр. найисаши невешшим, несйреш
ним, ружним или нечишким рукойисом, нашкрабаши, нашвр
ЈЬаШи. 

наждерати се, наждерем се евр. 1. а. йрешерано йојесши, на
јесши се йреко мере; йуно се најесши jegynu халайЈЬиво, жgеруnи. 
б. йрешерано йойиши, найиши се йревише ШечносШи. 2. MHOlO се 
насекираШи. 

нажети (нажњети), нажњем и нажањем евр. насеnи срйом, 
йожеши неку, обично веnу или gовоЈЬНУ количину (жиша, Шраве). 

наживети се јек. наживјети се, -вим се евр. 1. йроживеши 
gосша, gовоЈЬНО, насишиши се живоШа. 2. gобро, лейо, уживају
nи и сл. йроживеши, науживаши се, йровесши се за живоШа. -
Док се мудри намудроваше, луди се наживеше. 

нажуљати, нажуљам евр. йришискањем, шрењем, ШРЈЬањем 
и сл. оgвојиши йокожицу og gоњеl слоја коже (на неком gелу ше-

ла), найравиши, начиниши ЖУЈЬ, ЖУЈЬеве, наЖУЈЬиши (неки geo 
Шела). _ � се gобиши ЖУЈЬеве, йовршинске йовреgе на кожи (og 
шрења, йришискања и сл.), наЖУЈЬиши се. 

нажуљити (се), нажуљИм (се) евр. в. наЖУЈЬаши (се). 
нажут и нажут, -а, -о йомало жуш, жуnкасШ. 
назад и назад ПРИЛ. 1. а. у смеру суйрошном og смера йреш

хоgНОl крешања, нашраl: окренути �. б. на йрешхоgно, йређа
шње, раније месшо, шамо 1ge је раније било: вратити �. 2. а. с 
леђима окренушим у смеру крешања, нашрашке: ићи �. б. йре
ма заgњој сшрани, у йравцу заgње сшране, уназаg: затурити се 
�. в. фиг. йрема лошијем сшању, Halope: вући (ићи, поћи) �. 3. в. 
йозаgи (1): држати pyкe �. 

назад предл. (с ак.) в. йре (в): � две године. 

назадак, -атка м ЙОlорш(ав)ање, назаgовање. 
назадан, -дна, -о (еупр. напредан) а. који засшуйа или сйро

воgи ugeje, мешоgе, йосшуйке, йройисе и gp. који йреgсшавЈЬају 
назаgак, ЙОlоршавање у OgHOCY на йосшојеnе сшање; реакциона
ран: � човек � влада, � покрет. б. који йреgсшавЈЬа враnање уна
заg, назаgак, ЙОlоршање у OgHOCY на gошично време: назадне 
идеје, � идеологија. в. несавремен, заосШао. 

назадност, -ости ж особина, својсшво oHola који је назаgан, 
OHola шшо је назаgно. 

назадњак м онај који је назаgан. 
назадњачкй, -а, -о који се OgHOCU на назаgњаке, својсшвен 

назаgњацима, назаgан, заосшао; реакционаран. 
назадњаштво е назаgно, реакционарно схвашање, мишље

ње и gеловање. 
назадовати, -дујем неевр. а. заосшајаши у развоју, биши у за

сшоју, не развијаши се, йОlоршавrfи се (о йослу, йроизвоgњи, 
il!.рlовини, науци, кулшури и 91;>.). • не найреgоваш.!!, заосшаја
ши у економском, цивилизацUjСКО , gуховном, кулшурном и сл. 
развишку (о gржави, Hapogy, човеку). 

наз3.л, -ала м лат. ЛИНГВ. 'iлас (само'iласник или су'iласник) йри 
чијој аршикулацији вазgушна сшруја jegHUM gелом йролази 
кроз носну шуйЈЬину, носни 'iлас. 

назализација ж ЛИНГВ. аршикулација 'iласа ('iласова) с ком
йоненшом назалносши, назални, носни иЗlовор ('iласа, 'iласова). 

назалнй, -а, -о (ретко неодр.) који се OgHOCU на назал, наза
ле, носни; који се OgHOCU на apupogy, каракшер носних 'iласова: 
� вокал, � глас, � изговор, � сонант; � карактер. 

назалност, -ости ж (инетр. -ошћу) назални каракшер 'iласо
ва; назални, носни изlовор. 

назално ПРИЛ. С назалним, носним иЗlовором; lовореnи 
кроз нос. 

назарен, -ена (назаренац, -нца) м (обично у мн.) apuaagHUK 
неке og хришnанских верских секши које йройовеgају аскеши
зам, узgржавање og HaCUJЬa, војне службе, националНОl oapege
ЈЬивања и gp. 

назаренскй, -а, -о који се OgHOCU на назарене, који apuaaga 
назаренима. 

назаренски ПРИЛ. на назаренски начин, Kqo назарени. 
назаренство е назаренско верско учење. 
назатке ПРИЛ. в. наШрашке. 
назбијати, назб:Ијам евр. шискајуnи, lypajynu (нешшо) у веnој 

количини набиши, нашрйаши, сабиши (у нешшо); збијајуnи ис
йуниши, найуниши нечим. 

назвати, назовем (назовем) (трп. назван) евр. 1. gаши некоме 
или нечему неко име, назив, именоваши (HeKola или нешшо); 
ословuши неким именом, наgимком, ЙрозваШи. - Кум може би
ло које име наденути детету, може га назвати и вуком и цветом 
и облаком. 2. (обично с додатком који означава одговарајућу 
жељу) реnи, казаши речи йозgрава, йозgравиши, йожелеши йо
?gравЈЬајуnи; уп. наздравити (2): � добро јутро. 3. в. йозваши (1): 
� телефоном. _ � се а. йочеши се смашраши за нешшо (најчешnе 
за нешшо gpYlO), йреgсшавиши се, uзgаши се као неко (најчешnе 
као неки gpylu). - Најела се гладница, па се назвала баница. б. 
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gосйеши у неки OgHOC с ким, учиниши се, йосшаши (неко, нешшо 
у OgHOCY на gpylol). - Јанко изгуби наду да ће се Милица њего
вом назвати. • - својим (правим) именом gаши, оgреgиши нечему 
оglоварајуhе месшо, оквалификоваШи. 

наздравити, -им евр. 1. (некоме, нечему) йожелеши gобро 
зgравЈЬе, срећу, усйех и СЛ. uсйијајући йри шоме неко (алкохол
но) йиће; йойиши, исйиши (у gрушшву на славЈЬУ, lозби) у нечије 
име, у име нечеlа. 2. рећи, казаши уобичајене речи йозgрава йри 
сусрешу, йожелеши йозgравЈЬајуhи; уп. назвати (2): - добар дан. 

наздравица ж а. в. зgјювица (Ја). б. фиг. йразан, решоричан 
lовор, бесаgржајан низ речи, фраза. 

наздравичар м а. зgравичар, назgравЈЬач. б. фиг. онај који 
gржи йразноречиве, бесаgржајне, хвалисаве lоворе, фразер. 

наздравичарски, -а, -о својсшвен назgравичарима, који је 
као у назgравичара, фразерски; уп. наздравичар (б): патриоти
зам без наздравичарске патетике. 

наздрављати, -ам несвр. йрема назgравиШи. 
наздрављач, -ача м онај који назgравЈЬа, gржи зgравицу, 

зgравичар. 
наздравље прил. 1. уйошреБЈЬава се у различишим сишуаци

јама йри изражавању жеЈЬе за нечије gобро зgравЈЬе: нека је за 
gобро зgравЈЬе, за срећу, нека је са срећом, срећно а. йри сусрешу, 
йриликом чесшишања или назgравЈЬања, уз зgравицу. б. (као 
узвик) йосле завршеноl јела, уз јело и йиће, йриликом назgра
вЈЬања и СЛ. в. (као узвик) ономе ко кихне. 2. разг. Ир. уйошре
БЈЬава се у сишуацијама Kag се gесило нешшо нейовоЈЬНО, gpYK
чије og oHola шшо се очекивало, у резиlнацији, мирећи се са ис
XOgOM: lошово је, завршено је, шша би би! - Кад се освијестим, 
спазим да су ме Турци заробили. Наздравље, Илија! 

наздраво (наздраво) прил. без виgЈЬивоl разлоlа, СЙОЈЬноl 
узрока, без йовреgе (о изненаgној йојави болесши, најчешhе за
lHojeНJa йрсша, руке и сл.); не болујуhи йрешхоgно, неочекивано, 
ogjegHoM, изненаgа, найрасно (умреШи). 

назеб м мед. оБОЈЬење, најчешhе lopНJUX gucajHUx oplaHa, иза
звано gеловањем хлаgноhе на орlанизам, нахлаgа, Йрехлаgа. 

назевати се, назев8.м се јек. назијевати се, назијев8.м се евр. 
MHOlo йуша зевнуши, изgовОЈЬиши се или умориши се зевајуhи. 

назепсти (назепсти), -ебем евр. gобиши назеб, оболеши og на
зеба, йрехлаgе, озейсши, йрехлаgиши се. 

назив мреч којом се именује, назива нешшо 1. име за оgређе
ни (научни, сшручни) йојам, шермин: математички називи, на
учни -, стручни -, технички -. 2. име за aojegUHe йримерке који 
caagajy у врсше, класе исшороgних йреgмеша: називи шаховских 
фигура. 3. йосебно име за оgређени lеоlрафски йојам, agMUHU
сшрашивну jegUHUц,y, усшанову и СЛ.: - државе, - места, - шко
ле, службени -. 4. име (йонекаg gвочлано или вишечлано) које се 
ga, HageHe некоме, које се измисли за HeKola (обично йо некој осо
бини), наgимак: погрдни -. 5. шишула, йочасно звање: - профе
сора. 6. наслов aog којим је нешшо найисано, OgH. објавЈЬено. 

називати (се), назИвам (се) несвр. йрема назваши (се). 
називник и називник м мат. в. именилац; уп. именитељ. 

назИдати, назИд8.м евр. 1. gоlрagиши зиgајуhи (йосшојеhу lpa-
ђевину, OgH. geo на њој), изlрagиши, озиgаши, сазиgаши gogajyhu 
на већ сазиgано, gозиgаши; уп. надзидати. 2. в. сазиgаШи. 

назиђивати, -иђујем несвр. йрема назиgаШи. 
назимац и назимац, -имца м веће мушко йрасе, OgH. млаg 

крмак (око lOgUHY gaHa); уп. назиме. 

нЗ,зиме и назиме, -ета е (мн. f1J; зб. им. назимад и назимад ж) 
йрасе сшаро og неколико месеци go logUHe gaHa. 

назимица и назимица ж веће женско йрасе, OgH. млаgа кр
мача, йрасица (og око lOgUHY gaHa). 

назирати, -рем неевр. несвр. Йре..ма назреШи . •  - се йосшаја
ши gелимично виgЈЬив, gелимично и нејасно се виgеши, указива
ши се, йоказиваши се. 

назнака и назнака ж (дат. -аци) а. крашко (најчешhе йисме
но) обавешшење, ознака основних uоgашака о нечему: - дневног 

реда, времена и места. б. крашко (обично йисмено) објашњење, 
крашка (обично йисмена) наUомена. 

назначавати, -ачавам и назначивати, -ачујем несвр. Uре
ма назначиШи. 

назначити, назначим евр. 1. а. забележиши, обележиши, 
означиши, сшавиши неки знак, ознаку за нешшо, йоgашак о не
чему: - датум, - правац кретања. б. оgреgиши, ушврgиши, уша
начиши: тачно -. в. йреgоgреgиши, йреgвиgеши, зайисаши (зло, 
суgбину, ucxog и сл.). 2. овлаш исшаhи, йоменуши; наUоменуШи. 
- Као што сам ти назначио у последњем писму . . .  

назобати се, назобљем се евр. 1 .  најесши се зоби или gpyle 
сличне, зрнасше хране (обично о коњима). 2. најесши се узима
јући КЈЬуном, КЈЬуцајући зрневЈЬе, бобице, мрвице и сл., накЈЬУ
цаши се зрневЈЬа, бобица и СЛ. (о живини, ЙШицама). 

назобити, назобйм евр. нахраниши зоБЈЬУ или сличном, зрна
сшом храном (обично коње). 

назови- йрви geo именичких и йриgевских сложени ца који 
казује ga оно шшо значи основна реч није у сушшини шако, ga је 
лажно, йривиgно, шобожње; уп. квази-, надри-, псеудо-: назо
видемократ(а), назовидемократија, назовидржава, назовидрУг, 
назовиистина, назовикњижевнИк, назовикраљ, назовикрити
ка, назовиморал, назовинаука, назовинаучник, назовисрећа, 
назовисрпски, назовистручњак, назовиУметност итд. 

назовибрат м онај који није йрави, рођени браш; лош, рђав, 
несавесшан браШ. 

назовимајка ж она која није Uрава мајка йО крви (нuр. ма
ћеха); рђава, несавесна мајка. 

назовиматица ж лажна йчела машица, обична Uчела. 
назовипријатељ м онај који се йрешвара ga је ЙријаШе.ть, шо

божњи, лажни ЙријаШеЈЬ. 
назовисестра ж она која није рођена, йрава сесшра; лоша, 

рђава сесШра. 
н3.зОр ПРИЛ. нар. 1. с муком, с найором, јеgва: - радити, -

устати. 2. на силу, силом: - одвести. 

назор м 1. (обично у мн.) uо'iлеg, схвашање, мишљење, убеђе
ње; сшав: имати чудне назоре. 2. 'iлеgишше, учење, шеорија, на
учни, филозофски, шеолошки сшав: Русоов -. 

назорице ПРИЛ. нар. йрашеhи (најчешhе KpagoM, кришом) на 
извесној gaљUHU (оgакле се може нешшо виgеши); уоuшше кра
gOM, кришом, кријући се (ићи, крешаши се). 

назревати (се), назревам (се) јек. назријевати (се), назри
јевам (се) неевр. в. назираши (се). 

назрео, -ела, -о gонекле, gелимично зрео: - шљива. 

назрети, назрем (наз рим) евр. 1. а. нејасно, неразlовешно ви
gеши, уочиши, јеgва разазнаШи. б. накрашко у'iлеgаши, оuази
ши, сЙазиШи. 2. йримешиши, уочиши, заuазиши; йреgвиgеши, 
uрешйосшавиши; наслушиши, uреgосеiйиши: - напредак; - не
чије намере. 

'назубити� назубйм евр. (обично у облику ТРП. назубљен, -а, 
-о) а. учиниши ga нешшо uосшане зуuчасшо, ga има зуйце (као 
на срUу, шесшери и СЛ.); учиниш и ga зуйци на нечему йосшану 
изразишији, ошшрији, наошшриши: назубљено сечиво; - срп. 
б. сшавиши на нешшо зуuце, снабgеши зуuцима; уп. зубац (1) : 
гребене. 

назубљен, -а, -о 1. ШрЙ. og назубиШи. 2. а. који има зуйце, 
зуйчасш: - вилица у пијавице. б. урезан, нарецкан йо обоgу, рец
касш (о лисшу, цвеШу). 

, 
назубљивати, -убљујём несвр. Uрема назубиШи. 
назувак, -Увка м (ми. назувци, ген. назувака) (обично у мн.) 

1. навлакач, назувица; уп. наглавак и назувач. 2. шшофани go
gашак обуhи који йокрива lopНJU geo йлишке циuеле, lамашна. 

назувати, назУвам несвр. Uрема назуШи. 
назувач, -ача м И назувача ж (обично у ми.) в. назувица. 
назувица ж (обично у мн.) врсша йлешене вунене чарайе ко-

ја се обува на lолу Holy или йреко обичних чарайа и йокрива сшо-
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uало go 'iлежња (uoHeKag са.мо uрсше сшоuала), навлакач, назу
вак; уп. наглавак. 

назупчан, -а, -о 1. ШрU. og назуUчаШи. 2. рецкасш, зуuчасш, 
назуБЈЬен (о лишhу). 

назупчати, -ам евр. (обично у облику трп.) учиниши зуuча
сШu.м, назуБЈЬенu.м, назубиши; снабgеши зуUцu.ма, зуuчасшu.м 
вpxoвu.мa или ШUJbцu.ма. 

назути, назујём (имп. назуј; ТРП. назУвен, -ена) евр. навући, 
сшавиши на Ho'ie, на uреgњи geo сшоuала или врхове uрсшију 
(назувице, uаuуче и сл.); уоuшше обуши (циuеле, чараuе и gp.). 

назуцнути, -нём евр. uро'iовориши мало о нечему, нашукну
ши, зуцнуШи. 

наива ж наивна ликовна умеШносШ. 
наиван, -вна, -о фр. 1. а. који је без gовоЈЬНО живошно'i иску

сшва, без власшишо'i сазнања, неискусан, безазлен; лаковеран; 
чеgан. б. који изражава наивносш, лаковерносш, uросшоgу
шносш; који насшаје, uроисшиче из неgовоЈЬНО'i искусшва, незна
ња, необавешшеносши и СЛ.: наивне очи, - тон; - објашњење. 2. 
(одр.) који је без uосебно'i школско'i и умешничко'i образовања, са
моук (о сликарu.ма и вајарима); који су сшворили, који сшвара-
ју шакви умешници: - сликар; - сликарство, - уметност. 

наивац, -вца м онај који се бави наивном умешношhу, са.мо
уки, нешколовани ликовни умешник (сликар, вајар). 

ри. - Постоји наиме и такав тип власника земље кога народ 
назива "душеван ага". 

наименовање е званично uосшавЈЬење на неки uоложај у 
служби, u.мeHoвaњe: одлука о наименовању за амбасадора. 

наименовати, -нујём евр. (уп. именовати (2» а. званично, 
званичнu.м, aиcмeHu.м акшом uосшавиши, uроизвесши (HeKo'ia) 
у неко звање, службу и СЛ.; уоuшше оgреgиши, изабраШи ·(неко
'ia) за обавЈЬање некот, uосла, вршење неке gужносши и СЛ.: - за 
амбасадора; - (за) браниоца. б. изабраши неко шело, op'iaH, ко
мисију и сл. 

наискап и НЕlИскап прил. go uослеgње кааи, go gHa и без аре
Kuga, upegaxa, наgушак: - попити. 

наићи (наићи), наиђём (имп. наиђи; аор. наиђох, наиђе и 
наиђе; р. пр. наишао и наишао, -шла) евр. 1. а. ugyhu, крећући 
се uриближиши се, apu.мaћи се, gohu; кренуши, аоћи (HeKu.м ау
шем, HeKu.м аравцем). б. насшуuиши, насшаши, gohu (о време
ну, временским Uрилика.ма, неким аојава.ма и сл.): наишла 
блага зима, наиђе магла, наишао ја:к пљусак и сл. в. (ао)јави
ши се, насшуuиши (о болесши, боловu.ма и сл.). г. навреши, на
gohu. -Док мајци не наиђе млеко. Њему наиђоше сузе на очи. 
2. а. gohu, gосuеши, сшиhи (на неко месшо, у неки крај). б. свра
шиши, навраШиШи. - Наиђоше у наш логор двојица љекара. 3. 
навући се, налеhи (на нешШо). - Не може чизма да наиђе на 
ногу. 4. (на некога, на нешто) а. наuасши, сuоuасши, заgесиши 
(о невОЈЬи, несрећи, Hegaha.мa, болесши и сл.). б. снаћи, обузеши 

наивка ж 1. наивна женска особа; .млаgа, неискусна, беза- (о gушевном сшању, расuоложењу и сл.); захвашиши, обузеши 
злена, наивна gевојка. 2. 'iлумица која uipa улоiу .млаgе, неиску- (о некој ugeju). 5. а. (на некога) ugyhu сресши HeKoia, сусресши 
сне, наивне gевојке. се с HeKu.м, набасаши (на HeKoia). б. (на нешто) ugyhu, xogajyhu 

наивко м лаковеран, наиван мушкарац, наивчина; онај који уочиши, виgеши нешшо, набасаши; случајно или шраiајуhи на-
нема gовоЈЬНО искусшва, знања и сл., неуаућен, необавешШен. ћи, аронаћи, уочиши нешшо: - на траг. 6. (на нешто) а. gohu go 

_ неке ареареке, набасаши, нашраuаши на неку ареареку, смеш-
наивно прил. а. на наиван начин, иросшосрgачно, лаковер!!о, 1:ЬУ. _ Наишли су на мине. б. у pagy, развоју и сл. gосuеши, за-безазлено: - погледати, - упитати. б. без gовоЈЬНО умешносши, 

-� uасши (у неке шешкоhе), суочиши се (с HeKu.м Шешкоhа.ма, смеш-знања и сл., невешшо, несшручно: сценски - конструисано дело. ња.ма, ареарека.ма): - на отпор, - на тешкоће. в. изазваши, 
наивност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање и особина oHo'ia који сшвориши KOg HeKo'ia неку реакцију, неко расuоложење, сшав и 

је наиван, oHo'ia шшо је наивно. СЛ.: - на повољан одзив, - на одобравање, - на осуду, - на разу-

наивчина ж и м (мн. ж) сувише наиван, лаковеран човек; онај 
који је uросшоgушан, безазлен. 

наиграти се (наиграти се), наиграм се евр. заgовОЈЬиши се 
u'ipajyhu се, илешуhи, забавЈЬајуhи се; заgовОЈЬиши се и'iрањем 
неке u'ipe, изи'iраши се. 

наИЗМЕшице (наи�меницё) јек. наизмјЕшице (наизмјеницё) 
ПРИЛ. в. наизменично; уп. наизменце. 

наизменичан јек. наизмјеничан, -чна, -о који се смењује с 
времена на време, који се аонавЈЬа, аојавЈЬује у оgређенu.м вре
MeHcKu.м размацu.ма; уп. изменичан: од наизменичних суша и 
поплава, наизменичне реакције, - служба, наизменични уда
ри (нпр. ветра). • - струја физ. елекшрична сшруја која аерио
gично мења смер uрошицања у сшрујном колу. наизменични угло
ви мат. jegHaKU у'iлови на суuрошнu.м сШрана.ма Шрансверзале. 

наизменично јек. наизмјенично ПРИЛ. час jegHo час gpy'io 
(час jegaH час gpy'iu и сл.), на смену, смењујући се; уп. изменич
но: - вруће и хладно, - тону и дижу се. 

наизменичност јек. наизмјеничност, -ости ж аовремено 
смењивање jegHe аојаве gpy'iOM, измењивање, смењивање: - ум
ног и физичког рада. 

наизменце јек. наизмјенце прил. в. наизменично; уп. наиз
менице. 

наизуст и наизуст ПРИЛ. без 'iлеgања у нааисани шексш, не 
чишајуhи, наUа.меШ; 'iласно 'iовореhи наUа.меШ научени или за
аа.мћени шексш: казати (нешто, песму) -. 

наилазак, -ласка м а. gолазак, сшизање, gосuевање оgнекле 
He'ige: - авиона, пре наиласка коморе. б. наилажење, набасава
ње (на HeKo'ia, на нешшо): при наиласку на непријатеља (на па
тролу). 

наилазити, -им [гл. им. наилажёње е] несвр. арема наићи. 
наиме реч ца за исшицање gоgашно'i, HaKHagHo'i, uоgробније'i 

или uрецизније'i објашњења: шо јесш, уараво, заuраво, у сшва-

мевање. 

нај- uрефикс KOju.м се (зајеgно с комUараШивнu.м обликом 
uриgева или uрило'iа) швори суuерлашив uриgева и uрило'iа: нај
бољи, најјачи, најмањи и сл. ; најдраже, најлепше итд. 

најава ж а. uрешхоgно обавешшење о gоласку, арисаећу или 
оgласку HeKo'ia или нече'iа, најавЈЬивање, аријавЈЬивање gоласка 
или оgласка. б. обавешшење, информација о неком upegcil10jeheм 
gо'iађају, о нечему шшо ће се uојавиши, gесиши, најавЈЬивање. 

најавити, најавим (трп. најављен) евр. 1. а. јавиши ga је не
ко gошао, ga gолази (чесшо KOg HeKo'ia, OgH. у неку усшанову 'ige 
се обично не улази без uрешхоgно'i обавешшења и gоuушil1ења), 
обавесшиши о нечијем gоласку, о нечијој UосеШи. б. обавесшиши 
о нечему шшо ће се gесиши, gО'iоgиши, шшо је иланирано ga се 
осшвари и СЛ., сшавиши go знања ga ће се нешшо gесиши, upego
чиши: - рат до истребљења, - штрајк. в. речu.ма, 'iecil1oM, зву
ком, си'iналом и сл. објавиши, о'iласиши, означиШи. - Сирене 
су најавиле почетак новог напада. г. обавесшиши о неком gелу 
које шреба ga се аојави, о скорашњем uреgавању, uреgсшави, 
аројекцији и сл. 2. gаши на'iовешшај о нечему, наiовесшиши; уп. 
навестити: - откровење . •  - се 1. uријавиши свој gолазак, сво
ју UосеШу. 2. а. uоказаши се, uојавиши се (о зори, сунцу и сл.). б. 
uочеши се наслуhиваши, на'iовесшиши се. - У приповеци "Туба" 
најавило се и Кочићево снажно доживљавање природе. 

најављивати (се), најављујём (се) несвр. арема најавиши (се). 
најављивач, -ача м онај који нешшо најавЈЬује (обично аро

'ipa.м на pagujy и шелевизији, на некој uриреgби и gp.). 
најављивачица ж она која нешшо најавЈЬује (обично аро

'ipa.м на pagujy и шелевизији, на некој uриреgби и gp.). 
најада ж ГрЧ. мит. (обично у мн.) У 'iрчкој миШОЛО'iији бо'iиња 

извора, uошока и река, речна вила, нu.мфа. 
најадати се, -ам се евр. исказаши, исUричаШи. 
најадиковати се, -кујём се некоме своје jage, сuш се изјаgа

ши, uзјаgиковаши се. 
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најадити се, -Им се евр. (обично с допуном "јада'') йоgнеши 
MHOZO jaga, мука, найашиши се, намучиши се. 

најазивати, -јазујём несвр. йрема најазиШи. 
најазити, нај3.зИм евр. ус.мериШи јазом (каналом) шок воgе, 

койањем јаза, канала наврашиши Hezge воgу. . 
најалово и најалово ПРИЛ. без икаквих резулшаша, без усйе

ха, узалуg, узалуgно. - Није ни сањао да његова ријеч најало
во прође. 

најам, -јма м 1. а. служба, йосао, pag уз оgређену HaKHagy, 
ЙЛаШу. б. Hazpaga, HagoKHaga, йлаша (у новцу или нашури) за 
обављен Йосао. 3. (обично у конструкцији: "у најам" или "под 
најам'') йривремено коришhење HeKoz gобра (обично куће или зе
.мљишШа) уз gоzоворену новчану HagoKHagy, изнај.мљивање, за
куй, apeHga. 

најамни, -3., -о 1. а. који pagu KOg HeKoza уз оgzоварајуhу 
(обично новчану) HagOKHagy, који pagu у најму, aog најам: - рад
ник. б. који се OgHOCU на најам, који је заснован на најму: - рад
ни однос, - рад. 2. који се gaje aog закуй, кирију, који се uзнајм
љу је (обично о кући, сшану и сл.). 

најамник м 1. а. онај који је у најму, у најамном OgHOCY, ко
ји pagu за gоzоворену йлашу, HagoKHagy, најамни pagHUK или 
службеник. б. онај који служи KOg HeKoza, слуZа. 2. а. онај који 
се за новац (или неку gpyzy HagoKHagy, OgH. Hazpagy) бори, рашу
је на нечијој сшрани, нај.мљени йлаhени војник. б. пеј. онај који 
(за новац или неку gpyzy Hazpagy) служи некоме за нечасне йоли
шичке циљеве, ЙЛаhеник. 3. онај који узима нешшо у најам (ку
ћу, зе.мљишШе и gp.), закуЙник. 

најамнина ж 1. йлаша, новчана HaKHaga за најамни pag, на
јамну службу. 2. новчана HaKHaga за коришhење нечеzа (куће, 
сшана, зе.мљишШа и gp.), закуЙнина. 

најамница ж 1. она која ойслужује, служи HeKoza за оgређе
ну йлашу, HaKHagy, она која служи KOg HeKoza, слушкиња. 2. в. 
најамнина. 

најамничити, -Им неевр. [гл. ИМ. најамничёње е] раgиши као 
најамник, биши у најамном OgHOCY, служиШи. 

најамнички, -3., -о који се OgHOCU на најамнике, који йрийа
ga најамницима: - војска, - плата. 

најамниmтво е најамни pag, pag, служба уз оgређену накна
gy, йлашу, најамни (pagHU) OgHOC. 

најаукати се, -ја)7чём се и најаукати се, -јаучём се евр. ga
ши оgушка своме болу, йашњи јаучуhи, кукајући, накукаши се. 

најахати, -јашём евр. 1. а. йойевши се и ойкорачивши сесши 
(на коња, маzарца и сл., на леђа човека или неки йреgмеш), уз
јахаШи. б. јашуhи или xogajyhu налешеши, набасаши, нашра
йаши на HeKoza, на НешШо. 2. навалиши се, налеhи, насесши (на 
нешшо), йришиснуши собом (нешШо). - Блокови од леда саста
вљени су од санти које најашу једна на другу. 3. фиг. окомиши 
се, навалиши (на HeKoza), сйойасши (HeKoza); насрнуши, найа
сши (на HeKoza). - Шта сте најахали на ме?! • - се науживаши 
се, uзgовољиши се јахања; йровесши gyzo времена јашуhи. 

најахивати, -јахујёl\I неевр. несвр. йрема најахаШи . •  - се на
леzаши, насеgаши jegHo на gpyzo, jegHo йреко gpyzoza; уп. најаха
ти (2). 

наједанпут ПРИЛ. ogjegHoM, оgјеgанйуш, HajegHoM а. на'iлО, 
найрасно, найречац, намах; изненаgа; неочекивано, HeHagHo, 
изнебуха: - се загрцну; - угледа једну жену. б. у jegHoM шре
нушку, у jegHoM маху (а не йосшейено, йосшуйно); у исши мах, 
исШовре.мено, јеgновремено. - Човек се не одаје страстима на
једанпут. 

Н:ајгвирц (најгвирц) м нем. бот. и агр. шройска и суйшройска 
zрмолика биљка Pimenta officinalis из ф. Myrtaceae; йлоg ше 
биљке који се уйошребљава као зачин; уп. најквирц. 

наједарёд ПрИЛ. в. најеgанЙуш. 
наједати, најёд3.м неевр. несвр. йрема најесШи . •  - се йосша

јаши разјеgен, наzризен, ошшеhен, разјеgаши се. 
наједити (се), најёдИм (се) евр. в. наљушиши (се). 
наједно ПРИЛ. в. yjegHo. 

наједном ПРИЛ. в. најеgанйуш; уп. одједном. 

наједрао, -З.ла, -о и наједрао, -ала, -о р. Йр. og најеgраши 
(се) у аШриб. служби: наједрале груди, - кукуруз, наједрали 
образи. 

наједрати, -3.м евр. 1. а. йосшаши jegap, набрекао, йун, бу
јан, набујаши и очврснуши, набрекнуши (о шелу и gеловима ше
ла). б. набрекнуши og зgравља, cHaze, jegpUHe, бујно йорасши, 
развиши се (о љуgима). в. исйуниши се хранљивим соковима, йо
сшаши jegap, сочан, набубриши; развиши се, бујно нарасши, на
бујаши (о йлоgовима и биљкама). 2. увеhаши се, нарасши, ра
шириши се og уйијене шечносши, набрекнуши (обично о gрвеним 
йреgмешима) . 

најёжен, -а, -о 1. ШрЙ. og најежиши (се). 2. фиг. који йоказу
је, ogaje језу: најежени гласови. 

најёжено ПРИЛ. са језом, јежеhи се. 
најёженост, -ости ж сшање, особина oHoza који је најежен, 

oHoza шшо је најежено; језа. 
најежити, најёжИм евр. 1. а. (длаку, косу, чекиње и сл.) gu

ћи увис, накосШрешиШи. б. (кожу) учиниш и ga кожа йосшане 
неравна, ga се на њој uојаве исйуйчења (око накосшрешених gла
ка). 2. uзазваши, йроузроковаши језу. - Она прекиде свој говор 
новим грохотом смеха који ме најежи . •  - се 1. а. осешиши је
зу, ж.марце, шрнце (og хлаgноhе, сшраха, jaKoz узбуђења и сл.), 
обузеши се, йрожеши се језом, gрхшавицом; накосшрешиши се, 
нароzушиши се. б. зzрозиши се, ужаснуши се, йрешрнуши, уйла
шиши се; уойшше осешиши се нейријашно, нелаzоgно, онесйоко
јиши се, узнемириши се, узбуgиши се. в. наљушиши се, накосшре
шиши се, нароzушиши се. 2. а. йрожеши се, исйуниши се језом, 
gрхшавицом и йоgизањем, косшрешењем gлака и изgизањем 
шкива око њих (о кожи или неком gелу Шела). б. guhu се увис, 
насшршиши се, накосшрешиши се (о gлакама, коси, йерју и сл.). 
3. фиг. исшуриши се, изgиhи се, накосшрешиши се: најежени 
гребени. 

најезда (најезда) ж 1. а. масовни наилазак, наgирање, на
леш (обично Hapoga, војске); масован Haaag, йришисак, масов
но насшуйање (војске). б. масовно gолажење, наваљивање, на
вала: у великој најезди туриста. в. йојављивање нечеzа у вели
ком броју, у мношшву, навала: одбранити се од најезде баци
ла. 2. велики број, мношшво, zомила или zpyaa у наиласку, на
gирању, налешу: најезде пљачкаша и освајача. 

најездити, -йм евр. (обично песн.) наићи језgеhи, јашуhи. 
најезница ж 300Л. (обично у изр. оса -) у мн. йороgица оса Ic

hneumonidae које йолажу јаја у шело или, најчешhе, у ларве, zy
сенице gpyzux инсекаша, осе йошајнице (у jg.: шаква оса). 

најести, наједём (аор. наједе и наједе; р. пр. најео, -ела; ТРП. 
наједен, -а; пр. пр. најёвши) евр. 1. gаши некоме ga jege gOK се не 
засиши, насишиши, нахраниши (човека или живоШињу). 2. go
некле, gелимично изјесши, йојесши, jegyhu, йрожgируhи ошше
шиши или gелимично унишшиши, на�рисши: -лишће (о инсек
тима, гусеницама). 3. а. (обично у трп.) мало разориши, gели
мично разјесши, наzрисши (хемијским, механичким или сл. gej
сшвом); уойшше ошшешиши, окрњиши, начеши: рељеф с фигу
рама већ наједеним. б. болешhу, сшарошhу и сл. начеши, нару
шиши (зgравље, cHazy и сл.); учиниши болесним, слабим, орону
лим . •  - се зagовољиши своју йошребу за јелом, йосшаши си ш, 
засишиш'u се, насишиши се jegyhu (обично йуно јела, хране). 

најецати се, -3.м се евр. йровесши йуно времена у јецању, на
йлакаши се јецајући. 

најзад и најзад прил. 1. а. йосле свеzа, йосле свих и сл., на 
крају, найослешку, најЙосле. б. йосле gужеz времена, наЙокон. 

, 2. у служби реч це: узu.М,ајуhи у обзир оно шшо је већ речено, 
уосШалом. - Најзад, доскора је Србија била тако сиромашна. 

најквирц (најквирц) м бот. и агр. в. најZвирц. 
најлон, -она м енгл. 1. а. йолиамиgна синшешичка йласшич

на машерија која се највише уйошребљава за израgу влакана 
(за чарайе, рубље, мреже и сл.). б. риб. влакно og шаквоz маше
ријала које се уйошребљава у (сйоршском) риболову шако шшо 
се на њеzа веже уgица, сШруна. 2. (у атриб. служби) најлонски: 
- чарапе. 
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најлонка ж разг. (обично у мн.) чарайа og најлона, најлон
чараЙа. 

најлонски, -а, -о који је og најлона, у чије.м је сасшаву нај
лон: � блуза, � влакно, � мрежа, најлонске чарапе. 

юiјмити, најмйм (трп. најмљен) евр. 1. а. узеши у најам, у слу
жбу (с HajaмHu.м OgHOCOM), узеши за најамника; узеши, ан'iажо
ваши за йлашу (војника, војску). б. узеши као йлаћено'i (uз)врши
оца нече'iа, (йош)йлашиши, йошкуйиши HeKo'ia ga (у)чини нешшо 
(обично нешшо лоше, рђаво, зло). 2. узеши у најам, закуй, узеши 
на коришћење уз HaKHagy, закуйиши, унај.миШи: � кућу. _ '" се 
сшуйиши у најам, у службу, зайослиши се као најамник: � се 
као слуга. 

најпосле (најпосле) јек. најпослије (најпосље) прил. 1. суЙ. 
og йосле: йосле све'iа, йосле свих и сл.; йосле gуже'i времена, на 
крају. 2. (у служби речце) в. наЙослеШку. 

најпре јек. најприје прил. йре HeKo'ia gpy'io'i, йре неких gpy
'iux, йре свих; йре нече'iа gpy'io'i, йре све'iа, Йрво. - У собу уђе нај
пре Пера, па Милица за ЊИМ. Тако сам мислио најпре и ја. 

најурити; најурИм евр. 1. (некога) сило.м ошераши, исшера
ши, uзјуриши; йрошераши (из .месШа, зе.м.тье и сл.). 2. (нешто, не
чега) gонеши He'ige, нане ши нешшо у великој количини и на'iло 
(йрашину, воgу и сл.); насуши, налиши, сасуши He'ige, у нешшо ве
ћу количину (обично воgе или неке gpy'ie ШечносШи). _ '" се в. из
јуриши се. 

накадити, накiiдим евр. изложиши gu.мy, иcЙapeњu.мa, на
gu.миши, найариши (KdgOM, Шамјано.м, нечu.м шшо нейошйуно 
са'iорева и сл.), окаgиШи. _ '" се Йовр. 

накађивати (се), -кађујём (се) несвр. Йре.ма накаgиши (се); 
уп. кадити (се). 

наказа ж 1. а. сшворење (особа или, ређе, живошиња) с не
ко.м уйаgљиво.м Шелесно.м .мано.м, ненор.малнu.м Шело.м или из
'iлеgо.м; врло ружно, наказно сшворење, ру'iоба, 'iрgоба, чуgови
шШе. б. фиг. искварена, йокварена, uзойачена, чуgовишна особа 
(у .морално.м, gуховно.м и сл. смислу). 2. фиг. а. оно шшо вео.ма 
MHO'io ogygapa og усшаљених нор.ми, йравила, шшо је искварено, 
на'iрђено, ру'iло, HaKapaga: језичка �. б. оно шшо је cacвu.м су
йрошно у OgHOCY на йрави, исшински, йозишиван смисао који go
шични йојам иначе саgржи, врло велика или йошйуна gефор
.мација: државна �, � од парламента. 

наказан, -зна, -о 1. који u.мa неку већу, уйаgљивију шелесну 
.ману, неgосшашак и сл., унакажен, на'iрђен; којије изузешно ру
жно'i из'iлеgа уоЙшШе. 2. изойачен, HaKapagaH, чуgовишшан (о 
некој йојави, сшању, йосшуйку и сл.). 3. а. који вео.ма MHO'io ogy
gapa og усшаљених, йрихваћених нор.ми, йравила, cacвu.м исква
рен, изобличен, йошйуно нейравилан (обично о јези1(У, језичкu.м 
Шер.минu.ма, сшилу и сл.). б. који йреgсшавља йошйуну суйрош
носш нечему Йраво.м, исШинско.м, ЙозиШивно.м, gефор.мисан, uз
ойачен: � парламент. 

наказивати, -казујём евр. казаши, рећи, саойшшиши више 
сшвари, йоgашака, чињеница и сл., наЙричаШи. _ '" се изgово
љиши се казујући, найричаши се. 

наказно ПрИЛ. 1. као наказа, врло ружно, gефор.мисано, на
KapagHo: � изгледати. 2. йошйуно нейравилно, йошйуно ao'ipe
шно, како не ваља, како не шреба, HaKapagHo, наоЙако. 

наказност, -ости ж а. uз'iлеg, особина OHo'ia који је наказан, 
OHo'ia шшо је наказно. б. изойаченосш, исквареносш, йокваре
носШ. в. 'iруба нейравилносш, накараgносШ. 

накалемити, -им евр. 1. кале.м.тьењем йренеши на gpy'iy биљ
ку, gоgаши (калем); кале.м.тьење.м ойлемениши (биљку, воћку), 
окалемиШи. 2. фиг. gоgаши, йриgоgаши, наgовезаши, насшави
ши (на нешШО). 

накалемљивати, -емљујём несвр. Йре.ма накалемиШи. 
накалити (се), накалИм (се) евр. в. окалиши (се). 
накана и накана ж в. намера. 
наканити, наканИм евр. оgлучиши, решиШи. - Наканио да 

се жени. _ '" се а. оgлучиши се, решиши се. б. йоћи, уйушиши се. 
- Исприча им камо се наканио. 

накањивати се, -кањујём се несвр. Йре.ма наканиши се. 

накапавати, -капавам несвр. Йре.ма накаЙаШи. 
накапати, -пљём (-ам) евр. 1. излиши у кайЈЬицама, кай йо 

кай; нацеgиши кай йо каЙ. 2. наквасиши, йоквасиши кайЈЬица
.ма; йойрскаши, ЙошкроЙиШи. 3. на'iо.милаШи се, накуйиши се 
кайЈЬући, цурећи кай йо каЙ. - Одвали комад смоле што беше 
накапала поред једног бора. 

накапница ж искойана и најчешће озиgана јама, уgубљење 
за скуйЈЬање кишнице, чашрња, цисШерна. 

накарада ж (уп. наказа) 1. а. ружна, HaKapagHa особа, 'ipgo
ба, ру'iоба. б. фиг. искварена, йокварена, изойачена особа (у .мо
рално.м, gуховно.м и сл. смислу). 2. а. (често у мн.) йреg.меш (нЙр. 
оgевни), найрава или нешшо gpy'io шшо је врло РУЖНО'i из'iлеgа, 
шшо је без укуса, склаgа и сл., оно шшо је HaKapagHo, унакара
ђено. б. фиг. оно шшо MHO'io ogygapa og усшаљених, йрихваћених 
нор.ми, йравила, оно шшо је искварено, на'iрђено, ру'iло (обично 
у вези с језико.м, сШило.м и сл.). 

накарадан и накарадан, -дна, -о (уп. наказан) 1. врло ру
жан, 'ipgaH, ру'iобан: � грдосија. 2. а. чији uз'iлеg осшавља вео.ма 
ружан ушисак, врло ружно, неукусно, несклаgно и сл. израђен, 
найрављен; чији из'iлеg није у склаgу с уобичајенu.м, усшаљенu.м 
нор.мама, схваШањu.ма лейо'i: � палата, � споменик; страно � 
рухо. б. йошйуно нейравилан, cacвu.м йо'iрешан, uзвишойерен (о 
језику, сшилу, 'iовору, схвашању, шу.мачењу и gp.). 

накарадити, -карадим евр. учиниши HaKapagHUM, Ha'ipgu
ши, унакараgиши (HeKO'ia, нешШо). _ '" се Йовр. 

накарадно и накарадно ПРИЛ. на HaKapagaH начин, врло 
ружно, неукусно; йошйуно ЙО'iрешно, нейравилно, наойако: � се 
обући; � схватити. 

накарадност и накарадност, -ости ж особина, сшање OHo'ia 
који је HaKapagaH, OHo'ia шшо је HaKapagHo. 

накарађивати (се), -рађујём (се) несвр. Йре.ма HaKapagu
ши (се). 

накарминисати, -нишём евр. намазаши кар.мино.м (најче
шће усне). _ '" се намазаши се кар.мино.м. 

накатранисати, -ишём евр. намазаши, Йре.мазаШи, йревући 
слојем каШрана. 

накачити, -Им евр. а. сшавиши, йосшавиши нешшо шако ga 
виси на нечему (на клину, куки, врйци и сл.), закачиши, окачи
ши, обесиши; сшавиши на нешшо, наШаћи. б. gоgаши, gо.мешну
ши, йрикачиши; фиг. неойравgано йрийисаши, йоg.мешнуши не
ко.ме нешШо. _ '" се фиг. наврсши се, навалиши (на HeKO'ia, на не
шшо), сйойасши HeKo'ia. 

накаmљавати се, -кашљавам се (накашљивати се, -ка
шљујём се) несвр. Йре.ма накашљаши се. 

накаmљати се, цакашљём се евр . .мало, крашко се о'iласиши 
кашљање.м; HaмepHu.м, ycиљeHu.м кашљањем скренуши йажњу 
на себе, gаши неки знак и сл. 

наквасити, -Им (трп. наквашен) евр.учиниШи (обично йошйу
но, cacвu.м или у великој, OgH. gовољној .мери) влажнu.м, .мOKpu.м 
(aagajyhu (о киши), йрскајући, йоливајући, йошайајући у неку 
шечносш и сл. (о JЬygu.мa)); йоквасиши, овлажиШи. _ '" се йосша
ши (обично йошйуно или у великој, OgH. gовољној .мери) влажан, 
.мокар; йоквасиши се, овлажиши се. 

нав:ваmавати (се), -вашавам (се) несвр. йрема наквасиши (се). 
накезити (се), накёзИм (се) и накесити (се), накёсИм (се) 

евр. в. искезиши (се); уп. искесити (се). 
накивати, накИвам несвр. йрема наковаШи. 
накидати, -ам евр. (нешто, нечега) Kugajyhu, шрrајући на

браши, убраши (неку, обично већу или gовољну количину нече
ra): � зелени, � лубеница, � ружа. 

накинђуреност, -ости ж особина OHo'ia који је накинђурен, 
OHo'ia шшоје накинђурено, йрешерана и, обично, неукус на наки
ћеносШ. 

накинђурити, -кИнђурИм евр. йрешерано и, обично, неуку
сно накишиши, искишиши, украсиШи . •  '" се Йовр. 

накисао, -сла, -ло р. Йр. og накиснуши у аШриб. служби: � 
земља, � трава. 
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накиселити, -йм евр. 1. насUре.миШи киселеhи, укиселиши у 
некој, обично већој или gовољној количини (.млеко, куаус, ааари
ку и gp.). 2. фиг. (са допуном: лице) мршшеhи се изразиши нерас
uоложење, мрзовољу, безвољносш и сл. 3. в. UокиселиШи. 

накиселост, -ости ж својсшво, сшање oHoia шшо је накисело, 
накисео укус или мирис. 

накисео, -ела, -о 1. који има мало кисео укус или мирис, ки
сел(к)асш: � вино, � задах. 2. фиг. ycuљeH, нашеiнуш (о ос.меху). 

накиснути, -нём евр: а. безл. наuаgаши у некој, обично већој 
количини (о киши): добро Ge) накисло. б. наквасиши се og кише 
(о Зе.мЈЬишШу и gp.). 

накит м (обично у зб. значењу, ретко у ми.) 1. а. украси (oip
лице, наруквице, uрсшење, минђуше и gp.), начињени обично og 
иле.мениШих мешала, gpaioi ка.мења, бисера и сл., који најчешhе 
носе жене. б. уоuшше оно шшо украшава, улеuшава HeKoia или не
шшо, оно шшо gOUpUHOCU нечије.м леUше.м из'i.леgу. 2. фиг. оно шшо 
служи као украс у књижевном gелу (кишњасше речи, сшилске 
фиiуре и сл.). • пећински - сШалаi.миШи и сшалакшиши, cuie. 

накитити, -йм (трп. накићен) евр. 1. украсиши, улеuшаши ки
шеhи, искишиши, окиШиШи. 2. фиг. а. учиниши живљим, ила
сшичнијим, леuшим (своје казивање), улеuшаши оgабраним ре
чима, кишњасшим изразима, сшилским фиiура.ма. б. uриказа
ши, оuисаши навоgеhи ауно измишљених, неисшиниших gешаља 
(нар. хвалеhи uрешерано HeKoia). 3. разг. наuиши, оuиши (неко
"а) . •  - се 1. gошераши се, улеuшаши се сшављајуhи на себе на
киш, леuу ogehy и gp. 2. фиг. в. окишиши се (2). 3. разг. uревише 
uоuиши, наuиши се, оuиши се. 

накитни, -а, -о в. украсни; уп. декоративан. 

накићено прил. а. с ауно накиша, украса и сл. б. фиг. с мно
"о бираних речи, кишњасших израза, сшилских фиiура, фраза и 
сл.; gogajyhu и оно шшо је неисшинишо, са ауно измишљених ge
Шаља. 

накићеност, -ости ж особина, сшање oHoia који је накићен, 
oHoia шшо је накићено. 

накицоmити се, -им се евр. gошераши се, уgесиши се, ogeHY-
ши се као кицош, наiизgаши се, накинђуриши се. 

накјучё прил. аре шри gaHa (у OgHOCY на gанашњи gaH). 
наклањати (се), -ам (се) несвр. аре.ма наклониши (се). 
наклапало е (М) (мн. е) екепр. особа која наклаuа, која MHOio 

uрича о свему и сваче.му, шруhало, наiважgало. 
наклапати, наклапам неевр. екепр. iовориши ауно о све.му и 

сваче.му, uричаши неuошребно gyio и MHOio, наiважgаши; uрича
ши, iовориши којешша, шруhаши, луUеШаШи. 

наклати, накољём евр. 1. зубима gелимично наiрисши iрло, 
"ркљан (обично живошиње); уiрисши, ујесШи. 2. кољући ус.мрШи
ши већи број (обично живошиња), UоклаШи . •  - се заклаши, ао
убијаши велики број (живошиња, неuријашеља, жршава), изgово
љиши се убијање.м, клање.м (живошиња, неuријашеља, жрШава). 

наКЛЕшати, -ам (наклепати, наклёпам) евр. кујући, искива
јући наошшриши (косе, секире, мошике и сл.); уп. отковати (2). 

наклечати се, -чим се евр. uровесши gyio вре.мена клечеhи. 
наклоБУчити се, -лЬбУчйм се евр. изgиhи се, исuуuчиши се у 

виgу клобука, uолулоuшасшоi исUуUчења. 
наклон1 М наiиб, uокреш нdgоле 'i.лавом или "орњим gелом 

шела upeg неким у знак uозgрава, исказивања uошшовања и сл.; 
уоuшше HaiUНJaНJe, саiибање, аовијање шела Haupeg. • моЈ - ао
зgрав (gaHac pegaK) ари расшанку или сусрешу: клања.м се. 

наклон2, -а, -о в. наклоњен. 
наклонити, наклоним евр. саiнуши, савиши (iopНJU geo ше

ла, 'i.лаву или сл.); климнуши ('i.лавом), обично у знак Uозgрава. 
• - се а. uриiнуши се, наiнуши се (аре.ма некоме, нече.му); ссйну
ши се, uовиши се (Hag нечим), наgнеши се. б. саiнуши 'i.лаву или 
"орњи geo шела upeg неким у знак uозgрава, исказивања uошшо
вања, uоклониши се. 

. наклоност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. блаiонаКЛО1-l, uозиши
ван OgHOC, сшав (арема некоме, нечему), симuашије; upegycpe-

Шљивосш: рачунати на � (код) публике. б. осећање љубави, сим
uашија (арема некоме), емоције, љубав: видљиви знак нежне 
наклоности. 2. в. склоносш (Ја). 

наклоњен, -а, -о 1. а. (некоме) који аре.ма некоме исаољава, 
"аји осећања uријашељсшва, симuашије, љубави и сл.; који неко
"а uоgржава, uомаже и сл. б. блаiонаклон, gоброна.меран: при
јатељски � младић. 2. (нечему) који инклинира нече.му, склон 
нечему; upegucuoHupaH или заиншересован за нешшо: - рома
ну. 3. (нечему) в. склон (Ја). 

наклоњеност, -ости ж својсшво oHoia који је наклоњен неко
ме, нече.му; блаiонаклоносш; симuашије; склоносШ. 

наклопати се, наклопам се евр. разг. gобро, ауно се најесши, 
насишиши се. 

накљукати, -ам евр. 1. а. кљукање.м нахраниши (живину). б. 
фиг. учиниши ga се неко gобро нахрани, засишиши или uресиши
ши (HeKoia). в. фиг. uошuуно или ареко мере на.мириШu, снабgе
ши (HeKoia нечим): накљукан новцем. 2. уiураши, ушрuаши не
шшо Heige; "урајући, шрuајуhи наuуниши нешшо нечим . •  - се 
gобро, ауно се најесши (нечеiа). 

накљунак, -)Тнка М ЗООЛ. анат. зубасши geo на кљуну uшичјеi 
.млаgунчеШа аомоћу које" оно uробија љуску јајеша Kag шреба 
ga се излеже, dens rostelli. 

накљуцати се, -ам се евр. засишиши се, најесши се кљуца ју
ћи (о живини). 

накнада и накнада ж 1. а. новчана или gpyia uрошиввреg
нос ш која се некоме gaje за uрешриљену шшешу, изiубљену, og
узешу или ошшеhену имовину и gp., оgшшеша, HagoKHaga; обе
шШеhење. б. новчани износ којим се аокривају изgаци у вези с не
ком gелашношhу, uословима и сл.; исилаша шаквих изgашака: 
� путних TpomкoBa. 2. оgређени износ који се gaje власнику на 
име коришhења њеiове имовине, сшвари и сл., закуu, закуuнина; 
уп. кирија. 3. Hdipaga за обављени аосао, уложени шруg, илаШа. 
• у накнаду за (све) то умесшо (cBeia) шоiа, као комuензација за 
(све) ШО. 

накнаДив, -а, -о који се може накнаgиши, наgокнаgив: � 
штета. 

накнадити, -йм евр. (уп. надокнадити) 1. gаши (некоме) на
KHagy, обешшеhење, илашиши, на.мириШи, наgокнаgиши (неко
ме) шшешу, iубишак, изgашке и сл., обешшешиши HeKoia. 2. на
gомесшиши, за.мениШи (HeKoia, нешшо) gруiим; комuензоваши: 
- недостатак снаге вештином. 3. HaKHagHo (pagoM или сл.) 
осшвариши, uосшиhи, наgомесшиши (нешшо uроuушшено, ра
није неосШварено). 4. узврашиши HaipagoM (или сл.), наiраgиши 
(HeKoia), gаши сашисфакцију (некоме), наgокнаgиши (некоме) 
уложени шруg, љубав и сл. 

накнадни, -а, -о а. који се обавља HaKHagHo, аоновни, gOUYH
ск и: - избори. б. који uреgсшавља каснију gOUYHY, gоgашак (не
че.му), gоgашни: � извештај . в. који слеgи, gолази uосле нечеiа, 
gоцније, HaKHagHo, који се наgовезује на нешшо раније, uрешхоg
но! каснији, gоцнији: � женидба, � потреси. 

накнадно ПРИЛ. uосле (нечеiа), gpyiOM uриликом, касније, 
gоцније; након реiуларноi шермина: � се јавити, � судити неко
ме; � се венчати, � полагати испит. 

накнађивати, -ађујём несвр. аре.ма накнаgиши; уп. надок
нађивати. 

наковањ и наковањ, -вња М (инетр. -вњем) 1. шешка iвозgе
на наарава, као geo ковачкоi uрибора, која служи као uосшоље 
на које.м се кује: чекић и - . 2. анат. jegHa og шри слушне кошчи
·це cpegНJei уха. • бити (на:ћи се, стајати и ел.) између чекића (маља 
и ел.) и наковња биши (наћи се) у врло шешком, безизлазном ао
ложају, између gве uрешеhе оUасносШи. 

наковати, накујём евр. исковаши (нечеiа) у некој, обично ве
ликој количuни; начиниши, израgиши ковање.м, кујући. 

наковница и наковница ж нарочиша мешална саојка за 
закивање, закивак, заковица; уп. нитна. 

наковрчати и наковрџати, -ам евр. наuравиши, начиниши 
коврџе, увојке, увиши у коврџе, увојке. 
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наколеница јек. накољеница ж (обично у мн.) geo ogehe или 
војничке, сиоршске и сл. оиреме који се навлачи и носи иреко ко
лена (pagu зашшише og иовреgе или хлagноhе), шшишник колена. 

юiкољац, -6љца м (обично у мн.) ираисшоријски човек који 
је живео у сојеницама, сојеничар. 

накомадати, -ам евр. изломиши или исећи на KOMage (обич
но хлеб); уп. искомадати. 

након (наглamено: након и након) предл. (с ген.) означава ga 
се оно о чему је реч gешава, (з)бива, gолази, слеgи иШg. а. шек ио
сле, ио свршешку oHo'ia шйlо значи самосшална реч у 'iенишиву, 
иосле, иза: -два-три корака, - вечере, - киша, - ослобођења. б. 
ио исшеку означено'i, навеgено'i времена, иошшо ирође, Kag је иро
ШJlО, Kag се наврши(ло): - два дана, - много (сто и сл.) година, -
неколико недеља. в. иза смрши oHo'ia чије име сшоји у 'iенишиву, 
иосле (нечије) смрши: оставити - себе. • - што у везничкој слу
жби: исказује ga се pagНJa 'iлавне реченице врши иосле оне у за
висној временској реченици: иошшо, Kaga: након што је отишао. 

накоњче и юiкоњче, -ета е етн. мушко gеше које се gaje у ру
ке невесши ире уласка у .млаgожењин gOM, ga би и сама рађала 
мушке иоШомке. 

накопати, -ам евр. (нешто) коиајући накуииши, на"iомилаши 
извесну количину (нече'iа). 

накосити\ накосИм евр. косећи насећи неку количину (шра
ве, gешелине и сл.). • - се нараgиши се, замориши се косећи, og 
gy'io"i кошења. 

накосити2, накосИм (нак6сити, нак6сИм) евр. иосшавиши у 
кос иоложај, искосиши; накривиши, на"iнуШи . •  - се сшаши ко
со, искосиши се; накривиши се, на"iнуши се у сШрану. 

накосо ПРИЛ. у косом иоложају, мало накриво, укосо. 
накострёшено јек. накостријеmено ПРИЛ. на накосшрешен 

начин, косшрешеhи; наро"iушено, ЈЬушишо: - скупљати обрве; -
се окренути. 

накострёшеност јек. накостријеmеност, -ости ж особина 
oHo"ia који је накосшрешен, oHo'ia шшо је накосШрешено. 

накостреmити, -острёшИм јек. накостријеmити, -острије
шИм а. узgиhи, најежиши (gлаку, иерје, боgЈЬе и сл.). б. учиниши 
шршавим (бркове, косу и сл.) . •  '" се 1. guhu се увис, усиравиши 
се, најежиши се (о gлакама, иерју, коси и сл.). 2. а. узgиhи све 
gлаке, иерје, боgЈЬе и сл., обично као израз разgраженосши, уз
немиреносши, сиремносши за борбу и сл., наро"iушиши се. б. фиг. 
биши обузеш неким, обично неу'iоgним осећањем (og Koje'i се јежи 
кожа, gиже коса на 'iлави), најежиши се: - се од изненађења. 3. 
исиОЈЬиши сшавом, изразом лица и сл. ЈЬушњу, незаgовОЈЬсшво, 
не'iоgовање, наро"iушиши се. - Шта је овом Мићи те се нешто на
кострешио? 

накоструш- в. накосШреш-. 
накосутра (накосутра) ПРИЛ. в. наксуШра. 
юiкот м зб. 1. а . .млаgунчаg коју женка живошиње окоши, 

изроgи, gOHece на свеш, ле'iло. б. нова 'iенерација која се изле'iне 
из јајашца (о инсекШима). 2. (обично пеј.) aopog, pog, сој; йлеме, 
Hapog. 

накотити, накотйм евр. 1. а. окошиши у великом броју (о 
женки живошиње); излеhи (о инсекШима). б. закошиши, заиа
шиши ('iaмag): накотиће ваши . •  '" се 1. намножиши се, размно
жиши се, излеhи се, обично у великом броју (о живошињама, ин
секШима). 2. (обично пеј.) а. знашно се намножиши, увеhаши 
(рађањем), нароgиши се (о geцu, Hapogy). б. фиг. бројчано се уве
hаши, намножиши се, умножи ши се: накотило се чиновника. 

накотрљати, -ам евр. КОШРЈЬањем навесши, иосшавиши неки 
ваЈЬкасш, лоишасш, обао и сл. (ио)шежи иреgмеш на нешшо, на
'iураши ваЈЬањем, наваЈЬаши: - трупац на кола. 

накочоперити се, -опёрИм се евр. заузеши кочоиеран сшав, 
ионеши се кочоиерно, уображено, шеиуреhи се: - као ћуран. 

накрај (наглашено: накрај) предл. (с ген.) означава ga се не
ко или нешшо налази а. на крајњем, завршном, иериферном ge
лу, на самом крају, на завршешку, на иериферији oHo"ia шшо је 
означено именом у 'iенишиву: - Дробњака, - села. б. на ивич
ном gелу, на ивици, рубу oHo"ia шшо је означено именом у 'ieHU-

шиву: седети - постеље. • бити - срца биши лако увреgЈЬив, ире
осеiПJЬив; ЈЬушиши се, вређаши се, збо"i сишнице, ни за шШа. -
света екепр. врло gалеко: као да је отишао - света. 

накрасти, накрадём евр. крађом сшеhи (нешшо), обично у ве
ћој количини . •  '" се крађом, Kpagyhu снабgеши се (нечим), go
моћи се (нече"iа), обично у већој количини: накрао се свега и сва
чега. 

накратко ПРИЛ. 1. а. ио gужини крашко, на малу gужину: -
одсећи. б. на малом, крашком оgсшојању, сасвим близу, шик, 
уз; скраћујући gужину, ogcйlojaНJe: привезати коња -; држати 
узде - . 2. са мало речи, украшко: да ти - кажем. 3. а. на краш
ко време, за шренушак, само мало, начас: остави нас - . б. иосле 
крашко'i времена, ускоро, убрзо: - после тога. 

накренути, накрёнём евр. 1. gовесши, иосшавиши (нешшо) у 
кос иоложај, искосиши, накривиши; gелимично иомериши у 
сшрану, на'iнуши: - дрво; - главу. 2. ириневши усшима и Ha'i
нувши неку aocygy с вином, ракијом, воgом и gp. исииши, иоии
ши . •  - се gосиеши, иосшавиши се у кос, на"iнуш, бочни иоложај, 
навиши се, накривиши се, нахериши се (нир. о броgу, o"ipagu, сша
рој gрвеној кућици иШg.); иовиши се, на'iнуши се, са'iнуши се (нир. 
о човеку, 'iлави човека и gp.). 

накресати, накрешём евр. крешуhи насећи неку количину 
('ipaНJa и сл.) . •  - се екепр. а. gобро, иуно иоииши, gобро се наии
ши (вина, ракије и сл.); иревише иоииши, наииши се, оииши се. 
б. gобро и иуно иојесши, gобро се најесШи. 

накрескати, -ам евр. у geм. значењу: накресаШи. 
накретати (се), -ећём (се) и накретати (се), накрёћём (се) 

несвр. ирема накренуши (се). 
накр:йв и юiкрив, -а, -о мало на"iнуш (HajegHY сшрану), ис

кошен, нахерен; (ио)мало крив, искривЈЬен, иовијен, савијен, из
вијен: - дрво. 

накривити, накрйвИм (трп. накрйвљен) евр. а. учиниши ga 
нешшо gође у кос, на"iнуш иоложај, накренуши (у сшрану); нахе
риши: - главу, - капу; - кров. б. "iримасом изобличиши, искри
виши (усша, лице и сл.) . •  - се gосиеши у кос, на'iнуш иоложај, 
искосиши се, накренуши се, нахеришu се. 

накривљивати (се), -ривљујём (се) несвр. ирема накриви
ши (се). 

накр:йво ПРИЛ. мало укриво, искошено, на"iнушо, нахерено: -
озидан димњак, - стоји. • - насађен рђаво расиоложен, лоше 
вОЈЬе, зловОЈЬан. 

накрижати, накрйжам евр. нарезаши на кришке; нарезаши 
уоишШе. 

накркати, накркам евр. разг. gобро нашриаши, наиуниШи . •  

'" се gобро, иуно се Најесши. 
накркачити, -Им евр. нашовариши, сшавиши на кркаче, на 

леђа. 
накрмити, накрмИм евр. gаши (сшоци) gовоЈЬНО крме, хране, 

нахраниши (сШоку). 
накропити, накропИм евр. кроиећи HaKвacийlи, нашкроииШи. 
накрпити, -Им евр. 1. HaKHagHo gоgаши, ириgоgаши нечему 

неки geo, KOMag. 2. наgокнаgиши, наgомесШиШи. - Ја ћу то те
би накрпити. 3. с муком, јеgва, некако сшеhи, ирибавиши, ску
ииши, скрииши, сиечалиШи. 

накрунити, накрунйм евр. ирииремиши крунећи, окруниши 
у некој, обично већој или gовОЈЬној количини: - (кукуруза) сви
њама. 

накрупно ПрИЛ. а. у круинијим комаgима, у већим gеловима: 
- исећи. б. са (у) великим количинама, са (у) великим сумама, 
са (у) круиним износима, навелико: - играти, - красти. в. у ве
ликом обиму, у великој мери, врло MHO'iO, навелико: - лагати. 

накрцавати (се), -iщавам (се) несвр. ирема накрцаши (се). 
нiшрцати, -ам евр. крцајући ирииремиши неку, обично већу 

или gовоЈЬНУ количину (нир. ораха, лешника и сл.). 
накрцати, -ам евр. учиниши нешшо крцашим, наиуниши; ис

иуниши: - бродић, - кола, - сандук • - се 1. а. ући, укрцаши 
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се у велико.м броју (обично у (на) броg, у чамац и сл.). б. скуйи
ши се, окуйиши се у велико.м броју, зlо.милаШи се, нашискаши 
се Helge. 2. нашрйаши на себе, нашовариши се, ойшереши се не
чим (обично у Behoj .мери, количини, броју). 3. йосшаши крцаш, 
найуниши се. 

накрчити, накрчим евр. искрчиши неку, обично Behy коли
чину gpBeha, шиБЈЬа и СЛ.; крчењем йрийремиши неки, обично 
Behu geo зе.мљишШа за обраgу. 

наксиноћ ПРИЛ. увече шри gaHa йре gанашњеl, шри вечери 
йре gанашњеl gaHa, йре шри вечери. 

наксутра ПРИЛ. на (у) gaH шри gaHa йосле gaHa у који се loBo
ри, OgH. о којем је реч, шри gaHa касније (у OgHOCY на gaH у који 
се loBopu). 

наксутраmњи, -а, -ё који he биши, који gолази наксуШра. 
накувати, -ам (накухати, -ам) евр. KYBajyhu ЙриЙре.миШи, 

скуваши неку, обично Behy количину (јела и СЛ.). 

накудравити, -им, накудравити, -удравИм и накудрати, 
-ам евр. увиши у Kygpe, увојке, коврџе, учиниши куgравим, ковр
џавим, наковрџаши (најчешhе косу). 

накукати се, -ам се евр. KYKajyhu gаши оgушка сво.ме болу, 
йашњи, жалосши, искукаши се, нашужиши се. 

накуљати, -ам евр. обилашо и снажно, на'iло yhu, йроgреши, 
наgреши, сукнуши (о gиму, йари, шечносши и СЛ.). 

накупац, -пца м шрlовац који ОШКУЙЈЬује робу HeaocpegHo og 
йроизвођача pagu apeapogaje. 

накупачки, -а, -о који се OgHOCU на накуйце, који apuaaga 
накуйцима: � маржа. 

накупити, -Им (трп. накупљен) евр. а. Kyaehu сакуйиши, йри
куйиши, сабраши нешшо у некој, обично Behoj или gOBOJbHOj ко
личини: � грања, � шљива. б. в. окуйиши (1); уп. сакупити (2а). 
в. capeмajyhu, apuapaBJbajyhu йрикуйиши неку, обично Behy или 
gOBOJbHY количину (сира, кај.мака и сл.), укуйиши. г. скуйиши 
.мало-Йо.мало, сшеhи (имешак и сл.) СКУЙЈЬајуhи .мало-Йо.мало; 
скуйиши, сшеhи велику количину нечеlа, зlрнуши, наlрабиши 
(нЙр. злаша и сребра). д. усвојиши, сшеhи gосша знања, Mygpo
сши и сл . •  - се 1. а. в. окуйиши се; уп. с(а)купити се. б. слажу
hu се, шаложеhи се, йришичуhи или на gpylu начин скуйиши се, 
йрикуйиши се на jegHoM .месШу, у некој, обично Behoj количини; 
наlо.милаШи се: накупило се воде (гарежи, прашине); чим се 
накупи повише дефицита. в. (понекад безл.) фиг. насшаши, йо
јавиши се у некој, обично Behoj .мери, BeheM иншензишешу (о gy
шевним сшањима, најчешhе нейријашним), скуйиши се, HaloMU
лаши се: накупило јој се (у души). 2. а. зараgиши, сшеhи, зlрну
ши Behy или gOBOJbHY количину (новца). б. наlрабиши се, на
йЈЬачкаши се (блаlа и сл.). 3. YByhu у себе (.мирис, заgах, йраши
ну и СЛ.) у некој, обично Behoj .мери, исЙуниШи. се, йрожеши се 
нечим. - Накупио се тепих прашине. 

накупљати (се), накУпљам (се) несвр. йрема накуйиши (се). 
накуповати, -Упујём евр. куйиши, набавиши нешшо у вели

кој количини или у велико.м броју (обично Kyayjyhu више йуша): 
� свега и свачега . •  - се gобро и обилашо се снабgеши Kyayjyhu 
нешшо у великој количини и, обично, у више йрилика; куйиши, 
набавиши, накуйоваши колико је йошребно, у goBOJbHOj, йошреб
ној количини. - Не могу само хлеба да се накупујем. 

накусати се, накусам се евр. нар. засишиши се, најесши се ку
cajyhu; уойшше најесши се. 

накусурати се, -ам се евр. нар. свесши, uзравнаши .међусобно 
рачуне, намириши се .међусобно, .раскусураШи се, обрачунаши се. 

накухати в. накуваШи. 
накуцати, -ам евр. куцајуhи набиши, забиши (клин, ексер и 

сл.) закуцаши; куцајуhи набиши, HaByhu (обруч на кацу, буре и 
сл.) . •  - се 1. йровесши gylO времена куцајуhи (нЙр. на aucahoj .ма
шини). 2. uзgовОЈЬиши се, засишиши се auha куцајуhи се с йрија
шеЈЬима, aujyhu у gрушШву. - Накуц'о се чаша, напев'о песама. 

. налагатиl, налажём неевр. 1. несвр. Йре.ма наложиШи1• 2. 
сшавЈЬаши, .меШаШи (сной или geo снойа) у ошвор вршалице. 

налагати2, налажём несвр. Йре.ма наложиШи2• 
налагати, налажём евр. изнеши, найричаши неисшине, ла

жи, обично свесно, с оgређено.м намеро.м . •  - се а. найричаши је
gaH gpyloM лажи, неисшине, заgовОЈЬиши се лажуhи jegaH gpy
lol. б. найричаши се лажи, излаlаши се. 

налагивати, -лагујём неевр. йричаши, йроносиши с времена 
на вре.ме лажи, неисшине, йрошураши лажи. 

налаз м а. резулшаш, йлоg, ucxog исшраживања, исйишива
ња и сл.; gоку.менш који саgржи резулшаше исйишивања, ис
шраживања, йрешраlе и СЛ.: лабораторијски �, лекарски �, � 
инспектора. б. apegMem, сшвар која се нађе, йронађе, најчешhе 
као резулшаш археолошких исшраживања и искойавања, нала
зак. в. налажење, йроналажење, ошкривање: � рукописа. 

налазак, -ласка м а. йроналазак HeKol йреg.меша, OgH. нече
la конкрешноl, као резулшаш шраlања, шражења или случајНОl 
налажења: наласци праисторијских оруђа. б. в. йроналазак (а). 
в. apegMem, сшвар, која се йронађе, обично као резулшаш архе
олошких исшраживања и искойавања, налаз. 

налазач, -ача м (инетр. -ачем) онај који је нешшо нашао, йро
нашао (обично оно шшо је иЗlуБЈЬено, зашурено, скривено); йро
налазач. 

налазити, -им неевр. [гл. ИМ. налажёње е] 1. несвр. Йре.ма на
hu. 2. и.маШи неко .миШЈЬење или сшав, смашраши, .мислиШи; 
уп. држати (8б, в) . •  - се 1. несвр. йрема Hahu се. 2. а. биши (не-
1ge) смешшен; боравиши, бавиши се, заgржаваши се (Helge); йо
сшојаши (Helge). - Село се налази на југу. Тада се налазио у Бе
чу. Означена су места где се који минерал налази. б. биши у 
нечијој власши, aocegy и сл. - Обе фабрике налазе се у његовом 
власништву. 3. а. биши у неко.м сшању, расйоложењу и сл.: � се 
у мобилном стању, � се у веселом (очајном) стању, � се у пуној 
форми. 

налазник м в. налазач (а). 
налајати, -јём евр. 1. о'iласиши се лавежо.м, залајаши (обич

но на HeKola, на нешШо). 2. фиг. пеј. найричаши нешшо неисши
нишо и ружно, lagHo, йакосно (о неко.ме или нече.му); найрича
ши свашша, набрбЈЬаШи . •  - се 1. заgовОЈЬиши се лајање.м, из
лајаши се. 2. пеј. найричаши се лажи, lаgосши (о неко.ме или не
че.му). 

налактити се, -Им се (налактити се, налактИм се) евр. осло
ниши се лакШо.м (лакШовима). 

налактица ж (обично у мн.) 1. вој . .месШо на lруgобрану aoge
шено за ослањање лакШовима. 2. епорт. зашшишна навлака ко
ју aojegUHU сйоршисши (нЙр. lол.мани у фуgбалу) сшавЈЬају на 
лакаШ. 

налакћивати се, -лакћујём се неевр. ослањаши се лакшови
.ма (лакШо.м). 

налаmтити, налаштим евр. лашшеhи учиниши сјајним, на
'iланцаши: � чизме. 

налёво јек. налијево ПРИЛ. 1. на леву сшрану; с леве сшране, 
на левој сшрани: гледати �; у дну бараке � врата. 2. (у служби 
узвика) зайовесш ga се лице (обично војник) или сшрој, ogpeg и 
сл. окрене улево за 900. 3. пол. на сшрану левице, улево; уп. леви
ца (2). • налево круг вој. в. aog Kpyl. 

налегатиl, налёжём јек. налијегати, налијежём несвр. йре-
.ма налеhи. . 

налегати2, налёжёМ јек. налијегати, налијежём несвр. йре
.ма налеhи. 

налегли, -а, -о мат. а. који належе на gашу сшраницу, gуж, 
'1(оји се налази на gашој сшраници, gужи (о у'iлу). б. који apeg
сшавЈЬа, чини крак gашоlа у'iла, који се налази на краку gашо
la у'iла (йочевши og шеме на) (о сшрани шроу'iла, OgH . .мноlоу'iла). 

налеђуmкё ПРИЛ. на леђима; на леђа, йолеђушке: � лежати; 
наместити некога �. 

належати се, -жим се евр. йровесши MHolo времена лежеhи; 
оg.мориШи се лежеhи, излежаши се, наоg.мараШи се. 

налемати, налёмам евр. нар. исшуhи; изуgараши, из.млаШи
ши, uзле.маШU (He1<ola). 
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наленчарити се јек. наљенчарити се, -енчарИм се свр. йро
весши gyl,O времена у ленчарењу, ленчареnи, ленсШвујуnи. 

налёп јек. налијеп м бот. врсша jeguna. 
налеп јек. наљеп м слој сшворен лейљењем, налейљивањем, 

залеЙЈЬени, налеЙЈЬени слој. 
нiшепак јек. наљепак, -пка м 1. в. налеЙница. 2. фиг. в. йри

лейа1С (1); уп. накалемак. 

налепити, налёпИм јек. налијЕшити, налијепим (трп. налё
пљен јек. налијепљен) свр. а. йричврсшиши на нешшо, сйојиши 
лейљењем, йрилейиши, залейиши на нешшо: � марку (на писмо, 
на формулар). б. фиг. невешшо и обично неу1СУСНО Ha1CHagHo go
gаши, йриgоgаши, на1СалемиШи . •  ,..., се а. залейиши се, йрилейи
ши се; чврсшо йрионуши, за1Сачиши се за (на, уз) нешШо. б. фиг. 
биши йреварен, уйасши у зам1СУ, йревариши се, насаН1Саши се, 
насесши, ухвашиши се на леЙа1С. 

налепљивати (се), налепљујём (се) јек. наљепљивати (се), 
наљепљујём (се) несвр. йрема налейиши се. 

налепница и налепница јек. наљепница и наљепница ж 
шра1Са, лисшиn, l,еомешријС1Си йравилан 1CoMag лейљиве харши
је 1Соја се лейи на нешшо; лисш или лисшиn различишоl, обли-
1Са, с различишим йоgацима, озна1Сама и различише намене, 1Со
ји се лейи на йошшаНС1Се ЙОШUJb1Се, робу, аушомобиле, баН1Се, yl,O
сшишеЈЬС1Со-шурисшиЧ1Се обје1Сше и gp. 

налёпо јек. налијепо прил. на лей начин, лейим начином; оно,.. 
1СО 1Са1СО шреба, мирним йушем, без свађе, СУ1Соба, лейо, gобро. 

налет м 1. а. леш изнаg нечеl,а у оgређеном йравцу, наилаза1С 
у лешу, налешање; Haaag из леша, у лешу: � авиона (авијације, 
бомбардера). б. снажно сшрујање, замах, ygap (вешра); брзи, на
iЛи наилаза1С, 1Срешање изнаg i1iла, у вазgуху, аШ.мосфери (о аш
мосферс1Сим aagaeUHaмa и сл.). в. уойшше брзи, наiЛи наила
за1С, брзо, незаgрживо 1Срешање (нЙр. не1СОl, возила); брзи, наiЛи 
йрилив (нЙр. 1Срви). 2. а. (понекад у прилошкој служби, у лок с 
предлогом "у" или у инстр. без предлога) брза и снажна нава
ла, брз и снажан Haaag, ygap (војних јеgиница, ређе не1Се gpyl,e 
l,pyae Jbygu). б. уойшше Haaag, насршај (на He1COl,a или нешШо). 3. 
а. брзо, снажно насшуйање, ширење нечеl,а, наgирање: пред на
летом мафије, у налету револуције. б. Haaag, насшуй (болесши 
и сл.); снажни и наiЛи наилаза1С, йојава (не1СОl, осеnања, расйо
ложења, смеха и сл.), навала, насШуЙ. 4. а. сшање, фаза 1Cag је 
нешшо на врхунцу, у йуном иншензишешу, замаху, је1СУ: у нале
ту младости. б. брз и Hal,aO ЙО1Среш, йошез, замах: једним нале
том, у једном налету. • у налетима на махове, с времена на вре
ме, йовремено; йериоgично. 

налетан, -тна, -о в. налеiiiJЬив. 
налетати, налёћём јек. налијетати, налијећём несвр. йре

ма налеШеШи. 
налетети јек. налетјети, -тим (аор. налетG)е и налетG)е) свр. 

1. а. наиnи лешеnи или уойшше 1Среnуnи се изнаg i1iла; лешеnи 
или 1Среnуnи се изнаg i1iла gосйеши Hel,ge или наиnи на нешшо, 
на He1COl,a: налете јато птица; � на ваздушну струју. б. снажно, 
ја1СО сшрујеnи, gyeajynu наиnи, уgариши (о веШру). 2. а. наиnи 
брзо се 1Среnуnи, јуреnи: налете зец. б. наiЛо се навуnи, намаnи, 
йасши, слешеши на нешШо. - Капа му налете на очи. в. йојави
ши се, иС1Срснуши (обично о мислима). 3. (на некога, на нешто) 
а. лешеnи или се брзо 1Среnуnи наиnи на нешшо или на He1COl,a 
1Сао на йрейре1СУ, суgариши се с не1Сим, с нечим: ,..., на стакло. б. 
1Среnуnи се uзненаgа, неоче1Сивано наиnи на нешшо или на не-
1COl,a, набасаши; уойшше изненаgа, неоче1Сивано наиnи, набаса
ши, нашрайаши, намериши се на нешшо: � на непријатност. в. 
Фиг. неойрезно, нейромишљено уйасши, gосйеши у незl,оgан йо
ложај, у нейријашну, iЛуйу сишуацију или 1Слой1СУ, насаН1Саши 
се, нашрчаши, насесши; неойрезно или ола1СО насШраgаШи. 4. 
найасши брзо, силовишо, жесшо1СО, навалиши, насрнуши, јур
нуШи. 5. (на нешто) gобиши, заgобиши, сшеnи: � на богатство, � 
на пегавац . •  ,..., се йровесши gyl,O времена лешеnи, заgовОЈЬиши 
се, изgовОЈЬиши се леШења. 

налетљив, -а, -о HacpiiiJЬив, al,peCueaH; Hal,aO жесшо1С, йла
ховиш, наЙрасиШ. 

налетљивост, -ости ж особина OHOl,a 1Соји је налеiiiJЬив. 

налећи (налёћи), -ежём (3. л. мн. налегу) свр. сшавиши 1Со-
1СОШ, nур1СУ и gp. gалежи најајима 1Са1СО би се излеiЛи .млаgи, на
саgиШи. 

налећи (налећи), налегнём (аор. належе и належе; р. пр. на
легао, -егла (налегла); пр. пр. налегавши) свр. 1. а. ослониши се, 
наслониши се, навалиши се шелом или gелом шела на нешшо 
или на He1Col,a: "'" на врата, � на плуг. б. леl,авши или наслонив
ши се, ослонивши се на нешшо йришиснуши собом, навалиши 
се; навалиши, уйреши: јаче налегну на снег; належе свом сна
гом на тесто. в. сйусшивши се или се на1Сренувши gonu у нейосре
gaH gogup с нечим и ша1СО осШаШи. - Преломљено дрво налегло 
је на кров куће. г. расйросшревши се йО нечему, йре1Сривши не
шшо (gелимично или йошйуно) gonu у HeaocpegaH gogup с нечим; 
расйросшреши се, йружиши се йо gелу, сшрани нечеl,а или уз не
шШо. - На тај слој налегао је кречњак Та су села налегла на 
Тару. д. сйушшајуnи се слепи се, нашаложиши се на нешшо; йа
сши, сйусшиши се, лепи на нешшо, расйросшреши се йО нечему: 
магла налега, небо налегло на земљу. ђ. ЙО1Слойиши нешшо 
или се У1Слойиши, уiЛавиши у нешшо йошйуно или 1Са1СО шреба, 
обично се йри шоме чврсшо сйојивши с нечим: ,..., у лежиште (о 
делу митраљеза), � на навоз (о возу), ,..., на суд (о поклопцу). 2. 
својС1Си c� лашиши, йрихвашиши не1СОl, йосла, йрионуши на не-
1Си йосао; навалиши на не1СО јело. 3. С1Суйиши се, сјашиши се, сле
ћu се; навалишц, наl,рнуши, нахруЙиШи. 

налећкё прил. в. налеђУШ1Се. 
наливати (се), налйвам (се) несвр. йрема nалиши (се). 
наливњак м Zобично у мн.) зоол. инфузорија, ШреЙЉара. 
наливперо с нарочишо йеро за йисање с малим резервоаром 

за масШило. 
нализати се, налижём се свр. 1. најесши се, засишиши се ли

жУДи. 2. Фиг. разг. найиши се, ойиши се. 
налијевати (се), налијевам (се) несвр. јек. в. наливаши (се). 
налик прид. непром. 1Соји aogcena, личи на He1COl,a, нешшо, 1Со

ји је 1Сао не1СО, нешшо, сличан: � на бор или јелу, ,..., на оца. 

наликовати, -кујём несвр. (некоме, нечему, на некога, на не
што) ли1СОМ, йО uзiЛеgу или особинама йоgсеnаши на He1COl,a или 
на нешшо, биши сличан не1Соме или нечему, личиши, наличиШи. 

наликост, -ости ж в. сличносШ. 
налипати се, налипам се свр. пеј. найиши се или најесши се 

халаЙЈЬиво, йрожgРЈЬиво йијуnи не1СО йиnе или l,ушајуnи не1СУ 
шечну храну. 

налити, налијём (имп. нал:йј; ТРП. наливен, -ена) свр. 1. а. на
суши не1СУ шечносш или жиш1СУ, шечну машерију; усуши, ушочи
ши, нашочиши: � воде. б. найуниши, исйуниши шечношnу или 
нечим жиш1Сим, шечним, насуши (обично не1СУ aocygy, не1Си cyg): 
,..., чашу, � котао. в. йойуниши, найуниши, зайушиши или йре-
1Сриши нечим раСШОйЈЬеним (мешалом, вос1СОМ, смолом и сл.): ,..., 
јаје. г. йосуши шечношnу, йрелиши (нЙр. јело 1Соје се 1Сува). 2. ли
јуnи gоgаши на нешшо нови слој, нову 1Соличину нечеl,а. 3. а. на
йуниши, исйуниши собом (о ШечносШи). - Киша нали брда и до
лине. б. йроgреши, уnи у нешшо (о шечносши, обично о eogu). -
Набујала вода па налила у лагуме. 4. «у) виме, сисе) gосйеши 
у сшање обилноl, йрилива .мле1Са у виме (о 1Срави apeg шеЈЬење, 
1Собили apeg жgреБЈЬење и сл.). • ,..., се 1. а. исйуниши се, uроже
ши се шечношnу (нЙр. 1СрвЈЬУ, .мле1СОМ и сл.). - Лице му се нали
ло крвљу. б. најеgраши, набре1Снуши, набујаши og йојачаноl, 
йрилива шечносши, нЙр. БUJbНОl, СО1Са, .мле1Са и gp. (о йлоgовима, 
goj1Caмa, вимену и gp.). 2. ше1Суnи, лијуnи, цу реп и и сл. gосйеши 
Hel,ge, уnи у нешшо, йрейлавиши, найуниши нешшо (о шечносши, 
обично о eogu); gосйеши Hel,ge и исйуниши, йрожеши нешшо 
(обично о 1Срви). - Крв му се налила у лице. 3. експр. узеши йу
но не1СОl, йиnа, MHOl,O йойиши, найиши се нечеl,а; йосшаши йијан, 
найиши се, ойиши се. • као (млеком) наливен eeoMajegap, набре-
1Сао, йун живошне CHal,e и зgравЈЬа. 

налицкати, -ам свр. gошераши, уgесиши, улейшаши; У1Сраси
ши (обично yaagJbueo) . •  ,..., се Йовр. 

наличити, -Им несвр. (некоме, нечему, на некога, на нешто) 
ли1СОМ, изiЛеgом или особинама йоgсеnаши (на He1COl,a, на не
шшо), личиши, нали1СоваШи. 
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налИчити, налйчим евр. а. в. обојиШи. б. в. окречиШи. 
юiлйчје и наличје е 1. заgња, gpy"ia сшра1-lа 1-lече"iа (обиЧ1-l0 

мање изложе1-lа йо'iлеgу, мање УОЧЈЬива, мање ваЖ1-lа и сл.). а. 
лошије, 1-lеквалишеШ1-lије израђе1-lа У1-lушрашња сшра1-lа шка1-lи
не или ogehe. б. goНJa, сунцу мање uзложе1-lа сшра1-lа лисШа. в. 
заgња сшра1-lа, йозаgи1-lа з"iраgе, "iрађеви1-lе, 1-lеко"i йреgмеша и сл. 
2. фиг. лоша, 1-lе"iашив1-lа сшра1-lа 1-lече"iа, мана, мањкавосш, 1-lego
сшашак; 1-lейријаШ1-lа, 1-ley"iog1-la, шешка, МУЧ1-lа сшра1-lа 1-lече"iа: -
успеха; - рата. • лице и - врли1-lе и мане, gобре, og1-l. йозишив1-lе 
и рђаве, og1-l. 1-lе"iашив1-lе сшра1-lе (1-lеко"iа, 1-lече"iа). - медаље gpy"ia, 
рђава, лоша сшра1-lа, мана, 1-lеgосшашак и сл. 

наловити, наловИм ebp. 1-lахваШаШи у лову, уловиши (обиЧ1-l0 
gосша или ЙУ1-l0). _ - се gосша, M1-l0"iО, ЙУ1-l0 уловиши (живо ши
ња); изgовОЈЬиши се, засишиши се лова, ловећи. 

налог м а. адм. йисмена 1-lареgба, og1-l. йисмеН0 оgобрење (ор
"ia1-la власши, Руковоgиоца йреgузећа, шефа службе и сл.): - за 
исељење, - за исплату, писмени -, путни -. б. 0Н0 шшо се неко
ме усмеН0 1-lаложи ga учи1-lи, 1-lареgба, наређење, зайовесш; уой
шше 0Н0 шшо се некоме намеће као обавеза gУЖ1-l0СШ или сл.: 
мајчин -; друштвени -. 

налога ж 1. а. "iужва, шискање, сШиска. б. gолажење у вели
ком броју, 1-lавала заи1-lшересова1-lих, куйаца, мушшерија, йосе
шилаца и сл. 2. маса, М1-l0шшво, "iомила (свеша, Jbygu). 

налогодавац, -вца м адМ. лице које изgаје 1-lало"iе (бла"iај1-lи 
за исилашу Н0вца, књи"iовоgсшву за књижење, йреН0С и сл.); ор
"ia1-l 1-lеко"i йреgузећа, усша1-l0ве и gp. у чије име се изgају 1-lалози. 

наложитиl, наложИм евр. а. сшавиши, меШ1-lуши, баци ши не
шшо (нйр. gрво, y"iaљ и gp.) на вашру ga "iopu: - бадњаке на ва
тру. б. (ватру) учи1-lиши ga вашра ЙОЧ1-lе "iореши, уйалиши (ва
шру). в. (пећ, mпорет, фуруну и сл.) учи1-lиши ga се у йећи, шйо
решу, ФУРУ1-lи и сл. раз"iори вашра, ЙоgложиШи. г. учи1-lиши шо
илим, за"iрејаши неку йросшорију зайаливши, йошйаливши у 
њој, og1-l. У йећи, камину и сл. ваШру. 

наложити2, наложим евр. а. изgаши, gаши (усмеН0 или йи
смеН0) 1-lало"i, наређење, зайовесш, йосшавиши захшев; изрећи 
зайовесш, зайовеgиши, 1-lареgиШи. - Министар просвете нало
жио је директорима свих mкола да привремено обуставе наста
ву. Нека уђу оптужени! - наложи предсједник тамничару. б. 
сшавиши у gУЭ/.С1-l0СШ, gаши у заgашак, зашражиши (ga се обави 
оgређе1-lи йосао, ypagu 1-lешШо). в. оgреgиши, йосшавиши (у виgу 
gУЖ1-l0сши, обавезе и сл.). 

наложник м мушкарац који оgржава и1-lшиМ1-lе og1-loce са 
же1-lСКОМ особом с којом није у браЧ1-l0ј вези, СУЛОЖ1-lик; уп. љу
бавник. 

наложница ж же1-lска особа која оgржава и1-lшим1-lе og1-loce с 
мушкарцем с којим није у браЧ1-l0ј вези, СУЛОЖ1-lица; уп. љубав
ница. 

наложништво е веза, живЈЬење с 1-lалОЖ1-lицом, og1-l. с 1-lало
Ж1-lиком, СУЛОЖ1-lишШво. 

налокати се, налочём се евр. а. засишиши се лочући (о жи
вошињама, чесшо у фи"i., ескЙр. и Йеј. З1-lачењу, о ЈЬуgима). б. пеј. 
засишиши се йијући, мщйо йойиши (обиЧ1-l0 алКОХОЛ1-l0"i йића); 
1-lайиши се, ойиши се. 

наломити, наломим евр. 1. а. 1-lачи1-lиши мањи йрелом, иза
зваши 1-lайрсли1-lУ на 1-lечему, заломиши: - кост, - рог. б. заломи
ши с краја, окрњиши: - стакло, - mибицу. 2. изломиши изве
сну, обиЧ1-l0 већу или gовОЈЬ1-lУ количи1-lУ 1-lече"iа: - сувих грана, -
хлеба. _ - се а. йреломиши се, сломиши се gелимиЧ1-l0, шако ga 
се geo не оgвоји сасвим og цели1-lе (нЙр. о "ipa1-lU на gрвеШу). б. за
ломиши се с краја, окрњиши се. 

нiшомкати, -ам евр. изломиши 1-lешшо шшо је ша1-lКО (обич
Н0 "ipaНJe) на мање, краће gелове, изломкаШи. 

налоњ м И налоња ж ГрЧ. цркв. У йравослав1-l0ј цркви, уза1-l 
йокреша1-l сшочић, сшалак на расклайање са косом "iOPНJOM йо
врши1-l0М, на који се сшавЈЬа KНJu"ia или икона. 

нiшумповати се, -пујём се евр. йровесши gy"io времена лум
йујући, засuшиши се, изgовОЈЬиши се лумЙовања. 

. налуњати се, налУњам се евр. йровесши ЙУ1-l0 времена у лу
њању, лушајући, 1-lалуtllаши се. 

налупати, налУпам евр. 1. разбиши, разлуйаши (јаја), обич
Н0 у већој количи1-lи, у већем броју. 2. нар. исшући, избиши, изу
gараши, измлаШиШи. 

налупетати, -ам евр. uз"iовориши, 1-lайисаши ЙУ1-l0 бесмисли
ца, 'iлуйосши, којешШарија. 

налутати се, налУ'гам се евр. йровесши M1-l0"io времена у лу
шању, луШајући. 

наљеп- в. 1-lалеЙ-. 
наљоскати се, наљ6скам се (наљ6љати се, наљ6љам се) евр. 

нар. и разг. у ексйресивН0М изражавању: ЙУ1-l0 се 1-lайиши, јако се 
ойиши; йрешера1-l0, M1-l0"iО йойиши (алКОХОЛ1-l0"i Йића). 

наљубити се, наљуБИм се евр. uзgовОЈЬиши се ЈЬубећи, заси-
шиши се ЈЬуБЈЬења, иЗЈЬубиши go миле вОЈЬе. - Не може да га се 
наљуби. 

наљут и наљут, -а, -о у мањој мери ЈЬуш, йомало ЈЬУШ, ЈЬУШ
касш: - корен. 

наљутити, наљУтим евр. изазваши 1-lечију ЈЬушњу, разЈЬуши
ши; уп. расрдити. _ - се йосшаши ЈЬУШ, разЈЬушиши се; уп. раср
дити се. 

намагарчити, намагарчим евр. "iрубо йревариши, обма1-lуши 
(1-lеко"iа), йоgвалиши (некоме); варајући учи1-lиши смеШ1-lим, на
самариШи. 

намагнетисати, -иmём евр. учи1-lиши ma"i1-lешиЧ1-lим; йрене
ши ma"i1-lеШ1-lа својсшва (на шело које ша својсшва нема): - гво
жђе, - иглу, - mипку. _ - се йосшаши ма"i1-lешича1-l, йримиши 
ma"i1-lеШ1-lа својсшва (og ma"i1-lеШ1-l0"i шела) (обиЧ1-l0 о мешалу, ме
шал1-lим ЙреgмеШима). 

намаз м 1. слој 1-lачиње1-l мазањем, йремазивањем, 1-lамаз1-lи 
слој (нЙр. боје). 2. йрехрамбе1-lи йроизвоg ређе КО1-l3исше1-lције ко
ји се маже, наН0си на йециво (маслац, кајмак, maj01-lез, йашше
ша, меg u gp.). 

намаз, -аза м тур. муслима1-lска молиШва. 
намазати, намажём евр. а. йрекриши слојем 1-lече"iа maC1-lо"i, 

жишко"i или шеЧ1-l0"i, йремазаши: - калуп машћу. б. 1-lа1-lеши 
слој хране ређе КО1-lзисше1-lције (1-lЙР. Meg, маслац, кајмак и gp.) 
на хлеб (KoMag хлеба и сл.). в. йрекриши, йремазаши лице 
шми1-lКОМ; уойшше йремазаши слојем козмешичко"i или леко
вишо"i среgсШва. _ - се 1. gошераши лице шми1-lКОМ, 1-lашми1-lка
ши се; уойшше йремазаши своју кожу слојем козмешиЧКО"i, ле
ковишо"i или 1-lеко"i gpy"io"i среgсШва. 2. замазаши се, умазаши се. 
• бити намаз ан свим мастима (свим бојама) биши лукав, йрейре
ge1-l, Йревејан. иде као намазано uge врло лако, с лакоћом, без ше
шкоћа. 

намакати, намачём несвр. йрема 1-lамочиШи. 
намакљати, -ам евр. нар. екепр. gобро исшући, изуgараши, из

млашиши, излемаШи. 
намакнути (се) в. намаћи (се). 
намалати, намалам евр. 1. украсиш и малајући; окречиШи. 

2. в. 1-lасликаши (1). 
намаљати се, намаљам се несвр. йрема 1-lамолиши се. 
намама и намама ж 1. 0Н0 шшо мами, намамљује, йривла

чи, мамац. 2. мамљење, намамљивање. 
намамити, намамйм (трп. намамљен) евр. а. 1-lавесши, навра

шиши 1-lеко"iа или 1-lешшо (обећањем, ЙО1-lуgом, ласкањем, лукав
сшвом, йреваром и сл.) ga gође 1-le"ige или ga йрисша1-lе на 1-lешшо, 
навући: - у клопку. б. йривући, йримамиши (лейошом, укусом, 

. за1-lUМJbивошћу, саgржи1-l0М и gp.). в. йоgсшаћи, 1-lавесши (неко
"ia на 1-lешШо). _ - се 1. йовесши се за 1-lечим, йолакомиши се на 
1-lешшо (1-lЙР. на 1-lакиш, злашо и сл.); биши йривуче1-l 1-lечим (нЙр. 
мирисом и сл.). 2. в. 1-lаваgиши се. 

намамљив, -а, -о в. Йримамљив. 
намамљивати (се), намамљујём (се) несвр. йрема намами

ши (се). 
намамљивоприл. в. Йримамљиво . 
намастити, намастим евр. 1-lамазаши, йремазаши машћу. 
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наматати (се), наматам (се) несвр. арема намошаши (се); уп. 
намотавати (се). 

намаћи (намаћи) и намакнути, намакнем евр. 1. а. сшави
ши, .меШнуШи нешшо uрсшенасшо, шуй.тье и сл. шако ga обави
је, обухваши geo шела, неки Uреg.меШ и gp., навући, нашаhи: -
омчу, - улар. б. сшавиши аоврх, ареко HeKo'ia или нече'iа шако 
ga аокрије, набациши: - јорган на главу. в. навући (завесу, за
сшор и сл.) pagu закла7-Ьа7-Ьа. г. навући (резу) ga зашвори, закло
аи (враШа). д. сuусшиши ниже (каау, шешир и сл.), наШуhи. 2. 
(обично с .муко.м, уз лична оgрица7-Ьа, жршвова7-Ье) а. набавиши; 
uрибавиши, uрикуuиши; куuиши: - у кућу све што треба. б. сше
ћи, заgобиши (неку корисш и сл.); обезбеgиши, оси'iураши (храну, 
новац и gp.). в. (некоме) .маШеријално и новчанu.м среgсШвu.ма 
ао.моћи. 3. uружиши, gаши; uоgариши: - прилику; - мужа. _ -
се 1. обухвашајуhи нашаhи се, набиши се, навући се. 2. навући 
се, наgнеши се (о облацu.ма). 

намах ПрИЛ. 1. исшо'i шренушка, (ис)шо'iа часа, без оgла'iа7-Ьа, 
с.месШа, ogMax. -А за тобом ћу намах послати / :Крајева других 
бој не синове. 2. у jegaH Max, ogjegHoM, оgјеgанuуш; изненаgа, нео
чекивано: - јурнути, - обневидети. 

намашкарити се, -им се евр. обуhи се, оgенуши се као .ма
шкара. 

намаштати, -ам евр. сшвориши, замислиши, uреgсшавиши у 
.машШи, из.машШаШи. _ "" се uровесши MHO'iO времена у .машШа-
7-ЬУ, изgовољиши се, засишиши се .машШа7-Ьа. 

намежурати се, -ам се евр. в. с.межураШи се. 
намезграти, -ам евр. gобиши, сшвориши .мез'iру (о биљу, gp

већу); уп. мезгра. 
намена (намена) јек. намјена (намјена) ж циљ за који је не

шшо наарављено, којем нешшо шреба ga служи и сл., разло'i ао
сшоја7-Ьа нече'iа, сврха: првобитна -, служити за различите на
мене. 

наменити, наменИм јек. намијенити, намијеним (трп. на
мењен јек. намијењен) евр. 1. а. назначиши намену, уuошребу 
нече'iа, оgреgиши ко.ме или чему, за шша нешшо шреба ga слу
жи, OgH. какву уло'iу, функцију шреба ga u.мa: - ђачкој младе
жи, дело намењено широким масама, - (зграду) за становање 
(издавање). б. уuушиши, рећи, изреhи оgређујуhи на Ko'ia се og
носи оно шшо је речено. - Сви разговори и све шале, све је њој 
било намењено. 2. а. назначиши, оgреgиши, осшавиши ga се не
ко.ме нешшо ga, uоклони, upega и сл. б. оgреgиши неко.ме шшо 
као суgбину, срећу, несрећу и сл., gосуgиШи. - :Како нам је горку 
судбину небо наменило. 3. а. оgабраши, изабраши, YHaupeg og
реgиши за нешшо, за неку уло'iу, буgуhи uозив и gp. - Најмлађу 
је кћер био наменио за доктора. б. uосшавиши, gаши (као gy
жносйl, обавезу, заgаШак). - Нису остварили улогу која им је 
била намењена. 4. оgреgиши нешшо за gушу, за аокој gуше у.мр
ло'i (у.мрлих), за сао.мен .мрШво.м (.мрШвu.ма). 

наменскй (наменскИ) јек. намјенскй (намјенскИ), -а, -о ко
ји u.мa оgређену намену, сврху, који се .може уuошребиши само 
у оgређене, назначене сврхе: - кредит, наменска средства. 

намењИвати јек. намјењивати, -ењујем несвр. аре.ма наме
ниШи. 

намера и намера јек. намјера и намјера ж 1. оно шшо је 
замишљено, аланирано ga се осшвари у буgуhносши (и ка че.му 
је најчешhе ус.мерена оgређена акшивносш), замисао, циљ, алан, 
накана; шеЖ7-Ьа, жеља ga се нешшо uосши'iне, учини, хше7-Ье: 
имати добре намере, немати никакве рђаве намере. 2. правн. 
YHaupeg с.мишљена оgлука о изврше7-ЬУ HeKo'i uрошивuравно'i, 
кривично'i gела, у.мишљај, Uреgу.мишљај. 

намеравати јек. намјеравати, -еравам неевр. а. и.маШи на
.меру, замисао, циљ, алан ga се нешшо ypagu, uосши'iне, кани
ши; уп. желети и хтети. - Шта намеравате? б. (у облику ТРП.: 

намШераван) uрешхоgно, YHaupeg оgређиваши, uланираши, 
uреgвиђаши: намеравана женидба, намеравани напад, наме
равани одлазак, намеравани пут. 

намеран јек. намјеран, -рна, -о 1. а. који је свесно учи7-Ьен, 
извршен, сшворен и сл. с оgређено.м намеро.м, хоШu.мичан: - гре
ШRа, "" паљевина. б. који u.мa намеру, који нешшо намерава, ко
ји се решио ga нешшо ypagu, извеgе, решен, саре.ман. - Намеран 

сам о томе на другом месту говорити. 2. ЛИНГВ. који.м се указује 
намера или циљ, финални: намерна реченица. 

намерачити (се), -ерачим (се) евр. нар. gобиши .мерак, же
љу, вољу за нешшо, јако uожелеши, зажелеши (нешШо). 

намерити1 јек. намјерити, -Им евр. 1. оgлучиши, решиши ga 
се осшвари нека намера, замисао, циљ, uлан и сл., намислиши, 
нау.миШи. - У први час намерих одмах отказати стан. 2. уау
шиши се He'ige, аоћи, кренуШи. - :Куд си намерио? 3. нанишани
ши, нациљаШи. - :Куд намери, ту погоди! _ "" се 1. (на некога, 
на нешто) изненаgа, случајно наићи, набасаШи. 2. gohu у gogup, 
у везу и сл. с HeKu.м или с нечu.м (обично сшицајем околносши); 
наћи се у оgређеној сишуацији, у некој uрилици и сл. - Имала је 
срећу што се намерила на таквог човека. 

намерити2 јек. намјерити, -Им евр. из.мериШи оgређену, обич
но већу количину нече'iа. _ - се изgовољиши се, засишиши се .ме
рећи (нар. uовршину куй.тьено'i u.мa7-ba); намучиши се, наuашиши 
се .мерећи. 

намеркати, -ам GeK. и намјеркати) евр . .меркајући ос.моШри
ши, сuазиши, у'iлеgаши; оg.мериШи, UроцениШи. 

намернйк јек. намјернйк м а. uушник који случајно, у аро
лазу свраши KOg HeKo'ia. б. фиг. онај који се случајно заgеси, на
ђе у некој сишуацији, у HeKu.м околносШu.ма. 

намерница јек. намјерница ж женска особа намерник . 
намерно јек. намјерно ПРИЛ. С оgређено.м намеро.м, свесно, 

хоШu.мично (нар. нешшо ураgиши, учиниШи). 
намерност јек. намјерност, -ости ж намерна, свесна, вољна 

ус.мереносШ неке pag7-be, HeKo'i UосШуUка. 
намесити, намесим јек. намијесити, намијесим евр. у.меси

ши, замесиши оgређену, обично већу или gовољну количину (хле
ба, колача и gp.). _ "" се uровесши gy'io вре.мена у .меше7-ЬУ, наси
шиши се, у.мориШи се .месећи. 

намеснйк јек. намјеснйк м а. онај који влаgа, уаравља или 
врши неку gpy'iy gужносш у.месшо HeKo'ia gpy'io'i, у нечије и.ме, 
онај који заме7-Ьује, засшуuа HeKo'ia, заменик, засШуUник. б. онај 
који у.месшо влаgара уаравља у некој обласши, аокрајини или 
колонији, влаgарев засшуuник, uо'iлавар gржавне уараве у некој 
аокрајини или колонији. 

намесниковатијек. намјесниковати, -кујем неевр. обавља
ши gужносш намесника, биши намесник. 

намеснйковица јек. намјеснйковица ж а. намесникова же
на. б. в. намесница. 

намесница јек. намјесница ж женска особа, жена намесник. 
намесничкй јек. намјесничкй, -а, -о који се OgHOCU на наме

сника, на намеснике: "" веће, - власт, "" прокламација, - служба. 

намеснйштво јек. намјеснйштво е 1. uоложај и зва7-Ье на
.месника. 2 .. влаgавина намесника, намесничн;и режu.м уйраве; 
намесничко уаравно шело, намесници. 3. намеснички op'iaH 
уараве, намесничка канцеларија, намеснички ypeg; з'iраgа или 
uросшорија у којој је с.мешШена шаква канцеларија, шакав ypeg. 

намести (намести), -етем евр. наuравиши, начиниши .мећу, 
замесши (за сви7-Ье, сви7-Ьама). 

намести (намести), -етем евр. 1. наuagаши, t/:авејаши сшвара
јући с.меШове (о cHe'iy); вејући на'iо.милаШи, нанеШи. 2 . .меШуhи 
з'iрнуши (нар. 'iо.милу лишhа). 

наместити јек. намјестити, -им (трп. намG)ештен) евр. 1. а. 
сшавиши на og'ioeapajyhe .месШо, uосшавиши; uосшавиши у og'io
варајући uоложај, наћи нечему og'ioeapajyhu, уgобан uоложај: 
- на постоље; - водоравно, - хоризонтално. б. с.месШиШи (неко
'ia); о.мо'iуhиШи, ао.моћи неко.ме ga зауз.ме неки uоложај (ga ле
жи, cegu и gp.). в. сшавиши ga боље, чвршhе сшоји; уgесиши ga 
леuше сшоји, ga боље из'iлеgа: "" наочаре; "" косу, - раздељаR. г. 
gовесши неки geo шела у оgређен uоложај, uоgесиши: "" уста за 
изговор неког самогласника. д. врашиши у нор.малан, ариро
gaH uоложај (ишчашени geo шела, ишчаше1-lУ или uрело.мљену 
косш и сл.). 2. а. gовесши у peg, сUре.миШи, уреgиши за оgређену 
уuошребу, за оgређену uрилику: - кревет за спавање, "" сто за 
троје. б. оUре.миШи, снабgеши (кућу, собу и сл.) UоШребнu.м, og
'ioeapajyhu.м намешШаје.м, оUре.миШи за сшанова7-Ье или неку 
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gpyly сврху. 3. вешшо с.мислиШи, срочиши за оgређену ирилику; 
измислиши, исконсшруисаши; уоишше уgесиши, gошераши ио 
своме. 4. а. учиниши, ОМОlуhиши ga се нешшо gecu, осшвари, yge
сиШи. - Она је наместила да се Мића и Ћурђија заволе. б. 
(обично у обmmу трп. намG)ештен, -а, -о) на неgоиушшен, неле
lалан начин орlанизоваши, ириире.миШи, извесши, уgесиши не
шшо шако ga се gође go жељеноl ucxoga; лажираши: намештено 
суђење; намештена утакмица. 5. фиг. а. (некоме) нане ши (неко
ме) неиријашносши, неуlоgносши, gовесши (HeKola) у шежак, не
ylogaH, неиријашан иоложај, иревариши (HeKola), иоgвалиши 
(некоме). б. кришом иосшавиши, иоgмешнуши (клоику, замку, 
засеgу и сл.). 6. в. заиослиши; уп. намештен (2) . •  "" се 1. заузе
ши месшо (обично ири сеgењу), смесшиши се; уgобно се с.месШи
ши. 2. в. заиослиши се; уп. намештен (2). 

наместо јек. намјесто предл. 1. (с ген.) казује ga је оно шшо 
је исказано lенишивом замењено нечим, OgH. неким gpyl им , 
(у)месШо. - Наместо више пореза заводи се један општи. Ти си 
ми, кћери, наместо сина. 2. (у прил. служби, обично у вези с ве
зницима "да", "што'� ucapeg реченица означава ga није осшваре
но оно шшо је шим реченицама исказано, већ ga је замењено не
ком gpylOM раgњом, сишуацијом, мером и сл., умесШо. - Наме
сто што ленчари, боље је да ради. 

намет м 1. нанос, наслаlа навејаНОl cHela, с.меШ. 2. а. иорез, 
gажбина, обично у новцу, која се мора gаваши власши уз основ
ни иорез; уп. прирез. б. оно шшо се некоме намеће, нашура (иро
шив њеlове воље), шереш; обавеза. • ударити (метнути и сл.) - на 
вилајет в. aog вилајеШ. 

наметати1 и наметати (се), намећём (се) несвр. ирема на
мешнуши (се). 

наметати2 и наметати, намећём евр. мешнуши, сшавиши ве
ћу количину нечеlа, нашриаши: "" сламе. 

наметљив, -а, -о 1. а. који се намеће некоме, који нежељен 
сшуиа у gрушшво, OgH. у оgређене ogHoce с неким; својсшвен ша
квој особи: "" човек; "" држање. б. који се врши, осшварује и сл. с 
намером ga буgе намешнуш gруlима, ирихваћен og gpylux: "" бле
бетање, "" искреност, "" молба. в. који aaga у очи, који се исши
че, УОЧЈЬив, уиаgљив; HaaagaH: "" величина, "" начин; наметљи
ве боје, "" мирис. 2. који се намеће сам собом, који заокуиља не
чију иажњу, иншересовање и сл. (о мислима, иишањима и сл.). 

наметљивац, -йвца м HaмeiilJЬив човек; HacpiilJЬивaц. 
наметљивица ж HaмeiilJЬивa женска особа; HacpiilJЬивицa. 
наметљиво прил. на HaмeiilJЬив начин а. уиорно наваљујући 

на HeKola, gосађујуhи некоме (захшевима, иишањима и сл.). б. 
на сувише уиаgљив, УОЧЈЬив начи1f" уиаgљиво; HaaagHo: "" се ис
кезити; "" ходати. в. уиорно заокуиљајуhи нечију иажњу, ум 
(нир. о некој мелоgији). 

наметљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је на
MeiilJЬив, oHola шшо је HaмeiilJЬивo. 

наметник (наметнйк) м 1. онај који се некоме намешнуо, OgH. 
којије некоме намешнуш за locaogapa; насилник. 2. в. иаразиШ. 

наметница (наметница) ж 1. а. женска особа која се силом 
намешнула (или се намеће) мушкарцу (ga се њоме ожени). б. в. 
HaмeiilJЬивицa. 2. (понекад у атриб. служби уз им. ж. рода) в. 
иаразиШ. 

наметнути и наметнути, наметнём евр. 1. уgариши намеше, 
. gажбине, оишерешиши намешима, иорезима; уоишше оишере

шиши HeKola чиме, навалише на HeKola шешке обавезе, gy�HO
сШи. 2. (некоме) а. уиошребивши моћ, ушицај, cHaly и сл. наше
раши, иримораши HeKola на невољно ирихвашање (HeKola, OgH. 
нечеlа неиожељноl), нашуриши: :"" господара, "" власт. б. својим 
усиехом, аушоришешом, значаје.м, иоиуларношhу.и сл. учиниши 
ga неко нешшо ирихваши као своје, ga усвоји и иримењује као сво
је и сл.: "" свој начин игре, "" свој стил у одевању . •  "" се 1. а. (не
коме) нежељено сшуииши у нечије gрушшво или у оgређене OgHO
се с неким, нашуриши се. б. (нечијој пажњи, погледу, очима, 
ушима и сл.) скренуши на себе нечију иажњу, заокуииши нечију 
иажњу својом особеношhу, ориlиналношhу или необичношhу. в. 
својим усиехом, аушоришешом, значајем, иоиуларношhу и сл. 
изазваши оишшу иажњу и биши ирихваћен (у некој cpegUHU, у 

оgређеним gрушшвеним и умешничким круlовима и сл.). 2. а.ја
виши се у свесши, у мислима сионшано, само og себе, лоlички иро
исшичуhи из gаше сишуације и заокуиљајуhи иажњу, иншересо
вање. - Наметну му се чудна мисао. б. јавиши се као нужносШ. 
- Наметнула се потреба за изградњом и обновом земље. 

намехурити се јек. намјехурити се, -ехуРйм се евр. gобиши 
облик мехура, наgуши се као мехур, наклобучиши се. 

намецати, намёцам и намечити, намёчйм евр. а. ириши
скивањем, lњечење.м омекшаши, изlњечиши (јабуку, крушку и 
сл.). б. уgарце.м, ygapoM или на сл. начин наlњечиши (косш, ле
ђа, руку и сл.). в. фиг. исиребијаши, изуgараши, ире.млаШиШи, 
ирешуhи (HeKola). 

намеmати, намёшам јек. намијеmати, намијешам евр. ме
шајуhи сасшавиши, сиојиши неку, обично већу количину нечеlа 
различишоl (ио врсши, шииу и gp.), обично нечеlа шечноl или 
cuaKol иомешаши, измешаши: "" меда и шећера, "" кукуруза и 
пшенице. 

намештај јек. намјешта.ј м круинији иокрешни иреgмеши ко
јима се оире.мају иросшорије у којима се живи, борави или pagu; 
уп. покућство. 

намештаљка јек. намјештаљка ж (дат. -љци; ген. МН. -кй) 
разг. намешшена, измишљена или иоgмешнуша сшвар, иоgвала, 
с.мицалица, yjgYPMa. 

намеmтати, намёштам јек. намјеmтати, намјёштам несвр. 
ире.ма намесШиШи . •  - се несвр. ире.ма намесшиши се (1). 

намештен јек. намјештен, -а, -о 1. YCUJЬeH, извешшачен, не-
apupogaH: "" осмех. 2. који има намешшење, иосао, заиослен. 

намеmтеник јек. намјеmтеник, -Ика м службеник, чиновник. 
намеmтеница јек. намјеmтеница ж службеница, чиновница. 
намеmтенИчки јек. намјеmтенИчки, -а, -о који се OgHOCU на 

намешшенике, службенички, чиновнички. 
намештено јек. намјештено ПРИЛ. усиљено, HeapupogHo, из

вешШачено. 
намештеност јек. намјештеност, -ости ж особина oHola шшо 

је намешшено, HeapupogHo, извешшачено, неирироgносш, изве
шшаченосш, усиљеносШ. 

намештење јек. намјештење с заиослење, иосао, служба. 
намигивати, -мИгујём неевр. 1. несвр. ире.ма намиlнуШи. 2. 

фиг. наизменично се иалиши и lасиши, шреишаши, свеiilлуца
ши, ж.миркаШи (о сијалици, свешионику и сл.). 

намигнути, -нём евр. 1. учиниши брзи иокреш очним каи
ком (ређе очним каицима) скуиивши la и gajyhu шако некоме 
неки знак, Mul. 2. (некоме, на некога) фиг. gаши шајно некоме 
знак уиозоравајуhи la на нешшо, сиоразумеши се шајно с неким, 
сшуииши у gослух с неким. 

намигуmа ж пеј. кокеша, каћииерка; жена, gевојка слобоg
Hol ионашања, лакоl морала. 

намилети јек. намиљети, -илйм евр. а. милеhи gohu go не
Kola, на нешшо, gомилеши на HeKola, на нешшо (о lусеницама, 
мравима и сл.). б. gомилеши у веће.м броју (на нешШо). 

намиловати се, -лујём се евр. 1. (некога) изgовољиши се ми
ловање.м, т-iауж;иваши се, насишиши се миловања. 2. уз. повр. на
сишиши се узајамноl миловања, изgовољиши се милујуhи jegHo 
gpylo. 

наминути (се), намйнём (се) евр. в. навраШиШи. 
намирење с 1. заgовољење, иоgмиривање, иоgмирење иошре. ба за нечим. 2. иоgмирење заосшалих новчаних обавеза; иорав

нање, изравнање (рачуна). 
намиривати (се), -мИрујём (се) несвр. ире.ма намириши (се). 
намирИ:савати (се), -рисавам (се) несвр. ире.ма намириса

ши (се). 
намирисати, -мirpишём евр. 1. а. иосуши, иоирскаши или на

мазаши, нашрљаши неком мирисавом машеријом (мирисом, 
иарфе.мом, aOMagoM и сл.); уп. напарфемисати: - врат. б. в. аро
маШизоваШи. 2. а. осешиши чулом мириса, омирисаши; нању-
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шиши: � дувански дим; � крв, � лисицу. б. фиг. gohu на основу 
извесних знакова go сазнања о неко.ме, OgH. нече.му, осешиши, 
ошкриши; на основу неких знакова наслушиши, йреgосешиши 
скоро насшајање нече"iа: � опасност. _ ,..., се 1. йойрскаши се .ми
рисо.м, Йарфе.мо.м или се на.мазаШи .мирисаво.м кремо.м, Йо.ма
goM; уп. напарфимисати се. 2. изgовољиши се .мирисања, наужи
ваши се .миришуhи. 

намирити, нiширим евр. 1. заgовољиши йошребе, жеље и сл. 
за нечu.м, йоg.мириши; снабgеши, оЙскрбиШи. 2. а. (стоку, краве 
и сл.) обавиши све йошребне йослове око сшоке, нахраниши, на
йојиши (сШоку). б. (дете, децу) нахраниши и йрийремиши (ge
ше, gецу) за сйавање, йобринуши се око gешеша (gеце). 3. а. ис
йлашиши, ре"iулисаши новчане обавезе, gу"iовања, рачуне и сл., 
из.мириШи, Йоg.мириШи. б. gаши неко.ме HaKHagy, обешшеhење 
за нешшо, наgокнаgиши (обично новцем): � губитке. в. (некога) 
исйлашиши неко.ме заосшала gу"iовања, исйлашиши йовериоца; 
обешшешиши (HeKo"ia). 4. нар. а. из.мириШи, Йо.мириШи (завађе
не, йосвађане); йриgобиши завађене ga йрихваше йреgлоэkеНо 
(обично ко.мЙро.мисно) решење, ga се Ha"ioge. б. уойшше усклаgи
ши, уреgиши, среgиши нейрилике изазване ЙоремеhеНWJi..међу
љуgски.м ogHocu.мa. 5. йосшиhи оgређену .меру, количину или 
број у нечему, заокружиши go оgређене .мере, количине, наврши
ши, найуниши; найуниши, навршиши оgређени број "iogUHa: � 
сто динара; � педесет година. _ ,..., се 1. (чиме) заgовољиши, aog
.мириШи йо.шре6.!9� снабgеши се, ойскрбиши се, aogMUpu
ши се. 2. уз._� на"iоgиши се, йоравнаши се, сйоразу.меши се; из
равнаши .међусобне рачуне, обрачунаши се. 3. навршиши се, на
йуниши се (о неко.м временско.м aepuogy). 

намирница (намИрница) ж (обично у мн.) йроизвоg, аршикл 
који се корисши у љуgској исхрани, Йрехра.мбени йроизвоg: жи
вотне (живежне) намирнице. 

намисао, -сли ж в. нау.м; уп. замисао. 
намислити, -им евр. в. нау.миши; уп. замислити. 

намицати (се), -ичём (се) несвр. йрема на.макнуши (се), на
.маћи (се). 

намишљати, намишљам неевр. 1. несвр. Йре.ма на.мислиШи. 
2. из.мишљаШи. 

намладовати се, -ладујём се евр. науживаши се .млаgосши, 
йровесши, йроживеши лейу .млаgосШ. 

намлатити, намлатим евр. 1. а . .млаШеhи исшуhи, изуgара
ши, из.млаШиШи (HeKo"ia). б. йошуhи, йобеgиши (у борби). 2. а. 
.млаШеhи, ygapajyhu .млаШило.м, .моШко.м и сл. йрикуйиши не
ку, обично већу или gовољну количину зрневља (из клас ја, .маху
на и сл.) или воћа. б. фиг. обично на лак начин и за крашко вре
.ме MHo"io сшеhи, зараgиши (новца, Йара). 3. фиг. найричаши .мно-
1,0 бес.мислица, којешшарија, "iлуйосши, налуЙеШаШи. _ ,..., се (не
кога) изgовољиши се .млаШеhи, шукуhи, ygapajyhu HeKo"ia, Hayga
раши се. 

намлети јек. намљети, намељём евр. са.млеШи неку, обично 
већу или gовољну количину (брашна, кафе и сл.). 

намножавати (се), -ожавам (се) несвр. Йре.ма на.множи
ши се. 

намноженост, -ости ж сшање OHo"ia шшо се на.множило, оних 
који су се на.множили. 

намножити, намножим евр. 1. а. раз.множиШи у велико.м 
броју (нЙр. вешшачки йрuйрављене бациле). б. йовеhаши број 
нече"iа, бројно, количински увеhаШи. - Искоренио си племена, 
а њих намножио. _ ,..., се 1. а. йосшаши бројнији, бројно се увећа
ши, у.множиши се: намножиле се крађе. б. раз.множиШи се, на
йлоgиши се (у већем броју): намножиле се грабљивице. 2. йо
сшаши већи, увеhаши се бројем чланова, сшановника, gобиши 
већи број чланова, сшановника (о некој зајеgници, насељу и сл.). 

намокрити, намокрИм евр. в. наквасиши: � крпу. _ ,..., се в. 
Йо.мокриШи се. 

намолитиl, намолИм евр. а . .молба.ма, .молеhи на"iовориши, 
йриволеши HeKo"ia ga нешшо учини, у.молиШи. б . .молиШво.м йо
сшиhи, у.молиши (Bo"ia). _ ,..., се а. (Бога, Богу или без допуне) 
йровесши MHo"io времена у .молиШви. б. йровесши MHo"io времена 
у .мољењу, .мољакајући. 

намолити2, намолИм евр. gелu.мично йоказаши, Й(р)о.моли
ши (обично "iлаву). _ ,..., се йоказаши се, йојавиши се gелu.мично, 
Й(р)о.молиШи се (нЙр. на йрозор, на враша и сл.). 

наморавати, -оравам несвр. Йре.ма на.мораШи. 
наморати, нам6рам евр. нашераши HeKo"ia ga нешшо учини, 

йрисилиши, Йрu.мораШи на нешШо. 
намотавати (се), -отавам (се) несвр. йрема на.моШаШи (се). 
намотај MjegaH Kpy"i на.моШано"i .маШеријала (жице, канайа, 

шканине и gp.). 
намотати, -ам евр. а. обавиши, об.моШаШи шанак, савиШљив 

.маШеријал (конац, жицу, шканину и сл.) око нече"iа чврсшо"i (ка
лема, кошура и сл.). б. найравиши на.моШаје око нече"iа: � ка
лем, ,..., МОТОр. 

намотачица ж шексшилна раgница која на.моШава йређу, 
конац (у йреgионици, шкачници и сл.). 

намочити, намочим евр. а. сшавиши, йошойиши (нешшо) у 
шечносш pagu квашења или о.мекшавања; нашойиши (воgо.м, 
Шечношhу). б. йрскајуhи или йоливајуhи шечношhу учиниши 
влажнu.м, йоквасиши, навлажиШи. _ ,..., се йосшаши влажан (и 
Шu.ме о.мекшаШи), наквасиши се, овлажиши се. 

намрачено ПРИЛ. с.мркнуШо, .мр ко: � гледати, � рећи . 
намрачити, намрачим евр. найравиши с.мркнушu.м, на.мр

шшиши, на.мр"iоgиШи (лице, чело, обично збо"i забринушосши, 
незаgовољсшва и сл.), наiП.муриШи. _ ,..., се 1. а. йосшаши с.мрк
нуш, iП.муран, на.мр"iоgиШи се, на.мршШиШи се, с.мркнуШи се, на
iП.муриШи се (о човеку). б. gобиши .мрк, с.мркнуш, на.мр"iођен из
"iлеg (о лицу, челу, обрва.ма). 2. а. безл. йосшаши .мрачно, iП.мур
но, наiП.муриШи се, с.мркнуШи се. б. йосшаши .мрачан, Ша.ман, 
iП.муран, наiП.муриШи се. - Небо се намрачило. 

намрвити, -Им евр. исишниши, изgробиши у .мрве, из.мрви
ши (у некој, обично већој или gовољној количини). - Намрви пи
лићима хљеба! 

намргодити (намргодити), -им евр. учиниши, найравиши 
(лице, чело, обрве и сл.) Mp"iOgHu.м, на.мршШиШи; уп. натуштити. 
_ ,..., се набирајуhи лице, чело, обрве исйољиши, йоказаши неза
gовољсшво, нерасйоложење, љушњу и сл., йосшаши Mp"iogaH, на
.мршШиШи се; уп. натмурити се и натуштити се. 

намргођен (намргођен), -а, -о који ogaje, йоказује, изража
ва зловољу, .мрзовољу, нерасйоложење, незаgовољсшво и сл.: � 
изглед, � поглед. 

намргођено (намргођено) ПРИЛ. на.мршШено, наiП.мурено, 
с.мркнуШо: � одговорити, � погледати, � упитати . 

намргођеност (намргођен6ст), -ости ж особина, сшање, рас
йоложење и из"iлеg OHo"ia који је на.мр"iођен, на.мршШеносш, на
iП.муреносШ. 

намрешкати, -ам евр. а. йрекриши .малu.м, сиШнu.м шаласи
.ма, бла"iо зашаласаши, усшаласаши (йовршину воgе) (о слабо.м, 
ла"iано.м веШру). б. йрекриши се сиШнu.м бора.ма, наборu.ма, на
бораши (чело и сл.). _ ,..., се а. йрекриши се сиШнu.м Шаласu.ма, 
бла"iо се зашаласаши, усшаласаши се (о воgеној Йовршини). б. 
йрекриши се сиШнu.м .мрешка.ма, вију"iа.ма (о кај.маку). в. йре
криши се сиШнu.м бора.ма, набораши се, с.мрешкаШи се (о челу, 
лицу и сл.); скуйиши се, збрчкаши се (о бора.ма). 

намрзнутиl, -нём евр. (некога, нешто) осешиши .мржњу йре
.ма неко.ме, нечему, о.мрзнуши, за.мрзеШи. 

намрзнути2, -нём евр . .мало се с.мрзнуши, Йро.мрзнуШи (обич
но о воћу). 

намрсканост, -ости ж особина, сшање OHo"ia који је на.мр
скан, OHo"ia шшо је на.мрскано. 

намрскати, -ам евр. 1. (чело, лице и сл.) набораши; на.мр
шШиШи. 2. (водену површину) на.мрешкаШи (обично о йовешар
цу). 3. набораши, набраши йри шивењу (ogeny, Шканину). 4. на
чиниши, фор.мираШи .мања уgубљења и узвишења, исйресецаши 
у виgу бразgа, избразgаши (о земљишшу, йланини и сл.). _ � се 
йрекриши се .мрска.ма, бора.ма, набораши се (о челу, кожи,лица, 
враша и сл.). 
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намртво прил. 1. ироузрокујуhи нечију смрш, наносећи неко
.ме смршоносне ране, uoepege: - пребити, - убити. 2. фиг. go бе
свесши, go изне.мо"iлосШи, не.милосрgно, жесшоко: - истући, -
испребијати, - претући. 

намрштен, -а, -о 1. шри. og намршшиши (се): 2. који ogaje, 
иоказује зловољу, нерасиоложење, љушњу и сл.: - израз, - по
глед. 

намрштенко м онај који је сшално намршшен, MplogaH, 
Mplyg. 

намрштено прил. С намршшеним лицем, OgH. чело.м, .мрко, 
смркнушо, намрlођено, MplOgHO. 

намрmтенбст, -ости ж особина и сшање oHola који је намр
шшен, oHola шшо је намршшено, намрlођеносШ. 

намрmтити, -йм евр. 1. набраши (у незаgовољсшву, љушњи, 
бризи, иашњи и сл.) сшварајуhи боре, набораши (чело, обрве, ли
це). 2. учиниши намршшеним, ирекриши борама, избораши (ко
жу, лице и сл.) (о иашњи, сшаросши и сл.). _ - се набраши (у не
заgовољсшву, љушњи, бризи, иашњи и сл.) обрве, чело и сл., ио
сшаши с.мркнуш, Haiй.мypeH, MplogaH, намрlоgиши се. 

юiмћор и намћор м пеј. онај који је на своју руку, заgрш, сво
је"iлав, шврgо"iлав човек; човек незlоgне, неиријашне нарави, на
бусиш, .мрзовољан човек. 

юiмћораст и намћораст, -а, -о који је на своју руку, заgрш, 
своје"iлав, шврgо"iлав; који је незlоgне, неиријашне нарави, набу
сиш, .мрзовољан. 

намусити се, намусйм се евр. иосшаши невесео, снужgен, сне
веселиши се, снужgиши се, иокуњиши се, сневеселиши се, о.муси
ши се. 

намусти, намУзём (трп. намузен, -а) евр. а . .музење.м извуhи 
(.млеко) из вимена, из.мусши, ио.мусши; ио.мусши неку, обично ве
ћу или gOBOJbHY количину (.млека). б . .музење.м, .мужо.м наиуни
ши неки cyg. 

намучен, -а, -о који иоказује знаке, шраlове .мучења, иашње, 
наиаћен, из.мучен (о лицу, шелу и сл.). 

намученбст, -ости ж особина oHola који је намучен, oHola 
шшо је намучено. 

намучити, -йм евр. изложиши, uogephu .мукама, шешкоhа
.ма, невољама, из.мучиШи; уп. накИЊИТИ. _ - се ирешриеши, uog
неши .муке, невоље, шешкоhе, наиашиши се, из.мучиши се. 

HaHal ж хии. назив за .мајку, баку, свекрву или уоишше сша
рију жену. 

нана2 ж тур . бот. а. вишеlоgишња башшенска биљка Mentha 
piperita (crispa) из ф. Labiatae, из које се gобија аро.маШично 
уље или се корисши као лековиша биљка, .меШвица. б. назив за 
uojegUHe gpyle врсше poga .меШвице; уп. метвица (1) . • називи за 
uojegUHe врсше .меШвице: барска -, дивља -, љута -, питома -, сит
на - и др. 

нанети јек. нанијети, -несём (нанесём) (аор. нанесох и на
нёх јек. нанијех; р. пр. нанео, -ёла јек. нанио, -ијела; ТРП. нане
сен, -ена и нанёт јек. нанијет, -а; пр. пр. нанёвши јек. нанијевши) 
евр. 1. носећи више иуша, у више .махова gоиремиши, gонеши с 
јеgноl .месШа на gpylo: - дрва. 2. крећући се, наилазеhи gонеши 
Helge, некамо, иринеши, набациши (обично о вешру): нанео ве
тар лишће. 3. а. йлавеhи осшавиши за собо.м (нанос, наслаlе), 
наилавиши, нашаложиши: нанесена / нанета земља. б. иреву-

. ћи, ирекриши неким (обично шањим) слојем; сшавиши иреко не
чеlа, иpeHeiДи на нешшо: - боју. 4. (некоме) заgаши, учиниши, 
иричиниши (lубишак, бол, yepegy и сл.); изазваши, ироузроко
ваши (шшешу и сл.). 5. снеши, иоложиши (јаја) (о живини, иче
лама и gp.). • ветар га нанео в. вешар la gOHeo (uog вешар). враг 
(ђаво, белај) га нанео (нанесе) каже се Kag се неко иојави у незlоg
но.м, неиовољно.м шренушку или Kag неко учини нешшо суирош
но зgраво.м разу.му, власшишим иншересима, обеhању и сл. куд 
год га ноге нанесу било 1ge, било Kyga, ceylge, ceyga. нанео га пут 
каже се Kag неко иушујуhи случајно gocue Helge. - (некоме) пораз 
иобеgиши, иоразиши HeKola (у борби, .мечу, уШак.мици и gp.). 

наниже (наниже.) и наниже (наниже) ПРИЛ. l . а. ка нижем 
иоложају og иочешноl; у иравцу сиушшања, наgоле; ире.ма gоле: 

спymтати се -; од извора реке -; нагнут - . б. на gоње.м, нижем 
gелу, иоложају. - Између myмa и ливада су рушевине неке ку
ле, а даље, наниже, лежи Беласица. 2. фиг. како не ваља, у не
жељено.м смеру, наоиако, Hafope. - Све је пошло наниже. 

наниз м в. ниска (1). 
нанизам, -зма м мед. и биол. ано.малија у развишку живих би

ћа која се .манифесШује иашуљасшим, закржљалим расШо.м, na
nismus. 

нанизати, нанйжём евр. 1. а . .мешнуШи, иосшавиши у низ 
(иравећи ниску); наиравиши, начиниши (ниску) сшављајуhи не
шшо у низ: - бисере; - ђердан. б. иосшавиши, иоређаши нешшо 
jegHo go gpylola у eugy низа. 2. фиг. а. навесши, набројаши, иобро
јаши, ио.менуши више иоgашака, чињеница и сл.; gоgаши ири 
набрајању, навођењу. б. иоlоgиши, убиши, усшрелиши више ли
ца или живошиња; усшрелиши уоишШе. _ - се а. сшаши jegaH за 
gруlим, jegaH uopeg gpylol у низу, иоређаши се. б. иружиши се, 
иросшрши се у eugy низа. - Лево од нас стајале су поред друма 
нанизане кућице. 

нанитити, -йм евр. (нити) начиниши ниши везујуhи конце, 
иеШЈЪе за иокрешне шиике на Шкачко.м разбоју. 

наниmанити, -йм евр. а. (обично на некога, на нешто) узеши 
на нишан ири lађању, усмериши, уиравиши оружје ирема неко
.ме, нечему. б. (оком) узеши на нишан, ус.мериШи, уиравиши ио
"iлеg у оgређено.м иравцу. - Куд ја оком наниmаним . . .  

нановача (нановача) ж ракија у коју се ири иечењу ставља 
нана. 

наново ПРИЛ. l.јошјеgно.м, ио gpylu иуш, оиеш, ионово. - При
ђох наново мајци. 2. исиочешка, изнова: - почети, - стварати. 

нанос м 1. а . .муљ, зе.мља и gpylo шшо eoga нанесе ири изли
вању, йлављењу, наЙЛавина. б. fо.мила, наслаfа веШро.м нане
шоl cHela, иеска и сл. в. фиг. оно шшо је илоg сшраноl, шуђеl уши
цаја. г. слој (обично шањи) нане ш на неку иовршину; уп. намаз: 
- глине на СВОДУ. 2. наношење, наlо.милавање, шаложење HeKol 
.маШеријала (обично зе.мље, .муља и сл.); уп. акумулирање. 

наносити, наносйм [гл. им. наношёње с] несвр. ирема нанеШи. 
наносити се, наносйм се евр. (нечега) ировесши gylo време

на у ношењу нечеlа; изgовољиши се носећи нешШо. • - се главе gy
lo живеши, наживеши се; иоживеши, осшаши у животу, осша
ши жив . 

наноснй, -а, -о 1. створен речним наносо.м, илављењем, алуви
јалан: - земља, - земљиmте, - муљ. 2. фиг. унеш из gруlоl .месШа 
или cpegUHe, са сшране, или из gpyle сшрукшуре, система и сл., 
који изворно не upuuaga нечему (обично о језичким особинама). 

наноћ ПРИЛ. у шоку ноћи, ноћу: у суботу наноћ. 

нанукати, -ам евр. навесши, иоgсшаhи, иоgсшрекнуши на не
шшо, ионукаШи. 

нанула ж тур. (обично у мн.) врсша ошворене обуhе коју чине 
само gpeeHU (или сл.) ђон и кожни, илашнени или сл. каиш, OgH. 
gea каиша. 

нањух м в., њух (2). 
нањуmити, -йм и нањушити, нањушйм евр. 1. а. њушеhи 

иронаћи, открити; оиазити чуло.м .мириса, намирисати (обично 
о ис има и сл. живошињама): - ЛИСИЦУ. б. њушко.м gохвашиши, 
оњушиши (нир. eogy). 2. фиг. а. gohu go неиознаших иоgашака, 
сазнања о нече.му, наслуШиШи, иримешиши, ошкриши (нешшо): 
- превару. б. иронаћи, ошкриши, уочиши: - непријатеља . 

нањуmкати, -ам евр. в. нањушиШи. 
наобарати, -Обарам евр. обориши у већој или gOBOJЪHOM .мери, 

'gосша обориши, иорушишu, изобараШи. _ - се изgовољиши се 
обарајуhи, рушеhи. 

наоблака ж 1. а. укуина количина облака на неко.м иоgруч
ју, сшеиен наоблачења, облачносШ. б. слој облака који се наву
че иреко неба. 2. облачно вре.ме, облачина. 

наоблачавати се, -лачавам се несвр. ире.ма наоблачиши се; 
уп. наоблачцвати се. 

наоблаченост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је наобла
чено, oHola којије наоблачен; сшеиен облачносши, наоблака. 



766 НАОБЛА ЧЕЊЕ - НАПАДАЈ 

наоблачење е йојава облака, развој облачносши, наоблака. 
наоблачивати се, -лачујём се несвр. йрема наоблачиши се; 

уп. наоблачавати се. 

наоблачити се, -Облачим се евр. 1. (са субјектом "небо" или 
безл.) йревући се, йрекриши се облацима, йосшаши облачан. 2. 
фШ'. йосшаши iiiмypaH, HaiiiмypeH, без веселосши, веgрине; намр
шшиши се, намрzоgиши се, намрачиши се. 

наображен, -а, -о образован; уп. наобразован. 

наображеност, -ости ж образованосШ. 
наобразба (наобразба) ж 1. укуйно знање које неко сшекне 

школовањем, учењем (OgH. које се йружи, ga некоме), сшейен 
образованосши, образовање. 2. йреношење знања, умења на не
Koza, образовање. 

наобразити (се), -Образим (се) евр. образоваши (се). 
наобразован, -а, -о образован; уп. наображен. 

наобразовање е образовање. 
наобрУчати, -ам евр. (нешто) уgариши, сшавиши, набиши 

обруче на буре, кацу и СЛ. 

наовамо и наовамо прил. 1. на ову сшрану, йрема овој сшра
ни, у овом йравцу: од пристаништа -. 2. go gaHac, go gанашњеz 
времена: од рата -. 

наоговарати, -говарам евр. (некога) изреhи MHOZO којечеzа 
(обично ружноz, лошеz, неzашивноz) о оgсушном лицу, изоzовара
ши. _ - се а. изgовОЈЬиши се оzоварајуhи HeKoza. б. йуно се уза
јамно изоZовараШи. 

наодговарати, -оварам евр. gаши оgzоворе на йосшавЈЬена 
йишања, оgzовориши на MHOZO ЙиШања. _ - се а. в. наоgzовара
ши. б. измориши се оgzоварајуhи на разна ЙиШања. 

наодмарати се, -одмарам се евр. йровесши gосша времена 
ogMapajyhu се, сасвим се оgмориШи. 

наодмет ПРИЛ. (обично уз негацију) за оgбацивање, нейо
шребно, излишно; йревише, сувише: није -. 

наоко прил. на йрви йоlлеg, на изlлеg, йо изlлеgу, йо ушиску 
који осшавЈЬа; йривиgно: - слаб, - срећан; - сређен живот. 

наоколо ПРИЛ. 1. унаоколо, YKPYZ, около, у околини: около -, 
свуда - . 2. заобилазним йушем, заобилазно: преко прече, -
ближе. 

наокретати се, -рећём се и наокретати се, -окрёћём се евр. 
окренуши се MHOZO ЙуШа. 

наопак, -а, -о 1. а. найрасиш, незzоgан, нейријашан, Heyzo
gaH; сйреман на зло, ойак, рђав, зао (о ЈЬуgима); својсшвен ша
квим ЈЬуgима. б. йун зла, ойасносши, немиран, ойасан (о време
нима, йриликама и сл.). 2. а. лош, рђав: - начин, - поступак. б. 
који ogygapa og йравилноz, исйравноz, йожеЈЬНОZ, нейравилан; 
нешачан, йоzрешан: - политика; - реченица. 3. суйрошан, обр
нуш: наопаким редоследом. 4. окренуш на наличје, изврнуш, 
обрнуш: - страна. 

наопако ПРИЛ. 1. а. на наойак, рђав начин, онако како не 
шреба, како не ваља; зло, рђаво: - поћи, - радити; - проћи. б. 
нейравилно, йоzрешно, рђаво, криво: - изговарати (неко име), 
- обути ципеле, - разумети. 2. а. у суйрошном, обрнушом йрав
цу, йоложају и сл., на суйрошну сшрану og уобичајене, наойач
ке. - Неће Лашва потећи наопако. б. с zорњим крајем окрену
шим наgоле, у обрнушом вершикалном йоложају, (на)lлавач
ке: окренути слику - . в. С gpyze сшране шела, на леђима, og
сшраz, (ош)йозаgи (о везивању руку). г. с наличја, изврнушо, 
йреврнушо: обући мајицу - . 3. (у служби узвика) авај, јао, у зао 
час, не gaj боже. - Шта, наопако?! • зло и - не може биши zope, 
лошије. изврнути (преврнути, окренути и ел.) ћурак - йромениши 
начин йонашања, йосшуйиши gрукчије Hezo шшо се очекује, йро
мениши се. 

наопакост, -ости ж особина и сшање oHoza који је наойак, 
oHoza шшо је наоЙако. 

наопачке ПРИЛ. в. наоЙако. 
наоружавати (се), -)тжавам (се) несвр. йрема наоружаши (се). 

наоружаност, -ости ж особина и сшање oHoza који је наору
жан, oHoza шшо је наоружано (нЙр. војске, gржаве и gp.), сшейен 
снабgевеносши, ойремљеносши оружјем. 

наоружање е 1. ойремање, снабgевање (војске, Hapoga, gржа
ве и сл.) оружјем, наоружавање: трка у наоружању. 2. рашна, 
борбена ойрема, оружје и оруђе; снабgевеносш оружјем, наору
жаносШ. 

наоружати, -ам евр. 1. gаши некоме оружје и оруђе, снабgе
ши, йоgмириши оружјем, наоружањем: - војску. 2. фШ'. снабgе
ши, ойскрбиши нечим (обично знањем, умењем и сл.) pagu осйо
соБЈЬавања, БОЈЬе осЙосоБЈЬеносШи. _ - се Йовр. йрема наоружа
ши: - се до зуба; - се знањем, - се стрпљењем. 

наос м ГрЧ. архит. среgишњи, йравоуzаони geo цркве, броg. 
наособ ПРИЛ. в. Йонаособ. 
наотимати, -ам евр. (нешто) ошимајуhи йрибавиши, ошима

чином сшеhи, наZрабиШи. _ - се (нечега) 1. ошеши MHOZO, заgо
вОЈЬиши се ошимајуhи, снабgеши се, йоgмириши се оШимањем. 
2. в. наоШимаШи. 

наочале ж МИ. И наочали м и ж ми. в. наочаре. 
наочаре ж МН. И наочари м и ж ми. найрава og gва сшакла 

умешнуша у оквире с gршкама, која служи за йоБОЈЬшање виgа 
или зашшишу очију: заштитне -, - за сунце, - с диоптријом. • 
гледати кроз мутне, црне, ружичасте и ел. наочаре в. aog lлеgаШи. 

наочарка ж ЗООЛ. в. кобра. 
наочи ПРИЛ. наоко, на изlлеg; йо изlлеgу, за око: - леп. 

наочиглед (наочиглёд) ПРИЛ. 1. а. виgЈЬиво zолим оком, очи-
lлеgно, йримешно, УОЧЈЬиво, уйаgЈЬиво: - пропадати. б. zошово 
ошворено, без нарочишоz йрикривања, йрозирно, очиlлеgно: -
варати. 2. (у предл. служби, с ген., ређе с дат.) apeg (неким), у 
йрисусшву (HeKoza): - читавог града. 

наочит (наочит), -а, -о који йривлачи својим uзlлеgом, својом 
СЙОЈЬашњошhу, лей, зzоgан, gойаgЈЬив, йривлачан; gобро zрађен, 
развијен, марканшан: - младић. 

наочитост (наочит6ст), -ости ж особина oHoza који је наочиШ. 
наочњак и наочњак м у МН.: йолукружни KOMagu коже на 

узgи или оlлаву, шшишови који заклањају коњу ЙОlлеg на сшра
ну (у jg.: шакав шшиш). 

наоmтрити, наоштрим (имп. наоштри; ТРП. наоштрен) евр. 
1. а. учиниши ga неко сечиво йосшане ошшро, ga gобије ошшри
ну: - косу, - НОЖ. б. заошшриши врх нечеzа, заШUJbиши: - олов
ку. 2. фШ'. йоgсшаhи, йоgбосши HeKoza ga искали бес, ЈЬушњу и 
сл. на некоме; gовесши HeKoza у сшање срџбе, незаgовОЈЬсшва и 
сл., разјариши, раСдалиши, разбеснеШи. _ - се 1. йоказаши ве
лику жеЈЬУ, сйремносш за нешшо, йрийремиши се, йрийравиши 
се за нешШо. 2. а. заузеши ошшар, zневан сшав, разzневиши се, 
расрgишu се. б. заузеши нейријашељски сшав, нейријашељско 
gржање йрема некоме, окомиши се на HeKoza. • - језик (зубе) про
тив некога йрийремиши се, сйремиши се за Haaag на HeKoza. 

напа ж врсша сйецијално израђене меке и lлашке коже која 
се уйошреБЈЬава за израgу рукавица и сл. (йрема калифорниј
ском zpagy НаЙи). 

напабiiрчити, -Им евр. йомало скуйЈЬајући са разних сшрана, 
йабирчеhи скуйиши, йрикуйиши неку количину нечеZа. 

нfшад и напад м 1. а. раgња, акш, чин којим се неко уzрожа
ва, gовоgи у ойасносш, насршај на HeKoza; уойшше йосшуйак ко
јим се некоме или нечему наноси шшеша, увреgа и сл., ашак: -
на ЛИЧНОСТ. б. вој. орzанизована акција, ygap на нейријашељски 
йоложај, на нейријашељску војску, објекаш или месшо: артиље
ријски - . в. епорт. акција коју шим или йојеgинац йреgузима ga 
би освојио йоен (йосшиzао zол, кош и сл.), gовео йрошивника у 
слабији йоложај (НЙр. у шаху) или za uобеgио, OgH. Haguzpao. 2. 
мед. изненаgни насшуй, йојава бола или узбуђења jaKoz иншен
зишеша: - жучи, - срца, - беса. 3. епорт. geo екийе који йО йра
вилу uзвоgи акције йрема йрошивничком zолу, кошу и сл., на
вални peg, навала: игра у нападу Ц. звезде. 

нападај м в. Haaag (Ј и 2). 
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нападан, -дна, -о 1. а. Hacpillљив, аfресиван: � човек. б. в.  
наUаgачки. 2. а. који се исаољава, gелује у uојачаној мери, који 
је jaKOl, иншензишеша: � врућина, � мирис. б. јако уuаgљив (о бо
ји, кроју, изiлеgу и СЛ.); који uaga у очи необичним изiлеgом, ја
ким, јарким, gречавим и несклаgним бојама, необичним кројем 
и СЛ.: � илустрација, � кравата, � шешир. 

нападао, -ала, -ло р. ар. og наuаgаши1 у ашрибушској слу
жби: од нападалог снега. 

нападати!, -ам неевр. несвр. арема наUасШи1• _ - се насрша
ши, наваљиваши, киgисаши jegaH на gpyl,Ol, (jegHU на gpyl,e и СЛ.); 

оuшуживаши, lрgиши, вређаши, ружиши и сл. jegaH gpyl,Ol, (jeg
но gpyl,O и сл.). 

нападати2, -ам евр. обилно uасши, наlомилаши се uagajyhu 
(о киши, CHel,y и СЛ.). _ - се исuаgаши се (о киши и сл.). 

нападач, -ача м (инетр. -ачем) а. онај који извоgи Hauag (1а, 
б) на HeKOl,a, нешшо, онај који Hauaga HeKOl,a или нешшо (о чове
ку, војсци и gp.). б. спорт. онај који извоgи Hauag (1в); онај који 
ul,pa у Hauagy (3), навални иl,рач. 

нападачица ж женска особа која Hauaga HeKOl,a, која се al,pe
сивно uонаша арема некоме. 

нападачкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на наuаgаче и Hauage; 
аl,ресиван, освајачки: � страна, нападачке трупе; � рат. 2. спорт. 
који се OgHOCU на Hauag (3), навални: � трио репрезентације Ср
бије. 

нападачки прил. на наuаgачки начин, као наUаgач. 

нападљив, -а, -о Haмeillљив, HauagaH. 

нападно прил. 1. аl,ресивно; Haмeillљивo: � наступити; � гле
дати (некога). 2. оgвише uримешно, сувише уuаgљиво, уочљиво: 
� одевен. 

нападност, -ости ж особина OHOl,a који је HauagaH, oHola шшо 
је HauagHo, уUаgљивосШ. 

напајати, напајам неевр. несвр. арема наUојиШи. _ - се 1. 
несвр. арема наuојиши се. 2. снабgеваши се, uуниши се (воgом, 
сшрујом и сл.). 3. фиг. налазиши uоgсшицаја у нечему, наgахњи
ваши се, инсuирисаши се. 4. фиг. уживаши уgишући мирис, ми
ришући. 

напаковати, -кујём евр. разг. (некоме нешто) лажним gOKa
зима или намерним извршањем чињеница, uошуриши, uоgмеш
нуши, намесшиши некоме неучињену кривицу, криво оuшужи
ши HeKOl,a. 

напакостити и напакостити, -им евр. учиниши uакосш, на
неши шшешу, науgишu, нашкоgиши; злобним uосшуuком аоква
риши некоме вољу, расUоложење. 

нашшити, напалИм евр. мало оuалиши, оuалиши uовршин
ски geo, наl,ореШи. _ - се разг. (на некога) (обично у облику трп.) 
осешиши велику емошивну, љубавну наклоносш арема некој осо
би СУUрОШНОl Uола. 

напалм м екраћ. лако заuаљива маса сасшављена og бензина 
и наШријум-Uал.миШаШа. • -(-)бомба врсша бомбе ауњене на
Uал.мОМ. 

напаљивати, -паљујем несвр. арема наUалиШи. 

напамёт ПРИЛ. 1. а. не чишајући, не iлеgајући у шексш и сл., 
без uоgсешника, og шачке go шачке, сасвим, наизусш: � знати, 
� научити. б. ао сећању, не iлеgајући. - Знао је у мраку напа
мет где стоји који предмет. в. усмено, не корисшећи оловку, ра-

. чунар и СЛ.: � (из)рачунати. 2. а. без основа, без gоказа, HegoKY
меншовано: � говорити. б. без uроучавања, без аровере, неарове
рено; без размишљања, насумице, наслеuо: � реконструисати; � 
rnyтнути лопту. 

напањкавати, напањкавам несвр. арема наUањкаШи. 

напањкати, -ам евр. изнеши uрошив HeKola неисшину, обе
gиши, оклевеШаШи. 

напарити, -Им евр. изложи ши gејсшву ааре, вреле воgе, go
бро заl,рејаши ааром или врелом воgом, заUариШи. _ - се .заlре
јаши се ааром, шоилом воgом или gpyl,OM шечношћу, изложи
ши се gејсшву ааре u,ли шоиле воgе. • - очи разг. науживаши се 
iлеgајуhи нешшо леuо, uријашно (али обично gосшуuно само за 

iлеgање), наiлеgаши се HeKola или нечеl,а (најчешће gрукчије не
gосШуUноl,). 

напарфемисати, -ишём евр. сшавиши на нешшо, на HeKola, 
ао нечему, ао некоме uарфем, намирисаши Uарфемом. _ - се 
аовр. 

напасати, напасам несвр. арема наUасШи2• 

напаснйк и напаснйк м 1. а. насилник, силеџија. б. онај ко
ји Hauaga, насилно cuouaga жене, насрће на њих, наuасшвује их, 
Hacpillљивaц, силеџија; UохоШник. 2. онај који уаорно UP0l,OHU, 
зао ку иља, cuouaga HeKOl,a заgајући му муке, невоље и сл.; онај 
који MHOl,O gосађује, смеша некоме. 3. а. ђаво, враl" нечасШиви. 
б. враl,оласш човек, обешењак, ђаво, враl,. 

напасница и напасница ж а. нааасна, HauagHa, Hacpillљи
ва, аl,ресивна женска особа (обично арема мушкарцима). б. жи
вошиња која Hauaga, yjega или MHOlO узнемирава човека (нар. 
змија, мува и gp.). 

напасничкй и напасничкй, -а, -о који се OgHOCU на нааа
снике, својсшвен нааасницима. 

напаснички и напаснички ПРИЛ. као нааасник, нааасно, 
HauagHo, Hacpillљивo. 

напасно ПРИЛ. аlресивно, Hacpillљивo, HauagHo; Haмeillљивo. 

напаст ж (инетр. -ашћу (-и)) 1. оно шшо се јавља као неаовољ
но за човека, шшо оuшерећује, шшо чини живош шешко UOgHO
шљивим, невоља, Hegaha, зло. -Молите се богу да нас избави од 
напасти. 2. а. (обично у зб. значењу) онај који Hauaga, насрће 
(они који Hauagajy, насрћу) на HeKOl,a уl,рожавајући му живош, 
онај који ширанише, шлачи, Уlњешава HeKOl,a или чини gpYla 
зла gела (OgH. они који шо page). б. насиље, ширанија; Hauag, на
сршај, насршање: чекати да � прође. в. gocagHa, Hacpillљивa, на
Meillљивa особа, нааасник, нааасница, Hacpillљивaц, Hacpillљи
вица. г. (обично у зб. значењу) живошиња (шшешочина, аара
зиш и СЛ.) која Hauaga, унишшава, разара или уоuшше gовоgи у 
неаовољно сшање gpyl,u живи орl,анизам (живошиње које шо чи
не); живошиња која наноси (ogH. живошиње које наносе) шше
шу или на gpyl,u начин gосађује човеку. 3. а. сшање gвоу.мљења, 
колебања (обично у сишуацији ауној шешкоћа, ареарека, изазо
ва). б. оuасносш ga се yuagHe у l,pex, искушење. - Не уведи нас у 
напаст. 4. а. сшрасна жеља, Hal,OH за нечим. б. оно шшо својим 
врло uривлачним, арима.мљивим изiлеgом gелује нааасно, иза
зовно, изазов. 

напастан (напастан), -сна, -о 1. а. HauagaH, Hacpillљив; који 
gосађује, наваљује, салеће, cuouaga, uрешерано gocagaH (о чове
ку). б. који cuouaga, наваљује, gосађује желећи ga yjege, l,ризе, 
аецка и СЛ. (о живоШињама). 2. који gелује наuаgачки, аровока
шивно (о речима, мислима); који сшално заокуиља, cuouaga (не
KOl,a) изазивајући различише жеље, uрохшеве и СЛ.: � слика го
ле жене. 

напаствовати, -ствујём евр. и неевр. 1. (обичније неевр.) а. фи
зички наuаgаши (наuасши) (HeKOl,a), насршаши (насрнуши) на 
HeKOl,a, уl,рожаваши (Уlрозиши) некоме живо ш чинећи насиље 
Hag, њим. б. сuоuаgаши (сuоuасши), салешаши (салешеши) (неко
l,a). 2. (из)вриiши насилну обљубу, насилно обљубиши, силова
ши (неку женску особу). 

напасти!, нападнём (аор. нападох, нападе и нападе; р. пр. на
пао, -ала; ТРП. нападнУт; пр. пр. напавrnи) евр. 1. а. извршиши ору
жани Hauag, уgариши (на неuријашеља, неuријашељску војску, 
uоложај, gржаву и gp.). б. насрнуши на HeKOl,a или нешшо yl,pO
жавајући шако нечији живо ш, имовину и gp. 2. а. наврвеши, на
ићи, навалиши на нешшо у великом броју наносећи шшешу (о ве
ликом броју сишних живошuњица, нар. мравима, скакавцима, 
l,усimицама и gp.). б. изазваши болесш, захвашиши (биљке) (о 
биљним болесшима, нар. о иламењачи); uрекриши расшући ао 
нечему, ухвашиши се ао нечему, обрасши (нешшо) (обично о аа
разишским биљкама). 3. спорт. кренуши офанзивно арема аро
шивничком gелу шерена (или шаховске шабле), арема l,олу, кошу 
и СЛ. у насшојању ga се uосшиlне аоен (освоји фиlура и СЛ.); кре
нуши арема uрошивничком иl,рачу у насшојању ga му се оgузме 
лоuша, ga се сuречи у наuреgовању и СЛ.; јако уgаривши лоuшу, 
јаким уgарцем ао лоuши uокушаши uоеншираши или аримора
ши uрошивника на gефанзиву (нар. у Шенису). 4. а. изрећи, уау-
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шиши ошшре ирu.меgбе, замерке ирошив HeKola, ошшро криши
коваши HeKola: напале су га новине (напали су га у новинама и 
сл.). б. окомиши се на HeKola, сиоиасши (HeKola), обично обаси
иајући Ipg1-baмa. - Шта сте ме ту напали?! 5. (некога) а. обузеши, 
захвашиши, сиоиасши (о болесШu.ма, oceћa1-bu.мa, gушевнu.м сша-
1-bu.мa и сл.), снаћи. б. снаћи, заgесеши, иоlоgиши: напала га не
воља (беда, несрећа). 6. а. халаtLrьиво навалиши, киgисаши (на 
јело или ииће). б. (као допуна инфинитиву или презенту с ве
зником "да") иочеши наr.ло, иншензивно, уиорно нешшо рagиши, 
чиниШи. - Шта си ту напао викати?! 7. в. наиаgаШи2• 

напасти2 (напасти (напасти» , напасём евр. нахраниши, на
сишиши сшоку иусшивши је на иашу. _ - се засишиши се иасу
ћи шраву (о сшоци, ређе о живини). • - очи (на некоме, на нечему) 
науживаши се r.леgајући (HeKola, нешШо). 

юiпастовати, -твујём неевр. в. наиасШвоваШи. 

напатити, -им (трп. напаћен) евр. изложиши иаШ1-Ьи, муци, 
намучиши: - глађу. _ - се иоgнеши MHOlo иаШ1-Ьи, мука, наио
ра, намучиши се, измучиши се. 

напаћеност, -ости ж сша1-Ье oHola који је наиаћен, измуче
носш; уп. патња. 

юiпев јек. юiпјев м 1. мелоgија (неке иесме која се иева или 
свира); иесма; вокална, ogH. вокално-инсшруменшална музич
ка комиозиција, арија. 2. рефрен иесме, ирииев. 3. начин иева-
1-Ьа црквених иесама, молишава и gp., иоја1-Ье. 

напевати се јек. напјевати се, -ам се евр. изgовОЈЬиши се ие
ва1-Ьем, заgовОЈЬиши се иевајући. 

напеглати се, напёглам се и напеглати се, -ам се евр. иро
весши gylo времена у иеr.ла1-ЬУ, замориши се иеr.лајући. 

наперити и наперити, наперим евр. уиравиши, усмериши, 
окренуши (иушку или gpylo оружје) ирема некоме или нечему 
нишанећи, уиериШи. 

напет, -а, -о 1. шри. og наиеши (се). 2. а. иун узнемиреносши, 
сшраха, ишчекива1-Ьа, узбуђен, наиреlнуш, нервозан; који ogaje 
немир, нервозу, наиреlнушосш: - држање. б. иун ишчекива1-Ьа 
нечеlа неиријашноl, HeylogHol, нелаlоgноl, иун неизвесносши, уз
буђе1-Ьа, нелаlоgан, мучан (о сишуацији, сша1-ЬУ и сл.); шежак, 
мучан, наиоран (о живошу, временском разgоБЈЬУ и gp.). в. који 
својим узбуgЈЬивu.м саgржајем и неизвесним UCXOgOM изазива 
наиреlнушу иаж1-ЬУ: - расправа, - утакмица. 3. иошиуно ycpeg
сређен, наиреlнуш: - пажња. 4. скоро неиријашеЈЬски, зао
шшрен, зашеlнуш (о ogHocu.мa међу JЬygu.мa, gржавама и сл.). 

напети, напнём евр. 1. размаћи, рашириши крајеве нечеlа 
шако ga gође go иошиуноl зашеза1-Ьа, разаиеши, расшеlнуши, за
шеlнуши јако: - кожу на бубњу, - конопац, - платно за вез. 2. 
иошеза1-Ьем окиgача, зашеза1-Ьем еласшичноl gела и сл. ириире
маши механизам HeKol оружја за gејсшвова1-Ье, okuga1-Ье, заие
ши. 3. а. јако наиреlнуши (мишиће); уиошребиши у иошиуносши, 
максu.мално анlажоваши, наиреlнуши (pagHY eHeplujy, cHaly и 
сл.). б. јако иовећаши и усреgсреgиши, наиреlнуши (иаж1-ЬУ). в. 
Haguhu, наћулиши (уши) (ga би се БОЈЬе чуло); усреgсреgиши се 
на слуша1-Ье, наиреlнуши (уши, слух). _ - се 1. а. увећаши се, на
бујаши и зашеlнуши се, OgH. укрушиши се, набрекнуши (о крв
Hu.м жилама, OgH. о gpylu.м gеловu.ма Шела). б. зашеlнуши се og 
наиреза1-Ьа (о мишићu.ма и сл.). 2. а. заиеши (нир. ири ноше1-ЬУ 
шереша и gp.), наиреlнуши се. б. gобиши наионе, наиреlнуши се 
(сионшано или воЈЬНО), обично ири иорођају или некој физиоло
шкој иоШреби. 3. иосшаши нервозан, наиреlнуш, наиеш (og узбу
ђе1-Ьа, узнемиреносши, сшраха, ишчекива1-Ьа); уп. напет (2а). 

напето ПРИЛ. 1. с наиреlнушом иаж1-ЬОМ, врло иаЖЈЬиво, за
иншересовано, усреgсређено, наиреlнушо: - мотрити, - пратити 
сваки шум, - слушати. 2. узбуђена, узнемирено, наиреlнушо: -
ишчекивати. 3. узбуgЈЬиво, gрамаШично. 

напетост, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. наиреlнушо сша1-Ье, зашеl
нуша аШмосфера, наиреlнушосш, зашеlнушосш; зашеlнуш, не
иријашеЈЬски OgHOC. 2. а. сша1-Ье (исихичке) узбуђеносши, узне
миреносши, нервозе, узрујаносш, узнемиреносШ. б. (обично у ве
зи с неким ишчекивањем) несшриЈЬе1-Ье, неизвесносш; наиеша 
иаЖ1-Ьа, заиншересованосш, усреgсређеносШ. 3. неиријашно сша-
1-Ье наgушосши, наgувеносши (у сшомаку, цpeвu.мa и сл.); набре
клосш (крвних суgова, мишића и сл.). 4. физ. в. наион (2). 

напећи (напећи), напечём (3. Л. ми. напеку; аор. напекох, на
пече; ИМП. напеци; р. пр. напекао, -екла (напекла); пр. пр. напе
кавши (напекавши» евр. а. иече1-Ьем ирииремиши неку, обично 
већу количину хлеба, колача и сл. б. исиећи неку, обично већу ко
личину (ракије). 

напецати, -ам евр. иецајући ухвашиши, уловиши, нахваша
ши, наловиши (рибе). 

напеmачити се јек. напјеmачити се, -ешачим се евр. замо-
риши се иешачећи, нахоgаши се. 

напијати (се), напИ:јам (се) несвр. ирема наиојиши (се). 

напињати (се), -њём (се) несвр. ирема наиеши (се). 

напипавати, -ипавам несвр. ирема наиииаШи. 

напипати, -ам евр. 1. иииајући gоgирнуши, gохвашиши; ии
иа1-Ьем (иро)наћи. 2. фиг. шражећи нешшо, шраlајући за нечим 
gознаши, иронаћи, ошкриши; уочиши, увиgеши: - нечију слабу 
страну. 

напипкати, -ам евр. у geм значе1-ЬУ: наиииаШи. 

напиривати, -nИрујём несвр. ирема наиириШи. 

напирити, напирим евр. 1. наиуниши вазgухом, наgуваши, 
наgуШи. 2. Haguhu, накосшрешиши (иерје) (о иШицама). _ - се 
наgуваши се, наgуши се. 

напирлитаност, -ости ж особина oHola шшо је наиирлишано, 
ирешерана уgешеносш, накићеносш, накинђуреносШ. 

напирлитати, -ам евр. (обично облику трп.) ирешерано укра
сиши, накишиши, накинђуриШи. _ - се ирешерано се украси
ши, накишиши се, накинђуриши се. 

напис м 1. иисани шексш из К1-Ьижевносши, науке, иолиши
ке и сл. који се објави у неком лисшу, часоиису и сл., чланак. 2. 
в. нашиис. 

написати, напишём евр. 1. а. забележиши, обележиши, 
означиши и сл. словu.ма, цифрама или сл. lрафичким сu.мболи
ма: - име, - обавештење. б. иишући сасшавиши, сшвориши не
ки шексш (иисмо, расираву, K1-buly и сл.); иисмено изложиши, 
иреgсшавиши, ириказаши нешшо, исиисаШи. в. (из)gаши, gаши 
у иисменој форми (иошврgу, иризнаницу, реше1-Ье и сл.). 2. нацр
шаши, уцршаши (неки знак и сл.): - крст. 

написмен, -а, -о (обично одр.) в. иисмен (За): - извештај (по
зив, поздрав и др.). 

написмено ПРИЛ. а. у облику uucмeHol саоишше1-Ьа, ииcмeHu.м 
иушем: - поднети захтев. б. у виgу иисмене иошврgе: - дати. 

напйт, -а, -о који је uog gејсшвом алкохолноl иића, иијан; 
ириииШ. 

напитак и напитак, -тка м (мн. -ици, ген. -итака) а. ииће 
који се иије из иошребе орlанизма за шечношћу, pagu lаше1-Ьа 
жеђи, освеже1-Ьа или окреиЈЬе1-Ьа (најчешће воgа, чај, кафа, сок 
и сл.). б. ииће (обично алкохолно) које оиија, наиија. в. ше ку
ћина која се иије у лековиши сврхе, лек у шечном сша1-ЬУ, шеч
ни лек. 

напитати, -ам евр. иишајући нахраниши, засишиши (обично 
geцy). 

напитати се, напитам се евр. иосшавиши MHOlo, gосша ии
Ша1-Ьа. 

напити, напијём (имп. напИј; р. пр. напио, -ила) евр. (некога) 
учиниши ga неко иосшане иијан gajyhu му ga иоиије MHOlo алко
холноl иића, оииши; уоишше gаши некоме ga иије, наиојишu ии
ћем. _ - се (нечега или без допуне) 1. а. заgовОЈЬиши иошребу 
за иићем (обично воgом), уlасиши жеђ (иијући). б. иоииши ире
велику количину алкохола, оииши се. в. фиг. заgовОЈЬиши се не
чим леиu.м, науживаши се нечеlа. - Напио се раја са медних 
усана. 2. уииши у себе већу количину влаlе, воgе, шечносши уои
шше, нашоииши се, навлажиши се. - Земља се напила влаге. • 
- се као мајка (земља, мотка, ћускија и др.) MHOlo се наииши, бишџ . 
шошално иијан, cacвu.м се оииШи. 

напйтост, -ости ж сша1-Ье oHola који је наииш, ' иијан, иијан
сшво; уп. ПРИПИТОСТ. 
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наплав м зе.м.тьа, .муљ, uесак и gpyzo шшо воуа нанесе uла
вљењем, оно шшо осшане uосле изливања и uовлачења воуе, на
слаzа, слој найлављеноz .маШеријала, нанос. 

наплава и наплава ж 1. в. наЙЛав. 2. в. UоЙЛава. 

нiшлавина ж нанос, наЙЛав. 

нiшлавити, -Им евр. ЙЛављење.м, йлавеhи gонеши, нанеши, 
нашаложиши (.муљ, uесак, зе.м.тьу и сл.). 

наплављивати, -лављујём несвр. Uре.ма наЙЛавиШи. 

нiшлакати се, -ачём �e евр. йлачуhи gаши оgушка сво.ме бо
лу, шузи, жалосши, исйлакаши се. 

нiшландовати се, -дујём се евр. а. uровесши gосша времена 
у йланgовању, .мировању uосле uаше (о овца.ма, сшоци уоUшШе). 
б. uровесши gосша времена у gоколици и бесuосличењу, gобро се 
оg.мориши, изоg.мараШи се, наоg.мараШи се. 

наплат и нiшлат м 1. анат. zорњи уео сшоuала, лесица. 2. zop
њи уео обуhе, који uокрива шај уео сШоUала. 

наплата (наплата) ж а. узимање новца за учињену услуzу, 
науокнауа у новцу за коришhење нечеzа, за нешшо шшо је uро
gашо и ур., на име uореза и ур. ,  найлаhивање: � дуга. б. фш-. оно 
шшо gолази, шшо се враћа као накнауа за учињене uосшуuке, 
за uрешрйљене .муке и сл., саШисфакција. 

нiшлатак, -тка м (ми. -лаци, ми. -лат3.к3.) (обично у мн.) сва
ки оу више gелова кружноz оквира шочка у који се усађују uао
ци, Zобеља. 

напшiтив, -а, -о који се .може найлашиши, уновчиши, за ко
ји uосшоји .моZуhносШ найлаше: � дисконт, � трошак, � чек. 

наплативост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoza шшо је на
йлашиво, .моZуhносШ найлаше, наЙЛаhивања. 

наплатити, напл3.тИм евр. узеши, uримиши, gобиши новац 
за uроgашу робу, учињену услуzу, обављени uосао, на име gуzова
ња, uореза и СЛ., извршиши наЙЛаШу. 

наплатнИ: (наплатнii), -3., -о који се оуноси на найлашу, ко
ји је у вези с наЙЛаШо.м: � рампа. 

наплаћати се, напл3.ћ3.м се евр. uлашиши MHOZO и у више 
uрилика, више UуШа. 

наплаћивати, -лаћујём несвр. Uре.ма наЙЛаШиШи. 

наплаћивач, -ача м онај који найлаhује, који врши найлашу: 
� друмарине. 

наплаmити (се), -йм (се) евр. в. зайлашиши (се). 

наплевити, наплёвйм јек. наплијевити, наплијевйм евр. 
йлевеhи набраши, накуuиши, скуuиши неку, обично већу или уо
вољну количину шраве и ур. 

наплесати се, наплёшём се евр. uровесши gyzo времена йле
шуhи, изgовољиши се йлесања, исйлесаши се. 

наплести (наплести), -етём евр. 1. исйлесши у некој, обично 
већој или уовољној .мери: � чарапа за зиму. 2. а. йлешуhи уоуа
ши на већ исЙЛеШено. б. фш-. из.мислиШи, наgоgаши, наuричаiilи, 
налаzаши uрошив HeKoZa . . 

наплетати, -ећём несвр. uрема найлесши (2). 

напливати се, -3.м се евр. uровесши gyzo времена йливајуhи, 
изgовољиши се ЙЛивања. 

наплИ:тко ПрИЛ • .мало исuоу uовршине, ЙЛиШко. 

наплодити се, наплодИм се евр. бројно се увеhаши, на.мно
жиши се, расйлоgиши се. 

напљачкати, -ам евр. йљачка1tlем, ЙЉачко.м узеши, uрисвоји
ши неку, обично већу или уовољну количину нечеzа, ойљачка
ши . •  � се засишиши се, изgовољиши се ЙЉачкајуhи. 

напљувати, напљујём евр. 1. избациши, исйљунуши, исйљу
ваши MHOZO Uљувачке. 2. исuрљаши, заzаgиши (храну и ур.) 
уйљувцима, уйљувашu (о :Мува.ма). 

напо ПрИЛ. в. наUола. 

напој и напој, -оја м 1. шоила, .млака хранљива шечна, 
жишка каша (обично воуа Uо.мешана с брашно.м и сл.) која се 

уаје сшоци, најчешhе шек ошељеним крава.ма, оун. оuрашеним 
кр.мача.ма. 2. uојење, наUајање (сШоке). 

напојити, напојйм (имп. напој ; ТРП. напојен) евр. (некога, не
што) 1. gаши неко.ме или нечему уа уовољно uије, уа yzacu жеђ 
(обично сШоци). 2. фш-. нашоuиши, наквасиши, uолиши, зали
ши: крвљу �, � њиве . •  � се 1. uоuиши у уовољној количини, 
ушолиши жеђ, наuиши се (обично о сШоци). 2. исuуниши се шеч
ношhу, навлажиши се, наuиши се (о Зе.мЈЬи, урвеној zрађи и ур.). 

напојнИ: и напојнИ:, -3., -о који наuаја, који служи за наuа
јање, Uо.моћу Kojez се нешшо наuаја: � вода, � кабао, напојне си
саљке. 

напојница и напојница ж новац који се уаје uреко ушврђе
не цене као uосебна Hazpaga за учињене услуzе, бакшиш; новча
на накнауа, Hazpaga уоUшШе. 

напокон (напокон) прил. а. на крају, најuосле, наuослешку: 
� га упиташе. б. за означавање и исшицање uослеgњеz шшо се 
жели рећи: на крају (крајева), најзаg, uосле свеzа, и uореу свеzа, 
осим шоzа и СЛ. - Напокон, и рат је болест. 

напола ПрИЛ. 1. а. на ува јеунака gела, на уве uоловине, uо
uола: � (по)делити, � пресећи. б. (обично уз трп.) за uоловину, 
уо uоловине нечеzа, gоuола; gобрим gело.м, уuола; uоловично, не
uошuуно: � попymена цигарета, � спуштене ролетне; � већ пе
чено месо; � образован. 2. gелеhи uринос (и ур.) на ува јеунака 
gела; уп. наполица: � радити, дати, одн. узети имање �. 

наполеон, -она и наполеондор, -ора м фр. француски злаш
ни новац кован за време Наuолеона 1 Бонаuарше и њеzвоz сина 
Наuолеона II. 

наполеонскИ: и наполеоновскИ:, -3., -о који се оуноси на На
uолеона Бонаuаршу; који је као у Наuолеона, својсшвен Наuоле
ону: � поход; � гест, � изглед. 

наполитанка ж (ген. ми. -кй) (обично у мн.) врсша фабрички 
uроизвеgеноz слашкиша наuрављеноz оу неколико слојева облан
уи Uре.мазаних науевима. 

наполица и нiшолица ж uривремени имовински оунос из.ме
ђу власника и закуuца (обрађивача зе.м.тье, оgzајивача сшоке и 
ур.) у које.м се uринос обично gели наUола. 

наполице и наполице прил. на наuолицу, uоу наuолицу, у 
наuолицу, наUолицо.м, наuола: � дати (обрађивати) земљу. 

наполичар и наполичар м (инетр. -ом и -ем) онај који рауи 
наuолице, који узима шуђу зе.мЈЬУ (сшоку и ур.) у закуu gелеhи 
uринос (и ур.) с власнико.м обично наUола. 

наполичити и наполичити, -Им неевр. [гл. им. -чёње е] рауи
ши као наUоличар. 

напоље ПрИЛ. 1. а. (уз гл. кретања и опажања) (из)ван оуре
ђеноz KyhHOZ uросшора, ван куће, у gворишше, на улицу и СЛ.: из
ићи �, погледати �. б. на сuољну сшрану нечеzа, (из)ван нечеzа: 
испасти �; врата се отварају �. в. (из)ван среуине у којој се неко 
налази, у којој живи, раgи, борави: час у затвор, час �. 2. (у слу
жби узвика) uри ошШро.м заuовеgању уа неко наuусши uросшо
рију. - Изађи(те) ван! Напоље! 

напољу ПрИЛ. (уз гл. мировања или ограниченог кретања) а. 
изван оуређене uросшорије, куће, ван: бити (стајати, радити) �. 
б. уоuшше изван нечеzа зашвореноz, оzраниченоz, шако уа не бу
уе обухваhено нечим, уа не буgе у склоuу, сасшаву нечеzа и СЛ. 
Двоструки гвоздени тиљак остане напољу, ван топа. в. ван за
швореничкоz или лоzорскоz uросшора, на слобоgи. г. разг. изван 
зе.м.тье (у којој живи лице које zовори), у иносШрансШву. 

напомадити, -омадИм (трп. напОм3.ђен) евр. на.мазаШи Uо.ма
уо.м: � косу . •  � се на.мазаШи се Uо.мауо.м. 

напомена ж а. накнауно, уоuунско објашњење (усмено или 
uисмено), шу.мачење нечеzа, заuажање о нечему. б. за.мерка, uри
zовор, Uримеgба. 

напоменути, -омёнём евр. а. узzреg рећи, казаши, gошаhи се 
(HeKoza или нечеzа) zовореhи или uишуhи, uо.менуши, сuо.мену
ши. б. уоuшше рећи, казаши; сuо.менуши (нешШо). - Напомени 
му за онај дуг. 

напомињати, -њём несвр. Uре.ма наUо.менуШи. 
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напон м 1. (обично у ми.) "iрчење, сшезање, найињање .миши
па или "ipyae .мишиnа, најчешnе йри йорођају (йорођајни болови, 
шруgови) или йри вршењу нужgе (KOg шврgе сШолице). 2. физ. а. 
gеловање "iасова, йаре или шечносши (нЙр. на зиgове aocyge или 
цеви), ЙриШисак. б. разлика у йошенцијалу из.међу gвеју шача
ка у елекШрично.м колу или ЙОЈЬУ, која о.мо"iуnава йрошицање 
сшрује кроз зашворен Kpy"i. 3. сшейен йуно"i развоја, усйона, јача
ња, найреgовања; врхунац физиЧКО"i или йсихичко"i развоја неке 
особе: бити у пуном напону, у напону снаге. 4. а. сшање нервне 
найешосши, найре"iнушосш, узнемиреносш: унутрашњи �. б. на
йор, шруg, ape"iHyne. 

юiпонски, -а, -о који се OgHOCU на найон: � снага (паре), � 

трансформатор. 

напор м шрошење физичке или йсихичке cHa"ie, eHep"iuje, йри 
савлађивању шежих йослова, йрейрека и сл., найрезање, шруg, 
насшојање, сШре.мљење: то изискује велик напор, с напором не
што (у)радити. 

напоран, -рна, -о а. који изискује велике найоре, найрезања, 
шежак, шруgан, заморан: � марш, � посао, � служба. б. исйуњен 
шешки pagoM, ше"iобама: � живот. 

напоредан, -дна, -о 1. а. који је (обично креnуnи се или йру
жајуnи се) у исШо.м смеру и на исШо.м оgсшојању, раз.маку og не
че"iа (HeKo"ia), yaopegaH, йаралелан: � правац. б. који се gо"iађа, 
јавЈЬа, врши у исшо време Kag и нешшо gpy"io, исшовремен: � рад
ња, � развој, � ток 2. ЛИНГВ. који сшоји у независно.м .међусоб
но.м OgHOCY Йре.ма нече.му gpy"ioM, самосшалан; који има исшу 
функцију, који је у исшовешној, равнойравној уйошреби с нечим 
gру"iим: напоредне реченице; напоредне форме. 

напоредно прил. в. Haaopego. 

напоредност, -ости ж особина oHo"ia шшо је HaaopegHo. 

напоредо (напорёдо) прил. 1. а. jegHo aopeg gpy"io"i (jegaH йо-
peg gpy"io"i и сл.), jegHo крај gpy"io"i, у исШо.м pegy, yaopego, йара
лелно: � ићи. б. на исши начин, у исшој .мери, aogjegHaKo, рав
ноЙравно. - Жене су се бориле напоредо с мушкарцима. 2. у 
исшо време, исШовре.мено: � се догађати. 

напорно прил. с наЙоро.м, с .муко.м; шешко: � радити; � жи
вети. 

напосе (напосе) прил. 1. йосебно, засебно, йојеgиначно, оgво
јено: позвати CBaKOГ �. 2. нарочишо, особишо, йосебно исшичуnи, 
наIлашавајуnи, изgвајајуnи. - Мало мари за поезију уопште, 
за драму напосе. 

напослетку (напослетку) јек. напосљетку (напосљетку) 
прил. 1. на крају, најйосле, најзаg: кајати ce �. 2. (у служби мо
далне речце) за исшицање йошврgно"i речениЧНО"i саgржаја и 
лично"i сшава: на крају крајева, зайраво, уосшало.м: то је, напо
слетку, добро. 

направа (направа) ж а. йреg.меш који служи за брже и лак
ше извођење (обично јеgносшавнијих) раgова и pagНJU, сйрава: � 

за плашење птица. б. уређај за извођење сложени(ји)х paglbU и 
ойерација, айараш, .машина и сл. в. йреg.меш или уређај који 
служи за извођење или рейроgуковање .музике (.музички инсшру
.менШ и gp.). г. оЙре.ма, йрибор или уойшше Йреg.меШ који слу
жи за оgређене сврхе или се .може уйошребиши у оgређене сврхе. 

направити, -им (трп. направљен) евр. прел. 1. а. aogunu, са
"iраgиши неки објекаш, израgиши, сачиниши, начиниши неки 
Йреg.меШ и сл., сШвориШи. б. фор.мираШи, образоваши: � про
лаз, � фронт. 2. йрийремиши, з"iошовиши, йри"iошовиши, сйрави
ши (јело, йиnе и сл.): � вечеру, � коктел. 3. а. исйричаши, изре
nи: � добар виц. б. означиши, ойисаши, нацршаши (йравац, "ipa
нице нече"iа у йросшору), начиниши: � знак крста руком. 4. а. 
ЙриЙре.миШи, йриреgиши, ор"iанизоваши; йосшавиши: � свадбу; 
� заседу. б. учиниши, извршиши, извесши неку, чесшо сшерео
шийну, paglbY: � покрет руком, � продор у непријатељску тери
торију. в. йосшиnи, сшеnи нешшо, осшвариши, реализоваши не
ки ЦUJЬ; gonu go йовОЈЬно"i йосла, зараgе, йо"iоgиши, у"iовориши 
(йосао); осшвариши .маШеријалну gобиши, зараgиши: � карије
ру; � посао; � паре. 5. усшуйиши, начиниши (.месШо, йролаз и 
сл. неко.ме). 6. а. учиниш и HeKo"ia нечим, некаквим, йрешвори
ши, йреобрнуши HeKo"ia у нешшо gpy"io: � некога лудим, � буда
лу од некога. б. сшвориши, йричиниши, йроузроковаши, изазва-

ши неко сшање (обично лоше), неку сишуацију и сл., начиllиши: 
� дефицит, � метеж, � штету. в. учиниши, йричиниши неко.ме 
какву невоЈЬУ, нейријашносш и сл.; gовесши, сшавиши HeKo"ia у 
неку, обично нейријашну, сишуацију: � триста јада, � шалу с не
ким. 7. gаши лицу оgређен израз, йоказаши, иСЙОЈЬиши (лице.м) 
неко расйоложење, осеnање, OgHOC йрема нече.му или неко.ме: � 

гримасу, � забринуто (кисело) лице. 8. осшавиши, изазваши 
(ушисак на HeKo"ia). 9. учиниши ga gође go зачеnа gешешci, ойло
ђењем (жене) сшвориши gеШе . •  - се учиниш и се, начиниш и се, 
йоказаши се gрукчијим; йреgсшавиши се gрукчијим или као не
ко gpy"iu: � се луд, - се важним; направио се чудом у селу. 

направица (направица) ж geM. og наЙрава. 

напразно прил. 1. а. без оgређено"i ЦUJЬa, сврхе; без разло"iа, 
без основа, безразложно: препуцавати се -; смејати се -. б. без 
pagHO"i ефекша, без учинка: мотор је радио -. в. без усйеха, без ре
зулшаша; узалуg, улуgо. 2. у йразан йросшор, уйразно: прома
ши и удари -. 3. нар. без HaKHage, бесйлашно, баgава: неће ти то 
бити -. 

напрасан (напрасан), -сна, -о 1. изненаgан, Ha"iao, неочеки
ван, нейреgвиђен: - смрт. 2. в. найрасиш (1). 

напрасит (напрасит), -а, -о 1. који лако йлане, йрасне, за
.меШне свађу и сл., необузgан, йлаховиш, йрек, йр"iав, ЈЬУШ; који 
ogaje, иСЙОЈЬава шакве особине: - човек; човек напраситог из
гледа. 2. в. найрасан (1). 

напрасито (напрасито) прил. 1. осорно, ЈЬушишо, свађалач
ки, йлаховишо, Йр"iаво. 2. в. наЙрасно. 

напраситост (напраситост), -ости ж особина oHo"ia који је на
йрасиш, необузgаносш, йлаховишосш, Йр"iавосШ. 

напрасно (напрасно) прил. изненаgа, наIло, неочекивано 
(обично у вези с у.мирањем, смрnу, болешnу): - се разболети. 

напрасност (напрасност), -ости ж 1. особина oHo"ia шшо је 
найрасно, изненаgносш, наIлосШ. 2. в. наЙрасиШосШ. 

напрати, -перём (-перём) евр. ойраши велику количину, .мно
"io, gосша (руБЈЬа и сл.) . •  - се йровесши gy"io времена у йрању, за
.мориШи се, намучиши се Йеруnи. 

напраmивати (се), -рашујём (се) несвр. Йре.ма найраши
ши (се). 

напраmити, напрашйм евр. йосуши, засуши нечим сийким 
(Йрашко.м, aygepoM; Йрашино.м и сл.); уп. запрашити . •  - се йо
сшаши йрашњав, заЙРЈЬаши се Йрашино.м или нечим сличним, 
зайрашиши се. 

напревртати се, -врћём се евр. йровесши gy"io времена у йре
врШању. 

напрегнут, -а, -о 1. шрй. og найре"iнуши (се). 2. а. који на
сшаје йри јачем зашезању .мишиnа, OgH. који је йраnен њиховим 
јачим учешnем; који йраши, оgражава найешосш, с наЙоро.м су
зgржана, йошискивана осеnања и сл., найеш: - артикулација; -
израз (лица). б . .максимално усреgсређен, конценшрисан; йра
пен найешошnу, емоШивно.м ан"iажованошnу, найеш: - пажња; 
- иmчекивање. 2. који изискује MHO"iO найора, зала"iања, ан"iажо
ваносши, шруgа, найоран: - борба, - рад. 3. фиг. који йошйуно 
заокуйЈЬа йажњу, иншересовање, узбуgЈЬив, жив, gрамашичан, 
найеш: - радња (у роману, позориmном комаду, филму). 4. фиг. 
йун йрошивречносши, суйрошносши, заше"iнуш, заошшрен, на
йеш: напрегнути односи. 5. фиг. в. наше"iнуш (1). 

напрегнути, напрёгнём евр. 1. заше"iнуши, найеши (.миши
nе, шело) йри йоgизању, бацању и сл. нече"iа, йри наIло.м йокре
шу, Йро.мени йоложаја, .месШа и gp. 2. ан"iажоваши, уйошреби
ши йошйуно, .максимално неку сйособносш, чуло и сл.: - мозак, 
- слух и вид . •  - се 1. заше"iнуши се, найеши се (о gеловима ше
ла, живцима и сл.). 2. а. уйошребиши сву cHa"iy, зайеши, уйеши 
се, Йре"iнуШи. б. ан"iажоваши се, акшивираши се у йуној, .макси
.малној .мери; йошруgиши се, заузеши се: треба се - . в. ycpegcpe
gиши се, конценшрисаши се (о снази, .моз"iу, очима и сл.). 

напрегнуто прил. 1. с јачим зашезањем, "iрчењем .мишиnа; с 
наЙоро.м, наЙрезањем. 2. с наЙре"iнуШо.м Йажњо.м, иншересова� 
ње.м, врло йаЖЈЬиво, усреgсређено: - иmчекивати, - слушати. 

напрегнутост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. а. сшање oHo"ia који је 
найре"iнуш, oHo"ia шшо је найре"iнушо, найешо сшање, найешосш 
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услеg јачеr зашезања, rрчења .мишиhа (Шела). б .  йојачана, .мак
сu.мална анrажованосш, ойшереhеносш; е.моШивна, нервна на
йешосш, узбуђеносШ. 2. а. йојачана йажња, усреgсређеносш, кон
ценШрисаносШ. б. узбуgЈЬивосш, gра.маШичносШ, наЙеШосШ. 3. 
нашеrнушосш (сшила и сл.). 

напред јек. напријед прил. 1. а. у с.меру, йравцу крешања, 
OgH. gaљe og нечијеr йоложаја, .месШа и СЛ.: гледати �, поћи (по
маћи се) неколико корака �. б. ка више.м сшейену, ка БОЈЬе.м 
сшању, йоложају и сл., gaљe (у с.мислу йоБОЈЬшања, усавршава
ња, найреgовања, усйеха): грабити (кренути) �. в. gaљe у йрав
цу шока збивања, шока gоrађаја. -Често би понављао оно што 
је већ речено, а често би опет отишао напред, прескочивши до
бар део времена. 2. а. ucupeg или йре HeKOra или нечеrа (у йро
сШорно.м с.мислу), на Йреgње.м .месШу, крају, у Йреgње.м йоложа
ју; на извесној gaљUHU, gaљe og HeKOra, нечеrа: � Марко, а за 
Марком JaНRo; � су врата која воде на терасу. б. ucupeg HeKOra 
или нечеrа йо учешhу, улози у нече.му, на Йрво.м .месШу, OgH. уло
зи. - Један је у песми напред, а сви остали помажу. в. ucupeg 
HeKOra или нечеrа йо значају, йО улози у нече.му. 3. у йрешхоg
но.м, раније.м излаrању, йрешхоgно, rope: као што је � речено. 4. 
(у служби узвика) а. као борбени йоклич KOju.м се йоgсшиче на 
найаgање, на јуриш; уойшше као йоgсшицај, захшев или зайо
весш ga се HeKyg или у нешшо крене, OgH. ga се насшави креша
ње. б. као gозвола или налоr за улазак на враШа. в. као војна 
KoMaHga за крешање, сшуйај: � марш! • корак - йоБОЈЬшање, на
UpegaK. напред-назад, напред-натраг Йо.мерајући или Йо.мерајући 
се час ucupeg, YHaupeg, час иза, (у)назаg, наиз.менично Haupegy
јући и уз.мичуhи, OgH. назаgујуhи. 

напредак, -етка м а. йроцес .мењања наБОЈЬе, унайређивање, 
найреgовање, йроrресивно крешање, uporpec (gржаве, gрушшва, 
науке, кулшуре, йросвеше, йривреgе и gp.). б. Йро.мена наБОЈЬе, 
разлика у ЙозиШивно.м с.мислу, корак Haupeg, унайређење, йо
БОЈЬшање, БОЈЬишак: велики �. 

напредан, -дна, -о 1. који се gобро физички развија, разви
јен, jegap, зgрав (о .млаgu.м биhu.ма); који gобро, лейо расше, је
gap, бу јан (о биљка.ма, њиxoвu.м uлоgовu.ма): � дете; напредни 
усеви. 2. а. који се йривреgно, кулшурно, цивилизацијски и gp. 
развија, који uge ка све веће.м и веће.м сшейену йривреgне, кул
шурне, цивилизацијске и gp. развијеносши; који се еконо.мски, 
бројчано и gp. развија, шири: � град, � земља; напредно дома
ћинство. б. који йосшаје све БОЈЬи и БОЈЬи, све квалишешнији, 
који gосшиже висок ниво, сШуЙањ. - Наша лирика је од свих 
књижевних грана најнапреднија. 3. а. који йрихваша йозишив
не новине, који се уклайа у савре.мене шокове развоја или upeg
њачи у Шо.ме: � сељак. б. који се бори, залаже за йозишивне 
gрушшвене Йро.мене, за унайређење gрушшвених и еконо.мских 
ogHoca; који gaje йреgносш ново.м Hag сШарu.м, који је за йози
шивне Йро.мене, йроrресиван; који је у склаgу са Шаквu.м oupege
Jbeњu.мa, који је у Шо.ме gyxy (нЙр. закон, усшав, ugeja, учење и 
gp.). 4. који је узнайреgовао, који је ogMaKao у неко.м знању, ве
шшини и СЛ. ucupeg gpyrux: течај страног језика за почетнике 
и напредне. 

напредно прил. у HaupegHoM, Йроrресивно.м gyxy, йроrресив
но: � оријентисан. 

напредност, -ости ж 
'
особина, сшање OHOra који је HaupegaH, 

OHOra шшо је HaupegHo; уп. прогресивност. 

напредњак м 1. онај који је HaupegHUx схвашања, који се за
лаже за gрушшвене и йолишичке Йро.мене, за новине и uporpec, 
йроrресисШа. 2. upuuagHUK некаgашње HaupegHe сшранке у Ср
бији; уойшше upuuagHUK сшранке која се називала или назива 
"HaupegHoM" или сшранке која себе с.маШра (или се с.машра) за 
йоборника HaupegHUx ugeja, наЙреШка. 

напредњачкii, -а, -о који се OgHOCU на найреgњаке, који йри
uaga наЙреgњацu.ма. 

напредњаштво е 1. найреgњачка йолишика, иgеолоrија, 
свесш, найреgњачки gyx, найреgњачко схвашање, найреgњачке 
Шежње. 2. у зб. значењу: йрийаgници найреgњачке сшранке, на
Йреgњаци. 

напредовати, -дујём неевр. 1. а. ићи, крешаши се Haupeg, йре
лазиши оgређено рщ:шојање крећући се Haupeg; уойшше ићи, кре
шаши се у оgређено.м йравцу: споро � ка излазу. б. вој. upogupa-

ши на нейријашељску шеришорију, йошискиваши нейријашеља 
с неке шеришорије; u.маШи усйеха у вOjHu.м оЙерација.ма. в. шах. 
крешаши се Haupeg на йрошивничко ЙОЈЬе (о шаховској фиrури, 
обично йешаку, ogH. Йешацu.ма). 2. а. йосшизаши HaupegaK, 
усйех у учењу, у сшицању знања, неке вешшине, у науци, у.меШ
носши, сйоршу иШg.; уойшше йосшизаши усйех, зайажене резул
шаше у неко.м йослу, gелашносши, акшивносши и сл. б. йосши
заши све виши и виши йоложај, веће звање у служби. 3. а. go
сшизаши виши ниво развоја, развијаши се усйешно, йовоЈЬНО: 
сваки народ хоће да напредује. б. gосйеваши go веhеr сшуйња 
развоја (о некој gелашносши, науци, у.мешносши и СЛ.); u.маШи 
йовОЈЬан, усйешан шок, йовоЈЬНО се развијаши, шеhи (о некој pag
њи). в. уойшше развијаши се, шеhи, оgвијаши се. - Како напре
дује посао? 4. а. расши, развијаши се (о биљка.ма); расши и go
бијаши у шежини (о gеци, .млаgунчаgи и gp.). б. уойшше йосша
јаши већи, виши, gужи, шири или СЛ.; увеhаваши се (бар у jegHoj 
gu.мензији): коса му брзо напредује; � у висину. в. gосшизаши 
виши ниво, наgолазиши, расши (о воgи). г. йосшајаши gужи, gy
жаши (о gaHY). д. йриближиши се йоgневу, оg.мицаши (о gaHY); 
ближиши се зенишу (о Сунцу). 5. шириши се, узu.маши .маха, 
развијаши се нейовоЈЬНО (обично о болесши, уойшше о нече.м не
ЙовоЈЬНО.м). 6. оg.мицаШи у вршењу неке раgње: � с послом, � с 
ручком. 

напрезати, напрёжём неевр. 1. а. gовоgиши у сшање Hauper
нушосши, зашезаши, найињаши (.мишиhе, Шело). б. изазиваши, 
узроковаши, найешосш, найреrнушосш (нЙр. сШо.мака, неке йо
cyge и gp.). 2. анrажоваши, уйошреБЈЬаваши йојачано, .макси
.мално (.мозак, очи и сл.) . •  - се 1. gовоgиши себе, своје шело, .ми
шиhе у сшање найреrнушосши, найињаши се, уйињаши се. 2. а. 
с .муко.м, с наЙоро.м йокушаваши, чиниши нешшо шшо је изнаg 
физичких .моrуhносШи, уйошреБЈЬаваши сву cHary, улаrаши ве
лике физичке найоре, зайињаши, уйињаши се; уойшше улаrаши 
велике найоре йри осшварењу, реализацији нечеrа, шруgиши се 
својски, MHOrO. б. Йрu.мораваШи, йрисиљаваши себе на нешШо. 
- Не могу је мрзети ма колико се напрезао. 3. јако се концен
шрисаши, усреgсређиваши се (на Lnеgање, слушање и сл.). 

напрема (наглашено: напрема) предл. (с лок.) в. Йре.ма (б). 

напремасе прил. нар. а. ucupeg себе у равној линији, на изве
сно.м оgсшојању йраво ucupeg себе: гледати �. б.јеgан Йре.ма gpy
roM, jegaH насЙра.м gpyror: наћи се -. 

напрескок прил. йрескачуhи, изосшавЈЬајуhи (нешшо), не 
ugyhu pegoM, upeKugajyhu коншинуишеш (обично у излаrању, 
йричању, чишању и сл.). 

напрести, напредём евр. ойресши, исйресши оgређену, обич
но већу количину. 

напретек ПРИЛ. MHOrO више HerO шшо шреба, шако ga йреши
че: има свега -. 

напречац ПРИЛ. а. ogjegHoM, изненаgа, неочекивано; найра
сно: - нестати; - умрети. б. без ЙриЙре.ма, на брзу руку, набрзи
ну: судити (некоме) -. в. У журби, у великој брзини, журно: не
што - учинити. 

, напржит�, -йм евр. исйржиши оgређену, обично већу или go
воЈЬНУ количину: � ymтипака. 

наприповедати, -овёдам јек. наприповиједати, -овиједам 
евр. MHOrO исйрийовеgаши, исйричаши, найричаши: � море глу
пости . •  -' се а. йровесши MHOrO вре.мена йрийовеgајуhи, заси
ши ши се ЙриЙовеgања. б. изgовОЈЬиши се йрийовеgајуhи, йрича
јући, разrоварајуhи с HeKu.м, наразrовараши се. 

напрИчати, напрirчам евр. исйричаши MHOrO којечеrа . •  - се 
а. йровесши gyro вре.мена йричајуhи, ЙриЙовеgајуhи. б. изgовОЈЬи

, Ши се йричајуhи, разrоварајуhи с HeKu.м, наразrовараши се. 

напркосити, -йм евр. йркосно йосшуйиши Йре.ма неко.ме, йр
косећи найакосшиши (неко.ме). - Црногорци су силазили на ко
торски пазар да напркосе турским непријатељима . •  - се заgо
вОЈЬиши се йркосеhи (неко.ме). 

напроводити се, -роводйм се евр. йровесши gyro вре.мена йро
воgеhи се, зџбавЈЬајуhи се, зagовОЈЬиши се Йровоgо.м. 

напросити, lIапросйм и напросјачити, -осјачйм евр. йрику
йиши, сшеhи йросећи, Йрошење.м. 
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напросто прил. 1. в. uросшо (1 и 4). 2. у служби речце за ис
шицање, uојачавање исказа: uросшо, јеgносшавно речено, баш, 
уараво: то је � немогуће. 

напротив1 прил. 1. а. в. насуuрош (1). б. суuрошно; уп. про
тивно. 2. у служби реч це за исшицање суuрошносши: насуuрош, 
uрошивно uрешхоgно речено.м, суuрошно og uрешхоgно казаноl. 
- Мислио сам да је свршено с представама. - Напротив! 

напротив2 (наглашено: напротив) предл. 1. в. насуUроШ. 2. 
в. uрошив (!б). 

нiшрскао, -сла, -о (обично одр. :  напрслй) р. ар. og наарсну
ши у аШриб. служби. 

напрскати, напрскам свр. арскајући навлажиши, аокваси
ши, UоUрскаШи. 

напрслина ж .мања uукошина, бразgа, усек на .месшу 1ge не
шшо наарсне, нааукне. 

напрсни, -а, -о који је на арсима, lруgима, који се носи на 
арсима, арсни, lpygHU: � крст. 

напрсник м f,pygHU, йрсни gоgашак КОШУЈЬи; uрслук, lpyg
њак. 

напрснути, -нём (аор. напрснух и напрскох, напрсну, напр
ште и напрште; р. пр. напрснуо, -ула и напрскао, -сла) свр. gоби
ши .мању йукошину, найрслину, .мало, gелимично йући, найући 
(о косши, gрвешу или gрвеним, сШаклени.м, зе.мЈЬаним и сл. 
йреg.мешима, о зиgовима и gp.). 

напрснуће с в. наЙрслина. 

напрстак, -ска м (ми. -сци, ген. -стака) 1. а . .мала, обично .ме
шална найрава, навлака која се сшавЈЬа на йрсш ga би се лак
ше и без убоgа йошискивала и"iла йри шивењу. б. фиг. врло .ма
ла количина йића (или нечеlа gpYlOl) која би (lошово) сшала у 
шај uреg.меш. 2. бот. а. pog вишеlоgишњих зељасших биљака Di
gitalis из ф. Scrophulariaceae. б. назив за неке врсше ШОlа poga: 
црвени � D. purpurea, жути � D. ambigua. 

нiшртити, -Им свр. а. сшавиши на леђа (себи или gpYloMe) не
ки шереш (или неку особу) pagu ношења, йреношења, нашовари
ши, уЙрШиШи. б. фиг. намешнуши (неко.ме) неки шежак йосао, 
обавезу, gужнdсш и сл.; уойшше нашуриши, намешнуши (неко
.ме) нешшо шешко, нейријашно, неЙоgношљиво. 

напртњача и напртњача ж шорба која се носи на леђима. 

напрћити, напрћИм свр. а. (усне) скуйивши исшуриши, изба
циши Haapeg, исйуhиши, найуhиши (усне), као израз ЈЬушине, 
незаgовОЈЬсшва и сл. б. (нос) найравиши lримасу носем ширеhи 
la, йоgижуhи њеlов врх увис и сл., обично у ЈЬуШњи. 8 � се исйу
hивши, найуhивши, исйрhивши усне изразиши ЈЬушњу, незаgо
вОЈЬсшво и сл., наgуриши се. 

напрmњак1 м в. наЙрсШак. 

напрmњак2 м 1. йрслук, lруgњак; уп. напрсник. 2. а. шири, 
ојачани и крзно.м или нечим сличним ойшивени или йосшавЈЬе
ни каиш на аму који uge коњу ареко йрса, lруgњак. б. каиш на 
самару или сеgлу који uge йреко арса коња и сйречава Йо.мера
ње шереша уназаg. 

напсовати, напсујём свр. обасуши йсовкама, MHOlO исйсова
ши (HeKola). 8 � се 1. йсовањем искалиillи свој бес, ЈЬушњу, неза
gовОЈЬсшво и сл., исйсоваши се. 2. (некога, нечега) MHOlO исйсо
ваши, наружиши се. 

напувати (се), напУвам (се) и напухати (се), напYmём (на
фам) (се) свр. в. наgуваши (се). 

напудерисати, -ишём (напудрати, -ам) свр. сшавиши, нане
ши aygep (обично на лице). 8 � се Йовр. 

напујдати и напујдати, -ам свр. а. йоgсшаhи (йса, йсе) на lO
њење, найagање, нашушкаши, нахушкаШи. б. фиг. навесши, на
хушкаши (HeKola) на свађу, нейријашељсшво, на нейријашељски 
сшав йрема неко.ме и сл. 

напукао, -кла, -ло (обично одр.) р. Йр. og найући, найукнуши 
у аШриб. служби: 1. који има найуклину, OgH. найуклине, найр
слине, найрснуо: � грана, � ЗИД, � лед. 2. фиг. који нема чисш 
шон, низак и йрозукао, храйав (о "iласу, звуку). 

иапуклина ж .мања йукошина, наUрслина. 

напукло ПРИЛ. у ниским, нечисшим Шонови.ма, йрозукло; 
храЙаво. 

иапуклост, -ости ж особина или сшање oHola шшо је наЙукло. 

напукнути в. напући. 

напумпати, -ам свр. 1. а. Йу.мЙајући налиши у нешшо (Bogy и 
сл.); Йу.мЙајући найуниши неку aocygy (BogoM или gpYlOM шечно
шhу). б. Йу.мЙајући найуниши вазgухо.м, наgуваши: � гуму, � 
лопту. 2. разг. ВУЛГ. учиниши (жену) Шруgно.м, lpaBugHoM. 

напунити, -Им (трп. напуњен) свр. 1. а. учиниши йуним, йо
йуниши, исйуниши нечим (сшавЈЬајуhи, набијајуhи, насийајући, 
наливајуhи и сл.): � вреће, � чашу. б. (ватрено оружје) убациши 
.меШак или .меШке у оружје йрийравивши la за Йуцање. в. исйу
ниши шело .мрШве живошиње (нЙр. йшице) Йрилико.м йрейари
рања. г. учиниши ga неко у велико.м броју (за)йосеgне, зауз.ме, 
насели и сл. неки йросшор; йошuуно исйуниши, йойуниши уну
шрашњосш неке йросшорије, йрешрйаши: � градове; � затвор. 
д. расuросшируhи се, ширеhи се обухвашиши, йрекриши и сл. 
сав йросшор (о .ма"iли, gиму, .мирису и сл.). 2. gоживеши (ogpe
ђен број logUHa): � двадесету годину. 8 � се 1. а. исйуниши се, йо
йуниши се нечим, йосшаши йун нечеlа. б. биши исйуњен, исйу
ни ши се ЈЬуgима (о некој йросшорији, OgH. йросшору): напуни се 
читава соба (позорница). 2. обилно се наквасиши, исйуниши се 
сузама; облиши се сузама, сјајем (о очима). 3. исшеhи, ароћи, 
навршиши се (о временско.м aepuogy): напуниле се већ три годи
не. 4. фиг. йосшаши обузеш неким осећањем, .мишљу и сл., йро
жеши се. - Срце му се напунило страха. • - гаће јако се уйла
шиши, йресшравиши се. - главу (уши) (некоме) найричаши .мно
lO неко.ме убеђујуhи la у нешшо, убеgиши HeKOla у нешшо, HalOBO
риши, uоglовориши (обично се служеhи лажима). - трбух gобро 
се најесши, засишиши се. 

напупео, -ела, -о јек. напупио, -пјела, -о (обично одр.) р. Йр. 
og наuуйеши у аШриб. служби: напупеле гране, напупеле груди. 

напупити (напупети јек. напУпјети), -пйм свр. 1. йусшиши, 
gобиши ЙУЙОЈЬке (о биљкама). 2. шек набубриши, набрекнуши 
(о gojKaмa). 

напустити (напустити), напустИм (трп. напуштен) свр. 1. а. 
уgаљиши се, ошиhи из некоl .месШа, краја, Зlраgе, йросшорије и 
gp.; ошuушоваши из неке земље, lpaga и сл.: � зграду, � отаџби
ну; � Југославију. б. йовући се, оgсшуйиши са борбеНОl йоложа
ја; осшавиши, йрейусшиши йойришше бишке, шири шерен gej
сшва и сл.: � положај (бојно поље и сл.). 2. (некога, ређе нешто) 
а. йресшаши живеши с неким, осшавиши (HeKola); йресшаши 
gружиши се с неким, зайосшавиши (HeKola): � мужа; � пријате
ље. б. оgвојиши се (og HeKola, нечеlа): � сапутника, � колону. в. 
осшавиши без Йо.моћи, без йоgршке и сл., йрейусшиши (HeKola) 
само.м себи. - Молим Бога да ме не напусти. Осећао се сам и 
напуштен. г. в. зайусшиши (1). 3. а. йресшаши са обавЈЬањем не
ке акшивносши, HeKol йосла, занимања и сл.; йрекинуши неки 
йосао: � службу, � школу; � посао. б. (обично у трп.) йрекину
ши, йресшаши искоришhаваши нешшо, оgусшаши og коришhења 
или ексйлоашације нечеlа: напуштена колиба, напуштен руд
ник. в. избациши из уйошребе, йресшаши йримењиваши нешшо: 
� граматичку интерпункцију. г. оgусшаши og ]-tеКОl схвашања, 
замисли, йлана, ugeje и сл. д. йресшаши биши члан неке 0plaHU
зације, исшуйиши из ње: � партију (странку). 4. (некога) йресша
ши служи ши, изgаши, осшавиши (о срећи, снази, зgравЈЬУ и сл.). 
5. gойусшиши неко.ме ga се самовоЈЬНО йонаша, исйусшиши из 
коншроле, наgзора и сл.; расйусшиши, раз.мазиШи (gеше, geцy). 

напутити, нап)ТтИм свр. в. уЙуШиШи. 

напутовати се, -Утујём се свр. йровесши gосша времена у йу
шовању, MHOlO йройушоваши; заgовОЈЬиши се, засишиши се йу
Шовања. 

напућено ПРИЛ. йоказујуhи ЈЬушњу, незаgовОЈЬсшво, ЈЬуши
Шо. - Она је напућено одбила вечеру. 

напући и напукнути, напукнём (аор. напукох (напукнух), 
напуче (напукнУ); р. пр. напукао, -кла (напукнуо, -ула); пр. пр. 
напукавши и напукфши) свр. 1. gобиши .мање йукошине (или 
йукошину), gелимично, на неко.м .месшу йући, найрснуши: - Др-
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во само напукне. 2. фиг. а. йочеши f,убиши зgравЈЬе, cHaf,y, чи
лосш и СЛ., йоказиваши знаке оболелосши, f,уБЈЬења живошне 
cHaf,e, нервне нарушеносши и СЛ. б. gелu.мично се Йоре.меШиШи, 
нарушиши се (о .међусобнu.м ogHocu.мa). 3. фиг. йосшаши йрозу
као, нечисш, храйав и СЛ. (о 'iласу). 4. фиг. пеен. (с им. "ноћ", "зо
ра" или "дан" као субјектом) йочеши свишаши; йоказаши знаке 
свиШања. 

напућити, н�шућйм евр. скуйивши усне (усша) исшуриши их 
(обично у ЈЬушњи, бесу и сл. ,  йоказујуhи незаgовОЈЬсшво и СЛ.), 

исйрhиши, наЙрhиШи . •  ..., се наљушиши се, расрgиши се, Hagy
риши се (исшуривши, исйрhивши йри Шо.ме усне). 

напухавати (се), -Ухавам (се) несвр. Йре.ма найухаши (се). 
нiшухан, -а, -о 1. ШрЙ. og найухаши (се). 2. в. наgувен (2). 
напухати (се) в. найуваши (се). 
напухивати (се), -Ухујем (се) несвр. Йре.ма найухаши (се). 
нiшуцати, -ам евр. спорт. йуцајући, шуширајуhи ненамерно, 

нехоШu.мице, случајно йоf,оgиши йрошивничкоf, иf,рача лоЙШо.м 
(нЙр. у фуgбалу); уойшше йоf,оgиши йрошивничкоf, иf,рача лой
Шо.м (нЙр. у Шенису) . •  ..., се 1. изgовОЈЬиши се, засишиши се йу
цања. 2. разг. и нар. йојесши gосша хране, gобро се најесШи. 

нiшуmити се, -йм се евр. засишиши се, изgовОЈЬиши се йуше
ћи (gуван). 

напуmтати, нiшYmтам несвр. Йре.ма наЙусШиШи. 
нiшуmтен, -а, -о раз.мажен, расйушшен; невасйишан (о ge

ци); уп. напустити (5). 

нiшуmтеност, -ости ж сшање и особина oHof,a који је найу
шшен, oHof,a шшо је найушшено; йрейушшеносш само.м себи, осе
ћање заЙосШавЈЬеносШи. 

нар м тур; бот. И агр. низак суйшройски и .меgиШерански шиб 
Punica granatum из ф. Punicaceae; јесшив йлоg ше БUJbке, чвр
сше коре и са .мношШво.м сочних црвених се.менки, шийак, .мо
f,pafb. 

нарав ж (инетр. -и) (уп. природа) 1. а. скуй бишних и сшал
них (или gуf,ошрајних) йсихичких и .моралних особина човека, 
које се иСЙОЈЬавају у ЙосШуЙцu.ма, схваШањu.ма, OgHOCY Йре.ма 
околини и сл., човечја, JbygcKa upupoga, каракшер: бити благе 
(добре, тешке) нарави. б. hyg живоШиње. в. начин и иншензи
шеш е.моционалноf, реаf,овања, Ше.мЙераменШ: бити живе нара
ви. 2. а. сшалан начин йосшуйања, йонашања, наваgа, навика: 
ушло му у нарав. б. (обично у мн.) усшаљен начин живоша и 
paga неке зајеgнице, обичај; ойшшейрихваhени начин йонашања 
и околносйi, йрилика у којој се шај начин иСЙОЈЬава: описивати 
друштвене (наше) нарави; интересантно је за ондашње нара
ви. 3. а. изразишо, каракшерисшично својсшво HeKof, биhа, upeg
.меШа, йојаве и сл., обележје, оgлика, каракШерисШика. - Ко ће 
право и потпуно знати нарав мртвој ствари? б. биш, сушшина, 
upupoga (сШвари). в. ший, врсша, upupoga нечеf,а: ..., болести, 
ствар је теже нарави, та је улога различите нарави. 

нараван, -вна, -о в. upupogaH: ..., величина, ..., пиће, ..., појава, 
..., савезник и др. • - Ое) ствар само (је) йо себи разу.мљиво, йри
pOgHO (је), лоf,ично (је), наравно. 

наравнавати (се), -равнавам (се) несвр. Йре.ма нарав на
ши (се). 

наравнати, -ам (наравнити, наравнйм) евр. 1. а. йоравна
ши, изравнаши, уравнаши (нешШо). б. gошераши казаљке на са
шу (ga йоказују оgређено вре.ме). 2. исйлашиши, Йоg.мириШи 
(gyf,). • ..., се намириши се, наf,оgиши се с HeKu.м, йоравнаши се. 

наравно1 речца за йошврђив,ање ойравgаносши неке шврgње 
или за йојачање увеРЈЬивосши oHof,a шшо се износи: разу.мљиво, 
upupOgHO, разу.ме се. - Долазиш ли? Наравно! 

наравно2 ПРИЛ. в. UpupOgHO. 
наравност, -ости ж особина, својсшво oHof,a шшо је наравно, 

upupOgHO, ЙрироgносШ. 
наравс�и речца в. наравн01• 

, нарадити се, нарiiдйм се евр. йровесши MHOf,O вре.мена page
ћи, у.мориШи се og paga; засишиши се, изgовОЈЬиши се pagehu. 

нарадовати се, -дујем се евр. насишиши се раgосши, наужи
ваши се pagyjyhu се. - Долазимо на свијет и одлазимо с њега 
пошто смо се нарадовали и намучили. 

нарађати, нарађам евр. роgиши, изроgиши MHOf,o (geцe), на
роgиШи . •  ..., се 1. роgиши се у веће.м броју (о geцu). 2. роgиши ви
ше йуша, u.маШи MHOf,O йорођаја (о жени). 

наразговарати се, -оварам се евр. йровесши MHOf,O вре.мена у 
разf,овору, насишиши се, изgовОЈЬиши се разf,овора, найричаши се. 

наразмиmљати се, -размйшљам се евр. йровесши MHOf,o вре
.мена у раз.миШЈЬању, раз.миШЈЬајуhи. 

нарамак, -амка м (ми. нарiiмци, ген. нарамака) количина gp
ва, f,pafba и сл. која се .може, обухвашајуhи или йриgржавајуhи 
рукама, йонеши на рамену. 

нараменица и нараменица ж (обично у мн.) 1. а. шрака са 
ознакама чина, најчешhе на војној ogehu, йричвршhена на f,op
њи geo унифор.ме у йреgелу рамена, еЙолеШа. б . .мали йамучни, 
синшешички или сл. јасшучиh, у.меШак који се йричвршhује на 
наличје ogehe у йреgелу рамена ga би рамена из'iлеgала узgиf,
нушија и равнија. 2. а. ре.мен, каиш, уйршач и сл. (на шорби, йу
шци, ранцу и gp.) који се сшавЈЬа йреко рамена. б. ужа или ши
ра шрака која uge йреко рамена и сйаја upegfbY и зagњу сшрану 
хаљине, блузе и сл., бреШела. в. уска f,YMeHa, йлашнена или сл. 
шрака која, йребачена йреко рамена, йриgржава йаншалоне, 
Шреf,ер. 

нарамница ж ЦРКВ. geo оgежgе йравославноf, архијереја, са 
оШворо.м за 'iлаву, који се носи йреко оба рамена, о.мофор. 

нарамчић и нарамчић м ge.м. og нарамак. 
наранч- в. наранџ-. 
наранџа ж (ген. ми. -џй (-џа)) бот. и агр. зu.мзелена суйшройска 

кулшивисана gрвенасша БUJbка Citrus aurantium из ф. Rutace
ае, сочних .мириШЈЬавих црвенкасшо-жуших йлоgова, који се ко
рисше у исхрани, Йо.моранџа; йлоg ше БUJbке (као врсша јужноf, 
воћа). 

наранџаст, -а, -о који u.мa боју као наранџа (йлоg), црвен
касШожуШ. 

наранџасто ПРИЛ. у наранџасшој боји, са наранџасШо.м ни
јансо.м: ..., обојен. 

наранџасто- йрви geo йриgевских сложеница са значење.м 
боје, који йоказује ga ша боја йрелази у наранџасшу, ga u.мa на
ранџасшу нијансу: наранџастожут, наранџасторумен и сл. 

нараслица (нараслица) ж 1. заgеБЈЬање шкива на шелу чове
ка, живошиње или на БUJbци, f,YKa, кврf,а, израслина. 2 . .меко .ме
со йуно жлезgа на gofbe.м gелу враша f,овечеша или свиње, f,po
ник, Йоgf,ушњак . 

нарастак, -ск а м заgеБЈЬање шкива (најчешhе йашолошко), 
израслина, израшшај; уп. нараслица (1). 

нарастао, нарасла (нарасла), -ло (обично одр.) р. Йр. og на
расши у аШриб. служби: ..., дрво, ..., коров, ..., углед и др. 

. нарастати, нарастам несвр. Йре.ма нарасШи. 
нарасти (на расти) , нарастем (аор. нарастох, нарасте; р. пр. 

нарастао, нарасала (нарасла)); пр. пр. нараставmи и нарастав
ши) евр. непрел. 1. а. йосшаши виши, већи расШо.м, йорасши, из
расши; оgјюсши, развиши се, сшасаши; развиши се, gосшиhи og
ређену величину у йроцесу биолошке еволуције: нарашће њихо
ва деца. б. йојавиши се расшуhи, израсши на некој йоgлози; йо
јавиши се у виgу израшшаја, израсши, йорасши: нарастао јорго
ван; нарашће му рог на глави. в. развиши се у йроцесу расшења, 
.Щелесноf, развоја, f,ojefba и СЛ.: нарасле јој груди. 2. а. йосшаши 
боf,ашији воgо.м, gобиши виши ниво, набујаши: нарасла Морава. 
б. йовеhаши заЙре.мину, набухнуши, Hagohu uog уШицаје.м врења 
(о шесшу, йециву и сл.); уойшше йовеhаши заЙре.мину, набрек
нуши услеg HeKof, физичкоf, или Xe.мujCKOf, Йроцеса. 3. а. gобиши 
веће gu.мензије, увеhаши се; йрошириil1и се. - Можда ће до кра
ја рата та историја нарасти до дебеле књиге. б. количи1-tCки се 
увеhаши, йосшаши бројно већи; gосшиhи већи износ. - Број уче
ника нарасте од 5.000 до 9.000. в. йосшаши јачи, иншензивни
ји; йосшаши снажнији, ушицајнији, ојачаши, оснажи ши се: на
растао покрет. Г. йосшаши саgржајнији, саgржајно се развиши; 
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йрећи, йpepacйlи, йpeйlвopийlи се у нешйlо више, изразийlије, 
развијеније. - О њему пође и нарасте прича. 

наратив м лат. књиж. йрийовеgачн:и начин изла"iања, н:азива
ња у н:њижевно.м gелу. 

наративан, -вна, -о 1. н:оји је увези с нарацијо.м, йричањем, 
ЙриЙовеgање.м, йрийовеgачн:и, йрийовеgни: � елеменат, � ка
рактер (либрета), � сликовитост. 2. а. н:оји саgржи нечија н:ази
вања, йричања о gО"iађајима и збивањи.ма (у облин:у .мемоара, 
зайиса и сл.): � грађа. б. н:оји се извоgи, apegaje усмено (о на
cйlaвHим Йреg.мейlима и Йро"iра.мима). 3. лингв. н:оји се OgHOCU на 
йрийовеgање н:ао на синйlан:сичн:у Kaйle"iopujy, og11,. виg yйoйlpe
бе inа"iолсн:их времена, йрийовеgачн:и, иCйlopиjcн:и: наративни 
презент. 

наративно прил. на HapaйlивaH начин, ЙриЙовеgачн:и. 

наративност, -ости ж особина oHo"ia шйlо је HapaйlивHo; на
paйlивHo н:азивање, HapaйlивHи, йрийовеgачн:и израз. 

наратовати се, -тујём се евр. йpoвecйlи gy"io времена paйlyjy
ћи, засийlийlи се paйloвaњa. 

наратор м лат. 1. онај н:оји йрийовеgа, н:оји йримењује нара
йlивHи сйlил йрийовеgања, ЙриЙовеgач. 2. а. онај н:оји у paguo и 
йlелевизијсн:им gpa.мa.мa, филмовима и сл. увоgи inеgаоце, OgH. 
слушаоце у pagNJY, н:о.менйlарише gо"iађаје, објашњава их, йовезу
је у целину и сл. б. личносйl у н:њижевно.м и сл. gелу чијим йо
среgсйlво.м йисац чийlаоцу саойшйlава саgржину gела. 

нарација и нарација ж лат. йрийовеgање, йричање; слин:о
вийlo изла"iање, Йрин:азивање. 

нарачунавати, -Унавам несвр. йрема нарачунайlи. 

нарачунати, -ам евр. а. gogaйlU ранијем рачуну, YHeйlи у ра
чун, рачунајуhи gogaйlu, apugogaйlu (чесйlо без основа, неойрав
gaHo): � камату (интерес). б. в. израчунайlи (1). 

нараштај м (инетр. -ем) 1. они н:оји живе у иcйlo време (обич
но на иcйlo.м, ужем или ширем йоgручју) и йриближно су иcйlиx 
"iogUHa, йон:олење, "iенерација. 2 . .млаgо йон:олење, йоg.млagан:, йо
йlo.мcйlвo, aopog. 3. живойlињсн:и Haн:oйl. 4. оно шйlо је насйlало 
Hapacйlaњeм, йpиpacйlaњeм с нечим; израслина, израШйlај. 

нараштајнii, -а, -о н:оји се OgHOCU на нарашшај, н:оји је у ве
зи с нараШйlајем; уп. нараштај (4). 

нарвал, -ала м шведеки (енгл.) 300Л. а . .морсн:и сисар из pega н:и
йloвa Monodon nonoceros, jegHopo"i, Н:ЈЬован. б. у .мн.: йороgица у 
н:оју caaga йlaj сисар, Monodantidae (у jg.: .морсн:и сисар из йle 
Йороgице). 

нард м И нарда ж бот. биЈЬн:а Andropogon nardus из ф. Gra
mina. 

наредба ж (ген. ми. -даба и -дбй) а. йравни aн:йl н:оји gOHoce 
op"iaHU власйlи оgређујуhи обавезе физичн:их и йравних лица Hag 
н:ојима су наgлежни. б. уойшйlе захйlев oHo"ia н:о има власйl или 
.моћ, војну силу и сл. н:ојим се оgређује нешйlо н:ао обавезно, за
Йoвecйl. 

наредбенii, -а, -о н:оји се OgHOCU на нареgбе, н:оји саgржи на
реgбе: � акт. 

наредбодавац, -вца м онај н:оји наређује, изgаје нареgбе; онај 
н:оји има йраво и gужносйl ga изgаје нареgбе. 

наредбодавнii (наредбодавнй), -а, -о н:оји се OgHOCU на из
gавање нареgби и на oHo"ia н:о има йраво ga их изgаје: � орган, � 
право. 

наредити, нарёдйм евр. (некоме ИЈШ без допуне) зайlражийlи 
(на основу власйlи, .моћи, наgлежносйlи, йоложаја и сл.) ga се 
ypagu, уважи, йослуша, извеgе и сл. оно шйlо се н:азује gaљoM ре
ченицо.м или именицо.м у ан:узайlиву, зайовеgийlи; нареgбо.м, OgH. 
наgлежно.м оgлун:о.м ogpeguйlu: нареди да стану; � исељење. 

наредни, -а, -о а. йрви н:оји слеgи, н:оји се наgовезује у ogpe
ђено.м низу HeaocpegHo йосле oHo"ia о н:о.ме је реч, слеgеhи, ugyhu: 
наредне недеље. б. (у им. служби) онај н:оји је йрви на pegy, онај 
н:оји слеgи, слеgеhи човен: у низу или реgослеgу. - Нека уђе на..' 
редни! 

наредник м вој. йоgофицирсн:и чин у бившој ју"iословенсн:ој 
војсци, у срйсн:ој војсци og 1860. "i. и у војска.ма нен:их cйlpaHиx 
зе.маља. 

Юlреднiiковица ж нареgнин:ова жена, cyapy"ia. 

нареднИчић м geм. и ир. og HapegHUK. 

наредничкii, -а, -о н:оји се OgHOCU на HapegHUKe, н:оји йрийа
ga нареgницима, cвojcйlвeH нареgницима: наредничке чизме, � 
чин. 

наређати, нарёђам (наредати, нарёдам) евр. 1. йocйlaвийlи, 
cйlaвийlи, раз.месйlийlи у peg, йopeђaйlи: � једно до другог. 2. йо
.мeHyйlи, Haвecйlи jegHo иза gpy"io"i, набројайlи: � све оптужбе. _ 
� се а. заузейlи .мecйlo jegaH go gpy"io"i, cйlaйlи у peg, раз.месйlийlи 
се у реgове, йо pegy: � се уз ограду. б. уойшйlе йopeђaйlи се, на
низайlи се (нЙр. о н:ућа.ма и gp.). 

наређеље е нареgба (обично војна), зайовесйl: издати �. 

наређивати, -еђујём несвр. йрема Hapeguйlu. 

нарез м 1. усен:, жлеб, бразgа на нечему (обично .мейlално.м) 
шйlо је нарезано. 2. вpcйla нен:аgашње"i йореза н:оји су "iрађансн:а 
и йравна лица йлаhала на своје apuxoge, gOapUHOC; уп. прирез. 

нарезак (нарезак), -еска м хлagно јело, OgH. йреgјело, зан:усн:а 
(og изрезано"i .меса, сира, сала.ме и gp.) н:оје се обично узима йре 
inавно"i оброн:а. 

нарезан, -а, -о 1. йlpЙ. og нарезайlи. 2. н:оји има зуйчасйlу 
ивицу, зуйчасйl, назуБЈЬен (нЙр. лисйl). 

нарезати, -ежём евр. 1. а. засецањем, усецање.м начинийlи 
зарез или зарезе, усен:(е), усећи, засеhи (обично на више .мecйla): 
� кору дрвета. б. Haйpaвийlи на нечему (чесйlо .мейlално.м) на ре
зе, урезе и сл. в. Йо.моћу н:o.мЙjyйlepa и йосебно"i иHйlepHo;; или 
eн:cйlepHo;; ласерсн:о"i уређаја CHимийlи aogaйlKe, .музин:у, филм 
на gUCK: � диск. 2. режуhи иCийlHийlи, исећи, изрезайlи, исн:о
Magaйlu; режуhи ЙpиЙpe.мийlи у већој н:оличини, насећи: � лук 
(салату и сл.). 

нарезивати, -езујём несвр. Йре.ма нарезайlи (1). 

нарезуцкати, -ам (нарезУцкати, -езУцкам) евр. у geм. значе
њу: нарезайlи. 

наРЕшдати, -ам евр. иcийlHийlи, Hacйlpy"iaйlu, ucйlpy"iaйlu на 
peHgeйly, рибежу, йlpeHици и сл. (јабун:е, poйlн:вe и сл.). 

наресити, нарёсйм (трп. нарёшен) евр. прел. рег. yн:pacийlи, 
Haн:ийlийlи, oн:ийlийlи; на"iизgайlи, ypecийlи. _ � се 1. cйlaвийlи 
на себе Haн:ийl, ун:рас, урес, Haн:ийlийlи се; на"iизgайlи се, goйlepa
йlи се, ypecийlи се. 2. а. HagHeйlu се, обесийlи се слично реса.ма, 
cн:yйийlи се у Йра.менове налин: на ресе (о н:оси). б. Haн:yйийlи се, 
йон:азайlи се, йojaвийlи се у облин:у н:айЈЬи (суза, н:рви и сл.) н:оје 
ће йleн: ga н:айну, Йoйleн:y. 

нарётко јек. наријетко ПРИЛ. йрилично peйlн:o 1. (у простор
ном смислу) у невелин:ој "iycйlUHU, на већем pacйlojaњy, .мecйlи
.мично, овgе-онgе: � џосејати. 2. (у временском смислу) у већим 
временсн:им раз.мацима, изрейlн:а, йонен:аg, KaйlKag. 

нарецк8.ТИ, -ам евр. у geм значењу: нарезайlи; начинийlи, на
йpaвийlи рецн:е. 

наречје јек. нарјечје е ЛИНГВ. gијален:айlсн:и, језичн:и ugUOM 
н:оји се йо нен:им н:аран:йlерисйlичним особина.ма разлин:ује og 
gpy"iux uguoMa исйlо"iајезин:а: ијекавско �, штокавско �. 

нарибати, нарйбам евр. в.  HapeHgaйlu. 

нарикач, -ача м онај н:оји нариче, йlужи за нен:им или нечим. 

нарикача ж жена н:оја нариче, йlужи, н:оја ойлан:ује йон:ој-
нин:а обичајним нарицањем, заЙевањем. 

наринтати се, -ам се евр. йpoвecйlи gy"io времена pиHйlajyћи, 
за.морийlи се, Haйaйlийlи се pиHйlajyћи. 

нарисати, -иmём евр. прел. рег. в.  Haцpйlaйlи. 

нарицаљка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) 1. а. исн:азивање бола, йly
"ie, жалосйlи за Йон:ојнин:о.м речима, нарицање.м, н:ун:ање.м. б. 
cйlиxoви, cacйlaв у cйlиxoвимa којим се (у оgређеној јеgНОСйlавној 
.мелоgији) ойлан:ује йон:ојнин: и изражава жалосйl и бо,n, зайев
н:а, йlужбалица, жалоЙојн:а. 2. в. нарин:ача. 

нарицати, нарiiчём неевр. непрел. а. (за неким, некога) жали
йlи, ойлан:ивайlи изражавајуhи жалосйl йlужбалицо.м, зайева
йlи, йlужийlи. б. изражавайlи жалосйl, бол, ojaђeHocйl inасним 
јаgин:овањем или заЙо.ма"iањем, н:yн:aйlи. в. фиг. оinашаваmи се 
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шужнu.м 'iласовима или звуковu.ма, који aogcehajy на кукање 
или Шужење. - Нарицао је гавран у оголелој myми. 

нарко- йрви geo сложених u.мeHицa који означава ga је оно 
шшо је казано gpylu.м gелом сложенице у некој вези с gpOlOM, с 
наркоШицu.ма: наркоекономија, наркокартел, наркомафија и др. 

наркоанализа ж грч. мед. мешоg, начин исйишивања, ана
лиза gушевних, йсихичких сшања у наркози, narcoanalysis. 

наркоза ж грч. мед. вешшачко усйавЈЬивање йраћено lубиш
ком или слаБЈЬењем свесши, моћи крешања и осеillJbивосши aog 
ушицајем анесшешичкоl среgсшва (најчешће pagu ойерације), 
narcoSls. 

нарколепсија ж грч. мед. сшање йомућене свесши, изненаgан 
насшуй крашкошрајНОl неоgОЈЬивоl сна (као йослеgица HeKol обо
ЈЬења), насшуйна йосйаносш, narcolepsia. 

нарколептичкй, -а, -о који се OgHOCU на нарколейсију: � 
напад. 

наркоман, -а и наркоман, -ана м онај који узu.ма наркоши
ке, gpole, који йаши og наркоманије. 

наркоманија ж грч. мед. болесна жеља, сшрасш за узu.мањем 
наркошика, навика gроlирања, сшање йривременоl или сшал
Hol шровања узu.мањем наркошика, narcomania. 

наркоманка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женска особа наркоман. 

наркоманскй, -а, -о који се OgHOC на наркомане и нарко
манију. 

наркотизовати, -зујём (наркотизирати, -тИзйрам) евр. и не
евр. uзаз(ив)аши наркозу, йоgврћи, йоgврlаваши gеловању нарко
шика, ойи(ја)ши, ома.миШи, ома.мљиваШи наркоШиком. _ � се 
ойи(ја)ши се наркошиком, (за)шроваши се наркошиком, оболе
ши, оболеваши услеg уношења наркошика у орlаниза.м; уойшше 
gohu, gолазиши у ойијено, ома.мЈЬено сшање, ойи(ја)ши се. 

наркотик м мед. хемијско јеgињење, суйсшанца која изазива 
наркозу, анесшешичко среgсшво; ойојно среgсшво, gpola. 

наркотичан, -чна, -о који се OgHOCU на наркошике, ойојан, 
ома.мљив; усйавЈЬујући: � средство. 

наркотичкй, -а, -о в. наркоШичан. 

наркотички ПРИЛ. као наркошик, ойојно, ома.мљиво; усйа
вЈЬујуће: � деловати. 

нармбати се, -ам се евр. екепр. йровесши gylo времена рмба
јући, нариншаши се. 

наробити, наробйм евр. нахвашаши као роБЈЬе, заробиши (у 
неком, обично већем броју). 

наробовати се, -рОбујём се евр. йровесши gосша, MHOlo време-
на робујући. 

' 

наровашен, -а, -о рег. 1. нарецкан, назуБЈЬен, зуйчасш, рец
касш (нЙр. лисШ). 2. наlрђен ожиљцu.ма, HeapupogHu.м неравни
на.ма, изровашен (о лицу). 

нарогушено прил. РОlушећи се, нароlушивши се: дочекати 
некога �

, држати се �
. 

нарогушеност, -ости ж сшање oHola који је нароlушен, који 
се нароlушио, oHola шшо је нароlушено, шшо се нароlушило. 

нарогуmити, -огYmйм (трп. нарогУшен) евр. а. (перје, длаку 
и сл.) Haguhu, усйравиши шако ga сшрши, најежиши, накосшре
шиШи. б. (уши) в. наЧУЈЬиШи. _ - се 1. а. guhu се увис, йосшаши 
насшршен, накосшрешиши се, најежиши се (о коси, gлаци, йер
ју). б. фиг .. узgићи се, исйречиши се шШрчећи. - Напољу млад 
месец поврх нарогушених планина. 2. а. накосшрешиши, наје
жuши gлаку, йерје осећајући ойасносш, сйремајући се за борбу, 
узнемиривши се и сл. (о живоШиња.ма). б. фиг. заузеши ЈЬушиш, 
йрек, ошшар, борбен сшав, ражесшиши се, разlневиши се, нао
шшриши се (о Jbygu.мa). 

народ м (ген. ми . народа) 1. исшоријски сшворена већа зајеg
ница Jbygu са зајеgничюЈ.м еШничкu.м u.мeHoM, обично насшала 
на основу зајеgниЧКОl йорекла, језика, шеришорије, шраgиције, 
кулшуре, рели"iије, gрушшвеноl живоша и gp.; уп. нација. 2. 
основна маса Jbygu,. сшановнишшва; сшановнишшво на нижu.м 
сШеЙенu.ма u.мoвиHcKe и gрушшвене хијерархије: прост -, радни 

�. 3. а. сшановнишшво, живаљ или слој, geo сшановнишшва og
ређене зеМЈЬе, краја, месШа . ...,. Народ овога краја дигао се на 
устанак. б. Jbygu, живаљ уойшше; JbygCKO мношшво, маса, свеШ. 
- Уморан народ завлачио се под шаторе. Навалио народ у цр
кву. в. Jbygu, особе, живаљ оgређене врсше, оgређених оgлика (уз
расша, йола, занu.мања, склоносши, релиlије и сл.): православ
ни -, старији -. • Друштво (Лига) народа пол. иет. међунароgна 
орlанизација gржава између gва свешска раШа. изабрани - Је
вреји (йрема библијском учењу); фиг. они који u.мajy, уживају на
рочише йовласшице, Йривилеlије. Уједињени народи, Организаци
ја уједињених народа (ОУН) пол. в. Ујеgињене нације (aog нација). 

народити, народйм евр. изроgиши, нарађаши (geцy). _ - се 
на.множиШи се рађањем, рађајући се. 

народнй, -а, -о 1. који се OgHOCU на Hapog, који apuaaga на
pogy, KOju.м се служи Hapog, који йошиче og Hapoga, на.мењен на
pogy и сл.: - имовина, - језик, - мелос, народни обичај и, народ
не песме. 2. као ашрибуш у разнu.м Шерминu.ма (ЙолиШичкu.м, 
ЙpaвHu.м, eKoHoMcKu.м војним, кулшурним иШg.): - библиотека, 
- веће, � власт, - музеј, - одбрана, - посланик, - странка. 

народно- као йрви geo йриgевских сложени ца и йолусложе
ница, у значењу "HapogHU'�' народнолиберална странка, народ
ноослободилачка борба, народноослободилачка војска. 

народноснй, -а, -о који се OgHoCU на нароgносш, йрийаgносш 
некој нацији, националној мањини или ешничкој lpyau; уп. ет
нички и националан. 

народност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. йрийаgносш некој на
цији, OgH. националној мањини или ешничкој lpyau; осећај йри
йаgносши некој нацији, OgH. националној или ешничкој lpyau; 
националносШ. б. HapogHU gyx, HapogHU каракшер, HapogHo обе
лежје: - књижевног језика. 2. пол. иет. мањина (в). 

народњак, -ака м 1. пол. apuaagHUK неке og разних сшрана
ка или йокреша који су се звали (или се називају) "HapogHu.м". 2. 
разг. а. лака, умешнички најчешће безвреgна Йес.ма комйонова
на у gyxy HapogHUx (срйских или сшраних) Йеса.ма. б. йевач, ин
шерйрешашор шаквих Йеса.ма. 

народњачкй и народњачкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на на
роgњаке (1) и нароgњашшво: - борба, - мисао, � омладина. 2. 
(народњачкй) разг. који се OgHOCU на нароgњаке (2): - естрада, -
музика. 

народњаштво и народњаштво е gрушшвено-йолишички йо
креш нароgњака који шежи йовезивању власши, сшранака, ин
шелекшуалне елише и gp. с HapogoM; ugeje и gyx нароgњака; йри
врженосш нароgњачким ugeja.мa и Шежња.ма. 

народскй, -а, -о својсшвен обичним Jbygu.мa из Hapoga, ка
ракшерисшичан за широке HapogHe слојеве: - израз. 

народски ПРИЛ. на начин својсшвен Hapogy, како је уобичаје
но у Hapogy, у широкu.м HapogHu.м слојевu.ма: - се изражавати, 
- одевен. 

нарољати, нарољам евр. екепр. 1. навејаши, найаgаши (обич
но. о cHely). 2. изроgиши, нарађаши (gецу). _ - се найиши се, ойи
ши се. 

нарочит, -а, -о а. који се разликује og gpylux, йосебан, осо
бен, особиш; изузешан; каракшерисшичан: - човек; нарочите 
симпатије.; - карактер; - изглед. б. йосебно оgабран, сйеција
лан: нарочите'мере, нарочити прописи. 

нарочито ПРИЛ. 1. йосебно, особишо; изузешно: - истаћи; -
важан. 2. с Йосебнu.м, шачно оgређенu.м циљем; хоШu.мице, на
мерно. - Дођох нарочито да видим како радите. 

нарочитост, -ости ж особина, својсшво oHola који је нарочиш, 
oHola шшо је нарочишо, йосебносш, особеносш, изузеШносШ. 

нартекс м ГРЧ. архит. йреgњи geo, йреgворје цркве, ЙриЙраШа. 

наругати се, нарУгам се евр. (некоме) uзврћи (HeKola или не
шшо) ру'iлу, aogc.мexy, исмејаШи. 

наружити, наружйм евр. прел. 1. (некога, нешто) учиниши 
ружнu.м, нaiрgиши (у физичком или есшешском ЙО'iлеgу). 2. уйу
шиши некоме ошшре речи ocyge, йрекора, обасуши ЙpeKopu.мa, 
aolpga.мa, изlрgишu (HeKola) . •  - се 1. учиниши се ружнu.м, lpg-
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ним (неукусним оgевањем и ел.), на'iрgиши се. 2. gобиши ружан 
uз'iлеg, йосшаши ружан, йоружнеши (нЙр. о лицу и gp.). 

нарукавље и нарукавље е gоњи, йосувраћени, йоgврнуши 
geo рукава на униформи. 

наруквица и наруквица ж 1. накиш у виgу, карике, мало'i 
обруча или ланчиhа (чесшо og злаша или сребра) који се носи 
око руке изнаg шаке; уп. гривна. 2. (обично у мн.) а. навлака og 
йлашна, шшофа и ел. која се навлачи на gоњи geo рукава pagu 
зашшише og йрљања и ошШеhења. б. йлешени geo ogehe који се 
навлачи на руке и сеже og лакаша go шаке. в. цркв. geo црквене 
йравоелавне оgежgе који се сшавља на рукав као симбол који 
aogceha на везане Хрисшове руке у време Kaga је вођен Пилашу; 
уп. наручник. 3. техн. на'iлавак, карика за везивање, сйајање gве
ју цеви и ел., муф. 

наруку в. ићи на руку (aog рука). 

наруменити, -у.менЙМ евр. намазаши, йремазаши (лице) ру
менилом. 8 - се сшавиши (на своје лице) руменило. 

наручивати, -Учујём несвр. йрема наручиШи. 

нарУчилац, -иоца м (ген. ми. -лаца) онај који нешшо наручу
је, йоручује, йоручилац: предати робу (брод) наручиоцу. 

нарУчити, нарУ'чйм евр. прел. 1. а. зашражиши, наложиши 
ga се нешшо набави, куйи, йоручиши; зашражиши ga се нешшо 
ypagu йо наруџбини: - одело. б. зашражиши (у ресшорану, ка
фани и ел.) јело, йиће, ЙоручиШи. 2. а. захшеваши ga се нешшо 
изврши йо нечијем нало'iу: наручено убиство. б. уойшше нало
жиши, нареgиши, ЙоручиШи. - Газда Милун наручи чељади да 
донесу и Видаку кафу (ГЛИIПић). 

наручје и нарУчје е 1. йоложај у којем је неко обухваhен, об
'ipJbeH нечијим рукама (најчешhе као израз љубави, бри'iе, као 
зашшиша и ел.); за'iрљај. 2. количина сшвари, йреgмеша (најче
шhе gрва, 'iрања и ел.) која се може, обухвашајуhи руком или ру
кама, йонеши йриелоњена на 'ipygu; уп. нарамак. • бацити (се) 
(бацати (се» у наручје сшавиши (се) (сшављаши (се)) aog нечије 
шушорсшво, сшарашељсшво (обично у вези с оgносима међу gp
жавама). 

наручн:И:к и наручн:И:к м цркв. geo ogehe кашоличких свешше
ника који се за време мисе сшавља на руку og лакша go шаке; уп. 
нарукавље (2в). 

наруџба и наруџба ж (ген. ми. -бй) в. наруџбина. 

наруџбеница ж адм. йисмени нало'i, захшев којим се наручу
је роба, машеријал и сл., Йоруџбеница. 

наруџбина и наруџбина ж оно шшо се шражи, захшева og 
HeKo'ia ga исйоручи, ypagu, обави и сл., йоруџбина. 

наруmавати, -ушавам неевр. 1. несвр. йрема нарушиШи. 2. 
а. квариши, на'iрђиваши, ружиши; скрнавиши: -лепоту. б. ква
риши, ремешиши нечије намере, йланове, замиели и ел.: - ритам 
противника. 

нарушење е йоремећај, кварење, кршење, нарушавање (обич
но неких ogHoca и ел.). 

наруmилац, -иоца м 1. а. онај који крши, нарушава јавни 
peg и мир. б. онај који нарушава gржавни сисшем; онај који кр
ши, нарушава закон, усшавни aopegaK и сл. 2. онај који нару
шава, ремеши мир, Шишину. 3. онај који скрнави нешшо (нечи
ју час ш и gp.), скрнавиШељ. 

наруmитељ м в. нарушилац. 

наруmити, -йм (трп. нарушен) евр. 1. а. йоремешиши шок, 
склаg, OgH. раније сшање нече'iа: - мир, - равнотежу (снага, од
носа), - слогу, - тиmину. б. йрекршиши (у'iовор, йройис, закон 
и сл.); йресшаши се йриgржаваши (нече'iа), изневериши (не
шшо). 2. (обично у трп. :  нарушен, -а, -о) ошшешиши (зgравље, 
cHa'iy и сл.). 

нарцис1 м бот. а. pog више'iоgишњих биљака са луковицом 
Narcissus из ф. Amaryllidaceae, који обухваша йреко 20 врсша� 
б. назив за неке врсше шо'iа poga: N. odorus, N. poeticus (бели 
-), N. radiiflorus и др. 

нарцис2 м човек који се gиви власшишој лейоши, caмogoaa
gљив човек (йрема 'iрчком мишолошком биhу Нарцису). 

нарцизам, -зма м gивљење власшишој лейоши, заљубљеносш 
у caмo'ia себе, самоgойаgање. 

нарцисо:И:дан, -дна, -о који се gиви самом себи, који је заљу
бљен у caмo'i себе, самоgойаgљив: - човек. 

нарцисо:И:дно ПРИЛ. на начин својсшвен нарцисоиgној особи, 
самоgойаgљиво. - Жид је нарцисоидно опевао своје гнyc�e на
гоне. 

нарцисоИдност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво оно
'ia који је нарцисоиgан, заљубљеносш у caмo'i себе, caмogoaaga
љивосШ. 

насабијати, -сабйјам и насабити, насабијём евр. шискају
ћи, сабијајуhи набиши, сабиши (нешшо): - (као) у вреће. 8 - се 
збиши се, сабиши се, на'iураши се на малом ЙросШору. 

насаветовати јек. насавјетовати, -тујём евр. в. ЙосавеШоваШи. 

насад м 1. а. јаја која се сшављају aog квочку ('iYCKY, йашку 
и ел.) pagu изле'iања млаgих. б. сшављање квочке ('iycKe, йашке 
и сл.) ga лежи на јајима, насађивање. 2. в. засаg. 

насадити, насадйм (трп. насађен) евр. 1. а. сшавиши, наша
ћи, на'iлавиши (оруђе на gршку, gржалицу): - мотику, - секиру. 
б. намаћи, нашаhи, сшавиши йоврх нече'iа: - наочаре на нос. 2. 
сшавиши, намесшиши кокошку ('iYCKY, ћурку и ел.) на јаја ga би 
се изле'iли млаgи. 3. фиг. в. насамариШи. 8 - се заузеши неко ме
сшо, йоложај, смесшиши се. 

насађен, -а, -о йосшављен, смешшен на оgређеном gелу шела, 
ор'iанизма; уп. насадити (се): глава - на труп, рогови насађени 
са стране, реп високо -, труп - на кратким ногама. • накриво 
који је лоше воље; који је нез'iоgне нарави, йр'iав, наЙрасиШ. 

насађивати (се), -сађујём (се) несвр. йрема насаgиши (се). 

насамаривати (се), -марујём (се) несвр. йрема насамари
ши (се). 

насамарити, -самарйм евр. варајући, обмањујуhи учиниши 
HeKo'ia смешним, йреваром обмануши (HeKo'ia), нанеши шшешу 
некоме, исмејаши, нама'iарчиши (HeKo'ia). 8 - се gовесши себе у 
'iлуйу, смешну сишуацију gойусшивши обману, йревару, исмева
ње и ел. og нечије сшране; уп. насести (4). 

насамо ПРИЛ. 1. без йрисусшва gpy'iux и ga нико не чује, не са
зна, без свеgока, у шајносши, у чешири ока: разговарати - . 2. 
без йрисусшва gpy'iux, у самоћи: наћи се -, остати -. 

насамотовати се, -мотујём се евр. йровесши MHO'iO времена 
самујући, йроживеши gy'io у самоћи. 

насанкати, -ам евр. йреваром навесши HeKo'ia на нешшо, на
самариШи. 8 - се 1. изgовољиши се санкајући се, засишиши се 
санкања. 2. фиг. gаши се йревариши, обмануши, несмошрено 
йосшаши жршва йреваре, обмане и сл., насамариши се, насе
сши (4). 

насањати се, насањам се евр. йровесши MHO'iO времена сања
јући. 

насањкати (се), -ам (се) евр. насанкаши (се). 

насапунати (насапуњати), -ам (насапунити, насапунйм) 
евр. нашрљаши сайуном (йриликом йрања, бријања и ел.); на
мазаши, нашрљаши сайуницом (обично йре брuјања): - руке, -
лице; насапунао га берберин. 8 - се Йовр. 

насатице ПРИЛ. а. с бочне сшране, с бока, бочном сшраном, 
йосшранце: изићи (ући) - . б. ужом сшраном HeKo'i йреgмеша; 
шањом, ошшријом сшраном HeKo'i ЙреgмеШа. 

насвагда ПРИЛ. в. засва'igа. 

насвађати се, -ам се евр. йровесши MHO'iO времена свађајући 
се, засишиши се свађе. 

насвирати се, насвйрам се евр. 1. uзgовољиши се, засишиши 
се свирања, науживаши се свирајући. 2. разг. екепр. найиши се, 
ойиши се. 

наседати, насёдам и наседати, -ам јек. насједати, насјё
дам и насједати, -ам несвр. йрема насесШи. 

наседети се јек. насједјети се (насјЕЩИТИ се), -дйм се евр. 
йровесши MHO'iO времена cegehu. 
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насејавати, -ејавам јек. насијавати, -ијавам несвр. арема 
насејаШи. 

насејати јек. насијати, -јем евр. прел. расу ши семе ао зе.м.тьи, 
њиви ga би нин:ло, обавиши сешву, uосејаши; uосуши, uрен:риши се
.мено.м (ариаре.м.тьену, узорану њиву), засејаши: � земљу, � њиву. 

насекирати, -ам евр. прел. (некога) учиниши ga се нен:о uоч
не сен:ираШи . •  � се осешиши сен:ирацију, онерасuоложиши се, 
најеgиши се, изнервираши се. 

населити, населим евр. прел. 1. а. (нешто) сшвориши, осно
ваши насеље, насеобину заузимајуhи, насшањујуhи нове обла
сши (pagu шрајНОl или шрајнијеl боравн:а): � голема простран
ства. б. (некога) gовесши у циљу шрајНОl насшањивања: � Србе 
граничаре. 2. (некога) обезбеgиши нен:о.ме с.мешШај, боравишше, 
уgо.миШи. - Њега такође ја и венчам и у Јагодини га населим. 
• - се селеhи се gohu у ново .месШо боравн:а или у нови н:рај, на
сшаниши се у нен:о.м насељу, .месШу, н:рају; gоселиши се. - Брат 
му се био населио у Земун. 

насељавати (се), -сељавам (се) несвр. аре.ма населиши (се). 

насеље и насеље е 1. а . .месШо за сшановање љуgи: село, ва
рошица, lpag. б. насеобина gосељенин:а из HeKol н:раја: српска 
насеља у Мађарској. в. geo lpaga, вароши н:оји uреgсшавља не
"у целину, lpagcKa сШа.мбена чешврш или изgвојени geo lpaga. 2. 
етн. свечано усељење у нову Kyhy, сшан; свечаносш, lозба, час ш 
н:оју Шо.м Uрилин:о.м ариређује goMahUH за lосШе. • бог му дао (ду
ши) рајско насеље израз н:оји се уuошребљава Uрилин:о.м нечије 
с.мрШи, сахране, ари ао.мињању имена аон:ојнин:а или уоuшше 
ари ао.мињању HeKola н:о.ме се жели gобро. 

насељеник, -Ика м онај н:оји се Helge населио, насшанио, ogtt. 
UоШо.ман: оних н:оји су се Helge населили; gосељенин:. 

насељенички, -а, -о н:оји се OgHOCU на насељенин:е, н:оји ари
uaga насељеницима: насељеничке куће, - село. 

насељеност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина и сшање oHola 
шшо је насељено, насШањеносШ. 2. pacuopeg, раз.мешШај сшанов
нишшва на Зе.м.тьиној uовршини; број сшановнин:а у OgHOCY на 
uовршину земље н:оју насељавају: густа (ретка) -, густина насе
љености, релативна �. 

насељење е gолазан:, gосељење у ново .месШо живљења, gола
зан: нових сшановнин:а у ogpeQeHU н:рај, .месШо, насшањење, на
сељавање. 

насеобина и насеобина ж 1 . .месШо (обично .мање) 1ge се не
н:о населио, насшанио, насеље. 2. сн:уаина љуgи Uорен:ло.м из jeg
не зе.м.тье, н:раја или насеља н:оји живе у gpyloj cpegUHU; њихово 
насеље. 

насести, наседнем (наседем) јек. насјести, насједнем (на
сједем) (аор. насG)едох, насШеде и насШеде; ИМП. насG)едни и 
насG)еди; р. пр. HacG)eo GeK. и насио); пр. пр. насG)евши (насG)ед
н)Твши и насG)едавши)) евр. непрел. 1. а. с.месШиiйи се на сеgало, 
сесШи. -Кокошке населе, па једна пева на седалу. б. uрен:риши 
нешшо у виgу слоја, наслаlаши се. - ПОВРХ ОВИХ слојева насео је 
једри кречњак. 2. gобро налеhи, uриљубиши се уз нешшо, y'i.na
виши се н:ан:о шреба Helge и сл. (обично о gеловима н:оји се сааја
ју). 3. uловеhи наиnи, навуhи се, налеhи на gHO, uлиhан: или 
cupyg, насун:аши се (о броgу, Uоg.морници и сл.). 4. фиг. (нечему, 
некоме, на нешто или без допуне) gаши се завесши, uревариши, 
лоше upohu зБОl лан:о.мисленосШи, OgH. зБОl нечије ареваре, об.ма
не, uоgвале и сл., uревариши се, насанн:аши се. • насела му крв на 
очи (испод темена и ел.) изlубио је йрисебносш и н:оншролу Hag со
бо.м og jaKol узбуђења, беса и сл. 

насећи, -сечем јек. насјећи, -сијечем (3. л. ми. насеку јек. на
сијеку; аор. HacG)eKox, насече јек: насијече; р. пр. насекао, -кла; 
ТРП. насеG)ечен, -а; пр. пр. насG)екавши) евр. прел. 1. ceKyhu ари
uремиши, ucehu у нен:ој, обично веhој или gовољној н:оличини: -
дрва, � прућа. 2. засеhи, зарезаши; uocehu, uорезаши (gелимич
но). - Мало које дрво поред пута да није насечено. 

насецати јек. насјецати, -ам евр. исецаши, исецн:аши (не
шшо) у нен:ој, обично веhој или gовољној н:оличини: � купуса, � 
лука. 

насецати, насецам јек. насијецати, насијецам несвр. арема 
Hacehu (2). 

насецкати јек. насјецкати, -ам евр. ceKyhu исишниши, исец
н:аши (нешшо) у нен:ој, обично веhој или gовољној н:оличини. 

насигУРНО ПРИЛ. 1. са сиlурношhу, увереношhу, сасвим culyp
но, засиlурно, uоузgано; без ин:ан:ве су.мње, сасвим извесно. -
Знајте насигурно да се тај тако не зове. 2. са сиlурношhу у усаех, 
без оuасносши, ризин:а ga Hehe усuеши: пуцати �, радИТИ �. 

насиј- в.  насеј-. 

насилан, -лна, -о 1. а. н:оји се обавља сило.м, н:оји се врши ау
шем насиља, uog Uрисило.м, UpUHygOM, uрисилан, upUHygaH; иза
зван насиљем, убијањем: � yгymити штрајк; � смрт. б. н:оји слу
жи, н:оји се н:орисши за UpUHygHO извођење нечеlа: насилне мере, 
насилним средствима. 2. н:оји сило.м Ha.мehe своју вољу, сн:лон 
насиљу, alpecuju, уuошреби силе. 3. сшворен на силу, уuоШребо.м 
силе, на.меШнуш, изнуђен: насилне границе. 4. в. усиљен . 

насилник м онај н:оји чини насиље, н:оји се служи насиљем; 
наааснин:, силеџија. 

насилнички, -а, -о н:оји се OgHOCU на насилнин:е, н:оји ариаа
ga насилнин:у, насилницима, својсшвен насилницима и сл.; уп. 

деспотски и тирански: � власт, � понашање, � режим. 

насилнички и насилнички ПРИЛ. на насилничн:и начин, 
н:ао насилнин:, н:ао шшо page насилници; насилно: � наметнути 
власт; � отети. 

насилништво е в. насиље (1). 

насилно ПРИЛ. 1. а. на насилан начин, на силу, аримено.м си
ле, uримењујуhи силу, сило.м; насилничн:и: � спровести неку од
луку; - поступати. б. uрошив, .ми.мо нечије воље, Uрисилно. -
Насилно јој се јављају непријатне слике у глави. 2. Heupupog
но, на.мешШено; извешшачено; усиљено: � изведен расплет; сме
је ce �. 

насилност, -ости ж 1. особина oHola н:оји је насилан, oHola 
шшо је насилно. 2. в. насиље. 

насиље и насиље е 1. ари.мена силе, насилно uосшуuање 
uрошив воље и арава oHola арема н:о.ме се аримењује, насилни
шшво; насилничн:и uосшуuан:: одахнути од насиља; без трагова 
провале и насиља. 2. uосшуuан: н:оји ogygapa, н:оји се uрошиви 
upupogu, gyxy нечеlа; усиљен, извешшачен uосшуuан:: � над је
зиком. 

насип м узgиlнуши аојас насуше земље, н:а.мења, аесн:а и сл., 
н:оји служи н:ао оgбра.мбени беgе.м og uоuлава, ogpoHa зе.мљи
шша, н:ао gоњи слој, uоgлоlа железничн:е upyle, uуша, Uловних 
н:анала, н:ао лун:обран и gp. 

насипати, -ам несвр. арема насуШи. 

насирити, -им евр. усириши нен:у, обично веhу н:оличину (си
ра); cupehu нан:уUиШи. 

насисати се, -ам се и -ишем се евр. а. засишиши се сисањем, 
нахраниши се cucajyhu из gojKe или вимена. б. засишиши се си
шуhи н:рв из шуђеl шела (о аијавица.ма и gp.); засишиши се си
шуhи, извлачеhи сон:, шечносш из нечеlа (обично о Uчела.ма, леu
ширима и сл.). 

наситити, -Им евр. 1. учиниши (HeKola, нешшо) сишим, ушо
лиши (нен:о.ме, нече.му) 'i.nag, нахраниши gосша, gовољно, заси
ШиШи. 2. фиг. заgовољиши (жељу, шежњу, HaloH и сл.), ушажи
ши, ушоли'ши . •  � се 1. uосшаши сиш, најесши се, нахраниши се 
gосша, gовољно, засишиши се. 2. (обично с допуном: некога, не
чега) фиг. uошuуно заgовољиши, исuуниши нен:у своју жељу, ше
жњу, HaloH, заgовољиши се у ауној .мери, изgовољиши се; изgово
љиши се (нен:им, нечим) go засиhења шан:о ga се изlуби жеља, 

, иншерес за шим, (uре)засuшиши се. 

наситно ПРИЛ. 1. а. на сишне, .мале gелове, усишно: � исецка
ти лук б. у .малим н:оличина.ма, на .мало: продавати -, тргова
ти (трговина, трговац) -. в. У .малој .мери, (Uо).мало (у вези с нов
цем, новчано.м вреgношhу). 2. в. UоШан,1\О. 

Н�lCићеност, -ости ж в. засиhеносШ. 

наскакати се, наскачем се евр. заgовољиши се, засишиши се 
сн:ан:ања, исн:ан:аши се. 

наскакивати, -скакујем несвр. арема насн:очиШи. 
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наскакутати се, -кућём (-У'там) се евр. заgовОЈЬиши се скаку
Шања. 

наскитати се, наскйтам (наскйћём) се евр. йровесши gyio 
времена у скишњи, изgовОЈЬиши се скишајуhи, искишаши се. 

юiскок м епорт. СКОК, наскакање на сйраву Йрилико.м iимна
сшичких вежби. 

наскоро ПРИЛ. йосле Kpahei времена, убрзо, ускоро: - затим. 

наскочити, наскочйм евр. а. скочивши найасши на HeKoia. 
б. уойшше найасши, навa.nиШи, насрнуши на HeKoia. 

наскроз ПРИЛ. (често у полусложеници: скроз-наскроз) 1. а. 
кроз целу .маШерију, кроз целу gеБЈЬину нечеiа, og jegHe сшране 
go gpyie, скроз: пробости -. б. целим обухваШо.м, цело.м зайре
.мино.м, у целини: покиснути -. 2. йошйуно, сасвим: промашити 
скроз-наскроз. 

наслага ж 1. а. оно шшо се наслаia.nо, наШa.nожило, HaioMU
лa.nо, слој: - лишћа, - прашине, - снега. б. оно шшо је сложе
но, наслаiано, iо.мила наслаiаних сшвари, йреg.меша исше вр
сше, СЛОi, ка.мара: - дрва. 2. iеолошки слој; pygHa зa.nиха, резер
ва: терцијарне наслаге; велике наслаге угља. 

наслаганост, -ости ж сшање oHoia шшо је наслаiано; слоје
виШосШ. 

наслагање е 1. а. йроцес сшварања, образовања iеолошких 
слојева. б. сшварање наслаiа; Шa.nожење. 2. iеолошки слој, (ieo
лошка) наслаiа. 

наслагати, наслажём евр. а. сшавиши, сложиши jegHo на 
gpyio или йоређаши jegHo aopeg gpyioi, обично у Behoj количини: 
- дрва, - тањире. б. наШa.nожиШи, наiо.милаШи; нашрйаши, на
бацаШи. - Бура је затрпала станицу и велики слој снега насла
гала. _ - се сложиши се, наiо.милаШи се jegHo йреко gpyioi; на
Шa.nожиШи се, наiо.милаШи се, накуйиши се. - Пчеларском ви
љушком скину се поклопци ћелија у којима је наслаган мед. 

наслада и наслада ж велико заgовОЈЬсшво, йосебно ужива
ње йри исйуњењу неких жеља, йрохшева и сл. 

насладити, насладйм евр. исйуниши наслаgо.м, уживањем, 
йошйуно заgовОЈЬиши: - срце. _ - се а. најесши се или найиши 
се с уживањем, ocehajyhu сласш, слашко се најесши или найиши; 
уп. засладити се. б. заgовОЈЬиши се, науживаши се. 

наслађење е наслаgа, ужиШак. 

наслађивати (се), -лађујём (се) несвр. йрема наслаgиши (се). 

насладни и насладни, -а, -о који се OgHOCU на наслаgу, йун 
наслаgе. 

наслањати (се), -ам (се) несвр. йрема наслониши (се). 

наслати се, нашаљём се и нашљём се евр. йослаши MHoio 
йуша, у.мориШи се, засишиши се шаљуhи: - пакета. 

наследан јек. насљедан, -дна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на 
наслеђе и наслеђивање, који је у вези с имовинским наслеђем: -
парница, - право. 2. (одр.) који влаgа, уйравЈЬа йо йраву насле
ђа, OgH. gинасшичкој йрийаgносши, чија се власш и gосшојан
сшво йреноси на ЙоШо.мке; који се OgHOCU на шакву влаgавину: -
кнез; - власт. 3. који се йреноси с apegaKa на ЙоШо.мке као насле
ђе, као наслеђена особина: - особина, - предиспозиција. 

наследити, наслёДЙМјек. наслијЕЩИТИ, наслиједйм (трп. на
слёђен јек. наслијеђен) евр. прел. 1. а. сшеhи, йримиши, gобиши 
у наслеgсшво, у наслеђе (неку имовину, новац и gp.): - очевину. 
б. йреузеши, сшеhи власш, йоложај, звање и сл. на основу на
слеgноi йороgичноi йрава: - престо. 2. а. наслеђе.м gобиши, сше
hu og роgишеља, apegaKa (неко својсшво, каракшерисшику): -
кратковидост, - реуму. б. йримиши, усвојиши, йрихвашиши og 
apegaKa, йрешхоgника: - језик, - обичаје. 3. а. (некога) за.мени
ши у неко.м власнишшву, йраву, на неко.м йоложају и gp.: - кра
ља, - оца, - старог патријарха. б. (нешто) gohu иза нечеiа, с.ме
ниши: - Византију, - стари систем. 

наследни јек. насљедни в. наслеgан. 

наследник јек. насљедник м 1. онај који gобија наслеgсшво 
(и.мовинско, кулшурно, gYXOBHO и gp.), башШиник. 2. (нечији) 
онај који gолази на .месШо HeKoia gpyioi, онај који HeKoia насле
ђује, OgH. шреба ga наслеgи (на власши, у служби и сл.): царев -. 

3. онај који насшавЈЬа, йроgужава нечији pag, који слеgи нечије 
ugeje, слеgбеник. • универзални - наслеgник који у iраница.ма 
нужноi gела наслеђује и йрава и обавезе осШавиоца. 

наследница јек. насљедница ж 1. женска особа наслеgник. 
2. gржава или аg.минисШраШивна обласш која се усшановЈЬава, 
сшвара йосле йройасши неке gpyie gржаве, ogH. обласШи. - Ви
зантија је сматрана наследницом римске царевине. 

наследно јек. насљедно ПРИЛ. 1. йушем наслеђивања имови
не, наслеgсшво.м: преносити - с оца на сина. 2. йуше.м (iенеш
cKoi) наслеђа, (iенешским) наслеђем; у наслеђу, у крви: - оптере
ћен; по њему је - бити лопов. 

наследност јек. насљедност, -ости ж 1. йраво, OgH. Moiyh
носш йреношења (ши шуле , власши, имовине и gp.) наслеђива
њем. 2. својсшво йреношења особина с apegaKa на ЙоШо.мке на
слеђивањем. 

наследство јек. насљедство е 1. а. имовина, заосшавшши
на коју неко наслеђује йосле нечије с.мрШи, башШина. б. йраво на 
наслеђивање нечије имовине, заосшавшшине: имати право на
следства, одрећи се наследства. 2. йреношење, наслеђивање вла
сши, йоложаја, звања и сл. као йороgично Йраво. - Монарх до
лази на престо по праву наследства. 3. в. наслеђе (1 и 2). 

наслёђе и наслеђе јек. насљёђе и насљеђе е 1. оно шшо се 
йо шраgицији йреузима из йрошлосши као еле.менаШ gyxoBHoi, 
кул шур HOi, цивилизацијскоi живоша HeKoi Hapoga, OgH. gpy
шШва. 2. биол. йреношење iенешских особина, својсшава и скло
носши са apegaKa на ЙоШо.мсШво. - Те се промјене насљеђем 
преносе на потомство. 3. в. наслеgсШво. 

наСлеђИвати јек. насљеђивати, -еђујём несвр. йрема насле
gиШи. 

наслёпо јек. наслијепо ПРИЛ. а. без йрешхоgноi ос.маШрања, 
разinеgања, не inegajyhu: млатара рукама -, пуцати -. б. не раз
.миШЈЬајуhи, без йлана, насу.мице, ошйрилике: радити -. 

насликати, -ам евр. 1. найравиши, израgиши слику; йрика
заши на слици, слико.м; уп. нацртати: - светог Јована. 2. слико
вишо, йласшично ойисаши, йреgсшавuши (речима, књижевним 
сасШаво.м, ређе .музичким среgсшвима): - црним (ружичастим) 
бојама. 

наслов м 1. а. назив неке књиiе, члан ка, Йес.ме, йрийовешке 
или HeKoi gpyioi шексша; назив филма, paguo или шелевuзијСКОi 
осшварења и сл. б. фиг. gело, књиiа с оgређеним називо.м (обич
но у вези с изgавање.м, OgH. йојавЈЬивањем нових књиiа): обја
вљено је десет нових наслова. 2. адм. назив и agpeca нagлешшва, 
усшанове, бироа и сл. у заinавЈЬУ HeKoi службеноi Йис.ма, акша 
и gp. (које.м се обраhа аgресанШ). 

насловити, -йм (трп. насловљен) евр. 1. уйушиши (неко.ме), 
аgресираши (на HeKoia) Йошu.tьку; уп. наслов (2). 2. gаши наслов, 
име (неко.м gелу, чланку и сл.), назваШи. 

насловљавати, -овљавам несвр. йрема насловиШи. 

насловни, -а, -о који се OgHOCU на наслов а. на којем се нa.nа
зи наслов (неке књиiе), OgH. име (новина, часойиса); који је у на-
слову, имену или уз наслов, име: - лист, - страница; - вињета, 
- слика, -текст. б. који је Йо.менуш, назначен, именован у насло
ву gpa.мcKoi, oaepcKoi, филмскоi и сл. gела (о улози, OgH. носио
цу улоiе). 

насложити, насложйм евр. в. наслаiаши (а). 

наслон м 1. а. заgњи или бочни geo сшолице, фошеЈЬе, клуйе 
и сл. који служи за наслањање (леђа, inаве или руку); уойшше 
оно шшо служи за наслањање шела или gела Шела. б. oipaga на 
ивици сшейенишша, шерасе, .мосШа и сл., iеленgер. в. оно на 
шша се неки Йреg.меШ наслања, шшо служи као ослонац, aogy
йирач или gржач. г. фиг. оно шшо gaje неко.ме или нечему йош
йору, йоБОЈЬшање йоложаја; ослонац, йошйора, Йоgршка. д. фиг. 
шемељ, основ нечеiа, за нешШо. - Црквена слова која је Вук упо
требљавао одговарала су особинама нашег језика и налазила 
су у њима несумњив наслон. 2. вој. aoiogaH, aogecaH, обично ис
шурен йоложај за оgбрану или Haaag (у йрвој борбеној линији). · 

3. наgсшрешница или йриiрађена йросшорија, обично наслоње
на на неку Behy зiраgу, која служи као склонишше за кола, 
a.nаШке, ЙОЈЬойривреgне сйраве, сшоку и gp. 4. наслањаЊе. • у 
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наслону 1) (на нешто) ослањајуhи се на нешшо, на основу, на ше
меЈЬУ нече'iа; уп. наслон (lд). 2) (на некога, на нешто) наљазеhи 
uошuору, uоgршку у некоме, нечему, уз нечију аомоћ, uоgршку; 
уп. наслон (lг). 

юiслонй, -а, -о у изр. - тачка вој. ЗемЈЬишше које ао својој кон
фи'iурацији uреgсшавЈЬа uo'iogaH, uogecaH uоложај за Hauag или 
оgбрану у арвој борбеној линији; уп. наслон (2). 

наслонити, наслонИм евр. 1. gовесши у HeuocpegaH gogup с 
нечим (с неким) а. uоложиши, (uо)сшавиши на нешшо, уз не
шшо, ослониши, uрислониши: - главу најастук, - леђа на зид. 
б. (на нешто) аримаћи нечему, uрислониши уз нешшо: - ухо на 
врата. 2. (на нешто, обично у трп.) вој. uосшавиши, расuореgиши 
уз нешшо на шерену који UpupOgHO uружа зашшишу, уuоришше 
(о војсци у арвој борбено ј линији); уп. наслон (2): - лево крило на 
друм . •  - се 1. (на нешто) gohu у HeuocpegaH gogup с нечим (с не
ким), ослониши се шелом, gелом шела на нешшо (на HeKo'ia) аре
носећи geo шежине: - се на зид. 2. вој. заузеши uоложај који ару
жа зашшишу, расuореgиши се уз неко UpupOgHO уuоришше; уп. 
наслон (2). - Треба да се наслонимо на Озрен. 3. (на некога, на 
нешто) фиг. в. ослониши се (2). 4. (на нешто) фиг. аоћи og нече'iа, 
узеши нешшо као основу, uолазишше, шемеЈЬ за своја 1.леgишШа, 
начела, за своје uосшуuке, свој pag и сл., засноваши (свој pag, 
своје сшавове и сл.) на нечему, uзвесши (своја 1.леgишШа, uосшав
ке и сл.) из нече'iа. - Наслоњени на ову философију, ми смо до
сад практиковали једну беспримерну демагогију. 

наслоњач, -ача м И наслоњача ж обично мекана, uосшавЈЬе
на сшолица с наслоном за леђа и руке, uресвучена шканином, 
кожом или сл. или начињена og исuреилешене шрске или HeKo'i 
gpy'io'i машеријаља, фоШеља. 

наслуживати, наслужујём несвр. арема наслужиШи. 

наслужити, наслужйм евр. (нешто) uослужиши (нечим, 
обично аићем); uослужујуhи наљиши (неко аиће). 

наслутив, -а, -о који се може наслушиши: једва -. 

наслутити, наслУтйм евр. прел. 1. (нешто) иншуишивно осе
шиши (нешшо), gohu go неоgређено'i, HejacHo'i сазнања о нечему, 
иншуишивно и нејасно заКЈЬучиши (нешшо): - истину. 2. upego
сешиши; uреgвиgеши: - догађаје. 3. а. нејасно виgеши, уочиши, 
назреши (нешШо). - Било је стотину готово невидљивих траго
ва које могу само женске очи да наслуте и открију. б. (чешће од
рично) gобиши, сшеhи неку (макар нејасну, неоgређену) upeg
сшаву о нечему. - Нико није могао ни наслутити шта се крије 
испод тога. 

наслутљив, -а, -о в. наслуШив. 

наслућење е аомаљо нејасно, неоgређено сазнање о нечему, 
слушња, слуhење, наслуhивање. 

наслућивати, наслУћујём несвр. арема наслуШиШи. 

нil.Cлуmати се, -ам се евр. uровесши MHO'iO времена слушају
ћи (HeKo'ia, нешшо), изgовОЈЬиши се слушајуhи: - лепих песама, 
- свакаквих лажи. 

насље- в. насле-. 

насмејавати, -ејаваМ'је:к. насмијавати, -Иј авам несвр. аре
ма насмејаШи. 

насмејан јек. насмијан, -а, -о 1. а. који се смеје, осмехује, ко
ји има осмех на лицу; веgар, весео. б. који uоказује, оgражава 
смех, у којем се 01.леgа веgрина, веселосш: насмејане очи. 2. фиг. 

. а. у којем има смеха, веселосши, у којем влаgа смех, веселосш, ве
сео, раgосШан. - Пролазе године шарене, насмијане. б. в�ceo, 
срећан, pagocйlaH: орне и насмејане душе. 3. фиг. а. веgар, леu, 
сјајан, блисшав (о аili.мосферским аојавама). - Срце моје пола
гано расте, / ко видик у лепе насмејане дане. б. живоuисан: на
смејани простори. 

насмејано јек. насмијано ПРИЛ. смејући се, уз смех, са сме
хом, с осмехом; веgро, весело. 

насмејаност јек. насм:ијаност, -ости ж особина и сшање, рас
uоложење oHo'ia који је насмејан; веgрина, веселосШ. 

насмејати је:к. насмијати, -јём евр. ша.тьивим, смешним ре
чима, uосшуuцима и сл. учиниши ga се неко uочне смејаши, на
весши HeKo'ia на смех, засмејаШи . •  - се 1. а. уgариши у смех, 

01.ласиШи се смехом. б. оgразиши смех, uоказаши веселосш (о 
очима). 2. изgовОЈЬиши се смејући се, исмејаши се: сит се - . 3. 
(некоме) uоgсмехнуши се. 

насмехнути се, насмёхнём се јек. насмијехнути се, насми
јехнём се евр. а. бла'iо се насмејаши, насмешиши се, осмехнуши 
се. б. оgразиши осмех, осме јак, uоказаши веселосш (о очима). 

нil.Cмёmено је:к. насмијешено ПРИЛ. С осмехом, са смешком, 
осмехујући се. - Посматра га нежно и насмешено. 

насмёшеност је:к. насмијеmеност, -ости ж особина и сша
ње, расuоложење oHo'ia који је насмешен; веселосш, веgрина. 

насмеmити се, насмёшйм се јек. насмијеmити се, насми
јешйм се (трп. насмёшеНје:к. насмијешен) евр. (уп. насмехнути се) 
а. маљо развукавши усне изразиши расuоложење, веселосш, за
gовОЈЬсшво или бла'iу иронију, Uоgруl.љивосШ и сл., исказаши ЈЬУ
базносiil, наклоносш и сл., бла'iо се насмејаШи. б. uоказаши, og
разиши осмех, веселосш, веgрину, ЈЬубазносш или бла'iу иронију, 
uоgсмеШЈЬивосш и сл. (о очима, лицу). • срећа му се насмешила 
каже се Kag неко gоживи нешшо леuо, аовоЈЬНО, Kag се неко на
ђе у срећним околносШима. 

насмиј- в. насмеј-. 

насмолити, насмолйм евр. (обично у трп.) uремазаши, на
шоuиши смолом или нечим сличним (кашраном и сл.): насмо
љене бакље. 

насмрзавати се, -рзавам се евр. uровесши MHO'iO времена 
смрзавајуhи се. 

насмрт ПрИЛ. в. на смрш (uog смрШ). 

наспавати се, наспавам се евр. uровесши gy'io времена у сну, 
заgовОЈЬиши жељу, uошребу за саавањем исuаваши се. 

наспети, наспё јек. наспјети, -пијё евр. безл. (са ЛОГИЧRим су
бјектом у дативу и, обично, реченичком допуном) gohu, uасши 
на uамеш некоме, сuоuасши HeKo'ia. - Шта му је наспело да иде 
данас. 

наспрам предл. (с ген.) а. насуuрош (HeKo'ia, нече'iа, некоме, 
нечему), арема (некоме, нечему): - винограда. б. в. арема ('i): љу
бав - старих родитеља. 

наспраман, -мна, -о (обично одр.) а. који се наљази, који 
сшоји насарам, насуuрош нече'iа, арема нечему, насуuрошан; су
uрошан: двоја наспрамна врата. б. бот. који је uзрасшао на исшој 
висини (о 'ipaHaмa, лишhу и сл.). 

наспрамно ПРИЛ. на насарамној, суuрошној сшрани, насу
uрош jegHo gpy'iOM (jegaH gpy'iOM и сл.): - стављене ознаке. 

наспремати, наспрёмам евр. а. сuремиши, uриuремиши, 
uриuравиши нече'iа у некој, обично великој количини. б. upu'io
шовиши gосша, MHO'iO јела, наuравиши MHO'iO колача и сл . •  -
се умориши се саремајући, аосаремајући (обично ао кући). 

насрдити (се), наСIЩЙМ (се) евр. в. расрgиши (се); уп. наљути
ти (се). 

насред предл. (с ген.) на cpegUHU, у cpegUHU, ycpeg; на cpegu
ну, у cpegUHY: бити - воде; изићи - пута. 

насркати се, насрчём се евр. (нечега) 1. насишиши се, заси
шиши се срчуhи (неку шечносш или шечну храну); фиг. засиши
ши се (нече'iа), изgовОЈЬиши се (нечим). 2. в. наgисаши се. 

насрнути, насрнём евр. 1. а. наuасши (на HeKo'i, на нешшо), 
наваљиши бореhи се ga се неко, нешшо савлаgа; усшремиши се, 
наваљиши на HeKo'ia, на нешшо: - свом снагом. б. наuасши неко
'ia арекоревајући 'ia, оuшужујуhи 'ia збо'i нече'iа; наuасши HeKo'ia 
uрешеhи му, илашеhи 'ia и сл. - Радован љут, насрну на посин
ка. Претњама насрнуше на заћутале око столова. в. на'iрнуши, 
'НаваљиШи. 2. (на образ, на част) учиниши нешшо ружно шшо 
вређа нечију часШ. 

насртај м (инетр. -ем) а. (на некога, на нешто) краћи, ошшри
ји, на1.ли Hauag; наваља, наљеШ. б. uосшуuак којим се нешшо 
у'iрожава, сузбија, насршање: - на приВатну имовину, - на не
чија права, - на природни развитак нечега. 

насртати, насрћём несвр. арема насрнуШи. 

насртљив, -а, -о а. који насрће, наваљује, Hauaga; склон на
сршању, наuаgима, а'iресиван. б. који уаорно gосађује некоме, 



780 НАСРТЉИВАЦ - НАСТРАНО 

намешљив; фиг. који снажно обузима, који се снажно намеће, 
Haмeйlљив: - туга. 

насртљивац, -ивца м а. онај који је Hacpйlљив, који насрће, 
Hauaga на HeKo'ia, на нешШо. б. онај који MHO'io gосађује неко.ме, 
који је Haмeйlљив, Haмeйlљивaц. 

насртљивица (насртљивка) ж она која је Hacpйlљивa; она 
која gосађује неко.ме, која је Haмeйlљивa, Haмeйlљивицa. 

насртљиво прил. насрћући, a'ipecueHo; јако gосађујући, на
.мећући се, Haмeйlљивo: понашати се -. 

насртљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је на
cpйlљив: а. а'iресивносШ. б. намейlљивосШ. 

настава ж йреношење знања које се врши йо оgређено.м йла
ну и upo'ipaмy, образовно-васйишни йроцес у које.м се gajy, йру
жају, OgH. сшичу, усвајају разна знања, развијају сйособносши 
и gp.; обука, обучавање, Йоgучавање. • очигледна - насшава у 
којој је основни .мешоg усвајања знања HeuocpegHUM, чулни.м 
оЙажање.м. 

наставак, -авка м (ми. -авци; ген. -авака) 1. а. оно шшо на
сшаје, шшо је насшало наgовезивање.м на већ йосшојеће, насша
вљање, йроgужавање нече'iа; йроgужење, йроgужешак, насша
вљање: логичан - ранијег чланка; - прогреса. б. jegaH og више 
йосебно објављених, OgH. е.миШованих gелова HeKo'i књижевно'i 
(HOeUHCKO'i и сл.) шексша, OgH. шелевизијско'i, фuл.мСКО'i и сл. 
осШварења. в. коншинуирано gaљe шрајање неке акшивносши, 
вршења нече'iа, OgH. насшављање нече'iа йосле upeKuga: - разго
вора. г. спорт. йроgужавање, насшављање u'ipe, уШак.мице йосле 
йаузе (нЙр. йосле upeo'i Йолувре.мена) или йосле исшека нор.мал
HO'i, ре'iуларно'i вре.мена. д. шах. йошез у шаховској u'ipu којим се 
насшавља йаршија (која је у шоку или йосле upeKuga): добар 
(лош) -. 2. geo нече'iа као ње'iов upupOgHU йроgужешак; gоgашни 
geo нече'iа начињен као йроgужешак, gо.мешак, йроширење и сл.: 
- кичмене мождине; - димњака, - рибарског штапа. 3. upogy
жешак, насшављање живљења, живоша (ЙуШе.м ЙоШо.мака). 4. 
бот. шанки, кончасши gелић, израслица на се.мену која олакша
ва ње'iово расејање, расЙршивање. 5. лингв . а . .морфе.ма која се go
gaje на 'iрамашичку основу речи а служи за исказивање разли
чиших .морфолошких, OgH. синшаксичких ogHoca: лични -, - ге
нитива множине, падежни - . б. в. суфикс: аугментативни -, 
деминутивни -, - за творбу (творбени -) . 

наставити, -им свр. 1. йроgужиши неку раgњу, вршење нече
'ia (обично йосле upeKuga): - говор, - утакмицу. 2. gоgаши на не
шшо као gойуну, йроgужешак: - цев. 3. (пороДичну лозу, врсту 
И сл.) йроgужиши сшварајући, gajyhu ЙоШо.мке (најчешће о .му
шкарцу). 4. а. йосшавиши, намесшиши: - разбој . б. йосшавиши, 
намесшиши на вашру; йрисшавиши: - казан за печење ракије; 
- лонац . •  - се йошрајаши и gaљe, йроgужиши се. - Битка се 
наставила преко целог дана. 

настављати, -ам несвр. несвр. Йре.ма насШавиШи . •  - се 1. а. 
несвр. Йре.ма насшавиши се. б. вршиши се и gaљe, йроgужава
ши се. - Наставља се дисање и онда кад наша воља престаје да 
дејствује. 2. (на нешто) слеgиши jegHo за gру'iим, наgовезиваши 
се. - На тулуме се настављају брежуљци. 

настављач, -ача м онај који нешшо насшавља, Йроgужава. 

наставни и наставни, -а, -о који се OgHOCU на насшаву, ко
ји је у вези с насШаво.м: - особље, - план, - програм, - процес. 

наставник и наставник м а. онај који се бави насШаво.м, 
Йоgучавање.м (учишељ, насшавник (б), йрофесор, йрофесор уни
верзишеша и gp.). б. йросвешни pagHUK (с вишо.м или високо.м 
сШручно.м СЙре.мо.м) који gржи насшаву у основној школи (йре 
све'iа у вишим разреgима). 

наставница и наставница ж женска особа насШавник. 

наставнички и наставнички, -а, -о који се OgHOCU на на
сшавнике (и насшавнице), који upuuaga насшавницима: - ка
дар, - канцеларија, - особље, - рад. 

наставнички и наставнички прил. као насшавник, насшав
ници; йойуш насшавника: тумачити - гласно. 

настајати, -јём несвр. 1. несвр. Йре.ма насШаШи. 2. йросшира
ши се, йружаши се; йочињаши (о йравцу йросширања, о йоврши-

ни нече'iа и сл.). - Северно од динарске планинске зоне наста
ју простране равнице. 

настамба ж (ген. ми. -би) 1. обишавалишше, йребивалишше, 
сшанишше; кућа, з'iраgа, сшан, .месШо 'ige се сшанује, живи. 2. 
насеобина (1); уп. насеље (lа, б). 

настанак, -анка м а. насшајање, фор.мирање, сшвараН;Је, за
чешак, йочешак нече'iа (нЙр. војске, gржаве, HeKo'i йокреша, йро
цеса, књижевно'i gела иШg.); gолазак, йочешак (gaHa, ноћи, зиме, 
леша и сл.). б. йочешак йосшојања, йосшанак, йосшање: од на
станка до свога нестанка. 

настанити, настанИм свр. с.месШиШи (HeKo'ia) He'ige ga сша
нује, ga йребива, живи, населиши (HeKo'ia) He'ige . •  - се с.месШи
ши се He'ige pagu сшално'i боравка и живљења, населиши се не
'ige: - се у Београду. 

настановати се, -станујём се свр. йровесши йуно вре.мена 
сшанујући Ha jegHoM .месШу, засишиши се сшановања на неко.м 
.месШу. 

настањеност, -ости ж особина и сшање нече'iа шшо је насша
њено, насељено, насељеносШ. 

настањење с gолазак, gосељење у неко .месШо, крај или gp
жаву pagu сшално'i или upuepeMeHo'i (gуже'i) боравка. 

настањив, -а, -о који се .може насшаниши, на које.м се не
ко или нешшо .може насшаниши, на које се .може населиши: -
земља. 

настањивати, -стањујём несвр. 1. (неки простор, место и сл.) 
заузимаши неки йросшор и сл. сшанујући, сшално боравећи у 
(на) ње.му. 2. несвр. Йре.ма насШаниШи . •  - се несвр. Йре.ма на
сшаниши се. 

настати, -станём (аор. настаде и наста) свр. непрел. а. фор.ми
раши се, сшвориши се, йосшаши; зачеши се, зайочеши; (йо)јави
ши се, искрснуши: - дуготрајним процесом, - у раном периоду 
развитка; позориште је настало из обреда; настала је велика 
забринутост, настаће муке. б. йочеши шрајаши, насшуйиши, go
ћи (о вре.менским Йој.мовима): настаде јесен. в. йочеши, сшаши 
(gо'iађаши се, вршиши се), насшуйиши: настаде вика, настаде 
шапат, настаде грљење и љубљење. 

настије ж мн. грч. бот. йокреши op'iaHa или gелова биљке (ли
шћа, цвеша и сл.), чији с.мер не зависи og с.мера наgражаја (усло
вљени нЙр. равно.мерним gеловање.м сйољашњих климашских 
факшора - gифузне свеШлосши, Ше.мЙераШуре и gp.). 

настирати, -рём несвр. Йре.ма насШр(иј)еШи. 

настични, -а, -о бот. у изр. - покрети в. насШије. 

настојатељ м сшарешина, насшојник .манасШира, калуђер 
који уйравља .манасШиро.м, U'iYMaH. 

настојати, -јим несвр. ула'iаши найоре, шруgиши се, зала'iа
ши се (ga се нешшо осшвари, ЙосШи'iне). - Настојао је да не бу
де смешан. 

настојник м 1. онај који наgзире, наg'iлеgа неки йосао, има
ње, усшанову и сл., као и оне који обављају йослове, наgзорник: 
- одељења. 2. чувар веће сшамбене з'iраgе, йазикућа. 3. в. на
сШојаШељ. 

настојница ж женска особа насШојник. 

настојнички, -а, -о који се OgHOCU на насшојнике или насшој
нице: - послови, - станови. 

настрадати, настрадам свр. а. рђаво, лоше йроћи, йрешрйе
ши uoepege, .муке, 'iубишке, несрећу или већу шШеШу. б. из'iуби
ши живош, у.мреШи или Йо'iинуШи. 

настран и настран, -а, -о а. који својим схваШање.м или йо
нашање.м сувише (йо .мишљењу већине) ogygapa og gpy'iux љуgи, 
чији су сшавови, схвашања или йосшуйци йрешерано чуgни, нео
бични или HeoupaegaHU (о човеку); уойшше врло чуgан, необи
чан (у не'iаШивно.м с.мислу). б. који сувише ogygapa og уобичаје
HO'i, нор.мално'i, изойачен, uзвишойерен, gевијаншан (о љуgској 
йсихи, каракшеру, ugejaмa, йосшуйцима и сл.). 

настрано и настрано прил. врло чуgно, необично; изойаче
но, gевијанШно. 
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ю:\.странОст и HitcTpaHocT, -ости ж (инстр. -omћy) особина оно
La који је насшран, OHOLa шшо је насшрано; насшрана особина. 

настраховати се, -ахујем се евр. ирешриеши иуно сшраха, 
ироиашиши сШрахујући. 

нitcтрети јек. нitcтријети, настрем (аор. настре јек. настрије; 
р. пр. настро, -рла; ТРП. настрт: пр. пр. настревши јев:. настријев
ши) евр. 1. а. рашири ши, раз.месШиШи, разасшреши неку .маШе
рију шако ga образује слој ио иовршини нечеLа: - сламе. б. наме
сшиши слој сламе, шраве и сл. као лежај, обично за сшоку, иро
сШреШи. 2. иокриши, ирекриши слоје.м неке расшресише .маШе
рије: - под (сламом, струготином, песв:ом). 

настреш(н)ица ж 1. а. ироgужени geo крова, .мали кров, ило
ча и сл. изнаg кућних враша која шшиши og кише, сунца и gp. 
б. geo крова који ирелази иреко сиОЈЬне ивице зиgова ЗLраgе, 
сШреха. в. засшор (обично илашнени) разаиеш на шиикама из
Hag изЛОLа ироgавнице или уз неки УLосшиШеЈЬски објекаш као 
зашшиша og сунца, OgH. кише. 2. самосшална кровна консшрук
ција на сшубовима, ошворена или иолуошворена, која шшиши 
og кише, сунца и сл. 3. илашнени или сл. кров, OgH. засшор на не
каgашњим заирежним (најчешће коњским) иушничким коли
.ма. 4. кров војниЧКОL рова. 

настрићи, -стрижем (3. Л. МН. настршу; аор. настригох, на
стриже; ИМП. настризи) евр. 1. (нев:ога) етн. осшрићи, ogcehu, og
резаши неко.ме (обично .мушко.м gешешу) .мало косе у знак Шзв. 
шишаНОL ку.мсШва. 2 . .мало осшрићи, .мало ошишаши (косе). 

настројен, -а, -о а. gуховно и ugejHo усмерен, оријеншисан: 
математичв:и -, в:осмополитсв:и -, монархистичв:и - . б. обузеш 
нарочишим расиоложењем, расиоложен. - Вечерас је баш пе
сничв:и настројен. 

настројеност, -ости ж gуховна или ugejHa усмереносщ ори
јенШисаносШ. 

настројење е в. насШројеносШ. 

настругати, настружем евр. (нечега) 1. сШруLање.м peHge
Шо.м, Шреницо.м, ноже.м или нечим сл. ириире.миШи извесну 
(обично већу или gовоЈЬНУ) количину усишњених gелова нечеLа: 
рена, - ротв:ве. 2. СШРУLањем ШесШеро.м насећи извесну (обично 
већу или gовоЈЬНУ) количину (gрва). 

настршити, настршйм евр. в. накосшрешиши (а). _ ,.., се в. 
накосшрешиши се (Ј,  2а). 

настудирати се, -удйрам се евр. ировесши иуно времена сшу
gupajyhu. 

наступ м (ген. ми. настУпа) 1. а. gолазак, излазак на иозорни
цу, сцену, за Lоворницу, apeg иублику, iлеgаоце (pagu iлу.ме, ULpe, 
gржања Lовора, Шак.мичења, смошре и gp.). б. иојава, иојавЈЬи
вање у јавносши, јавно.м живошу (обично неким у.мешничким 
gело.м, кулшурним, научним, иолишичким и сл. pagoM). 2. сшав, 
ионашање, gржање; иосшуиак: господсв:и -, одмерен и паметан 
-, силовит -, тав:вим наступом; простачв:и -. 3. а. иојава, јавЈЬа
ње у исшорији, gолазак на исшоријску иозорницу (обично о иоли
шичким и у.меШничким иокрешима и сл.): с наступом либера
лизма. б. насшајање, насшуиање, насшанак (обично о времен
ским иериоgима и аt1l.мосферским иојавама): с наступом дана. 
4. а. наiли Haaag, наiло исиОЈЬавање неке болесши (обично gy
шевне): имати наступе лудила. б. наiла иојава, навала јаких 
осећања, HaLOHa, иорива, расиоложења и сл.: у наступу љубомо
ре (страха). 5. насшуиање, наиреgовање (војске). 

наступајући, -а, -е који насшуиа, који се иојавЈЬује, gолази; 
који шек шреба ga gође, слеgећи, HapegHU: - дан; - празници. 

наступати, настУпам неевр. 1. несвр. ире.ма насt1lуииШи. 2. 
вој. крешаши се, ићи Haapeg иошuскујући ирошивника и заузи
.мајући зе.мљишйlе, наиреgоваши; крешаши се ире.ма ирошив
ничким иоложајима; уп. стУпати (2). 

наступити, настУпйм евр. 1. (на, у нешто) нар. И, у извееној ме
ри, арх. наићи, gohu, ирисиеши, сшуииши на неко .месШо насша
вЈЬајући крешање; уп. ступити! (lа) .  2. а. иојавиши се apeg иу
блико.м, iлеgаоцима, слушаоцима и сл.; уп. наступ (lа). б. (в:ао 
нев:о) иојавиши се у некој улози, с неким заgаШко.м и сл.: - в:ао 
посредник, - в:ао тумач. в. јавно изнеши своје сшавове, .миШЈЬе
ње и СЛ., uсшуииши: оштро -. в. иосшуииши, ионеши се (у разLО-

вору и сл.); уп. наступ (2): строго -. 3. а. насшаши, сшвориши се, 
gесиши се, иојавиши се. - Наступило је затишје. б. gohu, насша
ши (о вре.менским иериоgима или краћим gеловима времена): 
чим наступи пролеће, наступио је и тај час. 

наступни, -а, -о 1. који се јавЈЬа у виgу изненаgних и наiлих 
Haaaga шшо се ионавЈЬају KOg иСШОL болесника (о болесшима); 
уп. наступ (4а): - главобоља, - грозница, - лудило. 2. вој. који 
насшуиа, који Haapegyje; којим се насшуиа, којим се Haapegyje; 
уп. наступ (5) и наступати (2): - в:олона; - маневар. 3. в. ири
сшуини (б): - говор. 

насуво (насјТхо) ПРИЛ. 1. без уиошребе воgе, неке gpYLe шечно
сши или влажне .маШерије: - бријати. 2. фиг. бескорисно, уза
луg, баgава. - Пас плази језив: и облизује се насухо. 

насув:ати, насУчем евр. 1. уиравЈЬајући иловним објекШо.м 
(лађо.м, иоg.морницо.м, чамцем и gp.) gовесши La на .месШо Lge је 
gубина воgе .мања HeLO њеLов Lаз, шако ga се иловни објекаш оире 
својим gHOM о gHO (Lребен и сл.) .мора, језера или реке и не .може 
gaJЬe ga илови. 2. фиг. а. (нев:ога) лукавсшво.м, об.мањујући, ва
рајући и сл. наLовориши, навесши на нешшо рђаво, иОLрешно, 
шшешно и сл. - Није му то први пут да га пов:ушавају овав:о на
сув:ати. б. gовесши у шежак или безизлазан иоложај: - непри
јатеља. _ ,.., се 1. а. оиреши се својим gHOM о gHO сувише илишке 
воgе, не .моћи се gaJЬe крешаши зБОL насеgања на gHO (Lребен и 
сл.) .мора, језера или реке (о иловно.м објекШу). б. фиг. ирешрие
ши неусиех; уоишше лоше ироћи, рђаво се ировесШи. 2. накуии
ши се, скуииши се, сјашиши се. - У два сата гомила Цигана на
сув:ала се у болничв:о двориште. 

насумице и насумице ПрИЛ. а. без шачно ушврђеНОL ЦUJЬa и 
иравца, наиамеш: бежати (ићи) -, пуцати -. б. без некоТ; раз.ми
ШЈЬања, иажње, без основа, арLу.менаша и сл.; ogoKa, оширилике: 
- изабрати, - помmьати издају; - градити, - повући границе. 

насумце, насумце и насумце ПрИЛ. в. насу.мице. 

насунчати се и насунчати се, -ам се евр. изложиши се gy
жем gејсшву Сунчевих зрака, ировесши gосша времена на сунцу, 
сунчајући се; ОLрејаши се на сунцу. 

насупрот и насупрот ПРИЛ. 1. суирошно, у суирошно.м иоло
жају, насирамно. 2. (у служби речце за супротност) в. наиро
шив (2). 

насупрот предл. (с ген. или дат.) 1. иреко иуша, насирам, ире
.ма. - Седео је насупрот оцу на в:рају стола. 2. намесшо, у.месШо. 

насупротан, -тна, -о в. суирошан (Ја). 

насути, наспем (трп. насУт) евр. (нешто) 1. сииајући наиуни
ши, исиуниши: - судове. 2. усуши (нир. воgу, вино, јело и сл.) у не
ки cyg, налиШи. 3. сииајући ирекриши слојем некоТ; .маше ријала: 
- пут (песв:ом, шљунв:ом). 

насухо в. насуво. 

насушан и насушан, -шна, -о еткњ. без којеТ; се не .може, ире
ко иошребан, HeoaxogaH: - потреба, борба за насушни хлеб. 

натав:арити, -им и натав:арити, -тав:арим евр. екепр. наша
ћи, сшавиши, навући на себе, обући или обуши нешшо шшо је 
неариклаgно; неоgLоварајуће, неирилично: - наочаре за сунце 
по облачини, - нев:е ципелчине. 

натав:ати, натачем несвр. ирема наШочиШи. 

натакнути в. наШаћи. 

наталитет, -ета м лат. број новорођене gеце ире.ма укуино.м 
броју сшановника у оgређено.м вре.менско.м разgоБЈЬУ на оgређе
но.м иоgручју: пораст или смањење (опадање) наталитета. 

наталожити, -им евр. а. Шаложење.м сшвориши, фор.мира
о ти (о воgи, реци, .мору, језеру): - седименте. б. нанеши, HaLOMU
лаши (шалОL) (о воgи, реци и сл.). _ ,.., се а; сшвориши се, фор.ми
раши се шаложењем, скуиљајући се у виgу шалОLа: наталожене 
наслаге. б. накуииШи се, наLо.милаШи се као шалОL: прашина се 
наталожила. 

натанв:о ПРИЛ. 1. у Шанко.м слоју, шанко: - прострти, - раз
вити (тесто). 2 . .мршаво, слабо, OCKygHO: бити - с брашном. 3. в .  
иоШанко. 

натапати (се), натапам (се) несвр. ире.ма найlоииши (се). 
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натапкавати, -тiшкавам несвр. ире.ма HaйlaиKaйlи; уп. тап
кати. 

натапкати, -ам свр. 1. йlaиKajyћи, iазећи сабийlи, набийlи, 
уйlабайlи. 2. йlaиKajyћи, йlaиKaњeM навлажийlи, иремазайlи 
(нир. Mecйlo свраба на кожи). 

\ натаћи (на�аћи) и нат�кнути: натакнём (аор. натакох и на
такнух; р. пр. натакао, натакла (натакла) и натакнуо, -ула; ТРП. 
натакнУт) свр. 1. а. cйlaвийlи, навући на нешйlо, око нечеiа, на
маћи; иричврсйlийlи, уiлавийlи на нешйlо: - јарам на волове, -
мотику на држалицу, - гуму, црево на славину, - шубару 
(шлем) на главу. б. намаћи, окачийlи, обесийlи: - зобницу коњу. 
в. cйlaвийlи, навући (geo ogehe), обући; cйlaвийlи, навући на но
ie, обуйlи. 2. набосйlи, набийlи на нешйlо ошйlро: - на копље, -
јагље на ражањ. 3. увући, ygeHYйlu, apogeHYйlu: - у косу украсну 
иглу . •  - се а. навући се, намаћи се, HageHYйlu се. - Црвена ка
па натакла му се до клемпавих ушију. б. набосйlи се, набийlи се 
на нешйlо ошйlро: - се на рог. 

наташте и наташте ПрИЛ. на иразан желуgац, ире gоручка 
или јела уоишйlе: - попити (нешто), - узети лек 

натега натега (натегача) ж 1. цeвacйla наирава (обично на
ирављена og gyiYJbacйloi илоgа jegHe вpcйle йlиKвe, ироширеноi 
на golbe.м крају) која служи за извлачење йlечносйlи из бурейlа 
и gpyiux gубљих суgова с уским OйlвOpOM. 2. зан. алайlка, наира
ва за навлачење обруча на бураg, каце и СЛ., OgH. на йlочкове за
ирежних кола. 3. бот И агр. вpcйla йlиKвe Lagenaria vulgaris; илоg 
йle йlиKвe og Kojei се ираве Haйleie (1). • физ. називи за вpcйle на
йleie (1) којима се извлачи йlечносйl из суgова: крива -, права -. 

натегнут, -а, -о 1. йlpи. og HaйleiHYйlu (се). 2. а. који је без 
apupogHocйlu, cиoHйlaHocйlи, усиљен, извешйlачен: натегнуте 
метафоре, - осећајност (у књижевном делу), - разговор, - рас
положење. б. за који нема gовољно основа, apiYMeHaйla, засно
ван на неgовољном, HeиoйlиYHOM броју чињеница, на небийlним 
чињеницама или (gелимично) иоiрешним ире.мисама, на изве
сном зане.мариваЊу сйlварноi, објеКйlивноi cйlaњa и СЛ., неубе
gљив: - оптужба, - петица (школска), - подела, натегнути раз
лози. 

натегнути, натёгнём (аор. натегох и натегнух, натеже и на
тёже, натёгнУ и натегну; р. пр. натёгао, натегла (натёгла) и на
тегнуо, -ула; пр. пр. натегнУвши, натегавши и натёгавши) свр. 
1. а. вукући, иовлачећи, развлачећи зайlеiнуйlи, pacйleiHYйlu, 
Haиeйlи: - жицу, - конопац, - лук, - тканину, - струну. б. за
йlезање.м еласйlичноi gела, иpийlиCKOM на ороз и СЛ. ирииреми
йlи за ogaaUlbalbe, oKugaНJe, заиейlи неко оружје (обично ia уие
ривши у HeKoi, нешйlо). в. фиг. вешйlачки, на силу ириказайlи 
нешйlо gрукчијим Heio шйlо jecйle, gaйlu нече.му виg, форму и СЛ. 
који му не оgiоварају или не иоказују ираво, објекйlивно cйlaњe 
cйlвapи; уп. натегнут (2): - истину, - параграфе, - правду. 2. а. 
ucйleiHYйlu, изgужийlи, извући. - Натегне врат да боље види. б. 
(уши, за уши) иовући, aoйleiHYйlu (HeKoia за ухо, уши), ucйleiHY
йlи (некоме ухо, уши). 3. (нешто или без допуне) узейlи cyg с ии
ће.м и иочейlи иийlи, иовући . •  - се 1. а. развући се, ucйleiHYйlu 
се, pacйleiHYйlu се (обично о йlKaHиHи). б. Haиeйlи се, зайlеiнуйlи 
се (о лицу, борама, кожи и сл.). 2. в. HaapeiHYйlu се (2а). 

натегнуто ПРИЛ. а. без apupogHocйlu, cиoHйlaHocйlи, ycuљeHO, 
извешйlачено. - Дискусија је почела мало натегнуто. б. без go
вољно основа, apiYMeHaйla; неубеgљиво, неуверљиво. - Назив и 
појам администрације није вештачки и натегнуто пренесен у 
област међународног права. 

натегнутбст, -ости ж cйlaњe oHoia шйlо је Haйle'iHYйlo (ycuљe
HOcйl, извеШйlаченосйl; неубеgљивосйl, Heyвepљивocйl). 

натегнуће с иовреgа мишићноi йlKивa исйlезање.м. 

натезати, натёжём несвр. 1. несвр. ире.ма HaйleiHYйlu. 2. (с не
чим) а. мучийlи се, йlешко излазийlи на крај, јеgва cacйlaвљa
йlи крај с крајем, кубурийlи (збоi оскуgице, HegocйlaйlKa cpeg
cйlaвa за живойl и gp.). б. имaйlи муке, йlешкоћа, кубурийlи (с 
нечим): - с математиком . •  - се 1. несвр. ире.ма HaйleiHYйlu се. 
2. уз. иовр. а. iрабећи се око нечеiа, gохвайlајући jegHo gpyio за ge
лове йlела и ogehy међусобно се иойlезайlи, вући (у борби, uipu и 
gp.). б. йlакмичийlи се, HagMeйlaйlu се вукући крајеве коноица, 
наgвлачийlи се. 3. (с нечим) мучийlи се бавећи се нечим йle
шким, неиријашним, незахвалним и СЛ. (или . с нез1,оgним, не-

иpиjaйlHим љуgима), бакйlайlи се, Hocийlи се с нечим (с неким): 
- се са статистиком. 4. а. објашњавайlи се, убеђивайlи се, иреии
paйlи се с неким намећући своје решење за нешйlо, убеђење о не
чему, разлоiе за нешйlо, своје услове и gp. - Дуго смо се натеза
ли с Керовићем. б. иО1,ађајући се Hacйlojaйlи иocйlићи оg1,овара
јућу цену, цeHKaйlи се. - Натезао се са сељацима пазарујући од 
њих стоку. 

натекао, натекла (натекла), -ло (обично одр.) р. ир. og Haйle
ћи у айlриб. служби: с натеклим лицем, натеклих очију. 

натеклина ж найlекло Mecйlo на йlелу, OйlOK, ойlеклина. 

натенане ПРИЛ. тур. без журбе, иолако: - посматрати, - пуни
ти лулу, - распредати о нечему. 

натентати, -ам свр. нар. експр. 1. Ha1,oвopийlи, Haвecйlи (обич
но на нешйlо лоше, рђаво). - На пљачкање кошница дјечаке је 
први натентао стари Јовандека. 2. HaмeйlHyйlи, Haйlypийlи (не
ко1,а, нешйlо) мимо нечије воље. 

натерати јек. натјерати, -ам свр. 1. а. йlepajyћи, 1,онећи gове
cйlи, goйlepaйlu, cйlepaйlи на неко Mecйlo, HaiHaйlu: - стоку у шу
му. б. HaHeйlи, gOHeйlu. - Олуја изненадно натера крупне ки
шне капи на прозорска окна. в. збийlи, набийlи. - Као да му је 
неко натерао нож у стомак 2. а. gовесйlи у неко, чесйlо неири
jaйlHo, йlешко исихичко cйlaњe: - у плач. б. изазвайlи, ироузро
Koвaйlи (неку исихофизичку реакцију): - руменило у лице. 3. 
иpимopaйlи, ирисилийlи, Ha1,Haйlи на нешйlо: - на бекство, - по
слушност, - на рад. 4. goйlepaйlu, gовесйlи go неко1, (жељено1,) 
броја, go неке (жељене вреgносйlи). - За два мјесеца натјерасмо 
на хиљаду глава. 

натјеривати јек. натјеривати, -ерујём несвр. ире.ма Haйle
paйlи. 

натећи (натећи), натекнём (натечём) (аор. натекох, натече; 
р. пр. натекао, -екла (натекла); пр. пр. натекавши и натекавши) 
свр. 1. yвeћaйlи се, Hagyйlu (збо1, болесйlи или og уgар(а)ца), oйle
ћи (о човеку, gеловима йlела, йlKивy и СЛ.). 2. в. cйleћи (1). 

натечен, -ена, -о HaйleKao, oйleKao: натечене жлезде, нате
чени капци. 

натйван, -вна, -о лат. 1. наслеђен рођење.м, урођен. 2. gобијен 
ирирОgним иyйle.м, og apupOgHUx cyиcйlaHци, apupogaH (о серуму). 

нативизам, -зма м фил. и ПСИХ. cxвaйlaњe, учење ио које.м су 
неке исихичке функције, сиособносйlи, KapaKйlepHe цpйle, ugeje и 
gp. урођене, йlj. ga иocйloje ире иCKycйlвa. 

нативист(а), -ё м (ми. -сти) ирисйlалица, иоборник, засйlуи
ник найlивизма. 

нативистичкй, -а, -о који се OgHOCU на найlивизам и Haйlи
виcйle. 

натикач, -ача м: (обично у мн.) в.  найlикача (1). 

натикача ж (обично у мн.) 1. вpcйla илейlене вунене чараие 
(чесйlо, као geo HapogHe ношње, украшена шарама, везом и сл.) 
која се обува на 1,олу но1,у или навлачи иреко обичних чараиа и 
иокрива сйlоиало обично go иреко iлежња, назувак, назувица. 
2. вpcйla лаке обуће са 1,орњим gелом исилейlеним og вуне или са
шивеним og сукна и ђоном (обично og йlaHKe коже). 

натирати, -рём несвр. ире.ма Haйlp(e)йlи . .. 

натискавати (се), -тискавам (се) несвр. в. HaйlиcKивaйlи (се). 

натискати, -ам свр. 1. а. Haйlpиaйlи, назбијайlи, набийlи; на-
иYHийlи йlиcKajyћи, збијајући: - торбе. б. caйlepaйlи, Ha1,ypaйlи, 
сабийlи: - затворенике у ћелију. 2. в. нашйlамиайlи . •  - се ску
иийlи се у 1,ycйly 1,омилу, Haiypaйlu се, збийlи се, сабийlи се. 

натискивати (се), -тИскујём (се) несвр. ире.ма HaйlиcKaйlи 
(1), HaйlиcKaйlи се и HaйlиcHyйlи (се). 

натиснути, -нём (натиснух (натискох), натиснУ (наТИПIте и 
натиmте)) свр. 1. навалийlи, Hagpeйlu (у маси, 1,омили). - Пази 
како су натисли, кукала им мајка! 2. (често с допуном: у бег, 
трком и сл.) gaйlu се у беi, йlPK, jYPHyйlи, иojypийlи HeKyg. - Уз
буњени сељаци, видећи да се већ бјежи, натискоше и сами куд 
који . •  - се 1. (обично с допуном: за неким) иojypийlи, cjypийlи 
се за неким (за нечим), најчешће јурећи, xвaйlajyћи неко1,а (не
шйlо); gaйlu се, Hagaйlu се (у йlPK, У бексйlво). 2. в. HaйlиCKaйlи се. 
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натицатиl, -ичём несвр. йрема нашаћи, наШакнуШи. 

натицати2, -ичём несвр. йрема наШећи. 

нат:кати, нат:кам (нат:кём) евр. ошкаши, сашкаши неку, обич
но већу или gовоЈЬНУ количину нечеlа . •  - се йровесши gylo вре
мена времена у шкању; замориши се, засишиши се Шкајући. 

нат:класнй, -а, -о пол. који је изнаg класа, класних иншере-
са, који нема класни каракШер. 

нат:коленица и нат:коленица јек. нат:кољеница и нат:ко
љеница ж анат. geo Hole изнаg колена. 

нат:кошiвати, -опавам неевр. несвр. йрема наШкоЙаШи . •  -
се шакмичиши се, наgмешаши се у койању, окойавању (кукуру
за и gp.). 

нат:копати, нат:копам евр. наgмашиши, йобеgиши у койању, 
окойавању (кукуруза и gp.). 

нат:косити, наткосйм евр. наgмашиши, йобеgиши у кошењу. 

наткоmавати, -ошавам неевр. несвр. йрема наШкосиШи . •  -
се шакмичиши се, наgмешаши се у кошењу. 

наткривати, наткривам несвр. йрема наШкриШи. 

наткрила:к, -илка м ЗООЛ. йерје на lорњем, СЙОЈЬашњем gелу 
йшичјих крила. 

наткрИлити, наткрйлйм евр. 1. а. оgозlо заклони ши, йрекри
ши (йойуш своgа и сл.), закрилиши, нашкриши: црквица нат
криљена великим орахом. б. изgижући се више og нечеlа HagHe
ши се Hag шим, наgвисиши (нешШо). - Гучево је нат:крилило Ло
зницу. 2. вој. йокриши (неЙријаШе.љске cHale) јеgним крилом, ge
лом неке војне формације, gелимично ойколиши, захвашиши, 
закрилиШи. 3. фиг. биши БОЈЬи og HeKola у нечему, йревазићи, 
йрешећи, наgмашиши (HeKola, нешшо), засениШи . •  - се изgићи 
се изнаg нечеlа, наgнеши се, наgвиши се Hag нешшо йойуш сво
ga; уойшше нagвисиши се, узвисиши се Hag нечим. - Небо се нат
крилило над морем. 

нат:криљивати (се), -Иљујём (се) (наткриљавати, -иљавам) 
несвр. йрема нашкрилиши (се). 

наткрити, наткријём евр. а. йокриши с lорње сшране, обич
но наgсшрешницом или нечим сличним (најчешће о (йолу)ошво
реном йросшору, lрађевини или gелу lрађевине на сшубовима, о 
кайији и сл.). б. уойшше заклониши с lорње сшране, gелимично 
йокриши, йрекриши: - очи шаком. 

наткровити, наткровим евр. нашкриши кровом, OgH. Hag
сшрешницом; уп. нат:крити (а). 

наткровље и наткровље е йрекривач, заклон U3Hag нечеlа 
(нЙр. на кочијама, војничком рову и gp.); наgсШрешница. 

натмурен, -а, -о . 1 . а. који је без веселосши, веgрине, шуро
бан, суморан: - изглед, - расположење, -човек б. који оgража
ва нерасйоложење, мрзовоЈЬУ и СЛ., MplogaH (о Йоlлеgу). 2. нашу
шшен, сив, суморан, (су)мрачан (о небу, временским и aiilмoc
ферским Йриликама). 

натмуренко м онај који је чесшо HaiilмypeH, MplogaH, смрк
нуш, мрзовОЈЬан, нерасЙоложен. 

натмурено ПРИЛ. смркнушо, мрзовоЈЬНО; нашушшено, сумор
но, мрачно: - изгледати, - (по)гледати. 

натмуреност, -ости ж особина и сшање oHola који је Haiilмy
рен, oHola шшо је HaiilмypeHo. 

натмурити, натмурим евр. с.мрачиШи, намрlоgиши (лице); 
набраши, намршйlиши (обрве, чело) (og мрзовОЈЬе, нерасйоложе
ња, незаgовОЈЬсшва и сл.). • - се 1. а. gобиши HaiilмypeH, с.мрк
нуш, мрзовОЈЬан изlлеg, намрачиши се, намрlоgиши се, нашу
шшиши се (о ЈЬуgима). б. йосшаши HaiilмypeH, намрlоgиши се, 
смрачиши се, смркнуши се (о лицу); набраши се, намршшиши 
се (о веђама, обрвама). 2. йосшаши шаман, мрачан, смрачиши 
се, смркнуши се, нашушшиши се (о небу, о времену apeg кишу 
или олују и сл.). 

. 

натмуmити (се), натмYmйм (се) и натмуmити (се), -йм (Се) 
евр. в. наiilмуриши (се). 

. 

нато ПрИЛ. йосле Џlola, зашим, oHga. -Напm напредују -гла
сно рече Грбић, а нато сва деца оживеше. 

натоваривати (се), -арујём (се) несвр. йрема нашовариши 
(се); уп. товарити (се). 

натоварити, -им (трп. натоварен) евр. 1. а. сшавиши на не
Kola или на (у) нешшо неки шереш pagu йреношења, OgH. йрево
жења: - цемент на кола, - вреће на коња. б. сшавиши на своја 
леђа или на раме (неки шереш), уЙрШиШи. 2. ойшерешиши (не
Kola, нешшо) шоваром, бременом, снабgеши шерешом (шоварну 
живошињу, йревозно среgсшво и gp.): - коња, - камион, - трак
тор. 3. фиг. а. (некоме) ойшерешиши (HeKola, нешшо) нечим не
йријашним или шешким (йослом, обавезама, бриlама и сл.), 
свалиши (на HeKola, нешшо) неку невоЈЬУ, нейрилике и сл. б. йре
бациши, йренеши, свалиши (на HeKola) оglоворносш за нешшо, 
шуђу кривицу и сл. в. (некога некоме) намешнуши некоме сша
рање, бриlу о некоме, йренеши на HeKola обавезе око нечијеl сша
рања; уп. натоварити некоме на врат (под врат) . •  - се сшави
ши, уйршиши на себе неки шереш pagu йреношења, ойшереши
ши се нечим: натоварени ранцима. 

натовскй, -а, -о који се OgHOCU на НАТО, који apuaaga НАТО
у: натовске снаге. 

натопити, натопйм (трп. натопљен) евр. 1. а. йошайајући у 
шечносш или жишку масу gобро навлажиши, намочиши; на
квасиши: - марамицу. б. йошойиши и осшавиши (конойљу, ку
куруз, йасуЈЬ и gp.) ga оgсшоји pagu размекшавања, кисе.љења 
или бубрења; уп. покиселити. в. gобро, обилно залиши, навоgни
ши: -виноград, - дуван, - врт. 2. (обично у трп.) фиг. йрожеши, 
исйуниши; йрейлавиши: лице натопљено љубављу, натопљен 
романтизмом, натопљен тугом . •  - се gобро се наквасиши, на
мочиши се, йрожеши се Шечношћу. 

натопљеност, -ости ж сшање oHola шшо је наШоЙЉено. 

наторокати, -орочём евр. пеј. MHOlo, којешша найричаши, из
блебешаши, избрбЈЬаши, исШорокаШи . •  - се найричаши се, ис
йричаши се о свему и свачему, набрбЈЬаши се, наблебешаши се, 
исшорокаши се. 

натоциљавати (се), -иљавам (се) несвр. йрема наШОЦUJbа
ши (се). 

натоциљати, -ам евр. варајући, обмањујући навесши на йо
lрешан йуш, на йоlрешан йосшуйак, ували ши у нейрилике, на
шеншаши; варајући учиниши смешним, найравиши буgалу og 
HeKola, насамариши, намаlарчиши; уойшше йревариши, обма
нуши (HeKola) . •  - се нечијим лукавсшвом, йреваром, обманом 
биши gовеgен у заблуgу, биши йреварен, насесШи. 

наточити, наточйм (трп. наточен) евр. а. шочећи насуши, на
лиши (неку шечносш): - воде (воду), - вина (вино), - ракије (Ра
кију) (у флашу и сл.). б. шочећи, сийајући, наливајући найуни
ши (cyg неком шечношћу): - чашу, - флашу . •  - се исшичући, 
OgH. gошичући накуйиши се у извесној количини (о воgи или не
кој gpyloj ШечносШи). 

натпевати, натпёвам јек. натпијевати, натпијевам несвр. 
йрема наШЙеваШи . •  - се уз. повр. нagмешаши се, шакмичиши се, 
оlлеgаши се у Йевању. 

натпевати јек. натпјевати, -ам евр. (некога) ошйеваши лей
ше, БОЈЬе og gpylola, наgмашиши, йобеgиши (HeKola) у Йевању. 

натпијати се, натпйјам се неевр. уз. повр. наgмешаши се, шак
мичиши се у йијењу (алкохолноl йића), наgмешаши се ко ће ви
ше йойиши (алкохолноl йића); уп. натпити. 

натпис м а, краћи шексш, зайис, обично с називом oHola на 
шша се OgHOCU и с gруlим основним йоgацима, исйисан или уре
зан на нечему: - на табли, - на трговини. б. зайис, шексш у об
лику сеншенције на наglробном сйоменику, еЙиШаф. в. наслов, 
назив на йочешку, у заlлавЈЬУ књиlе, чланка, сйиса, на йочешку 

. филма и СЛ. 

натпити, натпијём евр. наgмашиши, йобеgиши (HeKoia) йо
йивши више алкохолноl йића; уп. натпијати се. 

натполовичан, -чна, -о у изр. - већина правн. в. айсолушна 
већина (aog већина). "\ 

натпоп, -опа м кашолички свешшеник вишеl чина, lлавни 
йой, каноник. 

натприродан (натприродан), -дна, -о а. који се не може об
јасниши йрирОgним законима, који је изван lраница, оквира йо-
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Зlюших upupognux йојава и зан:оnа: натприродне особине, � по
јава. б. н:оји йрелази upupogne, nор.малnе, уобичајеnе 'iраnице, 
он:вире, .мере, nеобичаn, nеверовашаn, изузешаn (йо величиnи, 
јачиnи, сnази иШg.): � енергија, � сила. 

натприродно (натприродно) прил. изваn upupognux 'ipanu
ца, он:вира, nеобичnо, nеверовашnо, изузеШnо. 

натприродност (натприродност), -ости ж особиnа ono'ia шшо 
је nашйрироgnо (ono'ia н:оји је nашйрироgаn); оnо шшо је па ш
upupogno (nесшварnосш, фаnшасшин:а и сл.). 

натпритисак, -ска м физ. сшање 'iaca у зашвореnим сисше
.мима са ЙриШисн:о.м већим og аi1l.мосферсн:о'i. 

натпросечан и натпрОсечанјек. натпросјечан и натпро
сјечан, -чна, -о н:оји је изnаg йросечnо'i, обичnо'i; уп. изузетан: � 
величина, � вредност, � квалитет, � лепота, � резултат, � чо
век, � таленат. 

натпросечност и натпросечност јек. натпросјечност и 
натпросјечност, -ости ж особиnа ono'ia н:оји је nашйросечаn, оnо
'ia шшо је nашйросечnо; уп. изузетност. 

натра ж nайрава за шн:ање, разбој, сШаn. 

натрабуњати, -ам евр. разг. nайричаши, исйричаши свашша, 
nаблебешаши, изблебешаши, избрбЈЬаШи. 

натраг ПРИЛ. 1. а. у смеру, йравцу суйрошnо.м og йрешхоgnо'i 
н:решања, оnа.мо оgан:ле се йошло (н:реnуло), nазаg: кренути �. б. 
Ша.мо 'ige је nешшо раnије било, па йрешхоgnо, йређашње .месШо, 
nазаg: вратити (узети, ставити) нешто �. 2. а. леђима он:реnу
шим у смеру н:решања, nаШрашн:е. - Не ваља ићи натраг јер ће 
умријети мати. б. у йравцу заgње сшраnе, Йре.ма заgњој сшраnи, 
уnазаg, уnашра'i: тргнути руком �. в. У раnије, йређашње сшање: 
не може се �. г. у йрошен:ло, йрошло вре.ме, Йре.ма йрошлосши, 
уnазаg. - Мора се сегнути мало дубље натраг. 3. а. са заgње 
сшраnе, йозаgи, осШра'iа. - У његовој кући је билијар, купати
ло; тамо натраг читав парк. 

натрашiвати, -рапавам nесвр. Йре.ма nашрайаши; уп. натра
пати (lа). 

натрiшати (натрапати), -ам евр. 1. (на некога, на нешто) а. 
nеочен:иваnо, случајnо nаићи (па neKo'ia, па nешшо), nабасаши; 
nалешеши, nашрчаши (па neKo'ia, па nешШо). б. (обично у вези 
с нечим непријатним) сШицаје.м он:олnосши gohu у везу, н:оn
шан:ш с nен:им (с nечим), nа.мериШи се па neKo'ia (па nешшо), су
сресши се с nен:им (с nечим) (у nен:ој йрилици, у живошу): � на 
лудака. 2. nаићи ogneKyg, изnеnаgа се йојавиши gошавши ogne
Kyg, баnуШи. - Натрапа однекуд један ескадрон коњице. 3. (не
што) случајnо gohu go nече'iа, goMohu се nече'iа, nаћи, йроnаћи 
(nешшо), nалешеши (па nешШо). - Натрапа на један од оних 
чудних Гебелсових чланака. 

натрашке и натрашке ПРИЛ. 1. леђима, ogn. заgњим gело.м 
шела он:реnушим у смеру н:решања, суйрошnо og nор.малnо'i сме
ра н:решања, уnазаg: ићи � као рак. 2. са заgње, леђnе сшраnе, 
сшра'iа, ошйозаgи, иза леђа: везан �. 3. а. обрnушим реgослеgо.м, 
обрnушо; nаойан:о, nаойачн:е: � читати (неку реч). б. (обично у 
вези с глаголима "ићи", "поћи" и сл.) у лоше.м, nеЙовоЈЬnО.м 
йравцу, na'iope, н:ан:о nе ваља, nаоЙан:о. 

натргати, -ам евр. nабраши шр'iајући, Kugajyhu, nан:иgаши 
(цвећа, лишћа, Uлоgова, 'ipafba и сл.). 

натресати се, натрёсам се неевр. 1. (на нешто) сшресаши 
йрашиnу и сл. са себе, своје ogehe шан:о ga uaga па nешшо, сшре
сајући се, исшресајући се шруnиши nешШо. - Не натресај ми се 
на млеко. 2. (на некога, над неким (ређе некоме) или без допу
не) 'iрgиши (neKo'ia), вин:аши (па neKo'ia) иСЙОЈЬавајући ЈЬушњу, 
nезаgовОЈЬсшво; изgираши се, исшресаши се (обичnо nag nен:им 
слабијим, nag nен:им н:о је па nиже.м йоложају и сл.), брецаши 
се, осецаши се. 

натрескати се, -ам се евр. екепр. ойиши се, nайиши се. 

натрести (натрёсти), -есём евр. gpMajyhu, gpMycajyhu или 
.млаШећи ошресши извесnу, обичnо већу н:оличиnу nече'iа (nајче
шће воћа). _ � се (на некога, над неким (ређе некоме) или без 
допуне) свр. Йре.ма nашресаши се (2). 

натрети јек. натријети, натрём (аор. натрёх јек. натријех; 
ТРП. натрт (натрвен)) евр. в. nаШрШи. 

натријум (натр:Иј, -ија) м хем. хе.мијсн:и еле.меnаШ (Na) сйеци
фичnе шежиnе 0,93, .мен: алн:алnи .меШал сребрnасшобеле боје. 

натријум- йрви geo йолусложеnица н:оји озnачава ga је nа
Шрију.м jegan og еле.меnаШа xeMujcKo'i jegUНJeНJa, nаШрију.мов: �
ацетат, �-apceHaT, �-бикарбонат, �-бромид, �-карбонат, �-сул
фат, �-хлорид итд. 

натријумов, -а, -о (натријумскй, -а, -о) н:оји се ognocu na nа
Шрију.м, н:оји саgржи nаШрију.м: � база, � једињење, � со, � фос
фат, � ХЛОРИД. 

натрљавати (се), -рљавам (се) nесвр. Йре.ма nаШРЈЬаши (се) . 

натрљати, натрљам евр. (некога, нешто) а. ШРЈЬајући nа.ма
заши (nечи.м). б. иСШРЈЬаши, из.масираШи gлаnо.м или nечи.м 
gру'iим (nен:и geo шела, pagu лечења, улейшавања и сл.). _ ,.., се 
Йовр. 

натроје прил. па шри gела (у вези с geљeНJeM, разла.мање.м и 
сл.). • надвоје-натроје в. uog nаgвоје. 

натронтати, -ам и натронтати, натронтам евр. а. (некога) 
nавући, обући (nен:о.ме) Mno'io ogehe, ушоUлиши с Mno'io ogehe: � 
дете. б. (нешто) nашрйаши, йрешрйаши (nечим). - Зидови су 
били натронтани ћилимима дречећих боја. _ ,.., се Mno'io, йреви
ше се обући, йрешераnо се ушоUлиши с Mno'io ogehe. 

натроmити, натрошйм евр. нар. из.мрвиШи, изgробиши, nа
.мрвиШи: � хлеба. 

натрпавати (се), -рпавам (се) nесвр. Йре.ма nашрйаши (се). 

натiшати, -ам евр. 1. а. сшавиши па 'iо.милу, без pega већу н:о
личиnу nече'iа, шрйајући смесшиши ne'ige већу н:оличиnу nече'iа, 
nабацаши; сшавиши у nешшо, nа'iураши: � ствари; � барута. б. 
без neKo'i pega изnеши Mno'io gешаља у Йисмеnо.м сасшаву, nайи
саши, изnеши ойширnо и nесређеnо, nабацаШи. в. сшрйаши 
(.мnошШво Jbygu) у сн:учеn йросшор, йошрйаши, nа'iураШи. 2. шр
йајући, сшавЈЬајући, 'iypajyhu nайуnиши (nечим): � кофер ства
рима, � торбу. _ ,.., се nабиши се у (па) сраз.мерnо .мало.м йросшо
ру, nа'iураши се, nашисн:аши се; уп. стрпати се. 

натрпети се јек. натрпјети се, -пйм се евр. а. (нечега) .мnо-
1,0 изgржаши, йрешрйеши: � свакојаких невоља. б. Mno'io се nа
.мучиши, nаЙаШиШи. 

натрти натрём (аор. натрх; ТРП. натрт (натрвен)) евр. 1. (не
што нечим) шарући, ШРЈЬајући йрећи више йуша gлаnо.м рун:е 
или nечи.м gpy'iUM йО nен:о.м gелу шела или йо nече.му gpy'ioM, 
обичnо nаnосећи nен:у .масШ, шечnосш и сл., иСШРЈЬаши, ис
шр(е)ши: � вратне жиле (крста) сирћетом. 2. (тесто, хлеб, пога
чу) nаШРЈЬаши йри .мешењу брашnо.м (шесшо) ga буgе чвршће. 

натрћити, натрћйм евр. разг. исшуриши, избациши, naguhu 
(заgњи geo шела, заgњицу). _ ,.., се са'inувши се исшуриши заgњи 
geo gела, заgњицу. 

натрулити, -йм евр. в. nаШруnуШи. 

натрулост (ЮIТРУЛОСТ), -ости ж сшање ono'ia шшо је йочело 
ga шруnе, шшо је nаШруло. 

натрунити, натрунйм (трп. натруњен) евр. 1. (нешто) а. nа
nеши шруње па (у) nешшо, заЙРЈЬаши Шруње.м: � млеко. б. йосу
ши nечим сишnим, из.мрвЈЬеnим, йошрусиши: � месо ситном со
љу. 2. (нешто) фиг. а. уnеши шуђе еле.меnШе, йримесе ne'ige, у nе
шшо (обичnо Ши.ме н:варећи изворnу, аушохшоnу йрupogy, н:а
ран:шер nече'iа): � језик туђицама. б. йон:вариши, nаружиши; йо
ре.меШиШи, nарушиши: � лепоту (нечега); � породичну срећу. 
в. извршиши шшешаn, nе'iашиваn ушицај па neKo'ia, па nешшо, 
исн:вариши: душа натруњена отровом искуства. г. папе ши nе
че.му Jba'iy, сра.моШу, заЙРЈЬаши, ун:аљаши, осра.моШиШи, обру
н:аши: � нечији добар глас, � некоме поштење. _ ,.., се nайуnи
ши се, заЙРЈЬаши се Шруње.м. - Коса му је натруњена сеном. 

натрунуо, -нула, -о в. nаШруо. 

натрунути, -нём евр. йочеши шруnуши, .мало, gелимичnо ис
шруnуши, nашрулиши (обичnо о воћу или gрвеШу) . 

натруњивати, -)тњујём nесвр. Йре.ма nаШруnиШи. 

натруо (натруо), -ула, -уло а. н:оји је йочео ga шруnе, gели
.мичnо шруо; уп. нагњио: � грожђе, � дрво, � јабука, � пањ. б. 
фиг. н:оји је йочео ga upouaga (nајчешће .морал по): � друштво. 
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натрућати, HaTpybliM евр. разг. исйричаши MHO'tO којече'tа, 
свашша найричаши, наблебешаши, набрбљаши, исШруhаШи. 

натруха ж Йpu.мeca, нанос сшраних еле.менаШа у нече.му; 
сшрани, шуђи ушицај у нечему. 

натруцкати се, -ам се евр. на.мучиШи се возеhи се HepaвHu.м, 
изровани.м йушем или лошu.м возило.м, исшруцкаши се. 

натрчавати, -рчавам несвр. йрема наШрчаШи. 

натрчати, -чИм евр. непрел. 1. шрчеhи наићи, налешеши (на 
HeKo'ta, на нешшо), уgариши о HeKo'ta, о нешшо, суgариши се с не
Ku.м, с нечи.м. 2. шрчеhи, јурећи сшиhи, gohu He'tge, gошрчаши 
ogHeKyg. 3. фиг. неойрезно и неЙро.мишљено уйасши у нез'tоgан 
йоложај, насесши, наса.мариШи се. _ - се а. йровесши gуже вре
.ме у шрчању, исшрчаши се; за.мориШи се Шрчеhи. б. за.мориШи 
се ужурбано, журно обављајуhи више Йослова. 

натуговати се, -Угујём се евр. йровесши MHO'tO вре.мена шу-
'tyjyhu. 

натужити се, -им се евр. в.  изјаgаши се; уп. изјадиковати се. 

натукница ж 1. в. алузија. 2. в.  оgреgница (1). 

натукнути, -нем евр. казаши, изнеши aocpegHo у изла'tању, 
йричању, на'tовесшиши; рећи, казаши, изнеши, йо.менуши са.мо 
уз'tреg, наЙо.менуШи. 

натура ж лат. 1. в.  apupoga. 2. ум. сликарски или вајарски .мо
gел. • у натури (примити, примати, добиGа)ти, платити, плаћати и 
сл.) у роби, у облику йроизвоgа који u.мajy йлашежну вреgносш 
(за разлику og йлаhања у новцу). 

натуралан, -лна, -о 1. в. apupogaH (1 и 2). 2. а. који је у об
лику робе, йроизвоgа, робни: - размена. б. који се OgHoCU на об
лик йроизвоgње у којој се йроизвоgи paga шроше у оквиру ogpe
ђене еконо.мске јеgинице (нйр. йороgице или йашријархалне за
gpy'te) и служе са.мо за йошребе њених чланова: - привреда. 

натурализам, -зма м 1. у.меШнички йравац у књижевносши, 
сликарсшву, вајарсшву и .музици (насшао у Француској крајем 
ХЈХ в.) који шежи ga без икаквоТ; улейшавања, шшо је Mo'tyhe 
верније йрикаже сшварносш, нарочишо ружни ју, Ша.мнију, суро
вију сшрану живоШа. 2. фил. схвашање које насшоји ga све йоја
ве свеgе на apupogHe узроке, схвашање йо којем је apupoga йри
.марни и айсолушни йринций, основа све'tа шшо ЙосШоји. 

натурализација ж 1. йрила'tођавање условu.ма живоша у но
вој cpegUHU. 2. начин gобијања, сшицања gржављансшва, сши
цање, Йpu.мaњe gржављансшва у сшраној земљи Йосебнu.м ак
Шо.м gржавно't op'taHa. 

натурализовати, -зујём (натурализирати, -ИзИрэ.м) евр. и не
евр. 1. йрила'tоgиши, йрила'tођаваши новој живошној cpegUHU, 
(у)чиниши goMahu.м, оgо.маhи(ва)Ши. 2. gа(ва)ши сшранцу gp
жављансшво, Йрu.миШи, Йрu.маШи у ЙоgансШво. _ - се 1. йрила
'tоgиши се, йрила'tођаваши се новој живошној cpegUHU, ogoMa
hи(ва)ши се. 2. Йри.миШи, Йри.маШи, сшеhи, сшицаши gржа
вљансшво сшране земље. 

натуралије ж МН. оно шшо је HeoaxogHo йошребно за живо ш 
човека, apupogHe жuвошне йошребе, йошрошна gобра, роба. 

натуралист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник нашу
рализ.ма. 

натуралистичан, -чна, -о а. склон наШурализ.му, наШурали
сшички насшројен, оријенШисан. б. в. наШуралисШички. 

натуралистичк:й, -а, -о који се OgHOCU на наШуралuза.м и на
шуралисше; који је као Kog нашуралисша, својсшвен нашура.ли
з.му и наШуралисшu..м,а: - правац, - уметност, - школа; - ме
тод, натуралистичка обележја . .  

натуралистички ПРИЛ. на нашуралисшички начин, на на-
чин својсшвен наШуралисШu.ма, у gyxy наШурализ.ма. 

натуралисткиња ж женска особа наШуралисШ(а). 

натурати (се), натуРам (се) несвр. Йре.ма нашуриши (се). 

натуризам, -зма м сунчање и куйање на jaвHu.м Йлажа.ма 
без 

,
куйаћих косШu.м� или 'tаhица; йокреш који apoaa'tupa кулш 

'tоло't JbygCKO't шела и неоgевање, нуguза.м. 

натурист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица наШуриз.ма, Hygu
з.ма; нуgисШ(а). 

натуристичк:й, -а, -о који се OgHOCU на наШуриза.м и нашу
рисше, нуgисшички: - камп, - насеље, - покрет. 

натуристкиња ж женска особа наШурисШа. 

натурити, -Им (трп. натурен) евр. 1. а. на.мешнуши неко.ме не
шшо сило.м, йрошив ње'tове воље, Йрu.мораШи HeKo'ta ga нешшо 
йрихваши; gовесши HeKo'ta на ушицајан йоложај йрошивно нечи
јој вољи. б. власШиШu.м уШицаје.м учиниши ga неко йрихваши 
оgређено .мишљење, схвашање и сл. 2. а. навући, на.маћи (кайу, 
шешир и сл.). б. на.макнуши, набациши, навући (нЙр. о.мчу око 
враша и gp.). 3. а. сшавиши, .мешнуши, йоложиши на нешшо (og
оз'tо), навалиши йреко нече'tа. б. на.маћи, нашаhи (нЙр. резу на 
враШu.ма). _ - се 1. (обично са допуном: за вођу, за господара 
и сл.) на.мешнуши се неко.ме (као вођа, власш, 'tocaogap и сл.), 
најчешhе йрошив нечије воље. 2. а. (некоме) обузеши, захваши
ши (обично о .мислu.ма, oceћaњu.мa, сшању и сл.). б. сйойасши 
(HeKo'ta), навалиши (на HeKo'ta) (о .муци, Шешкоhа.ма, Hegaha.мa и 
сл.). 3. gаши се у йошеру, йошрчаши, йојуриши (за HeKu.м). 

натурmницла ж нем . .месни оgрезак (обично og буша или 
йлеhке) йечен, ogK йржен на .масШи или уљу. 

натурmчик м рус. 'iлу.мац (обично на филму) без школско't 
'iлу.мачко't образовања који иншерйрешира лик gрушшвене сре
gUHe, сшалежа и сл. које.м и са.м apuaaga. 

натуткавати, -Уткавам несвр. Йре.ма наШуШкаШи. 

натуткати, -ам евр. 1. на'tовориши, навесши HeKo'ta на нешшо, 
обично лоше, йоgсшаhи, нахушкаШи. 2. наgражиши, найујgаши 
(йса на HeKo't, на нешШо). 

натући (натући), -тУ'чём (3. Л. МН. натУку) евр. сшавиши, .ме ш
нуши на 'iлаву (кайу, шешир и сл.) шако ga чврсшо сшоји, наша
ћи, навући, наШуриШи. _ - се исшуhи HeKo'ta go .миле воље, из
gовољиши се шукуhи, науgараши се. 

натуцати, натУцам неевр. 1. а. чишаши шешко, из'tоварајуhи 
оgвојено geo йо geo речи, OgH. реч йО реч; уойшше слабо, с .муко.м 
чишаши, срицаШи. б. рђаво, лоше 'tовориши сшрани језик (или 
gијалекаш); уойшше шешко, с .муко.м из'tовараши речи. 2. 'tово
риши о нечему без gовољно йознавања, Hecu'tYPHO, на'tађаши, на
баgаШи . 

натуцати, -ам евр. шуцајуhи исишниши неку, обично gовољ
ну (или већу) количину нече'tа (.мака, ораха и gp.), исШуцаШи. 

натуштен, -а, -о 1. који (најчешhе изразо.м лица) йоказује 
знаке нерасйоложења, незаgовољсшва, .мрзовоље, на.мр'tођен, на
.мрачен, Haill.мypeH; који ogaje шакво расйоложење (обично о ли
цу). 2 . .мрачан, ill.мypaH: - јутро, - јунско поподне, - Романија. 

натуштено ПРИЛ. на.мр'tођено, .мрзовољно, с.мркнуШо. - Нату
штено седе за један сто. 

натуштеност, -ости ж особина и сшање oHo'ta који је нашу
шшен, oHo'ta шшо је нашушшено, на.мр'tођеносill, наill.муреносШ, 
.мрзовоља, су.морно расЙоложење. 

натуmтити, -им евр. на.мршШиШи, на.мр'tоgиШи (чело, обрве) 
изражавајуhи незаgовољсшво или gajyhu сшро't, озбиљан израз 
лицу; уп. намрачити и натмурити. _ - се 1. а. (понекад и безл.) 
с.мрачиШи се, с.мркнуШи се (о времену, обично apeg олују). б. йре
криши се Ша.мнu.м облацu.ма, йосшаши Ша.ман, .мрачан, заШа.м
неши се, сшушшиши се (о небу). в. gOHocehu кишу, Heao'togy и сл. 
наgнеши се, наgвuши се (о облацu.ма). 2. а. йосшаши на.мршШен, 
.мрачан, су.моран, .мрзовољан, на.мр'tоgиШи се, на.мрачиШи се, на
ill.муриШи се. б. йосшаши на.мршШен, на.мр'tођен изражавајуhи 
шакво расйоложење (о лицу, челу и gp.). 

натхват м спорт. а. хвашање 'tи.мнасШичке или ашлешске 
сйраве (коња, врашила, .моШке и gp.), скијашко't шшайа и сл. йр
сШu.ма руке или Йалце.м оgоз'tо. б. хвашање лойше раширених 
йрсшију руке с ЙриШиско.м оgоз'tо (обично у ваШерЙОЛУ). 

натчовек јек. натчовјек м (еупл. ми. надљуди) (према нем.) 
1. а. фил. йО учењу немачко't филозофа Ничеа, иgеалан човек, ко
ји ће се йојавиши у ugyhoj фази JbygcKe цивилизације, обgарен 
особина.ма и сЙособносШu.ма које не aocegyje, обичан несавршен 
човек. б. йо немачкој нацисшичкој иgеОЛО'tији, apuaagHUK 'tep-
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манске "више расе", који шреба ga влаgа свеШом. 2. човек који 
aocegyje високе моралне особине у сшейену веnем og gpyiux Jbygu, 
иgеално биnе. 

натчовечански јек. натчовјечански, -а, -о 1. који йревази
лази нормалне човекове моiуnносши, cHaiy, apupogy и сл., Hag
JЬygCKU, веома велики, oipoMaH: с натчовечанским напором, упо
требити натчовечанску снагу. 2. а. који је йо особинама изван 
iраница apupOgHUX йојава и законишосiйи, нашйрироgан, не
сшваран, чуgесан: � биће, � моћ, � створ. б. којије йо нечему из
ван JbygCKUX gOMeHa, који не caaga у сферу JbygcKoi; HecxвaiйJbив, 
неразумљив (човеку): � сила; � тајна. 

натчовечански јек. натчовјечански прил. на нашчовечан
ски начин, йревазилазеnи JbygcKe моnи: � се борити. 

натчулан, -лна, -о (обично одр.) а. којије изван iраница чул
Hoi ойажања, који се не зайажа чулима, нашйрироgан: натчул
ни свет. б. мисаон, уман; аЙсШракШан. 

наћапати, на.ћапам евр. разг. обилно наквасиши, нашойиши, 
намазаШи. _ � се пеј. йрешерано се наш.минкаШи, нафракаши се. 

наћвар, -ара и наћвар, -а м нар. веnи gрвени шроgелни или 
gвоgелни caHgYK с йоклойцем, у којем се налази geo за брашно, 
geo са наnвама за мешење хлеба и, обично, geo за осШаву. 

наћваст, -а, -о нар. који обликом aogcena на наnве, сличан 
наnвама. 

наћве, наћава, наћава и наћви ж ми. нар. веnе gрвено кори
ШО найрављено og изgубљеноi gрвеiйа или СКЛОйЈЬено go gacaKa 
(йонекаg с йоклойцем или ноiарима), које служи (које је служи
ло) за мешење хлеба. 

наћефлејисати се, -ишём се евр. нар. екепр. найиши се, ойи
ши се; йосшаши расйоложен, весео og Йиnа. 

наћи (наћи), нађём (аор. нађох, нађе; р. пр. нашао, -шла; ТРП. 
нађен; пр. пр. нашавши) евр. прел. 1. а. случајно, ugynu или шра
жеnи, шраiaјуnи наиnи на нешiйо (нЙР. на изiубљену сшвар) или 
на HeKoia; уойшше йронаnи, ошкриши (нешшо, HeKoia). б. шра
жеnи, шраiајуnи gonu go нечеiа, йрибавиiйи, обезбеgиши (не
шшо): � лека, � хлеба у туђини. в. наиnи на неку реакцију, og
нос, изазваши неки сшав, расйоложење и СЛ.: � разумевање код 
некога. 2. а. gобиши нешшо шражено или йрижељкивано: � за
штиту, � помоћ. б. у некоме, у нечијој личносши gобиши, сшеnи 
(gpyia, йријашеља и сл.). 3. а. ugynu, йролазеnи, gолазеnи заше
nи, засшаши HeKoia на оgређеном месшу: нађосмо га пред ку
ћом. б. зашеnи, виgеши HeKoia (нешшо) у неком сшању, расйоло
жењу: � међу живима, � све како је било. 4. а. оgабраши, иза
браШи. - Ниси нашао паметнијег посла од овога? б. искорисши
ши, уiрабиши, улучиши, изабраши (aoiogaH MOMeHaiй, зiоgну 
йр ил ику ). в. оgлучиши се на нешшо, йочеши раgиши, чиниши 
нешшо Kag шоме није време, шренушак, Kag ШО не оgiовара окол
носшима или околини, окружењу. - Нашли баш сад да праве 
свадбу?! г. (некога) йасши (некоме) на ум, gonu (некоме) у мисли, 
сйойасши Kag се ШО не очекује, изненаgно, у неоgiоварајуnе вре
ме и сл. - Какво те спавање у ово доба нашло?! 5. оgвојиши, из
gвојиши (geo времена) за HeKoia, йосвешиши (некоме или нечему 
geo времена). 6. зайазиши, йримешиши, уочиши (неку особину): 
� доста заједничког, � разлику, � траг прошлости. 7. оgреgиши, 
ушврgиши (неку величину, број и сл.): � угао. 8. размишљањем 
gonu go нечеiа, смислиши, измислиши (нешшо); gосешиши, йри
сешиши се: � оправдан разлог за нешто, � решење за нешто; не 
моћи � ниједну реч утехе. 9. а. усйеши gовесши у акшивно сша
ње своје физичке или gуховне cHaie, скуйиши, сабраши, смоnи: � 
у себи толико великодушности (снаге). б. сшвориши, найрави
ши, усйосшавиши; начиниши, учиниши: � свему ред. 10. ушвр
gиши, усшановиши; закључиши; оцениши, йpoцeHиiйи: нађе да 
је здрав; нађоше да девојка паметно говори. 11. gобиши, скуйи
ши оgређену количину йриноса og неке йољойривреgне кулШуре. 
- Колико си нашао пшенице? 12. (са апстрактном именицом у 
ген., ређе у ак.) а. осешиши, gоживеши жеље но расйоложење, 
OgH. gосйеши у жељено, йошребно сшање означено именицом у 
gойуни: � задовољство у раду, (не) � мира, (не) � сна. б. наиnи 
на нешшо; йосшиnи, осшвариши нешшо (оно шшо је означено 
именицом у gойуни): � израза, � одјека; � одушка. _ � се 1. а. go
сйеши некамо, обресши се Heige; сшвориши се на неком месшу: � 
се у затвору, � Ge на острву, � се у седлу. б. gосйеши, зайасши у 

неки, обично нейовољан, йоложај или ciйaњe; заgесиши се, обре
сши се у неком, обично нейовољном йоложају или сшању (иза
званом gашом сишуацијом): � се у кризи, � се у невољи, � се у 
шкрипцу; � се на муци, �. се у чуду. в. намерно gonu Heige, би
ши на неком месшу у оgређено време. г. сшавиши се на нечију 
сшрану, ойреgелиши се за HeKoia или нешшо: � се на страни до
бра. 2. заgесиши се, зашеnи се: � се на путу. 3. gесиши се, биши 
са неком особином, йоказаши, исйољиши неку особину: наШла се 
паметна. 4. а. (су)сресши се, сасшаши се са неким. б. gonu go сйо
разума, сйоразумеши се, наiоgиши се, йоiоgиши се. - Он спушта 
цену помало, а муштерија додаје. И најпосле се нађу и сложе. 
5. (некоме) а. йришеnи у йомоn, йомоnи некоме: � се у невољи. 
б. биши на расйолаiању (некоме) у случају йошребе (о новцу, хра
ни и сл.): нек му се нађе у путу. 6. (некоме, у некога) gonu на 
свеш, роgиши се. - Крајем маја нашло се Давилу пето дете. 7. 
а. (и безл.) йојавиши се, јавиши се (йонекаg йрошивно очекивању, 
вероваШноnи). - Нашло се људи који су се жалили на њега. б. 
йојавиши се, јавиши се као сйособан или йозван за (из)вршење 
HeKoi Йосла. - Ваљало би кад би се нашао неко ко би то могао 
добро урадити. 10. а. йоказаши, исйољиши неко расйоложење, 
осеnање изазвано оgређеним йосшуйком или оgређеном сишуа
цијом, осешиши се (йосшиђен, увређен и сл.). б. осешиши се (оба
везним, йобуђеним, йозваним и сл. за нешШо). • боље вас нашао, 
боље вас нашли! ошйозgрав на нечију (обично gомаnинову) gобро
gошлицу. - (сам) себе ошкриши, йронаnи обласш занимања, 
обласш изражавања, OgH. йреgмеш и сл. који највише оgiовара 
личним склоносшима, сйособносшима, жељама. - своју (себи) 
срећу уgаши се, уgомиши се (gобро). - се између две ватре (између 
чекића и наковња) gосйеши у незiоgну, шешку сишуацију, йоло
жај између gве йрошивничке сшране, gва сукобљена йрошивни
ка и сл. - се некоме на путу исйречиши се као смешња нечијим на
мерама, иншересима, смешаши некоме, омешаiйи HeKoia. - се у 
послу найравиши се, начиниши се зайосленим, заузешим йри
кривајуnи неку намеру, циљ, OgH. йрави разлоi анiажовања 
(нЙр. gоласка и gp.). нашао си цркву у којој ћеш се богу (по)молити 
ниси gошао KOg човека који је вољан, сйреман, који хоnе и може 
ga ши йомоiне, ga йришекне у йомоn. нашла врећа закрпу, нашла 
слика прилику нашло се gвоје који jegHo gpyiOM оgiоварају, који су 
исших особина (обично са неком каракшерисшичном особином). 
шта је тражио, то је и нашао или сл. gобио је йо заслузи, йрошао је 
како је заслужио. 

наћулити, наћулим евр. (уши) а. уйравиши, окренуши на
iope, Hagunu, Йоgиnи ·(уши) ga би се боље ухвашио, чуо звук (о 
живоШињама). б. фиг. йочеши йаЖЈЬиво, найреiнушо слушаши, 
йрашиши нечији iовор, неки шум и сл., найреiнуши се, ycpegcpe
gиши се pagu слушања. 

наћутати се, -тИм се евр. йровесши MHOio времена у nушању, 
у nушњи; уп. нашутети се. 

наударати се, �aM се евр. изуgараши, исшуnи HeKoia go миле 
воље, изgовољиши се ygapajynu, шукуnи (HeKoia). 

наудити, -Им евр. (некоме, нечему) изазваши, йроузрокова
ши неiашивне, нейовољне йослеgице йо HeKoia, йО нешшо, нашко
gиши (некоме, нечему). - Не могу му наудити ни мраз, ни сун
це, ни киша, ни ветар. 

науживати се, -ужИвам се евр. (некога, нечега или без допу
не) йровесши gyio времена уживајуnи, изgовољuй1и се уживајуnи. 

науздисати се, -ишём се евр. йровесши gyio времена узgишу
nи, узgишуnи gаши оgушка својим осеnањима. 

наузёти се, наузмём се евр. 1. узеши неку, обично веnу или 
gовољну количину нечеiа, накуйиши се, наiрабиши се: � оружја. 
2. у изр. - зиме (хладноће, студени) јако озейсши, назеЙсШи. 

наузимати, -ам неевр. накуйиши, сакуйиши, йрикуйиши, 
йриiрабиши и сл. узимајуnи више йуша, у више йрилика или og 
више особа; накрасШи. - Био је наузимао још ствари, па их је ус
пут побацао. 

наузнак ПРИЛ. 1. с леђима наgоле, налеђушке, йолеђушке, на 
леђима (уз iЛаiоле мировања), OgH. на леђа (уз iЛ. крешања): ле
жати �, пасти (извалити ce) �. 2. а. йрема заgњој сшрани шела, 
уназаg, унаШраi. - Глава јој паде наузнак. б. заgњом сшраном 
шела, нашраi, нашрашке; с леђима у йравцу крешања, наойа
ко, наойачке: узмицати �; везати некога � за коња. 
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юiук И наук м а. савеш, уйушсшво како нешшо шреба ypagu
ши или како шреба ЙосШуЙиШи. б. йоука која се извлачи из ис
кусшва (обично лоше'i), лекција; Йpu.мep (за уiлеg). 

наука и наука ж 1. а. сисШе.м знања о apupogu и љуgском 
gрушшву go којеУ се gошло Йpu.мeHoM оgређених йринцийа, објек
шивних (инgукшивних или gеgукшивних) мешоgа исшраживања 
и оgређених среgсшава за исшраживање; уп. знаност. б. йосебна 
обласш шаквих знања објеgињена йреgмешом изучавања (која се 
чесшо изучава и као насшавна gисцийлина, йреgмеш): дpymтBe
не науке, природне науке, хуманистичке науке, - о језику, - о 
човеку. в. сисшем схвашања, шумачења некоУ Йробле.ма, учење 
о нечему, gокшрина, шеорија; верско учење, канон, узус: Дарви
нова -; по науци цркве. г. скуй знања йошребних за вршење не
ке gелашносши, йрофесије, вешшина, умеће: - владања, војнич
ка -, ратна - . 2. скуй чињеница које неко зна, знање; образова
ње, наобразба, ученосШ. - Без муке нема науке. Не треба вам ту 
велике науке. 3. в. навика; уп. навада. - Наука је једна мука, а 
одука двије муке. • човек од науке (и знаља) образован, учен чо
век; научник. 

науљивати, -уљујём несвр. Йре.ма науљиШи. 

науљити, науљйм евр. 1. йрелиши уље.м, зауљиши (нЙр. ко
ре за ЙиШу). 2. а. намазаши, йоgмазаши уље.м (као мазивом) 
клизне йовршине машина и gpyiux найрава, уређаја и сл. б. йре
мазаши уљем: науљени подијум. 

наум м а. оно шшо је неко наумио, оgлучио, намера, накана: 
одвратити од наума. б. замисао, ugeja: враћати се на свој наум. 

науман, -миа, -о који је нешшо наумио, оgлучио, решио, на
меран, решен. - Ј а сам науман да покренем један лист за сто
чарство. 

наумити, -йм евр. 1. (нешто) оgлучиши ga се нешшо учини, 
осшвари, намериши, решиШи. - НеколИRО пута наумила да бу
де с другим човеком. 2. йоћи, уйушиши се (HeKyg). - Куд си на
умила? 

наусница ж 1. (обично мн.) меке, нежне gлачице, маље из
Hag Уорње усне (обично изражене KOg мушкараца у .млаgићко go
ба, OgH. као зачешак бркова); бркови. 2. geo лица између Уорње 
усне и носа. • (на)гарила (огарила и сл.) га - или сл. йорасли су му, 
расшу му бркови. 

наут м тур. а. бот. и агр. јеgноiоgишња зељасша, Уајена биљка 
Cicer arietinum из ф. Fabaceae, йореклом из исшочномеgише
ранских йреgела, леблебија. б. семе, се.менке ше биљке које се, 
најчешће йржене, jegy или се уйошребљавају и у gpyie сврхе, ле
блебија. 

наутика ж грч. а. наука о йловиgби и уйрављању, вођењу бро
gова, наука о йоморсшву, навиУација. б. вешшина уйрављања 
броgовu.ма, йловиgбена вешШина. 

наутилус и наутилус м зоол. у мн.: pog iлавоножаца Nauti
lus, с великом сйиралном љушшуром изgељеном на коморе (у 
jg.: iлавоножац из шоiа poga). 

наутичар м 1. онај који изучава наушику, који се бави нау
шиком; сшручњак за наушику уоЙшШе. 2. ученик наушичке, йо
морске школе; йишомац морнаричке aKage.мuje. 

наутички, -а, -о који се OgHOCU на науШику. • - миљајеgини-
ца за мерење gaљUHa у навиУацији (1.852 m). 

научан, -чна, -о в. научни. 

научењак, -а и научењак, -ака м в.  научник. 

научењачки и научењачки, -а, -о в. научнички. 

научењачки и научењачки прил. в. научно. 

наУчити, научйм евр. 1. (нешто) а. учење.м усвојиши, сшећи 
неко знање; савлаgаши неку вешшину, овлаgаши неком вешши
ном: - страни језик; - свирање на клавиру. б. учење.м, чиша
њем (слушање.м и gp.) уйамшиши, зайамшиши: - песму напа
мет. в. в. изучиши (2). 2. сшећи неку навику, навикнуши (на не
коУа, на нешшо); уобичајиши нешшо, наваgиши се на нешШо. -
Лако је научити, него је мука одучити. 3. (некога) йренеши на 
коУа неко знање, схвашање, ugejy и СЛ.; уйушишu некоУа у какву 
вешшину, обучишц, извежбаШи. - Отац ме научио да играм 
шах. б. развиШи, сшвориши KOg некоУа неку навику, навикнуши 

или наваgиши на нешшо: - некога да пymи . •  - се в. научиши 
(Ја, б и 2). • - (некога) памети (обично у претњи) йрисилиши, на
шераши некоУа на оgређен виg йонашања, йосшуйања, уразуми
ши, оЙамеШиШи. - (некога) реду (обично у претњи) нашераши 
некоУа на уобичајен, йpиxвaiUљив начин Йонашања. - се памети 
Йрu.мораШи, йрисилиши себе на оgређен начин йонашања, йо
сшуйања, уразумиши се, ойамешиши се. 

научни, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на науку, који се заснива на 
науци; уп. знанствени: - апарат, - звање, - истина, - метод, -
откриће, - рад, - часопис. б. који се бави науком, чије је зан и
мање наука: - кадар, научни кругови, - радник, - подмладак. 
в. чија је gелашносш наука (о усшановама, уgружењu.ма и сл.): 
- друштво, - завод, - институт. г. својсшвен науци, KOju.м се og
лику је, каракшерише наука: - озбиљност, - стил. 2. (и неодр. 
научан, -чна, -о) (донекле заст.) а. школован, образован, учен: 
човек б. сшручан, квалификован, сйособан за нешШо. 

научник м особа која исшражује и изучава неку научну 
обласш, која се бави науком, научни pagHUK. 

научница ж она која исшражује и изучава неку научну 
обласш, она која се бави науком, научна раgница. 

научнички, -а, -о који се OgHOCU на научнике, који apuaaga 
научницu.ма, својсшвен научницu.ма и СЛ.: - библиотека, - при
рода, - научничке способности, - хипотеза. 

научно ПРИЛ. а. на научни начин, корисшећи се научнu.м 
ЙpиHциЙu.мa, мешоgама, среgсшвu.ма; у научном йоiлеgу, са сша
новишша науке: - доказати, - испитати, - описати, - утврдити. 
б. в. сШручно. 

научно- йрви geo сложеница или йолусложеница у значењу 
научни: научноистраживачки, научно-технички, научноФан
тастични и сл. 

научноистраживачки, -а, -о који се OgHOCU на научно ис
шраживање, који се бави научнu.м исШраживање.м: - институт, 
- рад, - установа. 

научност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина оноУа који је науч
ник, који се бави науком, чија је gелашносш наука; особина оноУа 
који је учен, ученосШ. 2. наука; знање. - Највиши ступањ разу
ма и научности јесте израз бројевима. 3. научна вреgносш (неке 
gисцийлине, хийошезе, некоУ gела, исшраживања и gp.); научни 
каракшер (нечеiа). 

научнофантастични, -а, -о који се OgHOCU на научну фан-
шасшику: - роман, - филм. 

научњак м в. научник. 

научњачки, -а, -о в. научнички. 

наушник (наушњак) м (обично у мн.) geo кайе, шубаре, кач
кеша и СЛ. који се навлачи на уши pagu зашшише og хлаgноће. 

науmница ж (обично у ми.) 1. накиш, украс који се носи на 
ушној ресици, OgH. на ушнu.м ресицама, минђуша. 2. в. наушник. 

науmтрб и науmтрб ПрИЛ. умању/ући нешшо, закиgајући на 
нече.му; на нечију шшешу, на рачун (некоУа, нечеiа): - свега оста
лог; њему -.' 

нафака ж тур. а. йО исламском учењу, оно шшо је човеку (или 
живошињи) оgређено og боiа ga aojege и йойије у шоку живоШа. 
б. нар. хра,на (јело и Йиће). 

нафарбати, -ам евр. нацршаши, насликаши фарбом, бојом 
(нешшо) на нече.му (нЙр. на враШu.ма, на зиgу и сл.). 

нафатирати се, -фатйрам се евр, разг. скуйиши, сшећи, за
раgиши, зiрнуши gосша новца. 

нафиксати се, -ам се евр. разг. убризiаши себи gpoiy, gpoiupa
ши се. 

нафора ж ГрЧ. освећени, освешшани хлеб (у KOMaguhu.мa) ко
ји се у йравославној цркви gели вepHицu.мa йосле лиШурiије. 

нафорњак м йослужавник, шас за нафору. 

нафракати, -ам евр. пеј. неукусно, уйagљиво намазаши (лице, 
усне и сл.) ш.минком, йрешерано наш.минкаШи . •  - се йрешера
но и неукусно, уйаgљиво се намазаши ш.минком, йрешерано се 
наш.минкаШи. 
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нафризирати, -ризйрам евр. (некога) gошераши, уреgиши 
некоме косу, начиниши некоме фризуру . •  - се аовр. 

нафта ж (ми. 0) ГрЧ. МИН. сирова шечна заuатьива с.меса уиьово
gоничних уља, жуше go Шамнос.међе боје, насШa.nа og opiaHCKUX 
машерија у сеgименшним слојевима Зе.мЈЪе, og које се gесшила
цијом у рафинеријама gобијају различиши gериваши и gpyiu 
uроgукши широке аримене (бензин, uешролеј, мазуш, уље и gp.). 

нафталйн, -Ина м (ми. 0) хем. opiaHCKO јеgињење, уиьовоgоник 
(C10Hg) у виgу белихлисшиhасших крисШa.nа, ошшроi каракше
рисшичноi мириса, које се gобија из кашрана KaмeHoi уиьа, а 
уuошребљава се највише као сировина у хемијској инgусшрији; 
арах, uрашак (лоuшице и gp.) шоiа јеgињења којим се зашшиhу
ју крзно и вунени uреgмеши og мољаца. • извући (извадити) из 
нафталина учиниши акшуелним, акшуелизоваши HeKoia ко је 
био заборављен (заuосшављен, сшар и сл.) или нешшо шшо је за
борављено (засшарело, архаично и сл.). 

нафтiшйнскй, -а, -о 1. који се OgHOCU на нафШa.nин: - ку
глица, - прах. 2. фиг. сшар, засшарео, несавремен, архаичан. 

нафтар(иц)а ж разг. аећ на нафШу. 

нафтаm, -а.ша м 1. pagHUK који pagu у нафшној инgусшрији; 
онај који pagu на исшраживању нафшних нa.nазишШа. 2. разг. 
мошор на нафшу; уп. дизелаш. 

нафтнй, -а, -о који се OgHOCU на нафшу, који uроизвоgи, аре
рађује нафшу, који саgржи нафшу, који је og нафше и сл.: - гас, 
- индустрија, - слој . 

нафтовбд и нафтовод, -ода м сисшем изолованих (челич
них) цеви које служе за шрансuорш нафше (обично og нa.nази
шша go рафинерије или луке, OgH. og луке go рафинерије). 

нафтбл, -6ла м хем. opiaHCKO јеgињење (СlОН7ОН), које се на
лази у кашрану KaмeHoi уиьа (а извоgи се и og нафШa.nина). 

нафтоносан, -сна, -о у којем има нафше, који саgржи наф
шу: - поље, - подручје, - слој . 

нахвалити, нахвалйм евр. прел. а. MHoio Uохвa.nиШи, исхвa.nи
ши (нешшо, HeKoia): - свога побратима. б. MHoio хвa.nећи ареао
ручиши (HeKoia или нешшо некоме) . •  - се а. (некога, нечега) 
изразиши, исказаши gосша, ауно хвa.nе, аохвa.nе (о некоме, нече
му). - Не може довољно да се нахвали како су га лепо гостили. 
б. Uохвa.nиШи се MHoio uуша (и на MHoio месша), исхвa.nиШи се 
ауно, go миле воље: - се на све стране. 

нахватати, -ам евр. а. ухвашиши извесну, обично велику или 
gовољну количину, велики или gовољан број нечеiа: - рибе. б. 
скуuиши, накуuиши (у неки cyg), ухвашиши: - кишнице . •  - се 
1. а. сшвориши се, образоваши се, формираши се на uовршини 
нечеiа у виgу слоја, наслаiе и сл., накуuиши се (нар. о буђи, иле
сни, uрашини, чађи и gp.); образоваши, формираши Шa.nоi, на
Шa.nожиШи се (нар. о камен цу и gp.); uасши, uоuаgаши и аре
криши нешшо (нар. о ињу). б. uрионуши уз нешшо, нa.nеUиШи се, 
зa.nеUиШи се: нахватала се прљавmтина на обућу. в. накуUиШи 
се око нечеiа, ухвашиши се. - Око месечева српа нахватала се 
мутна, лоптаста измаглица. 2. uровесши MHoio времена у хваша
њу нечеiа (HeKoia), засишиши се, изgовољиши се хвашајуhи не
шшо (HeKoia). 

нахеклати, -ам евр. в. исхеклаШи. 

нахерити, нахёрйм евр. uосшавиши нахеро, укосо, gовесши у 
кос uоложај, накривиши, накренуши: - капу (шешир) . •  - се 
gohu, gосuеши у кос uоложај, наiнуши се, накривиши се, накре
нуши се, накосиши се, искосиши се: изнад низова ниских нахе
рених кућерака. 

нахеро ПРИЛ. накренушо, накриво, накосо, укосо. - На глави 
му шубара, натучена нахеро. 

нахија ж тур. ист. а. аgминисШраШивно-ШериШоријa.nна jegu
ница, уаравно uоgручје у ос.манлијској ШериШоријa.nној uоgели 
(различише величине у разним uриликама и разним крајеви
ма); уп. округ и срез: Пожешка -, Рудничка -, Ужичка - . б. 
обласш, upegeo у Црној Гори који је обично обухвашао више иле
мена: брдске нахије, Васојевићка -, Катунска -, Ријечка - . в. 
сшановнишшво, живать, Hapog, lbygu нахије (а и б). 

нахйјскй, -а, -о који се OgHOCU на нахију, који upuuaga нахи
ји; уп. нахија (а и б): - старешина, - суд. 

нахлада и нахлада ж Uрехлаgа. 

нахладити се, нахладйм се евр. uрехлаgиши се. 

нахладовати се, -адујём се евр. наоgмараши се хлаgујуhи, 
изgовољиши се ogMopa у хлаgу, у хлаgовини. 

нахлађивати се, -ађујём се несвр. арема нахлаgиши се; уп. 

прехлађивати се. 
наход м мушко нахоче; нахоче уоUшШе. 

находати се, находам се евр. uровесши gосша времена у хо
gању, xogajyhu, исхоgаши се. 

находити, находйм неевр. (стилски обележено) 1. а. (некога, 
нешто) нa.nазиШи; Uронa.nазиШи. б. (некога) зашицаши (на не
ком месшу, у неком сшању, расuоложењу и сл.). 2. gобијаши, на
лазиши (нар. услове, заgовољење нечеiа), gолазиши go нечеiа. 3. 
а. изучавајуhи, исшражујуhи Uронa.nазиШи (нешШо). б. ошкри
ваши, заuажаши, уочаваши нешшо (нар. неку особину и gp.). 4. 
смашраши, мислиши; uросуђиваши, uроцењиваши; уп. држати 
(8б, в и г). 5. снa.nазиШи, заgешаваши, сuоuаgаши (о нечему не
UријаШном). • - се 1. биши, нa.nазиШи се (Heige, на (у) неком ме
сшу, на неком uросшору, у неком Uоложају). 2. uосшојаши; еiзи
сШираШи. 3. биши, нa.nазиШи се (у неком сшању, сишуацији, 
околносши, у неком расuоложењу, на неком нивоу, сшеuену раз
воја, у неком облику и gp.). 

находйmте и находйmте с в. сироШишШе. 

нахођење с 1. iл. им. og нахоgиши (се). 2. миШЈЬење, cyg, 
сшав, схвашање; уп. находити (4): радити по свом нахођењу. 

нахотка и нахотка, нахоткиња и нахоткиња ж женско на
хоче. 

нахоче и нахоче, -ета с (мн. 0; зб. им. нахочад и нахочад ж) 
нађено gеше (најчешhе новорођенче које су роgиШе.тьи осшавили 
или је на неки gpyiu начин осШa.nо само). 

нахрамати, нахрамљём (нахрамам) неевр. храмаши (обич
но у мањој мери); уп. нахрамљивати. 

нахрамљивати, -амљујём неевр. аомa.nо храмаШи. 

нахранити, нахранйм (трп. нахрањен) евр. 1. (човека, живо
тињу) а. gаши некоме, нечему ga jege, ga uojege оброк, OgH. неку 
количину хране: - дете, - стоку. б. обезбеgиши некоме, нечему 
храну, снабgеши, оuскрбиши храном, UрехраниШи. - Прво тре
ба народ нахранитии просветити. 2. фиг. заgовољиши, исауни
ши uошребу, жељу и сл. за нечим: - душу . •  - се 1. заgовољиши 
uошребу за храном, најесши се, засишиши се. - Нахранио се као 
сироче на даћи. 2. фиг. заgовољиши се, исuуниши се неким осе
ћањем; наuојиши се, наgахнуши се нечим: нахранио се несебич
ношћу, другарством, ширином; - се новом снагом. 

нахрлити, -йм евр. gohu, uојавиши се хрлеhи, наiрнуши, на
вa.nиШи, UохрлиШи. 

нахрупити, -йм евр. непрел. 1. (о већем броју људи или живо
тиња) gohu ogjegHoM у великом броју, навa.nиШи, наiрнуши; ао
јавиши се у iомили, наiрнуши; брзо кренуши, на'iло аоћи у већој 
ipyUu. б. нa.nеШеШи, насрнуши;јурнуши на HeKoia, за неким, на
uасши HeKoia. 2. (о појеДИНЦУ, јединки или два-три појединца, 
одн. јединке) а. изненаgа, неочекивано gohu, уuасши, бануШи. б. 
(на некога, на нешто) на'iло наићи, набасаши, нa.nеШеШи, на
ШрчаШи. в. кренуши HeKyg великом брзином, јурнуши; на'iло ис
шрчаши, изјуриши; хишро искочиШи. 3. фиг. а. насшуuиши вели
ком силином, јаким иншензишешом, iрунуши (о временским не
uoiogaмa); наићи у нa.nеШу, уgариши (о вешру, вазgуху и сл.). -
За њим нахрупи талас свјежега ваздуха. б. јурнуши силовишо 
и у великој количини, наgреши (о воgеној маси); навреши (о су
зама). в. (о гласовима и звуковима) разлеhи се, заориши се; на
вa.nиШи шушњеhи, ogjeKyjyhu и сл. - У ту празнину нахрупи је
ка Злоречице. г. иншензивно се uрошириши, на'iло захвашиши 
(о мирисима). д. насшаши, насшуuиши на'iло (о временским ае
риоgима). ђ. ogjegHoM се uојавиши, указаши се (о шуми, uреgели
ма и сл.). 4. фиг. HajegHoM, на'iло насшуuиши (о болесши); ogjeg
ном заgесиши (о Hegahaмa и сл.). 5. фиг. на'iло се исuољиши, ма
нифесшоваши (о бесу, љушњи, iневу и сл.). 

нахткасна ж нем. орманчиh с.мешШен uopeg кревеша, у (на) 
којем се обично gрже сшвари шшо се uрешежно корисше ноћу 
(ламuа, књиiе и gp.). 



НАХУШКАТИ - НАЦРТ 789 

нахуmкати, -ам евр. 1. а. (некога на некога, против некога) 
на'tовориши, йоgсшаhи, йоgбосши (на сун:об, Hauag, нейријашељ
сшво и сл.). б. (некога на нешто) йоg'tовориши, наврашиши, на
весши (на нешшо лоше, рђаво). 2. в. нашушн:аши (2). 

нацврцати се, нацврцам се и нацрврцкати се, -ам се евр. 
разг. ееIШр . .м,н,о'tо йойиши, найиши се, ойиши се. 

нацедити, нацёдЙмјек. нацијЕЩИТИ, нациједЙМ евр. а. цеђе
њем, 'tњечењем, йришисн:ањем и сл. извуhи, исшиснуши (шеч
носш, сон:) из нече'tа (нЙр. из биља и gp.). б. йолан:о изливајуhи 
исуши, изручиши йреосшалу шечносш из н,ече'tа (шан:о ga осша
не шало't, 'tусШина). _ - се нан:уйиши се (He'tge, у нен:и cyg и сл.) 
йолан:о се цеgеhи. 

нацепати, нацёпам јек. нацијЕшати, нацијепам евр. 1. цейа
јуЛи насеЛи, исцейаши извесну, обично веЛу или gовољну н:оли
чин,у (gрва). 2. уйошребом, ношењем йоцейаши, изgераши, uoge
раши (MHO'tO ogehe, обуhе). 

нацепити, нацёпйм јек. нацијЕШИТИ, нацијепйм евр. мало, 
н,езнашно расцейиши, зацейиши; мало ЙоцеЙаШи. 

нацепкати јек. нацјепкати, -ам евр. у geM. значењу: нацейа
ши (1). 

нацерити, -йм евр. (лице) учиниши ga се на лицу найрави 
'tримаса, развуhи усне и исцериши, исн:езиши зубе. _ - се найра
виши 'tримасу развун:авши усне шан:о ga се йон:ажу зуби, gecHU, 
исцериши се; ружно се насмејаши исн:езивши се. 

нацизам, -зма м пол. в. националсоцијализам. 

нација ж лат. HapogHa зајеgница нас шала на нен:ом (обично 
gржавн,ом) йоgручју, најчешhе на основу језичн:е и ешничн:е cpog
носши, н:улшурне, цивилизацијсн:е, йолишичн:е, ен:ономсн:е, че
сшо и рели'tиозне йовезаносши и зајеgничн:их иншереса; уп. народ 
(lа). • Уједињене нације (УН), Организација уједињених нација 
(ОУН) пол. MeQYHapogHa ор'tанизација gржава основана 1945. 1,. 
pagu оgржавања свешсн:о't мира и унайређивања MeQYHapogHe 
сараgње. 

нациљати, надйљам евр. уйравиши, усмериши на циљ, нани
шаниши, уЙериШи. 

националан, -лна, -о (обично одр.) н:оји се OgHOCU на ogpeQe
ну нацију, н:оји upuuaga нен:ој нацији, у н:ојем се оf,леgају особи
не, обележја нен:е нације, својсшвен нен:ој нацији и сл.: - дух, -
економија, - име, - култура, - опредељење. 

национализам, -зма м 1. свесш о националносши, о upuuag
носши ogpeQeHoj нацији; шежња за националним найрешн:ом, 
за самосшалним gрушшвеним развојем сойсшвене нације; 
исшицање националних обележја, н:аран:шерисшин:а; нацио
нални gyx, роgољубље, ЙаШриоШизам. 2. йолишичн:о начело и 
йран:са йо н:ојима се йрава, иншереси, циљеви ogpeQeHe нације 
йоgржавају, исшичу, осшварују на шшешу gpy'tux нација; уп. шо
винизам. 

национализација ж ен:ономсн:о-йолишичн:а мера н:ојом йри
вашно власнишшво Hag среgсшвима за йроизвоgњу, саобраhај и 
услу'tе (инgусшрија, руgарсшво, земљишше, железница, банн:ар
сшво, шр'tовина и gp.) йрелази у gржавно или тзв. gрушшвено 
власнишшво, йоgржављавање, OgH. йоgрушшвљавање йривашне 
имовине. 

национализовати, -зујём (национализИрати, -лИзйрам) евр. 
и неевр. йренеши, йреносиши, йреузеши, йреузимаши йривашно 
у gржавно (јавно, националн,о), OgH. gрушшвено власнишшво, 
сйровесшц, сйровоgиши национализацију; уп. подржавитии по
дрymтвити: - банке, - земљу, - индустрију. 

националист(а), -ё м (мн. -сти) 1. онај н:оји има врло разви
јену свесш о йрийаgносши својој нацији, онај н:ојем је MHO'tO сша
ло go национално't найрешн:а, н:оји шежи самосшалном gpy
шшвеном (н:улшурном, цивилизацијсн:ом) развишн:у своје наци
је, роgољуб, ЙаШриоШа. 2. онај н:оји засшуйа национализа.М, (2), 
йолишичн:о начело и йраксу йо н:ојима н,ен:а нација има йраво ga 
осшварује своје иншересе и на шшешу gpy'tux Hapoga; уп. шови
нист(а) . 

, националистичкй, -а, -о н:оји се OgHOCU н,а национализам и 
на националисше, н:оји upuuaga националисшима, својсшвен на-

ционалисшима и сл.: - заноу, националистичке идеје, - покрет, 
- струја, - удружење. 

националисткиња ж женс'к.а особа националисШа. 

Н.ационалитет, -ета м нем. в. националносШ. 

национално ПРИЛ. у националном смислу, у йоf,леgу нацио
налносши; н:ао нација: - (не)опредељен, - свестан; - се иживети. 

национално- н:ао йрви geo у йриgевсн:им сложеницама озна
чава ga се оно шшо је исн:азано gру'tим gелом OgHOCU на нацију и 
националносш: националноослободилачки, националнополи
тички, националнохегемонистички и др. 

националност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. йрийаgносш ogpe
ђеној нацији; свесш о йрийаgносши ogpeQeHoj нацији; н:аран:ше
рисшин:е, особине, својсшва, обележја нен:е нације. б. upuuag
нос ш ogpeQeHoj gржави, gржављансШво. 2. зб. йрийagници нен:е 
нације, Hapog, нација: представници свих националности, при
падници различитих националности. 

националсоцијализам, -зма м пол. йолишичн:а начела, уче
ње и йран:са Националсоцијалисшичн:е йаршије Немачн:е изме
ђу gва свешсн:а раша и у шон:у Дру'tо't св. раша, са йройа'tирањем 
уло'tе ogpeQeHe нације (расе) н:ао gOMUHupajyhe и са исшицањем 
йрава на йон:оравање, йоробљавање, йоgјармљивање (йа и ис
шребљење) gpy'tux Hapoga, раса, нацизам; йоgржавање, upoua'tu
рање и засшуйање шан:вих начела, ugeja, йолишин:е и йран:се og 
сшране gpy'tux сличних йаршија у свешу (из шо'tа или новије't вре
мена). 

националсоцијалист(а), -ё м (мн. -сти) члан националсоци
јалисшичн:е йаршије; йрисшалица, слеgбенин:, засшуйнин: наци
оналсоцијалисшичн:их ugeja, йолишин:е и йран:се, нацисШа. 

националсоцијалистичкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на нацио
налсоцијализам и националсоцијалисше, нацисшичн:и: - Не
мачка, - партија. 

националmовинист(а), -ё м (мн. -сти) а'tресивни национали
сша, шовинисШа. 

нацист(а), -ё м (мн. -сти) в. националсоцијалисШ(а). 

нацистичкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на нацизам и нацисше, на
ционалсоцијалисшичн:и: - логор, - партија, - пропаганда. 

нацифаmизам, -зма м пол. а. нацисшичн:а верзија фашизма, 
националсоцијализам, нацизам. б. нацизам и фашизам (схва
Лени н:ао јеgинсШво). 

нацифаmистичкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на нацифашизам: -
војна сила, - коалиција. 

нацифраност, -ости ж особина oHo'ta н:оји је нацифран, оно
'ta шшо је нацифрано, нан:иhеносш, нан:инђуреносШ. 

нацифрати, -ам евр. 1. нан:ишиши, ун:расиши (н,ешшо) са 
MHO'tO или йревише ун:раса. 2. а. исйисаши н:ишњасшим словима, 
найисаши цифрасшим рун:ойисом, нан:ишиши, исн:иШиШи. б. 
фиг. найисаши, сасшавиши уз MHO'tO, йревише (обично йразних 
или лажних) речи, нан:ишиши, исн:ишиши речима. _ - се лейо 
се ,qошераши, обуhи се 'tизgаво, нан:ишиши се, на'tизgаши се; йре
више се на'tизgаши, нан:инђуриши се. 

нацмакати се, нацмачём се евр. разг. екепр. изgовољиши се 
цман:ања, љубљења, наљубиши се. 

\ , - \ - -нацрвенити, -рвеним евр. прел. учиниши црвеним, иремаза-
ши црвеном бојом, нечим црвеним (најчешhе шминн:ом, црве
ним н:армином): - усне. 

нацрнити, нацрнйм евр. прел. учиниши црним, йремазаши 
црном бојом или нечим црним: - обрве. 

нацрт м 1. а. 'tрафичн:и йрин:аз у виgу цршежа на н:ојем је 
йреgсшављена сшрун:шура нен:о't 'tрађевинсн:о't објен:ша, нен:о't уре
ђаја, машине и gp., нацршни йлан, Йројен:Ш. б. цршеж н:ао осно
ва за умешничн:у слин:у и сл., сн:ица; цршеж уоЙшШе. 2. йрелими
нарни шен:сш нен:о't зан:она, званично'i ан:ша и gp. н:оји чланови 
нен:о't фОРУЈvta, шела (нЙр. влаgе) размашрају и уобличавају у 
Йреgло't. 3. а. разрађени upo'tpaм, йлан за осшварење нен:о't йро
јен:ша, нен:о't йоgухваша, нен:е ан:ције: - ратних операција. 4. а. 
f,лавна замисао, ugeja, он:осница, 'tлобални, ойшши йлан нен:о't 
умешничн:о't, научно't и gp. gела; н:онцеuција умешничн:о't, науч-
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HOr и gp. gела. б. ирва, ирелиминарна скица HeKOr наииса (нир. 
књижевноr gела), концеиш. в. краћа верзија HeKOr сшручноr или 
научноr gела, оишши иреr.леg. 

нiщртати, -3.м свр. 1. а. иреgсшавиши, ириказаши цршама, 
линијама, у виgу цршежа, слике, насликаши; израgиши, начи
ниши цршеж (скицу, слику и сл.) нечеrа; rрафички ириказаши, 
иреgсШавиШи. б. уобличиши цршом, линијом, оцршаши, оииса
ши. - Муња је поново нацртала круг. 2. разг. gошерујуhи иреву
ћи, осенчиши, обојиши неким козмешичким среgсшвом, на
ш.минкаШи (обрве, усне, косу и сл.). 3. фиг. в. оцрШаШи. 4. фиг. в. 
зацршаши (2) . •  "'" се 1.  иојавиши се у виgу оgређене црше, лини
је; оцршаши се. - Нацрташе му се боре на челу. 2. разг. gошера
ши се, улеишаши се ш.минком. 3. разг. иојавиши се, наћи се Herge 
(чесшо на незrоgном месшу или у незrоgном ШренуШку). 

нацртнй, -3., -о у изр. - геометрија мат. в. aog rеомеШрија. 

начас ПРИЛ. 1. на шренушак, за шренушак, за крашко време, 
зајеgан часак. - Уђи начас! 2. у исшом шренушку, ogjegHoM, og
мах, намах. - Би му начас све јасно. 

начекати се, -3.м се свр. ировесши MHOrO времена у чекању, 
чекајуhи. 

начелан, -лна, -о 1.  (обично одр.) а. који се OgHOCU на неко 
начело, на нека начела, који се шиче основе, фунgаменша, r.лав
них, основних, оишших иринцииа, основни, фунgаменшални, 
иринцииски: несугласице начелне природе, начелне разлике, 
начелни ставови. б. који се шиче само оишших иишања и ирин
цииа, оишше линије, који не улази у иојеgиносши, оишши: "'" де
бата, "'" разматрање, "'" расправа. в. који је у вези с начелима 
којих се неко ириgржава, са оишшим сшавовима које засшуиа, 
који ироисшиче из оgређених начела или из оишших међусоб
них ogHoca: бити начелни противник демократије, диктатуре, 
монархије, парламентаризма и сл. 2. који се ириgржава ogpe
ђеноr начела, оgређених начела, gослеgан, иринцииијелан: "'" 
човек 

начелнйк м 1. онај који је на челу HeKOr уиравноr и gp. шела, 
руковоgилац HeKOr оgељења, секције у разним усшановама; онај 
који је на челу HeKOr војноr или иолицијскоr шела, OpraHa и СЛ.: 

"'" болнице, "'" у министарству спољних послова; "'" главног шта
ба, полицијСКИ ""'. 2. ист. сшарешина, руковоgилац оgређене agMU
нисшрашивно-шеришоријалне јеgинице: срески ""'. 

начелниковати, -кујём несвр. биши начелник, биши на gy
жносши, иоложају начелника; уп. начелник (2). 

начелнйковица ж начелникова жена; уп. начелник (2). 
начелница ж жена, gевојка сшарешина неке усшанове, oge

љења, секције у некој усшанови и сл. ,  уиравиШељица. 

начелничкй, -3., -о који се OgHoCU на начелника, начелнике: 
"'" место, "'" част. 

начелнйштво с ист. 1. аgминисшрашивно-уиравна јеgиница, 
наgлешшво на чијем је челу начелник; зrраgа у којој се налази 
шаква уирава. 2. начелничка служба, функција, начелнички 
иоложај, звање начелника; уп. начелник (2). 

начелно ПРИЛ. у OgHOCY на неку r.лавну, оишшу ugejy, зами
сао, иринции, иринцииијелно; у начелу, у иринцииу; у r.лавним, 
оишшим иосшавкама, у оишшим црШама. 

начелност, -ости ж особина OHOra који је начелан, OHOra шшо 
је начелно; ириgржавање, иошшовање оgређених начела, gослеg
носш, иринцииијелносШ. 

начело и начело с 1. а. иолазна замисао, фунgаменшална, 
основна, r.лавна иосшавка, ugeja, r.лавни, основни, оишши ирин
ции (у науци, ираву, моралу, иgеолоrији и gp.). б. иравило, rесло, 
gевиза, иринции. - Не треба губити из вида освештано начело 
да је најбоља одбрана - напад. в. убеђење, уверење, назор, ирин
ции: демократска начела, држати се својих начела. 2. основна, 
изворна apupoga, есенција. - Објективни идеализам тврди да 
основу света чини духовно начело. • у начелу начелно. 

начёт, -а, -о 1. шри. og начеШи. 2. ошшеhен, разјеgен, окрњен 
(gyroM уиошребом, шрајањем) (о сшварима, иреgмеШима). 3. а. 
који је нарушеноr зgравља; захваhен, обузеш, наиаgнуш неком 
болешhу (о љуguJnа). б. нарушен, иошкоиан, ослабео (о зgрављу). 

начетвер- в. начеШвор-. 

начетворити се, -четворйм се и начетвороножити се, -рЬ
ножйм се свр. иосшавиши се, сшаши чешвороношке, ogH. на обе 
руке и обе HOre (о човеку), OgH. на чешири HOre (о живоШињи). 

начетворо ПРИЛ. а. на, у чешири gела (нир. (ио)gелиши, 
(ио)цеиаши, (ра)сећи и сл.). б. у чешири слојајеgан иреко gpyror, 
jegHo иреко gpyrora и СЛ.: "'" (пре)савити лист хартије, "'" сложити 
ћебе. 

начёти, начнём (трп. начёт) свр. 1. (нешто) а. оgвојиши geo 
нечеrа шшо је било цело: "'" јабуку, "'" торту, "'" хлеб. б. иочеши 
шрошиши, уиошребљаваши нешшо: "'" (нову) врећу брашна, "'" 
уштеђевину, "'" (нову) флашу с пићем. в. gелимично ошшеши
ши, наrрисши, окрњиши и СЛ.: ормани пуни књига које су миmе
ви начели. г. фиг. нарушиши, иошкоиаши (зgравље, CHary); уп. 
начет (2). 2. арх. и нар. (уз гл. говорења) иочеши, заиочеШи. 

начетити се, -йм се свр. окуииши се, скуииши се, наређаши 
се у већем броју (око HeKOra, нечеrа или на неком узgиrнушом или 
исшакнушом месшу, на уском иросшору и сл.): начетише се око 
мене, "'" на обали, "'" на прозору. 

начин м 1. виg, облик осшваривања или шока нечеrа, виg из
вршења неке раgње; мешоg paga, иосшуиак ири вршењу HeKOr ио
сла, ири осшваривању нечеrа: "'" казивања, "'" кретања, "'" произ
водње, "'" рада; "'" писања, "'" сликања. 2. оgређени иосшуиак ко
јим се нешшо осшварује, који oMoryhyje ga се нешшо осшвари, 
иуЩ моrуhносш осшваривања, осшварења нечеrа: добар ""', има
ти (наћи) начина да се нешто оствари, нема начина да се то по
прави. 3. а. OgHOC ирема gруrима, сшав; форма ионашања, оихо
ђења, gржање: решити нешто лепим (финим и сл.) начином. б. 
сшил, обичај, Moga (о оgевању, улеишавању, gошеривању и сл.): 
облачити се (чешљати се) на начин шездесетих година. 4. ЛИНГВ. 
а. rрамашичка кашеrорија која у сисшему rлаrолске флексије 
означава сшав rоворноr лица ирема исказано ј раgњи: заповедни 
""', погодбени ""'. б. казивање оgређеним речима или облицима 
речи како се врши r.лаrолска раgња и околносши вршења ше pag
ње или уоишше HeKOr реченичноr саgржаја: инструментал на
чина, прилози начина. • какав је то - каже се Kag се изражава 
незаgовољсшво, љушња, неrоgовање (збоr нечеrа). на сваки начин 
1) у сваком случају, свакако; без сумње. 2) у сваком случају, ио 
сваку цену. на све (могуће) начине свим моrуhим среgсшвима, ко
рисшеhи све моrуhносши; колико rog је Moryhe. на свој начин у не
ком иосебном смислу. - То је човек диван, на свој начин, разу
ме се. ни на који начин (никаквим начином и сл.) никако, нииошшо; 
ни ио коју цену. 

начинити, начинйм свр. 1. а. наиравиши, саrраgиши, aogu
ћи: "'" кућу. б. сачиниши, израgиши, наиравиши: "'" мердевине. 2. 
а. uзвршиши, извесши, учиниши; ироизвесши, наиравиши: "'" не
колико окрета, "'" покољ; "'" неколико корака. б. изазваши, иочи
ниши, учиниши (збрку, лом, русвај и сл.). в. усиосшавиши, заве
сши (peg). г . . осШавиШи, ироизвесши (уШисак). 3; в. сачиниши (б). 
4. а. (обично уз им. "место'') усшуииши, наиравиши некоме ме
сшо, омоrуhиши некоме ga се смесши (ga cegHe, леrне). б. (обич
но уз ИМ. "пут'') склониши се некоме ga ирође, склањајуhи се омо
rуhиши некоме (нечему) иролаз. 5. учиниш и HeKOra нечим, нека
квим. - Живот га је начинио човеком. 6. (гримасу, жалосно ли
це и сл.) gаши оgређени израз лицу. 7. (дете) pa�.г. в. наиравиши 
(9). • "'" се 1.  а. учиниши се gрукч иј им , ириказаши се у сшању 
различишом og сшварноr, наиравиши се; иресшавиши се зао ку
иљен нечим, наиравиши се: "'" се болесним, "'" се равнодушним. 
б. иромениши се, заgобиши gpyru виg, изr.леg и СЛ.; ирешвориши 
се у нешШо. - Седи, плаче и уздише, те се начинио сама кост и 
кожа. 2. а. насшаши, сшвориши се, gесиши се, наиравиши се. -
Начини се врева и галама. б. иривиgеши се, иричиниши се. -

Пред очима ми се начинише облаци. • - каријеру усиеши у слу
жби, gOMohu се релашивно високоr иоложаја (власши, виших 
apuxoga, уr.леgа и gp.). 

начинскй, -3., -о ЛИНГВ. који се OgHOCU на начин (4); уп. модал
ни (2): "'" реченица. 

начињати, -њём несвр. ирема начеШи. 

начисто ПРИЛ. 1. сасвим, иошиуно, скроз: "'" поблесавити, "'" 
упропастити. 2. сасвим јасно; оgређено; CurYPHO: знати ""'� • бити 
- сам са собом схвашиши, схвашаши сам себе, своје мисли, осе-
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ћаје, йориве; жеЈЬе, хшења и сл. бити - с нечим (одн. С оним што 
је исказано реченичном допуном) имаш и јас11,У йреgсшаву о 11,е
чему, јас11,О схвашиши, схвашаши (11,ешШо). 

начитан, -а, -о који је, чишајуhи, образујуhи се, школујуhи се, 
сшекао широка З11,ања, образова11,. 

начитаност, -ости ж особи11,а o11,o"ia који је 11,ачиша11" образо
ва11" образова11,ОСШ. 

начитати се, -ам се евр. йрочишаши M11,o"io, ЙУ11,О или gовоЈЬ-
11,0, заgовОЈЬиши се чишањем: � књига. 

начичканост, -ости ж особи11,а и сшање o11,o"ia који је 11,ачич
ка11" o11,o"ia шшо је 11,ачичка11,О. 

начичкати, -ам евр. 1. (нешто нечим) (обично у трп.) а. 11,ашр
йаши, йрешрйаши (11,ешшо 11,ечим): узано двориште начичкано 
маленим становима. б. искишиши, 11,акишиши .м11,ошШво.м укра
са (обич11,О исших или слиЧ11,их), йрешрйаши украс има: руке на
чичкане прстењем. 2. (нешто) у велико.м броју, "iусшо, чесшо сша
виши, 11,аређаши, 11,а11,изаши: � разне значке по реверима . •  � 

се 1. скуйиши се у веће.м броју 11,а .мало.м йросшору или око 11,ече
"ia: � се око стола. 2. (нечим) а. иСЙУ11,иши се, йреЙУ11,иши се .м11,О
шШво.м 11,ече"iа (обич11,О исшо"i или слиЧ11,о"i). - Пољане се начич
каше гробовима. б. искишиши се, 11,акишиши се .м11,ошШво.м 
украса (обич11,О исших или слиЧ11,их). 

начкиљити, -йм евр. (најчешће с допуном: очи, око) в. 11,а
шкиЈЬиШи. 

начрчкати, -ам евр. в. 11,ашвРЈЬаШи. 

начувати се, начувам се евр. йровесши ЙУ11,О вре.ме11,а чувају
ћи 11,ешшо, бри11,уhи се, сшарајуhи се о 11,ечему, йазеhи 11,а 11,ешШо. 

начудити се, -йм се евр. изразиши, йоказаши велико чуђе
ње, ишчуgиши се (у 11,екој, обич11,О великој или gовОЈЬ11,ој .мери): не 
могу се чудом �. 

начукнути, -нём евр. 1. у geM. З11,ачењу: 11,ачуши; 11,ачуши уой
шШе. 2. сшавиши 11,еко.м 11,ешшо go З11,ања, 11,аШУК11,уши, 11,а"iове
сШиШи. 

начуљити, начуљйм (начулити, начулйм) евр. в. 11,аhулиШи. 

начупати, -ам евр. чуйајуhи скуйиши, 11,акуйиши извес11,У, 
обич11,О gовоЈЬ11,У количи11,У 11,ече"iа: � сламе, � траве. 

начути, начујём евр. 1. саз11,аши .мало, 11,ейошйу11,О, 11,еgовоЈЬ11,О 
и 11,ейровере11,О, чуши 11,еке 11,еЙОШЙУ11,е, 11,ейровере11,е, 11,ейошврђе11,е 
весШи. - Начуо је да стари има у граду одраслу ванбрачну кћер. 
2. слабо, 11,ејас11,О, 11,еоgређе11,О чуши: случајно � разговор. 

наџак м тур. 1. врсша сшари11,СКО"i хлаg11,о"i оружја 11,а gy"ioj gp
шци, са сечиво.м у облику секире, с jeg11,e сшра11,е, и чекиhем или 
ушима, с gpy"ie. 2. зла, џа11,gрЈЬива, сваgЈЬива особа, особа 11,ез"iоg-
11,е 11,арави; уп. наџак-баба. 

наџак-баба ж зла, џа11,gрљива, сваgљива особа (обич11,О же-
11,а); уойшше зла, рђава же11,ска особа. 

наџиџати, наџйџам евр. нар. 1. 11,акишиши (џиџа.ма); 11,аки11,
ђуриШи. 2. а. (нешто) 11,асла"iаши jeg11,o 11,а gpy"io; йоређаши jeg11,o 
aopeg gpy"io"i, 11,ачичкаШи. б. (нешто нечим) обилашо 11,аЙУ11,иши, 
С11,абgеши (11,ettUJIi), 11,аШрilаШи . •  � се йрешера11,О се 11,акишиши, 
11,аки11,ђуриши се. 

наџогерити, -огёрйм евр. 11,aguhu, изgиhи (11,ешшо) шако ga 
uзl.леgа велико, l.ло.маз11,О, ga заузима већи йросшор и aaga у очи. 
• � се 11,aguhu се, изgиhи се, йосшавиши се aagajyhu у очи, зау
зимајуhи већи ЙросШор. 

наџоњати се, наџ6њам се евр: разг. йровесши M11,o"io време11,а 
џоњајући, чекајуhи, 11,ачекаши се. 

наш, -а, -е прид. зам. 1. а. који apuaaga зајеg11,ици лица чији 
је чла11, "iовор11,О лице, који је влаС11,ишшво ше зајеg11,ице; који се og-
11,оси 11,а шу зајеg11,ицу, који се шиче ше зајеg11,ице; који йошиче og 
ше зајеg11,ице; који чи11,и шу зајеg11,ицу и сл.: � кућа; � СИРОЦiња; 
� породица. б. који се og11,OCU 11,а крај, зе.мљу, cpegu11,Y и сл. којој 
apuaaga зајеg11,ица лица чији чла11, "iовори: � држава, � језик, � 
култура, � народ, наши људи. в. који је из краја, зе.м.тЬе у којој 
живи зајеg11,ица лица чији чла11, iовори; уп. Домаћи: � (домаће) 
говече, обични � зец. г. који apuaaga йаршији, сшра11,ци, opia-
11,изацији и сл. којој apuaaga и зајеg11,ица лица чији чла11, iовори, 

који се og11,OCU 11,а шу зајеg11,ицу: � ствар, � човек д. који се og11,O
си 11,а исшу веру којој apuaaga u зајеg11,ица лица чији чла11, "iово
ри: за � Божић, � црква. ђ. који је у роgби11,СКим, сроg11,ичким 
или блиским, йријашељским, ко.мшијским и сл. og11,ocUJIia са за
јеg11,ицо.м лица чији чла11, iовори. 2. а. (често уз енкл. облик да
тива зам. "ти'') уз име11,ицу која ОЗ11,ачава лице о којем се 11,ешшо 
иЗ11,оси, као сшилско обележје 11,ейосреg11,осши у iовору, излаiа
њу. - Кад је запуцало, наш ти Марко побегне. б. о којем је би
ло речи ра11,ије, gошиЧ11,и: вратимо се нашем проблему. 3. (о вре
мену, временском периоду) у којем живи, og11,. йровоgи .млаgосш 
зајеg11,ица лица чији чла11, "iовори; саgашњи, gа11,ашњи: у наше 
време, у наше доба, наши дани. 4. (у им. служби) а. м ми. 1) чла-
11,ови или сроg11,ици йороgице којој apuaaga "iовор11,О лице, og11,. за
јеg11,ица лица чији чла11, iовори (укућа11,и, goMahu, рођаци, йрија
шељи и сл.): наши смо. 2) йрийаg11,ици исше gржав11,е, gрушшве-
11,е, сшра11,ачке и сл. орiа11,uзације којој apuaaga и "iовор11,О лице, 
og11,. зајеg11,ица лица чији чла11, iовори (зе.мљаци, СУ11,ароg11,ици, 
йреци, исШо.мишље11,ици и сл.). - Бију наши, ал' бију и Турци. 
Причекај док наши дођу на власт. б. е 1) имање, aoceg, влаС11,и
шшво и сл. зајеg11,ице лица којој apuaaga лице које iовори. - Пу
стили стоку у наше. 2) 11,аша власш, 11,аше уйрављање, влаgави-
11,а, iосЙоgарење. - Али наше закратко бијаше. 

нашалити се, -йм се евр. 1. а. 11,айравиши шалу, забавиши 
се шалеhи се (с 11,еким), йошалиши се. б. (с киме) 11,айравиши ша
лу 11,а 11,ечији рачу11" учи11,иши 11,eKoia Йреg.меШо.м шале, забаве, 
йоgс.меХ11,уши се .мало 11,еко.ме, йоиiраши се (с 11,еким). 2. йрове
сши ЙУ11,О време11,а у шали, изgовољиши се шалеhи се. -Ала сам 
се нашалио шале, / Наљубио гараве и плаве! • да се не наша
ЛИШ, да се ниси нашалио да . . . каже се Kag се 11,еко уйозорава ga 
11,ешшо 11,е ypagu (чак 11,и у шали). ни да се нашали да . . . каже се 
Kag 11,еко 11,е йоказује 11,и 11,ај.мању сЙре.м11,ОСШ, вољу ga 11,ешшо ура
gu (шшо gpyiOM оg"iовара или шшо gpyiu очекује). 

нашарати, нашарам евр. 1. украсиши шара.ма, шаре11,им .мо
шивима (чесшо у боји) у йлешиву, шкању, везу, резбарији и сл.; 
уойшше украсиши слика.ма, цршежима, исликаши, ишараши: � 
крст, � пешкир; � јаја. 2. а. шарајуhи (у йлешиву, шкању, везу и 
сл.) извесши, 11,айравиши слику 11,ечеiа; слико.м, црШежо.м apeg
сшавиши, 11,асликаши, 11,ацршаши (чесшо лоше, 11,евешшо): � пти
цу. б. шарајуhи исйисаши (обич11,О 11,ечишко, 11,eypeg11,o); уойшше 
исйисаши, 11,айисаши: � име прстом на прозорском окну. в. нар. 
11,айисаши 11,еки шексш, сасШав. - Може човјек, онако у љутњи, 
да нашара нешто наопако. 

нашврљати, нашврљам евр. в. 11,ажврљаШи . •  � се йровесши 
M11,oio вре.ме11,а шврљајуhи, изgовољиши се шврљања. 

нашепурити се, -епуРйм се евр. лейезасшо рашириши рей и 
11,акосшрешиши йерје (о йау11,У, ћура11,У и сл.). 

нашетати се, нашётам се евр. йровесши M11,oio вре.ме11,а ше
шајуhи, заgовољиши се шеШајуhи. 

нашешурити, -ешурйм евр. 11,а.месШиШи 11,ешшо шако ga бу
ge расшресишо и 11,аgиi11,УШО, 11,абуhиШи. 

нашивак (нашивак), -йвка мукраС11,и KoMag шка11,и11,е, коже 
и сл. који се йришива, 11,ашива 11,а оgело; уп. апликација. 

нашивати, нашйвам 11,есвр. Йре.ма 11,ашиШи. 

нашикати се, нашйкам се евр. нар. екепр. 11,айиши се, ойиши се. 

нашир.око ПРИЛ. 1. 11,а широко.м, велико.м йросшору, широко. 
- Био је нашироко познат по својој храбрости. 2. у великој .ме
ри, обиму, широко, З11,аш11,О, увелико. - Ову конструкцију Вук 
нашироко употребљава. 3. с M11,o"io йојеgи11,осши, gешаља, ойшир-
11,0, йоgроб11,О, исцрй11,О, ЙоШа11,КО. - Настави нашироко причати 
о истинској љубави свога сина. • надугачко и - в. 11,аgуiачко (1). 

нашити, нашијём (трп. нашИвен, -ена) евр. йришиши 11,а 11,е
шшо; йришиши као gоgашак, йришивајуhи gоgаши; шивење.м 
сйојиши с 11,ечим, зашиши, йришиши: � нове еполете. 

нашкн ПрИЛ. пар. 1. 11,а 11,аше.м језику, 11,аши.м језико.м, као 
шШо .ми iоворимо: говорити �, знати �. 2. 11,а 11,ачи11, као шшо ШО 
.ми чи11,и.мо, йо 11,аше.м обичају: � наградити, � се упитати за 
здравље. 

нашкиљити, -йм евр. (око, оком) йоr.леgаШи зашворивши jeg-
11,0 око или йолузашворе11,им око.м (очима), зашкиљиШи. 
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наmкодити, -йм евр. нанеши шшешу, науgиши (неко.ме или 
нече.му). 

наmкрабати, нашкрабам евр. HeypegHo, нечишко или које
шша наиисаши, нажвРЈЬаШи. 

наmљемати се, нашљёмам се и наmљокати се, нашљ6кам 
се евр. нар. екепр. наииши се, оииши се. 

наmмйнкати, -ам евр. а. (нешто) сшавиши ш.минку (обично 
на лице), на.мазаШи ш.минко.м. б. (некога) gошераши, улеишаши 
HeKo'ia сШавЈЬајући .му (на лице, очи и gp.) ш.минку . •  - се gоше
раши се, улеишаши се на.мазавши се ш.минко.м, сшавЈЬајући 
ш.минку на (своје) лице (очи и gp.). 

наmтампати, -ам евр. шШа.миаШи. 

наште и наште ПрИЛ. у изр. - срца на иразан сШо.мак, желу
gац, ире јела, нашашше: (по)пити - срца. 

наmтетити, -йм евр. нанеши, иричиниши шшешу (неко.ме). 

наmтимовати, -мујём (нamтимати, -ам) евр. нем. 1. на.месШи
ши, уgесиши, иоgесиши, у'iоgиши (.музички инсШру.менШ, жице 
на инсШру.менШу). 2. фиг. уgесиши, на.месШиШи (нешшо) шако ga 
из'iлеgа шачно, исиравно, ле'iално, ре'iуларно и СЛ.: - инвентар, 
- резултат . •  - се сире.миШи се, ириире.миШи се (за нешШо). 

нашто ПрИЛ. pagu че'iа, че.му, у коју сврху, збо'i че'iа. - Не, не
мој ми прићи! Нашто то и чему? 

нащупаљ, -пља, -е који u.мa .мању шуиљину (или више .ма
лих шуиљина), .мало шуиаљ. 

наmутети се јек. наmутјети се, -тйм се евр. (ретко е:к.) в. на
ћушаши се. 

наmушурити, -YmуРйм евр. 1. aoguћu, узgићи (косу) шако ga 
сШрши. 2. MHO'iO, бо'iашо набраши (ogeћy, шканину) шако ga ge
лује наgувено . •  - се 1. а. Haguћu се увис сшршећи, накосшре
шиши се (о коси, gлака.ма, иерју и сл.). б. Haguћu иерје, нако
сшрешиши се (о иШица.ма). 2. Haguћu се, наgуши се (о ogeћu, шка
нини и СЛ.). 

не (кад је наглашено: не) речца за одрицање 1. а. оgриче 
'iла'iОЛСКУ раgњу исказану 'iла'iолскu.м облико.м: не зна, не узех. 
б. He'iupajyћu jegHo исшиче gpy'io, суирошно значење речи и изра
за: не мали, већ велики, не једном, не без разлога и сл. 2. а. 
указује на неgовоЈЬНОСШ исказано'i у He'iupaHoj реченици у OgHO
су на саgржај слеgеће реченице (уз "само" или "да" у корелаци
ји са "него" и "Beћ'�. - Зна не само како се изговарају речи не
го како се и пишу. Не да иде коњ већ као да лети. б. за искази
вање велике нејеgнакосши: ка.моли (уз "a'�. - Не може ни да хо
да, а не да трчи за ЊИМ. 3. као не'iашиван оg'iовор на неко ииша
ње; за исшицање оgрично'i значења уоишше (обично поновљено). 
- Познајеш ли га? Не. Не, не, с тим се не могу никако сложи
ти. 4. а. исказује оgвраћање og нече'iа или забрану: не.мој(Ше). -
Не нагињи се кроз прозор. Не тако! б. у клешви, ирекоревању и 
СЛ.: не оздравио! гром га не убио! 5. у консшрукцији са ионовЈЬе
Hu.м pagHu.м 'iла'iолскu.м ириgево.м означава ga се 'iла'iолска pag
ња врши или ће се вршиши независно og сшава oHo'ia које1, се ши
че. - Радио не радио, добићеш исту плату. 6. за исшицање вели
ко1, броја, велике количине (уз "ко", "шта" и др. ,  и "CBe'�. - Ко се 
све данас не богати. Шта све они не измисле. 7. а. уз "зар" ука
зује на увереносш у шачносш oHo'ia о че.му се ииШа. -Дуго си че
као, зар не? б. уз "како ga" као иошврgан оg'iовор на неко ииша
ње: свакако, разу.ме се. - Је ли љут због тога? Како да не. 8. (у 
именичкој служби) е несла'iање, оgбијање. - Изненадило нас је 
његово не. 

не- ирефикс 1. означава не'iацију а. у ирефиксацијо.м шворе
Hu.м ириgевu.ма, ирилозu.ма и u.мeHицa.мa He'iupa значење gpy'io'i 
gела сложени це: неважан, неевропски, непрочитан; нерадо; не
слагање, независност, непymач, неамериканац. б. у ирефикса
цијо.м Шворенu.м u.мeHицa.мa иориче иозишивне, основне особи
не исказане OCHOвHu.м gело.м шворенице: нечовек, неактивност, 
неваспитање. 2. у за.меница.ма и ирилозu.ма означава HeogpeQe
носш, неиознашосш oHo'ia на Ko'ia или на шшо се указује: неко, 
нешто; негде, некако. 

неадекватан, -тна, -о који није аgеквашан, неоg'iоварајући: 
- опрема, - смештај . 

неадекватност, -ости ж особина или сшање oHo'ia шшо је не
аgеквашно. 

неактйван, -вна, -о 1. који није акшиван, неиокрешан, не
иреgузu.мљив, иасиван: - човек. 2. хем. који не pea'iyje у gogupy с 
gpy'iu.м еле.менШu.ма (о HeKu.м 'iасовиШu.м сШабилнu.м Xe.миjCKu.м 
еле.менШu.ма). 

неактивност, -ости ж особина или сшање oHo'ia који је неак
шиван, oHo'ia шшо је неакшивно, оgсусшво акције, иасивносШ. 

неактуелан, -лна, -о који није акшуелан: неважан, небишан 
у ogpeQeHoM шренушку; несавре.мен: - питање. 

неакустичан, -чна, -о који није акусшичан, који не.ма gобру 
акусшику: - сала. 

неакцентован, -а, -о који је без акценша, који није на'iла
шен: - самогласник, - слог, - дужина. 

неамериканац, -нца м онај који није Американац. 

неангажован, -а, -о пол. који је apuaaga иокрешу несврсша
них, несврсшан: неангажоване земље. 

неангажованост, -ости ж особина или сшање oHo'ia који је 
неан'iажован, oHo'ia шшо је неан'iажовано; несврсШаносШ. 

неандерталац, -лца м а. ирачовек назван ио фосилни.м 
осШацu.ма HaђeHu.м у Неанgершалу (Не.мачка), Ното neander
talensis. б. фиг. 'iруб, ирu.миШиван човек. 

неандерталскй, -а, -6 који се OgHOCU на неанgершалца, неан
gершалце, својсшвен неанgерШалцu.ма: - прачовек, - чело. 

неартикулисан, -а, -о 1. нејасно, нераз'iовешно из'iоворен; не
разу.мљив: - глас, - говор. 2. шешко схваtliJbив, HeogpeQeH: - од
говор. 

неартикулисано ПРИЛ. нераз'iовешно, нејасно: - говорити. 

неатрактйван, -вна, -о неиривлачан, незанu.мЈЬив, неинше
ресаншан: - програм. 

неатрактивност, -ости ж особина oHo'ia шшо је нешракшив
но, незанu.мљивосШ, неиривлачносШ. 

небалканскй, -а, -о који се не налази на Балкану, који не 
иошиче с Балкана, који није у вези с Балкано.м: небалканске 
државе. 

небаналан, -лна, -о који није баналан (неуобичајен, необи
чан, инвеншиван и сл.): - стих. 

небаналност, -ости ж особина oHo'ia шшо није банално; оно 
шшо није банално. 

небезбедност, -ости ж сшање oHo'ia шшо није безбеgно, оно
'ia који није безбеgан, неси'iурносШ. 

небескй (небеснй), -а, -6 1. а. који се OgHOCU на небо, који 
apuaaga небу, који иошиче са неба: - свод, - светлост. б. васион
ски, кос.мички: - тело. 2. рЛГ. који се OgHOCU на врховно биће, на 
божансшво и сл., божански: - дух, - сила 3. божански леи, бо
жансшвен, gиван; узвишен: - девојка, - љубав. 

небески ПРИЛ. а. као небо, слично небу: - плав. б. божан
сшвено, вео.ма: - леп. 

небескиња ж (обично у атриб. служби, уз им. "вила", "боги
ња" и сл.) она која живи, иребива на небу, небёсница. 

небеснйк м а. рЛГ. онај који живи на небу (бо'i, анђео, свешац 
и gp.). б. фиг. бес.мрШник; великан. 

небесница ж (често у атриб. служби) 1. пеен. она која је на 
небу, небеско.м своgу: звезда -. 2. наширироgно биће које живи, 
иребива на небу, небескиња. 

небитак, -тка м в. небиће. 

небитан, -тна, -о а. који није бишан, који није (сушшински) 
важан, безначајан. б. пеих. и фил. који не иреgсшавЈЬа 'iлавно обе
лежје неке иојаве, неко1, иој.ма, који није сиецифичан, каракше
рисшичан за неку иојаву, неки иоја.м. 

небитност, -ости ж особина oHo'ia шшо није бишно; оно шшо 
није бишно, неважносШ. 

небиће е фил. филозофска каше'iорија суирошна каше'iорији 
бића, небиШак. 
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неблаговремен, -а, -о који није извршен на време, закаснео: 
- набавка. 

неблаговремено прил. йосле оgређеноi временскоi рока, ка
сно: - поднета пријава. 

неблаговременост, -ости ж особина, сшање oHoia шшо није 
извршено на време, закаснелосш: - жалбе, - испоруке. 

нёблагодаран, -рна, -о 1. који не йоказује захвалносш за 
учињено, незахвалан: - особа. 2. HeaogecaH, нейриклаgан; ше
жак, незiоgан; незахвалан: - клима, - позив, - улога. 

неблагодарност, -ости ж особина oHoia који је неблаiоgаран, 
незахвалносШ. 

неблагородан, -дан, -о који није блаiороgан, који није йле
мениш, нехуман; неgосшојан, неgоличан. 

нёбо с (ми. небеса, ген. небеса, дат. небесима) 1. бескрајни све
мирски, васионски йросшор који се са Земље виgи у облику сво
ga, небески своg: плаво -, ведро -, облачно - . 2. рлг. а. врховно 
биhе, божја воља, Йровиђење. б. йребивалишше боiова, gуша 
умрлих йравеgника и сл. 3. нашкровље, балgахин (изнаg йре
сшола, ogpa, на лишијама и сл.). • дићи, дизати до неба, у небо (у 
небеса) и сл. (йо)хвалиши исшичуhи велику вреgносш, значај. до 
неба, до небеса веома, веома MHOio. (као) гром из ведра неба йош
йуно неочекивано, изненаgа. као да је пао с неба 1) изненаgа се 
Йојавио. 2) не схваша, не сналази се. као - и земља, као од неба до 
земље (далеко) и сл. нису за йоређење (gве йојаве) збоi велике раз
лике. на деветом (седмом) небу изузешно срећан, Йресрећан. - се 
отворило (провалило) уgарила је јака киша. небу под облаке, у не
бо и сл. У висину, врло високо. ни на небу ни на земљи у Hecuiyp
ном, неоgређеном Йоложају. пасти, падати с неба gоби(ја)ши без 
муке, осшвари(ва)ши без Шруgа. под ведрим (отвореним) небом 1) 
на ошвореном йросшору, у apupogu. 2) без крова Hag iлавом, без 
куће. под једним небом у исшој земљи, у исшом крају и сл. скида
ти звезде (богове и сл.) с неба (небеса) MHOio ЙсоваШи. с неба па у ре
бра изненаgа, неочекивано. чекати да нешто падне с неба не шру
gиши се, не залаiаши се очекујуhи ga се нешшо само og себе йо
јави, gобије. 

нёбодер м зiраgа са MHOio сйрашова, облакоgер. 

нёбојеви, -а, -о вој. који је без убојНОi зрна, маневарски (о му
ницији); уп. бојеви. 

небојmа м (ми. ж) онај који се не боји, храбар човек. 

нёболоман, -мна, -о песн. а. изузешно јак, apogopaH: - сна
га, - хука. б. изузешно висок: неболомни планински врхови. 

неборац и нёборац, -орца м вој. а. онај који није борац; онај 
који није сйособан ga буgе борац. б. војник који обавља йомоhне 
йослове изван борбене линије. 

неборачки и нёборачки, -а, -о који се OgHOCU на неборце (ко
ји сачињавају неборци и сл.): - јединица. 

нёборбен, -а, -о који се не оgликује борбеношhу, који није 
борбен. 

нёборбеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је не
борбен, оgсусшво борбеносШи. 

нёбосклон м рус. небески своg, небо. 

небрат м (мн. е; зб. им. небраћа ж) рђав, зао браш; онај који се 
не йонаша како gоликује apuaagHUKY cpogHoi Hapoga. 

небратски, -а, -о својсшвен небрашу, небраhи: "":' поступак. 

небратски ПРИЛ. као рђав браш, као рђава браhа: - дочекати. 

небрига ж 1. немар, немарносш, нехај, небрижљивос.ш. 2. 
безбрижносш, сйокојсшво; gоколица. 

небрижан, -жна, -о 1. безбрижан, миран, сЙокојан. 2. в. не
брижљив. 

небрижљив, -а, -о немаран, нейажљив; aљ�aв. 

небрижљиво ПРИЛ. немарно, нейажљиво; аљкаво: - се 
облачи. 

небрижљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина оноьа који је 
небрижљив, немарносШ. 

. небрижно прил, 1. безбрижно, мирно. 2. в. небрижљиво: -
очешљан. 

небрижност и небрижност, -ости ж особина oHoia који је 
небрижан, oHoia шшо је небрижно, безбрижносш; немарносШ. 

небројен, -а, -о који се не може (лако) избројаши, мноiобро
јан, безбројан. 

небројено ПРИЛ. врло MHOio, безброј: - пута. 

небројив, -а, -о у изр. - именица, - реч ЛИНГВ. именица, реч уз 
коју се не може уйошребиши број или количински йрилоi (нЙр. 
"iрање", "йесак", "шуiа", "сшиg" и сл.). 

нёбудан, -дна, -о који није на ойрезу, неоЙрезан. 

нёбудност и небудност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сша
ње oHoia који је небуgан, oHoia шшо је небуgно, неойрезносш; не
йажња, немарносШ. 

небулоза ж лат., итал. 1. оно шшо је маiловишо, нејасно, ма
iловишосш, неразумљивосШ. 2. (обично у мн.) астр. в. маiлimа. 

нёбулозан, -зна, -о маiловиш, нејасан, неоgређен: - идеја, -
излагање. 

небулозност, -ости ж особина, сшање oHoia који је небуло
зан, oHoia шшо је небулозно, нејасносШ. 

нёважан, -жна, -о који није важан, који није og значаја, не
бишан, caopegaH. 

неважећи, -а, -ё који не важи, који је изiубио важносш, вреg
носш, који није на снази: - одлука, - новац. 

нёважност и неважност, -ости ж особина oHoia шшо је нева
жно, безначајно, oHoia шшо је неважеhе: - појаве, - уговора. 

неваљалац, -алца м (ген. ми. -лаца) а. онај који је неваљао, 
рђав, Йокварењак. б. нейослушан, несшашан gечак, неваљалко. 

неваљалица ж а. неваљала женска особа; неморална жена. 
б. (често хип.) нейослушна, несшашна gевојчица. 

неваљалко м (често хип.) нейослушан, несшашан gечак. 

неваљалост, -ости ж особина oHoia који је неваљао, oHoia 
шшо је неваљало (йоквареносш, исквареносш, лоше сшање нече
ia и сл.). 

неваљалство с И неваљалmтина (неваљалштина) с 1. осо
бина oHoia који је неваљао, ЙоквареносШ. 2. неваљало gело, нейо
шшен ЙосШуЙак. 

неваљалчина и неваљалчина ж (М) (мн. ж) ayiM. og нева
љалац. 

не ваљан, -ана, -о који нема законску ваљаносш, незакониш, 
неважеhи: - продаја. 

неваљаност, -ости ж правн. нейосшојање йравне ваљаносШи. 

неваљао, -ала, -о а. лаш, рђав; зао, ойак: - човек б. несша
шан, нейослушан, невасйишан: - дете. в. који није у склаgу са 
gрушшвеним нормама, нейриличан; нейошшен, неморалан: -
понашање, - жена. 

неварење с йоремећај у варењу, uробави, рђаво, ошежано 
варење, dyspepsia. 

. неварљив, -а, -о који не вара, не обмањује; йоузgан: - огле
дало, - знак. 

неварљивост, -ости ж особина oHoia који не вара, oHoia шшо 
не вара; ЙоузgаносШ. 

не васпитан и неваспитан, -а, -о који се не йонаша учшиво, 
лоше васйишан: - особа. 

неваспитано и неваспитано ПРИЛ. неучшиво, неуљуgно: -
се понашати. 

. неваспитаност и неваспитаност, -ости ж (инстр. -ошћу) осо
бина oHoia који је невасйишан, неучШивосШ. 

неваспитање и неваспитање с лоше, рђаво васЙиШање. 

нёвасnитно и не васпитно ПРИЛ. на начин који не васйиша
ва: - деловати. 

невезан, -а, -о 1. а. који се осшварује без йрешхоgне uрийре
ме, сйоншd1i, слобоgан: - разговор. б. који је без смисаоне йове
заносши, бесмислен; неразумљив: невезане речи. 2. који је у йро
зи, йрозни (о iовору, сйису, слоiу и сл.). 
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НЕшезано прил. без йовеза1-l0сши, без pega, 1-lейовеза1-l0: - при
чати. 

НЕшезаност, -ости ж особи1-lа o1-lola који није веза1-l, o1-lola шшо 
није веза1-l0 за 1-lешшо, 1-lезавиС1-l0СШ og 1-lечеlа; особи1-lа o1-lola шшо 
је без оgређе1-l0l pega. 

невелик, -а, -о који није велик (йо размерама, количи1-lи, 
вреg1-l0сши, и1-lше1-lзишешу и сл.), мали. 

невен м бот. биљка са 1-lара1-lџасшим или жушим цвешовима 
из ф. lлавочика, Calendula officinalis. 

невенчан јек. невјенчан, -а, -о који се није ве1-lчао, који није 
склойио брак: - жена. 

невенчано јек. невјенчано прил. без ве1-lчања, ва1-lбраЧ1-l0: -
живети. 

невера јек. невјера ж 1. 1-lеверсШво. 2. (често у нар. поезији) 
неверник, изgај1-lик. 3. неверица, сумња. 

неверан и неверан јек. невјеран и невјеран, -рна, -о 1. а. 
који није веран, није oga1-l; који крши заgашу реч. б. који није ве
ран, у љубави, у браку: - муж, - жена. 2. 1-lеаgекваша1-l, нереа
ла1-l; 1-lеисши1-lиш, 1-lеШача1-l. • неверни Тома 0нај који у све сумња, 
који 1-lишша не верује. 

неверица јек. невјерица ж 1. неверовање, сумња: слушати 
с неверицом. 2. особа која сумња у исши1-lишосш, molyh1-l0СШ 
1-lечеlа, која йоказује резервиса1-l0СШ йрема 1-lечему, нейоверљи
ва особа. 

невернйк и невернйк јек. невјернйк и невјернйк м 1. а. 
0нај који је иЗ1-lеверио, изgај1-lик, веРОЛОМ1-lик. б. 0нај који је не
веран, у љубави, у браку, браКОЛОМ1-lик. 2. а. 0нај који није рели
lиоза1-l, аШеисШа. б. apuaag1-lUК gpyle, шуђе вере. 

неверница и неверница јек. невјерница и невјерница ж 
0на која је неверна у љубави, у браку, Йрељуб1-lица. 

неверничкй и неверничкй јек. невјерничкй и невјер
ничкй, -а, -о који се og1-l0СU на невернике, који apuaaga невер
ницима. 

неверно, неверно и неверно јек. невјерно, невјерно и не
вјерно прил. варајући; Оlрешујуhи се о веР1-l0СШ у љубави, у бра
ку, Йрељуб1-lички. 

невероватан и невероватан јек. невјероватан и невјеро
ватан, -тна, -о а. у који је шешко (йо)вероваши; 1-leмo'iyh: - дога
ђај .  б. који иЗ1-lе1-lађује неком особи1-l0М, веома велик, изузеша1-l: 
- снага, са невероватном лакоћом. 

невероватно и невероватно јек. невјероватно и невјеро
ватно прил. (често уз придев е или друге прилоге) у 1-lевероваш
Н0ј мери, изузеШ1-l0, 1-lеобиЧ1-l0: - јак. 

невероватност и невероватност јек. невјероватност и не
вјероватност, -ости ж особи1-lа o1-lo'ia шшо је 1-lевероваШ1-l0, не
схваШљивосш, 1-lеобиЧ1-l0СШ; 0Н0 шшо је 1-lевероваШ1-l0. • до неверо
ватности у највећој мери. 

неверство јек. невјерство с кршење gаше речи, yloeopa; изgа
ја; йрекршај вере1-lичке, суйружа1-lске oga1-l0сШи. 

неверујућй јек. невјерујућй, -а, -е који не верује (1-lајчешhе 
у релиlиОЗ1-l0М смислу). 

невесело прил. без веселосши, ШУЖ1-l0, жалОС1-l0, сеШ1-l0: - од
говорити. 

невеселост, -ости ж сшање o1-lo'ia који је невесео, o1-lola шшо је 
невесело, шу'iа, сеШа. 

невесео, -ела, -о 1. а. обузеш шуlом, шужа1-l; који ogaje ша
кво расйоложење: - жена, невеселе очи. б. исйуњен, шу'iом, жа
лошhу: - живот. 2. који осшавља суморан, ушисак: - крај. 

невеста јек. невјеста ж 0на која сшуйа у брак, млаgа; 1-legae
Н0 уgаша же1-lа. 

невестйнскй и невестинскй јек. невјестйнскй и невје
стинскй, -а, -о који apuaaga 1-lевесши, који је као у 1-lевесше и СЛ.: 
- вео, - држање. 

невестйнски и невестински јек. невјестйнски и невје
стински прил. као 1-lевесша: носити се -, - лепа; 

невестица јек. невјестица ж 1. geм. и хиЙ. og 1-lевесШа. 2. нар. 
зоол. ласица. 

невешт јек. невјешт, -а, -о 1. а. који нема вешши1-lе, неуме
ша1-l, 1-lесйреша1-l: - човек б. који се у 1-lечему не С1-lалази, неви
ча1-l: - човек 2. (некоме, нечему) који 1-lеко'iа или 1-lешшо не йо
З1-lаје gобро: власт - народу. 3. који свеgочи о 1-lечијој 1-lеумеШ1-l0-
сши, 1-lеС1-lалажењу: - стих. • правити се - ЙО1-lашаши се као неу
йућена особа, као особа која 1-lешшо не З1-lа, не оЙажа. 

невештИнајек. невјештина ж 1-lеgосшашак вешши1-lе, неуме
Ш1-l0СШ у 1-lечему, 1-lесЙреШ1-l0СШ. 

невешто јек. невјешто прил. на 1-lевешш 1-lачи1-l, 1-lесйреШ1-l0, 
1-lевиЧ1-l0. 

невйд м 1. йросшор у којем се не euge, не разабирају apegMe
ши (збо'i 1-lеgосшашка свеШлосши, gаљU1-lе и gp.). - Облачак се 
изгуби у невиду. 2. об1-lевиgелосш; слеЙило. 

невйдан, -дна, -о в. 1-lееugЈЬuе. 

невиделица јек. невидјелица ж мрак, Шама. 

невидљив, -а, -о који се не може виgеши, који се не eugu; не
ЙримеШа1-l. 

невидљиво прил. 1-lейримеШ1-l0, 1-lеоЙаже1-l0. 

невидљиво ст, -ости ж особи1-lа o1-lola шшо је 1-leeuglbueo; 0Н0 
шшо се оком не eugu, шшо је 1-lееugЈЬuео. 

невйдно прил. в. 1-lееugЈЬuео. 

невидован, -вна, -о невиђен; 1-lеЗ1-lа1-l, 1-lеЙОЗ1-lаш: невидовни 
светови. 

невиђен, -а, -о који се решко виђа, 1-lесвакиgашњи, 1-lечуве1-l, 
изузеша1-l: - призор, - скандал, чудо -. 

невиђено прил. 1-lеойаже1-l0, 1-lеЙримеШ1-l0. • на - без йрешхоg-
1-lol yeuga у 1-lешшо; на йоверење (йри закључивању неких йосло
ва и сл.). 

невин и невин, -а, -о 1. који није крив; 1-lеgужа1-l: прогласи
ти невиним. 2. а. неискварен, чеgа1-l; безазле1-l, наиван: - душа; 
невини детињи разговори. б. који изражава или у којем се оlле
ga чеg1-l0СШ, безазле1-l0СШ: - дечје лице, невине очице. 3. а. који 
нема сексуал1-l0l искусшва: - девојка. б. фиг. неуйрљан, чисш: -
снег. 4. који не саgржи никакву ойаС1-l0СШ (йо 1-lеко'iа, 1-lешшо), 
безойасан, безазле1-l: - задатак 

невинашце, -ета и -а с (мн. -ца) хип. а. сасвим мало, безазле
Н0 gеШе. б. фиг. (често ир.) невина, неискварена, безазле1-lа особа. 

невино и невино прил. а. без кривице, без разлоlа: - осуђен. 
б. чеg1-l0, безазле1-l0: - изгледати. 

невиност и невиност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. сшање o1-lo'ia 
који није крив, 1-lеgУЖ1-l0СШ. 2. а. 1-lеискваре1-l0Сш, чеg1-l0СШ; беза
зле1-l0СШ. б. сшање o1-lo'ia који није имао сексуал1-lе og1-loce. 

невисок, -а, -о не M1-l0'iО висок, 01-lизак, омале1-l: - раст, -
брдо. 

невисоко прил. на малој висини. 

невичан, -чна, -о а. 1-lевешш, 1-lесйреша1-l, 1-lеувежба1-l: - особа. 
б. који није навикао на 1-lешшо, 1-lе1-lавиК1-lУШ: - мукама. в. који 
1-lешшо не З1-lа, не ЙОЗ1-lаје, неуйућен, у 1-lешшо: - томе послу. 

невично прил. на 1-lевича1-l 1-lачи1-l, 1-lевешШо. 

невичност, -ости ж особи1-lа o1-lo'ia који је невича1-l, неуме-
Ш1-l0СШ, 1-lе1-lавиК1-lУШОСШ. 

невје- в. неве-. 

невјеројат- в. 1-lевероваШ-. 

невладин, -а, -о који није влаgи1-l, који не apuaaga влаgи и 
СЛ.: - организација. 

невласнйк м 0нај који није влаС1-lик, сойсшве1-lик 1-lечеlа, 0нај 
који не aocegyje 1-lешШо. 

невозан, -зна, -о жел. йо којем се не вози, зашворе1-l за йролаз 
воза: - део пруге. 

невојнй, -а, -о цивил1-lи: - лице, - помоћ. 

невојнйк, -ика м цивил. 
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невојнИчки, -3., -о а. који није војнички, цивилни: невојнич
ки кругови, невојнички послови. б. који није у склаgу с војнич
ким gYXOM, војничким моралом и СЛ.: � понашање. 

невојнИчки прил. на начин који није својсшвен војницима: 
држати се �. 

невоља ж 1. неиовОЈЬне околносши, неиријашна сишуација, 
неирилика; зло, несрећа. 2. фиг. jagHa особа, jagHUK, невОЈЬник, 
невОЈЬница. 3. (обично у синтагми "без невоље'') иошреба, ну
жgа. • бити, наћи се (нала:щти се) некоме у невољи иришећи, ири
шицаши некоме у иомоћ. за невољу Kag се мора, из нужgе. 

невољан, -љна, -о 1. а. који је у невОЈЬи, jagaH; несрећан. б. 
шужан, сешан; безвОЈЬан. 2. који није ио нечијој вОЈЬи, жеЈЬи, не
жеЈЬен. 3. (обично одр.) који се врши, gешава без учешћа вОЈЬе, 
свесши, несвесШан. 4. (у одр. виду, у им. служби) м невОЈЬник, 
jagHUK. 

невољица ж geM. и еуф. og невОЈЬа. 

невољко прил. 1. неиријашно, HeyrogHo, нелаrоgно: бити не
KOMe �. 2. без вОЈЬе, безвоЈЬНО; иреко вОЈЬе, Hepago: примити не
кога �. 

невољко ст, -ости ж 1. нерасиоложење, нелаrоgносШ. 2. оgбој
носш, анШииаШија. 3. оgсусшво вОЈЬе ga се нешшо учини. 

невољник м 1. онај који је у невОЈЬи, у неириликама машери
јалне или gpyre apupoge; jagHUK, несрећник. 2. болесник, рање
ник, инвалиg. 3. а. ист. човек који се налазио у власши rocaoga
ра (најчешће феуgалца), неслобоgњак. б. зашоченик, зашворе
ник, сужањ. 

невољни ца ж она која је у невОЈЬи, јаgница, несрећница. 

невољнички, -3., -о који се OgHOCU на невОЈЬнике: � живот. 

невољно прил. 1. а. ирошив своје вОЈЬе; Hepago: � примити не-
кога, � послушати. б. без вОЈЬе, безвоЈЬНО: ићи � за неким. 2. без 
учешћа свесши, вОЈЬе, несвесно. - Покрети се врше невољно. 

невољност и невољно ст, -ости ж 1. нерасиоложење, безвоЈЬ
носш; неиријаШносШ. 2. оgсусшво вОЈЬе ga се нешшо учини. 

невреданјек. невриједан, -дна, -о којије без вреgносши, без
BpegaH. 

невредност и невредност јек. невриједност и невријед
ност, -ости ж безвреgносй1, безначајносш; оно шшо је без Bpeg
носШи. 

невреме јек. невријеме, -ремена с 1. рђаво време (са јаком 
кишом, cHerOM, вешром), Heaoroga. 2. неиовоЈЬНО, незrоgно време: 
доћи у невреме. 

неврије- в. невре-. 

нега јек. њега ж а; бриrа о некоме, неrовање (болесника, сша
рих особа, gеце и сл.): � рањеника, KyћHa �, интензивна �. б. 
бриrа, сшарање о живошињама и БUJbкама ири њиховом rајењу. 
в. оgржавање xurujeHe, чисшоће (gелова) шела: � лица, � зуба. 

негатив м лат. фот. лик на йлочи или филму који ир и казу је 
cHuмљeHи објекаш у обрнушом OgHOCY свей1лих и шамних месша; 
йлоча или филм на Koje� се gобија шакав лик. 

негативан, -вна, -о лат. 1. а. лош, рђав: � појава. б. који apeg
сшавЈЬа неусиех; којим се означава неусиех, HegoBOJbaH: � резул
тат, � оцена. в. којим се казује gaje нешшо мале вреgносши, не
иовОЈЬан: � критика. г. који кочи HaapegaK, шшешан: � полити
ка, � утицај . 2. а. који изражава несаrласносш, оgричан: � oдro-

. вор. б. који не иошврђује иосшојање OHOra шшо се шражило, 
ирешиосшавЈЬало: � налаз. 3. који означава ga се неком jegUHU
цом, мером нешйlо умањује: � поен. 

негативац, -вца м лик у ФUJl.М,овима, иозоришним иреgсша
вама и СЛ. који симболизује неrашивне особине и иосшуике. 

негативно прил. 1. лоше, неиовоЈЬНО: � утицати. 2. а. не gajy
ћи саrласносш, оgрично: � одговорити. б. неrашорски, криillич
ки: � се односити. 

негативност, -ости ж особина OHOra који је неrашиван, OHOra 
шйlо је неrашивно, лоша, неrашивна особина; ШйlеШносШ. 

негатор м лат. он-ај који нешшо Herupa, обезвређује, онај који 
има неrашиван сшав ирема некоме или нечему. 

негаторски, -3., -о који се OgHOCU на неrашоре, који је као у не
rашора: � став. 

негаторски прил. на неrайlорски начин, неrайlивно. 

негација и негација ж лат. 1. неrирање, иорицање, осиора
вање; оgбијање. 2. лингв. језичка јеgиница за неrирање (обично 
оgрична речца "не''). 

негве ж ми. (ген. ми. негвй и негав3.) арх. и песн. окови, букаrије. 

негда прил. 1. раније, HeKaga. 2. aOHeKag, кашкag (обично по
новљено) . 

негдаmњи, -3., -ё ранији, некаgашњи. 

негде јек. негдје прил. 1. а. на неоgређеноме месШу. б. ионе
rge, rgerge. в. на (у) неко месшо, HeKyga. 2. а. оширилике, некако 
(ири ириближном оgређивању времена). б. неки иуш, aOHeKag 
(обично поновљено). • ту � разг. оширилике, око. 

негирати, негйр3.м несвр. (ретко свр.) лат. а. иорицаши (ио
рећи), осиораваши (осиориши) (нечије rлеgишше, иосшојање не
чеrа, значај нечеrа или HeKOra). б. оgузимаши (оgузеши) некоме 
оно шшо му apuaaga (ираво на нешшо и сл.). 

неглиже, -еа м фр. кућна хаљина (обично јуШарња). 

него (наглашено: него) 1. везн. а. иореgбени, за изражавање 
различишосши: но, og (са ген., уз компаратив придева и при
лога, уз компаративно употребљени глагол "волети" и сл.). -
Овај капут је лепши него онај . Боље је мудро ћутати него лудо 
говорити. Више воли да прича него да ради. друкчији � она, 
друкчије � некад. б. иовезује зависну реченицу са rлавном иска
зујући различишо време вршења раgње у њима: но, неrоли (обич
но у спрези: пре � (што)). - Пре него што је донео одлуку, добро 
је размислио. в. суирошни, иза HerupaHOr или оgричноr исказа а 
ucapeg реченице која је ио смислу суирошна ирешхоgној: већ; у ве
зи са "не само" у ирешхоgној реченици означава исшосмерносш: 
већ (и). - Није ишао на утакмицу, него је радио цео дан. Он је 
не само поправио дисциплину у колективу него и повећао пла
ту радницима. г. иСКЈЬучни, Kag се нешйlо изузима og оgрица
ња: осим, изузев. - Не идем на село него кад посећујем мајку. 
2. речца а. за ирекиgање ирешхоgноr казивања и ирелажење на 
gpyry мисао, шему и СЛ. - Они нас чекају на договореном месту. 
Него, хтео сам нешто да те питам. б. за иојачавање шврђења 
или за исказивање несумњиво иошврђеноr ogroBopa: свакако, на
равно. - Јесте ли успели? - Него! • - како, - шта gaKaKo, свака
ко, gабоме, разуме се (ири исшицању оgлучносши, кашеrорично
сШи). није - разг. шаман иосла, којешша (ири оgбијању с Herogo
вањем и сл.). 

неговатељ јек. његоватељ м онај који иружа Hery некоме. 

неговатељица јек. његоватељица ж она која иружа Hery неко
ме, она која се сшара о некоме (о болеснима, сйlарима, geцu и gp.). 

неговати јек. његовати, -гујём несвр. 1. иружаши Hery неко
ме, сшараши се о некоме; rајиши, иоgизаши: � болесника, .� де
цу. 2. rајиши (живошиње и БUJbке). 3. сшараши се о зgравЈЬУ, чи
сшоћи и изrлеgу (шела, зуба, косе и сл.). 4. развијайlи, изrрађи
ваши; иазийlu на нешшо, rајиши: � осећања, � језик, � прија
тељство. 5. бавиши се умешношћу, науком као сшваралац, иро
учавалац и сл.: � књижевност, � историју . •  � се сшараши се о 
изrлеgу и зgравЈЬУ cBora шела, gошериваши се. 

негодовати, -дујём несвр. изражаваши незаgовОЈЬсшво, не
слаrање, замераШи. 

неголи везн. в.  HerO (1). 
негостољубив, -а, -о а. који Hepago ирима rосше, неrосйlо

иpuмљив: � Домаћин. б. који оgражава неЈЬубазносш ирема ro
. сШу: � дочек, � пријем. 

негостољубивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra који 
је неrОСШОЈЬубив, OHOra шшо је неrОСШОЈЬубиво, неЈЬубазно иона
шање ирема rосШима. 

недавни и недавни, -3., -о а. који је био и ирошао ире краш
KOr времена, gоскорашњи: из недавне прошлости. б. који се go
roguo или иосшојао у блиској ирошлосйlи, скорашњи: у недав
ним борбама. 

недавно и HeД�BHO прил. ире крашкоr времена, скоро. 
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недалек, -а, -о који је близу, оближњи. 

недалеко прил. на малом оgсшојању, близу: � се чула пуц
њава. 

недарце јек. њедарце с (ген. ми. НЕщарца и НЕщараца јек. ње
дарца и њедараца:) (обично у мн.) geM. и хиЙ. og Hegpo. 

НЕщаћа ж а. несрећа, зло; невОЈЬа. б. нейовоЈЬНО сшање, ше-
шкоћа. 

недвојбен, -а, -о в. несумњив. 

недвојбено прил. в. несумњиво. 

недвосмислен, -а, -о оgређен, несумњив; ошворен, јасан. 

недвосмислено прил. на неgвосмислен начин, јасно; ошво-
рено. 

недвосмислено ст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola шшо 
је неgвосмислено, јасносШ. 

НЕщелатан јек. НЕщјелатан, -тна, -о нейреgУЗUМJbив; неефи
касан; неакШиван. 

НЕщелатност јек. НЕщјелатност, -ости ж нейреgУЗUМJbивосш, 
неефикасносш, неакШивносШ. 

недело јек. недјело с HeJbygcKU йосшуйак; неgойусшиво gело, 
йресшуй; злочин. 

недеља јек. недјеља ж 1. cegMU gaH у сеgмици (између субо
ше и йонеgеЈЬка), хришћански йразнични gaH. 2. aepuog og се- 1 .  
ga.м gaHa, сеgмица. • Велика - HegeJba, сеgмица apeg Ускрс. 

недељив јек. недјељив, -а, -о који се не може gелиши; jegUH
сшвен: � број, � целина. 

недељивост јек. недјељивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
oHola шшо је неgеЈЬиво (целовишосш; јеgинсШвеносШ). 

недёљни јек. недјёљни, -а, -о који се OgHOCU на HegeJbY (gaH); 
који се OgHOCU на HegeJbY (сеgмицу), сеgмични: � излазак, � лист. 

недёЉНИК,'јек. недјёљник м лисш, часойис који излази је
gанйуш HegeJbHo. 

недёљно јек. недјёљно прил. за (на) HegeJbY gaHa, сеgмично. 

недефинисан, -а, -о чија се сушшина не може gефинисаши, 
неоgређен. 

недирнут, -а, -о који је у йрвобишном сшању, облику, нешак
нуш: � природа, � јело. 

недирнутост, -ости ж сшање oHola шшо је неgирнушо. 

недисциплина ж нейокоравање оgређеним йравuлима; кр
шење уобичајених норми, неЙослушносШ. 

недисциплинован и недисциплинован, -а, -о који не йо
шшује оgређена йравuла, неЙослушан. 

недисциплинованост и недисциплинованост, -ости ж 
особина oHola који је неgисцийлинован, неЙослушносШ. 

недје- в. Hege-. 

недоба и недоба с (обично непром. и с предлогом "у'') не
зlоgно, HeaogecHo време, невреме. 

недовољан, -љна, -о а. који не заgовОЈЬава количином, ква
лийlешом и СЛ.: � износ. б. незаgовОЈЬавајући, лош (о оцени, усйе
ху) (често у именичкој служби). 

недовољно прил. у неgовОЈЬној мери; слабо. 

недовољност, -ости ж сшање, особина oHola чеlа нема gовоЈЬ
но, неgосшашак; сшање које не заgовОЈЬава, слабосШ. 

недодирљив, -а, -о који се не може gирнуши, gошаћи; који 
има йовлашћен Йоложај. 

недодирљивост, -ости ж особина oHola шшо је неgоgирЈЬиво, 
нейрикосновеносш, неЙовреgивосШ. 

недођија ж у изр. отићи у недођију ошићи у нейовраш, не
сШаШи. 

недозвољено прил. забрањено; без gозволе. 

недозвољеност, -ости ж неgойушшеносш, нейрихваiJlJbи
восШ. 

недозрелост, -ОСТИ ж сшање и особина oHola којије неgозрео, 
oHola шшо је неgозрело, незрелосШ. 

недозрео, -ела, -о 1. који није йошйуно зрео (о йлоgовима, 
усевима и gp.), несазрео. 2. који још није gосшиlао йошйун физич
ки и gуховни развој, незрео. 

недоказан, -а, -о коме се не може нешшо gоказаши, шврgо
lлав; неразуман. 

недоказаност, -ости ж особина oHola шшо је неgоказано, не
ЙоШврђеносШ. 

недоказив, -а, -о који се не може gоказаши, йошврgиши: � 
тврдња, � теорија. 

недоказивост, -ости ж особина o�ola шшо је неgоказиво. 

недокУчив, -а, -о 1. чији се смисао, apupoga не може gокучи
ши, He�xвaiJlJЬив. 2. go Kola се не може gойреши, неЙрисШуЙачан. 

недокУчиво прил. HecxвaiJlJЬивo, неразу.мљиво. 

недокУчивост, -ости ж 1. особина oHola шшо је неgокучиво, 
необјашњивос....ш. 2. неgосшижносш, неЙрисШуЙачносШ. 

недолазак, -лас�_а м неgолажење, изосШанак. 

недоличан и недоличан, -чна, -о који не gоликује некоме; 
неgосшојан; нейрисшојан: � понашање. 

недолично и недолично прил. на неgоличан начин, Hego
сшојно; неЙрисШојно. 

недоличност и недоличност, -ости ж особина oHola шшо је 
неgолично, неgосшојносш, неЙрисШојносШ. 

недонесен, -ена, -о који је рођен Йр.е времена: � дете. 

недоноmче, -ета с (мн. 0; зб. им. недоношчад ж) gеше рођено 
йре времена. 

недопечен, -ена, -о фиг. који се није go краја gуховно форми
рао, образовао; незрео: � политичар. 

недопустив, -а, -о који се не може gойусшиши, нейрихва
iJlJЬив: � пропуст, � однос. 

недопустиво прил. на неgойусшив начин, HeЙpиxвaiJlJЬивo. 

недопустивост, -ости ж особина oHola шшо је неgойусшиво, 
неЙрихваiJlJЬивосШ. 

недопуштено прил. забрањено; неgозвОЈЬено. 

недопуmтеност, -ости ж нейризнашо йраво на нешшо, не
йрихваiJlJЬивосш; забрана. 

недораслост и недораслост, -ости ж сшање oHola који није 
gорасшао, oHola шшо није gорасло, неразвијеносш; особина оно
la који је gуховно неgорасшао, незрелосШ. 

недорастао, -расла (недорасла), -о 1. који није gосшиlао йун 
расш, развој, мали: � деца, � биљка. 2. а. који нема gовоЈЬНО сйо
собносши за нешшо, несйособан: � за такав посао. б. који није ра
ван некоме йО некој особини, вреgносши и СЛ.: � своме учитељу. 

недоречено прил. неизражено go краја, неЙоШЙуно. 

недореченост, -ости ж особина oHola шшо није изражено go 
краја, нейошйуносш израза. 

недоследан и недоследан јек. недосљедан и недосљедан, 
-дна, -о а. који се не gржи оgређеНОl миШЈЬења, који мења своје 
сшавове, неЙринциЙијелан. б. који не йроисшиче лоlично из 
йрешхоgноl; несаlласан с нечим. 

недоследно и недоследно јек. недосљедно и недосљед
но прил. на неgослеgан начин, с оgсшуйањима; без ушврђеНОl, 
лоlичкоl pega. 

недоследност и недоследност јек. недосљедност и недо
сљедност, -ости ж особина o7-lola који је неgослеgан, oHola шшо 
је неgослеgно; оно шшо је неgослеgно. 

недостајати, -јем неевр. а. не зagовОЈЬаваши у йоlлеgу износа, 
количине и СЛ.: недостаје пет столица. б. не биши gовОЈЬан; би
ши йошребан: недостаје јој животно искуство, недостајете МИ. в. 
биши изосшавЈЬен, исйушшен и СЛ. (из рукойиса и gp.): недоста
јао је један одељак. 
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недостајућй, -а, -ё који неgосшаје, мањка: недостајућа 
средства. 

недостатак, -тка м (мн. недостаци, ген. недостатака) 1. а. не
сшашица, Йомањкање. б. немање, нейосшојање нечеiа Heoaxog
Hoi. 2. слабосш, мана. 

недостйжан и недостижан, -жна, -о 1. go Koia се не може 
сшиnи; нейрисшуйачан: - звезда. 2. а. који се не може имаши; 
неосшваРЈЬив: нешто -. б. Koia је шешко йревазиhи, HeHagMa
шан: - дело. 

недостйжност и недостижност, -ости ж особина oHoia који 
је неgосшижан, oHoia шшо је неgосшижно. 

недостојан и недостојан, -јна, -о 1. који йо својој вреgносши 
не оgiовара некоме, нечему; који не заслужује ga обавЈЬа неки йо
сао, који не заслужује нешшо: - свога брата, - свога позива, -
сваке пажње. 2. неgоличан, лош, нейрисшојан: - понашање. 

недостојно и недостојно прил. на неgосшојан начин, као 
шшо не шреба; неЙрисШојно. 

недостојност и недостојност, -ости ж особина oHoia који је 
неgосшојан, oHoia шшо је неgосшојно, оgсусшво gосШојносШи. 

недоступан и недоступан, -пна, -о а. коме се не може йри
ћи, нейрисшуйачан; који не сшоји на расйолаiању; HecxвaiйJbив: 
- планина, � документ, - обичним људима. б. go Kojei се не мо
же gойреши шелефоном, с којим се не може усйосшавиши ше
лефонски коншакш, разiовараши Шелефоном. 

недоступност и недоступност, -ости ж особина oHoia шшо 
је неgосшуйно, oHoia који је неgосШуЙан. 

недотеран је:к. недотјеран, -а, -о који није gошеран, неуре
gaH, зайушшен; несавршен. 

недотераност је:к. недотјераност, -ости ж особина oHoia ко
ји је неgошеран, oHoia шшо је неgошерано, неуреgносш, зайушше
носш; несавршеносШ. 

недотупаван, -вна, -о који шешко схваша, 'iлуй, ШуЙ. 

недотупавно прил. на неgошуйаван начин, 'iлуЙо. 

недотупавност и недотупавност, -ости ж особина oHoia ко-
ји је неgошуйаван, 'iлуЙосШ. 

недоумица ж gвОУМЈЬење, колебање. 

недохватан -тна, -о и недохватљив, -а, -о који се не може 
gохвашиши, нейрисшуйачан: � небо. 

недохватљиво прил. HeyxвaiйJbивo, неgосшижно. 

недохватљивост, -ости ж особина oHoia шшо је неgохва-
ШЈЬиво. 

недохватно прил. неухваiйJbиво, неgосшижно. 

недохватност, -ости ж особина oHoia шшо је неgохвашно. 

недра, н€щара јек. њедра, њедара с мн. 1. ipygu, Йрса. 2. geo 
ogehe који йокрива ipygu. 3. фиг. унушрашњосш нечеiа (земЈЬе и 
gp.). • говорити (себи) у недра нечујно, шихо iовориШи. 

недраг, -а, -о (одр. недрагй) 1. који није gpai; нежеЈЬен, не
йријашан: � гост, � вест. ·2. (у именичкој служби, одр.) невОЈЬе
на особа а. м мушкарац. б. ж жена, gевојка. • ићи (потуцати се и 
сл.) од немила до недрага безусйешно шражиши излаз из шешке 
сишуације, обраhајуhи се већем броју лица. 

недро је:к. њедро с в.  Hegpa. 

недруг мрђав gpyi. 

недуг, �a, -о крашак; краШкоШрајан. 

недуго прил. а. йосле краШко.i времена, ускоро: � затим. б. 
крашко: - је дувало. 

недужан, -жна, -о који није крив, невин; безазлен. 

недужно ПРИЛ. без кривице, невино. 

недужност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHoia ко
ји је неgужан, невиносШ. 

нежан и нежан јек. њежан и њежан, -жна, -о а. йаЖЈЬив 
йрема некоме, ЈЬубазан; oceiйJbив, фин. б. који изражава бла
iосШ, gоброшу, блаi. в. слаб (у йо'iлеgу зgравЈЬа). г. мек, фин. 

нежења м (мн. ж) онај н:оји-.се није оженио у млађем живо ш
ном gобу, сшарији момак. 

нежењен, -а, -о који није cйlyйиo у брq,к. 

нежйв, -а, -о 1. у коме нема живоша, мршав; HeopiaHcKU: � 
створ, � материја. 2. блеg, неизразиш; у коме нема живахносши, 
неgовоЈЬНО gинамичан: - боја, � проза. • (све) живо и неживо све 
шшо йосшоји, асолушно све. 

неживотан, -тна, -о у коме нема живоша, gUHaмUKe, који не 
оgiовара сшварном живоШу. 

неживотно ПРИЛ. мршво, неgинамично, нереално. 

неживотност, -ости ж сшање oHoia шшо је неживошно, мр
Швило. 

нежно и нежно је:к. њежно и њежно прил. осећајно, блаiо, 
меко; йријашно, yiOgHO. 

нежност и нежност јек. њежност и њежност, -ости ж (ин
стр. -ошћу) особина oHoia којије нежан, oHoia шшо је нежно; йа
жња, ЈЬубав. 

незаборавак, -вка м бот. в. сЙоменак. 

незабораван, -вна, -о који се не заборавЈЬа, који се увек йам
ши; изванреgан, изврсшан: � догађај, � играч. 

незаборавно прил. на незабораван начн, изванреgно. 

незавидан, -дна, -о мучан, йlежак, нейријашан: наћи се у 
незавидном положају. 

незавијен, -ена, -о ошворен, јасан. 

незавијено прил. ошворено, јасно. 

независан и независан, -сна, -о 1. који не зависи ни og ко
ia, који није у зависном, йоgређеном йоложају, који није oipaHU
чен нечијим ушицајем, нечијом моћи и сл. , слобоgан: � држава, 
независне новине. 2. који није условЈЬен нечим; који се иСЙОЈЬа
ва, манифесшује без сйушавања, слобоgно; уп. самосталан: � од 
околине, � живот, � развој. 3. а. мат. који не зависи og йромене 
неке gpyie величине: � променљива. б. ЛИIП'В. који има самосшал
ну функцију или моiуnносш самосшалне уйошребе, који није син
шаксички йоgређен; који се OgHocu на шакве језичке јеgинице: � 
реченица, � падеж. 

независно и независно прил. самосшално, слобоgно. 

независност и независност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање 
oHoia који је независан, самосШалносШ. 

незавршив, -а, -о који се не може завршиши, који сшално 
Шраје. 

незаглављен, -а, -о пеј. шврgо'iлав, заgрш, иСКЈЬучив. 

незадовољавајућй, -а, -ё који не заgовОЈЬава оgређене йо
шребе, очекивања и СЛ. 

незадовољан, -љна, -о који није заgовОЈЬан нечим, коме не-
шшо смеШа. 

незадовољн:Ик м онај који није заgовОЈЬан. 

незадовољно прил. на незаgовОЈЬан начин, не слажуhи се. 

незадовољство с сшање oHoia који је незаgовОЈЬан. 

незадржив, -а, -о који се не може заgржаши, заусшавиши: 
� јуриш. 

незадрживо прил. на незаgржив начин. 

незадрживост, -ости ж особина oHoia који је незаgржив, оно-
ia шшо је незаgрживо; 

незадуго и незадуго прил. ускоро, убрзо: � после тога. 

незазоран, -рна, -о који не изазива зазор, узоран. 

незазорност, -ости ж особина oHoia који је незазоран. 

незаинтересован, -а, -о који нема иншересовања за HeKoia, 
за нешшо, равноgушан йрема некоме, йрема нечему. 

незаинтересовано прил. без иншересовања, равноgушно. 

незаинтересованост, -ости ж особина и сшање oHoia који је 
незаиншересован, равноgушносШ. 
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незајажљив, -а, -о који се не може зајазиiйи, засиiйиiйи; не
засиiй, Йо:х:.леЙан. 

незајажљиво прил. на незајажљив начин, незасиiйо, Йо:х:.леЙно. 

незајажљивост, -ости ж особина oHoia који је незајажљив, 
незасиiйосiй. 

незајазив, -а, -о који се не може зајазиiйи, којем је Heмoiyhe 
ciйaвиiйи брану (о iйeKyћoj Bogu). 

незаконит и незаконит, -а, -о 1. који није у склаgу са зако
ном, йроiйивзакониiй: � одлука. 2. који није рођен у закониiйом 
браку, ванбрачан: � дете. 

незаконито и незаконито прил. на незакониiй начин, су
йрОiйно закону. 

незаконитост и незаконитост, -ости ж особина oHoia шiйо 
је незакониiйо, шiйо је CyйpOiйHO закону. 

незалечив јек. незаљечив, -а, -о који се не може залечиiйи. 

незаменљив јек. незамјенљив и незамењив јек. незамје
њив, -а, -о који се не може за.мениiйи; изврсiйан, изванреgан. 

незаменљивост јек. незамјенљивост и незамењивост јек. 
незамјењивост, -ости ж особина oHoia који је неза.ме1-tJbив, оно
ia шiйо је неза.ме1-tJbиво. 

незамислив (незамишљив), -а, -о који се не може за.мисли
iйи, HeMoiyh, HeвepoвaiйaH: � без напорног рада, незамисливе 
тешкоће. 

незаобилазан, -зна, -о који се не с.ме занемариiйи, с којим се 
мора рачунаiйи: � питање. 

незапамћен, -а, -о какав се не Йa.мiйи, нечувен, невиђен: � 

врућина, � јунаштво. 
незапослен, -а, -о који је без сiйалноi йосла; бесЙослен. 

незапосленост, -ости ж ciйaњe oHoia који нема сiйалноi йо
сла, неуйосленосiй; бесЙосленосiй. 

незасит, -а, -о који се не може ничим йОiййуно засиiйиiйи, 
заgовољиiйи, HeHacиiй. 

незаситан, -тна, -о в. незасиiй. 

незаситост, -ости ж особина и ciйaњe oHoia који је незасиiй. 

незасићен, -а, -о хем. који није gOBOJЬHO засиhен: � раствор. 

незасићеност, -ости ж ciйaњe oHoia који је незасиhен, oHoia 
шiйо је незасиhено. 

незаустављив, -а, -о који се не може заусiйавиiйи, заgржа
iйи, незаgржив. 

незаустављиво прил. на незаусiйављив начин, незаgрживо. 

незахвалан, -лна, -о 1. који се не захваљује за учињено gобро. 
2. iйежак, HeЙpиjaiйaH. 

незахвалник м онај који је незахвалан. 

незахвалница ж она која је незахвална. 

незахвално прил. на незахвалан начин, iйешко, HeЙpиjaiйHo. 

незахвалност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је не-
захвалан. 

незаштићен, -а, -о 1. који је без зашiйиiйе, бесЙомоhан. 2. (у 
именичкој служби) м онај који је йрейушiйен на милосiй и неми
лосiй gруiима. 

незаштићеност, -ости ж ciйaњe oHoia који је незашiйиhен, 
oHoia шiйо је незаШiйиhено, бесЙомоhносiй. 

незбринут, -а, -о који није збринуiй, необезбеђен: двоје не
збринуте деце. 

незван, -а, -о нейозван, неЙожељан. • - гост онај који је не
мио, нежељен; HeЙpиjaiйeљ. (и) звани и незвани сви, сви без раз
лике. 

незваничан и незваничан, -чна, -о 1. који није званично 
оgређен. 2. неукочен, Йрисан. 

незгода и незгода ж немио gОiађај; невоља, неЙрилика. 

незгодан и незгодан, -дна, -о 1. а. HeйpиjaiйaH, HeyiogaH, 
iйежак: � питање. б. HeaogecaH, ойасан: � место. 2. а. HeogioBa-

рајући, нейриклаgан, нейоiоgан: доћи у незгодно време. б. који 
изазива сукобе, iруб, нељубазан: � човек 

незгодно и незгодно прил. HeйpиjaiйHo, ойасно, нейриклagно. 

незграпан, -пна, -о 1. HecйpeiйaH, HeoKpeiйaH; йревелик, i.ло
мазан, несклаgан: � особа. 2. HeYMeciйaH, неуi.лађен: � шала. 

незграпно прил. невешiйО, HecйpeiйHo, несклаgно. 

незграпност, -ости ж особина oHoia који је незiрайан, oHoia 
шiйо је незiрайно, HecйpeiйHociй, несклаgносiй. 

нездрав, -а, -о 1. болесiйан; ненормалан, луg. 2. лош, шiйе
iйaH: � идеја, � појава. 

нездраво прил. болесно, ненормално. 

неземаљски, -а, -о који није овоземаљски, који не йоiйиче са 
3е.мље. 

незлобив, -а, -о који никоме зла не жели, Йросiйоgушан. 

незлобиво прил. без злобе, ЙРОСiйоgушно. 

незлобивост, -ости ж особина oHoia који је незлобив, йpociйo
gушносiй. 

незнабожац, -omцa м онај који не зна за 6egHoi) боiа; онај ко
ји не верује у боiа, безбожник, aiйeиciйa. 

незнабожачки, -а, -о који се OgHOCU на незнабошце, на не
знабошiйво, безбожнички. 

незнабоштво с неверовање у боiа, безбожнишiйво. 

незналац, -аоца м (ген. ми. -лаца) онај који нешiйо не зна, ко
ји није уйућен у неку обласiй. 

незналачки, -а, -о који се OgHOCU на незнаоце, на незналице. 

незналачки прил. као незналац, као незналица, без йоiйреб
нот, знања. 

незналица ж (м) (мн. ж) особа која нишiйа не зна; особа која 
оgређену обласiй сасвим мало Йознаје. 

незнанац, -нца (незнанко, -ка) м нейознаiй човек. 

незнано прил. на незнан начин, неЙознаiйо. • - где (куда) не 
зна се ige, Kyga, Huige оgређено, у нейознаiйи крај. 

незнанчев, -а, -о који apuaaga незнанцу, који се OgHOCU на 
незнанца. 

незнање с 1. немање, неЙОСiйојање знања; HeйpocвeћeHociй, 
HeYKociй. 2. нейознавање нечеiа, необавешiйеносiй. 

незнатан и незнатан, -тна, -о а. мален, cиiйaH. б. који је без 
нарочиiйе BpegHociйu, безначајан. 

незнатно и незнатно прил. jegBa Йpu.мeiйHo, мало, безначајно. 

незнатност и незнатност, -ости ж маленкосiй, безначај
HOCiй. 

незрелост -ости ж особина и ciйaњe oHoia који је незрео, оно
"а шiйо је незрело, физичка или gyxoBHa неразвијеносiй. 

незрео, -ела, -о 1. који није йОiййуно зрео (о Uлоgовима, усе
вима и сл.), зелен. 2. који још није gociйuiao йоiййун физички и 
gYXOBHU развој, неgозрео. 

неиживљен, -а, -о који није gоживео, ociйвapиo своје жеље, 
ciйpe.мљeњa и сл., йун жеље за живоiйним раgосiйима. 

неиживљеност, -ости ж особина, ciйaњe oHoia који је неижи
вљен, oHoia шiйо је неиживљено. 

неизбежан и неизбежан јек. неизбјежан и неизбјежан, 
-жна, -о који се не може uзбеhи, који се мора gecuiйu, неминован. 

неизбежно и неизбежно јек. неизбјежно и неизбјежно 
прил. на неизбежан начин, неминовно. 

неизбежност и неизбежност јек. неизбјежност и неиз
бјежност, -ости ж особина oHoia шiйо је неизбежно, oHoia који је 
неuзбежан, HeмиHoвHociй. 

неизбрисив, -а, -о а. који се не може исбрисаiйи, уклониiйu 
брисањем, iйpajaH: � мастило, � траг (и фиг.). 2. који се не може 
избрисаiйи из сећања, који се увек Йa.мiйи, iйpajaH: � заслуга, � 

сећање, � утисак. 



НЕИЗБРИСИВО - НЕИСКРЕНО 799 

неизбрисиво прил. без мо'iућносши брисања, шрајно; осшавЈЬа-
јући сшалан шра'i у сећању: � урезан у камен; � уиснут у душу. 

НЕшзбројан, -јна, -о МНО'iобројан, безбројан. 

неизбројив, -а, -о који не може ga се избројu, безбројан. 

неизбројивост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је неиз-
бројиво. 

неизбројно прил. у великом броју; безброј но. 

неизбројност, -ости � велик број, мношшво, безброј. 

неИЗВЕЩИВ, -а, -о који се не може извесши, неосШваРЈЬив. 

неИЗВЕЩИВОСТ, -ости ж особина oHo'ia шшо је неизвеgиво, не-
извоgЈЬивосШ. 

неИзвежбан јек. неизвјежбан, -а, -о који није извежбан, не
вешШ. 

неизвежбаност јек. неизвјежбаност, -ости ж сшање oHo'ia 
који је неизвежбан, невешШина. 

неизвесно јек. неизвјесно прил. нейоузgано, HecU'iypHO. 

неизвесност и неизвесност јек. неизвјесност и неизвје
сност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је неизвесно, нейознашо, неси
'iурносш. 

неизвестан јек. неизвјестан, -сна, -о који није йоузgан, не
йознаш, HecU'iypaH, неоgређен. 

неизвеmтачен јек. неизвјеmтачен, -а, -о ошворен, искрен, 
UpupogaH. 

неизвеmтачено јек. неизвјеmтачено прил. без извешшаче
носши, UpupOgHO. 

неизвеmтаченост јек. неизвјеmтаченост, -ости ж особина 
oHo'ia који је неизвешшачен, ЙрироgносШ. 

неизвитоперен, -а, -о неискварен, исшински, Йрави. 

неизводљив, -а, -о који се не може извесши, неосШваРЈЬив. 

неизводљивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је неизвоgЈЬиво. 

неизврmив, -а, -о неосшваРЈЬив, неисЙуњив. 

неизврmивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је неизвршиво. 

неизглађен, -а, -о који није из'iлађен, неу'iлачан; неgоШеран. 

неизглађеност, -ости ж неу'iлачаносш, неgоШераносШ. 

неиздржив, -а, -о нейоgНОШЈЬив, несносан. 

неиздрживо прил. нейоgНОШЈЬиво, несносно. 

неиздрживост, -ости ж немо'iућносш ga се нешшо изgржи, 
UogHece. 

неиздржљив, -а, -о 1. в. неизgржив. 2. који не може ga из
gржи велик наЙор. 

неиздржљиво прил. в. неизgрживо. 

неиздржљивост, -ости ж 1. особина oHo'ia који је неизgр
ЖЈЬив, несйособан ga uogHece наЙор. 2. в. неизgрживосШ. 

неизлечив јек. неизљечив, -а, -о који се не може излечиши, 
коме нема лека. 

неизлечиво јек. неизљечиво прил. без мо'iућносши ga се из
лечи, неЙреболно. 

неизлечивост јек. неизљечивост, -ости ж сшање, особина 
oHo'ia који је неизлечив, oHo'ia шшо је неизлечиво, немо'iућносш 
излечења . . 

неизменљив јек. неизмјенљив, -а, -о који се не може изме-
ниши, неЙроменљив. 

неизменљивост јек. неизмјенљивост, -ости ж особина оно
'ia шшо је неизменљиво, неЙроменљивосШ. 

неизмењив јек. неизмјењив, -а, -о в. неизменљив. 

неизмењивост јек. неизмјењивост, -ости ж в. Heи.�Me1-/Љjj,
восШ. 

неизмеранјек. �еизмјеран, -рна, -о бескрајан, бесконачан, 
o'ipoMaH. 

неизмерљив (неизмерив) јек. неизмјерљив (неизмјерив), 
-а, -о који се не може измери; o'ipoMaH. 

неизмерје јек. неизмјерје с (обично песн.) йросшор који се 
не може измериши, бескрај, бесконаЧНОСf11; неизмерносШ. 

неизмерљивост јек. неизмјерљивост, -ости ж особина, сша
ње oHo'ia шшо је неизмеРЈЬиво; 

неизмерно јек. неизмјерно прил. бескрајно, неО'iраничено; 
MHO'iO. 

неизмерност јек. неизмјерност, -ости ж нео'iраниченосш, 
бескрајносШ. 

неизоставан, -вна, -о који се не може изосшавиши, обаве
зан, сШалан. 

неизоставно прил. обавезно, неминовно. 

неизрађеност, -ости ж HegoBO.тbHa израђеносш, офОРМЈЬе
носш, уобличеносШ. 

неизражајан, -јна, -о који није изражајан, изражајно йра-
зан, безизражајан. 

неизразив, -а, -о који се не може изразиши, неизрецив. 

неизразивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је неизразиво. 

неизразит, -а, -о који није изразиш, лишен изражајносши: 
� боја, � опис. 

неизразитост, -ости ж особина oHo'ia који је неизразиш, оно
'ia шшо је неизразиШо. 

неизрецив, -а, -о који се не може изрећи, неойисив: � чежња, 
� бол. 

неизрециво прил. на неизрецив начин, неоЙисиво. 

неизрецивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је неизрециво. 

неимар, -ара и неимар м Тур. 'iрађевинар, архиШекШа. 

неимарскй и неимарскй, -а, -о који се OgHOCU на неимара, 
неимаре, на неимарсШво. 

неимарство и неимарство с 'iрађевинарсшво, архиШекШура. 

неимаmтина и неимаmтина ж в. немашШина. 

не индивидуалан, -лна, -о који није инgивиgуалан, особен, 
ойшши, уойшшен: � йоезија, � Йесма. 

неинтелектуалан, -лна, -о који није иншелекшуалан, који 
није мисаоне, умне Upupoge. - Код њега преовлађују неинте
лектуални фактори: осећања, интерес, жеље. 

неинтересантан, -тна, -о који није иншересаншан, незани
мљив: � вежбе, � посао. 

неисказив (неисказан), -а, -о који се не може исказаШи. 

неисказиво (неисказано), прил. на неисказив начин, неойи
сиво. 

неисказивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је неисказиво. 

.неисквар.ен, -а, -о а. који није искварен, неошшећен: неис
кварени зуби. б. чесшиш, йошшен: � душа. 

неисквареност, -ости ж особина oHo'ia шшо је неискварено, 
oHo'ia који је неискварен, неошшећеносш, ЙошШење. 

неиско'рењив (неискоренљив), -а, -о који се не може искоре
ниши, унишшиши, зашрши, ошклониши и СЛ.: � беда, � мржња. 

неискорењиво (неискоренљиво) прил. без мо'iућносши иско
рењивања, неошклоњиво, неойравЈЬиво и СЛ. 

. неискорењивост (неискоренљивост) ж особина oHo'ia шшо је 
неискорењиво; немо'iућносш искорењивања нече'iа. 

неискорйmћеност и неискориmћеност, -ости ж HegoBOJb
на искоришћеносш, HegoBOJbHO коришћење нече'iа: � капацитета 
предузећа: 

неискрен и неискрен, -а, -о који није искрен; који не йоши
че из искреносши: - човек; � љубазност. 

неискрено и неискрено прил. без искреносши, йришворно: 
� плачеван тон, � љубазан разговор. 
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неискреност и неискреност, -ости ж особина oHoia који је 
неискрен, oHoia шшо је неискрено. 

неискусан и неискусан, -сна, -о ао којије без живошноi ис
кусшва, .м.лаg, зелен: � створење. бо који је без gовољно искусшва, 
знања, йраксе у некој обласши: � лекар. 

неискуство с не.мање искусШва. 

неиспаваност, -ости ж сшање oHoia који је неисйаван, који 
се није насЙавао. 

неиспарљив, -а, -о који не исйарава, који не несшаје у виgу 
исйарења: � остатак. 

неисписан, -а, -о а. неuзбежабан, невешшо найисан (обично 
о рукоЙису). бо iрамашички, сшилски и сл. неgошеран, неусавр
шен (о језику или оно.ме шшо је �aйиcaHO). 

неисплатив (неисплатљив), -а, -о 10 ао који се не .може найла
шиши, ненайлашив: � дуг. бо нереншабилан: � рудник, � цена. 20 
uзузешно вреgан, значајан, нейроцењив: � корист од мира. 

неисправан, -вна, -о 10 ао који је у квару, који не .може нор
.мално ga функционише, ga служи својој намени, ошшеnен: � сат. 
бо који је са iрешко.м, у ко.ме u.мa iрешака, нешачан, йоiрешан: 
� вођење књига, � начин рада. 20 који не йосшуйа у склаgу с 
ЙpaвHu.м и gрушШвенu.м нор.мама, који није gобар, ваљан (о чо
веку). 

неисправност, -ости ж 10 особина oHoia шшо је неисйравно, 
.мањкавосШ, неgосшашак у функционисању, йри уйошреби: � 

уређаја. 20 неисйраван, нейравилан йосшуйак; йрекршај, йре
сшуй. 

неиспуњење с неосшварење; неизвршење: � плана. 

неистина и неистина ж оно шшо не оgiовара сшварносши, 
намерно изнеша нешачносш, лаж (чесшо еуфе.мисШички). 

неистинит и неистинит, -а, -о који не оgiовара исшини, 
лажан. 

неистинитост и неистинитост, -ости ж особина oHoia шшо 
је неисшинишо, лаж. 

неисторијски, -а, -о 10 који се не шемељи на исшорији; који 
није йреg.меш исшорије: � схватање, � питање. 2. ао који нема 
исшоријски саgржај, који не обрађује исшоријске шеме. - Ђура 
Јакшић нема ниједне неисторијске драме. бо који је ван исшо
ријских оквира, нейознаш исшорији: � време. 

неистраженост, -ости ж сшање oHoia шшо је неисШражено. 

неисхрањен, -а, -о који није исхрањен, .мршав, слаб. 

неисхрањеност, -ости ж особина, сшање oHoia који је неис-
храњен, .мршавосШ. 

неисцрпан и неисцрпан, -пна, -о који се не .може исцрй
сши, йошйуно исшрошиши, нейресушан: неисцрпне резерве. 

неИСЦIШ(Љ)В, -а, -о в. неисцрЙан. 

неисцiш(љ)вост, -ости ж особина oHoia шшо је неиСЦРйЈЬиво, 
неисцрЙносШ. 

неисцрпно и неисцрпно прил. бесконачно; бескрајно, без
iранично: � помагати, � дуго писати; � лукав. 

неисцрпност и неисцрпност, -ости ж особина oHoia шшо је 
неисцрйно, неисцрйЈЬивосШ. 

нејак, -а, -о 10 који није снажан, слаб, не.моnан. 20 ао .мало
лешан, неgорасшао; незрео: � дечица. бо слаб, слабашан, шану
шан: нејаким гласићем, � шум. ВО који је слабе јачине, gејсшва, 
иншензишеша: � светлост. 30 који је без веnих вреgносши, йовр
шан, ЙЛиШак. - Мислило се да је Чиплић писац нејак и повр
шан. 40 који је слабоi u.мовноi сшања, сиро.машан, сирошињски: 
� домаћинство. 5. (у им. служби) с (м) (обично зб.) физички сла
ба, немоnна, изнемо"iла особа. - Изнемогло, болесно, престаро 
и нејако сместих у стари двор. 

нејакост, -ости ж особина, сшање oHoia који је нејак, oHoia 
шшо је нејако. 

нејасан, -сна, -о 10 ао који се шешко разазнаје, неоgређен, .му
шан: � слика предмета. бо нечишак, неразiовешан: � рукопис, � 
говор. 20 неразумљив, HecxвaйiJbив: � излагање. 

нејасно прил. на нејасан начин, .мушно, неразiовешно, нера
зумљиво. 

нејасност, -ости и нејасноћа ж 10 особина oHoia шшо је не
јасно, неоgређеносйi, неразiовешносш, неразумљивосШ. 20 неизве
сна сишуација, несиiурносШ. неизвесносШ. 

нејач ж зб. (инстр. -и; мн. 0) оно шшо је нејако, немоnно, .мала 
gеца. 

нејачак и нејачак, -чка, -о geм. og нејак, слабашан, .мален: 
� деца. 

нејединствен, -а, -о ао који је без .међусобноi јеgинсшва, раз
јеgињен, несложан (о колекшиву, зајеgници). бо који је без уну
шрашње йовезаносши,неусклађен: � деловање. 

нејединственост, -ости ж особина, својсшво oHoia шшо је не
јеgиНСШвено. 

нејединство с неслоiа, неслаiање. 

неједнак, -а, -о 10 који није jegHaK, различиш (йо величини, 
снази и gp.): неједнака слова. 20 разноврсшан, разнолик: � дру
штвена средина . 

неједнако прил. на HejegHaK начин, различиШо. 

неједнакост, -ости ж 10 особина oHoia шшо је HejegHaKo, неу
јеgначеносш, разноврсносШ. 20 gрушшвена неравноЙравносШ. 30 
мат. различишосш количина. 

неједначина ж мат. gва израза HejegHaKe вреgносши везана 
.маШе.маШичкu.м знако.м нејеgнакосШи. 

нејело с неузu.мање хране, "iлаgовање. 

нејестив, -а, -о који није за јело. 

нејунак, -ака м еуф. онај који није јунак, кукавица, йла
шљивац. 

нејуначки, -а, -о ао йлашљив, сшрашљив (о JЬygu.мa). бо ку
кавички, слабиnки: � бекство. 

нејуначки прил. као кукавица, слабиn, кукавички, йла
шљиво. 

нека (наглашено: нека) 10 вези. у зависни.м реченицама. ао у 
HaмepHu.м: ga. - Дао сам му нешто новаца нека му се нађе. бо 
у Йоiоgбенu.м: ако, ако само. - Нека се извини, све ћемо му опро
стити. во у gойуснu.м: иако. - Нека сам млад и неискусан, по
знајем ја то веома добро. 110 речца за исказивање ао зайовесши, 
жеље. - Нека дођу. бо блаiосuљања, клеШве. - Нека ти је срећ
но! Нека га ђаво носи! во (Удвојено) йрешње, йребацивања, йре
кора: ако, ако. - Нека, нека! Вратићу ја њему дуг! Нека, нека! 
Њој си учинио услугу, а мени не можеш! Го .мирења с нечu.м: не 
.мари, није важно, ако. -Нису нам се одавно јавили. - Нека. До 
блаiоi оgбијања: не.мој, не Шреба. - Да ти помогнем? - Нека, 
хвала. Сам ћу. 

некад(а) прил. 10 у ранија времена, gавно, Йре. 20 ао jegHoM, 
неки ЙуШ. бо йонекаg, каШкаg. 

некадаmњи и некадаmњи, -а, -ё из йрошлих вре.мена, ра-
нији, бивши. 

некажњен, -а, -о који је осшао без казне. 

некажњено прил. без казне. 

некажњив, -а, -о који се не кажњава, који не йоgлеже казни. 

некажњивост, -ости ж особина oHoia који је некажњив, оно-
ia шшо је некажњиво. 

некакав, -ква, -о квалификашивна неоgређена йриgевска за
.меница ао неки, некоји (Kag се указује на HeKoia, нешшо о ко.ме, 
OgH. о че.му се не зна нишша йоближе): � странац. бо било ка
кав, свејеgно какав, .ма какав: тражити � посао. Во неки наро
чиш, йосебан, особиш: нема баш некакав глас. Го jegaH og, било 
који, .ма који (йонекаg с о.маловажавањем: без нарочише вреgно
сши): � службеник у једној установи. 

некако прил. 10 ао на неки начин (обично Kag се указује на 
ошежане околносши, шешкоnе йри извршењу раgње): � побећи, 
� се извући. бо на неки неоgређен начин, у неко.м, извесно.м сми
слу. - Није лепа, али је некако сва мила. 20 ошйрилике, йри
ближно (у оносу на вре.ме или .месШо). - Некако те јесени забо
ли мене нога. 
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некамо прил. у (на) неко .мecйlo; у неоgређено.м йравцу; уой
шйlе на неко .мecйlo, Heige: отићи �. 

некарактеран, -рна, -о који нема KapaKйlepa, који је лошеi 
KapaKйlepa, бескаракйlеран: � човек. 

некарактеристичан, -чна, -о који је без изразийlих карак
йlерисйlичних особина, неизразийl. 

неквалитетан и неквалитетан, -тна, -о који је лошеi 
квалийlейlа: � производ, � сорта. 

неквалификован, -а; -о који је без квалификација ЙОйlреб
них за обављање HeKoi йосла: � радник. 

неквалификованост, -ости ж особина oHoia који је неквали
фикован. 

некй, -а, -6 придевека зам. 1. а. неоgређено који, jegaH, извесни: 
� стара књига. б. Kaga се указује на оgређен, али неgовољно йо
знайl йојам (обично човека). - То је неки Лукојан, краљев сино
вац. в. Kaga се указује на неgовољну йознайlосйl особине означе
Hoi Йој.ма: некакав. - Читам неку стару књигу. г. Kaga се указу
је на .мању вреgносйl, .мању .меру, величину, значај нечеiа; Kaga 
се указује на .мању вреgносйl, на HeKoia који је без нарочийlе вреg
Hocйlи. - Имам неку кућицу на селу. И он је неки вајни струч
њак. д. Kaga се указује на gaљy (или неоgређену) роgбинску или 
сл. везу. - Дође ми као неки рођак. ђ.  Kaga се указује на Heog
peђeHocйl временскоi aepuoga, извесйlан: у неко gоба ноћи, йосле 
HeKoi времена. е. (йо)који, йонеки: понети � динар. 2. ойlйрили
ке, йриближно (уз бројеве): после неких двадесет година. 3. (у 
именичкој служби) особа која се нечим исйlиче, која се йонаша
њем, навикама и сл. разликује og осйlалих. - Зашто не идеш с 
нама на море? Баш си неки. • - пут йонекаg, KaйlKag. није без не
ке има неки разлоi, није без HeKoi разлоiа, Йовоgа. тамо неки (не
ка и сл.) пеј. Kaga се с о.маловажавањем, с Йoйlцeњивaњe.м iовори 
о неко.ме. 

некидашњй, -а, -ё скорашњи, неgавни. 

некмоли везн. (обично у конструкцији с везн. "a'� (уп. камо
ли) за изузейlну HejegHaKocйl: исйlиче ga је оно шйlо слеgи иза 
везника ЛОiична йослеgица oHoia шйlо је apeйlxogHo речено а. још 
.мање, Йонај.мање. - Не може ни да га види, а некомили да га 
заволи. б. йlим више, йlим йре, Йоiойlово. - И јунак би се упла
шио, некмоли ми, обични смртници. 

некњижеван, -вна, -о 1. који није у вези са књижевношћу, 
који не йознаје (gовољно) књижевносйl. 2. који није у склаgу са 
књижевним језико.м, са књижевнојезичко.м нор.мо.м. 

некњижевно ПРИЛ. на некњижеван начин. 

неко (ген. и ак неког(а), дат. и лок неком(е), инетр. некйм; ми. 

0) неоgређена именичка замени ца за лице а. неоgређено ко, нео
gређена особа уойшйlе; било ко, .ма ко. б. значајна, иcйlaKHyйla, 
yйlицajHa, важна особа: бити � у друштву. 

некојй, -а, -ё зам. в. неки (1). 
неколик, -а, -о зам. 1. који је неоgређене величине. 2. (неко

лика М. и е. род, неколике Ж. род) за .мали број лица и cйlвapи: .ма
ње og йeйl: неколика човека, неколика села, неколике жене. 

неколико ПрИЛ. 1. неоgређено колико; више og чейlири. 2 . .ма-
ло, нешйlо. 

неколицина ж неколико .мушких особа. 

некомпетентан, -тно, -о 1. који није Ko.мЙeйleHйlaH, неовла
шћен, ненаgлежан за нешйlо: бити изабран од некомпетентног 

. тела. 2. који не.ма gовољно знања, неуйућен у нешйlо ga био .ма
iao gавайlи. сйlручне, ваљане суgове, несйlручан; који сagржи или 
изражава йlaKвe оцене, суgове: � критичар; � миmљење. 

некомпетентност, -ости ж особина oHoia који је неко.мЙе-
йleHйlaH, oHoia шйlо је неко.мЙеШенйlно. 

некомплетан, -тна, -о који није ко.мЙЛейlан, нейойlйун: � би
блиографија. 

некомпромисан и некомпромисан, -сна, -о беско.мЙро.ми
сан, нейойусШљив; који саgржи, OgH. у које.м се оiлеgа, Qчийlује 
беско.мйро.м

,
исносйl, нейойусШљивосйl: � судија; � СЩВ. 

неконвенционадан, -лна, -о а. који се не йриgржава кон
венција, уобичајених йравила йонашања и gелања. б. који није 

у склаgу с ycйlaљeHим йравилима йонашања и gелања, необи
чан, неуобичајен; који није cйlepeoйlиЙaH. 

неконвенционално ПРИЛ. на неконвенционалан начин, неу
обичајено (за gaйly cpegUHY, време, йрилику и сл.): � оБУчен. 

неконвенциоюiлност, -ости ж особина oHoia који је некон
венционалан, oHoia шйlо је неконвенционално. 

неконвертибйлан, -лна, -о фИНо који није конверйlибилан, 
који се не .може заменийlи неко.м og важећих cвeйlCKиx валуйlа: 
� новац. 

неконвертибилност, -ости ж особина oHoia који је неконвер
йlибилан, oHoia шйlо је неконверйlибилно. 

неконтролисано ПРИЛ. а. без конйlроле, наgзора: � троmити 
паре. б. не влаgајући нечим или собо.м: � пити. 

неконформизам, -зма м оgсусйlво конфор.миз.ма, нейрикла
њање gрушйlвеним, йолийlичким и gp. йриликама pagu личне 
Kopиcйlи. 

неконформист(а), -ё м (ми. -сти) онај који се не оgликује кон
фор.миз.мо.м, који није конфор.мисйlа. 

неконформистичкй, -а, -о који се OgHOCU на неконфор.ми
зам и неконфор.мисйlе: � дух. 

некоректан, -тна, -о 1. а. који се не йонаша, не OgHocu йре
.ма неко.ме (йрема нечему) KopeKйlHo (неучйlив, неуљуgан, нейри
CйlojaH, нейошйlен и сл.). б. који саgржи, у којем се оiлеgа йlaKвo 
йонашање, йlaKaв OgHOC: � поступак. 2. који није исйраван, йра
вилан и сл. (обично о језику, Йиc.мeHocйlи и сл.). 

некоректност, -ости ж а. особина oHoia који је HeKopeKйlaH, 
oHoia шйlо је HeKopeKйlHo. б. оно шйlо је HeKopeKйlHo. 

некорйстан и некористан, -сна, -о који није KopиcйlaH, ко
ји не gOHOCU Kopиcйl, бескорисйlан; који не gOapUHOCU ga се йо
cйluiHe нешйlо корисно. 

некористољубив, -а, -о који не йlежи за неко.м лично.м ко
ришћу, несебичан; који оgражава, ogaje, йоказује, саgржи йla
кву особину. 

некористољубивост, -ости ж особина oHoia који је некори
сйlољубив, oHoia шйlо је некорисйlољубиво. 

некретнина ж нейокрейlна имовина (зе.мљишйlе, кућа и gp.). 

некритичан, -чна, -о који није крийlичан: а. који gaje, gOHO
си HecUiYPHe, нейоузgане оцене, KpийlиKe, суgове: бити � према 
лепшем полу. б. који се заснива на йlaKвим оценама, суgовима, 
KpийlиKaмa, нейоузgан; који йоказује, ogaje, оgражава йlaKвe 
оцене, суgове и сл.: некритични закључци. 

некритичкй, -а, -6 в. некрийlичан (б). 

некритички ПРИЛ. на некрийlичан начин, без крийlичносйlи, 
објекйlивносйlи у расуђивању: � прихватати туђе миmљење. 

некритичност, -ости ж особина oHoia који је некрийlичан, 
oHoia шйlо је некрийlично. 

некроза ж ГрЧ. мед. изу.мирање aojegUHUx gелова йlKивa у ор
iанUз.му бића'услеg неgовољне исхране крвљу. 

некролог м ГРЧ. Йoc.мpйlHи iовор или члана к йосвећен неgав
но у.мрлој особи. 

некролошкй, -а, -о који се OgHOCU на некролоi, сличан некро
лоiу. 

некромант м онај који се бави HeKpo.мaHйlиjo.м. 

некромантија ж ГрЧ. празн. йризивање gуша у.мрлих ga apeg

, �кажу нечију буgућносйl, сйирийlизам; чаробњашйlво. 

некропола ж ГрЧ. а. iробље из Cйlapиjиx времена (обично йре 
хришћаНСйlва). б. йоgземна iробница. 

некрст ж зб. они који нису хришћани, нехришћански cвeйl 
(обично о .муслиманима). 

некрст м а. онај који није кршйlен, нехришћанин (обично .му
слиман). 

некрштен, -а, -о а. који није увеgен у хришћанску веру обре
goM кршйlења. б. који није l�рuшћанске вере. 
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нектар м грч. 1. а. мит. божанско йиће, найишак БОlова који 
је gaBao бесмрШносШ. б. фиг. gобро, укусно и йријашно алкохол
но Йиће. 2. бот. слаgак сок у цвеШовu.ма неких биЈЬака. 

НЕштаријум (нектарИј, -ија) м лат. бот. цвешни 0plaH који лу
чи некшар, MegHUK. 

некуд(а) прил. у неоgређено.м, неЙознаШо.м йравцу, HeKu.м йу
шем; на неко .месШо, некамо: ићи �. 

некултура ж низак ниво gYXOBHOl, цивилизацијСКОl развоја, 
образованосши, йросвеhеносши; кулшурна заосшалосш, Йpu.ми
Шивиза. 

некултуран, -рна, -о који нема кулшуре, образовања, у'iла
ђеносши: � особа, � поступак. 

некултурно прил. на некулшуран начин, неу'iлађено. 

неКУРЕштан, -тна, -о који се слабо apogaje, који u.мa лошу 
йрођу: � роба. 

нелагода ж нелаlоgносш: осећати нелагоду. 

нелагодан и нелагодан, -дна, -о HeYlogaH, нейријашан: � 
осећај . 

нелагодно и нелагодно прил. HeYlogHo, неЙријаШно. 

нелагодност и нелагодност, -ости ж а. нейријашно, шескоб
но осећање, шескоба, неУlоgносш, неЙријаШносШ. б. осећање сла
босши, Шеlоба. 

нелегалан, -лна, -о који није леlалан, у склаgу са законо.м, 
ЙpoЙиcu.мa и сл. , незакониШ. 

нелегалност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је нелеlал1-lO. 

нелеп јек. нелијеп, -а, -о еуф. који није лей, ружан. 

неликвидан, -дна, -о лат. банк. и фино који не .може ga OglOBO-
ри cвoju.м ЙлаШежни.м обавезама; који не расйолаже йлаше
жнu.м среgсШвu.ма, lоШовино.м, несолвенШан. 

неликвидност, -ости ж својсшво oHola шшо је неликвиgно; 
несолвенШносШ. 

нелични, -а, -о лингв. 1. који нема lрамашичку кашеlорију 
лица (о 'iлаlолско.м облику, нЙр. о инфинишиву, 'iлаlолскu.м йри
geBu.мa или Йрилозu.ма), инфиниШни. 2. који не указује на лице 
које lOBOpU, лице којем се lOBOpU (на caloBopHUKa) или лице о ко
је.м се lOBOPU, који није лични (о u.меничкu.м заменицама). 

нелогичан и нелогичан, -чна, -о 1. који није у склаgу са за
KOHu.мa ЛОlике, у којем не.ма ЛОlике, лоlичносШи. 2. који не йо
сшуйа, не расуђује разу.мно, Йро.миш.тьено, gослеgно, неразбориШ. 

нелогично и нелогично прил. на неЛОlичан начин, не расу
ђујући ЛОlично; без оgређеНОl смисла: � говорити. 

нелогичност и нелогичност, -ости ж а. особина oHola шшо 
је нелОlично, шшо није у склаgу с лоlичкu.м .миш.тьење.м. б. оно 
шшо неЛО"iично, шшо није у склаgу с ло"iичкu.м. 

нелојалан, -лна, -о 1. који није лојалан, корекшан у йрија
ШеЈЬСКu.м, Йословнu.м и сл. ogHocu.мa. 2. који не ogloBapa йройи
cu.мa, који се не врши у склаgу с оgређенu.м Йравилu.ма: � конку
ренција. 

нелојално прил. на нелојалан начин, некорекшно, неис
Йравно. 

нелојалност, -ости ж особина oHola који је нелојалан, oHola 
шшо је нелојално. 

нељубазан, -зна, -о који оgбија cвoju.м gржањем, осоран, на
йl.мypeH. 

нељубазност, -ости ж особина oHola који је неЈЬубазан, оно
la шшо је неЈЬубазно. 

нељуди в. нечовек. 

нељудски, -а, -о 1. који није својсшвен Jbygu.мa; који је суйро
шан gобрu.м JbygcKu.м особинама, рђав, зао. 2. йун зла и JbygCKOl 
сшраgања; који се шешко .може изgржаши, неизgРЖЈЬив, Heaog
нош.тьив. 

нељудски прил. на HeљygcKU начин, као шшо не gоликује ЈЬу
gu.мa, нечовечно. 

нељудскост, -ости ж а. особина oHola шшо је HeљygcKo. б. оно 
шшо HeogloBapa човеку, оно шшо је HeapupogHo за Jbyge. 

нем, нема, -о јек. нијем, нијема, -о 1. који нема сйособносши, 
.моћи "ioBopa. 2. а. који hуши као ga је нем. б. који не жели ga "io
вори. в. који је йраћен hуШањем. • неми филм филм без звука, 
безвучни филм. 

немајка и немајка ж жена која се Йре.ма geцu не OgHOCU као 
йрава .мајка, рђава .мајка. 

немали, -а, -о који није .мали, gосша велик, ЙоЙриличан. 

не мало прил. gосша, MHOlO: � пУта. 

неман ж (инстр. -и) 1. мит. фаншасшична, olpoMHa живоши
ња, чуgовишше које унишшава све око себе. 2. фиг. оно шшо уни
шшава JbygcKe живоше, несрећа уоЙшШе. 

немански, -а, -о који се OgHOCU на не.ман; чуgовишШан. 

немар м 1. небриlа, нейажња, нехаШ. 2. равноgушносш, неза
иншересованосш, инgиференШносШ. 

немаран, -рна, -о 1. који йоказује немар, небриЖЈЬив, нейа
ЖЈЬив; не.маРЈЬив. 2. равноgушан, незаиншересован, инgифе
ренШан. 

немарљив, -а, -о који се не шруgи gOBOJbHO, који није .мар
ЈЬив, BpegaH, немаран, HepagaH. 

немарљиво прил. без gOBOJbHO шруgа, несавесно, немарно. 

немарно прил. на немаран начин, с немаро.м, без йошребне 
бриlе, Йажње. 

немарност, -ости ж (инстр. -отћу) особина oHola који је нема
ран, немар, неgосшашак бриlе, Йажње. 

нематеријалан, -лна, -о који не йосшоји у објекшивној 
сшварносши, несшваран; gYXOBHU. 

нематеријалност, -ости ж особина oHola шшо није .маШери
јално, айсшракшносш; оно шшо није .маШеријално. 

немати и немати, -тере ж рђава .маШи, не.мајка. 

немати, немам несвр. (свр.) оgрични облик 'iл. u.маШи • нема 
везе в. aog веза. нема друге, нема се куд нема gpYlOl решења, изла
за. нема лабаво фам. не .може се (у )рagиши било како, шу је gucцu
ЙЛина. немам речи речи нису goBOJbHe ga ШО изразе (у узбуђењу). 
нема му (јој и сл.) пара нико .му (јој и сл.) није раван. нема на чему 
куршоазни OglOBOp на "хвала". нема (се) када не.ма (се) времена. 
нема томе места нема apaBHol или gpYlOl основа, не ogloBapa. не
ма утицаја не уШиче. нема шта! нема шша ga се каже, ga се йри
.меШи, goga. нема шта нема cBela u.мa. нема од мене (љега и сл.) ни
шта врло слаБОl сам (је и сл.) зgравЈЬа; не.ма .ми (.му и сл.) сЙаса. 
В. и изр. под имати. 

нематода ж зоол. у .мн.: йаразиши из разреgа Nemathelmint
hes који живе у шелу човека, живошиње и на БUJbкама (у jg.: йа
разиш из ШОlа разреgа). 

Немац јек. Нијемац (ЊемаЦ), -мца м (инстр. -мцем) 1. йри
aagHUK lepMaHcKol Hapoga чија већина живи у Немачкој; gржа
вЈЬанин Немачке; онај који је из Немачке. 2. (немац, нијемац) 
ђач. насшавник, йрофесор не.мачкоl језика. 

немачкајек. Њемачка ж (дат. -кој) gржавсi'у среgњој ЕвроЙи. 

немачки јек. њемачки, -а, -о који се OgHOCU на Немце и Не-
.мачку: � језик, � музика, � народ. 

немаmтина ж оскуgица, сиро.машШво, беgа, неu.машШина. 

немерив јек. немјерив, -а, -о в. немеРЈЬив. 

немерљив јек. немјерљив, -а, -о који се не .може (из).мериШи; 
врло велик, неиз.меран. 

немерљивост јек. немјерљивост, -ости ж особина, сшање 
oHola шшо је не.меРЈЬиво. 

немеродаван јек. немјеродаван, -вна, -о ненagлежан, нео
влашhен за нешшо; нейозван (за нешшо), неко.мЙеШенШан. 

неметал, -зла м (обично у ми.) хем. а. елеменаш који не ула
зи у peg .меШала (су.мЙор, фосфор, хлор и gp.). б . .минерални .ма
шеријал који не служи за gобијање .ме шала (йесак, luaC, со и сл.); 
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йр.оизв.оg g.обијен .оу шакв.оi .маШеријала (це.мен.Ш, кера.мшса, 
сшакло иШg.). 

неметалнй, -3., -о к.оји се .оУН.оси на не.меШале, к.оји сйауа у 
не.меШале: неметални минерали. 

немети јек. нијемјети, -мим несвр. [гл. им. -мљёње с] 1. Й.о
сшајаiйи не.м, iубиiйи .м.оn i.ов.ора. 2. песн. Й.осшајаши нечујан, 
сiйишаваiйи се, шихнуiйи; Й.ociйajaiйи без'iласан, замираШи. 

немилицё прил. 1. без .мил.осiйи, не.мuл.осрgн.о; бесuошшеgн.о, 
безобзирно. 2. а. н,е шшеgеnи, nешiйеgu.мице. б. без .мере, н,еу.ме
рен,.о, ве.о.ма MH.oi.o. 

немило прил. не.мUJ'1;.осШив.о, н,е.мu.тюарgн..о, жесiйо1СО. 

немилосно прил. без .мuл.осiйи, н,е.милосрgн.о. 

немилосрдан и немилосрдан, -дна, -о к.оји је без .милоср-
ђа, н,е.мил.осiйив. 

иёмилосрдио и немилосрдно прил. без .мил.осрђа, беЗ.об
зирн,о. 

иемилосрд'вост, -ости ж .ос.обин,а oH.oia који је н,е.мил.осрgан" 
oN.oia ШШ.о је н,е.мuлосрgн,о; уп. немилосрђе. 

немилосрђе и немилоерђе с оgсусшво .мил.осрlJа, сажаље
ња, самuлосiйи, љубави, бриiе Йре.ма gpyioM, н,арочишо он,о.ме 
који йaiйи, н,е.милосрgн,.осШ, безgушн,осШ. 

немилост и немилост, -ости ж а. не.мање .мuлосiйи, н,акло
н,.ociйи; oycyciйв.o н,аКЛ.он,.осши, зашiйиiйе. б. iруб, срgиш .оун,ос 
Йре.ма н,еко.ме, н,е.милосрgан, ЙосiйуЙак. • бити у немилости, пасти 
у - изiубиiйи н,ечије йоверење, зашiйиiйу, Й.ociйaiйи жрiйва н,ечи
је;; oNe.мoiynaeaНJa; биiйи UЗЛ.ожен, н,ечијој ЗЛ.ој в.ољи, Heйpиjaiй
н,u.м, pђaвu.м н,амерама (влаgара, власiйи, .моnника). 

немилостан, -сна, -о и немилостив, -а, -о који н,е.ма .мило
ciйи, н,е.милосрgан. 

немилостиво прил. без .мuлосiйи, н,е.милосрgн,о. 
� 

неминован, -вна, -о а. к.оји се н,е .м.оже избеnи, н,еизбежан,: 
неминовне греШRе. б. к.оји се .мора йojaвиiйи као йрироуна, ну
жна йослеgица н,ечеiа, нужан,: � појава. 

неминовно прил. а. без .мoiynн,ociйи уа се н,ешiй.о избеiн,е, н,е
избежно. б. н,ужн,о, йрироуно, закониШо. в. йО сваку цену, обаве
зн,о, неuзосiйавно, свакако. 

неминовност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а .oNoia шшо је н,е
.миновн,о, н,еuзбежн,.осШ. 

немио, -ила, -о а. који није gpai, .мрзак. б. н,eйpиjaiйaH, н,ейо
вољан" iйежак. в. н,е.милосрgан" н,е.милосiйив. 

немйр м 1. а. узне.миреносiй, н,есЙокојсiйво. б. Йo.мeiйњa, за-
бун,а. 2. (често мн.) йокреiй .маса, Йобун,а. . 

немйран, -рна, -о 1. а. који н,е .мирује, који чесшо .мења .ме
ciйo боравка; који чешhе .мења обласiй иншересовања, раgознао; 
живахан" н,есiйашан: � дух, � дете. б. узн,е.мирен" н,еСЙОК.ојан,; � 

поглед. 2. који се йокреnе (обично йоу yiйицaje.м вeiйpa), iйpeйe
рав, узбуркан: � лишће, � вода. 3. у ко.ме u.мa н,е.мира, йобун,а: 
� BpeMe. 

неМИрRО м не.миран, gечак, н,есiйашко, враiолан,. 

немйрно прил. а. н,е .мирујуnи, креnуnи се. б. узн,е.мирен,о, н,е
сЙокојно. 

немицајек. Њемица ж 1. йрийаун,ица iepMaNcKoi н,ароуа чи
ја веnин,а живи у Не.мачкој; gржављан,ка Не.мачке; он,а к.оја је uз 
Не.мачке. 2. (немица, њемица) ђач. Haciйaвн,ицa, йрофесорка, 
йрофеС.орица н,е.мачкоi језика. 

немје- в. н,е.ме-. 

немного прил . .мало, незнаШ7-lО. 

немо јек. нијемо прил. без речи, н,е ioeopenu. 

неМOIјћ, -а, -е и немогУћан, -ћна, -о 1. који не .може биши, 
који се н,е .може .ociйвapиiйи, н,eвepoвaiйaн,: � Rомбинација. 2. н,е
йоgн,ОШЈЬив, н,еuзgрж.љив: немогући услови рада. 3. к.оји је су
йpoiйaH уШврђен,u.м Йравилu.ма, н,ейравилан; необичан" н,еуоби
чајен,: ynо�ребљавати немогуће изразе. 

. немогУће и Hel\loryhHo прил. без MoiYnHociйu, н,ије Moiyne, 
н,eociйвapљивo. 

немогућност, -ости ж 1. а. особина, ciйaњe, oNoia шiйо је н,е
Moiyhe. б. OНiO шшо је н,е.мот,уnе, шiйо не .може биши, NeMoiyna 
ciйвap. н,eвepoвaiйHociй. 2. н,е.мање cNaie, .моnи, не.моn, н,есйособ
н,ociй за н,ешiйо. • бити у немогућности (у Rуртоазном писменом 
обраћању) н,е биши у сшању, н,е .моnи. - У немогућности да Вам 
лично честитам, желим Вам нове, још веће успехе. 

немој, немојмо, немојте речца 1. оgрична u.мЙepaiйивHa реч
ца која ciйojи у вези с 'iлат,оло.м који се оgриче или сама (кауа се 
'iлат,ол Йоgразу.мева). - Немој то да радиш (Немој то радити). 
Немојте! 2. (у RОНСТРУКцији са "ама", "ма", "та'') за изражавање 
uзн,ен,ађења: н,ије ваљуа, није .мот,уnе. - Умро Јован. - Ма немој
те Rазати! • ма неиој(те) ир. н,ије ватъуа, н,ије .мот,уnе, заисiйа, ви
уи боiаiйи (са чуђење.м или у ирон,ији). 

неморал м (ми. 0) лат. н,ачин, живоiйа, йонашање суйрошно йо
сШојеnu.м .моралнu.м gрушiйвенu.м н,ор.мама (н,ейошiйење, раз
вpaiйaн, живош, йокварен,осш и ур.). 

неморалан, -лна, -о који је суйрошан, .моралу, који је без .мо
рала; н,ейошiйен, йокварен,; н,eйpиciйojaH, н,еgоличан,. 

неморално прил. н,а н,е.моралан, 1tа,.чuн, без .морала. 

неморалност, -ости ж особин,а oNoia који је не.моралан" сша
ње без .морала; н,е.моралн,и ЙociйyЙци. ' 

немо ст јек. Rијембст, -ости ж в. н,€.Мona. 

немотИвисан, -а, -о 1. који није .мoiйивиcaн" н,еобразложен,: 
� објаmњење. 2. који је без .мoiйивa, без Й.oyciйицaja: - да боље 
ради. 3. лингв. који не.ма йознашу зн,ачењску CiйpYKiйypy оу које 
је йосшао: - именица. 

немотИвlЮi.во прил. без разлот,а; без Й.оgсШицаја. 

немотивисано ст, -ости ж особина oHoia шшо је необразло
жено, OIgH. нейogcшакжуiйо 1ieКu.м .моШuво.м. 

немоћ, -оћи ж (инстр. -оћи (-оћу» 1. HegociйaiйaK фuзичке сн,а
т,е; слабосш, изн,е.мо'iлосiй. 2. Heйociйojaњe .моћи уа се aociйuiHe 
н,еки циљ, He.мoiYnHociй; бесЙо.моћ,н,осШ. 3. не.мање сйособн,осши, 
несйособносш; н,еgосшашак, слабе ciйpaHe. 

немоћа јек. њемоћа ж ОС.обин,а он,от,а који је не.м, неСЙОС.об
н,ociй ioeopa. 

немоћан, -ћна, -о 1. који не.ма физичке cNaie; слаб, uзн,е.мо
iao. 2. који н,ије у ciйaњy уа н,ешiйо учин,и, уа йосшит,н,е оуређени 
циљ; бесЙо.м.оnан,. 

немоћно прил. без cNaie, без .моnи . 

неМУЗИRалан, -лна, -о који н,ије .музикалан" који н,е.ма уа
ра, смисла за .музику. 

неМУЗИRалност, -ости ж особин,а он,от,а к.ојије н,е.музикалан. 

немуслиман, -ана м човек који н,ије .муслu.ман,ске вероисйо
вeciйи. 

немушт, -а, -о (обично одр. нем)7mтй) 1. а. који н,е .м.оже уа 
iовори, који је без сйосоБН.осiйи ioeopa. б. који nуши, зане.мео, 
н,е.м. 2. који се врши .мu.миKO.м, ieciй6M и сл.; који н,ије йраnен 
'iласо.м, ioeopOM, без'iласан. 3. н,еразу.мљив, н,ејасан. • немуmти 
језик в. йоу језик. 

немушто прил. н,а н,е.мушiй н,ачин" н,еразу.мљиво, нејасн,о. 

немУштост, -ости ж особина онот,а који је
' 
н,е.мушш, oNoia шiй.о 

је н,е.мушШо, не.м.оiуnн,.осШ т,овора, зан,е.мелосiй. 

немчити, немчим јек. нијемчити, нИјемчИм несвр. [гл. им. 
-чёње с] чин,иiйи уа неко йociйaHe Не.мац, т,ер.ман,изоваiйи . •  � се 
йociйaiйи Не.мац, Йон,е.мчиiйи се, iер.манизоваШи се. 

ненавидан, -дна, -о 1. а. о.мрзнуiй, о.мражен" .мрзак. б. који 
је исйуњен .мржњо.м, злобо.м, који .мрзи, злобан,. 2. завиgљив, за
виуан,. 

ненавидети јек. ненавидјети, -дИм несвр. [гл. им. ненавиђё
ње с] 1 . .мрзеiйи (NeKoia). 2. завиgеши (неко.ме). 

ненавидност, -ости ж особин,а oNoia који је нен,авиуан" .мр
жња; зависiй. 

ненаВИRао, -Rла, -о а. који н,ије н,aвиKн,yiй на нешiй.о. б. ко
ји није йрешао у н,авику, н,а који неко н,ије н,авикн,уш; неуобича
јен, н,есвакиgашњи. 
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ненадлежан, -жна, -о 'Који није нagлежан, неовлашћен, не
мероgаван. 

ненадлежност, -ости ж својсшво OHOra 'Који је ненаgлежан, 
OHOra шшо је ненаgлежно. 

нёнадмашан и ненадмашан, -шна, -о и ненадмашив, -а, 
-о 'Који се не може наgмашиши, йревазићи, изванреgан, вр
хунс'Ки. 

ненадмаmиво, нёнадмашно и ненадмашно прил. на не
наgмашан начин, ga се не може наgмашиши, изузешно, изван
pegHo. 

нёнадно прил. изненаgа, неоче'Кивано. 

ненадокнадив, -а, -о 'Који се не може наgо'Кнаgиши; неза
менљив. 

ненаклоњен, -а, -о 'Који није с'Клон не'Коме или нечему, не
с'Клон. 

ненадокнадивост, -ости ж особина OHOra шшо је HeHagoKHa
gиво, OHOra 'Који је ненаgо'Кнаgив. 

ненамерно јек. ненамјерно прил. без намере ga се нешшо 
учини, нехошице, невољно, случајно: � увредити некога. 

ненаметљив, -а, -о а. 'Који се не намеће, узgржан, ogMepeH. 
б. 'Који је само блаrо, јеgва наrлашен, неуйagљив: � колорит. 

ненаметљиво прил. на HeHaмeiIlJЬив начин, узgржано. 

ненамештеНјек. ненамјештен, -а, -о 1. 'Којије без намешша
ја, йразан (о соби, сШану). 2. йрави изворан, аушеншичан; сйон
шан, неизвешШачен. 

ненамештено јек. ненамјештено прил. apupOgHO, неусиље
но; сйоншано, неизвешШачено. 

ненародни, -а, -о 1. 'Који није у HapogHoM gyxy; 'Који није 'Као 
онај из Hapoga. 2. 'Који није у иншересу Hapoga, 'Који је йрошив 
воље Hapoga. 

ненамештеност јек. ненамјештеност, -ости ж особина, свој
сшво OHOra 'Који је ненамешшен, OHOra шшо је ненамешШено. 

ненаплатив, -а, -о фино и банк. 'Који се не може найлашиши, 
уновчиши, за 'Који се не може gобиши новац (обично о gyry, йо
Шраживању). 

ненаруmив, -а, -о 'Који се не може или не сме нарушиШи. 

ненасилан, -лна, -о а. 'Који не йоgразумева насиље: нена
силне методе. б. 'Који оgбацује, ис'Кључује йримену силе, насиље; 
мирољубив. 

ненасиље и ненасиље с оgсусшво насиља; нейримењивање 
силе. 

ненасит и нёнасит, -а, -о 'Који се не може насишиши, неза
јаЖЈЬив. 

ненасито и нёнасито прил. незајажљиво. 

ненаситост и нёнаситост, -ости ж особина OHOra 'Који је не
насиш, незајаЖЈЬивосШ. 

ненаучан, -чна, -о 'Који је без научне основе, 'Који заснован 
на науци. 

ненаучно прил. на ненаучан начин. 

ненаучност, -ости ж особина, својсшво OHOra шшо је ненаучно. 

ненепчани, -а, -о 'Који се не образује на йреgњем, шврgом 
нейцу, 'Који није йалашалан (о йојеgиним суrласницима и сонан
Шима). 

нёнормалан, -лна, -о 1. йсихич'Ки, gушевно болесШан. 2. чу
gaH, необичан, неуобичајен. 3. 'Који има мана, неgосШаШа'Ка. 

нёнормално прил. 'Као ненормална особа; чуgно, неуобичајено. 

ненормалност, -ости ж особина, сшање OHOra 'Који је ненор
малан, OHOra шшо је ненормално. 

нео- грч. йрефи'Ксоиg Kog именич'Ких и йриgевс'Ких шворени
ца 'Који означава ga је оно шшо значи основа речи у новом обли
'КУ, ga се йоново јавља: неокласицизам, неофашизам; неоколо
нијалистички. ' 

нёобавезан, -зна, -о а. 'Који није обавезан, фа'Кулшашиван: 
� предмет. б. 'Који не обавезује (HeKora на нешшо): � савет. 

нёобавезно прил. без обавезе, слобоgно, фа'КулШаШивно. 

необавезност и необавезност, -ости ж својсшво OHOra шшо 
није обавезно, нейосшојање обавезе. 

необавеmтен јек. необавијеmтен, -а, -о 'Који није обаве
шшен, уйућен (у нешшо): � о томе питању. 

необавеmтеност јек. необавијеmтеност, -ости ж сшање, 
особина OHOra 'Који је необавешшен, неуЙућеносШ. 

необазрив, -а, -о неойрезан, нейаЖЈЬив; неувиђаван. 

необазривост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra 'Који се не 
обазире на нешшо; неойрезносш; неувиђавносШ. 

необичан и нёобичан, -чна, -о 'Који се реш'Ко налази или ви
ђа, йосебан; чуgан: � животиња, � предлог. 

необично и нёобично прил. на необичан начин, чуgно; у ве
ли'Кој мери, врло: � се понашати, � вешт. 

необичност и нёобичност, -ости ж особина OHOra 'Који је нео-
бичан, OHOra шшо је необично; необична йојава. 

необјаmњив, -а, -о 'Који се не може објасниШи. 

необјаmњиво прил. на необјашњив начин. 

необјаmњивост, -ости ж особина OHOra шшо је необјашњиво, 
OHOra 'Који је необјашњив. 

нёобјективан, -вна, -о 'Који није обје'Кшиван, йрисшрасшан, 
субје'КШиван. 

необорив, -а, -о 1. 'Који се не може обориши, срушиши: � др
во. 2. 'Који се не може йобиши, нейобишан: � доказ. 

необориво прил. нейобишно, неосЙорно. 

необоривост, -ости ж особина OHOra шшо је необориво, OHOra 
'Који је необорив. 

необразован, -а, -о 'Који је без образовања, неу'К. 

необразованост, -ости ж сшање, особина OHOra 'Који је нео
бразован, неу'КосШ. 

нёобуздан, -а, -о 'Који се не може обузgаши, неу'Крошив: � 

младост, необуздани коњи. 

нёобуздано прил. не узgржавајући се, не усшручавајући се. 

нёобузданост, -ости ж особина OHOra 'Који је необузgан, оно
ra шшо је необузgано, неу'КроШивосШ. 

необученост, -ости ж сшање, особина OHOra 'Који није обучен, . 
осйособљен за нешШо. 

неовлаmћен, -а, -о 1. 'Који нема овлашћење ga расйолаже 
нечим, ga засшуйа HeKor, ненаgлежан: � лице. 2. учињен без 
овлашћења: � хапmење. 

неовлаmћено прил. без овлашћења, неза'КониШо. 

неограничен, -а, -о 'Који није ничим оrраничен; врло вели-
'Ки: � право, � моћ. 

неограничено прил. без оrраничења; веома MHOrO. 

неограниченост, -ости ж сшање OHOra шш6 је неоrраничено. 

неодбрањив, -а, -о 'Који се не може (оg)браниши, og Kojera се 
не може (оg)браниши: � гол, � напад (у шаху). 

неодвојив, -а, -о 'Који се не може оgвојиши: � од њега. 

неодвојиво прил. на неоgвојив начин, неразgвојно: � везан. 

неодвојивост, -ости ж особина OHOra шшо је неоgвојиво. 

неодговарајући, -а, -е 'Који не оgrовара (нечему), 'Који није у 
с'Клаgу (с нечим), неаgе'КваШан. 

нёодговоран, -рна, -о 'Који нема изrрађено осећање оgrовор
носши за оно шшо pagu, rовори и СЛ., 'Који није оgrоворан. 

нёодговорно прил. на неоgrоворан начин, неозбиљно, неса
весно. 

неодговорност, -ости ж особина, својсшво OHOra 'Који је нео
grоворан. 
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нёодлбжан, -жна, -о (неодложив, -а, -о) који се не .може og
ложиши, оg'iоgиШи. 

нёодлбжно прил. без оgла'iања. 

неодложнбст, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо се не .може 
оgложиШи. 

нёодлучан, -чна, -о који не .може, који не.ма cHa'ie ga се оgлу
чи, колебљив. 

нёодлучно прил. без .0gлучносШи, колебајуhи се. 

нёодлучност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је неоgлу
чан, колебљивосШ. 

неодмерен јек. неодмјерен, -а, -о који себе, своје йосшуйке 
не коншролише gOBOJЬHO; неЙро.мишљен. 

неодмеренбст јек. неодмјеренбст, -ости ж особина oHo'ia ко
ји је HeogMepeH. 

неодољив, -а, -о ко.ме, че.му се не .може оgолеши, суйрошсша
виши; вео.ма йривлачан: - чежња за пићем, - мушкарац. 

неодољиво прил. на неоgољив начин, без .мо'iуhносШи ga се 
оgоли. 

неодољивбст, -ости ж особина oHo'ia који је HeogoJЬue, oHo'ia 
шшо је HeogoJЬueo. 

неодрастао, -асла (неодрасла), -о који још није оgрасШао. 

неОДРЕЩИВ, -а, -о који се не .може оgреgиШи. 

неОДРЕщивбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је Heogpegueo. 

неодрёђен, -а, -о који се не .може оgреgиши, неgовољно јасан. 

неодрёђено прил. на неоgређен начин, нејасно. 

неодрёђенбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је неоgређено, не-
јасноћа. 

неодржив, -а, -о који се не .може оgржаши, cacвu.м HecU'iypaH. 

неодрживбст, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је Heogp
живо. 

нёозбиљан, -љна, -о који се не gржи йравила лейо'i йонаша
ња, нейрисшојан; Heog'ioeopaH, нейоузgан; неЙро.мишљен. 

нёозбиљно прил. на неозбиљан начин, неоg'iоворно, нейро
.мишљено. 

неозбиљнбст, -ости ж особина oHo'ia који је неозбиљан, ogcy
сшво озбиљносши, неоg'iоворносш, неЙро.мишљеносШ. 

нео:класицизам, -зма м йравац у у.меШносШи gpy'ie йолови
не XlX и йрве йоловине хх века, који се оgликује уf.леgање.м на 
gела класичне, аншичке кулшуре и класициз.ма. 

нео:класицистички, -а, -о који се OgHOCU на неокласициза.м. 

неоколонијализам, -зма м колонијализа.м у ново.м облику. 

неоколонијалистички, -а, -о који се OgHOCU на неоколонија-
лиза.м. 

неокрњено прил. у неокрњено.м сшању, неошШеhено. 

неолит, -ша и нёолит, -а м грч. геол . .млађе ка.мено gоба. 

неолитски и нёолитски, -а, -о који apuaaga неолишу: - до-
ба, - насеље. 

неологизам, -зма м грч. ЛИНГВ. нова реч, обично начињена за 
нове йреg.меше, йојаве, Йој.мове. 

неомётано прил. без о.меШања, нес.меШано. 

не омиљен, -а, -о који није о.миљен, који није вољен, Hegpa'i; 
који не наилази на йрихвашањеЈ неЙоЙуларан. 

небн, -она м грч. хем. врсша ЙЛе.мениШо'i 'iaca (Ne) , који се уйо
шребљава за йуњење свеillлеhих цеви. 

неонацизам, -зма м йокреш који насшоји ga васкрсне на
циза.м. 

неонски, -а, -о који се OgHOCU на неон, који йошиче og неона: 
- цев, - светлост. 

. неопажено (неопазицё) прил. на неойажен начин, нейри
.меШно. 

неопипљив, -а, -о који се не .може ойийаши, ЙиЙање.м gоша
ћи; не.маШеријалан. 

неописив (неоnИсан), -а, -о који се не .може ойисаши речu.ма; 
неиз.меран, велик: - весеље, - добричина. 

неописиво (неоnИсано) прил. у највећој .мери, неиз.мерно, ве
о.ма: - брзо. 

неописивбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је неойисиво, oHo'ia 
који је неоЙисив. 

неопозив, -а, -о који се не .може ойозваши, из.мениШи: -
оставка. 

неопозиво прил. на неойозив начин, без .мо'iуhносШи ойози
вања, из.мене, оgусшајања og нече'iа. 

нёоправдан и неоправдан, -а, -о који се не .може oapaega
ши; безразложан: - Kamњeњe, - мера предострожности. 

нёоправдано и неоправдано прил. без йраво'i ойравgања, 
неосновано; HeapaeegHo. 

нёоправданост и неоправданост, -ости ж особина oHo'ia 
шшо се не .може ойравgаши, неоснованосШ. 

неопранац, -нца м неойран, йрљав човек. 

неопраница ж неойрана, йрљава женска особа. 

неопранко м в. неоЙранац. 

нёопранбст, -ости ж сшање oHo'ia шшо је неоЙрано. 

неопранmтина ж неойраносш, нечисшоhа, ЙрљавшШина. 

неопредёљенбст, -ости ж колебање из.међу geejy MO'iyhHO-
сши; неизјашњеносШ. 

нёопрёзан, -зна, -о а. нес.моШрен, нейаЖЈЬив, који није ойре
зан. б. нейаЖЈЬив, нес.моШрен, неЙро.мишљен: - покрет. 

нёопрёзно прил. без gOBOJЬHO ойреза, нейаЖЈЬиво, нес.моШре-
но: возити -. 

неопрезнбст, -ости ж особина oHo'ia који је неоЙрезан. 

неопростив, -а, -о који се не .може оЙросШиШи. 

неопростиво прил. на неойросшив начин, без оЙрашШања. 

неопростивбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је неоЙросШиво . 

нёопходан, -дна, -о рус. без Koje'i се не .може, йреко ЙоШребан. 

нёопходно прил. йреко ЙоШребно. 

неопходност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је нео
йхоgно, велика йошреба за нечu.м. 

неорганизованбст (неорганизованост), -ости ж особина оно
'ia шшо није ор'iанизовано. 

нёоргански, -а, -0 1. који се не OgHOCU на ор'iанскајеgињења, 
aHop'iaHcKU; који не apuaaga живо.м свешу, нежив, .мрШав. 2. фиг. 
који није geo ор'iанизоване целине, неЙовезан. 

неореализам, -зма м у.мешнички йравац насшао йосле Дру
'i01, свешско'i раша, йосебно у ишалијанској књижевној и фuл.м
ској у.меШносШи, који без улейшавања йриказује ceaKogHeeHU 
живоill, JЬyge из раgничке и сељачке cpegUHe. 

неоромантизам, -зма м йравац у књижевносши и .музици 
који се суйрошсшавља нашурализ.му и ЙозиШивиз.му обнавља
ње.м ро.манШичарско'i gyxa и лирских заноса. 

неосвојив, -а, -о који се не .може освојиШи. 

неосвојивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
,неосвојиво, oHo'ia који је неосвојив. 

нёосетан јек. нёосјетан, -тна, -о који се не .може осешиши, 
врло слаб. 

неосетљив јек. неосјетљив, -а, -о који не осећа, који је без 
осеша, без осећања. 

неосетљиво јек. неосјетљиво прил. не осећајући, без осећа
ња: - се понаmати. 

неосетљивбстјек. неосјетљивбст, -ости ж особина oHo'ia ко
ји је HeoceillJЬив . 
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неосетно јек. неосјетно прил. шако ga се 1-te осеши, 1-te ойази, 
1-tеЙрu.меШ1-tо. 

неосетност јек. неосјетност, -ости ж особи1-tа и сшање 01-tОlа 
који је 1-tеосеша1-t, 01-tОlа шшо је 1-tеосеш1-tо; 1-tеосеiil.тbивосШ. 

неоснован, -а, -о који 1-te.мa ОС1-tова; безразложа1-t, 1-tеойрав
ga1-t: � изјава. 

неосновано прил. без ос1-tова; безразлож1-tо, 1-tеойравgа1-tо: � 
поредити једно са другим. 

неоснованост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеос1-tова1-tо. 

неоспоран, -рна, -о (неоспорив, -а, -о) који се 1-te може осйо
риши; cUlypa1-t, йоузgа1-t: � доказ. 

неоспориво прил. в. 1-teocaop1-to. 

неоспорно (неоспориво) прил. шако ga се 1-te може осйори-
ши, 1-tесумњиво, 1-tеЙобиШ1-tо. 

неоствар(љ)ив, -а, -о који се 1-te може осшвариши: � план. 

неоствар(љ)иво прил. 1-ta 1-tеосшварљив 1-tачи1-t 1-tе.моlуh1-tО. 

неоствар(љ)ивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеосшвар-
љиво. 

неотесан, -а, -о фиг. пеј. йросш, сиров, 1-tеу'iлађе1-t. 

неотешiнац, -нца м 1-tеошеса1-t, 1-tеу'iлађе1-t, йросш човек, йро
сШак. 

неотесано прил. йросшо, 1-tеу'iлађе1-tо. 

неотесаност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је 1-tеошеса1-t, 1-tеу'iла
ђе1-tОСШ. 

неотклоњив, -а, -о који се 1-te може ошкло1-tиши, заобиhи. 

неотпоран, -рна, -о који 1-te.мa C1-tale ga се ogyape болесши, 
Шешкоhа.ма, 1-tежа1-t, слаб; који 1-te може ga изgржи ушицај йри
pog1-tuХ сила, еле.ме1-tаШа: � на влагу, � на велику хладноћу. 

не отпорност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је 1-tеошйора1-t, 01-tО
la шшо је 1-tеоШЙор1-tО. 

неотровница и неотровница ж зоол. змија која 1-tuje 
оШров1-tа. 

неотуђив, -а, -о који се 1-te .може ошуђиши, йроgаши: � својина. 

неотуђивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеоШуђиво. 

неофаmизам, -зма м йолишички йокреш који шежи об1-tа-
вљању фашизма йосле ДРУlОl свеШСКОl раШа. 

неофаmист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица 1-tеофашизма. 

неофаmистичкй, -а, -о који се og1-tОСU 1-ta 1-tеофашиза.м и 1-teo-
фашисше: � покрет. 

ноцењив јек. неоцјењив, -а, -о в. 1-tеЙроцењив. 

неочекйван, -а, -о који се 1-te очекује, из1-tе1-tаgа1-t. 

неочекйвано прил. ван, очекивања, 1-tеобич1-tО. 

неочекйваност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеочекива1-tо; 
1-tеочекива1-t gОlађај, gоживљај. 

непажљив, -а, -о 1. који 1-tuje йажљив у 1-tекој акшив1-tосши, 
йоврша1-t, 1-te.мapa1-t. 2. који 1-tuje йажљив Йре.ма 1-tеКОме, који 1-tu
је Йреgусреiil.тbив, увиђава1-t. 

непажљиво прил. без gовољ1-tО йажње, 1-te.мap1-to; 1-te йазеhи, 
1-tеойрез1-tО, 1-tеобазриво. 

непажљивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је 1-tеЙажљив. 

непажња и нешiжња ж оgсусшво Йажње. 

непар м 1. 1-teaapa1-t број. 2. арх. o1-taj који (йо оgређе1-tu.м мери
лu.ма) 1-te оglовара gpYlOM чла1-tу браЧ1-tОl Йара. 

непаран, -рна, -о а. мат. који 1-tuje aapa1-t; који 1-tuje gељив са 
gва: � број ђака; � број. б. који 1-te.мa йдра, који 1-tuje у йару, бес
aapa1-t: � тон. 

непартијац, -јца м o1-taj који 1-tuje чла1-t 1-tеке йаршије, обич1-tо 
КОМУ1-tисшичке (1-tајчешhе у lовору чла1-tова ше ЙарШије). 

непатворе�, -а, -о 1-tеизвешшаче1-t, йрави, извор1-tи, OPUlU-
1-tала1-t. 

непйсан, -а, -о који је ушао у обичај иако 1-te йосшоји у йиса-
1-tОМ облику, обичаја1-t: неписани закон, � правило. 

неписмен, -а, -о 1. који 1-te з1-tа 1-tu йисаши 1-tu чиШаШи. 2. пеј. 
а. који йише лоше, 1-tекњижев1-tО. б. лоше, 1-tекњижев1-tо 1-taauca1-t 
(о Шексшу). 3. који 1-te.мa ОС1-tов1-tих з1-tања из 1-tеке обласши: поли
тич:ки �. 

неписмено прил. 1-ta 1-teaucмe1-t 1-tачи1-t, 1-tевешшо, 1-tекњижев1-tо. 

неписменост, -ости ж а. особи1-tа, сшање 01-tОlа који је 1-teau
cмe1-t; 1-tез1-tање чишања и Йисања. б. слаба Йисме1-tосШ. в. 1-te.мa
ње ос1-tов1-tих з1-tања из 1-tеке обласши: политич:ка �. 

непливач, -ача м o1-taj који 1-te з1-tа ga илива. 

неплодан и неплодан, -дна, -о 1. који је без илоgа, јалов, 
који g01-tОСU мало илоgа: � женка, � земљиmте. 2. фиг. а. који 
мало сшвара, који u.мa мало раgова (о Йиcцu.мa, умеШ1-tицu.ма, 
1-tауч1-tицu.ма). б. који 1-te gaje виgљиве резулшаше, бескорисша1-t: 
� теорија. 

неплодност и неплодност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је 1-te
илоgа1-t, 01-tОlа шшо је 1-tеилоg1-tо. 

непобедив јек. непобједив, -а, -о који се 1-te може йобеgиши, 
савлagаши, 1-tесавлаgив. 

непобедивост јек. непобјЕЩИВОСТ, -ости ж особи1-tа 01-tОlа ко
ји је 1-tеЙобеgив. 

непобитан, -тна, -о који се 1-te може йобиши, очи'iлеgа1-t, 1-te-
сумњив: � доказ, � чињеница. 

непобитно прил. CUlyp1-tО, очи'iлеg1-tо, 1-tесумњиво. 

непобитност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеЙобиШ1-tо. 

непобјед- в. 1-tеЙобеg-. 

неповезано прил. без међусоб1-tе или у1-tушрашње везе, збрка-
1-tО; без pega, 1-tесређе1-tо, 1-tесисШе.маШич1-tо. 

неповерење јек. неповјерење с 1-tе.маНЈе йоверења, сумња. • 
изгласати неповерење (влади, председнику и сл.) пол. 'iласање.м осйо
риши, ускрашиши бира1-tu.м лицu.ма йраво gaљel засШуЙања. 

неповерљив јек. неповјерљив, -а, -о који 1-te.мa йоверења у 
1-tеКОlа, у 1-tешшо, сумњичав; који изражава 1-tеЙоверење. 

неповерљиво јек. неповјерљиво прил. С 1-tеЙоверење.м, с 1-te
верицом. 

неповерљивост јек. неповјерљивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа 
који је 1-tейоверљив, сумњичавосШ. 

неповољан, -љна, -о 1. а. који 1-te йружа gобре, йовОЉ1-tе мо
lуh1-tосши, услове за 1-tешшо, који 1-te ЙОlоgује 1-tече.му, 1-tеЙОlоgа1-t: 
неповољне околности. б. који је 1-ta 1-tечиј!l шшешу, шшеша1-t: � 
одлука, неповољнероследице. 2. а. који саgржи йокуgу, ЙОlрgу, 
KOju.м се кришикује, вређа, йсйрgа1-t, увреgљив: насликан увре
дљивим бојама. б. који изазива лоше расйоложење, 1-tейријаша1-t; 
лош: � глас. в. KOju.м се 1-tешшо 1-tеlашив1-tо оцењује, кришикује, 
1-tеlашива1-t: � критика. 

неповољно прил. 1-ta 1-tейовоља1-t 1-tачи1-t, рђаво, лоше, 1-tеlашив-
1-tО; 1-tеЙријаШ1-tО. 

неповољност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеЙовољ1-tо. 

неповрат м (обично у преДЛОIIШо-падежној синтагми: у не
поврат) за.мишље1-tо месшо, крај, йуш оgакле 1-te.мa йоврашка, 
оgакле се 1-te може враШиШи. 

неповратан и неповратан, -тна, -о а. који се 1-te може 
(йо)врашиши: неповратни дани. б. ослобође1-t враћања: непо
вратни зајам. 

неповратно и неповратно прил. а. без враћања, заувек. б. 
шако ga се 1-te йреgвиђа враћање 01-tОlа шшо је gобије1-tО. 

неповратност, -ости ж особи1-tа 01-tОlа шшо је 1-tеЙовраШ1-tо. 

неповредив, -а, -о који се 1-te може йовреgиши; који се 1-te сме 
1-tарушиши, изме1-tиши, 1-tе1-tарушив. 

неповредивост, -ости ж особи1-tа 01-tОlа који је 1-tейовреgив, 
01-tОlа шшо је 1-tеЙовреgиво. 

непогода ж веома лоше вре.ме, 1-tевре.ме, олуја. • елементарна 
(природна) - apupog1-ta йојава која йреgсшавља велику ойас1-tосш 
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йо имовиnу и живоше lbygu и живошиња пас шала као йослеgи
ца gеловања вашре, воgе, зе.м.љоШреса, лавиnе, олује и gp. 

непогодан и непогодан, -дна, -дно који пије ao"iogan за nе
шшо, nейриклаgаn, neaogecaH, неоg"iоварајуhи; неЙоgобан. 

непогодност, -ости ж а. особина, својсшво ono"ia којије нейо
"iogaH, oHo"ia шшо је Heao"iogno; лоша особина, неgосiilашак, .ма
нд б. нейовољна сишуација, неЙрилика. 

непогрешив, -а, -о који не "iреши, који не .може йо"iрешиши; 
у ко.ме се не "iреши. 

непогрешиво прил. без "iрешке, не "iрешеhи. 

непогрешивост, -ости ж (Шlстр. -ошћу) особина oHo"ia који је 
нейо"iрешив, oHo"ia шшо је неЙо"iрешиво. 

неподёљен јек. неподијељен, -а, -о јеgноgушан, јеgиnсшвен, 
ойшши: � мишљење. 

неподерив, -а, -о који се nе .може йоgераши, йоцейаши: � 
обућа, � одећа. 

неподеривост, -ости ж особина oHo"ia шшо је неЙоgериво. 

неподесан, -сна, -о неоg"iоварајуhи; Heao"iogaH; нейовољан: � 
начин, � учионица, � година, неподесни услови. 

неподесност, -ости ж особина ono"ia шшо је HeaogecHo, oHo"ia 
који је HeaogecaH. 

неподмитљив, -а, -о који се не .може йоg.мишиши, йошкуйи
ши, неЙоШкуйЈЬив. 

неподмитљивост, -ости ж особина oHo"ia који је HeaogMU
iilJЬив, неЙоШкуЙљивосШ. 

неподношљив (неподносив), -а, -о који се не .може йоgнеши, 
йоgносиши, шрйеши, неизgржљив. 

неподношљиво (неподносиво) прил. go нейоgНОШЈЬивосши, 
nеизgрживо. 

неподношљивост (неподносивост), -ости ж особиnа ono"ia 
шшо је нейоgНОШЈЬиво, oHo"ia који је nейоgНОШЈЬив; не.мо"iуhносШ 
ga се нешшо Йоgноси. 

неподобан и неподобан, -бна, -о који не оg"iовара, нез"iоgан, 
неЙриклаgаn. 

неподобност, -ости ж особина oHo"ia који је нейоgобан, oHo"ia 
шшо је неЙоgобно. 

неподопштина ж 1. оно шшо је нейоgобно, неЙриклаgnо. 2. 
нейриличан йосшуйак, ucaag, из"iреg; неваљалсШво. 

неподударан, -рна, -о 1. који је gрукчији og oHo"ia са чиме се 
aopegu, различиШ. 2. мат. чије су раз.мере различише, чије се йо
вршине не йоклайају (о "iео.меШријским йовршинама и сл.): не
подударни (тро)углови. 

неподударност, -ости ж особина oHo"ia шшо је HeaogygapHo; 
HeaogygapaНJe, несклаg, разлика. 

непожёљан, -љна, -о 1. који се не жели, који шреба ga се из
бе"iне; који није gоброgошао, шШеШан. 2. који није йожељан у nе
кој cpegUHU. 

непозван, -а, -о који није овлашhен, nаgлежан за нешшо, 
неовлашhен, не.мероgаван. 2. који не.ма gовољно знања, сшручnо
сши, сйособносши за нешшо, несшручаn, не.мероgаван, неко.мЙе
ШенШан. 

непознаница и непознаница ж оно шшо је нейознашо, за
"iонешка, шајна, йишање, Йробле.м. 

непознат, -а, -о 1. (и у имеНИЧRој служби, у одр. виду) а. ко
ји није йознаш, о које.м се не зна'нишша: � човек б. који се није 
искусио, осешио, gоживео: � бол, � уживање. в. слабо йознаш у 
јавnосши; аnониман. 2. (у именичкој служби, одр.) ж мат. вреg
носш, величина која се шражи, OgH. која није означена оgређе
ним броје.м: једначина са две непознате. 

непознатост, -ости ж особина oHo"ia шшо је неЙознai1l0. 

непојмљив, -а, -о (непојаман, -мна, -о) а. који се не .може 
Йој.миШи, неразу.мљив, HecxвaiilJЬив. б. вео.ма велик, изузешан, 
неверовашан: � упорност. 

непојмљиво (непојамно) прил. неразу.мљиво, HecxвaiilJЬивo; 
изузешно, невероваШно. 

непојмљивост (непојамност), -ости ж особина oHo"ia шшо је 
неЙој.мљиво, несхваiilJЬивосш, неразу.мљивосШ. 

непокварен, -а, -о а. йошшен, чесШиШ. б. фиг. gоброgушан, 
безазлеn, невиn: � срце. 

непоквареност, -ости ж особина oHo"ia који је нейокварен, 
ono"ia шiilо је неЙокварено. 

непоколебљив (непоколебив), -а, -о који се не .може йоко
лебаши; чврсш, ЙосШојан. 

непоколебљиво (непоколебиво) прил. без колебања, йосшо
јано. 

непоколебљивост (непоколебивост), -ости ж (Шlстр. -ошћу) 
особиnа oHo"ia који је нейоколебљив; чврсшина, ЙосШојаносШ. 

непокоран, -рна, -о а. који се nе йокорава нор.мама, Hapeg
ба.ма, зайовесшима, неЙослушан. б. који се не ga йокориши, йош
чиниши, који йружа ошйор, буншован, буншовнички: � народ. 
в. који не шрйи сше"iе, наређења, са.мовољан, своје"iлав. 

непокорност, -ости ж својсшво oHo"ia који је нейокораn, оно
"ia шшо је неЙокорно. 

непокрётан, -тна, -о 1. а. који се не креће; који се не .може 
крешаши, који не.ма сйособносш креШања. б. слабе йокреiilJЬиво
сши, Шро.м. 2. који скоро нишша не йреgузима, без иницијаши
ве, безвољан. • - имовина в. некреШнина. 

непокретљив, -а, -о који није йокреiilJЬив или је слабо, Hego
вољно йокреiilJЬив; уп. непокретан. 

непокретљивост, -ости ж особина oHo"ia који не нейокре
iilJЬив, oHo"ia шшо је неЙокреiilJЬиво. 

непокретност, -ости ж 1. особина, сшање oHo"ia који је нейо
крешан, oHo"ia шшо је неЙокреШно. 2. в. некреШнина. 

неполитички, -а, -о који се nе бави ЙолиШико.м; који није у 
вези с ЙолиШико.м. 

непољопривредни, -а, -о који се не бави ЙОЉОЙривреgо.м; 
који није у вези с ЙољоЙривреgо.м: � становништво, � делатност. 

непоменица ж нар. еуф. з.мија, "iyja. 

непомерљив јек. непомјерљив, -а, -о који се не .може Йо.ме
риши, Йо.маћи; чврсш, сШабилан. 

непомерљивост јек. непомјерљивост, -ости ж особина и 
сшање oHo"ia који је неЙо.мерљив, oHo"ia шiilо је неЙо.мерљиво. 

непомирљив, -а, -о 1. а. који не жели Йо.мирење, .мирну на
"iоgбу, који се не .може Йо.мириШи с неким, нечим; којије шрајно, 
gослеgно йрошив нече"iа (о човеку). б. својсшвен шаквој особи: � 

држање, � расположење. 2. који није за ко.мЙро.мис, каше"iори
чан; беско.мЙро.мисан: � човек, � борба. 

непомирљиво прил. на неЙо.мирљив nачин; беско.мЙро.ми
сно, оgлучно. 

. непомир,љивост, -ости ж особина oHo"ia којије неЙо.мирљив, 
oHo"ia шшо је неЙо.мирљиво. 

непомичан и непомичан, -чна, -о који се не Йо.миче, нейо
креШан. 

непомично и непомично прил. не .мичуhи се, без ЙокреШа. 

непомичност и непомичност, -ости ж особина, сшање оно
"ia који је неЙо.мичан, oHo"ia шшо је nеЙо.мично. 

непомућен, -а, -о 1. који није ничим Йо.мућен, бисшар; ја
. .сан, свеШао. 2. фиг. који није nичим Йоре.мећен: � весеље. 

непомућено прил. без Йоре.мећаја, без с.меШњи. 

непомућеност, -ости ж сшање, особина oHo"ia шшо је нейо.му
ћено, бисшрина, јасноћа. 

непоновљив, -а, -о који се не .може йоновиши, јеgинсшвен; 
изврсшан, uзванреgан. 

непоправљив, -а, -о 1. који се не .може ЙоЙравиШи. 2. који не 
.може из.меnиШи своје йонашање, .миШЈЬење, навике: непопра
вљиви неваљалац, непоправљиви оптимиста. 
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непоправљиво прил. без .мОlуhносШи иоирављања. 

непоправљивост, -ости ж сшање, особина oHola који је не
иоирављив, oHola шшо је неиоирављиво. 

НЕшопуларан, -рна, -о а. који није иоиуларан, нео.миљен. б. 
који изазива незаgовољсшво, који не наилази на ирихвашање, 
нео.миљен: непопуларне мере владе. 

непопустљив, -а, -о који Hehe ga йоиусши, неио.мирљив; уио
ран, Шврgо'iлав. 

непопустљиво прил. не оgусшајуhи og нечеlа или не йрихва
шајуhи нешшо, не иоиушШајуhи. 

непопустљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је 
Heиoиycillљив, неио.мирљивосШ; уиорносш, Шврgо'iлавосШ. 

неПОРЕЩИВ, -а, -о који се не .може aopehu, оиозваши, неоио
зив; неосиоран, неиобиШан. 

неПОРЕЩИВО прил. без .моlуhносШи иорицања, неоиозиво; не
иобишно, неосиорно. 

непорочан и непорочан, -чна, -о који је без иорока, несклон 
иopoцu.мa; часшан; чесшиш; узоран. 

непорочно и непорочно прил. без йорока, у склаgу с .мора
ло.м, часно; безlрешно. 

непорочност и непорочност, -ости ж особина oHola који је 
неиорочан, oHola шшо је неиорочно. 

непосвёћен, -а, -о који није обавешшен о нечему, yayheH у 
нешшо, ко.ме је нешшо .мало иознаШо. 

непослушан, -шна, -о који није иослушан; неиокоран. 

непослушност, -ости ж својсшво, особина oHola који је неио
слушан; ошказивање иослушносШи. 

непосредан и непосредан, -дна, -о 1. а. који се чини без ио
cpegHUKa, gирекшан: непосредни преговори. б. који се налази 
шу, који окружује: у непосредној близини. 2. којијејеgносшаван 
у оихођењу с љуgu.ма, apupogaH, сионшан: � човек. 

непосредно и непосредно прил. 1. а. без иосреgовања, лич
но. б. без ирелазних фаза, gирекШно. 2. ogMax, убрзо. 

непосредност и непосредност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. осо
бина oHola шшо је HeaocpegHo, oHola који је HeaocpegaH. 2. jegHo
сшавносш, ЙрироgносШ. 

непостојан, -а, -о 1. йоgложан иро.менама: � боја. 2. неиоу
зgан, иpeвpillљив: � особа. • непостојано "а" ЛИНIЋ. назив за само
'iласник "а" који воgи иорекло og некаgашњеl иолу'iласника, а ја
вља се само у оgређенu.м облицu.ма речи и у оgређенu.м иозици
јама, нир. "MOMqK" (но.м. jg.), али ".мо.мка" (leH. jg.), "cpehqH" 
(но.м. jg . .м. р.), али "cpehHa" (но.м. jg. ж. р.) и сл. 

непостојаност, -ости ж особина oHola шшо је неиосшојано, 
oHola који је неиосшојан; иреврillљивосШ. 

непостојање и непостојање с оgсусшво иосшојања, еlзи
сшенције; нишшавило, иразнина. 

непостојећй и непостојёћй, -а, -ё Kojela нема, који не ио
сшоји; из.мишљен, несШваран. 

непотизам, -зма м лат. злоуиошреба иоложаја, власши у ко
рисш роgбине. 

непоткупљив, -а, -о који се не .може иошкуииши, HeaogMU
illљив. 

непоткупљивост, -ости ж особина oHola који је неиошку
ЙЉив. 

непотпун, -а, -о а. који не.ма све еле.менШе, gелове, чланове, 
који не обухваша целину или се не исиољава у целини. б. који 
нема сва каракшерисшична својсшва, све каракшерисшичне og
лике. 

непотпуно прил. не обухвашајуhи све елеменше или целину; 
gелu.мично. 

непотпуност, -ости ж особина oHola шшо је неиошиуно. 

непотребан, -бна, -о који ничему не служи, који нико.ме ни
је иошребан, uзлишан, сувишан. 

непотребно прил. без иошребе, излишно, сувишно. - Непо
требно је о томе говорити. 

непотребност, -ости жособина, сшање, йоложај oHola шшо 
је неиошребно, oHola који је неиоШребан. 

непотрошив, -а, -о 1. који се не .може ЙоШрошиШи. 2. фиг. 
који је увек акшиван, чија је pagHa eHepluja olpoMHa, неуни
шШив. 

непотрошивост, -ости ж особина oHola шшо је неиошрошиво, 
oHola који је неиоШрошив. 

непоћудан и непоћудан, -дна, -о који није неко.ме ио hygu, 
ио вољи. 

непоуздан, -а, -о 1. у Kojel се, у који се не .може иоузgаши, на 
Kojel се, на који се .може ослониши, HeculypaH; који изазива су.м
њу, неиоверење. 2. који иоказује, оgражава нечију HecUlYPHocill, 
HeculypaH: � корак 

непоузданост, -ости ж особина, сшање oHola који је неиоу
зgан, oHola шшо је неиоузgано. 

непоуздање с 1. осеhање неиоверења, неверице, су.мње. 2. 
обесхрабреносill, .малоgушносШ. 

непоштедан и непоштедан, -дна, -о који HUKola не иошше
ђује, не.милосрgан, безобзиран. 

непоштедно и непоштедно прил. немилосрgно, безобзирно. 

непоштедност и непоштедност, -ости ж особина oHola ко
ји је неиошшеgан, oHola шшо је неиошшеgно, не.милосрgносШ, 
безобзирносШ. 

непоштен, -а, -о а. који не.ма иошшења, часши, чесшишо
сши, који није иошшен; иокварен, неморалан. б. који није у скла
gy с иошшењем, чашhу, с .моралнu.м и gрушШвенu.м нор.мама; 
осшварен, gобијен и сл. неморалнu.м нечаснu.м начино.м. 

непоштено прил. на нейошшен начин, нечасно, неморално: � 

се обогатити. 
непоштење с својсшво, особина oHola који је неиошшен; оно 

шшо је неиошшено, неиошшено gело, неиошшен иосшуиак. 

НЕшравда ж (ген. ми. -ди:) 1. иовреgа ирава, незакониш иосшу
иак. 2. безакоње, насиље. 

неправедан и неправедан, -дна, -о који наноси неиравgу, 
суирошан иpиHцииu.мa Йравgе. 

неправедно и неправедно прил. неоиравgано, незакониШо. 

неправедност и неправедност, -ости ж особина oHola који 
је неиравеgан, oHola шшо је неиравеgно; неиравgа. 

неправй, -а, -о 1. који није исшински, који није оно за шшо 
се иреgсшавља или на шша личи. 2. лингв. а. који нема нека og 
бишних својсшава 'каракшерuсшичних за оgређену кашеlорију 
или се og осшалих чланова разликује ио ceKYHgapHoM иореклу: � 

везник, � предлог, � прилог. б. који није основни, 'iлавни, gосло
ван, буквалан и сл. (о значењу речи). 

неправйлан, -лна, -о 1. а. који оgсшуиа og ироиисаних ира
вила, нор.ме, који није у склаgу с уш?,рђенu.л;. иравилu.ма, нор
.мо.м. - Неправилни су облици "вучу , "тучу , а правилни "ву
ку", "туку". б. који не иоgлеже оишшu.м иравилu.ма, важеhu.м, 
уобичајенu.м за оgређену кашеlорију, иреlуларан. - Придев "до
бар" има неправилну компарацију: "бољи". в. који се не врши у 
склаgу с Йpoииcu.мa, с нор.мо.м и сл., неисираван: � трошење 
средстава. 

неправИлно прил. на неиравилан начин (неисиравно, нешач
но, иоlрешно, нереlуларно и сл.). 

неправилност, -ости ж 1. особина oHola шшо је неиравилно: 
� поступка. 2. оно шшо је неиравилно (неиравилан pag, неирави
лан иосшуиак, неусклађеносш с нор.мо.м, оgсшуиање og нор.мал
HOl, уобичајеНОl и gp.). 

неправичан, -чна, -о а. који не gелује или се не OgHOCU ире
.ма неко.ме, нечему на иравичан начин, неиравеgан: � професор. 
б. који није основан на иравgи, који није у склаgу с иравgо.м, у ко
јем нема иравичносши: � оцена, � поступак, � пресуда. 

неправичност, -ости ж особина oHola који је неиравичан, 
oHola шшо је неиравично. 
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неправнй, -а, -о који није у вези с Йраво.м (који није заснован 
на йраву, ЙpaвHu.м ЙpoЙиcu.мa и сл.). 

нiшравнйк м онај који није йравник, сшручњак за йравне йо
слове. - ПравНИR се у служби није раЗЈПШовао од неправНИRа. 

неправо и неправо npил. 1. а. арх. бесйравно, йрошивзакони
шо. - На трон[у] сједиm неправо узётй (Његош). б. како не шре
ба, ЙОiрешно, неисйравно, наойако, нейравилно, криво: - суди
ти (о нечему). 2. (са ЛОГИЧRим субјектом у дативу) уйошреБЈЬа
ва се као оgреgба субјекЩовОi рђавоi расйоложења, жаљења, ка
јања, ЈЬушње, увређеносши, зависши и сл. , криво. - Било јој је 
неправо све. 

непрактичан, -чна, -о 1. који се не зна снаћи у обично.м, сва
коgневно.м живошу; који нема смисла за .маШеријалну сшрану у 
живоШу. 2. а. који не gOHOCU резулшаше, og чеiа нема корисши; 
HeЙpu.мepeH йракси, ЙракШичнu.м ЙоШреба.ма и .моiућносШu.ма: 
- образовање. б. HeaogecaH, HeaoiogaH за уйошребу, коришћење: 
- одело, - ствар. 

непрактичност, -ости ж особина или сшање oHoia којије не
йракшичан, oHoia шшо је неЙракШично. 

непребол м (ж) (често песн. или у другим књижевним тек
стовима) оно шшо се не .може йреболеШl1, шрајан бол. 

непреболан, -лна, -о који се не .може йреболеши, савлаgа
ши, йошиснуши: - жалост, - туга. 

непребродив, -а, -о а. који се не .може йреiазиши, йрећи (о 
реци). б. фиг. који се не .може савлаgаши, несавлаgив, нейремо
сшив: - тешкоћа. 

непребројан, -јна, -о и непребројив, -а, -о који се не .може 
йребројаши; .мНОiобројан: непребројна стада оваца. 

непреводив (непреводљив), -а, -о који се не .може йревесши 
с jegHoi језика на gpyiu. 

непреводивост (непреводљивост), -ости ж особина oHoia 
шшо је неЙревоgиво. 

непреврелост, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је нейре
врело; фиг. неоформљеносш, неgовршеносШ. 

непреврео, -ела, -о у ко.ме није завршен йроцес врења; фиг. 
још нефор.миран, неgовршен. 

непреглёдан и непрегледан, -дна, -о 1. који се. не .може об
ухвашиши Йоiлеgо.м; oipoMaH, бескрајан. 2. у ко.ме нема йреiлеg
носши, несређен: - текст. 

непреглёдност и непрегледност, -ости ж особина oHoia 
шшо је нейреiлеgно; збрка, Hepeg. 

непредвИдљив (непредвИдив), -а, -о који се не .може йреgви
gеши, чији се развој, ушицај, значај, ucxog и сл. не .може YHaapeg 
оgреgиши, йреgвиgеши, ЙроiнозираШи. 

непредвиђеност, -ости ж оно шшо није йреgвиђено, очекива
но, нейреgвиђена йојава, gоiађај и сл. 

непредузимљив, -а, -о који нишша не Йреgузu.ма, који је без 
иницијаШиве. 

непредузимљивост; -ости ж особина oHoia који је нейреgузи
мљив. 

непреживар, -ара м у .мн.: сисари биљојеgи који не йрежи
вају (нЙр. коњи) (у jg.: шакав сисар). 

непрекйдан и непрекидан, -дна, -о који се не apeKuga; не
йресшан, сШалан. 

непрекйдно и непрекидно прил. без apeKuga, нейресшано, 
сШално. 

непрекйдност и непрекидност, -ости ж особина, сшање 
oHoia шшо је HeapeKugHo. 

непрелазан и непрелазан, -зна, -о 1. йреко Koia се не може 
йрећи, неЙремосШив. 2. aopeg Koia се не .може йроћи (у uipu): -
играч. 3. који није заразан, који није инфекшиван (о болесши
.ма). • иепрелазни глаголи лингв. iлаiоли који казују pagНJY која 
није и не .може биши gирекшно усмерена на објекат, OgH. iлаiо
ли који не захшевају објекаш у акузашиву (или iенишиву) без 
йреgлоiа, иншра1-tЗишuвни iлаiоли (нЙр. ићи, сЙаваШи). 

непрелазност и непрелазност, -ости ж особина oHoia шшо 
је нейрелазно, oHoia који је неЙрелазан. 

непремостив, -а, -о који се не .може йремосшиши; фиг. неса
влаgив, неошклоњив: - препрека. 

непремостивост, -ости ж особина или сшање oHoia шшо је 
неЙре.мосШиво. 

непренесен, -ена, -о 1. стил. и лингв. који није .меШафоричан, 
йренесен, буквалан, основни: - значење. 2. лингв. који није йре
несен на йроклишику или йрешхоgни слоi (о акценшу); за којије 
каракшерисшично нейреношење акценша на йрешхоgни слоi (о 
сшаријој акценшуацији шийа ливаgа, gевдјка). 

непрестан и непрестан, -а, -о који не йресшаје; нейреки
gaH, сШалан. 

непрестано и непрестано прил. без йресшанка, HeapeKugHo, 
сШално. 

непресуmан и непресуmан, -шна, -о који не йресушује; фиг. 
неисцрйан, Шрајан. 

непресуmно и непресуmно прил. не йресушујући; фиг. сшал
но, Шрајно. 

непретенциозан, -зна, -о који није йрешенциозан, у.мерен у 
Шежња.ма и захШевu.ма; који оgражава шакве особине. 

непретенциозно прил. на нейрешенциозан, без ЙреШензија. 

непретенциозност, -ости ж особина oHoia који је нейрешен
циозан, oHoia шшо је неЙреШенциозно. 

непрецйзан, -зна, -о који није йрецuзно оgређен, ушврђен, 
изложен; неgовоЈЬНО јасан: - одредба, - одговор. 

непрецйзно прил. 1. неgовоЈЬНО йрецuзно, оgређено, нејасно: 
- казано. 2. не ЙОiађајући циљ, без йоiошка у циљ: гађати -, ту
тирати -. 

непрецизност, -ости ж особина oHoia који је нейрецuзан, оно
ia шшо је неЙрецuзно. 

непривлачан, -чна, -о који не йривлачи нечију йажњу сво
ju.м uзiлеgо.м, саgржајем, apupogOM и gp., незанимљив, неинше
ресаншан; који не йобуђује, не uзазива нечије сu.мЙаШије, Hecu.м
ЙаШичан. 

непривреда ж скуй gелашносши које не йроuзвоgе gирекшно 
.маШеријална gобра (йросвеша, зgравсшво и gp.). 

непривреднй, -а, -о који се не OgHOCU на йривреgу, који није 
у вези с Йривреgо.м: - делатност. 

непријатан, -тан, -о 1. који изазива осећај нейријашносши, 
неуiоgносши; HeyiogaH, нейовОЈЬан: - простор, - осећај . 2. а. ко
ји не йружа, не изазива заgовОЈЬсШво. б. који не йрија, iagaH: 
- мирис. 

непријатељ и непријатељ м (инстр. -ем) 1. онај који неко.ме 
жели или наноси зло: његов смртни -. 2. вој. онај uрошив Koia се 
воgи оружани раш, jegHa og зараћених сШрана. 3. а. онај који се 
бори йрошив нечеiа шшо смашра шШеШнu.м, йрошивник: - пу
шења. б. оно шшо наноси шшешу, болесш, несрећу и сл.: дрога 
као човеков -. • спољни - нейријашељ који живи и gелује ван 
земље, gржаве. унутраmњи - нейријашеЈЬ који живи и gелује у 
исшој земљи, gржави. 

непријатељица ж женска особа неЙријаШељ. 

непријатељскй, -а, -о који се OgHOCU на нейријашеЈЬе и не
йријашељсшво; који apuaaga неЙријаШеЈЬu.ма. 

непријатељски и непријатељски прил. на нейријашељски 
начин, као нейријашеЈЬ. 

непријатељство и непријатељство с 1. нейријашељски og
нос, нейријашељско осећање. 2. мн. рашне ойерације, рашна gej
сшва: отпочети непријатељства. 

непријатно прил. на нейријашан начин, изазивајући осећај 
неЙријаШносШи. 

непријатност, -ости ж а. особина oHoia шшо је неЙријаШно . 
б. оно шшоје нейријашно; нейријашна Йојава. 

непријемчив, -'а, -о (за нешто) који нешшо шешко йрихваша, 
Йpu.мa, схваша, усваја и сл. 
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неприкладан, -дна, -о који није у склаgу с йриликом, са оби
чајима и сл., који не ogloBapa; неумесшан; HeuogecaH: - одећа, -
понашање, - шала. 

неприкладно прил. без усклађен,осши с нечим, неусклађено. 

неприкладност, -ости ж особина oHola шшо је нейриклаgно, 
неусклађеносШ. 

неприкосновен, -ена, -о 1. који ничим није оlpаничен, који 
је изнаg cBela, неоlраничен, айсолушан; који се не сме шаhи, у 
који се не сме yhu и сл.: - власт; - светилиште. 2. (о људима) ко
ји не йоgлеже коншроли, чијаје влас ш айсолушна; уойшше ко
ји има велики, olpoMaH аушоришеш, уlлеg и сл. 

неприкосновено прил. йошйуно, айсолушно: - владати, -
својеглав. 

неприкосновеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola ко
ји је нейрикосновен, oHola шшо је нейрикосновено, HeuoBpegu
восШ. 

неприкривено прил. на нейрикривен начин, нескривено, 
ошворено: - претити, - се смејати. 

неприлагодљив, -а, -о који не може ga се йрилаlоgи, ga се 
навикне на нешШо. 

неприлагодљивост, -ости ж особина oHola које нейрилаlо
gJbUB. 

неприлагођеност, -ости ж особина oHola који није йрилаlо
ђен, oHola шшо је неЙрилаlођено. 

неприлика и неприлика ж 1. нейријашан gОlађај, случај, 
незlоgа, Шешкоhа. 2. особа која некоме не ogloBapa као брачни 
gpyl. 

непрИличан и неприличан, -чна, -о који не йриличи, не go
лику је (некоме, нечему), неgоличан; неумесШан. 

неприлично и неприлично прил. како не йриличи, како не 
gоликује, неgолично, неумесно. 

неприличност, -ости ж особина oHola шшо је нейрилично; 
оно шшо је неЙрилично. 

неприменљив јек. непримјенљив и непримењив јек. не
примјењив, -а, -о који се не може йримениши (у йракси), Heog
loBapajyhu, неуЙоШребљив. 

неприменљивост јек. непримјенљивост и непримењи
вост јек. непримјењивост, -ости ж особина oHola шшо је нейри
меНЈЬиво (неЙримењиво). 

неприметан и неприметан јек. непримјетан и непримје
тан, -тна, -о који се шешко може йримешиши, HeyuagJbUB, нео
сеШан. 

неприметно јек. непримјетно прил. без МОlуhносши йриме
hивања, HeyuagJbUBo, неосеШно. 

непринципијёлан, -лна, -о који се не заснива на йринци
йима, који се не PYKOBOgu йринцийима, који се не gржи йринци
йа; неgослеgан. 

непринципијелност, -ости ж особина ОI-юlа који је нейрин
цийијелан, oHola шшо је нейринцийијелно; нейринцийијелан йо
сШуЙак. 

неприродан и неприродан, -дна, -о 1. који не ogloBapa оно
ме шшо је upupOgHO, ненормалан; који се не слаже са оним шшо 
је уобичајено, необичан. 2. uзвешшачен, нам,ешшен, ycuљeH. 

неприродно и неприродно прил. на HeupupogaH начин; из
вешшачено, нам,ешШено. 

неприродност, -ости ж особина, сшање oHola који је нейри
pogaH, oHola шшо је HeupupogHo, ненормалносш, необичносш; из
вешшаченосш, нам,ешШеносШ. 

непристојан и непристојан, -јна, -о 1. који се не сшиgи сво
јих йосшуйака, безобразан: - младић. 2. који изазива осеhање 
сшиgа, бесшиgан: - песма. 

непристојно и непристојно прил. на нейрисшојан начин, 
нейрилично; бесШиgно. 

непристојност и непристојност, -ости ж особина oHola који 
је нейриСiiloјан, dнola шшо је нейрисшојно; нейрисшојно Йонашање. 

непристрасно прил. на нейрисшрасшан начин, објекшивно, 
реално. 

непристрасност, -ости ж особина oHola који је нейрисшра
сшан, oHola шшо је неЙрисШрасно. 

непристрас(т)ан, -сна, -о а. који се не PYKOBOgu личним, су
бјекшивним разлозима, осеhањима, мошивима, објекшиван, ре
алан. б. који се оgликује шаквим особинам,а. 

неприступачан и неприступачан, -чна, -о 1. коме се не мо
же йрисшуйиши, upuhu, неgосшуйан: - планина. 2. који оgбија 
нечије gрушшво, HagMeн,; йовучен, неgружељубив: - особа. 

неприступачно и неприступачно прил. на нейрисшуйачан 
начин, неgосшуйно; охоло. 

неприступачност и неприступачност, -ости ж особина 
oHola шшо је нейрисшуйачно, oHola који је неЙрисШуЙачан. 

непробојан и непробојан, -јна, -о који се не може йроби
ши, у који се не може ЙроgреШи. 

непробојност, -ости ж особина oHola шшо је неЙробојно. 

непровИдан, -дна, -о 1. кроз који се не Bugu, кроз који не йро
gupe или шешко upogupe свеiilлосiil, неЙрозиран. 2. фиг. у који се 
не може йроникнуши, HecxBaiilJbUB, неgокучив; шајансшвен, за
lонеШан. 

непродуктиван, -вна, -о 1. који не pagu, не йривређује, OgH. 
који мало pagu и сшвара, чији је учинак мали. 2. који не йроиз
Bogu, не сшвара нове машеријалне, gyxoBHe и gp. йроизвоgе или 
вреgносши; неилоgан, јалов. 

непрозрачан и непрозрачан, -чна, -о који не йройушша 
свеiilлосш; нейрозиран; HeUpoBugaH. 

непроизводан и непроизводан, -дна, -о који не йроизвоgи 
машеријална gобра, који не учесшвује у йроизвоgњи, који се не 
бави йроuзвоgним pagoM: - становништво. 

непролазан и непролазан, -зна, -о који gylo шраје, шрајан: 
дела непролазне вредности. 

непролазност и непролазност, -ости ж особина oHola шшо 
је нейролазно, шрајно, шрајна вреgносШ. 

непроменљив (непромењив) јек. непромјенљив (непромје
њив), -а, -о 1. који се не мења, који не йоgлеже йроменам,а; који 
се не може йромениши, сшалан, шрајан: - закон. 2. лингв. који 
нема флексију (о речима без gеклинације и конјуlације). 

непроменљивост (непромењив6ст) јек. непромјенљивост 
(непромјењив6ст), -ости ж 1. особина, својство онога који је не
променљив, онога што је непроменљиво. 2. оgсусшво йромене, 
флексије (као особина нейромеНЈЬивих речи). 

непромиmљен� -а, -о који без gOBOJЬHO размишљања gOHOCU 
оgлуке, несмошрен: - владар; учињен без gOBOJЬHO размишљања, 
брзоилеш: - потез. 

непромиmљено прил. без размишљања; брзоилеШо. 

непромиmљеност, -ости ж особина oHola који је нейро
мишљен, oHola шшо је нейромишљено, несмошреносш, брзоиле
ШосШ. 

непромочив, -а, -о који не йройушша Bogy:"- тканина. 

непромочивост, -ости ж особина oHola шшо је неЙромочиво. 

непрописан и непрописан, -сна, -о који не ogloBapa йро-
йису; забрањен. 

непрописно и непрописно прил. на нейройисан начин, су
йрошно ЙроЙису. 

непрорачунљив, -а, -о а. чија се вреgносш, значај, величи
на и gp не може йрорачунаши, израчунаши, измериши, неизме
ран. б. који се не може йреgвиgеши, HeUpegBugJbUB. 

непросвёћен јек. непросвијећен, -а, -о који је на ниском 
сшейену йросвеше и кулшуре, необразован, некулшуран; нециви
лизован, UримиШиван. 

непросвёћеност јек. непросвијећеност, -ости ж особина 
oHola који је HeupocBeheH, oHola шшо је HeupocBeheHo: - станов
ништва. 
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непротивречаНјек непротиврјечан, -чна, -о к:оји у себи не 
сagржи йрошивречносш, к:оји није у йрошивречносши, суйрошно
сши с нечим. 

непроходан и нёпроходан, -дна, -о к:оји није apoxogaH, 
к:роз к:оји се не може йроћи, OgH. к:ојим је Heмo1,yhe или шешк:о 
йроћи: � пут. 

непроходност, -ости ж особина oHo1,a шшо је HeapoxogHO. 

непроцењив јек. непроцјењив, -а, -о к:оји се не може йроце
ниши; к:оји је велик:е вреgnосши, значаја, gра1,оцен, изузешан; не
измеран. 

НЕШТУН, -Уна и Нептун, -а м 1. мит. римск:и бо1, мора, шек:у
ћих воgа и йрек:оморск:е Шр1,овине. 2. астр. велик:а йланеша Сун
чево1, сисшема, ос.ма йо уgа.љеносши og Сунца. 

непун, -а, -о мањи og означене мере, али йриближан њој; 
ск:оро йун: непуне четири године, � џак. 

непунолетан јех. непунољетан, -тна, -о к:оји није йуноле
шан; к:оји није оgрасшао, .млаg: � особа. 

непуmач, -ача м онај к:оји не Йуши. 

непуmачкй, -а, -о к:оји се OgHOCU на нейушаче, к:оји apuaaga 
неЙушачима. 

непце с (ген. ми. небаца и небаца) анат. 1,орња засвођена йовр
шина усне шуй.Јъине, palatum. • мехо (аадње) - йок:решни мишиhа
ви насшавак: шврgо1, нейца, йресвучен слузок:ожом palatum molle, 
velum palati. тврдо (предње) - нейок:решна к:осш изнag gecHU (anве
ола), йресвучена шанк:им мишиhним слојем, palatum durum. 

непчанй, -а, -о 1 .  к:оји се OgHOCU на нейце, к:оји apuaaga ней
ЦУ, к:оји је у сасшаву неЙца. 2. ЛИШЋ. к:оји се сшвара у йреgелу ней
ца, к:оји се образује на нейцу: - сугласник. 

нёраван, -вна, -о 1. чија йовршина није равна, к:оји није "iла
gак:; к:оји има исйуйчења и уgуБЈЬења, руйе: - лед; - пут. 2. а. к:о
ји није исши, јеgнак: (йо снази, вреgносши, у"iлеgу и сл.) с нек:им. 
б. к:оји се воgи с нејеgнак:им, знаш но мањим cHa1,a.мa og йрошив
ничк:их (о борби), неравноЙраван. 

неравнина ж неравни geo йовршине, са уgуБЈЬењима и исйуй
чењима. 

нёравномеран јех. нёравномјеран, -рна, -о к:оји се разлик:у
је йо шрајању, брзини, иншеnзишешу, неујеgначен; к:оји сејавЈЬа, 
иСЙОЈЬава у нејеgнак:ој, различишој мери, различиш, нејеgнак:: -
развој, неравномерни приноси. 

нёравномерно јек. нёравномјерно ПРИЛ. на неравномеран 
начин, у нејеgнак:ој мери, неујеgначено, нејеgнак:о, различишо; 
йроме1tJbивом брзином, неујеgначеним риШ.мом, шемйом: - рас
поређени; - дисати. 

неравномерност јех. неравномјерност, -ости ж особина 
или сшање oHo1,a шшо је неравномерно. 

нёравноправан, -вна, -о к:оји није равнойраван, к:оји нема 
јеgнак:а йрава к:ао gpyiu. 

неравноправност, -ости ж сшање, йоложај oHo1,a к:оји је не
равнойраван, неравнойраван, aogpeQeH йоложај, сШаШус. 

нёрад м време йровеgено без ик:ак:во" paga, бесйосличење; сша
ње oHoia к:оји нишша не pagu или не pagu к:олик:о је ЙоШребно. 

нёрадан, -дна, -о 1. к:оји не воли ga pagu, лењ. 2. (одр.) у шо-
к:у к:оје1,а се не pagu: нерадни дан. 

нёраднйк и нераднйк м HepagaH човек:, леншШина. 

нёрад�ица и нерадница ж HepagHa жена. 

нёрадничкй и нерадничкй, -а, -о к:оји се OgHOCU на Hepag
ник:е. 

нёрадо и нерадо ПРИЛ. без вОЈЬе, са усШезањем. 

неразборит, -а, -о а. к:оји се у својим йосшуйцима не рук:ово
gu захшевима разума, к:оји не йосшуйа шрезвено, разборишо: -
човек. б. својсшвен шак:вој особи: - поступак 

неразборито ПрИЛ. неразумно, неЙромиШЈЬено. 

неразборитост, -ости ж а. особина oHo1,a к:оји је неразбориш, 
oHoia шшо је неразбориШо. б. неразбориш, нейромиШЈЬен йо
сШуЙак:. 

неразвијен, -ена, -о 1. к:оји у свом физичк:ом развоју није go
сши1,ао нормалну величину, физичк:и HegoeOJЬHO развијен; зак:р
ЖЈЬао (о човек:у или живошињи, OgH. о gеловима њихово" Шела). 
2. а. к:оји је на нижем сшейену цивилизацијск:о'i, йривреgно'i, gpy
шшвено'i развоја: - земља, � друштво. б. незнашно, слабо разви
јен: - индустрија, � привреда. 3. а. к:оји је на йримарном сшейе
ну развоја, к:оји нема развијене МО1,уhносши изражавања (о јези
к:у, језичк:ом сисшему и сл.). б. к:оји је у йочешном, йримарном, 
основном облик:у, йримаран, елеменшаран, йросш: - свест. 

неразвијеност, -ости ж особина oHo1,a к:ојије неразвијен, оно
ia шшо је неразвијено. 

нёразговетан јех. нёразговијетан, -тна, -о 1. а. к:оји се ше
шк:о разабира, разуме, неразумљив (обично о 1,овору, разiовору). 
б. HeogpeQeH, нејасан, ма"iловиш, мушан: неразговетне мисли, -
представа. 2. к:оји се слабо разазнаје, eugu, нејасан) о слици, ли
к:у и сл.). 3. к:роз к:оји се слабо, jegea eugu, HeapoeugaH, нейрози
ран, 1,усш: - магла, � мрак. 

нёразговетно јех. нёразговијетно ПРИЛ. а. нејасно, неразу
мљиво. б. HegoeOJЬHO јасно, нејасно, ма"iловишо, мушно; Heogpe
ђено. 

нёразговетност јех. нёразговијетност ж oHo1,a шшо је не
разiовеШно. 

нёразговоран, -рна, -о и неразговорљив, -а, -о к:оји мало 
1,oeopu, к:оји није оран за раз'iовор; к:оји не воли ga 1,oeopu, ћу
iilJЬив. 

нёраздвојан, -јна, -о 1. к:оји се не разgваја og нек:о1,а, og не
че1,а, к:оји велик:и geo времена apoeogu зајеgно с нек:им. 2. а. чи
ји су сасшавни gелови чврсшо йовезани, нераск:иgив; Hegeљue. б. 
к:оји се не може йрек:инуши, нераск:иgив: - пријатељство. в. ну
жни, неминовни geo, OgH. йрашилац нече1,а. - Слутња је нераз
двојни део материнске љубави. 

нераздвојив, -а, -о к:оји се не може разgвојиши, неразgвојан. 

нераздвојивост, -ости ж особина oHoia шшо је неразgвојиво. 

нёраздвојно ПРИЛ. на неразgвојан начин, чврсшо Йовезано. 

нераздељив јех. нераздјељив, -а, -о а. к:оји се не може раз-
gелиши, йоgелиши, јеgинсшвен, к:омйак:шан: - склоп. б. к:оји је 
блиск:о, шесно йовезан с нечим. - Наш књижевни језик се про
жима народним језиком и чини с њим нераздељиво искуство. 

нераздељивост јех. нераздјељивост, -ости ж особина или 
сшање oHoia шшо је неразgељиво. 

нераздружив, -а, -о 1. к:оји је увек: зајеgно, у исшом gрушшву, 
неразgвојан. 2. блиск:о, шесно йовезан, неоgвојив; к:оји се јавЈЬа 
к:ао нужни, обавезни geo нече'iа. 

неразлУчив, -а, -о к:оји се не може разлучиши, оgвојиши og 
gpy1,o1,; неразgвојан. 

неразлУчиво ПРИЛ. шак:о ga се не може разлучиши, нераз
gвојно. 

неразмрсив, -а, -о к:оји се не може размрсиши, јак:о за.мр
шен-, врло зайлешен, заЙеiilJЬан. 

неразмрсиво ПРИЛ. шак:о ga се не може размрсиши, расйе
iilJЬаШи. 

неразр�mив и неразрјеmив, -а, -о к:оји се не може разреши
ши, у к:оји се не може йроник:нуши, к:оји се не може оgiонеШнуШи. 

неразрущив, -а, -о к:оји се не може разрушиши, раск:инуши, 
нераск:иgив: - пријатељство. 

нёразуман, -мна, -о 1. а. к:оји не расуђује разборишо, Йа.меШ-
. 1:tQ, неразбориШ. б. к:оји је учињен без размиШЈЬања, не раз бор и
Шо. в. к:оји још није gYXOeHO, умно сазрео. г. лишен разума, ин
шели1,енције, бесловесан (о живоШиња.ма). 2. неразумљив, не раз
iовешан (о речима, 1,oeopy, језик:у). 

неразумљив, -а, -о а. к:оји се не може или се шешк:о може 
разумеши, шешк:о cxвaiilJЬив; неразiовешан: неразумљиве речи. 
б. нело'iичан, необјашњив, немошивисан, неочек:иван, необја
шњив: - понашање. 

неразумљиво ПРИЛ. шак:о ga се не може разумеши: - писати, 
- говорити. 
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неразумљивост, -ости ж особин,а onola шшо је н,еразу.м.тьиво. 

неразумно прил. н,а н,еразу.ман, н,ачин" н,еразборишо, lлуйо. 

неразумност и неразумност, -ости ж особин,а onola који је 
н,еразу.ман" onola шшо је н,еразу.мн,о; н,еразу.ман, ЙосШуЙак. 

нерањив, -а, -о а. који н,е .може биши рањен" н,еЙовреgив. б. 
ко.ме се н,е .може н,ашкоgиши, н,ан,еши зло, йричин,иши шШеШа. 
- Нерањиви су само они који немају ништа. в. који је без ран,е, 
озлеgе, йовреgе, н,ерањен,. 

нерањивост, -ости ж сшање, особин,а onola који је н,ерањив, 
onola шшо је н,ерањиво. 

нераскидив (нераскИдљив), -а, -о који се н,е .може раскин,у
ши, шрајан,: � јединство. 

нераскИдиво (нераскИдљиво) прил. н,а н,ераскиgив н,ачин" 
Шрајн,о. 

нераскидивост (нераскидљив6ст), -ости ж особин,а onola 
шшо је н,ераскиgиво. 

нерасположен, -а, -о 1. обузеш н,ерасЙоложење.м, сешан" 
шужан" н,евесео; безвОЈЬан,; зловОЈЬан" .мрзовОЈЬан,. 2. (према не
коме, нечему) н,ейријашељски расйоложен" н,ен,аклоњен" н,ешр
ЙеЈЬив. 

нерасположено прил. йоказујући н,ерасйоложење, с изразо.м 
н,ерасйоложења: изгледати �. 

нерасположење с 1 .  рђаво расйоложење; gушевн,о сшање 
йраћен,о Шуlо.м ушучен,ошћу, н,езаgовОЈЬсШво.м и СЛ.; зловОЈЬа, .мр
зовОЈЬа. 2. (према некоме, нечему) осећање onola који је н,ерасйо
ложен" н,ешрйељив Йре.ма н,еко.ме или н,ече.му, који н,ије н,акло
њен, н,еко.ме или н,ече.му. 

нераст м н,еујаловЈЬен, .муж јак свиње; .муж јак, вейар за йри
илоg. 

нерастворљив, -а, -о ко се н,е .може расшвориши или се ше
шко расшвара у расшварачу, Шечн,осШи. 

нерастворљивост, -ости ж особин,а, својсшво onola шшо је 
н,ерасШвОРЈЬиво. 

нератоборан, -ран, -о н,есклон, борби, сукобу, кавзи, који се 
клон,и борбе, сукоба, .миРОЈЬубив. 

нератоборност, -ости ж особин,а onola који је н,ераШоборан,. 

нерационалан, -лна, -о 1. који изискује, йреgсшавЈЬа н,ейо
шребн,о, бескорисн,о шрошење, улаlање н,овца, шруgа, вре.мен,а и 
gp., н,еекон,о.мичан,. 2. н,еразу.ман" н,еЙро.миШЈЬен" н,еразбориШ. 

нерационалност, -ости ж особин,а, својсшво onola шшо је н,е-
рацион,алн,о. 

нерв м (ген. ми. нерана) лат. 1. анат. један од многобројних кон,
часших, влакн,асших oplana разlран,аших йо чиШаво.м шелу ко
ји служе за йрен,ошење u.мйулса og живчан,их цен,шара ка йери
ферији и обрн,ушо, живац. 2. (најчешће у мн.) фиг. У разн,u.м обр
Шu.ма озн,ачава .ман,ифесШације йсихичкоl живоша; йсихичко 
сшање уоЙшШе. 3. фиг. склон,осш, с.мисао за н,ешшо, шален,аш, 
gap: имати � за уметност. 4. фиг. он,о шшо је бишн,о, важн,о, осн,о
ва, окосн,ица (н,ечеlа); йокрешачка cnala, цен,шар н,еке акшивн,о
сШи. 5. бот. жилица, ребарце н,а лисШу. • ићи некоме на верве 
изазиваши н,ервозу KOg neKola, н,ервираши neKola. рат верава йси
хичко исцрйЈЬивање. 

нервирати, нерв:Ир3.м несвр. чин,иши (neKola) н,ервозн,u.м, раз
gраживаши, узрујаваШи. 8 � се йосшајаши н,ервозан" разgра
ЖЈЬив, узрујаваши се. 

нервни, -а, -6 1. који се ognocu н,а н,ерве (који се сасшоји og н,е
рава, који йошиче og н,ерава и сл.), живчан,и: � болест, � систем. 
2. фиг. који ogaje разgраЖЈЬивосш, усилахирен,осш, н,ервозу; ис
йуњен, живошћу, guna.мUKOM, усШреЙШао. 

нервно ПРИЛ. у вези са живцu.ма, у йоlлеgу н,ерава, живчан,о: 
� болестан. 

нервоза ж 1. н,ервн,а н,айешосш, разgражљивосш; н,есшрйЈЬи
во ишчекивање, н,есЙокојсШво. 2. мед. арх. в. н,еуроза. 

нервозан, -зна, -о а. који u.мa слабе жив це, лако разgра
ЖЈЬив; узн,е.мирl!1-t, н,есШрйЈЬив. б. који йошиче og н,айеших, раз-

gражен,их н,ерава, UCKugan, расшрзан" н,есређен,: � сан. в. који 
изражава н,ервозу: � покрет. 

нервозно ПРИЛ. н,а н,ервозан, н,ачин" с н,ервозо.м, разgражен,о, 
узн,е.мирен,о. 

нервчик м рус. н,ервозан" разgраЖЈЬив човек; н,еурошик, н,еу
расШен,ик. 

нерђајући, -а, -ё који н,ије йоgложан, рђању, корозији, који 
н,е рђа: � челик. 

нереалан, -лна, -о 1. који у cвoju.м ЙосШуЙцu.ма, Йроцен,а.ма 
и сл. н,е йолази og реалн,их чињен,ица, ognoca у сшварн,осши и 
gp. ,  н,еразбориШ. 2. а. који се н,е засн,ива н,а реалн,u.м, сШварн,u.м 
.моlућн,осШu.ма или чињен,ица.ма, који н,е оglовара сШварн,о.м, ре
алн,о.м сшању сшвари, ne.мolyh, н,еосшваРЈЬив: � план. б. који н,е 
йосшоји у реалн,о.м, сШварн,о.м свешу, н,есшваран" иреалан" фан,
ШасШичан,. 

нереалност, -ости ж особин,а или сшање onola који је н,ереа
лан" onola шшо је н,ереалн,о. 

нерегуларан, -рна, -о 1. који н,ије у склаgу с Йравилu.ма, йро
Йиcu.мa; који н,ије у склagу с oн,u.м шшо је уобичајен,о, шийичн,о, 
сшан,gарgн,о, реlуларн,о за оgређен,у ка шеlор ију , н,ейравилан,: 
признати � гол; � компарација. 2. вој. који н,е upuuaga реlулар
н,о.м, реgовн,о.м сасшаву (војске). 

нерегуларно ПРИЛ. н,а н,ереlуларан, н,ачин" н,ейравилн,о: при
знати � постигнут гол. 

нерегуларност, -ости ж особин,а onola шшо је н,ереlуларн,о, 
н,еЙравилн,осШ. 

неред м 1. сшање у ко.ме се н,икакав peg н,е оgржава, оgсусшво 
pega; збрка, н,есређен,осш; н,еуреgн,осш, заЙушШен,осШ. 2. а . .ме
шеж, збрка; Йо.меШња, lужва. б. (у мн.) н,е.мири, gе.мон,сШраци
је; Йобун,а. 

нередован, -вна, -о (нередовит, -а, -о) 1. који се н,е врши, н,е 
обавЈЬа, н,е gолази и сл. Йре.ма оgређен,о.м pegy, pacuopegy, реgов
н,о, н,а вре.ме: � исплата, нередовне пензије. 2. а. захваћен, н,е
.м ир u.мa, nepegu.мa, н,е.миран,: � стање. б. н,есређен" Йоре.мећен" 
neypegan: � живот. 

нередовно ПРИЛ. 1. без ушврђен,Оl pega, у различиШu.м вре
.мeн,CKu.м раз.мацu.ма; с вре.мен,а н,а вре.ме. - Нередовно добија 
новац од куће. 2. н,есређен,о, neypegno: живети �. 

нередовност, -ости ж особин,а onola шшо је н,ереgовн,о, onola 
који је н,ереgован,. 

нерелигиозан, -зна, -о а. који н,ије релиlиозан,: � човек. б. ко
ји н,ије у вези с релиlијо.м, који се н,е ognocu н,а релиlију: � књига. 

нерелигиозност, -ости ж особин,а onola који је н,ерелиlиозан,. 

нерентабилан, -лна, -о који н,е gonocu upuxoge, gобиш, йро
фиш, екон,о.мски, .маШеријалн,о н,екорисшан,: � npедузеће, нерен
табилне пруге. 

нерентабйлно прил. без .маШеријалн,е корисши, gобиши, йро
фиша: � пословати. 

нерентабилност, -ости ж особин,а, сшање onola шшо је н,е
рен,Шабилн,о. 

неретко јек. неријетко ПрИЛ. у Mnolu.м Йрилика.ма, релашив
н,о чесШо. 

нерешен јек. неријеmен, -а, -о спорт. који н,ије gao йобеgн,и
ка: � резултат. 

нерешено јек. неријеmено ПРИЛ. спорт. С н,ерешен,u.м резул
ШаШо.м, без йобеgн,ика: играти �. 

нерешив јек. нерјешив, -а, -о који се н,е .може решиши: � 
проблем. 

неродан, -дна, -о а. који н,е gaje poga, илоgа (о воћка.ма); ко
ји н,е gonocu или gaje слаб pog, neuologan за усеве или зdсаg, н,е
илоgан, (о Зе.мЈЬи, Зе.мЈЬишШу). б. вре.ме, uepuog са слабu.м pogOM, 
Йрин,осо.м: � година. 

неродица ж nepogna loguna; слаба жеШва. 

неродност, -ости ж особин,а, сшање onola шшо је nepogno. 
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нероткиља ж же1tа -која 1tе .може ga pogu. 

нерц м нем. а. зоол . .мала guelba живойlиња Mustela lutreola 
из Йор. -Ку1tа Mustelidae, eoge1ta виgрица. б. -крз1tо йla-квe живо
йlињe. 

несабран, -а, -о 1tесређе1t, расеја1t, ogcyйla1t. 

несабрано прил. 1tесређе1tо, расеја1tо, ogcyйl1to. 

несабраност, -ости ж особи1tа, cйlaњe 01t0'ia -који је 1tесабра1t, 
1tecpeђe1tocйl, paceja1tocйl., 

несавесно јек. несавјесно прил. 1tа 1tecaвecйla1t 1tачи1t: � ру
ководити имовином. 

несавесност јек. несавјесност, -ости ж особи1tа 01t0'ia -који је 
1tecaвecйla1t; 1tecaвecйla1t йocйlyйa-к, 1tecaвecйla1t pag. 

несавестан јек. несавјестан, -сна, -о -који је без осећања .мо
рал1tе og'ioeop1tocйlu за своје йocйlyй-кe, -који 1tе исйуњава савеС1tо 
своје обавезе и gУЖ1tосйlи. 

несавитљив, -а, -о 1. -који се 1tе .може caвийlи, -кpyйl. 2. -који 
је .морал1t0 чврсйl, йосйlоја1tих уверења, 1tейо-колебљив; -који ogpa
жава, исйољава йla-квe особи1tе. 

несавитљивост, -ости ж особи1tа 01t0'ia -који је 1tесавиШљив, 
01t0'ia шйlо је 1tесавиШљиво. 

несавладив (несавладљив), -а, о 1. -који се 1tе .може савлаgа
йlи: 1tейобеgив; 1tеосвојив; 1tесало.мив; 1tey-кpoйlив. 2. а. -који се 1tе 
.може йреброgийlи, йрећи, 1tейреброgив: � река. б. -који се 1tе .мо
же ойl-кл01tийlи, йревазиhи, решийlи: � тешкоћа. 

несавладиво (несавладљиво) прил. без Mo'iyh1tocйlu савла
ђивања. 

несавладивост (несавладљивост), -ости ж особи1tа 01t0'ia -ко
ји је 1tесавлаgив, 01t0'ia шйlо је 1tесавлаgиво. 

HeCftвpeMeH, -а, -о -који 1tије савре.ме1t, -који је йревазиђе1t, -ка
ра-кйlерисйlича1t за йрошлосйl, засйlарео. 

несавременост, -ости ж cйlaњe или особи1tа 01t0'ia шйlо је 1tе
савре.ме1tо, засйlарелосйl; 011,0 шйlо је 1tесавре.ме1tО, засйlарело. 

несавршен, -а, -о 1. -који 1tије саврше1t, -који 1tе зagовољава йо
јам о саврше1tсйlву, -који има .ма1tе, 1tegocйlaйlKe, -који 1tије ugea
ла1t. 2. йросйl, йpимийlивa1t, засйlарео: несавршена оруђа за рад. 

несавршеност, -ости ж особи1tа или cйlaњe 01t0'ia -који је 1tе
саврше1t, 01t0'ia шйlо је 1tесаврше1tО. 

несавршенство с ogcycйleo, 1tegocйlaйlaK саврше1tсйlва, 1tе
саврше1tОСйl. 

несагласан, -сна, -о -који 1tије са'iласа1t, -који се 1tе слаже, -ко
ји 1tије у с-клаgу с 1tечим, -који 1tе og'ioeapa 1tече.му. 

несагласност, -ости ж а. особи1tа 01t0'ia шйlо је 1tеса'iлаС1tо. 
б. 1tесла'iање. 

несаГЛЕЩИВ, -а, -о -који се 1tе .може са'iлеgайlи, 0'ipoMa1t, 1tеиз
.мера1t: несагледиве могућности. 

несагорив, -а, -о -који 1tе .може ca'iopeйlu, -који се 1tе .може за
йалийlи: � материјал. 

несалом(љ)ив, -а, -о -који се 1tе .може сло.мийlи; иCйlpaja1t, 1tе
Йо-колебљив. 

несалом(љ)иво прил. уйор1tо, 1tеЙо-колебљиво. 

несалом(љ)ивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особи1tа 01t0'ia шйlо 
је 1tесало.мљиво, 01t0'ia -који је 1tесало.мљив, чврсйlи1tа, иCйlpaj-
1tocйl. 

несамерљив јех. несамјерљив, -а, -о а. -који се 1tе .мОЖе uз
.мериШи; -који се 1tе .може Йроце1tШи. б. 0'ipoMa1t, 1tеuз.мера1t. 

несамерљивост јех. несамјерљивост, -ости ж особи1tа 011,0-
'ia -који је 1tесамерљив, 01t0'ia шйlо је 1tесамерљиво. 

несамосталан, -лна, -о 1. -који 1tије самосйlала1t у pagy, og
лучивању, расуђивању, йocйlyйaњy и сл. 2. -који 1tе.ма самосйlал-
1tocйlи, зависа1t, йойlчиње1t: � држава. 3. ЛИШЋ. -који 1tе.ма Mo'iyh-
1tocйl самосйlал1tе УЙОйlребе, -који се уйойlребљава уз gру'iе речи у 
рече1tици или си1tйlаши ga их ближе ogpegu (о йојеgи1tим вpcйla
.ма речи). 

несамосталност, -ости ж особи1tа или cйlaњe 01t0'ia -који је 
1tесамосйlала1t, 01t0'ia шйlо је 1tесамосйlал1t0. 

несан, -сна м 1tесйавање; 1tеса1tица: заморен од несна, пати
ти од несна. 

несаница ж ойlежа1tо или 01te.м0'iyhe1to aagaНJe у са1t услеg уз-
1te.миpe1tocйlи, болова и сл., беса1tица, 1tесЙавање. 

несвакидаmљii (несвакИдањй, -а, -ё -који се peйl-кo gо'iађа, 
йојављује, среће и сл. , 1teceaKog1teea1t; 1tеобича1t; изва1tреgа1t: � 

појава, � дело. 

несвакоднёван и несвакоднёван, -вна, -о -који се 1tе й01tа
вља uз ga1ta у ga1t, -који се 1tе врши, 1tе gо'iађа, 1tе gешава ceaKo'ia 
ga1ta, 1tесва-киgашњи: � издатак, � појава. 

несварљив, -а, -о 1. -који се 1tе .може cвapийlи, разложийlи у 
желуцу (о хра1tи). 2. фиг. -који се йlеш-ко cxвaйla, разу.ме, 1tесхва
Шљив, 1tеразу.мљив. 

несвесно јек. несвјесно прил. без учешhа, а1t'iажовања све
cйlи, .махи1tал1tО. 

несвесност јех. несвјесност, -ости ж особи1tа, cйlaњe 01t0'ia 
-који је 1tecвecйla1t, 01t0'ia шйlо је 1tесвеС1tО. 

несвёст јек. несвијест ж болес1tо cйlaњe без cвecйlи, без з1tа
ња о себи и о-коли1tи. • до несвести в. go бесвесйlи (aog бесвесйl). 
пасти у несвест 01tecвecйlийlи се. 

несвестан јех. несвјестан, -сна, -о 1. -који је у 1tecвecйlи, -ко
ји је без cвecйlи, бесвесйlа1t; -који се оgли-кује ogcycйleoM cвecйlи, 
1tecвecйlицo.м, 1tесвешhу (о cйlaњy 01t0'ia -који је у 1tecвecйlи). 2. ли
ше1t cвecйlи о 1tече.му, -који 1tе.мајас1tу cвecйl, з1tање, apegcйlaey о 
1tече.му. 3. учиње1t без (ay1t0'i) учешhа cвecйlи, разу.ма, воље, без 
раз.мишљања. 4. фиг. -који је без јас1tе, фор.мира1tе йолийlич-ке, 
-клас1tе и сл. cвecйlи, йолийlич-ки 1tеuз'iрађе1t. 5. псих. -који је ucaog 
apa'ia cвecйlи, изва1t йоgручја, сфере ceec1t0'i: уп. подсвестан. 

несвестити се, несвёстй се јех. несвиј(�стити се, несвијестй 
се несвр. безл. (с логичким субјектом у дативу) 'iубийlи cвecйl, йа
gaйlu у 1tecвecйl, 01tесвешhивайlи се; gобијайlи врйlо'iлавицу. 

НЕювестица јех. несвјестица ж uз1tе1tag1tо, Йривре.ме1tо 'iубље
ње cвecйlи збо'i 1tegoeoJb1t0'i йрилива -крви у .моза-к (-као йослеgица 
cйlpaxa, врући1tе, замора, за'iушљиво'i вазgуха и сл.); 1tecвecйl. 

не сводљив, -а, -о -који се 1tе .може cвecйlи 1tа 1tешйlо, -који се 
йlеш-ко у-клайа у 'ioйloee, йpocйle обрасце. 

несводљивост, -ости ж особи1tа 01t0'ia шйlо је 1teceogJbueo. 

несвојствен, -а, -о (некоме, нечему) -који 1tе-ко.ме или нече
.му 1tије cвojcйlвe1t, -који 1tије -кара-кйlерисйlича1t за 1teKo'ia или 
1tешйlо. 

несврсисходан и несврсисходан, -дна, -о -који 1tије сврсис
xoga1t, -који 1tе og'ioeapa сврси, 1tейри-клаgа1t, 1teaogeca1t, 1tецелис
xoga1t. 

несврсисходно и несврсисходно прил. без оgређе1tе сврхе, 
1tецелисхоg1t0. 

несврстан, -а, -о пол. (обично у именичкој служби, у мн.) -ко
ји је изва1t 1tе-к0" вој1tо-йолийlич-к0'i савеза, -који 1tе apuaaga 1tе
-ко.м вој1tо-йолийlич-ко.м савезу. 

несврстаност, -ости ж йолийlи-ка 1tecвpcйla1tиx зе.маља. 

несвршен, -а, -о (обично одр.) 1. -који 1tије завршио, йривео 
-крају зайочейlу ш-колу, cйlyguje и сл.: несвршени студент. 2. 
ЛИШЋ . -који сagржи имa1te1tйl1ty и1tфор.мацију о 1tеО'iра1tиче1tосйl 
йlpajaњa 'iла'iолс-ке pagНJe, cйlaњa, збивања, имйерфе-Кйlива1t (о 
'iла'iолима, 'iла'iолс-ко.м eugy); -којије ис-каза1t йla-квим 'iла'iолима, 
og1t. -који се 'ipagu og йla-квиx 'iла'iола и сл. (о 'iла'iолс-ко.м З1tачењу, 

' ogit. 'iла'iолс-ким облицима); супр. свршен . 

несебичан, -чна, -о а. -који 1tије себича1t, е'iоисйlича1t, -који 1tе 
eogu рачу1tа само о себи, саможив. б. -који се 1tе оgли-кује себич-
1tошhу, -који 1tије йрожейl себич1tошhу, е'iоuз.мо.м. 

несебично прил. 1tа 1tесебича1t 1tачи1t, 1tе eogehu раЧУ1tа само 
о себи и својим и1tйlepecимa; Йожрйlвова1tо. 

несебич:ност и несеБИчност, -ости ж особи1tа 01t0'ia -који је 
1tесебича1t; 1tесебuча1t og1tOC Йре.ма 1tе-ко.ме или 1tече.му; йожрйlво
вa1tocйl. 
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несентименталан, -лШltј .. о који није сенШu.м.енШапан, који 
је лишен сен;Шu.менШапносШи. 

несесер, -а и иесесё:р, -ера м фр. мапа йушна шорба или ку
шија е најЙоШребнијu.м. йрибором З,а ШоапеШу. 

несигУран, -рна, -о који није cuiypaH. 1. а. који није безбеgан; 
који није·обезбеђен: � живот. б. који не йружа безбеgносш, cuiyp
носш: � место, ,.: положај. 2. који није чврсш; који је без крейко
сши, cHaie, чвРСШlmе, слаб; клu.м.ав, клецав, шешурав: несигур
на леђа; � Kopaк. 3. а. у којет, се, OgH. у који се не може (cacвu.м.) 
йоузgаши, неЙоузgан. б. који нема сиiурносши, самойоузgања, 
који није самойоузgан, који ogaje, који йоказује оgсусшво cuiyp
носши, самойоузgања. 

несигурно прил. без (gовољно) сиiурносши: "::' ходати. 

несигурност, -ости ж особина oHoia који је HecuiypaH, oHoia 
шшо је HecUiYPHO. 

несиметричан, -чна, -о који се оgликује оgсусшвом сu.м.еШри
је, који није сu.м.еШричан. 

несимпатичан, -чна, -о који није сu.м.ЙаШичан, који не иза
зива С'u.МЙаШију. 

несйн м син који се не йонаша, не oaxogu, не OgHOCU йрема ро
gишељu.м.а, OgH. роgишељу онако како се очекује og сина, рђав 
син. 

несистематичан, -чна, -о који се не оgликује сисшемашич
ношћу, који није сисШемаШичан. 

несистематичност, -ости ж особина oHoia који је сисшема
шичан, oHoia шшо је несисшемашично; нейосшојање сисшема
ШичносШи. 

несит и несит м зоол. у мн.: йороgица круйних йшица Pele
canidae из pega весларица Steganopodes с кожном кесом ucaog 
кљуна за с.мешШај лова, йеликани (у jg.: йшица из ше Йороgице). 

несит, -а, -о 1. који се не може засишиши, Йрожgрљив. 2. фиг. 
iрамзив, незајажљив, ЙохлеЙан. 

нес-кафа ж (према имену швајцарског прозвођача Nestle) 
в. инсшанш кафа (aog инсШанШ). 

несклад и несклад м 1. а. нейравилан, неравномеран, не
сразмеран pacaopeg gелова неке целине, несразмер. б. оgсусшво, 
равноШеже. в. неусклађен, неусаf.nашен OgHOC, неусклађеносш, 
нехармоничносш; разилажење, раскорак; йрошивносш, ойреч
носш, суЙроШносШ. г. gисонанца; gucxagMoHuja. 2. неслаiање йо
f.nega, мишљења и сл., неслоiа, несуf.nасица, несйоразум; разgор. 

нескладан и нескладан, -дна, -о 1. а. који је без склаgа, 
склаgносШи. б. који није goeegeH у склаg, који није усклађен; ко
ји није у међусобном склаgу, йрошивречан: нескладни покрети, 
� осећања. в. gисонаншан; gисхармоничан: нескладни звуци. 2. 
в. несложан (1). 

нескладно и нескладно прил. без склаgа, склаgносши, 
усклађеносши, неусклађено; gисонанШно. 

нескладност и нескладност, -ости ж особина oHoia шшо је 
несклаgно; оно шшо је несклagно, несклаg. 

несклон, -а, -о (некоме, нечему) а. који није склон, йрија
шељски расйоложен йрема некоме, нечему, нен:аклоњен. б. који 
нема склоносши йрема нечему. 

несклоност, -ости ж особина oHoia који је нw;клон (некоме, 
нечему). f 

нескривено прил. не скривајући (се), ошворено; јавно. 

не скроман, -мна, -о који није скроман, који йрецењује, исши
че себе; йрешеран у захШевu.м.а; ,ЙреШенциозан. 

нескромно прил. без скромносши; ЙреШенциозно. 

нескромност, -ости ж особина oHoia који је нескроман, оно
ia шшо је нескромно. 

нескрупулозан, -зна, -о који нема скруйула, обзира, безоб
зиран, бескруЙулозан. 

нескрупулозност, -ости ж особина oHoia којије нескруйуло
зан, бескруйулозносш, безобзирносШ. 

неславан, -вна, -о 1. који .није славан, чувен, који није на 
f.nacy. 2. а. који не gOHOCU славу, йризнање, yf.neg; незахвапан, 
шежак, мукошрйан: � посао. б. који заслужује йрезир, неgосшо
јан; сраман, ружан: на � начин. 

неславно прил. на неславан начин; беgно, срамно: � проћи. 

неслан, -а, -о 1. који је без соли, у којем нема gовољно соли: 
� јело. 2. фиг. неу.м.есшан, HeyiogaH; нейрисшојан: � шала, � до
сетка. 

неслано прил. безобразно, бесшиgно, gpCKO, iagHo; нейрисшој-
но, йросшо, вулiарно: � .7,Iагати, � се шалити. 

неслобода ж оgсусшво, нейосшојање слобоgе. 

неслободан, -дна, -о 1Со}и није слобоgан; уп. слободан. 

несловен, -ена м (обично у мн.) онај који није Словен. 

несловенскй, -а, -о који не apuaaga Словенu.м.а, који се og-
носи на оне који нису Словени. 

неслога и неслога ж оgСУСШ6Q, неgосшашак слоiе, necљaiaНJe, 
несуf.nасице, разgор, Ра:Јмирице. 

несложан и несложан, -жна, -о (обично' у мН:.) 1. који се не 
слаже, који живи у неслози; у којем влаgа неслоiа: � браћа, � 
кућа. 2. а. међусобно Hecaf.nacaH, HeaogygapaH, различиш; йро
шивречан: � елементи, несложна миmљења. б. у којем не.ма 
склаgа, склаgносши, несклagан: несложни гласови. 

несложно и несложно прил. а. без слоiе, слаiања. б. без 
склаgа, усклађеносши, несклаgно. 

неслућен, -а, -о који се оgликује йрешерано великu.м. разме
рама, количином и сл.: неслућена рудна богатства. 

н'есмањен, -а, -о који се није с.мањио, који заgржава исшу 
cHaiy, иншензишеш: с несмањеном упорношћу. 

несметан, -а, -о неомешан, слобоgан: � развитак. 

Hec�eTaHO прил. неомешано, слобоgно. 

несмотрен, -а, -о неойрезан, неЙромишљен. 

несмотрено прил. неойрезно, неЙромишљено. 

несмотреност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia који је 
нес.моШрен, oHoia шшо је несмошрено, неойрезносш, нейроми
шљеносШ. 

несналажљив, -а, -о који није снапажљив, који се шешко 
снапази у некој сишуацији, околносши, йослу и сл., с.меШен; не
сЙреШан. 

несна.тiажљивост, -ости ж особина oHoia који је неснапа
жљив. 

несносан и несносан, -сна, -о који се не може сноси ши, aog
носиши, неЙоgношљив. 

несносно и несносно прил. нейоgношљиво, неизgржљиво. 

несноmљив, -а, -о који се не може сносиши, HeaogHo!flЉue; 
неШрЙељив. 

несноmљиво прил.'неЙоgношљиво, неизgржљиво. 

несноmљивост, -ости ж сшање oHoia шшо је несношљиво, не
йоgношљивосш; неШрЙељивосШ. 

несолйдан, -дна, -о који није солиgан; који се не йриgржа
ва оgређених норми; који није чесшиш, ваљан: � градња, � тр
говац. 

несолИдност, -ости ж особина oHoia којије несолиgан, oHoia 
шшо је несолиgно; оно шшо је несолиgно. 

несшiвање с йровођење времена, ноћи без сйавања; неса
ница. 

неспојив, -а, -о који се не може сйојиши, сложиши, йрошив
речан. 

неспојивост, -ости ж особина oHofa шшо је несйојиво, йро
ШивречносШ. � 

неспокој, -оја м в. несЙокојсШво. 

неспокојан, -јна, -о који нема сйокоја, узнемирен. 



НЕСПОКОЈНО - НЕСТРУЧЊАК 815 

неспокојно прил. без сйокојсшва, узнемиреlЮ. 

неспокојство е gушевни немир, узнемиреносШ. 

неспоразум м а. међусобно неразумевање, несхвашање; не-
суf.nасице, разgор. б. йоzрешно схвашање, забуна, 

неспоран и неспоран, -рна, -о који не йоgлеже никаквој 
сумњи, неgоумици, који се не осйорава, несумњив, cuZypaH. 

неспорно и неспорно прил. без сумње, несумњиво, CUZypHO. 

неспортскй, -а, -о суцрошан сйоршском gyxy, ономе шшо ка
ракшерише сйоршисшу, шшо се очекује og сйоршисше и СЛ.: � gyx, 
� понашање. 

неспортски npил. на несйоршски начин: реаговати �. 

неспособан, -бна, -о који није сйособан, који нема gовољно 
сйособносши, gapa, умећа, CHaze и СЛ. за нешшо (за обављање не
ко;; йосла, извршење нечеzа и gp.). 

неспособност, -ости ж особина OHoza којије несйособан, оно
za шшо је несЙособно. 

неспреман, -мна, -о који није сйреман, који није осйособљен, 
обучен, йрийрем,љен (умно или физички) (за нешШо). 

неспремно npил. не йрийремивши се: � дочекати зиму. 

неспремност, -ости ж особина OHoza који је несйреман, оно
za шшо је несЙремно. 

неспретан, -тна, -о који није сйрешан, вешш, умешан, окре
шан и СЛ.; несналаЖЈЬив, с.меШен. 

неспретно прил. на несйрешан начин; невешШо. 

неспретност, -ости ж особина OHoza који је несйрешан; ogcy
сшво сЙреШносШи. 

неспретљак, -а, неспретњак, -ака и неспретљаковић, -а 
м онај који је несйрешан; с.меШењак, шеЙрiliJbа. 

неспутан и неспутан, -а, -о који није сйушан, слобоgан. 

неспутано и неспутано npил. на несйушан начин, слобоgно. 

несрављен, -а, -о неуйореgив, изванреgан, изузеШан. 

несрављено прил. неуйореgиво, изванреgно, изузешно; 
знаШно. 

несрiшљив, -а, -о шолико йосебан, изузешан, јеgинсшвен и 
СЛ. ga се не може ни са ким, ни са чим сравниши, уйореgиши. 

несравњиво прил. неуйореgиво; изузешно MHOZO. 

несразмер јек. несразмјер м И несразмерајек. несразмје
ра ж неоgzоварајуhа разлика, OgHOC (између нечеzа, HeKoza), не
йройорционалносш, несклаg, неујеgначеносш, gисЙроЙорција. 

несразмерно јек. несразмјерно npил. нарушавајуhи сразме-
ру; неуйореgиво: � дуге руке, � СКУПЉИ. 

несрбин м (ми. -би) (обично у мн.) онај који није Србин. 

несрёђен, -а, -о неуређен; нейовезан (о мислима); с.меШен, 
с.мушен, изZубљен. 

несрёђеност, -ости ж особина, сшање OHoza који је несређеn, 
OHoza шшо је несређено. . 

несретан, -тна, -о в. несрећан. 

несретн- в. несрећн-. 

несрећа ж 1. а. лоша срећа; зло, невоља. б. кобан, несрећан 
случај, gоzађај, нейрилика, незzОgа. В. шшеша, ZубиШак. 2. а. не
срећник, несрећница, невољник, невољница, jagHUK, јаgница. б. 
неоgzоворна, неозбиљна особа (у OgHOCY на обавезе, йосшуйке и 
СЛ.). в. пеј . рђав човек, нева.тьалац, нева.тьалица. • на несрећу, по 
несрећи несрећним сшицајем околносши, нажалосШ. 

несрећан, -ћна, -о (вар. несретан) 1. а. који нема среће; које;; 
је заgесило зло, невоља: � човек. б. у коме нема среће, рagосши: 
� живот. в. који gOHOCU Hecpehy, jag: � одлука. г. који оgражава 
несрећу, шужан: � лице. 2. (одр.) неоgzоворан, неозбиљан; рђав: 
несрећни сине! • - случај немио gоzађај који HeKoza неQчекивй
но заgеси, y�ec, несрећа. 

несрећнйк м (ва.р. несретнiШ) а. онај који нема среће, несре
ћан човек; онај које;; је заgесило зло. б. jagHUK, беgник. 

несрећиица ж (вар. несретница) а. несрећна ж.ена; она коју 
је заgесило зло. б. јаgница; беgница. 

несрећно прил. (вар. несретно) на несрећан начин, с н..есрв
ћом. 

нестабйлан, -лна, -о 1. који није сшабилан, који лако zуби 
равношежу: � на ногама. 2. йоgложан чесшим йроменама, из
менама, колебљив, лабилан: � време, нестабилне цене. 3. који 
не йружа, OgH. у којем нема gовољно сиzурносши, HecuzypaH: � 
подручје. 

нестабилност, -ости ж особина OHoza који је несшабuлан, 
OHoza шшо је несШабилно. 

нестајати, -јём несвр. йрема несШаШи. 

несталан, -лна, -о 1. склон мењању својих сшавова, оgлука 
и gp.; колебљив, нейосшојан, нейоузgан, йреврiliJbив: � човек, � 
карактер. 2. који лако, брзо мења своја својсшва, сшање, иншен
зишеш и gp., који варира, йроменљив: несталне боје, � светлост. 
3. који није у оквиру сшалноz сасшава, йривремен: � чланица 
Савета безбедности. 

несталност, -ости ж особина или сшање OHoza који је несша
лан, OHoza шшо је несШално. 

нестанак, -анка м (ми. нестанци, ген. нестанака) йресшанак 
йосшојања нечеzа, ишчезнуhе; zубљење; apeKug: � снега, � пса, � 
струје. , 

нестао, .. ала, -о а. (обично одр.) р. Йр. og несшаши у аШриб. 
служби: нестале цивилизације. б. (одр .. , у им. служби) м онај 
који је несшао, коме се изzубио шраz, за које;; се не З,на ga zge је. 

нестати, -анём (аор. нестадох и нестах) евр. 1. а. йресшаши 
йосшојаши, не биши више. б. изzубиши се из виgа, ишчезнуШи. 
в. изzуби,ши се: нестао пас. г. йоzинуши, умреши; изzинуши, йо
мреШи. 2. йошрошиши се: нестаде пара. • пола ме је нестало 
сшрашно сам се уЙЛашио. 

несташан, -шна, -о а. немиран, живахан. б. који изражава 
веселосш, разgраzаносш; враzоласш: � осмех. в. неозбиљан; обес
шан; необузgан. 

несташица ж а. сиромашшво, немање, оскуgица. б. неgосша
шак, Йомањкање. 

несташко м она који је несшашан, немиран, немирко, враzо-
лан, обешењак. 

несташлук м йонашање, йосшуйци OHoza који је несШашан. 

несташно прил. уз несшашлук, немирно, враZоласШо. 

нестваран, -рна, -о који као ga не йqсшоји у сшварносши, у 
реалносши; йривиgан, варљив: � л�пота�! 

нестварно као ga �e йосшоји, нереално: деловати, изгле
дати �. 

. нестварност и нестварност, -ости ж особина, сшање OHoza 
шшо је несшварно, нереалносШ. 

несторијанац, -нца м йрисшалица учења цариzраgскоz йа
шријарха из йешоz века нове ере ga је Хрисшос човек у којем су 
cjegUНJeHe човечанска и божанска apupoga, а које је хришhанска 
црква оgбацила као јереШичко. 

нестраначкй, -а, -о који није у вези са йолишичке сшранка
ма, који се' не OgHOCU на йолишичке сШранке. 

нестрпљеље с немање, неgосшашак сШрЙЉења. • горети од 
нестрпљења биши веома несШрЙЉив. 

нестрпљив, -а, -о који не може ga се сшрйи, који нема сшр-
йљења; који ogaje несШрЙЉење. 

нестрпљивац, -ивца м несшрйљив човек. 

нестрпљиво прил. С несШрЙЉењем. 

нестрпљивост, -ости ж особина OHoza који је несШрЙЉив. 

нестручан, -чна, -о а. који: није сшручан, који је без оgzова-
рајуће;; сшручноz, йрофесионалмm знања. б. који није заснован 
на сшручносши, лаички: � лечење. 

нестручiьак м онај који није сшручњак за нешшо, онај који 
оgzоварајуhе сшручно знање; лаик. 
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несувисао и несувисао, -сла, -о који н,е.ма с.мuсла, н,еразу
.м.тьив, н,ејасан,. 

несувисло и несувисло прил. без с.мuсла, н,еразу.м.тьuво, н,е
јасн,о. 

несувислост и несувислост, -ости ж особuн,а oNo'ia шшо је 
н,есувuсло. 

несувремен(-) в. н,есавре.мен,(-). 

несугласан, -сна, -о в. н,есаiласан,. 

несугласица ж 1. н,есла'iање, н,есиоразу.м, сиор. 2. н,есклаg; 
н,еусклађен,осШ. 

несуђени, -а, -о који н,ије суgбuн,о.м gogeJbeN; који н,ије ио
сшао он,о шшо је шребало ga буgе: - муж; - лекар. 

несумњив, -а, -о који н,е gоиушша су.мњу, очu'iлеgан" н,ео-
сиоран,. 

несумњиво прил. очuiлеgн,о, н,еосиорн,о, свакако. 

несумњивост, -ости ж особuн,а oNo'ia шшо је н,есу.мњиво. 

несуштаствен, -а, -о који н,ије сушшасшвен" који се н,е засн,u-
ва н,а сушшuн,u; н,ебuшан" н,еважан,. 

несхватљив, -а, -о који се н,е .може схвашuшu, н,еразу.м.тьuв. 

несхватљиво прил. шако ga се н,е .може схвашuшu, н,еразу
.м.тьиво. 

несхватљивост, -ости ж особuн,а oNo'ia шшо је н,есхваiilJbuво, 
н,еразу.м.тьuвосШ. 

нетакнУт, -а, -о који н,ико још н,ије шакао, н,еguрн,уш; чеgан" 
н,евин,: - природа, - девојка. 

нетакнутост, -ости ж особuн,а, сшање oNo'ia шшо је н,ешакн,у-
шо, oNo'ia који је н,ешакн,уш, н,еguрн,ушосш, чеgн,осШ. 

нетактичан, -чна, -о који н,ије шакшuчан" који н,е.ма ШакШа. 

нетактично н,а н,ешакшuчан, н,ачuн" без (gовољн,о) ШакШа. 

нетактичност, -ости ж особuн,а oNo'ia који је н,ешакшuчан" 
oNo'ia шшо је н,ешакшuчн,о; н,ешакшuчан, иосшуиак. 

нетачан, -чна, -о 1. а. који н,е оg'iовара сшварн,осшu, uсшuн,u, 
н,еuсшuн,uш: - објашњење. б. који н,ије исираван" н,еисираван" 
н,еирецuзан,: - вага, - сат. 2. урађен" uзвеgен, ио'iрешн,о, с 'iрешка
.ма, н,еисираван,: - (ђачки) задатак из математике. 3. који ка
сн,и, који се н,е gржu ушврђен,о'i Шер.мuн,а, вре.мен,а. 

нетачно прил. С 'iрешка.ма, ио'iрешн,о. 

нетачност, -ости ж особuн,а oNo'ia шшо је н,ешачн,о; он,о шшо 
је н,еШачн,о. 

нетипичан, -чна, -о који н,е apuaaga оgређен,о.м шuиу, који н,е 
иреgсшавља н,ешшо шuиuчн,о, оишше, каракшерuсшuчн,о, који 
н,ије шuиuчан,: - појава. 

нетипичност, -ости ж особuн,а oNo'ia којије н,ешuиuчан" он,о
'ia шшо је н,ешuиuчн,о; он,о шшо је н,ешuиuчн,о. 

нето прид. непром. итал. који осшаје ио оgбuшку свих pacxoga, 
обрачун,аш без о.моШа, чuсш: - приход, - тежина. 

нетоксичан, -чна, -о који н,ије шоксuчан" ошрован,: неток
сичне материје. 

нетолерантан, -тна, -о који н,ије шолеран,шан" који се н,е og
лuкује Шолеран,цuјо.м, н,ешриељuв, н,еио.мирљив: - човек 

нетолерантност, -ости ж особuн,а, својсшво oNo'ia који је н,е
Шолеран,Шан,. 

нетолеранција ж н,еиосшојање, оgсусшво шолеран,цuје, н,е
шолеран,шан, ogNoc, сшав, н,ешолеран,шн,о ион,ашање. 

нетом прил. uсшо'i шрен,ушка, у шај час, уираво шаgа; ире 
крашко'i вре.мен,а, скоро, н,еgавн,о: двориште чисто, као да је -
пометено. 

нетопир м зоол. в. слеиu .мuш (aog .мuш); уп. љиљак. 

нетрагом прил. н,езн,ан,о Kyg, бесшра'iа: - нестати. 

нетремицё прил. н,е шреиhуhu очu.ма, врло иаЖЈЬuво: - гле-
дати. 

нетрпељив, -а, -о uскључuв, н,еШолеран,Шан, . 

нетрпељиво прил. н,а н,ешриељuв н,ачuн" с н,ешриељuвошhу. 

нетрпељивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особuн,а oNo'ia који је 
н,ешриељuв, oNo'ia шшо је н,ешриељuво. 

нећак м а. сесШрuh. б. син,овац. 

нећака (нећакиња) ж а. сесШрuчuн,а. б. син,овица. 

нећкати се, -ам се несвр. оgбuјашu н,ечuјu иреgло'i, aoNygy u 
сл. колебајуhu се. 

НtЉу, НЕЉеш, НЕЉе (ми. нећемо, нећете, нећё) оgрuчн,u облuк 
ирезен,ша iла'iола хШеШu. 

неубедљив јек. неубједљив који н,ије убеgљuв, који н,е gелу
је убеgљuво, н,еуверљив: - изговор. 

неубедљиво јек. неубједљиво прил. н,а н,еубеgљuв н,ачuн" 
шако ga н,е .може NeKo'ia убеguшu, н,еуверљиво: говорити -, де
ловати -. 

неубедљивост јек. неубједљивост, -ости ж особuн,а oNo'ia ко
ји је н,еубеgљuв, oNo'ia шшо је н,еубеgљuво. 

неуверљив јек. неувјерљив који н,ије уверљив, који н,е gелу
је уверљиво, н,еубеgљuв: - образложење. 

неуверљиво јек. неувјерљиво прил. н,а н,еуверљив н,ачuн" н,е
убеgљuво . 

неуверљивост јек. неувјерљивост, -ости ж особuн,а oNo'ia ко
ји је н,еуверљив, oNo'ia шшо је н,еуверљиво. 

неувиђаван, -вна, -о који н,ије увиђаван" који н,е.ма увиђав-
н,осШu. 

неувиђавност, -ости ж особuн,а oNo'ia који је н,еувиђаван,. 

неувијен, -ена, -о ошворен" јасан" искрен,: - разговор. 

неувијено прил. без увијања, ошворен,о, јасн,о: рећи -. 

неугасив, -а, -о (неугасан и неУгасан, -сна, -о) 1. који се н,е 
.може у'iасuшu; који шрајн,о, вечн,о 'iopu uлu свеiilлu. 2. фиг. који 
н,е иролазu, сШалан,. 

неуглађен, -а, -о иросш, сиров, 'iруб, ирu.мuШuван,. 

неуглађеност, -ости ж особuн,а oNo'ia који је н,еуiлађен" он,о
'ia шшо је н,еуiлађен,о . 

неуглёдан, -дна, -о 1. сuшан" .мален" н,еирuвлачан,. 2. којије 
без уiлеgа, безн,ачајан" н,еважан,. 

неуглёдно прил. сuhушн,о, н,еирuвлачн,о; сuро.машн,о. 

неуглёдност и неугледност, -ости ж особuн,а oNo'ia који је 
н,еуiлеgан" oNo'ia шшо је н,еуiлеgн,о. 

неугодан и неугодан, -дна, -о н,ез'iоgан" NeaogecaN; н,еирија-
шан" н,ела'iоgан,. 

неугодно и неугодно прил. н,еирuјашн,о, н,ела'iоgн,о. 

неугодност, -ости ж н,еирuјашн,осш, н,ела'iоgн,осШ. 

неудобан и неудобан, -бна, -о који н,е иружа уgобн,осш, н,е-
y'iogaN; н,еирuклаgан" NeaogecaN: - стан, неудобне ципеле. 

неудобно и неудобно прил. без уgобн,осшu; Ney'iogNo, н,еири
јашн,о: - живети, осећати се -. 

неудобност, -ости ж особuн,а oNo'ia шшо је н,еуgобн,о; он,о шшо 
је н,еуgобн,о. 

неузбуђено прил. без узбуђења, :х:.лagн,окрвн,о, ogMepeNo, .мирн,о. 

неуздржан, -а, -о који се н,е оgлuкује (с)узgржан,ошhу; сион,
шан" н,еирикривен" ошворен,: - мржња, - туга, - критика. 

неуједначен, -а, -о 1. разлuчuш, NejegNaK; разлuчuш: неу
једначени облици. 2. који је иро.ме1-lJbuво'i Ше.миа, који се иоја
вљује у н,еиравuлн,u.м uн,Шервалu.ма, н,еравн,о.меран,: - паљба, -
такт. 

неуједначено прил. н,а н,еујеgн,ачен, н,ачuн" н,еравн,о.мерн,о: ДИ� 
сати -. 

неуједначеност, -ОСТИ ж особuн,а oNo'ia шшо је н,еујеgн,ачен,о; 
он,о шшо је н,еујеgн,ачен,о. 
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неук и неук, -а, -о 1. uешколоваu, uеобразован. 2. uевешш; 
иеуйућеи у uешшо, uеобавешшеu о uече.му. 

неукост и неукост, -ости ж (инстр. -ошћу) особиuа ouof,a ко
ји је иеук. 

неукротив (неув:ротљив), -а, -о који се ие .може укрошиши, 
необузgаu. 

неукротиво (неукротљиво) прил. иа uеукрошив uачин, ие
сйушаuо, слобоguо. 

неукротивост (неув:рЪтљивост), -ости ж особиuа oHof,a који је 
uеукрошив, oHof,a шшо је uеукрошиво, uеобузgаuосШ. 

неукус м оgсусшво, неgосшашак укуса, безукусносШ. 

неукусан, -сна, -о 1. који је uейријашuоf, укуса, безукусан, 
бљушав: � јело. 2. који ие из'iлеgа укусио; ружаu: � одећа, � гест. 

неукусно прил. на иеукусаи uачиu, без укуса. 

неукусност, -ости ж а. особиuа ouof,a шшо је иеукусио. б. оио 
шшо је иеукусно. 

неуловљив, -а, -о који се ие .може уловиши, ухвашиши, иеу
xeaiillbue. 

неуљудан и неуљудан, -дна, -о који се ие йоuаша Ylbyguo, 
нейрисшојаu, uеучШив. 

неуљудно и неуљудно прил. uейрисшојuо, uеучШиво. 

неуљудност и неуљудност, -ости ж особиuа ouof,a који је не
YlbygaH, ueYlbygau йосшуйак, uеЙрисШојuосШ. 

неУмереНјек. неумјерен, -а, -о а. иескро.маи, uезајажљив. б. 
uесраз.мерuо велики, йрешераu, Йреко.мераи: неумерена очеки
вања. 

неумерено јек. неумјерено прил. без .мере, ueogMepeuo, йре
шераuо: � јести, � радити. 

неумереност јек. неумјереност, -ости ж особиuа oHof,a који 
је иеу.мереи. 

неумесно јек. неумјесно прил. на uеу.месшаu uачиu: а. иео
cuoeauo, ueoapaegauo. б. uеЙриклаguо, uейриличuо, ueogf,oeapa -
јуће. 

неумесност јек. неумјесност, -ости ж особиuа ouof,a шшо је 
иеу.месио; оио шшо је иеу.месио. 

неуместан јек. неумјестан, -сна, -о 1. иеосноваи, иеойрав
gau, безразложан: � критика. 2. uейриклаgаu, uейриличан, ие
йрисшојаu: � реч. 

неумешан јек. неумјешан, -шна, -о а. који иије у.мешаu, ие
вешiil, uевичаu, uесйрешаu (о човеку). б. који је извеgеu, урађеи 
и сл. невешшо, uевичuо, uесйрешuо: � aIщија. 

неумешно јек. неумјешно прил. иа uеу.мешаu uачиu, иеве
шшо, uесЙреШuо. 

неумешност јек. неумјешност, -ости ж особина ocuof,a који 
је uеу.мешаu, ouof,a шшо је uеу.мешuо. 

неумйтан, -тна, -о uеизбежаu, ие.мииоваи. 

неумйтно прил. неизбежuо, ие.мииовно. 

неумйтност, -ости ж (инстр. -ошћу) особиuа oHof,a шшо је ие-
у.мишuо, uеuзбежuосШ. 

неумољив, -а, -о који се ие .може у.молиши, Heaaayciillbue. 

неумољиво прил. ие gajyhu се у.молиши, ueaoayciillbueo. 

неумО.џ:,ивОст, -ости ж (инстр. -ошћу) особиuа ouof,a који је ие-
у.мољив, ouof,a шшо је иеу.мољиво, uейойусiillbивосш; 

неуморан, -рна, -о који йрешераuо pagu, вео.ма epegaH. 

неуморно прил. ие ogMapajyhu се, без apegaxa. 

неуморност, -ости ж особиuа, сшање ouof,a који је иеу.моран. 

неумрлй, -8., -о који вечишо шраје, uезабораваu; чије gел� ве-
чишо шраје, бес.мрШан. 

неуништив, -а, -о који се не .може унишшиши; који gyf,o шра
је, шрајаu: :..., особа, � обућа. 

неуништиво пр�л. без .моf,ућuосШи уuишШења. 

неуништивост, -ости ж особиuа ouof,a који је неунишшив, 
ouof,a шшо је uеуuишШиво. 

неуоБИчајен, -а, -о који иије уобичајеu, uеобичаu, HeceaKuga
шњи: � поступак 

неуоБИчајено прил. иа неуобичајен uачин, uеобичuо: � мно
го, � рано, � почети говор. 

неуоБИчајеност, -ости ж особиuа ouof,a шшо је uеуобичајеuо. 

неуочљив, -а, -о који иије УОЧlbив, који се ие .може уойшше 
или лако уочиши, Heyaaglbue. 

неупадљив, -а, -о који иије yaagJЬue, који ие aaga у очи, не
Йрu.меШаu; који cвoju.м из'iлеgо.м, gржање.м и сл. ие скреће йа
жњу иа себе. 

неупil.ДЉИВО прил. шако ga се ие Йрu.меШи, ga ие aaga у очи, 
неЙрu.меШно: деловати �. 

неупоредив (неУПОРЕЩЉИВ), -а, -о који се ие .може уЙореgиШи. 

неупоредиво (неУПОРЕЩЉИВО) прил. без .моf,ућuосШи йоређе
ња, gа.леко, KygUKa.мO. 

неупоредивост (неУПОРЕЩЉИВОСТ), -ости ж особиuа ouof,a 
шшо је ueyaopegueo, ouof,a који је ueyaopegue. 

неупотребљив, -а, -о који иије за уйошребу, који се ие .може 
уйошребиши, који иије уйошребљив; uекорисШаu. 

неупотребљивост, -ости ж особина ouof,a шшо је uеуйошре
бљиво. 

неуправан, -вна, -о (обично одр.) ЛИНГВ. aocpegau, uugupeK
шаu; уп. неуправни говор (под говор). 

неупутан и неупутан, -тна, -о 1. иеуйућеи, uесuа.лажљив, 
uесйрешаu: стар и �. 2. uеу.месшаu, uейрисшојаu, uеgоличаu; ие
исйраван, йоf,решаu: � начин. 

неупутно и неупутно прил. неу.месио, uейриличuо, иейри
сшојuо; uейравилно, Йоf,решuо. 

неупутност и неупутност, -ости ж особиuа oHof,a шшо је не
уйушuо; uеgоличаu, uеу.месшаu ЙосШуЙак. 

неупућен, -а, -о који ие.ма йошребuо зuање о uече.му; uеоба
вешШеu. 

неупућеност, -ости ж особиuа ouof,a који је иеуйућеи, uеоба
вешШеuосШ. 

неуравнотежен, -а, -о 1. који иије у сшању равuошеже, ко
ји иије уравuоШежен. 2. йсихички лабилаu, иесређеи. 

неуравнотеженост, -ости ж 1. особиuа ouof,a који је неурав
uоШежен. 2. оgсусшво равuоШеже. 

неуралгија ж грч. мед. обољење иерва које се исйољава бол
иu.м uaaagu.мa. 

неуралгичан, -чна, -о 1. који се oguocu иа uеура.лf,ију, који 
йошиче og uеура.лf,ије: неуралгични болови. 2. (обично уз им. 
"тачка'� врло oceiillbue, Йробле.маШичан. 

неурастенија ж грч. мед. иервио обољење које се йоказује у 
разgражљивQсши, брзо.м у.марању, иесаници, слабљењу Йа.мће
ња и gp. 

неурастеник (неурастfшич8.р) м оиај који болује og иеура-
сшеније, човек слабих живаца. 

неурас�еничан, -чна, -о који болује og uеурасШеније. 

неурастенично прил. као uеурасШеuик. 

неурачунљив, -а, -о сла боу.маu , uеразу.маu, uеuор.ма.лаu; 
који исйољава, йоказује зuаке незgравоf" uеuор.ма.лuоf, расуђи

. вања. 

неурачунљиво прил. uеразу.мuо, uеuор.ма.лuо. 

неурачунљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особиuа ouof,a који је 
uеураЧУ1-llbuв, слабоу.мuосШ. 

неуредан и неуредан, -дна, -о 1. који иије ypegau, аљкав, 
заЙушШен. 2. који се ие врши, ие обавља у оgређеuо вре.ме, иа 
вре.ме, uepegQeau. 

неуредно и неуредно прил. 1. иесређеио; аљкаво, ие.марио. 
2. uepegoeuo: � долазити у школу. 
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нёуредност и неуредност, -ости ж особина oHola који је не
ypegaH, oHola шйlо је HeypegHo. 

неуроза ж грч. мед. обољење нервноl cиcйle.мa без oplaHcKUx 
Йро.мена на Hepвu.мa, али са cмeйlњa.мa у функционисању йоје
gUHUX oplaHa. 

неуролог м мед. лекар за нервне болесйlи. 

неурологија Ж грч. мед. обласйl .меgицине који изучава lрађу, 
функције и болесйlи нервноl cиcйle.мa. 

неуролоmкИ:, -а, -о који се OgHOCU на неуролоlе, на неуроло
lujy: � испитивање, � налаз. 

неурон, -она м грч. нервна ћелија. 

неуротик и неуротичар м грч. мед. човек који болује og неу-
розе, човек слабих живаца, нервозан човек, HeypacйleHиK. 

неуротичан, -чна, -о који је слабих живаца, нервозан. 

неуротичкИ:, -а, -о који се OgHOCU на HeypoйlиKe. 

н:еурохирургија Ж грч. мед. обласйl .меgицине која се бави ис-
Йийlивaњe.м и лечење.м нерава oЙepaйlивHи.м Йyйle.м. 

неусиљен, -а, -о који није усиљен, који је upupogaH, низве
шйlачен; нена.мешйlен. 

неусиљено прил. без ycиљeHocйlи, upupOgHO, неизвешйlаче
но, нена.мешйlено. 

неусиљеност, -ости Ж особина oHola који је неусиљен, oHola 
шйlо је неусиљено. 

нёуспео и неуспео, -ела, -о јек. нёуспио и неуспио, -пје
ла, -о 1. неусйешан, Йро.машен: � покушај, � роман. 2. који није 
усйео у живойlу: � човек 

нёуспех јек. нёуспјех м не.мање усйеха у нече.му; нейовољан 
ucxog HeKol йоgухвайlа, оgлуке и сл. 

нёуспеmан јек. нёуспјеmан, -шна, -о који не gOHOCU (који 
није gOHeo) усйех, неусйео, безусЙешан. 

нёуспеmно јек. нёуспјеmно прил. без усйеха, безусйешно. 

нёуставан, -вна, -о а. који није у склаgу с ycйlaвo.м, с важе
ћu.м ycйlaвHu.м оgреgба.ма: � одлука. б. који не.ма ycйlaв, који је 
без ycйlaвa: � држава. 

нёуставно прил. не йошйlујући ycйlaв; без ycйlaвa: � владати. 

неуставност, -ости Ж особина, cйlaњe oHola шйlо је HeycйlaвHo. 

неустраmив (неустрашљив), -а, -о смео, оgважан, храбар. 

неустраmиво (неустрашљиво) прил. смело, оgважно, храбро. 

неустраmивост (неустрашљивост), -ости Ж (инстр. -ошћу) 
особина oHola који је неусйlрашив, с.мелосйl, оgважносйl, хра
бросйl. 

неутажив, -а, -о који се не .може уйlажийlи, уйlолийlи, неу
йloљив: � жеђ . 

неутврђеност, -ости Ж cйlaњe или особина oHola шйlо није 
yйlвpђeHo: � граница, � речних обала. 

нёутешан јек. нёутјешан, -шна, -о који се не .може уйlеши
йlи, очајан; који исйољава, ogaje йlyly, очај, безнађе. 

нёутешно јек. нёутјешно прил. на неуйlешан начин, очајно. 

нёутешност јек. нёутјешност, -ости Ж cйlaњe oHola који је 
неуйlешан, oHola шйlо је неуйlешно; очај, очајање. 

неутољив, -а, -о који се не .може уйlолийlи, незајажљив: � 
глад. 

неутољиво прил. незајажљиво, незасийlо. 

нёутралан, -лна, -о лат. 1. који се не .меша у неко.м сйору, су
кобу, који не йpиcйlaje ни уз jegHY cйlpaHY, HeoupegeљeH; нейри
cйlpacйlaH. 2. који није uog уйраво.м, конйlроло.м неке gржаве, 
cйlpaHe, слобоgан: � зона. 3. хем. који не pealyje ни као база ни 
као киселина. 

неутралац, -лца м онај који је неуйlралан у OgHOCY на нешйlО, 
у неко.м сйору и сл., онај који се gржи йо cйlpaHи. 

неутрализација Ж gовођење у неуйlрално cйlaњe; неуйlрали
сање. 

неутралисати, -ишём (неутрализирати, -изИ:рам и неутра
лизовати, -зујём) свр. и несвр. 1. а. gовесйlи, gовоgийlи у неуйlрал
но cйlaњe. б. ocyjeйlийlи, ocyjeћивaйlи, oHeMolyhuйlu, oHeMolyha
вaйlи. 2. хем. gоgа(ва)йlи киселину бази или обрнуйlО, йlолико ga 
HacйlaHe неуйlрална реакција. 

нёутрално ПРИЛ. не йpиcйlajyћи ни уз jegHY cйlpaHY, неойре
geJbeHo; HeЙpиcйlpacHo. 

неутралност, -ости Ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је не
уйlралан, oHola шйlо је неуйlрално, неуйlралан cйlaв, Heoupegeљe
HOcйl, HeЙpиcйlpacHocйl. 

неутрон, -она м лат. физ. еле.менйlарна чесйlица без елек
йlричноl набоја која с ЙpOйlOHO.м чини језlро свих aйlo.мa ocu.м 
воgониковОl. 

неутронскИ:, -а, -о који се OgHOCU на HeyйlpoHe (који upuuaga 
неуйlPOHY, који се cacйlojи og HeyйlpoHa и сл.). 

неутроmив, -а, -о који се не .може уйlрошийlи, йойlрошийlи, 
неисцрйан: � снага. 

неухватљив, -а, -о 1. који се не .може yxвaйlийlи. 2. фиг. који 
се не .може (лако) Йoj.мийlи, cxвaйlийlи, Hecxвaйlљив, неgокучив. 

неухватљиво ПРИЛ. йlaKo ga се не .може yxвaйlийlи; йlaKo ga 
се не .може cxвaйlийlи, Йoj.мийlи, gокучийlи и сл. 

неухватљивост, -ости Ж особина oHola који је Heyxвaйlљив, 
oHola шйlо је Heyxвaйlљивo. 

нёучтив, -а, -о а. који се Йре.ма неко.ме не йонаша YJЬygHO, с 
Йошйlовање.м, йpиCйlOjHO, HeйpиcйlojaH, HeYJЬygaH. б. који ogaje 
нейошйlовање, који не оglовара Йравили.ма лейоl йонашања, 
YJbygHocйlu, gоБРОl вacйийlaњa: � понашање. 

нёформалан, -лна, -о који није фор.малан, који се не чини из 
фор.ме, на фор.малан начин, у склаgу с фор.мо.м. 

нефритис и нефритис м ГРЧ. мед. зайаљење бубреlа, nep-
hritis. 

нёхај м (инстр. -ем) He.мapHocйl, равноgушносйl. 

нёхајан, -јна, -о не.маран, равноgушан. 

нёхајно ПРИЛ. не.марно, равноgушно. 

нехајност, -ости Ж в. нехај. 

нехармонија Ж нейосйlојање, оgсусйlво хар.моније. 

нехармоничан, -чна, -о који није хар.моничан, који је не-
склаgан: нехармонични покрети, нехармонични тонови. 

нёхат м не.мар, нейажња: убиство из нехата. 

нёхатан, -тна, -о не.маран, неЙажљив. 

нёхатно ПРИЛ. не.марно, неЙажљиво. 

нехигијёнскИ: и нёхигијёнскИ:, -а, -о којц, не оglовара xulu
jeHcKu.м ЙpoЙиcu.мa, који не исйуњава xUlujeHcKe йройисе, xulu
јенска йравила: нехигијенски услови. 

нехотицё (нехотимицё) и нехотично (нехотимично) прил. 
не желећи, нена.мерно, случајно. 

нехотичан (нехотимичан), -чна, -о нена.меран, случајан. 

неХlшат, -ата м (обично у мн.) онај који није Xpвaйl. 

нехриmћанин м (мн. -ани) (обично у ми.) онај који није хри-
шћанин, upuuagHUK хришћанске вере (нйр . .муслu.ман). 

нехриmћанскИ:, -а, -о 1. који се не OgHocu на хришћане и хри
шћанску веру, који није хришћански. 2. који није у склаgу с хри
шћанскu.м cxвaйlaњu.мa, Йонашање.м, који не йриличи хришћа
нину: � дело. 

нёц м нем. 1. в . .мрежа. 2. спорт. а. (и нец-лопта) cийlyaциja у 
йleHиcy, CйlOHO.м йleHиcy и неки.м gpylUM cЙopйloвu.мa Kag 
лоййl(иц)а коју сервира иlрач goйlaKHe .мрежу која gели йpocйlop 
за иlрање и йређе на йройlивничку cйlpaHY. б. у служби узвика, 
за саойшйlавање ga је сервирана лоййlа gойlакла .мрежу. 

нёцелисходан и нецелисходан јек. нёцјелисходан и не
цјелисходан, -дна, -о који не оglовара на.мењено.м циљу, сврси, 
несврсисхоgан; HeKopиcйlaH за оgређену cийlyaциjy, Йрилику. 
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нецелисходност и нецелисходност јек. нецјелисходност 
и нецјелисходност, -ости ж особиnа onof,a шшо је nецелисхоgnо, 
nесврсисхоgносШ. 

нецивилизован и нецивилизован (нецивилИзйран), -а, -о 
који није цивмизоваn, йросвећеn, који је заосшао, Йрu.миШиван. 

нечасно прил. па нечасшаn nачин, нейошшено; СРаЈlmо, сра
.моШно. 

нечасност, -ости ж особина oHof,a који је нечасшаn, oHof,a 
шшо је нечасnо; nечасшан ЙосШуЙак. 

нечастан, -сна, -о а. који nема часши, који не йосшуйа часно; 
неЙошШен. б. који каракшерише оgсусшво часши; нейошшен; 
срамоШан. в. који йричињава, йреgсшавља срамошу, срамошаn: 
учинити нешто нечасно. 

нечiштив, -а, -о рлг. и празн. 1. а. који навоgи, йоgсшиче на 
рђаве йосшуйке, па зло, f,pex, који gOHOCU зло, невољу, nесрећу, 
ойак (о ђаволу, зло.м gyxy, geмoHY, злој сили и gp.): � сила. б. ко
ји се OgHOCU на nашйрироgnа бића, нашйрироgnе силе, ђавола, 
сошону, ђавољи, geMoncKU: � место. 2. (у им. служби, одр.) м ђа
во, вра'i, сашаnа, geмoH. 

нечедан, -дна, -о склон йороку, йорочан, разврашан; који из
ражава, исйољава, йоказује шакве особиnе. 

нечијй, -а, -е йриgевска йрисвојна замени ца неоgређеноf, зна
чења: који apuaaga nекој неоgређеној, nейозnашој особи. 

нечйст ж 1. а. йрљавшшина, nечисШоћа. б. из.мейl, йоин. 2. 
фиг. неморал, нейошшење, срамоШа. 

нечист и нечист, -а, -о 1. йрљав, неойраn: � кошуља. 2. а. ко
ји саgржи gpyf,e, обично лошије сасшојке: � ваздух. б. у ко.ме u.мa 
нейравилносши, нешачносши: � језик, нечисти тонови. 3. нейо
шшеn, нечасшан: нечисте намере. 

нечистоћа ж 1. сшање oHof,a који је нечисш, oHof,a шшо је не
чисшо, ЙрљавшШиnа. 2. в. нечйсш (1б). 3. nекорисне, nеуйошре
бљиве .маШерије или шшешnе Йpu.мece које се јављају уз неку gpy
'iy .маШерију или се саgрже у њој. 

нечитак и нечитак, -так, -о који није чишак, који се не .мо
же йрочишаши или се шешко чиша (о рукойису, словu.ма и сл.). 

нечитљив, -а, -о 1. нечиШак. 2. шешко схвашљив, nеразу
.мљив; nезаnU.мJЬив за чишање (обичnо о књижевно.м gелу). 

нечлан и нечлан м (ми. нечланови) који пије члаn нечеf,а. 

нечовек јек. нечовјек м (еупл. МН. нељуди) зао, лош, беска-
ракшераn човек; изроg, оШЙаgnик. 

нечовечан јек. нечовјечан, -чна, -о зао, свирей, окруШаn. 

нечовечно јек. нечовјечно ПРИЛ. свирейо, окруШно. 

нечовечност јек. нечовјечност, -ости ж свирейосш, окруш-
носШ. 

нечувен, -ена, -о бесЙрu.меран, изузешан; сшрашан: � скандал. 

нечујан и нечујан, -јна, -о који се не чује; који се јеgва чује, 
врло Ших. 

нечујно и нечујно ПРИЛ. врло шихо; неЙрu.меШно. 

неmкодљив, -а, -о који не шкоgи, који нема шшешnо, nейо
вољно gејсшво: нешкодљиве материје. 

неmтедимице и неmтедимице ПРИЛ. не шй1еgећи, nемило
CpgHO; расиЙnички. 

нешто (ген. нечег(а), дат. нечем(у), ак. нешто, инетр. нечим; 
МИ. 0) неоgређена u.меничка замени ца 1. у служби u.менице'озна
чава: а. nейознай1у йојаву, Йреg.меШ или биће. - Носи нешто у 
корпи. б. nеоgређен, нейознаш разло'i, узрок, йовоg: уплашити 
се од нечега. в . .малу количину, .малу .меру, .мали geo, .мало. -
Читао сам нешто о њему. г. nеоgређеnосш, нейознашосй1 ono'ia 
шшо се gоЙуно.м или оgреgбо.м казује: постати нешто друго. д. 
оно шшо йосшоји, оnо шшо јесше (насуйрош оно.ме шшо не йо
сшоји, шшо није): из ни:tпта постати нешто. ђ. оно шшо u.мa не
ку йосебну вреgnосй1, значај, значење, важnосш, смисао и сл. -
Ту нема нешто за мене. 2. било шШа, .ма шй1а, шШоf,оg. 3. у слу
жби йриgева, уз UJ!'t. у f,en.: nеуlлеgан, .мален, .мале вреgносШи. 
- Имам нешто имањца. 4. у служби йрило'iа а . .мало. - Дођи 

нешто касније. б. у .малој, незnашnој количини; .мали број, не
колико. - Дала јој је нешто брашна у зајам. Од пожара је са
чувано нешто столица. в. у извесnој, .мањој .мери, gонекле. -
Овај је нешто бољи. г. збо'i нече'iа. - Нешто је тужан. д. KOju.м 
случаје.м. - Да ме нешто сада пусте кући, знао бих да живим. 
• ако би до нечег дошло ако би се йојавила нека ойасnосш, ако би 
се gоf,оgила нека нез'iоgа. ако му се - деси (догоди) еуф. ако у.мре, 
aof,UHe. - се ваља иза брда в. aog брgоl. од љега ће бити - усйеће у 
живоШу. постати - сшићи go високоf, gрушшвеноf, йоложаја, йо
сшаши важна личносШ. ту - има шу се nешшо крије, шу се nе
шшо gОf,ађа. 

ни везн. и речца 1. сасшавnи везnик 1. у оgричној речеnици йри 
излаf,ању или nабрајању више сшвари, ga би се йорекло њихово 
йосшојање, йрисусшво или квалиШеШ. - Нису били задовољни 
ни храном, ни смештај ем, ни понашањем особља. 2. у сложеnој 
независној реченици, у којој је обичnо у йрвој "nиши" а у gpyf,oj 
"nи", йоказује gaje нешшо HeMof,yhe, ga не gолази у обзир. - Она 
нити може да схвати такву страхоту ни да се помири с њом. 11. 
1. речца за йојачавање неf,ашивно'i исказа а. Kag се оgриче .мини
.малnа .мера, .мОf,ућносШ нече'iа. - Није то ни помена вредно. б. 
Kag се gойушша изосшајање неке pagНJe или Kag се оgриче pagНJa 
слабијеf, иншеnзишеша, значаја и сл. og очекиване. - Страхова
ла је да се неће никад ни удати. Ни видели га ни чули нисмо. 
2. йрефикс оgричних заменица, који се у йаgежnu.м облицu.ма с 
Йреgлоf,о.м оgваја og gpyf,of, gела сложенице: ни од кога, ни у че
му, ни на који. 

ни- преф. а. у оgричнu.м заменицама: нико, ништа, никакав, 
ниједан, ничији (у зависним падежима: ни од кога, ни за шта 
и сл.). б. у оgричнu.м Йрилозu.ма: нигде, ниједанпут, нимало, 
никуд и СЛ. 

нивешiција ж фр. 1. а. йоравнавање, равnање (й1ла). б. геод. 
оgређивање разлике у висиnи из.међу разних шачака 3е.мљине 
йовршиnе, оgређивање HagMopcKe висиnе. 2. уклањање разлике 
из.међу нечеf,а, изјеgначавање, изравnавање. 

нивелизаторскй, -а, -о који ошклања разлике, који изјеg
начава. 

нивелисати, -ишем (нивелирати, -елирам) евр. и неевр. 1. а. 
йоравна(ва)ши, равнаши (й1ло). б. геод. оgреgиши, оgређиваши 
разлику у висини из.међу разних шачака 3е.мљиnе Йовршине. 2 . 
уклоnиши, уклањаши разлику из.међу нечеf,а, изјеgначиши, из
јеgначаваШи. 

ниво, -оа м фр. 1. воgоравна линија или йовршиnа као 'ipaHU
ца висине нечеf,а: � воде. 2. фиг. а. сшейен висине, величиnе, ква
лишеша нечеf,а: � културе, � свести, � наставе. б. йоложај, раn'i 
у хијерархији: сусрети на разним нивоима. • испод нивоа ucaog 
йошребnе висиnе, квалиШеШа. на највишем нивоу на nајвишем 
сшейеnу овлашћења, сшручносши иШg. на нивоу па йошребnој 
висини. 

нигде јек. нигдј е прил. а. ни на jegHoMe, ни на којем .месШу; 
ни на које, ни на jegno .месШо. б. (у изр.азима: немати нигде нико
га, немати нигде ништа и сл.) за йојачавање оgрицања. 

. нигдина ж gалек, нейозnаш крај; nеизвесnосШ. 

ниже и ниже ПРИЛ. а. ко.мЙ. og nиско. б. у нижем износу, .ма
ње. - Даћу ти то за сто динара. Не може ниже. 

ниже (наглашено: нИже) предл. (с ген.) оgређује .месШо које се 
nалази gaљe или ближе ucaog onof,a, OgH. с gofbe сшране oHof,a 
шшо је казано u.мenицo.м: ucaog. - Сишли су на пут ниже куће. 

нижеразреднй, -а, -о који apuaaga nижем разреgу; који је 
.мање вреgносши, нижеf, квалиШеШа. 

низ м (ми. низови (нИзови)) 1. а. више лица, йреg.меша, йоја
ва и сл. који су jegaH aopeg gpy'iof,a или jegaH за gpyf,u.м, у jegnoM 
pegy: � људи, � кућа, � година, геометријски �. б. в. ниска (1). 
2. већа количина, већи број nечеf,а: � истакнутих стручњака. 

низ (испред струјних сугласника често "низа" (нпр. низа 
страну), испред акузативних енклитичких облика личних за
меница "низа", нпр. нИза ме)) предл. (с ак.) а. Kag је реч о креша
њу og више шачке йрема нижој, оgоз'iо nаgоле; у йравцу шока: � 
брдо, низа зид, низа степенице, � реку. б. Kag је реч о оно.ме 
шшо се йружа оgозf,о nаgоле. - Стајао је мирно, с рукама низ 
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тело. • уз ... низ у jegHoM иравцу, с.меру . . .  у gpy'iOM, обрнушом 
иравцу. - Идући уз улицу низ улицу, пажљиво су разгледали 
излоге. 

низак, нИска, -о (Koмn. нижй) 1. а. �ojи има малу висину; чи
ја је 'iорња иовршина мало изнаg основе: � младић, � сто. б. �o
ји је на малој висини: � плафон. 2. �ojи је ucиog иpoce�a 0,0 ви
сини нивоа, �оличини, вреgносши, сшеиену иШg.: � водостај, ни
ски приноси житарица, � цена, � стандард, � притисак 3. (са
мо комп. и суп.) а. �ojи је млађи 0,0 иоложају, paH'iy: нижи ста
решина, нижи службеник. б. �ojи је мање развијен: ниже живо
тиње. 4. �ojи није висо�о'i иоложаја у gрушшву: најнижи слој. 
5. нечасшан, неморалан, иogao: � поступак. 6. gубо� (о зву�у, 
"iласу): говорити ниским гласом. 

низам, -ама м тур. ист. а. зб. ре'iуларна вojc�a у Typc�oj царе
вини усшановЈЬена 1826. 'i. иосле у�иgања јаничара. б. иpuиag
Hи� ше вojc�e, вojHи� у шој војсци. 

низамски, -а, -о �ojи се OgHOCU на низам и низаме (�ojи ири
иaga или својсшвен њима и сл.). 

низати, нИжем (3. л. ми. нижу; пр. сад. нижући) несвр. 1. сша
вЈЬаши pegoM на �OHaц, жицу и сл. (зрна, сишније иреgмеше и 
gp.), иравиши Hиc�y. 2. сшавЈЬашu, у peg, ређаШи. 3. а. набраја
ши, навоgиши jegHo за gру'iим. б. иосшизаши jegHo за gру'iим . •  

� се 1. налазиши се у jegHoM pegy. 2. а. иојавЈЬиваши се jegHo за 
gру'iим. б. gо'iађаши се jegHo за gру'iим. 

низаmта (низашто) прил. без разло'iа, без иошребе; узалуg. 

низбрдица и низбрдица ж иуш, шерен �ojи се сиушша, иа
ga (у OgHOCY на иравац иос.маШрања или �решања); на'iиб, сшр
мина. • колико узбрдица, толико низбрдица �оли�о је усиеха и 
усиона у живошу, шоли�о је и неусиеха и иаgова. бити, налазити 
се на низбрдици живота биши у иооgма�лим 'iogUHa, иримицаши 
се иола�о �pajy живоШа. поћи низбрдицом иоћи лошим, рђавим 
иушем, иочеши ироиаgаШи. 

низбрдо прил. низ He�y сшрмину, наgоле. фш. неиовоЈЬНО, на
oиa�o. • кренула су (пошла су) кола - иошло је све Haoиa�o, сшва
ри су �ренуле лоше. поћи (кренути и сл.) низбрдо иоћи лошим, рђа
вим иушем, иочеши ироиаgаШи. 

низводни и низводни, -а, -о �ojи је у иравцу воgено'i Шо�а. 

низводно и низводно прил. У иравцу воgено'i Шо�а. 

низија ж геогр. низа�, обично раван иpegeo на HagMopc�oj ви
сини go 200 т. 

низијски, -а, -о �ojи се OgHOCU на низију. 

низина ж низа� шерен, ЗемЈЬишше на нижој висини og оно-
'ia �oje 'ia о�ружује. 

низински, -а, -о �ojи се OgHOCU на низину. 

низлазан, -зна, -о (чешће одр.) в. силазан. 

нијанса ж (ген. ми. -сй (нијанса» фр. 1. врсша боје �oja се ма
ло разли�ује og основне, ирелив; шон �ojи се јеgва иримешно раз
ли�ује og gpy'iux Шонова. 2. врсша нече'iа �oja се неосешно, не
знашно разли�ује og gpy'iux врсша ис ше иојаве. 

нијансираност, -ости ж особина ouo'ia шшо има нијансе. 

нијансирати, -ансйрам свр. и несвр. (ио)gелиши на нијансе; 
осешиши, осеhаши разли�у између He�o'ia, нече'iа, разли�оваШи. 
• � се (ио)gелиши се на нијансе. 

није и није He'iupaHU, оgрични обли� 3. л. jg. суилешивно'i 
ирез. "iла'iола "iл. "биши':' уп. бити и нисам. • - моје да оцењујем 
(пресуђујем и сл.) нисам gужан, немам ирава ga оцењујем (иресу
ђујем и сл.). - да -, али мени се не допада (не слажем се с тим и сл.) 
немам нишша ирошив, можgа је ша�о, али ииa� gру�чије ми
слим. 

ниједан и ниједан, -дна, -о зам. 1. иpug. заменица �ojOM се 
оgриче ирисусшво, иосшојање и сл. било �oje'i og иојмова �oje зна
чи именица: � пријатељ, � разлог. 2. (у атриб. служби, обично 
уз им. у вок.) пеј . Haj'iopu, Hи�a�aв. - Скоте ниједан! • један као 
-, једна као ниједна и сл. иојеgинац не значи нишша, jegHa сшвар 
није gовОЈЬна. 

ниједанпу.г ПРИЛ. ни у �ojoj ирилици, Hu�ag, HujegHoM. 

ниједарёд ПРИЛ. в. нијеgаниуш. 

ниједном ПРИЛ. нијеgаниуш, Hu�ag. 

нијекати, нИјечем и нИјекам несвр. (нешто) не'iираши, осио-
раваши, оиовр'iаваши, иорицаШи. 

нијем в.  нем. 

нијем- в. нем-. 

нијесам в. нисам. 

никад(а) ПрИЛ. ни у �oje време, ни у �a�вoj ирилици . •  - не ре
ци - yвe� је Mo'iyhe ga се нешшо go'iogu. - се не зна не може чове� 
ga буgе cu'iypaH ga се нешшо неће gо'iоgиШи. сад или - иослеgњи је 
час, шренуша�, иослеgња ирили�а. 

никакав, -ква, -о зам. 1. ириgевс�а замени ца �ojOM се ogpu
че ирисусшво било �oje'i или било �а�во'i og иојмова �oje значи 
именица: � биће, � сила. 2. (у атриб. служби) а. лош, рђав: ни
какви коњи, НИКaRве ципеле. б. пеј. безвреgан, Haj'iopu: � човек. 

никако ПРИЛ. а. (уз негацију) ни на �ojи начин, ни у �OM слу
чају. - То никако може бити! б. врло лоше, слабо. - Како си? 
Никако. 

никамо ПрИЛ. (у одричним реченицама) ни у �oje месшо, ни 
на �oje месшо, Hu'ige; ни у �ojeм иравцу, Hи�Ojим иушем, Hu�yga. 

никл м нем. хем. xeмиjc�и елеменаш (Ni), бели мешал сребр-
HO'i сјаја �ojи се може ла�о �оваши и ле'iираШи. 

никлен, -а, -о �ojи је og ни�ла, иревучен ни�лом. 

ни:кловати, -луј ем свр. и несвр. иревући, иревлачиши ни�лом. 

никнути в. нићи. 

нико, -ог(а) (дат. нИком(е» им. зам. (уз предлоге: ни за кога, 
ни с(а) кйм, ни о коме и сл.; МИ. 0) 1. оgрична заменица за лице: 
HujegHo лице, HujegHa особа. - Нико није дошао. 2. (у им. слу
жби, обично у изр. нико и ништа) пеј. безначајна, безвреgна осо
ба, нишШарија. • као нико (мој, наш и сл.) више, БОЈЬе, OgH. 'iope и 
og �o'ia, og ма �o'ia; врло MHO'iO; сШрашно. - Страдао сам као ни
ко! ником ништа �ao ga нишша није било, �ao се нишша није ge
силО. 

никоговић и никоговић м пеј. а. чове� из лоше, неу"iлеgне 
иороgице, иошома� рђавих иpega�a. б. нишшарија, ниШ�ов. 

никоји, -а, -е ПРИД. зам. (у одричним реченицама) у оишшем 
значењу оgричне заменице, за иојачавање оgричносши иојма на 
�ojи се OgHOCU: Hи�a�aв; HujegaH. 

николик(и), -а (-а), -о (-о) ПРИД. зам. �ao оgричан оg'iовор на 
иишање: ,,�оли�(и)" (0,0 величини, висини, узрасшу и сл.). - Ко
лика штета је направљена? Николика. 

николико прил. оgричан оg'iовор на иишање: ,,�оли�о" а. ни 
у �ojoj мери, нимало. - Колико си се обрадовала? Николико. б. 
HujegaH, нишШа. - Колико је закаснило ученика? НИКОЛИКО. 
Колико је остало вина? НИКОЛИКО. 

Никољдан м цp�вeHи и HapogHU иразни� иосвећен св . Hи�o
ли, �ojи се иразнује 19. gецембра. 

никотин, -Ина м фр. оиојна и ошровна машерија обично све
Шлос.међе боје, �oja се саgржи у gувану. 

никотинизирати се, -изйрам се свр. и несвр. ирожеши се, 
ирожимаши се ни�оШином . 

никотински, -а, -о �ojи се OgHOCU на ни�ошин, �ojи има ни
�оШина. 

никуд(а) ПРИЛ. ни у �OM иравцу; ни у (на) �oje месшо; Hu'ige. 

Никшићанин м (ми. -ани) сшановни� 'ipaga Ни�шиhа; онај 
�ojи је иоре�лом из Ни�шиhа. 

Никmићанка м (дат. -ки; ген. ми. -кй) сшановница 'ipaga Hи�
шиhа; она �oja је иоре�лом из Ни�шиhа. 

никшићки, -а, -о �ojи иpuuaga Ни�шиhу, �ojи иошиче из 
Ни�шиhа, �ojи се OgHOCU на Ни�шиh. 

нилски, -а, -о �ojи се OgHOCU на pe�y Нил: � долина. • - коњ 
ЗООЛ. в. иog �OЊ. 

нимало ПРИЛ. ни најмање, ни у �ojoj мери. 
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нимб(ус) м лат. 1. а. свешао, злашан Kpy"i око "iлаве свеца 
(обично на сликама, иконама), ореол. б. уойшше свейiлосни og
блесак, сјајни или gpy"iu Kpy"i око нечије "iлаве, лика и сл. 2. фиг. 
велики у"iлеg, слава коју ужива нека чувена личносш, gо"iађај, 
йојава, gело и gp. 

нимфа ж (ген. ми. нi.rмФа) грч. 1. мит. йолубо"iиња KOg Грка, ви
ла; оличење jegHe og apupOgHUX сила. 2. фиг. лейа gевојка, жена, 
леЙоШица. 

нимфоманија ж грч.· болесно йрешеран йолни Ha"ioH, йолна 
незасиШосШ. 

нимфоманка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) она која йаши og ним
фоманије, йолно незасиша жена. 

нинати, нйнам неевр. љуљаши (gеше у колевци, у крилу); уой
шше љуљаШи . •  - се љуљаши се, њихаши се. 

ниодаклё прил. ни из Koje"i месша, ни са које сШране. 

ниоткуд(а) прил. ни из које" йравца, ни са које сшране, нио
gакле. 

ниподаштавати, -аштавам неевр. йошцењиваши, омалова
жаваШи. 

нипошто прил. а. ни у ком случају, никако. б. ни у којој ме
ри, нимало. 

нирвана и нирвана ж еанекрт. 1. рлг. и фил. (у будистичкој 
религији и филозофији) сшање изiубљене свесши о себи, које go
воgи go ослобађања og йашње и go вечно"i, блажеНО"i мира. 2. фиг. 
йразнина, нишШавило. • пасти, утонути у нирвану йреgаши се 
сшању йошйуНО"i мировања. 

нирвански и нирвански, -а, -о који се OgHOCU на нирвану, 
који је као нирвана. 

нисам, ниси, нИје и нИје, нисмо, нисте, нису GeK. и нијесам, 
нијесмо, нијесте, нијесу) He"iupaHU, оgрични облици суйл. Йрез. 
"iла"iола "биши':' уп. бити и јесам. 

ниска и ниска ж 1. низ зрна, сишнијих йреgмеша и gp. йоре
ђанихјеgан go gpy"io"ia на конац, жицу и сл. 2. в. низ (Ја, 2). 

ниско прил. (комп. нижё и нИже) 1. а. на малој вершикалној 
уgаљеносши og йовршине, близу йiла. б. на нижем йоложају у 
gрушшву, у хијерархији. 2. нечасно, Йоgло. 3. ниским "iласом, gy
боко. • - пасти срозаши се у моралном йо"iлеgу; из"iубиши у"iлеg, 
йоложај у gрушШву. 

ниско- као йрви geo сложеница значи а. који је на малој ви
сини, који не uge у висину: нискоградња. б. који има нече"iа у 
малој мери: нискобуџетни, нискокалоричан, нисконапонски, 
нископроДУктиван итд. 

нискобуџетни, -а, -о који је (у )рађен, снимљен и сл. с ни
ским, малим буџешом, јефшин (обично о филму). 

нискоградња ж "iрађевински раgови (йриземни или йоgзем
ни) који се не извоgе на већој висини, који су усмерени у"iлавном 
на из"iраgњу йушева, мосшова, шунела иШg. 

нискокалоричан, -Ч!lа, -о који има мало калорија: - храна. 

нисконапонски, -а, -о ел. који има низак найон, који је у ве
зи са сшрујом ниском найона: - струја, - мрежа. 

нископодни, -а, -о који је HUCKo"i aoga: - аутобус. 

ниско ст, -ости ж (инетр. -ошћу) а. особина oHo"ia шшо је ни
ско, ЙоgлосШ. б. низак, aogao ЙосШуЙак. 

нит ж (инетр. -и; ген. мн. нИтЙ) 1. yapegeHo влакно, конац; оно 
шшо личи на KOHaц� 2. веза, сЙојница. 3. а. нейрекинуш шок, 
смuсаона веза, конШинуиШеШ. б'. основна, "iлавна мисао. 4. уой
шше сасшавни geo (нече"iа), елеменаШ. • Аријаднина - среgсшво, 
начин ga се човек извуче из шешко"i Йоложаја. висити о танкој ни
ти биши у HecU"iYPHOM йоложају, у великој оЙасносШи. држати све 
нити у (својим) рукама в. gржаши све конце у рукама (aog gржа
ши). црвена - "iлавна мисао. 

нити1, НИТЙ Ж ми. (нИти, нита м ми.) зан. йокрешни gелови на 
шкачком разбоју који се сасшоје og жица јаче"i конца, канайа и 
СЛ, исйрейлешених и наше"iнуших између gва шшайца кроз које 
се навија йређа основе. 

нити2 (понекад ненаглашено) 1. сасшавни везник којим се, 
обично йоновљеним или у корелацији са "ни", йориче йосшојање, 
осшвареносш, осшварљивосш oHo"ia шшо значи йреgикаш или 
geo йреgикаша на који се OgHOCU. - Нити чује, нити добро види. 
Нити се сунчао, нити се купао. 2. речца ни; чак ни; чак и: не npо
сути нити једне капи. 

нитков, -ова и нитков, -а м лош, aogao човек, неваљалац. 

нитковлук м И нитковство е а. йоgлосш, нискосш, неваљал
сШво. б. низак, нечасшан ЙосШуЙак. 

нитрат, -ата м хем. (обично у мн.) со азошне киселине. 

нитро- грч. хем. йрефиксоg у хемијским шерминима који 
означава ga је оно шшо значи gpy"iu geo шворенице у вези са азо
шом; уп. нитроглицерин, нитроцелулоза и др. 

нитроглицерин, -Ива м хем. ошровна жуhкасша уљана шеч-
HOCйi, која се корисши у йроизвоgњи ексйлозивних среgсШава. 

нитроцелулоза ж хем. целулоза која саgржи азоша (бела 
влакнасша маса, нерасшворива у воgи). 

нићи и никнути, нИкнём (аор. нИкох, нИче и нИкнух, нИк
ВУ; р. пр. нИкао, -кла и нИкнуо, -ула; пр. пр. нИкавши и нИквУв
ши) евр. непрел. 1. избиши из земље (о биљци); избиши, израсши 
из шкива (о зубима, ро"iовима и сл.). 2. фиг. а. развиши се, на
сшаши; биши рођен He"ige, ЙоШеhи. б. йојавиши се, сшвориши се 
изненаgа. 

ниуколико ПрИЛ. ни у којој мери, нимало. 

нихилизам, -зма м лат. йо"iлеg на свеш, схвашање оних који не 
йризнају никакве gрушшвене норме, морална начела, шраgици
ју и gp., оних који све He"iupajy. 

нихилист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица нихилизма. 

нихилистички, -а, -о који се OgHOCU на нихилизам и нихи
лисШе. 

нихилистички прил. на нихилисшички начин, као нихи-
лисШ(а). 

нихилисткиња ж она која је йрисшалица нихилизма. 

ницати, нИчём несвр. йрема никнуши и нићи. 

нИчији, -а, -ё оgрична йриgевска йрисвојна замени ца а. у og
ричним реченицама, Kag се йориче apuaagaНJe било коме. - Кад 
моја ниси, нећеш бити ничија! б. који не apuaaga никоме, који 
нема власника. - Неко безбрижно, ничије псето је њушкало по 
путу. • ничија земља в. aog земља. 

нИчицё ПРИЛ. а. лицем gоле. б. (обично уз глагол пасти) йри
клониши "iлаву йiлу, gоgирнувши земљу челом (у знак йошшо
вања). 

Ниш, НИша м (инетр. НИшом) "ipag у ју"iоисшочној Србији, на 
реци Нишави. 

ниша и ниша ж фр. архит. а. уgубљење у зиgу неке йросшори
је, з"iраgе и сл., обично йолукружно"i u.тщ чешвороу"iано"i облика; 
своgом, йре"iраgним зиgом и СЛ. ogeJЬeHa, оgвојена мања йросшо
рија. б. вој. уgубљење у сшрељачком рову, војном ушврђењу и сл. 

. нишадор м тур . хем. бела крисшална машерија која се уйо
шребљава у шехници и меgицини, амонијаков х.лориg. 

нишан м тур. 1. уређај, найрава на оружју йомоhу које се ци
ља, нишани. 2. в. меша (1). • разговарати преко нишана (с неким) 
биши у нейријашељсшву (с неким). узети на нишан (некога или не
што) усмериши Haaage на HeKo"ia или нешШо. 

нишанити, -нйм неевр. [гл. ИМ. нИшањёње е] 1. а. уйрављаши 
оружје йрема циљу apeg само "iађање, циљаШи. б. уйрављаши, 

. у�ераваши неки йреgмеш (нЙр. шшай) или geo шела (йpcйi, ру
ку и сл.) на HeKo"ia или нешШо. 2. фиг. сшремиши нечему, циља
ши на нешшо; смераши, намераваши нешШо. 

нишански, -а, -о који се OgHOCU на нишан и нишањење: -
справа. 

нишанџија м (ми. ж) тур. онај који нишани; војник у йослузи 
HeKo"i оружја или оруђа који нишани и йуца: - на пушкомитра
љезу, топу :и: сл. 

нишки, -а, -о који apuaaga Нишу, који йошиче из Ниша, ко
ји се OgHOCU на Ниш. 
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Нишлија м (мн. ж) CiйaHOвHиK Ниша; онај који је Йорекло.м 
из Ниша. 

Нишлијка ж ciйaHoвHицa Ниша; она која је Йорекло.м из 
Ниша. 

" 
ништа, нИч��(а) зам. (дa�. нИчем(у), инстр. нИчИм; с предл.: ген. 

ни од чега, ак ни за шта (ни за што) и сл.; ми. 0) 1. оgрична име
ничка за.меница за Kaiйe'iopujy која не значи лице: а. HujegHa 
ciйвap, HujegHa йојава, HujegaH gо'iађај и сл. 2. (у именичком зна
чењу, с атрибутом у с. роду) а. безвреgна, безначајна особа; оно 
шiйо нема вреgносiйи, значаја; .маленкосiй, cиiйHицa. б. нишiйа
вило, Йразнина. 3. (у прилошком значењу) ни у којој .мери, ни
.мало, николико; никако. 4. разг. (често у конструкцији са "за", 
"за то", ,,(то) што", обично у говорним обртима, при прихватању 
извињења и сл.) није важно, не c.мeiйa, не .мари. • боље ишта не
го - боље је gобиiйи бар нешiйо He'io ociйaiйи без иче'iа. немати ни
шта ни с ким gржаiйи се йо ciйpaHи, биiйи Йовучен. није му (јој и 
сл.) - није болесiйан (болесна и сл.), није ciйpagao и сл. није му он 
(она и сл.) - нису у сроgсiйву. није он (она и сл.) ни за шта несйосо
бан (несйособна и сл.) је за било који Йосао. - за то, није то - не .ма
ри, не c.мeiйa, све је у pegy. - од њега (неће бити) неће йociйaiйи ни
шiйа у живоiйу, неће се развиiйи у gобро'i човека, йризнаiйо'i 
сiйручњака и сл. - под (милим) богом нема йуки је сиро.мах. 

ништаван, -вна, -о (ништав, -а, -о) 1. безвреgан, безначајан; 
незнаiйан. 2. правн. који нема законску важносiй, неважеhи. 

ништавило с 1. йpociйop без иче'iа, Йразнина. 2. а. безначај
HOciй, безвреgносiй, беgа. б. безвреgна, безначајна особа. 

ништавност и ништавност, -ости ж особина oHo'ia шiйо је 
нишiйавно, безвреgносiй. 

ништарија ж 1. безвреgна, нечасна особа. 2. (обично у ми.) оно 
шiйо је CиiйHO, безвреgно, безначајно, шiйо није вреgно Йо.мена. 

ништити, нИштйм несвр. [гл. им. нИштење с] 1. убијаiйи, уни
шiйаваiйи. 2. рушиiйи, YKugaiйu. 3. правн. чиниiйи нишiйавним, 
Йонишiйаваiйи. _ ""' се 1. унишiйаваiйи се. 2. 'iубиiйи се, ишчеза
вaiйи. 

нишчи и нишчи, -а, -е рус. арх. (у им. служби М) убо'i, сиро.ма
шан човек. 

но везн. 1. као CyйpoiйHи везник: али; йа и aopeg iйo'ia. - Вре
дан је, но спор. То је био тежак посао, но ја сам га обавио. 2. а. 
ucapeg исказа који значи нешiйо шiйо gолази y.мeciйo нече'iа: не-
1,0, већ. - Не лудуј, но се смири. б. као йореgбени везник, иза 
Ko.мЙapaiйивa: He'io, og. - Бољи је но сви остали. 

но и но ре'Ща. 1. за йојачавање исказа. - Но, то је изврсно! 2. 
(у служби узвика) а. у yйиiйHoj или yйиiйHO иHiйoHиpaHoj рече
ници: Йа. - Но, тако кажеш? б. ucapeg yйиiйHиx реченица. - Но, 
како је? в. (обично удвојено) у значењу с.миривања, храбрења, 
блаже'i уйозорења и сл. - Но, но, немојте се тако љутити. г. за 
йојачавање йоiйврgно'i оg'iовора: наравно, како ga не, He'io, He'io 
шiйа. - Има ли све што треба? - Има, но! 

нобеловац и нобеловац, -овца М gобиiйник Нобелове на
'ipage. 

нобеловски и нобеловски, -а, -е који се OgHOCU на нобелов
це, који apuaaga нобеловцима. 

нов, -а, -о 1. а. који је iйeK найрављен, неуйоiйребљаван или 
.мало уйоiйребљаван: ""' кућа, ""' одело. б. у новије време, неgавно 
ciйвopeH, објављен и сл.: ..., реч, ..., роман. 2. а. који се йрви йyiй йо
јавио, раније неЙознаiй. - Тада је у дворану ушла нова особа. б. 
неискусан, неуйућен у йосао; који се iйeK йpиxвaiйиo неке gужно
ciйи. - Још је нов. Имамо новог директора. 3. gpy'iu, gрукчији, 
из.мењен. - Наступала су нова времена. 4. а. који се йоново сре
ће, који се йонавља: ..., дан, ..., казна. б. који се gogaje на оно шiйо 
је већ gaiйo (а шiйо је иciйe или сличне вpciйe). - Пунила је та
њир новим колачима. 5. који apuaaga саgашњосiйи, саgашњи; 
савремен: ..., обичај, ..., књижевност. 6. (у именичкој служби) с оно 
шiйо је ново (нове йојаве, нове вeciйи и сл.). - Старо нестаје, а 
ново се рађа. Шта има ново? • Нова година йразник који се йра
знује 1. јануара, Kag йочиње каленgарска 'iogUHa. - новцат (- нов
цит) сасвим, ЙОiййуно нов, неуЙоiйребљаван. окренути нову стра
ну (нови лист) йочеiйи paguiйu, йociйyйaiйи gрукчије, CyйpoiйHO 
og apeiйxogHe Йраксе. примати, узимати ново за готово йpимaiйи, 
йpиxвaiйaiйи нешiйо као CU'iYPHO, не ЙровераваШи. срећна Нова 

година йозgрав за изражавање најбољих жеља за ново'iоgишњи 
Йразник. 

нова ж лат. астр. apeiйxogHo слабо йpимeiйHa или нейримеће
на звезgа која на'iло и Йривре.мено йовећа свој сјај неколико ge
ceiйиHa xUJbaga Йyiйa. 

новајлија и новајлија М (мн. ж) а. онај који је iйeK йочео ga 
се нечим бави: ..., у политици. б. онај који је iйeK gошао у неку 
cpegUHY или на неки Йосао. 

новатор М лат. онај који увоgи, уноси нешiйо ново. 

новаторски, -а, -о који се OgHOCU на Hoвaiйope и Hoвaiйop
ciйвo: "" теорија, ..., склоност. 

новаторство с увођење новина, iйежња за новим. 

новац, новца М (инстр. новцем; мн. новци, ген. новаца) (обич
но у јд., у зб. значењу) 1. а. среgсiйво йлаhања робе, услу'iа и gp. 
у виgу нарочиiйо израђених KoMaga .меiйала или йайира, yiйвp
ђене вреgносiйи, које изgаје gржава; среgсiйво йлаhања уоЙшiйе. 
б. оgређени (новчани) износ, су.ма. 2. имовина, БО'iаiйсiйво; кайи
iйал. • бити при новцу имaiйи новца уза се. крупан - новац веће 
вреgносiйи. куповати за готов новац, плаћати готовим новцем йла
ћaiйи ogMax новцем. лежати на новцу (на парама) имaiйи MHO'iO 
новца, биiйи сувише бо'iаiй. ни за које новце ни йО коју цену. - ка
пље (са свих страна) gобро се зарађује. (о)стављати новац на стра
ну не iйрошиiйи новац, шiйеgеiйи. расипати новац iйрошиiйи .мно-
1,0. ситан - новац .мале вреgносiйи, cиiйHиHa. чувати (скупљати) бе
ле новце за црне дане шiйеgеiйи за случај йоiйребе, невоље. 

новела ж итал. йрозно gело краће1, обима; већа, разрађенија 
ЙpиЙoвeiйKa. 

новелета ж фр. KpaiйKa новела, новелица. 

новелист(а), -е М (мн. -сти) йисац новела. 

новелистика ж новелисiйичка књижевносiй. 

новелистички, -а, -о који се OgHOCU на новелисiйе и новели-
ciйиKY: "" рад, ..., мотив. 

новелица ж geм. og новела. 

новёмбар, -бра М лат. jegaHaeciйu .месец у 'iOgUHU. 

новёмбарски, -а, -о који се OgHOCU на новембар: ..., дан. 

новина ж а. нова йојава, нов gyx, свежина. б. нов йронала-
зак; Йро.мена. 

новинар М (вок -е и -у, �cтp. -ом и -ем) особа која йише или 
уређује iйeKciйoвe за новине, часойисе, paguo и iйелевизију. 

новинарка ж (дат. -ки; ген. ми. -КЙ) женска особа новинар. 

новинарски, -а, -о који се OgHOCU на новинаре: "" удружење, 
..., живот. • - патка из.мишљена, лажна вeciй. 

новинарски прил. на новинарски начин, као новинар: ..., на
писано. 

новинарство с йозив и занимање новинара; новинарска ge
лаiйносiй, журналисiйика. 

новинарчић М geM. и aogp. og новинар. 

новине ж ми . gневно или йериоgично 'iласцло с оgређени.м 
имено.м и из'iлеgо.м, caciйaвљeHo og шiйа.мЙаних лисiйова (обич
но веће1, фор.маiйа), у којем се објављују вeciйи, Ko.мeHiйapи aKiйy
елних збивања и gpy'iu iйeKciйoви (чесiйо и фоiйо'iрафије), лисiй: 
дневне "", вечерње ..." недељне "". • зидне - iйабла на зиgу с iйeK
ciйoвимa о живоiйу и pagy колекiйива, школе и gp. ,  са фоiйо'iра
фија.ма и црiйежима. петпарачке - новине које објављују узбу
gљиве, сензационалне вeciйи (обично неgовољно Йроверене). слу
жбене - лисiй који објављује уреgбе, йройисе и gpy'ie службене 
iйeKCiйoвe. усмене - caciйaHaK, скуй на ко.ме новинари, научни, 
кулiйурни и јавни раgници 'iоворе о акiйуелним йроблемима из 
неке обласiйи. 

новински, -а, -о који се OgHOCU на новине: ..., папир, ..., чла
нак. 

новинство с новинарска gелаiйносiй, HoвиHapciйвo; шiйа.мЙа. 

новитёт, -ета М лат. нова ciйвap, нов йроизвоg, оно шiйо је но
во у обласiйи Moge, йроизвоgње, йоiйрошње и сл.: модни ""'. 
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ново- као йрви geo apugeecKUx и (ређе) именичких сложени
ца који указује на шо ga је нешшо ново, из.мењено, скорашње и 
СЛ.; као йрви geo apugeecKUx сложеница og gвочланих назива с 
apugeeoM "Hoви'�' новоименован, новокомпонован, новоотворен, 
новооткривен; новограДIЬа; новобеоградски, новосадски. 

ново вековни јек. нововјековни, -а, -о који се OgHOCU на но
ви век. 

нововераЦјек. нововјерац, -рца м онај који ucaoeega или ко
ји је йримио неку нову веру; назарен. 

нововёрка јек. нововјёрка ж женска особа нововерац. 

нововёрник јек. нововјёрник м онај који је HegaeHo йримио 
или Uро.менио веру. 

нововерски јек. нововјерски, -а, -о који се OgHOCU на ново
верце и нововерсШво. 

нововерство јек. HOBOB�epCTBO с нова вера, исйовеgање нове 
вере; назаренсШво. 

нововје- в. новове-. 

НОВОГОДИШIЬи, -а, -е који се OgHOCU на Нову lOgUHY: � ноћ. 

HOBOгpaдIЬa ж новосаlрађена Зlраgа, нова lрађевина. 

новодошли, -а, -о 1. који је шек, ogcKopa, Hegatmo gошао. 2. 
(у им. служби) особа која је шек ogcKopa, HegaeHo gошла, apugo
шлица. 

новозаветни јек. новозавјетни, -а, -о који се OgHOCU на Но
ви завеШ. 

, новоименован, -а, -о који је HegaBHo именован, који је име
нован йосле HeKola: новоименовани руководилац. 

новокаин, -ина м лат.-ШП. йрашак без боје и .мириса који се 
уйошребљава за локалну анесШезију. 

новокомпонован, -а, -о муз. који је у новије вре.ме ко.мЙоно
ван (чесшо као имишација): � народна песма. 

новолигаш, -аша м спорт. нови члан сйоршске лиlе. 

новонаименован, -а, -о који је скоро, HegaeHo, наименован: 
новонаименовани амбасадор. 

новонастали, -а, -о који је HegaeHo насшао, насшао у новије 
време или йосле нечеlа: � ситуација. 

новопечен, -ена, -о који је ogcKopa нешшо йосшао; нов, ско
рашњи: новопечени студент. 

новопостављен, -а, -о који је HegaeHo йосшављен, н;ојије йо
сшављен йосле HeKola: новопостављени управник. 

новорођёнче, -ета с (мн. 0; зб. ИМ. новорођенчад ж) шек рође
но gеше, gеше go .месец gaHa живоШа. 

новосадски, -а, -о који apuaaga Ново.м Cagy, који йошиче из 
Новот, Caga, који се OgHOCU на Нови Cag. 

Новосађанин м (ми. -ани) сшановник lpaga Новот, Caga; онај 
који је Йорекло.м из Новот, Caga. 

Новосађанка ж (дат.· -ки; ген. ми. -кй) сшановница lpaga Но
вот, Caga; она која је Йорекло.м из Новот, Caga. 

новост и новост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. нова весш, нов go
lађај. 2. нешшо ново, ориlинално, новина. 

новотарија ж новина; Heogloeapajyha или безвреgна нова 
сШвар. 

новоштокавски, -а, -о који се OgHOCU на новошшокавске lO
воре: старији � говори, млађи � говори, � особина. 

новцат и новцат, -а, -о у изр. нов - в. aog нов. 

новчани, -а, -о који се OgHOCU на новац, који се сасшоји у нов
цу, који се заснива на новцу: � помоћ, � систем. 

новчаник, -ика м Йреg.меШ (обично og коже) у које.м се gржи 
новац, личне исйраве и сл. (најчешће са apelpagaмa). 

новчан�ца ж йайирни KoMag новца, банкноШа. 

. новчано прил. новцем, у новцу; у йо'iлеgу новца, финансиј
ски: � казнити, � добро стајати. 

новчић м 1. сишан KoMag новца; новац .мале вреgносШи. 2. 
бот. назив заразне врсше љушића, обично за Ranunculus repens, 
сшабљике gYle 20-40 ст, нейравилно назубљених лисшова са 
шри йера и сјајних, злашножуших цвеШова. 

нога ж (ак. ногу; ми. ноге, ген. ногУ) 1. анат. а. jegaH og geajy go
њих ygoea, ексшремишеша KOg човека, који служи за хоgање. б. 
ogloeapajyhu ексШре.миШеШ KOg осшалих кич.мењака, OgH. Oglo
варајући geo шела који служи за креШање. в. gоњи geo љуgске 
HOle (1а), сШоЙало. - Има велике ноге. 2. jegaH og више верши
кално йосшављених или укршшених кракова некот, Йреg.меШа на 
који се ослања lорњи geo ЩОlа Йреg.меШа: ударити се о ногу сто
ла. • бежи, трчи што га (је и сл.) ноге носе бежи, шрчи најбрже 
шшо .може. бити на ногама сшајаши, крешаши се; биши сшално 
у ЙокреШу. бити с неким на ратној нози биши с неким у нейрија
ШељсШву. борити се, бранити се рукама и ногама бориши се, брани
ши се на .све начине, свим силама. вући ногу за ногом (вући ноге) 
в. aog вући. гори му (јој и сл.) (земља, тло) под ногама в. aog lореШи. 
губити тло под ногама в.  aog lубиШи. дићи (дигнути) некога на но
ге в. aog guhu. добити (стећи) ноге биши YKpageH, несШаШи. доћи 
на ноге (некоме) в. aog gohu. дочекати се на ноге вешшо се извући 
из шеШКОl Йоложаја. живети на високој нози живеши БОlашо, у 
изобиљу, блаlосшању, воgиши раскошан, расийнички живоШ. 
забадати трн у здраву ногу в. aog Шрн. измиче се тло испод ногу, под 
ногама (некоме), губити тло под ногама в. lубиши Шло aog HOlaмa 
(aog lубиши и Шло). ићи куда (некога) очи воде и (а) ноге носе ићи 
без циља, било Kyga. једва се држи на ногама в. aog gржаши се. 
једном ногом је у гробу в. aog lроб. ко нема у глави, има у ногама в. 
aog 'iлава. крити као змија ноге в. aog з.мија. ломити ноге креша
ши се с наЙоро.м, с .муко.м, обично йо рђаво.м йушу, ло.маШаШи се. 
људска (човечја) � није тамо крочила (ступила) нико није шамо био. 
на ноге! gижише се, усшајше! на равној нози као са себи равним, 
равноЙравно. на сигурним ногама на чврсшој основи, gобро уше
.мељен. на стакленим ногама слаб, HecUlypaH, несШабилан. ноге 
му (јој и сл.) се одсекле јако се уйлашио (уйлашила и сл.). ногу пред 
ногу (ићи, корачати) йолако, врло сйоро (ићи, корачаШи). обори
ти с ногу учиниши ga неко ослаби шолико ga се не .може gржаши 
на HOlaмa (услеg велиКОl узбуђења, болесши иШg.). од малих но
гу оg.малена, og gеШињсШва. одржати се на ногама изgржаши, не 
йойусшиши, не ЙоклекнуШи. пасти некоме пред ноге йокориши се 
неко.ме; йокорно HeKola .молиШи. повући ногу зайочеши, йокре
нуши нешшо, йовући HeKola за собо.м. подметнути некоме ногу 
учиниш и неко.ме неко зло, нейријашносш, нашкоgиши неко.ме. 
потући, поразити до ногу йошйуно йошући, ЙоразиШи. протегнути 
ноге раз.мрgаШи се, йрошешаши се йосле gYlOl сеgења. пут под но
ге (узети) ogMax кренуши, йоћи (обично као заЙовесШ). с ногу на 
брзу руку, сшојећи (йойиши, ЙојесШи). спасти с ногу .малаксаШи 
og йосла, у.мориши се. стати на ноге йосшаши самосшалан, осамо
сшалиши се. стати некоме ногом за врат в. aog враШ. у лажи су 
кратке ноге в. aog лаж. устати на леву ногу биши лоше воље, .мр
зовољан (обично без йознаШОl разлоlа). 

ногавица ж geo йаншалона или laha који обухваша HOly. 

ногари м мн. а. йосшоље (обично gpeeHo) са верШикални.м 
или укршшеним краковима које служи као ослонац за разне на
йраве (обично gелове намешШаја). б. сшалак, йосшоље (обично 
на шри HOle) за сликарско йлашно, за школску шаблу и сл. 

ногат, -а, -о а. који има gУlачке HOle, gylOHOl. б. који има ве-
лика сШоЙала. 

ногатати се, -ам се чиниши живе, на'iле йокреше Holaмa. 

ногица ж geм. и хиЙ. og HOla (1) (обично о gечјој нози). 

ногомет м (ми. 0) спорт. в. фуgбал (1). 

ногометаш, -аша м в. фуgбалер. 

ногометни, -а, -о који се OgHOCU на ноlо.меШ, фуgбалски. 

ногоступ и ногоступ м узак йуш, сшаза (којо.м се .може ићи 
само Йешке). 

нбж, н6жа м (инстр. н6жем; мн. н6жеви, песн. и арх. н6жи) а. 
оруђе и оружје, сасшављено og ошшрице и gршке, које служи за 
сечење, резање и (као хлаgно оружје) за боgење: кухшьски �, ло
вачки � б. gео найраве, .машине који има ошшрицу и служи за 
резање, сечење. • бити с неким на крв и нож биши с неки.м у 
ошШро.м сукобу, у велико.м неЙријаШеЉСШву. борити се на крв и 
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нож в. uog крв.  дочекати на нож ошйlро, 1,рубо gочекайlи, найа
cйlи. имати нож под вратом бийlи у великој HeuocpegHoj ойасно
cйlи. клати тупим ножем мучийlи, Kињийlи. нож у леђа заби(ја)ти 
(ударити и сл.) в. uog леђа. по оmтрици ножа (кретати се, ићи) бийlи 
сйlално у ойасном Йоложају. ставити нож под грло в. uog 1,рло. 

ножар, -ара м зан. онај који йрави или ошйlри ножеве. 

ножина ж ay"i.м. и Йеј. og нож. 

ножић, -а (инстр. -ем) и ножић, -ића (инстр. -ићем) м а. geм. 
og нож. б. џейни нож, Йерорез. 

ножица ж geM. и хиЙ. og Ho1,a. 

нбжице ж мн. нар. в. маказе. 

ножичица ж geM. и хиЙ. og Ho1,a и ножица. 

ножни и ножни, -а, -о који се OgHOCU на H01,y, који је на но
зи; који се врши H01,OM, којим се уйравЈЬа HO"iOM: � прст; � погон, 
� кочница. 

ножнице и нбжнице ж ми. корице за нож и СЛ. сечива. 

ножурда и ножурина ж ay"i.м. и Йеј. og Ho1,a. 

ноздрва ж (ген. ми. ноз,цfша) (обично у ми.) сваки og gва носна 
oйlвopa. 

ноздрвни, -а, -о који се OgHOCU на нозgрву, нозgрве: � отвор. 

нбј и ној, ноја м (мн. нојеви и нојеви) а. велика ййlицa из ре
ga йlркачица која има заКРЖЈЬала крила, gy1, вpaйl и gy1,e сна
жне Ho1,e, а йерје у рейу јој је скуйоцено, Struthio camelus. б. ми. 
йороgица йlaKвиx ййlицa Struthiones. 

нојев, -а, -о који upuuaga ноју, који се OgHOCU на ноја: � јаје, 
� перје. 

нокат, -кта м (ген. ми. ноктију И ноката) 1. анат. рожни изра
шйlај у облику Uлочице йри врху йрСйlију руку и HO"iy; upegНJU, 
слобоgни крај йlo1,a израШйlаја који pacйle Hag јабучицом Upcf1la. 
2. зоол. анат. Koйийlo; канџа на крају йpcйlиjy MH01,uX ййlицa и не
ких живойlиња (нЙр. из йороgице йаса и мачака). • гристи нок
те jeguйlu се, Jbyйlийlи се бесЙомоhно. догорети (доћи) до ноката 
(некоме) йocйlaйlи неизgРЖЈЬиво, gозло1,рgийlи, gojaguйlu (неко
ме). живети (бити и сл.) као - и месо лейо се сла1,айlи, бийlи не раз
gвојан. за коњски - (обично ир.) умало шйlо није, замало. заћи за 
нокте oceйlийlи јак бол у йpcйlиMa који су били изложени веома 
великој хлаgноhи. ни (колико је) црно испод нокта (иза нокта) ни
мало, нишйlа. с нокта ogMax, cмecйla. 

нокаут и нокаут м енгл. спорт. ygapau. у боксу којим је боксер 
онесйосоБЈЬен за борбу најмање geceйl ceKYHgu и који означава 
ње1,ов Йораз. • технички - коначан upeKug борбе збо1, несйособно
cйlи jegHo1, og боксера ga Hacйlaви борбу. 

нокаутирати, , -Утйрам свр. спорт. йобеgийlи йройlивника но
KayйloM. 

нокдаун и нокдаун м енгл. спорт. снажан ygapau. који ома
мљује и обара на земљу, али боксер ийак може ga Hacйlaви бор
бу йре иcйleKa времена og geceйl ceKYHgu. 

ноктић, -а и ноктић, -ића м geм. и хиЙ. og HOKaйl. 

ноктурно и ноктурно м (ми. с) итал. муз. музичко gело (обич
но за клавир) инсйирисано у"iлавном ноћним расйоложењем, са
њарењем или намењено извођењу у ноћним caйlимa; cepeHaga; 
књижевно или ликовно gело које обрађује ноћна расЙоложења. 

нокшир, -ира м нем. ноћна Uocyga. 

номад, -ада м ГрЧ. а. (обично у мн.) upuuagHUK Hapoga или 
gрушйlвене 1,pyue који нема сйlално1, Mecйla йребивања, He1,o се 
сели из jegHo1, краја у gpy"iu. б. фиг. онај који се чесйlо сели и ме
ња Mecйlo боравка, луйlалица. 

номадски, -а, -о који се OgHOCU на HOMage: � народ, � сточар-
ство, � живот. 

номадски ПРИЛ. на HOMagcKU начин, као HOMagu. 

номадство с HOMagcKU начин живойlа. 

номенклатура ж лат. а. йойис, скуй, cucf1leM назива, имена 
у некој научној, умейlничкој, йlехничкој и gp. обласйlи, йlepMи
НОЛО"iија. б. ознdчавање именом, називање, именовање. 

номинала ж лат. банк. и фИНо вреgносйl назначена на разли
чийlим вреgносним йайирима, номинална вреgносйl. 

номиналан, -лна, -о који ЙОСйlоји само йО имену, на йайиру, 
а не у cйlвapHocйlи. • - вредност банк. и фИНо износ назначен на не
ком новчаном gOKYMeHйly (који не мора йреgсйlавЈЬайlи ње1,ову 
сf1lварну вреgносйl). 

номинализам, -зма м 1. фил. среgњовековно схоласйlичко 
филозофско учење йО којем нису йримарне ойшйlе ugeje, већ су 
реално ЙОСйlојеhе само йојеgиначне cйlвapи. 2. екон. cxвaйlaњe йО 
којем вреgносйl новца ocйlaje увек jegHaKa без обзира на ње1,ову 
сf1lварну куйовну моћ. 

номиналист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица номинализма (у 
филозофији). 

номиналистички, -а, -о који се OgHOCU на номинализам и 
номиналисйlе. 

номинално ПРИЛ. само йО имену, формално. 

номинатив м лат. ЛИНГВ. независни йаgеж у којем cйlojи об
лик именске речи у функцији йраво1, субјекйlа, OgH. у субјекайl
ској cиHйla"i.ми (речнички облик именских речи). 

номинативни, -а, -о који се OgHOCU на HOMиHaйlив: � облик. 

номиновати, -нујём свр. и несвр. лат. званично иMeHoвaйlи. 

номоканон, -она м ГРЧ. ЦРКВ. зборник црквених и cвeйloвHиx 
йройиса и йравила caCйlaвJbeH за ЙОйlребе йравославне цркве и 
црквено1, суgсйlва, крмчија. 

нбнијус м сйрава за йрецизно мерење малих gужина, микро
Meйlap (йрема имену йорйlу1,алско1, майlемайlичара Нонијуса). 

нонконформизам, -зма м лат. несла1,ање с влаgајуhим рели-
1,иозним, йолийlичким или gpy1,UJrt cxвaйlaњeM. 

нонконформист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица нонконфор
мизма, oйluagHUK, оЙозиционар. 

нонпарел м фр. mтамп. cийlHa шйlамйарска слова величине 
шесйl йlиЙО1,рафских f1lачака. 

нонсенс м лат. бесмислица, "iлуЙосйl. 

нон-стоп енгл. 1. ПРИД. непром. који не йpecйlaje, HeupeKugaH: 
шест сати нон-стоп вожње. 2. ПРИЛ. без upeKuga, HeupeKugHo: 
отворено �. 3. (нонстоп, У именичкој служби) м pagНJa, йроgав
ница која је HeupeKugHo oйlвopeHa. 

ноншалантан, -тна, -о фр. HeYCUJЬeH, лежеран; немаран, не
бриЖЈЬив. 

ноншалантно ПРИЛ. на ноншаланйlан начин, неусиЈЬено; не
марно, небриЖЈЬиво. 

ноншалантност, -ости ж HeYCUJЬeHOcйl, лежерносйl; немар, 
безбрижносйl, равноgушносйl. 

нордијац, -јца м (обично у мн.) upuuagHUK неко1, og северно
евройских, сканgинавских Hapoga: Данац, Исланђанин, Норве
жанин или Швеђанин. 

нордијка ж женска особа норgијац. 

нордијски, -а, -о који се OgHOCU на норgијце '! HopgujKe, скан
gинавски. • - скијање спорт. скијашке gисцийлине као шйlо су 
йlрчање, скокови и комбинација скокова и йlрчања. 

нбрма ж (ген. ми. нбрмй) лат. 1. скуй, cиcйleм йравила, йройи
са. 2. yйlвpђeHa мера, количина paga. • пребацити норму йocйlи
ћи у pagy више He1,o шйlо је оgређено НОРМОМ. 

нормала ж 1. мат. йрава сйушйlена uog йравим у"iлом на gpy-
1,y йраву или на хоризонйlалну раван, верйlикала. 2. реgовно, 
обично cйlaњe, мера, Йросек. 

нормалан, -лна, -о 1. йравилан, какав йlреба ga буgе; уоби
чајен, реgован. 2. йсихички, gушевно зgрав. 

нормализација ж gовођење у нормално, реgовно cйlaњe; ре-
1,улисање: � односа. 

нормализовати, -зујём свр. и несвр. gовесйlи, gовоgийlи у нор
мално, реgовно cйlaњe, cpeguйlu, cpeђивaйlи. _ - се вpaйlийlи се, 
вpaћaйlи се у нормално cйlaњe. 
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нормално прил. на НОРМШlан, реgован начин; као шйlо йlpe
ба, као шйlо се очекује. 

нормалност, -ости ж особина, cйlaњe OHoia који је НОРМШlан, 
OHoia шйlо је НОРМШlНО, НОРМШlНО cйlaњe. 

Норман, -ана м (обично у мн.) apuaagHUK iepMaHCKoi наро
ga који је у раном cpegНJeM веку живео у Сканgинавији и на йо
луосйlрву Јиланgу. 

нормански, -а, -о који се OgHOCU на Нормане, који apuaaga 
Норманима. 

норматив, -а и норматив, -ива м (обично у мн.) йройисана 
мера майlеријШlа, pagHe CHaie, времена, eHepiuje, йpocйlopa и 
gp. којаје йойlребна за неки йосао, израgу неко;; йроизвоgа и СЛ.; 
норма. 

нормативан, -вна, -о који важи као норма, йрав ило , који 
служи као норма, йравило, који има apupogy норме, йравила: 
нормативна акта. 

нормирати, HopмiipaM СВр. и несвр. а. ogpeguйlu, оgређивайlи, 
йpoйиc(ив)aйlи норме за нешйlо. б. йройисом, OgH. йройисима 
йреgвиgейlи, йреgвиђайlи, уйlврgийlи, yйlвpђивaйlи: � прописе. 
в. ogpeguйlu, оgређивайlи, йpoйиc(ив)aйlи норму, количину йо
сла за неку јеgиницу времена. 

нормирац, -рца м а. онај који йроучава, Yйlвpђyje и оgређу
је pagHe норме. б. онај који конйlролише исйуњење pagHe норме. 

нос, носа м (инстр. носом (носем); мн. носеви (носови» 1. ис
йlypeHи geo лица између очију и ycйla који служи као opiaH за 
gucaНJe и мирис: EYKaCT �, прћаст �. 2. назив за gелове разних 
apegMeйla или gелове йlела који обликом, исйlуреношћу, йоло
жајем aogcehajy на JbygCKU нос. • види му (јој и сл.) се по носу ви
gu се (нешйlо) йо њеiовој (њеној и СЛ.) СЙОЈЬашњосйlи. вући (неко
га) за нос вapaйlи, заваравайlи (HeKoia). говорити кроз нос iовори
йlи носним, назQJlНим iласом, YЊKaйlи. дати некоме по носу (пре
ко носа) а) иCйlyћи, исйребијайlи HeKoia. б) ошйlро изiрgийlи, 
YKopийlи HeKoia. дићи нос уобразийlи се, йocйlaйlи охол. добити 
по носу (преко носа) а) gобийlи байlине, бийlи изуgаран. б) бийlи 
ошйlро иЗiрђен, укорен. душа му (јој и сл.) је у носу в. aog gуша. за
бадати нос (у нешто) в. aog забаgайlи. забости нос (у нешто) а) за
gубийlи се, занейlи се у нешйlо (у чийlање и сл.). б) умешайlи се 
у оно у шйlо не би йlреБQJlО. затворити (залупити) некоме врата 
пред носом не йycйlийlи HeKoia ga уђе у кућу. избити, изићи (не
коме) на нос Йpececйlи. имати нос за нешто YMeйlи нешйlо gобро 
oцeHийlи, oceйlийlи, Йреgвиgейlи. ићи (некоме) уз нос йркосийlи 
(некоме). набијати на нос (некоме нешто) йребацивайlи некоме не
шшо, замераШи. натрљати нос (некоме) рећи некоме врло нейри
jaйlHe cйlвapи, изiрgийlи HeKoia. не видети даље од носа бийlи 
оiраничен, ЙриiлуЙ. обесити нос снужgийlи се, йокуњийlи се. оте
ти, уграбити, узети (некоме) испред носа узейlи, уiрабийlи баш у 
йlpeHyйlKY Kaga је йlo иcйlo и неко gpyiu xйleo. падати на нос су
више се замарайlи pagoM. под носом (пред носом) сасвим близу, 
у нечијој близини. показати, п(р)омолити и сл. нос (најчешће од
рично) йojaвийlи се, йоказайlи се, изићи из заклона, скрови
шйlа. шупаљ - до очију (добити, имати и сл.) (не gобийlи, HeMaйlи 
и сл.) нишйlа. 

носат, -а, -о који има велики нос. 

носати, носам несвр. Hocийlи йlaмo-aмo, og jegHoi go gpyio;; ме
cйla; Hocийlи с найором, gyio, уйаgЈЬиво или СЛ.: � дете, � вели
ку путну торбу. 

носач, -ача м (вок. носачу, иНстр. носачем) 1. онај коме је за
нимање йреношење йlepeйla. 2. грађ. сйlуб, ipega, йоgлоiа која но
си консшрукцију iрађевине. 3. мн. MeйlMHa KOHCйlpYKциja на 
крову аушомобила која служи за йревоз apйlљaia. 8 - авиона вој. 
рашн;и броg који носи већи број борбених авиона и који има 
йлайlформу за њихово узлейlање и слейlање. - звука (обично у 
мн.) iрамофонска йлоча, маiнешофонска йlpaKa, ayguo-Kaceйla, 
комаакйl-guск и СЛ. са ауgио-зайисом (најчешће музиком). 

носачки, -а, -о који се OgHOCU на носаче: � посао. 

НОСЕЉа и НОСЕЉа (ж. род) која је у gpyiOM cйlaњy, йlpygHa (о 
жени). 

, носёћи, -а, -е који служи као носач (2), који нешiilо gржи, но
си: � стуб, � елеменат. 

носивост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. највећи йlepeйl који може 
ga йонесе jegaH авион, броg, камион и сл. или којим може ga се 
oййlepeйlи KOHCйlpYKциja iрађевине (Mocйla и СЛ.). 2. сйособносйl 
gOMahe живине за ношење јаја: повећати � кокошака. 

носила, носила с мн. найрава за ручно йреношење йlежих бо
лесника, рањеника, Mpйlвиx. 

носилац, -иоца м (ген. мн. -лаца) 1. онај који нешйlо носи, 
носач. 2. онај који ocйlвapyje неку замисао, сйровоgи у живойl 
неки apoipaм и СЛ.; онај који врши iлавне pagНJe или за Koia су 
везани iлавни gоiађаји у неком, најчешће умейlничком или књи
жевном gелу. 3. имШlац оgређених изразийlих cвojcйlaвa, карак
йlepиcйlиKa, йlийични йреgсйlавник неке вpcйle, йlийa и сл. 4. 
онај комеје нешшо йризнайlо, који има йраво на неку йlийlулу, 
чин, звање и СЛ.; онај који је оgликован неким оgликовањем: � 
неког права, � ордена. 5. онај који се НQJlази на челу неко;; зва
ничноi сйиска лица (као вођа, руковоgилац или HajиcйlaKHyйlи
ји члан): � изборне листе. 

носилица, носиља и носиља ж кокош или нека gpyia йер
Haйla gOMaha живойlиња која реgовно носи јаја. 

носиљка ж (дат. -љци; ген. мн. -љки) нарочийlО йоgешено cegu
шйlе, наслоњача или СЛ. за ношење обично виђенијих личносйlи. 

носина ж ayi.м. и Йеј. og нос. 

носити, носим (импф. ношах, ношаше; имп. носи; трп. ношен; 
пр. сад. носёћи) несвр. [гл. им. ношёње и ношёње с] 1. а. крећући 
се имaйlи у рукама, на леђима, уойшйlе на себи, йpeHocийlи, og
Hocийlи и СЛ.: � кофер, � џак, � воће болеснику. б. йlOKOM, cйlpy
јањем йремешйlайlи, оgвлачийlи; cйlpyjaњeM разносийlи: � ча
мац, пливача (о води), � прашину (о ветру). в. gOHocuйlu са со
бом, наiовешШавайlи. - Јужни ветар носи кишу. � невољу, бе
ду некоме. 2. бийlи оййlерећен, моћи йонейlи као йlepeйl; бийlи 
ослонац неко;; Шерейlа. - Овај брод носи неколико хиљада тона. 
Дебели стубови носе тај мост. 3. а. имaйlи на себи, уйошреБЈЬа
вaйlи као ogehy, обућу, украс, йомаiQJlО: � капут, � чизме, � пр
стен, � штап. б. имaйlи на лицу, на iлави, йушйlайlи ga изра
cйle (о брковима, браgи, коси): � бркове и браду, � дугу косу. в. 
иMaйlи cйlpaHи apegMeйl у йlелу; имaйlи нешйlо заgржано у све
cйlи, шрајније oceћaйlи нешшо: � зрно у нози, � нешто у сећању 
(у души и сл.). г. имaйlи као обележје, особину и СЛ.: � име, � бе
лег, � неки датум. 4. gржайlи, чувайlи на оgређеном Mecйly: � 
паре у новчанику, � марамицу у џепу. 5. cйlвapaйlи јаја у йlелу 
и ослобађайlи се њих (о ййlицaмa, кокошима и сл.). 6. биши у 
gpyiOM cйlaњy, бийlи йlpygHa; aogHocuйlu шруgноћу: тешко � . .1. 
скрешайlи зрно, йројекйlил og жеЈЬеноi йравца, смера (о ОРУЖЈУ, 
оруђу): � удесно . •  � се 1. борийlи се, сукоБЈЬавайlи се; рваши се. 
2. облачийlи се, оgевайlи се: � се лепо. • бежи што га (је и сл.) но
ге носе в. aog Hoia. колико (што) ме (га и сл.) грло носи из свеiа iла
са, на сав iлас, шйlо може iласније. ђаво да га носи, нека га (те и 
сл.) ђаво носи, в. aog ђаво. носи се! вулг. iуби се! оgлази! - главу у 
торби бийlи у великој oЙacHocйlи. - душу у носу јеgва се оgржава
йlи у живойlу, бийlи на измаку живоiДних CHaia. - (имати) на ду
ши (некога, нешто) cHocийlи оgiоворносйl за нечију несрећу, cмpйl 
и СЛ., биши оgiоворан за нешйlо шйlо се gоiоgило. носити се ми
шљу в. aog мисао. у зубима да те носи веома је јак. 

носић, -а и носић, -ића м geM. и хиЙ. og нос. 

носни И носни, -а, -о а. који се OgHOCU на нос, који apuaaga 
носу: � шупљина. б. лингв. йри чијој арйlикулацији вазgушна 
cйlpyja йролазit кроз нос, назQJlни: � сугласник. 

носоња м (мн. ж) пеј. онај који има велики нос. 

носорог и носорог, -ога м зоол. круйни сисар с јеgним или 
gва рожна израШйlаја на НОС но ј или чеоној Kocйlи, БUJbојеg који 

. живи у Азији и Африци, Rhinoceros. 

носталгија ж грч. чежња, йlyia за рОgним крајем, завичајем, 
gомовином; чежња за Йрошлошћу. 

носталгичан, -чна, -о исйуњен, обузейl HOCйlQJliujOM; који из
ражава, Koju ogaje HocйlQJliujy. 

носталгично ПРИЛ. на носйlQJliичан начин, с HOCйlQJliujOM, 
чежњиво. 

носталгичност, -ости ж cйlaњe OHoia 1\оји је носйlQJliичан, но
CйlQJliuja. 
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нострификација ж лат. законско йризнање йуноважносши 
свеgочансшва или gийломе сшечене у некој gpy'ioj зе.м.тьи и изјеg
начавање са оg'iоварајуnим gОмаnим свеgочансшвом или gu
ЙЛомом. 

нострификовати и нострификовати, -кујём свр. (несвр.) 
прел. йризнаши (йризнаваши) свеgочансшво или gийлому сше
чену у gpy'ioj зе.м.тьи; gобиши (gобијаши), йрибавиши (йрибавља
ши) йис.мену йошврgу о йризнању йуноважносши шаквих gOKY
менаШа. 

носурина ж ayw. и йеј. og нос. 

нота ж лат. 1. муз. а. 'iрафички знак којим се бележе шрајање 
и висина шона; ми. музичко gело, зайисано шаквим знаковима, 
OgH. лисш, свеска и сл. исйисани њима. б. фиг. о бележје , йри
звук: дело с нотом носталгије. 2. Йис.мени акш у gийломашским 
оgносима између aojegUHUx gржава и њихових влаgа (с оgређе
ним Йовоgом). 

нотар, -ара и нота р, -а м ист. чиновник овлашnен ga изgаје 
јавне исйраве, јавни бележник. 

нотација ж начин бележења, означавања (iласова, шонова, 
шаховских йоља и gp.): шаховска �. 

нотес м лат. џейна бележница, ЙоgсеШник. 

нотесић, нотеmчић и нотеmчић м geM. og ноШес. 

нотирати, нОтИр3.м свр. и несвр. лат. и нем. (за)бележиши, за-
Йис(ив)аШи. 

нотификација ж лат. службено, најчешnе gийломашско оба
вешшење о нечему, објављивање, објава, најава. 

нотица ж 1. geM. og ноШа. 2. крашка забелешка, белешка; 
крашко саоЙшШење. 

нбтнй и нотнй, -3., -о муз. који се OgHOCU на ноше: � знак, � 
систем. 

ноторан и ноторан, -рна, -о лат. 1. сваком знан, ойшшейо
знаш: � ствар. 2. који је на злом 'iласу йо нечему, озло"iлашен. 

ноторно и ноторно ПРИЛ. очи"iлеgно, очевиgно. 

нбћ, ноћи ж (инстр. ноћи (ноћу); ген. ми. ноћИ) 1. време og зала
ска go изласка Сунца, og йрво'i мрака go свишања; йомрчина, ша
ма у шом временском иншервалу: изгубити се у ноћи. 2. фиг. не
йосшојање националне слобоgе, йросвеnеносши и gp., роЙсШво. • 
Вартоломејска - ист. йокољ ху'iеноша у Паризу 1572. 'i. (извршен 
уочи йразника йосвеnено'i свешом Варшоломеју); фиг. крвави об
рачун, йокољ, ЙО'iром. глуво доба ноћи време око йоноnи Kag је све 
шихо, gубока ноn. лаку ноћ! йозgрав йри оgласку на сйавање уве
че или ноnу. поларна - време Kag се у йоларном йојасу Сунце не 
йојављује на хоризонШу. преко ноћи ogjegHoM, за крашко време. 
прогутала га (је) - несшао је на нейознаш начин, убијен је Шајно. 

ноћас ПрИЛ. а. йрошле, йрошекле ноnи. б. ugyne, HapegHe ноnи. 

ноћашњй, -3., -ё који се OgHOCU на йрошеклу или на HapegHY 
ноn, који се gecuo йрошле ноnи или nе се gесиши ugyne ноnи. 

ноћашњица ж оно шшо се gо'iоgило ноnас, ноnашњи gо'iађај, 
gоживљај и сл. 

ноћёње с 1. "iл. им. og ноnиШи. 2. ноn йровеgена у хошелу, .111,0-
шелу и сл.: платити три ноћења. 

ноћивати, ноћујём и нОћИв3.м несвр. йрема ноnиШи. 

ноћити, -Им свр. и несвр. йровесши, йровоgиши ноn. 

ноћйште и ноћйште С месшо 'ige се ноnи, ЙреноnишШе. 

ноћнй и ноћнй, -3., -о који се OgHOCU на ноn, који apuaaga 
ноnи; који бива ноnу: � мир, � живот, � напад. 

ноћнйк, -ика м 1. ноnни веШар. 2. в. ноnобgија. 3. празн. наш
apupOgHO биnе које се јавља ноnу и љуgима йричињава зло. 

ноћобдија м (ж) (ми. ж) особа која се ноnу йровоgи; особа која 
касно леже. 

ноћу ПРИЛ. йо ноnи, йреко ноnи, у шоку ноnи. 

ноћурак, -рка м бот. а. ойшши назив за украсне биљке Mira
bilis из ф. Nyctaginaceae чији се цвеш ошвара ноnу. б. зајеgнич
ки назив за неке зељасше биљке poga Chamaenerium; назив за 
aojegUHe врсше шо'iа poga. • назив за биљке из ф. Oenotherace-

ае: барски - (Epilobium palistre), жути - (Oenothera biennis), ру
њави - (Epilobium hirsutum), црвени - (Epilobium roseum). 

ноша ж aocyga у коју gеше врши нужgу. 

ношња и ношња ж (ген. ми. -њи (н6шњ3.)) ogena и обуnа, ка
ракшерисшична за aojegUHe крајеве или cpegUHe: народна �, 
градска �. 

ну (често с партикулама -де, -дер и сл.) арх. и нар. 1. узвик а. 
за обраnање, скрешање йажње: "iле. - Ну, како се осушило гро
жђе. б. (с имп.) за йоgсшицање: ge, gела. - Нуде, Марко, прочи
тај то писмо! в. (обично поновљено) у несшрйљењу, йоgсеnању, 
блажем не'iоgовању, као ойомена, йрешња, йри умиривању и gp. 
- Ну, Богу хвала, дете. 11. речца којом се указује на йрисусшво 
HeKo'ia или нече'iа, на акшуелну раgњу, збивање, околносши: ево, 
ешо, ено. - Ну, писмо је готово. 

нудизам, -зма м лат. йошйуно обнаживање, раз'iолиnивање 
шела (обично на йлажи); йокреш који йройовеgајавно йојављи
вање без ogene (на йлажама, у камЙовима). 

нудилац, -иоца м онај који нешшо Hygu. 

нудйља и нудиља ж арх. сшручна или обучена женска осо
ба која He'iyje болеснике, болничарка, не'iоваШељица. 

нудист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица нуgизма (у шеорији и 
Йракси). 

нудистичкй, -3., -о који се OgHOCU на нуgизам и нуgисше, ко
ји apuaaga нуgисшима: нудистичка схватања, � плажа. 

нудисткиња ж женска особа нуgисШ(а). 

нудити, -им несвр. [гл. им. нуђёње с] а. изражаваши жељу ga 
неко нешшо узме, сшављаши некоме на знање ga може нешшо 
узеши: � пиће, � новац. б. йреgла'iаши некоме ga нешшо йрихва
ши, ga йрисшуйи нечему: � посао, � савез . •  � се 1. (нечим) уз. 
повр. gаваши, йружашијеgна gpy'ioMe неко йиnе, јело и сл. 2. из
ражаваши сйремносш за йрихвашање нече'iа, за йрисшуйање не
коме или нечему: � се као преводилац, као савезник итд. 3. а. 
(обично с допуном: погледу) йривлачиши йажњу, йаgаши у очи. 
б. указиваши се, йружаши се (о рилици). • нуђен као и чашћен 
каже се ономе ко оgбије йонуђено йиnе, јело и сл. 

нужан (нУждан), -жна, -о 1. без Koje'ia се не може, HeoaxogaH, 
йреко йошребан: � мир. 2. неизбежан, неминован: � пораз. • ну
жна одбрана правН. оgбрана живоша, часши, имовине и СЛ. на ко
ју је бранилац био йриморан збо'i а'iресивносши найаgача (није 
кривично gело). нужни део правн. geo имовине који обавезно йри
aaga наслеgницима без обзира на оЙоруку. 

нужда ж 1. шешка сишуација, невоља. 2. йошреба, нужносШ. 
3. физиол. излучивање, избацивање нейошребних сасшојака из 
ор'iанизма (из MOKpanHO'i мехура или црева): вршити нужду. • 
велика - йражњење црева, избацивање измеШа. мала - излучива
ње мокраnе, мокрење. - закон мења у насшалим околносшима, у 
невољи нешшо се мора раgиши и йрошив воље или обичаја. 

нужнйк м месшо 'ige се врши нужgа, клозеШ. 

нужничкй, -3., -о који се OgHOCU на нужник, који служи за 
нужник: � јама. 

нужно ПРИЛ. йреко йошребно, HeoaxogHo; неминовно, неизбе
жно. 

нужност, -ости ж (инстр. -ошћу) йошреба, неЬйхоgносш; не из
бежносш, неминовносш: � рада, � смрти. 

нуз- (испред безвучних сугласника, осим "с", "ш", "ц", нус-) 
йрефикс са значењем нече'iа caopegHo'i, gоgашно'i, йомоnНО'i; уп. 
нуззарада, нусприход, нуспроизвод, нуспросторија. 

нуззарада и нуззарада ж gоgашна, caopegHa зараgа. 

нујан, -јна, -о 1. невесео, сешан, Шужан. 2. jagaH, несреnан, 
невољан, кукаван. 

нујно ПРИЛ. 1. сешно, жалосно, Шужно. 2. jagHo, кукавно; не
вољно. 

нуклеаран, -рна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на ашомско 
јез'iро и йојаве које су с њим у вези; који ослобађа или искори
шnава eHep'iujy ашомско'i јез'iра: � физика, � реактор, � гориво, 
� оружје. 

нуклеарка ж (ген. МН. -ки) ценшрала на нуклеарни ao'iOH. 
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нуклейн, -:И:на м хем. и биол. беланчевинасiйа Maiйepиja caciйa
вљена og молекула нуклеинске киселине и базичних беланчевина 
која је најважнији caCiйojaK живоiйињскоr и бuљноr cвeiйa. 

нуклейнскй, -а, -о у изр. -киселина хем. OpraHcKo хемијско је
gUНJeНJe у језrру бuљних и живоiйињских nелuја. 

нуклеус м лат. 1. cpegНJu geo, језrро aiйOMa. 2. језrро, jegpo бuљ
не и живОiйињске nелије. 3. језrро, срж, биiй. 

нула и нула ж лат. 1. qpoj који се обележава са О и који озна
чава неЙОСiйојање било какве количине, OgH. йразан скуй. 2. фиг. 
безначајна, нишiйавна особа; оно шiйо је без вреgносiйи. • апсо
лутна - (температуре) iйeopиjCKи најнижа MOryna iйeмйepaiйypa 
(-273,160 С). оmиmати на нулу ЙОiййуно ошишаiйи (go rоле rла
ве). пасти на нулу uзrубиiйи вреgносiй, уrлеg, целокуйну имовину 
и сл. позитивна - йословање без gобиiйака и без rубиiйака. све
сти на нулу лишиiйи вреgносiйи, обезвреgиiйи. 

нулерица и нулерица ж 1. квалиiйеiйно брашно gобијено 
og CиiйHO млевене cpegUHe йшеничноr зрневља. 2. машиница ко
јом се коса шиша go rлаве. 

нултй и нултй, -а, -о који се OgHocu на нулу; основни, og ко
jer нешiйо йочиње, йочеiйни; који gолази йре йрвоr: � тачка, � 
степен, � вредност, � табак. 

нумера ж лат. 1. арх. и разг. број, бројка; бројна ознака нечеrа 
у pegy, у низу. 2. а. geo музичке комйозиције који извоgи jegaH 
rлас или jegaH иHciйpYMeHiй, gеоница. б. iйачка у умеiйничком, 
забавном и сл. apoipaмy. • скочила му (јој и сл.) је - йорасла му 
(јој и сл.) је вреgносiй, цена, уrлеg. 

нумерација ж обележавање, означавање бројевима. 

нумерисати, -ишём свр. и Несвр. обележиiйи, обележаваiйи 
бројевима. 

нумеричкй, -а, -о који се OgHOCU на бројеве; бројни, бројчани, 
изражен бројевима: � фактор, � вредност. 

нумизматика ж (дат. -ици) грч. а. наука о йociйaHKY, развоју 
и уйоiйреби меiйалноr новца, Megaљa и сл. б. скуйљање йримера
ка меiйалноr новца, йрављење збирки iйаквоr новца. 

нумизматичар м онај који се бави нумизмаiйиком. 

нумизматичкй, -а, -о који се OgHOCU на нумизмаiйику: � 
збирка. 

нунције м лат. изасланик, йосланик, йреgсiйавник BaiйиKa
на у некој CiйpaHoj gржави. 

нуспроизвоД м cuopegHU, узrреgнu Йроизвоg. 

нуспросторија ж caopegHa, йомоnна йpociйopиja у ciйaHY (ку-
хиња, куйаiйило, ociйaвa и gp.). 

нутација ж лат. астр. колебање poiйaциOHe осе Земље. 

нуткати (се), -ам (се) несвр. у geM. значењу: Hyguiйu (се). 

нутрија ж mп. ЗООЛ. rлоgар Myocastor coypus из йор. Octodon-
tidae, који живи у мочварним йреgелима Јужне Америке а ло
ви се и raju збоr скуйоценоr крзна. 

нутриционист(а), -ё м (ми. -сти) мед. сiйручњак за љуgску ис
храну. 

нутриционисткиња ж женска особа HyiйpициoHиciйa. 



њ 
њ (Њ) е непром. а. ЛИШЋ. uреgњонеuчани, ааљай1аљни носни су

iласник (сонанй1). б. слово KOju.м се обележава й1ај сонанй1: ве
лико Њ, мало њ, курзивно њ. 

њака ж оном. оiлашавање маlарца и сличних живой1иња, ња
кање; уоuшй1е iлас сличан Malapehe.м оiлашавању. 

њакати, њачём неевр. 1. исuушй1ай1и iласове својСй1вене ма
lapцy, ревай1и (о Malapцy или ономе ко оuонаша маlарца). 2. фиг. 
пеј. lоворий1и, uричай1и, аевай1и и сл. Heapиjaй1Hu.м iласом слич
ним MalapeheM оiлашавању; уњкавим iласом ЙJlакай1и, ц.ми
зgрий1и. 

њакнути, њакнём свр. арема њакай1и. 

њега в. Hela. 

његов, -а, -о uриgевска арисвојна замени ца за 3. л. jg. м. и с. 
poga: 1. а. који upuuaga ономе о коме или о чему се lовори: � ка
пут, � књига. б. који се OgHOCU на oHola о коме се lовори, који се 
й1иче oHola о коме се lовори; који uой1иче og oHola о коме се lово
ри, који осй1варује онај о коме се lовори и сл.:  � време, � помоћ. 
2. нар. и арх. (из поштовања) а. (и етн.) који upuuaga мужу, суару
ly. б. (уз титулу) који се й1иче влаgара, монарха или HeKol цр
квеноl великоgосй10јника: � височанство. 3. (у именичкој слу
жби) а. м ми. особе блиске лицу о коме се lовори (роgбина, арија
й1ељи, исй10мишљеници и сл.). б. ж реч, воља и сл. лица о коме 
се lовори. - Видећемо да ли ће се његова поштовати. • његово 
је да њеlова је gужносй1, обавеза и сл. - Његово је било да вам 
то на време каже. 

његоватељ(-) в. неlовай1ељ(-). 

његовати в. неlовай1и. 

његошевски, -а, -о који је као у аесника Пей1ра Пей1ровића 
Њеlоша, који је у gyxy Њеlошеве uоезије: � стил, � стих. 

њедарце в. неgарце. 

њедра в. неgра, њедро в. неgро, њежан в. нежан, њежно в. 
нежно, њежност в.  нежносй1. 

њезин и њезин, -а, -о в. њен. 

Њемац в. Немац. 

њемоћа в. не.моћа. 

њен, -а, -о uриgевска арисвојна замени ца за 3. л. jg. ж. poga: 
1. а. који upuuaga оној о којој се lовори: � кућа. б. који се OgHOCU 
на ону о којој се lовори, који се й1иче оне о којој се lовори; који ао
й1иче og оне о којој се lовори, који осй1варује она о којој се lовори 
и сл. - Чување стоке, њено гоњење . , .  и сличне ствари живеле 
су и под Турцима. � осмех, � песма. 2. (у именичкој служби) м 
МН. особе блиске лицу о коме се lовори (роgбина, аријай1ељи и 
сл.). • њено је (Да) њена је gужносй1, обавеза и сл. - Њено је да 
ти то каже. 

њива ж 1. KOMag зе.мљишй1а, аоља које се обрађује, ораница. 
2. фиг. обласй1, uоgручје неке gелай1носй1и, занu.мања, uосла и сл. 

њиветина ж ayl.м. и аеј. og њива. 

њивица ж geM. и хиа. og њива. 

њин и њин, -а, -о прид. зам. в. њихов. 

њисак, -ска м И њиска (дат. -сци) ж њишй1ање, рзање. 

њискати, њискам и њискати, -ам неевр. в. њишй1ай1и. 

њиснути, њиснём евр. оlласий1и се њиском, зањишй1ай1и 
(обично о коњу, кобили). 

њихати, њишём (њихам) неевр. а. аокрей1ай1и нешй10 й1амо
амо, клай1ий1и; љуљай1и HeKola (у колевци и сл.): � гране (о ве
тру), � дете (у колевци или на крилу). б. чиний1и аокрей1е iла
вом или gpylu.м gелом й1ела: � главом . •  - се аомерай1и се й1а
мо-амо, љуљай1и се, клай1ий1и се. 

њихнути (се), њихнём (се) свр. арема њихай1и (се). 

њихов, -а, -о uриgевска арисвојна заменица арема за 3. ли
це мн.: 1. а. који upuuaga oHu.мa о Koju.мa се lовори: � кућа. б. ко
ји се OgHOCU на оне о Koju.мa се lовори, који је у вези с oHu.мa о ко
ju.мa се lовори, који uой1иче og оних о Koju.мa се lовори: - поп, 
њихове горе лист. 2. (у именичкој служби) м МН. особе блиске 
oHu.мa о Koju.мa се lовори (роgбина, аријай1ељи, исй10мишљени
ци и сл.). 

њиmтати, -штИм неевр. исuушй1ай1и iласове својСй1вене коњи
ма; уп. рзати. 

њокалица и њокалица ж жарг. назив за нос или усй1а, аоне
Kag и за цело лице: рабити некоме њокалицу. 

њбрка ж (ген. ми. њбркй) ЗООЛ. У мн.: uороgица морских ай1и
ца Alcidae из pega Charadriiformes (у jg.: ай1ица из й1е Uороgице). 

њуњорити, -йм неевр. й1ихо и неразlовей1но lоворий1и; уп. ћу
ћорити. 

њупати, њУпам и њупати, -ам неевр. жарг. јесй1и (обично ха
лаиљиво). 

њУ-х и њух м 1. физиол. сйособносй1 apu.мaњa мирисних на
gражаја; чуло мириса. 2. фиг. сuособносй1, моћ ой1кривања, upeg
виђања, наслућивања, uреgосећања: имати њуха за нешто. 

њуmити, -Им и њуmити, њУтИм неевр. 1. њушком gоgирива
й1и HeKola или нешй10 ga би се осей1ио мирис; њухом исаий1ива
й1и, й1ражий1и. 2. фиг. наслућивай1и, upegocehaUlU . •  - се уз. ао
вр. og њуший1и (1) (о живой1ињама). 

њушка ж (дат. -шци; ген. ми. -шкЙ)I. geo живой1ињске iлаве 
на коме су усй1а и нозgрве, lубица. 2. а. пеј. или шаљ. лице у чове
ка, uосебно усй1а и нос. б. пеј. особа која заслужује uрезир, og
врай1на особа, lag. • дати некоме по њуmци ygapuUlu ао лицу, ис
й1ући HeKo'ia. завезати њушку ућуй1ай1и, умукнуй1и. 

њуmкало е и м (мн. е) пеј. онај који жели све ga сазна, онај ко
ји свуgа заiлеgа ga би нешй10 сазнао; й1ајни aleHUl, yxoga. 

њуmкати, -ам неевр. 1. у geM. значењу: њуший1и (1). 2. пеј. за
iлеgай1и свуgа ga би се нешй10 сазнаљо; yxoguUlu, шUијунирай1и. 
• - се ge.м. аре.ма њуший1и се. 

њуmкица, њуmкица, њуmчица и њуmчица ж ge.м. и хиа. 
og њушка (1). 



о 
01 (О) е непром. 1. а. JIИШЋ. cpegНJU само1.ласник зagњеl pega йри 

чијем изlовору се усне заокружују и исшурају: кратв:о о. б. слово ко
ju.м се обележава шај само1.ласник: велико О, мало о, курзивно о. 
2. (О) хем. знак за хемијски елеменаii1 кисеоник, Oxygenium. 

02 йреgлоl KOju.м се зајеgно са самосii1алном речју у ак. или 
лок. указује 1. а. (с ак) на ослонац за који се закачује оно шii10 
се веша: обесити о клин. б. (с ЛОК) на ослонац oHola шii10 виси: 
висити о клину. 2. (с ак.) на ослонац на који се неко или неШii10 
наслони; на upegMeii1 с Koju.м се неко или нешii10 gogupyje, cyga
ра: одупрети се о под, лупити главом о зид. 3. (с ак) на оно за 
шii10 се неко бори: отимати се о власт. 4. (с ЛОК) на upegMeii1 lo
вора, йисања, мишљења, бриlе и сл.: говорити о родитељима, 
писати о позоришту, мислити о будућности, брига о деци. 5. (с 
ЛОК) на среgсii1во које се ii1роши, на оно шii10 oMolyhyje pagНJY: 
путовати о свом трошку. 6. (с ЛОК) на йриближно време: око: о 
Новој години. 

о узв. (наглашено најчешће: б) 1. за gозивање. - О, Марко! 2. 
за йојачавање исказа. - О, како ће се изненадити! 3. (каткад 
поновљено или отегнуто) као израз чуђења. - Ооо! - повикаше 
младићи. 

0- 1. као йрефикс KOg 1.лаlола означава: 1. а. маii1еријално об
ухвашање upegMeii1a pagНJoM, йросширање око upegMeii1a: оиви
чити, окружити И сл. б. немаii1еријално обухваii1ање upegMeii1a: 
опевати, очувати и сл. 2. а. gовођење, йрелазак у неко сшање, 
изазивање (или сшицање) неке особине, оgлике: охрабрити, оса
катити, ослепити; ОГЛадНети, ослепети и сл. б. снабgевање неко
la, нечеlа (или себе) HeKu.м upegMeii1oM, gogaii1KoM; излаlање не
маii1еријалном ойii1ереhењу, неком йосii1уйку; сшицање, gобија
ње нечеlа: окитити (се), оседлати; осрамотити, оценити; огубати 
се, олистати. в. gобијање млаgунчеii1а, ogrt. Uлоgа: опрасити се, 
ојагњити се, омрестити се; опрасити (прасе) и сл. 3. gogup, окр
знуhе: огрепсти, окрзнути, очешати и сл. 4. неЙОii1йуно изврше
ње pagНJe, умањено значење основноl 1.лаlола: обарити и сл. П. 
као йрефикс KOg йриgева и йрилоlа уноси извесну нијансу Heog
ређеносши, релаii1ивносii1и и ублажавања, умањивања: омален, 
онизак, олако и сл. 

оаза ж грч. 1. меСШ0, йоgручје у йусшињи са изворu.ма воgе и 
са веlеii1ацијом. 2. фиг. оно шii10 се изgваја својом вреgношhу (у 
HeylogHoj, нейовољној околини), йозиii1иван изузеii1ак: � мира. 

об(а)- (пред безвучним сугласницима: оп-) 1.лаlолски йре
фикс који означава: 1. извршење pagНJe око објекii1а, са њеlове 
сйољне сшране, обухваii1ајуhи la у целини: обгрлити, опколити, 
облити, опкопати, обрубити, опшити. 2. извршење pagНJe основ
Hol 1.лаlола у йоii1йуносii1и, go краја: обрадити, обрачунати, обу-

. чити. 3. а. gосйевање у неко сшање или сшицање својсшва: оба
мрети, обрадовати се, обудовети. б. gовођење у неко сшање или 
ОМОlуhавање йосеgовања неке особине: обдарити, опчараТи. в.  
излаlање, йоgврlавање ономе шii10 се казује OCHOвHu.м 1.лаlолом: 
облагати, оптужити. 

. 

оба, обају (обају) , обама (обама) (м и е), обе, обеју (обеју), обе
ма (обема) јек. обје, оБИју (об:Ију), објема (објема) (ж) (с предло
зима често непром.) бр. и jegaH и gpylu, и jegHo и gpylo, и jegHa и 
gpyla. 

обавеза ж а. оgређени йосао, заgаii1ак, gужносii1: свакоднев
не обавезе . .  б. оно шii10 се мора извршиii1и йо йройuсу, закону, 
уlовору, шii10 се Haмf:he као моралщ.t gyl: војна �, пореска �, уго
ворна �, имати обавезу према некоме. 

обавезан, -зна, -о 1. а. који u.мa неку обавезу, оgређени йосао, 
gужносii1: � да свако јутро иде на посао. б. који HeKola на нешii10 
обавезује, обавезујуhи: обавезна правила. в. који се заснива на 
законској обавези: � школовање. 2. уобичајен, неизбежан: � по
јава. 

обавезати, обавежем евр. обухваii1иii1и обавезом, учиниii1и 
обавезнu.м, заgужиii1и . •  � се Йрu.миШи обавезу. 

обавезивати (се), -езујем (се) несвр. йрема обавезаii1и (се). 

обавезно ПРИЛ. а. йо усшаљеној навици, реgовно, неизосii1ав
но: � носити капу зими. б. CXOgHO ушврђеној обавези; йо закон
ској оgреgби, йо йройису: � плаћати порез. 

обавезност, -ОСТИ ж особина oHola шii10 је обавезно, шii10 се 
мора извршиii1и. 

обавестити, обавеСТЙМ јек. обавијестити, обавијестйм (трп. 
обавештен јек. обавијештен) евр. gaii1u, йослаii1и обавешii1ење, из
весшиши: � о догађајима . •  � се Йрu.миШи обавешii1ење, сазна
ши, чуii1и. 

обавештавати (се) јек. обавјештавати (се), -ештавам (се) 
несвр. йрема обав(иј)есii1иii1и (се). 

обавештајац јек. обавјештајац, -јца м (инстр. -цем) онај ко
ји се бави обавеШii1ајнu.м pagoM, који pagu у обавеШii1ајној слу
жби, aleHii1. 

обавештајнй: јек. обавјештајнй:, -а, -о који се OgHOCU на оба
вешii1авање, који шајно скуиља и gосii1авља војне, йолиii1ичке и 
gp. uogaii1Ke: � делатност, � служба, � официр. 

обавештен јек. обавијештен, -а, -о уйознаii1 с нечu.м, yuyheH 
у нешii10: � човек 

обавештеност јек. обавијештеност, -ости ж особина oHola 
који је обавешii1ен, yuyheHocii1, знање о нечему. 

обавештење јек. обавјештење е йисмено или усмено саой
шii1ење о некоме или нечему; весш, информација. 

обавијати, обавйјам несвр. йрема оБС16иii1и . •  � се несвр. йре
ма обавиii1и се. 

обавити, -йм евр. (р. пр. Обавио, -ила) извршиii1и, ypaguii1u, 
извесii1и. 

'обавити, обавијем (р. пр. Обавио, -йла; ИМП. обавйј; ТРП. обави
јен, -ена) евр. а. савиши нешii10 око нечеlа, омошаши, завиii1и. б. 
обухваii1иii1и, обlрлиii1и (руком) . •  - се умошаши се, йокриii1и се. 

обављати, -ам несвр. йрема Обавиii1и. 

обад м (ми. Ciбади и обадови) 300Л. а. инсекш gвокрилац из Йор. 
Tabanidae који Hauaga lовеgа и коње (йонекаg и љуgе) сишуhи 
u.м крв. б. у МН.: сисшемашски назив за йороgицу Tabanidae. 

обадати, Обадам несвр. йрема обосii1и. 

. обадати се, -ам се неевр. бацакаii1и се, ришаши се Holaмa и ју-
риши зБОl yjega обаgа (о lовечеii1у, lовеgu.ма). 

обадва (м и е), обадве јек. обадвије (ж) бр. в. оба. 

обадвоје зб. бр. в. обоје. 

обадвојица ж в. обојица. 

обазирцти се, -рем се несвр. йрема обазреii1и се. 

обазрети се, Обазрем се евр. 1. Йо1.леgаii1и окренувши се. 2. 
обраii1иii1и йажњу (на HeKola, на нешii10), узеii1и у обзир. 
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обазрив, -а, -о 1. који све узu.ма у обзир, оЙрезан,. 2. йун, об
зира, обзиран" Йажљив. 

обазриво прил. н,а обазрив н,ачин" ойрезн,о, Йажљиво. 

обазривост, -ости ж особин,а otlola који је о базр ив , ойре
зн,осШ. 

обајати, -јём евр. завршиши бајање, изlоварање шајан,сшве
н,их речи уз н,еобичн,е йокреше (pagu шобожњеl ошклањања бо
лесши, н,есреће и сл.). 

обајатити, -йм евр. непрел. йосшаши бајаш, изlубиши свежи
н,у, оШврgн,уШи. 

обал в. обао. 

обала ж lран,ичн,а лин,ија из.међу койн,а и eoge; ужи йојас зе
.мље уз .море, реку или језеро. 

обалавити, обiшавйм и обалавити, -йм (Ьбалити, -йм) евр. 
Прел. УЙРЈЬаши, у.мазаши бала.ма. 

обалити, Обалйм евр. прел. обориши, срушиШи. 

обалскй (обалнй), -а, -о који се ogtlocu н,а обалу (који йрийа
ga обали, који йошиче с обале, који је зайослен, н,а обали и сл.): 
� насиn, � радник 

обаљивати, обаљујём н,есвр. Йре.ма обd.лиШи. 

обамирати, -рём н,есвр. Йре.ма оба.мреШи. 

обамрёти јек. обамријети, Обамрём евр. непрел. а. йасши у gy
боку н,есвесшицу, н,е gаваши eugJbuee зн,акове живоШа. б. ушрн,у
ши, укочиши се, н,е реаlоваши н,а уgарац, убоg и сл. (о gелу Шела). 

обамfшост, -ости ж сшање otlola који је оба.мро, укочен,осш; 
.мрШвило. 

обамро, -рла, -о р. Йр. og оба.мреШи у аШриб. служби: � тело. 

обангавити, обангавйм и обангавити, -йм евр. 1. непрел. йо-
сшаши бан,lав, хро.м. 2. прел. (некога) учин,иши бан,lавu.м, xpo.мu.м. 

обао (обал), обла, -о (одр. Облй) заоБЈЬен" окруr.nасШ. 

обарати (се), Обарам (се) н,есвр. Йре.ма обориши (се). 

обарач, -ача м 1. квачица н,а йушци и сл. ваШрен,о.м оружју 
чијu.м се Йовлачење.м йосшиже ga оружје ойали, окиgач. 2. geo 
браве у eugy йокрешн,е илочице који слуhи за зашварање враша, 
catlgYKa и сл. 

обарача ж в. обарач (1). 
обарити, Обарйм евр. прел. gржеhи крашко вре.ме у КЈЬучалој 

eogu йойариши, йрокуваши; скуваши: � зелен, � кромпир. 

обасипати, -ам н,есвр. Йре.ма обасуШи. 

обасјавати, обасјавам н,есвр. Йре.ма обасјаШи. 

обасјаност, -ости ж сшање otlola шшо је обасјан,о, ocвeillJЬe
н,осШ. 

обасјати, -ам евр. прел. освеillлиши, озариШи. 

обасути, Обаспём евр. прел. а. йокриши, йрекриши н,ечu.м (н,е
ку йовршин,у, йросшор и сл.), засуши: � цвећем б. фиг. заокуйи
ши, салешеши: � питањима. 

обаmка прил. 1. ogeojetlo, Йосебн,о. 2. разг. н,е узu.мајуhи у об
зир, н,а сШран,у. 

обвезнйк м он,ај који је gужан, ga исйун,и н,еку обавезу: војни 
�

, порески �. 

обвезница ж харшија og вреgн,осши као gоку.мен,ш о уилаши 
уgела у кайишалу (gржавн,оl зај.ма и сл.). 

обвезничкй, -а, -о који се ogtlocu н,а обвезн,ике. 

обгрлити, -йм евр. прел. обухвашиши рука.ма, заlрлиШи. 

обданица ж вре.ме og јушра go вечери. 

обданйmте е усшан,ова у којој йреgшколска gеца upoeoge gatl. 

обдарен, -а, -о gаровиш, tlagapetl, Шален,Шован,. 

обдареност, -ости ж особин,а otlola који је обgарен" gapoeu-
шосш. 

обдарити, Обдарйм евр. прел. а. gаши н,еко.ме gap, gароваШи. 
б. йоgариши н,еко.ме н,ешшо epegtlo, корисн,о, зн,ачајн,о и сл. 
(обичн,о Q Upupogtlu.м својсШвu.ма). 

обдукција ж лат. мед. ошварање леша pagu ушврђивања узро
ка смрши или н,аучн,оl исйишивања, ауШоЙсија. 

обдукцйјскй и обдукционй, -а, -о који се ogtlocu н,а обgук
цију. 

обед јек. објед м оброк, обичн,о l.lювн,и у gtleetloj исхран,и, ко
ји се н,ајчешhе jege у cpegutlu gatla, ручак. 

обеда јек. обједа ж н,еосн,ован,а ойшужба, клевеШа. 

обедити, Обёдйм јек. обијЕЩИТИ, Обиједйм евр. прел. н,еосн,о
ван,о ойшужиши, оклевешаши (tleKola). 

обедовати јек. обједовати, -дујём евр. и неевр. непрел. узеши, 
узu.маши обеg, ручаШи. 

обезбедити, обезбёдйм јек. обезбиједити, обезбиједйм (трп . 
обезбёђен јек. обезбијеђен) евр. прел. 1. а. учин,иши безбеgн,u.м, си
lyptlu.м; зашшишиши og оЙасн,осШи. б. осиlураши н,еко.ме cpeg
сшва за живош: � децу. 2. н,абавиши, ЙриЙре.миШи, gаши: � ко
ла. _ � се а. йреgузеши шшо је йошребн,о ga би се избеfJю н,ешшо 
н,ежељен,о, осиlураши се. б. сн,абgеши се, ойскрбиши се (н,ечu.м), 
н,абавиши у goeOJbtloj количин,и: � се намирницама. 

обезбёђеност јек. обезбијеђеност, -ости ж сшање otlola ко
ји је обезбеђен" сиlурн,осШ. 

обезбеђеље јек. обезбјеђеље е 1 . .мере йреgузеше за н,ечију 
безбеgн,осш, зашшиша, осиlурање. 2. војн,а, йолицијска jegutlu
ца, цивилн,а орlан,изација, служба чији је заgашак ga tleKola, 
н,ешшо обезбеgи, oculypa og tlauaga, крађе, рушења и сл. 

обезбеђивати (се) јек. обезбјеђивати (се), -еђујём (се) н,е
свр. Uре.ма обезбеgиШи. 

обезвредити, обезврёдйм јек. обезвриједити, обезвриједйм 
евр. прел. 1. учин,иши безвреgн,u.м. 2. осйориши вреgн,осш н,еко.ме 
или н,ече.му. 

обезглавити, обезглавйм евр. прел. (некога, нешто) 1. а. og
сећи н,еко.ме r.nаву. б. фиг. лиши ши вође, вођсШва. 2. фиг. збун,и
ши, уЙан,ичиШи. _ - се фиг. 1. осшаши без сШарешиl-le. 2. збун,и
ши се, избезу.миШи се. 

обезглављеност, -ости ж сшање otlola шшо је обезr.nавЈЬен,о; 
забун,а, Йан,ика. 

обезглављивати (се), -ављујём (се) н,есвр. Йре.ма обезr.nави
ши (се). 

обезличавати, -Ичавам н,есвр. Йре.ма обезличиШи. 

обезлйченост, -ости ж УШОйЈЬен,осш йојеgин,ца у .масу, ogcy
сшво ин,gивиgуалн,осШи. 

обезлИчити, обезлИчйм и обезличити, -йм евр. прел. уклон,и
ши обележја личн,осши, личн,оl, оgузеши н,еко.ме ин,gивиgуал
н,осШ. 

обезнанити, обезнанйм евр. прел. gовесши у бесвесн,о сшање; 
избезу.миШи. _ - се а. йасши у н,есвесш, он,есвесшиши се. б. изlу
биши йрисусшво gyxa, избезу.миШи се. 

обезобразити се, -йм се евр. непрел. йосшаши безобразан" 
gрзак. 

обележавати јек. обиљежавати, -ежавам н,есвр. Йре.ма обе
лежиШи. 

обележеност јек. обиљеженост, -ости ж оёобин,а otlola који 
је обележен" otlola шшо је обележен,о. 

обележивач јек. обиљеживач, -ача м Йреg.меШ или cpeg
сшво KOju.м се н,ешшо озн,ачава, обележава (н,Йр. оgређен,а сшра
н,ица или шексш у књизи). 

обележити јек. обиљежити, -йм евр. прел. 1. сшавиши белеl, 
зн,ак н,а н,ешшо, озн,ачиШи. 2. свечан,о исшаhи, йрославиши н,еки 
важан, gОlађај. 3. фиг. н,еlашивн,о оцен,иши; изложи ши йрезиру, 
жиlосаШи. 

обелёжје јек. обиљёжје е (ген. ми. -ја) 1. белеl, зн,ак. 2. биш
н,а оgлика, каракШерисШика. 

обелети, -йм јек. обијељети, обијелйм евр. непрел. а. йосша
ши бео, ЙобелеШи. б. gобиши беле, cege власи, осеgеШи. 

обелиск и обелиск м грч. ка.мен,и сЙо.мен,ик у облику чешво
росшран,оl сшуба који се сужава Йре.ма врху. 
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обелити, Обелим јеЕ. обијЕШИТИ, обијелим евр. 1 .  учиниши 
белu..м" йревуnи белом бојом. 2. cвoju..м, белu..м, ЙО1Сривачем учини
ши (He1Coia или нешшо) белu..м, (о cHeiy, брашну, йрашини и сл.). 

обелоданити јеЕ. објелоданити, -одfuШм евр. прел. а. изнеши 
на виgело, објавиши нешшо шшо није било йознашо јавносШи. б. 
оgшшамйаши, изgаШи. 

обелодањивати јек. објелодањивати, -эљујем несвр. йре
ма обелоgаниШи. 

оберучкё и оберУчк.ё јеЕ. објеручкё и објерУчкё ПРИЛ. а. 
обема РУ1Сама. б. фиг. og свеЈ; срца, врло pago: прихватити �. 

обесити јеЕ. објесити, -йм (трп. Об(ј)ешен) евр. прел. 1. наме
сшиши нешшо ша1СО ga виси, 01Сачиши: � капут о вешалицу. 2. 
сйусшиши, обориши: � главу. 3. ус.мрШиШи, йоiубиши вешањем. 
8 - се 1. йосшавиши се у висеnи йоложај; окачиши се. 2. оgузе
ши себи живош, извршиши самоубисшво вешањем. • - нос в. aog 
нос. о (на) клин - в. aog клин. у кући обешеног не говори се о уже
ту не шреба йомињаши нишша шшо би HeKoia йоgсешило на йре
шрйЈьену неЙријаШносШ. 

обесмислити, -им (трп. обесмишљен) евр. прел. учиниш и бе
с.мисленu..м" Йразнu..м" безвреgнu..м,. 

обеснажити, обеснажим евр. прел. оgузеши нечему cHaiy, 
вреgносш, осйориши: � доказ. 

обёсник јек. обијесник м онај који је обесшан; онај који је 
осион, охол. 

обёсно јек. обијесно ПРИЛ. на обесшан начин. 

обёсност јеЕ. обијесност, -ости ж особина oHoia који је обес
шан; обесШ. 

обеспокојавајући, -а, -е 1Соји обесйокојава, узнемирује. 

обеспокојавати (се), -ојавам (се) несвр. йрема обесйокоји
ши (се). 

обеспокојити, -окојим евр. прел. учиниши неСЙокојнu..м" узне
мири ши. 8 - се йосшаши неСЙО1Сојан. 

обесправити, обесправим евр. прел. лишиши HeKoia йрава, 
оgузеши некоме Йрава. 

обесправљеност, -ости ж сшање oHoia који је обесЙрављен. 

обёст јек. обијест ж (инетр. обешћу (-и) јеЕ. обијешћу (-и) 1. 
силина која избија из човека, необузgаносш; разузgаносШ. 2. оси
оносш, суровосШ. 

ОбёстаН јек. обијестан, -сна, -о 1. йун неукрошиве cHaie, нео
бузgан; йусш, разузgан. 2. осион, суров. 

обесхрабреност, -ости ж сшање oHoia који је обесхрабрен, 
малоgушносiil, безвољносШ. 

обесхрабривати (се), -абрујем (се) несвр. йрема обесхрабри
ши (се). 

обесхрабрити, обесхрабрим евр. пел. оgузеши некоме хра
бросш, учиниши малоgушнu..м" уЙЛашиШи. 8 - се изiубиши хра
бросш, йосшаши малоgушан, уйлашиши се. 

обећавати, обећавам неевр. 1. несвр. йрема обеnаШи. 2. йру
жаши основа за неко веровање, gаваши изiлеgе HeKu..м, йозишив
Hu..м, наiовешШајu..м,а. 

обећање е gаша реч ga nе се нешшо учиниШи. • - лудом радо
вање не шреба се ослањаши на обеnања. 

обећати, -ам евр. прел. gаши обеnање, реч ga nе се нешшо учи
ниши, обавезаши се на нешШо. 8 - се нар. gаши йрисшанак на 
брак, обеn�ши брак не1Соме (о gевојци). • обећана земља в .. aog 
земља. 

обеmењак, -а и обеmењак, -ака јек. објеmењак, -а и објеmе
њак, -ака м gуховиш, враiоласш мушкарац, враi, ђаво, сЙаgало. 

обеmењачки и обеmењачки јек. објеmењачки и објеmе
њачки, -а, -о који се OgHOCU на обешењаке, ђаволасш, враiолџсШ. 

обеmењачки и обеmењачки јек. објеmењачки и објеmе
њачки ПРИЛ. као обешењак, враiоласШо. 

обеmењаmтво и обеmењаmтво јек. објеmењаmтво и обје
шењаштво е обеше.њаЧ1Си йосшуйак, обешењачко йонашање, 
враiолансШво. 

обеmтетити, -им евр. прел. наgокнаgиши некоме шШеШу. 

обеmтећење е HagoKHaga шШеШе. 

обеmчастити, -йм (трп. обеmчашћен) евр. прел. 1. нанеши сра-
моШу. 2. оgузеши невиносш силовањем, силоваШи. 

обеmчаmћење е увреgа часши, Йонижење. 

обзидати, Обзйдам евр. прел. оiраgиши, обложиши зиgом. 

обзиђивати, -иђујем несвр. йрема обзиgаШи. 

обзир м йажња, йошшовање, разумевање; йошшовање мо
ралних норми, pega. • без обзира (на нешто) не воgеnи рачуна (о 
нечему), занемарујуnи (нешШо). главом без обзира (побећи) в. aog 
iлава. доћи, долазити у обзир йружиши, йружаши изiлеgе за не
шшо, исйуниши, исйуњаваши услове. с обзиром (на нешто) воgеnи 
рачуна (о нечему), u..м,ajynи у виgу (нешШо). узети, узимати у обзир 
узеши, узu..м,аши у размаШрање. 

обзиран, -рна, -о који u..м,a обзира, йажљив, увиђаван. 

обзирно ПРИЛ. с йуно обзира, Йажљиво. 

обзирност, -ости ж особина oHoia који је обзиран, йажња, 
увиђавносШ. 

обзнана ж йроiлас, йрокламација; објављивање. 

обзнанити, Обзнаним евр. прел. објавиши, оiласиши, обнаро
gоваШи. 

обигравати, обигравам неевр. 1. несвр. йрема обиiраШи. 2. 
(око некога) леЙu..м, речu..м,а и йонашањем насшојаши заgобиши 
нечију наклоносiil, gоgвораваши се, уgвараши се. 

обиграти (Обиграти), Обиграм евр. 1. (око нечега, нешто) оби
nи око нечеiа. 2. (нешто) обиnи MHoia месша, йосешиши MHoia 
лица (изражавајуnи йошшовање, молеnи за нешшо и сл.). 

обијати (се), Обијам (се) несвр. йрема обиши (се). • - туђе 
прагове в. aog apai. - се (некоме) о главу в. aog iлава. 

обијач, -ача м онај који обија (браве, купе), Йровалник. 

обијелити в. обелиШи. 

обијељети в.  обелеШи. 

обилазак, -аска м 1. ЙокреШ којu..м, се обилази око нечеi, зао
билажење. 2. крешање pagu йреiлеgа, коншрола; разiлеgање: 

обилазан и обилазан, -зна, -о 1COju..м, се обилази, заобилазан 
(о йушу, йрузи и сл.). 

обилазити, -Им несвр. йрема обиnи. 

обилазно и обилазно ПРИЛ. а. заобилазнu..м, йушем, заобила
зно. б. фиг. околишеnи, увијено. 

обилан и обилан, -лна, -о а. који обилује нечим, боiаш; ве
лик йО количини или бројносШи. б. који саgржи неко обиље, из
gашан, ЙЛоgан. 

обилат и обилат, -а, -о веома обилан. 

обилато и обилато ПРИЛ. у великој мери, веома MHOio. 

обилно и обилно ПРИЛ. у обилној мери, MHOio. 

.оБИлнОст? -ости ж особина oHoia шшо је обилно; боiаШсШво. 

обиловати, -лујем неевр. непрел. (нечим) имаши у изобиљу 
нечеiа, биши йун нечеiа, боiаШ. 

обиље е 1. веома велика количина, мношШво. 2. боiашсшво, 
изобиље. 

обиље- (јек.) в. обеле-. 

обим и обим м (ретко у мн.) 1. збир сшрана, OgH. gужина ли
није око неке йовршине; зайремина, величина. 2. иншензишеш 

. 
неке йојаве, количина. 

обиман, -мна, -о који u..м,a велик обu..м" велик у својој врсши, 
оЙсежан. 

обимно ПРИЛ. у великој мери, MHOio. 

обимнбст, -ости ж особина oHoia шшо је обu..м,но, величина. 

обистинити се и обистинити се, -им се евр. осшвариши се, 
исйуниши c�, йошврgиши се. 

обитавалИmте .е месшо обишавања, сшановања, йребивали
шше, сшанишше (за живошиње и биљке). 
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обитавати, обитавам неевр. непрел. сшановаши, боравиши, 
живе ши. 

обити, обијём (трп. об:И:јен, -ена) евр. прел. 1. насилно ошвори
ши, ошюьучаши оно шшо је закључано (pagu крађе), йровали
ши. 2. оgбиши geo нечеlа: � зид . •  � се .месШи.мично ойасши, 
окруниши се, ошшеши се (нйр. о зиgу, .малШеру, лонцу и gp.). • 
- се (некоме) о главу в. aog 'iлава. 

обићи (обйћи), Обйђём (имп. обиђи; аор. обиђох, обиђе и Обй
ђе; р. пр. обишао и Обишао, -шла) евр. 1. (око нечега, некога или 
нешто, некога) а. найравиши Kpyl xogajyhu око нечеlа. б. йроћи 
унаоколо избеlавајући HeKola или нешшо, заобићи. в. крећући 
се кружно око gpylol небеСКОl шела найравиши Kpyl, окренуши 
се. 2. (нешто, некога) а. йроћи залазећи на MHolo .месШа, йрокр
сШариШи. б. йосешиши, ЙохоgиШи. в. йо'iлеgаши ga ли је нешшо 
у pegy, извршиши йре'iлеg, конШролу. • - истину избећи ga се ка
же йраво сшање; рећи неисшину, слаlаШи. 

обичај м а. начин живоша, paga, йонашања и сл. који се 
усшалио у некој зајеgници. б. уобичајен начин йосшуйања, йона
шања, навика. • као што је - као шшо је уобичајено, као шшо се 
шо реgовно pagu. 

обичајан, -јна, -о који се OgHOCU на обичаје, који је ушврђен 
обичајем, који се заснива на обичајима. 

обичан, -чна, -о 1. а. који се ничим не исшиче, који нема не
Kol нарочишоl обележја. б. који је йосшао навика, свакоgневни, 
уобичајен. 2. као сасшавни geo имена MHolux живошиња и биља
ка: � купа, � зеље итд. 

обично ПРИЛ. на уобичајен начин; најчешће, већино.м. 

обичност, -ости ж особина oHola који је обичан, oHola шшо је 
обично. 

објава ж 1. службено обавешшење којим се нешшо lрађани
.ма саоЙшШава. 2. лична исйрава за йушовање, излазак и gp. • 
- рата обавешшење jegHe gржаве gpyloj ga йрошив ње ошйочиње 
раШ. 

објавити, Објавйм (трп. Објављен) евр. прел. а. учиниши не
шшо јавним, о'iласиши, саойшшиши већем броју љуgи, јавносШи. 
б. оgшшамйаши, изgаШи. • - рат 1) обавесшиши jegHY gржаву ga 
йрошив ње ошйочиње раш; 2) фиг. изјасниши се као йрошивник, 
нейријашељ HeKola, нечеlа. 

објављивати, објављујём несвр. Йре.ма објавиШи. 

објављивач, -ача м онај који нешшо објављује. 

објаснити, Објаснйм (трп. Објашњен) евр. прел. учиниши ga 
нешшо йосшане јасно, разумљиво, йрошу.мачиши, разјасниШи . •  

� се уз. повр. расйравиши се .међусобно, учиниши јасним .међу
собне ogHoce. 

објахати, Објашём евр. прел. 1. ойкорачиши узјахаши (јахаћу 
живошињу или неки Йреg.меШ). 2. јашући обићи. 

објахивати, -ахујём несвр. Йре.м објахаШи. 

објашњавати (се), објашњавам (се) несвр. Йре.ма објасни
ши (се). 

објашњење е 1. шу.мачење, разјашњење; уйушсшво. 2. разlо
вор йрошкан узајамним убеђивање.м, оЙонирање.м и сл. 

објашњив, -а, -о који се .може објасниШи. 

објашњивост, -ости ж особина, сшање oHola шшо је обја
шњиво. 

обје(-) аек.) в.  обе(-). 

објединити, обједйнйм (трп. обједйњен) евр. прел. сшвориши 
јеgинсшво, целину (нечеlа), ујеgиниши, сјеgиниши (нешШо) . •  � 

се ујеgиниши се, сјеgиниши се. 

обједињавати (се), -Ињавам (се) несвр. йрема објеgиниши (се). 

објЕщињеност, -ости ж сшање oHola шшо је објеgињено. 

објекат, -кта м (ген. ми. -ката) лат. 1. а. йреg.меш, сшвар или 
биће на које је уйрављен љуgски pag, йажња или ЙосмаШрање. 
б. оно шшо је иЗlрађено; lрађевина, зlраgа: индустријски �, ту
ристички �. 2. ЛИНГВ. реч (именица или заменица) у реченици на 
коју йрелази или на коју се OgHOCU 'iлаlолска раgња: прави (ди
ректни) �, неправи (индиректни) �. 

објекатски, -а, -о који се OgHOCU на објекаш (2): � реченица. 

објектив, -а и објектив, -ива м лат. физ. geo ойшичкоl ин
сШру.менШа који се сасшоји og jegHol или више сочива и окренуш 
је Йреg.меШу (објекшу) Йос.маШрања. 

објективан, -вна, -о 1. који йосшоји независно og субјекша, 
њеlових ойажања, .мишљења и вреgновања: � стварност. 2. не
йрисшрасшан, Йравеgан. 

објективно ПРИЛ. 1. независно og субјекша, сШварно. 2. не
йрисшрасно, Йравеgно. 

објективност, -ости ж особина oHola који је објекшиван, оно
la шшо је објекшивно, нейрисшрасносш, ЙравеgносШ. 

облагати, Облажём несвр. йрема обложиШи. 

облак м (ми. Облаци) 1. зlуснуша воgена йара, воgене кайљи
це и леgени крисшали који лебgе наlо.милани у аiй.мосфери и 
йрешварају се, йосле йовећања, у Йаgавине. 2. фиг. а. lусша .маса 
сишних чесшица (gима, йрашине иШg.) која лебgи или се креће 
у вазgуху. б . .маса, .мношШво .му шица, йшица и сл. у вазgуху. • 
бити у облацима немаши gовољно смисла за реалносш, биши ga
леко og сшварносши, заносиши се илузијама и нереалним йла
новима. небу под облаке в. aog небо. провала (пролом) облака йа
gање кише оlраниченоl шрајања, брзо и у великим количинама, 
јак Йљусак. 

облакодер м в. небоgер. 

обланда ж лат. (обично у мн.) шанка, ломљива йечена кора 
за йрављење колача; колачи og шакве коре. • зави(ја)ти у облан
ду сакри(ва)ши сшварни из'iлеg, йраве намере, улейша(ва)ши, 
йриказ(ив)аши се gобронамерним, йрешвараши се; ублажиши, 
ублажаваши нешшо рђаво, неЙријаШно. 

облапоран, -рна, -о лако.м, Йох.леЙан најело, Йрожgрљив. 

облапорно ПРИЛ. лако.мо, йрожgрљиво, Йох.леЙно . 

облапорност, -ости ж особина oHola који је облайоран, йо-
х.леЙносШ, ЙрожgрљивосШ. 

обласнй, -а, -о који се OgHOCU на оgређену обласш, који йри
aaga некој обласШи. 

област ж (инстр. -ашћу) 1. а. шеришорија већеl йросшрансшва 
која чини извесну целину у йо'iлеgу рељефа, кли.ме и gpylux еле
.менаШа физичкоlеоlрафске cpegUHe. б. већа аg.минисШраШивно
шеришоријална йривреgно-йолишичка јеgиница. в. apegeo насе
љен сШановнишШво.м СрОgним йО ешничкој йрийаgносши, јези
ку и сл., Йоgручје. 2. lpaHa науке, у.мешносши или gелашносши 
уойшше; gелокруl, йоље paga. 

облачак, -чка м geм. и хиЙ. og облак. 

облачан, -чна, -о йрекривен облацима, йун облака; iй.мypaH, 
.мрачан. 

облачина ж ayLм. и Йеј. og облак. 

облачити1 (се), Облачйм (се) несвр. йрема обући (се). 

облачити2, Облачйм неевр. у изр. ведрити и - в.  aog веgриШи. 
• � се (безл. или о небу) йосшајаши облачно, йрекриваши се 
облацима. 

облачић м geM. и хиЙ. og облак. 

облачно ПРИЛ. са облацима, са йуно облака;' iй.мYPHO, .мрачно. 

облачност и облачност, -ости ж сшање oHola шшо је облач-
но, йрекривеносш неба облацима. 

обледенити се, -еденйм се евр. укочиши се og х.лаgноће или 
og сШраха. 

облепити, Облёпйм јек. облијепити, Облијепйм (трп. Облё
пљен јек. Облијепљен) евр. прел. а. улейиши са свих сшрана (нЙр. 
блаШо.м). б. йрекриши лейљењем, излеЙиШи. 

обле савити, облесавйм и облесавити, -йм евр. непрел. йо
сшаши блесав, изlубиши ЙамеШ. 

облетати, ОблёћёМјек. облијетати, Облијећёмнеевр. l. несвр. 
Йре.ма облеШеШи. 2. фиг. шрчаши, .моШаШи се око HeKola pagu 
йосшизања HeKol циља; уgвараши се. 

облетети јек. облетјети, -тйм евр. 1. лешећи или брзо се кре
ћући обићи (HeKola, нешшо или око нечеlа, HeKola); обићи (неко-
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'ia или нешшо) брзо се крећући, оЙШрчаШи. 2.  лешећи обићи, ре
gOM йосешиши, йрокрсшариши; журно обићи, оби'iраши разна 
месша и сл. (обично с неким циљем, pagu HeKo'i Йосла). 3. (око 
некога) сшаши на'iовараши (HeKo'ia или нешшо), салешеши, сйо
йасши (HeKo'ia), навалиши (на HeKo'ia). 4. йрочуши се, рашири
ши се, йренеши се, gойреши go разних lbygu или месша (о "iласу, 
весшима и сл.). 

облетница јек обљетница ж в. 'iоgишњица (а). 

обливати (се), Ьблив�м (се) несвр. йрема облиши (се). 

облигација ж лат. правн. йризнаница коју gужник изgаје йо-
вериоцу и којом се йошврђује йосшојање gy'ia; обвезница. 

облигациани (облигацИјски), -3., -6 који се OgHOCU на обли
'iације. 

оближњи, -3., -е који се налази у близини, околни, cycegHU. 

облизати, Ьближем евр. прел. (нешто) йолизаши, олизаши 
(обично унаоколо) . •  - се облизаши, олизаши своје усне. 

облизивати, -изуј ем неевр. 1. несвр. йрема облизаШи. 2. фиг. 
обухвашаши, gохвашаши са свих сшрана (о ЙЛамену) . •  - се 1. 
а. лизаши се око усШа. б. фиг. с йохлейом "iлеgаши на неко јело. 
2. фиг. улизиваши се, ула'iиваши се, умиљаваши се очекујући 
нешШо. 

облизнити се, ОблизнИм се евр. роgиши, gонеши на свеш бли
занце (о женама и женкама). 

облизнути, -нем евр. лизнуши унаоколо . •  - се лизнуши (сво-
је) усне. 

облије- GeK.) в. обле-. 

облијЕшати (се), Облијев3.м (се) неевр. јек в. обливаши (се). 

облик М 1. сйољашњи, физички из"iлеg; из"iлеg Зе.мЈЬишШа, ре-
љеф: имати облик змије, површински облици Земљине коре. 2. 
виg, начин: - живота. 3. сасшав, сшрукшура нече'iа йовезана са 
оgређеним начином paga, са значајем: такав - народне скуп
штине. 4. КЊИЖ. сйољашња сшрана умешничко'i gела (као си
сшем умешничких среgсшава и йосшуйака): литерарни - есеја. 
5. ЛИНГВ. сйољашњи израз 'iрамашичких каше'iорија: - именице, 
- глагола. • у облику као, сличан, налик. 

обликовати, -кујем евр. и неевр. gа(ва)ши облик нечему, уоб
личиши, уобличаваШи . •  - се gоби(ја)ши облик, израз. 

облина ж а. оно шшо је обло, обла йовршина, исЙуЙчење. б. 
особина oHo'ia шшо је обло, заобљеносш, заокру'iJbеносШ. 

облити, Облијем (трп. обливен, -ена) евр. йолиши, йрелиши, 
јако овлажиши чишаву йовршину, са свих сШрана . •  - се йрели
ши се, залиши се. 

облица ж оgсечено обло, ваљкасшо gрво. 

облички, -3., -6 ЛИНГВ. који се OgHOCU на облике: - наставак, 
поклапање. 

облИчки ПРИЛ. ЛИНГВ. у йо"iлеgу облика, морфолошки: - зани
Mљив. 

облога ж (дат. -ози) 1. KOMag йлашна и сл. (обично наквашен) 
који се сшавља на оболело месШо. 2. оно чиме је нешшо обложе
но, слој који служи за зашшишу и изолацију. 

обложити, Ьбложим (трп. Обложен) евр. прел. 1. омошаши, 
обавиши нечим. 2. йокриши, ЙрекриШи. 

област, -ости ж особина oHo'ia шшо је обло. 

облутак, -тка М (ми. облУци, ген. ОблУт3.к3.) мањи камен који 
је заобљен gејсшвом apupOgHUX сила (йре све'iа ваљањем у fзogu 
и Шрењем). 

обљуба ж йолни акш, сношај мушкарца у сексуалном OgHO-
су са женском особом; йолни акш обављен силом, силовање. 

обљубити, ОбљубИм евр. извршиши обљубу. 

обљубљен, -а, -о вољен" омиљен, ЙоЙуларан. 

обљубљенаст, -ости ж особина, сшање oHo'ia који ј.е обљу-
бљен, oHo'ia шшо је обљубљено, омиљеносш, ЙоЙуларносШ. 

обљутавити, -У'гавИм и обљутавити, -Им евр. непрел. йосша
ши бљушав, безукусан. 

обмана ж йоgвала, йревара, лаж. 

обманути, Обм3.нем евр. gовесши у заблуgу, ЙревариШи. 

обмањивати, обма.њујем несвр. йрема обмануШи. 

обнављати (се), Обн3.вљ3.м (се) несвр. йрема обновиши (се). 

обнављач, -ача М онај који нешшо обнавља. 

обнажити, Обн3.жИм (трп. Обн3.жен) евр. учиниш и на'iим, раз
'iолишиши, оШкриШи . •  - се Йовр. 

обнародовати, -дујем евр. прел. йро"iласиши, о"iласиши ga сви 
знају (законе, указе и сл.); објавиши, ЙубликоваШи. 

оБНЕшидети јек. оБНЕшидјети, -дйм евр. непрел. 1. из'iубиши 
виg (gелимично или йошйуно), ослеЙеШи. 2. фиг. gohu у сшање у 
коме је човекова свесш шолико обузеша нечим (обично услеg не
KO'i узбуђења) ga не ойажа шша се око ње'iа gо'iађа. 

обнова ж а. йоgизање, йойравка oHo'ia шшо је йорушено или 
gошрајало, обнављање; враћање нече'iа у йређашње сШање. б. 
фиг. gуховни apeaopog. 

обновитељ М онај који нешшо обнавља, ЙреЙороgиШељ. 

обновити, ЬбновИм (трп. Обновљен) евр. прел. а. врашиши у 
йређашње, раније сшање; йрейравиши, замени ши сшаро но
вим; йойуниши новим. б. оживиши, ЙреЙороgиШи. в. йоново йо
крену ши, gаши нечему йоновну важносШ . •  - се йоново йочеши, 
насшавиши се. 

обоа, оБЬё ж (инстр. обоом; ген. ми. об63.) фр. муз. gрвени gувач
ки инсшруменш који има йисак са gвосшруким језичком. 

обогаљити, оБЬг3.љИм евр. npел. учиниши HeKo'ia бо'iаљем, оса
каШиШи. 

обогатити, -им евр. учиниши neKo'ia бо'iашим; учиниши бо'iа
шијим, йошйунији у изражајном, сазнајном, саgржајном сми
слу . •  - се йосшаши бо'iаш, имућан" сшећи бо'iашсшво; уошше 
йосшаши БО'iашији, уйошйуњенији (у йо"iлеgу знања, искусшва, 
йО саgржају, изразу и gp.). 

обогаћен, -а, -о (обично одр.) којемје шехнолошким и gp. йо
сшуйцима йовећан корисни саgржај HeKo'i елеменша: обогаће
ни уранијум, обогаћени хлеб. 

обад и обод М 1. а. geo йреgмеша, найраве и сл. који обавија 
gpy'iu geo у облику йрсшена, Kpy'ia: - сита, - бубња. б. gоњи во
gоравни geo шешира. 2. крајњи, сйољни geo, йериферија нече'iа: 
- града. 

ободрење е охрабрење, йоgсшицај, Йоgршка. 

ободрити, Ободрим евр. aoguhu некоме морал, охрабриШи. 

обожавалац, -ваоца и обожаватељ, -а М 1. онај који HeKo'ia 
или нешшо смашра божансшвом или обожава, уважава као бо
'iашсшво: - Сунца. 2. а. онај који обожава, OgH. неизмерно мно
'io воли HeKo'ia или нешШо. б. који је йун gивљења, оgушевљења 
йрема нечему; вашрени ЙрисШалица. в. који apugaje велику ва
жносш, изузешан значај нечему. 

обожаватељка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) женска особа која обо
жава HeKo'ia . .  

обожавати, оБЬж3.вам неевр. 'iајиши йрема некоме осећање ве
лике љубави; gивиши се некоме; биши велики љубишељ нече'iа. 

обоист(а), -е (мн. -сти) М онај који свира у обоу. 

обојак, Об6јка м 1. KOMag шканине којим се увијају Ho'ie, сшо
йала, а носи се месшо чараЙе. 2. KOMag gебље шканине (обично 
сукна) који се улаже у обућу (најчешће у оЙанке). • КОМ опанци, 
ком обојци ко шша gобије, како ко йрође (у неком сукобу). 

обоје зб. бр. (ген. об6га, дат. об6ма) (иза предлога често не
пром.) 1. и jegHo и gpy'io. а. уз збир не именице које означавају 
.млаgунчаg: - деце. б. Kag се зајеgно узима мушка и женска осо
ба или мушко и женско биће: - старих. в. Kag се OgHOCU на изра
зе који означавају чињенице, околносши, оно шшо је йрешхоgно 
йоменушо: обе сшвари, оба случаја и сл. 

обоји, -е, -а МН. (ген. Обојих, дат. Обојим(а), ак обоје (М и ж) И 
обоја (е)) број1tи йриgев йрема обоје, уз именице које немају jeg
нине или које значе йарове, OgH. скуйове: и jegHU и gpy'iu (и jegHe 
и gpy'ie иШg.): - сватови, - чарапе, - врата. 
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обојен, -а, -о (често у им. служби, обично у МН.: обојенй М) ко
ји се ognocu н,а apuaagnUKe JbygCKUX раса које н,ису белци. • обо
јени метали збирн,и н,азив за све мешале осим 'iвожђа и лаких 
ме шала, као шшо су бакар, кала ј, олово и gp. 

обојеност, -ости ж 1. особин,а ono'ia шшо је обојен,о. 2. сйеци
фичн,осш, особен,осШ. 

обојити, Обојйм (имп. Обој) евр. 1. йремазаши, н,ашойиши бо
јом. 2. фиг. gаши н,арочиши шон" изразишу н,ијан,су н,ечему. _ ""' 

се gобиши н,еку боју, йрожеши се бојом. 

обојица ж и jegan и gpy'iu (о лицима мушко'i poga). 

обол и обол М ГРЧ. goapunoc н,ечему. 

оболевати, оболевам је:к. оболијевати, оболијевам н,есвр. 
йрема оболеШи. 

оболети јек. обољети, -лйм евр. непрел. йосшаши болесшан" 
разболеши се. 

обољење е йојава болесши, йоремећај живошн,их фун,кција; 
н,езgраво сшање, болесШ. 

обор М а. офађен, йросшор за сшоку, н,ајчешhе сишн,у (свиње, 
овце и gp.); уп. тор. б. йосебн,а, обичн,о мања з'iраgа или йросшо
рија у сшаји у којој се gрже и хран,е свиње. 

оборити, ОборЙМ (трп. Оборен) евр. прел. (нешто, некога) 1. а. 
учин,иши ga н,еко или н,ешшо aagne, срушиШи. б. фиг. gаши сла
бу, н,е'iашивн,у оцен,у (учен,ику, сШуgен,Шу). 2. окрен,уши н,аgоле, 
сйусшиши (очи, йо'iлеg, 'iлаву). 3. изазваши aag са власши, зба
циШи. 4. сн,изиши, смањиши, сйусшиши цен,у. 5. савлаgаши, об
узеши (о сн,у, болесши, алкохолу иШg.). 6. а. ойовр'iн,уши, йобиши 
(gоказе, шврgњу и сл.). б. н,аgмашиши, йревазиhи (йосшојеhи ре
KOpg). 7. (у служби узвика, у облику имйерашива: обори!) разг. 
изражава велику разgра'iан,осш или йоgсшицање (у u'ipu, весе
ЈЬУ): н,асшави још јаче, у јачој мери. • - с ногу в. aog no'ia. 

обосити, Обосйм евр. непрел. осшаши без обуhе, йосшаши бос. 

обости (Обости), ободем евр. йоgбосши, йоgсшаhи мамузама 
или йешама (коња, ма'iарца) йри јахању ga йође или ga брже 
uge. 

обостран, -а, -о који се ognocu н,а обе сшран,е, узајаман" за
јеgн,ички: ""' љубав, ""' интерес. 

обрада ж 1. ЙОЈЬски раgови око усева: ""' имања. 2. gавање об
лика, уобличавање: ""' метала. 3. ан,ализа, исшраживање: ""' књи
жевног дела, ""' тржишта. 4. йрийремн,и раgови за израgу н,ече
'ia, сређивање: ""' рукописа за штампу. 

обрадатити, -йм евр. непрел. gобиши браgу, йосшаши браgаш; 
зарасши у браgу, забраgаШиШи. 

оБРfЩИВ, -а, -о који се може обрађиваши: ""' земља. 

обрадити, Обрадйм (трп. Обрађен) евр. прел. 1. обавиши све 
раgове н,а зе.мљи йошребн,е за gобијање Uлоgа с ње: ""' башту. 2. 
йрерagиши; pagoM усавршиши, gошераши: ""' кожу, ""' камено ору
ђе. фиг. gаши у gрукчијем облику, йреин,ачиши, н,аgоgаши: ""' до
гађај . 3. извршиши ан,ализу, исшражиши: ""' роман, ""' тржиште. 
4. уреgиши, среgиши: ""' забелешке. 5. разг. (некога) убеgиши, н,а
'iовориШи. 

обрадовати, -дујем евр. прел. (некога) учин,иши pagocnUM, 
развеселиШи. _ ""' се йосшаши раgосшан" развеселиши се. 

обрађивати, -ађујем н,есвр. йрема обраgиШи. 

обрађивач, -ача М он,ај који н,ешшо обрађује. 

образ М 1. jegna сшран,а лица. 2. фиг. часш, йошшење, Йон,ос. 
• бацити - под ноге из'iубиши часш, ЙошШење. бити дебелог обра
за (имати дебео -) н,емаши осећања часши и gосшојан,сшва; н,ема
ши сШиgа. (о)каљати, (о)црнити образ (из)'iубиши часш, ЙошШење. 
осветлати - исшаhи се н,еким часн,им gелом, учин,иши н,ешшо чи
ме се може Йон,осиШи. црн ти - (био)! срам ше било, сшиgи се. чо
век од образа часшан" йошшен, човек, човек Koje'i шреба цен,иши, 
ЙошШоваШи. 

образац, -асца М 1. (шшамйан,и) шексш с рубрикама у које 
шреба уйисаши ogpeQene йоgашке, формулар. 2. он,о шшо служи 
као узор, у'iлеg, Йример. 

образина ж маска, крин,ка. • скинути некоме образину разоб
личиши, раскрин,каши neKo'ia. 

образлагати, -азлажем н,есвр. йрема образложиШи. 

образложење е gавање, изн,ошење разло'iа; објашњење, ко
мен,Шар. 

образложити, -йм и образложити, -азложйм евр. йошкре
йиши разлозима, објасн,иШи. 

образован, -а, -о који је учењем сшекао зн,ања, йросвећен" 
школован,. 

образованост, -ости ж скуй зн,ања сшечен,их учењем, йросве
hен,осш, кулШура. 

образовање и образовање е образован,осш, йросвеhен,осш; 
усшан,ове у којима се н,еко образује, школује. 

образовати, -зујем евр. и неевр. 1. сшвориши, сшвараши, сачи
н,иши, сачињаваши, формираШи. 2. йоучаваши neKo'ia, gржаши 
йреgавање н,екоме. _ ""' се 1. сшвориши се, сшвараши се, н,а
сШа(ја)Ши. 2. учиш и се, школоваши се. 

образовни, -а, -о који се ognocu н,а образовање, који служи 
за учење: ""' рад, ""' установа. 

обрамица ж мало йовијен,а мошка с кукама н,а оба краја, ко
ја служи за н,ошење шереша о рамен,у. 

обрастати, Обрастам н,есвр. йрема обраСШи. 

обрасти (Обрасти), обрастем евр. (р. пр. Обрастао, обрасла (Об
расла» 1. непрел. (нечим, у нешто) зарасши у н,ешшо, биши обу
хваћен" биши йрекривен, н,ечим израслим. 2. прел. (стилски, вре
менски или регионално маркирано) (нешто) расшењем обухва
шиши н,ешшо (о gлаци, шрави, расшињу), йорасши ун,аоколо. 

обратан и обратан, -тна, -о обрн,уш, суйрошан,: ""' исход, ""' 
сразмера, ""' смер • обратни речник врсша сйецијалн,о'i речн,ика у 
којем су речи йоређан,е йрема њиховим завршн,им, а н,е йочеш
н,им словима. 

обрати, Оберем (оберем) евр. прел. (трп. обран) 1. беруhи, бра
њем скин,уши Uлоgове (са gрвеша или сшаБЈЬике, ogtl. са ЗеМЈЬи
шша засађен,о'i воћем, йоврћем или gp. БUJbкама): ""' јабуке, ""' па
прику, ""' памук; ""' виноград. 2. йокуйиши, скин,уши 'iорњи слој 
(н,Йр. йавлаку с .млека). • - (зелен) бостан в. aog босШан,. 

обратити, Обратйм евр. у изр. - (некоме) пажњу (на некога, на 
нешто) указаши, йримешиши; заин,шересоваши (се). _ ""' се уйу
шиши н,екоме (йисмен,о или усмен,о) речи, захшев, молбу. 

обратно и обратно ПрИЛ. 1. обрн,ушо; суйрошн,о н,ечему. 2. н,а
суйрош (н,ечему). 

обраћати (се), -ам (се) н,есвр. йрема обрашиши (се). 

обрачун М 1. рачун, н,ачињен, йосле завршен,о'i йосла или йо
сле ogpeQeno'i рока, кон,ачан, рачун, йословања: год:иmњи ""'. 2. фиг. 
сукоб, разрачун,авање. 

обрачунавати (се), -)тнавам (се) н,есвр. йрема обрачун,аши (се). 

обрачунати, -ам евр. н,ачин,иши, извршишu обрачун,; расйра
виши сукоб с н,еким. _ ""' се gohu у сукоб, сукобиши се (у расйра
ви, борби, Шучи). • физички се - йошуhи се. 

обрачунски, -а, -о који се ognocu н,а обрачун,. 

обрашчић М geм. и хиЙ. og образ (1). 

обрва ж (ген. МН. обfЈВа) анат. gлаке н,а лучн,ом исйуйчењу из
nag очн,е gYйJbe, веђа: набрати, скупити обрве": 

обiшати, -вем евр. савлаgаши, обузеши, освојиши; уп. опхр
вати. 

обрвица ж geм. и хиЙ. og обрва. 

обред М РЛГ. а. раgње везан,е за вршење верских йройиса или 
за napogne обичаје: религиозни ""', свадбени ""'. б. н,ачин, вршења 
црквен,е службе: православни ""', католички ""'. 

обредни, -а, -о који се ognocu н,а обреgе: ""' поезија. 

обрезати, -ежем евр. 1. исећи н,еравн,е крајеве н,ече'iа; исећи су
вишн,е .млаgе ласшаре (н,а лози, воћу, gрвеhу): ""' књигу, ""' воће. 2. 
йоgврhи верском обичају обрезивања (KOg муслиман,а и Јевреја). 

обрезивање е оgсецање jegno'i gела н,авлаке н,а мушком ygy, 
уобичајен,о йрема верским йройисима KOg муслиман,а и Јевреја. 

обрезивати, -езујем н,есвр. йрема обрезаШи. 
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обреновићевац, -ёвца м ист. йрисшалица gи11,асшије Обре-
11,овића. 

обрести се, Обретём се (аор. Обротох се, обрете се) евр. 11,аћи се, 
сшвориши се, йојавиши се 11,e'ige иЗ11,е11,аgа. 

обрећи (Ьбрећи), ОбреlCнём (обречём, Обречём) евр. пар. и арх. 
1. gаши реч, обеhање, обеhаШи. - Боље је не обрећи него реч не 
одржати. 2. а. (неlCога неlCоме, за неlCога) gаши, обеhаши (кћер 
11,еко.ме за же11,У). б. йреgоgреgиши, йреgвиgеши, йрорећи и сл. 11,е
шшо као 11,ечију суgби11,У, буgуh11,ОСШ, живОШ11,и йуш и сл. , gocygu
ши. _ "" се а. йрисшаши '11,а брак, обеhаши се .мо.мку, м.лаgиhу (о 
gевојци). б. узајам11,О се обавезаши 11,а брак (о м.лagиhу и gевојци). 

обрецати се, -ам се 11,есвр. йрема обреЦ11,уши се. 

обрецнути се, -нём се евр. а. ЈЬушuшо, 'iрубо, ОСОР11,О йро'iово
риШи. б. йоgвиК11,уши, изgераши се (11,а 11,eKo'ia). 

обријати и обријати, Обријём (имn. Обр:Иј) евр. прел. 1. ски11,У
ши, оgсшра11,иши (бријаче.м, аЙараШо.м) gлаке с коже (обич11,О с 
лица). 2. фиг. йревариши, ойЈЬачкаШи. _ "" се оgсшра11,иши себи 
gлаке с лица (бријачем, аЙараШо.м). 

обрис и обрйс м лик (слика) 11,ејаС11,их црша, обележе11, само 
КО11,Шурама. 

обрисати, -ишём евр. УКЛО11,иши брисањем, ошрши: - сузе, -
прашину. _ "" се УКЛО11,иши са себе брисањем (воgу, осшашке хра-
11,е и сл.). 

обiжатити, -Им евр. gобиши бркове, йосшаши бркаШ. 

обрлатити, објшатИм и обlшатити, -Им евр. окре11,уши 11,еко
'ia 11,а своју сшра11,У, ЙриgобиШи. 

обрнут, -а, -о обраша11" различиш, суЙроШа11,. 

обрнути, Обрнём (аор. обi>нух И Обртох) евр. 1. окре11,уши 11,а 
gpy'iy сшра11,У 011,0 шшо сшоји у .месшу: - lCључ. 2. йреобрашиши, 
Йреокре11,уШи. _ "" се 1. окре11,уши се. 2. йреокрен,уши се, Йро.ме11,и
ши се. • - (други) лист йосшуйиши gрукчије, СУЙРОШ11,О, Йро.ме11,и
ши ЙО11,ашање. окрени-обрни разг. уз.ми како 'iog хоhеш, овако или 
О11,ако. 

обрнуто ПрИЛ. 11,асуйрош, СУЙРОШ11,О (11,еко.ме, 11,ечему). 

оброlC м 011,0 шшо се jege (или йије) за време jeg11,o'i обеgа; og
ређе11,а количи11,а јела или Йића. 

обронак, �OHlCa м бла'iо 11,а'i11,уша сшра11,а брgа, йла11,и11,е; йа
gU11,a. 

обрстити, -йм и Обрстйм евр. йојесши лишhе са 'ipa11,a и м.ла
ge 'iра11,чице. 

обрт и обрт м 1. йреокреш, Йро.ме11,а. 2. ойшицај, циркулаци
ја (11,овца, каЙиШала). 3. израз, фраза. 

обртај м KPY'i ойuса11, йри окрешању око jeg11,e осе или Шачке. 

обртан, -тна, -о (обично одр.) који се og11,ocu 11,а обрш, који је 
у ойшицају, у уйошреби: обртна средства. 

обртати, Обрћём неевр. 1. 11,есвр. йрема оБР11,уШи. 2. ула'iаши 
у йослове (кайишал), раgиши 11,овцем. _ "" се 11,есвр. йрема обр11,У
ши се. 

обртач, -а.ча м 1. апаТ. gpy'iu враШ11,и йршље11, који о.мо'iуhава 
обршање, окрешање, йокрешање 'i.nаве, axis, epistropheus. 2. вр
сша йлу'iа за орање у брgским крајевима чија се ЙЛУЖ11,а gacKa 
обрhе 11,а крају сваке бразgе. 

обруб и обруб м а. йорав11,аша и ойшиве11,а или 11,а gpy'iu 11,а
чи11, обрађе11,а, извеgе11,а ивица 11,а крају шка11,и11,е, ogehe и сл., йо
руб. б. 'iајша11" шириШ. в. ли11,ија или уска шрака којо.м се укра
шава руб, 'ивица 11,ече'iа; уойшше обележе11" 11,аз11,ачен, руб, ивица 
11,ече'iа. 

обрубити, ОбрубИм евр. (обично у ТРП. Обрубљен, -а, -о) а. ой
шиши, ойшочиши ивицу, руб шка11,и11,е, ogehe и СЛ., ЙорубиШи. б. 
израgиши (11,ајчешhе и украсиши) руб, ивицу 11,ече'iа, оивичиШи. 

обрубљивати, -убљујём 11,есвр. йрема обрубиШи. 

обружити, ОбружИм евр. 11,а11,еши срамошу, осрамоШиШи. _ "" 
се осрам0iii:иши се. 

. Обрукати, -ам еJlР. осрамошиши (11,eKo'ia). _ "" се осрамоши
ши се. 

обрусити, Обрусйм евр. Шоцило.м, брусо.м gошераши; брусо.м 
11,аошШриШи. 

обрУч м (ми. обрУчи и обручеви) 1 . .меШал11,и или gрве11,и KPY'i 
којим се йричвршhују gy'ie 11,а бурешу, каци и СЛ. ga чврсшо сшо
је jeg11,a уз gpy'iy. 2. фиг. KPY'i, колуШ. 3. фиг. а . .м11,ошШво JЬygu у 
KPY'iy око 11,eKo'ia, 11,ече'iа. б. окружење, блокаgа. 4. оквир, 'ipa11,U
це (11,ече'iа). • стезати обруч око некога сужаваши KPY'i ОЙКОЈЬава
ња (11,ейријашеља); фиг. вршиши већи йришисак 11,а 11,eKo'ia. 

обрУчић м geм. og обруч. 

обруmавати, -ушавам неевр. 11,есвр. йрема обрушиШи. _ "" се 
1. 11,есвр. йрема обрушиши се. 2. вој. сйушшаши се 11,a'i.no и 11,иско 
(о борбе11,О.м авио11,У). 

обруmити, -йм евр. 1. йослаши, сручиши: - на неlCога сву 
оружану силу. 2. gелимич11,О срушиШи. _ - се 1. сручиши се. 2 .  
gелимич11,О се срушиШи. 

обувати (се), ОБУвам (се) 11,есвр. йрема обуши (се). 

обудовео, -ела, -о јек. обудовио, -вјела, -о р. Йр. og обуgове
ши у аШриб. служби. 

обудовети јек. обудовјети, -вИм евр. осшаши уgовац или ygo
вица. 

обуздавати (се), обуздавам (се) 11,есвр. Йре.ма обузgаши (се). 

обуздати, -ам евр. заgржаши у 'iра11,ицама gойушше11,О'i, са
влаgаши, укроШиШи. _ "" се савлаgаши се. 

обузёти, Обузмём (р. пр. обузео, -ёла; ТРП. обузёт) евр. 1. захва
шиши, сйойасши (обич11,О 11,еко осећање). 2. обухвашиши рукама, 
за'iрлиШи. 

обузимати, -ам 11,есвр. йрема обузеШи. 

обуимати, -ам 11,есвр. йрема обуј.миШи. 

обујмити, ОбујмИм евр. обухвашиши, за'iрлиШи. 

обука ж (дат. обуци) сисшемашско gавање или узимање йоу
ка са циљем сшицања йошреб11,их З11,ања и KOPUC11,O'i искусшва, 
учење, 11,асшава: - возача. 

обурвавати (се), обуРвавам (се) 11,есвр. йрема обурваши (се). 

обурвати, -ам евр. срушиши, обориШи. _ - се срушиши се. 

обустава ж 1. обусшавЈЬање, apeKug: - рада, - непријатељ-
става. 2. оgбишак og йлаше, йримања и сл. 

обуставити, -Им (трп. обустављен) евр. йреки11,уши, заусша
виши. 

обустављати, -ам 11,есвр. йрема обусШавиШи. 

обути, Обујём (трп. обувен, -ена) евр. l. (нешто) 11,авући обуhу 
11,а 11,o'ie (себи или gpy'ioM). 2. (неlCога) пар. и арх. куйиши обуhу 11,е
ко.ме, С11,абgеши 11,eKo'ia обуhо.м. _ "" се 11,авући обуhу (себи). 

обућа ж (мн. 0) све шшо се обува и обухваша сшойало сем ча-
райе (цийеле, чиз.ме, ойа11,ци и gp.). 

обућар, -ара и обућар, -а м за11,аi1lлија који йрави и ойра
вЈ6а обуhу. 

обућарскй и обућарскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а обуhаре, 
који apuaaga обуhарима: - радња. 

обућарство и обућарство с pag обуhара као gелаШ11,ОСШ. 

обући (Обући), оБУчём (3. Л. ми. обуlCУ; аор. оБУкох, оБУче; ИМП. 
обуци; р. пр. ОбjТRао, оБУlCла (ОбjТRла); ТРП. оБУчен, -а; пр. пр. обу
lCавши и ОбjТRавmи) евр. сшавиши ogehy или оgев11,и Йреg.меШ 11,а 
себе или 11,eKo'ia gpy'io'i. _ "" се 1. сшавиши 11,а себе ogehy. 2. С11,аб-

. gеши се ogehoM. 

обухват м обухвашање рукама; ОЙКОЈЬавање. 

обухватан, -тна, -о 1. обима11" ойсежа11,: - истраживање. 2. 
(одр.) који џ.ма циљ ga обухваши, ойколи: обухватни напад. 

обухватати (се), -там (се) 11,есвр. Йре.ма обухвашиши (се). 

обухватити, -Им (трп. оБУхваћен) евр. 1. ухвашиши око 11,ече
'ia, оmрлиШи. 2. окружиши, оЙколиШи. 3. УКЈЬучиши, узеши у об-
зир: - више питања. _ "" се ухвашиши се 11,ечим око 11,ече'iа, за
'iрлиШи. 
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обухватно прил. 1. ойширно, свесШрано. 2. обухваШање.м, ой
кољавање.м. 

обухватност, -ости ж особина OHO"ia шшо је обухвашно, йош-
ЙуносШ. 

обучавати (се), оБУчавам (се) несвр. Йре.ма обучиши (се). 

обученост, -ости ж особина OHo"ia који је обучен, научен. 

оБУчити, обучйм (трп. Обучен, -а) евр. научиШи HeKo"ia нече.му. 
_ - се научиши се нече.му. 

овај, ова, ово йриgевска йоказна за.меница 1. уйуnује на оно 
шшо је у HeaocpegHoj йросшорној или вре.менској близини OHo"ia 
који "iовори: - књига, - догађај. 2. са анафорскu.м значење.м: ко
ји је уйраво Йо.менуш, о ко.ме је или о че.му је реч, о ко.ме или оче
.му се "iовори, на Ko"ia или на шша се "iовор OgHOCU (йонекаg без ис
казане, најчешnе йрешхоgно веn Йо.менуШе u.мeHицe). - Имао је 
јединца сина. Овај син је био врло вредан. Сенат је именовао 
. . .  судију . . .  и овај је бирао краља. 3. (са ген., само у с. роду јд. , 
непром. и често ненаглamено) у Йрилошко.м значењу, Kag се ука
зује на .мало, неgовољно нече"iа (шшо је шу, у близини или на 
шша се йоказује) или gaje шо безначајно, безвреgно: ово (мало) 
ствари, ово (мало) прња. 4. разг. у служби речце а. као узречица, 
йошшайалица у .м. pogy. - То је било, овај, пре десет година. б. 
Kag се исшиче нечије чуђење, неgоу.мица, неверица, зайишаносш 
и сл. - Што су ово закаснили. Ово он сад мене плаши?! 

овајдити се, -йм се евр. окорисшиши се. 

овакав, -ква, -о који је налик на ово"iа. • бити овакав, онакав 
биши нейоузgан, рђав човек. 

овако и овако ПРИЛ. 1. на овакав, на овај начин. 2. какав 
јесш, какав се йоказује: - стар. • - или онако на овај или на онај 
начин. и - и онако и на овај и на онај начин, свакако. 

овал, -ала м лат. лик, фи"iура јајаСШО"i облика. 

овалан, -лна, -о који је у облику јајеша, јајасш, јајолик, 
OKpy"iao. 

овално ПРИЛ. у облику овала. 

овамо и овамо ПРИЛ. (еупр. онамо) 1. у йравцу OHo"ia који "iово
ри, .мени, на ову сШрану. - Дођите овамо. 2. овgе. - Овамо се ни
шта не догађа. • а овамо .међуШu.м, у исшо вре.ме. - Много смо 
очекивали од њега, а овамо ништа. овамо-онамо, тамо-овамо 1) 
на разне (све) сшране, у разнu.м Йpaвцu.мa. 2) на крају, наЙокон. 
3) каже се Kag се избе"iава йрави оg"iовор, ошоворено изјашњава
ње, йосшуйање и сл. (обично Kag се жели извуnи из неке gели
кашне сиШуације). 

ован и ован, овна м (мн. овнови И овнови, ген. овнова и овно
ва) 1. врсша gooМane живошиње, .муж јак овце. 2. (Ован) аетр. са
звежђе у северно.м gелу неба, у йојасу 30gujaKa. • бизамски ован 
ЗООЛ. в. биза.мско "iовече (aog "iовече). 

оваплотити, оваплотйм (трп. оваплоћен) евр. ошеловиши, 
оживиШи. _ - се ошеловиши се, оживеШи. 

оварисати, -иmем евр. тур. нар. снаnи се, схвашиши; Йо"iоgиШи. 

овас, овса м бот. в. зоб. 

овације и овације ж ми. лат. оgушевљено йозgрављање, ogo
бравање које исказује велики број љуgи. 

овда прил. у изр. овда-онда С вре.мена на вре.ме, кашкаg, йо
HeKag. 

овдаmњй и овдаmњй, -а, -е који је овgе, који је оgавgе, из 
ово"iа .месШа. 

овде јек. овдје прил. на ово.ме .месШу. • овде-онде йоне"igе, "ige"i
ge, шу и Ша.мо, .месШu.мично. 

овејан јек. овијан, -а, -о йрави, apeapegeH: овејани лопов. 

овејати јек. овијати, -јем евр. обавиши, завршиши вејање, 
очисшиши зрневље og ЙЛеве. 

овековечивати јек. овјековјечивати, -ечујем несвр. Йре.ма 
овековечиШи. 

овекОвеЧИТИјек. овјековјечити, -ЙМ евр.учиниШи HeKo"ia или 
нешшо вечнu.м, незаборавнu.м, сачуваши у шрајној усЙо.мени. 

овелик, -а, �o gосша, йрилично велик, Йовелик. 

овенчавати (се),јек. овјенчавати (се), -енчавам (се) несвр. 
Йре.ма овенчаши (се). 

овенчати јек. овјенчати, -ам евр. окишиши венце.м. _ - се 
окишиши се. • - се славом йрославиши се, сшеnи славу. 

овера јек. овјера ж званично, службено оверавање, йошврђи
вање исшинишосши нече"iа. 

оверавати јек. овјеравати, -еравам несвр. Йре.ма овериШи. 

оверач јек. овјерач, -ача м лице које.м је йоверено оверавање 
нече"iа. 

оверити јек. овјерити, -йм евр. службено йошврgиши исши
нишосш неко"i gоку.менша: - уговор. 

овеселити, овеселйм евр. обраgоваши, развеселиШи. _ - се 
обраgоваши се, развеселиши се. 

овећй, -а, -е овелики, Йовеnи. 

овеmталост, -ости ж сшање OHo"ia шшо је овешшало, осшаре
лосш, ЙохабаносШ. 

овештао, -ала, -о и овештао, -ала, -о 1. осшарео, излизан, 
Йохабан. 2. фиг. ошрцан, баналан: овештали епитети. 

овеmтати, -ам евр. йосшаши сшар, йохабаши се. 

овијати (се), овйјам (се) несвр. Йре.ма овиши (се). 

овисок, -а, -о gосша, fJ,рилично висок, Йовисок. 

овити, овијем (трп. овИјен, -ена) евр. о.моШаШи, завиши не-
чu.м, обавиШи. _ - се обавиши се. 

овиmй, -а, -е йовисок, овисок. 

овладавати, -адавам несвр. Йре.ма овлаgаШи. 

овладати, овладам евр. заузеши, освојиши, завлаgаши нечu.м. 

овлажити, -йм евр. учиниши влажнu.м, ЙоквасиШи. _ - се 
йосшаши влажан. 

овластити, овластйм (трп. овлашћен (овлаштен» евр. gаши 
неко.ме овлашnење, йраво ga нешшо ypagu, изјави и сл. 

овлаm ПРИЛ. 1. у .малој .мери, скоро неЙрu.меШно; Йовршно. 2. 
слабо, лабаво (везаши, йричврсшиши и сл.). 

овлаmан и овлаmан, -шна, -о йовршан, нейошйун; на брзи
ну урађен. 

овлаmћење (овлаштење) е gоку.менШ KOju.м се на HeKo"ia йре
носи йраво ga у u.мe HeKo"ia нешшо ypagu. 

овнић м ge.м. og ован. 

овнујскй, -а, -о који се OgHOCU на овнове, који йошиче og ов
нова, који apuaaga oвHoвu.мa: - месо, - звоно. 

ово- йрви geo apugeGcKUx и (ређе) u.меничких сложеница ко
ји означава йовезаносш OHo"ia шшо значи основна реч сложени
це йО .месшу или вре.мену са "iOGopHOoМ сиШуацијо.м: овогодиmњи, 
овоземаљски и др. 

овогодиmњй, -а, -е који се ogHOCU на ову "iOgUHY, који се gеша
ва ове "iogUHe (или је био или nе биши ове "iбgине). 

овоземаљскй, -а, -о рЛГ. који се OgHOCU на овај свеш, на жи-
вош на земљи, зе.маљски; еупр. небески: - живот. 

овој м в. завој (1 и 2); уп. омот. 

оволикачкй и оволикачкй, -а, -о ayiм. og оволики. 

оволикй и оволикй, -а, -о ПРИД. зам. који је ове величине, ова-
ко велик; овако бројан; који се исйољава, йојављује у великој .ме
ри, иншензишешу и сл.:  - прут; - број; - труд. 

оволико и оволико ПРИЛ. у овој .мери, у овој количини. • ни 
- (најчешће праћено запињањем ноктом о зубе) баш нu.малО. 

оволицкй, -а, -о ge.м. og оволики. 

оволицко ПРИЛ. ge.м. og оволико. 

оволицнй и оволиmнй, -а, -о ge.м. og оволики. 

оволицно и оволиmно ПРИЛ. ge.м. og оволико. 

оврећи (оврећи) јек. овријећи (овријећи) и оврћи (оврћи), 
овршем (3. Л. ми. ОВРХУ; аор. оврхох, оврше; ИМП. оврси; р. пр. овр-
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хао, оврхла (оврхла); трп. овршен, -а; пр. пр. оврхавши и оврхва
ши) евр. завршиши вршиgбу. 

овсен, -а, -о који је og овса: - каша. 

овсиште е зе.мљишШе на ко.ме је био овас (или се још налази). 

овуда и овуда ПРИЛ. овим ЙуШе.м, у ово.м Йравцу. 

овулација ж лат. мед. излучивање сазрелих, неойлођених јај-
них ћелија из јајника. 

овца (овца) ж (ми. овце, ген. оваца, дат. овцама и овцама) 1. зо
ОЛ. а. goMaha живошиња, йреживар, која gaje вуну, .млеко и .ме
со, Ovis aries. б. женка ше живоШиње. 2. фиг. пеј. iлуйа женска 
особа. • заблудела, залутала, изгубљена - особа која се оgвојила 
og своје cpegUHe, йороgице, вере и СЛ., која је йошла йоiрешним 
живошним ЙуШе.м. и вуци сити и овце на броју в. uog вук. ко се ов
цом учини, курјаци (вуци) га поједу ко је йрешерано .миран и ко се 
са сваким зло.м .мири, зло Йролази. сед као - йошйуно, сасвим 
ceg. шугава - онај og Kojei зазиру. 

овчар, -ара м 1. йасшир који чува овце. 2. (обично у изр. пас 
-) врсша йса за чување оваца, овчарски Йас. 

овчарски, -а, -о који се OgHOCU на овчаре и на овчарсшво: - пас. 

овчарство е ipaHa сшочарсшва која се бави iajeНJe.м оваца. 

овчетина ж овчије .месо. 

овчији (овчјй), -а, -ё који је og овце: - сир, - млеко, - месо. • 
овчије богиље мед. в. uog боiиње. 

овчина ж ayi.м. и Йеј. og овца. 

овчица ж geM. и хиЙ. og овца (1). • божја - йросшоgушна, на
ивна особа; крошка, .мирна, бојаЖЈЬива особа. заблудела, залута
ла, изгубљена - в. заблуgеgла овца (uog овца). 

о. г. екраћ. ове iogUHe. 

огаван, -вна, -о iagaH, оgврашан, ogypaH. 

огавно ПРИЛ. iagHo, оgвраШно. 

огавност и огавност, -ости ж особина oHoia шшо је Оiавно, 
оgвраШносШ. 

огадити, -йм евр. 1. (нешто некоме) учиниши iаgним, зiаgи
ши; учиниши оgврашним, .мрским, нейоgНОШЈЬивим: - јело; -
живот. 2. в. оiаgиши се. - Огадило ми месо. _ - се йосшаши ia
gaH, оgврашан, зigиши се, с.мучиШи се. - Огадила ми се беда. 

огањ, огња м (мн. огњеви) вашра, ЙЛа.мен; Йожар. • огљем и 
мачем свим расйоложивим среgсшвима, йалећи и убијајући све 
upeg собо.м. 

огаравити, огаравйм и огаравити, -йм евр. УЙРЈЬаши iapoM, 
чађу, учиниши iаравим, црним. _ - се УЙРЈЬаши се iapoM, чађу. 
• пушку није огаравио није био у борби, није ойалио HujegaH .ме
Шак. 

огарити (се), -йм (се) евр. в. оiаравиши (се). 

оглав м geo улара који се сшавЈЬа живошињи (коњу, Maiapцy 
иШg.) око iлаве и за који је йричвршћен Йовоgац. 

огладнети јек. огладњети, -нйм евр. непрел. йосшаши iлаgан, 
осешиши iлаg. 

оглас м усмено или йисмено обавешшење на.мењено инфор
.мисању већеi броја Jbygu: новински -. 

огласити, огласйм евр. објавиши јавносши, разiласиши, на
јавиШи. _ - се gаши iласа о себи, јавиши се. 

огласни, -а, -о који се OgHOCU на оiласе, који служи за оiла
се: - табла. 

оглашавати (се), -ашавам (се) несвр. Йре.ма оiласиши (се). 

оглёд м 1. извођење разних йосшуйака pagu йроучавања og
ређених йојава, ексЙерименШ. 2. краћа расйрава о неко.м науч
но.м, књижевно.м и СЛ. йишању, у којој се шо йишање обрађује 
сшуgиозно, али и разУМЈЬиво, есеј. 

огледало е 1. iлашка сшаклена йлоча йревучена с наличја 
а.малiа.мо.м живе и калаја у којој се оgражавају йреg.меши који 
се upeg њо.м налазе. 2. iлашка йовршина og које се свеtllлосш йра-

вилно оgбија и у којој се оgражавају Йреg.меШи. 3. фиг. слика, og
раз: - привредних активности. • криво - исйуйчено или изgу
БЈЬено оiлеgало које gaje искривЈЬену слику Йреg.меШа. 

огледалце и огледалце, -а и -ета е (мн. -ца) geM. и хиЙ. og 
оiлеgало. 

оглёдан, -дна, -о (обично одр.) који служи за оiлеg, за врше
ње оiлеgа: - школа. 

огледати, оглёдам (3. Л. ми. огледају) неевр. 1. iлеgаши (своје 
лице или geo шела) у оiлеgалу или нече.му СЛ. - Огледа лице у 
речном плаветнилу. 2. наgiлеgаши, наgзираши (нешшо), воgи
ши рачуна (о нече.му): - кукуруз, - стоку у току ноћи. 3. йрове
раваши, исйробаваши: - снагу. _ - се 1. а. iлеgаши се у оiлеgа
лу, iлашкој йовршини воgе и сл. б. имаши, йоказиваши ogpa
жен лик у оiлеgалу, воgи и СЛ., оgражаваши се. 2. освршаши се 
(око себе); окрешаши се, освршаши се (за неким, за нечим): - се 
уоколо. - Огледао се за веселом . . .  дјечачином (Ћопић). 3. og
ражаваши се, очишоваши се; иСЙОЈЬаваши се. - Душа се врло 
отворено и јасно огледала у његовим очима (Глиmић). 4. а. оку
шаваши, оg.мераваШи своју cHaiy, вешшину и gp. у наg.мешању, 
Шак.мичењу, наg.мешаши се. б. окушаваши се, ойробаваши се у 
некој креашивној, у.меШничкој и gp. gелаШносШи. 

огледати се, -ам се евр. 1. окушаши, оg.мериШи, йоказаши 
своју cHaiy (физичку или у.мну) у борби, у уШак.мици с неким. 2. 
йоiлеgаши се у оiлеgалу или нече.м СЛ. 

оглобити, оглобйм евр. казниши iлобо.м, новчано.м казно.м. 

Оi'лодавати, -одавам несвр. Йре.ма оiлоgаШи. 

оглодати, оглођём евр. 1. оiрисши iлоgање.м (обично .месо с 
косШи). 2. исшрошиши ШРЈЬање.м jegHoi йреg.меша о gpyiu. 

оглувети јек. оглувјети, -вйм евр. непрел. uосшаши iлув. 

оглупавити, -упавйм и оглупавити, -йм (оглУпити, оглу
пйм) евр. 1. прел. учиниши HeKoia iлуЙим. 2. непрел. йосшаши 
iлуЙ. 

оглухнути, -нём И оглухнути, оглУхнём евр. в. оiлувеШи. 

оглуmити, оглYmйм евр. в. оiлувеШи. _ - се на.мерно не йо
слушаши, найравиши се iлув; не исйуниши обавезу, жеЈЬУ, .мол
бу и СЛ. 

огнојити се, огнојй се евр. исuуниши се iHojeM, заiнојиши се. 

огњен, -а, -о који се OgHOCU на oiaНJ, на вашру, ваШрен. 

огњило е KoMag челика (у облику йошковице) којим се креше 
о кре.мен ga би се изазвале варнице и йренеле на шруg, кресиво. 
• шило за огњило (вратити) .мило за gpaio (врашиши), освешиши се. 

огњиmте е 1 . .месШо у кући (сшарој СеЈЬачкој) ige се на ошво
рено.м йросшору ложи ваШра. 2. фиг. а. pogHa кућа, йороgични 
goM. б. завичај, оШаџбина. • вратити се на своје - врашиши се 
кући, у своје .месШо (обично о Йроiнаницима). угасити - зашрши 
gOM, кућу, уiасиши лозу. 

оговарати, оговарам неевр. прел. (некога, ретко без допуне) 
iовориши ружно о оgсушно.м, куgиши, оuаgаши; сЙЛеШкариШи. 
_ - се уз. повр. куgиши jegaH gpyioia. 

оголелост јек. огољелост, -ости ж особина oHoia који је oio
лео, oHoia шшо је оiолело. 

оголео, -ела, -ло јек. оголио, огољела, -ло р. Йр. og оiолеши, 
оiОЈЬеши у аШриб. служби: - ДРвеће. 

оголети јек. огољети, оголйм евр. непрел. 1. осшаши без oge
ће. 2. (о биљкама, животињама и стварима) осшаши без oHoia 
шшо служи као йокривач (лишће, веiешација, кора, gлаке, йер

.ј(!. и сл.). 3. фиг. йосшаши сиро.машан, осиро.машиШи. 

оголити, оголйм евр. прел. 1. учиниши iолим (скинувши не
ко.ме ogehy, уклонивши лишће, йерје, унишшивши шу.му иШg.). 
2. учиниш и сиро.машним, ойЈЬачкаШи. 

огољавати, огољавам несвр. Йре.ма оiолеши и оiолиШи. 

огоревати, огорёвам јек. огоријевати, огоријевам несвр. 
Йре.ма оiореши и оiорјеШи. 

огорети јек. огОрјети, -рйм евр. биiйи ОЙаЈЬен, ошшећен og 
ваШре. 
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огорчавати (се), огорчавам (се) несвр. ире.ма о'iорчиши (се). 

огорчати, -чам евр. gобиши 'iopaK укус, иосшаши 'iopaK (о је
лу и сл.); исиуниши се 'iOpKu.м укусо.м, нечu.м 'iOpKu.м. - Кукуру
зно брашно брзо огорча. Уста су му огорчала. 

огорчен, -а, -о иун 'iорчине, ЈЬУШ; жесшок, уиоран: � борба, � 
непријатељ. 

огорчено прил. на о'iорчен начин, ЈЬушо; жесшоко, уиорно. 

огорченост, -ости ж сшање oHo'ia који је о'iорчен, 'iHeB. 

огорчење е 'iHeB као реакција не нешшо, озлојеђеносш, ЈЬуш-
ња, о'iорченосШ. 

огорчити и огорчити, огорчйм евр. исиуниши 'iорчино.м, раз
ЈЬуШиШи. 8 � се иосшаши о'iорчен, разЈЬушиши се. 

ограбити, -йм (трп. ограбљен) евр. прел. а. (ливаду, двориште 
и сл.) скуииши, ирикуииши 'iраБУЈЬама (сено, шраву и сл.) са не
ке иовршине, ио'iраБУЈЬаШи. б. (пласт, стог и сл.) 'iраБУЈЬама 
уклониши са йласша, сшо'iа и сл. сено које сШрчи. 

ограда ж 1. а. оно чu.ме је нешшо (зеМЈЬишше, gворишше и 
сл.) о'iрађен,о, ogBojeHo og нече'iа gpy'io'ia. б. среgсшво које служи 
као зашшиша на ивици .мосШа, сшеиеница, балкона иШg. 2. 
о'iрађен иросшор (башша, ливаgа иШg.). 3. фШ'. ape'ipaga, 'ipaHU
ца. 4. фШ'. о'iрађивање, о'iраничавање, резерва. • жива - живица. 

оградити, оградйм (трп. ограђен) евр. прел. 1. aoguhu o'ipagy, 
окружиши o'ipagoM. 2. оgвојиши og HeKo'ia, нече'iа. 8 � се 1. ogBo
јиши се. 2. учиниши o'ipagy, резерву (ири gавању неке изјаве, .ми
ШЈЬења и сл.); изјавиши ga се не слаже с HeKu.м или нечu.м. 

оградица ж geM. og o'ipaga. 

ограђивати (се), -ађујем (се) несвр. ире.ма о'iраgиши (се). 

ограјисати, -иmем евр. тур. на'iрајисаши, насШраgаШи. 

огранак1, -анка м 1 . .мања, шања 'ipaHa која се ogBaja og ве-
he 'ipaHe. 2. нешшо caopegHo, .мање важно, шшо се 'ipaHa, ogBaja 
og cBo'ia 'iлавно'i gела, 'iлавне аршерије и сл.: � пута, нервни �. 3. 
геогр. caopegaH ланац, нижа йланинска коса. 4. caopegHa 'ipaHa, 
geo иороgице, ЙЛе.мена, Hapoga, која се изgваја og 'iлавне. 5. ио
gружница, филијала, секција. 

огранак2, -анка м излазак сунца, час Kag сунце 'ipaHe. 

ограничавајућй, -а, -е који о'iраничава, сужава: � фактор. 

ограничавати (се), -Ичз.вам (се) несвр. ире.ма о'iраничиши (се). 

ограничен, -а, -о 1. у.мно слабије развијен, 'iлуи. 2. који се не 
.може иросшираши или у.множаваши иреко .мере, броја и сл. 

ограничено прил. go извесне 'iранице, неиошиуно: � способан. 

ограниченост, -ости ж 1. у.мна заосшалосш, шуиавосШ. 2. 
особина oHo'ia који је о'iраничен, oHo'ia шшо је О'iраничено, неиош
иуносш, неgовоЈЬНОСШ. 

ограничити, -йм евр. а. иосшавиши 'iранице нече.му. б. све
сши у уже 'iранице, с.мањиШи, сузиШи. 8 � се иосшавиши себи 
'iраницу, с.мањиШи обu.м своје gелашносши, paga. 

огранути, огране евр. синуши, засијаШи. 

огрбавити, огрбавйм и огрбавити, -йм евр. непрел. иосшаши 
'iрбав, ao'iypeH; gобиши 'iрбу, з'iрбиши се, з'iуриши се. 

огребати, -ебем (р. пр. огребао, -ала; трп. огребан) евр. (уп. 
огрепсти) 1. нанеши (неко.ме) о'iребошину; заиараши, за'iребаши 
(нешШо). 2. сасшру'iаши, осшру'iаши: � стару боју са зидова. 8 -

се 1. иовр. og о'iребаши (1); заgобиши о'iребоШине. 2. разг. goMohu 
се неке, обично .мање корисши, окорисшиши се на шуђ рачун. -
Идем код њега да се огребем за један ручак. 

огреботина ж а. за'iребано, заиарано, засечено .месШо, лака 
рана на иовршини шкива коже. б. шра'i, ОЖUJbак og шакве ра
не. в. заиарано, за'iребано .месШо на какво.м, обично Шврgо.м 
иреg.меШу, браз'iоШина. 

огрев м (ми. 0) а. среgсшво (обично gpBo или Y'iaJЬ) које служи 
за ложење (aehu), за за'iревање (иросшорија): � за зиму. б. 'ipeja
ње, за'iревање иросшорија, сШана. - Издаје се стан са храном и 
огревом. 

огревати (се), огревам (се) јек. огријевати (се), огријевам 
(се) несвр. ире.ма о'iрејаши (се). 

огревнй, -а, �O који служи као o'ipeB, за ложење: � дрво. 

огрежњавати, -ежњавам несвр. ие.ма о'iрезнуШи. 

огрезнути, -нем евр. 1. (у води, блату и сл.) биши иошиуно 
ирекривен, иоШойЈЬен. - Поврће треба ставити у воду тако да 
огрезне. 2. (у крви, зноју) биши сав обливен (крвЈЬУ, зноје.м). 3. 
биши обавијен, захваhен, засшрш са свих сШрана. - Ограда је 
сва огрезла у коров. 4. фШ'. а. сав се уиеillJbаши, зайлесши, заиа
сши (у невОЈЬе, неирилике). б. gубоко урони ши, ушонуши, за'iа
зиши (у нешшо): � у године, � у политику. 

огрејати јек. огријати, -јем евр. 1. изложиши шойлоши (ва
шре, сунца и сл.), за'iрејаши, у'iрејаши: � промрзле руке, - јело. 
2. 'iрануши, иојавиши се, роgиши се (о сунцу). - Град оживи чим 
сунце огреје. 8 - се иовр.: � на ватри, - на сунцу. • да и мене СУН
це огреје ga и .мени најзag буgе БОЈЬе, ga се cpeha ос.мехне; - (добро) 
СТОЛИЦУ 1) учиши, раgиши нешшо вео.ма иРUJbежно. 2) ск раси
ши се, ироборавиши, ировесши на неко.м иослу, gужносши и сл. 
gуже вре.мена; - ДУШУ осешиши олакшање, расшереhење (иосле 
каквих шешкоhа, невОЈЬа). 

огрепсти се (огрепсти (се» , -ебем (се) (аор. огребох, огребе; р. 
пр. огребао (се), -ебла (се) (огребла (се» ; ТРП. огребен, -ена; пр. пр. 
огребавши) евр. в. о'iребаши (се). 

огрешење е ирекршај иравила; кривица, 'ipex. 

огрешивати (се), -ешујем (се) несвр. ире.ма о'iрешиши (се). 

огреmити, огрешйм јек. огријеmити, огријешйм евр. у ИЗр. 
- ДУШУ (о некога) в. aog gуша. 8 - се (о кога, о шта) 1. ионеши се 
HeapaBegHo (ире.ма ко.ме), безразложно окривиши, оишужиши 
(Ko'ia за нешшо), ио'iрешно се иосшавиши, ионеши (ире.ма че.му): 
� се о своју децу, � се о домовину. 2. учиниши ирекршај, иосшу
ии ши суирошно иpoииcu.мa, иравилu.ма: � се о закон, � се о ле
карску етику. 

огризак, -иска м KoMag о'iризено'i јела; осшашак og јела (og 
јабуке, крушке и сл., који се обично баца). 

огризати, огрйзам несвр. ире.ма о'iрисШи. 

огризина ж (обично у мн.) о'iризени осшашак, ошиаgак og је
ла, og aojegeHe хране. - Не једе туђе огризине. 

огристи, -изем евр. из'iрисши са свих сшрана, о'iлоgаши; 
ошшешиши 'iризуhи. 

огрлица ж 1. ниска, ланац og бисера, злаша или сл. као на
киш, украс који се носи око враШа. 2. ирсшенасша apy'ia, KPY'i 
око враша у ишица, живошиња, који се разликује og околно'i иер
ја или gлаке. 3. кожни каиш, ланац који се сшавЈЬа око враша 
иcu.мa, .мачкама или gp. 

огрличар м ЗООЛ. 1. барска ишица из иор. ш.тьука, Pavoncella 
pugnax. 2. ми. ираживошиње из иор. бичара Choanoflagellata. 3. 
pog 'iушшера Lacertina. 

огрљак, -ака и огрљак, огрљка м 1. в. о'iрлица (1). 2. 'iвозgе
на алка, оков. 3. 'iрлиh (боце, чушуре и сл.). 

огрнути, огрнем (аор. огрнух и огртох; ТРП. огрнУт) евр. прел. 
1. а. (некога нечим) сшавиши, иребациши неко.ме иреко леђа, 
рамена (иокривач, каиуш, шал или gp.) aOKpUBajyhu, обавијају
hu (pagu зашшише og хлаgноhе, кише и сл.). - Огрни дете да не 
назебе. б. (нешто) уиошребиши као о'iршач, као ирекривач. -

Мара је огрнула ћебе. 2. ири'iрШање.м Зе.мЈЬе уз сшабло, корен 
извршиши зашшишу БUJbке, окоиаши, за'iрнуШи. 8 � се набаци
ши на себе, иреко леђа, рамена нешшо og ogehe, ирекриши се, за
о'iрнуши се (каиушо.м, о'iрШаче.м не закоичавајуhи 'ia). 

огрозд и огрозд и м бот. врсша жбунасшо'i башшенско'i ши
БЈЬа, са зеленu.м или жуШоцрвенхасШuм,. илоgо.м у облику круини
је бобице, ирекривене сиШнu.м gлачицама, Ribes grossularia. 

огроздити, огроздйм евр. ирекриши се, обасуши се 'iрозgо.м. 

огроман и огроман, -мна, -о вео.ма велики, необично вели
ки; gUBOBCKU: � раст, � успех, огромне ципеле. 

огромно и огромно ПРИЛ. вео.ма MHO'iO, необично MHO'io. 
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огромност, -ости ж особина или сшање oHo'ia шшо је o'iPOM
но, oHo'ia који је o'ipoMaH. 

огртати (се), огрћём (се) несвр. ире.ма о'iрнуши (се). 

огртач, -ача м (инетр. -ачем) а. врсша ogehe за ирекривање ра
.мена и леђа (обично без закоичавања), илашш, иелерина; .ман
Шил. б. уоишше оно чиме се нешшо об.моШава или об.моШава
ње.м зашшићује, заклања: � мотора. 

огрубети јек. огрубјети, -бйм евр. непрел. 1. иосшаши 'iруб, 
храиав, круш; uз'iубиШи .мекоћу, нежносш, финоћу uз'iлеgа. - Од 
рада огрубеле руке. Огрубеле црте лица 2. иосшаши неу'iлађен, 
безосећајан, иросш (у ионашању, оихођењу и сл.). - Човек у ра
ту огруби. 

огрубити, огрубйм евр. прел. (некога, нешто) учиниши 'iрубим. 

огубавити (се), огубавйм (се) и огубавити (се), -йм (се) евр. 
непрел. иосшаши 'iубав; gобиши красше ио шелу, окрасшаши (се); 
уп. огубати (се). 

огубати, -ам евр. учиниши 'iубави.м . •  � се иосшаши 'iубав, 
ирекривен 'iубавим ранама. 

огуглати, -ам евр. (на нешто'или без допуне) навикнувши се 
на чесше невоље, шешкоће, оиасносши и сл. иосшаши равноgу
шан (ире.ма њима), не узбуђиваши се (збо'i њих) и сл. - У рату чо
век огугла и на смрт. 

огулити, ог:Улйм (трп. ог:Уљен) евр. прел. 1. скинуши кору, љу
ску (са воћа, иоврћа, gрвеша и сл.), ољушшиши; скинуши 'ioPнJU 
слој са нече'iа уоишше: � јабуку, � дрво, � кромпир, � месо с ко
стију. 2. а. свући, з'iулиши (кожу с нече'iа, с HeKo'ia), оgераши: � 

јарца, � свињу, � зеца. б. (некога) фиг. сувише, ирешерано MHO'iO 
наилашиши, оgераши, оиљачкаши: � до (голе) коже, � купце. 

огуравити, ОгУРавйм и огуравити, -йм евр. иосшаши 'iурав, 
ao'iypeH, з'iрбиши се. 

од предл. (с ген.) обележава: 1. (обично у спрези са ,,до", "пре
ма'') а . .месШо иочешка крешања, иружања, иросширања: од ку
ће до школе, од почетка до краја, од центра према перифери
ји. б. иочешак вре.менско;; ogceKa, aepuoga, сшања, шрајања: од 
јутра до вечери, од 6 сати до 18 сати, од 1389. године до ослобо
ђења од Турака. в. иојам og које;; или којим заиочиње нешшо, 
иочешни, иолазни еле.менаШ (какве целине, oace'ia, саgржаја и 
gp.): од рођења до смрти, од главе до пете. 2. а. оgвајање, ygaљa
вање; уклањање, избе'iавање (не Ko'ia , нече'iа): побећи од куће, 
склањати се од ЗЈШХ очију, бежим од њега. б. уgаљеносш og уши
цаја, gејсшва HeKo'ia, нече'iа: далеко од опасности, независан од 
нечије воље. в. иравац, смер, сшрану иошицања, оgвајања, yga
љавања: од истока дува ветар, долази од њега. 3. а. оно. шшо 
о.мо'iућава, иружа услове за нешшо: живети од рада. б. вршио
ца pagНJe, субјекаШ (ЛО'iички): бити ухапшен од полиције, ра
њен од метка. в. узрочника, изазивача каквоТ: сшања, расиоло
жења и сл.: уморити се од рада, патити од главобоље. 4. а. ио
рекло, иошицање: Тодор од Сталаћа, од доброг оца и од још бо
ље мајке (бити, потицати). б . .маШеријал, 'iрађу, чимеје шшо на
чињено: кула од карата, прстен од злата. в. иреg.меШ као geo не
ке целине, скуиа: рукав од капута, точак од аутомобила. 5. а. 
квалишейl, квалификацију, занимање: ствар од вредности, чо
век од струке. б. врсшу уло'iе, вреgносши, ефекша: бити од кори
сти, човек од утицаја, значаја. в. намену, службу, сврху: трака 
од писаће машине, кутија од наочара. 6 . .меру, количину, износ: 
девојка од 18 година, скок од осам метара. 7. иојам који се ка
ракшерише (обично у фи'i. значењу) ониме шшо значи иојам ко
ји .му ирешхоgи: душа од човека, беда од посла. 8. зајеgно са име
ницо.м (обично у фи'i. значењу) означава начин, квалишеш, ин
шензишейl, узрок и сл. oHo'ia шшо се казује 'iла'iоло.м: учинити 
што од свег срца, избезумити се од среће, уморити се од рада. 
9. (у ко.ми. консшрукцијама) иојам који се og gpy'io'i разликује у 
сшеиену особине. - Петар је другачији одостаЈШХ. 

од- (испред безвучних суглаСНИRа, осим испред "с" и "ш", по
некад и испред самогласника: ОТ-; каткад, обично пред групом 
сугласника: ода-) преф. 1. у сложеницама с 'iла'iолским речима 
означава а. оgвајање, уgаљавање, uзgвајање, оgсшрањивање: от
кинути, одсећи, отпутовати, одвадити, одабрати, оТерати. б. су
ирошносйl, узвраћање, оgазив у og1-locy на значење основно;; 'iла
'iола: одмоћи, одмотати, одговорити, отписати, отпоздравити. в. 

uзвршење, завршешак, окончање (рagње или сшања): одсвирати, 
одрадити, одрасти. 2. у сложеницама с неким ирилозима и ири
gевима за .месШо и вре.ме значи иолазну шачку, иочешак насша
јања, иравац нече'iа: одувек, одасвуд, одсад(а), одсадашњи. 

ода ж ГрЧ. књиж. свечана иес.ма која слави, велича какву лич
носш, ugejy и gp.; шаква врсша иоезије: � Богу, � слободи. 

одабир м в. оgбир. 

одабирање (одабирање) е 'iл. им. og оgабираши (се). • биол. 
веmтачко - селекција коју човек врши .међу gо.маћим живоши
њама и биљкама pagu gобијања нових врсша; природно - ogp
жавање, оисшанак јачих, ирирОgним условима боље ирила'iође
них живошињских jegUHKU. 

одабирати (се), одабйрам (се) (одабирати (се), -рём (се» не
свр. ире.ма оgабраши (се). 

одабран, -а, -о 1. шри. og оgабраши (се). 2. који се исшиче ио
зиШивни.м својсШви.ма, квалишешан, ирвокласан. - Много је 
званих, мало одабраних. 

одабраник, -ика м онај који је изабран из.међу gpy'iux, иза
браник. 

одабраница ж она која је оgабрана из.међу gpy'iux, изабра
ница. 

одабрати, -берём (-берём) евр. 1. изgвојиши бирајући из.међу 
више jegUHKU; оиреgелиши се за jegHY og више .мо'iућносШи, иза
браши: � некога за мужа/жену, � животни позив . •  - се извр
шиши избор бирајући caмo'ia себе или HeKo'ia сво'i. - Они се са
ми одабраше за такмичење. 

одавати, одајём (имп. одаји; пр. еад. одајући) неевр. 1. несвр. 
ире.ма оgаши (се). 2. (некога, нешто) осшављаши ушисак (о нече
.му), исиољаваШи. - Његово лице одаје велику ОДЛУЧНОСТ . •  � се 
несвр. ире.ма оgаши се. 

одавде, одавде и одавде ПРИЛ. из ово'iа .месШа, краја, cpegu
не; (иочев) og ово'iа .месШа; са ово'iа .месШа. 

одавно (одавна) ПРИЛ. (og) ире MHO'iO вре.мена; вео.ма gy'io, gав
но: � постоји живот на земљи; � чекам. 

одагнати, -ам (трп. одагнан (одагнат» евр. прел. а. 'ioHehu, ше
рајући уgаљиши, оgсшраниши (HeKo'ia), најуриШи. б. фиг. оgба
циши, уклониши, ошераши (нешшо og себе): � зле мисли, � 

страх. 

одазвати, -зовём евр. иозваши HeKo'ia ga се uзgвоји, оgвоји (og 
осшалих): � некога на страну . •  - се а. оg'iовориши (обично 'iла
со.м) на нечији иозив, gозивање: � се стражару, � се звиждуком 
на ЗВИЖДУК. б. реа'iоваши, узврашиши неки.м иосшуико.м, чи
но.м: - се покретом руке, � се писмом. в. иозишивно оg'iовориши 
(на нечију .молбу, захшев и сл.), ирихвашиши, исиуниши (неко
.ме жељу, .молбу): � се позиву на вечеру. Г. ирозбориши, о'iласи
ши се, јавиши се (речима, 'iласо.м). - Ту сам, одазва се Јовица. 

одазив м в. оgзив. 

одазивати (се), одазйвам (се) несвр. ире.ма оgазваши (се). 

. одаја ж тур. сшамбена иросшорија, соба. 

одакле, одакле и одакле ПРИЛ. 1. у (ин)gирекшним ииша
њима а. са/из које;; .месШа, иравца, извора: � долазиш? � си ро
дом? б. на који начин, како, ошкуg шо; с којим циље.м, разло
'ioM: � књига на столу? � снег усред лета? � ти овде? 2. у OgHO
сно.м значењу (у служби везника) а. за .месШо: на .месШо, са ко
je'i, из које;; .месШа, оШкуgа. - Иди � си и дошао. Врати књигу � 

си је узео. б. за иравац: са које сшране, из ко;; с.мера. - Знам � 

ветар дува. 3. у неоgређено.м значењу: с неке сшране, ogHeKyg, 
оgнекле. - Пази да се � не појави непријатељ. 4. уз речце или из-. 'разе којима се gоиушша свака, било која .мо'iућносШ: � било, (би
ло �) , MaKap �, � год било. 

одаламити, -йм и одаламити, одаламйм евр. разг. снажно 
уgариши, йlреснуши, .млашнуши (HeKo'ia нечим); уgариши, оиа
лиши (шамар). 

одаљивати (се), -аљујём (се) несвр. ире.ма оgаљиши (се). 

одаљити, одаљйм евр. ио.мериШи, склониши aogaљe (og не
че'iа, og неко'iа), уgаљиши: � сто од зида� • � се ogMahu се, yga
љиши се: � се од стола. 
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одан, -а, -о 1. шрй. og оgаши (се). 2. йривржен, веран: � при
јатељ, � поданик 3. -који се свесрgно, ревносно apegaje, нечему, 
бави нечu.м: � науци. 

оданост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia -који је ogaH, 
йриврженосiii, верносШ. 

оданде, оданде и оданде прил. а. og (са, из) OHO'i месша: � 

треба побећи. б. из OHO'i йравца, смера, с оне сшране, OgOHyg: � 

ветар дува; дошао је eHO �. 

одано прил. верно, йривржено: � служити некоме, нечему. 

одапети, одапнём евр. 1. а. (ош)йусшиши, ош-качиши (нешшо 
шшо је найешо, наше'iнушо): � стрелу, � струну на гитари. б. 
(пушку и сл.) оЙa.nиШи, о-кинуши; а-кшивираши (йовлачењем 
ороза); исЙa.nиШи. - Пази да не одапнеш пymку. Одапе послед
њи метак 2. фиг. на'iлО, нейромиШЈЬено, брзойлешо (из)рећи не
шшо; бубнуши, луЙиШи. - Ту сам, одапе он из места. 3. разг. и 
ВУЛГ. умреши, изgахнуШи. - Онај несрећни:к је већ сигурно ода
пео у болници. 

одапињати, -њём несвр. йрема оgаЙеШи. 

одапињач, -ача М geo найраве за ogaaUНJaНJe, ошйушшање 
нече'iа заше'iнушо'i, наше'iнушо'i: � пymке. 

одар, одра М лежај на -којем се нa.nази шело йо-којни-ка йре са
хране. - На одар је положено цвеће. 

одасвуд(а) и одасвуд(а) ПРИЛ. са свих сшрана, из свих йра
ваца, смерова. - Навалио народ одасвуд. 

одасипати, -ам несвр. йрема оgасуши. 

одасланйк, -ика и одасланйк, -а М изаслани-к, йослани-к, 
'iласни-к. 

одасланица и одасланица ж женс-ка особа оgаслани-к. 

одаслати, одamљём и одашаљём евр. йослаши, уйушиши (не
Ko'ia, нешшо): � војнике на фронт, � писмо. 

одасУти, одаспём евр. исийаши, оgлийlи: � мало воде из чаше. 

одати, одам (одамо и одамо) евр. 1. ис-казаши, изразиши, ис
ЙОЈЬиши: � почаст, � поштовање (некоме, нечему). 2. физ. ошйу
сшиши, исаусшиши, ослобоgиши (оglиз себе): � топлоту, � звук 
3. а. биши зна-к, израз, оgраз нече'iа (йри-кривено'i, невиgЈЬиво'i), 
оШ-криШи. - Непознавање језика одмах ода странца. б. ош-кри
ши, обелоgаниши (нешшо шајно, нейознашо): � нечије планове, 
� намере. в. gенунци'раши, йош-казаши, изgаши: � саучеснике. 
_ - се 1. (нечим) ош-криши себе (своје мисли, намере, осећања и 
gp.). - Овим својим поступком потпуно се одао. 2. (нечему, не
коме) а. ЙРUJbежно се бавиши (нечu.м, не-ким), йосвешиши се, 
йреgаши се (нечему): - науци, - деци, - спорту. б. йрейусшиши 
се, йри-клониши се, йоgлећи (нечему): - пићу, - пороку, - мелан
холији. 

одатле, одатле и одатле ПРИЛ. са (из) йlo'ia Mecйla, йравца, 
йросшорије, aocyge и gp. ;  са (из) ших йоgаша-ка (о-колносши, ин
формација и gp.). - Дошао је одатле. Одатле, из ове чаше сам 
пио воду. Одатле, из тога писма сам све сазнао. 

одахнути, одахнём евр. осешиши ола-кшање, ойушшеносш, 
расшерећење (на-кон нече'i мучно'i, найешо'i, oaacHo'i), ла-кнуШи. 

одаmиљати, -љём несвр. йрема оgаслаШи. 

одаmиљач, -ача М 1. онај -који нешшо шаље, ошйрема (обич
но йошшом), ЙОШUJba.nац, e-ксЙеgиШор. 2. техн. уређај за емишо
вање еле-кшрома'iнешс-ких Шa.nаса, ошйремни-к, apegajHUK. 

одбауљати, -ам евр. ошићи, gовући се баУЈЬајући, јеgва се gp-
жећи на Ho'iaмa. - Одбауља некако до кревета. 

одбацивати (се), -ацУ:јём (се) несвр. йрема оgбациши (се). 

одбацити, одбацйм (одбацити, -йм) евр. 1. а. оgсшраниши, 
уgаљиши, у-клониши нешшо бацањем: - снег од зида, - књигу у 
страну. б. йресшаши gржаши, носиши, йосеgоваши (нешшо); осло
боgиши се (нече'iа): - оружје, - новац, - карту. в. (некога, нешто) 
фиг. ogpehu се, рас-кинуши (с He-кu.м, с нечu.м): � пријатеље, - по
родицу. г. на'iло aoguhu и бациши gaљe, на gpy'io месШо. - Екс
плозија га је одбацила одатле. д. вој. нашераши на йовлачење, 
йошиснуши: - непријатељске трупе, - нападача. 2. не'iашивно, 
нейовоЈЬНО решuши, не йрихвашиши, оgбиши: � молбу, - пред-

ЛОГ. 3. не узеши у обзир, не урачунаши, занемариШи. - Кад одба
цимо расходе, добијамо нето зараду. _ - се снажнu.м, на'iлu.м og
разом оgвојиши се, оgбиши се, оgс-кочиши: - у вис, - уназад. 

одбачај М снажан, на'iли шрзај, йо-креш -кoju.м се не-ко оgба
цује или бива оgбачен (са HeKo'i месШа). 

одбаченост, -ости ж сшање oHo'ia -који је оgбачен, oHo'ia шшо 
је оgбачено. 

. 

одбегавати јек. одбјегавати, -егавам несвр. йрема оgбећи. 

одбегао јек. одбјегао, -гла, -ло (обично одр.) р. Йр. og оgбећи 
у аШриб. фун-кцији: � особа. 

одбеглица јек. одбјеглица ж (М) онај -који је оgбе'iао, бе'iунац; 
избе'iлица. 

одбећи јек. одбјећи, -егнём евр. непрел. а. -кришом, без зна
ња, оgобрења ошићи, найусшиши (HeKo'ia, нешшо): - из родитељ
ске куће, - од мужа. б. оgјуриши, ошрчаши с-клањајући се (og 
HeKo'ia, og нече'iа). 

одбир М изgвајање, оgвајање jegUHKe из мношшва, изабира-
ње; oapegeJbeНJe за jegHY og више мо'iућносши, избор. 

одбирак, -йрка М оно шшо се оgабере, изgваја оgбиром. 

одбирати (се), одбйрам (се) неевр. в. оgабираши (се). 

одбитак, -тка М (мн. одбици, ген. одбйтака) оgбијање, оgузи-
мање og -ка-кво'i износа; вреgносш, -количина -која се оgузu.ма, og
бија og нече'iа: по одбитку трошкова; по одбитку пореза. 

одбити, одбијём (имп. одбйј; ТРП. одБИјен, -ена) евр. 1. а. yga
рањем оgвојиши, оgломиши (KoMag, geo нече'iа): - комад зида. б. 
оgузеши, оgвојиши og оgређено'i износа, суме, оgрачунаши: - од 
плате, - од пореза. в. (на нешто) не замериши, разумеши, 
ойравgаши узu.мајући у обзир (нешШо). - Ваља његове грешке 
одбити на неискуство. 2. а. уgарцем, йо-крешом заусшавиши, 
OgH. уgаљиши, оgбациши, оgврашиши (og себе): - лопту. б. og
маћи, оgвојиши (og нече'iа): - кревет од зида. в. заусшавиши а-к
цију, найреgовање (HeKo'ia, нече'iа), сузбиши: - напад, - непри
јатеља. 3. а. не'iашивно оg'iовориши (-коме), не Йрu.миШи, не йри
хвашиши (нешшо): - молбу, - предлог. б. ogpehu, ош-казаши, ус
-крашиши: - послушност, � сарадњу. в. (од нечега, од некога) 
apeKugoM ogHoca, -конша-каша лиши ши, оgвојиши: - дете од си
се, - мужа од жене. 4. (обично у имп.) ogMahu се, оgсшуйиши, 
с-клониши се. - Одбиј од казана! Одбиј од мене. 5. йушећи ош
йухнуши (gu.м). - Турчин запали чибук и одбије дим. 6. -куца
њем, ygapaНJeм y звоно означиши саше, време (о саШу). - Цркве
ни сат одби дванаест. _ - се 1. а. оgразиши се, оgс-кочиши у су
йрошном смеру (збо'i ygapa у (о) нешШо). - Лопта се одбила од 
зида. б. ogMahu се, измаћи се. - Одбиј се од мене 2. а. рас-кину
ши везе, оgвојиши се, уgаљиши се, ошуђиши се (og HeKo'ia, og не
че'iа): - се од света. б. оgвојиши се og целине, оgломиши се. - Др
шка се одбила од лонца. 

одбје- в. оgбе-. 

одблесак, -ска јек. одблијесак М а. оgбијена свейlлосiii, og
сјај: - воде. б. фиг. оgраз, ушицај, Шра'i. 

одблескивати (се) јек. одбљескивати (се), -ескујём (се) не
свр. йрема оgблеснуши (се), оgБЈЬеснуши (се). 

одблеснути (се) јек. одбљеснути (се), -Hё� (се) евр. оgбиши, 
оgразиши свейlлосш, засијаши оgбијеном свейlлошћу. 

одбље- в. оgбле-. 

одбојан, -јна, -о 1. -који оgбија, изазива нейовОЈЬан ушиса-к; 
неЈЬубазан: - физиономија, - понашање. 2. (одр.) -који је у вези с 
оgбијањем, оgразом: - ударац, - светлост. 

одбојка ж (ми. 0) спорт. gисцийлина, u'ipa у -којој суйрошсша
вЈЬене е-кийе ру-кама оgбијају лойшу и йребацују је jegHa gpy'ioj 
йре-ко мреже разайеше cpegUHoM и'iрa.nишШа. 

одбојкаm, -аша М и'iрач оgбој-ке. 

одбојкашица ж и'iрачица оgбој-ке. 

одбојнйк М техн. geo на apegНJoj и заgњој сшрани возила 
(аушомобила, ва'iона и сл.) -који йрили-ком cygapa ублажава сна
'iy ygapa, брани-к. 

одбојно ПРИЛ. на оgбојан начин, нейријашно; нељубазно. 
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одбојност, -ости ж особина oHo"ia шшо је оgбојно, oHo"ia који је 
оgбојан. 

одболовати, -олујём евр. а. ilрележаши (болесш); оgлежаши 
све вре.ме go озgрављења. б. ilровесши у ilашњи, у болу, ошilаши
ши. - Сваки неуспех тешко одболује. в. ilрежалиши, ilре"iореши 
(HeKo"ia, нешШо). - Не може да одболује изгубљену љубав. 

одбор м адМ. и пол. лица која сачињавају какав op"iaH (вла
сши, уgружења, инсшишуције и сл.); службено шело с оgређенu.м 
овлашhењu.ма, заgужењu.ма: управни �, надзорни �. 

одборнйк м члан оgбора. 

одборница ж женска особа оgборник. 

одбравити, -йм евр. ошвориши забрављено, ослобоgиши (вра
ша, фиоку, ilрозор или gp.) оШварање.м браве. 

одбрајати (се), одбрајам (се) несвр. аре.ма оgбројаши (се) и 
оgбројиши (се). 

одбрамбен, -а, -о (обично одр.) који се ogHOCU на оgбрану, ко
ји је у вези с оgбрано.м: � рат, � оружје. 

одбрана ж 1. вој . .мере зашшише og неilријаШеЈЬско"i Hailaga; 
војна, оружана сила која обезбеђује, врши зашшишу og шакво"i 
Hailaga: � Београда. 2. (доктората и сл.) ilола"iање исilиша на 
основу оgређено"i сшручно"i или научно"i paga; gоказивање (ilpeg 
сШручно.м ко.мисијо.м) вреgносши налаза изнеших у Шакво.м ра
gy. 3. правн. а. изла"iање на cygy, изношење gоказа и сл. у корисш 
оilШужеНО"i. б. аgвокаш (или аgвокаши) као бранилац оilшуже
HO'i. 4. спорт. а. geo екиае, Шu.ма чији је заgашак ga се суilрошсша
вља Hailagu.мa ilрошивничке навале. б. акција, шакшички ао
шез који се ари Шо.ме ilреgузu.ма. в. шах. (у заједници с називом) 
сисШе.м заilочињања, ошварања шаховске u'ipe црни.м фи'iура
.ма: индијска �, сицилијанска �. • нужна - оgбра.мбени ilосшу
аак оg'iоварајуhu.м оружје.м на који је неко аринуђен у са.моза
шШиШи. последња - вој. сшара или .малолеШна лица која у нор
.малнu.м ilрилика.ма не ilоgлежу ре'iрушацији; шреhи ilозив. 

одбранаш, -аша м онај који ilрисшрасно, необјекшивно бра
ни, OgH. засшуilа, оilравgава нешШо. 

·
одбранашкй, -а, -о који се ogHocu на оgбранаше, својсшвен 

оgбранашu.ма. 

одбранашки ПРИЛ. на оgбранашки начин, ilрисшрасно, jegHo
сШрано. 

одбранаштво с оgбранашки сшав; необјекшивна, ilрисшра
сна оgбрана. 

одбранити, одбранйм (трп. одбрањен) евр. 1. усilешно зашши
ши HeKo'ia или нешшо (og Hailaga, оilасносши, оilшужбе и gp.). 2. 
а. с усаехо.м образложиши и gобиши ilризнање за своје сшавове, 
ilо'iлеgе, шезе и сл. (изнеше у научно.м pagy, изла'iању, на исаи
шу и сл.): � докторат, � магистарску тезу. б. спорт. сачуваши сше
чени резулшаш, извојевану ilозицију, .месШо на ран'i-лисши и сл. 
_ ,... се с усаехо.м се оgуilреши, сачуваши (оg оilасносши, Hailaga, 
оilшужбе и gp.). 

одбројавати, -ојавам несвр. аре.ма оgбројаши и оgбројиШи. 

одбројати, -јйм и одбројйм И одбројити, одбројйм евр. бро
јећи оgвојиши, оgелиши, изgвојиши оgређену су.му, количину, 
број jegUHKU. • дани су ми одбројани в. ilog gaH. 

одбрусити, одбрусйм евр. 1. оgсшраниши неравнину брусо.м, 
у'iлачаШи. 2. фиг. рећи, оg'iовориiilи ко.ме ошшро, 'iрубо, љуШиШо. 

одвагати, одвагам и одважём и одвагнути, одвагнём евр. а. 
оg.меришu ва'iо.м. б. фиг. раз.моШриШи и ilросуgиши, оgреgиши, 
ilресуgиши (шачно, Неilрисшрас�о). 

одвагивати, -агујём несвр. аре.ма оgва'iаши и оgва'iнуШи. 

одвадити, -Ймевр. изgвојиши, оgвојиши извесну, .мању коли
чину ваgеhи (шшо из нече'iа): � брашно из вреће. 

одважан, -жна, -о храбар, смео у суочавању с оilасносШи.lIЮ; 
који оgражава шакве особине: � човек, � поступак 

одважити се, одважйм се евр. оgлучиши се на нешшо ризич
но, оаасно; 

·
ilриКУilиши храбросш за шакав ilосШуilак. 

одважно ПРИЛ. на оgважан начин, храбро, смело. 

одвајати (се), одвајам (се) несвр. аре.ма оgвојиши (се). 

одвајкада, одвајкада и одвајкада прил. og аре MHO'iO вре
.мена, оgувек, оgавна. - Одвајкада сам ја ту настањен. 

одвалити, одвалйм (трп. одваљен) евр. 1. оgло.миши ygapajy
ћи, сило.м оgвојиши, ошр'iнуши (geo og целине, og ilоgло'iе и сл.): 
� комад зида, � летву од ограде. 2. фиг. рећи нешшо 'iлуilо, неу
.месно, бубнуШи. _ ,... се оgло.миши се, оgвојиши се, ошр'iнуши се 
(og целине, og ilоgло'iе). 

одваљати (се), одваљам (се) евр. в. ошкошрљаши се. 

одваљивати (се), -аљујём (се) несвр. аре.ма оgвалиши (се). 

одвезати, одвёжём евр. а. скиgање.м, уклањање.м веза, осло-
боgиши оно шшо је увезано, завезано, оgрешиши: � руке, � очи. 
б. развезаши, разgрешиши (вез, чвор на нече.му): � мараму, � за
вежљај . _ ,... се ослобоgиши се веза, развезаши се, оgрешиши се. 

одвезивати (се), -езујём (се) несвр. аре.ма оgвезаши (се). 

одвеслати, -ам евр. а. уgатьиши се веслајуhи. - Јован одвесла 
низ реку. б. ilре.месШиШи, оgвесши (ча.мац и gp.) веслајуhи. - Од
веслај чамац на другу обалу. 

, 
од�естиl (одвести)" -Beдё� (одведём) 

,
(аор..: одведе; р. пр. одвео, 

-ела (одвела); ТРП. одведен, -ена; пр. пр. одвевши) евр. 1. а. воgе
ћи gовесши на оgређено .месШо: � дете у школу. б. уклониши, 
уgатьиши (са HeKo'i .месШа): � трупе са ратишта. в. сило.м, арину
gOM ilовесши HeKyga, сilровесши; ошераши: � у затвор, � стоку. 2. 
скренуши, усмериши у оgређено.м аравцу (шок воgе). 3. gовесши 
у неко (обично неаовољно) сшање, ilоложај. - То ће нас све од
вести у пропаст. 

одвести2 (одвести), одвезём (аор. одвезе; р. пр. одвезао, -езла 
(одвезла); ТРП. одвезен, -ена; пр. пр. одвезавши (одвезавши» евр. 
1. ilревесши, ilребациши HeKo'ia (ilревознu.м среgсшво.м, колu.ма); 
ilревозеhи оШilре.миШи, оgсшраниши, уклониши нешшо: � пут
нике до аеродрома, � отпатке на депонију. 2. оШilре.миШи, аре
бациши HeKyga (возило уарављајући њи.ме): � брод до луке. _ ,... 
се ошиhи, ошilушоваши (возило.м), ilревесши се. - Они се одве
зоше колима. 

одвећ ПРИЛ. ilрешерано, (и)сувише, (ilpe)MHo'io. 

одвијати, одвйјiiм неевр. несвр. аре.ма оgвиШи. _ ,... се 1. несвр. 
аре.ма оgвиши се. 2. фиг. gешаваши се, развијаши се. - Догађаји 
се одвијају неочекивано брзо. 

одвијач, -ача м алашка за оgвијање и увршање заврШња. 

одвика ж 'iубљење навика, оgвикавање og навике, ogYKa. 

одвикавати (се), -икавам (се) несвр. аре.ма оgвикнуши (се) и 
оgвиhи (се). 

одвикивати, -икујём несвр. аре.ма оgвикаШи. 

одвикнути, ОДВЙRнём евр. вичуhи оg'iовориши на нечији ао
вик, вику; 'iласно оg'iовориШи. 

одвикнути и одвићи, ОДВИRнём (аор. одвикну, одвиче и од
виче; р. пр. ОДВИRНУО, -ула и одвикао, -кла; пр. пр. одвикнУвши и 
одвикавши) евр. учиниши ga се неко ослобоgи какве навике, og
учиши og навике. _ ,... се ослобоgиши се какве навике, оgучиши 
се og нече"iа шшо је навика. 

одвити, одвијём (имп. одвйј; р. пр. ОДВИО, одвйла; ТРП. одви
јен, -ена) евр. 1. а. оg.мошаши, раз.моШаШи нешшо смошано, на
.моШано, увијено: ,... намотај жице, � увојак косе. б. (нешто) ски
нуши завој, о.моШ (са нече'iа), развиши, расilаковаши: � поклон, 
� рану. 2. а. окреШање.м, оgврШање.м ослобоgиши, изваgиши (за
врШањ). б. оgвршање.м скинуши, оgврнуши (зашварач, чеil). _ ,... 
се 1. а. оg.мошаши се, раз.моШаШи се. б. ilресшаши биши (чвр
сшо) завијен, заше'iнуш, оilусшиши се, олабавиши се. - Одвио се 

. за:вртањ. 2. фиг. gО'iоgиши се, gесиши се, оgи'iраши се. - Догађај 
се одвио муњевито. 

одвићи (се) евр. в. оgвикнуши (се). 

одвише и одвише ПРИЛ. ареко (сваке) .мере, сувише, оgвеh. 

одвјетнйк м јек. рег. в. аgвокаШ. 

одвјетница ж јек. рег. в. аgвокаШица. 

одвјетнйштво е јек. рег. в. аgвокаШурq,. 

одвлачити (се), одвлачйм (се) несвр. аре.ма оgвуhи (се). 
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одвод м 1. оgвођење, ошицање (воgе и сл.). 2. цев, канал и gp. 
за оgвођење (обично какве шечносши): Rанализациони -. 

одводити, одвод:Им [гл. им. одвођёње С] несвр. йрема оgвесШи1• 

одводни, -а, -6 који служи за оgвођење, ошицање (обично 
шечносши): - Rанал, - цев. 

одводњавати, -одњавам несвр. вршиши, сйровоgиши оgвође
ње (сувишне) воgе са мочварноl зе.м.тьишШа, исушиваши шакво 
зе.м.тьишШе; уп. мелиорација. 

ОДВО3 м ошйрема йревозом, оgвожење, Йревоз. 

одвозити (се), одвозйм (се) [гл. им . одвожёње с] несвр. йрема 
оgвесши (се)2. 

одвојен, -а, -о 1. шрй. og оgвојиши (се). 2. йосебан, нарочиш; 
ориlиналан. • ВОДИТИ - ЖИВОТ живеши у gpylOM месшу, разgвоје
но og йороgице (обично йо йошреби службе). 

одвојено прил. а. изgвојено og gpylux, засебно: ићи -. б. нейо
везано, разgвојено, ucapeKugaHo: говорити -. 

одвојеност, -ости ж особина и сшање oHola који је оgвојен, 
oHola шшо је оgвојено, изgвојеносш; излованосШ. 

одвојив, -а, -о који се може оgвојиши, разgвојив. 

одвојити, одвојйм (имп. одв6ј) свр. 1. а. оgелиши, оgломиши, 
ogcehu (geo, KOMag) og целине: - ЕОМад теста. б. изgвојиши не
шшо шшо је с нечим gруlим йомешано, разgвојиши jegHo og gpy
lola: - ЕУЕОЉ од пшенице. 2. лишиши шшо чеlа, расшавиши, yga
љиши, уклониши, оgсшраниши: - децу од Еуће. 3. осшавиши на 
сшрану, заgржаши geo нечеlа за оgређену намену: - новац за RИ
рију, - ручаR за госте Rоји ће доћи. 4. расйознаши, разликова
ши, уочиши йо йосебним оgликама, каракшерисшикама: - добро 
од зла . •  - се 1. а. разgвојиши се као geo og целине, оgбиши се, 
оgломиши се. - ДРШRа се одвојила од лонца. б. изgвојиши се og 
gpylux, засебно, у йосебну lpyay. - Прва четворица ТРRача одво
јила су се већ на старту. 2. уgаљиши се og Kola (чеlа); найусши
ши, осшавиши (HeKola, нешШо). - Једва се одвојила од прозора. 
Не може да се одвоји од деце. • не (моћи) - очи (поглед и сл.) од не
кога, од нечега не моћи се gовољно наinеgаши, науживаши inega
јући; - мишљење в. изgвојиши (своје) мишљење (aog мишљење). 

одвратан и одвратан, -тна, -о који изазива оgврашносш, 
lнусан, мрзак, оgуран. 

одвратити, одвратйм свр. 1. (неЕога) учиниш и ga неко ogy
сшане og нечеlа (og какве намере, жеље и gp.): - од пута, - од 
ШRоле. 2. усйеши ошклониши, оgсшраниши, сйречиши (ойа
сносш, несрећу и сл.): - смрт од неЕога. 3. а. ус.мериШи gруlачи
је (воgу, воgени Шок). б. фиг. скренуши на gpyly сшрану, у gpylOM 
йравцу (разlовор, мисао и сл.). 4. а. узврашиши на исши начин, 
реаlоваши: - на љубав љубављу. б. оglовориши, узврашиши ре
чима, ЙримеШиШи. 

одвратно и одвратно ПРИЛ. на оgврашан начин, мрско, lag
но, lHYCHO. 

одвратност и одвратност, -ости ж а. осећање lађења, Heaog
ношљивосши (йрема некоме, нечему). б. оно шшо је оgврашно (о 
йосшуйку, речима, gелу и сл.), lаgосШ. - Нагледали смо се сва
RаRВИХ одвратности. 

одвраћати (се), -ам (се) несвр. йрема оgврашиши (се). 

одврлудати, -ам свр. врлуgајући ошићи, оgлуШаШи. 

одврнути, одврнём (аор. ОДВРНУХ (одвртох); ТРП. одврнУт) свр. 
а. оgвијањем скинуши нешшо (чей, машицу завршња и gp.), og
шрафиШи. б. ослобађањем, cKugalbeM наврнушоl gела (чейа и 
сл.) ослобоgиши, ошвориши (флашу, бомбу и gp.). в. окрешањем, 
оgвијањем завршња, йолуlе и сл., омоlућиши йрошок (воgе, laca 
и gp.), йокренуши или йојачаши cHaly, йрилив (свеШлосши, зву
ка и gp.): - славину, - лампу, - дугме на радију . •  - се оgвиши 
се, оgшрафиши се. 

одвртати (се), -рћём (се) несвр. йрема оgврнуши (се). 

одвртач, -ача м алашка за оgвијање (обично завршњева), og
вијач, оgврШка. 

одвртети и одвртети је:к. одвртјети и одвртјети, -тйм свр. 
окрешањем учиниши ga нешшо заврнушо буgе ослобођено, ски
нушо с навоја и'сл., оgврнуши, оgвиши: - сијалицу, - завртањ. 

одвртка ж оgвршач, оgвијач, шрафциlер. 

одвући (одвући), -вfчём (3. Л. ми. -ВУЕУ) (аор. ОДВУЕОХ, одвУче; 
р. пр. ОДВУЕао, ОДВУЕла (ОДВУRла); ТРП. оДвfчен (одвУчен); пр. пр. 
ОДВУЕавши и одвji-Rавши) свр. 1. вукући йренеши на gpylo месшо, 
ЙремесШиШи. 2. силом оgвесши, йовући за собом (HeKola): - у за
твор, - у рат. 3. разг. йримамиши, йривући себи, йреошеши (куй
це, йрисшалице и gp.). • - се а. уgаљиши се крећући се с муком, 
шешурајући се. б. оgскишаши, оgлуњаШи. 

одгађати, одгађам несвр. йрема оglоgиШи. 

одгајалиште с 1. в. оglајивачница (1). 2. инсшишуција, усша
нова, орlанизација, gрушшво које развија и шири нове ugeje, 
схвашања (у науци, кулшури и сл.), pacagHUK. 

одгајати, одгајам несвр. йрема оglајиши и оglојиШи. 

одгајивач, -ача м 1. онај који се бави lajelbeм, oglajalbeм (жи
вошиња, биљака или gp.). 2. васйишач, оglојиШељ. 

одгајивачица ж женска особа оglајивач. 

одгајивачница ж 1. месшо 1ge се врши размножавање и уз
lajalbe живине, сшоке, йаса и gp. ,  оglајалишШе. 2. фиг. в. oglaja
лишше (2). 

одгајилиште с 1. в. оglајивачница (1). 2. в. оglојалишше (2). 

одгајити, одгајйм свр. (уп. одгојити) (неЕога, нешто) 1. Helo
вањем и сшручним сшарањем учиниши ga се неко или нешшо 
(gеше, млаgунче живошиње, биљка и gp.) йравилно, лейо разви
је, оgрасше, оgнеlоваши, aoguhu. 2. а. научиши лейом йонашању, 
васЙиШаШи. б. васйишањем ус.мериШи, научиши, навићи (неко
la на нешШо). - Нису одгајени да подносе теШRоће. 

одгарати, одгарам несвр. йрема оglореШи. 

одгегати (се), одгёгам (се) свр. ошићи lelajyhu се, клашећи 
се у xogy. 

одгеГУЦ(R)ати (се), -ам (се) свр. geM. йрема оglеlаши (се). 

одгледати, -ам свр. (обично уз допуну: "ДО Ераја'') виgеши у 
целосши, йройрашиши og йочешка go краја (филм, емисију на 
шелевизији и gp.). 

одглумити, -йм свр. 1. оgиlраши улоlу, йриказаши inYMOM 
(лик, сцену у gpaмu, ЙозоришШу). 2. фиг. йрешворним йонашањем 
йреgсшавиши лажно (себе, какво осећање, расйоложење и gp.). 

одговарајући, -а, -ё а. који оglовара оgређеним захшевима, 
йошребама, нормама, aologaH за оgређену сврху, йриклаgан: од
говарајуће мере, - ШRОЛСRа спрема. б. jegHaK или йриближан 
йо вреgносши, квалишешу и gp. :  - стан. 

одговарати, -оварам несвр. 1. несвр. йрема оglовориШи. 2. би
ши aologaH, йримерен за нешшо, йрисшајаши некоме (нечему); 
йоgуgараши се с нечим (с неким). - Одговара му посао Rоји ра
ди. 3. а. сноси ши оglоворносш, биши оglоворан (за нешшо), la
ранШоваШи. - Он одговара за успех аRције. б. биши извеgен 
apeg cyg, биши ойшужен (за нешШо). - Одговара за ПОRymај уби
ства. 4. йружаши, gаваши оglовор (на ЙиШање). - Одговарај са
мо Еад те ЕО пита. 5. ш:к. а. биши йрозван, йозван на йроверу 
знања, pagu оцењивања. - Данас нисам одговарао у ШRОЛИ. б. 
lовориши о нечему (из неке обласши, йреgмеша) за оцену: - исто
рију. 6. узвраћаши некоме (обично сшаријем, йрешйосшављеном 
и сл.) на неgозвољен, неgоличан начин, ЙроШивречиШи. 

одговор, -ора м 1. а. саойшшење, објашњење, изјава, исказ 
(усмени или йисмени) gаш на йосшављено йишање; узврашно 
Йис.мо, извешшај gаш на нечији захшев, уЙиШ. б. йосшуйак, lесш 
који йреgсшавља реаlовање на нешШо. - Ћутање је најбољи од
говор. В. суйрошно мишљење, сшав (у йолемици, расЙрави). 2. 
фиг. узврашни йосшуйак, gејсшво (као йрошивмера, реакција). -
На напад пешадије уследио је жеСТОR одговор авијације. 

одговоран, -рна, -о а. (одр.) који сноси оglоворносш за нешшо; 
наgлежан, мероgаван: - уреДНИR, - лице. б. који је скойчан с 
оglоворношћу, важан, Руковоgећи: - положај, - посао. в. који се 
OgHOCU с оglоворношћу, озбиљношћу (йрема йослу, у pagy и gp.), 
савесшан, акрибичан, озбиљан: - Еао учеНИR, - у свему. 

одговорити, -оворйм свр. 1. gаши, йослаши оglовор (на йи
шање, на Йис.мо, ойшужбу и сл.). 2. реаlоваши на нечији изазов; 
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узврашиши, о"iласиши се, оgазваши се: - паљбом, - на љубав. 3. 
(нечему) заgовОЈЬиши оgт,оварајуће захшеве, услове, очекивања: 
- службеној дужности. 4. нат,овориши некот,а ga оgусшане og ка
кве намере, илана, оgврашиши: - (некога) од пута. 

одговорно прил. С оgт,оворношћу, савесно. 

одговорност, -ости (инстр. -ошћу) ж 1. свесш о обавези, осе
ћање gужносШи. 2. а. обавеза извршавања gужносши, OgH. сно
шење йослеgица за неусйехе, кривице. - На њему је велика од
говорност. б. обавеза ga с.е у оквиру какве gелашносши, йосла и 
gp. оgт,овара CXOgHO уШврђенu..м ЙpoЙиcu..мa, нор.мама: морална -, 
материјална -. • сносити - биши оgт,оворан. 

одгодити, одгодйм (трп. одгођен) евр. Йре.месШиШи, Йо.мери
ши вре.ме оgржавања, uзвођења нечет,а за касније, за неко gpyLo 
вре.ме, оgложиши: - седницу, - путовање, - испит. 

одгој м васйишно gеловање, васйишање; навике, својсшва 
сшечена васЙиШање.м: породични -, физички -. 

одгојан, -јна, -о (обично одр. одгојнй) који се OgHOCU на ogLoj, 
васйишни: - процес, - завод. 

одгојен, -а, -о лейо васЙиШан. 

одгојитељ м рег. онај који ogLaja, васЙиШач. 

одгојитељица ж рег. васйишачица; нет,оваШељица. 

одгојити, одгојйм евр. рег. (уп. одгајити) 1. aoguhu т,ајење.м, 
ошхраниши; оgнет,оваШи. 2. а. развиши (KOg некот,а) .моралне, у.м
не, gуховне и gp. особине, васЙиШаШи. б. осйособиши (некот,а) у 
неко.м йослу, вешшини, обучиШи. 

одгонетнути, -онетнем евр. разрешиши, gокучиши, aoLogu
ши смисао нечет,а зат,онешнот" скривенот" нејаснот,; решиши зат,о
неШку. 

одгонетати, -онетам (-онећем) несвр. Йре.ма оgт,онеШнуШи. 

одгонетка ж (дат. -ки И -еци; ген. МН. -кй (-етака)) (раз)реше-
ње зат,онеШке. 

одгОнити, одroнйм [гл. им. oдroњeњe с] несвр. Йре.ма оgат,наШи. 

одгоре и одгоре ПрИЛ. С т,орње сшране, оgозт,о. 

одгризак, -иска м оgт,ризен KoMag, залот,ај. 

одгризати, одгрйзам несвр. Йре.ма оgт,рисШи. 

одгристи, -изем (аор. одгризох, одгрйзе; ТРП. одгризен и од
гризен) евр. т,ризући ошкинуши (залот,ај, KoMag). 

одгрнути, ОДГI>Нем (аор. одгрнух И одгртох; ТРП. ОДГI>НУт; пр. 
пр. одгрнувши) евр. 1. а. уклониши т,орњи слој (земље, снет,а или 
gp.). б. разт,рнуши, раз.маћи: - завесу. 2. скинуши, уклониши, 
смаћи (йрекривач, Йрекривку). _ - се скинуши, свући (от,ршач, 
т,орњи geo ogehe). 

одгртати (се), одгрћем (се) несвр. Йре.ма оgт,рнуши (се). 

одгУрати, oдrjpaм евр. т,урајући Йо.мериШи, ogMahu, уgаљиШи. 

одгуривати, -уРујем несвр. Йре.ма оgт,ураШи. 

оДгуркивати, -уркујем неевр. у ge.м. значењу: оgт,уриваШи. 

одгурнути, -нем евр. 1,. jegHu..м, на"iлu..м ЙокреШо.м Йо.мериШи, 
т,урнуши, оgбиши gaљe (og себе): - тањир. 2. фиг. йресшаши .ма
риши (за некот,а) оgбациши, зане.мариШи, зайосшавиши: - сво
ју децу. 

одгушивати, -ушујем несвр. Йре.ма оgт,ушиШи. 

одгушити, одгYmйм евр. уклониши оно шшо зат,ушује, зашва
ра (цев, gu..мњак, канализацију и сл.) и о.мот,ућиШи ЙРОШОК1 ош
ЙушиШи. 

одебљање с заgеБЈЬало .месШа, заgеБЈЬање. 

одебљати, -ам евр. унеколU1<О йовећаши gеБЈЬину, йосшаши 
gебео, ут,ојиши се. 

одевати (се), одевам (се) јек. одијевати (се), ОдијеваМ. (се) 
несвр. Йре.ма оgенуши (се). 

одевнИ јек. одјевни, -а, -о који је у вези с оgевање.м, c .ogehoM: 
- конфекција, - предмет. 

�)Делит јек. одјелит, -а, -о 1. оgвојен (og gpyLUx), засебан, йо
себан; йојеgиначан. 2. gрут,ачији (og осшалих), нарочиШ. 

оделити, оделйм јек. одијелити, одијелйм (трп. одељен јек. 
одијељен) евр. (некога, нешто) . изgвојиши йосебно, разgвојиши, 
расшавиши (og gpyLUx), оgвојиШи. _ - се 1. uзgвојиши се, оgвоји
ши се (у йосебну т,руйу, целину). 2. оgвојиши се (og осшалих, из 
зајеgнице), н,айусшиши (некот,а или нешШо). 

одело јек. одијЕmо с 1. а. '.мушка ogeha (сако, йаншалон,е, йр
слук). б. ogeha уойшше, хаљине. 2. н,арочиша, за йосебн,е сврхе 
н,амењен,а ogeha, оgевна оЙре.ма: ронилач:ко -, војничко -, ски
jam:кo -. 

оделотворити јек. одјелотворити, -отворйм евр. сйровесши 
у gело, осшвариши, оживошвориши, реализоваши: - идеје, -
планове. _ - се йосшаши сшваран, реалан, остварити се. 

оделце јек. одијелце, -цета и -ца с (мн. -ца) geM. и хиЙ. og 
оgело. 

одељак јек. одјељак, -ељка м 1. самосшални, изgвојени geo 
неке целине: - књиге, - текста. 2. оgвојена, йосебна, .мала йро
сшорија за нарочише намене или лица, оgеЈЬење: - за децу, - за 
пymаче. 3. службен,а, pagHa йросшорија какве усшанове, уйрав
нот, орт,ана, орт,анuзације наgлежне за оgређене йослове, исйосша
ва, ogceK, от,ранак: царински -, порески -. 

одељеност јек. одијељеност, -ости ж сшање онот,а који је oge
ЈЬен, онот,а шшо је ogeJbeHO, изgвојеносш, изолованосШ. - Живи у 
строгој одељености од других. 

одељење јек. одјељење с 1. йосебна йросшорија зт,раgе, сша
на, соба. 2. служба, исйосшава, ypeg као geo веће усшан,ове, ор
т,анизације, ogeJbaK: пријемно -, финансијско -. 3. ученици jeg
нот, разреgа у школи; йросшорија у којој се извоgи насШава. 

одељењце јек. одјељењце, -а и -ета с (мн. -њца) geM. og oge
ЈЬење. 

одељивати (се) јек. одјељивати (се), -ељујем (се) несвр. йре
.ма оgелиши (се). 

оденути јек. одјенути, -нем евр. обући; ойскрбиши (некот,а, 
нешшо) ogehoM: - дете, - сиротињу; фиг. заот,рнуши (у неку фор
.му), йрикриши лажнu..м из"iлеgо.м: - своје намере, - лаж у исти
ну. _ - се Йовр. 

одерати, одерем (трп. одеран) евр. 1. а. от,улиши, скинуши ко
жу (са шела живоШиње). б. ошшешиши йо йовршини, зт,улиши 
(кожу). в. йоцейаши, йоgераши (оgело, џей и gp.). 2. фиг. разг. а. 
узеши, наилашиши .мнот,о више нет,о шшо нешшо вреgи, нет,о шшо 
би шребало, очеруйаши, ойЈЬачкаШи. б. жесшоко йребиши, йре
.млаШиШи, казн,иши кот,а. - Одраћу га као вола. • - грло (вичу
ћи, певајући) осшаши без "iласа, йро.мукнуШи; - кожу (коме) (с ле
ђа) в. оgераши (2а). 

Оде(с)ти јек. одје(с)ти, -енем (-едем) евр. в. оgенуШи. 

одећа јек. одјећа ж у зб. значењу: Йреg.меШи који служе за 
оgевање, облачење. 

одживети јек. одживјети, -вйм евр. завршиши живош, жи
вЈЬење, йресшаши ЙосШојаШи. 

одзвањати, одзвањам несвр. Йре.ма оgзвониШи. 

'одзвиждати, -дйм евр. завршиши са звижgање.м; go краја uз
весши звижgање.м (.мелоgију). 

одзвонити, одзвонйм евр. 1. звоњење.м објавиши нешшо, ош
куцаШи. - Одзвонило је подне. 2. разлећи се, оgјекнуши (звуко.м 
звона, звоњаво.м). - Глас јој одзвони ходни:ком. • одзвонило му 
је свршено је, т,ошово је с њu..м, gошао .му је крај. 

одзив и одзив м 1. оgт,овор, реат,овање "iласо.м на йозив, на go
зивање, Йрилико.м йрозивке и сл. 2. ogjeK, јека. 3. йрихвашање 

, tJ,озива н,а нешшо (на учешће у нече.му и сл.), йозишиван Йрије.м 
(нечет,а новот,). - Одзив грађана на изборима био је велики. 4. вој. 
ут,оворени шајни оgт,овор на лозинку. 

одзивати (се), одзйвам (се) и одзйвљем (се) несвр. Йре.ма 
оgазваши (се). 

одива ж нар. уgаша жена у OgHOCY на свој pog; уойшше неве
сша, .млаgа. 

одигнути (се), -нем (се) евр. в. oguhu (се). 

одигравати (се), одигравам (се) несвр. Йре.ма оgит,раши (се). 
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одиграти (одиграти), одиграм свр. 1. а. gовесши, извесши 
uZpy go краја, завршиши с u'iPOM: - партију шаха, - коло, - утак
мицу. б. Uовући uошез у оквиру gаше uZpe: - коња, - кеца. 2. из
весши, оgf,лумиши сценско gело, OgH. улоZу у њему: - Хамлета. _ 
- се gоzоgиши се, gесиши се, збиши се. • - улогу (важну, велику и 
сл.) извршиши, осшвариши (значајан upecygaH) ушицај на шок 
сшвари, gоZађаје, биши важан чинилац у оgлучивању, сUрово
ђењу нечеZа. 

одизати (се), одижем (се) несвр. Uрема оgиZнуши (се) и ogu-
ћи (се). 

одије- в. oge-. 

одијум м лат. мржња; оgвраШносШ. 

одисати, одишем несвр. 1. снажно изgисаши (као израз бо
ла, олакшања и сл.), узgисаШи. 2. оgаваши мирис; мирисаши 
(на нешШо). 3. (чиме) фиг. биши uрожеш, исUуњен; зрачиши, oga
ваши (нешшо): - лепотом, - новим духом. 

одискона ПРИЛ. og gавних времена, og uамшивека, оgвајкаgа. 

одисконскИ: и одисконскИ:, -а, -о uраgавни, Uраисконски, 
UрасШари. 

одиста речца за uошврђивање uрешuосшавке, исказа: gou
сша, збиља, сшварно, уисшину. - Биће то - страшно. 

одистИ:нскИ:, одистИ:нскИ: и одистинскИ:, -а, -о сшварни, 
Uрави, исШински. 

одистИ:нски, одистИ:нски и одистински ПРИЛ. оgисша, 
сшварно, уисшину, заUраво. - Дајем ти то одистински. 

одићи, одигнем (аор. одигох, одиже и одиже; р. пр. одигао, 
-гла; ТРП. одигнУ'г; пр. пр. одигавши) свр. (вар. одигнути (се)) uogu
ћи (мало) изнаg зе.м.тье; изgиhи, заgиhи. _ - се мало се uoguhu, 
усuравиши се, upuguhu се. 

одјава ж 1. а. обавешшење наgлежном opZaHY власши, уUра
ве или gp. о upeKugy боравка у gашом месшу, uоgручју или СЛ.; 
gокуменш, изјава, образац којим се шаква Uријава UOgHOCU. б. 
уоuшше изјава, обавешшење о upeKugy каквоZ ogHoca, uоложаја, 
gелашносши и gp., ошказ: - радио-претплате, - пословне делат
ности, - радње. 2. објављивање завршешка, краја неке шелеви
зијске или paguo-емuсuје или обавешшење о завршешку емишо
вања upoZpaмa за шај gaH. 

одјавити, одјавйм свр. 1. а. (некога) Uисменом Uријавом оба
весшиши наgлежни opZaH уUраве, влас ши и СЛ. о uресшанку бо
равка у gаШом месШу. б. uоgнеши Uисмену оgјаву, изјаву, обаве
шшење о ошказу, uресшанку или upeKugy paga, каквоZ ogHoca и 
СЛ., ошказаши: - радњу, - закуп стана. 2. објавиши крај paguo 
или шелевизијске емисије, OgH. емишовања gневноZ upoZpaмa; уп. 

одјава (2). 

одјавнИ:, -а, -о који се OgHOCU на оgјаву; уп. одјава (2): - ТВ 
шпица. 

одјављивати (се), -ављујем (се) несвр. Uрема оgјавиши (се). 

одјахати, -ашем свр. 1. ошиhи јашуhи (на коњу). 2. сићи (с 
коња), сјахаШи. 

одје- в.  oge-. 

одједанпут и одјЕЩНОМ (одједаред) ПрИЛ. 1. у исшо време, 
исшовремено: - дати, - купити више ствари. 2. неочекивано, uз
HeHaga: - удари киша, - му ПОЗЛИ. 

одједрити и одјЕЩРИТИ, -йм свр. ошаловиши, ошиhи jegpehu. 

одјек и одјек м 1. а. Uоновљени звук као оgраз звучноZ шала
са Uри оgбијању og какве UреUреке, јека. б. уоuшше звук који go
Uире из gaљUHe. - Чује се одјек пуцњаве у даљини. 2. фиг. реак
ција, оgзив, иншересовање (uобуђено у јавносШи). - Изложба ни
је наишла ни на какав одјек. 

одјекивати, одјекујем несвр. Uрема оgјекнуШи. 

одјекнути, одјекнем свр. 1. а. зачуши се, обзнаниши се ка
квим звуком, зачуши се. - Ударац је одјекнуо тупо. б. разлеhи 
се, заориши се. - Одјекнула је песма из стотине грла. 2. фиг. иза
зваши ушисак, иншересовање (у јавносши, gрушшву и СЛ.). - Ње
гов предизборни говор снажно је одјекнуо у народу. 

одјел м јек. рег. оgељак; ogeљeНJe. 

одјел- в. оgел-. 

одјелнИ:, -а, -о јек. који се OgHOCU на оgјел. 

одјељ- в. оgељ-. 

одјести, -једем свр. узеши, uојесши мало og HeKoZ јела, оброка. 

одјећа в. ogeha. 

одјужити, -йм свр. uоuусшиши, ослабиши uog ушицајем ју
жноZ, шоалоZ вешра (о мразу), uочеши се шоuиши (о леgу, cHeZy). 

одјурити, одјуРйм свр. 1. уgаљиши се брзо, шрчеhи, ошрча
ши, Uобеhи. 2. ошераши, најуриши (HeKoZa). - Одјури неваљал
ца, ако наиђе. 

одлагати, одлажем несвр. Uрема оgложиШи. 

одлазак, -аска м 1. а. наuушшање gошаgашњеZ месша борав
ка, оgлажење. - Спремам се за одлазак из овога места. б. uола
зак HeKyga, на неко gpyZo месШо. - Мајка га испраћа при одла
ску у IIШолу. в. време, алан uоласка са сшанице, Uолазак. - Рас
поред одласка возова је промењен. 2. gолажење; uосеша, Uосећи
вање: - на концерт, - у позориште. 

одлазити, -йм [гл. им. одлажење с] несвр. Uрема оШиhи. 

одлакавити, -акавйм и одлакавити, -йм свр. uосшаши gла
кав, обрасши gлакама. 

одлакнути, одлакнем и одлакнути, одлакнем свр. (некоме; 
обично безл., са ЛОГИЧКИМ субјектом у дат.) осешиши олакшање, 
расшереhење (услеg ослобођења og какве море, uришиска, нево
ље и СЛ.), оgахнуши. - После положеног испита, одлакнуло му. 

одламати (се), одламам (се) несвр. Uрема оgломиши (се). 

ОДЛЕЩИТИ, одледйм (трп. одлеђен) свр. ослобоgиши леgа не
шшо замрзнушо, залеђено (шоиљењем), оgмрзнуши, ошоuиши: -
намирнице из замрзивача. _ - се ослобоgиши се леgа, ошоuиши 
се, ошкравиши се. - Дунав се одледио. 

одлеђивати (се), -еђујем (се) несвр. Uрема оgлеgиши (се). 

одлежати, -жйм свр. 1. а. uровесши неко време у uосшељи, 
лежеhи. - Одлежао је пола сата после ручка. б. (неку болест) 
uровесши uошребно време у uосшељи (за време болесши, лечења 
и СЛ.). - Грип увек треба одлежати. в. мироваши неко време, og
сшајаши (о вину, јелу и СЛ.). - Сарма је боља кад који дан одле
жио 2. фиг. uзgржаши време казне у зашвору, uровесши у зашво
ру на uзgржавању казне. - Одлежао је две године у Лепоглави. 

одлепити, одлепйм јек. одлијЕШИТИ, одлијепйм (трп. одле
пљен јек. одлијепљен) свр. скинуши, оgвојиши, разgвојиши не
шшо слеиљено, залеиљено. _ - се а. оgвојиши се, ошкинуши се. 
б. фиг. разgвојиши се, расшавиши се (og HeKoZa, og нечеZа). - Од
лепи се од мене. 

одлепљивати (се) јек. одљепљивати (се), -епљујем (се) не
свр. Uрема оgлеuиши (се). 

одлетати, одлећемјек. одлијетати, одлијећем несвр. Uрема 
оgлеШеШи. 

одлетети јек. одлетјети, -тйм свр. 1. а. ошиhи лешеhи; ошuу
шоваши авионом. б. биши uонеш, ошрZнуш веШром. - Одлете 
му шешир. в. фиг. оgјуриши, оШрчаШи. - Дете одлете на улицу. 
2. фиг. биши смењен, избачен (из службе, са uоложаја и сл.). -
Сменили не само њега, већ одлете и командант. 

одлив м 1. uролазак, ошицање воgене масе, ШечносШи. - Бра
ном је заустављен одлив реке. 2. оgвоg (канал, цев и сл.) за оши
цање воgе, ШечносШи. 3. ouagaНJe, смањивање (количине, броја 
нечеZа и сл.), осиUање: - радне снаге. 4. (крви) исшицање, крва
рење. 5. в. оgливак. • - мозгова оgлазак сшручњака из зе.м.тье у 
иносшрансшво (услеg неUовољних услова за живош и pag у сво
јој зе.м.тьи). 

одливак, -йвка м мешални uреgмеш начињен ливењем; uзли-
вена коUија моgела. 

одливати (се), одлйвам (се) несвр. Uрема оgлиши (се). 

одлијепити в. оgлеUиШи. 

одлијевати (се), одлијевам (се) несвр. јек. в. оgливаши (се). 

одлика ж (дат. �ици) 1. својсшво, особина којом се неко (не-
шшо) оgликује, исшиче, разликује og gpyZux; каракшерисшична, 
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иозишивн,а особин,а. 2. ирuзн,ање, иохвала, оgличн,а оцта усие
ха; оgликовање, opgeN. 

одликаm, -аша м учен,ик који u.мa оgличн,е оцен,е, који иосши
же оgличан, усиех. 

одликаmица ж учен,ица оgликаш. 

одликоваље е н,арочишо оgличје као зн,ак иризн,ања за ио
себн,е заслу'iе (војн,е или 'iрађан,ске), opgeN, Megaљa. 

одликовати, -кујём евр. и неевр. 1. gа(ва)ши, gоgелиши, goge
љиваши н,еко.ме оgликовање. 2. (некога, нешто) изgвојиши, из
gвајаши (као оgлика, каракшерисшика), каракШерисаШи. - Ње
га одликује чврста воља . •  - се исшаћи се, исшицаши се, изgво
јиши се, uзgвајаши се какво.м особин,о.м, каракШерисШико.м: -
се храброшћу. 

одлити, одлијём (имп. одлйј; р. пр. одлио, -йла; ТРП. одлИвен, 
-ена) евр. 1. оgсииаши .мало шечн,осши (из н,ече'iа), оgасуШи. 2. 
(нешто) н,аиравиши .меШалн,и оgливак, uзлиши какав иреg.меш 
ио.моћу калуиа; уп. одливак . •  - се ошећи, излиши се. 

одличан, -чна, -о 1. који се оgликује н,ајбољu.м особин,а.ма, 
изван,реgан" изврсшан" иерфекшан,: - мотор, - књига, - одело. 
2. а. чије су зн,ање, сиособн,осши оцењен,е н,ајвишо.м оцен,о.м: -
ђак, - студент. б. којије иосши'iао, gобио н,ајвишу оцен,у, оцењен, 
као н,ајбољи, врхун,ски: - успех, - резултат. 

одлйчје е руе. 1. оgликовање, opgeN. 2. иосебн,о обележје, оgли
ка, каракШерисШика. 

одлично ПРИЛ. н,а оgличан, н,ачин" изван,реgн,о, иерфекШн,о. 

одложити, одложйм (трп. одложен) евр. 1. ио.мериШи, og'iogu
ши (за касн,ије, за gpy'io време): - путовање, - састанак. 2. а. иу
сшиши из руке (н,ешшо шшо се gржало), сиусшиши, иоложиши, 
(и)осшавиши (н,а земљу, н,а сшо и сл.): - капут, - ранац, - оруж
је. б. склон,иши (н,а сшран,у), смесшиши (у иолице, у ор.ман, и gp.), 
иохран,иши: - документа у фасцикле, - у архиву. 

одломак, -6мка м 1. оgло.мљен,и KoMag н,ече'iа, иарче. 2. а. ио
себан, сеr.мен,Ш, geo н,еке целин,е, ogeљaK, фраr.мен,Ш: - из књиге, 
- партитуре. б. иојеgин,осш као geo н,еке целин,е, gеШаљ. 

оДЛомити, одломйм евр. ло.мећи оgвојиши geo og целин,е . •  - се 
оgвојиши се, ошиасши, ошкин,уши се og н,ече'iа (услеg ло.мљења). 

одлука ж (дат. -ици) 1 .  а. кон,ачн,о оиреgељење, gефин,ишивн,о 
решење (као резулшаш оgлучивања, gоiовора, раз.маШрања ка
кве сшвари); закључак. - Одлука је: кућу треба продати. б. н,а
реgба (власши), решење, gекреш: краљевска -, - војне команде. 
2. upecygaN gО'iађај; ucxog (н,ече'iа), свршешак: - на бојном пољу. 
• - је пала оgлучен,о је (чврсшо, н,еоиозиво), решен,о је (н,ајзаg). 

одлуњати, одлуњам евр. разг. ошићи н,езн,ан,о Kyg, оgскиша
ши, оgлушаши. 

одлутати, одлутам евр. лушајући ошићи, оgскишаши, ошу
.мараШи. 

одлучан и одлучан, -чна, -о 1. а. чврсш, н,еиоколебљив у 
сировођењу оgлука; смео храбар: - човек. б. који оgражава ша
ква својсшва, ошшар, ен,ер'iичан,: - тон, - поступак. 2. оgлучују
ћи, upecygaN, ирело.ман,: - битка, - догађај . 

одлучивати (се), -)тчУ.јём (се) н,есвр. ире.ма оgлучиши (се). 

одлУчити, одл)Тчйм евр. 1. а. решиши се н,а н,ешшо, gон,еши 
оgлуку. б. gон,еШи закључак, cyg, закључиШи. 2. биши upecygaN 
(за н,ешшо), реши ши ucxog (н,ече'iа). - Ова ствар је одлучила мо
ју судбину . •  - се 1. в. оgлучиши (Ја). 2. оиреgелиши се (из.међу 
више .мо'iућн,осШи). - Не зна на шта да се одлучи. 

одлучно и одлучно прил. н,а оgлучан, н,ачин" ен,ер'iичн,о:'- од
бити (нешто). 

одлучност И одлУчност, -осТи ж особин,а oNo'ia који је оgлу
чан" oNo'ia шшо је оgлучн,о; решен,осш, ен,ер'iичн,осш, н,еиоколе
бљивосШ. 

одлУчујуће ПРИЛ. н,а оgлучујући н,ачин" ен,ер'iичн,о; UpecygNo. 

одлУчујући, -а, -ё који u.мa upecygaN зн,ачај, og којет, зависи 
ucxog (н,ече'iа), upecygaN: - догађај , - битка. 

одљев м GeK) в. оgлив. 

одљеп- в. оgлеи-. 

одљудити се, одљудйм се евр. иосшаши ошиаgн,ик, н,еирија
шељ љуgи; иресшаши се gружuши с љуgu.ма. 

одљутити се, одљУтйм се евр. иресшаши се љушиши, н,е би
Ши више љуШ. 

одмагати, одмажём н,есвр. ирема ogMohu. 

одмаглити, -йм евр. разг. ошићи, из'iубиши се NeKyga, оgлу
ШаШи. 

одмазда ж узврашн,а казн,ен,а, реиресивн,а .мера за учињен,о 
gело, освеШа. 

одмакао, -макла (одмакла), -о р. ир. og ogMahu (се), ogMaK
н,уши (се) у аШриб. служби. • одмакле године иозн,ије 'iogUNe, сша
росш: човек у одмаклим годинама. 

одмакнути в. ogMahu. 

одмалена и одмалена ПРИЛ. og gешињсшва, og .малих NO'iy. 

одмалопре јек. одмалоприје ПРИЛ. og ире н,еколико шрен,у-
шака, ogcKopa. 

одмамити, одмамйм евр . .ма.мећи оgвесши (NeKyga). 

одмамљивати, -амљујём н,есвр. ире.ма оg.ма.миШи. 

одмаралиmте и одмаралиште е з'iраgа или н,асеље н,а.ме-
њен,о и уређен,о за ogMop, оиоравак (обичн,о већет, броја лица). 

одмарати (се), одмарам (се) н,есвр. ирема оg.мориШи (се). 

одмастити, одмастйм евр. уклон,иши .масш, .масн,и ире.маз; 
gекон,зервираши (.моШор, уређај). 

одмаћи (одмаћи) и одмакнути, одмакнём (аор. одмакох, од
маче и одмаче (одмакнух, одмакнУ); р. пр. одмакао, одмакла (од
макла) (одмакнуо, -ула); ТРП. одмакнУт) евр. 1. (нешто) ио.мичу
ћи, оg.мичући ио.мериШи, ио.маћи; из.маћи: - новине, - столицу. 
2. фиг. а. уgаљиши се, ошићи: - од куће. б. узн,аиреgоваши, ис
иреgњачиши (у развишку, еволуцији). - Култура Европе је да
леко одмакла од својих почетака. 3. а. узgићи се високо, биши 
скоро н,а заласку (о Сун,цу). б. иоириличн,о ироћи, ирошећи, би
ши касн,о (о вре.мен,у) . •  - се 1. ио.маћи се, ио.мериШи се, ygaљu
ши се (og NeKo'ia, og н,ече'iа). 2. в. ogMahu (2б). 

одмах ПРИЛ. 1. ово'iа часа, смесша; брзо, ускоро. 2. cacвu.м бли
зу, NeuocpegNo (у иросшорн,о.м смислу). - Стани одмах до мене. 

одмахивати, -ахујём н,есвр. ирема оg.махн,уши. 

одмахнути, одмахнём евр. 1 .  иокреШо.м руке или 'iлаве изра
зиши н,есла'iање, н,еоgобравање, н,еиозн,авање, рези'iн,иран,осш и 
сл. 2. узврашиши .махо.м (ири ошиозgраву). 

одмена јек. одмјена ж а. он,ај (он,о) шшо gолази ga за.мен,и 
(NeKo'ia, н,ешшо) у вршењу иосла, gужн,осши и сл., смен,а, за.мен,а. 
б. иро.мен,а, из.мен,а. 

одменити, одмёнйм јек. одмијенити, одмијенйм евр. смен,и
ши, за.мен,иШи (NeKo'ia) у вршењу каквот, иосла, gужн,осШи . •  -
се .међусобн,о се за.мен,иШи, смен,иши jegaN gpy'io'i. 

одмењивати (се), -ењујём (се) јек. одмјењивати (се), -јењу
јём (се) н,есвр. ире.ма оg.мен,иши се. 

одмеравати (се), -еравам (се) јек. одмјеравати (се), -јера
вам (се) н,есвр. ире.ма оg.мериШи (се). 

одмерен јек. одмјерен, -а, -о 1. равн,о.меран" ујеgн,ачен,: - ко
рак. 2. шрезвен" уравн,ошежен" сшаложен,; који оgражава шакве 
особин,е: - човек, - понашање. 

одмерено јек. одмјерено ПРИЛ. 1. ујеgн,ачен,о, равн,о.мерн,о. 2. 
сшаложен,о, шрезвен,о, сузgржљиво. 

. одмереност јек. одмјереност, -ости ж својсшво oNo'ia који је 
ogMepeN, oNo'ia шшо је ogMepeNo. 

одмеривати (се), -ерујём (се) јек. одмјеривати (се), одмје
рујём (се) неевр. в. оg.мераваШи (се). 

одмерити јек. одмјерити, -йм евр. 1 . .мерење.м оgреgиши, 
оgвојиши иошребн,у количт.t1iу (gужин,у, шежин,у и сл. н,ече'iа): 
килограм шећера. 2. оgреgиши ко.ме количин,у, .меру (н,ече'iа): 
казну (некоме). 3. иовесши рачун,а о ирисшојн,осши, ириклаgн,о
сши, исиравн,осши (ион,ашања, иосшуиака, речи и gp.). 4. (очима, 
погледом, од главе до пете и сл.) иажљиво, заин,шересован,о, 
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сшро"iо Йо"i.nеgаШи, осмошриши (HeKo"ia). 8 - се узаја.м,но се йо
"i.nеgаши йажљиво, с инШересовање.м, исЙиШивачки. • - снаге у 
.међусобно.м наg.мешању, борби ойробаши своје .мо"iућносШи, сйо
собносши и сл. 

одметнйк м онај који се оg.мешнуо (og HeKo"ia, нече"iа), ошйаg
ник; йобуњеник, бунШовник. 

одметничкй, -а, -о који се OgHOCU на оg.мешника, йобуњенич
ки, бунШовнички. 

одметнйштво е оg.мешање (og власши, og gрушшва); буншов
нишШво. 

одметнути се и одметнути се, одметнём се евр. а. йобунив
ши се йрошив власши, живеши у иле"iалносши, ван gо.машаја за
кона. б. фиг. ошићи, ошуђиши се (og куће, og својих), оgвојиши се. 

одмије- в. ogme-. 

одмила и одмйла ПРИЛ. og .милошШе, из љубави, og .мuљa (о 
шейању, обраћању неко.ме). - Одмила га зову Гига. 

одмицати (се), одмичём (се) несвр. Йре.ма оg.макнуШи (се), 
ogMahu (се). 

одмје- в. ogme-. 

одмор м а . .мировање pagu окрейљења, йрикуйљања нове сна
"ie, релаксације; Йочинак. б. краћи upeKug paga, акшивносши (у 
школи, канцеларији, у некој йреgсшави, е.мисији и сл.), йауза, 
upegax, сШанка. • активни - бављење лаки.м акШивносШи.ма 
(сЙорШо.м и сл.) као освежење за вре.ме оg.марања (обично йосле 
найорно"i paga). годишњи - вре.ме које у шоку "iogUHe зайослени 
Mo"iy, као законско йраво, ga корисше за вишеgневно оgсусшво с 
йосла (pagu ойоравка, ogMopa, лешовања и gp.). школски - йау
за из.међу gва насшавна часа. 

одморан и одморан, -рна, -о који се gовољно ogMopuo, чио, 
свеж. 

одморити, одморИм евр. 1. прел. (некога, нешто) о.мо"iућиШи 
неко.ме ogMop, upegax: - коње, - војску. 2. непрел. в. оg.мориШи 
се. 8 - се ослобоgиши се у.мора, йоврашиши cHa"iy, pagHY сйособ
носш, eHep"iujy (Йочинко.м, UpegaxoM). 

одморйште е .месШо, йросшор йреgвиђен за ogMop, краће за
gржавање pagu Upegaxa. 

одморно и одморно ПРИЛ. као йосле оg.марања, свеже. 

одмотавати, -отавам неевр. несвр. Йре.ма оg.моШаШи. 8 - се 1. 
несвр. Йре.ма оg.мошаши се. 2. оgи"iраваши се, gешаваши се, оgви
јаши се. 

одмотати, -ам евр. оgвиши нешшо за.м,оШано, раз.моillаШи; ош
йаковаши: - клупче, - пакет. 8 - се оgвиши се, раз.моШаШи се. 

одмоћ ж йосшуйак, gело које неко.ме сшвара шешкоће, ogMa
же; еупр. помоћ. 

одмоћи (одмоћи), одмогнём евр. својим (обично нес.моШре
ни.м, нейриклаgни.м и сл.) ЙосШуЙци.ма ошежаши неко.ме не
шшо, учиниши ga нешшо буgе још шеже, још "iope; еупр. помоћи. 

одмрзавати (се), -рзавам (се) несвр. Йре.ма оg.мрзнуши (се). 

одмрзнути, -нём (аор. одмрзох И одмрзнух; р. пр. одмрзао, 
-зла и одмрзнуо, -ула) евр.раскравиШи, оgлеgиши, ошойиши (не-
шшо смрзнушо, залеђено): - воће. 8 - се раскравиши се, ошойи
ши се, оgлеgиши се. 

одмрсивати (се), -рсујём (се) несвр. Йре.ма оg.мрсиШи (се). 

одмрсити, одмрсИм евр. расйлесши, раз.моШаШи (нешшо за
.мршено), расйеiilљаши, раз.мрсиШи: - чвор, - ВУНУ. 8 - се рас
йлесши се, раз.мрсиШи се. 

одназм ПРИЛ. са заgње сшране, оgосшра"i, оillЙозаgи. 

однапрёд јек. однапријед ПрИЛ. С йреgње сшране, cUpega. 

однародити, им евр. ошуђиши HeKo"ia og сво"i Hapoga, оgузе-
ши национално обележје. - Србе не можете однародити. 8 - се 
ошуђиши се og сво"i Hapoga, из"iубиши национално обележје. 

однарођавати (се), -рођавам (се) и однарођивати (се), 
-рођујём (се) несвр. Йре.ма оgнароgиши (се). 

однарођење е ошуђење og сво"i Hapoga, "iубишак осећања на
ционалне ЙриЙаgносШи. 

однатраг и однатрашкё ПРИЛ. са заgње сшране, оgосШра"i. 

однеговати јек. одњеговати, -гујём евр. а. ошхраниши, og"ia
јиши; васйишаши: - биљку; - дете. б. оgржаши у gобро.м, све
же.м сшању: - руке. 

однедавно и однедавно (однедавна и одн(щавна) ПРИЛ. ош
йре крашко"i вре.мена, ogcKopa. 

однеклё ПРИЛ. og (из, са) HeKo"i неоgређено"i .месШа, йравца, og
HeKyg. 

однекуд(а) ПрИЛ. 1. из неоgређено"i йравца, оgнекле. 2. на неки 
начин, неким случаје.м, некако. - Однекуд постаде стручњак. 

однёти јек. однијети, -несём (однесём) (аор. однесох и однёх 
јек. однијех; р. пр. однео, -ёлајек. однио, -ијела; ТРП. однесен и од
нёт јек. однијет; пр. пр. однёвmи јек. однијевши) евр. 1. а. носећи 
Йре.месШиШи на gpy"io .месШо, уклониши: - своје ствари. б. йре
неши, исйоручиши (йозgрав, Йоруку). 2. а. узеши без йишања; 
украсши: - драгоцености. б. узеши саи"iрачу, освоји ши (фи"iуру у 
шаху, каршу и сл.). 3. разне ши, унишШиШи. - Граната му одне
ла руку. • као руком однето (однесено) брзо, йошйуно излечено, 
оgсшрањено (о болесШи). однела га мутна Марица йройао је, ишче
зао је без Шра"iа. однео враг (ђаво) шалу није се шалиши, озбuљна 
је сиШуација. - памет (коме) залуgеши, ойчиниши Ko"ia (обично у 
заљубљеносШи). - победу йосшићи йобеgу, ЙобеgиШи. - (са собом) 
у гроб в. uog "iроб. 

однос м 1. узаја.м,на веза, йовезаносш, .међусобан зависан йо
ложај (из.међу сшвари, Йој.мова, йојава); сраз.мера: - узрока и 
последице, бројни - (нечега). 2. а. начин .међусобно"i ойшшења, 
йонашања, врсша узаја.м,не везе .међу љуgима: - једних према 
другима. б. узаја.м,на йовезаносш, сараgња (у йривреgи, йоли
шици, кулшури и gp.): - између држава, - два предузећа. в. 
(према нечему) начин йосмашрања, шреширања, разу.мевања 
(йојава, Йој.мова и сл.): - према романтизму, - према рату. 3. 
иншимна, сексуална веза (.мушкарца и жене). • радни - йоло
жај, сшашус зайослене особе, заЙослење. 

односан, -сна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на HeKo"ia, на 
нешшо, који се шиче HeKo"ia, нече"iа, gоШични. 

односити, односйм [гл. им . одношёње е] несвр. Йре.ма ogHe
ши. 8 - се 1. имаши, оgржаваши, "iајиши оgређени OgHOC, йона
шање, gржаши се на оgређен начин (Йре.ма неко.ме, нече.му): -

се са нежношћу. 2. биши у вези (с неким, с нечим), шицаши се 
(HeKo"ia, нече"iа). - Прекори се односе на њега. 3. биши, сшајаши 
у сраз.мери (jegHo Йре.ма gpy"ioMe). - Део према целини се одно
си као 1 према 4. 

односно 1. речца уйраво, ШО јесш; или. - Дошао је, односно 
допутовао. 2. везн. а, али, gOK. - Црвеном бојом означена је то
пла вода, односно плавом хладна вода. 

одњеговати в. оgне"iоваШи. 

одњихати, одњйшём (одњйхам) евр. 1. (некога) оg"iојиши, 
ошхранишu, uoguhu, оgне"iоваши (gеше, gецу). 2. фиг. (нешто, не
кога) gаши, сшвориши, образоваШи. - Таква девојачка цензура 
одњихала је наше народне гусле. 

одобравати, одОбравам несвр. Йре.ма оgобриШи. 

одобрење е gозвола, са"i.nасносШ, ЙрисШанак. 

одобрити, одобрИм евр. gаши оgобрење (за ,нешшо), са"i.nаси
ши се (с нечим): - одсуство, - план. 

одобровољено ПРИЛ. на начин који оgражава (нечију) gобру 
вољу, расйоложење, наклоносШ. 

одобровољити и одобровољити, -овољИм евр. учиниши ga 
неко йосшане gобре воље, расйоложен (Йре.ма нече.му), са"i.nасан 
(с нечим). 8 - се йосшаши gобре воље, расйоложен (за нешшо), 
бла"iонаклон (Йре.ма неко.ме, нече.му). 

одозго ПРИЛ. 1. а. с "iорње сшране, с "iорње"i йоложаја, йросшо
ра, с висине: пасти - . б. фиг. с виСОКО"i, највише"i .месШа, с врха 
(власши): наредба - . 2. йоврх шо"iа, изнаg све"iа, још и: дати -
виноград. • гледати - (на некога, на нешто) gржаши се охоло, Hag
.мено; биши уображен, сујеШан. 

одоздо и одоздола ПРИЛ. 1. а. с gоње сшране, og gоле; б. фиг. 
йошичући og нижих слојева, og Hapoga, og .маса. - Власт мора да 
слуша глас одоздо. 
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одојак, одојка м .м.лаgунче, сисанче (најчешhе Йрасе). 

одојити, одојим евр. а. нахраниши оgојче или .м.лаgунче goje
њем ЙоgојиШи. б. ошхраниши, aoguhu (gеше, .м.лаgунче). 

одојче, -ета е (мн. 0; зб. им. одојчад ж) 1. gеше у gобу Kaga се 
храни gојењем, gојенче. 2. в. ogojaK. 

одока ПРИЛ. не мерећи шачно, ошйрилике, овлаш. 

одоЛ(�вати, одолёвам јек. одолијЕшати, одолијевам несвр. 
йрема оgолеШи. 

одолети јек. одољети, одол:Им евр. усйешно се оgуйреши нече
му (обично каквој ойасносши, искушењу, Haaagy, болесши и сл.). 

одољен и одољен м бот. а. у мн.: og више;;оgишњих зељасших 
биљака Valeriana из ф. Valerianaceae, валеријана. б. назив за 
разне врсше шо;;а poga: V. officinalis, V. pancicii (saxatilis, celti
са) и gp. 

одољив, -а, -о коме се може оgолеши, усйешно се оgуЙреШи. 

одомаћеност, -ости ж особина, својсшво оно;;а који је ogoMa
ћен, оно;;а шшо је ogoMaheHo. 

оДомаћивати (се), -аћујём (се) несвр. йрема оgомаhиши (се). 

оДомаћити, одомаћ:Им евр. учиниши блиским, gомаhим; уве
сши у сшалну уЙоШребу. _ - се 1. а. усшалиши се He;;ge, йривик
нуши се (обично у новој, шуђој cpegUHU), йосшаши gOMahu. б. 
йрийишомиши се; размножиши се у неком крају, йреgелу (о жи
вошињама, биљкама). в. йрећи у сшалну уйошребу, рашириши 
се, укорениши се (о обичају, навикама и сл.). 2. сшеhи свој gOM, 
сшанишше, насшаниши се; йосшаши gOMahUH, окуhиши се. 

одонда ПРИЛ. og оно;; времена, og оно;; aepuoga, gоба (које је 
йоменушо, о којем је реч). 

одонуд(а) и одонуд(а) ПРИЛ. из оно;; йравца, смера, с оне 
сшране; og оно;; месша, ogaHge. • одовуд - на неки начин, нека
ко; најзаg, иЙак. 

одора и одора ж ogeha, оgело (обично сшаринско, свечано); 
униформа. 

оДостраг(а) и одострага ПРИЛ. са заgње, сшражње сшране, 
оШЙозаgи. 

одОцнелијек. одоцњели, -а, -о који је оgоцнио, који је gошао, 
сши;;ао касно, gоцкан. 

оДоцнити, одоцним евр. gohu или ураgиШи . нешшо gоцкан, 
са закашњењем, закасниШи. 

одоцњење е закашњење, заgоцњење. 

одрада ж йосао који се ypagu као узвраш за какав gy;;, за на
gOKHagy не извршено;; Йосла. 

одрадити, одрадим евр. 1. а. pagoM наgокнаgиши, намириши 
(gy;;, неисйуњену обавезу). б. HepagHo;; gaHa наgокнаgиши слобо
gaH pagHU gaH. 2. (обично с допуном: своје) завршиши (pagHY 
или gp.) акшивносill, оgслужиши, ислужиши (свој pagHU век, 
уЙоШреБЈЬивосШ). 

одрађати (се), одрађам (се) несвр. йрема оgроgиши (се). 

одрађивати, -ађујём несвр. йрема оgраgиШи. 

одражавати (се), -ажавам (се) несвр. йрема оgразиши (се). 

одраз м 1. а. лик йреgмеша који се оцршава у от.леgалу, на 
йовршини eoge, т.лаШкој, сјајној или сл. Йоgлози . . б. сјај све
illлосши оgбијене og шакве йоgло;;е, оgблесак, ogcjaj. 2. йослеgи
ца која се иСЙОЈЬава, насшаје као резулшаш какве gелашносши, 
уШицаја. 3. епорт. йокреш йри скоку йри којем се шело нат.лим 
uзguзање.М сшойала оgбацује og земље. 

. 

одразити, одраз:Им (трп. одражен) евр. 1. оцршаши, йоказаши 
лик, слику (о от.леgалу, каквој т.лаШкој, сјајној йовршини и сл.). 
2. исказаши, изразиши (речима, сликом или gp.) какво сшање, 
расйоложење, йрилике, gо;;ађаје и сл. _ - се 1. йоказаши се, ви
gеши се (у от.леgалу или сл.). 2. оgбиши се, рефлекшоваши се og 
какве сјајне и сл. йовршине (о свеillлосним зрацима). 3. иСЙОЈЬи
ши се, йоказаши се, насшаши (као йослеgица какво;;. сшањu, 
ушицаја, gеловања и сл.). 4. епорт. начиниши оgраз, оgскочиши, 
оgбиши се (og земље, illла). 

одраније ПРИЛ. og раније;; времена, ошйре, израније. 

одрањати (се), одрањам (се) несвр. йрема оgрониши (се). 

одрапити, одрапйм евр. разг. 1. снажно уgариши, оgалами
ши, расйалиши (неко;;а). 2. исувише мно;;о найлашиши некоме 
нешшо; оgмериши, изреhи некоме йревисоку казну. 3. казаши 
оgрешишо, без околишења; gpCKO оg;;овориШи. 

одрастао, одрасла (одрасла), -о 1. р. Йр. og оgрасши у аШриб. 
служби: - младић. 2. (у им. служби, обично у мн.) м зрео човек 
(за разлику og gешеша, gечака или gевојчице). - Нека се одра
сли о томе брину. 

одрастати, одрастам несвр. йрема оgрасШи. 

одрасти (одрасти), -астём (аор. одрастох, одрасте; пр. пр. од
раставmи и одраставmи; ТРП. 0) евр. шелесним и gуховним разво
јем, расшењем йосшиhи зрелосШ. 

одрачунавати, -)rнaBaM несвр. йрема оgрачунаШи. 

одрачунати, -ам евр. оgбиши (неку суму, вреgносш) og укуй
но;; рачуна, износа. 

одрвенелост и одрвенелост јек. одрвењелост и одрвење
лост, -ости ж особина, сшање оно;;а шшо је оgрвенело: степен одр
венелости ткива. 

одрвенети (се) и одрвенети (се) јек. одрвењети (се) и 
одрвењети (се), -ним (се) евр. непрел. 1. йосшаши gpeeH, gpee
насШ. 2. фиг. а. йосшаши нейокрешан, укочен, укрушиши се. б. 
йосшаши безосеhајан, HeoceillJbue, круш (у йонашању и сл.). 

одреаговати, -гујём евр. оgврашиши, оg;;овориши реа;;ујући 
на нешшо; усйрошивиши се. 

одред и одред м а. вој. мањајеgиница обично са оgређеним 
заgашком: јуриmни -, извиђачки -. б. уойшше мања скуйина, 
;;руйа Jbygu ор;;анuзована с оgређеним циљем: пионирски -, ка
знени -. 

одреда ПрИЛ. jegHo за gру;;им, без разлике, pegoM. 

одредба ж (ген. ми. -даба (-дби» 1. йојеgиначни йройис неко;; 
закона, сшав у;;овора и сл., йара;;раф; оно шшо се шим йройисом 
оgређује, нареgба, захШев. 2. ЛИНГВ. реч или синШа'i.маШски скуй 
речи који ближе оgређује, исказује оgлике йојма на који се OgHO
си, gешерминашив, gешерминација: именичка -. 

одредбен, -а, -о (обично одр.) који йреgсшавЈЬа какву ogpeg
бу, gеШерминаШиван. 

одредити, одрёдим (трп. одрёђен) евр. 1. исйишујуhи, анали
зирајуhи ушврgиши, gокучиши, усшановиши нешШо. - Одреди 
одакле дува ветар. 2. а. gонеши оgлуку, оgлучиши, назначиши 
(шша, ко, како и сл. шреба ga буgе): - датум полагања испита, 
- циљ пута. б. ушврgиши, йройисаши, назначиши намену (нече
;;а), намениши (за нешШо). - Он је одређен за испомоћ другима. 
_ - се заузеши власшиши сшав, OgHOC (йрема нечему или неко
ме), ойреgелиши се. 

одредйmте е месшо go које;; се нешшо уйућује, шаље (йо
шшом, возом и сл.), gолазно, крајње месшо йушовања, слања (не
че;;а), gесШинација. 

одредљив, -а, -о који се може оgреgиши, ушврgиши, gOKY
чиШи. 

одредница ж 1. реч у речнику чије се значење gефинише. 2. 
бишно обележје, смерница. - Треба проценити одреднице ње
гове политике. 

одред�кй и одредскй, -а, -о који се OgHOCU на ogpeg: - бол
ница, - застава. 

одређен, -а, -о 1. ушврђен, извесшан, йознаш: - правац, -
план, - задатак 1. неки, некакав. - Човек прво мора да стекне 
одређена искуства да би се оспособио за живот. 

одређено ПРИЛ. си;;урно, јасно, неgвосмислено: - се изјаснити. 

одређеност, -ости ж својсшво оно;;а шшо је оgређепо, оно;;а 
који је оgређен, оЙреgељеносШ. 

oдpeђ�њe е 1. ойреgељење, циљ; намена. 2. оно шшо је (неко
ме, нечему) намењено, йреgоgређено; неминовносш, суgбина. 

одређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема оgреgиши (се). 

одрезак, -ска м 1. оgрезани, оgсечени KOMag нече;;а, йарче, 
кришка. 2. а. geo новчане уйушнице, уйлашнице и сл. који се 
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Uрилико.м уилаше оверава, као gоказ о уилаШи. б. исечак из но
вина, uубликације и сл. 3. шанко оgрезан KoMag .меса који се (на 
разне начине) ЙриЙре.ма као шницла: бечки �, париски �. 

одрезати, -ежём евр. 1. а. резање.м оgвојиши, ogcehu KoMag 
(og нечеlа). б. уоuшше оgвојиши, раскинуши везу, сйој, целину 
нечеlа: � чету од батаљона. 2. оgлучно, енерlично, оgсечно рећи, 
наложиши, саоuшшиши нешШо. 

одрезивати, -езујём несвр. Йре.ма оgрезаШи. 

одремати, одрёмам јек. одријемати, одријемам евр. йрове
сши неко вре.ме gpe.мajyhu, завршиши с gре.мање.м, Uроgре.маШи. 

одрећи (одрећи), одрекнём (одречём, одречём) евр.рећи, ка
заши нешшо суuрошно раније речено.м, йорећи, uобиши; осйори
ши. - Она рекла она и одрекла. Не може му се тек тако одрећи 
право на одбрану. _ � се 1. лишиши се (чеlа), ослобоgиши се (же
ље за нечим), оgбациши: � се земаљских ужитака, � се својих 
идеала. 2. (некога) uресшаши с.маШраШи HeKola својим; званич
но, јавно оlласиши неку везу (обично роgбинску, uороgичну) йре
кинуШо.м, фор.мално неUосШојеhо.м: � се недостојног сина. 

одрецитовати, -тујём евр. изlовориши рецишацију og uочеш-
ка go краја, завршиши рецишовање, uзрециШоваШи. 

одречан, -чна, -о в. оgричан. 

одречно ПРИЛ. в. оgрично. 

одреmивати (се), -ешујём (се) (ек. и јек., јек. И одрјеmИвати 
(се), -јешујём (се» несвр. Йре.ма оgрешиши (се). 

одрешит Оек. и одрјеmит), -а, -о ошворен, оgлучан, слобо
gaH, енерlичан (у разlовору, uонашању, оgлучивању). 

одрешити, одрёшйм јек. одријеmити, одријешйм евр. 1. а. 
ослобоgиши (HeKola, нешшо) cKugajyhu, развезујуhи везове, оgве
заши, развезаши: � руке (некоме) б. развезаши везове, разgре
шиши: � канап на рукама. 2. ослобоgиши (Kola) какве обавезе 
(gyla, lpexa или gp.). _ � се ослобоgиши се везова, оgвезаши се, 
развезаши се. 

одрешито Оек. и одрјеmито) прил. оgлучно, ошворено, не су-
сшежуhи се, енерlично (у вези са саоUшШавање.м, казивање.м). 

одржавати (се), одржавам (се) несвр. Йре.ма оgржаши (се). 

одржање е оgржавање, очување, оUсШајање. 

одржати, -жйм (р. пр. одржао, -ала) евр. 1. а. сачуваши не
шшо (og uроuасши, несшајања); очуваши (Helyjyhu, хранећи): � 
имање, � породицу, � здравље. б. сачуваши у UрвобиШно.м сша
њу, uоложају: � изглед нечег. в. исuуниши, извршиши: � обе
ћање, � дату реч. 2. а. учиниши ga се нешшо изврши, обави: � 
седницу, � час. б. изlовориши, изреhи upeg неким скуйо.м, у све
чаној uрилици и сл.: � поздравни говор, � здравицу. _ � се са
чуваши се, исшрајаши (у раније.м сшању, на gошаgашње.м .ме
сшу, uоложају и сл.); осшаши у живошу, uреживеши (и uopeg 
шешкоhа, неuрилика, с.меШњи): � у служби, � у ратним прили
кама. • - се на поврmини усuешно савлаgавајуhи шешкоhе ой
сшаши, не UроUасШи. - се на снази заgржаши важносш, акшуел
носш (обично о законским и сл. оgреgба.ма, ЙроЙисима). 

одржив, -а, -о који се .може оgржаши, сачуваши, оgбраниШи. 

одрживост, -ости ж својсшво, сшање oHola шшо је оgрж(љ)иво. 

одрије- в. ogpe-. 

одринути, -нём евр. оglурнуши, lурање.м uошиснуши, ошури
ши, ошиснуши: � врата, � некога од себе. 

одрицатељ м онај који се HeKola, нечеlа оgриче; онај који og
риче, uориче, Helupa (нешшо), неlаШор. 

одрицати (се), одрйчём (се) несвр. Йре.ма ogpehu (се). 

одричан, -чна, -о који Helupa, uориче, којим се нешшо ogpu-
че, оuоврlава, неlашиван; еупр. потврдан, афирмативан. 

одрично ПРИЛ. не оgобравајуhи, оgричуhи, неlаШивно. 

одрје- в. ogpe-. 

одробијати, -ам евр. uровесши (gосуђено, оgређено вре.ме) на 
робији, оgлежаши на робији; завршиши робијање: � 10 година, 
� своје. фиг. завршиши с каквим шешким Uосло.м, изgржаши, 
исuуниши go краја нешшо шешко, .мучно: � у војсци, � у браку. 

одрод м онај који се ogpogu, ошуђи og својих најближих, og 
своlа poga, Hapoga, оШUаgник. 

одродити се, одродйм се евр. uосшаши ogpog, ошуђиши се, 
уgаљиши се og својих најближих, og gо.мовине и сл. 

одрођавати се, -ођавам се и одрођивати се, -ођујём се не
свр. Йре.ма оgроgиши се. 

одрон м оgроњавање, сурвавање веће количине земље, сше
ња, ка.мења и сл.; .месШо 1ge се ка.мење, земља и сл. оgроњава. 

одронити, одронйм евр. учиниши ga се земља, сшење, ка.ме
ње или сл. оgвоји og йlла и сручи, сурва, скошрља, обруши. _ - се 
сручиши се, обурваши се; скошрљаши се с какве висине, с брgа (о 
земљи, ка.мењу и сл.). 

одроњавати (се), -оњавам (се) и одроњивати (се), -оњу
јём (се) несвр. Йре.ма оgрониши (се). 

одроњавити (се) -оњавйм (се) uосшаши gроњав, ogpuaH, ис
цеuаши се. 

одрпанац, -нца м онај који је ogpuaH, gроњав, исцейан; сиро-
.мах, lоља. 

одрпаница ж женска особа оgрUанац. 

одршiнко м в. оgрUанац. 

одfшаност, -ости ж сшање oHola који је ogpuaH, gроњавосШ. 

одрпати, одfшам евр. 1. Kugajyhu, чуuкајуhи ошшешиши, 
учиниши gроњавим, искиgаним. 2. UЗlребаши, оlребаши: � неко
ме лице ноктима. _ - се исцеuаши се, uзgераши се; uзlребаши се. 

одртавити, одртавйм и одртавити, -йм (одртавеТИ јек. одр
тавјети, одртавйм и одртавети јек. одртавјети, -вйм) евр. разг. из
lубиши вишалносш, pagHY и gpyly сuособносш, сасвим оронуши, 
оне.моhаШи (обично услеg сШаросШи). 

одрубити, одрубйм евр. 1. ogcehu, оgрезаши (обично lлаву); 
оШкинуШи. 2. оgшиши руб, шав: � хаљину. 

одрубљивати, -убљујём несвр. Йре.ма оgрубиШи. 

одсад, одсада и одсада (пише се и: од сада) ПРИЛ. 1. а. og 
овоlа часа, og овоlа ШренуШка. - Одсад па до краја часа има још 
15 минута. б. og gaHac, og овоlа gaHa. - Одсад ће се радити скра
ћено. 2. убуgуhе, Hagaљe, YHaupeg. - Од сада ћу увек слушати ро
дитеље. 

одсањати, одсањам евр. завршиши са сањање.м; uресшаши 
сањаши (о нече.му): � снове, � жеље. 

од свирати, одсвйрам евр. 1. а. завршиши са свирање.м, сви
рајући uзвесши go краја (.музичку ко.мUозицију). б. свирање.м ga
ши какав знак, објавиши, оlласиши (нешшо): � повечерје, � крај 
утакмице. 2. разг. (обично у изр. - своје) uроиlраши, uрокоцкаши 
своје шансе, завршиши с каријеро.м (обично нейовољно); уоuшше 
завршиши, окончаши (с нечим). - Ти си одсвирао своје, немаш 
се више чему надати. 

одсев јек. одсјев м оgблесак, ogcjaj. 

одсевати, одсёвам јек. одсиј евати, одсијевам неевр. сшвара
ши оgсев, оgблесак, оgблескиваши, оgсјајиваШи. - Одсева 
оштрица ножа. _ - се блисшаши се ogcjaje.м, оgблескиваши (се). 

одсевнути (се), одсёвнём (се) јек. одсијевнути (се), одси-
јевнём (се) свр. Йре.ма оgсеваши (се). 

од седати, одсёдам и одседати, -ам јек. одсједати, одсјёдам 
и одсједати, -ам несвр. Йре.ма оgсесШи. 

одседети јек. одсједјети (одсједити), -дйм евр. 1. cegehu йро
весши, заgржаши се Helge извесно вре.ме 2. разг. изgржаши казну 
зашвора, uровесши у заШвору. - Одседео је 15 дана (у затвору). 

одседлати, -ам евр. (коња, магарца) скинуши сеgло (с коња, 
с .маlарца). 

одсек и одсек јек. одсијек и одсјек м 1. geo неке целине а. 
uоlлавље књи'iе; .музичке ко.мUозиције. б. оlраничен, оgређен вре
.менски uepuog. в. обележен, о.међен, ушврђен upegeo, шерен 
(обично у вези с војним оЙерација.ма). 2. орlанизациона (pagHa; 
аg.минисшрашивна и gp.) јеgиница у оквиру какве инсшишуци
је, усшанове, уuравноl oplaHa или gp. која је наgлежна за ogpe
ђене uослове: � за здравље и социјалну политику, � унутра-
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шњих послова, � за издавање личних карата. 3. сшрма aagUHa 
или обала, обронан:. 

ОДСЕmити, одселйм свр. 1. (некога, нешто) обавиши, изврши
ши сеобу, иреселиши у gpy1,o месшо, у gpy1,u н:рај: � ствари, � по
родицу. 2. в. оgселиши се. _ - се сеобом иромениши месшо борав
н:а, сшановања, иреселиши се. 

Одсести јек. одсјести, -еднем (-едем) свр. l. осшаши, заgржа
ши се, смесшиши се нен:о време, иривремено, н:ао 1,осш (обично у 
хошелу, 1\.og иријаШеља). ,2. сићи, сјахаши (обично с н:оња). 

одсећи, -ечем јек. одсјећи, одсијечем (3. л. ми. одсеку јек. од
сијеку; аор. одсече јек. одсијече; имп. одсеци јек. одсијеци; трп. 
одсG)ечен, -а) свр. (уп. одрезати) 1. сечењем оgвојиши, оgсшрани
ши geo, KoMag og целине: � комад хлеба, � грану. 2. учиниши ga 
gође go apeKuga (н:омунин:ације, везе, саобраhаја и gp.) jegHo1, aog
ручја са gpy1,uм, ga насшане pacKug, неиовезаносш између нен:е 
1,pyae, ор1,анuзоване целине, сасшава иШg., оgелиши, оgвојиШи. 
- Снежни наноси могу одсећи читава насеља. - Његова једи
ница нашла се одсечена од позадине. 3. фиг. ошшро, оgлучно, 
н:рашн:о и енер1,ично рећи, оg1,овориши нешШо. - "У реду!", одсе
че реско Стојан. _ - се осшаши оgвојен, у apeKugy са gpy1,uмa; уп. 
одсећи (2). • имати одсечене руке биши oHeMo1,yheH (у нен:ом ио
слу, насшојању), немаш и иошребна овлашhења, среgсшва иШg. 
за pag, gеловање. (као) одсечена глава (нечија) бити биши лин:ом 
исши (н:ао нен:о gpy1,u), личиши веома, MH01,O, иошиуно (на нен:о-
1,a). одсекле ми се ноге в. aog Ho1,a. 

одсецати, одсецам јек. одсијЕщати, одсијецам несвр. ирема 
ogcehu. 

одсечак јек. одсјечак, -чка м а. оgсечени geo, KoMag нече1,а. б. 
aepuog, gоба (живоша, времена). 

Одсечан јек. одсјечан, -чна, -о ошшар, енер1,ичан, оgлучан (у 
раз1,овору, н:азивању). 

одсечно јек. одсјечно ПРИЛ. на оgсечан начин, оgлучно, енер-
1,ично. 

одсијавати, -иј авам несвр. 1. несвр. ирема оgсијаШи. 2. оgби
јајући свеiilлосш блисшаши, сијаши; оgблесн:иваши (се). 

одсије- в. ogce-. 

одсипати, -ам несвр. сииајући смањиши н:оличину шечносши 
или че1,а gpy1,o1, у cygy, мало исииаШи. 

одсјај м а. оgбијање свеiilлосши (сунца, месеца, вашре и сл.) 
са 'iлашн:их, сјајних иреgмеша или иовршина, рефлен:сија. б. сјај, 
OgH. лин: н:оји насшаје оgбијањем, ирела.мањем свеiilлосши, og
блесан:, рефлен:с. 

одсјајивати, одсјајујем несвр. а. оgаваши og себе сјај, рефлен:
шоваши (свеiilлОСШ), оgблесн:иваШи. б. оgражаваши се, оцршава
ши се (н:ао лин:, рефлен:с нече1,а), о'iлеgаши се (на 'iлашн:ој, сјајној 
и сл. иовршини). в. фиг. избијаши, оgаваши, исн:азиваши се. - Из 
његових очију одсјајује душа. _ - се блисшаши сјајем, оgбле
сн:иваши се. 

одсје- в. ogce-. 

одскакати, одскачем несвр. непрел. 1. несвр. ирема оgсн:очи
ши. 2. а. иосн:ан:иваши, оgсн:ан:иваши ири вожњи (ио неравном 
иушу), ири јахању и сл. б. неравномерно се н:решаши 1,оре-gоле, 
оgбијајуhи се og иоgло1,е: лопта одскаче. 3. фиг. уиаgљиво се раз
лин:оваши, исшицаши, uзgвајаши (og gpy1,ux, og cpegUHe): � инте
лигенцијом. 4. фиг. љушиши се, не1,оgоваши, оgуиираши се (не
н:оме, иовоgом нече1,а). - Кад му неко нешто каже, он само од
скаче. 

одскакивати, -акујем несвр. ирема оgсн:очиШи. 

.одскакУтати, -акућем (-ам) с;вр. ошиhи сн:ан:ућући. 

одскитати, одскйтам (одскйћем) свр. ошиhи у сн:ишњу; не-
сшаши, из1,убиши се (ошишавши HeKyga). 

одскок м 1. оgбијање, оgраз шела иосле ygapa о шврgу иоgло-
1,y: � лопте, � камена. 2. спорт. оgбијање, оgраз og iilла ири изво
ђењу сн:он:а у gaљUHY (са сшаршне линије). 

.одскора и одскоро ПРИЛ. og ире н:рашн:о1, времена, оgнеgавно; 
неgавно. � Одскора �e ожењен. 

одскорamњй, -а, -е н:ојије оgнеgавно, неgавнашњи, сн:орашњи. 

одскочити, одскочйм свр. непрел. 1. а. на'iло сн:очиши, оgбаци
ши се увис; оgбиши се og че1,а (нан:он ygapa у/о нешШо). б. на'iло 
се ошвориши ослобоgивши се заиора (о ион:лоицу, н:аин:у, оирузи 
и сл.). 2. узgиhи се висон:о, go зениша (о Сунцу, небесн:uм шели
ма). 3. сн:очиши gaљe og gpy1,o1,a, наgсн:очиши (ири шан:мичењу у 
сн:ан:ању). 4. изgиhи се, исн:очиши; ошеhи, набрен:нуши (о иовре
gu на gелу шела, жили и сл.). - Од удара одскочила му чвору
га на глави. 5. фиг. оgлин:оваши се og gpy1,ux (усиехом, сиособно
шhу и gp.), исшаhи се. 

одскочнй:, -а, -о н:оји служи за ogcKoK, ogcKaKaНJe; н:оји apeg
сшавља иочешну иозицију, ирилин:у за gaљe ан:ције, усиехе: � 

даска. 

одсликавати (се), -икавам (се) несвр. ирема оgслин:аши (се). 

одсликати, -ам свр. иреgсшавиши у слици, ирин:азаши сли
н:ом; слин:овишо оцршаши, оиисаШи. - Умео је живо да одслика 
право стање ствари. _ - се иовр. 

одслужење с обављање, uзвршење н:ан:ве службе, обавезе слу
жења: � војног рока. 

одслуживати, -ужујем несвр. ирема оgслужиши. 

одслужити, одсЛУ-жйм свр. а. завршиши са служењем, са слу
жбом; извршиши обавезу служења (у војсци или gp.). б. (обично 
уз допуну: "CBoje'� иосшаши неуиошребљив, иошиуно исшрошен 
(услеg gy1,e уиошребе, ен:сUлоашације, paga). - Овај ауто је одслу
жио своје. 

одслуmати, -ам свр. а. саслушаш и go н:раја: � плочу. б. иро
весши све време, цео aepuog слушајуhи, ирашеhи go н:раја (ци
н:лус иреgавања, семесшар, иреgвиђени број часова и сл.). 

одспавати, одспавам свр. ировесши извесно време сиавајући; 
иресиаваши: � неколико сати, � филм. 

одсрдити се, одсрдйм се свр. иресшаши се срgиши, не биши 
више љушиш, оgљушиши се. 

одстајати, -тојйм свр. ировесши сшојеhи нен:о време, go н:ра
ја, завршешн:а нече1,а: � службу у цркви. 

одсто ПРИЛ. og сшошине (н:ао ироценаш); 1,рафичн:и знан: за 
ироценаш (%). 

одстојање с разgаљина, разман:; уgаљеносш (og нен:е шачн:е, 
месша, gО1,ађаја и gp. иросшорно или временсн:и). • бити (остати) 
на одстојању (с неким, према некоме) gржаши се хлаgно, резерви
сано, не gозвољавајуhи ирисносш, ближе, иншuмније међусобне 
ogHoce. бити (стајати) на пристојном одстојању gржаши се, иона
шаши се н:ан:о је gоиушшено, уобичајено; фиг. gржаши се иовуче
но, резервисано. 

одстојати, -ојйм свр. 1. в. оgсшајаши: � целу ноћ на ногама. 
2. мало иосшојаши, оgлежаши, мироваши нен:о време, усшаја
ши (о шесшу, јелу, вину и gp.). 3. биши мало оgман:нуш, оgвојен. 

одстраг(а) и одстрага ПРИЛ. са заgње сшране, ошиозаgи, на 
сшражњој сшрани, оgосШра1,(а). 

одстранити, одстранйм свр. а. иомаћи у сшрану, ун:лониши, 
оg1,урнуши: � завесу. б. учиниши ga нешшо буgе ygaљeHo, ga не
н:о буgе исн:ључен, исшераши, избациши (ogHeKyg): � људе из са
ле, � намештај из собе. в. учиниши ga нешшо несшане, иресша
не, неушралисаши: � зле мисли, � бол. _ - се ун:лониши се, из
gвојиши се, ошиhи (ogHeKyg). 

одстрањивати (се), -ањујем (се) несвр. ирема оgсшрани
ши (се). 

одстрел м убијање (gивљачи) у лову (иушн:ом); лов на gивљач. 

одстрелити, одстрелЙмјек. одстријЕmити, одстријелйм свр. 
, убиши у лову (живошињу, gивљач) . 

одстрижак, -шка м оgсечени, оgсшрижени KoMag (н:осе, gла
н:е, руна). 

одстрићи, -ижем свр. оgрезаши (н:осу, руно), осшриhи, оши
шаШи. 

одступ м иовлачење са нен:о" иоложаја, узмицање; оgсшуиање . 

одстуШiти, одступам несвр. 1. несвр. ирема оgсшуииШи. 2. 
разлин:оваши се, биши gру1,ачији. - Добар превод не сме да од
ступа много од оригинала. 
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одступити, одстУпйм евр. 1. а. йовући се, уз.маhи (са gошаgа
шњеi йоложаја, .месШа). - Војска је одступила. б. ogMahu се, 
сшаши .мало gaљe, Йо.мериШи се. - Одступи два корака. 2. ogpe
ћи се, йойусшиши, оgусшаши (og намере, йлана, .мишљења и сл.). 
3. gаши осшавку, йовући се (са функције, йоложаја). - Неуспе
шна влада мора одступити. 

одступница ж 1. а . .моiуhносШ за йовлачење, ЙУШ за йовла
чење. - Војсци је одсечена одступница. б. йовлачење, оgсшуйа
ње. 2. оgрицање, оgусшајање (og намере, .мишљења и сл.). 

одсудан, -дна, -о који се шиче нечеi оgлучујуhеi, који је у ве
зи са нечu.м apecygHu.м, og чеiа зависи gaљa суgбина нечеiа (не
Koia), Йрело.ман, суgбоносан, кришичан: � одлука, � битка. 

одсудно ПРИЛ. на оgсуgан начин, apecygHo, кришично; оgлучно. 

одсуство е 1. а. нейрисушносш, оgсушносш HeKoia на неко.м 
.месШу. - Тешв:о је подносио дуго женино одсуство. б. изосша
нак (из школе, са йосла; pagHoi .месШа). - Свако одсуство са ча
са мора се правдати лекарским уверењем. 2. оgобрење за изо
сшанак, за неgолазак (на йосао или gp.); вре.ме које се корисши 
за шакву оgсушносш, gоЙусШ. 3. нейосшојање, не.мање, неgосша
јање (нечеiа): � доброг укуса, � воље за рад. 

одсуствовати, -твујём неевр. 1. биши оgсушан, нейрисушан 
на gашо.м .месшу у оgређено.м шренушку. 2. бити на (оgобрено.м) 
оgсусшву, на gойусшу. 

одсутан, -тна, -о 1. који се не налази на gашо.м .месшу у og
ређено.м шренушку, који није oege, није ЙрисуШан. 2. фиг. који 
као ga није ту, нейрисушан gyxoM, занеш cвoju.м .мислu.ма; не
йрибран, расејан. 

одсУ-ти, одспём евр. в. оgасуши. 

одсутно ПРИЛ. нейрибрано, расејано, несабрано. 

одсутно ст, -ости ж 1. оgсусшво (1). - Примећена је његова 
одсутност. 2. сшање oHoia који је оgсушан (gyxoM, .мислu.ма), ра
сејаносШ. 3. нейосшојање, неgосшајање, оgсусшво (3). 

одувавати, одувавам несвр. Йре.ма оgуваШи. 8 "" се с.мирују-
ћи се йосле заgуваносши (og шрчања, найора) gубоко изgисаши, 
изgуваваши се. 

одувати, одУ-вам (одУхати, одУ-хам и одУ-шём) евр. gyeaНJeM 
уклониши, оgсшраниши, с.маћи нешШо. 

одувек је:к. одувијек ПРИЛ. ogeajKaga, сшално; og најранијих 
вре.мена, ошкаg се зна. - Наша породица живи овде одувек Ми 
томе одувек тежимо. 

одуговлачити, -овлачим неевр. (нешто) сшално оgлаiаши, 
йроgужаваши извршење, завршавање, ушврђивање нечеiа, ошеза
ши, зашезаши с решење.м, оgлучивање.м, сЙровођење.м нечеiа и сл. 

одударати, -ам неевр. вео.ма се разликоваши, изgвајаши се 
og gpyiux (особино.м, својсШво.м и gp.); не слаiаши се с нечu.м, og
скакаши (йо каракшеру, сшилу или gp.). 

одужати (се), -ам (се) евр. йосшаши gyi, gужи, ошеiнуши се (о 
gaHY, ноћи, вре.мену). 

одуживати (се), одужујём (се) несвр. Йре.ма оgужиши (се)!. 

одужитиI, одУжИм евр. врашиши, исйлашиши gyi, намириши 
gyioeaНJe; учиниш и нешто шшо се .може с.маШраШи као враћање 
gyia, исйуњење какве обавезе. 8 "" се узврашиши gобрu.м (или 
злu.м) ЙосШуЙко.м, .меро.м и gp., реваншираши се (неко.ме за учи
њено): "" се за доброчинство, "" се за превару. 

одужити2, одУжим евр. учиниши gуi(ачк)u.м; оШеiнуШи, йро
шеiнуши (йо шрајању, вре.менски). - Суђење треба што више 
ОДУЖИТИ. 8 ""  се йосшаши gуi(ачак), йроgужиши се; ошеiнуши се 
(йо шрајању, вре.менски). - Ноћи су се нешто одужиле. 

одузет, -а, -о а. мед. узеш, Йарализован. б. Фиг. не.моhан, .ма
лаксао. 

одузети, одузмём (имп. одузми; р. пр. одузео, -ёла; ТРП. оду
зёт) евр. 1. а. узеши ко.ме шшо (насилно, йрошив вОЈЬе), ошеши: � 
новац, � имовину. б. лишиши Koia (KaKeoi йрава, йоложаја, 
својсшва или gp.): "" чин, "" живот. 2. а. мат. извршиши рачунску 
pagНJY оgузu.мања. б. оgвојиши jegaH, .мањи geo og нечеiа, у.ма
њиши, оgбиши:''''' два дана од годишњег одмора. 8 "" се 1. мед. а. 

йосшаши узеш, Йарализован. б. изiубиши сйособносш, .моћ ioeo
ра (о 'iласу). в. изiубиши се, йрекинуши се, несшаши (о .млеку go
јиЈЬе). 2. фиг. йренеразиши се, ужаснуши се, шокираши се. • -

реч (коме) не gаши, забраниши ко.ме ga gaљe ioeopu, захшеваши 
og iOeopHUKa ga заврши, OgH. йрекине gaљe излаiање, йрекинуши 
нечији ioeop. - хлеб (коме) учиниши ga (неко) осшане без йосла, 
без службе, лишиши (HeKoia) .моiуhносШи ga pagu и зарађује за 
живоШ. томе се нема шта (не може ништа)ни додати ни - Kag хоће 
ga се каже ga је све (речено, казано и сл.) шако и никако gpyia
чије, савршено, оgлично. 

одузето ст, -ости ж узешосш, йарализа, ЙарализованосШ. 

одузимаље е 1. 'iл. и.м. og оgузu.маши (се). 2. мат. рачунска 
pagНJa којо.м се jegHa бројна вреgносш у.мањује gpyiOM; израчуна
вање резулшаша, осшашка Kag се og jegHoi броја оgуз.ме gpyiu 
број; еупр. сабирање . 

одузимати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма оgузеши (се). 

одука ж найушшање, iуБЈЬење неке навике, ogeUKaeaНJe, ogy-
чавање. 

одуљити (се), одУ-љИм (се) евр. в. оgужиши (се)2. 

одумирати, -рём несвр. Йре.ма оgу.мреШи. 

одумрети је:к. одумријети, одумрём (пр. пр. одУмрёвши је:к. 
одУмријевши) евр. 1. а. изу.мреши, ишчезнуши, Йо.мреШи. - Мно
ге животињске врсте су одавно одумрле. б. ушихнуши, йосшейе
но се изiубиши, несШаШи. - Полако песма одумре. 2. фиг. а. оба
.мреШи, оgузеши се, скамениши се (og сшраха, ужаса, шока). -

Њему од страха одумреше ноге. б. вре.мено.м изiубиши (HeKaga
шњи) значај, функцију. - Гусле су као забавни инструмент од
умрле. 

одупирати (се), -рём (се) несвр. Йре.ма оgуйреши (се). 

одупирач, -ача м оно чu.ме се неко, нешшо ogyaupe; оно о шша 
се неко, нешшо ogyaupe. 

одупрети је:к. одупријети, одупрём (аор. одупрё јек. одупри
је; ИМП. одУпри; р. пр. одупро, -рла; ТРП. одупрт; пр. пр. одупрёвши 
јек. одУпријевши) евр. уйрши сило.м; наслони ши: "" рукама у не
кога, "" лактове о колена. 8 ""  се 1. (о нешто) ойреши се, уйрши 
се, навалиши се, наслониши се (сво.м cHaioM, ЙриШискајуhи). -

Одупре се о клупу. 2. йружиши ошйор, суйрошсшавиши се: "" се 
непријатељу, � се родитељима. 

одУ-ран, -рна, -о оgврашан, iagaH, нейријашан: � човек, � по-
ступак 

одУ-рно ПРИЛ. на ogypaH начин, iagHo, оgврашно. 

одустајати, -јём несвр. Йре.ма оgусШаШи. 

одустати, -нём (аор. одустадох и одустах; ИМП. одустани) евр. 
(од нечега) оканиi1lи се (неке намере, йлана); оставиши се нече
ia, йресшаши, не желеши gaљe раgиши (на нече.му шшо је зайо
чешо илије у Шоку). - Одустали су од даље изградње куће. 

одуховити, одУховИм евр. учиниши ga шшо буgе йрожешо gy
хо.м, йроgуховиши, оЙЛе.мениШи. 

одучавати (се), одУчавам (се) несвр. Йре.ма оgучиши (се). 

одУчити, одучйм евр. учиниши ga се ко ослобоgи какве нави
ке, особине, оgвикнуши. 8 ""  се ослобоgиши се какве навике, осо
бине, оgвикнуши се. 

одушак, -шв:а м 1. apegax, ogMop, йочивка (у pagy); Йауза. 2. 
а. техн. ошвор за йролаз вазgуха, веншилациони канал, венШил. 
б. фиг. йсихичко, gушевно расшереhење, олакшање (након изли
ва осећања iорчине, iHeea и сл.), gушевно расШереhење. 

одушевити, одушевйм и одушевити, одУшёвим евр. а. иза
зваши у Koia велико заgовОЈЬсшво, разgраiаносш (нечu.м), исйу
ниши Koia усхићење.м, заносо.м (Йре.ма неко.ме, нече.му), занеши, 
усхиШиШи. - Његов је говор одушевио публику. б. (обично с не
гацијом) йриgобиши (нечију) са'iласносш, йрисшанак, развиши 
воЈЬУ (за нешШо). - Нисмо одушевљени за рат. 8 ""  се исйуниши 
се оgушевЈЬење.м, заносо.м, занеши се, усхишиши се; биши обузеш, 
йонесен велико.м воЈЬО.м, жеЈЬО.м (за нечu.м). 

одушевљавати (се), -Ешљавам (се) несвр. Йре.ма оgушеви
ши (се). 



ОДУШЕВЉЕНО - 03ВАНИЧЕЊЕ 851 

одушевљено и одушевљено прил. С оgушевЈЬење.м, са зано
со.м, занесено, йонесено, усхићено. 

одушевљење е осећање велико1, зagовОЈЬсшва, йонесеносш, ус
хићење, занос. 

одушка ж в. оgушак (1, 2а). 

одшврљати, одшврљам евр. разг. ошићи HeKyga, оgскишаши, 
оgлуњаШи. 

одшетати, одшётам (одшёћём) евр. 1. непрел. ошићи шешају
ћи; ошићи у шешњу (Hekyga). - Он одшета онамо. 2. прел. разг. 
йровесши неко вре.ме у шешњи, завршиши шешњу, са шеШање.м. 
- Данас сам одшетао своју туру. _ ,.., се ошићи (Kyga, go HeKo1,a, 
go нече1,а) шешајући се. • ручак руча, вечеру одmета . . .  вечеру йре
косчи. 

одшивати (се), одшйвам (се) несвр. Йре.ма оgшиши (се). 

одшити, одmиjём (имп. одmйj; ТРП. одmИвен, -ена) евр. а. ойа
раши сашивено .месШо (шав), расйараши; уклањање.м конца, йа
рање.м скину ши, оgвојиши нашивено: ,.., џеп, ,.., дугме. _ ,.., се раши
ши се, расйараши се; оgвојиши се (услеg йуцања, KugaНJa конца). 

одшколовати, -лујём евр. (некога) Йо.моћи (неко.ме, обично 
.маШеријално, сШарање.м) ga заврши школовање, ga сшекне 
сшручно знање, образовање. 

одшкринути, одшкрйнём евр . .мало, gонекле ошвориши (вра
ша, йрозор); .мало Йо.маћи, Йо.мериШи (завесу, засширку и сл.). _ 
,.., се ошвориши се, раз.маћи се .мало, gонекле (о врашима, йрозо
ру, завеси и сл.). 

одшрафити, -йм (трп. одшрафљен) евр. а. оgвиши, OgH. оgви
јање.м уклониши, скинуши, ослобоgиши шраф, заврШањ. б. оgвр
Шање.м нече1,а наврнушо1" ослобоgиши, акшивираши (нешшо): � 
бомбу, � поклопац. _ ,.., се оgвиши се, оgврнуши се: одшрафио се 
завртањ. 

одшрафљивати (се), -афљујём (се) несвр. Йре.ма оgшрафи
ши (се). 

одштампати, -ам евр. завршиши шшамйање (нече1,а); објави
ши шШамЙање.м, изgаши у шШамЙано.м облику (KНJU1,y, новине 
и сл.). 

одштета ж HagoKHaga за учињену шШеШу. 

одштетни, -а, -6 који се OgHOCU на оgшшешу: � захтев. 

одшуњати се, одшУњам се евр. ошићи, уgаљиши се шуњају-
ћи се. 

одшутети, -тйм јек. одшутјети, -тйм (ретв:о ек.) евр. оћуша
ши, йрећушаши, не рећи. 

ожалити, -йм евр. 1. исказаши, иСЙОЈЬиши велику жалосш, 
gушевну бол, шу1,у за Йокојнико.м (обично йлачући, наричући Hag 
њим и сл.). - Дивне ли га очи оплакаше, дивна ли га уста ожа
лише. 2. извршиши оно чиме се у оgређено.м uepuogy йосле не
чије смрши иСЙОЈЬава жалосш, шу1,овање за у.мрлим. 

ожалостити, ожал6стйм евр. (некога) изазваши жалосш, не
расйоложење, шу1,у у неко.ме, учиниши HeKo1,a жалосним, онера
сйоложиши, расШужиШи. _ ,.., се йосшаши жалосшан, расшу
жиши се. 

ожiшошћен, -а, -о (често у им. служби, у мн. М) који жали, 
који је у жалосши (обично йовоgо.м нечије смрШи). 

ожарити, ожарйм евр. а. ойећи, ожећи, ОЙРЈЬuши (жаро.м, 
коЙриво.м). б. изазваши ру.менило (коже), ойржиши (сунце.м). _ 
,.., се ойећи се, ОЙРЈЬиши се (обично коЙриво.м). 

ожвалавити, -алавйм и ожвалавити, -йм евр. 1. gо'биши 
жвале, йосшаши жвалав; учиниши ga неко gобије жвале. 2. фиг. 
разг. (обично уз гл. прил. "говорећи'') у.мориШи се йричајући 
(обично узалуg, убеђујући HeKo1,a у нешШо). 

ождребити, ождрёбй(м) јек. ождријебити, ождријебй(м) евр. 
gонеши жgребе на свеш, роgиши жgребе (о ко бил и). _ ,.., .се 1. 
ожgребиши, gобиши жgребе gоношење.м на свеш (о кобили). 2. 
gohu на свеш, роgиши се (о жgребеШу). 

ожег м .в. жарач (а). 

, ожеглина и ожеготина ж ойечено, ожежено .месШо на ко
жи, оЙекоШина. 

ожеднео, -ела, -о јек. ожеднио, -дњела, -о (обично одр.) р. 
Йр. og ожеgнеши у аШриб. служби: � младић. 

ожеднети јек. ожедњети, -еднйм евр. йосшаши жеgан, осе
шиши жеђ. 

оженити, оженйм евр. (некога) наћи неко.ме жену, учиниш и 
ga неко (обично син) сшуйи у брак. _ � се склойиши брак, сшу
йиши у брак (о .мушкарцу). 

ожећи (ожећи), ожежём (аор. ожегох, ожеже; р. пр. ожегао, 
ожегла (ожегла» евр. а. ойећи, ойалиши, ОЙРЈЬиши (ваШро.м, уси
јаним йреg.мешо.м, коЙриво.м и сл.). б. фиг. жесшоко уgариши, 
расйалиши: � коња штапом. _ ,.., се ойећи се, ОЙРЈЬиши се. 

оживети јек. оживјети, -вйм евр. 1. непрел. йоврашиши се у 
живо ш, йоново йосшаши жив; йробуgиши се, ускрснуши. 2. не
прел. фиг. а. йосшаши йоново акшуелан, извучен из заборава (о 
усйо.менама, ушисцима, ugejaмa и сл.). б. йосшаши йокреillJЬи
вији, веселији, живнуШи. в. gо1,оgиши се у сшварносши, йосшаши 
сшварносш, осшвариши се. г. исйуниши се живошћу (ЈЬуgима, 
жа1,оро.м и gp.). - Сва је улица оживела. 3. прел. (некога, нешто) 
в. оживиШи. 

оживити, ожйвйм евр. прел. а. учиниши живим; учиниши ga 
се неко йробуgи, йрене из .мрШвила; йоново акшивираши, йокре
нуши (нешШо). б. унеши живосш у нешШо. - После сна, дан све 
оживи. 

оживљавати, ожИвљавам несвр. Йре.ма оживеШи. 

оживотворавати (се), -оравам (се) несвр. Йре.ма оживошво
риши (се). 

оживотворење е осшварење, реализација; оличење. 

оживотворити, -отворйм евр. а. gаши че.му живош, оживеши 
шШо. б. сйровесши у живо ш, реализоваши, осшвариши (намере, 
ugeje, йрава и сл.). _ ,.., се осшвариши се, реализоваши се. 

ожиљак, ожйљка м шра1, на кожи og зацељене, зарасле ране. 

ожујак, ожујка м рег. в . .марШ. 

ожутети јек. ожутјети, -тйм евр. йосшаши жуш, ЙожуШеШи. 

ожутити, ожУтйм евр. учиниши жушим, обојиши у жуШо. 

озаконити, -йм евр. ушврgиши, ре1,улисаши законо.м, gаши 
че.му законску cHa1,y, йравну основу. 

озакоњавати, -oњiiвaM и озакоњивати, -оњујём несвр. йре
.ма озакониШи. 

озакоњење е ушврђивање, ре1,улисање законо.м; Йро'i.лашава
ње нече1,а законишим, gавање че.му законску cHa1,y, йравну основу. 

озареност, -ости ж особина oHo1,a који је озарен, oHo1,a шшо је 
озарено. 

озарити, озарйм (трп. озарен) евр. обасуши јаким свеШло.м, 
обасјаШи. _ ,.., се йосшаши веgар, раgосшан, срећан; оgаваши ша
кво расйоложење (обично о лицу). 

озбиљан, -љна, -о 1. који се оgликује сређеношћу, шрезвено
шћу; савесшан, шрезвен, оg1,оворан; cillpo1,. 2. а. који се upegao 
раз.миШЈЬању, ушонуо у своје .мисли, усреgсређен на нешillО, за
.миШЈЬен, хлаgан. б. који је без осмеха, веселосши (о лицу). 3. ва
жан, значајан а. йо саgржини, сillрукшури, сложен, illежак: � 
посао, � задатак б. йо йослеgицама, ойасносшима, ойасан, ри
зичан: � ситуација, � болест. в. йо смислу, KapaKillepy: � вест, � 
одлука 4. који се оgликује значајним сillваралачким вреgносши
.ма, illeMd.мa, . саgржаје.м и gp. :  � музика, � књижевност. 5. 
UCillZlHCKZl, йрави: � љубав, � намера. 6. који има из'i.леgе, шан
се за усйех, uo1,ogaH, вaљaH: � кандидат, � фаворит. 7. йрилич
но велик, знаillан, йримеillан: озбиљни губици, � неуспех у по
слу. 8. фиг. исйуњен оgбојношћу, хлаgноћо.м, без illойлине, нейри
)ашан: � атмосфера собе, � раскош дворца. 

озбиљно ПРИЛ. на озбиљан начин, без шале; сшварно; cillpo-
1,0. • узети (узимати) (за) - йовесши (воgиillи) gовоЈЬНО рачуна о че
.му; обраillиillи, обраћаши нече.му више йажње, йриgаваillи већи 
значај He1,o шillо шреба, He1,o шillо illo сама сшвар заслужује. -
Немој његова обећања узимати озбиљно. 

озбиљност, -ости ж особина и cillaНJe oHo1,a који је озбиљан, 
oHo1,a шillоје озбиљно. 

озваничење е званично йризнање, обзнањивање, ле1,ализо
вање. 
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озваничити, -йм (трп. озваничен) евр. (нешто) званично, слу
жбено йроiласиши, йошврgиши, леiализоваши; учиниши, йро
йисаши званичнlJ.М" службенlJ.М,: - акт, - ново радно време. 

озвучавати, -Учавам несвр. Йре.ма озвучиШи. 

озвучење е техн. елекшронски уређаји (микрофони, звуч
ници, йојачала и gp.) за йојачавање звука, звучних ефекаша 
(обично у вeћlJ.М, салама, на јавним месшима и gp.); чујносш, 
функционална ефикасносш шаквих уређаја на неком месшу, у 
сали и сл. - Полиција је демонстрантима одузела озвучење. 

озвУчити, озвУчйм (трп. озвУчен) евр. техн. йосшавиши (обич
но у сали) разiлас, уређаје за йојачавање звука (микрофоне, 
звучнике, йојачала и сл.); йосшављањем шаквих уређаја oMoiy
ћиши йојачану чујносш звукова, њихово расйросширање на већу 
gaљUHY· 

оздравити, -йм евр. йосшаши йоново зgрав, йоврашиши зgра
вље йосле излечења, излечиши се, ойоравиши се og болесШи. 

оздрављати, -ам неевр. йосшейено се излечиваши, йосшајаши 
све мање болесшан, исцеливаши се. 

оздрављење е ойоравак og болесши, излечење. 

озёбао, озебла (озёбла), -о 1. р. Йр. og озейсши у аШриб. слу
жби: - човек, озебле руке • чекати, очекивати (кога, што) као 
сунце чекаши, очекиваши (Koia, шшо) с великом чежњом, несшр
йЈЬењем, као сйас og какве невоље, Шешкоће. 

озеблина ж (обично у мн.) 1. мед. ошшећење йовршинских ge
лова шела изазвано с.мрзавањем, Йромрзлина. 2. geo човечје ко
же, шкива који је озебао, йромрзао, озебло, йромрзло месШо. 

озеленети (се) јек. озелењети (се), -нйм (се) евр. а. йосша
ши зелен, gобишu зimену боју. б. йрекриши се зеленилом, ли
шће.м, олисшаши (о ipaHaмa, gрвећу и сл.). 

озеленити, ОЗЕшенйм евр. 1. учиниши, обојиши зеленlJ.М,; йре
криши зеленилом. - Трава озеленила земљу. 2. в. ЙошумиШи. 
- Озеленили смо 20 хектара голети. 

озелењавати, -ењавам несвр. Йре.ма озеленеши и озелениШи. 

озепсти (озёпсти), озебём евр. а. биши йрожеш осећање.м зи
ме (услеg изложеносши HиCKlJ.М, Ше.мЙераШурама, хлаgноћи). -
Озебле ми руке. б. разболеши се услеg назеба, йрехлаgиши се, 
назеЙсШи. 

озидати, озйдам евр. (нешто) 1. aoguhu зиgање.м, саiраgиши, 
сазиgаши: - кућу, - зид. 2. ойколиши, оiраgиши зиgом, обзиgа
ши; обложиши циiлама: - двориште, - унутрашњост бунара. 

озиђивати, озиђујём несвр. Йре.ма озиgаши (2). 

озимй, -а, -о који се сеје у јесен, apeg ЗlJ.М,у: - биљка, озими 
усеви. 

озледа јек. озљеда ж а. мања, лакша йовреgа на шелу, рана. 
б. наношење, насшанак шакве йовреgе, Йовређивање. 

озледив јек. озљедив, -а, -о в. озлеgљив. 

озледити, озлёдйм јек. озлиједити, озлиједйм евр. (нешто) 
нане ши озлеgу, йовреgиши; ошшешиши: - ногу; - намештај. _ -
се йовреgиши се; ошшешиши се. 

озледљив јек. озљедљив, -а, -о који се (лако) може озлеgи-
ши; рањив. 

озледнй јек. озљеднй, -а, -о који се OgHOCU на озлеgу. 

озлеђење јек. озљеђење е озлеgа, Йовреgа. 

озлеђивати (се) је:к. озљеђивати (се) -еђујём (се) несвр. 
Йре.ма озлеgиши (се). 

озловољити и озловољити, -овољйм евр. (некога) изазва
ши у некоме зловољу, нерасйоложење, онерасйоложиши; расшу
жиши, расрgиши (нечlJ.М,); еупр. одобровољити. - Озловољи га 
својим подсмехом. _ ,.., се йосшаши зловољан, нерасйоложен; 
расшужиши се, расрgиши се. 

озлогласити, -огласйм евр. (некога, нешто) учиниш и ga не
ко (нешшо) gocae на лош iлас, ga йосшане чувен(о) йО каквом 
злу, нече.му ружном и сл., изнеши на рђав iлас. 

озлоглаmавати, -ашавам и озлоглаmивати, -ашујём 
несвр. Йре.ма озлоiласиШи. 

озлоглаmен, -а, -о који је на злом, рђавом iласу, йознаш йо 
рђавим, лошlJ.М, особинама: - закон, - режим. 

озлоглаmеност, -ости ж особина oHoia шшо је озлоiлашено. 

озлоједити, -ојёдйм (трп. озлојёђен) евр. (некога) изазваши у 
некоме велико нерасйоложење, љушњу, оiорчиши, разљушиши, 
револШираШи. _ ,.., се разљушиши се, револшираши се. 

озлојеђивати (се), -еђујём (се) несвр. Йре.ма озлојеgиши (се). 

озлојёђено прил. с озлојеђеношћу, љушишо, револШирано. 

озлојёђеност, -ости сшање, расйоложење oHoia који је озло-
јеђен, љуШња. 

озље- в. озле-. 

ознака ж (дат. -ици) знак, обележје, СlJ.М,бол йо коме се неко 
или нешшо расЙознаје. 

означавати, -ачавам и означивати, -ачујём несвр. йрема 
означиШи. 

означити, означйм евр. 1. а. знаком обележиши, маркираши 
нешшо / HeKoia: - изговор акценатским знаком. б. знаком Haio
весшиши нешшо, уйозориши на нешшо: - кривину на путу. 2. 
оgреgиши, назначиши; уйисаши убележиши: - маршруту пута, 
- место доставе. 3. фиг. служи ши као обележје, каракшерисши
ка нечеiа, йреgсшављаши нешШо. - Пикасо је означио почетак 
новог израза у уметности. 

ознојити, ознојйм евр. учиниши ga неко / нешшо йосшане зно
јав(о), изазваши знојење: - коња, - болесника. _ ,.., се 1. йосша
ши знојав, обливен знојем (о шелу, лицу и сл.). 2. оросиши се, за
маiлиши се og йаре (о чаши, йрозору или сл.). 

озокерйт, -ита м грч. земни йарафински восак, сасшављен 
og чврсших у1.lbовоgоника. 

озон, озона м (ми. 0) грч. хем. алошройски облик кисеоника, ки
сеоник чији молекул lJ.М,a шри ашома кисеоника (0з), Kojei у ве
ћој конценшрацији lJ.М,a у вазgуху нарочишо йосле кише. 

озонизатор м физ. уређај за gобијање озона из вазgуха gело
вање.м елекшричноi Йражњења. 

озонизација ж хем. йосшуйак йречишћавања воgе и вазgуха 
йомоћу озона. 

озоносфера ж слој Земљине аill.мосфере (на cpeglboj висини 
og 25 km) исйуњен озоном. 

озонскй, -а, -о који се OgHOCU на озон, у које.м lJ.М,a озона: -
омотач, - зрак. 

озрачен, -а, -о 1. ШрЙ. og озрачиши (се). 2. зgравсшвено обо
лео, ошшећен услеg изложеносши шшешном gејсшву paguoaK
шивних, peHgieHcKUx или gp. зракова; уп. озрачити (1). 

озрачење е изложеносш зрачењу, озраченосШ. 

озраченост, -ости ж сшање oHoia који је озрачен, oHoia шшо 
је озрачено; количина, сшейен, apUМJbeHoi раgиоакшивноi или 
gp. зрачења. 

озрачивати (се), -ачујём (се) несвр. Йре.ма озрачиши (се). 

озрачити, озрачйм евр. 1. изложи ши gејсшву зракова (peHg
ieHcKUx, раgиоакшивних и сл.), йоgврћи зрачењу.; учиниши услеg 
шоiа раgиоакШивнlJ.М,. 2. обасјаши, освеillлиши зраЦlJ.М,а (све
illлоснlJ.М,). _ ,.., се 1. биши изложен, йоgврiнуш зрачењу (обично 
йо зgравље шшешних, peHgieHcKUx, раgиоакшивних или gp. зра
кова). 2. биши обасјан свеillлоснlJ.М, зраЦlJ.М,а. 

оивичавати, -Ичавам несвр. Йре.ма оивичиШи. 

оивичити, -йм евр. (нешто) 1. начиниши ивицу, (йо)руб, йору
биши, обрубиШи. 2. окружиши, оiраgиши, оiраничиши (шерен, 
йовршину и сл.). _ ,.., се окружиши се, ойшочиши се нечlJ.М, као 
ивицом. - Путељци су се оивичили цвећем. 

ојагњити (ој ањити) , -й(м) евр. gонеши на свеш (jailbe, .мла
gунче) (о овци). _ ,.., се 1. gонеши не свеш jailbe, .млаgунче (о овци). 
2. gohu на свеш, роgиши се (о јаiњеШу). 

ојадити, -йм евр. (некога) а. нанеши некоме велико зло, jag, 
унесрећиши, осиромашишu, уЙроЙасШиШи. - Рат је многе оја
дио. б. расшужиши, онерасЙоложиШи. - Та ће га вест ојадити. 
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• - се uосшаши jagaH, унишшен, uроuасши, осиромашиши 
(услеg какве несреће, jaga); расшужиши се, онерасuоложиши се. 

ојарити, -й(м) евр. gонеши на свеш (јаре, млаgунче) (о кози). 
• - се 1. gонеши на свеш јаре (о кози). 2. gohu на свеш, роgиши 
се (о јареШу). 

ојачавати (се), ојачавам (се) несвр. арема ојачаши (се). 

ојачање с а. месшо на којем је наношењем gоgашноi слоја 
или gp. аовећана моћ, изgржљивосш uоgлоiе, саоја или gp., 
(u)ојачано месШо. б. оно чиме се шакво uојачање обавља. в. сша
ње oHoia шшо је ојачано, већа изgРЖЈЬивосш, cHaia нечеiа. - тим 
мерама постигнуто је знатно ојачање наше одбране. 

ојачати, -ам евр. 1. а. uосшаши јак, снажнији, креаак (фи
зички, зgравсшвено и сл.), gобиши у јачини, снази и сл. - Дете 
је после болести нагло ојачало. б. uовеhаши се, uојачаши се (у 
иншензишешу, gинамици, силини). - Одједном топот коња оја
ча. 2. (некога, нешто) а. uобољшаши, uовеhаши нечији ушицај, 
ефикасносш, моћ (економску, uолишичку, финансијску и gp.): 
привреду, - власт, � политичке партије. б. учиниши јаким (ја
чим), креаким (у gуховном, моралном смислу). - Вера у Бога га 
је ојачала. в. HagouYHoM, уuошuуњавањем uојачаши, uовеhаши 
оgбрамбену, pagHY или gp. сuособносш, cHaiy. - Неки РОДОВИ вој
ске ојачани су новом опремом. 3. (нешто) оgређеним uосшуuком 
gоgашно uовеhаши, uојачаши чврсшину, cHaiy, изgРЖЈЬивосш ge
ла HeKoi шела, оруђа и сл. - Носећи елементи на конструкцији 
морају се посебно ојачати . •  - се uосшаши јак, јачи, gобиши у 
снази, ефикасносши, чврсшини и сл. - Привреда се у последње 
време знатно ојачала. 

ојачивач, -ача м uреgмеш или среgсшво за ојачавање нечеiа; 
уп. ојачати (3): кофер са металним ојачивачима на угловима. 

ојед м ojegeHo месшо; озлеgа, рана на кожи насшала ojegaНJeм. 

оједати се, ојёдам се несвр. арема ојесши се. 

оједеност, -ости ж сшање насшало ojegaНJeM. 

ојести се, оједём се евр. l. gобиши, имаши ojeg, заuаљење на 
кожи; заuалиши се услеg изложеносши сшалном шрењу, уши
цају зноја, мокрине и сл. (о кожи). 2. излизаши се, исшрошиши 
се, искрзаши се услеg сшалне, gyie уuошребе (о шврgим, мешал
ним и сл. UреgмеШима). 

ојужити, �й(м) евр. безл. uосшаши шоuао, блаi (о аШ.мосфер
ским uриликама, времену). 

ока ж тур. сшара мера за шечносш, заuремину и шежину 
(1,28 kg). 

окадити, окадйм (трп. окађен) евр. (нешто, некога) махањем 
каgионице изложиши (HeKoia или нешшо) кађењу, gиму заuа
JЬeHoi шамјана (обично ари верским обреgима). 

оказионалан, -лна, -о (окази6нй, -а, -6) лат. 1. upuiogaH, слу
чајан, нереgовиш: � продаја. 2. који се обично не аримењује, OgH. 
који се аримењује у uосебним uриликама: � ред речи (у ретори
ци), � склоп реченице (у поезији). 

окајавати, окајавам несвр. арема окајаШи. 

окајати, -јём евр. 1. (нешто) искуuиши кајањем (ipexe), исаа
шшаши, илашиши нечUJl1, (за ipexe). - Хоћу да окајем зло које 
сам учинио. 2. (некога) извршиши освешу, освешиши се (обично 
убисшвом) за смрш, UОiибију HeKoia своiа: � сина, � оца. 

окмити, окалйм евр. каљењем учиниши ga нешшо uосшане 
чврсшо, неСЛОМЈЬиво: � секиру. 

окаљати, ОЕаљам евр. 1. уuрљаши, заuрљаши, умазаши (бла
Шом). 2. фиг. осрамошиши, оклевешаши (HeKoia). • - (некоме) 
образ (ча�т, име) нанеши (коме) срамошу, uовреguши, нечији 
Yifleg, часш, gосшојансшво, ОСР(J.[l1,оШиШи, обрукаШи. 

окаменити, -йм евр. учиниши ga нешшо gобије својсшво ка
мена, сШврgнуШи . •  - се 1. uрешвориши се у камен; uосшаши 
камен. 2. фиг. укочиши се, скамениши се (og чуgа, заuреuашhе
ња, сшраха и сл.). 

оканити се, оканйм се евр. 1. (чега) осшавиши се, махнуши 
се, ароћи се: � свађе. 2. (кога) осшавиши на миру, uресшаши go
сађиваши (коме). - Окани ме се, човече, не гњави ме више. • -

ћорава (јалова, празна) посла uресшаши се бавиши узалуgним, 
бескорисним или оаасним, ризичним Uословима. 

оканце и оканце, -ета и -а с (мн. -ца) geM. и хиа. og ОКНО. 

окапавати, окапавам несвр. арема окаUаШи. 

окапање с 1. z.л. им. og окаUаШи. 2. екепр. бесuошребно, уза
луgно мучење, iњаважа, ааћење. - Када ћемо се већ једном ре
шити мучног окапања око изградње куће. 

окапати, -пљём (-ам) евр. намучиши се gyio, мукошрuно ра
gehu, бавеhи се нечим. - Окапа над КЊИГОМ. 

окапи, -ија м ЗООЛ. врсша жирафе Kpahei враша, која има 
upyie ао Hoiaмa, Okapia Johnstoni. 

окарактерисати, -ишём (окарактеризирати, -изйрам) евр. 
оuисаши каракшерисшичне црше, оgлике HeKoia, нечеiа. 

окарина ж итал. муз. врсша малоi gувачкоi инсшруменша с 
руаицама, начињеноi og z.лине. 

окаснити и окаснити, -йм евр. закасниши, заgоцниши; gohu 
касно, у касне саШе. 

окат, -а, -о који има круйне, изразише очи. 

окачењак, -ака и окачењак, -а м несшашна, враiоласша 
особа (најчешhе gечак или млаgиh), обешењак. 

окачити, -йм евр. (нешто) обесиши (нешшо) закачињуhи о не
шйlо (обично о куку, вешалицу или сл.). • - се коме о врат намеш
нуши се коме обично pagu машеријалне корисши, искоришhа
ваши живеhи на шуђ рачун. 

оквалификовати и оквалификовати, -ујём (оквалифицИ
рати, -Ицйрам) евр. изреhи, gаши о некоме или нечему квалифи
кацију, cyg, оцену и сл., оgреgиши својсшва, каракшерисшике: � 

(нечије) кривично дело, � садржај расправе. 

оквасити, -йм евр. (нешто) мало uоквасиши, наквасиши, 
овлажиШи. • - грло uоuиши, iуцнуши (мало вина, ракије или 
сл.). • - се уквасиши се, uоквасиши се, uосшаши мокар. 

оквир, -ира и оквир, -а 1. а. чешвороуiаони или gpyioi обли
ка украсни или зашшишни geo, обоg којим се обухвашају ивич
не uовршине (слике, маае, враша и gp.), уоквирава нешШо. б. оно 
шшо чини ивични geo нечеiа, обоg: � цртежа, � књиге. 2. вој. 
gржач мешака вашреноi оружја, маiацин, шаржер. 3. а. обим, 
oucei, uреgмеш gелашносши, какве норме и gp. :  � закона, � не
чије надлежности. б. саgржај, шема, upoipaм нечеiа: � разго
вора, � размишљања. 

оквирни и оквирни, -а, -6 1. који cuaga у оквир, који чини 
оквир, који је у iраницама нечеiа. 2. фиг. изражен, uреgсшављен, 
узеш само у z.лавним цршама, uриближан: � сума, � износ. 

оквргавити, -ргавйм и оквргавити, -йм евр. uосшаши квр
iав, имаш и (облик) кврiе. 

океан, -ана м ГРЧ. 1. воgени, морски uросшор између конши
ненаШа. 2. фиг. oipoMaH, несаz.леgив, бескрајан uросшор; врло ве
лико, безiранично време. 

океанограф м сшручњак за океаноiрафију. 

океанографија ж наука која се бави uроучавањем океана и 
мора. 

океански, -а, -6 који се OgHOCU на океан, који је у вези с оке-
аном. 

окер ПРИД. непром. ГРЧ. црвенкасШожуШ. 

окивати (се), окйвам (се) несвр. арема оковаши (се). 

окидати, -ам неевр. 1. несвр. арема окинуШи. 2. ојеgаши, ае-
ћи (о некој киселини, алкохолу и сл.); шшиuаши (о gиму). 

окидати, -ам евр. (нешто) ошкинуши, uокиgаши: � паприку. 

окидач, -ача м geo механизма за оааљивање мешка, uолуiи
ца којом се вашрено оружје сшавља у gејсшво, обарач, ОРОЗ. 

окилавити, окилавйм и окилавити, -йм евр. а. gобиши ки
лу, брух, uосшаши килав. б. фиг. uосшаши слаб, несuособан за 
какав нааор, онемоhаШи . •  - се разг. намучиши се, наuашиши 
се pagehu каkав шежак, нааоран аосао. 

окинути, -нём свр. 1. оuалиши, аући (из uушке, uишшоља и 
сл.). 2. ђач. gобиши слабу, неuрелазну оцену, uасши (на исUиШу). 
• - на поправак (на годину) ђач. uасши из HeKOi uреgмеша на ао
аравни исuиш (uасши на iOgUHY, uонављаши разреg). 
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окиснути, -нём (р. пр. окиснуо, -ула и окисао, -сла) свр. йо
сшаши мокар og кише, ЙокиС11,уШи. 

окитити, -Им (трп. окићен) свр. (нешто нечим) украсиши, ge
корисаши (цвећем, зеле11,илом, 11,акишом и gp.): � јелку . •  - се 1. 
сшавиши 11,а себе украсе, 11,акиш и СЛ.; имаши 11,а себи украс: - се 
златним накитом, � се цвећем. 2. фш-. биши бо'iаш илоgовима (о 
gрвешу, 'ipa11,U). 

окиmати (се), -а (се) свр. безл. йочеши йаgаши (о киши). - Од
једном се окишало и захладнело. 

оклагија ж тур. gу'iУЈЬасшо ваљкасшо обликова11,О gрво као 11,а
йрава за развијање ШесШа. 

оклевало јек. оклиј(шало с и м (ми. с) особа која оклева, која 
се шешко оgлучује 11,а 11,ешШо. 

оклевати, оклёвам јек. оклијЕшати, оклијевам несвр. ogy'io
влачиши (с извршењем 11,ече'iа), шешко се оgлучиваши (11,а 11,е
шшо), 11,ећкаши се. 

оклеветати, -Ешећём и -ветам свр. (некога) лаж11,О и увреgЈЬи
во рећи 11,ешшо о 11,екоме, 11,еойравgа11,О, 11,еисши11,ишо ойшужиши, 
ойањкаши, ойасши, обеgиШи. 

оклембесити, -Им свр. разг. йусшиши ga 11,ешшо слобоg11,О ви
си, ойусшиши, ошромБОЈЬиши; обориши 11,а11,иже: � руке, � брко
ве . •  - се ойусшиши се (свом шежи11,ОМ), ошромБОЈЬиши се. 

оклемшiвити, -емпавим и оклемпавити, -им свр. йосшаши 
клемйав, ошромБОЈЬе11,; gобиши клемйаве уши. 

оклесати и оклесати, оклешём свр. обраgиши клесањем (ка
ме11, и сл.). 

оклизнути се, -нём се свр. омаћи се 11,а клизавој йоврши11,и, 
ЙОСР11,уши 11,а клизав ици. 

оклијева- в.  оклева-. 

оклоп м 1. ист. мешал11,а ogeha раШ11,ика као зашшиша og 
оружја 11,еЙријаШеља. 2. 11,арочиши, шешко йробој11,и gелови 11,а 
вој11,им оруђима (ше11,КУ, бор11,им колима, авиО11,има и сл.) као 
зашшиша og разОР11,о'i gејсшва 11,ейријашеЈЬСКО'i оружја. 3. СЙОЈЬ-
11,и шврgи зашшиШ11,и слој, овој, ЈЬушшура или сл. као geo шела 
у 11,еких живошиња (11,Йр. у корњаче). 

оклопнй, -а -о вој. С11,абgеве11" зашшиће11, оклойом: � воз, � 
брод. 

оклопнйк м 1. ист. раШ11,ик зашшиће11, мешал11,им оклойом 
(обич11,О коња11,ик). 2. ми. ЗООЛ. сисари из pega крезубица с КОЖ11,а
шим и РОЖ11,им оклойом 11,а леђима, Dasypodidae. 

оклопница ж 1. вој. в. оклойњача (1). 2. ми. ЗООЛ. врсша рибе 
из poga оклойњача, Cataphracti. 

оклопњача ж 1. вој. раШ11,и броg зашшиће11, јаким оклойом и 
С11,абgеве11, аРШUJbеријским 11,аоружањем. 2. ми. ЗООЛ. врсша риба 
обавије11,их РОЖ11,ашим илочама, gужи11,е go 50 ст, живи у шрой
ским морима, Scherodermi. 

окљакавити, -акавИм и окљакавити, -им свр. 1. учи11,иши 
КЈЬакавим. 2. йосшаши КЈЬакав. 

окно с (ген. ми. окана и окана) 1. йрозор; сйlакло 11,а Йрозору. 
2. вершикал11,и улаз11,и ошвор у pygapcKY јаму; месшо (ров, йро
кой и сл.) 'ige се врши искойавање pyge, коЙ. 

око с (мн. очи ж, ген. очију; ретко ми. ока с, ген. ока, обично 
као отвор на мрежи или окце на кромпиру). 1. а. op'ia11, чула ви
ga (човека и живоШиње). б. сйособ11,ОСШ 'iлеgања, ОЧ11,и виg. - Има 
добро око. в. 011,0 шйlо се йо'iлеgом може обухвашиши, Йо'iлеg. -
Мотри докле око досеже. 2. XИII. (обично с одредбом "Moje'� 11,а
зив og милошше gpa'ioj особи. 3. ошвор 11,а рибарској или gp. мре
жи, у везу и сл. 4. в. окце (2). • Аргусове очи мит. в. aog Ар'iусов. 
бацити (сасути, сипати) песак (прашину, пепео и сл.) коме у очи; ба
цити око на некога (на нешто) в. aog бациШи. бежи (губи ми се, иди 
ми и сл.) с (из, испред) очију оgлази ga ше 11,е 'iлеgам!, 'iуби се! бити 
на оку (на очима, под нечијим оком, пред очима некоме) биши aog 
11,ечијим 11,аgзором, йрисмошром, имаши увиg, йре'iлеg, КО11,ШРО
лу (11,ag 11,еким, 11,ечим и сл.). бити трн у оку (некоме) биши, apeg
сшавЈЬаши (за 11,eKo'ia) 11,ешшо 11,ейоg11,ОШЈЬиво, мрско (обич11,О из 
зависши, мржње и сл.). бости очи (некоме) в. aog босШи. будним 
оком в. aog буgа11,. вадити очи 1) (некоме) оg11,осиши се 11,ейрија
шељски, йравиши 11,евОЈЬе, 11,ейрилике; 2) (себи) шешко се каја-

ши, йашиши (збо'i какве 11,есреће, 11,ече'i лоше учиње11,О'i и gp.). ва
рају га очи 11,е виgи gобро или шач11,О, йо'iреш11,О виgи. више виде че
тири ока него два gвоје Jbygu увек БОЈЬе MO'iy ga са'iлеgају, оце11,е 
сшвари 11,e'io jega11, човек. воловско (волујско) -бот. вpcйla кара11,фи
ла Dianthus plumarius из ф. Caryophyllaceae. врана врани очи 
не вади Jbygu исшо'iа (обич11,О рђаво'i) соја међусоб11,О се увек aogp
жавају, шшише (махом Kag је реч о ЈЬуgима који се баве каквим 
11,ечас11,им йослом, yjgypMaмa и gp.). где су ти биле очи како си мо
'iao ga 11,е виgиш (Kag хоће ga се каже ga се pagu о 11,еgойусшивом 
йревиgу, 11,еса'iлеgавању 11,ече'iа шшо је очи'iлеg11,О, јас11,О). гледати 
(посматрати) другим очима; гледати испод ока; гледати право у очи; 
гледати својим очима; гледати смрти у очи в. aog 'iлеgайlи. гутати 
очима йосмашраши, йрашиши 11,ешшо с великим и11,шересова
њем, оgушевЈЬењем и сл. голим оком (гледати, посматрати нешто) 
без йомоћи ойшичких и11,сшруме11,аша ('iлеgаши, йосмашраши 
11,ешШо). далеко од очију - далеко од срца Kag су Jbygu gy'io разgво
је11,и слаби и међусоб11,а веза, ЈЬубав и сл. да му је из ока испао в. 
aog исЙасШи. дати (учинити некоме) нешто за (љегове) лепе очи ир. 
gаши (учи11,иши) 11,екоме 11,ешшо без 11,agoK11,age, без 'iара11,ције, са
мо 11,а йоверење и сл. док оком трепнеш за шили час, ogMax, муње
вишо (Kag је реч о 11,ечему шшо шреба ga се ypagu веома брзо). 
држати (имати) некога, нешто на оку ЙОМ11,О йазиши, мошриши, 
вребаши 11,а 11,eKo'ia, 11,а 11,ешШо. завадио би два (оба) ока у глави йо
свађао би и 11,ајБОЈЬе йријашеље (о 11,екоме ко је СКЛО11, силешкама, 
и11,шри'iама и сл.). зажмурити на једно око 11,амер11,О йревиgеши, 
йравиши се 11,евешш, 11,е йримећиваши (обич11,О 11,ечију 11,ейравил-
11,ОСШ, йройусш, 'iрешку и сл.). замаз(ив)ати очи (некоме) зава
ра(ва)ши Ko'ia обма11,ама, лаж11,им йричама, ваРЈЬивим раgња
ма и сл. запасти (запети) за око (некоме) биши зайаже11" уоче11" йо
сшаши йреgмешом 11,ечије йажње, и11,Шересовања. затворити (за
тварати) очи (пред нечим) в. зажмуриши 11,а jeg11,o око. за (на, у) 
трен ока в. gOK оком ШреЙ11,еш. зле очи празн. УРОКЈЬиве очи, чији 
йо'iлеg йроузрокује 11,есрећу. игра ми око шишра, шрейери ми apeg 
очима, u'ipa ми ОЧ11,и каЙак. иди куд те очи воде (и ноге носе) ugu 
Kyg З11,аш, Kyga било. издале ме очи ослабио ми је виg. изићи (иза
ћи) на (пред) очи (некоме) в. aog изаћи. имати око (очи) (за нешто) 
имаши смисла, сйособ11,осши за gобро уочавање, заЙажање. има
ти (стално) пред очима (нешто) имаши (11,ейресша11,О) у виgу, 11,а 
уму. казати (рећи, скресати) у очи без икакво'i усшезања, ошворе-
11,0, слобоg11,О рећи (йребациши и сл.) (11,екоме 11,ешШо). као да (сво
јим) очима гледам в. aog 'iлеgаШи. као очи (око) у глави (волети, па
зити, чувати) в. aog 'iлава. крв му је пала на очи в. мрак му йао 11,а 
очи. куд он(а) оком туд он(а) скоком сйрема11, (сйрем11,а) је ga og
мах йослуша, смесша учи11,и шшо О11,ај gpy'iu жели, 11,apegu. кур
је - в. курји. макнути се, маћи се (некоме) с очију ошићи, СКЛО11,и
ши се (коме) из виgа, из 11,eaocpeg11,e близи11,е (Kag се 11,ечије йри
сусшво 11,е жели). на моје очи (урадити нешто) у мом йрисусшву, 
11,аочи'iлеg (ураgиши) (обич11,О 11,ешшо 11,еgолич11,О, 11,еочекива11,О). 
(на)парити очи разг. 11,ауживаши се, 11,аслађиваши се 'iлеgајући у 
11,ешшо, узбуgЈЬиво (обич11,О у вези с ерошским gоживЈЬавањем). не 
излази ми на очи 11,е йојавЈЬуј ми се више, 11,е желим више ga ше 
виgим. не моћи гледати (некога, нешто) очима мрзе ши (11,eKo'ia, 11,е
шШо). не скидати ока (очију) са некога (са нечега) 11,ейресша11,О, 11,е
шремице 'iлеgаши, йUJbиши у 11,eKo'ia (у 11,ешШо). око за око зуб за 
зуб освешиши (се) рав11,ОМ мером, 11,а исши 11,ачи11,. отворити очи 
(некоме) учи11,иши ga 11,еко СЙОЗ11,а йраву исши11,У (о 11,ечему). отво
рити четворе очи ЙОМ11,О йазиши, бриЖЈЬиво воgиши раЧУ11,а о 11,е
чему. очију ми (тако ми очију) 11,ачи11, заклињања (очима, виgом). 
очи у очи ошворе11,О, без увијања и околишења, "gирекш11,О (рећи 
11,екоме 11,ешШо). пао му (је) мрак на очи избезумио се, 11,е З11,а шша 
pagu (о О11,оме Ko'ia обузме бес, изgа сшрйЈЬење и сл.). парити очи 
в. (11,а)йариши очи. пасти (падати) у очи биши уоче11" изаз(и)ваши 
йажњу (обич11,О 11,ечим 11,еобич11,им, 11,есвакиgашњим и сл.), шшр
чаШи. пасти у нечијим очима из'iубиши у 11,eKo'ia ра11,ији у'iлеg, вреg-
11,осШ. порасти у нечијим очима заgобиши у 11,eKo'ia велики (већи) 
у'iлеg, изазваши још веће йошшовање, gивЈЬење. прелетети очима 
лешимич11,О, йоврш11,О йо'iлеgаши (11,ешШо). претворити се у око и 
ухо 'iлеgаши и слушаши 11,ешремице, с крајњом Йажњом. пукло 
ми пред очима йосшало ми је (11,ајзаg) сасвим јас11,О, схвашио сам 
йраву исши11,У (о gошаgашњој заблуgи). севати (стрељати) очима 
'iлеgаши ошшро, сШро'iо. изражаваши йо'iлеgом ЈЬушњу, бес. ско
чити коме у (за) очи ошшро, разјаре11,О 11,айасши Ko'ia, жесшоко се 
йоgухвашиши с ким у сукобу. слеп код очију 11,ейисме11,; 11,е виgи, 11,е 
З11,а 11,ишша, 11,ије у сшању ga схваши обиЧ11,е, очи'iлеg11,е сШвари. 
слепо - анат. в. слеЙООЧ11,ица. смркло му се пред очима в. йао му (је) 
мрак 11,а очи. соколово око (соколове очи) изузеш11,О gобар, ошшар 
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виg; изванреgно зайажање, уочавање чињеница. стати коме на 
курје око йоlоgиши, жацнуши Kola шеми 1ge је најосешљивији 
(обично на.мерно, из ЙакосШи). ужагрити очима Йос.маШраШи не
Шре.мzще, с великим узбуђењем, Йонесеношhу. у страху су велике 
очи в. uog сШрах. у четири ока (рећи коме нешто) наса.мо, без све
gOKa (рећи оно шшо gpylU He шреба или не с.меју ga знају). 

око предл. (с ген.) означава 1. а. обухвашање, ойкољавање не
чеlа йошйуно, са свих сШрана. - Седе гости око стола. Носи шал 
око врата. б. кружно крешање; йролажење уоколо нечеlа. - Зе
мља се креће око своје осе. Заобиђи око куће. в. ОКУйЈЬање, КО н
ценшрисање gрушшва, JЬygu, акшивносши и сл. oHge 1ge је сре
gишше, ценшар, машица нечеlа. - Политичке снаге окупљају се 
око националних странака. 2. узрок, разлоl; зБОl, йовоgом нече
la. - Посвађаше се око девојке. 3. обухвашање йреgмеша, йојма 
акцијом, раgњом: у вези са, у OgHOCY на. - Муче се око превође
ња на страни језик. 4. (у прил. служби, уз бројеве) а. йриближно 
(о времену, gобу сшаросши и сл.). - Закаснићу око пет минута. 
Дете има око седам година. б. йриближну количину, меру нече
la. - Стан има око 200 квадрата. в. йросшорну йриближносш: 
uopeg, у близини. - Станује негде око Славије. 

оков м 1. (обично мн.) мешални колушови, обично сйојени 
као ланац којим се неким осуђеницима окивају и сйушавају но
le или руке, букаlије, вериlе. 2. фиг. уойшше оно шшо lрубо, на
силно сйушава, оlраничава слобоgу (йонашања, paga, анlажо
вања и gp.), сШеlа. - Није подносио окове војничког живота. 3. 
мешални оквир, ойлаша, обруч и сл. којим се учвршhују, међу
собно везују, OgH. украшавају оgређени йреgмеши: � за точак у 
колима, � за слику, � за врата. • бацити (кога) у окове осуgиши 
на робију. стрести (раскинути) окове ослобоgиши се сшеlа, рой
сшва, нечеlа нейоgНОШЈЬивоl, неизgрживоl (йосла, обавеза и сл.). 

оковати, окујём свр. 1. сшавиши коме окове. 2. обложиши, 
украсиши оковом (оковима). 3. фиг. сайеши, сйушаши, oHe.мoly
hиши Kola у pagy, gеловању, акшивносши и сл. _ - се Йовр. 

оковратнйк м geo кошуље, кайуша и СЛ. који обухваша враш, 
KpalHa. 

окозити, окозй(м) свр. в. ојариШи. _ - се 1. в. ојариши се (1). 
2. (-йм се) разг. на.мучиши се, наlњавиши се (око нечеlа, HeKola). 

околина (околица) ж 1. йросшор у HeuocpegHoj близини нече
la, околни Upegeo. 2. Jbygu, gрушшво у које.м се живи, борави, ра
gu и сл., cpegUHa; сшановнишшво околноl краја, месШа. 

околйm и околйm м в. околина (1). 

околишавати, -:Ишавам несвр. в. околишаШи. 

околйmан и околйmан, -шна, -о в.  околишни. 

околиmати, -ам и околиmити, околйшйм несвр. ићи обилазе-
ћи, обилазиши (нешшо); фиг. избеlаваши ошворено, gирекшно ре
ћи, саойшшиши (некоме) нешшо; заобилазиши сушшину сШвари. 

околйшнй и околйmнй, -а, -о 1. в. околни (1). 2. заобилазни. 

околйmно и околйmно ПРИЛ. заобилазно, йрикривено; не 
улазеhи у сушшину нечеlа. 

околнй и околнй, -а, -о 1. који се OgHOCU на околину, обли
жњи, cycegHU: околна села 2. заобилазни: � пут. 

околност, -ости ж сшицај йрилика og којих зависи (из)врше
ње какве раgње, йосла и сл., услови uog којима се нешшо чини, 
може (у)чиниши, конкрешна сиШуација. - У постојећим околно
стима немамо могућности избора. • правн. олакшавајућа - чиње
ница, сишуација и сл. која ублажава сшейен кривице или уне
колико ойравgава йосшуйак окривљеНОl, ойшуженоl лица. оте
жавајућа :" чињеница, сишуација која увећава сшейен кривице, 
йовећава оglоворносш окривљеН.Оl, ойшуженоl лица. 

около ПрИЛ. 1. а. (понекад ради појачања у спрези са "нао
коло", "уоколо'') йО (сво}) околини, (свуgа) унаоколо. - Иде око
ло и оговара. б. заобилазним ЙуШе.м, наоколо, заобилазно. - Ти 
иди право, ја ћу около. в. обухваШајуhи са свих сшрана, KpyloM. 
- Шешир му около-наоколо украшен перјем. 2. (у предл. слу
жби, с ген.) око, YKpyl. - Седе около стола. 

окомит, -а, -о који у OgHOCY на воgоравну основу сшоји усйрав
но, uog йравим уlлом, вершикалан; који има веома ошшар, 
сшрм наlиб или усйон: � положај, � стена, � стаза. 

окомити се, окомйм се свр. (на некога) насрнуши, найасши, 
усШре.миШи се (речима, lрgњом, криШика.ма); сйойасши (Kola), 
наврсши се gосађујуhи, узне.миравајуhи (Kola) нечим. 

окомито ПрИЛ. усйравно, вершикално; сШрмо. 

окомица ж вершикала; сшрмина (узбрgица или низбрgица). 

окомљавати се, окомљавам се и окомљивати се, окомљу-
јём се несвр. Йре.ма окомиши се. 

окончавати (се), окончавам (се) несвр. Йре.ма окончаши (се). 

окончање с завршавање, завршешак, крај. 

окончати, -ам свр. йривесши нешшо крају, свршешку, завр
шиШи. _ - се завршиши се, свршиши се. 

окопавати, окопавам несвр. йрема окоЙаШи. 

окопати, -ам и окопам свр. койајући йриlрнуши земљу уз 
сшабло биљке, воћке (pagu зашшише og мраза, зиме). 

окопнети јек. окопњети, -пнйм свр. исшойиши се, ошойиши 
се (о cHely, леgу); фиг. lошово несшаши, ослабиши; смршаШи. -
Окопнела нада. Јако је окопнела у болести. 

окоравати се, окоравам се несвр. йрема окореши се. 

окорелост јек. окорјелост, -ости ж својсшво oHola шшо је око
рело, oHola који је окорео. 

окорео, -ела, -о јек. окорио, -рјела, -о 1. р. Йр. og окореШи. 2. 
(обично одр.) фиг. који је оним шшо јес ше или чиме се бави вео
ма исйуњен, обузеш, оlрезао (чесшо у вези с нечим неlашивним), 
нейойрављив: � грешник, � лопов, � ленштина, � нежења. б. 
који се gуlим бављење.м саживео са оним шшо pagu, йосшао не
йроменљив у шоме, йреисйољни: � љубавник, � штедиша. 

окорети јек. окорјети, -рйм свр. 1. а. gобиши, сшеhи кору йО 
сйољној йовршини б. сасушиши се, скориши се, сшврgнуши се. -
Сир на ваздуху ОКОРИ. 2. фиг. йосшаши HeoceйlJbив, шврgокоран, 
lруб, оlрубеши (обично услеg шешкоl живоша, найорноl paga и 
сл.). _ - се сшврgнуши се, скориши се, сасушиши се. 

окористити се и окористити се, окорйстйм се свр. (нечим 
или без допуне) сшеhи, извуhи, заgобиши корисш (из/оg нечеlа), 
искорисшиши (нешШо). - Окористио се туђом невољом. 

окориштавати (се), -:Иштавам (се) несвр. в. окоришhaваши (се). 

окориmћавати (се), -ишћавам (се) и окориmћивати (се), 
-ишћујём (се) несвр. йрема окорисшиши (се). 

окорје- в. окоре-. 

окосница ж косшур, скеле ш; фиг. основна, f.лавна ugeja, йо
сшавка каквоl gела, раgње и сл., ценшрални мошив нечеlа: � ро
мана, � фудбалске игре. 

окотити, окотй(м) свр. gонеши на све ш .млаgунче (о женка.ма 
неких живоШиња). _ - се а. в. окоШиШи. б. gohu на свеш (о .мла
gунцима неких живоШиња). 

окоmтавати (се), окоштавам (се) несвр. Йре.ма окошшаши (се). 

окоmтавити (се), окоштавйм (се) и окоmтавити (се), -йм 
свр. в. окошшаши (се). 

окошталост и окоmталост, -ости ж сшање oHola шшо је око
шШалО. 

окоштање с сшварање, образовање кошшаноl шкива, ко
шшаноl заgебљања и сл. (као йослеgица йашолошких, geleHepa
шивних йроцеСа). 

окоштао, -ала, -о и окоштао, -ала, -о а. који се йрешворио у 
косш; који је йосшао шврg йойуш косши, сШврgнуШ. б. фиг. круш, 
шврgокоран, сшереошийан: окоштале књижевне форме. 

окоmтати (се), -ам (се) свр. йрешвориши се у косш uog уши
цаје.м gеlенерашивних, йашолошких йроцеса (обично о меком, 
хрскавичасшом шкиву орlанизма). 

окрајак, -ајка м оgсечени или оgло.мљени крајњи geo хлеба, 
крај ка; крајичак (нечеlа). 

окрајчић и окрiiјчић м ge.м. og окрајак. 

окрастати се, -ам се (окраставити се, окраставйм се и окра
ставити се, -йм се) свр. gобиши красше (красшу), осуши се кра
сШа.ма. 
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ократак (ократак), -тка, -о 1. йрилично, релашивно крашак, 
йокрашак: - капут. 2. фиг. онизак: - плећат младић. 

окраћао, -ала, -о и окраћао, -ала, -о р. йр. og окраnаши у 
аШриб. служби: - дан, - кошуља. 

окраћати, -ам евр. йосшаши крашак, краnи, скрашиши се (о 
ogenu, јесе1-Ьим gанима и gp.). 

окрвавити, окрвавйм евр. (нешто) начиниши на нече.му .мр
ље og крви, у.мазаши, уйрљаши крвљу: - нож, - кошуљу . •  - се 
у.мазаши се, зайрљаши се крвљу. • - руке йочиниши злочин уби
сШво.м, убиШи. 

окрварити (се), ОКIшарйм (се) евр. в. окрвавиши (се). 

окренути, окренем (аор. окренух и окретох) евр. 1. обрШа1-Ье.м 
начиниши окреш, обрнуши; .ме1-Ьајуnи йоложај йреврнуши на 
gpy"iy сшрану: - кључ у брави, - болесника на бок. 2. Йро.мени
ши йравац креша1-Ьа, скрену ши (лево или gecHo), OgH. сасвим за
окренуши и насшавиши креша1-Ье у суЙроШно.м с.меру. - На рас
кршћу шофер окрене десно. Окрени кола назад. 3. Йро.мениШи 
ше.му раз"iовора, йочеши "iовориши нешшо gpy"io, gру"iим језико.м, 
Шоно.м и сл. - Одједном окрете причати о позоришту. 4. учини
ши ga неко из.мени своје убеђе1-Ье, сшав, оријеншацију и сл., йре
обраШиШи. - Наговоре је и окрену је од злих намера. 5. (против 
некога, нечега) учиниши ga неко йосшане нейријашељ, ga се йо
буни, усйрошиви (неко.ме). - Окренули су омладину против ре
жима. 6. (некога) разг. йревариши Ko"ia, йоgвалиши ко.ме; залуgе
ши, занеши (чарима, леЙоШо.м, gоЙаgљивошnу). 7. (некога) разг. 
йозваши Шелефоно.м, назваШи. - Окрени ме вечерас око 8 сати. 
• - се 1. Йро.мениШи свој йоложај окреnуnи се, обрnуnи се; йре
окренуши се: - се на леђа. 2. йо"iлеgаши око себе, осврнуши се, 
обазреши се. - Где се окренем свуда неред. 3. йосвешиши се, йре
gаши се, йреусмериши се Йре.ма неко.ме, нече.му: - се својој поро
дици, - се науци. 4. завериши се, урошиши се (йрошив HeKo"ia). 
- Све се окренуло против њега. 5. (од некога) йресшаши .мари
ши за Ko"ia, ошуђиши се, оgвојиши се, уgаљиши се (збо"i ЉУШ1-Ье, 
свађе, несла"iа1-Ьа и gp.). 6. йосшаши gру"iачије, uз.мениШи се, йро
.мениШи се. - У последње време све се некако окренуло. • како 
год да окренем (окрене ш и ел.) . . .  шша "iog ga учиним (учиниш и 
сл.) . . .  не знати (не умети) се (ни) окренути не знаши се снаnи, не 
знаши нишшаучиниши (у каквој новој, нейознашој сиШуацији). 
окрени-обрни в. aog обрнуШи. - главу (очи) 1) в. окренуши се (6). 
2) не желеши йо"iлеgаши, обрашиши йаж1-ЬУ (на HeKo"ia), u"iHOPU
саши (Ko"ia). - (други) лист в. aog лисШ. - карте йочеши и"iраши 
карше, заи"iраши карШа.ма. - леђа (некоме) в. aog леђа. - на добро 
(набоље) йочеши се йойрављаши, развијаши у ЙозиШивно.м йрав
ЦУ (о сша1-ЬУ сшвари, Йрилика.ма). - нагоре (на зло) йо"iоршаваши 
се, йочеши gобијаши нейовољан ШОК. - на шалу озбиљан раз"iо
вор о нече.му йреобрашиши у веgар, шаљив ШОН. - новац (капитал) 
сшавиши новац (кайишал) у Йро.меШ, уложиши у какав у йосао 
ga би обрШо.м осшварила зараgа. - (нови) лист Йро.мениШи gоша
gаШ1-Ье сша1-Ье сшвари, увесши gру"iачији aopegaK, нову йраксу, 
йонаша1-Ье и сл. - све наглавце (наопако, натрашке) учиниши ga 
све буgе gру"iачије, сасвим из.мениШи сшвари (обично Ha"iope). - се 
у гробу в. aog "iроб. 

окренутост, -ости ж сша1-Ье oHo"ia шшо је окренушо. 

окрепити, окрепйм јек. окријЕШИТИ, окријепйм евр. (кога) 
учиниши крейким, јачим; йоврашиши cHa"iy освеже1-Ье.м, освежи
ши (Йиnе.м, ogMopoM или gp.) HeKo"ia ко је у.моран, исцрйљен, скр
хан . •  - се йоврашиши cHa"iy освежиши се (Йиnе.м, ogMopoM). 

окрепљење е освеже1-Ье йосле 1-leко"i нааора, ucцpaљyjyne"i йо
сла, ogMop. 

окрепљивати (се), -епљујем (се) несвр. Йре.ма окрейиши (се). 

ОКРЕшљујуће (окрепљиво) ПРИЛ. шако ga крейи, окрейљује, 
освежавајуnе. - Смех делује -. 

ОКРЕшљујући, -а, -е који окрейљује, освежавајуnи. 

окресати и окресати, окрешем евр. ogcenu врхове нече"iа 
("ipaHa, gрвеnа, бркова); ogcenu, оgрезаши сувишне "iранчице, uз
gaHKe (на "ipaHU, сшаблу gрвеШа). • (бити) као окресана грана в. 
aog "ipaHa. 

окрет (окретај) м йокреш нagесно, налево у сшрану или YKpy"i, 
окреша1-Ье, обрша1-Ье; шакав йокреш као фи"iура у Йлесу. 

окретан, -тна, -о 1. (обично одр.) који се окрепе; који се изво
gu у окрешу: - игра, - фигура. 2. брз и вешш у йокрешима, у ра
gy, сйрешан, живахан. 

окретати и окретати, окрећем неевр. 1. несвр. Йре.ма окрену
ши. 2. извршаши, .me1-ЬаШи, квариши (смисао речи и сл.) . •  - се 
1. несвр. Йре.ма окренуши се. 2. врз.маШи се, .моШаШи се (око не
Ko"ia, нече"iа). 

окретница ж 1. крај1-Ьа сшаница "ige се возила (Шра.мваји, 
шролејбуси и gp.) окреnу pagu ново"i йоласка (йоврашка) на 
ушврђену шрасу вОЖ1-Ье; уойшше .месШо на йушу, улици "ige је .мо
"iyne извршиши .маневриса1-Ье возило.м pagu Йро.мене смера во
Ж1-Ье. 2. нарочиша консшрукција за окреша1-Ье локо.моШива. 

окретно ПРИЛ. С йуно у.мешносши у йокрешу, pagy и сл., 
сйрешно, вешшо, брзо. 

окретност, -ости ж својсшво oHo"ia који је окреШан. 

окречити и окречити, окречйм евр. Йре.мазаШи, обојиши 
кречо.м. 

окржљавити, окржљавйм, окржљавити, -йм и окржља
ти, -ам евр. в. закржљаШи. 

окрзати се, -ам се евр. йосшаши крзав, ошшеnен йо ивица.ма, 
крајевима. 

окрзнути, -нем евр. (некога, нешто) а. незнашно ошшешиши 
(ygapoM): - тањир. б. овлаш gокачиши, gошаnи (у йролазу, лешу 
и сл.): - метком . •  - се ошшешиши се крза1-Ье.м, йосшаши искр
зан йо обоgу, ивица.ма . 

окривити, окрйвйм евр. (некога, нешто) ойшужиши за ка
кву кривицу, йро"iласиши кривим. 

окривљавати, -ивљавам и окривљивати, -ивљујем несвр. 
Йре.ма окривиШи. 

окривљен, -а, -о 1. ШрЙ. og окривиШи. 2. (у им. служби, у 
одр. виду) м онај који је ойшужен, йро"iлашен кривим (за какво 
неgозвољено gело, "iрешку и gp.), оЙШужени(к) . 

окрије- в. окре-. 

окрилатити (се), -йм (се) евр. йосшаши крилаш, gобиши 
крила. 

окриље е 1. geo шела ucaog крила, йазухо (у ЙШице). 2. фиг. 
зашшиша, заклон (йошребан за oHo"ia ко је не.моnан, ко је без 
шо"iа незашшиnен); оно шшо закла1-Ьа, скрива: у окриљу своје 
породице, под окриљем мрака. • узети, примити (некога) под (у) 
своје окриље узеши (HeKo"ia слабо"i, незашшиnеНО"i) aog своју за
шшишу, йреузеши бри"iу, сшара1-Ье о неко.ме. 

окрњак, окрњка м ОКР1-Ьени geo йреg.меша, безвреgан осша
шак Okp1-Ьено"i йреg.Jl1еша (обично о КР1-Ьаво.м зубу), шкрбоШина. 

окрњивати (се), окрњујем (се) несвр. Йре.ма ОКР1-Ьиши (се). 

окрњити, окрњйм (трп. окрњен) евр. 1. оgло.миши KOMagun 
(обично нече"iа шврgо"i); шиме ошшешиши, учиниши КР1-Ь(ав)им: 
- тањир, - зуб. 2. фиг. сма1-Ьиши, y.ma1-ЬиШи вреgносш; ошшеши
ши: - капитал, - углед (некоме) . •  - се ошшешиши се; у.ма1-Ьи
ши се (оgла.ма1-Ье.м, оШкиgа1-Ье.м gелиnа, у.ма1-Ьива1-Ье.м вреgносш 
какве целине). 

окрпити, -йм (трп. окрпљен) евр. 1. йришиш�, нашиши закр
йу; йойравиши закрЙо.м (aogepaHo .месШо, руйу), закрйиши: -
панталоне, - рупу на лонцу. 2. фиг. а. (некога) заgовољиши, на
.мириШи HeKo"ia (нечим шшо неgосшаје, фали), на.мириШи (.ма-
1-Ьак, gy"i и сл.). - Не би нас окрпила ни премија на лутрији. б. 
разг. (некога, ређе по некоме) gобро на"iрgиши, из"iрgиши, искри
ШиковаШи. - Окрпе га добро у новинама . •  - се йойравиши 
(оgело или gp.) наноше1-Ье.м закрйе на aogepaHa, йробушена .ме
сша, закрйиши се; фиг. йоg.мириши унеколико своје йошребе, йри
Йо.моnи се (.маШеријално). - Мало се окрпи радећи хонорарно. 

округ м 1. веnа аg.минисШраШивно-ШериШоријална обласш 
2. йоgручје које се йросшире око нече"iа, околна шеришорија, око
лина. 

округао и округао, -:Угла и окрУгла, -о 1. а. који има облик 
Kpy"ia, OgH. лойше или ваљка, који је шим облицима сличан, лой
шасш; - прозор, - Месец. б. фиг. gебео, йуначак: - лице. 2. нео-
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шшрих, заоБЈЬених линија, обао: - ивице стола. 3. заокруIтьен, 
заокружен на gесешице, сшошине или целу вреgносш (о броју, 
бројкам,а, сво ши, суми). • округли сто конференцијски сшо окру
"iлоi облика, ogH. учесници конференције равноиравних ио ран
iy, значају и сл. 

округласт, -а, -о који има окру"iлине, облине, лоишасш; ио
gебео, иуначак. 

округлина ж својсшво, особина oHoia шшо је окру"iлО, обло, 
облосш; обла форма, oKpyiao облик, geo (нечеiа), окру"iлосш: -
лопте, - стола. 

округло и округло прил. 1. као Kpyi, у облику Kpyia: - отво
рених уста. 2. у окру"iло израженом износу, заокружено (у изно
су, суми): - 2.000 динара. • - па на ћоше ир. Kag хоће ga се каже 
ga је нешшо казано смушено, нелоiично, ga се може разумеши и 
овако и онако. 

округлост и округлост, -ости ж својсшво oHoia шшо је окру
"iло; окру"iлина: - Земље. 

окружавати (се), -ужавам (се)) неевр. в. окруживаши (се). 

окружење е 1. вој. а. сшање, иоложај oHoia који је оиКОЈЬен, 
окружен неиријашеЈЬСКим шруиам,а. - Наша војска се не нала
зи у окружењу. б. обруч, Kpyi који оиКОЈЬава ирошивничке шру
ие или иоложај. - Морамо се пробити кроз окружење неприја
теља. 2. околина, cpegUHa у којој се оgвија живош, gрушшвена, 
кулшурна и gp. gелаШносШ. - Живе и раде у веома лошем по
литичком и културном окружењу. 

окруживати (се) -ужујём (се) несвр. ире.ма окружиши (се). 

окружити, окружйм (трп. окружен) евр. а. начиниши Kpyi око 
нечеiа, заокружиши: - име на листи. б. иосшавиши се у Kpyi, 
сшаши са свих сшрана око HeKoia, нечеiа, оиколиШи. - Момци 
окружили девојке. _ - се (неким или нечим) окуииши око себе 
(gрушшво, разне сшвари или gp.): - се пријатељима, - се књи
гама. • бити окружен пажњом биши иреgмешом нечије бриiе, иа
жње, сШарања. 

окружни и окружни, -а, -о који се OgHOCU на OKpyi, који ири
aaga oKpyiy; уп. округ (1): - суд. 

окружница и окружница ж службено иисмо, обавешшење, 
налоi и сл. opiaHa власши уиућен свим оgiоварајуhим наgле
шшвима, уреgима или службеним лицима, расиис, циркулар. 

окрунити, -йм (трп. окруњен) евр. ироiласиши (HeKoia) за 
краља или цара, крунисаШи. 

окрунити, окрУнйм (трп. окрУњен) евр. а. оgвојиши зрна ку
куруза с клииа. б. уоишше скинуши, оgвојиши чесшице, KOMagu
ће нечеiа крунећи, iребуhи и сл., ошшешиши на шај начин. -
Куршуми су окрунили зид. _ - се ошшешиши се услеg круњења. 
- Зуби му се окрунили. • хтети (волети) окруњено хшеши (воле
ши) нешшо сшеhи gобиши олако, на iошово, без Шруgа. 

окрупњати, -ам евр. непрел. иосшаши иокруиан, круинији, 
ојачаши, оgеБЈЬаШи. 

окрУтан и окрутан, -тна, -о суров, свиреи, не.милосрgан; gpa-
сшичан: - човек, - поступак. 

окрутник и окрутник м онај који је окруШан. 

окрутница и окрутни ца ж окрушна женска особа. 

окрутно и окрутно прил. на окрушан начин, немилосрgно, 
сурово, свиреио. 

OKPYT�OCT и окрутност, -ости ж својсшво oHoia који је окру-
шан, oHoia шшо је окрушно, свиреиосш. 

окршај м мањи сукоб, чарка, · иреиирка. 

оксигён, -ена м (мн. 0) грч. хем. в. кисеоник. 

оксигёнски, -а, -о који се OgHocu на oKcuieH. 

оксИд, -Ида м грч. хем. јеgињење некот' еле.менШа с кисеоником. 

оксидација ж хем. ироцес сшварања, насшајања oKcuga (као 
резулшаш сјеgињавања с кисеоником); оксиgирање, рђање. 

оксидирати, -Идйрам (оксИдисати, -ишём) евр. и неевр. хем. 
а. (из)вршиши оксиgацију; (за)рђаши б. (о)бојиши косу свеillло 

(оgiоварајуhим хемијским среgсШвом). _ - се ирешвараши се у 
OKCug, саiореваши aog ушицајем оксиgације; рђаШи. 

оксидни, -а, -о који се OgHOCU на oKcuge. 

окситона ж лингв. реч с на"iласком (ире свеiа акушом) на ио
слеgњем слоiу речи. 

октава ж лат. муз. шонски размак, иншервал између ирвот' и 
ocмoi шона gијашонске скале; осми шон gијашонске скале. 

октан, -ана м грч. хем. без бој на, исиаРЈЬива и заиаљива ше ч
носш, јеgињење yIтьeHиKa и воgоника С8Н18, сасшојак бензина и 
нафШе. 

октански, -а, -о који се OgHOCU на окШан. • - број бројчана 
вреgносш као ознака за сшеиен саiОРЈЬивосши бензина у мошо
рима са унушрашњим саiоревањем. 

октёт, -ета м лат. муз. ipyaa, ансам,бл og осам, uзвођача (иева
ча, свирача и сл.); комиозиција за осам, различиших инсшруме
наша или иевача. 

октобар, -бра м лат. gесеши месец у iogUHU. 

октоих и октоих м грч. цркв. иравославна црквена књиiа ли
шурiијских иесам,а aogeJbeHUX у осам, gелова. 

октопод и октопод м грч. зоол. в. хобоШница. 

октроисати, -ишём евр. фр. пол. нам,ешнуши, ироиисаши 
(обично усшав) без ирешхоgне gе.мокрашске (иарлам,еншарне и 
сл.) ироцеgуре. • октроисани устав усшав који влagар нам,ешне сво
јом воЈЬОМ и оgлуком, без са"iласносши и оgобрења иарлам,енШа. 

окуживати (се), -ужујём (се) несвр. ирема окужиши (се). 

окужити, -йм и окужити, окужйм евр. заразиши KyioM или 
уоишше; заiаgиши (вазgух, околину) неиријашним мирисима 
или gp. _ - се заразиши се (болешhу). 

окука ж (дат. окуци) кривина, завијушак (иуша, шока реке 
и сл.). 

окулар, -ара м лат. физ. сабирно сочиво, OgH. сисШе.м сочива 
на оишичком инсшруменшу (микроскоиу, шелескоиу, фошоаиа
рашу и gp.) у gелу који се ириноси оку. 

окулист(а), -ё м (мн. -сти) лат. лекар сиецијалисша за очне 
болесши, офШам,олоi. 

окумити се, окУмйм се евр. (с неким) усиосшавиши с неким 
кумсшво, сшуииши у кумовске ogHoce. 

окупати, окУпам евр. а. оираши цело шело (ређе geo шела) во
gOM: - бебу у кади. б. фиг. gобро залиши, наквасиши воgом. -
Пљусак ме скроз окупао. _ - се а. оираши се (обично куиање.м 
у Kagu); ући у воgу (реку, море и gp.) pagu освежења, ужишка и 
сл. б. залиши се, обасуши се, исирскаши се и сл. (воgом, већом ко
личином мириса и сл.). 

окупатор м лат. gржава која (обично) оружаном силом осва
ја, заузима и заиосеgа шуђу gржавну шеришорију и усиосшавЈЬа 
на њој своју власш; оружана сила која gржи шуђу шеришорију 
aog својом влашhу; apuaagHUK шаквих оружаних cHaia. 

,окупаторски, -а, -о који се OgHOCU на окуиашора и окуиаШоре. 

окупација ж заузимање и заиосеgање шуђе (обично gржавне) 
шеришорије оружаном силом; сшање које насшаје окуиирање.м. 

окупациони (окупацијскй), -а, -о који се OgHOCU на окуиаци
ју и окуиаШоре: - војска, - управа. 

окупиран, -а, -о 1. шри. og окуиираШи. 2. (нечим) а. обузеш, 
заокуиЈЬен (нечим). - Окупиран је сталном бригом за децу. б. 
анiажован, заузеш (иослом, обавезам,а и gp.). - Цео дан сам оку
пиран, немам ни за шта времена. 

окупираност, -ости ж сшање, иоложај oHoia шшо је окуиира
но, oHoia који је окуииран. 

окупирати, окУпйрам евр. 1. (нешто) а. заузеши и заиосесши 
шуђу шеришорију силом (обично војном): - градове и села. б. 
уоишше заиосесши, реквирираши (неки иросшор, објекаш, сшвар 
и gp.): - нечији стан. 2. окружиши, оиколиши са свих сшрана, 
заокуШи. - .окупирала га деца, не може да макне. 

окупити, -йм евр. 1. gовесши, скуиишu више jegUHKU (све је
gUHKe) на jegHo месшо, на iомилу, око нечеiа или HeKoia, саку-
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иийlи: - децу (око себе). 2. фиг. ујеgинийlи, сложийlи, сабрайlи (у 
циљу зајеgниЧКОi gеловања): - присталица, - најбољи кадар. _ 
- се cKyиийlи се, сабрайlи се HajegHoM Mecйly, око HeKoia или не
чеiа; наnи се зајеgно (неким иoBOgoM, иослом и gp.): - се на са
станку, - се ради заједничке молитве. 

окупљати (се), окупљз'м (се) несвр. ирема oKyиийlи (се). 

окуражити, окурз'жим евр. учинийlи ga неко cйleKHe хра
бросйl, оgважносйl (за нешйlо) оgважийlи, охрабрийlи, ос.мелийlи 
(HeKoia). _ - се cйlenи храбросйl, оgважносйl (за uзвршење нече
ia), оgважийlи се (на нешйlо). 

окус м рег. в. укус. 

окусити, -им евр. а. (обично с негацијом) мало, сасвим мало 
иojecйlи или иoиийlи, узейlи макар само залОiај, као, (јела, ии
па). - Цео дан ништа нисам окусио. б. узейlи мало (og јела или 
ииnа) обично иробе pagu, ga би се oceйlиo, ogpeguo укус. - Окуси 
мало вина, видећеш добро је. в. фиг. уиознайlи, сиознайlи нешйlо 
као власйlийlи gоживЈЬај, иCKycйlвo, иCKycийlи. - Окусио је тего
бе рата. 

окућити, -им евр. (некога) 1. учинийlи, иомоnи некоме ga 
cйleKHe куnу, осиособи своје gOManUHCйlBo. 2. оженийlи (сина), 
ygaйlu (кnер). _ - се 1. cйlenи свој gOM, своје gOManUHCйlBo; осио
собийlи, снабgейlи ia свим шйlо је иОйlребно за живойl. - Прво се 
мора окућити па онда оженити. 2. иocйlaйlи иороgичан човек, 
cйlenи иopoguцy. 

окућница ж земЈЬишйlе, иoceg HeиocpegHo око купе. 

окуцити (се), ОКУД:ЙМ (се) евр. в. ошйlенийlи (се). 

окушавати (се), окУш3.в3.м (се) несвр. ирема окушайlи (се). 

окушати, окушз'м несвр. ирема OKycийlи. 

окушати, -3.м евр. а. в. OKycийlи (б). б. фиг. cйlaвийlи Koia, шйlо 
на иробу, иров еру , искушайlи, исиробайlи (нечије pagHe сиособ
Hocйlи, морална или gp. cвojCйlвa). _ - се оiлеgайlи се, оиробайlи 
себе, своје MoiYnHocйlu, сиосоБНОСйlи (у pagy, cиopйly и gp.). • -
срећу иокушайlи иocйlиnи нешйlо уиушйlајуnи се обично у нешйlо 
неизвесно, неиознайlо, узgајуnи се у своју среnу. 

окце, -а и -ета е (МН. окца) 1. geм. и хии og око. 2. зачейlак 
млаgице, иуиОЈЬак, клица (кромиира, цвeйla и сл.). 3. (обично у 
мн.) у мн.: мали oйlвopи, руиице на рибарској мрежи које чине 
исиреилейlане Hийlи (у jg.: йlaKвa руиица). 

олабавелост и олабавелост јек. олабавјелост и олабавје
лост, -ости ж cйlaњe, cвojCйlвo oHoia који је олабавио, oHoia шйlо 
је олабавило. 

олабавити, олаб3.вИм и олабавити, -Им евр. 1. (нешто) учи
Hийlи нешйlо лабавим о(йl)иушйlањем зайlеiнуйlосйlи нечеiа, oйl
иycйlийlи: - завртањ, - узде. 2. иocйlaйlи лабав, млийlав: - у те
лу. в. фиг. изiубийlи у снази, инйlен,зийlейlу, иoиycйlийlи, ослаби
йlи. - Дисциплина сасвим олабавила. 3. разг. (обично у имп.) 
иpecйlaйlи gосађивайlи, c.мeйlaйlи (некоме), ocйlaвийlи HeKoia на 
миру. - Хајде, дечко, олабави! _ - се иocйlaйlи лабав, млийlав, 
HegoBOJbHO учвршnен, клайlийlи се услеg йloia. - Олабавио се то
чак на колима. 

олајавати, олај3.в3.м несвр. ирема олајайlи. 

олајати, -јём евр. (некога) реnи ружне, обично HeиcйlиHийle 
cйlвapи (о некоме), oиaЊKaйlи, оклевейlайlи. 

олако прил. 1. а. на лак начин, без MHOio, йlpyga, наиора. -
Хтео је да се олако обогати. б. сасвим мало, jegBa иpимeйlHo. -
Олако поцрвени у лицу. 2. без MHOio размиШЈЬања, уgуБЈЬивања 
у cйlвapи, HegoBOJbHO ogiOBOpHO. - Олако је пристао на све. • про
ћи - ироnи gобро, uзвуnи се из какве незiоgне, йlешке cийlyaциje 
без iубийlака, казне и сл. 

олакшавајућй, -3., -ё који иpegcйlaBJba олакшање, иомоn (у 
каквој cйlвapи, cийlyaциjи и gp.): - ствар, - податак. • - околност 
в. иog околносйl. 

олакшавати, олакш3.в3.м несвр. ирема олакшайlи. 

олакшање е cйlaњe исихичкоi, gушевноi pacйlepeneњa, иоиу
шйlања Haиeйlocйlи, смиривања и сл., иоБОЈЬшање. - Узимање 
лекова доводи до општег олакшања организма. 

олакшати, -3.м евр. 1. (нешто) учинийlи лакшим с.мањујуnи 
йlежину (йlepeйla, саgржаја нечеiа). - Кофер је претежак, тре
ба га олакшати. 2. (некоме нешто) а. учинийlи ga неко нешйlо 
лакше савлаgа, извеgе, научи, cxвaйlи и gp., иомоnи. - Олакшао 
нам је посао својим ангажовањем. б. учинийlи ga нешйlо иocйla
не лакше иоgНОШЈЬиво, ублажийlи (неиовОЈЬне околносйlи, ири
лике, cийlyaциjy и сл.). - Све је учинио да јој олакша жщют. 

олакшица ж а. gелимично ослобађање og реiуларних, ироии
саних обавеза, исиуњавања оgређених gужносйlи и сл., иoиycйl, 
иривилеiија. - Инвалиди имају извесне олакшице при увозу 
аутомобила. б. оно шйlо олакшава, иомаже, pacйlepenyje (у 0,0-
слу, pagy и сл.). - Кућни апарати су велика олакшица. в. в.  
олакшање. • имати олакmицу имaйlи ираво на извесну иривиле
iujy, иовОЈЬнији йlpeйlмaH, иoиycйl (у нечему). 

блд-тајмер м енгл. gобро очуван cйlapиHcKи ауйlомобил (као 
aHйlиKвийleйl, papийleйl, колекционарски моgел). 

олеандар, -дра и олеандер, -а м бот. украсна биљка из иор. 
зuмзелена, с кожасйlим лишnем, белим, жуйlим или црвеним 
цвeйloвимa, лијанgер, Nerium oleander. 

олейн, -ина м хем. с.меша йlечних незасиnених масних кисе
лина (уиОйlреБЈЬавају се у ироизвоgњи саиуна). 

олейнскй, -3., -о који се OgHOCU на олеин: - киселина. 

ош�њити се, олёњим се јек. олијенити се, олијенИм се евр. 
иocйlaйlи лењ, улењийlи се. 

олива ж бот. и агр. в. маслина. 

олигарх м грч. jegaH og чланова олиiархије у gржавној вла
cйlи, влаgалац gUKйlaйlop. 

олигархија ж а. иет. облик gржавне влаgавине у којој је сва 
власйl у рукама неколицине Jbygu (обично apиcйloKpaйla или бо
iайlаша); gUKйlaйlopcKa влаgавина малоi броја Jbygu. б. Hajyйlи
цајнија и најмоnнија ipyиa Jbygu у обласйlи финансија, иривре
ge, кулйlуре и gp. :  духовна -, финансијска -, чиновничка -. 

олигархйјскй, -3., -о који се OgHOCU на олиiархе и олиiархију. 

олигоцён м (мн. 0) грч. најмлађе разgоБЈЬе у развийlку Земље, 
иepuog иалеоiена. 

олизати, олижём евр. (нешто) CKиHyйlи, уклонийlи нешйlо са 
нечеiа лизањем, иолизайlи; иреnи језиком иреко нечеiа: - та
њир, - усне језиком. 

олијен- в. олен-. 

олизнути, -нём евр. мало, jegBa goйlanu језиком, лизнуйlи 
(нешйlо). 

Олимп м иланина у Грчкој, у Тесалији, на којој су се, 0,0 iрч
кој мийlолоiији, борили боiови. 

олимпизам, -зма м gyx олимиијских uiapa, CиOpйlCKOi ири
jaйleJbcйlвa и сараgње у cвeйly. 

олимпијада ж а. ист. временски иepuog og чейlири iogUHe, из
међу олимиијских uiapa оgржаваних у Cйlapoj Грчкој, на Олим
иу, у часйl боiа Зевса; саме uipe које су йlaga оgржаване. б. епорт. 
међунароgно CиOpйlCKO йlакмичење које се оgржава сваке чейlвр
йle iogUHe. 

олимпијац, -јца м епорт. йlакмичар на олu.Миијаgи. 

олимпйјскй, -3., -о који се OgHOCU на олимиијаgу: - застава, 
- победник. 

олимпскй, -3., -о који се OgHOCU на Олими: - богови. 

олињати се, -3.м се евр. 1. uзiубийlи gлаку (сасвим или gели
мично) услеg мењања или исиаgања (о неким вpcйlaмa живойlи
ња); изiубийlи gлачице услеg иохабаносйlи, исйlрошеносйlи (о ву
неној, gлакасйlој йlKaHиHи или ogenu), излизайlи се, офуцайlи 
се. 2. фиг. 0poHyйlи, иpoиacйlи (услеg болеСйlи, cйlapocйlи и сл.). 

олистати, -3.м евр. gобийlи лишnе, иpeKpийlи се лишnем (о 
ipaHaмa, gpBeny); озеленейlи (о шуми, iopu). 

оличавати, олirч3.в3.м несвр. ирема оличийlи1• _ - се ogpa
жавайlи се, оiлеgайlи се, иcиoJbaвaйlи се (у, на нечему) као израз 
KaKBoi cйlaњa, cийlyaциje и gp. - Понос се оличава у њеном др
жању, ходу. 
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оличење е (нечега) .маiйеријални израз, оiйеловљење нече"iа 
(ugeje, cHa"ie, лейоiйе и gp.), симбол нече"iа, Йерсонификација. -
Милош је оличење хероизма свог народа. 

олИчити, олйчйм (трп. олйчен) евр. неки айсiйракiйан йоја.м, 
нешiйо немаiйеријално (неку ugejy, KapaKiйepиCiйиKY) uзразиiйи, 
иcйoљиiйи, йреgсiйавиiйи лико.м; биiйи симбол, оiйелоiйворење 
каквих оgлика, cвojciйaвa, ugeja и gp.; обележиiйи, симболuзова
iйи собо.м, својим gело.м (вре.ме, ugeje, йолиiйику, филозофски 
йравац и gp.). - у личности Милоша Обилића оличене су све 
карактеристике народа и времена. 

олован, -вна, -о а. (обично одр.) начињен og олова, који у 
сво.м caciйaвy има олова: оловни војници, � легура, � цев. б. фш-. 
сив, iй.мypaH, су.моран: � дан, � небо. 

оловка ж (дат. -вци; ген. ми. оловака (-вкй» среgсiйво за йиса
ње и цpiйaњe, обично с "iрафиiйно.м шиЙчицо.м у себи (у новије 
време и с вpciйo.м xeмujcKo"i йуњења); Йисаљка. 

оловно- као йрви geo йриgевских сложеница са значење.м: 
сив, оловне боје: оловнозелен, ОЛОВНОСИВ. 

олово е (мн. 0) 1. хемијски елеменiй, сребрнасiйосиве боје, .ме
iйал .мек и кован, велике сйецифичне iйежине (РЬ). 2. а. йушча
но зрно, .мeiйaK, iйaHe. б. оловни ше"i(ови) на рибарској .мрежи 
или шiйаЙу. 

оловчица и оловчица ж geM. и хиЙ. og оловка. 

олоm м (инетр. -ем) а. зб. (ми. 0) Haj"iopu, најйокваренији слој 
gрушiйва, шља.м. б. (вок -у) онај који caaga у iйaKaв слој љуgи, 
йокварењак, биiйан"iа. 

олтар, -ара м (инетр. -аром) лат. рлг. најважнији geo хра.ма, 
"ige се врши служба божја, часна iйрйеза, у йравославној цркви 
исiйочни geo цркве оgвојен иKoHociйaco.м; жрiйвеник. • дати (ста
вити, положити) живот (главу или др.) на - (нечега, нпр. домовине) 
жрiйвоваiйи оно шiйо је најgра"iоценије за ociйвapeњe нече"iа (не
ких иgеала, сйасења и gp.). стати (повести) пред - йoвeciйи на вен
чање, венчаiйи се (у цркви). 

олуја ж вео.ма снажан вeiйap, обично йраћен "iр.мљавино.м и 
ЙЉуско.м; бура; фш-. gо"iађај йун узбуђења, сукоба, йoiйpeca, .меiйеж. 

олујан и олујан, -јна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на олу
ју, буран, силовиiй: олујни в(ј)етар. 

олујина ж ayi.м. og олуја. 

олук м тур. 1. лимена KOHCiйpYKциja у облику цеви или жле
ба, којо.м с крова оiйиче кишна воgа. 2. жлебасiйи урез у цеви 
ваiйреНО"i оружја. 

олупати, ол)Тпам евр. (о нешто) разлуйаiйи, разбиiйи уgарив
ши йо нече.му; ошiйеiйиiйи "iорњу йовршину (емајл, лем, боју и 
сл.) ygapoM, обиiйи. • то ће му се - о главу iйo ће се йо "fbe"ia вео.ма 
лоше завршиiйи (обично Kag се pagu о неко.м неЙро.мишљено.м 
йослу, йоgухваiйу и сл.). 

олупина ж а. лађа, ауiйо.мобил и gp. у врло лоше.м, неуйо
iйребљиво.м и неЙоЙрављиво.м ciйaњy, KpHiйиja. б. ми. ociйaци ха
варисаНО"i, унишiйеНО"i или pacaagHyiйo"i возила, йловила и gp. 

олучић м geм. og ОЛУК. 

ољуmтити, ољуштйм евр. (нешто) а. љушiйеhи CKиHyiйи ко
ру, љуску С йлоgа (јабуке, Йо.моранџе, кро.мЙира и сл.). б. "iребу
ћи, iйapyћи и gp. CKиHyiйи, оgвојиiйи "iорњи слој нече"iа: � стару 
боју са зида. _ - се а. ociйaiйи без љуске, коре. - Орах се сав ољу
ШТИО. б. о"iулиiйи се йо йовршини (услеg ошiйеhења, љушhења). 
- После сунчања сав сам се ољуштио по леђима. 

ом м ФИз. јеgиница за .мерење елекiйриЧНО"i oiйЙopa. 

омаж, омажа м фр. сценско или у.меiйничко gело, свечаносiй 
у часiй неке йознаiйе личносiйи. 

ОМfШНУТИ се в. о.маћи се. 

омален, -а, -о неgовољно велики у OgHOCY на gpy"ie, Йо.мален, 
о.мањи: � соба, � жена. 

омаловажавати, -важавам (омаловаживати, -важујем) не
свр. Йре.ма Q.маловажиiйи. 

омаловажење () неуважавање, йoiйцeњивaњe, нийоgашiйа
вање. 

омаловажити, -оважйм евр. (некога, нешто) йoiйцeHиiйи, 
y.мaњиiйи, не уважиiйи нечију epegHociй, значај, cHa"iy и gp. ;  uз
разиiйи, иcйoљиiйи йоiйцењивачки ciйaв, OgHOC Йре.ма неко.ме 
или нечему. 

омалтерисати, -ишем евр. (нешто) йpeKpиiйи .малiйеро.м, на
Heiйи .малiйер йо целој йовршини; завршиiйи с .малiйерисањем 
(зиgа или gp.). 

омаљавео и омаљавео, -ела, -о јек. омаљавио и омаља
вио, -вјела, -о обрасiйао .маља.ма, йociйaiйи .маљав (йо лицу, ge
ловима iйела). 

омаљавити, -аљавйм и омаљавити, -йм евр. gобиiйи .маље, 
йociйaiйи .маљав (йо iйелу, gеловима iйела). 

омама ж ciйaњe gелимичне йрисебносiйи, оша.муhеносiй, ойи
јеносш, оiйуйелосiйи; gре.мљивосiй, оба.мрлосiй (чула). 

омаман, -мна, -о в. о.ма.мљив. 

омамити, омамйм (трп. омамљен) евр. (некога) gовесiйи у 
ciйaњe о.ма.ме, леiйар"iије, oйиjeHociйи, оша.муiйиiйи; фш-. ойчини
iйи, занеiйи, залуgеiйи (HeKo"ia нечим). 

омамљеност, -ости ж в. о.ма.ма. 

омамљивати, омамљујем несвр. Йре.ма o.мa.миiйи. 

омамљив, -а, -о који о.ма.мљује, заносан, о.ма.ман, ойојан: � 
мирис, � топлина. 

омамљиво и омамно ПРИЛ. о.ма.мљујуће, заносно, ойојно, ойи
јајуће. - Ружа мирише омамљиво. 

оманути, оманем евр. а. не йociйићи усйех, циљ (услеg "iрешке, 
йpoйyciйa, незнања и сл.). - Омануо је на испиту. б. изневериiйи, 
оiйказаiйи, заказаiйи (услеg HeиcйpaвHOCiйи, gефекiйа). - Пушка 
му у критичном тренутку оманула. 

омањй, -а, -е в. о.мален. 

омањивати, омањујем несвр. Йре.ма o.мaHyiйи. 

омасовити, омасовйм евр. (нешто) учиниiйи .масовним, број
чано yвeћaiйи (чланСiйво, gрушiйво) новим љуgима, йрисiйали
ца.ма (йолиiйичке, CйopiйcKe или gpy"ie ОР"iанизације); учиниiйи 
ga велики број љуgи буgе, учеСiйвује He"ige зајеgно. _ - се йociйa
iйи .масован, ciйeћи, OKyйиiйи велики број љуgи. - Покрет о'1'по
ра се брзо омасовио. 

омасовљавати (се), -овљавам (се) и омасовљивати (се), 
-овљујем (се) несвр. йрема o.мacoвиiйи (се). 

омасовљење е велико йовећање члансiйва, йроширење бро
је.м љуgи, чланова (какве ор"iанuзације, йокреiйа). 

омастити, омастйм евр. (нешто) HaHeiйи слој .мaciйи, .масно
ћу на нешiйо; иcйpљaiйи нечим .масним, за.масiйиiйи: - шерпу, 
� одело. _ - се 1. иcйpљaiйи се .машhу, нечим .масним, uз.масiйи
iйи се. 2. фш-. а. Hajeciйи се gобро"i, YKYCHO"i јела. б. ciйeћи велику 
gобиiй, oKopиciйиiйи се, обо"iаiйиiйи се. • - брк в. o.мaciйиiйи се 
(2а). - конопац в. aog коноЙац. 

. 

оматати (се), оматам (се) несвр. Йре.ма o.мoiйaiйи (се). 

оматорити, -йм евр. разг. йociйaiйи .мaiйop, ociйapиiйи. 

омаћи се (омаћи се) и омакнути се, омакнем се (аор. омакох 
се, омаче се и омаче се (омакнух се, омакну се); р. пр. омакао се, 
омакла се (омакла се) (омакнуо се, -ула се); пр. пр. омакавши се 
(омакваши се) и омакнУвши се) евр. l .  оклизнуiйи се на Inаiйкој, 
влажној йовршини; йaciйи оклизнувши се: � на снегу. 2. (неко
ме нешто) а. случајно, неойрезно, неЙро.мишљено uз"iовориiйи не
шiйо шiйо није iйребало рећи, излеiйеiйи, oiйeiйи се. - Омакла 

. !'dY се у говору незгодна реч. б. учиниiйи, go"ioguiйu се нехоiйич
но, услеg HecйpeiйHociйи, нейажње и сл. - Омакла ми се грешка. 

омацити, омацй(м) евр. gOHeiйu на cвeiй (.маче, .мачиhе) (о 
.мачки). _ - се а. gOHeiйu на cвeiй .маче, .мачиhе (о .мачки). б. go
ћи на cвeiй (о .мачеiйу). 

омаmити, -йм и омаmити, омашйм евр. в. Йро.машиiйи. 

омаmка и омаm:ка ж (дат. -шци И -шки; ген. ми. -шкй) случај
на, cиiйHa "iрешка; неусйела, Йро.машена ciйвap, Йро.машај. 

омаmћИвати (се), ом3.шћујем (се) несвр. Йре.ма o.мaciйиiйи (се). 
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омега ж грч. йослеgње слово "iрчн:о"i алфабеШа. • алфа и - све
ун:уйносш, целон:уйносш (нече"iа), све шшо је најбишније у нече.му. 

омеђавати (се), омеђавам (се) и омеђивати (се), -еђујём 
(се) несвр. Йре.ма о.међиши (се). 

омеђити и омеђити, омеђйм евр. йосшавиши .међу, означи
ши, оgреgиши "iраницу, линију раз"iраничења; о"iраgиши (Зе.мЈЬи
шше, aoceg). _ - се йосшавиши своје .међе, "ipaHUЦY, обележиши, 
оgвојиши (своје зе.м.тьишШе, aoceg и gp.) "iраницо.м, .међама, o"ipa
gиши се og gpy"io"ia, og cycega, раз"iраничиши се. 

омекнути, -нём евр. йосшаши .мен:(ши), о.мен:шаШи, с.мен:шаШи. 

омекmавати (се), омекшавам (се) несвр. Йре.ма о.мен:ша
ши (се). 

омекmање е "iубишан: чврсшине; раз.мен:шано .месШо (шн:ива, 
.маШеријала и сл.). 

омекmати, -ам евр. 1. а. (нешто) учиниши ga нешшо йосша
не .мен:о; йосшаши .мен:, раз.мен:шаШи се (о н:руШо.м шн:иву, швр
gOM, сШврgнуШо.м .маШеријалу). б. с.мен:шаШи (шврgу воgу). 2. 
фиг. а. (некога) учиниши ga нен:о из"iуби чврсшину, жилавосш, 
ошйорносш, разнежиши се (aog уШицаје.м нових живошних 
йрил ин:а), gру"iачије cpegUHe. - Горштаци омекшали живећи у 
градовима. б. учиниш и ga нен:о йосшане йойус ш.ть ив (иј и), бла"i, 
йриволеши (н:о"iа) ga се йовинује шуђој вољи и сл. - Покушали су 
батинама да га омекшају не би ли признао кривицу. _ - се 
о.мен:шаШи (1). 

омекшивач� -ача м (инстр. -ачем) хе.мијсн:о среgсшво н:оје се go
gaje воgи за исйирање рубља н:ан:о би йосшало .мен:ше, нежније. 

омер јек. омјер м OgHOC, сраз.мера, ЙроЙорција. 

омести (омёсти), ометём (аор. ометох, омёте; ТРП. ометен, -а; 
пр. пр. омёвши) евр. (некога, нешто) 1. осујешиши, сйречиши у из
вршењу, сйровођењу нече"iа; сйречиши, оне.мо"iуhиШи ga се нешшо 
go"iogu. 2. техн. сйречиши, оне.мо"iуhиШи ширење раgијсн:их и gp. 
шаласа, си"iнала на нен:ој френ:венцији. 

ометати, омётам несвр. Йре.ма о.месШи. 

ометиљавити, -иљавйм, ометиљавити, -йм и ометиљати, 
-ам евр. йосшаши .меШuљав; фиг. йосшаши болешљив, слабуњав. 

омилети јек. омиљети, -лйм евр. (некоме) йосшаши .мио, 
gpa"i. 

омилити, -йм евр. (некоме нешто) учиниши ga нен:о заволи 
нешшо, ga нен:о Йре.ма нече.му осеши нан:лоносш, љубав. - Знао 
ми је омилити науку. 

омиљен, -а, -о н:оји ужива нечију нан:лоносш, сu.мЙаШије, љу
бав, вољен; ЙоЙуларан. 

омирисати и омирисати, омИриmём евр. (нешто) 1. Йо.мири
саши, оњушиши 2. намирисаши, наЙарфu.мисаШи. _ - се .међу
собно се Йо.мирисаШи, оњушиШи. • - барут в. aog баруШ. 

омица и омица ж .млаgа, јеgно"iоgишња н:обила. 

омицати (се), омичём (се) несвр. Йре.ма о.ман:нуШи (се), о.ма
ћи (се). 

омјер в. о.мер. 

омладина и омладина ж зб. (мн. 0) нови нарашшај, .млаgи 
љуgи, .млаgеж; чланови о.млаgинсн:их ор"iанизација. 

омладинац, -нца м члан, йрийаgнин: о.млаgинсн:е ор"iаниза
ције; .млаg човен:, .млаgић. 

омлiщинка и омладинка ж чланица, йрийаgница о.млаgин
сн:е ор"iанизације; (ређе) .млаgа gевојн:а. 

омладински и омладински, -а, -о н:оји се OgHOCU на о.мла
gUHY· 

омлађи, -а, -ё йрилично .млаg, Йо.млађи. 

омлатити, омлатйм евр. (нешто) .млаhење.м, уgарање.м оgво
јиши зрневље жиша из н:ласа; ошресши Uлоgове са gрвеШа. 

омлаћивати, -аћујём несвр. Йре.ма о.млаШиШи. 

омлет м фр. јело og јаја и брашна наgевено .месо.м или шун
н:о.м; н:аЛана. 

омлитавелост и омлитавелост и јек. омлитавјелост и 
омлитавјелост, -ости ж сшање oHo"ia н:оји је о.млиШавио. 

омлитавити, -итавйм и омлитавити, -йм евр. 1. йосшаши 
.млиШав, ойушшен, лабав (о Йон:реШи.ма, gржању шела и сл.), 
ойусшиши се, .малан:саШи. 2. учиниши .млиШавu.м, олабавиши, 
расн:лu.маШи. _ - се о.млиШавиШи (1). 

омнибус м лат. велин:и ауШобус. • - филм фuл.м сасшављен og 
нен:олин:о йосебних саgржаја везаних нен:и.м зајеgничн:u.м еле
.менШо.м, Ше.мо.м и сл., Шрилер. 

омогућавати, -ућавам и омогућивати, -ућујём несвр. йре
.ма о.мо"iуhиШи. 

омогућење е сшварање .мо"iуhносШи, услова за извршење не
че"iа. 

омогУћити, омогУћйм евр. (нешто) учиниши, Йо.моћи ga се не
шшо осшвари, сйровеgе, извеgе и gp., йружиши, сшвориши усло
ве, .мо"iуhносШи за нешшо: - школовање (некоме). 

оморика ж (дат. -ици) бот. а. чешинарсн:о gрво из Йор. јела, 
Picea omorica. б. с.мрен:а, с.мрча. 

оморина и оморина ж сйарно вре.ме (apeg н:ишу), зайара, 
же"iа, сЙарина. 

омот м а. среgсшво чu.ме је нешшо у.мошано, уйан:овано, за
шшиhено; н:овераШ. б. зашшишне .мен:е, йайирне н:орице н:њи"iе 
н:оје йрелазе йрен:о ивица шврgих н:орица и на н:оји.ма обично 
сшоје йоgаци о йисцу, н:њизи и gp. 

омотавати (се), омотавам (се) несвр. Йре.ма о.моШаШи (се). 

омотати, -ам евр. (нешто) обавиши, завиши, увиши (нечu.м 
нешшо), уйан:оваши; обухвашиши, йрен:риши са свих сшрана, об
.моШаШи. _ - се у.мошаши се, замошаши се (у нешшо); обавиши 
се, савиши се (он:о нече"iа). 

омотач, -ача м 1. в. о.моШ (1). 2. сйољни зашшишни слој, шн:и
во нече"iа, н:ора: мождани -, земљин - . 3. мат. бочна йовршина "ie
о.меШријсн:их шела (н:уйе, ваљн:а и сл.). 

омофор м ГРЧ. ЦРКВ. geo оgежgе йравославно"i архијереја, са 
оШворо.м за "iлаву, н:оји се носи йрен:о оба рамена; уп. нарамница. 

омражен, -а, -о о.мрзнуш, йрезрен (og свих). 

омраженост, -ости ж сшање oHo"ia н:оји је о.мражен, oHo"ia 
шшо је о.мражено, о.мрзнуШо, ЙрезреносШ. 

омраза ж .међусобна заваgа; .мржња, неЙријаШељсШво. 

омразити, -йм евр. 1. изазвати о.мразу (из.међу неН:О"iа), зава
gиШи. 2. (некога, нешто) учиниши .мpcн:u.м; о"iаgиШи. _ - се уз. по
вр. gohu у .међусобну о.мразу, .мрзеШи се. 

омрестити се, омрёстйм се јек. омријестити се, омријестйм 
се евр. избациши, йоложиши ин:ру, .мресШ (о рибама). 

омрзнути, -нём (аор. омрзох и ОМРЗНУХ; р. пр. омрзао, -зла и 
омрзнуо, -ула; ТРП. омрзнУт; пр. пр. омрзнУвши) евр. 1. (некога, 
нешто) исйуниши се .мржњо.м, нешрйељивошhу Йре.ма нен:о.ме, 
нече.му, йочеши .мрзеШи, замрзе ши: - школу, - посао, - друго
ве. 2. (некоме нешто) йосшаши .мрзан:, gocagaH, "iagaH. - Живот 
јој ОМрЗНУО. 3. (нешто некоме) учиниш и ga нен:о йресшане ga во
ли нешшо, ga нешшо йосшане .мрсн:о, "iagHo, о"iаgиШи. - Она му 
је омрзнула политику. 

омркнути (омрћи), омркнём (аор. омркох и ОМРКНУХ; р. пр. 
омркао, -кла и омркнуо, -ула) евр. зашеhи се, осшаши He"ige go 
ноћи, go вре.мена н: ag насшуйа ноћ; йровесши ноћ, заноhиши (не
"ige, н:оg нен:о"iа). - Омркнули смо У ШУМИ. 

омрсити, омрсйм евр. 1. (некога) gаши нен:о.ме .мрсну храну. 
2. в. о.мрсиШи се. _ - се ЙојесШи .мрсну, .масну храну, йочасшиши 
се .мрсо.м. 

омрmавити, омршавйм, омрmавити, -йм и омршати, -ам 
евр. ослабиши, с.мршаШи. 

омутавити, ом)rтавйм и омутавити, -йм евр. йосшаши .му
Шав, оне.меШи. 

бмча ж (ген. ми. бмчй) лабава Йеш.тьа og н:онойца н:оја се сше"i
не н:аg се н:онойац Йовуче. 

бн, она, оно зам. (ген.-ак. М. и ер. р. њега (њега) (енкл. га, ретко у 
ак. е предлозима и њ), дат. њему (њему) (енкл. му); ген. ж. р. ње (енкл. 
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је), �aT. њбј (е�л. joj), �. њу (енкл. је, у 3. л. iд. потврдногперФект�)у); 
МН. ОНИ М. р., оне ж. р., она ер. р.; геН.-ак. њих (енкл. их), дат. њима 
(енкл. им» лиЧ1Ю за.меница за шреhе лице 1. а. уйућује на лице 
које не учесшвује у f,оворној комуникацији између f,оворника и 
саf,оворника. б. означава HeKof,a за.меничким обликом умесшо 
власшишим именом, шишулом и сл. (шшо се не с.маШра сасвим 
ЙрисШојним). - Реци јој да ућути. 2. (енкл. облик датива) има 
значење йрисвојне за.менице: њеf,ов, њен. - Где му је капут? Мај
ка јој се разболела. 

онај, она, оно йриgевска йоказна за.меница �. уйућује на не
Kof,a, на нешшо йросшорно или временски ygaљeHuje og месша, 
времена f,оворне комуникације, (раз)f,овор f,оворних лица, уйућу
је на oHof,a који није йрисушан, на оно шшо није caga или шшо 
није овgе. - Дошао је с оне стране Дунава. То се десило у оно 
време. 2. (понекад у им. служби) за анафорско уйућивање на 
нешшо шшо се не именује йравом речи, али се саf,оворник може 
gосешиши о чему је реч. - Они раде "оно", "оне ствари". Онај 
тип ме слагао. 3. (у прилошкој служби) за aogcehafbe на нешшо 
шшо је у вези са нечим ранијим, og раније йознашим, у значењу: 
oHga, у оној Йрилици. - Како си ти оно рекао? Осећам се као оно 
кад те неко изневери. 4. (М и е) као узречица, йошшайалица, без 
значења, овај. - Па, онај, како да ти кажем . . .  ? • ово и оно раз
не сшвари, свашша и којешШа. 

онакав, -ква, -о йриgевска йоказна за.меница за каквоћу 1. 
који је као онај, исши као онај (који се йоказује, с којим се неко 
или нешшо уйоређује, а чија се својсшва знају). - Купићу онакав 
шешир као што је твој. 2. за исшицање йојачавање нечијеl свој
сШва. - Ко би се томе надао од онаквог момка? 

онако и онако прил. 1. а. на онакав начин, на онај начин (у 
оној мери, Шако). - Волим кад су деца онако весела. б. (у поре
ђењу) на исши начин, у исшој мери. - Он ради онако као ја. 2. 
(често појачано речима "само", "TeK'� а. без везе с нечим, без раз
лоf,а, узалуg. - Причао је тек онако, колико да се не ћути. Ни
сам ја дошао овамо тек онако. б. без HaKHage, бесйлашно; без 
услова, оlраничења. - Дао му је неколико књига само онако. Не 
могу се ствари уређивати тек онако, без икаквих правила и 
принципа. в. без воље, залаlања, безвољно, без размишљања; 
механички. - Ради тек онако, као од беде. Пишем нешто она
ко, да не седим бадава. г. било како, некако, Йовршно. - Покри 
се тек онако. Научио сам неке ствари тек онако. • и овако и - у 
сваком случају, хшео не хшео (Kag је реч о нечему шшо се мора 
учиниши макар и йрошив воље). мало - 1) (о некоме) мало ћак
нуш, блесав, буgаласШ. 2) како не шреба, незlоgно, ризично. 

онамо и онамо прил. 1. у оном йравцу, на ону сШрану. - Иди 
онамо куда сам ти рекао. 2. на оном месшу, Ша.мО. - Онамо ле
же две књиге. 3. (у спрези са "а", "Kaд'� међуШим. - Ја се тру
дим, кад онамо ни:какав резултат. • овамо-онамо в. aog ова.мо. 

онамоmњи, -а, -ё који се налази у оном крају, који је свој
сшвен, еlзисшеншан у оном крају, cpegUHU, онgашњи. - Онамо
шња црква је стара. 

онанија ж грч. йолно са.мозаgовољавање, масШурбација. 

онда прил. 1. у оно време, за оно gоба. - Онда, за време моје 
младости, све је било другачије. 2. а. йосле, иза шоlа, заШим. -
Прво прочитам новине, онда тек радим. б. осим шоlа, уз ШО. 
Ја сам радио, а онда и ванредно похађао школу. 3. йрема шо
ме, gакле;у шоме случају, Шаgа. - Је ли онда право кад се јед
ни муче, а други не раде ништа. • овда-онда в. aog овgа. 

ондаmњи, -а, -ё 1. који се OgHOCU на неко раније, йрошло вре
. ме, на шаgашњи временски aepuog. - Ондашње прилике су би

ле другачије од данашњих. 2. који се OgHocu на онај крај, на ону 
cpegUHY, она.мошњи. - Књига је писана ондашњим наречјем. 

онде јек. ондје прил. на OHOM, "gpyloM месшу, крају, она.мо. -
Овде поток онде цвет. • овде-онде йонеlgе, 1ge1ge. 

ондулација ж фр. фризура са вешшачки начињеним шаласи
ма, увојцима; йосшуйак којим се коса начини шаласаСШОМј ко
врџавом: BoдeHa �, TpajHa �. 

ондулирати, -улйрам евр. и неевр. (на)йравиши увоIн:е, ковр
џе онgулацијом. • 8 - се (на)йравиши себи увојке, шаласе OHgy
лацијом; обликоваши фризуру са шаласима, увојцима (обично 
фризерским ЙосШуЙком). 

оневеселити, -еселйм евр. (некога) онерасйоложиши, сневе
селиШи. 8 - се расшужиши се, онерасйоложиши се, йосшаши 
невесео. 

оН(�мети јек. онијемјети, -мйм евр. изlубиши моћ lовора, йо
сшаши нем; фиг. йресшаши lовориши, не хшеши нишша казаши, 
заhуШаШи. 

онемогућавати, -ућавам и онемогућивати, -ућујём несвр. 
йрема онемОlуhиШи. 

онемогућити, -ОгУћйм евр. а. (некога) сйречиши, осујешиши, 
омесши HeKola ga нешшо учини, изврши, сйровеgе (своје на.мере, 
йланове или gp.). б. (нешто) учиниш и несйровоgљивим, сйречи
ши, заусшавиши, осујешиши (функционисање, сйровођење, 
осшварење нечеlа). 

онемоћати, -ам евр. йосшаши немоћан, изlубиши cHaly, ви
шалносш, оронуШи. 

онерасположавати (се), - ожавам (се) несвр. йрема онера
сйоложиши (се). 

онерасположити, -оложйм евр. (некога) йоквариши расйо
ложење (некоме). 8 - се йресшаши биши gобро расйоложен, йо
сшаши нерасЙоложен. 

онередити, онерёдйм евр. (нешто) уйрљаши, заlаgиши uзме
шом, оЙоlаниШи. 8 - се Йовр. 

онесвестити, онесвёстйм јек. онесвијестити, онесвијестйм 
(трп. онесвёшћен (онесвёштен) јек. онесвијешћен (онесвије
штен» евр. (некога) учиниши ga неко uзlуби свесш, ga aagHe у не
свесш, изазваши нечију несвесшицу (обично услеg jaKol уgарца у 
lлаву). 8 - се изlубиши свесш, йасши у несвесШ. 

онесвеmћивати (се) јек. онесвјеmћивати (се), -ешћујём 
(се) (онесвештавати (се) јек. онесвјештавати (се), -ёштавам (се» 
несвр. йрема онесв(иј)есшиши (се). 

онеспокојавати, -ој авам несвр. йрема онесйокојиШи. 

онеспокојити, -окојйм евр. (некога) учиниши несйокојним, 
gеловаши (на HeKola) узнемиравајуhе, баци ши у бриlу, узнемири
ши. - Њено писмо га је јако онеспокојило. 

онеспособити, -особйм (трп. онеспособљен) евр. а. (некога) 
учиниши несйособним (за pag, за нормално обављање йослова 
(йовреgом, болешhу и сл.). б. (нешто) учиниши (машину, уређај 
и сл.) неисйравним, неуйошребљивим за pag, ЙоквариШи. 

онеспособљавати, -Ьбљавам и онеспособљивати, -Ьбљу
јём несвр. йрема онесЙособиШи. 

онижи, -а, -ё и онизак, -ска, -о а. који је gосша ниско, на ма
лој висини: � прозор. б. омален, омањи (йо висини, расшом): � 
кућа, � човек 

онијем- в. онем-. 

оникс М ГРЧ. МИН. йолуgраlи ка.мен, варијешеш калцеgона с 
белим и обојеним apyla.мa. 

ониско ПРИЛ. йрилично ниско, на малој висини. 

онкологија ж ГРЧ. мед. обласш меgицине која се бави шумори
ма; болничка усшанова, ogeљefbe за ше болесШи. 

оно речца а. за gойушшање и исшицање: gоgуше, исшина, 
баш. - Оно, ако ћемо право, има човек и среће. б. иза зависне 
реченице gойусноl значења, као йрелаз на независну: ийак, ма
кар. - А:ко'и не успем да завршим све до краја, оно ћу бар по
кушати да ураДим што више. • а (кад) - за исшицање oHola шшо 
је суйрошно оg очекиваноf" oHof,a шшо је неочекивано. - Ја ми
слио успећу, кад оно ништа. 

оновремени и оновремени (оновременскй и оновремен
, ск;И:), -а, -о онgашњи, Шаgашњи. 

онолики и онолики, -а, -о 1. йоказна йриgевска за.меница 
за количину: онолико велики, исши йО величини, бројносши и 
сл. (као оно с чим се уйоређује, на шша се Йоказује). - Његова 
плата није онолика као моја. 2. веома велики, uзразиш йО вели
чини, количини; силан, МНОlобројан. - Онолики ми новац про
паде. Куд се скупи онолики свет. 

онолико й онолико ПРИЛ. у оној мери, количини; чесшо, МНО
lo ЙуШа. - Он вИше не пије онолико као пре. Ех, слагао је он 
онолико. 
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ОНОЛIщкii, ОНОЛIщнii и онолицнii, -а, -о онолико мајушан 
(као оно на шйlа се иоказује, чиме се уиоређује); онако мали. -
Он је ОНОЛИЦКИ као мој син. Онолицни град, а пун света. 

ономастика ж грч. ЛИНIЋ. 'ipaHa лин'iвисйlике која се бави иро
учавањем власйlийlих имена; cвeYKyиHocйl йlaKвиx имена на не
ком иоgручју. 

ономад и ономад прил. ире неки gaH, неgавно; шаgа, oHga. 

ономастикон, -а и ономастикон, -она м 1. а. речник или 
ио азбучном, абецеgном pegy начињен сиисак имена и ирезиме
на, 'iео'iрафских назива и сл. б. иојеgиначно власйlийlо име, ире
зиме или 'iео'iрафски назив. 2. речник у којем су речи обрађене ио 
иојмовним 'ipyaaмa. 

ономастичкii, -а, -о који се OgHOCU на oHoMacйlиKY: - грађа. 

ономатопеја ж грч. звучна фи'iура, реч чији 'iласовни склои 
иоgражава звукове, шумове у apupogu (фијук, звижgук, шкрииу, 
жубор и gp.). 

ономатопејскii, -а, -о који се OgHOCU на oHoMaйloиejy: - реч. 

оностран и оностран, -а, -о 1. који се налази или живи с 
оне, с gpy'ie cйlpaHe (реке, фанце и сл.): - браћа. 2. који је изван 
'iраница реално'i cвeйla, cйlвapHocйlи (ванземаљски, небески; за
'iробни). 

онтогенеза ж грч. биолошки ироцес развоја jegUHKe og зачейl
ка go иуне зрелосйlи, иуш развийlка jegUHKe. 

ОНТОГЕшетскii, -а, -о који се OgHOCU на ОНШО'iенезу: - развој. 

онтологија ж грч. учење о основним, консйlишуйlивним og
ликама биhа. 

онтолоmкii, -а, -о који се OgHOCU на ОНйlОЛО'iију: - принцип. 

онуд(а) и онуда прил. оним иyйleM, иравцем, у иравцу OHO'i 
Mecйla. 

оњуmити, оњушим и оњушити, -Им евр. (нешто, некога) ис-
иийlaйlи њухом нечији мирис, иOMиpиcaйlи. 

оп(а) УЗВ. в. хои(а). 

опадати, -ам несвр. ирема oиacйlи. 

опажај м иреgсйlава, aogaйlaK, сазнање и сл. go Koje'i се gола
зи иреко чула, чулно'i иCKycйlвa, осећајна сензација, oceйl. 

ошiжање е 1. 'iл. им. og оиажайlи. 2. резулйlайl заиажања, 
уочавања, осећања; оиажај. 

ошiжати, опажам несвр. ирема оиазийlи. 

опазити, -им (трп. опажен) евр. 1. (нешто) чулом виgа у'iлеgа
йlи, заиазийlи HeKo'ia или нешйlо; иpимeйlийlи, уочийlи: - какву 
промену; - главне одлике. 2. инйlелекйlуалним сиознавањем 
увиgейlи, cxвaйlийlи нешйlо, иocйlaйlи cвecйlaH нече'iа, иpимeйlи
йlи, закључийlи. - Опазио сам да се ту не ради како ваља. 

опајати, -јём и -јам и ошiјати, опајам евр. (нешто) очисйlи
йlи og ирашине, ogcйlpaHUйlu ирашину иајалицом. 

опајдара ж пеј. оиака, зла жена; иокварена, неморална жен
ска особа. 

опак, -а, -о (комп. ОП�lEији) 1. сиреман ga учини зло, ga наиа
Kocйlи, зао, рђав, неваљао; суров, ио'iубан: - човек; - смрт, - рат. 
2. а. йlежак, рђав, оиасан, злоhуgан, cмpйloHocaH: - болест, -
мана. б. жесйlок, жучан, ошйlар, 'ipgaH (ио инйlензийlейlу, сна
зи): - свађа, - галама. 

опаклија и ошiклија ж gy'iu, сељачки о'iрйlач og ја'iњеhе коже. 

опако ПРИЛ. на оиак начин, 'iagHo, сйlрашно. 

опал, опала м МИН. аморфни минерал, xugpaйlucaHU силици
јев gUOKCug, чија се jegHa вpcйla уиОйlребљава као gpa'iu камен. 

ошiлити, опалИм (трп. опаљен) евр. 1. (нешто) а. захвайlийlи 
иламеном, oиpљийlи ио иовршини или ио крајевима. б. изазва
йlи црвенило или йlaмHY боју коже сунчањем. в. ожеhи, ожари
йlи коиривом. 2. (нешто) изазвайlи сушење, увенуће мразОМ. 3. 
(некога) расиалийlи, ygapuйlu, ошинуйlи (HeKo'ia нечим). 4. а. ис
иалийlи xийlaц: - из топа, - из пymке. б. ироизвесйlи ирасак, 
иуцањ, 'ipYHYйlu, иући. - Топ опали два пута. • - mамар ошама
pийlи. 

опаљивати, опаљујём несвр. ирема оиалиШи. 

опаметити, опамётйм евр. (некога) учинийlи (caвeйlимa, ио
cйlyицимa, иCKycйlвOM и gp.) ga се ко уразуми, научийlи иаме
йlи, уразумийlи . •  - се cйleћи сиособносйl разумно'i, рационално'i 
иросуђивања, уразумийlи се (обично иосле HeKo'i неусиеха, лоше'i 
иCKycйlвa, неиромишљено'i иocйlyиKa и сл.). 

опамећивати (се), -ећујём (се) несвр. ирема оиамейlиши (се). 

опанак, опанка м 1. (обично у мн.) сељачка лака илийlка 
обуhа, обично og исиреилейlених кожних каишева и иовијеним 
врхом. 2. фиг. презр. човек сељачко'i иорекла; 'iлуи човек; сељак . •  
изићи из опанка (опанака) ир. бийlи сељачко'i иорекла; оgликова
йlи се иримийlивизмом, заосйlалошhу (у OgHOCY на 'iрађански ен
йlийleйl). ком (е) опанци - ком (е) обојци како коме буgе, шйlа коме 
goaagHe (Kag хоће ga се каже ga се не зна шйlа ће из сукоба, сва
ђе или gp. ироизиhи, OgH. шйlа ће ко gобийlи). 

опанчар, -ара м (инстр. -ом и -ем)занайlлија који се бави из
pagoM оианака. 

опанчарскii, -а, -о који се OgHOCU на оианчаре и на занайl 
оианчара. 

опањкавати, опањкавам несвр. ирема oиaЊKaйlи . •  - се је
gaH о gpy'ioMe 'iоворийlи ружно, узајамно се клевейlайlи. 

опањкати, -ам евр. (некога) лажно оийlужийlи, оклевейlа
йlи, OЦPHийlи. 

опарати, опарам евр. (нешто) pacйlaвийlи сашивено, иара
њем шава, иресецањем конца оgвојийlи иришивено (о ogehu, обу
ћи) . •  - се оgвојийlи се, pacйlaвийlи се на шавовима, на ушийl
ку, pacиapaйlи се. 

опарити, -Им евр. (нешто) оиећи, иовреgийlи (йlKивO коже и 
сл.) врелом иаром или йlечношhу . •  - се 1. оиећи се врелом иа
ром или йlечношhу. • као опарен на'iло, брзо, CMecйla (иобеhи, 
оgскочийlи и сл.). 

опарити се, -Им се евр. разг. gohu go иара, зараgийlи gocйla 
новца. 

опасан, -сна, -о 1. који иреgсйlавља oиacHocйl ио живойl, ко
ји може бийlи кобан, ио'iибељан: - подухват, - болест. 2. а. ко
ји је сиреман, Kagap ga gpy'io'ia у'iрози, иовреgи, нанесе зло, ирек, 
оиак, љyйl: - човеR, - пас. б. из че'iа се наслуhује oиacHocйl, који 
на'iовешйlава иpeйlњy, oиacHocйl: - завијање вукова. 3. разг. или 
ир. који оно шйlо чини, чиме се бави и сл. врши веома умешно, 
cиpeйlHo, усиешно: - кокета, - заводник. 

опасати, опашём евр. (некога, нешто) 1. а. обавийlи иојасом 
око cйlpYKa. б. иојасом иричврсйlийlи око cйlpYKa: - сабљу. 2. об
yxвaйlийlи, обујмийlи, обавийlи се око нече'iа. - Ногу му је змија 
опасала. 3. оикружийlи са свих cйlpaHa, оиколийlи: - одредом вој
ске. б. o'ipaguйlu са свих cйlpaHa: - двориште оградом . •  - се 1. ио
вр. ирема oиacaйlи (1). 2. зашйlийlийlи се, o'ipaguйlu се нечим. 

опасач, -ача м (инетр. -ачем) иојас, каиш, ремен (обично вој
нички). 

опасивати (се), опасујём (се) несвр. ирема oиacaйlи (се). 

опаска ж (дат. -сци; ген. МН. -скИ) KpaйlKa наиомена, apuжeg-
ба; оиажање, заиажање. 

опаснiiк, -ика м оиасан човек; обешењак. .. 

опасница ж женска особа оиасник. 

опасно ПРИЛ. на оиасан начин, иО'iубно, иО'iибељно. 

опасност, -ости ж (инетр. -ошћу) cйlaњe које може бийlи оиа-
сно, ио'iубно (ио нечији живойl, иоложај, иHйlepec и gp.); оиасна, 
ризична мера, cийlyaциja и gp. 

опастиI, опаднём (аор. опаде и опаде; р. пр. опао, опала; пр. пр. 
опавши) евр. 1. а. иacйlи на земљу оgвојивши се, ойlкинувши се 
og нече'iа (о лишhу, воћу и сл.); уоишйlе оgвојийlи се og иоgло'iе, ле
жишйlа: опада малтер са зида, опала му коса. б. снизийlи ниво 
(о воgосйlају реке). 2. из'iубийlи на инйlензийlешу, снази, вреgно
Cйlи, значају. - Опао је нешто посао. 3. из'iубийlи на йlелесној. 
шежини, смршайlи, ослабийlи. 4. (некога) в. оклевейlайlи. 

опасти2 (опасти (опасти» , опасём (трп. опасен (опасен), -а) 
евр. иасући иojecйlи, иoиacйlи (йlpaвy и сл.) са ливаgе, иашњака 
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и сл.; aacyhu лишиши, осшавиши (ливаgу, иашњак и сл.) без 
шраве, HUCKOl, раслиња и сл.): - траву; - ливаду. 

опат м лат. сшарешина кашоличкоl, манасшира у неких цр
квених реgова; шишула високоl, кашоличкоl, свешШеника. 

опатија ж манасшир, самосшан aog уиравом оиаШа. 

опатица и опатица ж иреgсшојница, сшарешина женскоl, са
мосШана, оиаШије. 

опаучити, -йм евр. разг.јако уgариши, оgаламиШи. 

опевавати јек. опјев�вати, -Еш3.в3.м и оП(�вати, Опёв3.м јек. 
опијЕшати, Опијев3.м несвр. ирема ОиеваШи. 

опевати јек. опјевати, -3.м евр. (некога, нешто) 1. сшихови
ма, иес.мом оиисаши увеличавајуhи, славеhи какав gОl,ађај, јуна
ка и gp. 2. ЦРКВ. оgржаши оиело, оиојаши: - покојника. 

опека ж (дат. опеци) KOMag иечене или сушене 'iлине који слу
жи као машеријал за зиgање, облаl,ање l,рађевинских иоврши
на и gp. ,  ци'iла, цреи. 

опекотина (опеклина) ж озлеgа, рана насшала og нечеl, вре
лоl, (og вашре, врелоl, l,вожђа, вреле воgе и сл.). 

опело јек. опијело е иравославни црквени обреg Hag иокој
ником ире сахране, apaheH иојањем и молишвама за сиас gуше 
умрлоl,. 

опељешити, -йм и опељеmити, опељёшйм евр. разг. (неко
га) иревише наилашиши, узеши коме неоиравgано MHOl,O новца 
за нешшо; оиЈЬачкаши, оgераШи. 

опепелити, опепелйм евр. у изр.:  не да се ни -, неће ни да се опе
пели Hehe ни ga чује, не може му се gоказаши (обично Kag неко 
никако Hehe ga оgсшуии, оgусшане og своl, сшава, мишљења и gp.). 
ни -, ни да опепели ни ироl,овориши, ни бекнуши, ни ga бекне. 

опера и опера ж итал. а. музичко gpaмcKo gело које се uзво
gu на иозорници иевањем gpaмCKOl, шексша уз ирашњу орке
сшра, музичка gpaмa. б. иозоришна зl,раgа или сала у којој се uз
воgе оиерска gела. в. извођачи шаквоl, gела; оиерски ансамбл. 

оператер, -ера м (инетр. -ером) фр. 1. фил. сшручно лице које 
снима, OgH. врши иројекшовање филма. 2. в. оиерашор (1). 

оператива ж лат. 1. 0pl,aH или иојеgинац који се бави ирак
шичним сировођењем, извршавањем каквоl, иосла, заgаШка. 2. 
сшање сшвари у иракси, иракса. 

оперативан, -вна, -о 1. који је у вези с оиерацијом, који се 
врши оиерацијом: - поступак, - уклањање слепог црева. 2. ко
ји се OgHOCU на оиерашиву, који се бави извршавањем, сировође
њем нечеl,а у иракси: - руководство, - задатак 3. сиособан, ефи
касан у pagy, обавЈЬању иослова, иреgузешан, gелаШан. - Нису 
у раду довољно оперативни. 4. вој. иреgоgређен, осиосоБЈЬен за 
брзо gеловање, сировођење нарочиших заgашака, војних оиера
ција: - јединице. 

оперативац, -вца м а. члан оиерашивноl, руковоgсшва; човек 
сиособан, оgређен ga сам или зајеgно с gрУl,има извршава ирак
шичне или сиецијалне заgашке, иоgухваШе. б. онај који је вешш, 
сиособан ga брзо, ефикасно обавЈЬа иракшичне иослове, заgаш
ке, иреgУЗUМJbива особа . .  

оперативност, -ости ж сиособносш за иреgузимање, изврша
вање заgашака у иракси, иракШичносШ. - Тај посао захтева ве
ћу оперативност у раду надлежних органа. 

оператор м лекар сшручан за вршење оиерација, xupypl,. 2. в. 
оиерашер (1). 

операција ж лат. 1. мед. хируршки захваш, иншервенција ко
јом се ошклања или осиосоБЈЬава оболели, ошшеhени geo шела, 
0pl,aHa и gp. 2. вој. акција борбеtfих јеgиница pagu иосшизања 
сшрашеl,ијскоl, ЦИЈЬа. 3. uзвођење каквоl, СШРУЧНОl, иосшуика, ни
за раgњи ирема оgређеном илану, иравuлу и gp. :  финансијска -, 
индустријска -, математичка -. 4. сложен иосао, с.мишљена ак
ција, иосшуиак уоишШе. 

операцијски, -3., -о који се OgHOCU на оиерацију (обично вој
ну): - дневник, - правац. 

операционализација ж сировођење у gело, ира1(шична ири
мена KaK601, илана, .концеиШа, ugeje и gp. :  - привредног разво
ја земље. 

операционалИЗ0вати, -зујём евр. и неевр. сировесши, сирово
gиши у gело, осшвариши, осшвариваши у иракси: - план при
вредног препорода. 

операциони, -3., -о који је у вези с оиерацијом, служи за оие
рације; уп. операција (1) : - поступак, - сала. 

оперета ж итал. а. музичко сценско gело комичноl, каракше
ра у којем се gијалози наизменично иевају уз ирашњу оркесшра 
и l,оворе. б. иозоришна зl,pаgа, сала у којој се шаква gела извоgе. 
в. ансамбл који извоgи шаква gела. 

оперетни, -3., -о и оперетски, -3., -0 1. који се OgHOCU на оие
реШу. 2. ир. забаван, с.мешан, неозБUJbан (обично о нечему шшо 
би шребало ga буgе озБUJbНО): - догађај, - понашање. 

оперетски ПРИЛ. као у оиереши, у сшилу оиереше; неозБUJbНО, 
весело. 

оперисати, -иmём (оперирати, оперйр3.м) евр. и неевр. лат. 1. 
мед. (некога, нешто) (uз)вршиши хируршки захваш, оиерацију. 2. 
(обично несвр.) (из)вршиши неки иосао (неке иослове), (с)ирово
gиши неку акшивносш, gелашносш (обично неgоиушшену, ри
зичну). - Оперише (џепари) по трамвајима. 3. (обично несвр.) 
вој. (uз)воgиши, обавиши, обавЈЬаши војна gејсшва, оиерације (на 
фроншу, рашном Шерену). 8 - се иоgврhи се, иоgврl,аваши се хи
руршкој инШервенцији. 

опернатити, -йм евр. gобиши иерје, обрасши иерјем ио шелу 
(о ишиhима, иернашим живоШињама). 

оперски и оперски (опернй и опернй), -3., -о који се OgHOCU 
на оиеру: - ансамбл. 

оперутати се, -3.м се евр. иосшаши иерушав (о кожи, коси). 

опет ПРИЛ. 1. а. ионово, изнова, још jegHoM, ио gpyl,u иуш. -

Дођите опет. б. још увек, и овОl,а иуша, и caga. - Ја опет не знам 
песмицу. 2. иак, међуШим. - Неко хоће лево, а неко опет де
сно. 2. (у служби везника) а. (постпозитивног) сшавЈЬа реч иза 
које сшоји у суирошносш ирема ономе шшо је ирешхоgно рече
но: а, иак. - Ја грдим њега, она опет мене. Њу боли глава, ње
га опет облива зној. б. са значењем gоиушшања: ииак, и aopeg 
Шоl,а. - Болестан је, ал' опет ради. 3. (у служби речце за исти
цање) Cul,YPHO, иосебно. - Као да ће ми опет вредети да поново 
дођем. • - и - MHOl,O иуша, сшално (l,овориши, ионавЈЬаши, чи
ниши или gp.). 

опећи (опећи), опечём (3. Л. мн. опеку; аор. опекох, опече; пр. 
пр. опек3.вши (Опек3.вши» евр. 1. (некога) а. нечим врелим, уси
јаним, вашром и сл. озлеgиши кожу, нане ши оиекошину, ожеhи. 
б. оиалиши, оиржиши (на сунцу). - Опекло га сунце. фиг. болно 
gојмиши, иоl,оgиши, расШужиШи. - Њено га је неверство опе
КЛО. 2. јако оl,рејаши, apuaehu (о сунцу). - После кише сунце 
опече. 8 - се 1. иовреgиши се, озлеgиши се у gogupy са нечим 
вруhим, ужареним, aog ушицајем вашре и сл. 2. фиг. gоживеши 
l,0PKO разочарање, мучно искусшво, насшраgаши, наl,рајисаШи. 
- Човек верује док се не опече. 

опијати (се), Опйј3.м (се) несвр. ирема оииши (се). 

опије- в. оие-. 
'опијеност, -ости ж сшање OHOl,a који је оиијен; омамљеносш, 

ошамуhеносШ. фиг. занесеносш, занос, очараносш (нечим, не
ким). 

опијум. и опијум м ГрЧ. осушени сок незрелих макових чаху
ра и сшаБЈЬика који се уиошреБЈЬава као лек, оиојно среgсшво 
или gp0l,a. 

опијумски и опијумски, -3., -о који се OgHOCU на оиијум: -

рат. 
. опиљак, опйљка м (обично у мн.) мешална или gрвена че

сшица као ошиаgак ириликом резања, сшруl,ања, шесшерисања 
нечеl,а, сШруl,оШина. 

опип м .чуло иииања; gogup, иииање. 

опипавати (се), опИп3.в3.м (се) несвр. ирема оиииаши (се). 

опипати, -3.м евр. иииањем, gOgupOM исиишаши, ушврgиши, 
иреиознашu (сшање, uз'iлеg, облик, квалишеш и gp. нечеl,а). 8 - се 
ирсшима auaajyhu · ио својој ogehu, шелу и gp., иокушаши Hahu 
нешшо (сшвар у џеuу, ошекло, ошврgло месшо на шелу или gp.). 
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опипати, опипам евр. чуйкајуhи ЙрсШu.ма ошкиgаши geo йо 
geo, jegHo йО jegHo (зрнце 'iрожђа, KOMaguh меса са косши и gp.). 

опипљив, -а, -о а. који се може ойийаши, йийањем ogpegu
ши, ЙреЙознаШи. б. очи"iлеgан, вероgосшојан, машеријалан, кон
крешан: � доказ. 

опипљиво ПРИЛ. auaajyhu, йийањем; УОЧЈЬиво, вероgосшојно, 
очи"iлеgно: � показати, � доказати. 

опирати се, -рём се несвр. Йре.ма ойреши (се). 

опис м Йис.мени или усмени йриказ, йреgсшавЈЬање некот, go
'iађаја, личносши, gела, нечијих својсшава или gp.; оно шшо apeg
сшавЈЬа резулшаш оЙисивања. • лични - каракшерисшична свој
сшва, црше лица, физичке особеносши које MO'iy ga йослуже за 
иgеншификацију, ушврђивање иgенШиШеШа. променити лични 
опис (некоме) разг. Йре.млаhивањем изобличиши, измениши из
"iлеg (HeKo'ia). 

описати, оп:йшём евр. 1. (некога, нешто) gаши, начиниши не
чији ойис, својсшва и gp., оцршаши, окаракШерисаШи. 2. начи
ниши кружницу, кружну линију; креШање.м, лешењем и сл. из
весши шакву йушању, линију или gp. 

описивати, описујём несвр. йрема оЙисаШи. 

описивач, -а.ча м онај који ойисује, йриказује ойисом (неко
'ia, нешШо). 

описменити, -Им и ОПИСМЕШИТИ, описменйм евр. обучиши 
Ko'ia ga чиша и йише; фиг. gаши коме основна (са)знања (о нече
му). _ � се а. йосшаши Йис.мен, научиши чишаши и ЙисаШи. б. 
фиг. сшеhи основна знања, основно образовање. 

описмењавати (се), -ењавам (се) несвр. йрема ойисмени
ши (се). 

описни, -а, -о који ойисује, йриказује ойисом, служи као 
ойис, gескрийшиван: � придев, � песма. 

описно ПРИЛ. на ойисан начин, oaucyjyhu. 

опит м руе. о"iлеg, йроба; йокус, ексЙерu.менШ. 

опити, опијём (трп. опИјен, -ена) евр. (некога) 1. алкохолнu.м 
auhe.м, вином, ракијом и сл. учиниши Ko'ia йијаним, наЙиШи. 2. 
мед. уйошребом ойојних среgсшава, анесшешика gовесши у сшање 
ома.мљеносШи, 'iубишка свесши и осеi1lJЬивосши на бол, усйава
ши (као йосшуйак йри хируршкој инШервенцији). 3. фиг. изазва
ши у Ko'ia сшање усхиhеносши, заноса (HeKu.м, нечu.м). - Лепота 
њеног тела га опи. _ � се gосйеши у сшање йијансшва йреко
MepHu.м узu.мањем алкохолно'i вина, ракије или gp. ,  йосшаши 
йијан; фиг. йасши у занос, gелиријум, занеши се у оgушевЈЬењу 
(нечu.м, HeKu.м). 

опитни, -а, -о о"iлеgни, ексЙерu.менШални. 

опје- в. оЙе-. 

опклада ж gо'iовор йо коме у'iоворени gобишак apuaaga оно
ме ко шачно йреgвиgи ucxog оgређене сШвари. • добити (изгуби
ти) опкладу сшеhи (uз'iубиши) нешшо йриликом клађења; (не) би
ши у йраву у йреgвиђању ucxoga нече'iа. 

опкладити се, -им се евр. а. склойиши ойклаgу (с HeKu.м). б. 
(у нешто) у'iовориши цену, врсшу оЙклаgе. 

опколити, опколим (трп. опкољен) евр. (нечим, неким) окру
жиши, о'iраgиши унаоколо, са свих сшрана (HeKo'ia, нешшо): � 

зграду, � терен. _ � се йосшавиши око себе (нешшо), окружиши 
се (HeKu.м, нечu.м): � књигама, � људима. 

опкољавати (се), -ољавам (се) несвр. йрема ойколиши (се). 

опкоп м вој. ров, шанац с насийом; оgбрамбени насий, беgе.м, 
зиg (око ушврђења, Шврђаве). 

опкошiвати (се), окопавам (се) несвр. йрема ойкойаши (се). 

опкопати, -ам (нешто) евр. 1. окойаши (лозу, кукуруз и сл.). 
2. начиниши ойкой, ушврgиши шанцем. _ - се окружиши се, 
ушврgиши се ойкойом, ушанчиши се. 

опкорачавати, -ачавам и опкорачивати, -ачујём несвр. 
йрема оЙкорачиШи. 

опкорачити, -орачИм и опкорачити, -им евр. (некога, не
што) обухвашиши Ho'iaмa исШовре.мено с обе сшране, сшаши обе-

ма Ho'iaмa йреко нече'iа; обухвашиши, обујмиши Ho'iaмa: � коња, 
� кладу. 

опкруживати (се), -ужујём (се) несвр. Йре.ма ойкружиши (се). 

опкружити (се), опкружим (се) евр. в. окружиши (се). 

оплакати, оплачём евр. ожалиши йлачуhи, шужеhи (за йо-
којником). 

оплакати, оплачём евр. ойраши, исЙраШи. 

оплакиватиl, -акујём несвр. Йре.ма ОЙЛакаШи. 

оплакивати2, -акујём несвр. Йре.ма ойлdкаШи. 

оплакнути, оплакнём и оплакнути, -нём евр. мало йройра
ши, сйраши, исйраши .млазом воgе. 

оплата ж а. оквир, рам; обруч на Шочку. б. обло'iа og gрвеша 
или ме шала: � чамца, � зида. 

оплевити јек. оплијевити, -им евр. очисшиши оgсшрањива
ње.м корова, КУКОЈЬа и сл. 

оплеменити, -еменим евр. (некога, нешто) учиниш и ЙЛе.ме
ниШu.м, боЈЬu.м, йоБОЈЬшаши, усавршиши: � душу, � стил. 2. йо
себнu.м йосшуйком 'iајења, размножавања извесши ЙЛе.мениШе, 
БОЈЬе врсше биљака, расе живоШиња. _ - се йосшаши ЙЛе.мени
шији, финији, БОЈЬи, савршенији (gYXOM, кулшуром и сл.). 

оплемењавати (се), -ењавам (се) и оплемењивати (се), 
-ењујём (се) несвр. Йре.ма оЙЛе.мениШи (се). 

опленити, оплёним јек. оплијенити, оплијеним (некога) 
евр. ойЈЬачкаши, ЙохараШи. 

оплести (оплести), -етём (аор. оплетох) евр. 1. (нешто) изра
gиши нешшо (чарайе, џемйер и сл.) йлеШење.м, завршиши йле
Шиво. 2. (косу) начиниши кике, йлешенице, виШице. 3. фиг. ой
ширно развесши йричу, расйричаши се. 4. разг. (некога) снажно 
уgариши, расЙалиШи. 

оплетати, -ећём и оплитати, -ићём несвр. йрема оЙЛесШи. 

оплије- в. оЙЛе-. 

оплитати в. оЙЛеШаШи. 

оплићати, -ам евр. йосшаши ЙЛиhи. - Морава је нагло опли
ћала. 

опловити, опловим евр. (нешто) йловеhи обиhи (око нече'iа): 
� Африку. 

опловљавати, опловљавам и опловљивати, опловљујём 
несвр. йрема оЙЛовиШи. 

оплодити, оплодИм (трп. оплођен) евр. 1. (некога) уношење.м, 
убацивање.м семене hелије учиниши ga неко зачне, ga се у неко
ме сшвори замешак, замешне йлоg; извршиши чин оЙЛоgње. 2.  
а. (земљу, њиву) боЈЬОМ обраgом учиниши Йлоgнијu.м, йлоgоно
CHиju.м. б. (новац) сШавЈЬање.м у йромеш, у обрш увеhаши уложе
ни кайишал, сшеhи Шu.ме увеhану новчану масу. 

оплодни, -а, -о који служи за ойлоgњу: � орган, � листић. 

оплодња и оплодња ж чин ойлођавања, зачеhе. 

оплођавати, -ођавам несвр. йрема оЙЛоgиШи. 

оплођење е зачеhе, оЙЛоgња. 

опљачкати, -ам евр. (некога) йрошивйравно, силом, йрева
ром, крађом и сл. оgузеши некоме нешшо (новац, u.мOвиHY или 
gp.), ойлениши, йокрасши, ЙохараШи. 

опљунути, -нём евр. йЈЬунуши (у шаке, gланове). • - дланове 
озбиљно, својски йрионуши на Йосао. 

опна и опна ж (ген. ми. -ни) 1. а. биол. шанка, зашшишна ко
жица којомје обложено шкиво (мишиhа, моз'iа и gp.), овојница; 
шанки омошач биљне или живошињске hелије: јајна �

, можда
на �. б. анат. шанко шкиво, 11:0жица као geo каквот, op'iaHa: буб
на �

. 2. в. ме.мбрана (2б, в). 

опнаст и опнаст, -а, -о сличан ойни, йойуш ойне; шанак, 
йровиgан: � крила. 

опнен и опнен, -а, -о који се OgHOCU на ойну, који је og оЙне. 

опница и опница ж geM. og оЙна. 
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опнокрилац, -лца и опнокрилац, -илца м зоол. у .мн.: peg 
инсекаша са gea йара шанких, uрозирних крила (нЙр. uчела, 
оса), Hymenoptera; у jg.: инсекш из шоiа pega: � сврдлаши, Те
rebrantia, � жаочари, Aculeta. 

оповргавати, -вргавам несвр. Йре.ма оuоврiнуши и оЙоврћи. 

оповргнути и оповрћи, -ргнём (аор. оповргнух и оповргох, 
оповргну, оповрже и оповрже; р. пр. оповргнуо, -ула и оповргао, 
-гла; трп. оповргнУ-Т; пр. пр. оповргнувши И оповргавmи) евр. (не
што) а. gоказаши нешачц,осш HeKoi шврђења, обориши, оgбаци
ши неко .мишљење. б. йовући, оuозваши какву (ранију) шврgњу, 
изјаву, исказ, йорећи; gе.манШоваШи. 

опоганити, -Им (трп. опогањен) евр. (некога, нешто) уйрља
ши, заiаgиши нечи.м uoiaHUM, нечисШи.м; фиг. осрамошиши, 
оскрнавиШи. 

опозвати, -зовём (р. пр. опозвао, -ала; ТРП. опозван) евр. 1. (не
кога) uозваши нашраi, йовући с какве gужносши, uоложаја; og
узеши ко.ме gашо овлашliење, звање, .манgаш: � амбасадора. 2. 
(нешто) учиниши неважеliи.м, укинуши, обеснажиши, анулира
ши (йройис, нареgбу или gp.); йовући (реч, обеliање, изјаву и СЛ.). 

опозив м 1. оuозивање, uовлачење с какве gужносши, uоло
жаја; оgузимање звања, .манgаша: � амбасадора. 2. обеснажива
ње, анулирање: � прописа. 

опозивати, опозивам несвр. Йре.ма оUозваШи. 

опозит, -ита м лат. ЛИНГВ. реч суuрошноi значења. 

опозиција ж лат. 1. пол. сшранка, OgH. ipyua uарламеншар-
них uосланика која у скуuшшини uреgсшавља .мањину у OgHOCY 
на uосланичку ipyuy влаgајуliе сшранке и која бранеliи соuсшве
не сшавове обично исшуuа uрошив влаgине uолишике и .мишље
ња већине; оUозиционари. 2. uрошивљење; ошuор; суuрошносш. 
3. аетр. uоложај geajy небеских шела Kag се, Uос.маШрано са Зе
мље, нађу на суuрошним сшранама исшоi йравца (uog у'iло.м og 
1800). 4. ЛИНГВ. gpyia, суuрошна, коншрасшна језичка вреgносш 
(йо значењу, функцији, обележју): дистинктивна �, фонолошка 
�. • вечита - онај ко се увек и у свакој uрилици свему суuрошсша
вља, који се увек uрошиви оно.ме шшо gpyiu кажу, uреgлажу, 
желе иШg. 

опозицијски, -а, -о в. оUозициони. 

опозиционар, -ара м (инетр. -аром и -арем) пол. члан оuози
ционе сшранке; uрисшалица оuозиције; уоuшше uрошивник вла
gUHe uолишике, влаgајуliеi режима и сл. 

опозиционарство е оuозиционо uонашање и gеловање; йри
uаgање оuозиционој сшранци; оuозициони сШав. 

опозициони, -а, -о који се OgHOCU на оuозицију, који има ка
ракшер оuозиције: � странка, � лист. 

опојан и опојан, -јна, -о који ойија, о.ма.мљује (о алкохолу, 
yiOgHOM .мирису, gpoiu и СЛ.); фиг. који изазива усхићење, занос, 
заносан, чаробан. 

опојати, -јём евр. ЦРКВ. извршиши обреg оuела (Hag аокојни
ко.м). 

опојно и опојно прил .. на ойојан начин; заносно, gueHO, о.ма
мљујуће. 

опојност, -ости ж особина или сшање oHoia којије нечим ойи
јен, oHoia шшо је оЙојно. 

опомена ж 1. скрешање Uажње (неко.ме), уuозорење, савеш 
. (обично у вези с какво.м оUасношliу). 2. а. йрекор, укор, upuioeop, 

Uримеgба. б. йрви, нај.мањи сшеuен gисцийлинске казне (у шко
ли, на сuоРшско.м шак.мичењу и gp.). 

опоменути, опомёнём евр. 1. {некога) изреliи оЙо.мену, скре
нуши неко.ме uажњу, уuозориши (на оuасносш, ризик и сл.). 2. 
uозваши на peg, укориши шражеliи (og HeKoia) .мир, peg, gисци
йлину, ypegHo Uонашање. 

опомињати, -њём несвр. йрема оUо.менуШи. 

опомињући, -а, -е који оЙо.миње, којим се оЙо.миње, уuозо
рава: � тон. , 

опонашати, опонашам иеевр. uоgражаваши Koia у uосшуu
цима, uонашању и gp., имиШираШи. 

опонент м онај који се суuрошсшавља осйоравајући (шуђе 
сшавове, .мишљење, шврgње и СЛ.); уоuшше онај који изражава 
своје неслаiање (с неким, с нечим), UроШивник. - Он је био глав
ни опонент таквом пројекту. 

опонирати, опонйрам иеевр. (некоме) изражаваши неслаiа
ње с неким, нечи.м, суuрошсшављаши се, uрошивиши се (нечи
јем .мишљењу, сшаву и СЛ.). 

опор и опор, -а, -о 1. накисео и Uо.мало iopaK, који йри јелу 
изазива осећај скуиљања усша, шрuак: � воМа. 2. јак, шежак (о 
.мирису). 3. фиг. а. храйав, iруб, неuријашан: � глас, � црте ли
ца. б. ошшар, jegaK, неuријашан, iopaK: � критика, � примедба. 
в . .мучан, шеiобан: � живот, � посао. 

опоравак, -авка м ogMop pagu окреиљења, враћања јачине, 
cHaie, зgравсшвеноi сшања (uосле болесши, у.мора, слабосши и 
СЛ.); ойорављање, окреиљење; уоuшше uобољшање (у .маШеријал
но.м, pagHoM смислу и СЛ.: � болесника, � привреде. 

опорiшилиmте и опоравилиmте е усшанова, .месШо за ойо
равак uосле болесши, лечилишше, оg.маралишШе. 

опоравити, -Им (трп. опорављен) евр. (некога, нешто) враши
ши, uоuравиши cHaiy, зgравсшвено сшање (неко.ме, нече.му), оја
чаши, окреuиши (HeKoia, нешшо): � своје живце. _ - се 1. йовра
шиши cHaiy, зgравље и сл. (uосле болесши, исцриљеносши, на
йора), uошuуно ојачаши, озgравиши; goliu к себи, uоврашиши се 
(og сшраха, узбуђења). 2. uоврашиши се, uоuравиши се .маШери
јално, финансијски и СЛ.: - се од рата, � се после пословног не
успеха. 

опорављати (се), -ам (се) несвр. йрема оuоравиши (се). 

опорезив, -а, -о који се .може оuорезоваши, који uоgлеже ойо
резивању. 

опорезивати, -резујём несвр. йрема оUорезоваШи. 

опорезовати, -зујём евр. (некога, нешто) оgреgиши висину 
uореза, йореских обавеза; заgужиши, оuшерешиши Uорезо.м: � 
лична примања, � привреду. 

опоро и опоро ПрИЛ. на ойор начин, iOPKO, .мучно. 

опортун, -а, -о лат. 1. uoiogaH, йовољан: � тренутак. 2. не
uринциuијелно uрилаiођен uриликама, склон uрихвашању нече
ia из корисшољубља, на шшешу исйравних, ваљаних начела: � 
политика. 

опортунизам, -зма м uолишика обично неuринциuијеЛНОi 
uрилаiођавања uриликама pagu uосшизања корисши, осшваре
ња каквих циљева и сл. (обично у UолиШици). 

опортунист(а), -ё м (МИ. -сти) (обично презр.) онај који је 
склон оUорШуниз.му, оuоршунисшичким .мешоgима, који жели 
ga осшвари циљ и йО цену изневеравања upoipaмcKUx, йринци
uијелних начела (обично у uолишици); онај који зараg какве ко
рисши не жели ga се замера. 

опортунистички, -а, -о који се засн
�
ива на оUорШуниз.му, ко

ји се OgHOCU оuоршунисше: � политика, - начин деловања. 

опортунистички ПРИЛ. на оuоршунисшички начин, uовла
ђујући gруiим'а, изневеравајуliи upoipaмcKa, uринциuијелна на
чела. 

опортуно ПРИЛ. а. на оuоршун начин, оUорШунисШички. б. 
йpиxвaiйљивo с обзиро.м на uрилике, у gашо.м шренушку uроби
шачно, корисно, oupaegaHo. - Његово гледање на ствар је са
свим опортуно . 

опорука ж (дат. -уци) uослеgња жеља, обично изражена у йи
с.меној фор.ми, завешшање, ШесШаменШ. 

,опорУчитељ м онај који осшавља ойоруку, завешШач. 

оправак, -авка м в. оЙравка. 

оправдавати (се), оправдавам (се) несвр. Йре.ма oupaega
ши (се). 

оправдан и оправдан, -а, -о заснован на ваљаним разлози
.ма, који има оuравgања, смисла, разложан, йpиxвaiйљив: - из
останак, � поступак, - закључак 

оправдано прил� с разлоiо.м, основано: � се побунити, бити � 
незадовољан. 
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оправдање е а. разло'i, .моШив, осн,ован,осш йосшојања н,ече
'ia, .моШивација, резон,. - Такав живот нема више никаквог 
оправдања. б. он,о шшо се naBogu као разло'i, образложење ка
кво1, йройусша, лоше'i йосшуйка, йон,ашања и сл., из'iовор. - За 
такво понашање нема оправдања. в. gоку.мен,Ш, ogli. Йис.мен,а 
изјава или сл. која се naBogu као gоказ, образложење за н,еисйу
њење какве обавезе и gp.;  исЙрика. - За изостанак са посла мо
ра се поднети лекарско оправдање. 

оправдати, -ам евр. 1. а. (некога) ар'iу.мен,Шu.м,а, чињен,ицама 
скин,уши с neKo'ia су.мњу, ойшужбу, йрийисан,у кривицу. б. (не
што) gаши, н,авесши увеРЈЬива објашњења, ваљан,е разло'iе као 
објашњење за какав йосшуйак, оgбран,иШи. - Не може да нађе 
довољно разлога да оправда свој јучерашњи поступак 2. йру
жиши goBOJbliO gоказа за сшицање н,ечије'i йоверења, йоказаши 
се он,ако како се очекивало. - Оправдаћу ваше поверење у ме
не. _ - се gаши, йружиши увеРЈЬива објашњења, gоказе за сво
ју н,евин,осш, исйравн,осш, уклон,иши Шu.м,е са себе н,ечију су.мњу, 
ойшужбе и сл. - Браћа крену у Рим да се оправдају код папе. 

оправити, -им евр. в. ЙоЙравиШи. 

оправка ж (дат. -вци; ген. МН. -вкИ) зан,ашски йосшуйак KOju.м, 
се оШклањање.м какво1, .механ,ичко'i квара, ошшеhења, н,еисйрав
н,осши и сл. н,ешшо goBogu у исйравн,о сшање, реЙараШура. 

оправљати, -ам н,есвр. Йре.ма оЙравиШи. 

опрасити, опраси(м) евр. gон,еши н,а свеш (apacag, .млаgун,
чаg) (о кр.мачи). _ - се а. gон,еши н,а свеш apacag. б. gohu н,а свеш 
(о ЙрасеШу). 

опрати, оперём (оперём) (имп. опери; ТРП. опран) евр. (нешто) 
BogoM и сайун,о.м или сл. оgсшран,иши н,ечисшоhу, ЙРЈЬавшшин,у 
(с н,ече'iа), йосшиhи ga н,ешшо буgе (ойеш) чисшо; фиг. (образ, част) 
оgбран,иши йовређен,у часш, gоказаши своју н,евин,осш, скин,уши 
н,ан,ешу срамошу, клевеШу. _ - се Йрање.м оgсшран,иши са себе 
н,ечисшоhу, ЙРЈЬавшШин,у. • - новац Фин,ан,сијскu.м" бан,карскu.м, 
шран,сакцијама ле'iализоваши cy.мњивu.м" н,еgозвОЈЬен,u.м, раgња
.ма сшечен, н,овац, йрибавиши Шu.м,е (лажн,о) йокриhе за сшече
н,и u.м,еШак. неће га - ни Сава ни Дунав шолико се избрукао, осра
.моШио ga 'ia н,ико и н,ишша н,е .може оЙравgаШи. 

опрашивати, -ашујём н,есвр. Йре.ма оЙрашиШи. 

опрашити, опрашИм евр. (нешто) 1. очисшиши og йрашин,е, 
ошресши йрах, йрашин,у: - одело. 2. окойаши (кукуруз, Buno'ipag 
и gp.) сишн,еhи зе.мљу. 3. бот. ойлоgиши цвеш биЈЬке apenocehu 
йолен, н,а се.мен,и замеШак. 

опраштати (се), опраштам (се) н,есвр. Йре.ма ойросшиши (се). 

определити -едёлим јек опредијЕmити, -едијелим евр. 1. 
(нешто) оgреgиши, озн,ачиши (н,ечију уло'iу, заgашак, н,амен,у, cyg
бин,у). - Народ је определио правац свог развитка. 2. (некога) 
учин,иши, ушицаши н,а neKo'ia ga се оgлучи н,а н,ешшо, йриклон,и 
че.му. - Такав исход ствари определио га је да оде из града. _ -

се оgлучиши се (за neKo'ia или за н,ешшо) йри какво.м избору, из
.међу више .мо'iуhн,осШи, оgреgиши свој избор, сшав Йре.ма н,ече.му. 
- Определио се на изборима за демократску партију. 

ОПРЕщёљен јек ОПРЕщијељен, -а, -о а. ШрЙ. og ойреgелиши 
(се). б. cacвu.м, оgређен" изразиш, јасан" н,еgвос.мислен" gефин,и
шиван,: - став, - облик 

ОПРЕщёљено јек. ОПРЕщијељено ПРИЛ. оgређен,о, јасн,о, negBo
с.мислен,о. 

ОПРЕщёљеност јек. опрtщијељеност, -ости ж сшање, йоло
жај ono'ia који се ойреgелио, оgлучио (за neKo'ia, за н,ешшо); ogpe
ђен,осш (у избору). 

опредељење јек опредјељење е избор из.међу више Mo'iyh
н,осши, оgређен, сшав, йриклањање (н,еко.ме, н,ече.му). 

опредељивати (се) јек опредјељивати (се), -ељујём (се) 
н,есвр. Йре.ма ойреgелиши (се). 

опредметити, -Им евр. йрешвориши у сшварн,осш, осшвари
ши, кон,крешизоваши (какав йлан" н,амеру и gp.). 

опрёз м йажња усреgсређен,а н,а уочавање, ошкривање и йре
н,ебре'iавање какве ойасн,осши, замке, буgн,осш; сузgржан,осш, н,е
йрен,аIrbен,осш t1pu gон,ошењу оgлука, важн,их ойреgељења и сл. 

опрёзан, -зна, -о који је увек н,а ойрезу, који Bogu рачун,а ga 
apegyapegu, избе'iн,е Mo'iyhe ойасн,осши, 'iрешке, ризике и сл., йа
ЖЈЬив, буgан" с.моШрен,; узgРЖЈЬив, Йро.миШЈЬен, йри оgлукама. 

опрёзно ПРИЛ. Bogehu рачун,а о оЙасн,осШu.м,а, с оЙрезо.м, йа
ЖЈЬиво, брижн,о; с узgржавање.м. 

опрезност, -ости ж сшање ono'ia који је н,а ойрезу, који је ойре
зан,; ойрез: - је мајка безбедности. 

опрема ж 1. сшвари, уређаји и gp. који служе као среgсшво 
йри извођењу какве акције, раgње, йосла, за обавЈЬање какво1, 
йоgухваша, ексЙери.мен,Ша и gp. :  војничка -, спортска - . 2. а. 
сшвари (ogeha, н,амешшај и gp.) које уgавача gonocu у .мужевЈЬе
ву н,ову Kyhy, сЙре.ма, .мираз. б. н,евесшин,а вен,чан,а хаљин,а и 
украси н,а њој. 

опремати (се), опрёмам (се) н,есвр. Йре.ма оЙре.миШи (се). 

опремити, опрёмйм евр. 1. а. (некога, нешто) сн,абgеши йо
Шребн,u.м" neoaxognu.м, сШварu.м,а, ойскрбиши, сн,абgеши (н,ечu.м,): 
- радионицу, - ђака за школу. б. (младу) gаши gевојци сЙре.му, 
.мираз и gp. за ygajy. 2. (нешто некуда) йослаши, уйушиши, ош
йравиши (Йис.мо, йакеш, робу или gp.). _ - се а. сн,абgеши се, ой
скрбиши се, оЙре.миШи се йошребн,uм, сШварu.м,а (за живош, за 
pag, йуш или gp.). б. обуhи се, оgен,уши се. 

опрёмљеност, -ости ж сшање ono'ia који је оЙре.мљен" ono'ia 
шшо је оЙре.мљен,о, ойскрБЈЬен,осш (н,ечu.м,): техничка -, матери
јална -. 

опрести, опредём (аор. опредох, опрёде; ИМП. опреди; р. пр. 
опрео, -ела; ТРП. опреден, -а; пр. пр. опрёвmи) евр. Йреgење.м н,а
йравиши, исйресши н,иши og вун,е, свиле и сл. 

опрёти се јек. опријети се, опрём се евр. 1. (о нешто, ређе 
на нешто) ослон,иши се Шело.м или gело.м шела о н,ешшо йрен,о
cehu н,а шо geo шежин,е, н,аслон,иши се; уп. одупрети се (1) . 2. в .  
оgуйреши се (2). 

опречан и опречан, -чна, -о који је у ойреци, у суйрошн,о
сши Йре.ма н,еко.ме, н,ече.му, суйрошан" cacвu.м, различиш, йро
Шиван, . 

опречно и опречно ПРИЛ. суйрошн,о, йрошивн,о, различиШо. 

опржити, -им евр. (нешто, некога) йовреgиши н,ечu.м, Bpyhu.м" 
ожеhи, oaehu; ОЙРЈЬиши; ойалuши, сЙалиШи. _ - се oaehu се, 
ожеhи се. 

опрљити, опрљим евр. (нешто) 1 . .мало oaehu, ожеhи или 
ойариши (ЙЛамичко.м вашре, ци'iареШо.м, врело.м BogOM, Йаро.м): 
- прсте. 2. учин,иши ga лисш, биљка и сл. из'iуби свежин,у, jegpu
н,у, ошшешиши (о .мразу). 

опробавати (се), -Ьбавам (се) н,есвр. Йре.ма ойробаши (се). 

опробати, опр6бам евр. 1. (нешто) а. исйишаши, йровериши 
Йробо.м, 01.леgо.м, иСЙробаШи. б. (храну, пиће) узеши .мало, оку
сиши pagu сшицања ушиска о укусу, окушаШи. 2. йокушаши из
весши, учин,иши н,ешШо. _ - се 01.леgаши се, окушаши се, исйи
шаши (своје Mohu, сЙособн,осШи). 

опроснй, -а, -6 в. оЙрошШајн,и. 

опрост м в.  ойрошШај. 

опростив, -а, -о који се .може ойросшиши: - грех; - поступак. 

опростити, опростим (трп. опроштен) евр. 1. (некоме нешто) 
apehu йреко н,ечије кривице, 'iрешке, йройусша, YBpege или сл. 
узu.м,ајуhи у обзир разло'iе, извињење, ойравgање или gp. 2. (у 
имп., приликом извињавања): извин,и(ше), н,е замери(Ше). 3. 
(некоме) ослобоgиши (neKo'ia) какве обавезе н,е шражеhи nagoK
nagy, оgусшајуhи og захшева за извршење, исйуњење йошражи
вања и сл. - Опростио му је све дугове. Хоће да му опросте по
рез. _ - се а. йозgравиши се (с н,eKu.м,) н,а расшан,ку, Йрилико.м 
оgласка. б. разг. (од нечега) Йо.мириШи се с KaKвu.м, 'iубиШко.м, н,е 
н,аgаши се aoBpahajy н,ече'iа из'iуБЈЬен,о'i, YKpageno'i и СЛ. - Од нов
ца који су ти украли можеш се слободно опростити. • боже 
(ме/ми) опрости Kag xohe ga се каже ga је н,ешшо (.мо'iло биши) 
сшрашн,о, 'iрешн,о, н,еgоЙусШиво. - живот (некоме) йошшеgеши (н,е
ко.ме) живош, н,е убиШи. - се са животом (с овим светом и ел.) йри
Йре.миШи се за (скору) с.мрШ (neKo'ia), у.мирање. 
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опроштај м 1. ослобађање og кривице за какав неgоличан, 
неgозвољен йосшуйак, чин; оgлука ga се нечија "iрешка, кривица 
не уз.ме за зло, не казни, ойрашшање, ойросш; амнесШија. - Мо
лим за опроштај. 2. йозgрав(љање) на расШанку. 

опроштајнй, -а, -о који се OgHOCU на ойрошшај, на расша
нак: � писмо, � вечера. 

опроштење е в. ойрошшај (1). • с опроштењем разг. врсша йо
шшайалице као на"iовешшај ga ће се рећи нешшо нейрисшојно, 
Hey"iogHo или HeogMepeHQ. 

опруга ж техн. сйирално увијена челична шрака или жица 
која се из наше"iнушо"i йоложаја ошйушша йроизвоgећи неку .ме
ханичку pagНJY, феgер: � сата. 

опружати (се), опружам (се) несвр. Йре.ма ойружиши (се). 

опружити, -йм евр. а. исше"iнуши, исйравиши, исйружиши у 
неко.м йравцу (обично нешшо савијено, з"iрчено): � ноге, � тело. 
б. йовећаши, йроgужиши, убрзаши: � корак. 8 - се исйружиши 
се сво.м gужино.м, йроше"iнуши се лежећи; йасши сво.м gужино.м: 
� се на клизавом; разг. йасши .мрШав, Йо"iинуШи. 

опсада ж вој. акција йошйуно"i ойкољавања нейријашеља у 
уШврђено.м објекшу, "ipagy и gp. којо.м се uзнуђава ње"iова Upegaja. 
• дићи опсаду вој. йрекинуши oucegaНJe нейријашељСКО"i објекШа. 

опсаднй, -а, -о који је у вези са oucagoM: � линија, � трупе. 
• - стање вој. изузешне .мере у "ipagy или зе.мљи (обично услеg 
рашне ойасносши или ванреgних йрилика) Kag војска йреузu.ма 
сву власш и уйраву у своје руке. 

опсёг м 1. а. обухвашна gужина сйољашњих сшрана нече"iа, 
величина обухваша: � струка. б. оквир, обруб: � гроба. в. gело
Kpy"i, gо.машај, обu.м какве акшивносши, upo"ipaмa: � радне ак
ције, � наставног плана. 2. мат. линија која о.међује са свих сшра
на "iео.меШријску слшсу, обu.м. 

опседати, опсёдам и опседати, -ам јек. опсједати, опсједам 
опсједати, -ам несвр. Йре.ма оЙсесШи. 

опседнути јек. опсједнути, -нём евр. в. оЙсесШи. 

опсёжан, -жна, -о који u.мa велики ouce"i, обu.ман, ойширан; 
свеобухвашан: � спис, � мере. 

опсёжно ПРИЛ. на ойсежан начин, ойширно, обухваШно. 

опсежност и опсёжност, -ости ж оби.мносш, оЙширносШ. 

опсена јек. опсјена ж варка, об.мана (обично виgа); йривиђе-
ње, уШвара. 

опсенар јек. опсјенар, -ара м а. онај који ойсењује, об.мању
је, варалица. б. в . .мађионичар (1). 

опсенарство јек. опсјенарство е изазивање ойсене, йосшу
йак, вешшина оЙсенара. 

опсенити, -йм и опсенити, опсёнйм јек. опсјенити, -йм и 
опсјенити, опсјёним евр. а. занеши, заслейиши, очараши (из
"i.леgо.м). - Био сам опсењен њеном лепотом. б. завараши, йре
вариши (HeKo"ia). • - простоту завараши, йревариши неук свеШ. 
за - простоту ир. оно шшо неко чини, "iовори и сл. само је за неук, 
лаковеран свеш вреgно, Цpu.мa.м.тьивo, а у сшвари је лажно и без
вреgно. 

опсењивати јек. опсјењивати, -ењујём несвр. Йре.ма ойсе
ниШи. 

опсерватор м лат. Йос.маШрач, ос.маШрач, наg"i.леgник. 

опсерваторијум (опсерватор:Иј, -ија) м И опсерваторија ж 
лат. з"iраgq за асШроно.мска, .меШеоролошка и сеиз.мичка Uoс.ма
шрања и .мерења. 

опсерваторијумскй (опсерватор:Ијски), -а, -о који се OgHOCU 
на ойсервашориј(у): � посматрања. 

опсерваторскй, -а, -о који се OgHOCU на ойсервашоре и ойсер
вацију. 

опсервација ж лат. а. ойажање, Йос.маШрање, .моШрење (на 
HeKo"ia, на нешШо). б. искусшво сшечено Йос.маШрање.м, .заЙажа
ње.м (нечеЩ). в. (обично у ми.) наЙо.мена, Йрu.меgба, оЙаска. 

. опсервационй, -а, -о који се OgHOCU на ойсервацију, Йос.ма
Шрачки. 

опсервирати, -ервирам неевр. вршиши ойсервацију, наgзор, 
Йос.маШраШи, Йро.маШраШи (у циљу коншроле, йраћења каквих 
gо"iађања и gp.). 

опсесија и опсёсија ж лат. йошйуна и сшална обузешосш, 
ойсеgнушосш какво.м ugejoM, .мишљу, уШиско.м, осећање.м и СЛ.; 
.манија. 

Опсестијек. опсјести, -еднём (-едём) евр. 1. вој . uзвршиши ой
cagy нейријашеља, нейријашељСКО"i уШврђења. 2. (некога) а. обу
зеши, заокуЙиШи. - Бити опседнут црним мислима. б. празн. ући 
у човека и за"iосйоgариши њu.мe (о ђаволу, нечисШu.м силама). 

опсећи, -ечём јек. опсјећи, -ијечём евр. срезаши унаоколо, 
обрезаШи. 

опсецати, ОпсёцаМјек. опсијецати, опсијёцам несвр. Йре.ма 
оЙсећи. 

опсје- в. оЙсе-. 

опскакивати, -какујём неевр. скакаши око Ko"ia или чеzа, об
и"iраваШи. 

опскрба ж ойскрбљивање, набавка; снабgевање йошребама 
за свакоgневни живоШ. 

опскрбити, опскрбим евр. набавиши сшвари йошребне за 
свакоgневни живош; .маШеријално оси"iураши, обезбеgиши, збри
нуши (Ko"ia). 8 - се снабgеши се: � се намирницама. 

опскрбљивати (се), опскрбљујём (се) несвр. Йре.ма ойскр
биши (се). 

опскрбнй и опскрбнй, -а, -о који се OgHOCU на ойскрбу, снаб
gевачки: � станица, � одељење. 

опскуран, -рна, -о лат. а . .мрачан, шаман, Йрu.миШиван: � 

средњи век. б. ОЗЛО"i.лашен, су.мњив, Йробле.маШичан: � човек. 

опскурно ПРИЛ. на ойскуран начин, .мрачно, су.мњиво. 

опскурност, -ости ж особина oHo"ia шшо је ойскурно, oHo"ia 
који је оЙскуран. 

опслуживати, -ужујём неевр. несвр. Йре.ма оЙслужиШи. 

опслужити, опслУжйм евр. а. йосшараши се, йобринуши се о 
исйравносши и функционисању какво"i сисШе.ма, уређаја, уйра
вљаши њu.мe. - Један радник не може да опслужи две машине. 
б. обавиши, uзвршиши какву функцију, заgовољиши нечије йо
Шребе. - Један лифт не може да опслужи све спратове. Један 
конобар треба да опслужи све столове. в. йослужиши, услужи
ши све pegoM: � госте пићем. 

опсовати, опсујём евр. а. изрећи, из"iовориши йсовку, ружне, 
нейрисшојне речи. б. (некога, нешто) Йсовко.м на"iрgиши, нару
жиШи. 

опстајати, -јём несвр. Йре.ма оЙсШаШи. 

опстајати, опстојйм неевр. в. оЙсШојаШи. 

опстанак, -анка м а. йосшојање, оrЈРжавање у живошу, жи
воШ. - Сваки народ брани свој опстанак. б. осшанак, бишисање, 
е"iзисширање на неко.м .месШу, у некој cpegUHU и СЛ. - После све
га што је учинио, нема му опстанка у школи. • борба за - био
лошки закон йО ко.ме се свака жива jegUHKa бори ga ойсшане у 
живошу, ga савлаgавајући шешкоће и ойасносши које йреше ogp
жава и йроgужи своју врсШу. 

опстати, -анём (аор. опстадох и опстах) евр. оgржаши се у жи
вошу, у живошној, е"iзисшенцијалној cpegUHU (уйркос Hegahaмa, 
оЙасносШu.ма и СЛ.); uзgржаши, йошрајаши, е"iзисШираШи. - Ни
је лако опстати без посла. Лоше ствари не могу дуго опстати. 

опстипација ж лат. мед. ошежано или oHeMo"iyheHo йражње
ње црева, заШвор. 

опстојати, -јйм неевр. биши, йосшојаши; оgржаваши се. 

опструирати, -уирам и опструисати, -ишём евр. и неевр. (не
што) (uз)вршиши ойсшрукцију, сйречиши, сйречаваши, оне.мо
"iућиши, оне.мо"iућаваШи функционисање нече"iа. 

опструК:ција ж лат. о.меШање, оне.мо"iућавање нор.мално"i ра
ga (обично HaмepHu.м намеШање.м сложене йроцеgуре, gржање.м 
upegy"iux "iовора, uaазивање.м Hepega и gp. као .мешоg борбе ойо-
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зици је у uарламеншу); уоuшше о.меШање нор.малноl Функциони
сања, саровођења нечеlа, сабоШирање. 

опструктиван, -вна, -о који cupoBogu оuсшрукцију, о.меШа 
нор.малан pag (обично UарламенШа). - Опозиција се нашла у 
улози опструктивног критизера. 

опсцён, -а, -о лат. cKapegaH, срамошан, бесшиgан: � реч, � 
покрет. 

оптатив м лат. ЛИНГВ. lлаlолски начин којим се изражава же
ља, .мОlуhносш. 

оптеретити и оптеретити, -йм свр. 1. (некога, нешто) а. 
сшавиши, навалиши шереш (обично велики) на HeKola, на не
шшо: � кола, � конструкцију. б. намешнуши ко.ме обавезе, зах
шеве, нааоре шешке за савлађивање, исауњавање и gp., обавеза
ши, uрешрuаши чиме: � ђаке опсежним програмом, � порезом, 
� послом. 2. (нешто) а. учиниши шежим, шеже савлаgивим, 
ошежаши: � међусобне односе. б. правн. сшавиши uog хиuоше
ку, сшавиши у залОl, као lаранцију, аокриће gyla, заgужења. _ 
� се а. аовр. og оuшерешиши (Ја, б). б. (обично у трп.) биши об
узеш, оuсеgнуш нечим шешким (.мучним осећање.м, сШрахо.м, og
lоворношhу или gp.) • бити наследно оптерећен имаши какву бо
лесш или склоносш ка њој као lенешско наслеђе. 

оптерећен и оптерећен, -а, -о 1. ШрU. og оuшерешиши (се). 
2. uрожеш, обузеш, оuсеgнуш чим шешким, оglОвОрним, OgH. не
lашивним (осећање.м, gужношhу или сл.): � бригама, � грижом 
савести. • наследно - који носи у себи какву, обично неlашивну 
особину, болесш и сл. као lенешско наслеђе. 

оптерећеност и оптерећеност, -ости ж особина, сшање оно
la који је оuшереhен, oHola шшо је оUШереhено. 

оптерећење с 1. а. шереш, шовар; gоuушшена количина оа
шереhења, носивосш: � дизалице, � кола. б. искоришhеносш сна
le, јачина уuошребе елекшричне сШрује. - Електране не трпе 
превелико оптерећење. 2. обавеза, gужносш, заgашак: paдHO �. 

3. uрешрuаносш, сувишно наlо.милавање (нечи.м): непотребно � 

детаљима у роману. 4. е.моШивна, uсихичка наuреlнушосili, OgH. 
обузешосш (нечим): душевно � идеолошко �. 

оптерећивати (се), -ећујём (се) несвр. аре.ма оuilieрешиши (се). 

оптећи (Ьптећи), -ечём свр. (нешто) шекуhи обиhи (око нече
la), оuасаши својим Шоко.м. 

оптика ж (дат. -ици) ГрЧ. 1. а. lpaHa физике која uроучава све
Шлосне аојаве и upupogy свеШлосШи. б. оuшички инсШру.менШи, 
сараве; занашска gелашносш која се бави израgо.м или upoga
јо.м оuшичких инсШру.менаШа и Uо.маlала. 2. фиг. начин аос.ма
шрања, lлеgања на сшвари, аојаве. - Ствар се не може гледати 
кроз искривљену оптику наших сумњи. 

оптималан, -лна, -о лат. који (најбоље) ogloBapa нече.му (og
ређеним сшанgарgима, нор.мама, uрилици и сл.), ogloBapajyhu, 
арави, сшанgарgан: � решење, � исхрана, � тежина. 

оптимално ПРИЛ. на оuшималан начин, заgовољавајуhе, нај
боље Molyhe (у gаши.м околносШима). 

оптимизам, -зма м лат. живошни сшав uрожеш HagoM у ао
зишиван, аовољан ucxog, uозишиван развој сшвари (у живошу, 
pagy и gp.), вера у gобро; Begpo gушевно расuоложење које ароис
шиче из вере у буgуhносш, Hage у аовољан развој или ucxog сшва
ри; супр. песимизам. 

оптимист(а), -ё м (мн. -сти) онај који се оgликује оUШи.ми
з.мо.м, који на живош lлеgа оUШимисШички. 

оптимистичан, -чна, -о и оптимистички, -а, -о који се og
лику је оUШимиз.мо.м, који оgражава оuшимизам: � став, � рас
положење. 

оптимистички и оптимистично ПрИЛ. са оUШимиз.мо.м, с ве
ро.м, с HagoM, UозиШивно. 

оптимум м лат. највише, најбоље, најаовољније gосшиlнуhе у 
gашим околносшима; скуа најаовољнијих услова, околносши у 
некој сиШуацији. 

оптирати, Ьптйрам свр. и несвр. лат. а. оuреgелиши се, oupege
љиваши се, оgлучи(ва)ши се у gpyloj Зе.мЈЬи за јеgно gржављан
сшво (og gBajy .JIiolyhux). б. (за нешто) оuреgелиши се, oupegeJЬU-

ваши се за jegHY og gBejy или више .моlуhносШи, uреgлоlа, реше
ња и сл., изаб(и)раши; илеgираШи. 

оптицај м а. кружење, обрш(ање); уuошреба, Uро.меШ (новца, 
каuишала и сл.). - У оптицају је и динар и евро. б. uреношење 
og усша go усша (какве весши, uриче и сл.), циркулација нечеlа. 
- У оптицају су непроверене вести. 

оптицати, -ичём несвр. 1. несвр. аре.ма оUШеhи. 2. биши у оа
шицају, у уuошреби, обршаши се; кружиши, циркулисаши (о нов
цу, весшима и сл.). 

оптичар м (инстр. -ом И -ем) а. сшручњак, сuецијалисша у оа
Шици. б. сшручњак за израgу и аоаравку оuшичких инсШру.ме
наша (обично наочара). 

оптички, -а, -о који се OgHOCU на оuшику: � справа, � стакло. 
• - варка в. uog варка. 

опточити, Ьпточйм свр. (нешто) а. оuшиши, обрубиши, оиви
чиши (нечим). б. окружиши, оUколиШи. 

оптрчавати, оптрчавам несвр. аре.ма оUШрчаШи. 

оптрчати, -чйм свр. 1. а. шрчеhи обиhи око нечеlа или неко
la. б. спорт. (стазу) исшрчаши кружну сШазу. 2. обиhи више .ме
сша у журби, за крашко вре.ме (шражеhи, Uос.маШрајуhи не
шШо). - Оптрчала је сва позната места у граду да нађе сина. 

оптужба ж (ген. МН. -бй (-жаба) а. бацање кривице на HeKola, 
на нешшо, окривљавање, криШика. - Чују се тешке оптужбе на 
рачун нових привредних мера. б. правн. аис.мени uogHecaK cygy, 
власШи.ма за ушврђивање нечије кривице, оglоворносши, шу
жба, аријава. 

оптуженик, -ика м лице uрошив Kojelje uоgиlнуша Шужба. 

оптуженица ж женска особа оUШуженик. 

оптуженИчки, -а, -о који се OgHocu на оuшуженика, оuшу
женике. 

оптуживати, -ужујём несвр. аре.ма оuшужиши (се). 

оптужити, Ьптужйм (трп. Ьптужен) свр. (некога, нешто) а. 
означиши, указаши на HeKola као на кривца за нешшо, арекр
шиоца, виновника (нечеlа), окривиШи. - Оптужили у новинама 
голмана за примљени гол. б. uоgнеши шужбу, оuшужницу на 
cygy uрошив HeKola. - Оптужен је за кривични преступ. _ � се 
аовр. - Неће ни да се брани, а ни да се ОПТУЖИ. 

оптужни, -а, -о који је у вези с оUШужбо.м: � материјал. 

оптужница ж правн. аис.мени акш, саис којим се cygy, вла
сшима uрошив HeKola UOgHOCU шужба (заучињени uрекршај, не
законишо gело или gp.). 

опће прил. в. оUшШе. 

опће- в. оUшШе-. 

опћенит, -а, -о начелан, уоuшшен; оuшши, зајеgнички: � за
кључак; � правилност. 

опћенито ПРИЛ. на оuhениш начин, уоuшшено; уоuшше 
узев(ши). 

опћи, -а, -ё в. оUшШи. 

опћин- в.  оUшШин-. 

опћити, -йм несвр. [гл. им. Ьпћёње с] в. оUшШиШи. 

опуномоћавати, -Ьћавам и о:пуномоћивати, -Ьћујём несвр. 
аре.ма оUуно.моhиШи. 

опуномоћеник, -Ика м онај који је оауно.моћен, ауно.моћник, 
закониши засШуUник. 

опуномоћење с ауно.моћ; gавање ауно.моћи. 

опуномоћитељ м онај који gaje ауно.моћ, оауно.моћава HeKola. 

опуномоћити, -Ьмоћйм свр. (некога) gаши ко.ме ауно.моћ, 
овлашhење, овласшиши за нешШо. 

опуномоћство с ауно.моћ; оауно.моћено gржавно или gp. ше
ло, овлашhена, засшуuничка усШанова. 

ОПУШ1ВИТИ, -Упэ.вйм и опупавити, -йм свр. разг. uосшаши ау
аав, gобиши велики Шрбух. 
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опус м лат. а . .музичко gело означено броје.м који йоказује ре
gослеg насшанка; у.меШничко gело уоЙшШе. б. целокуйно живош
но сшваралашшво у.меШника. 

опустелост јек. опустјелост, -ости ж својсшво, сшање oHoia 
шшо је оЙусШело. 

опУстетијек. опустјети, -тИм евр. йосшаши йусш, йразан, без 
uige ичеiа. 

опустити, опустИм евр. учиниши йусшим; оЙусШошиШи. 

опустити (опустити)
'
, опустИм (трп. опymтен) евр. 1. а. йусши

ши шшо ga слобоgно виси, обесиши; оШро.мБОЈЬиШи: � руке, � ко
су. б. ослобоgиши найреiнушосши, олабавиши: � тело, � МИПIи
ће. 2. изiубиши чврсшину, ко.мЙакШносйl, йосшаши .мек(ши), 
смекшаши, ошйусшиши; ошойиши се, расшойиши се: опустило 
тесто, лед сав ОПУСТИО. _ � се 1. а. олабавиши се, оШро.мБОЈЬиШи 
се (о Шелу). б. ослобоgиши се найешосши, нервозе, йосшаши ле
жеран; йресшаши се сузgржаваши, снебиваши (у йонашању, ой
хођењу). 2. йосшаши йасиван, равноgушан (Йре.ма живошу, оба
везама, pagy и сл.), зайусшиши се, зане.мариШи се. 

опустје- в. оЙусШе-. 

опустошавати, -ошавам и опустошивати, -ошујём несвр. 
Йре.ма оЙусШошиШи. 

опустошеност, -ости ж сшање oHoia који је ойусшошен, оно
ia шшо је оЙусШошено. 

опустошење е унишшење cBeia йосшојеnеi, BpegHoi на неко.м 
ЙросШору. 

опустошити и опустошити, -им евр. найравиши йусшош, 
унишшиши све BpegHo, значајно, йосшојеnе, йрешвориши у крш 
и ло.м; шешко ошшешиши, унишшиши: � град, � летину. 

опучити, -им евр. разг. а. (некога, нешто) снажно уgариши 
ойалиши, расйалиши (йо неко.ме, нече.му). - Опучи га MOТICOM по 
леђима. б. навалиши, сво.м cHaioM, навреШи. - Опучи радити. 

опушак, -шка м нейойушени geo циiареше, йикавац, чик. 

опуштати (се), опYmтам (се) несвр. Йре.ма ойусшиши (се). 

опуштено ПРИЛ. на ойушшен начин, лабаво, без усшезања, 
лежерно. 

опуштеност, -ости ж особина, сшање oHoia који је ойушшен, 
олабавЈЬеносш, лежерносШ. 

опход м а. заобилазак, обилазак (око нечеiа), кружни ЙуШ. 
б. ЦРКВ. йроцесија, лиШија. 

опхоДити, опходИм неевр. [гл. им. опхођёње е] иnи унаоколо, 
обилазийlи ugynu og .месШа go .месШа. _ - се (према некоме, с не
ким) йонашаши се, ogHocuйlu се, йосйlуйаши на оgређен начин. 
- Он се према њему опходио као син према оцу. Са децом се 
треба опходити пажљиво и с љубављу. 

опхрвати, -вём евр. (некога) y.мopийlи, сло.мийlи, uзнуриши, 
савлаgайlи, обрваШи. - Сан га је опхрвао. 

опција ж лат. 1. MoiYnHocйl слобоgноi избора gржавЈЬансйlва 
(йри разiраничењу gржqва). 2. трг. yioBOp о слобоgи вршења Шр
iовачких шрансакција у gаШо.м року. 3. jegHo og Moiynux, йocйlo
јеnих решења, ойреgељења, .моgификација (које сшоје на расйо
лаiању); ойреgеЈЬење, оЙреgеЈЬивање. - Шта ће бити ако победи 
екстремистичка опција. 

опцртавати, -ртавам несвр. Йре.ма оЙцрШайlи. 

опцртати, -ам евр. (нешто) кружно.м линијо.м обележиши, 
заокружи'ши, йовуnи кружницу, линију око нечеiа. 

опчарати, опчарам евр. очарайlи, ойчинийlи (HeKoia). 

опчинити, опчиним (трп. опчињен) евр. (некога) а. о.мађи
јаши, зачарайlи (MaiujoM, чинима), зачараШи. б. оgушевuйlи, 
занейlи нечи.м (леЙоШо.м, вреgношnу, ЈЬубавЈЬУ и сл.); ЙОйlйуно 
обузейlи. - Опчинила га је својом дугом, црном косом. Опчини 
га жеђ за славом. 

опчињавати, -mьaBaM несвр. Йре.ма оЙчинийlи. 

опчињеност, -ости ж сшање oHoia који је ойчињен, занесе
HOcйl, о.мађ ијаносШ. 

опшивати, опшИвам несвр. Йре.ма оЙшиШи. 

опширан, -рна, -о који обилује йоgробносшима у казивању, 
ойисивању нечеiа, који наgуiачко и нашироко uзлаже, йрича не
шшо, ойсежан, gyi. 

опширно прил. на ойширан начин, са MHoio йојеgиносши, ре
чи, наgуiачко и нашироко. 

опширно ст, -ости ж оgлика oHoia који је ойширан, oHoia шшо 
је оЙширно. 

опшити, опшијём (имп. опшиј; ТРП. опшивен, -ена) евр. (не
што) шивење.м йорубийlи, начиниши, израgийlи йорубе, ивице; 
йришийlи облоiу йо ивицама, око нечеiа. - Јелек је опшивен 
златним концем. Крагна је опшивена КОЖОМ. 

опште- као йрви geo apugeBcKUx и йрилошких сложеница 
означава ga йојам у gpyioM gелу има (све)ОЙШйlе значење, Bpeg
носш, ga се уойшйlено, у целини обухвайlа оно шйlо се gруiим ge
ло.м казује: општенародни, општеобразовни, општепознат, оп
mтесловенски итд.; уп. опће-. 

општи, -а, -ё 1. који се OgHOCU на све йојеgинце, који йрийа
ga свима, обухвайlа све, скуйни, зајеgнички: � пажња, � своји
на, � право гласа. 2. који се OgHOCU на неку йојаву, cийlyaциjy у 
целини, свеукуйни, основни, ко.мЙЛейlан: � слика нечега, - ути
сак (о нечему), � оцена стања ствари. 

општина ж а. основна, најнижа аg.минисШраШивно-уЙрав
на йlерийlоријална јеgиница власйlи; зiраgа шакве уйравне вла
cйlи. б. верска зајеgница и њено сеgишШе. в . .мањи локалийlейl, 
село или више села као jegHa зајеgница. 

општинар, -ара и општинар, -а м службеник ойшшине; 
члан, apuaagHUK ойшшинске власйlи. 

општински, -а, -о који је у вези с оЙшШино.м, који се OgHOCU 
на ойшшину: - суд, � службеник, � порез. 

општити, -Им неевр. [гл. им. општёње е] имaйlи, оgржаваши 
везе, ogHoce, коншакше (с неким), ко.муницираШи (.међусобно). 

општост, -ости ж особина oHoia шшо је ойшше; ойшйlи сми-
сао, ойшше важење: � каквог појма. 

оралан, -лна, -о лат. усни, уснени: � медицина, � хирургија. 

орално ПРИЛ. на оралан начин, ycйlимa, кроз ycйla; усмено. 

бран, брна, -о вОЈЬан, расйоложен, сЙре.ман (за какав йосао, 
aogyxBaйl), pag (ga нешшо учини). 

орангУтан, -ана м ЗООЛ. вpcйla човеколикоi .мај.муна Йорекло.м 
са Борнеа и Cy.мaйlpe, Pongo pigmaeus (Simia satyrus). 

оранжада ж фр. йиnе, сок og Йо.моранџе. 

ораница ж земља која се оре, aoiogHa за орање, ораnа земља. 

орањавити, орањавим и орањавити, -Им евр. озлеgийlи на 
више .месШа, израњавиши: � руке. _ � се йосшаши рањав, заgо
бийlи ране (йо шелу, рукама и сл.). 

орање е 1. 'iл. им. og ораШи. 2. йоорана земља, ораница: га
зити по орању. 

орао, орла м (ми. орлови, пеен. и орли) 1. ЗООЛ. а. йшица ipa
БЈЬивица из ф. Aquila: сури � (Aquila chrysaetus), � крсташ 
(Aquila heliaca). б. ми. йороgица йшица iраБЈЬивица Aquilidae, 
Accipitrid::j.e. 2. фиг.јунак, херој. • двоглави - хералgички симбол 
у облику орла ш gBe 'iлаве (као знак cHaie и .моnи). 

орасположити, -оложИм евр. (некога) учиниш и, gойринеши 
ga неко йосшане расЙоложен. _ � се йосшаши расйоложен, раз
веgриши се, развеселийlи се. 

о орати, орём неевр. обрађиваши земљу йравеnи бразgе ЙЛуiо.м 
(раније и рало.м). 

оратор м лат. gобар iOBOPHUK, бесеgник. 

ораторијум м муз . .мону.менйlална ко.мЙозиција за хор, во
калне солисйlе и оркесшар, обично с црквено.м gpaмcKoM Ше.ма
йlиKO.м. 

ораторски, -а, -о који се OgHOCU на орашоре, iоворнички, бе
сеgнички. 

ораторски ПРИЛ. на орашорски начин, као opaйlop, речийlо. 
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ораторство с lоворничка вешшина, бесеgнишшво, речиШосШ. 

ораћй, -3., -е који се оре, aologaH за орање; који служи за ора
ње: - земља; - во. 

орах м (ми. ораси, ген. Ор3.х3.) 1. бот. а. високо воћно gрво Ju
glans regia кошшуњавоl Uлоgа, чије се језlро jege или се цеgи из 
НJela УЈЬе; Uлоg ше биЈЬке; врсша gрвеша aolOgHOl за шехничку и 
сшоларску обраgу. б. ми. иор. биљака Juglandaceae. • тврд - онај 
Kola је шешко савлаgаши, иокориши, ириgобиши и СЛ.; шежак, 
мучан заgашак, иосао. да му орах из руке не узмеш каже се за 
oHola ко је иРЈЬав, HeypegaH, gеlушаншан; ружан, lagaH. 

орахов, -а, -о који се OgHOCU на орах, који је у вези с орахом. 

ораховача ж ракија og ораха; колач og ораха. 

ораховина ж lрађа (gacKe, намешшај и сл.) og ораховоl gp
веШа. 

орач, орача м (инстр. орачем) онај који оре земљу, земљораg-
ник. 

орачкй, -3., -о који се OgHOCU на ораче. 

орашје С месшо засађено ораховим gрвеhем. 

ораmчић м 1. gЦt og орах. 2. (често у изр. мускатни, мушкат
ни -) бот. И агр. мускашово gрво Myristica fragrans, чији се Uлоg 
уиошреБЈЬава као зачин и за сиравЈЬање мирисних есенција. 

орбита и орбита ж астр. крива линија, иушања крешања не-
беских шела или вешшачких сашелиша; фШ'. Kpyl, сфера уШицаја. 

орбиталан, -лна, -о који се OgHOCU на орбишу: - кретање, -
(сателитска) станица. 

орвеловскй, -3., -о који aogceha на свеш gикшашуре и сшро
le коншроле Hag иривашним живошом иојеgинца (оиисан у ро
ману Џорџа Орвела " 1984''): - систем државе. 

оргазам, -з ма грч. врхунац сексуалноl заgовОЈЬсшва, слаgо
сшрашhа; велико узбуђење, занос. 

орган, -ана м грч. 1. физиол. geo орlанuзма живих биhа који 
врши оgређену, за живо ш важну функцију: - вида, - слуха. 2. 
усшанова или орlанuзациона јеgиница, шело неке инсшишуци
је, које врши оиерашивне иослове и има оgређена овлашhења, 
обично у обласши јавНОl, gрушшвеноl и иолишичкоl живоша; 
иреgсшавник, службеник HeaocpegHU сировоgилац заgашака ша
кве усшанове или шела: државни -, стамбени -, - министар
ства просвете. 3. лисш, 'iласило неке иолишичке сшранке, ygpy
жења и сл. 

органдйн, -ина м фр. врсша фине иамучне шканине, сличне 
муслину. 

организам -зма 1. jegUHKa живоl свеша, oplaHcKe apupoge 
(као биhе са свим oplaHUAta шела које чине биhе човека или жи
вошиње); шело као apupOgHU облик биhа: живи -. 2. фШ'. инсши
шуција, орlанизација (gрушшва, зајеgнице) као сисшем, облик 
јавНОl, иолишичкоl и gp. живоШа. - Држава је социјални орга
низам. 

организатор м онај који се бави орlанизовањем нечеlа, бри
не се о извршавању или усклађивању сложених иослова (HeKol 
шела, екиие или сл.); онај који има орlанuзационе сиособносШи. 

организаторка ж женска особа орlанuзаШор. 

организаторскй, -3., -о који се OgHOCU на орlанизашоре: -
способност. 

организација ж фр. 1. а. усиосшавЈЬање оgређених ogHoca, 
осиlуравање функционисања нечеlа, орlанизовање; сисшем 
функционисања неке инсшишуције, усшројсшво: - власти, - дру
штва, - судства. б. мере, pagНJe које се иреgузимају pagu нормал
Hol оgржавања HeKol скуиа, ириреgбе и СЛ.: - приредбе, - фе
стивала. 2. gрушшвена, иолишичка, кулшурна, pagHa или gp. 
инсшишуција, уgружење, сшранка, иреgузеhе и сл. која ОКУЙЈЬа 
JЬyge око оgређеНОl apolpaмa, циља, акшивносши: спортска -, 
политичка -. радна -. 

организационй (организацйјскй), -3., -о који се OgHOCU на 
орlанизацију: структура, - облик власти. 

организационо прил. у ио'iлеgу орlанизације: - способан, -
добро изведен. ' 

организйраност, -ости ж в. орlанизованосШ. 

организирати (се), -ИзЙр3.м (се) свр. и несвр. в. орlанизова
ши (се). 

о�ганизованост (Организов3.нОст), -ости ж особина, сшање 
oHola шшо је орlанuзовано, oHola који је орlанизован. 

организовати (организовати), -зујем свр. и несвр. (из)вршиши, 
сировесши, сировоgиши орlанизацију, иовез(ив)аши, окуииши, 
ОКУЙЈЬаши, gовесши, gовоgиши JЬyge, среgсшва и gp. у какву уре
ђену асоцијацију, зајеgницу, gрушшво, усшанову с оgређеним ци
ЈЬем, заgашком, OgH. (у )чиниши ga каква gелашносш, акција, ио
gухваш буgе uзвеgен на gобар, иреgвиђени начин: - људе, - так
мичење, - прикупљање помоћи, - напад . •  - се (uз)вршиши ор
lанuзационе ирииреме за неку акшивносш, акцију; иовез(ив)аши 
се у какву gрушшвену, иолишичку или СЛ. орlанизацију. 

органист(а), -е м (ми. -сти) свирач на oplYJЬaмa, орlУЈЬаш. 

органоген и органоген, -а, -о грч. који је oplaHcKol иорекла. 

органографија ж ГРЧ. uзучавање и оиисивање oplaHcKUx Шела. 

органологија ж грч. наука о oplaHcKUAt Шелима. 

органскй, -3., -о 1. а. који се OgHOCU на oplaHe и орlанuзам: -
мана, - сметње. б. који се OgHOCU на свеш живих биhа: - мате
рија, - хемија. 2. који је с нечим, с неким шесно, лоlично иове
зан, условЈЬен, ирави, apupogaH: - повезаност литературе и је
зика, - целина нечега. 

органски ПРИЛ. на oplaHcKU начин, шесно, apupOgHO: - пове
зано. • не трпети некога - разг. не иоgносиши HeKola, осеhаши ире
ма некоме изразишу оgбојносш, нешриеЈЬивосШ. 

оргија ж ГРЧ. (обично у мн.) разузgана забава, бучно, раска
лашно весеЈЬе (обично у gрушШву). 

оргијати, -ам несвр. учесшвоваши у oplujaНJY, веселиши се, за
бавЈЬаши се разузgано, раскалашно, банчиШи. 

оргијаш, -аша м онај који opluja. 

оргУљар, -ара м 1. мајсшор који израђује, иоиравЈЬа oplYJЬe. 
2. в. орlУЈЬаш. 

рргуљати, -3.м несвр. свираши на oplYJЬaмa. 

оргуљаш, -аша м свирач на oplYJЬaмa, ОРlанисШ(а). 

оргуље ж ми. монуменшалан музички инсшруменш с gupKa-
ма и цев има различиших величина који иомоћу вазgуха из ме
ха ироизвоgи сложене шонове иоиуш инсшруменаша оркесшра 
(обично се налази у већим кашоличким црквама). 

оргуљскй, -3., -о који се OgHOCU на oplYJЬe (који apuaaga oply
ЈЬама, који иошиче og oplYJЬa, намењен свирању на oplYJЬaмa и 
сл.): - звук, - литература. 

орден и орден м (мн. -и; зб. им. ордење с) лат. нарочиша знач
ка која се gogeљyje као ирuзнање за војничке, gрушшвене или gp. 
заслуlе, оgликовање. 

ордеље с (мн. 0) зб. им. og opgeH. 

ординаран, -рна, -о лат. обичан, ирофан; иросшачки, вулlа
ран: - лаж, - поступак. 

ординарйј, -иј а м лат. кашолички црквени gосшојансшвеник 
(обично бискуи). 

-

ординаријат, -ата м ypeg opgUHapuja; бискуиски ypeg. 

ОРДИЮlта ж лат. мат. у коорgинашном сисшему: оgсшојање, 
уgаљеносш ма које шачке у равни og аисцисне основе. 

ординатнй, -3., -о који се OgHOCU на орgинашу: - ос(овина). 

ординација ж лат. мед. меgицински уређена иросшорија за 
ире'iлеg и иружање лекарске иомоћи болеснику: лекарска -, сто-
матолошка -. 

ОРДИЮlцйјскй, -3., -о који се OgHOCU на орgинацuју: - опрема, 
- радно време. 

ординирати, -ИнЙр3.м свр. и несвр. а. иримиши, иримаши у 
орgинацији болеснике на ире'iлеg (о лекару, сшомашолоlу и сл.); 
обавиши, обавЈЬаши лекарску ираксу. б. фШ'. пеј. (негде, на неком 
месту, подручју) бавиши се каквим нечасним иослом, раgиши, 
оиерuсаши (о лоиову, иросшишушки и сл.). 
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ордонанс м фр. вој. војно лице gogelbeHo ко.манgанШу или 
шшабу pagu йреношења наређења или йошше, курир; официр на 
служби KOg вишеi сшарешине, ађуШанШ. 

орезати, орежём евр. ogcehu сувишне .млаgице (на биљци, 
сшабљици, ipaHa.мa), aogcehu винову лозу: - виноград, - воћке. 

орезивати, -езујём несвр. Йре.ма орезаШи. 

ор(шдисати, -иmём евр. тур. ренgеШо.м изiлачаши, изравна
ши (gacKY, ipegy и сл.), изблањаШи. 

ореол, -ола м фр. а. свешао, злашни кружни йојас око iлаве 
као симбол свеца (на икона.ма и gp.), нимбус. б. фиг. часiй, сла
ва, уiлеg, йозишивно обележје нечеiа. - Политичке партије гу
бе ореол бораца за интересе народа. 

орибати, ОрЙб3.м евр. (нешто) Ше.мељно очисшиши, ойраши 
рибајући: - патос, - тепсију. 

оригано м итал. бат. аро.маШична биљка која се корисши на
рочишо йри сйрављању ишалијанских сйецијалишеша (йuцё и 
gp.); уп. вранилова трава (под трава). 

оригами м јап. у.мешносш, вешшина йрављења разних фиiу
ра Йресавијање.м лисша харШије. 

оригинал, -зла м лат. (еупр. копија) а. йрви, нейашворени, ве
роgосшојни йримерак неко;; сйиса, gоку.менШа, исйраве и сл.: -
дипломе. б. својеручни, аушеншични pag, gело неко;; ауШора. в. 
изворни језик на које.м је неко gело наЙисано. - Добар превод 
не сме много да одступи од оригинала. г. уойшше изворни, 
аушеншични, йрави Йри.мерак, еiзе.мйлар, йроизвоg нечеiа 
(обично у OgHOCY на оgiоварајућу койију, рейроgукцију или и.ми
Шацију). 

оригиналан, -лна, -о 1. који йреgсшавља ориiинал, за раз
лику og койије аушеншичан, нейашворен, изворни, йрави, йрво
бишан: - документ. 2. који је йО својим сшваралачким оgлика
.ма, за разлику og gpyiux особен, нов, јеgинсшвен у својој врсши, 
несвакиgашњи: - стил, - поглед на свет. 3. који је йроизвеgен 
og apupOgHUX сасшојака, без вешшачких йримеса, apupogaH, не
йашворен: - сок од поморанџе, - ракија. 

оригинално ПРИЛ. на ориiиналан, јеgинсшвен начин. 

оригиналност, -ости ж особина, својсшво oHoia шшо је opuiu-
нално, oHoia који је ориiиналан. 

оријаш, -аша м мађ. gив, iоросШас. 

оријашки, -3., -о gивовски, iоросШасан. 

оријент м лат. 1. сшрана хоризонша ige излази Сунце, исШок. 
2. (Оријент) земље (и Hapogu) исшочно og Евройе, обично apeg
ња Азија. 

оријенталан, -лна, -о који се OgHOCU на OpиjeHiй, исШочњачки. 

оријенталац, -лца м човек који йошиче с Оријенша, из неке 
og оријеншалних зе.маља. 

оријентализам, -зма м оријеншални gyx и израз; оријеншал
ни еле.менШ (у језику, у.мешносши, филозофији и gp.) у неко.м 
gpyiOM језику, gpyioj cpegUHU. 

оријенталист(а), -ё м (мн. -сти) онај који се бави оријенша
лисШико.м. 

оријенталистика ж наука која се бави изучавање.м gуховне 
и .маШеријалне кулшуре оријеншалних Hapoga (језика, лишера
шуре, архишекшуре, релиiије иШg.). 

оријенталистички, -3., -о који се OgHOCU на оријенШалисШику. 

оријенталисткиња ж женска особа која се бави орије'нша
лисШико.м. 

оријенталка ж женска особа' која йошиче с Оријенша, из не
ке og оријеншалних зе.маља. 

оријенталски, -3., -о који се OgHOCUO на OpиjeHiй, исШочњачки. 

оријентација ж а. оgређивање йоложаја на шерену у ogHOCY 
на gpyie објекше или сшране свеша; сналажење у йоiлеgу йрав
ца крешања ка неко.м ус.мерењу, циљу; изналажење uравоiа, 
йравилноi йуша креШања. б. в. оријенШир. - Његов глас ми је 
у мраку служио као оријентација. в. оgређена ус.мереносш, gp
жање, gеловање у некој акшивносши, иgеолоiији и gp., сшав йре-

.ма нече.му; оЙреgељење. - Оријентација економије мора бити 
тржишна привреда; антифаmистичка -, демократска -. 

оријентациони (оријентацйјскй), -3., -о који служи за ор и
јеншацију: - план, - тачка. 

оријентационо прил. као оријеншација, као начелно ус.ме
рење. - План је само оријентационо конципиран. 

оријентир, -ира м знак, apegMeiй, обележје које служи као 
йушоказ, за оријенШацију. 

оријентисаност, -ости ж (уп. оријентација) својсшво oHoia 
који је оgређене оријеншације (ugejHe, иgеолошке, у.мешничке, 
научне и сл.), ойреgељење; ус.мереносш ка нече.му, оЙреgељеносШ. 

оријентисати, -ишём (оријентирати, -ентйр3.м) евр. и неевр. 
оgреgиши, оgређиваши оријеншацију, йравац крешања, gелова
ња, paga и gp., ус.мериши, ус.мераваши: - оријентисати привре
ду на већу производњу . •  - се а. ушврgиши, ушврђиваши своју 
оријеншацију, своје .месШо (на шерену, йушу), изнаћи, изнала
зиши gобар йравац крешања Йре.ма .месшу ойреgељења, циљу. б. 
ус.мериши, ус.мераваши своју gелашносш (на нешшо), ойреgели
ши се, ойреgељиваши се (за нешШо). - У производњи се оријен
тишемо према приликама на тржиmту. 

орити се, -:Им се неевр. снажно се разлеiаши, оgјекиваши (о 
Йес.ми, iласу, звуку). 

оркан, -ана м вео.мајак вешар разорне cHaie, ypaiaH. 

оркански, -3., -о који се OgHOCU на оркан; снажан, силовиШ. 

оркестар, -тра м ГрЧ. сасшав свирача који зајеgнички извоgи 
неко .музичко gело: гудачки -, симфонијски -. 

оркестарски, -3., -о који се OgHOCU на оркесшар: - дело, - из
вођење. 

оркестралан, -лна, -о који apuaaga оркесшру, на.мењен за 
извођење оркесШро.м, оркесшарски: - музика. 

оркестрација ж йоgешавање, усклађивање .музичкоi gела за 
оркесшарско извођење или оркесшралну йрашњу солисша; орке
сшарска обраgа .музичкоi gела. 

орлић, -а и орлић, -ића м geM. и хиЙ. og орао; йшиче орла. 

орловски и орловски, -3., -о који се OgHOCU на орлове, који је 
као у орла. 

орлушина ж ayiм. и Йеј. og орао. 

орман, -ана и ормар, -ара м лат. врсша на.мешШаја са вра
шима и Йолица.ма у облику усйравно;; caHgYKa у које.м се gрже 
оgевни или gp. Йреg.меШи. 

ормар(ч)ић м ge.м. og ор.мар. 

орнамент (орнаменат), -нта лат. gекорашивни ликовни, ва
јарски, архишекшонс-Ки и сл. еле.менаiй, украсна шара и сл. (на 
iрађевини, слици, шексшилу и gp.). 

орнаменталан, -лна, -о који се OgH()CU на орна.менШе и орна
.менШику, украсни, gекорашиван: - пластика, - слова. 

' орнаментика ж скуй орна.менаШа на неко.м йреg.мешу; си
сШе.м, сшил, начин украшавања орна.менШима: - старих руко
писа, барокна -. 

орнат, ,-ата м лат. свечана службена ogeha црквених или све
шовних gосШојансШвеника. 

орнитолог м мед. сшручњак за орниШОЛОiију. 

орнитологија ж ГРЧ. oipaHaK зоолоiије који се бави йроуча
вање.м ЙШица. 

орнитолошки, -3., -о који се OgHOCU на орнишолоiе и орнишо
лоiију. 

орница ж 1. в. ораница. 2. МН. шочкови йлуiа; колечке. 

орно прил. С йуно воље, сЙре.мносШи, вео.ма pago, йриљежно: 
- се прихватити посла. 

оро е скуйни HapogHU йлес веће ipyae учесника, коло. 

оробити, оробйм евр. ойљачкаши, ЙохараШи. 

оробљавати, оРОбљ3.в3.м 1lесвр. Йре.ма оробиШи. 
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орографија ж ',рана физичке LеОLрафије која се бави ойиси
вањем рељефа 3е.м.тьине Йовршине. 

орографск:й, -а, -о који се OgHOCU на ороLрафију. 

ородити, ородИм евр. gовесши у сроgсшво, усйосшавиши йре
ма некоме роgбински OgHOC (обично брачном везом). _ - се йо
сшаши с неким pog, сшуйиши у роgбинску везу, рођачке ogHoce 
(нйр. с роgбином браЧНОL gpyLa). 

орођавати (се), -ођавам (се) и орођивати (се), -ођујём (се) 
несвр. йрема ороgиши (се). 

ороз и ороз м тур. окиgач на йушци, йишшољу или сл. 

оронуо, -ула, -о ослабљен, oHeмohao услеg болесши, сшаро
сши и сл.; исшрошен, руиниран, gошрајао (за уйошребу): - ста
рац; - зграда. 

оронулост, -ости ж сшање oHoLa који је оронуо, oHoLa шшо је 
ОрОНУЛО. 

оронути, оронём евр. 1. UЗLубиши свежину, вишалносш (услеg 
сшаросши, болесШи). 2. исшрошиши се, руинираши се, расшочи
ши се, gоШрајаШи. - Кућа је сва оронула. 

оросити, оросИм евр. овлажиши, йоквасиши кайЈЬицама (ки
ше, росе): - ципеле, - лиmће. _ - се наквасиши се росом, йрекри
ши се кайима росе; овлажиши се кайима зноја. - Оросило му се 
лице. 

орочавати, орочавам несвр. йрема орочиШи. 

орочити, орочим евр. 1. уложиши новац у банку на оgређени 
рок с УLовореном камашом и роком йоgизања: - средства. 2. йо
сшавиши, оgреgиши рок (нечему): - извршење уговора. 

ортак, -ав:а м тур. capagHUK, йаршнер у зајеgничком ШРLовач
ком йослу, OgH. сувласник у зајеgничком йреgузеhу, комЙањон. 
фиг. саучесник у каквом, обично нейошшеном, сумњивом Йослу. 

ортаклук м разг. йаршнерсшво у йословању; йословно ygpy
живање; йаршнерски OgHOC у нечему. 

ортаковати, -в:ујём, ортачити, -им и ортачити, ортачим 
неевр. биши с неким у оршаклуку. _ - се сшуйаши с неким у ор
шаклук, сарађиваши с неким као орШак. 

ортачк:й и ортачк:й, -а, -о који се OgHOCU на оршаке, који је 
у вези с оршацима и оршаклуком; зајеgнички: - послови. 

ортачки и ортачки ПрИЛ. као оршаци, зајеgнички: - радити. 

ортографија ж ГРЧ. сисшем йисма; йравила йисања, йра
воЙис. 

ортографск:й, -а, -о који се OgHOCU на ОРШОlрафију, йравойи
сни: - грешв:а. 

ортодоксан, -сна, -о 1. који се gословно, gоiмашски apugp
жава начела неке науке, вере, иgеОЛОlије и сл.: - вера језуита. 2. 
а. йравоверан, исшински, Йрави. б. в. Йравославан. 

ортодоксно ПРИЛ. gословно, gоiмашски, шачно йо ЙроЙису. 

ортодонтив:а ж ГРЧ. мед. lpaHa сшомашолоlије која се бави ле
чењем нейравилНОl расша зуба. 

ОРТОЕшија ж ГРЧ. ЛИНГВ. йравилан, књижевни изlовор Inасова 
и речи; йравила шачноl, исйравноl изlоварања речи. 

ортоёпск:й, -а, -о који се OgHOCU на оршоейију, који је у скла
gy са орШоеЙијом. 

ортопёд, -еда м ГРЧ. мед. лекар сйецијалисша за орШоЙеgију. 

ортопедија ж lpaHa меgицине која се бави лечењем gефор
мација JbygcKol шела (особишо кичме и Holy). 

ортопёдск:й, -а, -о који се OgHOCU на оршойеgију и оршойеgе: 
- завод, - помагала. 

ортотонија ж ГРЧ. ЛИНГВ. йравилно, књижевно наInашавање 
речи; књижевни акценаш речи. 

оруђе е 1. йреgмеш, найрава за pag, за обављање каквоl йо
сла, алаш; фиг. оно шшо служи, онај који служи као среgсшво ga 
се нешшо йосшиlне, осШвари. 2. oplaHcKU geo шела, oplaH: говор
но -. • слепо - онај који служи ga беСЙОlоворно извршава шуђу 
вољу, йослушни' извршилац шуђих нареgби. 

оружан, -а, -о 1. в. наоружан. 2. (обично одр.) а. који се из
воgи уйошребом оружја: - напад, - сув:об. б. који се сшвара у 
борби, борбом, рашни: - братство. • - сила, - снага војска, војна 
сила. 

оружана ж слаlалишше, склаgишше оружја. 

оружано ПРИЛ. С оружјем, йомоhу оружја. 

оружар, -ара м занай1лија који uзрађује и йойравља оруж
је, йушкар. 

оружарница ж рagионица за uзрagу оружја; фабрика оружја. 

оружати, -ам неевр. а. (нев:ога, нешто) ойремаши оружјем, 
наоружаваШи. б. (нев:ога) фиг. осйособљаваши, обучаваши не
чим корисним за живош (знањем, искусшвом и сл.). _ - се нао
ружаваши се (оружјем, знањем и сл.). 

оружје е а. убојно среgсшво за Haaag и оgбрану у борби или 
лову: ватрено -, ловачв:о -, нув:леарно - . б. фиг. среgсшво за йо
сшизање, осшварење каквоl циља, наума и сл. - Знање је најја
че оружје у животу. • дићи се на - aoguhu усшанак, зайочеши 
борбу йрошив нейријашеља, окуйашора и сл. звецкати оружјем 
йрешиши раШом. избити (коме) - из руке онесйособиши Kola за 
gaљy борбу; обезвреgиши, йобиши нечије шврgње својим aplYMeH
Шима. положити - йреgаши се (нейријашељу, йрошивнику), ogy
сшаши og gaљe борбе. 

оружн:й и оружн:й, -а, -о који се OgHOCU на оружје: - лист. 

оружница и оружница ж а. склаgишше оружја. б. фабри-
ка, раgионица за израgу оружја. 

б-рУ-к! узвик йри зајеgничком (йо)gизању ШереШа. 

орутавити, орУтавИм и орутавити, -Им евр. йосшаши руШав. 

орфеум м ГРЧ. забавни локал, врсша йозоришша с музичким 
и веселим apolpaмoM. 

орхидеја ж ГРЧ. бот. врсша украсне биљке, Orchidaceae, KahYH. 

бс1 м у зб. значењу: боgљике, иInице на жишном класу, осје. 

бс2 м ЗООЛ. (ми. осови) в. оса. 

оса (ос) ж 1. замишљена среgишња йрава линија око које се 
oKpehe чврсшо шело; замишљена линија симешрије шела или 
равне слике, среgишњица: Земљина -, - елипсе. 2. в. осовина. 

оса и оса ж ЗООЛ. а. инсекш из исшоимене йороgице из pega 
ойнокрилаца с ошровном жаоком на зашку: - обична, борова 
-, - гусеничарв:а и др. б. ми. сисшемашски назив за йороgицу 
ових инсекаша Vespidae са МНОlобројним йоgврсшама: - дрва
рице, - в:опачице, - листарице и др. 

осавременити, -ременим и осавременити, -Им евр. (нешто) 
йрилаlоgиши gyxy новоl времена, gаши чему савремену форму, 
MogepaH облик, нова, савремеlЮ својсшва, моgернuзоваши: - за
в:оне, - слив:арсв:и израз, - позориште. 

осавремењивати, -ењујём несвр. йрема осавремениШи. 

осак, -ав:а м бот. мирисава биљка Chamaeplium officinale из 
ф. крсшашица (Cruciferae), која се корисши и као зачин, сшри
жуша. 

осакатити, -Им (трп. осав:аћен) евр. 1. (нев:ога) учиниши сака
шим (наношењем шешке шелесне йовреgе), уБОlаљиши. 2. (не
што) фиг. а. йоквариши, умањиши (усйех, значај), ошшешиши, 
окрњиши: - победу, - нечији углед. б. йоквариши, унаказиши 
(целовишосй1, смисао gела, шексша и gp.) uзосшављањем, нейри
клаgним скраhивањем и сл.: - вест, - напис, - филм. _ - се йо
сшаши сакаш; фиг. gоживеши, йрешрйеши какву, обично маше
ријалну шшешу, уйройасшиши се. 

осакаћивати (се), -аћујём (се) несвр. йрема осакашиши (се). 

осам основни број који се обележава цифром, бројком 8. 

осама ж усамљеносй1, caмoha; уса..м.тьено месШо. 

осамдесёт основни број који се обележава са 80. 

осамдесетак ПРИЛ. око осамgесеш, йриближно осамgесеШ. 

осамдесетер- в. осамgесешор-. 

осамдесёт:й, -а, -о pegHU број йрема осамgесеШ. 
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осамдесетогодишњак М .мушка особа og осамgесеШ . lоgи11,а 
сШаросШи. 

осамдесетогодишњй, -а, -о који u.мa осамgесеш logU11,a; ко
ји обележава осамgесешу lоgишњицу: � старац; � јубилеј. 

осамдесеторица ж (МИ. 0) осамgесеш .мушких особа, ocaмge
сеш .мушкараца. 

осамдесёторо збиР11,и број који ogloBapa ОС11,ов11,О.м броју 
осамgесеш: а. за ОЗ11,ачавање збира особа (или уойшше бића) .му
шкоl и же11,скоl йола: било их је � у сали. б. уз збиР11,е u.мe11,ицe 
које ОЗ11,ачавају збир .млаgих бића (ређе уз gpyle u.мe11,ицe у .м11,.): 
� деце, � пилади. 

осамити се, осамИм се свр. оgвојиши се og осшалих, живеши 
сам, у осами; йовући се у самоћу, усамиши се. 

осамљеност, -ости ж уса.м.тье11,ОСШ, самоћа. 

осамљивати се, -амљујем се 11,есвр. йрема осамиши (се). 

осамнаест ОС11,ов11,и број који се обележава бројко.м 18. 

осамнаестак ПРИЛ. око осам11,аесш, йриближ11,О осам11,аесШ. 

осамнаестерац, -рца М сших og осам11,аесш слоlова. 

осамнаестеро в. осам11,аесШоро. 

осамнаестй, -а, -о peg11,U број Йре.ма броју осам11,аесШ. 

осамнаестина и осамнаестина ж осам11,аесши geo целоlа. 

осамнаестица ж 11,азив за бројку 18, og11,. за 011,0 шшо је ОЗ11,а-
че11,О Шu.м броје.м (о возилу у јав11,О.м саобраћају, учиО11,ици, сали 
и сл.). 

осамнаесто- као йрви geo сложе11,ице ОЗ11,ачава ga је 011,0 шшо 
је у gpyloMe gелу у вези с бројем осам11,аесш: осамнаестодневни, 
осамнаестомесечни, осамнаестогодишњи. 

осамнаесторица ,Ж (МИ. 0) осам11,аесш особа .мушкоl йола, 
осам11,аесш .мушкараца. 

осамнаесторо збиР11,и број који ogloBapa ОС11,ов11,О.м броју 
осам11,аесш: а. за ОЗ11,ачавање збира особа (или уойшйlе бића) .му
шкоl и же11,скоl йола: било их је � у групи. б. уз збиР11,е u.мe11,ицe 
које ОЗ11,ачавају збир .млаgих бића (ређе уз gpyle u.мe11,ицe у .м11,.): 
� деце, � пилади. 

осамосталити, -осталИм свр. (некога, нешто) учи11,иши само
с йlал11,u.м , gовесши go самосйlал11,осши: економски �, интелек
туално �. _ - се йосйlаши самосйlала11" сшећи самосШал11,осйl. 

осамостаљење с сшицање, gавање, изlрађивање самосшал-
11,осши, самосйlал11,оl йоложаја: - универзитета, - детета. 

осамостаљивати (се), -аљујем (се) 11,есвр. йрема осамосша
лиши (се). 

осана хебр. ЦРКВ. 1. жјеврејска лишурlијска Йес.ма. 2. УЗВ. зgра
во! gобро gошао! 

освајати, освајам 11,есвр. Йре.ма освојиШи. 

освајач, -ача М (инстр. -ачем) О11,ај који осваја, pagu 11,а осва
јању 11,ечеlа, 11,eKola. 

освајачкй, -а, -о који се og11,ocu 11,а освајаче и освајање: � ра
тови, � политика, � подухват. 

осванути, осванем свр. 1. 11,асшаши йосле .мрака, 11,оћи (о зо
ри, ga11,y), сва11,уШи. 2. зашећи се, 11,аћи се 11,elge йосле apoBege11,e 
11,оћи, у освиш зоре; йровесши 11,elge целу 11,оћ go зоре, go сва11,ућа. 
- Где омркне ту и осване. 3. фиг. иЗ11,е11,аgа, 11,еочекива11,О се .Йоја
виши, искјЈС11,уШи. - Његови стихови освануше и у новинама. 

осведочавати (се) јек. освједочавати (се), -очавам (се) 
11,есвр. йрема освеgочиши (се). 

осведочен је:к. освједочен, -а, -о а. йровере11,О шача11" исши11,
ски йlaKaв, 11,еосйора11" 11,есу.мњив, gоказа11,: � истина, � родољуб. 
б. (обично одр.) увере11,(и), убеђе11,(и): � комуниста. 

осведоченост је:к. освједоченост, -ости ж особи11,а Q11,ola ко
ји је освеgоче11" o11,ola шшо је освеgоче11,О, 11,есу.мњиво. 

осведочити је:к. освједочити, -€щочим свр. (нешто) очевиg11,О 
йошврgиши, gоказаши (11,ечu.м), йосвеgочиши, йослужиши као 

gоказ (нечеlа). - Он је свој став осведочио делом. _ � се увери
ши се у 11,ешшо сам, cвoju.м очu.ма, убеgиши се као cBegoK, очеви
gац (у шач11,ОСШ, исши11,ишосш 11,ечеlа). 

освежавајућй је:к. освјежавајућй, -а, -е који освежава, кре
йи: � пиће, � ваздух. 

освежавати (се) је:к. освјежавати (се), -ежавам (се) 11,есвр. 
Йре.ма освежиши (се). 

освежење је:к. освјежење с а. OKpeй.rbeњe (обич11,О йићем, је
ло.м, ogMopoM и gp.) йосле KaKBol 11,айора, у.мора: попити нешто 
за �. б. хлаg11,ије, свежије време, aag шемйерашуре вазgуха (йо
сле йlойлоl време11,а, жеlе, о.мори11,е). - Од сутра наступа осве
жење с КИШОМ. 

освеживач је:к. освјеживач, -ача М (иистр. -ачем) хе.мијско 
среgсшво, .мириС11,и йрейараш за освежавање (обич11,О в азgуха) , 
gезоgора11,С. 

освежити јек. освјежити, -им свр. 1. а. (некога) йоврашиши 
c11,aly 11,еко.ме, окрейиши (11,ечu.м шшо крейи, враћа c11,aly, чи11,и 
свежu.м, ogMop11,u.м). б. (нешто) фиг. gаши че.му 11,овији, лейши, 
живљи изIлеg, об11,овиши, ресйlаурираши: � стару слику, � наме
штај, � боје. в. (нешто) фиг. об11,овиши, оживе ши 011,0 шшо је из
блеgело, Йо.мало заборавље11,О у сећању; о б11,овиши или УЙОШЙУ11,и
ши (усйо.ме11,е, З11,ање, у.меће и сл.). 2. (и безл.) йосшаши свежије, 
хлаg11,ије (о време11,У, g11,eB11,oj Ше.мЙераШури). - Данас је освежи
ло. _ � се oKpeйийlи се, йоврашиши се (og у.мора, исцрй.rbе11,осШи, 
врући11,е и сл.) 11,ечu.м шшо у.мањује у.мор, йовраћа c11,aly, свежи-
11,У, окрейиши се: � се хладним пићем. 

освестити, освестИм је:к. освијестити, освијестИм (трп. осве
шћен (освештен) је:к. освијешћен (освијештен)) свр. (некога) а. go
весши свесши из 11,есвесшице, йробуgиши из 11,есвесШи. б. фиг. учи-
11,иши ga 11,еко YBugu своје заблуgе, ga СЙОЗ11,а йоlреш11,ОСШ својих 
ugeja, сшавова и сл., уразу.миши, оЙамеШиШи. _ � се а. йовра
йlиши се из 11,есвесши, gohu к себи. б. фиг. йосшаши cвecйla11, сво
јих заблуgа, lрешака, схвашиши сшвари како шреба, уразу.миши 
се; йрибраши се: � се тек у зрелим годинама, � се од чуда. 

освета ж gело, йосшуйак KOju.м се узвраћа за 11,а11,есе11,У бол, 
ЙреШрй.rbе11,У шшешу, учиње11,У 11,eapaBgy и gp., оg.мазgа. • крвна 
- в. aog крв11,и. 

осветити!, осветим (трп. освећен) свр. ЦРКВ. (нешто) изврши
ши обреg освећења 11,ечеlа, 11,eKola, йосвешиши: � цркву, � слав
ски колач. 

осветити2, осветим (трп. освећен) свр. (некога) у u.мe жршве 
извршиши освешу, освеШо.м, оg.мазgо.м каз11,иши (за 11,ечију с.мрш, 
11,есрећу и сл.): � жртве фашизма. _ - се 1. (некоме) извршиши 
ocвeйly, каз11,иши Kola свеШећи .му се за ЙреШрй.rbе11,О зло, 11,еgело. 
2. (некоме) йосшаши каз11,а, изићи 11,а зло, обиши се о Iлаву. -
Такво понашање могло би му се осветити. 

осветлати је:к. освјетлати, -ам свр. у изр. - образ (лице, част) 
1) сшећи изузеш11,О йриЗ11,ање, славу (обич11,О KaKвu.м час11,u.м, ве
ликu.м gело.м), йрославиши се Шu.ме. 2Ннекоме) cвoju.м великu.м 
усйехо.м, gело.м и gp. goapU11,eйlu часши и уIлеgу 11,eKola или 11,ече
la (обич11,О o11,Qla ко је у 11,екој вези с усйехо.м славље11,ика). - Уче
ници су на такмичењу осветлали образ својој школи. 

осветлити, осветлИМје:к. освијетлити, освијетлйм (трп. осве
тљен је:к. освијетљен) свр. (нешто, некога) уйериши, ус.мериши 
свейlло 11,а '11,еки обич11,О слабо виgљив објекаш, apegeo и сл., оба
сјаши; фиг. aogBphu а11,ализи, (йре)исйишивању; разјаС11,иши, раз
решиши 11,ејаС11,оће, 11,еgовољ11,О ЙОЗ11,аше чиње11,ице и сл. - Цео слу
чај ваља боље осветлити. _ � се изложиши се ocвeйlљeњy, С11,О
йу свейlла. 

. осветљавати је:к. освјетљавати, -етљавам и осветљивати 
је:к. освјетљивати, -етљујем 11,есвр. йрема освейlлиШи. 

освётљеност је:к. освијетљеност, -ости ж сшање o11,ola који је 
ocBeйlљe11" o11,ola шшо је ocвeйlљe11,O. 

осветљење јек. освјетљење с а. расвеш11,О шело, расвеша, све
йlлосш; сисшем уређаја који ocвeйlљaвa 11,еки йросшор: електрич
HO �, УЛИЧ�О �. б. Фиг. јаса11, изIлеg, израз; јас11,О разјашњење. 

осветнйк и осветнйк М О11,ај који се свеши, освећује, (из)вр
шилац освеШе. 
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осветница и осветница ж жен,с-ка особа освеШн,и-к. 

осветнички и осветнички, -а, -о -који се ognocu н,а освешу и 
освеШн,и-ка. 

осветнички и осветнички прил. н,а освешн,ич-ки н,ачин" -као 
освеШн,и-к. 

осветољубив, -а, -о -који је с-клон, освешама, сUре.ман, н,а 
освеШу. 

осветољубивост, -ости ж особин,а onoLa -који је освешољубив, 
с-клон,осш -ка освеши, сUре.мн,осш н,а освеШу. 

освећење с рлг. цр-квен,и обреg -кoju.м се н,ешшо чин,и свеШu.м 
или уUоШребљивu.м за верс-ке сврхе (Uризивање.м божјеL блаLО
слова): - цркве, - водице. 

освећивати, -ећујём н,есвр. Uре.ма освеШиШи1• 

освећивати (се), -ећујём (се) н,есвр. Uре.ма освешиши2 (се). 

освеmтавати, -ештавам н,есвр. Uре.ма освешШаШи. 

освеmтати, -ам евр. eТRЊ. извршиши освећење, освеШиШи1• 

освештење с в. освећење. 

освеmћивати (се), -ешћујём (се) (освешћавати (се), -ешћа
вам (се» н,есвр. Uре.ма освесшиши (се). 

осв(и)је- в. осве-. 

освит и освит м вре.ме upeg излаза-к сун,ца, сам uочеша-к ју
шра, сван,уће, свиШање. 

освојив, -а, -о а. -који се .може освојиШи. б. фиг. -који осваја, 
uриgобија, зан,осан,. 

освојити, освојИм евр. 1. (нешто) а. вој. заузеши војн,о.м сило.м, 
раШн,u.м gејсШво.м; о-куuираши, заuосесши (н,ечије ШериШорије). 
б. uрисвојиши н,ешшо шуђе, сило.м ошеши; УLрабиши: - двори
ште, - кућу. в. gосеLн,уши -ка-кав н,еuрисшуuачан, шерен,: - врх 
планине, - морске дубине. г. (некога) фиг. сшеhи, заgобиши н,е
чију љубав, сu.мUаШије, н,а-клон,осш: - публику, - девојку, - чи
таоце. д. изазваши ин,шересовање, uажњу, Uривући, upu.мaми
ши. - Девојку је освојило момково богатство. 2. резулШаШu.ма у 
ша-к.мичењу заузеши н,е-ко .месШо, uоложај у реgослеgу, н,а panL
лисши и сл., goMohu се uризн,ања, шрофеја или gp. за uосшиL
н,уш усUех: - прво место, - златну медаљу. 3. а. обузеши; савла
gаши, оUхрваШи. - Освоји га умор и сан. б. uре-криши цело.м uо
вршин,о.м, овлаgаши цели.м UросШоро.м, узеши .маха. - Трава и 
вода освојили су цео терен. Коса га свег освојила, не виде му се 
ни очи ни нос. 4. техн. овлаgаши Uроцесо.м uроuзвоgње, израgе 
�а-квОL арши-кла, uроизвоgа: - нову технологију. 

осврнути се, осврнём се (аор. OCBImyx се и освртох се) евр. 1. 
а. uо'iлеgаши у сшран,у или ун,азаg, о-ко себе (u)о-крен,увши 'iлаву 
(с н,амеро.м ga се виgи, уочи он,о шшо н,ије у neuocpegnoM виgо
-КРУLУ), с-крен,уши Uо'iлеgо.м о-ко, иза себе, обазреши се. - Отишао 
је а да се није ни осврнуо. 2. фиг. а. (на нешто) uризваши у сећа
ње н,ешшо, оживеши усUо.мен,е, uоgсешиши се (н,ечеLа UрОШЛОL, 
.мин,улоL): - на најраније године. б. (нешто) uроuрашиши с н,е-ко
ли-ко речи, -краш-ко uри-казаши, Upo-ко.мен,ШарисаШи, Uо.мен,уШи. 
- Осврнуо се и на неке недавне догађаје. 3. (обично с негаци
јом) обрашиши uажњу (н,а h,e-КОLа, н,а н,ешшо), заин,шересоваши 
се, .мариШи (за н,ешШо). - На моје молбе и кукњаву није се ни 
осврнуо. 

осврт и осврт м 1. uо'iлеg ун,азаg (обичн,о -краша-к, леШu.ми
чан,), обазирање. 2. (на нешто) -краша-к Uис.мен,и или ус.мен,и Uри
-каз, белеш-ка, �о.мен,Шар (о н,ече.му). - Писао је полемике, члан
ке и осврте. 

освртати се, осврћём се н,есвр. Uре.ма осврн,уши се. 

осевапити се, осевап:Им се евр. тур. учин,иши севаU, gобро gело. 

осегнути, осёгнём (р. пр. осегнуо, осегнула и осёгао, осегла 
(осёгла» евр. оuасши, Uовући се (о воgи); уп. осекнути. 

оседети јек. осиједјети, -дИм евр. uосшаши (upo)ceg. фиг. Uре
шрuеши вели-ке .му-ке, н,амучиши се. - Оседео сам због тебе. 

оседлати, -ам (трп. оседлан) евр. (коња) сшавиши, uосшави
ши сеgло н,а -коња. 

осека ж uериоgичн,о сuушшање н,ивоа .морс-ке воgе (зБОL Месе
чеве и Сун,чеве Lравишације); еупр. плима. 

осекнути, осёкнём (р. пр. осекнуо, -ула и осёкао, осекла) евр. 
в. осеLн,уШи. 

осеменити јек. осјеменити, -им евр. извршиши вешшач-ко 
оилођавање (-крава, оваца, свиња и gp.), uзвршиши осе.мењавање. 

осемењаватијек. осјемењавати, -ењавам н,есвр. Uре.ма осе
.мен,иШи. 

осенчавати, осенчавам јек. осјенчавати, осјенчавам н,есвр. 
Uре.ма осен,чиШи. 

осенченост јек. осјенченост, -ости ж особин,а onoLa шшо је 
осен,чен,о, зашамњен,осш, осен,чење. 

осенчење јек. осјенчење с засен,чење, заШа.мњење, за.мрачење. 

осенчити јек. осјенчити, -им евр. uо-криши, uре-криши, за
Ша.мн,иШи сен,-ко.м; н,ачин,иши сен,-ку, заШа.мњење н,а н,ече.му; goga
ши, н,ан,еши Ша.мн,(иј)е шон,ове боје (н,а слици, н,а очн,u.м �аUци
.ма и gp.). 

осет јек. осјет м в. осећај. 

осетан јек. осјетан, -тна, -о 1. -који се .може осешиши, заuа
зиши, Uрu.меШиШи (чулu.ма): - хладноћа. 2. Uрu.меШан" зн,ашан" 
изразиш: - побољшање здравља. 

осетити јек. осјетити, -Им евр. 1. а. Uрu.миШи ушис-ке чулu.ма 
(gogupa, .мириса, слуха и gp.), реаLоваши н,а н,аgражај: - хладно
ћу, - бол. б. uосшаши свесшан, чеLа, Uрu.меШиШи, уочиши, сuо
зн,аШи. - И не осетиш како време брзо прође. 2. а. сuозн,аши 
власШиШu.м ис-кусшво.м (обичн,о negahe, н,евоље), ис-кусиши, Uре
шрuеши, gоживеши: - немаштину, - неправду. б. uоgн,еши н,е
шшо -као шереш, Lубиша-к и сл. - Разбацивао је новац, а да то 
нико у породици није осетио. 3. биши захваhен, -кa-квu.м осећа
ње.м, расUоложење.м и сл.:  - страх, - у себи гнев. 4. а. н,аслуши
ши, UреgосеШиШи. - Осетио је да ће бити рата. б. gобро разу.ме
ши, сuозн,аши, uрон,и-кн,уши у срж, сушшин,у н,ечеLа, h,e-КОLа: - ду
шу народа, - музику . •  - се 1. а. (и безл.) u.маШи ушиса-к о uосшо
јању, н,аgолас-ку н,ечеLа. - Осећа се дах пролећа. б. биши uро
жеш осећање.м н,ечеLа: - се срећним, - се јаким. 2. а. u.маШи осе
ћање о соUсШвен,о.м сшању (зgравља, расuоложења): - се добро, 
- се јадно. б. gосuеши, н,аћи се, обресши се: - се на своме, - се ме
ђу својима. 

осетљив јек. осјетљив, -а, -о 1. а. -који брзо, ла-ко, ин,шен,зив
н,о реLисшрује сUољн,е ушицаје, н,аgражаје, сен,зибилан,: - кожа, 
- уво. б. -који е.моШивн,о и субје-кшивн,о gоживљава све ш о-ко се
бе, с-клон, е.моцијама: - човек, - душа. в. (на нешто, на некога) 
-који се ла-ко вређа, узбуђује, peaLyje осећајн,о, увреgљив. - Она је 
осетљива на сваку моју реч. г. -који се оgли-кује леUu.м осећањи
.ма, иле.мен,иш, н,ежан, (Uре.ма н,е-ко.ме), осећајан,: - син, - муж. 2. 
а. -који вео.ма шачн,о фун,-кцион,ише или брзо peaLyje и н,а н,ај.ма
ње Uро.мен,е, ушицаје, uрецизан" шачан,: - кантар, - инструмент. 
б. -који се ла-ко -квари, н,ежан,: - механизам сата, - здравље. в. 
(на нешто, према нечему) -који н,еUовољн,о peaLyje, врло н,еошuо
ран" н,ен,ави-кн,уш: - на хладноћу, - на промену времена. 3. а. 
-који захшева, uрешuосшавља uзузешн,у uажњу, оuрезн,осш, у.ме
шн,осш и сл., суuшилан,: - посао, - задатак б. оUасан" ризичан,. 
- Наилазимо на осетљиво место, пуно препрека. 

осетљиво јек. осјетљиво ПРИЛ. н,а oceillљив н,ачин" сен,зибил
н,о, н,ежн,о, е.моШивн,о. 

осетљивост јек. осјетљивост, -ости ж особimа onoLa -који је 
oceillљив, onoLa шшо је oceillљивo. 

осетно јек. осјетно ПРИЛ. у uрuличн,ој, виgљивој .мери, зн,аш
н,о, Uри.меШн,о. - Дани су осетно краћи. 

осећај јек. осјећај м 1. чулн,и gоживљај, н,аgражај -као uосле
gица ушицаја сuољн,ОL, .маШеријалн,оL свеша, Uреg.меШа или фи
зич-ких Uојава, н,а н,ервн,и сисШе.м: - додира, - равнотеже. 2. а. 
н,ачин, gоживљавања, уочавања, сазн,авања, ogn. субје-кшивн,ОL 
оцењивања Uојава, gешавања и сл. у сUољн,о.м свешу: - усамље
ности, - застарелости. б. сuособн,осш ga се н,ешшо осеши, уочи, 
оgабере, оцен,и (-као Uраво, ваљан,о), gобро чуло, с.мисао, осећање 
(за н,ешшо): - за право време (Да се што учини), добар - за пра
ве ствари. в. ушиса-к, goja.м. - Има осећај да га сви гледају. 

осећајан јек. осјећајан, -јна, -о 1. -који се ognocu н,а осећаје 
-као чулн,е gоживљаје, сен,зишиван" чулн,и: - мождани центар, -
нервна ћелија. 2. -који се ognocu н,а осећаје -као gуховн,а сшања, 
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расйоложења, који изражава осећања, gухов7-lи, eмoйlивaH: � му
зика, � доживљај . 3. ЙУ7-l осећаја, oceiI1.тьив, 7-lежа7-l, gушева7-l: � 
човек, � муж. 

осећајно јек. осјећајно прил. на осећајан, 7-lачи7-l, са осећајем, 
са осећањем. 

осећајност јек. осјећајност, -ости ж особи7-lа 07-l0ra који је осе
ћајан, 07-l0ra шйlо је осећајН0, чувсйlве7-l0Сйl, eMoйlивHocйl. 

осећање јек. осјећање е 1. а. gушев7-lи, йсихички gоживљај, 
расйоложење, gухов7-lи og7-l0С, eмoйlивHa реакција: � љубави, � 
радости, � према човеку. б. сйособ7-l0Сйl ga се 7-lешйlо oceйlи као 
ваљаН0, йраво, ogMepu као исйравН0, лейо, смисао, осећај за не
шйlо: � мере, � части, језичко �. 2. 7-lаслућивање, yйlиcaK, gojaм. 
- Има осећање као да се налази на другом свету. 

осећати јек. осјећати, -ам неевр. 1. несвр. йрема oceйlийlи. 2. 
бийlи сйособа7-l за йсихичко, gушев7-l0 gоживљавање, йримање 
yйlиcaKa; gухов7-l0, емоциО7-lал7-l0 gоживљавайlи, йреживљавайlи 
7-lешйlо у себи. - Уметник осећа живот јаче и дубље. 3. а. йрима
йlи, cxвaйlaйlи 7-lешйlо на свој, оgређе7-l 7-lачи7-l; имaйlи субјекйlив
ну йреgсйlаву, yйlиcaK о некоме, 7-lечему. - Имам осећај да је ов
де све лепо. б. apegocehaйlU, 7-lаслућивайlи 7-lешйlо. - Сви осећају 
да је близу крај рата. 4. имaйlи смисла, чуло за 7-lешйlо; разуме
йlи, ЙОЗ7-lавайlи сушйlи7-lУ, фи7-lесе, лейойlу 7-lечеrа: � музику, � свој 
језик . •  � се 1. несвр. йрема oceйlийlи се. 2. (и безл.) оgавайlи собом 
7-lешйlо (мирис, йlойлойlу и gp.). - У соби се осећа дим и влага. 
Месо се осећа, као да није свеже. • - се као риба у води бийlи у не
чему (у каквом йослу, у каквој cpegU7-lU и gp.) йойlЙУ7-lО свој, сна
лазийlи се, gеловайlи у gайlим ОКОЛ7-l0сйlима на 7-lајбољи Moryhu 
7-lачи7-l. - се као код своје куће бийlи йойlЙУ7-lО ойушйlе7-l, KOMOйlaH, 
ЙО7-lашайlи се (7-lerge, ван, своrа gOMa) без усйlручавања, лежеР7-l0. 

осећи, осёкнём евр. в. oceKHyйlи; уп. осегнути. 

осећи се, осечём се јек. осјећи се, осијечём се евр. виKHyйlи 
7-lабусийlо, ОСОРН0 (на 7-lеКОrа), обреЦ7-lуйlи се. 

осигуравајући, -а, -ё а. који се бави йословима ocurypaНJa: 
� завод, � друштво. б. који служи као ocurypaНJe, за curYP7-l0, не
cMeйlaHo ФУ7-lкциО7-lисање, curyp7-l0С7-lU: � вентил, � завртањ. 

осигуравати (се), -уравам (се) несвр. йрема ocurypaйlu (се). 

осигуравач, -ача м ycйlaHoвa, орrа7-lизација или особа која 
уrовара йослове ocurypaНJa имовине и лица. 

осигураник, -ика м 1. особа која се уrовором, йолисом ocury
рања осиrурава KOg осиrуравајућеr завоgа. 2. корисник социјал-
7-l0r и йе7-lзиО7-l0r ocurypaНJa. 

осигураница ж же7-lска особа ocurypa7-lUК. 

осигурање е 1. og7-l0С који се уrовором склайа између gве 
cйlpaHe и йо којем се осиrуравач обавезује ga ocurypa7-lUКУ исйла
йlи 7-lаК7-lаgу за случај йpeйlpйљeHe шйlейlе: имовинско �, � жи
вота. 2. cиcйleM обезбеђења, среgсйlво оgбра7-lе, зашйlийlе og ка
кве oйacHocйlи: � од удара грома, � просторија банке. • здрав
ствено (инвалидско, пензионо) - йраво ocurypa7-luка на зgравсtllве
ну зашйlийlу, og7-l. 7-l0вча7-lУ 7-lаgоК7-lаgу за време болесйlи, йривре
мене или йlpajHe pag7-le 7-lесйособ7-l0сйlи, йе7-lзиО7-lисања и сл. со
цијално - cиcйleм социјал7-lе и зgравсйlве7-lе зашйlийlе зайосле7-lих 
(и чла7-l0ва њихових йороguца) у случају њихове болесйlи, 7-lезайо
сле7-l0сйlи, и7-lвалиg7-l0сйlи или cйlapocйlи; зgравсйlве7-lе, og7-l. ag
MиHиcйlpaйlивHe ycйlaHoвe у cacйlaвy йlora cиcйleмa. 

осигУрати, -ам евр. 1. (нешто) а. учи7-lийlи сиrУР7-lим, безбеg
ним, йоузgа7-lим, ФУ7-lкциО7-lал7-l0 исйравним, зашйlиће7-lим og 

. oйacHocйlи, квара, Moryhux rрешака и gp. :  � врата резом, � од
ступницу војсци, � границе. б. учи7-lийlи чврсйlим, сйlабил7-lим, 
сиrур7-lим: � издржљивост моста. 2. (некоме нешто) учи7-lийlи ga 
неко curYP7-l0 gобије, CйleKHe, има (7-lешйlо), ga расйолаже 0Ним 
шйlо је йойlреб7-l0, йocйlapaйlи се (око 7-lечеrа, 7-lеКОrа), йоузgа7-lО 
обезбеgийlи: � некоме посао, � новац за живот. 3. (нешто) усйо
cйlaвийlи og7-l0С ocurypaНJa са осиrуравајућим завоgом, уrовори
йlи ocurypaНJe 7-lечеrа: � кућу, � уметничке предмете . •  � се 1. 
зашйlийlийlи се og oйacHocйlи, обезбеgийlи се 7-lечим. 2. закључи
йlи уiовор (йолису) о ocuiypaНJY (cйlвapи, живойlа и gp.). . 

осигурација ж а. мере ocuiypaНJa, curYP7-lосйl, обезбеђење. б. 
разг. ир. 0нај у KOra се човек (не) може йоузgайlи, сиrУР7-l0Сш, ra
ранција. - Е, баш си ми ти нека осигурација. 

осигУрач, -ача м (инетр. -ачем) 1. ел. geo елекйlриЧ7-lе иHcйla
лације или уређаја који йреiоревањем ayйlOMaйlCKи apeKuga 
cйlpyjHO коло у случају apeKOmep7-lоi йовећања 7-lаЙО7-lа елекйlрич
не Cйlpyje, KpaйlKoi сйоја или gp. квара. 2. уойшйlе найрава или 
geo найраве који служи као ocuiypaНJe за cuiYP7-lо ФУ7-lкциО7-lиса
ње, oйcйlajaњe и сл. каквоi меха7-lизма, склойа и gp. :  � браве, � 
на огрлици. 

осилити се, -Им се евр. йocйlaйlи насила7-l, СКЛО7-l 7-lасил7-lич
ком ЙО7-lашању, йочейlи се ЙО7-lашайlи осиОН0, бахайlо (о 0Н0ме ко 
се gOMoiao моћи, власйlи и сл.). - Бирократија се баш осилила. 

осим (наглашено: осим) предл. (с ген.) 1. а. за изузимање 0Н0-
ia шйlо З7-lачи йојам у завиС7-l0М йаgежу: изузев(ши), сем; jegU7-lо. 
- Ништа нема осим неколико новчића. б. за ОЗ7-lачавање o7-loia 
шйlо се ОСН0вН0М исказу (7-la)gogaje, йрибраја: aopeg (7-lечеiа), уз 
(7-lешйlо). - На испиту је осим знања потребна и срећа. 2. (у слу
жби речце, у спрези са "тога'') Kag се указује на саiлаС7-l0Сйl с не
чим уйраво рече7-lим: 7-lајзаg, 7-lайослейlку, уосйlалом. - Осим то
га, ја се и не бавим спортом. 3. (у везн. служби) а. (у спрези са 
"ако''), у йоiоgбе7-lим рече7-lицама: уколико. - Доћи ћу осим ако 
не будем спречен. 4. (у прил. служби, у спрези са "што", "кад" 
и сл.) а. за ОЗ7-lачавање изузимања. - Победа је вредна осим кад 
је незаслужена. б. за йриgоgавање iлав7-l0М исказу у рече7-lици. 
- Осим што му то ништа не користи још му и време одузима. 

осињак м 1. осиње r7-lезgо. 2. фиг. ойасна cpegU7-lа, скуй или 
Mecйlo окуйљања ойасних љуgи. 

осињи, -а, -ё који се og7-l0СU на осе, који apuaaga осама: � гне
здо, � ујед. 

осион и осион, -а, -о који се осилио, силовийl, осоран, бахайl 
у ЙО7-lашању, у og7-locy йрема gруrима. 

осионо и осионо ПРИЛ. на осион 7-lачи7-l, rрубо, безобзиР7-l0, 
ОСОрН0. 

осионост и осионост, -ости ж особи7-lа o7-loia који је осоран, 
безобзиР7-l0Сйl, бахайlОСйl, ocopHocйl. 

осип м мед. обољење које се исйољава М7-l0шйlвом cийlHиx бу
буљица, црвених aeia pacyйlиx йо кожи; осйе, еrза7-lйlем. 

осипање е 1. мед. избијање, Hacйlajaњe осийа на кожи. 2. ве
ће или мање йocйleйeHo смањење броја 7-lечеrа (pag7-luка, cйlaHoв-
7-lишйlва, йублике и gp.) услеg оgласка, 7-lайушйlања 7-lечеiа. 

осипати (се), -ам (се) несвр. йрема ocyйlи (се). 

осиромашавати, -ашавам и осиромашивати, -ашујём не
свр. йрема осиромашийlи. 

осиромашење е зайаgање, gосйевање у cйlaњe сиромашйlва, 
оскуgице, 7-lемашйlи7-lе; фиг. 7-lарушавање, rубљење З7-lачај7-lих, йо
зийlив7-lих вреg7-l0сйlи, срозавање (у YMeйlHocйlи, науци и gp.): � 
становништва, � моралних вредности. 

осиромашити, -йм евр. учи7-lийlи сиромаШ7-lим (7-lеКОrа); йо
cйlaйlи сиромаша7-l, йpoйacйlи майlеријал7-l0; фиг. учи7-lийlи ма
ње вреg7-lим, изrубийlи на вреg7-l0Сйlц, У7-lазаgийlи, срозайlи 
(умейl7-lичке, gухов7-lе вреg7-l0сйlи израза, gела и gp.): � привреду; 
� у рату; � уметничко стваралаштво. 

�сиротети јек. осиротјети, -тйм евр. 1. ocйlaйlи без poguйle
ља, йocйlaйlи сироче (о малој gеци). 2. йocйlaйlи сиромах, осиро
машийlи. 

осиротити, осиротйм евр. 1. учи7-lийlи 7-lекоiа сирочейlом. 2. 
gовесйlи KOra go сиромашйlва, у йlежак майlеријал7-lи Йоложај. 

бсје е зб. (ми. 0) боgљике, иiлице на жийl7-l0М класу; уп. ос1 • 

осје- в. осе-. 

оскар м йозлаће7-lа БРО7-lза7-lа cйlaйlyeйla која се gogeљyje као 
. iоgишња 7-larpaga за умейl7-lичке gOMeйle у америчкој KиHeмaйlo
iрафији u jeg7-l0М иHoCйlpaH0M филму. 

оскврнитељ м в. oCKpHaвийleљ. 

оскврнити, оскврнйм и оскврнути, оскврнём евр. в. оскр-
Haвийlи. 

оскврнуће е оскврњење, оскрнављење. 

оскврњеност, -ости ж в. oCKpHaвљeHocйl. 

оскврњење е в. оскрнављење. 
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оскврњивати, -рњујём несвр. Йре.ма оскврниШи. 

оскоруша и оскоруша ж бот. а. лисшойаgна gрвенасша 
биљка из Йор. ружа с јесшивим илоgовима, Sorbus, S. domesti
са. б. илоg ше биљке, облика сишне крушке и oaopoi укуса gOK 
не уiњили. 

оскрнавитељ м онај који вређа, обешчашnује, ружи свеши
ње, часне сШвари. 

оскрнавити, �навИм (трп. оскрнављен) евр. йовреgиши, ун и
зuши (свешињу, нешшо часно), обешчасшиши, обесвешиши; уой
шше нарушиши, ошшешиши нешшо шшо се с.маШра велико.м, 
неЙрикосновено.м вреgношnу, реликвијо.м и сл. 

оскрнављеност, -ости ж сшање oHoia шшо је оскрнављено, 
обешчашnеносШ. 

оскрнављење е йосшуйак, gело које йреgсшавља вређање 
свешиње, обесвеnење, обешчашnење. 

оскрнављивати, -ављујём несвр. Йре.ма оскрнавиШи. 

оскудан, -дна, -о а. неgовољан, нейошйун; шшур, слаб, .мали 
(йо количини, вреgносши): � знање; � производња. б. који у не
че.му oCKygeBa, сиро.машан; йасиван, неилоgан: � крај. 

оскудевати, -удёвам јек. оскудијевати, -удијевам неевр. а. 
(нечим, у нечему) не.маШи чеiа gовољно, колико би било йошреб
но, осеnаши, шрйеши оскуgицу, не.машшину: � у храни, � у нов
цу б. живеши у оскуgици, сиро.машШву, не.машШини, биши без 
gовољно среgсшава за живоШ. - У рату и богати оскудевају. 

оскудица ж а. (нечега, у нечему или без допуне) сшање не
gовољне снабgевеносши, Йо.мањкања, несшашица (нечеiа, обич
но живошних намирница, лекова или gpyiux важних аршика
ла): � хране, � у лековима. б. не.машШина, сиро.машШво, беgа: 
живети у оскудици. 

оскудно ПрИЛ. на oCKygaH начин, неgовољно, слабо; сиро.ма-
шки, беgно: � обучен, живети �. 

оскудност, -ости ж својсшво, сшање oHoia шшо је OCKygHO. 

ослаб, -а, -о йрилично слаб, слабашан. 

ослабелост и ослабјелост, -ости ж сшање oHoia којије осла
био, oHoia шшо је ослабило. 

ослабити, -Им (трп. ослабљен) евр. 1. (нешто) учиниши ga не
ко, нешшо ослаби, изiуби у снази, .моnи, иншензишешу и сл.: � 
отпор, � напад. 2. изiубиши у снази, иншензишешу, ойасши, йо
йусшиши: олуја ослаби, ослаби аплауз. 3. а. изiубиши на шеле
сној шежини, с.мршаШи. б. оронуши, изне.моnи (услеg сшаросши, 
болесши и сл.). 4. йресшаши биши чврсшо зашеiнуш, йрийијен, 
йосшаши лабав, йойусшиши: � завртањ, � спојеве. 

ослабљивати, -абљујём несвр. Йре.ма ослабиШи. 

ослад м и ж бот. У .мН.: фамилија биљака Polypodiaceae, којој 
apuaagajy йайраши (у jg.: биљка из ше фамилије). 

осладити, Осл3.дИм (трп. ослађен) евр. (нешто) учиниши не
шшо слашким, заслаgиши (шеnеро.м, MegoM или сл.); фиг. (неко
ме нешто) учиниши ga неко нешшо заволи, ga MY се о.мили, go
aagHe; учиниш и лаким, уiоgним: � занат (некоме), � живот. 8 � 

се разг. а. йојесши или йойиши нешшо слашко, укусно, заложи
ши се нечим слаШким. 2. фиг. (некоме нешто) а. йосшаши apeg
.меШ уживања, уживаши у че.му. - Осладило му се ленствовање. 
б. йосшаши Йрима.мљив за HeKoia, свиgеши се, gойасши се у ве
ликој .мери: осладиле му се паре. 

ослањати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма ослониши (се). 

ослепеТИ јек. ослијЕшјети, -пИм (р. пр. ослепео, -елајек. осли
јЕШИО, -пјела) евр. а. изiубиши Bug, йосшаши слей; йосшаши сла
бовиgан. б. фиг. не виgеши, не схвашиши, не разу.меши више оче
BugHe сшвари, изiубиши кришички, рационалан cyg. 

ослепити, ослёпИ:м јек. ослијепити, ослијепИ:м (трп. ослё
пљен јек. ослијепљен) евр. (некога) учиниши слейим, лишиши 
чула Buga, очију. 

ослић, -ића и ослић, -а м .морска риба iрабљивица из Йор. 
бакалара Merlucius vulgaris. 

осликаватњ (се), -икавам (се) несвр. Йре.ма осликаШи (се). 

осликати, -ам евр. 1. ликовно украсиши какав објекаш (обич
но цркву) у.мешничким, обично сликарским gело.м, рађеним не
aocpegHo на зиgу, cBogy: � салу, � храм. 2. фиг. живо, сликовишо 
ойисаши, йреgсшавиши HeKoia, нешШо. 8 - се указаши се, йоја
виши се као лик, слика (у .машШи, сеnању и сл.); оцршаши се, 
оrлеgаши се у нече.му. 

ослобађати (се), -Обађам (се) несвр. Йре.ма ослобоgиши (се). 

ослободилац, -иоца м онај који HeKoia, нешшо ослобађа, из
бавља: ослободиоци Београда, � затвореника. 

ослободилачки, -а, -о који се OgHOCU на ослобоgиоце и на 
ослобађање: - рат, - покрет. 

ослободитељ м в. ослобоgилац. 

ослободитељица и ослободитёљка ж женска особа осло
боgилац. 

ослободити, -ОбодИ:м (трп. ослОбођен) евр. 1. а. (некога, не
щго) усЙешно.м борбо.м йрошив нейријашеља, окуйашора, шу
ђинске власши и сл. врашиши слобоgу (неко.ме, нече.му); сйасши, 
избавиши из нейријашељских руку, из заробљенишшва, лоiора 
и сл. б. учиниши ga неко буgе йушшен из зашвора, зашочени
шшва и сл., избавиши: - невино осуђенога. в. сйасши, избави
ши og нечеiа шешкоi, .мучноi, нейоgношљивоi, нейријашноi: - од 
напасти, - мука, - од досадних људи. 2. разрешиши HeKoia og 
какве обавезе, gужносши: - од пореза, � војне службе. 3. Йо.мо
nи неко.ме, учиниш и ga се неко лиши сшраха, сшрейње, улиши 
ко.ме више сиiурносши, оgлучносши и сл.: - говорника треме. 4. 
а. учиниши ga нешшо заузешо, заЙре.мљено, закрчено йосшане 
слобоgно, apOXOgHO, gосшуйно: � пролаз возилима, - место за 
столом. б. учиниши ga нешшо сйушано, сшеiнушо, закочено и сл. 
йосшане лабаво, ошкочено, ойушшено: � завртањ, � КОЧНИЦУ. в. 
учиниши, йосшиnи ga нешшо неgосшуйно, скривено gође go изра
жаја, ga се исйољи, акшивира: - стваралачке снаге. 8 - се 1. 
Йовр. og ослобоgиши (Ј-3): - се од непријатеља, - се из затвора, 
- се мука, - се пореза, � се треме. 2. оgбациши og себе, ошкло
ниши (нешшо), рашосиљаши се (нечеiа сувишноi, oaacHoi, ше
шкоi и сл.): - се залиха, - се дугова, - се лоших навика. 

ослобођење е сшицање слобоgе, избављење, ошрзање og не
чеiа; ошклањање чеiа: борба за � од окупатора, - од предрасуда. 

ословити, ословИ:м (трп. ословљен) евр. (некога) обрашиши 
се ко.ме обично у ioBOpy (речима, ЙиШање.м и сл.); зайочеши раз
ioBop обраnајуnи се (Йозgраво.м, имено.м, шишуло.м или сл.); име
новаши, ШиШулисаШи. - Ословио је пролазника са "добар дан". 
Ословили су га са "господине". 

ословљавати, -овљавам несвр. Йре.ма ословиШи. 8 - се уз. 
повр. обраnаши се jegaH gpyioMe (имено.м, йо шишули, са "ви" 
или сл.). 

ослонац, ослонца (ослон, -а) м 1. geo Йреg.меШа, намешшаја 
који служи за наслањање, наслон: - столице, . - на клупи. 2. а. 
Ше.мељ, основа на којој се нешшо заснива, йочива (као йолази
шше, ойреgељење и сл.): морални -, - закона. б. онај који за не
Koia йреgсшавља rлавну cHaiy, йоgршку, уйоришше и сл. - Отац 
јој је био главни ослон(ац) у животу. 

ослонити, ослонИ:м (трп. ослоњен) евр. (нещго) наслониши, 
йрислониши (на нешшо), йоgуйрши (нешшо): -.главу на руке. 8 
- се 1. наслониши се, налеnи се на HeKoia, на нешшо: - се рука
ма (на сто), - се о штап. 2. (на некога, на нешто) а. имаши, на
nи у неко.ме, нече.му йошйору, йоgршку, Йо.моn и сл.: - се на при
јатеље. б. рачунаши с неким, йоузgаши се у HeKoia, у нешшо као 
Йо.моn: � се на срећу. 

ослухивати, -Ухујём несвр. Йре.ма ослухнуШи. 

ослухнути, -нём евр. в. ослушнуШи. 

ослуmкивати, -)тmKyjёM несвр. Йре.ма ослушнуши. 

ослуmкивач, -ача м онај који (йажљиво) ослушкује. 

ослуmнути, -нём евр. обрашиши йажњу, усреgсреgиши се 
(слухо.м) на неки звук, на нешшо шшо .може ga се чује, Йокуша- . 
ши gокучиши, разабраши (звуке, ioBop); .мало йослушаши, йри
слушнуШи. - Ослymни шта говоре. 

осљеп- в. ослеЙ-. 
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осмак, -ака м 1. ученик ос.мо;; разреgа. 2. кукуруз са осам ре
goBa зрна у клиЙу. 

осмакиња ж ученица ос.мо;; разреgа. 

Османлија м (мн. ж) ист. (обично у мн.) Турчин (йрема нази
ву gинасшије шурских сулшана која Bogu йорекло og сулшана 
Ос.мана). 

османлијски, -а, -о који се OgHOCU на Ос.манлије, шурски: 
Османлијско царство, - освајачи. 

османски, -а, -о ос.манлијски; шурски: - власт. 

осматрати, осматрам несвр. йрема ос.моШриШи. 

осматрач, -ача м онај који осмашра (обично војник). 

осматрачки, -а, -о који се OgHOCU на ос.маШраче. 

осматрачница жмесшо, йоложај, обично узвишен, са које;; се 
наgзире, коншролише, йази на оно шшо се gешава у околини. 

осмејак и осмејак, -ејка јек. осмијак и осмијак, -йјка м в. 
осмех. 

осмејкивати се, -ејкујем се јек. осмијкивати се, -:Ијкујем се 
неевр. в. ос.мехиваШи се. 

осмелити јек. осмјелити, -им евр. (некога) улиши коме с.ме
лосш, храбросш, самоЙоузgање . •  - се сшеhи с.мелосШ, храбросш, 
охрабриши се; оgважиши се, усуgиши се учиниши нешШо. 

осмерац, -рца м 1. сших og осам слоiова. 2. спорт. чамац са йо
cagoM og осам веслача и кормиларом; екийа веслача на шаквом 
чамцу. 

осмеро в. осморо. 

осмех јек. осмиј ех м израз лица с каракшерисшично изв ије
ним йоложајем усана који оgражава веселосш, лейо расйоложе
ње, заgовОЈЬсшво, OgH. иронију, aogc.мex, смешак: благонаклон 
-, ироничан -. 

осмехивати се јек. осмјехивати се, -ехујем се несвр. йрема 
ос.мехнуши се. 

осмехнути се, -нем се и осмехнути се, осмехнем се јек. 
осмјехнути се, -нем се и осмијехнути се, осмијехнем се евр. 
накрашко извиши усне у блаiи ос.мех, насмешиши се. 

бсми, -а, -о pegHU број йрема осам. 

осмиј- в. ос.меј-. 

осмина и осминка ж а. ос.ми geo неке целине (јеgинице ме
ре, iogUHe, зайремине, шрајања ноше и gp.). б. муз. ноша која 
означава ос.ми geo вреgносши шрајања звука целе ноШе. 

осмислити, -им (трп. осмишљен) евр. (нешто) учиниши не-
шшо (с)мисаоно ваљаним, рационалним, исйуниши смислом, 
мисаоним саgржајем: - какву идеју, - свој живот. 

осмица ж а. знак, бројка (8) којом се обележава број осам, 
количина, величина и сл. og осам јеgиница нечеiа. б. назив за 
оно шшо је обележено, означено бројем осам (йревозно среgсшво, 
карша, учионица или gp.). 

осмиmљавати, -ишљавам несвр. йрема ос.мислиШи: 

осмје- в. осме-. 

осмо- йрви geo apugeBcKUx и именичких сложеница означа
ва ga се нешшо сасшоји og осам gелова, OgH. ga је у вези с нечим 
шшо се оgликује бројем осам: осмогласник, осмострук, осмогоди

· ШЊИ. 

осмогласник м хришhанска, йравославна црквена књиiа са 
Йес.мама за осам 'iласова, окШоих. 

осмогодиmњи, -а, -е који има или шраје осам iogUHa: - де
те, - школа. 

осмоза ж ГРЧ. физ. йроgирање расшварача кроз йолуйройу
СШЈЬиву ойну (изазвано различишом засиhеношhу расшвора с 
jegHe и gpyie сшране оЙне). 

осмолетка јек. осмољетка ж рус. ос.моiоgишња основна школа. 

осмори, ·-а, -е МН. бројни apugeB йрема основном броју осам 
којџ се уйошреБЈЬавауз именице које имају само облике множи
не или означавају йар: - врата, - рукавице. 

осморица ж осам мушких особа, осам мушкараца. 

осморо збирни број йрема основном броју осам: а. Kag се за
jegHo узима осам особа (или уойшше биhа) различишоi йола (йо
HeKag и осам особа без обзира на pog): - младих, њих - . б. уз 
збирне именице које означава ју млаgунчаg: - деце, - пиладИ. 

осморо- као йрви geo apugeBcKUx и именичких сложени ца 
означава ga се нешшо сасшоји og осам јеgиница, gелова и сл. оно
ia шшо се казује gруiим gелом сложенице: - крак, - струк, -
спратница и др. 

осмосатни, -а, -о в. ос.мочасовни. 

осмостран, -а, -о који има осам сшрана: - стуб. 

осмострук, -а, -о који се сасшоји og осам сшрукова, осам 
основних елеменаша и сл.; који се йонавЈЬа йО осми йуш; осам 
йуша већи и сл., ос.мокраШан: - конопац; - покушај, - износ. 

осмотрити, осмотрим евр. (нешто) исйишаши йо'iлеgом, раз
'iлеgаши; йреисйишаши, анализираши: - терен, - ситуацију. 

осмоугао, -гла и осмоугаоник м мат. iеомешријска слика, 
лик са осам у'iлова и осам сШраница. 

осмоугаони, -а, -о који има осам у'iлова. 

осмочасбвни, -а, -о који шраје осам часова, осам саши: -

радно време. 

осмудити, осмудИм евр. йламеном лако, крашкошрајно ойа
лиши йовршински слој, ОЙРЈЬиШи. 

оснаживати (се), -ажујем (се) несвр. йрема оснажиши (се). 

оснажити, оснажим евр. а. (некога, нешто) учиниши сна
жни(ји)м, ојачаши: - државу, - тим. б. (нешто) gаши чему за
конску CHaiy, йошврgиши йуноважносш, учиниш и важеhим 
(apecygy, указ, оgлуку и gp.) . •  - се йосшаши снажан, јак, оја
чаШи. 

бсни, -а, -о који се OgHOCU на ос(у): - раван, - симетрија. 

оснивати, оснивам несвр. йрема основаШи . •  - се (на чему) 
имаш и основ, шемеЈЬ (у чему), шемеЈЬиши се, засниваши се (на 
чему). 

оснивач, -ача м (инетр. -ачем) онај који нешшо оснива, уше
меЈЬивач, зачешник, шворац: - позоришта. 

оснивачки, -а, -о који се OgHOCU на осниваче и на оснивање: 
- капитал, - конгрес. 

основ м 1. (уп. основа (1) и основица) а. geo на којем се не
шшо ipagu, сшвара, йоgлоiа, шемељ, база нечеiа: - куће. б. оно 
шшо чини срж, сушшину на којој се заснива, шемељи нешшо (ка
ква ugeja, шеорија и сл.); йолазни, 'iлавни елеменш, йринций не
чеiа: - религије, - закона. в. (йреg)услов, йрешйосшавка која 
OMOiyhaBa ga из чеiа нешшо насшане, йроисшекне: - људског 
прогреса. 2. разлоi, мошив, арiуменш за нешшо: - за сумњу, -
за закључак. 3. у МН.: основна, елеменшарна знања (науке, ве
шшине и gp.), чесшо као назив йриручника: - граматике, - ме
дицине. • без основа без разлоiа, неосновано, безразложно; на 
основу чега? с којим разлоiом, с каквим арiуменшима, йравима, 
йре.ма чему? 

основа ж 1. в. основ (1). 2. в. основица (2). 3. мат. број који се 
сШеЙенује. 4. ЛИНГВ. geo речи на који се gogajy насшавци за обли
ке или суфикси: граматичка -, презентска -, инфинитивна -, 
творбена -. 5. замисао, йлан (за нешШо). 6. узgужна ниш йри 
шкању, ЙоШка. 

основан, -а, -о 1. ШрЙ. og основаШи. 2. на разлозима, на ар
iуменшима, на gоказима ушемељен, разложан, oapaBgaH: - сум
.Њ�, - захтев. 

основано ПРИЛ. с разлоiом, на своме месшу, oapaBgaHo. 

основанбст, -ости ж особина OHoia шшо је основано, oapaBga
носШ. 

основати, оснујем евр. 1. усшановиши, формираши, зачеши, 
сшвориши (инсшишуцију, gелашносш и сл.): - породицу, - пар
тију. 2. навиши йређу за Шкање. 

основац, -вца м (инетр. -вцем; ген. МН. основаца) 1. ученик 
основне школе. 2. фиг. онај који је невешш у чему, ЙочеШник. 
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основачкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на основ це: � градиво, � 
клупа. 2. фиг. йочешнички невешш, неук, несЙреШан. 

основачки прил. као основац, невешшо, неуко. 

основица ж 1. в. основ (1). 2. мат. сшрана на којој сшоји ieo
мешријска слика, лик или Шело. 

основйнскй, -а, -о који се OgHOCU на основу (4): � наставак 

основнй, -а, -о а. који чини основу, сушшину нечеiа, iлавни, 
најбишнији, сушшински: � мисао, � састојци. б. йрви, йолазни 
елеменаш, йрви сшейен, најнижи виg каквоТ: сисшема, орiаниза
ције, gелашносши: � организација, � школа. в. йочешни, еле
меншарни ниво, сшейен нечеiа: � образовање, � васпитање. 

особа и особа ж а. човек као йојеgинац, лице, љуgско биnе. 
б. шакво биnе као носилац оgређених йрава, овлашnења, йоло
жаја, OgH. личних квалишеша, квалификација, вреgносши и СЛ.: 
службена �, морална �. в. љуgско биnе као фиiура, облик: висо
Ka �, развијена �. 

особен, -а, -о а. који се изgваја, оgликује og gpyiux, својсшвен, 
ориiиналан; необичан, чуgан: � начин живота, � стил. б. йосе
бан, сйецијалан: � захтев. 

особеност, -ости ж а. особина, својсшво OHoia који је особен, 
OHoia шшо је особено. б. оно шшо је особено, нарочишо, Йосебно. 

особењак, -ака м особен, чуgан, насшран човек (йо неуоби
чајеном йонашању, начину живоша, схвашањима и СЛ.), чуgак. 

особењачкй, -а, -о својсшвен особењацима, насшран, чуgан. 

особењаmтво е особина OHoia који је особењак, насшраносш 
(у начину живоша, йонашању и сл.). 

особина ж оgлика, каракшерисшика, шийично обележје, 
својсШво. 

особит, -а, -о који се нечим, обично себи својсшвеним, йози
шивним, лейим начином исшиче, оgликује, нарочиш, изузешан: 
� поштовање, � укус. 

особито прил. изузешно, изванреgно, нарочишо: � задово
љан, � значајан, � лепо. 

особитост, -ости ж својсшво OHoia шшо је особишо, шшо се ис
шиче каквом йосебношnу, изванреgна, необична вреgносш, йо
себносШ. 

особље е зб. (ми. 0) скуй особа зайослених у каквој усшанови, 
йреgузеnу и СЛ., йерсонал: болничко �. 

особнй И особнй, -а, -о 1. који се OgHOCU на оgређену особу, 
лични; йосебан, власшиш, сойсшвен: � проблеми, � пртљаг. 2. 
који служи са йревоз љуgи, йушнички: � воз, � аутомобил. 

особно и особно прил. лично, сам, iлавом. - Примио га је 
министар особно. 

осовина и осовина ж 1. техн. gуiуљасши, ваљкасши geo ме
ханизма, найраве који служи као носач шочка, зуйчаника или 
сл. 2. в. ос (1). 3. иет. војни савез Немачке и Ишалије уочи и за 
време Друiоi свешскоi раШа. 

осовйнскй, -а, -о који се OgHOCU на осовину: � лежај, � лежи
ште, � трење. 

осоколити, осоколйм евр. улиши некоме храбросш, смелосш 
(ga нешшо учини, ga се на нешшо оgлучи), охрабриши, ојуначи
ши . •  - се сшеnи смелосш, храбросш, йосшаши храбар, окура
жиШи се. 

осолити, осолйм евр. зачиниши сољу, йосолиши (јело). • не да 
се ни - не йрихваша никакве разлоiе, објашњења, савеше, не мо
жеш ia убеgиши у нешшо, шврgоiлав је. 

осоран, -рна, -о iруб, набусиш, осион (у йонашању, ойхође
њу); нељубазан, iруб йросш: � човек, � одговор. 

осорно ПРИЛ. на осоран начин, набусишо, iрубо, нељубазно. 

оспа и оспа ж (ген. ми. -пй) мед. а. бубуљица, йришшиn на ко
жи. б. ми. боiиње. 

оспица и оспица ж 1. а. geм. og осйа (а). б. мн. мед. заразна 
gечја болесш йраnена црвеним осийом йо кожи, воgене боiиње, 
мале боiиње, морбили; осий који йраши шу болесШ. 2. квржица, 

чвориn на йовршини некоТ: шкива, машеријала: � на листу. • 
добити оспице разг. изнервираши се, избезумиши се збоi нечеiа 
неЙријаШНОi. 

оспичав и оспичав, -а, -о осуш осйицама; који име шраiове 
og осйица, рохав, боiињав. 

оспокојавати, -ој авам несвр. йрема осЙокојиШи. 

оспокојити, -окојим евр. (некога) улиши сйокојсшво, учини
ши сйокојним, смири ши (ослобоgивши og сшраха, узбуђења, бри
ie за ucxog нечеiа или СЛ.). 

оспоравати, -оравам несвр. йрема осЙориШи. 

оспорив, -а, -о који се може осйориши, йобијаши, нейоузgан, 
HecuiypaH: � податак, � документ. 

оспорити, оспорйм евр. ойоврiнуши, йобиши (нечије шврgње, 
налазе и gp.) йроiласиши нешшо сйорним, нейоузgаним, Hepeiy
ларним, изјасниши се йрошив нечеiа (арiуменшима, суйрошним 
шврgњама и СЛ.); йобиши (шачносш, исйравносш, йраво на не
шшо и сл.). 

оспособити, -особим и оспособити, -йм (трп. оспособљен) 
евр. 1. учиниши Koia сйособним, сшручним за какав йосао, aogy
хваш, обучиши, сЙремиШи. 2. учиниши уйошребљивим, ваља
ним за уйошребу, gовесши у реgовно, исйравно сшање, йойрави
ши, среgиши: � пругу, � маmине . •  - се йосшаши сйособан за не
шшо: сшеnи сйособносши, знање, обучиши се (за pag, за Йосао). 

оспособљавати (се), -Обљавам (се) несвр. йрема осйособи
ши (се). 

оспособљеност, -ости ж сшање OHoia који је осйособљен, оно
ia шшо је осйособљено за нешШо. 

оспособљење е йосшуйак којим се неко или нешшо осйосо
бљава; осЙособљеносШ. 

осрамотити, -амотим (трп. осрамоћен) евр. 1. (некога) а. на
неши некоме (нечему) срамошу, обрукаши, окаљаши: � оца; � 
државу. б. обешчасшиши (gевојку, жену). 2. засшиgеши, йосра
миШи . •  � се осешиши се йосшиђен учинивши нешшо неgолич
но, нейриклаgно; gоживеши срамошу, обрукаши се (apeg неким). 
- Осрамотио се на испиту. 

осрамоћење е наношење срамоше, обешчашnење, брука, сра
моШа. 

осрамоћивати (се), -оћујём (се) несвр. йрема осрамоши
ши (се). 

осредње и осредње ПРИЛ. на осреgњи начин, среgње, Йросечно. 

осредњй, -а, -ё а. који је невелике вреgносши, квалишеша, 
сйособносши и сл., йросечан: � ђак. б. који је среgње величине, ни 
мали ни велики: � камен. 

остава ж йросшорија за gржање, оgлаiање хране и сшвари 
које нису у свакоgневној уйошреби, комора, шЙајз. 

остilВилац, -иоца м правн. а. онај који некоме нешшо осша
вља у наслеђе; завешШалац. б. онај који осшавља некоме нешшо 
на чување, у gеЙозиШ. 

оставина и оставина ж оно шшо је осшало йосле нечије смр-
ши, шшо је йреgмеш наслеђивања, (за)осшавш

_
Шина. 

оставинскй, -а, -о који се OgHOCU на осшавину: � расправа. 

оставиочев, -а, -о који apuaaga осШавиоцу. 

оставити, -им (трп. остављен) евр. 1. сшавиши Heige нешшо 
ga осшане, йоложиши, сйусшиши на неко месшо ga шу сшоји, ga 
шу буgе: � писмо на столу. 2. а. йрекинуши, йресшаши чиниш и 
шшо, не бавиши се више чиме, не уйошребљаваши нешшо: � по
литику, � дуван. б. найусшиши (HeKoia, нешшо), йрекинуши све 
везе (йријашељске, љубавне и gp.): � домовину, � вереницу. в. 
ошиnи (ogHeKyg), изаnи (из нечеiа): � крчму. г. (некога, нешто) 
оgвојиши се ucapeg gpyiux уgаљавајуnи се, измаnи, OgManu: � 
такмичаре (за собом). 3. (некога, нешто) осшаши без нечеiа (сна
ie, моnи, својсшва и сл.). 4. йресшаши се обазираши, обраnаши 
йажњу (на нешшо, на HeKoia), ману ши се нечеiа: � нечије пра
зне приче. 5. йроизвесши, изазваши (расйоложење и сл.): � ути
сак. 6. gойусшиши ga нешшо осшане ксшо је било, йусшиши: � 
старе законе, � нешто неопрано. 7. а. gаши некоме нешшо у на-
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слеђе, учиниш и ga неко gобије, ga му осшане (као йоклон, HagoK
Haga и сл.): � део имања држави. б. найусшиши (чланове своје 
йороgице) својом с.мрћу (о Йокојнику). - Оставио је иза себе дво
је деце. 8. не узеiliи са собом, заборавиши (He"ige нешшо): � киmо
бран у колима. 9. (на некоме нешто) йрейусшиши, йовериши на 
чување, уйрављање, сшарање и сл.: � све на другима. _ - се (не
чега) йресшаши чиниши нешшо, махнуши се, оканиши се, ogy
сшаши (og че"iа): - се пића. • остави(мо) то не "iOBOpU(MO) више о 
Шоме. - кога (далеко) иза себе (за собом) наgмашиши, йревазиhи 
(Ko"ia) у чему, биши знашн,о бољи og gpy"io"ia. - (кога) на милост и 
немилост (некоме) йошйуно йресшаши бринуши (о коме, чему), 
йрейусшиши (Ko"ia, шшо) својој суgбини (обично у шешкој, ойа
сној сиШуацији). - (кога) на миру йресшаши узнемираваши (Ko"ia), 
не gосађиваши, не с.меШаШи (коме). - (кога) на цедилу найусши
ши (Ko"ia) у шешкој, безизлазној сишуацији, изневериши у оgлуч
ном, кришичном шренушку. - на страну склониши (обично но
вац) ga се не йошроши, ga буgе ушШеђевина. оставити у аманет 
(некоме нешто) завешоваши HeKo"ia ga нешшо учини, сачува и сл. 
- одрешене руке (коме) gаши (коме) йуно йраво, овлашhење ga мо
же у каквој сшвари ga учини онако како сам оgлучи, йрейусши
ши gpy"ioMe йраво на оgлуку. - се ћорава посла разг. йресшаши се 
бавиши ризичним, нейошребним или бескорисним сшварима, 
Йословима. пољуби па остави разг. каже се (обично у љушњи) оно
ме коме се нешшо gобро не свиђа, ко MHO"iO изволева, нећка се ga 
нешшо узме, ypagu. 

оставка ж (дат. -вци; ген. мн. -вки) (често у спрези са "дати", 
"поднети'� Йис.мена или ус.мена изјава којом се неко лице или 
шело оgриче своје og"ioBopHe функције, йоложаја, а самим шим 
йресшаје ga обављања gошаgашње йослове, gужносши и gp.; сам 
чин шакве оgлуке. • бити у оставци (обично о министрима, вла
ди) обављаши gошаgашње йослове gOK их не йреузме gpy"io овла
шhено лице или наgлежно Шело. 

остављати (се), -ам (се) несвр. йрема осшавиши (се). 

оставштина ж заосшавшшина, башшина, наслеђе; имовина 
сшечена наслеђем. 

остајати, -јём (имп. остај) несвр. йрема осШаШи. 

остали, -а, -о (обично у мн.) сви који йреосшају йосле йоме
нуших, HaBegeHUx, узеших у обзир; gpy"iu, ини. • између осталог(а), 
међу осталим осим шо"iа, uopeg шо"iа; као уз"iреg. 

останак, -анка м осшајање, заgржавање, борављење на ga
шом, на исшом месШу. 

остарелост јек. остарјелост, -ости ж особина и сшање oHo"ia 
ко је осшарио, oHo"ia шшо је осШарило. 

остарео, -ела, -о јек. остарио, -рјела, -о који је осшарио, ко
ји је йосшао сшар: � мајка. 

остарити, -Им (ОстареТИјек. остарјети, -рИм) свр. 1. непрел. йо
сшаши сШар. 2. прел. учиниш и (HeKo"ia, нешшо) сШарим. 

остатак, -тка м (мн. остаци, ген. остатака) 1. а. оно шшо је 
йреосшало og че"iа: � јела. б. разлика (вишак или мањак) йри 
обрачуну какве суме; кусур. в. мат. HegeљUBU geo йри gељењу ие
KO"i броја. 2. (у спрези са "земни", "посмртни" или сл.) МН. шело 
или косши умрло"iа. 3. чланови йороgице умрло"i. - Доста си пла
кала, нека је остатку на здравље. 

остати, останём (аор. остадох И остах; пр. пр. оставши; ТРП. 0) 
свр. непрел. 1. а. заgржаши се на (у) исшом месшу, не ошиhи (gpy
"ige, gaљe): � у граду, � у школи. б. йроборавиши, йровесши из-

. весно време He"ige, у некој cpegUHU, gрушшву и сл.: � на улици и 
после поноћи. в. йреосшаши He"ige оgласком gpy"iux, биши, заgр
жаши се као jegUHU, сам, без gpy"iux. - Остали смо само ја и ба
ба. 2. а. (при нечему) заgржаши свој сшав, мишљење, оgлуку, 
исшрајаши у нечему. - Остао је при томе да докторира. б. заgр
жаши се на некој оgлуци, акшивносши, не мењаши йосшојеhе 
сшање сШвари. - Остали су при томе решењу, јер им се чини
ло најбољим. в. заgржаши свој йоложај, сшашус, биши и gaљe 
(неко, нешшо). - Остаће нежења. г. gосйеши у какву нову шрај
ну сишуацију, йоложај, сшање, йосшаши: � неспособан за рад. 
3. оgлазеhи, ygaљaBajyhu се осtllавиши (HeKo"ia, нешшо) gалеко за 
собом, у gaљUHU. - Воз се удаљавао и многа села, брда и доли
не остадоше за њим. 4. фиг. из"iубиши живо ш, йо"iинуши, йасши 
(у борби, рашу): � на бојном пољу. 5. фиг. из"iубиши се, несШаШи. 

- Где ти је остала памет? • нека (то) остане међу нама нека о шо
ме нико gpy"iu не сазна, немојмо о шоме "iовориши gру"iима. није 
му остало ништа друго није Mo"iao нишша gpy"io (боље) учиниши, 
није било gpy"io"ia излаза, решења. не - дужан (некоме) (уз)враши
ши исшом, равном мером, освешиши се. - жив йреброgиши какву 
ойасносш, кришичну сиШуацију. бубнути и - жив (из)реhи какву 
"iлуйосй1, бес.мислицу, луйиши којешШа. остај(те) ми здраво (збо
гом) йозgрав йри оgласку, расШанку. - без крова над главом, - на 
улици из"iубиши своју кућу, сшан, йосшаши бескуhник (обично 
услеg какве Heuo"ioge, несреће). - без речи занемеши зайањиши 
се, забезекнуши се (og изненађења, og чуgа, узбуђења и сл.). -
кратких рукава умесшо очекиване зараgе, gобишка, корисши, 
йрешрйеши шшешу, "iубишак (у каквом Йослу). - на месту мртав 
биши ус.мрћен, йо"iинуши ogMax, на лицу месШа. - на (у) животу 
йреживеши неки ygec, с.мрШну рану. - на ногама не йоgлеhи умо
ру, исцрйљеносши, болесши, изgржаши све найоре, Шешкоhе. -
по страни не мешаши се у нечије йослове, не узимаш и учешhа у 
чему, биши незаиншересован за нешШо. - празних руку не gоби
ши нишша, не gOMohu се никакве корисШи. - свој не йосшаши 
зависан, не йошйасши uog ушицај gpy"io"ia, биши и Hagaљe само
сШалан. - скрштених руку нишша не йреgузеши у каквој невољи, 
не йришеhи у йомоh, gржаши се све време йасивно, незаиншере
совано. - слеп код очију нишша не научиши, не виgеши очи"iлеg
не сШвари. - у љубави с неким заgржаши gобре, йријашељске og
носе. - у памети сачуваши у сећању, уЙамШиШи. - у сенци йроћи 
у чему незайажено, биши зайосшављен, неЙримећен. - мртав хла
дан разг. уойшше се не узбуђиваши, не йриgаваши никакву ва
жносй1, сачуваши хлаgнокрвносш, незаиншересованосш (обич
но у вези с нечим иначе уз буgљ ив им, важним, ойасним и gp.). -
читав йреброgиши, савлаgаши какву ойасносш, кризу без ика
кве шшеше, без "iубишака и сл. 

оствареље с 1. сйровођење у gело, реализација нече"iа: � пла
на, � (нечијих) снова. 2. gело насшало као резулшаш неке ge
лашносши, сшварања: уметничко �, револуционарно �. 

остваривати (се), -арујём (се) несвр. йрема осшвариши (се). 

оствар(љ)ив, -а, -о који се може осшвариши, реализоваши, 
извоgљив. 

оствар(љ)ивост, -ости ж особина oHo"ia шшо је осшвар(љ)иво, 
мо"iуhносш осшваривања (нече"iа). 

остварити, остварим свр. сйровесши у gело, у сшварносши, 
йосшиhи (какву намеру, жељу, йлан и сл.). _ � се исйуниши се 
у сшварносши, у живошу (о каквој жељи, намери, йреgвиђању и 
сл.); йосшаши реалносй1, чињеница (у живошу, у сШварносШи). 

остве, остви и остава ж ми. оруђе за ловљење рибе с gу"iачком 
gржалицом на којој се налази мешални geo у облику gBoKpaKe, 
шрокраке или вишекраке вuљушке; уп. харпун. 

остеологија ж ГРЧ. мед. наука о косшима, као geo анаШомије. 

остеолоmRИ, -а, -о који се OgHOCU на осtllеоло"iију. 

ости, остију ж ми. в. осШве. 

острагуша ж ист. сшаринска йушка која се йунила оgосШра"i. 

острашћен, -а, -о обузеш сшрасшима, сшрасшвеним, еуфо-
ричним OgHOCOM йрема нечему: � говор, � поступак 

острашћеност, -ости ж сшање, својсшво oHo"ia који је осшра
шhен, oHo"ia шшо је осшрашhено, еуфоричносш, емфаШичносШ. 

острвити се, острвИм (се) свр. разг. 1. намамиши се, йолако
миши се (на нешШо). 2. "iрубо, gивљачки насрнуши, наврсши се, 
навалиши се, окомиши се (на HeKo"ia). 

острвљанин (ми. -ани) и острвљанин (ми. -ани) м особа йо-
реклом са осшрва, сшановник осшрва, оШочанин. 

. 
острвљанка и острвљанка ж женска особа са осШрва. 

острвље с зб. им. og осшрво; "ipyua осшрва, архиЙела"i. 

острво с геогр. койно окружено са свих сшрана BOgOM, ошок: 
ВУЛRанско �, речно �. 

ОСТРВСRИ, -а, -о који се OgHOCU на осШрво. 

ОстРвце .и острвце, -а и -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og осШрво. 

острига ж зооЛ. морска шкољка Ostrea edulis из Йор. Ostrei-
dae, каменица. 
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острићи, -ижём (3. л. ми. острИгу; аор. остригох, острйже; ИМII. 
остризи; трп. острижен; пр. пр. остригавши) евр. оgрезаши gлан:е 
(н:осу, вуну са овце), ошишаши; иоgшишаши; оgрезаши, ogcehu 
(.ман:азама). • - се uogcehu (н:осу), ошишаши се. 

оструга ж 1. в . .мамуза (1). 2. бот. в. н:уиина. 

остругати, остружём евр. 1. а. сн:инуши са нече"iа неравнине, 
из"iлаgиши иовршинсн:и слој сШру"iање.м. б. фиг. подруг. "iрубо, шу
иим ноже.м обријаШи. 2. оgрезаши ШесШеро.м, gовршиши сшру
"iatbe (ШесШеро.м, иило.м). 

осуда ж 1. правн. суgсн:а оgлун:а о н:ажњавању иресшуинин:а, 
Upecyga. 2. н:рајње неиовољно .мишљење, не"iашивна оцена, 
ошшра н:ришин:а (н:ан:во"i gО"iађаја, иосшуин:а, gела и сл.) чесшо 
изражена н:ао ирошесш, не"iоgовање. • то је за (сваку) осуду н:аg се 
изражава н:рајње не"iоgовање gaje нешшо (нен:и иосшуиан:, иона
шање и сл.) вео.ма лоше, не.морално или сл. 

осудити, осудйм (трп. осуђен) евр. (некога, нешто) 1. правн. 
изреhи н:азну суgсн:о.м или gp. иравно.м оgлун:о.м, gонеши иресу
gy. 2. исн:азаши, оцениши не"iашивним, неиовољним, шшешним 
и сл., изреhи не"iашиван сшав ире.ма нен:о.ме, нече.му ошшро н:ри
шин:оваши (чесшо у виgу ирошесша, не"iоgовања): - зло, - посту
пак власти. 3. фиг. (и на нешто) иреиусшиши н:ан:вој невољи, зло
иаћењу, н:азниши (нечим): - на сиромаштво, - да живи сам. • 
то је осуђено на пропаст (на неуспех) og шо"iа не .може биши ни
шша, Шо.ме не.ма сиаса, .мора ироиасШи. 

осуђеник, -ика м особа осуђена суgсн:о.м upecygoM; зашворе-
нин:, сужањ. 

осуђеница ж женсн:а особа осуђенин:. 

осуђенички, -а, -о н:оји се OgHOCU на осуђенин:е. 

осуђенички ПРИЛ. н:ао осуђеници, иоиуш осуђенин:а. 

осуђивати, осуђујём несвр. ире.ма осуgиШи. 

осузити, -йм евр. (нешто) овлажиши, ирелиши или наиуни
ши сузама: - лице, - очи . •  - се навлажиши се, наиуниши се су
зама (о очима). 

осујетити, -йм и осујетити, осујётйм (трп. осујећен и осујё
ћен) евр. (некога, нешто) оне.мо"iуhиШи, сиречиши нен:о"iа у н:ан:вој 
намери; сиречиши, оне.мо"iуhиШи ga се нешшо go"iogu, осшвари: 
- нечије планове, - јачање власти. 

осујећивати, -ећујём несвр. ире.ма осујеШиШи. 

осукати се, осУчём се евр. 1. извуhи се (о нишима на н:рајеви
.ма йлешива или Шн:ива). 2. фиг. развуhи се. - Путем уз брдо осу
ка се колона. 

осулина ж .месШо, иуш и сл. на н:оје.м се осула, оgронила земља. 

осуљати се, -ам се евр. он:лизнуши се; сн:лизнуШи. 

осумњичити, -йм (трп. осУмњичен) евр. (некога) изразиши 
своје .мишљење, су.мњу ga је нен:о н:рив, ga је иочинио н:ривицу, 
ирен:ршај; шрешираши нен:о"iа н:ао Mo"iyhe"i иочинишеља н:ан:во"i 
неgела, бациши су.мњу на нен:о"iа: - некога за убиство. 

осунетити, -йм (трп. осУнећен) евр. тур. (некога) обрезаши .му
шн:о gеше (CXOgHO версн:им обичајима у .муслимана). 

ос)rнчати и осунчати, -ам евр. обасјаши, изложиши сунчаним 
зрацима . •  - се изложиши се, обасјаши се сунчаним зрацима. 

осУти, оспём (трп. осУт) евр. 1. а. (некога, нешто) обасуши, ире
н:риши (нечим): - стазу лиmћем. б. (по некоме, по нечему) заси
иаши нен:о"iа, нешшо (.мецима, н:амење.м; речима), обасуши: -
паљбу по некоме, - некога ГРДЊОМ. в. иочеши снажно иаgаши, 
лиши (о н:иши, cHe"iy и сл.). 2. (нешто нечим) иосуши разбацано, 
на .махове: - хлеб сољу . •  - се 1. а. иосуши се, иосииаши се (не
чим): - се брашном по оделу. б. разасуши нешшо ио иовршини 
нече"iа, ирен:риши се (нечим): небо се осуло звездама. в. gобиши 
осии ио н:ожи, обасуши се (ue"iaмa, осиама и сл.). - Сав се осуо по 
лицу. 2. фиг. разлеhи се, заориши се. - Осу се песма у кафани. 
3. а. расиасши се, расуши се у виgу ирашине, расшочиши се. -
Зид се сав осуо. б. фиг. бројчано се с.мањиШи оgласн:о.м (чланова, 
иерсонала и сл.). - Партије ће нам се сигурно ОСУТИ. • - (на не
кога) дрвље и камење (- се дрвљем и камењем), - паљбу наиасши 
нен:о"iа са MHO"iO речи, "ipgtbaмa, "iовориши о нен:о.ме све Haj"iope, с 
иО"iрgним изразима, оиШужбама. 

осутост, -ости ж сшање oHo"ia н:оји је осуш, oHo"ia шшо је осу
шо (обично о н:ожи). 

осуmити, осушйм евр. ун:лониши из нече"i влажно"i, .мон:ро"i 
вла"iу: - веш, - косу . •  - се 1. а. иосшаши сув, лишен вла"iе, са
сушиши се; увенуши. б. из"iубиши upupOgHY влажносш, иосша
ши сув (ио иовршини). - Грло му се ОСУШИЛО. 2. фиг.јан:о ослаби
ши, о.мршавиШи. 

осцилатор м лат. физ. а. аиараш н:оји ироизвоgи осцилашор
но н:реШање. б. сван:о шело н:оје .може ga осцилира, ga се н:лаши, 
ШиШра. 

осцилаторни и осцилациони, -а, -о н:оји се OgHOCU на осци
лације: - кретање. 

осцилација ж лат. физ. њихање, н:лаhење, љуљање; шишрање; 
Шаласање. 

осцилирати, -илйрам и осциловати, -лујём неевр. физ. н:ла
шиши се, њихаши се, иравиши јеgнан:е сишне ион:реше; н:реша
ши се Шамо-амО. 

осцилограм м ГрЧ. физ. "iрафичн:и цршеж gобијен ио.моћу 
осцило"iрама. 

осцилограф м ГрЧ. физ. инсШру.менШ за бележење осцилаци
ја, ире све"iа елен:Шричних. 

отава ж шрава н:оја се н:оси (или је ион:ошена) gpy"iu или шре
ћи иуш (обично н:раје.м леша или иочеШн:о.м јесени). 

отавица ж geM. и хии. og оШава. 

отад, отада и отада (пише се и: од тада) ПрИЛ. og шо"iа вре.ме-
на (о н:оје.м је реч). 

отакати, отачём несвр. ире.ма оШочиШи. 

отаљавати, отаљавам несвр. ире.ма оШаљаШи. 

отаљати, -ам евр. разг. нен:ан:о обавиши, иосвршаваши (иосло
ве, обавезе). 

отанак, -нка, -о ирuлично шанан:: - дрво. 

отанчати, -ам евр. 1. а. иосшаши шанан:, исшањиши се (обич
но о Шн:анини). 2. фиг. а. исшрошиши се, иосшаши осн:уgан, сиро
.машан. б. из"iубиши ранију .моћ, cHa"iy, зgравље, ослабиШи. 

отапати (се), отапам (се) несвр. ире.ма ошоииши (се). 

отарасити се, -йм се евр. ослобоgиши се, ошресши се, реши
ши се (нен:о"iа, нече"iа, обично неиријаШНО"iа, gocagHo"ia и сл.): -
напасника, - мучних послова . 

отац, оца м (вок. оче; МН. очеви (арх. оцеви) (у основном зна
чењу) и оци, ген. отаца у 2. и 3. значењу) 1. а . .мушн:и роgишељ; 
фиг. шворац, аушор у OgHOCY на своје gело. б. фиг. зачешнин:, ио
н:решач, оснивач: - модерне писмености. 2. ми. иреgан:, ираоШац. 
3. свешшено, gуховно лице (обично уз име или назив чина, у не
uocpegHoM обраhању свешшенин:у, н:алуђеру, фрашру и сл., али 
и самосшално, без ио.мињања имена). - Оче, прото. Свети оци 
калуђери. • Бог-отац '(вишњи, небески -) рЛГ. Бо"i н:ао ирво лице 
Свешо"iа ШројсШва. градски оци "iраgсн:и већници, оgборници; 
"iраgсн:и власшоgршци, .моћници. духовни - 1) свешШенин:. 2) вер
сн:и васииШач. 3) шворац, зачешнин: нен:е иgеоло"iије или филозо
фије. какав - такав син н:аg хоће ga се н:аже ga је син н:ао ошац, 
онан:ав н:ан:о "ia је ошац васиишао, OgH. с исШu.,м" наслеgним н:а
ран:шерним особинама сво"iа оца. од зла оца, а од горе мајке (бити, 
потицати) биши, иошицаши из рђаве, зле иороgице, og ион:варе
них, злих роgиШеља. отац као колац ошац је ире.ма gеци, за раз
лин:у og .мајн:е, шврg, .мање осећајан, небрижан и сл. 

отаџбина ж земља, gржава у н:ојој се нен:о poguo и у н:ојој је 
оgрасшао, gо.мовина. 

отаџбински, -а, -о н:оји се OgHOCU на ошаџбину, н:оји је у вези 
с оШаџбино.м. 

отварати (се), отварам (се) и отварати (се), -ам (се) несвр. 
ире.ма ошвориши (се). 

отварач, -ача м (инетр. -ачем) алашн:а за ошварање (флаша, 
н:онзервu и сл.). 

отвор м .месШо слобоgно, начињено за иролаз, улаз, излаз и 
сл.; уоишше иробијено, иросечено, иробушено .месШо, шуйЈЬина, 
руиа: - на крову, - уста; - за дугме. 
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отворен, -а, -о 1. шрй. og оШвориШи. 2. који је без зашшиш
/-ют, gела, orpage, gосшуйан са свих сшрана u.ли сл.: - аутомобил, 
- врата. 3. фиг. који т,овори искрено, оно шшо .мисли, без йрешва
рања, искрен, HeaocpegaH; који оgражава шаква својсшва: - чо
ве:к, - разговор. 4. свешао, јасан, йасшелан (о боји). 5. који йру
жа .мот,уhносШ за учешhе, йрисшуй, слобоgан, йрисшуйачан: -
:кон:курс, - првенство. • играти отворених карата (с отвореним кар
тама), куцати на отворена врата; - град, - море, - рана, - слог И др. в.  
Kog ших именица. 

отворено прил. а. на ot:йвopeH начин, искрено, HeaocpegHo, без 
увијања, околишења: - говорити. б. јавно, не кријући, очи"iлеg
но: - нападати :кога. 

отворено- као йрви geo сложеница у вези с йриgевима који 
значе боју, означава свейlлу нијансу: отвореноплав, отворенозе
лен и сл. 

отвореност, -ости ж својсшво онот,а шшо је ошворено, онот,а 
ко је оШворен. 

отворити, отворИм евр. 1. а. Йо.мериШи u.ли уклониши оно чи
.ме је шшо зашворено (враша, йоклойац, orpagy и сл.); учиниши 
на шај начин gосшуйним унушрашњи geo нечет,а: - врата; - со
бу. б. расшвориши, расклойиши, рашириши нешшо склой.тьено, 
сшет,нушо, скуй.тьено, зашворено: - ша:ку, - уста, - новине, - :кон
зерву. в. ослобоgиши засшора, о.моШа, йоклойца и сл.: - очи, -
пакет. г. ошкойчаши, раскойчаши: - :капут, - о:ковратНИR. г. ош
кључаши, оgбравиши: - браву, - :катанац. 2. а. йусшиши (йрви 
йуш, йоново) у pag, у йот,он, йреgаши на уйошребу (обично о ка
квој усшанови, објекшу, йриреgби и gp.): - нову ш:колу, - изло
жбу, - бал. б. йро"iласиши, објавиши йочешак paga каквот, скуйа: 
- :конгрес. в. зайочеши с pagoM, с Йрофесионално.м gелашношhу 
(обично у какво.м локалу, објекшу и сл.): - адво:катс:ку :канцела
рију, - хотел. г. учиниши ga нешшо зайочне с pagoM (у оgређено 
вре.ме), ga буgе gосшуйно gрут,има (сшранкама, йосешиоцима и 
сл.): - радњу, - шалтер за стран:ке. д. учиниши ga какав уређај, 
.механизам apopagu, укључиши, уйалиши: - радио, - светло . •  -
се 1. а. Йо.мериШи се, раскрu.лиШи се ослобађајуhи ошвор, улаз, 
йролаз; йосшаши ошворен (о йрозору, врашима, OgH. йросшори
ји, раgњи и gp.). б. расШављање.м, раз.мицање.м и сл. нечет,а о.мо
т,уhиши йрисшуй нече.му, функционисање нечет,а. - Очи му се 
отварају. Кошуља му се отворила. 2. зайочеши, зайоgенуши се, 
кренуши (о разт,овору, расйрави, йреgсшави и gp.). 3. йросшреши 
се, указаши се у свој својој величини, йоказаши се (о йросшору, 
йејзажу, йросшрансшву и gp.). 4. фиг. искрено, без усшручавања, 
увијања т,овориши о себи, својим осећањима и gp. • - апетит, -ду
шу, - карте, - (четворе) очи И ел. в. KOg ших именица. 

отврдлина и отврдлина ж заgебљано и ошврgнушо .месШо 
на кожи, .меко.м Шкиву. 

отврднуо, -ула и отврдла, -о (обично одр.) р. Йр. og ошврgну
ши у аШриб. служби: - ру:ка. 

отврднути, -нём (аор. отврднух И отврдох, р. пр. отврднуо, 
-ула и отврдао, -дла) евр. 1. а. йосшаши шврg, очврснуш, сшврg
нуши се. б. в. от,рубеШи. 2. фиг. йосшаши ошйоран, HeoceйlJbив на 
невоље, Hegahe, сшеhи чврсшину, йосШојаносШ. 

отврдњавати, -рдњавам и отврдњивати, -рдњујём несвр. 
Йре.ма оШврgнуШи. 

отеглити, -Им евр. оgвуhи шеиьење: - подморницу. 

отегнут, -а, -о 1. који се йева изт,овара, uзвоgи са слот,овима 
и шоновима йроgуженот, шрајања, развучен (о Йес.ми, "iласу, зву

. ку и сл.). 2. који сувише gyro шраје, развучен, .моноШон. - При
ча је разбијена, отегнута (В. Ћурић). 

отегнути, отёгнём (аор. отегох и отегнух, отеже и отёже, отёг
НУ и отегну; р. пр. отёгао, отегла· (отёгла) и отегнуо, -ула; трп. 
отёгнУ-Т; пр. пр. отегнувши, отегавши и отёгавши) евр. 1. (нешто) 
а. uзвуhи, рашири ши йо gужини, йрошет,нуши, развуhи: - плат
но. б. извуhи у gужину, расшет,нуши: - тесто. в. (нешто или е до
пуном у инф.) фиг. наgут,ачко и нашироко исйричаши, изложи
ши нешшо; оgужиши с нечим; ошйочеши наgут,ачко и нашироко 
(йрийовеgаши, йричаши): - причу, - разговор. г. развуhи, рас
шет,нуши ("iлас, звук). 2. оgужиши вре.менски (с извршење.м, исйу
њење.м нечет,а): - доношење одлуке. 3. (пап:ке или без допуне) 
жарг. ошиhи на онај све ш, у.мреШи; црћи . •  - се развуhи се у gy-

жину, йрошет,нуши се. - Колона се отегла. фиг. оgужиши се у 
шрајању, вре.мену, ЙоШрајаШи. - Отегла се дис:кусија. • један се 
отегао, други се протегао нар. није Йробле.м ни велика жалосш за 
жену Kag јој у.мре .муж, лако је наћи gpyror .мужа (.мушкарца) и 
Kag йрви у.мре. - папке екепр. у.мреШи. - се као гладна година в.  
aog rogUHa. 

отегнуто прил. Hagyro развлачеhи, расшет,нушо, развучено: -

говорити. 

отежавајућй, -а, -ё који ошежава, ойшереhује, йот,оршава 
сшање сшвари: - о:колност, - услови. 

отежавати, отежавам несвр. Йре.ма оШежаШи. 

отежавнй, -а, -о в. оШежавајуhи. 

отежао, -ала, -о и отежао, -ала, -о (обично одр.) р. Йр. og 
ошежаши у аШриб. служби; уп. отежати (2): - ру:ка. 

отежати, -ам евр. 1. (нешто) учиниши ga нешшо йосшане ше
шко, још шеже, изазваши gоgашне, нове шешкоhе, невоље у не
че.му: - ш:коловање, - напредовање. 2. а. gобиши у Шежини. -
Со отежа на влази. б. йосшаши шежак, осеhаши (нешшо) ше
шким, Шро.мим. - Отежала му глава од пића. 

отезање е "iл. им. og ошезаши (се). • без отезаља без оgлат,ања, 
йроgужавања (сшвари о којој се pagu), с.месШа, ogMax. 

отезати (се), отёжём (се) несвр. Йре.ма ошет,нуши (се). 

оте:као, -:кла, -о (обично одр.) р. Йр. og ошеhи2 у аШриб. слу
жби: - образ. 

оте:клина ж ошечено .месШо, оШок. 

отелити, отелй(м) евр. gонеши на свеш (шеле, .млаgунче) (о 
крави) . •  - се 1. а. gонеши на све ш шеле (о крави). б. gohu на 
све ш (о ШелеШу). 2. (-йм се) фиг. разг. намучиши се, найашиши се 
pagehu нешшо найорно, ЙреШешко. 

отеловити се јек. отјеловити се, -еловйм се евр. ошелошво
риши се. 

отеловљење јек. отјеловљење и отелотворење јек. отјело
творење е йриказ неке ugeje, айсшракшнот, Йој.ма иШg. у шеле
сно.м, симболизовано.м (об)лику; биhе, Йреg.меш, симбол u.ли сл. 
као оличење, овайлоhење оgређене ugeje, йој.ма, осећања и сл., 
инкарнација. - Мај:ка је отелотворење доброте. 

отелотворивати (се) јек. отјелотворивати (се), -ворујём 
(се) несвр. Йре.ма ошелошвориши (се). 

отелотвОрИТИ јек. отјелотворити, -отворИм евр. (нешто) ga
ши че.му шелесни, реални (об)лик, йреgсшавиши у какво.м обли
ку; уп. отелотворење . •  - се йосшаши оличење, реалносш, ова
йлошиши се (у какво.м лику, облику, симболу), осшвариши се, 
реализоваши се. - У његовим сликама, отелотвориле су се ње
гове идеје. 

Отератијек. отјерати, -ам евр. (не:кога, нешто) 1. а. йримора
ши (сu.ло.м, ЙреШњо.м и сл.) некот,а (нешшо) ga найусши ga oge, 
ga се ygaљu, изат,наши, најуриШи. б. уклониши са какве gужно
сши, йосла, најуриши, оШЙусШиШи. в. фиг. уклониши, ошресши 
се, ослобоgишu се нечет,а (шешких .мисли, .мучних осећања, не
ЙријаШнихусЙо.мене, сшраха u.ли gp.), оgат,наШи. 2. оgвесши, ош
Йре.миШи HeKyga (сшоку, робу). - Отерали сто:ку на вашар. • - у 
гроб некога екепр. убиши, унишшиши, унесреhиши некот,а (својо.м 
небрит,о.м, злосШављање.м, лошим йосшуйање.м и сл.). 

оте сан јек. отијесан, -сна, -о йоgосша, Йрu.лично Шесан. 

оте сати, отешём евр. (нешто) обраgиши (gрво, камен и сл.) 
Шесање.м. 

отеснити, отёснйм јек. отијеснити, отијеснйм евр. (нешто) 
учиниши шесним, сузиши: - :капут. 

отестерити и отестерити, отестерИм евр. ogcehu ШесШеро.м, 
ошйилиши; оgрезаШи. 

отети, �тмёM (аор. отёх, отё; ИМII. отми; р. пр. отео, отёла; трп. 
отёт) евр. прел. 1. а. (не:коме нешто) сu.ло.м, насu.лним ЙуШе.м узе
ши, йрисвојиши шуђе, ут,рабиШи. б. (не:кога) извршиши оШ.ми
цу. 2. (HeRora) сйасши, ошрт,нуши из неке невоље, оЙасносШи . •  

- се 1. а. ослобоgиши се, исшрт,нуши се (из нечијих руку, обу
хваша и сл.). б; фиг: извуhи се из какве шешке болесши, ойасне 
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cиiйyaциje, беgе или сл. в. ослобоgиiйи се нечије власiйи, нечије"t 
наgзора, yiйицaja, зависносiйи og нече"tа: - се од напасти, - се 
од дроге. 2. uз.маhи йажњи, конiйроли, йро.маћи. - Ништа му се 
не може отети погледу. 3. Hexoiйицe, неконiйролисано се исйо
Jbиiйи, излеiйеiйи, о.маћи се (о речи, узgаху, fласу и gp.). - Оте му 
се непромишљена реч. • отето проклето ОНО шiйо је нечасно ciйe
чено, неко.ме oiйeiйo, YKpageHo не .може gpy"toMe gOHeiйu срећу, ко
pиciй. - од заборава, - испред носа и др. в. KOg iйиx именица. 

отетурати (се), -ам (се) евр. ошиhи iйeiйypajyћи (се), Йосрћући. 

отећи1 (отећи), отекнем (отечем) евр. непрел. iйечење.м oiйићи, 
ygaљuiйu се iйeKyћи (о воgи, iйечносiйи и сл.); иciйeћи ogHeKyg. 

отећи2 (отећи), отекнем (отечем) евр. непрел. йociйaiйи на
iйечен, набрекнуiй, Hagyiйu се (о gелови.ма iйела). - Усне су му 
отекле. 

отеченост, -ости ж ciйaњe oHo"ta шiйо је оiйечено, наiйеченосiй, 
набреклосiй. 

отеmњати јек. отјеmњати, -ам евр. йociйaiйи Шесан. 

отимарити, отимарим евр. очисiйиiйи чеша"tијо.м или чеiй
ко.м (коња, "tовеgа), завршиiйи iйимapeњe. 

отимати, -ам неевр. несвр. Йре.ма oiйeiйи. _ - се 1. несвр. йре
.ма oiйeiйи се. 2. ja'i.миiйи се, "tрабиши се (око нече"tа, HeKo"ta); бо
pиiйи се свим силама за нешiйо iйак.мичеhи се, YiйpKyjyћи се (с 
неким, с нечим): - се око наследства; - се око првенства. 

отимач, -ача м онај који сило.м йрисваја, oiйимa нешiйо gpy
"toMe; освајач; оШ.мичар. 

отимачина ж gpCKO, безобзирно oiйимaњe, "tрабеж, йЈЬачка; 
сило.м узеiйо, oiйeiйo gобро. 

отирати (се), -рем (се) несвр. Йре.ма oiйpiйи (се). 

отирач, -ача м (инетр. -ачем) брисач за обуhу (обично upeg 
улазни.м вpaiйимa). • бити нечији - биiйи неко.ме слу"tа, нечији 
йослушник, извршилац нечасних Йослова. 

отисак, -ска м 1. iйpa"t upegMeiйa на некој йоgлози, xapiйиjи 
и gp. :  - стопала на песку, - прстију на хартији. 2. а. оgшiйам
йани йримерак iйeKciйa, рейроgукције црiйежа. б. upegMeiй на
чињен ливење.м, оgливак (у .меiйалу, воску и сл.). 

отискивати (се), отискујем (се) несвр. Йре.ма oiйиCHyiйи (се). 

отиснути, -нем (аор. отиснух, отисну (отискох, отиmте и оти
ште); р. пр. отиснуо, -ула (отискао, -сла» евр. прел. (нешто, неко
га) 1. оg"tуривање.м, Йоiйискивање.м Йo.мepиiйи, ygaљuiйu, og"typ
Hyiйи: - чамац у воду. 2. ociйaвиiйи на нече.му iйpa"t, oiйиcaK. 3. 
начиниiйи шiйамйарски oiйиcaK; оgшiйамЙаiйи. _ - се 1. а. og
.маћи се (og че"tа) оЙирање.м о нешiйо и KpeHyiйи; зайловиiйи (о 
броgу, чамце.м и сл.), исйловиiйи: - се од обале, - се на море. б. 
фиг. oiйићи, зайуiйиiйи се gалеко HeKyga: - се у свет, - се у туђи
ну. 2. оgбациiйи се, og"tYPHYiйu се, оgбиiйи се (og какве чврсiйе 
йоgло"tе, ослонца). 

отићи (отићи), одем (отйдем и отиђем) (имп. отиђи и отИди; 
аор. одох (отиђох И отИдох); р. пр. отишао и отишао, -шла; пр. пр. 
отишавши и отишавши) евр. непрел. 1. а. Haйyciйиiйи (неко .ме
ciйo, боравишiйе), ygaљuiйu се, уклониiйи се (ogHeKyg): - из куће. 
б. йоћи, KpeHyiйи, зайуiйиiйи се (HeKyga); оiййушоваiйи: - кући, 
- на пут. в. (од некога, од нечега) найусшиiйи, ociйaвиiйи (неко
"ta, нешiйо): - од куће, - из фирме. 2. (некоме, у нешто и сл.) go
ћи, gocueiйu (KOg HeKo"ta, He"tge): - код лекара, - у град. 3. (на не
што, у нешто) ogaiйu се, йocвeiйиiйи се (каквој gелаiйносiйи, йро
фесији и сл.); биiйи, йociйaiйи оно шiйо се gоЙуно.м исказује: - на 
занат, - у адвокате. 4. йрећи, йрићи gpy"toj, суйроiйној ciйpaHи 
(йapiйиjи, iйимy и gp.): - у опозицију, - у други клуб. 5. йружи
iйи се, upoiйe"tHYiйu се; израсiйи, изgужиiйи се: - у висину. 6. а. 
йроћи, .миHyiйи, Йpoiйeћи. - У шта му оде живот! б. йpoйaciйи, 
Heciйaiйи, из"tубиiйи се; uo"tUHYiйu, y.мpeiйи. - Одоше наши лепи 
снови. Оде ми у рату најбољи друг. 7. (на некога, на нешто) йо
iйрошиiйи се, уiйрошиiйи се. - Оде све на школовање. 8. йроши
pиiйи се, йронеiйи се, йући (о fласу, вeciйи, лажи и gp.). - Оде 
брука надалеко. 9. yйaciйи, йpoйaciйи, йOiйOHyiйи; зариiйи се, 
yiйOHyiйи. - Оде лађа на дно. • - бестрага, - богу на истину, - на 
добоm (бубањ), - под лед, - под црну земљу, - празних руку (шака), 
- у ветар и др. в.' Kog iйиx именица. 

отицати!, -ичем несвр. Йре.ма oiйeћи!. 

отицати2, -ичем несвр. Йре.ма oiйeћи2• 

откад, откада и откада (пише се и: од када) ПРИЛ. 1. а. og ко
je"t вре.мена, og KO"t gоба, колико gy"to. - Откад си ту? б. већ gy"to 
вре.мена, йре MHO"tO вре.мена, оgавно. - Е, откад ја то знам! 2. (у 
везничкој служби у временском значењу) og oHo"ta часа, oiйKa
ко, како. - Откад зна за себе био је такав. 3. (у функцији реч
це) за uзражавање чуђења, неверице (у yйиiйHим KOHciйpYKциja
.ма): како iйo, како .може биiйи, oiйKyg. - Откад лопов може би
ти поштен? 

отказ и отказ м обавешiйење, чин о pacKugy какво"t у"tовора, 
о upeKugy у"tоворено"t ogHoca, о оiййушiйању са йосла и gp.; gOKY
.менш, aKiй којим се iйo саоЙшiйава. 

отказати, откажем евр. 1. а. uogHeiйu оiйказ, paCKиHyiйи y"to
ворни OgHOC: - службу, - стан, - уговор. б. ogpehu, обавесiйиiйи 
ga се нешiйо заказано, yiйвpђeHO, најавЈЬено неће оgржаiйи, go
"toguiйu: - час, - представу, - излет. 2. а. оgбиiйи, ogpehu (неко
.ме нешiйо): - гостопримство, - помоћ. б. йpeciйaiйи Функциони
caiйи, йоквариiйи се, заказаiйи; йoйyciйиiйи, изgаiйи (нЙр . .мо
iйop, кочнице, живци и gp.). 

отказивати, -азујем несвр. Йре.ма оiйказаiйи . 

отказни и отказни, -а, -о који се OgHOCU на оiйказ; којим се 
Оiйказује, оgбија нешiйо: - рок, - поступак. 

откако ПРИЛ. og OHO"t вре.мена, og OHO"t часа, ogoHga, oiйKag(a). 
- Откако је дошао, све нам је кренуло набоље. • - је света и ве
ка оgувек, оgвајкаgа. 

откати, -кам (откем) евр. завршиши iйKaњe, изаШкаiйи. 

откачен, -а, -о разг. HaciйpaH, шашав, yвpHYiй, чуgан (у йона
шању, облачењу и gp.), ексценiйричан. 

откачињати (се), -ем (се) несвр. Йре.ма оiйкачиiйи (се). 

откачити, -Им евр. 1. CKиHyiйи са закачаљке, ослобоgиiйи не
шiйо закачено, окачено; оgвојиiйи йрикачено: - приколицу, -
вагон. 2. разг. йочеiйи се йонашаiйи необично, шашаво, ексцен
iйрично. _ - се оgвојиiйи се og нече"tа, CKиHyiйи се с нече"tа; фиг. 
разг. йpeKиHyiйи везе (с неким), ociйaвиiйи на .миру (gpy"to"ta): - се 
с трамваја, - се с крова; - се од девојке. 

откивак, -ивка м .меiйални upegMeiй gобијен ковање.м. 

откивати, откивам несвр. Йре.ма oiйKoвaiйи. 

откидати (се), откйдам (се) несвр. Йре.ма OiйKиHyiйи (се). • -
од својих уста в. uog yciйa. 

откинути, -нем (аор. откинух И откидох) евр. oiйp"tHYiйu, оgво
јиши Kugajyhu, чуйајуhи; ogcehu оgрубиiйи: - лист, - грану, -
прст; - главу. 

отклањати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма оiйклониiйи (се). 

отклапати (се), отклапам (се) несвр. Йре.ма оiйклойиiйи се. 

отклечати, -чИм евр. (нешто) йpoйpaiйиiйи нешiйо go краја 
на коленима, йpoвeciйи, изgржаiйи нешiйо клечеhи: - молитву, 
- казну. 

отклизати, -ам и отклизати, отклИжем евр. извесiйи go кра
ја клuзање, клизање.м завршиiйи, исйуниiйи (нешiйо): - свој сат, 
- валцер на леду. 

отклик м ogjeK, оgраз fласа, звука. 

отклимати, -ам евр. oiйићи, ygaљuiйu се климајуhи (се), og"te
"taiйu се. 

отклон м ogciйyuaНJe, Йо.мерање, cKpeiйaњe og оgређене, обич
но верiйикалне линије. 

отклонити, отклоним (трп. отклоњен) евр. 1. ogciйpaHUiйu, 
елиминисаiйи, неуiйралисаiйи: - опасност. 2. склониiйи, ogMahu, 
Йo.мepиiйи у ciйpaHY: - завесе с прозора, - косу с чела. 

отклонљив и отклоњив, -а, -о који се .може оiйклониiйи. 

отклопити, отклопим (трп. отклопљен) евр. а. CKиHyiйи йо
клойац (са лонца или сл.). б. в. расклоЙиiйи. 

откључавати (се), -)тчз.вам (се) несвр. Йре.ма оiйКЈЬучаiйи (се). 
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откљУчати, -ам евр. юьучем ошвориши браву нече'iа заН:ЈЬуча
HO'i; уоишше ошвориши нешшо забравЈЬено, оgбравиШи . •  - се 
ошвориши Н:ЈЬуче.м враша своје собе, сшана у н:ојем се нен:о за
Н:ЈЬучао. 

отковати, откујём евр. 1. расн:оваши зан:овано: - ланац, - за
клопац на ковчегу. 2. н:леиањем, ошн:ивањем обраgиши нешшо 
(нир. наошшриши н:осу). 

откоманда ж вој. службени ире.мешШај у gpy'iy војну обласш, 
војну jegUHUЦY, apekoma!-f,gа. 

откомандовати, -дујём евр. вој. 1. иослаши, службено иреме
сшиши војно лице у gpy'iy иоgручну jegUHUЦY, иослаши gpy'ioj вој
ној KoMaHgu, ирен:о.манgоваШи. 2. изрећи KoMaHgy, заиовесш (вој
ницима у сшроју, на иоложају и сл.): - налево круг! 

откоп м .месШо 'ige се н:оиа ров (нир. у pygHUKY). 

откошiвати, -опавам несвр. ирема ошн:оиаШи. 

откопати, -ам евр. н:оиање.м ошн:риши (и изваgиши) из зе
.мље; н:оиајући оg'iрнуши, оgсшраниши зе.мЈЬУ са нече'iа: - гроб, 
- зидине. 

откопчавати (се), -опчавам (се) несвр. ирема ошн:оичаши (се). 

откопчати, -ам евр. а. расшвориши сиојене н:оиче, изваgиши 
gy'i.мe из руиице, иеШље: - дугме. б. расшвориши, ошвориши, 
разgвојиши зан:оичано: - капут, - кошуљу . •  - се а. расшавиши 
се, извући се из руиице, иеШље (о н:оичи, gу'i.меШу). б. ошвориши, 
разошн:риши (ogehy на себи), расн:оичаши се. - Откопчај се, вру
ћина је. 

откоракнути, -оракнём и откорачити, -орачИы евр. нач и
ни ши н:оран: уназаg, ошн:орачиши, усШун:нуШи. 

откос м 1. н:оличина нече'iа (шраве, ишенице) н:оја се ogjegHoM 
ошн:оси; ион:ошени peg. 2. иланинсн:и обронан:, н:Оса. 

откотрљати, -ам евр. иошиснувши, оg'iурнувши учиниши ga 
се нешшо он:ру'iло, ваљн:асшо ygaљu, иремесшиши, уgаљиши н:о
ШРЈЬање.м . •  - се уgаљиши се, иремесшиши се Н:ОШРЈЬајући се. 

отк6чити, отк6чИы евр. а. ослобоgиши, ошиусшиши н:очнице, 
н:очиони .механизам нече'iа. б. учиниши ион:реШљивим нешшо 
блон:ирано, ун:очено, имобилисано: - рамени зглоб . •  - се осло
боgиши се gејсшва н:очнице, gеблон:ираши се; иосшаши ион:ре
Шљив. 

откравити, откравИы евр. оg.мрзнуши, ошоииши замрзнушо; 
у'iрејаши, за'iрејаши: - фрижидер; - руке . •  - се оg.мрзнуШи се, 
ошоииши се; фиг. иресшаши биши нерасиоложен, орасиоложи
ши се, оgобровОЈЬишц се. 

открављивати (се), -iшљујём (се) несвр. ире.ма ошн:рави
ши (се). 

ОТКРЕюати, открешём евр. ogcehu, оgсшраниши н:ресањем, 
он:ресаши ('ipaHe, сшаБЈЬин:у и сл.); фиг. ошшро, ошворено, оg'iово
ри ши, узврашиши у лице (нен:о.ме нешшо), оgбрусиШи. 

откривати (се), открйвам (се) несвр. ире.ма ошн:риши (се). 

откривач, -ача м в.  ироналазач. 

откривеље е 1. в. оШн:риће. 2. (Откривеље) РЛГ. в. ошн:рове
ње (2). 

открити, откријём (имп. открйј; ТРП. откривен, -ена) евр. 1. а. 
(некога, нешто) сн:инуши ион:ривач, засшор с HeKo'ia, с нече'iа. б. 
ун:лањањем ирен:ривн:е, засшора, .мараме и сл. изложиши раз
ошн:риши, раз'iолишиши: - главу, - лице. в. ошвориши: - вра
та. 2. а. иронаћи нешшо ново, gohu go нових ошн:рића, саз1-!-ања, 
ироналазсша; уоишше сазнаши, иронаћи нешшо неиознашо, не
знано, ново и сл. : - закопано благо. б. иримешиши, уочиши не
шшо сн:ривено, шешн:о иримешно: - покрете трупа. в. уочиши, 
заиазиши оно шшо обично није ogMax или лан:о виgЈЬиво, ири
.меШиШи: - неправилности, - грешке. г. иронин:нуши у нешшо, 
gон:учиши, оg'iонешнуши: - непријатељске намере. д. објавџши, 
обелоgаниши; оgаши (HeKo'ia, нешшо): - податке; - планове. ђ .  
ун:азаши на нешшо, исиОЈЬиши, ион:азаШи. - Таквим понаша
њем открио је свој прави карактер . •  - се 1. сн:инуши; ун:лони
ши ион:ривач са себе; раз'iолишиши се Шиме. - Ноћу, кад спава, 
сщз се открије. 2. ирин:азаши се, ун:азаши се (apeg очима, ио'iле
goM). - Пред њим се открио диван крајолик. 3. фиг. а. (некоме) 

исн:рено, ошворено 'iовориши о себи, о својим .манама, осећањи
.ма, намерама иШg. б. ион:азаши се у ираво.м свеi11лу, разошн:ри
ши своју apupogy, нарав и сл. 4. вој. оgаши своје ирисусшво, свој 
иоложај (обично сн:ривен, зан:лоњен), учиниши се иримешним, 
УОЧЈЬивим (за gpy'io'ia). • - Америку, - карте, - срце и др. в. Kog ших 
именица. 

откриће е ироналазан:, ново сазнање о нечему; оно шшо је ош
н:ривено, иронађено: - гена; - неправилности у раду. 

откровеље е 1. (често уз одредбу "право'� новина н:оја apeg
сшавЈЬа зagовОЈЬсшво, освежење, велин:и, gо'iађај (обично у gухов
но.м, есШеШсн:о.м и сл. ио'iлеgу). - Овај млади писац представља 
својим делом право откровење. 2. (Откровење) еткњ. РЛГ. обја
вЈЬивање вОЈЬе Божје о суgбини свеша (изложено у СвеШо.м ии
сму, у сиисима аиосшола Јована), Ошн:ривење, Аион:алииса. 

откуд(а) и откуда ПрИЛ. 1. у уииШно.м значењу а. оgан:ле, из 
н:01, иравца, из н:оје1, .месШа. - Откуда долазиш? б. збо'i че'iа, за
шШо. - Откуд тако о мени мислиш? в. н:ан:о, на н:оји начин, ио 
чему. - Откуд да знам шта он сада ради? 2. у значењу .месШа, 
иравца, извора. - Не знам откуд је родом. 3. у неоgређено.м зна
чењу: н:ојим, нен:им случајем, ogHeKyg. - Да сам откуд знао шта 
ће ме снаћи, другачије бих поступио. 4. (у односном значењу, у 
служби везника) а. оgан:ле, са н:оје сшране, из н:01, смера. - Знам 
откуд ветар дува. б. из н:оје1, н:раја, .месШа. - Иди тамо откуда си 
и дошао. 

откукати, -ам евр. завршиши с н:ун:ањем; оилан:аши, ожали
ши н:ун:ајући. 

откулучити, -Иы евр. оgраgиши н:улун:о.м. 

откуп м ошн:уиљивање, н:уиовина обично веће н:оличине робе 
(жиша, сшон:е или сл.) og ироизвођача или aocpegHUKa; apogaja 
шан:ве робе н:уицима. - Сељак даје држави жито на откуп. 

откупити, откУпИы евр. 1. н:уиовино.м иреузеши og HeKo'ia не
н:у сшвар, робу, ираво на нешшо и сл.:  - жито од сељака, - пра
во на објављивање романа. 2. избавиши, ослобоgиши Ko'ia (из 
зашвора, роисшва и сл.) новце.м, ошн:уио.м: - отето дете . •  - се 
1. иовр. ирема ошн:уииши (2). 2. исн:уииши се нечим за учињене 
'iрешн:е, ироиусше, неиравgу нанешу gpy'ioMe и сл. 

откупљеље е 1. в. ошн:уи. 2. РЛГ. избавЈЬење og иан:ла ошн:у-
ио.м 'iрехова. 

откупљивати (се) несвр. ирема ошн:уииши (се). 

откупљивач, -ача м онај н:оји о шн:у иљу је, врши ошн:уи. 

откуп ни, -а, -6 н:оји се OgHOCU на ошн:уи: - станица, - цена. 

откупнина ж новац или нешшо gpy'io шшо се gaje за ошн:уи. 

откуцавати, -Уцавам несвр. ирема оШн:уцаШи. 

откуцај м 1. звун: н:оји се чује ири ygapy (обично н:ан:во1, уређа
ја): - сата, - звона. 2. (обично у мн.) ygap била, иулса. 

откуцати, -ам евр. 1. а. извесши, означиши н:уцање.м, избија
ње.м; ироирашиши н:уцање.м: - дванаест сати, - један такт. б. 
наиисаши иисаћо.м .машино.м: - писмо. 2. жарг. иријавиши, ge
нунцираши (HeKo'ia), gосшавиши (нешшо), изgаши: - полицији. 

отмен, -а, -о а. фин, у'iлађен, ирефињен, 'iосиоgсшвен: - укус, 
- одело б. н:оји се оgлин:ује у'iлађеним 'iосиоgсшвеним gржањем, 
ионашањем, .манирима и сл.: - господин. 

отмено прил� на оШ.мен, фин начин, у'iлађено, 'iосиоgсШвено. 

отмено ст, -ОСТИ ж особина oHo'ia н:оји је оШ.мен, oHo'ia шшо је 
оШ.мено. 

отмица и отмица ж 1. а. насилно оgвођење, зароБЈЬавање, 
н:иgнаиовање: - детета, - авиона. б. насилно, неоgобрено оgвође
'ње gевојн:е, невесше из роgишељсн:е н:уће pagu ygaje. 2. ошимачи
на, иљачн:а, ошимање: - новца, - добара. 

отмичар и отмичар м (инетр. -ом И -ем) онај н:оји ошима, вр-
ши оШ.мицу, иЈЬачн:аш; KugHaaep. 

оток! м ошечено .месШо (на шелу), оШен:лина. 

оток2 м ошицање, ошан:ање (воgе, ШечносШи). 

оток м в. осШрво. 

отока ж воgа, речица и сл. н:оја се оgваја og 'iлавне рен:е. 
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отологија ж грч. наука о болесШu.ма уха. 

отоман м ар. врсша MeKo'i лежаја без насло на, широк gиван, 
канабе. 

Отоман, -а и Отоман, -ана м ист. (обично у мн.) онај који је 
живео у Ошоманском царсшву, Турчин. 

отомански и отомански, -а, -о који се OgHOCU на Ошомане 
и Ошоманско царсшво; Шурски. 

отомбољити (се), отомбољйм (се) евр. в. ошромБОЈЬиши (се). 

отопина ж оШой.Јьена машерија, расШвор. 

отопити, отопйм евр. расшвориши, расшойиши; оgмрзнуШи. 
_ - се расшойиши се, оgмрзнуши се (о cHe'iy, леgу). 

отоплити, отоплйм евр. (обично безл.) йосшаши шойло, шо
йлије (обично о времену). - Данас је отоплило. 

отопљавати, отопљавам несвр. йрема оШоЙЛиШи. 

отопљење е йрелазак из хлаgније'i у шойлије сшање, кли
машско оШой.Јьавање: долази -. 

оториноларинголог м лекар сйецијалисша за болесши уха, 
носа и 'iрла. 

оториноларингологија ж грч. мед. наука о болесШu.ма уха, 
носа и 'iрла. 

оточанин м (ми. -ани) сшановник ошока, онај који је йоре
клом са ошока, осШрвЈЬанин. 

оточанка ж сшановница ошока, она која је йореклом са оШока. 

оточити, оточйм евр. излиши geo шечносши (из cyga); йрешо-
чиШи. 

оточић м geм. и хиЙ. og ОШОК. 

отбчје е зб. u.м. og ошок, осшрвЈЬе; 'ipyaa ошока, архиЙела'i. 

отпад и отпад м 1. (зб.; ми. 0) а. ошйаци, с.меnе. б. фиг. Haj'iopu 
gрушшвени слој, олош, шљам: - друштва. 2. а. месшо оgређено 
за оgла'iање 'ipagcKo'i с.меnа, gейонија с.меnа. б. сшоваришше сша
рих неуйошреБЈЬивих йреgмеша или инgусшријских, сировинских 
ошйаgака и сл.: - аутомобила, - старе грађе. 

отпадак, -атка м (ми. отпаци, геи. отпадака) а. неуйошреБЈЬи
ви, неискорисшиви geo који йреосшане, ошйаgне og нече'iа: отпа
ци хартије, - од јабуке. б. фиг. в. ошйаg (1б). 

отпадати, -ам несвр. йрема оШЙасШи. 

отшщити се, отпiiдйм се евр. оgвојиши се, ошуђиши се (og не
Ko'ia, og купе и сл.). 

отпадни, -а, -о који йреgсшавЈЬа ошйаg, који се као неуйо
шреБЈЬив оgбацује, не корисши: отпадне воде, - продукт. 

отпадник м а. онај који се ugejHo, йолишички или сл. оgвојио, 
разишао og својих јеgномишљеника, gру'iова, оgмешник, раскол
ник, gисиgенш. б. «од) цркве, вере) онај којије йрешао у gpy'iy ве
ру, OgH. који се оgвојио og цркве, вере, йосшао неверник. 

отпадница ж женска особа оШЙаgник. 

отпаднички, -а, -о који се OgHOCU на оШЙаgнике. 

отпадниmтво е йосшуйак, чин оШЙаgника. 

отпаковати, -кујем евр. скинуши, оgмошаши омош са йаке
ша, ошвориши йакеш, расйаковаши нешшо сЙаковано. 

отпарати, отпарам евр. йарајуnи оgвојиши нашивено, раши
ши. _ - се оgвојиши се (о нечему йришивеном), оgшиши се. 

отпасати, отпашем евр. скинуши, уклониши ойасач или оно 
чu.меје шшо ойасано, йрийасано: - сабљу, - појас. _ - се скину
ши са себе ойасач, OgH. оно шшо је ойасачем ЙриЙасано. 

отпасивати (се), -асујем (се) несвр. йрема ошйасаши (се). 

отпасти, отпаднем евр. (аор. отпадох; р. пр. отпао, -ала) 1. йа
сши с oHo'ia на чему је било йричвршnено, на чему је висило или 
сл.; оgвојиши се, ошкинуши се. - Отпао лист с дрвета. Отпало 
дугме с капута. 2. фиг. а. йресшаши йосшојаши, несшаши (о бри
'iaмa, Йроблемu.ма или сл.). б. не моnи gaљe учесшвоваши у нече
му: - из даљег такмичења. в. не gолазиши у обзир, биши нейо
Шребан. - Његов предлог је отпао. Отпала је потреба за путова-

њем. 3. (обично у 3. лицу) а. йасши коме у geo, йрийасши, слеgо
ваши, зайасши (йри gеоби, расйоgели). - На свакога отпада по 
комад хлеба. б. оgносиши се на нешшо као йроценшуални geo (не
че'iа). - Један посто зараде отпада на трошкове пословања. 

отпатити, -йм евр. (нешто) йровесши у йашњи, йройашиши 
(збо'i нече'iа), ЙреболеШи. - Тешко је отпатила свој губитак. 

отпевати јек. отпјевати, -ам евр. йевањем извесши (Йес.му, 
арију или сл.) og йочешка go краја, иншерйрешираши; заврши
ши с Йевањем. • - своје разг. завршиши с нечu.м (с каријером, с 
каквом gелашношnу и gp.), йройасши; умреШи. 

отш�вати, отпевамјек. отпијЕшати, Отпијевам иеевр. 1. несвр. 
йрема ОШЙеваШи. 2. ЦРКВ. йеваши јеванђељске шексшове (у цр
кви); йеваши за свешшеником йри црквеном обреgу. 

отпевуmити, -евушйм јек. отпјевуmити, -јев)Тшйм евр. йе
вушеnи извесши (Йес.му, арију и сл.) go краја; завршиши с йеву
шењем. 

отперјати, -ам евр. екепр. брзо ошиnи, uз'iубиши се, оgма'iлиШи. 

отпетљавати (се), -етљавам (се) несвр. йрема ошйеiilJbа
ши (се). 

отпетљати, -ам евр. оgвезаши, оgмрсиши йеШљу, чвор. _ - се 
ослобоgиши се, извуnи се из веза, чворова, оgвезаши се. 

отпечатити, -йм (трп. отпечаћен) евр. (нешто) ошвориши оно 
шшо је зайечаnено: - писмо. 

отпијати, отпйјам несвр. йрема оШЙиШи. 

отпије- в.  оШЙе-. 

отпИлити, отпйлйм евр. оgрезаши йилом, шесшером, ошесше
риШи. 

отпирити, отпйрйм евр. йиреnи уклониши, оgуваши: - пра
шину са стола. 

отпис м 1. адМ. брисање gy'ia, OgH. ошйисивање аморшизова
них, йошрошних среgсшава (сшаро'i намешшаја, несшалих сшва
ри и сл.) из књи'iовоgсшвене евиgенције. 2. Йис.мени оg'iовор на 
нечије Йис.мо, Йис.мени захшев и сл. 

отписати, отпйшем евр. 1. а. извршиши ошйис (1). б. (неко
га, нешто) фиг. не рачунаши више с HeKu.м (с нечu.м), не очекива
ши нишша og HeKo'ia (og нече'iа). - Отпиши га, од њега нема ко
ристи. 2. оg'iовориши Йис.мено (на нечије Йис.мо, Йис.мени захшев 
и сл.). 

отпити, отпијем (имп. отпйј; ТРП. отпИјен, -ена) евр. йойиши 
мало, geo нече'iа (из чаше, флаше и сл.). 

отплавити, -йм евр. йлавеnи оgнеши (о бу јици, воgи). 

отплакати, -лачем евр. 1. йресшаши йлакаши, завршиши с 
ЙЛакањем. - Пошто отплаче, наставља с причањем. 2. (нешто) 
а. йлачуnи йройрашиши свој бол, ожалиши ЙЛачуnи. б. йлачем, 
ойлакујуnu ожалиши: - своју несрећну љубав. 

отплата ж измиривање креgиша, gy'ia (обично у рашама); из
нос новца KOju.м се (йериоgично) врши uзмиривање gy'ia, OgH. кре
gиШа, раШа. 

отплатив (отплатљив), -а, -о који се може оШЙЛаШиШи. 

отплатити, отплатйм (трп. отплаћен) евр. (нешто) исйлаши
ши, намириши gy'i, креgиш йослеgњом рашом; у целосши исйла
шиши: - кредит, - намештај . 

отплатни, -а, -о који се OgHOCU на ошйлашу: - дуг, - захтев, 
- сума. 

отплаћивати, -аћујем несвр. йрема оШЙЛаШиШи. 

отплесати, отплешем евр. извесши, оgи'iраши йлес go краја, 
завршиши ЙЛесање. 

отплести (отплести), -етем евр. расйлесши, оgмрсиши, оgви
ши, оgмошаши (нешшо уйлешено, сйлешено, с.моШано): - џем
пер, - плетенице, - чвор. _ - се расйлесши се, размрсиши се, 
расшавиши се (о нечему ойлешеном, замршеном). 

отпливати, -ам евр. 1. ошиnи, уgаљиши се йливајуnи: - дале
ко. 2. (нешто) йреnи, йревалиши (geo йуша, сшазе) йливајуnи: -
половину стазе. 
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отплитати (се), -ићём (се) несвр. йрема ошйлесши (се). 

отпловити, отпловйм евр. а. уgаљиши се, ошиhи йловеhи (о 
броgу, чамцу и сл.); оgвесши се, ошйушоваши (броgом и сл.). б. 
уgаљиши се, ошиhи ношен речним шоком (о нечему шшо йлуша, 
йлива на воgи). 

отпљунути, -нём евр. й.тьунуши gaљe og себе или у (на) сШрану. 

отпљуснути, -нём евр. иљуснувши оgлиши, оgасуШи. 

отпљуцнути, -нём евр. у geм. значењу: ОШЙЈЬунуШи. 

отповрнути, -оврнём евр. нар. оgврашиши, оgiовориШи. 

отпозади ПРИЛ. са заgње сшране, оgосшраi, оgнаШраi. 

отпоздрав м оgiовор на Йозgрав. 

отпоздравити, -йм евр. (некога) оgiовориши йозgравом на 
йозgрав (некоме), оgзgравиШи. 

отпоздрављати, -ам несвр. йрема оШЙозgравиШи. 

отпојати, -јём и -јйм евр. СТКЊ. (нешто) завршиши йојање, ош
ЙеваШи. 

отпор м 1. а. суйрошсшавЈЬање, йрошивЈЬење (неко.ме, нече
му). - При хапшењу није пружао отпор. б. акција оgуйирања или 
оgбране у борби, ogl-l. оружано суйрошсшавЈЬање нейријашељу (на
йаgачу, окуйашору и сл.) уойшше: оружани �. 2. физ. суйрошсша
вЈЬање машеријала или шела силама које на њеiа gелују, су
йрошна сила. • електрични - ошйор (не)йровоgника йрошицању 
елекшричне сШрује. линија (нај)мањег отпора насшојање ga се не
шшо (обично шешко, сложено, ризично), йосшиiне комйроми
сом, наiоgбама и сл. покрет отпора ист. борба фраНЦУСКОi Hapoga 
йрошив окуйашора у Друiом свешском раШу. пружити, дати - су
йрошсшавиши се, оgуйреши се (некоме или нечему). 

отпоран, -рна, -о а. који йружа ошйор, који се ойире, не ga 
савлаgаши, йокориши, снажан, жилав; нейоколеБЈЬив: � народ, 
� биће. б. (на нешто) који решко йоgлеже нейовоЈЬНИМ, шшеш
ним и gp. ушицајима, gејсшвима, йосшојан, изgРЖЈЬив; имун: � 
материјал; � на болести. в. (одр.) који се OgHOCU на ошйор (служи 
за ошйор, врши ошйор и gp.): � тачка, � снага, � моћ. 

отпорник м ел. йровоgник йознаше вреgносши ошйора (као 
geo сисшема елекшричноi кола). 

отпорност, -ости ж особина oHoia који је ошйоран, oHoia шшо 
је ошйорно, ошйорна cHaia. 

отпоручивати, -)тчујём несвр. йрема оШЙоручиШи. 

отпорУчити, -орУчйм евр. (нешто некоме) оgiовориши на йо
руку, ЙоручиШи. 

отпослати, -ошаљём и отпошљём евр. (нешто) йослаши неку
ga, оgаслаши: � новац, � писмо. 

отпочёти, отпочнём (р. пр. отпочео, -ёла; ТРП. отпочёт) евр. за
йочеши, кренуши (с неким йослом, gелом): � с радом, � говор. 

отпочинути, -нём евр. сшаши, заусшавиши се pagu ogMopa, 
оgмориши се, йреgахнуши, ЙочинуШи. 

отпочињати, -њём несвр. йрема оШЙочеШи. 

отправити, -йм евр. а. (нешто) йослаши (йошшом или сл.); 
уйушиши, ошйремиши (HeKyga): � писмо. б. уклониши, оgсшра
ниши, ошераши: � у ћошак, � у друго место. 

отправљати, -йм несвр. йрема оШЙравиШи. 

отправник м у изр. - возова железнички службеник који ре
iулише йолазак возова из сшанице, улазак у сшаницу или йро
лазак кроз сШаницу. - послова gийло.машски йреgсшавник који 
засшуйа, 'замењује и йривремено обавЈЬа йослове амбасаgора 
(нйр. за време њеiовоi оgсусШвов.ања или Йовлачења). 

отправнички, -а, -о lсоји се OgHOCU на оШЙравнике. 

отпратити, -йм евр. (некога) а. aohu с неким као йрашња, 
као йрашилац; исйрашиши go HeKoi месша: � до врата. б. йосла
ши, ошйремиши, ойравиши (HeKyga): � сина у војску, � дете у 
школу. 

Отпраћ.ати, -ам несвр. йрема оШЙраШиШи. 

. отпрашити, отпрашйм евр. екепр. йобеhи, ушеhи, оgма"iлиши, 
оШйерјаШи. 

отпрвё ПРИЛ. (веh) йри Йрво.м йокушају, из йрвоi йуша: � по
ложити испит. 

отпрё јек. отприје ПРИЛ. из paHujei времена, ogpaHuje; као у 
йрошлосши, као раније: � познавати некога. 

отпрегнути, отпрёгнём евр. ослобоgиши из зайреiе, ucapei-
нуши (коње, волове и сл.). 

отпредати, отпрёдам несвр. йрема оШЙресШи. 

отпрезати, отпрёжём несвр. йрема оШЙреiнуШи. 

отпрема ж ошйремање, оgашиЈЬање, слање; служба слања 
(йакеша, робе и сл.), ексЙеgиција. 

отпремати, отпрёмам несвр. йрема оШЙремиШи. 

отпремити, отпрёмйм (трп. отпрёмљен) евр. (некога, нешто) 
а. йослаши, уйушиши, ошйравиши (HeKyga): � пакет. б. наложи
ши ga неко oge, оgсшраниши, најуриши: � повериоце. 

отпрёмни, -а, -о који је у вези с ошйремањем, слањем: � тро-
ШКОВИ. 

отпрёмник м техн. уређај за оgашuљање сиiнала, знакова, 
оgашuљач. 

отпремнина ж 1. йлаша или новчана HaKHaga, йомоh која се 
gaje неком йри оgласку из службе (нЙр. у Йензију). 2. шрошкови 
ексйеgиције, ошйремања Йошuљке. 

отпрёмница ж образац са йоgацима о роби која се шаље (йо
шшом, железницом или gp.). 

отприје в. оШЙре. 

отприликё пРил. йо слобоgној йроцени, йриближно, око 
(обично у вези с каквом мером, количином); рецимо, некако ша
ко: имати � 20 година, рећи � овако. 

отпртити и отпртити, отпртйм евр. (снег) уклониши, разiр
нуши cHei и найравиши слобоgан йролаз, сШазу. 

отпрхнути, отпрхнём евр. оgлешеши йрхнувши (о ЙШици). 

отпузати, -ужём и отпузити, -йм евр. йузеhи ошиhи, gocae
ши (gaљe, go HeKoi месШа). 

отпусни, -а, -о који се OgHOCU на ошйусш, ошйушшање: � ли
ста (из болнице). 

отпусница ж gокуменш, исйрава о ошйушшању (из службе, 
из болнице и сл.). 

отпуст м 1. а. йушшање, ошйушшање (из болнице, војске или 
gp.); gокуменш, акш, gозвола за йривремени или сшални оgла
зак. б. в. оШказ. в. gойушшење за apeKug paga или неке gpyie ак
шивносши, OgMOp. 2. ЦРКВ. ойрошшај og iрехова. 

отпустити (отпустити), отпустйм евр. 1. (некога) gаши неко
ме ошйусш (gозволу за оgлазак, излазак и сл.), OgH. ошказ (на 
службу). 2. (нешто) а. йусшиши ga исшече, изађе, исйусшиши: � 
крв, � воду. б. ослобоgиши веза (йошйуно или gелuмично), сма
њиши зашеiнушосш (нечеiа), олабавиiilи, йойусшиши: � каиш, 
� завртањ. в. йусшиши ga виси, ойусшиши: � бркове, � ноге. 3. 
ЦРКВ. ослобоg.иШи (og iрехова), gаши ойросш; уп. отпуст (2) . •  - се 
йресшаши се gржаши, оgвојиши се (og HeKoia, нечеiа): � се с ко
нопца, � се из кола. 

отпутовати, -Утујём евр. ошиhи (обично каквим йревозним 
среgсШво.м) у неко gpyio, ygaљeHuje .месШо, земљу, ошиhи на ЙуШ. 

отпухавати, -Ухавам и отпухивати, -Ухујём несвр. йрема 
ошйухаши и оШЙухнуШи. 

отпухати, отпУшём (отп57хам) и отпухнути, отпУхнём евр. 
. в � оgуваШи. 

отпучавати (се), отп)тчавам се несвр. Йре.ма ошйучиши се. 

отпучити, -йм (трп. отпучен) евр. (нешто) ошкойчаши, рас
койчаши: � КОШУЉУ . •  - се 1. ошкойчаши се (о нечему шшо је за
коЙчано). 2. оgвојиши се, ошкачиши се: � се од зида. 

отпуmавати, -ушавам несвр. йрема ОШЙушиШи1• 

отпуmи'l'Иl, -йм евр. (нешто) уклањањем чейа или нечеiа 
шшо йрейречује; зайушава ошвор омоiуhиши йрошок: � канали
зацију. 
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отпуmити2, -им евр. мало йойушиши, йовући gUM (из циLа-
реШе). 

отпYmтати (се), Oтпymтам (се) несвр. йрема ошйусшиши (се). 

отравити се, Отр3.вИм се евр. обрасши шравом: � се двориште. 

отраг и отрага ПрИЛ. оgосшраL, сшраLа, оШЙозаgи. 

отрапавити, -апавим и отрапавити, -им евр. йосшаши 
ШраЙав. 

отргнути, -нем (аор. отргнух И отргох; р. пр. отргнуо, -ула и 
отргао, -гла) евр. 1. а. ошкинуши, убраши: � цвет. б. оgвојиши 
KOMag, geo og целине, цейиши: � лист из свеске. в. силом ogBoju
ши, ogByhu (og KOLa), иСШрLнуши: � дете из мајчиних руку. г. uз
gвојиши, изузеши og зајеgниЧКОL gела: � реченицу из контекста. 
2. извуhи из нейовољне сишуације, рђавоТ; сшања, ишчуйаши: � 
од лошег друштва . •  ,.., се 1. а. ослобоgиши се чврсше везе (из ла
наца, из нечијих руку), ошресши се, извуhи се из нейовољних 
околносши (шерора, коншроле, ушицаја и gp.), ошеши се. б. осло
боgиши се обавеза, gужносши и сл. в. (обично с негацијом) 
оgвојиши се (og HeKOLa, og нечеLа), расшаши се: не дати се � од 
играчака. 2. фиг. излешеши, омаћи се (случајно, не намерно). -

Отрже му се псовка из уста. 

отребити, отребим јек. отријебити, отријебим (трп. отре
бљен јек. отријебљен) евр. (нешто) 1. а. йребирајуhи (обично ка
кво зрневље) очисшиши og нашруха, ошйаgака и gp. :  � орахе, � 
пасуљ. б. бишшеhи очисшиши, уклониши Laмag (вашке, буве и 
сл.): � косу, � одело. 2. ОLулиши, ољушшиши: � кромпир . •  ,.., се 
очисшиши се (og вашака, Lњиgа и сл.). 

отрежњавати (се), -ежњавам (се) и отрежњивати (се), -
ежњујем (се) несвр. йрема ошрезниши (се). 

отрежњење е враћање, gовођење у шрезно, шрезвено сшање: 
� после пијанке, � од заноса. 

отрезнити, отрезним јек. отријезнити, отријезним (трп. 
отрежњен јек. отријежњен) евр. (некога) а. учиниши шрезним 
(aujaHOL, буновНОL, ошамуhеНОL и сл.), йоврашиши у нормално, 
шрез(ве)но сШање. б. фиг. йомоhи некоме ga се ослобоgи заноса, 
ойчињеносши (неким или нечим), ga шрезвено, рационално ра
суђује, саIлеgава сшварносш и сл . •  ,.., се gohu к себи, йовраши
ши се (из сшања ойијеносши, бунила, занесеносши и сл.). 

отресати (се), отресам (се) несвр. йрема ошресши (се). 

отресит, -а, -о а. слобоgан у ойхођењу, ошворен; окрешан; жу
стар, енеРLичан (у йонашању, pagy). б. бисшар, йамешан, сйо
собан. 

отресито ПрИЛ. на ошресиш начин, слобоgно, ошворено; жу
сшро, енеРLично; бисшро, йамешно: � говорити. 

отреситост, -ости ж особина OHOLa који је оШресиШ. 

отрести (отрести), -есем (р. пр. отресао, отресла (Ьтресла); ТРП. 
отресен, -а) евр. (нешто) ygapajyhu йо нечему учиниши ga нешшо 
ошйagне (нЙр. Uлоg са gрвеша); уклониши, оgсшраниши са не че
La: � крушке с дрвета; � снег с капута . •  ,.., се 1. збаци ши, укло
ниши нешшо са себе шрзајима шела, сШресШи. 2. фиг. ошараси
ши се, ослобоgиши се (нейожељне, Haмei1lљивe особе или нечеL 
нейријаШНОL, gocagHoL): � се насртљиваца, � се црних мисли. 3. 
(често са допуном: на некога) обрецнуши се. 

отрети (се) јек. отријети (се), Отрем (отарем) евр. в. ошрши (се). 

отрзати (се), отржем (се) несвр. йрема ОШрLнуши (се). 

отрије- в. оШре-. 

отркнути, отркнем (отркати, отркам и отрчем) евр. ошиhи 
HeLge журно, шрчеhи, на часак, ШркнуШи. 

отрлити, -Им евр. завршиши шрљење: � конопљу, � лан. 

отров м 1. машерија шшешна или смршоносна за живи ор
Lанuзам. 2. фиг. а. разг. зла, ойака особа. б. (за некога, за нешто) 
особа моћна ga с неким или с нечим изађе на крај, ga некоме, не
чему gоскочи, Йарира. • бојни � хемијско среgсшво намењено за 
унишшавање или онесйособљавање нейријашељских војника, 
љуgсшва (у рашу, боју и сл.). 

отрован, -вна, -о који саgржи ошров или gелује као ошров: � 
печурка, � стрела; фиг. ойак, зао, йакосшан, зајеgљив, йун Lорчи
не: � реч, � смех: 

отрованост, -ости ж особина, сшање OHOLa шшо је оШров(а)но. 

отровање е ошшеhење ОРLанизма изазвано шровањем, сша
ње насшало gеловањем оШрова. 

отровати, отрујем евр. (некога, нешто) а. изазваши шрова
ње, ошрованосш (уйошребом ошровних машерија); убиши, усмр
шиши ошровом: � пса, � јело. б. фиг. uзвршиши рђав ушицај на 
HeKOLa, на нешшо, исквариши, заLagиши; исйуниши jagOM, Lорчи
ном, унесреhиши, зашроваши: � међусобне односе, � живот (не
коме) . •  ,.., се ойасно нарушиши своје зgравље шровањем; умре
ши aog gејсшвом ошрова, OgH. убиши се нечим ошровним: � се 
никотином; � се пилулама за спавање. 

отровница и отровница ж 1. а. женска особа која шрује, 
убија ошровом, Шровањем. б. фиг. зла, ойака особа. 2. ЗООЛ. и бот. 
(у атриб. служби уз називе животиња и биљака) она која йри 
yjegy, gogupy, коришhењу изазива шровање: змија �, печурка �. 

отромбољити, -омб6љим евр. ойусшиши, оклембесиши: � 
УСНу . •  ,.., се ойусшиши се, оклембесиши се. 

отромити (се), отромИм (се) евр. йосшаши шром, млишав, 
слабо йокрешан, млохав. 

отрпавати (се), отрпавам (се) « *одтрпавати) несвр. йрема 
ошрйаши (се). 

отрпати, -ам « *одтрпати) евр. (некога, нешто) уклониши 
оно чиме је шшо зашрйано; ослобоgиши уклањањем OHOLa чиме 
је шшо йрекривено: � земљу; � људе испод рушевина. 

отрпети и отрпети јек. отрпјети и отрпјети, -рпим евр. 
hушке, без речи, йоgнеши нешшо HeYLogHo, увреgљиво, сузgржа
ши се og реакције; оhушаши: � увреду, � неправду. 

отрти и отреТИјек. отријети, отрем (отарем) (имп. отри (ота
ри); аор. отрх И отрех јек. отријех; р. пр. отро, отрла; ТРП. отрт, -а 
и отрвен, -ена; пр. пр. отрвши И отревши јек. отријевши ) евр. (не
што) шаруhи, бришуhи (крйом, марамицом, руком и сл.) укло
нити, обрисаши: � сузе . •  ,.., се 1. в. обрисаши се. 2. (о некога, о 
нешто) йроћи шаруhи се о HeKOLa или нешшо; уп. очешати се. 

отрулити, -им и отрунути, -Им евр. йосшаши шруо, исшру
нуШи. 

отрцавати, отрцавам 1. несвр. йрема оШрцаШи. 2. пеј. (неко
га) Lовориши gрУLима ружне сшвари о некоме, олајаваши, ойањ
каваши, ОLовараши (HeKoLa). • ,.., се несвр. йрема ошрцаши се. 

отрцан, -а, -о баналан, безвреgан, јефшин, исшрошен, ефеме
ран (о нечему шшо је чесшом уйошребом йосшало обично, ошу
жно): � фраза, � идеја. 

отрцати, отрцам евр. (обично у ТРП. отрцан) (нешто) gYLOM, 
чесшом уйошребом gовесши у лоше сшање, йохабаши, излиза
ши, офуцаши, изанђаши: � капут . •  ,.., се йохабаши се, офуцаши 
се, излизаши се, изанђаши се. 

отрчати, -чИм евр. ошиhи Шрчеhи. 

отћуmнути, -нем евр. hушкањем, уgарањем оgLурнуши, укло
нити, йомериши gaљe og себе: � књигу, � камен. 

отуд(а), отуд(а) и отуда ПрИЛ. 1. из ШОLа йравца, с ше сшра
не; оgаi1lле, с ШОLа месШа. - Отуда води пут. 2. а. на шај начин, 
Шако. - Прочитао сам све, па отуда знам какоје било. б. сшо
La, заШо. - Ништа не знам, па отуда нећу ништа ни рећи. • и 
отуд и одовуд са свих сшрана; и шамо и овамо, и на jegHY и на 
gpYLY сШрану. отуд-одовуд разг. йосшейено, мало-ЙомалО. - Отуд
одвуд ријеч дође на Милицу. 

отуђено ПрИЛ. ошсушно; равноgушно, незаинШересовано. 

отуђеност, -ости ж особина OHOLa што је ошуђено; хлаgан, 
равноgушан OgHOC међу љуgима. 

отуђење е 1. правн. йренос власнишшва на gpYLoLa, apogaja: � 
стана, � имања. 2. сшање насшало apeKugoM, Lубишком, захла
ђењем йрисних, gYXOBHUx ogHoca с неким: � човека. 

отуђивати (се), -уђујем (се) несвр. йрема ошуђиши (се). 

отуђити, отУђИм евр. 1. правН. (нешто) йреgаши, йренеши gpy
LOMe у својину, йроgаши: � имање. 2. учиниши ga неко йосшане 
иншимно, gYXOBHO gалек, шуђ, инgиференшан (йрема некоме, 
нечему): � брата од брата . •  ,.., се (од некога, од нечега) а. йо-
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сшаши йрема некоме (нечему) незаиншересован, gуховно шуђ, 
оgвојиши се, уgаљиши се: � се од родбине, � се од света. б. уз. по
Вр. међусобно се уgаљиши (иншимно, gуховно), йосшаши jegaH 
gpyroMe gалек, сШран. 

отужан и отужан, -жна, -о а. шежак (йремасшан, йресла
gaK и сл.) за јело; бљушав, безукусан (о јелу, йићу, леку и сл.). б. 
нейријашан, HeyrogaH, слаgуњав (о мирису, gaxy). в. који gелује 
HeyiogHo, неукусно, gocagHo; који је без gyxa, инвенције, йашеши
чан: � пренемагање, � говор. 

отужно И отужно прliл. изазивајући ошужан осећај: мириса
ти �. 

отумарати, -ам евр. ошићи Шумарајући. 

отушiвео и отупавео, -ела, -о јек. отушiвио и отупавио, 
-вјела, -о (обично одр.) који је uзiубио gуховну свежину, који је 
йосшао шуй, ШуЙав. 

отушiвити, -Упавйм и отупавити, -йм евр. изiубиши gухов
ну свежину, бисшрину, умну сйособносш, йосшаши шуй, шуйав: 
� од ста рости. 

отупелост јек. отупјелост, -ости ж особина, сшање oHoia ко
ји је ошуйео, oHoia шшо је ошуйело. 

отупео, -ела, -о јек. отупио, -пјела, -о р. йр. og ошуйеши у 
аШриб. функцији. 

отупети јек. отупјети, -пйм евр. 1. йосшаши шуй, неошшар; 
uзiубиши ошшрину врха, заоблиши се: � нож, � оловку. 2. uзrуби
ши бисшрину ума, иншелекшуалну свежину, заiЛуйеши: � духом. 
3. йосшаши неосеШљив (на нешшо): � на бол, � на неправду. 

отупити, отупйм евр. 1. учиниши шуйим, исшуйиши: � 
оштрицу. 2. учиниши неосеШљивим. - То трчање јој досади, 
умори је, отупи. 3. учиниши iЛуйавим, заiЛуЙиШи. 

отупљивати, отУпљујём несвр. йрема ошуйеши и оШуЙиШи. 

отући (отУћи), отУчём евр. (нешто) а. лако ошшешиши какав 
йреgмеш ygapoM (обично са сйољне йовршине, йо ивици и сл.), og-
биши (geo, KOMaguh): � лонац. б. уgарањем, луйањем йо нечему 
скинуши [орњи слој нечеiа, обиши: � малтер са зида. в. с.мла
шиши, унишшиши, у.млаШиШи усеве, воћке (ipCLgOM). 

отфикарити, -йм евр. разг.јаким, брзим, изненаgним йокре
шом намах ogcehu, оgрезаШи. 

отхрамати, отхрамљём и отхрамам евр. ошићи хра.мљући. 

отхранити, отхранйм евр. (некога) бринући се, сшарајући се 
о некоме, йружајући све йошребно осйособиши за живош, ogra
јиши, uoguhu: � два сина, � пилиће. 

отхркати, отхрчём евр. оgсйаваши хрчући. 

отхукивати, -укујём несвр. йрема ошхукнуши. 

отхукнути, otxY-Кнём евр. у jegHoM gaxy исйусшиши узвик йо
йуш "ху", "ух" и сл. 

отцвркУтати, -ркућём евр. 1. завршиши цвркушање, йресша
ши цвркуШаШи. 2. фиг. (нешто) ошйеваши, изrовориши нешшо 
цвркушавим, умилним iЛасом. 

отцедити, отцёдйм јек. отцијЕЩИТИ, отциједйм евр. оgвоји
ши, изgвојиши (воgу, сок, шечносш) из нечеrа цеђењем: � сир, � 
веш; уп. оцедити. 

отцепити, отцёпйм јек. отцијЕшити, отцијепйм (трп. отцё
пљен јек. отцијепљен) евр. 1. (нешто) ошкинуши geo og целине, 
ошрrнуши: � комад платна, � лист из свеске. б. (некога, нешто) 
оgвојиши, оgелиши (og gpyiux): � групу војника од јединице. 2. 
нар. екепр. уgариши, оgвалиши: � некоме неколико врућих бати
на. _ � се а. ошкинуши се, ошрrнуши се. б. оgвојишu се, оgелиши 
се og gpyrux; изgвојиши се из зајеgничке орiанизације, инсшишу
ције, асоцијације или gp. 

отцепљење јек. отцјепљење е оgвајање, изgвајање og gpyrux, 
из зајеgнице, орiанизације и сл. , сецесија: � једног крила стран
ке, право Ha �. 

отцепљивати (се) јек. отцјепљивати (се), -fшљујём (се) не
свр. йрема �шцейиши (се). 

. отчепити, отчёџйм евр. нар. (нешто) оgломиши, оgвалиШи. _ 
� се оgломиши се, оgвалиши се. 

ОТЧЕШИТИ, отчепйм евр. (нешто) скинуши, изваgиши чей, за
йушач из нечеiа, ошйушиши; ошвориши шиме оно шшо је заче
йљено: � флашу, � водоводне цеви. 

отчепљивати, -Ешљујём несвр. йрема оШчеЙиШи. 

оћелавити, оћелавйм и оћелавити, -йм евр. изiубиши косу 
(ойаgањем), осшаши без косе (йошйуно или gелимично), йосша
ши ћелав. 

оћопавити, оћопавйм и оћопавити, -йм евр. 1. йосшаши ћо
йав, хром. 2. (некога) учиниши ћойавим, хромим. 

оћоравити, оћоравйм и оћоравити, -йм евр. йосшаши ћорав. 

оћутати, -тйм евр. 1. (нешто) а. ћушке, без йрошивљења uog
неши нешшо HeyrogHo, увреgљиво, йрећи йреко шоrа ћушећи, не 
peaiyjyhu: � увреду. б. не (из)рећи, не сйоменуши, не саойшши
ши нешшо, йрећушаши: � своје мисли. 2. заусшавиши се на
крашко, начиниши upegax y излаiању, йричању, йоћуШаШи. 

оћуткивати, -)rтKyjёM несвр. йрема оћуШаШи. 

офанзива ж лат. вој. Hauag великих размера pagu йосшиза
ња сшрашеiијски важних циљева, унишшења нейријашељске 
војне силе на оgређеном, обично великом йросшору; насшуйање, 
найреgовање на широком фронШу. 

офанзиван, -вна, -о који се OgHOCU на офанзиву: � план, � 
борба. 

офарбати, -ам евр. нем. йревући, йремазаши фарбом, обојиШи. 

официјал- в. официјел-. 

официјёлан, -лна, -о службен, званичан. 

официјёлно ПРИЛ. службено, званично. 

официјелност, -ости ж особина OHOra шшо је официјелно, 
службено, званично; официјелан сшав, официјелно gржање. 

официр, -ира м (вок. офицйру И -е, инетр. -иром) лат. носилац 
вишеr или високо;; чина у војсци; уойшше сшарешина у војсци са 
чином og засшавника go rенерала. 

официрка ж а. официрова cyUpyia. б. женска особа официр. 

официрски, -а, -о који се OgHOCU на официре, који је у вези с 
официрима: � униформа, � чин. 

оформити и оформити, оформйм (трп. оформљен) евр. (не
што) а. gаши нечему оgређени, завршни облик, изiЛеg, саgржај 
нечеiа, формираши: � мишљење, � план. б. орiанизационо уре
gиши, основаши, формираши, усшројиши: � предузеће, � одбор. 
_ - се сшвориши се, уобличиши се, усйосшавиши се; основаши се, 
усшројиши се, формираши се. - Оформила су се два супротна 
мишљења. 

оформљавати (се), оформљавам (се) и оформљивати (се), 
оформљујём (се) несвр. йрема оформиши (се). 

оформљење е уобличавање, ушврђивање завршноr изiЛеgа, 
облика, саgржине и gp.;  оснивање, усшројавање, формирање (не
чеiа). 

офсајд и офсајд м енгл. епорт. неgойушшен, нейройисан йо
ложај иiрача upeg йрошивничким rолом, Kaga се иiрач нађе иза 
свих йрошивiшчких иrрача (осим rол.мана) у шренушку Kaga му 
се уйућује лойша (у фуgбалу), OgH. йак (у хокеју). 

оф сет м енгл. штамп. врсша шшамйарске шехнике (којом се 
ошисак gобија наношењем боје са машрице на [умени ваљак, а 
са њеiа на харШију). 

офталмолог м ГрЧ. мед. сйецијалисша за очне болесШи. 

офталмологија ж ГрЧ. мед. наука, [рана меgицине која се ба
ви йроучавањем opiaHa виgа, OgH. очним болесШима. 

. офталмолошки, -а, -о који се OgHOCU на офШал.мОЛОiију и 
офШал.молоrе. 

офурити, -йм евр. йрелиши, ойећи врелом воgом. _ - се Йовр. 

офуцати се, офуцам се евр. а. йохабаши се, ошрцаши се (gy
iOM уйошребом, ношењем), изанђаши се (обично о ogehu). б. фиг. 
разг. изiубиши свежину, крейкосш, оgршавиши, йройасши, осша
риШи. • - као папуџијски мачак в. офуцаши се (б). 

ох (каткад поновљено) узвик йри исйољавању различиших осе
ћања (uзненађења, рagосши, заgовољсшва, љушње, оrорчења иШg.). 
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охладити, охладйм (трп. охлађен) евр. 1. (нешто) учинийlи 
ga нешйlо йocйlaHe хлаgно, расхлађено; освежийlи излаlање.м 
хлаgноnи, расхлаgийlи: � јело; � собу. 2. (некога) фиг. учинийlи 
ga се неко уразу.ми, ослобоgи занесеносйlи, еуфориЧНОСйlи, ойа
.мeйlийlи, ойlрезнийlи (HeKola). 3. жарг. (обично у имп. о(х)лади!) 
cмиpийlи се, cpeguйlu се, обузgайlи се. -Дечко, хајде олади! _ � 

се 1. а. йосшайlи хлаgан, расхлаgийlи се; освежийlи се (воgо.м, у 
хлаgу и сл.). б. фиг. ослобоgийlи се йpeйlepaHe йонесеносйlи, ogy
шевЈЬења, заlpејаносйlи за нешйlО, йpecйlaйlи бийlи еуфоричан, 
заlрејан (за HeKola, за нешйlо). 2. Фиг.јако се уйлашийlи, Йре.мре
йlи og cйlpaxa, шокирайlи се. - Кад се зачуо крик, ми се живи 
охладисмо. • још се није (покојник) ни охладио Kag хоnе ga се ка
же ga се нешйlо (обично нейрилично, нейриклаgно) gешава су
више брзо, йре Helo шйlо йpoйleKHe gовоЈЬНО вре.мена og йокојни
кове cмpйlи. 

охладнелост јек охладњелост, -ости ж cйlaњe, особина оно
la који је охлаgнео, oHola шйlо је охлаgнело. 

охладнети јек охладњети, -днйм евр. 1. а. йосшайlи хлаgан, 
расхлађен, охлаgийlи се. б. фиг. йpecйlaйlи биши занесе н (неким 
или нечим), ойlрезнийlи се og какве йонесеносйlи, оgушевЈЬења. 2. 
(безл.) йocйlaйlи хлаgније, свежије, захлаgнеши (о вре.мену). 

охлађивати (се), -а.ђујём (се) несвр. Йре.ма охлаgийlи (се). 

охо (различито наглашено) узвик за изражавање изненађе
ња, чуђења, pagocйlu, заgовОЈЬсйlва и gp. 

охол и охол, -а, -о који се OgHOCU Йре.ма gруlима с Huaoga
шйlавање.м, Йoйlцeњивaњe.м, о.маловажавање.м, уображен, Hag
.мен, lopg. 

охолити се, охолйм се неевр. [гл. им. охољёње е] йонашайlи се 
охоло, HagMeHo, уображено, шейурийlи се, йpaвийlи се важан. 

охоло и охоло ПРИЛ. на охол начин, HagMeHo, уображено. 

охолост и охолост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola ко је 
охол, HagMeHocйl, уображеносйl, lopgocйl. 

охо-хо (различито наглашено) 1. узвик за изражавање заgо
вOJbcйlвa, pagocйlu, изненађења, чуђења. 2. (у прил. служби) разг. 
MHolo, вео.ма MHolo, и йle колико. - За то је потребно охо-хо вре
мена! 

охрабрење е оно шйlо йоgсйlиче на храбросйl, оgлучносш, 
уливање, йоgсйlицање храбросйlи, самойоузgања, ОСОКОЈЬавање. 

охрабривати (се), -абрујём (се) несвр. Йре.ма охрабрийlи (се). 

охрабрити, охрабрйм (трп. охрабрен) евр. (некога) улийlи не
ко.ме храбросйl, aogcйlanu, учинийlи Kola храбријим, оgлучни
јим, смелим (у каквој Cйlвapи), осмелийlи; улиши неко.ме само
йоузgање, веру у усйех, у ucxog oHola шйlо йlреба чинийlи. - Ове 
речи су га охрабриле у нади да ће успети. _ "'" се cйlenи хра
бросйl, самойоузgање, веру, осмелийlи се (на нешйlо). - Најзад 
се охрабрио да приђе девојци. 

охрабрујуће ПРИЛ. уливајуnи храбросйl, йlaKO ga храбри. -
Та је вест деловала охрабрујуће. 

охрабрујући, -а, -ё који охрабрује, йружа Hagy у gобар ucxog 
нечеlа: � вест, � одговор, � резлтати. 

охрапавити, -апавйм и охрапавити, -йм евр. йocйlaйlи хра
йав, оlрубейlи (обично о кожи, рукама). 

оцаринити, -йм евр. извршийlи царињење; ogpeguйlu висину 
царинских йlрошкова (за увоз робе). 

оцат, оцта м лат. рег. в. сирnе. 

оцвасти (оцвасти), -атём евр. йpecйlaйlи цвacйlи, цвeйlaйlи, 
завршйlи цвeйlaњe, oцвeйlaйlи. - На тераси су двано оцвали 
зумбули. 

оцветатијек. оцвјетати, -ам евр. йресшайlи цвешайlи, oцвacйlи. 

оцеан(-) в. океан(-). 

оцедит јек оцједит, -а, -о који се лако ослобађа воgе (о cйlp.мo.м 
или Йорозно.м Зе.мЈЬишйlу на ко.ме се воgа не заgржава gylo). 

оцедити, оцёдйм јек. оциједити, оциједйм (трп. оцёђен јек 
оцијеђен) евр. (нешто) 1. иCйlиcKивaњe.м, lњечење.м оgсйlрањива
йlи, изgвајайlи йlечносш, воgу из нечеlа, исцеgийlи: � веш. 2. из
gвојийlи йlечни или жийlки geo og lушnих или чврсйlих cacйloja-

ка; йроцеgийlи: � мед; � супу. _ "'" се йocйleйeHим oйlицaњe.м, oйl
кайЈЬавање.м ослобоgийlи се йlечносйlи, воgе, йросушийlи се. -
Салату треба опрати и оставити да се оцеди. 

оцена јек. оцјена ж а. cyg, .миШЈЬење о вреgносйlи, cйlaњy, йо
ложају нечеlа, квалификација: � нечијих поступака, � књижев
ног дела. б. ознака (обично број) којо.м се исказује cyg о вреgносйl 
нечеlа (усйеха, знања у школи, резулйlайlа у йlак.мичењу и gp.). 
- Пет је одлична ђачка оцена. 

оценити, ОцёНЙМ јек. оцијенити, оцијенйм (трп. Оцёњен јек. 
оцијењен) евр. (некога, нешто) а. крийlички ogpeguйlu вреgносйl, 
cйlaњe, квалишейl нечеlа (HeKola), йpoцeHийlи: � роман. б. gaйlu 
свој cyg, .миШЈЬење, оцену о неко.ме, о нече.му, о cйlaњy (HeKola или 
нечеlа): � ситуацију, � да ли је све у реду. в. (некога) gaйlu не
ко.ме оцену, yйиcaйlи, означийlи броје.м оцену (о знању, усйеху и 
сл.): � ученика, � вредност такмичара. 

оцењивати јек. оцјењивати, -ењујём несвр. Йре.ма oцeHийlи. 

оцењивач јек оцјењивач, -ача м (инетр. -ачем) онај који оце
њује, gaje, gOHOCU оцену. 

оцењивачки јек. оцјењивачки, -а, -о који се OgHOCU на оце
њиваче и оцењивање: � одбор, � поступак. 

оцепити, ОцёПЙМјек. оцијепити, оцијепйм евр. а. извршийlи 
цейЈЬење, вакцинацију, завршийlи с вакцинисање.м. б. фиг. ygapu
йlи, ойалийlи шамар, байlине (неко.ме). 

оцеубиство е убиСйlво власшийlоl оца. 

оцеубица м (ми. ж) убица своlа оца. 
Оци ми. ЦРКВ. И етн. в. Очеви . 

оцило е а. оlњило, кресиво. б. назив за знак сличан слову С 
у срЙско.м lрбу. 

оцрвенити, оцрвенйм евр. учинийlи црвеним, обојийlи у цр
вено. 

ОЩЈНИТИ, оцрнйм евр. 1. (нешто) учинийlи црним, обојийlи у 
црно. 2. фиг. (некога) йриказайlи, oйиcaйlи у рђаво.м свейlлу, из
реnи о ко.ме ружне, неgоличне cйlвapи, наружийlи, oйaЊKaйlи, 
оклевейlайlи. 

оцрњивати, оцрњујём несвр. Йре.ма oцpHийlи. 

оцртавати (се), оцртавам (се) несвр. Йре.ма oцpйlaйlи (се). 

оцртати, -ам евр. (некога, нешто) йреgсйlавийlи, йриказайlи 
оЙисо.м, ойисујуnи особине, cвojCйlвa, ойисаши; oKapaKйlepиca
йlи: � нечији карактер, � личности у роману. _ � се йоказайlи 
се, иСЙОЈЬийlи се, йocйlaйlи УОЧЈЬив, йpимeйlaH (обично неgовоЈЬ
но јасно, у KOHйlypaмa, као наlовешйlај нечеlа). - На уској ха
љини јасно су се оцртале облине њених кукова. 

очадити, -йм, очађавити, очађавйм и очађавити, -йм евр. 
1. (нешто) учинийlи чађавим, УЙРЈЬайlи чађу. 2. йocйlaйlи чађав; 
уп. очадити се. _ "'" се УЙРЈЬайlи се чађу. 

очај м йlешко gушевно cйlaњe йроузроковано lубийlко.м gpale 
особе, Hage у сйас, у излаз из неизgРЖЈЬиве, безизлазне cийlyaци
је; фиг. (обично уз "један'') йlешка, лоша сишуација, крајње рђа
ва cйlвap; уп. очајање. 

очајавати, очај авам неевр. бийlи очајан, обузейl боло.м, йaйl
њо.м услеg lубийlка сваке Hage у сйас, у излаз из йlешке, неизgр
ЖЈЬиве cийlyaциje, бийlи у cйlaњy очајања. 

очајан, -јна, -о 1. обузейl очајање.м, боло.м, Йaйlњo.м, йун оча
ја: � човек 2. а. који оgражава очајање, йaйlњy: � запомагање. 
б. сйlрашан, ужасан, вео.ма рђав, безнаgежан: � стање, � ситу
ација. 3. који се врши, извоgи, Йреgузи.ма крајњи.м наЙоро.м, 
сво.м расЙоложиво.м cHaloM (у Hacйlojaњy ga се изађе из йlешке, 
.мучне, неизgРЖЈЬиве cийlyaциje), очајнички: � борба на живот и 
смрт, � напор. 

очајање е в. очај. 

очајник и очајник м очајан човек. 

очајница и очајница ж женска особа очајник. 

очајнички и очајнички, -а, -о који се OgHOCU на очајнике; 
који се извоgи с крајњим наUоро.м: � потез, � борба. 

очајнички и очајнички ПРИЛ. а. као очајник, на очајнички 
начин: � молити за помоћ. б. с крајњим наЙоро.м, свим силама: 
� се борити за живот. 
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очај но прил. сшрашно, 'iрозно, рђаво: � изгледа, � пева. 

очаравати, очаравам несвр. Йре.ма очараШи. 

очаранбст, -ости ж сшање oHo'ia који је очаран, занесеносш, 
ойчињеносш (нечu.м или HeKu.м). 

очарати, очарам свр. (некога) ойчиниши, о.мађијаШи, оgуше
виши, усхишиши (леЙоШо.м, gражu.ма, у.мо.м или gp.). 

очас ПРИЛ. врло брзо, за шренушак, ogMax, зачас. 

очврснути, -нём (р. пр. очврснуо, -ула и очврсао, -сла) свр. l. 
а. йрећи из шечно'i, жишко'i, MeKo'i сшања у чврсшо, йосшаши 
чврсш; сшврgнуши се. б. фиг. йосшаши јак, изgРЖЈЬив, ошйоран, 
ојачаши; о'iрубеШи. 2. (некога) учиниши чврсШu.м, jaKu.м, ошйор
Hu.м, ојачаши (HeKo'ia). 

очврmћавати, -ршћавам и очврmћивати, -ршћујём несвр. 
Йре.ма очврснуШи. 

Очеви ми. ЦРКВ. и етн. йравославни йразник йосвећен оцу (йо
слеgња HegeJba apeg Вожић); уп. Оци. 

очевйдан и ОЧЕшидан, -дна, -о очи'iлеgан, очиш; несу.мњив, 
неосйоран: � успех, � лаж. 

очевидац, -ица м онај који је йрисусшвовао нече.му и eugeo 
шша се gо'iоgило, био ceegoK gо'iађања, йризора, чина и сл. :  � са
обраћајне несреће. 

очевйдно и ОЧЕШИДНО ПРИЛ. очи'iлеgно, несу.мњиво, очишо: � 
болестан. 

очевина ж u.мoвиHa наслеђена og оца. 

очекивање с 'iл. u.м. og очекиваШи. • изнад, преко (сваког) оче
кивања йошйуно неочекивано, више He'io шшо би се .мо'iло очеки
ваши, Йо.мислиШи или наgаШи. 

очекивати, очекујём несвр. а. (некога, нешто) чекаши, ишче
киваши ga неко gође, наиђе, OgH. ga се нешшо go'iogu, gecu: � го
сте, � почетак представе. б. (нешто) u.маШи apegocehaj, Hagy, йо
.мисао ga нешшо йреgсшоји, слеgи, наслућиваши, йреgвиђаши: 
� успех у послу. в. (нешто од некога) наgаши се, вероваши у ис
йуњење oHo'ia шшо се og HeKo'ia жели, йрижељкује, на шша се ра
чуна: � захвалност од деце. 

ОЧЕmичити, -ЙМ свр. а. (нешто) КаЈЬење.м йрешвориши 'iвожђе 
у челик, ЙрекалиШи. б. фиг. (кога) учиниши физички, gYXOeHO ја
Ku.м, ЙpeKaJЬeHu.м, ојачаши, очврснуШи. 8 - се фиг. йосшаши ше
лесно, gYXOeHO чврсш, снажан, йрекалиши се (у борби, pagy и сл.). 

Оченаm, -аша м ЦРКВ. основна хришћанска .молиШва Bo'iy 
(Йре.ма речu.ма "Оче наш", Koju.мa Ша .молиШва заЙочиње). • зна
ти (нешто) као - оgлично знаши (найамеш, у свако gоба). 

очепити, ОчёпИм свр. (некога, нешто) 1. (некога, нешто) сша
ши на geo шела човека или живошиње (обично на HO'iy неко.ме). 
2. фиг. изрећи (о неко.ме) нешшо yepegJbueo, нейријашно, иронич
но, шшо вређа, йо'iађа; gирнуши, йовреgиши нечu.м зајеgЈЬивu.м, 
ЙaKocHu.м, убосШи. 

очерупати, -ам свр. 1. (нешто) очуйаши йерје ('iусци, йашки и 
сл.): � гуску. 2. фиг. експр. (некога) на йревару, безобзирно узеши, 
из.мамиШи, извући н,еко.ме (сав) новац, ойЈЬачкаши, о'iулиШи. 

очеткати, -ам свр. очисшиши чеШко.м (оgело, цийеле, йраши
ну са нече'iа). 8 - се очисшиши се (себе, своје оgело) чеШко.м. 

очеmати, очешём свр. (некога, нешто) gелu.мично, овлаш (у 
йролазу, у сусрешу, .мu.моилажењу) gоgирнуши, gошаћи; окрзну
ши, о'iребаШи. 8 - се а. (о некога, о нешто) бла'iо, случајно (у йро
лазу, .мu.моилажењу) gошаћи се, окрзнуши се с Ku.м, коснуши не
Ko'ia. б. фиг. жарг. (о кога, о шта) искамчиши, из.мамиШи ко.ме не
шшо, .0'iребаШи се, окорисшиши се: � се за цигару. Имам нешто 
новца, очешао сам се код маме. 

очешљати, -ам и очешљам свр. а. чеШЈЬе.м gошераши, ypegu
ши косу. б. ишчешкаши, изравнаши, о'iребенаши (ресе, вуну или 
сл.). 8 - се gошераши, gовесши у peg своју косу, фризуру, ypegu
ши косу чеШЈЬање.м. 

ОЧИ, оч�у ж .мН. og око. 

. Очиглёдан и о�гледан, -дна, -о који се јасно eugu, .може 
виgеши, уочиши; неgвос.мислен, несу.мњив, очевиgан, очиШ. 

очиглёдно И очигледно ПРИЛ. на очи'iлеgан начин, очевиgно; 
несу.мњиво, неосйорно, очиШо. 

очински и очйнскй, -а, -о који се OgHOCU на оца, на очеве 
уойшше, својсшвен оцу, очевu.ма; фиг. йун ЈЬубави, сшарања, бри
'ie (обично Йре.ма gеци, .млађu.м особама), роgишеЈЬски: - благо
слов, - савет. 

очински и очински ПРИЛ. својсшвено оцу, као ошац, pogu
шељски: - поступати, - саветовати. 

очинство с а. крвна веза оца и gеце, йорекло og оца. б. в. оче
вина. 

очињи, -а, -ё в. очни. • очињег ми вида у заклешвама (Kag се 
ко куне у своје очи). 

очистити, -им (трп. очишћен) свр. (нешто) а. уклањање.м йр
ЈЬавшшине, йрашине, с.мећа и сл. учиниши чисШu.м, обрисаши, 
йочисшиши: - собу, - ципеле. б. уклониши с.меШње, наносе, 
рашчисшиши, раскрчиши, йрокрчиши: - пролаз, - терен. в. 
ослобоgиши og HeKo'ia нече'iа нейожеЈЬНО'i, избацивши, йроше
равши, најуриши, йро'iнаши; уклониши, оgсшраниши: - земљу 
од окупатора, - стан од гамади. 8 - се 1. а. уклонuши са себе (са 
ceo'i оgела и gp.) ЙРЈЬавшшину, йрашину и сл. б. фиг. ослобоgи
ши се 'ipexoea, .мана, йосшаши Шu.ме gYXOeHO, .морално чисШ. 2. 
разг. ошићи без шра'iа, уклониши се, йобећи, у.маћи. - Боље да 
се ја на време очистим одатле. 3. йосшаши йразан, исйразни
ши се (о йросшору, ЙросШорији). - Чим зазвони, учионице се 
зачас очисте. 

очит, -а, -о очи'iлеgан, несу.мњив: - пропуст, - пример. 

очитавати, очитавам несвр. Йре.ма очиШаШи. 

очитати, -ам свр. а. (нешто) йрочишаши са нече'iа (са MepHo'i 
инсШру.менШа, саша и gp.) gобијену, изражену вреgносш: - ста
ње на струјомеру. б. (нешто) ишчишаши, изрећи go краја (.моли
шву, лишур'iију и сл.). в. фиг. (лекцију, вакелу, буквицу и сл. не
коме или без допуне) ошворено, без увијања из'iовориши у лице 
речи йрекора, кришике, йрекореши, из'iрgиШи . 

очито ПРИЛ. очевиgно, очи'iлеgно. 

очитовање с иСЙОЈЬавање, йоказивање, .манифесШовање. 

очитовати, -тујём свр. и несвр. йоказ(ив)аши, иСЙОЈЬиши, исйо-
ЈЬаваши, изразиши, изражаваши (.м и ШЈЬење , расйоложење, 
сшав Йре.ма неко.ме, нече.му). 8 - се йоказ(ив)аши се, иСЙОЈЬиши, 
иСЙОЈЬаваши се, изразиши, изражаваши (своје .миШЈЬење, ойре
gељење и gp.). - Пишчеве идеје очитују се у његовом делу. 

очитбст, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је очишо, шшо је очи
'iлеgно, несу.мњиво. 

очица ж (обично у мн.) окце; йеШЈЬа (у йлешиву, на чарайи 
и сл.). 

очице ж ми. geM. и хиЙ. og очи. 

очиmћење с ослобођење og 'ipexoea, gyxoeHa чисШоШа. 

очни и очни, -а, -о који се OgHOCU на очи: - вид, - дупља, � 
јабучица, - капак, - клиника. 

очњак м анат. зуб из.међу секушића и куШњака. 

очуван, -а, -о који је у gобро.м сшању; фиг. који gобро из'iлеgа, 
gржећи: - жена. 

. 

очуванбст, -сти ж особина и сшање oHo'ia шшо је очувано, 
oHo'ia који је очуван. 

очување с шежња ga се шшо сачува (og Йро.мена, apoaaga
ња, несшанка), зашшиша, оgбрана: - мира. 

очувати, очувам свр. (нешто) чувајући, He'iyjyhu сачуваши, 
. заgржаши у gобро.м сшању, йосшићи ga се шшо (обично сшаро) 
оgржu, ga се не ошшешu, ga не apoaagHe u сл.: - здравље, - тра
дицију. 8 - се сачувашu се у gобро.м сшању, зgравЈЬУ, uз'iлеgу. 

очупати, -ам свр. (гуску, патку и сл.) чуйајући скuнушu, og
сшранuшu (йерје, gлаке u сл.); уп. очерупати. 

очух, очуха м нейрави, нерођени ошац, .мајчuн .муж у OgHOCY 
Йре.ма њеној gецu uз gpy'io'i брака. 

оџак, оџака и оџак, -а м тур. в. gu.мњак . 

оџачар, -ара и оџачар, -а в. gu.мнuчар. 
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ошајдарити, -Им евр. нар. екепр. (некога) уgариши, оgаламиШи. 

ошамарити, -йм и ошамарити, ошамарйм евр. уgариши, 
ойалиши шамар, луйиши gлано.м йо образу, hушиШи. 

ошамутити, ошамУтИм (трп. ошамућен) евр. (некога) а. иза
зваши лако Йо.мућење свесши, сшање блаiе, крашкошрајне не
свесшице, шока. б. јако збуниши, изненаgиши, накрашко йоре
.меШиШи нечије нор.мално реаУовање . •  - се осешиши блаiу несве
сшицу, зайасши у сшање крашкошрајНОi, лакоi шока. 

ошамућеност, -ости ж сшање оноУа који је ошамуhен. 

ошацовати, -цујём евр. нем. жарг. (некога, ређе нешто) йо'iле
gавши, Йос.моШривши оценши, ЙроцениШи. 

ошепавити, -Ешавйм и ошепавити, -йм евр. йосшаши ше
йав, хро.м. 

ошинути, -нём евр. 1. (некога или по некоме) а. јако ygapu
ши (обично биче.м, ЙруШо.м, шибо.м и сл.); снажно, јако ygapu
ши или йоiоgиши нечим (руко.м, .меШко.м из оружја и gp.). б. фиг. 
ошшрим, бесйошшеgним речима укориши, нешшеgимице осуши 
кришику на некоУа. в. фиг. захвашиши, зай.rbуснуШи, засуШи. -
Два млаза рефлектора ошинуше у два правца варош, и опет се 
све смрче. 2. уйушиши се брзим корацима, оgјуриши, оg.ма'iли
ши. - Милета ошину друмом као да бежи. 

ошишати, ошйшам евр. (некога) а. ogcehu или скрашиши ко
су неко.ме. б. (овцу, козу, пса и др.) ogcehu руно, вуну, осшриhи, 
скрашиши gлаке. в. фиг. ойељешиши, оiулиши, ой.rbачкаШи . •  -
се йоgврiнуши се шишању, ogcehu или скрашиши своју косу (нај
чешhе KOg фризера). 

ошљарити, ошљарИм неевр. разг. [гл. им. ошљарёње е] рagиши 
сйоро, йолако, без воље, без елана, оgуiовлачеhи. 

оштар, -тра, -о (коми. оштријй) 1. а. који има исшањену иви
цу (или ивице), избрушен бриg (или бриgове), који gобро, лако 
сече, реже (о ножу или неко.м gpyiOM сечиву). б. који има врло 
шанке ивице, рубове на које се човек .може лако йосећи: - покло
пац конзерве, - стакло. в. који има зашuљен, шuљаш врх, ши
љаш: - оловка, - гребен. 2. а. мат. који има .мање og 900 (о у'iлу). 
б. који на'iло заокрhе, .мења йравац (о окуци, завијушку и сл.). в. 
вео.ма сШр.м, око.миШ, вершикалан: - литица, - узбрдица. 3. (по 
утисцима или деловању на човекова чула) а. изразиш, уйа
gљив, iруб (йо из'iлеgу, исйољавању и сл.): оштре црте лица, -
поглед. б. који нейријашно наgражује кожу, као ga боцка, Уре
бе и сл. (о шканини, ogehu и сл.). в. јак, upogopaH, резак (о зву
ку, шону и сл.). г. 1}оји јако, HeyiogHo наgражује нос, йече (очи, у 
iрлу), жесшок, заiушљив (о .мирису, gиму и сл.). 4. а. који се ис
йољава, gелује снажно, иншензивно, снажан, х.лаgан (о вре.мен
ским йриликама, йојавама): - зима, - ветар. б. који се осећа ја
ко, болно, који као ga йробаgа, сече (о болу, жиiовима у шелу и 
сл.). 5. а. вео.ма сшроi, неу.мољив, који се неизосшавно .мора ува
жаваши, извршиши, сйровесши: - наредба, - забрана. б. вео.ма 
ойасан, жесшок, љуш, борбен: - пас. в. који се оgликује особи
шим инШензиШеШо.м, жесШино.м, снаУо.м, бришак: - расправа, 
- темпо. 6. а. изошшрен, јасан, чисш: - слика. б. вео.ма бисшар, 
йроницљив, иншелиiеншан, висйрен: - ум, - запажање. в. врло 
исшанчан, йрецизан, савршен: - вид, - слух. 7. круйније са.мле
вен (о брашну и сл.). 

оштенити, оштенй(м) евр. gонеши на свеш (шшене, кучиhе), 
окошиши (шшенаg) (обично о ку ји) . •  - се а. gонеши на свеш ку
чиhе, шшенаg (о ку ји, керуши), окошиши се. б. gohu на свеш (о 
шШенеШу). 

оштетити, -Им (трп. оштећен) евр. (некога, нешто) а. не.мар
ним, несавесни.м, неЙошШени.м pagoM, OgHOCOM и сл. нанеши 
шшешу (неко.ме), нарушиши нечије иншересе, йрава и gp. :  - др
жаву, - купце. б. (нешто) нейравилним, лошим руковање.м, OgH. 

неко.м Йоiрешно.м акцијо.м, чино.м изазваши ошшеhење, шшешу, 
квар на нече.му (на какво.м уређају, .механиз.му): � аутомобил, � 
инсталације. в. оgређеним gејсШво.м, уШицаје.м йроузроковаши 
неiашивне йослеgице, Йро.мене. - Мраз је оштетио воћке . •  - се 
йрешрйеши квар, ошшеhење, йоквариши се, руинираши се. 

оштећеност, -ости ж сшање оноУа који је ошшеhен, оноУа шшо 
је ошШеhено . 

оштећење е квар, шшеша на неко.м Йреg.меШу, .машини, шки
ву, орУану и gp. нас шала ошШеhивање.м; Йовреgа. 

оштећивати (се), -ећујём (се) несвр. Йре.ма ошшешиши (се). 

оштрач, -ача м занаiilлија који ошшри ножеве, сечива резних 
алаша и сл.; уређај, .машина за ошШрење. 

оштрина ж особина, својсшво оноУа шшо је ошшро, оноУа ко
ји је ошшар: � мача. 

оштрити, -Им неевр. [гл. им . оштрёње е] (нешто) 1. чиниши ga 
неко сечиво йосшане ошшро, ga gобије . ошшрину, чиниши 
ошшрим; шuљиши, заошшраваши (врх нечеiа). 2. фиг. чиниши 
изошШрени(ји).м, фини(ји).м, изошшраваши, развијаши, усавр
шаваши: � ДУХ, � критеријуме, � свест . •  - се (на нешто, за не
што или без допуне) ЙриЙре.маШи се, Йрикуй.rbаШи храбросш, og
лучносш за нешШо. - Оштри се већ недељу дана да јој каже шта 
о њој мисли. 

оштрица ж 1. а. ошшра ивица, бриg (ножа, секире и сл.), се
чиво. б. ошшар, шuљаш врх, шuљак. 2. а. фиг. најбришкији, нај
ошшрији geo (Йоле.мике, Hauaga у gUCKYCuju и сл.). б. йакосна, 
зајеgљива реч, 'iлавна жаока (уйерена йрошив некоУа или нече
Уа). • бити на оштрици ножа, ходати по оштрици ножа биши, нала
зиши се у сшалној ойасносши, у вео.ма ризичној сишуацији Kaga 
и .мала нес.моШреносШ .може биши Йоiубна. 

оштро ПрИЛ. 1. на ошшар начин, изошшрено: � подесити сли
ку. 2. фиг. а. вео.ма сшроiо, оgлучно, озбиљно, љушишо: - упозо
рити, � нагласити. б.јако, болно, љушо: � заболети. в. енерiично, 
оgсечно: - корачати. г. реско, upOgOpHO, звучно: � зазвонити. д. 
енерiично, без усшручавања, оgлучно: � поставити питање, � ре
аговати. 3. вео.ма уйаgљиво, уочљиво, изразишо, јако: � се раз
ликовати од других. 4. uog ошшрим у'iло.м, на'iло .мењајући йравац, 
йушању: � скренути. 5. Йо.мно йрашеhи, йажљиво Йос.маШрају
ћи: � пазити на околину. 

оштро- као йрви geo сложеница означава ga се оно шшо се 
казује gруiим gело.м сложенице оgликује ошШрино.м: оштроу
ман, оштровид, оштрозуб, оштроок и сл. 

оштровид, -а, -о који има изузешно gобар, ошшар виg. 

оштро:конђа ж пеј. љуша, зла, сваgљива женска особа. 

оштроо:к, -а, -о који има ошшар виg, ошшро око. 

оштроугл:й, -а, ':0 који има ошшар уУао, .мањи og 90 сШеЙени. 

оштроуман и оштроуман, -мна, -о који се оgликује иншели-
Уенцијо.м, брзино.м и шачношhу зайажања, йроницљив, инше
лиiенШан. 

оштроумно и оштроумно ПРИЛ. на ошШроу.ман начин, йро
ницљиво, инШелиiенШно. 

оштроумност, оштроумност и оштроумност, -ости ж осо
бина оноУа који је ошшроу.ман йроницљивосi1l, imШелиiенција. 

ошугавити се, -)тгавйм, ошугавити се, -йм и ошугати се, 
-ам евр. gобиши шуiу, йосшаши шуiав. 

ошурити, -Им евр. прел. (прасе, свињу) йрелиши врућо.м, кљу
чало.м воgо.м и очуйаши чекиње. 

ошутјети, -тИм јек. (ретко ек. ошУтети) евр. в. оhуШаШи. 



п 
п (П) 1. а. безвучnи усnеnи ираскави суiласnик. б. слово ко

јим се обележава шај iлас: веЛИRО П, мало п, курзивно и. 2. хем. 
зnак за еле.меnаШ фосфор (Р). 

па (наглашено: па и па) I. везн. 1. везује рече пице и речеnич
nе gелове који изричу оnо шшо се gоiоgило иосле onoia шшо је ре
чеnо у iлавnој речеnици. а. у времеnској или иросшорnој уза
сшоиnосШи. - Прво је дошао он па она. б. ио nеком pegy, важnо
сши, иnше1iЗишешу и СЛ. - Најпре се послужују гости па дома
ћи. в. у јеgnосшавnом nабрајању. - Посматра једну слику, па 
другу, па тако све редом. 2. везује речеnицу којом се изриче nе
шшо шшо се nе би очекивало из ирешхоgnо речеnоi: а оиеш, ииак, 
и aopeg Шоiа. - Много сам радио, па нисам ништа постигао. 3. 
везује речеnицу којом се изриче оnо шшо је иослеgица ирешхоg
по речеnоiа. - Боле га ноге па једва хода. 4. везује речеnицу ко
јом се казује ga шо шшо се њоме вели nе ушиче па ирешхоgnо ре
чеnо: макар, ма, чак и. - Неће да слуша па да се на главу по
ставиш. 11. речца 1. а. иојачава зnачење речи apeg којом сшоји: 
чак, шШавише. - Нико га не воли па ни рођени отац. б. aog
сшиче, иоgсшрекава па nешшо: gege(p), xajge. - Баш хоћеш да 
идеш, па иди. в. за иојачање, nаiлашавање, исшицање изражај
nосши, сиiурnосши, важnосши onoia шшо се каже (обичnо у уз
вичnим исказ има или речеnицама). - Да ли и ти мене волиш? 
Па наравно! г. (у самосталној употреби) с уиишnом иnшоnаци
јом, Kag се жели caioBopnUK иоgсшаhи ga nасшави nеgовршеnу 
или nеиошиуnу мисао: и?, и onga? и gaтьe? - Ја сам га нагрдио 
. . .  Па? Па шта је било онда? д. (самостално или у вези са дру
гим речима) с ироnичnим nаiласком или с nииоgашшавање.м у 
ognocy па саоишшење caioBopnUKa: пије важnо, nема зnачаја. -
Платио сам то скупо. Па шта (онда)? Ионако си пун пара. 2. а. 
изриче сумњу, nеиоверење (чесшо с gозом nииоgашшавања): као, 
Шобоже. - И ти си ми па неки стручњак, немаш појма ни о че
му. б. (често отегнуто: пааа) nаiлашава nесиiурnосш, сшрахова
ње ga ли ће nешшо моћи ga се осшвари, иосшиinе, ga ли је nе
шшо gобро, ga ли се nешшо gесило иШg. - Да ли си положио ис
пит? Пааа, не знам баш сигурно. в. (с дозом ироније, љутње) 
nаiлашава реч уnосећи зnачење: баш, као, је л' ga. - Ти немаш 
времена, а ја па, мислиш, имам. 

пабирак, -ирка м (обично у мн.) 1. илоg који заосшаnе иосле 
жешве или бербе. 2. фиг. оnо шшо је скуйЈЪеnо, (ире)узешо с ра
зnих сшраnа, из више месша, извора и СЛ.: пабирци из народних 
песама. 

пабирчити, -Им несвр. [гл. им. пабирчёње с] (нешто) 1. куии
ши иабирке. 2. фиг. скуйЈЪаши, (ире)узимаши с разnих сшјюnа, 
из више месша, извора. 

павијан м зоол. врсша иолумајмуnа, Cynocephalus. 

павијански, -а, -о који се ognocu па иавијаnе (који apuaaga 
иaвиjanим�, који је као KOg иавијаnа и сл.). 

павиљон, -она м фр. а. iрађевиnа са иросшорима н,амењеnим 
за излаiање сајамских, изложбеnих ексиоnаша и сл.; уоишше 
iрађевиnа или иросшор за оgржавање јавnих ириреgби, хала: 
болнички �, уметнИЧRИ �. б. блок сшамбеnих зiрagа. 

павиљонски, -а, -о који се ognocu па иавиЈЬоnе, који је ио
иуш иaвuљona: зграда павиљонског типа. 

павит и павит(ин)а ж бот. бuљка иузавица из ф. Clematis. 

павлака ж (дат. -аци) iусш, масшаn слој млека 1ioju се обра
зује па иовршиnи, скоруи; врсша iусшоi млечnоi ироизвоgа: слат
Ka �, кисела �. 

паганац, -нца м лат. в. aaianun. 

паганизам, -зма м в. иаiаnсШво. 

паганин м лат. (мн. -ани) који верује у више боiова, који nе 
зnа за jeg(u)noi боiа, мnоiобожац, nезnабожац. 

пагански, -а, -о који се ognocu па aaiane и иаiаnсшво, nезnа
божачки: � божанство, � народ, � племе. 

паганство с мnоiобошшво, nезnабошШво. 

пагинација ж обележавање сшраnа књиiа, рукоииса бројеви
ма (ио pegy); бројчаnа озnака сшраnица (књиiе, рукоииса и сл.). 

пагинирати, -Инирам свр. и несвр. (нешто) бројевима обеле
жиши, обележаваши, озnачиши, озnачаваши сшраnице у књи
зи, у рукоиису и сл. 

пагода и пагода ж кулшnа буgисшичка iрађевиnа. 

пад м (мн. падови) 1. а. физ. крешање шела ире.ма среgишшу 
Земље aog ушицајем силе шеже, iравиШације. б. сиоnшаnо или 
ирисилnо исиаgање из равnошежnоi иоложаја; иаgање (с виси
nе): � авиона в. рушење, обрушавање: зграда склона паду. г. ио
раз, ироиасш, слом: � владе. д. смањење, сnижење вреgnосши 
nечеiа: � вредности новца, � температуре. ђ. nеусиех (па исии
шу и СЛ.). 2. фиг. а. сиушшање, nасшајање, nаgолазак. - Стигох 
пре пада мрака. б. срозавање, ироиаgање, gекаgеnција: � мора
ла, � критеријума. 3. nаiиб, косиnа, сшрмиnа: � терена . 

падавине ж ми. аt:ймосферска киша, cnei и СЛ., обориnе. 

падавица ж мед. nервnа болесш ираћеnа nаиаgима nесвесши-
це, еиилеисија. 

падавичар м оnај који болује og иаgавице, еиилеиШичар. 

падавичарка ж жеnска особа иаgавичар. 

падалица ж 1. астр. (често у атриб. служби уз им. "звезда'� 
мешеор који ирелеши Uреко nеба (сшварајуhи ушисак звезgе ко
ја aaga). 2. нар. илоg воћке (шљиве, маслиnе и gp.) који сам oaag
nе с gрвеша; уп. браница. 

падати, -ам nесвр. ире.ма иасШи. 

падеж м (инстр. -ежом) ЛИНГВ . облик gеклиnације речи (име
пице, замеnице, apugeBa, pegnux и nеких осnовnих и збирnих бро
јева) који иОКСЈ,Зује зnачењски, сиnшаксички ognoc ире.ма gруiим 
речима у речеnици. • то је други - разг. ШО је nешшо (сасвим) gpy
iO, gpyia сШвар. 

падежни, -а, -о који се ognocu па иаgеж: � наставак, � оБЛИR. 

падина' 
ж сшрма сшраnа, иовршиnа брgа, илаnиnе, улице и 

СЛ., nаiиб. 

падобран м nаирава, обичnо илашnеnа или СЛ., у облику ку
иоле, иолулоише и gp. која, усиоравајући aag, oMoiyhaBa безбеg
по сиушшање па земљу иосле искакања или избацивања (nече
Ћl) из авиоnа. 

падобранац, -нца м (инстр. -нцем) а. оnај који се иаgобраnом 
сиушша из авиоnа па земљу (обичnо као apuaagnUK ogioBapajy
ће војnе јеgиnице); сиоршисша који се бави иаgобраnсШвом. б. 
фиг. жарг. оnај који се iypa, убацује са сшраnе иокушавајуhи ga 
ире осшалих, иреко pega neige уђе, ga се nечеiа gOMoine и СЛ. 

падобранка ж жеnска особа иаgобраnац. 

падобрански, -а, -о који се ognocu nа иаgобраn и иаgобраn
це: � екипа. 
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падобранство с сх:ах:ање из авиона йаgобраном (х:ао шеори
ја, OgH. сйоршсх:а u.ли војна gисциЙЛина). 

падок м енгл. 1. от,рађени йросшор на х:ојем се ох:уйљају х:оњи 
apeg шрх:у. 2. сервисни йросшор (iаража, раgионица и gp.) за шр
х:ачх:е ауШомобu.ле (најчешhе формуле 1) aopeg шрх:ачх:е сШазе. 

паж, пажа и шlжа м фр. (мн. пажеви) gечах: йлемиhх:от, йоре
х:ла на служби у gвору феуgалца u.ли Х:РаЈЬа (у среgњем вех:у). 

пажевски и пажевски, -а, -о х:оји се OgHOCU на Йажа. 

пажљив, -а, -о а. х:оји нешшо обавЈЬа са йуно йажње, брит,е, 
ойреза, сшарања; усреgсређен х:онценшрисан на нешшо: � рад-
ник, � посматрач. б. х:оји се йрема gрут,има OgHOCU с йажњом, 
йреgусреiйJЬив, обазрив, обзиран: � према женама. 

пажљиво прил. на йаЖЈЬив начин, с йажњом, обазриво, об
зирно. 

пажљивост, -ости ж особина, йосшуйах: онот,а х:оји је йа
ЖЈЬив; Йажња. 

пажња и пажња ж а. усреgсређеносш, х:онценшрација (ми
сли, йосмашрања, слушања) на нешШо. б. увиђаван OgHOC у ой
хођењу йрема gpyrUMa, йреgусреiйJЬивосш, ЈЬубазносш; брит,а, 
сшарање, нах:лоносш (йрема нех:оме): � према старијима, окру
жити пажњом. в. иншересовање, занимање, заиншересованосш 
(за нешшо): изазвати пажњу, привући (нечију) пажњу. • бити 
у центру пажње биши йреgмеш ойшше заиншересованосши, зна
шижеље, биши веома йойуларан, ах:шуелан у јавносШи. 

пазар, -ара м (инстр. -аром) тур. а. х:уйовина, OgH. apogaja (х:ао 
шрт,овачх:и йосао), х:уйовање, шрт,овање. б. месшо rge се врши х:у
йовина, йијаца, вашар. в. новац осшварен apogajoM робе, зара
ga (обично у шох:у gaHa). • тврдити - разг. неhх:аши се, шобоже 
оgбијаши (нешшо), а у сшвари шо желеши, јеgва чех:аШи. 

пазаривати, -зарујем несвр. йрема ЙазариШи. 

пазарити, пазарйм свр. и несвр. обавиши, обавЈЬаши Йазар. 

пазарни, -а, -о (ретко неодр. пазаран, -рна, -о) х:оји се OgHO-
си на йазар: � дан, � простор. 

паздрён јек. паздријен м бат. жбун u.ли нисх:о gрво Rhamnus 
frangula (Frangula alnus) из ф. Rhamnaceae, х:рушина. 

пазикућа м (ж) (мн. ж) gOMap, насШојних:. 

пазитељ и пазитељ м (инстр. -ем) онај х:оји йази (на) нешшо, 
(на) нех:от,а, х:оји йазеhи чува нешшо, нех:от,а, брине се о нечему, 
нех:оме. 

пазитељица и пазитёљка ж она х:оја йази (на) нешшо, (на) 
нех:от,а, х:оја йазеhи чува нешшо, нех:от,а, брине се о нечему, нех:о
ме: кућна �, � деце. 

пазити, -йм (трп. пажен) несвр. [гл. им. пажење с] 1. а. йаЖЈЬиво 
йосмашраши, йрашиши йо'iлеgом (нех:от,а нешшо); биши йажњом 
усреgсређен, х:онценшрисан на нешшо: � на кретање возила, � 
на часу. б. воgиши брит,у о шоме ga све буgе у pegy, бринуши (о не
х:оме, о нечему); наgзираШи. в. вребаши, мошриши, сшражари
ши: � на ред, � да нико не побегне. 2. цениши, йошшоваши, ува
жаваШи. _ � се а. чуваши се (og ойасносши, og неЙрu.лих:а), во
gиши о себи рачуна. б. уз. повр. ойхоgиши се jegaH йрема gpyroMe 
с йажњом, уважавањем, живеши с нех:им у йријашеЈЬсшву, во
леши се. • пази(те)! 1) йозив на йажњу, оЙрезносШ. 2) (у служби 
узвика) у значењу: а) чувај(ше) се!, сх:лањај(ше) се (обично apeg 
х:ах:вом оЙасношhу). б) (обично у вези с личном заменицом у 
акузативу: "га", "је" и др.) х:ао израз чуђења, изненађења. - Па
зи га шта ради! 

пазух м и пазухо с (пазуха ж) уgуБЈЬење између раменот, 
чланх:а, т,орњет, gела наgлах:шице и йрснот, х:оша. 

пазуmак, -шка м geм. og Йазух. 

пазуmни, -а, -о х:оји се ogHOCU на Йазух(о). 

пајалица и пајалица ж найрава са gршх:ом за брисање йра
шине, Йерушх:а. 

пајати, па.јам и пајати, -ам несвр. брисаши йрашину йаја
лицом. 

пајанта ж тур. а. т,реgица х:оја сйаја насйрамне рот,ове х:рова. б. 
т,реgица, gеБЈЬа лешва, мошх:а и сл. х:оја служи х:а х:ох:ошје сеgало. 

пајац, -аца (пајацо) м итал. а. цирх:усх:и лах:рgијаш, х:ловн; 
лушх:а шах:вот, из'iлеgа (х:ао gечја ит,рачх:а). б. фиг. човех: х:оји се 
неозБUJbНО, лах:рgијашх:и Йонаша. 

пај(к)ити, -йм несвр. деч. сЙаваШи. 

пајтаm, -аша м мађ. нар. и разг. gpyrap, йријашељ, орШах:. 

пајсер м нем. (?) т,возgена йолут,а, шийх:а са заошшреним врхом. 

пак м енгл. спорт. т,умена йлочица х:ојом се ит,ра хох:еј на леgу. 

пак 1. везн. 1. йа (1, 1). 2. (постпозитивно) сшавЈЬа реч иза х:о-
је сшоји у суйрошносш йрема ономе шшо је йрешхоgно речено: а, 
али, иЙах:. - Речи се губе, дела пак остају. 11. речца за йојача
вање йишања, чуђења, изазова и сл. - Преварио нас је, пак шта! 

пакао, пакла м 1. рлг. месшо на gpylOM свешу, rge у зат,робном 
живошу gуше т,решних:а вечно исйашшају овозеМаЈЬсх:е т,рехе. 2 
фиг. а. мучне, сшравичне живошне ох:олносШи. б. месшо rge се 
воgе жесшох:е борбе, свађе и сл. в. шешх:о, нейоgНОШЈЬиво gушев
но сшање, ужасна йашња, мора. г. силна, несносна жет,а, Heaog
НОШЈЬива врућина. 

пакёт, -ета м фр. а. jegaH u.ли више йреgмеша йовезан у омош 
og харшије u.ли сйах:ован у х:ушији; шах:ав омош х:ао йошшансх:а 
ЙОШUJbх:а. б. фиг. пол. (обично у вези с именицама "мера", "про
пис" и сл.) већи број, сх:уй (сисшемсх:их, йолишичх:их u.ли gp. ме
ра, йройиса, оgлух:а и сл.) х:оје се gOHoce зајеgно у цИЈЬУ х:омйлех:
снот, рет,улисања оgређених Йроблема. - Пакет мера за ублажа
вање санкција. 

пакёт-аранжман м нем.-фр. шурисшичх:и йрот,рам йушовања 
х:оји УХ:ЈЬучује х:омйлешан аранжман (йревоз, смешшај у хошелу, 
исхрану, услут,е шурисшичх:от, воgича, излете и gp.), обично у орт,а
низацији шурисшичх:е ат,енције, йреgвиђен за т,руйна ЙуШовања. 

пакетић м geM. og Йах:еШ. 

пакла ж в. Йах:ло. 

паклен, -а, -о 1. х:оји се OgHOCU на йах:ао; ужасан, HeaogHo
ШЈЬив, шежах:: � казна, � страва, паклене муке. 2. aogMyx:ao, 
ойах:, злобан: � план, паклене сплетке. 

паклић, -иnа :Ir паклић, -а м geм. og йах:ло; йах:ло: � дувана. 

паклица ж geм. оg йах:ла; uах:ло: � цигара. 

пакло с йах:ешиh, х:ушија (обично цит,ареша и сл.). 

паковати, -кујем несвр. 1. (нещто) умошаваши йреgмеш(е) у 
Йах:еШ. 2. (некоме нешто) сшавЈЬаши нех:оме на шереш нешшо 
шшо није ypaguo, лажно шерешиши, ойшуживаши нех:от,а, сме
шшаши нех:оме. _ � се сйремаши своје сшвари (сшавЈЬањем у х:о
фер, у шорбу) обично apeg оgлазах: на йуш. • пакуј се (одавде)! 
разг. оgлази, ugu, т,уби се. 

пакосник м йах:осшан, зао човех:. 

пакосница ж йах:осна, зла женсх:а особа. 

пакосно прил. на йах:осшан начин, ойах:о, злурagо: смејати ce �. 

пакост, -ости ж (инстр. -ошћу) а. злураgо осећање изазвано 
завишhу збот, шуђе среће, усйеха и gp. б. йосшуйах: йоgсшах:нуш 
шах:вим осећањем, завишhу; зло gело учињено с намером ga се 
нех:о омаловажи, йонизи, ga му се найах:осши, нанесе увреgа и 
сл. • као за пакост х:ао за инаш, баш gрут,ачије нет,о шшо се жели, 
на врат,а, у зло gоба. 

пакостан, -сна, -о обузеш йах:ошhу, завиgан (збот, нечијет, 
усйеха, среће и сл.), злураg; х:оји оgражава, ogaje йах:осш: � чо
век, � осмех. 

пакостити, -йм и пакостити, пакостйм несвр. [гл. им. пако
шћење и пакошћење с] чиниши нех:оме йах:осш, зло (из зави
сши, злураgосши, инаШа). 

пак-папир, -ира м йайир т,руБЈЬе сшрух:шуре намењен за уви
јање, йах:овање (х:ушија и сл.). 

пакт м лат. (мн. -ови) а. пол. међунароgни сйоразум, ут,овор og 
већет, йолишичх:от, значаја, сх:лойљен између gве u.ли више gp
жава, савез: североатлантски �, � о ненападању. б. фиг. нейи
сани сйоразум, савез обично gва човех:а или gвеју т,руйа Jbygu 
(чесшо йрошив нех:от,а u.ли нечет,а u.ли нах:он нех:от, несйоразума, 
свађе и сл.). 



ПАКТИРАТИ - ПАЛИТИ 893 

пактирати, пактирам евр. и неевр. а. склоuийlи, склаuайlи 
йaKйl, међуgржавни yloeop о каквом савезу. б. фиг. (с неким) би
йlи у каквом (обично йlajHOM, сумњивом) goloeopy, савезу, зајеg
нички cиpeMaйlи, йpийpeMaйlи нешйlо (обично йpoйlив HeKola 
или нечеlа). 

пактрегер м нем. носач upйlJьala на крову ауйlомобила, кров-
ни UрйlJьажник. 

шiла ж итал. gоњи uроширени geo весла, лоUайlица. 

паламар, -ара м тур. пом. (обично у мн.) gебело броgско уже. 

паланачки, -а, -о који се OgHOCU на uаланку и uаланчане, 
йровинцијски: - позориште, - менталитет. 

паланка ж (дат. -нци) мали йровинцијски lpag, варошица. 

паланчанин м (ми. -ани) а. cйlaHoвHиK uаланке; онај који је 
uореклом из Uаланке. б. фиг. човек са заосйlалом кулйlуром, йро
винцијалац. 

паланчанка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) cйlaHoвHицa uаланке; 
она који је uореклом из Uаланке. фиг. женска особа са заосйlалом 
кулйlуром, Uровинцијалка. 

паланчица ж geM. og Uаланка. 

палата и палата ж лат. велика, раскошно иЗlрађена зlраgа, 
lрађевина великих gимензија у којој су обично смешйlене gржав
не, кулйlурне, сuоршске, йlрlовачке или gp. ycйlaHoвe; резиgен
ција влаgара, високих gржавних званичника, боlайlаша и gp. 

палатал, -ала м лат. ЛИНГВ. меки, uреgњонеuчани су'iласник 
или cOHaHйl (нЙр. "h", ,Ј'Ј. 

палаталан, -лна, -о који се изlовара Kag се врх или среgњи 
geo језика uogulHe йрема uреgњем нейцу, uреgњонеuчани (о су
'iласнику, 'iласу). 

палатализација ж ЛИНГВ. 1. оuшйlи назив за сваку apйlиKY
лацију која uоgразумева Kpeйlaњe језика йрема uреgњем, йlвp
gOM неЙцу. 2. 'iласовна йромена асимилационоl KapaKйlepa йри 
којој заgњонейчани су'iласници к, г, х и йискави су'iласници з и 
Ц који uойlичу og г, OgH. К uрелазе у uреgњонеuчане су'iласнике на 
lраници основе и неких HacйlaвKa или суфикса, и йlo: к и Ц у ч 
(нЙр. војник - војниче, стриц - стриче), г и з у ж (нЙр. друг 
друже, кнез - кнеже), а х у ш (нЙр. дух - душе). 

палатализовати, -зујём (палатализирати, -изйрам) евр. и 
неевр. (из)вршийlи uалайlализацију, умекшавање су'iласника. 

палац1, палца м 1. (инетр. палцем; ми. палци, ген. палаца и 
палчеви, ген. палчева) крајњи најgебљи йpcйl на руци или на 
нози. 2. (ми. палци, ген. палаца) арх. cйlapa мера за gужину и ge
бљину (uриближно 2,5-3 ст). 

палац2, паоца м (ми. паоци, ген. палаца) (обично у мн.) geo 
на йlочку заuрежних и сл. кола у eugy uречаlе (gpeeHe или ме
йlалне) који сйаја найлайlак с 'iлавчином, жбица. 

палацати, -ам неевр. 1. избацивайlи и увлачийlијезик (обич
но о змији). 2. фиг. Gезиком) loeopuйlu којешйlа, брбљайlи. 

палацнути, -нем свр. йрема Uалацайlи. 

палача ж лат. в. Uала(ilа. - Зрно по зрно погача, камен по 
камен палача (НПосл). 

палачинка ж (палачИнак, -нка м) мађ. (обично у мн.) вpcйla 
йlaHKol у йlиlању uрженоl йlecйla og брашна, млека и јаја у ко
ји се увија Hegee (uекмез, сир и gp.). 

палачинкарница ж уlосйlишељска раgња у којој се йрийре
мају Uалачинке. 

палеж м вaйlpa, Йаљевина. 

палента ж итал. lycйlo скувана каша og кукурузноl брашна, 
йура, качамак. 

палео- ГРЧ. йрви geo йlвopeHицa у значењу "који се йlиче gae
не uрошлосйlи'�' палеографија, палеонтологија, палеослависти
ка и др. 

палеоген, -а и палеоген, -ена м ГРЧ. геОЛ. Hajcйlapиjи geo йlep
цијара, йlpehel uepuoga у развоју Земље. 

:палеограф м ГРЧ. сйlручњак за uалеОlрафију, исйlраживач 
cйlapиx рукойиса, рукойисних књиlа. 

палеографија ж ГРЧ. наука која uроучава майlеријал и йи
смо cйlapиx рукоЙиса. 

палеографски, -а, -о који се OgHOCU на uалеоlрафе и на йа-
леОlрафију. 

палеозоик м ГРЧ. геОЛ. gpyla ера у lеолошком развийlку Земље. 

палеозојски, -а, -о који се OgHOCU на uалеозоик: - доба. 

палеолит, -ша и палеолитик м ГРЧ. геол. Cйlapиje камено go-
ба, Hajcйlapиje разgобље кулйlуре KaмeHol gоба. 

палеолитски, -а, -о који се OgHOCU на uалеолийl: - доба. 

палеонтолог м ГРЧ. сйlручњак за Uалеонйlолоlију. 

палеонтологија ж ГРЧ. наука о изумрлим живойlињским и 
бuљним вpcйlaмa. 

палеонтолоmки, -а, -о који се OgHOCU на uалеонйlолоlе и йа
леонйlолоlију: - одељење. 

палеоцен и палеоцен, -ена м ГРЧ. геол. йрва, Hajcйlapиja ейо
ха Uалеоlена. 

палета ж итал. а. елик. йlaHKa gашчица на којој се gрже и ме
шају сликарске боје. б. фиг. йlOH, шаренило, боlайlсйlво разновр
сних боја (на сликарском gелу); уоuшйlе разноврсносйl изражај
них cpegcйlaea YMeйlHUKoeol gела. 

паливетар јек. паливјетар, -тра м в. вeйlpoйиp. 

пали, -а, -о (уп. пасти1 4а) а. који је йао, UOlUHYO у борби, ра
йly: - борац. б. (у им. функцији) м онај који је йао, UOlUHYO у бор
би, райlу. 

палија ж тур. (?) в. Uолуlа. 

палијатив и палијатив, -ива м лат. а. лек који само йривре
ме но уклања болове. б. фиг. мера која само gелимично решава 
нешйlо, i}puepeмeHo решење, Uолумера. 

палијативан, -вна, -о који gелује као uалијайlив, йривреме
но gелойlворан: - мера, - средство. 

паликућа м (ж) (мн. ж) онај који изазива, uogMehe uожаре у 
(йlyђoj) Kyhu, који uали (йlyђe) Kyhe. 

палилогија ж ГРЧ. :КЊИЖ. uесничка фиlура KOg које HapegHU 
cйlиx uочиње иcйlOM речју којом се upeйlxogHU завршава. 

палиндром, -ама м ГРЧ. реч која lласи иcйlo и Kag се чийlа 
обрнуйlО, зgесна налево (нЙр. "иoйloи"', "paйlap'J. 

палир, -ира м нем. наgзорник Hag зиgарима и раgницима на 
lрађевини, lрађевински Uословођа. 

палисад м фр. а. вој. йрейрека og зашиљених великих колаца 
или сйlубова йобоgених, uобијених у земљу. б. olpaga, йlараба og 
коља. 

палисадни, -а, -о који се OgHOCU на uалисаg; који из'iлеgом 
uogceha на Uалисаg. 

палисандар, -дра м бот. вpcйla gpeeйla йlpoиcKe Америке, Ја
caranda. 

палисанд'ровина ж йлеменийlа вpcйla gpeeйla љубичасйlО
смеђе боје која се УUОйlребљава за фине сйlоларске pagoee и му
зичке иHcйlpYMeHйle. 

палити, палйм (трп. паљен) неевр. [гл. ИМ. паљење е] 1. (не
што) а. изазивайlи йламен, йoйlйaљивaйlи (нешйlО). б. чинийlи 
ga нешйlо (uочне) ga lopu йламеном, ga calopeea (pagu lрејања, 
свеUlлосйlи и gp.): - пећ, - свећу. в. излаiайlи gejcйley вaйlpe; ва
йlPOM унишйlавайlи, calopeeaйlu нешйlо, cйaљивaйlи: - коров, -
старе крпе. г. йpийaљивaйlи gyeaH; uушийlи (циlарейlу, лулу и 
. сл.). д. изазивайlи (йlойлойlом, зрачењем и сл.) ocehaj epyhUHe, 
йрийеке, жарийlи, жеhи (о сунчаним зрацима, uehu и сл.). 2. а. 
(нешто) йOKpeйlaњeM uрекиgача aKйlивиpaйlи неки механизам, 
aйapaйl, уuалийlи: - светло, - радио. б. (нешто) cйlaвийlи неки 
уређај у pag, у ЙОlОн: - кола, - мотор. в. (често као заповест: "па
ли!'� иyцaйlи, oйaљивaйlи (из йloйa, йушке и сл.). 3. (нешто) иза
зивайlи, cйlвapaйlи, имaйlи ошйlар, HeйpиjaйlaH ocehaj, укус. -
Лук пали очи. 4. (нешто) фиг.развијайlи, буgийlи uолейl, оgуше
вљење; узбуњиваши, Uобуњивайlи. - Ви палите духове, заноси
те младеж . •  ,.ј се i. uочињайlи lopeйlu, свеUlлейlи (йламеном); 
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cиjaйlи. - Ватре се ретко пале саме. Звезде се на небу пале. 2. 
фиг. а. йocйlajaйlи сјајан, блисйlав (aog yйlицajeм какво'i расйо
ложења, осећања). - Пале му се образи и очи. б. разг. бивайlи 
обузеш jaKu.м осећањем, оgушевљењем, узбуђивайlи се. - Публика 
се све више пали и узбуђује. • - и жарити u.мaйlи нео'iраничену 
власйl, моћ и Kopиcйlийlи се њоме. - се на некога жарг. oceћaйlи уз
буђење, узбуђивайlи се (обично сексуално) нечијом йривлачно
шhу. то (не) пали йlo (не) вреgи, йlu.мe се неће, (не) може нешйlо 
(нишйlа) Йocйlићи. - Сва твоја убеђивања не пале. 

палица ж йlaњи или gебљи, најчешhе gрвени вaљKacйlи apeg
Meйl у облику шйlайа или сличан шйlайу који служи у различи
йle сврхе: а. за йошйlайање, шйlаЙ. б. за йlepaњe cйlOKe. в. за за
йlвapaњe gecHe и леве cйlpaHe јарма Kaga су yape'iHYйlu волови. г. 
за gири'iовање: диригентска �. Д. као йолицијска ойрема, йен
gpeK: полицијска �. ђ. као знак йоложаја, чина, вође: карди
налска �, маршалска �. е. спорт. у шШафейlНu.м йlpKaмa y аiйле
йlици на 100 и 400 m: штафетна �. е. спорт. за и'iрање бејзбола; 
бејзбол �. ж. за gpy'ie различийlе намене. • васпитна - ир. разг. 
aeHgpeK. 

палма ж (ген. мн. -мй) лат. бот. у мн.: биљна йороgица 
(СУЙ)йlройских крајева, с виCOKu.м и вийlKu.м сйlаблом, круном 
og aepacйlo'i и лейезасйlо'i лишhа, Palmae (у jg.: биљка из ше йо
роgице). 

палмин, -а, -о који се OgHOCU на Йал.му, који apuaaga Йал.ми. 

палто, -оа м фр. в. о'iрйlач. 

палуба ж рус. 'iорњи geo йlpyйa броgа који йокрива YHyйlpa
шњи йpocйlop лађе; на великu.м броgовu.ма ape'ipagHU йaйloc ко
ји gели йlpyй броgа на cйpaйloвe: главна �, дoњa �. 

палубнй, -а, -о који је у вези с йалубом, који се OgHOCU на йа
лубу: � простор, � товар. 

палчанй, -а, -о (ретко неодр.) који се ogнocu на йалац: � нокат. 

паљба ж (ген. ми. -бй) а. йуцање, йуцњава у чесШu.м йлойlу
Hu.мa; звук og йlaKвe Йуцњаве. б. фиг. ошйlар Haaag, жесйlока 'ipg
ња, KpийlиKa. 

паљевина ж 1. а. в. Йожар. б. оно шйlо је йожаром на'iорело, 
вaйlpOM (за)Йаљено. в. намерно изазван йожар (на йlyђoj u.мoви
ни). 2. фиг. а. в. йаљба (б). б. 'iалама, свађа, узбуна уойшйlе; уп. 

палити ватру (под палити). 

паљеница ж рлг. ист. у изр. жртва - живойlиња која се йрино
си као жрйlва йlaKO шйlо се сЙаљује. 

памёт ж (инстр. памёћу (памёти)) 1. а. сйособносйl човека ga 
мисли, cxвaйla и йросуђује; мисаона и сйознајна сйособносйl, ра
зум, ум, инйlели'iенција уоЙшйlе. б. apupogHa наgареносйl за не
шйlо, йlаленайl: � за математику. в. фиг. уман, йaмeйlaH човек, 
мислилац. 2. ойшйlе cxвaйlaњe, умно gocйlu'iHyhe или oapegeљe
ње JЬygu, gрушйlва или cpegUHe о нечему, иgеоло'iија, знање: по
литичка �, западноевропска �. 3. сећање, йамћење, усЙомена. 
• близу (је) памети разумљиво (је), ло'iично је. где ти је (била) - ка
же се Kag се изражава чуђење збо'i нечије'i неразумно'i, нейроми
шљено'i йосйlуйка, учињене 'iлуЙосйlи. далеко (је) од памети бесми
слено (је), HeйaмeйlHo, нело'iично је. доћи, дозвати се (к) памети 
уразумийlи се, oйaмeйlийlи се (најзаg). држати, имати у памети 
мислийlи на нешйlО, не заборављайlи. дуга коса кратка - ир. Kag 
хоће ga се каже ga су жене мање инйlели'iенйlне og мушкараца. 
имати више среће него памети gобро йроћи у каквој ризичној, ойа
сној cийlyaциjи. кокошја - слабоумносйl, неинйlели'iенција. завр
тети (некоме) - очарайlи, залуgейlи Ko'ia (нечu.м, собом, gражu.ма 
или gp.). кратке памети (човек) умно о'iраничен, неинйlели'iеншан 
(човек). научити некога памети уразумийlи, йрисилийlи HeKo'ia ga 
йocйlyйa разумно, ga се йонаша како йlреба. ни на крај памети 
(ми то није било) ни йомислийlи йlo (нисам MO'iao). - у главу! gобро 
йромисли, йази шйlа раgиш (обично као ойомена, уЙозорење). 
пасти на - cиHyйlи ogjegHoM као ugeja, уйраво йомислийlи, gOMU
слийlи се нече'iа. померити памећу разг. йocйlaйlи луg, луgо, нера
зумно йocйlyйийlи, Йолуgейlи. посисати сву - (овога света) ир. би
йlи врло Mygap, ЙaмeйlaH. солити коме -, учити кога памети презр. 
убеђивайlи Ko'ia у нешйlо шйlо је очи'iлеgно, јасно, шйlо не йlреба 
објашњавайlи. (ту) - стаје Kag хоће ga се каже ga је нешйlо (ga се 
gешава) айсолуйlно шоканйlно, нейојмљиво, ЙОйlйуно несхва
йlJЬивO. узети се· у - gобро йазийlи, ЙОСйlуйайlи разборийlО, йа-

MeйlHo; oйaмeйlийlи се. урезати се у - живо, неизбрисиво йaмйlи
йlи (обично нешйlо особийlО, уйечайlJЬиво, значајно). 

паметан, -тна, -о а. који се оgликује инйlели'iенцијом, сйо
собношhу gобро'i, MygpO'i расуђивања, инйlели'iенйlан; ошйlроу
ман, бисйlар, йрониЦЈЬив, сналажљив. б. исйуњен, йрожейl му
gpu.м мислu.ма, сазнањu.ма, ugejaмa и СЛ.: � књига, � предава
ње. в. који је у склаgу са gобрu.м расуђивањем, йромишљен, ра
ционалан, исйраван: � ствар, � поступак г. који ogaje, оgража
ва йaмeйl, нечију инйlели'iенцију: паметне очи, � физиономија. 
• баш (ала) си паметан! ир. како можеш йlaKO нешйlо (Heйaмeйl
но) рећи (смислийlи, ypaguйlu или gp.). буди паметанl йази шйlа 
раgиш, не gaj се йpeвapийlи, gобро размисли (обично као ойоме
на, уЙозорење). 

паметар, -ара м а. йaмeйlaH, Mygap човек. б. ир. онај који 
MHO'iO йaмeйlyje, муgријаш. 

паметница и паметница ж йaмeйlHa, йромуhурна женска 
особа (обично gевојчица), муgрица: мамина �. 

паметно прил. на йaмeйlaH начин, MygpO, иНйlели'iенйlно, 
разборийlО. 

паметњаковић м ир. разг. онај који мисли ga је йaмeйlaH, ко
ји сйlално нешйlо Йaмeйlyje. 

паметовати, -тујём несвр. 1. а. Йou.мaйlи, cxвaйlaйlи. б. раз
мишљайlи, YMoвaйlи. 2. ир. йpaвийlи се йaмeйlaH, муgровайlи. 3. 
gавайlи caвeйle, caвeйloвaйlи. 

пампа ж И пампас м шп. йlpaвHaйla cйleйa у умереном йоја
су Јужне Америке. 

пампур, -уРа м фр. зайушач за боце, чей (обично og ЙЛуйlе). 

памтивёк јек. памтивијек м у прилошком изр. од памтивека: 
oйlKag се йaмйlи, оgвајкаgа, ogucKoHa, оgувек. 

памтити, -йм несвр. gржайlи у йамћењу, сећању, не забора
вљaйlи. • памти па врати узврайlи иCйlOM мером. 

памтљив, -а, -о који се лако йaмйlи, који је лако заЙамйlийlи. 

памћёње с 1. 'iл. u.м. og Йaмйlийlи. 2. псих. сйосоБНОСйl зайам
ћивања, gржања у 'iлави, у йaмeйlи (ранијих gо'iађаја, JЬygu, йо
gaйlaKa и gp.): имати добро �. 

памук м (ми. 0) тур. бот. а. јужна биљка из Йор. слезова чије је 
семе у чаури йокривено влакнu.ма, Gossypium. б. йамучно влак
но йle биљке које се УЙОйlребљава за израgу йlексйlилних йроиз
воgа и йlKaHиHa; йlексйlил, йlексйlилни майlеријал og йамучних 
влакана. • вадити (некоме) душу на - С йpeйlвopHoM финоhом, а 
йерфиgно, с наслаgом мучийlи, Kињийlи, Ko'ia. мек као - gобар, 
gоброhуgан, бла'i (у йонашању, ойхођењу). 

памучан, -чна, -о (обично одр. памучнй) који је og йамука; 
који је у вези с йамуком: � кошуља; � индустрија. 

памфлет, -а и памфлёт, -ета м енгл. KpaйlaK сайlирични 
йleKCйl, чланак, сйис са ироничнu.м, саркасйlичнu.м саgржајем 
(обично yЙepeHu.м йpoйlив неке особе, gрушйlвено'i йopeйlKa, ре
жu.ма и сл.). 

памфлетист(а), -ё м (мн. -сти) йисац Йамфлейlа. 

памфлетистичкй, -а, -о који се OgHOCU на Йамфлейlисйlе. 

памфлётскй, -а, -о који се OgHOCU на йамфлейlе: � карактер 
(нпр. неког текста). 

памфлетски прил. на йамфлейlски начин, као у ЙамфлейlУ. 

пан м (ми. панови) а. пољ. ЙЛемиh. б. чеш. 'iocaogUH. 

пан- грч. йрефикс у йlвopeHицaмa са значењем "све, свеукуй
но, свеобухвайlно':' панславизам, пангермански. 

панагија ж грч. цркв. лик Бо'iороgице који йравославни влagи
ка носи на 'ipygu.мa. 

панама ж 1. вpcйla ланеноi ЙЛайlна. 2. у айlриб. служби: ко
ји је og йанаме: � шешир 

панарабизам, -зма м пол. йlежња 'за ујеgињењем, сараgњом 
свих АраЙа. 

панахија (панаија) ж грч. кувана йшеница са шеhером (и 
opacu.мa), жийlо йрийремљено за gahy или славу, кољиво. 
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пангерманизам, -зма м пол. иокреш за ујеgињење свих Уер
.манских Hapoga с Не.мачко.м на челу. 

пiшдан, -ана м фр. оно шшо је нече.му врло слично, исшовеш
но, jegHaKo, иаралелно (ио врсши, шииу и gp.) нече.му gpy'ioM; 
онај који је неко.ме врло сличан, 'iошово исшовешан, jegHaK; уп. 

пар и парњак. 

пандур, -ура м мађ. 1. ист. сеоски иолицијски сШражар. 2. 
жарг. (често у пеј. значењу, презр.) иолицајац. 3. фиг. онај који 
'iрубо.м сило.м, насиље.м apoBogu своју власШ. 

пандурина ж (м) (мн. ж) ayz.м. и иеј. og aaHgyp; уп. пандурчина. 

пандурка ж женска особа aaHgyp; уп. пандур (2). 

пандурскй, -3., -о који се OgHOCU на aaHgype, својсшвен иан-
gурима: - служба. 

пандурски ПРИЛ. на aaHgYPcKU начин, као aaHgyp. 
пандурство с aaHgYPcKO звање; aaHgYPcKa служба; уп. пан

дур (1 и 2) . 

пандурчина ж (м) (мн. ж) ayz.м. и иеј. og aaHgyp; уп. пандурина. 

паневропеизам, -з ма м пол. шежња ка ујеgињењу евроиских 
Hapoga, ugeja о евро иско ј (кон)феgерацији. 

панегирик м ГРЧ. шексш (иес.ма, Уовор, наиис) у нечију часш, 
славу, хвалосиев, славоиојка. 

панегиричан, -чна, -о који се OgHOCU на ианеУирик, хвало
сиеван: - песма, - тон. 

панегиричар м онај који иише ианеУирике или gржи иане
'iиричне Уоворе. 

панегиричкй, -3., -о иене'iиричан; који се служи ианеУири
ко.м, саgржи ианеУирик: - песма. 

пан ел-плоча ж илоча, gacKa og слеиљених лешава, ирекри
вених с обе сшране фурниро.м. 

паника ж (дат. -ици) ГРЧ. велика узне.миреносШ, ио.меШе
носш aojegUHZIta или .мношШва љуgи, ираћена неконшролиса
ни.м, избезу.мљени.м ионашање.м (изазвана великим сШрахо.м 
apeg неко.м изненаgно.м, HeaocpegHoM живоШно.м оиасношћу, 
несрећо.м и сл.); оно шшо се gо'iађа, ogBuja Kag љуgе избезу.ми 
ио.меШња. 

панирати, панйр3.м свр. и иесвр. фр. КУВ. обложиши, обла'iа
ши KoMage (.меса, иоврћа и gp.) слоје.м раз.мућених јаја и(ли) 
хлебних .мрвица, иоховаши: - шницле, - пиле, - паприке. 

панисламизам, -зма м иокреш за ујеgињење свих .муслиман
ских Hapoga и gржава у склаgу с начелима Курана. 

панихида ж ГРЧ. оиело Hag .мрШваце.м у иравославној цркви. 
паничан, -чна, -о а. који је у вези с ианико.м, који се оgлику

је ианико.м, иун сшраве, ужаса: - страх, - сцена. б. који изази
ва (или .може ga изазове) ианику, узне.миравајући: - вест. 

паничар м онај који је склон ианици, ианично.м ионашању и 
реаУовању (обично о илашљивој особи); онај који шири алар
.манШне весши, изазива у'зне.мирење, ианику. 

паничарка ж женска особа ианичар. 
паничарство с сшање својсшвено ианичарима, обузешосш 

ианико.м; ианичарско ионашање. 
паничити, -йм иесвр. [гл. ИМ. паничёње с] 1. ионашаши се, ре

а'iоваши ианично, уилашено, избезу.мљено; фиг. разг. неиошребно 
се узне.мираваШи, сШраховаШи. 2. изазиваши, иоgсшицаши 
сшрах, ианику, шириши ианику. 

паиично ПРИЛ. на ианичан начин, у сшраху, избезу.мљено: 
бежати, - се понашати. 

панк м енгл. а. врсша иоиуларне (рок) .музике насшале cpegu
но.м сеgа.мgесеших 'iogUHa gваgесешо'i века. б. иокреш ианкера, 
о.млagинаца ексшрава'iаншно'i, необично'i, на.мерно ружно'i обла
чења (оgела с ирибаgача.ма, ланцима, коича.ма), необичних ФР;;'
зура, ш.минке и насшрано'i, асоцијално'i ионашања (ионикао у 
Лонgону cpegUHoM с�gа.мgесеших 'iogUHa). 

панкер м енгл. слеgбеник иокреша и Moge ианка; уп. панк. 

панкреас м ГРЧ. анат. шрбушна жлезgа са унушрашњим луче
ње.м, смешшена иза желуца, која лучи хор.мон инсулин и изве
сне ензиме, 'iушШерача. 

панкреаснй, -3., -о који се OgHOCU на ианкреас. 
пано, -оа м фр. овећа илоча, шабла на.мењена за иосшавља

ње слика, за изла'iање наииса, обавешшења, рекла.ма или gp. 
Панонац, -нца м човек из Паноније (земље из.међу Дунава и 

Саве). 
Панонка ж женска особа из Паноније. 
панонскй, -3., -о који apuaaga Панонији: - равница, - море. 

паноптикум м ГРЧ . .музеј вошшаних фи'iура и gpy'iux необич-
них и решких иреg.меШа. 

панорама ж ГРЧ. 1. а. apegeo који се Bugu 'iлеgан с овеће виси
не (с брgа, с шорња и сл.); BugUK, слика, из'iлеg иреgела са шакво'i 
иоложаја. б. фиг. целовиш оиис, ириказ неке сишуације, саgржа
ја gаш са .мноУо иојеgиносши, gешаља, лица и gp., леиеза, 'iале
рија. 2. наирава ио.моћу које се .мале слике увећавају aog осве
Шљење.м оишичко'i сШакла. 

панорамскй, -3., -о који се OgHOCU на ианора.му, вео.ма ире
'iлеgно: - приказ пејзажа. 

пансион, -она м фр. 1.  иривашна васиишна и образовна 
усшанова у којој ииШо.мци aopeg насшаве имају обезбеђен сшан 
и храну; инШернаШ. 2. а. смешшај за 'iосше хошела (или gpy'io'i, 
најчешће шурисшичко'i објекша) са урачунашо.м gHeBHoM исхра
но.м; хошел (или неки gpy'iu шурисшички објекаш) који Hygu ире
ноћишше са (ис)храно.м. б. кућа или geo куће који се изнај.мљу
је сшанарима и у који они, aopeg смешшаја, gобијају храну, не
'iy u gp. 

пансионат, -ата м фр. иансион (1) (најчешће за gевојчице и 
.млаgе geBojKe). 

пансионскй, -3., -о који се OgHOCU на иансион (2): - угости
тељство, пансионске услуге. 

панславизам, -зма м пол. ugeja, шежња за кулшурним и ио
лишичким зближавање.м и ујеgињење.м свих словенских наро
ga, свесловенсШво. 

панславист(а), -ё м (ми. -сти) ирисшалица ианславиз.ма. 
панславистичкй, -3., -о који се OgHOCU на ианславиза.м и 

ианслависше: - покрет, - конгрес. 

панталоне ж МН. итал. gоњи geo оgела с ноУавица.ма; уп. хла
че и чакшире: дугачке -, кратке -. 

панталонице и панталонице ж МН. ge.м. og ианшалоне; иан
шалоне са крашким ноУавица.ма • вруће - разг. женске ианша
лоне са вео.ма крашким ноУавица.ма (које gелују ероШски). 

пантеизам, -зма м ГРЧ. ФилозоФско-рели'iиозно учење о исшо
вешносши Бо'iа и apupoge. 

паНТЕшст(а), -ё м (ми. -сти) ГРЧ. ирисшалица, за'iоворник иан
Шеиз.ма. 

.пантеИстичкЙ, -3., -о који се OgHOCU на ианШеиза.м и ианше
исШе. 

пантеон, -она м ГРЧ. а. ист. хра.м иосвећен свим бо'iовима (у 
класичној сшарини Грка и Римљана). б. раскошна, .мону.мен
шална Урађевина у којој се сахрањују славне личносШи. 

пантер м ГРЧ. ЗООЛ. gивља звер из иор . .мачака, жушо'i крзна са 
црним ae'iaJi1,a, леоиарg, Felis pardus. 

пантерскй, -3., -о који се OgHOCU на ианшере, који је својсшвен 
ианшерима: - скок. 

пантерски ПРИЛ. као ианшер, иоиуш ианшера: - гибак, - ско
ЧИТИ. 

пантљика ж уска шрака (og илашна, Уу.ме и сл.) за везива
ње, иричвршћивање (ogehe, иакеша и gp.), врица. 

пантљИчара ж ЗООЛ. у .мН.: 'iлисше налик на ианШљику које 
иаразишски живе у цревима кич.мењака, шракуље, Cestodes (у 
jg.: шаква 'i:лUсШа). • врсше ианШљичаре: говеђа - Taenia sagi
nata; јетрена - Т. echinococcus; овчија - Т. coenurus; свиљска - Т. 
solium; широкочлана - Dibothriocephalus latus. 
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пантљичаст, -а, -о налик на йанШљику, којије као йанШљи-
ка, врйчасйl: � облик (нечега). 

пантљичица ж ge.м. og ЙанШљика. 
пантократор м грч. све.моnни влаgалац, (све)моnник. 
пантомима ж грч. а. сценски йриказ у које.м се само йокре-

йlимa руку и мимиком лица нешйlо йреgсйlавЈЬа, казује; йозо
ришно-сценско gело које се йlaKo извоgи. б. уойшйlе йокрейlи ру
ку и мимика као среgсйlво сЙоразумевања. 

пантофла ж нем. (обично у мн.) ЙаЙуча. 
панцир, -ира м нем. а. ист. мейlални нейробојни оклой за йle

ло. б. (у атриб. служби, уз именице) који шйlийlи og рањавања, 
apogopa зрна вaйlpeHoт, оружја, йанцирни: � кошуља, � одело. 

панцирни, -3., -о који служи као йанцир, оклой и йружа за-
шйlийlу og зрна вaйlpeHoт, или gpyZoZ разорнот, оружја, оклойни, 
блинgирани: � кошуља, � тенк, � аутомобил. 

пањ, шiња м (мн. шiњеви) 1. а. geo оgсеченот" йреломљенот, 
сйlабла које шйlрчи из земље изнаg корена; уойшйlе KOMag ge
бла, обично за от,рев исеченот, сйlабла, цеЙаница. б. KpaйlaK бал
ван, клаgа као йocйloJbe за сечење меса. 2. фиг. а. онај који је 
(ocйlao) сам, који живи сам, без икот,а свот,а. б. (обично с атриб. 
"стари'') cйlap, оронуо човек. 

шiња ж жарг. хлеб; јело. 
пањик, -ика м земљишше с MHOio Йањева. 
пањина ж ayw. и Йеј. og Йањ. 
пањић, -ића и пањић, -а м geM. og Йањ. 
пањкати, -3.м несвр. клевейlайlи, oт,oвapaйlи, oЙaЊKaвaйlи . •  

� се уз. повр. међусобно се oйaЊKaвaйlи, клевейlайlи. 
шiпа (папа) м (мн. ж) грч. врховни йо"iлавар Римокайlоличке 

цркве. 
папа м нем. oйlaц (обично у gечјем обраnању оцу). 
па-па узв. (обично изговорено као "па-пааа'') йри йозgравЈЬа

њу са неким ко оgлази, йyйlyje (обично у обраnању geцu). 
папагај, -аја м (инстр. -ајем) heM.-итал. зоол. а. йlройска ййlицa 

разнобојнот, йерја живих боја, KpaйlKoi, савијенот, КЈЬуна; мн. pog 
йlройских ййlицa CpOgHUX кукавицама, Psittaci. б. фиг. онај који 
мнот,о и којешйlа йрича, само йонавЈЬа оно шйlо gpyZu т,оворе. 

папагајке ж мн. вpcйla клешйlа (с врховима йовијен у обли
ку КЈЬуна aaaaiaja). 

папагајски, -3., -о који се OgHOCU на йайат,аје, cвojcйlвeH йайа
iајима. 

папагајски прил. йoйyйl aaaaiaja, без разумевања, механич
ки йонавЈЬајуnи йlyђe (речи, мисли), Haйaмeйl научено: говори
ти лекцију �. 

папазјанија ж грч. а. чорбасйlО јело og разноврсноi йоврnа и 
меса. б. фиг. збрка, gap-Map, мешавина свет,а и свачеiа. 

папак, папка м (мн. папци, ген. пап3.к3.) рожнайlа gвочлана 
навлака на крајевима йрСйlију у неких сисара (т,овеgа, оваца, 
свиња и gp.); фиг. шаљ. йpcйl у човека. - Боли га папак. • отегну
ти папке пеј. YMpeйlи. 

папалина ж итал. (обично у ми.) вpcйla сарgеле (Kopиcйlи се 
за сйравЈЬање риБЈЬет, брашна). 

папарацо, -ца м (ми. папараци) итал. (према имену лично
сти из филма "Слатки живот" Ф. Фелинија) фОйlорейорйlер ко
ји кришом Hacйlojи ga, зараg gоброт, хонорара og неких новин
ских реgакција, сними йознайlе личносйlи у незт,оgним, комйро
Mийlyjynим cийlyaциjaмa. 

папати, -3.м несвр. деч. jecйlи. 
паперјаст, -а, -о а. йокривен, йрекривен йайерјем: � пиле. 

б. мек(ан) као йайерје; уойшйlе који личи, aogcena на йайерје: � 
брадица; � облак 

паперје с зб. (мн. 0) MeKo, KpaйlKo, вазgушасйlо йерје (обично 
у млаgих ййlиnа), машак. 

папизам, -;}ма м йайска власйl (као иHcйlийlyциja). 

папилотна (папилота) ж фр. cвийlaK за коврџање косе, ви
клер. 

папир, -ира м а. xapйlиja (за йисање, шйlамйање, йаковање 
и gp.). б. званичан Йис.мени gOKYMeHйl; МН. личне исйраве йоје
gинца (лет,ийlимација, кршйlеница и gp.). • вредносни папир(и) 
банк новчани gOKYMeHйl (облит,ације, акције, менице и сл.). мртво 
слово на папиру каже за нешйlо шйlо је Йис.мено ут,оворено, али се 
не сйровоgи, безвреgан Йис.мени уiовор, gOKYMeHйl. новац у папи
ру йайирна новчаница. - трпи (подноси) све оно шйlо је найисано 
не мора бийlи и иCйlиHийlo, йlачно. ставити (бацити) на - cacйla
виши нешйlо у йисменој форми, зайисайlи, HaЙиcaйlи. 

папирина ж Йеј. og ЙаЙир. 
папирић, -а и папирић, -ића м geM. и хиЙ. og йайир; кома

gun ЙаЙира. 
папирнат, -а, -о 1. којије og йайира: � кеса, � салвета, � ро

ба. 2. фиг. који йocйlojи само на йайиру, али не и у cйlвapHocйlи, 
HecйlвapaH, лажан: папирнате борбе, папирнате илузије. 

папирнато ПРИЛ. као у йайирима, сувойарно, формалисйlич
ки: � деловати (нпр. о неком спису), � говорити. 

папирнатост, -ости ж cвojcйlвo, особина онот,а шйlо је йайир
Haйlo; уп. папирнат (2). 

папирни, -3., -о који се OgHOCU на йайир: � новац, � инду
стрија. 

папирница ж йlpт,oвиHa йaйиpHaйloM, канцеларијском и сл. 
робом. 

папирологија ж ир. сувишно, бирокрайlско agMUHucйlpupa
ње, OgH. мношйlво йисаних gOKYMeHaйla, aKaйla и СЛ. - Наша ад
министрација пати од компликоване папирологије. 

папирус м ГРЧ. а. бот. йlройска БUJbка из Йор. шашева, Суре
rus papyrus. б. лисйl og йle биЈЬке йрейариран за йисање (уйо
йlреБЈЬаван у cйlapoM E'iuaйly). в. cйlapи рукойисни сйоменик на 
йlaKвoM ЙаЙиру. 

папирчина ж ayw. и Йеј. og ЙаЙир. 
папист(а), -ё м (мн. -сти) йрисйlалица, заiоворник йайске вр-

ховне власйlи у цркви. 
папити, -Им несвр. деч. jecйlи, ЙaЙaйlи. 
папица ж деч. у geM. и хиЙ. значењу: храна, јело. 
папкар, -ара и папкар, -а м ЗООЛ. у мн.: peg сисара који има

ју йайке (у jg.: сисар из йloia pega, нЙр. iовече, јелен, слон). 
папрат ж бот. а. бесцвейlна биЈЬка ceHoвийlиx шума, широ

ких, йepacйlиx лисйlова који pacйly из йоgзе.мне сшаБЈЬике, Aspi
dium filix-mas (Мерhrоdium filix-mas). б. у мн.: најнижа ipyaa 
йайрайlњача без йравоiа цвeйla и без йlийичноi се.мена Filicinae 
(у jg.: йlaKвa ЙаЙрайlњача). 

папратка ж бот. БUJbка Athyrium filix femina из ф. Polypodi
асеае. 

папратњача ж бот. у МН.: велика ipyaa бесцвейlница, са мно
io йоgврсйlа, које имају јако расечене или сложене лисйlове, Pte
ridophyta (у jg.: бесцвейlница из йle ipyae). 

папрац м бот. БUJbка из ф. йlроскоша, Polygonum hydropiper. 

папрен, -а, -о а. зачињен йайриком, би бером , зайайрен: � 
јело. б. фиг. врло или йpeйlepaHo скуй; ошйlар, неукусан: � ра
чун; � шала. 

папрено ПРИЛ. JbYйlo, ошйlро, йpeйlepaHo: � скувано, � скуп. 

паприка ж (дат. -ици) мађ. бот. бащйlенска БUJbка из Йор. йо
моnница са зеленим, црвеним gуiУЈЬайlим или окрУ"iласйlим z7.ло
gовима, мање или више ошйlрот" JbYйloт, укуса, Capsicum annum. 

паприкаm, -а и паприкаm, -аша м мађ. КУВ. јело og меса исе-
ченоi на KOMagune, у соку зачињеним ЙаЙриком. 

паприти, -Им несВр. [гл. ИМ. папрёње с] зачињавайlи јело йа-
йриком или бибером. 

. 

папричица (папричица) ж ge.м. og йайрика: љута �. 

папски, -3., -о који се OgHOCU на йайу: � двор, � нунције. 
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шiпство (шlпство) с власйl йайе као epxoeHol Йо1.лавара Ка
йlоличке цркве. 

папуча ж тур. 1. (обично у мн.) вpcйla лаке кућне обуhе. 2. 
СЙОЈЬни cйleйeHиK на вpaйlu.мa йlpaмвaja, ауйlобуса и сл. • бити 
под папучом разг. ир. бийlи у свему aog женином влашhу, у зави
cHocйlи og жене (о мужу); уп. папучић. 

папучар м 1. занайlлија који се бави израgом ЙаЙуча. 2. ир. 
в. ЙаЙучиh. 

папучић м ир. муж који се у свему йойlчињава жени, йокора
ва жениној вОЈЬи; уп. бити под папучом (под папуча). 

папучица ж 1. geм. og ЙаЙуча. 2. йолуlа за йокрейlање HeKol 
механизма HolOM, йеgала: - за гас, - клавира. 

папуџија м (мн. ж) в. йайучар (а). 
папуџијски, -а, -о који се OgHOCU на ЙаЙуџије. 
пар м (ми. парови) 1. а. (у ген. мн. уз бројеве и количинске 

прилоге: шiри) gва иcйloвeйlHa, иCйloвpcHa apegMeйla који се уйо
йlреБЈЬавају зајеgно, зајеgнички чине целину: - ципела, - мин
ђуша, - очију. б. gве особе које се налазе зајеgно, које су йовеза
не нечu.м зајеgничкu.м; gвоје (мушка и женска особа): плесни -, 
љубавни -. в. gве иcйloвpCHe живойlињскејеgинке без обзира на 
йол, OgH. jegUHKe различийlоl йола (мужјак и женка): - пилића, 
- волова. г. онај који је с HeKu.м jegHaK у нечему (йо logUHaмa, ви
сини и gp.). 2. (у прил. служби, непром.) HeмHolo, неколико: -
јабука, - дана. • - непар вpcйla ulpe на йарне и нейарне бројеве. 

пара ж 1. lасовийlо cйlaњe воgе; cйlaњe, чесйlице йlечносйlи 
йри исЙаравању. 2. јако заlрејан вазgух, йун влаlе: летња -. • пу
ном (свом) паром свом cHaloM, највећом брзином (обично о возу, 
йароброgу); cвu.м силама, максu.малном cHaloM, брзином (pagu
йlи, чийlи ШйlО). 

пара и пара ж (мн. паре, ген. пара) 1. cйloйlи geo новчане је
gинице gUHapa; cийlaH новац йle вреgносйlи. 2. (обично у мн.) 
новац, новчана среgсйlва уойшйlе: бити без пара. • бацати паре 
йlрошийlи лакомислено, на безвреgне cйlвapи, разбацивайlи се 
новцем. бити пун пара бийlи веома боlайl. велике (лепе, тешке) па
ре MHOlo новаца, велика сума новца. купити (добити) за мале па
ре jeвйlиHo KyЙийlи. лежати на парама u.мaйlи MHOlo новаца. не 
вреди ни пет пара не вреgи нишйlа, йОйlйуно је безвреgно. напра
вити (згрнути) паре зараgийlи MHOlo новаца; обоlайlийlи се. нема
ти (ни) пребијене паре бийlи без новца, без икаквих майlеријал
них среgсйlава; бийlи йуки сиромах. познавати (кога) као злу (пре
бијену) пару знайlи gобро све о некоме, йознавайlи Kola веома go
бро (обично йо нечем лошем, неЙовоЈЬНОМ). тврд на пари врло 
шйlеgЈЬив, шкрйl. у пару (исплатити, вратити, слагати се и сл.) ис
йлайlийlи, вpaйlийlи, слаlайlи се йlачно у рачуну. чувати беле па
ре за црне дане йlреба шйlеgейlи новац за евенйlуална йlешка 
времена. 

пара- преф. грч. као йрви geo u.меничких и йриgевских йlвope
ница означава ga је оно шйlо значи основна реч лажно, нейра
во, нереlуларно: йlобоже, назови, квази: парапсихологија, па
равојни. 

парабелум м лат. вpcйla йишйlОЈЬа у који Cйlaje gocйla MeйlaKa. 
парабола ж грч. 1. мат. кривУЈЬа, крива gpylol cйleйeHa, која 

Hacйlaje йресеком конуса OKOMийlo на базу. 2. йрича у којој се йо
ређењем казује каква морална или gpyla ugeja. 

параван, -ана м фр. йокрейlни зиg, olpaga као заклон (у соби, 
орgинацији лекара и gp.). • бити нечији -, послужити као (нечији) 

. - бийlи, йослужийlи за йрикривање йравих намера, лажно 
ойравgање за нешйlо; шйlийlийlи Kola cвoju.м ayйlopийleйlOM, йо
ложајем и сл. 

параграф и параграф м грч.' йосебан cйlaв каквоl йleKcйla 
(законскоl, научноl или gpyloi) који има целовийlО значење 
(обично обележен знаком § ucapeg pegHol броја); знак (§) KOju.м 
се йlaKaв cйlaв обележава. 

параграфирати, -а.фирам и параграфисати, -ишём свр. и 
несвр. (из)gелийlи неки йleKCйl у ogeJbKe и означийlи Йара'ipафом. 

параграфски и параграфски, -а, -о који се OgHOCU на йара
lрафе; фиг. који се gословно, слейо gржи йройиса, йараlрафа, 
формални: - оквири, - ставови. 

парада ж фр. 1. свечани Mu.мOXOg, йоворка војних јеgиница, 
сйорйlских, о.млаgинских или gp. орlанизација: војна -. 2. спорт. 
вешйlо, aйlpaKйlивHO извеgен сйорйlски йоgухваш, еlзибиција 
(обично о lол.ману йриликом оgбране лоййlе уйућене на lОЛ). • 
лепа -! ир. којешйlа, 1.луЙосйl, баш лейо! (о нечијем обично Hego
личном йосйlуйку, йонашању и сл.). 

парадајз (парадшз) м нем. агр. йoвpйlapcKa БUJbка чији сочни 
црвени йлоgови служе у JbygCKOj исхрани, најчешhе као салайlа. 

парадентоза ж грч. мед. хронично оБОЈЬење gecHU и зубне ча
шице. 

парадигма ж грч. 1. узор, образац, Йример. 2. лингв. реч у 
cвu.м облицu.ма gеклинације, OgH. конјуlације (као образац ogpe
ђеНОl йlийa йромене); вpcйla, йlий gеклинације, OgH. конјуlације. 

парадигматичан, -чна, -о који u.мa aapagu'i.мy, образац; уз
оран, йlийичан, каракйlерисйlичан. 

парадигматски, -а, -о који u.мa aapagu'i.мy, који се OgHOCU на 
aapagu'i.мy. 

парадирати, -адирам несвр. 1. ићи у aapagu, aapagHu.м кора
ком, учесйlвовайlи у aapagu. 2. фиг. ир. йpaвийlи се важан, кочо
йepийlи се (оgелом, знањем, йонашањем и сл.), размейlайlи се. 

парадни, -а, -о који се OgHOCU на aapagy, свечани: - марш, 
одело. 

парадно прил. на aapagHU начин, као на aapagu, свечано. 
парадокс м грч. а. мисао, cyg који је йО нечему йройlивречан 

лоlичном, нормалном, оЙшйlеусвојеном. б. заКЈЬучак, cйlaв који 
је наuз1.леg, йривиgно йройlивречан исйравном (нЙр. Нисам йlo
лико боlайl ga куйујем јефйlине Cйlвapи). 

парадоксалан и парадоксалан, -лна, -о који је у суйройlно
cйlи са нормалнu.м, лоlичнu.м, неЙобийlнu.м cxвaйlaњu.мa, чиње
ницама, бес.мислен, нелоlичан, неочекиван, йройlивречан, ай
cypgaH. 

парадоксалност, -ости ж особина, cвojCйlвo oHola шйlо је йа
раgоксално, йройlивречносйl, нелоlичносйl. 

паразит, -ита и паразит, -а м грч. а. биол. орlанизам (живо
йlиЊCKи или БUJbни) који живи на йовршини или у унуйlрашњо
cйlи gpylol орlанизма и храни се на њеlов рачун, HaмeйlHиK. б. 
фиг. презр. онај који живи og йlуђеl paga, живи на йlyђ рачун, 
леншйlина, HepagHUK. 

паразитерство с йаразийlски начин живойlа, Йаразийluзам. 
паразитизам, -зма м биол. йојава, начин на који се йарази

йlи оgржавају у живойlу; фиг. живойl на йlyђ рачун, йаразийlер
cйlвo. 

паразитирати, -зитирам несвр. живейlи као Йаразийl. 
паразитологија ж наука о Йаразийlu.ма. 
паразитолошки, -а, -о који се OgHOCU на Йаразийlолоlију. 
паразитски и паразитски, -а, -о који се OgHOCU на йарази-

йle, cвojCйlвeH Йаразийlu.ма, нераgнички: - начин живота, - слој 
друштва. 

паразитски и паразитски прил. као йаразиш, на йlyђ рачун. 
парајЛl�ја м (ми. ж) онај који има йуно новаца, боlайlаш. 
параклиса ж в. БОlОМОЈЬа. 
паракувар (паракухар) м йомоhник кувара, йомоhни кувар 

(обично у MaHacйlиpy). 
паракуварица (паракухарица) ж йомоhна куварица. 
паралажа и паралажа ж особа која йонавЈЬа (нечије) лажи, 

онај који gpyloMe йолаlује; велики лажов. 
паралакса и паралакса ж грч. астр. ylao aog којим се виgи 

йривиgна йромена Mecйla HeKol йlела зБОl йромене Mecйla с Kojel 
се йlело Йoc.мaйlpa; ylao који Hacйlaje Kaga се неко йlело Йос.ма
йlpa с gве различийlе йlачке. 

паралела ж грч. 1. мат. йаралелна, yaopegHa линија, ycaopeg
ница. 2. геогр. заМиШЈЬена линија на земаљској ку1.ли којој су све 
йlачке јеgнако ygaљeHe og eKвaйlopa, yaopegHUK. 3. (у)йоређење, 
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ко.мЙарација • повући паралелу Haйpaвийlи йоређење, Йос.ма
йlpaйlи у .међусобно.м ogHOCY. 

паралелан и паралелан, -лна, -о који је gужино.м, Йравце.м 
йройlезања jegHaKo ygaљeH og чеl:а gpyl:ol:a, HauopegaH; који се йо
gygapa с нечи.м (йо .мecйly, вре.мену HacйlaHKa, ЙОСйlојања или 
gp.): � улица, � свет. 

паралелизам, -зма м 1. мат. OgHOC линија у равни које се ни
Kaga не секу. 2. фиг. сйlални, узајамни OgHOC, йовезаносйl из.ме
ђу gве йојаве, рagње, йосйlуйка и СЛ.; ЙОйlйуно йоgуgарање: � про
шлости и садашњости, � интереса. 

паралелно и паралелно прил. изјеgначено, jegHaKo ygaљeHo, 
иcйloвpe.мeHo. 

паралелограм м грч. мат. чейlвороуl:ао чије су gве и gве су
йpoйlHe cйlpaHицe HauopegHe и jegHaKe. 

паралелопипед, -еда м грч. мат. l:eoMeйlpujcKo йlело (Йриз.ма) 
о.међено са шесйl Йаралелоl:рама. 

парализа ж грч. мед. а. болесйl која узрокује l:убийlак сйособ
Hocйlи (йо)крейlања uojegUHUx opl:aHa или чийlавоl: йlела, оgузе
шосйl: дечја �. б. фиг. l:убийlак сйосоБНОСйlи gеловања, функцио
нисања, блокаgа: � производње. 

парiшизованост (парализйран6ст), -ости ж особина, свој
cйlвo oHol:a који је йарализован, oHol:a шйlо је йарализовано; уп. 
паралисаност. 

парализовати, -зујём и паралисати, -иmём (парализира
ти, -изйрам) евр. и неевр. изаз(и)вайlи йарализу, cйlaњe йарализе, 
Йарализованосйlи . •  - се (из)l:убийlи сйособносйl (йо)крейlања, 
функционисања, gеловања, (у)кочийlи се, блокирайlи се. 

паралисаност, -ости ж в. ЙарализованосШ. 
паралитичар м онај који болује og Йарализе. 
паралитичарка ж она која болује og Йарализе. 
паралогизам, -зма м ГРЧ. ЛОГ. йоl:решан заКЈЬучак, извеgен из 

лоl:ичке l:решке, на основу йоl:решне ЙрейlЙосШавке. 
паралогичкй, -а, -6 који се OgHOCU на йаралоl:изам, свој

cйlвeH Йаралоl:из.му. 
параметар и параметар, -тра м ГРЧ. 1. мат. а. величина og 

које зависи нека функција или облик кривУЈЬе. б. йleйlивa у жа
ришйlу йресечене куйе, oKo.мийla на 'iлавну ос. 2. фиг. еле.менайl 
на основу које!: се uзвоgи или уйоређује каква вреgносйl, који слу
жи за yйlвpђивaњe .мере, ogHoca и gp., чинилац, .мерило, карак
йlерисйlично својсшво: - вредности новца. 

парамецијум (парамёцйј, -ија) м ЗООЛ. вpcйla йраживойlиње 
која живи у cйlajanu.м воgама, а креnе се йо.моnу шрейейlJbика 
на йовршини йlела, Paramaecium caudatum. 

парамщiрче и парампарче, -ета е (мн. 111; зб. им. парампарчiiд 
ж) тур . .мали geo, KOMagun нечеl:а разбијеНОl:. 

паран, -рна, -о 1. који се OgHOCU на йар (који је у йару, йри
uaga Йару). 2. мат. који је gеЈЬив са gва, без осшайlка: � број . 

парангал, -ала м итал. риб. найрава за риболов у облику gy
l:ачке врйце на којој су jegHa за gpyl:OM йривезане уgице. 

параноик (параноЙД, -Ида) м онај који болује og Йараноје. 
параноичан, -чна, -о (паранойдан и паранойдан, -дна, -о) 

који је у вези с Йаранојо.м. 
параноја и параноја ж грч. мед. gушевна болесйl услеg које 

болесник живи у сШално.м cйlpaxy, уображењу ga 'ia неко upol:o
ни, .манија l:оњења. 

парапет м итал. зашйlийlна ol:paga, наслон на балкону зl:pа
ge, на ивици .мocйla, йyйla и сл. 

парастос м грч. цркв. служба у йравославној цркви за йокој
ника, Йо.мен. 

паратакса и паратакса ж грч. лингв. йlep.миH Koju.м се озна
чавају синйlаксички равнойравне KOHCйlpYKциje йовезане само 
HaUopegHu.м Йоложаје.м и инйlерЙункцијо.м, OgH. иHйloHaциjo.м, 
синйlаксичка HaaopegHocйl; еупр. хипотакса. 

паратаксички (паратаксичнй, паратактичкй, паратактич
нй), -а, -6 који се OgHOCU на йapaйlaKcy, HauopegaH: � однос. 

шi.рати, парiiм неевр. (нешто) а. секуnи конац, ушишак раз
gвајайlи, расшавЈЬайlи йО шаву (нешйlо сашивено, йришивено), 
оgвајайlи режуnи шавове, рашивайlи; расйлийlайlи вуно.м исйле
йleHo: - џеп, � одело, � џемпер. б. нечu.м ошйlрu.м (ноже.м, нок
йlu.мa, ексеро.м и сл.) чинийlи урезе, оl:ребойlине: - намештај. в. 
фиг. (с допуном: очи, мозак, уши, срце и др.) gеловайlи врло не
йpиjaйlHo, cйlвapaйlи .мучан yйlиcaK, gеловайlи l:рубо, ошйlро, 
с.мейlаШи. • нит' се шије, нит' се пара уойшйlе се не .мења, увек 
исшо, gобро из'iлеgа. 

паратифус м грч. мед. цревна заразна болесйl слична йlрбу
шно.м йlифусу, али блажа. 

параф, -афа и параф, -а м фр. скраnени йoйlйиc (обично у 
виgу иницијала). 

парафин, -ина м бела или жуйlа .мaйlepиja, слична воску, 
која се gобија gесйlилацијо.м нафше и .мрко!: yiтьa. 

парафински, -а, -6 који се OgHOCU на йарафин, који саgржи 
йарафин, начињен og йарафина: � свећа, � уље. 

парафирати, -афйрам евр. и неевр. (нешто) cйlaвийlи, cйla
вЈЬаши йараф, йoйlйиc(ив)aйlи се Йарафо.м (на каквој исйрави, 
gOKYoМeHйly): � уговор. 

парафраза ж ГРЧ. на gpyl:u начин изречена нека фраза, изре
ка, .мисао и сл. 

парафразирати, -азйрам евр. и неевр. изложийlи, излаl:айlи 
неку веn казану или найисану .мисао, изреку фразу и сл. cвoju.м 
речu.ма, ЙреЙричавајуnи. 

парба ж сйор, Йарница. 
пардон, -она м фр. 1. ойрошйlај, извињење. 2. (у служби узви

ка) узречица за извињење: извини(йlе), ОЙРОСйlи(йlе). 
пардонирати, -онйрам евр. разг. обраnајуnи се речју "uapgOH" 

замолийlи HeKol:a за извињење; йlu.мe замолийlи HeKol:a ga йреки
не за йlренушак йlo шйlо pagu, ga се изgвоји из gрушйlва (pagu 
разl:овора и сл.); замолийlи за йлес gaмy која йлеше с gpyl:uoМ 
ЙapйlHepo.м. 

паремија ж ГРЧ. оgло.мак из Cвeйlo!: Йис.ма који се чиша у 
цркви. 

парентеза ж грЧ. ЛИНГВ. y.мeйlHyйla реченица (у йис.му обично 
изgвојена заl:раgама или цpйlaмa); заl:рagа. • у парентеаи у заl:ра
gaмa, из.међу заl:раgа. 

паризер м вpcйla gебеле кобасице сличне салами. 
паретине ж МН. ayiм. и Йеј. og йаре; уп. пара2• 

парија м (мн. ж) хинду 1. ист. човек најниже, најобесйравЈЬе
није класе у некаgашњој Инgији. 2. обесйравЈЬен, йойlлачен 
човек. 

парионица и парионица ж cyg у које.м се йари руБЈЬе, йо
сшеЈЬина и сл. 

парип м ГРЧ. коњ, жgребац. 
парипче, -ета с (суп. МН. парипчићи м; зб. им. парипчiiд ж) и 

парипчић м geoМ. и хиЙ. og ЙариЙ. 
парирати, парйрам нем. свр. и несвр. (некоме .. нечему) а. спорт. 

оgби(ја)йlи уgарац, HaUag. б. фиг. усйешно йоби(ја)ши, ocйopийlи, 
ocйopaвaйlи нечије cйlaвoвe, gоказе, изјаве (обично у каквој рас
Йрави). 

паритет, -ета м лат. 1. jegHaKocйl, paвHoйpaвHocйl (йри йре
йlpecaњy какво!: сйора); jegHaK ygeo (у члансйlву, cacйlaвy неко!: 
шела, фору.ма). 2. екон. ушврђен OgHOC gвеју валуша (узu.мајуnи 
за .мерило злайlо или неку йlpeny валуйlу). 

паритетан и паритетан, -тна, -о који се OgHOCU на Йapийleйl. 
паритетно и паритетно ПРИЛ. равнойравно, jegHaKo. 
парити, -йм несвр. [гл. им. парёње с] а. йоливайlи врело.м во-

gooМ (обично заклану живойlињу ga би се лакше ойlклониле че
киње, йерје и сл.), шурийlи. б. йоgврl:авайlи gеловању йаре (pagu 
gезинфекције, лечења и сл.). • - се йоgврnи се yйlицajy Йаре. • 
- очи разг. уживайlи, наслађивайlи се 'iлеgајуnи, БУЈЬеnи (у неко
l:a или у нешйlо лейо, узбуgЈЬиво). 
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шiрити, парйм неевр. [гл. им . шiрёње с] сасшављаши gвоје ио 
gвоје, иравиши иар, сиариваШи . •  - се сиајаши се иолно pagu 
оилођења (о мужјаку и женки живоШиња). 

парк м (мн. -ови) енгл. 1. уређено земљишше са gрвореgима, 
зеленилом, цвећем, клуиама, сшазама и сл. Hci.мeњeHo за шеш
њу, OgMOp, gечју u'ipy (обично у 'ipagy). 2. (уз одредбу саобраћај
ни, возни, аутомобилски и сл.) целокуиан фонg иревозних cpeg
сшава (какве усшанове, 'ipaga и gp.). • национални - apegeo изу
зешних apupOgHUX леиоша, флоре и фауне, великих размера, aog 
зашшишом gржаве. 

Шlркет, -ета м фр. (обично у зб. значењу) а. 'iЛашке gрвене 
gашчице нарочишо иоgешене за ирекривање aoga; aog ирекри
вен шаквим gашчицама. б. в. иаршер (2). 

паркетар, -ара м pagHUK који иосшавља и gошерује ('iЛача, 
сшруже) иоgове og иаркеШа. 

паркетирати, -етйрам евр. и неевр. (ио)сшавиши, (ио)сшавља
ши иаркеш; обложиши, обла'iаши aog иаркеШом. 

паркинг м (ген. МН. паркйнга) енгл. в. иаркиралишШе. 
паркиралйmнй и паркиралйmнй, -а, -о који се OgHocu 

на иаркиралишше и иаркирање, који служи за иаркирање: -
простор. 

паркиралйmте и паркиралйmте с месшо (обично на ули
ци, шр'iу и сл.) намењено за иаркирање, иривремено осшављање 
возила. 

паркирати, паркйрам евр. и неевр. иривремено осшавиши, 
осшављаши какво возило на неком, обично за шо намењеном 
месшу; осшавиши, осшављаши возило на gуже време или реgов
но у 'iаражи, 'iаражираШи. 

паркйћ, -ића и паркић, -а м geм. и хии. og иарк. 
парковскй, -а, -о који се OgHOCU на иарк (1) и иаркове. 
парковски ПРИЛ. као иарк, иоиуш иарка: - уређене повр-

шине. 

парламент, -нта м лат. пол. највише законоgавно шело у 
усшавној gржави које чине HapogHU иосланици, HapogHa скуи
шШина. 

парламентаран, -рна, -о који се OgHOCU на иарламенш, ко
ји је у вези с иарламеншом: парламентарни избори, -дебата. • 
бити - gоиусшиши и gpy'ioMe ga 'iовори неомешано, без уиаgања 
у реч, сшриљиво саслушаши, не ирекиgаши gpy'io'ia (у расирави, 
борби мишљења). 

парламентарац, -рца м (ген. МН. -ентараца) 1. члан иарла
менша, иосланик у иарламенШу. 2. члан ире'iоварачко'i шима, 
ире'iоварач. 

парламентаризам, -зма м пол. сисшем gемокрашско'i gржав
HO'i уређења засновано'i на начелима законоgавне власши иар
ламенша и оg'iоворносши влаgе иарламенШу. 

парламентарно ПрИЛ. као у иарламеншу, не yaagajyhu (ca)'io
ворнику у реч: дискутовати -. 

парламентарност, -ости ж иарламеншарно уређење gржаве, 
иолишичко својсшво шако уређене gржаве; особина oHo'ia који је 
иарламенШаран. 

парлог м мађ. заиушшен вино'iраg; иусшо, необрађено, зе
мљишШе. 

пармезан, -ана м итал. шврgи, обично изренgани сир који 
служи као зачин, ирило'i (за суиу, шесшенине и сл.). 

Парнас м симбол иеснишшва (ио имену иланине у среgњој 
Грчкој на којој је, ио 'iрчкој мишоло'iији, био бо'i умешносши Аио
лон с музама). • попети се на - иосшиhи значајне иесничке усие
хе, иосшаши велики иесник. 

парнасовац, -овца м КЊИЖ. apuaagHUK 'ipyae француских ие
сника из gpy'ie иоловине XlX века. 

парнЙ1'. -а, -о који се иокреће gејсшвом воgене иаре: - ваљак, 
- локомотива. 

парнй2, -а, -о в. иаран. 

парнйк, -ика м в. иарњак. 
парница ж правн. "tрађанско-иравни сиор између gве особе 

или више особа, који се воgи apeg реgовним CygOM; CygCKU иро
цес, иосшуиак у вези с шаквим сиором. 

парничар м правн. сшранка у иарничном сиору; онај који се 
иарничи. 

парничарскй, -а, -о који се OgHOCU на иарничаре. 
парничити се, -йм се неевр. [гл. ИМ. парничење с] воgиши иар

ницу, сиориши се с неким на cygy. 
парничкй и парничнй, -а, -о који се OgHOCU на иарницу: -

поступак, - трошкови. 

парљак, -ака и парљак, -а м 1. онај који с неким или с не
чим чини иар. 2. онај који је ио нечему (обично ио 'iogUHaмa) не
коме jegHaK, вршњак. 

парљача ж техн. броg, локомошива, млин и gp. с UO'iOHOM на 
иару. 

пароброд и пароброд, -ода м броg с иО'iОНСКим машинама 
на иару. 

паробродарскй и паробродарскй, -а, -о који се OgHOCU на 
иароброgаре и иароброgарсшво: - друштво. 

паробродарство с ор"tанизација, сисшем иловиgбе, саобра
ћаја иароброgима. 

паробродскй и паробродскй, -а, -о који се OgHOCU на иаро
броgе и иароброgарсшво: - линија, - саобраћај . 

пародија ж ГРЧ. саширично оионашање нече'iа или HeKo'ia ра
gu исмевања, извр'iавања кришици оgређених слабосши, Hego
сшашака или мана; књижевни облик шакво'i саgржаја који на 
комичан начин оионаша какво озбиљно gело исмејавајући "ta 
Шиме. 

пародирати, -одйрам неевр. (некога, нешто) чиниши, сшва
раши, извоgиши aapogujy; ириказиваши нешшо озбиљно у сме
шном, карикираном облику, исмева ши на шај начин. 

пародист(а), -ё м (мн. -сти) иисац aapoguja. 
парожак, -ошка м 1. шиљак израсшао на 'iЛавној 'ipaHU је

ленских ро'iова. 2. шиљасши крак gрвених вила или po'iYJЬa. 
паројак, -ојка м рој ичела који се оgваја og машично'i роја. 
парола ж фр. 1. а. реч, реченица, сло'iан apoaa'iaHgHo"t, мани

фесшационо'i саgржаја који јавним извикивањем или исииси-
вањем на шаблама, шрансиареншима и СЛ. исказује какав ои
шши (обично иолишички) сшав, захшев и сл. б. фиг. (обично у 
мн.) овешшали израз, мисао, фраза без gyxa и ори'iиналносши, 
иразне, бесаgржајне речи. 2. в. лозинка (Ја). 

паролаm, -аша м ир. онај који се у своме 'iовору служи иаро
лама, овешшалим, чесшо ионављаним фразама, фразер. 

паролаmкй, -а, -о који се OgHOCU на иаролаше или иарола
шШво. 

паролаmтво с ир. иолишичка apoaa'iaHga свеgена на иуке, 
иразне, овешшале иароле; 'iовор иун иарола, еуфоричних, ус
иламшелих, а исиразних речи, фразирање (нарочишо у иоли
шичком изражавању). 

паРОНJfМ и пар оним м ГРЧ. ЛИНГВ. 1. реч исшо'iа корена, осно
ве или иорекла са неком gpy'iOM речју (нир. вршеши - врешено 
враш, pog -роguши -роgиШељ). 2. реч 'iЛасовно, фонемски и об
лички слична с неком gpy'iOM речју, али значењски различиша 
og ње (нир. зависан - завиgан, ирекуцаши - ирикуцаши; gpy'ia 
('ieH. jg. им. gpy'i) - gpy"ta (gру'iарица)). 

парономазија ж ГРЧ. КЊИЖ. сшилска фи'iура која се заснива 
на 'iЛасовној сличносши значењски и(ли) ешимолошки различи
Шихречи. 

парох, -аха и парох, -а м ГРЧ. свешшеник који је на челу иа
рохије. 

парохија ж ГРЧ. а. најмања црквена јеgиница којом уиравља 
иарох. б. кућа у којој је смеш шен иарох, иарохијски ypeg. 

парохијанин м (мн. -ани) (обично у ми.) верник као члан иа
рохије. 
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парохијица ж ge.м. og аарохија. 
парохијски, -а, -о који се OgHOCU на аарохију: - црква, -

двор. 

пароmчић м ge.м. og Uарожак. 
партеногенеза ж грч. биол. начин размножавања без оилоg

ње женске uолне ћелије. 
партёр, -ера м 1. ниво куће изнаg Uриземља. 2. geo uозори

шне, биоскоuске и сл. сале са сеgишшима у uриземљу; супр. бал
кон, галерија. 

партизан, -ана м фр. а. борац у иле'iали, у uозаgини неарија
Ше.тьа, 'iерилац. б. ист. upuuagHUK аншифашисшичко'i и аншимо
нархисшичко'i, у uочешку 'iерилско'i uокреша у Ју'iославији за 
време Дру'iо'i свешско'i раша, uрешежно комунисшичке оријен
Шације. 

партизан ка ж (дат. -ки; ген. мн. -КИ) женска особа UарШизан. 
партизански, -а, -о који се OgHOCU на uаршизане: - одред, -

песма. 

партија ж фр. 1. а. пол. uолишичка ор'iанизација, сшранка с 
оgређеним gрушшвеним, економским и gp. upo'ipaмoM: социјал
демократска -, либерална -. б. уgружење, савез љуgи окуиљених 
зајеgничким иншересом или 'iлеgишше.м: војничка -. 2. а. 'ipyua 
љуgи као скуа изgвојен из веће целине. - Прва партија болесни
ка је отпуштена. б. извесна количина, geo нече'iа веће'i, комилеш
Huje'i, конШин'iенШ. - Свака партија приспелих књига је одмах 
распродата. в. geo који чини uосебну целину у оквиру какво'i ком
илешније'i gела, gокуменша и gp., оgломак, gеоница, аасус, сша
вак: буџетска -, соло -. 3. gрушшвена u'ipa u'ipaHa og uочешка go 
краја: - карата, - шаха. 4. (уз одредбу добра, сјајна и сл.) разг. 
особа Uоже.тьна, uробишачна за брак, Uрилика. -Богата и лепа, 
била је добра партија за сваког мушкарца. 

партијац, -јца м члан uолишичке uаршије (обично комуни
сШичке). 

партијаm, -аша м пеј. члан uолишичке uаршије, сШранке. 
партијност, -ости ж својсшво које uроисшиче из upuuagHo

сши, верносши uаршији, ugejaмa uаршије; uаршијска оuреgеље
носШ. 

партијски, -а, -о који се OgHOCU на uаршију: - организација, 
- руководство, - чланарина. 

партијски ПрИЛ. у склаgу са uаршијским, uолишичким схва
шањима: - загрижен. 

партикула ж лат. ЛИНIЋ. а. реч ца без власшишо'i значења, нај
чешће као сасшавни, gоgашни geo за исшицање gpy'iux речи, на
роч�ш? uрилО'i�: ",:ар;, 

,,-ке" у gијалекашском "gaHacKe", ,,-зи" у 
"ЊОЈзи или ,,ли , "юg и gp. б. в. речца (2). 

партикуларан, -рна, -о gелимичан; uосебан, засебан, uojegu
начан: партикуларни интереси. 

партикуларизам, -зма м лат. пол. illежња за оgвајање.м, за 
шшо већом самосшалношћу (без обзира на ин ше ресе зајеgнице). 

партикуларист(а), -ё м (мн. -сти) за'iоворник, uрисшалица 
UарШикуларизма. 

партикуларистички, -а, -о који се OgHOCU на uаршикулари
зам и uаршикуларисше: - борба. 

партитивни, -а, -о који се OgHOCU на geo, који означава geo, 
geoHU: - генитив. 

партитура ж лат. муз. комилешан ношни заuис какво'i обим
HO'i музичко'i gела (за оркесшар, хор и gp.). 

партицип, -Иnа и партицип, -а м лат. ЛИНIЋ. 'iла'iолски облик 
с 'iла'iолским значење.м и с неким uриgевским 'iрамашичким ка
ракшерисшикама - 'iрамашичким pOgOM и gеклинабилношшћу: 
- активни, - пасивни. 

партиципација ж лат. gелимично учесшвовање, суgеловање 
(обично у неком финансијском, инвесшиционом uослу). 

партиципирати, -iшйрам несвр. учесшвоваши, суgеловаши 
(обично у неком финансијском Uослу). 

партнёр, -ера и партнер, -а м енгл. а. онај који с неким за
јеgнички учесшвује у некој акшивносши (у сuоршској u'ipu, иле-

су, uозоришшу, филму иШg.). б. брачни gpy'i, суUружник. в. ао
словни аријатељ, комаањон: - у послу. 

партнёрка (партнерица) ж женска особа UарШнер. 
партнерство с саучеснишшво у u'ipu, uолишици, uослу и gp., 

зајеgничка сараgња у нече.му. 
парфём, -ема (парфйм, -Има) м фр. инgусшријски, вешшачки 

uроизвеgен мирис, јако конценшровано среgсшво које осшавља 
шра'i uријашно'i, освежавајуће'i мириса; шакав мирис уоUшШе. 

парфимерија ж фр. uроgавница uарфема и козмешичких 
среgсШава. 

парфимисати, -ишём (парфимирати, -Имйрам) свр. и несвр. 
(на)uрскаши Uарфе.мом, (на)мирисаШи . •  - се аовр. 

пархёт, -ета м нем. uамучна шканина с gлачицама на jegHoj 
сШрани. 

парцела ж лат. мањи KOMag зе.мљишШа као geo jegHe (обично 
веће 'iрађевинске) локације; јеgиница земљишне uовршине која се 
у зе.мљишним књи'iама воgи увек uog исшим броје.м. 

парцел(из)ација ж gеоба, gе.тьење земљишша, земљишно'i ао
cega на Uарцеле. 

парцелисати, -лишём свр. и несвр. (из)вршиши uарцелизаци-
ју, uоgелиши на Uарцеле. 

парцијалан, -лна, -о gелимичан, неUоШUун. 
парчати, -ам несвр. gелиши, сећи на uарчаg, расUарчаваШи. 
парче, -ета и парчета с (супл. ми. парчићи и парчићи м; зб. им. 

парчад ж) тур. 1. оgрезан, оgло.мљен, оgбијен и сл. geo нече'iа, ко
Mag, KOMaguh; уоuшше geo, KOMag нече'iа: - хлеба; - земље. 2. 
фиг. жарг. леuа, арима.мљива женска особа: лепо -. • живети (ра
дити) на парче живеши без сillалне зараgе, без cU'iYPHe е'iзисшен
ције; парче свога хлеба основна, HeouxogHa среgсшва за живош, e'i
зисillенцијални минимум. 

парченце, -ета с (мн. 0) ge.м. og Uарче. 
пас1 м 1. в. аојас. 2. а. рођаци jegHo'i сшеuена сроgсшва у og

носу на зајеgничко'i uрешка, колено. б. љуgи исшо'i или блиско'i 
узрасша или gоба живоша који живе у исшо вре.ме, нарашШај. 

пас2 м лат. 1. врсша корака (нарочишо у Uлесу). 2. спорт. а. 
скок арема uрошивнику (у мачевању). б. gоgавање лоuше са и
'iрачу. 

пас, пса м (вок. псу И псе; ген. МН. паса) 1. а. ЗООЛ. у мн.: аоро
gица 'iрабљивих сисара Canidae (у jg.: сисар из ше uороgице, у 
коју cuagajy и gOMahu аас, gивљи аас, вук, лисица и gp.). б. go
маћа живошиња, cpogHa вуку, Canis familiaris. 2. а. фиг. онај ко
ји својим поступцима изазива презир, зао, рђав човек. б. uоли
цијски а'iенШ. 2. астр. (Пас) име jegHe звезgе. • бити гладан (умо
ран или сл.) као пас биши јако, веома 'iлаgан (уморан или сл.). Ве
лики -, Мали - астр. име сазвежђа северно'i неба. има их као кусих 
паса има их врло MHO'iO, upeMHo'io. као пас и мачка (живети, мрзе
ти се, волети се и сл.) биши с неким у неUријаШе.тьсШву, мрзеши се. 
као пас на ланцу (бити) не.маШи никакве слобоgе, биши сuушан, 
о'iраничаван. морски - ЗООЛ. велика морска риба 'iрабљивица, ај
кула, Carcharias glaucus. на псу рана на псу и зарасла ароћи ће 
нечија невоља и без шежих Uослеgица. пас који лаје не уједа није 
оаасан онај који MHO'iO uрича, арети на речима, криШикује. пас 
лаје ветар носи (ка раван пролази) не шреба се обазираши на нео
uравgане кришике, оUШужбе. то ни пас с маслом не би појео каже 
се за нешшо веома рђаво, неuрилично урађено, из'iоворено и сл. 
убити као пса убиши на зверски начин, не.милосрgно, хлаgно. 

пасаж, -ажа м фр. 1. нашкривен uешачки uролаз који uовезу
је gве uаралелне улице, Шре.м. 2. муз. брзи низ шонова који саа
ја uojegUHe музичке мошиве, музичка фраза. 3. оgломак из књи
'ie, чланка, фра'i.менШ. 

пасажёр, -ера и пасажир, -ира м фр. uушник; саuушник (у 
возу, колима и gp.). 

пасат, -ата м итал. (најчешће у мн.) У МН.: сшални северои
сшочни вешрови који gувају између троаа и еквашора са северо
исшока на северној Земљиној uолулоuши, а с ју'iоисшока на ју
жној Земљиној uолулоuши (у jg.: шакав веШар). 
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пасати, пашём неевр. (каиш, сабљу и сл.) йривезиваши око 
йаса, оЙасиваШи. _ - се сшављаши себи око йаса (каиш, оруж
је о йасу), ойасиваши се. 

пiшатни и пасатски, -а, -о који се OgHOCU на йасаше: - "ве-
трови". 

. 

пасив, -а и пасив, -Ива м лат. ЛИШЋ . облик 'iла'iола који озна
чава ga се pagНJa врши на субјекшу, шрйно 'iла'iолско сшање; еу
пр. актив. 

пасива ж лат. књиг. укуйан износ gу'iова, финансијских обаве
за HeKo'i йреgузећа, усшанове; еупр. актива. 

пасиван и пасиван, -вна, -о 1. а. неакшиван, HepagaH, не
Йреgузlt.МJbив; равноgушан йрема оно.ме шшо се gо'iађа: - органи
зација, - свет. б. који .мирно, без не'iоgовања йоgноси све, који се 
не ogyaupe, не суйрошсшавља (нейравgи, насиљу и gp.): - посма
трач, - отпор. 2. а. (одр.) који је у йасиви, који има не'iашивни 
биланс: - ставка рачуна, - пословање. б. који нема услове за 
йривреgни развој, сиро.машан, неразвијен, заосшао: - крај, -
предео. 3. (одр.) лингв. који се OgHOCU на йасив, шрйно 'iла'iолско 
сшање, шрйни: - конструкција. 

пасивац, -вца м хо.мосексуалац који у "Йолно.м" OgHOCY с gpy
'iим хо.мосексуалце.м има уло'iу жене. 

пасивизам, -зма м сшање неакшивносши, йасивносши, йо
.миреносШ са йосшојећим Йриликама. 

пасивизација жузgржавање, оgусшајање og акшивно'i gело
вања, борбе за нешшо, йовлачење og јавно'i, акшивно'i живоша, 
ан'iажовања. 

пасивизирати, -изйрам евр. и неевр. (некога, нешто) gовесши, 
gовоgиши у сшање йасивносши, (у)чиниши ga неко или нешшо 
йосшане неакшивно, йасивно, заусшавиши, заусшављаши, йре
кинуши, йрекиgаши нечију акшивносш, ан'iажовање, йре'iала
шШво. _ - се йосшаши неакашиван, Йасиван. 

пасивно и пасивно прил. на йасиван начин, неакшивно, не
заиншересовано, .мирно. 

пасивност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је йасиван, оно
'ia шшо је йасивно, неакШивносШ. 

пасија ж лат. 1. велика обузешосш неко.м gелашношћу, заин
шересованосш, сшрасш за нечим: - писања, - сакупљања ма
рака. 2. муз. вокално-инсШру.менШална ко.мЙозиција gpaмcKo'i 
каракшера, слична ораШорију.му, на ше.му йашње и сшраgања 
Исуса ХрисШа. 

пасијанс м фр. сла'iање караша йо оgређеним йравилима, чи
ји крајњи pacaopeg навоgно указује на неко суgбинско значење. 

пасиониран, -а, . -О (обично одр.) који се сшрасно, с йосебним 
иншересовањем, оgушевљење.м, бави нечим, занесен, оgушевљен 
чиме, сшрасшвен: - играч карата, - скупљач старина. 

пасионирано прил. на йасиониран начин, за'iрејано, занесе
но, с љубављу. 

пасионираност, -ости ж особина oHo'ia који је йасиониран; 
занесеносш, оgушевљење, 

пасирати, пасйрам евр. и неевр. фр., нем. 1. (нешто) (из)'iњечи
ши воће, йоврће Йресо.м, исшиск(ив)аши кроз 'iусшо сишо, (из)'iње
чиШи. 2. (некоме нешто) разг. gо'iоgиши се, gо'iађаши се, 
зби(ва)ши се. - Зашто баш мени да пасира та несрећа. 

пасиште и пасиште е .месШо 'ige йасе сшока, йашњак, Йаша. 
пасјИ, .-а, -о 1. који се OgHOCU на йсе, који apuaaga йсима, йсе

ћи. 2. фиг. а. врло шежак, нейоgНОШЈЬив, ужасан: - жега, - жи
вот. б . .мрзак, aogao, йокварен (чесшо као сасшавни geo ao'ipg
них именовања): - нарав, - син, - вера. • на - кола изгрдити в. 
aog кола. 

паска ж сшарање (о неко.ме, нечему); наgзор (Hag неким, не
чим): ставити под паску. 

пасквила и пасквила ж итал. найис увреgљиво'i, клевешнич
KO'i саgржаја, Йоgру'i.Тьив сасшав (обично као нейошйисано йи
с.мо или чланак у н?винама). 

пасквилант м йисац йасквиле, Йасквила. 

пасквилантски, -а, -о који се OgHOCU на йасквиланше, свој
сшвен йасквиланшима: пасквилантска средства. 

пасмина ж живошињска или биљна врсша с нарочиШи.м 
својсшвима, које се йреносе на ЙоШо.мсШво, сој. 

пасмо е (ген. ми. пасама) 1. више исШос.мерних, yjegHo скуйЈЬе
них ниши или влакана йойуш .мало'i Йовес.ма или као geo йове
с.ма. 2. пом. 'iлавни, узgужни йојас на gHY броgа aopeg кобилице: 
бочно -, средишње -. 

пасовати, пасујём неевр. у йошйуносши оg'iовараши нечему 
(обично йо .мери и облику), ogH. неко.ме. 

пасом прил. нар. в. Йасући. - Говеда пасом дођоше до реке. 

пасош м (инетр. -ем) нем. 1. gоку.менш изgаш за слобоgан йре
лазак йреко 'iранице, за йушовање у иносшрансшво, ЙуШница. 
2. званична йошврgа наgлежне службе о власнишшву и зgра
вљу сшоке: сточни -. 

пасошки, -а, -о који се OgHOCU на йасоше: - одељење, - кон
трола. 

паспул, -ула м фр. украсни 'iајшан, йоруб gpy'ie боје (на йан
шалонама, ивицама оковрашника и gp.). 

паста ж итал. 1. инgусшријски сйрављена .маса за чишћење: -
за зубе, - за ципеле. 2. врсша шесшенина у облику резанаца. 

паства ж зб. (ми. 0) цркв. верници у OgHOCY йрема својим цркве
ним сШарешинама. 

пастел м итал. 1. елик. сува боја у облику .меке оловке или кре
ge; слика свежих шонова нацршана, насликана шаквим бојама. 
2. фиг. књиж. књижевни, лишерарни ойис који својо.м свежино.м 
и сликовишошћу осшавља на чишаоца ушисак као нека слика. 

пастелни, -а, -о који је насликан ЙасШело.м; који је йойуш 
йасшела, као йасшел; уп. пастел (1) : - боја, - тканина. 

пасти!, паднём (аор. падох, паде; р. пр. пао, пала; пр. пр. пав
ши; трп. 0) евр. непрел. 1. а. 'iубиШко.м ослонца, чврсше везе, уйо
ришша, aog ушицајем Зе.мЈЬине шеже биши йовучен с висине на
gоле, gосйеши услеg шо'iа на нижи, крајње golVU йоложај: - са 
дрвета, - са стола. б. услеg 'iубишка равношеже или йошребно'i 
ослонца, учвршћења, gосйеши из усйравно'i йоложаја у хоризон
шалан, наћи се услеg шо'iа на illлу, шреснуши, сшройошшаши 
се. - Пала ограда. в. услеg 'iубишка cHa'ie, чврсшине и сл. сйу
сшиши се наниже, ойусшиши се, клонуШи. - Пале му пантало
не низ тело. 2. а. расйросшреши се йо йовршини нече'iа, йойа
сШи. - Пала роса по пољу. б. сйусшиши се на зе.мљу (о киши, 
cHe'iy и сл.). в. освојиши собо.м, сйусшиши се (о .мраку, ноћи, .ма
'iли и gp.). 3. фиг. а. (некоме нешто) сйойасши, обузеши, ойшере
шиши (Ko'ia нечим). - Тешко јој је пала самоћа. б. засшаши, за
усшавиши се (на нечему). - Поглед му пао на слику. в. биши из
'iоворен, изречен, објављен. - Пао је предлог. Пале су тешке ре
чи. г. йрикуйиши, заgобиши, убраши (о новцу, gобиШку). - Од 
продатих карата пало је доста новаца. 4. а. йо'iинуши (у борби, 
у рашу и сл.). б. биши освојен, заузеш у рашу og сшране Haaaga
ча, нейријашеља (о 'ipagy, шврђави и сл.). в. йрешрйеши неусйех, 
йройасши (на исйишу, извршењу заgашка и сл.). 5. а. биши укло
њен, .макнуш, елиминисан, неушралисан (о йрейрекама, o'ipaHU
чењима, забранама и сл.). б. биши свр'iнуш (с власши), збачен (с 
йресшола, йоложаја и сл.); йройасши (о влаgи, gржави, сисше
.му и сл.). в. из'iубиши gошаgашњу вреgносш, йојефшиниши, ge
валвирашu (о 1:l0вцу, цени, у'iлеgу и сл.). г. с.мањиШи се, йойусши
ши у снази, иншензишешу, йосшаши слаб(ији), нижи (о нивоу, 
криШерију.му и сл.). - Температура је данас пала. г. йрешрйеши 
неусйех, gобиши слабу, нейрелазну оцену (на исЙиШу). д. йоср
нуши, срозаши се у .морално.м йо'iлеgу, йоgлећи сшрасшима, йо-

. року: пала жена. 6. gесиши се, gо'iоgиши се, gосйеши (йо времен
ско.м ogceKY, йО каленgару). - Празник пада у недељу. 7. фиг. а. 
gойасши у неку, обично шешку сишуацију, сшање: - у дугове, -
у очајање. б. (у део некоме, на некога) gобиши, Йри.миШи не
шшо као о.бавезу, заgашак; йрийасши, gойасши ко.ме на сшара
ње, на бри'iу. - Брига о породици пала је на мајку. в. (на кога) 
биши Йреg.меШо.м (су.мње, ойшужбе и сл.), наћи се на ygapy, aog 
су.мњо.м, оЙШужбо.м (као кривац, осу.мњичени и сл.). - На њега 
је пала сумЊа да је убица. 8. (добро, згодно и сл.) йрисшаши, og
'iовараши, лећи. ·- Вечера му добро пала. 9. у консшрукцијама 
са Йреgло'iо.м, са значењем које је у зависносши og именице: - у 
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несвест онесвесшиши се; - у плач расйлакаши се; - у ропство (за
робљениmтво) биши заробљен; - у ватру разбеснеши се, избезу.ми
ши се (обично Шоко.м (раз)iовора, йрейирке); - у заборав биши за
борављен; -у занос занеши се, оgушевиши се и gp. 10. (безл.) у слу
жби iла"iола нейошйуно"i значења, као веза из.међу субјекша и 
u.мeHcKo"i йреgикаша, у значењу: биши, йосшаши, gohu. - Нешто 
му вест пала тужно. • кад буде стани-пани Kag буgе кришично, 
ойасно, Kag се не буgе u.мало Kyg. 

пасти2 (пасти (пасти» , шiсём неевр. [гл. им. шiсёње с] 1. биши 
на йаши, чуйаши и јесши шраву (о сшоци, живошињама које се 
хране Шраво.м). 2. (стоку) извоgиши на йашу, чуваши на Йаши. 

пастила ж лат. (обично у мн.) лек (обично за "iрло) у облику 
йилуле или ЙЛочице. 

пастир, -ира м онај који извоgи сшаgо (обично овце) на йашу, 
чувар оваца, чобанин; фиг. свешшеник као сшарашељ Hag својо.м 
ЙасШво.м, gушебрижник. 

пастирица ж 1. женска особа ЙасШир. 2. зоол. у .мн.: pog йши
ца йевачица gy"io"i рейа, са више йоgврсша, йлиске, Motacillidae 
(у jg.: йшица из шо"iа poga): бела �, жута �. 

пастирка ж 1. йасширица (1). 2. зоол. врсша йшице йевачице, 
жуша йасширица, Motacilla flava. 

пастозан, -зна, -о итал. сликан gебелu.м насла"iама, слојеви
.ма боје pagu веће ЙЛасШичносШи. 

пастирски, -а, -о који се OgHOCU на йасшире, који је у вези с 
ЙасШирu.ма: � игра, � рог, � штап. 

пастор м лат. йрошесшаншски свешШеник. 
пасторак, -орка м син из йређашње"i брака суйружнику из 

новО"iа, саgашње"i брака (сво.ме очуху или .маћехи). 
пасторала ж лат. књижевно, сликарско или .музичко gело ко

је на иgиличан начин йриказује живо ш йасшира у apupogu. 
пасторалан, -лна, -о који се OgHOCU на йасшоралу, својсшвен 

йасшорали: � игра, � поезија. 

пасторка ж кћи из йређашње"i брака суйружнику из новО"iа, 
саgашње"i брака (сво.ме очуху или .маћехи). 

пасторче, -ета с (ми. 0; зб. им. пасторчад ж) а. geм. и хиЙ. og йа
сШорак. б. фиг. онај ко.ме се или оно чему се не йосвећује MHO"iO йа
жње, бри"iе. 

пастрва ж зоол. в. ЙасШр.мка. 
пастрма ж тур. сушено, gu.мљeHo, обично овчје или козје .месо. 
пастрмка ж (дат. -мци; ген. мн. -кй) зоол. а. речна и језерска 

.мекоЙерка риба из Йор. ЙасШр.мки, шела ишарано"i ae"iaмa и йо
кривеНО"i сиШнu.м љускама, Salmo fario. б. у .мн.: йороgица ша
квих риба, Salmonidae. 

пастi>нак и пастрњак, -ака м бот. в. ЙашканаШ. 
паструга ж зоол. врсша јесешре, Acipenser stellatus. 

пастув, -ува и пастух, -Уха м неушкойљен, неујаловљен, не
ушшројен коњ. 

пастушаст и пастУшат, -а, -о нар. неушкоиљен, неујаловљен, 
неушкоиљен (о коњу). 

пасуљ, -уља м (инетр. -уљем) бот. (ми. 0) врсша биљке чији се 
йлоgови као .махуна или зрна уйошребљавају у исхрани, "ipax, 
Phaseolus. • гледати у пасуљ празн. Йо.моћу зрна йасуља йрорица
ши суgбину. празан -јело og йасуља скувано без .меса (или и без 
.масШи). просто као - врло јеgносшавно, лако (за разу.мевање, за 
решавање и сл.). чорбаст -јело og йасуља скувано са gосша воgе. 

пасуљчина ж Йеј. og Йасуљ. 
пасус и пасус м лат. оgло.мак, сшавак обично og неколико ре

gова као коншексшуална, шемашска целина и који у Йисано.м 
шексшу (у књизи, йис.му и gp.) зайочиње нови.м pegoM. 

Пасха ж јеврејски верски и национални йразник (у сЙо.мен 
на библијско ослобођење Јевреја из е"iийашско"i ройсшва, на из
лазак из E"iийша у обећану земљу) на који се jege бесквасни хлеб, 
а aaga у йролеће, око Ускрса. 

пасхални, -а, -о који се OgHOCU на Пасху. 

пат м шах. нерешен ucxog шаховске йаршије насшао збо"i йаш
-йозиције. • пат-позиција 1) йозиција у шаху у којој jegaH og u"ipa
ча расйолаже само ЙоШезо.м ненайаgнушо"i краља који се не .мо
же Йо.мериШи ни HajegHo йоље, йри чему су gpy"ie фи"iуре блоки
ране или се не Mo"iy Йо.мериШи а ga краљ не буgе у шаху, Шј. aog 
ygapoM неке йрошивничке фи"iуре. 2) фиг. сишуација у којој се 
услеg йошйуно изјеgначених, а суйрошно оријеншисаних йоiпеgа, 
сшавова и сл. не Mo"iy gоносиши никакве оgлуке, решења и gp. 

пата ж тур. у изр. пата-карте а. карт. нерешен ucxog у u"ipu кар
шама, йошез који онемо"iућава gaљy u"ipy. б. фиг. нерешена, нео
gлучна сишуација, нерешен ucxog HeKo"i сукоба, Йоле.мике и сл. 

патак, патка м (вок патку и патак; ми. шiткови и шiци, ген. 
шiткова и патака) зоол . .мужјак йашке, Anas тав. 

патарен, -ена м (обично у мн.) слеgбеник верске секше бо
"iу.мила. 

патаренски, -а, -о који се OgHOCU на йашарене: � јерес, � 
секта. 

патарице ж ми. gpy"iu gaH славе, KPCHO"i u.мeHa и сл. 
патворина ж кривошворина, фалсификаш; лоша и.миШа

ција. 
патворити, патворйм евр. кривошвориши, фалсификоваши; 

лоше йоgражаваши (HeKo"ia, нешШо) . 
патент м лат. 1. званичан gOKYMeHill, исйрава завоgа за йа

шенше KOju.м се йроналазачу йошврђује искључиво йраво кори
шћења изу.ма; сам изу.м за који је gобијен шакав gоку.менШ. 2. (у 
служби атрибута) који u.мa какав .механизам за лакше рукова
ње: патент-оловка, патент-затварач. 

патентирати, -Ештйрам евр. (неевр.) а. йријавиши (йријављи
ваши) изу.м и сшећи (сшицаши) йраво на йашенш; уп. патент (1). 
б. фиг. йрисвојиши (йрисвајаши) искључиво йраво на нешШо. 

патентни, -а, -о који се OgHOCU на йашенш(е): � уред. 

шiтер, -тра и -ера м лат. кашолички свешшеник, реgовник. 
патернализам, -зма м пол. йокровишељски, зашшишнички 

сшав, йокровишељско, зашшишничко gржање, йонашање (обич
но лажно) йослоgаваца Йре.ма раgницu.ма, велике силе Йре.ма 
.малој gржави, феgерације Йре.ма чланицама феgерације и gp. 

патерналистички, -а, -о йокровишељски, зашшишнички: � 
став. 

патернитет, -ета м лат. йорекло йО оцу, очинсшво; йравни og
нос оца йрема gеци, очинсШво. 

патетика ж (дат. -ици) ГРЧ. наiлашено осећајан шон, карак
шер нече"iа ("iовора, йонашања и сл.); заносно, сшрасiilвено исйо
љавање оgушевљења, осећања и gp. :  поезија пуна патетике. 

патетичан, -чна, -о и патетички, -а, -о йун йашешике, на
iлашеНО"i йашоса; gирљиво свечан, узбуgљив, емошивно йонесен: 
� говор, � фраза. 

патетички и патетично ПРИЛ. на йашешичан начин, с йуно 
йашоса, gирљиво. 

патетичност, -ости ж особина oHo"ia који је йашешичан, оно
"ia шшо је ЙаШеШично. 

-патија ГРЧ. мед. као gpy"iu geo сложени ца значи најчешће бо
лесill, болесно сшање: неуропатија, психопатија. 

патика ж тур. (обично у ми.) .мека кућна, сйоршска, балешска 
или сл. цийела og шканине, коже и gp. без ЙоШЙеШица . 

патина ж лат. зеленкасши, с.међи или .мрки шанки слој који 
се aog ушицајем вла"iе и оксиgације времено.м сшвара на йоврши
ни сшарих, gy"io нечишћених, обично .меШалних Йреg.меШа. 

патинирати, -Инйрам евр. и неевр. (обично у трп. патИRЙpан) 
йревући, йревлачиши ЙаШино.м,. _ � се йосшаши йрекривен йа
Шино.м, оксиgисаши се. 

патити\ -йм неевр. [гл. ИМ. паћёње с; уп. патња] 1. (од нечега) 
а. боловаши og нече"iа; шрйеши, .мучиШи се (услеg болова): � од 
високог крвног притиска, � од болова у леђима. б. фиг. u.маШи, 
исйољаваши лоше, слабе сшране, .мане, биши ойшерећен, обу
зеш (обично нечu.м не"iаШивнu.м, HeЙoвoЉHu.м). - Настава пати 
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од преопширности. 2. а. (због нечега) биши обузеш .мучним, не
уrоgним осећање.м (услеg неке .мане, неgосшашка и gp.), биши 
збоr шоrа йошишшен, несрећан: � због дебљине. б. осеhаши .мо
ралну, gушевну .мору, бол, .мучиши се: пати због гриже савести. 
в. шрйеши, йоgносиfJlи невоље, .муке (услеg оскуgице, несреће, не
йравgе и gp.): � због несрећне љубави. 3. (некога) .мучиши, ки
њиши (нечим): � глађу и жеђу. 8 "'" се шрйеши .муке, болове, не
воље, Hegahe, .мучиШи се, злойашиши се. 

патити2, -Йм несвр. [гл. им. паћёње с] rајиши, оgrајаши (сшоку, 
йшице и сл.). 8 "'" се .мНОЖиШи се, леhи се (о живоШиња.ма). 

патиmпањ, -ања м И патиmпања ж итал. врсша колача og 
брашна, шеhера и йуно јаја. 

патка ж (дат. -ки; ген. мн. патака (-кй)) 1. а. зоол. воgена йши
ца йљоснашоr кљуна, крашкоr рейа и крашких, широко расша
вљених Hory с оЙна.ма за йливање, йловка, Anas. б. ми. йороgица 
шаквих йшица Anatidae. 2. фиг. лажна, из.мишљена сензацио
нална весш (обично новинска). • зоол. дивља - Anas platyrhync
hos. Домаћа - Anas boscas domestica. - кашикара врсша йашке 
Spatula clypeata. 

паткаст, -а, -о који је као у йашке: � ход, � глас . 
паткица ж geм. и хиЙ. og ЙаШка. 
патлиџан, -ана м тур. бот. И агр. башшенска, йовршарска биљ

ка из Йор. йо.моћница и йлоg ше биљке, који се уйошребљава као 
храна. • бот. плави (модри, црни) - биљка и заrасишойлав или љу
бичасш йлоg ше биљке Solanum melongena. црвени - биљка и цр
вен йлоg ше биљке, рајчица, йараgајз, Solanum lycopersicum. 

патник м в. Йаћеник. 
патница ж женска особа ЙаШник. 
патнички, -а, -о в. Йаhенички. 
патња ж (ген. мн. патњй (патња)) .мучење, йаћење, бол (обич

но gушевни). 
пато- грч. мед. као йрви geo швореница изражава везу с неко.м 

болешhу, ненор.малним сШање.м: патогенеза, патологија итд. 

патогён и патоген, -а, -о који живи на gpyroM орrаниз.му и 
изазива болесш: � бактерије, � клице. 

патогенеза ж грч. мед. йосшанак и шок болесШи. 
патока ж слаба, за йиће HeuorogHa ракија која шече из каза

на йри крају йечења ракије. 
патолог м лекар сйецијалисша за Йашолоrију. 
патологија ж грч. мед. rpaHa .меgицине која се бави болесним 

Йојава.ма и йросецима у орrаниз.му човека и живоШиња. 
патолоmки, -а, -о 1. који се OgHOCU на йашолоrију и йаfJlоло

re: � појава, � процес. 2. ненор.малан, gевијаншан: � понаmање. 

патолоmки прил. на йашолошки начин, ненор.мално, болесно. 
патос м грч. а. јако оgушевљење, узбуђење, занос, узбуђеносш; 

енШузијаза.м изазван велико.м, узвишено.м ugejoM. б. йрешерано 
йовишен, йаfJlешично на'iлашен шон излаrања, rовора (йри ре
цишовању, 'iлу.мљењу и gp.). 

патос м грч. најнижи, gоњи geo йросшорије og gacaKa, йарке
ша или сл., Uog. 

патосати, -ошём и патосити, -йм несвр. йосшављаши йашос, 
йрекриваши uog (gacKa.мa, ЙарКеШо.м или gp.). 

патриЈарх, -арха и патријарх, -а м грч. 1. врховни йо'iлавар 
Православне цркве; највиша шишула и свешшеничко звање у 
йравQславним црква.ма. 2. фиг. оснивач, ушемељивач неке науч
не rpaHe, йравца у у.мешносши и сл. - Добровски је патријарх 
славистике. 

патријархалан, -лна, -о а. који се оgликује, заснива на шра
gиционалним својсшвима, начелима, за савремени свеш засша
релим схвашањима, йринцийима, конзервашиван, сшарински 
(најчешhе у вези с йороgичним и уойшше .међуљуgским OgHOCU
.ма): � васпитање, � средина. б. који се йриgржава шраgицио
налних вреgносши и обичаја, нарочишо у йороgичним и уойшше 
.међуљуgским оgносима. 

патријархалност, -остиж особина, својсшво OHOra шшоје йа
шријархално, OHOra који је ЙаШријархалан. 

патријархат, -ата м грч. gрушшвено уређење засновано на 
влаgав ини .мушкараца. 

патријарmија ж а. йоgручје којим уйравља ЙаШријарх. б. 
црквена уйрава на челу са ЙаШријархо.м; gвор, сеgишше йашри
јарха. 

патриот(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) в. роgољуб. 
патриотизам, -зма м в. роgољубље. 
патриоткиња ж женска особа ЙаШриоШ(а). 
патриотски, -а, -о који се OgHOCU на йашриоше и йашрио

Шиза.м. 
патриотски прил. на начин својсшвен ЙаШриоШи.ма, pogo

љубиво. 
патриције (патрйцйј, -ија) м лат. ист. upuuagHUK йовлашhе

нот, сшалежа, роgовске арисшокрашије у сШаро.м Риму. 
патрицијскй, -а, -о који се OgHOCU на йашриције, својсшвен 

йашрицијима; фиг. gосшојансшвен, йрефињен, rocUogcKU. 
патрљак, -љка м (патрљица ж) а. суви KoMag, осшашак ogce

чене или сло.мљене rpaHe, сшабљике gрвеШа. б. йреосшали geo 
а.мйуширане руке или HOre. в. уойшше осшашак нече'iа сло.мље
HOr. 

патрола ж фр. вој. 'ipyua или ogpeg војника чији је заgашак 
ga нешшо извиђа, обилазеhи наg'iлеgа; йашролна служба, йа
шролирање, извиђање. 

патролац, -лца м онај који је у йашроли, који ЙаШролира. 
патролирати, -олйрам несвр. вршиши йашролну службу, из

виђаши обилазеhи оgређени шерен, околину. 
патролни, -а, -о који се OgHOCU на йашроле; који се налази у 

йашроли, врши йашролу: � чамац, � одред. 

патрон, -она м лат. а. свешац који се слави као зашшишник 
неке цркве, йороgице, куће и gp. б. уойшше зашшишник, йокро
вишељ нечеrа (какве свечаносши, инсшишуције); сшарашељ, йо
кровиШељ. 

патрона ж (патрон, -она м) фр. 1. цилинgрична чахура с ка
Йисло.м, найуњена бару Шо.м , обично KOg ловачкоr наоружања. 
2. цилинgрична йласшична или сл. йосуgица, йо облику слична 
чахури, найуњена .масШило.м, шуше.м и сл., која се корисши као 
йуњење за налив Йера. 

патроюiжа ж фр. а. сшарање о неко.ме (обично о болесно.м 
или не.моћно.м лицу). б. в. ЙаШронаШ. 

патронажни и патронажни, -а, -о који се OgHOCU на йашро
нажу: "'" служба, "'" сестра. 

патронат, -ата м а. йокровишељсшво, зашшишнишшво; йо
кровишељски оgбор. б. (над неким, над нечим) йраво или gy
жносш наgзора, сшарања (о неко.ме иЛи нечему). 

. патронеса ж фр. йокровишељица, зашШиШница. 
патроним, -има и патроним, -а м грч. лингв. йрезиме извеgе

но og имена оца. 
патронимски и патронимски, -а, -о који се OgHOCU на йа

Шрониме . .  
патронски, -а, -о који се OgHOCU на ЙаШрона. 
патуљак, -љка м 1. човек HeupupogHo нискот, расша, кеЙец. 2. 

фиг. а. безначајна особа. б. нешшо сишно, .мало (йосебно у йоро

. ђ
ењу с нечи.м gру'iим). 

патуљаст, -а, -о необично .мали расШо.м, закржљалоr расша; 
.минијаШуран: "'" дрво. 

патуљче, -ета с (супл. ми. патуљчићи м; зб. им. патуљчад ж) и 
патуљчић м geм. и хиЙ. og ЙаШуљак. 

паћеник м онај који йаши, .мучи, .мученик. 
паћеница ж женска особа Йаћеник . 
паћенички, -а, -о који се OgHOCU на йаћенике; исйуњен йаш

њо.м; који оgражава йашњу: � живот, "'" изглед . 
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пауза и пауза ж грч. а. крашак, йривремени apeKug (у pagy, 
rовору), йочивка, ogMop. б. муз. риШ.мички apeKug шона; знак у 
ноШно.м зайису који означава gужину шрајања шаквоr йреки
ga. • бити на паузи Йривре.мено оgсусшвоваши са pagHor .месШа 
збоr йаузе, pagu ogMopa, ужине. 

паузирати, паУзЙр3.м несвр. а. йравиши йаузу, оgређен йре
Kug (у pagy, свирању .музичке gеонице и gp.). б. имаши извесшан, 
обично gужи вре.менски aepuog apeKuga у реgовној gелашносши 
(у йослу, школовању и сл.): � годину дана после завршене гим
назије. 

паук м (мн. паУци и паукови) 1. зоол. а. у .мн.: разреg з'iлавка
ра са жлезgа.ма у шрбуху које луче шанке ниши, йаучину, йау
кови, Arachnoida (у jg.: з'iлавкар из шоrа разреgа). б. у .мн.: раз
peg з'iлавкара у који, aopeg шоrа pega, caagajy и скорйије, крйе
ЈЬи и gp., йаучњаци Arachnoidae (у jg.: з'iлавкар из шоrа разреgа). 
2. зоол. у .мн.: врсша .морских риба које у йерајима и боgЈЬа.ма 
крију ошров, Trachinidae (у jg.: риба из ше врсШе). 3. разг. врсша 
.мошорноr возила које служи за уклањање ауШо.мобила (нейра
вилно йаркираних, хаварисаних и сл.). 

паун м (ми. паУни и паунови) зоол. круйна јужноазијска йши
ца из йор. фазана, са широки.м, сјајним Йерје.м и великим ре
Йо.м живойисних боја и шара (у .мужјака), Pavo cristatus. 

пауница ж женка Йауна. 
паупер м лат. човек без икаквоr имешка, сиро.мах. 
пауперизам, -з ма м крајње сиро.машШво, не.машШина. 
пауперизација ж лат . .масовно осиро.машење, нарочишо pag-

ника и сељака. 
паус (паус-папйр, -ира) м врсша шанке, йровиgне харшије за 

у.множавање рукойиса, койирање цршежа, йреснимавање и gp. 
паучина ж йаукова .мрежа, ниши йаукове .мреже. 
паучинаст, -а, -о 1. којије йойуш йаучине: � коса. 2. йун йа

учине, йаучљив: � зид. 

паучји (паучијй), -3., -о који се OgHOCU на йаука, на йауке; ко
ји је као KOg йаука: � трбух; паучје очице. 

паучљив, -а, -о йун йаучине, йрекривен Йаучино.м: � проја, � 
степениште. 

паучњак м зоол. у .мн.: разреg чланконожаца, йауци, Arach
noidae (у jg.: чланконожац из шоrа pega). 

паушал, -ала м нем. су.ма, новчани износ, HagoKHaga оgређе
на 'iлобално, без оgређеноr йрорачуна, ђушуре (обично као врсша 
разрезивања, OgH. йлаћања Йореза). 

паушалан, -лна, -о који се оgређује Йаушало.м, у 'iлобалу, не
Йрецизиран. 

паушалац, -лца м и паушалист(а), -ё м (мн. -сти) онај који 
йлаћа йаушални износ (обично о Йореско.м обвезнику). 

пауш3.лно прил. у 'iлобалу, йаушало.м, 'iлобално, ђуШуре. 
паф узв. оном. означава звук који се чује йри снажно.м ygapy 

или йуцњу • бити � разг. осшаши без речи, шокираши се (og ка
квоr изненађења, чуgа). 

пах м зайах, gax. 
пахнути, пахнём несвр. исйушшаши, оgаваши .мирис, oguca

ши; блаrо сШрујаШи. 
пахуља ж (обично у мн.) 1. крисшално обликовано зрнце сне

ra. 2. в. ЙаЙерје. 3. бот. врсша шраве, Holcus lanatus. 

пахуљаст (пахуљичаст), -а, -о који је у облику йаХУЈЬе, сли
чан ЙаХУЈЬа.ма, као начињен og uаХУЈЬа, ЙаЙерјасШ. 

пахуљица ж (обично у мн.) geM. og йаХУЈЬа; ЙаХУЈЬа. 
пацер м нем. незналица, шейрi11JЬа у неко.м йослу; лош иrрач 

у шаху. 
пацијент м лат. болесник који шражи лекарску йо.моћ, који 

се лечи KOg HeKOr лекара, зубара, йсихијашра, OgH. у зgравсшве
ној усШанови. 

пацијенткиња ж женска особа ЙацијенШ. 

пацифизам, -зма м йокреш, иgеолоrија која се залаже за очу
вање .мира и осуђује сваки раш без обзира на њеrове разлоrе и 
циљеве. 

Пацифик м лат. Тихи океан. 
пацификација ж лат. усйосшавЈЬање .мира, смиривање, rуше

ње Йобуне. 
пацифист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, заrоворник йаци

физ.ма, .мироШворац. 
пацифистички, -3., -о који се OgHOCU на йацифисше и на йа

цифиза.м: � покрет. 

пацифисткиња ж женска особа ЙацифисШ(а). 
пацифицирати, -Ицйр3.м свр. и несвр. усйосшавиши, усйосша

вЈЬаши .мир (Ша.мо rge су немири, rge се воgи раш); смири(ва)ши 
(раш, йобуне, gрушшвене немире). 

пацифички, -3., -о који се OgHOCU на Пацифик: � обала . 

пацка ж (дат. пацки; ген. ми. пацкй) 1. а. уgарац ЙруШо.м йо 
gлану као врсша казне. б. йруш за уgарање, шиба. 2 . .мРЈЬа og 
.масШила; .мРЈЬа уоЙшШе. • добити пацке разг. биши кришикован, 
rрђен (обично збоr HeKOr йройусша, rрешке и сл.). 

пацов, -ова и пацов м 1. зоол. у .мн.: pog .мишева већеr расша 
који живи йо rраgским канализација.ма, Йоgру.мима и сл., шша
кор, Rattus ratuus (у jg.: .миш из шоrа poga). 2. фиг. онај који се 
apUKpaga, шуња, завирује йо Шуђе.м сшанишшу, који све жели 
ga виgи, ошкрије; краgЈЬивац. • бизамски - зоол. 'iлоgар gyr око 30 
ст и нешшо Kpaher рейа који живи aopeg воgе и буши јазбине у 
обали, Fiber zibethicus. канцеларијски - разг. чиновник, бирокра
ша; сшари, gуrоrоgишњи чиновник. полицијски � разг. gешекшив, 
шйијун, њушкало. 

пачавра ж тур. 1. крйа која служи за йрање, чишћење; сшара, 
изанђала, неуйошреБЈЬива крЙа. 2. фиг. нишшарија, никоrовић. 

пачати се, -3.м се несвр. (у нешто) .мешаШи се (у шуђе йосло
ве, ogHoce); уойшше уйлишаши се у нешшо, бавиши се нечим, gu
раши у нешшо: не пачајмо се у њихове послове. 

паче, -ета с (супл. мн. пачићи м; зб. им. пач3.д ж) .млаgунче 
ЙаШке. 

пачетина ж йачије .месо (као храна). 
пачји (пачијй), -3., -ё који се OgHOCU на йашке: � печење, � 

перје. 

паша ж 1. найасање (сшоке), исйаша: jyтapњa �. 2. йашњак, 
исйаша, йасишше: отерати стоку на пашу. 

паша и паша м (мн. ж) тур. ист. шишула високих војних и ци
вилних gосшојансшвеника у Османско.м царсшву и неким gpy
rим .муслиманским gржава.ма; особа носилац шакве ШиШуле. 

паша м (мн. ж) хиЙ. og йашеноr; уп. пашо. 

пашалук м тур. ист. шеришоријална јеgиница у Османлијској 
царевини aog уйраво.м йаше: Београдски �. 

паШЕШОГ м .муж женине сесШре. 
пашиница и пашиница ж йашина жена. 
пашићевац, -ёвца м ист. йрисшалица Николе Пашића и ње

rове ЙолиШике. 
пашканат, -ата м бот. и агр. биЈЬка из ф. шшишара, йријаш

HOr .мириса, уйошреБЈЬава се као зачин и лек Pastinaca sativa; 
уп. пастрнак, пастрњак, паштрнак и паштрњак. 

пашњак м .месШо, шравнаша йовршина која служи за найа
сање сШоке. 

пашо, -а и -ё м хиЙ. og йашеноr; уп. шiша. 

пашњача ж нар. и арх. широк кожни йојас за који се заgевају 
йиШШОЈЬи, .мале йушке, ножеви и gp. 

пашовати, пашујём несвр. вршиши gужносш йаше; фиг. жи
веши као йаша, нишша не pagehu. 

паштета ж итал. а. јело og фино са.млевеноr .меса, јешре, рибе 
или gp. б. врсша йоrачице og лиснашоr шесша и наgева. 
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паштити се несвр. [гл. ИМ. па.штёње с] насй10јай1и, йlpyguйlu 
се; наuрезай1и се. 

паштi:шак и паштрњак, -ака м бот. И агр. в. Uашканай1. 
пашчадија ж (ми. 0) у аеј. значењу: Uашчаg. 
паmче, -ета с (мн. 0; аб. им. пашчад ж) 1. в. аас (1б). 2. фиг. ао

lpgaH назив за: а. geйle. б. оgраслоl човека. 
пашчурина ж аеј. og Uашче. 
пев и пев јек. пјев и џјев м а. извођење .мелоgијских й10нова 

lласо.м, аевање. б. аој ай1ице Uевачице. 
ПЕшаљка јек. пјЕшаљка ж подр. uевачица (обично кафанска). 
певанијајек. пјеванија ж арх. а. аевање; аес.ма. б. збирка ае

сама, аес.марица. 
певање јек. пјевање с 1. а. lл. им. og аевай1и. б . .музичка ин

й1ерарей1ација lласо.м. в. школски upegMeй1, солфеђо. 2. а. аиса
ње сй1ихова, uесничко сй1варање. б. оgло.мак, й1емай1ска целина 
у оквиру великоl саева или еаа. 

певати јек. пјевати, -ам несвр. 1. а. извоgий1и, инй1ерарей1и
рай1и .мелоgију, .музичке й10нове lласо.м. б. извоgий1и ylogHe, .ми
лозвучне й10нове (о ай1ицама Uевачицама). 2. а. аисай1и сй1ихо
ве, аес.ме (као аесник). б. славий1и аес.мо.м, оаевай1и (HeKola, не
шй10). 3. Ир. lоворий1и, uричай1и; лаlай1и. 

певац јек. пиН�вац м 1 . .муж јак кокоши, аей1ао. 2. в. аојац. 
певач јек. пјевач, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који леuо аева; 

онај који се бави аевањем као занимање.м. 2. аесник (обично на
pOgHU). 3. ай1ица која аева, Uевачица. 

певачица јек. пјевачица ж 1. женска особа Uевач. 2. а. ай1и
ца која се оlлашава склаgним звижgукање.м. б. аоол. у .мн.: ай1и
це које имају сuособносй1 аевања, које се оlлашавају склаgним 
звуковима (у jg.: й1аква ай1ица). 

певачкй јек. пјевачкй, -а, -о који се OgHOCU на uеваче и на ае
вање: � друштво. 

певљив јек. пјевљив, -а, -о а. који pago аева, расаеван. б. лак 
за аевање, .мелоgичан (о аес.ми, .мелоgији). 

певница јек. пијевница ж цркв . .месй10 у цркви оgређено и уре
ђено за оне који чий1ају и аоју за вре.ме боlослужења. 

певнути јек. пјевнути свр. (.мало) заuевай1и (о човеку или 
ай1ици). 

певУцкати јек. пјевуцкати, -ам несвр. аевай1и й1ихо, Uо.мало, 
на .махове, Uевуший1и. 

певуцнути, ПЕшуцнём јек. пјевуцнути, пјеВУIЏIём свр. у geм. 
значењу: заUевай1и. 

певушити, певуmЙм јек. пјевушити, пјевУШЙм несвр. [гл. им. 

пG)евушёње с] й1ихо, јеgва чујно аевай1и, аевуцкай1и. 
пега јек. пјега ж (дат. пG)еги; ген. МН. пG)ега) 1 . .месй10 које се 

gруlачијо.м, обично й1амнијо.м бојо.м изgваја og основе, белеlа. -
Коњ с белом пегом на врату. 2. (обично у мн.) а. й1ачкасй1и осиа 
жуhкасй1е или .мрке боје на кожи: � на лицу. б . .мрље, флеке на 
кожи, на лисй1у биљке и gp., као знак болесй1и. в. й1амна или 
осенчена .месй1а на каквој uовршини уоuшй1е: Сунчеве �. 

пегав јек. пјегав, -а, -о који има uele, осуй1 uelaмa. 
пегавац јек. пјегавац, -авца м мед. й1ешка заразна болесй1 

црева араћена аојаво.м uela на й1елу, uеlави й1ифус, typhus 
exanthematicus. 

пегавити, пегавйм и пегавити, -йм јек. пјегавити, пјега
вйм и пјегавити, -йм несвр. аосй1ајай1и uеlав, gобијай1и uele (ао 
лицу, й1елу). 

Пегаз м ГрЧ. 1. мит. крилай1u коњ (uog чијим ygapoM коаий1а 
избија чуgесан извор воgе која наgахњује аеснике). 2. (пегаз) фиг. 
uесничко HagaxHyhe. 3. астр. сазвежђе на северно.м gелу небу. 

пегаст јек. пјегаст, -а, -о Uо.мало uеlав, унеколико (а)осуй1 йе
laмa: � лице. 

пегла ж.нем. наарава за lлачање, равнање ogehe, lлачало. 
пеглати и пеглати, пеглам несвр. lлачай1и Uеlло.м (ogehy, ру

бље и сл.). 

пед и педа ж в. uegaљ. 
педагог м а. сй1ручњак за uegalolujy. б. васuий1ач, учий1ељ, 

насй1авник. 
педагогија ж ГрЧ. а. наука о начелима и аосй1уаци.ма ари 

васаий1авању и образовању .млаgих Jbygu. б. васаий1ање, ogloj; 
вешй1ина васаий1авања, обучавања gpylux. 

педагошкй, -а, -о који се OgHOCU на uegalole и uegalolujy; ко
ји је у склаgу са uравилима, начелима uegaloluje; васаий1ни: � 
школа, � поступак 

педагошки ПрИЛ. на uеgаlошки начин, CXOgHO uegaloluju, вас
аий1но: � поступати с децом. 

педала ж фр. uолуlа која арий1иско.м Hole акй1ивира, аокре
ће неки .механизам: � бицикла, � за гас (на аутомобилу). 

педаљ, педља м сй1ара .мера за gужину (оglовара раз.маку 
из.међу врха uалца и врха среgњеl или .малоl арсй1а у исuруже
но.м uоложају (око 25 ст). 

педант м фр. онај који се оgликује uеgанй1ношhу, особа вео
.ма ypegHa, й1ачна (у uонашању, pagy); фиг. фор.малисй1а, цеаи
gлака. 

педантан, -тна, -о који се исй1иче уреgношhу, й1ачношhу, из
разий1им осећањем за peg, uрецизносй1; који је увек леuо, чисй10, 
ypegHo оgевен. 

педантерија ж изразий1а uegaHйlHocйl, ypegHocйl (uoHeKag 
арей1ерана); арей1ерана uegaHйlHocйl, цеuиgлачење у ypegHocйlu. 

педантно ПРИЛ. на uegaHйlaH начин, вео.ма ypegHo, go сий1ни
ца gобро, й1ачно (урађено, извеgено). 

педантност, -ости ж својсй1во oHola ко је uegaHйlaH; uegaH
й1ерија. 

педер м преа. а. хо.мосексуалац. б. фиг. безвреgна, uрезрења 
gocйlojHa особа (о .мушкарцу). 

педераст, -а, -о који gелује као uegep, налик на uegepa (о .му
шкарцу); који је као KOg uegepa, својСй1вен uegepy: � изглед, � по
нашање. 

педерскй, -а, -о који се OgHOCU на uegepe; uegepacйl. 
педесёт основни број аей1 ауй1а већи og geceйl, који се обеле

жава цифрама 50. 

педесет- в. uegeceйlo-. 
педесетак ПРИЛ. uриближно uegeceйl, око uegeceйl: � људи, � 

година. 

педесетеро в. uegeceйlopo. 
педесётй, -а, -о а. pegHU број који оglовара основно.м броју 

uegeceйl. б. фиг. сасвим неки gpylu, који нема везе с оним о чему 
је реч: неко � место. 

педесетица ж 1. назив за бројну ознаку 50, OgH. оно шй10 је 
й1им бројем означено (возило, учионица, соба у хой1елу и gp.). 2. 
новац, новчаница og 50 јеgиница. 

педесето':' арви geo сложеница са значењем: uegeceйl: педе
сетопарац, педесетогодишњак и др. 

педесеторица ж uegeceйl .мушких особа. 
педесеторо збирни број који оglовара основно.м броју uege

сей1: а. означава збир особа (или уоuшй1е биhа) различий10l ао
ла (uoHeKag без обзира на uол): � особа, � ученика. б. уз збирне 
именице које означавају .млаgунчаg, OgH . .млаgа биhа: � деце, � 
телади. 

педигрё, -еа м енгл. роgослов, роgовник живой1иње (обично 
иле.мений1е расе); фиг. Ир. uороgично, сй1алешко uорекло: момак 
с педигреом. 

педијатар, -тра м мед. сuецијалисй1а за gечје болесй1и, gечји 
лекар. 

педијатрија јЕ ГрЧ. мед. lpaHa .меgицине која се бави gечјим 
болесй1има. 

педикйр, -ира а. сй1руњак за uegUKYPY. б уређивање Holy ае
gикирањем. в. ·сей1 уређаја за Uеgикирање. 
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педикирати, -икирам несвр. н,е'iоваши, уређиваши Ho'ie, н,ок
ше н,а Ho'iaмa; обављаши иосао aegUKupa. 8 - се уређиваши сво
је Ho'ie (обичн,о KOg aegUKupa). 

педикирка ж жен,ска особа aegUKUp. 
педикура ж He'ia Ho'iy (уклањањем жуљева, сечењем и уређе

њем н,окшију н,а Ho'iaмa), иеgикирање. 
педолог м грч. сшручњак за иеgоло'iију. 
педологија1 ж грч. обласш aega'io'iuje која се бави Шелесн,u.м 

и gyxoBHu.м развоје.м gеШеШа. 
педологија2 ж н,аука која ироучава тло земље. 
пејзаж, -ажа м фр. 1. оишши из'iлеg apupoge н,екоТ; краја, ире

gела. 2. ириказ шакво'i иреgела н,а слици, цршежу; сама слика, 
цршеж са Шаквu.м ириказо.м. 

пејзажист(а), -е м (ми. -сти) у.мешн,ик који слика иејзаж(е). 
пејзажни, -а, -о који се ogHocu н,а иејзаж. 
пејоратив м лат. лингв. реч (u.мeн,ицa, apugeB, 'iла'iол) с ao'ipg-

н,u.м зн,ачењем; ao'ipgno зн,ачење н,еке речи. 
пејоративан, -вна, -о који u.мa ao'ipgno зн,ачење, ao'ipgan. 
пејса- в. иејза-. 
П(�јџер м енгл . .мали, џеин,и уређај са е кран,о.м , који иpu.мa 

крашке иисан,е иоруке уиућен,е иосреgсшво.м сиецијалн,е шеле
фон,ске ко.мун,икације. 

пека ж нар. цреиуља или сл. cyg KOju.м се иоклаиао хлеб који 
се иече н,а о'iњишшу, сач. 

пекар м (инстр. -ом И -ем) зан,атлија који ироизвоgи хлеб и 
иецива og брашн,а. 

пекара ж раgион,ица за ироизвоgњу или раgња за apogajy 
хлеба и иецива og брашн,а. 

пекар ка (пекарица и пекарица) ж а. иекарева жен,а. б. жен,
ска особа иекар. 

пекарница ж в. иекара. 
пекарски, -а, -о који се ognocu н,а иею'iре и иекаре: - квасац, 

- занат. 

пекмез м слашка 'iусша .маса gобијен,а укувавањем воћа; фиг. 
слабашн,а, н,ејака особа, слабић, .мекушац. 

пекмеза ж разг. раз.мажен,а, слаба, к.мезава особа. 
пекмезаст, -а, -о а. који је као иек.мез, иоиуш иек.меза: - ма

са. б. који н,ема чврсшин,е, слаб (о особи). 
пексимит м тур. gBoaeK. 
пектин, -ина м желашин,озн,а, иолуцелулозн,а .маШерија у 

зрело.м воћу (јабукама, крушкама, шрешњама и gp.). 
пекторални, -а, -о који се ognocu н,а 'ipygu, ирса: - ангина. 

пелагра ж итал. мед. кожн,а болесш која н,асшаје услеg ави
Шамин,озе. 

пеларгонија ж бот. украсн,а биљка великих цвешова, Pelar
gonium. 

пелен м а. бот. биљка из иор. 'iлавочика, јакоТ; .мириса и 'iop
коТ; укуса, уиошребљава се у .меgицин,и, Artemisia absinthium. б. 
н,аиишак gобијен, og ше биљке. 

пелена ж (обично у мн.) илашн,о или н,арочишо израђен, 
о.моШ за иовијање н,оворођен,чаgи и беба; иовој. 

пелерина ж итал. широки о'iршач без рукава. 
пеливан, -ана м тур. циркуски акробаша н,а жици; ко.меgијаш. 
пеликан, -ана м зоол. велика ишица иливачица, каракшери-

сшичн,о'i кљун,а с велико.м кожн,аШо.м кесо.м, н,ecийl, Pelicanus. 

пелин м в. иелен,. 
пелинковац, -овца м врсша слашко-'iорко'i жесшоко'i иића, 

врсша ликера. 
пелуд м и ж бот. цвешн,и ирах који се н,алази у ирашн,ику и 

оилођава БИЉКћ иолен,. 

пелцер м нем . .млаgица која служи за иресађивање (ире све
'ia цвећа). 

пелцовати, -цујем свр. и несвр. нем. вакцин,исаши ирошив за
разн,е болесШи. 8 - се aogBphu се, иоgвр'iаваши се иелцовању, 
ирu.миШи, ирu.маШи вакцин,у. 

пељеmити, -им и пељеmити, пељеmим несвр. разг. [гл. им. 
-шење с] (некога) узи.маши н,еко.ме с ило.м , н,а иревару Или н,а 
gpy'iu н,ачин, н,ешшо Bpegno (обичн,о н,овац); уп. гулити (2). - Пе
љешио га је на картама. 

пена јек. пјена ж 1. а . .мехурасШа .маса изазван,а .мућење.м, 
.мешање.м или варењем Шечн,осШи. б. беличасша .маса иљувачке 
која се сшвара н,а усн,ама н,еких болесн,ика и болесн,их живо ши
ња. в. саиун,ица. 2. фиг. он,о шшо cвoju.м из'iлеgо.м, облико.м, ио
вршин,скu.м иоложајем и сл. aogceha н,а иен,у. 3. МИН • .мин,ерал из 
'ipyae силикаШа. 

пенал, -ала м лат. 1. спорт. н,ајсшрожи казн,ен,и уgарац који се 
у u'ipu gосуђује ирошив он,е сшран,е чији и'iрач н,ачин,и оgређен,и 
н,еgозвољен, ирекршај (у фуgбалу, руко.меШу, вашериолу и gp. 
'ipyanu.м сиорШовu.ма). 2. (обично у мн.) трг. и фИНо н,овац који jeg
н,а y'ioBopna сшран,а илаћа gpy'ioj као врсшу оgшшеше за случај 
н,еисиуњења y'ioBopenux обавеза (н,арочишо збо'i ирекорачења y'io
ворен,оТ; рока). 

пенаст јек. пјенаст, -а, -о који се иен,и, који ироизвоgи иен,у; 
сличан, иен,и: - маса, - таласи, - колач. 

пендрек м нем. иолицијска иалица, обичн,о 'iYMena. 
пендречити, -Им несвр. [гл. ИМ. пендречење с] уgараши, шући 

aengpeKoM; н,емилосрgн,о, безgушн,о шући neKo'ia. 
пенетрација ж лат. иробијање, ироgирање, apogop у н,ешшо 

(н,ир. у сексуалн,о.м чин,у). 
пензија и пензија ж лат. а. сшашус особе који н,асшаје ире

сШан,ко.м акшивн,е службе и pegoBHo'i pagno'i ognoca услеg н,авр
шен,их, закон,о.м оgређен,их, 'ioguna сшаросши, оgређен,их 'ioguna 
службе или услеg gелu.мичн,е или иошиун,е он,есиособљен,осши за 
pag и сл., .мировин,а. б . .месечн,и н,овчан,и apuxog, ирин,аgле
жн,осш која слеgује иен,зион,исан,ој особи; изн,ос, висин,а ше ири
н,аgлежн,осШи. в. уоишше .месечн,а н,овчан,а naKHaga која се за 
живошн,е иошребе gaje лицu.ма н,есиособн,u.м за pag и иривређи
вање. • инвалидска - йен,зион,и сшашус ин,валиgа; .месечн,а н,овча
н,а иошиора коју og gржаве иpu.мa ин,валиg, ogH. члан, ње'iове ио
роgице, ин,валиgн,ин,а. отићи у пензију иен,зион,исаши се. породич
на - .месечн,а ири.мања која се gogeљyjy за pag н,есиособн,u.м чла
н,oвu.мa иороgице иен,зион,исан,о'i лица. старосна - иен,зион,и сша
шус лица са н,авршен,u.м бројем оgређен,их 'ioguna сШаросШи. 

пензијски и пензијски, -а, -о који се ognocu н,а иен,зију, иен,-
зион,и: - додатак, - фонд. 

пензионер, -ера м иен,зион,исан,а особа. 
пензионерка ж жен,ска особа иен,зион,ер. 
пензионерски, -а, -о који се ognocu н,а иен,зион,ере: - живот. 

пензиони, -а, -о који се ognocu н,а иен,зије, иен,зијски: - оси-
гурање, - фонд. 

пензионисати, -ишем свр. и несвр. (некога) иревоgиши из ак
шивн,е службе у иен,зију, у .мировин,у. 8 - се ирећи из акшивн,е 
службе у иен,зију, ошићи у иен,зију; уп. пензија. 

пени, -ија м сишан, ен,'iлески н,овац (gван,аесши geo шилин,'iа). 
пенис м лат . .мушки иолн,и yg. 
пенити јек. пјенити, -им несвр. [гл. им. пG)ењење с] сшвара

ши иен,у, чин,иши н,ешшо иен,асШu.м. 8 - се ирешвараши се у ие
н,у; ирекриваши се иен,о.м (о Шечн,осШи). 

пеницилин, -Ина м фарм. ан,шибиошичко среgсшво које сшва
рају разн,е 'iJbивице; лек ирошив 'inojnux болесши и уиала. 

пеницилински, -а, -о који је у вези с иен,ицилин,о.м: - препа
рат. • - ток мед. шок који н,асшаје као н,е'iашивн,а алер'iијска ре
акција н,а иен,ицилин,. 

пентаметар и пентаметар, -тра м ГРЧ. gакшилски сших og 
иеш сшоиа. 
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ПЕштрати се, -3.м се неевр. еRепр. вераши се, йеши се. 
пенултима ж лат. лингв. йрешйослеgњи сло7, у речи. 
пенуmав јек. пјенуmав, -а, -о који се йенуша, ЙенасШ. 
пенУmаваЦјеR. пјенуmавац, -3.вца м йиће које йенуша (нйр. 

шам,Йањац). 
пенуmати (се) јеЕ. пјенуmати (се) неевр. йениши (се). 
пенџе, -ета с тур. (обично у мн.) йошйлаша цийела, ђон. 
пенџер м тур. нар. в. Йрозор. 
пенџетирати, -етир3.м евр. и неевр. сшавиши, сшавЈЬаши йен

џеШа. 
пењалица ж (обично у ми.) найрава за йењање (уз сшубове, 

сшене и gp.). 
пењати (се), пењём (се) неевр. в. йеши (се). 
пењач, -ача м онај који се Йење. 
пењачица ж 1. женска особа Йењач. 2. бот. биљка која се йе

ње, йуже уз зиg, уз gрво и gp., йузавица, лијана, planta nitens. 
пењоар, -ара м фр. кућни 07,ршач оg фрошира који се облачи 

обично йосле куЙања. 
ПЕшелиmте с а. geo 07,њишша или йећи у који се СКУЙЈЬа йе

Йео. б. осшаци нече7,а из7,орело7,. в. месшо 7,ge је нешшо из7,орело, 
з7,аришШе. 

пепелница и пепелница ж бот. врсша сиhушних 'i.тbивицa на 
биљкам,а, MegJbUKa, Oidium, Erysiphe. 

пепељав и пепељав, -а, -о йосуш йейелом; који је боје йейе
ла, йeйeJbacйl, сив. 

пепељара ж а. cyg (обично og лима) за йейео у йећи, шйорешу 
на gрва, у7,аљ и сл. б. йосуg(иц)а за ойушке og ци7,ареша, Йиксла. 

пепељаст и пепељаст, -а, -о који је боје йейела, сив. 
пепео, -ела м (ми. 0) йрах који осшане og оно7,а шшо йошйуно 

из7,ори. • бацати некоме - у очи вараши, обмањиваши неко7,а. ди
ћи се И3 пепела обновиши се йосле йошйуно7, разарања, унишше
ња. посипати се пепелом (по глави) (обично ир.) HaKHagHo, касно 
се кајаши збо7, учињених gела, йокушаши се на неки начин (мол
бам,а, кајањем и сл.) искуйиши за нешШо. претворити у прах и -
йошйуно унишшиши, разориши go ШемеЈЬа. 

пепита и пепито ПРИД. непром. ШП. који је сишних коцкасших 
шара, gобијен шкањем ниши gвеју боја: - капут, - тканина. 

пепсин, -ина м ГрЧ. хем. ферменш желуgачно7, сока који йо-
маже варењу беланчевина. 

перад ж зб. живина, живаg. 
перадарник м з7,раgа за уз7,ој aepagu, живине. 
перадарство с уз7,ој aepagu; йроизвоgња и шр7,овина Йерјем. 
пераја ж И пераје с (обично у мн.) а. ор7,ан за йливање KOg 

рибе: леђна, леђно - . б. йласшични, 7,умени или сл. реквизиш 
који се навлачи на сшойала као йома7,ало за лакше и брже йли
вање и роњење. 

перајар, -ара м 300Л. у мн. pog сисара који су се йрила7,оgили 
живошу у воgи, а но7,е су им се шрансформисале у йераје (у jg.: 
шакав сисар). 

пераљка ж ЙраКЈЬача. 
пераћи, -3., -ё који служи за йрање: - сапун, - строј. 

перач, · -ача м онај који се бави uрањем, обавЈЬа йраЊе: -
улица. 

перваз м тур. 1. а. обруб, йоруб, оЙшив. б. руб, 7,раница нече-
7,а, o7,paga. 2. оквир йрозора, враша, gоврашник; наслон на йро
зору, йрозорска gacKa. 

перверзан, -зна, -о лат. насшран, uзойачен, склон йерверзи
ји (обично у сексуалном OgHOCY). 

перверзија ж а. uзойачено, ненормално, насшрано йонаша
ње (нарочишо у сексуалним йрохшевима и Йолно.м ogHOCY). б. 
фиг .. ненормално, изойачено, HeapupogHo йонашање (у OgHOCY на 
ycйlaљeHe gрушшвене и моралне норме). 

перверзно ПРИЛ. на йерверзан начин, изойачено, HeapupogHo, 
насШрано. 

перверзност, -ости ж особина оно7,а који је йерверзан, оно7,а 
шшо је Йерверзно. 

перверзњак, -ака м разг. йерверзна особа, насшран, неурав
нойlежен човек. 

пергамент м а. кожа нарочийlим йосшуйком йриређена за 
йисање; сйис (обично йовеља) на шаквој кожи. б. (обично уз реч 
"папир'') чврсш, r.лаgак йайир који не йройушша воgу и масноћу. 

перда ж И перде, -а и -ета с а. ape7,paga йойуш зиgа, йара
ван. б. насшрешница og йлашна као зашшиша og сунца, йлаш
не на ролеШна. 

переца ж нем. врсша хљебно7, йецива у облику ос.мице, колуша 
и сл. 

перзијанер м шейих og йерсијске вуне, йерсијски hилим. 
перивој м ГрЧ. йарк, врш, цвеШњак. 
перика ж фр. лажна, вешшачка коса, фризура найравЈЬена 

og шуђе или вешшачке косе, влаСУЈЬа. 
перикард м ГРЧ. анат. ойна око срца, срчана оЙна. 
перикардитис и перикардитис с ГРЧ. мед. уйала йерикар

ga, срчане оЙне. 
перило с месшо (на реци, йошоку и сл.) 7,ge се йере руБЈЬе. 
перина ж (и зб.) кревешски йокривач, gушек или јасшук ис

йуњен Йерјем. 
период м ГРЧ. 1. временски разgео, ogceK времена, gоба: - од 

пете до десете године. 2. фаза у развоју, развишак, време: - са
зревања, - романтизма. 3. хем. воgораван peg у МенgељејевЈЬевој 
шаблици елеменаШа. 4. физ. време йошребно ga се йромени смер 
и јачи на сшрује, шишрај, фаза. 

периода ж 1. в. aepuog. 2. в. менсШруација. 
периодизација ж йоgела, gељење на aepuoge: - историје. 

периодичан, -чна, -о који се йонавЈЬа, врши у извесним, 
усшаљеним временским размацима: - криза, - обрачун. 

периодично ПРИЛ. йонавЈЬајуhи се у оgређеним временским 
размацима, с времена на време: појављивати се -. 

периодни, -3., -о који се OgHOCU на aepuog(e): Мендељејевљев 
- систем. 

перионица и перионица ж йросшорија нам,ењена за йрање 
нече7,а: - вета, - аутомобила. 

перипатетик м ГРЧ. йрсшалица, слеgбеник Арисшошелове 
филозофије. 

перипатетички, -3., -о који се OgHOCU на йерийашешике: -
учење, - ткола. 

перипетија ж ГРЧ. а. йромена, йреокреш, обично uзненаgни и 
скойчан са шешкоhам,а, комйликацијам,а; неочекивани расйлеш 
gо7,ађаја: - у драми. б. (обично у мн.) зайлешене, разноврсне з7,о
ge и нез7,оgе које йраше неку акцију, gоживЈЬај: догађај пун -. 

перископ м ГРЧ. ойшички инсйlруменш (обично у йоgморни
ци) обликом йоgешен ga омо7,ући скривено ос.маШрање uзнаg виg
но7, ЙОЈЬа cq.мo7, ос.маШрача. 

перистил м ГРЧ. архит. слобоgан йросшор, шрем окружен сшу
бовима; йреgворје или XOgHUK са сйlубовима. 

периферан, -рна, -о ГРЧ. 1. који је на йериферији, ван цен
шра (најчешhе 7,pag или неко7, gpy7,o7, насеља): -улица. 2. фиг. сйо

.pegaH, мар7,иналан, безначајан: - догађај. 

периферија ж СЙОЈЬни, крајњи, рубни geo нече7,: - круга, -
града. 

периФеријски, -3., -о који се OgHOCU на йериферију, који се 
налази на йериферији: - положај. 

перифраза ж а. в. Йарафраза. б. уйошреба више речи за је
gaH йојам, (нЙр. "који веgри и облачи" умесшо ,,.моћник''). 

перифрасти'Чан, -чна, -о ГРЧ. ЛИНГВ. који се исказује ойисом, 
са више речи, оЙисни. 
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перјан, -а, -о (обично одр.) 1-lачиње1-l og йерја, исйуње1-l Йерје.м: 
� јастук, � постава. 

перјаник м а. o1-laj који 1-l0СU aepja1-lUЦУ 1-la каЙи. б. ист. (и пер
јанйк, -ика) вој1-lик, lарgисша и извРШ1-lи opla1-l 1-la gвору ЦР1-l0-
10рских влаgара. 

перјаница жукраС1-l0 йеро 1-la кайи или шеширу, йерушка као 
geo aapag1-le ogehe: витешка �; фиг. o1-laj који је 1-lајбољи, 1-laju
сшаК1-lушији у 1-lече.му, йреgвоg1-lик, Йрвак. 

перјати, -ам несвр. разг. uhu брзо, хишро; .моШаШи се около, 
скиШаШи. 

перкелт и перкелт м мађ. шелеhи ЙаЙрикаш. 
перла и перла ж (ген. мн. -лй) фр. в. бисер. 
перлица и перлица ж а. geM. og Йерла. б. (обично у мн.) 

сиШ1-l0 ykpaC1-l0, сшакле1-l0 ЗР1-lце 1-la шка1-lи1-lи или кожи; 0lрлица, 
1-lаруквица og шаквих ЗР1-lаца. 

перлон, -она м врсша си1-lшешичке, йласшиЧ1-lе .масе, слиЧ1-lе 
1-lајЛО1-lУ. 

перманентан, -тна, -о 1-lеарекugа1-l, сшала1-l, шраја1-l: � при
тисак. 

перманентност, -ости ж особи1-lа, својсшво и сшање 01-l01a 
шшо је йер.ма1-lе1-lШ1-lО. 

пермутација ж лат. apome1-lа облика или Йре.мешШање .ме
сша (као врсша Iрешке, особишо у реgослеgу бројева или слова у 
речи). 

пермутовати, -тујём свр. и несвр. Iрешко.м за.ме1-lиШи, за.ме
њиваши реgослеg бројева или слова; уп. пермутација. 

пернат и пернат, -а, -о а. обрасшао Йерје.м: � живина. б. 1-la
йуње1-l Йерје.м; okuhe1-l Йерје.м: � јастук, � шешир. 

перница ж кушија за gржање йера, оловака и сл. (обиЧ1-l0 
као geo ђачкоl Йрибора). 

перо с 1. а. (зб. им. перје с (ми. 0» РОЖ1-lаша баgрљица цевасшоl 
облика с ша1-lКим и .меким gлачица.ма, која у велико.м броју ра
сше из коже йшица и йрекрива им шело; уп. перје. б. шаква ба
gрљица йреуређе1-lа за йисање .масШило.м. 2. а . .меШал1-lи apeg
.меШ за йисање .масШило.м, шуше.м и gp. (као geo који се YMehe у 
gржаљу или је вРШ1-lи geo 1-lайраве за йисање, 1-lЙР. KOg 1-lаливйе
ра); 1-lаливЙеро. б. фиг. йисац, књижев1-lик. 3. (зб. им. перје) ши
љаШј gуlуљасш, сабљасш лисш кукуруза, лука и gp. биљака. 4. 
ойруlа .меха1-lиз.ма за 1-lавијање. 5. ист. шиљак 1-la 'iлави бузgова-
1-la. • бити јак на перу, мајстор од пера биши gобар сшилисша, вр
сша1-l Йисац. говорити у перо gикШираШи. китити се туђим (ла
жним) перјем йриказиваши се бољим, Йа.меШ1-lијим и СЛ. хвале
hu се, корисшеhи се шуђим вреg1-l0сшима (З1-lање.м, имеШко.м и 
gp.) као својим. потезом пера (одлучити, учинити, одредити нешто) 
крашко, брзо, 1-la бирокрашски 1-lачи1-l оgлучиши, решиши 1-lешшо 
ваЖ1-l0; ошйисаши, елими1-lисаши (auc.me1-lом оgлуко.м, gекреШо.м 
и сл.). прихватити се (латити се) пера, узети перо у руке йочеши йи
саши, раgиши 01-l0 шшо се .мора чи1-lиши Йишуhи. 

перовођа м (мн. ж) арх. службе1-lик који воgи аg.ми1-lисШра
шив1-lе йослове, сасшавља и йише зайиС1-lике и gp. ,  белеЖ1-lик, ge
ловођа. 

пероксид м ГРЧ.-лат. хем. OKCug који у .моле кулу веже jega1-l 
аШо.м KUCe01-luка више и лако lа lуби, ше сшоlа служи као јако 
оксиgациО1-l0 среgсШво. 

перолак, -а, -о ков. у изр. - категорија спорт. кашеiорија бок
сера шежи1-lе go 62 kg. 

перон, -она м фр. йросшор 1-la желеЗ1-lичкој сша1-lици 1-leaocpeg-
1-l0 aopeg колосека. 

пероноспора и пероноспора ж ГрЧ. бот. йаразишска iJьиви
ца 1-la лисшу ви1-l0ве лозе и gpyiux биљака, ЙЛа.мењача; болесш 
лишhа коју ша iJьивицa изазива. 

перонски, -а, -о који је у вези с aepo1-lом: � карта. 

перорёз м бришвица, џей1-lи 1-l0жиh. 
перпер м ГРЧ. ист. 1-l0вча1-lа јеgи1-lица Цp1-le Горе go 1918. iogU1-lе. 
перпетуум мобиле м лат. физ. иgеал1-l0 за.мишље1-lа сйрава, 

.меха1-lиза.м који.би Moiao ga pagu без ушрошка йоiО1-lске e1-lepiu-

је (шшо се узима као 1-lемоiуhе); фиг. уойшше 01-l0 шшо је у aPU1-l
цийу 1-lеосшвариво, 1-lеизвоgљиво (обиЧ1-l0 Kag је реч о 1-lече.му 1-le
MoiyheM, о 1-lеком узалуg1-l0.м йокушају и сл.). 

персирати, персйрам свр. и несвр. (некоме, ређе некога) обра
ши ши се, обраhаши се саiовор1-lику са "Ви ", би ши с 1-lеким 1-la "Ви ". 

персифлажа ж фр. изруiивање, ис.мевање 1-la фи1-l и gуховиш 
1-lачи1-l; auc.me1-lU сасшав, gело 1-lааuса1-lО у Шо.ме gyxy. 

персона ж лат. а. особа, лиЧ1-l0СШ, лице. б. (обично ир.) ис
шаК1-lуша, ваЖ1-lа лиЧ1-l0СШ. - И ти си ми нека персона! • - (нон) 
грата особа која (1-le) ужива 1-lечије симйашије, йоверење и gp. ,  
лиЧ1-l0СШ чије се йрисусшво (1-le) с.маШра (1-lе)йожељ1-lим (обиЧ1-l0 
у gийло.машским оg1-lосима). 

персонал, -ала м особље 1-lеке усша1-l0ве, йреgузеhа и сл. :  хо
телски �. 

персоналан, -лна, -о а. који се шиче лиЧ1-l0сши, особ1-lи, лич-
1-lU: � документа. б. (одр.) који се og1-l0СU 1-la йеРСО1-lал у усша1-l0ви, 
йреgузеhу: � референт, � служба. • - унија зајеg1-lица gржава 
која има исшоi, зајеg1-lичкоi влаgара. 

персоналац, -лца м службе1-lик, рефере1-lШ који се бави ag
.ми1-lисШраШив1-lим йословима у вези са зайосле1-lим особље.м, за
Йошљавање.м и сл. 

персоналије, -йја ж МН. лиЧ1-lи йоgаци, iе1-lералије; лиЧ1-lа go
ky.me1-lШа. 

персоналка ж же1-lска особа ЙеРСО1-lалац. 
персоналност, -ости ж скуй каракшерисшиЧ1-lих особи1-lа ко

је оgликују йојеgи1-lца; лиЧ1-l0СШ с јаким, изразишим особи1-lа.ма, 
каракШерисШика.ма. 

персонификација ж лат. оличење, ошеловљење љуgских осо
би1-lа, og1-l. айсшраКШ1-lих Йој.мова, ugeja у лику живошиња, apeg
.меШа и gp. (као сшилска фиiура); оличење, ошеловљење, слика 
и йрилика (1-lечеiа) уоЙшШе. - Змија је персонификација зла. 

персонификовати и персонификовати, -кујём (персони
фицИрати, -идйрам) свр. и несвр. лат. (йри)gаваши љуgске особи-
1-le живоШиња.ма, сШвари.ма и gp. ,  йриказ(ив)аши ugeje, ай
сшраКШ1-lе Йој.мове у облику живих биhа . 

перспектива ж лат. 1. а. geo 1-lаЦРШ1-lе lео.меШрије која се ба
ви йравилима цршања шела у йросшору, Йос.маШра1-lих с оgређе-
1-l01 .месШа. б. йриказ црШежо.м ойшичкоl ушиска Йреg.меШа ко
ји се йрошеже у gаљU1-lУ. 2. шачка 'iлеgања, Йос.маШрања, 'iлеgи
шше, сшајалишше: из моје перспективе. 3. фиг. буgуh1-l0СШ; uз'iле
gu, 1-lage, .moiyh1-lосШи за усйех у буgуh1-l0сши: немати никакву 
перспективу. • жабља перспектива йо'iлеg оgозgо у виси1-lУ, 1-lави
ше, gоњи ракурс. имати нешто у перспективи имаши 1-lешшо у из
'iлеgу. птичја перспектива йо'iлеg с виси1-lе, с високоi .месШа 1-lago
ле, iорњи ракурс. 

перспективан, -вна, -о а. (одр.) који се og1-l0СU 1-la йерсйекши
ву: � план. б. разг. који обеhава, има gобре из'iлеgе ga буgе усйе
ша1-l у буgуh1-l0сши: � спортиста. 

пертла ж (ген. ми. -лй) нем. (обично у мн.) 1-lарочиша узица, 
врйца за везивање цийела, сйоршских йашика и gp. 

пертурбација ж лат . .мењање, apome1-lа која изазива 1-lаруша
вање усшаље1-lоi йорешка, 1-l0р.мал1-l01 шока сшвари, aopeMehaj, 
йреокреш, збрка. 

перуника ж бот. а. зељасша биљка сабљасших лисшова, вели
ких, режњасших цвешова љубичасше, беле или црве1-l0с.међе бо
је, Iris. б. у M1-l.: pog шаквих биљака, Iridaceae. 

перут ж зб. (инстр. -и; МИ. 0) љусйице изу.мрлих iорњих gелова 
коже (особишо 1-la 'iлави). 

перутав, а, -о ко.ме се кожа йеруша, који има ЙеруШи. 
перУтати се, -ам се несвр. йосшајаши йерушав (о кожи); има

ши йеруш (у коси, 1-la 'iлави). 
перушати, -ам несвр. 1. (нешто) а. (кокош, гуску и сл.) чуйа

ши йерје с aepagu. б. ко.миШи, ко.мишаШи (кукуруз). 2. фиг. (не
ког) израбљиваши, йљачкаши, iулиШи. 

перушка ж (дат. -шци; ген. МН. -шака (-кй)) а. йеро, йерце; све
жањ йерја, iушчије крило или gp. (као .меiilлица, йајалица и сл.) 
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којом се уклања uрашина, uремазује јело и gp. б. украс og аера, 
аерјаница. 

перфек(а)т, -кта м лат. ЛИНГВ. сложени f.nаlолски облик, оа
шше uрошло f.nаlолско време којим се казује ga се оно шшо зна
чи основни f.nаlол извршило, gоlоgило, збило или вршило, gola
ђало, збивало аре Helo шшо се о шоме lовори. 

перфектан, -тна, -о изванреgан, савршен, бесuрекоран, 
сјајан. 

перфективан, -вна, -о лингв. свршен (о f.nаlолима и f.nаlол
ском виgу): � глагол, глаголи перфективног вида; супр. импер
фективан. 

перфективност, -ости ж особина oHola шшо је uерфекшивно, 
свршеносш: � глагола. 

перфектно прил. изванреgно, савршено, бесuрекорно, без 
ujegHe lрешке, сјајно: � урађен посао. 

перфектност, -ости ж особина oHola шшо је UерфекШно. 
перфектуирати, -уйрам свр. (нешто) uривесши крају, окон

чаши (нар. uреlоворе); gоlовориши се о нечему, ушврgиши (неки 
аосао, алан, рок и gp.). 

перфекционизам, -зма м ешл.-фр. савршенсшво, максимум 
који се може uосшиhи (у pagy, квалишешу, осшварењу нечеlа). 

перфекционист(а), -е м (ми. -сти) онај који шежи uерфек
ционизму. 

перфидан и перфидан, -дна, -о лат. uogMYKao, лукав, ао
кварен, неuошшен, uogao: � човек, � лаж. 

перфИдно и перфидно прил. на uерфиgан начин, uоgло, ао
кварено: � лагати. 

перфидност, -ости ж особина, својсшво oHola који је uерфи
gaH, oHola шшо је Uерфиgно. 

перфорација ж лат. 1. а. мед. ароваљивање, uробијање шу
'йЈЬих oplaHa или вена услеg оБОЈЬења: � чира. б. аравЈЬење руаа, 
ошвора на нечему: � лима. 2. зб. човековом акшивношhу наара
вЈЬен низ руаица на лиму, аааиру, каршону и СЛ., на обоgу хар
шије, лисша аааира и gp. (нар. на шабаку uошшанскихмарака, 
на аааиру за машричне шшамuаче и gp.). 

перфорирати, -орйрам свр. и несвр. а. (uро)бушиши, аро
би(ја)ши руау, руаице, (на)чиниши ошвор(е); уп. перфорација. 

перформанса ж ешл. (обично у мн.) f.nавне шехничке оgли
ке HeKol уређаја, механизма, мошора и сл. (нар. cHala, каааци
шеш, gимензије и gр): перформансе аутомобила. 

ш�рце, -а и -ета с (ми. ш�рца) geм. og аеро. 
перцептиван, -вна, -о који се заснива на аерцеацији: пер

цептивни подаци. 

перцепција ж лат. ПСИХ. сuособносш ga се оuажаји чула аре
шворе у сазнање; ароцес шаквоl сазнавања. 

перципирати, -Иnйрам свр. и несвр. (нешто) uримиши, ари
маши ушиске, uримешиilЩ, uримеhиваши, схвашиши, схваша
ши оuажањем, уочавањем нечеlа. 

перчин, -а и перчин, -ина м тур . алешеница косе (обично у 
мушкарца). 

ш�ршун м (мн. ",) бат. бuљка из uороgице шшишарки, Petrose
. linum hortense. • иди (идеш) у першун блаlа йсовка: ugu go ђаво
ла, ниси ни за шша, не ваљаш нишШа. 

песак јек. пијесак, -ска м (ми. ",) а. зб. сишна или сиакава зрн
ца шврђихминерала, уf.nавном сшена: кварцни �, златоносни �. 
б. шерен аокривен шаквим зрнцима, uесковишо ШлО. • бацити 
(бацати) коме песак у очи насшојаши завараваши Kola шако ga не 
виgи очиf.nеgну исШину. гурати главу у песак не желеши нишша 
знаш и, зашвараши очи upeg оuасносшима, Uроблемима. живи -
аесак који се gеловањем вешра и воgене сшрује uомиче с jegHol 
месша на gpylo. 

песимизам, -зма м склоносш ga се у свему виgи лош ucxog, 
неU.овОЈЬнорешење свеlа; мрачно, суморно расuоложење; супр. оп
тимизам. 

песимист(а), -е м (ми. -сти) лат. онај који је склон uесимизму, 
који је обузеш безнађем, неверицом у gобар ucxog, обузеш мрач
ним, суморним расuоложењем, злим слушњама; супр. опти
мист(а) . 

песимистичан, -чна, -о и песимистички, -а, -о који се og
лику је uесимизмом, који оgражава uесимизам: � расположење, 
� предвиђања. 

песимистички и песимистично ПРИЛ. на uесимисшичан на
чин, безнаgно, с неверицом, с лошом слуШњом. 

пескар јек. пјескар, -ара м онај који ваgи, аросејава и upoga
је аесак. 

песковит јек. пјесковит, -а, -о који саgржи аесак, арекри
вен аеском, uешчан: � обала. 

пескуља јек. пјескуља и пескуша јек. пјескуша ж аескови
Ша зе.мља. 

песма јек. пјесма ж (ген. ми. п(ј)есама) 1. а. краћи мелоgиј
ски сасшав, музичко gело које се извоgи f.nacoM, аевањем: старо
градска �. б. низ склаgних, мелоgичних шонова, фраза у оf.nаша
вању uшице uевачице: � славу ја. в. фиг. низ ylOgHUX или кон
сшаншних шонова, шумова у upupogu, хук, зу ј, жамор: � ветра, 
� зрикаваца. 2. лишерарни сасшав у сшиховима: лирска �, љу
бавна �. • лабудова - uослеgње значајно gело, велики gоживЈЬај 
ари крају каријере, живоШа. певати друге песме ир. и презр. аона
шаши се, lовориши, uосшуuаши gруlачије Helo иначе (обично зБОl 
сшраха og лоших Uослеgица). певати исту (стару) песму lовориши, 
раgиши увек исшо (обично оно шшо је већ uосшало gocagHo, ошу
жно, свима Uознашо). 

песмарица и песмарица јек. пјесмарица и пјесмарица ж 
збирка аесама (ношних заuиса, сшихова) у jegHoj књизи. 

песмица јек. пјесмица ж geм. og аес.ма; аес.ма у сШиховима. 
песник јек. пјесник м 1. онај који uише сшихове, аес.ме, сши

хошворац, UоеШа. 2. фиг. човек аун осећања, који о сшварима lo
вори са HagaxHyheM, осећањем, заносом. 

песникиња јек. пјесникиња ж женска особа аесник. 
песница ж а. савијени uрсши сшеlнуши зајеgно са gланом, 

зашворена, чврсшо скуиљена шака. б. фиг. ygapHa, uрешеhа сна
la (у 1i,auagy, борби и сл.). • лупити песницом о сто иСUОЈЬиши, на
f.nасиШи свој оgлучан сшав, uриuрешиши оgлучно (некоме). 

песничити се, -йм се несвр. [гл. ИМ. ш�сничење с] бориши се 
аесницама, боксоваШи. 

песнички јек. пјеснички, -а, -о својсшвен аесницима и ае
снишшву, uоешски: � језик, � душа. • - слобода араво на оgсшу
аање og норми књижевноl језика које се шолерише само у uоези
ји, licentia poetica. 

песништво јек. пјесништво с uесничко сшваралашшво, ао
езија; uесничка gела jegHol Hapoga, jegH�l времена, jegHol или lpy
ае аесника, uеснички оаус. 

пест ж песн. в. аесница. 
пестицИд, -Ида м (обично у мн.) лат. хем. среgсшво за сузбија

ње, унишшавање биЈЬних болесши и шШеШочина. 
пет непрам. uросши број који означава количину која оglова

ра броју uрсшију jegHe руке. • ни - ни шест (девет) без оклевања, 
ogMax . 

пета ж 1. а. анат. заgњи geo сШоUала. б. оglоварајуhи geo ча
раае. 2. заgњи, goНJU обично узвишени geo обуhе, UоШUеШица. • 
Ахилова (ахилова) - (према грчкој митологији) слаба, рањива 
. сшрана, мана, неgосшашак нечеlа. бити (ићи) коме за петама би
ши коме на шраlу; слеgиши, uрашиши Kola у сшоuу не uушшају-
ћи la из виgа; сшроlо коншролисаши, наgзираши нечије креша
ње, Uонашање. гори му под петама gocueo је у оаасан, безизлазан 
uоложај, uреши му HeuocpegHa оUасносШ. дати ветар петама uобе
ћи f.nавом без обзира, зажgиШи. од главе до пете (бити обучен, мо
кар или др.) uошuуно, скроз-наскроз (биши обучен, мокар или 
gp.). потпрашити пете (некоме) ошераши, најуриши (HeKola). си
шло му срце у пете (срце му је у петама) сшрашно се уалашио, уми
ре og сШраха. 
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петак, -тка м йеши gaH йосле HegeJbe. • бити као петак и субо
та биши сшално зајеgно (с HeKuм,), не разgвајаши се (og HeKo'ia). 
Велики - йешак apeg Ускрс, који се у хришћансшву йошшује као 
gaH Kaga је разайеш Исус ХрисШос. доћи ће и њему црни - и НJe'ia 
ће jegHo'i gaHa снаћи невОЈЬа, сшићи казна. од петка до суботе за 
са.мо крашко вре.ме, og gaHac go суШра. црни - несрећни gaH. 

петак, -ака м разг. 1. (и ђач.) а. ученик йешо'i разреgа. б. оцена 
ЙеШ. 2. новчаница og йеш новчаних јеgиница. 

петао јек. пијетао, -тла м (мн. -тлови (-тли» 1 . .муж јак коко
шке, йевац; .мужјак йшице из poga кокошака. 2. (обично у изр. 
први (други) петлови) рано јушарње кукурикање йеi11лова (као 
знак свишања, ране зоре). 3. лuм,ена найрава на guм,НJaKY или 
крову, веШроказ. 

петарда ж (ген. мн. -дй) фр. каршонска бо.мбица за изазивање 
Йраска. 

петељка ж (дат. -љци; ген. мн. -ки) gршчица лисша или йло
gа gрвеШа. 

петер ац, -рца м спорт. 1. йросшор ucapeg 'iола на фуgбалско.м 
и'iралишшу оивичен Йравоу'iаоно.м линијо.м, 'iол.мански ЙросШор. 
2. казнени уgарац, йенал у вашерйолу који се извоgи с йеш .ме
шара уgаљеносши og 'iола. 

петер о в. ЙеШоро. 
петй, -3., -о pegHU број Йре.ма броју основно.м броју ЙеШ. 
пети (пети), пењём несвр. (уп. пењати (се» 1. (некога, нешто) 

gизаши у висину, усйињаши: - дете на кркаче, - ствари на та
ван. 2. (нешто) йовећаваши, ЙовисиваШи. - Пели су број избе
глица са сто на двеста хиљада. 8 - се 1. ићи узбрgо или у виси
ну; йеншраши се, вераши се: - се на дрво, - се степеницама. 2. 
фиг. а. узgизаши се, йружаши се у висину. - Сунце се пење ка не
бу. б. йосшајаши све виши, јачи (о шону, lљacy). • - се (некоме) на 
главу в. aog lљaвa. 

петина и петина ж йеши geo нече'iа цело'iа. 
петинг м енгл. сексуална apegu'ipa, наgраживање сензуалних, 

epo'ieHUx зона gogupoM, .миловање.м и сл. 
петйт, -ита м фр. штамп. врсша сишних шШа.мЙарских слова, 

величине оса.м шийо'iрафских Шачака. 
петица ж 1. бројна ознака, цифра за обележавање бројне 

вреgносши йеш (5). 2. оно шшо је шuм, броје.м означено (нЙр. ђач
ка оцена за усйех, учионица, Шра.мвај, карша за u'ipaНJe и gp.). 

петйција ж лат. захшев, .молба, обично Йис.мена, која се ис
йосшавЈЬа у uм,e веће 'ipyae Jbygu: - за ослобођење политичких 
затвореника. 

петлЙћјек. пјетлйћ, -ића и петлићјек. пјетлић, -а м 1. ge.м. 
og ЙеШао. 2. фиг. кочойеран, наgувен, уображен gечак или 
.млаgиh. 

петља ж (ген. мн. петљй (петљ3.» 1. а. за.мка, очица која се 
йрави йри йлешењу конце.м, вуно.м и сл. б. сйона, о.мча за закой
чавање gy'i.мagu, вешање нече'iа. в. чвор везан у облику ос.мице, 
.машна. 2. сисШе.м йушева, .мосШова, наgвожњака и gp. за излаз 
или йрелаз cajegHo'i (аушо)йуша на gpy'iu без укршшања са gpy
'iuм, ЙуШе.м. • имати (немати) петљу uм,аши (не.маШи) храбросши, 
оgлучносши за нешШо. стиснути петљу скуйиши сву храбросш, 
с.моћи cHa'iy, оgлучносШ. 

петљавина ж разг. 1. за.мршена, зайеtilJbана сшвар око које 
шреба йуно шруgа, .муке и вре.мена. 2. фиг. особа која pagu брзо
йлешо, нес.моШрено, ко.мЙЛикује сшвари без ЙоШребе. 

петљанција ж в. йеШљавина (Ј). 
петљати, -3.м несвр. 1. (нешто) йравиши ЙеШље. 2. (у нешто) 

разг . .мешаШи, увлачиши, уйлишаши (HeKo'ia) у неку за.мршену, 
Hey'iogHY сшвар, у какав су.мњив Йосао. - Мене у те твоје комби
нације не петљај. 3. 'iовориши нејасно, с.мушено, околишиШи. -
Само нешто петља, никако да пређе на ствар. 4. раgиши неве
шшо, сйеШљано, .мучиши се. - Стално нешто петља око мотора. 
5. шешко живеши, јеgва се некако сналазиши, кубуриши, крйа
риШи. 8 - се 1. уйушшаши се, .мешаШи се у нешшо нез'iоgно, у 
шуђе сШвари. 2. бавиши се, .мучиши се HeKuм, око нече'iа. - До
ста ми је свега, нећу више с тобом да се петљам. 

петнаест непром. број за jegaH већи og чешрнаесш, који се 
означава бројко.м 15. 

петнаестак прил. йриближно йешнаесш, око йешнаесш: -
особа, - година. 

петнаестерац, -рца м сших og йешнаесш сло'iова. 
петнаестеро в. ЙеШнаесШоро. 
петнаестй, -3., -о pegHU број Йре.ма броју ЙеШнаесШ. 
петнаестина ж 1. йешнаесши geo нече'iа цело'iа. 2. око йешна-

есш, ЙеШнаесШак. 
петнаестица ж 1. бројка, цифра за број йешнаесш (Ј5). 2. оно 

шшо је шuм, броје.м означено (нЙр. учионица, Шра.мвај и gp.). 
петнаесто- йрви geo сложени ца са значење.м: йешнаесш: 

петнаестогодишњак, петнаестопроцентни. 

петнаестогодиmњак м gечак og йешнаесш 'iogUHa. 
петнаестогодиmњакиња ж gевојчица og йешнаесш 'iogUHa. 
петнаестогодиmњй, -3., -ё који uм,a, шраје йешнаесш 'iogu-

на: - девојчица, - план. 

петнаестогодиmњица ж вре.ме og йешнаесш 'iogUHa йроше
кло og HeKo'i gо'iађаја, навршених йешнаесш 'iogUHa. 

петнаестодневнй, -3., -о који uм,a, шраје и gp. йешнаесш ga
на: - распуст, - боравак 

петнаесторица ж (мн. е) йешнаесш .мушких особа, йешнаесш 
.мушкараца. 

петнаесторо збирни број који оg'iовара основно.м броју йеш
наесш а. означава збир особа (или уойшше бића) различишо'i 
йола (йонекаg без обзира на йол): - ученика. б. уз збир не uм,e
нице које означава ју .млаgунчаg, OgH . .млаgа бића: - јунади, -
телади. 

петнй и петнй, -3., -о који се OgHOCU на ЙеШе. • из петних жи
ла сво.м cHa'ioM, .максuм,ално се Шруgећи. 

пето- као йрви geo сложени ца у значењу: йеш: петогодишњи, 
петодинарка, петоспратница. 

пето банка ж новчаница вреgносши og йеш банки, йеgесеш 
новчаних јеgиница. 

петобој, -оја м спорт. некаgашње Шак.мичење жена у йеш 
аi11лешских gисцийлина, које је gaHac за.мењено сеg.мобоје.м; уп. 
седмобој . 

петовековнй јек. петовјековнй, -3., -о који uм,a, шраје и сл. 
йеш векова: - ропство, - наслеђе. 

петогодиmњй, -3., -ё који uм,a, шраје и сл. йеш 'iogUHa: - де
те, - план . 

петогодишњица ж навршених йеш 'iogUHa og HeKo'i gО'iађаја 
(нечије'i рођења, венчања и gp.); gaH йрославе навршене 'iоgишњи
це шакво'i gо'iађаја. 

петодиюiрац, -рца м И петодинарка ж новац (обично у .ме
шалу) вреgносши og йеш gUHapa. 

петодневнй и петодневнй, -3., -о који шраје, uм,a и gp. йеш 
gaHa: - курс, - беба. 

.. 

петоколонаш, -аша м apuaagHUK йеше колоне, изgајник; уп. 
пета колона (под колона). 

петоколонаmкй, -3., -о који се OgHOCU на йешоколонаше: -
елементи. 

петокрака ж (дат. -аци и -аки) звезgа йриказана, начињена 
са йеш кракова. 

петокракй, -3., -о који uм,a йеш кракова: - звезда. 

петолетка јек. петољетка ж рус. ист. йешо'iоgишњи aepuog у 
йланској, социјалисшичкој йривреgи; йешо'iоgишњи ЙЛан. 

пеТОМЕюечнй и петомесечнй јек. петомјесечнй и петомје
сечнй, -3., -о који uм,a, шраје и сл. йеш .месеци. 

петонедељнй јек. петонедјељнй, -3., -о који uм,a, шраје и сл. 
йеш Hegeљa: - штене, - одмор. 
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петопарац, -арца м новчиh у вреgносши og йеш Йара. 
петопроцентни, -а, -о који је og йеш йроценаша, йешйо

сшошни: - камата. 

петопрста и петопрстица ж. бот. у .мн.: pog лековиших више
�оgишњих зељасших БUJbака из ф. ружа, Potentilla (у jg.: БUJbка 
из ше фамилије). 

петори, -е, -а мн. бројни йриgев Йре.ма основно.м броју йеш 
који се уйошребљава уз u.мeHицe које u.мajy само облике .множи
не или означава ју йар: - 'кола, - панталоне, - ципеле. 

петорица ж (мн. 0) йеш .мушких особа, йешнаесш .мушкараца. 
петорка ж (дат. -рци) спорт. 1. скуй og йеш особа. 2. спорт. а. 

йеш кошаркаша или кошаркашица шшо йочињу уШак.мицу (" йр-
ва йешорка'') или шренушно и�pajy на Шерену. б. у изр. навална 

- уобичајен назив за йешорицу чланова фуgбалске екийе који 
и�pajy у HaUagy. 

петоро збирни број који оg�овара основно.м броју йеgесеш: а. 
означава збир особа (или уойшше биhа) различишо� йола (йоне
Kag без обзира на йол): - ученика. б. уз збирне и.менице које 
означава ју .млаgунчаg, OgH . .млаgа биhа: - деце, - прасади. 

петоугаони и петоугли, -а, -о који u.мa йеш уl.nова. 
петохиљадарка ж новчаница у вреgносши og йеш хиљаgа 

основних новчаних јеgиница. 
петпарац, -арца м в. ЙеШоЙарац. 
петпарачки, -а, -о који сшаје йеш йара; фиг. безвреgан, лоше� 

квалишеша (обично о ро.ману, новинама). 
петпостотни, -а, -о који саgржи йеш йосшо (нече�а), који из

носи йеш йосшо, йешойроценшни: - раствор, - камата. 

петраркист(а), -ё м (мн. -сти) а. слеgбе1lик ишалијанско� ре
HecaHCHO� йесника ПеШрарке. б. онај који йроучава Пешрарку, 
који се бави ПеШраркино.м Йоезијо.м. 

петрахиљ м грч. в. еЙиШрахUJb. 
петрифицирати, -ицйрам свр. и несвр. 1. йрешвориши, йре

швараши у камен, окамениши, окамењаваШи. 2. фиг. (у )чиниши 
HeЙpo.мeнљивu.м, Шврgокорнu.м. 8 - се окамени ши се, окамења
ваши се; фиг. (о)чуваши се у сШаро.м, Йреживело.м облику, сшању, 
не .мењаШи се никако. 

петровац, -овца м бот. а. лековиша биљка Agrimonia еира
toria. б. в . .моШрика. 

петровача (петровка) ж бот и агр. воћка (јабука, крушка, с.мо
ква и gp.) која сазрева о ПеШровgану. 

Петровдан м ЦРКВ. йразник св. Пешра и св. Павла који uaga 
ЙочеШко.м леШа. 

петровски, -а, -о који се OgHOCU на Пешровgан, који бива око 
Пешровgана: петровске врућине. 

петрограф м ГРЧ. сшручњак за ЙеШро�рафију. 
петрографија ж �paHa �еоло�ије која се бави сасШаво.м и йо

сШанко.м сШена. 
петрографски, -а, -о који се ogHocu на йешро�рафе и йешро

�рафију. 
петродолар м (обично у мн.) банк. gолар чија је вреgносна 

йоgло�а нафша на Блиско.м исШоку. 
петролёј, -еја м ГРЧ.-лат. врсша шечно� �opивa gобијено� из 

нафше; нафШа. 
петролёјка ж (дат. -јци) ламйа, свеШUJbка која свеiiiли ca�o-

ревајући ЙеШролеј. 
. 

петролёјски, -а, -о који се OgHOCU на йешролеј: - извори, -
лампа. 

петролеум м в. ЙеШролеј. 
петрохемија ж �paHa хе.мијске шехноло�ије која се бави йр;;

pagoM нафfI!.,е, йроизвоgњо.м нафшних gериваша и зе.мноr iaca. 

.петсто основни број йеш йуша већи og сшо, који се обележа
ва бројко.м 500, йеш сШоШина. 

петсто- йрви geo сложени ца са значење.м "йешсшi/:' петсто
динарка, петстогодишњица и др. 

петстоти (петстотинити), -а, -о pegHU број који оgrовара 
основно.м броју йешсшо, OgH. количини og йеш сШоШина. 

петунија ж бот. у .мн.: pog украсних БUJbака с лековиШu.м, .ми
pиCHu.м цвеШовu.ма различише боје, Petunia (у jg.: украсна БUJb
ка из шо�а poga). 

пећ, пећи ж (инстр. пећи; ген. МН. пећ:И) 1. уређај за rpejaНJe 
йросшорија, OgH. за кување и йечење јела; уп. фуруна, шпорет, 
mтeдњaK. 2. техн. фабрички уређај за обраgу или Йроизвоgњу .ме
шала ШоЙЉење.м pyge или gp. сировина: висока -. 

пећи, печём (3. Л. мн. пеку; импф. пецијах; аор. пекох, пече; 
ИМП. пеци; р. пр. пекао, пекла) несвр. [гл. им. печёње с] 1. (нешто) 
ЙриЙре.маШи, сЙре.маШи јело Йечење.м, изла�ање.м јакој вашри, 
жару или gpy�oM вруће.м ШоЙЛоШно.м извору: - прасе, - хлеб. 2. 
(нешто) у gogupy са нечu.м вpyћu.м, ycиjaHu.м изазиваши ойеко
шине, йалиши, жеhи: - прсте. 3. (нешто) изла�аши неки йроиз
воg og сировоr, .мeKO� .маШеријала високој Ше.мЙераШури йосши
жуhи Шu.ме сшврgњавање, очвршhавање: - цреп, - керамику. 
4. (нешто) Йоgвр�авање.м воћа кувању, врењу йравиши алкохол
но йиће, найишак: - ракију. 5. а. изазиваши јаке, болне или 
ошшре наgражаје gеловање.м хе.микалија, љуших зачина или gp. 
- Пече ме нешто у стомаку. Пеку га очи. б. осеhаши јак бол (о 
рани). в. фиг. наносиши, изазиваши gушевне йашње, бол, .мучи
ши; осеhаши �рижу савесши збо� нече�а. - Неправда пече. 8 -

се излаrаши се gеловању вашре, сунца и СЛ.; фиг. осеhаши gушев
ну, .моралну йашњу, йашиши се (збо� нече�а). • - се на ватри би
ши изложен великu.м невољама, искушењu.ма. 

пећина ж велика, йросшрана upupogHa шуйљина која се йро
шеже унушар брgа, шЙиља. 

пећинар м 1. онај који живи у Йећини. 2. 300Л. врсша gивље� 
�олуба. 

пећинарка ж 1. она која живи у Йећини. 2. 300Л. а. врсша 
йшице која �pagu �незgо на сшенама, Rupicola rupicola. б. у .мн.: 
врсша риба неразвијених очију које живе у .мрачнu.м йећинама 
Северне Америке, Amblyopsidae (у jg.: шаква риба). 

пећински, -а, -о који се OgHOCU на йећину; који живи у йећи
ни: - свод, - човек 

пећица ж geM. og йећ; .мала рерна. 
пећница и шЉница ж geo шйореша у које.м се йече хлеб, ше

сшо и gp. ,  рерна. 
пех, пеха м (мн. пехови) нем. нез�оgа, нейрилика, неусйех, 

.малер. 
пехар м нем. овећа, .масивна чаша за йиће; шаква uocyga, ва

за као шрофеј йобеgнику на сЙорШско.м Шак.мичењу. 
пехар ник м ист. онај који је на феуgалнu.м gворовu.ма бри

нуо о Йићу. 
пец деч. (обично поновљено) узвик као оЙо.мена ga нешшо .мо

же ga ойече, ga је вруће. 

'пеца и пеца ж бела бунgева која се йече за јело. 
пецаљка ж а. риб. шшай са уgицо.м за йецање, лов рибе. б. 

фиг. техн. gу�ачка .моШка, найрава на чије.м се исШурено.м крају 
налази .микрофон KOju.м се у Шелевизијскu.м е.мисијама, йри сни
.мању фwа и. СЛ. за l.nеgаоце неойажено cHu.мa l.nас учесника, 
извођача. 

пецара ж з�раgа, йросшорија са казано.м за йечење ракије. 
пецарош м онај који лови рибу Йецаљко.м, йецач, риболовац. 
пецати, -ам несвр. ловиши рибу Йецаљко.м. 
пецач, -ача м онај који лови рибу Йецаљко.м, йецарош, рибо

ловац. 
пециво с зб. разни йекарски йроизвоgи, у које обично не сйа

ga хлеб (йо�ачuце, кифле, бурек и сл.); колачи. 
пецкав, -а, -о а. који йецка, боцкав: - зној . б. фиг. блаrо заје

gљив, йоgс.мешљив: - реч. 

пецкало с и м онај који воли ga йецка, заgиркује HeKOra, за
gиркивало. 
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пецкати, -ам несвр. а. (нешто) у geM. значењу: Йећи. - Пецка 
ме лук у очима. б. (некога, нешто) gеловаши слично сиШно.м 
убоgу, боцкаШи. - Пецкају га комарци. в. фиг. заgиркиваши бла
Zo зајеgЈЬивим, йоgс.меш.тьивим речима, gражиши (KoZa) . •  - се 
уз. повр . .међусобно се заgиркиваши, боцкаши речима. 

пецнути, -нём свр . .мало ойећи, боцнуШи. 
печал ж gушевна Zорчина, велика шуZа и жалосш; шешка бе

ga ujag. 
печалан и печалан, -лна, -о шужан, че.меран, jagaH. 
печалба ж а. шежак, найоран pag б. сезонски најамни pag 

(обично gалеко og своZа краја, у Шуђини). 
печалбар, -а и печалбар, -ара м онај који йечалбари, pagu 

шешко gалеко og своZа краја, обично HeZge у Шуђини. 
печалбарити, -албарпм несвр. [гл. им. печалбарёње с] pagu

ши као йечалбар, gалеко og своZа краја, у Шуђини. 
печат м 1. Йреg.меШ с уZравираним, изрезбареним словима, 

знако.м и gp. који ЙриШиско.м на йоgлоZу осшавЈЬа ошисак, жиZ, 
шшамБUJb; ошисак шаквоZ жиZа (обично као службени знак ве
роgосшојносши, йуноважносши каквоZ gоку.менШа). 2. црвени во
сак с оgZоварајуhим оШиско.м .меШалноZ жиZа на заЙечаhено.м 
йисму, йакешу или gp. 3. (обично у мн.) .мРЈЬа која избије на ли
цу или йо шелу, флека (обично као йослеgица узбуђења). 4. фиг. 
каракшерисшичан шраZ, шийично обележје нечеZа: - минулих 
времена. • чувар државног печата .минисШар йравgе, у неким за
йаgноевройским зе.мљама. 

печатити, -йм несвр. [гл. ИМ. печаћёње с] а. сшавЈЬаши, ygapa
ши йечаш(е) (на gоку.менше, Йис.ма и сл.); ЙечаШо.м йошврgиши 
йуноважносш, исйравносш каквоZ gоку.менШа. б. йечашним во
ско.м с оШиско.м .меШалноZ йечаша зашвараши, OgH. осиZураваши 
og ошварања (йакеш, Йис.мо, враша или gp.). 

печатни, -а, -о који се OgHOCU на йечаш, који служи за йеча
ћење: - восак, - мастило. 

печаторезац, -ресца м овлашhени .мајсШор за израgу йеча
ша; Zравер; уп. печат (1). 

печаторезница ж раgионица за израgу ЙечаШа. 
печен, -ена, -о 1. ШрЙ. og Йећи. 2. фиг. искусан, вичан сво.ме 

йослу, у.мешан, сШручан. • бити - биши обрађен и йошйуно йри
gобијен (за нешШо). бити и куван и печен (код некога) биши с не
ким у најЙрисније.м OgHOCY, биши сшално с неким зајеgно. ни ку
ван ни - каже се за HeKoZa који није сасвим јасан, оgређен у не
ко.м смислу, за KoZa се не .може рећи какав је у сШвари. 

печеница ж 1. йечено .месо; йечено Йрасе. 2 . .месо са обе сшра
не кичме у свиње (свеже или сушено). 

печењак, -ака и печењак, -њка м .млаg, неgозрео клий куку
руза; шакав клий кукуруза йечен на жару; уп. пурењак. 

печењара ж 1. врсша шерйе за Йечење. 2. занашска раgња 
за йечење .меса и apogajy Йечења. 

печење с (ис)йечено .месо. 
печити, печйм несвр. разг. [гл. им. печёње с] в . .мазиШи . •  - се 

1 • .мазиШи се, у.мUJbаваШи се. 2. йравиши се важан, кочойериши 
се. 3. шириши, раз.мицаШи HoZe. 

печурка ж (дат. -рци; ген. МН. печурака и -кп) бот. 1. а. врсша 
јесшиве ZЈЬиве с високим и великим шеширо.м Agaripestris. б. у 
.мн.: йороgица шаквих 'i.тbивa, Agaricaceae. в. ойшши назив за 
разне врсше 'i.тbивa. 2. оно шшо облико.м aogceha на ZЈЬиву: - за 
крпљење чарапа, - дима од експлозије атомске бомбе. • као пе
чурке после кише (ницати, расти и др.) HaIno и у велико.м броју (йо
јавЈЬиваши се, насшајаши и gp.). 

пеш!, пеша м (мн. пешеви) тур. в. скуШ. 
пеш2, пеша м итал. ЗООЛ. врсша .мале рибе, Cottus gobio; уп. 

главоч (1). 

пеша м жарг. хо.мосексуалац, aegep; слаб, шуњав .мушкарац. 
пешадија јек. пјешадија ж вој. роg војске који сачињавају йе

шаци, инфанШерија. 
пешадијски јек. пјешадијски, -а, -о који се OgHOCU на йеша

gujy: - пук 

пешадинац јек. пјешадинац, -инца м војник који служи у 
Йешаgији. 

пешакјек. пјешак, -ака м 1. а. онај који uge йешке, који се за 
крешање не корисши йревозним среgсШво.м. б. вој. војник који 
служи у йешаgији, Йешаgинац. 2. шах. jegHa og осам исшовеш
них шаховских фиZура које у йочешној йозицији uZpe сшоје на бе
лим и црним ЙОЈЬима у gpyZoM, OgH. cegMoM pegy ucapeg свих gpy
Zux фиZура, Йион. 

пешачити, пешачйм јек. пјешачити, пјешачйм несвр. [гл. им. 

пG)ешачёње с] ићи йешице, хоgаШи. 
пешачки јек. пјешачки, -а, -о који се OgHOCU на йешаке, ко

ји је оgређен за йешаке: - прелаз, - зона. 

пешице и пешке јек. пјешице и пјешке ПРИЛ. xogajyhu, йе
шачеhи. 

пешкир, -ира м тур. KoMag шканине израђен и намењен за 
брисање руку, шела, убрус, ручник. 

пешко, -а и пешован, -ана м жарг. в. Йеша. 
пешчан јек. пјеmчан, -а, -о који је og йеска, који саgржи йе

сак, који је боје Йеска. 
пеmчаник јек. пјешчаник, -ика м 1. йесковиша сШена. 2. йе

шчани саШ. 
пеmчара јек. пјешчара ж йесковиша зе.мља; йесковиш йре

geo; ЙусШиња. 
пи с (м) непром. мат. (према имену грчког слова п) број којим 

се изражава OgHOC из.међу обима KpyZa и њеZовоZ йречника (йри
ближно 3,14). 

пивар, -ара м йроизвођач Йива. 
пивара ж фабрика Йива. 
пивница ж Zосшионица у којој се йрешежно шочи Йиво. 
пиво с а. йиће које се йроизвоgи og јечма, х.м,еЈЬа, квасца и во-

ge. б. разг. количина йива (а) која заЙре.ма оgређену aocygy (ча
шу, флашу и сл.): попити неколико пива. 

пивопија ж и м (мн. ж) онај који pago йије Йиво. 
пивски, -а, -о који се ogHoCU на йиво: - квасац. 

пивце, -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og йиво: попити једно - . 
пигмеј, -еја м ГрЧ. (Пигмеј) apuaagHUK ценшралноафричкоZ 

ЙЛе.мена HUCKOZ, йаШУЈЬасшоZ расша; фиг. онај који је без gyxa, 
gapa, сйособносши, необgарен човек. 

пигмент м лат. биол. 1 . .маШерија у JbygCKOM, живоШињско.м и 
биЈЬНО.м шелу која gaje боју кожно.м Шкиву. 2. СЛИК. боја, обоје
носШ. 

пигментација ж биол. обојеносш кожноZ шкива изазвана auZ
.менШо.м. 

пижама и пиџама ж фр. ogeha за сйавање која се сасшоји og 
йаншалона и блузе. 

пиздити, -пм несвр. разг. ВУЛГ. 1. Zубиши жив це, нервираши 
се, ЈЬушиши се. 2. йричаши којешша, йричаши Inуйосши, бес.ми
слице. 

пизма ж ГрЧ . .мржња, нейријашеЈЬсшво, злоба. 
пијавица ж ЗООЛ. 1. Inисша која се йрийија уз шело Jbygu и 

живошиња и сише крв; Zpyaa шаквих Zлисша, Hirundinnidae; 
фиг. израБЈЬивач, зеленаш; онај који се наврзе на HeKoZa и не йу
шша Za, онај KoZa се човек не .може лако решиШи. 2. врсша .мор
ске рибе која се хваша, йрийија на сва йловна шела (броgове, 
.морске йсе) Echeneis remora. 

пијан, -а, -о 1. а. који се найио, ойио, који је о.ма.мљен og йре
KoMepHoZ йића (ређе og gејсшва gpyZux ойојних среgсшава); супр. 
трезан. б. фиг. о.ма.мљен, занесен, йонесен каквим осећање.м, ogy
шевЈЬење.м, еуфоричан: - човек, - од среће. 2. фиг. својсшвен оно
.ме који је ойијен, смушен, несшабилан: - говор, - кораци. • др
жати се (некога, нечега) као - плота уйорно, слейо се gржаши, og
сшуйаши og нечеZа (каквоZ .миШЈЬења, уверења, сшава и gp.). 
уйорно йрисшајаши уз KoZa, не йушшаши, не осшавЈЬаши на .ми
ру (HeKoZa). - као земља (као мајка, као мотка, као ћускија, као чеп 
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и др.), трештен (мртав, мортус) - йошйун,о, шошапн,о йијан" ga се 
н,е може gржаши н,а Nolaмa и сл. 

пијанац, -нца м в. Йијан,ица. 
пијiшдура ж (м) (мн. ж) пеј. йијан,ица, Йијан,ац. 
пијанизам, -зма м умешн,осш свирања н,а клавиру. 
пијанино м (ми. с) итал. муз. врсша мањеl клавира, с усйравн,о 

йосшављен,им жицама. 
пијанисимо ПРИЛ. итал. муз. веома шихо (шише og йијан,а), 

шшо шише (као н,ачин, извођења оgређен,е музичке gеон,ице, у 
н,ошн,ом зайису обележен,о са рр); супр. фортисимо. 

пијiшист(а), -е м (ми. -сти) муз. в. клавирисШа. 
пијанистичкй, -а, -о који се ogNocu н,а Йијан,исШе. 
пијанисткиња ж жен,ска особа Йијан,исШ(а). 
пиј аница ж (м) (ми. ж) он,ај који се ogaje йијан,сшву, апкохоли

чар; йијан, човек. 
пиј анка ж (дат. -ици; ген. ми. -кй) скуй н,а коме се увелико ве

сели и йије; Йијан,чење. 
пијано 1. ПРИЛ. итал. муз. шихо, н,е '/,ласн,о (као н,ачин, извође

ња оgређен,е музичке gеон,ице, у н,ошн,ом зайису озн,ачен,о са р); су
пр. форте. 2. м (ми. с) в. Йијан,ин,о. 

пијано прил. својсшвен,о йијан,цу, бун,овн,о, зан,есен,о. 
пијанство с 1. а. сшање ойијен,осши (og узимања апкохолн,оl 

йића, н,аркошика и сл.). б. фиг. велика усхићен,осш, йон,есен,осш, 
еуфоричн,осШ. 2. склон,осш ойијању, апкохолuзму. 

пијанчити, -йм несвр. [гл. им. п:Ијанчење с] оgаваши се йићу, 
ойијаши се; йиши йреко мере. 

пијаћй, -а, -е gобар, уйошребљив за йиће (кување и gp.), бак
шериолошки ваљан, (о воgи). 

пијац м и пијаца ж итал. а. месшо, обичн,о н,а ошворен,ом йро
сшору 1ge йроgавци apogajy робу, махом йољойривреgн,е и йре
храмбен,е йроизвоgе, шрl, шржн,ица: зелени �, зелена �, сточни 
�, сточна �. б. фиг. презр. скуй љуgи који н,а н,еозбиљан" н,есшру
чан, н,ачин, расйравља, lовори о н,ечему. • бувљи -, бувља - месшо 
н,а којем се apogajy йоловн,и йреgмеши или йреgмеши н,ейозн,а
ШОl, шверцован,оl Йорекла. 

пијачарина ж шакса за йроgавање робе н,а Йијаци. 
пијачнй, -а, -о који се ogNocu н,а йијацу, шрж(иш)н,и: � цене, 

� дaH. 

пиједестал, -зла м фр. а. йоgн,ожје скулйшуре, сШаШуе. б. 
фиг. високи gрушшвен,и Йоложај. • уздићи, уздизати на пиједестал 
величаши, славиШи. 

п(и)је- в. Йе-. 
пијетет, -ета м лат. осећање gуБОКОl йошшовања йрема н,еко

ме или н,ечему; изражавање, исйољавање шаквоl осећања. 
пијор м (обично у изр. златни -) ЗООЛ. мапа слашковоgн,а ри

ба Phoxinus phoxinus. 
пију и пију (обично поновљена) узвик за йоgражавање '/,ла

са йилића (ређе gpylux ЙШића). 
пијук1 м врсша буgака, lвозgен,о оруђе са gржапицом за раз

бијање сшен,а, вађење корења или gp. ,  Шрн,окой. 
пијук2 м оном. висок, шан,ак '/,лас којим се оgазивају млаgи 

. йшићи и Йилићи. 
пијукати, п:ИјУчем и пијукати, пИјучем несвр. оном. о'/,лQ,ша

ваши се са "йију-йију" (о млаgим ЙШићима). 
пијуцкати, -ам и пијуцкати, llИjУцкам несвр. у geм. зн,ачењу: 

ЙиШи. 
пик1 м фр. карт. зн,ак црн,е боје у облику лисша или вршка 1'0-

иља н,а каршама за иlрање. 
пик2 м нем. у изр. имати пик на некога (на нешто): а. имаш и ме

рак н,а NeKola, желеши йО сваку цен,у (н,а)йакосшиши коме; уп. 
узети на зуб (под зуб). б. желеши заgобиши NeKola (1-tешшо) осво
јиши, йриgобиши, жуgеши за н,еким (н,ечим); уйорн,о исшрајава
ши у шаквом н,асшојању; уп. бацити око на некога (под бацити). 

пикавац, -авца м (инстр. -авцем) ойушак og циlареше, чик; 
фиг. разг. мапишан" шврћа, клин,ац. 

пикадор м ШП. борац у борби с биковима (обичн,о н,а коњу) 
који разgражује бикове боцкајући их коиљем. 

пикантан, -тна, -о фр. а. сйецифичн,о аромашичан" ylogaN йо 
укусу и мирису, јако зачињен, (о јелу); б. фиг. који се оgликује йи
кан,шеријама, gеликашн,им сшварима (обичн,о у вези с ин,шим
н,им, љубавн,им и сл. оgн,осима) које йобуђују ин,шересовање; ко
ји својим слобоgн,ијим йон,ашањем, lовором и сл. шапама, апу
зијама йрекорачује уобичајен,а йравила gискреције, йрисшојн,о
сши и СЛ., ласциван" йецкав, саблажњив: � разговор, � подли
стак, � шала. 

пикантерија ж gуховиiil, gвос.мислен, разlовор, шапа и gp. ко
ја се оgликује лаком н,ейрисшојн,ошћу, шкакљивим или ерошски 
йрожешим апузијама и gp.; фин,а, oceiilљивa, йомапо н,еуобича
јен,а сшвар, Йосебн,осШ. 

пикати, -ам несвр. фр. уgараши NOlOM, шушираши (лоЙШу). 
пике, -еа фр. врсша йамучн,е шкан,ин,е (йруlасше или jegNo

бојн,е). 
пикирати, пикйрам свр. и несвр. фр. авиј. 1. обруш(ава)иши, 

се окомишо н,а циљ (о авион,у). 2. фиг. (на некога, на нешто) 
(йо)желеши gOMOhu се н,ечеlа, имаши н,ешшо: � на колаче, � на 
боље радно место. 

пикник и пикник м енгл. излеш у apupogy (обичн,о у gpy
шшву и уз йон,ешо јело), Шеферич. 

пикнути, -нем свр. лако уgариши, шушн,уши (лойшу или gp.). 
пикњица ж бубуљица, aela у облику шачке; уойшше н,ешшо 

врло мапо, јеgва виgљиво (мрља, убоg или gp.). 
пиколо м итал. 1. (ми. -ли м) gечак који служи у хошелу, ре

сшоран,у, уlосшишељски учен,ик. 2. (ми. -ла с) муз. а. мапа флау
Ша. б. мапа усн,а хармон,ика. 

пиксла ж нем. в. йейељара (б). 
пиктијаст, -а, -о в. ЙихШијасШ. 
пиктије, пиктйја ж ми. КУВ. в. ЙихШије. 
пиктура ж лат. сликарсШво. 
пиктуралан, -лна, -о који се исшиче сликарским својсшви-

ма, сликарски. 
пила и пила ж в. ШесШера. 
пилав, -ава м тур. КУВ. lусшо куван, йирин,ач с месом. 
пиладија ж (ми. 0) у Йеј. зн,ачењу: зб. им. og Йиле. 
пилана ж раgион,ица за сечење шруйаца или gacaKa, сшру

lapa. 
Пилат, -ата м библијски cyguja Исусу ХрисШу. • ићи од Пон

тија до Пилата ићи og н,емила go Negpdla, безусйешн,о лушаши, 
шражиши н,ешШо. прати руке као Пилат извлачиши се из кри
шичн,е сишуације н,е желећи сн,осиши оglоворн,осШ. 

пиле, -ета с (супл. ми. пИлићи м; зб. им. пилад ж) млаgун,че 1'0-
кошке (ређе н,еке йшице); фиг. мапо gеше (у ШеЙању). • као пиле 
у кучине заплести се, упетљати се и сл. збун,иши се, сйеiilљаши се, 
йошйун,о се сме(:ши; gойасши у какву замршен,у, безизлазн,у си
Шуацију. 

пилеж ж (м) зб. (ми. 0) йилаg, Йилићи. 
пиш�нце, -ета с (мн. 0; зб. им. пиленцад и пИленцад ж) а. geм. 

. Ц х.uЙ. og Йиле. б. разг. лейо gевојче, gевојчурак. 
пилетина ж йилеће месо (као јело). 
пилећй, -а, -е који се ogNocu н,а Йиле. 
пилинг м енгл. козмешичко чишћење лица. 
пилити, пИлйм несвр. [гл. им. пиљење с] резаши йилом, ше

сШери(са)Ши. 
пилићар, -ара м оglајивач Йилића. 
пилићарнйк м живин,арн,ик за Йилиће. 
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пилот, -ота м грч. 1. от-юј који уйравЈЬа aBU01-l0М или броgом. 
2. (у атриб. служби) йроб1-lи, йрви из серије, ексйериме1-lшал1-lи: 
- емисија, - епизода. 

пилотажа ж фр. уйравЈЬање aBU01-l0М, броgом, ЙилоШирање. 
пилотирати, -отйрам несвр. уйравЈЬаши aBU01-l0М, броgом. 
пилотски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la йилоше и йилоширање: -

кабина, - школа. 

пилула ж лат. фарм. лек у облику (сйЈЬошше1-lе) куiлице. • гор
ка � 1-lешшо веома 1-ley'iog1-lo, увреgЈЬиво, МУЧ1-l0. (про)гутати (гор
ку) пилулу биши, 1-lahu се у сишуацији у којој се мора йоg1-lеши, 
йоg1-l0сиши 1-lешшо 1-ley'iog1-lo, 1-lейријаШ1-lО, увреgЈЬиво. 

пиљак, nИљка м (ген. ми. пиљака) каме1-lчиh, облушак (у gеч
јој u'ipu); gечја u'ipa с шаквим каме1-lчиhима. 

пиљар, -ара м шр'iовац воћем и Йоврћем. 
пиљарица ж 1. же1-lска особа ЙиЈЬар. 2. фиг. ир. особа која 

M1-l0'iО 'iовори, о'iовара, сЙЛеШкари. 
пиљарница ж йроgав1-lица воћа и йоврћа. 
пиљевина ж ошйаg1-lи машеријал у виgу сиШ1-lих чесшица 1-la

сшалих йри шесшерисању, сшру'iању, ШурЙијању. 
пиљити, -йм несвр. разг. [гл. им. пиљёње с] (у некога, у нешто) 

1-lauag1-lo уйрши йоiлеg, 1-lешремице, УЙОр1-l0 iлеgаши, избечиши 
се, БУЈЬиШи. 

пинакотека ж грч. 'iалерија, музеј слика. 
пингвин, -ина м нем. зоол. у M1-l.: pog морских, йре cBe'ia йо

лаР1-lих йшица крашких, заКРЖЈЬалих крила које 1-le MO'iy ga ле
ше, али вешшо йливају, Impennes (у jg.: шаква ЙШица). 

пингпонг м енгл. спорт. СШО1-lи Ше1-lис. 
пинија ж бот. врсша високо'i, ЦР1-l0'iориЧ1-l0'i, иiличасшо'i gрве

ша, бора, Pinus pinea. 
пинтер м нем. бачвар, качар. 
пинути, пИнём свр. сасвим мало, 1-lеЗ1-lаШ1-lО ошйиши, йијуц-

1-lуШи. 
пинцета ж фр. алашка у облику машица за йрихвашање сиш-

1-lUХ или gpy'iux йреgмеша који се 1-le gрже йрсшима (у уйошреби 
у амбула1-lшама, лаборашоријама и gp.). 

пион, пиона м фр. 1. шах. в. йешак (2). 2. фиг. презр. o1-laj који 
1-lеКОме бесйо'iовОР1-l0 служи за сйровођење ње'iових циЈЬева, йо
лишике, ugeje и сл. 

пионир, -ира м (инстр. -ом) фр. 1. вој. upuuag1-lUК и1-lжењериј
cko-шеХ1-lичко'i poga војске. 2. o1-laj који је у каквој 1-lаУЧ1-l0ј, кул
ШУР1-lој или gp. gелаШ1-l0сши йрви ошкрио, oC1-lовао 1-lешшо, увео 
1-lеку 1-l0ви1-lУ, зачеШ1-lик, pog01-lачеЛ1-lик. 3. ист. чла1-l gечје gpy
шшве1-lе ор'iа1-lизације, којом су у социјалисшичкој Ју'iославији 
била обухваhе1-lа gеца og 7 go 14 'iogU1-lа. 

пионир ка ж gевојчица UU01-lUР (3). 
пионирски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Uuo1-lupe. 
пипа ж в. слави1-lа. 
пипав, -а, -о а. који захшева M1-l0'iО йажње, сшрйЈЬења, сло

же1-l, осеШЈЬив (за pag, барашање): - посао. б. сйор, шром, 1-le
вешш, 1-lеоgлуча1-l: - на послу. 

пипак, пИпка м (ген. ми. пИпака) ЗООЛ. (обично у ми.) uзgуже1-l, 
йокрейlJЬив, ша1-lак израшшај 1-la шелу 1-lекuХ и1-lсекаша и меку
шаца, који служи као op'ia1-l за йийање, хвашање или gисање. • 
пуmтати пипке йолако, 1-lейримеШ1-l0, изокола освајаши или 
осшвариваши 1-lешШо. 

пипати, -ам несвр. (нешто, некога) gоgириваши, gошицаши, 
хвашаши йрсшима, йийцима; 1-la шај 1-lачи1-l исшраживаши, ис
йишиваши (шврgоhу, облик и сл.) . •  - се gоgириваши себе или 
1-lешшо 1-la себи; узајам1-lО се gошицаши, gоgириваши, сшискаши 
ЙрсШима. 

пипати, пИпам несвр. (нешто) чуйкаши, ошкиgаши, оgваја
ши (KoMaguhe, ЗР1-lца и сл. og 1-lече'iа): - хлеб, - ГРОЗД. 

пипета ж фр. сшакле1-lа цевчица с 'iуме1-lим 1-lасшавком за увла
чење и исшискивање шеЧ1-l0сши у малим количи1-lама, каЙима. 

пипиревка ж врсша 1-lapog1-lo'i йлеса, кола. • играти пипирев
ку (некоме) чи1-lиши беСЙО'iовОР1-l0 01-l0 шшо gpy'iu хоће, захшева 
(обиЧ1-l0 за каз1-lУ). 

пипкати (се), -ам (се) несвр. у geм. З1-lачењу: йийаши (се). 
пипнути (се), -нём (се) свр. йрема йийаши (се). 
пир м (мн. nИрови И пирови) свеча1-l, бо'iашо upuupeмљe1-l ру

чак, велика 'iозба, часш; сваgба. • златни � йрослава йеgесешо'iо
gишњице брака, злаШ1-lа сваgба. крвави � бесйошшеg1-lа борба, 
крвави раШ. сребрни � йрослава gваgесешйеШО'iоgишњице бра
ка, среБР1-lа сваgба. 

пирамида ж ГРЧ. 1. а. мат. 'iеомешријско шело коме је ОС1-l0ви
ца 1-lекu йоли'iО1-l, M1-lo'ioy'iao, а БОЧ1-lе сшра1-lе шроуiлови са зајеg-
1-lичким врхом: четворострана - . б. уойшше йреgмеш који има 
широку OC1-l0ВUЦУ која се сужава йрема врху; хрйа, 'iомила која 
има шакав облик. в. фараО1-lска 'iроб1-lица у сшаром E'iийшу ко
ја има шакав облик. 2. 'iим1-lасшичка или акробашска фи'iура 
'ipyue Jbygu који сшоје jega1-l 1-la gpy'ioMe. 

пирамидалан, -лна, -о који има облик Uupaмuge. 
пирамИдни, -а, -о који се og1-l0СU 1-la uupaмuge, Йирамиgала1-l. 
пират, -а и пират, -ата м ГРЧ. 1. морски разбој1-lик, 'iycap. 2. 

o1-laj који се 1-lеле'iал1-l0, без gозволе бави каквом gелаШ1-l0шhу (из
gавањем йлоча, C1-luмље1-lUХ виgео-касеша, књи'iа, емишовањем 
paguo upo'ipaмa и gp.). 

пиратски и пиратски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la йираше и йи
рашсшво: - брод, - издање; уп. гусарски. 

пиратсво с gелаШ1-l0СШ, акшив1-l0Сйl, йосао йираша; уп. пи
рат (2). 

пиргав и пиргаст, -а, -о шаре1-l, с ue'iaмa, ши'iрасш; рошав, 
рохав. 

пире, -еа м фр. каша (обиЧ1-l0 og кува1-l0'i кромЙира). 
пиревина ж бот. врсша корова из Йор. шрава, Agropyrus 

repens. 

пиринач, -йнча м (инстр. -йнчем (-йнчом); ми. 0) ГРЧ. бот. И агр. 
јеg1-l0'iоgишња биЈЬка из Йор. шрава која усйева 1-la йлавЈЬе1-l0М 
земљишшу, рижа, Oryza sativa; йлоg ше биЈЬке (као xpa1-la). 

пиринчани, -а, . -о који се og1-l0СU 1-la йири1-lач, који је og йи
ри1-lча. 

пиринчаница ж слашка или сла1-lа йиша og Йири1-lча. 
пирит, -ита м ГРЧ. МИН. сјај1-l0жуши крши ми1-lерал, gисулфиg 

'iвожђа (FeS2) og Koje'i се gобија СУМЙОр1-lа кисели1-lа и 'iвожђе. 
пирити, пирйм (пирйм) несвр. [гл. им. пирёње с] 1. слабо, йо

мало gуваши (о веШру). 2. gуваши усшима (ређе мехом или 1-le
чим слиЧ1-lим) у 1-lешшо: - у ватру, - у лице. 

пирјан, -ана м тур. КУВ. месо kyba1-l0 1-la йари зајеg1-lО с кромйи
ром и Йири1-lЧем. 

пирјанити, пирјанйм несвр. КУВ. [гл. ИМ. пирјањёње с] 'iошо-
виши, куваши Uupja1-l. 

пиркатиl, -ам несвр. у geM. З1-lачењу: ЙириШи. 
пиркати2 (се), -ам (се) несвр. у geм. З1-lачењу: йраши (се). 
пирлитати, -ам несвр. кишиши, украшаваШи . •  - се Йовр. 
пирни, -а, -о који се og1-l0СU 1-la йир, сваgбе1-lи. 
пирнути, пирнём свр. У geM. З1-lачењу: ЙириШи. 
пиро- ГРЧ. као йрви geo сложе1-lица З1-lачи везу с вашром, йа

ЈЬењем и сл.: пироман, пироген и др. 

пировати, пирујём и пировати, пирујём несвр. славиши, 
йрославЈЬаши уз йир, 'iозбу; 'iосшиши се 1-la йиру, славиши уз бо
'iашу шрйезу и йиће, сваgбоваШи. 

пироген, -ена м МИН. ми1-lерал из ужаре1-lе Ma'i.мe (1-lЙР. ба
зал ш). 

пироман, -а и пироман, -ана м o1-laj који је СКЛО1-l UupOma1-luјu. 
пироманија ж болеС1-lа СКЛО1-l0СШ ка изазивању, йоgмешању 

Йожара. 
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пиросфера ж грч. геол. ужарена унушрашњосш 3е.м.тье. 
пиротехника ж грч. шехника израgе муниције, ексйлозивних 

и зайаљивих машеријаља, ракеша и сл. 
пиротехничар м сшручњак за ЙироШехнику. 
пироmка ж рус. врсша gу"iуљасшо"i ушшийка йуњено" слан им 

наgевом (обично сиром). 
пируета ж фр. МНО"iосшруки кружни окреш око своје осе као 

врсша баљешске, йлесне, фиZуре. 
писак, пИска м (ми. пИскови И пИсци, ген. -к6ва и пИсака) 1. 

а. geo gувачкоz инсшруменша који се сшавља у усша и gувањем 
изазива звук. б. geo циzарлука, луле који се gржи у усШима. 2. 
а. висок, ошшар, йискав иzac, врисак, йиска (обично о иzacy ge
шеша и неких ЙШица). б. уойшше шанак, йискав звук (свираље, 
фруле и сл.); шакав оше"iнуш звук какве cuzHaљHe найраве (KOg 
локомошиве, броgа, сирене и gp.). 

писаљка ж (дат. -љци; ген. мн. -кй) оловка; уойшше оно чиме 
се може йисаши (без масШила). 

писамце и писамце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. og Йис.мо. 
писаније с ир. рђаво, лоше найисан сасшав; йискарање, 

шкрабање. 
писаница и писаница ж шарено ускршње јаје. 
писање с 1. иz. им. og ЙисаШи. 2. сшварање књижевноz gела, 

pag на књижевном сШвараљашШву. 3. учење Йис.меносШи (као 
школски ЙреgмеШ). 

писар, -ара и писар, -а м 1. особа која йрейисује и реzисшру
је канцеларијске сйисе (обично у cygy, аgминисШрацији). 2. ист. 
а. среgњовековни йрейисивач библијских и gpyzux ШексШова. б. 
некаgашње звање gржавНО"i службеника са најнижим службе
ничким звањем: судски -, полицијски -. 

писарница ж оgељење које воgи канцеларијске йослове (у су
gy, аgминисшрацији, наgлешШву). 

писати, пfuпём несвр. (нешто) 1. служиши се оловком, беле
жиШи. 2. сасшављаши какав шексш (књижевно, научно или gp. 
gело). 3. (некоме) обраnаши се Йис.меним йушем, Йис.мом саой
шшаваши, јављаши нешшо: - министарству. 4. безл. наљазиши 
се найисано, QgшШамЙано. - Пише то у књигама. 5. бавиши се 
йисањем као занимањем, gелашношnу: - по новинама, - позо
ришне критике. • лоше (рђаво, црно и сл.) му се пише йреgсшоји 
му невоља, несреnа, лоше nе се ЙровесШи. писано му је суgбином 
му је оgређено, суђено му је. (не) пише му на челу (не) виgи се ШО 
о чему је реч (о чему неко мисли, шша намерава и сл.). пиши 
кући пропало og намераваноz, очекиваноz нема, не може биши 
нишШа. 

писаћи, -а, -6 који служи, йоgешен, намењен за йисање: -
сто, - машина. 

писац, пИсца м (инстр. писцем; ген. мн. писаца) књижевник, 
сйисашељ; аушор HeKoz найиса, чланка. 

писка ж (дат. писци) йишшање, йисак; уп. писак (2). 

пискав, -а, -о 1. врло висок, шанак, йишшав, крешшав (о иza
су, звуку). 2. лингв. који се швори наслоном врха језика о секуши
nе (о cyиzaCHиKY). 

пискарало с (М) (ми. с) лош йисац, шкрабаљо. 
пискарати, -ам несвр. у gем. значењу: ЙисаШи. 
пискутав, -а, -о који йискуша, йишши йойуш йиска (о иzacy, 

звуку). 
. 

пискутати, -ам и пИскућём F!ecBp. у geм. значењу: ЙишШаШи. 
писмен, -а, -о 1. који уме ga йише и чиша, оЙис.мењен; који 

има само најниже, основно образовање. 2. који се оgликује йи
с.меношnу, zрамашичком исйравношnу; који је без "iрамашичких, 
језичких zрешака: - акт, - састав. 3. (само одр. пИсменй, -а, -6) 
а. изражен, исказан Йис.мом, у найисаном облику, йисањем; у 
йисаној форми, йисан: - испит, - саопmтење; - задатак. б. (у 
именичкој �лужби) м зagашак или исйиш у школи, на факулше
шу и сл. ко!и се paglf, OgH. обавља у йисаној форми. 

писменоl с арх. (обично у ми.) в. слово (1). 

писмено2 прил. Йис.меним йушем, у йисаној форми; сшилски, 
zрамашички ваљано, корекШно. 

писменост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина, својсшво oHo"ia 
који је Йис.мен, oHoza шшо је Йис.мено. 2. йознавање сисшема йи
сања и чишања; корекшна (zрамашичко-сшилска) осйособље
носш Йисања. 3. сшање йисане књижевносши, ogH. кулшуре jeg
не gрушшвене cpegUHe, jegHoz Hapoga уоЙшШе. 

писмо с (ген. ми. пИсама) 1. шексш, goauc који се (обично у йо
себном омошу, коверши и сл.) некоме шаље; сам ковераш и йа
йир који служи за шакве goauce, за gоЙисивање. 2. а. сисшем 
zрафичких знакова, слова којима се йише, аљфабеш: латинич
но -, арапско -. б. начин обликовања слова, рукойис; шийски 
изиzеg слова (шшамйарских и сл.): курзивно -. 3. Йис.мени gOKY
менш, званична Йис.мена исйрава: гарантно -, мајсторско - . • 
новчано (вредносно) - йошшански ковераш за слање новца, ogH. 
gpy"iux вреgносШи. опроштај но - Йис.мо које самоубица осшавља 
за собом; ойорука, ШесШаменШ. отворено -јавна йорука уйуnена 
некоме йушем новина, paguja и сл. препоручено - Йис.мо на које 
йошша gaje йошврgу о йријему и оgzовара за њеzову исЙоруку. 
Свето - в. Библија. 

писмоноmа м (ми. ж) а. йошшански службеник разносилац 
йисама, йошшанских йошuљака, ЙошШар. б. (уз им. "голуб'') 
онај који(йре)носи Йис.ма. 

писнути, -нём свр. 1. оиzасиши се крашким Йиском. 2. фиг. 
йокушаши нешшо реnи, йроzовориши, ЙрословиШи. 

писоар, -ара М фр. јавни захоg за мушкарце. 
писта ж фр. а. сшаза за узлешање и сйушшање авиона. б. 

спорт. сшаза за аушомобилске, мошоциклисшичке или бицикли
сшичке Шрке. 

пита ж тур. КУВ. врсша йецива, обично og наслаzаних или уви
јених кора, јуфки са слашким или слан им наgевом: - с јабука
ма, - с пиринчем, - са сиром. 

питалица ж врсша за"iонешке, у облику йишања на које шре
ба gаши шачан оg"iовор. 

питање с 1. реч или исказ којим се нешшо йиша: поставити 
-, добро -. 2. оно шшо је йреgмеш, шема (раз)zовора, расйраве, 
размашрања и gp. :  национално -, женско -. 3. йоgручје paga, 
gеловања, обласш, gOMeH: - надлежности. • без ичијег питања не 
йишајуnи HUKoza, без оgобрења, gойушшења. бити под (великим) 
питањем, под знаком питања и сл. йошйуно је неизвесно, HecuzYPHO, 
не може се йреgвиgеши (ucxog, резулшаш нече"iа). бити у питању 
биши йреgмеш нечеzа (расйраве, paga и сл.), раgиши се о чему 
неизвесном у aoиzegy ucxoga, резулШаШа. болно - шешко решива 
сшвар, велики йроблем. велико (је) - врло је HecU"iYPHO, веома не
извесно. горуће - врло акшуелна, йроблемска сшвар која се мо
ра хишно размашраши, решиШи. животно - најважнија сшвар, 
сшвар og које зависи нечија еzзисшенција, буgуnносШ. не прави
ти питање (од нечега) йреnи йреко нечеzа, сложиши се са сшањем 
сшвари, узеши сшвари како јесу. отворено - нерешена сшвар, йро
блем који шек шреба решаваши; поставити (нечије) - (на дневни 
ред) узеши какав случај, йроблем у размашрање, сшавиши на 
gневни peg pagu йрешресања, размаШрања. текуће - сшвар која 
је шренушно акшуелна, коју шреба размошриши, решаваШи. 
унакрсна питања низ узасшойних, невезаних йишања којима 
шреба ga се онај коме су уйуnена збуни и шако навеgе ga и нехо
шице каже исшину (обично у йолицијској исшрази, йри саслуша
њу). хвала на питању уобичајен оgzовор на конвенционаљно йи
шање "како сше?" или "како си?". чворно - сушшина каквоz сло
женоz йроблема, og Kojez зависи решење. шкакљиво - йишање на 
које је шешко, нез"iоgно оgzовориши; йроблем који није лако ре
шиши, који у себи крије оЙасносШи. 

питањце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. og ЙиШање. 
питати, пИтам (3. Л. ми. пИтају) несвр. 1. (некога) обраnаши се 

некоме йишањем, шражиши og HeKoza оg"iовор: - лекара за са
вет. 2. (за некога, за нешто) расйишиваши се о некоме, о нечему: 
- за (нечије) здравље. 3. (некога нешто) исйишиваши йровера
вајуnи нечије знање, йройишиваши: - граматику . •  - се йосша
вљаши себи йишање, размишљаши (о себи, својим намерама 
иШg.). - Питам се шта да радим? • бог те пита(ј) ко би шо знао, 
ко nе za знаШи. да се ја нешто питам ga ја имам моzуnносши ga og
лучујем, Kaga би шо og мене зависило. ко те пита шша ше се ши-
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че, пије йlo йlвoja бри1,а, cйlвap; nе бриnи, nе воgи бри1,у. (море) ие 
питај nе йlражи ga йlи се каже, БОЈЬе nемој йийlaйlи (Kag је реч о 
nечему nеЙовоЈЬnОМ). 

питати, -ам иеевр. а. (некога) gавайlи храnу у ycйla (nекоме), 
xpanийlи (nеко1,а). б. (нешто) KJЬYKaйlи, 1,ojийlи, йloвийlи (обичnо 
живиnу). 

пити, пИјём (р. пр. пио, пИла) неевр. [гл. им. пИјёње е] 1. а. уnо
cийlи у oр1,аnuзам йlечnосйl кроз ycйla: � воду, � чај . б. узимайlи 
лекове (йилуле и сл.) 1,yйlajyћи их с воgом; уойшйlе узимайlи, ко
pиcйlийlи лек, лекове: � аспирине, � сируп за кашаљ. 2. а. коn
зумирайlи алкохолnа йића, служийlи се, 1,ocйlийlи се йlaKвим йи
ће.м. - Пијем пиво, али ракију не пијем. б. (без допуне) оgава
йlи се йићу, йијаnчењу, бийlи йијаnица, алкохоличар, oйиjaйlи 
се. - Он пије, сваки дан је пијан. 3. бийlи йорозаn, yйиjaйlи (во
gy, вла1,у и сл.). 4. фиг. а. (усне) ЈЬубийlи жесйlОКО, у ЈЬубавnом 
заnосу. б. (крв, зној) безgушnо искоришhавайlи nеко1,а; nаслађи
вaйlи се йlyђим мукама, nевОЈЬама. • ие зиа се ии ко пије ии ко 
плаћа свако pagu шйlа хоће, nема nикакво1, pega, nе зnа се ко је 
за шйlа оg1,овораn. - за иечију душу иcйиjaйlи (виnо, ракију) за 
йокој gуше умрло1,. - у иечије здравље nазgравЈЬайlи коме желеhи 
gобро зgравЈЬе, gy1, живойl и сл. то ие пије воду йlo пије gобро, ваЈЬа
по, nе оg1,овара cйlaњy cйlвapи, nе може бийlи og йlo1,a Kopиcйlи. 

питом, -а, -о 1. а. који се nе йлаши JЬygu и живи уз JЬyge; йри
йийloМJЬen (о живойlињи). б. оЙЛе.мењеn 1,ајење.м (о биЈЬци); еупр. 
дивљи. 2. фиг. а. који има бла1,е, за JЬyge y1,ogne особиnе; мираn, 
йlиx: � клима, � предео. б. који је бла1,е nарави, KpoйlaK, с.ми
реп, осећајаn: � човек 

питомац, -мца м (инетр. -мцем) 1. шйlиhеnик nеко1, завоgа, йо
лазnик aKage.мuje у којој се школује, вacйийlaвa и 1,ge има и cйlan 
и храnу: � војне академије, � завода за малолетнике. 2. cйlи
aengucйla: државни �. 

питомина ж йийlOM, мираn крај, apegeo; cвojCйlвo оnо1,а шйlо 
је йийlOMO, ЙийlOMocйl. 

питомити, питомИм неевр. [гл. им. питомљёње е] чиnийlи йи
йlOMим, йpийийloМJЬaвaйlи; оg1,ајивайlи, кулйlивисайlи. 

питомица ж шйlиhеnица nеко1,а завоgа у којем се сйlичу og
ређеnа зnања, 1,ge се вacйийlaвa и има cйlan и храnу. 

питомост, -ости ж cвojCйlвo оnо1,а шйlо је йийlOMO, оnо1,а који 
је йийlOM, ЙийloMиna. 

питон, -она м грч. зоол. вpcйla 01,ромnе neoйlpoвne змије, Pyt
hon reticulatus; уп. удав. 

ПИТОРЕюка ж фр. сликовийlосйl, шароликосйl; слика са йla
квим cвojCйlвимa. 

питорескан, -кна, -о сликовийl, шаролик, живоЙисаn. 
питуљица ж (обично у мн .) вpcйla ушйlийка, крофnе йуњеnе 

сиром или Йекмезом. 
пиће е 1. (обично у ак. с предлог "за") yйloJЬaвaњe жеђи, йи

јење: вода за �, нешто за �. 2. а. оnо шйlо се йије, naйийlaK: ле
КОВИТО �, минерално �. б. алкохол (виnо, йиво, ракија и сл.); ча
ша, флаша виnа, йива, ракије и сл.: конзумирати �, платити � 
некоме. 3. славЈЬе, 1,озба, слава. • жестоко - (обично у мн.) йиће 
са мnо1,о йpoцenaйla алкохола (ракија, вињак и сл.). одати се пи
ћу йocйlaйlи алкохоличар, Йијаnац . . одрећи се пића йpecйlaйlи 
K01-t3умuрайlu алкохол. ухватило га - nайио се, йијаn је. 

пићенце, -ета е (ми. -ца) фам. у хиЙ. зnачењу: gобро, фиnо йи
ће; чашица йlaKв01, йића: попити �. 

пихтијаст, -а, -о који је као йиxйlиje, gрхйlав, мек. 
пихтије, пИхтйја ж ми. кув. јело које се сйравЈЬа gу1,ойlрајnим 

кување.м меса (обичnо nо1,ица, ушију, меса са живойlињске iла
ве и gp.), йоврћа и зачиnа, nакоn че1,а се сок у којем је месо кува
по охлаgи и з1,усnе, хлаgейlиnа. 

пица ж итал. кув. вpcйla ийlалијаnско1, јела og йечеnо1, йlecйla 
с разnоврсnим nаgевом йо Йовршиnи. 

пицанити се, пИц3.нИм се неевр. жарг. [гл. им. пицањёње е] ле
йо се облачийlи, gойlеривайlи се. 

пиџама ж енГл. в. Йижама. 

пишати, -ам неевр. вулг. избацивайlи мокраћу из мокраћnе 
бешике, MOKpийlи. • - уз ветар paguйlu, йocйlyйaйlи, йоnашайlи 
се, 1,oвopийlи па своју шйlейlу (обичnо СУЙРОйlСйlавЈЬајуhи се nеко
ме или nече.му моћnом). 

пиmаћа (пИшаћв:а) ж вулг. в. мокраћа. 
пиmкота ж (обично у мн.) вpcйla суво1, колача, бисквийl (за 

бебе, малу geцy). 
пиmманити се, пИmманИм се неевр. разг. neћKaйlи се, колеба

йlи се, йреgомишљайlи се (обичnо из хира, hефа). 
пиmтав, -а, -о који йишйlи, Йискав. 
пиmталица ж 1. йишйlаЈЬка, звижgаЈЬка. 2. жеnска особа 

йишйlаво1, iласа, крешйlалица. 3. зоол. у мn.: pog ййlицa сличnих 
ласйlама, чиойе, Cypselidae (у jg.: ййlицa из йlo1,a poga, чиоЙа). 

пиmталина ж мочварnо, баровийlо ЗеМЈЬишйlе. 
пиmтWъка ж nайрава којом се йроuзвоgи йисак, звижgаЈЬка. 
пиmтати, -тИм неевр. а. йроuзвоgийlи йисак, цику, цичайlи (о 

ййlицaмa и nеким живойlињама). б. йлакайlи, вришйlайlи (og 
бола, йlY1,e, Cйlpaxa). в. gувайlи у йишйlаЈЬКУ, звижgайlи њоме. 

пиmтољ, -оља м (инетр. -ољем) итал. KpaйlKo вaйlpeno оружје 
за jegny руку и уйойlребу из neaocpegne близиnе, револвер. • го 
као - nе.ма шйlа ga обуче, оскуgева у 1,арgероби. 

плав, -ава, -о (одр. плави, -а, -6) 1. који има jegny og осnов
nих боја cйeKйlpa, среgњу, између ЈЬубичаСйlе и зелеnе; који је бо
је nеба или мора; Mogap. 2. свейlложуйl, жуhкасйl (о коси). 3. 
(одр.) као cacйlaвnи geo nеких бойlаnичких nазива: � патлиџан, 
� дрво. 

плаван, -вна, -о а. који бива чесйlо йойлавЈЬеn, воgойлаваn: 
� поља. б. који йойлавЈЬује, йлави: � Нил. 

плавац, -вца м 1. вpcйla јако1" йlамnойлаво1, 1,рожђа; црnо ви
по og йlaKв01, 1,рожђа. 2. разг. йолицајац, aangyp (nазив збо1, йла
ве уnиформе) . . 

плаветан, -тна, -о йлав, ЙЛавичасйl. 
пшiвеТИ јек. плавјети, -вИм неевр. [гл. им. плављёње е] йocйla

jaйlи ЙЛав. _ � се иСЙОЈЬавайlи се, иcйlицaйlи се йлавейlnилом, 
бийlи йлаве боје. 

плаветнило е йлава боја; nијаnса йle боје; йлаво йpocйlpan
cйlвo (мора, nеба, вазgуха). 

плавило е среgсйlво за беЈЬење руБЈЬа. 
плавити, -Им неевр. [гл. ИМ. плављёње е] naйlaйaйlи воgом (йо

ЈЬа, ЗеМЈЬу), йoйlaйaйlи (о воgи); фиг. обузимайlи (о осећањима). 
пшiвити, плавИм неевр. [т. им. плављёње е] а. чиnийlи nе-

шйlо ЙЛавим. б. йpaйlи, белийlи у ЙЛавилу. _ � се йлавейlи се. 
плавичаст и плавкаст, -а, -о йомало, у извесnој мери ЙЛав. 
плаво прил. йлавом бојом, у йлавој боји: � обојен. 

плаво- као йрви geo сложеnица озnачава gaje gpy1,u (aoneKag 
окрњеnи) geo речи йлав, ogn. свейlложуйlе боје: плавоок, плаво
кос(а). 

плавојка и плавуmа ж жеnска особа йлаве, йlj. свейlложу-
йle косе. 

плавокос, -а, -о који је йлаве, йlj. свейlложуйlе боје косе. 
плавоок и плавоок, -а, -о који је йлавих очију. 
плавуmа ж в. ЙЛавојка. 
плавуmав, плавушан и плавуm(к)аст, -а, -о (йо)мало йлав, 

ЙЛавичасйl. 
плагијат, -ата м лат. йоgражавање, имийlaциja; објавЈЬива

ње йlyђe1, књижевnо1" nаучnо1, или gp. gела, йleKcйla aog својим 
имеnом. 

плагијатор м оnај који врuш йла1,ијайl, који се Kopиcйlи йла-
1,ирање.м. 

плагирати, плагирам евр. и неевр. објавийlи, објавЈЬивайlи 
йlyђe gело, йlyђи йleKcйl као свој. 
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плажа ж фр. обала uorogHa, уређена за куаа1Ое, шшранg; ку
UалишШе. 

плааавац, -авца м презр. в. rмизавац. 
плааити, -йм несвр. [гл. им. плажење с] uружаши, избаци

ваши из усша нааоље, uоказиваши (језик) . •  - се руrаши се не
коме, заgиркиваши, зачикиваши HeKOra uружајуhи, uоказују
hи језик. 

плаама и плаама ж грч. биол. живи, жишки сасшојак OpraH
ских hелија (нарочишо крви и лимфе): крвна -. 

плааматичан, -чна, -о и плааматичкй, -а, -о који се OgHOCU 
на илазму: - ћелије. 

плакар, -ара м фр. орман уrрађен у зиgу; велики орман уоUшШе. 
плакат, -ата м И плаката ж лат. велики рекламни, upouaraHg

ни лисш харшије, шексшуално, rрафички и(ли) ликовно upeg
сшављена каква аорука, оinас и сл., uреgоgређен за uзлаrа1Ое на 
јавним месшима, леЙЈЬе1Ое на оinасним сшубовима и gp. 

плакати, плачем несвр. исuушшаши, лиши сузе; уп. сузити. 

плакати, плачем несвр. 1. uраши, исuираши нешшо: - судо
ве. 2. заЙЈЬускиваши (обалу) (о мору). 

плакатирати, -атйрам свр. и несвр. објавиши, објављиваши 
илакашом; uосшавиши, uосшављаши, излеuиши, uзлеuљиваши 
илакаше; објавиши uушем илакаШа. 

плакатнй и плакатскй, -а, -о који се OgHOCU на илакаШе. 
плакета и плакета ж фр. илоча с рељефом; саоменица. 
пламен, -ена м (ми. пламенови и пламени) 1. усијани све-

Шлеhи rасови који се уочавају, јављају ари rOpe1OY; вашра, Ora1O, 
Uожар. 2. фиг. а. јака свеШлосШ. б. сјај, блесак (у очима); руме
нило (лица). 

пламен, -а, -о 1. а. који иламши, букши, вашрен, Or1OeH. б. 
фиг. свешао, сјајан, блисшав; аун заноса, оgушевље1Оа. 2. који је 
боје иламена, јарко црвен. 

пламенйк м техн. geo наараве за rOpe1Oe из Kojer избија ила
мен (у аuарашима за заварива1Ое и gp.); уоuшше geo наараве на 
којем се образује иламен, rOpUOHUK. 

пламено ПрИЛ. у иламеновима; фиг. вашрено, заносно, сшра
сно: - говорити. 

пламењача ж болесш коју изазивају uаразиши на неким 
биљкама Puccinia graminis. 

пламињати, -ам несвр. rореши слабим, исuрекиgаним ила
меном. 

пламИчак, -чка (пламИчац, -чца) м geм. og иламен. 
пламсати, -ам и пламтети јек. пламтјети, -тйм несвр. rope

ши uламеном, букшаши; зрачиши јаком свеШлошhу; сијаши, 
блисшаши оgавајуhи час јачу, час слабију свеШлосш; фиг. раз
букшаваши се, бујаши, снажно се развијаШи. 

план м (мн. планови) лат. 1. нацрш, цршеж, скица и сл. која 
uреgсшавља неки објекш, pacuopeg објекаша, улица и gp. ;  ароје
каш: - града, - уређења собе. 2. а. ушврђени pacuopeg, реgослеg 
uослова, мера и gp. за (Јсшваре1Ое каквоr заgашка, uосла, аро
rpaмa и gp. :  петогодиmњи - развоја, инвестициони -. б. зами
сао, намера, циљ коме се шежи, који се жели осШвариШи. - Ње
гов план је да се обогати. 3. pacuopeg шока, извође1Оа, оgржава-
1Оа, саровође1Оа нечеrа, сашница, pacuopeg: - рада, - предава
ња. 4. фиг. а. (уз редни број) uозuцuја, месшо (с обзиром на зна
чај, важносш, UриориШеШ). -Учење је у првом плану. б. (уз од
редбу о делатности, области, врсти нечега) сфера, оквир; аоље 
gелова1Оа. - На идејном плану није учињено ништа. 5. филм. 
йриказ у филмском Kagpy зависно og уgаљеносши камере og 
објекша снима1Оа и величине uросшора обухваhеноr објекшивом: 
општи -, средњи -, крупни - И сл. 

пландовати и пландовати, -дујем несвр. оgмараши се, из
лежаваши се; бесUосличиШи. 

планер, -ера м фр. онај који иланира, арави илан,. иланове 
(нечеrа, за нешшо), UројекШанШ. 

планета ж (плаuет, -ета М) ГРЧ. астр. небеско шело које се окре
ће око Сунца. 

планетаријум (планетар, -ара и планетарйј, -ија) М сарава 
која uриказује креша1Ое илан.еШа око Сунца; uросшорија са ку
uолом у којој се аомоћу механизма uриказује звезgано небо и 
креша1Ое небеских Шела. 

планетнй, -а, -о који се OgHOCU на иланеШе. 
планетойд, -Ида М мала иланеШа. 
планика ж бот. зuмзелено gрво или rpM из аор. вресова, с ве

ликим лисшовима и илоgовима у облику црвених бобица, Arbu
tus unedo. 

планиметар и планиметар, -тра М сарава за механичко 
оgређЩЮ1Ое uовршине неке rеомешријска фиrуре нацршане на 
аааиру. 

планиметрија ж мат. geo rеомешрије која се бави ликовима, 
сликама uоложеним у равни; geo rеомешрије који обрађује хори
зоншалне аројекције каракшерисшичних шачака на шерену на 
основу којих се црша илан. 

планина (планина) ж велико, масивно узвише1Ое, обично с 
више брgа и врхова. 

планинар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај који иланинари, 
који се бави иланинарсШвом. 

планинарити, -Инарйм несвр. [гл. ИМ. планинарење с] xoga-
ши ао иланинама; бавиши се иланинарсШвом. 

планинарскй, -а, -о који се OgHOCU на иланинаре. 
планйнскй, -а, -о који се OgHoCU на иланине: - ваздух. 

планирати, планйрам несвр. фр. [гл. им. планИраље с] 1. ара-
виши uлан(ове), нацрш(е), uројекш(е) (зrраgа, објекаша и gp.), 
UројекШоваШи. 2. а. сшвараши, разрађиваши илан (мера, uосло
ва, заgашака) и ушврђиваши uојеgиносши за саровође1Ое шаквоr 
илана. б. uравиши иланове за буgуhносш, за нешшо шшо би шре
бало ga се pagu, извеgе, осшвари, сuремаши се за нешшо, наме
раваШи. - Планира да одмор проведе на мору. 3. uоравнаваши 
земљишше, равнаши (арема илану). 

планисфера ж ГРЧ.-лат. геогр. карша на којој су обе земљине 
uолулоuше uриказане као целина. 

планктон, -она м ГрЧ. биол. сиhушан биљни или живоши1Оски 
орrанизам који лебgи у воgи. 

планскй, -а, -о који се врши, uзвоgи ао илану. 
плантажа ж фр. веће uољоuривреgно rазgинсшво; велика ао

вршина засађена оgређеном uољоuривреgном кулшуром: - па
мука, - дувана. 

плантажнй, -а, -о који се OgHOCU на иланШаже. 
планути и планути, планем свр. 1. а. наinо се заuалиши и 

саrореши, изrореШи. б. оuалиши, аући (о вашреном оружју). 2. 
фиг. а. јако uоцрвенеши, uрекриши се црвенилом og сшиgа, узбу
ђе1Оа (о лицу, образима). б. наinо избиши, искрснуши, насша
ши. - Планула буна. в. наinо реаrоваши у разgраженом сша1ОУ; 
с узбуђе1Оем ошшро uриrовориши (некоме). 3. фиг. брзо, МУ1Оеви
ШО несшаши, расuроgаши се. - Роба зачас плане. 

пласирати, пласйрам свр. и несвр. 1. уложиши, улаrаши (но
вац, каuишал) у какав аосао, акШивносШ. 2. gобро uроgа(ва)ши, 
расuроg(ав)аши (робу) на шржишшу, gисшрибуираши uроизво
ge у шрrовинску мрежу. 3. спорт. уuушиши, уuуhиваши на ogpe
ђено месшо (лоuшу у фуgбалу, уgарац у боксу и gp.). • - се зау
зеши, заузимаши, освојиши, освајаши неко месшо на ранr-ли
сши (у сuоршском шакмиче1ОУ); усuеши, усuеваши се квалифико
ваши, сшеhи, сшицаши араво (на (gaљe) Шакмиче1Ое). фиг. усае
. ши сшеhи месшо, yinegaH, uоложај у gрушшву и сл. 

пласка ж мала количина сена (обично она која се ари ge1Oe-
1ОУ сена узима у jegHoM маху); уп. навиљак. 

пласман, -ана м фр. 1. а. месшо, uоложај на ранr-лисши аре
ма uосшиrнушом усаеху у UреШхоgнU:.М шакмиче1Оима, квали
фикација. б. uоложај, yrneg сшечен у gрушшву, uослу и gp. 2. 
upogaja, арођа (робе на ШржишШу). 3. улаrа1Ое новца у какав 
аосао, uројекаш, инвесШира1Ое. 4. спорт. смешшај, смешша1Ое, 
уаућива1Ое уgарЦа (уgарце.м.) на gашо месшо (у фуgбалу, боксу и 
gp.); начин на који се ШО чини. 
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пласт, пласта м (мн. пластови; зб. им. плашће е (мн. 0» веhа 
или .мања количина сена (ређе снойова) сложена у облику куЙе. 

пластелин, -ина м итал . .мека .маса og "iлине, воска и .масШи 
(за .моgелирање). 

пластеник, -И:ка м башша, врш aog крово.м og йровиgне йла
сШике. 

пластика ж (дат. -ици) грч. 1. йласшична .маса, вешшачки .ма
шеријал og oplaHcKUx .маШерија и Йpu.мeca ("iлине, luaca, йеска и 
gp.); Йоливинил. 2. а. ум. вешшина йрављења кийова, вајарсШво. 
б. мед. есшешско исйрављање gевијација на лицу, шелу йуше.м 
(йласшичне) оЙерације. 3. извајани кий; вајарски раgови уой
шше, као целина: античка �. 4.рељефносШ Йовршине. 5. фиг. из
разишосш, живойисносш, йласшичносш (ойиса, излаlања, йри
Йовеgања). 

пластити, пластйм неевр. [гл. им. плашћёње (плаштёње) е] 
йрикуйЈЬаши и саgеваши сено у ЙЛасШ(ове). 

пластић, -ића и пластић, -а м geM. og ЙЛасШ. 
пластифицирати, -фИцйрам евр. и неевр. йресвуhи, йресвла

чиши нешшо сйецијално.м ЙЛасШично.м .масо.м: � корице књиге. 

пластичан, -чна, -о 1. који је у f$.ези с ЙЛасШико.м; найрављен 
og йласшике (1): � маса, � чаша. 2. изрази ш, сликовиш, живо
йисан; рељефан: � слика, � опис. 

пластичар м занаiliлија који израђује Йреg.меШе og йла
сшике (1). 

пластично прил. на йласшичан начин, живойисно, рељефно. 
пластрон, -она м фр. 1. lpygHU geo кошуље (йонекаg као йосе

бан, украсни geo). 2. широка краваШа. 
плата ж HaKHaga (обично новчана, .месечна) за неки pag или 

службу; уойшше Halpaga, HaKHaga за оgређени шруg, услуlу, 
Йосао. 

платан, -ана и платан, -а м бот. gрво високе и широке кро-
шње, сивозелене коре и великих лисшова, Platanus. 

платежни, -а, -о који се OgHOCU на йлаhање: � налог. 

платежно прил. С .мОlуhношhу йлаhања, йлашиво: � способан. 

платив, -а, -о који u.мa �ашежну сйособносш; који се .може, 
.мора (на)йлашиши, (на)ЙЛаШив. 

плативост, -ости ж йлашежна сйособносш, (на)йлашивосш: 
� банкарског чека. 

платина ж шп. хем. ЙЛе.мениШи .меШал сивкасшобеле боје ко
ји се уйошребљава за израgу накиша и у инgусШрији. 

платинаст, -а, -о сличан ЙЛаШини. 
платити, платйм евр. 1. а. (нешто, за нешто) новце.м HaJI1,UPU

ши цену, gyl, йрошиввреgносш (нечеlа), gаши новац, исйлаши
ши: � рачун, � улазницу. б. исйуниши какву .маШеријалну оба
везу: � порез, � дуг. 2. Фиг. а. биши йоgврlнуш каквој казненој .ме
ри, казни, освешиши (зБОl нечеlа); насшраgаши (зБОl учињеноl): 
� за неверство, � за учињену превару. б. gоживеши какво не
йријашно искусшво, незlоgне йослеgице, невоље (зБОl својих обич
но лоших йосшуйака, йройусша): скупо � незнање. • - главом 
изlубиши живо ш, сШраgаШи. 

платица и платица ж ge.м. и хиЙ. og ЙЛаШа. 
платица ж 1. gебља gacKa или брвно које служи као йрелаз 

йреко йошока или речице. 2. зоол. слашковоgна, реч на риба Вlic
са argyroleuca, круЙаШица. 

платиша м (ми. ж) онај који йлаhа, реgовно из.мирује своје нов
чане обавезе. 

платнен, -а, -о који је og йлашна: � кошуља. 

платни, -а, -о који се OgHOCU на йлашу, на йлаhање: � промет, 
� фонд. 

платно е 1. "iлашка ланена или ЙaJl1,учна Шканина. 2. у.меШ
ничка слика (обично на ланеној Шканини). 

плато, -оа м фр. йовишено равно зе.мљишШе, .мања Шераса. 
платонизам, -зма м 1. филозофски йравац, иgеолоlија lрчкоl 

аншичкоl филозофа ПлаШона. 2. Фиг. љубав йрожеша CaJl1,O осе-

haНJu.мa, gуховно.м йривлачношhу, без чулних сшрасши, иgеал
на љубав. 

платонски, -а, -о 1. који се OgHOCU на учење Плашона и йла
ШонизaJl1,. 2. а. који се заснива чисшо gуховно.м OgHOCY, без йри
.меса чулносши: � љубав, � однос. б. који не gOHOCU резулшаше, 
og чеlа не.ма корисши; HeЙpu.мepeH йракси, нейракшичан: доне
ти платонске одлуке у скупштини. 

платонски прил. на йлашонски начин. 
платформа ж (ген. ми. -мй) фр. 1. равно узgиlнушо .месШо (за 

сшајање, gржање lовора и gp.), aogujYM. 2. Фиг. основна начела, 
aPOlpaJl1,CKa начела каквоl йокреша, сшранке и сл. 3. улазни oge
љак (железничкоl ваlона, ШРaJl1,ваја, аушобуса) без сеgишша: 
задња �, предња �. 

плаћати, плаћам несвр. Йре.ма ЙЛаШиШи. 
плаћеник м онај који је йлаhен за какав йосао, pag; Фиг. пре-

3р. онај који се apogaje за новац, йрихваша ga pagu йо налоlу 
gpylola. 

плафон, -она м фр. шаваница, сшрой; Фиг. највиша шачка, 
lopНJa, .максu.мална lраница нечеlа: � собе, � плате. • Достићи -
(нечега) йосшиhи .мaKcu.мy.м, највише шшо се .може (у каријери, 
йослу, висини йлаше и gp.). пробити - плата исйлашиши више 
новца Helo шшо је оgређено за ЙЛаШе. 

плафоњера ж собни шањирасши лусшер без висеhеl еле.мен
ша, ЙРUJЬубљен уз Шаваницу. 

плах, -а, -о а. лако узбуgљив, жесшок, разgраЖЈЬив, найра
сиШ. б. фиг. брз, хишар; бојажљив, сшрашљив: � срна. 

плахо прил. на йлаховиш начин, необузgано, брзо, хиШро. 
плаховит, -а, -о 1. Halao, бу јан (о киши, реци и сл.). 2. необ

узgан, вашрен, йлах (обично о човеку). 
плахта ж (ген. ми. плахта и плахтй) йовеhи KoMag йлашна за 

йокривање (обично кревеша), чаршав, засШирач. 
плац, плаца м (мн. плацеви) нем. зе.мљишШе, шерен на које.м 

се .може нешшо lраgиши, lрађевинско зе.мљишШе оgређене вели
чине; фиг. разг . .месШо 1ge се налази Kyha за ogMop, викенgица. 

плацента ж лат. анат. йосшељица у .маШерици око ЗaJl1,ешка, 
као веза из.међу .мајчине крви и е.мбриона. 

плач м (инстр. -ем) йсихолошка реакција apaheHa СУЗaJl1,а, иза
звана jaKu.м наgражаје.м, болнu.м gоживљавање.м нечеlа; нари
цање (за Йокојнико.м): � деце, � унесрећених људи. 

плачан, -чна, -о а. који је у вези са ЙЛаче.м, apoapaheH йла
че.м; који оgражава бол, шуlу, жалосшан: � глас, � говор. б. 
оквашен, обливен СУЗaJl1,а, йун суза: � очи. 

плачеван, -вна, -о йлачљив, шужан; исйуњен жалойојКaJI1,а; 
сенШu.менШалан: � стил. 

плачљив, -а, -о који лако (за)йлаче, йлаче ни за шша: � де
те. б. сличан йлачу, жалосшив, шужан, йлачеван: � глас, � звук 
ветра. 

плачљивац, -йвца м онај који лако зайлаче, йлаче за сваку 
сиШницу. 

плачљивица ж женска особа ЙЛачљивац. .. 
плачљивко е йлачљива .мушка особа (обично gеШе). 
плачљиво прил. на йлачљив начин, шужно, сенШu.менШално. 
плачно прил. на йлачан начин, йлачуhи, apaheHo Йлаче.м, 

ЙЛачнu.м "iласо.м. 
плашити, -йм неевр. [гл. им. плашёње е] (некога) изазиваши, 

заgаваши неко.ме сшрах, сШрашиШи. _ - се бојаши се, сшрахо
ваши, сШреЙеШи. • чисто се плашим ир. Hehe биши, није ваљgа ga 
he баш шако биШи. - Чисто се плашим да ће ме он победити. 

плашљив, -а, -о а. који се свеlа йлаши, боји, сШрашљив. б. 
који йлаши, изазива, йобуђује сшрах: � речи, � маска. 

плашљивац, -йвца м йлашљив човек, сшрашљивац, кука
вица. 

плашљивко м у хиЙ. значењу: йлашљивац, сШрашљивац. 
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плашљиво прил. са сшрахом, ogajyhu сшрах, бојажљиво; фиг. 
неgовољно CUiYPHO, снебивајуhи се: - говори. 

плашт, ПШlшта м (инстр. плаштом (плаштем); ми. плаштеви) 
1. широки оiршач без рукава; geo боiослужбене ogehe у кашолич
кој цркви, ЙЛувијал. 2. зоол. кожни набор на леђiюј сшрани йла
шшаша и мекушаца. 3. банк омош за вреgносне йайире (акције, 
менице и gp.) без Kojei не.мају ЙуноважносШ. 4. мат. закривљена 
йовршина цилинgричноi лика, омоШач. 

плаштани, -а, -о који се OgHOCU на ЙЛашШ. 
плаштаница ж цркв. йлашно са сликом йолаiања Хрисшовоi 

шела у iроб (који се йосшавља на сшо у цркви на Велики ЙеШак). 
плашташ, -аша м зоол. у мн.: морски мекушци којима је ше

ло омошано йлашшом og нарочише машерије сличне целулози, 
Tunicata (у jg.: шакав мекушац). 

плебејац, -јца м лат. ист. (обично у мн.) а. apuaagHUK йросшоi 
Hapoga, йучанин (у феуgалном, буржоаском gрушшву); супр. пле
мић. б. apuaagHUK нижеi слоја сшановнишшва, без икаквих йо
лишичких йрава (у сшароме Риму); супр. патриције. 

плебисцит м лат. пол. изјашњавање целоi Hapoga о неком йи
шању 'iласање.м, референgумом. 

плебисцитаран, -рна, -о који је у вези с йлебисцишом; оgлу
чен йлебисцишом, ойшшенароgном оgлуком. 

плебисцитарно прил. на йлебисцишаран начин, вољом на
роgа, ЙЛебисциШом. 

плебс м лат. зб. йросши Hapog; ЙЛебејци. 
плева јек пљева ж љушчица, кошуљица жишноi зрневља 

(која ошйаgа йри вршиgби); фиг. мношшво чеiа (обично безвреg
Hoi). - Има нас овде као плеве. 

плевити, плевйм и плевйм јек плијЕшити, -вйм И пJlliјевйм 
несвр. [гл. им. -вљёње с] чуйаши коров или шраву око биљке; чи
сшиши (башшу, земљу и gp.) og корова. 

пледирати, пл€щйрам несвр. фр. засшуйаши неку сшвар, бра
ниши, заузимаши се за нешШо. - Пледирам на ред и мир. 

пледоаје, -еа м фр. iовор којим се брани jegHo 'iлеgишillе; iовор 
јавНОi шужиоца, OgH. браниоца (обично на завршешку расйраве), 
завршна реч (на суђењу). 

плејада ж грч. 1. зб. најисшакнушији љуgи у каквој умешнич
кој, научној gелашносши: - песника, - научника. 2. (Плејаде) 
мн. сазвежђе на северном небу, Влашиhи. 

плејбек м енгл. сисшем шелевизијСКОi или филмскоi снима
ња и емиИlовања йесме, йри чему извођач йокрешима усана 
имишира йевање gOK се њеiов 'iлас, pagu бољеi квалишеша зву
ка, peapogYKyje са раније cHUoМЉeHoi звучноi заЙиса. 

плејбој и плејбој м енгл . .млаgиh који лакоумно живи уgва
рајући се славним и имућним женама. 

плејер м енгл. айараш за рейроgуковање слике и шона са ка
сеша, виgео-касеша, комйакш-gискова и сл. 

плеј-оф м енгл. спорт. сисшем шакмичења за освајање шишу
ле йрвака йо йринцийу елиминације из gaљei наgмешања йобе
ђених екийа, а у којем учесшвују екийе које су йрешхоgно освоји
ле највише боgова, OgH. најбоље йласиране екиЙе. 

плексиглас м енгл. шешко ломљива, шрансйареншна йла
сшична маса; йроизвоg og шакве масе (за засшакљивање авио
на, ауШо.мрбила и gp.). 

плексус и плексус м лат. анат. сйлеш живаца или крвних су
gова;'месшо ige се шакав сЙЛеШ 1tалази. 

племе, -ена с (ми. племена, ген. племена) 1. зајеgница љуgи 
йовезаних роgовским везама, йореклом, језиком и шеришори
јом. 2. Hapog, нароgносш, националносШ. 3. (само јд.) нарашшај, 
йоколење, сој: мушко -. 4. ipyaa CpOgHUX живоШиња. 

племенит, -а, -о 1. а. који се оgликује високим моралним осо
бинама, чесшиш, хуман, великоgушан. б. који саgржи, йрешйо
сшавља узвишене, хумане вреgносши: - циљ, - поступак, - де
ло. 2. који је ЙЛе.миhкоi poga. 3. који се оgликује најбољим свој-

сшвима расе, врсше (о живошињама, биљкама) - пасмина, -
воћка. • племенити метали злашо, сребро и ЙлаШина. 

племенито прил. на йлемениш начин, хумано. 
племенитост, -ости ж особина, својсшво oHoia који је ЙЛе.ме

ниш, oHoia шшо је ЙЛе.мениШо; ЙЛе.мениШ йосшуйак, хумано gело. 
племенски, -а, -о који се OgHOCU на ЙЛеме. 
племић, -а и племић, -ића м apuaagHUK ЙЛе.мсШва, арисшо

краШа. 
племићки и племићки, -а, -о који се OgHOCU на ЙЛемиhе. 
племство с а. йлемиhки сшалеж (у феуgалном gрушШву). б. 

зб. ЙЛе.миhи. 
плен јек плиј ен м а. насилно сшечена, йрисвојена или зайле

њена шуђа имовина (йљачком, у рашу и gp.). б. оно шшо је уло
вљено у лову, ловина. 

пленаран, -рна, -о лат. који је у йуном сасшаву, уз йрисусшво 
свих чланова (о засеgању, сасшанку и сл.), оЙшШи. 

пленидба јек пљенидба ж 1. насилно йрисвајање шуђеi go
бра, имовине, заЙЛена. 2. правн. забрана расйолаiања имовином, 
ogH. оgузимање имовине умесшо неизмиреноi новчаноi gyia. 

пленити, пленйм јек плијенити, плијенйм несвр. [гл. им. 
плењёње јек плијењёње с; уп. пленидба] 1. вршиши йлениgбу, 
хараши, йљачкаши, оillимаши Шуђе. 2. а. правн. сшављаши cyg
ску забрану на имовину; уп. пленидба (2). б. оgлуком власши og
узеши шшамйане новине, лисшове (обично збоi неgозвољеНОi на
йиса у њима). 3. освајаши, очараваши, йривлачиши, заносиши: 
- пажњу, - срца. 

пленум м лат. сасшав каквоi форума, уйравноi или йолишич
Koi opiaHa који чине сви њеiови чланови; сасшанак, засеgање ша
квоi шела у йуном сасШаву. 

плеоназам, -зма м ГрЧ. ЛИНГВ. нейошребно уйошребљавање 
различиших, а исшозначних речи или израза. 

плеонастичан, -чна, -о и плеонастични, -а, -о сувишно уйо
шребљен, већ казан на gpyiu начин: - израз. 

плес м (ми. плесови) а. извођење риill.мичних, изражајних йо
креша шелом (обично уз йрашњу и у pиill.мy музике), uipa, uipa
ње; музика која шакве йокреше ЙраШи. б. забава на којој се йле
ше; uipaHKa. 

плесан јек плијесан, -сни ж (инстр. -сни) бот. (уп. буђ) а. вр
сша iљивице која се у облику шанкоi, MeKoi слоја нахваша на 
влажним йовршинама opiaHcKUx машерија изазивајуhи кваре
ње, Mucor. б. у мн.: врсша йаразишских iљива које изазивају 
разне бuљне болесши, Mucoraceae. 

плесати, плешём несвр. извоgиши йлес; иiраши уз музику 
(обично у Йару). • - како други свира чиниши оно шшо шшо gpy
iu жели, Hapegu; раgиши йО шуђој вољи, налоiу. 

плесач, -ача м онај који йлеше, иiрач. 
плесачица ж женска особа йлесач, иiрачица. 
плесни, -а, -о који се OgHoCU на йлес: - оркестар, - пар. 

плеснив и плеснив јек пљеснив и пљеснив, -а, -о захваhен 
gеловање.м йлесни, обложен слојем йлесни (услеg шоiа йокварен, 
неуйошребљив), шруо: - јабука, - књиге. 

плеснивити ' и плеснивити јек пљеснивити и пљесни
вити, -йм несвр. [гл. им. -вљёње с] йосшајаши йлеснив, ШрулиШи. 

плести, плетём (импф. плетијах, плетијаше; р. пр. ПЛЕЮ, пле
ла; ТРП. плетен, -ена) несвр. l. уйлишаши вуну, конце или сл. руч
'но, нарочишим, gуiачким и'iлама или машински; израђиваши 
шиме нешшо (чарайе, ogehy, мрежу и gp.). 2. савијајући, йреви
јајући jegHo йреко gpyioia (йраменове косе, шанке йрушиhе, шра
ке или gp.) сасшављаши, uзрађиваши нешшо (йлешеницу, венац, 
уже и gp.). 3. фиг. смишљаши, ЙриЙре.маШи коме какву нейри
јашносш, йакосш, замку, uнШриiу. 4. фиг. а. (гласом, речима) io
вориши неразiовешно, нејасно, зайлиhуhи језиком; MHOio и не
ЙОillребно iовориши, шорокаши, брбљаШи. б. (ногама) хоgаши 
HecuiYPHO, йијано, сйошицаши се у xogy . •  - се 1. обавијаши се 
01\0 нечеiа. - Винова лоза се плете око багрема. 2. врзмаши се, 
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.моШаШи се (око HeKola). 3 . .мешаШи се, уилишаши се (у шуђе 
сшвари, йослове), уйаgаши ко.ме у реч, йрекиgаши KOla у lовору, 
Йослу. 4. йравиши lрешке, збуњиваши се, lрешиши (у lовору, йри 
казивању, gавању оglовора). 

плетар, -ара м 1. olpaga, илош, geo olpage, илоша или враша 
на olpagu, шору, обору и сл. og lУСШО исйреилешаНОl йрућа, леса. 
2. колиба og lУСШО исйреилешеНОl йрућа; уп. плетара. 

плетара ж Йрu.миШивна кућица или сшаја og lУСШО исйре
илешаНОl йрућа, og лесе; уп. плетар (2). 

плетаћй, -а, -е који служи за илешење: � игла, � машина. 

плетеница ж 1. коса уилешена у кику; Йерчин. 2. колач og 
йрейлешеНОl ШесШа. 3. Йреg.меШ сйлешен og снойова влаши, 
йрућа и gp. (нйр. lенералска ознака чина, венац og цвећа на 
Lnави и gp). 

плетёње с 1. Ln. u.м. og илесШи. 2. в. илешиво (б). 
плетер м в. илеШар. 
плетйво с а . .маШеријал (вуница, конац и сл.) који служи за 

илеШење. б. оно шшо је исилеШено. 
плетиља и плетйља ж особа која илеШе. 
плетња ж 1. илеШење. 2. илеШиво. 
плећа, ПЛЕЉа с ми. lорњи geo леђа из.међу враша и руку, илеhи. 
плеће, -а с в. илеhка; уп. плећа. 

плећат, -а, -о који је широких илеhа, јаких, развијених леђа. 
плећи, плећију (плећй) ж ми. в. илеhа. 
плећка ж (дат. -ки; ген. мн. ПЛЕЉКЙ И плећака) анат. а. йЈЬо

снаша косш на коју је йричвршhена рука, OgH. йреgња HOla KOg 
живошиња, лойашица, scapula. б. geo живошиЊСКОl шруйа из
.међу враша и йреgњих HOlY: свињска �. • положити на обе плећ
ке спорт. йоложиши йрошивника на леђа цело.м ширино.м као 
циљ борбе и знак йобеgе (у рвању). 

плеура и плеура ж грч. анат. илуhна .мара.мица, йоребрица; 
йовршинска ойна илуhа и унушрашњеl gела lpygHOl коша. 

плеуритис и плеуритис м грч. мед. уйала илеуре, илуhне .ма
ра.мице, Йоребрице. 

плех, плеха м нем. 1. (мн. 0) в. лu.м. 2. (ми. плехови) илишка 
лu.мена или уойшше .меШална aocyga за йечење шесша, колача 
u gp. 

плехан (плехнат), -а, -о који је og йлеха, лu.мен. 
пливалйmте и пливалйmте с оgређено, обично Оlрађено и 

уређено .месШо за йливање и йливачка Шак.мичења; базен за 
иливање. 

пливање с 1. Ln. u.м. og иливаШи. 2. спорт. врсша сйоршске gu
сциилине у воgи у којој је циљ ga се оgређена gеоница йреилива 
за шшо је Molyhe краће време, OgH. ga се сшиlне Йрви. • синхроно 
- спорт. Шак.мичење у којем иливачица, gуеш иливачица или ви
ше њих, уз оglоварајуhу .музику, извоgе синхронизоване риШ.мич
ке вежбе и ЙокреШе. 

пливати, -ам несвр. непрел. 1. крешаши се воgо.м ЙокреШu.ма 
руку и HOlY (о човеку), OgH. 0plaHu.мa Йрилаlођенu.м за шу сврху 
(о риба.ма, живоШиња.ма). 2. оgржаваши се, илушаши на йовр
шини воgе, не шонуши (о йреg.мешu.ма, Шелu.ма и сл.): дрво пли
ва на води 3. (у чему) фиг. биши йошйуно обухваhен, исйуњен, 
обузеш нечu.м; u.маШи нечеlа у изобиљу: � у срећи, � у изобиљу. 
• - као секира ир. не знаши иливаШи. - као бубрег у лоју живеши 
изобилно, боlаШо. - у крви воgиши шешке, крваве биШке. - у оде
лу (у ципелама) u.маШи на себи, носиши йревелико оgело (циЙеле). 

пливач, -ача м (инстр. -ачем) онај који илива, у.ме ga Йлива. 
пливачица ж женска особа иливач. 
пливачкй, -а, -о који се OgHOCU на иливаче и иливање: � клуб. 

плијев- и пљев- в. илев-. 
плијен- в. илен-. 
плијес- в. ЙЛес-. 

плик м (мн. пликови) йошкожни eogeHU ошок, .мехур (og ойе
кошине, шесне обуhе и сл.). 

пликавац и пликавац, -авца м врсша бојНОl оШрова. 
плима ж свакоgневно gизање, йорасш нивоа, йовршине .мора 

(услеg gејсшва йривлачне CHale Месеца); супр. осека. 2. фиг. йоја
ва, насшајање, нарасшање нечеlа у великој количини, навала: � 
одушевљења, � незадовољства. 

плин м чеш. lac (као lOPUBO за lрејање, кување, као ЙОlОНСКО lO-
риво и gp.); шело у lасовиШо.м сшању уоЙшШе. 

плинара ж фабрика за йроизвоgњу и apogajy илина. 
плиновит, -а, -о в. lасовиШ. 
плиновод и плиновод, -ода м в. lасовоg. 
плиномёр јек. плиномјёр м .мерач йошрошње илина, laco

.меШар. 
плинскй, -а, -о који се OgHOCU на илин; који gелује Йо.моћу 

илина, pagu на илин: � светлост, � грејалица, � штедњак. 

плинути, плинем свр. и несвр. непрел. 1. наlЛО йошеhи, йре
ли(ва)ши се йреко йовршине, разли(ва)ши се на све сшране, 
(йо)илавиШи. 2. (у нечему) фиг. иливаши, иловиши: � у крви. 

плиоцён м ГРЧ. геол. нај.млађ и слој шерцијара у развишку 3е
.м.тье. 

плисё, -еа и плисёј, -еја м фр. узgужни йаралелни набори 
на женској ХОЈЬини. 

плисирати, плисйрам свр. и несвр. (из)раgиши илисе на шка
нини. 

плитак, -тка, -о (одр. плиткй, коми. плићй) 1. а. који u.мa .ма
лу gубину (у OgHOCY на gpYle Йреg.меШе исше врсше): � суд, � та
њир, � ципеле. б. који u.мa .мали lаз, низак ниво eoge: � река, � 
вода. в. који се йружа, apogupe go .мале gубине; који је шаНКОl 
слоја: � орање. 2. фиг. а. који нема gYXOBHY, иншелекшуалну вреg
носш, йовршан; несувисли, Lnуй: � закључак, � мисао, � памет. 
б. йразан, oCKygaH, слаб: � новчаник 

плитица ж 1. илишка зgела, илишка чинија, чанак. 2 . .мало, 
илишко уgуБЈЬење, уgубина. 

плитко ПрИЛ. (комп. плиће и плиће) на илишак начин, йовр
шно, неинШелиlенШно. 

плиткоуман и плиткоуман, -мна, -о који је илишке, olpaHU
чене Йа.меШи, неинШелиlенШан. 

плиткоумност и плиткоумност, -ости ж особина, својсшво 
oHola који је илишкоу.ман, oHola шшо је илишкоу.мно. 

плићак, -ака м И плићина ж илишко .месШо у реци, eogu; .ма
ли lаз. 

плиm, плИmа м (инстр. плишем и плИmом) фр. шканина с .ме
Ku.м, краШкu.м и lусшu.м gлачица.ма (слична со.моШу). 

плиmан, -а, -о који је og илиша, йресвучен илишо.м, баршу
насШ. 

пловак, -вк а м йреg.меш og лакоl .маШеријала који илуша на 
йовршини eoge, а служи као обележје .месШа 1ge се налази оно 
шшо је сйушшено у gубину или на gHO eoge: � y;tJ;ице, � сидра. 

плбван, -вна, -о а. gовоЈЬНО gубок ga йо њему .моlу иловиши 
броgови: � канал, � река. б. (обично одр.) на.мењен за иловиgбу: 
� објекат. в. који не шоне, који илива на Bogu: � предмет, � ма
теријал. 

пловидба ж саобраhај броgова и gpYlUX иловила йо .мopu.мa, 
река.ма, језерu.ма; йушовање броgо.м. • дуга - йушовање броgо.м 
йо cвu.м .мopu.мa и eoga.мa које су йрисшуйачне с .мора. слободна 
- броgски саобраhај који се уйравЈЬа Йре.ма йошражњи броgСКОl 
ЙросШора. 

пловидбен, -а, -о (обично одр.) који је у вези с Йловиgбо.м: � 
ред вожње, � пропис. 

пловило С иловни објекаш уойшше (броg, ча.мац и gp.). 
пловити, -йм несвр. [гл. им. пловљење с; уп. пловидба] 1. а. 

крешаши се eogoM Йо.моћу каквОl иловНОl објекша (лађо.м, ча.м-
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це.м или gp.); возиши се, иушоваши шаквим среgсШвом. б. креша
ши се воgом оgржавајуhи се на самој иовршини, иливаШи. 2. 
уирављаши броgом или gру1,им иловним среgсшвом; службова
ши на броgу који оgржава броgске линије. - Иста посада годи
нама плови овом лађом. 3. фиг. ла1,ано, ујеgначено се крешаши 
вазgухом (о облацима). 

пловка ж (дат. -вци; ген. ми. плбвкй (пловака» зоол. в. иаШка. 
пловност, -ости ж особина, својсшво оно1,а шшо је иловно. 
плод, плода м (мн. плодови) 1. а. pog биљке који се развије из 

замешка цвеша и саgржи љуску, меснаши geo (који чесшо служи 
за исхрану) и се.ме; воће. б. иољоиривреgни иринос, лешина. 2. 
замешак живо1, биhа у ушроби мајке, женке, ембрион. 3. фиг. 
ироизвоg, резулшаш какво1, paga, gелашносши: - дугих истра
живања. 

плодан, -дна, -о 1. а. који gaje, gOHOCU БО1,аш, обилан pog (о 
биљкама). б. који има бујну ве1,ешацију, који се оgликује услови
ма за бо1,аш pog (о земљишшу, Шерену). 2. који се брзо множи, 
има велико иошомсшво (о живим биhима, иороgици и СЛ.). 3. 
фиг. а. који има, који се оgликује мношшвом нече1,а: - идејама. 
б. који мно1,о сшвара, ироизвоgи, ироgукшиван: - писац. 

плодити, -йм несвр. [гл. им. плођење с] 1. gоносиши илоg, ра
ђаШи. 2. чиниш и рОgним, оилођиваШи . •  - се а. gаваши илоg. б. 
множиши се, размножаваши се. 

плодйmте с месшо 1,ge се замеhе илоg, 1,ge се нешшо рађа: - је
гуља, - гљива. 

плодно прил. илоgоносно, бла1,оШворно. 
плодност, -ости ж особина, својсшво оно1,а који је илоgан, оно-

1,а шшо је илоgно. 
плодов, -а, -о који apuaaga илоgу: - гранчица. 

плодоносан, -сна, -о и плодородан, -дна, -о који gOHOCU бо-
1,аш илоg; gaje gобре резулшаше, усиешан. 

плодорёд м агр. иериоgично смењивање иољоиривреgних кул
шура на исшим земљишШима. 

плодотворан, -рна, -о илоgан, илоgоносан. 
пломба ж (ген. ми. -бй (-ба» фр. 1. оловна илочица с ошиском 

жи1,а којим се заиечаhују различиши иреgмеши, омоши, иаке
ши, враша и gp. (као зашшиша og неовлашhено1, оШварања). 2. 
мед. зубарска смеса којом се исиуњава шуиљина зуба; уп. плом
бирати (2). 

пломбирати, пломбйрам свр. и несвр. 1. сшавиши, сшавља
ши иломбу (1). 2. (зуб) иоирављаши зуб иосшављањем иломбе; 
зашвориши шуиљину зуба иломбом (2). 

плоска ж в. иљоска. 
плосн- в. иљосн-. 
плот, плота м (ми. плотови) o1,paga og лешава, gacaKa, силеше

но1, ирућа и gp., gрвена o1,paga. • држати се (нечега, некога) као пи
јан плота в. aog иијан. 

плотун, -уна м итал. исшовремена или узасшоина иуцњава 
из више иушака или шоиОва. • почасни - иаљба (на 1,робу) у часш 
иокојника, жршава раша; иаљба шоиова у час ш gржавно1, ира
зника, свеШковине. 

плоха ж в. илоча. 
плоча ж 1. овећи иљоснаши, чешвршасши KOMag мешала, ка

мена, gрвеша или gp., шабла: бетонска -, школска -. 2. gUCK са 
звучним заиисом или шексшом: грамофонска - . 3. рожнаши, 
шврgи зашшишни geo кожно1, омошача у неких живошиња (ри
ба, крокоgила, змија). • спомен-плоча илоча с ири1,Оgним нашии
сом иосшављена обично на з1,раgи у знак сећања, као сиомен на 
неку значајну личносш, исшоријски gО1,ађај који се шу збио и gp. 

плочаст, -а, -о који је у облику илоче. 
плочица ж 1. ge.м. og илоча. 2. а. омањи l�oMag украсно обли

ковано1, ме шала (og злаша, сребра) који се носи на ланчиhу око 
враша, MegaљoH. б. шаква илоча са урезаним личним иоgацима 
о особи која је носи, в. MegaљoH са исиисаним иоgацима о вла
снику који се сшавља о враш живошињи (обично ису). 3. (обич-

но у мн.) украсна керамичка или og gpy1,01, машеријала израђе
на обло1,а за зиgове (куиашила) или иоилочавање иоgова (нир. у 
кухињи) и gp. 

плочнйк м месшо (иросшор gворишша, иуша и сл.) иокриве
но илочама, асфалшом и СЛ.; узgи1,нуша иешачка сшаза улице са 
бочне сшране коловоза, ШроШоар. 

плоmт- в. иљошш-. 
плуг м (ми. -ови) 1. а. иољоиривреgно оруђе за орање зеМЈЬе; 

сечиво шакво1, оруђа, раоник. б. нарочишо обликован geo (у бул
gожера, сиецијално1, возила) за чишhење, оgбацивање сне1,а са 
иуШа. 2. спорт. начин кочења, усиоравања брзине ири вожњи ск и
јама. 

плужити, -йм несвр. [гл. ИМ. плужење с] обрађиваши земљу 
илу1,ом, ораШи. 

плужнй, -а, -о који се OgHOCU на илу1,. 
плурал, -ала (плуРал, -а) м лат. ЛИНГВ. 1,рамашичка каше1,о

рија множине; множина; супр. сингулар. 

плурализам, -зма м лат. 1. фил. иgеалисшичко учење ga је 
сшварносш скуи више самосшалних, ogBojeHUx бишносши, суи
сшанција; учење које оgбацује ugejy о јеgинсшву свеша; супр. мо
низам. 2. пол. а. gе.мокраШско gрушшвено уређење засновано на 
слобоgном gеловању различиших иолишичких иаршија, више
иаршијски сисШе.м, вишесШраначје. б. различишосш мишљења, 
сшавова, оиреgељења и gp. :  - идеја, - интереса. 

плурализација ж пол. увођење илурализма; уважавање раз
лика у мишљењу, оиреgељењу (у gyxy gемокрашских иолишич
ких ирава). 

плуралистичкй, -а, -о који се OgHOCU на илурализам. 
плуралнй (плуралнй) и плуралскй (плуРалскй), -а, -о ко

ји је у илуралу, у облику множине, множински. 
плус м (мн. плУсеви) 1. мат. знак сабирања (+), "више", озна

ка за иозишивну вреgносш; супр. минус. 2. непром. разг. (у служби 
прилога или везника) а. још, још и, aopeg шо1,а, уз шо (ири goga
вању jegH01, иојма gpy1,OMe). - Плаћао је своје плус туђе трошко
ве. б. ири означавању шемиерашурне вреgносши, у значењу: из
Hag нуле: - 15 степени. 3. разг. иреgносш, иреимуhсШво. - Наше 
тешкоће су плус за непријатеља. • плус-минус оширилике узев
ши, више-мање. 

плусквамперфек(а)т, -кта м лат. ЛИНГВ. сложен "iла1,олски об
лик, "iла1,олско време којим се најчешhе означава раgња која се 
извршила, збила ире неке gpy1,e ирошле раgње (нир. "био је ош
иушовао", "бејаше / би јаше ошиуШовао'ј. 

плута ж машеријал који се gобија og коре храсша илушња-
ка. 

плутати, -ам несвр. иливаши, лебgеши на иовршини воgе. 
плутача ж пом. ознака разно1, облика (ваљка, конуса и gp.) 

која иривезана за нешшо сшоји, илива на иовршини воgе као 
обележје иловно1, иуша, иоgвоgних 1,ребенова, месша за везивање 
броgова и gp.: иловак. 

плутаm, -аша и плутњак м врсша храсша, og чије се ко ре go
бија илуша Quercus suber. 

плутократ(а), -е м (мн. -ти М И -те ж) онај који има ушицаја, 
иолишичку вЛ(lСШ захваљујуhи своме бо1,аШсШву. 

плутократија (плутокрација) ж ГРЧ. иолишичка влаgавина 
бо1,аших слојева gрушшва; влаgавина новчано1, каииШала. 

плутонијум (плУтонйј, -ија) м хем. вешшачки gобијен еле.ме
нqш са раgиоакшивним gејсшвом Ри. 

плућа, плућа с ми. (ретко, најчешће у медицини, у јд. плУће) 
анат. иарни oр1,ан за gисање, илуhна крила. 

плућаm, -аша м ЗООЛ. 1. у мн.: врсша иужева који имају илуh
не oр1,ане у облику крвних жила, Pulmonata (у jg.: иуж из ше вр
сШе). 2. у мн.: врсша риба које мо1,у gy1,O ga живе ван воgе јер уло-
1,у илуhа иреузима мехур (у jg.: шаква риба). 

плућнй, -а, �o који се OgHOCU на илуhа. 
плућњак м бот. в. MegYHUKa (1б). 
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пљачка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) крu.минална paglba оШu.мања, 
оgузu.мања шуђе u.мoвиHe, новца uл,и сшвари; оШu.мачина, крађа. 

пљачкати, -ам неевр. (некога, нешто) а. вршиши i1Jbачку, раз
бојнишШво. б. фиг. на неuошшен начин узu.маШи, оШu.маШи, .ма
шеријално искоришhаваши, uељешиши: � државу. 

пљачкаm, -аша м онај који i1Jbачка, Kpage, узu.ма шуђе, раз-
бојник, лоUов. 

пљачкаmкй, -а, -о који се OgHOCU на i1Jbачку и i1Jbачкаше. 
пљев- в. ЙЛев-. 
пљен- в. ЙЛен-. 
пљесак и пљесак, -ска M ygapalbe, луuање gлано.м о gлан у 

знак оgобравања, uозgрава, оgушевљења и сл. ,  айлауз; звук ко
ји се ари Шо.ме чује. 

пљескавица жјело og .млевено'i .меса ci1JbecKaHo'i у облику gu
ска и исuечено'i на рошШиљу. 

пљескати, -ам (пљешћём) и пљескати, пљескам (пље
шћём) неевр. а. uроизвоgиши i1JbecaK, аUлауgираШи. б. уgараши 
нечu.м ао воgи, i1JbускаШи. в. уgараши gлановu.ма ао чему .мека
но.м, ари чему се чује оg'iоварајуhи шу.м: � рукама по лицу. _ � 

се аовр. og i1Jbескаши (в). 
пљесн- в. Uлесн-. 
пљеснути (се), -нём (се) свр. аре.ма i1Jbескаши (се). 
пљоска ж .мања боца, обично сi1Jbошшено'i облика. 
пљоснат, -а, -о који је у воgоравно.м uоложају у OgHOCY на сво-

ју uовршину, који u.ма .малу висину, шанак, сi1Jbошшен, као ари
'iњечен. 

пљоснатица и пљоснатица ж зоол. у .мн.: uороgица риба ко
шшуњача i1Jbоснашо'i облика, које бочно.м сШрано.м леже на .мор
ско.м gHY, Pleuronectidae (у jg.: шаква риба). 

пљосно- в .  ЙЛосно-. 
пљоmтимице и пљоmтимице прил. UљоснаШо.м сШрано.м. 

- Удара сабљом пљоштимице. 

пљуваоница и пљуваоница ж uocyga у коју се i1Jbyje (uосша
вљена нар. уз кревеш болесника). 

пљувати, пљујём неевр. а. избациваши uљувачку (крв или 
нешшо gpy'io) из усШа. б. влажиши i1Jbувачко.м. в. фиг. (некога, 
нешто, по некоме, по нечему) 'iовориши о неко.ме, о нечему ру
жно, UO'ipgHO, клевешаши, оuањкаваши, ружиши (Ko'ia). г. (на 
некога, на нешто) разг. uоказиваши арема нечему uошuуну неза
иншересованосш, uрезир, не gржаши, не .мариШи за нешШо. -
Пљује он на част и поштење. _ - се i1Jbуваши HeKo'ia; .међусоб
но се i1JbуваШи. • - коме у лице, у образ сиuаши увреgе неко.ме у 
лице, безобзирно, gpCKo вређаШи. 

пљувачка ж (дат. -ки) слуз у усшu.ма која се uзлучује из i1Jby
вачних жлезgа. • гутати пљувачку 1) осеhаши јаку uошребу за је
ло.м (обично ари uо'iлеgу на јело). 2) биши јако узбуђен, узне.ми
рен (услеg шреме uл,и осећања беСUо.моhносШи) upeg какво.м ше
шкоhо.м, неuријашношhу; прогутати пљувачку ошрuеши увреgу, 
кришику hушке, без оg'iовора. 

пљувачнй, -а, -о који излучује uљувачку: пљувачне жлезде. 

пљунутй, -а, -о који неоgољиво личи на HeKo'ia, скоро исши ао 
лику (као неко gpy'iu): � отац (о сину). 

пљунути, -нём свр. аре.ма UљуваШи. • пљуни ме (ако није 
истина) разг. Kag неко хоће ga каже ga је све речено сушша исши
на. може ми - под прозор не .може .ми нишШа. пљуни па залепи 
каже се за нешшо шшо је лоше урађено. - па лизати арво рећи о 
неко.ме, нечему нешшо ружно, увреgљиво, а uосле све шо аорица
ши. - паре (некоме) gаши новац, оgрешиши кесу за нешШо. 

пљус и пљус оном. узвик за uоgражавање звука ари uagy не
че'iа у воgу (уuошребљава се и у значењу 'iла'iола i1JbуснуШи). -
Он њега пљус по лицу. 

пљусак, -ска м (ми. пљускови) а. јака и круина киша; фиг. ве
лика количина нече'iа шшо uроuзвоgи шу.мове сличне шаквој ки
ши: � шамара. б. шу.м воgе која ygapa у обалу uл,и о нешШо. 

пљуска ж (дат. -сци; ген. мн. -скй (-сака» уgарац gлано.м ао 
лицу, ша.мар. 

пљускати, -ам неевр. уgараши i1JbycKe, ша.мараШи. 
пљускати, пљускiiм неевр. а. уgараши нечu.м ао воgи; заi1Jbу

скиваШи. б. uоливаши, uрскаши захвашајуhи воgу рука.ма; бур
каши, шаласаши воgу. _ - се а. uоливаши се, uрскаши се воgо.м. 
б. уgараши се gлановu.ма ао Шелу. 

. 

пљуснути, -нём свр. арема i1JbУскаШи. 
пљуснути (се), -нём (се) свр. аре.ма i1Jbускаши (се). 
пљуца ж разг. i1Jbуваоница; фиг. презр. усШа. 
пљуцкавица ж риба с MHO'iO косШију. • бити ситна риба - би-

ши нико и нишша, uошuуно безначајна, неважна особа. 
пљуцкати, -ам неевр. у geM. значењу: i1JbуваШи. 
пљуцнути, -нём евр. cacвu.м .мало i1JbунуШи. 
пљуmтати, -тйм неевр. непрел. а. uаgаши, лиши у великu.м ко

личина.ма и KPyaHu.м Kaau.мa (обично о киши). б. фиг. uаgаши, 
.множиШи се, наgолазиши у великој количини, у изобиљу. -
Пљуште шамари. Пљуште паре. • пљушти му вода на уста на
слађује се, 'iусшира, uосшаје 'iлаgан ари uо'iлеgу на јело, не .може 
ga ишчека ga се gохваши јела. 

пнеуматик м сuољашња ауШо.мобuл,ска 'iYMa која се уuошре
бљава без унушрашње 'iYMe, без "шлауха". 

пнеуматичан, -чна, -о, пнеуматичкй и пнеуматскй, -а, -о 
који gелује UриШиско.м ко.мUрu.мовано'i вазgуха: пнеуматске коч
нице, - чекић. 

пнеумонија и пнеумонија ж грч. мед. заuаљење ЙЛуhа. 
по 1. предл. (с ак. и лок). 1. с речју у акузашиву оgређује: а. 

сврху, циљ 'iла'iолске paglbe. - Идем по неке ствари. б. времен
ско шрајање oHo'ia шшо означава u.мeHицa. - Учи по сву ноћ. в. 
начин и услов uog KOju.м се осшварује оно шшо се казује u.мeHи
цо.м. - Жели то по сваку цену. г. корисш uл,и шшешу за аоја.м 
навеgен u.мeHицo.м. -Ако дође, биће зло по жену. д. колика uл,и 
каква је цена oHo'ia на шша се OgHOCU аоја.м у акузаШиву. - Про
дао је то по добре паре. ђ. вишесшрукосш, gисшрибушивносш 
oHo'ia шшо значи u.мeHицa. - Временом су по цела села остаја
ла празна. 2. с речју или с изразо.м у локашиву оgређује: а . .ме
сшо и uросшор вршења 'iла'iолске paglbe. -Људи седе по собама. 
б. време HeuocpegHo uосле oHo'ia шшо се казује u.мeHицo.м: uосле, 
након. - Доћи ће по Ускрсу. в. начин на који се врши 'iла'iолска 
paglba. - Пресудио је по закону. г. узрок 'iла'iолској paglbU. - По
знат је по вредноћи. д. среgсшво, uосреgнишшво за (из)вршење 
paglbe uл,и сШања. - Поручио ми поздрав по брату. ђ. ближу 
ознаку нече'iа. - По изгледу се види да је стар. е. шша чему og
'iовара: CXOgHO (нечему), аре.ма. - Ради по плану. Ж. роgбински 
uл,и gpy'iu ogHOC, арема оно.ме шша значи реч или израз у лока
Шиву. - По мајци му је брат. 3. (не) уз u.мajyћ и у обзир оно шшо 
значи аоја.м у локашиву: с обзиро.м на (HeKo'ia, нешшо), шшо се 
шиче (Ko'ia, че'iа). - По мени може да ради шта хоће. и. uорекло, 
исхоg(ишше) og oHo'ia шшоје саgржано у аој.му у локаШиву. - По 
националности је Србин. ј. сврху, на.меру исказану u.мeHицo.м. 
- Путују по истом послу. к. у'iлеg, узор који је казан u.мeHицo.м 
у локаШиву. - Био је демократа по оцу. П. ПРИЛ. казује: 1. а. уза
сшоuносш вршења paglbe. - Иду корак по корак. б. uосшуuносш 
у вршењу paglbe. - Зрно по зрно погача. 2. с речју иза себе озна
чава начин вршења paglbe. - То је речено по народски. 3. gu
сшрибушивносш, pacuopeg вршења paglbe. - По двоје излазе из 
учионице. 4. аонављање вршења paglbe: по стоти пут рећи. 

по прил. в. uола2: у по бела дана. 

по- преф. 1. у u.меничкu.м Швореница.ма uоказује ga основна 
u.мeHицa са.мо gелu.мично заgовољава значење које ван сложе
нице u.мa: помајка, посинак. 2. у upug. и Uрuл,. Швореница.ма 
ублажава значење основне речи: uрuл,ично: подобар, повелики. 
3. у 'iла'iолскu.м Швореница.ма означава: а. uочешак paglbe: потр
чати, полетети. б. извршеносш, paglbe или сшања go краја, у 
uошuуносйlи: покуповати, полудети. в. paglbY, сшање (из)врше
ну у извесној, .малој .мери: поиграти се, ПОСКОЧИТИ. г. узасшоuно 
(uз)вршење paglbe: пописати, послагати. д. paglbY коју су (из)вр
шuл,и MHO'iu субјекши uл,и је у вези с MHO'iu.м објекШu.ма: поседа-
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ти, погасити. ђ. йро.мену у gyxy, у йравцу oHoia шшо значи основ
ни, og именице начињени 1.лаiол: посрбити, погосподити се. е. 
раgњу која се врши gелимично, крашко и йо йовршини: погла
дити, попрскати. 

побадати (се), пОбадам (се) несвр. йрема йобосши се. 
поба:крити, поба:крИм свр. обложиши, йресвући шанким сло

јем бакра. 
побацати, -ам свр. баци ши све pegoM; бациши на све сшране, 

разбацаШи. 
побацивати, -iщујем несвр. йрема ЙобациШи. 
побацити, пОбацйм (пОбацити, -им) свр. сйоншаним или на

силним upeKugoM шруgноће йревремено gонеши Uлоg на свеш; 
извршиши upeKug шруgноће, аборШираШи. 

побачај м сйоншан или насилан upeKug шруgноће; йревреме
но gоношење Uлоgа на свеш (у вре.ме Kaga Uлоg још није сйособан 
за живош ван .мајчине ушробе), йобацивање, аборШус. 

побегуља јек. побјегуља ж женска особа која og .мужа йо
беiне у pog; gевојка која og роgишеља йобеiне .мо.мку pagu ygaje, 
беiуница. 

победа јек. побједа ж (супр. пораз) 1. усйех, йовољан ucxog 
борбе, наg.мешања, Шрију.мф Hag ЙроШивнико.м (у рашу, у шак
.мичењу, наg.мешању, йри оg.меравању cHaia, знања и gp.). 2. йре
имућсшво, HagMOh, суйериорносш: � мудрости над снагом. • Пи
рова - скуйо йлаћен gобишак, Шрију.мф који с обзиро.м на жршве 
не йреgсшавља сшварни усЙех. 

победив јек. побједив, -а, -о који се .може ЙобеgиШи. 
победилац јек. побједилац, -иоца и победитељ јек. побје

дитељ, -а м в. Йобеgник. 
победитељицајек. побједитељица и победитёљ:кајек. по

бједитёљ:ка ж женска особа ЙобеgиШељ. 
победити, пОбедИмјек. побиједити, пОбиједИм свр. 1. савла

gаши йрошивника, оgнеши Hag њим йобеgу, биши йобеgник (у 
Шак.мичењу, у наg.меШању, у рашу и gp.), Шрију.мфоваШи. 2. фиг. 
наgвлаgаши, оgнеши йреваiу, йосшићи йозишиван циљ, gаши 
ваљан резулШаШ. - Правда мора победити. 

победни:к јек. побједник м онај који је йобеgио, ogHeo йобеgу, 
Йобеgилац. 

победница јек. побједница ж женска особа Йобеgник. 
победнич:ки јек. побједнич:ки, -а, -о који се OgHOCU на йобеg

нике и йобеgу, који upuuaga йобеgницима, својсшвен йобеgни
цима: � пехар, � занос. 

пОбеДНИЧ:КИ јек. побједнич:ки на йобеgнички начин, на на
чин својсшвен йобеgницима, као Йобеgници. 

победоносан јек. побједоносан, -сна, -о а. који с обзиро.м 
на ucxog, резулшаш и сл. gOHOCU, йреgсшавља, обећава йобеgу: � 
комбинација бројева б. који је у вези с усйехо.м, Йобеgо.м, Шрију.м
фалан: � рат, � резултат. 

победоносно јек. побједоносно ПРИЛ. на йобеgоносан начин, 
Шрију.мфално. 

побеђИватијек. побјеђивати, -еђујем несвр. йрема ЙобеgиШи. 
побележити јек. побиљежити, -Им свр. унеши у бележницу 

. све шшо шреба ga уђе у сйисак, начиниши йойис нечеiа, йойиса
ши: � ствари. 

побеле�и, -ЛЙМје:к. побијељети, -јелИм свр. йосшаши бео; йо
блеgещи; осеgеШи. 

побелити, пОбелИм јек. побијелити, пОбијелйм свр. учини
ши нешшо белим, обојиши у бело. 

побенавити, -енавИм свр. разг. йосшаши бенав, луg, йошаша
виши. 

побеснети јек. побјесњети, -снИм свр. 1. а. заразиши се бе
снило.м; фиг.. сшрашно се наљушиши, разgражиши og срџбе, 
расрgиШи се. 2. фИГ. ,а. сво.м силино.М, жесшоко се раз.махнуШи, 
усковийlлаши (о каквој йојави, акцији и gp.). - Ветар побесне. 

Побеснело море. б. йосшаши обесан, силовиш, найасшан, неза
јажљив (у йонашању, захшевима и gp.). 

побећи јек. побјећи, -егнем (аор. пОб(ј)егох, пОб(ј)еже и 
поб(ј)еже; р. пр. пОб(ј)егао, -гла) свр. 1. а. шрчећи ошићи, ошрча
ши. - Побегао на улицу. б. склониши се, ошићи Heige gpyige, на 
gpyio .месШо (ige не йреши ойасносш, невоља и сл.), йребећи: � 
преко границе. в. склониши се на нейримешно .месШо, сакриши 
се: � под сто. 2. а. ошићи gpyige или gpyioMe найушшајући gоша
gашњу, обично нежељену, cpegUHY, йосао и сл.: � од жене, � из 
предузећа. б. уойшше найусшиши нешшо, ogpehu се, изgвојиши 
се, оgвојиши се og нечеiа нежељеноi: � од науке, � од проблема. 
3. (некоме нешто) изiубиши нечијим оgласко.м, несШанко.м. -
Побегао ми је воз. Побегла ми је мисао. 

побиберити, -Им свр. йосуши, зачиниши биберо.м. 
побије- в. йобе-, побиљ- в. Йобел-. 
побискати, пОбиштем свр. бискање.м очисшиши og ваши. 8 

- се Йовр. 
побити, побијем (имп. пОб:й:ј; ТРП. поБИјен, -јена) свр. 1. забо

сши, забиши, йобосши (.моШку, gршку, засшаву и сл. у земљу или 
gp.). 2. йоубијаши све живо; йоразиши (нейријашеље у борби, у 
окршају). 3. унишшиши, йошући, йошрши (у вези с елеменшар
но.м HeuoiogoM): � сву летину. 4. gоказима обориши, ойоврiну
ши (нечију шврgњу, исказ). 8 - се йошући се; йоубијаши се .међу
собно. 

побје- в. йобе-, побјесн- и побјесњ- в. Йобесн-. 
побледети јек. поблиједјети, -дим свр. йосшаши блеg. 
поблесавити, -есавим и поблесавити, -им свр. йосшаши 

блесав, ЙошашавиШи. 
поближё и по ближе ПРИЛ. а. йонешшо ближе; супр. подаље. 

- Приђи поближе. б. йоgробније, gеШаљније. - Испричај то по
ближе. 

поближи, -а, -е који је у gосша блиској вези (с неким, с нечим). 
поблизу ПРИЛ. gосша близу: � одатле. 

поблије- в. Йобле-. 
побогу речца као израз чуђења: забоiа. 
побожан и побожан, -жна, -о 1. йун вере у Боiа, ogaH вери, 

који се йриgржава верских йройиса и gowu, релиiиозан. 2. а. ко
ји је у вези с йобожношћу, с релиiијо.м: � слике, � разговори. б. фиг. 
исйуњен, йрожеш осећањем йобожносши: � пажња, � молба. 

побожно и побожно ПРИЛ. на йобожан начин, с Йобожношћу. 
побожност и побожност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, 

својсшво oHoia који је йобожан, oHoia шшо је Йобожно. 
побојавати се, -ој авам се несвр. Йре.ма йобојаши се. 
побојати се, -јим се свр. 1. уйлашиши се. 2. биши у шренуш

ку захваћен су.мњо.м, зебњо.м у Йо1.леgу исхоgа какве сШвари. 
поболевати, -олевам јек. поболијевати, -олијевам несвр. 

биваши чесшо болесшан; биши слабоi зgравља, боловаШи. 
поболети (се) јек. побољети (се), -олйм свр. jegHo йО jegHo се 

разболеши, йоразболеши се. - Много се света поболе. 

побољё и побоље ПРИЛ. унеколико боље, gосша боље. - Осе
ћам се поБОље .. 

пОбољИ,. -а, -е gосша gобар, jegaH og бољих. - Он је побољи 
учени:к. 

побољmавати (се), -ољшавам (се) несвр. йрема йобољша
, Цlц  (се). 

побољmање с Йро.мена набоље, йозишивна Йро.мена којо.м се 
нешшо йойравља (нЙр. зgравсшвено сшање болесника). 

побољmати, -ам свр. учиниши бољим, йойравиши, унайре
gиШи. 8 - се йоћи набоље, йойравиши се, узнаЙреgоваШи. - Ста
ње у друштву се побољmало. 

поборющти, -Им свр. заgржаши се извесно време на неко.м 
.месШу, ЙроборавиШи. 

поборављати, �aM несвр. Uрема ЙоборавиШи. 
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поборнйк м онај који се бори, заузима за нешшо, заlоворник, 
ЙрисШa.nица (какве ugeje, apolpaмa, иgеолоlије). 

поборница ж женска особа Йоборник. 
побости (побости), -одём (аор. пободох, пободе; р. пр. пОбо, по

бола (пОбола); трп. пободен, -ена) евр. 1. забосши у нешшо (у зе
.JV/JЬY и сл.): � заставу. 2. pegoM, на разне сшране забосши: � ко
чеве . •  - се 1. забосши се. 2. а. йобиши се (ножевима и сл.). б. су
gариши се роlовима (о живоШињама). 

побочан, -чна, -о 1. који је са сшране, с краја, с бока, йокрај
њи: � соба. 2. који је у caopegHoj, инgирекшној вези с неким, с не
чим, неизраван: � породична линија. 

побочно ПРИЛ. с бока, са сШране. 
побрати, -берём (-берём) евр. l. беруhи све йоскиgаши, обра

ши (воће, йлоgове и сл.). 2. а. сакуйиши најеgно .месШо, скуйиши 
(нешшо расушо, расшурено): � просуто зрневље. б. йрикуйиши 
скуиљање.м, сабирање.м, йокуйиши: - сав порез од грађана. в. 
узеши и йонеши, сйаковаши: � своје ствари и отпутовати. 3. фиг. 
а. извуhи, изнаhи ogHeKyg и шиме сшеhи (знање, .муgросШ): � 
многе ствари из књига. б. заgобиши, из.мамиШи, освојиши не
шшо, заслужиши: � велики аплауз, � све комплименте. • - (све) 
ловорике йосшиhи велики усйех, йрославиши се усйесима; осво
јиши (све) Halpage и сл. 

побратим м йријашељ узеш за браша, онај који је с неким 
као браШ. 

побратимити, -йм евр. учиниши HeKOla својим ЙобраШимо.м. 
• - се уз. Йовр. 

побратимскй, -а, -о који се OgHOCU на йобрашиме и йобра
ШимсШво. 

побратймство и побратимство е йобрашимски OgHOC, йо
брашимска веза. 

побрђе е брgовиш apegeo као aagUHa неке йланине; брgовиш 
apegeo уоЙшШе. 

побрежје е брежуљкасш apegeo као aagUHY неке ЙЛанине. 
побрзо прил. (йо)gосша, (йо)йрилично брзо. 
побринути се, -нём се евр. йосшараши се (око нечеlа, око не

Kola) йреgузеши све шшо је ЙоШребно. 
побрисати, -ишём евр. а. (нешто) бришуhи обрисаши, очи

сшиши: � сто. б. (нешто са нечега) йокуйиши бришуhи: � пра
шину, � проливену кафу. 

побркати, пОбркам евр. 1. йоlрешно йовезаши сшвари, чиње
нице, збркаШи. - Немачки, енглески - све сам побркао. 2. gове
сши у несклаg, у йоlрешан OgHOC, замениши йоlрешно jegHo с gpy
lим, Йо.мешаШи. - Побркао је историјске датуме. 3. йоlрешно 
ураgиши, извесши нешшо, замрсиши: � конце, � рачуне. 4. иза
зваши Йо.меШњу, йоквариши, Йоре.меШиШи. - Побркати некоме 
планове . •  - се 1. забуниши се, збуниши се. 2. исйрейлешаши 
се, из.мешаШи се; Йоре.меШиШи се. - Мисли су му се побркале. 

побрљавити, -рљавйм евр. разг. йосшаши брљив, с.мушен, йо
блесавиШи. 

побројати, -јйм и пОбројйм и побројити, пОбројйм евр. 1. све 
йо pegy избројаши, бројање.м ушврgишu број, збир (љуgи, живо
шиња, сшвари иШg.). 2. набројаши, навесши све йо pegy, колико 
log има чеlа. 

побј:)Стити, -йм и пОбрстйм евр. обрсшиши све, pegoM jegHo 
aojegHo. 

побуда ж йоgсшицај, .моШив, йоgсшрек (за нешШо). 
побудалити, -йм евр. разг. йосшаши буga.nа, ЙоблесавиШи. 
побудити, пОбудйм евр. а. йоgсшаhи, навесши на нешшо: � 

на рад. б. изазваши, биши узрок че.му; йровоцираши, акшивира
ши: � интересовање; � струју . •  - се насшаши, йојавиши се. -
Побудила се у њему радозналост. 

побуђавити, -уђавйм, побуђавити, -йм и побуђати, -ам 
евр. йосшаши буђав, уйлеснивиши се. 

побуђивати, -уђујём несвр. Йре.ма ЙобуgиШи. 

побуна ж 1. усшанак, буна; неlоgовање, йрошесш (йрошив 
власши, йолишике и gp.) као израз незаgовољсШва. 2. ошйор йро
шив HeKola, нечеlа, ошказивање йослушносши, неlоgовање. 3. не
peg, хаос изазван не.мирима, .меШеж, ко.мешање. 

побунити, пОбунйм евр. 1. йоgсшаhи, изазваши буну, йобу
ну, guhu на усШанак. 2. изазваши .меШеж, збрку, узбуниши, уз
не.мириШи. 3. уз.муШиШи, замушиши (врело, воgу) . •  - се 1. gu
ћи се на усШанак. 2. узне.мириши се, уско.мешаши се, узбуgиши 
се. 3. исказа ши оgлучан, ошшар йрошесш незаgовољсшво Helo
gовање.м, жусшро се усйрошивиши (неко.ме, нече.му). 

побуњенйк, -Ика м буншовник, бунџија, усШаник. 
побуњенйчкй, -а, -о који се OgHOCU на йобуњенике. 
побуњивати (се), -Уњујём (се) несвр. Йре.ма йобуниши (се). 
побусати, -ам евр. йрекриши, йокриши бусење.м. 
побушити, пОБYmйм евр. све йробушиши, pegoM избушиШи . •  

- се избушиши се йошйуно, скроз. 
повадити, -йм евр. изваgиши pegoM, jegHo йО jegHo. 
повађати, повађам неевр. воgиши, йариши се йо gpylu йуш у 

jegHoM циклусу (о крави). 
поваздан и поваздан прил. целоlа gaHa; нейресшано, свако

gневно, сШa.nНО. - Поваздан болује. 

повалити, повалйм евр. (некога, нешто) 1. а. gовесши у ле
жеhи йоложај, обориши, срушиши, йоложиши: - човека на ле
ђа. б. извa.nиШи на сшрану, учиниши ga нешшо йолеlне йо зе
.JV/JЬи, йолеhи (gрвеhе, биљку): � жито. 2. разг. извршиши обљубу, 
обљубиши (жену) . •  - се а. извa.nиШи се, исйружиши се, леже
ћи (pagu ogMopa, сЙавања). б. срушиши се, йасши, Йолеhи. 

поваљати, поваљам евр. 1. рушеhи обориши на зe.JVIJЬУ, сру
ши ши све pegoM: � стабла. 2. ваљајући, lазеhи и сл. учиниши ga 
нешшо (шрава, жишо и сл.) Йолеlне. 3. ваљајући изравнаши, йо
равнаши нешшо (шесшо, зе.JV/JЬишШе или gp.). • - се йолеhи йо
свуgа, йойаgаши на зe.JVIJЬУ (og у.мора, слабосши и сл.). - Поваља
ли се пијани по земљи. • - се од смеха с.мејаШи се вео.ма јако, 
lрохоШо.м (Kag је реч о нече.му изузешно с.мешно.м). 

повампирити се, -ампйрйм се евр. 1. йосшаши вамйир, йре
швориши се у вамйира, вукоgлака. 2. фиг. йоново се йојавиши, 
насшаши (о нече.му раније.м, неЙовољно.м). - Повампириле су се 
старе страсти. 

повез м (повеза ж) 1. шрака, йанШљика, завој; Йовеза. 2. ко
рице књиlе: платнени �, КОЖНИ �. 

повезаност, -ости ж сшање oHola који је или oHola шшо је у 
(узајамној) вези с нечим, с неким; уп. повезати (се). 

повезати, повёжём евр. (нешто, некога) 1. свезаши све зајеg
но. 2. сшавиши йреко нечеlа везујуhи крајеве, о.моШаШи (.мара
.мо.м, завоје.м и сл.); уви ши, йовиши, завиши (lлаву, рану). 3. 
снабgеши корицама, укоричиши (књиlу, лисшове књиlе). 4. а. go
весши у .међусобну (лоlичку, узрочну apupOgHY и gp.) везу, сйоји
ши jegHo с gруlим: � узрок и последицу. б. gовесши у коншакш 
с неким, с нечим, усйосшавиши везу, ogHoce, сйојиши: � два при
јатеља . •  - се 1. у.мошаши се у нешшо, увиши се нечим: � шалом. 
2. сшуйиши у шесну, йријашељску, йословну u;ли gp. везу, усйо
сшавиши .међусобне коншакше, сараgњу: � с пријатељима. 

повезивати (се), -везујём (се) несвр. Йре.ма йовезаши (се). 
повели к, -а, -о (йо)йрилично велик: - кофер. 

повеља ж 1. иет. йисани gоку.менш среgњовековноl влаgара 
којо.м се неко.ме gogeљyjy оgређена йрава и йовласшице: жичка 
�, � Стефана Немање Хиландару. 2. свечана Йис.мена изјава ко
ја саgржи основна начела .међунароgне йолишике: � Уједињених 
нација. 3. свечани gоку.менш којим се неко.ме ogaje йризнање или 
захвa.nносШ (за заслуlе, йосшиlнуше усйехе у pagy и gp.). 

повенути, -нём евр. 1. йресшаши цвешаши и зеленеши се, уве
нуши: повенуло цвеће. 2. фиг. изlубиши свежину, боју: повенуло 
лице. 

поверавати (се) јек. повјеравати (се), -еравам (се) несвр. 
Йре.ма йовериши (се). 
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поверЕшИК јек. повјеРЕШИК, -ИЕа м 1. онај �o.мe се шшо йове
рава, особа og Йоверења. 2. ЙYHo.мoћHи�, oЙYHo.мoћeHи�; службе
на особа са обично важнu.м gржавнu.м йYHo.мoћu.мa: - на берзи, 
краљевски -. 

повеРЕшица јек. повјеРЕшица ж женс�а особа йoвepeHи�; 
она �ojoj се шшо йоверава, саоuшшава у Йоверењу. 

поверенички јек. повјеренИчки, -а, -о �ojи се ogHOCU на йо
вepeHи�e: - дужност. 

повереништво јек. повјереништво е 1. усшанова �ojo.м py�o
воgи йoвepeHи�; з"iраgа у �ojoj је ша усшанова с.мешШена. 2 • .месно 
или ло�ално оgељење ценшралне усшанове или Uреgузеhа. 

поверење јек. повјерење е а. вера у He�o"ia (у ње"iову иc�pe
носш, сuособносш иШg.). б. "iласање.м uошврђено uризнање вла
gu (или He�o.м gpy"ioM ру�овоgеhе.м шелу или uојеgинцу) ga gобро 
pagu: изгласати -. 

поверилац јек. повјерилац, -иоца м зај.моgавац, �реgиШор. 
поверилачки јек. повјерилачки, -а, -о �ojи се OgHOCU на йо

вериоце: - однос. 

поверитељјек. повјеритељ м а. в. Uоверилац. б. арх. онај �o
ји изgаје нало"iе. 

поверитёљка јек. повјеритёљка ж женс�а особа йовери
шељ, зај.моgав�а. 

поверити јек. повјерити, -им (трп. пов(ј)ерен) евр. (нешто 
ИЛИ некога некоме) а. uреgаши на чување: - децу, - накит. б. ре
ћи саоuшшиши He�o.мe нешшо у йоверењу: - тајну. в. gаши He�o
.ме ga обави, изврши нешшо, узgајуhи се у ње"iове .мО"iуhНОСШи и 
оgаносш: - задатак. _ - се 1. uреgаши се He�o.мe верујући у ње
"iово uонашање, обеhања. 2. йоверљиво саоuшшиши He�o.мe .ми
сли, осећања и сл. 

поверљив јек. повјерљив, -а, -о 1. заснован на йоверењу, 
ошворен, иc�peH: - разговор. 2. �ojи ogaje йоверење; �ojи улива 
йоверење: - осмех; - човек 3. �ojи се ла�о йоверава, ла�оверан. 
4. �ojи ужива йоверење; �ojи обавља шајне uослове: - особа. 5. 
�ojи није зајавносш, �ojи се .мора шајиши: - извештај, - допис. 

поверљиво јек. повјерљиво ПРИЛ. 1. с Йоверење.м, без uogo
зрења: - се посаветовати. 2. на йоверљив начин, у йоверењу; шај
но, уз шајносш: рећи -. 

поверљивбст јек. повјерљивбст, -ости ж особина oHo"ia �ojи 
је йоверљив, oHo"ia шшо је Йоверљиво. 

поверовати јек. повјеровати, -рујем евр. а. uо�лониши йо
верење He�o.мe, нече.му: - човеку, - КЊИЗИ. б. ослониши се, йоу
зgаши се у He�o"ia, нешшо: - чулима. 

по веселити, -еселим евр. учиниш и He�o"ia весели.м: - шала
ма дете. _ - се urовесши извесно вре.ме у весељу; обраgоваши се. 

повеска ж (ген. ми. повезака) завој, Uовез. 
повесмо јек. повјесмо е (ген. ми. повG)есама) 1. Йра.мен вуне, 

�ygeљe, лана �ojи се веже o�o uреслице; вуна, �ygeљa, лан уой
шШе. 2. оно шшо uз"iлеgо.м uogceha на Йовес.мо. 

повесница и повесница јек. повјесница и повјесница ж 
uовесш, исШорија. 

повёст јек. повијест ж (инетр. повешћу јек. повијешћу) 1. а. 
цело�уuан шо� развоја upupoge, Jbygc�o"i gрушшва, исШорија. б. 
Hay�a о развоју Jbygc�o"i gрушшва, uojegUHUx обласши upupoge 
или �улшуре, исшорија: - Римског царства, - архитектуре. в. 
ш�олс�и Uреg.меШ; уџбени� за шај Uреg.меш, исШорија. 2 . . c�yй 
чињеница; gо"iађаја uовезаних с He�u.м, с нечu.м: - пиmчевог жи
вота, - коњичког спорта. 3. uрича, uриuовеш�а: љубавна -, - о 
Русшiну И Људмили. • ући у - в.·ући у исшорију (uog исШорија). 

повёстан јек. повијестан, -сна, -о �ojи се OgHOCU на uовесш: 
- истраживања. 

повести1 (повести), -ведем (поведем) (аор. поведе; р. пр: по
вео, -Еша (повела); ТРП. поведен, -ена; пр. пр. повевmи) евр. 1. а. йо
ћи с He�u.м uо�азујуhи .IJ.tY uуш, йравац или .му UОЈ.иhи у �реШању. 
б. узеши He�o"ia са собо.м: - стопера колима. 2. а. �ao вођа He�e 
"ipyue uо�ренуши �aKвy a�циjy: - народ. б. uоgсшаhи, uоша�ну
ши на нешШо. 3. осшвариши uреgносш у сuоршу, u"ipu. 4. у вези 

с He�u.м u.мeHицa.мa означава uочеша� вршења, осшваривања 
оно! шшо u.мeHицa значи: - акцију, - истрагу, - коло, - прего
воре, - разговор, - спор и сл. _ - се 1. у uонашању йоћи за не
чијu.м йpu.мepo.м, у"iлеgаши се на He�o"ia, нешШо. - Повео се за 
пријатељем. 2. uосрнуши, зашешураши се; занеши се. - Пија
нац се повео. • - рачуна о некоме, нечему в. uog рачун. - очима, 
очи (за неким, за нечим) uо"iлеgаши (He�o"ia, нешШо). - лопту епорт. 
�ренуши с лоUШо.м шуширајуhи је ucupeg себе. 

повести2 (повести), повезем (аор. повезе; р. пр. повезао, -езла 
(повезла); ТРП. повезен, -ена; пр. пр. повезавши (повезавmи)) евр. 
узеши (He�o"ia, нешшо) у �ола или He�o gpy"io uревозно среgсшво 
и йоћи, �ренуши возеhи: - колима пријатеља. _ - се йоћи, �pe
нуши Uревознu.м среgсШво.м. 

повести (повести), повезем евр. у�расиши везо.м: - столњак. 

повестица јек. повјестица ж КЊИЖ. uоешс�а (сшихована) на
рашивна �о.мUозиција са "iрађо.м из исШорије. 

поветарац јек. повјетарац, -р ца м (инетр. -рцем) бла"i ве-
Шриh. 

повећавати (се), -ећавам (се) несвр. Йре.ма uовеhаши (се). 
повећало е увеличавајуhе сша�ло, луUа. 
повећање е uорасш �оличине или величине: - производње, 

- плате. 

повећати, -ам евр. (нешто) учиниши ga нешшо uосшане веће, 
увеhаши: - принос, - разлику. _ - се uосшаши већи, увеhаши се. 

повећи, -а, -е uовели�, овећи. 
повечерати, -ам евр. арх. uојесши вечеру. 
повечёрје и повечёрје е 1. вре.ме uосле вечере. 2. вој. зна� 

Шрубо.м за војнич�о сйавање: свирати -. 3. ЦРКВ. вечерња цp�вe
на служба �og хришhана: велико -. 

повешати јек. повјешати, -ам евр. 1. (нешто) обесиши на ви
ше .месШа: - рубље. 2. (некога) убиши вешање.м ogjegHoM више 
Jbygu: - кажњенике. 

повија ж 1. ми . .месШо uзнаg носа "ige се сасшају обрве: набра
ти повије. 2. насло н og сШолице. 3. оно чu.ме је ойлешено uрошhе 
у ЙЛоШу. 4. геогр. воgоgелницау gолини или ЙЛанинс�о.муле"iнуhу. 

повијавати (се), -:Иј авам (се) несвр. Йре.ма uовијаши (се). 
повијарац, -рца м 1. йланинс�а �oca �oja се бла"iо оgваја og 

"iлавно"i .масива. 2. в. UовеШарац. 
повијати, пов:йјам 1. несвр. Йре.ма UовиШи. 2. евр. uочеши ви

јаши, UојуриШи. _ - се несвр. Йре.ма uовиши се. • - се према ве
тру (како ветар дува и ел.) в. �a�o вешар gува (uog веШар). 

повијуша ж бот. назив за биљ�у �oja расше и живи йовијају
ћи ce o�o He�e uоgло"iе (нЙр. йасуљ, лаgолеж и сл.). 

повик м ус�ли�, узви�. 
повика ж (дат. -ици) "iласно изражавање љушње, незаgовољ

сШва. 

'повикати, повйчем евр. 1. рећи, из"iовориши (нешшо) ja�u.м, 
Uовишенu.м "iласо.м, ви�нуШи. - Сви повикаше: "Браво!". 2. 
(некога) "iласно uозваши He�o"ia. - Он повика слуге. 3. (на неко
га) нареgиши ja�u.м "iласо.м. - Отац повика на сина да помогне 
госту. 

повикивати, -икујем несвр. Йре.ма Uови�аШи. 
повикнути, повИв:нем евр. в. Uови�аШи. 
повиленити (се), -иленим (се) евр. uолуgеши, Uо.махниШа

, ши. - Старац је повиленио. Мара се повиленила. 

повиновати се, -нујем се евр. и неевр. uо�ориши се, йo�opaвa
ши се (нечије.м или He�o.м захшеву, нареgби и сл.): - одлуци суда. 

повиривати, -ирујем несвр. Йре.ма UовириШи. 
повирити, -Им евр. 1. а. �раш�о, брзо uо"iлеgаши �роз He�и 

ошвор, из за�лона и сл.: - кроз прозор, - из рова. б. бациши йо
"iлеg (обиЧНQ кришо.м, �рајич�о.м o�a): - испод ока. 2. фиг. йo�a
заши се, у�азаши се. - Кроз осмех повирише зуби. 

повиркивати, ":Иркујем неевр. Йовре.мено (�pagoM) UО"iлеgаШи. 
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повисивати, -исујём несвр. йрема йовисиши; уп. повиmавати. 

повисилица Ж муз. знак који обележава ga се ноша која за 
њll.М слеgи йовишава за ЙолусШеЙен. 

повисити, повисйм (трп. повишен) евр. 1. йовеhаши, увећа
ши: � плату. 2. муз. йовеhаши висину, cHaly Шона . •  ,.., се 1. йо
сшаши већи, виши, увеhаши се. - Повисила се плата. Повисила 
се температура. 2. йосшаши йошшованији, цењенији. • - глас, -
тон йочеши lовориши f.ласније; (йоg)викнуши (обично ЙреШеhи). 

. повисок, -а, -о йрилично висок: � дечак 

повисоко прил. йрилично високо. 
повитак, -тка, -о йрилично вишак: � девојка. 

повити, повијём (имп. пов:йј; ТРП. повијен, -ена) евр. 1. а. сави
ши HeKola, нешшо: � грану. б. саlнуши, йоlнуши; сйусшиши: � 
главу. 2. (к себи) заlрљајем йриближиши, йриљубиши: � девој
ку к себи. 3. а. завојем йревиши рану. б. увиши, завиши, об.мо
шаши: � колут сира. в. увиши у йовој, йелене (бебу). 4. а. начи
ниши лучни заокреш у крешању: � крила авиона. б. савиши, ис
кривиши: � ексер . •  ,.., се 1. савиши се; йоlнуши се. - Повила се 
трава. Повише се леђа. 2. йружиши се у виgу криве линије. -
Повиле се веђе. 

повитлати, -ам евр. йошераши, ЙојуриШи. 
повишавати, -ишавам несвр. йрема йовисиши; уп. повиси

вати. 

повишё и повише 1. ПРИЛ. йрилично више, gуже, веће и сл.; 
нешшо више, gуже, веће: � од литра, � од године. 11. предл. (с 
ген.) изнаg нечеlа, Hag нечll.М: � брда, � стола. 

повишење е 1. f.л. lI.М. og ЙовисиШи. 2. разлика из.међу ни
жеl и вишеl сшања, нивоа, йрирасш: � притиска, � дотока. 

повиши, -а, -ё а. йрилично висок: � жена. б. нешшо већи: 
птица � од голуба. 

повишица Ж износ йовишења нечеlа: � плате. 

повјер- в йовер-, повјес- в. Йовес-. 
повлад м у изр. у повлад арх. йовлађивање, саf.ласносШ: клим

нути главом y �. 

повладити, повладйм евр. арх. оgобриши; уп. повлађивати. 

повлађивати, повлађујём (некоме, ретко нечему) с накло
ношhу оgобраваши нечије йосшуйке, йонашање, оно шо lовори, 
саf.лашаваШи се (с HeKlI.М): � пријатељу. 

повлак м йошез; шраl йошеза (у сликарсшву и сл.). 
повлака Ж (дат. -аци) 1. а. линија, црШа. б. йравойисни знак: 

крашка црШа. 2. а. в. Йавлака. б. шанак слој lHoja на болеснlI.М 
KpajHиЦll.Мa. 3. уски KoMag зе.мље. 

повластити, повластим (трп. повлашћен (повлаштен» евр. 
1. gаши, о.моlуhиШи йовласшице, йривилеlије: � племство. 2. ga
ши неко.ме, нечему овлашhење, йраво: � председника, � одбор. 

повластица Ж 1. йраво, .мОlуhносШ коју неко корисши као 
своју Йривилеlију. 2. каршица, .маркица и сл. која неко.ме oMoly
ћује йовлашhену вожњу: аутобуска �, возна �. 

повлачити, повлачим неевр. [гл. им. повшiчёње е] 1. несвр. 
Йре.ма Йовући. 2. воgиши, вући сило.м: � људе по затворима . •  ,.., 
се 1. несвр. Йре.ма йовући се. 2. а. Йо.мицаШи се с .муко.м, сйоро, 
вући се. - Колона војника се повлачи друмом. б. йружаши се, 
йросшираши се. - Планина се повлачи дуж реке. 3. пеј. бесйосле
но лушаши, Шу.мараШи. - Цигани се повлаче крајином. 4. а. 
ошезаши се, оgуlовлачиши се. - Парница се повлачи годинама. 
б. йосшојаши, ШрајаШи. - Неосимболизам се повлачи од шесте 
деценије. 5. лежаши Helge заборављен, зане.марен. - Слике се 
повлаче по тавану. 6. биши йрисушан у нечему gуже време. -
Та идеја се повлачи у уметности овога века. 7. оgржаваши с не
KlI.М ванбрачне љубавне ogHoce. - Он се повлачио са разним же
нама. 

повлачни, -а, -6 који се йовлачи йри коришhењу: � (рибар
ска) мрежа. 

повлашћеност (повлаштен6ст), -ости Ж својсшво или сшање 
oHola који је йовлашшен, oHola шшо је йовлашшено: племићка �. 

повлашblшик, -ика м онај који је йовлашhен, онај који ужи-
ва ЙовласШице. 

повлашћење (повлаштење) е ЙовлашhеносШ. 
повлашћивати, -ашћујём несвр. йрема ЙовласШиШи. 
поводl и повод М разлоl који као йолазна шачка служи за 

йокрешање извесноl йосшуйка, акције и сл. обично условљеноl 
gубљll.М узроко.м: � за рат, � за освету, непосредан �. • дати (пру
жити) - (некоме, нечему за нешто) о.моlуhиШи неко.ме, нечему йо
крешање извесноl йосшуйка иШg. у поводу нечега у вези с нечll.М. 

повод2 м 1. в. йовоgац: водити коња у поводу. 2. Kpgo, чойор 
и сл . .међусобно свезаних живошиња: пси у поводу. 

поводан, -дна, -о боlаш воgо.м, наgошао (о реци, ЙоШоку). 
поводањ и поводањ, -дња м в. йойлава: велики �. 

поводац, повоца м (мн. повоци, ген. поводаца) уже, ланац, 
каиш KOjll.М се воgи сшока, йас иШg.: водити на повоцу. 

поводити се, поводим се неевр. [гл. им. повођёње е] 1. несвр. 
йрема йовесши cel• 2. (за неким, нечим) слеgиши у йонашању не
чији ЙРll.Мер, уf.леgаШи се на HeKola. - Поводио се за оцем. 

поводљив, -а, -о који се йовоgи за gpYlll.М(a), йоgложан уши-
цajll.Мa: � младић. 

поводљив ац, -Ивца м онај који се йовоgи за HeKlI.М, нечll.М. 
поводљивица Ж йовоgљива женска особа. 
ПОВОДЉИВО прил. с йовоgљивошhу, йовоgеhи се. 
поводљивост, -ости Ж особина oHola који је Йовоgљив. 
повод ни, -а, -6 који је йовоg нечему. 
повод ник м 1. онај који (се) воgи у йовоgу: KOЊ �. 2. в. йово

gац: држати коња за �. 

поводница Ж бот. биљка из Йор. жабљака, Ranunculus aqu
atilis, R. fluitans. 

поводњак м зоол. врсша инсекша који живи око воgе, Hydrop
hilus. 

поводом и поводом предл. (с ген.) у вези с нечll.М; у йовоgу не
чеlа: � несреће, ,.., годишњице. 

повозит, -а, -о нар. који се лако креће, који је лако возиши 
или вући (обично о заЙрежнlI.М КОЛll.Ма, саоницама и сл.). 

ПОВО3ИТИ (се), повозим (се) евр. нар. в. йовесши2 (се). 
повој (повој), -оја м 1. йлашно или lаза Kojll.Мa се йовијају ра

не и сл., завој: платнени �. 2. йлашно за йовијање беба, Йелена. 
• бити (налазити се) у повоју (повојима) биши на само.м йочешку 

развоја. од повоја og HajpaHujel gеШињсШва. изаћи из повоја оса
.мосШалиШи се; gосйеши у развишку go сложенијих облика. од 
повоја до покрова og рођења go с.мрШи. 

повојница ж 1. йоклон gешешу у йовоју (чарайице, кайа и 
сл.). 2. в. Йовој. 

повојнИчити се, -ојн:й:ч:й:м се евр. учиниши војнико.м; разви
ши у неко.ме војничке особине. 

повољан, -љна, -о који је йО вољи, aologaH, aogecaH: � ветар, 
� расположење. 

повољно ПРИЛ. а. како неко жели, очекује, усйешно. - Све се 
повољно одвија. б. йо вољи, ylogHO, зlоgно. - Биће за нас повољ
није да отпутујемо. в. йошврgно, ЙозиШивно. - Молба је повољ
но решена. 

повољност и повољност, -ости Ж особина и сшање oHola 
шшо је Йовољно. 

повоњати, -ам евр. в. Йо.мирисаШи. 
повор м йреlиб, лук; зf.лоб, зf.лавак: � моста, жиле на пово

рима. 

повора Ж gебљи канай йровучен кроз ивице рибарске .мреже; 
f.лавни коной на сШруку. 

поворка ж (дат. -рци; ген. ми. -ки) 1. низ живих биhа која се 
крећу у неко.м йорешку: погребна �. 2 . .мношШво Йреg.меШа, йо-
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јава и сл. која се налазе у неком йорешку или су шако йосма
Шрани.� � аутомобила, � дана. 3. коной на који се ниже уловЈЬе
на риба; количина риба нанизана на шакав коной. 

поворчица ж geм. og Йоворка. 
повраз м 1. йокрешна, лучна gршка, ручица веgра или ко

iйла која служи за ношење или вешање. 2. шрака за ношење на 
шорби или ранцу. 3. а. шанка еласшична ниш og најлона, ка
найа и сл. која служи за риболов (на коју се йривезују уgице и 
сшавЈЬа gpy'iu йрибор): ставити удице на �. б. уже, узица уой
шше: опасати се повразоМ. • НПосл не треба сваком лонцу повраз 
бити није gобро у све се мешаШи. 

повразити, повразйм свр. свезаши Йовразом. 
повранети јек. поврањети, -аним свр. йосшаши вран, црн, 

ЙоцрнеШи. 
повранити, повранйм свр. 1. учиниши враним, црним. 2. в. 

ЙовранеШи. 
повратак, -тка м а. враhање на йолазишше: � у завичај. б. 

враhање нече'iа шшо је било узешо: � имовине. в. враhање йоре
MeheHo'i сшања, особина и сл. на йрвобишни ниво, сшейен иШg.: 
� моћи говора. 

повратан, -тна, -о (обично одр.) 1. који се OgHOCU на йовра
шак, који служи за йоврашак: � карта, повратни пут. 2. чије се 
gејсшво OgHOCU на йрошлосш: � дејство закона. 3. а. који се врши 
уназаg: � кретање. б. узврашан: � информација. 4. који се йона
вЈЬа (о болесши): � грозница. • лингв. повратни глагол 'iла'iол ко
ји казује раgњу коју субјекаш врши на самоме себи (или субјек
ши узајамно), рефлексивни 'iла'iол; уойшше 'iла'iол apaheH йо
врашном речцом "се". повратна заменица лична заменица "себе 
(се)" која се уйошреБЈЬава за свако лице jegHUHe и множине ка
ga је йошребно йоново изреhи субјекаш у неком зависном aage
жу, OgH. Kag се субјекаш йоново враhа на себе. 

повратилица ж муз. знак којим се YKuga раније означено йо
вишење или снижење Шона. 

повратити, повратйм свр. 1. gаши назаg оно шшо је раније 
gобијено, узешо и сл. - Поврати му сва примљена писма. 2. из
баци ши кроз усша узешу, aojegeHY храну, изБЈЬуваШи. 3. а. вра
ши ши оно шшо је било иЗ'iуБЈЬено, унишшено, наново усйосша
виши: � ред. б. йомоhи некоме йоврашак у раније сшање: � са
мопоуздање. 4. а. gовесши нашра'i: � кући. б. gошераши нашра'i: 
� овце. 5. изврнуши: повраћене чакшире. 8 � се 1. врашиши се, 
gohu на месшо са Koje'i се йошло: � кући. 2. обновиши се (у исшом 
или сличном облику). - Поврати се старо време. 3. врашиши се, 
gосйеши у йређашње сшање: � од страха. 4. ойоравиши се, осве
сшиши се (из несвесШи). 5. йримиши се, йрихвашиши се paHuje'i 
йосла, иншересовања и СЛ. - Повратио се сликарству. • - дах, 
пару gohu себи. - се у живот оживеШи. (с)поменуло се, не поврати
ло се било йа, на cpehy, йрошло (каже се о нечему лошем, Hey'iog
ном). - у живот uзлечиШи. 

повратич м бот. биљка u3 йор. 'iлавочика, Tanacetum parthe
nium, Т. vulgare. 

повратник м 1. а. онај који се враhа ошкуgа: ноћни �. б. исе
ЈЬеник који се врашио у завичај, ошаџбину: � из Немачке. 2. за
швореник који се йоново врашио на изgржавање казне. 3. геогр. 
замиШЈЬена линија, ygaљeHa og еквашора 230 27' на север и jy'i, 
'ige Сунце у йривиgном крешању gосши'iне највеhу или најмању 
висину Hag хоризоншом, обрашник, yaopegHUK: северни �, ју
жни �. 4. вој. geo шойовске кочнице која йомоhу челичних ойру
'ia враhа цев, йо исйаљењу зрна, у йрвобишни Йоложај. 

повратница ж а. женска особа ЙовраШник. б. йошврgа'О ис
йоруци йошшанске йошиљке којом се йошиљаоцу йошврђује ga 
ју је gобио Йрималац. 

повратно прил. а. с йоврашним gејсшвом, gоgашно. - Све то 
повратно усложњава односе. б. обрашно, обрнуШо. - Њихов до
битак је наш губитак и повратно. 

повраћај м йоврашак, враhање. • - грађанске части враhање 
нечије часши, рехабилиШација. � у пређашње стање прщш. усйс
сшавЈЬање paHuje'i йравно'i сшања (нЙр. у Йарници). 

повраћање с 1. 'i,л. им. og йовраhаши (се). 2. мед. избацивање 
саgржаја желуца кроз усша, БЈЬување. 

повраћати (се), -ам (се) несвр. йрема йоврашиши (се). 
поврвети и поврвети јек. поврвјети и поврвјети, -вйм свр. 

1. йојавиши се у великој количини, навреши, ЙОКУЈЬаШи. - Љу
ди поврвеше као мрави. 2. сакуйиши се у великом броју, сшеhи 
се. - Све је поврвело од птица. 

повреда ж 1. наношење озлеgе, ране, озлеђивање, йовређива
ње; озлеgа, рана. - Непажњом је дошло до повреде. Повреда се 
погоршала. б. вређање; увреgа: �личности, � части. 2. а. нейо
шшовање закона, йройиса и сл., йрекршај: � одредби, � дужно
СТИ. б. изазивање шшеше: � интереса. 

ПОВРЕЩИВ и ПОВРЕЩЉИВ, -а, -о који се може йовреgиши; 
склон Йовреgама. 

ПОВРЕЩИВОСТ и ПОВРЕЩЉИВОСТ, -ости ж својсшво, особина 
oHo'ia који је йовреgив, oHo'ia шшо је Йовреgиво. 

повредити, пОврёДЙМјек. повриједити, повриједйм (трп. по
врёђен јек. повријеђен) свр. 1. а. нанеши йовреgу, рану, озлеgиши; 
изазваши бол: � ногу, � противничког играча. б. заgаши gушев
ни бол, увреgиши: � речју. 2. нанеши шшешу, ошшешиши: � ин
тересе. 3. йрекршиши (закон, йройис и сл.). 8 � се нанеши себи 
йовреgу, рану, озлеgиши се. 

поврёђеност јеК. повријеђеност, -ости ж својсшво или сша
ње oHo'ia који је йовређен, oHo'ia шшо је йовређено: � ноге. 

повређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема йовреgиши (се). 
повремен, -а, -о који се јавЈЬа, йојавЈЬује с времена на време 

(и обично крашко шраје), сйораgичан; йериоgичан: � паљба то
пова, � спис за лингвистику. 

повремено ПРИЛ. С времена на време, сйораgично: � запева-
ти. 

повременост, -ости ж особина или сшање oHo'ia шшо је йо-
времено. 

поврискивати, поврискујём несвр. йрема ЙовриснуШи. 
повриснути, поврйснём свр. йоgвриснуши. 
поврнути, поврнём свр. нар. в. йоврашиши (1, 3а, б, 4а, б, 5). 

8 � се 1. в. йоврашиши се. 2. окренуши се, обрнуши се. 
поврстати, -ам свр. а. расйореgиши, размесшиши у врсше йО 

неком pegy: � воћке. б. вој. йосшавиши у врсше, ЙосШројиШи. 8 -
се йосшројиши се. 

повртар, -ара м онај који 'iaju или apogaje Йоврhе. 
повртарка ж она која 'iaju или apogaje Йоврhе. 
повртарница ж а. в. ЙоврШњак. б. раgња у којој се apogaje 

йоврhе и воhе. 
повртарски, -а, -о који се OgHOCU на йовршаре и йовршар

сшво: повртарске културе. 

повртарство с (ми. 0) уЗ'iајање йоврhа као ЙОЈЬойривреgна ge
лашносш, башШовансШво. 

повртати (се), поврћём (се) несвр. йрема йоврнуши (се). 
'повртети'и повртети јек. повртјети и повртјети, -тйм свр. 

завршеши; мало врШеШи. 8 - се йровесши неко време ugyhu ша
мо-амо, йромуваши се. 

повртни, -а, -о који је у вези с вршом: повртни послови, � 
култура. 

повртњак м врш за 'iајење Йоврhа. 
поврћар- в. ЙоврШар-. 

. поврће с (ми. 0) биљке (обично зељасше) које се 'iaje у вршу а 
чији се gелови корисше за JbygCKY исхрану: младо �, коренасто �. 

поврх (наглашено: поврх) предл. (с ген.) 1. а. указује ga се не
ко или нешшо налази U3Hag или йреко нече'iа или HeKo'ia: магла 
� воде, обући капут - одела. б. означава ga се неко или нешшо 
налази близу; са сшране, на крају нече'iа, али на веhој висини. 
- Пилана је одмах поврх села. 2. осим, сем, aopeg шо'iа, уз Шо. 
- Суседи Сl\Щ а поврх тога и КУМОВИ. 

поврm ж (инсТр. -и) 1. в. йовршина (1). 2. геогр. равна йоврши
на у йланинском крају на веhој HagMopcKoj висини, висораван: 
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динарске површи. 3. мат. раван; geo равни. - Површ је неогра
ничен скуп тачака простора, неограничена геометријска фигу
ра; - лопте. 

површан, -шна, -о 1. који се налази на йовршини, који жи
ви на йовршини, йовршински: - ожиљак, - риба. 2. фиг. а. који 
се у aoc.мai1lpa1OY HeKo1,a или нече1,а, у размишља1ОУ о некоме или 
нечему заgржава на йовршини не улазеhи у биi1l йроблема, у су
шi1lину: - човек, - истраживач. б. који је Haci1lao на основу i1la
кво1, йосмаi1lра1Оа, размишља1Оа: - утисак, - мисао. в. неозби
ЈЬан, неЙромишљен. 

површина и површина ж 1. 1,op1Oa, СЙОЈЬна ci1lpaHa или слој 
нече1,а: - воде, - предмета. 2. geo зе.мљишi1lа с извесном сврхом: 
зелена -. 3. фиг. а. СЙОЈЬни из"iлеg. б. йовршински, небиi1lни ни
во нече1,а: - проблема. 4. мат. а. geo равни о1,раничен кривом, из
ло.мљеном и сл. линијом неке 1,eoMei1lpujcKe слике или 1,eoMei1lpuj
ско1, i1lела: - троугла, - лопте. б. СЙОЈЬаШ1Ои омоi1lач неко1, 1,eoMe
i1lpujcKo1, i1lела: - купе. • доћи (испливати, пробити се и сл.) на по
вршину gocaei1lu у ценi1lар йаЖ1Ое, aoci1lai1lu Йознаi1l. држати се 
(остати и сл.) на површини, пливати по површини чуваi1lи (заgржа
ваi1lи) gрушi1lвени йресi1lиж, славу ui1lg. избацити (уздићи и сл.) 
неког или нешто на површину учиниi1lи йознаi1lим, славним, ва
жним ui1lg. 

површински и површински, -а, -о који се OgHOCU на йовр
шину: - коп, - изглед. 

површински и површински прил. на йовршан начин. 
површити, површйм евр. 1. начиниi1lи врх: - стог. 2. обави

i1lu неки йосао go краја, gовршиi1lи. 
површно прил. а. на йовршини, СЙОЈЬа: распоредити се -. б. 

на брзу руку, леi1lимице; овлашно, без уgуБЈЬива1Оа (у неШi1l0). 
Новине су писале о томе, али површно. 

површност, -ости ж особина, својСi1lво oHo1,a који је йовршан, 
oHo1,a шi1l0 је Йовршно. 

повући (повући), повУчём (3. л. мн. повуку; аор. повукох, по
вУче; имп. повУци; р. пр. повукао, повукла (повукла); трп. пову
чен, -а; пр. пр. повУ-В:авши и повУкавши) евр. 1. а. йокренуi1lи, йо
маћи нешi1l0 вукући 1,a йрема себи или за собом: - кола. б. йре
вући, cayci1lui1lu: - вео. в. Hai1lyhu, навући: - шешир. г. извуhи, 
aoi1le1,Hyi1lu: - сабљу. 2. а. йосi1lавиi1lи, из1,раgиi1lи нешi1l0 йовезу
јући gве или више i1lачака: - телефонску линију. б. нацрi1lаi1lи, 
означиi1lи линију, цpi1ly која йовезује gве или више i1lачака, ко
ја означава неку 1,paHUЦY и сл. 3. а. ygaxHyi1lu: - дим. б. узеi1lи 1,y
iJlJbaj (из флаше), ucaui1lu: - ракије. 4. йривући; на1,овориi1lи не
Ko1,a ga нешi1l0 учини, ga HeKo1,a слеgи у Йосi1lуЙцима. - Повукла 
га је она девојка. 5. йребациi1lи, йремесшиi1lи (оgлуком, Hapeg
бом): - у позадину, - у другу службу. 6. вој. враi1lиi1lи на йочеi1l
ни йоложај: - трупе. 7. изазваi1lи, йроузроковаi1lи нешi1l0. - То 
је повукло и друге последице. 8. шах. оgи1,раши (йошез): - даму. 
• - се 1. йоћи Hai1lpa1" KpeHyi1lu уназаg: - за корак 2. а. oi1luhu, 
склониi1lи се: - на село. б. Haayci1lui1lu йређаш1ОУ акi1lивносi1l: -
са сцене. в. aoayci1lui1lu (у йрейирци и сл.). г. oca.мui1lu се, изоло
ваi1lи се: - из света. д. вој. ogci1lyaui1lu: - са фронта. ђ. yhyi1lai1lu, 
apegai1lu се размишља1ОУ: - у себе. 3. (за неким, нечим) йовесши 
се за неким, нечим: - за лошим друштвом. • - за језик изазва
i1lu HeKo1,a ga шшо каже. - закључак заКЈЬучиi1lи. - за нос на.ма-
1,арчиi1lи; Йревариi1lи. - краћи (дебљи) крај лоше йроћи у неком 
йослу, сйору, сукобу. - меницу банк. и фИНо apeHei1lu меницу на gpy-
1,01, менично1, обвезника. - молбу (тужбу и сл.) ogyci1lai1lu og молбе 
(i1lужбе ишg.). - новчанице уклониi1lи из оЙi1lицаја. - ногу в .  aog 
Ho1,a. - окидач (ороз) йуцаi1lи (из ваi1lрено1, оружја). - последице 
(консеквенце) сносиши оg1,оворносi1l. - у гроб узрок�ваши нечију 
c.мpi1l. повуци-потегни врло i1lешко, с муком. 

повУчен, -а, -о 1. i1lpa. og йовући (се). 2. који се йовукао og 
свеi1lа, јавносi1lи и сл., који живи уса.мљенички, мирно; који из
ражава i1lакво gушевно расйоложе1Ое, йонаша1Ое и сл.: - мла
дић. 3. миран, ших: - улица. 

повУчено прил. у са.моћи, уса.мљено: живети -. 

повУчено ст, -ости ж особина или својсi1lво oHo1,a који је йову
чен, oHo1,a шшо је Йовучено. 

погађати (се), погађам (се) несвр. йрема йо1,оgиши (се). 

погађач, -ача м онај који (gобро) йо1,ађа или йрориче, Йророк. 
погађачки, -а, -о који се OgHOCU на Йо1,ађача. 
погазити, -йм (трп. погажен) евр. (нешто) 1. а. из1,азиi1lи но-

1,a.мa: - травњак б. йре1,азиi1lи возилом: - пешака. 2. йокориi1lи 
у pai1ly; йоробиi1lи, обесйравиi1lи: - краљевство; - рају. 3. а. за
Heмapui1lu, оgбациi1lи: - обичаје. б. фиг. осра.моШиi1lи, обешча
сшиi1lи: - част. в. фиг. начиниi1lи (еi1lички) йрекршај: - обећање, 
- закон. 

поган ж 1. бале1,а, измеi1l. 2. ђубре, с.меће. 3. фиг. а. йокваре
на, а.морална особа: подмукла -. б. уойшi1lе све оно шi1l0 је 1,ag
но, оgвраi1lно: разна -. 

поган, -а, -о 1. јако ЙРЈЬав, нечисi1l: - затвор. 2. фиг. а. изузеi1l
но йокварен, зао: - човек б. 1,agaH, ружан, оgвраi1lан: - обичај . 
в. бесан, Jbyi1l: - пас. 3. кривоверан: погани изроди. • бити пога
ног језика и сл. биi1lи сваgЈЬив; биi1lи склон вул1,арном изражава-
1оУ и сл. - болест йолна, венерична болесШ. 

поганац, -нца м 1. йо1,ан, зао човек, неваљалац, зликовац. 2. 
безверник, неверник. 3. мед. ойасан чир, Йришi1l. 

поганија ж зб. 1. ЙРЈЬави или зли Jbygu; JbygCKU олош уоЙшi1lе. 
2. 1,agHe живоi1lи1Ое, 1,a.мag. 3. ЙРЈЬавшi1lина, 1,ag. 

поганин м (ми. -ани) 1. в. aa1,aHUH. 2. в. йо1,анац (1). 
поганити, -йм неевр. [гл. им. погањёње с] (нешто) 1. Kaљai1lu, 

ЙРЈЬаi1lи измеi1l0М. 2. уойшше Kaљai1lu, ЙРЈЬаi1lи. 3. фиг. скрна
виi1lи, обесвеhиваi1lи (свеi1lи1ОУ) . •  - се вршиi1lи нужgу. 

поганица ж а. зла, ойака жена. б. вешШица. 
поганлук м 1. ЙРЈЬавшi1lина, нечисi1l0hа. 2. раскалашан, йо

кварен живоi1l. 3. Heapuci1lojHe речи, Йсовке. 4. ao1,aHcKa вера; 
йрийаgници ao1,aHe вере. 

погано прил. на ao1,aH начин, ЙРЈЬаво, ружно: - говорити, -
радити. 

погански, -а, -о в. aa1,aHcKU. 
поганство с 1. в. Йа1,ансi1lво. 2. йо1,ано, нечасно, ружно gело. 
погануља ж йо1,ана, йокварена, неваљала, зла женска особа. 
поганштина ж 1. нечисi1l0hа, ЙРЈЬавшi1lина. 2. йо1,ано, неча-

сно, ружно gело, йо1,ан, нечасi1lан aoci1lyaaK и сл., ЙО1,анлук. 3. 
пеј. йо1,ан, зао човек, Йокваре1Оак. 4. в. йо1,анлук (4). 

погасити, погасйм евр. (нешто) а. y1,acui1lu све pegoM jegHo за 
gру1,им; уойшi1lе y1,acui1lu, yi1lPHyi1lu нешi1l0 шi1l0 свеi1lли и(ли) 1,0-
ри: - све сијалице; - ватру. б. фиг. заi1lрши, умрi1lвиi1lи. - Она 
страшна ноћ погасила је у њој сву снагу и отпорност . •  - се фиг. 
Heci1lai1lu, apeci1lai1lu. - Гласови се погасише. 

погача ж итал. 1. oKpy1,ao, йJbocHai1l, йшенични хлеб (обично 
og бесквасно1, i1leci1la). 2. оно шi1l0 обликом личи на Йо1,ачу. • тра
жити (хтети) преко хлеба погаче каже се за oHo1,a ко нескромно (йо 
мишље1ОУ [оворника) i1lражи више og oHo1,a шi1l0 му слеgује (йри
aaga). 

погачица ж 1. geм. og Йо1,ача. 2. (обично у мн.) врсi1lа йеци
ва, окру"iло1, облика, og i1leci1la йомешано1, са сиром и сл. и исйе
чено1, у Йећници. 

погдегде јек. погдјегдје прил. i1ly и i1la.мo, овgе-онgе. 
погдекад(а) јек. погдјекад(а) прил. йО који ayi1l, Йонекаg. 
погдеко, погдеког и погдекога јек. погдјеко, погдјеког и по-

гдјекога нелична именичка за.меница: йонеко, 1geKo. 
погдекоји јек. погдјекоји, -а, -ё йриgевска за.меница: неки и 

неки, 1,geKoju, йокоји, Йонеки. 
погдешто јек. погдјешто прил. мало овgе мало oHge, йоне1,gе, 

1,ge-1,ge, овgе-онgе. 
погибао, -бли ж а. несрећа која неком apei1lu, oaacHoci1l. б. 

apoaaci1l, унишi1lе1Ое. 
погибати, погйбам несвр. йрема Йо1,инуi1lи. 
погибати (се), погйбам (се) (погйбљём (се» несвр. йрема йо-

1,Hyi1lu (се). 
погибељ и погибељ ж (инетр. -и) рус. в. Йо1,ибао. 
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погибёљан, -љна, -о који gOHOCU, изазива ЙОlибеЈЬ, ойасан: � 
напад, � старт фудбалера. 

погибёљно прил. йовезано с ЙОlибеЈЬи, изазuвајући ЙОlибеЈЬ, 
оЙасно. 

погйбија ж 1. ЙОlибао, оЙасносШ. 2. убисf1lво; с.мрШ. 3. шежак 
йораз, каШасШрофа. 

погинути, -нём (аор. погинух И погибох) евр. 1. у.мреШи не
apupogHOM, насИJlНО.м с.мрћу (у рашу, несрећи), биши убијен, из
lубиши живо ш HecpeћHuм, случајем. 2. уlинуши, лийсаши (о жи
воШињи). 3. фиг. йройасши; несшаши, ишчезнуШи. 

поглавар, -ара м (вок поглаваре и -у, инетр. -аром и -арем) 
онај који је на челу некакве власши (gржавне, Йле.менске, цр
квене). 

поглаварскИ:, -а, -о који се OgHOCU на Йо'iлаваре. 
поглавит, -а, -о 1. 'iлавни, йрви, најбишнији: � задатак. 2. 

у'iлеgан, цењен: � господин. 

поглавито ПРИЛ. а. у Йрво.м pegy, йре свеlа, йонајвише, у'iлав
но.м. б. нарочишо, Йосебно. 

поглавица м (мн. ж) 1. йлеменски сшарешина: индијански �. 
2. арх. йо'iлавар, сшарешина уоЙшШе. 

поглавичин, -а, -о који apuaaga Йо'iлавици. 
поглавље е (ген. МН. -ља) а. 'iлава, ogeJbaK у књизи: � романа. 

б. фиг. уойшше geo нечеlа: � живота. • то је � за себе каже се за 
нешшо шшо се (ga би се исшакло) изузи.ма из целине о којој се 
lовори. 

поглавнИ:к м йо'iлавар, Йо'iлавица. 
погладити, -им евр. а. йрешавши gлано.м и ЙрсШu.ма йреко 

нечеlа йоравнаши la: � косу. б. Йо.миловаШи, Йо.мазиШи: � по 
глави. 8 � се Йо.мUJlоваШи се: � се по руци. 

поглёд м (лок погледу и поглёду) 1. а. ус.мереносШ очију на 
HeKola, нешшо: летимичан �. б. израз очију као йослеgица gy
шевноl сшања ИJlи сшава Йре.ма неко.ме, нечему: унезверен �, 
заљубљен �. 2. сйособносш виђења, виg. - Замути му се поглед. 
3. йрuзор који се виgи с некоl .месШа, йанорама: величанствен �. 
4. начин 'iлеgања на йроблеме, сшвари и сл.; .миШЈЬење, cyg о не
чему, уверење: идеалистички �, прагматичан �; напредан �. • 
бацити (површан) - на нешто нешшо (йовршно) Йо'iлеgаШи. гутати 
нешто погледом йоказиваши изразишо занu.мање за нешШо. ме
рити (вагати) некога погледом ogoKa оцењиваши нечију вреgносш, 
сйособносш и сл. на први - йри Йрво.м виђењу, ogMax, с.месШа. -
на свет (на живот) живошно ИJlи фUJlозофско уверење. пресећи не
кога оштрим погледом Йо'iлеgо.м йоказаши (gемонсшрираши) сво
је незаgовОЈЬсшво Йре.ма неко.ме. у сваком погледу на сваки на
чин, свакако. у том (е) погледу С ше шачке 'iлеgишШа. човек широ
ких погледа образован и широкоlруgан човек. 

погледати (се), поглёдам (се) (погледавати (се), -Ещавам 
(се» несвр. йрема йо'iлеgаши (се). 

погледати, -ам евр. а. ус.мериШи йо'iлеg йрема неко.ме, нече
.му: � у небо. б. обухвашџши Йоlлеgо.м, ос.моШриШи: � са свих 
страна. в. обазреши се, осврнуши се: � око себе. 8 � се йо'iлеgа
ши jegaH gpylol, jegHo gpylol и сл. • не хтети некога ни - йрезриво 
се йонеши йрема неко.ме. - истини у очи в. aog исШина1• - некоме 
кроз прсте в. aog Йpcйl. - смрти у очи в. aog с.мрШ. - чаши (бокал у, 
флаши) у дно йойиши све шшо је БUJl.О у чаши (бокалу, флаши). 

погнати, -ам евр. 1. ошераши, йошиснуши; йошераши: � Тур
ке; � коња. 2. а. йојуриши јашући. б. йохишаши за HeKu.м лове
ћи la: � зеца. 3. оgвесши lOHehu apeg собо.м: � на сајам волове. 8 
� се 1. йошрчаши, ЙојуриШи. - П0гнаше се пси. 2. йојуриши jeg
но gpylol; йочеши се бориШи. - Погнаше се јунаци по пољу. 

погнојити, погнојйм евр. бациши lнојиво, нађубриШи. 
погнут, -а, -о йовијен Йре.ма Haapeg, ЙОlрБЈЬен: � старац. 

погнути, погнём евр. а. савиши (шело), саlнуши ('iлаву) йре-
.ма Haapeg. б. йовиши, зlрбиши, ЙоlрбиШи. - Старост ће га по
гнути. в. ус.мериши наgоле: � поглед. 8 - се а. саlнуши се, сави
ши . се. - Погну се да дохвати камен. • - главу (шију) йоgлећu 
йришиску, йокориши се. 

погнуто прил. саlнушо, ЗlрБЈЬено. 
погнутост, -ости ж особина ИJlи сшање oHola који је ЙоlнуШ. 
поговор, -ора м 1. а. краћи, заКЈЬучни шексш на крају књи-

le у које.м йисац ИJlи изgавач gajy йоgашке о gелу, йисцу и сл.: 
пиmчев �. б. закЈЬУЧНО йо'iлавЈЬе књижевНОl, йублицисшичкоl и 
сл. gела, еЙUJlоl. 2. йриlовор, замерка. - Он не трпи поговора. • 
без поговора 1) без су.мње, свакако. 2) фиг. без ойирања, не йроши
већи се. 

поговорити, -оворйм евр. а. рећи, казаШи. - Да поговоримо 
нешто о томе. б. йровесши неко време у разlовору, йоразlовара
ши. - Поговорили смо мало о љубави. 

погодак, -тка м (мн. погоци, ген. погодака) 1. уgарац у цUJb, 
.мешу: � из пym:ке. 2. зlоgишак, йоен у сйоршу (lол, кош и сл.). • 
пун - 1) уgарац lранаШо.м, бо.мбо.м и сл. KOju.м се цUJb шемеЈЬишо 
унишШава. 2) вео.ма усйешно реализован йосао, акција и сл. 

погодан, -дна, -о који оglовара йошребама, захШевu.ма, зlо
gaH, aogecaH (за нешшо): � тренутак 

погодба ж 1. ЙОlађање, ценкање: � је дуго трајала. 2. ус.мен 
ИJlи Йис.мен gоlовор (као резулшаш йреlоварања): с:клопити по
годбу. 

погодбен, -а, -о који се OgHOCU на йоlоgбу (2). • ЛИНГВ. погод
бена реченица зависна реченица којо.м се изриче услов за реали
зовање oHola шшо се износи lлавно.м реченицо.м, условна рече
ница. погодбени начин сложен лични lлаlолски облик за иска
зивање йоlоgбе aog којо.м се раgња 'iлавне реченице (не) .може из
вршиши, ЙоШенцијал. 

погодити, погодим (трп. погођен) евр. 1. а. уgариши у цUJb, 
.мешу йри lађању, йошрефиши; lађајући нечu.м, бацајући, шу
ширајући и сл. нешшо уgариши (у) HeKola, (у) нешшо: � не:кога 
лоптом. б. йосшићи йоен у сйоршу (lоло.м, коше.м иШg.). в. фиг. 
снаћи, заgесиши; ошшешиши, окрњиШи. - Погодила их је не
срећа. То је погодило њихов углед. 2. а. схвашиши разу.меши 
на основу некаквих знакова: � нечије мисли. б. разрешиши, og
lонешнуши: � загонетв:у. в. шачно йроlнозираши, йреgвиgеши: � 
временс:ке прили:ке. 3. шачно оgреgиши, йриказаши HeKola или 
нешшо (на основу исйишивања, иншуиције и сл.): � менталитет 
ли:кова. 4. шражећи йронаћи, изнаћи: - прави пут. 5. ogpegu
ши цену: � месо. 6. унај.миШи HeKola за неки йосао: � мајсторе. 
8 - се 1. а. gоlовориши се у Йреlоворu.ма. - Две земље се погоде. 
б. ушврgиши цену. 2. сшуйиши у службу, на Йосао. - Погоди се 
:код не:ког мајстора и почне радити. 3. (безл.) а. gесиши се, golo
gиши се. - Погодило се да та:ко испадне. б. осшвариши се (о сну). 
- Сањао је и погодило се. • - некоме (праву, у праву) жицу учини
ши неко.ме йо вОЈЬи. - у живац (срце) И СЛ. gирнуши у HajoceйlJЬи
вије .месШо. 

погодно ПРИЛ. на aologaH начин, ЙовоЈЬНО. 
погодност, -ости ж особина, својсшво oHola шшо је ЙОlоgно, 

йовоЈЬНОСШ, йовОЈЬна Йрилика. 
погодовати, -дујём неевр. йовоЈЬНО gеловаши на HeKola, не

шшо, корисшиши (неко.ме, нечему). - Време погодује сетви. 

поголица�и, -ам евр. (не:кога) неко вре.ме lолицаши, йошка
КЈЬаШи. 

погон и погон м 1. физ. и техн. СИJlа која нешшо йокреће и њен 
извор: атоМски �, еле:ктрични -, водени �. 2. техн. а. уређај йо
сшројења који сшвара йокрешну СИJlУ ИJlи само шо ЙосШројење. 
б. geo фабрике сйецијализован за неку йроизвоgњу: тапетарс:ки 
�. 3. pag, функционисање; уйошреба, коришћење: пустити у �, 
бити ван погона. 4. начин лова йри којем се gивЈЬач lOHU на лов
. це у засеgи. 

погонскИ: и погонскИ:, -а, -о који се ogHocu на ЙОlОН, који слу
жи за йоlон и сл.: � енергија, � гориво. 

погордити, погордйм евр. учиниш и lopgu.м. 8 - се йосшаши 
lopg, узохолиши се. 

погорелаЦјек погорјелац, -лцам онај којемје uзlорела кућа . 
погорети јек погорјети, -рим евр. 1. изlореши нешшо ло

жећи: - дрва. 2. иЗlубиШи (кућу и сл.) у Йожару. 3. lореши не
ко вре.ме. 



930 ПОГОРШАВАТИ (СЕ) - ПОГУРАТИ 

погоршавати (се), -оршавам (се) несвр. Йре.ма йоZорша
ши (се). 

погоршање е Йро.мена у лоше.м, нежељено.м йравцу, Йро.ме
на HaZope: � времена, � здравља. 

погоршати, -ам евр. (еупр. побољшати) учиниши Zopu.м, ше
жu.м, неЙоgношљивијu.м: � положај, � ситуацију. 8 � се йосша
ши Zopu, лощији, неЙоgношљивији. 

погосподити се, -осподйм се евр. йосшаши Zосйоgин; сшеhи 
Zосйоgски йоложај, .манире и сл. 

погостити, погостйм (трп. погошћен) евр. а. Йрu.миШи HeKoZa 
као Zосша, уZосшиши: � намерника. б. йочасшиши (HeKoZa). 8 ,.., 
се Zосшиши се неко вре.ме: � у кафани. 

поготово и поготову речца нарочишо, особишо, Йосебно. -
Све је битно, поготово следеће. Нећемо путовати, поготову не 
данас. 

пограбити, -йм (трп. пограбљен) евр. (нешто, некога) 1. ухва
шиши брзu.м и на'iлu.м хваШо.м руке, или руку шчейаши, зZраби
ши. 2. уZрабиши, оШеШи. 3. сакуйиши Zрабеhи, ЙоZрабуљаШи. 8 
,.., се 1. ухвашиши се брзu.м и на'iлu.м хваШо.м руке или руку за не
ШШО. 2. а. ухвашиши, зZрабиши jegaH gpyZoZ (обично йри сукобу). 
б. фиг. йошуhи се, сукобиши се. 

пограбуљати (пограбљати), -ам евр. сакуйиши Zрабуља.ма, 
йоZрабиши: ,.., сено. 

поградити, поградйм евр. а. изZраgиши, саZраgиши: ,.., куће. 
б. найравиши, начиниши: ,.., бродове. 

пограђивати, пограђујём несвр. Йре.ма ЙоZраgиШи. 
пограјати, -јйм евр. ЙоZала.миШи извесно вре.ме; aoguhu Zpa

ју, заZрајаШи. 
погранични, -а, -о 1. а. који се налази на Zраници, уз ZpaHU

цу: ,.., караула, � град. б. који се gешава на Zраници: ,.., сукоб. 2. 
који служи за оgбрану Zранице: пограничне трупе. 

погрбавити, -грбавйм, погрбавити, -йм и погрбити, -йм 
евр. учиниши Zрбавu.м. 8 ,.., се gобиши Zрбу или се йоZуриши (збоZ 
сшаросши, болесши и сл.). 

погрбљавати (се), -рбљавам (се) и погрбљивати (се), 
-рбљујем (се) несвр. Йре.ма йоZрбиши (се). 

погрбљено ПрИЛ. савијених леђа, aoZypeHo. 
погрбљеност, -ости ж особина или сшање oHoZa који је йо

Zрбљен. 
погрда ж (ген. ми. погрда) 1. aoZpgHa реч, йсовка: изговарати 

погрде. 2. сра.моШа, љаZа; увреgа: носити у себи погрду; сасути 
погрде у лице. 

погрдан и погрдан, -дна, -о који у себи носи aoZpgy, увре
gљив, ружан, сра.моШан: погрдне речи, ,.., име, - гест. 

погрдно и погрдно ПрИЛ. на aoZpgaH начин, с ЙоZрgнu.м речи
.ма или ЙокреШu.ма. 

погреб м обреg сахрањивања (или сйаљивања) .мр шваца, са
храна. 

погребати, -ебём евр. (уп. погрепсти2) сасшруZаши Zребуhи 
(оно шшо је осшало, заZорело и сл.). 

погребенати, -ам евр. Zребенu.ма раз.мрсиШи, уреgиши (вуну, 
Kygeљy). 

погребнй, -а, -о 1. који се OgHOCU на йоZреб, који је у вези с йо
Zребо.м: - говор, - кола, - марш. 2. фиг. који је као на йоZребу, 
.мрШвачки: - тишина. 

погребник м службено лице које брине о йоZребу, учесшвује 
у ње.му носећи .мрШваца или као Zробар; свешшеник који обавља 
йоZребни обреg. 

погребнина ж цена ЙоZреба. 
погребно ПРИЛ. као на ЙоZребу. 
ПОГРЕшсти1 (погрепсти), -ебём (р. пр. погребао, -ебла (погре

бла); ТРП. погребен, -ена) евр. 1. а. закойаши .мр шваца, сахрани
ши. б. фиг. йреgаши забораву, заборавиШи. 2. заШрЙаШи. - Зе
мља се отисне и више од стотине притисне и живе погребе. 

погрепсти2 (погрепсти), -ебём(аор. погребох, погребе; р. пр. по
гребао, -ебла (nOгребла); ТРП. погребен, -ена) евр. в. ЙоZребаШи2• 

погрешан, -шна, -о који у себи саgржи йоZрешку: а. који не 
оgZовара реалносши, сшању сшвари и сл.: - одговор, - решење. 
б. који йоZоршава нечији йоложај, оg.маже: - потез, � избор. 

погрешив, -а, -о који (йонекаg) Zреши. 
погрешивост, -ости ж особина oHoZa који је ЙоZрешив. 
погрешити, погрёшйм јек. погријешити, погријешйм евр. 

начиниши Zрешку, йревариши се. • - пут залушаши, забасаШи. 
погрешка ж (дат. -шци; ген. ми. -шака) 1. нейравилносш, о.ма

шка, Zрешка, йройусш (у pagy, акшивносши, йисању иШg.). 2 . .ма
на, неgосШаШак. 

погрешно ПРИЛ. на йоZрешан начин, криво: ,.., разумети. 

погрешност, -ости ж особина oHoZa шшо је ЙоZрешно. 
погрмуша ж 300Л. врсша йшице: црноглава - Sylvia atrica-

рiПа. 

погрмушица ж 300Л. врсша йшице, Sylvia curruca. 

погром м руе . .масовно унишшавање неке ешничке или верске 
.мањине йраћено оШu.мање.м u.мoвиHe og њених власника: ,.., Је
вреја. 

погромаш, -аша м иgеолоZ, орfанизашор или извршилац йо-
ZpoMa. 

погромашки, -а, -о који се OgHOCU на ЙоZро.маше. 
погромашки ПРИЛ. на ЙоZро.машки начин, као KOg aoZpoMa. 
погромаштво е йолишика aoZpoMa, залаZање за aoZpoMe. 
погрубети јек. погрубјети, -бйм евр. непрел. йосшаши Zруб, 

оZрубеши; ЙоружнеШи. 
погрудџца ж анат. ZpygHa, йлуhна .мара.мица, йоребрица 

pleura. 
погружавати (се), -ужавам (се) несвр. Йре.ма йоZружиши (се). 
погружено ПРИЛ. на йоZружен начин, йоZнушо фиг. скуњено, 

ЙоШишШено. 
погруженост, -ости ж сшање oHoZa који је ЙоZружен. 
погруживати (се), -ужујём (се) неевр. в. йоfружаваши (се). 
погружити, погружйм евр. руе. 1. aoZyput1lu, йоZрбиши; йови-

ши, саZнуши: - леђа; - главу. 2. фиг. йришиснуши, йошишши
ши: - срце. 8 - се 1. йоZуриши се; йовиши се. 2. cacвu.м се apega
ши, йосвешиши (осећању, йослу): - у нешто. 

погрчити, -йм евр. учиниши HeKoZa Грко.м, gаши неко.ме, не
че.му Zрчка обележја. 8 ""  се йосшаши Грк, Йрu.миШи Zрчке оби
чаје и сл. 

погуба ж йошйуно унишшење, йройасш, крах: прети им �. 

погубан, -бна, -о а. који изазива или носи йоZубу, смршоно
сан: � сукоб. б. изузешно ойасан, шшешан: - неслога. 

погубити, погубйм (трп. погубљен) евр. 1. (некога) лиши ши 
живоша, смаћи: - у двобоју, - за казну. 2. (нешто) осшаши без 
више биhа, сшвари, из'iубиши их йосшейено (Шоко.м uзвесноZ йе
puoga). 8 ,.., се из'iубиши се, несшаши, ишчезнуШи. • као да је гла
ву погубио (као да су главе погубили итд.) каже се Kag неко изZуби 
сйособносш зgравоZ расуђивања. 

-

погубљенйк, -ика м онај које осуђен на йо'iубљење, осуђеник 
на смрШ . 

погубљење е насилно оgузu.мање живоШа. 
погубно ПрИЛ. на йоZубан начин, СМРШОНОСНО. 
погубност, -ости ж особина oHoZa шшо је ЙоZубно. 
погужваност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је ЙО'iужвано. 
погужвати, -ам евр. (нешто) з'iужваши, uзZужваши: - СУКЊУ. 

ПОгУнђати, -ам евр. неко вре.ме ZунђаШи. 
погуравити се, -уРавйм и погуравити се, -йм евр. йосшаши 

Zурав, йоZрбиши се: - због болести. 

погурати, ПОгУРам евр. (нешто, некога) 1 . .мало Zурнуши (og
назаg, са сшране): � ауто. 2. йошакнуши, йосйешиши неку pag-
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њу; йомоhи некоме у каријери: � договарање; � рођака . •  - се 1. 
йробиши се 'iypajyhu се, насшојеhи себи ошвориши йуш, найрави
ши више йросшора и сл. 2. уз. повр. 'iурнуши jegaH gpy'io'ia (jegHo 
gpy'io и сл.) у свађи, йрейирци, борби, шучи и gp. 

погурено прил. шела йовијено'i Haapeg, з'iрБЈЬено: ићи �. 

погуреност, -ости ж особина или сшање oHo'ia који је ao'iypeH, 
ЙО'iрБЈЬеносШ. 

погурити, -йм евр. учиниш и йо'iрБЈЬеним, з'iрбиШи . •  - се 1. 
йовиши 'iорњи geo шела; йри'iнуши се: � у ходу. 2. йо'iрбиши се 
(збо'i сшаросши, болесШи). 

погуркати (се), -ам (се) евр. у geм. значењу: йо'iураши (се). 
погуркивати, -уРкујём несвр. йрема Йо'iуркаШи . •  - се међу

собно се йо'iуркаши (pagu скрешања йажње на нешшо, уйозоре
ња и сл.). 

погурнути, -нём евр. 1. а. Йо'iураШи. б. фиг. ЙоgсШаhи. 2. ма
ло 'iурнуши HeKo'i (pagu скрешања Йажње). 

погуст, -а, -о gосша, йрилично 'iусШ. 
погустити, погустйм евр. (нешто) учиниши 'iусшим или 'iy

шhим, з'iусШиШи. 
погушати се, -ам се евр. уз. повр. ухвашиши се за 'iуше у међу

собном обрачуну, у Шучи. 
погушити, пог5Тmйм евр. йоgавиши jegHo('i) за gру'iим. - Гас 

ће све погymИТИ . •  - се йоgавиши се, у'iушиши се. - Затворени
ци су се погymили у ћелији. 

под и под, пода м (ми. подови) gоња йовршина йросшорије, 
ЙаШос. 

под (уз инстр. јд. личне заменице "ја" и енклитичке облике 
ак. јд. личних зам. пода) предл. (с ак. и инстр.) 1. са речју у ак. 
означава: 1. месшо (йоложај и сл.) ucaog Koje'i, са чије gоње сшра
не се окончава раgња, крешање иШg.: погодити под сису, скочи
ти под воз. 2. сшање, йоложај у који је неко gовеgен: ставити � 

старатељство. 3. месшо, йросшор у чију HeaocpegHY близину, go
њи или нижи geo и сл. неко креће или сШиже. - Стижемо под са
ми Триглав. 4. време у које се нешшо gешава, јавЈЬа, у које се вр
ши некаква рagња: умрети под јесен, полудети под старе дане. 
5. околносши вршења раgње, сшања иШg.: радити под надницу. 
6. замењивање йраве сшвари лажном, умесШо. - Продајем ста
ри шешир под нов. 11. са речју у инсШр. означава: 1. лице, apeg
меш, месшо и сл. са чије се gоње сшране налази неко или нешшо, 
OgH. ucaog Koje'i се нешшо збива: осећати под ногама, стојати под 
звездама, чекати под КУЛОМ. 2. а. сшање у којем се неко или не
шшо налази: оперисати под наркозом, признати под прити
ском, споменик под заштитом државе. б. geo ogehe који се нала
зи на некоме у време gешавања нече'iа: доћи под плаштом. в. 
ойрему коју неко има на себи у време некакво'i gешавања: бори
ти се под ОКЛОПОМ. 3. личносш за чије се влаgавине, уйраве и сл. 
нешшо gешава или aepuog у чијем шрајању gолази go HeKo'i go
'iађаја, сШања. - Под Карађорђем се Србија ослобађа. 4. окол
носши уз које се може йрихвашиши извршење раgње: прихвати
ти � условом. 5. узрок сшања, сишуације: услеg, збо'i: попустити 
под притиском. 6. БUJbКУ којом је засејан или засађен неки йро
сшор; БUJbКУ којомје неки йросшор обрасшао: њива под кукуру
зом; ливада под КОРОВОМ. 7. име или назив којим се неко gpy'io 
име, назив замењује: писати под псеудонимом. • имати некога, 
нешто под собом зайовеgаши некоме, нечему као сШарешина. под 
морање (нешто учинити) разг. биши силом нашеран на нешШо. узе
ти дете под своје усвојиши шуђе gеШе. узети под своје намешнуши 
некоме своју воЈЬУ; gоминираши Hag йрошивником (у сйоршу, 
u'ipu). 

под- (пода-) преф. 1. за 'iрађење 'iла'iола, а значи: 1. вршење 
раgње оgозgо, с gоње сшране: подвући, подметнути, подлокати, 
поткопати. 2. йравац вршења раgње оgозgо йрема 'iope: подско
ЧИТИ. 3. иншензивирање раgње: подбунити, подстаћи. 4. џри
кривено вршење раgње: подмитити, потказати. 5. обнавЈЬање 
раgње, сшања: подмладити (се). 6. ширење, увећавање власши: 
подiармити, потчинити. 7. уойшше: йрешварање шрајйо'i у свр
шени 'iла'iол: подготовити, подсетити. 11. за 'iрађење именица и 
йриgева, а значи: 1. (онај) који се налази ucaog нече'iа: подзе
мље, подморски, поткућни, ПОТХОДНИК. 2. (онај) који је geo неке 

целине: пододељак, подразред, ПОДСКУПШТИНСКИ. 3. (онај) који 
је йо звању, чину и сл. нижи у OgHOCY на HeKo'ia: поднаредник, 
потпуковник, подmтапски. 4. (онај) који је на неки начин og не
KO'i йрихваћен: подсвојче, подстанар. 5. оно шшо је нечему бли
ско, али ийак различишо: подсвест, подiеднак. 

пощiвати (се), подајём (се) (имп. подај и (се), пр. сад. подај у
ћи) (се)) несвр. йрема йоgаши (се). 

подавијати (се), подавйјам (се) несвр. йрема йоgавиши (се). 
подавити, подавйм евр. а. gавЈЬењем усмршиши више биhа, 

йо'iушиши: � у гасним коморама. б. убиши йошайањем у воgу, 
уgавиши: � кучиће у језеру . •  - се 1. йо'iушиши се: � се од пра
шине. 2. из'iубиши живо ш gавЈЬењем у воgи. 3. убиши jegaH gpy
'io'i gавЈЬењем (у 'iужви, борби). 

подавити (се), подавијём (се) (трп. подавијен, -ена) евр. в. 
йоgвиши (се). 

подаврнути, подаврнём евр. в. ЙоgврнуШи. 
подавртати, -аврћём несвр. йрема ЙоgаврнуШи. 
подагра ж грч. мед. уйала меких шкива око з'iлоба, нарочишо 

на Ho'iaмa, 'iихШ. 
подадути, подадмём (подадујём) евр. науgиши се, ошеhи; уп. 

поднадути: подадуо у ЛИЦУ. 
подалек, -а, -о йрилично gалек, gосша ygaљeH. 
подалеко ПРИЛ. gосша gалеко. 
подаље и подаље ПРИЛ. нешшо gaљe. 
подаљй, -а, -ё а. нешшо gaљu, Йоgалек. б. који је с неким у 

gaљeм сроgсшву: � рођак 

поданйк и поданйк м рус. 1. члан gржавне зајеgнице, gржа
вЈЬанин. 2. ист. онај који йризнаје власш феуgалца, 'iocaogapa на 
неком aocegy. 

поданица и поданица ж жена aogaHUK. 
поданичкй и поданичкй, -а, -о који се OgHOCU на aogaHUKe, 

каракшерисшичан за aogaHUKe: � верност, � однос. 

поданички и поданички ПРИЛ. на йоgанички начин; ogaHo, 
Йривремено. 

поданйштво и поданйштво с йоgанички OgHOC. 
подао, -дла, -о а. који йошајно йрошив HeKo'i pagu или лоше 

'iовори, који је склон шаквим йосшуйцима; који је лоше'i карак
шера, aogMYKao, йокварен уойшше: � човек б. који је исйуњен, 
йрожеш йоgлошhу: � поступак. 

подаривати, -арујём несвр. йрема ЙоgариШи. 
подарити, подарйм евр. (нешто некоме) gаши некоме gap, 

ЙоклониШи. 
подасипати, -ам несвр. йрема йоgасуши. 
подастирати, -рём несвр. йрема ЙоgасШреШи. 
подастрети јек. подастријети, подастрём (р. пр. подастро, 

-р.iш; ТРП. подастј)т) евр. (нешто) 1. йросшреши нешшо ucaog неко
'ia, нече'iа: � (чаршав) некоме. 2. сшавиши, йосшавиши (нешшо) 
ucaog нече'iа: � капут поставом. 

подасути, подаспём евр. йосуши, насуши нешшо йО нечему: � 

пут (ШЉУНКОМ) . 

податак, -тка м (ми. подаци, ген. података) а. чињеница која 
је у сшварној вези с нечим, која се нече'iа шиче (и може йомоhи 
у ње'iовом йроучавању, разумевању и сл.): библиографски, исто

. ријски подаци. б. званична био'iрафска чињеница или карак
шерисшика којом се gоказује иgеншишеш: ЛИЧНИ �. 

податан, -тна, -о 1. који се лако обрађује, мек: � материјал, 
� земља. 2. фиг. који се лако gaje, који лако сшуйа у иншимне 
ogHoce: � жена. 3. изgашан, gареЖЈЬив: � рођак. • бити податне 
руке биши gареЖЈЬив, gаваши не шШеgеhи. 

подати, -ам евр. (обично у имп.) 1. а. gаши уз руке у руку, йру
жиши, уручuши: � писмо. б. йоgариши, йоклониши нешшо неко
ме: � слободу. 2. уgаШи. - Подај ћерку за тога момка. 3. нахра
ниши живоШиње . ..:.. Терај свиње па им подај кукуруза. 4. извр-
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шиши paglbY изречену објекШом. _ - се 1. йойусшиши aog йри
Шиском. - Србија се није подала Аустрији. 2. а. йошйуно се йре
ЙусШиШи. - Подала се свом удесу. б. сшуйиши с неким у сексу
ални OgHOC. - Није му се хтела подати. 

податљив, -а, -о в. ЙоgаШан. 
податно (податљиво) прил. на йоgашан начин, с йоgаШношhу. 
податност (податљивост), -ости ж особина oHola који је йо-

gаШан. 
подбадати, подбадам несвр. Йре.ма ЙоgбосШи. 
подбадач, -ача м онај који йоgбаgа HeKol на нешшо, aog

сШрекач. 
подбацивати, -ацујём несвр. йрема ЙоgбациШи. 
подбацити, подбацйм (подбацити, -йм) евр. а. бациши кра

he og жељене gужине: - гађајући ТОПОМ. б. фиг. изневериши не
чије Hage, очекивања; йосшиhи мање og очекивања: - на такми
чењу. 

подбачај м а. йромашај у lађању Kag зрно не gобаци go цu.тьa. 
б. бацање (ку'iле, кой.тЬа иШg.) Kpahe og очекиваноl. в. фиг. осшва
рење мање og жељеНОl, очекиваНОl, неусйех: - производње. 

подбел јек. подбјел м бот. бu.тька из Йор. 'iлавочика која се ко
рисши као лек за кашаЈЬ, Tussilago farfara. 

подбијати, подб:Ијам несвр. Йре.ма ЙоgбиШи. 
подбити, подбијём евр. 1. йрикуцаши, йриковаши оgозgо: -

ципеле чавлима. 2. забиши ucaog нечеlа: - игле под нокте. 3. 
наЖУЈЬиши шабане йри xogalbY. 

подбој м набој, ЖУЈЬ. 
подбости (подбости), подбодём евр. 1. уgариши, боцнуши ма

музама или йешама у бокове коња ga би (брже) кренуо. 2. фиг. 
а. йоgсшаhи, наlовориши на нешШо. б. НаЈЬушиши, ражесШиШи. 

подбочити, подбочйм евр. а. ослониши 'iлаву и сл. о руку, 
gлан иШg. б. ЙоgуЙреШи. _ - се ослониши се руком о нешшо; aog
уйреши се руком о бок. 

подбрадак, -атка м а. анат. apeglbU geo golbe вилице на лицу 
исшурен у окру'iласшом облику mentum. б. aogBOJbaK. 

подбрадити се, подбрiiдйм се евр. йовезаши iлаву марамом 
везујуhи њене крајеве ucaog ЙоgбраШка. 

подбрадни, -а, -о који се OgHOCU на йоgбраgак, који је ucaog 
браgе: - миmић. 

подбрадник м шрака којом се шле.м йричвршhује aog бра
gOM ga би се оgржао на 'iлави. 

подбрађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма йоgбраgиши 
(се). 

подбу(х)лост, -ости ж особина или сшање oHofa који је aog
буо. 

под бунити, подБУнйм евр. 1. йоgсшаhи на буну (или какав 
gpylu буншовни йосшуйак): - народ. 2. йобуgиши незаgовоЈЬ
сшво, бес. 

подбуњивати, -уњујём несвр. Йре.ма ЙоgбуниШи. 
подбуо, -ула, -о и подбухао, -хла, -о HagYBeH, нашекао: - чо-

век, - лице. 

подбухлост в. ЙоgбулосШ. 
подбухнути, -нём евр. наgуши се, наШеhи. 
подвајати (се), подвајам (се) несвр. Йре.ма йоgвојиши (се). 
подвала ж речи, gела и СЛ. којима се неко жели gовесши у за-

блуgу, йревара, обмана. 
подвалаџија м (ми. ж) онај који се бави йоgвалама, који је не

коме йоgвалио, ЙреваранШ. 
подвалаџијски, -а, -о који се OgHOCU на Йоgвалаџије. 
подвалити, подвалйм евр. (некоме) йослужиши се aogBa

лом, намерно и нечасно обмануши HeKola; йревариши уойшше: 
- купцу. 

подвалџија м (ми. ж) в. Йоgвалаџија. 
подваљак, -аљка м в. aogBOJbaK. 
подваљивати, -аљујём несвр. Йре.ма ЙоgвалиШи. 
подваљивач, -ача м в. Йоgвалаџија. 
подваљивачки, -а, -о који се OgHocu на йоgваЈЬиваче, који 

саgржи у себи йоgвалу: - поступак 

подварак, -арка м КУВ. јело og gинсшаноl и зайеченоl киселоl 
куйуса и меса: ћурка на подварку. 

подваривати, -арујём несвр. йрема ЙоgвариШи. 
подваријанта ж начин решавања HeKol Йробле.ма који се не

знашно разликује og OCHOBHol йосшуйка: - у шаху, - у рату. 

подварити, подварйм евр. скуваши, зlошовиши (јело); aoglpe
јаши (јело). 

подвез м оно шшо се везује с golbe сшране нечеlа: - на стру
ни за пецање. 

подвеза ж 1. в. йоgвезица (а). 2. врсша женске мараме. 
подвезати, подвёжём евр. йривезаши с golbe сшране нечеlа: -

рану. _ - се учврсшиши на себи ogehy йришеlавши и йривезав
ши њене крајеве. 

подвезивати (се), -везујём (се) несвр. йрема йоgвезаши (се). 
подвезица ж а. свилена шрака или lYMeHa врйца, ласшика 

којом се йриgржавају чарайе изнаg или ucaog колена, шшруф
на. б. уойшше шрака, врйца којом се нешшо Йоgвезује. • Орден 
подвезнице најсшарији и највиши ен'iлески opgeH који се йоgвезу
је ucaog gесноl колена. 

ПОДВЕюти1 (подвести), -ведём (подведём) евр. 1. увесши неко
la ucaog нечеlа: - под надстрешницу. 2. а. (некоме) омоlуhиши 
некоме ga има йолни OgHOC с неком женом. б. (некога) свесши 
женску особу некоме збоf йолноl ogHoca. 3. фиг. сврсшаши ми
сли, ugeje, чињенице у оквире ойшшијих мисли, ugeja иШg. йри
ликом објашњавања, разумевања и сл. нечеlа. 

подвести2 (подвести), -везём евр. возеhи gовесши ucaog нече
la: - кола под надстрешницу. 

подвиг и подвиг м 1. храбро, јуначки извршено gело (ской
чано с великим ризиком): ратни -, јуначки -. 2. йусшоловина, 
аваншура: кафански -, лоповски -. 3. уойшше: gело, осшварење 
изузешноl значаја: уметнички -. 

подвижник м йравославни исйосник, еремиШ. 
подвижниmтво е йоgвижников начин живоШа. 
подвијати, подв:Ијам несвр. йрема ЙоgвиШи. 
подвик м йовик којим се неко йозива, уйозорава, ойомиње 

иШg. 
подвикивати, -икујём несвр. Йре.ма йоgвикнуши. 
подвикнути, подвйкнём евр. 1. јако викнуШи. 2. викнуши на 

HeKola збоl незаgовОЈЬсшва, беса и СЛ.: - на децу. 3. ошшрим 'iла
сом йриlовориши некоме, йрекореши HeKola и СЛ.: - женама. 

подвилични, -а, -о који је ucaog зубне вилице: - жлезда. 

подвиривати (се), -ирујём (се) несвр. Йре.ма йоgвириши (се). 
подвирити (се), -йм (се) евр. завириши UCa.og нечеlа брзим, 

крашким Йо'iлеgом. 
подвити, подвијём (имп. подвйј; ТРП. подвијен, -ена) евр. а. 

савиши крај(еве) нечеlа: - гране. б. apUByhu ucaog себе: - ноге. 
в. савиши aog себе или aog нешшо: - перчин под капу. Г. завр
нуши, засукаши: - рукаве. Д. наlнуши, саlнуши: - главу. _ - се 
савиши се. - Листови свеске су се подвили. • - реп а) йосшаши 
мање самоуверен, скромнији у йонашању, изјавама. б) йокуњи
ши се, aOByhu се. в) йобеhи (из борбе, сукоба). 

подвшiстити, подвластйм (трп. подвлашћен (подвлаштен)) 
евр. намешнуши некоме своју влас ш: - народ. 

подвлачити (се), подвлачйм (се) [гл. им. подвлачёње е] не
свр. Йре.ма aogByhu (се). 

подвлаmћеност (подвлаштеност), -ости ж особина или сша
ње oHola који је Йоgвлашhен. 

подвлаmћивати, -ашћујём несвр. Йре.ма ЙоgвласШиШи. 
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подводан, -дна, -о 1. који је изложен йойлави или йоgзем
ним воgама, воgойлаван: � терен, � њива. 2. (одр.) који је ucaog 
воgе, који се обавља ucaog воgе, који се корисши ucaog воgе: под
водни кабл, подводни риболов. 

подводач, -ача м онај који йоgвоgи, своgник. 
'Iюдводачица ж она која йоgвоgи, своgница. 
подводити, подводйм [гл. им. подвођёње е] несвр. Йре.ма aog

весШи1• 
подводница ж бот. врсша воgене биљке, Najas marina. 

подводност, -ости ж особина illла које је йоgложно йойлава
ма или Йоgзе.мним воgама, воgоЙЛавносШ. 

подвожњак м йролаз за йешаке и возила ucaog саобраhај
нице (apyie, йуша и сл.); еупр. надвожњак. 

подвоз м а. среgсшво за вожњу; шрансйорш, йревоз: дати �. 
б. цена йревоза, возарина: платити за �. 

подвозити, подвозйм [гл. им. подвожёње е] несвр. Йре.ма aog
весШи2• 

подвозни, -а, -о који се OgHOCU на йоgвоз: � средство, � та
рифа. 

подвојен, -а, -о 1. шрй. og йоgвојиши (се). 2. HejegHaK, разли
чиш: подвојена мишљења (о нечему). 

подвојеност, -ости ж особина или сшање oHoia шшо је йоgво
јено: � схватања. 

подвојити, подвојйм евр. оgвојиши jegHo(i) og gpyioia, aoge
лиши, разgелиши: � пријатеље, � животе . •  - се оgвојиши се jeg
но og gpyioi, йоgелиши се. - Морамо се подвојити. 

подвољак, -ољка м gебели кожни набор(и) ucaog браgе; ме-
сшо сличноi из'iлеgа на врашу неких живоШиња. 

подвољчина ж ayw. og йоgвољак. 
подвољчић м ge.м. og йоgвољак. 
подворење е 1. услуiа, служење. 2. йосеша у знак йочасши, 

йоклоњење: доводити на -, примати подворења. 

подворити, -йм и подворити, подворйм евр. 1. обавиши йо-
gворење, ЙослужиШи. 2. уiосшиши, ЙоiосШиШи. 

подворник м човек који йоgворује, йослужишељ: mколски �. 

подворнички, -а, -о који се OgHOCU на Йоgворнике. 
подвостручавати (се), -Учавам (се) и подвостручивати 

(се), -Учујём (се) несвр. йрема йоgвосшручиши (се). 
подвостручити (се), -йм (се) евр. учиниши (се) gвосшруким, 

gвайуш већим, gужим и сл. 
подвратити, подвратйм евр. йоgврнуши, савиШи. 
подвратник м кожа која виси ucaog враша (KOg iовечеша 

и сл.). 
подвргавати (се), -ргавам (се) несвр. Йре.ма йоgврiнуши (се), 

йоgврhи (се). 
подвргнути и подврћи, подвргнём (аор. подвргнУ, подврже 

и подврже; р. пр. подвргнуо, -ула и подвргао, -гла; пр. пр. под
вргнувши И подвргавши) евр. а. извршиши Hag неким или не
чим pagНJY означену именицом: � анализи, � контроли, � реви
зији, � казни. б. изложиши gеловању нечеiа: � притиску, � ије
кавизирању . •  - се 1. йосшаши објекаш некакве pagНJe, йроба
ши gејсшв'О нечеiа: - се тестирању, - се операцији. 2. йокориши 
се, йошчиниши се (нечијој вољи, власШи). 

подврискивати, -искујём несвр. Йре.ма ЙоgвриснуШи. 
подвриснути, подврйснём евр. а. о'iласиши се вриском. б. из

рећи вришШеhи. 
подврнути, подврнём евр. заврнуши крај(еве) нечеiа Йре.ма 

унушра или ucaog нечеiа: - рукаве. 

подврста и подврста ж у различишим класификацијама: 
geo врсше који се на основу извесних каракшерисшика може из
gвојишuу йосебну за сшейен нижу кашеiорију: - биља, драмска -. 

подвртати, -врћём несвр. йрема йоgврнуши. 
подврћи (се) в. йоgврiнуши (се). 
подвући (пЬдвући), -вУчём (3. л. мн. -вуку) евр. 1. увући, заву

ћи aog нешшо: - ноге под покривач. 2. йовући цршу ucaog найи
caHoi, йошцршаши: - реченицу. 3. фиг. йосебно исшаhи, на'iласи
ши. - У говору је подвукао значај мира . •  - се увући се aog не
шшо: � се под јорган. • се некоме под кожу сшеhи нечију накло
носш улаiивање.м, ласкањем и сл. 

подговарати, -оварам несвр. Йре.ма ЙоgiовориШи. 
подговор м наiовор, наiоварање. 
подговорити, -оворйм евр. обично шајно, кришом наiовори-

ши, йоgсшаhи на нешшо или йоgбуниши йрошив HeKoia. 
подroјити (се), подгојйм (се) евр. уiојиши (се), ушовиши (се). 
подгорац, -орца м човек из aogiopUHe. 
подгорина ж крај, шерен који се налази aog iOPOM, ucaog 

ЙЛанине. 
Подгоричанин м (мн. -ани) сшановник ipaga Поgiорице; онај 

који је из Поgiорице. 
Подгоричанка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) сшановница ipaga 

Поgiорице; она која је из Поgiорице. 
подгорички, -а, -о који apuaaga Поgiорици, који йошиче из 

Поgiорице, који се OgHOCU на Поgiорицу. 
подгорје е в. aogiopUHa. 
подгорка ж жена из aogiopUHe. 
подгорски, -а, -о који се OgHOCU на йоgiорину и aogiopje. 
подграда ж iрађевинска консшрукција која у шунелима и 

руgарским јамама сйречава обурвавање земље. 
подградити, подградйм евр. (нешто) а. изiраgиши aogipage. 

б. gоiраgиши нешшо уз или ucaog нечеiа. 
подградни, -а, -о који се OgHOCU на aogipagy. 
подграђивати, -ађујём несвр. йрема ЙоgiраgиШи. 
подгревати (се), подгрёвам (се) јек. подгријевати (се), под-

гријевам (се) и подгрејавати (се), -ејавам (се) јек. подгријава
ти (се), -:И:јавам (се) несвр. Йре.ма йоgiрејаши (се). 

подгрејати, -јём јек. подгријати евр. 1. мало уiрејаШи. -
Сунце подгрејало. 2. йоново уiрејаши (нешшо шшо се охлаgило): 
- супу . •  - се 1. йоново се уiрејаши, заiрејаши се. - Јело се под
грејало. 2. изазваши йијењем алкохолноi йића шойлину у шелу: 
- се ракијом. 

подгрлац, -рлца м анат. јамица aog iрлом. 
подгрло И подгрље е geo враша aog iрлом. 
подгрупа и подгрупа ж у класификацији: за сшейен нижи 

ниво og ipyae. 
подгуркивати, -уркујём неевр. iуРкаши више йуша HeKoia 

(обично руком) gajyhu му некакав знак, обраhајуhи му йажњу 
на нешШо . • . - се уз. повр. iуркаши jegaH gpyioi. 

подгурнути, -нём евр. iурнуши, сшавиши шшо aog нешшо, 
ЙоgмеШнуШи. 

подгущни, -а, -о који се налази aog iушом: - кеса. 

подгушњак м в. ЙоgвраШник. 
поддијалек(а)т, -кта м ЛИНГВ. iовор HeKoi gијалекша Ырани

чен на уже йоgручје, с извесним йосебним особинама у OgHOCY 
на gpyia йоgручја исшоi gијалекШа. 

. подебео, -ела, -о веома gебео; йрилично yiojeH: � нанос; -
вепар. 

подебљати, -ам евр. йовеhаши gебљину нечеiа: - оловком 
линију. 

ПОДЕшојчити се јек. подјевојчити се, -им се евр. йосшаши 
gевојка, развиши се у gевојку, заgевојчиши се. 

пОделајек. подјела ж 1. разgвајање на gелове и оgређивање 
који geo коме CJiegyje, geљeНJe: - плена. 2. ушврђивање месша, 
уgела, заgужења у нечему: - улога (у театру). 3. уручивање, go-
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gела нече'iа: - ОДЛИRовања. 4. gеоба на gелове који нешшо чине: 
- времена на сате. 5. gеоба исшороgних йреgмеша, йојмова йре
ма извесним ойшшим йринцийима, каракшерисшикама и СЛ.: 
- жанрова (у књижевности). 6. gеоба на врсше, разреgе иШg. йо 
бишним особинама, обележјима и СЛ., класификација, сисше
машuзација: - кичмењака. 7. биол. йроцес бесйолно'i размножа
вања живих ћелија. • - власти начин ор'iанuзације власши у gpy
шШву. - рада йринций ор'iанизације целОКУЙНО'i paga у gрушшву 
на оgређеном сшуйњу развоја. 

поделити, поделйм јек. подијелити, подијелйм (трп. поде
љен јек. подијељен) евр. 1. а. uзвршиши йоgелу неке целине на ge
лове: - плен, - имовину. б. уручиши некоме ње'iов geo (у нечему): 
- плате. 2. gаши некоме geo нече'iа сво'i: - залогаје. 3. йреgаши, 
уручиши нешшо некоме: - одличја. 4. расйореgиши месша, зва
ња, йослове: - министарске положаје. 5. осешиши, gоживеши 
нешшо саосећајући с неким: - тугу. 6. uзвршиши рачунску pag
њу gељења. 8 - се 1. разgвојиши се на gелове. - Војска се поде
лила на две стране. 2. расйореgиши се йо 'ipyaaмa. - Дружина 
се поделила у три собе. 3. заузеши различиша сшановишша йо
воgом неко1, йроблема, сшава и СЛ. - Странке се поделише по 
питању Косова. • - мегдан бориши се с неким у gвобоју; йошући 
се, йобиши се уоЙшШе. 

подељак јек. подјељак, -ељка м сшейен, 'ipag на разним ска
лама који служи као јеgиница мере. - Температура се зауста
вила на петом подељку. 

подељеност јек. подијељеност, -ости ж сшање OHo'ia шшо је 
Йоgељено. 

подерати, подерем евр. а. коришћењем или нейажњом йоце
йаши: - ципеле. б. искиgаши, исцеЙаШи. - Бура подере једра. 
8 - се йоцейаши се, исцейаши се. - Капут се подерао. • подера
на врећа фиг. човек који MHO'io шроши новац. 

подерив (подерљив), -а, -о који се може (лако) йоgераши: те
шко -. 

подеривост (подерљивост), -ости ж особина OHo'ia шшо се мо
же (лако) ЙоgераШи. 

подеротина и подеротина ж 1. aogepaHo оgело, йрње: обући 
подеротине. 2. руйа, ошшећење на ogehu или обући нас шала (gy
'iOM) уйошребом или нейажњом: - на врећи. 

подесан, -сна, -о з'iоgан, оg'iоварајући (за уйошребу), ao'iogaH, 
Йриклаgан. 

подесити, -Им евр. 1. учиниш и йоgесним за нешшо (оg'iовара
јућим ойремањем, ойравкама иШg.), йрийремиши: - возило. 2. 
йрила'iоgиши (некоме, нечему): - понашање. 3. йрецизно ogMe
риши, оgреgиши: - механизам сата. 8 - се gесиши се, збиши се. 
- Подесило се да се сретну. 

подесност, -ости ж особина OHo'ia шшо је aogecHo. 
подетињити (се), -Им (се) и подетињити (се), -етйњйм (се) 

јек. подјетињити (се), -им (се) и подјетињити (се), -етйњИм 
(се) евр. йочеши се йонашаши као gеШе. 

подеmавати, -еш3.вЭм несвр. йрема ЙоgесиШи. 
поджанр и поджанр м йоgврсша жанра: филм из жанра 

кримића а mпијунског поджанра. 

поджупан, -а и поджупан, -ана м жуйанов заменик. 
под законски, -3., -о који оgређује йракшичну йримену на

челно'i законско'i йройиса: - одлука. 

подзакуп м правн. закуй који закључује закуйац с шрећим 
лицем. 

подзакупац, -пца м лице које је закључило закуй са за
куЙцем. 

подзакупни, -3., -о који се OgHOCU на ЙоgзакуЙ. 
под заповедник јек. подзаповједник м зайовеgник војне је

gинице йрема наgређеном заЙовеgнику. 
подземље е 1. месшо, йросшор aog земљом. - У подземљу је 

метро. 2. мит. за'iробни свеш йо веровању сшарих Грка (и неких 
gpy'iux Hapoga). -Прометеј силази у подземље. 3. а. сирошињски 
geo 'ipaga и lbe'ioeo сшановнишшво (као симбол криминала). б. 

(ор'iанизовани) криминал уойшше и ње'iове ор'iанuзације: - Чи
кага. в. шајна, иле'iална ор'iанuзација која се бори за рушење не
ко1, сисшема: револуционарно -. 

подземни, -3., -о 1. који се налази или gејсшвује aog земљом: 
- вода, - железница. 2. йошајан, иле'iалан, йрошивзакониш: -
трговина, - организација. • - свет мит. йО веровању сшарих Гр
ка (и gpy'iux Hapoga) свеш aog земљом 'ige живе gуше умрлих; уп. 

подземље (2). 

подзИд м и подзида ж зиg који служи као o'ipaga или као за
шшиша йрошив ogpoHa земље. 

подзидати, пОдзЙД3.м евр. из'iраgиши йоgзиg, учврсшиши 
Йоgзиgом. 

подзиђивати, -зиђујем несвр. йрема йоgзиgаши. 
подзол м руе. нейлоgно, неквалишешно земљишше, ЙеЙељуша. 
подиванити (се), -Ив3.нИм (се) евр. нар. и арх. йораз'iовара-

ши (се). 
подивљао, -3.ла, -о и подивљао, -ала, -о (обично одр.) р. Йр. 

og йоgивљаши у аШриб. служби: - пас. 

подивљалост и подивљалост, -ости ж особина, сшање оно
'ia ко је Йоgивљао. 

подивљати, -3.м евр. непрел. 1. из'iубиши крошкосш, йишо
мосш, йосшаши gиваљ. - Коњи су подивљали. 2. йосшаши сли
чан gивљаку (йо суровосши, зайушшеносши и сл.): - на робији. 
3. йосшаши неgружељубив, ошуђиши се og љуgи: у самоћи. 4. йо
луgеши, йомахнишаши: - од беса. 

подигнути (се), -нем (се) евр. в. aoguhu (се). 
подизати (се), -ижем (се) несвр. йрема йоgи'iнуши (се), aogu

ћи (се). 
подизач, -ача м 1. найрава за gизање шереша: хидраулич

ни -. 2. анат. мишић који йоgиже 'iOPlbU очни каЙак. 
подијум (пбдйј, -ија) м лат. 1. иет. йовишено месшо у сшаро

римском циркусу са сеgишшем за цара, сенашоре иШg. 2. узgи'i
нушо месшо за 'iоворнике, Йреgаваче. 3. сшални geo йозорнице, 
сцена. 

подилазити, -Им [гл. им. подИлажење е] несвр. йрема aoguhu. 
подићи (подйћи), подйђем (аор. подиђох, подиђе и подйђе; 

р. пр. подИшао и подишао, -шла) евр. 1. gohu aog нешшо, йоgвући 
се ucaog нече'iа: - под амбар. 2. йримаћи се, йриближиши се. -
Војска је подишла с леђа. 3. обузеши, сЙоЙасШи. - Подиђе га 
језа. 4. (некоме) фиг. ласкањем йриgобиши нечију наклоносш: 
жени. • подиmли га мрави (трнци и ел.) осешио је језу, сшрах, уз
буђење. 

подићи, подигнем (аор. подигох, подиже и подиже; ИМП. по
дигни; р. пр. подигао, -гла; ТРП. подигнУт; пр. пр. пОдиг3.вши) евр. 
прел. (вар. подигнути (се) 1. а. йосшавиши на вИше месшо, йоло
жај. - Подићи терет с првог на други спрат. б. йомаћи, йокре
нуши Ha'iope: - руке. в. усмериши увис: - поглед. 2. йокуйиши не
шшо расушо, разбацано с iIlла: - крхотине. 3. а. врашиши у нор
малан йоложај оно шшо је йало или се йреврнуло: - столицу. б. 
йомоћи некоме ко је йао ga усшане: - старца. 4. фиг. а. йомоћи не
коме у лечењу или 'ia uзлечиши: - болесника. б. ОМО'iућиши не
коме ga се осамосшали, оg'iојиши: - сина. 5. а. йоgсшаћи на не
какву акцију: - на јуриш. б. у вези с неким именицама означа
ва: йочеши paglbY коју ша имениц,а означава: - побуну, - грају, 
- здравицу. 6. а. uз'iраgиши начиниши: - кућу. б. фиг. замисли
ши, засноваши: - филозофски систем. 7. а. учиниши вишим: -
насип за пола метра. б. фиг. gаши некоме, нечему виши сшашус, 
значај: - вишу школу У ранг универзитета. 8. а. йовећаши, йо
висиши: - цене. б. йојачаши (о 'iласу). в. учиниши боgријим, жи
вахнијим: - расположење. 9. йобољшаши, унайреgиши: - има
ње. 10. узеши, йреузеши: - новац из банке, - пакет с поште. 8 -
се 1. а. йойеши се на виши йоложај, месшо, усйеши се: - се на 
планину. б. йройеши се: - се на прсте. в. йружиши се у вис. -
Подиже се дим над селом. 2. усшаши, усйравиши се: - се од 
стола. 3. усшавши кренуши с месШа. - Подиже се да иде кући. 
4. уйушиши се HeKyg: - се у лов. 5. (на неког) насшуйиши йро
шив HeKo'ia: - се на непријатеља. 6. йобуниши се, guhu усша
нак. - Сви се подигну на Турке. 7. насшаши, йојавиши се. -
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Подиже се ларма. 8. а. йовеhаши се, йовисиши се. - Подигла 
му се температура. б. йосшаши боgријим, живахнијим. - По
дигло нам се расположење. • - главу, - глас, - на ноге, - парницу 
итд. в. aog guhu. 

подИчити, подйчйм евр. учиниши славним, ЙрославиШи. _ -
се йонеши се, Йохвa.nиШи се: - се успехом. 

подјарити, подјарйм евр. а. йојачаши, оснажиши: - ватру. б. 
разбеснеши, расЙa.nиШu: - некога, - бес. 

подјармити, подјармйм евр. 1. уйре'iнуши у јарам: - волове. 
2. а. сшавиши aog своју власш, йоgвласшиши: - непријатеља, -
народ. б. йошчиниши свом ушицају: - нечије срце. _ - се йри
хвашиши нечију власш, ушицај, йокориши се. 

подјармљивати (се), -армљујём (се) несвр. йрема aogjapMU
ши (се). 

подјармљивач, -ача м онај који aogjapМJЬyje HeKo'ia или 'ia 
је aogjapMUo. 

подједати (се), подјёдам (се) несвр. йрема йоgјесши (се). 
подједнак, -а, -о а. којије йо особинама исши или сличан са 

неким: - добитак, - неуспех. б. чији је иншензишеш консшан
шан, ујеgначен. - Креће се ауто подједнаком брзином. 

подједнако ПРИЛ. на aogjegHaK начин, jegHaKo. 
подједнакост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је aogjeg-

нако. 
подјезичнй, -а, -о који се нa.nази aog језиком: - жлезда. 

подјел- в. йоgел-, подјељ- в. aogeJb-, подјет- в. ЙоgеШ-. 
подлагивати, -агујём неевр. Йомa.nо, йовремено у йричању 

ла'iаШи. 
подлактити се и подлактити се, подлактим се евр. ослони

ши се лакшом, лакшовима о нешшо, нa.nакШиШи се. 
подлактица ж анат. geo руке og лакша go gоручја ante

brachiuffi. 

подланица 1 ж анат. унушрашња йовршина шаке. 
подланица2 ж ЗООЛ. врсша морске рибе, комарча, Chrysop-

hrys aurata. 

подлац, -аца м (инстр. -ацем) aogao, нечасшан, йокварен човек. 
подлачкй, -а, -о који се OgHOCU на Йоgлаце. 
подлачки ПРИЛ. на йоgлачки начин, йойуш Йоgлаца. 
подлаmтво с особина oHo'ia који је aogao; aogao ЙосШуЙак. 
подлегати, подлёжём јек. подлијегати, подлијежём несвр. 

йрема Йоgлеhи. 
подлегнути и подлегнути, подлегнём евр. в. Йоgлеhи. 
подлетати, подлёћём јек. подлијетати, подлијећём несвр. 

йрема ЙоgлеШеШи. 
подлетети јек. подлетјети, -тим евр. а. лешеhи сшиhи ucaog 

нече'iа. - Врапци подлетеше испод стрехе. б. йасши или баци
ши се aog нешшо: подлеtети под ауто. 

подлећи (подлећи), подлегнём евр. 1. а. йошчиниши се не
чијој власши, ушицају: - под притиском. б. биши йобеђен у бор
би. 2. умреши збо'i болесши, йовреgе: - повредама. 

подлив м мед. месшо на шелу 'ige се нешшо йоgлило: крвави -. 

подливати (се), подлИвам (се) Оек. и подлијевати (се), под
лијевам (се» несвр. йрема йоgлиши (се). 

подлистак, -ска м а. новиНС1Ш, часойисни gоgашак (кашкаg 
шшамйан и на gру'iачијем формашу) чији се саgржај шемашски 
или жанровски разликује og uзgања коме је йриgоgаш: књижев
ни -. б. сасшав књижевно-журнa.nисШичко'i жанра који се у gнев
ним или йериоgичним uзgањима йојавЈЬује на исшом месшу, 
обично йисан йойуларно, живо и лако, у насшавцима, фељШон. 

подлити, ПQдлијём (трп. подливен, -ена) евр. 1. йоли'ши, йро
суши воgу (или неку gpy'iy шечносш) ucaog HeKo'ia или нече'iа. -
Првог дана у затвору под њега су подлили воду. 2. изливајуhи 
се, йрелitвајуhи aoguhu aog нешшо или HeKo'ia. 3. исйуниши, йро-

жеши нечим (HeKo'ia или geo Шела). - Девојку подли нежно ру
менило. _ - се исйуниши се, . йрожеши се нечим. - Очи му се 
подлиле крвљу. 

подло прил. на aogao начин, као Йоgлац. 
подлога ж (дат. -лози) 1. а. оно шшо је pagu чврсшоhе, зашши

ше йоgложено, йоgмешнушо ucaog нече'iа: - у ципели. б. шемеЈЬ 
og земље, камена, бешона на коме се шшо зиgа, йосшавЈЬа: - за 
зграду. в. основни слој боје, йремаза који служи као везиво за 
слојеве који се наносе йреко ње'iа. г. основно йиће у које се gogajy 
gpy'iu сасшојци йри сйравЈЬању кокШела. 2. фиг. уойшше: основа 
на којој се нешшо йоgиже, заснива: - теорије. 3. агр. сшаБЈЬика 
на коју се кa.nеми: дивља - . 4. јамсшво, зa.nо'i: дати некоме по
зајмицу без подлоге. • златна - фИНо новчани сисшем, йрема ко
ме сва маса aaaupHo'i новца има йошйуно или gелимично йо
криће у злаШу. 

подложак, -ОШRа м оно шшо је йоgложено ucaog нече'iа, aog
меШач. 

подложан и подложан, -жна, -о 1. који је aog нечијом вла
шhу, ЙоШчињен. - Пољска је била подложна Русији. 2. који је 
изложен или склон некаквом ушицају: - променама. 

подложити, подложйм евр. 1. сшавиши aog нешшо, йоgмеш
нуШи. 2. нa.nожиШи, заЙa.nиШи: - ватру, - пећ. 

подложица ж geм. og Йоgло'iа. 
подложност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia који је некоме, 

нечему Йоgложан. 
подлокавати, -окавам несвр. йрема ЙоgлокаШи. 
подлокати, подлочём евр. йошкойаши gејсшвом воgе. - Река 

подлоче обалу. 

подлост, -ости ж особина oHo'ia који је aogao; aogao йосшуйак: 
људска -. Обогатио се једном подлошћу. 

подлУчје с грађ. унушрашња сшрана лука у iраgиШеЈЬсШву. 
подљута ж рана која се йоgЈЬуши, заiаgи. 
подљутити се, подљy.rйм се евр. йоiоршаши се збоi заiађења 

(о рани). 
подмазати, -ажём евр. 1. йрекриши машhу, намазаши oga

свуg: - осовину. 2. фиг. йоgмишиши, йошкуйиши: - власт. • иде 
као подмазано uge врло лако, оgвија се без Йроблема. 

подмазивати, -азујём несвр. йрема ЙоgмазаШи. 
подмазивач, -ача м човек који се бави йоgмазивањем ма

шина. 
подмакнути и подмаћи (подмаћи), подмакнём евр. 1. йоми

цањем сшавиши нешшо ucaog HeKoia, нечеiа: - јастук под главу. 
2. фиг. намесшиши, йоgмешнуши некоме Йоgвa.nу. 

пОдмеритијек. подмјерити, -ЙМ евр. 1. оgреgиши меру, uзме
риШи. 2. йровериши шачносш вла'iе или мере. 

подмесити, пОдмёСИМјек. подмијесити, подмијесйм евр. go
gаши квасац. шесшу ga изазове йроцес врења. 

подместити јек. подмјестити, -йм евр. сшавиши ucaog не че-
ia: - TaIЏIY испод шоље. 

подмет и подмет м ЛИНГВ. арх. в. субјекаШ. 
подметак, -тка м в. йоgло'iа (Ја). 
подметати и подметати, подмећём несвр. йрема йоgмеш

нуШи. 

. подметач, -ача м в. йоgло'iа (Ја): картонски -. 

подметнй и подметнй, -а, -о који се OgHOCU на йоgмеш, су
бјекаШски. 

подметнути и подметнути, подметнём евр. 1. мешнуши, 
сшавиши ucaog HeKoia, нечеiа: - носила под рањеника. 2. йо
сшавиши ucapeg HeKoia, нечеiа: - образ за пољубац. 3. а. кра
gOM сшавиши некоме нешшо pagu йреваре: - фалсификован но
вац. б. йошуриши, йрийисаши некоме нечасно gело, злочин и 
сл.: - убиство . .. - се 1. сшаши некоме на йуш или се йоgвуhи 
aog HeKoia ga би се йоремешила, йрекинула њеiова акција (у фуg-
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балу и сл.). 2. (о женској особи) хоШu.мице, 11,а..мер11,О сшуйиши с 
11,eKu.м у сексуал11,и og11,OC, 11,а..меШ11,уШи се. - Она му се сама под
метнула. • - некоме ногу (клип (у точкове» учи11,иши 11,еко.ме зло, 
11,айакосшиши 11,еко.ме. 

подмеmтати, подмешт3.м јек. подмјеmтати, пОдмјешт3.м 
11,есвр. Йре.ма Йоg.месШиШи. 

подмигивати (се), -Игујем (се) 11,есвр. йрема Йоg.миL11,уШи (се). 
подмигИвачкй, -3., -о који се og11,OCU 11,а 011,е који се Йоg.миLују. 
подмигљив, -а, -о који uogMULyje; који ogaje Йоg.ми'i.тьивосШ: 

� човек; � поглед. 

подмигљивац, -ивца м човек скл011, Йоg.миLивању. 
подмигљиво прил. uogMULyjynu, с Йоg.миLивањем: � погледати. 

подмигљивост, -ости ж особи11,а 011,OLa који је Йоg.ми'i.тьив. 
подмигнути, -нем евр. gаши З11,ак MULOM ока, 11,а..миL11,уШи (че-

сшо кришо.м): � девојци. _ � се 11,а..миL11,уШи jega11, gpYLOM gajynu 
шако 11,екакав З11,ак (чесшо с иР011,ич11,u.м З11,ачењем). 

подмирење с извршење обавезе, враnање gyLa. 
подмиривати, -ирујем 11,есвр. Йре.ма Йоg.мириШи. 
подмирити, подмйрИм евр. 1. заgовољиши 11,екакве йошребе: 

� укућане. 2. (из)gаши колико шреба, колико се очекује: � боно
вима раднике. 3. 11,ахра11,иши и 11,айојиши сшоку: � краве. 4. ис
йлашиши обавезе: � дуг. 5. 11,аgОК11,аgиши: � штету. 

подмитити, подмитим евр. йошкуйиши .миШо.м. 
подмитљив, -а, -о који лако узu.ма, Йpu.мa .миШо. 
подмитљивац, -ивца м Йоg.миШљив човек. 
подмитљивост, -ости ж особи11,а 011,OLa који је Йоg.миШљив. 
подмићенйк, -ика м uogMune11, човек. 
подмићивати, -ићујем 11,есвр. Йре.ма Йоg.миШиШи. 
подмицати, -ичем 11,есвр. Йре.ма uogManu, Йоg.маК11,уШи. 
подмладак, -атка м а . .млаgо йокољење, .млаgи 11,арашшај, 

.млаgеж: људски �. б . .млаgе живошиње, .млаgУ11,чаg: пачји �. 

подмmiдити, подмладим евр. учи11,иши .млаgu.м, .млађu.м. -
Срећа га је подмладила за 10 година. _ - се gобиши .млађи из
rлеg og 011,OL који је каракшерисшича11, за оgређе11,е LogU11,e, осеnа
ши се .млађu.м 11,eLO шшо се очекује и сл.: � се поред деце. • под
младило се небо нар. каже се Kag се 11,а веgро.м 11,ебу изокола йоја
ве .мали облаци и шаg се верује ga nе йасши киша. 

подмлађеност, -ости ж сшање 011,OLa који се йоg.млаgио или 
се шако осеnа. 

подмлађивати (се), -ађујем (се) 11,есвр. Йре.ма йоg.млаgи
ши (се). 

подморје с .морско g11,O с YKYй11,u.м бuљ11,u.м и живоШињскu.м 
свеШо.м, 11,алазишШu.ма 11,афше, Laca и gp. 

подморница ж врсша раШ11,ОL (ређе 11,аУЧ11,ОL) броgа сйособ11,0L 
ga gејсшвује ucuog йоврши11,е и 11,а йоврши11,и .мора: нуклеарна �. 

подморничар м вој11,0 лице које служи или pagu 11,а uogMop-
11,ици. 

подморничкй, -3., -о који се og11,OCU 11,а Йоg.мор11,ице: � напад, 
� рат, � база. 

подморскй, -3., -о који се 11,алази ucuog йоврши11,е .мора: � 
вулкан, � база. 

подмукао, подмукла и подмУкла, -о 1. који је скл011, ga кра
goM чи11,и зло, 11,айакосши, ЗЛ011,а..мера11,: � човек. 2. који ogaje 11,е
чију йоg.муклосш; који је заgаш, йовуче11, и СЛ. са злu.м 11,а..мера..ма: 
� осмех; � потез. 3. који 11,аLовешшава зло, 11,ейрилике: � грмља
вина. 4. шуй, йриLуше11" Йoill.мyo: � бол. 

подмукло И подмукло ПрИЛ. 11,а uogMYKao 11,ачи11" с uogMY
клu.м 11,а..мера..ма. 

подмуклост и подмуклост, -ости ж особи11,а 011,OLa који је 
UogMYKao. 

ПОДНfЩУЛОСТ, -ости ж сшање 011,OLa који је uog11,agyo, 011,OLa 
шшо је йоg11,аgуло: � лица. 

поднадути, поднадмем (поднадујем) евр. и.маШи ошоке 11,а 
шелу, 11,ашеnи, ошеnи; уп. подадути: � у лицу. 

поднiшити се, поднапијем се евр. а. у.мере11,О се 11,айиши; йри
лич11,О се 11,айиши: � вина. 

поднареднйк м вој. йоgофицир с 11,ај11,ижu.м чи11,О.м у војсци 
йре ДРУLОL свеШСКОL раШа. 

поднаредничкй, -3., -о који се og11,OCU 11,а uog11,apeg11,UKe, који 
је каракшерисшича11, за њих: � униформа, � манир. 

поднаслов м 11,аслов који сшоји ucuog rлав11,ОL 11,аслова, 11,аш
йиса и сл. (као објашњење, йрецuзирање): новински �, � студије. 

подне, поднева с (с предл. најчешће непром.) 1. а. cpegU11,a 
ga11,a, време Kag је СУ11,це у 11,ајвишој шачки иЗ11,аg хориЗ011,ша, 12 
саши: тачно y �. б. аетр. шре11,ушак Kag среgишше СУ11,ца йрола
зи кроз Mepuguja11, оgређе11,ОL .месШа: право �, тачно �. в. фиг. йо
лови11,а љуgСКОL века: � живота. 2. рЛГ. KOg хришnа11,а: време (шач-
11,0 у 12 саши) Kaga их цркве11,О зв011,О йозива 11,а .молиШву; KOg .му
слu.ма11,а: вре.ме клањања .молиШве UnU11,guje. 

поднёбље и поднёбље с 1. 11,ебески йросшор иЗ11,аg оgређе-
11,OL .месШа или краја. 2. крај, земља: човек из другог поднебља. 
3. клu.маШске каракшерисшике (11,eKOL краја, земље): континен
тално �, тропско �. 

подневак, -евка м геогр. за..мишље11,а ЙОЛУКРУЖ11,а ли11,ија 11,а 
Земљи која сйаја СевеР11,и и ЈУЖ11,и йол, Mepuguja11,: нулти �. 

подневачкй, -3., -о који се og11,OCU 11,а йоg11,евак: � линија. 

поднёвнй, -3., -о 1. који се og11,OCU 11,а uog11,e: подневне вести. 
2. в. Йоg11,евачки. 

поднёвнйк м в. Йоg11,евак. 
поднёвничкй, -3., -о који се og11,OCU 11,а йоg11,ев11,ике. 
поднесак, -ска м Йис.ме11,и сйис (йреgсшавка, .молба иШg.) ко-

ји се uog11,0CU 11,екаквој власши, служби: тајни �, службени �. 

поднети јек. поднијети, -несем (поднесем) (аор. поднесох и 
поднех јек. поднијех; ТРП. поднесен и поднет јек. поднијет) евр. 1. 
gржеnи шшо у рука..ма йри11,еши 11,еко.ме: � столицу госту. 2. йо-
11,уgиши 11,eKOLa хра11,О.м, йиnем и сл. йре11,осеnи је у рука..ма: йо
служиши, йочасшиши 11,eKOLa: � печење. 3. фиг. а. иЗ11,еши, gаши 
11,ешшо 11,а раз.маШрање, оцењивање: � молбу, � предлог. б. са
ойшшиши 11,еко.ме 11,ешшо (Йис.ме11,О или ус.ме11,О): � рапорт, � 
оставку. 4. а. изgржаши оgређе11,е шешкоnе, 11,еУLоg11,осши, йре
шрйеши: � операцију, � критику. б. арх. иСЙУ11,иши очекивања, 
заgовољиШи. - Каква је твоја пymка? - Моћи ће поднети. • - на 
тањиру (тацни) gаши 11,еко.ме све 11,а Lошово, о.моLуnиШи 11,еко.ме ga 
gобије, осшвари 11,ешшо без u.мало Шруgа. 

поднимити, поднимим евр. 1. йоgуйреши 11,ешшо 11,ечи.м: � 
главу рукама. 2. а. йрекрсшиши руке. б. сшавиши руке 11,а боко
ве (шако ga их 011,е gла11,овu.ма и ЙрсШи.ма захваШе). _ � се 1. 
ОСЛ011,ивши се лакШовu.ма о 11,ешшо gржаши rлаву .међу gла11,О
вu.мa (или 11,а gла11,У). 2. оgуйреши се gла11,овu.ма о бокове, йоgбо
чиши се. 

подно (наглашено: подно) предл. (с ген.) у golbeM gелу, ucuog 
11,ечеLа: � брда, � врба. 

подножан, -жна, -о 1. који је uog 11,OLa..мa: � стаза. 2. (одр.) ко
ји је у йоg11,ожју, који је у вези с Йоg11,ожје.м: � страна. 

подножје с 1. а. golbU geo 11,eKOL Йреg.меШа: � стола. б. йосшо
ље сЙо.ме11,ика, скулЙШуре. - Кип је постављен на подножје. 2. 
Loplba йоврши11,а ОС11,ове, шемеља 11,ечеLа Йо.мало uзgиL11,уша og rлав-
11,OL 11,ивоа иШg.: � храма. 3. golbU geo йла11,и11,е, брgа: � Авале. 

подноктица ж мед. (обично мн.) в. за11,окшица (в). 
подносив, -а, -о в. Йоg11,ошљив. 
подносилац, -иоца (подноситељ) М 011,ај који 11,ешшо uog11,0CU, 

йреgлаже: � извештај а, � резолуције. 

подносити, подносИм [гл. им. подноmење с] 11,есвр. йрема uog-
11,еШи. _ � се шолерисаши jega11, gpYLOL, шрйеши се. - Суседи се не 
подносе. • - се као пас и мачка 11,е йоg11,осиши се, 11,е шрйеши се. 

подноћ ПРИЛ. upeg са..му 11,оn, 11,а йочешку 11,оnи: стићи � у град. 

подноmљив, -а, -о који се .може йоg11,осиши, исшрйеши, go
зволиши: � бол, � пораз. 
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подноmљиво прил. разг. на йоgношљив начин. 
подноmљивост, -ости ж особина oHo"ia 1\оји се .може aogHe

ши, oHo"ia шшо се .може йоgнеши; особина oHo"ia 1\оји нешшо .мо
же ЙоgнеШи. 

подоба и подоба ж арх. 1. а. оно шшо је обли1\О.м не1\о.ме, не
чему слично. б. сли1\а нече"iа, ли1\, обли1\: - мог брата. 2. в. сйо
gоба. 

подобан, -бна, -о 1. арх. сличан, нали1\: човек - диву. 2. а. 
з"iоgан, ao"iogaH: - тренутак б. 1\оји је йо нечије.м уверењу, .ми
шљењу (йолишиЧ1\и и сл.) оg"iоварајуhи, йовољан: - за функци
ју, - председник. 3. 1\agap, сйреман: срце - за јунаштво. 

подобар, -бра, -о gосша, йрилично gобар; йрилично ја1\, сна
жан, йовели1\ иШg.: - дечак, - шамар, - парче. 

подобивати, -Обивам и подобијати, -обијам евр. jegaH за 
gру"iим gобиши, йримиши: - више награда, - много удараца. 

подобно ПРИЛ. арх. слично 1\ао нешшо gpy"io, йойуш. - Глас 
грмну подобно грому. 

подобност и подобност, -ости ж својсшво, особина oHo"ia 1\0-
ји је йоgобан, oHo"ia шшо је Йоgобно. 

подобрити, подобрим евр. учиниши gобрим или бољим, йо
бољшаши: - карактер. _ - се йосшаши gобар или бољи, йобољ
шаши се. - Однедавно се подобрио старац. 

подобро ПРИЛ. gосша, вео.ма gобро (ја1\О, MHO"iO иШg.): - попи
ти, - ударати. 

пододбор м geo оgбора с йосебним заgужењем, обавезо.м и сл. 
пододељак јек. пододјељак, -ёљка м geo оgеЉ1\а (у ше1\СШУ, 

1\њизи и сл.) 1\оји се бави 1\а1\вим Йојеgиначни.м Йробле.мо.м (у 
OgHOCY на шири 1\оји се раз.маШра у оgеЉ1\У). 

подозревати, -озрёвам јек. подозријЕшати, -озријевам не
евр. рус. осеhаши су.мњу, неси"iурносш у OgHOCY на нечије речи, йо
СШУЙ1\е, намере, су.мњаШи. - Подозрева да му је жена неверна. 

подозрење с рус. осећање су.мње, неси"iурносши Йре.ма нечи
јим речима, йосшуйцима, намерама, су.мњичавосш: осећати -, 
посматрати с подозрењем. 

подозрив, -а, -о 1. су.мњичав, нейоверљив: бити - према не-
чему. 2. 1\оји ogaje су.мњу, нейоверење: - осмех. 

подозриво ПРИЛ. С йоgозрењем, су.мњичаво, неЙоверљиво. 
подозривост, -ости ж особина oHo"ia 1\оји је Йоgозрив. 
подој м 1. храњење gешеша .мајчиним .мле1\О.м. 2. 1\оличина 

.мле1\а 1\ојим .мај1\а заgовољи йошребе gешеша 1\оје сиса за jeg
ним оБРО1\О.м. 

подојити, подојим евр. 1. власшишим .мле1\О.м нахраниши ge
ше 1\оје сиса (о .мајци): - бебу. 2. нахраниши се gojehu, йосисаши 
(о gешешу или .млаgунчешу живоШиње). 

подолазити, -им евр. gohu jegaH за gру"iим. 
подоносити, -он осим евр. gонеши jegHo за gру"iим. 
подоравати, -opaBa� несвр. Йре.ма ЙоgораШи. 
подорати, подорём евр. йоораши земљишше йосле С1\иgања 

Uлоgова са ње"iа; заораши ђубре у земљу. 
подоручковати, -кујём евр. gОРУЧ1\оваши .мало хране. 
подоста ПРИЛ. у йриличној .мери, йрилично: - урадити. 

подофицйр, -а и подофiщйр, -ира м војно лице из ниже"i 
сшарешиНС1\о"i 1\agpa 1\оје HajHeaocpegHuje РУ1\овоgи јеgинUцо.м, 
.млађи официр. 

подофицйрс:кй и подофiщЙрскй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на 
йоgофицире: - чин, - школа. 

подофицирчић м а. geM. og Йоgофицир. б. ир. ни1\а1\ав, нева-
жан Йоgофuцир. 

поДоцкан ПРИЛ. вео.ма gОЦ1\ан, йрилично 1\асно: - се вратити. 

подочн�, -а, -о 1\оји је aog очима: подочни МИШJ:lћи. 

подочњак м (обично ми. -аци) набран, чесшо шаман ЛУ1\ aog 
очи.ма. 

подоmтрити, подоmтрим евр. оgозgо заошшриши: - колац. 

подражавалац, -аоца (ген. МИ. -лаца) (подражаватељ) м онај 
1\оји не1\ОТ: йоgражава, имиШаШор. 

подражавати, -ажавам неевр. (некога, ређе некоме) а. у"iле
gаши се на He1\o"ia, йовоgиши се за не1\им (у йонашању и сл.). -
Песници подражавају један другог. б. имишираши, ойонашаши 
нечији "iлас, "iесшове и сл. 1\ао нарочишу врсшу есшраgне вешши
не. - Глумац подражава политичаре. 

подражај м сйољни ушицај на чула, наgражај. 
подражити, подражим евр. 1. ушицаши нечим на ор"iанuзам 

или ње"iов aojegUHU op"iaH изазивајуhи реа1\цију: - жуч. 2. а. не
знашно наgражиши, .мало изазваши: - свраб. б. фиг. речи.ма 
йоgсшаhи на не1\У а1\цију, йрошив He1\o"ia, нече"iа: - на сукоб. в. 
узвицима, "iесшовима изазваши нечији бес, наљушиши: - пса. 

подразред м а. у сисШе.маШизацији: geo разреgа 1\оји cagp
жи jegUH1\e исших или сличних особина. - Сисари се деле на 
три подразреда. б. у 1\ласифи1\ацији: geo разреgа 1\оји саgржи 
йреg.меше, йојаве и сл. исших или сличних особина: - ботаника 
(у оквиру разреда природних наука). 

подразумевати, -Умёвам јек. подразумијЕшати, -Умијевам 
несвр. йрема Йоgразу.меШи. 

подразумети, -мёМјек. подразумјети, -мијём евр. а. йрешйо
сшавиши ga је нешшо и без gире1\шно"i навођења јасно у не1\О.м 
ше1\СШУ, "iовору и сл., йа "ia не иС1\азаши речима. - Наше писмо 
је подразумело пристанак б. разу.меши, схвашиши нешшо на 
извесшан начин. - Под вашим осмехом подразумели смо при
cTaHaK 

подранити, -им евр. йрилично рано усшаши, йораниши, ура
ниШи. 

подрапати, подрапам евр. иС1\иgаши на 1\oMaguhe, aogepa
ши: - кошуљу. _ - се йоцейаши се, йоgераши се; фиг. йошуhи се: 
- на трње. Деца се подрапала. 

подраmкати, -ам евр. geM. йрема ЙоgражиШи. 
подред му сисшемашизацији: geo pega; уп. ред (1). - Ред сле

пих мишева се дели на два подреда. 

подредити, подрёдим евр. а. учиниш и зависним у OgHOCY на 
He1\o"ia, нешшо, йошчиниши: - појединца држави. б. смашраши 
.мање важни.м у OgHOCY на нешшо gpy"io (и оg"iоварајуhе йосшуйа
ши): све - успеху. _ - се йошчиниши се. 

подређен, -а, -о 1. ШрЙ. og йоgреgиши (се). 2. (у именичкој 
служби, одр.) особа 1\оја је у служби йошчињена сшаријем, Hag
ређено.м. 

подређеност, -ости ж сшање или йоложај oHo"ia 1\оји је не1\О-
.ме йоgређен, oHo"ia шшо је нечему йоgређено. 

подређивати (се), -еђујём (се) несвр. Йре.ма йоgреgиши (се). 
подрезивати, -езујём несвр. йремц ЙоgрезаШи. 
подрезати, -ежём евр. 1. резањем С1\рашиши: - нокте, - ко

СУ., 2. фиг. у.мањиши нечију cHa"iy: - силу. • - некоме крила в. aog 
1\рила. 

подремати, подрёмам јек. подријемати, подријемам евр. 1. 
йровесши не1\О вре.ме gpeMajyhu. 2. jegaH за gpy"iUM йасши у 
gре.меж. 

подрепак, -пка м а. geo живошиЊС1\о"i шела ucaog реЙа. б. 
пеј. в. ЙоgреЙаш. 

подрепаm, -аша м пеј. улизица, ЙолШрон. 
подрепнй, -а, -о 1\оји се налази aog реЙо.м: - муха. 

подржавати (се), -ржавам (се) несвр. Йре.ма йоgржаши (се). 
подржавити, -им и подржавити, -ржавим евр. учиниши gp-

жавним: � привреду. 

подржављење с йроцес осшваривања gржавне наgлежно
сши, власнишшва иШg. Hag нечим. 

подржати, -жим (р. пр. подржао, -ала (подржао, -ала» евр. 
1. извесно време нешшо йриgржаваши: - терет. 2. фиг. gаши не-
1\о.ме ЙоgРШ1\у gелit.ма или речју: - побуњенике, - идеју. 3. не 
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gозволиши ga нешшо йресшане: � ватру у пећи. _ - се међусоб
но се йомоhи, gаши jegaH gpylOM Йоgршку. 

подривати (се), подрйвам (се) несвр. йрема йоgриши (се). 
подривач, -ача м 1. оруђе за обрађивање Зе.мЈЬишйlа uogpu

вање.м. 2. фиг. онај који йоgрива, квари некакав peg, uopegaK: � 

социјализма. 

подривачк:й:, -а, -о који се OgHOCU на йоgриваче: � активност. 

подригивати, -шујём несвр. йрема ЙоgриlнуШи. 
подригнути, -нём евр. 'iласно исйусйlиши lасове из желуца 

кроз усШа. 
подрити, подријём (трп. подрИвен, -ена) евр. а. йошкойаши 

зе.мЈЬУ ucuog нечеlа: � обалу. б. ријући развалиши: - ограду. в. 
фиг. учиниш и слабим: � државу. 

подрљати, подрљам евр. обавиши gpJbafbe земљишШа. 
подрмати, -ам евр. мало, крашко UpogpMaйlu. 
подрмусати, -ам евр. мало, крашко ЙроgрмусаШи. 
подробан и подробан -бна, -о gешаљан, исцрйан: � извештај. 

подробно и подробно прил. gешаљно, исцрЙно. 
подробност и подробност, -ости ж а. особина oHola шшо је 

йоgробно, исцрйносш: � коментара. б. йојеgиносш, gешаљ: ићи у 
подробности. 

подрованост, -ости ж особина oHola шйlо је йоgровано, йош
коЙаносШ. 

подровати, подрујём евр. в. ЙоgриШи. 
подронити, подронйм евр. 1. роњењем gohu ucuog HeKola, не-

чеlа: � под брод. 2. локањем йоgриши: � обалу. 

подршi.нац, -нца и подршi.нко м в. оgрЙанац. 
подрпати (се), подј)пам (се) евр. йоgераши (се), йоцейаши (се). 
подртина ж 1. рушевина, развалина (неке lрађевине). 2. в. 

ЙоgероШина. 3. фиг. човек оронуо og болесши, сшаросши иШg. 
подругати се, подрУгам се евр. йоgруlнуши се. 
подругачица ж йоgруlЈЬива Йес.ма, руlалица. 
подругивало е (М) (МИ. е) Йоgру'iJъивац. 
подругивати се, -УгУјём се несвр. Йре.ма йоgруlаши се. 
подругивач, -ача М Йоgру'iJъивац. 
подругивачк:й:, -а, -о који се OgHOCU на Йоgруlиваче. 
подругивачки ПрИЛ. С йоgруlивањем, йойуш Йоgруlивача. 
подругљив, -а, -о а. који воли ga се uogpylyje: � човек б. ко-

ји саgржи или изражава uopyly, uogc.мex: - текст, � поглед. 

подругљивац, -йвца М онај који се (pago) uogpylyje, pyla. 
подругљивица и подругљ:й:вка ж жена Йоgру'iJъивац. 
подругљиво ПрИЛ. на йоgру'iJъив начин, с ЙоруlОМ. 
подругљивост, -ости ж особина oHola који је йоgру'iJъив, оно-

la шшо је Йоgру'iJъиво. 
подругнути се, -нём се евр. наруlаши се, йоgс.мехнуши се. 
подружн:й:, -а, -о који се OgHOCU на йоgружнице: - одбор. 

подружница ж ogeљefbe неке ycйlaHoвe, орlанизације и СЛ.: 
сеоска -. 

подружничк:й:, -а, -о који се OgHOCU на Йоgружнице. 
подрум и подрум М ГрЧ. 1. а. йросшорија ucuog йриземља 

зlраgе у којој се чувају намирнице, lориво и СЛ. б. шаква йросшо
рија у којој се склаgишше, шоче или upogajy разна йића, коноба, 
шаверна: ВИНСКИ �. 2. сшаја, коњушница. 

подрумар, -ара М 1. сшручњак или уойшше pagHUK у uogpy
марсШву. 2. власник uogpYMa (1б). 3. Kfbula о ЙоgрумарсШву. 

подрумарск:й:, -а, -о који се OgHOCU на uogpYMape и на uogpy
марсшво: - занат, - технологија. 

подрумарство е а. lpaHa йроuзвоgње и склаgишшења вина (и 
неких gpylux алкохолних йића) у нарочишим йоgрумима: савре
мено -. б. йосао uogpYMapa у оквиру шакве Йроизвоgње. 

подрумск:й: и подрумск:й:, -а, -о који се налази или корисши 
у йоgруму, који је у вези с йоgрумом иШg.: - кључ, - просторија. 

подрумчина ж aylм. и Йеј. og Йоgрум. 
подрумчић М geM. og Йоgрум. 
подрумџија М (ми. ж) в. uogpYMap (1, 2). 

подручан, -чна, -о који се налази на йоgручју (нечије вла
сши, уйраве): � школа. 

подрУ'чје е 1. обласш, шеришорија, крај с орlанuзованом вла
шhу; gелокруl власши: aYТOHOМНO �, управа подручја. 2. обласш, 
шеришорија, крај који се изgвојено Йос.маШра на основу неке ка
ракшерисшике, зона: пустињско �. 3. geo шела који чине неки 
oplaH и њеlова околина: � срца. 4. обласш неке gелашносши, ин
шересовања (у науци, йривреgи, сйоршу иШg.): � организације 
рада, � атлетике. 

подруштвенити, -йм евр. учиниши власнишйlвом gрушшва: 
� привреду. 

подруштвљавати, -уштвљавам несвр. йрема йоgрушшве
ниШи. 

подруштвљеност, -ости ж сшање oHola шшо је йоgрушшвЈЬе
но: � средстава за производњу. 

подруштвљење е осшварење gрушшвеноl власнишшва Hag 
йривреgом и СЛ. 

подрхтавати, -рхтавам несвр. Йре.ма ЙоgрхШаШи. 
подрхтати, поДрхтйм и подршћём евр. заgрхшаши, зашре

ЙериШи. 
подршка ж йошйора, йомоh: � акцији. 

подсавез М нижи орl,анизациони облик йовезивања који об
ухвашајуhи више чланова као јеgинсшвену целину улази у са
сшав савеза: фудбалски -. 

подсавезн:й:, -а, -о који је у вези с йоgсавезом, који се OgHOCU 
на Йоgсавез. 

подсавити, подсавијём евр. савиши uog нешшо; йресавиши: -
ноге испод столице; � лист хартије. 

подсвајати, подсвајам несвр. Йре.ма ЙоgсвојиШи. 
подсвесно и подсвесно јек. подсвјесно и подсвјесно ПрИЛ. 

на йоgсвесшан начин, йомоhу йоgсвесши, без учешhа свесши: 
стварати �, реаговати -. 

подсвесност и подсвесност јек. подсвјесност и подсвје
сност, -ости ж вансвесни ниво JbygCKUX йсихичких сйособносши; 
йоgсвесно сШање. 

подсвест јек. подсвијест ж (инетр. подсвёшћу јек. подсвије
шћу) пеих. йо учењу йсихоанализе и неких gpylux шеорија: gубо
ки, основни, иншросйекцији неgосшуйан ниво йсихе обликован 
инсшинкшима, gешињим gоживЈЬајима, йошискивањем и сл. 
чије манифесшације врло решко upogupy у свесЩ али снажно 
обликују йонашање Йојеgинца. 

подсвестан и подсвестан јек. подсвјестан и подсвјестан, 
-сна, -о који се налази у йоgсвесши, који је каракшерисшичан за 
йоgсвесш, HaloHcKU, инсйlинкшиван: � страх, � одлука. 

подсвојак, -ојка М в. Йосвојак. 
подсвојити, подсвојйм евр. в. ЙосвојиШи. 
подсвојче, -ета е (ми. 0; з6. им. подсвојчад ж) в. Йосвојче. 
подсекретар, -ара М заменик секреШара. 
подсекција ж geo, olpaHaK секције с йосебним раgним йро

lpaмoM. 
подсетити јек. подсјетити, -йм евр. (на некога, на нешто) а. 

речима йомоhи некоме ga се сеши HeKola, нечеlа. б. из'iлеgом, йо
нашање.м и СЛ. изазваши у некоме асоцијацију йО сличносши с 
неким gруlим. _ - се сешиши се, сйоменуши се (HeKola, нечеlа). 
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подсетник јек. подсјетник м 1. а. сйисак йоgашака који не
ко корисши ga би се йоgсешио нечеlа: написати �. б. свеска, блок 
и сл. у који се бележе йоgаци за йоgсеhање: :купити �. 2. фиг. оно 
шшо (.може ga) служи као йоgсешник (Ја). - Прича је подсет
ник за нас. 

подсетница јек. подсјетница ж каршончиh на које.м су og
шШа.мЙани agpeca и неки лични йоgаци йојеgинца и које он ga
је љуgима с којима жели ga конШакШира. 

подсећати (се) јек. щэдсјећати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма 
йоgсешиши (се). 

подсећи, -сечем јек. подсјећи, -сијечем евр. 1. оgрезаши, og
сећи оgозgо, с gоње сшране: � стабло. 2. фиг. Haino йрекинуши не
шшо: � наду. • подсекоше му се ноге, колена услеg сшраха, узбу
ђења осшао је без cHale у Hola.мa, осешио не.моћ иШg. - грану на ко
јој се седи учиниш и нешшо йрошив себе, сойсшвених инШереса. -
некоме крила в. aog крила. - некоме рогове сло.миШи нечији ош
йор, йокориши HeKola. 

подсецати, подсецам јек. подсијЕщати, подсијецам несвр. 
Йре.ма aogcehu. 

ПОДСИIјрно и подсигурно ПРИЛ. засиlурно, несу.мњиво. 
подсирити, -йм евр. gogajyhu сиришше учиниши ga се (.мле-

ко) усири, усириши (.млеко) сиришШе.м. 
подсистем, -ема м geo сисШе.ма нижеl paHla. 
подска:кивати, -а:кујем несвр. Йре.ма ЙоgскочиШи. 
подс:кочити, подс:кочйм (подс:ко:кнути, -нем) евр. 1. начини-

ши .мали скок увис: � у ходу. 2. Haino усшаши, aoguhu се: � од 
стола. 

подс:кочица (подс:кочница) ж крашка лирска, шаљива йе
с.ма, обично с ерошским .моШивима, која се извоgи gOK се aogcKa
кује у колу, Йоскочица. 

подсмевало јек. подсмијЕШало е (м) (ми. е) онај који (воли ga) 
се Йоgс.мева. 

подсмевати се, подсмевам се јек. подсмијЕшати се, под
смијевам се неевр. излаlаши aogcMexy, йорузи, руlаши се: � су
парни:ку. 

подсмЕшаЧјек. подсмјЕшач, -ача м онај који се неко.ме (нече
.му) Йоgс.мева. 

подсм(шач:ки јек. подсмјЕшачки, -а, -о који саgржи aogc.мex: 
� поглед. б. својсшвен йоgс.мевачима: � :кара:ктер. 

ПОДСМЕшачки јек . .  подсмјЕшачки ПРИЛ. на йоgс.мевачки на
чин, aogc.мexyjyhu се. - Крити:ка је те преводе оценила строго и 
подсмевач:ки. 

подсмевка јек. подсмијевка ж йакосна, Йоgс.меШЈЬива шала. 
подсмејавати се, -ejiiвaM се јек. подсмијавати се, -:Ијавам 

се несвр. Йре.ма йоgс.мејаШи се. 
подсмех јек. подсмијех м ос.мех йраћен злобношhу, ирони

јо.м, чесшо и йоlрgним речима. • бити (служити) на (за) - (целом 
свету) каже се за oHola K� је шолико jagaH, HeyinegaH, HeypegaH 
и СЛ. ga MY се свако Йоgс.мева. изложити, извргнути некога подсме
ху йоgс.мехнуши се неко.ме обично йривукавши и gpyle ga уче
сшвују у Йоgс.мехивању. 

подсмехивати се јек. подсмјехивати се, -ехујем се несвр. 
Йре.ма йоgс.мехнуши се. 

подсмехнути се, подсмехнем се јек. подсмијехнути се, 
подсмијехнем се и подсмехнути се, -нем се јек. подсмјехнути 
се, -нем се евр. 1. изразиши нешшо с aogc.мexoM, наруlаши се: � 
непријатељу. 2. ос.мехнуши се, нас.мешиШи се: � благо пријате
ЉИЦИ. 

подсмеmљив јек. подсмјеmљив, -а, -о а. који је йраћен aog
с.мехо.м, који изражава aogc.мex, йоgру'iJЬив: � поглед. б. који се 
pago aogc.мexyje: � човек 

подсмеmљивац јек. подсмјеmљивац, -йвца м онај који се 
(pago) aogc.мexyje, Йоgру'iJЬивац. 

подсмеmљиво јек. подсмјеmљиво ПРИЛ. С aogc.мexoM, aogpy
'iJЬивo. 

подсмеmљивост јек. подсмјеmљивост, -ости ж особина оно-
la који је Йоgс.меШЈЬив, ЙоgруlљивосШ. 

подстакнути (се) в. йоgсшаhи (се). 
подстанар м онај који сшанује у Шуђе.м сШану. 
подстанарка ж жена ЙоgсШанар. 
подстанарски, -а, -о који се OgHOCU на йоgсшанаре: � уговор. 

подстаница ж кућна сшаница gaљUHcKol lрејања. 
подстаћи (подстаћи) и подстакнути, подста:кнем евр. 1. учи-

ниши ga се вашра, жар и сл. боље разlори, расЙЛа.мсаШи. 2. фиг. 
йокренуши на акцију, обоgриши, ЙобуgиШи . •  - се йокренуши 
се у акцију, обоgриши се: � нечијим примером. 

подстицај м оно шшо йоgсшиче на некакву акшивносш, aog
сшрек, ЙоШицај. 

подстицај ни, -а, -о који йоgсшиче HeKola, нешшо: � одлу:ка, 
� по:кушај. 

подстицати (се), -ичем (се) несвр. Йре.ма йоgсшакнуши (се), 
йоgсшаhи (се). 

подстрек м в. ЙоgсШицај. 
подстрекавати, -е:кавам несвр. Йре.ма йоgсшрекнуши, aog

сШреhи. 
подстре:кач, -ача м онај који йоgсшрекава, йоgсшиче HeKola 

на нешшо: � побуне. 

подстрекачки, -а, -о који се OgHOCU на йоgсшрекаче: � гест. 

подстрекачки ПРИЛ. као йоgсшрекачи, слично йоgсшрека
чи.ма. 

подстрекивати, -е:кујем несвр. Йре.ма йоgсшрекнуши, aog
сШреhи. 

подстре:кнути, -е:кнем евр. йоgсшаhи gело.м или речима на 
нешшо (обично лоше, рђаво): � на побуну. 

подстреmница ж йросшор aog сШрехо.м. 
подстризати, подстрйзам несвр. Йре.ма ЙоgсШриhи. 
подстрићи, -стрижем евр . .мало осшриhи, скрашиши (обично 

оgозgо): � :косу, � браду. 

подсукати, подсji'чем евр. засукаши, заврнуши: � ру:каве . 
подсукња ж gоња сукња (сукња обучена ucaog lорње). 
подтекст м КЊИЖ. а. с.мисао шексша који није gирекшно иска-

зан Helo се наслуhује "из.међу реgова". б. шексш који служи као 
основа или йоgсшицај за сшварање gpylol ШексШа. 

подтема жужа, сйецифична Ше.ма у оквиру шире, оЙшШије. 
подтип м биол. У сисШе.маШизацији: кашеlорија за сшейен ни

жа og ШиЙа. 
подубити, подубйм евр. учиниши нешшо gубљим, йроgуби-

ши: � рупу. 

подубок, -а, -о gосша, йрилично gубок: � вир. 

пОдубо:ко прил. gосша, йрилично gубоко. 
подувати, подУвам евр . .мало, крашко заgуваши, ЙоgухнуШи. 
подуг, �a, -о и подугачак, -ч:ка, -о gосша, йрилично gyl, gy-

lачак: � списа:к, � пут. 

подуго (подугач:ко) ПРИЛ. gосша, йрилично, gylo. 
подударан, -рна, -о који се aogygapa с неким, нечим, који је 

jegHaK йО облику, величини иШg.: � интерес, � фигура. 

подударати се, -ам се несвр. Йре.ма йоgуgариши се. 
подударити се, -йм се евр. сложиши се jegHo с gруlим, йокло

йиши се. - Интереси се подударили. 

подударно ПРИЛ. на aogygapaH начин, aogjegHaKo; склаgно. 
подударност, -ости ж особина или сшање oHola шшо је aogy

gapHo, йоклайање: � интереса. 

подуже и подуже ПрИЛ. gосша, йрилич1i,О gуже: � посматрати. 

подужи, -а, -е gосша, йрилично gужи: � одмор, � дас:ка. 
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подузетан, -тна, -о склон йреgузu.м,ању и осшваривању раз
личиших йослова, gелашносши, ЙреgУЗUМJbив. 

подузети, подузмём евр. 1. в. йреgузеши: � пуно акција. 2. а. 
овлаgаши, захвашиши, ЙрожеШи. - Подузе га језа. б. овлаgа
ши HeKu.м,. - Подузела га ракија. в. йрекриши, облиШи. - Коња 
је подузела пена. _ � се (нечега) йрихвашиши се осшваривања 
нече"iа. • - кораке (мере, припреме) йрисшуйиши извршењу све"iа 
шшо је нужно за осшварење циља. 

подузетник м в. ЙреgузеШник. 
подузетнички, -а, -о који се OgHOCU на ЙоgузеШнике. 
подузетниmтво е в. ЙреgузеШнишШво. 
подузетност, -ости ж в. ЙреgУЗUМJbивосШ. 
подузеће е в. Йреgузеhе. 
подузимати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йоgузеши (се). 
подука ж 1. йоgучавање, обука. 2. в. Йоука. 
подуље и подуље прил. в. Йоgуже. 
подуљи, -а, -о в. Йоgужи. 
Подунавље и Подунавље е apegeo који обухваша слив Дуна

ва и ње"iових ЙриШока. 
подунавски и подунавски, -а, -о који се OgHOCU на Поgуна-

вље: � регион. 

подунути в. ЙоgухнуШи. 
подупирати (се), -рём (се) несвр. Йре.ма йоgуйреши (се). 
подупирач, -ача м 1 . .моШка, сшуб и сл. KOju.м, се нешшо aog-

уЙире. 2. фиг. човек који Йо.маже, йоgржава HeKo"ia или нешШо. 
подупрети јек. подупријети, подупрём (аор. подупрё је:к. 

подуприје; имп. подУпри; р. пр. подупро, -f>ла; трп. подупрт; пр. 
пр. подУпрёвши јек. подУпријевши) евр. а. йосшавиши йоgуйирач 
ucaog или са сшране нече"iа ga би се сйречило рушење, йаgање и 
сл.: � строп, � зидове. б. (йо)сшавиши нешшо шако ga служи као 
ослонац: � рукама главу. в. фиг. Йо.моћи, йоgржаши HeKo"ia, не
шшо: � акцију, � побуну. _ - се а. наслониши се: - о зид. б. фиг. 
наћи йо.моћ, йоgршку (у неко.ме, нече.му). 

подуст м зоол. в. скобаљ. 
подухват м йосао, акција и сл. (обично скойчан с високи.м 

ризико.м), og uзузешно"i значаја Koje"i се неко йрихвашио ga реа
лизује, ЙоШхваШ. 

подухватан, -тна, -о йреgУЗUМJbив, йоgузешан; сналажљив. 
подухватати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йоgухвашиши (се). 
подухватити, -йм евр. 1. ухвашивши, захвашивши, оgозgо, с 

gоње сшране, aoguhu. 2. а. захвашиши, йрожеши са свих сшра
на, обухваШиШи. б. йовући, йонеши cвoju.м, креШање.м. _ - се йо
чеши осшваривање некакво"i йосла, Йрu.м,иШи се нече"iа. 

подухваћати (се), -ам (се) неевр. в. йоgухвашаши (се). 
поДухнути, по,духнём (нар. и разг. подУнути) евр . .мало, краш-

ко gухнуши, йухнуши, йоgуваши (о вешру и сл.). 
подучiшалац, -ваоца (подучаватељ) м онај који Йоgучава. 
подучавати (се), -)тчавам (се) несвр. Йре.ма йоgучиши (се). 
подУчити, подучйм евр. йренеши неко.ме некакво знање, ве-

шшину иШg. (обично у краће.м вре.менско.м aepuogy): - у пева
њу, - скијању. _ - се обучиши се у нече.му: - у столарству. 

подушје и подушје е рлг. а. црквена служба за gушу йокој
ника, заgушје. б. обреgна "iозба за усйо.мену на йокојника, gaha. 
в. храна и йиће који се служе на йоgушној "iозби и осшављају на 
"iробу йосле йо"iреба или Йо.мена. 

подmивати, подшйвам несвр. Йре.ма ЙоgшиШи. 
подmити, подшијём (имп. подшйј; трп. подшИвен, -ена) евр. 

шивење.м начиниши йоруб с gоње сшране или оgозgо ЙришиШи. 
подmиmати, подшйшам евр. скрашиши, йоgрезаши неко.ме 

косу: - младића _ - се скрашиши косу, ошишаши се: - се код 
берберина. 

подmиmивати (се), -Ишишујём (се) несвр. Йре.ма йоgшиша-
ши (се). 

подmтапалица ж в. ЙошШаЙалица. 
подmтапати се, подштiiпам се несвр. Йре.ма йоgшшайиши се. 
подmтапити се, подштапйм се евр. ослониши се на шшай (у 

xogy или йри сШајању). 
подmтуцати, -ам евр. нем. скрашиши, йоgрезаши неко.ме og

озgо косу или бркове: � старца. _ - се Йовр. - Подштуцао сам се 
код бријача. 

поезија ж 1. йесничка у.меШносШ којо.м се сшварају gела у 
сшиху, йеснишшво: дpaMCKa �, епска -, лирска -, народна -, 
уметничка - . 2. йесничка gела у сшиху (jegHo"i йесника, ейохе, 
Hapoga иШg.): Шекспирова -, надреалистичка -, српска -

. 3. 

фиг. оно шшо снажно, йоgсшицајно gелује на осећања или .ма
шшу (изузеШнu.м, облико.м, из"iлеgо.м, звуко.м и сл.): - љубави, -
музике. 4. фиг. лирско расйоложење, лиричносШ. 

поема ж 1. gужа Йес.ма у којој се йреилиhу еле.менШи лирске 
и ейске йоезије (најчешhе найисана у сШиховu.м,а): елегична �, 
родољубива -. 2. назив за нека .музичка gела. 3. фиг. оно шшо 
снажно, йоgсшицајно gелује на осећања или .машШу: уп. пое
зија (3). 

поен, -ена м фр. епорт. јеgиница којо.м се обрачунава усйех или 
неусйех, у шак.мичењу и сл., боg: победа на поене, одлучујући -. 

поента ж фр. 1 . .месШо у књижевно.м шексшу у ко.ме се кри
сшалише с.мисао HeKo"i фра"i.менШа или gела у целини (OgH. ша
кво .месШо у "iовору, изла"iању иШg.): - песме, - предавања. 2. 
неочекиван обрш у краће.м књижевно.м шексшу који "ia чини за
HUМJbивu.м, или .му улива нови, йрави с.мисао: - шале. 

поентер, -ера м енгл. 1. човек који бележи йоене, йоgашке о 
pagy pagu обрачуна у раgионици, нор.мирац. 2. врсша ловачко"i 
йса ЙШичара. 

поентилизам, -зма м фр. начин сликања йо.моћу црша и 
шачкица; шакав с.мер у сликарсшву с йочешка хх века, близак 
u.м,Йресиониз.му. 

поентилист(а), -ё м (мн. -сти) сликар који слика йоеншили
сШички. 

поентилистички, -а, -о који се OgHOCU на йоеншилuзам и йо
енШилисШе. 

поентирати, поентйрам евр. и неевр. 1. йосшиhи, йосшuзаши, 
йоен у сЙорШу. 2. а. осшвариши, осшвариваши йоеншу у шексшу, 
"iовору и сл. б. на"iласиши, на"iлашаваши "iлавну .мисао у шексшу, 
"iовору и сл. 

поет, -ета и поет, -а м в. ЙоеШа. 
поета м (ми. -те ж) грч. йесник (нерешко у иронично.м значењу). 
поетеса ж фр. йесникиња (нерешко у иронuчно.м значењу). 
поетизација ж йоешско шреширање Ше.ме, .моШива иШg.; ga-

вање лирско"i каракшера неко.м шексшу иШg.: - завичај а; � при
чања. 

поетизовати, -зујём (поетизИ:рати, -изйрам) евр. и неевр. apeg
сшавиши, йреgсшављаши какав саgржај у ЙоеШско.м облику, 
OgH. gаши, gаваши лирски каракшер неко.м Ше-ксШу. 

поетика ж (дат. -ици) 1. шеорија књижевносши која се бави 
йроучавање.м ойшших начела књижевносши, њeHu.м, каше"iори
јама и криШерију.мu.м,а (а разликује се og кришике и исшорије 
књижевносШи). 2. скуй свесних и йоgсвесних сшрукшурних йо
сшуйака и каракшерисшика aojegUHo"i Йисца. 

поетичан, -чна, -о 1. који у себи u.м,a йоезије, лиричан: -
дневник 2. који је склон йоезији, који u.м,a йесничку gушу: -
младић. 

поетички, -а, -о који се OgHOCU на йоешику: � став. 

поетично прил. на йоешичан начин. 
поетичност, -ости ж особина oHo"ia који је йоешичан, oHo"ia 

шшо је ЙоеШично. 
поетски и поетски, -а, -о који се OgHOCU на йоеше и йоезију, 

йеснички: - језик, - стил. 
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пожалити, -йм евр. 1. oceйlийlи сажа.тьење, саучешliе ире.ма 
некоме, сажалийlи се на HeKoia: - сиротињу. 2. а. oceйlийlи жа
љење збоi неко;; иocйlyиKa, иOKajaйlи се. - Пожалићеш то! б. (са
мо одрично) не зажалийlи за нечим: не - трошка. 3. oceйlийlи 
жалосйl, ражалосйlийlи се: - због растанка. _ "' се исказайlи 
жалосш, незаgовољсйlво збоi нечеiа, иойlужийlи се: - због поре
за, - на сина. 

пожар м 1. вaйlpa, обично већа, која се јавља ван љуgске кон
йlроле или јој измиче и иpeйlи унишйlење.м. 2. фиг. а. јако, необ
узgано осећање: - страсти. б. инйlе1-l3ивно црвенило: - косе, су
тонски -. 

пожарни, -а, -о 1. који се OgHOCU на иожар: - степениште. 2. 
који узрокује иожар: - бомба. 3. фиг. који aogcelia на иожар (об
ликом, cHaioM): - жудња. 

пожарни, -ог(а) м вој. онај који gaje иожарсйlво. 
пожарство с вој. служба иожарноi у којој он чува љуgсйlво, 

оирему, uйlg. без личноi наоружања. 
пожарчити, -йм неевр. вој. [гл. ИМ. пожарчёње с] gавайlи слу

жбу обезбеђења og иожара у касарни или gpyiOM војном објекйlу 
(обично исШовре.мено чувајуliи без оружја и gpyiy оире.му). 

пождерати, пождерём евр. пеј. лакомо, халаиљиво иojecйlи. 
_ ..., се фиг. иojecйlи се og беса, злоliе. 

пожегача ж бот. агр. вpcйla шљиве и њен илоg, Prunus insi
titia. 

Пожежанин м (мн. -ани) cйlaHoвHиK Пожеiе; онај који је из 
Пожеiе. 

Пожежанка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) cйlaHoвHицa Пожеiе; она 
која је из Пожеiе. 

пожелети јек. пожељети, -ЕШЙМ евр. 1. а. oceйlийlи, исиољи
йlи жељу за нечим: - мир, - колаче. б. исказайlи некоме gобре 
жеље: - срећу, - успех. 2. oceйlийlи ирема некоме љубав, 
cйlpacйl: - жену, - мушкарца. 

пожёљан, -љна, -о 1. који ogioeapa gобрим жељама; иреио
ручљив: - добитак. 2. који изазива иојаву жеља (за љубављу, за 
CйlpaCйlи): - девојка. 

пожељкивати, -ељкујём неевр. чешliе желейlи, ирижељки
вaйlи. 

пожељност, -ости ж особина oHoia који је иожељан, oHoia 
шйlо је иожељно. 

поженити, поженйм евр. оженийlи jegHo(i) за gруiим: - сино
ве. _ - се оженийlи се jegaH за gруiим. 

пожети, пожањём и пожњём (имп. пожањи и пожњи; ТРП. 
пожњевен, -ена; р. пр. пожёвши) евр. 1. обавийlи, завршийlи же
йlвy. 2. уз именице "слава", "усиех", "иобеgа" и сл. значи реали
зовайlи, ocйlвapийlи оно шйlо значи йla именица: - победу иобе
guйlu; - славу ирославийlи се; - успех ycиeйlи. 

поживети јек. поживјети, -ВЙМ евр. иpoвecйlи извесно време 
у живойlу; иpoвecйlи цео живойl: - заједно годину; - 80 година. 

поживинчити, -йм eI!p. 1. учинийlи ga неко буgе као живин
че: - заробљенике. 2. в. иоживинчийlи се: - у логору. _ - се ио
cйlaйlи као живинче: - у крчми. 

поживити, -йм евр. ироgужийlи или сачувайlи некоме (зgрав, 
gобар) живойl. - Да те бог поживи! 

поживотињити, -ОТЙЊЙМ еВр. 1. учинийlи живойlињом. 2. 
иocйlaйlи као живойlиња. _ ..., се иоживойlињийlи (2). 

пожмирёп м пеј. ласкавац, улизица. 
пожњети, пожањём и пожњём евр. в. иожейlи. 
пожртвован, -а, -о а. који се pago жр йlвyje , који у нечему 

apegaHo, несебично учесйlвује: - борац, - фудбалер. б. који се вр
ши без обзира на жрйlве, који се оgликује иреgаношliу учесни
ка: - меч. 

пожртвовано ПРИЛ. на иожрйlвован начин, жрйlвујуliи се, 
несебично. 

пожртвованост, -ости ж особина oHoia који је иожрйlвован: 
- ратника, - игре. 

пожртвовање с cиpeMHocйl на жрйlву; иожрйlвован иocйly
иак, иожрйlвованосйl. 

пожуда ж а. веома јака, cйlpaCHa жеља, жуgња. б. иолна же
ља, cйlpacйl, иoxoйla. 

пожудан, -дна, -о а. који веома јако жуgи, жели: - младић. 
б. који исиуњен иожуgом, иoxoйlaH: - сан, - ноћ. в. који иоказу
је иожуgу: - поглед. 

пожудети јек. пожудјети, -ДЙМ евр. oceйlийlи жељу, иожуgу, 
иoxoйly. 

пожудица ж ge.м. og иожуgа. 
пожудно ПРИЛ. а. с јаком, cйlpaCHOM жељом, жуgњом: - пи

ти. б. с виgљивом иожуgом, иOXOйlOHO: - посматрати. 

пожудно ст, -ости ж особина oHoia који је иожуgан, oHoia 
шйlо је иожуgно. 

пожуривати (се), -урујём (се) несвр. ире.ма иожурийlи (се). 
пожурити, пожуРйм евр. 1. непрел. а. журно иоћи: - стазом, 

- за неким. б. aoйlpyguйlu се ga се нешйlо шйlо ире заврши: - с 
писањем. 2. прел. (некога) aogcйlaliu HeKoia ga шйlо брже pagu, 
заврши: - раднике. _ ..., се иожурийlи (1): - стазом. 

пожутети јек. пожутјети, -УТЙМ евр. непрел. иocйlaйlи жуйl. 
пожутити, пожУтЙМ евр. прел. учинийlи жуйlим. 
поза ж фр. 1. gржање, cйlaв, иоложај йlела. 2. фиг. извешйlа

чено, HeapupogHo, ycuљeHo ионашање, gржање. 
позабавити, -йм евр. (некога) иружийlи некоме (обично ма

ло) забаве, (мало) разоноgийlи. _ ..., се 1. а. иpoвecйlи неко вре.ме 
у забави: - се децом. б. иpoвecйlи неко вре.ме бавеliи се нечим: -
се послом. 2. а. обрайlийlи иажњу на нешйlО, иоgухвайlийlи се 
нечеiа: - се проблемима. б. обрайlийlи на нешйlо иажњу у ири
иовеgању: - се сукобом јунака. 

позабадати, -абадам евр. забосйlи jegHo за gруiим: - коље. 

позабијати, -абйјам евр. забийlи jegHo за gруiим: - крстове. 

позаборавити, -йм евр. а. иомало, gелимично заборавийlи: -
језик. б. заборавийlи сасвим: - пријатеље. 

позаборављати, -орављам несвр. ире.ма иозаборавийlи. 
позавидети јек. позавидјети, -дйм евр. (некоме на нечему) 

oceйlийlи зависйl: - пријатељу на успеху. 

позади 1. ПРИЛ. ogocйlpai, оgзаgа. 11. предл. (с ген.) иоказује ga 
се нешйlо налази иза oHoia шйlо значи именица у ieH. :  - врата, 
- колоне. 

позадина ж 1. а. заgњи, goНJU geo нечеiа: - куће. б. оно шйlо 
се налази иза нечеiа. - Планина. У позадини гребен. в. заgњи
ца йlела. 2. вој. а. иоgручје иза борбене линије. б. йlpyиe које се на
лазе иза борбене линије. 3. gpyia cйlpaHa нечеiа, наличје: - сли
ке. 4. фиг. скривени узрок неке иојаве: - сукоба. • бити, држати се, 
остати у позадини 1) ocйlaйlи ван сукоба, избеiавайlи сукоб. 2) 
ирикривено gеловайlи. 

'позадиюiц, -нца м вој. војно лице које gелује у иозаgини. 
позадински, -а, -о који се OgHOCU на иозаgину, који се оба

вља у иозаgини: - служба. 

позадуго ПРИЛ. gocйla, веома gyio. 
позадуживати се, -ужујём се (позадУжити се, -задУЖЙМ се) 

евр. иocйlaйlи gужан на више Mecйla или мало-иомало; иocйlaйlи 
gужан jegaH ио jegaH, jegaH за gруiим (у иороgици, у неком Mecйly 
и сл.). 

позаимати, -ам несвр. ире.ма иозајмийlи. 
позајмити, позајмйм евр. 1. (некоме) gaйlu на зајам или уио

йlребу нешйlо своје: - новац, - секиру. 2. (од некога, у некога) 
узейlи на зајам или уиойlребу нешйlо йlуђе: - од брата. 3. фиг. 
oйlyђийlи, YKpacйlи: - ауто. 

позајмица ж 1. оно шйlо се gaje на зајам (обично новац). 2. а. 
оно шйlо се узима на зајам, вересија. б. фиг. оно шйlо се узима 
из йlyђe;; gела, шуђе књижевносйlи или йlyђe;; језика. 3. иосао, 
pag који се обавља KOg gpyioia који узвраliа на иcйlи начин, 
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исшом мером; йосао, pag који се узвраhа као gyl за шако йру
жену Йомоh. 

позајМЉЕшица ж ЛИШЋ. више или мање agайширана реч уне-
ша, йреузеша из сшраноl, шуђеl језика. 

позајмљивати, -ајмљујем несвр. йрема ЙозајмиШи. 
позајмни, -а, -о који служи за йозајмљивање: - фонд. 

позакључавати, -:Учавам евр. заюьучаши jegHo за gруlим. _ 
- се заКЈЬучаши се (о више њих). 

позалогајити, -огајим евр. йојесши нешшо хране, йрезалоlа
јиШи. 

позаљубљивати се, -убљујем се евр. заљубиши се jegHo за 
gруlим. - Све се позаљубљивало једно у друго до ушију. 

позамантерија ж фр. а. вешшина израgе lајшана, реса, шра
ка, gу1.миhа и сл. б. ойшши назив за ше ЙреgмеШе. 

позамантёр, -ера м човек који се бави Йоза.манШеријом. 
позамаmан, -шна, -о йрилично за.машан, йовелик или йо

Шежак. 
позамаmност, -ости ж особина или својсшва oHola који је йо

за.машан, oHola шшо је Йоза.машно. 
позан, -зна, -о (обично одр. познИ) 1. који се збива, йојавЈЬУ

је йосле oHola шшо је caga: позни нараштај. 2. који је временски 
aoogMaKao, касан: - јесен. 

позаписивати, -исујем евр. зайисаши jegHo за gруlим. 
позаробљавати, -Обљавам (позаробљивати, -Обљујем) евр. 

заробиши jegHol за gруlим, све pegoM. 
позаспати, -пим евр. засйаши jegHo за gруlим (о свима). 
позастати, -станем евр. мало засШаШи. 
позатварати, -атварам и позатварати, -ам евр. зашвориши 

jegHo за gруlим. 

позауна ж нем. муз. в. Шромбон. 
позборити, позборим евр. рећи, размени ши йокоју реч, йо

разlовараШи. 
позван, -а, -о 1. ШрЙ. og ЙозваШи. 2. који је gужан, обавезан 

ga нешшо учини; који је сйособан или наgлежан, MepogaeaH за 
нешШо. 

позвање е смисао нечијеl йосшојања: оgређење или заgашак 
који неко мора ga осШвари. 

позвати, позовем евр. (некога) 1. lласом, йокрешом или le
сшом уйушиши некоме йозив ga gође и СЛ.: - у коло, - телефо
ном. 2. уйушиши некоме усмени или йисмени йозив ga би шшо 
обавио: - на оружје. 3. службено наложиши некоме ga се јави, 
gође на оgређено месшо: - на суд. 4. изазваши: - на двобој . _ -
се (на некога, на нешто) навесши нечије име или речи као go
каз за шврgњу: - се на Аристотела. • - некога на одговорност, 
на ред зашражиши og HeKola објашњење или оglоворносш за 
ЙосШуЙке. 

позвонити, позвонИм евр. 1. йроизвесши звук звоном, звонце
шом (обично неколико йуша), зазвониши: - на вратима. 2. (не
коме) gаши знак, йозваши звоном, звонцешом: - служавци. 

поздер м ошйаци og лана или конойЈЬе који осшају након шр
ЈЬења. 

поздрав м 1. а. речи и йокреши (lлавом, руком, шелом) уоби
чајени йри сусрешу или расшанку geejy или више особа у знак 
йријашељсшва, йошшовања, УЈЬуgносШи. б. речи које се с шаквом 
на.мером уйућују йисмом или йреко aocpegHUKa. 2. вој. оgавање 
йочасши салуширањем, йлошуном из вашреноl оружја и СЛ. 

поздравити, -Им (трп. поздрављен) евр. (некога, нешто) 1. а. 
рећи, учиниши некоме йозgрав: - друга. б. уйушиши некоме йо
зgрав йисмом или йреко aocpegHUKa: - у нечије име. 2. фиг. йи
смено или усмено објавиши йоgршку некоме, нечему: - нове иде
је. 3. вој. gаши йочасш йушком, йокрешом руке, сшавом, салу
ШираШи. _ "" се а. размениши йозgраве йри сасшанку или ра
сШанку. б. разг. Qйросшиши се og нечеlа, заборавиши на нешшо 

шшо је је иЗlуБЈЬено, шшо се не може више йронаhи, йоврашиши 
и СЛ.: - се с новцем. 

поздрављати (се), -ам (се) несвр. йрема йозgравиши (се). 
поздравни, -а, -о који сagржи йозgрав, којим се gaje йозgрав: 

- говор. 

позејтинити, -Им (трп. позејтињен) евр. (нешто) йрелиши зеј
шином, ЙОУЈЬиШи. 

позеленети јек. позелењети, -ленИм евр. непрел. gобиши зе
лену боју. 

позеленити, позеленИм евр. прел. учиниши зеленим. 
позепсти (позепсти), -ебем евр. озейсши jegHo за gруlим (о ве

ћем броју jegUHKU). 
позёр, -ера м фр. онај који pag заузима йозу (2), који се изве

шшачено, HeapupogHo, YCUJЬeHO Йонаша. 
позёрски, -а, -о који се OgHOCU на йозере, који је као Kog йо

зера. 
позерство е йонашање йозера; йозерски lесш или ЙосШуЙак. 
позив (позИв) м 1. а. молба, йонуgа или обавешшење (усмено 

или йисмено) некоме ga нешшо учини: - на плес, - у лов. б. lлас, 
йокреш или lесш уйућен некоме ga би се йозвао и сл. в. званич
но службено обавешшење или нареgба ga се неко йријави: судски 
-, војни -. 2. вој. класа војних обвезника формирана йо logUHa
ма: трећи -. 3. звање, сшрука, Йрофесија. 

позива р, -ара м разносилац Йозива. 
позиварка ж она која разноси Йозиве. 
позивати (се), позивам (се) несвр. йрема йозваши (се). 
позивац, -ивца м вој. онај који apuaaga lоgишшу које је йо-

звано у војску; уп. позив (2). 

позивни и позивни, -а, -о 1. који служи за йозивање, којим 
се йозива: - телефонски број . 2. који се OgHOCU на йозив (3). 

позивница и позивница ж крашко йисмено обавешшење ко
јим се неко йозива ga gође, учесшвује у нечему и сл. 

позидати, позИдам евр. сазиgаши jegHo за gруlим, jegHo йО 
jegHo. 

позирати, позирам неевр. 1. служи ши сликару као објекаш 
за сликање. 2. фиг. йравиши се важан, lорgиши се. 

позитив м лат. 1. оно шшо је корисно, gобиШ(ак). 2. фошоlра
фија койирана с неlаШива. 3. ЛИIП'В. йрви сшуйањ йоређења йри
geea, основни облик apugeea. 

позитиван, -вна, -о лат. 1. йошврgан, афирмашиван: - одго
вор. 2. заснован на uскусшву, исшиниш, сшваран; који се служи 
објекшивним мешоgа.ма йровере, реалан: - научни закон; - на
ука. 3. који йошйомаже HaapegaK, који служи найрешку: пози
тивне снаге (у друштву). 4. који исказује, означава gобишак: -

поен. 5. фИНо који нема lубишака: - салдо. 6. пеих. који је усмерен 
йрема gобром, йлеменишом, йријашном и сл.: - осећање. 7. 
правн. који је на снази: - закон. • позитивни бројеви мат. реални 
бројеви већи og нуле. 

позитивизам, -зма лат. филозофски йравац који оlраничава 
сйознају на йозишивно, искусшвено знање оgричуhи вреgносш 
са.мосШалноl айсшраКШНОl миШЈЬења. 

позитивист(а), -е м (мн. -сти) йрисшалица ЙозиШивизма. 
позитивистички, -а, -о који се OgHOCU на ЙозиШивиза.м или 

ЙозиШивисШе. 
позитивисткиња ж женска особа аозиШивисш(а). 
позитивитёт, -ета м својсшво или ОСQбина oHola шшо је йози

Шивно. 
позитивно ПРИЛ. 1. а. у йовоЈЬНОМ смеру: - деловати. б. go

бро, с наклоношhу: 7' оценити. 2. CUlYPHO, јасно, йоузgано, Hegeo
смислено: - утврдити. 

позитивност, -ости ж својсшво или особина oHola који је йо
зишиван, oHola шшо је ЙозиШивно. 
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позитрон м лат.-ГРЧ. физ. йозишивни елекшрон који се нала
зи у ашомском јез'iру. 

позиција ж лат. 1. йоложај jegUHKe или 'ipyae у gрушШву. 2. 
йоложај, сшав Шела. 3. вој. йоложај војних cHa'ia. 4. спорт. а. рас
aopeg фи'iура у шаховској u'ipu. б. pacaopeg и'iрача у колекшив
ној u'ipu. в. мачевалачки сШав. 5. муз. pacaopeg йрсшију на жи
цама 'iуgачких и шрзачких инсШруменаШа. 6. књиг. најнижа йо
gелау йрорачуну, буџешу, сшавка, белешка о йословном gо'iађа
ју у шр'iовачким књи'iама. 7. фиг. миШЈЪење, 'iлеgишше, сшав ко
ји неко има или засшуйа'у OgHOCY на оgређени Йроблем. 

позициони, -а, -о који се OgHOCU на йозицију (4, 5); усмерен на 
оgржавање или йосшизање йовОЈЬне йозиције: � рат, � борба, � 
игра (у шаху). • - светло свеiйло на йреgњем и зagњем gелу аушо
мобила које указује на ње'iову йрисусшво и йозицију на йушу, на 
заусшавној шраци и сл. 

позлата ж 1. шанки, украсни слој злаша сшавЈЬен или йреву
чен йреко нече'iа. 2. фиг. а. боја слична злаШу. б. лажни, СЙОЈЬ
ни сјај. 

позлатити, позлатйм (трп. позлаћен) свр. 1. йокриши йозла
ШОМ. 2. фиг. ocвeiйJЬaвajyћи gаши нечему злашасш сјај. 3. фиг. 
учиниши gобрим, ЙријаШним. 8 - се фиг. gобиши боју злаШа. • 
позлатила ти се уста! каже се Kag неко каже нешшо йамешно, ле
йо, корисно. рука ти се позлатила! каже се Kag неко ypagu нешшо 
gобро, лейо, корисно. све ће то народ - (према наслову приповет
ке Лазе Лазаевића) све ће шо Hapog на'iраgиШи. 

позлаћивати (се), -аћујем (се) несвр. йрема йозлашиши (се). 
позледа јек. позљеда ж шелесна йовреgа, озлеgа. 
ПО3ЛЕЩИВ јек. ПО3ЉЕЩИВ, -а, -о склон йозлеgама, озлеgив. 
позш�дити, позледим јек. позлијЕЩИТИ, позлиједим свр. 1. 

(нешто) а. нанеши йозлеgу или изазваши бол gOgupOM већ йо
злеђено'iмесша, озлеgиши: � руку. б. йричиниши шшешу, ошше
шиши: � чокот. 2. (некога) фиг. 'iесшом или речју увреgиши или 
учиниши ga неко йоново осеши какву неу'iоgносш: � осећања. 8 
� се йовреgиши се, раниши се. 

позлеђеност јек. позлијеђеност, -ости ж својсшво или сша
ње oHo'ia који је йозлеђен, oHo'ia шшо је Йозлеђено. 

позлеђивати (се) јек. позљеђивати (се), -еђујем (се) несвр. 
йрема ЙозлеgиШи. 

позлити, позлИ свр. безл. (некоме) йосшаши зло некоме, на'iло 
се йо'iоршаши (о нечијем зgравЈЬУ). 

познавалац, -аоца м (ген. ми. -лаца) онај који има знање о 
нечему, који нешшо йознаје, зналац. 

познавање с 1. 'iл. им. og йознаваши (се). 2. знање, уйуће
носш, обавешшеносш: � науке, � прилика. 

познавати, познајем (пр. сад. позшiјући) несвр. 1. несвр. йре
ма ЙознаШи. 2. Зlюши за нешшо, имаши искусшво о нечему: � 
страх. 8 - се 1. несвр. йрема йознаши (се). 2. биши виgЈЬив, уоча
ваши се. - Познају се остаци града. • - као свој џеп веома gобро, 
йошйуно, у шанчине знаши, йознаваши нешШо. - у главу (душу) 
веома gобро, ЙОШЙУ-НО, у шанчине знаши, йознаваши HeKo'ia. 

познаник и познаник м онај који се с неким Йознаје. 
познаница и познаница ж она која се с неким Йознаје. 
познанички и познанички, -а, -о који се OgHOCU на йозна-

, ника. 
познанство с 1. веза међу ЈЬуgима који се Йознају. 2. У 'МН.: 

KPY'i йознаника, знанци. • склопити (направити) - уйознаши се. 
познање с знање, сазнање. • дрво познања рЛГ. в. aog gрво. 
познат, -а, -о 1. а. о којем се og раније зна: - догађај . б. (са 

чим) о чему има знања, уйознаш: � с науком. 2. о којем сви или 
MHO'iu знају, чувен, славан: � глумац. 3. (у им. служби) ж мат. ве
личина која се зна и йомоhу које се шражи неЙознаШа. 

познати, -ам (аор. познадох и познах) свр. 1. сшећи знање о 
некоме, нечему: � пријатеља. 2. йрейознаши, расйознаши: � 
стил писца. 3. оцениши, йросуgиши: � колико неко вреди. 8 - се 
в. йрейознаши се. - У мраку се познасмо. 

познатост, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је Й0знаШо. 
позно ПРИЛ. (комп. позније и -е)1. gоцкан, касно. 2. на крају 

какво'i временско'i ogceKa: � увече. 3. (у в:омп.) йосле времена о 
којем је реч, gоцније. - Позније је устао. 4. йосле йройушшено'i 
времена, са закашњењем. - Макар и позно, успео је. 

позобати, позобљем свр. йојесши зрно йО зрно: � пшеницу. 
• прави се као да је позобао све знање овога света и сл. йрешерано 
се йрави муgрим. 

позор м 1. йажња, сабраносш, конценШрисаносШ. 2. вој. ко
MaHga ga се сшане мирно, с рукама уз шело и йо'iлеgа уйравЈЬе
HO'i Йраво. • позор! молба, зайовесш, ойомена ga се некоме, нече
му йосвеши йуна Йажња. 

ПОЗ0РИШНИ и ПОЗ0РИШНИ, -а, -о који је у вези с йозори
шшем, који се OgHOCU на ЙозоришШе. 

ПОЗ0риште и ПОЗ0риште с 1. умешничка усшанова, op'iaHU
зација која се бави йриказивањем gpaмcKUx gела: Народно �, 
путујуће �, дечје �. 2. месшо, з'iраgа 'ige се йриказују йозоришни 
KOMagu: ући у -. 3. фиг. месшо gешавања оgређених gО'iађаја. 

позорје и позорје с в. йозоришше (1, 2): Стеријино �. 

ПОЗ0рник и позорник м йрви йолицијски чин; йолицајац 
који на улици, на шерену йази на peg и су'iурносШ. 

позорница и позорница ж 1. йросшор на којем се извоgи йо
зоришни KOMag, сцена. 2. з'iраgа йозоришша; йозоришна умеш
носш уоЙшШе. 3. фиг. месшо збивања оgређених gо'iађаја. • сту
пити на (друштвену) ПОЗ0РНИЦУ йојавиши се као акшиван учесник, 
(јавних) збивања. сићи с ПОЗ0рнице (јавног живота) йресшаши ge
ловаши (у јавном живоШу). 

позорнички и позорнички, -а, -о који се OgHOCU на йозор-
ницу. 

позорно ПРИЛ. С йозорношћу, йаЖЈЬиво, ЙОМНО. 
позорност, -ости ж в. йажња (а и в). 
поигравати, поигравам несвр. 1. скакућући и'iраШи. - Дете 

поиграва по пољу. 2. фиг. шрейериши, gрхШуриШи. - Лист пои
грава на ветру. 3. фиг. куцаши брже (о срцу). 8 - се и'iраши се: 
� се лоптом. 

поиграти (поиграти), поиграм свр. 1. а. и'iраши, йлесаши не
ко време (обично мало): � у колу. б. фиг.развеселиШи се (о срцу). 
2. забавиши се некаквом gрушшвеном U'iPOM: � шаха. 8 - се 1. 
йровесши неко време у u'ipu: - луткама. 2. оgносиши се йрема не
коме као йрема и'iрачки: � се девојком, � се нечијом судбином. 

поизблиза и поизблиза ПРИЛ. веома, йрилично изблиза. 
поиздалека ПРИЛ. веома, йрилично изgалека. 
поиздаље и поиздаље, поиздаље и поиздаље ПРИЛ. в. йо

изgалека. • почети (кренути) - не йрисшуйиши ogMax сушшини 
сШвари. 

поимати, -ам несвр. схвашаши смисао нече'iа, разумеваШи. 
поименице ПРИЛ. йоименично, Йоименце. 
поименичавање с ЛИНГВ. йрешварање, конверзија, йреобли

кавање неке речи gpy'ie врсше у именицу, суйсшаншивизација, 
нЙр. млада (apug.) - млада (невесШа). 

поименичцвати се, -Ичавам се несвр. ЛИНГВ. йрешвараши се, 
йрелазиши у каше'iорију именица (најчешће о Йриgевима). 

поименичан и поименичан, -чна, -о који се врши йО име
ну; који саgржи сйисак имена: � гласање; � списак 

поименичење с в. йоименичавање; уп. супстантивизација. 

поименичити се, -им се свр. ЛИНГВ . свр. йрема йоименичава
ши се: поименичени придеви. 

поименично, поименично и поименце ПРИЛ. 1. йо имену: 
набројати :..... 2. нарочишо, йре све'iа. 

поистиха и поистиха ПРИЛ. 1. йрилично шихо, йошихо,јеgва 
чујно: � говорити. 2. ла'iано, йолако: смркавати ce �. 

пој, поја м 1. 'iЛасовно извођење музике; йевање: црквени �. 2. 
йшичија йесма;' � славуја. 
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појава ж 1. оно у че.ыу се аојављује, .манифесШује сйlварносш, 
HeuocpegHU оgраз сшварносши у осећајно.м или чулно.м оuажа
њу: � у природи, � комете, оригинална �. 2. gОlађај, случај: че
ста �. 3. лик, uрилика, фиlура: женска �. 4. geo чина или uризо
ра у gpaмcKoM KoMagy у које.ы се не .мењају лица на Uозорници. 

појавити се, појавйм се евр. 1. а. uоказаши се, указаши се на 
неко.м .месШу: � у друштву, � на телевизији. б. насшаши као ре
зулшаш некакве раgње, акшивносши иШg. - После десетак ми
нута у столаровим рукама се појави кавез који је израдио. в. 
биши Uубликован. - Појавила се књига. 2. а. насшаши, искр
снуШи. - Појавила се зараза. б. изнићи, израсШи. - Појавио се 
коров. 

појављивати се, -ављујём се несвр. аре.ма uојавиши се. 
појавни, -а, -о који се OgHOCU на аојав и аојаве: � свет. 

појавност, -ости ж саољни иЗlлеg сшварносши оgражен у 
JЬygCKOj свесШи. 

појадати се, -ам се евр. uожалиши се. 
појак, -а, -о uрилично јак: � момак, � ветар. 

пој ако ПРИЛ. uрилично јако. 
појам, -јма м (мн. појмови) 1 . .мисаона синшеза бишних ка

ракшерисшика jegHe lpyue Uреg.меШа, аојава иШg.: � науке. 2. 
основно знање о нече.ыу: стећи � о физици. 3. (обично у мн.) схва
шања, uоrлеgи на нешшо: појмови добра и зла. 4 . .мишљење о не
ко.ме, нече.му. - На основу туђих речи он је створио појам о но
вом колеги. • немати појма не знаши баш нишша о нече.ыу. он је 
- аа себе он је gРУlачији og осшалих; он је особењак. убити кога у 
- gоказаши нечије шошално незнање; uобеgиши у Шак.мичењу. 

појас м (инетр. -ом; МН. појасеви и појаси) (уп. пас) 1. среgсшво 
за оаасивање ogehe у сшруку: кожни �. 2. најужи geo шела из.ме
ђу lpygu и шрбуха, сШрук. 3. а. оно шшо се uружа око нечеlа у ви
gy шраке, линије и сл. :  одбрамбени �. б. аетр. uрсшенасйlа фор
.мација око неких небеских шела: CaTYPHOB �. 4. геогр. а. geo 3е
.мљине uовршине из.међу gва MepugujaHa: тропски �. б. geo 3е
.мљине uовршине с оgређено.м клu.мо.м: умерени �. в. geo 3е.мљи
не uовршине с оgређенu.м UpupogHu.м, кулшурнu.м и сл. обележ
ju.мa: средњоевропски �, степски �. г. уски geo зе.мљишйlа уз ка
кву lpaHUЦY: пограничНИ �. 5. фиг.рођаци, сроgници иСШОl сшуu
ња сроgсшва с обзиро.м на зајеgниЧКОl uрешка, колено, аокоље
ње. 6. анат. geo скелеша о који су uричвршћени ексШре.миШеШи: 
рамени �. 7. мат. geo uовршине лоuше из.међу gве Uаралеле. • аа
свирати и аа - аатакнути (ааденути) шреба биши у.мерен. аатаћи аа 
- некога gалеко наg.машиши, uревазићи HeKola у снази, Шак.ми
чењу и сл. � аа спасавање пом. наарава og неUро.мочивоl uлашна 
исuуњеНОl илушо.м која навучена на шело о.моlућава оgржавање 
шела на uовршини воgе. -невиности иет. наарава og .меШала и ко
же којо.м су .мужеви за вре.ые своје оgсушносши осиlуравали же
нину верносШ. црвени - знак вишеl црквеНОl чина у кашоличкој и 
uравославној цркви. црни (плави итд.) - знак gосшиlНУШОl сшеuена 
вешшине у карашеу и HeKu.м gpylu.м борилачкu.м сUорШовu.ма. 

појасић м ge.ы. og аојас. 
појасни, -а, -о који се OgHOCU на аојас. 
појаснити, појасшIм евр. учиниши jacHu.м, jacHиju.м, објасни

ши: � ставове. 

појата ж а. сшаја за сшоку, шШала. б. шуuа за сено. 
појати, -јём (3. л. ми. поју; ИМП. пој; пр. еад. појући) неевр. 1. rла

со.м uзвоgиши црквене аес.ме. 2. uеваши (о UШицама). 3. оаевава
ши у сШиховu.ма. 

појахати, појашём евр. а. uровесши неко вре.ые јашући коња. 
- Мало је појахао ОМИЦУ. б. уuушиши се HeKyga јашући коња. -
Пој аха коња до града. 

појац и пој ац, појца м арх. uевач у цркви; gобар uевач уоUшШе. 
појачавати (се), -ачавам (се) несвр. аре.ыа uојачаши (се). 
појачавач, -а.ча м в. Uојачало. 
појачало е а. техн. аuараш за uојачавање cHale звука. б. уоа

шше уређај за uојачавање елекшриЧНОl сиlнала, Uојачивач. 

појачање е а. аовећање (јачине, cHale): � снаге предајника. б. 
оно шшо или онај који чини нешшо јачu.м: добити ново � (новог 
играча). 

појачати, -ам евр. uовећаши јачину нечеlа. _ � се uосшаши 
јачи. 

појачё и појаче ПРИЛ. нешшо јаче: дувати �. 

појачи, -а, -ё а. uрилично јак: � дечак. б. uрилично БОlаш, 
нешшо u.мyћHиjи: � Домаћин. 

појачивач, -а.ча м (инетр. -а.чем) в. Uојачало. 
појашњавати, -ашњавам несвр. аре.ма UојасниШи. 
појаmчић м geM. og аојас. 
појевтинити, -ЕШТЙНЙМ евр. в. UојефШиниШи. 
појевтињавати, -ињавам несвр. аре.ыа UојевйlиниШи. 
појевтињење е в. UојефШињење. 
појединац, -нца м човек Uос.маШран као jegUHKa. 
појединачан, -чна, -о 1. који се OgHOCU на uојеgинца, који се 

самосшално исаољава, личан: � амнестија, појединачни пуц
њи, � извештај. 2. у које.ы учесшвује uојеgинац: � такмичење. 3. 
uojegUHU, неки, самосшални: појединачни радови. 

појединачно ПРИЛ. оgвојено, засебно, uосебно, свако за себе 
(сваки за себе и сл.). 

појединачност, -ости ж особина или сшање oHola шшо је ао
јеgиначно. 

појЕщини, -а, -о 1. који није шачно оgређен, неки, извесШан. 
2. МН. некоји, неки, не сви. 

појединост, -ости ж а. засебан gОlађај, околносши и сл. који 
оgређује неки gОlађај: битна �. б. небиШан gешаљ HeKol gела, go
lађаја и сл., uоgробносш: ефемерна �. • улааити у појединости 
uричаши gешаљно, оuширно, исцрано . 

поједноставити, -оставйм евр. (нешто) учиниши јеgносшав
Hu.м, уUросШиШи. _ - се uосшаши јеgносШаван . 

поједностављено ПРИЛ. на uојеgносшављен начин, уUрошћено. 
поједностављивати (се), -ављујём (се) несвр. аре.ыа uojeg

носйlавиши (се). 
појездити и појездити, -йм евр. а. језgећи аоћи HeKyga. б. 

извесно вре.ые језgиШи. 
појести, поједём (аор. поједох; ИМП. поједи; р. пр. појео, -ела; 

ТРП. поједен, -а; пр. пр. појёвши) евр. 1. а. сажвакаши и UрОlуша
ши сву храну: - печење. б. сажвакаши и UрОlушаши: - три за
логаја. 2. ошшешиши бушећи, lризући (о инсекШu.ма). - Мољци 
су појели штоф. 3. фиг. а. ушрошиши, uошрошиши: - зајам. б. 
уuроuасшиши, унишШиШи. - Мене су појели злобници. 4. фиг. 
а. из.мучиши Uребацивање.ы, apeKopu.мa. - Муж је жену појео 
грдњама. б. лишиши .мира. - Бриге га појеле. 5. фиг. исшрuе
ши, uрешрuеши: - много батина. _ - се фиг. 1. иЗlрисши се, из
.мучиши се зБОl неке неuравgе, несреће иШg.: - од муке. 2. аоце
uаши се, uохабаши се. - Материјал се појео. • да га поједеm ка
же се Kag је неко изузешно леu, .мио. ни пас с маслом не би појео 
каже се Kag је нешшо изузешно rлуuо, неубеgљиво. појео га мрак 
(ноћ, помрчина) каже се Kag је неко убијен .мучки, изненаgно, из 
засеgе иШg. појео вук магарца нико.м нишша, као ga се нишша 
није gесило. прсте да поједеm каже се Kag је нешшо изузешно 
УКУСНО. 

појефтинити, -ефтйнйм евр. 1. учиниши јефШинијu.м: - ро-
бу. 2. UосШаШијефШин. - Роба је појевтинила. 

појефтињавати, -ињавам несвр. аре.ма uојефШиниШи. 
појефтињење е с.мањење, у.мањење, снижење цена (цене). 
појилица ж наарава за аојење: - за птице, - за стоку. 

пој ило е .месШо на реци, језеру и сл. 1ge се аоји сшока или зве
ри аију eogy. 

појити, -ЙМ неевр. [гл. им. појёње е] 1. а. gаваши неко.ме ga аи
је воgу: - стоку. б. gаваши неко.ме ga аије алкохолна аића: - при
јатеља ракијом. 2. фиг. в. наШаUаШи. - Киша поји поља. 
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појиште е в. Йојило. 
појмити, појмим евр. разумеши, схвашиши смисао нече'iа. 
појмљив, -а, -о који се може йојмиши, разу.мљив, cxвaiйJbив. 
појмљивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је Йој.мљиво. 
појмовни и појмовни, -а, -о који се OgHOCU на йојмове: � 

свет, � прецизност. 

појмовник и појмовник м скуй свих йојмова који се уйошре
бљавају у ogpeQeHoj обласши или зајеgници; ю-ьи'iа у којој су об
јашњења ших йојмова: � авангарде. 

појмовно и појмовно ПРИЛ. као йојам. 
појмовност и појмовност, -ости ж особина oHo'ia шшо је йој

мовно. 
поћ�рити, појурим евр. 1. а. йочеши јуриши, ЙоШрчаШи. б. 

брзо се йовесши возилом. 2. брзо йошећи, навалиШи. - Крв му 
појури у лице. 3. (некога) йочеши 'iониши, йошераши (HeKo'ia). 

појутарје ејушарњи geo gaHa. 
пока,цити, покадим евр. 1. исйусшиши мало gима og зайаље

HO'i Kaga: � собу. 2. фиг. в. ЙоласкаШи. 
пок8дшто ПРИЛ. йо који йуш, ЙокаШкаg. 
показан, -зна, -о који служи за йоказивање: � вежба. • - за

меница ЛИШЋ. врсша йриgевских замени ца које указују на лице, 
йреgмеш, својсшво, број или меру (нЙр. овај, вакав, оволики). 

показатељ м оно чиме се йоказује слика о крешању, шоку, 
развоју нече'iа; број, 'iрафикон и сл. којим се йоказује резулшаш 
нече'iа. 

показати, покажём евр. 1. (некоме нешто) а. воgећи HeKo'ia 
омо'iућиши му ga нешшо виgи: � град, � музеј . б. gаши некоме 
нешшо наувиg: � исправе, � дозволу. 2. обрашиши йажњу на не
Ko'ia, нешшо (чесшо и 'iесшом, йокрешом): � место у реду. 3. фиг. 
а. учиниш и јасним, извесним, несйорним и сл.: � тачност прет
поставке. б. gоказаши: � теорему. 4. фиг. ошкриши, исйољиши 
неко својсшво, осећање и сл.: � страх. 5. (коме) освешиши се. 8 � 

се 1. йојавиши се, указаши се. - Показао се месец на небу. 2. 
исйољиши се, очишоваши се. - На лицу се покаже страх. 3. ис
йољиши, очишоваши својсшва, особине. - Лоше се показао. 4. 
(обично безл.) йосшаши јасним, очи'iлеgним. - Показало се да 
није у праву. • ни нос (сенку) да покаже сасвим се Йовукао. - mи
пак (фигу) ру'iаши се некоме йоказујући йрсшима шийак (фи'iу). 
- језик (некоме) ру'iаши се (некоме) йлазећи језик. - карте ошкри
ши намере. - рогове исйруженом руком са gва йружена йрсша 
исказаши йрезир йрема некоме. - врата йокрешом руке и речи
ма исшераши HeKo'ia. - зубе оgлучно се суйрошсшавиши некоме. 

показивати (се), -азујём (се) несвр. йрема йоказаши (се). 
показивач, -ача м 1. особа која нешшо йоказује: � резулта

та. 2. сйрава која йоказује величину, брзину, cHa'iy и сл.: � брзи
не. 

покај ни, -јна, -о а. који се каје. б. који изражава кајање, йо
кајнички: � глас. 

покајање е 1. ЦРКВ. йризнање 'iрехова верника upeg свешшени
ком og Koje'i се шражи оЙрошШај. 2. уойшше осећање кајања збо"i 
йочињене "iрешке. 

покајати, -јём евр. в. окајаШи. 8 � се йризнаши "iрешку или 
осешиши 'iрижу савесши збо"i ње. 

покај ник м човек који се йокајао или се каје збо"i нече"iа. 
покајщща ж жена која се йокајала или се каје збо"i нече"iа. 
покајнички, -а, -о који се OgHOCU на йокајнике: � изјава, � 

изглед. 

покајнички ПРИЛ. као йокајник,као йокајници; скрушено. 
покакити се, -:Им се евр. деч. извршиши велику нужgу. 
покалајисати, -ишём евр. йревући шанким слојем калаја: � 

лонац. 

покалдрмисати, -ишём евр. йосшавиши калgр.м,у: � стазу. 

покалемити, -ЙJ.I;1: евр. обавиши кале.мљење више или свих во
ћаКа. 

покалуђерити, -:Им евр. учиниш и (HeKo'ia) калуђером, зака
луђериШи. 8 � се йосшаши калуђер (калуђерица). 

покапати, -пљём (-ам) евр. (некога, нешто) йойрскаши, йо
квасиши кайима, сузама: � крвљу. 

покарабасити се, -абас:Им се и покарабусити се, -абус:Им 
се евр. йосвађаши се, заваgиши се: � са женом. 

покарати, покарам евр. из"iрgиши, йрекориши: � децу. 8 - се 
йосвађаши се, сйоречкаши се: � с комшијом. 

покартати се, -ам се евр. каршаши се неко време. 
покасати, -ам евр. кренуши касом или се касом крешаши не-

ко време (о коњима). 
покасно ПРИЛ. gосша, йрилично касно. 
покаткад(а) ПРИЛ. йонекаg, ЙокаgшШо. 
покатоличавати (се), -irчавам (се) несвр. йрема йокашоли

чиши (се). 
поктоличити и покатоличити, -:Им евр. учиниши (HeKo"ia) 

каШоликом. 8 - се йосшаши каШолик. 
покварен, -а, -о (уп. покварити (се» 1. ШрЙ. og йоквариши 

(се). 2. који је лоше"i каракшера, неморалан: � човек. 2. нейрави
лан, искварен, лош: � говор. 

поквареница ж морално йокварена жена. 
покварено ПРИЛ. на йокварен начин. 
поквареност, -ости ж особина или сшање OHo"ia који је йоква

рен, oHo'ia шшо је йокварено: ЉYДCKa �, друштвена �. 

покварењак, -ака м морално йокварен мушкарац. 
покварењачки, -а, -о који је својсшвен йокварењацима: � 

понашање. 

покварењачки ПРИЛ. на йокварењачки начин, као йоква
рењак. 

покварењаштво е а. особина Йокварењака. б. gело, йосшу
йак Йокварењака. 

покварити, покварим евр. 1. начиниши квар: � машину. 2. 
изазваши болесно сшање: � стомак. 3. нарушиши сшање: � рас
положење. 4. морално исквариши: � жену. 5. нарушиши осшва
рење нече"iа: � план. 8 � се 1. gohu у неисйравно сшање, ошшеши 
се (о машинама, механизмима). 2. gосйеши у болесно сшање (о 
ор"iанима). 3. морално се исквариШи. 

покварљив, -а, -о који се може йоквариши, који се лако йо
квари, кварљив. 

покварљивост, -ости ж особина OHo"ia шшо је йокварљиво, 
кварљивосШ. 

поквасити, -им (трп. поквашен) евр. 1. учиниши влажним 
йоливајући или йрскајући шечношћу, навлажиши: � штоф. 2. 
сшавиши нешшо у шечносш ga омекша:· � семе. • - грло мало йо
ЙиШи. 

покер м еНгл. врсша каршашке u"ipe. 
покераш, -аша м и"iрач Йокера. 
покидати, -ам евр. 1. силом йрекинуши неку ниш: � канап, � 

везе. 2. шрlањем ошкинуши geo нече"iа: � листове књиге. 8 � се 
йрекинуши се, раскинуши се. 

покипети јек. покипјети, -Иnи(м) евр. йочеши кийеши или 
искиЙеШи. 

.пОкисао, -сла, -о 1. gосшамокар (услеg изложеносши киши) . . 
2. фиг. снужgен, суморан. 

покиселити, -:Им (трп. покисељен) евр. 1. йошойиши у шеч
носш, наквасиши, намочиши: � КОНОПЉу. 2. йрелиши сирћешом: 
� салату. 

покиснути, -нём (аор. покиснух И покисох, покисну, покисе 
и покисе; р. пр. покиснуо, -ула и покисао, -сла; пр. пр. покиснУв
ши (пОкис3.вnm» евр. 1. йосшаши мокар (услеg изложеносши ки
ши), овлажиши се. 2. фиг. снужgиши се, сшужиши се. • покисло 
му перје није више оно шшо је био. 
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покладе, поклад3. ж ми. 1. у йравославаца gaH уочи йociйa: Бе
ле �, Божићње �. 2. KOg каiйолика време og Св. iйpиjy КРОЈЬева go 
кориз.ме (apaheHo .машкара.ма, карневало.м uiйg.), .месојеђе. 

покладнй, -3., -о који се OgHOCU на Йоклаgе. 
поклањати (се), -3.м (се) несвр. йрема йоклониiйи (се). 
поклапати (се), пОкл3.п3.м (се) несвр. йрема йоклойиiйи (се). 
поклати, покољём (трп. поклан) свр. клањем убиiйи jegHo за 

gpyiu.м. _ � се а. сукобиiйи се ножевu.ма. б. йобиiйи се, aoiйyhu 
се жесiйоко. 

поклекнути, -нём свр. 1. cйyciйиiйи се на колена, клекнуiйи. 
2. фиг . .малаксаiйи, oHeMohaiйu. 3. фиг. изiубиiйи борбу, бој и сл. 

поклецавати, -Ещ3.в3.м несвр. Йре.ма Йоклецнуiйи. 
поклецнути, -нём свр. 1 • .мало Йоклекнуiйи. 2. oceiйиiйи сла

босiй (у Hoia.мa). 3. фиг. йоклекнуiйи (2). 

поклизнути се, -нём се свр. 1. услеg клизања изiубиiйи рав
но iйежу , оклизнуiйи се: на леду. 2. фиг. Haйpaвиiйи iрешку или 
gоживеiйи неусйех: � на испиту. 

поклйк м 1. jegHa или више речи Koju.мa се изражава oceha
ње, gозива, боgри и сл., усклик; Йоклич. 2. KpaiйaK йозив, айел 
KOju.м се изражава нека ugeja, iесло, Йарола. 

покликнути, -нём и поклИ:кнути, поклйкнём свр. 1. 'iласно, 
ipOMKO нешiйо изiовориiйи, узвикнуiйи: � од радости. 2. кликiйа
њем йозваiйи: � пријатеље. 

поклИс3.р, -ара М ГРЧ. арх. 1. gиЙЛо.маiйски йреgсiйавник, а.м
басаgор. 2. носилац некакве йоруке, 'iласник. 

поклис3.рскй, -3., -о који се OgHOCU на йоклисаре или йокли
capciйвo. 

поклисарство с арх. gиЙЛо.маiйско йреgсiйавнишiйво jegHe зе
.м.тье у gpyioj; зiраgа у којој се iйaKвo йреgсiйавнишiйво налази. 

поклйч м 'iласан, ipoMaK узвик, усклик, йоклик: бојни �. 

поклон и поклон м 1. оно шiйо се неко.ме бесйлаiйно gaje, оно 
шiйо је йоклоњено, gap. 2. обично лаiан йокреiй 'iлаве (или iорњеi 
gела iйела наgоле), OgH. iйaKaв ciйaв као знак йозgрава, йошiйо
вања и сл., наклон. • поклону се у зубе не гледа йоклону се не ciйa
вљају за.мерке. 

поклонйк м а. верник йосеiйилац cвeiйиx реликвија и .мeciйa, 
хоgочасник. б. онај који се клања неко.м божансiйву или свецу, вер
ник: Јеховин �. в. уойшiйе обожавалац HeKoia, нечеiа: � филма. 

поклонити, поклонйм свр. (нешто (некоме» 1. gaiйu као йо
клон: � играчку. 2. йocвeiйиiйи, йружиiйи: � пажњу. _ � се 1. 
йоiнуiйи 'iлаву или и iорњи geo iйела у знак йозgрава, йошiйова
ња и сл. 2. клањање.м ogaiйu йошiйовање йрема некој cвeiйињи: 
� моштима. • ни уклонити се ни - не apegaiйu се, али ни не найу
ciйиiйи борбу. 

поклоница ж женска особа Йоклоник. 
поклоничкй, -3., -о који се OgHOCU на Йоклонике. 
поклонички ПРИЛ. као йоклоник, с.мерно. 
поклонодавац, -вца м gавалац Йоклона. 
поклонопрИ:мац, -мца м Йрu.малац Йоклона. 
поклонство с 1. скуй љуgи који су gошли ga се неко.ме йокло

не, ga ia Йозgраве. 2. клањање као знак Йошiйовања. 
поклоњење с исказuвање йошiйовања клањање.м (обично 

KOg верника). 
поклопац, -пца м (инстр. -пцем) 1. iорњи geo aocyge, caHgYKa 

uiйg. који их заiйвара, заклоЙац. 2. техн. обично .меiйална йлочи
ца која заiйвара oiйвop .механиз.ма кроз који йролази iac и сл.: 
� клипова. 3. ЗООЛ. geo рибљеi iйела који йрекрива шкрiе. 4. бот. 
колуiйасiй geo семене чахуре који се у време клијања йоgиже, oper
culum. • бити сваком лонцу - .мешаiйи се у све. сваки лонац нађе 
за свакоТ; йociйojи оgiоварајуhи йроiйивник; све u.мa своје решење. 
гркљански - анат. йокреiйни језичац Hag iркљано.м epiglottis. 

поклопити, поклопйм (трп. поклопљен) свр. 1. йокриiйи йо
клоЙце.м: � сандук. 2. а. заклониiйи, ЙpeKpиiйи. - Облак ће по
клопити сунце .. б. йpeKpиiйи, заiйрйаiйи: � рушевинама. 3. фиг. 

йокриiйи са свих ciйpaHa. - Ноћ поклопила град. 4. фиг. обухва
iйиiйи, обузеiйи у ЙоiйЙуносiйи. - Туга ће поклопити душу. 5. 
фиг. gоказаiйи HeocHoвaHociй нечије iйврgње, йобиiйи gоказu.ма: 
� некога у разговору. _ � се 1. gобро налеhијеgан на gpyioi (о ge
ловu.ма некоТ; apegMeiйa који се ciйaвљajy у целину). 2. фиг. а. йо
казаiйи слаiање, aogygapuiйu се. - Мишљења су се поклопила. 
б. йaciйи у иciйo вре.ме, aogygapuiйu се. - Њихове активности су 
се временски поклопиле. 

поклопчић и поклопчић м geм. og ЙоклоЙац. 
покљувати, покљујём свр. кљувањем йозобаiйи, йокљуцаiйи: 

� зрневље. 

покљуцати, -3.м свр. кљуцањем йозобаiйи: � кукуруз. 

поков м оно чu.ме је нешiйо йоковано, оков: � кундака. 

поковати, покујём свр. прел. 1. ковањем наошiйриiйи: � косу. 
2. ковањем начиниiйи, cKoвaiйи: � мачеве. 3. oKoвaiйи pegoM ви
ше њих: � робове. 4. обложиiйи Йоково.м: � пymку. 

покожица ж а. анат. iорњи, iйaHKи слој коже који йокрива 
iйело кич.мењака epidermis. б. бот. сйољашњи йокривач биљака. 

покожичнй, -3., -о који се OgHOCU на Йокожицу. 
покој и покој, -оја м 1. айсолуiйни, йоiййуни .мир, iйишина. 

2. gушевни или физички .мир, с.мирење. 3. вечни .мир, c.мpiй. 
покојй, -3., -о неодр. пр. зам. в. Йонеки. • - пут (йо)каiйкаgа, йо

HeKag. 
покојнй, -3., -о 1. а. који је у.мро, .мpiйaв, Йреминули. б. (у им. 

служби) м и ж йокојник, Йокојница. 2. фиг. gавно йрошли, нека
gашњи: � епоха. 

покојнйк му.мрли, йре.минули човек. 
покојница ж у.мрла, йреминула жена. 
покојничкй, -3., -о који се OgHOCU на Йокојнике . 
поколебаност, -ости ж ciйaњe oHoia који је йоколебан, oHoia 

шiйо је Йоколебано. 
поколебати, -3.м свр. изазваiйи колебање, су.мњу, Hecuiyp

HOciй: � пријатеља, � у мишљењу. _ � се йociйaiйи колебљив, 
неоgлучан, су.мњичав. 

поколење јек покољење с а. сви љуgи jegHoi времена, нара
шiйај, iенерација. б. Йoiйo.мciйвo. 

покољ м (инстр. -ем) .масовно убијање (обично извршено кла
ње.м); уп. погром. 

покондйреност, -ости ж особина oHoia који је йоконgирен, 
oHoia шiйо је Йоконgирено. 

покондИ:рити се, -оНДйрйм се свр. йociйaiйи KOHgup фиг. йо
ciйaiйи уображен, узохолиiйи се. • покондирена тиква особа која 
збоi вишеi йоложаја у gрушiйву или боiаiйсiйва c.мaiйpa себе йа
.мeiйHиjo.м, oiй.мeHиjo.м Heio шiйо jeciйe. 

покоп м йоiреб, сахрана .мpiйвaцa; риiйуал, цере.монија йри 
Йоiребу. 

покопавати, -Оп3.в3.м несвр. йрема ЙокоЙаiйи. 
покопати, -3.м свр. 1. caxpaHиiйи .мpiйвaцa у земљу. 2. фиг. са

iйpйlи, унишiйиiйи. 3. oKoйaiйи pegoM: � кромпир. 

покопнй, -3., -о који се OgHoCU на йокой; који је cвojciйвeH йо
койу, йоiребни: � трошак; � церемонијал. 

покор м 1. оно шiйо је сра.мно, шiйо изазива ciйug, cpa.мoiйa; 
Cpa.мOiйHO gело. 2. русвај, хаос; убијање, Йокољ. 3. велика невоља, 
Hecpeha. 4. велика .мука, Йaiйњa. 

покора и покора ж 1. в. йокор (1-4). 2. а. gело које неко чи
ни збоi окајавања ipexa. б. рЛГ. KOg каiйолика caKpa.мeHiй на ко
јем свешiйеник gaje вернику oйpociй ipexa; уойшiйе са.м чин йока
јања. в. йоверавања iрехова свешiйенику, исЙовеg. 

покоравати (се), -Ор3.в3.м (се) несвр. йрема йокориiйи (се). 
покоран, -рна, -о а. који се у свему йокорава, ogaH, йослу

шан: � слуга, � вазал. б. који изражава йокорносiй, с.мерен, йо
низан: � глас. • покорну главу сабља не сече каже се за човека 
који се лако йрилаiођава cиiйyaциjи. 
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покорилац, -иоца м онај који йокорава HeKo"ia aog своју 
власйl. 

покористити, -им евр. бийlи неко.ме og Kopиcйlи. 
покоритељ м в. Йокорилац. 
покорити, покорйм евр . сило.м йоgврhи својој власйlи, йойlчи

Hийlи . •  - се йойlчинийlи се нечијој власйlи, вољи и сл. 
покорица ж йlaHKa корица. 
покорно и пОкОрно,прил. а. йослушно, без йри"iовора: преда

ти се - . б. смерно, йонизно: - јавити. 

покорност, -ости ж особина и cйlaњe oHo"ia који је Йокоран. 
покосити, покосим (трп. покошен) евр. 1. косо.м йосећи сву 

йlpaвy, жийlо uйlg.; gовршийlи кошење: - ливаду. 2. а. йобийlи 
све pegoM (обично вaйlpeHим оружјем). б. caйlpйlи, унишйlийlи: 
- непријатеља. в. срушийlи уgарце.м или "iрубим cйlapйlo.м: -

фудбалера. 3. HaHeйlи йlежак бол, йlешко paHийlи: пасти поко
шен тугом. 

покосница ж анат. йlaHKa, чврсйlа ойна Kocйlи кич.мењака, 
periosteum. 

покосовски, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме йосле Косовске 
бийlке: - циклус народних песама. 

покост, -ости ж чеш. смола којо.м се .мажу gрвени или .мейlал
ни apegMeйlu pagu зашйlийlе og вла"iе, лак. 

покочити, покочим евр . учинийlи све pegoM укоченим, нейо
KpeйlHим . •  - се йocйlaйlи сви pegoM укочени (збо"i хлаgноhе, ја
ко" узбуђења, cйlpaxa и сл.). 

покоmкати се, -ам се евр. 1. йocвaђaйlи се, сйоречкайlи се. 2. 
.мало се Йoйlyћи. 

покрадати, покрадам несвр. йрема Йокрасйlи. 
покрај (наглашено: покрај и покрај) предл. (с ген.) означава: 

1. а. ga се нешйlо врши или налази у HeaocpegHoj близини: aopeg, 
близу, уз: стајати покрај куће, трчати покрај реке. б. ga се не
шйlо обавља зајеgно с gру"iим: aopeg, сем. - Покрај сликарства, 
он и пише. 2. ga се нешйlо врши или збива и йpoйlив очекивања; 
и aopeg, без обзира. - Покрај труда, није успео. 

покрајина ж обично већа, најчешhе "iео"iрафски целовийlа йle
pийlopиja у некој gржави, йонекаg с йосебним cйlaйlyco.м, йро
винција. 

покрајински, -а, -о а. који се OgHOCU на йокрајину, који йри
aaga йокрајини: - центар. б. који је cвojcйlвeH неко.м крају, aog
ручју, који није шире pacйpocйlpaњeH или ойшйlейознайl: - реч. 

покрајњй, -а, -ё који је у HeaocpegHoj близини нече"iа, cyceg
ни: - уличица. 

покрасти, -адём евр. а. извршийlи крађу, ойљачкайlи HeKo"ia, 
нешйlо: - банку. б. узейlи, йpиcвojийlи крађо.м: - робу. 

пократак (пократак), -тка, -о йрилично KpaйlaK. 
покраћй, -а, -ё .мало, нешйlо краћи. 
покрвити се, покрвйм се евр. жесйlоко се йocвaђaйlи, закрви

йlи се. 
покренути, покрёнём (аор. покренух и покретох; трп. покрё

нУт; пр. пр. покренУвmи) евр. 1. Йо.моћи, Йo.мepийlи с .мecйla: - но
ге. 2. cйlaвийlи у йокрейl, укључийlи: - машину. 3. изнейlи на 
раз.майlрање: - питање пензија у скупштини. 4. фиг. gaйlu aog
cйlицaj за нешйlо, Haвecйlи, yйyйlийlи: - револуцију, - (на) акци
ју. 5. фиг. йобуgийlи, изазвайlи какав осећај: - љубав у некоме. 
6. йочейlи изgавање: - новине. 7. зайочейlи, замейlнуйlи (uaрни
цу). 8. зааочейlи, aogcйlahu: - разговор . •  - се йочейlи Kpeйla
ње, Йо.маћи се: - се с места. • лед се покренуо нешйlо је йочело ga 
се развија или .мења. покренула ми се жуч јако сам се Haљyйlиo. 

ПОКРЕшати, -ам евр. в. Йоцркайlи. 
покрепити (се), покрёпим (се) јех. покријЕШИТИ (се), по

кријепИм (се) евр. йoйlKpeйийlи (се), oKpeйийlи (се): - храном. 

покресати, покрешём евр. крешуhи йосећи jegHo за gру"iим, 
иCKpecaйlи:· - гране. 

покрет м 1. а. cйlaњe CyйpOйlHO .мировању, Kpeйlaњe: возило 
у покрету. б. хоgање у неко.м йравцу, .марш. в. вој. йолазак у бор-

бу или на gpy"iu йоложај: наредба за -. г. сеоба, .ми"iрација: ма
совни -. 2. а. Йро.мена йоложаја йlела или op"iaHa: - руке. б. йро
.мена .мимике на лицу или уgова с оgређеним значење.м, "iecйl: -

обрвама. 3. фиг. унуйlрашња йокрейlачка воља изазвана осећа
њем: - у души. 4. фиг. gрушйlвена "ipyaa окуйљена око реализа
ције извесних циљева: свесловенски -, задружни -, - младих 
горана. 

покретан, -тна, -о 1. који нешйlо йокреhе: - сила. 2. који има 
сйособносйl йокрейlања: - болесник. 3. који се лако .може йокре
йlaйlи, йокрейlљив: - позорница. 4. који је у йокрейlу, немиран: 
покретне очи. • покретни вокал, покретни само гласник ЛИНГВ. во
кал, само"i.ласник који се на крају неких речи или облика речи 
УЙОйlребљава Факулйlайlивно, нЙр. caga - cag, ново"iа - ново"i, 
њиме - њим и сл. 

покретати (се), -ећём (се) и покретати (се), покрёћем (се) 
несвр. Йре.ма йокренуйlи (се). 

покретач, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који је нешйlо йокренуо 
или йокреhе: - радње у драми. 2. оснивач, уйlемељивач: - новина. 

покретачкй, -а, -о који йокреhе или се OgHOCU на йокрейlаче: 
- механизам. 

покретљив, -а, -о а. који се .може йOKpeйlaйlи, йокрейlан: -

организам. б. који је брзих йокрейlа, oKpeйlaH: - фудбалер. 

покретљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia који је 
Йокрейlљив. 

покретно ПРИЛ. са .мо"iуhношhу Йокрейlања. 
покретност и покретност, -ости ж 1. особина oHo"ia који се 

.може йOKpeйlaйlи, Йокрейlљивосйl. 2. йокрейlна имовина . 
покривало е в. Йокривач. 
покривати (се), покривам (се) несвр. Йре.ма йокрийlи (се). 
покривач, -ача м (инетр. -ачем) 1. а. оно чиме се неко или не-

шйlо йокрива йри сйавању и сл.: креветски - . б. уойшйlе оно 
шйlо нешйlо йокрива, засйlире: снежни -. 2. зиgар који йокрива 
кровове. • биљни - биље, pacйlињe, флора. 

покривеност, -ости ж cйlaњe oHo"ia који је йокривен, oHo"ia 
шйlо је Йокривено. 

покривити, покривим евр. иCKpивийlи jegHo за gpy"iUM: -

ексере. 

покрйвка ж зб. (ми. 0) оно шйlо служи за йокривање, чиме се 
неко или нешйlо Йокрива. 

покривнй, -а, -о који йокрива или служи за йокривање: -

перје, - цреп. 

покрити, покријём (имп. покр:Иј; трп. покривен, -ена) евр. 1. 
cйlaвийlи нешйlо йреко HeKo"i, нече"iа pagu зашйlийlе, скривања, 
украса uйlg.: - чаршавом, - дукатима. 2. йocйlaвийlи кров Hag 
нечим: - кућу. 3. а. засуйlи, йpeKpийlи: - снегом. б. имaйlи на 
йовршини MHO"iO че"iа: - крастама. в. учинийlи ga нешйlо обраСйlе 
каквим биљем: - зеленилом. г. йрожейlи нешйlо, pacйpocйlpeйlи 
се, йО нечему. - Руменило јој покрије лице. 4. а. засйlрейlи, за
клонийlи. - Магла покрила шуму. б. йpиKpийlи, забашурийlи: 
- бес. 5. HagoKHaguйlu, aogMUpuйlu: - дуг. 6. жарг. зашйlийlийlи, 
ойравgайlи (обично лажним свеgочењем): - преступника. 7. а. 
шах. бранuйlи jegHY фи"iуру gpy"ioM. б. епорт. наћи се уз йpoйlив
ничко"i и"iрача и o.мecйlи "ia у u"ipu . •  - се 1. cйlaвийlи на себе йо
кривач: - ћебетом 2. йocйlaвийlи се йlачно jegaH иза gpy"io"i. • по
крила га (црна) земља у.мро је. - нешто велом заборава заборавийlи. 
- се ушима йризнайlи заблуgу, "iрешку (чесйlо и йpимиpийlи се, 
CKyњийlи се збо"i cйluga, нела"iоgносйlи uйlg.). 

покриће е 1. gело, йocйlyйaK који нешйlо "йокрива", ойрав
gање, зашйlийlа: етичко -. 2. трг. расЙоложиво вреgносно cpeg
cйlвo за из.мирење финансијске обавезе: - расхода. • златно 
йройисана количина злайlа која служи за йокривање новчани
ца у oЙйlицajy. 

покркати, покркам евр. разг. халайљиво Йojecйlи. 
покров м 1. а. оно шйlо йoйyйl о.мойlача обавија нешйlо или 

"ia Йрекрива. - Кожа је телесни покров. б. оно шйlо се йoйyйl крова 
налази Hag нечим:· - облака. 2. йокривач за .мpйlвaцa. • биљни 
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- в. биљни иокривач (aog иокривач). украо би и Богородичин 
украо би све шшо иосШоји. 

покровац, -овца м (инетр. -овцем) 1. в. иокривач (Ја, б). 2. в. 
иокров (2). 3. иросширач og косШреШи. 

покровитељ м рус. 1. онај који HeKola шшиши, ио.маже .му, 
зашШиШник. 2. иашрон неке ириреgбе, усшанове, иројекша, 
сионзор. 

покровитељица и покровитёљка ж жена иокровиШељ. 
' покровитељски, -а, -о који се OgHOCU на иокровишеље и ио

кровиШељсШво. 
покровитељски npил. на иокровишељски начин, иоиуш ио

кровиШеља. 
покровитёљство и покровитељство с иокровишељски og

нос ире.ма неко.ме, нече.му, зашшишнишшво, ироШекШораШ. 
покројити, покројИм евр. скројиши нешшо или више њих jeg

но за gpylu.м. 
покрпити, -Им евр. криљење.м иоиравиши иоgерошину или 

сШављање.м закрие зашвориши руиу на ogehu, закрииШи . •  - се 
1. сшавиши себи закриу, закрииши се. 2. фиг . .мало се .маШеријал
но оиоравиШи. 

покрстити, покрстйм (трп. покрmтен) евр. ришуало.м кршше
ња учиниши (HeKola) хришћанино.м . •  - се кршШење.м ирећи у 
хришћансшво, иосшаши хришћанин. 

покрупан, -пна, -о gосша, ирилично круиан. 
покрхати, -ам евр. иоло.миШи jegHo за gpylu.м или изло.миШи 

нешшо на више .месШа, иокршиШи . •  - се разло.миШи се на .мно
lo KoMaga. • - зубе на нечему иосле MHolo шруgа не осшвариши 
циљ. 

покршити (се), покршйм (се) евр. в. иокрхаши (се). 
покрштавати (се), покрmтавам (се) несвр. ире.ма иокрсши

ши (се). 
покрштеник, -Ика (покрштењак, -ака) м онај који се иокр-

сШио. 
покрштеница ж она која се иокрсШила. 
покуда ж изјава, .мишљење KOju.м се неко Kygu, ирекор. 
покудан, -дна, -о а. који заслужује UOKygy: - жеља. б. који 

изражава UOKygy: - оцена. в. aolpgaH: - име. 

покудити, -Им (трп. покуђен) евр. (некога) изнеши UOKygy, не
lашивну оцену о неко.ме, о нече.му . •  - се иожалиши се, иошу
жиши се. - Здрављем се не могу покудити Црнобарци (Ј. Весе
линовић). 

покуљати, -ам евр. а. иочеши снажно куљаши, сшрујаши или 
иочеши куљаШи. - Вода је покуљала из цеви. б. фиг. наlло и у 
велико.м броју јурнуши, навалиШи. - Навијачи покуљају са 
стадиона. 

покуњати, покуњам евр. ировесши .мало вре.мена куњајући, 
заgре.маШи. 

покуњен, -а, -о скуњен, снужgен, нерасиоложен, Шужан. 
покуњено ПРИЛ. скуњено, снужgено, ушучено: - корачати. 

покуњеност, -ости ж сшање oHola који је иокуњен, снужgе-
носШ. 

покуњити, покУњйм евр. 1. учиниши иOKyњeHu.м, изазваши 
иокуњеносш, снужgиши. - Бол га покуњи. 2. обориши, сиусши
ши lлаву зБОI шуlе, бола, сшиgа иШg . •  - се иасши gyxoM, сну
жgиши се, сневеселиши се. 

покупити, -йм (трп. покупљен) евр. 1. скуииши све pegoM на 
jegHo .месШо, окуииШи. 2. а. сакуииши, сабраши: - порез. б. ску
ииши на jegHo .месШо (расуше иреg.меШе): - ствари. в. разг. узеши 
са собо.м у возило: - аутостопера. 3. ошеши и оgвесши: - некоме 
стадо. 4. разг. ухаисиши и оgвесШи. - Полиција покупи лопове. 
5. разг. оgнеши, узеши неко.ме карше у ulpu: - mтихове, - пионе. 
• - се 1. окуииши се, скуииши се на jegHoM .месШу. - Покупише 
се људи на тргу. 2. зlрчиши се; скрашиши се, скуииши се (иосша
ши ужи, краћи).: - се због болести; - се после прања (о ткани-

ни, плетњи). 3. сире.миШи се и ошићи; уоишше: ошићи оgакле. -
Покупише се из кафане. 

покуповати, -упујем евр. обавиши куиовину више сшвари 
(чесшо go иослеgњеl KoMaga неке робе): - све у радњи. 

покус м 1. оlлеg, оииш, ексиерu.менШ. 2. иокушај; ироба. 
покусати, покусам евр. кусајући иојесШи. 
покусни, -а, -о који се OgHOCU на иокус, који служи за иокус: 

- кунић. 

покусурати се, -ам се евр. uзравнаши рачуне, обрачунаши се. 
покућар, -ара и покућар, -а м кућни слуlа. • врабац - ЗООЛ. 

goMahu врабац, Passer domesticus. 
покућарка и покућарка ж жена која pago uge ио Шуђu.м ку

ћама (обично Оlоварајући). 
покућарски и покућарски, -а, -о који се OgHOCU на иокућаре. 
покућство с зб (ми. 0) кућни намешшај и оире.ма која се кори

сши у кући. 
покухати, -ам евр. в. иокуваШи. 
покуцати, -ам евр. 1. неколико иуша куцнуши о враша обаве

шшавајући оне у кући о сво.м gоласку. 2. са више уgараца чеки
ће.м забиши неколико ексера, иричврсшиши обруче на бурешу и 
сл. • покуцаће срећа и на моја врата кренуће и .мени набоље. по
куцаће он опет на моја врата зашражиће он оиеш .моју ио.моћ. 

покушавати, -ушавам несвр. ире.ма иокушаШи. 
покушај м (инетр. -ем) а. акција, gело, paglba којо.м се жели 

нешшо учиниши, иробаши: - атентата, - помирења. б. иочешни, 
обично неусиели pag: - драме. 

покушати, -ам евр. 1. учиниши иокушај: - с експериментом. 2. 
уиошребиши, ирu.мениШи: - све начине. 3. иробаши храну. • по
кушај(те)! уиошребљава се као ошшра оио.мена или ирешња у с.ми
слу: усуgи(ше) се само! - срећу в. окушаши срећу (aog окушаШи). 

пол1 м (мн. полови) 1. анаШо.мско-физиолошка обележја ко
ја разликују .мушке и женске jegUHKe а u.мajy улоlу у оилођењу и 
оgржавању врсше, сиол, pog: - женски, - мушки. 2. све jegUHKe 
исшоl иола, .мушкарци, жене, .муж јаци, женке. • јачи - разг . .му
шкарци. лепши -, слабији - разг. ирииаgнице женскоl иола, жене. 

пол2 м (ми. полови) 1. геогр. а. крајња шачка замишљене ро
шационе осовине небеских шела: Северни -, Јужни -. б. оglова
рајуће иовршине на иланеши Земљи са оgређенu.м lеОlрафскu.м, 
кли.маШскu.м иШg. каракШерисШикама. 2. физ. шачка која је 
среgишше оgређених .маlнеШних сила: позитиван -, негативан -. 
3. фиг. уоишше: суирошан крај нечеlа. - То су два пола мојих ин
тересовања. 

пола1 ж 1. иоловина: поделити на две поле. 2. a. jegaH og gва 
исша gела шканине (нир. ћилu.ма, иоњаве и сл.) који се након 
шкања сиајају, ушивају. б. велики KoMag сланине скинуш с jeg
не сшране леђа свиње. 

пола2 ПРИЛ. (за количину) колико износи иоловина нечеlа: 
изгубити - државе у рату. • ни - га нема јако је с.мршао. у - (ре
чи, посла, сна) ycpeg, у иуно.м замаху. 

полаган, -а и -ана, -о 1. сиор, Шро.м: - кретање. 2. иосшуиан, 
иосшеиен: - словенизација. 

полагано и полагано ПРИЛ. 1. иолако, сиоро, без журбе: ићи 
-. 2. иосшеиено, иосшуино: - сазревати. 

полаганост и полагано ст, -ости ж особина oHola који је ио
лаlан. 

полагати, полажем несвр. ире.ма иоложиШи. • - право на не-
што с.маШраШи нешшо cвoju.м, својаШаШи. 

полагацко nPИЛ. ge.м. og иолаlано. 
полагач, -ача м онај који нешшо иолаже: - рачуна, - мина. 

полажајник м нар. в. иолазник (2). 

полазак, -аска м (ми. поласци, ген. полазака) иочешак креша
ња: - воза . 

полазити, -Им неевр. [гл. ИМ. полажење с] 1. несвр. ире.ма ио
ћи. 2. иосећиваши (HeKola) као иолажајник, иолазник, ујушро 
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на Божиh. 3. u.маШи йочешак, йружаши се, йросшираши се. 
Трагови полазе од шуме. 

полазиште е 1. месшо с Koje'i се Йолази. 2. фиг. основна, йола
зна шеза или уойшр основа за неко мишљење, 'iлеgишше, обја
шњење, шеорију и сл. 

полазни, -а, -о og Koje'ia, из Koje'ia, са Koje'ia се йолази, йочеш
ни: � положај, � тачка. 

полазник м 1. онај који йолази какву школу или курс. 2. онај 
који йрви gође некоме у 'кућу на Божиh,. 

полазница ж женска особа Йолазник. 
полако и полако прил. 1. без журбе, йола'iано, сйоро: � трча

ти. 2. йосшейено, йосшуйно: � напредовати. 3. шихо,јеgва чујно: 
� говорити. 

полакомити се, -йм се евр. йосшаши лаком на нешшо или 
за нечu.м. 

поларан, -рна, -о 1. (одр. поларнй) а. који се OgHOCU на йол2 
или йоgручје око йола; који је йовезан са живошом и pagoM на 
йолу: � круг, � ноћ, � светлост, � стamща, � клима. б. као сасшав
ни geo зоолошких назива живошиња које живе у обласши Север
HO'i йола: � зец, � лисица. 2. фиг. йошйуно суйрошан, оЙречан. 

поларизација ж 1. фиа. окуйљање чесшица око суйрошних 
йолова или йојачано gеловање око суйрошних Йолова. 2. фиг. оку
йљање око gва суйрошна шабора, gве суйрошне ugeje и сл.: � гла
сача. 

поларизацијски и поларизациони, -а, -о који се OgHOCU на 
Йоларизацију. 

поларизовати, -зујём неевр. фиа. вршиши Йоларизацију. 
поларитет, -ета м а. фиа. особина неких шела ga на суйрош

Hu.м Kpajeвu.мa (Йоловu.ма) йоказују јаче gеловање: магнетни �. 
б. фиг. йошйуна ойречносш у ugejaмa, мишљењу и сл. 

поларник м замишљена линија која раз'iраничава йоларна 
йоgручја, йоларни KPY'i. 

поларност, -ости ж в. ЙолариШеШ. 
поласкати, -ам евр. (некоме) gаши (некоме) комЙЛu.менШе, 

йохвалиши HeKo'ia. 
полатинити, -атйнйм и полатинити, -йм евр. 1. в. йокашо

личиШи. 2. а. увесши лашински језик у бо'iослужење. б. в. йоша
лијаниШи . •  � се 1. в. йокашоличиши се. 2. в. йошалијаниши се. 

полатињавати, -ињавам и полатињивати, -ињујём несвр. 
йрема ЙолаШиниШи. 

полацманити се, -йм се евр. нем. арх. ошуђиши се, оgроgиши 
се йонашајуhи се као лацман. 

полдер м хол. йлоgни geo койна нижи og морске Йовршине. 
поЛ(�гати, полёжём јек. полијегати, полијежём 1. евр. в. йо

леhи (1, 2, 4а). 2. неевр. ле'iаши йо нечему; йаgаши, сйушшаши 
се, расйросшираши се йО нечему. - Полежу ките цвећа по вла
жној земљи. Дим са куца полеже по крововима. 

полегуша ж 1. рааг. жена која pago леже с мушкарцu.ма, же
на лоше'i морала. 2. бот. врсша gешелине, Medicago falcata. 

поледица ж шанак слој леgа (обично формиран зu.ми на йу
шу или ШроШоару). 

полеђина ж заgња сшрана HeKo'i оgевно'i йреgмеша који се 
облачи на леђа, йреко леђа (нйр. џемйера); уойшше заgња сшра
не HeKo'i йреgмеша: � слике, � купона. 

полеђушке (полеђицё) прил.' а. на леђu.ма, на леђа: � лежа
ти, � пасти. б. нашрашке: одлазити �. 

полежати, -жйм евр. а. йровесши неко време лежеhи. б. йро
весши неко време у заШвору. 

полемизирати, -изйрам неевр. в. ЙолемисаШи. 
полемика ж ГрЧ. (дат. -ици) ошшар сйор gва суйрошна ми

шљења у йuсменом или усменом облику: јавна �, књижевна �. 

полемисати, -ишём неевр. воgиши Йолемику. 

полемичан, -чна, -о који саgржи йолемику, који је у вези с 
йолемиком: � текст, � дух. 

полемичар м онај који воли ga йолемише; вешйlак у Йолемици. 
полемичарски, -а, -о који се OgHOCU на Йолемичаре. 
полемички, -а, -о в. Йолемичан. 
полемично ПрИЛ. у облику йолемике, Йолемичарски. 
полен и полен м бот. цвешни йрах Koju.м се биљке ойлођују, 

Йелуg. 
полењ (полён) јек. полијен, -а, -о мало лењ. 
пош�пити (се), полёпйм (се) јек. полијепити (се), полије

пйм (се) евр. йричврсшиши (се) лейкомјеgно за gpy'iu.м, йрилейи
ши (се); уойшше йриљубиши (се) jegHo уз gpy'io'ia: � марке на пи
сма. Лептири се полепили по лиmћу. 

полепшати (се) јек. пољепmати (се), -ам (се) евр. учиниши 
(се) леЙшu.м. 

полет и полет м 1. замах KOg узлешања, йочешак леша: � 
птице. 2. фиг. занос, оgушевљење, елан (йри неком pagy, акшив
носши): младалачки �, радНИ �. 3. фиг. а. брз, велики йорасш, 
HaapegaK: економски �. б. живљи шок, замах. - Разговор је до
био полет. 

полетан и полетан, -тна, -о а. исйуњен йолешом, оgуше
вљен: � ударник. б. йун живоша, живахан: � ритам. 

полетан, -тна, -о који служи за йолешање: � крила, � писта. 

полетарац, -рца м 1. йшиче које йочиње ga леШи. 2. фиг. млag 
и йолешан йочешник: књижевни �. 

полетарче, -ета е (сулл. ми. полетарчићи м) geм og ЙолеШарац. 
поЛ(�тати, пОлёћёМјек. полијетати, полијећём несвр. йрема 

ЙолеШеШи. 
полетети јек. полетјети, -тйм (аор. полетG)е и полетG)е) евр. 

1. а. йочеши леШеШи. - Авион полете. б. оgлешеши у оgређеном 
йравцу: � ка северу. в. йочеши се крешаши кроз вазgух (о нечему 
избаченом, лансираном, исЙаљеном). - Ракета полете. 2. йочеши 
веома брзо крешање йо земљи. - Кола су полетела ДРУМОМ. б. 
уойшше брзо се Йомаhи. -Рука је полетела. 3. на'iло се узgиhи, су
нуШи. - Пламен полете у небо. 4. уойшше на'iло ошйасши с нече
'ia и йасши на земљу. - Сузе ми полетеше. Одсечена глава поле
те. 5. оgјекнуши, заориши се. - Крик је полетео с усана. 

полетно и полетно ПрИЛ. на йолешан начин, с еланом: � се 
борити. 

полетност и полетност, -ости ж својсшво oHo'ia који је йоле
шан, oHo'ia шшо је ЙолеШно. 

полећи (полећи), полегнём (аор. полегох, полеже и полеже; 
р. пр. полегао, -егла (полегла» свр. 1. а. (некога, нешто) сшави
ши, мешнуши (HeKo'ia, нешшо) шако ga лежи, йоложиши: � ра
њеника на носила. б. леhи jegaH за gpy'iu.м; йосшавиши се у ле
жеhи Йоложај. - Људи полегнуше по поду. Он полегну на зе
мљу. 2. ошиhи на сйавање, леhи (о cвu.мa, OgH. gвоје или више). 
- Увече сви полегоше. 3. йровесши неко време лежеhи: � мало. 
4. а. савијајући се йриближиши се земљи; уойшше йриљубиши 
се уз нешШо. - Трава је полегла. Длака је полегла. б. савивши 
се Hag pagoM, марљиво раgиши: � по ралу. 5. а. исйружиши се 
йо коњу (ојахачу). б. сйусшиши сејурећи брзu.м 'iалойом (о коњу). 
6. а. фиг. сйусшиши се и рашири ши йО некој Йовршини. - Обла
ци су полегли по ШУМИ. б. завлаgаши, насШуЙиШи. - Мир по
легну по соби . •  - се 1. леhи, исйружиши се: - на лежај. 2. на
валиши се на нешШо. 'iорњu.м gелом шела: - грудима на зид. 3. 
в. йолеhи (ба). 4. фиг. в. йолеhи (ба). 

поли- ГрЧ. као йрви geo u.меничких сложени ца означава мно
шшво, вишесшрукосш oHo'ia шшо значи gpy'iu geo сложени це: по
лигамија, полиедар, полимер. 

полиаiIдрија ж ГрЧ. брак jegHe жене са више мужева. 
полиартритис и полиартритис м ГрЧ. мед. реумашизам 

з'iлобова. 
поливати (се), полйвам (се) несвр. йрема йолиши (се). 
поливач, -ача м онај који Йолива. 
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поливинил, -ила м грч. хем. синшешичка иласшична .маса 
йроизвеgена йолu.меризацијо.м винила. 

поливинилски, -а, -о који је начињен og Йоливинила. 
полигам м грч . .муж који u.мa више жена. 
полигамија ж грч. брак jegHo'i .мужа са више жена, MHO'iO-

женсШво. 
полигамист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица Йоли'iа.мије. 
полигамски, -а, -о који се OgHOCU на Йоли'iа.мију. 
полиглот(а), -е м (ми. -ти м И -те ж) грч. онај који 'iовори више 

језика. 
полиглотски, -а, -о који се OgHOCU на Йоли'iлоШе. 
полигон, -она м грч. 1. геом. в. MHo'ioy'iao. 2. војничко вежба-

лишШе. 
полигоналан, -лна, -о који u.мa више у'iлова, MHo'ioy'iaoHU. 
полигонски, -а, -о који се OgHOCU на Йоли'iон. 
полиграф м грч. йисац који се о'iлеgа у различиШu.м жанро-

вu.мa или врсШа.ма. 
полиграфски, -а, -о који се OgHOCU на Йоли'iрафе. 
полиедар, -дра м грч. геом. шело о.међено Йоли'iонu.ма. 
полиедарски, -а, -о који се OgHOCU на Йолиеgре. 
полиетилен, -ена м грч. иласшична .маса синшешичко'i йа-

рафина. 
полиетиленски, -а, -о који се OgHoCU на ЙолиеШилен. 
полизати, полйжем евр. 1. олизаши нешшо go краја или ли

заши крашко вре.ме: - тањир. 2. фиг. а. йо'iазиши реч, Йорећи. -
Нећу полизати своју реч. б. исйравиши 'iрешку не йишајуhи за 
цену. - Полизаћу оно што сам забрљао. 

полијЕшати (се), полијевам (се) неевр. јек. в. йоливаши (се). 
полијЕшеј, -еја м ГРЧ. свећњак обешен Hacpeg цркве са MHO'iO 

свећа или сијалица. 
поликлиника ж ГРЧ. усшанова у сасшаву goMa зgравЈЬа у ко

јој се врши йре'iлеg зgравсшвено'i сшања и болесни уйућују на ле
чење; з'iраgа или йросшорија у којој је ша усшанова смешшена: 
фабричка -, школска -. 

поликлинички, -а, -о који се OgHOCU на Йоликлинику. 
поликолор м врсша боје за зиgове, ошйорна на вла'iу. 
поликултура ж ГРЧ.-лат. агр. уз'iајање више кулшурних биља-

ка у оgређено.м Йоgручју. 
полилеј, -еја м ГрЧ. в. Йолијелеј. 
полимер м ГрЧ. синшешичка .маШерија сшворена Йроцесо.м 

Йолu.меризације. 
полимеризација ж ГрЧ. хе.мијска реакција којо.м се og веhе'i 

броја jegHaKUx .молекула сшвара ново jegUНJeНJe исшо'i сасшава 
али веће .молекуларне Шежине. 

полимерски, -а, -о који се OgHOCU на Йолu.мере. 
полиморфан, -фна, -о који се йојавЈЬује у више облика. 
полиморфија ж, полиморфизам, -зма м И полиморф-

ност, -ости ж особина oHo'ia шшо је Йолu.морфно. 
полином, -ома м ГрЧ. мат. вишечлан ал'iебарски израз у које.м 

су чланови йовезани знацu.ма сабирања или оgузu.мања. 
полиномски, -а, -о који се OgHOCU на Йолино.ме. 
полиомијелитис и полиомијелитис м ГрЧ. мед. вирусна за

разна уйала ценшрално'i нервно'i сисшема, gечја Йарализа. 
полиопија ж ГрЧ. мед. абнор.мална йојава ga се jegaH йреg.меш 

виgи вишесШруко. 
полип м ГрЧ. 1. ЗООЛ. а. осмокраки 'iлавоножац, хобоШница. б. 

МН • .морске живошиње цевасшо'i облика које су gofbu.м крајем 
йрирасле за йоgло'iу, а на 'iopНJeM и.мају йийке за лов хране и 
уснени ошвор, polypus. 2. мед. обично .мањи Шу.мор на слузници 
шкива: матерични -. 

полипсати и полипсати, полипшем евр. йоцркаши go йо-
слеgње'i. - Стока је сва полипсала. 

полипски, -а, -о који се OgHOCU на ЙолиЙе. 
полиптих м ГрЧ. слика сасшавЈЬена og више gелова. 
полирати, полйрам евр. и неевр. (у )чиниши йовршину нече'iа 

'iлаШко.м йойуш о'iлеgала tzлачањем и/или наношењем слоја ла
ка): - дрво. 

полиритмија ж ГрЧ. муз. риШ.мичка разноврсносш у jegHoj .ме
лоgији или .музичко.м gелу. 

полиритмички, -а, -о који саgржи ЙолириШ.мију: - компо-
зиција. 

полис м ГрЧ. 'iраg-gржава у аншичкој Грчкој. 
полиса и полиса ж итал. банк. йрuзнаница о ocu'iypaНJY. 
полисиндет м ГРЧ. КЊИЖ. вишесшрука уйошреба HeKo'i везни-

ка уз речи у набрајању pagu йојачања уШиска. 
политбиро, -оа м екраћ. ист. йолишички биро (uзвршни op'iaH 

ценшрално'i ко.миШеШа у HeKu.м ко.мунисшичкu.м ЙарШија.ма). 
политеизам, -зма м веровање у више бо'iова, .мно'iобошШво. 
ПОЛИТЕшст(а), -е м (ми. -сти) ГрЧ. онај који верује у више бо'iо

ва, .мно'iобожац. 
политеистИчки, -а, -о који се OgHOCU на йолишеисше или на 

ЙолиШеuза.м. 
политехника ж ГрЧ. висока шехничка школа. 
политехнички, -а, -о који се OgHOCU на ЙолиШехнику. 
полити, полијем (имп. полйј; ТРП. полИвен, -ена) евр. 1. а. йро-

суши йо неко.ме, нечему шечносш: - водом. б. сийаши неко.ме во
gy на руке йри у.мивању. - Милица поли оцу да се умије. в. йо
квасиши, нашойиши земљу вла'iо.м. - Киша ће полити њиве. 2. 
фиг. а. йрекриши какву йовршину шечношhу; облиШи. - Полиле 
ме сузе. Полио ме зној . б. засуши, обасуши: - мецима. 3. йро
славиши усйех йићем, залиШи . •  - се uзлиши на себе какву шеч
носш: - се водом. 

политизација ж уношење йолишике у неку обласш, gелаш
носш: - штампе, - филма. 

политизирати, -изйрам неевр. а. расйравЈЬаши о йолишици 
(обично без gовоЈЬНО йознавања сишуације иШg.). б. уойшше ба
виши се ЙолиШико.м . •  - се йочеши се бавиши ЙолиШико.м или 
уойшше йочеши 'iовориши и .мислиШи о ЙолиШици. 

политизованост, -ости ж особина oHo'ia шшо је йолишuзова
но: - медија. 

политизовати, -зујем евр. И неевр. gаши, gаваши йолишичка 
обележја нечему: - друштво. 

политика ж (дат. -ици) ГрЧ. 1. а. укуйносш свих акшивносши 
йреgузеших у циљу осшварења оgређених (класних, национал
них, социјалних и сл.) иншереса: српска -, синдикална -. б. gp
жавне акшивносши које се шичу уйравЈЬања gржаво.м у обла
сши унушрашњих и .међунароgних ogHoca: - Југославије. в. ила
но.м йреgвиђена gелашносш у gржавној уйрави усмерена на ре
ализацију усвојених циљева: економска -, просветна -. 2. свака 
акшивносш усмерена на осшваривање оgређено'i циља (обично 
йовезано'i с об.мањивањем gpy'iux): лоповска -. • бистрити полити
ку шаљ. раз.маШраШи и оцењиваши gрушшвене йрилике (обично 
без gовоЈЬНО Йознавања). водити политику бавиши се ЙолиШико.м. 

политикант м човек који се бескруйулозно бави ЙолиШико.м. 
политикантски, -а, -о који се OgHOCU на ЙолиШиканШе. 
политикантство и политикантство с вођење йолишике на 

йолишиканшски начин или шаква акција у ЙолиШици. 
политир, -:Ира м нем. 1. йолиширани фурнир. 2. в. ЙолиШирер. 
политирати, -ирам евр. и неевр. нанеши или наносиши слој 

йолишуре, лака на йовршину на.мешШаја. 
политирер MpagHUK који йолира на.мешШај. 
политирница ж раgионица у којој се врши ЙолиШирање. 
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политйрскй, -а, -о који се OgHOCU на оне који ЙолиШирају. 
политичан, -чна, -о који вешшо воgи ЙолиШику. 
политичар м (инетр. -ом и -ем) онај који се бави ЙолиШиком. 
политичарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жена ЙолиШичар. 
политичарскй, -а, -о који се OgHOCU на ЙолиШичаре. 
политичкй, -а, -о који се ogHOCU на йолишику, који је у вези 

с йолишиком: - борба, - ситуација. 

политички прил. а. на йолишички начин; с обзиром на ogpe
ђену йолишику и за њен иншерес: - деловати. б. фиг. лукаво, йре
apegeHo: - ћутати. 

политком, -а и политкомесар, -ара м йолишички комесар. 
политра ж, политрењак, -ака м И политрењача ж боца og 

Йола лиШре. 
политура ж лат. 1. шечан лак који служи за йолиширање, 

OgH. йремаз шоiалака на ЙокуnсШву. 2. фиг. СЙОЈЬни сјај илилей 
изiлеg нечеiа. 

полйћ, -ића м cyg og йола лишре (за вино) или og йола geцu
лишра (за ракију). 

полифон, -а, -о вишеiласан, мноiоiласан: - :композиција. 

полифонија ж грч. вишеiласно йевање или свирање у којем 
сваки iлас или инсшруменш има мелоgичку самосШалносш. 

полифонйјскй, -а, -о који се OgHOCU на Йолифонију. 
полифоничан, -чна, -о и полифоничкй, -а, -о в. Йолифон. 
полихистор м грч. сшручњак за више наука; свезналица. 
полихромнй и полихроматскй, -а, -о који има више боја, 

вишебојан. 
полихромија ж грч. вишебојносш, шароликосШ. 
полица ж воgоравно ушврђена gacKa на зиgу или у орману 

за смешшај сшвари, раф; KOMag намешшаја у коме се налазе 
шако йосшавЈЬене gacKe: - за :књиге. 

полищiјац, -јца м (инетр. -јцем) грч. службеник Йолиције. • -
полицајац в. aog лежеnи. 

полицајка ж (дат. -ки; ген. мн. -:кй) жена Йолицајац. 
полиција ж opiaH јавне уйраве који чува peg, йосшојеnе уре

ђење и aopegaK; службеници ше уйраве; зiраgа у којој је ша уйра
ва: државна -. - Долази -. Ушли смо у полицију. 

полицйјскй, -а, -о који се OgHOCU на йолицију: - агент, - пас, 
- станица. • -држава gржава у којој се режим ослања на йоли
цијске, рейресивне мере. - час време йосле Kojeia се не сме биши 
на улици. 

поличица ж geM. og Йолица. 
полка ж (дат. пбл:ки и пблци; ген. мн. пбл:кй) живахан йлес у 

gвочешвршинском шакшу: музика за шај ЙЛес. 
полнй, -а, -о који се OgHOCU на йол, сйолни, сексуални: - на

гон, - орган, - однос. 

полност И пблност, -ости ж 1. йолно сшање, сексуалносШ. 2. 
в. ЙолариШеШ. 

поло м (ми. 0) енгл. спорт. врсша uipe у којој иiрачи на коњима 
gyiOM йалицом насшоје ga лойшицу уgарцима убаце у йрошив
нички iол. 

полован, -вна, -о који је уйошреБЈЬаван, йохабан, uзношен: -
:капут, - HaMemтaj . 

половина и половина ж 1. jegaH og gва (jegHaKa) gела неке 
целине: лева -, доња - . 2. cpegUHa нечеiа (у йросшору, времену): 
- игралиmта, - године. • разг. боља (лепmа) - жена, cyapyia. ја
ча - муж, cyapyi. 

половйнка ж муз. йоловина целе ноШе. 
полови!и1, половйм неевр. [гл. им. половљёње с] gелиши на

Йола. 
. 
половити2, половйм евр. ловеnи йохвашаши све или MHoie. 

половица ж в. Йоловина. 
половичан, -чна, -о нейошйун, gелимичан: - резултат, -

успех. 

половичност, -ости ж својсшво oHoia шшо је Йоловично. 
половче и половче, -ета с жарг. (еупл. ми. половчићи м; зб. им . 

половчад ж) йоловина нечеiа (обично циiареШе). 
полог м 1. јаје које се осшавЈЬа у iнезgу ga би кокош ойеш шу 

носила; јаја на којима лежи квочка, Hacag. 2. новац или вреgне 
сшвари које се gajy некоме као iаранција за враnање gyia. 3. йо
леiло жишо, шрава и сл. 

положај м (инетр. -ем) 1. а. месшо на којем нешшо лежи, на
лази се с обзиром на нешшо gpyio, смешшај у йросшору: географ
с:ки -, - Земуна. б. месшо и pacaopeg војске у борби, фронш: за
узети -, - артиљерије. в. pacaopeg иiрача у uipu или фиiура у 
шаховској йаршији, OgH. шаховском йроблему: - бе:ка, - с:ка:ка
ча. 2. фиг. месшо које неко заузима у gрушшву, служби или зва
њу, paHi: службени - . 3. фиг. сшање, сишуација у којој се неко 
или нешшо налази: - Бал:кана. 4. сшав шела или њеiових gело
ва: лежећи -, - рУЕё. • бити на висини (свог) положаја йонаша
њем заgовОЈЬаваши и најсшроже криШеријуме. човек (људи) од 
положаја човек који врши, Jbygu који врше важну улоiу у gpy
шшву или у њему имају неку јаку МОn. 

положајнй, -а, -о који се OgHOCU на Йоложај. 
положит, -а, -о скоро BogopaBaH, с малим наiибом: - обала. 

положити!, положйм (трп. положен) евр. 1. а. сшавиши не-
шшо ga лежи: - у :кревет. б. нашераши HeKoi у рвању ga леiне: -
на плећ:ке. в. сшавийlи у хоризоншалан йоложај: - :копље. г. йо
сшавиши на ogioBapajynu начин: - шине. д. сахраниши, йоко
йаши: - мртваца у ра:ку. 2. а. сшавиши нешшо pagu иншереса, 
корисши иШg.: - новац у бан:ку. б. сшавиши храну и Bogy сШоци. 
3. gаши наиме обрачуна, шаксе иШg.: - :кауцију. 4. ушврgиши 
облик, gимензије и СЛ. нечеiа: - границе Србије. 5. gаши исйиш, 
усйешно завршиши школску iogUHY; уойшше савлаgаши шешко
nе. • - оружје йреgаши се некоме. - рачуне о нечему йоgнеши из
вешшај, обрачун о нечему. - темељ нечему (нечега) ушемељиши, 
основаШи. 

положити2, положйм евр. а. зайалиши MHoie ваШре. б. сйа-
лиши, изiореши йосшейено све: - ограду. 

положитост, -ости ж особина oHoia шшо је ЙоложиШо. 
полој, -оја м МУЈЬевишо, воgойлавно зе.мљишШе. 
полојит, -а, -о МУЈЬевиш, воgоЙЛаван. 
полојитост, -ости ж особина oHoia шшо је ЙолојиШо. 
полокати, полочём евр. лочуnи йойиши go краја. 
поло м м убисшво, ЙОКОЈЬ; Йораз. 
поломити, поломйм (трп. поломљен) евр. 1. а. разбиши у ко

Mage: - тањир. б. разломиши на више месша: - ограду. в. скр
хаши све pegoM, jegHo за gруiим: - вратове. 2. фиг. а. йобиши, 
унишшиши у борби: - непријатеља. б. јако измучиши: - тре
НИНГОМ . •  - се 1. сломиши се, изломиши се. - Ноге се поломи
ше због пада. 2. фиг. MHOio се журиши pagenu, М1-юiо се ШруgиШи. 
- Поломише се о:ко нас. • - некоме кости (ребра) јако исшуnи, 
йрешуnи нeKoia. - некоме крила учиниши HeKoia немоnним, уйро
ЙасШиШи. - ноге нахоgаши се, налушаши се. 

полонеза ж фр. врсша ЙОЈЬскоi йлеса; музика за шај ЙЛес. 
полонијум м хем. jegaH og раgиоакшивних елеменаша (Ро). 

полонист(а), -ё м (мн. -сти) онај који се бави йолонисшиком, 
сшручњак у ЙолонисШици. 

полонистика ж лат. наука о ЙОЈЬском језику и ЙОЈЬској књи
жевносШи. 

полошкё прил. йоложено на jegHY сШрану. 
полтрон, -она м фр. човек који се улuзује, улизица; уойшше 

бескаракшеран човек. 
полтронисати, -иmём неевр. йосшуйаши као йолшрон, ули

зиваши се. 
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полтронскii, -а, -о који се OgHOCU на UолШроне. 
полтронски прил. као uолшрон, на uолшронски начин. 
полтронство с својсшво и uосшуuак UолШрона. 
полу (обично удвојено: полу . . .  полу) прил. uола, наuола: � у 

шали, � озбиљно. 

полу- као арви geo сложеница значи нешшо шшо је наuола 
или jegHu...м gело.м оно шшо значи gpy'iu geo или је ао величини, 
вреgносши иШg. uоловина oHo'ia шшо значи gpy'iu geo сложени
це: полубрат, полугође; полулуд, полугласно. 

полубог, -ога м 1. у аншичкој .миШоло'iији божансшво ниже'i 
pega чији је jegaH upegaK бо'i, OgH. херој који је gелu...ма заслужио 
бесмршносш и uосшао раван бо'iовu...ма. 2. фиг . .моћан човек. 

полубогиња ж женско биhе Uолубо'i. 
полубожанство с в. Uолубо'i. 
полубрат м (МН. 0; з6. им. полубраћа ж) браш само ао оцу или 

.мајци. 
полувреме јек. полувријеме, полувремена и полуврёме 

јек. полувријеме, полувремена с 1. спорт. geo уШак.мице аре или 
uосле ogMopa који је gели на gве Uоловине. 2. физ. јеgиница за бр
зину раgиоакшивних ароцеса, Шј. време за које се pacuagHe ао
ловина раgиоакшивне .маШерије. 

полуга и полуга ж (дат. -узи) 1. а. gрвена или .меШална .моШ
ка која се jegHu...м краје.м сшавља uog неки uреg.меш ga би се ао
.мерио. б. физ. чврсшо шело које се uog gејсШво.м силе .може обр
шаши око осовине: једнокрака �. в. техн . .машински клиu који 
аокреће йlочак. 2. фиг. а. uокрешна сила. б. среgсшво за осшва
рење нече'iа. 3. шиuка изливено'i .ме шала: златна �. 

полугица и полугица ж geм. og uолу'iа; уп. полужица. 

полуглас м 1. смањен, неuошuун 'iлас. б. муз. 'iлас за uола шо
на нижи или виши og основно'i Шона. в. реgукован, 1-leизразиш 
само'iласник; слово KOju...м се он обележава. 

полугласан и полугласан, -сна, -о који се из'iовара у uола 
'iласа. 

полугласнiiк и полугласнiiк м ЛИНIЋ. врло крашак pegYKo
ван само'iласник, неоgређене, неизразише и наuре'iнуше арши
кулације (обично о сШарu...м словенскu...м 'iласовu...ма, OgH. о слич
Hu...м 'iласовu...ма у uojegUHu...м словенскu...м језицu...ма и gијалекши
.ма). • меки -реgуковани вокал uреgње'i pega обележаван у сша
рословенској hирилици слово.м ћ. тврди -реgуковани вокал заg
ње'i, OgH. среgње'i pega обележаван у сшарословенској hирилици 
слово.м ъ. 

полугласно и полугласно прил. уuола 'iласа: � говорити. 

полугодиmњii, -а, -е који се обавља на крају uолу'iоgишша; 
који шраје uола 'iogUHe: � испит; � рок. 

полугодишњица ж gaha, ао.мен након uола 'iogUHe og нечи
је смрШи. 

полугодiimте, полугодiimте, полугође и полугође с а. 
вре.ме og uола 'iogUHe (шесш .месеци). б. uоловина школске 'iogu
не: дpyгo �. 

полудесно прил . .мало ygecHo: скренути �. 

полудети јек. полудјети, -дим свр. 1. нервно оболеши, ао
сшаши луg. 2. фиг. (за неким, за нечим) јако заволеши: � за де
војком. 

полужица и полужица ж geM. og uолу'iа; уп. полугица. 

полуистина ж gелu...мична исШина. 
полуквалификован, -а, -о (обично одр.) који нема uошuуну 

квалификацију: � радник. 

полукорак м крашак корак у gужини uоловине обично'i ко
рака. 

полукрван, -вна, -о који uошиче og чисшокрвно'i оца и .мај
ке обичне расе: � коњ. 

полукрвњак м UоШо.мак укршшања аунокрвне живошиње 
са живоШињо.м 'неuознашо'i Uорекла. 

полукруг м 1. геом. uоловина Kpy'ia. 2. оно шшо је у облику 
uоловине Kpy'ia. 

полукружан, -жна, -о који u...мa облик uолукру'iа: � линија. 

полукружница ж 1. геом. uоловина кружнице. 2. оно шшо је 
у облику uоловине кружнице. 

полукружно прил. у облику Uолукру'iа. 
полулёво прил . .мало улево: � ПОМ. 

полулегалан и полулегалан, -лна, -о gели.мице ле'iалан: � 
посао. 

полулопта ж uоловина лоuше: северна Земљина �. 

полумајмун м зоол. у .мн.: живошињска 'ipyua блиска .мај.му
Hu...мa, обично веће 'iлаве, круаних очију и gy'io'i реаа која живи ао 
gрвеhу, Prosimiae (у jg.: шаква живоШиња). 

полумастан и полумастан, -сна, -о 1. који саgржи .мало 
.масШи: � сир. 2. који је среgње gебљине, ни gебео ни шанак: � 
слог. 

полумесёц јек. полумјёсец м 1. неuошuун Месечев лик у об
лику uоловине Kpy'ia. 2. фиг. слика .месечево'i лука као хералgич
ки или рели'iиозни сu...мбол .муслu...мана. • Црвени - в. uog црвен. 

полумрак м сшање .мале освешљеносши, оgсусшво свейlло
сши или освеШљења. 

полумрачан и полумрачан, -чна, -о слабо освешљен: � 
ходник. 

полумртав, -тва, -о а. који само шшо није у.мро: � рањеник. 
б. јако изнемо'iао: � од умора. в. скоро без свесши: � од страха. 

полуосвётљен јек. полуосвијетљен, -а, -о .мало освеШЈЬен: 
"" пролаз. 

полуострво с geo коана окружен са шри сшране воgо.м, а са 
чешврше uовезан с коано.м, uолуошок: Балканско �. 

полуотворен, -а, -о .мало ошворен: � врата. 

полуоток и полуоток м в. UолуосШрво. 
полупати, полУпам свр. разбиши на KoMage: � прозоре. 

полупијан, -а, -о gосша аијан, UриUиШ. 
полуписмен, -а, -о који јеgва зна чишаши и uисаши или се 

слабо изражава uишуhи или 'iовореhи . 
полуплатно с врсша uовеза књи'iе с хрбаШо.м Uресвученu...м 

илаШно.м. 
полуправа ж (дат. -вој) геом. скуа шачака jegHe араве с jegHe 

сшране било које њене шачке, зајеgно са Шо.м 
Шачко.м. 
полупразан и полупразан, -зна, -о који је наuола uразан: 

� биоскоп. 

полупречнiiк, -ика м геом. уgаљеносш og ценшра go било ко
је шачке на кружници, uоловина Uречника. 

полуприлика ж спорт. gелu...мично аовољна шанса ga се ао
сши'iне uO'iogaK. 

полупроводнiiк и полупроводнiiк м шело чија се арово
gљивосш за елекшричну сшрују .мења uog уШицаје.м йlo ило ше , 
свейlлосши или apu...мeca, а уuошребљава се у елекшроници и ин
фор.маШици. 

полупрстён, -ена м а. uоловина UрсШена. б. шело у облику 
uоловине UрсШена. 

полусан, -сна м слаб, gелu...мичан сан, gремеж. 
полусвесно јек. полусвјесно ПРИЛ. у Uолусвесно.м сШању. 
полусвестан јек. полусвјестан, -сна, -о који није cacвu...м све-

сШан. 
полусвёт јек. полусвијет м Jbygu са gHa gрушшва обично су.м- . 

њиво'i .морала. 
полусезона ж зи.мски или лешњи geo сезоне у сUорШскu...м 

Шак.мичењu...ма. 
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полусељак, -ака м онај н:о није ни сељан: ни rрађанин; rрађа
нин н:оји се сељачн:и Йонаша. 

полу сестра ж сесшра само йо jegHoM роgиШеЈЬУ. 
полусклопљен, -а, -о найола сн:лойЈЬен, найола зашворен: 

� капак, � прозор. 

полуслёп јек. полуслијеп, -а, -о н:оји веома слабо виgи. 
полусложеница ж ЛИIП'В. лен:сичн:а јеgиница насшала og gве

ју (решн:о више) синшан:с,uчн:и или семаншичн:и йовезаних речи, 
н:оје се у йис.му разgвајају цршицом (-) и заgржавају свој ан:це
наш, али се, Kog йроменљивих речи, мења само йослеgња (нЙр. 
аушо-йревознйн:, paн:-pClНa и сл.); уп. сложеница. 

полустепён, -ена м муз. најмањи иншервал музичн:оr сисше
ма: дијатонски и хроматски �. 

полустих м geo сшиха оgвојен цезуром. 
полутан, -ана м 1. мешанац, басШарg. 2. уойшше човен: н:оји 

је у нечему нейошйун, н:оји се оgлин:ује особинама gве cpegUHe, 
н:улшуре и сл. 

полутанка ж женсн:а особа ЙолуШан. 
полутанство с својсшво или особина ЙолуШана. 
полутар, -ара м геогр. замиШЈЬена н:ружна линија jegHaKo 

ygaљeHa og оба йола, ен:ваШор. 
полутарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на йолушар. 
полутина ж йоловина, Йола. 
полутка ж (дат. -ши; ген. ми. -кй) 1. а. йоловина нечеr oKpyf.nor: 

� таблете. б. уойшше йоловина HeKOr KoMaga: свињска �. 2. 
спорт. jegaH og gва везна, навална иrрача у фуgбалу, сйојн:а: ле
ва �, десна �. 

полутон м 1. муз. иншервал између gва f.naca, шона н:оји из
носи йола целоr Шона. 2. слик. нијанса боје og свеillлоr шона н:а 
Шамном. 

полуфабрикат, -ата м gелимице израђена или йрерађена ро
ба н:оја се н:орисши за израgу финалних Йроизвоgа. 

полуфинале с спорт. у елиминационом сисшему шан:мичења 
йрешйослеgња фаза йосле н:оје йобеgници (gва og чешири шима 
или шан:мичара) улазе у финале. 

полуфиналист(а), -ё м (ми. -сти) сйоршисша или ен:ийа н:оја 
се шан:мичи у йолуфиналу: � купа. 

полуфиналисткиња ж сйоршисшн:иња н:оја се шан:мичи у 
Йолуфиналу. 

полуфинални, -а, -о н:оји се OgHOCU на йолуфинале: � меч. 

получасовни и получасовни, -а, -о н:оји шраје йола часа; 
н:оји се јавЈЬа на йола часа: � разговор; � откуцај сата. 

получовек јек. получовјек м (супл. мн. полуљуди) човен: без 
моралних сн:руЙула. 

полуmаљиво ПРИЛ. не сасвим озБUJbНО, с gозом шаљивосши: 
� рећи. 

полуmанса ж в. ЙолуЙрилин:а. 
пољак, -ака м 1. човен: н:оји чува ЙОЈЬа, ЙОЈЬар. 2. (Пољак) 

apuaagHUK ЙОЈЬсн:оr Hapoga. 
Пољакиња ж йрийаgница ЙОЈЬскоr Hapoga. 
пољана ж KoMag равноr земљишша (обично обрасшао ,шра-

вом); уойшше ЙОЈЬе. 
пољаница ж geм. og ЙОЈЬана.· 
пољанче, -ета с мало ЙОЈЬе. 
пољар, -ара м в. ЙОЈЬан: (1). 

пољарина ж ЙОЈЬарева йлаша; HaKHaga н:оју нен:о йлаhа йо
ЈЬару. 

пољарица ж 1. ЙОЈЬарева жена. 2. зоол. врсша змuје, Zamenis 
viridiflavus'. 

пољарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на ЙОЈЬаре. 

поље с (ми. поља и поља, ген. поља и поља, дат. пољима и по
љима) 1. а. ошворено равно земљишше, равница. б. обрађен и за
се јан KoMag земље, њива: житно �. 2. уойшше велин:о, релашив
но равно йросшрансшво нечеrа: ледено �. 3. а. йросшор оgређен 
за нен:у сврху, шерен: � за игру. б. оrраничен geo оgређене йовр
шине: шаховско �. 4. фиг. обласш, gелон:руr, сфера нен:е ан:шивно
сши, занимања: књижевно �. 5. физ. йросшор gеловања нен:их 
сила: MaГHeTHO �. • бојно - бојишШе. видно -, - вида а) йросшор 
н:оји обухваша aof.neg. б) фиг. Kpyr инШересовања. електрично -
йросшор gеловања наелен:шрисаноr Шела. магнетно - йросшор ge
ловања маrнеШа. нафтоносно - йросшор на н:ојем се налазе йо
сшројења за вађење нафШе. отворено, слободно, широко - нес.ме
шана моrуhносш gеловања. наићи на плодно - Hauhu на йовОЈЬне 
моrуhносши за pag, исшраживање и сл. - пажље, - свести псих. 
сн:уй свесних саgржаја обухваhен йажњом или свешhу. широко 
ти - pagu слобоgно, н:ан:о желиш. • НПосл ко зна боље, широко му 
- н:о зна БОЈЬе слобоgно може ga gелује. 

пољопривреда ж rpaHa йривреgе н:оја се бави исн:оришhава
њем illла йомоhу paga и н:айишала улаrаних у биЈЬНУ и живо
шињсн:у Йроизвоgњу. 

пољопривредни, -а, -о н:оји се OgHOCU на ЙОЈЬойривреgу: � 
радник, � школа. 

пољопривредник м онај н:оји се бави ЙОЈЬойривреgом н:ао за
нимањем. 

пољопривреднички, -а, -о н:оји се OgHOCU на ЙОЈЬойривреg
нин:е. 

пољски1 и пољски, -а, -о 1. а. н:оји живи у ЙОЈЬу: � мит, � 
коров. б. н:оји се налази на ЙОЈЬу: � кућа. 2. н:оји је йовезан са ис
н:оришhавањем ЙОЈЬа: пољски радови. 3. а. н:оји је найравЈЬен на 
брзину, за заgовОЈЬавање йривремених йошреба: � клозет. б. н:о
ји се лан:о сн:лайа и йреноси: � кревет. в. н:оји се уйошреБЈЬава 
на рашишшу: � стража. 4. н:ао сасшавни geo бошаничн:их или 
зоолошн:их назива за врсше н:оје живе на ЙОЈЬу: � шева, � гору
шица. • - артиљерија geo војсн:е наоружан ЙОЈЬсн:им ШоЙовима. 
� топ врсша шойа с gyroM цеви и йоложишом ЙуШањом. 

пољски2, -а, -о н:оји се OgHOCU на ПоЈЬСН:У и ПОЈЬан:е. 
пољубац, -упца м (инстр. -упцем) gоgиривање уснама, н:ао 

знан: ЈЬубави, сшрасши, йријашељсшва, нежносши, йозgрава 
иШg. • Јудин - изgајничн:и йосшуйан: aog масн:ом ЙријаШељсШва. 
- мира чин измирења gавањем ЙОЈЬуЙца. 

пољубити, пољубйм свр. gаши ЙОЈЬубац нен:оме, нечему: � 
жену, � икону . •  � се ЙОЈЬубиши jegHo gpyro. • - ледину (земљу, 
патос) биши у борби оборен на земљу (ЙаШос). - па оставити он:а
ниши се, осшавиши се нечеrа. 

пољуљати, пољуљам свр. 1. обично у Kpaheм времену, мало 
извршиши ЈЬУЈЬање: � колевку. 2. фиг. gовесши у сумњу, йон:оле
баши: � нечије уверење . •  � се 1. мало се забавиши ЈЬУЈЬањем: 
� на љуљашци. 2. фиг. йон:олебаши се: � у ставу. 

пољУ-т, -а, -о gосша, врло ЈЬуШ. 
помагало и помагало с йомоhно среgсшво за нен:у ан:шив

носш или pag: радити без помагала. 

помагати (се), помажём (се) несвр. йрема йомоhи (се). • јао 
и помагај! шешн:о шеби (нама и сл.). помаже бог! нар. йозgрав йри 
сусрешу. помагати и рукама и ногама йружаши нен:оме йомоh 
свим среgСшвима. НПосл трипут бог помаже йосле йрвоr неусйеха 
не шреба оgусШаШи. 

помагач, -ача м 1. онај н:оји нен:оме Йомаже. 2. спорт. jegaH og 
gва везна, оgбрамбена иrрача у фуgбалу и сл., халф: десни �. 

помада ж фр. КОЗМ. мириШЈЬава масш за Hery н:оже и н:осе. 
помађаривати (се), -арујём (се) несвр. йрема йомађари

ши (се). 
помађарити, -ађарйм свр. учиниши HeKOra Мађаро.м . •  � се 

йосшаши Мађар. 
помаа м оно чиме се шшо маже. 
помазанйк, -ика м онај н:оји је Йомазан. • божји (господљи, 

краљевски) - влаgар н:оји је йри сшуйању на йресшо йомазан йо
свеhеним УЈЬем йО uройисном црн:веном обреgу. 
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помазаље с обреg .мазања cвeйlим уље.м. 
помазати, -ажём евр. 1. uOKpийlи .масн,им слоје.м, н,амазайlи. 

2. cKин,yйlи .масн,и слој с н,ечеZа. 3. а. ист. рийlуалн,о .мажуnи све
йlим уље.м yвeCйlи влаgара у власйl. б. рийlуалн,о н,амазайlи све
йlим уље.м upeg c.мpйl. • помазана глава влаgар; uaйlpиjapx; све
шйlен,ик. 

помазивати, -азујём н,есвр. Uре.ма Uо.мазайlи. 
помајка ж жен,а која је uримила йlyђe geйle као своје. 
помак м 1. Uо.мерање у upocйlopy (обичн,о .мање). 2. фиг. н,а-

upegaK у н,ече.му (обичн,о н,езн,айlан,). 
помiшнути в. Uо.маnи. 
помален, -а, -о и помали, -а, -о вео.ма, uриличн,о .мален,: -

човек. 

помало ПРИЛ. (комп. помањё и помање) 1. вео.ма .мало, врло 
.мало: - штедети. 2. у оgређен,ој .мери, go извесн,оi cйleueн,a, gели
.мичн,о, ун,еколико. • (иде) - н,ије лоше, uоgн,ошљиво је, .може се 
изgржайlи (као оgiовор н,а uийlaњe: како си, како cйle и сл.). 

помаљати (се), помаљам (се) н,есвр. Uре.ма Uо.молийlи (се). 
помама ж 1. изузейlн,о узбуђен,о gушевн,о cйlaњe, луgило. - Го

милу захвати помама. 2. срџба, бес: љут од помаме. 3. изузейl
н,а жеља за н,ечим: - за осветом. 4. н,еоgољива љубавн,а жеља, 
cйlpacйl, uожуgа: изазивати помаму мушкараца. 

помаман, -мна, -о 1. а. који се н,алази у cйlaњy изузейlн,е уз
буђен,ОСйlи, .мaxн,ийl: - младић. б. који изражава шакво cйlaњe: 
- крик. 2. осион" н,еобузgан" gивљи: - Турчин. 3. Uун, сн,аiе, сило
вийl, жесйlок: - пастув. 

помамити, помамИм (трп. помамљен) евр. учин,ийlи Uо.мам
н,им, изазвайlи Uо.маму . •  - се 1 .  uолуgейlи, uo.мaxн,ийlaйlи: -
због несреће. 2. uобесн,ейlи, разбесн,ейlи се: - се од гнева. 3. (за 
ким, за чим) oceйlийlи изузейlн,у жељу за н,еким, н,ечим: - се за 
девојком. 4. фиг. uocйlaйlи изузейlн,о јак. - Таласи се помамише. 

помамно ПРИЛ. 1 . .мaxн,ийlo, луgачки: - викати. 2. cйlpacн,o, 
uожуgн,о: - љубити. 

помамност, -ости ж cвojCйlвo или cйlaњe он,оiа који је Uо
.ма.ман,. 

пбман и поман, -мна, -о који pagu с изузейlн,о.м Uажњо.м, 
Uажљив. 

помање и помање прил. н,ешйlо .мање. 
помањи, -а, -ё н,ешйlо .мањи. 
помањкање с н,есйlашица, н,еgосйlайlак, н,е.мање н,ечеiа: -

идеја. 

помањкати, -ам евр. uоказайlи се у н,еgовољн,ој количин,и, н,е 
gocйlaйlu. 

помаст ж .масн,а cyucйlaн,цa којо.м се н,еко .маже pagu лека, 
леuойlе, .мириса, балзам. • последња, задња - ЦРКВ. Uосвеnен,о уље 
којим се .маже caмpйlн,иK. 

помастан, -сна, -о вео.ма, uриличн,о .мacйlaн,. 
помастити, помастИм евр. uOKpийlи слоје.м .мacйlи, o.мacйlи-

йlи: - бркове, - ОСОВИНУ. 

помати, -терё ж в. Uо.мајка. 
поматор, -а, -о вео.ма, uриличн,о .мaйlop. 
помаћи (помаћи) и помакнути, помакнём (аор. помакох, по

маче и помаче (помакнух, помакну); р. пр. помакао, помакла 
(помакла) (помакнуо, -ула)); ТРП. помакнУт) евр. 1. upo.мeн,ийlи 
.мecйlo или uоложај: - кола, - руку. 2. uOKpeн,yйlи н,аuреg, ун,а
upeguйlu: - производњу. 3. uoйlaKн,yйlи, uOKpeн,yйlи: - наду . •  -

се uOKpeн,yйlи се, н,аnи се, .мрgн,уйlи се: - с места. 

помахивати, -ахујём неевр . .мaxaйlи с вре.мен,а н,а вре.ме: -
руком. 

помахнитало и помахнитало ПрИЛ. као .мaxн,ийl, луgачки. 
помахниталост и помахниталост, -ости ж особин,а или 

cвojCйlвo он,оiа KQju је uo.мaxн,ийlao. 

помахнитао и помахнитао, -ала, -о .мaxн,ийl, луg; бесан" 
iн,еван,; н,еобузgан" силовийl. 

помахнитати, -ахнйт3.м и помахнитати, -ам евр. 1. uocйla
йlи .мaxн,ийl, uолуgейlи; изузейlн,о се разбесн,ейlи, разZн,евийlи се; 
uocйlaйlи н,еобузgан" осилийlи се. 2. учин,ийlи .мaxн,ийlим. 

помаџар- в. Uо.мађар-. 
помек и помекан, -а, -о вео.ма, uриличн,о .мек(ан,). 
помекmавати, -екшавам н,есвр. Uре.ма Uо.мекшайlи. 
помекmати, -ам евр. учин,ийlи .мекшим. 
помељар, -ара и помељарац, -рца м он,ај који је gовезао или 

gон,ео жийlо н,а .мељаву у .млин,. 
помен м 1. он,о шйlо се сачувало у Uамnењу, усUо.мен,а, сеnа

ње. 2. сUо.мињање. 3. свечан,осйl у часйl сеnања н,а н,еки goiaQaj 
или у.мрлоi човека. 4. ЦРКВ. свечан,и обреg и заgушн,ице у зн,ак 
усUо.мен,е н,а у.мрлоi uосле сахран,е или н,а gан, њеiове c.мpйlи. • 
да(ва)ти, (о)држати некоме - а) iоворийlи у часйl Uокојн,ика. б) 
(из)вршийlи оgређен,и обреg за uокојн,ика. о томе нема ни помена 
О йlo.мe н,е.ма н,и йlpaia; о йlo.мe се уоuшйlе н,е .може iоворийlи. 

поменик м а. ЦРКВ. UоUис имен,а црквен,их uриложн,ика које 
uосле c.мpйlи Uо.мињу свешйlен,ици у .молийlвама. б.  cвeйloвн,a 
књиiа у којој су оUисан,и живойlи зн,амен,ийlих љуgи. 

поменути, помёнём евр. 1. iовореnи или uишуnи goйlanu се 
н,екоiа, н,ечеiа, cuo.мeн,yйlи. 2. реnи, казайlи. 3. (Бога, свеца) у 
.молийlви uозвайlи у Uо.моn. 4. cuo.мeн,yйlи се, upиceйlийlи се. • 
поменуло се не повратило се каже се о н,ече.м сйlрашн,о.м, йlpa
iичн,о.м. 

померати (се), помёрам (се) јек. помјерати (се), помјёрам 
(се) н,есвр. Uре.ма uo.мepийlи (се). 

померач јек. помјерач, -ача м uOKpeйlн,и .мейlалн,и uogyuu
рач за uоgешавање н,ишан,ске илочице н,а Uушци. 

помереност јек. помјереност, -ости ж особин,а, cвojCйlвo он,о
ia шйlо је Uо.мерен,о. 

померити јек. помјерити, -Им евр. 1. Uо.маnи с .мecйla, Uокре
н,yйlи, upe.мecйlийlи: - намештај, - руку. 2. фиг. uоколебайlи у 
оgлуци. - Неће је померити у намери. 3. фиг. в. Uолуgейlи. - Ма
ло је померио . •  - се 1. Uо.маnи се с .мecйla, uOKpeн,yйlи се, Uре
.мecйlийlи се: - у реду. 2. фиг. uоколебайlи се у оgлуци. - Помери
ла нам се идеја о нади. • - памет некоме учин,ийlи ga н,еко uолу
gu. - памећу, умом Uолуgейlи. 

померљив јек. помјерљив, -а, -о који се (лако) .може Uо.мери
йlи, uOKpeйlaн,. 

померљивост јек. помјерљивост, -ости ж особин,а или свој
cйlвo он,оiа шйlо је Uo.мepљивo� 

помести (помёсти), -етём (аор. пометох, помёте; р. пр. помео, 
помела (помёла); ТРП. пометен, -а; пр. пр. помёвши) евр. 1. н,екоiа 
gовесйlи у забун,у, збун,ийlи. - Нешто ме помело. 2. uope.мeйlи
йlи н,ечије н,амере, зас.мейlайlи. 3. (пут) Uоnи uоiрешн,им uyйle.м, 
залуйlайlи . •  - се 1. збун,ийlи се, c.мyйlийlи се: - се у рачунању. 
2. uope.мeйlийlи се. - Живот се помео. 3. upeвapийlи се, uоiреши
йlи. • - некога у рачуну, - некоме рачуне uOKвapийlи н,ечије ила
н,ове. помео памећу uолуgео је. 

помести (помести), -етём (аор. пометох, помете; ИМП. помети; 
р. пр. помео, помела (помела); трп. пометен, -ена; пр. пр. помёвши) 
евр. l. а . .мeйlynи очисйlийlи: - собу. б. замахо.м uOKyuийlи: - ру
ком новац. 2. фиг. убийlи, uOKocийlи: - из митраљеза. 

пометати\ помётам н,есвр. Uре.ма uo.мecйlи. 
пометати2, помётам н,есвр. Uре.ма uo.мecйlи . 
пометати1 и пометати, помећём евр . .мeйlн,yйlи све јеgн,о за 

gруiим, uocйlaвийlи: - све ствари на место. 

пометати2, помећём н,есвр. Uре.ма uo.мeйlн,yйlи. 
пометен, -а, -о збуњен" c.мeйleн" с.мушен,. 
пометено ПРИЛ. збуњен,о, c.мeйleн,o, с.мушен,о. 
пометеност, -ости ж особин,а, cйlaњe он,оiа који је uo.мeйleн" 

збуњен,осйl. 
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пометнути и пометнути, пометнём евр. йобациши (gеше, 
м.nаgунче). 

пометња ж 1. крашкошрајно нарушавање нор.малноl, уоби
чајеноl сшања, конфузносш: � у одбрани. 2. оgсусшво pega, ја
сноће у нечему, хаос, збрка: � у држави, � у глави. 

помешаност је:к. помијешаност, -ости ж особина или сша
ње oHola шшо је Йо.мешано. 

помешати, помёшам је:к. помијешати, помијешам евр. 1. а. 
сасшавийlи чесшице различиших .маШеријала у jegHY целину: � 

шљунак и песак. б. сийајући jegHY шечносш у gpyly найравиши 
расшвор: � вино и воду. в. из.мениШи .месШа или йоложај gело
ва: � карте. 2. начиниши Hepeg у каквој целини, с.мешаШи: � 
књиге. 3. йоlрешно узеши jegHo за gpylo, йобркаши: � имена ју
нака. _ - се 1. скуйиши се, из.мешаШи се у jegHY целину (о че
сшицама различиших .маШеријала и сл.): � ексери и чиоде. 2. 
сйојиши се, уgружиши се. - Помешали се навијачи два тима. 

помијара ж cyg за Йо.мије; руйа за Йо.мије. 
помије и помије, пом:Ија ж ми. ЙРЈЬава воgа og йрања кухињ

cKol йосуђа с осшацима јела; найој за свиње. 
помилети је:к. помИљети, -Илйм евр. йочеши .милеШи; йојави

ши се .милеhи, Йузеhи. 
. "" 

помиловање е ослобођење og казне или њено с.мањење; зва-
ничан gоку.менш о Шо.ме: добити �; потписати �. 

помиловати, -лујём евр. 1. а. йо'iлаgиши руко.м у знак нежно
сши, ЈЬубави, Йо.мазиШи: � по глави. б. фиг. нежно йо'iлеgаши: � 

погледом. 2. фиг. а. ойросшиши или с.мањиШи неко.ме казну: � 

затвореника. б. биши .милосШив Йре.ма неко.ме. - Нека ти Бог 
помилује душу. _ - се а. Йо.миловаШи jegHo gpylo, Йо.мазиШи се. 
б. заволеши се, замиловаши се. 

помињати, -њём несвр. йрема Йо.менуШи. 
помирба ж в. Йо.мирење. 
помирбе ни, -а, -о који се шиче Йо.мирбе. 
помиреност, -ости ж својсшво или сшање oHola који је Йо.ми

рен, Йо.мирење. 
помирење е из.мирење; Йо.миреносШ. • пружити руку помире

ња йонуgиши .мир, gаши знак сйремносши за Йо.мирење. 
помирисати, -иришём евр. а. увући у себе вазgух кроз нос ga 

би се осешио .мирис, cMpag HeKola или нечеlа. б. йоњушиши (о 
живоШињама). • - барут учесшвоваши у рашу, бици. 

помирити, помйрйм евр. а. учиниши ga неко буgе у .миру с 
оним с којим се свађао, борио иШg. б. фиг. сйојиши gве или више 
различиших сшвари, наћи равношежу из.међу gва или више раз
личиших фено.мена. - У делу је помирио разноврсне утицаје. _ 
- се 1. йрекинуши свађу, нейријашељсшво, усйосшавиши .мир. 2. 
а. йрихвашиши нешшо и йрошив своје вОЈЬе као чињеницу, не
.миновносш, навикнуши се. б. сложиши се, са'iласиши се с нечим. 
в. наћи се у равношежи, усклаgиши се. • - крв Йо.мирењем йре
кинуши крвну освеШу. 

помирљив, -а, -о а. к()ји жели, осшварује .мир: - политика. 
б. склон .миРОЈЬубивосШи: � човек 

помирљиво ПРИЛ. на Йо.миРЈЬив начин. 
помирљивост, -ости ж особина или својсшво oHola ко је йо

.миРЈЬив, oHola шшо је Йо.миРЈЬиво. 
помисао, -сли ж (инетр. помйшљу (помйсли» а. резулшаш 

раз.миШЈЬања, .мисао, ugeja: доћи Ha �. б. крашкошрајно заусша
вЈЬање .мисли на некоме, нечему: � на смрт. в. замисао о какво.м 
pagy, акшивносши, намера. - Близу смо помисли да тако ура
димо. 

помислити, -йм евр. 1. заусшавиши се у .мислима на неко.ме, 
нече.му: � на пријатеља. 2. йреgсшавиши у .мислима, у .машШи, 
замислиШи. - Помисли шта се десило. 3. заКЈЬучиши, схваши
ши. - Помислио је да је време за акцију. 

помицати (се), -ичём (се) несвр. йрема йо.макнуши (се), йо
.маћи (се). . 

помичан, -чна, -о који се .може Йо.мицаШи: � осовина. 

помичност, -ости ж особина или својсшво oHola шшо је йо-
.мично. 

помишљати, помйшљам несвр. йрема Йо.мислиШи. 
помлад, -а, -о вео.ма, врло м.nag. 
помлађи, -а, -ё нешшо м.naђи. 
помлатити, помлатйм евр. йоубијаши .моШко.м све jegHol за 

gруlим; уойшше йоубијаши све jegHol за gруlим: � из митраље
за. _ - се йоубијаши се; йошуhи се, йобиши се. 

помножити, помножйм (трп. помножен) евр. 1. учиниши не
шшо бројно већим, ЙовеhаШи. 2. мат. извршиши раgњу .множења 
gва или више бројева. 

помност, -ости ж особина oHola који је Йо.ман. 
помња и помња ж йажња, йаЖЈЬивосш; бриlа, сШарање. 
помњив, -а, -о йаЖЈЬив; бриЖЈЬив. 
помњиво ПРИЛ. С Йажњо.м, с Йо.мњо.м: - посматрати. 

помњивост, -ости ж својсшво или особина oHola који је 
Йо.мњив. 

помодан, -дна, -о који је у Mogu, MogepaH; који (обично сле-
йо) йраши Mogy: � материјал; � младић . 

помодар, -ара м онај који се (слейо) йовоgи за MogoM. 
помодарка ж она која се (слейо) йовоgи за MogoM. 
помодарски, -а, -о који се OgHOCU на aoMogape. 
помодарски ПРИЛ. као aoMogapu или aoMogapKe. 
помодарство е йовођење за MogoM. 
помодно ПРИЛ. в. aoMogapcKU: � се облачити. 

помодност и помодност, -ости ж особина oHola који је йо
MogaH, Йо.моgарсШво. 

помодрелост, -ости ж својсшво или сшање oHola шшо је Йо.мо
gрело. 

помодрети, -рйм евр. непрел. йосшаши Mogap, gобиши Mogpy 
боју у лицу. 

помодрити, помодрйм евр. прел. учиниши .моgрим. 
помозбог м непром. у изр. није ми (му) ни род ни помозбог ни

шша зајеgничко, никакве везе немам (нема) с њим; уп. ни род 
ни помози - (под бог). 

помокрити, помокрйм евр. а. йоквасиши .мокраћо.м. б. учи
ниши .мокрим, влажним. _ - се исйусшиши .мокраћу. 

помол и помол, -ола м йојавЈЬивање, Йо.маљање. • на помо
лу на виgику, шу близу. 

помолитиt, помолйм евр. йоказаши нешшо (gелимично али 
gовоЈЬНО виgно). _ - се йоказаши се, йојgвиши се (gелимично али 
gовоЈЬНО виgно) apeg очима. 

цомолити2 се, помолйм се евр. изреhи, исказаши, обавиши 
.молиШву. 

помор м на'iло и .масовно у.мирање JЬygu или цркавање сшо
ке, риба и gp. живошиња услеg заразе, 'iлаgи и сл. 

Поморавље е слив реке Мораве; gолина Мораве, йоgручје око 
Мораве. 

поморавски, -а, -о који се OgHOCU на По.моравЈЬе. 
поморанџа ж (ген. ми. -џй) бот. И агр. зимзелена суйшройска 

. кулшивисана gрвенасша биљка Citrus aurantium из ф. Rutace
ае, наранџа; илоg ше биљке (као врсша јужноl воћа). 

поморац, -орца м онај који йлови или је йловио .море.м, 
.морнар. 

поморити, поморйм евр. начиниши Йо.мор (о зарази, 'iлаgи 
и сл.). 

поморски, -а, -о а. који се OgHocu на .море или на иловиgбу 
.морем: � саобраћај, - академија. б. који се gешава на .мору: -
битка. в. који се оgiюси на Йо.морце: � одело. 



956 ПОМОРСТВО - ПОНЕГОВАТИ 

поморство И поморство с а. исх:оришhавање .мора за сао
браhај и х:ао извора .морсх:их бо'iаШсШава. б. вешшина 'iраgње 
йловних среgсшава и уйрављања њима йо .мору. 

помоћ, -оћи ж (инетр. -оћи и -оћу) 1. а. раgња х:ојо.м се олах:
шава нечији йоложај или pag. б . .маШеријална среgсшва х:оја се 
нех:о.ме gajy х:ао ЙоШЙора. 2. човех: или Jbygu х:оји gолазе ga Hex:o'i 
оgбране, зашшише и сл. • нема помоћи свршено је, нема више ле
х:а ни .мо'iуhносШи ga се нешшо учини или ЙоЙрави. прва - Йо.моћ 
х:оја се йружа насШраgало.м йре gоласх:а лех:ара. у помоћ! узвих: 
х:ојим човех: у ойасносши шражи Йо.моћ. хитна - лех:арсх:а слу
жба за хишне иншервенције (обично на шерену); з'iраgа у х:ојој се 
ша служба налази. 

помоћи (помоћи), помогнём (имп. помози; аор. помогох, помо
же и поможе; р. пр. помогао, помогла (помогла); трп. помогнУт; 
пр. пр. помогавши и помогавши) евр. 1. а. олах:шаши вршење не
x:o'i paga, gаши йо.моћ, йошйору у нечему: � у копању, � писању. 
б. улиши самойоузgање, охрабриШи. - Вера ће им помоћи. в. 
сйасши, uзбавиши, зашШиШи. - Не може да помогне сину у за
твору. 2. изазваши Йобољшање. - Лекови ће му помоћи . •  � се 
1. х:орисшиши се, имаши Йо.моћ og Hex:o'ia: � се од суседа. 2. йо
йравиши своје имовно сШање. - У рату се помогну. • и боже по
мози још х:ах:о шах:о, и нех:ах:о. помози бог! бог ти помогао! йозgрав 
йри сусрешу и оg'iовор на Йозgрав. 

помоћн:И, -а, -о а. х:оји йружа, gaje Йо.моћ нех:о.ме: � радник 
б. х:оји олах:шава, о.мо'iуhава извршење основне раgње: � круг. • 
-глагол ЛИНГВ. 'iла'iол х:оји служи за шворбу сложених 'iла'iолсх:их 
облих:а (у срЙсх:о.м: биши и хШеШи). - седиmте йриручно сеgишше 
х:оје се х:орисши x:aga су реgовна сеgишша заузеШа. 

помоћн:Ик, -Ика м 1. онај х:оји Йо.маже у нечему. 2. а. службе
на особа HeuocpegHo оg'iоворна рух:овоgиоцу х:оја .му Йо.маже и за
.мењује 'ia: � начелника. б. сшручни службених: х:оји обавља йо
.моћне йослове у сшруци: лекарски �. 

помоћница ж 1. женсх:а особа Йо.моћних:. 2. бот. a. jegHo'iogu
шња БUJbх:а бело'i цвеша, јајасших лисшова, Solanum nigrum. б. 
ми. йороgица БUJbах:а са цвеШови.ма og йО йеш лашица и венчи
ћа у чашици и йО йеш йрашних:а и шучх:ова, у х:оју cuagajy х:ро.м
йир, йараgајз, gуван и gp. Solanaceae. • кућна - женсх:а особа 
х:оја Йо.маже у х:ућним Йословима. 

помоћн:йчк:И, -а, -о х:оји се OgHOCU на Йо.моћних:е. 
помоћничк:И, -а, -о х:оји се OgHOCU на Йо.моћнице. 
помоћу предл. (с ген.) йрех:о, на основу, йушем Hex:o'ia или не

че'iа: � силе, � књига, � радника. 

пбмпа ж ГРЧ. сйољашњи сјај, расх:ош нех:е йриреgбе, ришуала 
и сл. 

помпезан, -зна, -о фр. йун Йо.мЙе; свечан, расх:ошан: � при
редба; � хаљина. 

помпезно ПРИЛ. на Йо.мЙезан начин, са Йо.мЙо.м; свечано, рас
х:ошно. 

помпезност, -ости ж особина oHo'ia шшо је Йо.мЙезно. 
помраченост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је Йо.мрачено, Йо.мра

чење. • - ума (свести) 'iубишах: сйособносши нор.мално'i расуђи
вања. 

помрачење с 1. в. Йо.мраченосШ. 2. аетр. йошйуно или gели
.мично несшајање свеiiiлосши, замрачење небесх:о'i шела х:оје на
сшаје x:ag jegHo небесх:о шело йох:рије gpy'io или uagHe у ње'iову 
сенх:у: � Сунца, � Месеца. 

помрачити, помрачйм евр. 1. а. учиниши .мрачним, йошам
ниШи. б. фиг. бациши у сенх:у, йошиснуши у gpy'iu йлан: � славу. 
2. учиниши ga се слабије виgи: � вид . •  � се 1. а. йох:риши се, 
обавиши се .мрах:о.м. б. аетр. из'iубиши йошйуно или gелимично 
свеiiiлосш (о небесх:о.м шелу x:aga 'ia йох:рије gpy'io небесх:о шело 
или uagHe у ње'iову сенх:у). 2. фиг. а. йосшаши .муШно, нејасно, за
.мрачиШи се (збо'i сШреса). - Помрачила му се свест. б. uз'iубиши 
.моћ расуђивања (о у.му). 3. с.мрачиШи се, наiii.муриШи се, намр
'iоgиши се (о лицу и сл.). 

помрети је:к. помријети, помрё(м) евр. а. у.мрешu pegoM jeg
но за gpy'iUJft. б. фиг. увенуши, свенуШи. 

помрзнути, -нём евр. с.мрзнуШи (обично само на Йовршини). 
• - се 1. в. Йо.мрзнуШи. 2. с.мрзнуШи се pegoM jegHo за gpy'iUJft. 

помрсити, помрсйм евр. (нешто) зайлесши, замрсиШи . •  -
се зайлесши, замрсиши (о нишима, х:оси). • - конце (рачуне) не
коме йох:вариши нечије намере, ЙЛанове. 

помрчина ж оgсусшво свеiiiлосши, ocвeiiiJЬeњa, Шама. • поје-
ла (прогутала) га - убијен је шајно, х:ришо.м. 

. 

помуслиманити, -иманйм евр. (некога) йревесши у .мусли
.мансх:у веру . •  - се йрећи у .муслимансх:у, исламсх:у веру, йосша
ши .муслиман. 

помусти, помУзём (р. пр. помузао, -зла; ТРП. помузен, -а) евр . 
.музењем извуhи .млех:о из вимена (х:раве, овце, х:озе и gp.). 

помУтити, помУтйм (трп. помућен) евр. 1. а. учиниши .муш
ним, замушиши: � воду. б. учиниши зама'iJЬеним: - очи, � по
глед. 2. фиг. а. изазваши Йоре.мећај Hex:o'i сшања: � радост. б. 
учиниши нејасним, збуњеним: � мисли. в. gовесши у абнор.мал
но сшање: � памет . •  - се 1. а. йосшашu .муШан, замушuшu се. 
б. зама'iлuшu се. 2. фиг. а. йоремешиши се, збрх:аши се. б. йосша
ши нејасан, збуњен, Йо.меШен. в. gосйеши у абнор.мално сшање (о 
Йамеши). 

помућеност, -ости ж сшање oHo'ia х:оји је Йо.мућен. 
помучити се, -йм се евр. учиниши найор, йошруgиши се: � у 

затвору; � на послу. 

помфрит м (ми. 0) фр. на шанх:е шшайиhе исечен и у врло.м 
уљу или .масШи йржен х:ро.мЙир. 

понабијати, -абйјам и понабити, понабијём евр. набиши 
jegHo'i йО jegHo'i, jegHo йО jegHo: � заробљенике на коље, � коље. 

понављати (се), понављам (се) несвр. йрема йоновиши (се). 
понављач, -ача м учених: х:оји йонавља разреg, х:оји йоново 

uge у исши разреg. 
понављачица ж ученица х:оја йонавља разреg, х:оја йоново 

uge у исши разреg. 
понављачк:И, -а, -о х:оји се OgHOCU на Йонављаче. 
понад предл. (с ген.) йох:азује а. ga се нех:о, нешшо налази у 

йросшору изнаg Hex:o'ia, нече'iа: облаци � шуме, авион � куће. б. 
йоложај нече'iа шшо је у HeuocpegHoj близини, али йовише х:а
х:во'i .месШа: виноград � села. 

понадати се, понадам се евр. осешиши Hagy. 
понадобијати, -Обйјам евр. gобиши нешшо jegHo за gpy'iUJft: � 

награде . •  - се наgобијаши се: � медаља. 

понај- х:ао йрефих:с у шворби йриgева и йрило'iа .мало убла
жава суйерлашивно значење: понајвише, понајпре, понајбољи, 
понајпрви. 

понакуповати, -Упујём евр. нах:уйоваши pegoM нече'iа . •  - се 
нах:уйоваши се: � слаткиmа. 

понаместити је:к. понамјестити, -йм евр. намесшиши jegHo 
за gpy'iUJft . •  - се gобро се с.месШиШи. 

понамештати (се), -амёштам (се) јек. понамјештати (се), 
-амјёштам (се) несвр. Йре.ма йонамесшиши (се). 

понаособ ПРИЛ. йосебно, засебно, оgвојено: сТајати �. 

понапијати (се), -апйјам (се) несвр. йрема йонайиши (се) . 
понапити (се), понапијём (се) евр. йрилично, gосша (се) на-

ЙиШи. 
понасећи, -ечём је:к. понасјећи, -сијечём евр. насећи gосша 

нече'iа. 
понаслагати, -аслажём евр. насла'iаши pegoM: � цигле. 

понатiшати, -ам евр. нашрйаши jegHo за gpy'iUJft: � ствари у 
торбу. 

понашати се, понашам се несвр. йрема йонеши се . 
понегде је:к. понегдје ПРИЛ. на нех:им .месШима, шу и ШамО . 
понеговати јек. поњеговати, -гујём евр. йобринуши се о чи-

је.м зgрављу, йаЖЈЬиво се йосшараши о нех:о.ме; йружиши He'iy 
извесно време: � болесника. 
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понедељак јек. понедјељак, -ёљка и ПОНЕщељник јек. по
недјељник (пон€щеонйк јек. пон€щионИк) м йрви gaH у сеg.мици, 
gaH йосле Hegeљe. • побусани - gaH у.мрлих (KOg йравославаца, су
шраgан йо То.миној HegeJbU). 

понекад(з') прил. С вре.мена на време, йовремено, каШкаg. 
понеки, -3., -6 неоgређена йриgевска за.меница: йокоји, 'ige

који. 
понеко, -ог(а) ИМ. зам. неко, 'igeKo. 
понемчавати (се) je�. поњемчавати (се), -€ЈМчавам (се) и 

понемчивати (се) (се) јек. поњемчивати (се), -ЕЈМчујём (се) не
свр. йрема йонемчиши (се). 

понемчити (се) јек. понијемчити (се), -Им (се) евр. учини-
ши Немцем. _ - се йосшаши Не.мац. 

понесено прил. са заносо.м, заносно. 
понесеност, -ости ж сшање oHo'ia који је сав йонесен нечим. 
понестајати, -јё(м) евр. И неевр. 1. (евр.) несшаши pegoM. - По-

нестајало му робе. 2. (неевр.) йосшейено несШајаШи. - Понестаје 
му новца. 

понестати, -анё(м) (аор. понестаде и понеста) евр. скоро, 'io
шово несшаши; сасвим несШаШи. - Понестала му храна. 

понети јек. понијети, -несём (понесём) (аор. понесох и понёх 
јек. понијех; р. пр. понео, -ёла јек. понио, -ијела; трп. понесен и 
понёт јек. понијет; пр. пр. понёвши јек. понијевши) евр. 1. а. узев
ши у руку, руке или йоgи'iавши на себе йокренуши нешшо, йре
бациши нешшо с .месШа на .месШо: - терет. б. оgлазећи узеши са 
собо.м: - кишобран у шетњу. в. фиг. йренеши у .машШи, .мисли
.ма. - Понели су га снови. 2. йосшаши шруgна, заШруgнеШи. 3. 
gаши pog (о биљкама). 4. а. обући; обуши: - мантил; - чизме. б. 
йочеши носиши: - наочаре. 5. йоgнеши, йрешрйеши: - напад. 6. 
а. йовући за собо.м cHa'iOM сво'i Шока. - Река га понела. б. фиг. об
узеши, захваШиШи. - Понела га осећања. в. фиг. очараши, ой
чиниШи. - Понела га лепота музике. _ - се 1. йочеши лешеши 
йо вазgуху. - Понело се лишће. 2. а. йокренуши се наниже: -
низбрдо. б. из'iубиши равношежу, йовесши се. - Понесе се због 
слабости. 3. фиг. йовесши се за нечим: - за друштвом. 4. фиг. уз
буgиши се, осешиши ШронуШосШ. - Понесе се сусретом. 5. OgHO
си ши се, ойхоgиши се йрема неко.ме на оgређен начин. - Добро 
су се понели. 6. йосшаши охол, 'iopg. - Слава га понела. 7. йоче
ши с ким борбу, йрейирку и сл. - Понели се борци по рингу. • 
ђаво га понео, јади га понели, виле их понеле разг. блажа клеШва. 

понешто, понечег(а) им. зам. 1. нешшо .мало, не MHO'iO. - Поне
што је писао. 2. нека йојава, нешШо. - У понечем се преварио. 3. 
(у прил. служби) Йо.мало. - Рече молитву понешто тужан. 

пони, -ија м енгл. врсша йаШУЈЬасших коња. 
понижавајуће ПРИЛ. шако ga йонижава, вређа, увреgЈЬиво. -

То ипак неће бити онако понижавајуће као брзи крај у пламе
ну (Р. Његуш). 

понижавајући, -а, -ё који йонижава, увреgЈЬив: - поступак 

понижавати (се), -аж3.в3.м (се) несвр. Йре.ма йонизиши (се). 
пониже и пониже ПРИЛ • .мало ниже. 
пониженост, -ости ж осећање, сшање oHo'ia који је Йонижен. 
понижење е осећај йониженосши; йонижавајући ЙосШуЙак. 
понизак, -иска, -о йрилично низак: - човек 

понизан, -зна, -о 1. који је йокоран, йослушан, йoйyciйJЬив: 
- службеник. 2. који оgражава йонизносш: - глас. 

понизити, понИзИм (трп. поЩiжен) евр. 1. учиниши нижим, 
снuзиtпи: - глас. 2. фиг. речима или gело.м увреgиши, йовреgиши 
нечији у'iлеg, gосшојансшво: - родитеље. _ - се речима или ge
ло.м gовесши себе у увреgЈЬив йоложај: - се због невоље. 

понизно ПРИЛ. на йонизан начин, с Йонизношћу. 
понизност и понизност, -ости ж особина oHo'ia који је йо

низан. 
пониква ж левкасша крашка уgубина, врШача. 
�оникловати, -лујём евр. йревући слојем никла. 

поникнути и понићи, -икнём евр. 1. а. йусшиши клицу, из
gaHaK, изникнуШи. - Зрно које бацаш сада / проклијаће свеже 
/ и понићи тада. б. йрекриши се изниклим биљкама. - Земља 
поникла цвећем. 2. фиг. а. роgиши се. - Тесла је поникао у Ли
ци. б. насшаши, йојавиши се. - Идеја ће понићи међу писцима. 
3. (често са додатком "нИком'') сйусшиши, обориши 'iлаву, йоку
њиши се. 4. йасши, срушиши се. - Он пониче у нападу. 

понирати, -рём неевр. 1. увираши у земљу (о рекама йонорни
цама). 2. лешеши наниже, 'iубиши висину (о йшицама и лешили
цама). 3. фиг. улазиши у gубину йри йроучавању нече'iа. 

пониско ПРИЛ. йрилично, gосша ниско. 
понићи в. ЙоникнуШи. 
поницати, -ичём несвр. Йре.ма йоникнуши и Йонићи. 
поништавати (се), -иштавам (се) несвр. Йре.ма йонишши-

ши (се). 
пОништ3.ј м правн. йонишшење, укиgање важносши, gелова-

ња и сл. нече'iа: - одлуке. 

поништеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је ЙонишШено. 
поништење е укиgање важносши нече'iа. 
поништити, -йм (трп. поништен) евр. 1. учиниши нишшав

ним, укинуши важносш нече'iа: - уговор, - гол. 2. gовесши у ше
шко сШање. - Болест га је поништила. _ - се йонизиши се; кло
нуши gyxoM. 

понова ПРИЛ. в. Йоново. 
понован, -вна, -о који се йоново gешава или врши, йоновЈЬен: 

- упис у школу . 

поновац, -6вца м ученик који йонавЈЬа разреg, ЙонавЈЬач. 
поновити, поновИм (трп. поновљен) евр. 1. а. йоново рећи или 

учиниши нешшо: - одговор, - прекршај. б. обновиши, ойешова
ши у .мислима оно шшо је научено: - лекцију. в. осшаши у исШо.м 
разреgу, 'iOgUHU збо'i слабо'i усЙеха. 2. разг. снабgеши ново.м обу
ћо.м или ogehoM. _ - се 1. uзвршиши се, gо'iоgиши се још jegHoM. 
- Поновила се стара ситуација. 2. разг. снабgеши се ново.м обу
ћо.м или ogehoM. 

поново (пон6вно) ПРИЛ. ойеш, још jegHoM, наново. 
понор м 1. а. йровалија велике gубине, безgан. б . .месШо 'ige се 

река йонорница 'iуби uog земљо.м. 2. велика gубина (.мора, неба). 
3. фиг. а. йройасш, Йо'iибија. б. gубока разлика, несла'iање у .ми
шљењу. 

понорни, -а, -6 1. који се OgHOCU на Йоноре. 2. фиг. вео.ма gy
бок: - мисао. 

понорница ж геогр. река у йреgелима крша или краса која 
йонире, gело.м шече йоgземно и ойеш излази на Йовршину. 

понор но прил. као йонор, йойуш Йонора. 
понорски, -3., -6 који се OgHOCU на uoнор. 
понос м 1. а. осећање сойсшвене вреgносши: имати поноса. б. 

осећање заgовРЈЬсшва осшвареним усйехо.м: осећати -. 2. оно чи
.ме се неко йоноси: Москва, руски -. 3. йрешерана 'iорgосш, охо
лосш, уображеносШ. 

поносан, -сна, -о 1. који је исйуњен осећањем йоноса, йоно
сиШ. 2. кој'и у йрешераној .мери осећа йонос, охол, 'iopg. 3. који 
изражава йонос, у чему се иСЙОЈЬава йонос: - корак 

поносати, пон6сам евр. йонеши неко време (.мало gеше) на ру-
кама. 

поносит, -а, -о в. Йоносан. 
поносито ПРИЛ. йоносно, С Йоносо.м, самоуверено. 
поноситост, -ости ж особина oHo'ia који је ЙоносиШ. 
поносно ПРИЛ. ЙоносиШо. 
поноћ ж cpegUHa ноћи (шачно у 24 часа). 
поноћни, -3., -6 а. који се OgHOCU на йоноћ, који се gо'iађа око 

йоноћи: - час. б. који је сличан йоноћи, шаман као йоноћ: -
мрак • - сунце геогр. сунце које је у йоларним крајевима леши и 
ноћу изнаg хорit30нШа. 
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поноћница ж цркв . .миса која се служи око йоноhи уочи Бо
жиhа. 

понтификат, -ата м лат. време влаgавине jegHoz йайе; чин, 
gосшојансшво ЙаЙе. 

понтон, -она м фр. jegaH og gрвених или .меШалних чамаца 
који служе као йоgло'iа за йривремени .мос ш; йоншонски .мосш. 

понтонирац, -р ца м вој . upuuagHUK јеgинице за йрављење 
йоншонских .мосШова. 

. понтонирски, -а, -о који се OgHOCU на йоншонирце, који чи
не йоншонирци: � чета. 

понтонски, -а, -о који се OgHOCU на йоншоне: � мост. 

понуда ж 1. изјава о жељи, zошовосши ga се неко.ме uoMozHe, 
ga се с неким сарађује иШg. 2. а. оно шшо се неко.ме йонуgи, йо
служи, Йослужење. б. храна за болесника. в. етн. храна и йиће 
који се осшављају на zробу у знак сећања на Йокојника. 3. екон. 
количина робе која се Hygu ШржишШу. 4. а. наg.мешање у цени 
на лициШацији. б. gоку.менш у којем йроgавац Hygu куйцу своје 
услове у upogaju неке робе. 

понудилац, -иоца м в. Йонуђач. 
понудити, -им (трп. понуђен) свр. 1. а. изразиши сйремносш 

за нешшо, йонуgиши неко.ме услу'iу: � помоћ. б. gаши йонуgе, йо
служење, ЙослужиШи. 2. а. йреgложиши неко.ме йоложај, .ме
сшо, Йосао. б. gаши неко.ме у раз.маШрање pag у којем је йреgло
жено решење нечеzа и сл.: � пројекат. 3. gаши, йружиши: � образ 
на пољубац. 8 "" се Йовр. йрема йонуgиши (Ја). • - руку (срце) 
йреgложиши женско ј особи ygajy. 

понуђач, -ача м онај који нешшо Hygu (gaHac најчешhе у вези 
са неко.м куЙовино.м или upogajoM, gобијањем некот, йосла и gp.). 

понукати, -ам свр. йоgсшаhи, йобуgиши: "" на акцију. 

поњава ж 1. gyz и широк, чешвороуzаони KoMag йлашна који 
се йросшире ucuog кревешскоz йокривача, ЙЛахШа. 2. zрубо шка
ни вунени йокривач, zубер; ЙросШирка. 

поњупати, поњ)Тпам свр. жарг. в. ЙојесШи. 
поњуmити, -им и поњуmити, поњуmим свр. уgахнуши 

(обично йриближивши нос или њушку чему) ga би се осешио или 
ogpeguo .мирис, заgах. 

поњуmкати, -ам свр. у geм. значењу: ЙоњушиШи. 
пообаљивати, -аљујём свр. pegoM све обалиши: "" дрвеће. 

пообарати, поОбарам свр. pegoM све обориШи. 
поодавно и поодавно (поодавна и поодавна) прил. gосша 

gавно. 
поодмакао, -акла (поодмакла), -о р. Йр. og uoogMahu (uoog

.макну ши) у аШриб. служби. • поодмакле године йозније zogUHe, 
йрилична сшаросш: жена поодмаклих година. 

ПООДМ�lКнути и поодмаћи (поодмаћи), поодмакнём свр. 1. 
уgаљиши се на неко расшојање или уgаљеносш а. у йросшору: � 
од града. б. у времену. - Јесен је поодмакла. 2. найреgоваши у 
pagy, развоју. - Југославија је поодмакла у рукомету. 8 ""  се yga
љиши се. 

поодрасти (поодрасти), -астём свр. йрилично ЙорасШи. 
поорати, поорём свр. завршиши орање, узораШи. 
поочим м човек који је усвојио шуђе gеШе. 
поп- као йрви geo йолусложеница у значењу: йойуларан: поп

музика, поп-певач, поп-сцена итд. 

поп!, попа м (ми. попови) грч. 1. свешовни свешшеник йраво
славни или каШолички. 2. разг. gечко, йуб у каршама за uzpy. • 
беспослен (докон) - и јариће крсти бесйослен (gOKOH) човек pagu 
нейошребне Йослове. има и над попом - Hag свако.м влашhу йо
сшоји виша власШ. рећи попу - а бобу боб назваши сваку сшвар 
йравим имено.м, биши ошворен и искрен без обзира на шо о ко
.ме или о чему се pagu. слати кога од попа до ковача слаши Koza 
шамо-амо, .малШреШираШи. 

поп2 1. м (ми. 0) йойуларна савре.мена забавна .музика: звезда 
рока и попа. П. прид. непром. йрисшуйачан, намењен широким 

слоју lbygu, широким нароgним .масама, йойуларан: "" култура, 
� музика. 

попа м хиЙ. og йой1; уп. попо. 

попадати, -ам свр. 1. а. йасши jegHo за gруzим. б. ошйасши 
jegHo за gруzим. - Попадале су јабуке. 2. бациши се pegoM: � на 
земљу. 3. а. йасши, йоzинуши у борби. б. Йо.мреШи pegoM з60Z бо
лесШи. в. Фиг. йасши, pegoM на исЙиШу. 4. Фиг. а. uзzубиши сна
zy, клонуши збоz у.мора. б. несшаши, ишчезнуШи. - Попадаће 
илузије . 

попадија ж йойова жена. 
попак, -пка м зоол. в. ЙоЙац. 
попаковати, -кујём свр. pegoM сЙаковаШи. 
попалити, попалИм свр. pegoM сйалиши: "" куће. 8 "" се 1. ре

goM се заЙалиШи. - Попалиле се куће. 2. Фиг. разг. осешиши ја
ку жељу за неким, нечим, заzрејаши се за HeKoza, нешшо: "" се 
за музику. 

попамтити, -Им свр. pegoM заЙамШиШи. 
попапати, -ам и попапити, -Им свр. деч. ЙојесШи. 
попаприти, -Им свр. йосуши Шуцано.м ЙаЙрико.м или бибе-

ро.м: заљуШиШи. 
попара ж јело начињено og сшароz, uouapeHoz и замашhеноz 

хлеба. • скувати некоме попару йрийремиши неко.ме неуzоgносш; 
gohu неко.ме r.лаве. 

попарати, попарам свр. pegoM све оЙараШи. 
попарити, -Им свр. йрелиши врело.м воgо.м. • отићи као попа

рен ошиhи збуњен. 
попасти!, -аднём свр. 1. а. йасши йО нечему (обично сасвим 

za Йрекривши). - По ливади попао снег. б. сйусшивши се йокри
ши нешШо. - Магла је попала по крововима. 2. йасши, ошйа
сши с HeKOZ .месШа. - На кући су попали прозори. 

попасти2 (попасти (попасти» , -асём (трп. попасен (попасен), 
-а) свр. 1. йровесши неко време Йасући. - Пусти овце нек' мало 
попасу (Вук). 2. йасући йојесши сву Шраву. - Кад попасу једну 
ливаду, овце пређу у другу. 

попатосати, -ошём и попатосити, -Им свр. йосшавиши йа
ШОС у ЙросШорији. 

попац, попца м зоол. у .мн.: инсекши зgейасшоz шела, круйне 
r.лаве који зричу шрљајуhи йреgња крила jegHo о gpyzo, цврчци, 
Gryllidae (у jg.: шакав инсекш): кућни "", пољски "". 

пош�вати, попёвам јек. попијЕшати, попијевам несвр. йре
.ма ЙОЙ(ј)еваШи. 

попевати јек. попјевати, -ам свр . .мало заЙеваШи . 
попёвка јек. попијевка ж лирска Йес.ма јеgносшавне .мело

guje коју извоgе jegaH или gва r.ласа. 
попёти, попнём (попењём) (имп. попни (попењи) ; р. пр. по

пео, -ёла) свр. uoguhu на више .месШо, узgиhи. 8 "" се 1. йреме
сшиши се на више .месШо, uoguhu се. 2. Фиг. а. заузеши виши йо
ложај у служби. б. gобиши на вреgносши или цени; йорасши у 
снази, иншензишешу и сл. • - се на главу (на врх главе, на врат, на 
теме) некоме gосаgиши неко.ме шражеhи, захшевајуhи нешшо, 
.молеhи за нешшо, йричајуhи MHOZO и исше йриче, zаламеhи и сл. 

попиздити, -Им свр. разг. вулг. MHO'io се изнервираши, јако се 
разљушиши, йолуgеши og љушине, нервирања. 

попи ни ца ж в. uoUaguja. 
попинути, попИнём свр. У geм. значењу: ЙоЙиШи. 
попис и попис м 1. а. йойисивање нечеzа pagu оgређивања 

броја или количине: � становниmтва. б. адм. йойисивање имо
вине pagu найлаше gyza, зайлене или конфискације: судски "". 2. 
сйисак који саgржи шакво йойисивање: доставити �. 

пописати, попИmём свр. 1. зайисаши pegoM у сйисак; обави
ши йойис нечеzа: "" чланове. 2. йоgврzнуши зайлени: "" имовину. 
8 "" се уйисаши се pegoM у неки сЙисак. 

пописивати (се), -исујём (се) несвр. йрема йойисаши (се). 
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пописивач, -ача м онај који нешшо йойисује, онај који врши 
ЙоЙис. 

пописни и пописни, -а, -о који се OgHOCU на йойис, који се 
налази у йойису: � формулар. 

пописничар и пописничар м ЙоЙисивач. 
попитиl, попијём (имп. попИј; р. пр. попио, попйла; трп. по

пИјен, -ена; пр. пр. попйвши) евр. 1. исйиши све, go краја: � раки
ју. 2. йошрошиши на йиће: � кућу. 3. биши aog уШицаје.м алко
холноi йића, ойиши се. - Мало је попио па певуши. 

попити2, -йм неевр. [гл. им. попљёње е] рукойолаiаши за ЙоЙа. 
_ ,.., се йосшајаши йой. 

попић, -ића м 1. ge.м. og йой. 2. зоол. в. ЙоЙац. 
попица м (ми. ж) ge.м. og йой. 
попишати, -ам евр. 1. Йо.мокриШи HeKoia, йолиши, йойрска

ши урино.м. _ ,.., се 1. избациши из шела урин, Йо.мокриШи се. 2. 
Йо.мокриШи себе. 

попишманити се, -ишманйм се евр. тур. наiло Йро.мениШи 
сшав, йонашање, оgлуку и сл. 

поплава ж изливање воgе из реке, језера йреко обале и йла
вЈЬење околине, бујица. 

поплавети јек. поплавјети, -вйм евр. непрел. йосшаши ЙЛав. 
поплавити, -йм евр. прел. изливши се йреко обале йрекриши 

Зе.мЈЬишШе (о реци, језеру). 
поплавни, -а, -о који се OgHOCU на ЙоЙЛаву. 
поплакати, -ачём евр . .мало ЙЛакаШи. 
попластити, попластйм евр. скуйиши сено у ЙЛасШ. 
поплаћати, поплаћам евр. йлашиши све jegHo за gpyiu.м: -

рачуне. 

поплашено прил. йрейлашено, уйлашено: - погледати. 

поплашеност, -ости ж сшање oHoia који је ЙоЙЛашен. 
поплашити, -йм евр. 1. изазваши сшрах, уйлашиши: - дете. 

2. изазваши ga се разбеже на све сшране: - овце. _ - се осе ши
ши сшрах, уйлашиши се. 

поплесати, поплёшём евр . .мало заЙЛесаШи. 
поплочавати, -очавам несвр. Йре.ма ЙоЙЛочаШи. 
поплочаност, -ости ж сшање oHoia шшо је ЙоЙЛочано. 
поплочати и поплочати, -ам евр. йокриши ЙЛоча.ма: - уmщy. 

попљувати, попљујём евр. а. йЈЬујући УЙРЈЬаши HeKoia. б. фиг. 
изiовориши ружне речи о неко.м, йонизиши, осра.моШиШи. 

попо, -а и -ё м хиЙ. og йой1; уп. попа. 

поповати, попујём евр. 1. биши йой, вршиши йойовску слу-
жбу. 2. Ир. на.меtпJЬиво савешоваши, ЙоучаваШи. 

поповски, -а, -о који се OgHOCU на ЙоЙове. 
поподне, -ева е вре.ме ·og йоgнева go вечери. 
поподневни, -а, -о који се збива aoaogHe, који се OgHOCU на 

aoaogHe: - . одмор. 

попола прил. на gва йриближно jegHaKa gела: пресећи -. 

попонац, -онца м бот. ЗеЈЬасша биљка из ф. Convolvulaceae, 
врсша слака, Convulvulus arvensis. 

пОправ·ак, -авка м (ген. ми. -вака) а. из.мена, gойуна која не
шшо исйравЈЬа, gойуњује: - задатка. б. йосшуйак KOju.м се ош
клања квар на неко.м уређају, йойравка: - пегле. в. резулшаш 
ЙоЙравЈЬања. 

поправити, -йм (трп. поправљен) евр. прел. 1. а. уклониши не
gосшашак, квар, шшешу, ойравиши: - ципеле, - мотор. б. ис
йравиши йоiрешке: - задатак. в. gовесши у peg, у исйравно сша
ње: - униформу. 2. а. обновиши, врашиши: - углед. б. йо-БОЈЬша
ши: - здравље. _ ,.., се 1. исйравиши (iрешку, ЙроЙусШ). 2. йосша
ши БОЈЬи ослобоgивщи се йорока, .мана, Йоiрешки. 3. а. озgрави
ши; ойоравиши се. б. уiојиши се, уgеБЈЬаши се. 

поправка ж (дат. -вци; ген. мн. -кй) ЙоЙравак. 
поправљати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йойравиши (се). 
попрilВљач, -ача м онај који йойравЈЬа нешшо или HeKoia. 
поправљив, -а, -о који се .може ЙоЙравиШи. 
поправљивост, -ости ж особина, сшање oHoia који је йойра-

вЈЬив, oHoia шшо је ЙоЙравЈЬиво. 
поправни, -а, -о који служи, који је оgређен за йойравак неко

ia или нечеiа; који се OgHOCU на йойравак: - дом; - испит. • пасти 
на - gобиши неgовоЈЬНУ оцену из неко;; Йреg.меШа на крају школске 
iogUHe. пасти на поправном не йоложиши йойравни исЙиШ. 

попратити, -йм евр. в. ЙроЙраШиШи. 
попратни, -а, -о в. ЙроЙраШни. 
попрашити, попрашйм евр. йосуши Йрахо.м, Йрашко.м, за

ЙрашиШи. 
попрек јек. попријек, -а, -о 1. који uge, йружа се йойреко не

чеiа: попреки пут. 2. фиг. који није йрав, који креће са сшране: 
йрешећи, нейријашеЈЬски: ,.., поглед. 

попреко јек. попријеко прил. йО ширини нечеiа, ЙpeKu.м 
Йравце.м, ЙоЙречке. • - гледати (мерити) некога в. aog iлеgаШи. 
уздуж и - свуgа, у свако.м йравцу, на cвu.м .месШu.ма. 

попретити, попрётйм јек. попријетити, попријетйм евр. в. 
заЙреШиШи. 

попречан, -чна, -о који uge, йружа се, виgи йойреко, који је 
йойреко йосшавЈЬен: - греда. 

попречивати, -ечујём несвр. Йре.ма ЙоЙречиШи. 
попречити, пОпрёЧИМјек. попријечити, попријечйм евр. йо

сшавиши нешшо ЙоЙреко. 
попречно прил. в. ЙоЙреко. 
попржити, -йм евр. а. исйржиши (на .масШи, УЈЬУ или жару). 

б. ойржиши, оЙалиШи. 
попридигнути и попридићи, -дигнём евр. 1 . .мало apugui

нуши: - главу. 2. aoguhu, озиgаши .мало-Йо.мало: - кућу. _ ,.., се 
.мало се йриgиiнуши: - из постеље. 

поприлећи (попрИлећи), -илегнём евр . .мало Йрилећи. 
поприличан и поприличан, -чна, -о gосша велик, йовелик: 

- број , - проблем. 

поприлично и поприлично прил. йоgосша, знашно, вео.ма. 
попримати, попрймам евр. и неевр. Йрu.маШи, Йрu.миШи .ма

ло--Йо.мало, йосшейено: - облик, � мирис, - обичаје. 

попримити, попрймйм евр. Йрu.миШи, gобиши (некакав из
iлеg, облик и сл.). 

поприпазити, -йм евр . .мало ЙриЙазиШи. 
попритегнути, -итёгнём евр. 1. (нешто) .мало йришеiнуши; 

чвршће зашеiнуши: ,.., узде; - чвор. 2. фиг. (некога) сшроже йо
сшуйиши йре.ма неко.ме: - ђаке. 

попрИчати, попрйчам евр. 1. йровесши неко вре.ме у йричању; 
йоразiовараши о сиШница.ма. 2. исйричаши све pegoM. 

поприч'екати, -ам евр . .мало, крашко ЙричекаШи. 
попричувати; -ИчУвам евр . .мало, крашко вре.ме ЙричуваШи. 

_ ,.., се .мало, крашко вре.ме се ЙричуваШи. 
поприште е .месШо ige се нешшо gоiађа, збива, врши иШg. 
попростачити се, -остачйм се евр. йосшаши йросш, Йpu.ми

Шиван. 
попрсје е 1. йреgњи geo човековоi шела og враша go Йаса. 2. 

а. вајарско gело које йроказује шај geo JbygcKoi шела, бисШа. б. 
слика, йорiйреш неке особе go Йојаса. 3. geo оклойа KOju.м су се у 
рашу шшишила Йрса. 

попрска,ти, -ам евр. йойуцаши, йрснуши jegHo за gpyiu.м. 
попрскати, попЈ>скам евр. йошкройиши кайЈЬица.ма шечно

сши; йрскајући оквасиши: - рубље, - лозу. 
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попрскивати, -рскујём 1-lесвр. о,рема о,оо,рскаШu. 
пощ)снути, попрснём евр. в. о,оо,рскаШu. 
попруг м о,ојас којим се сеgло uлu самар о,рuвезују илu учвр

шhују 1-la коњу, кола1-l. 
пощ>хнути, попрхнём евр. о,асшu у малој КОЛUЧU1-lU (о кuшu, 

c1-lery). 
попсовати, попсујём евр. мало о,совашu, uзrрguШu. _ - се ма

ло о,совашu jeg1-lo gpyror, о,освађашu се. 
попудбина ж а. xpa1-la u о,иhе за о,уШовање. б. о,УШ1-lU Шрошак. 
популаран, -рна, -о лат. 1. који је о,ОЗ1-lаш u воље1-l, који ужu

ва љубав u СЛ. у шuрим слојевима lbygu: - глумац. 2. о,рuсшуо,а
ча1-l, разУМЈЬuв шuрим слојевима lbygu: - роман. 

популаризатор м o1-laj који 1-lешшо 0,0 о,улар uзу је: - науке. 

популаризација ж uзлаrање у о,оо,улаР1-l0М облuку, о,оо,ула
рисање; скуо, акшuв1-l0СШU којима се 1-lешшо о,оо,уларuзује: - на
уке. 

популаризовати, -зујём и популарисати (се), -ишём (се) 
(популаризирати (се), -изйрам (се)) евр. и неевр. (У)ЧU1-lUШU 1-lешшо 
о,оо,улар1-lим, о,ОЗ1-lашим: - нудизам. _ - се о,осша(ја)шu о,оо,ула
pa1-l; (о,о)раguшu 1-la својој о,оо,уларuзацuјu. 

популарно ПРИЛ. 1-la о,оо,улара1-l 1-lаЧU1-l, јеg1-l0сшав1-l0 u веома 
разУМЈЬuво. 

популарност, -ости ж осоБU1-lа 01-l0ra који је о,оо,улара1-l u 01-l0-
ra шшо је о,оо,улаР1-l0. 

популација ж лат. сша1-l0в1-luшшво, љуgсШво. 
популационй (попушiцйјскй), -а, -о који се og1-l0СU 1-la о,оо,у

лацuју: - проблеми. 

попуна ж о,оо,уњавање, о,ојачавање: - резерви; - јединица. 

попунити, -йм (трп. попуњен) евр. 1. уо,uсашu шраже1-lе 0,0-
gашке у оgrоварајуhе рубрuке, uco,Y1-lUШU: - образац. 2. goo,Y1-lU
шu, уо,ошо,У1-lUШU 01-lим шшо је било о,ОШРОШe1-l0: - дефицит. _ -
се 1. о,осшашu o,Y1-l. - Чета се попунила. 2. о,осшашu o,Y1-luјu, yro
јuшu се. 

попуњавати (се), -уњавам (се) 1-lесвр. о,рема o,oo,Y1-lUШU (се). 
попуст и попуст м С1-luжење це1-lа: дати -. 

попустити (попустити), попустйм евр. 1. а. УЧU1-lUШU ga 1-le
шшо буgе мање зашеr1-lУШО: - дизгине. б. о,осшашu мање зашеr-
1-lУйl, ошврg1-lУШU се. - ПОIIУСТИО је завртањ. в. uзrубuшu pa1-lujy 
чвРСШU1-lУ, солug1-l0СШ. - Кровови су попустили. г. о,осшашu ма
ње шврg, KPYйl, омекшаШu. - Колачи су попустили. д. с.мањuШu 
C1-lary, U1-lШе1-l3uШеШ. - Киша је попустила. 2. а. о,ресшашu се о,ро
шuвuшu, о,осшашu о,омuрљuвuјu. - Нико неће да попусти. б. 0,0-
сшашu мање сшроr. - Режим је попустио. в. о,осшашu фuзuчкu 
слабuјu, ослабuШu. - Здравље нам попустило. г. uзrубuшu ра-
1-lujy боgросш, крео,косйl, свеЖU1-lУ. - Стари писац је попустио у 
стилу. д. мање учuшu, gобuјашu лошuје оце1-lе у школu: - у уче
њу. 3. С1-lUЗUШU це1-lУ. 

попустљив, -а, -о који је СКЛО1-l усшуо,цима, о,омuрљuв. 
попустљивост, -ости ж 1. осоБU1-lа 01-l0ra који је о,оо,усШљuв. 

2. о,оо,ушШање. 
попут (наглашено: попУт) предл. (с ген.) 1. 1-lалuк 1-la, као. -

Брз је попут ветра. 2. 0,0 yInegy 1-la. - попут вегетаријанаца, не 
једемо месо. 

попуцати, -ам евр. 1. о,очешu о,уцашu, зао,уцаШu. - Пушке 
попуцаше. 2. paco,YK1-lУШU се jega1-l за gруrим. - Пликови попу
цаше. 3. о,окugашu се. - Конци су попуцали. • - од смеха (једа, 
бриге итд.) јако, сил1-l0 се с.мејаШu (јеguшu, БРU1-lУШU uШg.). 

попуmити, -йм евр. 1. свршuшu о,ушење: - цигарету. 2. мало, 
1-lекО време о,ушuШu. - Он попуши и оде. 3. ушрошuшu о,ушеhu; 
о,ушеhu о,ошрошuшu: - килу дувана; - плату. 

попуmтати, попуштам 1-lесвр. о,рема о,оо,УСШUШU. 
пора ж ГРЧ. 1. (обично у мн.) анат. ошвор З1-lој1-lUХ жлезgа 1-la 

о,овРШU1-lU коже. 2. руо,ица, ШУйЈЬU1-lа uзмеђу чесшuца машерu
је: поре земље'. 

поравнавати (се), -авнавам (се) 1-lесвр. о,рема о,орав1-lашu (се). 
поравнање с правн. со,оразУМ1-l0 решење о 1-lекОМ со,ору, 1-larog

ба: судско -. 

поравнати, -ам (трп. поравнат и поравнан) евр. 1. а. УЧU1-lU
ШU ga 1-lешшо буgе без uсо,уо,чења u уgубљења, uзрав1-lашu: - зе
мљиште. б. gовесшu у peg, о,оо,равuшu: - униформу. 2. правн. go
весшu go со,оразума: - парничаре. _ - се 1. о,осшашu рава1-l, uз
рав1-lашu се. - Тло се поравнало. 2. расо,ореguшu се у о,равил1-lе 
реgове. - Војници се поравнаше. 3. правн. gohu go со,оразума, ре
шuшu међусоб1-lU со,ор. - Странке се поравнаше. 

IIоравнити, поравнйм евр. в. о,орав1-lаШu. 
поравњавати (се), -авњавам (се) и IIоравњивати (се), -ав

њујём (се) неевр. в. о,орав1-lавашu (се). 
поради (порад) (наглашено: поради (порад)) предл. (с ген.) 

uзрuче: а. 1-laмepy, ЦUJЬ, сврху: pagu. - Иде на припреме поради 
такмичења. б. узрок: збоr. - Свађа се с мужем поради лажи. • 
ићи - себе иhи ga се обавu 1-lужgа. 

порадити, порадйм евр. 1. о,ошруguшu се ga се 1-lешшо ypagu, 
о,осшарашu се за 1-lешШо. 2. uзвршuшu pegoM све, jeg1-lo за gpy
rим. 3. 1-lешшо мало, 1-lекО време раguШu. 

порадовати се, -дујём се евр. 1. осешuшu раgосш збоr 1-lечеrа. 
2. 1-lешшо мало, 1-lекО време се раgоваШu. 

порађати (се), порађам (се) 1-lесвр. о,рема о,ороguшu (се). 
IIоражавати, -ажавам 1-lесвр. о,рема о,оразuШu. 
пораз м а. 1-leyco,ex у рашу, борбu: војнички -. б. 1-leyco,ex у 1-le

чему: СПОРТСКИ -. 

поразан, -зна, -о а. који је 0,0 З1-lачењу uзразuшо 1-lеrашuва1-l 
за 1-lеКОrа: - закључак, - критика. б. који је сшраша1-l 0,0 gелова
њу, о,ослеguцама, ужаса1-l: - учинак политике. 

поразбацати, -ам евр. разбацашu све, 1-la све сШра1-lе. 
IIоразбијати, -азбйјам евр. разбuшu све pegoM. _ - се о,оло

мuшu се, uзразбuјашu се. 
поразболевати се, -олёва(м) се јек. поразболијЕшати се, 

-болијева(м) се и поразболети се јек. поразбољети се, -бо
лй(м) се евр. разболешu се сви pegoM, jega1-l за gруrим. 

поразговарати (се), -оварам (се) евр. о,овесшu 1-lекО време у 
разrовору. 

IIоразговорити (се), -оворйм (се) евр. о,оразrоварашu (се). 
пораздавати, -аздајём (пр. сад. пораздајући) евр. разgашu 

све, jeg1-lo за gруrим. 
поразити, поразйм (трп. поражен) евр. 1. 1-lа1-lешu о,ораз у бор

бu, шакмuчењу u СЛ. 2. а. зао,рео,асшuшu, о,ре1-lеразuшu (1-lечим 
1-lеуrоg1-lим). - Очева смрт га је поразила. б. UЗ1-lе1-lаguшu, ошаму
ШUШU (1-lечим раgос1-lим, лео,им u СЛ.). - Био је поражен лепотом. 

поразместити јек. IIоразмјестити, -йм и IIоразмештати, 
-азмёштам јек. поразмјеmтати, -азмјёштам евр. размесшuшu 
све pegoM, размесilluшu све 1-la вuше месШа. 

поразмислити (се), -йм (се) евр. мало размuслuШu. 
поразно ПРИЛ. 1-la о,ораза1-l 1-lаЧU1-l. 
поранити, -йм евр. а. pa1-lo усшашu, ypa1-lUШU; pa1-lo се о,ојави

ШU. - Јутрос сам поранио. Сунце је поранило. б. pa1-lo 1-lекуgа 
о,оhи илu 1-lешшо ураguшu; o,pepa1-lo о,очешu с 1-lечuм: - на мису; 
- с убијањем. 

порано прил. веома, о,рилUЧ1-l0 pa1-lo. 
пораст и пораст м а. расш, расшење: - биљака. б. бројча1-l0 

о,овеhање; о,овеhање U1-lше1-l3uшеша: - становништва; - снаге. 

порасти (порасти), порастём (аор. порастох, порасте; р. пр. 
порастао, порасала (порасла)); пр. пр. пораставши и порастав
ши; ТРП. 13) евр. 1. а. о,осшашu веhи, вuшu расшом; о,осшашu gужu. 
- Дечак је порастао. Брада му порасла. б. оgрасшu, о,осшашu 
зрео. - Деца порасту. в. о,росвесшu gешuњсшво у 1-lекаквим окољ- ' 
1-lосшима: - у беди. 2. увеhашu се у U1-lше1-l3uшешу, обиму u СЛ.; 
1-lagohu. - Порасли су приходи. Река је порасла. • - у (пред) чи
јим очима сшеhu веhи yIneg KOg KOra. живи били, велики порасли 
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нар. 1) иозgрав н:оји се чесшо уиућује gеци, .млаgима. 2) виgеће.мо 
н:ан:о ће биши (у вези с нечијим обећање.м). 

поратни, -3., -о в. иослераШни. 
порвати се, -рвём се евр. а. о/:леgаши се у рвању. б. бориши се 

ирошив нечеiа: - са тешкоћама. 

порђати, -3.м евр. иревући се слоје.м рђе, зарђаШи. 
поребарке ПРИЛ. на ребра, бочно, иобочн:е (се н:реШаШи). 
поребрица ж 1. анат. йлућна .мара.мица pleura costalis. 2 . .ме-

со он:о ребара. 
поред предл. (с ген.) 1. за .месШо и за иравац н:решањау неио

cpegHoj близини: go, ион:рај, ири, уз(а): стајати - некога, трчати 
- нечега. 2. за gоgавање. - Поред бола осећао је и тугу. 3. за go
иушШање. - И поред мана, књига има вредности. 

поредак, -тка м 1. сшање иравилносши, уређеносши у нече.му: 
- у кући. 2. ушврђени pacuopeg gелова нен:е целине: борбени -, 
марmевски - . 3. иосшојеће gрушшвено, gржавно уређење, ре
жим: фаmистички -. 

поредати, пОрёд3.м евр. в. иоређаШи. 
поредба ж 1. иоређење, уиоређивање. 2. КЊИЖ. сшилсн:а фиiу

ра: н:о.миарација. • - придева ЛИНГВ. облин: оиисаних ириgева н:о
јим се исшиче различиши сшеиен н:ан:воће н:оја се ириgево.м из
ражава. 

поредбен, -а, -о 1. н:оји се заснива на иореgби, иоређењу, уио
pegHU: - граматика, - анатомија. 2. ЛИНГВ. н:оји изражава uopeg
бу, иоређење, н:оји служи за шу сврху: - копула. 

поредити, -Им евр. и неевр. ушврgиши, ушврђиваши сличносш 
и различишосйl, сравниши, сравњиваШи. 2. ЛИНГВ. оgреgиши, og
ређиваши сшеиен иоређења ириgева. 8 - се сравниши се, сравњи
ваши се. 

поређати, пОрёђ3.м евр. сшавиши, раз.месШиШи у peg: - пред
мет, - децу. 8 - се раз.месШиШи се у реgове, ио pegy. - Војници 
су се поређали. 

поређё и поређе јек. порјеђё и порјеђе ПРИЛ. нешшо ређе, 
.мало ређе. 

поређёње с 1. /:л. им. og иореgиши (се). 2. ЛИНГВ. в. н:о.миара
ција: - придева. 

поређивати (се), -еђујём (се) несвр. ире.ма иореgиши (се). 
порез м (пореза ж) geo gохошн:а, upuxoga og имовине, paga 

иШg. н:оји се gaje gржави или оишшини за њене pacxoge: - на не
кретнине. 

порезати (се), -ежём (се) евр. озлеgиши (се), раниши (се) не-
чим ошшрим, иосећu (се). 

порезни, -3., -о в. иоресн:и. 
порезник м gржавни службенин: н:оји сн:уиља, ирима иорез. 
порезнички, -3., -о н:оји се OgHOCU на иорезнин:е. 
порекло јек. поријекло с 1. оно og чеiа нешшо иошиче, иочи

ње: масти биљног порекла. 2. ирииаgносш ио рођењу (иороgици, 
н:ласи, нацији и сл.), pog: српско -. 3. иочешан:, uзвор нечеiа: -
обичаја. • водити (вући) - иоШицаШи. 

пореметити, -им (трп. поремећен) евр. 1. нарушиши peg: -
изглед. 2. нарушиши нор.малан, уобичајен шон: или сшање: -

. представу . •  - се 1. изiубиши иравилан шон:, иосшаши збрн:ан. 
- Пореметиле му се мисли. 2. gohu у ненор.мално сшање, цолу
gеши: умно поремећен. • - памећу иолуgеШи. 

поремећај м (инетр. -ем) а. нарушење иравилносши, pega, ио
решн:а: - равнотеже. б. неисиравно сшање збоi н:ан:воУ н:вара: -
мотора. в. нарушење нор.малноi фунн:ционисања орУана или сша
ња свесши: - метаболизам. 

поремећеност, -ости ж сшање оноУа н:оји је иоре.мећен, оноУа 
шшо је иоре.мећено. 

порески и порескй, -3., -о н:оји се OgHOCU на иорез, н:оји сн:у
иЈЬа иорез,. аорезни: - обвезник, - управа. 

порётко јек. поријетко ПРИЛ. gосша, ирилично реШн:о. 

порећи (порећи), порекнём (поречём, поречём) (3. Л. ми. по
P�KHY (порекУ, пореку); �op. пор�кох, порече (по�ече); �. по
реци; р. пр. порекао, порекла (порекла); ТРП. поречен, -ена; пр. 
пр. порек3.вmи и пОрек3.вmи) евр. прел. 1. а. не иризнаши ga је не
шшо речено: - своје речи. б. ogpehu се својих речи. - Пореци што 
си рекао! в. не иризнаши нен:о.ме нен:о ираво и сл.: - надлежност. 
2. gон:азаши ирошивно, оиоврiнуши: - аргументе. 

порёчје и поречје јек. порјёчје и порјечје с н:рај, upegeo он:о 
или uopeg шон:а рен:е; слив рен:е. 

порибити, -Им (трп. порибљен) евр. бацање.м .млађи иобоЈЬ
шаши риБЈЬи фонg нен:е воgе или је учиниши рибно.м. 

порибљавати, -Ибљ3.в3.м несвр. ире.ма иорибиШи. 
порив м рус. 1. наУон, инсшинн:ш 2. а. снажно, на/:ло исиОЈЬава

ње осећања и сл. б. шренушно оgушевЈЬење, занос, жеља за нечим. 
порилук м бот. и агр. в. иразилун:. 
поринути, -нём (трп. поринУт) евр. 1. сиусшиши у .море или 

рен:у: - брод. 2. iурнуши; бациши: - у јаму. 

поринуће с сиушшање йловила у .море или рен:у (ио uзiраg
њи или оиравци). 

порити, -Им евр. расецаши нечим ошшрим, иараши: - рибу. 

порицати, порiiчём несвр. ире.ма иорећи. • царска се не по

риче обећање шреба исиуниШи. 
порнић, -ића м разг. иОРНОiрафсн:и фUЛ.JVt или ро.ман. 
порнографија ж ГрЧ. сировосш и бесшиgносш у Ше.маШиза

цији сен:суалносши; бесшиgна лишерашура, фUЛ.JVt иШg. 
порнографски, -3., -о н:оји се OgHOCU на иОРНОiрафију: - цр

теж, - часопис. 

поробити, пороБИм (трп. поробљен) евр. 1. оgвесши у роисшво: 
- људе. 2. освојиши, он:уиираши: - земљу. 

поробљавати, порОбљ3.в3.м и поробљивати, -бољујём не
свр. ире.ма иоробиШи. 

поробљивач, -ача м онај н:оји иороБЈЬује. 
поробљивачки, -3., -о н:оји се OgHOCU на иороБЈЬиваче: - стра

тегија. 

пород м 1. рођење: - сина. 2. иорођај: женин -. 3. а. gеше, ио
Шо.мсШво: чувати свој -. б . .млаgунче, .млаgунчаg н:ан:ве живо
шиње: животињски -. 

породилиmте с зgравсшвена усшанова за иорођаје и иоро
guљe; зiраgа у н:ојој се ша усшанова налази. 

породиља и породиља ж жена н:оја шреба ga pogu или се 
иороgила. 

породиљски, -3., -о н:оји се OgHOCU на uopoguљe: - боловање. 

породиљство с Урана .меgицинсн:е наун:е н:оја се бави шруg
ноћо.м и иорођаје.м; шан:ва наун:а н:ао щн:олсн:и иреg.меШ. 

породити, породИм евр. 1. gонеши на свеш, роgиши: - сина. 
2. иосшаши роgиШеЈЬ. - Супружници су породили децу. 3. фиг. 
учиниши ga се нешшо иојави, сшвориши: - дело. 8 - се 1. gOHe
ши gеше на свеШ. 2. gohu на cвeйl, роgиши се. 3. фиг. иојавиши се, 
насШаШи. - Породила се побуна. 

породица ж 1. зајеgница н:оју чине роgишеЈЬи, њихова geцa и 
блисн:и сроgници н:оји живе зајеgно. 2. сн:уи живошиња н:оју чи
не .мужјан:, женн:а и .млаgунци. 3. фиг. сн:уи Jbygu н:оје иовезује 
сличан циЈЬ, ugeja, pag иШg.: - уметника. 4. биол. виша сисше
.маШсн:а н:ашеiорија н:оја обухваша више роgова живошиња, би
ЈЬан:а сличних ио сасшаву, сшрун:шури и блисн:их ио иорен:лу. 5. 
. сн:уи исшороgних фено.мена н:оји се налазе jegHU уз gpyie и чине 
вишу зајеgницу: - планета. 6. ЛИНГВ . Уруиа CpOgHUX језин:а: индо
европска језичка -. 

породи:чни, -3., -о н:оји се OgHOCU на иороgицу, н:оји је у вези 
са иороgицо.м: - живот, - свечаност. 

порођај м (инетр. -ем) физиолошн:и ироцес рађања gешеша из 
.маШериноi Шела. 

порођајни, -3., -о н:оји је у вези са иорођаје.м: порођајни бо
лови, порођајне муКе. 
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порозан, -зна, -о грч. који u.м,a йоре, шуйљикав, руйичасi1l, 
који се круни: � материјал. 

порозност, -ости ж особина oHo'ia шi1l0 је Йорозно. 
порок м 1. мана каракшера или Йонашања. 2. неморалан 

живо ш, развраШ. 
поросити, поросйм евр. 1. йасши йойуш росе. - Киша је по

росила. 2. мало йоквасиши, овлажиШи. - Облаци су поросили 
траву. 

порота ж правн. CygCKO шело сасшављено og 'iрађана. 
поротни, -а, -о који се OgHOCU на йорошу: � суд. 

поротник м члан ЙороШе. 
поротница ж жена ЙороШник. 
поротнички, -а, -о који се OgHOCU на йорошнике: � одлука. 

порочан, -чна, -о који је склон йороку; у којем је йрисушан 
йорок: � младић; � жеља. 

порочно ПРИЛ. на йорочан начин. 
порочност, -ости ж својсшво или сшање oHo'ia који је Йорочан. 
пороmавати, -ошавам несвр. йрема ЙоросиШи. 
порта ж лат. 1. враша, кайија (нарочиi1l0 црквена). 2. цркве

но gворишШе . •  Висока Порта ист. gийломаi1lски назив за шур
ску царску влаgу. 

портабл ПРИД. непром. фр. који се може носиши, йреносиши: � 
телевизор, � камера. 

портал, -ала м лат. архишекшонски украшен 'iлавни улаз у 
цркву, йалашу иШg., 'iлавна враШа. 

портални, -а, -о који се OgHOCU на ЙорШал. 
портик м лат. йокривен шрем са СШубовu.м,а, Шрем. 
портир, -ира м в. врашар (1): фабрички �. 

портирка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жена ЙорШир. 
портирница ж йросшорија у којој йоршир обавља свој Йосао. 
портирски, -а, -о који се OgHOCU на ЙорШире. 
порто1 м непром. итал. возарина; йошшанска шакса коју йла

ћа Йрu.м,алац ако ЙОШUJbка није gовољно наЙЛаhена. 
порто2 м (ми. 0) порт. врсша йоршу'iалско'i вина (йо u.м,eHY исшо

u.м,eHo;; 'ipaga). 
портпарол, -ола м фр. овлашhени 'iоворник, йреgсшавник за 

шшамйу, званични извесшилац за јавносш (влаgе, минисшар
сшва, мировне мисије и сл.). 

портрет, -ета (портрё, -еа) м фр. 1. слика или фошо'iрафија 
неке особе (обично лица). 2. фиг. ойис из'iлеgа и йсихоло'iије неке 
особе (обично у књижевном gелу). 

портретисати, -ишём неевр. 1. йравиши ЙорШреШе. 2. фиг. 
ойисиваши речu.м,а нечији лик, каракшер и СЛ. 

портретист(а), -ё м (ми. -сти) 1. умешник који pagu йоршре
ше (сликар или фоШо'iраф). 2. фиг. йисац који верно, живо ойи
су је ликове. 

портретни и портретски, -а, -о који се OgHOCU на йоршреше: 
� школа. 

Португалац, -лца м човек из Поршу'iалије; upuuagHUK йор
шу'iалско'i Hapoga. 

Португалка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жена из Поршу'iалије; 
йрийаgница йоршу'iалско'i Hapoga. 

португалски и португалски, -а, -о који се OgHOCU на Поршу
'iалију и Поршу'iалце: � језик. 

портФељ, -еља м фр. 1. ручна кожна шорба са upe'ipagaмa за 
ношење сйиса и сл. 2. новчаник са више Upe'ipaga. 3. фИНо износ 
вреgносних йайира, харшија и новцајеgно'i новчано'i завоgа. 4. ми
нисi1lарсшво; ресор у минисшарсшву: министар без портфеља. 

поруб м 1. йорубљени крај шканине: начинити �. 2. уска уз
gужна шрака на крају gела ogehe; уойшше ивица нече'iа: � од 
свиле; � листа: 

порубити, порубйм (трп. порубљен) евр. начиниши йоруб, об
рубиши: � ногавице. 

порубљивати, -убљујём несвр. йрема ЙорубиШи. 
поруга ж (дат. -узи) увреgљива реч, йосшуйак иШg. KOju.м, се 

неко вређа, исмева, ру'iање. 
поругати се, порУгам се евр. мало се нару'iаши: � детету. 

поругивати се, -Угујём се несвр. йрема йору'iаши се. 
порУ-жан, -жна, -о gосша ружан. 
поружнети је:к. поружњети, -жнйм евр. йосшаши ружан. 
поружњавати, -ужњавам несвр. йрема ЙоружнеШи. 
поружњати, -ам евр. в. ЙоружнеШи. 
порука ж (дат. -уци) а. обавесш, саойшшење уйућено некоме 

йо gpy'iOM: писмена �. б. уойшше речи које се некоме уЙућују. -
Ево ти моје поруке. в. фиг. значење умешничко'i gела: � романа. 

поруменети (се) је:к. порумењети (се), -енйм (се) евр. йо-
сшаши румен, зарумениши се. 

поруменити, -Уменйм евр. прел. учиниши нешшо pYMeHu.м,. 
порумењивати (се), -ењујём (се) несвр. йрема йоруменеши 

(се), йорумениши (се). 
порумунити, -Умунйм евр. учиниши HeKo'ia Румуном. _ � се 

Йрu.м,иШи обележје Румуна, йосшаши Румун. 
порупчић м geм. og Йоруб. 
порусити, -йм евр. учиниши HeKo'ia Русом. _ - се Йрu.м,иШи 

обележја Руса, йосшаши Рус. 
порУчати, порУчам евр. 1. а. йојесши ручак. б. мало ручаШи. 

2. све ЙојесШи. 
поручивати, -Учујём несвр. йрема ЙоручаШи. 
порУчилац, -иоца (порУчитељ) м в. наручилац. 
порУчити, порУчйм (трп. порУчен) евр. 1. јавиши некоме шшо 

ЙОРУКОМ. - Поручио је да сам слободан. 2. (по некога, за неко
га) йозваши HeKo'ia йоруком, йреко Йоруке. - Поручио нас је. 3. 
gаши нало'i, йоруџбу, зашражиши ga се нешi1l0 ypagu, gOHece, на
ручиши: � пиво (од келнера). 

поручник м в. нижи официрски чин у војсци. 
поручниковица ж жена Йоручника. 
поручница ж жена Йоручник. 
поручн:йчки, -а, -о који се OgHocu на Йоручнике. 
поруџбеница ж наруџбеница. 
поруџбина ж наруџба, наруџбина. 
поруmитиl, -йм евр. 1. йрешвориши у рушевине, срушиши: 

минама � град. 2. вашром из сшрељачко'i наоружања и СЛ. йоу
бијаши више lbygu: пушком � пет нападача. 3. учиниши ga uag
не нешi1l0 шшо је сшајало усйравно: � шаховске фигуре. 4. йосе
ћи, обориши: � дрвеће. _ - се срушиши се, ЙасШи. - Куће се по
рушише од земљотреса. • - све ограде уклониши све оно шшо 
разgваја. - све мостове йрекинуши све везе. 

поруmити2 се, -йм се евр. нар. обуhи се у црнину (обуhи црну 
кошуљу, сшавиши црну мараму и сл.) као знак жалосши за gpa
'iOM умрлом особом. 

порфир, -ира м ГРЧ. МИН. йовршинска еруйшивна pyga. 
порфира ж ГРЧ. 1. 'iрu.м,изна боја. 2. 'iрu.м,изна оgежgа коју су 

носили влаgари на свечаносШu.м,а. 
порфирни, -а, -о 1. који је og йорфире. 2. који је боје йорфи

ре (1), 'iрu.м,изан. 
порцелан, -ана м итал. 1. минерална маса og финих врсша 

'iлине с разнu.м, Йpu.м,ecaмa og које се израђују ЙреgмеШи. 2. йо
суђе og шакве масе. 

порцелански, -а, -о који је og йорцелана: � суд. 

порција и порција ж лат. 1. а. ogMepeHa количина нече'iа: � 
супе. б. јело, йиће оgређено за jegHo'i човека (у 'iосшионици, овој-
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сци): појести порцију. 2. uocyga, cyg за јело: држати у рукама 
порцију. • добити своју (заслужену) порцију gобиши заслужену 
1\азну. 

порцијаm, -аша м 1. онај 1\оји носи аорције. 2. разг. риба чи-
ја величина оglовара аорцији за jegHol чове1\а: шаран -. 

порцијаmица ж 1. жена Uорцијаш. 2. в. uорцијаш (2). 

порцулан(-) в. Uорцелан(-). 
Посавац, -авца м 1. чове1\ из Посавине. 2. (посавац) 1\ОЊ или 

аас из Посавине. . 

посавачкй, -а, -6 1\оји upuuaga Посавцu.ма. 
посаветовати јек. посавјетовати и посаветовати јек. по

савјетовати, -тујём евр. gаши савеШ . •  - се (с неким) uишаши 
за савеш (He1\Ola); савешоваши се међусобно. 

Посавина ж 1\рај 01\0 ре1\е Саве. 
Посавка ж 1. жена из Посавине. 2. (посавка) а. 1\обила или 

1\еруша из Посавине. б. агр. врсша ШЈЬиве. 
Посавље е Посавина. 
посавскй, -а, -6 1\оји upuuaga Посавини и ПосавЈЬУ; 1\оји ао

шиче из Посавине и ПосавЈЬа: - ракија; - гонич. 

посада ж а. војна јеgиница смешшена у jegHoM месшу или 
шврђави, lарнизон. б. ЈЬуgсшво броgа, авиона или шеН1\а ао
шребно за уаравЈЬање и сл. 

посадити, пОс3.дйм (трп. посађен) евр. 1. сшавиши, за1\оuаши 
семе или 1\орен саgнице у земљу ga израсше БUJb1\а, засаgиши: -
паприку; - орах. 2. а. сшавиши He1\Ola ga Helge cegHe, uонуgиши, 
аомоћи He1\Ola ga cegHe: - у врх стола. б. нашераши He1\Ola ga 
cegHe и бави се нечu.м: - за књигу . •  - се сесши, смесшиши се: 
се у столицу. 

посаднй, -а, -6 1\оји се OgHOCU на uocagy. 
посакривати, -акрйвам (посакрити, посакријём) евр. са1\ри

ши све jegHo за gpylu.м: - играчв:е • - се са1\риши се jegHo за gpy
lu.м. - Деца се посакривала на тавану. 

посанкати се, -ам се евр. uровесши не1\О, обично 1\раће време 
у саН1\ању. 

посао, -сла м (мн. послови, ген. посл6ва (арх. посли, ген. поса
ла и посала); у неким конструкцијама: посла е) 1. pag, gелова
ње на обавЈЬању нечеlа (физиЧ1\и или умни): унети се у -, поче
ти с послом. 2. pag 1\ао сшално занu.мање: остати без посла, оти
ћи на посао. 3. uривреgно uреgузеhе, раgња. - Његов посао до
бро стоји. 4. а. заgаша1\, обавеза. - Ћачв:и посао је учење. б. og
нос, међусобна веза: имати нераmчиmћене послове с неким. в. 
uреgмеш на 1\оме не1\О pagu или резулшаш нечијеl paga. - Жена 
узме у руке свој посао. • бапска (женска, циганска) посла ша1\О 
page бабе (жене, Циlани); шо је њu.мa (бабама иШg.) својсШвено. 
ћорав - аосао 1\оји не воgи gобром. таман посла! шо ни1\а1\О, ни1\а-
1\0 не. ђавоља посла врло 1\омили1\ована, шеШ1\а сШвар. гледати 
свој - (своја посла итд.) не мешаши се у шуђ аосао, живош и сл. не 
ваља ти -! не раgиш uамешно! имати посла с неким а) биши с не-
1\u.м uовезан на не1\и начин; б) u.маШи MHOlO бриlа зБОl He1\Ola. 
нису ту чиста посла шу шџа нешшо сумњиво. Сизифов - неаре1\и
gaH, заморан и бесмислен аосао (ао u.мeHY миШС1\Оl јуна1\а Сизи
фа 1\оји је ао божјој 1\азни HeUpe1\ugHo ваљао 1\амен узбрgо, а он 
би му се С1\ОШРЈЬао с врха). 

посвађати, -ам и посвадити, -йм евр. учиниши gа не1\О с не-
1\u.м буgе у свађи, заваgиШи . •  - се сшуuиши с He1\u.м у свађу: 
с другом. 

посве nрил. а. cacвu.м, uошuуно: бити - сигуран. б. оgвише, су
више: бити - сујетан. 

посведочити јек. посвједоч�ти, -ЕЩОЧЙМ евр. 1. uошврgиши 
исшинишосш или лажносш нечеlа 1\ао свеgО1\ на cygy. 2. gаши 
gО1\аз о нечему, gО1\азаШи. - Посведочио је на суду о злочину. 

посвемаmњй, -а, -6 1\оји се исаОЈЬава у uошuуносши, UоШUун. 
посвета ж 1. ЦРКВ. обреg увођења у не1\и чин или gосшојан

сшво, освећење. 2. 1\раШ1\а увоgна реч у 1\њижевном gелу 1\ојом 
аисац UО1\а.зује 1\оме аосвећује шо шшиво; UpUlogHU заuис са 
аУЩОlРамом 1\оји аисац бележи на apu.мep1\Y 1\њиlе оgређеНОl чи
шаоца: дати посвету. 

посветити, посвётйм евр. 1. а. учиниши свеШu.м аомоћу цр-
1\веНОl обреgа: - мученика. б. учиниш и шшо важеhu.м, уобича
jeHu.м: - односе. 2. увесши обреgом у не1\и чин, сшалеж иШg.: -
у ђакона. 3. (некоме, нечему) а. оgреgиши за не1\и pag, заgаша1\ 
и сл.: - цркви. б. обрашиши uажњу, насшојања иШg. на нешшо: 
- идеји. в. исuуниши оglоварајуhu.м саgржајu.ма: - новину по
литици. г. (нешто некоме) намени ши не1\оме шшо у зна1\ ао
шшовања, ЈЬубави иШg.: - дело родитељима. д. наuисаши ао
свешу на 1\њизи . •  - се 1. uосшаши свеШ. -Мученик се посвети. 
2. а. uреgаши се cacвu.м нечему: - игри. б. изабраши нешйlо 1\ао 
uозив, занu.мање: - сликарству. • посветиле ти се речи! изре1\а 
1\ојом се оgобрава нечији lовор, изјава и сл. посветила ти се рука! 
изре1\а 1\ојом се не1\оме оgобрава чин нечијеl 1\ажњавања, осве
ше иШg. 

посветлити, посвётлйм јек. посвијетлити, посвијетлйм 
евр. uалеhи или ариносећи ближе свеiiiло учиниши не1\оме шшо 
виgнијu.м; мало освеiiiлиШи. - Посветли нам мало, ништа не 
видимо. 

посвiЉеност, -ости ж сшање oHola шшо је аосвећено. 
посвећивати (се), -ећујём (се) несвр. арема uосвешиши (се). 
посвирати, посвйрам евр. uровесши не1\О време свирајући. 
посвојак, -6јка м аосвојено gеШе. 
посвојити, посвојйм евр. 1. uрихвашиши 1\ао своје, учиниш и 

cвoju.м: - идеје. 2. усвојиши: - дете. 3. освојиши, apиcвojийlи: -
имање. 

посвојче, -ета е (мн. 0; зб. им. посвојчад ж) хиа. og аосвоја1\. 
посврmавати, -ршавам и посвршивати, -ршујём несвр. 

арема UосвршиШи. 
посврmити, посвршйм евр. завршиши, 01\ончаши (аосао). 
посвуд(а) и посвуда ПРИЛ. 1. (на питање: где?) на сва1\ОМ ме

сшу, свуgа: Посвуда је владао мир. 2. (на питање: камо? куда?) 
сва1\амо; свУ1\уgа. - Птице лете посвуда. 

посебан и посебан, -бна, -о 1. 1\оји је ogeJbeH, оgвојен og gpy
lUX, самосшалан: издвојити своје - миmљење. 2. 1\оји је разли
чиш og gpYlUX, нарочиш: - примерак расе. 3. 1\оји је намерно og
ређен за нешшо: - одељење. 

посебно (посебицё) ПРИЛ. 1. засебно, оgвојено: - корити сва
ког. 2. нарочишо, особишо: од више - истаћи једног. 

посебност, -ости ж особина или својсшво oHola шшо је Uосебно. 
посегнути, посёгнём (аор. посегнух и посегох, посёгну и по

сегну, посеже и посёже; р. пр. посегнуо, посегнула и посёгао, по
сегла (посёгла» евр. а. (за нечим) машиши се нечеlа, узеши не
шйlо: - за кашиком. б. (руком) uружиши (РУ1\У) ga се шшо узме 
или учини: - руком за КЊИГОМ. в. (руком на некога) guhu РУ1\У 
на He1\Ola, хшеши уgариши 1\Ola, сшуuиши у борбу с He1\u.м. д. (за 
неким, за нечим) UО1\ушаши Cйleћи, gобиши нешшо: - за богат
ством. 

посед (посед) јек. посјед (посјед) м 1. а. оно шшо се uocegyje, 
UJI1,овина. б. u.мaњe, не1\решнине (1\ућа, земља и сл.): посетити -. 
в. uоgручје или земља 01\уаирана и иС1\оришhавана og u.мaepи
јалисшиЧ1\е gржаве: енглески прекоморски -. 2. Uосеgовање. • 
бити у поседу нечега u.маШи нешШо. доћи у - нечега gобиши не
шШо. увести у - правн. оза1\ониши ga наслеgни1\ уаравЈЬа осшав
шшином 1\ао својином. 

поседак јек. посједак, -етка м UоселО. 
поседати, посёдам и поседати, -аМјек. посједати, посједам 

и јек. посједати, -ам несвр. арема UосесШи. 
поседати јек. посједати, -ам евр. сесши pegoM jegHa за gpylu.м. 
поседети јек. посијЕщјети, -дйм евр. uосшаши ceg, осеgеШи. 
поседети јек. посједјети (посједити), -дйм евр. непрел. не1\О 

време uровесши cegehu; не1\О време осшаши 1\og 1\Ola у lосШu.ма. 
поседити, посёдйм јек. посиједити, посиједйм евр. прел. учи

ниши cegu.м. 
поседнй и поседнй јек. посједнй и посједнй, -а, -6 1\оји се 

OgHOCU на uoceg. 
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поседник и поседник јек. посједник и посједник м онај 
који нешшо aocegyje, власник, Zocaogap. 

поседница и поседница јек. посједница и посједница ж 
женска особа aocegHUK. 

поседнички и пОседничкИјек. посједнички и посједнич
ки, -а, -о који се OgHOCU на aocegHUKe. 

поседниmтво и поседниmтво јек. посједниmтво и посјед
ниmтво е йосеgовање; власнишШво. 

поседовати и поседовати јек. посједовати и посједова
ти, -дујем неевр. 1. u.маШи као својину: � замак, � аутомобил. 2. 
u.маШи као својсшво или особину: � таленат. 

поседовни и поседовни јек. посједовни и посједовни, -а, 
-о који се OgHOCU на aoceg: � однос. 

посезати, -ежем и посезати, посежем несвр. Йре.ма aoceZ
нуШи. 

посејати јек. посијати, -јем евр. 1. баци ши, йосуши или се ја
лицо.м убациши се.ме у зе.м.тьу ga никне: � жито. 2. фиг. а. нешшо 
обилно йосуши, йокриши нечu.м: � пут сољу. б. разбацаши, йо
сшавиши йО нече.м: � мине по myмИ. 3. изZубиши jegHo за gpy
Zu.м: � ствари по кући. • - ветар, пожњети буру (пожар) неЙро.ми
ШЈЬено изазваши шешке Йослеgице. 

посекотина и посекотина јек. посјекотина и посјекоти
на ж рана начињена ошШрицо.м. 

посело јек. посијело е а. сасшанак сеоске .млаgежи pagu йо
сла и забаве у јесење и зu.мске вечери. б. вечерњи KyhHU сасша
нак ЙријаШе.тьа pagu забаве и gружења. 

посељачивати (се), -ачујем (се) несвр. Йре.ма йосељачи
ши (се). 

посељачити, посељачйм евр. учиниши сељако.м, намешну
ши сељачки начин живоШа. _ � се а. йосшашu сељак, йрихва
шиши се.тьачки начин живоШа. б. фиг. пеј . йосшаши йросш, не
цивилизован. 

посенилити, -енйлйм евр. йосшаши сенилан, излаЙеШи. -
Деда је посенилио. 

посесиван, -вна, -о лат. 1. који се OgHOCU на својину, власни
шШво. 2. који HeKoZa, нешшо жели само за себе: � супруг. 2. 
ЛИНГВ. йрисвојан: � придев, � заменица. 

посесивност, -ости ж особина oHoZa који је йосесиван; себич
носш. 

посести јек. посјести, -еднем (-едем) евр. 1. сесши jegHo за 
gpyZu.м, заузеши .месШа (о више њих): � по столицама. 2. (неко
га) смесшиши, .мешнуши HeKoZa ga cegHe: � на столицу. 3. (ко
ња, на коња) узјахаШи. 4. вој. заузеши, освоји ши (војско.м); рас
йореgиши војску йО йоложају: � територију; � коту. 

посестрима ж женска особа с којо.м је обављен обреg сесшри
.мљења. 

посестримити, -йм евр. узеши за ЙосесШрu.му. _ � се везаши 
ЙосесШрu.мсШво.м. 

посестримство е ЙосесШрu.мска веза. 
посета јек. посјета ж 1. а. Kpahu обилазак HeKoZa: доћи у по

сету. б. обилазак неке знаменишосши или .месШа: � Београду. в. 
лекарски Йреf.леg болесника (у болници или KOg Kyhe). 2. особа 
или особе које чине ЙосеШу. - Болеснику је дошла �. 

посетилац јек. посјетилац, -иоца м (инетр. -иоцем; ген. МН. 
-илаца) онај који HeKoZa, нешшо aocehyje. 

посетитељ јек. посјетитељ м в. ЙосеШилац. 
посетитёљкајек. посјетитёљка (посетитељицајек. посјети

тељица) ж женска особа ЙосеШилац. 
посетити јек. посјетити, -йм евр. 1. gohu HeKyga или неко.ме 

и шу йровесши извесно вре.ме: � пријатеља, � музеј. 2. фиг. gohu, 
насШуЙиШи. - Посетила га је смрт. 

посетница јек. посјетница ж оgшшамйани каршончиh с 
u.мeHo.м и Йрезu.мено.м, чесшо и agpecoM, OgH. занu.мање.м. 

посећеност јек. посјећеност, -ости ж сшање oHoZa шшо је йо-
ceheHo. ' 

посећи, посечем јек. посјећи, посијечем (3. Л. ми. посеку јек. 
посијеку) евр. 1. ceKyhu (сабљо.м, секиро.м) убиши, ус.мршиши: � 
противника. 2. йорезаши, раниши: � руку. 3. ogcehu, оgрубиши: 
� главу. 4. ogcehu, обориши: � дрво. _ � се йорезаши се HeKu.м се
чиво.м (ноже.м и сл.). 

посећивати (се) јек. посјећивати (се), -ећујем (се) несвр. 
Йре.ма йосешиши (се). 

посецати (се), посецам (се) јек. посијецати (се), посијецам 
(се) несвр. Йре.ма aocehu. 

посивелост јек. посивјелост, -ости ж својсшво или сшање 
OHoZa шшо је Йосивело. 

посивети јек. посивјети, -вйм евр. непрел. йосшаши сив. 
посивити, посйвйм евр. прел. учиниши cивu.м. 
ПОСИгУран, -рна, -о gосша, вео.ма cuZypaH. 
посигУ-рно ПРИЛ. gосша, вео.ма CuZYPHO. 
посилни и посилни, -ога м руе. ист. у бившој јуZословенској 

војсци војник који йослужује официра. 
по синак, -йнка м онај KoZaje неко Йосинио. 
посинити, посйнйм евр. йО закону усвојиши .мушко gеше и 

gаши .му сва йрава која u.мa син. 
посињење е законско усвајање .мушкоZ gеШеШа. 
посињивати, -Ињујем несвр. Йре.ма ЙосиниШи. 
посипати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йосуши (се). 
посисати, -3.м и -ишем евр. сисање.м извуhи (неку или сву ко-

личину .млека). 
по ситан, -тна, -о gосша, врло сишан: � шљунак, � дечак. 

поскакати, поскачем евр. 1. скочиши jegaH за gpyZu.м. - Гости 
поскакamе са столица. 2. изаhи, избиши на Йовршину. - Поска
кали им чиреви по кожи. 

поскакивати, -акујем несвр. Йре.ма ЙоскочиШи. 
поскапати, -ам евр. йоZинуши, уZuнуши jegHo за gpyZUM. -

Стока поскапа. 

поскидати, поскйдам евр. скинуши све jegHo за gpyZUM: � 
украсе са јелке. _ � се скинуши са себе ogehy jegaH geo за gpyZu.м. 

посклањати, -ам евр. а. склониши на сшрану или сакриши 
све jegHo за gpyZu.м: � ствари. б. унеши peg, среgиши (goMahUH
сшво): � неред. _ � се склониши се jegHo за gpyZu.м. 

поскок м 1 . .мали скок увис. 2. 300Л. врсша ошровне з.мије, Vi
pera ammodytes. 

поскочити, поскочйм евр. 1. учиниши скок увис, .мало скочи
ши: � од среће. 2. йорасши, ошиhи навише. - Цена поскочила. 3. 
брзо се aoguhu или брзо кренуши у неку акшивносш: � с постеље . 

поскочица ж йесма која се йева у колу (gOK се Йоскакује). 
поскУ-п, -а, -о вео.ма, gосша скуЙ. 
поскупети јек. поскупјети, -пйм евр. непрел. йосшаши скуй, 

скуйЈЬи. - Роба је поскупела. 

поскупити, поскУпйм евр. прел. учиниш и CKYйJЬu.м или ску
Йu.м. - Сута ће поскупити поврће. 

поскупљење е йовишење цене (некој роби). 
поскупљивати, -упљујем несвр. Йре.ма йоскуйеши, йоску

ЙиШи. 
поскУ-по ПРИЛ. gосша, вео.ма скуйо. 
поскура ж ГрЧ. обреgни хлеб у йравославној лишурZији, на

фора. 
послагати, послажем евр. сложиши jegHo за gpyZu.м, jegHo на 

gpyZo: � књиге. 

посланик м 1. йреgсшавник изабран f.ласање.м Hapoga ga у 
законоgавно.м шелу засшуйа њеZове иншересе: народни �. 2. слу
жбени засшуйник иншереса jegHe gржаве у gpyZoj: руски �. 

посланица ж 1. йисмена йорука (обично Zpyau JЬygu). 2. слу
жбена йорука влаgара Hapogy или законоgавно.м шелу; йорука 
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цр-квеl-ю"i йо"iлавара свешйlен,сйlву и Йacйlви. 3. Йис.мо у cйlиxoви
ма -као вpcйla -књижевн,о"i gела. 4. айосйlолс-ко Йис.мо у Новом за
вeйly: � апостола Павла. 4. жен,с-ка особа Йослан,и-к. 

посланичкй, -а, -о -који се ogNocu н,а йослан,и-ке и йослан,ице: 
� клуб, � мандат. 

посланйmтво е часйl, служба Йослан,и-ка. 
посланство е 1. заgайlа-к, мисија. 2. gийломайlс-ко йреgсйlав

н,ишйlво jegNe gржаве у gpy"ioj; з"iраgа у -којој се йlo йреgсйlавн,и
шйlво н,алази. 

посластица ж 1. слайl-ка хран,а (-колач uйlg.). 2. у-кусн,о јело 
уоЙшйlе. 

посластичар, -а и посластИчар, -ара м он,ај -који йрави или 
apogaje йосласйlице (1). 

посластичарка и посластичарка ж жен,с-ка особа йосла
сйlичар. 

посластИчарница ж йpocйlopиja или з"iраgа у -којој се йраве 
и apogajy йосласйlице (1). 

посластичарскй и посластичарскй, -а, -о -који се ogNocu 
н,а Йосласйlичаре. 

посластичарство е йосао, зан,имање Йосласйlичара. 
послати, поmаљём и поmљём евр. 1. а. oйlйpeмийlи Kyga с 

н,е-ка-квим йослом, заgайl-ком: � по пријатеља, � по воду. б. oйl
йpeMийlи, yйyйlийlи -ка н,е-ком циљу, Mecйly: � на аеродром. в. 
yйyйlийlи н,ешйlо: � писмо, � поруку. 2. бацийlи, исйалийlи у н,е
-ком йравцу: � гранату, � ракету. 3. uзразийlи н,е-коме осећање, 
жељу речима или "iecйlOM: � пољубац. 

после јек. послије 1. ПРИЛ. а. йо иcйle-кy NeKo"i времен,а, -касн,и
је, gоцн,ије. - Писали смо и после брисали. б. ЙОйlом, зайlим (у 
н,абрајању). - Храбар и одважан а после био је и леп. 11. предл. 
(с ген.) а. йо завршейl-ку н,ече"iа, н,а-кон,. - После среће долази ту
га. б. с имен,ицом или замен,ицом у "ieN. изриче се он,о шйlо је иза 
н,ече"iа у йpocйlopy или йо важн,осйlи. - Најважнији после кра
ља је премијер. 

после- јек. послије- йрви geo сложен,их йриgева -који озн,ача
вају ga се н,ешйlо gО"iоgило йосле oNo"ia шйlо озн,ачава gpy"iu geo 
сложен,ице: послепоноћни. 

посЛ(�дак јек. посљедак, -етка м он,о шйlо је йослеgње у н,е
-ком времен,у, -крај, свршейlа-к. 

последипломскй јек. послиједипломскй, -а, -о в. йосйlgи
ЙЛомс-ки. 

последица јек. посљедица ж он,о , шйlо н,ужн,о слеgи, н,acйla
је из узро-ка. 

последичнй јек. посљедичнй, -а, -о -који се јавља -као йосле
gица н,ече"iа; -којим се изриче йослеgица: � стање; � реченица. 

последичност јек. посљедичност, -ости ж особин,а oNo"ia 
шйlо је н,асйlало -као йослеgица н,ече"iа; он,о шйlо йо-казује йосле
gицу, у чему се о"iлеgа Йослеgица. 

последњй јек. посљедњй, -а, -о 1. -који се н,алази н,а самом 
-крају н,ече"iа, за -којим н,е слеgи више н,ишйlа: � поздрав. 2. -који 
је jegUNU Йреосйlали. - Борићемо се до последњег човека. 3. -ко
ји NeaocpegNo apeйlxogu саgашњем: у последње време. 4. -који се 
баш йојавио, н,ајн,овији: � модни хит. 5. -који је малойре, йle-к йо
Meн,yйl. - Ана, Мара, Милица . . .  ова последња је најлепmа. ,6. 
-кон,ачtlи, gефин,ийlивн,и: � аргумент. 7. н,аЛори, најлошији og 
свих: � сиромах у селу. 

посленйк, -а и посл(шйк, -ика м он,ај -који се бави н,е-кц,м ра-
gOM -као йјюфесијом: КУЛТУРНИ �. 

посленица ж жен,а Йослен,и-к. 
посленичкй, -а, -о -који се ogNocu н,а Йослен,и-ке. 
послеподне јек. послијеподне и посљеподне, -ева е geo ga-

н,а og йоgн,ева go вечери. 
послеподневнй јек. послијеподневнй и посљеподневнй, 

-а, -о -који се ogNocu н,а йослейоgн,е: � одмор, � смена. 

послератнй је:к. посљератнй, -а, -о -који се ogNocu н,а време 
ЙО.сле раша; -који је -кара-кйlерисйlичан, за йlo време: � доба; � по
литика. 

послић, -а и послйћ, -ића м geм. og Йосао. 
послован, -вна, -о 1. -којu је у вези са йословима, -који се og

н,оси н,а йослове: пословне везе. 2. -који је оgређен" -који служи за 
вршење йослова: � биро, � састанак. 3. -који се бави йословима; 
-који је йреgУЗUМJbив, йреgузейlан,: � свет. 4. -који је cвojcйlвeн, 
вреgн,ом, йреgУЗUМJbивом чове-ку: � изглед. 

пословати, послујём неевр. а. обављайlи н,е-ки йосао, paguйlu: 
� по кући. б. обављайlи йослове, йословн,е a-кйlивн,ocйlи. - Фа
брика добро послује. в. бийlи с н,е-ким у йословн,ом ogNocy: � с 
неким предузећем. 

пословенити, -овёнйм евр. учин,ийlи (NeKo"ia) Словен,ом . •  � 
се йocйlaйlи Словен,. 

пословењивати (се), -ењујём (се) н,есвр. йрема йословен,и
йlи (се). 

пословица ж сажейlа, завешйlајн,а формулација иc-кycйlвa, 
јеЗ"iровийlо uзречен,о ойажање йрихваћен,о у йlраgицији, "iNoMa: 
HapOДHa �. 

пословичан, -чна, -о а. -који је ушао у йословице: � вредност. 
б. уобичајен" -кара-кйlерисйlичан,: � предузимљивост. 

пословичкй, -а, -о -који се ogNocu н,а йословице; -који има -ка
pa-кйlep йословице: � мудрост; � облик израза. 

пословнйк м йройис о йословању или йравилима paga н,е-ке 
с-куйшйlин,е, -кон,феса, йреgузеhа uйlg.: скyпmТИНСКИ �. 

пословница ж йословн,а јеgин,ица NeKo"i йреgузеhа оgвојен,а 
og цен,йlрале; з"ipаgа, -кан,целарија и сл. у -којој се йla јеgин,ица н,а
лази. 

пословно прил. н,а йослован, н,Q,чин" службен,о; марљиво, вреg
н,о: обраћати се �; � радити. 

пословност, -ости ж cвojcйlвo или особин,а oNo"ia -који је йо
слован,. 

пословоднй, -а, -о -који је н,аgлежан, за вођење йослова: � 
орган. 

пословодство е а. йlим Jbygu -који ру-ковоgи йословима jegNo"i 
йреgузеhа: члан пословодства. б. з"iраgе или ЙРОСйlорије у -који
ма йlaj йlим lbygu pagu: ићи у �. в. вођење Йослова. 

пословођа м (мн. ж) а. службен,и-к -који ру-ковоgи pagoM -кан,
целарије. б. лице -које уйравља или ру-ковоgи йlехн,ич-ком cйlpa
н,ом NeKo"i йосла и сл. 

послодавац, -вца м (инетр. -вцем; ген. МН. послодаваца) он,ај 
-који gaje йосао, -који н,ајМЈЬује, зайошљава pagNy cNa"iy. 

послуга ж (дат. -узи) 1. служба, йослужење, gворба: добити 
послугу. 2. зб. ун,ајМЈЬен,о йослужийlељс-ко особље у -кући, хойlелу 
uйlg. - У кући је нова �. 3. вој . зб. "ipyaa Jbygu -која ойслужује ар
йlиљepиjc-кo оруђе (йloй, мийlраљез uйlg.). 4. йocйlyйa-к gавања 
н,е-ке cйlвapи н,а бесйлайlн,у УЙОйlребу за оgређен,о време и с оба
везом враћања: узети на послугу. 

послужавнйк м aocyga og различийlО"i майlеријала у обли
-ку йлоче с узgи"iн,уйlим ивицама -који служи за н,ошење мањих су
gова и јела. 

послужење е он,о шйlо се ga "iocйly ga aojege и йойије; сам йlaj 
йocйlyйa-к� 

послуживати (се), -ужујём (се) н,есвр. йрема йослужийlи (се). 
послужилац, -иоца м он,ај -који йослужује, -који gogaje н,е

шйlО. 
послужитељ м (инетр. -ем) а. он,ај -који йослужује у н,е-кој 

'ycйlaн,oви, н,аgлешйlву: опmтински �. б. он,ај -који йослужује је
лом. в. слу"iа, служийlељ: � у кући. 

послужитељка (послужитељица) ж он,а -која йослужује. 
послужитељскй, -а, -о -који се ogNocu н,а Йослужийlеље. 
послужити, послужйм евр. 1. извршивши н,е-ку раgњу уgово-

љийlи н,ечијој жељи, захйlеву, молби, aONyguйlu: � купца. 2. а. 
бuйlи уйошребљен, у н,е-ку сврху (обичн,о YMecйlo н,ече"iа gpy"io"i, 
шйlо Negocйlaje). -Деви су им послужиле уместо ТОПОВСКИХ. б. 
ићи н,а ру-ку, Йомоhи. - Послужила ме срећа. 3. (чиме) aONygu-
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ши, иочасшиши: � колачима, � ракијом. 4. а. ировесши неко вре
ме у служби: � три године. б. биши на служби, иомоћи. - Послу
жиће ако буде потребно. 5. спорт. gоgаши, уиослиши (лоишом): � 
саиграча. _ � се 1. узеши нешшо og oHo"ia шшо је ионуђено: � 
слатким. 2. уиошребиши, иримениши: � лукавством. • - се при
ликом искорисшиши ирилику. 

послух м 1. слушање, ослушкивање. 2. иослушносш, иокор
носШ. 

послухнути, -нем евр. в. иослушаШи. 
послушан и послушан, -шна, -о који је сиреман ga иослу

ша, ga учини оно шшо се og њеiа шражи: � дечак, � пас. 

послушати, -ам евр. 1. ировесши неко време слушајуhи: � 
плоче на грамофону. 2. наиреiнуши слух ga се боље чује или раз
уме, ослушнуши: � шапат. 3. а. извршиши заиовесш, уgовољи
ши нечијој жељи uiilg.: � старијег, � родитеље. б. иослужиши, 
иомоћи. - Дете у бакиној кући послуша што треба. _ - се уза� 
јамно се саслушаШи. 

послушкивати, -ушкујем несвр. ирема иослушаШи. 
послушник м 1. онај који је иослушан. 2. ЦРКВ. ирииравни 

сшеиен ире сшуиања у калуђере. 
послушница ж она која је иослушна. 
послушнички ПРИЛ. иоиуш иослушника, као иослушник, без 

uoioBopa: � извршавати наредбе. 

послушништво с слушање, иокоравање без UoioBopa. 
послушно и послушно ПРИЛ. на иослушан начин: - радити. 

послушност и послушност, -ости ж својсшво или особина 
oHoia који је иослушан: ропска -, слепа -. 

посматрање с 'iл. им. og иосмаШраШи. • послати (одвести) не
кога на - сшавиши HeKoia uog сшалну лекарску коншролу (обич
но исихијаШријску). 

посматрати, посматрам неевр. 1. иажљиво 'iлеgаши у HeKoia 
или нешшо: � девојку, � пејзаж. 2. обраhаши иажњу на нешшо; 
чиниши нешшо иреgмешом cBoi занимања, ироучаваши: � по
нашање деце; � живот мрава. 

посматрач, -ача м (уп. проматрач) 1. онај који иосмашра, 
'iлеgа HeKoia или нешШо. 2. онај који ио службеној gужносши 
или заgашку иосмашра, иази на нешшо, коншролише нешшо: � 
у метеоролошкој станици, � избора, � Уједињених нација. 

посматрачки, -а, -о који се OgHOCU на иосмашраче: � способ
ност, � станица. 

посматрачница ж месшо с Kojei се иосмашра, осмашрач
ница. 

посмицати, -ичем евр. смаћи jegHo ио jegHo, иобиши све или 
MHoie: � снајперисте. 

посмотрити, посмотрйм евр. а. ио'iлеgаши, разiлеgаши: � 
пролазника, � изложбу. б. размошриши, иромислиши, исииша
ши: � неку теорију. 

посмрзавати се, -рзавам се евр. а. смрзнуши се jegHo за gpy
iим. - Рањеници се посмрзавamе у снегу. б. јако се ирехлаgиши, 
навући се зиме. - Нема грејања па се посмрзавасмо. 

посмртни, -а, -о 1. који се OgHOCU на време иосле смрши: � 
звоно, � марш. 2. који је објављен иосле нечије смрши, иосшхум
ни: � књига. 

посмртнина и посмртнина ж 1. осшавшшина иосле смрШи. 
2. новчана иомоћ која се gaje иороgици иокојника за иоiреб. 

посмртница ж иисмена или шшамиана обавесш о нечијој 
смрши, умрлица. 

посмртно ПРИЛ. иосле смрши: � одликовати. 

посмрче, -ета с (ми. еЈ; зб. им . посмрчад ж) а. gеше које се pogu
ло иосле очеве смрШи. б. фиг. књижевно gело шшамиано ио ии
шчевој смрШи. 

поснимати, поснймам евр. 1. снимиши, скинуши jegHo за 
gруiим: � хаљине. 2. снимиши камером или фошоiрафисаши 
све pegoM: � виП1:е кадрова. 

посност, -ости ж особина oHoia шшо је иосно: � хране, � зе
мљишта. 

посолити, посолйм (трп. посољен) евр. 1. а. сшавиши со у је
ло: � чорбу. б. иосуши сољу: � тањир. 2. фиг. иојачаши, исшаhи 
gејсшво нечеiа: � оптужбе. 

посољавати, -ољавам несвр. йрема иосолиШи. 
поспавати, поспавам евр. мало оgсиаваШи. 
поспаљивати, -аљујем евр. сиалиши све pegoM: � куће. 

поспан, -а, -о 1. који је у иолусну, снен; коме се сиава, сањив: 
� човек 2. који gелује усиављујуће: � жубор воде. 3. који је ушо
нуо у сан: � предграђе. 4. који из'iлеgа као ga је у сну, неиокре
шан: � јаблан. 

поспанац, -нца и поспанко м онај који воли ga MHOio сиава. 
поспанка ж она која воли ga MHOio сиава. 
поспано ПРИЛ. на иосиан начин, сањиво. 
поспаност, -ости ж својсшво или сшање oHoia који је иосиан. 
поспати, -пйм евр. а. засиаши jegHo за gруiим. - Болесници 

поспаше. б. ировесши неко време у сиавању, иосиаваши: � сат 
времена. 

поспешење јек. поспјешење с убрзање. 
поспешивати јек. поспјешивати, -ешујем несвр. ирема ио

сиешиШи. 
поспешити јек. поспјешити, -йм евр. убрзаши, иожуриши: 

� корак, - процес. 

поспрдан, -дна, -о uogpyUbUB, ироничан; увреgљив: � осмех, 
� текст. 

посщ)дати се, поспfщам се неевр. излаiаши HeKoia или не
шшо сирgњи, сирgаши се: � са слугама. 

поспрдно ПрИЛ. cupgajyhu се, са сирgњом; увреgљиво: � гово
рити о нечем. 

поспрднути се, -нем се евр. изложиши крашкошрајној cupg
њи: � с неким, � на нечији рачун. 

поспремати (се), поспремам (се) несвр. ирема иосиреми
ши (се). 

поспремити, поспремйм евр. 1. а. gовесши у peg, среgиши: � 
стан. б. gаши некоме или нечему ypegaH из'iлеg: � децу. 2. ири
иремиши, зiошовиши: � јела. _ � се сиремиши се сви, jegHo за 
gруiим. - Деца се поспремише за пут. 

поспуштати, поспYmтам евр. сиусшиши jegHo за gруiим: � је
дра. _ � се сиусшиши се jegHo за gруiим. - Дечаци се поспуста
ше низ конопце. 

посрамити, посрамйм (трп. посрамљен) евр. а. нашераши, 
иоgсшаhи HeKoia ga се срами, иосшиgеши: � грешнике. б. иза
зваши у некоме осећај сшиgне нелаiоgносши: � псовкама укућа
не. _ � се осешиши сшиg, иосшиgеши се: � због грешке. 

посрамљено ПРИЛ. срамећи се, са сшиgом: погледати �. 

посрамљеност, -ости стање oHoia који се срами. 
посранац, -нца и посранко, -а м пеј. увреgЉив назив за му-

шку особу (обично несиособњаковиhа, млакоњу, човека мале 
вреgносши и сл.). 

посрати се, посерем се евр. ВУЛГ. извршиши велику нужgу. 
посрбити, -йм евр. учиниш и ga неко иосшане Србин, ga не

шшо gобије сриски каракшер или обележја: � азбуку, � идеје. _ 
� се иосшаши Србин. 

посрбљавати (се), -рбљавам (се) и посрбљивати (се), 
-рбљујем (се) несвр. ирема иосрбиши (се). 

посребривати, -ебрујем несвр. ире.ма иосребриШи. 
посребрити и посребрити, посребрйм евр. 1. иокриши, ире

мазаши шанким слојем сребра. 2. gаши нечему боју или сјај сре- . 
бра. - Месец посребри предео. 

посред (наглашено: посред) предл. (с ген.) означава: а. рела
шивну cpegUHY месша или иросшора oHoia шшо реч или израз у 
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l,eH. значи: � куће, � чела, � стазе. б. релайlивно среgишњи geo 
времена OHOl,a шйlо реч или израз у l,eH. значи: � године, � заба
ве. в. ga се нешйlо gОl,ађа или jeCйle између OHOl,a шйlо реч или из
раз у l,eH. значи. - Туговали смо посред кестенова. • - среде баш 
у cpegUHU; баш у cpegUHY: налазити се �; погодити �. 

посредан, -дна, -о који се иСЙОЈЬава или gелује не gupeKйlHo, 
већ uocpegcйlBoM, йомоћу нечеl,а, инgирекшан: � пут, � повод. 

посредијек. посриједи прил. у изр. бити - бийlи у Йийlaњy. 
Знамо шта је посреди. 

посредник м 1. а. онај који йомаже, uocpegyje ga се реализу
је какав йосао, ga gође go сйоразума uйlg. б. онај који йомаже ga 
се измире cйlpaHKe у сукобу. 2. оно йомоћу чеl,а се врши uocpego
вање, размена. - Новац је посредник у трговини. 

посредница ж она која Uocpegyje. 
посреднички, -а, -о који се OgHOCU на uocpegHUKe и uocpego

вање: � уред, � уговор. 

посредништво с а. Йосреgовање. б. служба, йосао uocpeg-
ника. 

посредно прил. на йосреgан начин, UHgupeKйlHo. 
посредност, -ости ж cвojCйlвo, особина OHOl,a шйlо је UocpegHo. 
посредовати, -дујём несвр. 1. бийlи uocpegHUK, бавийlи се йо-

среgовањем: � у продаји. 2. ocйlвapивaйlи, йосйlизайlи uocpego
вањем: � измену закона. 

посредство с рус. Йосреgовање. 
посрећивати се, -ећујём се несвр. йрема йocpeћийlи се. 
посрећити се, -им се свр. имaйlи среће, усйеха, йоћи за ру-

ком, ycЙeйlи. • посрећило ти (вам) се било йlи (вам) са срећом. 
посркати, посрчём свр. 1. срчући йojecйlи или йoйийlи нешйlо 

шечно, жийlко go краја: � чорбу. 2. ygaxHYйlu: � ваздух. 3. фиг. 
yйийlи у себе, йpиMийlи: � мудрост из књига. 

посркнути, посркнём свр. 1. CpKHyйlи јеgанйуйl или неколи
ко йyйla нечеl, йlечноl, или жийlкоl,: � ракије. 2. в. йосркайlи: � 
сву супу; � ваздух. 

посрнулост, -ости ж cвojCйlвo или cйlaњe OHOl,a који је Йосрнуо. 
посрнуо, -ула, -о р. Йр. og йосрнуйlи у айlриб. служби. 
посрнути, посрнём свр. 1. а. HecйpeйlHo KopaKHyйlи, йоклец-

Hyйlи, cйoйlaћи се. б. йacйlи на земљу l,убећи ослонац. 2. фиг. на
Kpивийlи се услеg йlрошносйlи (о l,рађевини, gpBeйly и сл.). б. йа
cйlи, клонуйlи gYXOM; йocйlaйlи слаб, 0poHyйlи, ослабийlи: � пред 
тешкоћама; � од болести. в. економски йpoйacйlи, осиромаши
йlи. - Радници ће посрнути. г. изl,убийlи на снази, ЙoЙycйlийlи. 
- Вера нам посрну. 3. йочинийlи l,pex, зl,решийlи; морално се ис
Kвapийlи. 

посрнуће с Йосрнулосйl. 
посртај м йосрнуће, cЙoйlицaњe. 
посртати, -рћём несвр. йрема Йосрнуйlи. 
пост, поста м 1. ЦРКВ. обавезно узgржавање og мрсне хране у 

gанима Kaga йlo црквени йройиси заХйlевају og верника. 2. вре
ме Kaga се Йocйlи. - Пост траје седам дана. 3. а. 'iлаg, 'iлаgовање. 
- Те године завлада пост. б. казна осуђенику у йlaмHици: ка
зна од три поста. • - ти твој! нар. блажа Йсовка. сваког поста три 
дана доста све има своју меру. велики, часни - йocйl upeg Ускрс (у 
Йравославаца). рамазански - йocйl Kog муслимана који се завр
шава Бајрамом. 

пост- лат. као йрви geo сложени це значи: иза, йосле: постпо
рођајни, постдипломац, постоп�ративни. 

постава ж 1. а. йlKaHиHa или кожа којом је йoCйlaвJbeHa уну
йlрашња cйlpaHa ogehe или обуће. б. оно чиме је шйlо йосшавЈЬе
но и служи као йoйlйopa, йоgлоl,а, основа: брош на црној поста
ви. 2. спорт. cacйlaв екийе (нЙр. у хокеју, кошарци и сл.) који у og
ређеном йlpeHyйlKY HeuocpegHo учесйlвује у ul,pu. - Прва постава 
је дала гол. 3. pacuopeg upegMeйla или особа йри извођењу какве 
раgње и сл.� кореографска �, режијска �. 

. поставити, -им (трп. постављен) свр. 1. учинийlи ga нешйlо 
Cйlojи, ga буgе у усйравном йоложају: ,.;., чуњеве. 2. cйlaвийlи, 

MeйlHyйlи на оgређено Mecйlo: � круну на главу. 3. goBecйlu шйlо 
у йlaKвo cйlaњe ga служи својој сврси: � клоПRУ. 4. CMecйlийlи на 
оgређено, ogl,oBapajyhe Mecйlo; pacuopeguйlu, размесйlийlи: � ли
нију одбране; � стражаре. 5. йоложийlи на cйlo йрибор за јело и 
йиће, OgH. храну: � вечеру. 6. зайослийlи у какву службу; узgи
ћи на виши йоложај у служби: � за министра. 7. а. cйlaвийlи 
йocйlaвy са унуйlрашње cйlpaHe ogehe или обуће: � капут. б. йо
Kpийlи, обложийlи йовршину нечеl,а нечим: � темеље каменом. 
8. у вези са неким именицама значи: извршийlи, учинийlи оно 
шйlо именица значи: � nитање, � дијагнозу, � рекорд. 9. фиг. а. 
gaйlu нечему сценски облик: � представу. б. gaйlu чему оgређен 
йравац: � бригу за мир као политику. _ � се а. заузейlи оgређе
но Mecйlo. - Поставио се на улазу у салу. б. cйlaйlи у peg, йо
cйlpojийlи се. 

поставка ж (дат. -вци; ген. ми. -кй) 1. а. йocйlaвJbaњe, изноше
ње. б. начин на који је нешйlо йoCйlaвJbeHO, изнесено: пишчева � 
догађаја. в. cacйlaв, склой: � реченице. 2. а. йрейlйосйlавка, хи
йойlеза: научна �. б. основно йравило, начело: уставна �. 3. а. 
cйlaвJbaњe на сцену, сценска обраgа. б. концейција ликовне из
ложбе; изложба уоЙшйlе. 

постављати (се), -ам (се) несвр. йрема йocйlaвийlи (се). 
постављење с намешйlење, наименовање: � у службу. 

постаја ж 1. Mecйlo, CйlaHицa l,ge се сшално налазе upuuag-
ници оgређене службе: војничка �, милицијска �. 2. Mecйlo l,ge 
Cйlajy йревозна возила ga искрцају или йриме йyйlHиKe, cйlaHи
ца, сйlајалишйlе: авионска �, аутобуска �. 

постајати, -јём несвр. йрема Йocйlaйlи. 
постајати, постојим свр. обично KpaйlKo време йpoвecйlи на 

jegHoM Mecйly cйlojeћи, засйlайlи. 
постајни, -а, -о који upuuaga ЙОСйlаји. 
постамен(а)т, -нта (постамен(а)т) м лат. йоgножје сйомени

ка, ЙocйloJbe. 
постан, посна, -о (одр. посни и поснй) 1. који се OgHOCU на 

йocйl: посни дани. 2. који није MacйlaH; који у себи не саgржи 
нишйlа og живойlињскоl, меса и млека: � ручак 3. који је карак
йlерисйlичан за йocйl, l,лаgан, йразан: посна црева. 4. који је 
oCKygaH у оgређеним cacйlojциMa, йecKoвийl: � земљиmте. 

постанак, -анка м 1. йојава, HacйlaHaK нечеl,а: � облака. 2. 
йорекло, йoйlицaњe: � културе. 3. йрви, йочейlни йlpeHyйlaK у 
развийlку нечеl,а: од постанка до краја. 

постање с йосйlанак, HacйlaHaK. 
постарати, -ам свр. учинийlи cйlapим. _ - се йocйlaйlи cйlap, 

ocйlapийlи. 
постарати се, -ам се свр. (за некога, за нешто, о некоме, о не

чему) йобринуйlи се. 
постарији, -а, -ё а. нешшо Cйlapиjи. б. йрилично Cйlapиjи. 
постати, -анём (аор. постадох и постах) свр. 1. Hacйlaйlи, 

cйlвopийlи се. - Земља је постала пре више еона. 2. cйleћи изве
сшан cйlaйlyc, gобийlи извесну квалификацију uйlg.: � инжењер, 
� православац. 

постденталан, -лна, -о ЛИНГВ. који се йlвopи изнаg зуба: � 
глас. 

постдипл6мац, -мца м онај који йохађа йосйlgиUломске cйly
guje. 

постдипломски и постдипломски, -а, -о који се OgHOCU на 
време йосле cйlицaњa Факулйlейlске gийломе: � студирање, � 
·стипендија. 

постеља ж лежај за OgMOp и сЙавање. • пасти у постељу, би
ти прикован за постељу раз боле йlи се. дићи се из постеље озgрави
йlи. бити на самртној (самртничкој) постељи бийlи на умору. ра
спремити постељу Haмecйlийlи йocйleљy за сЙавање. 

постељина ж (ми. 0) ойрема лежаја за сйавање, KpeвeйlHиHa. 
постељица ж 1. geM. og Йocйleљa. 2. анат. 0pl,aH који се cйlвa

ра у Maйlepици за време йlpygHohe, pacйle са развийlком Uлоgа 
и служи за ње10ву исхрану. 
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постељни, -а, -о који је у вези са ЙосШеЈЬО.м: - рубље. 

постепен, -а, -о који се врши, gоrађа без наIлих Йро.мена, йо
лаrан: - развитак, - повлачење. 

постепено прил. на йосшейен начин, йолаrано: - напредовати. 

постепеност, -ости ж својсшво или особина OHOra ШШО је йо
сШеЙено. 

постериоран, -рна, -о лат. који се goroguo йосле нечеrа gpyror, 
каснији. 

постериорност, -ости ж својсшво или особина OHOra ШШО се 
йосшериорно gешава. 

постигнути в. йОсШиhи. 
постигнуће с gосшиrнуhе, усЙех. 
постiiдан, -дна, -о 1. сшиgЈЬив, срамеЖЈЬив: - девојка. 2. ко

ји gOHoCU, изазива сшиg, срамОШУ: - песма. 

постИдеТИ јек. постидјети, -дйм се свр. в. ЙосШиgиШи . •  - се 
осешиши сшиg: - се поступка. 

постИдити, постИдим свр. учиниши ga се неко сшиgи, изазва
ши у неко.ме осећај сшиgа: - пријатеља. 

постидно ПРИЛ. 1. са сШиgо.м, срамеЖЈЬиво: - посматрати. 2. 
срамно, срамошно: - поступати. 

постиђено ПРИЛ. са сШиgо.м, йосрамЈЬено: - говорити. 

постиђеност, -ости ж сшање OHOra који је ЙосШиђен. 
постижан, -жна, -о који се .може йосшиhи, gосшижан: - ре-

зултат. 

постижност, -ости ж својсшво или особина OHOra ШШО је йо
сШижно. 

постизати, -ижём несвр. Йре.ма йосшиhи (ЙосШиrнуШи). 
постизборни, -а, -о који се gешава йосле избора: - комбина

торика. 

постиндустријски, -а, -о каракшерисшичан за gоба у које.м 
ће инgусшријска йроизвоgња као gо.минанШна биши замењена 
раз.мено.м инфор.мација, развоје.м услужних gелашносши и сл. :  
- друштво, - свет. 

постити, -йм несвр. [гл. им . пошћёње с] 1. gржаши йосш, не 
.мрсиШи: - петком. 2. јесши само хлеб и йиши Bogy (казна за за
Швореника). 3. IлаgоваШи. - Посте они годинама због беде. 

постићи (постигнути), -игнём (аор. постигох (постигнух), по
стиже и постиже (постигнУ); р. пр. постигао, -гла (постигнуо, -ну
ла); ТРП. постигнУт; пр. пр. постигавши (постигнувши)) свр. 1. а. 
осшвариши нешшо Шруgо.м, наЙори.ма, реализоваши циЈЬ: -
успех, - рекорд. б. gаши, йоrоgиши rол, кош и СЛ. у сЙорШу. 2. 
сшеhи, gосшиhи оgређени сшейен развоја, величине, брзине и сл. 
- Ауто постигне 100 kmЉ за девет секунди. 

постмодеран, -рна, -о који се јавЈЬа йосле .моgернuз.ма; ка
ракшерисшичан за gоба Uoci1l.мogepHe: - књижевност. 

постмодерна ж еклекшички сшил у архишекшури с краја 
70-их rogUHa хх века; скуй сличних шежњи и обележја у фило
зофији, књижевносши, .музици иШg. 

постмодернизам, -зма м филозофски, есшешски, у.меШнич
ки иШg. йокреш с краја хх века који у себи синшешише оgлике 
MogepHUx ugeja оgбацујуhи иgеолошки анrаж.ман. 

постмодернист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица Uoci1l.мogep
низ.ма у у.меШносШи. 

постмодернистички, -а, -о који се OgHOCU на Uoci1l.мogepHU
зам: - књижевност, - дух. 

посто ПрИЛ. рачунајуhи сшоши geo HeKOr броја узешоr као йо
лазна јеgиница; уп. постотак 

постојан, -а, -о 1. који се не upeKuga, HeupeKugaH: - сан, -
сумња. 2. који се (MHOrO) не .мења, сшалан, оgређен: - политика. 
3. сшалан у особинама, навикама и СЛ.: - карактер, - човек 4. 
који се не колеба, чврсш: - воља. 

постојано ПРИЛ. 1. HeupeKugHo, сШалНО. - Постојано је кри
тиковао власт. 2. без колебања, усШрајно. - - је учио. 

постојаност, -ости ж својсшво, особина OHOra који је йосшо
јан, OHOra шшо је ЙосШојано. 

постојање и постојање с 1. Iл. u.м. og йосшојаши и йосшоја
Ши1• 2. (постојање) еrзисширање, еrзисшенција, бивсШво. 

постојати и постојатиl, -јим несвр. а. биши, еrзисшираши у 
оgређено.м облику или Bugy. - Земља постоји неколико мили
јарди година. Идеја правде постоји вековима. б. живеШи. - Го
динама постоји на овом свету тај човек 

постојати2, -јим свр. ЙосШајаШи. 
постојбина ж а . .месШо или крај, OgH. зе.мља оgакле неко или 

нешшо ЙоШиче. - Постојбина Саса је Немачка. б . .месШо или 
крај йребивања или боравка: отићи у нову постојбину. 

постојбински, -а, -о који се OgHOCU на ЙосШојбину. 
постојећи и постојећи, -а, -ё који йосшоји, који еrзисшира: 

- друштвени поредак. 

постола ж рег. циЙела. 
постолар, -ара и постолар м рег. обуhар. 
постоларница ж рег. йосшоларска раgионица. 
постоларски и постоларски, -а, -о рег. који се OgHOCU на йо-

сшоларе: - занат. 

постошi.рство и постоларство с рег. йосшоларски занаШ. 
постоље и постоље с 1. йоgуйирач, носач нечеrа: - топа, -

крста. 2. Ше.меЈЬ сЙо.меника (чесшо у.меШнички израђен), йосша
.менШ. 

постотак, -тка м а. сшоши geo HeKOr броја, узеш као jegUHU
ца, йроценаш: - прираштаја, одредити -. б. количина нечеrа uз
.мерена у сШоШu.м gеловu.ма: - сребра у легури. 

постотни, -а, -о који је изражен у ЙосШоцu.ма. 
постпозитиван, -вна, -о ЛИНГВ. који сшоји иза нечеrа: - члан. 

пострадати, пострадам свр. а. gоживеши несрећу, насшра-
gаши: - у судару аутомобила. б. изrубиши .маШеријална gобра, 
осиро.машиШи: - у пожару. в. изrубиши живо ш, йоrинуШи. 

постранце ПРИЛ. а. (на питање: куда? камо?) у сшрану, на 
сшрану: - раширити руке. б. (на питање: где?) са сшране: стати 
-. в. косо, укосо: - пада киша. г. на боку, йоребарке: - лежати. 

пострељати, пострёљам јек. постријељати, постријељам 
свр. йобиши uз ручноr вашреноr оружја све, jegHor йО jegHOr: - за
робљенике. 

постриг м 1. сшрижење, сшрижа, шишање: - оваца. 2. ЦРКВ. 
обреg Йpu.мaњa за калуђера, йраћен сШрижење.м косе. 

постриженик, -Ика м онај који је ЙосШрижен. 
пострижење с резање косе у цркви Йрили�о.м замонашења. 
пострићи, -ижём (3. Л. ми. постригу) свр. 1. резање.м (.маказа-

.ма и сл.) скрашиши нешшо: - косу, - жбуње. 2. осшриhи cBejeg
но йО jegHo: - овце. 3. (кога) ЦРКВ. uзвршиши Hag HeKu.м обреg йо
сшриrа: - младића пре замонашења . •  - се Йрu.миШи йосшриr, 
йосшаши калуђер, .монах: - у манастиру. 

построј м 1. склой, сасшав rрађе: - уређаја. 2. сшрој, фор.ма
ција: стати у војнички -. 3 . .механизам, уређај: - за вучу терета. 

постројавати (се), -ојавам (се) несвр. Йре.ма йосшројиши (се). 
постројење с скуй, целина свих .машина и уређаја у UHgy

сШријско.м йреgузеhу или неко.м Йоrону. 
постројити, постројим (трп. постројен) свр. йосшавиши у 

сшрој: - војнике . •  - се сшаши у сшрој, фор.мираШи сШрој. 
постругати, постружём свр. а. сшруrање.м очисшиши: - ло

нац. б. фиг. йојесши све (из нечеrа): - гриз (из шерпе). 

постскрипт(ум) м лат. шексш који се goga у Йис.му, ucuog 
йошйиса (скраћеница П. С.). 

постулат, -ата м лат. основна йрешйосшавка која се Йpu.мa 
без gоказа, чија се исшинишосш .може йровериши на йослеgи
цама, аксио.м. 
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постулирати, -улйрам евр. исказаши нешшо као йосшулаш; 
чврсшо нешшо условиши или захшеваши: � свој пристанак. 

поступак, -пка м (ген. ми. поступака) 1. pagHU йроцес (и на
чин њеУовоУ вршења): � производње штофа. 2. облик йонашања: 
� према жени. 3. усшаљен начин вођења разних йослова: суд
ски �, дисциплински �, узети у �. 

поступан, -пна, -о в .  ЙосШеЙен. 
поступати, постУпам несвр. Йре.ма ЙосШуЙиШи. 
поступити, поступйМ евр. 1. коракнуши, сшуйиши, Йоћи. 2. 

извршиши какву раgњу, ураgиши: � по наредби. 3. (с неким) йо
неши се на оgређен начин Йре.ма не ко.ме. - Како поступи са 
мном, тако ће проћи. 

поступно ПРИЛ. в. ЙосШеЙено. 
поступност, -ости ж својсшво, особина оноУа ШШО је йо

сШуЙно. 
пост(х)уман, -мна, -о а. који је рођен йосле очеве с.мрШи: � 

дете. б. који је објављен йосле с.мрШи йисца; који је јавно йока
зан или uзвеgен йосле с.мрШи аушора: � издање; � изложба. 

посуда ж 1. Йреg.меШ og .ме шала, сшакла, йорцулана иШg. у 
које.м се ЙриЙре.ма или йослужује храна, у који се нешшо .може 
улиши или сшавиши, cyg: сребрна �, � за чај. 2. ноћна uocyga, 
нокшир. 

посудити, посудйм евр. 1. gаши неко.ме нешшо у зајам, йо
зај.миШи: � пријатељу новце. 2. узеши og некоУа нешшо у зајам, 
Йозај.миШи: � новце од пријатеља. 

посуђе и посуђе с (мн. 0) зб. UМ . og uocyga, суђе: кухињско �, 
златно �. 

посуђЕшица ж ЛИНГВ. реч йосуђена, йозајмљена из gpyioi јези
ка: � из руског. 

посуђивати, -уђујём несвр. Йре.ма ЙосуgиШи. 
посумњати, посУмњам евр. а. (у нешто) йочеши с.маШраШи 

нешйlо cy.мњивuм: � у нечије речи. б. (у некога) окривиши неко
Уа за шШо. - Он је посумњао у мене. 

посунетити, -йм евр. uзвршиши сунећење; обрезаши све ре
gOM. _ - се gаши се обрезайlи. 

посустајати, -јём неевр. йолако сусшајаши, iубиши снаУу. 
посусталост, -ости ж cвojCйlвo, особина оноУа који је йосу

сШао. 
посустао, -ала, -о р. Йр. og йосусшаши у аШриб. служби: � 

човек 

посустати, -анём (аор. посустадох И посустах) евр. 1. йошйу
но се исцрйсши, изне.моhи (услеg сйlаросши, шешкоi Йосла). 2. 
gосйеши у сшање gушевне Йре.мореносШи. 

посути, поспём (имп. поспи; р. пр. посуо, -ула; ТРП. посУт) евр. 
1. а. бациши на некоУа нешшо cийlHO, зрнасшо: � житом. б. за
суши оgозiо нечи.м сиШни.м: � пут сољу. 2. iусшо ЙрекриШи. -

Цвеће је посуло брег. 3. йолиши шечношhу: � руке водом. 

посуmити, посушйм евр. 1. учиниши ga нешшо или све йо
сшане суво, осушиши: � младице воћа. _ - се 1. йосшаши сув, 
.мршав: � oд болести. 2. pegoM се осушиШи. - Воћке се посу
тише. 

пот м енгл. карт. улоi; gобиша-к у 1\ОЦ1\арској иУри. 
потабати, -ам евр. уШабаШи. _ - се разг. йошуhи се, йобиiДи се. 
потаж, -ажа м фр. суйа, чорба у којој су укуване разне врсше 

йоврћа и йlесШа. 
потаја ж у ИЗр. из потаје, потајом, у потаји (учинити што, убити 

кога) шајно, 1\рио.мице, KpagoM. 
потајан, -јна, -о а. 1\оји се gржи у шајносши, шајан: � скро

виште. б. који се скрива оg gpyiux, не йоказује upeg gpyiuмa: � 
љубав. в. 1\оји је скривен gубоко у gуши, свесши: � нада. 

потајница ж 1. а. оно шшо је скривено, шајно и шшо .мучки 
Hauaga: разбојничка �. б. (у атрибутској служби, уз им. пушка, 
сабља и сл.) 1\оја Cйlojи у ЙоШаји. 2. бот. gуiоiоgишња йаразишска 

бuљка Lathraea squamaria из ф. Scrophulariceae, 1\ојој је већи 
geo сйlабљике у земљи на жилама шу.мскоi gрвећа, а цвeйloви 
сЙоља. 3. ЗООЛ. врсша осе чије ларве живе йаразишски на gpyiuм 
инсекшuма или њиxoвuм ларвама, Ichneuminidae. 3. мед. лаiа
на iрозница која йолако исцрйљује болесника, febris hestica. 

потајно ПРИЛ. шајно, крио.мице, KpagoM: � пратити. 

потајност, -ости ж својсшво или особина оноУа шйlо се чини 
ЙоШајно. 

потакнути в. йошаћи. 
поталијанити, -:Ијанйм евр. учиниши (некоУа) ИШалијано.м. 

_ - се йосшаши ИШалијан. 
потаман, -мна, -о gосша, вео.ма шаман: - облак 

потаман и потаман ПРИЛ. йо вољи, како шреба, Зiоgно. - Ме
ни је све -. 

потаманити, -аманйм евр. а. йобиши, унишшиши све pegoM 
jegHo за gpyiuм: - пацове. б. фиг. йојесши, йойиши све: - колаче. 
_ - се .међусобно се унишйlиШи. 

потамнелост јек потамњелост, -ости ж сшање оноУа шшо је 
ЙоШамнелО. 

потамнети јек потамњети, -мнйм евр. непрел. йосшаши ша
.ман или Шамнији. 

потамнити, потамнйм евр. прел. учиниши нешшо шамнuм 
или Шамнијuм. 

потамњење с ЙоШамнелосШ. 
потамњивати, -амњујём несвр. Йре.ма йошамнеши и йошам

ниШи. 
потамо ПРИЛ. нешйlо gaљe йlaмo, Uogaљe. • - се нар. склањај се. 
потамологија ж ГрЧ. Урана хиgролоiије која йроучава воgене 

Шокове. 
потанак, -нка, -о 1. gосша, вео.ма шанак: � свила. 2. gеша

љан, исцрйан: � извештај . 

потанко ПРИЛ. gешаљно, йоgробно: - објаснити. 

потанко ст, -ости ж а. особина оноУа шйlо је йошанко: - обја
шњења. б. gешаљ, сишница: казати CBaKY �. 

потапати, потапам несвр. Йре.ма ЙоШоЙийlи. 
потапкати, -ам евр. 1. йријашељски уgариши неколико йуша 

(обично йо рамену). 2. лако уgариши неколико йуша йо нече.му: 
� прстом по столу. 

потапmати и потапmати, потапшём евр. 1. в. йошайкаши 
(1). 2 . .мало, крашко вре.ме заШаЙшаШи. _ ,.., се йойlаЙ1\айlи се, 
луйнуши се: � по трбуху. 

потаћи (потаћи) и потакнути, потакнём евр. 1. йоgсшаћи 
вашру ga боље Уори. 2. фиг. йоgсшаћи некоУа на (већу) акшив
HOcйl, боље расйоложење, йобуgийlи: �

,
Ha посао. 

потаmа ж нем. хем. бели йрах, 1\алију.мов хлориg, који се gоби
ја из йейела, а служи у инgусшрији сшакла, сайуна иШg. 

потврд, -а, -о 1. йрилично, вео.ма йlврg: � камен. 2. а. gосша 
шежак (у йамћењу): � у памети. б. gосша шврg на новцу, шкрш: 
� у парама . 

потврда ж а. реч или iесш йошврђивања нечеiа. - Климну 
главом као потврду. б. йисани gоку.менШ који се нешшо йошвр
ђује или оверава: званична �. 

потврдан, -дна, -о 1. који нешшо йошврђује, афир.маШиван: 
� одговор. 2. који нешшо йрихваша и узgиже, йозишиван: � став 

. према животу. • - реченица ЛИНГВ. која изриче сшварносш, оно 
шшо јесше или је било. потврдни судови ЛОГ. суgови који нешйlо 
ЙоШврђују. 

потврдити, потвfщйм (трп. потврђен) евр. а. йосвеgочиши 
шачносш, uсшинишосш реченоi или учињеноi: � речи делом. б. 
йосвеgочиши шачносш нечеiа (ЙоШЙисо.м, йечаШо.м), овериши: � 
пасош. в. iесШо.м изразиши саrласносш, йрихвашање нечеiа: � 
главом. г. ()зохониши, санкционисаШи. - Посланици су потвр
ђени одлуком. _ ,.., се йоказайlи се йlачнuм, аушеншичнuм, go
казаши своје вреgнОсШи. � се пред оцем. 
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ПОТВРДНО прил. У Зl-(ЛК йошврђивања, йошврђујуhи: - КЛИМ
нути главом. 

потврдност, -ости ж особина ol-lOlа шшо је ЙоШврgно. 
потврђивати (се), потврђујём (се) несвр. йрема йошврgи

ши (се). 
потегнути, потёгнём (аор. потегох и потегнух, потеже и по

тёже, потёгнУ и потегну; р. пр. потёгао, потегла (потёгла) и по
тегнуо, -ула; пр. пр. потегнУвши, потегавши и потёгавши) евр. 1. 
ухвашивши крај чеlа снажно йовуhи: - мрежу. 2. фиг. обавиши 
нешшо шешко (чесшо шуђом кривицом): - уместо другог. 3. а. 
изваgиши, извуhи нешшо: - канту из бунара. б. HaLno изваgиши, 
шрlнуши: - нож, - револвер. в. замахнуши чиме HaHocehu yga
рац, уgариши: - руком, - мочугом. г. исйалиши зрно из вашре
Hol оружја: - из топа. 4. а. обично крашко и снажно йовуhи йlеч
носш из боце: - гутљај ракије. б. обично крашко и снажно йову
hu gим йушеhи: - из луле. 5. фиг. а. изнеши, йокренуши нешшо: 
- проблем одговорности. б. йокренуши, йозваши HeKola (обично 
зБОl йомоhи): - пријатеље. 6. уйушиши се HeKyga; кренуши og
некле: - за Америку; - из села у град . •  ,.." се (нечим на некога) 
бациши се нечим на HeKola: - се ножем на непријатеља. • биће 
(било је) повуци-потегни (потегни-повуци) биhе (било је) нейрили
ка, шешкоl йосла, мука (ga би се нешшо учинило). 

потежак, потёшка, -о 1. gосша, веома шежак: - бреме. 2. фиг. 
који се не оgликује нарочишим сйособносшима: - у мишљењу и 
акцији. 3. фиг. увреgЈЬив: упутити потешке речи. 

потеже и потеже ПРИЛ. gосша шешко: ићи ће -. 

потез и потез м 1. а. шанка црша йовучена йО некој йоврши
ни; шаква црша, линија као елеменаш цршежа или слике: - на 
папиру. б. оно шшо uogceha на шакву цршу: - дима на небу. 2. 
црша, линија која као lраница gели нешшо или сйаја оgређене 
шачке и сл. - На потезу Београд - Нови Сад нема нафте. 3. йо
креш, lесш; акција, акшивносш; оgлука, чин: глумчев -; - Аме
рике. 4. йокреш фиlуре у шаху: - пешаком. 

потезати, потёжём неевр. несвр. йрема ЙоШеlнуйlи . •  ,.." се 1. 
несвр. йрема йошеlнуши се. 2. нашезаши се jegaH с gруlим, сва
ђаши се. 

потентан, -тна, -о а. сйособан за извршење каквоl gеловања: 
- мисао. б. сексуално сйособан, вишалан (о мушкарцу): - мла
дић. 

потентност, -ости ж својсшво или сшање oHola који је йо
ШенШан. 

потенција ж лат. 1. сйособносш, МОlуhносш која йосшоји у ла
шеншном сшању и иСЙОЈЬава се у оgређеним условима, Moh: -

материје, - магнета. 2. сексуална сйособносш, вишалносш му
шкејеgинке. 3. биол. сйособносшјеgне hелије или lpyue hелија ga 
йроизвеgу нов oplaH или geo oplaHa. 4. мат. Kpahu машемашички 
израз који насшаје Kaga се jegHa величина узасйlойно множи са
ма са собом (нЙр. 35). 

потенцијал, -ала м 1. сшейен йошенције (1) коју неко или не
шшо има у себи: енергетски - реке. 2. сва среgсшва којима рас
йолаже jegHa зеМЈЬа (или lруйација земаља, власника иШg.) 
укуйно или у некој lpaHU йривреgе: привредни -, туристички - . 
3. физ. раgња йошребна ga се нека јеgинична величина из неиз
мерносши gовеgе у оgређену шачку физикалНОl ЙОЈЬа: електрич
ни -, магнетни -. 4. ЛИНГВ. Lnаlолски облик раgње, йоlоgбени на
чин, конgиционал. 

потенцијалан, -лна, -о а. који је MOlyh, који йосшоји у йо
шенцији (1): - снага. б. који се йрешйосйlавЈЬа, који је скривен: 
- таленат, - песник. 

потенцијалитет, -ета м лашеншна, скривена или йрешйо
сшавЈЬена МОlуhносш: - материје. 

потенцијално ПРИЛ. с оgређеном вероваШноhом. 
потенцирати, -Ешц:Ирам евр. и неевр. 1. йојача(ва)ши, уве

hа(ва)ши: - сукоб. 2. мат. оgреgиши, оgређиваши вреgносш йо
шенције (4) . •  ,.." се йојача(ва)ши се. 

потера јек. потјера ж 1. lоњење беlунца с циљем ga буgе ухва
heH: поћи у потеру. 2. lpyua која шражи или lOHU беiунца: члан 
потере. 

потерати јек. потјерати, -ам евр. 1. а. йочеши шераши: - ко
ња. б. силом оgвесши или сйровесши (уз йрашњу): - у војску. в. 
йоgврhи lоњењу, шерању: војском - хајдуке. 2. а. йримораши не
Kola или нешшо ga се брзо, брже Kpehe. - Ветар потера облаке. 
б. lOHehu йримораши HeKola ga изађе оgакле, исшераши: - из за
клона. в. йримораши на какав pag, акцију иШg. - Хоће да раде, 
само их треба потерати. 3. а. йочеши возиши: - аутомобил, -
биЦИRЛ. б. фиг. йокренуши нешшо: - парницу. 4. йусшиши изgа
нак, корен, лисш (о биљци) . •  ,.." се йочеши lониши jegaH gpylol. 

потерница јек. потјерница ж йисмени налоl или нареgба о 
lоњењу и хайшењу HeKola. 

потес м а. ливаgе и йашњаци оlраничени upupOgHOM lpaHU
цом или olpagoM 1ge се у оgређено време йушша сШока. б. uojegu

. не њиве paCйlaвJbeHe међама. 
потесаНјек. потијесан, -сна, -о gосша, веома шесан: - ходник. 

потесати, потешём евр. неко време се бавиши йlecaњeM; свр
шиши шесање: - даске. 

потеснити, потёснИм јек. потијеснити, потијеснйм евр. на
чиниши шесним, шешњим, сшесниши: - кошуљу. 

потесно јек. потијесно ПРИЛ. gосша, веома Шесно. 
потетоmити, -йм евр. йровесши неко време шешошеhи Kola: 

- дете. 

потећи (потећи), потекнё(м) и потечё(м) (аор. потече; р. пр. 
потекао, потекла (потекла); пр. пр. потекавши и потекавши) евр. 
непрел. (неевр. потицати) 1. а. йочеши шеhи (о шечносши или че
му жиШком). - Вода потече, крв потече. б. йочеши йаgаши кроз 
неки йросшор (о чему сиЙком). - Потече зрно. в. кренуши у ве
ликом броју. - Потекоше војници. 2. фиг. а. uohu jegHo за gруlим, 
наgовезујуhи се. - Потеку речи, потекоше мисли. б. йроgужи
ши Шрајање. - Време потече даље. 3. а. gohu, йроизиhи og неко
la. - Идеја потиче од мене. б. йојавиши се, насшаши; Йроизиhи. 
- Реализам је потекао у XIX веку. Иницијатива је потекла од 
младих. 4. йожуриши ga се нешшо учини, йохишаши: - у помоћ. 

потеmко ПРИЛ. gосша, веома Шешко. 
потеmкоћа ж а. найор, мука: - у раду, задавати потешкоће. 

б. (обично у мн.) смешња, йрейрека, йроблем: мучити се са по
тешкоћама. 

потиљак, -мка м анат. заgњи geo лобање, заШиљак. • држи -! 
вој. равнај се йрема ономе ucupeg себе. у -! вој. jegaH иза gpylola. 

потиљачни, -а, -о који се OgHOCU на ЙоШиЈЬак. 
потимарити, -имарйм евр. све pegoM jegHol за gруlим исши

мариши; мало исШимариШи. 
потирати (се), -рём (се) несвр. йрема йошрши (се). 
потисак и потисак, -ска м сила која gелује оgозgо навише: -

воде. 

потискивати, -искујём несвр. йрема ЙоШиснуШи. 
потиснути, -нём (р. пр. потиснуо, -ула (потискао, -сла» евр. 1. 

йримораши HeKola ga оgсшуйи, ga се уклони, макне у сшрану: -

лево и десно. 2. исшиснуши, избациши с HeKol месша, шерена: -
из крајине. 3. йомериши с нижеl на виши ниво, uoguhu. - При
тисак воде потисне брод с дна. 

потих и потих, -а, -о gосша, веома ших: - глас. 

потихо и потихо ПРИЛ. gосша, веома Шихо. 
потицај м оно шшо йошиче на нешшо, йоgсшицај: дати -, жи

вотни -. 

потицај ни, -а, -о који йошиче, йобуђује на нешшо, сшимула
шиван: - мотив. 

потицати!, -ичём несвр. йрема йошакнуши, ЙоШаhи. 
потицати2, -ичём неевр. 1. несвр. йрема ЙоШеhи. 2. воgиши 

йорекло: - из угледне куће. 

потише и потиmе ПРИЛ. йошихо: говорити -. 

потиmтен и потиmтен, -а, -о 1. лишен основних JbygCKUX 
йрава, йришиснуш, йойlлачен: - нараштај. 2. фиг. а. ушучен, сну
жgен, шужан: - девојка. б. који ogaje йошишшеносш: - поглед. 
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потиmтено и потиmтено прил. уйlучено, снужgено, йlужно: 
- погледати, - изгледати. 

потиmтеност и потиmтеност, -ости ж cйlaњe oHoZa који је 
Йойlишйlен. 

потка ж (дат. -ки) 1. йойречне Hийlи које се yйlKивajy у основу 
йри йlKaњy. 2. фиг. основа, основица: - реализма. 

потказати, поткажём евр. ogaйlu (неко.ме); изgайlи, йроказа-
йlи (HeKoZa): - полицији; - саборца. 

потказивати, -азујём несвр. йрема Йойlказайlи. 
потказивач, -ача м gосйlавЈЬач, конфиgенйl. 
потказивачица ж жена Йойlказивач. 
поткапати, поткапам неевр. в. ЙoйlKoЙaвaйlи. 
поткапина ж геол. йлийlка йеnина на кречњачко.м йl.лу. 
поткачити, -йм евр. 1. захвайlийlи, закачийlи, ygapuйlu ogo-

зgо: - ногом, - песницом. 2. фиг. Haйacйlи, cйoйacйlи (речима): -
у говору. 

поткивати, поткйвам несвр. йрема ЙoйlKoвaйlи. 
поткивач, -ача м онај који йoйlKивa зайрежне живойlиње 

(коње, волове). 
поткивачки, -а, -о који се OgHOCU на йойlкиваче: - радионица. 

поткивачница ж йойlкивачка раgионица. 
потклоБУ-Чити се, -ОбУчйм се евр. а. gобийlи клобуке йо йовр

шини. - Зид се потклобучио од влаге. б. gобийlи йликове, .меху
ре. - Кожа се потклобучи. 

потков м 1 . .мейlални оквир којим се нешйlо окива оgозgо или 
са cйlpaHe, йойlйлайl: - кундака, - чизме. 2. ЙoйlKивaњe. 

поткова ж в. ЙОйlковица. 
поткован, -а, -о 1. йlpЙ. og йoйlKoвaйlи (се). 2. фиг. онај који 

је йleмeJbийl у нечему, боZайl знањима: - из математике. 

поткованост, -ости ж 1. особина oHoZa који је ЙoйlKoвaH. 2. 
фиг. снабgевеносйl знањем; сйlечено знање: - у науци; mколска -. 

потковати, поткујём евр. 1. йpиKoвaйlи ЙОйlкову зайрежној 
cйloци: - коња. 2. cйlaвийlи, йpиKyцaйlи .мейlални оков на не
шйlо pagu зашйlийlе, украса: - кундак, - чизме. 3. фиг. gобро не
KoZa научийlи, обучийlи: - знањем. _ ,., се фиг. gобийlи, cйlenи ве
лико знање: - науком, - у науци. • и врага би на леду потковао из
узейlно је вешйl и сналаЖЈЬив. - табане изуgарайlи йо йlабанима. 

потковица ж 1. савијена йолукружна Zвозgена йлоча која се 
йрикује зайрежној cйloци с goНJe cйlpaHe Koйийla pagu зашйlийlе 
og озлеgа и клизања. 2. фиг. оно шйlо је облико.м слично йойlко
вици. 

потковичар м 1. йoйlKoвaHa зайрежна живойlиња. 2. 300Л. 
вpcйla слейоZ .миша који око носа има кожне йlвopeвиHe у обли
ку ЙОйlковице. 

потковичаст, -а, -о којије облико.м сличан йойlковици: - ам
фитеатар. 

поткожити, -Ймевр. l. йреnиу  навику, у крв (неко.ме). 2. фиг. 
засийlийlи храно.м: - тело. _ ,., се 1. Hajecйlи се; yZojuйlU се. 2. фиг. 
обоZайlийlи се. 

поткожни, -а, -о 1. који је uog кожо.м: - ткиво. 2. који се 
. убризZава aog кожу: - инјекција. 

поткожњак м мед. йойlкожни чир. 
потколеница и потколеница јек. поткољеница и потко

љеница ж анат. geo HoZe og колена go скочноZ зlJtоба. 
потколеничан и потколеничан јек. поткољеничан и пот

кољеничан, -а, -о који се налази ucaog колена. 
потконтинент м велики geo KOHйlиHeHйla: азијски - . 
поткоп м а. уgуБЈЬење које Hacйlaje на .мecйly Zge је зе.мља ис

aog нечеZ искоЙана. б. РУД. йlунел aog земљо.м Hacйlao. йри иcйlpa-
живању и койању p�ge. 

�откопавати (се), -опавам (се) несвр. йрема йoйlKoйaйlи (се). 

поткопати, -ам евр. 1. койањем начинийlи руйу ucaog (или 
ucapeg) нечеZа: - зид. 2. фШ. HaHeйlи шйlейlу нечијем ylJtegy из
носеnи или из.миШЈЬајуnи њеZове .мане; aogpuйlu основу нечеZа ga 
би се срушило: - колегу; - акцију. _ ,.,  се а. YKoйaйlи се ucaog не
чеZа: - под брег. б. фиг. уйlврgийlи се, учврсйlийlи се. - Вера се 
поткопала у мени. 

поткорњак м 300Л. у .мн.: cийlHи йlврgокрилци који живе aog 
коро.м gрвейlа или у gрвейlу Zge буше xogHUKe, Ipidae, Scolytidae 
(у jg.: йlaKaв иHceKйl). 

поткоmуља ж geo руБЈЬа који се носи ucaog КОШУЈЬе. 
поткрадати, поткрадам неевр. 1. несвр. йрема ЙoйlKpacйlи. 

2 • .мало-Йо.мало и сйlално Kpacйlи og HeKoZa или OйlKyg: - газду, 
- фабрику. _ - се 1. несвр. Йре.ма йoйlKpacйlи (се). 2. ЙОйlкраgа
йlи jegHo gpyZoZ. 

поткрај (наглаmено: поткрај) предл. (с ген.) йри свршейlку 
нечеZа, йри крају: - године, - реда. 

пЪткрасти, -адём евр. HeйpимeйlHo, KpagOM йpиcвojийlи нешйlо 
йlyђe, YKpacйlи: - родитеље. _ - се 1. а. KpagoM, HeйpимeйlHo се 
йриближийlи, йpиKpacйlи се: - се до некога. б. KpagoM, нейри
.мeйlHo ygaљuйlu се: - се од некога. 2. gecuйlu се, йojaвийlи се (уйр
кос) нечијим Hacйlojaњимa или ЖеЈЬи. - Поткрала му се грешка. 

поткратити, поткратйм евр. оgозgо cKpaйlийlи, учинийlи 
KpaйlKим или краnим. _ - се йocйlaйlи краnи. • језик му се пот
кратио нар. не .може Zоворийlи (og HeKoZ узбуђења, cйlpaxa, йlpe
.ме и сл.). ноге му се поткратиле нар. не .може се gржайlи на но
Zaмa (збоZ у.мора, jaKoZ gушевноZ узбуђења, cйlpaxa, йlyZe, жа
лосйlи и сл.). 

поткраћивати (се), -аћујём (се) несвр. Йре.ма йoйlKpaйlи
йlи (се). 

поткрепа ж 1. йойlкрейЈЬење, Йо.моn: нудити поткрепу. 2. оно 
шйlо gaje cHaZy, живосйl: осетити поткрепу. 3. фиг. ослонац, йoйl
йора: - науке. 

поткрепити, поткрёпйм јек. поткриј{шити, поткријепйм 
(трп. поткрёпљен јек. поткријепљен) евр. 1. gaйlu cHaZe, оживейlи 
(јело.м, йиnем и сл.): - млеком. 2. учврсйlийlи, убеgийlи: - дока
зима. 3. йојачайlи, ЙoйlЙo.мonu: - војску људством. _ - се 1. ga
йlи себи cHaZe, оживейlи се (јело.м, йиnем и сл.): - ракијом. 2. 
оснажийlи се, ојачайlи се (.майlеријално и сл.): - новцем. 

поткрепљивати (се), -Ешљујём (се) несвр. Йре.ма ЙОйlкрейи
йlи (се). 

поткресивати, -есујём несвр. Йре.ма ЙoйlKpecaйlи. 
поткресати, поткреmём евр. 1 . .мало cKpaйlийlи, йоgрезайlи: 

- косу, - живицу. 2. фиг. c.мaњийlи, y.мaњийlи: - плату. • - кри
ла некоме лишийlи .моnи, CHaZe. 

поткровити, поткровйм евр. cйlaвийlи кров на куnу. 
поткровље е 1. йpocйlop ucaog KYnHOZ крова, йlaвaH. 2. gрве

на KOHCйlpYKциja ucaog кровноZ Йокривача. 3. сйlамбена йpocйlo
рија aog крово.м, MaHcapga. 

поткровнй, -а, -о који се налази ucaog крова, који се OgHOCU 
на ЙОйlкровЈЬе: - простор. 

поткултура ж кулйlура .млagих или нижих gрушйlвених сло
јева најчешnе cyйpoйlcйlaвJbeHa влаgајуnој кулйlури и њени.м 
вреgносйlима. 

поткултурни, -а, -о који се OgHOCU на йойlкулйlуру: - стил . 

поткупити, поткУпйм (трп. поткУпљен) евр. йривуnи новцем 
или нечим gруZим на своју cйlpaHY, aogMUйluйlu: - парама, - ле
·лим речима. 

поткупити, -йм (трп. поткупљен) евр. 1. а. aogunu оно шйlо 
лежи на земљи: - опало воће. б. CKyйийlи aog нешйlо, ucaog не
чеZа: - децу под кабаницу. 2. йpиKyйийlи, apuйleZHYйlu: - косу у 
перчин. 3. (обично уз им. "ноге'') CKyйийlи aoga се. 4. Haйacйlи, 
навалийlи на HeKoZa: - пуmчаном паљбом. 

потк;Упљив, -а, -о који се .може йойlкуйийlи, Йоg.мийlJbив: -
судија. 

поткупљивати1, -)тпљујём несвр. Йре.ма ЙОйlкуЙийlи. 
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поткупљивати2, -упљујём несвр. аре.ма uошкУUиШи. 
поткупљивач, -ача м онај који HeKOla uошкуа.љује. 
поткупљивост, -ости ж особина oHola који је uошкуа.љив. 
поткусити, поткусим евр. учиниши кус и.м , uошкрашиши, 

скрашиши: � реп псету. 

поткусуравати (се), -уравам (се) и поткусуривати (се), 
-урујём (се) несвр. аре.ма uошкусуриши (се). 

поткусурати, -ам евр. gаши кусур, gоилашиши gyl . •  - се об
рачунаши се gоилашивши gyl. 

поткусурити (се), -усурим (се) евр. в. uошкусураши (се). 
поткућница ж зе.мљишШе, најчешhе Оlрађено, uog кућо.м, уз 

кућу. 
потлаченост и потлаченост, -ости ж сшање oHola који је ао

illлачен: � робова. 

потлачивати, -ачујём несвр. аре.ма UоillлачиШи. 
потлачити, -им и потлачити, потлачИм евр. 1. uоlазиши: � 

коњем. 2. uоgврlнуши уlњешавању, роuсшву: � народ. 

потлеуша ж .мала, ниска, беgна кућица, сШраhара. 
потмуло ПРИЛ. 1 . .мукло, uриlушено (о ниско.м звуку). - Ко

рак oдieKHY потмуло. 2. uришајено, скривено. - Међу људима 
потмуло живе заваде. 

потмулост, -ости ж особина oHola шшо је Uоill.муло. 
потмуо, -ула, -о 1 . .мукао, uриlушен (о ниско.м звуку): - тут

њава. 2. uришајен, скривен; неоgређен, нејасан: � завера; � го
вор. 3 . .мрк, шаман, црн: � облак 4. намршшен, нашушшен: � 
Турчин. 

пото У изр. пошто - в. uog UОШШО. 
потоварити, -им евр. сшавиши pegoM све шоваре, сав шереш 

на HeKola, на нешшо, наi1l0вариши: - HaMemтajeM камион . •  - се 
ући pegoM сви у uревозно среgсшво pagu uушовања, укрцаши се: 
� на брод. 

потовити, потовИм евр. pegoM све ушовиши, уlојиши: - свиње. 

поток м (ген. МН. патока) 1 . .мањи и краћи UpupOgHU воgени 
шок: планински �. 2. фиг. а. велика количина нечеl шекуhеl, 
жиШКОl, шшо се наlло излива: � лаве, � крви. б. уоuшi1lе вели
ка количина нечеlа шшо излази оgакле: � светлости, � прича. в. 
.маса нечеlа шшо се креће у оgређено.м аравцу: � пролазника. 3. 
(у инстр. У служби прилога) у великој количини, обилно. - Крв 
је текла потоком. 

потолина ж геогр. уgуБЈЬење на uовршини 3е.мље које је ucuog 
нивоа оближњеl .мора. 

потом и потом ПрИЛ. 1. за вре.ме: зашим, uосле Шоlа. - Ма
турирали смо, потом уписали гимназију. 2. у набрајању: иза 
шоlа, заШим. - Поменућу оца, мајку, потом браћу. • о .. 'ом - разг. 
О Шо.ме не шреба lовориши caga, о Шо.ме ће се lовориши gоцније. 

потомак, -омка и потомак, -мка м 1. онај који ао крви, ро
ђење.м uошиче og зајеgниЧКОl pogui1leљa: � племићке породице. 
2. у .мН.: Jbygu буgуhих uоколења аре.ма ранијим. - Наши потом
ци ће нас ценити по делима. 

потомкиња ж женска особа UоШо.мак. 
потомство е ново uоколење у OgHOCY аре.ма роgишељима, аре

цима. 
потонути, потонём евр. непрел. 1. uасши на gHO. - Брод је по

тонуо пролетос. 2. заlњуриши се uog воgу, несшаши uog воgо.м. 
Он потоне па исплива. 3. сuусшиши се у нешшо .меко, lлибови
шо и сл.: � у душеке, � у мочвару. 4. фиг. а. изlубиши се из виgа. 
- Јахач потону за брег. б. несшаши, ишчезнуШи. - Туга у њему 
ће потонути. в. gосuеши у неко сшање и сасвим .му се uреgаши: 
� у тугу. • као да су ти (му) све лађе потонуле в. uog лађа. 

потоњи, -а, -ё 1. који је вре.менски uосле gpylux, каснији. -
Први насељеници су населили долине, потоњи и планине. 2. 
који се OgHOCU на шек сUо.менуШоl, Uослеgњи. - Јован и Петар. 
Овај потоњи ми је већи пријатељ. 3. uослеgњи у вре.менско.м ни
зу. - Исцедио ми је и потоњу кап зноја. 

потоп м 1. а. велика uоилава, Uовоgањ. б. фиг. велика коли
чина, .мношШво нечеlа: � радости, � мрава. 2. ао Библији, вели
ка uоилава која је као божја казна зБОl JbygCKUX lpexa uреилави
ла целу зе.мљу. • после мене (нас) � KagMe (нас) не буgе, .може све 
ga upouagHe. 

потопити, потопИм (трп. потопљен) евр. 1. учиниши ga неко 
или нешшо UоШоне. - Торпедо је потопио брод. 2. аокриши во
goM uовршину нечеlа, uоилавиши: � дно чамца. 3. фиг. учиниши 
ga нешшо upouagHe, унишШиШи. - Туга је потопила његову на
ду. 4. нашоuиши, намочиши: � платно водом . •  - се наћи се uog 
воgо.м, UоШонуШи. - Брод се потопио. 

потопни и потопски, -а, -о који се OgHOCU на UОШОU, који је 
у вези с UоШоUо.м: - талас, � вода. 

поточар м ЗООЛ. рак који живи у UоШоци.ма. 
поточара ж 1 . .млин, воgеница на UОШОКу. 2. бот. врсШа .махо

вине која расше uopeg извора и влажних обала, Fontinalis. 

поточарка ж 1. ЗООЛ. а. воgена uшица Salicaria f1uvialis. б. вр
сша з.мије налик на белоушку, uрилаlођена на живош у воgи, 
Tropidonotus tesselatus. 2. бот. биЈЬка из аор. крсшашица, кр
сШовник. 

поточина ж 1. ayl.м. og UОШОК. 2. кланац, усек кроз који ше
че или је шекао UОШОК. 

поточић м (инетр. -ем) ge.м. og UОШОК. 
поточни, -а, -о који се OgHOCU на аот0ке, који живи у uошо

цима; који је својсшвен uошоцима: � пастрмка; - шум. 

поточница ж бот. биЈЬка из аор. ошшролисша, сао.менак, 
Myosotis. 

потпадати, -ам несвр. аре.ма UоШUасШи. 
потпала ж а. сишно gрво, аааир и сл. за uошuаљивање ва

Шре. - У рукама носи потпалу. б. uошuаљивање вашре: спре
мити дрва за потпалу. 

потпалити, потпалИм евр. 1. а. ариносећи вашру нече.му иза
зваши lорење, заuалиши: � дрва. б. замешнуши вашру: � пећ. 2. 
извршиши ааљевину: � комшију. 3. фиг. uоgсшрекнуши, uоgсша
hи: - мржњу. 

потпалубље и потпалубље е geo броgа или чамца који се 
налази uog Uалубо.м. 

потпалубни, -а, -о који се OgHOCU на uошuалуБЈЬе: � скла
диште. 

потпаљивати, -аљујём несвр. аре.ма UоШUалиШи. 
потпаљивач, -ача м 1. онај који uоgсшрекава на некакво ge

ло, хушкач: � сукоба. 2. среgсшво за UоШUаљивање. 
потпаљивачица ж женска особа uошuаљивач (1). 
потпарити се, -им се евр. уuариши се, уuалиши се. - Кожа 

нам се потпарила од жеге. 

потпасати, -ашём евр. 1. сшеlнуши око сшрука аас, каиш, ре
.мен. 2. фиг. оивичиши, оUШочиШи. - Улица је потпасана пру
ГОМ • •  - се 1. сшеlнуши се око сшрука аасо.м, каише.м, ре.мено.м. 
2. фиг. снабgеши се оним шшо је HeouxogHO: � с:::rедовањем. 

потпасивати (се), -асујём (се) несвр. аре.ма uошuасаши (се). 
потпасти, -паднём евр. 1. gohu, uасши uog нешшо: � под сто. 

2. фиг. а. наћи се uog уШицаје.м HeKola, нечеlа: � под утицај при
јатеља. б. gohu у зависну uозицију; gohu uog чију влас ш, uошчи
ниши се: � под нечију сферу интереса; � под власт окупатора. 

потш�тити, потпётИм евр. 1. сшавиши (lYMeHe и сл. uеше) на 
обуhу. 2. uоквариши циuеле lазеhи UеШо.м њихов заgњи geo. 

потпетица ж geo циuеле uog UеШо.м начињен og иласшике, 
gрвеша, коже и сл., шШикла. 

потпећи (потпећи), -печём (3. Л. МН. -пеку) евр. исаећи оgозgо: 
� хлеб. 

потпиривати, -ирујём несвр. аре.ма UоШUириШи. 
потпиривач, -ача м онај који uоgсшрекава на некакво gело, 

хушкач. 
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потпирити, потпйрИм евр. 1. йирећи расйалиши, расЙЛа.мса
ши (ваШру). 2. фиг. йоgјариши, йоgсшакнуши: � незадовољство 
народа. 

потпис м својеручно найисано u.мe и Йрезu.ме ucuog некоl go
ку.менша, шексша, слике иШg. 

потписати, потпйшем евр. 1. ЙоШЙисо.м нешшо овериши, йо
шврgиши и СЛ.: � изјаву. 2. йошврgиши ЙоШЙисо.м йрихвашање 
неких обавеза: � меницу. 3. найисаши нешшо ucuog каквоl шек
сШа . •  - се в. йошйисашu (1). 

потписивати (се), -исујем (се) несвр. йрема йошйисаши (се). 
потписнйк, -а (ПОТПИСИВ8оч, -ача) м онај који је нешшо йош

йисао, онај који се ЙоШЙисо.м обавезао на нешшо: � петиције, � 
менице. 

потписница ж женска особа ЙоШЙисник. 
потписнИчки, -а, -о који се OgHOCU на йошйиснике и йошйи

снице. 
потпитање е йишање које се као Йо.моћно йосшавља уз lлав

но ЙиШање. 
потплат м И потплата ж goНJU geo ogehe go йеше, у облику 

сшойала KOju.м се lази йо тлу, ђон. 
потпшiтити, ПОТПЛ8отИм евр. йоg.мишиши, йошкуйиши: � ца-

риника. 

потплаћивати, -аћујем несвр. йрема ЙоШЙЛаШиШи. 
потпомагати (се), -ОМ8ожем (се) несвр. йрема ЙоШЙо.моћи (се). 
потпомоћи (потпомоћи), -помогнем евр. йружиши неко.ме 

Йо.моћ, йоgршку, .маШеријалну или .моралну, Йо.моћи: � родите
ље, � пријатељима; � новцем, - залагањем . •  - се Йо.моћи се 
.међусобно. 

потпора ж 1. йоgуйирач, ЙоШЙорањ. 2. фиг. а. ослонац, йо
gршка: йружаши моралну потпору. б. Йо.моћ у новцу: синди
кална �. 

потпорањ м в. ЙоgуЙирач. 
потпорни, -а, -о 1. који служи као йошйора, као йоgуйирач: 

� зид, � стуб. 2. фиг. који йружа новчану Йо.моћ: � фонд. 

потпоручник м вој. а. најнижи официрски чин. б. војно ли
це са Шu.м чино.м. 

потпоручница ж вој. женска особа ЙоШЙоручник. 
потпоручнички, -а, -о који се OgHOCU на йошйоручнике и 

ЙоШЙоручнице. 
потпрашивати, -ашујем несвр. Йре.ма ЙоШЙрашиШи. 
потпрашити, ПОТПР8ошИм евр. фиг. а. йричиниши неко.ме не

уlоgносш, наЙакосШиШи. б . .мало исшући, избиШи. в. ошераши, 
оgјуриши с некоl .месШа. • - некоме пете, табане в. йошйрашиши 
(в). - некоме тур в. йошйрашиши (б). - пете ушећи, Йобећи. 

потпрдивати се, -рдујем се несвр. Йре.ма йошйрgнуши се. 
потпрдица ж uogc.мex, изруlивање;речи које служе uogc.мexy, 

изруlивању. 
потпрднути се, -нем се евр. йоgс.мехнуши се, йоруlаши се. 
потпредседник јек. потпредсједник м йреgсеgников за

.меник. 
потпредседница јек. потпредсједница ж женска особа 

йошйреgсеgник. 
потпредседнички јек. потпредсједнички, -а, -о који се og

носи на йошйреgсеgнике и йошйреgсеgнице. 
потпредседништво јек. потпредсједништво е служба и 

функције йошйреgсеgника (йошйреgсеgнице); йросшорија у којој 
йошйреgсеgник (йошйреgсеgница) врши своје функције. 

потприштити се, потпрйштИм се евр. gобиши йришшеве йо 
кожи. 

ПОТПУКQВНИК м вој. а. официрски чин у војсци из.међу .мајо
ра и Йуков.ника. б. О,соба која u.мa шај чин. 

потпуковниковица ж йошйуковникова жена. 

потпуковница ж 1. йошйуковникова жена. 2. женска особа 
ЙойlЙуковник. 

потпуковнички, -а, -о који се OgHOCU на йошйуковнике (йош
Йуковнице). 

потпун, -а, -о 1. а. који се исйољава у целини, айсолушан: � 
крах преговора, � помрачење сунца. б. који се исйољава без 
оlраничења, нео.меШан: � власт. 2. који u.мa йуну .меру саgржа
ја, који је gосшиlао сва очекивана својсшва иШg. - Она је потпу
на жена у сваком погледу. 

потпуно ПРИЛ. у йуној .мери, cacвu.м: � невин. 

потпуно ст, -ости ж сшање оноlа шшо је ЙоШЙуно. • у потпу
ности у целини, cacвu.м. - То миmљење је у птопуности прихва
тљиво. 

потпури, -Ија фр. муз. ко.мЙозиција сасшављена og оgло.мака 
више .музичких gела, без чвршће унушрашње ЙовезаносШи. 

потра ж а. шшеша коју сшока начини на шуђој њиви. б. lло
ба која се йлаћа за шакву шШеШу. 

потрага ж (дат. -ази) 1. шражење и lоњење беlунца, йошера: 
полицијска �. 2. шежња ga се нешшо нађе, ga се go нечеlа gође, 
шраlање: � за златом, � за идејама. 

потраживалац, -аоца м онај који нешшо ЙоШражује. 
потраживати, -ажујем неевр. [гл. им. потраЖИВ8оње е] 1. не

свр. йрема ЙоШражиШи. 2. шражиши найлашу gyla. 
потражити, ПОТР8ожИм евр. 1. йошруgиши се ga се неко или 

нешшо нађе; йровесши неко време у шражењу: � пријатеља, � 
решење. 2. зашражиши ga се нешшо ypagu: � ручак 

потражња ж шражња, йошраживање: � робе. • понуда и -
екон. количина робе која се Hygu или куйује у оgређено време, на 
оgређено.м .месшу и уз оgређене цене. 

потрајати, -јем евр. йроgужиши се у шоку времена, ШрајаШи. 
- Криза је потрајала годину дана. 

потрапити, -йм евр. сшавиши у шрай, зашрайиши: � јабуке. 

потраћити (потратити), -Им евр. 1. йошрошиши нешшо (ла
ко.мислено, неразу.мно), сйискаши: � новац, � живот. 2. фиг. йро
весши време без корисши, узалуg. 

потрбушина ж goНJU, сйољашњи geo живошињскоl шела ко
ји йокрива Шрбух. 

потрбушкё и потрбушкё ПРИЛ. на шрбуху: лежати �. 

потрбушица ж анат. шанка ойна, .мара.мица која с унушра
шње сшране йокрива шрбушну gyйJby и орlане у шрбуху perito
neum. 

потргати, -8ом евр. 1. pegoM jegHo йО jegHo ошкинуши, йокиgа
ши: ,..; листове књиге. 2. йоцейаши, ошшешиши, унишшиши: � 
блузу . •  � се 1. йохабаши се, йоцейаши се услеg gyle уйошребе, 
нейажње и СЛ. - Хаљина се потргала. 2. изlубиши uopegaK, йо
везаносш, йоремешиши се, йокиgаши се. - Колона се потргала. 

потргнути, -нем евр. l . в. шрlнуши: � пymку, � сабљу. 2. ски
нуши, сшрlнуши: � одећу с девојке. 

потрговати, -ргујем евр. йровесши неко вре.ме у Шрlовању. 
потреба ж 1. шежња за осШварење.м некоl циља, жеља ga се 

нешшо реализује, и.ма иШg. : духовна �, материјална �. 2. йо
шребна сШвар: кућна �. 3. оно шшо је йреко йошребно, нужно ga 
се учини: � акције. 4. шелесна нужgа йражњења црева. • нема 
потребе није важно, .може се и без Шоlа. по потреби службе слу
жба налаже. у случају потребе ако буgе Шребало. mколске потре
бе школски Йрибор. 

потребан, -бна, -о (потребит, -а, -о) 1. а. који се жели pagu 
осшварења некоl циља; који је шакав ga се без њеlа не .може, ко
ји uogMupyje йошребу, нужан. - Потребна ми је жена, да бих се 
излечио. КисеонИIC нам је потребан за дисање. 2. нар. који ОС ку
gева у нече.м врло важно.м, сиро.машан. - .дЕо си потребан, не
ко ће ти помоћи, дати новаца. 

потребито ПРИЛ. в. ЙоШребно. 
потребно ПРИЛ. HeouxogHo, НУЖНО. - Потребно је да дођете 

на састанак 
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потребовати, -бујем неевр. u.маШи uошребу, осеhаши uошре
бу: � новаца, � љубави. 

потрепmтина ж (најчешће у мн.) оно шшо је uошребно, йо
шребна сшвар, uошреба: кућне потрепштине. 

потрес и потрес м 1. н:рашн:ошрајан, чесшо снажан uон:реш, 
Йо.мерање, шреuерење нече"iа н:ао uослеgица уgарца, ен:сUлозије 
и СЛ.: � стакла по прозорима. 2. геол. Зе.м.ЈЬоШрес, Шрус. - Јуче је 
забележен потрес у Грчкој . 3. фиг. а. шешн:о, снажно узбуђење 
н:оје нен:о uреживи: живот пун разних потреса. б. Ше.ме.тьиШ йре
Kug gрушшвено-uолишичн:о"i сисШе.ма и раgин:ална Йро.мена н:ао 
uослеgица Шо"iа. - Револуција је својим потресом yниmтила ви
шу класу. в. gрасшичан Йоре.мећај нен:о;; сшања: � на берзи. • -
мозга мед. "iубишан: свесши н:ао uослеgица уgарца йо "iлави. 

потресан и потресан, -сна, -о 1. в. шрусан: � подручје, � та
лас. 2. н:оји изазива јан:о узбуђење (обично је реч о нече.м шра
"iично.м): � исповест, � судбина. 

потресати (се), потресам (се) несвр. Йре.ма uошресши (се). 
потресен, -а, -о а. вео.ма узбуђен, gирнуш (шра"iичношhу не-

че"iа): � старац. б. н:оји ogaje шан:во узбуђење: � глас. 

потресено прил. вео.ма узбуђено, gирнушо: плакати �. 

потресеност, -ости ж сшање oHo"ia н:оји је UоШресен. 
потресно и потресно прил. врло узбуgЈЬиво, gUPJbueo: � при-

поведати. 

потресност и потресност, -ости ж особина или сшање оно
"ia шшоје UоШресно. 

потрести (потрести), -есем евр. (неким, нечим, некога, не
што) 1. а. брзu.м, н:раШн:u.м Uон:реШu.ма uон:ренуши HeKo"ia, не
шшо Ша.мо-а.мо или "iоре-gоле, заљУЈЬаши, зашресши: � дрво, � 
руку. б. изазваши gрхшавицу (о "iрозници). в. фиг. учиниши неси
"iYPHu.м, uон:олебаши: - Суђење је потресло породицу. 2. Фиг.ја
н:о узбуgиши, gирнуши (обично Шра"iин:о.м нече"iа). - Прича нас је 
јако потресла. _ - се 1. gосuеши у сшање шресења, зашресши се. 
- Кућа се потресла из темеља. б. сшресши се, заgрхШаШи. - Чо
век се потресао од среће. 2. фиг. gосuеши у јан:о узбуђење, узне.ми
риши се (обично Шра"iин:о.м нече"iа). - Потресао се због сестрине 
смрти. 

потрети јек. потријети, потрем (аор. потрех јек. потријех; ТРП. 
потрт (потрвен)) евр. в. UоШрШи. 

потрефити (се), -ЙМ (се) евр. нем. в. uо"iоgиши (се). 
ПОТlжуmа ж пеј. 1. жена су.мњиво;; .морала сн:лона сн:иШњи. 2. 

особа н:оја uge Ша.мо-а.мо йроносећи различише йорун:е, o"ioeapa
јући и сл. 

потрљати, потрљам и потрљати, -ам евр . .мало иСШРЈЬаши, 
UРОШРЈЬаши: � чело. 

потровати, потрујем евр. све pegoM ошроваши: � пацове. _ -
се а. у.мреши, у"iинуши og оШрова. - Људи се потровали ипери
том. б. разболеши се услеg gеловања ошровних .маШерија на ор
"iанuза.м. - Потровали су се нездравом храном. 

потростручавати, -У-Чавам и потростручивати, -Учујем не
свр. Йре.ма UоШросШручиШи. 

потростручити, -ЙМ евр. нешшо шросшрун:о uовеhаши: � 
плате, � обавезе. 

потроmан, -шна, -о н:оји се шроши: � материјал. 

потроmач, -ача м онај н:оји нешшо шроши, н:уйац, .мушшери
ја: � робе, � енергије. 

потроmачкii, -а, -о н:оји се OgHOCU на uошрошаче; н:оји слу
жи за uошребе uошрошача: � кредит, � задруга. 

потроmити, потрошйм евр. 1. а. uослужиши се нечu.м gели
.мице или у целини шрошеhи "ia, уuошребиши: � намирнице, � 
енергију. б. изgаши новац за н:уйовину: � сто динара. в. исн:ори
сшиши, уuошребиши: � пет метака у пуцњави. г. изреhи, uз"iо
вориши: � пуно речи на објашњавање. 2. uровесши извесно вре
.ме бавеhи се нечu.м: � младост на коцку. _ - се шрошеhи се go
ћи go н:раја, исцрuсши се у целини. - Имање се потрошило на 
дугове. 

потроmња и потроmња ж а. йроцес шрошења gобара, cpeg
сшава и сл. pagu заgовОЈЬавања uошреба: широка �, � енергије. 
б. ун:уйни ушрошан: gобара, среgсшава и сл. - Потрошња хлеба 
је опала. 

потрпавати (се), -рпавам (се) несвр. Йре.ма uошрuаши (се). 
ПОТlшати, -ам (потрпамо и потрпамо) евр. 1. набацащи на 

HeKo"ia више сшвари; убаци ши у нешшо без pega. - Потрпали су 
на мене капуте и бунде. Потрпаше у џакове кромпире. 2. сшр
uаши све pegoM или MHo"ie. - Потрпаше нас у воз. 3. зашрuаши, 
Uрен:риШи. - Потрпали су нас јорганима. _ - се ушрuаши се сви 
pegoM. - Потрпали смо се у брод. 

потрти, потрем (аор. потрх; ТРП. потрт (потрвен)) евр. (нешто) 
1. "iазеhи унишшиши, с.мрсн:аШи. - Говеда су потрла жито. 2. а. 
унишшиши, UоШа.маниШи: � мраве. б. uорушиши go Ше.меЈЬа: � 
тврђаву. 3. шаруhи ун:лониши, сн:инуши с нече"iа, избрисаши, 
обрисаШи. _ - се 1 . .мало се UОШРЈЬаШи. - Потре се по образу. 2. 
сашрши се, сло.миШи се. 

потрудити се, потрудйм се евр. а. бавеhи се нечu.м уложиши 
шруg, uо.мучиши се. - Потрудио се и научио лекцију. б. uосша
раши се, uобринуши се. - Потрудио се да нам помогне. 

потрунити, потрУнйм евр. uосуши Шруње.м или уоuшше не
чu.м сиШнu.м: � сто мрвицама. 

потрчати, -ЧЙМ евр. а. н:ренуши Шрн:о.м у нен:о.м Йравцу. -
Чим поче киша, потрчасмо под трем. б. uровесши нен:о вре.ме у 
Шрчању. - Потрчали смо двадесет минута. в. уоuшше uохиша
ши ga би се нешшо учинило, uожуриши се. - Сви су потрчали да 
купе карте. 

потуговати, -YгY.ieM евр. uровесши нен:о вре.ме у шузи: � шест 
месеци. 

потуђити, потуђйм евр. учиниш и Шуђинце.м. - Муж потуђи 
жену. _ - се uосшаши Шуђинац. - Синови се потуђили и напу
стили домовину. 

потужити се, ПОТУЖЙМ се евр. изразиши, исн:азаши жа
лосш, незаgовОЈЬсшво и сл., uожалиши се. - Жена се потужи
ла на мужа. 

потукач, -ача м онај н:оји се uошуца, UоШуцало. 
потулити, потулйм евр. 1. са"iнуши, uо"iнуши: � главу. 2. у.ма

њиши, uри"iушиши: � светло, � пламен. _ - се 1. сн:уuиши се, йо
"iрбиши се. - Човек се потулио од стида. 2. с.мањиШи се, uри"iуши
ши се. - Ватра се пред јутро потулила. 

потуљен, -а, -о 1. ШрU. og uошулиши (се). 2. uришајен, uogMY
н:ао: � гест, � бол. 3 . .мушан, Ш.муран: � јутро. 

потуљено ПРИЛ. 1. uришајено, Uоg.мун:ло:Uогледат некога �. 
2. ушучено, безвоЈЬНО. - Корачао је стазом �. 

потуљеност, -ости ж особина oHo"ia н:оји је ЙОШУЈЬен. 
потурати1, потУРам евр. pegoM jegHo за gpy"iu.м шуриши, сша

виши у нешшо, uошуриши: � јаја под КОКОШИ. 

потурати2, потуРам несвр. Йре.ма UоШуриШи. 
потурити, -ЙМ евр. 1. шуриши, сшавиши ucuog нече"iа, uog

.мешнуши: � точкове под кола. 2. фиг. н:орисшеhи се нечијо.м не
Uажњо.м uоgвалиши .му ШШО. - Док смо били на одмору потури
ли нам аферу. _ - се а. заузеши uоложај, на.месШиШи се ucuog 
HeKo"ia или нече"iа. б. фиг. uоg.мешнуши се нен:о.ме за сен:суални 
OgHOC. - Потурила се мужевом другу. 

потурица ж и м (ми. ж) човен: н:оји се UоШурчио. 
потурички, -а, -о н:оји се OgHOCU на UоШурице. 
потурченик, -ИRа и потурчењак, -ака м в. UоШурица. 
потурченица ж жена UоШурченин:. 
потурчивати (се), -уРчујем (се) несвр. Йре.ма uошурчиши (се). 
потурчити, -ЙМ евр. учиниши HeKo"ia Турчино.м. _ - се йрећи 

у .муслu.мансн:у веру, uосшаши Турчин. 
потући (потући), -тfчем (аор. потУкох, потУче; ИМП. потУци; р . 

пр. потУкао, потукла (потjТRла); ТРП. потУчен, -а; пр. пр. потУкав
ши и потУкавши) евр. 1. а. uобеgиши, uоразиши uрошивнин:а у 
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борби, боју. - Срби потукоше Турке на Мишару. б. савлаgаши, 
йобеgиши у шакмичењу, сйоршу: � у куглању. в. уойшше у неком 
ogMepaBalVY cHa'ia uзаhи као айсолушни йобеgник. - Демократе 
су на изборима потучени од либерала. 2. а. усмршиши, йоби
ши. - Разбојници потукоше путнике. б. унишшиши или јако 
ошшешиши усев, pog. - Олуја је потукла винограде. 3. йобиши, 
ойовр'iнуши нечије миш.тьење, ар'iуменше и сл: � у полемици. _ � 

се йобиши се. - Потукли се због девојке. 

потуцало е (М) (мн. е) онај који се йошуца йо свешу, скиШница. 
потуцати, -ам евр. шуцајуhи разбиши све jegHo за gру'iим. -

За Ускрс је свима потуцао јаја. _ � се исшуцаши, шуцнуши jeg
но gpy'io'i. - Потуцали се главама. 

потуцати се, потУцам се неевр. 1. лушаши без сшално'i йреби
валишша, скишаши се: � од немила до недрага. 2. чесшо мења
ши pagHo месшо, занимање иШg. - Потуцам се од газде до газде. 

потхват и потхват М 1. в. ЙоgухваШ. 2. епорт. йоложај и 
йокреш руке йри хвашању оgозgо. - Противника ухватимо пот
хватом. 

потхранити, потхранИм (трп. потхрањен) евр. 1. а. gаши не
коме мало хране. - Дете је потхрањено, нису имали млека за 
њега. б. обилном храном ојачаши, уgебљаши, у'iојиши HeKo'ia: 
товом � свиње. 2. фиг. йојачаши, оснажиШи. - Та политика је 
потхранила кризу. _ � се 1. храном се ојачаши или у'iојиШи. -
Прасе се потхранило кукурузом. 2. фиг. увеhаши се, нарасШи. -
Наша се болест због беде потхранила. 

потхрањеност, -ости ж сшање oHo'ia који је ЙоШхрањен. 
потхрањивати (се), -ањујём (се) несвр. йрема йошхрани

ши (се). 
потценити, потцёним јек. потцијенити, потцијенйм евр. а. 

Heog'ioBapajyhe ниско оцениШи. - Критичари су потценили Ди
сову поезију. б. йосшуйиши Йре.ма некоме, нечему са омалова
жавање.м, Йрезиром. - Потценио ме је и цинично посматрао. 

потцењИвати јек. потцјењивати, -ењујём несвр. Йре.ма йош
цениШи. 

потцењивачкИ: јек. потцјењивачкИ:, -а, -о који се OgHOCU на 
йошцењиваче, који је као KOg ЙоШцењивача. 

потцикивати, -икујём несвр. Йре.ма ЙоШцикнуШи. 
потцикнути, потцИкнём евр. 1. весело, pagocHo ускликнуши: 

� од среће. 2. сйусшиши ошшар, apogopaH, крашак 'iлас услеg ја
KO'i узбуђења, сшраха иШg. : � од ужаса. 

потцртавати, -ртавам несвр. Йре.ма ЙоШцрШаШи. 
потцртати, -ам евр. 1. йовући цршу ucaog нече'iа: � речи у тек

сту. 2. фиг. исшаhи, на'iласиШи. - У говору је потцртао нужност 
сарадње. 

потчинити, потчинИм евр. 1. сшавиши aog своју власш, йоко
риШи. - Турци су потчинили српску државу. 2. учиниШи зави
сним йомоhу ушицаја, службено'i йоложаја и сл. - Све службе
нице је потчинио када је постао шеф. _ � се йрихвашиши нечи
ју власш, йокориши се. 

потчињавати (се), -ињавам (се) несвр. йрема йошчини
ши (се). 

потчињен, -а, -о 1. ШрЙ. og йошчиниши (се). 2. (у имен. слу
жби, одр.,  обично у ми.) а. службена особа која је aogpeQeHa ви
ше.м йо чину. - Потчињени слушају управника. б. онај који је у 
Йоgјар.мљеном Йоложају. - ТурЦи су угњетавали потчињене. 

потчи�еност, -ости ж сшање и йоложај oHo'ia који је йош
чињен. 

поћi�рка ж она коју је неко йрихвашио као кћер gajyhu јој og
'ioBapajyha Йрава. 

поћи (пбћи), пбђём (аор. пођох, пође; ИМП. пођи; р. пр. пошао, 
-шла; ТРП. 0) евр. непрел. 1. а. йочеши ићи, кренуши, уйушиши се: 
� према кући. б. ошиhи с ogpeQeHo'i месша, уgаљиши се. - Нисмо 
пошли ни пет корака, а он нас позва. в. уйушиши се у ogpeQeHoM 
смеру. - Две земље су пошле ка уједињењу. 2. найасшu HPKo'ia, 
навалиши на HeKo'ia. - Срби пођоше на Турке. 3. начиниши йо
креш руком, машиши се: � руком за пушку. 4. фиг. рашириши се, 
расйросшреши се. - Глас је пошао кроз народ. 5. gаши се на не-

шшо, оgлучиши се: � на велике науке. 6. у'iлеgаши се на HeKo'ia, 
нешШо. - Пођите и ви за пријатељем, посетите амбуланту. 7. 
йочеши се оgвијаши, gешаваши се. - Све нам је пошло како не 
треба. • - за некога (мушкарца) уgаши се. - за руком усЙеШи. - По
шло му је за руком да напише сонет. 

поћудан, -дна, -о који је некоме йо hygu, йо вољи. 
поћутати, -тИм евр. йровесши неко време hуШеhи. 
поубијати, поуБИјам евр. pegoM све или MHo'ie убиши: � мно-

го непријатељских бораца. _ - се а. међусобно се убиШи. б. фиг. 
јако се умориши og Йосла. - Поубијасмо се од веслања. 

поугарити, поУгарИм евр. йлишко йоораши земљу йосле же
шве, у'iариШи. 

поудавати, поудајём (пр. еад. поуда.јући) евр. уgаши све pegoM 
jegHY за gpy'iOM: � ћерке. _ - се уgаши се pegoM jegHa за gpy'iOM. 
- Девојке су се поудавале и напустиле дом. 

поужинати, -ам евр. йојесши ужину. 
поузак, поуска, -о веома, йрилично узак: � мореуз. 

поузан, -а, -о веома, йрилично узан: � пролаз. 

поуздавати се, поуздајём се (пр. еад. поуздајући се) несвр. 
йрема йоузgаши се. 

поуздан, -а, -о 1. у Ko'ia се може йоузgаши, који заслужује 
йоверење: бити � ослонац (некоме). 2. који og'ioBapa сврси, og'io
варајући, изврсшан: � лек за неку болест. 3. коме се може веро
ваши, cu'iypaH: � мерило. 4. објекшиван, шачан, исйраван: � суд. 

поуздано ПРИЛ. а. на йоузgан начин, с йоузgањем: � одгова
рати. б. CU'iYPHO, йрецизно: � рећи. 

поузданост, -ости ж особина или својсшво oHo'ia који је йоу
зgан, oHo'ia шшо је йоузgано. 

поуздање е 1. узgање, вера у себе. - У срцу је осетио велико 
поуздање. 2. онај у Ko'ia се има йоверења, узgаница. - Јоване, 
моје поздање! 

поуздати се и поуздати се, -ам се евр. а. имаши, исйољиши 
йоузgање у HeKo'ia, нешШо. - Поуздали смо се да ће нам помоћи. 
б. ослониши се на HeKo'ia, нешШо. - Слободно се могу поуздати 
у њега. 

поузеће е йлаhање вреgносши йошшанске йошиљке йрили
ком Йрије.ма. 

поузимати, -ам евр. а. узеши pegoM jegHo за gpy'iUM: � све 
украсе с полице. б. йокуйоваши pegoM jegHo за gру'iим. - Поузи
мали су купци све из радње. 

поука ж 1. Йоучавање. - Учитељева поука се продужавала 
целог полугођа. 2. йоучан савеш, йоучни савеШи. - Из приче 
смо извукли моралну поуку. 

поукидати, поукйдам евр. укинуши pegoM све или MHo'ie: � 
законе, � надлештва. 

поуклањати, -ам евр. уклониши jegHo за gру'iим: � све пре
преке. 

'поуљити, -Им евр. йолиши, йрелиши уљем: � салату. 

поумирати, -рём евр. умреши pegoM jegaH за gру'iим. - Стар
ци су поумирали за три месеца. 

поунијатити, -Им евр. учиниши унијашом (apuaagHUKoM 'ip
кокашоличке цркве). - Католички клер је поунијатио доста Ср
ба. _ - се йосшаши унијаШ. - Срби се поунијате због страха. 

поустајати, -јём евр. усшаши pegoM сви јеgан за gру'iим. - На 
звук трубе војници постајаше. 

поучавати (се), поУчавам (се) несвр. Йре.ма йоучиши (се). 
поучан, -чна, -о а. који у себи носи, има йоуку: � прича. б. ко

ји може йослужиши као йоука: � искуство. 

поУчити, поучим евр. gаши савеше с намером ga се неко нау
чи че.му корисном, лейом иШg. - Поучио нас је отац како да се 
владамо. _ � се йримиши, йрихвашиши Йоуку. - Поучисмо се из 
његових речи. 

поУчљив, -а, -о 1. в. Йоучан. 2. који се може йоучиши: � 
дечак. 
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поУчљивост, -ости ж особина oHo"ia који је йоучљив, oHo"ia 
шшо је Йоучљиво. 

поучно прил. на йоучан начин: � се владати. 

поучност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је Йоучно. 

пофалити, -йм евр. нем. в. ЙонесШаШи. 

похабаност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је Йохабано. 

похабати, -ам евр. gy"iOM уйошребом или небри"iОМ искрзаши, 
ошрцаши: � капут. _ � се искрзаши се, ошрцаши се. - Пантало
не су се похабале од старости. 

похађати, похађам неевр. 1. несвр. йрема ЙохоgиШи. 2. реgов
но йосеhиваши и йрашиши уйисану школу: � гимназију, � течај . 

похајдУчити, -ајдучйм евр. учиниш и HeKo"ia xajgYKoM. _ � се 
йосшаши xajgYK. 

похапсити, -йм евр. ошераши у хайс, зашвор све или MHo"ie, jeg
HO"i за gру"iим. - Потщија је похапсила више демонстраната. 

похара ж ЙЈЬачка, ошимачина, крађа. 

похарати, -ам и похарати, похарам евр. 1. силом ошеши шу
ђу имовину, оЙЈЬачкаШи. 2. унишшиши, уЙроЙасШиШи. - Бубе су 
похарале кромпир. 

похвала ж 1. а. лейо, йозишивно мишљење или оцена о неко
ме, нечему исказано речима. - Критика обасу похвалама пе
сника. б. службена йисмено gаша оцена о нечијем pagy, акшив
носШи. - Заставнику је уручена похвала старешина. 2. у cpeg
њовековној књижевносши решорски и йеснички шексш у којем се 
хвале врлине свеца или исшоријске личносши: "Похвала кнезу 
Лазару". 

похвалан, -лна, -о а. који саgржи йохвалу: � мишљење, � 
суд. б. који заслужује Йохвалу. - Критичари имају похвалан 
обичај да усмено износе ставове. 

похвалити, похвалйм (трп. похваљен) евр. изреhи йохвалу 
некоме или нечему: � ученика. _ - се а. изреhи, исказаши неки 
свој усйех, осшварење и сл. - Похвалили .смо се добрим оценама. 
б. uзреhи йохвалу, йоgичиши се. - Могу се похвалити братовље
вим Достигнућем. 

похвалница и похвалница ж йисмено йрuзнање, йохвала (2). 

похвално ПРИЛ. са йохвалама, йозишивно: говорити � о не
коме. 

похваљивати (се), -аљујем (се) несвр. йрема йохвалиши (се). 

похватати, -ам евр. 1. pegoM ухвашиши све или MHo"ie: � ло
пове, - голубове. 2. фиг. уочиши, заЙазиШи. - Писац је похватао 
све особине Личана. _ - се 1. а. ухвашиши jegaH gpy"io"ia за ру
ку или uog руку: � у коло. б. ухвашиши се, йрихвашиши се. - Де
ца се похватала мајкама за скуте. 2. нахвашаши се, нашаложи
ши се. - Роса се похватала по трави. 

похитати, -ам свр. а. йошрчаши, ЙојуриШи. - Тркачи похи
таше стазом. б. йожуриши са извршењем HeKo"i Йосла. - Деца 
су похитала с писањем задатака. 

похладан, -дна, -о йрилично, веома хлаgан: � ветар. 

похлепа ж йрешерана жеља за нечим, "iрамзивосш: � за 
новцем. 

похлепан, -пна, -о 1. који јако, сшрасно шежи ga заgовољи 
своју жељу, "iрамзив, лаком: � на новац, � за благом. 2. који oga
је йохлейу: � поглед. 

похлепно прил. на йохлейан начин, "iрамзиво, лакомо. 

похлепност и похш�пност, -ости ж особина oHo"ia који је йо
хлеЙан. 

поховати, похујем неевр. йржиши месо йрешхоgно умочено у 
јаја, брашно и мрвице. 

поход и поход м 1. а. оgлазак, йолазак HeKyga, обилазак не
че"iа. - У свом јутарњем походу сусрео је рођака. б. йушовање с 
оgређеним циљем: � на Северни пол. 2. обично већи војни йо
креш с оgређеним циљем; обично веће војне ойерације йрошив 
HeKo"ia: руски '" против фашиста. 

походати, пох6дам евр. йровесши у хоgању неко време. 

походити, походйм евр. и неевр. [гл. ИМ. похођење е] йосеши
ши, йосеhиваши HeKo"ia или нешшо: � пријатеље, � Рим. _ - се 
йосешиши се, йосеhиваши се. - Они су се походили прошле го
дине. 

походња и походња ж 1. в. Uoxog. 2. йиће које се йије или 
йоклон, gap који се gaje йри расшанку за срећан йуш, као усйо
мена. 

похота ж 1. изузешно снажна чулна сШрасШ. - Угледавши 
младу жену осетио је похоту. 2. йохлейа, "iрамзивосш: � за нов
цем. 

похотан, -тна, -о и похотљив, -а, -о 1. а. који осећа йохошу: 
� љубаВНИ:k. б. који ogaje йохошу: � осмех. 2. йохлейан, "iрамзив: 
� шкртица. 

похотљивац, -йвца м йохоШљив човек. 

похотљивица ж йохоШљива женска особа. 

похотљиво и похотно ПРИЛ. С йохошом, Йожуgно. 

похотљивост И похотност, -ости ж својсшво oHo"ia који је йо-
хоШљив. 

похрана ж чување, сшарање, бри"iа. - Застава је предата му
зеју на похрану. 

похранити, похранйм (трп. похрањен) евр. 1. а. осшавиши, 
йреgаши некоме нешшо на чување. - Код рођака смо похранили 
документе. б. сачува ши нешшо og ЙроЙаgања. - Жена је похра
нила моја писма. в. фиг. сачуваши, заgржаши (у йамћењу, срцу 
и сл.). - У мислима су похрањене успомене. 2. а. мало нахрани
ши. - Похране коње па оду на спавање. б. йојачаши храну ga се 
неко ојача, y"ioju иШg. - Похранили су прасад пред јесен. 

похрањивати, -ањујем несвр. йрема ЙохраниШи. 

похрватити, похрватйм евр. учиниши HeKo"ia ХрваШом. _ -
се йосшаши ХрваШ. 

похрваћивати (се), -аћујем (се) несвр. йрема йохрваши
ши (се). 

похриmћанити, -йм евр. учиниши хришhанином. _ - се йо
сшаши хришhанин. 

похрлити, -йм евр. йохишаши, йојуриши: � улицом. 

похулити, -йм евр. йосшуйцима, йонашањем осрамошиши 
HeKo"ia или нешШо. - Похулили су веру предака. 

поцаклити, поцаклйм евр. йревући слојем цаклине, "iЛазуре: 
- земљане судове. 

поценкати се јек. поцјенкати се, -ам се и поцењкати се 
јек. поцјењкати се, -ам се евр. мало се ценкаши, цењкаши: - с 
трговцем, � око жита. 

поцепаност јек. поцијепаност, -ости ж особина или сшање 
oHo"ia шшо је йоцейано: - ципела, � државе. 

поцепати, поцепам јек. поцијЕшати, поцијепам евр. 1. а. йо
киgаши, йоgераши на KOMaguhe: � папир. б. расшавиши, uoge
лиши на gелове: � синдикате. 2. уйошребом исшрошиши, изgе
раШи. - Са срећом поцепајте нове ципеле. 3. исећи, исйресеца
ши као ножем. - Град је поцепао кукурузе. _

-
- се Йовр. йрема 

йоцейаши (1-3). 

поциганчити, -йм евр. учиниши Ци"iанином. _ - се йосша-
Ши Ци"iанин. 

поциглати, -ам евр. йойлочаши ци"iЛама: � стазу. 

поцикивати, -икујем несвр. йрема ЙоцикнуШи. 

поцикнути, ПОДЙЕнем евр. о"iЛасиши се циком, вриснуШи. -
Девојке поцикнуше. 

поцинкавати, -Инкавам несвр. йрема ЙоцинковаШи. 

поцинковати, -кујем евр. йревући шанким слојем цинка: 
� лим. 

поцрвенети јек. поцрвењети, -венйм евр. а. йосшаши црвен. 
- Макови су поцрвенели. б. gобиши црвену боју у лицу (збо"i уз
буђеносши): � од стида. 
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поцркавати, -ркавам н,есвр. Йре.ма ЙоцркаШи. 

поцркати, -ам евр. 1. цркн,уши jegno за gpyrUM, уrин,уши (о 
живошињама и aorpg. о ЈЬуgима). - Све му свиње поцркаше од 
шапа. 2. фш-. биши обузеш сшрасн,ом жељом или узбуђење.м: � од 
љубави, � од смеха. 

ПОЦl)неТИ јек. ПОЦl)њети, -i>ним евр. непрел. а. йосшаши црн,. 
- После пожара поље је поцрнело. б. gобиши шамн,у боју шен,а: 
� на мору. 

поцрнити, поцрнйм евр. прел. учин,иши црн,им или црњим. -
Девојка крејоном поцрнила обрве. 

поцрњивати, -рњујём н,есвр. йрема йоцрн,еши и Йоцрн,иШи. 

поцрпсти (поцрпсти), -цiшём евр. црйући uзваgиши, gohu go 
н,ечеrа: � воду из бунара, � знања из књига. 

поцупкати, -ам евр. йоскочиши н,а врховима ЙрсШију. 

поцупкивати, -упв:ујём н,есвр. йрема ЙоцуЙкаШи. 

поцупнути, -пнём евр. йоскочиши urpajyhu сишн,им кораком. 

поцурити, -И евр. йочеши цуриши, ЙоШеhи. - Вино поцури 
из бачве. 

почаврљати, -ам евр. мало чавРЈЬаши, ЙоhаскаШи. 

почађавити, -ИМ и почађавити, почађавим евр. йосшаши 
чађав. - Зидови су почађавили од дима из пећи. 

почасни и почасни, -а, -о а. који служи за gавање йочасши: 
� признање, � стража, � паљба. б. који има шишулу, н,азив, али 
н,е врши оgређен,у gужн,осш, шишуларн,и: � конзул, � председник. 

почаст ж (инетр. -ашћу) а. јавн,о изражавање славе или йри
зн,ања: одати � погинулима. б. изражавање хвале, ЙошШовања. 
- Деца морају оцу дати почаст која му припада. в. reciil, gело ко
је је зн,ак йошйlовања, н,арочише Йажње. - Награде су за умет
нике велика �. 

почаствовати, -вујём евр. оgаши, учин,иши йочасш (н,екоме). 
- Краљ их је почаствовао својим доласком. 

почilCТИТИ, почастИм (трп. почашћен) евр. йон,уgиши јелом и 
йићем; йоrосшиши, уrосшиши: � печењем. _ - се 1. gобро се н,а
јесши и н,аЙиШи. - Код кумова смо се боговски почастили. 2. н,а
јесши и н,айишијеgн,о gpyro. - Кад смо се трећи пут срели, поча
стили смо се. 

почашћеност, -ости ж сшање onora који је Йочашhен,. 

почек м вересија, креgиш: дати робу Ha �. 

почекати, -ам евр. йровесши н,еко вре.ме чекајуhи, йричека
ши. - Почекаће родитељи годину док дипломирам. 

почекнути, -нём евр. йочекаши за Шрен,. - Почекните минут 
да пронађем кључеве! 

почепркати, -ам евр. краће време чеЙркаШи. 

почерупати се, -ам се евр. йочеши се черуйаши, йошуhи се. -
Дечаци су се 110черупали. 

почёст, -а, -о йриличн,о чесШ. - Лабуд је почест гост наших 
језера. 

почёсто ПРИЛ. йриличн,о чесшо: � путовати. 

почетак, -тка м а. йрви, увоgн,и geo н,ечеrа: � песме, � такми
чења. б. йрви aepuog вре.мен,а: � године. в. йолазн,а шачка: � пу
та. г. узрок, извор: � сукоба, � болести. 

почёти, почнём (аор. почёх, почё; ИМП. почни; р. пр. почео, 
-ёла; ТРП. почёт, пр. пр. почёв(ши» евр. а. н,ачин,иши йочешак, за
йочеши: � говор. б. н,асшавиши се, йроgужиши се. - illкола по
чиц,е 1. септембра. в. н,асшаши, цојавиши се. - Почели су мра
зеви. 

почетни, -а, -о који се ognocu н,а йочешак: � ударац, � брзина. 

почетник м он,ај који шек йочиње ga се н,ечим бави, н,овајлија. 

почетница ж 1. жен,ска особа ЙочеШн,ик. 2. уџбен,ик са којим 
се йочиње учење у извесн,ој обласши: шаховска �. 

почетнички, -а, -о а. који се ognocu н,а йочешн,ике: � курс. б. 
који се оgликује н,езрелошhу, н,есавршен,ошhу, у коме има слабо
сши, rрешака иШg.: � покушај, � дело. 

почетништво е сшање ONOra којије йочешн,ик, ONOra шшо н,о
си йочешн,ичке особин,е. 

почешати, почешём евр. мало, лаrан,о йоrребаши кожу (обич
н,о сузбијајуhи свраб): � длан. _ - се мало се йоrребаши йо кожи 
(обичн,о збоr свраба). 

почешкати (се), -ам (се) евр. у ge.м. зн,ачењу: йочешаши (се). 

почешљати, -ам и почешљам евр. чешљањем уреgиши косу. 
- Фризер је почешљао жену. _ - се чешљање.м себи уреgиши ко
су. - Почешљао сам се новим чешљем. 

почешћё и почешће ПрИЛ. йочесшо, йриличн,о чесшо: � гле
дати на сат. 

почивалиште е месшо или йреgмеш за Йочивање. • вечно 
rроб. 

почивати, почивам неевр. 1. н,есвр. йрема Йочин,уШи. 2. н,а
лазиши се, лежаШи. - Рука ми почива на столу. 3. биши усме
рен, у н,ечијем йравцу, ка н,екоме. - Поглед ми почива на прија
тељичином лицу. 4. имаши ослон,ац, Ше.меЈЬиШи се н,а н,ече.му. 
Марксизам почива на идеји материјализма. • почивао у миру 
(божјем)! цркв. изрека йри сахран,и умрлоr верн,ика. - на ловори
кама живеши og сшаре славе. 

почивка е краћа йауза, apeKug, сшан,ка у оgвијању н,ечеrа. 

починак, -инка м 1. а. сшање мировања, оgмарање, OgMOP: 
поподневни �. б. в. Йочивка. - После краћег починка, настави
ли су свађу. 2. месшо н,а којем се йочива, ogMapa. - На починку 
смо срели познанике. • вечни - rроб; смрШ. 

починилац, -иоца (починитељ) м он,ај који је н,ешшо йочи
н,ио, извршилац: - злочина. 

починитељица и починитёљка ж жен,ска особа йочи
н,иШеЈЬ. 

починити, починим евр. а. учин,иши jegno gело или више 
сличн,их gела jegno за gруrим: � злочин, � неколико пљачки. б. 
н,ачин,иши, ЙроузроковаШи. - Град је починио штету виногра
дима. 

починути, -нём евр. непрел. l. а. йровесши н,еко вре.ме миру
јући, оgмориши се. - То поподне смо починули дуже но обично. 
б. заhи (о сун,цу). - Сунце почину на западу. 2. а. умреши, йре
мин,уШи. - Отац је починуо 20. августа 1979. б. биши сахрањен" 
уйокојиши се. - Починуо је на старом градском гробљу. • - веч
ним сном умреши, Йремин,уШи. 

почињати, -њём н,есвр. Йре.ма ЙочеШи. 

почистити, -им (трп. почишћен) евр. 1. а. учин,иши ga н,ешшо 
буgе чисшо, очисшиши: � метлом кућу. б. фш-. йојесши све: � хра
ну са тацне. в. йобеgиши, расшуриши или расшераши йрошив
н,ике: � непријатеље с бојног поља. 2. ушшројиши, ујаловиши: � 
вепра. _ � се н,айусшиши н,еко месшо: � из кафане. 

почувати, почувам евр. н,еко време чуваши или сачуваШи. _ 
- се йричуваши се, йрийазиши се. 

почупати� -ам евр. ишчуйаши све jegno за gруrим: � осушене 
саднице. _ - се йошуhи се, сукобиши се (обичн,о хвашајуhи се и 
за косу). - Жене су се почупале на улици. 

почути, почујём евр. н,еко вре.ме слушаши, саслушаШи. - По
чуј, драга, речи искрене и јасне! • чуј(те) и почуј(те)! чуј(ше) и за
йамши(ше)! - Народе, чуј и почуј ! Забрањује се купање у риб
њаку! 

почУчањ, -чња м мали чучањ. 

. пОчучнути, -нём евр. мало чучн,уши. 

поша ж тур. врсша мараме коју мушкарци везују око враша, 
врсша краваШе. 

пошалити се, -Им се евр. а. рећи или учин,иши н,ешшо шаљи
во; мало се н,ашалиши: � с пријатељем. б. учин,иши neKOra apeg
мешом шале, н,ашалиши се с н,еким. - Уживао је да се пошали 
с професорима, да их намагарчи. 

пошалица ж крашка шаљива йрича или изрека. 

пошандрцати, �ilНдрцам евр. фам. йолуgеши, ЙошашавиШи. 
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пошаст ж 1. нар. мед. ойасна зараза, Йо.мор, eauge.мuja (обич
но сШоке). 2. фиг. несрећа, йройасш, Йоiуба. - Лопови су пошаст 
за град. 

пошашавити, -а.шавИм и пошашавити, -им евр. йосшаши 
шашав, ЙолуgеШи. 

пошашољити, -Им евр. нежно, крашко шашољиши, Йо.мило
ваши: � по длану. 

пошетати (се), пошётам (се) (пошёћём (се)) евр. непрел. йро
весши нешшо вре.мена у шеШњи. - Пошетали смо (се) по парку. 

пошећерити, -Им евр. 1. йосуши, заслаgиши шеhеро.м, заше
hериши: � крофне. 2. фиг. учиниш и ga нешшо буgе или U3iлеgа 
Йривлачно. - Редитељ је пошећерио представу. 

пошиљалац, -аоца м онај који нешшо шаље: � писма. 

пошиљка ж (дат. -љци; ген. ми. -ки (пошиљака)) оно шшо се 
шаље (Йис.мо, йакеш, новац). 

поширок, -а, -о gосша, вео.ма широк: � капут, � долина. 

пошити, пошијём евр. а. завршиши шивења, сашиши: � СУЕ
њу. б. све pegoM сашиши, йосашиваши: � сву дугмад. в. озiо йри
шиши: � блузу шљокицама. 

пошкакљати, -ам (пошк3.кљити, -Им) евр. а. йоiолицаши, за
iолицаши: � по табанима. б . .мирисо.м изазваши наgражај у но
су. - Мирис млека ме је пошкакљао. в. фиг. gирнуши, изазва
ши. - Пошкакљала их је њена невиност. 

пошкиљити, пошкиљим евр. йоiлеgаши шкиљеhи, зашки
љиШи. 

пошкопити, пошкопим евр. све pegoM ушкойиши: � нерасте. 

пошкропити, пошкропим евр. шкройеhи йолиши, йойрска-
ши. - Киша пошкропи земљу. 

пошкропљивати, -опљујём несвр. Йре.ма ЙошкроЙиШи. 

пошљунчати, -ам евр. йосуши шљунко.м: � стазу. 

пошокчити, пошокчим евр. учиниши Шокце.м; йокашоличи-
ши . •  � се йосшаши Шокац; йокашоличиши се. 

пошприцати, -ам евр. нем. йойрскаши: � водом . •  - се йойр
скаши се. 

пошта 1 ж йошшовање, йочасш: одати пошту . •  последња, зад
ња � йослеgњи йозgрав Йокојнику. 

пошта2 ж (ген. МН. пбшта) нем. а. усшанова која се бави йрено
со.м разних йошuљки (Йиса.ма, йакеша, новца, шШа.мЙе иШg.). б. 
зiраgа у којој је с.мешШена ша усШанова. в. йошuљка која се ша
ље ЙуШе.м ше усШанове. - Данас нам пошта још није стигла. г. 
gосшава йошuљки йуше.м ше усШанове. - Новац му је упућен 
ПОШТОМ. • војна (ратна) - 1) војна саобраhајна јеgиница која у 
рашу врши йошшанску службу. 2) број који за.мењује службени, 
фор.мацијски назив војне јеgинице у .мирноgоЙско вре.ме. 

поштански, -а, -о који се OgHOCU на йошшу: � промет, � слу
жба, - марка. 

поштапалица ж фиг. реч или синШаi.ма коју неко сшално, без 
йошребе убацује у свој iовор, узречица. 

поштапати се, поштапам се неевр. 1. несвр. Йре.ма йошша
йиши се. 2. фиг. уйошребљаваши у iовору ЙошШаЙалице. - Док 
говори поштапа се речима "овај" или "онај". 

поштапити се, поштапим се евр. ослониши се на шшай или 
нешшо слично у xogy или за вре.ме сШајања. 

поштар м (ВОК -е и -у; инстр. -ом и -ем) 1. а. йошшански слу
жбеник који разноси йошuљке йослаше ЙошШо.м, ЙошШоноша. -
Пензију доноси поштар. б. йошшански службеник уоЙшШе. -
Обратили смо се поштару на шалтеру број два. 2. врсша йишо
Moi iолуба који је у сшању ga се из велике gaљUHe враши у свој 
кавез (йа се њиме Moiy слаши и Йоруке). 

поштарина ж шакса која се йлаhа за оgређену йошшанску 
услуiу. 

поштарински, -а, -о који се OgHOCU на йошшарину: � такса. 

поштарица'ж женска особа ЙошШар. 

поштарка ж 1. а. ЙошШарица. б. йошшарева жена. 2. жен
ка iолуба ЙошШара. 

поштарски, -а, -о који се ogHOCU на йошшаре: � торба. 

поштеда ж а. чување og шежеi, найорноi paga: � од копања. 
б. Йривре.мено краће оgсусшво или ослобађање og обавезе збоi 
болесши, йовреgе и сл.: � од фискултуре. 

поштедети јек. поштедјети, -дим евр. 1. не gойусшиши ga се 
нешшо йошроши, сачуваши: � залихе шећера. 2. сачуваши og 
нечеiа HeyiogHoi, oaacHoi: � од већих напора. 3. сачуваши у жи
вошу, не убиши: - заробљенике. 

поштеђивати, -еђујём несвр. Йре.ма ЙошШеgеШи. 

поштен, -ена, -о 1. а . .морално исйраван, чесшиш: - човек б. 
који йошиче из савесноi ogHoca, који је шако осшварен: � про
фит. 2. који није gовеgен у йишање нечасним gело.м, часшан: � 
образ. 3. а. који има особине које се очекују, ваљан, gобар: � ру
чак б. снажан, јак. - Добивши поштен аперкат у браду, боксер 
је пао. 

поштено ПРИЛ. 1. на йошшен начин, часно, чесшишо: врати
ти � дуг. 2. а. како шреба, како gоликује, ваљано, gобро: � се од
морити. б. јако, снажно: � ударити. 

поштењак, -ака м йошшен, часшан човек. 

поштењаковић м (често ир.) йошшен, часшан човек, йо-
шШењак. 

поштењачина ж (м) (мн. ж) ayi.м. og йошшењак; ЙошШењак. 

поштењачки, -а, -о који се OgHOCU на ЙошШењаке. 

поштење е 1. а. својсшво oHoia који је йошшен, чесшишосш, 
часносШ. б. йошшен OgHOC или йосшуйак Йре.ма gруiима или йре
.ма Йојава.ма, исЙравносШ. 2. невиносш, gевичансШво. 3. gобар 
iлас, уiлеg. 4. нар. iозба, чашhење. • поштења ми! речи које се уйо
шребљавају у заклешви, заклињању. - Поштења ми, вратићу дуг! 

поштивати (се), поштивам (се) неевр. в. йошшоваши (се). 

пошто 1. везн. 1. вре.менски, изриче ga се раgња iлавне рече
нице gоiађа йосле раgње зависне вре.менске реченице, Kaga, чим, 
како. - Иако је био љут, пошто се смирио реши да све забора
ви. 2. узрочни, изриче узрок раgње iлаве реченице, јер, зашо 
шшо, буgуhи ga. - Не могу да разумем официре, � нисам био у 
војсци. 11. ПРИЛ. а. разг. йО којој цени, йО коју цену, за колико. -
Брат ме упита пошто да прода кућу. б. у вези са iлаiоло.м биши: 
колико кошШа. - Господине, пошто је овај шешир? • пошто-по
то, пошто било, пошто-зашто йо сваку цену, без обзира на цену. -
Желео сам ПОШТО-ПОТО да купим ауто. 

поштовалац, -аоца м онај који iaju и йоказује йошшовање 
Йре.ма неко.ме, нече.му: - Хемфри Богарта, � науке. 

поштовалачки, -а, -о који се OgHOCU на ЙошШоваоце. 

поштован, -а, -о 1. ШрЙ. og йошшоваши (се). 2. као фор.мула 
учшивосшu у ус.мено.м или Йис.мено.м обраhању: (много) пошто
вани (господине, пријатељу, друже). 

поштовање е 1. осећај и .мишљење ga неко или нешшо има 
изванреgне особине, оgлике, својсшва, заслуiе и сл.; уважавање. 
2. йозgрав йри сусрешу или расшанку с неким као израз уважа
вања. 

поштовати, поштујём и поштовати, поштујём евр. и неевр. 
а. осешиши, осеhаши и йоказ(ив)аши йошшовање Йре.ма неко.ме, 
нече.му, цениши: � родитеље, � историју. б. йриgржаваши се не
каквих йравила, закона, йосшуйиши, йосшуйаши у склаgу са не
чим: � одредбе закона . •  - се 1. осешиши, осеhаши йошшовање 
Йре.ма себи. - .дЕо те други поштују, мораш се и сам поштова
ти. 2. осешиши, осеhџши узаја.мно йошшовање jegaH Йре.ма gpy
ioMe. - Наше се породице деценијама поштују. 

поштокавити, -окавИм евр. учиниши шШокавце.м. - Медији 
поштокављују чакавце . •  - се йосшаши шШокавац. - Многи 
кајкавци су се поштокавили. 

поштоноша м (ми. ж) в. йошшар (1). 

поштрцати, -ам евр. исйрскаши, ЙоЙрскаШи. 

пошумити, -Им (трп. пошумљен) евр. засаgиши шу.мо.м: � го
лети. 
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пошумљавати, -Умљавам (пошумљивати, -Умљујем) несвр. 
аре.ма UошумиШи. 

пощУтети јек. пошУтјети, -тйм (реТЕО еЕ.) евр. а. крашко вре
ме зашушеши, заhуШаШи. б. uровесши неко вре.ме у шушњи, hy
шању; уп. поћутати. 

пра- преф. као арви geo швореница значи: 1. uочешни, искон
ски сшуuањ нече'iа: праRОСМОС, праматерија, прајеЗИR, прасло
веНСRИ, праисторијСRИ. 2. сроgсшво у Шреhе.м колену у силазној 
или узлазно ј линији: прабаба, прадеда, праУНУR. 

прабаба и прабаба ж бабина или gegUHa мајка. 

прав, -а, -о (одр. правй) 1. а. који није крив, неискривљен, не
савијен: - ЕО свећа, - дрво, - линија. б. који није шаласасш: -
Еоса. 2. фиг. а. који је без кривице, невин. - Ј а сам - и суд ће ме 
ослободити. б. uошшен, чесШиШ. - Дед је био реТЕО - човеR. 

права ж (дат. правој) геом. арава црша, линија: паралелне 
праве. 

правац, -вца м (инстр. -вцем; ген. ми. праваца) 1. а. замишље
на арава линија усмерена аре.ма циљу креШања. - У магли смо 
наслутили -. б. месшо, сшрана Kyga се неко уuушио, смер. - За
твореНИR се изгубио у непознатом правцу. в. замишљена лини
ја, шраса која uовезује циљ и uолазишше: - Београд - Ниш. 2. 
фиг. а. uуш или шок KaKBo'i gеловања, pagНJe, аојаве: - раЗВИТRа 
романа. б. схвашања, uоiлеg, сшав 'ipyue Jbygu (аисаца, филозо
фа иШg.): Rњижевни -, СТИЛСRИ -. 3. мат. HajKpaha линија која 
сааја gee шачке у равни. • узети добар (рђав) -, поћи, ударити до
брим (рђавим) правцем аовољно (неаовољно) се развијаШи. - Наш 
посао удари добрим правцем. у том (е) правцу у шом(е) смислу. 
Размишљајући у том правцу, заRључићемо шта ваља. 

правда ж 1. а. gрушшвено сшање у којем свако gобија оно 
шшо му ао закону upuuaga. б. uравеgносш, UравичносШ. - Оп
тужени се позива на правду. в. араво суђења и обласш на коју 
се оно OgHOCU, аравосуђе. - Лопов је у РУЕама правде. 2. аарни
ца, ароцес; ареаирка, свађа. - Са суседом смо правду започели. 
3. исШина. - Деца правду говоре. • делити (кројити, вршити итд.) 
правду gоносиши upecygy, суgиШи. извршити правду над неким ка
зниши HeKo'ia (обично убиши ао upecygu). на божју правду, на прав
ди бога без кривице, невино. по правди како је араво, сШварно. 

правдати, -ам неевр. 1. (неЕога) gоказиваши нечију upaeeg
носш или невиносш, браниши HeKo'ia или нешшо og upu'ioeopa, 
замерки и сл. - Кад бих погрешио, деда ме је правдао ЕОД ро
дитеља. 2. књиг. gоказиваши uOMohy gокуменаша upuxoge и рас
xoge: - мањаЕ . •  - се 1. износиши gоказе своје uравеgносши, бра
ниши се og upu'ioeopa, замерки и сл. - Кад су ме оптужили, 
правдао сам се болешћу. 2. а. свађаши се с неким. - Не волим 
да се правдам са женом. б. суgиши се, uарничиши се. - Ишли су 
на суд да се правдају. 

правдољубац, -Упца м онај који воли upaegy, онај који се бо
ри за њу. 

правдољубив, -а, -о који воли upaegy, који се бори за њу: -
адВОЕат, - јунаЕ. 

правдољубивост, -ости ж особина oHo'ia који је Uравgољубив. 

правдољубље е љубав аре.ма upaegu. 

праведан, -дна, -о 1. који је заснован на upaegu, који је у 
склаgу с upaegoM, uравичан: - СУД, - рат, - ОдЛYRа. 2. upaegoJbY
бив: - човеR, - јунаЕ. 3. који је заснован на сшварним разлози
ма, oupaegaH: - бес. 4. невин, неgужан: - ЕрВ Лазарева. 

правеДНИR м 1. онај који се у својим uосшуuцима gржи арин
циаа UравеgносШи. 2. онај који живи у склаgу са моралним аро
aиcu.Мa неке рели'iије. • спават� сном праведника сuаваши сао
којно, без zриже савесШи. 

праведница ж женска особа upaeegHUK. 

правеДНИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на upaeegHUKe. 

праведно прил. С аравом, ао upaegu, Uравично. 

праведност, -ости ж особина oHo'ia који је upaeegaH, oHo'ia 
шiДо је засновано на upaegu: судијина -, - народноослободи
лаЧRе борбе. 

прави, -а, -0 1. сшваран, исшински, реалан: - стање ствари, 
ПОRазати - лице, - љубав. 2. og'ioeapajyhu, uo'iogaH, з'iоgан: сти
ћи у - време, употребити - реч. 3. који HeuocpegHo нешшо зна
чи или uреgсшавља у уже.м смислу, у основној реализацији: пра
ви разломаR, прави објеRат. 

правилан, -лна, -о 1. који се заснива на uравилима, који је 
у склаgу с uравилима: - поступаR, - изговор. 2. а. који og'ioeapa 
реалносши, исшиниш, шачан: - претпостаВRа, - став. б. који og
'ioeapa uошребама, арави, og'ioeapajyhu: - распоред, - потез. 3. 
а. који заgовољава uравила ароаорције и симешрије, склаgан: 
- фигура. б. равномеран, ујеgначен: - ритам. 

праВИЛНИR м uравила, ароаиси о начину вршења неких ао
слова; шексш шаквих Uравила. - Узео је - и потражио оДГова
рајући члан. 

правилно прил. на uравилан начин, исаравно. 

правилност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је Uравилно. 

правило е 1. а. ароаис о ор'iанизацији, начину paga, OgHOCU-
ма међу љуgима и сл.: - службе, ЦРЕвено - . б. (обично у мн.) 
ароаис, оgреgба о начину и uосшуuку у нечему: правила игре, 
правила ФудбаЛСRе игре, шаХОВСRа правила. 2. сшалан, неаро
менљив, закониш OgHOC оgређених аојава: грамаТИЧRО -, алге
баРСRО -. • златно - основно, бишно Uравило. - Златно - учења 
је понављање градива. морско - He.мo'iyhe Uравило. - ПО ЕОМ ТО 
МОРСЕОМ правилу ви не радите УТОРЕОМ? Питагорино - мат. ара
вило ga је кваgраш Hag хиuошенузом uравоуiло'i шроуiла jegHaK 
збиру кваgраша Hag каШеШама. по правилу, у правилу обично, 
уобичајено. - Ниједно дете, по правилу не воли сируп против 
Rашља. - десне руке физ. uравило којим се оgређује смер UHgYKO
ване сШрује. - тројно мат. израчунавање неuознашо'i члана у сра
змери у којој су нам uознаша шри члана. 

правити, -йм (трп. прављен) евр. 1. а. 'iраgиши, из'iрађиваши, 
uроизвоgиши: - Еућу, - мост. б. сшвараши, швориши: - стихо
ве, - портрет. в. образоваши, формираши: - ред. г. ариарема
ши, 'iошовиши: - чорбу. 2. вулг. сшвараши gецу. 3. у вези с неким 
каше'iоријама именица које значе pagНJY или њен резулшаш, не
какав uокреш, меру или количину значи: чиниш и, вршиши, из
воgиши иШg. : - аферу, - БYRУ, - демонстрације, - обрачун, -
прве ЕОРаЕе, итд. 4. а. gовоgиши у некакво сшање или uоложај: 
- лудим. б. uрешвараши, uреобраhаши jegHo у gpy'io. - Од умет
ности праве Rритичари RУЛТ . •  - се 1. gаваши себи својсшва ко
ја не og'ioeapajy реалносШи. - ДечаR се прави сила, а плашљи
вац је. 2. uрешвараши се. - Просјаци се праве да су слепи. 3. 
gуваши се, 'iорgиши се. - Шта се правиm? Као да ми не знамо ЕО 
си. • - се луд (Енглез, Тоша (Тошо» влаgаши се као ga 'ia се нешшо 
не шиче, као ga с нечим не.ма везе. - се невешт (светац) uрешвара
ши се с намером ga се неко обмане. - се важан в. uравиши се (3). 

правичан и правичан, -чна, -о в. upaeegaH (1-3): - ОДЛУRа; 
- човеR; - срџба. 

правично и правично прил. в. upaeegHo. 

правичност и правичност, -ОСТИж в. UравеgносШ. 

правни, -а, -о 1. који се OgHOCU на араво, који је у вези с ара-
вом: - принцип. 2. који се заснива на араву, који изражава аро
аисе или норме арава: - последице, - ОДЛYRа, - савет. • - лек в. 
uog лек. 

праВНИR м 1. човек који је gиUломирао арава, човек који pagu 
аравне uоСлове: фабрИЧRИ -. 2. сшуgенш upaBHo'i факулШеiIlа. 

правница ж жена аравник. 

праВНИЧRИ, -а, -о 1; који се OgHOCU на аравнике: - поступаR, 
- гест. 2. аравни (1): - фаRултет. 

праВНИЧRИ прил. на начин аравника. - Судија нам се обра-
тио - хладно. 

правно прил. у смислу арава. - ОДЛУRа је - неважећа. 

правноснажан и правноснажан, -жна, -о в. Uравоснажан. 

правно снажно ст, -ости ж в. UравоснажносШ. 

право прил. 1. а. у аравој линији, равно, gирекшно: гледати 
- у очи. б. усuравно: - стојати. в. изравно, HeuocpegHo. - Младић 
оде - на реЕУ. 2. ао upaegu, upaeegHo, Uравично. - Право је да 
нам помогнете. 3. исшинишо, шачно, Uрецизно. - Шта ће бити? 
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Не знам -, али слутим. 4. како шреба, исаравно, gобро. - Пра
во је да слymam старије. 5. како оgiовара нечијој жељи, ао вОЈЬи. 
- Све ми је -, поступите како желите. 6. уараво, баш, Шик. -
Право оног часа, стигао је воз. 7. cacвu.м, аоСве. - Још нису -
ни последњи звуци замрли, а поче аплауз. • - говорити (- ве
лиm) шачно, gобро iовориши (iовориш), .мислиш и (.мислиш). 

право с 1. а. (у објективном смислу) оuшша, UоШребно.м ia
ранцијо.м зајамчена uравила која уређују gрушшвене ogHoce: 
римско -, грађанско -. б. (у субјективном смислу) оно шшо ари
uaga uојеgинцу ао оgреgбама објекшивних аравних ароаиса: 
ауторско -, станарско -, - на рад, - на школовање. 2. скуа за
кона и ароаиса који се ogHoce на оgређену ipaHY gржавноi уређе
ња, јавНОi живоша и СЛ.: кривично -, наследно -, управно -, 
уставно - . 3. (обично у ми.) скуа сшечених uовласшица или овла
шhења. - Европа не поштује наша историјска права: 4. а. власш 
ga се Moiy вршиши gржавна gела. - Држава има право да регру
тује младиће. б. власш ga се .може расuолаiаши нечu.м: - на на
следство. в . .моiуhносШ gеловања, uосшуuања и СЛ. - Свако има 
- да гледа лепе жене. 5. аравне науке: студирати - . • бити у 
праву, имати право шачно iовориши, .мислиШи, образлаiаши, 
uреgлаiаши и сл. нешШо. добити, стећи грађанско -, - грађанства 
а) gобиши сва арава која u.мa iрађанин неке Зе.мЈЬе. б) биши усво
јен, ари.мљен og неке зајеgнице; uочеши се уUоШреБЈЬаваШи. -
Нова уметност је стекла право грађанства код нас. Неке стра
не речи су стекле право грађанства у српском језику. по праву 
законски. - Син по праву наслеђује оца. - јачег уuошреба силе 
ga би се осшварило неко (сшварно или из.миШЈЬено) араво. с (пу
ним) правом, с пуно права оUравgано. - С пуно права су захтева
ли истрагу. часна права арава свакоi uунолешноi iрађанина gOK 
није осуђиван. 

правобранилац, -иоца м аравни сшручњак који у суgовu.ма 
и решавању аравних саорова u.мa uосебно оgређен gелокруi og
бране аравних лица, законски засшуuник: опmтински -, репу
блИЧЕИ -. 

правобранилачкй, -а, -о који се OgHOCU на Uравобраниоце. 

правобранилаmтво с 1. gелашносш, аосао Uравобраниоца. 
2. наgлешшво које у аравни.м саорови.ма засшуuа gрушшвене 
или gржавне иншересе: опmтинско -, републичко -. 

правовёран и правоверан јек. правовјёран и правовје
ран, -рна, -о 1. а. који се сшроiо uриgржава оgреgби gowe. б. ко
ји је upuuagHUK вере за коју њени верници .мисле ga је jegUHo ис
аравна. - Правоверан човек је могао у свакој православној ку
ћи наћи уточиште. 2. фиг. који се uриgржава некаквоi учења, 
назора иШg.: правоверни Марксови ученици. 

правовёрје јек. правовјёрје с вера за коју њени верници .ми
сле ga је jegUHo исаравна. 

правовёрнйк јек правовјёрнйк м онај који се сшроiо upugp
жава вере, ароаиса које она налаже. 

правовёрница јек правовјёрница ж женска особа араво
верник. 

правовёрничкй јек. правовјёрничкй, -а, -о који се ogHOCU 
на аравовернике. 

правоверност јек правовјерност, -ости ж својсшво и сша
ње oHoia који је аравоверан. 

правовремен, -а, -о који се gешава на време или у араво вре
.ме: - долазак воза, - интервенција доктора. 

правовремено прил. на време, у араво вре.ме: - отпутовати. 

правовременост, -ости ж особина oHoia шшо је аравовре
.мено. 

праводозёмац, -мца м зоол. у .мн.: чешвороножни кич.мења
ци из карбона, слични gажgевњаку, uзу.мрли у шријасу, Stego
cephali (у jg.: шакав кич.мењак). 

правокрилац, -лца и правокрилац, -илца м зоол. у .мн.: pog 
инсекаша са gва аара крила, og којих су uреgња чврсша и не кре
ћу се ари лешењу (боiо.мОЈЬке, скакавци), Orthoptera (у jg.: шакав 
инсекШ). 

правокутан, -тна, -о в. Uравоуiаон. 

правокутнйк м мат. в. Uравоуiаоник. 

праволинйјскй и праволинијски, -а, -о 1. који је og аравих 
линија, који се uружа араво.м линијо.м: - слика. 2. а. који се не 
.мења, сшалан, неаро.мењив. - Силнице су дејствовале право
линијским интензитетом. б. фиг. који се OgHOCU или gелује ipy
бо, gирекшно, без разу.мевања за нијансе, разлике. - Праволи
нијско разумевање апстрактне уме�ности нанело јој је штету. 

праволинијски и праволинијски прил. 1. у виgу араве ли
није. - Траса се пружала -. 2. сшално, неаро.мењиво. - Силе су 
- дејствовале. б. gирекшно, iрубо, без нијанси. - Стари КРИТИ
чари песме тумаче -. 

правопис м а. uравила за аисање речи и уuошребу иншер
аункције, ОРШОiрафија: етимолошки -, фонетски - . б. књиiа у 
којој су ша uравила оgшШамUана. - Узми правопис и погледај 
како се транскрибују арабизми. 

правописац, -сца м онај који uише аравоаис. 

правописни, -а, -о који се OgHOCU на аравоаис: - правило, -
реформа, - речник. 

православан и православан, -вна, -о 1. (одр.) који се OgHO
си на uравославЈЬе: - црква, - манастир. 2. који исuовеgа араво
славЈЬе: - свештеник, - народ. 

православац, -вца м upuuagHUK uравославне вере. 

православка ж uриuаgница uравославне вере. 

православље и православље с исшочна хришhанска вера; 
верско оuреgеЈЬење Uравославца. - Православље је вера Јужних 
Словена. Станковићево православље носи у себи трагове па
ганства. 

право снажан и правно снажан, -жна, -о који u.мa аравну, 
законску cHaiy, извршан: - решење, - одлука. 

правоснажност, -ости ж својсшво или сшање oHoia шшо је 
Uравоснажно. 

правосудни и правосудни, -а, -о који се OgHOCU на аравосу
ђе: - испит, - орган. 

правосуђе и правосуђе и с орiанuзација и pag суgова и cyg-
ских opiaHa на apu.мeHи закона и ароаиса. 

правоугао, -гла м мат. Uравоуiаоник. 

правоугаон, -а, -о који u.мa чешири арава у'iла. 

правоугаоник м: мат. чешвороуiао који и.ма чешири арава 
у'iла и ао gве суuрошне сшранице uаралелне и jegHaKe. 

правоугласт, -а, -о који u.мa облик Uравоу'iла. 

правоугли, -а, -о Uравоуiаон. 

правцати, -а, -о (обично у споју: прави правцати) арави, 
исшински, сШварни. - Ти си прави правцати херој . 

правцё прил. 1. а. араво, равно. - Сунце бије - у главу. б. gu
рекшно, HeuocpegHo. - Љубав долази - из срца. 2. без скрешања 
или кривуgања, без заgржавања, араво. - Кренусмо - у хотел. 

праг м (мн. -ови) 1. ipega (gрвена, камена или .меШална) која 
се налази на gоњој сшрани враша, из.међу gоврашника: - родне 
куће. 2. а. жел. gрвена ipega која служи као uоgлоiа за железнич
ке или шрамвајске шине. б. gрвена ipega која служи као uоgло
ia .мосШу. в. uоuречна iреgица на чамцу која везује ребра. 3. а. 
сшеновиши uоuречни набор у коришу реке ареко Kojei воgа uaga 
у слаUовu.ма. б. uOgMOpCKU iребен. в. живи камен у Зе.мЈЬи. 4. фиг . 
а. goM, кућа. - Сваком је драг свој праг. б . .месШо Kyga се улази, 
улаз: - домовина. в. iраница на којој се нешшо исаОЈЬава: - све
сти. г. време upeg uочешак gоiађаја или сшања: - јесени. • оби
јати, обилазити (туђе) прагове обилазиши шуђе gо.мове аросећи . 
чистити, мести пред својим прагом не .мешаШи се у шуђе uослове, 
'iлеgаши своја Uосла. 

прагматизам, -зма м грч. 1. ушилишарисшичко филозофско 
учење које uрuзнаје за исшину само оно шшо је uракшично кори
сно и ко.ме је научно сазнање само среgсшво за оgржавање жи
воШа. 2. OgHOC арема аојавама у живошу који све uоgређује (лич
ној) корисши, uракшичносш, кориСШОЈЬубивосШ. 

прагматик м UраWаШичар. 

прагматика ж грч. 1. а. службени ароаиси који се шичу OgHO
са службеника и uослоgаваца; сшашус осоБЈЬа неке усШанове. б. 
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Йра'i.маШизам (2). 2. лингв. назив за jegHY og шрију основних ipa
на се.миоШике која се йосебно бави изучавањем језика с iлеgи
шша њеiових корисника, ойреgељивањем у случају gилема, йо
Шо.м йрейрекама које йосшоје у уйошреби језика, социолинiви
сшичким и ван језичким конШексШо.м и gp. 

прагматист(а), -ё м (мн. -сти) а. йрисшалица Йра'i.маШиз.ма 
(1). б. онај који је Йра'i.маШичан. 

прагматистичкй, -а, -о који се OgHOCU на Йра'i.маШисШе: � 
поглед на свет. 

прагматичан, -чна, -о а. који воgи рачуна о власшишој ко
рисши или корисши ipyae којој apuaaga: � човек. б. који се ши
че корисши, који gOHOCU корисш: � понашање, � став. 

прагматичар м човек који воgи рачуна о йракшичносши или 
корисносши gела. 

прагматичарскй, -а, -о који се OgHOCU на Йра'i.маШичаре. 

прагматичкй, -а, -о Йра'i.маШичан. 

прадавнй, -а, -о који је из велике gавнине, исконски: � риту
ал, � догађ ај . 

прадед и прадед јек. прадјед и прадјед м (мн. -ови) 1. ge
gов, gegUH оШац. 2. йраошац, apegaK. 

прадеда јек. прадједа и прадједа м в. apageg (1). 

прадедовина и прадедовина јек. прадједовина и прадје
довина ж йраgеgовско, роgовско, наслеgно имање. - Нико ми не
ће узурпирати моју прадедовину. 

прадедовскй и прадедовскЙ јек. прадједовскй и прадје
довскй, -а, -о а. који се OgHOCU на йраgеgове, који је својсшвен 
йраgеgовима: � имање. б. који се OgHOCU на йрешке, који је свој
сшвен йрецима: � обичај. 

прадоба и прадбба е (често непром.) 1. исконско, йрвобиш
но gоба. - Од � људи се баве музиком. 2. геол. најсшарија iеоло
шка ера, Йрекамбрију.м. 

прадомовина ж најсшарије йознашо, исконско .месШо йре
бивања неко" ЙЛе.мена, Hapoga или живе врсше; .месШо ige се не
шшо роgило или Йојавило. - Прадомовина Гота није позната. � 
папратњача је на југу. � права налази се у Вавилону. 

праживотиња ж зоол. у .мн.: јеgноhелијске живошиње виgљи
ве само .микроскоЙо.м које се йокреhу бичевима, шрейЈЬама, Pro
tozoa (у jg. :  шаква живоШиња). 

пражитељ м ЙрасШановник. 

празан, -зна, -о 1. а. у ко.ме или на ко.ме нема ничеi, ненайу
њен: � сто, � кеса, � папир. б. који није нашоварен: � Еамион. в. 
у ко.ме нико не сшанује, ненасељен: � стан. г. који није заузеш: � 
постеља. д. који није исйуњен pagoM, акшивношhу: � дан. ђ. ко
ји је без .меса: � бурек. е. gуховно оiраничен: � човеЕ. 2. фиг. а. ко
ји нема йраво" значења, који није важан: празне речи. б. који је 
без саgржаја, йусш, јалов: � будућност. в. неосшварљив, узалу
gaH: � жеља. г. безизражајан, шуй: � поглед. • пресипати, пре

такати из mупљег у - бавиши се узалуgним, бескорисним Йосло.м; 
йричаши нешшо бесмислено, неважно. 

празилук и празилук м бот И агр. врсша лука с Йроgужено.м 
луковицо.м и йљоснашим лишhем који се корисши за јело и као 
зачин, Йорилук. 

празнијат, -а, -о само у изр. празан - сасвим йразан: празан 
� џaк. 

празнйк м 1. свечан gaH Kaga се йрославља какав важан go
iађај. - Нова година је � у целом свету. 2. цркв. gaH или 'више 
узасшойних gaHa Kaga се не pagu у славу неко" свеца. - Божић је 
хришћаНСЕИ �. 3. мн. вре.ме у које се apeKuga pag у школама ра
gu ogMopa ђака и насшавника, расйусш: ШЕОЛСЕИ празници. 4. 
gaH у којем се gешава нешшо изузешно за Koia. - За старе је � 
Еад их посете унуци. 5. фиг. раgосш, усхиш који се осећа збоi не
чеi йријаШНОi, важноi иШg. и сам извор ше раgосШи. - ДевојЕа 
је била � за у:кућане. 

празнина ж 1. йразан йросшор. - У напуштени дом се уву
Ела �. 2. особина или својсшво oHoia шшо је йразно: � собе, � хо
ризонта, � политике. 3. фиг. а. неuошйуносш, неgосшашак, .ма
на. - Теорија има једну озбиљну празнину. б. сшање у којем је 

неко без .моралне или креашивне cHaie за pag. - У жениној ду
ши завлада глува �. 

празнити, празнйм неевр. [пражњёње е] уклањајуhи сagржи
ну чиниши йразним: � ЕУТију, � аЕумулацију, � оставу . •  - се 
1. йосшајаши йразан, исйражњаваши се. - Соба се лагано пра
знила. 2. фиг. а. iубиши елекшрицишеш, .маiнеШизам иШg. -
АЕумулатор се брзо празнио. б. ослобађаши се е.моција, найе
шосши и сл. - Брзо би се разбеснео, али још брже празнио. 

празница ж нар. йразна кошница. 

празничан, -чна, -о (обично одр.) 1. који apuaaga йразнику, 
који је у вези с Йразнико.м: � свеТЕовина, � ручаЕ. 2. који се но
си или уйошребљава йразницима: � одело, � сервис за Еафу. 3. 
а. који се йразнује: � дан. б. свечан, раgосшан: � атмосфера. 

празничкй, -а, -о Йразничан. 

празнично (праЗНИЧЕИ) прил. на начин својсшвен йразнику, 
свечано: � обучен, � расположен. 

празно прил. 1. без саgржаја, исЙражњено. - Ру:кави � висе. 
2. фиг. а. безизражајно, шуйо. - Гледа ме сасвим �. б. шуйЈЬе. -
Под Еопитама трг � одјекује. в. без конценшрације, расејано. -
Говорио је �, неодређено. г. бесаgржајно, бесйлоgно: � прово
дити живот. 

празновати и празновати, -нујём неевр. 1. славиши, свешко
ваши Йразник. 2. не раgиши, налазиши се на ogMopy. 

празноверан и празноверан јек. празновјеран и празно
вјеран, -рна, -о а. који верује у йосшојање нашйрироgних сила, 
сујеверан: � жена. б. који се заснива на йразноверју: � обичај . 

празноверица јек. празновјерица ж йојеgиначно веровање 
у нашйрироgну .моћ нечеiа. 

празноверје и празноверје јек. празновјерје и празно
вјерје е а. веровање у .моћ нашйрироgних сила, сујеверје. б. йра
зноверица. 

празноверно и празноверно јек. празновјерно и празно
вјерно прил. на йразноверан начин, сујеверно. 

празноглав, -а, -о који је йразне iлаве, у.мно оiраничен. 

празноглавац, -авца м онај који је йразне iлаве, у.мно oipa-
ничен човек. 

празноглавица ж йразноiлава женска особа. 

празноглавбст, -ости ж особина oHoia који је Йразноiлав. 

празноречив јек. празнорјечив, -а, -о који iовори или йи-
ше йразне речи, речи без значења. 

празноречиво јек. празнорјечиво прил. Йразни.м речима, 
речима без значења. 

празноречивбст јек. празнорјечивбст, -ости ж особина оно
ia који је Йразноречив. 

празнорук, -а, -о који је йразних руку; сирош, сиро.машан. 

празнословити, -ословйм неевр. iовориши речи без значења 
и смисла, блебеШаШи. 

празнос�бвље е йразно, бесмислено iоворење, блебеШање. 

празноћа ж в. Йразнина. 

праЗЊИЕав, -а, -о йрилично Йразан. - Његов теЕСТ je �, без 
идеја. 

праизведба и праизведба ж (ген. мн. -бй) йрва, обично и gав
на извеgба неко" gела (обично .музичкоi, йозоришноi), Йремијера. 

праизвести (праизвести), -Ещём (-изведём) евр. Йре.мијерно 
,извесши сценско gело: � сонату. 

праизвор и праизвор м йрви, йрвобишни извор: � језика. 

праизвбрнй и праизвбрнй, -а, -о који се OgHOCU на йра
извор .  

праинсект (праинсеЕат) и праинсект (праИнсеЕат), -Ета м 
ЗООЛ. у .мн.: најйримишивнији pog инсекаша, без крила и слабо 
развијених очију, Apterygota (у jg. :  шакав инсекШ). 

праискбн м йраgавно вре.ме из које" нешшо ЙоШиче. - Из 
праИСЕона је до нас допрло мало материјашшх остатаЕа. 
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праисконски, -а, -о који се OgHOCU на ираискон, на ирвобиш
но gоба, који воgи иорекло из шоrа времена. 

праисторија и праисторија ж gоба ире иисаних сиомени
ка љуgске кулШуре. 

праисторијски и праисторијски, -а, -о који се OgHOCU на 
ираисШорију. 

праисторичар и праисторичар м човек који се бави ираи
сШоријом. 

прајезик м ЛИШ'В. ирасшари језик који је apegaK више међу
собно CpOgHUX језика (шеоријски реконсшруисан на основу иоре
ђења шихјезика): индоевропски -. 

прајезички, -а, -о који се OgHOCU на ирајезик: - заједница. 

пракичмењак м зоол. у мн.:  pog живошиња који умесшо 
кичм,е имају xopgy, Provertebrata Chordonia (у jg. : шаква жи
воШиња). 

пракљача ж иљоснаш KOMag gрвеша с gршком којим се ири 
ирању ygapa рубље. 

пракрилац и пракрилац, -лца м зоол. у мн. : pog инсекаша са 
мрежасшим крилима Archiptera, Pseudoneuroptera (у jg.: ша
ква живоШиња). 

пракса и пракса ж (мн. 0) грч. 1. а. сшварна, HeaocpegHa кори
сна gелашносш (насуирош шеорешској), искусшво, иримена. -
Извор њиховог знања је пракса, а не књиге. б. начин paga или 
иосшуиања. - Скупштина је у свој рад увела нову праксу. в. 
обичај, навика. - Учвршћује се пракса да лекари раде двократ
но. 2. а. обављање сшручноr paga: адвокатска -. б. сшручни pag 
оgређеноr шрајања којим се ученик ио свршешку школе увоgи у 
иосао. - Ћаци су праксу обавили у фабрици авиона. 

практика ж (МИ. 0) грч. иракса. 

практикант М ист. онај који иочиње ga pagu у некој усшано
ви, ирииравник. 

практикантски, -а, -о који се OgHOCU на иракШиканШе. 

практиковати, -кујём иесвр. 1. а. ираксом сшицаши иску
сшво, вежбаши се. - Практиковао сам ја у тој фирми две године. 
б. вршиши ираксу (2а). - Почео сам практиковати у адвокату
ри. 2. а. иримењиваши, вршиши, обављаШи. - Војска практику
је дводневне вежбе. б. обичаваШи. - Писци су практиковали 
да нове текстове штампају у периодици. 

практикум М лат. а. вежба, увоg у неку ираксу (у вишим шко
лама). - Обавили смо практикум у првом семестру. б. врсша 
насшавноr paga у облику семинара, лаборашоријских вежби и 
сл. усмерена на иримену шеорешскоr знања. - Асистент је водио 
практикум. 

практицизам, -зма М а. фил. схвашање којим се gaje apeg
носш иракси Hag шеоријом. б. смисао за шренушне иошребе на 
шшешу неких иринцииа. 

практицирати, -Ицйрам иесвр. в. иракШиковаШи. 

практицист(а), -ё М (МИ. -сти) ирисшалица иракШицизма. 

практицистички, -а, -о који се OgHOCU на иракшицизам и 
иракШицисШе. 

практичан, -чна, -о 1. а. који се OgHOCU на ираксу, на сшвар
не живошне иошребе: - значај . б. који gaje иреgносш иракси, 
ономе шшо gaje конкрешне резулшаше: - човек 2. који се OgHO
си на иримену какве науке или знања у иракси: - педагогија, -
повртарство. 3. иоrођен, ириклаgан, зrоgан: револвер - за улич
не борбе. 

практичар М онај који има велику ираксу, велико искусшво 
у некој обласши; онај који gaje иреgносш иракси (у OgHOCY на ше
орију) у решавању ироблема. 

практичарка ж женска особа иракШичар. 

практички, -а, -о иракШичан. 

практично (практички) прил. 1. у иракси, сшварно, реално. 
- - је врло тешко одредити цену. 2. за иракшичну уиошребу, 
зrоgно, aorogHO. -'- YHyтpamњocT кабине је - обликована. 

практичност, -ости ж особина OHOra који је иракшичан, оно
ra шшо је иракШично. 

пракУ-кац, -кца М зоол. в. ираинсекШ. 

пралик М ирвобишни лик ирема којем су каснији ликови ра
ђени, ираузор. 

пралина ж фр. врсша чоколаgне бомбоне
' 
иуњене ликером, 

кремом и сл. 

праља ж женска особа која иере рубље. 

праљУ-ди М мн. og ирачовек. 

праљудски, -а, -о а. који се OgHOCU на apaљyge: - заједнице. 
б. који је као KOg apaљygu: - бес. 

праљускар М зоол. у мн.: ирвобишни љуска ри из gавних rеоло
шких aepuoga, Palaeostraca, Aspidonia (у jg.: шаква живоШиња). 

прам М (мн. прамови) (обично песн.) в. ирамен. 

прамајка и прамајка ж она og које иочиње иочешак poga 
или врсШе. 

прамаЛЕЉе и прамаЛЕЉе јек. прамаљеће и прамаљеће с 
песи. в. иролеће. 

праматерија ж ирвобишна машерија из које су насшала ма
шеријална шела у apupogu. 

прамати, праматере ж ирамајка. 

прамац, -мца М (инстр. -мцем) иреgњи geo броgа или чамца, 
кљун, ирова. 

прамен М (мн. праменови (прамёни); зб. им. прамёње с (МИ. 0) 
1. чуиерак, сшрук, rужва нечеrа: - косе, - вуне. 2. шанка шрака, 
apyra нечеrа: - магле, - светла. 

праменаст, -а, -о који је у облику ирамена, који обликом 
aogceћa на ирамен: - облак. 

праменка ж зоол. врсша овце gyra реиа и rрубе вуне која виси 
у ираменовима. 

праменчић М geм. og ирамен. 

прамињати, -ам иесвр. 1. иаgаши у ираменима. - Прамиња 
снег. 2. rореши слабом свеiilлошћу, шреиериши, свеiilлуцаШи. 
Свећа прамиња. 

прамИчак, -чка М geм и хии. og ирам. 

прамчани, -а, -о који се OgHOCU на иpaмaц.� - кљун. 

пранарод М ирвобишни Hapog из Kojeraje насшало више cpog-
них Hapoga. 

прангија ж тур. 1. ист. врсша шоиа за избацивање сиrналних 
мешака и иуцање ириликом неких свечаносШи. 2. иримишивна, 
ручна наирава у виgу цилинgра, која се иуни ексUлозивом ga би 
се иуцало ириликом свечаносШи. 

прање с 1. 'iл. им. og ираши (се). 2. услуrа оgржавања чисшо
ће рубља. - У овој се кући може добити храна и -. • бело - мед. 
месечно женско ирање, менсШруација. 

праоблик м ирвобишни облик. 

праоница и праоница ж месшо, иросшорија или зrраgа rge 
се иере рубље, иерионица. 

праотац, праоца м 1. apegaK og Kojer pog воgи иорекло. 2. фиг. 
онај који је био или који је иосшавио иочешак, зачешак чеrа. • 
иаm - Аgам. 

праотачки, -а, -о који се OgHoCU на ираоце. 

праповесни јек. праповијесни, -а, -о који се ogHOCU на ира
иовесШ. 

праповест јек. праповијест ж 1. gоба ире иисаних сиомени
ка. 2. фиг. иовесш која ирешхоgи иојави нечеrа: - односа. 

прапор и прапор м геол. врсша жућкасше земље која се ла
ко мрви, насшале og вешром нашаложеноr иеска, лес. 

прапорац, -орца м (обично у мн.) а. шуиља мешална лоиши- . 
ца с мешалном ку'iлицом унушра која ири шресењу звецка. б. 
мн. музички инсшруменш шурскоr иорекла с већим бројем звеч
ки на шшаиу или кожи. 
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прапорачк:й, -а, -о који се OgHOCU на ЙраЙорце. 

прfшорни и прапорн:й, -а, -о који се OgHOCU на ЙраЙор. 

прапостојбина и прапостојбина ж некаgашња, йрвобишна 
йосшојбина: � Словена. 

прапотопск:й и прапотопск:й, -а, -о а. који је био у gоба йре 
йошойа: � доба. б. фиг. који је особина.м,а сличан нече.му шшо је 
каракшерисшично за gоба йре йошойа: � пљусак, � блато. 

прапочётак и прап�четак, -тка м исконски, йрвобишни йо
чеШак. 

прапра- као йрви geo сложени це означава још већи сшейен 
сшаросши или gaтьu сшейен у узлазно ј или силазној Zенеалошкој 
линији HeZo йра-: прапрабаба, прапрадед, прапраунуче. 

прапредак, -етка м йрви, најсшарији apegaK. 

праптица ж зоол. йрешеча gанашњих йшица, Archaeop
teryx. 

прариба ж йрвобишна риба og које йошиче pog риба, Acra-
nia, Leptocardia. 

прародитељ м ЙраоШац. 

прародитёљка ж в. Йра.м,ајка. 

прародитељск:й, -а, -о који се OgHOCU на ЙрароgиШеље. 
грех в. йрви Zpex (aog Zpex). 

пр ас и прас У3В. оном. йрасак који се чује йри йуцњу йушке, 
cygapy, шреску и сл. и Zласови којима се он оЙонаша. 

прасак и прасак, -ска м а. јак шум који се чује Kag се нешшо 
разбије, сломи, ygapu, Kaga нешшо ексUлоgира, йукне иШg., шре
сак: � путке. б. Zлас који се чује Kag йочне HaZao, Zрохошан смех: 
� смеха. • - зоре Йраскозорје. 

прасац, -сца м 1. зоол. а. мужјак gOMahe свиње, нерасШ. б. 
.млаgунче свиње, мушко Йрасе. 2. фиг. за.м,азан, йрљав, HeypegaH 
човек. б. морално йосрнуо, неморалан човек. • дивљи - зоол. gu
вља свиња. 

прасе, прасета с (супл. ми. прасићи м; зб. им. прасад ж) а. зоол. 
.млаgунче свиње. б. фиг. за.м,азано, йрљаво, HeypegHo gеШе. • бо
дљикаво - зоол. Zлоgар Hystrix cristata чије је шело на заgњем 
крају обрасло боgља.м,а, а на Йреgње.м боgља.м,а и чекиња.м,а. мор
ско - зоол. за.м,орче, Cavia соЬауа. попино - бот. врсша биљке, РЫе
um pratense. 

прасенце, -цета с (мн. 0; зб. им. прасенцад и прасенцад ж) ge.м. 
и хиЙ. og Йрасе. • водено - зоол. врсша Zлоgара сличноZ йрасешу, 
Hydrochoerus capybara. 

прiюетина ж йрасеће месо. 

прасећ:й, -а, -е 1. који йошиче og йрасеша: � месо. 2. који је 
оgређен за йрасце: � обор. 3. који је као у йрасеша: � поглед. 

прасил:йште с месшо Zge се крмаче йрасе; месшо Zge се Zaje 
Йрасићи. 

прасити, прасЙМ несвр. [гл. ИМ. прашење с] gоносиши на свеш 
apacag (о крмачи) . •  � се 1. а. gоносиши на све ш (apacag). б. go
лазиши на свеш, рађаши се (о йрасешу, Йрасаgима). 2. Фиг.јако 
ЙлакаШи. - Дете је незгодно, сваки час се праси. 

прасица ж 1. крмача. 2. фиг. пеј. а. за.м,азана, йрљава, неу
pegHa особа. б. морално йосрнула, не.морална особа. 

праска ж 1. ирасак. 2. Zрgња, вика. 

праскав, -а, -о 1. који је исиуњен ираском, ираскањем: � 
глас, � експлозија. 2� који се расйрскава (уз йраску): � ватромет. 
3. фиt. HaZao, жесшок: � смех. • _. жива хем. ексйлозивна машери
ја у облику белоZ крисшалноZ Йрашка. праскави гласови (сугла
сници) ЛИНГВ. Zласови, суZласници који се аршикулишу уз йрасак 
(нир. "б': "и, "к''). праскави гас, плин хем. смеша BogoHUKa и кисе
оника или BogoHUKa и хлора која снажно ексUлоgира у gogupy с 
Uлшtеном. 

праскавац, -авца м 1. хем. Zac који ексUлоgира Kaga се уиали. 

, праскавица ж врсша ракеше која Kag се уйали иоле ши и рас
ирсне се. 

праскаво ПРИЛ. уз ирасак, са Йраском. 

праскавост, -ости ж cвojcйiвo oHoZa шшо је ираскаво. 

праскати, -ам несвр. ирема ираснуШи. 

праскозорје и праскозорје с 1. вре.ме apeg излазак сунца, 
Kag зора ираска, иуца. 2. фиг. рани йочешак у развоју нечеZа: � 
револуције. 

праскозорн:й и праскозорн:й, -а, -о који се OgHOCU на ира
скозорје. 

Праславён и Праславен, -ена м (обично у мн.) в. Пра
словен. 

праславёнск:й и праславёнск:й, -а, -о в. ирасловенски: � 
језик. 

праслика ж а. йрвобишна слика нечеZа ире.ма којој су gоц
није начињене gpyZe. б. иgеална, за.м,ишљена слика: � жељене 
жене. 

Прасловён, -а и Прасловён, -ена М. у мн.: словенски иреци 
у време зајеgничкоZ живоша у apagoMoBUHU (у jg.: словенски 
apegaK). 

прасловёнск:й и прасловёнск:й, -а, -о који се OgHOCU на 
Прасловене. • - језик хииошешички и на основу комиарашивно
исшоријскоZ мешоgа реконсшруисани ира језик из KojeZ су се раз
вили словенски језици и њихови gијалекШи. 

праснага и праснага ж исконска, еле.менШарна cHaZa: � ме
ћаве. 

праснути, -нем свр. 1. сломиши се, скрхаши се уз ирасак, рас
ирснуши се. - У крову прасну греда. 2. изазваши, йроузрокова
ши ирасак, ексUлоgираШи. - Пред кућом прасну мина. 3. фиг. а. 
наZло се йојавиши, ошиочеШи. - Неочекивано прасну пљусак б. 
наZло се разбесне ши и развикаШи. - Отац за тили час прасне, 
посвађа се са свима . 

прастановн:йк и прастановн:йк, -Ика м ирвобишни, искон
ски сШановник. - Илири су прастановници Балкана. 

прастање и прастање с ирвобишно, исконско сшање: при
родно � . 

прастар, -а, -о 1. који је иосшојао, живео или се goZoguo у gaB
ној ирошлосши: � култура, � облик рељефа. 2. који иосшоји og 
gaBHUHe, веома архаичан: � обичај, � закон. 3. веома сшар: � ма
слина, � орман. 

прасупстанца ж основна, ирвобишна суисШанца. - Вода је �. 

пратвар ж основна, ирвобишна Швар. 

пратёћи, -а, -о а. који HeKoZa, нешшо йраши: � оркестар. б. 
вој. који uZpa улоZу ирашње: � батаљон. 

прати, перем (перем) (импф. прах; ИМII. пери; р. пр. прао, пра
ла; ТРП. пран) несвр. 1. исиирањем и Шрљање.м у шечносши (нај
чешhе Bogu) скиgаши ирљавшшину: � судове, � ноге. 2. а. исйи
рање.м чисшиши: алкохолом � рану. б. мед. уносиши у неки шу
иљи opZaH шечносш pagu исиирања: � желудац. 3. фиг. искуиљи
ваЩи или освеhиваШи. - Освета пере образ. 8 - се 1. иовр. йре
ма ираши (1). - Човек се мора � сваки дан. 2. фиг. оиравgаваши 
се збоZ иочињеноZ gела. - Дечак се морао прати пред оцем, због 
лоших оцена. • - руке (од нечега) скиgаши са себе оgZоворносШ. 
рука руку џере НПослузаја.м,но се иомаZаши; узаја.м,но ирикрива
ши неgоиушшене йосшуике. 

пратилац и пратилац, -иоца м (ген. ми. -илаца) 1. а. онај ко
ји ираши HeKoZa или нешШо. - Док шетам, мој пратилац је ту. 
б. онај који ираши или capoBogu HeKoZa, нешшо pagu зашшише, 
иомоћи и сл. :  � пошиљке, � болесника. 2. фиг. ирашеhа иојава. '
'':' Температура је пратилац грипа. 3. астр. caopegHo небеско ше
ло које ираши неко gpyZo, веће небеско шело, саШелиШ. - Месец 
је пратилац Земље. 4. МУ3. онај који йраши на неком музичком 
инсшруменшу йри извођењу соло иарШије. 

пратилачк:й и пратилачк:й, -а, -о 1. који се OgHOCU на ира
шиоца, који служи као ираШилац. 2. који иgе уз нешшо, којије 
сасшавни geo нечеZа, ироирашни: � особина. 

прат:йља и Пратиља (пратилица и пратилица) ж 1. она ко
ја йраши HeKoIa или нешШо. 2. фиг. йрашеhа иојава. 
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пратити, -им (трп. праћен) несвр. [гл. ИМ. праћёње с] 1. а. ићи 
зајеgно с неким (иравећи му gрушшво, збо'i емошивне везе и сл.). 
- Сваки дан пратим девојку. б. ићи go неко1, месша с неким ко
ји иушује, оgлази оирашшајуhи се. - Пратим кћер на станицу. 
в. ићи с неким pagu ње'iове зашшише или сировоgеhи 'ia HeKyga. 
- Полицајац прати ухапшеника. г. ићи у иО'iребној иоворци: -
преминулог на гробље. 2. а. gешаваши се иаралелно, у исшо вре
ме. - Тучу прате повреде учесника. б. фиг. шеhи, крешаши се уз 
нешШо. - Пруга прати пут. 3. раgиши исшовремено нешшо са 
нечим. - Ручао је пратећи печење вином. 4. слеgиши или yxogu
ши HeKo'ia. - Детектив је пратио осумњиченог. 5. а. слушаши 
(обично иажљиво). - С пажњом пратимо говор. б. разумеваши, 
схваШаШи. - С напором пратимо излагање колеге. в. иосма
шраши крешање нече'iа иомерајући ио'iлеg. - Гледаоци прате лет 
лопте. г. чишаши и слушаши коншинуирано весши о некоме, не
чему. - Ја пратим каријеру глумице из новина. 6. муз. свирају
ћи неки инсшруменш или 'iласом иома'iаши извођење музичко'i 
gела или балеШа. - Певачицу прати гитариста . •  - се 1. ираши
ши jegHo gpy'io'i. - Пијан:ци се прате улицама. 2. иома'iаши своје 
иевање свирајући. - Ана је певала пратећи се на гитари. 

пратња ж 1. ираћење. - Увек је био поред жене - та пратња 
је трајала годинама. 2. gрушшво које ираши у'iлеgну личносш: 
патријархова -. 3. ио'iребна иоворка, сировоg: мртвачка -. 4. вој. 
а. 'ipyaa наоружаних Jbygu која чува или брани HeKo'ia или не
шшо, 'iapga: председнив:ова -. б. 'ipyaa наоружаних Uловила или 
авиона која у акцијама ираши већи броg или авион као за
шШиШница. 5. муз. инсшруменшално или вокално ираћење ири 
извођењу какво1, музичко'i gела. 

праћакати се, -3.м се несвр. рукама, Ho'iaмa или чишавим ше
лом иравиши брзе, снажне иокреше, бацакаши се: - се у води. 

праћакнути се, праћакнём се свр. рукама Ho'iaмa или чи
шавим шелом наиравиши брз, снажан иOKpeйl, коирцнуши се. -
Риба се праћакне на сувом. 

праћка ж (дат. -ки; ген. МН. праћки и праћ3.к3.) наирава за ба
цање камена, наирављена og KOMaguha коже за коју су са сшра
не иривезане gве узице, 'iYMe и сл. а све ово иричвршhено за ра
шљасши gрвени носач. 

праћнути се, -нём се свр. ираhакнуши се. 

праузрок и праузрок м основни, исконски, ирви узрок. 

праунук м унуков син. 

праунука ж унукова кћи. 

праунуче, -ета с (супл. МН. праунучићи м; зб. им. праунучад ж) 
унуков син или кћи. 

праунучица ж geм. og ираунука. 

прафеномен, -ена м лат. облик у којем се нека биљна или 
живошињска врсша ирвобишно јавила и из које1, су ионикли 
осшали њихови каснији облици. 

прах и прах м (мн. 0) 1. а. најсишније чесшице, насшале мр
вљењем, осииањем че'iа шврgо'i које се лако gижу у вазgух и ша
ложе ио иовршини, ирашина. б. најсишније чесшице шечносши 
насшале њеним расирскавањем или расииањем. 2. баруШ. 3. мр
шво шело, иос.мрШни осШаци. • звездани - кос.мичка ирашина. 
млеко у праху осушено .млеко ирешворено у ирашину pagu кон
зервирања и лакше'i ШрансиорШа. цветии - бот. иелуg, иолен. ни
је примирисао праха није се борио. мир праху његовом! уобичајена 
формула ири оирошшају с мрШвима. оборити (срушити итд.) у -
иошиуно унишШиШи. 

прахришћански и прахришћанск:ii, -3., -о који се OgHOCU 
на ирахришhансШво. 

прахришћанство и прахришћанство с ирвобишно, искон
ско хришhансШво. 

прачовек је:к. прачовјек м (супл. МН. праљУ-ди) антроп. ире
gaK или ирешхоgник gанашње'i човека који је живео у иећина
ма у алувијуму и служио се каменим оруђем и оружјем: кро
мањонски -. 

прачовечј:ii је:к. прачовјечј:ii, -3., -о који се OgHOCU на ирачо
века. 

прашак, -ШRа м 1. (мн. 0) ирах, ирашина. 2. (мн. прашкови) а. 
лек у ираху. б. среgсшво за ирање у ираху, gеШерџенШ. 

прашан, -шна, -о 1. који је иокривен ирашином, који је иун 
ирашине: - пут, - књига. 2. који обилује ирашином: - лето. 3. 
који је у облику ираха или се сасшоји og ирашине: - снег. 

прашина и прашина ж 1. а. в. ирах (1а, б). 2. оно шшо на
ликује на ирашину: светлосна -. 3. фиг. оно шшо је на ниском 
сшуињу развоја; сшање неразвијеносШи. • бацити (бацати) пра
шину у очи в. aog бациШи. дићи (узвитлати) прашину в. aog guhu. 
пасти у прашину иосшаши нико и нишша, ироиасши или биши 
заборављен. 

прашинаст, -а, -о в. ирашан (1, 2, 3): - пут, - село, - снег. 

прашинчина и прашинчина ж ay'i.м. og ирашина. 

прашињав, -а, -о ирашан (1). 

прашити, праmИм несвр. [гл. ИМ. прашёње с] 1. а. gизаши ира
шину. - Мотори праше по путу. б. иаgаши у виgу ираха. - Снег 
јутрос баш праши. 2. фиг. јуриши, шрчаши, бежаШи. - Дечак 
праши путем. 3. фиг. а. живо, жесшоко иуцаШи. - Митраљези 
праше. б. жусшро, 'iласно свираШи. - Гитариста добро праши. 
4. (нешто) чисшиши og ирашине, ШресШи. - Жена прати тепих. 
5. агр. (нешто) сишниши земљу. - Трактором прашимо њиву . •  

- се сшвараши облак ирашине, обавијаши се облаком ирашине. 
- Пут се праши од возила. 

прашка ж gелиh, чесшица ирашине. 

прашкаст, -а, -о који има облик ирашка. 

прашн:ii, -3., -о који се OgHOCU на ирах: - стаза, - кесица. 

прашник и прашн:iiк м бот. а. кончасш лисшиh у венчиhу, 
круници цвеша, који се сасшоји og gршке, ирашнице и цвешно'i 
ираха, staminum. б. в. ирашница. 

прашница и прашница ж бот. geo ирашника у виgу врећице, 
у којој се сшвара цвешни ирах, иолен, anthera. 

прашничк:ii и прашничк:ii, -3., -о који се OgHOCU на ирашник 
и ирашницу. 

прашњав, -а, -о а. који је иокривен ирашином, иун ирашине: 
- сто, - капут. б. који је og ирашине: - траг. 

праштав, -а, -о који као ga ирашши: - смех. 

праштати1 и праштати, -тим несвр. ираскаши, иуцаши, раз
ле'iаши се. - Праште пушке, бој се бије. 

праштати2, прашт3.м несвр. 1. заборављаши нечију кривицу, 
'iрешку иШg. : - грех. 2. ослобађаши оg'iоворносШи. - Друштво 
прашта младима њихове преступе. 3. фиг. ироиушШаШи. - Гур
ман доброј храни нив:ад не прашта . •  - се 1. расшајаши се с не
ким уз иозgрављање. - Љубавници се дуго праштају. 2. наиу
шшаши, осшављаши нешШо. - Путник се прашта са ЛОНДОНОМ. 

прашума и праmума ж 1. apupogaH, 'iусшо обрасшао, неиро
xogaH шумски apegeo: афричка -. 2. фиг. велика количина нече
'ia: - података. 

прашумск:ii и прашумск:ii, -3., -о који се OgHOCU на ирашуме. 

првак, -ака м 1. а. онај којије ирви, најбољи у нечему: - срп
ског филма. б. сиоршисша или сиоршска екииа која је иобеgила 
у неком ли'iашком шакмичењу, или је осшварила најбољи ре
зулшаш у некој gисциUлини: - у скоку у вис. 2. а. у'iлеgна, ис
шакнуша личносШ. - Прваци наше државе имају углед у наро
ду. б. особа која нечим Руковоgи: - демократске странке. 3. уче
ник ирво1, разреgа неке школе. 

првакиња ж женска особа ирвак: позоришна -, европска - . 

првачк:ii, -3., -о који се OgHOCU на ирваке. 

првашњ:ii, -3., -ё арх. и нар. а. који је био HeaocpegHo ире нече
'ia, иређашњи. - Вратио сам се на првашње место. б. који је био 
у ирошлосши, на иочешку нече'iа, иочешни, ирвобиШни. - Они 
првашњи [жупни:ци] нису били такви (Ћипико). 

првенац, -ёнца м (инстр. -ёнцем) 1. ирворођени син. 2. фиг. 
оно шшо се ирво иојавuлo у некој врсши, обласши иШg.: индустриј- . 
ски -, књижевни -. 3. а. ирва, најбоља ракија која иошече из ка
зана, ирвоШок. б. ирви Meg, самоШок. в. свашовски иреgвоgник. 

првеначкй, -3., -о који се OgHocu на ирвенце. 
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првенствен, -а, -о 1. који је йрви, који u.мa йрвенсшво, apeg
носш, Йри.марни: � циљ. 2. йрвобишан, йређашњи: � драж. 3. 
који се OgHOCU на сйоршско йрвенсшво, Шак.мичарски: � лига, � 
надметање. 

првенствено прил. у Йрво.м pegy йре свеrа, йрешежно, наро
чиШо. - Дете се првенствено угледа на родитеље. 

првенственост, -ости ж особина OHOra шшо је ЙрвенсШвено. 

првенство с 1. йрво .месШо у нечему; йреgносш, Йреu.муhсШво. 
- Право првенства да говори у суду има тужилац; � при запо
шљавању, право првенства у саобраћају. 2. спорт. а. Шак.мичење 
за шишулу йрвака: фудбалско �. б. шишула йрвака: освојити �. 

првенче, -ета с (ми. 0; зб. им. првёнчад ж) geM. og Йрвенац. 

пi)вй (првй), -3., -о pegHU број og jegaH 1. а. који је у набраја
њу ucapeg gpyrux: � падеж, � освајач титуле. б. који је у pegy ис
apeg gpyrux, йреgњи: � ред, � колона. 2. а. који је у HeaocpegHoj 
близини, најближи: � сусед. б. који се OgHOCU на OHOra који, OgH. 
оно ШШО је HeaocpegHo йре, раније сЙо.менуШ(о). - Барјак и заста
ва, � реч је турцизам. 3. а. који се јавља као йочешак нечеrа, йо
чешни: � акумулација капитала. б. који се јавља йрви ЙУШ у ro
gUHU, најранији: � снег, прве јагоде. в. (у им. служби) м йочеш
ни gaH у .месецу. - Пензију прима првог. 4. најближи у буgуhно
сши, најскорији. - Писмо шаљем првом приликом. 5. а. (поне
кад у суперлативу: најпрви) који је ucapeg gpyrux йо вреgносши, 
усйеху, уLлеgу, боrашсшву: � газда у селу, � ђак у школи. б. ко
ји је йреко йошребан, HeoaxogaH, неuзосШаван. - Наш � посао је 
да пронађемо пријатеља. в. који означава исшакнуши, воgеhи 
йоложај у служби: � министар. • - четврт астр. gpyra og Месече
вих .мена, из.међу .млађа и ушШаЙа. није у првој младости rовори 
се иронично о неко.ме ко је сШар. на првом кораку (на првим кора
цима) в. aog корак. -ласта в. aog ласШа. - помоћ мед. в. aog aoMoh. 
прве класе, прве врсте и сл. (мајстор, лопов итд.) највиши у својој вр
сШи. - међу првима најбољи og свих. - грех рЛГ. йо Библији: rpex 
који су Jbygu наслеgили og йрвоr човека Aga.мa. први петл(ов)и 
(певци, кокоти) нар. в. aog ЙеШао. прву реч водити (прву виолину 
водити и сл.) биши Lлавни у нече.му. у првом реду йре свеrа. - У 
првом реду морамо водити рачуна о деци. у - час (крај, мах) у 
йрво време, ogMax, на ЙочеШку. у - план (стављати нешто), у пр
вом плану (бити, имати нешто) с.маШраШи нешшо најважнијu.м, 
најЙречu.м. - Екипи је у првом плану освајање купа. 

првијенац, -ёнца м јек. нар. в. йрвенац (3). 
првина и првина ж 1. нешшо шшо се йрви йуш gешава, шшо 

је ново. 2. йрви pag, йрво gело. 3. (у прилошкој служби у вези с 
неким предлозима) из йочешка, исЙрва. - Из првине су нас на
пали снажно. С првине се није знало о чему се ради. 

прво (прво) прил. а. (често удвојено) уйошребљава се у набра
јању или ga се у набрајању означи йочешна шачка нечеrа. - Пр
во, полазимо у лов, друго, носимо пушке. Прво и прво, не дозво
љавамо крађе. б. на Йрво.м .месШу, йре свеrа. - Прво ми је било 
да се оженим. в. йре било чеrа gpyror. - Ваља прво говорити са 
заинтересованим људима, а потом судити. г. Haapeg, ucapeg. 
Прво иде девојка, а младић за ЊОМ. 

прво- као йрви geo сложени це значи: йрви, йрви йо pegy: пр
воразредни, првонаграђени, првопоменути итд. 

првобитнй, -3., -о 1. а. који се OgHOCU на йочешну ейоху исшо
рије човечансшва, исконски: � човек. б. који се јавља као йрви 
сшейен у развоју нече'iа: � комунизам. 2. који је у Йpu.мapHo.м, 
некулШивисано.м сшању: � живот, � понашање. 3. ранији, йре
ђашњи, некаgашњи: � нож, � пиШтољ. 4. йочешни, йолазни, ис
хоgишни: � захтев, � уговор. 

првобитно прил. у йрво вре.ме, у ЙочеШку. 

првобитност, -ости ж особина или сшање OHOra шшо је йрво
биШно. 

првоборац, -рца м (ген. ми. првЬБОр3.ц3.) 1. назив за учесника 
у борби йрошив фашиз.ма у Друrо.м свешскоr раша који је у бор
бу сшуйио на њеrово.м ЙочеШку. 2. онај који је у Йpвu.м борбенu.м 
реgовu.ма, који uge у peg йрвих и исшакнуших бораца за нешШо. 

првоБОI>ачкй, -3., -о који се OgHOCU на Йрвоборце. 

првовенчани јев:. првовјенчанй, -3., -о који је йрви овенчан, 
окруњен краљевско.м круно.м. 

првокатегорнйк м шахисша йрве кашеrорије, йо paHry и сна
зи ucaog .мајсШорскоr канgиgаша, а изнаg шахисше gpyre каше
ropuje. 

првокласан, -сна, -о који apuaaga йрвој класи йо квалише
шу, йрворазреgан, изванреgан: � кошаркаш, � сир. 

првокласност, -ости ж особина OHOra који је Йрвокласан. 

прволигаш, -аша м сйоршски клуб (ређе сйоршисша) који 
urpa у йрвој лиrи. 

прволигашица ж женски сйоршски клуб (ређе сйоршисшки
ња) који urpa у йрвој лиrи. 

прволигашкй, -3., -о који се OgHOCU на йрволиrаше и йрволи
rашице: � такмичење. 

првомајскй, -3., -о који се OgHOCU на Први .мај: � прослава. 

првопласиран, -а, -о који је освојио йрво или неко og најви-
ших .месШа на шак.мичењу: � екипа. 

прворазредан, -дна, -о Йрвокласан. 

прворазредност, -ости ж особина OHOra који је Йрворазреgан. 

првороднй, -3., -о који је йо рођењу, йо йосшању Йрви. • -
грех рлг. в. aog Йрви. 

прворођенй и прворођенй, -3., -о који је йрви йО рођењу. 

прворођенче и прворођенче, -ета с (ми. 0; зб. им. прворЬђён-
ч3.д и прворођенчад ж) йрворођено gеШе. 

прворотк(ињ)а ж жена која рађа или је роgила йрви ЙуШ. 

првосвећ- в. ЙрвосвешШ-. 

првосвештеник м 1. врховни свешшеник сшарих Јевреја и 
неких сшарих .мноrобожаца. 2. рлг. назив gуховноr лица најви
шеr чина. 

првосвештени ца ж врховна свешшеница у неких сшарих 
.мноrобожаца. 

првосвештеничкй, -3., -о који се OgHOCU на йрвосвешшени
ке: � чин. 

првосвештенство с служба и gосшојансшво йрвосвешшени
ка; сви виши ЙрвосвешШеници. 

првостепенй, -3., -о 1. који је йрвоr сшейена, йрворазреgан, 
најважнији: � задатак 2. који йО наgлежносши u.мa најнижи 
сшейен: � суд. 

првотимац, -мца м спорт. иrрач, члан йрвоr Ши.ма (у Ши.м-
CKu.м сЙорШовu.ма, обично фуgбалу). 

првотнй, -3., -о в. ЙрвобиШни. 

првотно прил. в. ЙрвобиШно. 

првотност, -ости ж в. ЙрвобиШносШ. 

првоток и првоток, -ока м в. йрвенац (3). 

првцатй, -3., -о само у изр. први - служи за йојачавање зна-
чења. - Он је. први првцати написао песму. 

пргав, -а, -о найрасиш, йлаховиш, жесillок: � момак, � старац. 

пргавац, -3.вца м йрrав човек, Ha.мhop. 

пргавица ж йрrава жена. 

пргавко м в. Йрrавац. 

пргаво ПРИЛ. найрасишо, йлаховишо, жесшоко, свађалачки, 
бесно. 

. пргавост, -ости ж особина OHOra који је Йрrав. 

прдавац, -3.вца м 1. фиг. човек .мале вреgносши; неуLлеgан, ни
какав човек. 2. зоол. йшица селица из Йор. барских кока, Crex 
crex. 

прдаљка ж нар. цев на rajga.мa кроз коју излази звук. 

прдачина ж в. сUрgачина. 

прдачити се, пРд3.чЙм се несвр. в. сйрgачиши се. 

прдеж м с.мрgљUви rac који бучно излази из црева. 
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прде:кнути, прдё:кнём евр. екепр. 1. o,acйlи са йlpecKoM, йlpe
cHyйlи. 2. фш. o,poo,acйlи, yo,poo,acйlийlи се, YMpeйlи. 

прдети и прдети јек. прдјети и прдјети, -дйм неевр. 1. буч
но о,ушйlайlи 'iасове из црева. 2. ВУЛГ. (за некога, за нешто) не ма
pийlи, не бринуйlи. 3. ВУЛГ. лежайlи, налазийlи се о,разан, не ис
коришhен. - Три ардова у подруму прде. 

ПIЩНУТИ, -нём евр. иco,ycйlийlи о,рgеж. 

прдоња м (ми. ж) ВУЛГ. 1. човек човек који MHO'io и чесйlо o,pgu. 
2. фш. o,o'ipgaH, уврgЈЬив назив за HeKo'ia човека. 

пре1 јек. прије ПРИЛ. 1. а. раније og времена Kaga се нешйlо 
збива: доћи два сата пре. б. gocag, go ово'iа часа. - Ја пре нисам 
волео колаче, а од данас хоћу. в. у изр. час - казује се оно шйlо 
је Heo,ocpegHo о,рейlхоgило. - Час пре стигао је поштар. 2. рани
је og gpy'iux. - Ко пре девојци, оном и девојка. 3. у о,рошлосйlи, 
HeKaga. - Пре није било тучњава. 4. а. увећој мери, више. Ова 
слика је � кич, него уметност. б. paguje. - Пре ћу те убити, не
го дати другоме. • - или касније (после) било Kaga, у сваком слу
чају (нешйlо ће се go'ioguйlu). што - исйlиче се најкраће време за 
извршење нече'iа. - него што (- него) (у служби везника) означа
ва ga се раgња "iлавне реченице gО'iоgила или се gо'iађа о,ре pag
ње зависне реченице. - Пре него што је умро, написао је теста
мент. утолико - (што) (у служби везника) на"iлашава закЈЬУЧНУ, 
завршну мисао (или geo реченице). 

пре2 јек. прије предл. (с ген.) изриче: а. ga се нешйlо gО'iоgило 
или се gо'iађа раније og oHo'ia шйlо значи реч у 'iенийlиву: � кише, 
� празника, � сумрака. б. ga је неко или нешйlо 0,0 pegy uco,peg 
gpy'io'ia. - Пре Лазе Лазаревића долази Јаков Игњатовић. в. ga 
је og gО'iађаја о којем се 'iовори о,ройlекло време које означава из
раз иза о,реgло'iа. - Пошли су на море пре три месеца. • - свега 
а) на o,pвoM Mecйly, о,римарно. - Исхрана пре свега, а потом за
бава, култура итд. б) у о,рвом pegy. - ти си пре свега лекар, а по
том и спортист. - времена раније He'io се очекивало или He'io шйlо 
је йlребало. - Отишао је � времена у пензију. 

пре- преф. 1. у 'iла'iолима означава а. о,равац, смер раgње, 
Kpeйlaњe из jegHo'i Mecйla у gpy'io, с jegHe cйlpaHe нече'iа на gpy'iy, 
кроза шйlо: претрчати, пребацити се, преселити се. б. о,ромену 
о,оложаја; o,peйlвapaњe, о,ревођење из jegHo'i cйlaњa у gpy'io: пре
топити, преврнути. в. о,онавЈЬање раgње изнова или gру'iачије: 
прерадити, президати, преиначити. г. o,peйlepaHocйl раgње; 0,0-
навЈЬање: препити се, прехвалити; препећи (ракију) . д. о,оgелу 
нече'iа на gвоје: преломити, пресећи. ђ.  исо,уњавање, обухвайlа
ње раgње: преноћити, прехранити, прегледати. е. мали cйleo,eH 
раgње или њену KpaйlKoћy: презалогајити, предахнути. ж. за
вршейlак раgње: преболети, престати, превладати. 2. у имени
цама са значењем а. о,ревлик: преобиље. б. са значењем Hagja
чавања, наgмашивања: премоћ, превласт. 3. у о,риgевима: нај
већи или највиши cйleo,eH особине или мере: превелик, премио, 
пресладак. 

преамбула ж фр. увоgни geo какво;; важно'i aKйla, међунароg
но;; у'iовора и сл., увоg уоо,шйlе, о,реg'iовор. 

пребацивати (се), -ацујём (се) несвр. о,рема о,ребацийlи (се). 

пребацити, пребацйм (пребацити, -йм) (аор. пребацих (пре
бацих), пребаци (пребаци); ТРП. пребачен (пребачен)) евр. 1. а. 
бацийlи, MeйlHyйlи нешйlо о,реко че'iа: � мантил преко руке. б. 
cйlaвийlи jegHo о,реко gpy'io'i: � ногу преко ноге. 2. бацийlи gaљe 
og gpy'iux (у йlакмичењу). - Бацивши куглу пребацио је конку
ренте. 3. а. gaйlu више He'io шйlо је о,Ойlребно, He'io је о,О'iођено, 
gogaйlu. - Вратих му дуг и пребацих мало. б. фиг. учинийlи ви
ше og о,реgвиђено'i: � план. 4. а. o,peмecйlийlи, o,peвecйlи HeKo'ia 
или нешйlо cjegHo'i на gpy'io Mecйlo: � из Београда у Панчево ка
мионом. б. фш. o,peHeйlи нешйlо Hey'iogHo на gpy'io'i: � обавезе на 
другог. в. изменийlи Mecйlo раgње: � сусрет са трга у школу. г. 
yc.мepийlи, yo,paвийlи у gpy'iOM о,равцу: � разговор на нову тему. 
5. 'iађајуhи из вaйlpeHo;; оружја o,o'ioguйlu нешйlо gaљe og циља, 
иза циља. - Топовска паљба је пребацила насип. 6. yo,yйlийlи 
замерку, OKpивийlи HeKo'ia збо'i нече'i, о,ри'iоворийlи: � некоме 
због кукавичлука. 8 � се 1. o,peмecйlийlи се, o,peвecйlи се cjegHo'i 
на gpy'io Mecйlo: � се из Јапана у Кину бродом. 2. а. о,рећи с jeg
не cйlpaHe нече'iа на gpy'iy: � се преко зида. б. фш. о,рећи из jeg
не cpegUHe, зајеgнице и сл. у gpy'iy: � се из једне у другу стран
ку. 3. o,peвpHyйlи се йlумбе: � се преко главе. 4. фш. o,peвapийlи 

се. - Пребацио сам се процењујући одока тежину. • -преко гла
ве (леђа) а) завршийlи нешйlо. - Пребацио сам и овај испит пре
ко главе. б) gоживейlи, o,ogHeйlu нешйlо йlешко. - Пребацио сам 
преко леђа три године робије. 

пребача.ј м а. xийlaц о,ри 'iађању (сйlрелом или вaйlpeHиM 
оружјем, OgH. оруђем) којије ишао о,реко циЈЬа, б. учинак изнаg 
очекивано'i или оgређено'i, о,ремашај. 

пребача.јнЙ, -а, -о који се OgHOCU на о,ребачај: � хитац, � 
износ. 

пребдетијек. пребдјети, -ДЙМевр. o,poвecйlи ноћ у бgењу, о,ро
бgейlи. 

пребег јек. пребјег м 1. бексйlво о,реко 'iранице; бе'i, о,релазак 
из jegHe у gpy'iy зајеgницу: � из Турске у Грчку; � из једне у дру
гу странку. 2. човек који је о,очинио бексйlво о,реко 'iранице или 
из jegHe у gpy'iy зајеgницу. 

пребегавати јек. пребјегавати, -егавам несвр. о,рема о,ре
беhи. 

пребеглица јек. пребјеглица ж (М) (ми. ж) в. о,ребе'i (2). 

пребеглич:кй јек. пребјеглич:кй, -а, -о који се OgHOCU на о,ре
бе"iлице. 

пребео, -ёла, -о јек. пре био и пребијел, -ијела, -о веома, су
више бео. 

пребећи јек. пребјећи, -егнём евр. 1. бежеhи о,рећи о,реко не
че'iа: � преко границе. 2. о,риКЈЬучийlи се gpy'ioj (суо,рОйlној) 
cйlpaHи, о,риgружийlи се о,ройlивнику: � у противнички табор. 

пребивалйште е Mecйlo о,ребивања; уп. боравиште. 

пребивати, пребйвам неевр. cйlaHoвaйlи, живейlи, боравийlи 
He'ige: � у стану, � у кући. 

пребијање е "iл. им. og о,ребијайlи (се). • - дугова изравнава
ње или обрачунавање међусобних gу'iова, комо,ензација. 

пребијати, пребйјам неевр. несвр. о,рема о,ребийlи. 8 � се 1. 
несвр. о,рема о,ребийlи се. 2. фиг. cиKйlaйlи се, o,oйlyцaйlи се: � од 
немила до недрага. 

пребирати, пребйрам (пребирати, -рём) неевр. 1. несвр. о,ре
ма о,ребрайlи. 2. йlребийlи, чисйlийlи: � пасуљ, � вашке. 3. о,ре
йlypajyћи, о,омерајуhи йlражийlи нешйlо: � по торби. 4. фиг. а. 
обнавЈЬайlи у мислима: � по успоменама. б. о,аЖЈЬиво иco,ийlи
вaйlи, o,peйlpecaйlи: � у мислима. 5. а. уо,орно извоgийlи jegHo
личне о,окрейlе уснама или o,pcйlимa (о,ри молийlви uйlg.): � бро
јанице. б. брзим, узасйlоо,ним о,окрейlима gоgиривайlи жице 
или gupKe на музичком иHcйlpYMeHйly: � по гитари. 

пребити, преб�ёМ (имп. пребйј; ТРП. пребијен, -ена) евр. 1. 
о,реломийlи, сломийlи нешйlо на gва или више gелова: � осови
ну. 2. а. јако иCйlyћи, o,peйlyћи: � противника. б. убийlи. 3. (обич
но у трп.) фш. физички и морално измучийlи. - Долази кући 
сав пребијен, после рада. 4. изравнайlи рачуне, Haмиpийlи се: � 
дуговања. 8 � се сломийlи се, ocaKaйlийlи се. - Пао је с коња и 
пребио се. • - дуг изравнайlи или обрачунайlи међусобне gу'iове. 
- као мачку, - као вола (у купусу) јако иCйlyћи. ни пребијене (пре
бите) паре (крај царе и ел.) (нема, не вреди) нишйlа (нема, не вре
gu). без пребијене (пребите) паре (остати) без иче7:а (ocйlaйlи). 

преблаг, -а, -о оgвеh, сувише бла'i. 

пребледети јек. преблиједјети, -дйм евр. на"iло о,облеgейlи: 
� од страха. 

преблйзу прил. сасвим, веома близу. 

пребогат, -а, -о 1. који o,ocegyje велико БО'iайlсйlво, веома бо
'iaйl: � трговац. 2. веома обилан: � виноград. 3. који је велике 
вреgносйlи, скуо,оцен: � прстен. 

пребогато ПРИЛ. веома БО'iайlО, изузейlно обилно. 

пребојити, пребојйм (пребојадисати, -ишём) евр. o,peKpийlи 
новим слојем боје. 

пребол и пре бол м cйlaњe болесника који је о,реболео бо
лесйl, озgравио. • рана од пребола рана која се може о,реболейlи. 
рана без пребола неизлечива рана. 
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прёболан, -лна, -о (често :као појачање уз болан) 1. изузеш
но, јако болесШан. - Младић лежи болан преболан. 2. који иза
зива ирејак бол. 

преболевати, -ОлёваМ јек. преболијевати, -олијевам несвр. 
ире.ма иреболеШи. 

преболети јек. пребољети, -олйм евр. 1. uзgржаши болесш и 
озgравиши, оиоравиши се og болесШи. - Чове:к је преболео жу
тицу. 2. фиг. ирежалиши, ире1,ореши, заборавиши: � прву љу
бав. • - дечје болести сав�аgаши иочешне Шешкоhе. 

пребрајати (се), пребрајам (се) несвр. ире.ма иребројаши (се). 

пребранац, -нца м а. врсша иаСУЈЬа. б. јело og KpYUH01" ире
брано1, иаСУЈЬа. 

пребрати, -берём (-берём) евр. 1. а. очисшиши og нечисшоhе, 
иримеса и сл., ошребиши: � пиринач. б. оgабраши из неко1, ску
иа jegUHKU og1,oBapajyhe. - Од групе младих играча, пребрани 
су најталентованији. 2. ирешражиши, иреШресШи. - Полиција 
је пребрала :кварт тражећи лопове. 

прёбрз, -а, -о сувише, ogBeh брз. 

прёбрзо и пребрзо прил. оgвише брзо. 

пребринути, -нём евр. обавиши нешшо шшо је изазивало 
бри1,е, ослобоgиши се бри1,а: � испит. 

пребрисати, -ишём евр. 1. а. брисањем очисшиши, обриса
ши: � прашину. б. избрисаши наиисано: � реченицу с табле. 2. 
фш. смашраши неважним, безвреgним, заборавиши: � успомене. 

пребродив, -а, -о фиг. који се може иреброgиши: � теш:коћа. 

пребродити, пребродйм евр. 1. а. ирећи броgом, чамце.м ире
ко Boge: � ре:ку. б. 1,азеhи ирећи иреко йлишке Boge: � на :коњу 
газ. в. фш. С муком ирећи: � најтежи део пута. 2. фш. савлаgаши, 
изgржаши: � теш:коће, � прехладу. 

преброђавати, -ођавам и преброђивати, -ођујём несвр. 
ире.ма иреброgиШи. 

преобројавати (се), -ој авам (се) несвр. ире.ма иребројаши (се). 

пребројати, -јим и пребројим И пребројити, пребројим 
(имп. преброј) евр. ушврgиши бројно сшање: � учесни:ке, � новац. 
• - се 1. бројеhи jegHo gpy1,o ушврgиши бројно сШање. - Ученици 
су се пребројали. 2. збуниши се, ио1,решиши у бројању. - Морам 
поново да бројим :књиге, пребројао сам се. • - некоме кости (ре
бра) јако исшуhи, ирешуhи HeKo1,a. на прсте се могу - мало их је. 

пребројив, -а, -о који се може иребројаши: � с:куп. 

пребројити (се), пребројим (се) евр. в. иребројаши (се). 

прёбујан, -јна, -о оgвише, ogBeh бу јан. 

пребукираност, �ости ж сшање oHo1,a шшо је иребукирано: � 

:капацитета. 

пребу:кирати, -у:кирам евр. а. uзgаши више резервација за 
смешшај или иушовање He1,o шшо има месша: пребу:киран хо
тел. б. фиг. ирешриаши; иреоишерешиши: � аутобус. 

прёбу-чан, -чна, -о оgвише, ogBeh бучан. 

прёвага ж (дат. -ззи) йрешежносш, ире.моћ, HagMoh. - У бор
би превага је ишла час на једну час на другу страну. • имати 
(остварити, одржати и ел.) превагу ирева1,нуШи. 

превагнути, превагнём евр. 1. а. иреше1,нуши ио Шежини. б. 
фиг. gобиши на важносши, вреgносши, значају, наgвлаgаШи. 

. Да ли ће � понос или :корист? 2 . .мит-iуШи, ироћи. - Подне је пре
вагнуло. 

прёважан, -жна, -о веома, изузешно важан. 

превазиђен, -а, -о 1. шри. og· иревазиhи. 2. несавремен, за
сшарео: � начин производње, � модел. 

превазилазити, -им [гл. им. превазилажёње е] несвр. ирема 
иревазиhи. 

превааићи (превазићи), -iыиђём евр. 1. наgвисиши, Hag
машиши HeKo1,a: � та:кмаце. 2. наgвлаgаши, савлаgаши: � 
проблеме. 

прёвала ж геогр. uајниже месшо у сле.мену йланине којим во
gu иуш из jegHe gолине у gpy1,y, иревој, сеgло. 

превалити, превалИм евр. 1. а. иреврнуши, свалиши на бок, 
обориши: � столицу. б. иреврнуши с jegHe на gpy1,y сшрану (не
шшо шешко, неиокрешно): � врећу. 2. ирећи, иревесши неку ga
ЈЬину, расшојање: � пет :километара пута. 3. а. ироћи, ирошеhи 
(о времену). - Подне је превалило. б. навршиши оgређено gоба 
живоша: � педесету годину . •  - се 1. окрену ши се с jegHe на gpy-
1,y сШрану. - Спавач се у сну превалио :ка зиду. 2. иасши, сруши
ши се. - Посечени бор се превалио пре:ко пута. 

преваљати, преваљам евр. ваљање.м ире.месШиШи с jegHo1, на 
gpy1,o месшо: � буре . •  - се ваљајући се ирећи. - Везани затво
реНИIC се преваљао пре:ко ћелије. 

прёвара и превара Оек. и пријевара) ж речи или gела који
ма се намерно неко goBogu у заблуgу, обмањује и сл. обично збо1, 
корисши, обмана, иоgвала. 

прёваран и преваран Оек. и пријеваран), -рна, -о 1. који у 
себи саgржи иревару: � по:кушај . 2. који вара, који је склон ире
варама: � жена. 

преварант м варалица. 

преваранткиња и преваранткиња (преварантица и пре
варантица) ж жена иреваранШ. 

преварантски и преварантски, -а, -о који је својсшвен ире
варанШима. 

преварити, преварИм евр. в. ирекуваШи. 

преварити, -Им (трп. преварен) евр. 1. а. извршиши иревару, 
gовесши HeKo1,a у заблуgу, обмануШи. - :КoЦlCap је преварио оста
ле играче. б. ирекршиши заgану реч, не исиуниши обеhање. -
Преварио сам родитеље да ћу положити испите. в. не oupaBga
ши очекивања. - Мислили су да ћу успети, али ја сам их пре
варио. 2. а. uзвршиши ирељубу. - Муж превари жену са сусет
:ком. б. завесши ЈЬубавно1, иарШнера. 3. фш. а. обузеши, оихрва
ши. - Сан ме је преварио. б. не уиалиши, зашајиши (о вашреном 
оружју). - Пиштољ превари у :критичном трену . •  - се 1. иа
сши у заблуgу, ио1,решно реа1,оваши, мислиши и сл. - Преварио 
сам се у погледу својих моћи. 2. фш. иолакомиши се. - Прева
рио се ВУЕ на мамац. • - глад иојесши мало хране ga би се мало 
смирила "iлаg . 

преваспитавати (се), -итавам (се) несвр. ирема иревасии
шаши (се). 

преваспитаност, -ости ж својсшво и сшање oHo1,a који је ира
васииШан. 

преваспитати, -васпитам евр. васииШање.м измениши нечи
је ионашање, ио"iлеgе, иреоg1,ојиши: � дете . •  - се иромениши сво
је ионашање, иреоg1,ојиши се: � у ш:коли. 

превасходан, -дна, -о руе. 1. изврсшан, изванреgан: � успех 
у ш:коли. 2. најзначајнији основи, "iлавни, бишни, ирвенсшвени: 
� задатак 

превасходитељство и превасходство е иет. (обично са за
меницом "ваше", "његово'') шишула у Русији ире Окшобарске 
рев()луције, вцсосш, екселенција. 

превасходно прил. 1. оgлично, изврсно. 2. ирешежно, изра
зишо, нарочишо, ире cBe1,a, ирвенсШвено. 

превез�ти, превёжём евр. 1. свезаши обавивши око нече1,а: � 

ру:ку. 2. наново иовезаши: � рану. 3. сшавиши иревез: � удицу. 

превезивати, -езујём несвр. ире.ма иревезаШи. 

превејан јек. превијан, -а, -о сналаЖЈЬив, вешш; upeupegeH, 
лукав: � чове:к; � :крадљивац. 

превејанац јек. превијанац, -нца м иревејан човек. 

превејано јек. превијано прил. на ире ве јан начин, снала
ЖЈЬиво; upeupegeHo, лукаво. 

превејаност јек. превијаност, -ости ж особина oHo1,a који је 
иревејан. 

прёвели:к, -а, -о сувише велик, изузешно велик. 

превентива ж лат. мед. мера за сиречавање (ширења) боле
сши; среgсшва која се у шу сврху корисШе. 
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превентиван, -вна, -о који служи за иревеншиву, зашшиш
ни: � лек, � мера. • - медицина gелашносш зgравсшвених усша
нова чији је циљ ga се сиречи иојава и ширење болесШи. 

превентивно прил. у циљу иревеншиве; иримењујући иревен
шиву: деловати �. 

превенција ж иревенШива. 

превера и превера јек. превјера и превјера ж 1. иро.мена 
вере. 2. ирекршај заgане речи, обеhања и сл . 

. преверити јек. превјерити, -им евр. 1. иро.мениШи веру. 2. 
нашераши HeKo"ia ga иро.мени веру; ириgобиши HeKo"ia ga иро.ме
ни веру, уверење и сл. 3. ирекршиши веру, заgану реч, обеhање и 
сл., изневериШи. _ � се 1. наиусшиши своју веру. 2. изневериши 
заgану реч, обеhање и сл. 

превесео, -ела, -о ирешерано, сувише весео. 

превеслати, -ам евр. 1. веслајуhи ирећи: � реку. 2. фиг. ирева
риши, наg.муgриШи: � непријатеља. 

превести1 (превести), -ВЕщём (ПРЕшедём) (аор. преведе; р. пр. 
превео, -ела (превела); ТРП. преведен, -ена; пр. пр. превёвши) евр. 
1. воgеhи ио.моћи неко.ме ga иређе иреко нече"iа или cjegHo"i сши"i
не на gpy"io .месШо: � путнИ1Ш преко планине. 2. а. иреgвоgеhи 
иребациши, иреселиши с jegHo"i на gpy"io .месШо: � исељенике у 
другу земљу. б. оgреgиши за gpy"io .месШо, gужносi1l, йосао: � из 
пешадије у коњицу. в. учиниши apuaagHUKoM gpy"ie вере: � из 
хришћанства у ислам. Г. о.мо"iуhиШи ирелазак у виши разреg: � 
ђака из петог у шести разред. 3. службени.м ак Шо.м , оgлуко.м 
из.мениШи сшашус нече"iа: � власништво с оца на сина. 4. иреба
циши из jegHo"i у gpy"iu језик: � роман с француског на српски. 

превести2 (превести), -везём (аор. превезе; р. пр. превезао, 
-езла (превезла); ТРП. превезен, -ена; пр. пр. превезавши (преве
завши)) евр. иревозним среgсшво.м иребациши с jegHo"i на gpy"io 
.месШо: � аутобусом. _ � се ирећи неки иросшор иревозним cpeg
сШво.м: � се бродом преко мора. 

превећ и превећ ПрИЛ. изнag сваке .мере, иревише, иреШерано. 

превид м оно шшо се иревиgи, о.машка, ироиусш, заблуgа: � 
у шаху, � у игри. 

превидети јек. превидјети, -дим а. не виgеши, не сиазиши: 
� пријатеља. б. с.месШи с у.ма, заборавиши: � решење. 

превиђати, превиђам несвр. ире.ма иревиgеШи. 

превија и превија ж геогр. йланински иревој; иланинско 
сеgло. 

превијалиште с .месШо "ige болеснике или рањенике иревијају. 

превијати (се), превйјам (се) несвр. ире.ма иревиши (се). 

превијеност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је иревијено. 

превирати, -рём несвр. ире.ма иревреШи. 

превисок, -а, -о сувише, ирешерано висок: � солитер. 

превисоко прил. сувише, ирешерано високо. 

превитак, -тка, -о сувише, ирешерано вишак. 

превити, превијём (имп. превйј; р. пр. превио, -ила; ТРП. пре
вИјен, -ена) евр. 1. савиши, иресавиши: � лист. 2. савиши, ирело
.миШи у з"iлобу: � руку, � ногу. 3. сшавиши завој; ионово сшави
ши завој: � рану; � рањеника. 4. иреиовиши: � дете. _ - се луч
но савиши, иО"iнуши Шело. • - табак иоgнеши иис.мену шужбу, 
ШужиШи. 

превиmё и превише ПрИЛ. иреко .мере, ирешерано, сувише. 

превладавати, -iщавам и превлађивати, -ађујём несвр. 
ире.ма иревлаgаШи. 

превладати, превладам евр. 1. наgјачаши, наgвлаgаши, са
влаgаШи. - Бол га је превладао. 2. биши већи броје.м. - Албан
ци су превладали на Косову високим прираштајем. 

превлака ж (дат. -ици) 1. а. шанак слој .маШерије иревучен, 
нанесен иреко нече"iа: � од масне боје. б. навлака, иресвлака. в. 
шанак слој .маШерије који aagHe или се нашаложи ио нече.м. 2. 
геогр. ужи KoMag зе.м.тье који сиаја осшрво с коино.м или сиаја gBa 
осШрва. 

превласт ж (инетр. превлашћу (превласти)) 1 . .моћ влаgања 
Hag неким или нечим, власш: освојити � 2. иреgносш, иреимућ
сшво: остварити �. 

превлачити (се), превлачим (се) [гл. им. превшiчёње с] не
свр. ире.ма иревући (се). 

превод Оек. и пријевод) м шексш apeBegeH с jegHo"i на gpy-
"iи језик. 

преводив, -а, -о који се .може иревесши: � роман. 

преводилац, -иоца м онај који apeBogu с jegHo"i на gpy"iu језик. 

преводилачки, -а, -о који се OgHOCU на иревоgиоце: � удру-
жење. 

преводилаштво с иревоgилачка gелаШносШ. 

преводитељ м в. иревоgилац. 

преводитёљка (преводитељица) ж женска особа иревоgилац. 

преводити, преводим [гл. им. превођёње с] несвр. ире.ма ире-
весШи. 

преводљив, -а, -о apeBogUB. 

преводни Оек. и пријевоДнй), -а, -о који се OgHOCU на apeBog: 
� књижевност. 

преводница ж уређај на ире"iрађеним река.ма или великим 
каналима којим се йловна среgсшва apeBoge из ниже"i воgосша
ја у виши и обраШно. 

превоз Оек. и пријевоз) м 1. иревожење: � робе. 2. разг. вози
ло. - Стиже ми превоз. 

превозити (се), превозим (се) несвр. ире.ма иревесши (се). 

превозни Оек. и пријевозни), -а, -о који се OgHOCU на иревоз, 
који служи за иревоз: � такса, � средство . 

превозник Оек. и пријевозник) м онај који обавља иревоз. 

превознина и превознина Оек. и пријевознина) ж шакса ко
ја се йлаhа за иревоз. 

превознички Оек. и пријевознички), -а, -о који се OgHOCU на 
иревознике. 

превој и превој Оек. и пријевој, пријевој), -оја м 1. иревијање, 
сшављање завоја на рану. 2. шканина за иревијање рана, завој. 
3. облина: - колена 4. кривина, окука: � пута. 5. геогр. уле"iнуhе 
на ЙЛанинско.м билу. 6. (обично у изр.: - вокала, - самогласника) 
ЛИНГВ. са.мо"iласничке алшернације (за.мењивање jegHo"i са.мо"iла
сника gру"iим) у корену речи, аиофонија (нир. "браши - бере.м", 
"вреши - извираши - извор"). 

превојни Оек. и пријевојни), -а, -о који се OgHOCU на иревој. 

преврат м 1. на"iли ирело.м у развоју нече"iа, иреокреш: � у 
науци. 2. корениша иро.мена извршена сило.м у оgређено.м gpy
шШвено-ЙолиШичко.м уређењу, насилно рушење власШи. 

превратити, превратим евр. 1. извршиши иревраШ. 2. иош-
иуно из.мениШи, ирешвориши у нешшо gpy"io. _ - се иро.мениШи 
се, ирешвориши се у нешшо gpy"io. 

превратни, -а, -о в. иревраШнички. 

превратник м онај који је учесшвовао у Йреврашу или је 
склон иревраШу. 

превратница ж жена иревраШник. 

превратнички, -а, -о који се OgHOCU на иревраш и иревраш
нике. 

превратнички ПрИЛ. као иреврашник, као иреврашници: -
настројен. 

превратниmтво с gеловање иреврашника; ugeja иревраШа. 

преврёдан јек. превриједан, -дна, �o вео.ма изузешно BpegaH. 

превредновати, -нујём евр. и неевр. ионово и gру"iачије Bpeg-
новаши: � реализам. 

превремен, -а, -о који се gо"iађа, иојављује, врши и сл. ире 
оgређеНО"i, очекивано"i, уобичајеНО"i и сл. вре.мена, OgH. рока: пре
времени избори. 
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ПРЕшременост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је ире
вре.мено. 

ПРЕшрео, -ела, -о 1. који је ирокључао: � вода. 2. који иосле 
врења саgржи алкохол: - вино. 

преврети, -рйм евр. 1. излиши се кииећи, иокииеши, иреки
иеШи. - Чорба је преврела. 2. завршиши врење, фер.менШацију. 
- Шљиве у каци су превреле. 3. фиг. ирибраши се, смириши се, 
ирибраши се (иосле gушевних немира и криза). 

преврнути, превf>нём (аор. преврнух и превртох) евр. 1. а. 
ирешуриши, срушиши, обориши: � сто. б. окренуши на gpyly 
сшрану: � јастук в. окрену ши на наличје pagu иоиравке: � ка
пут. г. иоораши или ирекоиаши: - земљу. д. окренуши: - лист 
књиге. ђ. (очи) иреокренуши очнејабучице (као израз оgређеНОl 
шелесноl или gушевноl сшања или иак .миШЈЬења о нечем). 2. ис
иремешаши, ирешражиши: - складиште. 3. фиг. а. изокренуши, 
иреиначиши: � смисао изјаве. б. ирешвориши, иреобрашиши: -
бол у срећу . •  � се 1. а. окренуши се, обрнуши се: - се на другу 
страну. б. окрећући се на gpyly сшрану исиасши, сиасши с нече
la: - се с кревета. в. окренуши се, ире.мешнуши се: - се преко 
главе. г. иасши, срушиши се: - се на земљу. 2. фиг. иосшаши gpy
lачији, сасвим се из.мениШи. - Човек се преврнуо, да га не по
знаш. 3. фиг. безл. осешиши снажну gушевну иро.мену, иошресши 
се. - Нешто ми се преврну у глави. • - вером иро.мениШи веру; 
изневериши обеhање. - некоме џепове ОЙЈЬачкаши HeKOla. - не
што на главу сасвим изокренуШи. - небо и земљу иреgузеши све 
шшо се .може (обичну у иошражњи за нечим). - некоме памет за
луgиши, завесши HeKola. преврнуло се вино иокварило се вино. 

превртати (се), преврћём (се) несвр. ирема иреврнуши (се). 

превртач, -ача м lолуб који се у лешу иреврће. 

превртљив, -а, -о 1. који се лако иреврће. 2. фиг. а. неиоу
зgан, варљив: - човек б. иро.меНЈЬив, несшабилан; HeculypaH, 
оиасан: - време. 

превртљивац, -йвца м иpeвpiilJЬив, неиоузgан човек. 

превртљивица ж иpeвpiilJЬивa жена. 

превртљивост, -ости ж особина oHola који је иревр iilJЬ ив , 
сшање oHola шшо је иреврШљиво. 

преврућ, -а, -о иревише, ире ше рано врућ. 

преврmивати (се), превршујём (се) несвр. ирема иреврши
ши (се). 

преврmити, превршйм евр. 1. а. ирећи врх, lраницу нечеlа. -
Река је преврmила обале. б. налиши, сииаши иреко врха: - ви
ном чашу. в. ирећи, наиуниши: - пубертет. г. ирешерано ила
шиши или ионуgиши: - цену. 2. безл. (некоме) фиг. gоgијаши, go
саgиШи. - Превршило ми је да слушам жалопојке . •  - се 1. на
вршиши се. - Превршило се пола године да смо путовали. 2. 
иреиуниши се, ирелиши се. - Буре се превршило водом. • - (сва
ку) меру ирешераши у нечему. превршила дара меру в. aog gapa. 

превући (превући), -вУ'чём (3. л. ми. -вУку; аор. превУкох, пре
вУче; р. пр. превУкао, превУ-кла (превукла); трп. превУ'чен (пре
вУчен); пр. пр. превУкавши и превУкавши) евр. 1. вукући, носећи 
и сл. иребациши cjegHol uа gруlо .месШо: - терет. 2. а. навући не
шшо иреко нечеlа: - резу на вратима. б. ирећи нечим иреко не
чеlа: - прстима по жицама гитаре. в. иовући цршу, линију. 3. а. 
навући иресвлаку на нешшо, иресвући. б. иокриши, ирекриШи. 
- Облаци превукли небо . •  - се 1. иребациши се вукући с jegHol 
на gpylo .мecйlo. 2. а. иокриши се, ирекриши се нечим. - Шипка 
се превукла бакром. б. рашириши се, расиросшреши се иреко не
чеl. - Мра.к му се превукао преко очију. 

прегазити, -йм (трп. прегажен) евр. 1. lазеhи ирећи иреко во
ge: � реку. 2. ирећи (возило.м) иреко HeKola, нечеlа: - пешака. 3. 
фиг. а. HagMohHo иобеgиши у Шак.мичењу, иоразиШи. - "Звезда" 
је прегазила "Хајдук". б. сашрши, унишшиши: � непријатеља у 
боју. • прегааило га је време (живот) зБОl сшаросшије несиособан; 
иосшао је несавремен, засШарео. 

прегалац, -аоца м (ген. ми. прегалаца) .марљив, вреgан, apeg
УЗu.мJЬив човек. 

прегалачкй, -а,
. 
-о који се OgHOCU на иреlаоце. 

прегалачки прил. иоиуш иреlаоца, вреgно, .марљиво. 

прегалаmтво е особина иреlаоца, вреgноhа; акшивносш ире
lаоца, иреgузеШносШ. 

прегаљ, -гља м (ми. прегљеви) зоол. у .мн.: врло расиросшра
њени иаразишски зlлавкари који живе на БUJbка.ма и живоши
ња.ма, сиру и сл., lpUНJe, Acarina (у jg.: шакав зlлавкар). 

прегањати, прегањам несвр. ире.ма иреlнаШи . •  - се неевр. 
1. lониши jegHo gpylo. - Деца се прегањају око дрвета. 2. фиг. а. 
иреиираши се, свађаши се. - Супружници се често прегањају 
због новца. б. суgиши се, шужиши се: � по судовима. 

прегача ж кецеља. 

прегиб м 1. иреlибање: � руке. 2 . .месШо 1ge се нешшо apelu
ба, савија, скреће у сШрану. - Руке су га болеле у прегибима. 3. 
геол. бора у рељефу 3е.мље. 

прегибак и прегибак, -ипка м иреlиб (2). 

прегибак, -гипка, -о сувише lибак. 

прегибати, прегйбам (прегйбљём) неевр. а. (ире)савијаши: -
лист папира. б. саlибаши, савијаши: - колена . •  - се савијаши 
се. - Тело се прегиба при сваком оштријем покрету. 

прегладнелост је:к. прегладњелост, -ости ж сшање oHola ко-
ји је иреlлаgнео. 

прегладнети јек. прегладњети, -днйм евр. а. јако оlлаgне
ши. б. оlлаgнеши шолико ga иресшане жеља за храно.м. 

преглас Ое:к. и пријеглас) м лингв. са.моlласничке алшерна
ције (за.мењивање jegHol са.моlласника gруlим) изазване фонейl
ским окружењем у којем се оgређени са.моlласник налазио (нир. 
"иоље" (уи. "село''), ,,.моје" (уи. "њеlово''), ,,лоше" (уи. "gобро''), ".ма
љем" (уи. "lpagoM''). 

прегласавати, -асавам несвр. ирема иреlласаШи . •  - се ири 
lласању бори ши се за иобеgу која се обично осшварује врло .ма
лим вишко.м lласова. 

прегласан, -сна, -о сувише, иревише lласан. 

прегласати, -ам евр. а. иобеgиши ири lласању. - Опозиција 
је прегласала владине посланике. б. lласањем оgреgиши, оglла
саШи. - Посланици су прегласали мноштво закона. 

прегласно прил. сувише, иревише lласно. 

преглед м 1. обухвашање HeKol иросшора иоlлеgо.м. - Голман 
има добар - терена. 2. а. иреlлеgање, разlлеgање нечеlа pagu 
ушврђивања сшања: - болесника. б. научно исиишивање нечеlа, 
анализа: � крви. 3. ировера, коншрола: - рачуна. 4. крашка са
жеша, усмена или иисмена рекаиишулација gОlађаја, чињени
ца и сл.: � историје, табеларни �. 

прегледавати (се), -едавам (се) в. иреlлеgаши (се). 

прегледан, -дна, -о који се лако .може иреlлеgаши: � изве
штај . 

прегледати (се), преглёдам (се) несвр. ирема иреlлеgаши (се). 

прегледати, -ам евр. 1. обавиши иреlлеg: � болеснике. 2. 
обично овлаш, набрзину ирочишаши: � књигу . •  - се 1. иреlле
gаши jegaH gpylol. - Да би открили лопова војници су се међу
собно прегледали. 2. обавиши иреlлеg KOg gокшора, у а.мбулан
ши и сл. 

прегледно.прил. на иреlлеgан начин, разу.мљиво. 

прегледност и прегледност, -ости ж 1. особина oHola шшо 
је иреlлеgно: - текста. 2. иреlлеg (1). - С врха је добра -. 

преглодати, преглођём евр. lлоgањем иреlрисШи. 

прегломазан, -зна, -о иревише, ирешерано lло.мазан. 

преглуп, -а, -о изузешно или сувише lлуи. 

преглупо прил. изузешно или сувише lлуио. 

прегнiштан, -тна, -о 1. важан, бишан, значајан: � задатак, 
- циљ. 2. саgржајан, смислен; ошшроу.ман, gуховиш: � говор, � 

текст. 

прегнантно прил. на иреlнаншан начин. 

прегнантн:ост, -ости ж особина oHola шшо је иреlнанШно. 
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прегнати, прегнам (трп. прегнан (прегнат» евр. прел. ире ше
раши ирен:о нече'iа: - стоку преко реке. 

прегнути, прегнём евр. 1. оgлучно се ирихвашиши извршења 
че'iа: - све снаге. 2. gонеши оgлун:у, оgлучиши, осмелиши се, ре
шиши се, на нешшо: - на путовање . •  - се ире'iнуши (1). 

прегнуће е изразиша ан:шивносfl1, наиор ga се нешшо осШвари. 

преговарати, -оварам неевр. воgиши ире'iоворе. 

преговарач, -ача м онај н:оји ире'iовара. 

преговарачкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ире'iовараче и ape'io
воре: - процес, - сто. 

преговори м ми. размена миштьењёi о нен:ој зајеgничн:ој сшва
ри gвеју или више сшрана pagu иосшизања оgређено'i сиоразума. 

прегојеност, -ости ж особина или сшање oHo'ia н:оји је ире
'iojeH. 

прегојити се, прегојйм се евр. иосшаши сувише 'iојазан, ире
gебео. 

преголем, -а, -о иревише, ирешерано 'iолем. 

прегонити, прегонйм неевр. [гл. им. прегоњёње е] 1. несвр. 
ирема ире'iнаШи. 2. ирешерано 'iониши: - коња. 3. фиг. ирешера
ши у нечему, ирешериваши: - у пићу . •  - се 1. наgмешаши се у 
apogaju, н:уиовини и СЛ. 2. иреиираши се, свађаши се. 

прегор јек. пријегор м иожршвовање, иожрШвованосШ. 

прегорак и прегорак, -рка, -о сувише 'iopaK. 

прегоран јек. пријегоран, -рна, -о н:оји је сиреман на ape'iop. 

прегоревати, -Орёвам јек. прегоријевати, -оријевам несвр. 
ирема ире'iореШи. 

прегорети јек. прегорјети, -рйм евр. 1. а. сасвим из'iореши: 
гомила прегорелих костију. б. иревише се иреиећи, за'iореШи. 
Печење је прегорело од јаке ватре. в. ирешерано 'iрејаШи. - Сун
це је прегорело ових дана. 2. а. из'iореши услеg ygapa јан:е сшру
је, неисиравносши, н:рашн:о'i сиоја и СЛ. - Решо и пегла су прего
рели. б. исцрисши се, ироиасши услеg н:оришhења н:вара иШg. 
Батерије су прегореле. 3. фиг. иосле gуже'i он:левања, оgбијања 
ирихвашиши нешшо нежељено, неиријашно и СЛ.: - крај љубави. 

прегоретина јек. прегорј етина ж месшо 'ige је нешшо ape'io
релО. 

прегорко ПРИЛ. сувише 'ioPKo. 

преграда ж 1. шанан: зиg н:оји gели н:ан:ву иросшорију; иро
сшор иза шо'iа зиgа. 2. оно шшо ире'iрађује ирилаз, ирисшуи не
чему. 3. фиг. уоишше оно шшо gели, оgваја jegHo og gpy'io'ia, за
ирен:а. 

преградак, -атка м 1. ape'ipaga (1). 2. оgвојен, обично чешвр
шасш иросшор на иолици, у новчанин:у иШg., ирешинац: по
штански -. 

преградити, преградйм евр. 1. а. начиниши, guhu ape'ipagy: 
- стазу. б. разgвојиши ape'ipagoM: - собу. 2. gру'iачије из'iраgи
ши, иреиначиши: - простор у стану. 

преградица ж geм. og ape'ipaga. 

преграднй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ape'ipagy: - зид. 

преградња ж ире'iрађивање. 

преграђивати, -ађујём несвр. ирема ире'iраgиШи. 

преграчић м geM. og ape'ipagaK. 

прегревати (се), прегрёвам (се) јек. прегријевати (се), пре
гријевам (се) несвр. ирема ире'iрејаши (се). 

прегрејавати (се), -ејавам (се) јек. прегријавати (се), -Ија
вам (се) несвр. ирема ире'iрејаши (се). 

прегрејан јек. прегријан, -а, -о н:оји је сувише y'ipejaH. 

прегрејаност јек. прегријаност, -ости ж сшање oHo'ia шшо 
је ape'ipejaHo. 

прегрејати, -јём јек. прегријати, -јём евр. сувише за'iрејаши: 
- млеко . •  - се сувише се за'iрејаШи. - Супа се прегрејала на ја
кој ватри. 

прегрешан, -шна, -о јан:о, сувише 'iрешан. 

прегристи, -изём (аор. прегризох; ИМП. прегризи; р. пр. пре
гризао, -зла; ТРП. прегризен и прегризен; пр. пр. прегризавши) 
евр. 1. 'iризуhи ирен:инуши, расшавиши: - конац. 2. фиг. мало ио
јесши, заложиши се: нешто -. • прегриаао јеаик н:аже се н:ао ире
н:ор ономе н:оји н:аже нешшо ружно, н:оји на'iовесши несрећу и СЛ. 

прегрмети и прегрмети јек. прегрмјети и прегрмјети, 
-мйм евр. 1. иресшаши 'iрмеШи. 2. фиг. иреживеши нешшо шешн:о, 
оиасно: - несрећу, - рат. 

прегрнути, прегрнём евр. о'iрнуши ирен:о 'iорње'i gела шела: 
- огртач. 

прегртати, прегрћём несвр. ирема ире'iрнуШи. 

прегруб, -а, -о сувише 'iруб. 

прегрувати, прегрУвам евр. в. ире'iрмеши (2): - испит. 

прегрупација ж иремешшање с jegHo'i месша на gpy'io, с jeg-
HO'i иоложаја на gpy'iu, ире'iруиисавање. 

прегруписавати (се), -исавам (се) несвр. ирема ape'ipyauca
ши (се). 

прегруписати, -ишём евр. иромениши pacaopeg 'ipyaa или 
чланова у нен:ој већој 'ipyau . •  - се извршиши ире'iруиисавање 
gелова нен:е зајеgнице, јеgинице и СЛ. 

прегрmт ж (инстр. -шћу и -mти) 1. сасшављени gланови са са
вијеним ирсшима у облин:у шуиље иолулоиШе. 2. н:оличина нече
'ia н:оја може сшаши у ире'iршш (1). 3. фиг. а. незнашан број не
че'iа: - ораха. б. множина нече'iа: - вести. 

прегурати, прегурам евр. 1. 'iypajyhu иомериши с jegHo'i на 
gpy'io месшо: - сандук. 2. в. ире'iрмеши (2): - затвор. 

прегуркивати, -уРкујём несвр. ирема ире'iураШи. 

прегуст, -а, -о сувише 'iусШ. 

пред (испред енклитичких облика ак. личних заменица и 
инстр. "мном" преда) 1. предл. (с ак. и инстр.) 1. (с ак.) исн:азује 
а. месшо у HeaocpegHoj близини иреgње сшране HeKo'ia, нече'iа 
н:ао н:рајњу, завршну шачн:у HeKo'i н:решања или раgње (оg'iовара 
на иишање: н:амо, Kyg(a). - Дотрча - кућу. Преда њ искочише 
лопови из заседе. б. време Kag се нешшо gо'iађа, збива (оg'iовара 
на иишање: Kaga), ире. - Пред зору поче киша. Догађај се збио 
- празник. 2. (с инстр.) исн:азује а. особу, сшвар или месшо ис
apeg HeKo'ia, насуирош нен:оме или на нен:ој уgа.тьеносши og њихо
ве иреgње сШране. - Гурала је пред собом дечја колица. б. ири
ближавање или HeaocpegHY близину нен:е иојаве, gо'iађаја, сша
ња н:оји се OgHOCU на HeKo'ia. - Пред ученицима су ИСПИТИ. в. ио
реgбу с нен:им, нечим. - Овај млади писац пада пред класици
ма. г. узрон: збо'i че'iа се нешшо pagu, збива. - Пред злочинима 
остајемо неми. П. �рил. (у конструкцији пред што) арх. ире He'io. 
-Пред што ће рат, мој отац побеже у иностранство. • ногу пред 
ногу (ићи) иолан:о, без журбе (ићи), н:оран: ио н:оран:. преда се не да
ти некоме (никоме) не gоиусшиши нен:оме (било н:оме) ga буgе бо
љи, ga има иреgносШ. 

пред- (и неким позицијама преду-) н:ао ирефин:с изриче 1. у 
шворби 'iла'iола: раgњу н:оја је ирешхоgила нечему или н:ојом се 
ирешиосшавља нешшо шшо ће се н:асније gесишџ: предодредити, 
предсказати, предузети, претпостављати, предвидети. 2. у 
шворби ириgева: н:оји се gешава, бива или врши ире, раније, н:о
ји нечему ирешхоgи: предвечерњи, предвојнички, претпоноћ
ни, претпоследњи. 3. у шворби именица а. месшо н:оја се нала
зи HeaocpegHo ucapeg нече'iа: предсобље, преткомора. б. оно шшо 
gолази, шшо се сшавља ucapeg нече'iа: предјело. в. виши службе
ни иоложај: председник, предрадник. г. оно шшо је нечем иреш
хоgило: предрачун, предисторија. 

предавати, предајём (имп. предаји; пр. еад. предајући) неевр. 
1. несвр. ирема иреgаШи. 2. gржаши иреgавање: - математику. 
3. усмено иреносиши с н:олена на н:олено: - легенду. 4. усмено 
gаваши извешшај, саоишшаваши, јављаши (шелефоном): - ра
порт . •  - се несвр. ирема иреgаши се. 

предавач, -ача м (инетр. -ачем) а. онај н:оји gржи иреgавања. 
б. универзишешсн:о, насшавничн:о звање, ио paH'iy између аси
сшенша и gоценШа. 



ПРЕДАВА ЧИЦА - ПРЕДЖИВОТ 991 

предавачица ж же1-lа иреgавач. 

предавачкй, -а, -о који се og1-l0СU на иреgаваче. 

прёдавно прил. оgвеh, сувише gав1-l0. 

прёдаја ж 1. иреgавање, уручивање 1-lечеlа, исйорука: � паза
ра, � робе, � позива. 2. иреgавање службе1-lих gУЖ1-l0сши gpylo
ме, иримоиреgаја. 3. иреgавање 1-lеиријашељу: потписати преда
ју. 4. иреgање, миш, леlе1-lgа: YCMeHa �. 

прёдајнй, -а, -о који f!Лужи за upegajy (1): � станица. 

ПРЕщајнйк м уређај којим се шелевизијски или paguo сиl1-lал 
иреН0си на gаљU1-lУ. 

прёдак, претка м (ми. преци, ген. предака) 1. а. крвни рођак 
ио очевој или мајчи1-l0ј ли1-lији у ирошлосши (geg, баба, upageg 
иШg.). б. фиг. ирешхоg1-lик у некој акшив1-l0сши, за1-lимању иШg. 2. 
мн. живе врсше које су живеле у gав1-l0ј ирошлосши: преци дана
шњих звери. 

прёдалек, -а, -о сувише gалек, ygaљe1-l. 

прёдалеко прил. сувише gалеко, ygaљe1-lo. 

прёдан, -а, -о 1. а. oga1-l, ириврже1-l 1-lекоме или 1-lечему: � за
штитник. б. искрен: � љубав. в. оgушевље1-l, заlреја1-l, за1-lесе1-l: � 
борац за правду. 2. марљив, вреgа1-l: � радник. 

преданити, ПРЕщанйм евр. ировесши ga1-l. 

прёдано ПРИЛ. а. oga1-lo, с љубављу: � пазити. б. иосшоја1-l0, 
уиОрН0; марљиво, вреg1-l0: � се борити; � радити. 

прёданост, -ости ж особи1-lа o1-lola који је upega1-l, o1-lola шшо 
је Upega1-lo. 

предање е ирича (миш, леlе1-lgа) о некоме, 1-lечему која се ире-
Н0си с коле1-lа на коле1-l0, upegaja (4): HapOДHO �. 

предањивати, преда.њујём несвр. ирема иреgа1-lиШи. 

предарежљив, -а, -о сувише, ирешера1-l0 gарежљив. 

предати, -ам (предамо и прещамо; аор. прещадох (предах); р. 
пр. предао, предала; ТРП. предат и предан; пр. пр. предавши) евр. 
1. а. gаши у руке, уручиши: � поклон. б. усшуииши некоме gy
Ж1-l0СШ ири службе1-l0ј смени: � уред и акта. в. исиоручиши на 
1-lаgлеЖ1-l0 месшо: � жито у МЛИН. г. gаши некоме своју сшвар, 
на чување и СЛ.: � капут у гардеробу. д. gаши у најам, uog кири
ју: � земљу у аренду. 2. а. иреки1-lуши ошиор у борби и иреиу
сшиши се ирошив1-lику: � чету. в. обусшавиши ошиор у ulpu, 
ушакмици и сл. :  � шаховску партију, � меч. 3. уиушиши вла
сшима у иисаН0М облику pagu gaљel иосшуика (иријаву, шужбу, 
захшев иШg.). 4. усмеН0 ире1-lеши иоруку, саоишшиши: � поздрав. 
5. учи1-lиши, осшвариши 0Н0 шшо је израже1-l0 gOUY1-l0М или објек
шом у gашиву: - гробу сахра1-lиши, - јавности објавиши, - забора
ву заборавиШи. _ - се 1. а. обусшавиши ошиор у борби ириз1-lа
јући иораз. б. обусшавиши ошиор у ulpu, ушакмици и СЛ. в. ио
иусшиши upeg шешкоhама, иомириши се са суgби1-l0М. 2. сшуии
ши са неким у иОЛ1-lе og1-loce (о же1-lској особи). 3. фиг. сшраС1-l0 се 
иосвешиши 1-lечему: � се љубави. • - богу душу умреШи. - некоме 
реч gаши некоме ирилику ga lовори. - меницу на протест баЈШ. слу
жбе1-l0 ушврgиши ga меница није илаhе1-lа. - рапорт вој. иоg1-lеши 
извешШај. 

прёдах м 1. jega1-l изgисај и ygucaj вазgуха из lpygu. 2. а. кра
шак upeKug, засшој pagu ogMopa. - У предаху рада, Петар би 
гасио жеђ. б. смањивање шемиа paga. - У предасима радници 
су ремонтовали фабрику, али је она непрекидно радила. • без 
предаха (радити) 1-lеuрекug1-l0, марљиво (раgиШи). 

предахнути, предахнём евр. 1. а. исиусшиши gax. б. осеши
ши олакшање, ogaX1-lуШи. 2. 1-lаиравиши краћи upeKug у pagy ра
gu ogMopa. 

прёдачкй, -а, -о који се og1-l0СU на ирешке или је ирецима 
својсШве1-l. 

предбудућй, -а, -о у изр. предбудуће време ЛИНГВ. арх. в .. фу
шур gpylu (uog фушур). 

предвежба јек. предвјежба ж вежба која као upuupeMriCi 
ирешхоgи �aвH0j вежби. 

прёдвече е и ПРfщвече е и ж (ген. -ери ж (-ера е)) време неио
cpeg1-lo upeg вече. 

прёдвече ПРИЛ. upeg само вече, upeg сумрак. - Предвече за
лази сунце. 

прёдвечерје е 1. иреgвече. 2. вече уочи ираз1-lика: � Зaдyillни
ца. 3. фиг. време 1-leuocpeg1-lo upeg какав gОlађај: � битке. 4. ЦРКВ. 
в. вечерње. 

прёдвечерњй, -а, -ё који се gешава 1-leuocpeg1-lo иреgвече. 

предвидети јек. предвидјети, -дйм ebp. Y1-lаUреg виgеши, ио
lоgиши, казаши шша ће се gесиши или шша шреба ga се gecu: � 
земљотрес, � смрт. 

предвид(љ)ив, -а, -о који се може иреgвиgеши: � ситуација. 

предвид(љ)иво ПРИЛ. MOlyhe, можgа. 

предвид(љ)ивост, -ости ж особи1-lа o1-lola шшо се може upeg
виgеШи. 

предвиђати, предвйђам несвр. ирема иреgвиgеШи. 

предводити, предводйм неевр. [гл. им. предвођёње е] 1. а. 
уирављаши, руковоgиши, кома1-lg0ваши: � радну бригаду. б. би
ши на челу 1-lекоl шела: � делегацију. 2. биши ирви у 1-lечему. -
На табели "Звезда" предводи остале екипе. 

предводнйк м 1. 0нај који иреgвоgи, Руковоgи 1-lечим, вођа: � 
војске. 2. 0нај који је ирви у 1-lечему, 0нај који иреgњачи: � мла
диx снага. 3. живошиња која воgи сшаgо: бпк �. 

предводница ж 1. же1-lска особа иреgвоg1-lик(1 и 2). 2. ире ш-
хоg1-lица. 

предводничкй, -а, -о који се og1-l0СU на иреgвоg1-lике. 

предводнйmтво е иреgвођење, вођсШво. 

прёдвојнйчкй, -а, -о који се og1-l0СU на време ире служења 
војске: � обука. 

предворје е 1. а. иросшор ucupeg lлав1-lих улаз1-lих враша 
зlраgе: � цркве. б. широки иросшор ирешеЖ1-l0 у јавним зlраgа
ма који се 1-lалази иза 'iлав1-l0l улаза, весшибил: � факултета. 2. 
иреgсобље: � стана. 

предвостручавати (се), -у.чавам (се) несвр. ирема иреgво
сшручиши (се). 

предвостручити, -йм (трп. предвостручен) евр. 1. учи1-lиши 
gвосшруким, уgвосшручиши: � казну. 2. савиши на gва jeg1-lака 
gела: � мараму. _ - се 1. иосшаши gвосшрук, уgвосшручиши се. 
- Наш дуг се предвостручио. 2. савиши се, иресамишиши се (og 
бола и сл.). 

прёдговор, -ора м а. увоg1-lи шексш ucupeg књижев1-l0l или 
1-lаУЧ1-l0l gела: аутор предговора. б. увоg1-l0 слово (које ирешхоgи 
некој ма1-lифесшацији, ириреgби и сл.). 

прёдговорнйк м а. иисац иреglовора. б. 0нај који је оgржао 
иреglовор (б). в. 0нај који је на неком скуиу lоворио ucupeg неко
la. - Мој предговорник је говорио о рату, а ја ћу о миру. 

прёдговорница ж же1-lска особа иреglовор1-lик. 

предгорје е upegeo 1-lижих брgа која ирешхоgе ила1-lи1-lи. 

предграђ'е е иериферијско lpagcKo насеље. 

предгрејач јек. предгријач, -ача м а. уређај за lрејање ула
З1-lе воgе у иарни коШао. б. сирава за иовишење шемиерашуре си
ровинама ире њиховоl уласка у ироизвоg1-lи ироцес. 

прёдебео, -ела, -о иревише gебео. 

пределнй и пределнй јек. предјелнй и предјелнй, -а, -о 
који се og1-l0СU на Upegeo. 

предео и предео, -делајек. предио и предио, -дјела м 1. og
ређени geo 3е.мљине иоврши1-lе: поларни предели. 2. из'iлеg 1-lекоl 
краја, иејзаж: планински �. 3. geo шела у којем се 1-lалази неки 
opla1-l: � срца. 4. фиг. обласш, иросшра1-lсшво: � снова. 

предестинација ж лат. учење ga је човекова суgби1-lа upego-
gређе1-lа. 

предестинирати, -инйрам евр. иреgоgреgиШи. 

преджетвенй, -а, -о који 1-leuocpeg1-lo ирешхоgи жешви: � доба. 

прёдживот м живош који ирешхоgи саgашњем живоШу. 
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ПРЕЩЗадњи, -а, -ё који је 1-lейосреg1-Ю ucapeg заgњеlа: � човек 
у колони. 

предзнак м 1. З1-lак који йрешхоgи 1-lече.му као 1-lаlовешшај; 
йојава која 1-lаlовешшава 1-lешшо: � сукоба; � грмљавине. 2. а. 
мат. ОЗ1-lа1�а apeg бројем која ОЗ1-lачава йозишив1-lУ или 1-lеlашив-
1-lУ величи1-lУ (йлус или MU1-lУс). б. муз. З1-lак којим се ОЗ1-lачава йо
вишење или С1-lижење ШО1-lа (йовисилица или С1-lизилица). 

предзнање с йрешхоg1-lО З1-lање о 1-lечему. - У школу ђаци по
лазе с извесним предзнањима. 

предиво с 1. в. йређа (1): ByнeHO �. 2. фw-. йаучи1-lа: пауково �. 

предигра ж 1. а. спорт. ulpa, ушак.мица йре uz,ae1-le ulpe, ушак
.мице. б. yeog1-lU geo сце1-lскоl у.меШ1-lичкоl gела: � опере. 2. фиг. 
gОlађај, gешавање који йрешхоgи 1-lечем З1-lачај1-lијем: љубавна �, 
� битке. 

предизборни, -а, -о који се врши йре избора, који йрешхоgи 
изборима: � кампања, � састанак. 

предика ж (дат. -ици) лат. 1. цркее1-lа apoaoeeg. 2. в. apugUKa. 

предикаоница и предикаоница ж цркее1-lа lовор1-lица с ко
је се свешше1-lици обраћају йасшви, ЙроЙовеgаО1-lица. 

предикат, -ата м лат. 1. mmгв. це1-lшрал1-lи рече1-lиЧ1-lи чла1-l ко
ји чи1-lи iтlаlол у лиЧ1-l0.м lлаlолско.м облику којим се 1-lајчешће 
казује ga субјекаш врши 1-lеку раgњу, ga се 1-lCiлази у 1-lеком сша
њу или ga се 1-lешшо збива. 2. лог. geo cyga који исказује 1-lешшо о 
Йреg.меШу. 

предикатив м mmгв . gОЙУ1-lа лексички 1-lеЙОШЙУ1-lО.м iтlаlолу у 
йреgикашу, име1-lСки geo йреgикаша (1-lЙР. Он је добар, Марко је 
постао отац). 

предикативан, -вна, -о који apuaaga ЙреgикаШу. 

предикатски (предimатни), -а, -о који се og1-l0СU 1-la apegu-
каш: � одредба. 

предикација ж йрийисивање 1-lеке особи1-lе 1-lеком бићу и сл. 

ПРЕщиковати, -кујём несвр. в. ЙриgиковаШи. 

предилекција ж фр. йосеб1-lа 1-lаКЛО1-l0СШ, ЈЬубав Йре.ма 1-lекО-
.ме, 1-lечему; Y1-laapeg йовОЈЬ1-l0 .миШЈЬење о 1-lекоме, 1-lечему. 

предилица ж .маши1-lа за израgу и обраgу Йређе. 

предиља и предиља ж o1-la која apege, йреЈЬа; шексшил1-lа 
раg1-lица која израђује Йређу. 

прединфарктни, -а, -о који 1-leaocpeg1-lo йрешхоgи и1-lфарк
шу: � стање. 

предионица и предионица ж раgиО1-lица или фабрика за 
израgу Йређе. 

предионичар и предионичар mpag1-lUК у ЙреgиО1-lици. 

предионичарски и предионичарски, -а, -о који се og1-l0СU 
1-la йреgиО1-lичаре и ЙреgиО1-lице. 

предионички и предионички, -а, -о који се og1-l0СU 1-la йре
gиО1-lице. 

предисај м gucaj, ygucaj и изgисај (обиЧ1-l0 као израз KaKeol 
осећања или сШања). 

предисати, -ишём несвр. 1. 1-lecep. йрема ЙреgаХ1-lуШи. 2. gu
саши шешко уз apeKuge, gахШаШи. 

предиспит и предиспит м yeog1-lU, услов1-lи исЙиШ. 

предиспитни и предиспитни, -а, -о 1. који се og1-l0СU 1-la 
йреgисйиш: предиспитне обавезе. 2. који се gешава, gоlађа и сл. 
йре исйиша: � рок. 

предиспозиција и предиспозиција ж лат. йрироgнд скло-
1-l0СШ или 1-lаgаре1-lОСШ за 1-lешШо. 

предиспониран, -а, -о који има СКЛО1-l0сши йрема 1-lечему; 
који је oceil1JЬив 1-la 1-lешшо: � за сликара; � за жутицу. 

предисторија и предисторија ж 1. geo 1-lајсшарије исшори
је човеча1-lсшва йре йојаве auca1-lUХ caome1-luка. 2. gоба које йреш
xogu йојави 1-lечеlа: � романтизма. 

предисторијски и предисторијски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la 
ЙреgисШорију . .  

предистрага ж исшраlа йре iтlae1-le исШраlе. 

предјело сјело које ce jege йре суйе или чорбе. 

предјесён ж йреgјесење gоба. 

предјутарје с в. Йраскозорје. 

предјутарњи, -а, -о који се og1-l0СU 1-la ЙреgјуШарје. 

предлагати, ПРЕщлажём 1-lecep. йрема ЙреgложиШи. 

предлагач, -ача м (инстр. -ачем) o1-laj који 1-lешшо йреgлаже: 
� закона. 

предлог Оек и приједлог) м 1. yc.мe1-lo или auc.me1-lО израже-
1-l0 .миШЈЬење, йрейорука ga се 1-lешшо ypagu или како ga се шо 
учи1-lи: дати �, � за разматрање. 2. лингв. у M1-l.: 1-lеса.мосШал1-lа, 
1-lеароме1-lJЬuеа, aomoh1-lа врсша речи које сшоје ucapeg оgређе1-lих 
йаgеЖ1-lих облика са.мосШал1-lих речи чи1-lећи с њима йреgЛОЖ1-l0-
йаgеЖ1-lУ си1-lшаlму и ОЗ1-lачавајући њихов og1-l0С йрема gруlим ре
чима у рече1-lици или la йрецuзирајући (у jg.: шаква реч), 1-lЙР.: из 
куће, у кућу, пред кућом, од куће, на кући, над кућом, са куће. 

предложак, -ошка м образац, узорак, .моgел (за 1-lешШо). 

предложити, предложИм свр. учи1-lиши, иЗ1-lеши йреgлоl (йи
c.мe1-l0 или yc.мe1-lo): � кандидата, � решење. 

предложни Оек. и приједложнИ) , -а, -о који се og1-l0СU 1-la 
Йреgлоl. 

предменструални, -а, -о који йрешхоgи .me1-lсШруацији: � 
дани. 

предмет и предмет м 1. свака .маШеријал1-lа йојава у йро
сшору и epeme1-lУ која се .може осешиши, зайазиши чули.ма, 
сшвар: метални �, велики �, дрвени �. 2. све 01-l0 шшо .може би
ши .маШеријал зайажања, йроучавања иШg., Ше.ма: � писменог 
рада, � анализе. 3. 01-l0 шшо је извор е.моција: � подсмеха. 4. 
обласш З1-lања као geo школске 1-lасшаве: школски �. 5. правн. а. 
CygCKU йосшуйак или йрешрес у вези с 1-lеким gОlађаје.м: � у йо
сШуЙку. б. службе1-lи сйис: проучавати �. 6. ЛИНГВ. реч (име1-lица 
или за.ме1-lица) у рече1-lици 1-la коју йрелази и 1-la којој се врши iтla
lолска раgња, објекаШ. 

предметак, -тка м лингв. geo сложе1-lе речи ucapeg KOpe1-lа 
(обиЧ1-l0 йреgЛОl), йрефикс: из(говор), на(говор), по(говор), 
у(говор). 

предметни и предметни, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Йреg.меШ: 
� облик, � наставник, � поступак 

преднацрт и пред нацрт м скица за 1-lацрш: � уговора. 

предност, -ости ж а. својсшво o1-lola који се или шшо се исши
че apeg gруlим, 1-lаgмоh, йреимућсшво: имати � у игри. б. apee1-l
сшво, йривилеlија: � у запошљавању. 

предњак, -ака м 1. o1-laj који uge или се 1-lалази apeg 1-lеким. 
- Војник у колони иде за својим предњаком. 2. o1-laj који ogMU
че у 1-lеком йослу или йосшиже 1-lајБОЈЬе резулшаше: Kocaц �. 3. 
йреgња живошиња у зайрези или сшаgу: во �, ован �. 4. йреgњи 
зуб, секуШић. - Избили му предњаци. 

предњакиња ж же1-lСКО биће Йреgњак. 

предњачити, предњачИм несвр. [гл. им. предњачёње с] 1. ићи 
ucapeg gpylux: � у колони. 2. ЙреgвоgиШи. - У борби су предња
чили радници. 3. биши йрви у 1-lече.му, исшицаЉи се: � у послу. 

предњачки, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Йреgњаке. 

предњи, -а, -о који је ucapeg 1-lекоlа или 1-lечеlа, који је ucapeg 
gpylux: � седиште, � зуб, � играч, � план. 

предњица ж йреgњи geo ogehe или обуће: � хаљине, � чизме. 

преДЊОНЕшчани, -а, -о ЛИНГВ. који се аршикулише, изlовара 
1-la Йреgње.м, Шврgо.м 1-lейцу: � сугласНИR. 

предњошкржњак, -ака м ЗООЛ. у M1-l.: йужеви који живе у .мо
ру (ређе слашкој eogu) и gишу шкрlа.ма, Protobranchia (у jg.: ша
кав Йуж). 

предобар, -бра, -о сувише, йревише gобар. 

предобро ПРИЛ. сувише, йревише gобро. 

предодредити, -одрёдим свр. Y1-laapeg оgреgиши за 1-lешшо, 
ЙреgвиgеШи. - Бог ме је предодредио за војника. 
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предодређеност, -ости ж особина OH01,a који је иреgоgређен, 
OH01,a шйlо је иреgоgређено за нешйlо. 

предодређење с иреgоgређеносйl. 

предодређивати, -еђујём несвр. ире.ма apegogpeguйlu. 

предојити, предојйм свр. сувише HagojuйlU. 

предоминантан, -тна, -о иpвeHcйlвeH, ирейlежан; HagMohaH, 
најјачи: � циљ; � борац. 

предоминантност, -ости ж особина OH01,a који је apegoMU
HaHйlaH, OH01,a шйlо је apegoMUHaHйlHo. 

предомиюiција ж лат. иревласйl, HagMoh. 

предоминирати, -инйрам свр. и несвр. бийlи HagMohaH, има
йlи иревласйl; бийlи важнији. 

предомислити се, -йм се свр. иpo.мeHийlи .мишљење, оgлуку, 
cйlaв и сл. - Требало је да путујемо на море, али смо се предо
мислили и ишли у бању. 

предомиmљати се, -омйmљам се несвр. 1. несвр. ире.ма ире
gо.мислийlи се. 2. колебайlи се, gвоу.мийlи се, решавайlи се. - Пре
домиmља се да ли да крене у потеру. 

предосетити јек. предосјетити, -йм свр. YHaapeg oceйlийlи, 
наслуйlийlи: � будућност, � болест. 

предосећај јек. предосјећај м неоgређено, иHcйlиHKйlивHO 
осећање ga се нешйlо .може gecuйlu, слуйlња. 

предосећање и предосећање јек. предосјећање и предо
сјећање с apegocehaj. 

предосећати јек. предосјећати, -ам несвр. ире.ма apegoce
йlийlи. 

предострожан, -жна, -о који YHaapeg воgи рачуна о сви.м 
околносйlима акције, gешавања uйlg. у које.м учеСйlвује, оирезан. 

предострожност, -ости ж особина OH01,a који је apegocйlpo
жан, OH01,a шйlо је иреgосйlрожно, оирезносйl. 

пред охр ана ж среgсйlво којим се YHaapeg осујећују M01,yhe не-
1,айlивне иослеgице, зашйlийlа, ирофилакса. 

предочавати, предочавам (предочивати, -очујём) несвр. 
ире.ма иреgочийlи. 

предочити, предочйм (трп. предочен) свр. 1. јасно и живо 
иреgсйlавийlи неко.ме нешйlо: речима � догађај. 2. обрайlийlи 
иажњу на нешйlо, уиозорийlи: � последице. 

ПРЕщоџба ж слика нече1,а заgржана у сећању, иреgсйlава: � 
опроmтаја. 

ПРЕщоџбенй, -а, �o који се OgHOCU на иреgоџбу. 

предраг, -а, -о необично, изузейlно gpa1,. 

ПРЕЩРаднйк м вешйl pagHUK који Руковоgи 1,pyaOM pagHUKa 
које иреgвоgи у неко.м иослу. 

ПРЕщрадница ж жена apegpagHUK. 

ПРЕщрадНИЧRЙ, -а, -о' који се OgHOCU на apegpagHUKe. 

предрадња ж ириире.мни раgови који apeйlxoge /,лавној pag-
њи: резулйlайl йlaKвe раgње: обавити предрадњу; написати 
предрадњу. 

предрасуда и предрасуда ж иоtрешно .мишљење, уверење и 
сл. о неко.ме или нече.му које није засновано на чињеницама, ире
gубеђење . . 

предрасудан и предрасуд�н, -дна, -о који се OgHOCU на 
apegpacyge. 

ПРЕщратнй, -а, -о а. који је иocйlojao, gешавао се, живео и сл. 
ире paйla: � стање, � роман, � странка. б. који је KapaKйlepи
сйlичан за вре.ме HeaocpegHo apeg paйl: � психоза. 

предрачун м обрачунавање apuxoga и pacxoga који се M01,Y 
иреgвиgейlи; gOKYMeHйl који саgржи йlaKaв обрачун.: правити �; 
приложити ·�. 

предрачунскй, -а, -о који се OgHOCU на иреgрачун. 

предреволуционаран, -рна, -о који се OgHOCU на вре.ме ире 
револуције; који носи KapaKйlepиcйlиKe йlaKвo1, вре.мена: � годи
на; � устанак. 

ПРЕщриблати, -ам и ПРЕщрибловати, -лујём свр. енгл. спорт. 
gриблин1,О.м иpeвapийlи иройlивничко1, и1,рача. 

предругојачавати (се), -ачавам (се) и предругојачивати 
(се), -јачујём (се) несвр. ире.ма иреgРУ1,ојачийlи (се). 

предругојачити, -ојачйм свр. учинийlи нешйlо gРУ1,ач иј им , 
иреиначийlи, из.менийlи: � судбину . •  - се учинийlи се gРУ1,ачи
јим, иреиначийlи се, из.менийlи се. 

предсвест јек. предсвијест ж cйlaњe JbygcKe исихе ире фор
.мирања ираве cвecйlи. 

предсвестан и прЕщсвестан јек. предсвјестан и ПРЕщсвје
стан, -сна, -о који се OgHOCU на иреgсвесйl: � период. 

председавајућй јек. предсједавајућй, -ћёг(а) м онај који 
иреgсеgава pagoM неко1, йlела, ОР1,анизације, скуишйlине и сл. 

предсједавајућа јек. предсједавајућа, -е ж женска особа 
која иреgсеgава. 

председавати јек. предсједавати, -едавам несвр. вршийlи 
gужносйl иреgсеgавајуhе1" воgийlи cacйlaHaK. 

ПРЕщседнйк и председнйк јек. ПРЕщсјеДНЙR и предсјед
НЙR м а. онај који уиравЈЬа gржаво.м или влаgо.м: - републике. 
б. руковоgилац ycйlaHoвe, ОР1,анизације, йlела: � опmтине, � 
скупmтине, � удружења. 

ПРЕщсеДНИRовати и предсеДНИRовати јек. ПРЕщсјеДНИRО
вати и предсједниковати, -кујём несвр. вршийlи gужносйl apeg
cegHUKa. 

ПРЕщсеДНИRовица и предсеДНИRовица јек. ПРЕщсједни
ковица и предсјеДНИRовица ж иреgсеgникова жена. 

председница и председница јек. предсједница и пред
сједница ж женска особа apegcegHUK. 

предсеДНИЧRЙ и председничкй јек. предсједничкй и 
предсјеДНИЧRЙ, -а, -о који се OgHOCU на apegcegHUKe. 

председнйmтво и председнйmтво јек. предсједнйmтво и 
предсједнйmтво с 1. изабрани op1,aH који Руковоgи pagoM ceg
нице, скуишйlине; особе које чине йlaj op1,aH. 2. иреgсеgничка gy
жносйl, часйl; вршење йle gужносйlи. 

предсезона ж сезона која apexogu 1,лавној сезони: тури
стичка �. 

преДСRазање с а. иророчансйlво. - Старо предсказање се 
остварило. б. иреgзнак, најава. - Болест су схватили као пред
сказање скоре смрти. 

преДСRазати, предскажём свр. Hajaвийlи, ирорећи буgуh
HOCйl . •  - се безл. jaвийlи се, иojaвийlи се као иреgсказање. -
Предсказало му се у сну да ће настрадати. 

преДСRазивати (се), -азујём (се) Несвр. ире.ма иреgсказа
йlи (се). 

преДСRазивач, -а.ча м онај који иреgсказује, иророк. 

предскаRач, -ача м спорт. скакач у скијашки.м скокови.ма 
или лейlовима који ире Hacйlyиa йlак.мичара својим скоко.м ио
казује Руковоgсйlву йlак.мичења ga ли су исиуњени услови за без
беgно и усиешно оgржавање Шак.мичења (у ио/,леgу gужине и ви
сине залейlишйlа, брзине коју иосйlиже скакач, брзине и Kpeйla
ња вeйlpa и gp.). 

предсмртан, -тна, -о који се gешава HeaocpegHo apeg cмpйl; 
. 1foju је каракйlерисйlичан за cйlaњe ире cмpйlи: � страх; � кома. 

предсобље и предсобље с а. сйlамбена иpocйlopиja у коју се 
улази с улазних вpaйla. б. оgељење ucapeg неке иословне или слу
жбене иpocйlopиje. 

предсократовац, -овца м назив за apeйlxogHUKa COKpaйlo
во1, вре.мена и ње1,ове филозофије. 

преДСОRрат(ов)скй, -а, -о који се OgHOCU на филозофе и фи
лозофију ире COKpaйla. 

предспрема ж ирешхоgна сире.ма, apeйlxogHo знање. 
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представа и представа ж 1. заgржана у свесши и сеnањем 
HaKHagHo ожевљена слика Uреg.меШа, биnа, gоживљаја, uреgоџ
ба. 2. uојам, сазнање: имати представе о чему. 3. а. uриказива
ње, извођење uозоришноi KoMaga: давати представу, припрема
ти представу. б. фиг. необичан uризор, gОiађај, сцена. - На ули
ци је настала читава �. 

представити, -Им (трп. представљен) свр. 1. uризваши у uам
nењу, замислиШи. - Он је у себи тешко представљао давне да
не. 2. (некога, некоме) уuознаши HeKoia с неким. - Дозволите 
да вам представим свог пријатеља! 3. uоказаши, UриказаШи. -
Србе су у комадима представљали као јунаке. 4. изнеши uоgаш
ке о нечему. - Ја ћу вам представити ситуацију на следећи на
чин . •  - се 1. а. uоказаши се, uриказаши се какви.м. - Писац се 
представио као сликар паланке. б. uриказаши се gруiачијим. -
Покушали су да се представе као либерални људи. 2. реnи сво
је име (uoHeKag и gpyie uоgашке) Uрилико.м уuознавања с неким. 
3. uојавиши се у .мислима, у .машШи, uривиgеши се. - У мисли
ма ми се представио млађим него што јесте. 

представка ж (дат. -вци; ген. ми. -ки) Uис.мено обраnање (жал
ба, .молба и сл.) власШи.ма, оgређеној служби иШg. : поднети 
представку. 

представљати, -ам несвр. 1. несвр. uрема UреgсШавиШи. 2. 
uоказиваши, "iлу.миШи, иiраши на uозорници: � комедију. 3. би
ши нечији uреgсшавник, засшуuаши: � султана, � покрајину у 
скупштини. 4. имаши вреgносш, значиши: � нешто у култури 
народа . •  - се несвр. uрема uреgсшавиши се. 

представљач, -ача м онај који HeKoia или нешшо UреgсШавља. 

представљачки, -а, -о који се OgHOCU на uреgсшављаче; који 
је својсшвен UреgсШављачима. 

представник м 1. а. онај који uреgсшавља, засшуuа нечије 
иншересе и СЛ.: � радника. б. службена особа која uреgсшавља, 
засшуuа своју gржаву у сшраној gржави: � Југославије. 2. онај 
који uреgсшавља, реuрезеншује gyx оgређеноi вре.мена, извесне 
ugeje и СЛ.: � класицизма. 3. шиuичан upu.мepaK неке бuљне, жи
вошињске и сл. врсше: � шумске биоценозе, � галебова. 

представница ж женска особа UреgсШавник. 

представнички, -а, -о 1. који се сасшоји og бираних upeg
сшавника: � тело, � систем. 2. који изражава .миШЈЬење upeg
сшавника или засшуuа њихове иншересе: � орган. 

представништво с 1. усшанова која uреgсшавља, засшуuа 
нечије иншересе; uросшорија или зiраgа у којој се ша усшанова 
налази: трговачко �. 2. изборни сисшем бирања uреgсшавника: 
� народа. 

предстојати, -ји свр. безл. налазиШи се upeg неким (о нече.му 
шшо nе се gоiоgиши), биши очекиван у буgУnНОСШи. - Предсто
ји нам много рада. 

предстојећи, -а, -ё који шреба ga се gOiogu у скорој буgуnно
сши: � рат, � година. 

предстража ж вој. сшража која је uосшављена ucupeg "iлав
нине војске као зашшиша og изненаgноi Hauaga; .месШо на којем 
се шаква сшража налази. 

предстражни, -а, -о који се OgHOCU на UреgсШражу. 

предступањ, -пња м сшеuен, сшање у развоју нечеiа шшо не
uocpegHo uрешхоgи че.му. 

предтакмичење с Шак.мичење које uрешхоgи 'tлавно.м шак
.мичењу (и обично има улоiу квалификација). 

предубеђеност јек. предубијеђеност, -ости ж сшање у ко
јем је онај који је YHaupeg убеђен у нешШо. 

предубеђење јек. предубјеђење с рус. YHaupeg сшворено .ми-
ШЈЬење о нече.м (обично неiашивно), Uреgуверење. 

предубок, -а, -о сувише, uрешерано gубок. 

предуверење јек. предувјерење с в. Uреgубеђење. 

предувјет м јек. рег. в. Uреgуслов. 

предуг, -а, -о и предугачак, -чка, -о сувише, uрешерано gyi: 
� ланац, � дан: 

предуго (предугачко) ПрИЛ. сувише, uрешерано gyio. - Све 
ово � траје. 

. 

предуговарати, -оварам несвр. Uре.ма UреgуiовориШи. 

предуго во р м трг. и пол. uрешхоgни уiовор uосле Kojeia nе yio-
варачи закључиши "iлавни, uрави уiовор. 

предуговорити, -оворИм свр. склоUиШи Uреgуiовор. 

предузетан, -тна, -о UреgУЗu.мJЬив. 

предузети, предузмём свр. 1. uочеши какав uосао, акшив
носш и сл. - Предузеше га лечити. 2. узеши као заgаШак. -
Предузе да отвори нову школу. 3. узеши на себе og HeKoia, uре
узеШи. - Драган предузе посао од Симе. 

предузетник м а. власник Uреgузеnа. б. онај који уiовара uо
слове, Uреgузимач. 

предузетнички, -а, -о који се OgHOCU на UреgузеШнике. 

предузетниmтво с а. акшивносш, uосао UреgузеШника. б. 
ipaHa upUBpege која се бави uреgузешничким Uословима. 

предузетност, -ости ж UреgУЗu.мJЬивосШ. 

предузеће с 1. uроизвоgна, шрiовачка и СЛ. орiанизација или 
њихово уgружење: радити у предузећу, основати �. 2. uосао, ак
шивносш и СЛ. који неко осШварује. - Помогао сам му у њего
вом предузећу да се осамостали. 

предузимати, -ам несвр. Uре.ма UреgузеШи. 

предузимач, -ача м онај који uреузима (ga орiанизује и из
врши) какав Uосао. 

предузимачки, -а, -о који се OgHocu на uреgузимаче; који је 
каракшерисшичан за њих. 

предузимљив, -а, -о а. који енерiично и обично с усЙехо.м 
Uреgузu.ма различише акшивносши, uоgузешан; вреgан, .марљив. 
б. аiилан, акшиван; gрзак. 

предузимљивост, -ости ж особина oHoia који је uреgузи
.мЈЬив. 

предујам, -ујма и предујам, -јма м 1. своша новца (ређе не
чеi gpyioi) gаша (или upu.мJЬeHa) YHaupeg у и.ме йлаше или неке 
обавезе, аванс. 2. правн. кауција коју сшранка uолаже у iрађан
ско.м Uарнично.м uосшуuку за uоg.мирење uроцесних Шрошкова. 

предумиmљај м а. правн. YHaupeg с.миШЈЬена оgлука о извр
шењу HeKOi кривичноi gела. б. уоuшше YHaupeg с.миШЈЬена оgлу
ка, UосШуUак, ЙЛан. 

предупредити, -УпрёдИмјек. предуприједити, -уприједИм 
свр. а. блаiовремено сuречиши, оне.моiуnиШи: � несрећу. б. на 
време обавесшиши о нечему (с намеро.м ga се шо сuречи), уuозо
риШи. 

предупређење с блаiовре.мено сuречавање или осујеnавање 
нечеiа. 

предупређивати, -еђујём несвр. Uре.ма UреgуUреgиШи. 

предупречивати, -ечујём несвр. uрема UреgуUречиШи. 

предупречити, -упрёчИм јек. предупријечити, -УпријечИм 
свр. UреgуUреgиШи. 

предурати, -ам свр. изgржаши, uоgнеши, ошрuеши: � муке, 
� болест. 

предуслов и предуслов (предуслов) м услов који шреба ga 
се осшвари ga би се нешшо осшварило, uреgузело и СЛ . 

предусрести, -етнём (-етём) свр. 1. а. изаnи неко.ме у сусреш, 
uресресши: � на путу. б. љубазно gочекаши, uримиши: � лепо. 2. 
фиг. uреgуuреgиши: � болест. 

предусретати, -ећём несвр. Uре.ма UреgусресШи. 

предусретљив, -а, -о који pago излази у сусреш; љубазан; ко
ји ogaje шакав сшав: � младић; - гест. 

предусретљиво ПрИЛ. на uреgусреШЈЬив начин, љубазно, cp� 
gачно. 

предусретљивост, -ости ж особина oHoia који је upegycpe
ШЈЬив. 
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предухитрити, -йм евр. 1. йреш;Љи HeKola у нечему, урagиши 
нешшо йре gpylux. - Предухитрио сам их својим решењем. 2. 
сйречиши, ошклониши нешшо йреgузевши блаlовремене .мере. -
Предухитрио сам њихово одбијање наредбом. 3. хишро (обично 
несолиgно), на брзу руку учиниши нешШо. - Критичар је изре
као предухитрен суд. 

предшколскй, -а, -о а. који се OgHOCU на време Kaga gеше још 
није зрело за школу: � васпитање. б. који служи за учење и вас
йишање gеце која још нису йошла у школу: � установа. 

пређа ж 1. вунени, йа.мучни или ланени конци, расйоређени 
йо gужини и сасшављени уЙреgањем. 2. назив за разне врсше 
рибарских .мрежа. 3. Йаучина. 

пређашњй, -а, -о а. који је био йре, раније, који се OgHocu на 
йрошлосш: пређашња времена, � сусрет. б. који вре.менски 
йрешхоgи оно.ме о којем је реч, йрешхоgни: син пређашњег кра
ља. в. који је ucapeg oHola о које.м је реч. - О томе сам писао у 
пређашњем писму. • ЛИНГВ. пређашње свршено време аорисШ. 
пређашње не сврше но време u.мЙерфекаШ. 

пређица ж 1. geм. og Йређа. 2. сйона на каишу или хаљини 
која служи за закоЙчавање. 

прежалити, -им (трп. прежаљен) евр. а. йресшаши жалиши 
HeKOla или нешшо: � умрлог, � губитак. б. не осећаши више љу
бав йрема неко.ме. - Није ми више син, прежалих га. 

прежати, -жйм неевр. кришо.м йрашиши, ухоgиши; вребаШи. 
- Шпијун прежа новинара. Мачка је прежала миша. _ - се ухо
gиши jegHo gpylol; вребаши се. - Отац и син се преже као мачори. 

прежвакати, прежваћем (прежвачем) (прежватати, пре
жваћем) евр. 1. жвакањем раз.мекшаШи, сажвакаши храну. 2. 
(неевр.) ЙреживаШи. 3. фиг. више йуша сйо.менуши, gocagHo йоно
виши ис ше речи, lовор и сл. 

преждеравати се, -еравам се несвр. Йре.ма йрежgераши се. 
преждерати се, преждерем се (преждрати се, преждрем се) 

евр. екепр. йревише се нажgераШи. 
прежеднети јек. прежедњети, -дним евр. изузешно јако 

ожеgнеШи. 
прежесток, -а, -о и прежесток, -ока, -о йревише жесШок. 
преживар, -ара м 300Л. у .мН.: сисари из pega йайкара и койи

шара који йреживају храну, Artiodactyla ruminantia (у jg.: ша
кав сисар). 

преживарскй, -а, -о који се OgHOCU на Йреживаре. 
преживати, преживам неевр. 1. а. йоново, gоgашно жвака

ши храну која се физиолошки врашила из желуца. - Краве пре
живају. б. фиг. жвакаШи. - Старци преживају стари хлеб. 2. фиг. 
gocagHo йонављаши jegHo ше исшо: � исту причу сто пута. 

преживелост јек. преживјелост, -ости ж својсшво или сша
ње oHola који је йреживео, oHola шшо је йреживело; фиг. засша
релосш, анахроносШ. 

преживео, -ела, -о јек. преживио, -вјела, -ло 1. који је йро
живео, оgживео свој век; који је услеg сшаросши, исцрйљеносши 
иШg. йосшао равноgушан, ШуЙ. 2. фиг. засшарео, анахрон: � на
чин производње. 

прежИвеТИ јек. преживјети, -вЙМевр. l. а. йроживеши (век, 
живоШ). б. осшаши на неко.м .месшу go краја живоШа. - Дошао 
сам да овде преживим последње месеце живота. б. йровесши у 
живошу, йроживеши: � тридесет година. 2. осшаши жив gуже. 
а. og означеноl времена: � дуже од три године. б. og HeKola gpylol, 
осшаши жив йосле нечије смрши: � брачног друга. 3. а. изgржа
ши, ЙреШрЙеШи. - Шта сам само ја преживео! б. осшаши жив йо
сле смршне ойасносши: � вешаЊе. 4. фиг. йосшаши йревазиђен, 
анахрон, засШариШи. - Ова мода је одавно преживела. 

преживљавати, -ивљавам несвр. йрема ЙреживеШи. 
пре задовољан, -љна, -о изузешно, необично заgовољаН. 
презадужен, -а, -о сувише, изузешно заgужен. 
презiщ:rженост, -ости ж сшање oHola који је Йрезаgужен. 
презадуживати (се), -ужујем (се) несвр. Йре.ма йрезаgужи-

ши (се). 

презадужити, -адужйм евр. ойшерешиши HeKOla или нешшо 
Йревеликu.м gyloM: � предузеће. _ � се йревише се заgужиШи. -
Презадужио се код банкара па мора у стечај . 

презалогајити (се), -огајим (се) евр. йојесши који залоlај, 
.мало ЙојесШи. 

презао, -зла, -о сувише зао. 
презаокупити, -йм евр. сувише заокуЙиШи. 
презiшослен, -а, -о сувише, йревише заЙослен. 
презiшосленост, -ости ж сшање oHola који је ЙрезаЙослен. 
презапослити, през3.послЙМ евр. сувише заЙослиШи. 
презаситити, -йм евр. учиниши HeKOla или нешшо засиће-

Hu.м. - Наша култура је презасићена кичом. 

презасићеност, -ости ж сшање oHola који је или oHola шшо 
је Йрезасићено. 

презати, прежем неевр. йосшављаши у зайреlу, уйрезаши (ко
ња, вола иШg.). 

презати, -ам неевр. 1. а. бојаши се, йлашиши се: � од ризика. 
б. шрзаши се збоl сшраха: � из сна. 2. насшојаши, шежиши, 
сшремиши: � авантурама. _ - се в. йрезаши (1). 

презаузёт, -а, -о сувише, йревише заузеШ. 
презаузётост, -ости ж сшање oHola који је ЙрезаузеШ. 
презвитер (презбитер) м ГрЧ. ЦРКВ. изабрани сшарешина йро-

шесшаншске црквене ойшшине; свешшеник уоЙшШе. 
презвитеријанац (презбитеријанац), -нца м слеgбеник йре

звиШеријаниз.ма. 
презвитеријанизам (презбитеријанизам), -зма м йроше

сшаншска рефор.мисана вероисйовесш насшала у Енlлеској и 
Шкошској у XVI веку, у којој не йосшоји власш бискуйа Helo се 
йризнаје са.мо ЙрезвиШер. 

презвитеријанскй (презбитерИјанскИ), -а, -о који се OgHOCU 
на йрезвишеријанце и ЙрезвиШеријаниза.м. 

презвитерскй (презбитерски), -а, -о који се OgHOCU на йре-
звишере; који је каракшерисшичан за ЙрезвиШере. 

прездравити, -йм евр. йреболеши болесш, озgравиШи. 
прездрављати, -ам несвр. йрема ЙрезgравиШи. 
презент1 и презент м лат. ЛИНГВ. йросш лични [nаlолски 

облик, [nаlолско вре.ме који.м се најчешће означава [nаlолска 
pag'!.a К?,ја се врши у време gOK се о њој lовори (нЙр. "сйавају", 
"чиша.м '). 

презент2 и презент м нем. gap, Йоклон. 
презентација ж лат. 1. йреgсшављање, йриказивање: � до

стигнућа. 2. банк. йоgношење .менице на йрихваш, исЙЛаШу. 
презентирати, -ентИрам и презентовати, -тујем евр. и неевр. 

1. йреgсшавиши, йреgсшављаши, йриказ(ив)аши: � производ. 2. 
изнеши, износиши, йреgложиши, йреgлаlаши: � идеје. 3. ЙОКЛО
ниши, йоклањаши, gа(ва)ши: � детету играчку. _ - се йреgсша
виши се, йреgсшављаши се. 

презентскй и презентскй, -а, -о који се OgHOCU на йрезенш: 
� основа. 

презепсти (презепсти), -зебем евр. јако озейсши, йрехлаgи
ши се. 

презерватйв, -ива и презерватйв, -а м среgсшво йрошив 
зачећа йри Йолно.м акшу; уп. КОНДОМ. 

презивати се, презивам се неевр. u.маШи, носиши Йрезu.ме. 
презида ж оно шшо је Йрезиgано. 
презИдати, презИд3.м евр. 1. йреlрagиши зиgо.м: � собу. 2. сру

шиши йа йоново саlраgиши: � пећ. 

презйдијум м лат. 1. ЙреgсеgнишШво. 2. ист. изборни руково
gehu oplaH у HeKu.м бившu.м социјалисШичкu.м gржава.ма; чла
нови шаквоl oplaHa. 

презйдијумски, -а, -о који се OgHOCU на Йрезиgију.м. 
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презиђивати, -иђујем несвр. аре.ма UрезиgаШи. 

презиме, -ена е (ми. презимена, ген. презимена, дат. презиме
нима) наслеgно uороgично u.мe. 

презимењак, -а и презимењак, -ака м онај ко u.мa исшо 
Uрезu.ме као неко gpyl,u, а нису у сроgсШву. 

презимењакиња ж женска особа Uрезu.мењак. 

презимити, презймйм евр. 1. uровесши зu.му. - Дечак прези
ми у сиротиmту. б. заgржаши се ареко зu.ме. - Брод презими у 
луци. 2. uресuаваши зu.му (у аећини, gyй.Jьu, о живоШиња.ма). -
Медвед је презимио у јарузи. 

презимљавати, -Имљавам и презимљивати, -Имљујем не
свр. аре.ма Uрезu.миШи. 

презир и презир м осећање и uоказивање крајње" о.малова
жавања аре.ма неко.ме или нече.му. 

презиран и презиран, -рна, -о који је исауњен Uрезиро.м, 
који изражава uрезир, uрезрив: � осмех, � поглед. 

презирати, -рем несвр. аре.ма UрезреШи . •  ,.., се осеhаши аре-
зир jegHo аре.ма gpyl,oM. 

презир но и презирно ПрИЛ. С Uрезиро.м, Uрезриво. 

презирност и презирност, -ости ж Uрезир. 

презла ж нем. (обично у мн.) .мрвица og осушеноl, и са.млеве
но" хлеба. 

презнајати се, презнајам се и презнојавати се, -ојавам се 
несвр. аре.ма uрезнојиши се. 

презнојити се, презнојйм се евр. јако се ознојиши (услеg бо
лесши, нааорно" paga иШg.). 

презревати, презревам јек. презријевати, презријевам не
свр. аре.ма UрезреШи. 

презрелост, -ости ж сшање OHOl,a који је uрезрео, OHOl,a шшо 
је Uрезрело. 

презрен, -а, -о 1. шрu. og UрезреШи1• 2. који заслужује аре
зир: � створење. 

презрење е Uрезир. 

презрео, -ела, -о (ретко јек. презрио, -рела) 1. сувише зрео; 
уп. презрети: � јабука. 2. а. фиг. који је uрешао l,ogUHe живоша 
уобичајене за какво сшање и сл., uресшар: � девојка. б. који је 
арерано uосшао зрео: � дечак. 

презрети1, презрем (-рйм) евр. (некога, нешто) с Uрезиро.м се 
оgносиши аре.ма неко.ме, нече.му: � родитеље, � домовину. 

презрети2, -рйм евр. uрешерано сазреши (обично о воћу). 

презрив, -а, -о који изражава uрезир, uрезиран: � поглед. 

презриво прил. с Uрезиро.м, Uрезирно. 

презривост, -ости ж својсшво OHOl,a који је Uрезрив. 

презути, презујем евр. нар. обуши леви оаанак, леву циuелу 
и сл. на gecHY HOl,y, и обрнуШо. 

преименовати, -нујем евр. gаши gpyl,O u.мe: � улицу . •  ,.., се 
gаши себи gpyl,O u.мe. 

преимућство е 1. својсшво OHOl,a који се изgваја, који и.ма 
uреgносш у OgHOCY на gpyl,e: � младих људи. 2. вођсшво или Hag
.моhносШ коју неко u.мa Hag gpyl,u.м: остварити � у игри. 3. изу
зешно араво, uовласшица, uривилеl,ија: � племића. 

преиначавати (се), -ачавам (се) и преиначивати (се), 
-ачујем (се) несвр. аре.ма uреиначиши (се). 

преиначити, преИначйм евр. из.мениШи, Uро.мениШи нешшо: 
� одлуку . •  ,.., се Uро.мениШи се, из.мениШи се. 

преиспитати, преиспйтам евр. аоново исuишаши, аровери
ши: � решење, � политику . •  � се аоново раз.моШриШи своје ао
нашање, речи и сл. - Преиспитај се ти пре него поново погре
тиш! 

преиспитивати (се), -:Итујем (се) несвр. аре.ма uреисuиша-
ши (се). ' 

преиспољни и преиспољни, -а, -о Hajl,Opu; uошuуни, шо
шални: � лопов, � будала. 

преиспунити, -им евр. сувише исuуниши, UреUуниШи. _ ,.., се 
uревише се наuуниши, uреuуниши се. 

преисторија и преисторија ж uepuog у развишку JbygcKe 
врсше og аојаве човека на зе.мљи gо арвих аисаних сао.меника; 
наука која изучава шај uepuog. 

преисторијски и преисторијски, -а, -о који се OgHOCU на 
UреисШорију. 

прејазивати, -азујем несвр. аре.ма UрејазиШи. 

прејазити, прејазим евр. наuравиши јаз на eogeHoM шоку, 
зајазиши: � реку. 

прејак, -а, -о сувише, uревише јак. 

прејако ПРИЛ. uревише, сувише јако. 

прејасан, -сна, -о сувише, uревише јасан; uревише свеШао. 

прејасност, -ости ж особина или сшање OHOl,a шшо је арејасно. 

прејахати, прејашем евр. арећи јашуhи: � поље. 

прејахивати, прејахујем несвр. аре.ма UрејахаШи. 

прејевтин, -а, -о UрејефШин. 

преједати (се), преједам (се) несвр. аре.ма uрејесши (се). 

преједеност, -ости ж сшање OHOl,a који се upejege. 

преједноставан, -вна, -о сувише, uрешерано јеgносШаван. 

прејездити, -им евр. арећи језgеhи, UрејахаШи. 

прејести, -једем евр. најесши HeKOl,a ареко .мере: � госте. _ ,.., се 
најесши се ареко .мере. - Прејесмо се чорбе. 

прејефтин, -а, -о сувише, uревише јефШин. 

прејецати, -ам евр. uровесши у јецању: � вече. 

прејечати, -чИм евр. uровесши у јечању: � ноћ. 

прејудицирати, -Иц:йрам евр. и неевр. а. YHaupeg заКЈЬучиши, 
заКЈЬучиваши о нече.му. б. шшешно gеловаши на cyg о нече.му. 

прејурити, прејурйм евр. јурећи арећи неки uросшор: � ра
стојање. _ ,.., се у.мориШи се og uрешераноl, јурења. - Прејурили 
су се па их боле згл6бови. 

прек, прека, -о јек. пријек, пријека, -о (комп. пречи) 1. а. ко
ји се налази или је с.мешШен аоареко у OgHOCY на нешшо: крену
ти преким улицама. б. који се uружа равно, без кривуgања, нај
краћи: � пут. в. фиг. HeuocpegaH, акушан: � опасност. г. хишан, 
неизосшаван: � посао. д. изузешно важан: сусед пречи од бра
та. 2. фиг. а. срgиШ',жесшок, Hal,ao: � човек б. l,руб, суров: � од
лука. в. који оgражава срgишосiJl, сшрol,осш: � поглед. 

прекалити, прекiiлйм евр. l. gаши l,вожђу већу чврсшоhу, из
gРЖЈЬивосш виCOKu.м заl,ревање.м и oHga на'iлu.м хлађење.м. 2. 
фиг. учиниши изgРЖЈЬивu.м, сUособнu.м: � душу, � тело. _ ,.., се 1. 
каљење.м gобиши чврсшоhу иШg. - Гвожђе се прекалило. 2. фиг. 
uосшаши изgРЖЈЬив, сuособан, очврснуШи. - Младић се прека
лио на мукама. 

прекаљен, -а, -о 1. ШрU. og uрекалиши (се). 2. фиг. озло'iла
шен, неаоаравЈЬив: � лопов. 

прекаљеност, -ости ж особина OHOl,a који је арекаљен. 

прекаљивати (се), прекаљујем (се) несвр. аре.ма uрекали
ши (се). 

прекамбријум м геол. најсшарије gоба у сшварању Земље ка
ракшерисшично ао снажно.м вулканско.м gеловању и набирању 
Земљине коре. 

прекардаmити, прекардашйм евр. разг. uреgалеко ошиhи у 
нече.му, UреШераШи. 

прекасан, -сна, -о uревише, сувише касан. 

прекасати, -ашем евр. арећи касо.м. 

прекасно ПРИЛ. uревише, сувише касно. 

прекатегоризација ж из.мена каШеl,оризације. 
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преквалификација ж о'ромена квалификације, сшруке или 
о'рофесије. 

преквалификовати и преквiшификовати, -ку јем (пре
квалифицИ:рати, -ицйрам) евр. учиниши ga неко о'ромени ква
лификованосш: � раднике. 8 � се сшеhи нову квалификацију. 

прекивати, прекйвам несвр. о'рема о'рековаШи. 

прекид м 1. о'ривремени, обично краћи о'ресшанак шрајања 
нече'iа, сшанка: без прекида, са прекидима. 2. коначни о'ресша
нак нече'iа, pacKug: � односа, � везе. 3. месшо 'ige је нешшо о'ре
кинуШо. - Тражим где је � жице. 

прекидан, -дна, -о који се може о'рекиgаШи. 

прекИдати (се), прекйдам (се) несвр. о'рема о'рекинуши (се). 

прекидач, -ача м (инетр. -ачем) ел. Со'рава за укључивање и 
искључивање елекшричне сШрује. 

прекинут, -а, -о 1. Шро'. og о'рекинуши (се). 2. uco'peKugaH: � 
глас. 

прекинути, -нем (аор. прекинух и прекидох; трп. прекинУт) 
евр. 1. на'iлим о'окрешом разgелиши, раскинуши: � ЖИЦУ. 2. фиг. 
а. на'iло нешшо заусшавиши: � паљбу. б. раскинуши везу, 0,0-
знансшво: � с љубавницом. в. нарушиши: � тишину. г. yo'agoM 
у 'iовор онемо'iуhиши HeKo'ia у о'ричи: � монолог. 3. фиг. о'ресша
ши нешшо чиниш и: � писање. 8 � се 1. раскинуши се на jegHoM 
или више месша, о'окиgаши се. - Жица гитаре се прекинула. 2. 
фиг. на'iло о'ресшаши 'iовориШи. - Прекину се у говору због стра
ха. 3. фиг. намучиши се шешким uослом, о'решр'iнуши се. - Пре
кину се од напора. 

прекинуто прил. uco'peKugaHo, с о'аузама: � говорити. 

прекипети јек. прекипјети, -пй(м) евр. 1. кључајуhи о'рели
ши се о'реко ивице o'ocyge, о'окио'еШи. - Млеко је прекипело. 2. 
фиг. о'рећи највиши сшео'ен узбуђења. - Гнев прекипео. 

прекиселити, -йм евр. сувише закиселиши: � чорбу. 

прекисео, -ела, -о о'ревише кисео. 

прекиснути, -нем (р. пр. прекиснуо, -ула и прекисао, -сла) 
евр. о'осшаши о'ревише кисео, ускиснуШи. 

прекитњаст, -а, -о о'ревише киШњасШ. 

прекјуче (прекјучер) ПРИЛ. 1. gaH уочи јучерашње'i gaHa, о'ре 
gва gaHa. 2. фиг. неgавно, скоро. 

прекјучераmњи (прекјучерањй), -а, -е који је био, који се 
gO'ioguo и сл. О,рекјуче, који је og о'рекјуче: � утакмица, � хлеб. 

преклане и преклани ПРИЛ. о'реШо'рошле 'iogUHe, о'ре gве 1,0-
gUHe. 

преклањски, -а, -о који је био о'реШо'рошле 'iogUHe, о'ре gве 1,0-
gUHe. 

преклапало е (М) (МИ. е) онај који MHO'iO о'реклао'а, 'iовори, бр
бљивац. 

преклапати, преклапам иеевр. 1. несвр. о'рема о'реклоо'иШи. 
2. фиг. а. 'iовориши, о'ри1ј,аши о свему и свачему: � којешта. б. 
размашраши, о'решресаши нешшо: � о вери. 8 - се несвр. о'рема 
о'реклоо'иши се. 

преклати, прекољем (трп. преклан) евр. 1. убиши о'ререзавши 
некоме, нечему 'iрло: � овцу. 2. фиг. жи'iнуши, севнуШи. - Нешто га 
болно прекла под пасом. 8 - се убиши се о'ререзавши себи 'iрло. 

преклечати, -чйм евр. клечеhи о'ровесши неко време: � Щiсу. 

преклизати, ПрЕшлизам, преклизати, преклйжем и пре
клизити, -йм евр. клuзеhи о'рећи.О,реко нече'iа: � залеђено језеро. 

преклинички, -а, -о који о'решхоgи о'ојави клиничких знако
ва болесШи. 

преклињати, -њем иеевр. МQлиШи заклињуhи. 8 - се закли
њаши се. 

преклонити, преклонйм евр. а. Со'усшиши, о'о'iнуши:'� главу. 
б. савиши, йовиши: � грану. 8 - се 1. исказаши о'ошшовање не
коме са'iињуhи 'iлаву и 'iорњи geo шела, о'оклониши се. 2. фиг. 0,0-
кориши се, о'ошчиниши се. 

преклоп и преклоп Оек. и пријеклоп) М месшо на којем се 
нешшо о'реклао'а. 

преклопити, преклопйм (трп. преклопљен) евр. 1. о'окриши 
jegHo gру'iим, о'оклойиши: пов:лопцем � лонац. 2. о'оклоо'иши jeg
ну о'оловину нече'iа gpy'iOM, (О,ре)савиши: � лист хартије. 8 - се 
(О,ре)савиши се jegHo о'реко gpy'io'ia. 

пре клопка ж ел. нао'рава за укључивање или искључивање 
елекшричне сШрује. 

преклопни, -а, -о који се може о'реклоо'иши: � НОЖ. 

преклопник М ел. 1. нао'рава за бирање шаласне gужине на 
раgио-аЙараШу. 2. о'рекиgач елекшричне сшрује, шалШер. 

преко предл. (с ген.) о'оказује а. о'оложај нече'iа шшо је на gpy
'ioj сшрани или крешање с jegHe сшране на gpy'iy, с jegHo'i краја на 
gpy'iu: налазити се � мора, стојати � улице; прећи � пута, трча
ти � дворишта. б. о'оложај, сшање или крешање 0,0 о'овршини 
нече'iа, изнаg нече'iа: погледати � стола, прелетети � поља, др
жати (пребацити) � рамена, нападати � крила. в. о'рекорачење 
мере, 'iранице, норме, изнag о'оврх: � снаге, � рекорда. г. лице 
или среgсшво о'омоhу Koje'i се нешшо осшварује: � пријатеља, � 
везе. д. шрајање у времену: за време, у шоку: � године, � дана. 
ђ. количину uзнаg HeKo'i броја, више og: � десет година, � сто ки
лометара. е. акшивносш СУо'рошну нечему, о'рошив: � воље, � 
наредбе. ж. uзузимање, осим. - Немамо ништа преко онога што 
вам је познато. з. gОо'ушшање, o'opeg, уз: прећи � грешке. 

преко јек. пријеко ПРИЛ. (комп. прече и прече) 1. 1. јасно, 
ошворено, gирекШно. - Кажи ми све, чисто и �, без околишења. 
2. (као ознака придева) а. безусловно, Heoo'xogHo; јако, uзразиШо. 
- Вама је � нужно да добијете зајам. б. веома, у великој мери. 
- Све је то � обично. 3. на'iло, ogjegHoM, uзненаgа. - Он � поги-
ну. 4. а. љушишо, срgишо, нейријаШеЈЬски: � погледати. б. с ома
ловажавањем, о'резриво: � одгурнути од себе. в. самовољно, не
милосрgно: � судити. П. за uзрицање о'оложаја или крешање с 
jegHe на gpy'iy сшрану: а. на gpy'ioj (суО,рошној) сШрани. - Кућа је 
стојала �, крај пута. б. на gpy'iy сШрану. - Брод вози � и назад. 
в. (у споју С предлогом og) насуо'РОШ нечему, насуо'рОШ нече'iа. 
Баш � од хотела налази се базен. • преко прече наоколо ближе 
краћи о'ушможе биши шежи и нао'орнији, о'речица не значи бр
жи gолазак или брже о'осшuзање HeKo'i циља. 

прекобројан, -јна, -о који је о'реко оgређено'i, о'реgвиђено'i 
броја. 

прекобројност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је О,рекобројно. 

прековати, прекујем евр. 1. наново о'ошковаши: � коња. 2. 
йоново исковаши: � гвожђе. 3. ковањем о'рераgиши у неки gpy
'iu облик: � мачеве у плугове. 

прековремен, -а, -о који је о'реко оgређено'i, О,реgвиђено'i вре
мена: � рад. 

прековремено ПРИЛ. о'осле оgређено'i, обавезно'i времена: � 
радити. 

прековременост, -ости ж особина oHo'ia шшо је о'рековремено. 

. прекогнитиван, -вна, -о који је у сшању ga о'реgвиgи, o'peg-
осеши буgуhе gО'iађаје: � моћ. 

прекогодиmњи, -а, -е који се OgHOCU на целу 'iogUHY. 

прекогробни, -а, -о за'iробни, о'ос.мрШни: � живот. 

прекодан ПрИЛ. gању, шоком gaHa: � раде, преконоћ спавају. 

прекоманда и прекоманда ж вој. О,ремешшај (у gpy'iy коман-
gy) 0,0 службеној gужносШи. 

, . прекомандовати, -дујем (прекомандирати, -андйрам) евр. 
о'ремесшиши (у gpy'iy KOMaHgy) 0,0 службеној gужносши: � офи
цира. 

прекомбиновати се, -нујем се (прекомбинирати се, -Инй
рам се) евр. о'решераши, о'о'iрешиши у комбиновању. - Навални 
играчи су се прекомбиновали и изгубили лопту. 

прекомеран и прекомеран јек. прекомјеран и прекомје
ран, -рна, �O а. који о'релази сваку, очекивану меру: � захтев, � 
активност. б. који је сувише велики, о'решерано снажан и сл.: � 
интензитет. 
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прекомёрно и прекомёрно јек. прекомјёрно и прекомјёр
но прил. йрешерано, йрејако, сувише: ..., радити, ..., захтевати. 

прекомерност и прекомёрност јек. прекомјерност и пре
комјёрност, -ости ж својсшво oHoia који је Йреко.меран, oHoia 
шшо је Йреко.мерно. 

прекоморје с Йреко.морски крајеви. 

прекоморски, -а, -о а. који је gонеш из Йреко.морја; који се 
налази или живи у Йреко.морју: ..., растиње; ..., земља. б. који йло
ви или леши у зе.м.тье које се налазе йреко .мора: ..., брод, ..., авион. 
в. који се врши йреко .мора: ..., путовање. 

преконачивати, -ачујём несвр. Йре.ма ЙреконачиШи. 

преконачити, -йм свр. ЙреноnиШи. 

преконоћ ПрИЛ. 1. йреко ноnи, Шоко.м ноnи. 2. фиг. брзо, ogjeg
но.м, наiло. 

преконтролисати, -иmём (преконтролИрати, -олйрам) свр. 
извршиши коншролу, йреiлеgаши HeKoia. 8 ""  се обавиши кон
шролу, йреiлеgаши се. 

прекоокеански (прекооцеанскй), -а, -о а. који је с gpyie 
сшране океана: ..., земља. б. који се врши йреко океана; који слу
жи за йушовање йреко океана: ..., путовање; ..., брод. 

прекоп јек. пријекоп м йойречан ров с насиЙо.м. 

прекошiвати, -опавам несвр. Йре.ма ЙрекоЙаШи. 

прекопати, -ам свр. 1. койајуnи исишниши; завршиши койа-
ње: "" земљу; "" ЊИВу. 2. коЙање.м йросеnи, йрекойаши: "" канал. 
3. фнг. йрешражиши, Йре.меШнуШи: ..., документацију (нешто 
тражећи). 

прекопирати, -опирам свр. начиниш и коЙију. 

прекор Оек. н пријекор) м йребацивање, кришика уйуnена не
ко.м, укор. 

прекоравати се, -оравам несвр. Йре.ма йрекориши (се). 

прекоран Оек. н пријекоран), -рна, -о исйуњен Йрекоро.м, йун 
йрекора: ..., глас. 

прекорачавати, -ачавам несвр. Йре.ма ЙрекорачиШи. 

прекорачење с а. йрелазак корако.м йреко нечеiа. б. фиг. йре
лазак йреко iранице нечеiа: ..., буџета, ..., рокова. в. КЊНЖ. ойкора
чење. 

прекорачивати, -ачујём несвр. Йре.ма ЙрекорачиШи. 

прекорачити, -орачйм свр. 1. а. коракнувши йреnи йреко че
ia: "" рупу на путу. б. корачајуnи йреnи извесшан йуш: "" брег. 2. 
фиг. йреnи, йрешераши ipaHUЦY нечеiа: ..., рок, ..., закон. 

прекоревати (се), -оревам (се) јек. прекоријевати (се), 
-оријевам (се) несвр. Йре.ма йрекориши (се). 

прекорёдан, -дна, -о који је йреко оgређеноi pega, йорешка: 
..., дужност, ..., састанак. 

прекорити, прекорйм свр. уйушиши неко.ме йрекор, укори
ши. 8 ..., се 1. уйушиши себи Йрекор. 2. уйушиши jegaH gpyioM йре
кор; йосвађаши се. 

прекорно јек. пријекорно ПрИЛ. на йрекоран начин, с йреко
ро.м, уз йрекор: ..., погледати. 

прекорност јек. пријекорност, -ости ж особина oHoia који је 
йрекоран и oHoia шшо је Йрекорно. 

прекосити, прекосйм СВр. ошкосиши више Heio шшо неко.ме 
apuaaga, захвашиши косо.м с шуђе ливаgе. 8 ..., се йрешерано ко
сиши, косиши go засиnења. 

прекост јек. пријекост, -ости ж особина oHoia који је йрек, 
наiлосШ. 

прекосутра и прекосутра ПрИЛ. gaH йосле сушрашњеi gaHa. 

прекосутраmњи и прекосутраmњи, -а, -о који gолази йо
сле суШрашњеi. 

прекотрљати, -ам свр. кошрљајуnи Йре.месШиШи с jegHoi на 
gpyio .месШо: ..., буре из куће у подрум. 8 ..., се коШрљање.м се йре
.месШиШи у йросшору: ..., се с краја на крај собе. 

прекрадање с Йрекрађа. 

прекрадати, прекрiiдам несвр. Йре.ма ЙрекрасШи. 

прекрађа ж крађа oHoia шшо је веn било YKpageHo. 

прекрајати, прекрајiiм несвр. Йре.ма ЙрекројиШи. 

прекрајчити, -йм свр. gокрајчиШи. 

прекрасан, -сна, -о 1. који се исшиче изузеШно.м красоШо.м, 
йреgиван: ..., ЛИК, ..., пејзаж. 2. uзузешно усйео, uзврсшан: ..., превод, 
..., дело. 3. Нр. који је ексШре.ман йо cвoju.м особинама: - глупост. 

прекрасно ПРНЛ. вео.ма красно, вео.ма лейо; вео.ма gобро. 

прекрасност, -ости ж особина oHoia који је йрекрасан, oHoia 
шшо је Йрекрасно. 

прекрасти, -крадём свр. украсши неко.ме нешшо YKpageHo. 

прекратак (прекратак), -тка, -о сувише, йрешерано краШак. 

прекратити, прекратйм свр. 1. учиниш и краШкu.м или кра-
nu.м, скрашиши: - штап. 2. учиниши ga нешшо йресшане, йреки
нуши: - живот, - муке. 8 ..., се йрекинуши се, ЙресШаШи. - Жи
вот ми се прекратио. • - време бавиши се нечu.м ga би се исйуни
ло вре.ме. 

прекраћивати (се), -аћујём (се) несвр. Йре.ма йрекраши
ши (се). 

прекренути, прекрёнём (аор. прекренух и прекретох) свр. а. 
окренуши goНJY, унушрашњу или суйрошну сшрану iope, найоље, 
увис, обрнуши: - лонац. б. йреврнуши с jegHe на gpyiy сшрану 
или на бок: - кола. 8 ..., се обрнуши се, окренуши се с jegHe сшра
не на gpyiy, йреврнуши се. 

прекрёт м 1. окреш, обршај на gpyiy сШрану. 2 . .месШо ige се 
нешшо окрепе, обрhe Йре.ма gpyioj сШрани. 

прекрётан, -тна, -о који се OgHoCU на йрекреш; који .мења не
шшо у оgређено.м развоју или og Kojeia gолази go шакве Йро.мене: 
..., догађај, "" моменат. 

прекретати (се), прекрећём (се) и прекретати (се), пре
крёћём (се) несвр. Йре.ма йрекренуши (се). 

прекретница ж 1. раскрсница. 2. фиг. йреокреш, заокреш (у 
развоју нечеiа). 

прекретнички, -а, -о који се OgHOCU на ЙрекреШницу. 

прекривало с Йрекривач. 

прекривати (се), прекрйвiiм (се) несвр. Йре.ма йрекриши (се). 

прекривач, -ача м (инстр. -ачем) оно чu.ме се нешшо йрекри-
ва, Йокривач. 

прекривити, прекрйвйм свр. учиниши Kpивu.м, KOCu.м, сави
jeHu.м. 8 ..., се искривиши се, савиши се. 

прекрижити, прекрйжйм свр. 1. в. йрекрсшиши (1, 2). 2. йре
цршаши найисано као знак ga се ЙонишШава. 8 ..., се в.  йрекр
сшиши се (1). 

прекрилити, прекрйлйм свр. расйросшреши се, рашириши 
се йО целој йовршини или uзнаg нечеiа. - Птице прекрилиле по
ље. Мрак је прекрилио град. 

прекриљавати, -иљујём несвр. Йре.ма ЙрекрилиШи. 

прекристализација ж йоновни йрелаз .маШерије у крисшал
но сшање йо.моnу заiревања или хлађења. 

прекрити, прекријём (имп. прекрйј; ТРП. прекрИвен, -ена) свр. 
1. а. йокриши нешшо нечu.м Йоложенu.м оgозiо: ..., сто чаршавом. 
б. aogunu кров на нече.му, закровиШи. 2. йрикриши, сакриши, 
забашуриши: - погрешв:у смехом. 3. ЙрекрилиШи. - Птице пре
крију поља. 4. фиг. обузеши захваШиШи. - Срце јој прекри туга. 
5. фиг. йревазиnи cHaioM, јачино.м, заiлушиШи. - Бука прекри
је говор. 8 ..., се йосшавиши, йребациши йреко себе нешшо: - огр
тачем. 

прекројавати, -ој авам несвр. Йре.ма ЙрекројиШи. 

прекројити, прекројйм (нмп. прекрој) свр. 1.  скројиши из
нова gруiачије: - СУКЊу. 2. фнг. из.мениШи, йреуреgиши: ..., туђе 
стихове. 
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пре кротак, -тка, -о йревише, сувише -кpoйla-к. 

прекрпити, -им евр. а. cйlaвийlи за-крйе, за-крйийlи: � чара
пе. б. фиг. cacйlaвийlи -крај с -краје.м, йреживейlи: � месец. _ � се 
а. иc-кpйийlи се, за-крйийlи се. б. йpe-кpйийlи (б). 

прекрст јек. пријекрст м 1. йo-кpeйl gecHoM ру-ко.м у обли-ку 
-кpcйla на себи или gpyloMe. 2 . .мecйlo сечења улица, рас-крсница. 

прекрстарити, -рстарИм евр. йроћи, йpoйyйloвaйlи YHa-кpcйl, 
узgуж и йойре-ко не-ким ЙpocйlpaHcйlвo.м: � југ Италије. 

прекрстити, прекрстим (трп. прекрштен) евр. 1. Йo-кpeйlo.м 
gecHe ру-ке учинийlи зна-к -кpcйla на не-ко.ме или нече.му. 2. на..ме
cйlийlи, йocйlaвийlи нешйlо у обли-ку -кpcйla, YHa-кpcйl, c-кpcйlи
йlи: � руке. 3. а. обавийlи Hag не-ким обреg -кршйlења, йo-кpcйlи
йlи: � неверника. б. -кpcйlийlи HeKola -ко је већ био -кршйlен (у 
gpyly хришhанс-ку веру): � католике. в. фиг. HaloBopuйlu HeKola 
ga Йро.мени .миШЈЬење, cйlaв и сл. 4. а. gaйlu gpylo име. - Зовем 
се Нина, али ме деца прекрстише у Нана. б. учинийlи gруlачи
јим: � саветима. _ - се а. Йo-кpeйlo.м gecHe ру-ке учинийlи на се
би зна-к -кpcйla. б. фиг. Йpo.мeHийlи веру. в. фиг. Йpo.мeHийlи име. 
• - руке нишйlа не paguйlu, ленсйlвовайlи. - руке (некоме) сахра
Hийlи. - вино в. uog -кpcйlийlи. 

прекрупа ж а. -круйније самлевено брашно. б. ycийlњeHO зр
но uoJЬoupUBpegHUx БUJЬ-ки за исхрану cйlo-кe. 

прекрупан и прекрупан, -пна, -о сувише, йревише �руЙан. 

прекрупач, -ача м (прекрУпара ж) найрава за йрављење йре
�руЙе. 

прекрупити, прекрУпИм евр. начинийlи йре-круйу: - кукуруз. 

прекрхати, -ам евр. 1. сло.мийlи, c-кpxaйlи: - грану. 2. фиг. 
Йрело.мийlи (2). _ - се сло.мийlи се, Йоло.мийlи се. 

прекрцавати (се), -рцавам (се) несвр. Йре.ма йpe-кpцaйlи (се). 

прекрцати, -ам евр. 1. йpe.мecйlийlи, йребацийlи йloвap с jeg
Hol броgа на gpylu, с jegHol Mecйla на gpylo, Йpeйloвapийlи. 2. на
-кpцaйlи, Haйlpйaйlи йре-ко .мере: - брод. _ - се йрећи из jegHol у 
gpylo йревозно cpegcйlBo. 

прекрчити, прекрчИм евр. -крчење.м рашчисйlийlи, йро-крчи
йlи: - шуму. 

прекршај м 1. йocйlyйa-к, gело, чин cyйpoйlaH за-кону, обавези, 
pegy и сл. 2. правН . .мања uoBpega за-кона: судија за прекршаје. 

прекршај ни, -а, -о -који се OgHOCU на йре-кршаје: � поступак. 

прекршење е Йре-кршај. 

прекршивати (се), -ршујём (се) несвр. Йре.ма йре-кршийlи (се). 

прекршилац, -иоца и прекршитељ, -а м онај -који је начи-
нио Йре-кршај. 

прекршити и прекршити, прекршйм (трп. прекршен) евр. 1. 
с-кршийlи, сло.мийlи: � грану. 2. фиг. начинийlи йре-кршај, йре
Kug нечеlа: � дневни ред. 3. оlрешийlи се о за-кон, обавезу, peg, 
ЙроЙис. 4. не исйунийlи обеhање, заgайlу реч. 5. фиг. наgвлаgайlи, 
савлаgайlи: � запреке. _ - се сло.мийlи се, Йоло.мийlи се: � се од 
терета. 

прекрштавати (се), -рштавам (се) несвр. Йре.ма йpe-кpcйlи
йlи (се). • .  - млеко (вино) в. uog -кpcйlийlи (изр.). 

прекрштати (се), прекрштам (се) несвр. Йре.ма йpe-кpcйlи
йlи (се). 

прекрштеник, -Ика м онај -који је йрешао у gpyly хришhџ,нс-ку 
веру. 

прекрштеница ж женс-ка особа Йре-кршйlени-к. 

прекрштенички, -а, -о -који се OgHOCU на йре-кршйlени-ке и 
Йре-кршйlенице. 

прекрштењак, -ака м Йре-кршйlени-к. 

прексиноћ прил. уочи јучерашњеl gaHa. 

прексиноћни, -а, -ё -који се gecuo йре-ксиноћ, -који је og йре-к
синоћ: � догађај, � млеко. 

. 
прексутра (прексутрадан) прил. в. Йpe-кocyйlpa. 

прексутрашњи, -а, -ё йре-косуйlрашњи: � акција. 

прекубурити, -Им евр. -кубуреhи йpoвecйlи, йроживейlи: � го
дину. 

прекувавати (се), -Увавам (се) несвр. Йре.ма йpe-кyвaйlи (се). 

прекувати, -ам евр. 1. изнова c-кyвaйlи: � воду. 2. upegylo, йре
йlepaHo -кyвaйlи: � чорбу. 3. cвapийlи, йробавийlи: � храну у же
ЛУЦУ. 4. фиг. cxвaйlийlи, разу.мейlи: � идеје. _ - се 1. изнова се 
c-кyвaйlи. 2. upegylo, йpeйlepaHo се c-кyвaйlи. 

прекудити, -Им евр. сувише UOKyguйlu. 

прекукати, -ам евр. 1. ойла-кайlи -ку-кање.м HeKola или нешйlо: 
� умрлог. 2. -ку-кајући йpoвecйlи извесно вре.ме: � два дана. 3. 
йpecйlaйlи ойла-кивайlи; йреживейlи йlyly за не-ким или нечим. 
- Прекукала сам га, више не плачем. 

прекуњати, прекуњам евр. 1. -куњајући йpoвecйlи извесно 
вре.ме: � ноћ. 2. йpecйlaйlи -кyњaйlи. - Куњала је и прекуњала. 

прекуп Оек. и пријекуп) м oйl-кyй pagu Upogaje. • право преку
па правн. йраво ga се не-ко.ме йонуgи upogaйlo на -куйовину йре не
lo ће бийlи йонуђено gруlим �уЙцима. 

прекупац, -пца м йрейроgавац, ha-куЙац. 

прекупити, прекупйм евр. а. йоново -кyйийlи оно шйlо је йро
gaйlo. б. -кyйийlи нешйlо йре-куйЈЬено или pagu UpeUpogaje. 

прекупљивати, -Упљујём несвр. Йре.ма Йpe-кyЙийlи. 

прекупни, -а, -о Оек. и пријекупнй) а. -који се OgHOCU на йре-
�уЙ. б. -који служи за йре-куй: � магацин. 

прекухавати (се), -)тхавам (се) несвр. Йре.ма йpe-кyxaйlи (се). 

прекухати (се), -ам (се) евр. в. йpe-кyвaйlи (се). 

прекуцавати, -уцавам несвр. Йре.ма Йpe-кyцaйlи. 

прекуцати, -ам евр. йpeйиcaйlи йle-кcйl Йо.моћу йисаће .ма-
шине. 

прелаган, -ана, -ано вео.ма, сувише лаlан. 

прелагати, прелажём несвр. Йре.ма Йреложийlи. 

прелаз Оек. и пријелаз) м 1. Йрелажење. 2 . .мecйlo 1ge се йре
лази: � преко пруге. 3. lраница: гранични �. 4. йрелив, нијанса: 
� од жуте ка зеленој боји. 5. фиг. разг. йревара; йlpи-к. - Надму
дрили су нас - који је то био прелаз! 

прелазак, -аска м йрелаз (1, 2). 

прелазан и прелазан Оек. и пријелазан), -зна, -о 1. а. -који 
служи за йрелаз: � станица. б. -који се .мора ocйlвapийlи pagu 
йрелаза из нижеl у виши разреg, lOgUHY uйlg.: � оцена. 2. а. -ко
ји је на йрелазу из jegHol cйlaњa (вре.мена) у gpylo, -који има осо
бине и jegHol и gpylol: � доба. б. биол. -који има cвojCйlвa gBajy раз
личийlих вpcйla: � тип. • - болест мед. заразна болесйl. - глаголи 
ЛИНГВ. lлаlоли -који -казују paglbY -која је и или -која .може бийlи 
gupeKйlHo усмерена на обје-кайl, OgH. lл,аlоли -који заХйlевају обје
-кaйl у а-кузайlиву (или leHuйlUBY) без йреgлоlа, йlранзийlивни 
lлаlоли (нйр. вући, -кyйийlи, Hocийlи). � доба девојчице (дечака) 
Йуберйlейl. � доба жене -клима-Кйlерију.м. � застава, прелазни пехар 
засйlава или йехар -који йосле cBaKol HoBol йlа-к.мичења cйlapи 
йобеgни-к upegaje ново.м. 

прелазити, -им [гл. им. прелажёње е] несвр. Йре.ма Йрећи. 

прелазност Оек. и пријелазност) и прелазност, -ости ж осо
бина или cвojCйlвo oHola шйlо је Йрелазно. 

прелак, -а, -о вео.ма, сувише ла-к. 

прелако ПРИЛ. а. вео.ма, йревише ла-ко: � доћи до успеха. б. 
'HegoBoJЬHo -крийlич-ки, HeogloBoPHO: � хвали пријатеље. 

преламати (се), преламам (се) несвр. Йре.ма Йрело.мийlи (се). 

преламача ж вpcйla йуш-ке -која се -као Йрело.ми йри йуњењу. 

прелат, -ата м лат. виши цр-квени gocйlojaHcйlBeHUK у -кaйlo-
лич-кој и анlли-канс-кој цркви. 

прелатски, -а, -о -који је -као у йрелайlа; -који се OgHOCU на йре
лайlа . 

прелатура ж сЛужба, йоложај Йрелайlа. 
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прелац, -лца М 1. онај који израђује аређу; онај који upege. 2. 
зоол. у .мн.: pog леuшира чије Lусенице upegy чауре ао.моnу жле
зgа у усној gуuљи: смреков - Lymantria monacha, дудов - Воm
Ьух mori, крушков - Saturnia pyri (у jg.: шакав леUШир). 

прележати, -жИм евр. 1. а. uровесши оgређено вре.ме у леже
nе.м uоложају: � ноћ. б. uровесши лежеnи у Ша.мници: � пет го
дина у апсу. 2. uоgнеши болесш, uреболеши: � шарлах. 8 � се 
uровесши gYLO вре.мена лежеnи. - Прележао се ленштина, не 
може да се подигне. 

прелеп јек. прелијеп, -а, -о изузешно леu, арекрасан. 

прелепити, ПРЕmепйм јек прелијепити, преmијепйм евр. на
леuиши ареко нечеLа: � натпис етикетом. 

прелепљивати, -Ешљујем јек. прељепљивати, -Ешљујем 
несвр. аре.ма UрелеUиШи. 

прелет м uрелазак леШо.м ареко нечеLа, uрелешање: � авиона. 

прелетати, преmећем јек. прелијетати, преmијећем несвр. 
аре.ма UрелеШеШи. 

прелетети јек прелетјети, -тИм (аор. прелетG)ех, прелетG)е; 
р. пр. прелетео, -ела јек. прелетио, -тјела; пр. пр. прелетG)евши) 
евр. 1. а. лешеnи ареnи какав UРОСШОР: � океан. б. лешеnи аро
nи изнаg HeKOLa, нечеLа: � изнад главе. 2. (некога, нешто) а. аро
nи кроз вазgух изнаg HeKOLa, нечеLа: � војнике. б. брзо шрчеnи 
или јашуnи ареnи какав UРОСШОР: у трку � 100 метара. в. брзо 
обиnи HeKOLa или нешшо: � све пријатеље. 3. брзо, лако обави
ши какву раgњу: � четкицом платно. 4. фнг. а. хишро (uовршно) 
uре'iлеgаши или uрочишаши нешшо: � стихове. б. брзо ароnи, 
UроШеnи. - Прелете година! в. на'iло се uојавиши, искрснуШи. -
Осмех прелете лицем. г. брзо .мислеnи обновиши, uреgсшавиши 
uрошле gОLађаје: � кроз сећања. д. gошаnи у разLовору: � успо
мене. ђ. на'iло се UрошириШи. - Вест прелете Београдом. 5. ле
шеnи ареnи изнаg .меШе. - Стрела прелете циљ. 

прелив и прелив м 1. јеgва uримешан uрелаз у звуку, боји, 
осеnању, нијанса. 2. оно чиме се нешшо uрелива: � за колаче. 3. 
uрелевање: � морских таласа. 

преливати (се), преливам (се) неевр. 1. несвр. аре.ма uрели
ши (се). 2. uрелазиши из jegHe боје у gpYLY; сијаши (се), блисша
ши (се). - Капи се преливају на сунцу. б. чуши се у шоновима ко
ји uрелазе jegaH у gpyLOL. - Арије се преливају. • преливати из 
mупљег у празно воgиши исuразне разLоворе или раgиши нешшо 
бескорисно. 

преливнй и преливнй, -а, -о а. који служи за uреливање: � 

брана. б. који се uрелива: � сопран. 

прелив ода ж (М) (ми. ж) особа која не.ма своје .мишљење, веn La 
.мења зависно og ШОLа с ким разLовара у gашо.м шренушку, аре
вpйlљивaц. 

прелијевати (се), прелијевам (се) неевр. јек в. uреливаши (се). 

прелиминаран, -рна, -о uрешхоgни, ариаре.мни: � уговор. 

прелиставати, -иставам несвр. аре.ма UрелисШаШи. 

прелистати, -ам евр. ареврnуnи лисйlове књиLе, обично на 
брзину, gелимице сазнаш и њен саgржај. 

прелити, прелијем (имп. прел:И:ј; р. пр. прелио, -ила; ТРП. пре
лИвен, -ена) евр. 1. а. сиuаши изјеgНОL cyga y gpYLU: � вино из бу
рета у буре. б. фиг. улиши, унеши у некоТ; нешшо своје (.мисли, 
е.моције иШg.): � душу у сонет. 2. сувише налиши: � чашу вином, 
3. uрелиши се (1). - Бујице прелише трг. 4. uолиши, залиши: � 

колач надевом. 5. а. uокриши, UрекриШи. - Магла прели поље. 
б. захвашиши, заиљуснуши са свих сШрана. - Кошава нас пре
ли. 6. излиши изнова, uрешоuиши: � топове у звона. 8 � се 1. из
лиши се ареко ивице cyga. - Чаша се прелила од много вина. 2. 
uокриши какав uросшор, рашириши се ао какво.м uросшору. -
Магла се прели по улици. 3. uрешвориши се у нешшо gpyLO. -
Глас се прелио у шапат. 

прело е вечерњи сасшанак сеоске .млаgежи pagu обављања 
некоТ; uосла, али и забаве (у јесен и зиму). 

прелобовати, -бујем евр. енгл. uребациши високо.м лоUйlо.м 
иLрача. 

преложити, преложИм евр. сувише наложиши (аеn) или аре
Lрејаши (UросШорију). 

прелом Оек. и пријелом) М 1. резулшаш Uрела.мања; .месШо 
Lge је нешшо Uрело.мљено. 2. фиг. велика аро.мена, UреокреШ. 

преломан Оек и пријеломан), -мна, -о који се OgHOCU на аре
ло.м: � место; � моменат. 

преломити, преломИм (трп. преломљен) евр. 1. а. ло.меnи ра
сшавиши, uрекинуши на gва или више gелова: � штап. б. сло
.миШи, Uоло.миШи уgарце.м, зБОL uaga и сл.: � ногу. в. ошшро са
виши (без ло.ма): � колено. 2. фнг. а. на'iло из.мениШи нечији ка
ракшер, .мишљење иШg. : � синовљеву душу. в. јаким нааорима 
gовесши go изне.мо'iлосШи: � копаче. г. оgлучиши, решиШи. - Он 
преломи и рече шта намерава. 8 � се 1. а. Uоло.миШи се на gва 
или више gелова. - Грана се преломи под снегом. б. фнг. на'iлО, 
ошшро се савиши (без ло.ма): � се у пасу. 2. фиг. а. начиниши 
ошшар заокреШ. - Сенке се преломише по окнима. б. на'iло се 
Uро.мениШи. - Њен живот се преломи преко ноћи. 3. фиг. оgлу
чиши се, решиши се. - Човек се преломио у себи и пошао кући. 
4. из.мениШи CHaLY, боју, Шон. - Глас му се неочекивано прело
ми. 5. физ. uog оgређеним у'iло.м из.мениШи uрвобишни аравац 
uросширања ари uрелазу из jegHe у gpYLY физичку cpegUHY. -
Стаклена призма преломи зрак • - преко колена gонеши на'iло 
и без раз.мишљања оgлуку. - пуmку ошвориши uушку pagu ау
њења (uражњења) йlaKO ga се цев усмери ка земљи у з'iлобу с кун
gaKoM. преломио језик! клешва уауnена оно.ме ко иЗLовори нешшо 
HeYLogHo, неuријашно иШg. 

преломљеност, -ости ж сшање OHOLa шшо је Uрело.мљено. 

преломљив, -а, -о који се .може Uрело.миШи, који се лако ло.ми. 

преломљивост, -ости ж особина OHOLa шшо се (лако) ло.ми. 

прелскй, -а, -о који се OgHOCU на Uрело. 

прелудиј ум (прелудиј, -ија) М лат. 1. увоgни geo .музиЧКОL ge
ла, уверШира. 2. фнг. увоg, uочешак, наLовешшај нечеLа: � борбе. 

преља и преља ж 1. жена која upege. 2. Uреслица. 3. ЗООЛ. вр
сша леuшира из аор. uрелаца: борова �

, смрекова �
. 

прељуба ж (прељуб м) uрекршај брачне (љубавничке) вер-
носШи. 

прељубазан, -зна, -о вео.ма љубазан; сувише љубазан. 

прељубнй, -а, -о који се OgHOCU на Uрељубу. 

прељубнйк М онај који је учинио Uрељубу. 

прељубница ж она која је учинила Uрељубу. 

прељубничкй, -а, -о који се OgHOCU на uрељубу и uрељубни-
ке; који је каракшерисшичан за uрељубу и uрељубнике: � веза; 
� осмех. 

прељубнйmтво е Uрељуба. 

прељут, -а, -о сувише, uревише љуШ. 

према (наглашено: према) предл. 1. (с дат.) изриче: а. (у ве
зи с кретањем, покретом и сл., каткад и уз прилоге) аравац или 
смер; окренушосш, уuрављеносш: возити � граду, кренути � ју
гу, � унутра; окренути се � некоме. б. ycмepeHOCйl uажње, осеnа
ња, расuоложења и сл.: осећати љубав � некоМе. 2. (с лок.) ао
казује: а . .месШо, uоложај на суuрошној сшрани, насуuрош неко
.ме или нече.му, ареко UуШа. - Куће су им једна према другој . г. 
OgHOC, аоређење: у OgHOCY на. - Шта је Марио � теби! в. OgHOC, 
сраз.меру, раз.мер, ароаорцију. - Однос је један � 100. д. uogygap
носш, са'iласносйl, слаLање. - Изабрао сам жену � себи. Према 
свецу и тропар. б. uолазишше, Ше.мељ, основу, извор и сл. на 
основу којеТ; или с обзиро.м на који се нешшо gОLађа, бива, закљу
чује и сл.; � његовом мишљењу (учењу) - Живот у кући се од
вија према уобичајеном току. • - томе gакле, СШОLа, зБОL ШоLа. 

премаз м оно чиме је нешйlо Uре.мазано: � боје. 

премазати, -ажем евр. 1. на.мазаШи још jegHoM: � стару боју. 
2 . .мазање.м uокриши оgређену uовршину: � брод лаком. 8 - се 
нанеши на себе слој боје, .масШи и сл. • премазан свим бојама (ма
стима) вео.ма лукав, искусан, upeupegeH. 

премазивати (се), -3.зујем (се) несвр. аре.ма Uре.мазаШи (се). 
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премајушан, -шна, -о сувише, йревише .мајушан, Йре.мален. 

премалати, премалам евр. нем. Йре.мазаШи бојо.м, йрефарба
ши; нанеши слој боје йреко нече"i шшо је већ било .малано. 

премале н, -а, -о и премален, -ена, -о сувише .мален, Йре.мали. 

премалёће и премалеће јек. премаљёће и премаљеће е 
в. Йролеhе. 

премали, -а, -о сувише .мали. 

премало ПРИЛ. вео.ма; сувише .мало. 

премалтерисати, -иmем евр. йрекриши .малШеро.м, о.малШе-
рисаши; нанеши нов слој .малШера йреко сШаро"i. 

премамити, премамИм евр . .ма.мећи йреошеши, оg.ма.миШи. 

премамљивати, -амљујем несвр. Йре.ма Йре.ма.миШи. 

премарати (се), премарам (се) несвр. Йре.ма Йре.мориШи (се). 

премаркирати, премаркйрам евр. фр. изнова .маркираШи; 
.маркираШи све или MHO"iO шШа. 

премастан, -сна, -о а. сувише .масШан: � чорба. б. фиг. врло 
йросш, баналан: � шала. 

премастити, премастИм евр. а. сшавиши у храну сувише .ма
сШи. б. фиг. йрешераши у йричању, из.миШЈЬању иШg. 

прематати (се), прематам (се) несвр. Йре.ма Йре.моШаШи (се). 

премац и премац, -мца м 1. Шак.мац, суЙарник. 2. фиг. онај 
који је неко.м раван у че.му: борац без премца. 

премаmај м (премашење е) йребачај, йрекорачење: � норме. 

премаmивати, -ашујем (према.mати, премашам) несвр. йре
.ма Йре.машиШи. 

премаmити, -йм и премаmити, премашйм евр. 1. бациши 
йреко че"iа, ga.тьe og .меШе, ЙребациШи. 2. йрећи оgређену или оче
кивану .меру: � рекорд, � норму. 3. прећи просторну или вре
менску границу: � полутар. 

премда везн. йовезује gойунску gойусну реченицу с "iлавно.м 
изричуhи gойушшање oHo"ia шшо јесше (чесшо у корелацији са: 
али, ийак, ойеш) а. gойушшање се OgHOCU на целу реченицу. -

Премда је осећао бол, остао је у игри. б. gойушшање се OgHOCU на 
geo реченице. - Нико неће знати да некад бесмо први � мали. 

премек(ан), -а, -о сувише .мек, .мекан. 

премер и премер јек. премјер и премјер м .мерење и резул
шаш .мерења. 

премеравати јек. премјеравати, -еравам несвр. Йре.ма йре
.мериШи. 

премерити јек. премјерити, -Им евр. 1. а. из.мериШи величи
ну че"iа с краја на крај: � пут, � собу. б. ушврgиши шежину не
че"iа: � брашно. 2. фиг. а. йрећи, йрокрсшариши: � Европу. б. "iле
gajyhu оцениши, йроцениши: � незнанца. 

преместив јек. премјестив, -а, -о који се .може Йре.месШиШи. 

преместити јек. премјестити, -Им евр. 1. а. Йо.маћи, йреба
ци ши с jegHo"i на gpy"io .месШо: � лежај . б. Йро.мениШи неко.ме .ме
сшо боравка: � из Београда у Земун. 2. оgреgиши неко.ме gpy"io 
раgно .месШо (службенu.м акШо.м): � из бироа у дирекцију . •  � се 
1. Йро.мениШи .месШо: � се из куће на улицу. 2. Йро.мениШи йо
ложај: � се с ноге на ногу. 

премёт м йревршање, Йре.меШање йреко "iлаве: начинити � у 
партеру . . 

преметати (се) и преметати (се), премећем (се) несвр. йре-
.ма Йре.меШнуШи (се). 

. 

преметачина ж 1. службени йре"iлеg HeKo"ia или нече"iа ga би 
се нешшо нашло, йрешрес: � стана. 2. йрешурање, йреокрешање, 
йревршање: � слојева земље. 

преметнути и преметнути, преметнем евр. 1. а. Йо.маћи, 
Йре.месШиШи с jegHo"i .месШа на gpy"io: � намештај. б . .меШнуШи, 
ЙребациШи·: � ногу преко ноге. в. бациши с jegHo"i на gpy"io .месШо, 
йребациши: � преко руку, 2. извршиши йрешрес, Йре.меШачину: 
� стан. 3. йреврнуши, окренуши: � тело ногом. 4. uз.мениШи, йро-

.мениШи: � душу . •  - се йреврнуши се: � преко главе, • - преко 

главе йрешрйеши, ЙреживеШи. 

премеmтај јек. премјеmтај м 1. Йро.мена .месШа, Йре.мешШе
ње. 2. Йро.мена службено"i .месШа или йоложаја; службена оgлу
ка о шој Йро.мени: добити �. 

премеmтати (се), премештам (се) јек. премјеmтати (се), 
премјештам (се) несвр, Йре.ма Йре.месШиШи (се), 

премеmтење јек. премјеmтење е Йре.мешШај. 

премија ж лат. 1. Ha"ipaga (обично у новцу) за усйех у pagy; на
"ipaga y новцу за йре.машај pagHe обавезе. 2. екон. новчана Ha"ipa
ga која се pagu йоgсшицаја йроизвоgње gaje извозницu.ма или 
йроизвођачu.ма: � за млеко. 3. новчани износ који ocu"iypaHUK 
йлаhа ocu"iypaeajyhe.м gрушшву за ризик који gрушшво сноси: 
уплатити премију. 4. jegaH og "iлавних з"iоgишака на лушрији: 
добити премију. 

премијёр, -ера м фр. apegcegHUK влаgе. 

премијера ж фр. йрво званично извођење у.меШниЧКО"i gела 
(йозориШНО"i, филмСКО"i, .музичко"i), Йраизвеgба. 

премијёрка ж (дат. -ки) йреgсеgница влаgе. 

премијёрни и премијёрни, -а, -о који се шиче йре.мијере: � 
извођење. 

премијёрски, -а, -о који се OgHOCU на Йре.мијера: � кабинет. 

премијски, -а, -о који се OgHOCU на Йре.мију. 

премилостан, -сна, -о и премилостив, -а, -о .милосШан, .ми
лосшив у највећој .мери (у Bo"iy или "iocaogapy). 

преминуо, -ула, -о 1. р. Йр. og Йре.минуШи. 2. (одр.) йокојни, 
у.мрли: � човек 3. (у именичкој служби) м или ж йокојник, йо
којница . 

преминути, премйнем евр. 1. у.мреШи. 2. а . .минуШи, йроћи (о 
вре.мену). б. йрећи: � поток 3. несшаши, из"iубиши се. - Преми
ну му воља за игром. 

премио, -ила, -о вео.ма, изузешно .мио. 

премирати, премйрам евр. и неевр. на"iраgиши, на"iрађ иваши 
йре.мијо.м. 

премирати, -рем несвр. Йре.ма Йре.мреШи. 

премиса ж лат.јеgан og gea или више суgова из којих се uзво
gu закључак, ЙреШЙосШавка. 

премиmљавати (се), -Иmљавам (се) несвр. Йре.ма Йре.мисли
ши (се). 

премиmљати, премйшљам неевр. несвр. Йре.ма Йре.мислиШи. 
• - се 1. несвр. Йре.ма Йре.мислиШи (се). 2. оклеваши, колебаши 
се: � се због сумње. 

премлад, -а, -о сувише, йревише .млаg. 

премлатити, премлатйм евр. изузешно јако, Hey"iogHo исшу
ћи наносећи шешке aoepege, ЙреШуhи. 

премлаћивати, -аћујем несвр. Йре.ма Йре.млаШиШи . 

. премлети јек. премљети, премељем евр. 1. још jegHoM са.мле
ши. 2. са.млеШи све или MHO"iO че"iа. 

премноги, -а, -о врло MHO"iu; йрешеран: премноге речи; пре
многи ПОЉУПЦИ. 

премного прил. сувише MHO"iO. 

премонтирати, -онтйрам евр. и неевр. HaKHagHo, gру"iачије 
.монШираШи: � филм. 

премор и премор м осећање или сшање йревелике у.морено-
'сши og paga и сл . 

преморен, -а, -о изузешно у.моран, исцрЙЉен. 

премореност, -ости ж Йре.мор. 

преморити, преморИм евр.јако у.мориши, uз.мориШи go исцр
ЙљеносШи . •  - се јако се у.мориШи. 

премостив, -а, -о који се .може Йре.мосШиШи: � канал. 

премостити, премостйм (трп. премошћен) евр. 1. йосшави
ши, са"iраgиши .мос ш йреко нече"i: � реку. 2. йрећи йреко eoge (као 
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.мосШо.м): � канал на коњу. 3. фиг. наgјачаши, савлаgаши: � те
IIШоће. 

премотавати, премотавам несвр. аре.ма UремоШаШи. 

премотати, -ам евр. 1. на.моШаШи с jegHo'i на gpy'io: � конац 
с калема на клупко. 2. uреuаковаши: � пакет. 3. аоново сшави
ши завој, uревиши: � рану. 

премоћ, -оћи ж (инетр. -оћи) а. бројна наg.моћносШ: � у броју 
играча б. uревласш, HagMoh: � у скyпmтини. в. већа сuособносш, 
uреgносш: � у знању. 

премоћан, -ћна, -о а. бројчано HagMohaH. б . .моћнији у сна
зи, gо.минанШан. в. изузешно снажан, силан. 

премоmћавати, -ошћавам и премоmћивати, -ошћујём не
свр. аре.ма Uре.мосШиШи. 

премрежавати, -ежавам несвр. аре.ма Uре.мрежиШи. 

ПРЕшрежити, -йм евр. а. начиниши .мрежу изнаg нече'iа, ао 
нече.му иШg. - Пауци премреже стазу. б. сшавиши, uосшавиши 
.мрежу на нешшо, ареко нече'iа. - Рибари премреже залив. 

премрети јек. премријети, премрём (р. пр. премро, премр-
ла) евр. 1. uасши у несвесш, оба.мреШи. 2. укочиши се, засшаши 
og jaKo'i узбуђења (сшраха, сшрасши иШg.). 

премрзнути, -нём (аор. премрзох и премрзнух; р. пр. премр
зао, -зла и премрзнуо, -ула) евр. јако озеuсши, Uро.мрзнуШи og 
хлаgноће. 

премрmав, -а, -о сувише .мршав. 

премудар и премудар, -дра, -о 1. изузешно Mygap. 2. ир. ко
ји се арави Mygap, UреUа.меШан. 

премудрост и премудрост, -ости ж велика, изузешна .му
gросШ. 

премучити, -йм евр. uоgнеши, uрешрuеши: � муке. 

пренабрекнути, -абрёкнём евр. uревише или ауно набрек
нуШи. 

пренагао, -гла, -о сувише Ha'iao. 

пренагласити, -агласйм евр. сувише на'iласиши, исшаћи; 
uриgаши нечему uревелику uажњу, UрецениШи. 

пренаглаmено ПрИЛ. uревише на'iлашено, uреисшакнушо. 

пренаглити (се), пренаглйм (се) евр. а. сувише (се) uожури
ши. б. фиг. залешеши се, uрешераши у нечему. 

пренагло ПрИЛ. а. uрехишро, Uребрзо. б. uрешерано на'iло. 

пренаглост и пренаглост, -ости ж својсшво OHO'i шшо је аре
на'iло. 

пренагљен, -а, -о сувише Ha'iao, uребрз; неоuрезан: � брак; � 
корак. 

пренагљеност, -ости ж Uрена'iлосШ. 

пренагљивати (се), -агљујём (се) несвр. аре.ма uрена'iли
ши (се). 

пренагомилавати, -илавам несвр. арема Uрена'iо.милаШи. 

пренагомилати, -ам евр. uревише на'iо.милаШи, uренашр
UаШи. 

пренадражен, -а, -о сувише наgражен, расао.ма.м.тьен. 

пренадраженост, -ости ж сшање или својсшво oHo'ia који је 
uренаgражен, oHo'ia шшо је Uренаgражено. 

пренадражити (се), -адражйм (се) евр. uрешерано (се) на
gражиШи. 

пре напет, -а, -о а. сувише заше'iнуш: � лук. б. фиг. сувише уз
буђен, узнемирен. 

пренапетост, -ости ж својсшво или сшање oHo'ia који је аре
наuеш, oHo'ia шшо је UренаUеШо. 

пренапоран, -рна, -о исауњен изузешним нааоро.м, шежак: 
� paд. 

пренаПОРНб ПрИЛ. са изузешним нааоро.м: ,.,., радити. 

пренапрегнут, -а, -о в. UренаUеШ . 

пренапрегнутост, -ости ж в. UренаUеШосШ. 

пренасељен, -а, -о сувише насељен: � град. 

пренасељеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је аренасељено. 

пренебрегавати, -егавам несвр. арема Uренебре'iнуШи. 

пренебрегнути (пренебрећи), -ебрегнём евр. руе. исuусши-
ши из виgа, зане.мариШи, заuусшиши: � узроке, � сећање. 

пренежан јек. прењежан, -жна, -о сувише, uрешерано 
нежан. 

пренемагало е (М) (ми. е) онај који се uренемаже, UреШвара. 

пренемагати, -емажём неевр. в. Uрене.ма'iаШи се (1). 8 ""  се 
нећкаши се (збо'i навоgне немоћи и СЛ.), uрешвараши се. 

пренемоћи (се) (пренемоћи (се» , -емогнём (се) евр. клону
ши, изнемоћи, .малаксаШи. 

пренеражавати (се), -ажавам (се) несвр. аре.ма uренерази
ши (се). 

пренеражено ПрИЛ. С великим изненађење.м, заuреuашћено, 
заuањено: � погледати. 

пренераженост, -ости ж сшање oHo'ia који је uренеражен, 
oHo'ia шшо се оgликује Uренераженошћу. 

пренеражење е UренераженосШ. 

пренеразити, -еразйм евр. uзазваши uренераженосш, заuре
uасшиши, заUањиШи. - Пренерази га њен болесни изглед. 8 ""  
се заuреuасшиши се, заuањиши се. 

пренесен, -ена, -о који нема буквално значење, фи'iураши
ван, .меШафоричан: ,.., значење, ,.., израз. 

пренесено ПрИЛ. фи'iурашивно, .меШафорично: ,.., употребље
на реч. 

пренети јек. пренијети, -несём (пренесём) (аор. пренесох и 
пренёх јек. пренијех; р. пр. пренео, -ёла јек. пренио, -ијела; ТРП. 
пренесен и пренёт јек. пренијет; пр. пр. пренёвши јек. пренијев
ши) евр. 1. носећи или возећи uребациши с jegHo'i на gpy'io .месШо: 
,.., дете с једне на другу обалу. 2. из.мениШи .месШо на којем се не
ко, нешшо налази, uремесшиши: ,.., текст с папира у свеску. 3. 
фиг. uремесшиши у .мислима, .машШи из jegHe cpegUHe у gpy'iy, У 
gpy'io gоба иШg. - Песма ме пренесе у Кину. 4. расuросшреши, 
рашириши; учиниш и ga нешшо аређе на gpy'io'i, ga шо арими као 
своју особину, вреgносш и СЛ.: ,.., знања на ученике; ,.., интересо
вања на друге области. 5. Uро.мениШи аравац uросширања, ge
ловања нече'iа: ,.., поглед из собе на улицу. 6. а. сшавиши неко
.ме нешшо на шереш, оuшерешиши HeKo'ia: ,.., кривицу с брата на 
оца. б. учиниши нешшо нечијо.м својино.м: ,.., имовину са сестре 
на брата. в. gаши uовериши неко.ме нешшо: ,.., власт на скymпти
ну с владара. 7. uреgаши инфор.мацију раз'iоворо.м, аис.мо.м, ше
лефоно.м, paguoM иШg.: ,.., поруку. 8. uревесши с jegHo'i на gpy'iu је
зик: ,.., с италијанског на фински. 9. uреgсшавиши нешшо ликов
ним среgсшвима на uлашну, цршежу иШg., насликаши: ,.., пеј
заж на папир. 10. заgржаши gеше у ушроби gуже og очекивано'i 
Шер.мина. - Пренела је друго дете два дана. 8 ,.., се 1. uребаци
ши се с jegHo'i на gpy'io .месШо, Uре.месШиШи се: ,.., се с једне на 
другу страну реке. 2. uребациши се у .мислима, .машШи на gpy-
1,0 .месШо, у gpy'io вре.ме иШg.: ,.., се у детињство. 

пренеугодан и пренеугодан, -дна, -о сувише Hey'iogaH. 

пренизак, -иска, -о сувише низак: "" СТРОП. 

пренос Оек. и пријенос) М 1. а. uреношење, uребацивање с jeg
HO'i .месШа на gpy'io: ,.., терета. б. uреношење 'iовора, слике иШg. 
uушем paguja, шелевизије, шелефона иШg.: ,.., утакмице. 2. правН. 
uреношење својине, власнишшва на gpy'io'ia: СУДСКИ "". 3. техн. аре
ношење крешања, окрешаја с jegHo'i gела .механиз.ма на gpy'iu; 
.механuза.м који служи за шакав pag: квар у преносу. 

преносан Оек. и пријеносан), -сна, -о 1. који се ареноси, који 
се .може uренеши: ,.., крвна освета. 2. који служи за uреношење; 
уп. пренос (3): преносни механизам. 3. аренесен (2): ,.., значење. 

преносив, -а, -о који се .може uреносиши: ,.., терет. 

преносивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је ареносиво. 
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преносилац, -осиоца м (ген. ми. -илаца) онај који нешшо йре
носи: � грађе, � маларије. 

преносити (се), преносйм (се) несвр. йрема йренеши (се). 

преноснйк Ое:к. и пријеноснйк) м а. Йреносилац. б. звучник; 
.ме"iафон. 

преноћивати, -оћујём и -оћйвам несвр. йрема ЙреноhиШи. 

преноћити, преноћйм евр. 1. йровесши Hoh сйавајуhи: � у хо
телу. 2. осшаши Шоко.м Hphu на неко.м .месШу. - Ствари ми пре
ноћиле у гардероби. 

преноћйште е 1 . .месШо, йросшорија, з"iраgа у којој се Hohu. 
2. сйавање Шоко.м Hohu, HoheНJe. 

преношљив, -а, -о Йреносив. 

преношљивост, -ости ж ЙреносивосШ. 

пренулост, -ости ж сшање oHo"ia који се йренуо из сна, gpeмe
жа иШg. 

пренумерант м иет. ЙреШЙЛаШник. 

пренумерантскй и пренумерiштскй, -а, -о који се OgHOCU 
на Йрену.меранШе. 

пренумерација ж лат. ЙреШЙЛаШа. 

пренумерисати, -ишём евр. и неевр. йрешйлашиши, йрешйла
hиваши HeKo"ia на нешйlо: на � часопис, � на позориште. 8 - се 
йрешйлашиши се, йрешйлаhиваши се на нешшо: � на новине. 

пренути, -нём евр. (некога) шр"iнуши, на"iло йробуgиши: � из 
сна, � из летаргије. 8 - се а. йробуgиши се, шр"iнуши се иза сна. 
б. шр"iнуши се (из за.мишљеносШи, .мировања), йокренуши се. 

прену.гост, -ости ж сшање oHo"ia који је йренуш или се Йренуо. 

преобйлан, -лна, -о и преобилат, -а, -о сувише обилан. 

преобилатост и преобилност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је 
сувише обилашо или обилно. 

преобйље и преобйље е вео.ма велико обиље. 

преобичан, -чна, -о сувише, йрешерано обичан. 

преоблачити (се), преОблачйм (се) [гл. им. преобшiчёње е] 
несвр. йрема йреобуhи (се). 

преобликовати, -кујём евр. и неевр. gа(ва)ши нече.м gpy"iu, 
gру"iачији облик: � мисао. 8 - се gосйе(ва)ши go gру"iачије"i обли
ка. - Та мисао се преобликовала у њему целог месеца. 

преобличавати (се), -irчавам (се) несвр. йрема йреобличи
ши (се). 

преобличити (се), преОблйчйм (се) свр. в .  йреобликова
ши (се). 

преображавалац, -аоца м онај који Йреображава. 

преображавалачкй, -а, -о који се OgHOCU на йреобража
вао це. 

преображавати (се), -ажавам (се) несвр. йрема йреобрази
ши (се). 

преображiiј м (инетр. -ем) 1. йроцес .мењања HeKo"i облика, ли
ка, живо"i биhа иШg., .меШа.морфоза. - Преображај лептира тра
је више дана. 2. йослеgица и резулшаш йреображајНО"i Йроцеса. 
- Нови � његовог лика нам се није свидео. 3. Йро.мена, рефор
.ма нече"iа: � економије. 

преоб�ажiiјнй, -а, -о који се OgHOCU на йреображај: � 'rOк. 

преображење е 1. Йреображај. 2. (ПреОбражёње и Преобра
жење) йравославни црквени йрооник који aaga 19. ав"iусШа. 

преобразба и преобразба ж в. Йреображај. 

преобразивати (се), -азујём (се) несвр. Йре.ма йреобрази
ши (се). 

преобразити, преОбразйм (трп. преОбражен) евр. а. gаши 
gpy"iu лик, gру"iачији из"iлеg, из.мениШи HeKo"ia или нешШо. - Ју
тро преобрази пејзаж. б. йрешвориши, из.мениШи у нешшо gpy
"io. - Хотел су преобразили у коцкарницу. 8 - се а. Шоко.м йро
цеса йреображаја gобиши нов облик. - Лутке ће се � у лептире. 

б. gобиши gpy"iu лик, gру"iачији из"iлеg, Йро.мениШи се. - Кад си
ну сунце, поље се преобрази. в. Йро.мениШи расЙоложење. - Кад 
угледа девојку, момак се преобрази од среће. 

преобратити, преОбратйм (трп. преОбраћен) евр. а. йреокре
нуши, Йро.мениШи у нешшо gpy"io, gаши нечему gpy"iu облик или 
функцију: � штап у полугу. б. ушицаши ga неко из.мени .мишље
ње, веру иШg. : � атеисту у верника. 8 - се а. йреокренуши се, 
Йро.мениШи се у нешшо gpy"io. - Добро се преобрати у зло. б. йро
.мени ши .мишљење, веру иШg. - Од цивила преобратио се у рат
ника. 

преобраћiiј м в. Йреображај. 

преобраћати (се), -ам (се) несвр. йрема йреобрашиши (се). 

преобрнути (се), -Обрнём (се) евр. в. йреокренуши (се). 

преобртати (се), -брћём (се) несвр. йрема йреобрнуши (се). 

преобувати (се), преОбувам (се) несвр. йрема йреобуши (се). 

пре обука ж 1. йреоблачење: обавити преобуку. 2. gofbe рубље 
које се йреоблачи; уойшше ogeha која се йреоблачи: испеглати 
преобуку. 

преобути, преобујём евр. Йро.мениШи обуhу. 8 - се скинувши 
jegHY обуhу обуши gpy"iy. 

преобући (преОбући), -Учём евр. Йро.мениШи оgело, обуhу, ру
бље. 8 - се обуhи се у gpy"io оgело, обуhу, рубље. 

преовладавати, -владавам несвр. йрема ЙреовлаgаШи. 

преовладати, -овладам евр. 1. йревлаgаши, савлаgаши, Hag
јачаШи. - Турци преовладају браниоце тврђаве. 2. gобиши йре
в a"iy , йосшаши gо.минанШан. - Преовладало је мишљење да 
треба штрајковати. 

преовлађивати, -влађујём несвр. йрема ЙреовлаgаШи. 

преодiiвно ПРИЛ. вео.ма gавно. 

преодгајати, преодгајам несвр. йрема Йреоg"iојиШи. 

преодгој м в.  ЙревасЙиШавање. 

преодгојити, преодгојйм евр. в. ЙревасЙиШаШи. 

преодевати (се), преодёвам (се) је:к. преодијевати (се), пре-
одијевам (се) несвр. йрема йреоgеши (се). 

преОденути је:к. преодјенути, -нём (преоде(с)ти, -оденём (
одедём) је:к. преодје(с)ти, -одјенём (-одједём» евр. Йро.мениШи oge
hy. 8 - се йреобуhи се, йресвуhи се. 

преозбйљан, -љна, -о сувише озбиљан: � човек, � проблем. 

преозбйљно прил. сувише, йревише озбиљно. 

преозбиљност, -ости ж својсшво или особина oHo"ia који је 
Йреозбиљан. 

преокренути, преокрёнём евр. 1. а. окренуши на gpy"iy, су
йрошну сшрану: � тањир наопако. б. разг. шивењем йрейрави
ши шако ga сйољашња сшрана йосшане унушрашња: � капут. 
2. фиг. а. учиниши сасвим gру"iачијим, ЙреобраШиШи. - Пораз 
преокрену војнике. б. Йро.мениШи заgашу реч, обеhање и сл. -
Ако преокрене и не испуни реч биће неприлика. в. из.мениШи 
шок нече"iа: � разговор. 8 - се 1. а. окренуши се с jegHe на gpy"iy 
сШрану. б., йрешуриши се шако ga gofba сшрана gocae на врх. 2. 
фиг. йрешвориши се у нешшо gpy"io, Йро.мениШи се. - Преокрену 
се, од доброг младића поста разбојник . 

преокрёт м 1. нови (обично Ha"iao и значајан) заокреш у раз
воју нече"iа: � у борби. 2. а. на"iла Йро.мена сшања: � у души. б. 

. 1;tа"iла, велика Йро.мена gрушйlвено-йолишиЧКО"i уређења, йре
враш: историјски �. 

преокретати (се), -рећём (се) несвр. йрема йреокренуши (се). 

преокупација ж лат. а. сшање изузешне обузешосши нечим, 
велика бри"iа� - Љубав му је главна ,.;..,. б. основно зани.мање, 
"iлавна gелаШносШ. - Тражење несталог рођака поста MY �. 

преокупйраност, -ости ж ЙреокуЙација. 

преокупирати, -упйрам евр. лат. обузеши, заокуйиши йо
сло.м, бри"iо.м. � Тај задатак преокупира нашу пажњу. 8 - се 
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заокуйийlи се Йосло.м, ЙОйlйуно се йocвeйlийlи нече.му. - Преоку
пирао се проблемима, главу не диже. 

преопсёжан, -жна, -о сувише ойсежан: � роман. 

преопсежност, -ости ж особина oHola шйlо је ЙреоЙсежно. 

преоптеретити, -Им (трп. преоптерећен) евр. а. сувише ой-
йlepeйlийlи cйlвapu.мa: � брод. б. фш. сувише oййlepeйlийlи йосло
вu.мa, бриlа.ма и СЛ.: � децу задацима . •  - се а. cйlaвийlи на се
бе сувише йlepeйla. б. фш. oйxpвaйlи се Йревеликu.м броје.м йосло
ва, бриlа и СЛ. 

преоптерећавати (се), -ећавам (се) несвр. Йре.ма йpeoййle
peйlийlи (се). 

преоптерећеност, -ости ж cвojCйlвo или cйlaњe oHola који је 
йреОЙйlереhен, oHola шйlо је йpeoййlepeћeHo: � брода, � деце. 

преоптерећење е а. йlежина йlepeйla, oЙйlepeћeњe. б. йреой
йlepeћeHocйl. 

преQптерећивати (се), -ећујём (се) несвр. Йре.ма йpeoййlepe
йlийlи се. 

преопширан, -рна, -о сувише оЙширан. 

преопширност, -ости ж особина oHola који је йреойширан, 
oHola шйlо је ЙреоЙширно. 

преоравати, преоравам несвр. Йре.ма Йpeopaйlи. 

преорати, преорём евр. обавийlи орање, йoopaйlи: � њиву. 

преоргаНИЗ0вати, -зујём евр. и неевр. йоново, gруlачије opla-
низовайlи: � војску . •  - се йоново, gруlачије се орlанизовайlи. 

преоријентација ж лат. Йро.мена opиjeHйlaциje. 

преоријентисати, -ишём евр. и неевр. yc.мepийlи, ус.мерава
йlи у неко.м gpyloM йравцу (какав pag, акцију, Kpeйlaњe): � при
вредни ток . •  - се ogpeguйlu, оgређивайlи, йpиxвaйlийlи, йри
xвaйlaйlи gруlачији йравац paga, .мишљења uйlg. 

преосвёћени, -ога м йlийlула йравославноl еЙискоЙа. 

преосвёћеност, -ости ж йlийlула ейискойа, влаgика (обично 
са за.меницо.м: ваша, њеlова). 

преосвёштеност, -ости ж И преосвештенство е еткњ. йрео
cвeћeHOCйl. 

преосетљив јек. преосјетљив, -а, -о који је сувише oceiiLтьив: 
� малишан. 

преосетљиво јек. преосјетљиво ПРИЛ. сувише oceiiLтьивo: � 
реаговати. 

преосетљивост јек. преосјетљивост, -ости ж особина или 
cйlaњe Hola који је ЙpeoceiiLтьив. 

преосећајан јек. преосјећајан, -јна, -о који је сувише осе-
ћајан. 

преостајати, -јём несвр. Йре.ма Йpeocйlaйlи. 

преостали, -а, -о који је ocйlao og веће количине, целине uйlg. 

преостатак, -тка м в. ocйlaйlaK. 

преостати, -анём евр. 1. в. ocйlaйlи. - Од оца му имање пре
остало. 2. безл. а. ocйlaйlи као йослеgњи geo нечеlа шйlо је йlроше
но. - Преостало је нешто шећера У ЏаЕСУ. б. ocйlaйlи као jegUHo 
решење. - После очеве смрти преостало му је да прода имање. 

преотёти, преотмём евр. oйleйlи неко.ме оно шйlо је он oйleo: 
� девојку. 

преотимати, -ам несвр. Йре.ма Йpeoйleйlи. 

преотмен јек. преотмјен, -а, -о сувише ош.мен. 

преохол, -а, -о сувише охол. 

преоштар, -тра, -о сувише ошйlар: � нож, � критичар. 

преоштрити, преоmтрИм евр. сувише наошйlрийlи: � сечиво. 

преоштро ПРИЛ. сувише ошйlро: � играти фудбал. 

препад и препад м изненаgни Haaag; й.lbачка: извршити �; 
� банке. 

препадати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йpeйacйlи (се). 

препадни и препадни, -а, -о који се OgHOCU на apeaag. 

препакивати, -акујём несвр. Йре.ма ЙpeЙaKoвaйlи. 

препаковати, -кујём евр. наново yйaKoвaйlи: � пакет. 

препаметан, -тна, -о изузейlно Йa.мeйlaH; сувише, йpeйlepaHo 
Йa.мeйlaH. 

препаприти, -им евр. йpeйlepaHo зайайрийlи, йpeљyйluйlи: � 
бибером супу. 

препарандија ж лат. арх. учийlеЈЬска школа. 

препарандист(а), -ё м (ми. -сти) ученик apeaapaHguje. 

препарандисткиња (препарандистица) ж ученица йрейа-
paHguje. 

препарат, -ата лат. 1. хем. а . .мaйlepиja ЙриЙре.м.тьена у лабора
йlopиjи за иcЙийlивaњe. б. лаборайlоријски израђен йроизвоg (нај
чешhе у оквиру фабрике): � против инсеката. 2. gелови живоl ор
lаниз.ма ЙриЙре.м.тьени за иcйийlивaњe у очи'f.nеgној Hacйlaви. 

препаратор и препаратор м а. онај који сЙре.ма ЙpeЙapaйle. 
б. сйlручњак за йрейарирање (.мpйlвиx живойlиња у .музеју и сл.). 

препарација ж ЙриЙре.ма, ЙриЙре.мање; ЙреЙарирање. 

препарирање е 1. 'f.n. u.м. og ЙpeЙapиpaйlи. 2. йроцес обраgе 
ЙpeЙapaйla. 

препарирати, -арирам евр. и неевр. а. ЙpиЙpe.мийlи, йрийре
.мaйlи йpeйapaйle за йроучавање или вежбу. б. зашйlийlи, за
шйlиhавайlи йlело живойlиње og расйаgања Йо.моћу хе.микалија 
uйlg.: � фазана. в. ЙpиЙpe.мийlи, ЙpиЙpe.мaйlи неку .мaйlepиjy, 
.майlеријал gajyhU MY оgређен облик, особине uйlg.: � кожу. 

препаркирати, -аркирам евр. йоново и gруlачије йаркира
йlи возило . •  - се Йpo.мeHийlи .мecйlo йаркирања возила Koju.м се 
уЙравЈЬа. 

препасати, -ашём евр. cйlaвийlи око йаса, oйacaйlи: � кеце
љу . •  - се oйacaйlи се: � се кецељом. 

препастиt, препаднём (аор. препадох, препаде и препаде; р. 
пр. препао, -ала; пр. пр. препавши; ТРП. препаднУт) евр. 1. јако 
уйлашийlи, йресйlрашийlи (обично изненаgа). - Његов глас из 
мрака ме препаде. 2. арх. учинийlи, извесйlи apeaag на HeKola, 
нешйlо: � банку . •  - се MHolo се йрейлашийlи, йресйlрашийlи се. 

препасти2 (препасти (препасти» , -пасём евр. йojecйlи све йа
сући, oЙacйlи. 

препатити, -Им евр. йpeйlpйeйlи, aogHeйlu Йaйlњe. 

препев јек. препјев м у cйlиxoвu.мa слобоgно йрейевана, йре
веgена Йес.ма. 

препевавати јек. препјевавати, -евавам несвр. Йре.ма йре
Йeвaйlи. 

препевати јек. препјевати, -ам евр. 1. йpeвecйlи какво gело у 
cйlиxoвu.мa: � песме Пymкина на српски. 2. йpoвecйlи неко вре
.ме у йевању: � ноћ. 

препеглати, препёглам евр. ucae'f.naйlu, oae'f.naйlu: � панта-
лоне. 

препек јек. пријепек м в. ЙреЙеченица. 

препека ж 1. јака врућина, жеlа. 2. в. йреtiеченица. 

препелица и препелица ж ЗООЛ. ййlицa селица из Йор. јаре-
бица, Coturnix coturnix. 

препеличар и препеличар м ловачки йас за лов на йрейе
лице. 

препеличица и препеличица ж ge.м. og ЙреЙелица. 

препеличји (препеличији) и препеличји (препеличији), 
-а, -ё који apuaaga йрейелици, који се OgHOCU на ЙреЙелицу. 

препећи �препећи), -е;:ём (3. л. �. -еку; а?р. препекох, преп?
че; ИМП. препеци; р. пр. препекао, -екла (препекла); ТРП. препе
чен, -ена; пр. пр. препекавmи и препекавmи) евр. 1. а. йpeйlepa
но исйећи, исйржийlи: � рибу. б. уойшйlе исйећи: � месо. 2. йо
HOвHu.м Йечење.м йoвeћaйlи cHaly: � ракију. 3. gвайуйl исйећи: � 
циглу . •  - се йocйlaйlи йlврg и сув og йоновноl или apeйlepaHol 
Йечења. - Хлеб се препекао, као камен је. 
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препеченац, -нца м рег. в. gвоЙек. 

препеченица ж gва (или више) йyйla йрейечен,а ракија. 

препеmачити, препеmачИм јек. препјеmачити, препјеmа-
чим евр. йешице йрећи: � цео пут. 

препијати (се), преп:йјам (се) н,есвр. Йре.ма йpeйийlи (се). 

препилати, препилам и препилити, препiiлим евр. Йило.м 
йресећи, йререзайlи: � греду. 

препирати, препiiрам н,есвр. Йре.ма ЙpeЙpaйlи. 

препирати се, -рём се неевр. воgийlи йрейирку с н,eKu.м, сва
ђaйlи се. 

препирка ж (дат. -рци; ген. ми. -кИ) сйор У ко.ме се ус.мен,о или 
Йис.мен,о н,еко ошйlро расйравЈЬа, свађа. 

препис м 1. йрейисан, йleKcйl, коЙија. 2. правн. Йис.мен,а изја
ва gaйla у йpиcycйlвy власйlи којо.м се н,еко.ме н,ешйlо gogeJbyje. 

преписати, препiimём евр. 1. йон,ово иcйиcaйlи н,еки йleKCйl 
койирајући ориlин,ал. 2. ogpeguйlu болесн,ику лек или йlepaЙиjy. 
3. (на кога) Йис.мен,о.м изјаво.м KOg власйlи ocйlaвийlи н,еко.ме 
u.мoвин,y, u.мaњe. 

преписивати, -исујём н,есвр. Йре.ма ЙpeЙиcaйlи. 

преписивач, -ача м (инетр. -ачем) он,ај који ЙреЙисује. 

преписивачица ж жен,ска особа ЙреЙисивач. 

преписивачки, -а, -о који се ogtlocu н,а ЙреЙисиваче. 

преписка и преписка ж 1. из.мен,а Йиса.ма с н,eKu.м, goaucu-
вање. 2. скуй свих Йиса.ма йослан,их н,еко.ме или ЙРu.мJЬен,их og 
tleKola. 

препитавати, -итавам н,есвр. Йре.ма ЙpeЙийlaйlи. 

препитати, препитам евр. изн,ова иcйийlaйlи; иcйийlaйlи све 
go краја: � градиво, � цео разред. 

препити, пр€шијём евр. 1. (кога) gaйlu н,еко.ме йревише алко
холн,оl йића ga йойије, oЙийlи. 2. йpeйийlи се. _ - се oйийlи се 
йреко .мере. 

, преплавити, -им евр. 1. йpeKpийlи йовршин,у н,ечеlа воgо.м, 
ЙоЙЛавийlи. 2. фиг. а. йокрийlи йовршин,у н,ечеlа изузейlн,о вели
ко.м количин,о.м чеlа. - Гамад преплави собу. б. обузейlи сн,а
жн,u.м осећањеМ. - Жену преплави туга. 

преплављивати, -ављујём н,есвр. Йре.ма ЙреЙЛавийlи. 

преплакати, -ачём евр. йpoвecйlи н,еко вре.ме йлачуhи: � ноћ. 

препланути и ПРЕшланути, препланём евр. 1. йoцpн,eйlи og 
сун,ца. 2. изlорейlи, apelopeйlu. - Хлеб преплану у пећи. 

пре платити, преплатим евр. 1. йлайlийlи више tlelo шйlо 
йlреба: � рачун. 2. в. йрейлайlийlи се. _ - се Kyйийlи н,ешйlо н,а 
йрейlйлайlу, у ЙрейlЙЛайlи. - Претплатио сам се на новине. 

преплаћивати (се), преплаћујём (се) н,есвр. Йре.ма йpeйl
йлайlийlи (се). 

преплаmен, -а, -о 1. йlpЙ. og йрейлашийlи (се). 2. а. обузейl 
cйlpaxo.м: на смрт � б. који оgражава cйlpax: � поглед. 

преплаmено ПРИЛ. са cйlpaxo.м, уЙЛашен,о. 

преплаmеност, -ости ж cйlaњe otlola који је ЙреЙЛашен,. 

преплаmити, -им евр. uзазвайlи KOg tleKola, у н,еко.ме cйlpax, 
уйлашийlи, йресйlрашийlи: � дете. _ - се oceйlийlи cйlpax, уйла

, шийlи се: � се у мраку. 

преплести (преплести), -плетём (аор. преплетох, преплете; 
ИМП. преплети; р. пр. преплео, -ела (преплела); ТРП. преплетен, -
ена; пр. пр. преплёвmи) евр. 1. а . . обухвайlийlи, обавийlи н,ечu.м 
lиЙкu.м, caвийl!bивu.м: � терасу лозом. б. uзукршйlайlи, уйлесйlи: 
� прсте. в. сйлесйlи, уйлесйlи: � преплетени опанци. 2. ygapuйlu, 
ойалийlи: � mтапОМ. 3. фиг. н,ераскиgиво, н,ераз.мрсиво Йовезайlи. 
- Утицаји су преплетени неразмрсиво. _ - се 1. исйрекршйlайlи 
се, уйлесйlи се, за.мрсийlи се. - Нити су се преплеле у чвор. 2. фиг. 
зgружийlи се, cjegutluйlu се. - Узроци се преплетоmе. 

преплет Оек. и пријеплет) 1. Он,о шйlо је йрейлейlен,о, сЙЛейl. 
2. pacaopeg н,ийlи у Шкан,ин,и. 3. og кајишиhа исйлейlен,и lорњи 
geo оЙан,ка. 

преплетај м в. йрейлейl (1, 2). 

преплетати (се), -лећём (се) н,есвр. Йре.ма йрейлесйlи (се). 

преплетеност, -ости ж особин,а или cйlaњe otlola шйlо је йре-
ЙЛейlен,о. 

препливавати, -Ивавам н,есвр. Йре.ма ЙреЙЛивайlи. 

препливати, -ам евр. йливајуhи йрећи: � реку. 

преплитај м в. йрейлейl (1, 2). 

преплитати (се), -ићём (се) н,есвр. Йре.ма йрейлесйlи (се). 

препловити, препловiiм евр. йловеhи йрећи: � океан. 

препљескати, -ам и препљескати, препљёскам евр. јако ис-
йlyћи, Йре.млайlийlи. 

препљунути, -нём евр. йребацийlи н,ешйlо йЈЬун,увши; tlagMa-
шийlи у йЈЬувању. 

преповијати, -ов:йјам н,есвр. Йре.ма ЙpeЙoвийlи. 

преповити, преповијем евр. йон,ово йoвийlи: � дете. 

преподне јек. пријеподне, -ева с вре.ме gatla og jyйlpa go йо-
gн,ева. 

преподнёвни јек. пријеподнёвни, -а, -о који се ogtlocu н,а 
apeaogIie, који се gешава или оgиlрава apeaogtle: � настава, � 

концерт. 

преподобан и преподобан, -бна, -о рус. 1. cвeйl, йpecвeйl, 
йравеgан, (о cвeцu.мa). 2. (одр.) йlийlула йравославн,оl калуђера. 

преподобити се, -одобiiм се евр. н,aйpaвийlи се, учин,ийlи се 
н,евин" уйрейоgобийlи се. 

преподобност и преподобност, -ости ж особин,а otlola који 
се йрейоgоБЈЬује, Йpeйlвapa. 

препозитиван, -вна, -о ЛИНГВ. који се cйlaвJba ucapeg, који у 
речен,ици cйlojи као Йрейозиција. 

препозиција ж лат. ЛИНГВ. в. Йреgлоl. 

препознавати (се), -ознајём (се) (пр. сад. препознајући (се» 
н,есвр. Йре.ма йрейозн,айlи (се). 

препознати, -ам (аор. препознадох и препознах) евр. а. зБОl 
Йро.мен,а н,а н,еко.ме, н,ече.му с вeћu.м или .мaњu.м н,аЙоро.м йозн,а
йlи, расЙозн,айlи. - Нисмо се видели годинама али сам је нека
ко препознао. б. уlлеgайlи, ойазийlи у lо.мили Jbygu. - Препо
знао бих га међу хиљаду људи. _ - се .међусобн,о се йон,ово йо
зн,айlи, расйозн,айlи се. 

препознатљив, -а, -о који се .може йрейозн,айlи; уобичајен,: � 

облик; � формулација. 

препојати, -јём евр. йон,ово oЙojaйlи. 

препокривати, -окривам н,есвр. Йре.ма ЙреЙокрийlи. 

препокрити, препокријём евр. а. йон,ово йокрийlи: � кров но-
вим црепом. б. йoйlйyн,o йокрийlи: � шi.тос. 

пр�политирати, -итирам евр. йон,ово исйолийlирайlи: � на
мештаЈ · 

преполовити, -оловим (трп. преполовљен) евр. а. разgелийlи 
н,а gве йоловиm; йоgелийlи у gве lpyae, у gве целин,е: � јабуку; 
разред. б. y.мaњийlи за Йола. - Ја сам своје бриге удајом кћери 
преполовила . •  - се а. разgелийlи се н,а gве Йоловин,е. - При де
оби ћелија се прво преполови. б. c.мaњийlи се за Йоловин,у. -
Ослабила је у болести, преполовила се. 

преполовљавати (се), -овљавам (се) и преполовљивати 
. (c�), -овљујём (се) н,есвр. Йре.ма йрейоловийlи (се). 

преполутити (се), -олУтим (се) евр. йрейоловийlи (се). 

препона ж 1. а. он,о шйlо сйречава Kpeйlaњe, йpиcйlyй н,ече.му, 
ЙреЙрека. 6. фиг. он,о шйlо c.мeйla обавЈЬање чеlа, c.мeйlњa. в. спорт. 
apupogtla или вешйlачка зайрека н,а сйlази којо.м се йlрчи, јаше 
и сл. 2. (обично мн). анат. бразgа која capega gели йlpyй og буйlи
н,е, слабин,е regio inguinalis. 

препонаm, -аша м спорт. йlркач у йlpци са ЙреЙон,а.ма. 

препонаmица ж спорт. жена ЙреЙон,аш. 
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препонашкii, -а, -6 који се OgHOCU на йрейонаше: � трка. 

препонiiзан, -зна, -о сувише Йонизан. 

препоница ж 1. ge.м. og ЙреЙона. 2. ЙреЙоњача. 

препоносан, -сна, -о и препоносит, -а, -о сувише Йоносан. 

препонскii, -а, -6 који се ogHocu на йрейоне: � кост; � трка. 

препоњача ж анат. йрейонска косш, 08 pUbi8. 

препорађати (се), -орађам (се) несвр. Йре.ма apeaopogu-
ши (се). 

препород м а. йолеiй, усйон који неко или нешшо gоживЈЬа
ва йосле aepuoga мировања или назаgовања: � нашег клуба; уп. 

ренесанса. 

препородилац, -иоца м онај који изазива, осшварује йре
aopog. 

препородилачкii, -а, -6 који се OgHOCU на apeaopog и йрейо-
роgиоце: � идеја, � рад. 

препородитељ м ЙреЙороgилац. 

препородитељка ж женска особа ЙреЙороgиШељ. 

препородитељскii, -а, -6 ЙреЙороgилачки. 

препородити, -ородим (трп. препорођен) евр. изазваши, 
осшвариши apeaopog, оживеши, обновиши: � привреду, � позо
риште. _ - се а. йосшаши живахан, акшиван; йосшаши gру'iачи
ји, БОЈЬи, усЙешнији. - После женидбе Марко се препородио. б. 
оживеши, обновиши се, акшивираши се. - Привреда се препо
родила у трећем кварталу. 

препороднii, -а, -6 а. који се OgHOCU на apeaopog: � покрет у 
култури. б. који gOHOCU, сшвара apeaopog: - акција. 

препорођавати (се), -ођавам (се) несвр. йрема apeaopogu
ши (се). 

препорођај м в. apeaopog. 

препорођеност, -ости ж сшање oHo'ia који је йрейорођен, оно
'ia шшо је ЙреЙорођено. 

препорођивати (се), -ођујём (се) неевр. йрейорођаваши (се). 

препорука ж (дат. -ици) 1. йовоЈЬНО йисмено или усмено ми
шљење о некоме, нечему uзнешо с циљем ga буgе йрихваћено: на
писати препоруку. 2. caвeiй, уйушсшво; жеља: дати препоруку 
за учење. 3. йошшанска йошиљка која се завоgи у књи'iе: посла
ти писмо као препоруку. 

препорУчен, -а, -о који је йослаш као йрейорука: � писмо. 

препоручивати (се), -)rчујём (се) несвр. йрема йрейоручи
ши (се). 

препорУчити, -орУчим евр. 1. gаши йовоЈЬНО мишљење о не
коме, нечему: � некога за одређен посао. 2. йосавешоваши неко
'ia: � некоме да оде на море. _ - се йозgравиши се йри расшан
ку. - Препоручи ми се и оде низ улицу. 

препорУчљив, -а, -о који се може йрейоручиши, који заслу
жује йрейоруку: - поступак. 

препостити, ПрЕШОСТИМ евр. йровесши неки aepuog времена 
у йосшу: - недељу. 

преПОТЕштан, -тна, -о 1. који је веома йошеншан; сувише йо-
ШенШан. 2. HagMeH, gрзак, са.мовОЈЬан. 

преПОТЕШТНО ПРИЛ. HagMeHo, gpCKO. 

препотентност, -ости ж особина oHo'ia који је ЙреЙоШенШан. 

препотенција ж лат. 1. велика йошенција, ЙоШенШносШ. 2. 
йрейошеншносiй, наgменосш. 

препотопнii и препотопскii, -а, -6 1. а. који йошиче из вре
мена йре йошойа, йрешйошойни: - човек б. uзумрли: - гмиза
вац. 2. фиг. засшарео, сшаромоgан, анахрон, несавремен: - би
цикл, � шала. 

препоштен, -а, -о сувише ЙошШен. 

преправити, -Им евр. а. уклониши мане, неgосшашке, йойрави
ши: � одело. б. йреиначиши, йромениши: - погонски механизам. 

преправка ж (дат. -вци; ген. ми. -ки) обично мања йойравка 
нече'iа, Йреинака. 

преправљати, -ам несвр. йрема ЙреЙравиШи. 

препрата ж в.  ЙриЙраШа. 

препрати, -перём (-перём) евр. још jegHoM ойраши: � веш. 

препредати, препрёдам неевр. 1. несвр. йрема ЙреЙресШи. 2. 
фиг. воgиши gy'ie раз'iоворе, расЙреgаШи. 

препреден, -а, -о а. веома лукав, Йревејан. б. који оgржава 
лукав ос Ш, који је осшварен уз лукавосш: � осмех, - поступак 

препреденица ж apeapegeHa женска особа. 

препреденко м ЙреЙреgењак. 

препреденост (препреден6ст), -ости ж особина oHo'ia који је 
apeapegeH. 

препредењак, -ака м apeapegeH човек, лукавац. 

препрека ж в. йрейона (Ја, б). 

препрести, -предём (аор. препредох, препрёде; ИМП. препре
ди; р. пр. препрео, -ела; ТРП. препреден, -а; пр. пр. препрёвши) евр. 
1. још jegHoM оЙресШи. 2. йровесши време apegyhu. 

препречавати (се), -ечавам (се) и препречивати (се), -ечу-
јём (се) несвр. йрема йрейречиши (се). 

препречити, препрёчим јек. препријечити, препријечим 
евр. 1. (нешто) а. йосшавиши нешшо йреко нече'iа: � брвно пре
ко потока. б. зашвориши, зайречиши йрисшуй: � излаз. в. сйре
чи ши, осујешиши: � бекство. 2. непрел. йоћи йойреко: � пољем. _ 
- се а. йосшавиши се ЙоЙреко. - У грлу му се препречила коска. 
б. сшаши некоме на йyiй, на Йролаз. - Препречио сам му се на 
стази. 

препржити, -Им (трп. препржен) евр. а. исйржиши више не-
1,0 шшо је йошребно: � јаја. б. уойшше исЙржиШи. - Препржи 
мало меса за вечеру. _ - се исйржиши се више He'io шшо је йо
Шребно. - На јакој ватри гљиве се препржише. 

препричавати, -kчавам несвр. йрема ЙреЙричаШи. 

препричати, препрйчам евр. рећи, исйричаши својим речи
ма оно шшо је йрочишано, виђено или чушо: - роман, � филм. 

препродавати, ,;.одајём (имп. препродаји; пр. сад. препрода
јући) несвр. йрема ЙреЙроgаШи. 

препродавац, -вца и препродавач, -ача м онај који йрейро-
gaje или се бави apeapogajoM. 

препродавачица ж женска особа ЙреЙроgавац. 

препродаја ж apogaja нече'iа шшо је раније куЙЈЬено. 

препродати, -�M (препродамо и препродамо; 3. Л. МН. пре-
продају) евр. йроgаши нешшо шшо је куЙЈЬено. 

препросити, препросИм евр. исйросиши већ раније og gpy'io
'ia исйрошену gевојку. 

препузати, -ужём и препузити, препузим евр. йужући, йу
зећи йрећи: � чистину. 

препукао, -кла, -о 1. р. Йр. og ЙреЙући. 2 . . фиг. йромукао: -
глас. 

препукнути в. йреЙући. 

препун и препун, -а, -о gуйке йун, йун go краја; йрешерано 
йун: - вагон путника, � кош кукуруза. 

препунити, -Им евр. сувише найуниши: - кутију играчкама. 
_ - се сувише се наЙуниШи. - фиг. Срце јој се препунило тугом. 

препуност и препуно ст, -ости ж сшање oHo'ia шiйo је йрейуно. 

препуњавати (се), -уњавам (се), препуњати (се), препУ
њам (се) и препуњивати (се), -У'њујём (се) несвр. йрема йрейу
ниши (се). 

препуњеност, -ости ж сй1ање oHo'ia шшо је йрейуњено. 

препустити (препустити), препустИм (трп. препуштен) евр. 1. 
усшуйиши, осшавиши, gаши некоме ga расйолаже нечим, ga се 
нечим корисши: � имање. 2. осшавиши HeKo'ia ga pagu шша хо-
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ће, ga се сн,алази како уме: - судбини. _ - се uреgаши се н,екоме, 
н,ече.му: - Препустила се љубавни:ку. Препустио се ра:кији. 

препутовати, -Утујем евр. йрећи uушујући, uроuушоваши: -
:континент. 

препући и препу:кнути, ПРЕшу:кнем (аор. ПРЕШУ:КОХ (ПРЕШУ:К
НУХ) , ПрЕшуче (препу:кну); р. пр. ПрЕшу:као, -:кл а (пр ЕШУ:КНУО , 
-ула); пр. пр. ПрЕшу:кавши (препукнjlвши» евр. 1. йући, расйрсн,у
ши се, сломиши се услеg uрешеран,о'i gејсшва н,еке силе и сл. 2. 
фиг. uревршиши меру. - У. њему препу:кну од беса. • срце му пре

пукну 1) сломи 'ia жалосill, н,есрећа. 2) н,аuречац умре og Шу'iе. 

препуцавати (се), -Уцавам (се) н,есвр. Йре.ма uреuуцаши (се). 

препуцати, -ам евр. н,еко вре.ме јако, ошшро UуцаШи. _ - се 
1. заuуцаши jegno н,а gpy'io'i. 2. фиг. uосвађаши се. - Препуцали 
су се пре:ко новина. 

препуштати (се), препуштам (се) н,есвр. Йре.ма uреuусши
ши (се). 

ПРЕшуштеност, -ости ж сшање ono'ia који је uреuушшен" он,о
'ia шшо је uреuушшен,о само себи, сшање ono'ia који се UреUусШио. 

прерада ж а. uреобраћање, измен,а н,ече'iа pagoM, gовођење у 
сшање за уuошребу: - метала, - воћа; - :капута. б. ойравка, йре
Йравка. 

преради:калан, -лна, -о сувише раgикалан,. 

прерадити, прерадим (трп. прерађен) евр. 1. а. uоgврћи обра
gu, gаши gру'iачији облик, UриUре.миШи за gaљu йроцес или уйо
шребу: - дрво, - памук. б. uреобразиши uуше.м какво'i йроцеса: 
- храну у желуцу. 2. а. uоuравиши, uреuравиши: - оружје. б. 
измен,иши, uромен,иши: - драму. _ - се uрешеран,о раgиши, йре
мориши се og велико'i paga. 

прерадни, -а, -6 који се ognocu н,а Upepagy. 

прерадовати се, -дујем се евр. јако се раgоваши; uрешеран,о 
се раgоваШи. 

прерадостан, -сна, -о веома рagосшан,; који изазива uревели
ку раgосш; сувише раgосшан,: - деча:к; - поглед; - догађај. 

прерађевина и прерађевина ж он,о шшо је gобијен,о йроце
сом upepage, он,о шшо служи за gaљy upepagy; 

прерађеност, -ости ж а. сшање ono'ia шшо је йрерађен,о у из
весн,ом сшеuен,у: - дрвета. б. сшање ono'ia ко је изморен" исцр
й.тЬен, gу'iоШрајн,u.м UреШеран,u.м pagoM: - радни:ка. 

прерађивати (се), -ађујем (се) н,есвр. Йре.ма uрераgиши (се). 

прерађивач, -ача м (инетр. -ачем) он,ај који н,ешшо йрерађу
је: - метала, индустријс:ки -. 

прерађивач:ки, -3., -6 који се ognocu н,а uрерађиваче: - инду
стрија. 

преран и преран, -а, -о веома ран,; uрешеран,о ран,: - пола
за:к; - за:кључа:к. 

преранити, -Им евр. gohu, uојавиши се йре вре.мен,а; учин,иши 
н,ешшо Йреран,о. 

прерано и прерано П:рил. uревише ран,о: - доћи. 

прерасподела јек. прерасподјела ж н,ова, gру'iачија расйо
gела: - средстава. 

прерасподелити, -оделим јек. прерасподијелити, -одије
. лим евр. обавиши н,ову, gру'iачију расuоgелу; расuоgелиши уой
шше: - улоге. _ - се обавиши uрерасuоgелу између себе. 

прераспоредити, -оредим евр. извршиши н,ов pacuopeg: -
улоге. _ - се извршиши н,ов pacuopeg између себе. 

прераспоређивати (се), -еђујем (се) н,есвр. Йре.ма йрерасйо
реgиши (се). 

прерастати, прерастам н,есвр. Йре.ма UрерасШи. 

прерасти (прерасти), -растем (аор. прерастох, прерасте; р. 
пр. прерастао, -асла (прерасла); пр. пр. прераставши И'прера
ставши) евр. 1. н,аgмашиши, uресшићи у расШу. - Драган је пре
растао брата. 2. фиг. н,аgмашиши у развоју оgређен,у меру, йо
сшаши моћн,ији, јачи, сн,ажн,ији. - Наша производња је прера-

сла ус:ко тржиmте. 3. UресШариШи. - Девој:ка је прерасла, а ни
је се удала. 4. фиг. развоје.м uосшаши н,ешшо gpy'io (обичн,о ви
ше, зн,ачајн,ије). - Смотра је прерасла у фестивал. 

прерачунавати (се), -унавам (се) н,есвр. Йре.ма uрерачун,а
ши (се). 

прерачунати, -ам (прерачунамо и прерачунамо) евр. 1. а. 
избројаши, сабраши све jegno за gpy'iu.м: - дугове. б. йон,ово из
рачун,аШи. - Прерачунај издат:ке још једном. 2. вреgн,осш иска
зан,у у jegnoM мерилу, uрешвориши у gpy'io: - у новим мерама. _ 
- се uребациши се у рачун,у, очекивању, йроцен,и и сл. - Пр ера
чунао сам се, потроmили смо мање средстава. 

прерашћивати, -ашћујем н,есвр. йрема UрерасШи. 

пререгистрација ж йон,овн,а, измењен,а ре'iисшрација: - во
зила. 

пререгистровати, -рујем евр. извршиши аромен,у ре'iисшра
ције. 

прерёда:к и пререда:к јек. прериједа:к и прериједа:к, -ет:ка, 
-о сувише pegaK. 

пре рез и пререз м резулшаш uререзивања; месшо 'ige је н,е
шшо uререзан,о, Йресек. 

пререзати, -ежем евр. 1. режући йресећи н,аgвоје: - жиле, -
стабло. 2. uреgсшављајући йрейреку uрекин,уши н,ешШо. - По
то:к је пререзао стазу. 

пререзивати, -езујем н,есвр. йрема UререзаШи. 

прерёт:ко и пререт:ко јек. преријет:ко и преријет:ко суви
ше реШко. 

пререшетати, -ам евр. а. решешајући UрочисШиШи. б. фиг. 
исцрйн,о исUиШаШи. - Наставни:к је пререшетао разред из јед
начина. 

преривати, прерйвам н,есвр. Йре.ма UрериШи. 

прерија ж фр. uросшран,и upegeo обрасшао н,ижом шравом у 
Северн,ој Америци. 

преријс:ки, -а, -6 1. који се ognocu н,а Йрерију. 2. као geo u.мe
н,а живошиња и биљака које живе у йрерији: - вук. 

прериљати, -ам и прериљати, прериљам евр. риљање.м йре
коuаши земљу. 

прерити, преријем (преровати, прерујем и преровити, пре
ровим) евр. ријући uрекоuаши земљу. 

прерогатив, -ива м (обично у мн.) лат. правн. uосебн,о, искљу
чиво йраво gржавн,о'i op'iana или лица н,а високом uоложају у 
gржавн,ој уйрави: председнИЕОВИ прерогативи. 

преродити, преродИм евр. сувише, йреко мере роgиШи. - Ја
бу:ке су преродиле ове године. 

преронити, преронИм евр. рон,ећи сшићи с jegne н,а gpy'iy оба-
лу: - :канал. 

прерумен, -ена, -о јако румен,; сувише румен,: пупоља:к -. 

преручивати, -Учујем н,есвр. Йре.ма UреручиШи. 

прерУчити, прерУчим евр. uресуши, uрелиши из jegno'i cyga 
(вреће и сл.) у gpy'iu: - вино, - жито. 

прерушавати (се), -ушавам (се) (прерушИвати (се), -ушу
јем (се» н,есвр. Йре.ма uрерушиши (се) . 

прерушити, -Им (трп. прерymен) евр. обући у gpy'io оgело, йре
обући (обичн,о ga би се н,еко измењен,u.м изl.nеgом uрерушен,о'i йре
·варио, уилашио иШg.): - у ВОјни:ка. _ - се обући се у gpy'io оgело, 
uреобући се (обичн,о ga би се н,еко йреварио, уилашио иШg.): - у 
просја:ка. 

прес м фр. gн,евн,а шшамuа; н,овин,ари, н,овин,арсШво. 

преса ж фр. сйрава за uришискање, 'iњечење. • хидраулична 

физ. машин,а у којој се сшвара висок физички uришисак uуше.м 
uошискиван,а Шечн,осШи. штампарска - сйрава за ошискивање 
слова н,а ЙаЙир. 

пресавијати (се), -авИјам (се) н,есвр. йрема uресавиши (се). 
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пресавити, пресавијем (имп. пресавйј; р. пр. пресавио, -ила; 
трп. пресавИјен, -ена) евр. прел. савиши gвосшруко или вишесшру
ко jegaH geo иреко gpyZoZ; уоишше савиши: - табак папира; -
лист . •  ,... се 1. а. савиши се. - Папир се пресавио од старости. б. 
савиши се иреко нечеZа. - Жена се пресавије преко постеље. 2. 
иоZнуши се, зZрбиши се. - Старац се пресавио и тако корача. 

пресад GeK. и пријесад) м и пресада ж биље (обично иоврће) 
које се иресађује. 

пресадити, пресiiдим евр. 1. искоиавши целу биљку aocagu
ши је на gpyZo .месШо: - орах. 2. фиг. а. иребациши у gpyZy cpegu
ну, на нов иоложај: - службеника на нову дужност. б. иренеши, 
увесши у нову cpegUHY: - идеје. 

пресаднй, -а, -о који служи за иресађивање: - лук. 

пресађивати, -ађујем несвр. ире.ма иресаgиШи. 

пресалдумити, -Им и пресалдумити, -алдУмИм евр. тур. 1. 
ирећи иреко Boge: - реку. 2. фиг. ирећи на gpyZy сшрану; иро.ме
ниши .мишљење. - Пресалдумио човек, другачије мисли . •  - се 
1. иресалgу.миШи (2). - Пресалдумио сам се, путоваћу мада ни
сам планирао. 2. ирисшаши уз HeKoZa. - Сви се пресалдумише 
уз вођу. 

пресаљати, пресаљам несвр. ире.ма иресолиШи. 

пресамитити, -амитим (трп. пресамићен) евр. иресавиши, 
иревиШи . •  ,... се иресавиши се; иоZнуши се, иоZрбиши се. 

пресамйћенбст, -ости ж сшање или особина oHoZa који је ире
са.мићен, oHoZa шшо је иреса.мићено. 

пресамићивати (се), -ићујем (се) несвр. ире.ма иреса.миШи
ши (се). 

пресан јек. пријесан, -сна, -о 1. а. некуван, неиечен, неосу
шен, сиров: - месо, - јаје, - воће. б. који није go краја скуван, ис
иечен, осушен: - шницла. в. неирерађен: - кожа. 2. а. који је без 
ogZoBapajyheZ, каракшерисшичноZ укуса (јер је скуван с HegoBoJb
но соли, зачина иШg.): - јело. б. који није укисељен: - хлеб. 3. 
фиг. а. који није goBOJЬHO у.меШнички уобличен; баналан, вулZа
ран: - драма, - прича. б. некулшуран, необразован, иросш: -
карактер. 

пресањати, пресањам евр. ировесши у сну: - ноћ. 

пресаоница и пресаоница ж фабричко ogelbeНJe у које.м се 
иресује. 

пресахнути, пресахнем евр. 1. иресушиши, исушиши се. -
Поток је крајем лета пресахнуо. 2. изZубиши влажносШ. - Очи 
му пресахнуше од туге. 3. фиг. несшаши, изZубиши се. - У мени 
су пресахнула сећања. 

пресахњивати, -ахњујем несвр. ире.ма иресахнуШи. 

пресбирб, -оа м фр. усшанова, служба за gaBaНJe инфор.маци
ја Meguju.мa: владин -, олимпијски -. 

пресвајати, пресвајам несвр. ире.ма иресвојиШи. 

пресвет, -а, -о изнаg cBeZa свеш (као еиишеш уз речи које 
означују божансшво или иреg.меш релиZиозноZ кулша): - бого
родица, - икона. 

пресветао јек. пресвијетао, -тла, -о 1. ирешерано свеШао. 2. 
(одр.) а. ашрибуш у шишула.ма свешовних и црквених великоgо
сшојника: - цар, - владика. б. (у именичкој служби) шишула 
свешовноZ или црквеноZ великоgосШојника. - Пресветли приђе 
олтару. 

пресвислбст, -ости ж сшање oHoZa којије Zошово иресвиснуо. 

пресвиснути, -нем (аор. пресвиснух, пресвисну (пресвискох, 
пресвиште / пресвиште); р. пр. пресвиснуо, -ула (пресвискао, 
-сла» евр. а. изZубиши свест, онесвесшиши се. б. наирасно у.мре
ши og шуZе, бола и сл. 

пресвлака ж (дат. -аци) 1 . .маШеријал који.м се нешшо ире
свлачи, иокрива; иреg.меш og шканине, коже и сл. Koju.м се не
шшо иресвлачи, иокрива, pagu зашшише: ауто - . 2. ogeha, ру
бље које се иресвлачи, иреобука: покојникова -. 3. иресвлачење: 
обавити пресвлаку. 

пресвлачити (се), пресвлачИм (се) [гл. им . пресвшiчење е] 
несвр. ире.ма иресвући (се). 

пресводити, пресводим евр. архит. aoguhu cBog иреко нечеZа: 
- реку мостом. 

пресвођивати, -ођујем несвр. ире.ма иресвоgиШи. 

пресвојити, пресвојИм евр. наgвлаgаши, обузеши, обухваши
ши. - Пресвојила га је жалост. 

пресвући (пресвући), -вУчем (3. Л. МН. -вуку; аор. пресвУкох, 
пресвУче; ИМП. пресвуци; р. пр. пресвукао, пресвукла (пресву
кла); ТРП. пресвУчен, -а; пр. пр. пресвУкавши и пресв)Ткавши) евр. 
1. скинуши jegHY ogehy, рубље и навући gpyZo, иреобући: - боле
сника. 2. а. сшавиши иресвлаку, иокриши иресвлако.м: - фоте
ље дамастом. б. сшавиши иосшаву: - капут . •  ,... се 1. скинуши 
jegHY ogehy, рубље и обући на себе gpyZo, иреобући се. 2. ЗООЛ. а. 
иреобразиши се у шоку развоја. - Гусенице се пресвлаче више 
пушта док не постану лептири. б. скинуши оgбациши, сшари, 
оgу.мрли слој коже. - Змије се пресвлаче док расту. 

преседан, -ана м фр. случај који служи као ири.мер или 
oapaBgaНJe за gpyZe, gоцније случајеве. - Поништење одлуке је -
на који ће се позивати каснији кривци. 

преседати, преседам и преседати, -ам јек. пресједати, 
пресједам и пресједати, -ам Оек. и пресиједати) неевр. ирелази
ши на иушовању из jegHoZ возила у gpyZo. 

преСЕщети јек. пресједјети (пресједити), -дИм евр. а. ирове
сши неко вре.ме cegehu: - јутро. б. ировесши неко вре.ме pagehu, 
учећи у cegeheM иоложају. - Преседео је недељу спремајући ис
пит. 

преседлавати, -едлавам несвр. ире.ма иресеgлаШи. 

преСЕщлати, -ам евр. ионово осеgлаши: - коња. 

преседлина и преседлица ж геогр. улеZнуће из.међу gBe узви-
сине. 

пресејавати, -ејавам јек. пресијавати, -Ијавам несвр. ире
.ма иресејаШи. 

пресејати јек. пресијати, -јем евр. 1. изнова иосејаши се.ме. 2. 
изнова иросејаши брашно. 

пресек јек. пресјек м 1. акција и резулшаш акције иресеца
ња нечеZа. 2. а. равна иовршина ио којој је иресечен какав apeg
.меШ (сшварно или на цршежу): попречни -. б. фиг. сажеша сли
ка, лик, ириказ и сл. оgређене иојаве, развоја, ugeje, иреZлеg: 
историјски -. 

преселити, преселим (трп. пресељен) евр. 1. а. ире.месШиШи 
HeKoZa из jegHoZ .месШа сшановања у gpyZo. - породицу из Пан
чева у Земун. б. иребациши возило.м нечије сшвари ирилико.м 
селиgбе: - камионом. 2. в. иреселиши се. - Преселио сам из Бе
ограда у Уб . •  ,... се а. иро.мениШи .месШо сШановања. - Пресели
ти се из Горње у Доњу варош. б. иро.мениШи .месШо боравка (о 
иШица.ма). - Ласте су се преселиле на југ. • - се у (на) други свет 
(у вечност) у.мреШи. 

пресељавати (се), -ељавам (се) (пресељИвати (се), -ељујем 
(се» несвр. ире.ма иреселиши (се). 

пресељење е иро.мена .месШа сшановања, селиgба. 

пресести јек. пресјести, -еднем (-едем) евр. 1. Шоко.м иушо
вања иро.мениШи возило. 2. а. заиеши, засшаши у Zрлу (о речи, 
залоZају). б. фиг. лоше ироћи, насшраgаши (збоZ Zрешке, кривице 
и сл.). - Пресешће ти то што си учинио! 

пресећи јек. ПРЕюјећи, -ечем (3. Л. МН. -еку; аор. пресG)екох, 
пресече јек. пресијече; ИМП. пресеци јек. пресијеци; р. пр. 
пресG)екао, -кла; ТРП. пресG)ечен, -а) евр. 1. сечење.м иреиолови
ши, расећи HagBoje: - стабло. 2. а. ирећи HajKpaћu.м иуше.м, ио
ире ко: - улицу. б. ирећи иоиреко ucapeg HeKoZa, нечеZа. - Жена 
пресече пут мушкарцу. 3. а. сиречиши, оне.моZућиШи какву pag
њу, шок, развој нечеZа: - везу, - снабдевање. б. раскинуши ири
јашељсшво, љубав. - Пера пресече с Вером. 4. ирекинуши неко
Za у ZoBopy. - Драган пресече Милу у сред речи. 5. ирекинуши 
ииће јело.м или gpyZUM ииће.м. - Пресече ракију вињаком. 6. 
безл. фиг.јако заболеШи. - Нешто ме пресече у грудима. 7. карТ. 
а. иреиоловиши ире uZpe снои караша и ZoPнJU geo сшавиши og
озgо. б. шући аgушо.м gpyZy каршу у uZpu . •  ,... се на'iло се иреки
нуши, иресшаши неко вре.ме с gеловање.м. - Пресекао сам се у 
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сред посла. • - некога погледом (оком) ошшро Йо"iлеgаШи. - оп
кладу (погодбу) каже се Kag се gвојица клаgе или йоrађају, йа 
шреhи њихово руковање "йресече" као знак обосшрано йрихва
ћене обавезе. - чвор, - мачем фиг. брзо, с.мело, оgлучно реши ши 
какво ЙиШање. пре секле му се ноге (колена) каже се Kaga неко у 
великом узбуђењу или сшраху клеца. 

пресецати (се), пресёцам (се) јек. пресијЕщати (се), преси
јецам (се) несвр. йрема йресећи (се). 

пресечни јек. прiюјечни, -а, -о који се OgHOCU на йресек: � 
површина. 

пресигуран, -рна, -о сувише curypaH. 

пресија ж лат. йришисак, йрисиљавање, йрисила: вршити 
пресију. 

пресијавати1 в. ЙресејаваШи. 

пресијавати2, -Ијавам несвр. свеillлуцаши, сјајиШи. - Сунце 
пресијава кроз крошње. _ � се сијаши (се), блескаши (се). - Во
да се пресијава на сунцу. 

пресилити се, -йм свр. йосшаши йревише силан, силовиш, 
обесШан. 

пресипати (се), -ам (се) несвр. йрема йресуши (се). 

пресисати, -ам и -ишём свр. а. сувише ЙосисаШи. - Дете је 
пресисало. б. сувише уйиши, убризrаШи. - Мотор је пресисао. _ 
� се йресисаши (а). - Беба се пресисала млека. 

пресит, -а, -о јако сиш, йрешерано сиШ. 

преситан, -тна, -о йревише сиШан. 

преситити, -йм свр. 1. йрешерано засишиши: � печењем. 2. 
фиг. а. учиниши йрейуним чеrа. - Књижевност је пресићена ло
шом поезијом. б. учиниши равноgушним збоr йрешеране Йонуgе. 
- Пресићени су узбуђењима све их замара. _ - се 1. сувише се 
засишиши: � се чорбом. 2. фиг. осешиши замор збоr йрешеране 
йонуgе нечеrа или йрешераноr уживања у нечему: - љубављу. 3. 
уйиши у себе нешшо у йрешераној количини. - Тло је пресиће
но влагом. 

преситост, -ости ж сшање OHOra који је ЙресиШ. 

пресићеност, -ости ж ЙресиШосШ. 

пресјајивати се, -ајујём се несвр. оgаваши јаку свеillлосш, 
сјајиши се, блисшаши се. 

пресјати, -ам свр. йресшаши сјаШи. 

прескакало с и м (мн. с) онај који Йрескаче. 

прескакати (се), прескачём (се) несвр. йрема йрескочиши (се). 

прескакутати, -акућём (-утам) свр. скакућући йрећи изве-
сшан йросшор: - собу. 

прескок и прескок Оек. и пријескок) м скок йреко нечеrа. 

прескочити, прескочйм свр. 1. начинивши скок йрелешеши 
HeKOra, нешшо: - поток, - дете. 2. фиг. а. исйусшиши, изосшави
ши geo шексша у чиШању: .- поглавље. б. у бројању, йошражњи, 
исйишивању случајно или намерно не узеши нешшо у обзир, не 
йре"iлеgаши иШg. - У рацији су прескочене неке куће. 3. скочи
ши више og gpyrux, наgскочиши: - остале скакаче. 4. фиг. а. Hag
машиши, наgвисиШи. - 3нањем је прескочио остале службени
ке. б. найреgоваши йре gpyrux: � колеге у канцеларији. в. йре-

. ћи сшаросну rраницу: - стоту годину. _ - се а. скочиши jegHo 
йреко gpyror. - Пошто се више пута прескоче, дечаци играју јур
ке. б. фиг. Н(Jgмашиши caмor себе. -Амбициозан је толико да би 
се прескочио кад би то било могур.е. 

прескроман, -мна, -о сувише скроман. 

прескуп, -а, -о сувише скуЙ. 

преслаб, -а, -о сувише слаб. 

преслава ж 1. gpyra, caopegHa крсна слава. 2. сеоска слава. 

преслагати (се), преслажём (се) несвр. Йрема .uресложи-
.ши (се). . 

пресладак, -атка, -о сувише слаgак. 

пресладити, пресладйм свр. йревише заслаgиши: - кафу. 

преслађивати, -ађујём неСвр. йрема ЙреслаgиШи. 

преслан, -а, -о сувише слан. 

пресликавати (се), -икавам (се) несвр. йрема йреслика
ши (се). 

пресликати, -ам свр. 1. начиниши койију (имишацију) неке 
слике, цршежа и сл. 2. йриказаши у књижевном gелу шежеhи 
шшо већој објекшивносши оЙиса. _ - се йојавиши се у Bugy ogpa
за, койије и сл. - Његов лик се пресликао у води. 

пресликач, -ача м сличица коју је Moryhe йресликаши, оши-
снуши на неку Йоgлоrу. 

преслица жјеgносшавна gpBeHa найрава за Йреgење. 

пресличетина ж Йеј. og Йреслица. 

пресличица ж geM. og Йреслица. 

преслишавати (се), -ишавам (се) несвр. йрема йреслиша
ши (се). 

преслишати, -ам свр. 1. а. исйишаши cBegoKa, кривца, саслу
шаШи. б. фиг. йобеgиши, йоразиши у шимском сЙорШу. 2. ус.ме
но исйишаши HeKOra йроверавајући њеrово знање: - из матема
тике. _ - се исйишаши своје знање излажуhи rpagUBo на"iлас. 

преслободан, -дна, -о сувише слобоgан. 

пресложити, пресложйм свр. йоново сложиши: - текст због 
грешке. _ - се йоново се сложиши у оgређен лик, фиrуру и сл. -
Калеидоскоп се пресложи сваким новим покретом. 

преслушавати, -Ушавам несвр. йрема ЙреслушаШи. 

пре слушати, -ам свр. 1. йреслишаши (Ј а). 2. саслушаши у це
лини, go краја: � плочу. 

пресмело јек. пресмјело ПРИЛ. сувише с.мелО. 

пресмео, -ела, -о јек. прес мио и пресмјел, -јела, -о сувише 
с.мео. 

пресмион, -а, -о сувише с.мион. 

преснимавати, -имавам несвр. йрема ЙреснимиШи. 

преснимити, преснймйм (трп. преснймљен) свр. а. йоново 
снимиши: - фотографију, � песму са радија. б. снимиШи. - Пре
снимио бих цео догађај, да је могуће. 

пресноћа ж својсшво или сшање OHOra шшо је йресно: � хлеба. 

пресовати, пресујём несвр. и свр. нем. йришискаши, йриши
сну ши: � лишће у хербариј уму. 

пресолац, -лца м слана Boga у којој се gржи сир, којом се йре
лива риба pagu чувања и сл. 

пресолити, пресолйм (трп. пресољен) свр. 1. сувише йосоли
ши: - гулаш. 2. фиг. йреii1ераши у нечему. - Пресолио је мало 
причу, не верујем му више. 

пресољавати, -ољавам несвр. йрема ЙресолиШи. 

преспавати, преспавам свр. 1. сйавајући йровесши ноћ, йре
ноhиши: - у хотелу. 2. не йробуgиши се у оgређени час: � буђе
ње. 3. а. йровесши у сйавању: � ноћ. б. йровесши зиму у сйава
њу (о неким живоШињама). 4. сйавајући не чуши нешшо: � бу
ДИЛИЦУ. 5. фиг. йреживеши у миру, шишини: � рат. 

преспављивати, преспављујём несвр. йрема ЙресЙаваШи . 

преспати, преспйм свр. в. ЙресЙаваШи. 

преспокојан, -јна, -о сувише сЙокојан. 

пресрести, -етнём (-етём) свр. 1. а. йримешивши HeKOra кре
нуши му у сусреш и сресши се с њим. - Он ме пресрете на ули
ци. б. набасаши на HeKOra. - Милиција је случајно пресрела ло
пове. 2. изаhи некоме у сусреШ. - На улазу у кућу са свећом нас 
пресрете дОмаћица. 3. ogroBopuiliu или уйушиши некоме речи: 
- поздравом. 

пресретан, -тна, -о в. срећан. 

пресретати, -ећём несвр. йрема ЙресресШи. 

пресрећан, -ћна, -о изузешно, веома срећан. 



1010 ПРЕСТАВИТИ СЕ - ПРЕСУДИТИ 

прiютавити се, -Им се евр. исйусшиши gушу, у.мреШи. 

престајати, -јем несвр. Йре.ма ЙресШаШи. 

престајати, престојим евр. йровесши сшојеhи: - путовање у 
возу. 

престанак, -анка м завршешан:, apeKug нен:е раgње, cйlaњa, 
gешавања иШg.: - радног односа, - борбе. 

престар, -а, -о сувише сшар; јан:о сшар: - за школу; - човек 
престарелост јек престарјелост, -ости ж особина oHo'ia н:о-

ји је йресшарео, oHo'ia шшо је ЙресШарело. 

престарео, -ела, -о јек престарио, -рјела, -о сувише сШар. 

престарети јек престарјети, -рИм евр. в. ЙресШариШи. 

престарити, -им евр. 1. јан:о осшариши, оронуши. 2. биши 
сшарије'i узрасша og йошребно'i, apoaucaHo'i и сл. :  - за војску. 

престати, -анем (аор. престадох и престах) евр. 1. йрен:ину
ши, завршиши н:ан:ву ан:шивносш, pag, занимање, изаhи из н:а
н:во'i сШања. - Престао је да пише. Престала је да ме боли гла
ва. 2. сШаШи. - Снег је престао. 

прести, предем (аор. предох; р. пр. прео, прела; ТРП. преден, 
-а; пр. еад. предући) неевр. [гл. им. предење е] 1. yapegajyhu вреше
но.м или йрсшима йравиши ниши: - ВУНУ, - кудељу. 2. йлесши 
йаучину. - Паук преде мрежу. 3. исйушшаши нисн:е, шихе зву
н:е услеg заgовОЈЬсШва. - Мачак преде крај камина. 4. фиг. шихо 
'iовориши или ЙевушиШи. - Деда преде причу о змајевима. 5. 
фиг. раgиши савршено, рийl.мично, с ујеgначеним йlан:шовима (о 
ауШо.мобилсн:о.м или gpy'ioM .мoйlopy). - Чуо је како мотор благо 
преде кад га је возач поново упалио. _ - се в. уйреgаши се. 

престигнути в. йресШиhи. 

престиж, -ижа и престиж, -а м фр. уIлеg н:оји нен:о има у og
ређеној социјалној cpegUHU: уметнИЧЕИ -, питање престижа. 

престижан и престижан, -жна, -о уIлеgан, цењен: - на
града. 

престизати, -ижем несвр. йрема йресшиhи (ЙресШи'iнуШи). _ 
- се йрешицаши jegaH gpy'io'i у нен:о.м Шан:.мичењу. - Возећи би
цикле они се сваки час престижу. 

престилизација ж лат. сшилсн:о .мењање: - текста, - пред
ставе. 

престилизИ:рати, -изирам евр. и неевр. в. ЙресШилизоваШи. 

престилизовати, -зујем евр. и неевр. сшилсн:и Йро.мениШи, .ме
њаши: - сцену. 

престићи (престигнути), -игнем (аор. престигох (престиг
нух), престиже и престиже (престигну» ; р. пр. престигао, -гла 
(престигнуо, -нула); пр. пр. престигавши (престигнувши» евр. 1. 
а. Kpehyhu се у иcйlo.м с.меру йрешеhи HeKo'ia. - Брзајући дечак 
престиже колону. Аутобус је престигао бициклисте. б. apegyxu
ШриШи. - Хтео сам да пишем брату, али ме отац престиже и 
посла писмо. 2. йосшиhи веhи усйех, чин иШg. у йоређењу с не
н:им. - Многе колеге су ме престигле у служби. 

престо, -ола Оек. и пријесто) м 1. влаgарсн:а свечана сшолица, 
симбол ње'iове власши и Mohu. 2. фиг. gржава и gржавна власШ. 
3. висон: чешвороу'iаони сшо у йравославној црн:ви н:оји Cйlojи 
apeg олШаро.м. • ступити (доћи, попети се, сести итд.) на престо йо
чеши влаgаШи. свргнути (смаћи) с престола срушиши с власШи. 

престоловати јек. пријестоловати, -луј ем неевр. влаgаши 
н:ао влаgар с ЙресШола. 

престолонаследник јек. престолонасљедник м наслеgнин: 
ЙресШола. 

престолонаследница јек. престолонасљедница ж наслеg
ница ЙресШола. 

престоље и престоље јек. пријестоље и пријестоље е в. 
йресшо (1). 

престони и престони јек. пријестони и пријестони, -а, -о 
н:оји се OgHOCU на йресшо(л), н:оји је у вези с њим: - дворана, - град. 

престоница и престоница јек пријестоница и пријесто
ница ж 'ipag у н:оје.м сшално борави влаgар; Iлавни 'ipag gржаве. 
- Лондон је - Британије, а Париз Француске; 

престонички и престонички јек пријестонички и при
јестонички, -а, -о н:оји се OgHOCU на йресшоницу, н:оји је у вези с 
њо.м: - град, - штампа. 

престравити, престравИм (трп. престрављен) евр. јан:о уйла
шиши, йресшрашиши: - дете. _ - се јан:о се уйлашиши: - се од 
маске. 

престрављено ПРИЛ. С велин:им сШрахо.м, йресшрашено: - по
гледати. 

престрављеност, -ости ж сшање oHo'ia н:о је ЙресШравЈЬен. 

престраmен, -а, -о а. јан:о уйлашен, ЙресШравЈЬен. б. н:оји из-
ражава ЙресШрашеносШ. 

престраmено ПРИЛ. ЙресШравЈЬено. 

престраmеност, -ости ж сшање oHo'ia н:оји је ЙресШрашен. 

престраmити, -им евр. уйлашиши, йрейасши: - децу. _ - се 
уйлашиши се, йрейасши се: - се у мраку, - се од непознатог. 

пре строг, -а, -о јан:о сшро'i, сувише сшро'i: - човек, - одлука. 
престрого ПРИЛ. јан:о, сувише сшро'iо: - судити. 
пре строгост, -ости ж особина oHo'ia н:оји је йресшро'i, oHo'ia 

шшо је ЙресШро'iо. 

престројавати (се), -ојавам (се) несвр. Йре.ма йресшроји
ши (се). 

престројити, престројим евр. йоново, обично gру'iачије йо
сшројиши: - војнике. _ - се йоново, обично gру'iачије се йосшро
јиши: - се у ходу. 

престругати, престружем евр. сшружуhи йрен:инуши, йре
шесшерисаши: - даску. 

преструктурИ:рати, -уРИрам (преструктуРисати, -иmем) евр. 
и неевр. из.мениШи, .мењаШи сшрун:шуру, йреобличиши, йреобли
чаваши: - производњу. 

преступ Gек. и пријеступ) м 1. йрен:орачење йрен:о оgређене 
црше, Kpy'ia, йросшора уойшше: начинити - у скоку У даљ. 2. фиг. 
а. неgоличан йосшуйан:: морални - . б. правН. чин, gело н:ојим се 
йовређује зан:онсн:и aopegaK и н:оји је н:ажњив: КрИВИЧНИ -. 

преступати, прест)Тпам несвр. йрема ЙресШуЙиШи. 

преступити, преступИм евр. 1. начиниши йресшуй, йрен:ора
чиши йрен:о оgређене црше иШg. 2. фиг. начиниШи неgоличан йо
сШуЙан:. 3. фиг. правн. извршиши зан:онсн:и йресшуй, Йрен:ршиШи. 

преступљИ:вати, -Упљујем несвр. Йре.ма ЙресШуЙиШи. 

преступни и преступни Оек и пријеступнИ), -а, -о н:оји се og
носи на ЙресШуЙ. • - година сван:а чешврша 'iogUHa, н:оја има 366 
gaHa. 

преступник и преступник Оек. и пријеступник) м изврши
лац ЙресШуЙа. 

преступница и преступница Gек. и пријеступница) ж извр
шиШеЈЬн:а ЙресШуЙа. 

преступнички и преступнички, -а, -о Оек. и пријеступнич
ки) н:оји се OgHOCU на ЙресШуЙнин:е. 

преступниmтво и преступниmтво Оек. и пријестyпнйmтво) 
е gрушшвено ойасне, н:риминалне ан:шивносши; йресшуйничн:о 
gело. 

пресуда ж 1. правН. cygcKa оgлун:а gонеша йосле Iлавне рас
йраве у 'iрађансн:о.м или н:ривично.м йосшуйн:у: правоснажна - . 
2 . .миШЈЬење, оцена о нечему (усмена или Йис.мена): критичар
ска -. • соломонска - Mygpa, йравеgна apecyga. 

пресудан, -дна, -о 1. н:оји у себи саgржи решење, оgлучују
hu, н:оначан: - одлука, - улога. 2. og Ko'ia зависи gaљu развој, 
бишан, најважнији: - корак, - потез. 

пресудилац, -иоца и пресудитељ м човен: н:оји йресуђује, су
guja: - правде. 

пресудити, пресудйм евр. 1. а. gонеши и изреhи apecygy у cyg� 
сн:о.м сЙору. б. gонеши и изреhи .миШЈЬење о оgређено.м йробле
.му, вреgносши нече'iа. 2. йреше'iнуши, Йрева'iнуШи. - Пресудило 
је наше поверење у књижевност. 
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пресудно прил. 11,а apecyga11, 11,ачи11" оgлучујуhе, биш11,О: � ути-
цати, � деловати. 

пресудност, -ости ж својсшво o11,o'ia шшо је apecyg11,o. 

пресуђивати, -уђујём 11,есвр. ирема иресуgиШи. 

пресукати, пресјТчём евр. оиеш или gру'iачије усукаши: � ко-
НОП • •  � се фиг. јако ослаби ши, о.мршавиШи. - Пресукао се од 
глади старац. 

пресукивати (се), -�CKyjёM (се) 11,есвр. ирема иресукаши (се). 

пресустати, -анём евр. сувише се замориши, сусшаши: � од 
ходања. 

пресути, преспём (имп. преспи; р. пр. пресуо, -ула; ТРП. пре
сУ'т) евр. 1. а. сииајући иребациши из jeg11,o'i cyga у gpy'iu или с jeg-
11,от, .месШа 11,а gpy'io, иреручиши, ирелиши: � мед из канте у те
глу, � жито из џака у сандук. б. фиг. ире11,еши 'iрађу из jeg11,o'i из
вора, Ktbu'ie и сл. у gpy'iy Ktbu'iy, шексш иШg. в. фиг. улиши 11,еко
.ме З11,ање, ugeje. 2. 11,асуши или улиши иреко .мере: � млеком по
суду. 3. иосуши, сииаши ио 11,ечему: � бадњак ЖИТОМ • •  - се 1. 
иреиУ11,иши се. - Пресуше се амбари КУКУРУЗОМ. 2. иреиУ11,ивши 
cyg излиши се иреко. - Млеко се пресу преко ИIщце лонца. 

пресушив, -а, -о који .може иресушиши, који иресушује: � 

бунар. 
пресушивати (се), -Ушујём (се) 11,есвр. ирема иресушиши (се). 

пресушивост, -ости ж својсшво o11,o'ia шшо је иресушиво. 

пресуmити, пресY'mйм евр. 1. а. иосшаши сух, безвоgа11" ире-
саХ11,уШи. - Канал је у августу пресymио. б. осшаши без .млека. 
- Краве му пресушише. 2. фиг. 11,есшаши, из'iубиши се. - Пресу
шили су извори његовог богаћења. 3. сувише осушиши: � шљи
ве . •  - се 1. в. иресушиши (Ја). - Поток се пресymио. 2. из'iуби
ши уобичаје11,У, 11,ор.мал11,У влаж11,ОСШ. - Очи му се пресуmиле од 
плача. 

пресуmљив, -а, -о в. иресушив. 

пресуmљивост, -ости ж в. иресушивосШ. 

претаворити, -йм евр. ировесши у шаворењу, беgи: � живот. 
претакати, претачём 11,есвр. ире.ма иреШочиШи. • - из шу-

пљег у празно вршиши, обављаши 11,еважа11" бесмисле11, иосао. 

преталити, преталйм евр. ирешоииши: � пушке у топове. 
претаман и претаман, -мна, -о сувише Шама11,. 

претанак, -нка, -о сувише Ша11,ак. 

претапати (се), претапам (се) 11,есвр. ирема ирешоииши (се). 

претваралац, -аоца м 1. в. иреШвОР11,ик. 2. О11,ај који 11,ешшо 
ирешвара из jeg11,o'i у gpy'iu облик. 

претваралачкй, -а, -о који се og11,ocu 11,а ирешвараоце, свој
сшве11, ирешвараоцима: � понашање. 

претварати (се), претварам (се) 11,есвр. ирема ирешвори
ши (се). 

претварач, -ача м физ. 11,аирава којо.м се 11,аиз.ме11,иЧ11,а сшру
ја ирешвара у jeg11,oc.мepHY. 

претворан, -рна, -о који воли или у.ме ga се ирешвара, gBo-
лича11" лицемера11,. 

претворба ж .мењање, ирешварање у 11,ешшо gpy'io. 

претворив, -а, -о који се .може ирешвориши у 11,ешшо gpy'io. 

претворивост, -ости ж особи11,а o11,o'ia који је ирешворив, 011,0-
'ia шшо је иреШвориво. 

претворити, претворйм евр: а. иро.ме11,иШи у 11,ешшо gpy'io, 
gаши 11,ечему gpy'iu облик: � злато у новац. б. извршиши заме11,У 
jeg11,o'i 11,овца у gpy'iu: � динаре у доларе. в. епорт. извођењем сло
боg11,О'i уgарца у ра'iбију иосшиhи шри иое11,а . •  - се 1. ирећи у 
gру'iачији облик, сшање иШg. - Прашина се претвара у блато 
кад пада киша. 2. ириказаши се, учи11,иши се gру'iачијим 11,e'io 
шшо 11,еко јесШе. - Претворио се да је пијан, мада није: 3. (у ве
зи с именицама: ухо, око, смех и сл.) иошиу11,О се иреgаши 011,0-
.ме шшо значи именица, КО11,це11,шрисаши се само 11,а иримање 
осеша gошич11,им чуло.м. 

претворица ж иреШвОР11,ик. 

претворљив, -а, -о иреШворив. 

претворљивост, -ости ж иреШворивосШ. 

претворнйк м О11,ај који се ирешвара, лицемер, gволичњак. 

претворница ж же11,а иреШвОР11,ик. 

претворно ПРИЛ. 11,а ирешвора11, 11,ачи11" ирешварајуhи се лице
.мер11,О: � говорити, � се понашати. 

претворност, -ости ж И претворство е особи11,а o11,o'ia који је 
ирешвора11,; ирешвора11, иосшуиак. 

претврд, -а, -о сувише шврg: � материјал. 
претегнути, претёгнём (аор. претегох и претегнух; р. пр. пре

тёгао, претегла (претёгла) и претегнуо, -ула; пр. пр. претегнУв
ши) евр. 1. Шежи11,О.м ирева'i11,уши 11,а jeg11,y сШра11,У. б. 11,акриви
ши се 11,ajeg11,y сШра11,У. - Глава претегне час напред час назад. 
2. фиг. биши јачи, иревлаgаши, оgлучиши; 11,аgјачаШи. - У суко
бу претегнула је наша жеља за слободом. 

претёжак, -ёшка, -о сувише шежак: � баласт, � задатак 
претежан, -жна, -о који ирешеже, иревлаgава, gо.ми11,а11,Ша11,. 

претежно ПрИЛ. у веће.м броју, уiлав11,О.м, ире cBe'ia: � Ђаци, 
претежно дечаци, бавили су се спортом. 

претежност, -ости ж својсшво и сшање o11,o'ia шшо је ире
Шеж11,О. 

претезати, претёжём 11,есвр. ирема иреШе'i11,уШи. 

претек м само у изр. имати на - имаш и шолико ga и иреши
че, имаш и M11,o'io. 

претекст м лат. aoBog, разло'i, из'iовор. - Демонстрације су 
само - за увођење ванредног стања. 

претендент м лат. О11,ај који иреше11,gује 11,а 11,ешшо, асиира11,Ш. 

претендентскй и претендентскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а 
иреше11,gе11,ше, који apuaaga иреШе11,gе11,Шима. 

претендовати, -дујём (претендирати, -ендйрам) неевр. и евр. 
лат. 1. шежиши ga се 11,ешшо осшвари: � на престо. 2. смашраши 
ga се има ираво 11,а 11,ешшо, ga се 11,ешшо заслужује и сл.: � на на
граду. 

претензија ж лат. шежња, амбиција, иола'iање ирава 11,а 11,е
ШШО. 

претенциозан, -зна, -о фр. а. који има велике захшеве, који 
себе високо це11,и. б. уображе11" 11,agMe11,. 

претенциозно ПРИЛ. 11,а иреше11,циоза11, 11,ачи11,; уображе11,О, 
11,agMe11,o. 

претенциозност, -ости ж особи11,а o11,o'ia који је иреше11,цио
за11" o11,o'ia шшо је иреШе11,циоз11,О. 

претеран јек претјеран, -а, -о 1. шри. og иреШераШи. 2. ире
велик, иревисок: � цена. 3. сувише обузеш 11,ечим: � католик. 

, претерано јек претјёрано ПРИЛ. иревише, иреко.мер11,О: � 

плашљив. 
претераност јек. претјераност, -ости ж особи11,а или свој

сшво o11,o'ia који је ирешера11" o11,o'ia шшо је иреШера11,О. 

претераТИјек. претјерати, -ам евр. 1. а. 'io11,ehu, шерајуhи 11,е
Ko'ia, 11,ешшо ири.МораШи 'ia ga oge, иобе'i11,е иШg.: � непријатеља 
из земље. б. иревесши с jeg11,e обале 11,а gpy'iy, с jeg11,o'i .месШа 11,а 
gpy'io: � скелу из Србије у Војводину. 2. фиг. а. иревршиши .меру 
у обављању каквот, иосла, pagtbe. - Претерао је у лову на лопо-

, ве. б. иреgсшавиши 11,ешшо у иреувелича11,им gимензијама, Bpeg-
11,осши, З11,ачају. - Претерах у описивању лепота Рима. 

претеретити и претеретити, -йм евр. сувише оишерешиши: 
� возило . •  - се .меШ11,уши 11,а себе иревелик шереш; исцрисши се, 
иовреgиши се шаквим ШереШо.м. 

претерећеност и претерећеност, -ости ж сшање или свој
сшво o11,o'ia Koju је ирешереhе11" o11,o'ia шшо је иреШереhе11,О. 

претерећивати (се), -ећујём (се) 11,есвр. ирема ирешереши-
ши (се). 

' 
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претеривати јек. претјеривати, -ерујем несвр. Йре.ма йре
ШераШи. 8 - се йрейираши се, свађаши се jegaH с gpy"i1.l.М,. 

претерит и претерит м лингв. лат. йређашње, йрошло вре.ме. 

претеритни, претеритни, претеритски и претеритски, 
-а, -о који се OgHOCU на йрешериш: - време. 

претесан јек. претијесан, -сна, -о сувише шесан: - стан. 
претестерисати, -иmем и претестерити и претестерити, 

-тестерИм евр. йререзаши, йресећи шесшером, ЙреЙилиШи. 

прететурати (се), -ам (се) евр. шешурајуhи (се) йрећи ogpe
ђен йросшор: - пут, - се преко стазе. 

претећи јек. пријетећи, -а, -о који је йун йрешње: - писмо, 
- гест. 

претећи јек. пријетећи ПРИЛ. С йрешњом: - говорити. 
претећи (претећи), претекнем (претечем) евр. 1. в. йресши

ћи. 2. осшаши и йосле све"iа, ЙреосШаШи. - Претекло је нешто 
вина после славе. 

претеча м а. онај који је cвoj1.l.М, pagoM, gелашношhу у некој 
обласши ЙриЙре.мио услове за йојаву gpy"iux, сличних. - Сава Мр
каљ је ВУЕов -. б. йојава, gо"iађај који йрешхоgи gpy"iOM као ње"iов 
знак, весник. - Претеча фотографије биле су дагеротипије. 

претеmко ПРИЛ. сувише Шешко. 

претинац, -инца м йокрешни чешвршасши ape"ipagaK у ко
јем се gрже разне сшвари; фиока, лаgица. • поштански - ape"ipa
gaK у йошши "ige се сшављају Йис.ма с agpecoM власника шо"iа йре
"iрашка, йошшански фах. 

претио, -ила, -о 1. gебео, y"iojeH, "iојазан: - тело, - дечак 2. 
фиг. бо"iаш, изgашан, изобилан: - ручак 

претипкавати, -ипкавам несвр. Йре.ма ЙреШиЙкаШи. 

претипкати, -ам евр. йрекуцаши йисаћом машином или йо
моћу рачунара. 

претисак и претисак, -ска м ошисак Йис.ма или слике на 
нарочиш йайир и заШ1.l.М, йреношење на gpy"iy Йоgло"iу. 

претискавати, -искавам несвр. йрема ЙреШискаШи. 

претискати, -ам евр. оgшшамйаши; ЙрешШамЙаШи. 

претискивати, -искујем несвр. ЙреШискаваШи. 

претити, претИмјек. пријетити, прйјетИм неевр. [гл. им. пре
ћеље јек. пријећеље е] 1. а. уйуhиваши реЧ1.l.М,а йрешњу: - у пи
сму. б. йравиши руком "iесш засшрашивања, 'iлеgаши HeKo"ia са 
знаком йрешње у ОЧ1.l.М,а: - погледом. 2. оgаваши знаке скора
шње оЙасносШи. - Црни облак прети граду. 3. указиваши, йока
зиваши знаке оЙасносШи. - Дефицит прети буџету. 

претих и претих, -а, -о сувише ших: - глас. 
претихо и претихо ПрИЛ. сувише шихо: - говорити. 
претицати, -ичем несвр. Йре.ма Йрешеhи. 8 - се йресшuза-

ши, йрелазиши jegaH gpy"io"i. - Аутомобили се претичу целом 
трасом аутопута. 

претказаље е йрорицање, ЙророчансШво. 

претказати, преткажем евр. йреgвиgеши, йрорећи: - попла
ву. 8 - се YHaapeg се ЙоказаШи. 

претказивати (се), -азујем (се) несвр. Йре.ма йрешказаши (се). 

преткалкушiција ж трг. йрешхоgно uзрачунавање свих еле
менаша йроизвоgне и apogajHe цене нече"iа. 

преткапиталистички, -а, -о који се OgHOCU на нешшо йре йо-
јаве кайишализма: - однос. 

преткати, преткам (преткем) евр. ушкаши: - свилу у убрус. 
преткивати, преткйвам несвр. йрема ЙреШкаШи. 

претклинички, -а, -о који йрешхоgи клиничкој уйошреби 
или ШреiIi.ману у меgицини: - испитиваље, - смрт. 

преткиmни, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме йре кише: - јутро. 
претклон м епорт. савијање 'iлаве и "iорње"i gела шела Haapeg, 

Йреклон. 

преткомора ж анат. шуйљина у срцу изнаg коморе: лева и 
десна -. 

претконгресни, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме йре KOH"ipeca: 
- активност. 

преткосовски, -а, -о који се OgHOCU на време йре Косовске 
бишке: - циклус народних песама. 

преткрај (наглашено: преткрај) предл. (с ген.) йоказује йо
слеgњи шренушак, фазу oHo"ia шшо се збивало у оgређеном вре
мену: - борбе, - меча, - године, - филма. 

преткрmruiнски и преткрmћански, -а, -о в. йрешхри
шhански. 

претља јек. пријетља ж (ген. ми. -љи (-ља» 1. йлашење, за
сШрашивање. - Човек није схватио овај гест као претљу. 2. йо
шенцијална ойасносш: ратна -. 

претовар м йрешоваривање, йреношење шереша, шовара с jeg
HO"i месша на gpy"io (обично с jegHo"i йревозно"i среgсшва на gpy"io). 

претоваравати (се), -аравам (се) несвр. Йре.ма йрешовари
ши (се), уп. претоварати (се) и претоваривати (се). 

претоваренбст, -ости ж сшање, својсшво oHo"ia шшо је йре
шоварено, oHo"ia који је йрешоварен; ЙреоЙШереhеносШ. 

претоварати (се), -оварам (се) и претоваривати (се), -ару
јем (се) несвр. йрема йрешовариши (се). 

претоваривач, -ача м онај који йрешоварује, онај који се ба
ви ЙреШоваривање.м: - вагона. 

претоварити, -Им евр. 1. Йре.месШиШи, йренеши, йребациши 
(шовар, робу) с jegHO"i месша на gpy"io (најчешhе из jegHo"i йрево
зно"i среgсшва у gpy"io): - робу, - вагоне. 2. а. йревише ойшере
шиши (шоваром, бременом), нашовариши: - магарца, - војни
ке, - болницу. б. йреойшерешиши (йослом, обавезама): - ђака, 
екепр. - желудац. 8 - се 1. ойшерешиши се, нашовариши се (ве
лик1.l.М, шерешом, обавезама). 2. йрејесши се. - Пси се претова
рили јелом и спавају. 

претоварни, -а, -о који служи, који је оgређен за йрешовар: 
- станица, - механизација. 

преток и преток м а. йрешакање из jegHo"i cyga у gpy"iu. б. 
оно шшо је ЙреШочено. 

претоп јек. пријетоп м а. масш која исцури из йрасеша Kag 
се йече на ражњу. б. йрешойљена масШ. 

претопити, претопИм (трп. претопљен) евр. 1. а. за"iревање.м, 
ШоЙЉење.м gаши (нече.му) gpy"iu облик; йоgврhи йоновном шойље
њу: - восак, - маст. б. ШоЙЉење.м, размекшавање.м на високој 
Ше.мЙераШури og jegHo"i йреgмеша, најчешhе мешално"i, найрави
ши gpy"iu: - звона у·топове. 2. аС1.l.М,иловаШи (о gрушШвен1.l.М, "ipy
йама): - један народ у други, - једну партију у другу. 8 - се 1. 
йрећи у gрукчије сшање, йромениши се. 2. асl1.JltиловаШи се. 

претоплити, претоплим (трп. претопљен) евр. а. учиниши 
ШоЙЛиј1.l.М, He"io шшо је йошребно, йре"iрејаши: - собу. б. йревише 
обуhи, ушойлиши: - дете. 8 - се оgенуши сувише ogehe, обуhи се 
више He"io шшо Шреба. 

преточити, преточйм (трп. преточен) евр. 1. шочеhи йрели
ши из jegHo"i cyga у gpy"iu: - вино. 2. фиг. йромениши, йрераgиши 
(у нешшо gpy"io): - сећаља у речи. 8 - се 1. излиши се, йрелиши 
се, исцуреШи. 2. фиг. йрешвориши се, йрећи у нешшо gpy"io. -

Љутља му се преточила у речи охрабреља. 
претпарламент и претпарламент м йреgсшавничко шело 

које йрешхоgи сазивању йраво"i йарламенша: виmестраначки -. 
претпев и претпев јек. претпјев и претпјев м йочешак хор

ске Йес.ме који uзвоgи jegaH Йевач. 

претплата ж YHaapeg уйлаhен новац за нешшо (најчешhе но-
вине, часойисе, књи"iе и gp.). . 

претплатити, претплатИм (трп. претплаћен) евр. учиниши 
йрешйлашником: - некога на новине. 8 - се 1. (у)йлашиши 
йрешйлашу, йосшаши ЙреШЙЛаШник. 2. фиг. разг. (обично у трп.) 
навикнуши се на нешшо шшо се йонавља, gо"iађа више йуша: 
претплаћен на победе. 
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претплатнй, -а, -о  који се  OgHOCU на йрешйлашу: � новац. 
претплатнйк м онај који се йрешйлашио, онај који је йла

шио YHaapeg. 

претплатница ж жена ЙреШЙЛаШник. 

претплатничкй, -а, -о који се OgHOCU на йрешйлашнике и 
ЙреШЙЛаШнице. 

претплаћивати (се), -аћујем (се) несвр. Йре.ма йрешйлаши
ши (се). 

претпорођајнй, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме HeaocpegHo йре 
йорођаја: � бол. 

претпоследњй и претпоследњй јек. претпосљедњй и 
претпосљедњй, -а, -ё који је HeaocpegHo apeg йослеgњим: � 

слог. 
претпоставити, -йм евр. 1. YHaapeg закључиши, наслуШиШи. 

2. gаши йреgносш, веhу вреgносш, бољи йоложај ко.ме, че.му 
(apeg ким, чим), више цениши: � срећу дужности, � Петра оста
лим мајсторима. 

претпоставка ж (дат. -вци; ген. мн. -кй) 1. йрешхоgни cyg о не
че.му gобијен наслуhивање.м, Йреgвиђање.м, Йро.мишљање.м; уп. 

хипотеза. 2. йолазна шачка за gоношење HeKo'i cyga; услов ну
жан ga би се нешшо осШварило. 

претпостављати, -ам несвр. Йре.ма ЙреШЙосШавиШи. 

претпостављенй, -ога м онај који је у некој хијерархији ис
apeg или изнаg Ko'ia: наређење претпостављеног. 

претпотопнй и претпотопскй, -а, -о в. йрейошойни: прет
потопна животиња; претпотопска одећа. 

претпразнйк м gaH, вре.ме уочи Йразника. 

претпразничан, -чна, -о и претпразничкй, -а, -о који се 
OgHOCU на йрешйразник, који је apeg Йразнико.м, какав је apeg 
Йразнико.м: � расположење. 

претпрање е йрање које йрешхоgи 'iлавно.м йрању (као йрви 
apo'ipa.м у .машина.ма за йрање рубља). 

претпраскозорје и претпраскозорје е вре.ме gaHa apeg зо
ру, apeg Йраскозорје. 

претпремијера ж йреgсшава уочи Йре.мијере. 

претприпрема ж йрешхоgна ЙриЙре.ма; ЙриЙре.ма йре gpy'ie 
ЙриЙре.ме. 

претпрограм м йрва верзија apo'ipa.мa; увоgни apo'ipa.м, йро
'ipa.м који се оgвија, извршава и сл. йре 'iлавно'i apo'ipa.мa. 

претпродаја ж в. ЙреШЙЛаШа. 

претпројек(а)т, -кта м йрешхоgни йројек(а)ш, нацрш йројек
ша йре 'iлавно'i ЙројекШа. 

претпројекција ж йројекција фuл.ма йре званичне Йре.мијере. 

претпролеће јек. претпрољеће е gоба HeaocpegHo apeg йро
леhе.м. 

претпролећнй јек. претпрољећнй и поретпролетњй јек. 

претпрољетњй, -а, -о који се OgHOCU на йрешйролеhе, на gоба 
HeaocpegHo йре Йролеhа. 

претпроmлй, -а, -о који је йре Йрошло'iа. • - време ЛИШЋ. йлу
сква.мЙерфекаШ. 

претпроmлогодиmњй, -а, -ё који је из йрешйрошле 'iogUHe, 
који се og1-focu на йрешйрошлу 'iOgUHY. 

претпубертёт, -ета м живошно gоба apeg ЙуберШеШо.м. 

претпубертётскй, -а, -о који се OgHOCU на ЙреШЙуберШеШ. 

претпутнй, -а, -о који се OgHOCU на вре.ме йре йуша: претпут-
на грозница. 

претрага ж (дат. -ази) 1. gешаљан йре'iлеg, йрешрес, који се 
врши pagu йроналажења нече'iа из'iубљено'i, зашурено'i, скриве
HO'i; Ше.мељан йре'iлеg pagu йрикуйЈЬања gешаљних йоgашака о 
нече.му: � пртљага, � терена. 2. мед. исйишивање, коншролиса
ње, аналuза неке шелесне суйсшанце pagu ушврђивања сшања 
оболело'i; уп. преглед (2б): � крви, � мокраће. 

претраживати, -ажујём несвр. Йре.ма ЙреШражиШи. 

претраживач, -ача м рач. ко.мЙјуШерски apo'ipa.м који о.мо
'iуhава шражење и йре'iлеgање саgржаја на иншернешу, йреузи
.мање ње'iово'i саgржаја и gp. 

претражити, претражйм евр. gешаљно йре'iлеgаши pagu йро
налажења нече'iа; исйишаши, аналuзираши у оgређене сврхе: � 

кућу; � обалу Гренланда. 
претрајавати, -ајавам несвр. Йре.ма ЙреШрајаШи. 

претрајати, -јём евр. 1. изgржаши, исшрйеши, йоgнеши go 
краја (неки вре.менски aepuog). 2. исшрајаши йреко оgређено'i 
вре.мена; наgживеши, ЙреживеШи. 

претргати, -ам и претргнути, -нём евр. 1. на'iлим ЙокреШо.м, 
сило.м разgвојиши, расшавиши на gелове, на KoMage, йрекинуши 
ШР'iајуhи: � комад, � уже. 2. а. на'iло оне.мО'iуhиШи неку раgњу, 
неко сшање, некакав OgHOC, обусшавиши, йрекинуши: � mколу, 
� ток мисли, � пријатељство. б. йрекинуши у 'iовору, уйасши (ко
.ме) у реч. _ - се 1. на'iло се йрекинуши og йренаше'iнушосши, ис
киgаши се, разgвојиши се, раскинуши се. - Уже се претрже. 2. а. 
из.мориШи се, сашрши се, сло.миШи се (og шешко'i йосла, og вели
KO'i найрезања, узбуђења и сл.): � се ходајући, - се од рада. б. 
Нр. сувише се исшрошиши, исцрйсши се у gавању (обично о оно
.ме који .мало gaje). - Немој да се претргнеш! 

претребити, претрёбйм јек. претријебити, претријебйм евр. 

а. шребеhи, uзgвајајуhи нейошребно, очисшиши, оШребиШи. б. 
йоново оШребиШи. 

претребљивати, -ебљујём несвр. Йре.ма ЙреШребиШи. 

претренйран, -а, -о епорт. који није у фор.ми збо'i йрешера
HO'i Шренирања. 

претренйраност, -ости ж епорт. Йре.мореносШ насШала apegy
'iим вежбање.м, йрешераним Шренирање.м. 

претрес м 1. службени йре'iлеg, gешаљна, обично apUHygHa 
Йре.меШачина: � путника, � стана. 2. а. свесшрано исйишивање, 
йроучавање, йроцењивање HeKo'i Йробле.ма йри че.му се суочавају 
разна .мишљења: � закона. б. правН. cygcKa расйрава, рочишШе. 

претресати, претрёсам несвр. Йре.ма ЙреШресШи. 

претрести (претрёсти), -есём (трп. претресен, -а) евр. 1. а. 
шра'iајуhи за нечим uзвршиши службени йре'iлеg HeKo'ia или не
че'iа обично йрисилним ЙуШе.м. б. йрешражиши auaajyhu, йре
шурајуhи: � џепове, � торбу. в. свесшрано раз.маШраШи, расйра
виши, йроучиши (обично, pagu оцене, gоношења оgлука и сл.): � 

проблем. 2. cuaajyhu йреручиши из jegHo'i cyga у gpy'iu. 3. шресу
hu йровешриши, йрозрачиши, йрошресши: � постељу. _ - се а. 
шражеhи нешшо йре'iлеgаши се, йрешражиши своју ogehy. б. 
очисшиши се, gовесши се у peg. 

претржан, -жна, -о који се лако йрешр'iне, Йрекине. 

претрзати се, -тржём се несвр. Йре.ма йрешр'iнуши се. 

претркивати, -ркујём неевр. шрчеhи йрелазиши, йрешрча-
ваши. _ - се уз. повр. йресшизаши jegaH gpy'io'ia Шрчеhи. 

, претрнути, претf>нём евр. gобиши ж.марце, шрнце, ушрну
ши; осешиши шренушну укоченосш изазвану неким снажним 
на'iлим осеhање.м (чешhе нейријашним He'io ЙријаШни.м): - од 
страха, � од ужаса, � од милине, � од зиме. 

претројити, претројйм евр. йоgелиши наШроје. 

претром, -а, -о оgвеh, йревише Шро.м. 

претршiвати (се), -рпавам (се) несвр. Йре.ма йрешрйаши (се). 

претрпано ст, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia који је йрешр-
йан, oHo'ia шшо је йрешрйано, на'iо.миланосШ; ЙреоЙШереhеносШ. 

претрпати, -ам евр. а. йрекриши, исйуниши, йрейуниши ве
лико.м количино.м, нашрйаши сувише: � кревет mареницама, � 

кофер, - зидове храма украсима. б. засуши, зашрйаши: � рупу 
песком. _ - се фиг. ойшерешиши се йреко .мере: - се проблеми
ма, � се пословима, � се дуговима. 

претрпети јек. претрпјети, -пйм евр. 1. а. шрйеhи йоgнеши, 
uзgржаши (нешшо .мучно, шешко, нейријаШ1Ю), исшрйеши: � бо
лове, � страдања.б. gоживеши, йрешрйеши, uзgржаши: � бро-
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ДОЛОМ, � срчани удар. 2. биши сшрй.тьив, йоgНОШЈЬив йрема не
ко.ме. - Децо, претрпите баку. 3. йоgнеши (какав ушицај, какву 
йро.мену): � утицај рељефа, � културну револуцију. _ � се u.мa
ши сшрй.тьења, савлаgаши се, сшрйеши се. 

прётруо, -ула, -о йревише шруо. 

претрчавати, -трчавам несвр. йрема ЙреШрчаШи. 

претрчати, -чйм евр. 1. шрчеhи йрећи (неки йросшор); шрче-
ћи йревалиши (оgређено расшојање): � улицу, � пет километа
ра·2. шрчеhи йресшиhи, йрешеhи: � ПРОТИВНИЧRог играча. 

прётужан, -жна, -о йревише, вео.ма Шужан. 

претужити, ПРЕПУЖИМ евр. йресшаши шужиши, ойлакива
ши, ЙрежалиШи. 

претумбати, -ам евр. Шу.мбајуhи исйревршаши, исйрешура
ши: � ствари. _ - се а. йреврнуши се, йрешуриши се. - Књиге су 
се претумбале у камиону. б. фш. Йро.мениШи се. -Много штошта 
се претумбало. 

претумбација ж разг. йреокреш; йоремећај. 

прётуп, -а, -о а. сувише шуй: - оловка. б. фш. врло о/,рани
чен, lлуЙ. 

претуранција ж разг. йрешурање, йреокрешање; нарушење 
pega, ЙореШка. 

претурати (се), претуРам (се) несвр. Йре.ма йрешуриши (се). 

претурити, -Им евр. 1. а. учиниши ga неко или нешшо uagHe, 
свалиши, обориши; окренуши, обрнуши: � трамвајска кола; � 
неколико листова свеске. б. йребациши йреко че/'а. - Претурио 
га је преко греде у море. 2. исйремешшаши (обично шражеhи 
нешшо); йрешражиши, йрешресши: � све у .соби; � цео двор и 
парк. 3. фш. йрећи оgређену /'раницу живоша; йреживеши, ис
шрйеши, йоgнеши: � 50 година; � рат, � зиму. _ - се 1. йревали
ши се, йреврнуши се, обрнуши се: � се преко главе. 2. фиг. йре
швориши се у нешшо gpy/,o. - Могу се болести претурити у запа
љење плућа. 

прётуробан, -бна, -о оgвеh, йревише шуробан, жалосШан. 

претурпијати, -ам евр. разgвојиши шурйијајуhи, йресшру/'а
ши ШурЙијо.м. 

претутњати (претутњети и претутњити), -ЊИМ евр. йрећи 
шушњеhи, снажно се Оlлашавајуhи. 

претући (претући), -тfчём (3. Л. МН. -тУку) евр. а. uзуgараши, 
Йре.млаШиШи; озлеgиши шукуhи: � дете. б. шукуhи убиШи. -
Претукли су зликовца секирама. в. йовреgиши ЙриШиско.м, 
уgарцем, йри/'њечиши: � прст. • - на мртво име (и презиме) исйре
бијаши, из.млаШиШи. 

претуцати, -ам евр. 1. йоново исшуцаши; сувише сишно ис-
ШуцаШи. 2. исшуhи, ЙреШуhи. фш. - Вољу су им претуцали. 

претфааа и прётфааа ж йрешхоgна фаза; увоgна if!аза. 

претхисторија и прётхисторија ж в. ЙреgисШорија. 

претхисторијски, -а, -о в. йреgисшоријски: � човек, � доба, 
� Haceљe. 

претходан и претходан, -дна, -о који йрешхоgи нече.му, ко
ји се go/,oguo йре оно/'а о чему је реч. 

претходити, претходИм неевр. ићи ucupeg неко/'а, нече/,а; зби
ваши се йре нече/'а. • - примером служи ши као Йpu.мep. - Ја ћу 
својим примером претходити. 

претходник и претходник м 1. онај који xoga, uge ucupeg 
ко/'а gpy/,o/,. 2. онај који је заузu.мао какав йоложај, вршио ка
кву gужносш йре неко/' gpy/,o/,. 

претходница и претходница ж 1. жена ЙреШхоgник. 2. вој. 
geo војске или .морнарице који се у борбенu.м gејсШвu.ма налази 
ucupeg lлавне војске. 3. оно шшо йрешхоgи, шшо на/,овешшава, 
сшвара услове за йојаву, развишак нече/'а: � новог времена. • 

звезда - звезgа која йоказује ЙуШ. 

претходнички и претходнички, -а, -о који се OgHOCU на 
йрешхоgницу (2 и 3): претходничка чета. 

претходно и претходно ПРИЛ. йре ogHoca о чему је реч. 

претхриmћански, -а, -о који се OgHOCU на gоба йре хришhан
сшва, који upuuaga Шо.ме времену. 

претчас м час који се gржи йре йочешка реgовних часова. 

прећи (прећи), пређём Оек. и пријећи (прйјећи), прйјеђём) 
(аор. пређох Оек. и пријеђох), пређе Оек. и пријеђе); р. пр. прешао, 
-шла; пр. пр. прешавши) евр. 1. ugyhu, йремешшајуhи се йрева
лиши (какво расшојање, какав йросшор): � земљу банатску, � 
мост, � улицу, � ограду, пет километара за сат. 2. а. Йро.мени
ши .месШо йребивања, йреселиши се: � у нову кућу. б. найусшив
ши jegaH gрушшвени йоложај, занu.мање, иgеоло/'ију и gp. йри
хвашиши се че/'а gpy/,o/" йриgружиши се (неко.ме, нечему): � у сто
ларе, � у старији разред, � у социјалисте, - у православље, � 
непријатељу. в. найусшивши jegaH начин gеловања йочеши ра
gиши gру/,ачије: � на вегетаријанску исхрану, � из галопа у кас. 
3. Йро.мениШи се, йосшаши gpy/,o. - Руменило је прешло у бле
ДИЛО. 4. йрошириши се, захвашиши gpy/,e. -Мој ужас пређе и на 
друге. 5. а. брзо се крећући йресшиhи, йрешеhи; Йревазиhи. -
Авиони нас прешли. Време их је прешло. б. разг. йревариши, 
об.мануШи, зафркнуШи. 6. Йро.маћи, йроћи, .минуши, ЙроШеhи. -
Прешла је поноћ. 7. йрекорачиши (време, рок, су.му и сл.): � 20 
година; � рок 8. безл. (са ЛОГ. субјектом у акуз.) йресшаши осе
hаши нешшо нейријашно, йревазиhи бол, сшрах и сл. - Прешла 
ме је нога. Прешао ме је страх. 8. ойросшиши, не обазреши се на 
нешшо: � преко увреде. 9. (нечим преко нечега) йревући, овлаш 
Йре.мазаШи: - руменилом преко образа. 10. а. раз.моШриШи, 
ЙроучиШи. - Пређосмо му читав живот. б. йрочишаши: � књи
гу. _ - се разг. йревариши се, Йо/'решиШи. • - меру (границу) учи
ниши више не/'о шшо је gойушшено. - на ствар (на срж ствари) йо
чеши /'овориши о оно.м pagu че/'а је gошло go раз/'овора. - на дру
гу тему йочеши /'овориши о gpy/,oMe. - оком, (очима, погледом) ос.мо
ШриШи. - преко памети (у памети) нешшо замислиШи. - (ћутке) 
преко нечега (преко свега) не обазреши се на нешшо као ga се ни
је ни gо/'оgило. - у глави (у мислима, у памети) йоgсешиши се (на не
шшо), обновиши у сећању. - у крв йосшаши навика. - у напад на
ЙасШи. - у чије руке, - на кога йрийасши ко.ме. 

прећутан, -тна, -о осшварен hушке, без јавно/' gо/,овора � спо
разум. 

прећУтати, -тИм евр. намерно не рећи, сачуваши у шајносши, 
заШајиШи. 

прећуткивати, -ћ)тткујём несвр. йрема ЙреhуШаШи. 

прећутно ПРИЛ. на йреhушан начин, без речи, hуШке. 

преувеличавати, -Ичавам несвр. йрема ЙреувеличаШи. 

прёувеличано ПРИЛ. јако, йревише увеличано. 

прёувеличаност, -ости ж својсшво и сшање оно/'а шшо је йре-
увеличано. 

преувелИчати, -ам евр. јако, йревише увеличаШи. 

преуглађен, -а, -о јако, йревише уlлађен. 

преудавати (се), -удајём (се) (пр. сад. преудЭ.јући (се)) несвр. 
йрема йреуgаши (се). 

прёудаја ж йоновна ygaja. 

преудати, -ам евр. йоново уgаши: � ћерку. _ - се йоново се 
уgаШи. 

преудесити, -ИМ евр. а. учиниши gрукчијu.м, йреуреgиши; 
йрейравиши: � позорницу; � гаражу у собу. б. йоgесиши, ускла
gиши, йоново нашШu.моваШи (.музичке инсШру.менШе, њихове ge
лове): � струне, � гусле. _ � се учиниши се gрукчијu.м, йресвући 
се, йреуреgиши се, gошераши се. 

преудеmавати (се), -ешавам (се) несвр. Йре.ма upeygecu
ши (се). 

прёуаак, -уска, -уско йревише, сувише узак. 

преуабудити се, -узбудИм се евр. йрешерано, Йреко.мерно се 
узбуgиШи. 

преуавишени, -а, -о који се ословљава шишуло.м "йреузви- . 
шеносШ". 

преуавиmеност, -ости ж шишула високих свешовних и цр
квених gосШојансШвеника. 
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преузёти, преузмём (трп. преузёт) евр. а.  узеши, йримиши, 
наслеgиши og gpyioia; йрисвојиши, освојиши, ошеши: � игру ша
ха од Арапа, � робу од некога, � очево наследство; � коме девој
ку, � туђу територију. б. йрихвашиши, узеши aog своје (обично 
на сшарање, aog зашШиШу). - Америчке трупе ће нас преузети. 
в. йримиши какву gужносш, обавезу, оgiоворносш: � на себе на
бавку семена. • - реч йочеши iовориши йосле нечијеi iовора. 

преузимати, -ам несвр. Йре.ма ЙреузеШи. 

преузимач, -ача м онај који нешшо Йреузима. 

преуморан, -рна, -о йрешерано, йревише у.моран. 

преуранити, -йм евр. сувише йораниши; йрераниши; йрера-
но ошйочеши (с нечим): � с послом, � с револуцијом. 

преурањен, -а, -о йрерани, Йревре.мен: � акција. 
преурањено ПРИЛ. йре вре.мена. 

преурањеност, -ости ж својсшво oHoia шшо је Йреурањено. 

преуредити, -урёдйм (трп. преурёђен) евр. gрукчије ypegu-
ши; йоgесиши, йрилаiоgиши: � собу; � дело за позорницу . •  � 
се Йреоgевање.м из.мениШи свој изiлеg (обично наБОЈЬе), apeyge
сиши се. 

преуређење е Йро.мена уређења, реорiанизација. 

преуређивати (се), -еђујём (се) несвр. Йре.ма йреуреgиши (се). 

преусмераваТИ јек. преусмјеравати, -еравам несвр. Йре.ма 
Йреус.мериШи. 

преусмерити јек. преусмјерити, -йм евр. Йро.мениШи с.мер 
(нече.му), gруiачије ус.мериШи. 

преустројство е Йреуређење. 

преучено ПРИЛ. йревише, оgвеh учено. 

преученост, -ости ж особина oHoia који је Йреучен. 

преУчити, преучйм евр. ир. сувише изучиШи. - Говорило се 
да је Ћамил, проучавајући историју турске царевине, "преу
чио" . •  - се йосшаши оgвеh учен. 

префабрикат, -ата м Йрерађевина. 

префабриковати, -кујём евр. йрераgиши у фабрици. 

префарбати, �aм евр. 1. а. йревући фарбо.м, обојиШи. б. йоно-
во офарбаШи. 2. разг. об.мануШи, ЙревариШи. 

префација ж лат . .молиШва у кашоличкој цркви на .миси йре 
Йосвећења. 

префект м лат. 1. иет. у анШичко.м Риму вршилац разних слу
жби у уйрави и војсци. 2. (у неким gржава.ма) високи уйравни 
службеник. 

префектура ж лат. 1. иет. аg.минисШраШивно-ШериШоријална 
јеgиница у римској и.мЙерији. 2. наgлешшво йрефекша (2). 

преферанс и преферанс м фр. карт. врсша uipe са 32 карше 
и шри иiрача. 

преференција ж лат: gобро расйоложење, наклоносш Йре.ма 
неко.ме, нече.му. 

преференцијалан, -лна, -о који има йреgносш, йрвенсшво, 
HagMohaH, йовлашhен: преференцијалне цене. 

преферирати, -ерйрам и преферисати, -ишём евр. и неевр. 
gа(ва)ши йреgносш (неко.ме, нечему), више цениши, више волеШи. 

преф�кс м лат. ЛИНГВ. шворбена .морфе.ма која се gogaje на йо
чешак речи или основе речи и шако швори нову реч, Йреg.меШак 
(нйр� пре-среhан, про-ШрчаШи) .. 

префиксални, -а, -о који се OgHOCU на йрефиксацију, који се 
врши (вршио и сл.) Йрефиксацијо.м: � творба, � твореница. 

префиксација ж ЛИНГВ. шворба речи уз Йо.моћ йрефикса, йре
фиксална шворба речи. 

преФиксни, -а, -о који се OgHOCU на Йрефиксе. 

префиксоид, -Ида м ЛИНГВ. шворбени фор.манШ, шворбена 
ве;зана .морфе.ма, н.ајчешhе сшраноi (обично iрчкоi или лашин
cKoi) йорекла, која се gogaje на йочешак речи или основе веhеi 

броја речи (као и йрефикс), али чува лексичко значење (као iлав
ни gелови сложени це), нЙр. хидро-iрафија, хидро-сфера и сл. 

префин, -а, -о врло фин, оШ.мен, уiлађен: префина девојка. 
префинити, префйнйм евр. учиниши финим, исшанчаши: � 

укус . •  - се йосшаши финији, Уiлађенији, oceйiJЬивиjи. 

пре фино ПрИЛ. йрешерано фино. - Некако сам префино оде
вен према осталим колегама. 

префињавати (се), -ињавам (се) несвр. Йре.ма йрефиниши 
(се). - Укус се почео префињавати. 

префињен, -а, -о врло фин, oceйiJЬив, рафиниран: � укус, � 

дикција, � осећање. 
префињеност, -ости ж својсшво, особина oHoia који је йре

фињен, oHoia шшо је Йрефињено. 

преформација ж лат. gавање нече.му йреуређен или йошйуно 
нов облик, ЙреусШројсШво. 

преформирати, -ормйрам евр. извршиши Йрефор.мацију. 

преформулација ж нова, gрукчија фор.мулација: � у обра
зложењу оставке. 

преформулисати, -ишём (преформулирати, -улйрам) евр. 
йоново фор.мулисаШи, на нов, gрукчији начин фор.мулисаШи. 

префорсирати, -орсйрам евр. 1. изложиши Йревелико.м на
йору, Йре.мориШи: � коња. 2. йрешерано исшаhи, йревише наiла
сиШи. - Тако изгледају . . .  неки елементи ова два песника, пре
форсирани овде понекад за љубав чисте антитезе . •  - се изло
жиши се велико.м найору, Йре.мориШи се. 

префриган, -а, -о врло лукав, apeapegeH. 

префригано ПРИЛ. врло лукаво, apeapegeHo. 

префриганост, -ости ж особина oHoia који је Йрефриiан. 

прехвалити, прехвалйм евр. сувише, йрешерано ЙохвалиШи. 

прехисториј- в. ЙреисШориј-. 

прехитар, -тра, -о врло хиШар. 

прехитро ПРИЛ. врло хишро; сувише, йревише хиШро. 

прехитрост, -ости ж особина oHoia који је йрехишар, oHoia 
шшо је ЙрехиШро. 

прехлада ж оБОЈЬење iорњих gucajHUx opiaHa (услеg неошйор
носши на хлаgноhу), назеб. 

прехладан, -дна, -о йревише, сувише хлаgан: � IШће, � јутро. 
прехладити, прехлiiдйм (трп. прехлађен) евр. 1. сувише охла

gиШи. 2. йосшаши хлаgан или хлаgнији, захлаgнеШи . •  - се обо
леши og Йрехлаgе. 

прехлађивати (се), -3.ђујём (се) несвр. Йре.ма йрехлagиши (се). 

преходити, преходйм [гл. им. прехођёње е] (стилски марки
рано) несвр. Йре.ма Йрећи. 

прехрабар, -бра, -о изузешно, врло храбар. 
. прехрамбен, -а, -о који се OgHOCU на йрехрану, који служи за 

йрехрану: прехрамбени производи. • прехрамбенii индустрија ин
gусшријска ipaHa која се бави apepagoM сировин.а за йрехрану 
Jbygu и сШоке. 

прехрана ж оgржавање биОЛОШКОi йосшојања (човека, живо
шиње, расшиња) храно.м или сл. среgсШви.ма; храњење, йрехра
њивање. 

прехранити, прехранйм евр. оgржаши у живошу хранећи, 
. , с:набgевајуhи среgсшвима за живош: � децу . •  - се хранећи се 

оgржаши се у живоШу. - Остарели сте, немате се чим прехра
нити. 

прехрањен, -а, -о који је сувише храњен, ухрањен. 

прехрањеност, -ости ж сшање oHoia који је йрехрањен, йре
велика ухрањеносШ. 

прехрањивати (се), -ањујём (се) несвр. Йре.ма йрехрани
ши (се). 

прехркати, щ>ехрчём евр, хрчуhи ЙросЙаваШи. 
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прецвасти (ПРЕш;васти), -атём евр. в. UрецвеШаШи. 

прецветавати јек. прецвјетавати, -етавам несвр. аре.ма аре
цвеШаШи. 

ПРЕщветалост је:к. прёцвјеталост, -ости ж особина, сшање 
oHo'ia шшо је UрецвеШало. 

прецветати је:к. прецвјетати, -ам евр. а. завршиши цвеша
ње. б. фиг. из'iубиши свежину, .млаgосш, увенуши. 

прецвикати и прецвиковати, -кујём евр. нем. upecehu, секу
hu uрекинуши: � ЖИЦУ. 

прецедити, прецёдИмје:к. прециједити, прециједИмевр. це
gehu ослобоgиши сувишно'i, неuожеЈЬНО'i; аоново UроцеgиШи. 

прецеђивати је:к. прецјеђивати, -еђујём неевр. арема аре
цеgиШи. 

преценити, пр(щёним је:к. прецијЕШИТИ, прецијеним (трп. 

прецёњен је:к. прецијењен) евр. а. uреувеличавајуhи uозишивне 
особине оцениши БОЈЬе He'io шшо шреба: � нечију лепоту. - Пре
ценио је Милоша. б. оgреgиши сувише високу цену (нечему), за
цениШи. 

прецењивати, -ењујём је:к. прецјењивати, -јењујём несвр. 
аре.ма UрецениШи. 

прецепити, прецёпим је:к. прецијЕШИТИ, прецијепим (трп. 

прецёпљен је:к. прецијепљен) евр. цеuајуhи разgвојиши, ареки
нуши, расцеUиШи. 

прецепљивати, -епљујёмјек. прецјепљивати, -јепљујём не
свр. аре.ма UрецеUиШи. 

прецесија ж у изр. - еквиноција аетр. HeupeKugHo саоро аоме
рање, у решро'iраgном смеру, екциноцијских шачака (који upeg
сшавЈЬају аресек небеско'i еквашора и еклиuшике) ао еклиUШици. 

прёцизан, -зна, -о фр. који се исшиче великом шачношhу, ја
cHohOM и uошuуношhу: � рад, прецизни подаци, � ударац, � од
говор. • прецизна механика техн. израgа сишних аuараша, ма
шина и њихових gелова. 

прецизирати, -изирам евр. и неевр. шачно оgреgиши, оgређи
ваши, ушврgиши, ушврђиваши (uре"iлеgно, крашко, јасно), изло
жиши, изла'iаШи. 

прёц:И:зно ПРИЛ. на uрецизан начин, с Uрецизношhу. 

прецизност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia који је uрецизан, 
oHo'ia шшо је Uрецизно. 

прёциозан, -зна, -о лат. 1. gра'iоцен, скуаоцен. 2. извешша
чен, усиЈЬен: прециозна де:коративност. 

прецр:кнути и ПРЕщрћи, -цр:кнём евр. на"iло умреши, свисну-
ши (og жалосши, какве Hecpehe и сл.). 

прёцрн, -а, -о сувише црн, врло црн. 

прецртавати, -ртавам несвр. аре.ма UрецрШаШи. 

прецртати, -ам евр. 1. uресликаши аре.ма узорку, арекоаира-
ши. 2. uoGyhu цршу ареко нече'iа HauucaHo'i и шиме UонишШиШи. 

пречага ж (дат. -ази) uоuречна gacKa, gашчица, мошка, 'ipe
ga и gp., обично учвршhена на крајевима која служи у разне свр
хе (ga се нешшо o'ipagu, саоји, ogGoju иШg.). 

пречажица ж geM. og Uреча'iа. 

пречанин (мн. -ани) и прёчанин (мн. -ани) м а. човек с gpy
'ie, суuрошне сшране (нар. реке, брgа и сл.). б. човек с gpy'ie, север
не сшране Дунава и Саве у OgHOCY на Србе из Србије. 

пречанка и прёчан:ка ж женска особа, Uречанин. 

пречанс:к:И: и прёчанск:И:, -а, -о који се OgHOCU на uречане и 
uречанке: � интелигенција. 

прёчасн:И: и пречасн:И:, -а, -о а. веома, врло йошшовани (у 
усменом или аисменом обраhању свешшенику, најчешhе кашо
личком): � оче. б. (у им. служби) м кашолички свешШеник. -
Увукао се у :канцеларију пречасног. 

пречасност, -ости ж шишула свешшеника (у усменом или аи
сменом обраhању). - Ваша пречасност можда није добро обаве
штена. 

пречати се, пречам јек. пријечати, прИјечам неевр. аоареко 
везиваши: � опан:ке . •  � се (на не:кога) с ЈЬушњом, не'iоgовање.м 
"iлеgаши (HeKo'ia); викаши, изgираши се (на HeKo'ia). 

пречац, -аца м (Шlстр. -адем) ареки, Kpahu uуш, Uречица. • на 
- на"iлО, брзо, ogjegHoM. на - умрети наарасно умреШи. 

прёчё и прёче ближе; важније. - Вама је прече :кумство од 
јавног добра. • преко - наоколо ближе uречицом uуш може gy
же ga Шраје. 

прёчёст, -а, -о uревише чесШ. 

пречестит, -а, -о врло чесшиш, uревише чесШиШ. 

прёчёсто ПРИЛ. сувише чесШо. 

пречешљавати, -ешљавам несвр. аре.ма UречеШЈЬаШи. 

пречешљати, -ам и пречешљам евр. а. очеШЈЬаши gрукчије, 
наново очеШЈЬаШи. б. фиг. савесно uре"iлеgаши, uрешражиши: � 

:кућу. 
пречист, -а, -о веома чисш; uревише чисШ. 

пречистач, -ача м уређај за uречишhавање, филШер. 

пречистити, -:Им (трп. пречишћен) евр. а. ослобоgиши og све-
'ia oHo'ia шшо је сувишно, неuошребно, очисшиши: � злато, � иде
је. б. (с не:ким, нечим) uрекинуши ogHoce (с неким, нечим), guhu 
руке (og HeKo'i, нече'i). • - рачуне а) уреgиши, изравнаши, gy'ioGe 
и UоШраживања. б) обрачунаши се с неким. 

пречица ж 1. ареки, Kpahu uуш, Uречац. 2. рач. комбинација 
шиuки (YHaupeg заgаша или корисникова) којом се uзgају Hapeg
бе комuјушеру uOMohy ШасШаШуре. 

пречишћавати, -ишћавам несвр. аре.ма UречисШиШи. 

прёч:ка ж (дат. -ч:ки; ген. МН. -ч:ки (преча:ка» 1. Uреча'iа. 2. 
спорт. 'iорња 'ipega која учвршhује вершикалне 'ipege (на враши
ма, на 'iолу сuоршских и'iралишШа). 

прёчн:И::к м 1. ширина KaKGo'i окру"iло'i (или који се шаквим 
чини) uреgмеша, зе.мљишШа и сл. 2. мат. gуж која uролази кроз 
ценшар и сааја gGe шачке кружнице, Kpy'ia, gија.меШар. 

пречути, -ујём евр. не чуши gобро (оно шшо је из'iоворено), не 
обрашиши uажњу (на geo KaKGo'i саоUшШења). 

пречУчати, -чим евр. а. uровесши извесно време чучеhи. б. 
фиг. uровесши извесно вре.ме Kpujyhu се. - Три дана су пречуча
ли у једној ШУМИЦИ. 

преџоњати, преџоњам евр. екепр. а. џоњајуhи, gосађујуhи се, 
gy'io чекајуhи uровесши (извесно вре.ме). - Преџоњао је у двора
ни сву ноћ. б. uресuаваши, uровесши у саавању. - Преџоњао 
сам филм. 

преmалтовати� прешалтујём евр. разг. uромениши брзину 
yupaGJЬajyhu мошорним возилим, upehu из jegHe брзине у gpy'iy. 
• � се uребациши се, upehu (на gpy'iu аосао, на gpy'iu начин раз
миШЈЬања и gp.). - Сада су се сви прешалтовали на малу при
вреду. 

прешарати, прешарам евр. 1. сувише ишараши, ушарениШи. 
2. uoGyhu MHO'iO црша ареко HauucaHo'i, uрецршаши више UуШа. 

прёшарен, -а, -о и преmарен, -ена, -о iIpевише, сувише 
шарен. 

преmетати, прешётам евр. шешајуhи upehu (неки аросшор, 
месШо). 

преmећерити, -им евр. uревише, сувише зашеhериШи. 

прёmиро:к, -а, -о uревише широк. 

прёmироко ПРИЛ. uревише, сувише широко. 

преmиmати, прешйшам евр. рзаг. uресшиhи; наgмашиши: � 

не:кога у тр:ку; � не:кога у успеху. 
преmпартати, -ам евр. разг. а. шuаршајуhи, цршајуhи лини

је разgелиши на uосебне целине pagu uре"iлеgносши ари уноше
њу UоgаШака. б. ugyhu обиhи (какав uросшор, какво месшо), аре
hu узgуж и аоареко. 

преmтампавати, -ампавам несвр. аре.ма UрешШа.мUаШи. 
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прештампати, -ам евр. аоново нашйlа.мUайlи. 

прештепати, -ам евр. нем. аоново Uрошийlи. 

прженица ж uржен KoMag хлеба, обично upeйlxogHo aoйlo
иљен у .млеко и јаја. 

пржионик м (пржилица ж) а. наарава за uржење кафе у об
лику бубња који се окреће Hag вaйlpo.м, Uржун. б. наарава за ар
жење уоUшйlе. 

пржионица и пржионица ж а. раgионица за uржење, ае
чење кафе. б. раgионица за uржење уоUшйlе. 

пржити, -Им неевр. [гл. им. пржёње е] 1. с ape.мaйl и, ариаре
.мaйlи храну на каквој .масноћи излажуhи је високој йle.мaepaйly
ри. 2. жеhи, uалийlи зраци.ма, врелино.м (о сунцу, вaйlpи). -
Пламено сунце пржи их. Ватра очи пржи. 3. фиг . .мучийlи, caйlи
paйlи. - Помисао на тебе пржи ми ум. _ - се бийlи на .мecйly из
ложено.м јако.м сунцу, lpejaйlu се, аећи се на сунцу. - Они се не 
морају пржити на сунцу. 

пржун, -уна м в. uржионик (а). 

щ)зница ж (м) (ми. ж) uplae човек, свађалица. 

щ)знички, -а, -6 који је као у uрзнице: - изглед. 
при предл. (с лок) оgређује: 1. аоја.м у чијој се HeuocpegHoj бли

зини, OgH. у оквиру Kola се нешйlо налази: ствари које је имао -
себи. 2. услов, ОКОЛНОСйl, вршења какве раgње: - читању греши
ти, настрадати, - преласку улице. • бити - новцу ( - парама) u.мa
йlи новца, u.мaйlи аара. бити (наћи се) - руци а) бийlи uog руко.м, 
на goxeaйly, у HeuocpegHoj близини; б) бийlи og ао.моћи. бити - се
би, - (здравој) памети бийlи у нор.мално.м, свесно.м cйlaњy, gушев
но зgрав. остати - свом(е) бийlи gослеgан у cвoju.м aocйlyaцu.мa 
или у сво.м начину раз.миШЈЬања. - том(е) као Uреgлошко-за.ме
нички израз који служи као веза с OHu.м шйlо је речено у apeйl
XOgHOj реченици: а) у иcйlo вре.ме. - Шаљиво је приповедао, али 
се при томе никад није смејао. б) uopeg йlola, уз йlo. - Снег је 
опасност за путнике, нарочито кад при том има и ветра. 

при- uрефикс у ' iлаlолскu.м, u.меничкu.м и upugeecKu.м йlвope
ница.ма. 1. у 'iлаlолu.ма означава: а. apu.мицaњe, uриближава
ње збијање.м, сабијање.м, gоgавање.м, gоuуњавање.м; gоgиривање 
cacйlaвљaњe.м, с аајање.м , Uричвршhивање.м: примаћи, прити
снути, придружити, прилити, пришити. б. gовођење раgње go 
оgређеНОl резулйlайlа: привести, прићи, присилити, примора
ти, примамити. в. раgњу неизвршену go краја: пригymити, при
шкринути. 2. У и.меница.ма означава: а . .мecйlo аокрај или око
ло нечеlа, lраничење с нечu.м: прибрежје, приморје, приземни
ца. б. HeKol или нешйlо шйlо је gpylol или cuopegHol значаја: при
кумак, приколица, примирје, призвук. 3. у upugeeu.мa значи: 
а. који је с.мешйlен аокрај или около нечеlа, који се lраничи с не
чu.м: приморски, приземни. б. који није йOйlaYH, који је више 
или .мање близу йOйlaYHocйlи: приближан, приглуп, приличан. 

приаљати, приањам несвр. аре.ма apиOHyйlи. 

прибавити, -Им евр. gобавийlи, набавийlи; обезбеgийlи, осФу
paйlи: - кућу; - коме слободу. 

прибављати, -ам несвр. аре.ма Uрибавийlи. 

приб�шљач, -ача м онај који нешйlо uрибавља, снабgевач, 
набављач. 

прибiшљив, -а, -о који се .може uрибавийlи, набавийlи. 

прибадаљка ж Uрибаgача. 

прибадати, прибадам несвр. аре.ма Uрибосйlи. 

прибадача ж а. вpcйla и'iле с Iлавицо.м, шuенаgла, чиоgа. б. 
украсна и'iла. 

прибегавати јек. прибјегавати, -егавам несвр. аре.ма ари
беhи. 

прибежиште јек. прибјежиште е .мecйlo 1ge је Molyhe зашйlи
йlийlи се, сачувайlи се, склонишйlе, уйlочишйlе, заклон .. 

прибележавати јек. прибиљежавати, -ежавiiм и прибе
леживати јек. прибиљеживати, -ежујём несвр. аре.ма uрибе
лежийlи. 

прибележити јек. прибиљежити, -Им евр. 1. заuисайlи, уаи
caйlи, забележийlи. 2. означийlи, обележийlи KaKвu.м знако.м. -
Апарат је прибележио притисак 

прибелешка јек. прибиљешка ж белешка, наао.мена. 

прибећи јек. прибјећи, -егнём (аор. приБG)егох, приБG)еже 
и приБG)еже; р. пр. приБG)егао, -гла) евр. 1. бежеhи наћи уйlочи
шйlе, склонийlи се Helge. 2. а. оgлучийlи се за нешйlо као cpeg
cйlвo или начин за uосйlизање циља: - новим методама. б. оgлу
чийlи се за нешйlо као cpegcйleo за решавање Uробле.ма: - алко
холу. 

прибијати (се), прибйјам (се) несвр. аре.ма uрибийlи (се). 

прибијач, -ача м 1. онај који Uрибија. 2. чекиh KOju.м се ари
бија. 

прибиљ- в. Uрибел-. 

прибирати (се), прибирам (се) (прибирати (се), -рём (се)) 
несвр. аре.ма uрибрайlи (се). 

прибирачки, -а, -6 који се OgHOCU на uрибирање, сакуиљач
ки, збирачки. 

прибистрити, прибистрИм евр. учинийlи бисйlријu.м, .мало 
разбисйlрийlи. - Хладноћа јој прибистрила ум. 

прибити, прибијём (имп. прибйј; ТРП. приб:Ијен, -ена) евр. 1. 
закуцайlи, uричврсйlийlи куцање.м, apиKyцaйlи, UриБОСйlи. -
Чувари су нашли кошутину кожу прибиту О дебло. 2. йleCHO 
uривезайlи, CйlиCHyйlи, uрuљубийlи jegHo уз gpylo: - човека уз 
човека. - Ветар их је прибио о грм смрековине. _ - се 1. apu.мa
ћи се, aocйlaвийlи се cacвu.м близу, uрuљубийlи се уз HeKola или 
нешшо; uрuљубийlи се jegaH уз gpylol. - Прибио се уз земљу. Она 
се прибила уза Њ. Скела се приби уз обалу. 2. сложийlи се с ка
кво.м ugejoM, uриклонийlи се, apиcйlaйlи уз чије .миШЈЬење: - се 
к рускоме сматрању. 3. сйlално бийlи уз HeKola не ogeajajyhu се. 
- Прибио се уз нас и постао нераздвојан у кафанама. 4. склони
йlи се KOg HeKola йlражеhи уйlочишйlе. - Прибио се као слуга 
код газда-Млађе. 

приближавати (се), -ижавам (се) и приближивати (се), 
ижујём (се) несвр. аре.ма uриближийlи (се). 

приближан, -жна, -о који није сасви.м йlачан, који је ви
ше или .мање близак иcйlиHи или cйlвapHocйlи: - рачун, -
процена. 

приближити, приближИм евр. 1. apu.мaћи близу или ближе 
неко.ме или нече.му, с.месйlиШи близу или ближе нече.му: - инду
стријска предузећа изворима сировина. 2. а. учинийlи неко.ме 
нешйlо jacHиju.м, apиxвaйlљивиju.м: - коме своје идеје. б. учи
Hийlи блискu.м иHйlepecu.мa или Uойlреба.ма HeKola или нечеlа: 
- школу и васпитање животу. в. учинийlи сличнu.м, CpOgHu.м, 
apиCHu.м с HeKu.м: - кога масама. 3. учинийlи ближu.м ао вре.ме
ну, убрзайlи извршење чеlа: - дан победе. _ - се 1. apu.мaћи се 
близу неко.ме или нече.му, uopeg, аокрај, уз HeKola или нешйlо, 
ape.мecйlийlи се ближе неко.ме или нече.му. - Пас се приближио 
плену. 2. aocйlaйlи близак, сличан неко.ме, cйleћи сличносйl с 
HeKu.м ао начину paga или раз.миШЈЬања. - Тежио је да се при
ближи великим мајсторима прозе. 3. уз. повр. cйlyaийlи с HeKu.м 
у блиске, apиjaйleљcKe ogHoce. 4. aocйlaйlи близу ао вре.мену. -
Старцу се приближио крај . 

приближно ПРИЛ. скоро, loйloeo, ойlUрилике. 

приближно ст, -ости ж cвojCйlвo, особина oHola шйlо је ари
ближно. 

прибој и прибој, -ој а м 1 . .мecйlo на eogu 1ge loйloeo увек u.мa 
вeйlpa. 2 . .мecйlo 1ge uочиње OgeOgHU канал. 3. оно шйlо се uриби

' је на зиg (Kag се шйlа о'iлашава). 4. (Приб6ј, -оја) .месШо у јуlоза
uagHoj Србији на Лu.му. 

прибојавати се, -ој авам се неевр. oceћaйlи бојазан, узне.мире
HOCйl, cйlpqx збоl чеlа; чувайlи се. - Сељаци су се прибојавали је
дан другога. 

прибор м скуа наарава које служе за оgређену сврху: - за је
ло, бријаћи,�, ловачки -. 

прибости (прибости), -бодём евр. 1. uрибийlи, uрикачийlи, 
upugeHYйlu нечu.м шиљайlи.м, ошйlри.м (Uрибаgачо.м или чио-
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gOM, вu.nама и сл.): � лептира чиодом. 2. фиг. уиорно, у-кочено, не
Шре.мице inеgаши у jegHoM иравцу (о aoinegy, очима): � очи на 
зид. 3. фиг. иоgру'iљиво u.nи иа-косно рећи шшо, gоgаши у 'iовору. 

прибрајати, прибрајам несвр. ире.ма ирибројиШи. 

прибран, -а, -о 1. шри. og ирибраши (се). 2. -који није узне
мирен, -који је сабран, сређен, узgржљив. 

прибрано прил. сабрано, сређено. - Одговарао је још лакше 
и прибраније. 

прибраност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia -који је ирибран, 
сабраносш, сређеносШ. 

прибрати, -берём (-берём) евр. 1. с-куииши, ири-куииши, са
браши у -ка-квом броју, у -ка-квој -количини узимајуhи с разних 
сшрана, из раних извора. - Патроле су прибрале мало војника; 
� богат материјал о афери. 2. а. с-куииши yjegHo, сасшавиши, 
сложиши нешшо разасушо: � распорени трбух. б. ириgружиши, 
ириgоgаши не-коме. - Умре Аврам и би прибран к оцима сво
јим. в. gовесши, сшавиши у peg, среgиши: � торбу, фиг. � раштр
кане мисли. 8 � се 1. gohu с више сшрана на jegHo месшо, ири
-куииши се, сабраши се, с-куииши се. - Војска се прибрала к Бе
ограду. 2. с-куииши се, сшиснуши се уз Ko'ia. - Јуне се прибрало 
уз газду. 3. gohu -к себи, среgиши мисли и осећања. - 3буњене 
масе још се увек нису прибрале. 

прибратити, -Им евр. ирихвашиши HeKola за браша, учини
ши HeKo'ia иобрашимом, збраШимиШи. 

прибрежан, -жна, -о обални, обалс-ки: прибрежне шуме, ки
неска прибрежна острва. 

прибрёжје и прибрежје е а. зе.мљишШе узgуж морс-ке u.nи 
речне обале, обала. б. сшрана HeKol бре'iа. 

прибријати се, -јём се евр. мало се обријаШи. 

прибројавати, -ој авам несвр. ире.ма ирибројаши и ирибро
јиШи. 

прибројати, -јйм и прибројйм И прибројити, прибројйм 
евр. gоgаши -као gOaYHY, ириgоgаши (ири набрајању, рачунању, 
иребројавању), убројиши, урачунаШи. - Динарско-планинском 
психичком типу мора се прибројати и Косово и Метохија. 

привабити, прИваБИм евр. 1. вабеhи учиниши ga се ирибли
жи, иримамиши (о живошињама): � рибе. 2. фиг. иривући иа
жњу, изазваши симиашију, ириgобиши: � муштерије. 

привага ж gоgаша-к ономе шшо је ogMepeHo на ваlи, оно шшо 
је gоgашо, goaYНJeHo иоврх че'iа. 

привалити, привалйм евр. -кошрљајуhи, ваљајући, lypajyhu 
нешшо шеш-ко, inомазно иримаћи сасвим близу чеlа, наслони
ши, ирислониши: � камење на врата пећине. 8 � се наслониши 
се, ирислониши се. 

приваљати, прИваљам евр. ваљајући иривући, gоваљаши: � 

бурад до куће. 
приваљивати (се), -аљујём (се) несвр. ире.ма иривалиши (се). 

приватан, -тна, -о лат. а. -који нема службени -кара-кшер, не
званичан: � ђак, приватна школа. б. -који није јаван, зашворен: 
� друштво, � забава. в. -који apuaaga оgређеном aojegUHЦY; лич
ни, особени: � својина, � иницијатива. г. -који соисшвеним cpeg
сшвима за pag ироизвоgи за себе, а не за gрушшво, неgрушшвен: 
� угоститељство. • приватно право правн. lpaHa у иравној науци 
-која уређује иривашне иравне ogHoce -које имају иојеgинци ире.ма 
gрУlим љуgима и сШварима. 

привативан, -вна, -о лат. -који лишава, оgриче, ис-кључује: � 

појам. 
приватлук м ироuзвођење соисшвеним среgсшвима за pag за 

себе, а не за gрушшво; бављење иривашним иословима. - Лич
на иницијатива није приватлук. 

приватник м а. онај -који има ре'iисшровану иривашну фир
му. б. занаi11лија -који обавља своју gелашносш иривашним cpeg
сшвима за ироизвоgњу. 

приватни ца ж жена ириваШни-к. 

приватниmтво е а. в. ириваi11лу-к. б. особина oHo'ia шшо је ири
вашно, шшо apttaaga иривашни-ку: традиција приватништва. 

приватно ПРИЛ. на иривашан начин, лично, за себе; неслу
жбено, нејавно. 

приватновласнички, -а, -о -који apuaaga иривашном вла
сни-ку: � сектор. 

приватноправни, -а, -о -који се OgHOCU на иривашно ираво: 
� интерес, � поредак, � способност. 

приватност и приватност, -ости ж сшање у -које.м се нала
зи оно шшо је ириваШно. - Угрожавали су његову приватност. 

привација ж лат. лишавање, оgсусшво, оgузимање че'iа. -

Хладно је привација топлога. 
приведен, -а, -о 1. шри. og иривесШи. 2. (у им. служби) м или 

ж онај -који је gовеgен, OgH. она -која је gовеgена у иолицијс-ку сша
ницу pagu саслушања. 

привезак, -еска м оно шшо је уз нешшо иривезано, caopegHU 
gоgаша-к. - Тај град је само сировински привезак метрополе. 

привезаност, -ости ж а. сшање oHo'ia -који је уз нешшо чвр
сшо иривезан, -који је с не-ким u.nи нечим иовезан. б. ириврже
носш, оgаносш, верносш ире.ма -коме. 

привезати, привёжём евр. 1. а. везивање.м иричврсшиши за 
нешшо -каише.м, узицом, -канаиом, везом и gp. ;  везујуhи o'ipaHU
чиши -крешање, сиушаши: � звону коноп, � повесно на пресли
цу, � чамац, � псето. б. обмошавши, замошавши о-ко че'iа ири
чврсшиши -крајеве чвором u.nи чим gру'iим: � рану. 2. а. иримо
раши, иринуgиши HeKOla ga gужи временс-ки aepuog ировеgе, 
осшане He'ige. - Привезала ме болест за постељу. б. ушврgиши, 
усиосшавиши узајамне ogHoce, везе; сиојиши -ка-квом gуховном 
везом, учиниши ириврженим не-коме, нече.му, ириgобиши: � Ср
бе за порту, � дете за себе. 8 � се 1. (уз кога, за кога) иосшаши 
-коме ogaH, веран, иривржен. - Он се збиљски за њу привезао. 
2. (за нешто) не оgвајаши ce'og нече'iа, уиорно, иривржено бави
ши се чиме; заgржаши се Helge: � се за математику, � се за ку
ћу, � се за родни град. 3. уз. повр. зближиши се, зgружиши се, ус
иосшавиши узајамне везе. - Привезали су се једно за друго. 

привезач, -ача м узан и иоgужи KoMag ш-канине, шра-ка -ко
јом се нешшо иривезује. 

привезивати (се), -езујём (се) несвр. ире.ма иривезаши (се). 

привенчати јек. привјенчати, -ам евр. 1. извршиши Hag -ким 
обреg венчања, венчаШи. - Привенчао ју је поп Трива. 2. узеши 
за жену, ожениШи. - Цареву сам ћерку привенчао. 

привесак јек. привјесак, -ска м 1. оно шшо је че.му иривеше
но. 2. caopegHU gоgаша-к; уп. привезак. 

привесити јек. привјесити, -йм евр. обесиши уз шшо, учвр
сшиши нешшо у висећем иоложају, о-качиши: � златан ланчић 
на сат. 8 � се обес�ши се, gржеhи се за нешшо, о-качиши се. 

привеслати, -ам евр. веслајуhи иришераши чамац, сшиhи, 
gовеслаши, 

привести1 (привести), -ведём (прИведём) евр. 1. а. учиниши 
ga не-ко gође, ирисие go оgређеНОl месша (обично воgеhи 'ia са со
бом, ирашеhи la, уиућујући la, у-казујуhи му иравац, иуш): � ко
га кревету, � кога у штаб, � кога на стазу врлина. б. gовесши -ко
'ia у сшаницу милиције у ирашњи мu.nиционера; уп. ухапсити. в. 
gаши, gонеши, иружиши -коме шшо, снабgеШu. -ко'iа чим. - Жи
ле су привеле воћки храну. г. (у вези с неким именицама без 
предлога и с предлогом) учиниши, осшвариши оно шшо је изра
жено именицом: - крају gо-крајчиши; - памети оиамешиши; - све
сти освесШиШи. 8 � се gohu go чеlа, иосшиhи, осшвариши ШШО. 
- Ја сам ћу својој привести се сврси. 

привести2 (привести), -везём евр. уирављајући не-ким ирево
зним среgсшвом gовесши, иренеши, иребациши HeKOla или не
шшо (са.мо иревозно среgсшво, OgH. оно шшо је у ње.му): � ауто, � 

кога аутом. 
привести (привёсти), -В8зём евр. gоgаши у везу, извесши још 

jegaH geo. 

приветрина јек. привјетрина ж 1. место изложено веШру. 
2. пом. сшрана броgа -која је на ygapy веШра. 

привеmати (се) јек. привјеmати (се), -ам (се) несвр. ире.ма 
иривесиши (се). 
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привид и привИд М а. йривиђење, йриказа, уШвара. б. вар
љива слика; лажна, варљива йреgсшава о че.му која не оglовара 
сшварносши, Haga која не.ма сшварне Йоgлоlе. 

привидан и привидан, -дна, -о који није сшваран, који се 
йричињава, лажан, шобожњи: - мир, привидна једнакост. 

привидети се је:к. привидјети се, -дИм се евр. а. йоказаши се 
у .машШи, йроизвесши ушисак, йричиниши се, учиниши се. -
Привидео ми се лепим. б. учиниши се неко.ме ga виgи неку ушва
ру, Йриказу. - Привидео .му се дух. 

привидно и привидно прил. на око, како се чини, као ga; йо 
из'iлеgу, фор.мално: - се покорити, бити - миран. 

привидно ст и привидно ст, -ости ж сшање оноlа шшо је йри-
виgно, несШварно. 

привиђај М Йривиђење. 

привиђати се, привйђам се несвр. Йре.ма йривиgеши се. 

привиђење е (привиђај М) оно шшо се ко.ме йривиgи, йрика-
за, уШвара. - Личи на авет или какво друго привиђење. 

привијати (се), прИвйјам (се) несвр. Йре.ма йривиши (се) 

привикавати (се), -Икэ.вам (се) несвр. Йре.ма йривикнуши (се). 

привикати, прИвИчем евр. завикаши, ЙовикаШи. - Приви-
каше са свију страна. Он привика да се донесе сир. 

привикивати, -икујем несвр. и Йре.ма ЙривикаШи. 

привикнути, прИвйкнем евр. ЙривикаШи. - Црногорац вик
не и привикне. 

привикнути (се) и привићи (се), -викнем (се) (аор. прi1rвик
НУ, привиче и прi1rвиче (се); р. пр. привикнуо, -ула и прИвикао, 
-кла (се); трп. привикн)7т; пр. пр. привикнувши И привикавши 
(се» евр. сшеhи оgређену навику, навићи (се), научиши (се), йри
учиши (се) (на неКОlа, на нешшо), сроgиши (се) (с HeKu.м, с не
чu.м): - се на шумове, - се на нове родитеље. 

привилегија ж (привилегйј, -ија М) лат. а. изузешно йраво 
које је ко.ме йризнашо, ЙовласШица. б. Йреu.муhсШво, сшарешuн
сшво, йреgносш, ЙрвенсШво. - Није био ни најмлађи ни најста
рији па да има неке привилегије. 

привилегованост, -ости ж сшање оноlа ко је Йривилеlован. 

привилеговати, -гујем евр. и неевр. gа(ва)ши неко.ме већа йра
ва неlо gpylu.мa, йовласшиши, йовлашhиваши коlа, йривилеlова
ши (обично у облику шрй.): привилегована класа. 

привиривати, -ирујем несвр. Йре.ма ЙривириШи. 

привирити, -йм евр. 1. а. баци ши йо'iлеg, завириши, йо'iле
gаши унушра (обично KpagoM, кришо.м). - Милош је привирио 
кроз прозор. б. gohu go оgређених сазнања о нече.му у 'iлавнu.м 
цршама, без залажења у йојеgиносши, леШu.мично: - у науку. в. 
йробиши се, йроgреши, освеfllлиши зракама (о сунцу). - Из ма
глymтине привири сунце. 2. разг. ући, сврашиши, наврашиши 
на крашко вре.ме, уз ЙуШ. - Није смео да привири у Сињево. 

привити, прi1rвијем (имп. прИвйј; р. пр. прi1rвио, -йла; ТРП. при
в:И:јен, -ена) евр. а. сшавиши, йрислониши (йонекаg йричвршhу
јући завијање.м, о.моШавање.м, увијање.м): - траву на рану, - ухо 
уз врата. б. обухвашајуhи рукама йривући исказујуhи љубав, не
жносш, заlрлиши: - кога на груди. в. осешиши Йре.ма неко.ме 
йривезаносш, йриврженосfll, љубав. - Приви к срцу ту чељад. 8 
- се а. чврсшо се йриљубиши, сшиснуши се уз некоlа или уз не-

. ШШО. - Цикнула је и привила се уз оца. б. йрибиши се, йриве
заши се уз .КОlа, налазеhи ушочишше: - се уз чије крило. в . .uри
хвашиши се чеlа, йрионуши на шшо: - се уз свагдање послове. 
• на рану би га привио gобар, .мио., ЙЛе.мениШ (о човеку). 

привлачан, -чна, -о а. који йривлачи, Йрu.миче, йриближа
ва својо.м снаlо.м: - сила магнета. б. који йривлачи својо.м сйо
љашњошhу, који се чини занu.мљив, који йобуђује, изазива cu.м
йашију: - жена. 

привлач(љ)ив, -а, -о који се .може йривући; йривлачан: - си
ла, - лице. 

привл��(љ)иво<:т, -ости ж особина оноlа шшо је Йривлачиво. 

привлачилац, -иоца М онај који Йривлачи. 

прившiчити (се), привлачйм (се) неевр. [гл. ИМ. привлачење 
е] Йре.ма йривући (се). 

привлачно ПРИЛ. gойаgљиво, лейо, Йpu.мa.мљивo: деловати 
(изгледати и сл.) -. 

привлачно ст, -ости ж особина оноlа који је Йривлачан. 

приводилиште е .месШо 1ge се йривоgе краве pagu сЙаривања. 

приводити, приводйм [гл. ИМ. привођење е] несвр. Йре.ма 
йривесШи1• 

привозити, привозйм [гл. ИМ. привожење е] несвр. Йре.ма 
ЙривесШи2• 

приволевати (се), -олевам (се) је:к. приволијевати (се), 
-олијевам (се) несвр. Йре.ма йриволеши (се). 

приволети је:к. привољети, прИволйм евр. речu.ма, савеши
.ма, убеђивање.м наlовориши КОlа, изазваши у коlа вољу, жељу ga 
учини шшо, ga йрисшане на ШШО. - Приволео ју је на удају. 8 -
се а. наlовориши се, нашераши се, Йрu.мораШи се на нешШо. - Не 
могу да се приволим на учење. б. оgлучиши се, ойреgелиши се 
за некоlа или нешшо, йриклониши се че.му, йрисшаши уз коlа, 
изабраши (из.међу разних .мОlуhносШи). - Коме ће се приволети 
царству? 

привољеност, -ости ж склоносш, lошовосш, расйоложење, во
ља, сЙре.мносШ за нешшо: драгост и - за посао. 

привоњати, -ам евр. в. Йрu.мирисаШи. 

привоштити, привоштйм евр. йрилейиши, залейиши, сйоји
ши воско.м. 

привргнути се и приврћи се, -вргнем се евр. йрићи на чи
ју сшрану, йрисшаши уз КОlа, йриволеши се ко.ме: - босанскоме 
краљу. 

привребати, привребам евр. вребајуhи у'iлеgаши, ойазиши; 
Шајнu.м извиђање.м, исйишујуhи сазнаши, gокучиши ШШО. 

привреда ж а. скуй gелашносши у вези с Йроизвоgњо.м, рас
йоgело.м и Йро.меШо.м Йроизвоgа. б. е:кон. lрана науке која се ба
ви йроучавање.м финансијско-.маШеријалне сшране какве gелаш
носШи. - Читао је само привреду. 

привредити, привредйм је:к. привриједити, привриједйм 
евр. а. йосшиhи gобиш, заслужиши pagOM, зараgиши: - за живот. 
б. gаши као свој gOapUHOC, gойринеши, ЙоШЙо.моhи: - науци. 

привредљив, -а, -о који је сйособан за йривређивање, који је 
склон йривређивању, вреgан, .марљив, ревносШан. 

привредни, -а, -о а. који се OgHOCU на йривреgу, на ОРlаниза
цију йривреgе, на уйрављање Йривреgо.м: - политика, - план, -
удружења. б. који је у вези с Йроучавање.м йривреgе: привредна 
mкола, - часопис, - политика. 

привредник М онај који се бави Йривреgо.м. 

привреднички, -а, -о који се OgHOCU на Йривреgнике. 

привредно ПРИЛ. на йривреgан начин, у Йривреgно.м йо'iле-
gy . .  - Привредно смо ослабили. 

привређивати, -еђујем несвр. Йре.ма ЙривреgиШи. 

привремен и привремен, -а, -о који шраје само неко вре
.ме, који није сшалан: привремена влада, - смештај . 

привремено и привремено ПРИЛ. за крашко вре.ме. 

привременост и привременост, -ости ж сшање оноlа шшо 
је Йривре.мено. 

привржен, -а, -о веран, йоузgан, ogaH. 

приврженик, -Ика М онај који је йривржен, йрисшалица, jeg-
но.миШЈЬеник, слеgбеник: - старог књижевног језика. 

приврженица ж жена Йриврженик. 

приврженички, -а, -о који се OgHOCU на Йриврженике. 

приврженички и привржено ПРИЛ. на йриврженички на-
чин, ogaHo, верно. 

приврженост, �ости ж особина оноlа који је йривржен, oga
носШ. 
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приврmан, -шна, -о н:оји је йри врху: привршни цветови ле
андера. 

привући (прИвући), -вУчём (3. л. ми. привуку; аор. привукох, 
привУче; имп. привуци; р. пр. привУкао, привукла (прИвукла); 
трп. привУчен, -а; пр. пр. привУкавши и привукавши) евр. 1. йо
влачеhи йриближий1и, Йpu.мaћи (рун:ама или н:ан:вом алай1н:ом). 
- Он је привуче к себи. Кит је одмах привучен. 2. вун:ући йре
ней1и, gOHeUlu, goapeMUUlu. - Привуците воде из јарка! 3. gове
сй1и, йривесй1и, gовуhи HeKola наlоворu.ма, Йозивu.ма, gOMaмu
й1и. - Привукао је у родитељску кућу много младића. 4. наве
сй1и HeKola ga йосвей1и йажњу нен:оме или нечему, йобуgий1и ин
й1ересе, воЈЬУ, нан:лоносй1 йрема нен:оме или нечему, заинй1ересо
вай1и. - Привукло га је богатство земље. Привукла га је девој
ка из суседства. _ - се 1. вун:ући се йриближий1и се чему. - При
вуче се кревету. 2. HeЙpu.мeй1Ho, й1ајно, KpagoM, н:ришом йри
ближий1и се чему, йришуњай1и се. - Привукао се да би чуо раз
говор. 

пригазити, -йм евр. йрий1иснуй1и, сй1ай1и HoloM или Holaмa 
на нешй10, наlазий1и, зlазий1и, Йриlњечий1и. 

пригасити се, пршасйм се евр. 1. ослабий1и, йриlуший1и се, 
уй1улий1и се, смањий1и се. 2. йресй1ай1и lopeUlu, ylacuUlu се, уй1р
нуй1и. 

пригаmен, -а, -о 1. н:оји се lой10во ylacuo, uзlубио сјај: - по
глед. 2. уlашен: пригашена ватра. 

пригињати (се), -њём (се) (пригибати (се), пригйбам (се) 
(пригибљем (се» несвр. йрема apulHYUlu (се). 

приглавак и приглавак, -авка м а. golbU geo, сй10Йало чара
Йе. б. (обично у мн.) йлей1ена йлий1н:а обуhа og gеБЈЬе вуне (чесй10 
йоgшивена н:ожом, йлай1ном и gp.) н:оја йон:рива сй10Йало go rле
жња, наrлаван:. 

приглавити, приглавйм евр. най1аћи, набий1и, HacaguUlu на 
шй10, наrлавий1и; уrлавий1и. 

приглављивати, -ављујём несвр. йрема Йриrлавий1и. 

пригладити, -йм евр. учиний1и rлай1н:u.м (rлађu.м), paвHu.м 
(paвHиju.м), заmаgий1и, заравнай1и, йоравнай1и: - косу. 

приглађивати, -ађујём несвр. йрема apumaguUlu. 

пригледати, пршледам (пригледавати, -Ещавам) несвр. йре
ма apitmegaUlu. 

пригледати, -ам евр. обиhи HeKola или нешй10 pagu наgзора; 
обрай1ий1и нен:о време йажњу на Kola или шй10, йрийазий1и, йри
чувай1и: - децу, - воћњак. 

приглув и приглух, -а, -о н:оји има gелимично ошй1еhен 
слух, н:оји не чује gобро, наrлув. 

приглуп, -а, -о йомало rлуЙ. 

пригнати, пригнам (пригнамо и пригнамо; трп. пригнан 
(пригнат» евр. а. lOHehu, воgеhи уйравЈЬајући нечим gовесй1и go 
оgређеНОl месй1а, goUlepaUlu, йрий1ерай1и: - волове пред кућу. 
б. йриволей1и Kola ga нешй10 ypagu йрой1ив своје вОЈЬе, най1ера
й1и, йрисилий1и, HalHaUlu. - Сиромаштво га пригнало да оде у 
свет. 

пригнут, -а, -о 1. й1рЙ. og apulHYUlu. 2. йоgложан, нан:лоњен, 
сн:лон чему. - Људи су пригнути И добру и злу. 

пригнути, пршнём евр. а. савий1и наgоле, йоlнуй1и, HalHY
й1и, calHYUlu: - главу. б. фиг. йон:орий1и, йреломий1и, сломий1и. 

- Тај јад је пригнуо њену вољу. _ - се aolHYUlu се, calHYUlu се; 
сйусй1ий1и се, ylHYUlu се. - Шљива се пригнула к земљи. Пла
фон се ПРИГНУО. • - уво йаЖЈЬиво слущай1и. - главу (mију, коле
но) пред ким йон:орий1и се, йрuзнай1и чију власй1. 

пригњавити, пршњавйм евр. 1. јан:о йрий1иснуй1и, apullbe
чий1и. 2. фиг. йосй1ай1и gocagaH, незаНUМJbив, изазвай1и осећање 
gocage, gocaguUlu. 

пригњетавати, -етавам и пригњечивати, -ечујём несвр. 
йрема Йриlњечий1и. 

пригњечити, пригњёчйм евр. 1. йрий1иснуй1и, сй1иснуй1и, 
Йрий1есний1и. - Јорган га је пригњечио. 2. йрий1иснувши йовре
guUlu; убий1it, ус:м,рй1ий1и: - прстом вашку. 3. изврший1и йрий1и-

сан: на HeKola, наlоворий1и, най1ерай1и. - Каплар га је пригње
чио уценама. _ - се уз. Йовр. - Пораздвајани делови банкизе су 
се пригњечили међусобно. 

приговарало с (М) (ми. с) онај н:оји йриlовара, н:оји износи за
мерн:е на чији pag или Йосй1уЙн:е. 

приговарати, -оварам несвр. йрема Йриlоворий1и. 

приговор, -а и -ора м 1. незаgовОЈЬсй1во, йребацивање, осуђи
вање нечеlа исн:азано нен:оме, замерн:а, Йрu.меgба, йрен:ор, ун:ор: 
родитељски приговори, приговори на рачун реализма. 2. правн. 
среgсй1во н:ао йраво оgбране у lрађансн:ом CygCKOM йосй1уйн:у н:о
ju.м се осйорава й1ужбени захй1ев. • бити без приговора, немати 
приговора (коме, чему) онан:ав је н:ан:ав й1реба ga буgе, бесйрен:о
ран. ставити - Йриlоворий1и. 

приговорити, -оворйм евр. 1. изреhи нен:оме йриlовор, uзра
зий1и своје незаgовОЈЬсй1во или неслаlање с нечијu.м йосй1уйн:ом, 
gржањем и gp.; йребаций1и, йрен:орий1и, ун:орий1и, ocyguUlu. 2. 
правн. изней1и мой1ивисани захй1ев ga се н:ан:ва оgлун:а или реше
ње cygcKU измени или ун:ине. 

приговорљив, -а, -о н:оји pago или чесй10 Йриlовара. 

пригода и пригода ж йовОЈЬан й1ренуй1ан:, оglоварајуhи cйlи
цај он:олносй1и, йрилин:а, зlоgа. - Надао се да ће доћи пригода 
да се опет насамо састају. • користити се пригодом исн:орисй1ий1и 
зlоgан час. пригодом (чега) у време Kag се нешй10 gоlоgило. том 
пригодом й10М йрилин:ом, Ulaga. у пригоди у йовоЈЬНОМ, ЙОlоgном 
часу. 

пригодан и пригодан, -дна, -о н:оји оglовара оgређеној сий1у
ацији, йовоЈЬНО оgабран, йрин:лаgан, Йpu.мepeH, aologaH: пригод
не речи добродошлице. 

пригоднички ПРИЛ. у вези с apUlOgOM, н:ао apuloga. - Те пе
сме делују ПРИГОДНИЧКИ. 

пригодно и пригодно ПРИЛ. у apulogu, apUlOgOM. 

пригодност, -ости ж а. сй1ање или својСй1во oHola шй10 је йри
lOgHO, йрин:лаgносй1, умесносй1. б. apulogHa йрилин:а, gОlађај н:о
ји йружа MolyhHocUl ga се исн:орисй1и. 

пригонити, пригонйм [гл. им. пригоњёње с] несвр. йрема 
apulHaUlu. 

пригорак, -рка, �o йомало lopaK, н:оји није cacвu.м lopaK: при
горка кафа. 

пригорац, -орца м човен: из apUlopja. 

пригоревати, -орёвам јек. пригоријЕшати, -оријевам неевр. 
йрема apulopeUlu. 

пригорети јек. пригорјети, -рйм евр. gелu.мично uзlорей1и 
н:увајући се или йен:ући се, заlорейlи, apelopeUlu. - Пасуљ је при
горео. 

пригорје и пригорје с н:рај, apegeo уз йланину; Йобрђе. 

пригорка и пригоркиња ж пеен. у ай1рибуй1сн:ој служби: lop
сн:а, йланинсн:а: вила -. 

пригорскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на apulopje. 

пригорчити, пригорчйм евр. учиний1и lop н:u.м , gaUlu lopaK 
ун:ус нечему, заlорчай1и. 

приготовити, -Им евр. gовесй1и у cйlaњe lойlовосй1и, сйремно
сй1и, сЙре.мий1и, ЙриЙремий1и. _ - се cЙpe.мийlи се, йpийpeмийlи се. 

приготовљавати, -овљавам и приготовљивати, -овљујём 
несвр. йрема йриlой10вий1и. 

приграбити, -йм (трп. приграбљен) евр. насилно оgузей1и, 
бесйравно йрисвојий1и, йреой1ей1и, уlрабий1и, ун:расй1и: - новац, 
- власт, - Марков положај мезимца у кући. 

приграбљивати, -абљујём несвр. йрема Йриlрабий1и. 

приграда ж и приградак, -атка м gозиgани, gОlрађени geo 
нен:е зlраgе, н:уће, HaKHagHU gogaUlaK нен:ој lрађевини, golpagaK, 
gозиgан:: манастирски приградак. 

приградити, пршр8.дйм евр. lрађењем gogaUlu на већ йосй10-
јећу lрађевину; сазиgай1и уз нен:у lрађевину, gозиgай1и, golpagu
й1и. - Самостан је приграђен уз цркву. 



ПРИГРАДСКИ - ПРИДИЋИ 102 1 

приградски, -а, -о који је йри 'ipagy, који се обавља у околи
ни 'ipaga: - саобраћај, - појас, - подручје. 

приграђивати, -ађујём несвр. йрема Uри'iраgиШи. 

пригранични, -а, -о који је uopeg 'iранице, uо'iранични: при
гранична места северне Војводине. 

пригревати, пригрёвам јек. пригријевати, -јЕшам и при
грејавати, -ејавам јек. пригријавати, -иј авам несвр. йрема 
Uри'iрејаШи. 

пригревица ж велика врућина, йрийека, врелина, же'iа. 

пригрејати јек. пригријати, -јём евр. 1. учиниши .мало шо
Uлијим, .мало за'iрејаши, uоg'iрејаши: - ручак 2. јако за'iрејаши, 
йрийећи (о сунцу). 

пригризак, -иска М .мала количина хране, оно шшо се йри-
'iризе, залО'iај; уп. ПРИГРИСТИ. 

пригризати, пригризам несвр. Йре.ма Uри'iрисШи. 

пригризнути, -нём евр. Uри'iрисШи. 

пригристи, -гризём евр. а. за'iрисши; Uре'iрисШи. б. uојесши 
који зало'iај, .мало uојесши, uрезало'iајиши, заложиШи. 

пригрлити, -ЙlVI евр. 1. йривући обухвашивши рукама, за'iр
лиши; сше'iнуши: - дете, - боцу. 2. uрихвашиши, uримиши као 
своје, учиниш и Ko'ia или шша блиским, усвојиши: - Милоша као 
друга, - Милошеве идеале. 8 "" се уз. повр. за'iрлиши се. 

пригрљавати, -рљавам и пригрљивати, -рљујём несвр. 
Йре.ма Uри'iрлиШи. 

пригрнути, пршрнём (аор. пРигi>нУХ И пригртох) евр. 1. з'iр
шањем скуuиши, набацаши, нашрuаши на 'iо.милу: - земљу око 
саднице. 2. учиниш и ga неко Ha'ipHe, gоврви Kyga, ор'iанизоваши 
йрикуиљање (обично .масовније): - овамо народ. 3. о'iрнуши: -
плашт. 8 "" се о'iрнуши се. 

пригртати, -грћём несвр. йрема Uри'iрнуШи. 

пригурити се, -:Им се евр. uовиши се, шhуhуриши се, з'iрчиши 
се, з'iуриши се. - Петар се пригурио у постељи. 

пригустити, пр:И:густ:Им евр. 1. учиниш и 'iусшим или 'iушhим, 
за'iусШиШи. 2. разг. uосшаши оЙасно. - Кад пригусти, повлачи
те се. 

пригуmавати, -гУшавам и пригуmивати, -гУшујём несвр. 
Йре.ма Uри'iушиШи. 

пригушен, -а, -о 1. ШрU. og Uри'iушиШи. 2. који се не исйоља
ва у йуној .мери, ослабљен; узgржан: пригушена светлост, - глас. 
• пригушене боје елик. боје које не блешше, које нису јарке. 

пригушено ПРИЛ. на uри'iушен начин, нејасно, узgржано: -
кинути, - зајецати. 

пригушеност, -ости ж својсшво или сшање oHo'ia шшо је йри
'iушено. 

пригушивач, -ача М (инетр. -ачем) найрава за uри'iушивање, 
с.мањивање иншензишеша неко1, звука, шу.ма. 

пригуmити, пригУ-шим евр. 1. ус.мршиши gављење.м, насил
но ко.ме uрекинуши gисање, уgавиши, заgавиШи. 2. ублажиши, 
uошиснуши, ослаби ши: - страх, - осмех. 

пригушљив, -а, -о који се .може uри'iушиши: тешко - смех. 
придавати, прИдајём (имп. придаји; пр. еад. придајУ-ћи) ие

евр. 1. несвр. йрема UриgаШи. 2. gаваши свој uрило'i, Uрила'iаШи. 
- Почеше и други придавати. 

придавити, прИдав:Им евр. 1. заgавиши, уgавиши, uри'iуши
ши. 2. фиг. gовесши у сшање које щюзива осећај шереша, немоћи, 
ЙриШиснуШи. - Године су га придавиле. 

придављеност, -ости ж сшање oHo'ia који је Uриgављен. 

придављивати, -ављујём несвр. йрема UриgавиШи. 

придарје е gap, uоклон који се gaje уз 'iлавни gap. 

придати, прИдам евр. 1. а. gаши upuge, gоgаши уз нешшо gpy-
1,0, наgоgаши, uриgоgаши, gо.меШнуШи. - Желео је да врате де
Boj�y и дарове још придају. Кући је придата и гаража. б. goge
лиши, uослаши, сшавиши на расUола'iање. - Придат је био бла-

гајнику и помагао му. 2. йроцењујући gаши че.му неку особину, 
вреgноваши шша, uриuисаши: "" вредност стручности, - наро
чити значај. 

придварати се, прИдварам се несвр. Йре.ма uриgвориши се. 

придворан, -рна, -о 1. који је йри gвору, geOpCKU: - госпођа, 
- ђакон. 2. који је као на gвору, фин, у'iлађен: - такт. 

придворити се, прИдвор:Им се и придворити се, прИдво
рим се евр. сшеhи наклоносш gоgворавајуhи се, у'iађајуhи, gogeo
риши се. 

придворица ж (М) (ми. ж) 1. gворанин, gворанка. 2. фиг. уgво
рица, улизица, ласкавац. - Презирала га је као турског при
дворицу· 

придворје е а. geo ucupeg улазних, 'iлавних враша з'iраgе, 
Шрем. б. gворишше upeg з'iраgо.м. 

придворник М Uриgворица. 

придворница ж (М) (МИ. ж) Uриgворица. 

придворски, -а, -о који је йри gвору, gворски. 

приде ПРИЛ. као gоgашак. 

прИдев јек. прИдјев М ЛИНГВ. у .мН.: врсша несамосшалних йро
.мен,љивих речи којима се исказују особине биhа, uреg.меша, йоја
ва и gp., различиши OgHOCU .међу њима, као и .маШерију og које је 
нешшо найрављено, og че'iа се нешшо сасшоји (у jg.: шаква реч). 

придевак јек. придјевак, -ёвка М назив који се ко.ме ga йО 
некој ње'iовој особини, наgимак. 

придевати, прИдёвам јек. придијевати, прИдијевам несвр. 
Йре.ма uриgенуши, uриgесши и UриgеШи. 

придевача јек. придјевача ж и'iла којо.м се upugeea, йрика
чује, uрибаgача, шUенаgла. 

придевски јек. придјевски, -а, -о који се OgHOCU на Uриgеве. 

приделити, прИдёлим јек. придијелити, прИдијелим свр. 
gоgелиши. 

придељивати, -ељујём јек. придјељивати, -јељујём несвр. 
йрема UриgелиШи. 

прИденутИ јек. придјенути, -нёмевр. (уп. приде(с)ти) 1. зака
чивши сuојиши, uриuојиши, uричврсшиши за нешшо, закачи
ши, зagенуши, uрикачиши: - орден. 2. gаши, наgенуши ко.ме или 
чему наgимак, uрозваши КО'iајош неким имено.м (обично uogpy
'i.тьивo). 3. с.маШраШи ga неко или нешшо има какву особину, йри
uисаши, uриgаши какву особину ко.ме или чему: - стварима не
постојеће особине. 

приде сити, -:Им евр. учиниш и uО'iОgним, uоgесним за нешшо, 
оUре.миШи на оg'iоварајуhи начин, uрила'iоgиши: "" стан од ко
либице. 8 ""  се 1. gесиши се, gО'iоgиши се, збиши се. - Нешто чуд
но нам се придесило. 2. случајно се наћи 'ige. - Сељани се бли
зу придесише. 

прИде(С)ТИ јек. придје(с)ти, -енём"(-едём) евр. uриgенуши. 

прИдигнути, -нём (се) свр. в.  upuguhu (се). 

придизати, -ижём несвр. Йре.ма uриgи'iнуши и upuguhu. 

придика ж ир. 'iовор исйуњен йрекорима, савешима иШg. -
Мајка ми сваки дан држи придике. 

придиковати, -кујём иеевр. ир. 'iовориши, gржаши upugUKe. 
- Волео је да придикује. 

придићи, -дигнём (аор. прИдигох, прИдиже и прИдиже; ИМП. 

прИдигни; р. пр. прИдигао, -гла; пр. пр. прИдигавши) евр. (вар. 
I,Iридигнути (се)) 1. а . .мало, не MHO'iO guhu, Uо.мериШи увис, йо-" guhu са земље или с ниже'i на виши uоложај; учиниш и ga се ко 
gu'iHe, .мало узgи'iне или усйрави: "" сабљу, - кутију, - старца. б. 
gижуhи uриближиши чему: - марамицу к уснама. 2. фиг. (кога) 
охрабриши, ојачаши, окреuиши, UоgсШаhи. - Пријатељи су га 
придигли из очаја. 3. оg'iојиши, ошхранuши, uoguhu. - Они су га 
ПРИДИГЛИ. 8 "" се а . .мало се uoguhu. - Лежао је и није могао да 
се придигне. б. gohu у боље uрилике, у боље сшање, оснажиши 
се, ојачаши: ,.:.. се материјално, "" се из туге. в. усй]'аши uосле бо
лесши, .мало се оuоравиши, окреuиши се. -'- Сачекаће са свадбом 
док се ја не придиГнем. 
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придобавити, -Им евр. HaKHagHo gобавиши, йриgоgаши оно
ме шшо је већ gобављено. - Придобавили смо још песка. 

придобављати, -ам несвр. йрема ЙриgобавиШи. 

придобивати, -Обйвам и придобијати, -обйјам несвр. йре
ма ЙриgобиШи. 

придобити, прИдобијём евр. 1. заgобиши, йриволеши, врбо
ваши, освојиШи. - Придобио је наше поверење. 2. gобиши, сше
ћи. - Придобили су слободу. 

придовезати, -овёжём евр. gоgаши још коју реч у раз'iовору, 
насшавиши, наgовезаШи. 

придодавати, -одајём (пр. еад. придодајући) несвр. йрема 
ЙриgоgаШи. 

придодатак, -тка м gоgашак. 

придодати, -ам евр. 1. gogajyhu йрийојиши мањи geo каквој 
целини, gойуниши: � земљу имању, � неколико речи на започе
ту тему. 2. сшавиши на расйола'iање; gоgелиши Йривре.мено на 
службу: � официра дивизији. 

придојити, прИдојИм евр. још мало йоgојиши: � дете. 

придолазак, -аска м gолазак, йрисйеће: � непријатељских 
трупа. • - воде йорасш нивоа воgе. 

придолазити, -Им [гл. им. придолажёње е] несвр. Йре.ма йри-
gohu. 

придолица ж мала gолина, мала увала. 

придомазетити, -Им евр. gовесши зеша у кућу, ЙризеШиШи. 

придомити, прИдомИм евр. 1. уgомиши, усвојиши: � пса. 2. 
оg'iојиши укршшајуhи gве различише живошињске врсШе. 8 - се 
оgомаhиши се, уgомиши се. - Придомио се у мојој соби. 

придонёти јек придонијети, -несём (-донесём) в. goapUHe
ши. - Придонели су изради енциклопедије. 

придоносити, -оносИм [гл. им. придоношёње е] несвр. Йре.ма 
йриgонеши и ЙриgонијеШи. 

придоћи (пРИдоћи), прИдођём (аор. придође и прИдође; р. 
пр. придошао (пРИдошао), -шла) евр. 1. gohu, gосйеши, сшиhи, 
ЙрисЙеШи. - Турцима је придошла помоћ. 2. gohu йосле gpy'iux 
као gошљак, Йриgошлица. - Они су придошли у наш крај у про
шлом веку. 3. насшаши, насшуйиши, йојавиши се. - Придође 
му грч у стомаку. 4. aoguhu ниво, нарасши, набујаши, Hagohu (о 
каквој ШечносШи). - Придошли су потоци. 

придоmао, -шла, -о 1. р. Йр. og apugohu у аШриб. служби: 
придошле воде. 2. (у им. служби, одр. прИдошлй, обично у мн.) 
м (ж) gошљак(иња), Йриgошлица. - Придошли уђоше у кућу. 

придоmлица ж и м (ми. ж) 1. особа која се gоселила из gpy'io'i 
краја, која је gошла ogHeKyg; уп. дошљак. - Он је придошлица из 
Босне. 2. особа која је нешшо касније gошла у неку 'ipyay или gpy
шшво: � из суседног купеа. 

придражавати, -ажавам несвр. Йре.ма ЙриgражиШи. 

придражити, прИдражйм евр. мало ЙоgражиШи. 

придремати, прИдрёмам јек. придријемати, прИдријемам 
евр. биши обузеш лаким сном, заgре.маШи. 

придржавати, -дi>жавам несвр. Йре.ма йриgржаши: � друга. 
8 - се 1. хвашаши се за HeKo'i или нешшо, ОСЛа7-ьаши се на не
шшо ga се не би из'iубила равноШежа. 2. gеловаши gржеhи се ка
квих начела или чијих йосшуйака: � се чијих корака, � се свог 
искуства. 

придржај м и придржање е правн. веровниково или йовери
очево йраво ga gужнику не враши зало'i йре He'io шшо се gy'i из
мири (йраво реШенције). 

придржати, -жИм (р. пр. прИдржао, -ала (придржао, -ала» 
евр. крашко, мало gржеhи учврсшиши, оси'iураши, йрихвашиши: 
� дете да не падне. 8 - се gржеhи се крашко, учврсшиши се, 
йрихвашиши се. 

придржач, -ача м йреgмеш којим се нешшо йриgржава: � за 
писма. 

придруживати (се), -ужујём (се) несвр. йрема йриgружи
ши (се). 

придружити, прИдружИм евр. Йриgоgавање.м, йрикључива
ње.м, ЙриЙајање.м сасшавиши у jegHY целину, йовезаши, сйоји
ши, зgружиши: � лутку играчкама, � играча репрезентацији. 8 
- се 1. йрикључиши се, йрийојиши се, йовезаши се с ким, с чим, 
ући у сасшав че'iа: � се друговима. 2. сшаши на чију сшрану, йри
хвашиши чије ugeje: � се Аристотелу у филозофији. 

прижарити, прижарйм евр. за'iрејаши ga из'iлеgа као ga је 
усијано, ужарено. - Прижарило сунце. 

ПРИЖЕщнети јек. прижедњети, -нйм евр. осешиши жеђ, 
ожеgнеши; йосшаши јако жеgан, gy'io шрйеши жеђ, зажеgнеШи. 

прижелети јек прижељети, -елйм евр. зажелеШи. 

прижељкивати, -ељкујём неевр. (нешто) биши обузеш неком 
(gУ'iо)шрајном жељом, желеши (нешшо или ga се нешшо go'iogu) 
(чесшо йрикривено и у мањој мери): � концерт. 

приженидба ж жениgба којом муж йосшаје gомазеШ. 

приженити, приженi:iм евр. ожениши увоgеhи у женину ку
ћу, учиниши gомазеШом. - Приженили су слугу. 8 - се жениg
бом ући у женину кућу, йосшаши gомазеШ. 

прижења м онај који се йриженио, gомазеШ. 

прижењивати се, -ењујём се несвр. Йре.ма йрижениши се. -
Причали су како се женио и прижењивао. 

прижећи (прижећи), -жежём (3. Л. ми. -жегу; аор. прижегох, 
прижеже; ИМП. прижези; р. пр. прижегао, -егла (прижегла» евр. 
а. учиниши ga нешшо йочне ga 'iopu, зайалиши, йошйалиши, 
йрийалиши: � кандило. б. јако у'iрејаши, йрийећи (обично о сун
цу). - Сунце прижегло. 

прижизати, -ижём несвр. Йре.ма Йрижеhи. 

прижмирити, -рИм и прижмурити, -Им евр. а. уйола зашво
риши очи, заШКUJЬиШи. б. на крашко склойиши очи, мало за
ж.муриШи. • - једним оком разг. намерно йройусшиши нешшо у 
чију корисШ. 

прижуљати, -ам и прижуљити, прижуљйм евр. найрави
ши жуљ, нажуљаШи. - Прижуљао ме конопац. 

прижуривати (се), -уРујём (се) несвр. Йре.ма йрижуриши (се). 

прижурити, прижуРИм евр. а. хишрије, журније йоћи, йожу
риШи. - Обојица прижурише. б. йожуриши у обављању какво'i 
йосла, йошакнуши, йоgсшаhи Ko'ia на журно, брзо свршавање 
че'iа. - Прижурили су ме. 

призакаснити, -Им евр. закасниШи. -Мало сте призакасни-
ли. 

призвати, -зовем евр. 1. йозваши HeKo'ia ga се оgазове, ga go
ђе, ga сејави He'ige pagu че'iа. - Призвао је ујака. Призвала га је 
котарска област. 2. йозваши, обрашиши се молишвом или ка
квим мисшичким речима бо'iу или gyxy умрло'i: � бога у помоћ. 
Седећи за округлим столом призвали су дух свога ујака. 3. (у 
вези с предлозима и с неким апстрактним именицама које зна
че стање) биши, наћи се у сшању (у смислу значења именице): -
к свести освесшиши; - у памет, у сећање обновиши у сећању, aog
сешиши се. • призвао га Господ умро је. 

призвук м 1. caopegaH, gойунски звук, шон који йраши 
основни звук. 2. неуйаgљива йримеса, нијанса: � жалости у 
чијем гласу. 

приздравити, -йм евр. мало, gонекле озgравиши, не озgра
виши сасвим. 

приздрављати, -ам несвр. йрема ЙризgравиШи. 

приземан и призёман, -мна, -о који се налази йри земљи: 
� кућа, � стан; фиг. йросш, йримишиван, низак, не.моралан: при
земне страсти. • приземни пожар шумски йожар у које.м 'iopu су
во лишhе, шрава, маховина, йањеви и 'ipМJЬe. 

приземљаст, -а, -о који је йри земљи, низак: � биљка. 

призёмље и призёмље е geo з'iраgе који се мало узgиже из
Hag земљишша, који је йри земљи, Йapiйep . ..- Живели смо у при
земљу. 
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приземљеље с ел. 1. йовезивање елекшрично'i айараша са зе
.мљо.м Йо.моћу йосебно'i елекшрично'i воgа pagu обезбеђења og 
елекшрично'i найона, уземљење. 2. сйушшање на земљу (о ле ше
лица.ма, Йаgобранци.ма и сл.). 

приземљивати (се), -емљујем (се) несвр. Йре.ма йриземљи
ши (се). 

приземљити, приземљйм свр. 1. сйојиши са земљо.м (о елек
шричној сшруји): - фрижидер. 2. фиг. сйусшиши на земљу, ойа
.меШиШи, уразу.миШи. - 9тац га је :коначно приземљио. _ - се 
1. сйусшиши се на зе.мљу. - Авион се успешно приземљио. 2. 
оЙа.меШиШи се, уразу.миШи се. 

приземљуmа, приземница и приземница ж Йризе.мна 
кућа. 

приземно и приземно ПРИЛ. у Йризе.мљу. 

призетити, -им свр. увесши као зеша у кућу, йрижениши, 
Йриgо.мазеШиШи. _ - се йосшаши gо.мазеш, йрижениши се. 

призет:ко м подр. gо.мазеШ. 

призет:ковица ж подр. йризешкова жена. 

призивати, призивам несвр. Йре.ма ЙризваШи. 

призидати, призйдам свр. gо'iраgиши, gозиgаши, сазиgаши 
уз йосшојеhу 'iрађевину. 

призиђивати, -иђујем несвр. Йре.ма ЙризиgаШи. 

призимити, призйми(м) свр. безл. йочеши (о зu.ми). - Доћи 
ће :кад призими. 

призма ж ГрЧ. 1. 'iео.меШријско шело о'iраничено оgоз'iо и ogo
зgо gва.ма Йоли'iонu.ма, а са сшрана Йаралело'iра.мu.ма. 2. физ. 
йрозирно шело које служи за расйаgање беле свеiilлосши у сйек
шралне боје, за Йрела.мање свеiilлосних зрака и уйошребу у раз
личиШu.м оЙШичкu.м сЙрава.ма. • гледати (посматрати) кроз (сво
ју) призму 'iлеgаши, Йос.маШраШи нешшо необјекшивно aog уши
цаје.м каквих околносши, йрилика, сШања. 

призмаст, -а, -о који је као Йриз.ма: - огледало. 
призматичан, -чна, -о и призматички, -а, -о који u.мa об

лик Йриз.ме: - четвороугаона :кула. 

признавати, признајем (пр. сад. призюiјући) несвр. Йре.ма 
ЙризнаШи. 

признаница ж Йис.мена йошврgа о Йлаhено.м рачуну или 
урађено.м какво.м gpy'ioM Йослу. 

признаље с 1. лична изјава о сШварно.м, исШинско.м шоку 
какво'i gО'iађаја. - По:кушавали су да извуку признање из ње
га. 2. уважавање, ЙошШовање. - Та:квој храбрости мора се ода
ти признање. 

признат, -а, -о 1. ШрЙ. og ЙризнаШи. 2. уважен, йошшован, 
цењен: - писац. 

признати, -ам (аор. признадох И признах) свр. 1. рећи, исйри
чаши исшину; изјавиши ga је нешшо исшинишо, сшварно, шач
но; јавно, службено йрихвашиши као своје. - своју :кривицу, -
дете. 2. оgобриши као ваљано, јавно йрихвашиши, са'iласиши се; 
уважиши чији pag или сйособносши: - не:кога за цара, - Вука 
:као умног чове:ка. 

признато ПРИЛ. ваљано, йрихваћено, оЙшШеЙознаШо. 

признато ст, -ости ж особина.оно'iа који је ЙризнаШ. 

призор м а. оно шшо се виgи, шшо се ошкрива йо'iлеgу, шшо 
сејавља као Йреg.меШ 'iлеgања. - Стајали су неми пред тим'при
зором. б. оgвојен, йојеgиначни gо'iађај HeKo'i збивања из живо
ша или из у.меШничко'i gела: - из живота, слике са призорима 
из рата. 

призортити се, призортим се свр. тур. јако се уйлашиши, 
узоршиши се. - Призортио се од испита. 

прија ж (вок прИјо) (често у вези с личним именом) 1 . .мајка 
jegHo'i og суйружника Йре.ма роgишељu.ма gpy'io'i суЙружника. 2. 
ХИП. йријаш�љица. 

пријава ж 1. а. ус.мено или Йис.мено обавешшење власши о 
чијој кривици. - Милиционер је написао пријаву. б. ус.мено или 

Йис.мено обавешшење некој ко.муналној ор'iанизацији о кварови
.ма или HeKu.м gpy'iu.м неЙравилносШu.ма у њихово.м pagy: - :ква
ра. 2. Йис.мена изјава у службено.м облику у којој се нешшо ја
вља: - Румуније о учешћу на та:кмичењу. 3. изјава с ЙоЙисо.м ро
бе која се apegaje йри илаhању царине. 

пријавити, прИјавйм (трп. прИјављен) свр. 1. обавесшиши о 
нечијој йосеши, о'iласиши чији gолазак, најавиши: - посету. 2. а. 
ойшужиши HeKo'ia за какву кривицу, йресшуй, шужиши; aogHe
ши йријаву: - Миму учитељици; - Миму суду. б. обавесшиши 
неку ко.муналну ор'iанизацију о йосшојању квара на .мрежи. -
Одмах смо пријавили нестана:к струје. _ - се gohu и јавиши се 
за Йрије.м: - се властима, - се у војс:ку. 

пријављивати (се), -ављујем (се) несвр. Йре.ма йријавиши (се). 

пријавни, -а, -о који се OgHOCU на йријаву: - формулар, -
рок • - одељење (- уред) усшанова у којој су убележени сви сша
новници jegHo'i 'ipaga и која gaje обавешшење о њихово.м йребива
лишШу. 

пријавни:к м йоgносилац Йријаве. 

пријавница ж 1. фор.мулар за йријављивање; gоку.менш о 
йријављивању, Йријава. 2. канцеларија у којој се врши йрија
вљивање. 

пријазан, -зна, -о услужан, љубазан, срgачан, йријашан, уч-
шив: - глас, - осмех. 

пријазно ПрИЛ. на йријазан начин, љубазно, срgачно, учШиво. 

пријазност, -ости ж особина oHo'ia који је Йријазан. 

пријан м разг. ЙријаШељ. 

пријапс:ки ПРИЛ. блуgнички, разврашнички (Йре.ма Пријайу, 
бо'iу илоgносши у 'iрчкој .миШоло'iији). 

пријатан, -тна, -о који йрија, који йричињава у'iоgносш, y'io
gaH; gойаgЈЬив, йривлачан: - стан, - осмех. 

пријатељ м (инстр. -ем) 1. а. особа с којо.м је неко у gобрu.м, ср
gачнu.м ogHocu.мa, ogaH, йрисан човек, близак йознаник, gpy'i. 
Није имао правих пријатеља. б. онај који с неко.м жено.м оgржа
ва инШu.мне ogHoce, љубавник. 2. онај који йрисшаје уз Ko'ia или 
шшо, бранилац, јеgно.мишљеник, йриврженик, слеgбеник: -
уметности, - парада. 3. у фа.милијарно.м или иронично.м обра
ћању нейознашој особи. - У здравље пријатељу! 4. ошац jegHo'i 
og суйружника Йре.ма роgиШељu.ма gpy'io'i суЙружника. • кућни 
- а) особа која ужива наклоносш чишаве Йороgице. б) ир. љубав
ник жене, gо.маhице куће. 

пријатељевати (пријатељовати), -ељујем несвр. биши с Ku.м 
йријашељ, живеши у йријашељсшву, gру'iоваШи. 

пријатељити (се), -йм (се) несвр. [гл. ИМ. пријатељење с] 1. 
сшуйаши с Ku.м у йријашељске ogHoce, йосшајаши ко.ме йрија
Шељ. 2. орођаваши се брако.м своје gеце. 

пријатељица ж жена ЙријаШељ. ,. - ноћи йросшишушка, 
блуgница. 

.пријатељ�ин, -а, -о који apuaaga ЙријаШељици. 

пријатељс:ки, -а, -о који се OgHOCU на йријашеље, који йока
зу је йријашељсшво, gоброна.меран, gpy'iapcKU: - осмех, - поглед. 

• бити с ким на пријатељској нози биши с Ku.м у ЙријаШељскu.м 
или ЙpиCHlt.м ogHocu.мa; - утакмица спорт. уШак.мица која не уши
че на aopegaK у ЙрвенсШву. 

пријатељс:ки прил. на йријашељски начин, као йријашељи, 
као ЙријаШељ. - Јавио му се пријатељс:ки. 

" пријатељство с а. OgHOC узаја.мно'i разу.мевања, йоверења, 
йошшовања и љубави, gру'iовање, gру'iарсШво. б. љубавни OgHOC, 
љубавна веза. • дебело - велико, gу'iошрајно ЙријаШељсШво. па
кет или уговор о (вечитом) пријатељству пол. узаја.мна обавеза gве
ју gржава ga ће живеши у ЙријаШељскu.м ОgНОСи.мд. 

пријати, -ам несвр. изазиваши йријашносш, у'iоgносш, боље 
расйоложење, биши йо вољи, чиниши уживање, заgовољсШво. -
Пријао ми је. сан. Прија му она. Прија му :клима. 

пријатно приЛ. l. на йријашан начин, у'iоgно, ла'iоgно. 2. йри 
обеgовању као изрctЗ жеље ga јело шшо боље Йрија. 
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прИјатност и пријатност, -ости ж йријашно осећање; сшање, 
својсшво oHo"ia ко.ме је йријашно, у"iоgносш, ла"iоgносШ. 

пријахати, -ашём евр. јашуhи йрићи, gohu, gојахаШи. 

пријаmњй:, -8., -ё Йређашњи. 

пријем и пријем м 1. а. gобијање, йримање, йреузимање че
"ia og Ko"ia: - вашег писма. б. оцена, ogjeK, расйоложење йрема не
кој новини, новој gрушшвеној, у.меШничкој и gp. йојави: добар 
пријем :код читалаца, хладан пријем представе у Београду. в. 
йриgруживање, йримање УКЈЬучивање у какав йосао, зајеgницу, 
ор"iанизацију: - у стран:ку, - у радну организацију. 2. слушање 
или "iлеgање нече"iа шшо се саойшшава йреко paguja, шелевизи
је, шелефона и сл.: - емисије. 3. свечани gочек, свечаносш, йри
.мање йриређено неко.ме (обично званичним или службеним осо
ба.ма). - Амбасадор је приредио свечан пријем. 

пријемнй: и пријемнй:, -8., -о који се OgHOCU на йријем: - :кан
целарија. • - испит исйиш који се йолаже pagu Йрије.ма у какву 
школу, службу и gp. 

пријемнй:к и пријемнй:к м техн. уређај, .механиза.м йриме
њен у раgио-шехници pagu йримања си"iнала речи, .музике и сл.: 
телевизијс:ки -, радио -. 

пријемница и пријемница ж Йис.мена йошврgа о Шо.ме ga је 
нешшо ЙРUМJbено. 

пријемчив, -а, -о који се брзо везује, који лако йрима, йри-
хваша шШо. - Имао је природу пријемчиву за сва:ку науку. 

пријемчивост, -ости ж особина oHo"ia који је Йрије.мчив. 

пријемчљив, -а, -о Йријемчив. 

пријица и пријица ж geM. og Йрија. 

пријурити, прИјурйм евр. јурећи сшиhи, gојуриШи. - Прију
рио је столу. 

при:каз м 1. йоказивање, йриказивање, йреgсшавЈЬање че"iа 
бројчано или "iрафички: табеларни - . 2. Йис.мени или ус.мени uз
вешшај о чему: - бит:ке. 3. крашка кришичка оцена, рецензија 
какво"i научно"i или у.меШниЧКО"i gела: :књижевни -. 

при:каза ж слика која се сшвара у .машШи, као Uлоg .машШе; 
йривиђење, уШвара. - Није знао да ли је то била при:каза или 
збиља. 

приказање е 1. Йриказа. 2. среgњовековна gpa.мa рели"iио
зно"i саgржаја. 

приказати, прИк8.жём евр. а. uзнеши, йоказаши, йреgсшави
ши. - Отпочео је издавање народних песама да при:каже богат
ство народног јези:ка. б. е.миШоваШи (филм, какву е.мисију и 
сл.). в. uзвесши, йреgсшавиши (на йозорници, сцени). - Четири 
године :касније По:кондирена ти:ква при:казана је у Београду. 
г. gаши крашак йриказ, рецензију какво"i научно"i или у.меШнич
Ko"i gела (йреко шШа.мЙе, paguja или Шелевизије). д. йоказаши, 
йреgсшавиши у основним црШа.ма. - Нису га при:казали у нај
бољем светлу . •  - се 1. а. йојавиши се, йоказаши се, биши йри
суШан. - Хајде, при:кажи се већ једном! б. йојавиши се у .мисли
.ма, у сну, йричиниши се, учиниш и се. - Те ноћи при:казала му 
се у сну лепотица. 2. йреgсшавиши се, йоказаши се (обично gpYK
чијим He"io у сШварносШи). - Жеља му бејаше да јој се при:каже 
озбиљним чове:ком. 

приказивати (се), -азујём (се) несвр. йрема йриказаши (се). 

приказивач, -ача м онај који йриказује, који йреgсшавЈЬа 
(какав филм, емисију, какво у.меШничко gело и gp.). 

прикалемити, -йм евр. а. кале.мљењем йренеши, gоgаши, на
калемиШи. - При:калемљена гранчица се осушила. б. upugoga
ши, наgовезаши (на нешшо), йриgружиши, йривезаши (уз не
шШо). - При:калемио је још не:коЛИRО стихова на своју песму. 

при:каснити, -йм евр. касно сшиhи, закасниШи. 

прикачивати (се), -ачујём (се) несвр. йрема йрикачиши (се). 

прикачити, -йм евр. а. сйојиши jegaH Йреg.меШ с gру"iим, за-
качивши йрийојиши, йричврсшиши за шшо: - вагон. б. йричвр
сшиши и"iло.м и сл., йриgенуши, йрибосши, заgенуши; окачиши: 
- орден на груди, - сли:ку на зид . •  - се фиг. везаши се за HeKo"i, 
йриближиши се неко.м, обично на.меi11Jbиво, gocaQyjyhu .му. 

приквасивати, -асујём несвр. Йре.ма ЙриквасиШи. 

приквасити, -йм евр . .мало наквасиши, ЙоквасиШи. 

прикивати (се), прiшЙВ8.м (се) несвр. йрема йриковаши (се). 

прикладан, -дна, -о који оg"iовара ogpeQeHoj сишуацији, go-
бро оgабран, uo"iogaH, uogecaH: - по:клон. 

прикладно прил. на йриклаgан начин, ЙО"iоgно, UogecHo. 

при:кладност, -ости ж својсшво или сшање oHo"ia шшо је йри-
клаgно. 

приклањати (се), -ам (се) несвр. йрема йриклониши (се). 

приклапати, прiшл8.п8.м несвр. йрема ЙриклоЙиШи. 

приклати, -:кољём евр. 1. а. ус.мршиши йререзавши "iрло, йре-
клаши, заклаши (обично рањену или болесну живоШињу). б . 
йререзаши "iрло ко.ме не gовршивши go краја клање. 2. фиг. уни
шшиши, уЙроЙасШиШи. - Једно га је питање при:клало и он ни
је положио испит. • - кога испод репа екепр. йоgвалиши ко.ме, 
йревариши, наса.мариШи Ko"ia. 

приклекнути, -нём евр. накрашко клекнуШи. 

приклеmтити, прИклёштйм јек. приклијеmтити, прИкли
јештйм (трп. прИклёштен јек. прИклијештен) евр. 1. а. клешши
.ма сШе"iнуШи. б. йришиснувши йовреgиши, йри"iњечиши, йри"iња
виши. в. фиг. йримораши, йринуgиши Ko"ia ga сшално буgе, осша
не He"ige. - При:клештена је у :кревету. 2. а. gовесши у безизлазан 
йоложај, лишиши Ko"ia .мо"iуhносШи ga се йрошиви, йришесни
ши. - Ако га при:клештимо, признаће он. б. йоgвр"iнуши o"ipa
ничењу у крешању или чему gpy"ioM; оЙколиШи. - При:клеmтише 
ме потере :код главне :карауле. 

при:клй:нчити, -йм евр. клинцима йрибиши, йричврсшиши; 
фиг. йришиснуши, ЙрилешШиШи. 

приклон и приклон м 1. йокреш наgоле "iлаво.м или "iорњим 
gело.м шела (обично upeg неким у знак йозgрава, исказивања йо
шшовања и сл.). 2. заклон, склонишШе. 3. на"iиб, косина уоЙшШе. 

при:клонй:к м онај који је наклоњен чему, йоклоник: при:кло
ници шаха. 

при:клонити, прiшлонйм евр. 1. на"iнуши, са"iнуши, йо"iнуши, 
йовиши: - главу, - лице. 2. йриgобиши, йривући на чију сшра
ну, йриволеши; на"iовориши Ko"ia на шШо. - При:клонила ме је 
својој теорији . •  - се 1. а. са"iнуши се, йовиши се "iорњим gело.м 
шела (обично као израз йошшовања), йоклониши се. - С:кидо
ше :капе, при:клонише се до земље. б. на"iињање.м, Йовијање.м 
йриближиши се че.му; gohu у кос йоложај, искосиши се. - Жито 
се мал:ко при:клонило сунцу. 2. а. йриволеши се че.му, йрисша
ши уз Ko"ia: - се Италији. б. оgаши се, йосвешиши се чему: - се 
музици. 

приклопити, прИклопйм евр. 1. а. найола, не сасвим зашво
риши, сасшавиши,'склойиши, gойола йоклойиши, йреклойиши: 
- лонац по:клопцем. б . .мало, на крашко зашвориши: - очи, -
уста. 2. фиг. нашкриши; ЙриШиснуШи. - Дим је при:клопио ули
цу. Глад је при:клопила становништво . •  - се 1. зашвориши се, 
заклойиши се. - Врата су се за њим при:клопила. 2. йриКЈЬучи
ши се, йрийојиши се. - Настојали су да се Ердељ при:клопи Ун
гарији. 

при:кључа:к, -ч:ка м оно шшо о.мо"iуhава йриКЈЬучивање чему, 
везу са чим: телефонс:ки -. 

прикљјтчати, -ам евр. КЈЬучем оси"iураши, заКЈЬучаши: - :кућу. 
прикљј7чено прил. сйојено, сасШавЈЬено. 

прикључивати (се), -Учујём (се) несвр. Йре.ма йриКЈЬучи
ши (се). 

прикључити, прiшљ)Тчйм евр. 1. gоgаши (че.му), сйојиши, 
зgружиши (с чим). - РечнИR ће бити при:кључен уз Правопис. 
2. сйојиши с чиме, УКЈЬучиши: - шпорет . •  - се а. йриgружиши 
се ко.ме, ући у сасшав чланова, учесника какво"i gрушШва. б. сша
ши на чију сшрану, йрисшаши уз Ko"ia, йриволеши се ко.ме. -
При:кључио се Помпеју и Красу. 

при:кључнй:, -8., -о који се йриКЈЬучује, који служи за везу: ,..., 

вод, - :канал. 
прикључница ж кушија којо.м се йриКЈЬучује елекшрична 

сшруја; уп. при:кључак 
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прикованост, -ости ж сшање oHo"ia који је йрикован, oHo"ia 
шшо је Йриковано. 

приковати, пр:imујем (трп. прикован) евр. 1. а. ковање.м, за
кивање.м сасшавиши, сйојиши, йричврсшиши (jegaH йреgмеш уз 
gpy"iu). - Жељезне су узде биле приковане. б. йричврсшиши чи
ogaмa, ексерима, клинцима и сл. ,  ЙрикуцаШи. - Приковао је 
летвицу на зид. 2. фиг. а. силом йримораши, йрисилиши Ko"ia ga 
сшално, HeapeKugHo буgе, налази се на исШом месШу. - Плотун 
их је приковао за тло. б. уйреши йо"iлеg, йажњу и сл. йрема ко
ме, че.му, на Ko"ia, на ШШ"О. - Приковао је поглед на земљу. в. 
учиниши заиншересованим за нешшо, чврсшо ЙривезаШи. -

Приковали су га к науци. _ - се йрисилиши се на нейомичносш, 
на заgржавање на исшом месШу. • остати (стати, стајати) као при
кован осшаши нейокрешан aog уШицаје.м какво;; снажно"i oceha
ња. - за срамни стуб изложиши јавној Йорузи. 

приколица ж кола без сойсшвене вучне cHa"ie која се йрика
чињу за gpy"ia кола. 

прикончати, -ам евр. йривесши крају, завршиши, окончаШи. 

прикопчавати (се), -опчавам (се) несвр. йрема йрикойча
ши (се). 

прикопчати, -ам евр. сйојиши, сасшавиши gу"i.меШима, кой
чама (нЙр. ogehy), закоЙчаШи. _ - се 1. закойчаши на себи (oge
hy). 2. йрикључиши се. - Нове телефонске линије прикопчале 
су се на стару централу. 

прикрадати се, прикрадам се несвр. Йре.ма йрикрасши се. 

прикрајак, -ајка м 1. крајњи, йериферни geo: - просторије, -
ока. 2. а. забачено, слабо йрисшуйачно месШо. - Али овако, јед
на капетанија, срез у прикрајку, ником на зубу, то је прави зла
тан мајдан. б. скривено месшо, бусија, засеgа, заклон. - Гледа
ћу борбу из прикрајка. 

прикрајчити, -им евр. gовесши go краја, gовршиши, gOKpaj
чиШи. 

прик расти се, -адем се евр. нейримешно, кришом йрибли
жиши се, ушуњаши се. - Нисмо опазили да се прикрао у кућу. 
фиг. Кад се сан прикраде. 

прикривати (се), пр:imрйвам (се) несвр. Йре.ма йрикриши (се). 

прикривач, -ача м 1. онај који йрикрива, сакрива. 2. оно чи
ме се нешшо Йрикрива. - Да би сакрила своје старачко лице, 
користила је шминку као прикривач. 

прикривачкй, -а, -о који се OgHOCU на Йрикриваче. 

прикривен, -ена, -о 1. ШрЙ. og ЙрикриШи. 2. који се није ис
йољио јавно, неошкривен, скривен, ЙриШајен. 3. фиг. неискрен, 
aogMYKao. - Био је прикривен и лажљив. 

прикривено ПрИЛ. а. на йрикривен начин, шајно, Kpujyhu се, 
кришом. б. йрешварајуhи се, Йривиgно. - Гледаоје прикривено 
жалосна лица око себе. 

прикривеност, -ости ж особина или сшање oHo"ia који се йри
крива, oHo"ia шшо је Йрикривено. 

прикривити, ПРIШРЙВИм евр. мало накривиши, наклониши: 
- главу. 

прикрити, прикријем (трп. прикрИвен, -ена) евр. 1. йривре
ме но склониши, заклониШи. - Облак је прикрио сунце. 2. за
шајиши, забашуриши: смешком ---: забуну. _ - се сакриши се, за

. клониши се. 

прикрмити, прикрмим евр. уйравиши броg ga крмом йри
сшане уз обалу. 

прикротити се, прикротим се евр. мало се укрошиши, на
крашко се йрийишомиши; йримириши се. - Временом се ждре
бац ПрИКрОТИО. 

прикрпити, -Им (пр:imрпати, -ам) евр. а. йришиши закрйу, 
закрЙиШи. б. с муком, шешко сшеhи, gокуйиши; скрйиши, go"ipa
gиши како било, склейаши: - нешто имања, - шупу. _ � се за
лейиши се, йрuљубиши се уз HeKo"ia, не оgвајајуhи се, gосађујуhи. 

прикрпљивати (се), -кiшљујем (се) несвр. Йре.ма йрикрйи
ши (се). 

прикупити, пр:imУпИм евр. HaKHagHo, још куйиши, gокуЙиШи. 

прикупити, -им (трп. прикупљен) евр. 1. скуйиши, сабраши, 
йокуйиши нешшо шшо је разасуШо. 2. а. сазваши: - сватове. б. 
сабраши, скуйиши уойшше: - много новца. 3. йри"iрабиши, на
силно йрисвојиши (власш, Moh): - сву власт. 4. найре"iнуши, на
йеши (своје сйособносши): - храбрости. _ - се 1. сасшаши се, ску
йиши се с разних сшрана на jegHoM месШу. - Трупе су се прику
пиле у селу. 2. йрuљубиши се, сшиснуши се уз Ko"ia. - Прикупи
ла се уз мужа. 3. gohu к себи, йоврашиши се у нормално сшање, 
сабраши се. - Прикупио се мало и одговорио им на поставље
но питање. 

прикупљати (се), прикупљам (се) несвр. Йре.ма йрикуйи
ши (се). 

прикупљач, -ача м 1. онај који ЙрикуЙЉа. 2. оно чиме се йри
куЙља. 

прикупљено ст, -ости ж сшање у које.м је нешшо у великом 
броју на jegHoM месшу скуйљено. 

прикупљивати, -Упљујем несвр. Йре.ма ЙрикУЙиШи. 

прикупљивати (се), -упљујем (се) несвр. йрема йрикуйи-
ши (се). 

прикућак, -ћка м йросшорија која је gо"iрађена уз Kyhy. 

прикуцавати, -Уцавам несвр. Йре.ма йрикуцаши (се). 

прикуцати, -ам евр. 1. йричврсшиши куцање.м, укуцаши, за-
куцаШи. 2. gаши коме знак куцање.м, о"iласиши се куцањем. _ -

се фиг. нейомично осшаши у каквом йоложају, gy"io не найушша
ши неко месшо pagehu, учеhи и сл. - Има испит сутра, па се при
куцала уз столицу и не устаје. 

прикуцкати, -ам евр. у geM. значењу: ЙрикуцаШи. 

прикуцкивати, -Уцкујем несвр. йрема ЙрикуцкаШи. 

прикуцнути, -нем евр. ge.м. og ЙрикуцаШи. 

прикучивати (се), -Учујем (се) несвр. Йре.ма йрикучиши (се). 

прикУчити, прикјТчим евр. арх. или нар. йриближиши, йри-
Mahu. _ - се 1. а. йриближиши се, йримаhи се (йросшорно и вре
менски): - се стану. б. йриближиши се jegHo gpy"iOM. 2. фиг. би
ши, йосшаши йрисан, наклоњен. - Грчка се прикучила Србији. 

прилагати, прилажем несвр. йрема ЙриложиШи. 

прилагач, -ача м онај који йрилаже, који gaje Йрило"i. 

прилагачица ж женска особа Йрила"iач. 

прилагодити, -агодим (трп. прилагођен) евр. а. gовесши у 
склаg са йриликама, усклаgиши: - уметничко стваралаштво 
духу времена. б. йреуgесиши, йрейравиши, аgаЙШираШи. _ - се 
gовесши се у склаg с йосшојеhим йриликама и условима, agaa
шираши се: - се новој средини. 

прилагодљив, -а, -о који се лако може, уме Йрила"iоgиШи. 

прилагодљиво ПрИЛ. на йрила"iоgљitв начин. 

прилагодљивост, -ости ж особина oHo"ia који је Йрила"iоgљив. 

прилагођ�вати (се), -ођавам (се) несвр. йрема йрила"iоgи-
ши (се). 

прилагођеност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је йрила"iођено, 
йоgешеносш, аgаЙШираносШ. 

прилагођивати (се), -ођујем (се) неевр. в. йрила"iођаваши (се). 

прилаз, -а и прилазак, аска м 1. йриближавање, йрилаже
ње. 2. йуш којим се йрилази или може apuhu: - селу. 3. йрисшуй 
каквом Йробле.му, начин размашрања какво;; йишања; сшил: -

·теми. 
прилазити, -им [прилажење е] несвр. Йре.ма apuhu. 

прилазнй, -а, -о који се OgHOCU на йрилаз: - мост. 
пришSгати, прилежемјек. прилијегати, прилијежем несвр. 

Йре.ма Йрилеhи. 

прилежати, -жИм несвр. йрема Йрилеhи. 

прилемити и прилемити, прилемим евр. сйојиши ле.мље
ње.м, зале.миШи. 
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прилењ (прилён) јек. прилијен, -а, -о йрилично лењ. 

прилеп јек. приљеп м бот. биљка из йороgице ошillpолисша, 
Asperugo procumbens. 

прилепак јек. приљепак, -пка м 1. ОНО шшо је йрилейљено, 
HaKHagHo gоgашо, накале.м.тьено (обично као сувишно, нейошреб
НО, лоше, неукусно и сл.). 2. зоол. а. врсша жуне. б. pog йрими
шивних йужева, Patella vulgaris. 3. бот. а. в. урочица Lychnis vi
scaria. б. биљка из йороgице каранфила, Silene armeria. 

прилепити, прилёп:Им јек. прилиј(шити, прилијепйм (трп. 
прилёпљен јек. прилијепљен) евр. 1. лейеhи йричврсшиши, за
леЙиШи. 2. фиг. gаши, наgенуши ко.ме какав наgимак; йроrласи
ши KOla носиоце.м какве особине (обично неlаШивне). - Приле
пљено му је да је лажов и превртљивац. _ - се 1. сйојиши се ле
йљењем; закачиши се, йрикачиши се не оgвајајуhи се. - Конац се 
прилепио за панталоне. фиг. Поглед јој се прилепио за његово 
лице. 2. фиг. а. чврсшо се йриљубиши, йрибиши уз нешшо: - се 
уз стену. б. йосшаши ogaH, йривржен, заиншересован: - се уз 
газду, се - за математику. в. намешнуши се, нашуриши се. -
Прилепио ми се неки сумњив тип. • језик му се прилепио за зу
бе йресшао је lовориши, занемео је. - коме пољубац наrло, сшра
сно йољубиши Kola. - коме шамар (ћушку) ошамариши KOla. при
лепио му се трбух за леђа (желудац о трбух) врло је .мршав. - се уз 
кога као чичак (крља, крпељ, за стопало, уз пете) йривезаши се уз 
Kola. - се уз сваку сукњу заиншересоваши се, везаши се за сваку 
жену. 

ПРИЛЕШЉИВ јек. ПРИЉЕШЉИВ, -а, -о који се лако леЙи. 

прилепљивати (се) јек. приљепљивати (се), -Ешљујём (се) 
несвр. йрема йрилейиши (се). 

прилепљивач јек. приљепљивач, -ача м онај који лейи, 
йрилеЙЉује. 

ПРИЛЕШЉИВОСТ јек. прИЉЕШЉИВОСТ, -ости ж особина oHola 
који је ЙрилеЙљив. 

прилепњак јек. приљепњак м зоол. врсша .морске рибе Le
padogaster. 

прилепуmа јек. приљепуmа ж зоол. врсша .морске рибе Eche
neis remora. 

прилепчив јек. приљепчив, -а, -о в. заразан. 

прилетати, прилёћём јек. прилијетати, прилијећём несвр. 
Йре.ма ЙрилеШеШи. 

прилетети јек. прилетјети, -тйм евр. gолешеши; gојуриши ко
.ме, че.му. 

прилећи (прилећи), прилегнём (аор. прилеже и прилеже; р. 
пр. прилегао, -егла (прилегла); пр. пр. прилегавши) евр. 1. леhи 
на крашко време. - Прилегао је после ручка да се одмори. Чу
ше однекуд митраљез, па прилегоше. 2. фиг. а. (на, уз срце, ду
шу) йосшаши gpal, близак. - Прилегао ми је уз срце. б. йрихва
шиши се каквОl йосла, навалиши на какав Йосао. 

прилеmкивати, -ешкујём неевр. чесшо лешкариШи. 

прилив м а. наgолажење у великој количини (најчешhе воgе 
или нечеl шечноl): - крви. б. фиг. нарасшање, йорасш: - станов
ништва. 

приливати, прилйвам несвр. йрема ЙрилиШи. 

прилизавати се, -изавам се улаlиваши се, gоgвораваши се. 

прилизати, прилйжём евр. rлашко зачешљаши, заrлаgиши 
(косу), обично aoMohy какве .масне шечносши, зализаШи. 

прилијевати, прилијевам неевр. јек. в. ЙриливаШи. 

прилика ж (дат. -ици) 1. Зlоgна сишуација, йовољан шрену
Шак. - Сада је прилика да зарадим новац. 2. у .мН.: услови жи
воша, околносШи. - Прилике су га учиниле хладним. 3. неја
сан, .мушан сйољни обрис, коншура, слика. - Видели смо две 
прилике које су нам се приближавале. До ње је висила неја
сна прилика трговачког брода. 4. онај који у све.му оglовара, ко
ји има све шшо је йошребно (о .млаgиhу сШасало.м за жениgбу 
или о gевојци gораслој за ygajy). - Он је себе сматрао за добру 
прилику свештеничкој кћери. 5. (у инстр., У служби предлога 
с ген.) у шоку, 'за вре.ме: - дебате, - првог напада, - великих 

празника. • другом приликом gpYlU ЙуШ. на своју слику и прили
ку йойуш себе. по свој прилици чини се, изrлеgа, йО свему cygehu, 
врло је вероваШно. 

приликовати, -кујём неевр. gоликоваши, йриличиши, йри
сШојаШи. 

прилити, прилијём евр. gоgаши лијуhи, gосуши, gолиiДи. 

приличан, -чна, -о 1. gосша велики, заgовољавајуhи (йо бро
ју). - Дошао је приличан број посетилаца. 2. арх. оglоварајуhи йо 
неким йошребама, условима или йО неким начелима, йройиси
.ма. - Стари професор је приличнији од новога. 

приличити, -йм неевр. а. биши у склаgу са нечијим gocЦlo
јансШво.м, Йозиво.м. - Такав живот је приличио поповским по
родицама. б. (безл.) gойушшено је, шреба, ваља. - То приличи 
девојци. 

прилично ПРИЛ. 1. а. као шшо йриличи, као шшо шреба, go
сшојно: - обележити ГОДИШЊИЦУ. б. у склаgу с чим. - То је при
личније истини. 2. gосша, gовољно: радити - лако. 

прилог м 1. оно шшо је чему йриложено, gоgашак, gоЙуна. 2. 
оно шшо ко йриложи својим pagoM или својим новцем, gOapUHOC. 
3. geo неке шелевизијске или paguo-eмucuje колаЖНОl сасшава; 
чланак, извешшај (у новинама, часойису и сл.): - из културе. 4. 
ЛИНГВ. неЙро.менљива реч која сшоји уз rлаlоле, йриgеве и gpYle 
йрилОlе и ближе оgређује њихово значење (или сшоји уз имени
це као йаршишивна реч). • глаголски - садашњи ЛИНГВ. нелични, 
неЙро.менљиви rлаlолски облик који обично означава раgњу ко
ја се врши йаралелно са раgњо.м ЙреgикаШа. глаголски - прошли 
ЛИНГВ. нелични, неЙро.менљиви rлаlолски облик који најчешhе 
означава раgњу која се извршила йре раgње ЙреgикаШа. као при
лог као gойуна (обично службено.м сйису, акШу). у - у корисШ. 

приложити, приложйм евр. gаши као йрилОl; gоgаши, йри
кључиШи. 

прилоmки, -а, -о ЛИНГВ. који се OgHOCU на йрилОl, који врши 
службу йрилОlа: - одредба, - реченица. 

прилупити, -йм евр. зашвориши, йришвориши луЙивши. 

прилупнути, -нём евр. geM. og ЙрилуЙиШи. 

приљежан и приљежан, -жна, -о ревносшан, .марљив, саве
сШан. 

приљежно и приљежно ПРИЛ. на йриљежан начин, .марљи
во, савесно. 

приљежност и приљежност, -ости ж особина oHola који је 
Йриљежан. 

приљубити, приљубйм (трп. приљубљен) евр. а. сасвим, ше
сно йриближиши, ,йрибиши уз HeKola или нешшо; йрислониши 
jegHo уз gpylO. - Приљубио је лице уз земљу.; - клупе. б. фиг. 
учиниши йриврженим, везаним, ЙривезаШи. - Она ме није могла 
приљубитИ: уз себе. _ - се 1. а. йрислониши се, йрибиши се уз 
нешшо; йриближиши се jegHo gpYlOM: - се уз стену. Небо и мо
ре су се приљубили. б. йрилейиши се, йрийиши се уз нешШо. -
Мокра кошуља му се приљубила уз тело. 2. фиг. йосшаши ogaH, 
йривржен, заиншересован, везаши се (за или уз KOla, шшо): - се 
за учење, - се уз учитељицу. Приљубише се једно уз друго. 

приљубљивати (се), -убљујём (се) несвр:' йрема йриљуби
ши (се). 

прима и прима ж лат. непром. у аШриб. служби: узоран, нај
бољи, савршен: роба - квалитета, - домаћица. 

примабалерина ж итал. најбоља балерина, йрвакиња у ба
лешској ШруЙи. 

примадона ж итал. rлавна йевачица, йрвакиња у оЙерско.м 
ансамблу; rлу.мица која rлу.ми rлавне УЛОlе, Йрвакиња. 

примадонскй, -а, -о који се ogHocu на йримаgоне: прима-
донске арије. 

примакнути в. йримаhи. 

прималац, -аоца м онај који йрима, gобија. 

прималачки прил. на начин йримаоца, као Йрималац. - Он 
живи прималачки, ништа не даје. 
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примамити, примамим евр. а. йоgсшаhи, Йривуhи. - Љуба
зан позив примамио га је да дође. б. НClЈI4дм,иши, навесши, за
весШи. - Он га је примамио на тај посао лаком зарадом. 

примамљив, -а, -о који Йpu.мa.м.тьyje, йривлачи, йривлачан; 
који обеhава усйех, корисш, уживање: примамљива лепота, � 

предлог. 

примамљивати, -амљујем несвр. йрема Йрu.ма..миШи. 

примамљиво ПРИЛ. gойаgљиво, йривлачно: делује �. 

примамљивост, -ости ж особина OHo'ia који је Йpu.мa.м.тьив. 

примамљивач, -ача м онај који Йpu.мa.м.тьyje. 

примање е 1. 'iл. u.м. og Йрu.маШи (се). 2. HaKHaga за оgређе
ни pag или службу, йлаша, зарagа. 3. йреgусрешање 'iосша, OHo'ia 
ко gолази с йуша, gочек. - Примање гостију било је срдачно. 4. 
свечаносш на коју се йозивају бирани 'iосши (обично званични ци), 
Йријем. - Био је позван на примање код амбасадора. • соба за -
соба с Йосебнu.м на..мешШајем на..мењена за йријем 'iосШију. 

примаран и примаран, -рна, -о лат. йрви у каквом йореш
ку, изворни; 'iлавни, најважнији. 

примаријус м лат. шишула коју сшичу лекари йосле gуже'i 
искусшва, више објављених сшручних раgова и gp. 

примарно и примарно ПРИЛ. йрвенсшвено, йре све'iа, у йр
вом pegy, 'iлавно, најважније. 

примарност, -ости ж сшање, особина OHo'ia шшо је Йpu.мap
но, OHo'ia који је Йpu.мapaH. 

пр:И:мас м лат. највиши црквени gосшојансшвеник у jegHoj 
земљи. 

примат, -ата м лат. йрвенсшво, йрво месшо йо paH'iy: � у 
струци. 

приматељ м в. Йрu.малац. 

приматељка ж женска особа Йрu.маШељ. 

примат, -ата м лат. у мн.: peg сисара којем apuaaga човек за
jegHo са MajMYHu.мa и Йолумајмунu.ма (у jg.: сисар из шо'iа pega). 

примати (се), прймам (се) несвр. йрема Йрu.миШи (се). 

примаћи (примаћи) и примакнути, примакнем (аор. при
макох, примаче и прймаче (примакнух, прймакну); р. пр. при-
макао, примакла (прИмакла) (примакнуо, -ула)); ТРП. прИмак
нут) евр. мичуhи, Hocehu йриближиши, с.месШиШи близу или 
ближе нечему: � столицу кревету. _ � се йриближиши се (йро
сшорно или временски). - Примакао се столу. Примакао се рок 
примирја. 

примаћй и примаћй, -а, -е који служи за Йpu.мaњe, 'iосшин
ски: � соба. 

примач, -ача м епорт. и'iрач (и'iрачица) у оgбојци који (која) 
u.мa заgужење ga Йpu.мa, йрихваша лойшу коју сервира йрошив
нички и'iрач (йрошивничка и'iрачица). 

примедба и примедба јек. примједба и примједба ж (ген. 
ми. -даба и -дби) 1. за..мерка, йрекор, Йри'iовор. 2. HaKHagHo, go
йунско објашњење, найомена, оЙаска. - Хтедох му учинити не
ку паметну примедбу. 

примедбица и прИмедбица јек. примједбица и примјед
бица ж geм. и ир. og Йрu.меgба. 

примена јек. примјена ж Йpu.мeњивaњe, уйошреба, Йракса. 
- Апарат треба испитати у примени. 

прим6нити, прИменИм јек. примијенити, примијенИм (трп. 
примењен јек. примијењен) евр. увесши у уйошребу, у йраксу, 
уЙоШребиШи. а. (нешшо): � слинне методе. б. (нешшо на неко
ме, у, на нечем): � експеримент на псу, � теорију у пракси, � по
себну технологију у металургији. в. (нешшо на HeKo'ia): � члан 
закона на преступника. • не било прим(иј)ењено каже онај који, 
'iовореhи о нечему рђавом, жели ga се ШО зло не go'iogu oHu.мa ко
ји учесшвују у раз'iовору. примељена уметност 'ipaHa ликовне 
умешносши којој је сврха gавање есшешских вреgносшu apegMe
Шu.ма Ha..мeњeHu.м йракшичној уЙоШреби. 

. применљив јек. примјенљив, -а, -о који се може Йpu.мeHи
ши; уп. примењив. 

применљиво јек. примјенљиво ПрИЛ. на Йpu.мeнљив начин; 
уп. примењиво. 

применљивост јек. примјенљивост, -ости ж особина и сша
ње OHo'ia који је Йpu.мeнљив, мо'iуhносш Йpu.мeHe у gашом случа
ју; уп. примењивост. 

примењив јек. примјењив, -а, -о в. Йpu.мeнљив. 

примењивати јек. примјењивати, -ењујем несвр. йрема 
Йрu.мениШи. 

примењивач јек. примјењивач, -ача м онај који нешшо йри-
мењује, корисши у Йракси. 

примењиво јек. примјењиво ПрИЛ. в. Йpu.мeнљивo. 

примењивост јек. примјењивост, -ости ж в. Йрu.менљивосШ. 

пример јек. примјер м 1. оно шшо објашњава, йошкрейљује, 
учвршhује какву шврgњу, cyg. 2. оно шшо може йослужиши као 
йоказашељ, као оно йрема чему се MO'iy усклаgиши ЙосШуЙци. -
Њено одевање је пример лошег укуса. Сви су следили његов 
пример. • на - нека буgе gоказ; нека буgе објашњење. 

примеравати јек. примјеравати, -еравам несвр. йрема йри
мериШи. 

примерак јек. примјерак, -ерка м 1. jegUHKa, узорак, apeg
сшавник врсше: најлепши примерци крушака. - Видео је само 
један примерак ове интересантне животиње. 2. в. Йpu.мep (2): � 

добре одбране. 

примеран јек. примјеран, -рна, -о који може ga йослужи 
као gобар Йpu.мep, који је за у'iлеg, узоран: � ђак, � супруга. 

прИмеренјек. примјерен, -а, -о који оg'iовара йошреби, зах
шеву, ao'iogaH, йриклаgан, aogecaH: � поклон. 

примерено јек. примјерено ПРИЛ. како gоликује, како йри
личи, Йриклаgно. - Насмешила се примерено ситуацији. 

примереност јек. примјереност, -ости ж сшање OHo'ia шшо 
оg'iовара чему. 

примеривати, -ерујем јек. примјеривати, -јерујем несвр. 
йрема Йрu.мериШи. 

примерити јек. примјерити, -им евр. уgесиши, йрила'iоgи
ши. - Клавирска пратња је примерена да подржи певачев глас. 

примерно јек. примјерно ПРИЛ. на Йpu.мepaH, узора1-/, начин. 
- Он примерно обавља своју дужност. 

примерност јек. примјерност, -ости ж особина, сшање оно
'ia шшо је Йpu.мepHo. 

примеса јек. примјеса ж оно шшо је чему gоgашо, gоgашак. 

приметан и приметан јек. примјетан и примјетан, -тна, 
-о који се apu.мehyje, виgљив; уочљив, уйаgљив. 

приметити, приметим јек. примијетити, прИмијетИм (трп. 
прИмећен јек. прИмијећен) евр. 1. уочиШи, ойазиши, сЙазиШи. 2. 
найоменуши (обично йри'iоварајуhи, за..мерајуhи, Kygehu). - Ни
је имао прилике да јој било шта примети. 3. pehu, казаши, сйо
менуШи. - Она је молећиво приметила да би требало да разго
варамо. • бити примећен скренуши на себе йажњу (обично йо
сШи'iнуШu.м УСЙехом). - Његове прве приповетке биле су приме
ћене. 

приметљив јек. примјетљив, -а, -о в. Йрu.меШан. 

приметљиво јек. примјетљиво ПРИЛ. на Йpu.мeillљив начин, 
Йрu.меШно. 

приметљивост јек. примјетљивост, -ости ж својсшво, сша
. ње OHo'ia ко је Йpu.мeillљив, OHo'ia шшо је Йpu.мeillљивo. 

приметно и приметно јек. примјетно и примјетно ПРИЛ. 

на Йрu.меШан начин, виgно, уочљиво. - Приметно је оћелавио. 

примећивати јек. примјећивати, -<Љујем несвр. йрема йри
меШиШи. 

примешати, прИмешамјек. примијешати, пр:Имијешам евр. 
мешајуhи gоgаши, йриgоgаши: � у супу мало кајмака, фиг. � 

истини хиљаду лажи. _ - се йомешаши се (с HeKu.м), йриgружи
ши се (HeKu.мa). . 
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примигивати, -шујём несвр. йрема Йримиlнуillи. 

примигнути, -гнём евр. мало HaмulHyillu. 

примиривати (се), -мирујём (се) несвр. йрема йримири
Ши (се). 

примирисати, -irpишём евр. мало омирисаШи, Йомирисаillи. 
• није он то ни примирисао нема он йојма о Шоме. 

примирити, прИмирИм евр. gонекле умириШи, смириШи . •  
- се 1. gонекле се смириШи, йосШаШи мирнији, мало се умири
Ши. 2. фиг. йривремено, gелимично зарасillи, зацелиillи се (о йо
вреgи, рани). - Рана се поново беше примирила. 

примйрје и примйрје с 1. йривремена обуСillава нейрија
ШељсШва, борбе; уlовор о йривременом apeKugy борбе. 2. йрими
рење, смирење: нервно -. 

примйсао, -СЛИ ж (инстр. -мИшљу (-мИсли» а. скривена мисао, 
Шајна намера (обично нейријаШна, неgобронамерна). - Без ика
кве скривене примисли изговорио сам једну реченицу. б. мисао, 
ugeja, замисао. - Застајем пред сликом с једном примисли. 

примитак, -тка м йријем, йримање oHola шillо се gaje, шаље: 
- новца. 

примити, прИмИм (трп. прИмљен) евр. 1. а. gобиillи оно шillо 
је уйућено: - писмо. б. узеillи оно шillо се йружа, gaje: - понуђе
ну чашу. 2. а. gочекаillи као locilla или сШранку (йриваШно, KOg 
своје куће или службено, у канцеларији): - госте, - странке. б. 
узеillи на йосао, у какву орlанизацију, зайослиillи, учланиillи; 
йрихваШиШи, увесШи у своје gрушillво: - Петра у фирму, - Пе
тра у друштво. в. обухваillиillи у свој йросШор; увући у себе. -
Степа нас је примила у свој загрљај. Намештај је примио ми
рис дувана. 3. а. йреузеillи, заlосйоgариillи; усвојиШи нешillо Шу
ђе: - кормило државе, - језик и обичаје. б. gобиillи gpylu изlnеg. 
- Небо је примило другачију боју. 4. а. реаlоваillи на уШиске 
ЙРUJVlJbене сйоља, йонеillи се йрема чему: - хладно говор. б. йри
хваШиШи, усвојиШи, саlnасиШи се. - То не могу да примим и по
верујем . •  - се 1. а. йусШиШи корење, клице, изgанке, узнайре
gоваillи (о биљкама). б. йроизвесillи, осШавиШи уШисак. - Вест 
се примила на различите начине. в. жарг. заинillересоваillи се 
за Kola, заљубиillи се. - Он се примао на моју сестру. г. жарг. на
сесШи (на шалу). - Примио се на фазон. 2. йрихваШиШи се чеlа, 
йочеillи шillо: - се посла. • - дете йрихваШиШи geille йомажући 
йри Йорођају. - дужност йочеillи вршиillи gужносill; йреузеillи gy
жносill og Kola. - здраво за готово йовероваШи не йроверивши 
исШиниШосШ чијих речи. - к знању зайамillиillи pagu извршења. 
- к срцу gубоко емоШивно Йроживеillи. - на конак gaillu йреноћи
шillе. - на себе йреузеillи Йосао. - рапорт (- извештај) саслушаillи 
райорШ, извешillај. 

примитйван, -вна, -о лат. 1. а. који је на ниском кулillурном 
и йривреgном нивоу, нейросвећен: примитивна племена. б. не
васйиШан, йросill, неуlnађен: - комшија. 2. који је lрубо изра
ђен, који је og лошеl маillеријала. - Купатило им је примитив
но. • - уметност умеШносШ йримиШивних Hapoga; умеШносШ ко
ја се йовоgи за сillилским особинама умеШносШи йримиШивних 
Hapoga. 

примитивац, -вца м 1. йримиШиван човек. 2. нешколован 
сликар, сликар наивац. 

примитивизам, -зма м 1. а. заосillалосill. б. невасйиШање, 
неуlnађеносШ. 2. йовођење за умеillничким gеловањем сликара 
наиваца. 

примитивизација ж враћање у йримиillивизам, заосillа
лосill. 

примитивист(а), -ё м (ми. -сти) йримиШивац (2). 

примитивистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на ЙримиШивисШе. 

примитивистички ПрИЛ. на начин йримиШивuсШа, као йри-
миШивисШи. 

примитйвка ж жена ЙримиШивац. 

примитйвно ПРИЛ. на йримиШиван начин. 

примитивност, -ости ж сШање, особина oHola који је йрими
Шиван, oHola шillо је ЙримиШивно. 

примицати (се), -ичём (се) несвр. йрема йримакнуШи (се), 
йримаћи (се). 

примљив, -а, -о а. који се лако йрима, ЙpиxвatIl.љив. б. који 
лако йрима, ЙрихваШа. 

примљивост, -ости ж особина oHola који је ЙРUJVlJbив, oHola 
шillо је ЙРUJVlJbиво, ЙрихваtIl.љивосШ. 

примогенитура ж лат. йраво наслеђивања йо Йрвороgсillву. 

примопредаја ж йосШуйак којим jegaH йрима оно шillо gpy
lu apegaje. 

ПРИМОПРЕщајнйк м уређај, сисШем (нЙр. у paguo-cucilleмy) 
који може ga йрими и шаље сиlнале. 

приморавати, -оравам несвр. йрема йримораШи (се). 

приморати, прИм6рам евр. наШераШи, йриволеillи, йрисили
Ши . •  - се наШераШи себе на какав чин, акцију, йрисилиillи се. 

приморац и приморац, -6рца м 1. човек који живи у йри
морју. 2. (Приморац) човек из Хрваillскоl, ЦpHolopCKOl или Сло
веначкоl Йриморја. 

приморје и приморје с Зе.мЈЬишillе aopeg мора. 

приморка и приморка ж 1. жена која живи у Йриморју. 2. 
(Приморка) жена из Хрваillскоl, ЦpHolopCKOl или Словеначкоl 
Йриморја. 

приморкиња и приморкиња ж Йриморка. 

приморскй и приморскй, -а, -6 који се OgHOCU на йримор
је, који је у йриморју: приморска острва. 

примус м лат. кухињска найрава на шйириillус за кување. 

принадлежан, -жна, -о који aoillaaga aog чију наgлежносill, 
комЙеШенцију. - За његов случај принадлежан је Трећи оп
штински суд. 

принадлежност, -ости ж а. оно шillо apuaaga нечему, шillо је 
сасШавни geo нечеlа: кућа са свим принадлежностима. б. йри
мања, ЙЛаillа. 

принети јек. принијети, -несём (прИнесём) евр. а. (нешто не
коме) gоневши gaillu, gogaillu, уручиillи: - чашу оцу. б. (нешто 
нечему) gоневши йрислониillи, сасвим йриближиillи: - столицу 
столу. в. gOHeillu, gовући, goapeмuillu: - дрва за зиму. • - (к обра
зу) пушку нанишаниillи. - (на) жртву жрillвоваillи. није ни - не мо
же се yaopeguillu. 

принова ж 1. а. новорођено geille, новорођенче (у OgHOCY на 
роgиillеље, на aopoguцy). б. Шек рођено млаgунче неке gOMahe 
живоillиње. 2. нови љуgи у каквом Йослу. 3. било шillо ново шillо 
се уноси у саgашње сШање. 

принос м 1. а. �оличина йроизвеgених, сазрелих йољойри
вреgних кулillура, pog. б. apuxog og йроизвеgених йољойривреg
них кулillура на имању. 2. оно шillо је йринесено, gogaillo чему, 
нанос. 

приносан, -сна, -о а. који се OgHOCU на йриносе: приносна 
свота. б. уносан. 

приносилац, -иоца м онај који нешillо Йриноси. 

приносити, приносим [гл. им. прИношёњ�. с] несвр. йрема 
ЙринеШи. 

приносност и приносност, -ости ж особина oHola који је 
йриносан, oHola шillо је Йриносно. 

принуда ж уйоillреба силе или йреШње ga би се нешillо йо
сШиlnо, йриморавање, Йрисила. 

принудан и принудан, -дна, -о који се йосillиже, који се вр
ши aog apUHygOM, йрисилом: - отказ, - рад. 

принудити, -Им (трп. принуђен) евр. йримораШи на нешillо, 
HalHaillu, Йрисилиillи. 

принудно и принудно ПРИЛ. на йринуgан начин, aog йриси
лом, силом. 

принудност и принудно ст, -ости ж apUHyga, Йрисила. 

принуђавати, -уђавам и принуђивати, -уђујём несвр. йре
ма apUHyguillu. 
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принукати, -ам свр. нашераши, на�наши; на�овориШи. 

принц м (инстр. -ом И -ем; МН. прйнчеви) лат. upuuagHUK кра
ЈЬевске йороgице (обично син KpYHиcaHO� влаgара); шишула коју 
он носи. • - из бајке, зачарани - иgеалан мушкарац, човек Koje�a 
gевојке замиШЈЬају као cвo� буgуће� cyЙpy�a. - карневала JbygcKa 
фи�ура која се носи у йоворци и сйаљује йослеgње� gaHa Йоклаgа. 

принцеза ж а. йрийаgница краљевске йороgице (обично кћи 
краља или йринчева cyйpy�a); шишула коју она носи. б. лейа, 
ЈЬуйка, шарманшна gевојчица или gевојка. 

принцип, -Иnа м лат. а. йолазна замисао, основна, inавна йо
сшавка, ugeja у каквој науци, шеорији: принципи Вуковог књи
жевног језика. б. йравило, �есло, gевиза; основно убеђење, увере
ње, назор. - Њихов принцип је био не остављати рањеног дру
га. • из принципа йрема свом убеђењу, уверењу. по принципу, на 
принципу заснивајући се (на чему). - Справа је функционисала 
на принципу спојених судова. у принципу у ойшшем, основном 
смислу. 

принципал, -зла м �ocuogap, Йослоgавац. 

принципалка и ПРИНЦИШlловица а. жена ЙринциЙал. б. 
йринцийалова жена. 

принципат, -ата м влаgавина йрвих римских влаgара. 

принципијелан, -лна, -о а. који се OgHOCU на йринций, на 
сушшину, основни, сушшински, йолазни, бишни: - грешка у ис
траживању. б. који се заснива на оgређеним йринцийима, који 
је у склаgу са њима: - дискусија. 

принципијелно ПРИЛ. на йринцийијелан начин, gржећи се 
ЙринциЙа. 

принципијелно ст, -ости ж особина OHo�a који је йринцийи
јелан, OHo�a шшо је йринцийијелно, gослеgносШ. 

принципски, -а, -о који се OgHocu на ЙринциЙе. 

принчевски, -а, -о који се OgHOCU на йринчеве, својсшвен 
Йринчевима. 

прињушити, -йм и прињуmити, прињушйм свр. а. њушећи 
омирисаши: - зоб. б. њушећи ошкриши, йронаћи: - крв. 

прињушкивати, -Ушкујём несвр. а. њушкаШи. - Пас је при
њушкивао по дворишту. б. фиг. йрислушкиваши, ухоgиши. -
Причао је с нама као да нешто прињymкује. 

приобални (приобалскй), -а, -о који се налази йри обали мо-
ра или реке. 

приобаље с обласш уз обалу, Йрибрежје. 

приокупити, -йм свр. окуйиши, скуЙиШи. 

прионљив, -а, -о који лако йриања: прионљиве ружичасте 
главе чичка. 

прионути, прионём свр. 1. сасвим се йрийиши, ЙРUJbубиши 
се. 2. својски, свим силама йочеши нешшо раgиши, йрисшуйи
ши каквом йослу: - на посао. • �' за срце йосшаши gpa�, мио. 

приоњив, -а, -о в. Йр.иО1-lJbив. 

приопmтавати, -општавам несвр. йрема ЙриоЙшШиШи. 

приопmтити, приопmтйм свр. саоЙшШиШи. 

приор м лат. ЦРКВ. йоinавар самосшана неких кашоличких ре
gова. 

приорат, -ата м 1. йриорова служба. 2. йоgручје на којем 
йриор врши службу. 

приоритет, -ета м лат. а. йрв(ј!нсшво, йреgносш; йрвенсшвено 
Йраво. б. оно чему се gaje ЙреgносШ. - Бензина има само за при
оритете. 

приоритетни, -а, -о који има йреgносш: - право. 

приоmтрити, приоштрйм свр. мало наошШриШи. 

припадати, -ам несвр. 1. несвр. йрема ЙриЙасШи . . 2. биши 
члан че�а; Qиши geo че�а: - опозицији. 

. припадник м онај који upuuaga каквој зајеgници.: - раднич
ке класе. 

припадница ж женска особа UpuUagHUK. 

припадниmтво с својсшво, сшање OHo�a који upuuaga коме 
или чему, ЙриЙаgање. 

припадност, -ости ж йрийаgнишшво, ЙриЙаgање. 

припазити, -йм свр. а. йричуваши: - дете. б. обрашиши не
ко време йажњу на шшо: - млеко. 8 - се йовесши рачуна о себи, 
йричуваши се. 

припајати (се), прИnајам (се) несвр. йрема йрийојиши (се). 

припалити, прИnалйм свр. учиниши ga нешшо йочне ga �opи, 
йошйалиши, зайалиши, уЙалиШи. 8 - се а. йочеши �ореши, уйа
лиши се, зайалиши се. б. фиг.јако се заиншересоваши за нешшо, 
оgушевиши се, зайалиши се. - Припалио се за тај бизнис. 

припаљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йрем.а йрийалиши (се). 

припамтити, -йм свр. зайамшиши, уЙамШиШи. 

припасати, -ашём свр. а. обавиши, сшавиши 1-leШШО око йо-
јаса, ойасаши: - кецељу. б. йричврсшиши, заgенуши за йојас: -
револвер. 

припасач, -ача йојас, каиш, рем.ен. 

припасача ж кецеља, Йре�ача. 

припасивати, -асујём несвр. йрема ЙриЙасаШи. 

припасни, -а, -о који служи за ЙриЙисавање. 

припасти, прИnаднём (аор. прИnадох, прИnаде и прИпаде; р. 
пр. припао, -ала; пр. пр. прИnавmи; ТРП. 0) свр. а. йасши у geo (йри 
gеоби), gоЙасШи. - Њој су припале Радине ципеле. б. йасши у 
gужносШ. - Њему је припало да се брине о баки. • припала ме 
мука не осећам се gобро, лоше ми је, мука ми је. 

припашај и припашњак м И припаmњача ж широки ко
жни йојас, ойасач у којем су се носиле мале йушке, ножеви и йо
шребне сиШнице. 

припев јек. припјев м речи или сшихови који се йонавЈЬају 
иза сваке сшрофе у йесми, рефрен. 

припевавати, -евавам јек. припјевавати, -јевавам несвр. 
Йрем.а ЙриЙеваШи. 

припевак јек. припјевак, -ёвка м в. ЙриЙев. 

припевати, прИnёвам јек. припијЕшати, прИпијевам несвр. 
1. несвр. йрема ЙриЙеваШи. 2. йомало йеваши, йевушиши слу
шајући Ko�a како Йева. 

припеглати, прИnёглам свр. мало, како било ЙоЙеinаШи. 

припека ж (дат. -еци) велика врућина, же�а, врелина. 

припети, прilпнём свр. 1. (нешто) (йри)везаши на йаши gOMa-
ћу живошињу (коња, краву и gp.) gу�им конойцем, ланцем и сл. 
за gрво, колац и сл. ga не може Йобећи. 2. (нешто, некога) йойе
ши, uoguhu: - дете на рамена. 8 - се йойеши се: - се уз дрво. 

припетљавати (се), -петљавам (се) несвр. йрема upuuei1lJba
ши (се). 

припетљати, -ам свр. йривезаши Uei1lJboM. 8 - се а. завезаши 
се, уилесши се. б. фиг. збуниши се, йомесши се. 

припећак, -ћка м а. йросшор између йећи и зиgа, кушак иза 
или uopeg' йећи, заЙећак. б. кушак, y�ao; заклоњено, скровишо 
месШо. 

припећи (прИnећи), -ечём свр. 1. (нешто) зайећи, исЙећи. 2. 
йочеши јако �рејаши (о сунцу). 

припецивати, -ецујём несвр. йрема ЙриЙећи. 

припијати (се), -:Ипйјам (се) несвр. йрема йрийиши (се). 

припијен, -ена, -о 1. ШрЙ. og йрийиши се. 2. ЙРUJbуБЈЬен, ше-
сан: - мајица. 

припијено ПрИЛ. на йрийијен начин, йрийијајући се. 

припињати (се), -њём (се) несвр. йрема йрийеши (се). 

припи С, -а и приписак, -ска м оно шшо је upuuucaHo, gouu-
сано. - У томе ћИриличном тексту било је и глагољских припи
сака. 
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приписати, припйшем евр. 1. gоgашu наЙисано.ме, gouuca
ШU. 2. йрugашu ко.ме какво својсшво, йрugенушu какву особuну. 
- Приписали су му рогове и канџе. _ - се йрugружuшu се, убро
јuшu се у шшо: - се породици Петровић. 

приписивати (се), -исујем (се) несвр. Йре.ма йрuйuсашu (се). 

припит, -а, -о .мало йијан, ЙоgнаЙuШ. 

припитати, прИпйтам евр. а. зайuшашu, уйuшашu не очеку
јуnи ойшuран оglовор. - Годило јој је кад су је синови понешто 
припитали. б. расйuшашu се. - Припитај за тај пут у селу. 

припити, припијем евр . .мало йойuшu (у чuје зgравЈЬе, уз је-
ло u gp.). _ - се .мало се наЙuШu. 

припити се, припијем се (три. припИјен, -ена) евр. шесно се 
ЙРUJbубuшu, йрuвuшu се уз HeKola, уз нешшо: - се уз сестру. 

припитивати, -итујем несвр. Йре.ма ЙрuЙuШаШu. 

припиткивати, -иткујем неевр. у geM. значењу: йрuйuшu
ваШu. 

припитомити, -итомйм (три. припИтомљен) евр. 1. учuнuшu 
.мирним u йослушним (обuчно guвЈЬе жuвошuње), укрошuшu. б. 
uзазвашu у ко.ме осеnање йоверења, йрugобuшu Kola: - комши
ју. _ - се у.мuрuшu се, с.мuрuшu се; йосшашu йрuсшојан, учшuв, 
у'iлађен. - Она је била дивља као девојчица, али се сада мало 
припитомила. Сада су се припитомили и папи једу из руке. 

припитомљавати (се), -омљавам (се) и припитомљивати 
(се), -омљујем (се) несвр. Йре.ма ЙрuЙuШо.мuшu (се). 

припитомљив, -а, -о који се .може ЙрuЙuШо.мuшu. 

припланак, -анка м равно зе.мљuшШе ucuog брgа, иланuне. 

припланински, -а, -о који се налазu йри иланuнu, йокрај 
иланuне. 

припланути и припланути, прИпланем евр. йосшашu .мало 
ойаљен (og вашре, сунца u gp.), ЙреилануШu. 

приплод м 1. йрuрасш сшоке илођење.м. 2. gобuш, йорасш, 
увеnање чеlа уойшше: - пшенице, давање новца на -. 

приплодити се, приплодй се евр. йрuрасшu, у.множuшu се 
илоgеnu се (о сШоцu). 

приплодни, -а, -о који је за йрuилоg: - бик. 

припљескати, -ам (прИпљешћем) и припљескати, прИпље-
скам (прИnљешћем) евр. СйЈЬескашu, зlњечuшu, ЙрulњечuШu. 

припљоштити, прИnљоштйм евр . .мало сйЈЬОШШUШU. 

приповед јек. приповијед ж 1. йрuча, ЙрuЙовесШ. 2. ЙроЙовеg. 

приповедалаЦјек. приповијЕщалац, -аоца м в. ЙрuЙовеgач. 

приповедалаштво јек. приповијЕщалаштво е ЙрuЙовеgање. 

приповедало јек. приповијЕщало е и м (ми. е) онај који .мно-
lo ЙрuЙовеgа. 

приповедати, -оведам јек. приповијЕщати, -овиједам несвр. 
Йре.ма ЙрuЙовеguШu. 

ПРИПОВЕщач јек. приповјЕщач, -ача м 1. онај који йрийове
ga. 2. йисац ЙрuЙовеgака. 

приповедачица јек. приповједачица ж ;жена ЙрuЙовеgач. 

ПРИПОВЕщачки јек. приповјЕщачки, -а, -о а. који је као KOg 
йрuйовеgача, који upuuaga йрuйовеgачима: приповедачке спо
собности. б. који је у везu са ЙрuЙовеШка.ма, који има каракшер 
йрuйовеgака: приповедачка књижевност. 

ПРИПОВЕщачки ирил. на йрuйовеgачкu начuн, као йрийове
gачu. 

приповедити јек. приповједити, -йм евр. uсЙрuчаШu. 

приповедни и приповедни јек. приповједни и припо
вједни, -а, -о који у себu има еле.менШе ЙрuЙовеgања. 

приповест јек. приповијест ж ЙрuЙовеШка. 

приповетка јек. приповиј етка ж (дат. -веци (-тки) јек. -вије
ци (-тки); ген. МН. -вG)едака (-ткй» а. КЊИЖ. краnа у.меШнuчка 
йрозна шворевu'н,а, обuчно о неко.м gОlађају uлu ЛUЧНОСШU. б. 

йрuчање, йрuйовеgање; оно о че.му се йрuйовеgа, gОlађај, йусшо
ловuна. 

приповечица јек. приповијечица ж ge.м. og ЙрuЙовеШка. 

припој и припој, -оја м а. начuн йресађивања ЙриЙајање.м, 
ЙРUJbуБЈЬuвање.м. б. оно шшо је насшало сЙајање.м, ЙриЙајање.м, 
Йовезuвање.м у jegHY целuну; сйајање, ЙриЙајање. 

припојити, припојйм (ими. припој; три. припојен) евр. а. 
УКЈЬучuшu у сасшав нечеlа: - освојене државе царевини. б. са
сшавuшu у jegHY целuну, сйојuшu jegHo с gруlим, зgружuшu, йо
везаШu. в. йрuслонuшu, ЙРUJbубuшu: - гаражу уз кућу. _ - се 
ЙРUКЈЬучuшu се, йрugружuшu се. 

припокрити, прИnокријем евр. йоново йокрuшu: - децу. _ -
се Йовр. 

припомагати, -омажем несвр. Йре.ма йриЙо.моnи. 

припомена ж наЙо.мена. 

припоменути, -оменем евр. узlреg казашu, йо.менушu, найо-
.менуШu. 

припомиљати, -љем несвр. Йре.ма ЙрuЙо.менуШu . 

припомоћ, -оћи ж йоgршка, йошйора, .мања Йо.моn. 

припомоћи (припомоћи), -омогнем евр. а. йружuшu ко.ме йо-
.моn, йоgршку (својим новце.м, pagoM u gp.), йоgуйрешu, йошйо
.моnи. б. о.моlуnuШu, ЙоШЙо.моnu, ушuцашu на йошйунuје осшва
рење (чеlа), gойрuнешu, йрugонешu (неко.ме, ga се нешшо осшва
ри). - Провала облака припомогла је да Неретва набуја. 

припомоћни, -а, -о који се OgHOCU на ЙриЙо.моn, Йо.моnни. 

припон м уже којим се коњ йрийиње, везује на оШворено.м 
йросшору, обuчно на Йашu. 

приправа ж ЙриЙре.ма. 

приправан, -вна, -о а. који се йошйуно сЙре.мио, оЙре.мио, 
ЙриЙре.мио за какву gелаШносШ. - Био је приправан да отпоч
не с радом. б. йрийравЈЬен, сЙре.мљен за уйошребу: приправне 
кочије. в. ЙриЙре.ман: приправне мере. 

приправити (се), -йм (се) евр. ЙрuЙре.мuШu (се). 

приправљати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йрuйравuшu (се). 

приправник м онај који се ЙриЙре.ма, йрийравЈЬа за неку 
с шруку , службенuк на йочешку службе, йочешнuк у сшруцu: 
адвокатски -. 

приправница ж жена ЙриЙравник. 

приправнички, -а, -о који се OgHOCU на йрийравнике: - стаж. 

приправништво е служба, йоложај йрийравника; uepuog 
pagHol сшажа у шот<:у Kola је неко ЙриЙравник. 

приправно и приправно ирил. безусловно, сЙре.мно, без йо
lовора: - се покоравати. 

приправност, -ости ж сшање uлu особuна oHola који је йри-
йраван, oHola шшо је ЙриЙравно. 

припрата ж ГрЧ. йреgворје, йреgњu geo у цркви. 

припрати, -перем (-перем) евр . .мало ойраш]t: - КОШУЉУ. 

припрашивати, -ашујем несвр. Йре.ма ЙрuЙрашuШu. 

припрашити, припрашйм евр. а . .мало заЙрашuШu. б. найу-
нuшu Йрахо.м, баруШо.м (йушку), ЙоШЙрашuШu. 

припрегнути, прИnрегнем евр. уйреlнушu uopeg веn yupelHY
шоl коња илu вола. - Риђану сам припрегао младе логове. 

припрема ж акшuвносшu чuјим се обавЈЬање.м о.моlуnава uз
вршавање каквоl Йосла. 

припремати (се), припремам (се) несвр. Йре.ма ЙриЙре.ми
ШU (се). 

припремач, -ача м онај који нешшо ЙриЙре.ма. 

припремити, прИnремйм евр. а. учuнuшu йошребне йрийре
.ме за йреgузимање чеlа; gовесшu нешшо у шакво сшање ga се .мо
же уйошребuшu, йрuйравuшu: - земљиmте за сетву, - кола за 
пут. б. учuнuшu сЙре.мним, YHaupeg сЙре.мuШu Kola на ШШО. -
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Припремите га на то пре него што му испричате. в. зiойlовийlи, 
иpииpaвийlи јело: � ручак. 8 - се иocйlaйlи сире.ман (за н:ан:ав 
иосао и сл.): � се за пут� 

припрёмљеност, -ости ж особина, cйlaњe oHoia н:оји је ири
ире.м.тьен, oHoia шйlо је ириире.м.тьено. 

припрёмнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ириире.му: � рад, - фаза. 

припрёмност и припремност, -ости ж особина, cйlaњe оно
ia н:оји је ириире.ман, oHoia шйlо је ирииремно. 

припретити, припретйм јек. припријетити, припријетйм 
евр. oиoMeHyйlи, уиозорийlи иpeйlёћи, заирейlийlи. 

припрећивати, -ећујем несвр. ирема иpииpeйlийlи. 

припржити, -йм евр. мало, не сасвим исиржийlи. 

припрљити, припрљйм евр. oиpљийlи, оиећи. 

припрост, -а, -о а. неиросвећен, необразован, HeYK;jegHocйla
ван, обичан: � народ. б. оiраничен, наиван, apul.nya. 

припросто ПрИЛ. а. јеgНОСйlавно, обично, СН:РОМНО. б. иpocйlo, 
apul.nyao; иросйlоgушно, исн:рено, наивно. - Сељаци су припро
сто постављали питања. 

припростост, -ости ж особина oHoia н:оји је иpииpocйl, oHoia 
шйlо је иpииpocйlo. 

припрснй, -а, -о н:оји је ири ирсима. 

припрстак, -ска м шесйlи иpcйl на руци или на нози. 

припртити, -йм евр. иOHeйlи (нен:и йlepeйl), узейlи (обично на 
леђа), yиpйlийlи. 

припузати, -ужем евр. иужуhи gohu, cйlићи, gоиузайlи. 

припунити, -йм евр. goaYHUйlu иунећи, HaиYHийlи: � ЛУЛу. 

припуњавати, -уњавам несвр. ирема иpииYHийlи. 

припуст и припуст м иушйlање женн:е мужјан:у pagu оUло-
ђавања (обично о н:рави или н:обили). 

припустити (прИпустити), прИпустйм евр. а. иycйlийlи. б. go
вecйlи женн:у мужјан:у pagu оUлођавања, иоgвесйlи (обично о 
н:рави или н:обили). 

пропустљив, -а, -о а. н:оји ироиушйlа: пропустљиве ципеле. 
б. н:оји се gоиушйlа, gоиусйlљив: непропустљива самовоља. 

припуцавати, -уцавам несвр. ире.ма иpииyцaйlи. 

при пуцати, -ам евр. иочейlи иyцaйlи, заиуцайlи. 

припуцкати, -ам евр. у geM. значењу: иpииyцaйlи. 

припуцкивати, -уцкујем несвр. ире.ма иpииyцaйlи. 

прИ:пуmтати, припYmтам несвр. ирема иpииycйlийlи. 

прирiшнати, -ам евр. мало иopaвHaйlи, изравнайlи. 

прираслица ж мед. иайlолошн:о cpacйlaњe gвају opiaHa или 
gвеју cйlpyн:iйypa. 

прираслост, -ости ж cйlaњe oHoia шйlо је ирирасло уз нешйlо, 
сраслосйl. 

прираст и прираст м а. увећање н:оличине, износа, величи
не, gимензија, иopacйl, pacйl: � среће. б. ирирашйlај усева или 
ириUлоg живойlиња: � свиња. 

прирастак, -ска м оно шйlо је ирирасло, израсло, израсйlан:: 
- на НОЗИ. 

прирастати, прирастам несвр. ире.ма иpиpacйlи. 

прирасти (прирасти), -растем евр. 1. а. pacйlyћu ирибийlи се, 
ирuљубийlи се уз нешйlо (обиЧН0 о биљу); cиojийlи се у jegHY це
лину, cpacйlи. б. фиг. неразлучиво, чврсйlо се везайlи за нешйlо. 
- Учитељ је био прирастао за село. 2. иpиcйlићи pacйloM (за не
шйlо), иopacйlи. - Нинко је већ прирастао па је помагао у раду. 
• - (к) срцу (за срце) иocйlaйlи, бийlи мио, gpai. 

прирачунавати, -унавам несвр. ирема ирирачунайlи. 

прирач.Унати, -ам евр. apugogaйlu (ири рачунању), убројайlи, 
урачунайlи. 

. прираmтај мувећање иpиpacйloM (обично о сйlановнишйlву). 

приредба ж (ген. ми. -даба и -дбй) а. орiанuзована свечаносйl, 
обично Н:УЛйlурно-забавноi н:apaн:йlepa. б. ириређивање, opiaHU
зовање: - утакмице. 

приредити, прifpедйм евр. а. иpииpe.мийlи, ириiойlовийlи; ор
iанизовайlи: � приредбу. б. cн:yвaйlи (н:ан:во јело): - гymчију па
штету. • - издање ypeguйlu за шйlамиање. 

прирёђеност, -ости ж cйlaњe oHoia шйlо је ириређено. 

приређивати, -еђујем несвр. ирема apupeguйlu. 

приређивач, -ача м (инетр. -ачем) онај н:оји ириређује, уређу-
је, орiанизайlор: � изложбе, � издања, � утакмице. 

приређивачкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ириређиваче. 

прирезати, -ежем евр. cн:paйlийlи режуhи, изрезайlи: � кри
ла ПТИЦИ. 

прирезивати, -езујем несвр. ире.ма ирирезайlи. 

прирепак, -пка м 1. оно шйlо је apugogaйlo нечему, goaYHa, 
gogaйlaK (обично неиОйlребан). 2. ласн:авац, уgворица, улизица. 

прирепаш, -аша м ириреиан: (2). 

прирепаmтво е особина oHoia н:оји је ириреиаш, уgво
ришйlво. 

природ м иринос og усева, лейlина, pog. 

природа ж 1. а. cвeyн:yиHocйl oHoia шйlо иocйlojи у иpocйlopy 
и времену, чийlава cйlвapHocйl са иринцииима и зан:онийlосйlи
ма. - Човек је био роб природе. б. cвeyн:yиHocйl живойlних усло
ва, ОН:ОЛНОСйlи, ирилин:е: груба, cypOBa �, питома �. в. ненасеље
ни иреgели (шуме, иоља, рен:е и gp.). - Викенде проводимо у при
роди. 2. а. оно шйlо је 1.nавно у нечему, бийl, бийlНОСйl, сушйlина: 
- друштвених односа. б. сн:уи бийlних, изразийlих и сйlалних 
морално-исихичн:их и инйlелен:йlуалних особина иојеgинца или 
зајеgнице, н:apaн:йlep, hyg, нарав: осећајна �. в. љуgсн:и opiaHU
зам. - Комесар је рањен, али је његова снажна природа издр
жала. • друга - обележја, особине сйlечене навин:ом, живойlом. 
жива - opiaHcKU cвeйl. игра природе необичан, pegaK gоiађај или 
иојава у apupogu. мртва - елик. слин:а на н:ојој је наслин:ана мр
йlвa gивљач или рибе, Oйlн:иHYйlo цвеће или воће, вазе и gp. apeg
Meйlи. нежива - HeopiaHcKU cвeйl. ствар, предмет хитне природе вр
ло XийlHO, ЖУРНО. по природи ствари онан:о н:ан:о се обично gеша
ва или се мора gecuйlu. чедо природе особа н:оја није захваhена 
ipagcKoM н:улйlуром, н:оја је блисн:а apupogu. 

природан, -дна, -о 1. а. н:оји се OgHOCU на apupogy, н:оји ио
cйlojи, влаgа у apupogu, н:оји се налази у apupogu, cйlвopeH у ири
pogu: природна богатства. б. н:оји је у вези с ироучавањем ири
poge, н:оји узима apupogy н:ао apegMeйl ироучавања: природне 
науке. 2. а. н:оји је условљен apupOgHUM зан:онима: природна 
смрт. б. н:ојије gобијен, наирављен на apupogaH начин, н:оји ни
је вешйlачн:и; н:оји иocйlojи у apupOgHOM cйlaњy: � цвеће. 3. а. 
сйlечен рођењем, урођен: � елеганција. б. HeycuљeH, неизвешйlа
чен, ненамешйlен: - осмех. в. (у им. служби) оно шйlо је ненаме
шйlено, неусиљено, неизвешйlачено: iIоезија природнога. • -
ствар у iовору Kag је реч о нече.му шйlо gрун:чије не може бийlи, 
шйlо се само.ао себи разуме. природни пораст становништва већи 
број рођених у OgHOCY на број умрлих. природни род ЛИНГВ. мушн:и 
и женсн:и pog н:оји се оgређује на основу иола биhа означеноi име
ницом, а не на основу њених iрамайlичн:их особина. природно 
одабирање оgржавање боље ирилаiођених jegUHKU у борби за ои
cйlaHaн:. - лечење лечење воgом, вазgухом и gp. без лен:ова. 

природити, природйм евр. gaйlu, gOHeйlu Uлоg. 8 - се сажи
вeйlи се; найlурализовайlи се. 

природно ПРИЛ. а. ироисйlичуhи из apupoge нен:е иојаве, ири
. pOgHUM иyйleM. - Шума се може подмладити природно. б. на 

apupogaH начин, неизвешйlачено, HeycuљeHo. - Удовица је била 
природно достојанствена. 

прироДно- н:ао ирви geo иолусложеница значи: н:оји се OgHO
си на изучавање apupoge: природно-историјски. 

природност, -ости ж особина oHoia н:о је apupogaH, oHoia шйlо 
је apupOgHO. 

природњаки природњак м онај н:оји се бави ироучавање.м 
apupoge. 
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природњачки и природњачки, -а, -о који се og1-l0СU на йри
роgњаке: природњачка истраживања. 

природо- као йрви geo сложе1-lица З1-lачи: који се og1-l0СU на 
йроучавање apupoge: природонаучни. 

природопис м наука о apupogu. 

природописац, -сца м 0нај који йише књиiе о apupogu. 

. природописни, -а, -о који се og1-l0СU на apupogoauc. 

. природословац, -вца м 0нај који се бави йроучавањем йри-
poge. 

прирођен, -а, -о који је својсшве1-l коме og рођења, урођен. 

прирок м лингв. арх. в. ЙреgикаШ. 

прир убити, прирубим свр. 1-lайравиши руб, обрубиши, йору-
биШи. 

приручење с спорт. йривлачење руку уз ШелО. 

прирУчити, прирУчим свр. спорт. йривући руке уз Шело. 

приручни, -а, -о (ретко неодр. приручан, -чна, -о) а. који се 
има йри руци; којим се лако може служиши: � библиотека, � 

оруђе. б. који саgржи сажеше, крашке и1-lформације, који служи 
за gавање 1-lајойшшијих обавешшења (о књиiама): � граматика. 

приручник м књиiа која саgржи крашка обавешшења и 
уйушсшва о 1-lечему. 

присабрати, -саберём (-саберём) свр. сабраши, йрибраши: � 

мисли. 

присадити, присадим свр. йосаgиши, засаgиши aopeg 1-lечеiа 
шшо је раније већ ЙосађеН0. 

присајединити, -едИнИм свр. сјеgи1-lиши, зgружиши, сЙојиШи. 

присаједињавати, -ињавам и присаједињивати, -irњyjёM 
несвр. йрема Йрисајеgи1-lиШи. 

присаједињење с йриКЈЬучење, сјеgињење. 

присан, -сна, -о а. који је с неким у срgаЧ1-lим, 1-lейосреg1-lим 
og1-l0Сuма; искрен, йријашеЈЬски: � пријатељ. б. близак, cpoga1-l, 
у шеС1-lој вези са чим. - Те речи су присне њеној души. в. (у им. 
служби) м МН. рођаци, йријашеЈЬи, сроg1-lици. - Научио је то од 
својих присних. 

присвајати, присвајам несвр. йрема ЙрисвојиШи. 

присвајач, -ача м 0нај који йрисваја или је йрисвојио шшо. 

присветлити, присвётлим јек. присвијетлити, присвије-
тлим свр. мало освеiйлиШи. 

присветљавати јек. присвјетљавати, -етљавам и присве
тљивати јек. присвјетљивати, -етљујём несвр. йрема йрисве
iйлиШи. 

присвојеница ж 0на која је усвојена, йрисвојена, усвојеница. 

присвојилац, -иоца и присвојитељ, -а м 0нај који йрисва
ја или је йрисвојио Koia или ШШО. 

присвојити, присвојИм свр. а. бесйрав1-l0 узеши, учи1-lиши сво
јим, йриiрабиши: � оружје, б. усвојиши: � дете. 

присвојни и присвојни, -а, -о ЛИНГВ. који исказује apuaaga
ње некоме или 1-lечему, йосесивни: � заменица, � придев. 

присебан и присебан, -бна, -о 1. сшаложе1-l, урав1-l0шеже1-l, 
смирен. - Био сам увек присебан и хладнокрван. 2. разума1-l, 
који је йри зgравом разуму. - Јеси ли ти присебан?! 

присебно и присебно ПрИЛ. сшаложе1-l0, смиреН0; разУМ1-l0. 

присебност и присебност, -ости ж својсшво, сшање o1-loia 
који је Йрисеба1-l. 

присејавати, -ејавам јек. присијавати, -:И:јавам несвр. йре
ма ЙрисејаШи. 

присејати јек. присијати, -јём свр. aopeg jeg1-loi семена йосе
јаши још; йо gpyiu йуш йосејаШи. 

присести јек. присјести, -еднём (-едём) свр. 1. сесши на 
крашко време, мало ЙосеgеШи. - Док се оне пентрају по дрвети-

ма, ја приседнем на клупу. 2. сйусшиши се 1-lаiло клеК1-lувши, 
ЙоклеК1-lуШи. - Коњ Кошевог приседе па се подиже. 3. (безл.) а. 
засшаши, зайеши у iрлу, јеgњаку, засесши (о залоiају). - При
сео му је од страха залогај у грлу. б. безл. (са лог. субјектом у 
дативу) фиг. осешиши 1-lейријаШ1-lОСШ, 1-lерасйоложење збоi 1-lече
ia. - Присело ми је све што сам међу њима рекао. 

присетити се јек. присјетити се, -Им се свр. а. об1-l0виши у 
свесши йреgсшаву о некоме или 1-lечему, сешиши се. - Присетио 
се старе песме. б. сешивши се, gосешивши се 1-lечеiа йроме1-lиши 
мишљење, йреgомислиши се. - Послао ју је у комшилук, па се 
присетио и наредио јој да се врати. 

присећати се јек. присјећати се, -ам се несвр. йрема йри
сешиши се. 

присећи, -ечём јек. присјећи, -сијечём свр. мало засеhи. 

присецати, присёцам јек. присијецати, присијецам несвр. 
йрема Йрисећи. 

присијати, -јам свр. а.јако уiрејаши, йрийећи (о сунцу). б. за
сјаши, засвеiйлеШи. 

присила ж йpиcuљaвaњe, йриморавање, apU1-lуgа. 

присилан, -лна, -о који се йосшиже йрисилом, aPU1-lуgОМ, 
Йриморавањем. • - рад pag као каз1-lе1-lа мера. 

присилити, -Им (трп. присиљен) свр. силом 1-lаi1-lаши, йримо
раши, 1-lашераши на 1-lешШо . •  - се йримораши себе на ШШО. 

присилно ПРИЛ. на йрисила1-l 1-lачи1-l, силом, aog aPU1-lуgОМ. 

присилно ст, -ости ж сшање, особи1-lа o1-loia шшо је йрисил1-l0, 
йрисила, apU1-lуgа. 

присиљавати (се), -Иљэ.вам (се) несвр. йрема йрисилиши (се). 

присиљен, -а, -о 1-leapupoga1-l, извешшаче1-l, усиЈЬен: - осмех. 

присиљено ПрИЛ. усиЈЬеН0, неискреН0, 1-leapupog1-lo. 

присинити, присиним свр. Йоси1-lиШи. 

присинути, присинём свр. йрисијаши, засијаШи. 

присипати, -пам несвр. gоgаваши сийајући или gоливајуhи. 

присјај м а. ogcjaj, оgблесак, оgраз. б. фиг. јеgва йримеШ1-lа 
количи1-lа чеiа: - туге у очима. 

прискакати, прискачём и прискакивати, -акујём несвр. 
йрема ЙрискочиШи. 

прискок м брз и 1-laiao скок. 

прискочити, прискочИм свр. gосйеши 1-leige, сшиhи у скоку; 
хишро Йрићи. - Слуге прискочиmе и скидоше му чизме. • - у по
моћ Йомоhи. 

прискочљив, -а, -о који pago йрискаче у Йомоh. 

прислањати (се), -ам (се) несвр. йрема ЙРUСЛО1-lиши (се). 

прислон м 0Н0 шшо служи као ОСЛО1-lац, као рукохваш: сте-
пенични -, - на столици. 

прислонити, прислонИм (трп. прислоњен) свр. 1-lаСЛО1-lиши уз 
1-lешшо, на 1-lешшо; сасвим йриближиши, йримаћи уз 1-lешшо: -
пушку уза зид, - ухо на врата . •  - се 1-lаСЛО1-lиши се; йосшавиши 
се близу Koia или чеiа, йрuљубиши се: - се на прозор. фиг. Куће 
су се прислониле уз брдо. 

прислушати, -ам свр. ЙриСЛУZU1-lуШи. 

прислушкивати, -слушкујём несвр. а. йрашиши чулом слу
ха звукове или iласове које неко или 1-lешшо Йроизвоgи. б. нейри
мећен слушаши шуђи разiовор. 

прислуmкивач, -ача м 1. 0нај који Йрислушкује. 2. физ. айа-
раш за Йрислушкивање. 

прислуmни, -а, -о који служи за слушање, СЛУШ1-lи: - апарат. 

прислуmнути, -нём свр. мало, крашко ОСЛУШ1-lуШи. 

присмакати (се), присмачём (се) несвр. йрема йрисмочи-
ши (се). 

присмок м 0Н0 шшо се йрисмочи или йрисмаче уз какво јело 
(1-lЙР. сос, сир, виН0, воће). 
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присмотра ж наgзор Hag HeKu.м ко је су.мњив, ааска. 

присмочити, присмочйм евр. uојесши уз хлеб или у.мачуhи 
хлеб: � комад меса . •  � се Uрис.мочиШи. 

присмрдети и пРисмiщети јек. присмрдјети и присмр
дјети, -дйм евр. cMpagoM захвашиши велики uросшор; uочеши 
с.мрgеШи, зас.мрgеШи, завоњаШи. • не сме ни - (ни да при смрди) не 
с.ме ga се аојави. 

приснажити, приснажйм евр. учиниш и снажнијu.м, јачu.м, 
ојачаши, оснажиши, окреUиШи. 

приснивати (се), приснйвам (се) несвр. арема uрисниши (се). 

приснити, -йм евр. виgеши, gоживеши у сну, усниши, сања
ши: � утвару . •  - се (коме, шта) uоказаши се, uојавиши се у сну. 
- Приснило му се да чује пуцњаву. 

присно ПРИЛ. 1. на арисан начин, инШu.мно, искрено, арија
Шељски. - Присно га је волео. 2. HeuocpegHo, блиско; uошuуно: -

разумети. 

присност, -ости ж сшање, особина oHo'ia који је арисан, оно-
'ia шшо је арисно, инШu.мносш, блискосш, шесна веза. 

присобак, -ошса м .мала, cuopegHa соба go 'iЛавне собе. 

присој (присојак, -ојка) м в. арисоје. 

присојан, -јна, -о који је изложен сунцу: � њива. 

присоје и присојиште е .месШо изложено сунцу. 

присојкиња (присојница) ж пеен. у атриб. служби, уз им. 
змија: ошровна: гуја �. 

приспавати, приспавам несвр. аре.ма UрисUаШи. 

приспати, -спйм евр. uровесши крашко време саавајући; за
сUаШи. 

приспевати, прИспёвамјек. приспијЕшати, приспијевам не
свр. арема UрисUеШи. 

приспелост јек. приспјелост, -ости ж сшање, особина oHo'ia 
шшо је uрисuело, oHo'ia који је арисаео; вре.ме Kag нешшо арисае: 
� менице. 

приспео, -ела, -о 1. р. ар. og uрисuеши у аШриб. служби. 2. 
који је gocueo у сшање uо'iоgносши за јело или какву gpy'iy кори
сну уuошребу (о воћу и gpy'iu.м бuљнu.м илоgовu.ма), сазрео, узрео. 
3. који је gocueo за илаhање, uлашив: - меница. 

приспети, приспём јек. приспјети, приспијём евр. 1. ugyhu 
gohu go какво'i .месШа, сШиhи. 2. а. сшасаши 'iogUHaмa, узра
сШо.м, gорасши: � за удају, � за војску. б. биши 'iошов, зрео; би
ши uogecaH, корисшан за ШШО. - Приспела је раж. в. gосuеши за 
наилаШу. - Дугови су приспели. 

приспеће јек. припијеће е gолазак. 

присркивати, -Сlжујём несвр. аре.ма UрисркнуШи. 

присркнути, присркнём евр . .мало сркнуШи. 

приставити, -йм (трп. пристављен) евр. а . .мешнувши uошреб
не сасшојке у оg'iоварајуhи cyg сшавиши на вашру ga се кува, ае
че: - ручак, � кафу. б. uоложиши на неко .месШо, .мешнуши, сша
виши: - шаку на уво. в. uосшавиши Ko'ia на какав uоложај, go
gелиши ко.ме какву gужНосШ. - Био је пристављен другом оде
љењу. 

пристављати, -ам несвр. аре.ма UрисШавиШи. 

пристајалиште е .месШо 'ige се UрисШаје. 

приста.јан, -јна, -о уз који се .може uрисшаши, uOlogaH за 
uрисшајање: � обала. 

пристајати, -јём несвр. аре.ма UрисШаШи. 

пристајкивати, -а.јкујём несвр. арема uрисшајаши, засшај
киваШи. 

присталаштво е оgаносш ко.ме или чему. 

присталица м и ж (ми. ж) онај који uрисшаје уз Ko'ia или шшо, 
uоборник какве ugeje, иgеоло'iије, слеgбеник, uриврженик, јеgно
.миШЈЬеник, исШо.миШЈЬеник. 

пристало ПРИЛ. а. UO'iOgHO, uogecHo. - Изгледалаје пристало 
. за свако друштво. б. леДо, З'iоgно. - Што је старија бивала, то је 
присталије изгледала. 

присталост, -ости ж особина oHo'ia који је uрисшао, uриклаg
носш, uоgесносш; леu из'iЛеg, леuа сUољашњосШ. 

пристанак, -анка м са'iЛасносш с нечијu.м Uреgло'iо.м, оgобре
ње, gозвола за шшо: � Академског савета. 

пристанишни, -а, -о који се OgHOCU на uрисшанишше, лучки: 
� складиште. 

пристаниште е 1. а . .месШо заклоњено og вешра и шаласа на 
обалама река, .мора или језера које служи за uрисшајање броgо
ва, лука. б . .месШо оgакле uолазе и 'ige gолазе шрамваји, аушобу
си, сШаница. 2. фиг . .месШо ogMopa, .мира и сааса, ушочишше, 
uрибежишше: тихо � супружанског живота. 

пристао, -ала, -о 1. р. ар. og UрисШаШи. 2. а. који uрисшаје, 
uogecaH, uo'iogaH, uриклаgан: пристала озбиљност. б. леu, нао
чиШ. - Био је увек најпристалији. 

пристар, -а, -о и пристарео, -рела, -о јек. пристарио, -рје
ла, -о uрилично сШар. 

пристати, пристанём (аор. пристадох и пристах) евр. 1. а. 
сшаши, заусшавиши се. б. заусшавиши се уз обалу, уз gpy'iu броg, 
на зе.мљи (о броgу, авиону, колu.ма). - Уз нашу лађу пристаде 
чамац. в. фиг. uрихвашивши, усвојивши неку ugejy заусшавиши 
се на њој, с.мириШи се: � у луци хришћанске филозофије. 2. а. 
(на што) gаши uрисшанак, оgобриши, сложиши се. - Она одмах 
пристаде на све. б. (уз кога) uовесши се за Ku.м, uрихвашиши ко
'ia као вођу. - Цело село је пристало уз њега. 3. uоказаши се з'iоg
ни.м, UOlOgHUM, uogecHUM. - За нов књижевни језик могао је 
пристати само тај правопис. • куд сам пристао? шша ga pagu.м, 
ко.ме сам uошребан? никуд нисам пристао (овако јадан, невољан) 
ни за шша нисам, нико.м нисам UоШребан. - на муку (коме) uоче
ши .мучиши (Ko'ia), gоgашно, uopeg gpy'iux невоља. 

присташа М (мн. ж) UрисШалица. 

пристизати, -ижём несвр. арема uрисшиhи (UрисШи'iнуШи). 
• � се сшuзаши jegaH gpy'io'ia, сусшизаши се. - Камиони су се 
пристизали на успонима. 

пристићи (пристигнути), пристигнём евр. а. xogajyhu, шрче
ћи или uушујуhи KaKвu.м Uревознu.м среgсШво.м сшиhи, gосuеши, 
uрисuеши; биши gосшављен, goupeoМЉeH go какво'i .месШа. - Јед
на се гомила уклони, а друга пристигне. Стијовић је поднео по
дробан извештај о пристиглим топовима. б. gосшиhи HeKo'ia ко 
је био из.макао, сусшиhи, сШиhи. в. ширеhи се gohu go Ko'ia (о зву
ку, 'iЛасу, свейlлосши и gp.). - До нас је пристигао тетки глас ве
ликог звона. г. uрисuеши 'iogUHaмa, узрасШо.м, сшасаши, gopa
сши: � за женидбу. 

пристојан, -јна, -о 1. gобро васuишан, уљуgан, у'iЛађен, уч
Шив. - Тај поступак није пристојан. 2. који заgовољава; који og
'iовара ко.ме или чему, uo'iogaH, uogecaH, з'iоgан: � плата, � соба. 

пристојати, -стојй(м) и пристојати, -стојй(м) а. (обично 
безл.) оg'iовараши Uравилu.ма UрисШојносШи. б. uриличиши ко
.ме или че.му, gоликоваШи. - Не пристоји ти да се тако пона
шаш. 

пристојно ПРИЛ. на uрисшојан начин, уљуgно, учшиво, како 
je peg. 

. 

пристојност, -ости ж особина oHo'ia који је uрисшојан, oHo'ia 
шшо је uрисшојно; uрисшојно, у'iЛађено uонашање, uосшуuак; уч
шивосш, уљуgносШ. - Одликује га пристојност. Ту пристојност 
ти нећу заборавити. 

пристранити се, пристранйм се евр. оgвојиши се, склониши 
се у сшрану, og gpy'iux, og 'iлавних gО'iађаја и СЛ.; ошуђиши се. 

пристрастан, -сна, -о који се uовоgи за cвoju.м oceћaњu.мa у 
. gОlюшењу суgова или оцена, субјекшиван; који се заснива на аре
gубеђењu.ма: � суд. 

пристрићи, -ижём (3. Л. МН. -игу) евр . .мало ошишаши, uogpe
заши, скрашиши: � косу. 

пристудети јек. пристудјети, -дйм евр. безл. uочеши сшуgе
ши, засшуgеши, uосшаши хлаgно . 

приступ м 1. а. uуш Koju.м се gолази, uрилази, Uрилаз. б. фиг. 
uрилаз шеми, начин uрисшуuања каквом раз.маШрању: � науч
ном проблему 2. tiрисшуuање, uрилажење; араво, .мо'iуhносШ 
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улажења, Йри.мање: - нападачима, право приступа у високо 
друштво. 3. увоgни, uочешни, uрешхоgни geo, увоg (у какво.м 
у.меШничко.м или научно.м gелу, uреgавању, iовору). • иема при
ступа (коме) не .може се gohu go Koia. уговор по приступу прави. сйо
разу.м йри чијем закључењу jegHa уiоворна сшрана YHaupeg фор
.мулише услове uog којима се закључује уiовор. 

приступни, -а, -о а. који је у вези с UрисШуUо.м, којим се .мо
же йрићи, uриближиши: - пут. б. који uреgсшавља увоg у не
шшо, увоgни: - предавање. • - беседа iовор који gржи новойри
.мљени члан неке орiанизације, инсшишуције и сл. на церемони
ји uрисшуuања; уп. приступан (б). 

приступати, пристYnам несвр. йрема UрисШуUиШи. 

приступачан, -чна, -о 1. који има uрилаз, ко.ме се .може йри
ћи, који има, о.моiуhава uрисшуu: приступачно земљиште. б. 
који сшоји на расuоложењу, go Koia се лако .може gohu, који се 
.може gобиши, набавиши: приступачна роба. в. cxвaiйJbив, ра
зу.мљив, gокучив: - начин за преношење знања. г. с којим се 
лако .може gohu у gogup; с којим се .може лако оUшШиШи. - Отац 
Сава је постао приступачан као дете. д. који је uоgложан уши
цајима, који се брзо или лако uogaje каквој ugeju, осећању. - Он 
је свакој лажи приступачан. 

приступачно прил. на uрисшуuачан начин, gосшуuно. 

приступачност, -ости ж особина, својсшво oHoia који је йри
сшуuачан, oHoia шшо је uрисшуuачно. 

приступити, пристYnйм евр. 1. uриближиши се, йрићи; сши
ћи (xogajyhu, иловеhи и gp.). - Чамац приступи обали. 2. сшуuи
ши у ближе ogHoce, uриближиши се својим сшавовима ко.ме или 
чему; uриgружиши се. - Наша влада је приступила ближе Ита
лији. 3. а. сшуuиши у какву орiанизацију: - еколошком покре
ту. б. uримиши се, uрихвашиши се, лашиши се каквоi Uосла. -
решавању унутрашњих питања. 

приступиште е uрисшуu, Uрилаз. 

приступљивати, -упљујём несвр. йрема UрисШуUиШи. 

приступник м онај који је сшуuио у неку орiанизацију. 

приступнина ж новац који се илаhа йри сшуuању у неку ор-
iанизацију. 

приступница ж йисмено свеgочансшво о члансшву у каквој 
орiанизацији. 

приступност, -ости ж својсшво, особина oHoia шшо је йри
СШУUНО. 

присукати, присУчём евр. заgиhи, заврнуши, uоgавиши, за
сукаши (рукаве, ноiавице и gp.). • ,.., се наићи на илиhак, насу
каши се (о броgови.ма). 

присукивати, -сУкујём несвр. йрема UрисукаШи. 

присукнути, присукнём евр. јеgанUуШ засукаши, заврнуши: 
- брк. 

присуство е йојављивање, бивање, uосшојање HeKOia или не
чеiа на неко.м .месшу у оgређено време. • - духа влаgање собо.м, 
UрисебносШ. 

присуствовати, -вујём иеевр. биши, налази ши се Heige у og
ређено време: - отварању школе. 

присутан, -тна, -о 1. који uрисусшвује Heige, који се налази 
на .месшу ige се нешшо збива. 2. ми. (у им. служби) они који су 
uрисушни, UрисуШници. - Захвалио се присутнима. 

присутник м онај који је UрисуШан. 

присутност, -ости ж UрисусШво. 

присушити, присУшйм евр. а . .мало, слабо осушиши: - кошу
љу. б. безл. насшаши, uочеши (о суши). - Он ће молити за кишу 
кад ПрИСУШИ . •  - се .мало се осушиШи. - Коса ми се само при
сушила. 

притајавати (се), -ајавам (се) несвр. йрема uришајаши (се). 

притајати (се), -јйм (се) евр. в. uришајиши (се). 

притајен, -а, -о йрикривен, скривен: притајени противни
ЦИ, - горчина и бол. 

притајено ПРИЛ. на uришајен начин. 

притајеност, -ости ж сшање oHoia шшо је UриШајено. 

притајивати (се), -ајујём (се) несвр. йрема uришајиши (се). 

притајити, -јйм евр. не uовериши, не оgаши, сачуваши у шај-
носши, сакриши, uрикриши, uреhушаши: - радост. - Притајим 
дах да боље чујем . •  ,.., се у.мириШи се, уhушаши се, ушишаши се; 
uрикриши се. 

притајкивати се, -ајкујём се несвр. йрема uришајиши се . 

притакати, притачём несвр. йрема UриШочиШи. 

приталожити се, -им се евр . а . .мало се сШаложиШи. - Зе-
мљиште се приталожило. б. смириши се, сшишаши се. - Проша
путала је кад се мало приталожила. 

пританеј, -а и пританёј, -еја м грч. иет. усшанова у сшарој 
Ашини у којој су се хранили на gржавни шрошак заслужни ipa
ђани. 

притварати, притварам несвр. йрема UриШвориШи. 

притвор м оgузимање слобоgе неко.ме за Koia се су.мња ga је 
uочинио кривично gело; зiраgа, uросшорија, казнена усшанова у 
коју се зашвара онај ко је лишен слобоgе; казна оgузимања сло
боgе. - Био је у притвору. Кажњен је са месец дана притвора. 
• истражии - прави. зашвор за време исшраiе Hag окривљеним. 
кућии - забрана излажења из куће. 

притворан, -рна, -о нейрави, лажан, неискрен, лицемеран: 
- осмех. 

притвореник, -ика м онај који је uришворен, ухаuшен, који 
се налази у UриШвору. 

притвореница ж жена UриШвореник. 

притворенички, -а, -о који се OgHOCU на uришворенике и 
uришворенице: - ћелија. 

притворити, притворим евр. 1. неuошuуно, .мало зашвори
ши: - врата. 2. лишиши слобоgе, ухаUсиШи. 

притворица ж и м (ми. ж) особа која се uрешвара, која није 
искрена, лицемер, лице.мерка. 

притворички, -а, -о који се OgHocu на UриШворице. 

притворички ПРИЛ. на начин uришворице, лажно, йревр-
iйJbивo, неискрено. 

притворљив, -а, -о UриШворан. 

притворник м UриШворица. 

притворно ПРИЛ. на uришворан начин, UриШворички. 

притворност, 
,
-ости ж особина, сшање oHoia који је йри-

Шворан. 

притворски, -а, -о који се ogHOCU на UриШвор. 

притворство е UриШворносШ. 

притврдити, притвfщйм евр. 1. учиниши шврђим, чвршhим, 
ушврgиши, uричврсшиши: - огрду. 2. UоШврgиШи. - Реци још 
једном, нека се ПРИТВРДИ. Притврди да су диван узорак. • ,.., се 
осиiураши се, ушврgиши се. 

притврђивати, -рђујём несвр. Йре.ма UриШврgиШи. 

притега ж (дат. -ези) 1. шежина, оUШереhење. 2. шереш или 
шешки Uреg.меШи као найраве које се корисше за каква uрише
зања, учвршhивања и сл.: столарска -, - на броду. 

притегнути, прmёгнём (аор. притегох и притегнух, 2. и 3. Л. 

притеже и прihёже, притёгну и притегну; р. пр. прmёгао, при
тегла (притёгла) и притегнуо, -ула; пр. пр. притегн)Твши (прите
гавши и притёгавши» евр. 1. зашеiнуши: - узде. 2. чврсшо сшеi
нуши: - пертле, - зубима орах. 3. а. извршиши uришисак на ко
ia ga нешшо ypagu. - Притегао сам је и мислим да ће то брзо 
урадити. б. завлаgавши gовесши у шешко сШање. - Болест при
тегла. Зла времена притегла . •  ,.., се 1. сшеiнуши се у сшруку 
(йојасо.м). - Обуче панталоне па се притегне у појасу. 

притезати, притёжём несвр. Йре.ма UриШеiнуШи. 

притезни, -а, -о који служи за UриШезање. 
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притерати јек. притјерати, -ам свр. 1. 'iOHenu, воgеnи йри
ближиши коме или чему: � чамац обали. 2. йримораши, йриси
лиши, ЙринуgиШи. - Притерани невољом морали су попустити. 
• - до дувара (уз дувар), уза зид (к зиду), - у угао (кут) gовесши (не
Ko'ia) у безизлазан Йоложај. 

притеривати јек. притјеривати, -ерујем несвр. йрема йри
ШераШи. 

притеснити, притеснйм јек. притијЕЮНИТИ, притијеснйм 
(трп. пршешњен јек. притијешњен) свр. 1. НaJlежуnи, наслањају
nи се на HeKo'ia, йришиснувши HeKo'ia и СЛ. йриклешшиши, йри
'iњечиШи. - Лежали су притешњени теретом. 2. фиг. gовесши у 
мучан йоложај, йоgвр'iнуши каквом о'iраничењу (нЙр. у креша
њу); йрисилиши Ko'ia ga нешшо ypagu. - Турци су их притесни
ли са свих страна. Био је притешњен да каже нешто више. 8 -
се сшиснуши се уз Ko'ia, йриљубиши се. 

притећи (пршећи), притекнем (притечем) свр. непрел. 1. а. 
ше купи HagOnU, излиши се (о воgи). б. gonu, gошрчаши, gojypu
ши; йојавиши се. - Притекоше ђаци калуђерима. фШ'. Притеко
ше врућине. 2. биши gовОЈЬан, gошрајаши, gошеnи (о новцу, хра
ни и сл.). - Ако им не притекне, помоћићемо им. • - у помоћ йо
моnи, ogMax, брзо. 

притеmити јек. притјеmити, -йм свр. ммо ушешиши, уми
риШи. 

притеmњавати јек. притјеmњавати, -ешњавам и прите
mњивати јек. притјеmњивати, -ешњујем несвр. йрема йрише
сниШи. 

притеmњенбст јек. притијеmњенбст, -ости ж сшање oHo'ia 
ко је йришешњен, oHo'ia шшо је йришешњено, сШешњеносШ. 

притисак и притисак, -ска м 1. сила којом jegHo шело gелу
је на йовршину gpy'io'i шела, йришискивање; сила која gелује на 
јеgиницу Йовршине. 2. фиг. а. снажан ушицај; насиље, apUHyga 
које се врши на нечију воЈЬУ или уверење. - Вршили су притисак 
на оне колебљиве. б. вој. офанзивни йокреш на нейријашељске 
Йоложаје. - Наређено је да се изврши притисак на нашем де
лу фронта. • аеростатички - физ. gеловање 'iасова својом шежи
ном на све сшране ('iope, gоле и бочно). атмосферски - мет. gелова
ње вазgуха својом 'iусшином или Шежином. крвни (високи, ниски) 
- мед. найешосш којом крв кружи, циркулише у арШеријама. под 
притиском (живети, радити) йрошив своје вОЈЬе. хидростатички -
физ. gеловање које зависи og шежине ШечносШи. - у глави (желу
цу) шежина, бол, нейријашно осеnање. 

притискати (се), пршйскам (се) и притискивати (се), -ис
кујем (се) несвр. йрема йришиснуши (се). 

притискивач, -а.ча и притискач, -ача м оно шшо служи за 
йришискање: � хартије. 

притиснути, -нем (аор. притиснух (притискох), прИ:тисну 
(притиште и прИ:тиште); р. пр. притиснуо, -ула и притискао, 
-сла) свр. 1. извршиши йришисак на нешшо а. gирнувши, ухва
шивши, обухвашивши йрсшима, руком: � звоно, � на обарач. б. 
йришеснивши уз нешшо, НaJlе'iавши на нешшо: � лице уз ста
кло. 2. фШ'. извршиши йрџшисак на Ko'ia. а. HaaagoM, йрисваја
њем; у'iњешавањем, шлачењем; лишавањем МО'iуnносши ga се 
ЙроШиви. - Руси и Американци притисли Швабу. Власт је при
тисла народ. б. сшањем које изазива нейријашна осеnања или 
самим нейријашним осеnањима. - Притиснут је старошћу. 
Притиснут је тугом. в. намешањем .обавеза. - Професори су га 

. притиснули учењем. 3. фШ'. йрекриши, йокриши, све обухваши
ши ким или чиме. -Војска је притиснула поље. Крајину је при
тисла топла летња ноћ. 8 - се а. збијањем, сабијањем заузеши 
шшо мањи ЙросШор. - Притисли су се и направили нам места 
за пролаз. б. йришесниши се, йриљубиши се уз Ko'ia. - Уз њу су 
се притисла њена деца. • - уза ЗИД (кога) лишиши Ko'ia MO'iYnHO
сши ga се брани. 

притиснутбст, -ости ж сшање oHo'ia шшо је ЙриШиснуШО. 

притихнути (се), -нем (се) свр. с.мириШи (се), сшишаши (се), 
умириши (се). 

. 

притиц�ј м наgО.7}азак, йрилив, ЙорасШ. 

притицати, -ичем несвр. йрема йриШеnи. 

притиmавати (се), -ишавам (се) несвр. йрема йришиша
ши (се). 

притиmати (се) и притиmати (се), -ам (се) свр. ушишаши 
(се), с.мириШи (се). 

притка ж (дат. прihки; ген. ми. прihэ.ка и прihкй) мошка, ша
њи и обично gужи колац. 

приткаст, -а, -о а. који је као йришка, сличан ЙриШки. б. 
мршав и висок: � жена. 

приткати, приткам (прИ:ткем) свр. 1. шкајуnи gоgаши ономе 
шшо је веn оШкано. 2. шкајуnи сЙојиШи. 

приткаm, -аша м агр. йасуЈЬ, 'ipax који се шоком расша йење 
уз ЙриШку. 

притока ж (приток м) а. река или йошок који се улива у gpy-
'iy реку. б. фШ'. gоgашна cHa'ia, йорасш, йојачање: � љубави. 

приточити, приточйм свр. gоgаши Шочеnи. 

приточица ж geм. og ЙриШока. 

притрпети (се) јек. притрпјети (се), -пйм (се) свр. сшрйЈЬи
во, исшрајно йоgнеши, изgржаши неко време. 

притрпљивати (се), -тiшљујем (се) несвр. йрема йришрйе-
ши (се), йришрйјеши (се). 

притрунак, -Унка м Шрунка. 

притрчавати, -трчавам несвр. йрема ЙриШрчаШи. 

притрчати, -чйм свр. шрчеnи йриближиши се некоме или не-
чему, gоШрчаШи. 

притрчкивати, -трчкујем несвр. у geM. значењу: йришрча
ваши. 

притужба ж (ген. ми. -бй) 1. нерасйоложење, незаgовОЈЬсшво, 
не'iоgовање збо'i HeKo'ia или нече'iа, ЖaJlба, Шужба. - Због тога је 
било много свађе и притужаба. 2. правн. службена йреgсшавка 
збо'i незаконишо'i или нейравилносш йосшуйка чије'i, какве усша
нове, ор'iанизације. 

притуживати (се), -ужујем (се) несвр. йрема йришужи
ши (се). 

притужити, притужйм свр. а. бациши кривицу на HeKo'ia, 
окривиши, оЙШужиШи. б. йријавиши (Ko'ia), йоgнеши шужбу 
йрошив Ko'ia. 8 - се а. ЙОЖaJlиши се б. йоgнеши Шужбу. 

притулити, притулйм свр. а. смањиши, йри'iушиши све
illлосШ. б. фиг. ослабиши, смањиши (звук, осеnање и gp.): � 

страст. 8 - се йришајиши се; уnушаши се. 

притуљено ПРИЛ. на йриШУЈЬен начин; нејасно, безизражај
но. - Гледа нас притуљено. Поступао је притуљено. 

притуљити се, притуљйм се свр. йришулиши се. 

притуп, -а, -о а. йрилично шуй: притупа оловка. б. фШ'. o'ipa
ничен, Йри'iлуЙ. 

притупити, притудйм свр. а. учиниш и мање ошшрим, ммо 
исшуйиши: � ·сабљу. б. фШ'. учиниши слабијим, ослабиши (ум, 
осеnање и gp.). - Тај случај ум му је притупио. 

притући (притући), -тУ-Чем свр. в. йреШуnи. 

прићи (прићи), приђем свр. 1. а. ugynu йриближиши се. б. 
сшаши на нечitју сшрану, уgружиши се с неким. - Бугари су 
пришли Немцима. 2. йрихвашиши се, лашиши се (HeKo'i йосла): 
� послу. 

прићутати се, -тйм се свр. уnушаши се, йришајиши се. 

приупитати, -Упйтам свр. ЙриЙиШаШи. 8 - се а. jegaH gpy'io
'ia уЙиШаШи. - Само се каткад понешто приупитају. б. caмo'i се
бе уйишаши, зайишаши се; йреисйишаши се. - Приупитај се да 
ли је твој поступак правичан. 

приучавати (се), -Учавам (се) несвр. йрема йриучиши (се); 
уп. приучивати (се). 

приучен, -а, -о обучен за какав йосао уз pag, без оg'iоварају
nе школе. 

приученбст, -ости ж својсшво, особина oHo'ia који је Йриучен. 
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приучивати (се), -Учујём (се) несвр. Йре.ма йриучиши (се); 
уп. приучавати (се). 

при;Учити, пр:iryчйм евр . .маљо научи ши, йоgучиши, йоучиши; 
учиниши ga н:о сшен:не оgређену навин:у, йривиnи на lio'ia или 
ШШО. - Приучили су га да чита и пише. Приучио га је спавању 
поред отвореног прозора . •  - се а. обучиши се за н:ан:ав йосао уз 
pag, без оg'iоварајуnе шн:оле. б. навин:нуши се, йривин:нуши се че
.му, на ШШО. 

приуmтити, приjimтйм и приуштити, приуштйм евр. goay
сшиши, йружиши оно шшо се желело, обраgоваши (нечu.м). - То 
не могу себи ПрИУШТИТИ. 

при хапсити, -йм евр. Йривре.мено ухайсиши, ЙриШвориШи. 

прихват М йрихвашање, Йpu.мaњe. 

прихватаљка ж а. op'iaH у нен:их живошиња н:oju.м се йри
хваша храна. б. найрава за ЙрихваШање. 

прихватати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма йрихвашиши (се). 

прихватач, -а.ча М онај н:оји нешшо хваша, йрихваша; оно чи
.ме се хваша, йрихваша: зуби прихватачи. 

прихватив, -а, -о в. Йpиxвaill.JЬив. 

прихватил:йште е .месШо (йросшорија, з'iраgа) н:оја служи за 
Йривре.мено йрихвашање, за Йривре.мени с.мешШај. 

прихватити, -йм (трп. прИхваћен) евр. 1. а. узеши оно шшо 
се gaje, йружа, Hygu, Йри.миШи: - кесу са дуваном. б. з'iрабиши, 
шчеЙаШи. - Они га прихватише и ставише му лисице на руке. 
в. обухвашиши, обузеши (о н:ан:во.м сШању). - Сан га је прихва
тио. 2. са'iласиши се, сложиши се, усвојиши, оgобриШи. - Нико 
није прихватио његов план. 3. йреузеши, Йрu.миШи н:ан:ав йо
сао. - Прихватио је старешинство. 4. йриgружиши се н:о.ме или 
че.му насшавЈЬајуnи, оgржавајуnи оно шшо је веn зайочешо: -
песму. 5. Йрu.миШи, узеши н: себи gajynu сн:лонишше, йружајуnи 
Йо.мОn. - Прихваћено је нешто народа са :Козаре . •  - се 1. а. go
.моnи се нече'iа, ухвашиши се за шшо: - се ограде. б. йриЈЬубиши 
се уз lio'ia; йрийојиши се уз ШШО. - Прихватио се Петра. Снег се 
прихватио земље. 2. лашиши се, Йрu.миШи се HeKo'i йосла: - се 
шивења. 3. йочеши јесши или ЙиШи. • - бога, - добро јутро и ел. 
оg'iовориши на йозgрав "Йо.моз' бо'i", "gобро јушро" и сл. - борбу 
уйусшиши се у на.мешнушу борбу. - рукавицу Йрu.миШи изазов, 
оgазваши се на борбу. - све у своје руке йочеши све са.м раgиши 
и воgиШи. - шалу оgврашиши шаљо.м на шаљу. прихватити се пе
ра йочеши ЙисаШи. 

прихватљив, -а, -о н:оји се .може йрихвашиши, Йрu.миШи, с 
н:oju.м се .може служиши: прихватљиво решење. 

прихватљивост, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је Йpиxвaill.JЬивo. 

прихватн:й, -а, -о н:оји служи за йрихваш, н:ао йрихвашили
шше: - центар. 

прихваћати (се), -ам (се) иеевр. в. йрихвашаши (се). 

приход М gобишан: og paga, зараgа, goxogali; Uлоg og н:ан:во'i 
u.мaњa. 

приходн:й, -а, -о н:оји се OgHOCU на apuxog. 

прихранити (се), прirxранйм (се) евр. в. йрехраниши (се). 

прихрањивати (се), -храњујём (се) несвр. Йре.ма йрихрани-
ши (се). 

прихрлити, -йм евр. журно gonu, йохрлиши, gохиШаШи. 

прицепити, прицёпйм јек. прицијЕШИТИ, прицијепйм евр. 
нан:аље.миШи. 

прицепљивати јек. прицјепљивати, -Ешљујём несвр. йре
.ма ЙрицеЙиШи. 

прirча ж 1. н:рашн:а йрийовешн:а н:ао у.мешничн:а шворевина; 
йрийовесш н:оја се йреноси с н:олена на н:олено, бајн:а, ле'iенgа. 2. 
а. йричање, йрийовеgање, саоЙшШавање. - Био је оран за при
чу. б. (обично у мн.) нейроверено н:азивање, 'iласина. - Немој да 
преносиш те глупе приче. • бапске приче йричање йуно из.ми
ШЈЬоШина. дуга је то - О Шо.ме се .може gy'io 'iовориШи. - за себе не
шшо йосебно, нешшо gpy'io. за причу необично, заНUМJbиво. као у 
причи йријашно, леЙо. - ти причу ШО је неозбиЈЬна сшвар, 'iлу
йосш, лаж. 

причалац, -аоца М онај н:оји лейо йрича; онај н:оји MHO'iO и 
pago Йрича. 

прИчалачк:й, -а, -о н:оји се OgHOCU на йричаоце и Йричање. 

прИчалица ж (М) (МИ. ж) 1. особа н:оја MHO'iO Йрича. 2. врсша 
женсн:е Йес.ме. 

прИчало е (М) (МИ. е) онај н:оји MHO'iO йрича, йричаљица; 

прИчати, прИчам иеевр. 1. ус.мено саойшшаваши, н:азиваши, 
'iовориши (нешшо или о нен:о.ме, нече.му); ЙриЙовеgаШи. 2. ой
шшиши 'iоворо.м, раз'iовараШи. - Нисмо до сада причали о томе. 
3. (безл.) у изр. прича се 'iоворе, ЙриЙовеgају. - Нек се прича и нек 
се казује. • причам ти причу в. aog Йрича. - Маркове коиаке в. aog 
н:онан:. 

причврстити, прirчврстйм (трп. прirчвршћен) евр. учиниш и 
чврсШu.м, оси'iураши, ушврgиши; учврсшиши за нешшо: - столи
ЦУ, - таблу за зид. 

причврmћавати, -ршћавам и причврmћивати, -ршћујём 
несвр. Йре.ма ЙричврсШиШи. 

прИчекати, -ам евр. а. чен:ајуnи йровесши извесно вре.ме, йо
чен:аШи. б. сачен:аши нен:о вре.ме са извршење.м че'iа: - са штам
пањем. 

причекивати, -екујём несвр. Йре.ма Йричен:аШи. 

прИчекнути, прirчекнём евр. у ge.м. значењу: Йричен:аШи. 

причепити, прirчёпйм евр. сшаши (н:о.ме) на HO'iy, йри'iњечи-
ши, очеЙиШи. 

прИчесн:й и прИчесн:й, -а, -о н:оји се OgHOCU на йричесш, н:о-
ји се уйошреБЈЬава йри Йpu.мaњy йричесши: причесно вино. 

прИчесн:йк и прИчесн:йк М онај н:оји Йpu.мa ЙричесШ. 

прИчесница и причесница ж она н:оја Йpu.мa ЙричесШ. 

прИчесно и прИчесно ПРИЛ. н:ао за йричесш: - се обући. 

прИче ст ж а. (у йравославној и н:ашоличн:ој црн:ви) обреg йри-
.мања хлеба и вина н:ао сu.мбола Хрисшово'i шела и н:рви у знан: 
сјеgињења с ХрисШо.м и ойрашшања 'iрехова. б. lioMag хлеба и 
вино н:оји се у Шо.ме обреgу Йpu.мajy. 

причестити, прirчёстйм (трп. прirчёшћен) евр. извршиши Hag 
Heн:u.м обреg ЙричесШи . •  - се Йрu.миШи ЙричесШ. 

прИчёmће и прИчеmће е ЙричесШ. 

причеmћивати (се), -ешћујём (се) несвр. Йре.ма йричесши
ши (се). 

причеmљавати, -ешљавам несвр. Йре.ма ЙричеШЈЬаШи. 

причеmљати, -ам и прirчешљам евр. за'iлаgиши, у'iлаgиши 
йо.моnу чеШЈЬа, оче�аши, зачеШЈЬаШи. 

причинити, прirчинйм евр. (нен:о.ме) учиниши, изазваши: -
штету, - задовољство . •  - се 1. йривиgеши се, учиниши се, йри
н:азаши се. 2. учиниши се, найравиши се, йрин:азаши се gрун:чи
ju.м, лажнu.м. - Само сам се причинила да спавам. 

причињавати (се), -ињавам (се) несвр. Йре.ма йричини-
ши (се). 

прirчица ж geM. og Йрича. 

причкиљити, прirчкйљйм евр. в. Йришн:иЈЬиШи. 

прИчљив, -а, -о н:оји MHO'io и pago йрича, 'iовОРЈЬив. 

прИчљивост, -ости ж особина oHo'ia н:оји је йриЧЈЬив, 'iовор-
ЈЬивосШ. 

причувати, прirчјТвам евр. сачуваши нен:о вре.ме; йришшеgе
ши: - овце, - муницију . •  - се йрuйазиши на себе . 

причуљити, прirчуљйм евр. усШре.миШи, aogunu (уши) ga би 
се БОЈЬе чуо звун:, наnулиши (о живоШиња.ма). 

прИчути, прirчујём евр. слабо, нејасно чуши, начуШи . •  - се 
а. jegBa се зачуШи. б. безл. (са ЛОГИЧКИМ субјектом у дативу) йри
чиниши се ga се чује. - Причуло ми се, помислих. 

прИчучнути, -нём евр . .маљо чучнуши. 

приmапнути и приmапнути, пришапнём (пришанути и 
пришанути, пришанём) евр. реnи шаЙаШо.м, шаЙнуШи. 
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пришаптавати, -аптавам несвр. ирема иришаиШаШи. 

пришiштати, пришапћем евр. ириша(и)нуШи. 

пришаптивач, -ача м онај који иришаиШава. 

пришарафити, -арафйм и пришарафити� -йм евр. учвр-
сшиши иришезањем, зашезањем шрафова, вијака, зашрафиШи. 

пришарафљивати, -афљујем несвр. ирема иришарафиШи. 

пришивак, -йвка м 1. а. нешшо шшо је HaKHagHo иришивено; 
уп. закрпа. б. фиг. HaKHagaH, неважан gоgашак. - Његово учење 
је само пришивак правој науци. 2. наgимак (обично иOl,pgaH, 
иоgруl,љив.). 

пришивати, прИmйвам несвр. ирема иришиШи. 

пришипетља ж (ген. ми. -љй) 1. Haмeiйљивa, gocagHa особа 
која некоl,а сшално ираши, која се не ogBaja og некоl,а. 2. особа ко
ја некоl,а из корисшољубља увек иоgржава, улизица, чанколиз. 

пришити, пришијем (имп. пришйј; ТРП. пришИвен, -ена) евр. 
1. а. нашиши на нешшо: � дугМе. б. ириgенуши, ирииисаши, ко
ме какву особину; лажно окривиши, оишужиши коl,а. - Приши
ли су му убиство. 2. наgенуши коме наgимак (обично иogpy'iJЬu
во). _ - се фиг. не разgвајаши се og некоl,а, gосађиваши коме 
сшалним ирисусШвом. - Пришио му се неки дебељко. • - неко
ме крпицу (реп) pehu коме или о коме нешшо неиовољно, иogpy
'iJЬивo. 

пришкиљити, пришкйљйм евр. l,леgаши иолузашвореним 
очима, зашкиљиШи. 

пришкринути, прИmкрйнем евр. мало зашвориши, иришво
риши: � врата, � крајичак ока. 

пришљамчити се, -йм се евр. разг. (уз некога) не оgвајаши се 
og некоl,а, смешаши некоме својим сшалним ирисусШвом. 

пришпарати, пришпарам евр. нем. шиарајуhи сачуваши, 
ушшеgеши. 

пришт м (инетр. приштом И прИmтем; МН. приштеви) l,нојно 
заиаљење шкива на иовршини коже, чир. • црни - мед. чир у уну
шрашњем шкиву коже, злиh, antrax. 

приштав и приштаст, -а, -о иун иришШева. 

Приштевац, -вца м човек из ПришШине. 

Приштевка ж жена из ПришШине. 

приштевскй, -а, -о који иpuиaga Пришшини, који се OgHOCU 
на Пришшину, на Пришшевце и ПришШевке. 

приштедети јек. приштедјети, -дйм евр. 1. шшеgњом скуии
ши, увеhаши, ушшеgеши. 2. сачуваши, иричуваши og чеl,а неири
јашноl" рушилачкоl" иошШеgеШи. - Приmтеди ме непријатности. 

приштеђевина и приштеђевина ж оно шшо је иришшеђе-
но, ушШеђевина. 

приштеђивати, -еђујем несвр. ирема иришШеgеШи. 

приштилац, -иоца м ЗООЛ. врсша инсекша Meloidae. 

приштинскй, -а, -о иришШевски. 

приштинути, пришт:irnем евр. иришиснувши ириl,њечиши: � 

прсте вратима. 

приштити се, прИmтйм се неевр. gобијаши иришшеве, боло-
ваши og иришШева. 

приштић, -ића м geM. og ириШШ. 

пришт�чав, -а, -о иун иришШева. 

приштуцати се, -ца се евр. безл. (са логичким субјектом у да
тиву) осешиши иошребу за шшуцањем, иочеши са шШуцањем. -
Њему се приштуцало. 

пришуњати се, приmYњам се (пришуљати се, прИmуљам 
се) евр. шихо, неиримешно, шуњајуhи се ириближиши се. 

пришутети се јек. пришутјети се, -тйм се евр. (ретко ек) 
ушишаши се, уhушаши се. 

пркос м 1. особина оноl,а који је иркосан, своје'iлcrвосш, неио
. иyciйљивociй, Шврgо'iлавосШ. 2. бот. јеgноl,оgишња украсна биљка, 
ШушШ. • у -, уз - в. уиркос и усиркос. 

пркосан и пркосан, -сна, -о који уиорно осшаје ири своме, 
својеl,лав, шврgо'iлав, заgрш; који изражава шакве особине: � 

свест, � поза. 

пркосит, -а, -о који pago и мноl,о иркоси; иркосан. 

пркосити, -йм неевр. [гл. им. пркошење е] уиорно, шврgо'iла
во, своје'iлаво осшајаши ири своме мишљењу, сШаву. • - времену 
(годинама) иосшојаши без обзира на време које иролази. 

пркосито ПРИЛ. иркосно. 

пркоситбст, -ости ж особина оноl,а који је иркосиш, иркос. 

пркоснйк и пркоснйк м онај који иркоси, иркосан човек. 

пркосница и пркосница ж она која иркоси, иркосна жена. 

пркосно и пркосно ПРИЛ. а. на иркосан начин, шврgо'iлаво, 
Heиoиyciйљивo. б. изазивачки. - Пркосно су се румениле јабуке. 

пркоснбст и пркоснбст, -ости ж особина оноl,а који је ир-
косан. 

пркошљив, -а, -о иркосан. 

пркошљйвка ж иркосница. 

пркошљиво ПРИЛ. на иркошљив начин, иркосно. 

пркошљивбст, -ости ж иркосишосш, иркосносШ. 

прљав, -а, -о а. који није чисш, нечисш, уирљан, умазан: � 

кошуља. б. фиг. неиошшен, нечасшан; рђав, зао: � посао, � чо
век в. мушан, нејасан, неоgређен, без сјаја (о боји): � седоћа ње
не косе. • прљаво рубље износити (вешати) јавно и злобно 1,0вори
ши о инШимносШима. 

прљавац, -авца м онај који је ирљав. 

прљавица ж ирљава жена. 

прљавко м ирљавац. 

прљаво- као ирви geo сложенице иоказује ga је оно шшо зна
чи gpyl,u geo ирљаве, нејасне, неоgређене боје: прљавожута коса. 

прљавбст, -ости ж особина, сшање оноl,а који је ирљав, оноl,а 
шшо је ирљаво. 

прљавче и прљавче, -ета е geM. og ирљавац. 

прљавштина ж а. оно шшо је неоирано, ирљаво, нечисШо. б. 
фиг. нечасносш, неиошшење; нечасшан, неморалан иосшуиак. -
Раскринкане су њихове прљавштине. 

прљати, пf>љам неевр. 1. чиниши ирљавим, нечисШим. 2. фиг. 
1,0вориши лоше и коме, оl,овараши, брукаши, срамоШиШи. _ - се 
1. повр. обављаши какав нечасшан, неgозвољен иосао; срамоши
ши се. - Неће он да се прља. 2. уз. повр. 1,0вориши лоше jegaH о 
gpyl,OMe, узајамно се срамоШиШи. - Људи се узајамно прљају. 

прљити, пf>љйм неевр. [гл. им. ЩЈљење е] а. захвашаши врели
ном, иалиши, иржиши врелом BOgOM или вашром gлакаву кожу 
живошиње и кожу уоишШе. б. оgаваши велику шоUлошу, ире ше
рано l,рејаши (о сунцу). - С неба прљи сунце. _ - се gобијаши 
оиекоШине. 

прљотина ж ирљав шраl" мрља. 

прљуга и прљуша ж земља лошеl, квалишеша која се сасшо
ји og иловаче и иеска. 

прљугав, -а, -о који се сасшоји og ирљуl,е. 

прња ж (обично у ми.) 1. а. изанђан, иоцеиан geo ogehe, ри
ша, gpolbaK. б. пеј. ogeha. - Обукао је калуђерске прње у мана
стиру. 2. фиг. нешшо безвреgно, нишШавно. 

прњав, -а, -о офуцан, шрошан, оронуо, безначајан: прњава 
капа, прњаво псето. 

прњавор м ГрЧ. манасширско имање са селом. 

прњица ж а. (обично у мн.) geм. og ирња. б. фиг. нешшо ма
ло, безначајно, незнашно: � облака. 

про_l 1. као ирефикс у шворби 'iлаl,ола означава: 1. gовршену 
paglbY а. која има за иослеgицу какво иpogupalbe, иролажење: 
пробити, прогурати, прогристи, прокиснути. б. која је крашко 
шрајала, која се исиољила у малој мери, количини, иншензише-
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шу: прошалити се, проспавати, прогрмети. в. која се обавља gy
lошрајним pagoM, йажљивим исЙиШивање.м, gуlошрајним за
лаlање.м: проучити, простудирати. г. која означава какво .ми
.моилажење: проћи, пролетети, промаћи. 2. йочешак вршења ка
кве pagНJe: пропевати, прозборити, проговорити. 11. У шворби 
именица и йриgева изражава нейошйуно исйољавање, йосшоја
ње какве особине: прогалина, просед, прохладан. 

про_2 лат. као йрефикс у сшраним (йонајвише лашинскоl йо
рекла) сложеницама означава 1. замену у именицама које зна
че звање: проконзул, продекан. 2. йрисшајање уз Kola, симйа
шију за Kola, шшо: прокомунист(а), прословенски. 3. йрешхође
ње у йросшору и вре.мену: проклитика, прогноза. 

проаконтирати (се), -онтирам (се) евр. и неевр. узеши, узи
.маШи новац YHaapeg на рачун буgуhе зараgе. 

проалбанскii, -а, -о који је наклоњен Албанцима: � распо
ложење. 

проаљкавити се, -им се и проаљкавити се, -аљкавим се 
евр. йосшаши аљкав, HeypegaH. 

проанализирати, -изирам евр. извршиши анализу чеlа. 

проаmиковати, -кујём евр. йровесши вре.ме ашикујуhи. 

проба ж лат. 1. исйишивање, искушавање, Йровера. 2. вежба-
ње као ЙриЙре.ма за извођење чеlа (обично йозоришноl, oaepcKol, 
концершноl gела. • издржати све пробе йоказаши се СиlуРНим, 
йоузgаним. ставити (стављати) кога на пробу изложиши, излаlа
ши Kola че.му pagu йровере каквих својсШава. 

пробабiiлан, -лна, -о лат. MOlyh, вероваШан. 

пробабилизам, -зма м .моlуhносш, вероваШносШ. 

пробабiiлно ПРИЛ. MolyhHO, вероваШно. 

пробава ж варење хране у желуцу. 

пробаван, -вна, -о 1. в. Йробављив. 2. (одр.) који се OgHOCU на 
йробаву: пробавни органи. 

пробавити, -им евр. 1. йровесши неко вре.ме, ЙроборавиШи. 
2. йровариши, свариши храну у желуцу. 

пробављати, -ам несвр. Йре.ма ЙробавиШи. 

пробављив, -а, -о који се лако йробави, сварљив. 

пробаВЉИВQСТ, -ости ж особина oHola шшо је Йробављиво. 

пробадати, прОбадам несвр. Йре.ма ЙробосШи. 

пробадач, -ача м а. онај који шшо Йробаgа. б. оруђе којим се 
шшо Йробаgа. 

пробади м и ж МН. мед. ошшри болови. 

пробанчити, -им евр. йровесши неко вре.ме банчеhи, aujyhu. 

пробати, пробам евр. и неевр. 1. йоgврlнуши, йоgврlаваши ис-
йишивању pagu оцене, йровере KaKeohe, својсшава, уйошребљиво
сши чеlа, йровериши, ушврgиши: � вино, � rџmеле, � тврдоћу ме
тала. 2. а. йокушаши; хшеши, желеШи. - Пробао је да не мисли 
о томе. б. (о)кушаши, искуси ши: � срећу. в. усуgиши се на какав 
ЙосШуЙак. - Пробајте само ако желите да пустим пса с ланца. 

пробатинати, -ам евр. исшуhи баШино.м, избаШинаШи. 

пробацивати, -ацујём несвр. Йре.ма ЙробациШи. 

пробацити, прОбацйм (прОбацити, -им) евр. бациши кроз 
шшо: � лопту кроз обруч. 

пробачај м брзи леш нечеlа кроз нешшо (који се врши ogjeg
но.м). 

пробдевати, прОбдёваМјек. пробдијЕшати, прОбдијевам не
свр. Йре.ма ЙробgеШи. 

пробдети, -дим јек. пробдјети, -дим евр. непрел. йровесши 
(Hoh) бgијуhи, не caaeajyhu. 

пробелети, -лИмјек. пробијељети, -ЕшИмевр. непрел. йосша
ши бео. 

пробелити, прОбёлим јек. пробијелити, прОбијелим евр. 
прел. учиниши белим, обелиши шШо. 

пробеседити јек. пробесједити, -им евр. йочеши бесеgиши, 
lовориши, ЙроlовориШи. 

пробећарити се, -ећарИм се евр. йосшаши беhар, весељак, 
лола. 

пробијати (се), прОбијам (се) несвр. Йре.ма йробиши (се). 

пробијач, -ача м а. онај који нешшо Йробија. б. найрава ко
јо.м се нешшо Йробија. 

пробiiр и проби р м йробирање, избор. 

пробирати, прОбирам (прОбирати, -рём) несвр. Йре.ма йро
браШи. 

пробирач, -ача м онај који MHolo йробира, избирач; цейиgла
ка. • НПоел пробирач нађе отирач онај који MHolo йробира обич
но gобије Hajlope. 

пробирачев, -а, -о који apuaaga Йробирачу. 

пробирачица ж жена Йробирач. 

пробирачкii, -а, -о који се OgHOCU на йробираче: � укус. 

пробирљив, -а, -о који MHolo и pago Йробира. 

пробирљиво ПРИЛ. на йробирљив начин, избирљиво. 

пробисвет јек. пробисвијет м скишница, ЙусШолов. 

пробисветскii јек. пробисвјетскii, -а, -о који се OgHOCU на 
ЙробисвеШе. 

пробистрити, -Им евр. а. учиниш и бисшрим или бисшријим: 
� реку. б. фиг. учиниши јасним, разlовешним: � градиво . •  ,." се 
йосшаши бисШар. 

пробитачан, -чна, -о који се йробија, apogopaH, ЙенеШранШан. 

пробитачно ПРИЛ. на йробишачан начин, apOgOpHO. 

пробитачнбст, -ости ж особина oHola који је йробишачан, 
oHola шшо је ЙробиШачно. 

пробити, пробијём (имп. прОбиј; ТРП. проБИјен, -ена) евр. 1. а. 
начиниши руйу, ошвор, apogop у че.му, йробушиши: � зид. б. йро
hu, йроgреши кроз нешшо (обично на"iло, нарушавајуhи йреш
XOgHO сшање); ЙровалиШи. - Врисак је пробио тишину. Река је 
пробила насип. 2. apogupyhu кроз нешшо избиши на йовршину, 
йојавиши се, Йо.молиШи се. - Зној је пробијао чело. фиг. Истина 
је напокона пробила пут . •  ,." се 1. а. сило.м йроgреши, йровали
ши кроз шШо. - Кочије се с муком пробијају кроз светину. фиг. 
Пуцњи су се нејасно пробили до села. б. apohu, apoeyhu се с .му
ко.м кроз шШо. - Чамац се пробио кроз ледене санте. в. избиши 
на йовршину, йојавиши се, Йо.молиШи се, исйољиши се. - Младо 
лишће се пробило кроз кору. 2. фиг. йосшиhи, осшвариши не
шшо савлађујуhи Шешкоhе. - Храбро се пробијао кроз живот. • 
немати ни пребијене (пребите) паре не.маШи нимало новца. - гла
ву (уши) коме gосаgиши ко.ме Йонављање.м jegHol ше исшоl или 
вико.м. - лед йочеши (йрви) какав Йосао. - фонд, плафон и ел. йре
корачиши, apehu највишу gойушшену, уобичајену lраницу (о 
йлаши, цени и сл.). 

пробледети јек. проблиједјети, -дИм евр. 1. йосшаши блеg, 
ЙоблеgеШи. 2. изблеgеШи. 

проблеђивати јек. пробљеђивати, -еђујём несвр. Йре.ма 
ЙроблеgеШи. 

проблејати, -јИм евр. йочеши блејаШи. 

проблем, -ема м шеоријски или йракшични заgашак који 
шреба решиши: економски �, математички �, животни � . 

проблематизација ж йосшављање или йриказивање чеlа у 
eugy Йробле.ма. 

проблематизовати, -зујём евр. и неевр. а. йосшавиши или 
уочиши какву йојаву као Йробле.м који шреба исЙиШаШи. б. go
весши у йишање нешшо шшо се није с.маШрало Йробле.мо.м, йро
"iласиши нешшо Йробле.мо.м. 

проблематика ж скуй свих йробле.ма који се ogHoce на неку 
gелашносш: политичка �. 

проблематичан, -чна, -о а. који се йрешйосшавља; су.мњив, 
шешко разрешив: � закључак. б. који је лоше васйишан, који се 
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бави неgозвОЈЬеним Uословима. - Њихов син је врло проблема
тичан. 

проблематичност, -ости ж особина OHOra н:оји је Uробле.ма
шичан, OHOra шшо је UроблемаШично. 

проблемски, -а, -о н:оји се OgHOCU на Uробле.ме. 

проблесак јек. проблијесак, -ска м шрачан: свейlлосши н:оји 
се аојави на н:рашн:о вре.ме. 

пробни, -а, -о н:оји ce.ogHocu на uробу: - снимање. • - камен 
среgсшво, начин за исuишивање ваљаносши liora или чеrа. 

пробно прил. uробајући, збоr Uробе. 

пробој и пробој, -оја м (инетр. -ој ем) 1. uробијено месшо, 
ошвор, ШУUЈЬина нааравЈЬена Uробијање.м. 2. вој. upogop војсн:е 
на н:ан:ву шеришорију н:оју go шаgа није н:онШролисала. 

пробојан, -јна, -о 1. н:оји лан:о uробија, upogupe, upogopaH: -
студен. 2. н:оји се лан:о може uробиши, uроuусШљив: - измаглица. 

пробојац, -ојца м наарава н:оја служи за Uробијање. 

пробој ност, -ости ж а. особина OHOra н:оји је uробојан, н:оји 
лан:о uробија, OHOra шшо је uробојно, шшо лан:о Uробија. - Метак 
има велику пробојност. б. особина OHOra н:оји се лан:о uробија, 
шшо се лан:о Uробија. - Овај лим има малу пробој ност, тешко га 
је пробити. 

проборавити, -йм евр. uровесши нен:о време, заgржаши се 
Herge, UробавиШи. 

проборављати, -ам несвр. аре.ма UроборавиШи. 

пробости (прОбости), -бодём (аор. прободох, прободе; р. пр. 
прОбо, пробола (прОбола); трп. прободен, -ена; пр. пр. прОбовши) 
евр. 1. боgући uробиши: - кутију. фиг. Светиљка прободе сумрак 
2. фиг. осешиши Harao, ошшар бол. - Прободе ме испод ребра. _ 
- се uовреgиши се или се ус.мршиши убоgом у шрбух или rpygu. 
• - душу (срце) uричиниши бол, UаШњу. - погледом ошшро, С ин
Шересовање.м, uроцењивачн:и uоrлеgаши liOra. 

пробоцкати, -ам евр. у ge.м. значењу: UробосШи. 

пробран, -а, -о 1. шрu. og UробраШи. 2. фиг. н:оји је изабран 
или урађен с MHOrO ун:уса, с.мисла за леuо: пробране шаре на ко
шуљи. 

пробрано прил. оgабрано, изабрано с MHOrO с.мисла. 

пробрати, -берём (-берём) евр. а. оgвојиши ао н:ан:вој ознаци, 
обележју (обично ао БОЈЬем н:валишешу), gаши чему uреgносш 
ари избору: - јабуку из корпе. б. очисшиши нешшо og нечеrа не
uошребноr, шШешноr. - Жито је пробрано од грахорице. 

пробрбљати, -ам евр. заuочеши брбЈЬаши; uровесши нен:о вре
ме брбЈЬајући. 

пробрзати, -ам евр. а. брзајући, журећи се ароћи. б. брзо аро
rовориШи. 

пробритански, -а, -о н:оји је нан:лоњен Бришанцима, н:оји 
брани бришансн:е инШересе. 

пробрујати, -јйм евр. брујећи ароћи мимо Kora, чеrа. 

пробрчкати се, -ам се евр. он:уuаши се иљусн:ајући воgом. 

пробубњати, -ам евр. бубње.м разrласиши, uронеши (весШи). 

пробудити, прОбудйм (трп. прОбуђен) евр. прел . . а. uренуши 
из сна, разбуgиШи. б. фиг. uоgсшаћи, изазваши, uон:ренушу: -

љубав, - сећања. _ - се 1. uрен:инуши, завршиши саавање, раз
буgиши се. 2. фиг. а. uон:ренуши се, размахаши се, разбун:шаши 
се, gohu у сшање живе ан:ШивносШи. - Мајор се пробудио из апа
тије. Природа се пробудила из з�ског сна. б. исн:рснуши, аоја
виши се, насШаШи. - У њему се пробудило поштовање према оцу. 

пробуђеност, -ости ж сшање OHOra н:оји је uробуђен, буgан. 

пробуђивати (се), -уђујём (се) несвр. аре.ма UробуgиШи. (се). 

пробујати, -ам евр. 1. заuочеши бујаШи. 2. uосшаши jegap, 
зрео (обично о gевојн:а.ма). 

пробуктати, прОбукћём евр. И пробуктети јек.· пробуктје
ти, -тйм евр. 1. учиниши ga uочне иншезивно rорешu, бун:нуши; 
uочеши бун:ШеШи. 2. фиг. а. разgражиши се, расuалиши се, јан:о 

се узнемириШи. б. uочеши gеловаши свом cHarOM. - Вино му је 
пробуктело у глави. в. наrло .засијаШи, севнуши, блеснуШи. -

Радост му је пробуктела у очима. 

пробунцати, -ам евр. рећи нешшо у сну или у бунилу. 

пробургијати, -ам евр. 1. uробушиши бурrијом. 2. фиг. разг. 
осшвариши свој циљ, аронаћи начин за решење Uроблема. - Не 
брини се за њега, пробургијаће тај. 

пробућкати, -ам мало бућн:аши, иљесн:аши ао че.му жиш
н:ом бућн:ајући. 

пробушивати, -ушујём несвр. аре.ма UробушиШи. 

пробушити, прОБУшйм евр. бушење.м начиниши руау у чему, 
uробиши: - лопту. 

провајдер м енг. фирма н:оја uружа услуrе uовезивања с ин
шернешом, н:оја омоrућава н:оришћење мобилне шелефоније, н:а
бловсн:е или сашелишсн:е шелевизије и сл. 

провала ж 1. а. наrло, снажно, избијање, uробијање чеrа (н:ао 
uослеgица унушрашњеr UриШисн:а). б. фиг. наrло аојавЈЬивање, 
исаОЈЬавање чеrа у велин:ој н:оличини, избијање у велин:ом ин
шензишешу: - смеха, - гнева, - светлости. в. жарг. врцава, му
њевиша gосешн:а, шала: добра -. 2. а. насилно ошварање, обија
ње чеrа зашвореноr, заН:ЈЬучаноr (обично pagu н:рађе). б. ошн:ри
вање изgајом чеrа неgосшуuноr, илеrалноr, шајноr: тајне партиј
ске организације. • - облака јан: аЈЬусан:. 

провалија и провалија ж 1. велин:о уgуБЈЬење у реЈЬефу са 
сшрмим сШрана.ма, аонор, безgан. 2. фиг. разgор, разилажење, 
расцеа: - између младих и старих. 

провалити, провалйм (трп. проваљен) евр. 1. а. начиниши, 
сшвориши, наuравиши ошвор, руау у че.му, силом uробушиши, 
uробиши: - ЗИД, - столицу. б. фиг. наrло се uојавиши, неочен:ива
но избиши, иСUОЈЬиши се у велин:ој н:оличини. - Из њега прова
ли плач. в. жарг. рећи нен:у наuречац смиШЈЬену, усuешну шалу. 
- Јеси чуо шта је провалио? 2. а. насилно ошвориши оно шшо је 
заН:ЈЬучано, обиши (обично pagu н:рађе). - Стан му је био прова
љен. б. вој. извршиши upogop, uробој, UроgреШи. - Непријатељ 
је провалио у село. 3. а. ошн:риши pag н:ан:ве илеrалне орrаниза
ције; ошн:риши чије шајно, илеrално, gеловање (обично изgајом). 
- Мене нико од другова није провалио. б. жарг. схвашиши, раз
умеШи. - Нисам провалио крај филма. _ - се 1. а. развалиши 
се, разломиши се, расuун:нуши се, разgераши се, uроломиши се: 
лед се провалио, брана се провалила, кров се провалио, пут се 
провалио. б. наrло се излиши у велин:ој н:оличини (о н:иши). 2. 
фиг. снажно се UСUОЈЬиши, наrло избиши (о н:ан:вом сшању, gyro 
заgржаваном осећању). - Салом се провалио смех. 3. фиг. ао
сшаши незасиШљив. - Провалио се од глади. 

провални, -а, -о н:оји се OgHOCU на uровалу: - крађа. 

провалник м онај н:оји ароваљује ga би н:рао, обијач. 

провалница ж жена Uровалнин:. 

провалнички, -а, -о н:оји се OgHOCU на Uровалнин:е. 

. проваљанити се, -аљанйм се евр. uосшаши ваљан. 

проваљати, проваљам евр. ваљајући, Н:ОШРЈЬајући Uре.месШи-
ши Herge; мало uоваљаши, изваљаши: - буре. _ - се а. мало се 
uоваљаши, изваљаШи. б. фиг. ароћи н:рећући се н:ао вал. - Ве
трови су се проваљали по водама. 

проваљивати (се), -аљујём (се) несвр. аре.ма uровалиши (се). 

проваљивач, -ача м Uровалнин:. 

проваљушкати се, -ам се евр. у ge.м. значењу: uроваљаши се. 
. проварити, проварйм евр. uусшиши ga UРОН:ЈЬуча, Uрон:уваШи. 

проведравати (се), -едравам (се) Несвр. арема uровеgри
ши (се). 

ПРОВЕЩРИТИ, проведрйм евр. учиниши веgрим или веgријим. 
_ - се 1. (обично безл.) uосшаши веgро. - Проведрило се. 2. фиг. 
а. uосшаши расuоложен, веgар. - Она се одмах проведрила. б. 
uосшаши јасан, разумљив (о мисли). 

провејавати, -ејавам јек. провијавати, -Ијавам неевр. а. не
свр. арема apoвejaiди. б. мало uаgаши (о cHery). 
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провејати јек. провијати, -јём свр. 1. (нешто) йрочисшиши, 
очисшиши зрневЈЬе og йлеве, овејаШи. 2. йроћи, йробиши се, йро
вући се вејање.м. - Снег је провејао кроз крила. 3. фиг. йрожеши, 
исйуниши, засишиши чиме. - Састав је провејан љубављу пи
mчевом према песнику. 

провенијенција ж лат. йорекло, извор: � робе, � вести. 

провентилирати, -илйрам и провентилисати, -ишём свр. 
йровешриши, ЙрозрачиШи. 

провера јек. провјера ж Йроверавање. 

проверавати, -еравам јек. провјеравати, -јеравам несвр. 
Йре.ма ЙровериШи. 

проверавати се, -еравам се несвр. Йре.ма йровераши се. 

проверати се и проверати се, проверём се свр. верујући се 
йроћи; йузеhи йойеши се, узвераши се. 

провёрбијум (провёрбйј, -ија) м лат. Йословица. 

прОвербијii.лан, -лна, -о йословичан, gобро ЙознаШ. 

провереност јек. провјереност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је 
Йроверено. 

проверити јек. провјерити, -йм (трп. ПРовG)ерен) свр. исйи
шаши исйравносш, шачносш, вреgносш че'iа, йре'iлеgаши, йро
конШролисаШи. 

проверљив јек. провјерљив, -а, -о који се .може ЙровериШи. 

провеселити се, -еселйм се свр. йровесши неко вре.ме веселе
ћи се. 

провесељавати се, -ељавам се несвр. Йре.ма йровесели
ши се. 

провести1 (провести), -ведём (проведём) (аор. проведе; р. пр. 
провео, -ела (провела); ТРП. проведен, -ена; пр. пр. провёвши) свр. 
1. сйровоgеhи HeKo'ia, Йоказујуhи .му йуш, йрашеhи 'ia Йо.моћи .му 
ga йрисйе go ogpeQeHo'i .месШа или ga йрође кроз шша, .мимо че
'ia. - Провео га је кроз све сокаке. Провео га је до града. 2. фиг. 
а. ус.меравајући, ogpeQyjyhu йравац учиниши ga нешшо goape go 
.месШа 'ige се жели, йосшавиши, сйровесши: � канал, � међу. б. 
сйровесши кроз аg.минисШраШивни шок, gаши службену фор.му 
(о какво.м акшу): � молбу кроз протокол. в. извршиши, осшвари
ши, реализоваши: � mтpajк. 3. фиг. йроборавиши неко вре.ме ис
йунивши 'ia на какав начин: � два сата учећи, � цео дан код 
пријатеља . •  ,..., се йробавиши неко вре.ме на какав начин (йри
јашан или нейријашан): добро се провести, лоше се провести. • 
- нешто у живот (у дело) осшвариши, исйуниши нешшо: - се као 
бос по трњу, - се као Јанко на :Косову врло рђаво Йроћи. 

провести2 (провести), -везём (трп. провезен, -ена) свр. йрево
зним среgсшво.м йренеши с jegHo'ia .месШа на gpy'io . •  ,..., се йрећи 
неки йросшор йревозним среgсшво.м возеhи кроз шшо, aopeg, йо
крај Ko'ia, че'iа: � се кроз Италију. 

провести (провёсти), -В8зём свр. начиниши вез на че.му, gовр
шиши везење. 

проветравати (се), -етравам (се) јек. провјетравати (се), 
-јетравам (се) несвр. Йре.ма йровешриши (се). 

проветрати се јек. провјетрати се, -ам се свр. в. йровешри
ши се. 

проветривати (се), -етрујём (се) јек. провјетривати (се), 
-јетрујём (се) несвр. йровешраваши (се). 

прОветрити јек. провјетрити, -ЙМсвр. а. йрочисшиши вазgух 
луфШирање.м, Йро.мајо.м, венШилацијо.м: � собу. б. изложиши 
ушицају свеже'i вазgуха, Йрозрачивање.м освежиши: � одело . •  ,..., 
се биши изложен ушицају свеже'i вазgуха, излуфшираши се, 
йрозрачиши се. 

провидан, -дна, -о 1. а. кроз који се .може виgеши: � лед. б. 
јасан, бисшар, веgар: � ноћ. 2. фиг. који се лако разу.ме, очиш, 
очи'iЛеgан: провидна алузија. 

провиденција ж лат. ЙровиgносШ. 

провидети јек. провидјети, -дйм свр. в. йро'iлеgаши (1). -
Провидео је на оперисано око . •  ,..., се йройушшајуhи свеillлосш 

учиниши лако виgЈЬивим оно шшо је ucaog Йовршине. - Хаљи
на јој се ПРОВИДИ. 

провидљив, -а, -о Йровиgан. 

провидно ПРИЛ. на йровиgан начин, йрозирно, йрозрачно; ја
сно: провидно светлети, провидно срачуната игра. 

провидност и провидност, -ости ж својсшво или сшање оно-
'ia шшо је йровиgно, йрозирносш, ЙрозрачносШ. 

провиђати (се), провйђам (се) несвр. Йре.ма йровиgеши (се). 

провиђење с йриказа, ушвара, Йривиђење. 

провизија ж лат. Ha'ipaga за йосреgовање (обично йроценаш 
og укуйне вреgносШи). 

провизијски и провизиони, -а, -о који се OgHOCU на йрови
зију. 

провизоран, -рна, -о лат. само шренушно йpиxвaillJЬив, усло-
ван, Йривре.мен: провизорно решење. 

провизорно ПРИЛ. условно, Йривре.мено, Йролазно. 

провизорност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је Йровизорно. 

провијугати, -ам свр. вију'iајуhи Йроћи. 

провикан, -а, -о 1. ШрЙ. og ЙровикаШи. 2. који је на рђаво.м 
'iЛасу, извикан, озло'iЛашен: провикана удовица. 

провикати, провйчём свр. а. йочеши викаШи. б. вичуhи Йроћи. 

провинција ж лат. 1. ШериШоријално-аg.минисШраШивна је
gиница. - Монархија се састојала од провинција. 2. 'ipag или 
йоgручје изван 'iЛавно'i 'ipaga. 

провинцијалан, -лна, -о 1. који се налази у йровинцији, ко
ји се OgHOCU на йровинцију: провинцијалне општине. 2. фиг. ко
ји је уских виgика, о'iраничен, сишничав, .мало'iрађански: � дух. 

провинцијалац, -лца м 1. сшановник Йровинције. 2. пеј. чо
век с навикама и особинама сшановника йровинције; човек с o'ipa
ниченим иншересовањима и уским виgицима, .мало'iрађанин. 

провинцијализам, -зма м 1. а. навике и особине сшановни
ка Йровинције. б. пеј. уско'iруgосш, сишничавосш, О'iраниченосш 
gуховно'i виgокру'iа, .малО'iрађаншШина. 2. ЛИНГВ. реч, израз или 
какав језичка особина која није сшекла йраво уйошребе у књи
жевно.м језику, која је још увек локално'i каракШера. 

провинцијализација ж сшицање или ширење йровинциј
ских особина и навика. 

провинцијil.Лизовати се, -зујём се свр. и несвр. сшицаши, 
сшеhи йровинцијске, йаланачке особине и навике. 

провинцијмист(а), -ё м (ми. -сти) в. йровинцијалац. 

провинцијалка ж жена из Йровинције. 

прОвинцијii.лно ПРИЛ. на йровинцијски начин, као у йровин-
цији. 

провинцијски, -а, -о в. Йровинцијалан. 

провиривати, -ирујём несвр. Йре.ма ЙровириШи. 

провирити, -йм свр. 1. крашко, брзо йо'iлеgаши кроз узан 
ошвор (обично у ШајносШи). 2. крашко се йојав-иши, Йро.молиШи 
се; йојавиши се само јеgним својим gело.м. - Сунце је провири
ло иза облака. 

провиркивати, -иркујём несрв. с вре.мена на вре.ме йровири
ваши. 

провитамин, -ина м биол. (обично у мн.) У .мн.: .маШерије из 
којих се у ор'iаниз.му живих биhа сшварају вишамини (у jg.: ша
ква .маШерија). 

провлажити, -йм свр. учиниши влажни.м, наквасиши, на
влажиши, овлажиШи. 

провлачити (се), провлачйм (се) [гл. им. провлачёње с] не
свр. Йре.ма йровући (се). 

провод и провод м 1. забава, разоноgа. 2. йоворка (йо'iребна, 
свечана и gp.). 

проводаџија м (ми. ж) aocpegHUK за склайање брака. 
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проводаџйјскй, -а,  -о који се ogн,ocu н,а ировоgаџије. 

проводаџика ж ировоgаџин,ица. 

проводаџилук м иосао ировоgаџија и ировоgаџика. 

проводаџйница ж жен,а ировоgаџија. 

проводаџисати, -ишем евр. и неевр. иосреgоваши ирu скла
иању брака. 

проводити, проводИм неевр. 1. н,есвр. ирема ировесШи. 2. физ. 
биши ировоgн,ик елекшрuчн,е сшрује, ШоUлин,е. _ - се н,есвр. ире
.ма ировесши1 се. 

проводљив, -а, -о који .може ировоgиши елекшричн,у сшру
ју, шоUлин,у, звук. 

проводљивбст, -ости ж сиособн,осш ировођења; особин,а, свој
сшво oн,o"ia шшо је ировоgљиво. 

проводнй и проводнй, -а, -о који u.мa сиособн,осш ировође
ња, који служи за ировођење. 

проводнйк и проводнйк м .маШерија која u.мa сиособн,осш 
ировођења. 

провођёње с 1. "iл. u.м. og ировоgиши (се). 2. забављање, ра
зон,оgа, ировоg. 

провозати (се), провозам (се) евр . .мало (се) возаШи. 

провозити (се), провозим (се) [гл. им. провожење е] н,есвр. 
ирема ировесши2 (се). 

провознй и провознй, -а, -о који се ogн,ocu н,а ировоз: - роба. 

провокатйван, -вна, -о који саgржи ировокацију, изазов, 
изазован" изазUвачки. 

провокатйвно прил. изазовн,о, изазUвачки. 

провокатор м лат. он,ај који иоgбаgа, иоgсшиче, н,авоgи н,еко
"ia н,а н,еки иосшуиак. 

провокаторскй, -а, -о својсшвен, ировокаШорu.ма, изазивачки. 

провокаторски прил. н,а ировокашорски н,ачин" као иров 0-
каШор. 

провокација ж лат. иосшуиак ировокашора; изазов, изазива
ње уоишШе. 

провоцирати, -оцИрам евр. и неевр. лат. иоgсшицаши, иоgсша
hu н,eKo"ia ga н,ешшо ypagu шшо ин,аче н,е би ypaguo, иоgбаgаши, 
иоgбосши, (из)вршиши ировокацију. 

проврвети и проврвети јек. проврвјети и проврвјети, 
-вим евр. а. иочеши врвеШи. - Пчеле су проврвеле из кошнице. 
б. фиг. н,а"iло н,agohu ширеhи се. - Мрак је проврвео. 

провреднити се, провредним се јек. провријЕЩНИТИ се, 
провриједнИм се евр. иосшаши вреgан" вреgн,ији. 

проврети, -рИм евр. 1. иочеши врешu; ирокључаШи. 2. фиг. из
биши, иошеhи, иросШрујаШи. - Нешто му проври у жилама. 

провриштати, -штИм евр. иочеши вришШаШи. 

провртети и провртети јек. провртјети и провртјети, 
-тИм евр. вршеhи иробушиШи. 

провући (провући), -вУчем (3. Л. ми. -вуку) евр. а. увуhи, иро
шуриши кроз н,ешшо узан,о, уgен,уши, ироgен,уши: - конац кроз 
утицу игле. б. вукуhи ирон,еши кроз шшо: - прсте кроз косу. в. 

. крашко изложиши квашењу, иошойиши; .мало оираши: - фото
графије кроз раствор, - кошуљу кроз воду. г. сн,алажљивошhу 
или .махин,ацијо.м о.мо"iуhиШи ко.ме ga gocиe н,e"ige, ga осшвари н,е
ШШО. - Ниси био на списку али сам успео да те провучем. _ -

се 1. а. иpohu, иробиши се КРОЗ 'какав уски иролаз; вукуhи се 
иpohu. б. н,еоиажен,о иpohu, ирокрасши се, увуhи се. - Нисмо 
имали карте за биоскоп, али смо се провукли. в. сило.м или лу
кавсШво.l'l1, иробиши се, ироgреши кроз шшо: - (се) кроз неприја
тељске редове. 2. а. избеhи оg"iоворн,осш или кривицу вешШu.м 
из"iоворо.м; сирешн,о, у.меИто иpohu кроз какве Шешкоhе. - Про
вукао се овога пута, али нека пази други пут. б. иоложuши ис
ииШ .мин,u.м(JJl,н,о.м оцен,о.м или .мин,u.малн,u.м зн,ањем. - На фа
култету се· углавном провлачио. • - глас раз"iласиШи. - коме што 
кроз уши вешшо и н,а.мерн,о обавесшиши Ko"ia о чему. 

про газити, -им евр. а. "iазеhи иpohu, иpehu. б. н,o"ia.мa из"iази
ши, ио"iазиШи. 

прогаламити, -аламим евр. а. иочеши "iала.миШи. б. иpohu 
"iала.меhи. 

прогалопирати, -опирам евр. "iалоиирајуhи иројахаШи. 

прогањати (се), прогањам (се) неевр. в. иро"iон,иши (се). 

прогањач, -ача м он,ај који "ioн,u, иро"iања Ko"ia. 

прогарати, прогарам н,есвр. ирема иро"iореШи . 

прогатати, прогатам евр . .мало "iаШаШи. _ - се иосшаши "ia-
шара, врачара. 

прогвирити, -Им евр. в. ировириШи. 

прогегати, прогегам евр. "ie"iajyhu се иpohu. 

прогерманскй, -а, -о који је н,аклоњен, Гep.мaн,u.мa: прогер
манска политика. 

прогладовати, -адујем евр. ировесши н,еко време или време 
н,e"ige ировеgен,о "iлаgујуhи. 

проглас мјавн,о саоишшење иовоgо.м какво;; важн,о"i gо"iађаја, 
објава, обзн,ан,а; уп. прокламација. 

прогласити, прогласИм (трп. проглiiшен) евр. а. објавиши ка
кво зван,ичн,о саоишшење; u.мен,оваШи, ироизвесши Ko"ia, шшо (у 
какво звање, чин" фун,кцију): - државу за краљевину, - Лаза
ревића доктором медицине. б. службен,о озн,ачиши Ko"ia кри
ви.м, н,еgужн,и.м и gp. (у CygCKOM иосшуику). в. обн,ароgоваши, 
о"iласиши, јавн,о pehu, раз"iласиШи. - Прогласите да је краљ спа
сен. _ - се а. објавиши своје иосшављење, н,au.мeн,oвaњe (у какав 
чин" звање и gp.); јавн,о се иреgсшавиши за Ko"ia, шшо: - се за 
краља. б. јавн,о, ошворен,о изјавиши за себе н,ешшо, иризн,аши 
се: - се кривцем. 

проглашавати (се), -ашавам н,есвр. ирема иро"iласиши (се). 

проглашење е свечан,о, јавн,о објављивање, ирокла.мација; 
зван,ичн,о иосшављење, н,au.мeн,oвaњe: - (кога) за краља, - репу
блике. 

прогледати, прогледам и прогледавати, -Ещавам н,есвр. 
ирема иро"iлеgаШи. 

прогледати, -ам евр. 1. а. сшеhи сиособн,осш "iлеgања, иочеши 
"iлеgаши, виgеШи. - Штенци још нису прогледали. б. иовраши
ши чуло виgа. - Лекар јој је обећао да ће прогледати. 2. фиг. 
ослобоgиши се заблуgе, са"iлеgаши сшварн,осш, освесшиши се. -
Народ је коначно прогледао. 3. gобиши руие og gy"ie уиошребе, 
иоцеиаши се. - Ћонови ми прогледали. • - коме кроз прсте ио
сшуииши бла"iо ире.ма ко.ме, н,е осуgиши Ko"ia сШро"iо. 

проглодати, проглођем евр. "iлоgањем ире"iрисши, иробушиШи. 

прогмизати, -ижем евр. иочеши "i.мизаШи; фиг. избиши н,а ио
вршин,у, иојавиши се. - Прогмизали људи из својих станова. 

прогнанйк, -а и прогнанйк, -Ика м он,ај који је иp0"iн,aн, из 
СШQ.Лн,О"i иребивалишша, он,ај који се н,алази у иро"iон,сШву. 

прогнаница и прогнаница ж жен,а иp0"iн,aн,UK. 

прогнаничкй и прогнанИчкй, -а, -о који се ogн,ocu н,а иpo"i
н,ан,ике и 11,(1 иро"iн,ан,ице. 

прогнано ПРИЛ. као иp0"iн,aн,UK. 

прогнат, -ата м ГрЧ. антроп. (обично у мн.) човек Kog Ko"ia су 
вилице јаче исшурен,е н,aиpeg, а зуби у њu.мa косо усађен,и. 

прогнати, -ам (трп. прогнан (прогнат» евр.прел. а. сило.м yga. љuши, ошераши, исшераши; казн,иши уgаљавање.м. - Прогнан 
је из земље. фиг. Сунце је прогнало маглу. б. шерајуhи, "ioн,ehu 
ирисилиши Ko"ia ga се Kpehe у оgређен,о.м иравцу: - говеда на па
шњак. 

прогноза ж ГрЧ. иреgвиђање, н,а"iовешшавање које се шемељи 
н,а оgређен,и.м иоgаци.ма; ирорицање: - времена. • спортска 
u"ipa н,а cpehy. засн,ован,а н,а ио"iађању иобеgн,ика у иреgсШојеhu.м 
уШак.мица.ма. 

прогнозёр, -ера м в. иро"iн,осШичар. 
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прогнозирати, -озИрам евр. и неевр. йо'iоgиши, йо'iађаши шша 
ће се у буgуhносши gо'iоgиши, извршиши йро'iнозу, йреgвиgеши, 
ЙреgвиђаШи. 

прогностичар м ГРЧ. онај који врши йро'iнозе, који йреgвиђа 
шшо, Йреgсказивач. 

прогностички, -а, -о који се OgHOCU на Йро'iнозу. 

прогњечити, прогњечйм евр. 'iњечиши неко време; исцеgиши 
из че'iа йришискујуhи: � сунђер. 

проговарати, -оварам несвр. йрема Йро'iовориШи. 

проговорити, -оворйм евр. 1. а. йочеши 'iовориШи. б. рећи, 
из'iовориши, изусШиШи. - Није ни реч проговорио. 2. а. јавно 
йреgсшавиши своје .мисли и осећања (Йис.мено, шШа.мЙо.м и сл.). 
б. СЙОЈЬашњu.м знацu.ма (креШњо.м, 'iесШо.м, ЙосШуЙко.м) йоказа
ши, иСЙОЈЬиши своја осећања. - Ниједна жилица на лицу није 
проговорила. • проговорила је крв 1) ШемЙера.менШ је gошао go 
изражаја, а не разу.м. 2) иСЙОЈЬила се сличносш с Йpeцu.мa. про
говориће (и) на лакат не .можеш 'ia йрисилиши ga уhуШи. 

ПРОГОЛlщати, -ам евр . .мало йо'iолицаши; изазваши 'iолица-
ње. - Мува је поголицала пса по носу. 

прогон и прогон м а. (Йро)'iоњење. б. в. йро'iонсшво (2). 

прогонилац, -иоца м (ген. МН. -илаца) онај који ЙрО'iони. 

прогонилачки, -а, -о који ЙрО'iони. 

прогонитељ м в. Йро'iонилац. 

прогонитёљка (прогонитељица) ж жена ЙРО'iониШеЈЬ. 

прогонити (се), прогонйм (се) (трп. прогоњен) [гл. им. прого-
њење е] несвр. йрема йро'iнаши (се). 

прогонство е 1. а. (Йро)'iоњење. б. йрошеривање из сшално'i 
йребивалишша, из'iнансШво. 2. сшање у којем се налази йро'iна
ник, живош йро'iнаника у gpy'ioj земљи. - Седео је у прогонству. 

прогоревати, -оревам јек. прогоријевати, -оријевам несвр. 
йрема Йро'iореШи. 

прогорети јек. прогорјети, -рйм евр. биши ошшеhен gелова
ње.м вашре: прогореле греде. 

прогостити се, прогостйм се евр. йровесши неко време 'iосше
ћи се. 

програктати, програкћем евр. йочеши 'iракШаШи. 

програм м ГРЧ. а. YHaapeg ушврђен сисшем .мера, за.мисли ко
је йреgвиђају осшварење оgређених циљева, заgашака, йлан: � 
нуклеарног развоја, истраживачки �. б. йлан gо'iађаја, йослова 
или акшивносши УКЈЬучујуhи време њихово;; извршења: � путова
ња. в. емисија која се е.миШује на pagujy или шелевизији; шеле
визијска или раgио-сшаница: гледати неки �, слушати музичи 
�. r. pacaopeg шачака које се извоgе на каквој йриреgби (концер
шу, йреgсшави и сл.); лисш йайира или брошура која саgржи йо
йис шачака и инфор.мације у вези с њu.мa: прва тачка програма. 
Купићу програм пред почетак представе. Д. сеш инсшрукција 
које ко.мЙјуШер корисши ga би извршио оgређену ойерацију. ђ. 
крашак саgржај йреg.меша или йреgавања на какво.м курсу; на
сшавни йреg.меши који се apegajy у каквој школи, факулшешу: 
ШЕолски �. е. йринцийи, циљеви, и заgаци йо Koju.мa се руково
gu или које жели осшвариши йолишичка йаршија, gрушшвена 
ор'iанизација и gp. 

програматор м geo на .машини за йрање веша KOju.м се йро
'ipa.мupa шрајање и начин Йрања. 

програматски, -а, -о в. Йро'iра.мски. 

програмёр, -ера м енгл. сшручњак који йише, сасшавЈЬа ко.м
йјушерске apo'ipa.мe, сшручњак за Йро'iра.мирање. 

програмёрски, -а, -о који се OgHOCU на apo'ipa.мepe, који је у 
вези са apo'ipa.мepu.мa. 

програмабилан, -лна, -о који се .може Йро'iра.мираШи, OgH. 
који је aog конШроло.м оgређено'i apo'ipa.мa (о елекШронскu.м уре
ђaju.мa и њиxoвu.м gеловu.ма); уп. програм (д) и програмирати (а). 

програмирати, -амйрам евр. и неевр. а. сасшавиши, сасша
вЈЬаши ко.мЙјуШерске apo'ipa.мe. б. (из)вршиши оgређени pag йре
.ма уШврђено.м upo'ipa.мy. 

програмски, -а, -о који ce ogHocu на apo'ipa.м; којије йо йро
'ipa.мy; уп. програматски. 

прогребати и ПрОГрЕШСТИ (прогрепсти), -гребем евр. 'iребу
ћи .мало искойаши, ЙрочеЙркаШи. 

прогрезнути, -нем евр. ушонуши у шшо, исйуниши се cacвu.м 
чи.ме. 

прогрес м лат . .мењање наБОЈЬе, унайређивање, HaapegaK: тех
НИЧКИ �. 

прогресиван, -вна, -о а. који воgи ка унайређивању, усавр
шавању, HaapegaH: прогресивна литература. б. који се йосшейе
но развија, расшуhи: прогресивно кретање. 

прогресивист(а), -е м (ми. -сти) в. Йро'iресисШ(а). 

прогресивистички, -а, -о који се OgHOCU на Йро'iресивисШе. 

прогресивно ПрИЛ. йосшейено се развијајуhи. 

прогресивност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је apo'ipe-
сиван, oHo'ia шшо је Йро'iресивно. 

прогресизам, -зма м Йро'iресивносШ. 

прогресија ж мат. низ бројева или величина које се йосшейе
но йовећавају или у.мањују йо оgређено.м Йравилу. • аритметич
ка - низ или peg бројева у којем се сваки слеgеhи gобија gоgава
њем йрешхоgно.м исшо'iа броја (нЙр. 2-5-8). геометријска - низ 
или peg бројева og којих се сваки слеgеhи број gобија .множењем 
йрешхоgно'i са jegHu.м исШu.м бројем (нЙр. 2-4-8). 

ПРОГРЕюист(а), -е м (мн. -сти) йрисшалица apo'ipeca. 

прогризати (се), прогрйзам (се) несвр. йрема йро'iрисши (се). 

прогристи, -гризем (трп. прогризен и прогризен) евр. 1. 'ipu-
зуhи найравиши руйу, руйе; ошшешиши, из'iрисШи. - Мољац ми 
је прогризао хаљину. Црв је прогризао тикву. фиг. Ватра је про
гризла кров. 2. xeмиjcKu.м, .механичкu.м, оШровнu.м или сл. gej
сШво.м на'iрисши, расшочиши, разориШи. - Киселина је прогри
зла пластику. 

прогрмети и прогРмеТИјек. прогрмјети и прогРмјети, -мйм 
евр. 1. йресшаши 'iр.меШи. 2. йројуриши 'ipMehu, ЙроШуШњаШи. 

прогрцати, -ам евр. 'iрцајуhи йро'iовориши, рећи. - Он прогр
ца две-три речи. 

прогудети, -дйм евр. йочеши 'iуgеШи. 

прогУкати, прогУчем евр. 1. йочеши 'iукаШU. 2. нежнu.м, ЈЬУЙ-
Ku.м 'iласо.м йро'iовориши, рећи. 

прогунђавати, -унђавам несвр. йрема ЙРО'iунђаШи. 

прогунђати, -ам евр. йро'iовориши, рећи 'iунђајуhи. 

прогуравати (се), -уравам (се) несвр. йрема йро'iураши (се). 

прогурати, ПРОгУРам евр. 1. 'iypajyhu йровући, йрошуриши: � 
дугме кроз РУПИЦУ. 2. фиг. уйорношhу, на.меШање.м йосшиhи 
осшварење, решење нече'iа: � сопствени нацрт закона у парла
менту. 3. фиг. савлаgаши, йоgнеши, изgржаши (болесш, шешко
ћу), ЙреброgиШи. - Једва прогурасмо зиму . •  - се 1. 'iypajyhu се 
йрисйеши, сшиhи: � (се) до краја улице. 2. фиг. йробијајуhи се, 
савлађујуhи шешкоhе осшвариши неку на.меру, ЙЛан. - Било је 
тешко прогурати се до универзитета с оно мало средстава. 3. 
извуhи се, избавиши се, сйасши се og неке невОЈЬе. - Само да се 
прогура ова потера. 

прогутати, -ам евр. 1. 'iушајуhи йройусшиши нешшо у желу
gац. 2. фиг. учиниши ga неко или нешшо несшане, ga не йосшоји 
више (Йрu.мивши 'ia у себе, обухвашивши 'ia собо.м и сл.); унишши
ши; лишиши живоШа. - Понор прогута језеро. Ветар је прогу
тао псовку. Ватра је прогутала шуму. Море га је прогутало. 3. 
фиг. а. hушеhи ошрйеши какву нейравgу или нейријашносш; за
gржаши у себи: � увреду, � тајну. б. изgржаши, йрешрйеши, ис
шрйеши: � батине. 4. фиг. а. фиг. врло брзо, с великu.м иншересо
вањем йрочишаши: � писмо, � КЊИГУ. б. йовероваши у нешшо: 
� причу. • као да је метлу (бандеру, мотку) прогутао а) укийио се, 
укрушио се. б) йонаzuа се неойушшено, HeapupogHO. прогутао га је 
мрак (ноћ, помрчина, тама) несшао је заувек, убијен је. - језик ка
же се о неко.ме који не .може или неће ga каже нешШо. - удицу 
ухвашиши се на нечије лейе речи, обеhања . 
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продаваоница ж в. Uроgавница. 

продавати, продајём (имп. продаји; пр. еад. продајући) несвр. 
йрема UроgаШи. 

продавац, -вца (инстр. -вцем) и продавач, -ача (инстр. -ачем) 
м онај који upogaje нешшо; онај који је заuослен у шр'iовини на 
Uословu.ма upogaje; уп. трговац. 

продавачица ж жена Uроgавац. 

продавачкй, -а, -о к,оји се OgHOCU на Uроgаваче. 

продавница ж uросшорија у којој се upogaje нека роба, шр-
"iовачка раgња; уп. дућан. 

продавчев, -а, -о који upuuaga Uроgавцу. 

продаја ж gавање, усшуuање нече'iа за оgређену цену, upoga
вање; Шр"iовина. 

продајнй, -а, -о а. који се OgHOCU на upogajy: - цена. б. који 
је оgређен за upogajy: - роба. 

продангубити, -йм евр. из"iубиши време бескорисно. 

продати, -ам (продамо и продамо; аор. продадох (продах); р. 
пр. продао, продала; ТРП. продат и продан; пр. пр. продавши) евр. 
1. gаши у власнишшво за новац или gpy'io среgсшво ЙЛаhања. 2. 
фш-. изневериши, изgаши HeKo"ia. - Знам ко ме је продао. 3. ga
ши jegHo за gpy"io, размениши, замениши: - стан за кућу. 8 - се 
а. ожениши се, уgаши се збо"i новца, из корисШољубља. - Продао 
се некој баби. б. йрећи на сшрану uрошивника за новац. - Про
дао се Немцима. • - душу ђаволу (врагу) учиниши какво нечасно 
gело. - на бубањ (на добош) јавно uроgаши йо CygCKOj upecygu pagu 
найлаше gy"ia. - рог за свећу намерно uревариши, обмануши Ko"ia. 

продевак јек. продјевак, -ёвка м убоg и'iле. 

продевати, продёвам јек. продијЕшати, продијевам несвр. 
йрема uроgенуши. 

продеветати, -ам евр. исшуhи, избашинаши Ko"ia. 

продевовати јек. продјевовати, -евујём евр. uровесши вре
ме као gевојка. 

продекан м лат. заменик или йомоћник geKaHa на факул
ШеШу. 

проденути јек. продјенути, -нём евр. увући кроз нешшо уза
но, уgенуши, uрошуриши: - конац кроз иглу. 8 - се вешшо се 
Йровући. - Човек је ситан да између стотину смрти проклизи, 
продене се. 

продерати, продерём евр. а. gерањем наuравиши руйу, руйе, 
uоgераши, uоцеuаши: - чарапе. б. uробиши скроз. - Зрно му је 
продерало груди. 8 - се 1.  uоgераши се, uоцеuаши се. - Врећа се 
продерала. 2. 'iласно викнуши; љушишо се изgераши на HeKo'ia, 
uоgвикнуши. 

продеротина ж руйа на ogehu, обуhи и сл. начињена ge
рањем. 

продетињити се јек. продјетињити се, -йм се евр. uонаша
ши се као gеше, UоgеШињиШи. 

продефиловати, -лујём (продефилирати, -илИрам) евр. (пре
ма фр.) а. йроћи ucupeg Ko"ia gефилујуhи, исказујуhи му UочасШ. 
фш-. - Кроз ту кућу продефиловала је цела наша књижевност. 
б. ужурбано йроћи uopeg HeKo"ia, нече"iа. - Продефиловао је по
ред нас. 

продиванити, -иванйм евр.нар. в. Uораз"iовориШи. 

продирати, -рём несвр. йрема UроgреШи. 

продисати, продйшём евр. uочеши gисаШи. 

продискутовати, -тујём (продискутИ:рати, -)ттИрам) евр. и He� 
евр. расuравиши, расuрављаши, узеши, узимаши учешhа у gu
скусији. 

продИчити, продйчйм евр. учиниши gичнu.м, славнu.м, йро
славиШи. 8 - се uосшаши gичан, славан, uрославиши се. 

продобрити се, продобрйм се евр. uосшаши gобар или бољи. 

продор и продор м 1. uроgирање, uробијање; 6швор найра
вљен ygapoM: - човека у васиону, фш-. - у филозофско схватање 
света. 2. вој. uробој неuријашељских реgова. 

продоран и продоран, -рна, -о а. који upogupe, uробија се: 
- играч. б. йроницљив, ошшар: - поглед. 

продорно и продорно ПРИЛ. а. на upogopaH начин, uробишач
но, силовишо: - рикнути. б. ошшро, йроницљиво: - погледати. 

продорност, -ости ж особина oHo"ia који је upogopaH, шшо је 
upOgOpHO. 

продрати се, -дерём се евр. в. uроgераши се (2). 

продремати, продрёмам јек. продријемати, продријемам 
евр. мало оgремаши, заgремаШи. 

продрёти јек. продријети, продрём (р. пр. продро, -{)Ла; ТРП. 

продрт) евр. а. uробивши се йроћи кроз нешШо. - Сунчев зрак је 
продро кроз облаке. б. uробивши се обузеши, uрожеши, захва
шиши (о oceћaњu.мa, расUоложењu.ма и сл.). - У њега је продр
ла туга. в. савлаgавши шешкоhе, йрейреке gоuреши go нече"iа, 
uосшиhи нешШо. - Колона је продрла у град. г. уgубивши се у не
шшо схвашиши, разумеши биi1l, сушшину. - Жели да продре у 
загонетке живота. д. uосшаши uознаi1l, uрисшуuачан MHo"iu.мa. 
- У те крајеве није продрла култура. ђ. избиши на uовршину, 
uомолиши се, uојавиши се. - Из њених очију продрла је мржња. 

продрмати, -ам евр. 1. зашресши, UроШресШи. - Продрмао 
је старчеву руку. 2. фш-. а. uошресши, узбуgиши, узнемириШи. -

Тај догађај продрмао је њихове душе. б. оживеши, извесши из 
сшања мировања, UокренуШи. - Ништа их није могло продрма
ти. 8 - се 1. узgрмаши се, зашресши се; заgрхшаши, заљуљаши 
се. - Наш се вагон продрма. Продрма се тло пода мном. 2. фш-. 
узбуgиши се, узнемириши се. - И старије жене су се продрмале. 

продрмусати (се), -ам (се) евр. в. uроgрмаши (се). 

продрхтавати, -рхтавам несвр. йрема UроgрхШаШи. 

продрхтати, продршћём евр. 1. uровесши неко време у gpx-
Шању. 2. uочеши gрхшаши, заgрхШаШи. 

продубити, продубим (трп. продубљен) евр. (уп. продупсти 
(се» а. учиниш и gубљu.м: - рупу. б. фш-. учиниш и саgржајнијu.м, 
ШемељиШијu.м: - разговор. 8 - се а. uосшаши gубљи. - Боре на 
лицу су му се продубиле. б. фш-. uосшаши саgржајнији, шемељи
Шији. - Њихово се пријатељство продубило. 

продубљивати (се), -убљујём (се) несвр. йрема uроgуби
ши (се). 

продувавати, -Увавам (продухавати, -У'хавам) несвр. йрема 
uроgуваши (UроgухаШи). 

продувати, прОдУв3.м (продУхати, прОдУх3.м и продYmём) евр. 
1. gувањем наuравиши ошвор; gувањем uрочисшиши: - цев. 2. из
ложиши хлаgној сшруји вазgуха. - Град је продувала кошава. 

продужавалац, -аоца м онај који uроgужава, насшављач: -

Вув:овог дела. 

продужавати (се), -ужавам (се) несвр. йрема uроgужи
ши (се). 

продужење е uроgужешак, насШавак. 

продуж�так, -тка м gоgашак KOju.м се нешшо uроgужује, на
gовезује на већ uосшојеhе, насШавак. 

продуживати (се), -ужујём (се) несвр. йрема uроgужиши (се). 

продужити, прод)Тжйм евр. (уп. продуљити (се» а. начиниши 
gужu.м, насшавиши: - сув:њу. б. uовеhаши рок нечему: - болова
ње. 8 - се насшавиши се. 

продужнй и продужнй, -а, -о који је насшавак, uроgужење 
. нече'iа, gOUYHCKU; gоgашни: - кабл, - течај . 

продукт (продукат), -кта м лат. 1. а. i1pegMei1l, машерија као 
резулшаш човечје"i paga, uроизвоg: - дpymтвeHoг рада. б. шворе
вина умно;; paga, умешничко, књижевно, научно gело. в. маше
рија која се gобија, сшвара хемијскu.м или gpy"iu.м uушем из gpy
"ie маШерије. 2. неко или нешшо шшо је резулшаш, uослеgица og
ређених gрушшвених, економских и gp. услова. - Она је прави 
продукт деведесетих. 

продуковати, -кујём неевр. uроизвоgиши, сшвараши: - ску-
пу робу. 

. 
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продуктиван, -вна, -о 1. а. који сшвара, који йроизвоgи; йло
gaH, pogaH: - средство, - земљиmте. б. корисшан: - састанак, -
декада. 2. лингв . који се чесшо корисши за сшварање, шворбу но
вих речи: - суфШi:с. • - рад pag који йроuзвоgи, сшвара вреgносШ. 

продуктивност, -ости ж особина oHoZa шшо је йроgукшивно: 
- пољопривреде. 

продуктни, -а, -о који се OgHocu на йроgукше и йроgукцију: 
- берза. 

продукција ж а. йроцес йроuзвођења, Йроuзвоgња. б. сви йро
gукши йроизвеgени у некој фабрици, инgусшријској ZpaHU ИJlи у 
йривреgи jegHe gржаве у оgређеном року. в. йроизвоgи YMHOZ ра
ga, књижевни, умешнички Йроизвоgи. 

продукциони, -а, -о који се OgHOCU на йроgукцију, који је у ве-
зи с йроgукцијом: продукциони односи. 

продуљење е в. Йроgужење. 

продуљивати (се), -уљујем (се) несвр. Йре.ма йроgуљиши (се). 

продуљити (се), продјТљим (се) евр. в.  йроgужиши (се). 

продупсти (прод5Тпсти), -,цубем (трп. про,цубен, -а) евр. йро-
gубиШи. 

продухавати в. ЙроgуваваШи. 

продухати в. ЙроgуваШи. 

продуховити, -уховИм евр. исйуниши gуховним живошом, 
йрожеши gуховношhу. - Бол га је продуховила. 

продуховљавати, -овљавам несвр. Йре.ма йроgуховиши; уп. 
продуховљивати. 

продуховљеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање оно
Za који је Йроgуховљен. 

продуховљење е ЙроgуховљеносШ. 

продуховљивати, -овљујем несвр. Йре.ма йроgуховиши; уп. 
продуховљавати. 

продуцент м лат. онај који йроgуцира, йроизвоgи ИJlи opZa
низу је йроgукцију (обично на фUJlМУ, шелевизији ИJlи шоу-би
знису). 

продуцентски, -а, -о који се OgHOCU на йроgуценше: - фирма. 

продуцирати, -уцй:рам евр. и неевр. в. ЙроgуковаШи. _ - се 
фиг. йоказиваши се, исшицаши се йравеhи се важан. - Шта се ту 
продуцираш!? 

прбђа и прођа ж а. apogaja, ЙромеШ. б. уйошреба, Йримена. 

прођаволити се, -им се евр. йосшаши ђаволасii1, шаљив. 

прожвакати, прожваћем (прожвачем) (прожватати, про-
жваћем) евр. зубима усишниши храну ИJlи нешшо gpyZo. 

прожврљати, прожврљам евр. йрецршаши, ЙрежврљаШи. 

прождерати, прождерем евр. в. ЙрожgреШи. 

прождирати, -рем несвр. Йре.ма йрожgераши и ЙрожgреШи. 
• - кљиге чишаши брзо и MHOZO. - некога очима (погледима) "iлеgа
ши у HeKoZa с највеhим иншересом ИJlи сшрасно, йожуgно. 

прождрети јек. прождријети, прождрем и прождерем евр. 
1. йојесши незасишо, йохлейно, халаиљиво (о живошињи и вулZ. 
о човеку). 2. фиг. унишшиши, уЙроЙасШиШи. - Ватра је прождр
ла шуму. 

прождрљив, -а, -о а. који MHOZO и йохлейно jege: прождрљи
ви скакавци. б. које.м HUKaga није gосша, незасиiilљив: - бога
таш. в. који је йошйуно йреgаш нечему, обузеii1, окуйиран, за
неш, заокуиљен: - читач, - поглед. 

прождрљивац, -йвца м онај који је Йрожgрљив. 

прождрљивица и прождрљивка ж она која је Йрожgрљива. 

прождрљиво прил. на йрожgрљив начин, лакомо, халаиљи-
во; йожуgно; заинШересовано. 

прождрљивост, -ости ж особина oHoZa који је Йрожgрљив. 

прожети\ прожмем (трп. прожет) евр. а. исйуниши, засиши
ши нечим: - собу мирисом. б. сасвим обузеши неким осеhање.м, 

ugejoM, уверењем и gp. - Тодора је прожео страх од школе. в. 
apohu, йросшрујаши кроз цело шело (о gрхшавици, хлаgноhи, је
зи и сл.). - Прожме је дрхтавица. 

прожети2, прожањем и прожњем (имп. прожњи; трп. про
ЖЊЕшен, -ена) евр. а. жањуhи начиниши слобоgан йросшор, йро
лаз aocpeg нечеZа. б. жањуhи ослобоgиши какву йовршину, йар
целу og нечеZа; обавиши жеШву. 

прожетост, -ости ж сшање oHoZa који је нечим ЙрожеШ. 

проживети јек. проживјети, -вим евр. а. йровесши свој век. 
б. жив�hи йровесши своје време HeZge ИJlи на неки начин. - Про
живео Је некоЛШi:О година у иностранству па се вратио. в. лейо, 
yZOgHO йровесши свој живоШ. - Мучио се, али је мало и прожи
вео. г. искусиши нешшо у живошу, йреживеши, gоживеШи. -
Проживели су веЛШi:У беду. 

проживљавати, -Ивљавам и проживљивати, -Ивљујем не
свр. йрема ЙроживеШи. 

проживотарити, -отарим евр. а. скромно йроживеши, йро
шавориши у оскуgици. б. йроживеши учмало, без живље акшив
нос ши, заgовољсШава. 

прожигнути, прожигнем евр. осешиши бол у виgу севања, 
йробаgања, убоgа, жиZнуШи. 

прожимати (се), -ам (се) и прожимати (се), прожИм3.м (се) 
несвр. Йре.ма йрожеши (се). 

прожњети, прожањем и прожњем евр. в. ЙрОжеШи2• 

прожуборити и прожуборити, -Им евр. йочеши жубориШи. 

прожутети јек. прожутјети, -тим евр. йосшаши жуШ. 

проза ж лат. кљиж. а. начин aucмeHoZ изражавања у невеза-
ном слоZу, без мешричких схема; еупр. стих. б. књижевни йроиз
воg шако наЙисан. 

прозil.ИК м в. ЙрозаисШ(а). 

проз8.ист(а), -е м (мн. -сти) 1. йисац који йише gела у Йрози. 
2. а. йракшичан, йослован човек. б. gocagaH, неgуховиш, сувойа
ран човек. 

проз8.ичан, -чна, -о 1. који је найисан у йрози, Йрозни. 2. а. 
йослован, ЙракШичан. - Ј а сам човек прозаичан, ти си песник. 
б. обичан, незанимљив, свакиgашњи: - разговор, - дан. 

проз8.ично прил. 1; казано, йисано у йрози, ЙРОЗНО. 2. суво
йарно, свакиgашње, обично. 

проз8.ичнОст, -ости ж особина oHoZa који је йрозаичан, oHoZa 
шшо је Йрозаично. 

прозападни, -а, -о чија је йолишичка оријеншација ближе 
и шешње Йовезивањ.е са 3aaagoM, који је наклоњен 3aaagy: - по
литички правац. 

прозборити, прозборИм евр. 1. йроZовориши, pehu, казаШи. 2. 
йочеши ZовориШи. 

прозвати, -зовем евр. 1. gаши некоме ИJlи нече.му какво име, 
назив, наgимак, назваши, именоваШи. - Палату су назвали 
"биљардом". 2. а. йозваши KoZa йО имену (обично ђака на школ
ском часу). б. изложиши јавној ocygu, криШиковаШи. - Нико 
није прозвао новинара који га је ударио. _ - се а. gобиши име, 
назваши се. б. назваши се gруZим именом. - Сам се прозвао Ср
ба. в. йро"iласиши се за HeKoZa ИJlи нешШо. - Прозвао се краљем. 

прозверати јек. прозвјерати, -ам евр. зверајуhи, уйлашено 
йо"iлеgаши око себе. 

прозвечати, -чИм евр. звечеhи apohu. 

прозвиждати, -дИм евр. 1. а. звижgеhи apohu, ЙролеШеШu. б. 
йочеши звижgаШи. 2. йрошераши, йросвираши мешак кроз не
ШШО. - Прозвиждаћу ти метак кроз чело. 

прозвонити, -нИм евр. йочеши звониши, зазвониШи. 

прозврјати, -јИм евр. а. йочешu зврјаШи. б. зврјеhи apohu. 

прозврндати, -ам евр. а. йочеши зврнgаШи. б. зврнgајуhи 
apohu. 

прозврчати, -чИм евр. а. йочеши зврчаШи. б. зврчеhи apohu. 
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прозеб м а. н,азеб, Йрехлаgа. б. ми. смрзавање йојеgин,их gело
ва йlела. 

прозёбао, -ебла (прозёбла), -ло р. йр. og йрозейсйlи у айlриб. 
служби: прозебле руке. 

прозебло (прозёбло) прил. н,а н,ачин, он,их су Йрозебли. 

прозёблост и прозеблост, -ости ж cйlaњe он,о"iа који је йро
зебао. 

прозеленети јек. пр�зелењети, -нйм евр. непрел. йочейlи се 
зелен,ейlи; йocйlaйlи зелен,. 

прозелит, -Ита (прозелИта) м грч. 1. н,ов обраhен,ик у вери. 2. 
н,ов и peвн,ocйlaн, йрисйlалица н,ече"iа. 

прозелитизам, -зма муйорн,о и ревн,осн,о н,acйlojaњe за обра
ћањем gpy"iux у своју веру или cйlpaн,KY. 

прозелитски, -а, -о који се оgн,оси н,а йрозелийlе и йрозели
йluзам. 

прозепсти (прозёпсти), -ебём евр. озейсйlи, укочийlи се og 
хлаgноhе; с.мрзн,уйlи се, Йро.мрзн,уйlи: прозебле руке. 

прозив м Йоu.меничн,о йрозивање, Йрозивка. 

прозивати (се), прозИвам (се) н,есвр. Йре.ма йрозвайlи (се). 

прозивач, -ача м он,ај који Йрозива. 

прозивка ж (дат. -вци; ген. ми. -кИ) а. Йрозив. б. изла"iањејав
н,ој ocygu, KpийlиKa. 

прозивник м кайlало"i у које.м су забележен,а азбучн,u.м или 
абецеgнu.м pegoM u.мeHa ученика и њихове йојеgин,ачн,е оцен,е из 
uojegUHUx upegMeйla, gн,евн,ик. 

прозимити, прозймйм и прозимовати, -:Имујём евр. йрове
cйlи зu.му, Йрезu.мийlи. 

прозиран и прозиран, -рна, -о в. Йровиgан,. 

прозирати, -рём н,есвр. йрема Йрозрейlи. _ - се 1. виgейlи се 
кроз нешйlо, йровиgейlи се. 2. йocйlajaйlи (јеgва) виgљив, н,азира
йlи се. 

прозирно и прозирно прил. а. Йровиgн,о. б.јасно, очи'iлеgн,о. 

прозирност, -ости ж особин,а или cйlaњe он,о"iа шйlо је йро
зирн,о, Йровиgн,осйl. 

прозлити се, -йм се евр. 1. йocйlaйlи зао. 2. нар. йокварийlи се 
(о човеку, времену и gp.). 

прозни, -а, -о који се OgHOCU н,а йрозу, који је йисан у йрози: 
- текст. 

прозно прил. йисан,о, у йрози: - (ис)казано. 

прозодија и прозодија ж ГрЧ. 1. лингв.језичко-арйlикулаци
он,е йојаве као шйlо су aKцeн,aйl, ин,йloн,aциja, йауза, gужин,а или 
KpaйlKoћa сло"iова. 2. стил. cиcйle.м из"iоварања gy"iux и KpaйlKиx, 
н,а'iлашених и н,ен,а'iлашених сло"iова у cйlиxy; скуй йравила или 
н,аука о склойу cйlиxa, о cйloйaмa, gy"iu.м и KpaйlKu.м сло"iовu.ма 
и о aKцeHйly. 

прозодијски, -а, -о који се оgн,оси на йрозоgију: прозодијска 
правила. 

прозор и прозор м 1. oйlвop у зиgу или на крову з"iраgе с 
оквиро.м и сйlакло.м кроз који улази свейlлосйl и вазgух и кроз 
који се .може 'iлеgайlи н,аЙоље. 2. узак oйlвop који се найрави н,а 
н,ече.му ga се виgи ун,уйlрашњосйl. 3. фиг. разг. н,ичu.м исйуњен,о 
време иЗ.ll1-еђу uojegUHUx йреgавања или часова у школи, на фа
кулйlейlу. • бацити нешто кроз - cмaйlpaйlи нешйlо бесмислен,u.м, 
безвреgн,u.м, безн,ачајн,u.м. моћи J;IЉУНУТИ некоме под - .моћи иска
зайlи само бес йрема н,еко.ме, а н,е и нашйlейlийlи .му, увреgийlи 
"ia и сл. слепи -архит. уgубљење у зиgу з"iраgе у облику йрозора, ар
xийleKйloн,cKи обрађен,о, али без oйlвopa. 

прозорић м geм. og йрозор; уп. прозорчић. 

прозорски (прозорнй), -а, -о који се оgн,оси на йрозор, који 
upuuaga Йрозору. 

. прозорче, -ета � (еупл. МН. прозорчићи м) geм. og Йрозор. 

прозорчина ж ayw. og Йрозор. 

прозорчић м geм. og Йрозор. 

прозрачан и прозрачан, -чна, -о gелu.мичн,о Йровиgан,. 

прозрачивати (се), -ачујём (се) н,есвр. йрема йрозрачийlи (се). 

прозрачити (се), прозрачйм (се) евр. в. йpoвeйlpийlи (се). 

прозрачност и прозрачност, -ости ж особин,а, cйlaњe oHo"ia 
шйlо је Йрозрачно. 

прозревати, прозрёвам јек. прозријевати, прозријевам н,е
свр. йрема Йрозрейlи. 

прозрети, прозрём (-рим) евр. а. upogpeйlu Йоiлеgо.м кроз 
шйlо: - кроз мрак собе. б. upogpeйlu разу.мо.м у нешйlо, OйlKpи
йlи, cxвaйlийlи, уйозн,айlи н,ечије .мисли, н,амере: - очеву намеру. 

прозрив, -а, -о који се .може йрозрейlи; који се .може cxвaйlи
йlи, разу.мейlи: лако прозрива глума. 

прозривост, -ости ж особина, cйlaњe oHo"ia шйlо је Йрозриво. 

прозујати, -јйм евр. а. йочейlи зујайlи. б. зујеhи Йроћи. - Ме
так му је прозујао изнад главе. в. брзо Йроћи. - Само је йрозујао 
uopeg .мен,е. г. йpoвecйlи време н,а н,еко.м .мecйly н,е заgржавајуhи 
се gy"io. - Прозујаћемо по продавницама. д. н,а'iло се йojaвийlи и 
ишчезн,уйlи, cиHyйlи, йролейlейlи кроз 'iлаву (о н,еко.м зайажању, 
раз.мишљању, ugeju). - То му је само прозујало кроз главу. 

проузкао, -кла, -о .мукао, йро.мукао, Йо.мало храйав: - глас. 

прозукло прил . .мукло, шуиље, Йразно. 

прозукнути, прозукнём (р. пр. прозукао, -кла (прозукнуо, 
-ула» евр. l. иЗ"iубийlи свежин,у, јеgрину; йокварийlи се. - Прозу
као као јабука, тек што не отпадне. 2. oxpaйaвийlи, Йро.мукн,у
йlи (о 'iласу). - Глас му прозукао од лумповања. 

проигравати (се), -Игравам (се) н,есвр. йрема upou"ipaйlu (се). 

проиграти (проиграти), проиграм евр. 1. а. из"iубийlи коцка
јући, йрокоцкайlи: - целу плату. б. н,еЙажњо.м, н,езн,ањем, нео
йрезношhу и gp. из"iубийlи, лишийlи се че"iа: - нечије поверење, 
- срећу. 2. а. йpoвecйlи н,еко време u"ipajyhu. -Читаву ноћ је про
играла. б. йочейlи u"ipaйlu. - Проиграше робиње. 3. учин,ийlи ga 
ко u"ipa, йои"iрава (о коњу). _ - се а. йpoвecйlи н,еко време U"ipajy
ћи се. б. йочейlи u"ipaйlu, йocйlaйlи и"iрач. 

проигуман и проигуман м бивши и"iу.ман,. 

произаћи (произаћи), -изађём и произићи (произићи), 
-изиђём евр. а. йocйlaйlи из н,ече"iа, воgийlи йорекло og н,еко"iа или 
н,ече"iа. - Човек је произашао од мајмуна. б. н,acйlaйlи као йо
слеgица upeйlxogHo"i узрока. - Ти ставови су произашли из ње
говог начина живота. 

произвести (произвести), -Ещём (-изведём) (трп. произведен, 
-ена; пр. пр. произвёвши) евр. 1. cйlвopийlи, ocйlвapийlи као ре
зулйlайl paga какве .майlеријалн,е или gуховн,е вреgносйlи, uзра
guйlu, Haйpaвийlи: - робу за тржиmте. 2. йон,ашањем, йocйlyй
цu.мa и сл. йроузроковайlи шйlо, бийlиузрок че"iа, uзазвайlи: не
пажњом - опасне повреде, необичним понашањем - лош ути
сак 3. йpeвecйlи Ko"ia н,а оg"iоворнију gужн,осйl, на виши йоложај, 
у виши чин, ун,айреgийlи Ko"ia: - нову генерацију официра. _ -
се go"ioguйlu се, збийlи се (с н,eKu.м, с н,ечu.м). - Шта јој се с дру
гом произвело? Да није птпутовао изненада? 

произвирати, -рём неевр. uзвирайlи, йроизлазийlи из че"iа. 

производ � 1. а. upegMeйl, .мaйlepиja gобијена као резулйlайl 
човечје"i paga. б. резулйlайl у.мн,О"i paga, књижевн,и, у.мейlнички 
upogYKйl: књижевни - . в . .мaйlepиja која се cйlвapa xeмиjcKu.м 
или gpy"iu.м йyйleм из gpy"ie .мaйlepиje: течни производи из угља. 

. , г. оно шйlо је изазвано н,ечu.м, йослеgица, резулйlайl н,ече"iа. -
Мисли су производ људског мозга. 2. (обично у мн .) живойlна 
н,амирн,ица: млечни производи. 3. мат. резулйlайl gобијен, .мн,о
жење.м gвају бројева, у.мн,ожак. 

производан и производан, -дна, -о 1. који йроизвоgи, йро
gукйlиван" раgан,. - Човек је производно, практично биће. 2. 
(одр.) који се OgHOCU н,а йроuзвоg и йроuзвоgњу: производни одно
си, производни циљеви, производне снаге . 

ПРОИЗВОДИТИ, -изводйм [гл. им. произвођёње с] н,есвр. йрема 
Йроuзвесйlи. 
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производно и производно прил. у йроuзвоg1Ои, йроизвоgећи: 
� сарађивати. 

производност и производно ст, -ости ж сйособносш, кайа
цишеш йроизвоg1Ое; Йроизвоg1Оа. 

производња и производња ж 1. йроизвође1Ое, израgа, йра
вље1Ое каквих Йроuзвоgа. 2. а. укуйносш йроизвоgа jegHo1, йри
вреgно1, йреgузећа, jegHe йривреgне 1,paHe или целе йривреgе jeg
Ho1,a Hapoga у ogpeQeHoM вре.менском uepuogy: ДOMaћa �. б. йро
uзвоgи YMH01, paga (умешничка, неучна gела). 

произвођач, -ача м онај који својим pagoM йроизвоgи маше
ријална или gуховна gобра, сШваралац. 

произвођачки, -3., -о који upuuaga йроизвођачима, који се 
OgHOCU на йроизвођаче: произвођачка задруга. 

произвољан и произвољан, -љна, -о руе. неусклађен с йро-
йисима, обичајима, мерилима, ogpeQeH ошйрилике, ogoKa. 

произвољно и произвољно прил. на йроизвољан начин. 

произвољност, -ости ж особина oHo1,a шшо је Йроuзвољно. 

произилазити и произлазити, -им [гл. им. -ажёње е] несвр. 
Йре.ма йроuзаћи и Йроизићи. 

произићи в. Йроизаћи. 

произнети јек. произнијети, -несём (-изнесём) евр. из1,ово
риши, рећи. 

произносити, -износим [гл. им. произношёње е] несвр. Йре.ма 
ЙроизнеШи. 

проинатити се, прОин3.тИм се евр. йочеши раgиши уйркос, 
за инаш, заинашиши се. 

проистећи и проистећи, -истекнём и -течём (3. Л. ми. -ис
текну и -теку) евр. йроизаћи, Йроизићи. 

проистицати, -тичём несвр. Йре.ма ЙроисШећи. 

происходити, -исходйм неевр. [гл. им. происхођёње е] а. воgи
ши йорекло og HeKo1,a, нече1,а, ЙоШицаШи. б. јављаши се као йо
слеgица че1,а, ЙроизлазиШи. 

проја ж 1. бат. йросо, Panicum miliaceum. 2. кукурузни хлеб, 
кукурУза, кукурузница. 

пројадати се, -3.м се евр. йровесши неко вре.ме jagajyhu се не
коме. 

пројан, -а, -о (обично одр.) кукурузни: � хлеб. 

пројара ж йиша og кукурузно1" йројино1, брашна, кајмака (и 
сира) и јаја. 

пројаснити, прОј3.снЙМ и ПРОН1СНИТИ, пројаснйм евр. учи
ниши јасним, јаснијим . •  '""' се йосшаши јасан, јаснији. 

пројахати, -ашём евр. 1. а. (нешто) јашући йрећи какав йро
сшор, какво расшоја1Ое: '""' опасну зону. б. (коња и др. јахаће жи
вотиње) јашући учиниши ga се КО1о мало upoxoga, рази1,ра, за1,ре
је. 2. јашући йроћи uopeg HeKo1,a, кроз нешшо: � кроз варошицу. 

пројахивати, -ахујём несвр. йрема ЙројахаШи. 

пројашити, -йм евр. в. ЙројахаШи. 

пројед мрана на шелу болесника нас шала og gy1,o1, лежа1Оа. 

проједати (се), прОјёд3.м (се) несвр. Йре.ма йројесши (се). 

проједрити и проједрити, проједрйм евр. йроћи jegpehu. 

пројездити и пројездити, -йм евр. йроћи језgећи; ЙројуриШи. 

пројек(а)т, -кта м лат. 1. разрађен upo1,paм, йлан за осшваре-
1Ое какво1, исшражива1Оа, йоgухваша, акције, замисли; само шо 
исшражива1Ое, акција, замисао. - Променили смо програм на
шег пројекта. 2. 1,рафички йриказ, нацрш на коме је йреgсшавље
на сшрукшура неке 1,рађевине, механизма, уређаја и gp.; основни 
ЙЛан. 3. йрешхоgни шексш какво1, gокуменша: � закона. 

пројекивати, -екујём несвр. Йре.ма ЙројечаШи. 

пројектант м израђивач, сасшављач ЙројекШа. 

пројектанткиња (пројектантица) ж жена ЙројекШанШ. 

пројектантски, -3., -о који се OgHOCU на йројекшанше: '""' ка
дрови. • - одељеље йосебно оgеље1Ое у фабрици 1,ge се израђују 
ЙројекШи. 

пројективни, -3., -о мат. који се OgHOCU на йројекцију (1). 
пројектил, -ила м фр. вој. зрно, мешак, куршум вашрено1, 

оружја или оруђа. 

пројектилски, -3., -о који се OgHOCU на йројекшиле: � напад. 

пројектни, -3., -о који се OgHOCU на йројек(а)ш: � задатак. 

пројектовати, -тујём (пројектирати, -ектир3.м) евр. и неевр. 
1. израgиши, израђиваши ЙројекаШ нече1,а. 2. йланираши неки 
йосао, неко исшражива1Ое и сл., имаши намеру осшвариши не
шШо. 3. мат. в. йројицираши (2) . •  '""' се исйољиши се, исйољава
ши се као йослеgица, рефлекшоваши се. 

пројектор м лат. айараш који се йриме1Оује за йројекшова1Ое 
увећане слике на ЙЛаШно. 

пројекција ж лат. 1. мат. слика HeKo1, йреgмеша йренесена на 
равну йовршину: � круга. 2. филм. йриказива1Ое на йлашну или зи
gy филма, увећане слике йомоћу йројекшора, ойшичко1, аЙараШа. 

пројекцијски и пројекциони, -3., -о који се ogHOCU на йро
јекцију, који служи за йројекцију: � апарат. 

пројести, -једём евр. хемијским, механичким, ошровним и 
сл. gејсшвом на1,рисши, ошшешиши, расшочиши, разориШи. -
Рђа је пројела челиR. • '""' се 1. gобиши ране на шелу og gy1,o1, ле
жа1Оа (о болеснику). 2. йочеши MH01,O јесши; gобиши вољу, жељу 
за храном. 

пројечати, -чйм евр. 1. йочеши јечаши, зајечаШи. 2. о"iласиши 
се јеком, оgјекнуши, разлећи се. - Пројечаше зелене планине. 

пројин, -а, -о у изр. - брашно брашно og кукуруза, кукурузно 
брашно. 

пројицирати, -иДЙр3.м евр. и неевр. лат. 1. йренеши, йреноси
ши на йлашно или на зиg слику йомоћу ЙројекШора. 2. мат. йри
каз(ив)аши йомоћу зрака слику йреgмеша на равној Йовршини. 
• '""' се йројекшираши се, йројекшоваши се. 

пројуначити се, -јУн3.чИм се евр. ЙосШаШи јунак. 

пројуривати, -урујём несвр. Йре.ма ЙројуриШи. 

пројурити, пројуРим евр. 1. а. јурећи йроћи uopeg HeKo1,a, не
че1,а, кроз нешшо: � поред пијаце. б.јурећи йрећи неки ЙросШор. 
2. брзо йроћи, минуши (о времену). - Пројуриmе године. 

прокадити, прокiiдим евр. а. скроз, go краја окаgиШи. б. ма-
ло окаgиШи. 

прокажен, -а, -о 1. 1,убав, лейрозан (о човеку). 2. који се gоби
ја сношаје.м, венерuчан (о болесШи). 3. фиг. Ko1,a сви избе1,авају 
као ga је 1,убав, Ko1,a се сви клоне (збо1, HeKo1, морално1, йресшуйа, 
йонаша1Оа и gp.). 

прокаженик, -а и прокаженик, -ика м 1. 1,убавац. б. фиг. 
онај Ko1,a се сви клоне. 

прокаженост, -ости ж особина, сша1Ое oHo1,a који је Йрокажен. 

проказати, прОк3.жём евр. (некога) gенунцираши, йошказа
ши (обично власшима); ошкриши oHo1,a који се, ·оно шшо се кри
је, оgаШи. 

проказивати, -азујём несвр. Йре.ма ЙроказаШи. 

проказивач, -ача м онај који йроказује HeKo1,a, gенунцијанШ. 

прокалити, прок3.лйм евр. а. каље1Ое.м учиниши 1,вожђе швр-
gим, йрешвориши у челик, закалиШи. б. фиг. учиниши ошйор
ним, ошйорнијим, очеличиШи. 

проканути и проканути, проканём евр. в.  каЙнуШи. 

прокапавати, -ап3.в3.м неевр. в. ЙрокаЙљиваШи. 

прокапати, -пљём (-3.м) евр. 1. йочеши кайаши; йочеши uaga-
ши у KaЙu.мa. - Крв јој из ребара прокапала. Киша само што 
није прокапала. 2. йройусшиши кайи (кише), йрокиснуши, йро
цуриШи. - Мој кров неће прокапати. 

прокапљивати, -апљујём несвр. Йре.ма ЙрокаЙаШи. 
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прокапнути и прокапнути, прокапнем евр. йасши, кану ши 
у eugy кайи (о сузи, eogu и сл.), ЙрокаЙаШи. 

прокартати, -ам евр. изlубиши каршајуhи се, коцкајући се, 
ЙроиlраШи. - Прокартао је имање . •  - се а. йочеши се карша
ши. - Прокартали су се око поноћи. б. йосшаши х:арШаш. 

прокасати, -ам евр. 1. касајући, у касу Йроћи. 2. мало касаШи. 

прокасивати, -асујем несвр. йрема ЙрокасаШи. 

прокаскати, -ам евр .. каскајући Йроћи. 

прокаmљавати (се), -ашљавам (се) несвр. йрема Йрокаш.тьа
ши (се). 

прокаmљати, прокашљем евр. а. йочеши каш.тьаШи. б. йро
весши неко време болујуhи og каш.тьа . •  - се а. мало каш.тьаШи. 
б. намерним, усиЈЬеним каш.тьањем скренуши йажњу на себе, 
gаши неки знак и сл. в. йрочисшиши lрло каш.тьањем. 

проквасити, -им евр. 1. (некога, нешто) йоквасиши apogpee
ши кроз слојеве нечеlа (о киши, eogu). - Киша нас је прокваси
ла. 2. йройусшивши eogy, кишу йосшаши мокар. - Проквасиле 
ми ципеле. 

прокељ м бот. врсша кеЈЬа са сишним lлавичицама, наниза-
1tим gуж сшабла, које се уйошреБЈЬавају за јело, Brassica olera
сеа var. gemmifera. 

прокидати, прокйдам 1tecep. йрема Йроки1tуШи. 

прокијати, прокйјам и прокихати, прокишем (прокихам) 
евр. йочеши кијаШи. 

прокинути, -нем евр. Kugajyhu 1tайравиши apogop, йровали
ши, йроломиши: - доњу усну прстеном . •  - се йровалиши се. 

прокипети јек прокипјети, -пйм евр. йочеши кийеши; фиг. 
gohu у разgраже1tО сшање, узбуђење, јако се узбуgиШи. 

прокисео, -ела, -о мало кисео, 1taKuceo. 

прокислост, -ости ж својсшво или сшање o1tola шшо је йроки
сло, йосшало кисело. 

прокиснутиl, -нем (р. пр. прокиснуо, -ула и прокисао, -сла) 
евр. а. йройусшивши кайи eoge, кише кроз ogehy или обуhу ис
квасиши се, биши сасвим мокар. - Падала је киша, па сам про
кисао. б. йресшаши заgржаваши eogy, йройусшиши кишу, йро
цуриши (о крову). • као прокисли врабац (држати се) йокуње1tО, 
С1tужgе1tо, безвОЈЬ1tо (gржаши се). - до кости(ју), до коже, скроз са
свим, сав Йокис1tуШи. као прокисло псето (вући се) йолако, шешко, 
с муком (вући се). 

прокиснути2, -нем (р. пр. прокиснуо, -ула и прокисао, -сла) 
евр. йосшаши кисео, ускис1tуши, йоквариши се услеg Шоlа. 

прокихати в. ЙрокијаШи. 

прокиmњавати, -ишњавам 1tecep. йрема ЙрокиснуШи. 

прокиmњив, -а, -о који йрокишњава, йройушша кишу. 

прокламативан, -вна, -о који се објавЈЬује Йрокламацијом. 

прокламација ж лат. а.јавно саойшшење, свеча1tо објавЈЬива-
ње, Йроlлас. б. аlишаци(mи лешак; уойшше оlлас, објава. 

прокламовати, -мујем (npокламИрати, -амирам) евр. и неевр. 
йроlласиши, йроlлашаваши, објавиши, објавЈЬиваШи. 

прокласати, -ам евр. йусшиши класове, gohu у сшање кла
сања. 

прокдет, -а, -о 1. ШрЙ. og ЙроклеШи. 2. loIOe1t клешвом и йро
клешсшвом, уклеШ. -;- Ништа ми не иде од руке, као да сам про
клет. 3. који мисли само 1ta себе, саможив, себича1t. - Сувише 
је проклет да би коме оставио имање. 4. разг. који изазива вели
ку шеlобу, муку, 1tейријаш1tосш и СЛ. (у lpgIOU и ocygu 1tечеlа). -

Нажуљале су ме проклете чизме. • проклет био! lpgIOa у вели
ком l1teey, очајању проклето ти било! у клешви, йроклињању; 1ta 
1tecpehy ши било! 

проклети, -кУнем (р. пр. проклео, -ела; пр. пр. npоклевmи) евр. 
1. уйушиши 1teKOMe, 1tечему клешву, бациши клешву на 1teKola; 
ба.циШи 1teKola у 1tecpehy клеШвом. 2. обасуши aolpgaмa, изlрgи
ши, осуgиши у облику клеШве. - Проклела је своју судбину. 

проклетник м 1. а. онај Kola зБОl 1tечеlа Ky1ty, o1taj који је lo
IOe1t йроклешсшвом, йроклеш, уклеш човек. - Он је проклетник 
кога је свет проклео. б. o1taj који је као йроклеш, који је изlубио 
сваку 1tagy, лише1t сваке раgосШи. - Векови пролазе, а ми про
клетници и даље робујемо. 2. o1taj, 01tO шшо изазива M1tole ше
шкоhе, 1tеуlоgносши, шШеШе. - Намножише се проклетници 
(врапци). 3. разг. у lpgIOU. - Куд ћеш проклетниче? - хвата ме 
баба за капут. 

проклетница ж женска особа ЙроклеШ1tик. 

проклето ПРИЛ. gушмански, врашки. - Посао ме проклето 
гони да ходам по врућини. 

проклетство е 1. йризивање 1tecpehe 1ta HeKola, жеља ga 1te
Kola заgеси или йраши какво зло, клеШва. 2. а. зла коб, несрећа. 
- Пратило га је проклетство. б. o1taj који је узрок 1tecpehe. - Он 
Је проклетство за наш народ. • вечно - ЦРКВ. Йакао. 

проклиза ж ГрЧ. ЛИНГВ. (уп. енклиза) а. својсшво речи која 1te
ма акце1tша, која се йовезује с 1tapeg1tOM речју са којом чи1tи jeg-
1ty акце1tашску цели1tу. б. йоложај у којем се 1tалази шаква реч, 
йоложај ЙроклиШике. 

проклизити, -им евр. 1. клизеhи Йроћи. 2. фиг. 1tейримеш1tо 
йроћи, ми1tуши, йрошеhи (о epeMe1ty). 

проклизнути, проклизнем евр. клизнувши Йроћи. 

проклијавати, -Иј авам 1tecep. йрема ЙроклијаШи. 

проклијати, -ам (проклијамо и проклИјамо; аор. проклија и 
проклИја; р. пр. проклијао, -ала и проклИјао, ала) евр. 1. йусши
ши клицу, изиhи из клице, йочеши расШи. 2. gобиши клице (о 
кромйиру, луку и gp. йошшо су извађе1tи из земље). 3. фиг. на
сшаши, избиши; развиши се, израсШи. - Проклијало је много 
нових теорија. 

прокликтати, прокликћем евр. 1. йочеши исйушшаши клик
шаје, lласове ошшроl, eucOKol шо1tа (о ЙШицама). 2. йочеши 
кликшаши (og раgосши, узбуђења); узвик1tуши, усклиК1tуши, за
кликШаШи. 

проклињати, -њем 1tecep. йрема ЙроклеШи. 

проклитика ж ГрЧ. ЛИНГВ. реч која нема свој акце1tаш 1tеlо чи-
1tu акце1tашску цели1tу са речју иза себе (најчешhе йреgлози и ве
зници); уп. енклитика. 

проклитички, -а, -о који се og1tOCU 1ta йроклишику и йро
клизу. 

прокљувавати (се), -увавам (се) 1tecep. йрема ЙРОКЈЬува
ши (се). 

прокљувати, прокљујем евр. ygapajyhu КЈЬУ1tOM, КЈЬујући 
йробиши кору . •  - се в. ЙРОКЈЬувиши се (1). 

прокљувити, прокљУ'вйм евр. 1. в. ЙРОКЈЬуваШи. 2. фиг. исйи
шујуhи саз1tаши 1tешшо; схваШиШи. - Прокљувио је шта Ана о 
томе мисли . •  - се 1. йоказаши се, изаhи изјајеша, йробиши ко
ру или ЈЬуску KJby1tOM. - Пиле се прокљувило из јајета. 2. фиг. са
з1tаши се, йрочуши се (о 01tOMe шшо се крило, шшо 1tuje било йо
З1-l.аШо). - Прокљувило се да су они лекари. 

прокључавати, -Учавам 1tecep. йрема ЙРОКЈЬучаШи. 

прокљУчати, -ам евр. 1. йочеши КЈЬучаши, йровреши, узавре
ши. 2. фиг., а. йојавиши се у великом и1tше1tзишешу, 1tаlло се раз
виши (о емоцијама). - Огорчење је поново прокључало. б. уз1tе
мириши се, узавреши, ускомешаши се. - Село је прокључало. 

прокњижити, -им евр. уйисаши, йровесши, завесши какве 
йоgашке у йослов1tе KIOule. 

проковати, прокујем евр. 1. обраgиши ковањем. 2. йровесши 
неко време кујући. 

прококодакати, -одачем евр. йочеши кокоgакаШи. 

ПРОКО:(\'lентарисати, -ишем (npокоментlipати, -ентйрам) евр. 
(нешто) gаши свој коменшар, йройрашиши 1tешшо коме1tШаром. 

прокомпоновати, -нујем (прокомпонирати, -онирам) евр. 
gаши мелоgију 1teKOM ШексШу. 

проконзул и проконзул м лат. иет. HaмeC1tUK у римским йо
Kpaju1taмa (йо йравилу бивши конзул). 
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проконтролисати, -ишём (проконтролирати, -олйрам) евр. 
uзвршиши наgзор, йреiлеg, йреiлеgаши нешШо. 

прокоп м оно шшо је йрокойано у зем.тьи или у зиgу. 

прокошiвати, -опавам несвр. Йре.ма ЙрокоЙаШи. 

прокопати, -ам евр. 1. койајући найравиши канал, оgвоg, ру-
йу и сл. 2. фиг. живо исйишујући сазнаши шшо, gohu go неких 
ЙоgаШака. - Прокопао је Милан све књиге да би то сазнао. 

прокопкати, -ам евр. ge.м. og йрокойаши (2). 

прокопнети јек. прокопњети, -пнйм евр. ошойиши се, окой
неШи. 

прокос м месшо на које.м је шрава Йрокошена. 

прокосити, прокосйм (трп. прокошен) евр. 1. йокосиши (шра
ву, gешелину, йшеницу и сл.) кроз cpegUHY или неки gpy"iu уну
шрашњи geo ливаgе или њиве. 2. фиг. йроћи кроз нейријашељске 
cHa"ie убијајући, обарајући (о зрнима оруђа и оружја). 

прокотрљати се, -ам се евр. мало се кошрљаши, окреШаШи. 

прокоцкати, -ам евр. uз"iубиши коцкајући се. - Прокоцв:ао је 
две плате. _ - се 1. йочеши се коцкаШи. - Прво су играли и пе
вали, а увече су се и прокоцв:али. 2. йосшаши коцкар. - Он се 
прокоцв:ао у четрдесетој години. 

прокочоП(�рити се, -опёрйм се евр. йочеши се кочойериши; 
найравиши се важан. 

прокоmкати се, -ам се евр. сукобиши се речима, мало се йо
свађаши, заваgиши се, сйоречкаши се. 

прокрадати (се), прокрiiдiiм (се) несвр. Йре.ма йрокрасши (се). 

прокрасти се, -адём се евр. а. нейримешно, KpagoM йровући 
се, йроћи, йрошуњаши се. - Прокраде се на прстима и побеже. 
б. фиг. нейримешно се йробиши, йојавиши се. - Кроз лишће се 
прокрало сунце. 

прокрвавити, -крвавйм и прокрварити, -крварйм евр. 1. 
йочеши крвариши, йосшаши крвав. - Руке су му прокрвариле 
од мотике. 2. (нешто) учиниши ga йошече крв.  - Прокрварио си 
ми рану. _ - се в. йрокрвавиши (1). 

прокреmтати јек. прокријештати, -тйм евр. 1. йочеши кре
шШаШи. 2. крешшавим iласом Йро"iовориШи. 

прокријумчарити, -)тмчарйм (прокриомчарити, -омчарйм) 
евр. 1. кријумчарећи йренеши, йревесши йреко неке "iранице. 2. 
фиг. на шајан, нейримешан начин и неgозвољен, неgойушшен на
чин (нешшо, HeKo"ia) йрошуриши, увесши, (нешшо) йренеши, уне
ши и сл. He"ige . _ - се 1. йровући се нейримешно, Шајно. 2. фиг. 
йојавиши се, йрокрасши се. - Прокријумчарила се алузија у ње
говој реченици. 

прокритиковати, -кујём евр. йоgврћи кришици, искришико
ваши. 

прокркљати, -ам евр. а. йочеши кркљаШи. б. кркљајући йро
"iовориШи. 

прокрстарити, -рстарйм евр. 1. крсшарећи йроћи, обићи -
йревозним среgсшвом (обично броgом) или Йешице. 2. фиг. йрећи, 
ЙреiлеgаШи. - Прокрстарио је сам многе области науке док не 
нађох оно што сам тражио. 

прокрчати, -чйм евр. йочеши крчаШи. 

прокрчити, ПРОКРЧЙМ евр. 1. йоваgиши, йочуйаши из зем.тье, 
уклониши, оgсшраниши са зе.мљишШа (gpeehe, йањеве, жбуње, 
камење и сл.); очисшиши, рашчисшиши (земљишше, шерен) йо
ваgивши gрвеће, йањеве, уклонивши камење и сл. 2. (обично с 
допуном: пут) а. найравиши йролаз (уклонивши, "iурнувши неко
"ia, склонивши нешшо), йробиши, ушрши (йуш некоме или нече
му). б. фиг. сшвориши, ЙриЙре.миШи услове ga се у нече.му усйе, ga 
се нешшо осшвари, уШрШи. 

прокувавати, -)тв авам несвр. йрема ЙрокуваШи. 

прокувати, -ам евр. а. кувањем gовесши go кључало"i сшања: 
- воду. б. у кључалој воgи ойраши, очисшиши, gезинфиковаши: 
- веш, - инструменте. 

пркужити и прокужити, -йм евр. жарг. и разг. сазнаши, gOKY
чиши нешшо, йрокљувиШи. 

прокукати, -ам евр. 1 . йочеши кукаШи. 2. йровесши неко вре
ме кукајући. 

прокукурекати, -урёчём јек. прокукуријекати, -уријечём 
евр. в. кукурикаШи. 

прокукурикати, -урйчём свр. йочеши кукурикаШи. 

прокула ж (обично у ми.) лат. бот. и агр. а. врсша куйуса који 
се не iлавича, Brassica oleracea cymosa. б. врсша карфиола. 

прокуљати, -ам евр. а. йочеши куљаши, силовишо, снажно 
йроgреши, йрошикљаши, йросукљаши (о каквој шечносши, gиму, 
йари и gp.). б. кренуши, йроћи у маси, у великом броју, навреши 
(о љуgима). - Из биоскопа је прокуљала река људи. в. uзнена
ga се йојавиши, искрснуши у великом броју (о мислима, осећањи
ма и сл.). - У његовој глави прокуљаше вреле мисли. 

прокуњати, прокУњам евр. 1. мало йроgремаши, оgсЙаваШи. 
2. а. йровесши вре.ме куњајући, осећајући малаксалосill, клону
лосш, слабосш (обично apeg болесШ). б. йровесши време у нера
gy, gоколици, бесЙослици. 

прокупац, -пца м агр. врсша црно"i "iрожђа и вина из Проку-
йЈЬа у Србији. 

прокупачки, -а, -о који се OgHOCU на ПрокуйЈЬе: - вино. 

прокупка ж агр. врсша јабуке из ПрокуйЈЬа. 

прокура ж лат. йуномоћ којом ойуномоћеник може склайа
ши йравне йослове за gpy"io"i. 

прокуражити се, -уражйм се евр. йосшаши куражан, кура-
жнији, мало се окуражиШи. 

прокуратор м лат. 1. уЙравиШељ. 2. оЙуномоћеник. 

прокуратура ж јавно шужилашшво, ЙравобранилашШво. 

прокурвати, -ам евр. 1. йошрошиши на курве (новац, има-
ње). 2. учиниши курвом. _ - се йосшаши курва, курвар. 

прокурист(а), -ё м (мн. -сти) йословођа неке фирме или бан-
ке који их йунойравно засШуЙа. 

прокухавати, -У-Хавам несвр. Йре.ма ЙрокухаШи. 

прокухати, -ам евр. в. ЙрокуваШи. 

прокуцати, -ам евр. йочеши куцаШи. 

прокучивати, -Учујём несвр. Йре.ма ЙрокучиШи. 

прок:fчити, прокУчйм евр. исйишујући gокучиШи. 

пролагати се, пролажём се евр. йочеши ла"iаши, йосшаши 
лажљивац. 

пролаз и пролаз м 1. йролажење, Йролазак. 2. месшо Kyga 
се йролази, које йовезује gва йросшора, gве койнене или морске 
йовршине, gве улице и gp. 3. йрођа, усйех (у школи, на факулше
шу, у gрушшву и gp.). 

пролазак, -аска м йролаз (1 и 2). 

пролазан и пролазан, -зна, -о 1. apoxogaH, којим се може 
йролазиши, који служи као йролаз: тешко - пут. 2. који се на
лази у йролазу, који се He"ige налази само крашко вре.ме: - гост 
хотела. 3. који шраје или важи само крашко вр"еме, Йривре.мен: 
- појава. 

пролазити, -йм (импф. пролажах) [гл. им. пролажёње с; уп. 

пролаз(ак)] несвр. Йре.ма Йроћи. 

пролазник м онај који йролази мимо Ko"ia или кроз нешШо. 

пролазница ж жена Йролазник. 

пролазно и пролазно ПРИЛ. крашкошрајно, Йривремено. 

пролазност и пролазност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је йро-
лазно. 

пролајати, -јём евр. а. йочеши лајаши, залајаШи. б. ПОГРД. uз
gаши, оgаШи. - Пролајаће он када га стисну у полицији. 

пролактати се, -ам се евр. 1. йробиши се кроз "iомилу, масу 
свеша "iypajyhu се лакШовима. 2. фиг. не бирајући среgсшва, gp
ско, безобзирно се йробиши go неке йозиције, go HeKo"i йоложаја 
и сл. 
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ПРОШlмати (се), проламам (се) несвр. арема Uроло.миШи (се). 

пролармати, -ам евр. uочеши лар.маШи. 

пролебдети јек. пролебдјети, -дйм евр. а. лебgећи ароћи. б. 
Фиг.јеgва uримешно арећи ареко нече'iа. - Презир је пролебдео 
преко њених усана. 

пролевак јек. прољевак, -ёвка м бат. лековиша биљка из аор. 
зевалица, Gratiola officinalis. 

пролежати, -жйм евр, а. uровесши неко време лежећи. б. аро
весши неко време лежећи као болесник. - Покојна је девет годи
на пролежала. 

пролелујати, -ам евр. лелујајући uролешеши, ароћи. 

пролемати, пролёмам евр . .мало исшући, излемаШи. 

проленчарити се јек. прољенчарити се, -енчарйм се евр. 
uосшаши лењ, оgаши се ленчарењу. 

пролењити се, пролёњйм се (проленити се, пролёнйм се) 
јек. пролијенити се, пролијенйм се евр. uосшаши лењ, улењи
ши се. 

пролепрmати, -ам евр. леuршајући UролеШеШи. 

пролепmавати се јек. прољепmавати се, -епшавам се не
свр. аре.ма uролеuшаши се. 

пролепmати се јек. прољепшати се, -ам се евр. uосшаши 
леUши. 

пролетаризација ж ароцес uрешварања нижих и среgњих 
слојева 'ipagcKo'i и ceocKo'i сшановнишшва у најамне pagHUKe или 
uролеШаријаШ. 

пролетаризирати се, -изйрам се и пролетаризовати се, 
-зујём се евр. и неевр. uосша(ја)ши UролеШер. 

пролетари:јат, -ата м лат.јеgна og gве основне класе каuиша
лисшичко'i gрушшва, класа UролеШера. 

пролетати, пролёћём јек. пролијетати, пролијећём несвр. 
арема UролеШеШи. 

пролетёр, -ера м најамни pagHUK у каUиШалисШичко.м gpy
шШвено.м сисШе.му. 

пролетеризирати се, -изйрам се евр. и неевр. в. uролешари-
зираши се. 

пролетеријат, -ата м в. UролеШаријаШ. 

пролетерка ж женска особа UролеШер. 

пролетерскй, -а, -о који се ogHoce на uролешере, који ариаа
ga uролешерима: � револуција. 

пролетети јек. пролетјети, -тйм (аор. пролетG)ех, пролетG)е; 
р. пр. пролетео, -ела јек. пролетио, -тјела; пр. пр. пролетG)ёвши) 
евр. 1. лешећи ароћи .мимо HeKo'ia, нече'iа, изнаg HeKo'ia, нече'iа. -
Сова му је пролетела поред лица. 2. фиг. а. брзо ароћи, аројури
ши ширећи се на све сШране. - Кроз ноћ је пролетео туп звук б. 
на"iло се uојавиши и ишчезнуши, синуши (о каквој .мисли, осећа
њу и сл.). - Грижа савести му пролете кроз главу. в. брзо Uро
ћи, uрошећи, .минуши (о rзре.мену). - Пролетело је годину дана. 

пролетница јек. прољетница ж бот. 1. биљка која цвеша у 
Uролеће. 2. биљка из uороgице "iлавочика, Hieracium pilosella. 

пролетњй јек. прољетњй (пролетнй јек. прољетнй), -а, -ё в. 
uролећни: � јутро. 

пролетовати јек. прољетовати, -тујём евр. и неевр. uровесши, 
uровоgишџ Uролеће. 

пролетос јек. прољетос ПрИЛ. uрошло'iа uролећа ис ше 'iogUHe. 

пролетоmњй јек. прољетоmњй, -а, -ё који је og UролеШос. 

пролеће јек. прољеће е 1. 'iоgишње gоба из.међу зиме и леша 
које uочиње 21 . .марШа и шраје go 22. јуна и у upupogu је gоба об
нове, биолошко'i расша и цвеШања. 2. фиг . .млаgо gоба, .млаgОсШ. 
- Она је тада била прошла пролеће живота. • НПосл једна ла
ста не чини пролеће из uојеgиначно'i не сме се извоgишu оuшши 
закључак. 

пролећнй јек. прољећнй, -а, -о који се gо'iађа у uролеће, ко
ји се извоgи у uролеће: � дан. 

пролеmкарити, -ешкарйм евр . .мало uролежаши, ogMopu
ши се. 

пролив и пролив м 1. мед. учесшало uражњење црева у обли
ку решке, слузаве, uOHeKag крваве сшолице diarrhoea. 2. uроли
вање; на"iла киша, иљусак. 

проливати (се), пролйвам (се) несвр. арема uролиши се. 

проливнй и проливнй, -а, -о који се OgHOCU на Uролив. 

пролијевати (се), пролијевам (се) неевр. јек. в. uроливаши (се). 

пролиптати, -иптйм и пролипћём евр. на"iло избиши, исше-
ћи, шикнуши, сукнуши. - Пролиптала му је крв из ране. 

пролиставати, -иставам несвр. арема UролисШаШи. 

пролистати, -ам евр. 1. uусшиши лисй1, uокриши се лишћем, 
олисшаши (о биљкама, најчешће о gрвећу). 2. uреврнуши лисшо
ве у некој књизи; овлаш се уuознаши са саgржаје.м неке књи'iе, 
новина и gp. чишајући на арескок. - Мало је пролистао књигу 
пред ИСПИТ. 

пролити, пролијём (имп. пролйј; ТРП. прол:И:вен, -ена) евр. а. 
исшочиши лијући, излиши, UросуШи. б. разлиши ао нечему. 8 � 
се 1. а. излиши се, uросуши се, uљуснуши. - Киша се пролила 
као из кабла. Пролила се вода из шерпе на под. б. разлиши се. 
- Вода се из језера пролила до оближњих кућа. в. фиг. рашири
ши се на све сшране, ао целој Uовршини. - Душом му се проли
ла лагодност. Селом се пролио звук звона. • - крв некоме рани
ши или убиши Ko'ia. - (своју) крв за некога (нешто) жршвоваши 
живош борећи се за HeKo'ia (нешшо), бранећи HeKo'ia (нешШо). -
мозак некоме убиши Ko'ia. - речи рећи, изрећи брзо. - сузе заила
каШи. смућкај па пролиј нема нишша og Шо'iа. 

пролог м ГрЧ. увоg, uреg'iовор у у.меШничко.м gелу. 

пролокати, пролочём евр. 1. изриши, uошкоuаши gеловањем 
воgе, UоgрониШи. - Обале потока су пролокали отопљени сне
гови. 2. пеј. а. uоuиши (обично MHO'iO алкохола). - Тај би могао 
да пролоче две флаше ракије. б. uошрошиши на аиће. - Све 
што заради, он пролоче. 8 � се 1. биши изривен og воgених шо
кова. - Путеви нам се сви пролокали. 2. пеј. оgаши се аићу, ао
сшаши алкохоличар. - Пролокао се под старост. 

прололати се, прололам се евр. uосшаши лола. 

пролом м 1. а. uроламање; ло.м, ло.мљава, арасак: � бомбе 
на камену, � пушака. б. на"iли, велики излив кише: � облака. 2. 
а. Uроло.мљено .месШо, оШвор. - Гледао је кроз ПРОЛОМ. б. чи
сшина у шу.ми насшала уклањањем сШабала. в. upogop, киgање 
бојне линије. - Остацима војске запуmили су ПРОЛОМ. 

проломити, проломйм (трп. проломљен) евр. 1. ло.мећи аро
вали ши, сило.м uробиши; uроgреши: � бубањ. 2. фиг. UpOgOpHUM 
звуко.м унеши неки аоремећај, нарушиши uосшојеће сшање (ши
шину, ноћ и gp.). - Гласан врисак проломи ноћ. 8 - се а. ло.ме
ћи се uасши, разло.миШи се, развалиши се, расuрснуши се. - Та
ван се проломио у пламену. фиг. Нешто се проломило у њему. 
б. оgјекнуши, заориши се, разлећи се силно.м cHa'ioM (о звуку). -
Сва се гора проломи од вике и пуцања. в. на"iло се излиши у ве
ликој количини (о кишним облацима). - Облаци су се пролили 
и натопили земљу. 

пролонгација ж лат. uроgужавање HeKo'i рока, Uролон'iирање. 

пролонгирати, -онгйрам евр. и неевр. лат. (нешто) uроgужиши, 
uроgужаваши рок нече'iа: � меницу. 

пролоповити се, -йм се евр. екепр. uосшаши лоUов. 

пролудирати се, -удйрам се евр. uровесши вре.ме луgира
јући се. 

пролудовати, -удујём евр. весело, луgо uровесши време. 

пролукавити се, -укавйм се и пролукавити се, -йм се евр. 
uосшаши лукав. 

пролумповати, -пујём евр. 1. лу.мUујући UоШрошиШи. - Про
лумповао је целу плату. 2. лу.мUујући uровесши време. - Про
лумповао је целу ноћ. 

пролуњати, пролУњам евр. луњајући, бесuосличарећи ароћи. 

пролупз:ги, пролупам евр. 1. uочеши uроизвоgиши шу.мове 
који указују на квар (о .моШору ауШо.мобила). 2. шаљ. uоремеши
ши аамећу, gоживеши uсихичку кризу. 
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пролутати, пролУтам евр. йровесши неко време у лушању. 

пролуфтирати, -уфтйрам евр. йровешриши, йрозрачиши, 
освежиши: � кућу . •  � се йровесши неко време на свежем вазgу
ху, освежиши се. 

прољуљати, прољуљам евр. мало йољуљаши, йровесши неко 
време љуљајући HeKola или нешШо. - Прољуљао је дете на љу
љашци . •  � се йровесши неко време љуљајући се. - Прољуљао 
се на столици за љуљање. 

промазити се, промазйм се евр. а. йочеши се мазиШи. б. йро
весши време мазеhи се. 

промаја ж сшруја вазgуха која йролази кроз gва ошвора, је
gaH gpyloMe насуЙроШ. 

промајан, -јна, -о изложен Йромаји. 

промакати, промачём неевр. нашайаши влаlом, чиниши вла
жним. - Влажна трава је промакала ланене кошуље на на
шим леђима. 

промакљати, -ам евр. gобро исшуhи, избаШинаШи. 

промакнути в. ЙрОмаhи. 

промаљати (се), промаљам (се) (промаљивати (се), -аљу-
јём (се» несвр. йрема йромолиши (се). 

промаркирати, -аркйрам евр. йровесши време маркирајући. 

промарmирати, -аршйрам евр. марширајуhи Йроћи. 

проматрати, проматрам несвр. йрема ЙромоШриШи. 

проматрач, -ача м в. ЙосмаШрач. 

проматрачкй, -а, -о в. ЙосмаШрачки. 

проматрачница ж в. ЙосмаШрачница. 

промаћи (промаћи) и промакнути, промакнём (аор. прома
кох, промаче и промаче (промакнух, промакну); р. пр. прома
као, -макла (промакла) (промакнуо, -ула» ; пр. пр. промакавши 
(промакавши) и промакнУвши) евр. 1. а. йроћи брзо aopeg неко
la или нечеlа. - Промакао је поред ње. б. йрошеhи, йроћи, ми
нуши (о времену). - Ноћ ће промаћи, а шта онда? 2. йроћи неза
Йажено. - Слушао је сваку реч да му не би нешто промакло. 

промаукати, -аучём и промаукати, -аУчём евр. йочеши ма
укаШи. 

промахати, промашём евр. учиниши йокреш руком или не
ким йреgмешом који се gржи у руци, махнуШи. 

промахивати, -ахујём несвр. йрема ЙромахнуШи. 

промахнитати, -ам евр. йочеши махнишаши, йомахниша-
ши, ЙолуgеШи. 

промахнути, промахнём свр. в. йроgуваши; уп. промаја (2). 

промаmавати, -ашавам несвр. йрема ЙромашиШи. 

промаmај м 1. неусйех йри laQaНJY у мешу или какав циљ. 2. 
а. lрешка, йройусш. - Ту нема промашаја. б. немање усйеха у 
неком йоgухвашу, неусЙех. - Њихова веза је чист промашај . в. 
фиг. неусйешно изабрана особа за неку акшивносш; неусйешна, 
несйособна особа уоЙшШе. - Знаш ли какав је он промашај. 

промаmен, -а, -о 1. шрй. og ЙромашиШи. 2. који није aolo
ђен йриликом laQaНJa. 3. а. који није исйунио жеље, HagaНJa или 
очекивања: � брак, � живот. б. који не оglовара сйособносшима 
или МОlуhносшима: � улога, � занимање. в. који је у свом gело
вању узалуgан или без конкрешних резулшаша: � човек 

промашеност, -ости ж сшање oHola шшо је Йромашено. 

промаmивати, -ашујём несвр. йрема ЙромашиШи. 

промаmити, -йм евр. l. не йоlоgиши йри йуцању циљ, меШу. 
2. найравиши lрешку у избору, йоlрешно изабраши: � занимање. 
Све одговоре је промашио. 3. йобеhи склањајуhи се, избеhи. -
За длаку сам промашио да га не закачим. 

промаmтати и промаmтати, -ам евр. йровесши неко време 
у машШању. 

промена је:к. промјена ж 1. мењање: � брзине, � правца. 2. 
йрешварање, йреобраhање из jegHol у gpylo, измена: � понаша-

ња, � времена. 3. смењивање, смена, заменајеgноlа gруlим: ди
настијска �. 4. йреиначавање, apepaga. - Тај рукопис је дожи
вео много промена. 5. нешшо ново, новина. - Не могу више ова
ко, потребна ми је промена. 6. лингв. gеклинација и конјуlаци
ја: именичка �, глаголска �. 

променада ж фр. а. шешња, шеШање. б. месшо за шешњу 
(обично у lpagy), шеШалишШе. 

променаднй, -а, -о који се OgHOCU на Йроменаgу. • - концерт 
концерш на којем йублика може ga се креће унаоколо. 

променити, промёнйм је:к. промијенити, промијенйм (трп. 
промёњен јек. промијењен) евр. прел. 1. а. учиниш и gрукчијим у 
неком gеШаљу. - Хтела је да промени тестамент. б. учиниши 
раgикално gрукчијим. - Не можеш променити људску природу. 
в. усмериши у gруlачијем йравцу: � ток реке. 2. а. замениши jeg
но gруlим: � тему разговора. б. замениши новим или неуйошре
бљаваним. - Мајстор је променио део и сад ради као нов. в. йре
ћи, йресесши из jegHol саобраhајНОl среgсшва у gpylo. - Да би 
стигао тамо, мораш променити три аутобуса. г. размени ши кру
йан новац у сишни у оglоварајуhој вреgносши; замениши jegHY 
валушу gpylOM йо оglоварајуhем курсу . •  � се 1. а. йосшаши 
gрукчији, йромениши шелесни из"iлеg, измениши се. - Није се 
променио, изгледа исто као у младости. б. измениши своје йо
сшуйке, йонашање йрема коме. - Од тада се сасвим променио 
према жени. в. измениши своје особине, каракшер, навике и gp. 
- Променио се, више нема ведар дух као пре. 2. замениши се, 
узеши у замену jegHo месшо gpylola. - Ако је жена нероткиња, 
могла се променити. 3. йосшаши lрубљи, gубљи, йрећи у нижи 
реlисшар (о "iласу). - Прехладио се и глас му се скроз променио. 
• - веру йрећи у gpyly веру. - длаку йошйуно измениши шелесни 
из"iлеg. - лице (променити се у лицу) gобиши сасвим gpylu из"iлеg 
лица aog ушицајем HeKol gOlaQaja, узбуђења, сшаросши, йроме
не шелесне шежине и gp. 

променљив је:к. промјенљив, -а, -о 1. који се мења, варира, 
несшалан, неујеgначен, несшабилан, колебљив: променљиво 
време. 2. који се може ЙромениШи. - Морал је врло променљи
ва ствар. 3. лингв. који у реченици мења облик йо оgређеним lpa
машичким (морфолошким и синшаксичким) йравилима, који 
има флексију (gеклинацију и конјуlацију): променљиве речи. 

променљивост је:к. промјенљивост, -ости ж особина oHola 
који је йроме1-lЉив и oHola шшо је Йроме1-lЉиво. 

промењив је:к. промјењив, -а, -о в. Йроменљив. 

промер јек. промјер м а. мат. йравац који сйаја gве шачке 
Kpyla и йролази кроз среgишше, йречник, gијамеШар. б. йреч
ник, ширина било каквоl окру"iлоl йреgмеша, йреgела, йросшора 
и сл. 

промеравати ј-е:к. промјеравати, -еравам и промерати, 
прОмёраМјек. промјерати, промјерам несвр. йрема ЙромериШи. 

промерен је:к. промјерен, -а, -о йоgврlнуш ogpeQeHoj мери, 
измерен, ogMepeH. 

промерити је:к. промјерити, -йм евр. 1. йримењујући неку 
меру ушврgиши (gужину, шежину и gp.). 2. фиг. gаши своју йро
цену, усшановиши, ЙросуgиШи. - Није промерио своје поступке. 
3. веома йажљиво, ошшро йоlлеgаши, ОСМОШр'иши, оgмериШи. 
- Кад је ушао, промерили су га од главе до пете. 

промесити, промёсйм јек. промијесити, промијесйм евр. go
бро измесиши: � брашно за хлеб. 

промет и промет м 1. а. йроцес HeapeKugHUx измена и шран
сформација вреgносши из роБНОl у новчани и обрашно, шрlови
на, шрlовачке ойерације: робни �, чековни �. б. крешање, круже
ње, уйошреба нечеlа, ойшицај: � лажних новчаница. 2. а. йрено
шење љуgи, робе, весши йомоhу йревозних среgсшава (железни
це, кола, аушобуса, авиона, шелефона, шелеlрафа), саобраhај: 
ваздушни �, копнени �. б. крешање, xogaНJe у разним йравцима 
(на улицама). - На улици нема промета. • - хране (материја) би
ол. сви хемијски йроцеси у вези с apepagoM хране у живим hели
јама, чиме је ОМОlуhен нормалан расш и pag орlанизма, измена, 
размена маШерија. пустити у промет ОМОlуhиши чему ga уђе у ой
шицај, укључиши у ланац йримене, уйошребе: пустити нове нов
чанице у �, пустити приче у �. 



ПРОМЕТАН - ПРОМР3НУТИ 1051 

прометан и прометан, -тна, -о (обично одр.) 1. који се наља
зи у йро.мешу (1), у ойшицају: - капитал. 2. који се OgHOCU на йро
.меШ (2); којим се оgвија Йро.меШ (2), саобраhајни: - средство, -
пут. • - вредност фино вреgносш која се заснива на apogajHoj, ШР
'iовачкој раз.мени. 

прометати (се) и прометати (се), промећем (се) несвр. йре
.ма Йро.меШнуШи (се). 

Прометеј, -еја М (инетр. -ејом и -ејем) шишан у сшаРО'iрчкој 
.миШОЛО'iији који је йосшар симбол нейресшане борбе човека йро
шив силе и нейравgе за apo'ipec. 

прометејскй, -а, -о који се OgHOCU на Про.меШеја и Йро.меШеј
сшво: - душа, - побуна. 

прометејство и прометејство е борба йрошив силе и не
Йравgе. 

прометница и прометница ж в. саобраhајница. 

прометнути и прометнути, прометнем евр. 1. йровући кроз 
нешшо: - прсте кроз браду. 2. йрешвориши у нешшо gpy'io, йро
.мениШи: - производе у новац . •  - се йрешвориши се у нешшо, 
Йро.мениШи се. - Ветар се прометнуо у вихор. 

промеmати, промешам јек. промијешати, промијешам евр. 
gобро из.мешаШи; исйрешураши, исйремешшаши: - супу, - карте. 

промешкољити се, -им се евр. ла'iано се йокренуши, .мешко
ЈЬиши се неко време. - Сви се у соби промешкољише. 

промигољити и промигољити, -Им евр. йојавиши се MU'io
ЈЬећи, .милеhи, .мичуhи се Шамо-амо. - Под орахом промигољи 
нешто живо . •  - се 1. Йро.меШКОЈЬиШи се, йровРЙОЈЬиши се. 2. 
йровући се кроз нешшо вешшо се снаљазеhи. - Деца су се брзо 
промигољила кроз град. 

промил, -а и промйл, -ила М лат. хиЈЬаgиши geo. 

промилети јев:. промиљети, -лим евр. 1. йочеши .милеШи. 2. 
йојавиши се .милеhи. - Промиле црв. фиг. Промилела ноћ. 

проминент М лат. исшакнуш сшручњак, у'iлеgан и йознаш 
јавни pagHUK. 

проминентан, -тна, -о а. који се исшиче (нЙр. својо.м величи
но.м, из'iлеgо.м и gp.): - нос. б. исшакнуш, у'iлеgан: проминентне 
личности. 

проминентност, -ости ж особина oHo'ia који је Йро.миненШан 
и oHo'ia шшо је Йро.миненШно. 

проминути, проминем евр. а. йроћи .мимо осшавивши неко
'ia или нешшо иза себе. - Одјурисмо проминувши поред извора. 
б. йроћи, йрошеhи (о вре.мену, йојавама и gp.). - Проминуло је 
три године од тада. Проминула је радост. 

промйсао, -сли ж (-сла М) йреgвиђање oHo'ia шшо ће се go'iogu
ши, намера, Йо.мисао, .мисао. • божја - рЛГ. gеловање, вОЈЬа вр
ховно'i божансшва, која се о'iлеgа у свему шшо човека снађе у жи
воШу. - Помири се. Шта можеш? Промисао божја. 

промискуитет, -ета М лат. а. ист. слобоgно йолно ойшшење .му
шкарца са свим женама jegHo'i ЙЛе.мена. б. слобоgно йолно ой
шшење .мушкарца са йун� жена, OgH. жене са йуно .мушкараца. 

промискуитетан, -тна, -о којије склон Йро.мискуиШеШу, сло
боgно.м сексуаљно.м Йонашању. 

промислити, -им евр. а. gобро раз.мислиШи, оg.мериШи све 
йојеgиносши, свесшрано йроцениши, ЙросуgиШи. б. йровесши не
ко вре.ме раз.миШЈЬајуhи. - Промисли мало о томе . •  - се йрове
сши неко време раз.миШЈЬајуhи; йрибраши се у .мислима. --: Мо-
рам мало да се промислим. 

промицати, -ичем несвр. йре;иа Йро.макнуШи, Йро.маћи. 

промишљај М резулшаш Йро.миШЈЬања. 

промишљати (се), промйшљам (се) несвр. йрема Йро.мисли
ши (се). 

промишљен, -а, -о 1. ШрЙ. og Йро.мислиШи (се). 2. а. Mygap, 
разбориш, ЙамеШан. б. који није сйоншан, чији су йошези YHaapeg 
с.миШЈЬени, <;>Йрезан. - Он је врло лукав и промиmљен човек 

промиmљено ПРИЛ. а. разборишо, ЙамеШно. - Не наглите, 
већ лепо, промишљено прионите на посао. б. YHaapeg с.миШЈЬе-

но, с Йреgу.миШЈЬаје.м, без сЙонШаносШи. - Деловао је хладно и 
промишљено . 

промиmљеност, -ости ж особина oHo'ia који је Йро.миШЈЬен. 

промлатити, промлатИм евр . .маљо, неко време .млаШиШи. 

промлети јек. промљети, -мељем евр. 1. йочеши .млеШи. 2. 
неко време .млеШи, .маљо са.млеШи, из.млеШи jegaH geo . 

промовисати, -ишем (промовирати, -овирам) евр. и неевр. 1. 
gовесши на виши йоложај, сшейен у некој хијерархији, йроизве
сши у виши чин, више звање, (из)вршиши Йро.моцију. - Промо
висан је у доктора наука. 2. јавно йреgсшавЈЬаши, йриКУЙЈЬаши 
йублицишеш, рекламираши: - странку . •  - се 1. gобиши виши 
чин, сшейен, йоложај, унайреgиши се. 2. рекламираши се, йри
бавЈЬаши йублицишеш, йреgсшавЈЬаши се јавносШи. - Рокери су 
се промовисали на телевизији. 

промозгавати, -озгавам несвр. йрема Йро.моз'iаШи. 

промозгати, -ам евр. а. свесшрано йроцениши, йросуgиши, 
раз.мислиШи, Ше.мељиШо Йро.мислиШи. - Нису добро промозга
ли. б. йровесши неко време раз.миШЈЬајуhи о чему. - Промозга
ћу о томе. 

промолити, промолим евр. а. исшуриши, йрошуриши кроз 
нешшо: - пymку кроз прозор. б. учиниши виgЈЬивим, йоказаши: 
- лице . •  - се а. исшуриши се кроз неки заклон, йојавиши се, йо
.молиШи се. - Кроз лишће се промолило сунце. а. йоказаши се, 
йојавиши се apeg очима, искрснуШи. - Промолио се пропланак 
пред нашим очима. в. фиг. йојавиши се, иСЙОЈЬиши се. - Кроз ње
гове речи промолила се туга. • - нос (обично одр.) йојавиши се, 
йоказаши се, изиhи из скровишша, заклона и сл. 

промомчити се, -им се евр. йосшаши .мо.мак. 

промотйван, -вна, -о (обично одр.) који служи за Йро.моци
ју (3): - летак, промотивне цене. 

промотрити, промотрим евр. а. Йос.маШрање.м исйишаши, 
Йо'iлеgо.м обухвашиши, раз'iлеgаши, ос.моШриШи. б. раз.моШри
ши, йрешресши, оцениШи. - Промотрили су последице такве си
туације. 

промоција ж лат. 1. а. унайређење, йрелазак на виши хије
рархијски сшейен или йоложај, у виши чин. б. церемонија све
чано'i йро'iлашења у виши чин, на виши йоложај, вишу йозици
ју. 2. йрво йреgсшавЈЬањејавносши (нЙр. неке йолишичке op'iaHU
зације). - Говорио је на промоцији странке. 3. рекламна камйа
ња, сшицање йублицишеша: - новог модела аутомобила. 

промочив, -а, -о који йройушша вла'iу, који слабо заgржава 
вла'iу. 

промочити, промочим евр. учиниши сасвим .мокрим, вла
жним, нашойиши вла'iо.м, ЙроквасиШи. - Киша је сасвим про
мочила земљу . •  - се йосшаши сасвим .мокар, влажан. 

промпт, -а М ешл. знак > у рачунарско.м оЙераШивно.м сисше
.му DOS који се йојавЈЬује на екрану рачунара Kaga је рачунар 
сйреман за pag и Kaga .му се .може изgаши нека KoMaHga. 

промптер М ешл. сйрава за йројекшовање шексшова које сйи-
кери чишају шако ga шелевизијској йублици из'iлеgа ga они шај 
шексш иЗ'iоварају найамеш; уп. идиот (2). 

промрдати се, -ам се евр. а. йрошресши се, сшресши се чи
шавим Шело.м, из.мрgаШи се. б. фиг. йосшаши акшиван, акшив
нији, йресшаши ленсшвоваши, йрекинуши .мировање. - Иди 
прошетај, промрдај се мало. 

промрежати, -ам евр . .мрежасШо исйуниши чиме: - град са
обраћајницама. 

промрзавати, -рзавам несвр. йрема Йро.мрзнуШи. 

промрзлина и промрзлица ж Йро.мрзао geo шела, йро.мр
зло .месШо на Шелу. 

промрзлост, -ости ж сшање oHo'ia који је Йро.мрзао или оно
'ia шшо је Йро.мрзло. 

промрзнути, -нем (аор. промрзох И промрзнух; р. пр. Промр
зао, -зла и промрзнуо, -ула) евр. а. изложи ши се gејсшву велике 
хлаgноhе, с.мрзнуши се, озейсши, укочишu се og хлаgноhе. - Про
мрзао сам б. слеgиiпи се, замрзнуши се. - Снег је био промрзао. 
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промрмљати, -ам евр . .мр.м.тьајуhи pehu, йрот,овориШи. 

промрсити, промрсйм евр. 1. за.мрсиШи, заЙеill.ТbаШи, збрка
ши, gовесши у Hepeg: - косу. 2. Йро.мр.м.тьаШи, нејасно, неразт,овеш
но pehu, ЙроцеgиШи. - Кроз сан је промрсио нешто кроз зубе. 

промрскати, промрскам евр. разбиши у KoMage, у йарчаg, 
с.мрвиШи, с.мрскаШи, зgробиШи. 

промувати се (промУвати се), -ам се евр. йровесши вре.ме .му
вајуhи се, йровлачеhи се свуg Lge u.мa Jbygu, Lge се нешшо gот,ађа. 
- Промувај се по граду, па кад чујеш нешто, ти пријави. 

промудрити се, промудрйм се евр. йосшаши Mygap. 

промукао, -кла, -о и промукао, -укла и промукла, -о хра
йав, йрит,ушен, нечисш (о 'iласу који йроизвоgи, u.мa шакав звук). 

промукло и промукло ПРИЛ. Йрит,ушенu.м, xpaЙaвu.м, нечи
сШu.м 'iласо.м. - Запевао је промукло. 

промуклост и промуклост, -ости ж особина, сшање онот,а 
који је Йро.мукао; мед. Йро.мена 'iласа изазвана болешhу 'iласница 
или слузница т,РКЈЬана. 

промукнути, -нем и промукнути, промУкнем евр. gобиши 
.мукао, храйав 'iлас. 

промумлати (промУмљати), -ам евр . .му.млајуhи pehu, йрот,о-
вориШи. 

промусти, -музем евр . .мало Йо.мусШи. 

промутити, промУтйм евр. Йро.мешаШи, из.мешаШи. 

промућкати, -ам евр. 1. сјеgиниши, из.мешаШи .муhкање.м. 2. 
фиг. Йро.мислиШи, раз.мислиШи о нече.му. - Промућкај добро о 
томе. 

промућуран, -рна, -о вешш, сналаЖЈЬив, gовиill.Тbив. 

промућурност, -ости ж особина онот,а који је apoMyhypaH. 

промуцати, -ам евр . .муцајуhи pehu; изт,овориши неразт,овеш-
но или Шихо. - Промуцао је да му је зло. 

промуцкивати, -уцкујем несвр. Йре.ма Йро.муцаШи. 

промучити, -йм евр. йоgнеши .муке, на.мучиши се. - Много је 
мука ПРОМУЧИО . •  - се йровесши неко вре.ме .мучеhи се. - Мучи
ла се толке године. 

проналазак, -аска м а. оно шшо је йронађено, ошкриhе, но
вина, изу.м, йашенш; йроцес йроналажења: - рендгена. б. йро
налажење, ошкривање онот,а шшо је йосшојало, а о че.му се није 
знало; резулшаш шаквот, йроналажења: - Америке, Закон гра
витације је Њутнов проналазак 

проналазач, -ача м (вок. проналазачу, инетр. -ачем) а. онај 
који је нешшо изу.мео, из.мислио, консшруисао: - телефона. б. 
онај који је ошкрио, сйознао, йронашао нешшо о чије.м се йосшо
јању go шаgа није знало: - Америке. 

проналазачица ж женска особа Йроналазач. 

проналазачкй:, -а, -о који се OgHOCU на йроналазаче: - дух. 
• - право правн. йраво о уйошреби uекот, йроналаска, йашеншно 
Йраво. 

проналазаштво и проналазаштво е сйособносш йронала
жења; pag, акшивносш Йроналазача. 

проналазити (се), -йм (се) [гл. им. проналажење е; уп. 
проналазак] несвр. Йре.ма йронаhи (се). 

пронаћи (пронаћи), пронађем (аор. пронађох, пронађе и 
пронађе; ИМП. пронађи; р. пр. пронашао (пронашао), -шла; ТРП. 

пронађен; пр. пр. пронашавши (пронашавши» евр. (обично не
што или некога) 1. а. шражеhи Hauhu на некот,а, нешШо. - Је
два сам га пронашао. б. Hauhu на нешшо случајно, не Шражеhи. 
- Пронашао је некакав новчаник на улици. 2. а. исшражива
ње.м, исЙиШивање.м ошкриши, Hahu нешшо ново. - Пронашао је 
телефон. б. ошкриши нешшо о чије.м се йосшојању go шаgа није 
знало. - Америку је пронашао Колумбо. в. раз.миШЈЬање.м gohu 
go нечет,а, с.мислиШи, из.мислиШи; gосешиши се, йрисешиши се 
нечет,а: - добар разлог. г. ушврgиши, усшановиши, заКЈЬучиШи. 
- Он пронађе да нема више новца. 3. усйеши, c.мohu, gовесши у 
акшивно сшање своје физичке или gуховне снат,е, скуйиши, са-

браши: - у себи довољно смелости. 4. gобиши, сшеhи некот,а или 
нешшо у нечијој личносши: - одмену у сину, - пријатеља у се
стри. 5. (о вре.мену) оgвојиши, изgвојиши за некот,а, йосвешиши 
неко.ме или нече.му. - Пронађи времена за мене . •  - се 1. gocae
ши нека.мо, обресши се HeLge; Hahu се на неко.м .месШу. - Прона
шао се у срцу света. 2. оgт,овараши jegHo gpyLoM. - Они су се баш 
пронашли. 

проневаљалити се, -аљалйм се (проневаљанити се, -аља
нйм се) евр. а. йосшаши неваљао, невасйишан, злочесШ. б . .мо
рално йосрнуши, осилиши се. - Сви су чули колико се та жена 
проневаљалила. 

проневера јек. проневјера ж шајно йрисвајање, са.мовоЈЬНО 
коришhење шуђет, новца или u.мoвиHe. - Осуђени су због проне
вере државног новца. 

проневеравати, -еравам јек. проневјеравати, -јеравам не
свр. Йре.ма ЙроневериШи. 

проневерилац јек. проневјерилац, -иоца и проневеритељ 
јек. проневјеритељ, -а м онај који је извршио Йроневеру. 

проневерити јек. проневјерити, -йм евр. йрисвојиши, уша
јиши, йошрошиши у личне сврхе йоверени новац . 

пронети јек. пронијети, -несем (пронесем) (аор. пронесох и 
пронех јек. пронијех; ТРП. пронесен, -ена и пронет јек. прони
јет,-а; пр. пр. проневши јек. пронијевши) евр. 1. а. Hocehu некот,а 
или нешшо йренеши, Йре.месШиШи. - Коњ га је пренео испод са
бље. б. Hocehu нешшо са собо.м apohu, ЙроШеhи. - Река је проне
ла камење поред града. 2. фиг. а. йрошет,нуши на веhу обласш, 
ЙрошириШи. - Пронели су буну на цело острво. б. учиниши ga 
се о HeKo.JVle, нече.му свуgа т,овори, раз'iласиШи. - Сава је пронео 
глас о томе. Књиге ће му пронети име. 3. йочеши носишијаја (о 
кокошки) . •  - се 1. брзо apohu, Йре.месШиШи се, ЙрелеШеШи. -

Ваздухом се пронео одбљесак муње. 2. брзо се рашириши на све 
сшране, йосшаши йознаш cвu.мa или .мHoт,u.мa (о 'iласу, весШu.ма 
и сл.). - Вест се пронела по граду. • - роду глас а) сшеhи славу, 
йрославиши себе и свој pog. б) ир. осра.моШиШи себе и свој pog. 

проникнути и пронићи, проникнем евр. 1. йочеши ницаши, 
йусшиши клицу. - Путевима је проникнула детелина. 2. фиг. 
йроgреши у шшо .миШЈЬУ, у.мо.м, схвашиши сушШину. - Проник
нуо је у његов карактер. 

проницав и проницав, -а, -о в. ЙрониЦЈЬив. 

проницавост и проницавост, -ости ж особина онот,а који је 
Йроницав. 

проницати, -ичем несвр. Йре.ма ЙроникнуШи. 

проницљив, -а, -о а. који својо.м .миШЈЬУ gубоко apogupe, ко
ји брзо и йравилно схваша: - посматрач друштва. б. који ошшро, 
живо зайажа (о йо'iлеgу, очu.ма). - Очи му беху сјајне и прониц
љиве. 

проницљиво ПРИЛ. на йрониЦЈЬив начин. 

проницљивост, -ости ж особина онот,а који је ЙрониЦЈЬив. 

прономен м лат. ЛИНГВ. за.меница. 

прономиналан, -лна, -о за.менички: - деклинација. 

проносати, проносам евр . .мало носаши (нйр. gеШе). 

проносити (се), проносйм (се) неевр. [гл. им. проношење е] 
несвр. Йре.ма йрон(иј)еши (се). 

пронуклеаран, -рна, -о који се залаже за изт,раgњу нуклеар
них елекШрана. 

проњушити, проњушйм и проњушити, -йм евр. а . .мало 
оњушиШи. - Пас је проњушио унаоколо, а затим наставио да 
спава. б. исшражујуhи, расйишујуhи се сазнаШи. - Мислим да 
је инспектор проњушио нешто. 

проњушкати, -ам евр. у geM. значењу: ЙроњушиШи. 

прооргијати, -ам евр. 1. йровесши неко вре.ме у орт,ијању. 2. 
(нешто) йошрошиши (новац, накиш, u.мOвиHY и gp.) opLujajayhu. 

пропаганда ж лат. 1. ширење ugeja, инфор.мација или 'iласи
на у циЈЬУ aoMohu или наношења шшеше особи, инсшишуцији 
или сшвари за коју се неко залаже 2. а. ugeje, чињенице или ой-
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шужбе које се 1-la.мep1-lo шире ga би се uошuомоiао свој ЦUJb или 
ga би се 1-lа1-lела шшеша OU01-lе1-lШУ. б. јав1-lи 1-lасшуu који има ова
кав ефекаШ. 

пропагандни, -а, -о а. који се og1-l0СU 1-la upouaia1-lgy, који је 
у вези са upouaia1-lgом: - филм, - брошура. б. реКла.м1-lи: - про
грам. 

пропагатор м o1-laj који upouaiupa, шири, врши upouaia1-lgy. 

пропагаторка ж же1-lа UроUаiаШор. 

пропагаторски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la uроuаiашоре и 1-la 
UpoUaia1-lgу. 

пропагација ж лат. в. upouaia1-lga. 

пропагирати, -агйрам евр. и неевр. (uочеши) шириши, (uз)вр
шиши UpoUaia1-lgу. 

пропадати, -ам 1-lесвр. арема UроUасШи. 

пропадљив, -а, -о 1. СКЛО1-l uроuаgању, кварењу, 1-lесшајању: 
- срећа. 2. кроз који се може uроuасши: - снег. 

пропакостити се и пропакостити се, -акостйм се евр. ао
сшаши uакосша1-l, злоба1-l, исuакосшиши се. 

пропалица ж (М) (мн. ж) 1. особа која је машеријал1-l0 ароаа
ла, која је 1-lеразУМ1-l0, лакомисле1-l0 осшала без имови1-lе. 2. осо
ба која је морал1-l0 uроuала, ХУЈЬа, 1-lиШков. 

пропалички, -а, -о који се og1-l0СU 1-la uроuалице, својсшве1-l 
UроUалица.ма: - тип. 

пропалост, -ости ж својсшво, сшање фuзичкоi или gухов1-l0i 
UроUаgања. 

пропаметити се, -амётйм се евр. uосшаши Uа.меШ1-lији, оаа
мешиши се. 

пропан, -ана м хем. iасовиши У1ЈЬовоgО1-lик СзН8, који се у 
шеЧ1-l0ј смеси са буша1-l0М уuошреБЈЬава као iориво у gomahU1-l
сшву, у раgиО1-lица.ма и gp. 

прбпањ, -пња м 1. 1-lајбржи коњски шрк, iалоU. 2. ароаиња
ње, изguзање коња (или gp. живошиње) 1-la заgње 1-loie. 

пропао, -ала, -о (уп. пропасти) а. који је осиромашио, изiубио 
имови1-lУ, машеријал1-l0 У1-lишше1-l, уUроUашhе1-l. б. којије uзiубио 
осећање часши, UошШења. в. који 1-luje био сuособа1-l ga осшвари 
свој uрофесиО1-lал1-lи, живОШ1-lи циЈЬ: - величина, - глумица. 

пропарадирати, -3.дйрам евр. ароћи, uрошешаши uapagupa
јући, uоказујуhи се, кочоuереhи се. - Пропарадирао је селом у 
новом оделу. 

пропарак, -арка мумешак 1-la 1-l0iавица.ма или 1-la ua1-lШало-
1-la.мa са сШра1-lе. 

пропарати, пропарам евр. 1. расuараши, исuараши; расећи, 
разрезаши; uоgераши, UоцеUаШи. 2. uојавиши се великим U1-l
ше1-lзишешом, 1-lеочекива1-l0, 1-lаf.ло и 1-lакрашко (о свейlлосши, ја
ком звуку и сл.). - Небом је пропарала муња . •  - се расuараши 
се, uоgераши се. • - земљу (љиву) узораши арви uуш леgи1-lУ. -
уши некоме заf.лУХ1-lуШи 1-lеКОме уши (јаким, upOgOP1-lUМ звуком 
или о јаком, upOgOP1-l0М звуку). - Продавац новина пропара ми 
уши. Глас продавчев пропара ми уши. 

пропарити, -йм евр. изложиши 1-lакрашко, мало gејсшву аа
ре или вреле воgе. 

пропасирати, -асйрам евр. uрошиС1-lуши кроз сишо или iy
шhу цеgUJbКУ (какву xpa1-lУ), завршийlи аасирање (какве xpa1-le). 

пропаст ж (инетр. -ашћу) 1. а. велика 1-lевОЈЬа, 1-lecpeha; uош
uY1-l0 У1-lишшење, 1-lесша1-lак; 01-l0 шшо изазива 1-lecpehy. - Очеку
јемо неку велику пропаст. Људи гину, а за њихову пропаст свет 
неће да зна. Она је права женска пропаст. б. машеријал1-lи или 
морал1-lи uag, слом: материјална - народа, морална - чинов
ника. 2. uровалија, безgа1-l, U01-l0p. - С обе стране пута су стра
ховите пропасти и стрмени. • бацити (гурнути, повући, свалити) 
у пропаст уuроuасшиши, Y1-lишШиШи. бити осуђен на пропаст мо
раши UроUасШи. доћи (стићи) на ивицу (руб) пропасти gосuеши у 
велику 1-lевоЈЬУ, у врло шешко сшање, Uоложај. наћи се (стајати) на 
ивици (на рубу) пропасти биши у 1-lевОЈЬи, у врло шешком сшању, 
Uоложају . . срљати у пропаст улазиши у OUaC1-lе сишуације без об
зира 1-la Uослеgице. 

пропасти, -паднём (аор. пропадох; р. пр. пропао, -ала; пр. пр. 
пропавши; ТРП. 0) евр. 1. а. uасши 1-lаgоле, кроз ОСЛО1-lац, uоgлоiу 
ломеhи је својом шежи1-l0М: - кроз лед. б. оgвојиши се, исuасши 
из 1-lекоi лежишша, оквира и сл. в. uосшраgаши, уuроuасшиши 
се; 1-lесшаши, ишчеЗ1-lуШи. - Земља нам је пропала. Многи су 
стари народи пропали. 2. uресшаши биши уuошреБЈЬив (збоi 
сшаросши, ШРОШ1-l0сши); изiубиши фУ1-lкцију, вреg1-l0СШ. - Кров 
је пропао. Чарапе су пропале. Око му је пропало. 3. омршаве
ши, ослабиши; uосшаши иСЦРЙЈЬе1-l, UЗ1-lуре1-l: - од дијете; - од те
шког живота. 4. а. изiубиши имови1-lУ, осиромашиши; ба1-lКРО
ШираШи. б. изiубиши осећање час ши, uошшења, морал1-l0 се сро
заШи. в. gоживеши, uрешрuеши 1-leycuex. - Представа је пропа
ла већ на премијери. Пропао је на студијама. • у земљу да про
паднем каже се ga би се исшакло осећање великоi сШиgа. као да 
је у земљу (у воду) пропао 1-lаf.ло је 1-lесшао, изiубио се. пиши пропа
ло 1-leмa 1-lикакве 1-lage (за реализовање 1-lечеiа). 

пропатити, -йм евр. 1. uреживеши, изgржаши велику uаш
њу: - због љубави. 2. 1-lа.мучиши се, UосШраgаШи. - Војска је 
много пропатила од пегавца. 

пропевати, пропёвам јек. пропијЕшати, пропијевам 1-lесвр. 
арема UрОUеваШи. 

пропевати јек. пропјевати, -ам евр. 1. а. uочеши uеваши 
(обиЧ1-l0 о 01-l0ме ко gошаg 1-luje аевао); фш. оf.ласиШи се мелоgич-
1-l0, милозвУЧ1-l0. - Пропеваше звона. б. фш. иСUУ1-lиши се pago
шhу. - Сина ћу оженити и кућа ће ми пропевати. в. фш. uочеши 
раgиши, фУ1-lкциО1-lисаШи. -Машине су пропевале. 2. разг. uоче
ши iовориши исши1-lУ, uроiовориши (uog uрисилом, у исШрази). 

пропеДЕштика (пропедеутика) ж ГрЧ. увоg у 1-lауку (филозо
фију, лоiику и сл.): филозофска -. 

пропеДЕШТИЧКИ (пропедеутички), -а, -о који се og1-l0СU 1-la 
uроuеgевшику (UроUеgеуШику). 

ПРОПЕmер, -ера м лат. велики мешал1-lи или gрве1-lи вијак са 
gва, шри или чешири крака чијим се окрешањем аокреће pag 
мошора, елиса: бродски -, авионски -. 

пропело е ЦРКВ. в. расаеће; уп. пропеће. 

пропети, пропнём (трп. пропёт) евр. 1. uоuеши, uoguhu увис. 
2. а. ист. uричврсшиши 1-la крсш, расuеши (ари извршењу каз1-lе). 
б. измучиши, 1-lа.мучиШи . •  - се 1. а. заузеши усuрава1-l, сшојеhи 
uоложај, исuравиши се, усшаши; uоuеши се 1-la uрсше, исшеi1-lУ
ши се, изgиhи се. б. узgиhи се 1-la сшражње 1-loie (о коњу и gp. че
швОРО1-l0Ж1-lим живоШиња.ма). 2. gобиши у и1-lше1-lзишешу, аоја
чаши се (о C1-lа3U, вОЈЬи). - Сва његова преостала снага пропне 
се у њему. 

пропеће е ЦРКВ. в. расаеће. 

пропећи (пропећи), -ечём евр. мало исаећи, uроuржиши (1-le
ко јело, og1-l. сасшојке 1-lекоi јела). 

пропешачити јек. пропјешачити, -ешачйм евр. ароћи, аре-
валиши Uешачеhи. 

пропијанчити се, -йм се евр. оgаши се uија1-lсшву, Uија1-lчењу. 

пропијати (се), пропйјам (се) 1-lесвр. арема uроuиши (се). 

пропијевати в. uроuеваШи. 

пропијукати, -:ИјУчём и пропијукати, -:Ијучём евр. а. uоче
ши UијукаШи. б. uровесши (1-lекО време) Uијучуhи. - Оно пиле је 
цео дан пропијув:ало. 

пропилеји м МН. (пропилеје ж мн.) ГрЧ. архит. велико uреgвор
је или uрилаз1-lи шрем МО1-lуме1-lшал1-lе iрађеви1-lе (арема име1-lУ 
шремова који су у сшарој Аши1-lи воgили арема АкроаоЈЬУ). 

пропињати (се), -њём (се) 1-lесвр. арема uроuеши (се). 

пропирати, пропйрам (пропирати, -рём) 1-lесвр. арема аро
UраШи. 

пропиривати, -ирујём 1-lесвр. арема UроUириШи. 

пропирити, -йм евр. 1. а. uочеши uириши, gуваши (о веШру). 
б. фиг. (кроз кога) обузеши, захвашиши (Koia) (о 1-lекОМ осећању). 
- Страхопоiптовање према камену пропирило је кроз рударе 
као занос пред светињом. 2. gувајуhи uојачаши (вашру), расаи
риШи. 
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пропис и пропис м 1. начело, йринций, уреgба за реlулиса
ње оgређених йосшуйа-ка, оgређеНОl йореш-ка; нареgба: зав:онсв:и 
�

, гажење прописа; � о забрани уласв:а у фабрив:у. 2. савеш, 
уйушсшво. - Прописе лев:ара треба поштовати. 3. ойшше нор.ме 
о йонашању, оgевању и сл. - Облачи се по пропису. 4. објашње
ње -ка-кве шифре, -ка-квих зна-кова, �ЈЬуч. - Свав:а в:арта редовно 
садржи пропис или в:ључ сигнатуре. 

прописан и прописан, -сна, -о -који је йо йройису, йо ypeg
би, йо нор.ми. 

прописан, -а, -о 1. шрй. og ЙроЙисаШи. 2. оgређен, ушврђен: 
прописана правила понашања. 

прописнив: и прописнив: м йравилни-к, збир-ка ЙроЙиса. 

прописно и прописно ирнл. 1. У с-клаgу са ЙроЙисо.м, йо йро
Йису. - Тав:са је прописно плаћена. 2. разг. вео.ма, ја-ко, у вели
-кој .мери: � истући, бити � пијан. 

пропитати, пропитам евр. йровериши нечије знање, исйиша
ши: � ученив:е. _ � се йишајуnи gознаши, расйишаши се. 

пропити, пропијем (три. пропИјен, -ена) евр. йошрошиши на 
йиnе: � имање. _ � се йочеши йиши, оgаши се Йиnу. 

пропитивати (се), -:Итујем (се) несвр. Йре.ма йройишаши (се). 

пропитв:ивати (се), -Итв:ујем (се) неевр. у ge.м. значењу: йро
йишиваши (се). 

пропиmати, -ам евр. у изр. - крв йрешрйеши вели-ку Heylog
носш, невоЈЬУ. _ � се йочеши MHolo и чесшо йишаши, .mo-криШи. 

пропиmтати, -тим евр. 1. а. йочеши йишшаши, оlласиши се 
йишшеnи; йровесши извесно вре.ме ЙишШеnи. - Пиле је пропи
штало. Пиле је пропиmтало цео дан. б. вриснуши, �ри-кнуШи. -
Нељуди! - пропишта и излете на улицу. в. разлеnи се, зачуши 
се (о йис-ку, о рес-ко.м зву-ку). 2. а. йроизвесши реза-к зву-к излива
јуnи се, цуреnи у .млазевима. - Пропиштали млазеви воде. б. 
йро-квасиши се, рас-квасиши се og воgе, вели-ке влаlе. - Пропи
штали путеви од в:ише. • иропиштаће му (им) мајчино млеко че
-кају la (их) шеш-ке .му-ке, ЙаШње. 

пропје- в. ЙроЙе-. 

проплав:ати, -ачем евр. а. йролиши сузе, йочеши йла-каши 
(og бола, жалосши, Шуlе). б. йровесши (извесно вре.ме) ЙЛачуnи. 
- Целу ноћ је проплав:ала. _ - се йочеши MHolo, gylo ЙЛа-каШи. 

• камен да проплаче (и камен би проплакао) -каже се -каg се жели 
исшаnи вели-ка жалОСШ, несреnа. 

пропшiв:нути, проплав:нем евр . .мало йла-кнуши, исЙЛа-кнуШи. 

пропламсај м 1. -краш-ко, наlло изgизање ЙЛа.мена, расЙЛа.м
сај. 2. фнг. наlло избијање -ка-квоl унушрашњеl сшања, расйоло
жења: пропламсаји давно св:ривене жеље. 

пропламсати, -ам евр. 1 . .мало расЙЛа.мсаШи, йройириши: � 

ватру. 2. йочеши сејаче иСЙОЈЬаваши, йојавиши се веnим иншен
зиШеШо.м (о осеnању). - Љубав је пропламсала. 

пропламтети јек. пропламтјети, -ТИМ евр. в. ЙроЙЛа.мсаШи. 

пропламћивати, -ламћујем несвр. Йре.ма ЙроЙЛа.мШеШи. 

пропланав:, -анв:а м невели-ка равна чисшина, обично у сре-
gUHU шу.ме. 

пропландовати, -дујем евр. йровесши (извесно вре.ме) йлан
gyjynu, не pagenu, ogMapajynu се. 

проплесати, проплешем евр. йровесши извесно време ЙЛешуnи. 

ПРОПЛЕЮТИ (проплести), -етем евр. йлешуnи у.мешнуши, уйле
сши: � цвеће у в:осу. _ � се с .му-ко.м се йровуnи, йроgенуши (-кроз 
нешШо). 

пропливати, -ам евр. 1. йочеши йливаши (о оно.ме -који go
шаg није ЙЛивао). 2. а. йроnи ЙЛивајуnи. б. фиг. йроnи лаlано се 
-креnуnи. - Двориште је веселије в:ад проплива ђаволаста Јо
ванв:а. 

проплитати, -ићем несвр. Йре.ма ЙроЙЛесШи. 

пропловити, пропловИм евр. йловеnи Йроnи. 

пропљувати, пропљујем евр. йочеши йЈЬуваши, избациваши 
на усШа. • - крв а) йочеши йЈЬуваши -крв (о оболело.м og шубер
-кулозе ЙЛуnа). б) MHolo се на.мучиши, наЙаШиШи. 

пропљуштати, -Им евр. йочеши йЈЬушшаши (о -киши). 

проповёд јек. проповијед ж 1. lовор релиlиозно-йоучноl cagp
жаја -који свешшени-к gржи у цр-кви, Йреgи-ка. 2. нр. йоучни lовор, 
обично йолишич-коl саgржаја. • очитати проповед (некоме) разг. 

изlрgиши (не-коlа). - у пустињи узалуgан йосао, савеш и gp. 

проповедало јек. проповијЕщало с н м нр. онај -који сшално 
йоgучава, йройовеgа, лош или лажни ЙроЙовеgни-к. 

проповедаоница и ПРОПОВЕщаоница јек. проповједаони
ца и проповјЕщаоница ж .месШо у цр-кви (обично узgиlнушо) са 
-коlа се gрже ЙроЙовеgи. 

проповедати, -оведам јек. проповијЕщати, -овиједам неевр. 

1. gржаши йройовеg у цр-кви. 2. (нешто) а. шириши оgређену ве
роисйовесш излажуnи је, објашњавајуnи је слушаоцима. б. фиг. 
шириши не-ке ugeje, не-ке назоре, обично са йрешераним оgуше
вЈЬење.м, уверење.м. 

проповедни јек. проповједни, -а, -о -који се OgHOCU на йро
Йовеg. 

ПРОПОВЕЩНИВ: јек. проповјЕЩНИК, -ив:а (проповеднив: јек. 
проповједн:И:в:, -а) м 1. онај -који gржи йройовеg; онај -који шири 
оgређену вероисЙовесШ. 2. уверени, оgушевЈЬени йрисшалица и 
борац за не-ке ugeje, не-ко учење. 

проповедница јек. проповједница (проповедница јек. про
повједница) ж 1. женс-ка особа ЙроЙовеgни-к. 2. в. ЙроЙовеgаоница. 

ПРОПОВЕЩН:И:чки јек. проповјЕЩН:И:чв:и (проповеднИчв:и јек. 
проповјеДНЙЧRИ), -а, -о -који се OgHOCU на йройовеgни-ке и йройовеg
нице, својсшвен йройовеgницима и ЙроЙовеgница.ма: � склоност. 

проповедништво јек. проповједништво (проповеднйштво 
јек. проповједнИmтво) с йройовеgнич-ко gеловање; йройовеgнич
-ка c-клоносШ. 

пропозиција ж лат. 1. а. йреgлоl; на.мера, йлан; Йонуgа. б. ло
lич-ка йрешйосшав-ка, cyg, за-КЈЬуча-к. 2. ми. с-куй услова за не-ко 
Ша-к.мичење, -кон-курс и сл. 

пропојати, -јем евр. арх. йочеши йојаши; уп. пропевати. • дру
ге су карте пропојале gpyle су йрили-ке насШале. 

пропонирати, -онирам и пропоновати, -нујем евр. н неевр. 

лат. йреgложиши, йреgлаlаши, (на)йравиши ЙЛан. 

пропорција и пропорција ж лат. узаја.мна зависносш и og
нос gелова не-ке целине; с-клаg, c-клаgносШ. 

пропорционала ж 1. в. ЙроЙорционалноСШ. 2. мат. број -који 
се у не-ко.м низу бројева налази у cpegUHU, из.међу највеnеl и нај
.мањеl; среgња вреgносШ. 

пропорционiiлан, -лна, -о а. -који има с-клаgан OgHOC gело
ва, сраз.меран. б. -који се налази у оgређено.м OgHOCY Йре.ма не-кој 
величини. • пропорционални изборни систем изборни сисШе.м йо 
-ко.ме сва-ка сшран-ка gобија .манgаше сраз.мерно броју lласова. 
пропорционални порез адм. йорез сраз.меран зараgи. 

пропорционално прнл. на йройорционалан начин, сра
з.мерно. 

пропорционалност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је 
йройорционално, сраз.мерносШ; с-клаg. 

пропорционисати, -иmем (пропорционИрати, -онирам) евр. 

н неевр. йосшавиши, йосшавЈЬаши у ЙроЙорцију. 

пропоштенити се, -поштеним се евр. йосшаши йошшен, йо
шШенији. 

пропрати, -перем (-перем) евр. брзо ойраши (обично нешшо 
.мало, .малу -количину нечеlа). 

пропратити, -Им (трп. пропраћен) евр. 1. ошйрашиши, исйра
шиши go извесне lранице, .мало. 2. а. во-кално или инсШру.мен
шално йоgржаши (оно шшо се солисшич-ки извоgи). б. йраши
ши, слеgиши развој, шо-к нечеlа. - Пропратио је генезу тога 
в:њижевног дела. 3. изразиши свој OgHOC Йре.ма не-ко.ме, нече.му 
(lесШо.м, речима и сл.). - Његов говор сви су пропратили с не
годовањем. 

пропратни, -а, -о 1. оgређен -као йрашња: - амбуланта. 2. 
-који се јавЈЬа уз нешшо, -који apupOgHO йраши оgређени развој, 
не-ке gоlађаје и сл.: � појава. 
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пропраћати, -ам несвр. Йре.ма ЙроЙраШиШи. 

пропрашити, пропрашим евр. исшресши, исйрашиши: -
капут. 

пропретити, пропрётим јек. пропријетити, пропријетим 
евр . .мало, бла"iо заЙреШиШи. 

пропржити, -Им евр. 1 . .мало, крашко исЙржиШи. 2. ваШро.м, 
жаро.м ошшешиши, Йро"iореШи. 

пропрИчати, пропрйчам евр. 1. йочеши ЙричаШи. 2. исйри
чаши; йронеши, разiласиши Йричајуhи. 

пропрскати, пропрскам евр. йочеши сишно йаgаши, йрска
ши (о киши). 

пропртити и пропртити, -им евр. йршеhи, "iазеhи (gубок 
cHe"i) учиниш и apOXOgHu.м,; йршеhи начиниши (сшазу): - снег; -
стазу. _ - се йршеhи apohu, йробиши се. 

пропсовати, пропсујём евр. йочеши ЙсоваШи. 

пропузати, -ужём и пропузити, -Им евр. йочеши йузаши, йу
зиШи. 

пропулзија ж лат. физ. сила йошребна за йокрешање HeKo"i 
шела: - ракете. 

пропуп м .мали, .млаg ЙУЙОЈЬак. 

пропупео, -ела, -о јек. прпопупио, -пјела, -ло (уп. пропупи
ти) који је йройуйио, развио йуйове: иза пропулеих врбака. 

пропупити, -им (пропупати, -ам) евр. 1. развиши йуйове, йу
ЙОЈЬке. 2. йочеши се шелесно развијаши (о .млаgој gевојци, о ње
Hu.м, "ipygu.м,a). 

пропусни, -а, -6 који се OgHOCU на йройусш, на йройушшање, 
који служи за йройушшање: - канал, - отвор. • - моћ сйособ
нос ш йройушшања у јеgиници вре.мена (каквО"i канала, ошвора 
u gp.). 

пропусница и пропусница ж gоку.менш KOju.м, се gaje йра
во йроласка, KOju.м, се йройушша неко или нешШо. 

пропусност, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је йройусно; 
йорозносш: - кречњака. 

пропуст и пропуст м 1. йролажење, йройушшање; йраво 
йроласка: услови за йройусш кроз зе.мљу. 2. жлеб, канал, ошвор 
за йройушшање айl.мосферске воgе (KOju.м, се сйречава скуйЈЬање 
воgе на йушу, железничкој йрузи, какво.м ЙЛавно.м йоgручју и 
gp.). 3. оно шшо је о.машко.м, из нейажње, из незнања и СЛ. йро
йушшено, изосшавЈЬено (нЙр., йри набрајању). 

пропустити (пропустити), пропустИм (трп. пропуштен) евр. 1. 
а. (некога, нешто) gойусшиши, о.мо"iуhиШи (неко.ме, нече.му) ga 
Йрође. - Стражар нас је пропустио у кућу. б. усшуйиши йрвен
сшво йролаза (обично сШарије.м, уважено.м). в. о.мо"iуhиШи (неко
.ме) йрелазак у виши разреg или йозишивну оцену на неко.м ис
йишу (и aopeg неgовоЈЬНО исйуњених услова за Шо). 2. а. йроше
раши, йро"iураши; йроцеgиши: - месо кроз машину, - сок кроз 
цедиљку. б. HeMajyhu или из"iубивши сйособносш заgржавања, 
сйречавања йусшиши ga' нешшо йрође, ga се Йробије. - Ова је 
хартија пропустила мастило. Чамац је пропустио воду. в. не ви
gеши нешшо, не учесшвоваши у нече.м: - игру, - утакмицу. 3. из
осшавиши о.машко.м, из неЙажње. - Пропустио је да каже нај
важније. • - кроз зубе йро"iовориши јеgва чујно, йро.мР,М,ЈЬаШи. -

кроз руке (шаке) исшуhи, избиШu. - прилику (згоду) из"iубиши йо
вОЈЬну .мО"iуhносШ (за нешШо). 

пропустљив, -а, -о који йройушша, йорозан: - земља, - тка
нина. 

пропустљивост, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је йро
ЙycйlJЬивo. 

пропутовање е йролазак кроз неко .месШо, кроз неки apegeo, 
зе.мљу и сл. у шоку ЙуШовања. 

пропутовати, -Утујём евр. 1. йушујуhи обиhи, Йроhи, .уЙозn;;
ши: - цео c�eT. 2. йушујуhи apohu кроз какво .месШо, обично без 
заgржава1:Ьа. 

пропух м в. Йро.маја. 

пропухати, пропушём (пРоп5Тхам) евр. 1. а. йухање.м йрочи
сшиши, йроgуваши: - цев. б. йровешриши, йрозрачиши: - собу. 
2. а. захвашиши, йроgуваши (о вешру, о Йро.маји). - Продувао 
ме је ветар. б. йонеши собо.м (о веШру). - фиг. Ветар га је пропу
хао светом. 3. расйириши, йроgуваши: - ватру. 

пропухивати, -)тхујём несвр. Йре.ма ЙроЙухаШи. 

пропухнути, пропј7хнём евр. йухнуши, ЙроЙухаШи. 

пропуцкетати, -ам евр. йочеши ЙуцкеШаШи. 

пропушити, -Им евр. йочеши ЙушиШи. _ - се оgаши се йуше-
њу, йосшаши Йушач. 

пропуштати, проПУ-штам несвр. Йре.ма ЙроЙусШиШи. 

прорада ж обраgа, разраgа, Йроучавање. 

прорадити, прорадИм евр. 1. йочеши раgиши, йочеши функ
ционисаШи. - Сат је опет прорадио. 2. йровесши (извесно вре.ме) 
pagehu, йрераgиши: - цео дан. 3. обраgиши, разраgиши, йроучи
ши. _ - се йосшаши pagaH, вреgан, йровреgниши се. 

прорађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма йрораgиши (се). 

прорастати, прорастам несвр. Йре.ма ЙрорасШи. 

прорасти (прорасти), прорастём евр. 1. а. израсши, избиши 
расшуhи кроз нешшо, из.међу нече"iа. б. (чиме) йокриши се, обра
сШи. - Лице му је већ прорасло брадом. 2. избациши клицу, йро
клијаши (о кро.мЙиру, луку и gp.). 

проратни, -а, -6 који је за раш, који apoaa"iupa раш: - говор, 
- литература. 

проратовати, -тујём евр. 1. йровесши (извесно вре.ме) рашују
hu. 2. рашујуhи уйройасшиши, унишШиШи. 

прорачун м 1. YHaapeg извеgен рачун на основу свих йреgви
gЈЬивих околносши; уп. предрачун. 2. йреgвиђање, Йроцена. - Од
лука је донесена с прорачуном на конкретну помоћ. 

прорачунавати (се), -унавам (се) несвр. Йре.ма йрорачу
наши (се). 

прорачунан(-) в. ЙрОрачунiiШ(-). 

прорачунат, -а, -о 1. ШрЙ. og ЙрорачунаШи. 2. Йро.миШЈЬен, 
срачунаш на сойсшвену корисш (о човеку или о ЙосШуЙцu.м,а). 

прорачунати, -ам евр. l. YHaapeg израчунаши йреgвиђајуhи 
и узu.м,ајуhи у обзир све околносши: - све трошкове. 2. Йро.ми
слиши, ЙроцениШи. - Он је у свом животу све прорачунао. _ -

се среgиши рачуне .међу собо.м, обрачунаши се, разрачунаши се. 

прорачунато ПРИЛ. на йрорачунаш начин, с Йрорачуно.м. 

прорачунатост, -ости ж својсшво oHo"ia који је йрорачунаш, 
oHo"ia шшо је ЙрорачунаШо. 

прорачунљив, -а, -о који све йрорачунава, склон йрорачу
ну; који се .може йрорачунаши: - човек; - вредност . 

прорачунски, -а, -6 који се OgHOCU на йрорачун: - основа, -
одбор, - расправа. 

.ПрорашћИвати, -ашћујём несвр. Йре.ма ЙрорасШи. 

прорвати се, -вём се евр. рвуhи се, с .муко.м gohu (go нече"iа), 
йосшиhи (нешШо). 

порђа�и, -ам евр. йрекриши се рђо.м, зарђаШи. 

проред м 1; слобоgан йросшор, раз.мак из.међу реgова (лозе, 
усева и сл.). .2. mтамп. а. раз.мак из.међу реgова у ШексШу. б. на
йрава којо.м се оgређује раз.мак из.међу реgова. 

прореда ж йроређивање усева (уклањање.м, оgсШрањивање.м 
. jegHUx pagu БОЈЬеi расша gpy"iux). 

проредити, прорёдим јек. прориједити, прориједим (трп. 

прорёђен јек. проријеђен) евр. а. учиниши реШкu.м, или peђu.м" 
разреgиши: - расад. б. разреgиши с.мањујуhи "iусшоhу, засиhе
носш: - раСтвор. в. с.мањиШи, у.мањишu (број, количину). - Кри
за је проредила госте по кафанама. _ - се 1. йосшаши pegaK 
или ређи (нЙр. о коси). 2. йојавЈЬиваши се решко, у веhu.м, вре
.мeHCKu.м, размацu.м,а. 

проређено јек. проријеђено ПРИЛ. у веhu.м, раз.мацu.м,а, ре ш
ко. - Налети ветра већ се јављају проређено. 
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проређеност јек. проријеђеност, -ости ж својсшво, сшање 
oHo'ia ШШО је Йроређено. 

проређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема йрореgиши (се). 

прорежати, -жИм евр. йочеши режаши; мало, крашко заре
жаШи. 

прорез и про рез м 1. а. йрорезано, засечено месшо, засек, 
зарез. - Пушв:е се чисте металном шипв:ом са прорезом у в:оји 
се ставља в:рпица. б. узани размак, ошвор; ЙукоШина. 2. uзреза
но, йросечено месшо на ogehu (око враша на ХаЈЬини или блузи, 
на йаншалонама и gp.). 

прорезати, -ежём евр. 1. а. режући начиниши ошвор (на не
чему), исећи, изрезаШи. б. йресећи, исећи. 2. йроломиши, зайа
раши (о apOgOpHOM звуку). - Рафал прореза тишину. 

прорезивати, -езујём несвр. йрема ЙрорезаШи. 

прорев:тор м лат. рекшоров йомоћник, заменик. 

прорећи (прорећи), прорев:нём (проречём) евр. йреgвиgеши, 
ЙреgсказаШи. 

прорешетавати (се), -етавам (се) несвр. йрема йроре�еша
ши (се). 

прорешетати, -ам евр. 1. йройушшајући кроз решешо очи
сшиши og сшраних йримеса, ошйаgака; уп. просејати. 2. избуши
ши на више месша, изрешеШаШи. 3. е:кепр. а. йроучиши, обраgи
ши, ЙрораgиШи. б. йоgвр'iнуши кришици, о'iоварању, йрешресши: 
� цео в:омшилув: . •  � се а. избушиши се, изрешешаши се; gоби
ши руйе, ошшешиши се на више месШа. - Лишће се прорешета
ло од болести. б. с.мањиШи се, йрореgиши се. - Јанв:овићи се про
решетали, свели на половину. 

прорибати, прорйбам евр. 1. мало изрибаши, ЙроШрљаШи. 2. 
рибајући ошшешиши, ЙробушиШи. 

прорије- в. Йроре-. 

прорицати, прорйчём несвр. йрема Йрорећи. 

проришв:ати, -ам евр. ришкајући, ријући найравиши руйу (о 
свињи). 

прорјеђ- в. Йроређ-. 

проров м оно шшо је йроровано, шунел; јарак, канал. 

проровати, прорујём евр. ријући йробиши, ЙроgуЙсШи. 

пророгација ж лат. правн. оgла'iање, йроgужење какво'i рока. 

проров: м 1. онај који йреgвиђа, йрориче (буgућносш, суgби-
ну). 2. йреgсказивач буgућих gО'iађаја и шумач божје воље (у 
МНО'iим рели'iијама). 3. (Проров:) оснивач исламске вероисйове
сши, Myxaмeg. • нико није � у својој земљи нико није йризнаш ме
ђу својима. 

проров:овати, -ујём евр. и неевр. йреgвиgеши, йреgвиђаши, 
йреgсказ(ив)аши; објавиши, објављиваши ЙророчансШво. 

пророптати, проропћём евр. йочеши ройшаши, йро'iунђаШи. 

пророчiшскИ:, -а, -о који се OgHOCU на йророке и йророчан
сшво: � дух, � одговор, � савет. 

пророчансв:и прил. као йророк, Йророкујући. - Наш дух про
рочансв:и слути. 

пророчанство и пророчанство е а. йреgвиђање, йреgсказа
ње, Йрорицање. б. оно шшо је йреgвиђено, йреgсказано. 

пророчица ж женска особа Йророк. 

пророчйшнй И пророчишнй, -а, -о који се OgHOCU на йроро
чишШе. 

пророчйште е иет. аншичко свешилишше на којем су свешше
ници објављивали вољу бо'iова и gавали савеШе. 

пророчв:й, -а, -о који се OgHOCU на йророке, својсшвен йроро-
цима. 

пророчв:и прил. као йророк, йойуш Йророка. 

пророштво е в. ЙророчансШво. 

проружнети (се) је:к. проружњети (се), -ужнйм (се) евр. 

непрел. йосшаши ружан. - Остарила сам и проружнела. Она се 
проружнела. ' 

проружнити, проружнйм евр. прел. учиниши ружним. - Во
лела бих те и да те црне богиње проружне. 

прорув:авље е вез на 'iорњем gелу рукава мушке кошуље у 
HapogHoj ношњи. 

прорушити се, -йм се евр. срушиши се, обрушиши се. - Про
рути се олтар и читаво небо поче горети. 

просањарити, -ањарйм евр. 1. йровесши (извесно време) са
њарећи, машШајући. 2. gочараши у мислима, gоживеши сања
рећи. - Просањарио је малочас већу зараду. 

просањати, просањам евр. 1. йровесши (извесно време) сања
јући. 2. виgеши, gоживеши сањајући. 

просаст, -а, -о који је као йросо, сличан йросу: � осип. 

просац, -сца м (ген. мн. просаца) онај који йроси gевојку себи 
за жену; онај који йроси gевојку у име .млаgожење. • ићи (доћи) 
у просце ићи (gohu) у gевојачку кућу и (за)йросиши gевојку. 

просачв:й, -а, -о који се OgHOCU на Йросце. 

просвежити је:к. просвјежити, -йм евр. учиниш и свежијим, 
йровешриши (собу, йосшељу и сл.). 

просвестити, прОсвёстИм јек. просвијестити, просвијестИм 
евр. учиниши свесним, освесшиши, оЙамеШиШи. 

прОсветајек. просвјета ж ор'iанизовано ширење образовања 
и кулшуре; образованосш, ЙросвећеносШ. 

просветар јек. просвјетар, -ара м 1. (обично у мн.) йросвеш
ни pagHUK, pagHUK у йросвеши (йре све'iа насШавник). 2. особа 
заgужена за образовање чланова оgређене ор'iанизације, йокре
ша и сл. 

просветарсв:й јек. просвјетарсв:й, -а, -о који се OgHOCU на 
йросвешаре: � рад. 

просветилаЦјек. просвјетилац, -иоца м в. йросвешишељ (1). 
просветилачв:й јек. просвјетилачв:й, -а, -о који се OgHOCU 

на ЙросвеШиоце. 

просветитељ јек. просвј етитељ м 1. онај који йросвећује, ко
ји шири ЙросвећеносШ. 2. йрисшалица, слеgбеник йросвешишељ
сшва (2). 

просветитељв:а јек. просвјетитељв:а (просветитељица јек. 
просвјетитељица) ж женска особа йросвешишељ (1). 

просветитељсв:й јек. просвјетитељсв:й, -а, -о који се OgHO
си на йросвешишеље и ЙросвеШиШе.JQсШво: � рад, � пов:рет. 

просветитељство јек. просвјетитељство е 1. йросвешишељ
ски pag, Йросвећивање. 2. иет. филозофски, кулшурни и gpy
шшвени йокреш у Евройи у XVIII веку који се шемељи на ugeju 
зgраво'iа разума u'7-tароgно'i образовања, ЙросвећеносШ. 

просветити, просвётйм је:к. просвијетити, просвијетйм евр. 

aoguhu на виши сшуйањ образованосши и кулшуре, йросвешно 
узgићи. 

просветлити, просвётлйм јек. просвијетлити, просвије
тлйм евр. 1. а. учиниши свеiйлим, свеiйлијим. б. ЙросвеШиШи. 2. 
а. йосшаши свешао, свеiйлији. б. е:кепр. йосшаши бољи, йобољ
шаши се (о йриликама, условима и сл.). - HelCa и в:од тебе про
светли, нев:а имаш жену и паре. • просветлити памет (ум) (не:ко
ме) умуgриши, ойамешиши (HeKo'ia). 

просветљавати је:к. просвјетљавати, -етљавам несвр. йре
ма ЙросвеiйлиШи. 

просветљеност јек. просвијетљеност, -ости ж особина, сша
ње oHo'ia који је йpocвeiйљeH, oHo'ia шшо је йpocвeiйљeHo; йросве
ћеносШ. 

просветнй јек. просвјетнй, -а, -о 1. који се OgHOCU на йросве
Шу. 2. који служи за йросвећuвање, йросвешишељски: � литера
тура. 

просвећеНјек. просвијећен, -а, -о 1. шрй. og ЙросвеШиШи. 2. 
који aocegyje високи сшейен кулшуре и образовања; који се ис
шиче раширеношћу кулшуре и образовања: � човев:, � земља. • 
просвећени апсолутизам иет. облик монархисшичке влаgавине за
снован на ugejaмa йросвешишељсшва (2). 
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просвiЉеност јек. просвијећеност, -ости ж особина oHo"ia 
који је аросвећен, oHo"ia шшо је аросвећено. 

просвеmћивати јек. просвјеmћивати, -ешћујём несвр. аре
ма UросвеШиШи. 

просвије- в. аросве-. 

просвирати, просвИрам евр. разг. 1. свирајући, фијучуhи аро
лешеши (о меШку). - Метак просвира изнад наших глава. 2. 
uробиши, uробушиши (о меШку). - Метак му је просвирао чело. 

просвје- в. аросве-. 

просврдшiвати, -рдлавам несвр. арема UросврgлаШи. 

просвјщлати, -ам евр. 1. сврgлајуhи uробушиши, uробиши: 
� даску. 2. екепр. uросшрелиши (очима, Uо"iЛеgом). 

просев јек. просјев м оgсев, ogcjaj, блесак: први � зоре. фШ'. У 
очима јој спазих просев душе. 

просевати, просёвам јек. просијЕшати, просијевам несвр. 
арема uрос(и)јаши, UросинуШи. 

просёд (просед) јек. просијед (просјед), -а, -о мало, uонешшо 
ceg (о коси, о човеку). 

ПРОСЕщё, -еа м фр. uосшуuак, upoltJegypa. 

ПРОСЕщети јек. просјЕщјети (просједити), -дим евр. 1. а. аро
весши (извесно време) cegehu, uресеgеши: � целу ноћ. б. арове
сши, uроборавиши (извесно време) изgржавајуhи казну у зашво
ру. 2. uочеши сеgеши (о малом gешешу, о беби). 

проседети јек. просијЕщјети, -дИм евр. uосшаши upoceg. 

просёдост (проседост) јек. просиједост (просједост), -ости ж 
сшање, особина oHo"ia који је upoceg, oHo"ia шшо је upocego. 

просејавати, -ејаваМјек. просијавати, -Ијавам несвр. арема 
UросејаШи. 

просејати јек. просијати, -јём евр. 1. uроuусшивши кроз си
шо ослобоgиши сшраних аримеса, ошuаgака; уп. прорешетати. 2. 
екепр. uоgврhи сшро"iој кришици, оцени. - Много судова, мишље
ња, схватања треба критички да се просеје. 

просёк јек. просијек м сшоларска алашка за аросецање руаа. 

просек јек. просјек м 1. а. uросечено месшо, Uрорез. б. уска 
уgолина са сшрмим сшранама, uроселина, усек. 2. среgња вреg
носш између gве вреgносши или између више вреgносши, величи
на. • испод просека ucuog нормале, ucuog норме. у просеку аро
сечно. 

просека јек. просјека ж уски аојас очишhен og расшиња (у 
шуми, њиви, живици и gp.). 

просеком јек. просјеком прил. у аросеку, Uросечно. 

просектор м лат. мед. онај који pagu у uросекшури, на сецира
њу лешева. 

просектура ж лат. мед. инсшишуција у којој се врши сецира
ње лешева (обично у оквиру болница и клиника). 

проселина јек. просј�лина ж месшо "ige је зеМЈЬа uросела, 
уле"iЛа, раселина. 

просеминар, -а и просеминар, -ара м лат. ариаремни семи
нар. 

просен, -а, -о 1. (одр.) који се ogHOCU на аросо, који је og аро
.са: � зрно, � њива, � кашика. 2. који је као аросо, сличан аросу. 

прОсеНИ;ТИјек. просјенити, -Имевр. l. uокриши сенком, осен
чиШи. 2. uохабаши се, . исшањиши се, uрореgиши се og gy"ie уао
шребе (о шканини, о ogehu). 

просеница ж 1. хлеб, uо"iача или колач og ароса. 2. бот. БUJЬ
ка из аор. леuирњача, Тrigonella foenum graecum. 

просењак, -ака м 1. в. аросеница (1). 2. бот. врсша јесшиве 
"iJЬивe, Hyndum repandum. 

просећи, -сечём јек. просјећи, -сијечём евр. 1. а. секући на
чиниши ошвор, рез (на нечему), UрорезаШи. б. секући gрвеhе и сл. 
расшиње, уклањајуhи. земЈЬУ, камење и gp. начиниши, uробиши 
(uуш, улицу и сл.). 2. а. аресећи, расећи; разgвојиШи. б. на"iЛО 

uрекинуши: � дружење. 3. на"iЛо се uојавиши, синуши (о мисли, 
ugeju). - Просече му мозгом та мисао. 

просецати, просёцам јек. просијецати, просијецам несвр. 
арема аросећи. 

просечан јек. просјечан, -чна, -о среgњи ао својим својсшви
ма; обичан: � температура, � човек 

просечно јек. просјечно прил. у аросеку; обично. 

просечност јек. просјечност, -ости ж својсшво, сшање oHo"ia 
који је uросечан, oHo"ia шшо је Uросечно. 

просидба ж чин uрошења gевојке, uрошевина, Uрошња. 

просидбенй, -а, -о који се OgHOCU на uросиgбу: � обичај . 

просија- в. аросеја-. 

просијати, -ам евр. 1. uочеши сијаши, заблисшаши, аросја
ши. - Сунце је опет просијало. 2. обасјаши свеiilлом, освеiilли
ши . •  � се в. uросијаши (1). 

просије- в. аросе-. 

просиктати, просикћём евр. 1. uочеши сикшаши, засикшаши 
(о змији). 2. екепр. uро"iовориши ЈЬушишо, бесно. 

просилац, -иоца м (ген. МН. -илаца) в. аросац. 

просилачкй, -а, -о који се OgHocu на аросиоца, на аросиоце. 

просилогизам, -зма м лат. ЛОГ. сило"iизам који као аремиса 
uрешхоgи сило"iизму, закЈЬУЧКУ. 

просинац, -инца м рег. в. gецембар. 

просиначкй, -а, -о рег. в. gецембарски. 

просинути, просйнём евр. в. UросitјаШи. 

просиочев, -а, -о који upuuaga аросиоцу. 

просипати (се), -ам (се) несвр. арема uросуши (се). • - па
мет ир. муgроваши, uравиши се UамеШан. 

просипина ж оно шшо се uросуло, измрвило. - На столу хр
пе остатака хране, мрвица, просипина. 

просити, просим неевр. 1. шражиши као милосшињу; живе
ши шражеhи милосшињу, живеши og милосШиње. 2. (девојку, 
девојчину руку) обраhајуhи се gевојци или њеној роgбини Hygu
ши брак, шражиши за жену (за себе или Ko"ia gpy"io"i). 3. а. на 
леu начин, леuим речима шражиши, молиШи. б. учшиво захше
ваши: просим(о) да се не пуши. 

просица ж мед. врсша "iрознице febris miliarius. 

просјавати (се), просјавам (се) несвр. арема uросјаши (се). 

просјај м ogcjaj, оgблесак. - фиг. Очи са љубичастим дија-
мантским просјајем. 

просјак м 1. онај који ароси, који живи og милосШиње. 2. 
екепр. веома сиромашан човек, беgник. - Немамо више ништа, 
просјаци смо. 

просјакиња ж женска особа аросјак. 

просјати (се), -ам (се) евр. в. uросitјаши (се). 

просјаче, -ета е (мн. 0; зб. им. просјачад ж) gеше аросјак. 

просјач�вина ж оно шшо се gобије Uросјачењем. 

просјачина ж (м) (мн. ж) ayw. и аеј. og аросјак. 

просјачити, просјачим неевр. [гл. им. просјачёње е] 1. в. аро
сиши (1). 2. екепр. уаорно, HaмetilJЬивo ШражиШи. - Лукрецијо, 
узе младић дршћућим гласом просјачити, опрости ми. 

о просјачица ж в. аросјакиња. 

просјачки и просјачкй, -а, -о 1. који се OgHOCU на аросјака, 
на аросјаке. 2. који ogaje сиромашшво, беgу: � кућа, � двориште. 
• довести до ,просјачког штапа (бацити на просјачки штап) машери
јално, финансијски уUроUасШиШи. доћи до просјачког штапа (спа
сти на просјачки штап) машеријално uроuасши, осшаши без иче"iа. 

прОсјачки .и просјачки ПрИЛ. на uросјачки начин, као аро
сјак: � животарити. 

просјаmтво е живош аросјака; Uросјачење. 
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просје- в. Йросе-. 

проскакати се, проскачём се евр. йровесши неко вре.ме ска
чуhи. - Нека се деца проскачу, боље ће јести. 

проскаку.гати (се), -акућём (-:Утам) (се) евр. йроћи скакућући. 

проскитати, проскйтам (проскйћём) евр. йровесши неко вре
.ме скиШајуhи. - Цело лето је проскитао по myмИ . •  ,.., се йоче
ши скишаши, уgариши у скишњу; йосшаши скишница, Hepag
ник. - Чим почне распуст, ми се проскитамо. Сасвим се пропио 
и проскитао. 

проскомидија ж грч. цркв. а. geo лишур'iије у йравославној 
цркви Kag свешшеник йрийрема хлеб и вино за Йричешhе. б. geo 
олшара у ко.ме се йрийрема хлеб и вино за Йричешhе. 

проскрибовати, -бујём евр. и неевр. лат. а. йойис(ив)аши не
йоgобне, ойасне йо режим; сшавиши, сшавЈЬаши ван закона. б. 
јавно жи'iосаши, бојкоШоваШи. 

проскрипција ж лат. 1. ист. у сШаро.ме Риму, сйисак особа из 
йолишичких разло'iа осуђених на cмpiй, йро'iонсшво или конфи
скацију имовине. 2. сшавЈЬање ван закона; јавно жи'iосање, бој
коШовање. 

проскрипционй, -а, -о који се OgHOCU на ЙроскриЙцију. 

проскура ж грч. цркв. в. Йросфора. 

проскурица ж geM. og Йроскура. 

проскурњак, -ака м ЦРКВ. йечаш којим се на у.мешену йро
скуру, йросфору yiйиCKyjy слова и gpy'iu знаци. 

прослава ж 1. свечано славЈЬење (йразника, gо'iађаја, 'iogu
шњице и gp.), свеШковина. 2. часш, слава (као йовоg за свешко
вину, за зgравицу и сл.). - Дижите чаше у прославу наше сла
вљенице. 

прославити, -йм (трп. прослављен) евр. 1. йровесши свешку
јући, славеhи (йразник, gо'iађај, 'iоgишњицу и gp.): ,.., божићне 
празнике, ,.., рођендан. 2. учиниши славним, ЙознаШим. - Тај 
проналазак га је прославио . •  ,.., се 1. йосшаши славан, ЙознаШ. 
2. ир. йосiйаши йознаш йо некој лошој особини, изиhи на лош 
"iлас. 

прослављати (се), -ам (се) несвр. йрема йрославиши (се). 

прослiшљач, -ача м онај који йроноси нечију славу, усЙех. -
Гуслари су прослављачи народне снаге. 

проследити, прослёдйм јек. прослијЕЩИТИ, прослиједйм 
евр. 1. адм. оiййравиши, йослаши без заgржавања: распис "" да
ље. 2. а. слеgеhи, йрашеhи йоћи; йроgужиши у заЙочеШо.м йрав
цу. б. насшавиши зайочеш 'iовор. 

прослеђивати јек. просљеђивати, -еђујём несвр. Йре.ма 
ЙрослеgиШи. 

прословити, -йм евр. изусшиши, Йро'iовориШи. 

проснй, -а, -о в. Йросиgбени. • - дан(и) 1) gaH(U) Kaga се ойра
шшају 'iрехови, увреgе, обично upeg йочеiйак велико'i ЙосШа. 2) 
gaH(U) .молиШава и лишија за шшо БОЈЬи усев (уочи СЙасовgана). 

проснивати, проснйвам несвр. Йре.ма ЙросниШи. 

проснити, -йм евр. в. ЙросањаШи. 

просо и про со с (мн. 0) бат. и агр. биљка сишнозрнасiйо'i йлоgа 
који се уйошреБЈЬава као сшочна и JbygcKa храна, Panicum mili
aceum. 

проспавати, проспавам евр. а. йровесши извесно време сйа
вајући. б. йровоgеhи вре.ме у Hepagy йройусшиши, зане.мариШи 
(нешшо важно, корисно). - Просањао је и ову прилику. 

проспект (проспекат), -кта м лат. 1. шшамйана реклама с 
йошребним йоgацима (о каквој роби, о ШурисШичко.м .месшу и 
gp.). 2. йлан неко'i йоgухваша, йројекаш, нацрШ. 3. ПО3. наслика
но висеће йлашно у йозаgини йозорнице као йроgужешак кули
са. 3. велика, широка улица (обично као geo назива шаквих ули
ца у руско.м језику). 

проспектйван, -вна, -о сйособан ga йреgвиђа, gалековиgан; 
уп. проспект (2). 

просперирати, -ерйрам евр. и неевр. лат. йовоЈЬНО се раз
ви(ја)ши, (уз)найреgоваши, усЙе(ва)Ши. 

просперитет, -ета м развишак, HaupegaK: материјални "", 
привредни "" . 

просперитетан и просперитетан, -тна, -о који се йовоЈЬНО 
развија, HaupegaH, усйешан: "" посао. 

прост, -а, -о (комп. простијй) 1. а. који није сложен, јеgносша
ван йо сасшаву, склойу: "" састав, ,.., машина. б. лако схваiПJЬив, 
разу.мљив: ,.., питање, ,.., одговор. в. обичан, свакиgашњи: ,.., слу
чај ,  ,.., лаж. 2. а. HeuocpegaH, upupogaH, йросшоgушан: ,.., душа, ,.., 
природа. б. о'iраничен, Йри"iлуЙ. 3. који је без йосебних gешаља, 
без украсних елеменаiйа; који није скуй, јефшин: ,.., ковчег; ,.., оде
ћа. 4. невасйишан, HeYJbygaH, неучШив. 5. а. слобоgан, йразан, 
ошворен (о йyiйy, gpYMY и сл.). б. (од нечега) независан, ослобо
ђен: ,.., од предрасуда. • бити на простој нози биши йушшен из за
швора, биши на слобоgи. - број мат. број који је gељив само jegu
ницо.м и самим собо.м. - глаголски облик лингв . "iла'iолски облик 
шворен og основе и насшавака (нйр. ЙрезенШ). - година астр. 'iogu
на која има 365 gaHa. - реч ЛИНГВ. основна, неизвеgена, не.моШи
висана реч. - реченица лингв . реченица која саgржи само jegaH 
ЙреgикаШ. проста му душа! нека му је просто нека .му бо'i ойросши, 
нека .му је све оЙрошШено. просте вежбе спорт. вежбе које се изво
ge без сЙрава. простим оком (видети) без наочара, без луйе и сл. 
(виgеШи). 

простајати, -стојйм евр. йровесши сшојеhи (извесно вре.ме): ,.., 
читав сат. 

простак, -ака м (вок. простаче) а. йросш, невасйишан, неуч
шив човек. б. йрийросш, необразован човек. 

простакиња ж в. ЙросШакуша. 

простаклук м йросшо, HeYJbygHo, неучшиво йонашање; йро
сшачки ЙосШуЙак. 

простакуmа ж йpociйa, невасйишана жена, ЙpociйaKињa. 

простата ж грч. анат . .мушка йолна жлезgа која се налази ис
upeg рекШу.ма, из.међу бешике и .међице. 

простатитис и простатитис м мед. зайаљење йросшаше: ,.., 
акутни, ,.., ХРОНИЧНИ. 

простачина ж (м) (ми. ж) 1. ay'i.м. и Йеј. og ЙросШак. 2. зб. йросш 
Hapog, необразован свеШ. - Полиција растерује пијану проста
чину. 

простачкй, -а, -о који се OgHOCU на йросшаке, својсшвен йро-
сшацима: ,.., поступак, ,.., понашање, ,.., тон. 

простачки прил. на йросшачки начин, невасйишано, 'iрубо. 

простаmтво с йросшачко йонашање, ЙросШаклук. 

простењати, простењём евр. 1. йро'iовориши сшењуhи, јече-
ћи. 2. сшењуhи ЙР9весши (извесно време): ,.., целу ноћ. 

простернирати, -ернйрам евр. и неевр. лат. клањајуhи се, йо
низно, снuсхоgЈЬиво изразиши, изражаваши gивЈЬење, йошшо
вање. 

простил м грч. архит. йрочеље аншичко'i храма са сшубовима 
на йреgњој сшрани; шрем upeg храмо.м са сшубовима на upeg
њој сШрани. 

простирак, -йрка м в. ЙросШирка. 

простирати (се), -рём (се) несвр. йрема йросшреши (се). 

простирач, -ача м hилим, сшолњак, чаршав и сл. Йрg.меШ 
који се йросшире на uog, сшо, кревеш и gp.; уп. простирка. 

простйрка ж (дат. -рци; ген. ми. -ркй) све оно шшо служи за 
йросширање йреко нече'iа (сшолњаци, чаршав и, hилими, йокров 
u gp.). 

простити, простйм и простйм евр. а. (нешто) не узеши за 'ipe
шку, као 'ipex, йрећи (йреко нече'iа), ойросшиши (нешшо): "" дуг. 
б. (некога, некоме) ослобоgиши кривице, оg'iоворносши, ойро
сшиши (неко.ме). - Прости ме (ми), ако можеш� • ,.., се ойросши
ши се, расшаши се. • бог да му душу прости! бог да га (Да му) про
сти! нар. каже се йри сйо.мињању йокојниково'i имена, у вези са . 
каквим ње'iовим ЙосШуЙко.м, gело.м и сл. боже ми (ме) прости, бог 
да прости каже се као ойравgање за оно шшо ће се рећи или оно 
шшо је речено. прости(те), да простиш, да простите каже се као 
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оuравgање за какву из'iоворену неuриличну или вул'iарну реч. 
прости(те) на којој сте каже се као uзвињење за uрекиgање у речи. 

проституисати, -ишём (проституИрати, -унрам) свр. и несвр. 
1. навесши, навоgиши на блуgнишшво, на UросШиШуцију. 2. 
(о)срамошиши, (о)бешчасшиши, (о)скрнавиШи. - Политика про
ституише све идеале. _ . - се 1. оgа(ва)ши се uросшишуцији, 
(uро)курваши се. 2. (о)срамошиши се, (о)бешчасшиши се. - Ари
стокрација се проституисала комиком плебејског брака. 

проститутка (дат. -ки; ген. ми. -кн) ж 1. она која се бави аро
сШиШуцијо.м, блуgница,

' 
курва. 2. разг. uоg.миш.љива, Uреврш.љи

ва, неuринциuијелна особа. 

проститутскй, -а, -ё који се OgHOCU на uросшишушке и аро
сшишуцију: - морал. 

проституција ж лат. 1. upogaja cao'ia шела као занимање, као 
извор upuxoga. 2. Uоg.миш.љивосШ, Uреврш.љивосш, неаринциаи
јелносШ. 

просто ПРИЛ. 1. а. на uросш начин, јеgносШавно. - Ови се ко
лачи праве веома просто. б. схваш.љиво, разу.м.љиво; ошворено, 
без увијања. - Треба говорити просто да сви разумеју. в. обично, 
свакиgашње;јефшино: - се облачити. 2. неучшиво, HeYJЬygHo, аро
сшачки: - се понamати. 3. ао својој вОЈЬи, слобоgно. - Просто му 
је радити шта хоће. 4. (често у споју: просто-напросто) у служби 
речце за исшицање: gоисша, јеgносшавно. - Он је просто луд. 

простодуmан, -шна, -о искрен, ошворен; који оgражава ша
кве особине: - човек; - лице, - поступак. 

простодуmнйк м uросшоgушан човек. 

простодуmно прил. на uросшоgушан начин, искрено, ошво
рено. 

простодуmност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHo'ia који је 
uросшоgушан, oHo'ia шшо је UросШоgушно. 

простолапан, -пна, -о бот. који је са uросшим, слобоgним ла
аовима (о чашици): супр. сулапна чamица. 

простолатичан, -чна, -о бот, који је са uросшим, слобоgним 
лашицама (о круници, о венчиhу); супр. сулатична круница. 

простолатичница ж бот. БUJЬка са uросшолашичним цвешо
вима. 

простонародан, -дна, -о који се OgHOCU на uросш Hapog, на 
аук, својсшвен UросШо.м Hapogy, HapogcKU, uучки: - говор. 

простор и простор м 1. а. нео'iраничена uроше'iнушосш у 
свим аравцима и gимензијама; geo 3е.м.љине uовршине разли
чише величине: - од неба до земље, европски - . б. о'iранuчени 
geo uовршине намењен за смешшај нече'iа: изложбени -, мага
цински -. 2. фил. jegaH og оuшших оквира uосшојања .маШерије, 
eHep'iuje. 3. а. оквир у ко.ме се ogauja каква gелашносш: југосло
венски информативни -. б. uоgручје неке gелаШносШи. - У пе
сничким просторима логичар је туђинац. в. временско разgо
БЈЬе. - Тај простор мога живота стоји ми увек у памети. • бор
бени - спорт. uросшор оgређен за борбу (у различишим борилач
ким вешШинама). брисани - вој. uросшор У аравцу 'iађања у ко.ме 
се uушања зрна не uзgиже uзнag ЦUJЬa. ваздуmни (зрачни) - правн. 
uросшор Hag коЙнено.м и aogeHoM облашhу какве gржаве као geo 
њене ШериШорије. казнени - спорт. geo и'iралишша upeg upeg 'io
ло.м, у којем сваки uрекршај uовлачи сшро'iу казну. 

просторан и просторан, -рна, -о 1. који има gOBOJЬHO аро
сшора, uросшран: - радионица. 2. (одр.) који се OgHOCU на аро
сшор, који, се осшварује у uросшору: - планирање, - уметности. 

просторија ж 1. а. upe'ipagaмa, зиgовима uзgвојени geo уну
шрашњосши какве 'iрађевине, з'iраgе намењен за сшановање или 
gp. JЬygcKe uошребе: стан са три просторије, пословне простори
је. б. 'iрађевина uосебне намене (као сабиралишше aoge, какво 
сuремииlше и сл.): - за сабирање и чување воде. 2. uросшор; аро
сШрансШво. - Са страхом сам помишљао на велике просторије 
које сада заузима непријатељ. 

просторијица ж geм. og UросШорија. 

просторје с зб. вf!Лики uросшор, велико uросшрансшво: - све
мира. 

просторнй И просторнй, -а, -о в. uросшоран (2). • - метар 
(сантиметар и сл.) кубни .меШар (саншимешар и сл.). 

просторност и просторност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је 
uросшорно, шшо заузима неки uросшор; UросШрансШво. 

просторчић м geм. и ир. og UросШор. - Гробље је било запу
штен и прљав просторчић. 

ПРОСТОСIщачан, -чна, -о срgачан на uросш, јеgносшаван, 
upupogaH начин, uросшоgушан; који ogaje шакве особине: - чо
век; - поступак. 

ПРОСТОСIщачно ПРИЛ. на uросшосрgачан начин, uросшоgу
шно: опхоДИти се -, смејати се -. 

ПРОСТОСIщачност, -ости ж својсшво oHo'ia који је uросшосрgа
чан, UросШоgушносШ. 

простота ж 1. а. својсшво oHo'ia који је uросш, јеgносшаван, 
oHo'ia шшо је uросшо, јеgносшавно, јеgносшавносш, UрироgносШ. 
- Допадала му се простота тих људи и простота њиховог жи
вљења. б. разу.м.љивосш, схваш.љивосШ: - Фројдових тумачења. 
2. неУЈЬуgносш, неучшивосш; HeYJЬygaH, неучшив uосшуuак, 'ioaop 
и сл., UросШаклук. - Нервирала га је његова простота; увек би 
учинио какву простоту. 3. необразованосш; необразован свеш, 
Hapog. • опсенити простоту разг. uразним ученим речима и фра
зама очараши, завараши оне који су необразовани. 

простран, -а, -о 1. а. који заузима велики uросшор; вео.ма ве
лики, o'ipoMaH: - поље, - природа, фиг. - душа. б. већи og уоби
чајено'i, uошребно'i: - кабаница, простране чизме, - кућа. в. gy
'iачак ао шрајању, gу'iошрајан: - дан. 2. свесшран, свеобухвашан: 
- знање. 3. узвишен, илемениш: - душа. • бити простране руке 
биши gареЖЈЬив. 

пространо ПРИЛ. нашироко, оuширно ('iовориши, UричаШи). 

пространство и пространство с велики, неиз.меран аро
сШор. 

прострација ж лат. мед. 'iубишак cHa'ie, крајња изне.мо'iлОСш, 
клонулосШ. 

прострел м 1. вет. и мед. заразна болесш goMahux живошиња 
('ioaega, оваца и коња), а чесшо и човека, коју изазива Bacillus 
anthracis, беgреница, анШракс. 2. бот. БUJЬка Gentiana cruciata 
из ф. Gentianaceae која се корисши у лечењу исшоимене зара
зне болесШи. 

прострелити, прОстрёЛЙМје:к. простријелити, простријелйм 
свр. uо'iоgиши, усшрелиши (сшрело.м или uушчаним .меШко.м). • 

- очима (погледом) ошшро, UpOgOpHO, ЈЬушишо Uо'iлеgаШи. 

прострелнй, -а, -о заgобијен og .меШка (о рани, uoapegu): -
рана. 

прострељивати, -ељујём несвр. арема UросШрелиШи. 

прострети јек. простријети, прострём (аор. прострёх је:к. про
стријех; р. пр. Простро, -I>ла; ТРП. прострт (простј:>вен); пр. пр. про
стрёвши је:к. простријевши) свр. 1. а. рашириши, разасшреши 
(оно шшо је било смошано, увијено и сл.): - тепих, - столњак. б. 
UриUре.миШи (аосШеЈЬУ, лежај) за саавање (арекривајући чар
шавима и gp'. UОСШеЈЬино.м): - (лежај), - (кревет). в. ариаре.ми
ши (сшо), uосшавиши (засшируhи 'ia сШолњако.м, сшавЈЬајуhи 
uрибор за јело). - Чим би ушли код ње, она би простирала сто. 
2. експр. а, uоложиши, сШавиШи. - Жандарми мртва хајдука 
простреше по земљи. б. обориши, срушиши; убиШи. _ - се 1. ра
шириши се, разасшреши се заузимајуhи какав UросШор. - Ма
гла се прострла по долини. 2. експр. а. леhи оuруживши се, аро
ше'iнувши се. б. uасши, срушиши се. - Погоди га метак, он се 
простре не пустивши ни гласа. • како ко простре, онако ће и спа-

, вати (како простреm, онако ћеш и лећи) како ко pagu, онако ће .му 
и биШи. 

прострије- в. UросШре-. 

прострти (се), прострём (се) (аор. прострх; р. пр. простро, 
-рла; ТРП. прострт (ПРОСТlшен); пр. пр, прострвши) свр. в. uросшре
ши (се). 

прострујати (прострујити), -јйм свр. 1. а. засшрујаши, ароаи
риши (о вешру, вазgуху). б. uројуриШи, uролеШеШи. в. брзо се 
uрошириши, разнеши се (о каквој весШи). 2. (телом, кроз тело, 
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кроз главу) на"tло ироnи, иролешеши (о каквом осеnању, о ка
квој мисли и сл.). 

простудирати, -удйрам евр. исиишаши, ироучиШи. 

просУ-в, -а, -о иомало сув, iошово сув; уп. просух. 

просудитељ м онај који иросуђује, онај који gOHOCU какав 
cyg, иросуђивач. 

просудити, просудй:м евр. gонеши cyg (о нечему, некоме), иро-
цениШи. 

просуђивати, -уђујём несвр. ирема иросуgиШи. 

просуђивач, -ача м в. иросуgиШељ. 

просузити, -Им евр. иочеши сузиши (о оку); заилакаши (о чо
веку). 

просукљати, -ам евр. иочеши суюьаши, на"tло избиши у ве
ликој количини (о gUhty, о воgи и gp.). 

просУ-ти, проспём (трп. просУт) евр. 1. изручиши, исшресши, 
изасуши; излиши, иролиши: - семе из вреће; - вино на стол
њак. 2. а. (сузе) заилакаШи. б. gаши у великој количини: - удар
це. в. изiовориши брзо, у jegHoMe gaxy, обично у бесу, љуШњи. г. 
раз"tласиши, рашири ши (неку весШ). 8 - се 1. изручиши се, ис
шресши се, изасуши се; излиши се, иролиши се. 2. а. избиши, ио
јавиши се у великој количини, иокуљаши (о сузама, gUhtY). б. og
јекнуши, разлеf,нуши се (о "tласу, звуку). в. иронеши се, рашчуши 
се (о некој весШи). г. разиnи се, расшуриши се (о JЬygUhta). - На
род се просу на све стране. • - крв 1) (некоме) иробосши, убосши 
(HeKof,a); 2) (за некога, нешто) иоf,инуши, жршвоваши се (за неко
f,a, нешШо). - кућу уироиасшиши, сшраnиши (куnу, имање). - но
вац (паре) иошрошиши, ироnерgаШи. - огањ (ватру, пуmке, топове) 
ошвориши вашру (из вашреноf, оружја). - светло(ст) на некога, на 
нешто а) обасјаши HeKof,a, нешШо. б) расшумачиши, објасниши 
HeKof,a, нешШо. - црева (дроб, утробу) (некоме) расиориши, исеnи, 
иробуразиши (Kof,a). смути па проспи безвреgан, безначајан чин, 
иосшуиак, бесмислено размишљање. 

просУ-х, -а, -о в. иросув. 

просуmити, просушИм евр. мало осушиши, ировенуШи. 8 -
се мало се осуши ши, ировенуши се. 

просфора јЕ ГРЧ. ЦРКВ. ишенични хлеичиn са ушиснушим сло
вима Хрисшова имена и gp. симболима који се gOHOCU у цркву и 
који се изломљен уиошребљава као нафора. 

просценијум (просцёнйј, -ија) м ГРЧ. ПОЗ. иреgњи geo иозор
нице између завесе и оркесШра. 

прота м хии. og ирошојереј и ирошоирезвишер; уп. прото. 

протаворити (протаворити), -им евр. ировесши (извесно вре
ме) шавореnи, шешко, беgно живеnи. 

протагонист(а), -ё м (ми. -сти) ГРЧ. 1. а. носилац "tлавне уло
f,e; ирвак gpaмe, иозоришШа. б. "tлавни јунак у неком књижев
ном gелу. 2. иокрешач, иницијашор неке ugeje, неко" збивања. 

протагонисткиња ж женска особа ироШаf,онисШ(а). 

протаза ж ГРЧ. линrв. зависна реченица, обично условна, која 
се налази ucapeg "tлавне реченице. 

протакати (се), протачём (се) несвр. ирема ирошочиши (се). 

протакнути в. ирошаnи. 

проталија ж (проталйј, -ија м) бот. бuљка иросше iрађе која 
исклија из сиоре prothallium. 

протандркати, -андрчём евр. ироnи с шушњавом, шанgр
чуnи. 

протањити, протањИм евр. 1. учиниши шанким или шањим, 
ошањиши, сШањиШи. 2. смањиши, умањиШи. - Болештина и 
ратови протање ЉУДСТВО. 8 - се 1. иосшаши шанак или Шањи. 
2. ослабиши, омршаШи. 

протапкати, -ам евр. ироnи луиајуnи Hof,aмa, Шаикајуnи. 

протаћи (протаћи) и протакнути, протакнём евр. ирошури
ши, ировуnи, ироgенуши: - конац кроз утицу. 

протеглити, -Им евр. исиружиши, ирошеf,нуши, исше"tлиши 
(руке, Hoie). 8 - ее исиружиши се, ирошеf,нуши се, исше"tлиши се. 

протегљаст, -а, -о gуf,ачак и узак; висок и мршав: - лице, -
сув човек 

протегљив, -а, -о који се може ирошеf,нуши, исше'iнуши; рас
Ше'i.тьив. 

протегљивост, -ости ж својсшво oHof,a шшо је ироШе'i.тьиво; 
расШе'i.тьивосШ. 

протегнути, протёгнём (аор. протегнух, протёгну / протег
ну и протегох, протёже / протеже; р. пр. протегнуо, -ула и про
тёгао, протегла (протёгла); пр. пр. протегфши) евр. 1. исиру
жиши, исше'iнуши (руке, Ho'ie или неки gpyf,u geo Шела). 2. а. рас
шежуnи учиниши gужим, извуnи; развуnи. - Протегне нит, на
мота је на вретено. Протегните колону дуж целе улице. б. на
иеши, нашеf,нуши: - ремен. в. ошеf,нуши, оgужиши (шрајање не
чеf,а). 2. ирошириши gејсшво нечеf,а, иримениши (на HeKof,a, не
шШо). - Ја бих мобилизацију протегао и на жене. 8 - се 1. а. ис
иружиши се, ирошеf,нуши се; лепи исируживши се. б. исшеf,ну
ши се, извуnи се, изgужиши се. в. ироgужиши се, ошеf,нуши се. -
Вечера се протегла. 2. ирошириши се (на HeKof,a, нешшо), обу
хвашиши (HeKof,a, нешШо). - Било му је стало да се наш књи
жевни језик протегне на сав народ. • један се отегао, други се 
протегао в. aog ошеf,нуши се. - ноге ирошешаши мало, краШко. -
папке разг. умре ши; уп. отегнути папке. 

протеже, -еа м фр. ирошежирана, шшиnена особа. 

протежирати, -ежирам евр. и неевр. (некога) заузеши се, зау
зимаши се (за HeKof,a) обезбеђујуnи му иреgносш, иривилеf,ије у 
OgHOCY на gpyf,e. 

протеза ж ГРЧ. 1. мед. наирава og различишоf, машеријала као 
иомаf,ало које замењује opf,aH JbygCKOf, шела или њеf,ов geo који 
неgосШаје. 2. линrв. иојава на иочешку речи (најчешnе ucapeg са
Mof.nacHUKa) f.nасова (обично cyf.nacHUKa) којима шу ио ешимоло
f,uju није месшо (нир. "ексер" > "ексер", "оиеш" > "оиеш" и сл.). 

протезати (се), протёжём (се) несвр. ирема ирошеf,нуши (се). 

протейн, -ина м ГРЧ. биол. чисша, елеменшарна беланчевина. 

протейнскй, -а, -о који се OgHOCU на ирошеине, који саgржи 
ирошеине, боf,аш ирошеинима: - храна. 

протеј, -еја и протеј м ГРЧ. некаракшерна особа, иреврtпљи
вац (ирема Прошеју, морскоме боf,у из f,рчке миШОЛОiије, којем се 
ирииисивала сиособносш мењања ликова). 

протек м крај, исшицање оgређеноf, временско" aepuoga, ин
. шервала, ирошок: - законског рока. 

протектор м 1. зашшишник, иокровиШељ. 2. gржава која 
има ирошекшораш (2) Hag неком земљом. 

протекторат, -ата м 1. иокровишељсшво, зашШиШа. 2. облик 
влаgавине у коме jegHa gржава има иокровишељсшво Hag gpy
iOM, обично јача Hag слабијом, зависном. 

протекторка и протекторка ж женска особа ирошекшор (1). 

протекторскй и протекторскй, -а, -о који се OgHOCU на иро
шекшоре, својсшвен ирошекшорима: - однос, - зависност. 

протекторски и протекторски прил. на ирошекшорски на
чин, као ирошекшори, зашШиШнички. 

протекторство и протекторство е в. ироtЦекШораШ. 

протекција ж лат. иокровишељсшво, зашшиша; иреиорука 
којом каква ушицајна личносш aogyaupe HeKof,a у осшварењу ка
квих цuљeвa. 

протекционаm, -аша м онај који је усиех, иоложај и сл. ио-
сшиf,ао ироШекцијом. 

протекционаmица ж женска особа ироШекционаш. 

протекционаmкй, -а, -о који се OgHOCU на ироШекционаше. 

протекциоюimтво е в. ирошекционизам (2). 

протекционизам м 1. екон. сисшем мера економске иолиши-
ке (увођење иосебних увозних царина, смањење извозних gажби
на и gp. за оgређену робу) које су усмерене на зашшишу какве 
инgусшријске или иољоиривреgне ироизвоgње. 2. избор Jbygu за 
gржавне и gpyf,e службе ио иознансшву, иреиорукама и gp. (а не 
ирема сиособносШима). 
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протекционист(а), -ё м (мн. -сти) 1. йрисшалица йрошекци
ониз.ма (1). 2. в. ЙроШекционаш. 

протекционистички, -а, -о који се OgHOCU на йрошекциони
за.м и йрошекционисше: � систем, � политика. 

протекционисткиња ж в. ЙроШекционашица. 

протепати, -ам евр. йочеши шейаши; йроiовориши, изiовори
ши ШеЙајуnи. 

протерати јек протјерати, -ам евр. 1. а. йримораши HeKoia 
ga найусши оgређено .месшо, ЙроiнаШи. б. уgа.тьиши са gужно
сши, исШераШи. в. оgаiнаши, оgсшраниши (нешшо): расолом � 

мамурлук г. йровесши (извесно време), обично весело, бучно: � 

лето с пријатељима. 2. шерајуnи, iOHenu йровесши (сшоку): � сто
ку кроз варош. 3. а. исшераши на gpyiy сшрану, йровуnи, насил
но, с .муко.м: � клин кроз даску. б. шешко, с .муко.м изiовориШи. 

протеривати јек протјеривати, -ерујём несвр. йрема йро
ШераШи. 

протест м лат. 1. ошворено, енерiично изражено незаgовољ
сшво, неслаiање с оним шшо се смашра нейравилним, нейравеg
ним. 2. правн. службена йошврgа ga .меница није исйлаnена у ро
ку (као gоказ за найлашу СуgСКим ЙуШе.м). 

ПРОТЕютант м 1. upuuagHUK ЙроШесШанШиз.ма. 2. онај који 
йрошесшује, који изражава ЙроШесШ. 

протестантизам, -зма м ойшши назив за хришnанске веро
исйовесши које су се у gоба рефор.мације (у XVI веку) оgвојиле og 
каШолициз.ма. 

протестантски, -а, -о који се OgHOCU на йрошесшанше: � по
крет, � црква. 

протестирати, -естирам евр. и неевр. в. ЙроШесШоваШи. 

протестни, -а, -о који се OgHOCU на йрошесйl, који је у вези с 
ЙроШесШо.м: � поворка, � резолуција. 

протестовати, -стујём (протестирати, -естирам) евр. и неевр. 
изразиши, изражаваши йрошесш; 

протетика Ж ГРЧ. мед. geo MeguZItUHe који се бави ЙроШеза.ма. 

протетичар м сшручњак за израgу ЙроШеза. 

протетички, -а, -о који се OgHOCU на йрошезу и ЙроШеШику. 
• - сугласник ЛИНГВ. суiласник развијен ЙроШезо.м (2). 

протећи (протећи), протекнё(м) и протечё(м) (3. Л. МН. про
текну и протеку; аор. протече; р. пр. протекао, протекла (проте
кла); пр. пр. протекавши и протекавши) евр. непрел. 1. а. йочеши 
шеnи, йролиши се. б. шекуnи Йроnи. - Колико још воде треба 
да протекне Дунавом, па да се тога ослободимо. 2. йроnи, .мину
ши (о вре.мену). - Ти дани брзо протекоше. 

против ПРИЛ. у конструкцијама: а. бити -, имати (нешто) - не 
биши саiласан, не слаiаши се (с нечим), йрошивиши се (нечему). 
б. немати (ништа) - биши саiласан, слаiаши се (с нечим), не йро
шивиши се (нечему). 

против (наглашено: протИв) предл. (с ген.) казује: 1. йравац 
крешања суйрошан og Hexoi gpyioi крешања: пловити � јаког ве
тра (� струје). 2. а. Йре.ма ко.ме је или чему усмерено нечије не
слаiање, суйрошсшављање, нешрйељивосйl, нейријашељсшво и 
СЛ.: не знам зашто је увек � мене, борба � непријатеља. б. за 
шша нешшо служи, шша сузбија, оiраничава, og чеiа шшишU: 
лек � главобоље. 3. йрема ко.ме се врши неко сравњивање, с ко
јим се усйосшавља нека равноШежа. - Кладећи се ставио је зла
тан сат против златног прстена. 

против- као йрви geo йриgевских и именичких швореница 
значи 1. а. који служи као зашшиша, који сйречава оно шшо 
значи gpyiu сложенички geo: противавионски, противПоДМор
нички, противпожарни, противтенковац, противтенковски, 
противтуберкулозни. б. који није у склаgу са оним шшо значи 
gpyiu сложенички geo, суйрошан ње.му: противдемократски, 
противзаконит, противправни, противприродни. 2. који служи 
као суйрошна .мера Йој.му означено.м gруiим сложеничким ge
ло.м, који ia сузбија, йонишшава: противагитација, противак
ција, противјурищ, противмера, противнапад, .  противотров, 
противофанзива, против предлог, противтежа. 

противагитација Ж аiишација која сузбија gpyiy аiиШацију. 

противакција Ж акција која сузбија gpyiy акцију. 

противан, -вна, -о 1. који се налази на суйрошној сшрани: 
довив:ивати се са противних брегова, поћи у противном правцу. 
2. с;асвим gрукчији, несаiласан, суйрошан: � људском разуму. 3. 
који се не слаже с ким, с чим, који се йрошиви неко.ме, нечему. 
- Ја сам био противан да се мења оно што је једном договоре
но. • у противном случају ако буgе gрукчије og ЙреgвиђеНОi. 

противвредност јек. противвриједност, -ости Ж вреgносш 
која оgiовара некој gpyioj вреgносШи. 

противдемократски, -а, -о йрошиван gе.мокраШији, анши
gемокрашски: � мере. 

противдоказ и противдоказ м gоказ којим се йоказује не
шачносш каквоi gоказа. 

противдржавни, -а, -о ус.мерен йрошив gржаве, аншиgр
жавни: противдржавни елементи. 

против законит, -а, -о који је у суйрошносши са законо.м. 

противзаконито ПРИЛ. на йрошивзакониш начин, суйрошно 
закону. 

противзаконито ст, -ости Ж сшање, својсшво oHoia шшо је 
ЙроШивзакониШо. 

противити се, противим се неевр. [гл. им. противљёње с] 1 . 
йружаши ошйор какво.м gејсшву, оgуйираши се. - Ја се проти
вих и крепко држах књигу коју је она покушавала да затвори. 
Уништавали су ескадроне који су им се противили. 2. не слаiа
ши се (с ким, с чим), не йрисшајаши (на Koia, на шшо): � сло
бодној штампи. 

противјуриш м јуриш извршен као оgiовор на йрошивнич
ки јуриш. 

противкандидат, -ата м канgиgаш gpyie сшране, gpyiu кан
gиgаш (у неко.м избору). 

противник м а. онај који оне.моiуnава HeKoia, нешшо, онај 
који се бори йрошив HeKoia, нечеiа; нейријашељ: � монархије, � 

демократије, наш � у рату. б. онај који исшуйа йрошив HeKoia у 
неко.м сйору, йарници, сйоршској или gрушшвеној uipu и сл. 

противница Ж женска особа ЙроШивник. 

противнички, -а, -о који се OgHOCU на йрошивнике и йрошив
нице. 

противниmтво с йрошивничко gеловање, исШуЙање. 

противно прил. 1. на йрошиван начин, суйрошно: поступати 
�. 2. HeuogecHo, нейриклаgно, неЙријаШно. - Противно им је да 
тако поступе. 

противност, -ости Ж 1. сшање, својсшво oHoia који је йроши
ван, oHoia шшо је йрошивно, суЙроШносШ. 2. оgврашносш, .мр
жња. - Осећала је противност према њему. 

противотров м среgсшво којим се йонишшава или слаби gej
сшво каквоi оШрова. 

. противофанзива (противофензИва) Ж офанзива йреgузеша 
pagu сузбијања нейријашељске офанзиве. 

противподморнички, -а, -о који служи за борбу йрошив 
UogMopHuZIta. 

противпожарни, -а, -о на.мењен, оgређен за борбу йрошив 
йожара, за зашшишу og йожара: � апарат, � команда, � одело. 

противправни, -а, -о који йрошивречи йраву, суйрошан йра
ву, закону: � делатност, � радња. 

противправност, -ости Ж својсшво oHoia шшо је йрошив
Йравно. 

противпредлог Оек и противприједлог) м йреgлоi суйрошан 
веn изнеШо.м Йреgлоiу. 

противпрописан и противпрописан, -сна, -о који йрошив
речи йройисима, суйрошан ЙроЙисима. 

противразлог м разлоi којим се йобија веn изнесен разлоi. 

противратнй, -а, -о који се йрошиви рашу, усмерен йрошив 
раШа. 
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противреформација ж ист. йокреш кашоличке цркве у Евро
йи у XVI и XVII веку са циље.м ga сйречи ширење йрошесшан,ши
з.ма и ga ојача свој ушицај н,а ойшши йолишички и кулшурн,и 
живоШ. 

противречан јек. противрјечан, -чна, -о (противречив јек. 
противрјечив, -а, -о) а. су йро шан, , оЙречан,. б. који саgржи .ми
сли, ugeje и сл. које се искључују: - СУД, - закључак. 

противречити јек. противрјечити, -йм неевр. [гл. им. проти
вРG)ечёње е] (коме, чему) 1. lовориши, оglовараши суйрошсша
вљајуhи се, изн,осеhи gрукчије .миш.љење. 2. биши у суйрошн,осши 
(с киме, с чиме). - Развој догађаја противречи предвиђеном. 

противрёчје јек. противрјёчје е в. йрошивречн,осш (1). 

противречно јек. противрјечно прил. н,а йрошивречан, н,а
чин,. - Све је изгледало противречно. 

противречност јек. противрјечност, -ости ж својсшво oNola 
шшо је йрошивречн,о, суйрошн,осш, оЙречн,осШ. 

противстав м суйрошан, сшав, суйрошн,а ЙосШавка. 

противстајати, -стојйм н,есвр. Йре.ма ЙроШивсШаШи. 

противстати, -станём евр. (некоме, нечему) йобун,иши се, ус-
йрошивиши се (йрошив NeKola, н,ечеlа). - Постао је господар и 
њему више нико није могао противстати. 

противтежа ж сила, акција која gелујуhи у суЙроШн,о.м йрав
цу og какве gpyle акције усйосшавља равн,оШежу. - Прижељки
вао је размах неких других снага које би биле противтежа пар
тизанима. 

противтёло јек. противтијело е мед. йрошеин,ска суйсшан,
ција коју сшвара орlан,иза.м као реакцију н,а сшран,е .маШерије, 
ан,ШиШело. 

противтужба ж правн. шужба коју йокреhе шужен,ик йрошив 
Шужиоца. 

противу предл. (с ген.) в. ЙроШив. 

противу- в.  ЙроШив-. 

противувредност јек. противувријЕЩНОСТ, -ости ж в.  йро
Шиввреgн,осШ. 

противудар и противударац, -рца м уgар(ац), Naaag као 
оglовор н,а заgаш уgар(ац), ЙроШивн,аЙаg. 

противу законит, -а, -о в. ЙроШивзакон,иШ. 

противуречити јек. противурјечити, -йм неевр. в. йрошив-
речиШи. 

противуслуга ж услуlа којо.м се узвраhа н,а учињен,у услуlу. 

противуставан, -вна, -о који је у суйрошн,осши с усШаво.м. 

протиница ж йрошин,а жен,а. 

протински, -а, -о који се ogNocu н,а йроше, својсшвен, йроша
.ма: - појас. 

протињати, -ам евр. 1. йочеши шињаши, йојавиши се шиња
jyhu. 2. екепр. йојавиши се н,еуйagљиво, јеgва виgљиво. - Око уста 
јој протиња осмех. 

протирати, -рём н,есвр. Йре.ма йрошреши: - очи. 

протискати, -ам евр. шискајуhи, lypajyhu уклон,иши, исши
скаши, ошераши: - некога из куће. 

протисли ж ми. йробagи, болови. 

протиснути, -нём евр. 1. йрошераши, йроlураши (Naapeg или 
кроз шШо). 2. (кроз зубе) с .муко.м, шешко изlовориШи. -Једва је 
кроз зубе протиснуо неколико речи. _ - се lypajyhu се, шиска
jyhu се apohu, йробиши се. - Једва се протисла до излаза. 

протицај м йрошок, йрошицање: - воде. 

протицати1, -ичё(м) н,есвр. Йре.ма ЙроШеhи. 

протицати2, -ичём н,есвр. Йре.ма йрошакн,уши, ЙроШаhи. 

протјер- в. ЙроШер-. 

проткање и проткаље е бот. биљн,о шкиво lрађен,о og .малих, 
е.мбрион,алн,их hелија које се н,ейресшан,о gеле, сшварајуhи шако 
н,ове hелије, шворн,о шкиво, meristem. 

проткати, -ам (проткём) (трп. проткан) евр. шкајуhи ишара
ши, украсиши (чиме). _ - се йровуhи се, йробиши се. -фиг. Мрак 
се проткао. 

проткивати (се), проткйвам (се) н,есвр. Йре.ма йрошкаши (се). 

прото, -а и -ё м хиЙ. og йрошојереј и йрошойрезвишер; уп. 
прота. 

прото- ГРЧ. као йрви geo шворен,ица зн,ачи: йрви, н,ајсшарији 
йо вре.мен,у, йоложају и СЛ.: протопрезвитер, прототип. 

протовестијар, -ара грч. ист. у среgњовековн,ој Србији уйрави
шељ влаgарских фин,ан,сија. 

протођакон м грЧ. ђакон, н,ајсшарији йо чин,у. 

протозоа и протозоа ж ЗООЛ. (обично у ми.) н,ајн,ижи jegNo
hелијски живошињски орlан,иза.м. 

протојерёј, -еја м грч. јереј н,ајсшарији йо чин,у. 

проток м йрошицање, йрошицај; йролазак, йролажење; уп. 

протећи: - воде; - времена. 

протокол м ГРЧ. 1. а. KНJula у коју се завоgе йрисйеле .молбе, 
goaucu и gp. ЙошШа. б. йосебн,а KНJula у коју се ун,осе службен,и 
йоgаци: - рођених, - венчаних. 2. а. зайисн,ик са каквоl скуйа, 
о какво.м gОlађају и сл. - Све што је рекао тражио је да уђе у 
протокол. Саставише протокол о смрти. б. gоку.мен,Ш о какво.м 
сЙоразу.му, уlовору. 3. а. йравила каквоl цере.мон,ијала (у gийло
.маШским и службен,им оgн,осима). б. служба која се бави цере
.мон,ијало.м. • деловодни - в. йрошокол (1а). кривични - KНJula у 
коју се ун,осе кривице Йојеgин,аца. узети на протокол саслушаши, 
исйишаши зайисн,ички, бележеhи у ЙроШокол. 

протоколарни, -а, -о који се ogNocu н,а йрошокол (Ва), који је 
йо йрошоколу (Ва): - пријем, - посета. 

протоколарно ПРИЛ. н,а йрошоколаран, н,ачин" Йре.ма йрошо
колу (Ва). 

протоколација ж 1. ун,ошење йоgашака у ЙроШокол. 2. уйис 
шрlовачке paglbe у реlисШар. 

протоколисати, -ишём (протоколИрати, -олйрам) евр. и не
евр. 1. завесши, завоgиши у йрошокол (1). 2. (из)вршиши йрошо
колаци ју (2). 

протолковати, �KyjёM и протолмачити, -олмачйм евр. 
(обично експр. и шаљ.) ЙроШу.мачиШи, објасн,иШи. 

протомајстор м f.лавн,и lраgиШељ. 

протон, -она м физ. еле.мен,Шарн,а чесшица, јеgан,йуш н,аелек
шрисан, воgон,иков јон" језlро воgон,иковоl аШо.ма (симбол р). 

протонотар, -ара м ГРЧ.-лат. 1. f.лавн,и н,ошар, бележн,ик. 2. 
иет. у феуgалн,ој Хрвашској, gосшојан,сшвен,ик који је чувао gp
жавн,и ЙечаШ. 

протоплазма и протоплазма ж ГРЧ. жива .маШерија, жива 
суЙсШан,ција. 

протопоп м в. ЙроШојереј. 

протопрезвитер м ГРЧ. йрошојереј као сшарешин,а Nag йаро
хијским свешШен,ици.ма. 

протоптер м ГРЧ. ЗООЛ. врсша рибе која gише'U н,а йлуhа и н,а 
шкрlе, и чин,и йрелаз из.међу риба и сувозе.мн,их живошиња, pro
topterus annectens. 

проторокати, -орочём евр. разг. шорочуhи изlовориши, н,а
йричаши MNolo, којешШа. - Он је проторокао све што је знао. 

протосинђел м ГРЧ. йрви, н,ајсшарији син,ђел. 

прототип м ГРЧ. 1. йрви, осн,овн,и ший, узорак: - Домаћег 
аутомобила. 2. особа која је йослужила као узор, .моgел за ка
кво йон,ашање, ogeealbe или за сшварање лика у какво.м у.меШ
н,ичко.м gелу. - Јунак романа Вечити младожеља биће прото
тип нове генерације Сентандрејаца. 

проточнй, -а, -о који йокреhе шекуhа eoga, који pagu Йо.мо
hy шекуhе eoge; кроз који шече eoga: - хидроцентрала; - бојлер. 

протраћити (протратити), -йм евр. а. н,еразу.мн,о, расийн,ич
ки, шраhеhи йошрошиши, сшраhиши: - сав новац. фиг. Протра-
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ћили су крв, а победе нема. б. узалуg из'iубий1и (оgређено време). 
- Три године је протраћио на ту жену. 

ПрОТрЕштати, протрепћем свр. зай1рейшай1и, заж.миркай1и. 
- Учитељ протрепта очима. 

протресати, протресам несвр. йрема Йрой1ресй1и. 

протрести (протрести), -есем свр. 1. а. й1ресући йомерий1и, 
заљУЈЬай1и край1ко и енер'iично, apogpMaйlu. - Кад се сат поква
ри, ја га мало протресем, па опет ради. б. уморий1и, измучий1и 
й1ресењем, gрмусањем. -: Јахање га је добро протресло, па је од
мах легао и заспао. в. разг. размой1рий1и, Йрей1ресй1и. 2. йроћи уз 
велике йой1ресе, невОЈЬе, Йрой1уй1њай1и. - Протресле су и про
тутњале четврта и пета офанзива. 

протрљати, протрљам свр. й1РЈЬајући (руком, каквом й1ка
нином, сунђером и gp.) йрећи (йреко нече'iа), обично за'iревајуhи 
'ia, чисй1еhи 'ia и gp. :  - тањир, - чело. 

протрнути, протрнем свр. а. осей1ий1и й1рнце, жмарце og 
сй1раха, узбуђења, Йрей1рнуй1и. б. укочий1и се, уй1рнуй1и (og хлаg
ноће). 

протiшети јек. претiшјети, -пйм свр. йройай1ий1и, йрей1р
Йей1и. 

протрти, протрем и протарем свр. йрой1РЈЬай1и, исй1рй1и. -
Јула му протре чело и болести нестаде. 

протрунути, -нем свр. йройасй1и og й1рулежи, исй1рулий1и. 
- Од влаге су даске протрунуле. 

протрупкати, -ам свр. ygapuйlu, й1руйнуй1и више йуй1а сй10-
йалима о зе.мљу - Протрупкаше и отресоше чизме од снега. 

протрчавати (се), -рчавам (се) несвр. йрема йрой1рчай1и (се). 

протрчати, -чйм свр. 1. йроћи й1рчеhи, Йројурий1и. -фш. Сун
це бије право у прозоре, а ветар што протрчи врео је. 2. йрећи, 
йревалий1и й1рчеhи. 2. експр. йроживей1и брзо, на брзину, без йа
жње. - Младости дане протрчо је већ. 8 - се заgовОЈЬий1и се, из
u'ipaйlu се й1рчеhи. - Она изведе децу на двориште и пусти их 
да се протрче. 

проту- в.  йрой1ив: протуавионски, протуакција, протудр
жавни, протузаконит и сл. 

протува ж йробисвеш, йусй10лов; бий1ан'iа, ХУЈЬа; уп. протуха. 

протумарати, -ам свр. йровесй1и (извесно време) й1умарајући, 
xogajyhu без циЈЬа: - цео дан. 

протумачив, -а, -о који се може йрой1умачий1и, објашњив. 

протумачити, -Умачйм свр. й1умачеhи учиний1и јасним, ра
зу.мљивим, објасний1и: - садашње прилике. 

протурати (се), протурам (се) (протуривати (се), -урујем 
(се» несвр. йрема йрой1урий1и (се). 

протурити, -йм свр. 1. а. йрой1ерай1и, apo'iypaйlu, йровући 
(кроз нешй10, с jegHe сй1ране на gpy'iy): - копље кроз јабуку, -
прсте кроз косу. б. исй1урий1и, йромолий1и: - главу кроз прозор. 
в. експр. изусй1ий1и, из'iоворий1и јеgва, с муком. - Једва би у три 
дана реч протурио. 2. а. й1ајно, кришом йусй1ий1и у йромей1, 
обично нешшо забрањено; усйешно apogaйlu, обично нешй10 не
исйравно: - лажне новчанице; успешно - робу. б. раз'iласий1и, 
раширий1и (неку весй1, силей1ку и сл.). 3. gовесй1и на неки йоло
жај, месшо уз йрой1екцију, зала'iање. 8 - се 1. 'iypajyhu се йроћи, 
йровући се, apo'iypaйlu се: - се кроз гомилу. 2. (у некога, у нешто) 
йрей1ворий1и се, йреобразий1и се (у HeKo'ia, у нешй10): - се у нову 
ЛИЧНОСТ. 

протуслован, -вна, -о в. Йрой1ивречан. 

протусловити, -условйм нес.вр. [гл. ИМ. протусловљење с] в. 
Йрой1ивречий1и. 

протутњавати, -Утњавам несвр. йрема Йрой1уй1њай1и. 

протутњати (протУтњети и протУтњити), -њйм свр. 1 • .  Йро
ћи, йројурий1и й1уй1њећи, й1рескајући, 'iаламеhи. 2. йрой1еhи, 
йроnи, йрохујай1и (о бурном, БО'iай10М gО'iађајима времену): про
тутњаше младалачки дани. 

протућ� (протјТћи), -т;rчем свр. 1. мало исй1ући, избий1и. 2. 
раЗг. а. йровесши (извесно време) не pagehu, gан'iубеhи: - цело ве-

че на улици. б. улуgо йой1роший1и (новац, имање), сй1раћий1и. 8 
- се йробиши се бореhи се, й1укући се, савлађујуhи ЙреЙреке. 

протуха ж в. Йрой1ува. 

проћаскати, -ам и проћаскати, проћаскам свр. йровесй1и 
(извесно време) �aCKajyћи, йойричай1и, Йораз'iоварай1и. 

проЫ�рдати и проћердати, -ам свр. а. неразумно, лакоми
слено, расийнички йой1роший1и (новац, имовину и сл.). б. фиг. 
узалуg, без сврхе, бескорисно уйой1ребий1и, уй1роший1и, йой1ро
ший1и (време, cHa'iy и сл.). 

проћи (проћи), прођем (аор. прођох, прође; р. пр. прошао, 
-шла) свр. 1. а. ugyhu йремесй1ий1и се с краја на крај некот, йро
сй10ра: - кроз ходник. б. apogpeйlu, йробий1и се. - Метак је про
шао кроз ребра. в. накрай1ко се Йојавий1и. - Осмех му прође ли
цем. 2. ugyhu или крећући се неким йревозним среgсй1вом: а. 
мимоићи, минуй1и (aopeg HeKo'ia, нече'iа): - поред банке. б. осй1а
вий1и иза себе (HeKo'ia, нешй10). - Већ смо прошли Врање. в. йре
ћи, обиhи, йройуй10вай1и: - целу Шумадију. 3. а. йрой1ежуhи се 
йрећи (неку 'iраницу). - Брада му прошла појас. б. исйуний1и, 
наврший1и: - тридесету. в. йрей1рйей1и, aogHeйlu, йреживей1и: 
- многе невоље. 4. йроней1и се, раширий1и се (о 'iласу). - Прође 
глас по народу. 5. накрай1ко обузей1и, Йрожей1и. - Прође га не
каква милина. 6. усйешно заврший1и: - пети разред. 7. бий1и 
ЙРUМJbен, Йрихваћен. - Прошао је његов предлог. 8. а. йроћи, 
минуй1и, заврший1и се. - Прошла је вршидба. б. йресй1ай1и йри
чињавай1и бол, йресй1ай1и болей1и. - Прошао му је зуб. 9. фиг. 
снаћи се, изgржай1и, apo'iypaйlu. - Проћи ћемо и без помоћи. 8 
- се (обично у имп.) йресй1ай1и paguйlu нешй10, занимай1и се не
чим, найусй1ий1и нешй10; осй1авий1и HeKo'ia на миру. - Прођи се 
таквих мисли (Шапчанин). Они су се давно прошли пића и 
скитње (И. Андрић). • било па прошло не вреgи, нема смисла 
сЙомињай1и. како прошао да прошао како било ga било, у сваком 
случају. на томе се прође (прошло) С й1име се заврши (завр ш ило). 
прођи ме се осй1ави ме на миру, не gupaj ме; уп. проћи се. - добро 
имай1и усйеха, йовоЈЬНО заврший1и неки Йосао. - (какву) школу 
сй1ећи неко искусй1во. - као Јанко на Косову, - као зелена трава 
йрешрйей1и неусйех, Hacйlpagaйlu. - кроз гвожђе и ватру MHO'iO 
йрей1рйей1и, ЙроЙай1ий1и. - кроз главу (главом) йасй1и на йамей1, 
синуй1и (о некој мисли, ugeju). - кроз сито И решето gоживей1и 
свашй1а, бивајуhи у различий1им сий1уацијама, крећући се у раз
личий1им gрушй1вима, обично сумњивим. - мимо (поред, крај) не
кога као поред (мимо, крај) турског гробља мимоићи HeKo'ia не 
обраhајуhи йажњу, без Йозgрава. то је прошло кроз моје руке й10 
сам ја ypaguo и знам какво је. 

проћућорити, -йм свр. ћућорећи йро'iоворий1и, ЙрошаЙй1ай1и. 

проћуmити се, проћушйм се свр. разг. йосй1ай1и йамей1нији, 
сйрей1нији, вешй1ији. 

проузроковати, -кујем свр. и несвр. бий1и, йосй1а(ја)й1и узрок 
некот, йроцеса, некот, збивања, изаз(и)вай1и. 

проузроковач, -ача м онај који, оно шй10 йроузрокује, иза
зива нешй10. 

проузрочавати, -очавам и проузрочивати, -очујем несвр. 
йрема Йроузрочий1и. 

проузрочити, -йм свр. йосй1ай1и узрок нече'iа, изазвай1и не-
шй10; уп. проузроковати. 

проуњкати, -ам свр. йро'iоворий1и, из'iоворий1и уњкајући. 

проурлати, -ам свр. йочей1и урлай1и, о'iласий1и се урлајуhи. 

проурликати, -урлйчем свр. йочей1и урликай1и, о'iласий1и се 
урличуhи. 

пр оу стити, проустйм свр. 1. йро'iоворий1и, рећи. - Јадна мо
ја! Проусти узбуђено. 2. ой1ворий1и усй1а у намери ga се нешй10 
каже, али не изреhи, заусй1ий1и. - Окрену се још једанпут, про
усти, али му се усне укочиле. 

проучавалац, -аоца (проучаватељ) м онај који йроучава не
Шй10, изучавалац, исй1раживач. 

проучавати, -учавам несвр. йрема Йроучий1и. 

проученост; -ости ж својсй1во, сй1ање. оно'iа шй10 је йроучено, 
исЙий1аносй1. 
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проУчити, проучим евр. исйишаши, изучиШи. 

проф. екраћ. Йрофесор. 

профа м (мн. ж) жарг. хиЙ. или ир. og Йрофесор. 

профа:ктура м йреgрачун за йоручену робу. 

профан, -а, -о лат. 1 . који се OgHOCU на свеш, који оglовара 
захшевима свеша, свешован; еупр. духован. 2. обичан, йросш; ко
ји ogaje шакве особине: � човек; � задовољство. 

профанација ж увреgа, обешчашћење, оскврнуће: � племе
нитих осећања. 

профанисати, -ишем евр. и неевр. йовреgиши, вређаши оно 
шшо се с.маШра gосшојним йошшовања, обешчасшиши, обешча
шћиваШи. 

профаmист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица фашизма. 

профаmистич:ки, -а, -о који се OgHOCU на йрофашисше: � ре-
жим, � штампа. 

профаmист:киња ж женска особа ЙрофашисШ(а). 

професија (професија) ж лат. занимање, йозив, сШрука. 

професионалан, -лна, -о 1. који се OgHOCU на йрофесију, ко-
ји је йо йрофесији: � политичар. 2. (одр.) изазван каквом йрофе
сијом, насшао као йослеgица вршења какве йрофесије: � болест. 
• - тајна службена Шајна. 

професионалац, -лца м онај који се неким йослом бави као 
Йрофесијом. 

професионализам, -зма м 1. бављење каквим йослом као 
йрофесијом, йрофесионално обављање неке gелаШносШи. 2. 
ЛИНГВ. речи и изрази својсшвени љуgима оgређене Йрофесије. 

професионализација ж йрелазак на йрофесионализам, на 
йрофесионални pag: � политичара. 

професионализовати, -зу јем (професионализирати (се), 
-изирам (се)) евр. и неевр. йрешвориши, йрешвараши у Йрофесију. 
- Његов начин мишљења све професионализује. _ � се йо-
сша(ја)ши Йрофесија. - Политички рад се професионализује. 

професионалка ж женска особа Йрофесионалац. 

професионално ПРИЛ. на йрофесионалан начин, као йрофе
сионалац. 

професор м (инетр. -ом) лат. звање насшавника среgњих и ви
соких школа: гимназијски �, � универзитета. • ванредни - gpy
lo йо paHly насшавничко звање на факулшешу и умешничким 
aKageмujaмa. редовни - највише насшавничко звање на факул
шешу и умешничким aKageMujaмa. 

професорица (професорица) и професорка ж 1. женска 
особа йрофесор: � историје. 2. арх. йрофесорова жена. 

професоровати, -рујем неевр. обављаши gужносш йрофесо
ра, биши Йрофесор. 

професорски, -а, -о који се OgHOCU на йрофесоре, својсшвен 
йрофесорима: � позив, � држање. 

професорство и професорство е в. Йрофесура. 

професорчић м geM и ир. og Йрофесор. 

професура ж йрофесорско звање, йрофесорска служба. 

профет, -ета м ГрЧ. йророк, виgовњак. 

профетизирати, -изирам евр. и неевр. йрорећи, йрорицаши, 
йреgвиgеши, ЙреgвиђаШи. 

профетс:ки, -а, -о који се OgHOCU на йрофеше, йророчки, ви
gовњачки. 

профи- нем. йрви geo йолусложеница са значењем: йрофеси
оналан: профи-организација боксера, профи-уговор. 

профију:кати, -ијУчем евр. фијучући ЙролеШеШи. - Изнад 
наших глава профијукаше три бомбе. 

профил, -ила м фр. 1. бочни изInеg, лик (HeKol йреgмеша, ли
ца и сл.). 2. а. йресек (вершикални, йойречни или gужни) HeKol 
ЙреgмеШа. б. техн. назив за инgусшријске израђевине различи
шоl йресека које,најчешће служе као консшрукшивни елеменши 

у lрађевинарсшву, машинсшву и gp. 3. обрис, конШура. - Све
тла линија моста није се мењала као ни профил околних пла
нина на небу. 4. а. скуй бишних, шийичних каракшерисшика 
какве йрофесије: � инжењера. б. основне каракшерисшике какве 
gелашносши: � индустрије. 

профила:кса и профила:кса ж apegoxpaHa, зашшиша og бо-
лесши, йревеншивна меgицина, ЙревенШива. 

' 

профила:ктичан, -чна, -о и профилактич:ки, -а, -о за
шшишни, йревеншивни: � лек, � вакцина. 

профилни, -а, -о који се OgHOCU на Йрофил. 

профинити, -офиним евр. учиниши финим, шананим, ра
финираши: � своја осећања. _ ,.., се йосшаши фини, шанан, ра
финиран. 

профињеност, -ости ж својсшво oHoia који је йрофињен, OHQ
la шшо је йрофињено: � укуса, � понашања. 

профирцати, -ам евр. мађ. йрихвашиши, йричврсшиши ши
јући, ЙрошиШи. 

профит, -ита и профит, -а м лат. зараgа, gобишак, вишак 
вреgносши: извући �, ЧИСТ �. 

профитабилан, -лна, -о који gOHOCU йрофиш, gобиш, уносан. 

профитабилност, -ости ж особина oHola шшо је йрофиша
билно, уносно. 

профитер, -ера м онај који је осшварио йрофиш, обично бр
зо, нелеlално, нечасно: ратни �. 

профитерс:ки, -а, -о који се OgHOCU на йрофишере, својсшвен 
йрофишерима: � морал, � понашање. 

профитерство е йрофишерске особине, својсШва. 

профитирати, -итирам евр. и неевр. осшвари(ва)ши gобиш, 
йрофиш (чесшо нелеlално, нечасно). - Једни су ратовали, а дру
ги су од тога профитирали. 

профитни и профитни, -а, -о који се OgHOCU на йрофиш, go
биш: � стопа. 

профу:књача (проф)тЕљача) ж пеј. жена лакоl морала, курва. 

профун:кционисати, -ишем (профункционИрати, -онирам) 
евр. йочеши функционисаши (йрофукционираши), ЙрораgиШи. 

профућ:кати, -ам евр. лакомислено, улуgо йошрошиши, 
сшраћиши: � новац, � младост. 

проха ж в. Йроја. 

прохибитиван, -вна, -о који сйречава, онемОlућава, забра
њује нешшо: � царина. 

прохибиција ж лат. законом оgређена забрана apogaje и йро
извоgње алкохолни:у: Йића. 

прохладан, -дна, -о йонешшо, йомало хлаgан: � јутро. 

прохладно ПРИЛ. йонешшо, йомало хлаgно. - Напољу поста
је прохладНО. 

проходан, -дна, -о којим се, кроз који се може йроћи, йрохо
gиши (о йушу, шерену и сл.): � пут. 

проходати, проходам евр. 1. йочеши, научиши хоgаши (о ge
ШеШу). 2. йровесши (извесно време) xogajyhu, шеШајући. - Про
ходао је неколико часака по соби. 3. хоgањем, крешањем учи
ниши lийкијим, изgржљивијим: � коња. 

проходљив, -а, -о в. apoxogan. 

проходност и проходност, -ости ж својсшво, сшање oHola 
шшо је apOXOgHO. 

прохр:кати, прохрчем йровесши (извесно време) хрчући. -
Прохркао је целу ноћ. 

прохтев и прохтев јек. прохтјев и прохтјев мјака унушра
шња жеља, шежња, йошреба (ga се нешшо осшвари, gобије, йо
cegyje и gp.). - Увек је имао велике прохтеве. 

прохтевати се, прохтева се јек. прохтијевати се, прохтије
ва се несвр. йрема йрохшеши се. 

прохтети се, прохтё се и прохтеднё се јек. прохтјети се, 
прохтије се и прохтједнё се евр. безл. (са логичким субјектом у 
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дат.) u.м,аШи, осешиши ЙрохШев. - Имаш некога да га лупиш 
или пољубиш, како ти се када прохтедне. 

прохујалост, -ости ж сшање, особина OHOra који је йрохујао, 
OHOra шшо је йрохујало: � његовог живота. 

прохујао, -ала, -о који је йрошао, йрошекао, минуо. - Све се 
то појавило после прохујалог рата. 

прохујати, -јйм свр. 1. хујеnи йроnи, ЙролеШеШи. - Меци су 
прохујали изнад наших глава. 2. йрошеnи, минуши, йроnи (о 
времену). - Младост је тако брзо прохујала. 

прохуктати, прохукћём свр. хукnуnи йроnи, ЙројуриШи. -
Поред нас прохукће локомотива. 

процвасти (процвасти), -атём свр. в. ЙроцвеШаШи. 

процват м 1. избијање, развијање цвешова, цвеШање. 2. брз, 
йолешан развишак, развој. - Роман и приповетка постигли су 
свој процват у прошлом веку. 

процветао јек. процвјетао, -зла, -о и процветао јек. про
цвјетао, -ала, -о (обично одр.) р. Йр. og йроцвешаши у аШриб. 
служби: � цвеће. 

процветавати јек. процвјетавати, -етавам несвр. йрема 
ЙроцвеШаШи. 

процветати јек. процвјетати, -ам свр. 1. а. йочеши цвеша
ши, йусшиши цвеШове. -фиг. Фебруар је процветао ињем. б. раз
виши се наlло, ЙолеШно. - Индустрија је одједном процветала. 
2. експр. йосшаши заgовОЈЬан, весео, разgраrан. - Откако се уда
ла, процветала је. 3. йрекриши се алrа.м,а, заrаgиши се алrа.м,а (о 
мору). - У Истри је и ове године море процветало. 

процвилети јек. процвиљети, -лйм свр. 1. йочеши цвилеши, 
закукаши, зајаукаши (og бола, жалосШи). 2. йроrовориши йи
CKaвu.м, lласом. 

процвјет- в. ЙроцвеШ-. 

процвокотати, -окоћём свр. йровесши извесно време цвокоnу
nи: � целу ноћ. 

процвркутати, -ркућём свр. йочеши цвркушаши, йройеваши 
(о ЙШици). 

процврчати, -чйм свр. йочеши цврчаши (о цврчку). 

процедити, процёдйм јек. проциједити, проциједйм свр. 1. 
а. цеgеnи очисшиши, ослобоgиши нейожеЈЬних йримеса: � мле
ко. б. експр. йойиши йолако, с муком. - Једва процедио кроз гр
ло чашицу ракије. 2. а. (често: � кроз зубе) нејасно, шихо, йола
ко изrовориши, изреnи: � псовку. б. оgмериши, оgваrаши, йроце
ниши (речи, реченице). - Не знаш да мораш сто пута процеди
ти сваку реч нашег човека. _ � се очисшиши се йролазеnи кроз 
нешшо, цеgеnи се. 

процедура м лат. мешоg, начин раgа, ушврђени йосшуйак: � 
испитивања, истражна �, судска �. 

процедуралан, -лна, -о који се OgHOCU на йроцеgуру: � питање. 

процеђивати (се), -еђујём (се) јек. процјеђивати (се), -јеђу
јём (се) несвр. йрема йроцеgиши (се). 

процена јек. процјена ж 1. а. ушврђивање, оgређивање цене 
нечеrа, Йроцењивање. - Задовољни су проценом куће. б. ушвр
ђена вреgносш, цена. 2. миШЈЬење, cyg о вреgносши, значају не
чеrа, о времену насшанка и gp. - По њиховој процени та књига 
је заслужила награду. 

проценат (процент), -нта м (ген. МН. процената) лат. 1. сшо
ши geo нек(й броја или неке количине, йосшошак (%); количина 
изражена у ЙосШоцu.м,а. 2. HaKHaga за коришnење шуђеr кайи
шала или upogajy шуђе робе. - На пијаци продаје туђа јаја на 
проценат. 

проценитељ јек. процјенитељ м онај који нешшо йроцењу
је, који врши йроцену, Йроценилац. 

проценитељски јек. процјенитељски, -а, -о који се ogHOCU 
на ЙроцениШеЈЬе. 

проценцти, процёнИм јек. процијенити, процијенйм (трп. 
.прОцёњен .јек. процијењен) свр. l. (нешто) ogpeguiДu, ушврgиши 
цену, вреgносш (нечему): � штету. 2. а. gонеши cyg (о коме, че-

му), йросуgиши: � ситуацију. б. исйишаши, йровериши: � отпор
ност материјала. 

процентни, -а, -о који се OgHOCU на йроцен(а)ш, изражен у 
.uроценШu.м,а: � рачун. 

процентуалан, -лна, -о који је изражен у йроценшима: � 
учешће жена у почитичким органима. 

процентуално прил. йрема ЙроценШu.м,а, изражено у йро
ценШu.м,а. 

процењив јек. процјењив, -а, -о који се може ЙроцениШи. 

процењИвати јек. процјењивати, -ењујём несвр. йрема йро
цениШи. 

процењивач јек. процјењивач, -ача м в. ЙроцениШеЈЬ. 

процёп јек. процијеп м 1. а. йроцеЙЈЬено, расйукло месшо, 
расйуклина, ЙукоШина. - Наслонио пушку у процеп камена и 
притајио се. б. узан и gубок усек, шеснац (између gве сшене, ли
шице и сл.). - Спуштају се кроз само њима познат процеп у кли
сури. в. размu.м,оилажење, расцей, разgор. - У кући је због ње
говог понашања дошло до процепа. г. веома шежак йоложај, 
безизлазна сиШуација. - Прво издан и поражен, доведен је у 
трагичан процеп. 2. а. KOMag gрвеша, шшай йроцейЈЬен на jeg
номе крају који служи за хвашање змија и gpyrux мањих живо
Шиња. б. pyga на воловскu.м, колu.м,а која се рачва у gелу go ко
ла. • пиштати, цвилети као гу ја (змија) у процепу йлакаши, цвиле
ши, кукаШи. стављати (кога) у процеп gовоgиши (HeKOra) у шежак, 
HeyrogaH йоложај. 

процепити, процёпйм јек. процијепити, процијепйм (про
цепати, процёпам јек. процијепати, процијепам) свр. расеnи, рас
цеЙиШи. _ � се а. расцейиши се, расйукнуши се. б. йосшаши йро
мукао, храйав (о lласу, rрлу). 

процес м лат. 1. а. йосшейена измена какве йојаве, сшања и 
сл., развој, ШОК. б. све раgње које се врше ga би се gобио оgређе
ни резулшаш: � добијања алуминијума, производни �. 2. правн. 
CygCKU йосшуйак: политички �, ревизија процеса. 

процесија ж лат. свечана йоворка верника, црквени ouxog, 
лиШија. 

процесни, -а, -о који се OgHOCU на йроцес: � акт, � пуномоћ. 
• - право правн. йравила којима се реrулише йосшуйак йри су
ђењу. 

процесно прил. у йоlлеgу йроцеса, OgHOCenu се на йроцес: би
ти � способан. 

процесор м рач. (често са атрибутом "централни'') извршна 
рачунарска јеgиница која Йpu.м,a и извршава инсшрукције йро
чишане из оgrоварајуnе меморије; уп. микропроцесор. 

проције- в. Йроце-. 

проциктати, процикћём свр. йочеши цикшаши, зацикшаши, 
зашшекшаши, зайраскаши (о вашреном оружју и ономе шшо 
йроизвоgи сличан звук). 

. 

процје- в. Йроце-. 

процмиздрити, -йм свр. йочеши ц.м,uзgриШи, йлакаши; йро
rовориши ц.м,изgреnи. 

процуњати, -ам свр. 1. йровесши (извесно време) цуњајуnи, 
њушкајуnzi, Шражеnи. 2. gознаши цуњајуnи, ЙроњушкаШи. 

процурити, -Им свр. 1. йочеши цуриши, ЙоШеnи. 2. йресшаши 
заgржаваши, йочеши ЙроЙушШаШи. - Буре је процурило. 

прочаврљати, -ам свр. йровесши (извесно време) чавРЈЬају

. �и, йричајуnи брзо, живо, весело. 

прочамити, -Им свр. йровесши (извесно време) ча.м,еnи, изоло
вано og свеша, неакшивно: � две године у затвору. 

прочарати, прочарам свр. 1. чарајуnи йрочейркаши, йрочач
каШи. 2. чарајуnи йоgсшаnи (ваШру). 

прочаркати, -ам свр. мало ЙрочараШи. _ - се сукобиши се 
йушкарајуnџ, uзазивајуnи мање чарке. 

прочастити, прочастйм свр. часшеnи уrосшиши, йоrосшиши, 
ЙочасШиШи. _ - се у"iосшиши се, йо"iосшиши се, йочасшиши се. 
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прочачкати, -ам евр. 1. чачкајуhи uрочисшиши: � лулу, � 

уво. 2. а. uрешресши, uрочеuркаши (шшо расшресиi1l0): � шта
пом мравињак. б. уаорним шра"iа1-Ьем аронаћи, gознаШи. - По
лиција је прочачкала његово име. 

прочелни, -а, -о који се налази у uрочељу, с upeg1-be сшране: 
� ЗИД, � прозор, прочелна врата. 

прочелник м в. начелник: � одељења. 

прочелница ж женска особа Uрочелник. 

прочелнички, -а, -о који се OgHOCU на uрочелнике и uрочел
нице: � положај. 

прочелниmтво е uрочелничка служба и зва1-Ье. 

прочеље и прочеље е 1. а. врх, чело сi1l0ла као uочасно ме
сшо: сести у прочеље стола. б. воgеhе месшо, воgеhа уло"iа. - Са
мо одабраници имају прочеља људскога друштва. 2. upeg1-ba 
сшрана, лице з"iраgе, "iрађевине и сл.; upeg1-ba сшрана уоuшше: � 

храма; � књиге. 

прочепркати, -ам евр. чеuркајуhи, койкајући расшресши, ис
uремешаши (чесi1l0 шражеhи нешi1l0). - фиг. Прочепркао је бр
ЗО по памети какав сам био у младости. 

прочеткавати, -ет:кавам несвр. арема UрочеШкаШи. 

прочеткати, -ам евр. чешкајуhи очисшиши, оШресШи. 8 � се 
чешкајуhи се ошресши, очисшиши са себе (uрашину и сл.). 

прочеmљавати, -ешљавам несвр. арема UрочешљаШи. 

прочеmљати, -ам и прочешљам евр. 1. а. рашчешљаши (ко
су, браgу). б. исuревршаши, расшресши (сено и сл.). 2. обасуши 
арекорима, uз"iрgиши, искриШиковаШи. -До:ктора су на састан
:ку добро прочешљали. 3. исшражиши, uрешражиши (неки крај, 
upegeo). - Прочешљали су цео Београд, али га нису нашли. 

прочибу:кати, -ам евр. 1. чибукајуhи очисшиши, исШресШи. 
2. исшуhи, изби ши, измлаШиШи. 

прочист ж бот. биљка из аор. млечика из чије"i се семена go
бија лаксашивно среgсшво, Croton tiglium. 

прочистач, -ача м уређај за uрочишhава1-Ье: � ваздуха. 

прочистити, -им (трп. прочишћен) евр. 1. учиниш и чисшим, 
очисшиши, ишчисшиши: � :кућу, � пym:ку. 2. учиниши upoxog
ним, рашчисшиши (uуш). - Камион се заглавио јер е:кипа није 
прочистила пут. 8 - се ослобоgиши се цревнor саgржаја, ишчи
сшиши се. 

прочитавати, -итавам несвр. арема UрочиШаШи. 

прочитати, -ам (прочитамо и прочИтамо) евр. 1. завршиши 
чиша1-Ье; чишајуhи уuознаши, сазнаши: - новине, - писмо, - ро
ман. 2. схвашиши, уuознаши (HeKo"ia, OgH. нечије расuоложе1-Ье, 
осећа1-Ье и сл.). • - судбину арорећи, uреgсказаши суgбину, буgуh
носш. - руку, длан uреgсказаши буgуhносш "iлеgајуhи у руку, у 
gлан. 

прочиmћавати (се), -ишћавам (се) и прочиmћивати (се), 
-Иmћујём (се) несвр. арема uрочисшиши (се). 

прочиmћење е uсихичко и ешичко расшереhе1-Ье, очишhе1-Ье, 
каШарза. 

прочловити, -Им евр. екепрее. uровесши (извесно време) члове
ћи, gубеhи. - Прошетали се мало на ру:кама, прочловили мало 
на глави. 

прочмавати, прочмавам евр. екепрее. uровесши извесно вре
ме ч.мавајуhи, саавајући. 

прочудачити се, -удачИм се евр. uосшаши чуgак, особе1-Ьак. 
- Причају момци да се мајстор прочудачио. 

прочудити се, -им се евр. uровесши неко време чуgеhи се. 

прочупати, -ам евр. 1. uочуuаши, ишчуuаши: � :коприве око 
:куће. 2. (не:кога) заgаваши бол (некоме) вукуhи "iа за косу, чуuа
јући "ia. - Дође ми да га почупам. 8 - се заgаваши бол jegaH gpy
"ioMe чуuајуhи се. 

прочути, -ујём евр. 1. аоново gобиши сuособносш арима1-Ьа 
звукова слухом. 2. gелимично uримиши слухом, UречуШи. - Про
чуо би половин.у онога што му је жена говорила. 8 - се 1. зачу-

ши се, оgјекнуШи. - После жамора прочује се грохотан смех. 2. 
uосшаши чувен, UознаШ. - Он се прочуо по целом Београду. 

прочУчати, -чИм евр. 1. uровесши (извесно време) чучеhи. 2. 
разг. uровесши, uроживеши (на неком месшу) gy"io времена. - Као 
удова прочучи у Добровцу двадесет година. 

проџарати, проџарам евр. џарајући uоgсшаhи (вашру). 

проmалити се, -Им се евр. нашалиши се, uошалиши се. 

проmiшнути и проmапнути, прошапнём евр. рећи шаuнув-
ши, шаUнуШи. - Миловање моје! - прошапне девој:ка. 

проmаптавати, -аптавам несвр. арема UрошаUШаШи. 

проmаптај м шаuуша1-Ье, шаUШај. - Наши састанци су два 
прошаптаја и два пољупца. 

проmаптати, прошапћём и проmапутати, -ам евр. рећи ши
хо, шаUhуhи. 

проmарати, прошарам евр. 1. а. учиниши шареним, шарају
ћи украсиши, ишараши: � блузу црвеним нитима. б. учиниши 
разноврсним. - фиг. Бес:крај самоће неће НИЕО ни смехом про
шарати. 2. а. ароћи, uрелешеши крећући се кривуgаво, у разли
чишим аравцима: ласта прошара небом. б. uрелешеши (uо"iле
gOM, очима). - Он прошара очима пре:ко свих лица. 8 - се ао
сшаши шарен; uосшаши разноврсШан. 

проmарица ж снеТ: који је месшимично окойнео, кроз који се 
назире земља. 

проmаmавити, -ашавим евр. uосшаши шашав, hакнуШ. 

проmаmољити, -Им евр. шашољеhи uо"iлagиши, UомuловаШи. 

проmверцовати, -цујём (прошверцати, -ам) евр. нем. шајно 
uренеши (обично какву робу у циљу неgозвољене шр"iовине), аро
кријумчариШи. 8 - се ароћи без gозволе, без gокуменаша, кар
ше и сл. неuримешно, неоUажено. 

проmврљати, проmврљам евр. шврљајуhи ароћи, uробазаши, 
uрошумараши, UролуШаШи. - Увече би проmврљао о:ко :куће. 

проmевина ж uроше1-Ье gевојке, uросиgба, UРОШ1-Ьа. 

проmегачити се, -егачИм се евр. uровесши (извесно време) 
ше"iачеhи се; нашалиши се ше"iачеhи се. 

проmек м итал. слашко, gесершно вино og uросушено"i "iрожђа. 

проmење е 1. "iл. им. og UросиШи. 2. uросиgба, Uрошевина. 

проmепирити се, -епирим се евр. ароћи шеuиреhи се, ара-
већи се важан. 

проmестарити, -естарим евр. uролешеши шесшареhи, ара
већи кру"iове у лешу (о UШица.ма). 

проmетати, прошётам (прошёћём) евр. l. непрел. в. uрошеша
ши се. 2. прел. извесши у шеш1-ЬУ: - госте по граду. 8 - се арове
Сi1lи (извесно време) шешајуhи; ароћи шеШајуhи. 

проmет:кати (се), -ам (се) евр. у geм. значе1-ЬУ: uрошешаши (се). 

проmибати, -ам евр. 1. прел. шибајуhи исшуhи, uзбиШи. -фиг. 
Ветар је жесто:ко иmибао земљу. 2. непрел. ароћи брзо, аројури
ши, UролеШеШи. - За два дана прошибао је :кроз читаву Подго
рину. 

проmиваљка ж в. uрошивача (1). 

проmивати (се), проmИвам (се) несвр. арема uрошиши (се). 

проmивач, -ача м gебели обуhарски конац за Uрошива1-Ье. 

проmивача ж 1. велика и"iла за Uрошива1-Ье. 2. машина за 
Uрошива1-Ье. 

проmивен, -ена, -о 1. шрu. og UрошиШи. 2. украшен upogeHY
шим нишима: златом � блуза. 

проmи:кљавати, -:И:кљавам несвр. арема UрошикљаШи. 

проmикљати, -ам евр. шикљајуhи uошеhи, избиши (о ше ч
НОСШи). 

проmикнути, проши:кнём евр. шикнувши избиши (о шеч
НОСШи). 

проmирен, -а, -о 1. шрu. og uрошириши (се). 2. расuросшра-
1-Ьен, раширен. 
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проширеност, -ости ж својсшво, сшање OHOra шшо је йроши
рено. 

проширење е йрОСiйорно ширење, йовеnање: � стана, � реч
ног корита. 

проширивати (се), -:Ирујём (се) несвр. Йре.ма йрошириши се. 

проширити, проширим (трп. проширен) евр. 1. ширеnи уве
nаши (неки ЙросШор). 2. расйросшреши, йојачаши (неко gејсшво, 
ушицај и сл.): � свој утицај на Балкан. _ � се 1. йосшаши шири, 
увеnаши се. 2. расйросшреши се, йојачаши се (о неко.м gејсшву, 
ушицају и сл.). 

прошити, проmиjём (трп. прошИвен, -ена) евр. 1. шијуnи сйо
јиши, йричврсшиши, зашиШи. 2. екепр. йробиши, йробушиши на 
више .месШа. - Шмајсер проши живицу. 

прошишати, прошйшам евр. брзо йроnи, ЙролеШеШи. - Ави
он је прошиmао небом. 

прошиштати, -тим евр. шишшеnи йроrовориШи. 

прошкiнсљати, -ам (проmкiшљити, -Им) евр. шкакљајуnи йо
иtаgиши, ЙошкакљаШи. 

прошкиљити, -им евр. йоиtеgаши йолузашвореним очима, 
шкиљеnи. 

прошкргутати, -ргућём евр. йроrовориши шкрrуnуnи. 

прошкрипати, прошкрйпам и прошкрипити -Им евр. йоче
ши шкрийаши (шкирийиши), йочеши йроизвоgиши реске звуке. 

прошкропити, прошкропйм (трп. поmкропљен) евр. шкройе
nи йолиши, ЙоЙрскаШи. - Пошкропило га улично блато. 

прошли, -а, -о који је йрошао, .минули. • - време ЛИНГВ . арх. в. 
йерфек( а)Ш. 

прошло, -ог(а) е в.  йрошлосш: уздисати за прошлим, забо
равити све оно прошло. 

прошлогодишњи, -а, -ё који се OgHOCU на йрошлу rogUHY, ко
ји је био, који се збио, gecuo и сл. йрошле rogUHe; који је из йро
шле rogUHe: � успех; � род. 

ПРОШЛОНЕщељни јек. ПРОШЛОНЕщјељни, -а, -о који се OgHO
си на йрошлу неgељу, који се gecuo йрошле Hegeљe; који је из йро
шле Hegeљe: � утакмица. 

прошлост, -ости ж (инетр. -ошћу) вре.ме које је йрошло; gora
ђај из шоrа вре.мена. 

прошљапати, прошљапам евр. йроnи шљайајуnи, rазеnи йо 
расквашеној земљи. 

прошња ж 1. йросиgба, Йрошевина. 2. а. Йросјачење. б. учши
во шражење, .молба. 

прошпацирати (се), -3.цйрам (се) евр. нем. в. йрошешаши (се). 

прошпијати, -ам и прошпијунирати, -унйрам евр. шйију
нирајуnи сазнаши, ошкриши: � непријатељске положаје. 

проштац, -шца Нща) м (инетр. -шцем (-ацем); МН. прошци 
(проштаци), ген. проштаца; зб. им. прбшће е (ми. 0» неошесан ко
лац найрављен најчешnе цеЙање.м низgуж HeKOr оgсеченоr (йо 
йошреби и apeKpaneHOr) gебла (као geo orpage, йлоша и gp.). • 
дизати се прошца Ulpa у којој jegaH иrрач леrне на земљу као йро
шшац, а gpyru ra gиже на HOre. пасти (лећи) као - йасши, лепи 
сво.м gужино.м. стајати као - сшајаши усйравно, укочено. 

проштени, -а, -о који се ogHOCU на йрошшење, на ойрошшај 

. rpexoBa: � молитва. • - дани в. йросн'и gaHU (aog Йросни). 

проштење е 1. а. (и проштёње) йрашшање, оЙрошШај. б. 
ойрошшај фехова. 2. црквена слава. 

проштепати, -ам и проштеповати, -пујём евр. нем. 1. шше
йајуnи начиниши шав, сйојиши шаво.м. 2. изрешешаши, избу
шиши .мецима. - Авиони проштеповаше из митраљеза околне 
чуке и косе (Б. Ћопић). 

прошћавати, прЬшћавам несвр. Йре.ма ЙросШиШи. 

прошуљати се, прошуљам се евр. в.  йрошуњаши се. 

прошумити (прошУмети јек. прошУмјети), -мйм евр. 1. йоче-
ши шу.миши, зачушц се шу.меnи. - фиг. Зашуме слатке речи. 2. 
apohu шу.меnи. - Она прошуми двораном као вихор. 

прошуњати, прошјТњам евр. шуњајуnи се, кришо.м йроnи: � 

око куће. 

прошупљивати (се), -упљујём (се) несвр. Йре.ма йрошуйљи
ши (се). 

прошупљити, прошУпљИм евр. учиниши шуйљu.м, йробуши
ши. - Глупо је новац проmyпљити и приmити на чоју. _ - се 1. 
йосшаши шуйаљ, йробушиши се. - Лонац се проmyпљио. 2. из
rубиши йуноnу (о иtacy). - Глас му се нешто ПрОШУПЉИО. 

прошушкати, -ам евр. 1. йочеши шушкаши; йроnи шушкају
nи. - Змија прошymка негде у трави. 2. шушкајуnи изrовори
ши; ЙрошаЙШаШи. - Позове га на страну и нешто прошymка с 
њиме. 

прошуштати, -тИм евр. йочеши шушшаши; шушшеnи йроnи, 
ЙролеШеШи. 

Пlша ж нейријашносш, невоља, незrоgа. - Има Немаца пре
ко стотине, мислим да ће данас бити прпе. 

пр па ж 1. в. ЙрЙор. 2. уойшше оно шшо је расшресишо, зрна
сшо (сшруrошина, ойиљци, козји брабоњци). - Пође газећи по 
прпи, струготини од тесаних дрва. 

пrшати се, -ам се неевр. ваљашии се, .млаШиШи крилима йо 
йрашини, йеску, расшресишој земљи и сл. (о ЙШица.ма, које се 

. шако ослобађају ra.мagu). - Сврачица се прпа у прашини. 

прпорити, -Им неевр. оном. [гл. им. ПЈшорёње е] йроизвоgиши 
слаб шу.м. - Чуло се како на стрехи врабац прпори крилима. 

прпошан, -шна, -о а. са.мовољан, йркосан; обесшан, йусшо-
йашан: � младић. б. који оgражава шакве особине: � поглед. 

прпошно ПРИЛ. на йрйошан начин, йркосно, йусшойашно. 

пiштати, ПЈшћём неевр. в. ЙрЙориШи. 

прса, прса и прсију е МН. 1. apegНJU ropНJU geo човечјеr шруйа; 
ogroBapajynu geo живошињскоr шела; OpraHU с.мешШени у ње.му, 
rpygu. 2. женска Hegpa, gojKe. • бити се (бусати се, лупати се) у пр
са раз.меШаШи се, хвалисаши се. за прса се ухватити йочеши се 
рваши, Шуnи. кокошја - gефор.мација rpygHor коша као йослеgи
ца рахиШиса. одбити од прса йресшаши gојиШи. с прса (ударити и 
ел.) С apegНJe сшране (уgариши и сл.). - у (о) прса (борити се, наћи 
се и ел.) из HeaocpegHe близине, на .мало.м расшојању (бориши се, 
наnи се и сл.). 

пf>сак, -ска м 1. расйршене каЙЉице. -Диже се из воде, отре
се главом и ситни прсак расу се око ње. 2. шу.м, шушшање, йр
шшање: � лишћа. 

ПI>сат, -а, -о 1. који u.мajaKa, широка Йрса. 2. који u.мa вели-
ке gojKe. 

прсатост, -ости ж особина OHOra који је ЙрсаШ. 

прси, прсију ж ми. в. Йрса. 

прсимице ПрИЛ. 1. хвашајуnи се за йрса: тући се -. 2. а. йр
сима Haapeg: ићи � на непријатеља. б. у Йрса. - Камен га је 
ударио прсимице. 

Iфсити се", -Им се неевр. а. gржаши се усйравно, укочено. -
Официри су се пр сили и отпоздрављали. б. йравиши се важан, 
раз.меШаШи се. - Скоројевићи се видно прсе и хвале. 

прскав\ -а, -о који лако йрска, који се лако gроби, хрскав: � 

корица хлеба. 

прскав2, �a, -о који йрска, расийа кайљице, искре: � поток, � 

млаз усијаног гвожђа. 

прскавац, -авца м бат. биљка Impatiens noli tangere чије ча
хуре йри gogupy Йрскају. 

прскалица ж сйрава, найрава за йрскање: баштенска �
, ви

ноградарска � . 

прскати, -ам несвр. Йре.ма йРснуШи. • - од здравља биши go
броr зgравља, изиtеgаши вео.ма зgраво. 

прскати, -ам неевр. (евр. щ)снути) 1. а. избијаши у кайљица
.ма, у шањим .млазевима. - Из посекотине прскала је крв. б. ба
цаши, избациваши каЙЉице. - Прска док говори. 2. засийаши, 
квасuши, йоливашu (каЙЉица.,'и,а). - Брица је прскао лице ко-
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лоњском водом . •  - се засийаши се, квасиши се, йоливаши се 
(кай.тЬицама) (вршећи раgњу сам на себи или узајамно с gpy'iu..м,). 

прскотина ж 1. KOMag, йарче нече'i сло.мљено'i, разбијено'i, кр
хоШина. 2. в. йрсак (1). 

прслина ж найрслина, ЙукоШина. 

прслук и прслук м 1. geo ogehe без рукава који се носи йоврх 
кошуље или блузе. 2. geo женско'i рубља, 'iруgњак, йрслуче, йр
случић, БРУСШхалШер. • пуца ми -, уз прслук ми баш ме бри'iа, 
шша ме се шиче, не Mapu..м,. 

прслУчак, -чка м в. йрслуче (1). 
прслуче, -ета с (еупл. ми. прслучићи м; зб. им. пРслучад ж) и пр

случић и прслучић м 1. ge.м. и хиЙ. og Йрслук. 2. в. йрслук (2). 

прснй, -а, -о који се OgHOCU на йрса (йрси), 'ipygHU: - мишић, 
- аорта. • - кош 'ipygHU кош thorax. - пливање спорт. йосебан на
чин йливања које се извоgи 'ipygu..м,a Йре.ма Bogu. 

прснути, -нём (аор. прснух И прскох, прсну И прште; р. пр. 
прснуо, -ула, -о и прскао, -сла, -о) евр. 1. йући, сломиши се, рас
йукнуши се. - фиг. Моји снови су прсли као сапунски мехурићи. 
2. а. на'iло се йојавиши, избиШи. - Тада Дрина прште из кори
та и понесе све са собом. б. йобећи, разићи се, разбежаши се. 
Да одакле пукне, сви би прснули као зечеви. в. неочекивано og
јекнуши, йроломиши се. - У ходнику прсну смех. г. йлануши, 
букнуши (о јакој свеi11лосши, ваШри). д. јако се НаЈЬушиши, раз
беснеши се. - Стар човек прсне и за најмању ситницу, грди, 
псује. ђ. зайеши, навалиШи. - Нека је злоћа спопала, па прсне 
да грди. • - у смех (кикот) насмејаши се на'iло, јако; прште ми 
пред очима йосшаgе ми јасно. 

щ>снути, щ3снём евр. (неевр. прскати) 1. излиши се у кай.тЬи
цама, бризнуШи. 2. йолиши кай.тЬицама, ЙоЙрскаШи. 

прсобоља ж 'iруgобоља, Шуберкулоза. 

прсобран и прсобран м насий, беgе.м који шшиши og нейри
јашељске вашре, 'iруgобран. 

прст м (ген. ми. прстију (пi>Ста)) 1. a. jegaH og йеш крајњих йо
крешних gелова руке или Ho'ie у човека; оg'iоварајући geo у живо
Шиња. б. geo рукавице (ређе чарайе) који се навлачи на йрсш: 
рукавице без прстију, дечје чарапе са прстима. 2. нар. gужна 
мера која og'ioeapa ширини йрсша на руци. 3. шајно gеловање, 
мешање, уШицај. - У свему тражи прсте енглеске обавештајне 
службе. • бити као - и нокат (с киме) биши у нераскиgивој вези, у 
шрајном йријашељсшву (с Ku..м,e). бити чистих прстију (имати чи
сте прсте) не биши умешан у йрљав, нечасшан Йосао. гледати (па
зити) коме на (у) прсте йазиши на неко1, ga не Kpage, ga не вара. го 
као - без u'ige иче'iа, йуки сиромах. добити по прстима биши ка
жњен. забадати (завлачити) прсте (у нешто), метати (стављати) прст 
у (међу) туђа врата мешаши се у шуђе Йослове. знати у прсте (као 
своје прсте), имати (држати) у малом прсту знаши, йознаваши go
бро, cacвu..м,. имати дугачке прсте биши склон крађи. имати на сва
ки прст по једног (по једну) u..м,аШи MHO'iO уgварача, момака (geeo
јака). имати широке прсте лако шрошиши новац. исисати из (ма
лог) прста (из прстију) рећи без основа, без везе, измислиШи. ићи 
на прстима ићи веома шихо, оЙрезно. крстити се с(а) три прста би
ши йравославне вере. на (у) прсте се може избројати мала количи
на, мали број. није ни (малим) прстом макнуо (мрднуо) није ни
шша ypaguo, није се ЙоШруgио. нећу га ни прстом (до)таћи нећу 
му нишша нажао учиниШи. не види се ни - пред оком 'iусша је ша
ма, нишша се не eugu. не види даље од прста пред носом 'iлуй је, 
о'iраничен је. (о)мотати око прста залуgиши, залуђиваши, обрла
шиши, обрлаћиваШи. показати прстом (прстима) на некога узu..м,а
ши HeKo'ia као Йpu..м,ep у не'iашивном смислу. (по)гледати некоме 
кроз прсте биши йойусшљив йрема некоме. - божји, - судбине 
(провиђења) суgбоносан gО'iађај, сшицај околносши apecygaH за 
нечији живоШ. прсте да полижеш (поједеш) веома укусно, веома 
gобро (о јелу). прсте к себи! не gupaj, не йачај се у шо! сам као - без 
йороgице, йошйуно сам. ставити - на уста 'iесш KOju..м, се уйозора
ва ga шреба ћуШаШи. стати коме на прсте осујешиши нечије наме
ре, gоскочиши коме. то није ни на мали - сувише је мало. ударити 
кога по прстима сйречиши HeKo'ia ga нешшо ypagu. 

прставац, -авца м ЗООЛ. в. йрсшац (2б). 

прстаст, -а,' -о који u..м,a облик йрсша, сличан ЙрсШу. 

прстасто ПРИЛ. као йрсши, йойуш ЙрсШију. - На Балканском 
полуострву народи су измешани и залазе прстасто једни у друге. 

прстат, -а, -о који u..м,a йрсше; који u..м,a велике ЙрсШе. 

прстац, -сца и -стаца и прстац, -сца м 1. geM og ЙрсШ. 2. а. 
зоол. морска шкољка из Йор. gа'iњи која u..м,a облик йрсша, Litho
domus lithopagUs. б. бот. биљка из Йор. ружа, Potentilla, йешойр
сШица. 

прстаm, -аша м 1. војник који сам себе рани у йрсш ga не би 
раШовао. 2. ЗООЛ. сисар који xoga на ЙрсШu..м,а (мачка, йас и gp.). 

прстен, -ена м (ми. прстенови (прстени); зб. им. прстёње с (ми. 

0») 1. а. йреgмеш у облику колуша, обруча, најчешће og gра'iоце
но1, мешала, са gpa'iu..м, каменом или без ње'iа, који се носи на йр
сшу као украс или као знак веренишшва, брака. б. вериgба, за
руке, ЙрсШеновање. в. врсша u'ipe у којој се йрсшен скрива и шра
жи. 2. а. йреgмеш шакво'i облика. б. сшейен, карика у развој
ном ланцу. • девојка под прстеном исйрошена, верена geeojKa. 

прстенак, -нка м 1. geM. и хиЙ. og ЙрсШен. 2. бот. а. биљка из 
Йор. 'iлавочика, Anthemis. б. в. камилица. 

прстенаст, -а, -о који u..м,a облик йрсшена, сличан ЙрсШену. 

прстенаm, -аша м ЗООЛ. врсша 'iушшера змијолико'i шела ко
је је йокривено чврсшом кожом са ЙрсШенасШu..м, бразgама, 
Amphisbaenidae. 

прстенка ж бот. биљка из ф. крсшашица, Erysimum, Chei
ranthus. 

прстеновање с 1. 'iл. u..м, og йрсшеноваши (се). 2. вериgба, за
руке, Йрошевина. 

прстеновати, -нујём евр. и неевр. 1. (девојку) gа(ва)ши йрсшен 
у знак вериgбе (исйрошеној gевојци). 2. обележиши, обележава
ши йрсшеном, знаком у облику йрсшена (живину, сшоку) pagu 
коншроле и gp. ЙоШреба. 3. агр. ogcehu, оgсецаши у облику йр
сшена (ласшаре винове лозе) . •  - се вериши се, заручиши се. 

прстенскй, -ё, -о који се OgHOCU на йрсшен, на йрсшеновање: 
- дар. 

прстенчић м geM. и хиЙ. og ЙрсШен. 

прстенџија м (ми. ж) 1. занаi11лија који израђује ЙрсШење. 2. 
онај који йрсшенује geeojKY и y'ioeapa сваgбу. 

прстењак, -ака м gомали йрсш, на коме се носи веренички 
йрсшен (а најчешће и йрсшен уоЙшШе). 

прстйћ, -ића и прстић, -а м ge.м. и хиЙ. og ЙрсШ. 

прстнй, -а, -о који се OgHOCU на ЙрсШ. 

прстовет и прстохват м количина која се може захвашиши 
са gea или шри йр�ша: - соли. 

пртен и пртен, -а, -о 1. лане н, коной.тЬан: - врећа. 2. jagaH, 
кукаван. - Хеј, старости, пртено оружје! 

пртенина ж йршено рубље. 

пртењара и пртењача ж йршена Шорба. 

пртйво с оно шшо се йрши, носи, Шовар. 

пртина и пртина ж узан, у cHe'iy у'iажен ЙуШ. • отишао пасјом 
пртином зло је Йрошао. 

пртинар, -а и пртинар, -ара м онај који йрши, йрави ЙрШину. 

пртинати, -ам неевр. в. йРШиШu. 

пртиница и пртиница ж ge.м. og ЙрШина. 

пртити, -им неевр. [гл. им. прћёње с] а. узu..м,аШи, gизаши, шо
вариши (на леђа, раме). - Војници стадоше пртити сваки своју 
опрему. фиг. Није знао да ли ће моћи подносити оно што сада се
би прти том женидбом на леђа. б. носиши, ше'iлиши, вући. -

Поп је пртио евангелије, уносио га, износио . •  - се 1. узu..м,аши 
какав шереш, шовариши се. - Пуни торбу купљеном робом и 
прти се. 2. мешаши се, уйлишаши се (у шуђе Йослове). - Знаш да 
се не пртим у туђе послове. 

пртити и пртити, -Им неевр. [гл. им. прћёње и прћёње с] йра
виши ЙрШину. 

пртйmте с йршено ЙЛаШно. 
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пртљаг, �aгa м (пртљага ж) а. сшвари (йакеши, кофери и сл.) 
које неко носи или вози са собо.м на ЙуШовању. б. фиг. ugeje, сша
вови, йосшуйци, најчешhе заблуgе, йо"iрешке и сл. из йрошлосши 
које HeKo"ia још увек йраше, а којих се шешко ослобоgиШи. 

пртљажнй, -а, -о који се OgHOCU на apйlљa"i, оgређен за йр
йlљa"i: � вага. 

пртљажница ж йросшорија за чување apйlљa"ia. 

пртљати, -ам несвр. 1. шешко живеши, јеgва сасшављајуhи 
крај с крајем, сналазеhи се, йейlљаши, кубуриШи. -Пртља и ку
бури презадужен. 2. а. не.марно, несйрешно, небрижљиво pagu
ши, шеЙрйlљаШи. б. "iовориши којешша, брбљаШи. 3. уйлиша
ши, увлачиши, .мешаШи (у какве Йослове). - Љутио се што га 
пртљају у послове које не воли. 4. оgлазиши, "iубиши се, чисши
ши се. - Пртљај одавде! 

щ>ћа м .малишан, шврhа; уп. прћо. 

прћав, -а, -о в. ЙрhасШ. 

прћавост, -ости ж особина oHo"ia који је йрћав, који има йр
ћав нос. 

прћаст, -а, -о крашак, крајем окренуш навише (о носу); који 
има шакав нос. 

прћеуснаст и прћеуснаст, -а, -о који има найрћене усне. 

прћија ж грч. 1. а. етн. оно шшо жена gOHece .мужу Йрилико.м 
ygaje, .мираз. б. (обично у изр.: није то твоја прћија (није ти то пр
ћија) и сл.) оно шшо се наслеgи, наслеgсшво, башШина. -фиг. Зла 
под небом што су сваколика,! човјеку су прћија на земљи. 2. 
ист. оно шшо члан йороgичне заgру"iе имао као личну својину. 

прћити, прћйм несвр. [гл. ИМ. щSћење с] в. ЙуhиШи . •  - се 1. 
исшицаши се својим врхо.м (о носу). 2. йравиши "iримасе, .мршШи
ши се изражавајуhи несла"iање, љушеhи се. 

прћо, -а и -е м .малишан, шврhо; уп. прћа. 

прћонос, -а, -о који има йрћав, ЙрhасШ нос. 

пруг м зоол. gy"iopeau обалски .морски рак, papo"i, Palinurus 
vulgaris. 

пруга ж (дат. прузи) 1. gве йаралелно йосшављене "iвозgене 
шине йо којима се креће воз, шрамваји и сл., шрачнице, колосек. 
2. а. йуш, йравац којим се обавља саобраhај (койнени, воgени 
или вазgушни), саобраhајна веза; саобраhајница. б. сисшем уре
ђаја којим се oMo"iyhyjy шеле"iрафске, шелефонске везе, везе йу
Ше.м paguja и сл. ,  линија: телефонска �. 2. оно шшо облико.м 
aogceha на apy"iy, оно шшо је gу"iачко и узано: а. узан йојас зе
МЈЬишШа. б. шра"i, бразgа која се образује иза йловно"i објекша 
који се креће. в. peg, йоворка Jbygu. г. вој. pacaopeg (војске) у gy
"iачко.м pegy. 3. а. шара у облику црша, линија. б. уско уgубљење 
gу"iуљасшо"i облика, набор, бора (на лицу). 

пругаст, -а, -о 1. који има облик apy"ie; ишаран apy"iaмa: пру
гаста мишићна влакна; - одело. 2. као сасшавни geo неких зоо
лошких Шер.мина: - веверица, - хијена. 

пругица и пругица ж geм. og apy"ia. 

пругло с 1. замка за хвашање ЙШица. 2. oapy"ia, феgер. 

пруд м (мн. прудови) йешчани нанос, capyg. 

прудйmте и прудйmте с .месШо у воgи "ige се шаложи йесак, 
"ige се йрави (c)apyg. 

пруднйк м бот. лековиша биљка Chenopodium botrys. 

прудљача ж агр. врсша сишне, шврgе крушке. 

прудовит, -а, -о који има MHO"iO йруgова, који обилује apygo
вима. 

пружати (се), пружам (се) несвр. йрема йружиши (се). 
пружати се према губеру живеши, шрошиши йрема својим Mo"iyh
носШима. 

пружити, -йм (трп. пружен) свр. 1. исшуриши, исше"iнуmи у 
неко.м йравцу (неки geo шела), исйружиши: - руке. 2. (некоме 
нешто) а. gоgаши, gаши: - књигу, - писмо. б. йрибавийЈ;и, обез
беgиши: - биљкама храну. в. уgелиши, йоgариши: - милости
љу . •  - се 1. леhи ис;йруживши се, йроше"iнувши се. 2. заузеши 
неки йросшор раширивши се, йроше"iнувши се. - Град се пружио 

низ реке. 3. gО"iоgиши се, gесиши се (о йрилици, з"iоgи, MO"iyhHO
сШи). - Пружила ми се могућност. • - доказ gоказаШи. - зашти
ту зашШиШиШи. - језик брзо, MHO"iO из"iовориши (обично суйрош
сшављајуhи се неко.ме). - корак ЙожуриШи. - прилику gаши .мо
"iуhносШ. - пример йослужиши као йример, биши Йример. - руку 
(коме) а. gаши руку pagu руковања. б. указаши Йо.моћ, Йо.моћи. 
в. йрисшаши на Йо.мирење, йрихвашиши Йо.мирење. - савет йоса
веШоваШи. 

пружнй, -а, -о који се OgHOCU на apy"iy: - радник. 

прУт м (инстр. -ом; ми. прУтови; зб. им. пруће с (ми. 0») 1. а. шан
ка, "iийка "iранчица очишhена og лишhа, шиба (најчешhе као 
среgсшво за "ioНJeНJe сшоке, за кажњавање): врбин -. б. шшай са 
уgицо.м као найрава за йецање, Йецаљка. 2. оно шшо је gу"iачко 
и узано, шшо је налик на йруш (узана шара, .млаз и gp.), apy"ia. 
• дрхтати као - (на води) шресши се, цейшеши, gрхШаШи. 

прутак, -тка м geм. и хиЙ. og ЙруШ. 

прутаст, -а, -о в .  йру"iасш; уп. прут (2). 

прутина ж ayi.м. og ЙруШ. 

прутић, -а и прутйћ, -ића м geM. og ЙруШ. 

прутка ж 300Л. назив за више врсша йшица из Йор. вивака: 
мала �, мрка -, пегава �. 

прутовача и прУтуља ж агр. врсша јабуке са црвеним йруша
сшим, йру"iасшим шарама. 

прућити се, -им се свр. експр. 1. в. йружиши се (1, 2). 2. йа
сши, срушиши се, сшровалиши се сво.м gужино.м. - Прућио се 
са мердевина колико је дуг. 

прхак, -хка, -о (коми. прхкији) 1. који се лако .мрви, расийа, 
сийак: - гипс, � земља. 2. нејак, слаб: � снага. 

прхати, пршем несвр. йрема ЙрхнуШи. 

прхнути, пf>хнем свр. 1. а. йолешеши лейршајуhи крилима (о 
йшицама, о леЙШирима). б. брзо йоћи, йохишаши 2. разлешеши 
се, расйршиши се на све сшране (о сишним, .малим ко.маgима). 
- Даске се скрше и прхне иверје простором. 

прхут1 ж в. йеруш (1). 
прхут2 м йрхушање, леЙршање. - Зачуо се прхут неке упла-

шене птице. 

прхутати, -ам и прхућем несвр. у geM. значењу: ЙрхаШи. 

прц нар. узвик за изражавање йошцењивања, Йрезира. 

прца ж бот. биљка из ф. "iлавочика, "iорчика, Sonchus. 

прцати се, -ам несвр. йариши се (обично о козама или овцама). 

прцкати, -ам несвр. l. у geM. значењу: ЙрgеШи. 2. йуцкешаши 
(о йламену, о ваШри). 

прцко м експр. в. йрцољак (1). 
прцољак, -љка м 1 . .мали, сишан човек; .малишан, шврhа. 2. 

.мала, сишна, незнашна сшвар, сиШница. 

прч, прча м (ми. прчеви) в. јарац. 

прчварница ж кафана с йросшим, јефшиним јелима (обич
но .мала, неу"iлеgна). 

прчевит, -а, -о йoxoйlљив (обично о јарцу). 

прчевитост, -ости ж особина oHo"ia који је йрчевиш, йoxoйlљи
восШ. 

прчити се, -им се несвр. нар. експр. "iорgиши се, охолиши се, 
йравиши се важан. 

прчкало с (м) (мн. с) онај који йрчка, који се бави неважним 
сшварима, сиШницама. 

прчкарија ж (обично у мн.) .мала, безвреgна сшвар, сишну
рија. 

прчкати, -ам несвр. бавиши се нечим безвреgним, неважним 
(pagehu нешшо, йойрављајући неку сшвар и сл.). 

прmити, пf>шйм несвр. [гл. ИМ. пf>шење с] 1. йаgаши у сишним 
йахуљицама или kайима (о cHe"iy или киши), сиЙиШи. 2. а. ле ше
ши лейршајуhи крилима, ЙрхаШи. б. виши се, вијориши се, ле-
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иршаШи. - Прши застава на ветру. в. шириши се, расиросшира
ши се (о звуку, мирису). - Прши мирис јела и пића. фиг. Очај из 
њега прши . •  '""' се разбијаши се, расирскаваши се. - Таласи се 
прше о стење. 

прmић м сишан и сув cHer. 

прmићав, -а, -о засуш сишним cHerOM, иршиhем. 

прmкати, -ам неевр. 1. чеиркаши, rребаШи. - Пршкао је 
опанком по снегу. 2. в. ирчкаШи. 

прmљен м (ми. пршљенови и пршљёни) анат. jegHa og ирсше
насших косшију og којих је сасшављена кич.ма, краљешак. 

прmљенак, -нка м geм. og иршљен. 

прmљенаст, -а, -о сличан иршљену; сасшављен og иршље-
нова. 

прmљенскй, -а, -о који се OgHOCU на иршљен: '""' лук, '""' тело. 

прmљив, -а, -о Haиpacийl, ирrав. 

прmљивац, -ивца м 1. иршљив човек. 2. зоол. муж јак ишице 
мочварице из иор. шљука иознаш ио својој борбеносши у време 
иарења, оrрличар, Pavoncella pugnax. 

прmљивица ж иршљива жена. 

прmљивост, -ости ж својсшво OHOra који је иршљив, наираси
шосш, сваgљивосШ. 

прmњак, -ака м 1. крзнени ирслук као geo HapogHe ношње; 
ирслук уоишШе. 2. ремен као geo заирежне оиреме који се сша
вља коњу иреко rpygu. 

прmтав, -а, -о који иршши, шушши, шушШав. 

прmтавина ж иршшање, ираскање, ирасак. - 3апрашта над 
Београдом, а под прштавином и треском тешка маса београд
ског града стајала је поносито. 

прmтати, -тИм неевр. а. ломиши се, расиаgаши се уз шресак, 
ираскајући. - Прште греде на трошној згради. б. избијаши, ра
сииаши се у виgу сишних чесшица (искри, кайЈЬица и сл.); раси
иаши се на све сШране. - Прште таласи ударајући о хриди. Тре
пере и прште по своДУ руменосјајни зраци. в. снажно избијаши, 
исйољаваши се (о осећањима, расиоложењима и сл.). - Из њего
вих очију више није прmтало оно вечито усхићење. 

прmтити, -им (трп. прштен) неевр. [гл. им. прштёње е] (евр. 
спрштити) (нешто) ломиши, кршиши, gробиШи. - Пршти кору 
хлеба у рукама. 

прmут м И прmута ж итал. осољено, gUМJЬeHO и осушено свињ
ско, rовеђе или gp. месо; буш или йлеhка шако осушени. 

пс (обично са отегнутим "с'') 1. узвик којим се неко уиозора
ва ga hуШи. 2. узвик којим се неко иозива, зове ga ириђе. 

псалам, псалма м сшарозавешна иес.ма релиrиозноr саgржа
ја унесена у исалШир. 

псаламскй, -а, -о који се OgHOCU на исал.ме. 

псiшмист(а), -ё м (мн. -сти) иисац исала.ма; иисац релиrио
зних иеса.ма. 

псалмистичкй, -а, -о који се OgHOCU на исал.мисШе, својсшвен 
исал.мисШима. 

псалмодија ж иевање исала.ма. 

псалмодист(а), -ё м (ми. -сти) онај који иева исал.ме; исал
мисШ. 

псалмопевац јек. псалмопијевац, -вца м онај који иева 
исал.ме, Йсал.моgисШ. 

псмтйр, -ира м збирка исала.ма који се чишају у цркви. 

псалтирац, -рца м ист. ђак који учи ga чиша исалШир. 

псар, псара м онај који чува, који се сшара о ловачким иси-
ма; онај који raju ловачке исе, исеШар. 

псара ж риб. мрежа за ловљење морских иаса. 

псетанце и псетанце, -ета и -а е (мн. -ца) geM. и хии. og 
исеШо. 

псетар м в. исар. 

псетарина ж иорез који се йлаhа за gржање иаса. 

псетарница ж кућица за исе, шШенара. 

псетаmце и псетаmце, -ета и -а е (мн. -ца) geM. и хии. og 
исеШо. 

псетйmте е ay'i.м. и иеј. og исеШо. 

псето е 1 . .млаgунче иса; .млаg иас; иас уоишШе. 2. лоша, рђа
ва особа. • веран као - безrранично веран, ogaH, иослушан. 

псетолик, -а, -о сличан ису, налик на иса: псетолики мај
муни. 

псећй, -а, -ё 1. који се OgHOCU на исе, оgређен за исе; својсшвен 
исима: '""' кућица; '""' поглед. 2. врло мучан, шежак (о живошу): '""' 
живот. 3. у иоrрgним изразима: лош, рђав, никакав; уп. псето 
(2). - Та казуј нам шта се ради, псећи сине! • - зима врло хлаg
на, јака зима. 

псећи прил. на исећи начин, као иас: живети '""'. 

псеудо- грч. као ирви geo сложеница значи: лажни, шобо
жњи: псеудодемократија, псеудолитерат(а), псеудонаука, псе
удоцивилизација. 

псеудокласик и псеудокласик м ирисшалица исеуgокла
сицизма. 

псеудокласицизам, -зма м грч-лат. умешнички иравац XVI
II и XlX в. који је слеgио аншичке узоре. 

псеудокласичан и псеудокласичан, -чна, -о и псеудокла
сичкй и псеудокласичкй, -а, -о који се OgHOCU на исеуgокласи
циза.м и исеуgокласике: '""' књижевност, '""' писац. 

псеудоним м грч. измишљено име (или и йрезиме) којим се 
чесшо служе умешници uopeg своrа имена. 

псик м И псика ж оном. висок, резак звук ироизвеgен исши
скивањем вазgуха кроз сшиснуше зубе или усне; сличан "iлас не
ких ишица; звижgук, иисак уоишше: псиком позвати; '""' шљуке. 

псикав, -а, -о сличан исику, резак, висок (о "iласу). 

псикати, псйчём несвр. ирема исикнуШи. 

псикнути, псИкнём евр. о"iласиши се исиком. 

псина ж 1. ay'i.м. и иеј. og иас. 2. а. в. исешо (2). б. разг. неири
личан иосшуиак, иасјалук. 

псић м (инетр. -ем) geм. и хии. og иас. 

психа (псИха) ж (дат. -хи) грч. укуйносш gушевних особина, gy
ша: дечја '""' о 

психастенија ж грч. мед. исихичко обољење ираћено неоgлуч
ношhу, оgсусшвом Са.моиоузgања, иоШишШеношhу. 

психијатар, -тра м (инетр. -тром) сшручњак у исихијаШрији. 

психијатрија ж мед. наука о исихичким, gушевним болесши
ма и њиховом лечењу. 

психијатрйјскй, -а, -о који се OgHOCU на исихијашрију и ис и
хијашре: '""' клиника, '""' преглед. 

психика ж (дат. -ици) скуи gушевних особиЦ.а (мисаоних, осе
ћајних, моралних) jegHora човека или jegHe зајеgнице; начин ис
иољавања ових особина. 

психичкй, -а, -о који се OgHOCU на исиху, gушевни: '""' живот, 
'""' расположење. 

психички прил. у исихичком ио"iлеgу, gушевно: '""' охрабрити, 
'""' утући. 

психо- грч. као ирви geo иолусложеница значи: који се OgHO
си на исиху: психоанализа, психометрија, психофизички. 

психоанализа м грч. мед. исихијашријска gисциилина која 
на основу gубинскоr исихолошкоr исиишивања усиосшавља иси
хошераиију gушевних иоремећаја. 

психоанмитичар м онај који се бави исихоанализом. 

психоаналитичкй, -а, -о који се ogHOCU на исихоанализу: '""' 

испитивање, '""' искуство. 
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психоза м грч. мед. gубоко, "i.nобално йсихичко ошiйеhење лич
Hociйи. 

психолог м 1. онај који се бави йсихолот,ијом као ciйPYKOM. 2. 
онај који уме ga йocмaiйpa љуgе, ga уочава њихове особине, њи
хов KapaKiйep и сл. 

психологизирати, -изйрам несвр. йриказиваiйи, oйиcивaiйи 
йсихолошке, gушевне особине, ciйaњa (обично их йpeiйepaHo на
"i.nашаваiйи, иciйицaiйи). 

психологија ж наука о уобличавању и iйрансформацији gy
шевнот" йсихичкот, живоiйа йојеgинца, као и о yiйицajy социјал
них чинилаца на йојеgинца, на међуљуgске ogHoce, на йонаша
ње т,руйа и сл. 

психолоmки, -а, -о који се OgHOCU на йсихолот,ију и йсихоло
т,е: - анализа, - процес. 

психолоmки прпл. на йсихолошки начин, у йсихолошком 
смислу. 

психометрија ж грч. различиiйе Meiйoge и iйeXHиKe које се ко
pиciйe у йсихолот,ији у циљу шiйо објекiйивније йроцене gушевнот, 
ciйaњa. 

психометријски, -а, -о који се OgHOCU на ЙcиxoMeiйpиjy. 

психонеуроза ж грч. мед. болесно gушевно ciйaњe као реак
ција на aojegUHe gот,ађаје. 

психопат(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) йсихички болесна особа 
с йоремећајима социјалнот, Йонашања. 

психопатолог м сiйручњак у ЙсихоЙаiйолот,ији. 

психопатологија ж грч. мед. наука о gушевним болесiйима, о 
йаiйолот,ији Йсихе. 

психопатолоmки, -а, -о који се OgHOCU на йсихойаiйолот,ију 
и ЙсихоЙаiйолот,е. 

психопатски, -а, -о који се OgHOCU на йcиxoйaiйe, cвojCiйвeH 
ЙcиxoЙaiйимa. 

психотерiшија ж грч. мед. лечење йсихичких болесiйи Meiйo
gaмa йсихолот,ије (cyт,eciйиjoM, ayiйocyт,eciйиjoM и gp.). 

психофизика ж грч. наука која йроучава ogHoce између мер
љивих физичкuх наgражаја и йсихичких gоживљаја њима иза
званих. 

психофизиологија ж грч. наука која йроучава међусобне og
носе йсихичких, физичких и физиолошких Йојава. 

психофизички, -а, -о који се OgHOCU и на йсиху и на iйело: -
особина, - појава. 

псовати, псујём (прпл. сад. псујући) несвр. 1. т,oвopиiйи нейри
ciйojHe речи (или yciйaљeHe HeйpиciйojHe т,руйе речи) у љyiйњи, 
т,неву (или без разлот,а), обично уйућујући их некоме, вређајући 
некот,а. 2. rpguiйu, Kapaiйи оваквим речима. 8 ,.;., се cвaђaiйи се 
оваквим речима. 

псовач, -ача м онај који йсује, чесiйо, мнот,о. 

псовачица ж женска. особа Йсовач. 

псовачки, -а, -о који се OgHOCU на йсоваче, cвojCiйвeH йсова
чима: - тон. 

псовачница ж експр. Meciйo rge се йсује, rpgu, вређа. - Зар су 
трибине псовачнице, зар улазница даје имунитет за преступе 
ј авног реда? 

псбвк� ж (дат. псовци; ген. ми. псовки) HeйpиciйojHa, aoipgHa 
реч (или yciйaљeHa т,руйа речи) УЙОiйребљена у љyiйњи, т,неву (или 
без разлот,а), која се обично уйућује некоме као увреgа. 

пст узв. в. йс (1). 
птић м 1. а. млаgунче Йiйицe. б. реч og миља, обично йри 

обраhању geiйeiйy. - Децо, птићи моји, мораћемо се склонити. 
2. в. йiйицa (2). 

птица ж (ген. ми. птИца) 1. а. зоол. gвоножни кичм,ењак с кљу
ном, обрасiйао йерјем из разреgа Aves: птице грабљивице, пти
це селице. б. особа 1;Соја gOHOCU, најављује (какве вeciйи, gот,ађа
је и сл.). - Он је птица политичких бура. 2. разг. а. ойасно, сум-

њиво лице. б. особа на йоложају, важна особа. - Постао је у ово
ме друштву важна птица; • друге би ми птице (данас) певале да 
сам ... gрукчије, боље би ми било ga сам . . . Јупит(е)рова - мит. орао. 
каква - таква песма какав човек iйaKви и йociйyйци, iйaKaв pag. 
као птица на грани (живети) а) слобоgно, без обавеза (живеiйи). б) 
не заgржавајуhи се gylO на jegHoMe Meciйy, несiйално (живеiйи). 
као - небеска (живети) безбрижно, весело, лако (живеiйи). ноћна 
- а) особа која ноћу излази, йровоgи се. б) пр. особа која ноћу ра
gu. - која блати своје гнездо онај који ружно т,овори о својој земљи, 
своме Hapogy. - селица а) йiйицa која зими оgлази у iйOMe кра
јеве. б) пр. особа која се чесiйо сели. рајска - йiйицa лейот,а шаре
нот,а йерја из йороgице Paradiseidae. фина - лукава, apeapegeHa 
особа. челична (метална) - авион (обично бомбарgер). 

птицоловац, -вца м шаљ. в. йiйичар (2). 

птИчар м 1. онај који се бави ловом на Йiйицe. 2. йас обучен 
за лов на Йiйицe. 

птИчара ж cиiйHa сачм,а за ловљење Йiйицa. 

птичарица ж женска особа йiйичар (1). 
птИчарка ж йушка за лов на Йiйицe. 

птИчарник м кућица, склонишiйе за Йiйицe. 

птИчарски, -а, -о који се OgHOCU на йiйичаре, на лов на йiйи-
це: - замка, - хајка. 

птИче с (ми. 0; зб. им. птйчад ж) млagунче йiйицe; мала Йiйицa. 

птичетина (птйчина) ж ayLм. и Йеј. og Йiйицa. 

птИчица ж 1. geм. и хиЙ. og Йiйицa. 2. разг. в. йiйицa (2а). 

птИчји (птйчијй), -а, -ё 1. који се OgHOCU на йiйицe: - гнездо, 
- лет. 2. као caciйaвHи geo мнот,их БОiйаничких назива: - грахо
рица, - млеко, - трава. • имати - мозак биiйи "i.nуй, от,раничен. из 
птичје перспективе, из птичјег лета С висине, оgозт,о. - млеко у раз
личиiйим обрiйима означава изобиље, оно шiйо се само йожеле
iйи може. 

птичурина ж ayLм. и Йеј. og Йiйицa. 

пу узвик којим се изражава т,ађење, оgвраiйносiй; уп. фуј. 

пуб м нем. карт. фит,ура у Kapiйaмa, жанgар, gечко. 

пубертет, -ета м развојни aepuog у коме gолази go йолнот, са-
зревања. 

пубертетлија м (мн. ж) онај који је у Йуберiйеiйу. 

пубертетски, -а, -о који се OgHOCU на Йуберiйеiй. 

публика ж (дат. -ици; мн. 0) 1. мањи или већи скуй у улози йо
сеiйилаца, "i.nеgалаца, слушалаца. 2. разг. љуgи, Hapog. • широка 
- најшири слојеви Hapoga. 

публикација ж 1. шiйамйано gело (књит,а, часойис, зборник 
и gp.). 2. објављивање, шiйамЙање. -Једва су га нагнали на пу
бликацију научних дела. 

публиковати, -кујём (публидИрати, -идйрам) свр. п несвр. 1. 
изgа(ва)iйи, објавиiйи, објављиваiйи, (оg)шiйамЙаiйи. 2. јавно 
изнеiйи, износиiйи, обзнаниiйи, обзнањиваiйи. 

публицист(а), -ё м (мн. -сти) йисац Йублицисiйике. 

публицистика ж (дат. -ици) т,рана лиiйераiйуре која се бави 
gрушiйвено-йолиiйичким йиiйaњимa, обично савременим (у йе-
риоgичној шiйамйи, брошурама, књит,ама); HoвиHapciйвo, жур
налисiйика. 

публицистички, -а, -о који се OgHOCU на йублицисiйику и йу
блицисiйе. 

публицисткиња ж женска особа Йублицисiй(а). 

публицитет, -ета мјавно излат,ање, обзнањивање (некот, gела, 
ugeje и gp.); ойшiйа йознаiйосiй, ЙоЙуларносiй. 

публичан, -чна, -о који се goroguo apeg йубликом, јаван: -
скандал. 

пувало с (м) (ми. с) разг. експр. уображена особа, особа која се 
мнот,о йрави важна, хвалисавац, уображенко. • мртво - безвреg
на, HepagHa, лења особа која се мнот,о хвали. 
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пуваљка ж 1. в. иухаљка. 2. бот. иУхара. 

пувати, пувам несвр. 1. в. иухаШи. 2. избациваши вешрове, 
lасове uз црева (обичl-tо I-tечујl-tо, ироизвоgеhи cMpag); уп. прдети. 
• - се нар. хвалисаши се, иравиши се важаl-t. 

пуваћ, -аћа м в. иухI• 

пуд, пуда м сшара руска мера за шежиl-tу (16,3 kg). 
пудар, -ара м чувар виl-tоlраgа или gpylux усева. 

пудара ж aygapcKa колиба. 

пударина ж илаша коју gобија aygap за иуgарење. 

пударити, п)тдарйм несврраgиши као aygap, вршиши aygap-
ску службу. 

пударица ж 1. а. жеl-tска особа aygap. б. иуgарева жеl-tа. 2. в .  
aygapa. 

пударски, -а, -о који се ogl-tocu I-ta aygape: - колиба, - штап. 

пудбени, -а, -о који се ogl-tocu I-ta иуш, оgређеl-t за иуш, за иу
шовање, иушl-tи: - трошак. 

пудбина ж иушl-tи шрошак, иоиуgбиl-tа. 

пудер м фр. а. лековиш ирашак. б. козмешичко среgсшво (у 
ираху, шечl-tосши или у kamel-tУ) боје лица које се уиошреБЈЬава 
pagu улеишавања. 

пудерисати, -ишём несвр. иосииаши aygepoM (а); улеишава
ши aygepoM (б) . •  - се улеишаваши се aygepoM (б). 

пудинг м енгл. кув. врсша куваl-tе или иечеl-tе иосласшице 
(слашке или слаl-tе) og брашl-tа, јаја, млека и gp. 

пудла и пудла ж нем. врсша gOMahel иса коврџаве gлаке. 

пудлица и пудлица ж geм. и хии. og иуgла; иуgла. 

пудљив(-) в. илаШЈЬив(-). 

пудрати (се), -ам (се) несвр. в. иуgерисаши (се). 

пудријера ж фр. мала кушија за aygep. 

пудровати (се), -рујём (се) несвр. в. иуgерисаши (се). 

пудровача ж в. иуфl-tа (1). 

пуж м (инстр. пужем; ми. пужеви и пужеви) 1. а. зоол. меку
шац Helix из иор. Gastopoda мишиhавОl шела са ииицuмa I-ta 
"iлави и кречњачком сииралl-tОМ куhицом I-tа леђuма. б. фиг. екс
пр. човек слабе вОЈЬе и мале моралl-tе вреgl-tосШи. 2. анат. geo yl-ty
шрашњеl уха из Kola иолази слушl-tи I-tepe сосЫеа. • ићи, вући се 
као - крешаши се иолако, сиоро. увући се као - иовуhи се, осами
ши се. 

пужаст, -а, -о који uмa облик иужа, сличаl-t иужу. 

пужевљи, пужевски и пужевски, -а, -о који се ogl-tocu I-ta 
иужеве, који apuaaga иужевuма. 

пужић, -а и пужић, -ића м geM. и хии. og иуж. 

пуз а ж врсша I!bиве Armillaria mеllеа. 

пузав, -а, -о 1. а. који иузи, "i.мизав (о "i.мизавцuма, иl-tсекши
ма и gp.): - црв, - паук. б. који расше обавијајуhи се око I-tечеlа 
(о БUJbци): - биље. 2. који се gоgворава, улаlује; својсшвеl-t ol-tuмa 
који се gоgворавају, улаlују. - Пузав човек пузава духа. 

пузавац, -авца м 1. а. зоол. I-tазив за различише живошиње 
које иузе, "i.мuзавац. б. бот. I-tазив за различише БUJbке које расшу 
обавијајуhи се око I-tечеlа: пасуљ -. 2. фиг. уgворица, улизица; уп. 

пузав (2). 

пузавица ж в. иузавац (1б): ружа -. 

пузати, пужём (пузам) несвр. в .  иузиШи . •  - се иеши се (уз 
gрво, сшеl-tУ и сл.) хвашајуhи се, gржеhи се рукама и I-tolaмa. 

пузаћи, -а, -ё који расше обавијајуhи се око I-tечеlа (о БUJbци): 
- ружа. 

пузачица ж в. иузавац (1б); уп. пузавица. 

пуздра ж нар. 1. жила, ШеШива. 2. а. мушки иолl-tи oplal-t KOg 
сшоке, жила; бич, корбач I-tачињеl-tоl og осушеl-tоl сшочl-tоl yga. б. 
жеl-tски иолl-tи Qplal-t KOg сШоке. 

пузећкё и пузећки прил. иузеhи, "i.мижуhи. 

пузити, -им несвр. [гл. им. пУжёње с] 1. а. крешаши се ио I-te
кој иоgлози вукуhи се, I-tе оgижуhи шело, "i.мизаШи (о "i.мизавци
ма, иl-tсекшuма и сл.). б. крешаши се I-ta колеl-tuма, чешвороl-tО
шке или иошрбушке (о gешешу, о човеку). - Дете је пузило пре
ма мени. в. иолако се креШаШи. - Каналом пузе чамци. г. (пред 
неким) иоl-tuзl-tо се gржаши gоgворавајуhи се, улаlујуhи се. - Мр
зео је људе који пред влашћу пузе. 2. расши обавијајуhи се око 
I-tечеlа (о БUJbкама). - фиг. Љубав је притка уз коју се привија 
наша мисао да листа и пузи. 

пујдати (пУјкати), -ам несвр. gражиши, хушкаши, иоgбаgа
ши (иса I-ta I-tекоlа). 

пук1 м 1. а. сшаl-tовl-tишшво, живаљ оgређеl-tе зеМЈЬе, краја, 
I-tapog. б. Jbygu, особе иовезаl-tе међу собом зајеgl-tичким обележ
јем (социјалl-tUМ и gp.): варошки -, сељачки -. в. сшаl-tовl-tишшво 
I-ta I-tижим сшеиеl-tима имовиl-tске и gрушшвеl-tе хијерархије: 
прост -. 2. мl-tошшво живошиња (обичl-tО ишица или иl-tсекаша), 
јашо: врапчји -, мрављи -. 

пук2, -а и пук, пука м (мн. пукови) вој . самосшалl-tа војl-tа је
gиl-tица, веhа og башаљоl-tа, која улази у сасшав бриlаgе и gиви
зије. 

пукао, -кла, -о 1. р. ир. og иукl-tуши, ayhu. 2. иромукао, хра
иав (о "iласу). 

пуки, -а, -о 1. који је у I-tајвеhој мери, иошиУI-t (о иојму uзра
жеl-tом uмеl-tицом уз коју као ашрибуш сшоји): - случај, - фор
малност. 2. исши, исШовеШаl-t. - Она је пуки отац. 

пукнути в. aYhu. 

пуковник м вој. високи официрски чиl-t у Koal-tel-toj војсци и 
авијацији; заиовеgl-tик, комаl-tgаl-tш иука. 

пуковниковица ж иуковl-tикова жеl-tа. 

пуковнiiчки, -а, -о који се ogl-tocu I-ta иуковl-tике: - чин. 

пуковниmтво с чиl-t и gужl-tосш иуковl-tика. 

пуковски, -а, -о који се ogl-tocu I-ta иук: - штаб. 

пукотина ж 1. шуиЈЬиl-tа I-tасшала I-ta месшу 1ge је I-tешшо иу
кло, 1ge се раскиl-tуло, расцеи, иуклиl-tа. 2. а. иразl-tиl-tа, I-tеgосша
шак (у l-tекОМ лоlичком I-tизу). - Јавила се и прва пукотина у тој 
хипотези. б. I-tеслаlање, сиор, разgор. - У томе пријатељству по
чеше се јављати и прве пукотине. • сав је од пукотина I-te може 
ga чува I-tикакву Шајl-tУ. 

пуктати, пУкћём несвр. 1. клокошаши вријуhи, КЈЬучаШи. 2. 
а. оgаваши крашке шумове, хукшаши, брекШаШи. - Пукће ло
комотива. б. шешко gисаши, gахШаШи. 

пулён, -ена м фр. учеl-tик, васиишаl-tик, lојеl-tац. - Мора да 
убеди своје пулене да је ова игра достојна поштовања. 

пулин, -Ина м мали овчарски иас. 

пулман м врсша уgобl-tоl железl-tичкоl ealol-ta (ирема uмel-ty 
изум и ШеЈЬа). 

пуловер м енгл. eyl-tel-ta мајица, џемиер, обичl-tо без gy"i.мagu, 
без оковрашl-tика и рукава. 

пулпа ж лат. 1. а. месl-tаши geo воhl-tих илоgова. б. кашасша 
маса као иолуирерађевиl-tа og ших gелова. 2. анат. везивl-tо шки
во боlашо аршеријама, веl-tама и жив цима које исиуњава шу
ЙЈЬиl-tу зуба. 

пулпит м лат. ироиовеgаоl-tица у цркви. 

пулс м 1. анат. ошкуцај зиgа аршерије изазваl-t крвl-tuм шала
сом, који I-tасшаје ири свакој срчаl-tој KOl-tшракцији, било. 2. ри
шам, шемио (l-tеке раgње, ироцеса и сл.): - живота. 

пулсирати, п)тлсирам несвр. 1. куцаши, уgараши, луиаши (о 
срцу, о ар шеријама). 2. развијаши се; шеhи мењајуhи брз ul-ty , 
cl-taly. - При врелу вода пулсира. 

пулт м (мн. -ови) лат. 1. gржач, ослоl-tац за I-tоше у облику KO� 
col рама, обичl-tо I-ta високом сШалку. 2. а. сшо, висока клуиа са 
ирибором иошребl-tuм за иисање, цршање или какав gpylu pag. 
б. gуlачак сшо I-ta коме се излаже шрlовачка роба, Шезlа. 



ПУМА - ПУНОЋА 1073 

пума ж зоол. звер из Йор . .мачака (Felidae) која живи на uog
ручју Северне и Јужне Америке, Felis concolor, Kyiyap. 

пумпа ж (ген. ми. пУмпй) нем. найрава (.механичка или елек
шрична) за избацивање или уношење шечносши или iасова, црй
ка: бензинска �, � за воду. 

пумпати, -3м несвр. 1. а. йу.мйо.м извлачиши, црuсши (шеч
носш, iac). б. uуниши iacoM, наgуваваШи. - Пуне три године 
пумпао је фудбалске лопте. 2. разг. а. искоришhаваши, ексйло
аШисаШи. - Пумпао је своје родитеље цео живот. б. наiовараши, 
навоgиШи. - Пумпа ме да то урадим. 

пумперице ж ми. нем. широке и uog коленима сшеiнуше йан-
Шалоне. 

пумпица и пумпица ж ge.м. og Йу.мЙа. 

пумпнй, -а, -о који се OgHOCU на йу.мйе: � станица. 

пун, -а, -о 1. а. исйуњен, найуњен go врха, go краја: ћуп � ду
ката, � чаша. б. који саgржи нешшо у великој количини, вели
ко.м броју, који обилује (нечим): плод � сока, дрвеће � плодова. 
в. йойуњен, заузеш, заUосеgнуШ. - Све собе су пуне. г. који има, 
који је gосшиiао uошребну нор.му, количину, .меру; gовеgен go 
краја, навршен: � пензија, � радно време, � круг. Ради пуне 
две године. д. који саgржи све uошребне gелове, сав, цео: војни
ци под пуном ратном опремом. 2. uошuуно обузеш, uрожеш (ка
квим осећање.м): � љубави, � мржње. 3. а. који је gосшиiао нај
виши сшеuен развишка; највиши, .максималан: � зрелост; � бр
зина. б. аuсолушан, uошuун, ничим оiраничен: � власт, � успех. 
4. а. који је у својој UpupOgHOj јачини, боји (о iласу): � глас. б. 
iусш, gебео (о различишим шканинама, о расшресишим .маШе
ријама): � тепих, � бркови. в. yiojeH, круйан, uоgебео (о шелу и 
gеловима шела): � жена, � врат. • дупке, дупком -, - као око (ши
пак) йун go крајње iранице. - Месец астр. фаза Месеца са виgЈЬи
вим чишавим KpyioM, ушШаU. - себе уображен, у.мишљен. - гим
назија (средња школа) iимназија (среgња школа) са свим разреgи
.ма и завршним исUиШо.м. пуне гаће (пуне панталоне, - тур) имати 
велики сшрах (Uре)ШрUеШи. - капа йреко сваке .мере, Uревише. 
пуна срца, с пуним срцем (у)чинити С ЈЬубавЈЬУ, свесрgно (у)чини
ши. пуна су му уста (некога или нечега) чесшо, MHoio, обично с ЈЬУ
бавЈЬУ, uохвално iовори (о неко.ме или нече.му). пуне руке (шаке) 
посла вео.ма MHoio (Uосла). пуним једрима (паром) сво.м cHaioM, 
највећо.м брзино.м. пуном шаком давати обилно, чесшо gаваШи. у 
пуној форми бити (у пуну форму доћи) uошuуно сЙре.ман, йрийре
.мљен биши (UосШаШи). у пуном јеку у највеhе.м развиШку, зама
ху. у пуном смислу речи у свако.м uоiлеgу, uошuуно, исШински. 

пунац, -нца м женин ошац, ШасШ. 

пуначак, -чка, -о, пуначан, -чна, -о и пунашан, -шна, -о 
geM. и хиЙ. og йун: � образи, � девојка. 

пунаmност, -ости ж својсшво, сшање oHoia који је uунашан, 
oHoia шшо је uунашно. 

пундрав, -а и пундравац, -вца м зоол. црв који као uаразиш 
живи у gебело.м цреву човека или коња и изазива свраб у околи
ни ч.мара, Oxyurus vermicularis. • имати пундрав(ц)е сшално се 
крешаши, вршеши, не .моћи се скрасиШи. 

пунђа ж мађ. c.мozиYJbaK, сйлеш косе на iлави. 

пунђица и пунђица ж geM. и хиЙ. og Йунђа. 

пунилац, -иоца м (ген. ми. -лада) а. онај који йуни (боце и сл.). 
б. вој. онај који йуни аршиљеријска оруђа .муницијо.м. 

пунина ж uошuуносш, йуноћа: � живота. 

пунионица и пунионица ж uросшорија, .месШо ige се нешшо 
йуни (обичiю боце у каквој инgусшрији Йића). 

пунити, -йм (трп. пУ-Њен) несвр. [гл. им. пуњёње с] 1. а. чини
ши йуним, заузимаши унушрашњосш (нечеiа), исuуњаваши: � 
флamе. - Народ пуни позориmта. б. (птице) uреuарираши исйу
њавајући на uосебан начин унушрашње шуиљине. 2. сшавЈЬаши 
(шане, .меШак) у вашрено оружје, набијаШи . •  � се uосшајаши 
йун, исuуњаваши се. - Очи му се пуне сузама. • - коме главу (мо
зак, уши) нечим iовориши неко.ме сшално, MHoio о нече.му наме
ћући .му своје .мишљење, наiоварајуhи ia. � очи iлеgаши ужива
јући, наслађујуhи се. 

пуни ца ж женина .мајка, ШашШа. 

пункт м (ми. -ови) лат. 1. а. шачка на крају uошврgних и og
ричних реченица; шачка иза скраћених речи и pegHUx бројева 
или слова. б. ogeљaK шексша обележен uосебним броје.м или сло
во.м; саgржина шоiа ogeљKa. 2. оgређени geo uросшора, .месШо: 
саобраћајни �, � за везу. 

пунктација ж лат. нацрш, скица у основни.м шачкама, на
знакама: � излагања, � цртежа. 

пунктирати, пУнктирам свр. и несвр. 1. (на)uравиши основну 
скицу, нацрш, (из)вршиши uункШацију. 2. мед. (из)вршиши йунк
цију. 

пунктуација ж лат. арх. в. инШерUункција. 

пункција ж лат. мед. вађење иiло.м или сл. наЙраво.м шечно
сши (крви, iHoja и gp.) из шела, из шелесних шуиљина pagu ле
чења или gијаiнозе. 

пуно прил. а. у великој количини, у велико.м броју, MHoio: � 
трговаца. б. врло, вео.ма, MHoio: � се радовати. в. више Heio шшо 
шреба, сувише: � платити ципеле. 

пуно- йрви geo сложени ца који означава велику количину, 
велики број, uошuуносш oHoia шшо је означено gруiим gело.м сло
женице: пунобрижан, пунобројан, пунокрван. 

пуноважан, -жна, -о који има йуну важносш, који је на сна
зи, важеhи: пуноважни закони. 

пуноважно ПРИЛ. на uуноважан начин: донети законе �. 

пуноважност и пуноважност, -ости ж својсшво oHoia шшо 
је uуноважно: оспоравати � тестамента. 

пуноваљан, -ана, -о в. Uуноважан. 

пуноглавац, -авца м жаБЈЬа ларва с реЙо.м и шкрiама која 
се gaљe Uреображава. 

пунозначан, -чна, -о ЛИНГВ. који је с йуним лексичким значе
ње.м, чије значење није gирекшно зависно og синшаксичкоi окру
жења (нЙр. именице или iлаiоли). 

пуно крв ан и пуно крв ан, -вна, -о 1. а. који има MHoio крви, 
који има gобру, зgраву крв. б. йун зgравЈЬа, cHaie. в. исйуњен ра
зноврсним ушисцима, gОiађајима, боiаш: � живот. 2. а. који је 
чисше расе, Йас.мине. б. експр. йрави, исШински. - Веровали су 
да су пунокрвни грађани. 

пунокрвно ст, -ости ж својсшво, сшање oHoia који је йунокр
ван, oHoia шшо је Йунокрвно. 

пунолетан јек. пунољетан, -тна, -о који је навршио законо.м 
йройисани број iogUHa за gобијање iрађанских Йрава. 

пунолетник јек. пунољетник м uунолешна .мушка особа. 

пунолетница јек. пунољетница ж uунолешна женска особа. 

пунолетност јек. пунољетност, -ости ж И пунолетство јек. 
пунољетство с особина oHoia који је UунолеШан. 

пуномастан и пуномастан, -сна, -о (обично одр.) који са
gржи у себи .масне сасшојке, из Koia није вађена .масноћа: пуно
масни сир, пуномасно млеко. 

пуномоћ, -оћи ж и пуномоћје с Йис.мена изјава којо.м неко 
овлашhује HeKoia ga ia .може засшуuаши у свим йравним uосло
вима. 

пуномоћнй и пуномоћнй:, -а, -о који и.ма Йуно.моћ: � за
ступник. 

пуномоћнйк и пуномоћнйк м онај који има Йуно.моћ. 

пуномоћница и пуномоћница ж 1. она која има Йуно.моћ. 
2� в .. Йуно.моћ. 

пуномоћничкй: и пуномоћничкй, -а, -о који се OgHOCU на 
Йуно.моћнике и Йуно.моћнице. 

пуномоћство с в. Йуно.моћ. 

пуноправан, -вна, -о који upeg законо.м има сва iрађанска 
Йрава. 

пуноћа (пУност, -ости) ж 1. а. највиши сшуuањ, UоШUуносШ. 
б. обиље: � ДомаћИнства. в. бујносш осећања. - У срцу осети не
ку пуноћу. 2. gеБЈЬина, iојазносШ. 
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пуноуман и пуноуман, -мна, -о врло aa.мeйlaH, веома уман. 

пунца ж итал. найрава за yйlиcKивaњe оgређеноi жиiа, знака 
на upegMeйle og йлеменийlоi мейlала; yйlиCHyйla знак, жиi. 

пунцат (пУнцйт), -а, -о (често у изр. пун -) йун go крајње ipa
нице, вршком йун: бокал - вина. 

пунч м (ми. 0) енгл. алкохол но йиnе (вруnе или хлаgно) које се 
йрийрема og чаја, вина, рума, шеnера и лимуновоi или йомо
ранџиНОi сока. 

пуњач, -ача м (инстр. -ачем) йlехнички уређај којим се елек
йlричном CйlpyjOM йуне исйlрошене байlерије. 

пуп, пУпа м в. ЙУЙОЈЬак (1). 

пуп оном. узвик за uоgражавање звука који се чује йри на-
"iлом ygapy, uagy, cygapy. 

пупа ж а. хиЙ. og ЙуЙак. б. деч. cйloMaK, йlрбух. 

пупав, -а, -о йyйacйl, йlрбушасйl. 

пупава ж бот. биљка из uороgица "iлавочика, Carlina acanthi
folia. 

пупавацl, -аца м нар. йyйacйl, йlрбушасйl човек. 

пупавац2, -авца м зоол. ййlицa селица gyia йlaHKa рейа са nу
бом на "iлави, Upupa epops. 

пупавица1 ж нар. йуйава, йlрбушасйlа жена. 

пупавица2 ж бот. биљка из Йор. "iлавочика, с MHOio uоgврсйlа, 
Rudbeckia. 

пупавка ж бот. вpcйla oйlpoвHe uечурке, Amanita phalloides. 

пупак, -пка м 1. а. анат. уgуБЈЬење на cpegUHU uреgњеi йlрбу
шноi зиgа, насйlало као ожиЈЬак uосле йресецања uуuчане врй
це, umbilicus. б. йlрбух, cйlOMaK. 2. фШ'. а. бреЖУЈЬак, узвишење. 
- Артиљерија туче земљишни пупак непосредно испред нас. 
б. среgишйlе, цeHйlap. - Скадарлија је пупак београдског ка
фанског живота. 2. бот. Mecйlo на семеном ЙУЙОЈЬку ige је семе 
uричвршnено, hilum. • - земље разг. онај који себе c.мaйlpa најва
жнијим у свему, цeHйlpoM свеiа. 

пупак, -пка м ЙУЙОЈЬак, ЙуЙ. 

пупаквица ж бот. биЈЬка из Йор. йlycйlиKa, Cotyledon umbili-
cus Veneris. 

пупаст, -а, -о йуйав, йlрбушасйl. 

пупати, -ам несвр. в. йyйийlи. 

пупатор м бот. биљка из Йор. йомоnница, Solanum nigrum. 

пупаm, -аша м йуйав, йlрбушасйl човек, ЙуЙавацl. 

пупил м И пупила1 ж лат. сироче; geйle uog cйlapaйleJЬcйlвoM. 

пупила2 ж лат. анат. oйlвop у cpegUHU gужице у оку, зеница. 

пупиларнйl, -а, -о који се OgHOCU на UуUилуl. 

пупиларнй2, -а, -о који се OgHOCU на UуUилу2. 

пупити, -йм несвр. [гл. ИМ. фљење с] 1. gобијайlи, развијайlи 
ЙУЙОЈЬке. 2. експр. избијайlи, uоказивайlи се йoйyйl ЙУЙОЈЬка. -

Трпео је на себи поглед из кога пупи младост. 

пупковина ж анат. в. UуUчаница. 

пуплйн, -ина м (ми. 0) свиленкасйlа йlaHKa йlKaHиHa с Uа.муч
ном или вуненом основом. 

пупље с (мн. 0) песн. зб. им og ЙуЙ. - По дрвљу пупље удари
ло рано. 

пупољак, -ољка (пУпољ, -а) м 1. за.мейlак из Koia nе се раз
вийlи лисш, цвeйl или изgанак. 2. фиг. а. особа (обично gевојка) 
на uочейlку своiа развоја (као симбол .млаgосйlи и леUойlе). - Де
војка, још прави пупољак. б. uрвобийlна фаза, uочейlак, заче
йlaK. - Љубав . . .  је тек у пупољку била (Сремац). 

пупољаст, -а, -о којије са ЙУЙОЈЬцима, йун ЙУЙОЈЬака: - гране. 

пупољити, -йм несвр. в. йyЙийlи. 

пупољица и пупољка ж бот. жуйlи ноnурак, Oenothera ы
ennis. 

пупољкаст, -а, -о в. йyйoJЬacйl. 

пупољче, -ета с (супл. мн. пупољчићи м) в. UУUОЈЬчиn. 

пупољчић и пупољчић м geм. и хиЙ. og йуаОЈЬак. 

пупоња м (ми. ж) нар. йуйавац, йlрбоња. 

пупуњак м бот. биљка из Йор. "iлавочика, жуйlа paga, Anthe
mis tinctoria. 

пупутати, пУпУћем несвр. оном. креnуnи се исuушйlайlи наро
чийlе звуке, клоuарайlи (о возу). 

пупчанй, -а, -о који се OgHOCU на йуйак: - артерија. • - врп
ца анат. opiaH у облику везивно-васкуларне врйце који сйаја йлоg 
у мајчиној уйlроби са aocйleJЬицoM. 

пупчанйк, -Ика м и пупчаница ж в. uуuчана врйца (uog йуй
чани). 

пупчаст, -а, -о 1. а. исuуuчен, иcйlypeH, избочен: - трбух. б. 
који је исuуuчених cйlpaHa, бокасйl: - флаша. 2. конвексан. -

Вид се може поправити са пупчастим стаклима. 

пупчати, -ам несвр. в. йyйийlи. 

пупчић м geм. и хиЙ. og йУЙак. 

пур (обично удвојено) оном. узвик којим се вабе йуре, nурке, 
nур. 

пура ж рег. в. nурка (1). 

пура ж 1. јело og куваноi кукурузноi брашна, кача.мак. 2. ку-
курузно брашно. 

пуран, -ана м рег. в. nуран (1). 

пургар(-) м в. uypiep(-). 

пургатйв, -ива и пургатйв, -ива лат. мед. среgсйlво које убр
зава uражњење и чишnење црева. 

пургаторйј, -ија и пургаторијум м лат. цркв. йрема учењу 
кайlоличке цркве, Mecйlo ige се gуше чисйlе og лаких ipexoiзa йре 
uреласка у рајско блаженсйlво, чисйlилишйlе. 

пургер м нем. (често ир.) iрађанин, обично из крајева бивше 
AycйlpoyiapcKe (за разлику og uлемиnа и сеЈЬака); малоiрађа
нин, nифйlа. 

пургерија ж (мн. 0) зб. uypiepu. 

пургерица и пургерка ж женска особа uypzep. 

пургерскй, -а, -о који се OgHOCU на uypiepe, cвojcйlвeH uypie-
рима; малоiрађански. 

пурењак, -ака и пурењак, -њка м зелен, неgозрео клиu ку
куруза, зелењак; йурен или на жару uечен йlaKaв клиU. 

пуризам м лат. 1. йlежња за моралном, ейlичком сйlроiошnу. 
2. йlежња, обично apeйlepaHa, за језичком чuсйlойlом, за укла
њањем cйlpaHиx и gp. неuриклаgних елеменайlа из језика, језич
ко чисйlунсйlво. 

пурист(а), -е м (ми. -сти) uрисйlалица uуризма, морални или 
језички чисйlунац. 

пуристичкй, -а, -о cвojcйlвeH uуризму и йypиcйlимa. 

пуристкиња ж жена йypиcйl(a). 

пуританац, -нца м 1. uрисйlалица, upuuagHUK йypийlaHи
зма (1). 2. в. йypиcйl(a). 

пуританизам, -зма м 1. ист. uройlесйlанйlско-реФормайlор
ски йOKpeйl у Ен"iлеској у XVI и XVII веку за уклањање ocйlaйla
ка кайlолицизма у аН"iликанској цркви. 2. в. Uуриза.м (1). 

пуританка ж жена йypийlaHaц. 

пуританскй, -а, -о који се OgHocu на йypийlaHцe и йypийlaHи
за.м: - морал, - идеје. 

пуританство с Uуриза.м; Uурuйlаниза.м. 

пурити, -йм (трп. пУРен) несвр. [гл. им. пуРење с] йеnи на жа
ру (обично кукуруз, Йурењак). 

пурификација ж лат. чишnење, Uрочишnавање. 
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пурњати, -ам неевр. 1. избациваши gu.м, йушиши се, gu.мu
ши се. - Пурњају фабрички димњаци. 2. йушиши (лулу, циf,ару) 
избацујући gu.м. - Енглези пурњају луле. 

пурпур м лат. 1. ЈЬубичасшоцрвен,а боја, f,рu.миз. 2. шканина 
или ogeha йурйурне боје. 

пурпУ-ран, -рна, -о који је боје йурйура: � боја, � зора. 

пуслица и пуслица ж нем. врсша сишноf, колача og белана
ца и шећера. 

пусник, -мка м 1. gуш.манин, ЙроклеШник. - Пусници хара
ју село. 2. найушшена мушка особа, осшавЈЬен човек. 

пусница ж 1. gушманка, ЙроклеШница. 2. а. найушшена, 
осшавЈЬена жена. б. найушшена зе.м.тьа. 

пуст, пуста, -о (комп. 0) 1. а. у коме или на коме нема ничеf,а; 
у коме или на коме не живе Jbygu, ненасшањен: � део Баната, � 

крајеви, � долина. б. у коме нема Jbygu (а очекује се ga их u.мa), 
ойусшео; найушшен: � парк, � улица, � кућа. в. који је gалеко og 
саобраћаја, og цивилизације, забачен. г. који је без власника, 
ничији. - Пусто млеко и мачке лочу. д. у коме је замро сваки йо
креш, сваки звук: � зимска ноћ. 2. а. ойусшошен, Йохаран. -
Оста земља пуста на крајини. б. (нечим) oCKygaH, сиромашан (у 
нечему): сељаци пусти иметком. в. незачињен, неукусан; некало
ричан, неквалишешан (о храни): � јело, � храна. 3. а. који је без 
вреgносши, бесаgржајан, йразан: � старост. б. бес.мислен, неко
рисшан; лажан: � лаж, пусте речи; пуста обећања. в. обичан, 
йросш; Йуки. - Није ни пусти дилетант, али нити проницљиви 
стручњак. 4. који се исшиче величином, бројем, каквим свој
сшвом или иншензишешом и СЛ. а. веома велики, f,олем; веома 
йросшран: � благо; � башта. б. који је у великој количини, мно
f,обројан: пусти тенкови. в. веома јак, храбар: пусти Крајишни
ци. г. веома лей, йрекрасан, gиван. - Лепа је, пуста - као упи
сана. д. који се само може йожелеши: � срећа. 5. а. немио, йро
клеш; вражји, ђаволски. - Отићи из те пусте куће. б. необузgан, 
разузgан; обесшан: � дечурлија. в. неошесан, сиров, йросш: пу
сти Личани. • дође ли му пусти глас нар. gође ли му с.мрШни час. 
остао ти пуст као клешва, као Йроклињање. - Отвори врата, оста
ла ти пуста! 

пуста ж в. йусшара (1). 

пУстара ж l. а. ненасељена и необрађена йросшрана шравна
ша равница. б. екепр. в. йусшиња (2): � његовог срца. 2. велико 
ЙОЈЬойривреgно gобро, мајур, салаш. 

пустахија м (ж) (мн. ж) 1. xajgYK, разбојник: myмски �. 2. обес
шан, силовиш човек. 

пустахијски, -а, -о који се OgHOCU на йусшахије: � смелост, � 
нарав. 

пустахијство е и пустахилук м 1. йусшахијски живош, хај
gуковање, хајgучија. 2. обесш, насиље: влада пустахијства и ти
раније. 

пустети јек. пустјети, -тйм неевр. [гл. им. пушћёње е] йосша
јаши йусш, Йразан. - Улице су нагло почеле да пусте. 

пустикара ж бот. црвени найрсшак, Digitalis purpurea. 
пустимицё и пусти

'
мичкё прил. бацивши, бацајући зама

хом руке: тући се � батинама. 

пустиња ж 1. а. йросшран, ненасељен, йесковиш apegeo с ма
лом количином йаgавина, ошшром ШемЙераШурно.м разликом 
и реШкu.м расШињем. б. в. йусшара (1). в. йусш, ненасеЈЬен йре
geo; забачен крај. 2. екепр. неgосшашак емоција, йразнина, йу
сшош: � мога срца. • глас, вапај у пустиљи узалуgан йозив За йо
моћ, вайај без оgзива. 

пустињак м 1. онај који се из верских йобуgа йовукао у йу
сшињу, у какав йусш крај йрекинувши сваки gogup с Jbygu.мa. 2. 
онај који воли самоћу, који избеf,ава gрушШво. 

пустињакиња ж жена ЙусШињак. 

пустињачки, -а, -о који се OgHOCU на йусшињаке, који је као 
у йусшињака: � колиба, � живот. 

пустињачки прил. као йусшињак: � живети. 
. пустињаmтво е йусшињачки живоШ. 

пустињски, -а, -о који се OgHOCU на йусшињу: � песак, � 
клима. 

пустити (пУстити), пУстйм (трп. пУштен) евр. 1. (некога, не
што) а. gозволиши, gойусшиши (некоме, нечему) ga осшвари не
шшо (ga се слобоgно креће, развија и сл.): � птицу из кавеза, фиг. 
� љубав да слободно цвета. б. не сйречиши (HeKof,a у нечему); 
оgобриши (некоме нешшо): � волове у туђу њиву, � ћерку у би
оскоп. в. gозволиши (некоме) йрисшуй или йролаз; gозволиши, 
ОМОf,ућиши (некоме) ga заузме какво месшо: � некога да прође, 
� некога код министра, � старију особу да седне, � још једног 
самца у собу. - фиг. Богиња у срце пусти јој слатку жудњу. го 
ослобоgиши (из зашвора, лоf,ора). д. изаf,наши, исшераши (сшо
ку на Йашу). 2. а. осшавиши неизмењено, у йређашњем сшању 
или Йоложају. - Савио сва једра - пустио само мала. б. осша
виши (браgу, косу и gp.) ga слобоgно расше: � бркове. 3. а. йре
йусшиши gpyf,oMe (оно шшо се u.мa, aocegyje), йреgаши: � брату 
имање, � власт. б. осшавиши, найусшиши: � жену, � отаџбину, 
� посао. 4. а. сшавиши у йокреш, у ойшицај, у саобраћај: � ма
шипу за веш, � нову новчаницу, � нову пругу. б. gозволиши ga 
се објави; објавиши (у шшамйи, на pagujy); раз"iласиши: � одго
вор у следећем броју. - Пусте за свога господара какву било из
мишљотину. 5. а. учиниши ga нешшо gocae у нижи йоложај; 
йресшаши gржаши: � руке, � уже. б. бациши, исЙусШиШи. -
Авиони су пустили бомбе. в. исйалиши, избациши (из вашреноf, 
оружја); оgайеши (сшрелу): � неколико рафала; � стрелу. 6. ga
ши, развиши, исйусшиши из себе (изgанак, млаgицу) (о биљци): 
� корен, � жиле. 7. йресшаши обузu.маШи, йойусшиши (HeKof,a) 
(о физичкu.м и Йсихичкu.м сШањu.ма). - Сан ме је пустио, а и 
слабост ме пустила . •  � се 1. а. не йрошивиши се, йрейусшиши 
се. - Зар да се као жена пустим да ми руке свежу. б. йреgаши 
се (нечему), занеши се (у нешшо): � се у тужне мисли. 2. а. ошйо
чеши нешшо, уйусшиши се (у нешшо): � се у борбу с чудовиштем. 
б. кренуши, зайушиши се, уйушиши се: � се у незнан свет. 3. иза
ћи из кола, найусшиши коло. - Млада се пусти и тако њих дво
је дођоше да играју једно до другог. 4. йружиши се, расйросшре
ши се. - Десном обалом Врбаса пустиле се питоме луке. • не 
пустити гласа не рећи нишша, не ЙиснуШи. не пустити кога с ока 
нейресшано йрашиши, ухоgиши Kof,a. пусти(те) разг. а) немој(ше) 
више (f,овориши, расйравЈЬаши и сл.) о шоме, gосша је. б) не gu
рај(ше), не gосађуј(ше), не узнемиравај(Ше). � ветар разг. apgHY
ши. � воду разг. йомокриши се. - глас (грло) "iласно йроf,овориши, 
заЙеваШи. - гласа о себи gаши весши о себи, јавиши се. - испод 
суђеља ослобоgиши cygcKe оgf,оворносШи. - некога судбини (низ во
ду, с милим богом) найусшиши сваку бриf,у о некоме. - коме крв а) 
озлеgиши Kof,a go крви (уgаривши, у Шучи). б) нане ши зло, нево
ЈЬУ некоме, ошшешиши HeKof,a. - Био је за то да се аристократи
ма мало пусти крв. - некоме буву у уши каквом вешћу навесши на 
размиШЈЬање HeKof,a, изазивајући забринушосш, немир. - ко
рак(е) йочеши брже хоgаШи. - корен(е), жиле шрајно се насшани
ши Hef,ge, шрајно живеши и раgиши у некој cpegUHU. - кормило 
(узде) найусшиши, йрейусшиши власШ. - кроз руке а) gобро, ва
ЈЬано урagиШи. - То сам ја пустио кроз руке и све. ће бити у ре
ду. б) исшући, измлаШиШи. - кроз зубе с муком изрећи (обично 
шшо Heyf,ogHo). - маха коме (чему) йресшаши заgржаваши, of,pa
ничаваши Kof,a, шШа. - пијавице залейиши йијавице на кожу ga 
сишу крв (као лек og високо" ЙриШиска). - реч gаши у јавносш, 
објавиши, о"iласиШи. - своје пипке увукавши се, шајно, кришом у 
неку cpegUHY, неки йосао, коншролисаши све, ушицаши на све. � 

срцу маха gаши йуну слобоgу cвoju.м oceћaњu.мa. - своју младицу 
основаши своју aopoguцy. - у свет објавиши у среgсшвu.ма инфор
мисања. - узде коме gаши йуну слобоgу коме. - се матицом (низ 
воду, низ ветар) йосшуйаши йрема вОЈЬи моћнијих, йрейусшиши 
се њиховој вОЈЬи. 

пустјети в. ЙусШеШи. 

пусто ПРИЛ. 1. на йусш начин, без UKof,a, Йразно. 2. у служби 
речце за изражавање а.јаке жеље. - Еј, пусто, што нисам ја на 
твоме месту. б. жаљења, вајкања. - Показала бих ја њему, али 
сам, пусто, женско, па не могу. 

пустоглав, -а, -о својевОЈЬан, самовОЈЬан. 

пустолина ж 1. а. йусш, ненасељен, забачен крај; необрађе
но зе.м.тьишШе, gивЈЬина: Kpaткa �. б. найушшено u.мaњe. 2. йра
знина, йусшош уойшше: � неба, � душе. 3. йусш, необузgан, обес
шан човек. 
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пустолов И пустолов м 1. човек немирна gyxa, онај који 
шражи занu.м.тьиве, необичне, узбуgљиве gОlађаје, аванШурисШ. 
2. онај који је сйреман на нечасне йосшуйке, на йослове који go
носе личну корисШ. 

пустолован и пустолован, -вна, -о 1. склон йусшоловина
ма, аваншурама: � човек, � природа, � нарав. 2. боlаш йусшо
ловинама, необичним gОlађајима: � приче, � живот. 

пустоловина и пустоловина ж 1. необичан, занu.м.тьив, уз
буgљив gОlађај, аваншура: пустоловине старог поморца, љубав
не пустоловине. 2. нейромишљен, ризичан ЙоgухваШ. - Ушао је 
у крваву и чуДовиmну ратну пустоловину док је рат још изгле
дао као пробитачан спорт. 3. йусш, не насељен крај; необрађено 
земљишше, ЙусШолина. 

пустоловица ж празн. geмoHcKo биnе које се јавља ноnу и og
носи љуgе. 

пустоловка и пустоловка ж женска особа йусшолов, аван
ШурисШкиња. 

пустоловно и пустоловно ПРИЛ. на начин йусшолова, као 
йусшолов: � живети, � доћи до богатства. 

пустоловство и пустоловство с йусшоловни йосшуйци, йу
сшоловно Йонашање. 

пустопаша ж (пустопаш м) зајеgнички йашњак на коме се 
найаса сшока без чувара. 

пустопаmан, -шна, -о 1. йусш, обесшан, разузgан; йусшоло
ван: � младић, � поступак. 2. боlаш йусшим, йусшоловним go
lађајима: � приче. 

пустопаmити, -йм несвр. биши йусшойашан, йусшойашно 
живеши, ЙосШуЙаШи. _ � се збијаши шале, враlолије. 

пустопаmица ж в. ЙусШоЙаша. 

пустопаmице ПРИЛ. без йасшира, без чувара; уп. пустопаша. 

пустопаmнйк м йусшойашан човек, обесник, расЙусник. -
Гледај га пустопаmника, шта му се прохтело. фиг. Пустопamник 
ветар премеће се наглавце преко поља. 

пустопаmница ж женска особа ЙусШоЙашник. 

пустопаmност, -ости ж особина oHola који је йусшойашан; 
йосшуйак oHola који је ЙусШоЙашан. 

пустопољина ж йусшо, необрађено земљишШе. 

пусторйљ м бот. gивљи јасмин, Philadephus coronarius. 
пусторук, -а, -о нар. 1. који је йусших, йразних руку, йразно-

рук; који је без gарова. 2. који MHOlo, неразумно шроши, раси
Йан. - Био је штедљив, а не пусторук. 

пустосват м нар. обична званица на сваgби, сваш без йосеб
не улоlе. 

пустосватица ж (м) (ми. ж) нар. мушка или женска особа йу
сШосваШ. 

пустоћа ж особина, сшање oHola шшо је йусшо, йусшош, йра
знина. 

пустоm и пустоm, -оши ж (инстр. -и) 1. а. йусшошење, уни
шшавање: сачувати шуме од пустоши, пустоши рата. б. ойусшо
шен, найушшен крај. - Оркан рата је за собом оставио пустош. 
2. а. йусш, не насељен крај. б. йусш, йразан йросшор, Йразнина. 
- Кућа пуста, свуд нека пустош. в. gуховна йразнина: духовна 
� нашега времена. 

пустоmан и пустоmан, -шна, -о 1. а. који йусшоши, уни
шшава, разара, разорни, рушилачки: � рат. б. ойусшошен, разо
рен, разрушен. - Моја душа плаче при погледу на пустошну зе
мљу. 2. а. ненасељен, йусш: � чистина. б. неилоgан, јалов (о зе
мљи, lOgUHU и сл.): неплодне и пустоmне године. 3. заносан, ча
робан, gиван; уп. пуст (4г): � лепота, � осмех. 

пустошина ж разорено, найушшено месшо, имање. - Њено 
добро изгледало јој је као пустоmина. 

пустоmити и пустоmити, -йм несвр. [гл. им. -шење с] чиниши 
йусшош; разараши, унишШаваШи. - Ветар пустоши. Све су пу
стошили на своме путу. фиг. То га изнутра почиње да нагриза 
и пустоши. 

пусто шност и пустошност, -ости ж сшање, особина oHola 
који је йусшошан, oHola шшо је ЙусШошно. 

пусула и пусула ж тур. нар. цеgуља, белешка; йисамце; йо
Шврgа. 

пут, пУта м (инстр. пУтем (путом); ми. пУтеви (пУтови), песн. 
пУти) 1. а. gylu, уски geo земље (крешањем ушабан или йосебно 
изlрађен) који служи за xogaНJe и крешање уойшше; gpYM, ЦесШа. 
б. йросшор йо коме се или кроз који се врши йромеш, саобраnај: 
морски �, водени �, ваздymни �. в. йросшор који йовезује разли
чише земље, крајеве, йросшор кроз који се Йролази. - Србија је 
била велики пут којим су Турци надирали за Мађарску и 
Аустрију. г. астр. йушања небеских Шела. д. (обично у мн.) анат. 
oplaH у облику канала којим се врши нека физиолошка функци
ја: дисајни �, мокраћни �. 2. оgлазак из боравишша HeKyg gaљe, 
йушовање: поћи на пут, спремати се на пут, добити три дана 
одсуства за пут. 3. шок, развој: упознати путеве природе, живот
ни �. 4. а. йравац крешања: показати некоме пут. б. смер, йра
вацразвишка, gеловања и сл.: нови � развитка бивmиx југосло
венских држава. в. начин, мешоg ga се нешшо йосшиlне: доћи на 
власт мирним путем, анализу извршити истим путем. • (неко
ме) бацати (бацити), пресећи (пресецати) пут (у)чиниши нейрили
ке, смешње (некоме), омесши, омешаши у неком йослу, pagy, 
сйречиши, сйречаваши (HeKola) у неком йослу, найреgовању и 
сл. балвански - шумски йуш којим се сйушшају балвани. бити на 
путу некоме, нечему биши смешња некоме, нечему. бити на путу до 
нечега йриближаваши се осшварењу каквоl циља, усЙеха. бити на 
добром путу, поћи правим путем (йочеши) живеши часно, йошше
но. бити на кривом (погрешном, злом) путу, поћи, ићи рђавим путем 
(йочеши) живеши йорочно, нечасно. главни - асфалширани, швр
gu йуш (обично између веnих насеља). држати пут в. gржаши ко
рак (aog корак). животни - живоШ. за путом (бити) сйремаши се 
на ЙуШ. заобилазним путем (постићи нешто) служеnи се лукав
сшвом (йосшиnи нешШо). извести (некога) на пут оglајивши учи
ниши (HeKola) сйособним за самосшални живоШ. изгубити пут 
залуШаШи. ићи, поћи путем најмаљег отпора (у)раgиши нешшо 
йравећи комйромисе, обично неЙринциЙијелне. ићи својим путем 
раgиши, йосшуйаши йрема својим схваШањима. каравански -
йуш којим су йролазили каравани камила или коња. козји - вр
ло узак и сшрм ЙуШ. колски - земљани или MaKagaмcKU ЙуШ. 
кратким путем без исшраlе, без реgовноl cygcKol ЙосШуЙка. Млеч
ни пут астр. Кумова слама. на путу новац лежи йосшоји моlуnносш 
лаке зараgе. (на)чинити, (на)правити пут а) себи омоlуnиши, омо
lуnаваши себи йролаз (кроз нешшо закрчено). б) другоме oMoly
nиши, омоlуnаваши йролаз (некоме) уклонивши се, йройусшив
ши la. (на)чинити, (про)крчити, (у)табати и сл. пут сшвориши, сшва
раши услове за осшварење каквоl циља. није било пута то чинити 
није шребало шо чиниШи. није то нађено на путу није ШО за баца
ње, за узалуgно Шрошење. отворити нове путеве сшвориши нове 
моlуnносши (за нешШо). пловни, водени � воgа (море, река) којом 
Moly иловиши броgови. последљи, вечни � ЙОlреб, сахрана. преко 
пута на суйрошној сШрани. пут под ноге, пут за уши ogMax, сме
сша кренуши, Йоnи. с пута! склањај(ше) се! саобраћајни (промет
ни) путеви йушеви којима се оgвија саобраnај. свадбени, венчани 
- йушовање .млаgенаца йосле венчања. сви путеви воде у Рим ко
начно решење биnе исШо. свој пут наћи йрема својим сйособно
сшима наnи месшо, йосао и сл. сеоски - земљани или MaKagaм
ски йуш између мањих насеља. средљи пут тражити шражиши 
комйромисно решење, биши за комЙромис. Cp�ћaH пут! йозgрав 
којим се изражава жеља за среnним, уlОgним, усйешним йушо
вањем. стати на пола пута не gовршиши оно шшо је зайочешо, og
усшаши og заЙочеШоl. тежак, трновит пут (прећи) мучан, шежак 
живош (имаШи). трновит, стрм је пут до звезда С найором и pagoM 
gолази се go Йризнања. уз пут а) йокрај, aopeg ЙуШа. б) ugynu йу
шем, узlреg. узети пут под ноге йоnи, зайушиши се Йешице. 

пУт ж (инстр. -и) 1. љуgско шело са свим својим физичким свој
сшвима; шело као извор чулних осеnања: осећати једрину њези
не пути. - Осећај гладне пути врховно је надахнуће Боре Стан
ковића. 2. боја коже: девојка тамне пути. • - и крв (моја, твоја и 

сл.), - од пути (моје, твоје и сл.) gеше (моје, швоје и сл.). 

путl (наглamено: ПУТ) предл. (с ген.) оgређује йравац, смер не
Kol крешања, йросширања, OgH. окренушосш, усмереносш йрема 
йојму уз чије име сшоји: поћи пут села. 

пут2 и пута речца (несамостална) 1. а. (ПУТ, у зависним па
дежима: пута) иза pegHUx бројева, йоказних заменица, неких 
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временских uриgева означава месшо gаше раgње, gо'iађаја у ре
gy gpy'iux раgњи, gО'iађаја који се аонављају: рећи први пут (из 
првог пута), положити математику овај пут (овога пута), поно
вити последњи пут (последњег пута кад смо се видели). б. (пу
та (иза бр. 2-4) и пУта (иза бр. већих од 5 и иза количинских 
прилога» иза 'iлавних бројева (већих og jegaH) и количинских 
uрило'iа и израза означава број, OgH. uриближан број йонавља
ња раgњи: враћати се два �, полазити више �. 2. (пУта) мат. знак 
за рачунску раgњу множења (х или .) који означава с којим се 
бројем множи: 2 х 2 = 4; тј. два пута два једнако је четири. 

-пут као gpy'iu geo сложеница уз бројеве jegaH, gва, шри и сшо 
означава јеgносшрукосш, gвосшрукосш, шросшрукосш или сшо
сшрукосш неке раgње: трипут се женити. 

пУтак, -тка м хиЙ. og uуш. - Стегла мати у наручје сина, пу
так хвата у брда далека. 

путаљ, -а и путаљ, -аља м uушасш коњ. 

путања и путања ж 1. а. црша, линија као йравац крешања 
йри йливању, лешењу и сл. - Путања јегуља води право ка Сар
гаском мору. б. астр. замишљена линија крешања небеских ше
ла. - Путање свих звезда су кружнице. в. фш-. начин (живоша): 
верност старој путањи живота. 2. узан, у'iажени uуш, сШаза. 

путањак, -њка м geM og uуш, UуШељак. 

путањица и путањица ж 1. geM og UуШања. 2. експр. набор, 
бора на лицу. - Лице јој избраздано оним путањицама које бра
здају бриге. 

путар, -ара м (вок пУтаре и -у, инстр. -аром и -арем) онај ко
ји се сшара о uушевима, чувар uушева, цесша, цесШар. 

путарскй, -а, -о који upuuaga uушарима, који се OgHOCU на 
uушаре: � одело, � служба. 

путаст, -а, -о који има бели беле'i Hag коuишом (о коњу). 

путача ж 1. знак за uонишшавање у облику ћириличко'i сло-
ва Х. 2. в. uуша (2). 

путе ж МН. в. UуШо. 

путељак, -љка м geм и хиЙ. og UуШ. 

путем 1. предл. (наглашено: пУтем) (с ген.) uосреgсшвом, йо
моћу: сазидати кућу � кредита, добити кредит � различитих 
веза. 11. ПРИЛ. (путем) казује начин на који се нешшо врши, 
осшварује и сл.: објаснити нешто посредним (усменим) �. 

пУтен, -а, -о који се исшиче чулношћу; сшрасшвен, uохоШљив; 
који изражава чулносш: девојке путене у љубави, � глас, � по
езија. 

путенбст, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је uушен, oHo'ia 
шшо је uушено. 

путер м нем. млечни uроизвоg који се gобија из uавлаке или 
HeuocpegHo из млека, маслац. • имати путера на глави имаши не
чисшу uрошлосш (збо'i умешаносши у неки сумњив, нечасшан 
йосао и сл.). 

путеmественйк м СТКЊ. разг. и експр. uушник (обично са gy'io'i 
uушовања, из gалеких, иншересаншних земаља). 

путеmествије с сткњ. разг. и експр. uуш, uушовање (обично gy-
'io, у gалеке, иншересаншне земље). 

путило с в. UуШо. 

путина ж ay'iм. и йеј. og uуш: раздрта ceOCKa �. 

путйр� -ира м (инстр. -иром) грч. цркв. скуuоцена чаша, йехар 
у којој се gржи вино за uричесш� к.алеж. 

пУтити, ПУТЙМ несвр. рег. савешима уuућиваши на йрави uуш, 
уuућиваши, савешоваши уоuшше: � и учити сељачку браћу, � 
све људе да се сложе. _ � се uолазиши, заuућиваши се. 

путић, -а и путйћ, -ића м geм. и хиЙ. og UуШ. 

пУтифарскй, -а, -о својсшвен Пушифарки, жени којаје, йре
ма Библији, хшела ga завеgе Јосифа, завоgнички: � осмех. 

. пУтйmте1 с песн: uуш, gpYM. - Пролазе заставе путишта да
лека. 

путйmте2 с зоол. йрви чланак uрсша у ЙаЙкара. 

путнй, -а, -о који се OgHOCU на uуш, на uушовање (који служи 
за uуш, који gaje йраво за uушовање, за неко шрансuоршно cpeg
сшво и сл.): � торба, � исправа, � налог, � лист. 

путнйк м онај који uушује, који се сйрема на UуШ. - фиг. Ди
же очи звездама, путницима старим. • - намерник uушник ко
ји се случајно нађе, намери у нечијој кући; светски - uушник йо 
свешу, йо gалеким земљама. трговачки - онај који uушујући йре
uоручује и upogaje шр'iовачку робу, шр'iовачки а'iенШ. - турист(а) 
онај који uушује из забаве, као ШурисШ. 

путнина ж новац uошребан за uуш, за uушне шрошкове, йо
UуШнина. 

путница ж 1. женска особа UуШник. 2. рег. в. uасош (1). 
путничкй, -а, -о који се OgHOCU на uушнике, који служи за 

uушнике, који upuuaga uушницима: � торба, � ауто, � брод. 

путнички прил. на uушнички начин, као UуШници. 

путо с а. веза, најчешће йлешена, којом се коњима сuушава
ју uреgње Ho'ie. б. мн. сЙоне, обично 'iвозgене, којима се осуђеници
ма сuушавају Ho'ie или руке, не'iве, бука'iије, окови. 

путовање с 1. 'iл. им. og UуШоваШи. 2. (путовање) оgлазак из 
месша боравка (с каквим циљем, pagu забаве и gp.), UуШ. 

путовати, пУтујём несвр. 1. а. ићи, оgлазиши у ygaљeHe кра
јеве (pagu uосла, забаве, ogMopa и gp.); крешаши се, хоgаши или 
возиши се каквим uревозним среgсшвом gaљe og сшално'i месша 
боравка: � на море, � кроз равницу. фш-. Путује река радосна и 
сама. б. крешаши се (о шрансuоршним среgсшвима и роби). в. 
еуф. оgлазиши с ово'iа свеша, умираШи. - Кад човек остари, тре
ба да путује. 2. (� пут) uрелазиши, uреваљиваши (неку разgа
љину): � далеки пут. • пут у маглу не виgеши излаз из какве си
Шуације. путу ј игумане! ugu и не брини, и без шебе се може. 

путовница ж рег. в. uасош (1). 
путовођа и путовођа м (мн. ж) онај који ор'iанизује какво за

јеgничко uушовање, вођа UуШа. 

путоказ м знак на uушу којим се обавешшава о смеру, йрав
цу креШања. - фш-. Овај Караџићев рад био је путоказ многим 
покољењима. 

путоног(аст) и путоног(аст), -а, -о 1. који има uушасше но
'ie: � КОЊ. 2. хишар, вешш, сналажљив (о човеку). 

путопйс м књиж. врсша књижевно'i gела у којој йисац износи 
своје ушиске о земљама и uреgелима кроз које UуШује. 

путописац, -сца м књиж. йисац, аушор UуШоUиса. 

путопйснй, -а, -о који се OgHOCU на uушоuисе: � књижевност. 

путујућй, -а, -о који обавља своју gелашносш обилазећи раз-
личиша месша, на uушовању: � глумац, � позориште. 

путуња ж нем. 1. gрвена или йлешена корйа за 'iрожђе која се 
носи на леђима: човек с дрвеном путуњом на леђима, продати 
путуњу грожђа. 2. врсша веgра за вино. 

. пућ узв. оном. 1. за uоgражавање: а. звука који се чује Kag не
шшо uagHe у воgу, бућ. б. 'iласа UреUелице. 2. (обично поновље
но) за вабљење ћурића, йурића. 

пући и пукнути, пУкнём (аор. пУ-Кох (пукнух), пУче (пУ-Кну); 
р. пр. пУкао, -Iща (пукнуо, -ула); пр. пр. пУ-Кавши и пУ-КнУвши) 
свр. 1. а. сломиши се, расцеuиши се, расuрснуши се (обично уз 
шресак, йрасак). - Пукла је летва на којој је он седео. б. на'iло 
uресшаши раgиши, йрейући (о срцу); свиснуши, йрецрћи (о чове
ку, о живоШињи). - Пукло јој срце од жалости. Није издржала, 

. .  пукла је. в. разг. uрешрuеши 'iубишак, шШеШу. - Изгледа да су 
многи привредници пукли. 2. а. uроизвесши крашак, ошшар 
звук (йри uagy, ygapцy и сл.). б. исuаливши мешак uроизвесши 
ошшар, јак звук. - Пуче пymка. 3. на'iло се uојавиши, насшаши 
у йуном облику, йуном сјају и сл. - Пред нама је пукао видик. 
Пукла је зора. • пукло ми пред очима u()сшало ми је јасно. - од бе
са (зависти, злобе) веома иншензивно осећаши, uреживљаваши 
оно шшо је казано именицом у 'iенишиву с uреgло'iом "og". - од 
смеха насмејаши се јако, MHO'iO, 'iласно, uровесши извесно време 
смејући се ШакО. пуче тиква расшури се UријаШељсШво. цркао -
пукао ма шша се gО'iоgило, било шша било, йо сваку цену. 
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пућити, пућйм несвр. [гл. им. пУћёње с] (усне) исшураши, ис
шицаши, ирhиши (усне) у знак ЈЬушње, несла'iања. _ - се ирави
ши се важан, охолиши се. 

пућкати, -ам несвр. оном. (уп. пућ) 1. исиушшаши крашке ис
apeKugaHe звукове а. О'iлашавајуhи се (о ћурану, иреиелици). б. 
иушеhи, избацујуhи gu.м. в. ири убрзаном или ошежаном guca
њу. r. pagehu (о иарној машини). д. раз'iоревајуhи се (о вашри, 
иламену). 2. иушиши не увлачеhи gu.м. 3. (на некога, нешто) а. 
gражиши, иујgаШи. б. не обраhаши иажњу (на HeKo'ia, нешшо), 
оgносиши се (ирема некоме, нечему) равноgушно или с иошце
њивањем: - на оно што други кажу. 

пућнути, -нём свр. ирема иуhкаШи. 

пућпурикати, -уРйчём несвр. о'iлашаваши се (о иреиелици, о 
ћурану). 

пућ-пурућ оном. узвик за иоgражавање 'iласа иреиелице, ћу
рана. 

пуф узв. 1. за изражавање He'iogoeaНJa, несла'iања, 'iађења. 2. 
звука који се чује ири aagy, ygapy. 

пуфер м енгл. 1. хем. мешавина хемијских суисшанција која 
u.мa сиособносш ga oHeмo'iyhu хемијске реакције изазване cpegu
ном у којој се налази. 2. оgбојник, оgбијач (на ea'ioHu.мa); уп. бу
фер. 3. шамион KOju.м зубар изолује зуб og вазgуха ири оиравци. 

пуфна ж нем. 1. мањи KOMag мекане шканине, сунђера и сл. 
KOju.м се наноси aygep на лице, иуgровача. 2. већи на бор: рука
ви с пуфнама. 

пух1 и пух М (ми. пУхови И фови) 1. зоол. живошиња из ре
ga 'iлоgара на ирелазу og мишева ка веверицама, која сиава зu.м
ски сан, Myoxux glis. 2. пеј. човек који MHO'io сиава, леншШина. 

пух2 м иослеgњи осшашак, иослеgње шрунке нече'iа шшо се 
иосшеиено шроши: задњи - брашна. 

пух3 м оном. вазgушна сшруја која се jegHu.м на'iлu.м изgисајем 
избаци из усШа. 

пухара ж бот. лоишасша иечурка која се pacaaga у ирах Kag 
осшари, Lycoperdon; у мн.: иороgица шаквих иечурака, Gaste
romycetes. 

пухати, пYmём (пУхам) несвр. l . крешаши се, сшрујаши (о ва
зgуху, в е шру) , gуваШи. - Пухао је јак ветар. 2. исиушшаши из 
усша или кроз нос вазgушну сшрују, иојачано gисаши, gахШаШи. 
- Пуше од умора. 3. исиушшајуhи вазgух из усша ироизвоgиши 
звуке на каквом gувачком инсшруменшу, свираШи. - Обилази
ли су куће и пухали у рогове. 4. gуриши се, ЈЬушиши се. • - с ки
ме у исте дипле (у исти рог, у исту тикву) разг. сла'iаши се иошиуно 
с HeKu.м (у миШЈЬењу, иосшуицu.ма); биши у gослуху, шуроваши 
с HeKu.м; уп. дувати у исту тикву (под дувати). 

пухача ж ЗООЛ. врсша жабе, Bufo vulgaris. 

пухнути, пУхнём свр. 1. gухнуши, заgуваШи. 2. шихо иусши
ши вешар, ирgнуШи. 3. безл. (често са допуном: у главу, у памет) 
в. gухнуши (3). 

пухор м 1. иеиео (обично og gyeaHa) 2. фини ирах на крили
ма леиШира. 

пуц (обично удвојено) узвик KOju.м се иоgсшиче на иуцање, 
иаљбу. 

пуцавац, -авца м 1. бот. БUJbка из иор. каранфила, Silene vul
garis. 2. ми. илоgови који се ошварају, иуцају ири сазревању. 

пуцавица ж бот. 1. в. иуцавац (1). 2. БUJbка из иор. ружа, Fra
garia collina. 

пуцалина ж бот. БUJbка из иор. леиширњача с кожасШu.м на
gyeeHu.м илоgом иоиуш мехура, Colutea arborescens. 

пуцали ца ж в. иуцаљка. 

пуцаљка ж (дат. -љки (-љци); ген. ми. -кй) 1. и'iрачка og зови
не сшаБЈЬике из које gеца иуцају. 2. ир. иушка или иишШоЈЬ. 

пуцањ, -IЏЬa м (инстр. �eM; ми. пУIЏЬИ и пУцњеви) 1. ира
сак који се чује ири исиаљивању мешка из вашрено'i оружја. 2. 
јак, ошшар звук: - бича, - грома. 

пуцарати, -ам несвр. ucapeKugaHo иуцаШи. _ - се с apeKugu
ма иуцаши jegaH' на gpy'io'i. 

пуцати, -ам несвр. 1. несвр. ирема иући, иукнуШи. 2. а. (у не
кога/нешто, на некога/нешто, ретко некога/нешто) ц иљајући , 
нишанеhи 'iађаши из вашрено'i оружја. б. спорт. лоишом ЦUJbаши 
у ирошивнички 'iол или кош, шуШираШи. 3. а. aocpegHo Ha'ioee
шшаваши нешшо 'ioeopehu о gpy'ioMe, алуgираШи. б. насшојаши 
иосшиhи нешшо, gокоиаши се нече'iа: - на место главног уред
ника. _ - се 'iађаши jegaH gpy'io'i из вашрено'i оружја. • (да) све 
пуца разг. јако, веома MHO'io и сл. (Kag се жели исшаhи иншензи
шеш какве pagНJe): јести да све пуца, трескати да све пуца. пу
ца ми прслук разг. баш ме бри'iа, не Mapu.м. пуца му (јој) срце за не
ким/нечим веома жели неко'iа/нешшо, чезне за неким/нечu.м. -
на високо желеши висок иоложај у gрушШву. - у ветар шруgиши 
се око че'iа бескорисно'i. 

пуцач, -ача м и'iрач који иуца, шушира у ирошивнички 'iол 
или кош. 

пуцачкй, -а, -о који се OgHOCU на иуцаче и иуцање. 

пуце, -ета (пУца) с (мн. пуцета и пУца; зб. им. пУц8.д ж) рег. 1. 
в. gy'iмe. 2. зрно бобичасшо'i илоgа. 

пуцкав, -а, -о који иуца, ирска, иршши (о gрвешу, леgу и сл.). 

пуцкарати, -ам несвр. ucapeKugaHo иуцкаши, иуцкеШаШи. -
Пуцкара грбов пањ. 

пуцкати, -ам несвр. у geM значењу: иуцаШи. 

пуцкетав, -а, -о који иуцкеша, иуцкав. 

пуцкетати, -ам несвр. ucapeKugaHo иуцкаши, иуцкараШи. -
Киша пуцкета по крову. - прстима. 

пуцкетнути, пУцкетнём и пуцнути, -ём свр. ироизвесши кра
шак, ошillар звук иуцкешајуhи, иуцајући: - бичем, - језиком. 

пуцњава ж учесшали ирасак, иуцање вашрено'i оружја. 

пУч м (инстр. пУ'чем; ми. п)тчеви) нем. иокушај изненаgно'i ире
узu.мања gржавне власши на'iлu.м иреврашом, извеgенu.м обич
но с малu.м бројем Jbygu. 

пУчанин м (ми. -ани) човек из иука, из Hapoga. 

пУчанка ж жена из иука, из Hapoga. 

пучанство с рег. сшановнишшво, жишеЈЬсшво, Hapog. 

пУчина ж 1. ошворено, широко море, неире'iлеgна морска ио-
вршина. 2. а. бескрајни небески иросшор: - модрог неба. б. 
o'iPOMHO иросшрансшво уоишше: - џунгле. фиг. У пучину њена 
ока ја утапам сне и наде. 

пУчина ж рег. ay'iм. и иеј. og иук1• 

пУчинскй, -а, -о који се OgHOCU на иучину: - риболов, - риба. 

пУчист(а), -ё м (ми. -сти) ор'iанизашор иуча, учесник у иучу. 

пУчити, пУ'чйм H�CBp. рег. цеиаши, расиолуhиваши: - шљиве. 
_ - се цеиаши се, киgаши се. 

пУчкй, -а, -о који се OgHOCU на иук, својсшвен иуку, намењен 
иуку, HapogHU: - говор, - музика, - миmљење. • - школа основ
на школа. 

пушара ж нар. в. иушница. 

пушаћй, -а, -ё који служи за иушење: - прибор, - соба. 

пушач, -ача м (инстр. -ачем) онај који иуши gyeaH (ређе онај 
који иуши марихуану, оиијум и сл.). 

пушачица ж женска особа иушач. 

пушачкй, -а, -о који се OgHOCU на иушаче, својсшвен иушачи
ма: - навике. 

пуmимагла ж (м) (мн. ж) нар. лакомислена, несшална особа, 
вешроиир. 

пушионица и пуmионица ж иросшорија за иушење. 

пуmити, -йм несвр. [гл. им. пУшёње с] 1. увлачиши и исиушша
ши gu.м, најчешhе gyeaHa; u.маШи шакву навику: - цигарету, -
на лулу. 2. в. иушиши се (1). - С њега пути мокар зној . _ - се 
1. а. исиушшаши gu.м, gu.миши се. - Врх Везува непрестано се 
пути. б. gu.миши се слабо 'iopehu, Шињајуhи. в. исиушшаши иа
ру, исиараваши се. - Река се пymила на мразу. 2. фиг. јако се 
ЈЬушиши, беснеШи. - Тужили су га, па нека се пymи. 3. (за не
ким) јуриши, 'iониши (HeKo'ia). - Шинтер је пymио за псима. • да 
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се све пуши разг. вео.ма, јако (ири исшицању иншензишеша какве 
pagНJe). пуши му се глава (мозак) збрка .му је у rлави (.мОЗlу). 

пушка ж (дат. пУшци; ген. ми. пУшака) 1. ручно вашрено оруж
је, обично c jegHoM gужо.м цеви: војничка �, ловачка �. 2. а. вој
ник, борац: непријатељ са преко 3.000 пушака. б. борба, биш
ка. - Пушка је сад прва, а после ће прво бити перо. • бити као 
запета (набијена, набита) � биши lошов, сире.ман. бити под пушком, 
носити пушку биши у војсци. бојати се празне пушке бојаши се не
чеl безоиасноl. испаљена - сшвар без вреgносши, без значаја. пу
шку на готовс вој. сире.ман за иаљбу (као KoMaHga). 

пушкар м 1. занаii1лија који ирави и оиравља иушке. 2. рег. 
а. војник који се бори иушко.м. б. онај који lађа из иушке; онај ко
ји gобро lађа из иушке, који је gобар сШрелац. 

пушкарати, -ам несвр. ucapeKugaHo иуцаши (из иушака ZlЛи 
о иушка.ма). • '" се ucapeKugaHo иуцаши jegaH на gpylola. 

пушкарица ж 1. в. иуцаљка (1). 2. в. иушкарница (1). 

пушкарница и пушкарница ж 1. руиа на зиgу Ztли у рову 
кроз коју се иуца из иушке. 2. раgионица за ирављење иушака. 

пушкарски, -а, -о који се OgHOCU на иушкаре и иушкарсшво: 
� занат, � радња. 

пушкица ж geM. и хии. og иушка; уп. пушчица. 

пушкомет и пушкомет м gо.меш иушчаНОI хица. 

пушкомитраљез, -еза м шешка брзо.меШна аушо.машска 
иушка. 

пушкомитраљезац, -есца м (инстр. -есцем; ген. ми. -аљёзаца) 
војник који руку је иушко.миШраљезо.м. 

пушконоша м (ми. ж) онај који носи иушку, који се бори иу
шко.м; уп. пушкар (2а). 

пушљив, -а, -о који се иуши: а. из којеl избија gu.м: пушљи-
ве црне куће. б. из којеl избија ирах: � сено. 

пушница ж сушионица воnа, .меса, рибе и gp., сушара. 

пушничар м онај који се бави сушење.м воnа Ztли .меса. 

пуштало с риб. рег. gрво Ztли шиква којо.м рибари буnкају ио 
воgи .ма.меnи рибу, иосебно со.мове, буnка.ло. 

пуштати (се), пУштам (се) несвр. ире.ма иусшиши (се). 

пуштеник, -ика м рег. онај који је иушшен, ослобођен из за
Швора. 

пуштеница ж рег. 1. жена иушШеник. 2. развеgена жена, рас
иушШеница. 

пушћул м тур. киnанка на фесу. 

пуmчани и пуmчани, -а, -о који се OgHocu на иушке: � метак, 
� цев, � ватра. 

пуmчерина и пуmчетина ж ayl:.м. и иеј. og иушка. 

пушчица ж ge.м. и хии. og иушка. 

пчела ж 1. зоол. инсекш из pega оинокрилаца са оШровно.м 
жаоко.м, који живи у ОРlанизованој зајеgници, скуиља сок и 
цвешни ирах неких биљака и сшвара Meg и восак, pagu чеlа се и 
lаји, Apis mellifica. 2. фиг. вреgна, .марљива особа. 

пчеланик, -Ика м в. ичелињак. 

пчелар, -а и пчелар, -ара м 1. онај који lаји ичеле, који се ба
ви ичеларсШво.м. 2. оса која оШровно.м жаоко.м убија ичеле Phi
lantus triangulum. 

пчеларити, пчеларйм несвр. [гл. им. пчеларёње с] lајиши иче
ле, бавиши се ичеларсШво.м. 

пчеларица ж 1. бот. в . .маШичњак (2). 2. зоол. ишица која се 
храни ичела.ма и gp. инсекШu.ма, Merops apiaster. 

пчеларка и пчеларка ж женска особа ичелар. 

пчеларник м в. ичелињак. 

пчеларски и пчеларски, -а, -о који се OgHOCU на ичеларе и 
ичеларсшво: � задруга. 

пчешiрство с Уајење ичела pagu gобијања Mega и воска. 

пчелац, -лца м 1. кошница; ичеле из jegHe кошнице. 2 . .муж
јак ичеле, ШруШ. 

пчелињак м .месШо ige су с.мешШене кошнице са ичела.ма. 

пчелињи, -а, -ё који се OgHOCU на ичеле, који је og ичела, свој
сшвен ичела.ма: � зујање, � саће. 

пчелица ж geM. и хии. og ичела. 

пчеломорац, -орца м зоол. инсекш који се храни ичелињu.м 
ларва.ма, Trichodes apiarius. 

пшена ж бот. биљка из иороgице леиирњача, Trigonella сае
rulea. 

пшеница ж агр. жишарица из иор. шрава, Triticum vulgare 
(којих и.ма више врсша, apupOgHUX или вешшачки gобијених); 
зрневље ше биљке, og коlа се .млевење.м gобија брашно за љуg
ску исхрану: � јарица, озима �, � белица. 

пшеничарка ж агр. врсша крушке која сазрева у вре.ме ише
ничне жешве, жиШњача. 

пшеничица ж ge.м. и хии. og ишеница. 

пшеничиште с зе.мљишШе на ко.ме је била иосејана ише
ница. 

пшенични, -а, -о који се OgHOCU на ишеницу, који је og ише
нице Ztли og брашна gобијеНОI og ишенице: � клас, � брашно, � 
хлеб. 



р 
р (Р) с непром. 10 ао лингв. звучни алвеоларни су1.ласник; ли

квиgни сонанш који се у наше.м језику .може јавиши и у функци
ји са.мо1.ласника: слоготворено р. бо слово који.м се обележава 
шај су1.ласник: велико Р, мало р, курзивно р. 20 (р.) скраћ. разреg. 
30 Щ) ао ознака за Рео.мирову скалу на Шер.мо.меШрu.ма. бо у йо
шШанско.м саобраhају ознака за йрейоручену йошиљку ("реко
MaHgupaHo''). во ознака за решке књиrе у библиоШекарсШву. 40 
(r) pagujyc. 

Ра, Раа (или непром.) м (обично с атрибутивом "Бог") боr 
Сунца KOg сшарих EruahaHa, сшворишељ боrова и JЬygu. 

раб и раб м сткњ. роб, слуrа. • - божји рлг. онај који се йоко
рава вepcKu.м законu.ма, који йошшује верске обичаје и нор.ме. 

рабарбар м и рабарбара ж 10 бот. вишеrоgишња зељасша 
биљка Rheum undulatum из ф. шроскоша, која се raju као йовр
he збоr .меснаШе лисне йешељке и као украсна биљка, равеg. 20 
лек сйрављен og ше биљке. 

рабат м итал. трг. йойусш, оgбишак og ушврђене цене или 
укуйноr износа навеgеноr у факшури који инgивиgуална apegy
зеhа оgобравају Йреgузеhu.ма за куйљену робу; шрrовачка .ма р
жа, шрошкови apogaje робе: 20 посто рабата, нудити добар �. 

рабатан, -тна, -о који је био у уйошреби, коришhен, рабљен. 

рабаџија м (ми. ж) тур. наја.мни йревозник робе и gpyror шере
ша ШереШнu.м заЙрежнu.м колu.ма, кириџија. 

рабаџијски, -а, -о који се OgHOCU на рабаџије, који apuaaga 
рабаџија.ма: рабаџијска кола. 

рабаџилук м тур. рабаџијски йосао, рабаџијско занu.мање: 
бавити се рабаџилуком. 

рабаџисати, -ишем несвр. бавиши се рабаџијскu.м Йосло.м, 
йревозиши рабаџијскu.м колu.ма. 

раби, -ија м хебр. йочасна шишула за учене, високообразова
не lbyge KOg сшарих Јевреја; учењак уоЙшШе. 

рабин, -ина м хебр. јеврејски свешШеник. 

рабинат, -ата м ао рабиново звање, рабинови Йослови. бо ра
бинов ypeg, рабинова канцеларија. 

рабински, -а, -о који се OgHOCU на рабине. 

рабити, рабйм несвр. рег. уйошребљаваши, корисшиши (не
шшо), служиши се (нечu.м): � ствари, рабљена роба, рабљена 
књига. 

рабљив, -а, -о рег. који се .може уйошребиши, уйошребљив; 
уобичајен. 

рабљивост, -ости ж рег. својсшво OHOra шшо је рабљиво, уйо
ШребљивосШ. 

работа ж 10 ао (често презр.) акшивно gелање, gелашносш, 
акшивносш обично усмерена йрошив HeKOra, нечеrа; йосао; gело; 
контрареволуционарна �, прљава �. бо pag, йосао (обично фи
зички); шруg: напорна �; узалудна �. • колај - без MHOrO шруgа, 
найора, лако. прођи се те работе окани се шоrа Йосла. 

работати и работати, -ам несвр. нар. и рег. обављаши неки 
йосао (обично физички), найорно раgиши; кулучиши. 

рабоm м (инстр. -ем) ист. ао KOMag gрвеша на ко.ме су се зарези
.ма, црШа.ма белеV/Cила gуrовања и ЙоШраживања. бо gневна ра-

чунска књиrа у којој су се бележила сва Йpu.мaњa и изgавања у 
шоку gaHa. • (аа)бележити, аареа(ив)ати, аапис(ив)ати, упис(ив)ати и 
сл.) некога у (на) - (за)Йа.мШиШи HeKo'ia йО нече.м (обично лоше.м). 

рабулист(а), -е м (мн. -сти) онај који се служи рабулисши
ко.м, софисш(а); лош Йравник. 

рабулистика ж лат. извршање смисла речй; наойако Шу.ма
чење закона и извођење лажних, йо'iрешних закључака, софи
сШика. 

рабулистички, -а, -о који се OgHOCU на рабулисше и рабули
сшику, софисшички: � закључак. 

рабулистички прил. на рабулисшички начин, као рабули
сша, софисшички: � закључивати. 

раван, равни ж (инстр. равни) 10 геогр. равна йовршина; рав
ница, низија. 20 мат. йовршина која је оgређена, gефинисана нај
.мање са gве йраве или са шри Шачке. • стајати (бити) на истој 
равни с неким биши jegHaK, исши с HeKu.м. стрма (коса) - фиа. jeg
носшавна найрава која се сасшоји og чврсшо'i шела учвршhеноr 
шако ga MY је jegHa равна сшрана косо на'iнуша и служи за лак
ше йоgизање и сйушшање ШереШа. 

раван, -вна, -о 10 ао који је без избочина и уgубљења, који је 
без неравнина (о йовршини OgHOCHO шелу, објекшу са Шакво.м йо
вршино.м): � поље, � површина. бо који није храйав, у'iлачан, 
1.лаgак: � стакло. 20 ао који је без кривина, без савијушака, йрав, 
неискривљен; несавијен, ойружен: у равној линији; � конопац, 
равни редови. бо ујеgначен, равно.меран; .моноШон: ићи равним 
ходом (касом); говорити равним гласом. 30 ао који је у исшој рав
ни, висини, у исШо.м нивоу с нечu.м. - Вода је била равна с на
сипом. бо jegHaK с HeKu.м или с нечu.м (йо некој особини, вреgно
сши и сл.), исши, еквиваленшан с HeKu.м или с нечu.м: бити � оцу 
(с оцем) по храбрости, кукавичлук � с издајом. 40 йун, цео, чи
шав: равна два литра, равну годину дана. • - као свећа cacвu.м 
йрав, усйраван (у вези с gржање.м човека). - стопало в. gусша
бан. (бити) на равној �оаи (с неким) равнойравно (с HeKu.м). врати
ти, одговорити равном мером (на раван начин) узврашиши jegHa
ко.м .меро.м, на исши начин. нема му равна, нико му није - С њu.м 
се не .може нико йореgиши, не.ма .му Йре.мца. све ми је равно до 
Косова cacвu.м .ми је свејеgно, равноgушан са.м. 

равански, -а, -о који се OgHOCU на раван; равничарски, ни
зијски: � предео. 

равналица ж .машина за равнање йреg.меша, OgHOCHO .маШе
ријала: � за лим. 

равнало с 10 в. лењир. 20 йолуrа или сл. найрава којо.м се йо
Kpehe и усмерава кор.мило. 

равнатељ м рег. сшарешина неке инсшишуције, gирекшор, 
уйравишељ, руковоgилац: � гимназије, � позоришта. • - стола 
онај који оgређује Kag he се шшајесши или йиши за вре.ме 'iозбе, 
славља. 

равнатељица ж рег. жена равнаШељ. 

равнатёљка ж рег. 10 в. равнаШељица. 20 равнашељева жена. 

равнатёљски, -а, -о рег. који се OgHOCU на равнашеље, gupeK-
шорски, уЙравиШељски. 

равнатељство и равнатељство с рег. ао врховни уйравни и 
наgзорни OpraH неке инсшишуције, gирекција, уйрава: полициј
ско �. б. з'iраgа у којој се ша уйрава налази. Во gужносш и звање 
равнаШеља. Го аб. скуй, зајеgница свих равнаШеља. 
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рil.Внати, -3.м неСБр. 1.  чиниши равним, lлашн:им, йоравна
ваши: � столњак, � наборе хаљине. 2. а. йосшављаши, goeogu
ши у равну линију, у исшу висину с нен:им или с нечим; йоgеша
ваши, усн:лађиваши с нен:им, с нечим, йрила/'ођаваши нен:оме, 
нечему, изјеgначаваши с нен:им или с нечим: � коње у строју, � 
корак (са кораком чете). б. оцењујући, epegHyjyhu н:ао исшо, с.ма
шрајући исшим уйоређиваши и изјеgначаваши: � лопове с уби
цама. 3. рег. а. вршиши фунн:цију, gужносш равнашеља, имаш и 
звање сшарешине нен:е усшанове, йреgузећа и СЛ., уйрављаши, 
рун:овоgиши: � опером, � rимназијом. б. усмераваши нечије н:ре
шање или ан:цију йо својој жељи, йошреби: � коњима (у вожњи), 
� парницу у корист сељака. _ � се 1. сшајаши, заузимаши ме
сшо у исшој, равној линији са gру/,им (обично о војницима йри 
йосшројавању), йоравнаваши се. 2. уйрављаши се, оријеншисаши 
се йрема нен:оме или нечему; йоgешаваши свој сшав, gржање 
(йрема нечему), влаgаши се (йрема нечему): � се по цркви; � се 
према приликама, � се по прописима. 3. uзјеgначаваши се, уйо
ређиваши се с нен:им: � се с вођом, � се с најбољима. 4. (за не
што) йо/'ађаши се у сйору, на/'ађаши се, сйоразумеваши се: � са 
противником. • равнај с(е)! Бој. н:оманgа војницима ga се uзрав
нају у сШроју. 

равнина ж 1. особина оно/'а шшо је равно. 2. в. раван. 

равнинскй, -3., -6 н:оји се OgHOCU на равнину; нuзијсн:и, рав-
ничарсн:и: � карактер земље. 

равница ж раван geo 3е.мљине йовршине, зараван; низија. 

равничар м сшановнин: равнице, низије. 

равничарскй, -3., -6 н:оји се OgHOCU на равницу и равничаре: 
� предео, � клима, � темперамент. 

рil.Вничарски прил. на равничарсн:и начин, н:ао равничари: 
� мирољубив. 

равничаст, -а, -о у н:ојем йреовлађује равница, йрешежно ра
ван (о Йреgелу). 

равничица ж geM. og равница. 

равно и равно прил. 1. а. у равној линији, Йраво. - Тако уда
рена лопта лети оштро и равно. б. најн:раћим йушем, gирен:ш
но, HeaocpegHo: водити � у град (о путу нпр.). 2. а. у исшој виси
ни (с нен:им или с нечим): � с прсима, � с раменима. б. go врха 
йуно: налити '"" чашу пића. в. у исшој линији, Haaopego, jegaH 
aopeg gpy/,o/,a: сести � један крај другога. 3. а. најеgнан:е gелове, 
йоgјеgнан:о, равномерно: делити � добро и зло. б. шачно, уйра
во, баш: � стотину динара. в. на исши начин, исшо н:ао: оба � 
грамзиви. 4. мат. јеgнан:о йо вреgносши, величини (бележи се зна
н:ом =): 4+2=6. • рећи, казати - у лице (у очи) ошворено, исн:рено 
рећи. све ми је - (- ми је) до Косова (до мора) сасвим ми је ceejeg
но, равноgушан сам. 

равно- йрви geo сложеница н:оји значи ga је оно шшо је означе
но gру/,им gелом сложени це равно или јеgнан:о: равнокрющи; рав
нокрав:, равномеран, равномерно, равноправан, равностран итд. 

равноглав, -а, -о н:оји је равне, йЈЬоснаше lлаве, лобање. 

равногорац, -г6рца м ист. йрисшалица йон:реша Драже Ми
хаиловића у Дру/,ом свешrжом рашу, чије се уйоришше налази-
ло на Равној /'ори. 

равногорскй, -3., -6 н:оји се OgHOCU на Равну /,ору и равно/'ор
це, н:оји apuaaga равно/,орцима: � покрет. 

равнодневица (равноднёвпица) ж време у /,ogUHU н:аg су gaH 
и ноћ јеgнан:е gужине, ен:виноцијум: пролећна �, jeceњa �. 

равнодневичкй, �3., -6 н:оји се OgHOCU на равноgневицу. 

равнодушан, -шна, -о н:оји нема оgређени сшав и емоције 
йрема нен:оме или нечему, незаиншересован и HeoceiйJЬив за не
н:о/'а или нешшо, инgиференшан; н:оји се не узбуђује у нен:ој сишу
ацији, хлаgнон:рван, хлаgан, сйон:ојан, миран: � према девојци, 
бити (остати) � према збивањима; � однос. 

равнодушје с в. равноgушносШ. 

равнодушно прил. без оgређено/, сшава и емоција, незаинше
ресовано, инgиференiйНО; без узбуђења, хлаgно, сйон:ојно: држа
ти ce �, гледати � тучу . .  

равнодушност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање и особина оно
/'а н:оји је равноgушан, оно/'а шшо је равноgушно, инgиференш
носш, незаинШересованосШ. 

равнозвУчан, -чна, -о н:оји се не мења, н:оји јеgнан:о звучи og
носно н:оји има исшу висину, јеgнолин:, моношон (о lласу, звун:у). 

равнозвучност, -ости ж особина оно/'а шшо је равнозвучно. 

равнокрак, -а, -о н:оји има јеgнан:е н:ран:е; уп. равностран: 
равнокраки троугао, � полуга. 

равнокрилац, -илца и равнокрилац, -лца м зоол. у мн.: peg 
инсен:аша равно/, йон:риља, йравон:рилци Orthoptera (у jg.: ша
н:ав инсен:Ш). 

равнолинйјскй и равнолинйјскй, -3., -6 1. в. йраволиниј
сн:и. 2. н:оји uge само за основном с.мерницом, gирен:шивом (без 
размиШЈЬања, слейо): � деловање. 

равномеран јек. равномјеран, -рна, -о н:оји се јавља, исйо
љава у исшој мери, н:оји се врши у јеgнан:им временсн:им разма
цима, ујеgначен: � дисање, � ход. 

равномерно јек. равномјерно прил. на равномеран начин, 
у јеgнан:им временсн:им размацима, ујеgначено: � дисати, � се 
њихати. 

равномерност јек. равномјерност, -ости ж (инстр. -ошћу) 
сшање и особина оно/'а шшо је равномерно, ујеgначеносш: � ди
сања. 

равнообразан, -зна, -о н:оји је исшо/' облин:а (с нен:им или с 
нечим), јеgнообразан; н:оји је ис ше врсше (с нен:им gру/,им), jegHo
pogaH, исШоврсШан. 

равнообразност, -ости ж сшање и особина оно/'а н:оји је рав
нообразан, оно/'а шшо је равнообразно, јеgнороgносш, исшовр
сносШ. 

равноправан, -вна, -о 1. а. н:оји има исша йрава н:ао и gpy
/'и: равноправни чланови, равноправни учесници. б. н:оји се за
снива на јеgнан:им йравима за све, н:оји омо/,ућава јеgнан:а йра
ва за све: равноправни односи, равноправни услови конкурса. 
2. н:оји је йо нен:им особинама исши с нен:им или с нечим; чији 
учесници имају исше особине, мо/'ућносши и СЛ.: на � начин; � 
спортска игра. 

равноправно прил. на равнойраван начин, са јеgнан:им йра
вима; исшо, јеgнан:о: � учествовати на изборима, � одлучивати. 

равноправност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво и сшање оно
/'а н:оји је равнойраван, оно/'а шшо је равнойравно, јеgнан:осш у 
йравима: � грађана пред судом. 

равнородан, -дна, -о исшороgан, jegHopogaH; исШоврсШан. 

равност, -ости ж особина оно/'а шшо је равно; равна йоврши
на, равнина, раван: � поља. 

равностран, -а, -о н:оји има јеgнан:е сшране; уп. равнокрак: 
равнострани троугао, � пирамида. 

равностраност, -ости ж особина оно/'а шшо је равносШрано. 

равнотежа ж 1. а. фИ3. сшање мировања шела н:оје насшаје 
н:аgа на ње/'а gелују уравношежене силе н:оје се йоширу, неушра
лишу: стабилна �, лабилна �, успоставити равнотежу. б. хем. 
сшање ор/,анизма или нен:е машерије йри н:оме суйрошне хемиј
сн:е реан:ције имају исшу брзину, силу: хемијска � организма. в. 
анат. (често у синтагми: чуло равнотеже) сйособносш ор/,анизма 
ga заgржи или йромени йоложај шела (н:оји ре/'улишу йосебни 
ор/,ани у уху): изгубити равнотежу (тела), имати добар осећај 
равнотеже. г. фиг. ујеgначеносш, сн:лаg gYXOeHUX особина, gyxoe
.не ан/,ажованосШи, ан:шивносши; ујеgначеносш, усн:лађеносш, 
хармонија уойшше: духовна (душевна) �, � духа; � између тео
рије и праксе. 2. пол. ујеgначеносш сна/,а, йолишичн:е, војне или 
ен:ономсн:е моћи gржава или /'руйа gржава: � међу великим си
лама, � међу блоковима, � војних снага. 3. фИНо сшање буџеша, 
зан:ључно/' рачуна н:аgа су ан:шива и йасива јеgнан:е, усн:лађе
носш, ујеgначеносш apuxoga и pacxoga: буџетска �, � расхода и 
прихода. • избаци(ва)ти (некога) из равнотеже (у)чиниши, goapu
неши (gойрu1-iосиши) ga нен:о йресшане ga влаgа собом, ga хон
шролише своје йосшуйн:е, своје Йонашање. изгубити равнотежу 
йресшаши влаgаши собом. 
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равнотежје и равнотежје с в. равноШежа. 

равнотежни и равнотежни, -3., -о који се OgHOCU на равно
шежу: � положај, � стање, � чулни орган, � центар. 

равњач, -ача м агр. uољоuривреgна сарава која служи за рав
нање узоране зе.ЈИЈЪе. 

равњача ж 1. алашка, наарава за аоравнавање, rлачање, ао
лиШирање. 2. в. либела. 3. в. иланu.меШар. 

рага ж (дат. -ги) мршав, uзнемоlао, ислужен коњ; сшаро, рђа
во кљусе. 

рагаст, -а, -о који је као pala, слаб, изнемоlао. 

рагастбв, -ова м мађ. gрвени или мешални оквир враша или 
Uрозора. 

рагби, -ија м енгл. спорт. сuоршска ulpa лоuшом јајоликоl об
лика која се ygapa Ho"iaмa, хваша и gogaje рукама ga би се аре
бацила ареко оgређене линије у uрошивничком аољу. 

рагбист(а), -ё м (мн. -сти) и"iрач ра"iбија. 

рагетина ж аеј. og pa"ia. 

раглан, -ана м енгл. врсша "iорње"i каuуша KOg Koia су рукави 
укосо кројени og caмo"i оковрашника (назван ао лорgу Раrлану). 

раглански, -3., -о који се OgHOCU на раrлан: � рукав. 

рагу, -уа м фр. врсша јела og више врсша исецкано"i меса и зе
лени у uиканшно зачињеном сосу, умаку. 

рад м (лок раду; ми. радови) 1. свесна JbygcKa акшивносш, ge
лашносш чији је циљ uосшuзање KOPUCHO"i учинка: физички �, 
умни �, производни �, научни �. 2. а. обављање, вршење оgређе
Hoi uосла, заgашка, бављење HeKu.м uослом, gелашношhу; gелаш
носш, акшивносш: пољопривредни радови, пољски радови, по
чети са радом; партијски �, друштвено користан �. б. врсша 
сшручноl uосла, занаша и сл.: научити HeKaкaB �. в. крешање, 
функционисање (неке наараве, механuзма, op"iaHa и сл.): пусти
ти (машину) у рад, � мотора, � срца, � органа за варење. г. ак
шивно, HeuocpegHo (механичко, хемијско и gp.) gејсшво, ушицај 
нече"iа: ерозијски � реке, механички � таласа. 3. а. uроизвоg не
ке gелашносши, акшивносши, шворевина, gело: објавити научни 
�, читати нечији �, вајарски �. б. uреgмеш на коме cepagu, који 
се uзрађује: испустити (ручни) � из руке. 4. физ. gеловање силе 
на неком uушу, uроuзвоg ше силе и uуша на којем она gелује: је
динице за мерење рада. • берза рада усшанова за ре"iулисање 
pagHUx ogHoca, за заUОШЈЬавање и uома"iање незаuослених pagHU
ка. вишак рада екон. pag који uреосшане ао оgбишку uошреБНО"i 
paga и који осшварује вишак uроuзвоgа и вишак вреgносши; уп. 

потребни рад. минули - gOUpUHOC pagHUKa осшварен у шоку њеlо
ве pagHe акШивносШи. потребни - pag KOju.м pagHUK uроизвоgи 
машеријална и gp. gобра uошребна за оgржавање и реuроgукци
ју ње"iове pagHe cHa"ie. принудни (присилни) - pag као казнено-uо
аравна мера. - на парче (комад) pag који се наlрађује арема свр
шеном Uослу. физиологија рада uосебна "ipaHa меgицине која се 
бави uроучавањем аромена у ор"iанuзму које се збивају ари pagy 
у различиШu.м условu.ма и њихово"i ушицаја на pagHU учинак. 

рад, -а, -о који нешшо жели, хоће, вољан, сареман, расuоло
жен ga нешшо учини: � да неком помогне, � да иде у шетњу, � 
добру, � кавзи. 

рада ж бот. у изр. бела -јеgноiоgишња зељасша биљка Anthe
mis arvensis из ф. rлавочика, чији су обоgни цвешови бели, ар
сШенак. жута - gво"iоgишња или више"iоgишња биљка злашно
жуших цвешова Anthemis tinctoria из ф. rлавочика. 

радан, -дна, -о који воли ga pagu, вреgан, марљив, ариље
жан: � човек, � Домаћин. 

радар м енгл. техн. уређај за оgређивање уgаљеносши, uоло
жаја и азu.муша HeKol објекша на основу оgбијања елекшромаl
нешских Шаласа. 

радарски, -3., -о који се OgHOCU на pagap: � станица, � уређај, 
� контрола возила. 

ради предл. (с ген., понекад и иза именске речи) за искази
вање намере, циља или намене: ићи у град � куповине, рећи не
што истине �, средити � прегледности, чинити нешто � деце. • 

примера - на apu.мep. реда -, форме - шек ga се уgовољи обичају, 
свеШу. 

радиестезија ж грч. шобожња аојава нарочише oceillJЬивo
сши KOg неких особа и сuособносши ga аомоћу Шзв. вилинских 
раШЈЬи аронађу сшвари скривене у земљи (uоgземну воgу, pygy и 
gp.); осеillJЬивосш на раgијацију. 

радиестезист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак за раgиесшезију. 

радиј, -ија м в. pagujYM. 

радијалан, -лна, -о лат. који је усмерен, који gелује у аравцу 
pagujyca; зракасш: � бушилица, радијални покрети, � брзина. 

радиј3.лно прил. у аравцу pagujyca; зракасшо: ширити ce �; 
� поређани листићи. 

радијан, -ана м лат. мат. јеgиница лучне мере уrла, y"iao који 
оg"iовара кружном луку величине uолуuречника (pagujyca) кру
ia коме upuuaga. 

радијант м лат. астр. шачка на небеском своgу из које као ga 
се шири рој кресница. 

радијатор м лат. техн. "ipejHo шело og ливено"i "iвожђа или че
лика сасшављено og више вершикалних елеменаша у облику 
уских ребара кроз која сшруји аара или шоила воgа (у сисшему 
ценшрално"i "iрејања). 

радијаторски, -3., -о који се OgHocu на раgијашор: � ребро. 

радијација ж лат. фИ3. исuушшање, емишовање нарочише 
eHep"iuje коју машеријалне чесшице, OgHOCHO елекшрома"iнешни 
шаласи или усмерени сноаови ашомских и субашомских чесшица 
носе кроз uросшор, зрачење; шакав виg eHepluje: електромагнет
CKa �, јонизирајућа �, HeyтpOHCKa �, Сунчева �, � у атмосфери. 

радијацибни, -3., -о који се OgHOCU на раgијацију. • - болест 
болесш која се јавља као uослеgица раgиоакшивно"i зрачења. 

радијев, -а, -о и радијски, -3., -о који се OgHOCU на paguj, ра
gијумов, pagujYMcKU. 

радијски, -3., -о који се OgHOCU на paguo: � новинар. 

радијум м лат. хем. UpupogHU раgиоакшивни елеменаш (Ra) 
из "ipyue алкалних земаља, белосјајни мешал који насшаје ра
gиоакшивнu.м расuаgањем урана. 

радијумов, -а, -о који се OgHOCU на pagujYM, који upuuaga ра
gujYMY· 

рfщијумски, -3., -о који се OgHOCU на pagujYM. 

радијум-терiшија ж лат. мед. лечење pagujYMoM и gpy"iu.м ра
gиоакшивним маШеријалu.ма (кобалш-бомбом, изоШоUu.ма). 

рfщијус м лат. 1. мат. уgаљеносш среgишша Kpy"ia или лоuше 
og било које шачке на њеној uериферији, uолуuречник: � круга, 
� лопте. 2. фиг. в. акциони pagujyc. • акциони -, - деловања (кре
тања) а) највећа уgаљеносш go које авион или рашни броg може 
ga сши"iне у uзвршењу заgашка и ga се враши у своју базу без go
ауне, gоgавања "iорива. б) уgаљеносш go које се неко или нешшо 
може крешаши, расuросшираши: акциони � фудбалера. 

радијус-вектор м 1. мат. gуж која сааја жижу елиuсе, аара
боле или хиuерболе са било којом њиховом Ша;-ком. 2. у сисше
му uоларних коорgинаша: уgаљеносш неке шачке og Uола. 

радикал, -ала м лат. 1. пол. а. uрисшалица, за"iоворник pagu
калних, корениших аромена и оgлучних мера. б. uрисшалица, 
члан Раgикалне сШранке. 2. мат. резулшаш кореновања, корен; 
ознака за кореновање. 3. хем. (обично у мн.) "ipyua gвају или ви
ше ашома која се uонаша као jegaH елеменаш и неаромењена 
uролази кроз хемијске реакције, а уrлавном не може самосшал
но uосшојаши (нар. "ipyua NОз). 

радикалан, -лна, -о 1. а. KOju.м се нешшо мења шемељишо, 
uз корена, корениш, шемељиш: раgикалне аромене, раgикалне 
мере. б. који шражи коренише аромене, реформе, gослеgан и og
лучан у засшуuању HeKoi схвашања или у саровођењу, осшваре
њу HeKo"i upo"ipaмa; HeaoaycillJЬив, ексшремисшички: � реформа
тор. 2. (ОдР.) који засшуuа ugeje, uолишику раgикала, који ариUа
ga рagикалu.ма: � струја, � влада, � лист. 3. мат. који се OgHOCU 
на раgикал (2), коренски. 
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радикалац, -лца м в.  раgикал (1б). 

радикализам, -зма м 1. йlежња за раgикалнu.м из.менама, 
йpиcйlajaњe уз раgикалне .мере у сйровођењу HeKoi apoipaмa: � у 
:књижеВI:IОСТИ, � у е:кономији. 2. начела и циљеви раgикала, Ра
gикалне cйlpaHKe, раgикалсйlво. 

радикализација ж 1. увођење раgикалнијих Йро.мена, йlpa
жење KopeHийlиx рефор.ми. 2. Йро.мена cxвaйlaњa, йреgсйlаве о 
нече.му. 

радикiшизовати, -зујём (ради:кализирати, -изирам) евр. и 
неевр. а. Йpo.мeHийlи, .мeњaйlи йle.мeљHo cxвaйlaњe, йреgсйlаву о 
неко.ме, о нечему: � представу о не:коме. б. (у)чинийlи раgикал
Hиju.м . •  - се йocйla(ja)йlи gослеgан и оgлучан у захйlеву за ра
gикалнu.м из.менама, йpиcйla(ja)йlи уз раgикалне .мере. 

радикалисати, -ишём евр. и неевр. (ра)ширийlи ugeje Pagu
калне cйlpaHKe, ugeje раgикала. 

радикалист(а), -ё м (ми. -сти) йрисйlалица раgикализ.ма. 

радикалистичкй, -а, -о који се ogHOCU на раgикализам и ра
gикалисйlе. 

радикалка ж (дат. -:ки; ген. мн. -:к:И:) женска особа раgикал. 

радикално прил. из основа, KopeHийlo, йle.мeJbийlo, йoйlйy
но (обично Kag је реч о HeKu.м Йро.менама): � променити, � уни
штити. 

радикалност, -ости ж cвojcйlвo oHoia који је раgикалан, оно
ia шйlо је раgикално; раgикализам. 

радикалскй, -а, -о који се OgHOCU на раgикале, на Раgикал
ну cйlpaHKY: � прва:к, � полити:ка, � посланик 

радикалски прил. као раgикал, у gyxy Раgикалне cйlpaHKe: 
� оријентисан, � васпитаван. 

радикалство е раgикалне ugeje, раgикална йолийlика; ра
gикалносйl, раgикализам. 

радикалчић м geм. и ир. og раgикал. 

радиканд м лат. мат. број или израз који се корену је, који је 
aog корено.м. 

радилица ж 1. зоол. (обично с им. "пчела" :као атрибутивом) 
йчела са жаоко.м која ipagu саће, йрерађује HeKйlap у Meg, ogia
ја Йoйlo.мcйlвo и чува iнезgо. 2. мех. челична осовина клийних .мо
йlopa са унуйlрашњu.м саiоревање.м, која йреко клийњаче йре
йlвapa йlранслационо Kpeйlaњe клийа у poйlaциoHo и йlaKo врши 
pag. 3. (у атриб. служби) а. вреgна, pagHa: � ру:ка. б. који врши 
pag (о .машини и сл.): машина �. 

радилйmте е .мecйlo, oйlвopeH йpocйlop на ко.ме се нешйlо ра
gu, изiрађује; Зе.мЈЬишйlе намењено изiраgњи нечеiа, iрagилишйlе. 

радило е среgсйlво за pag; алайl. 

радин (рiщин), -а, -о (доне:кле арх.) 1. в. pagaH. 2. (у им. слу
жби) м онај који је pagaH, вреgан, pagaH човек, раgиша; pagHUK, 
йlежак: вели:ки �. 

радиност (радиност), -ости ж (инстр. -ошћу) 1. cвojcйlвo ОНО
ia који је pagUH, oHoia шйlо.је pagUHO, вреgноhа, .мapJbивocйl, йри
ЈЬежносйl. 2. pag, gелайlносйl уоЙшйlе. • Домаћа (кућна, народна) 
- израgа у кући ручних, занайlских йроизвоgа намењених apoga
ји; йроизвоgи йle gелайlносйlи. 

радио, -ија м (инетр. -иом) 1. paguo-арuјемнuк, уређај за йри
је.м раgио-йlаласа eмийloвaHиx og раgио-оgашиЈЬача и њихово 
. йpeйlвapaњe у звук; ойшйlи назив за paguo-арuјемнuк, paguo
оgашиљач u за инсйlалацију раgио-gифузије уоЙшйlе. 2. йрено
шење iоворних и .музичких е.мисија среgсйlвu.ма paguo-йlехнuке. 
3. ycйlЦHoвa за йреношење iоворних и .музичких емисија: Радио 
Београд. 

радио-1 као йрви geo йолусложеница и сложеница означава 
ga се йојам у gpyiOM gелу OgHOCU на paguo: радио-апарат, радио
дифузија, радио-пријемни:к, радио-пренос, радио-ре:клама, ра
дио-спи:кер, радио-станица, радио-техничар итд.;  радиограм, 
радиофонија. 

радио-2 као йрви geo сложеница означава ga се йојам у gpy
iOM gелу OgHOCU на зраке и зрачење: радиоа:ктиван, радиографи
ја, радиологија, радиос:копија, радиотерапија, радиоизотопи. 

радиоактйван, -вна, -о који u.мa cвojcйlвo ga eмийlyje неви
gЈЬиве чесйlице и зраке велике eHepiuje: � материја, � вода, � ма
теријал, � појава, радиоа:ктивни елементи, радиоа:ктивни изо
топи. 

радио активност, -ости ж (инетр. -ошћу) cвojcйlвo неких хе
.мијских елеменайlа, OgHOCHO нуклеарних .майlеријала ga се сйон
йlaHo йpeйlвapajy у gpyie и ga йри йlo.мe e.мийlyjy невиgЈЬиве че
cйlицe и зраке (алфа, бейlа и iaмa) велике енерiије;раgиоаКйlив
Hu pacaag. 

радио-аматер, -ера м онај који се aмaйlepcKи, нейрофесио
нално бави paguo-йlехнuком. 

радио-апарат, -ата м в. paguo (1). 

радио-астрономија ж ipaHa aCйlpoHo.миje која йроучава ра
gио-йlаласно зрачење васионских йlела и оgразе рagио-йlаласа og 
apegMeйla у .међуЙЛанейlарно.м йpocйlopy и високој айl.мосфери. 

радиобиолог м сйlручњак који се бави раgиобиолоiијо.м. 

радиобиологија ж ipaHa биОЛОiије која йроучава gеловање 
зрачења, pagujaZIsuje на живе орiаниз.ме. 

радиобиолошкй, -а, -о који се OgHOCU на раgиобиолоiију. 

радио-вал м в. раgио-йlалас. 

радио-веза ж ко.муникација, сЙоразу.мевање Йо.моћу paguja. 

радиогенетика ж наука о йојавама наслеђа и Йро.менама 
на живu.м биhu.ма изазвани.м јонизујуhu.м зрачењем. 

радио-гониометар и радио-гониометар, -тра м вpcйla io
Hиo.мeйlpa за оgређивање смера ширења раgио-йlаласа и yйlвp
ђивање йоложаја ygaљeHoi броgа или авиона. 

радиограм м техн. 1. йорука, вecйl која се йреноси paguo-йle
леiрафо.м, бежично.м йlелеiрафијо.м. 2. фОйlОiрафија израђена 
раgиоiрафијо.м. 

радиограмскй, -а, -о који се OgHOCU на paguoipaм: � извештај. 

радиографија ж техн. фОйlоiрафисање Йо.моћу peHgieHcKUx 
и iама-зрака које се Kopиcйlи у MegUZIsUHU pagu gијаiнозе. 

радиографскй, -а, -о који се OgHOCU на раgиОiрафију: � 
снима:к. 

радио-дифузија ж 1. орiанизација paga и йланска pacaoge
ла .мреже paguo-сйlаНUllsа на оgређеној йlepийlopиjи. 2. йренос io
ворних и .музичких е.мисија среgсйlвu.ма paguo-йlехнuке. 

радиодифузнй, -а, -о који се OgHOCU на раgио-gифузију, ко
ји је у вези с раgио-gифузијо.м. 

радио-драма ж gpaмa йрилаiођена за йреношење paguoM. 

радио-емисија ж оgашиљање paguo-apoipaмa йyйleм paguo
apegajHUKa широко.м Kpyiy слушалаца; apoipaмcKa емисија ко
ја се на йlaj начин Йреноси. 

радио-касетофон, -она м paguo-aaapaйl са ypeђaju.мa за ре
йроgуковање ayguo-Kaceйla. 

радио-компас м елекйlронски иHcйlpy.мeHйl за навиiацију 
лейlилица. 

радиолог м научник који се бави раgиолоiијо.м. 

радиологија ж наука о раgију.мовu.м и peHgieHcKu.м зрацu.ма 
и њиховој Йpu.мeHи у MegUZIsUHU. 

радио-локација ж оgређивање йоложаја броgа или лейlели
це елекйlронскu.м ypeђaju.мa (pagapoM, paguo-iонuомейlром и gp.) . 

радиолошкй, -а, -о који се OgHOCU на раgиолоiију: � инсти
тут, � оружје. 

радиометар и радиометар, -тра м найрава за .мерење елек
йlpoMaiHeйlcKoi зрачења. 

радио-метеоролог м сйlручњак за раgио-.мейlеоролоiију. 

радио-метеорологија ж ipaHa .мейlеоролоiије која ucйlpa
жује cвojcйlвa айl.мосфере Йо.моћу раgиО-йlаласа. 

радиометрија ж .мерење раgиоакйlивноi зрачења које се йри
.мењује за oйlн:pивaњe налазишйlа раgиоаКйlивних pyga. 

радиометрйјскй, -а, -о који се OgHOCU на paguoMeйlpujy: � 
метода. 
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радио-механичар м pag1iUK елекшрошеХ1iичке сшруке који 
йойравља и и1iсшалира раgио-аЙараШе. 

радиомеханичарскй, -а, -о који се og1iOCU на paguo-меха1iU
чаре: � занат. 

радионица ж йросшорија у којој се 1iешшо израђује или йо
йравља; уойшше йросшорија, соба за pag: занатлијска �, пекар
ска �, мајсторска �

. 

радионуклйд, -Ида м хем. (обично у мн.) раgиоакшив1iи еле
.ме1iаШ. 

радио-пренос Оек. и радио-пријенос) м йренос сиi1iала ioBOp
них и .музичких е.мисија среgсшвu.ма раgио-ШеХ1iике. 

радио-пријемнйк м уређај за Йрије.м раgио-шаласа, paguo. 

радио-репортажа ж рейоршажа йрилаiође1iа за paguo-ape
нос, paguo-емuсuју. 

радио-репортер, -ера м рейоршер раgио-сша1iице, новинар 
извешшач који йрибавља и обрађује весши за paguo-e.мucuje. 

радиоскопија ж ГРЧ.-лат. мед. Йреi.леg болеС1iика Йо.моћу pe1ig
iе1i-айараша (без йрављења CHu.мaKa). 

радиоскопскй, -а, -о који се og1iOCU на paguocKoaujy: � на
лаз, � метода. 

радио-санда ж уређај са оgашиљаче.м за .мерење Ше.мЙера
шуре, влаЖ1iосши и йришиска вазgуха у вишu.м слојевu.ма аш
.мосфере. 

радио-сондажа ж .мерење сшања аill.мосфере Йо.моћу paguo
C01ige. 

радио-станица ж а. йосшројење, уређај за paguo-e.мucujy ко
ји обухваша сшуgио и оgашиљач и њихове сйојеве кабелu.ма и 
Йојачалu.ма. б. зiраgа у којој се 1iалази шакво йосШројење. в. geo 
oBoia йосшројења, оgашиљач, apegaj1iUK који е.миШује apoipa.мe 
Йpu.мљeHe gиреКШ1iО (из сшуgија) или йрешхоg1iО CHu.мљeHe на 
.маinеШске врйце или ШО1iске ЙЛоче. 

радио-талас м у .мн.: елекШро.маi1iеШ1iи шаласи који служе 
за йренос сиi1iала у раgио-шеХ1iици (у jg.: шакав Шалас). 

радио-теЛЕшйзија ж 1. а. усша1iова која apogYKyje и е.мишу
је paguo и шелевизијске apoipa.мe. б. зiраgа у којој се 1iалази ша 
усШа1iова. 2. йренос ауgио-визуел1iих apoipa.мa среgсШвu.ма ра
gио-ШеХ1iике. 

радио-телеграфија ж йренос (оgашиљање и Йpu.мaњe) ше
леiрафских сиi1iала среgсШвu.ма раgио-шеХ1iике, бежиЧ1iа шеле
iрафија. 

радиотерапија ж ГРЧ.-лат. мед. лечење pagujYMoM и pe1igie1i
CKu.м зрацu.ма. 

радио-техника ж наука о ypeђaju.мa за paguo-ape1ioc и шеле
визију. 

радиофонија ж ГРЧ.-лат. йре1iошење звука Йо.моћу елекшро
шеХ1iичке аЙараШуре. 

радиофонйјскй, -а, -о који се og1iOCU на раgиофО1iију. 

радиофоничан, -чна, -о који је йриклаgа1i за gобру рейро
gукцију йреко .миКРОфО1iа: � глас. 

радиофоничнбст, -ости ж својсшво o1ioia шшо је раgиофо-
1iиЧ1iО. 

радиофбнскй, -а, -о в. раgиофО1iијски. 

радиохемија ж ГРЧ.-лат. ipa1ia хе.мије која йроучава gеловање 
раgиоакшив1iоi зрачења на .маШерију. 

радирати, радйрам неевр. лат. 1. брисаши 1iешшо найисано 
или 1iацрша1iО сШруiање.м или iYMoM; сшруiаши уоЙшШе. 2. сли
каши иi.ло.м за iравирање (обиЧ1iО на бакаР1iој йлочи): радира
ни портрет. 

радирер м у.меШ1iик који се бави раgирање.м, сликар који из
рађује цршеже иi.ло.м за iравирање, бакроЙисац. 

радирунг м'нем. цршеж израђен раgирање.м, бакроЙис. 

радист(а), -ё м (мн. -сти) сшручњак који pagu на apegaju и 
Йрије.му раgио-извешшаја, раgио-ШелеiрафиСШа. 

радити, радйм (3. л. мн. радё; импф. рађах; трп. рађен) неевр. 1. 
а. обављаши неки йосао (физички или и1iшелекшуал1iи), биши 
заузеш KaKвu.м Йосло.м; биши шрај1iО а1iiажова1i на неко.м йослу, 
бавиши се неко.м gелаШ1iошhу, акшив1iошhу као за1iu.мање.м; би
ши зайосле1i, биши у pag1ioM og1iocy: � у башти, � за струГом, � 

ђутуре, � по учинку, � на дисертацији, � у фабрици, � у школи. 
б. шруgиши се око 1iечеiа, 1iасшојаши на 1iече.му; ус.мераваШи сво
ју gелаШ1iОСШ у оgређе1iО.м йравцу: � на окупљању омладине, � 

на проmирењу производње, � некоме о злу, � за добро народа. 
в. чи1iиши, йосшуйаши: пустити некога да ради шта хоће. - Не 
знам шта да радим. Зар се тако ради са поштеним човеком? Ра
дите са тим стварима шта хоћете. г. безл. (о некоме, о нечему) 
оg1iосиши се на 1ieKoia, на 1iешшо, шицаши се 1ieKoia, 1iечеiа, би
ши у ЙиШању. - О чему се овде ради? Ради се о крупним ствари
ма. Ради се о његовој кожи. 2. а. йравиши, чи1iиши йокреше, кре
шаши се. - Језик му је стално радио. б. биши у сшању акшив1iоi 
gејсшва, gејсшвоваши, ФУ1iкциО1iисаши (о некој .маши1iи, .меха-
1iиз.му, сисШе.му, йојави и сл.). в. обављаши неку йослов1iУ акшив
носЩ йословаши (о некој усша1iови, орiа1iизацији и сл.). г. йроиз
воgиши, сшвараши неки учи1iак, u.маШи оgређе1iи ушицај, gело
ваши, gејсШвоваШи. - Киселина је почела радити. д. безл. goia
ђаши се, збиваши се, gешаваши се. - Шта се то ради по Србији? 
3. а. йравиши, израђиваши, сшвараши, йроизвоgиши: � оруђа од 
дРвета, � коштане предмете. б. ЙриЙре.маШи, сЙре.маШи: � пре
давања студиозно. в. обрађиваши, обgелаваши (земљу, u.мaњe). 
г. разг. (некога) об.мањиваШи, вараШи. - Зар не видиш да те ра
ди? 4. биши у йроцесу врења. - Вино ради . •  - се (некоме) безл. 
u.маШи вољу за pag, Йосао. - Нешто ми се данас не ради. • - ис
под жита в. aog жиШо. - (некоме) о глави в. aog i.лава. - на парче 
(на комад) Йрu.маШи 1iaipagy Йре.ма урађено.м Йослу. - ногама и 
рукама, - из петних жила в. из йеШ1iих жила (aog жила). - на сво
ју руку (по својој глави) йосшуйаши йО сво.ме .мишљењу, чи1iиши 
йО својој вољи (обиЧ1iО йрошив воље и савеша gpyiux). шта да му 
радиш? шта да се ради? каже се Kaga је неко не.моћан, ga ушиче на 
1iешшо, ga из.ме1iи gашу сиШуацију. шта радиш? (шта радите?) ка
ко си? (како сше?), како живиш? (како живиШе?). 

радићевац, -ёвца м ист. йрисшалица или чла1i Хрвашске се
љачке сшра1iке, чији је шеф био Сшјейа1i Paguh. 

радићевскй, -а, -о који се og1iOCU на раgиhевце. 

радићевство с йолишика и иgеолоiија CfДjeйaHa Paguha и 
њеiових слеgбе1iика. 

радицирати, -ицйрам евр. и неевр. лат. мат. (из)ваgиши корен, 
из 1ieKoi броја, коре1iоваШи. 

радич м бот. 1. биљка Tarakacum officinale, чији се лисшови 
корисше као салай1:а. 2. врсша цикорије Cichorium intybus, чије 
се лишhе корисши као салаШа. 

радиmа м paga1i, Bpega1i човек, gобар pag1iUK, Йреiалац. 

радиmан, -шна, -о paga1i, Bpega1i, .марљив. 

радиmно прил. Bpeg1io, .марљиво. 

радиmнбст, -ости ж особи1iа o1ioia који је раgиша1i, .марљи
восш, Bpeg1ioha. 

радљив, -а, -о в. раgиша1i. 

раднй, -а, -о који се og1iOCU на pag, који служи за pag и сл.: 
� дан, � учинак, � дисциплина, � место, � одело. • - акција в.  
aog акција. - заједница (- колектив) сви зайосле1iи (раg1iици и 
службе1iици) у jeg1ioM йреgузеhу или усШа1iови. - јединица geo 
зайосле1iих у йреgузеhу или усша1iови који обавља исши йосао и 
йреgсшавља jeg1iY са.мосШал1iУ цели1iУ. - књижица јавна исйра
ва коју aocegyjy зайосле1iи и која служи за gоказивање врсше 
СШРУЧ1iосши, сшейе1iа квалификације, pag1ioi сшажа и gp. - сна
га а) скуй човеков их физичких и у.мних сйособ1iосши, e1iepiuja 
коју 0Н корисши йри pagy. б) УКУЙ1iОСШ lbygu, pag1iUKa у неко.м 
колекшиву који обављају, og1iOC1iO који су сйособ1iи ga обављају 
оgређе1iи Йосао. - дан в. aog ga1i. - однос og1iOC из.међу зайосле1iоi 
pag1iUKa и gржаве, йреgузеhа или усша1iове у којој 0Н pagu, og
носно из.међу pag1iUKa и йриваШ1iоi лица као Йослоgавца. - при
дев лингв. облик i.лаiола који служи за iрађење неких сложе1iих 
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'iла'iолских облика. - стаж оgређено време које pagHUK .мора йро
весши на pagy ga би сшекао извесна йрава из pagHo'i ogHoca (йра
во на 'iоgишњи ogMop, на йензију и gp.). - време в. aog вре.ме. -
стаље ЛИНГВ. в. СшШЙв. 

радник м 1. а. онај који pagu, који обавЈЬа оgређени йосао, 
онај који се бави оgређено.м gелашношћу, занимање.м, gелаш
ник на оgређено.м йоgручју, у оgређеној обласши gрушшвено'i жи
воша; уп. прегалац: фИЗИЧRИ �, умни �, културни �, јавни �, со
цијални �, партијски �. б. онај који се йрешежно бави физич
ким pagoM, особа која обавЈЬа физичке йослове у инgусшрији, 
занашсшву, шр'iовини и која за своју ушрошену eHep'iujy йрима 
йлашу; у ширем смислу - свака зайослена особа (йрвенсшвено 
apuaagHUK раgнишшва као класе): индустријски �, металурnши 
�, занатлијски �, � у трговини, угоститељски �. в. особа која во
ли ga pagu и која gобро pagu, вреgна, .маРЈЬива особа, раgиша. -
Радник је то, нема му премца. 2 . .мрав који pagu (gобавЈЬа хра
ну, оgржава 'iнезgо и He'iyje .млаgе). • илегални - apuaagHUK не
ке иле'iалне ор'iанизације. сеЗ0НСКИ - pagHUK на сезонским pago
вима, само за време сезонских Йослова. 

радница ж 1. женска особа pagHUK. 

раднички, -а, -о који се OgHOCU на pagHUKe: � класа, � по
крет, � самоуправљање. 

раднички прил. на начин pagHUKa, као pagHUK, раgници: � 

оБУчен. 

радништво с зб. (мн. 0) раgници, раgничка класа. 

радња ж (ген. мн. -њй (-ња» 1. а. акш, чин, йокреш; йосшу
йак, gело: рефлексна �, инстинктивна �, механичка (аутомат
ска) �, � руке; ружна (прљава) �. б. в. pag (2-5). в. мат. (обично 
с одредбом "рачунска", "матемаТИЧRа" и сл.) начин, облик изра
чунавања, ойерација: четири рачунске радње, изврmити рачун
ску радњу сабирања. г. йисмени pag, расйрава, сшуgија, чла
нак и СЛ.: објавити своју радњу. 2. а . .мала или .мања pagHa ор
'iанизација у којој се обавЈЬа нека йривреgна gелашносш (обично 
занашска или услужна): трговинска �, занатска �, угоститељ
ска �. б. йросшорија за обавЈЬање шакве gелашносши (paguoHU
ца, йроgавница и СЛ.); уп. локал (1) : отворити радњу, закључа
ти радњу, очистити радњу. 3. а. gО'iађај, збивање, акција; шок 
збивања у неко.м књижевно.м gелу, филму и СЛ.: описати рад
њу, � романа, � драме (драмска �) . б. geo чина у Йозоришно.м ко
Magy, сцена, йризор, йојава: трећа � у првом чину. 

радњица и радњица ж geм. og раgња (ћ и 2). 

радо прил. (коми. радије и -е) са заgовОЈЬсШво.м, с воЈЬО.м, og ср
ца, gра'iовоЈЬНО; свесрgно, йреgусреШЈЬиво: � слушати музику, � 

читати поезију, � путовати; � помагати другима. 

радован м етн. нар. в. йолазник (2). 

радовати, -дујем несвр. (некога) сшвараши, йричињаваши 
йријашносш, заgовОЈЬсшво (неко.ме, нече.му). - Радује ме твој 
успех. То радује моје срце. _ - се осећаши заgовОЈЬсшво, йри
јашносш, биши gобро расйоложен, весео, веселиши се: � се због 
нечије среће, � се нечијем успеху, � ce гостима. 

радодајка ж жарг. она >која лако сшуйа у сексуалне ogHoce са 
.мушкарцима, жена лако'i .морала, курва, ЙросШиШуШка. 

радозналац, -алца м онај који је раgознао, знашижеЈЬан, 
ЈЬубойиШЈЬив човек, знаШиже.тъник. 

радозналица (РадознаЛRа) ж она која је раgознала, знаши
же.тъна. 

радознало прил. С рagозналошћу, знаШиже.тъно, ЈЬубойийiтьи
во: � гледати некога. 

радозналост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је ра
gознао, знашижеЈЬа, ЈЬубоЙиШЈЬивосШ. 

радознао, -ала, -ло а. који жели ga нешшо gозна, знашиже
ЈЬан, ЈЬубойиШЈЬив: � човек б. који оgражава же.тъу за сазнава
њем, исЙиШивање.м: � поглед. 

радон, -она м хем. вео.ма раgиоакшивни хе.мијски еле.менШ 
(Rn) из 'ipyae Йле.мениШих 'iасова. 

радосник м раgосшан, весео човек, весе.тъак. 

радосница и радосница ж у  аШриб. служби (обично уз име
ницу "суза"): који оgражава раgосш, весе.тъе. 

радосно прил. на раgосшан начин, с раgошћу, весело: � запе
вати. 

радост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. сшање oHo'ia који је pago
сшан, осећање заgовОЈЬсшва збо'i какво'i усйеха и уойшше збо'i не
че'i йријашно'i, gобро расйоложење, веселосш: бити пун радости, 
причинити некоме велику �. 2. оно шшо изазива pagocHo расйо
ложење, весеЈЬе. - Њега код куће чека радост. 

радостан, -сна, -о 1. а. који је исйуњен, обузеш раgошћу, go
бро расйоложен, весео, разgра'iан: � човек, бити �. б. који ogaje, 
оgражава нечије gобро расйоложење, нечију веселосш, разgра
'iаносш: � поглед, радосне сузе. 2. који йричињава неко.ме ра
gосш, весеЈЬе: � вест, � глас. 

радула ж зоол. анат. зуйчасши geo усша KOg 'iлавоножаца йо-
.моћу Ko'ia они сишне храну. 

радуцкати, -ам несвр. у geM. значењу: раgиШи. 

радшта прил. pagu че'iа, рашШа. 

рађати (се), рађам (се) несвр. йрема роgиши (се). • такав се 
не рађа (сваки дан) изузешан је, .мало је Шаквих. 

рађёње с 'iл. им. og раgиши; уп. рад. • зло рађеље, готово су
ђеље КО чини зло, gоживеће зло. 

раж, ражи ж (инстр. ражи и ражју) бот. и агр. врсша жишари
це, јеgно'iоgишња БUJЬка Secale cereale из ф. шрава, која се кори
сши за JЬygCKY и сшочну исхрану. 

ража и ража ж зоол. а. у .мн.: йороgица 'iраБЈЬивих риба хр
скавичњача Rajidae, са СйЈЬошшеним Шело.м у облику ро.мба (у 
jg.: риба из ше Йороgице). б. в. каменица (5а). 

ражалити (се), -йм (се) свр. в. ражалосшиши (се). 

ражаловати, -лујем свр. рус. оgузеши неко.ме чин или звање, 
лишиши HeKo'ia чина йо казни (обично официра или йоgофици-
ра): ражаловани официр. 

ражалостити, -алостйм свр. учиниши (HeKo'ia) жалосним, 
расшужиши, ожалосшиши: � мајку. _ - се йосшаши жалосшан, 
расшужиши се, ожалосшиши се: � над нечијом несрећом. 

ражалошћавати (се), -ошћавам (се) и ражалошћивати 
(се), -ошћујем (се) несвр. йрема ражалосшиши (се). 

ражаљивати (се), -аљујем (се) несвр. йремаражалиши (се). 

ражан и ражан, -а, -о (обично одр.) који је og ражи; који се 
OgHOCU на раж: ражани хлеб, � брашно, � слама; уп. ражен. • -
главница бот. йаразишска l.тьивa Claviceps purpurea, која йарази
шира на ражи. 

ражањ, -жња м (ми. ражњеви) 1. 'iвозgена или gрвена .моШка 
на коју се нашиче и којо.м се окреће .месо Hag ваШро.м, жаро.м Kag 
се йече: окретати јагње на ражњу. 2. 300Л. а. врсша барске йши
це роgарице сличне шљуки Plegadis falcinellus из йор. ражњеви, 
црвенкасшосмеђе боје йерја и gу'iачко'i шанко'i КЈЬуна савијено'i 
наgоле. б. ми. йороgица барских йшица роgарица gy'iux HO'iy, вра
ша u КЈЬуна . •  ' спремили (градили, секли и сл.) - а зец у шуми ка
же се Kag неко йланира, очекује нешшо шшо је HecU'iYPHO, Kag се 
pagyje нечему шшо је .мало веровашно ga ће се осШвариШи. 

ражарИ.вати (се), -арујем (се) несвр. йрема ражариши (се). 

ражарити, ражарйм свр. 1. йоgсшаћи, раз'iореши, расйали
ши (вашру, жар). 2. учиниши врелим, јако за'iрејаши, усијаши: 
� гвожђе. _ - се а. јако се за'iрејаши, расйалиши се, раз'iореши 
се (о вашри, О'iњу, жару и сл.). б. ужариши се, усијаши се (о вре
л,о.м 'iвожђу, Йећи). 

ражвакати, ражваћем (ражвачем) свр. жваћући исишниши, 
раз.мекшаШи: � крофну. 

ражен и ражен, -а, -о (обично одр.) в. ражан. 

раЖЕшити се, раженйм се свр. развесши се, развенчаши се. 

раженица ж ражени хлеб. 

ражестити, ражестйм свр. јако НаЈЬушиши, расрgиши, раз
ЈЬушиши, разбеснеши: � оца. _ - се јако се НаЈЬушиши, pacpgu
ши се, разбесне ши се. 
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ражећи (ражећи), ражежём евр. расйалиши, раз'iореши, ра
жариши; уйалиши: - ватру; - лампу. _ - се расйалиши се, раз
'iореши се; зайалиши се. 

ражешћивати (се), -ешћујём (се) несвр. Йре.ма ражесши
ши (се). 

ражидити, раж:йдйм евр. учиниши (нешшо) жиШкu.м, раз-
блажиши; развоgниши: - чорбу. 

ражиђивати, -иђујём несвр. Йре.ма ражиgиШи. 

ражизати (се), ражижём (се) несвр. Йре.ма ражеhи (се). 

ражина и ражина ж ayi.м. og ража. 

ражйште и ражйште е њива засејана ражи, ражено ЙОЈЬе. 

ражњић, -а и ражњйћ, -ића м 1. ge.м. og ражањ. 2. (обично 
у мн.) врсша јела og KoMaguha .меса нанизаних на gpBeHU или 
.меШални шшайиh и исйечених на жару, рошШuљу. 

ражовит, -а, -о у које.м u.мa MHO'iO Йpu.мeca р�жи (о Йшеници). 

ражовитОст, -ости ж сшање и особина oHo'ia шiilo је ражовиШо. 

ражовница ж ражани хлеб, раженица. 

ражуља ж лошија врсша ражи, раж лоше'i квалиШеШа. 

ражџакати се, -ам се евр. разг. развикаши се, раз'iала.миШи 
се, раз'iрајаши се. 

ражџарати, ражџарам евр. йоgсшаhи, раз'iореши, ражари
ши: - жар, - ватру. 

ражџилитати се, -ам се евр. йочеши се џилишаши, бацака
ши, уgариши у џилишање, рази'iраши се. 

раз- (понекад раза- испред групе сугласника; испред бе
звучних сугласника рас-; испред предњонепчаних сугласника 
ђ, џ, h и ч - раж-, раш-) йрефикс у сложенu.м 'iла'iолu.ма (и њи
xoвu.м извеgеница.ма) Koju.мa се означава: 1. а. gељење, ogBaja
ње, .међусобно уgаљавање jegUHKU, gелова HeKo'i скуйа, OgHOCHO 
целине; ло.мљење, расйаgање, расийање нече'iа: разагнати, раза
слати, разбацати, раздвојити, разделити, развести се, разло
жити, разломити, разбити, растерати, растурити, расути, раза
шиљати, раздеоба итд. б. раgња суйрошна раgњи означеној 
OCHOвHu.м 'iла'iоло.м: размрсити, разоружати, разочарати и сл. 
2. а. ширење нече'iа, йовећавање обu.ма, ouce'ia, раз.мера нече'iа: 
разрасти се, раширити се, разлити се, распростр(е)ти се, раз
махати се и сл. б. gосшизање BUCOKO'i сшейена иншензишеша не
KO'i йроцеса, сшања: разбуктати се, разгорети се, распалити се, 
ражестити се, распричати се, ражџилитати се и сл. 3. насшанак 
HeKo'i сшања: разболети се, разнежити се, раздражити се, раз
љутити се, разбеснети се. 4. а. лишење нече'iа, оgузu.мање ogpe
ђено'i својсшва, йрава, чина и сл.: распопити, разбаштинити, 
рашчинити, расцарити и сл. б. ублажавање иншензишеша не
че'iа; йрекиgање или завршешак HeKo'i сшања; уношење Йро.мене 
у неку cpegUHY, OgHOCHO насшанак неке Йро.мене: разводнити, 
разблажити; разбудити, разведрити се, разданити се, разби
стрити се. 

разабирати (се), -абйрам (се) (разабирати (се), -рём (се» не
свр. Йре.ма разабраши (се). 

разабрати, -берём (-берём) евр. 1.  а. gобиши јасну чулну 
йреgсшаву о нече.му, расйознаши, разазнаши (BugoM, слухо.м): -
гласове, - разговор, - ликове, - контуре. б. gohu go jacHo'i са
знања о нече.му, схвашиши, разу.меши: - циљеве нечије борбе, 
- узрок нечије срџбе. в. чуши, сазнаш и: - нешто о некоме (о не
чему). 2. а. извесши из заблуgе, незнања, ослобоgиши (HeKo'ia) 
заблуgе, незнања, йоучиши: - дете. б. йоврашиши неко.ме сйо
собносш ga зgраво .мисли, расуђује: освестити и - старца. _ - се 
йоврашиши се из бесвесно'i сшања, освесшиши се, gohu себи. б. 
йоврашиши нор.мално расйоложење, у.мириши се, йрибраши се. 
2. снаћи се, оријеншисаши се: - се у простору, - се у гужви. 

разавити (се), разавијём (се) и разавијём (се) евр. в. разви
ши (се). 

разагнати, -ам (трп. разагнан (разагнат» евр. прел. 1. Ha'iHa
ши, нашераши неки скуй Jbygu или живошиња ga се разиђе, раз
бежи, йошераши на разне сшране, расшераши, разјуриши: - де
цу, - стадо, - овце. 2. (нешто) ослобоgиши се нече'iа нейријашно'i, 

йошиснуши у себи неко осећање, расйоложење, сшање, оgсшрани
ши: - страх, - ружне мисли, - слутње, - сан. 

разаЗЮlвати (се), -азнајём (се) (пр. еад. разазюiјући (се» не
свр. Йре.ма разазнаши (се). 

разазнати, -ам евр. 1. а. јасно виgеши, уочиши, сйазиши, рас
йознаши; йрейознаши: - кровове, - нечије лице, - човека у ма
гли. б. зайазиши, иgеншификоваши слухо.м, разабраши: - пуц
ње из даљине. в. уочиши и оцениши, ушврgиши, усшановиши 
йоложај, .месШо нече'iа: - где је сакривен новац. г. обавесшиши 
се о неко.ме, о нече.му, сазнаши, исйишаши; схвашиши, разу.ме
ши: - нешто о дошљаку, - смисао нечије жртве. 2. уочиши раз
лику из.међу нече'iа, разликоваши: - пса од вука. _ - се gohu go 
јасне йреgсшаве о нече.му; йрибраши се, снаћи се, оријеншисаши 
се: - се у нечему мутном (нејасном). 

разапёти, разапнём (трп. разапёт) евр. 1. а. раз.маhи и gобро 
учврсшивши заше'iнуши крајеве HeKo'i йреg.меша: - шатор, - ки
шобран, - мрежу, - ЖИЦУ, - конопац. б. широко раз.маhи, раши
риши, раскрилиши; разјайиши: - крила; - вилице. 2. йрикова
ши (HeKo'ia) раширених руку на неки вершикални йреg.меш 
(обично на крсш) pagu .мучења и ус.мрћења, расйеши: - човека. 
3. оgрешиши, развезаши, ослобоgиши йуша: - коња, - мазгу. _ 
- се 1. заше'iнуши се, найеши се (нЙр. о jegpu.мa на веШру). 2. в.  
расйеши се. 

разапётост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је разайешо, oHo'ia ко-
ји је разаЙеШ. 

разапињати (се), -њём (се) несвр. Йре.ма разайеши (се). 

разарајућй, -а, -ё који разара, разоран: - сила, - дејство. 

разарати (се), разарам (се) несвр. Йре.ма разориши (се). 

разарач, -ача м 1. онај који нешшо разара, унишШава. 2. вој. 
врсша брзо'i рашно'i броgа наоружано'i ШорЙеgu.ма, аршuљери
јо.м, Йоgвоgнu.м бо.мба.ма и .мина.ма, који служи йрвенсшвено за 
зашшишу рашних и шр'iовачких броgова. 

разарачица ж она која нешшо разара, унишШава. 

разарачкй, -а, -о својсшвен разарачu.ма, разоран, gесшрук
шиван, унишшавајуhи: - деловање, - дух. 

разасипати (се), -пам (се) несвр. Йре.ма разасуши (се). 

разасјати (се), -ам (се) евр. облиши се свеiilлошhу, расвеiilли
ши се (нЙр. о соби). 

разаслати, разашаљём и разашљём евр. йослаши, уйуши
ши на више сшрана, на више .месШа OgHocHO веће.м броју лица: 
- гласнике, - писма, - огласе, - књиге. 

разастирати (се), -рём (се) несвр. Йре.ма разасшреши (се) 
(разасшрши (се)). , 

разастрёти је:к. разастријети и разастрти, разастрём евр. 
а. рашириши (йо нече.му), расйросшреши; развиши: - столњак, 
- веш да се сути, - новине по столу; - замотуљак. б. раз.месШи
ши йо iilлу или каквој йовршини, йросшреши: - постељу, - ду
шек. _ - се а. рашириши се, расйросшреши се йо нече.му, йре
криши собо.м нешшо (нЙр. о .ма'iли, gu.мy, йрашини и сл.). б. фиг. 
расйросшреши се, йружиши се upeg очu.ма (нЙр. о BugUKY, йри-
зору и сл.). 

. 

разасути, разаспём (трп. разасУт) евр. 1. а. йросуши, разбаца
ши (нешшо сийко, зрнасшо, исий1,њено и сл.): - песак, - жито, -
мрве. б. йусшиши ga се слобоgно креће, вије, расйусшиши: - буј
ну косу низ плећа. в. расйросшреши йо какво.м ЙросШору. - Суп
це је разасуло своје зраке по пољу. 2. излиши, йросуши (шеч
носЩ OgHOCHO нешшо сийко) у више cygoBa и сл.: - ракију. _ - се 
1. а. йросуши се, расшуриши се йО некој йовршини или йросшо
ру (обично о нече.му зрнасШо.м, сиЙко.м). - Бисери се разасуте 
по поду. б. расйросшреши се, йружиши се (йо нече.му). - Коса јој 
се разасула низ плећа. Сунчеви зрацИ се разасули по дрвећу. 
2. а. разgелиши се, разложиши се (нЙр. о белој боји). б. заузеши 
разређен pacuopeg, раз.маhи се, расйореgиши се на више .месШа . 
(нЙр. о војсци на Йоложају). 3. расшуриши се, разиhи се; йройа
сши, несшаши (нЙР. о војсци, чеШи). 

разашиљати, -љём несвр. Йре.ма разаслаШи. 
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разбаруmено прил. у разбарушеним, разgвојеним, Heypeg
ним йраменовима, рашчуйано; HeypegHo: � падати низ чело (о 
коси), изгледати � . 

разбаруmеност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је раз
барушено, oHoia који је рабарушен; неуреgносш; оно шшо је раз
барушено. 

разбаруmити, -арYmйм евр. gовесши у Hepeg, разgвојиши у 
HeypegHe йраменове, рашчуйаши, замрсиши: � косу . •  - се 1. 
разgвојиши се, рашчуйаши се у HeypegHe йраменове (о коси). 2. не 
чешљајући косу учиниши ga она йосшане чуйава, HeypegHa, за
йусшиши косу, йосшаши рашчуЙан. 

разбацан, -а, -о 1. шрй. og разбацаШи. 2. смешшен, расйоре
ђен разређено на већем йросшору, без йовезаносши у jegHY цели
ну: разбацане куће, � село. 3. разг. gобро развијен, корйуленшан, 
кршан, робусшан: � младић; имати разбацана рамена. 

разбацано ПРИЛ. на разним, међусобно невезаним месшима; 
нейовезано, несређено: � обрађивати тему; � одговарати. 

разбацаност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је разбаца
но, нейовезаносш; несређеносш: � кућа; � мисли. 

разбацати, -ам евр. 1. а. бацајући расуши, йобацаши на раз
не сшране: � ствари, � књиге. б. расуши, расејаши на разне 
сшране: � зраке, � светлост. 2. разг. исйружиши уgобно, рашири
ши: � ноге, � руке. 3. улуgо, нешшеgимице йошрошиши, расу
ши: � новац на глупости . •  - се 1. расу ши се, рашшркаши се. -
Овце се разбацале по пољу. 2. исйружиши се, разбашкариши се: 
� се у сну. 3. фиг. разг. исшовремено се забавиши, заокуйиши мно
iUM йословима, расшрiнуши се og Йослова. 

разбацивати, -ацујём неевр. несвр. йрема разбацаши и раз
бациШи . •  - се 1. несвр. йрема разбацаши се, разбациши се. 2. 
а. неумерено шрошиши и скрешаши на себе йажњу расийношћу: 
� се новцем, � се богатством, � се у друштву. б. хвалисаши се, 
размешаши се: � се успехом код девојака. 

разбацити (се), разбацйм (се) (разбацити (се), -йм (се» евр. 
в. разбацаши (се). 

разбаmкарити се, -ашкарйм се (разбашити се, разбашйм 
се) евр. а. комошно, уgобно се намесшиши, рашириши се: � на 
кревету, � у фотељи. б. йреgаши се уживању и разузgаносши, 
расйојасаши се. 

разбаmтинити, -йм евр. лишиши башшине, наслеђа, OgHO-
сно йрава на башШину. 

разбаmтињенiiк, -ика м онај који је разбашШињен. 

разбаmтињеница ж она која је разбашШињена. 

разбаmтињење е лишење башшине, наслеgних йрава, оgузи-
мање баш шине. 

разбежавати се јек. разбјежавати се, -ежавам се несвр. 
йрема разбежаши се. 

разбежати се јек. разбјежати се, -жйм се евр. йобећи на 
разне сшране, расшуриши се, разићи се бежећи: � у шуму. 

разбеснелii јек. разбјесњелii, -а, -о који је йобеснео, бесан, 
разјарен, махниш: разбеснели пси, разбеснели таласи. 

разбеснело јек. разбјесњело ПРИЛ. бесно, разјарено, махни
шо, йобеснело: � лајати. 

разбеснелост је:к. разбјесњелост, -ости ж сшање или особи
на oHoia који се разбеснео, йобеснелосш, ЙомахниШалосШ. 

разБЕюнети се јек. разбјесњети се, -снйм се евр. а. йосшаши 
бесан, исйуниши се бесом, йомамом, йомахнишаши og срџбе, 
разјариши се. б. йочеши беснеши, снажно се иСЙОЈЬаваши (о еле
меншарним йојавама, Heaoiogaмa), уgариши свом силином (нЙр. 
о олуји, веШру). 

разбеснити, разбеснйм јек. разбјеснити, разбјес�йм eE�. 
изазваши KOg HeKoia бес, срџбу, учиниши бесним, разјарu[Uи, ра
жесшиши: � пса, � учитеља. 

разбећи се јек. разбјећи се, -егнём се евр. в. разбежаши се. 

разбеmњавати (се) је:к. разбјеmњавати (се), -ешњавам 
(се) и разбеmњивати (се) јек. разбјеmњИвати (се), -ешњујём 
(се) несвр. йрема разбеснеши и разбесниши се. 

разбибрига ж 1. разоноgа, забава, увесељавање: служити не
коме за разбибригу. 2. а. оно шшо некоме служи за разоноgу, 
забаву, оно шшо некоме йружа заgовОЈЬсшво: бити нечија �. б. 
(и М) особа која HeKoia разонођује, увесељава. 3. (у атриб. служби, 
уз им. ж. рода) која разонођује, увесељава: лула � , песма �. 

разбијати (се), разбйјам (се) несвр. йрема разбиши (се). 

разбијач, -ача м (инетр. -ачем) 1. онај који нешшо разбија, 
ломи, разара: � камена. 2. онај који разбија, руши јеgинсшво 
HeKoi йокреша, орiанизације, онај који gелује разорно, gесшрук
шивно: � народног јединства, � покрета, � одреда. 3. онај који 
сшвара лом, Hepeg, који изазива шуче: кафански �. 

разбијачкii, -а, -о који се OgHOCU на разбијаче, својсшвен раз
бијачима, gесшрукшиван, рушилачки: � делатност, � став, � по
ступак, � поход. 

разбијачки ПРИЛ. на разбијачки начин, као разбијач, ge
сшрукшивно, рушилачки: деловати �. 

разбијаmтво е разбијачко gеловање, ЙосШуЙање. 

разбијен, -ена, -о 1. ШрЙ. og разбиши (се). 2. а. чији су gело
ви разбацани на ширем йросшору, чији gелови нису збијени, йо
везани, расу ш, разбацан: � територија, село разбијеног типа, � 

општина. б. који је без унушрашњеi јеgинсшва, некохереншан, 
неујеgначен: разбијени тон, � композиција (романа). 

разбијено ПРИЛ. 1. разбацано, расушо: � распоређене куће. 
2. расејано, расшресено, gеконценшрисано: � зурити. 3. нейове
зано, некохереншно; неујеgначено: � испричана прича. 4. храйа
во, мукло (о 'iласу): � звучати, � одјекнути. 

разбијеност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је разбије
но: � територије; � редова, � покрета, � композиције; � звука. 

разбирати (се), разбйрам (се) (разбирати (се), -рём (се» не
свр. йрема раз(а)браши (се). 

разбистравати (се), -истравам (се) несвр. йрема разбисшри-
ши (се). 

-

разбистреност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је раз
бисшрено, oHoia који се разбисШрио. 

разбистрење е йрелазак из мушноi у бисшро сШање. 

разбистривати (се), -иструјём (се) несвр. йрема разбисшри
ши (се). 

разбистрити, разбистрйм евр. 1. а. учиниши бисшрим, чи
сшим, йрозирним: � воду, � језеро. б. учиниши сјајним, исйуни
ши сјајем, живошћу: � очи, � поглед. 2. а. учиниши сређеним, 
шрезвеним, ослобоgиши збрканосши, смућеносши: � мисли, � 
ум. б. учиниши јасним, схваtпљивим, разјасниши, расвеШлиши, 
објасниши: � нејасноће, � замршено питање. 3. ослобоgиши су
морносши, нерасйоложеносши, развеgриши, разiалиши: � за
бр�нуту мајку . •  - се 1. йосшаши бисшар, йрозиран, чисш (о во
gu и шечносши уоЙшШе). 2. а. развеgриши се, йролейшаши се (о 
времену). б. йосшаши свешао, BugaH, јасан, Begap (о BugUKY, хо
ризонШу). в. ослобоgиши се суморносши, нерасйоложења, йосша
ши Begpuju., расйоложенији, разiалиши се. - Чело му се разби
СТРИЛО. г. исйуниши се сјајем, заблисшаши (о очима); йресша
ши биши мушан, замућен, йосшашијасан (о Йо'iлеgу). Д. ослобо
gиши се збрканосши, смућеносши, йосшаши сређен, шрезвен (о 
мислима, уму и сл.). 3. gohu себи, ошрезниши се, йоврашиши се: 
� од пића. 4. йосшаши јасан, разјасниши се, расвеШлиши се (о 

- зайлешеној, замршеној сишуацији, о неразјашњеној сШвари). 

разбити, разбијём (имп. разбйј) евр. 1. а. ygapoM учиниш и ga 
се нешшо расйрсне у KOMage, сломиши, изломиши, разлуйаши: 
� стакло, � прозор, � чашу, � вазу, � камен, � врата. б. йовре
gиши, озлеgиши, раскрвариши (уgарцем или йри aagy): � нос, � 
чело, � главу. 2. а. йобеgиши, йоразиши у борби; gовесши у не
peg и онесйособиши за акцију; йробиши: � војску, � непријатеља; 
� организацију; � одбрану, � навалу, � непријатељски обруч. б. 
нарушиши, йоре.меШиШи; учиниши неујеgначеним, нейравил
ним, неусклађеним�' � план, � концепцију, � јединство, � слогу, 
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� хармонију; � композицију (романа), � корак. 3. а. учиниш и ga 
се нешшо разиђе, pacaagHe, расшуриши: � облак, � маглу, � дим
ну завесу. б. учиниши ga нешшо ишчезне, иошиснуши, сузбиши, 
савлаgаши, ошклониши (неко неиријашно осећање, расиоложе
ње): � сумње, � страх, � трему, � тугу, � предрасуде. 4. раскину
ши, ионишшиши: � уговор, � споразум, � погодбу. 5. размениши 
за сишнији новац, усишниши, раскусураши: � стотинарку, � но
вац. _ - се 1. а. расиасши се на KOMage (ири ygapy), расирснуши 
се, разломиши се, изломиши се (нир. о сшаклу, чаши, ирозору, 
леgу и сл.). б. у'iруваши се, иовреgиши се или усмршиши се, ao'iu
нуши ири aagy, ygapy о нешшо: - се о стену. 2. ирешриеши слом, 
крах, неусиех, ироиасши (нир. о некој акцији, ману и сл.). 3. а. 
разgвојиши се на gелове, изgелиши се, исцеикаши се, расиасши 
се (нир. о некој ор'iанизацији и сл.). б. расиршиши се, разиhи се; 
ишчезнуши (нир. о ма'iли, gиму, облаку и сл.). • - сан (некоме) 
учиниши ga неко не може засиаши, ошклониши сањивосш (не
коме). раабио му се сан расанио се, не може више засиаШи. 

разбје- в. разбе-. 

разблажавати (се), -ажавам (се) несвр. ирема разблажи
ши (се). 

разблажено прил. у разблаженом сшању, са мањом 'iусши
ном, конценшрацијом, разређено, развоgњено: изгледати �. 

разблаженост, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је рабла
жено; развоgњеносi11, разређеносШ. 

разблажење е насшанак, иосшизање разблаженосШи. 

разблаживати (се), -ажујём (се) несвр. ирема разблажи
ши (се). 

разблажити, разблажим (трп. разблажен) евр. 1. учиниши 
неку шечносш блажом, ређом, воgенијом (gоливањем воgе или 
неко;; gpy'io'i среgсшва), ублажиши јачину (неке шечносши), раз
реgиши, развоgниши: � млеко, � вино, � раствор, � сок, � кисе
лину, � боју. 2. учиниши бла'iим, нежним, омекшаши, смири
ши; разнежиши: � некога (песмом, благим речима и сл.), � не
чије срце (душу). _ - се 1. иосшаши блажи, слабији, из'iубиши 
gошаgашњу конценшрацију, јачину, 'iусшину; из'iубиши ошшри
ну, иншензишеш (нир. о јаком расшвору, киселини и сл.). 2. ио
сшаши мекши, нежнији, разнежиши се; смириши се, развеgри
ши се; ушешиши се: � се од нечијег погледа, � се песмом. 

разблажљив, -а, -о који се може разблажиши, разреgиши; 
расШвОРЈЬив. 

разблебетати се, . -ебећём се евр. уиусшиши се у блебешање, 
иочеши блебешаши, разбрбЈЬаши се, рашhерешаши се. 

разблуд и разблуд м (ж) и разблуда ж 1. ирешерана иома
ма, сшрасш, иушеносш, расиусносш, чулносш, иОХОШЈЬивосш; 
развраш, блуg, неморал: одати се разблуду (разблуди). 2. сласш, 
ужишак, милина: уживати у разблуду сна. 

разблудан и разблудан, -дна, -о 1. који има јаку склоносш 
ирема иушеном, чулном уживању, који се ogao иушеном живо
шу, иОХОШЈЬив, слаgосшрасшан, расиусшан; блуgан, неморалан, 
иокварен: � човек. 2. а. који изражава, ogaje иохоi11JЬивосш, сла
gосшрашhе; иун иушеносши, иожуgе, иожуgан, сшрасшан: � по
глед. б. исиуњен разблуgом, разврашом, разврашан, раскала
шан: � живот, � младост. в. сувише слобоgан, неирисшојан, без
образан: разблудне речи. 

разблудити, разблудйм евр. 1. навесши, иоgсшаhи на блуg, 
учиниши блуgним. 2. навикнуши gOMahy живошињу на слобо
gaH OgHOC ирема човеку; размазиши, навикнуши на мажење: � 
јагње; � девојку. _ - се 1. иосшаши разблуgан, оgаши се раз
блуgном, раскалашном живошу, расиусшиши се (о човеку). 2. 
навикнуши се на слобоgан OgHOC ирема човеку (о gOMahoj живо
шињи); навикнуши се на мажење. 

разблуднiiк и разблуднiiк м 1. расиусник, слаgосшрасник, 
иoxoi11JЬивaц; иокварењак. 2. онај који је разблуђен, размажен: 
пас �. 

разблудница и разблудница ж ириииШОМЈЬена живо ши
ња навикнуша на слобоgан OgHOC ирема човеку: OBцa �. 

разблудно и разблудно ПРИЛ. на разблуgан начин, aog
сшичуhи разблуg, иушено, иожуgно, сшрасно: � гледати, � го
ворити. 

разблудност и разблудност, -ости ж особина oHo'ia шшо је 
разблуgно, иушеносш, сШрасносШ. 

разбој и разбој, -оја м 1. наирава, сирава за шкање, шкач
ки сшан: ручни �, механички �. 2. епорт. 'iимнасшичка сирава 
коју чине gве хоризоншалне обле мошке иричвршhене на ио gва 
усиравна носача: вежбе на разбоју. 3. в. разбојишше: крвави �. 

разбојiiште е бојно иОЈЬе, бојишШе. 

разбојнiiк м а. онај који йЈЬачка и убија, извршилац йЈЬач
ке и злочина, йЈЬачкаш, злочинац: ДРУМСКИ �. б. фиг. онај који 
је осион, безобзиран; несшашно gеше, gеше необузgане apupoge: 
мали �. 

разбојница ж женска особа разбојник. 

разбојничкii, -а, -о који се OgHOCU на разбојнике, својсшвен 
разбојницима, иЈЬачкашки, иресшуинички, злочиначки: � де
ло, � напад, � поступак 

разбојнички ПРИЛ. на разбојнички начин, као разбојник: � 
поступити. 

разбојнiiштво е разбојничко gело, разбојнички иресшуи, 
злочин: починити �, изврmити �. 

разбојскii, -а, -о који се OgHOCU на разбој. 

разбокорити се, -окорйм се евр. развиши бокор, бокоре, из
расши у више бокора, рашириши се у бокорима (нир. о Шрави). 

разболевати (се), -олёвам (се) јек. разболијЕшати (се), 
-олијевам (се) несвр. ирема разболеши (се). 

разболети јек. разбољети, -олИм евр. учиниши болесним (не
Ko'ia). _ - се иосшаши болесшан, gобиши неку болесш, биши за
хваћен болешhу: � се од туберкулозе, јако ce �. 

разбор м разборишо миШЈЬење, иросуђивање; разборишосш, 
разложносi11, шрезвеносш; разум: радити нешто по разбору. 

разборит, -а, -о а. који се у својим иосшуицима Руковоgи 
захшевима разума, разуман, шрезвен, Mygap, разложан: � чо
век б. који оgражава шрезвеносi11, муgросш: � поступак, разбо
рите мисли. 

разборито ПРИЛ. разумно, шрезвено, MygpO, разложно: � ми
слити, � поступати. 

разборитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је раз
бориш, oHo'ia шшо је разборишо, шрезвеносi11, .разложносШ, му
gросШ. 

разбрајати (се), разбрајам (се) несвр. ирема разбројаши (се), 
разбројиши (се). 

разбрати (се), -берём (се) (-берём (се» евр. в .  разабраши (се). 

разбрбљавати (се), -рбљавам (се) несвр. ирема разбрбЈЬа
ши (се). 

разбрбљати, -ам евр. (нешто) брбЈЬајуhи раз'iласиши: � тај
ну, � на све стране. _ - се иочеши MHO'iO брбЈЬаши, уиусшиши се 
у брбЈЬање. 

разбројавати (се), -ој авам (се) несвр. ирема разбројаши (се) 
и разбројиши (се). 

разбројати, -јим и разбројим и разбројити, разбројйм евр. 
избројаши ио 'ipyaaмa, gеловима; бројеhи разgелиши на 'ipyae, 
gелове и сл. :  � такмичаре, � овце, � јабуке. _ - се бројеhи се, 
иребројавајуhи се изgелиши се на 'ipyae, иарове и сл. (нир. о u'ipa
чима). • на парове рааброј с'! KOMaHga којом се og војничко'i, шак
мичарско'i или gpy'io'i сшроја шражи ga се извикивањем бројева 
ogpege иарови. 

разбубњати, -ам евр. а. објавиши, о'iласиши (нешшо) ygapa
јући у бубањ, gобош: � наредбу. б. фиг. разнеши 'iлас (обично не
иовОЈЬан), раз'iласиши, расшрубиши: �. аброве. 

разбудити, разбудИм (трп. разбуђен) евр. 1. (некога) иренуши 
из сна, иробуgиши; иробуgиши више лица: � оца; � чету. 2. фиг. 
(нешто) изазваши, иоgсшаhи, иокренуши: � самилост (код не
кога). _ - се 1. ирекинуши, завршиши сиавање, иробуgиши се; 
расаниши се. 2. фиг. иокренуши се, размахаши се, разбукшаши 
се (нир. о сшрасшима, јаким емоцијама). 
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разбуђивати (се), -уђујём (се) несвр. Йре.ма разбуgиши (се). 

разбукати се, разБУчём се евр. а. йочеши јан:о бун:аши, yga
риши у бун:ање (нДр. о волови.ма). б. фиг. наgаши вин:у, раз"iала
.миШи се. 

разбуктавати (се), -Yк'raвaм (се) несвр. Йре.ма разбун:шаши (се). 

разбукталост и разбукталост, -ости ж сшање и особина 
oHo"ia шшо се разбун:шало, расйатьеносш, расЙЛа.мсалосШ, зажа
реносш: � страсти. 

разбу:ктати, разбуктйм (разбукћём) (разБУктети јек. разБУк
тјети, -rnм) евр. а. учиниши ga нешшо йочне јан:о "iореши, расйа
лиши, расЙЛа.мсаШи: � ватру, � пламен. б. учиниши ga се нешшо 
развије go висон:о"i сшейена, учиниши инШе1-l3ивнu.м, жесШон:u.м, 
јан:о йоgсшаћи, йоgјариши: � устанак, � побуну, � страсти, � мр
жњу . •  � се а. йочеши иншензивно "iореши, расйалиши се, рас
ЙЛа.мсаШи се (о вашри, йла.мену и сл.). б. снажно се развиши, 
узеши .маха, рашириши се (нЙр. о усшанн:у). в. снажно се исйољи
ши, изразиши (нЙр. о jaн:u.м е.моција.ма, сШрасШu.ма и сл.). 

разбуцати, разбуцам евр. разг. а. йоцейаши, исн:иgаши, ис
шр"iаши, разgераши: � столњак, � кошуљу. б. разбацаши, рас
шуриши, раз.меШнуШи: � стог сена. в. расшр"iаши, pacKoMaga
ши: � живину. г. разgелиши на више gелова, расйарчаши, раз
јеgиниши: � државу, � партију. д. разбиши, сло.миШи, савлаgа
ши: � непријатеља, � војску . •  � се йоцейаши се, разgераши се 
(нЙр. о jegpy, засшави и gp.). 

развадити, -Им евр. (некога) разgвојиши, расшавиши завађе
не, у.мириши apeKugajyhu свађу: � силеџије у ТУЧИ . •  � се йре
н:инуши, обусшавиши .међусобну свађу, шучу и сл. 

развађати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма разваgиши (се). 

развалина ж (обично у мн.) осшаци HeKo"i йорушеНО"i "iрађе
винсн:о"i објен:ша, рушевине: � цркве, � манастира, � куће. 

разшiлити, развалИм (трп. разваљен) евр. 1. (нешто) а. сру
шиши, разориши: � кућу, � гнездо. б. сило.м йробиши, йровали
ши, обиши: � врата, � капију, � зид, � ограду, � брану. 2. (не
што) широ.м ошвориши; разјайиши; рашириши, разро"iачиши: � 
уста; � очи . •  - се 1. срушиши се, разориши се (нЙр. о руинира
но.м зиgу). 2. рашириши се, расйросшреши се; разлиши се. - Она 
[Тиса] . . .  тек после се распе и развали у безброј кривудања и 
петљи (И. Секулић). 

разваљати, разваљам евр. (нешто) ватьајући развући, исша
њиши: � тесто. 

разваљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йре.ма развалиши (се). 

развашарити, -йм евр. найравиши вашар, Hepeg; разбаца
ши, расшуриши, исЙре.меШаШи (сшвари): � по соби; � хаљине, � 
књиге . •  � се найравиши он:о себе вашар, Hepeg. 

раЗВЕщен, -ена, -о 1. ШрЙ. og развесши (се). 2. а. н:оји се йосше
йено шири, разилази йри н:рају; н:оји u.мa йроширење или заgе
бљање йри н:рају, завршешн:у: � СУД, � грлић, � отвор, � клас, � 
врх. б. геогр. разуђен, раз"iранаш, рашчлањен: � обала. 

развеДЕшица ж жена н:оја се развела og .мужа, расЙушШеница. 

развеДЕШО ПРИЛ. 1. а. са Йроширење.м на н:рају: � завршен 
клас. б. разуђено, раз"iранашо: простирати се � (о обали). 2. ра
сшављено (og .мужа): живети �. 

раЗВЕщеност, -ости ж 1. сшање oHo"ia шшо је развеgено. а. йро
ширеносш: � грлића. б. разуђеносш, раз"iранашосш: ':"" обале. 2. 
сшање oHo"ia н:оји је развеgен. 

разведравати (се), -едРавам (се) несвр. Йре.ма развеgриши (се). 

разведреност, -ости ж сшање и особина oHo"ia шшо је рdзве
gpeHo, oHo"ia н:оји је развеgрен, веgрина. 

раЗВЕЩРИТИ, разведрИм евр. 1. (небо, хоризонт и сл.) расше
раши облан:е с неба и gонеши веgрину; учиниши веgрu.м: � небо. 
2. фиг. а. (некога) исйуниши (HeKo"ia) веgрино.м, gобрu.м расйоло
жење.м, озариши раgошћу, раз"iалиШи. б. учиниш и ЙријаШнl1.М, 
веgрu.м, исйуниши веgрино.м, gобрu.м расЙоложење.м: � некоме 
живот . •  - се 1. а. безл. йосшаши веgро. б. ослобоgиши се обла
н:а, .ма"iле (о небу, вре.мену). 2. фиг. а. исйуниши се веgрино.м, go
брu.м расйолОжење.м, раз"iалиши се. б. ослобоgиши се с.мрн:нуШо
сши (о челу, ли14У и сл.). 

развезати, развёжём евр. 1. а. оgрешиши нешшо шшо је би
ло свезано, разgрешиши; ослобоgиши везе, нече"iа чu.м је нен:о био 
везан или чu.мје нешшо било везано: � чвор, � узицу, � мараму, 
� коња, - врећу. б. фиг. ослобоgиши сйушаносши, учиниши сло
боgнu.м; ошвориши: � душу, � срце. 2. уgариши у ойширно йри
чање, йочеши наширон:о йричаши, н:азиваши: � причу, � од пам
тивека . •  - се а. ослобоgиши се веза, oHo"ia чu.ме је нен:о био ве
зан, оgвезаши се, оgрешиши се, расйеiliљаши се: � се и побећи. б. 
оgрешиши се збо"i йойушшања веза (нЙр. о завежљају, чвору и 
сл.). в. фиг. ослобоgиши се сйушаносши, узgржаносши, йосшаши 
несйушан (о снази, .моћи и сл.); gohu go изражаја, йоврашиши се 
(обично о .моћи, gapy "iовора или нен:ој gpy"ioj сЙособносШи). г. йо
чеши шећи слобоgно, HeycuљeHo, развиши се (о раз"iовору и сл.). 
• - језик 1) йочеши MHoio iовориши, расйричаши се. 2) (некоме) 
навесши HeKo"ia ga слобоgно, ошворено Йрича. развезао му се језик 
н:аже се Kag нен:о йочне ойширно и слобоgно, ошворено ЙричаШи. 

развезен, -а, -о н:оји лейо, вешшо йрича, речиш, лейорен:: -
језик 

развезивати (се), -езујём (се) несвр. Йре.ма развезаши (се). 

развејавати (се), -ејавам (се) јек. развијавати (се), -Иј авам 
(се) несвр. Йре.ма развејаши (се). 

развејати јек. развијати, -јём евр. а. вејање.м разнеши, расу
ши, расејаши на разне сшране; учиниши ga се нешшо разиђе, 
расшераши: � снег, � прашину; - маглу. б. фиг. учиниши ga не
шшо ишчезне, несшане, расйршиши: � наду, - илузије . •  - се 
расуши се у сишне gелиће, расејаши се; разићи се, расшуриши се, 
ишчезнуши, расйршиши се aog gејсШво.м вешра, сшрујања и сл. 
(о нече.м сиЙн:о.м и лан:о.м). 

развенчавати (се) јек. развјенчавати (се), -енчавам (се) 
несвр. Йре.ма развенчаши (се). 

развенчати јек. развјенчати, -ам евр. ослобоgиши брачне ве
зе, расн:инуши нечију брачну везу, развесши: � младенце . •  - се 
расн:инуши брачну везу с Heн:u.м, развесши се: - се од мужа. 

развес(шити, -еселИм евр. учиниши веселu.м, pagocHu.м, ис
йуниши весеље.м, раgошћу, обраgоваши, разiалиши: � родите
ље, � друштво . •  - се йосшаши весео, раgосшан, исйуниши се 
раgошћу, обраgоваши се. 

развесељавати (се), -ељавам (се) (развесељивати (се), 
-ељујём (се» несвр. Йре.ма развеселиши (се). 

развесељено ПРИЛ. весело, pagocHo. 

развести (развёсти), -везём евр. 1. а. йочеши ойширно, на
широн:о йричаши, н:азиваши, уgариши у ойширно, н:ишњасшо 
н:азивање, йричање: � причу, � разговор, - од Кулина бана. б. 
засвираши живо, йолешно: � коло. 2. ойараши, расйараши оно 
шшо је навезено: � вез. 

развести1 (развести), -ведём (разведём) (трп. разведен, -ена, 
-о; пр. пр. развёвши) евр. 1. а. оgвесши на разне сшране, у разна 
.месШа: � дошљаке, � биоскопске посетиоце. б. gовесши go ра
зних .месШа, раз"iранаши: � путеве. в. развиши у разнu.м йравци
.ма, рашириши, разiранаши: � гране, � огранке, � корење. 2. 
ослобоgиши брачне везе, расшавиши og брачно"i gpy"ia: � од му
жа. 3. развиши, рашчланиши у изла"iању: � опширно тему . •  -
се 1. рашириши се, раз"iранаши се (нЙр. о "ipaHa.мa, изgанцu.ма 
и сл.). 2. йрен:инуши брачну везу, расн:инуши бран:, расшавиши 
се og браЧНО"i gpy"ia: � од жене. 

развести2 (развести), -везём (трп. развезен, -ена, -о) евр. во
зећи gовесши; оШЙре.миШи на разна .месШа: � робу, � путнике . •  
- се разићи се возећи се. 

развигор, -а и развигорац, -рца м бла"i йролећни вешар, ла
х6р 'н:оји gува у gоба буђења ве"iешације, лисшања и цвешања биља. 

развидети јек. развидјети, -дИм евр. раз.моШриШи, исйиша
ши; обавесшиши се о нече.му: - ствар . •  - се безл. йојавиши се, на
сшуйиши (о.јуШарњој свеШлосши, виgелу, gaHY), свануши, раз
gаниши се. 

развиђати (се), развйђам (се) несвр. Йре.ма развиgеши (се). 

развиј- в. развеј-. 

развијати (се), развйјам (се) несвр. Йре.ма развиши (се). 



1090 РАЗВИЈАЧ - РАЗВРАТ 

развијач, -ача м расшвор op'iaHcKUx реgукционих јеgињења 
и Heop'iaHcKUx соли који у фошо'iрафији служи за gобијање, uза
зивање виgљиве слике на фошо'iрафској йлочи, фUJ1.М,У или хар
шији, изазивач. 

развијеност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање и особина oHo'ia 
шшо је развијено, oHo'ia који је развијен: � привреде, � мишића, 
� мозга. 

развијорити (развихорити), -им евр. учиниши ga се нешшо 
вијори, йокренуши на вијорење, усковийlлаши, залейршаши: � 
заставе . •  � се йочеши се вијориши, усковийlлаши се, узлейрша
ши се. 

развикати, развйчём евр. 1. вичуhи раз'iласиши: � нечији 
успех. 2. (некога) изнеши на 'iлас (обично рђав), извикаши: � де
вој:ку . •  - се йочеши MHO'iO викаши, уgариши у вику, 'iаламу. 

развикивати (се), -и:кујём (се) несвр. йрема развикаши (се). 

развитак, -т:ка м 1. а. йосшейено и HeapeKugHo мењање или 
шок HeKo'i йроцеса, йосшейени йрелаз из jegHo'i сшања у gpy'io, из 
ниже фазе у вишу, развој, еволуција; найреgовање: � друштва, � 
:културе, � историје, � привреде, � замет:ка, � биљ:ке, � чове:ка. 
б. временски шок, слеg HeKo'i gо'iађаја, йојаве: � радње, � бит:ке. 
2. вој. заузимање борбено'i йоложаја, расйоређивање за борбу: � 
дивизије, � батаљона. 

развити, развијём (имп. развИј; р. пр. развио, -ила; ТРП. раз
вИјен, -ена) евр. (нешто) 1. а. ослобоgиши везе, омоша и сл., раз
мошаши завијено, умошано, оgмошаши, оgвиши: � завежљај, � 
омот, � мараму, � завој . б. расйросшреши у ширину, рашириши, 
раскрилиши: � барја:к, � једра, � :крила. 2. а. йрешвориши у ши
ри, йошйун исказ, йрошириши, раз'iранаши: � стих, � реченицу, 
� тему. б. изложиши, формулисаши ойширније, йоgробније: � 
мисао, � идеју, � принципе. 3. а. учиниши јачим, већим, сйо
собнијим и сл., ојачаши, йовеhаши; gовесши на виши, савреме
нији сшуйањ, усавршиши; унайреgиши: � мишиће, � рамена, � 
грудни :кош; � мишљење, � способности, � ув:ус, � машту, � при
вреду, � индустрију, � техни:ку. 4. а. йокренуши, ан'iажоваши; 
йосшиhи: � енергију, � снагу; � брзину. б. йрисшуйиши неком 
йослу, акцији, йреgузеши; ор'iанизоваши: � :културни рад, � ши
ро:ку а:ктивност. 5. вој. расйореgиши, размесшиши йо йоложаји
ма за борбу: � војс:ку, � снаге, � дивизију. 6. учиниш и виgљи
вим йомоhу хемијских среgсшава, uзазваши: � филм, � слив:у, � 
фотографију. 7. исшањиши шесшо окла'iијом: � тесто, � јуф:ку . •  
- се 1. а. размошаши се, оgмошаши се, оgвиши се (о ономе шшо 
је било замошано, нЙр. о завежљају, завоју и сл.). б. развиши 
лишhе OgHOCHO цвеће из йуйољака, йролисшаши, разлисшаши 
се, йроцвешаши, расцвешаши се (о лишhу, цвећу и сл.). 2. а. йре
швориши се у савршенији, виши облик у йроцесу развоја, меша
морфозе (нЙр. о лушки леЙШира). б. уойшше йосшиhи виши сшу
йањ развоја, найреgоваши у развоју: � се у момка, � се у телу, � 
се у грудима; � се :културно, � се духовно, � се физич:ки, � се 
СПОРТС:КИ. 3. заузеши йовољан йоложај, расйореgиши се на ши
рем йросшору, рашириши се (о војној или gp. формацији): � се у 
стрелце. 4. зайоgенуши се, насшаши (нЙр. о борби, боју, расйра
ви, gUCKYCuju и сл.). 

развитлавати (се), -Итл3.в3.м (се) несвр. йрема развийlла
ши (се). 

развитлати, -3.м евр. 1. разнеши, развејаши, расшуриши у 
ковийlлацу, врйlло'iу: � прашину, � смеће, � плеву, � папириће. 
2. расшераши, раза'iнаши, разјуриши: � децу, � разбојни:ке . •  -
се 1. усковийlлаши се; разбеснеши се (нЙр. о олуји, вешру и сл.). 
2. разбежаши се, разлешеши се. 

развиће е в. развиШак. 

развје- в. разве-. 

развлажити, -им евр. нашойиши, наквасиши вла'iом, pqc
квасиши: - цигарету . •  - се уйиши вла'iу, йрожеши се вла'iом, 
расквасиши се (нЙр. о йlлу, земљишШу). 

развластити, развл3.стИм евр. 1. лишиши власничко'i йрава, 
власнишшва, својине, извласшиши: � буржоазију. 2. оgузеши 
власш некоме, збациши, свр'iнуши с власши: � владара. 

развлачити (се), развл3.чИм (се) несвр. йрема развуhи (се). 

развлашћивати, -ашћујём несвр. йрема развласШиШи. 

развод м 1. раскиgање брака, брачне везе законским йушем, 
расшава: � бра:ка. 2. развођење, расйоређивање, размешшај: � 
страже, � а:ката. 3. разgвајање, раз'iраничење; 'iраница, међа: � 
међ а; уредити разводе. 

разводити (се), разводим (се) [гл. им. развођёње е] несвр. 
йрема развесши (се). 

разводнети се јек. разводњети се, -днИм се евр. 1. йосшаши 
воgен, воgњикасш, йрешвориши се у воgу (нЙр. о .млеку, вину и 
сл.). 2. фиг. uз'iубиши каракшерисшична својсшва, иншензишеш, 
изразишосш, йосшаши слаб, неизразиш, безизражајан, безбо
јан (нЙр. о некој мисли, йреgсшави и сл.). 

разводнй, -3., -о 1. који служи за развођење (нЙр. воgе, елек
шричне сшрује, шойлоше и сл.): � систем, � мрежа, � табла, � :ку
тија. 2. који се OgHOCU на развоg брака, бракоразвоgни: � пар
ница. 3. који се OgHOCU на равође, воgоgелни: � планина. 

разводнйк м 1. а. онај који развоgи йосешиоце у некој gвора
ни йоказујуhи им њихова месша: � у биос:копу. б. вој . онај који 
расйоређује сШражу. 2. техн. уређај за развођење, оgвођење ус.ме
ревање шока елекшричне сшрује, йаре, шойлоше и сл.: � паре, � 
струје, � паљења. 

разводнити, разводним евр. (нешто) 1. разреgиши, разбла
жиши gоgавањем воgе, учиниши воgњикавим: � вино, � мле:ко. 
2. фиг. лишиши gобрих каракшерисшичних црша, својсшава, 
учиниш и слабим, безuзразним, блеgим, ублажиши: � мисао, � 
драму, � предлог . •  - се в. развоgнеши се. 

разводница ж 1. жена развоgник (1 а). 2. развође, воgоgелни
ца. 3. 'iлавна аршерија, аорШа. 4. техн. йолу'iа на развоgнику йа
ре којом се ошварају и зашварају aojegUHU развоgни канали. 

разводничкй, -3., -о који се OgHOCU на развоgнике и развоgни
це: � посао. 

разводњавати (се), -Одњ3.в3.м (се) несвр. йрема развоgнеши 
се и развоgниши (се). 

разводњен, -а, -о 1. ШрЙ. og развоgнеши се и развоgниши 
(се). 2. слаб, неизразиш, блеg, безбојан: � при:каз, � прича. 

разводњено ПрИЛ. 1. воgњикаво, разблажено: изгледати �. 2. 
фиг. безизразно, блеgо, неизразишо: при:казати �. 

разводњеност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је раз
воgњено, воgњикавосш, разблаженосш; фиг. безизразносш: � ви
на; � мисли. 

разводњети се в. развоgнеши се. 

развође и развође е 'iраница (обично йланински 'iребен, ве
нац) између gвају речних сливова, воgоgелница. 

развоз м йревоз робе или йушника у различишим йравци
ма, развожење: � робе. 

развозити (се), развозим (се) [гл. им. развожёње е] несвр. og 
развесши2 (се). 

развој и развој, -оја м (инетр. -ојем; ми. 0) 1. а. йосшейена йро
мена, йреображај у више, сложени је облике, у савршеније сша
ње, развишак, еволуција; уойшше шок gо'iађаја, йроцеса: теле
сни �, душевни �, � привреде; � устанв:а, � ситуације. б. екон. 
сшално йовећавање укуйне gрушшвене йроuзвоgње и йорасш на
ционално'i gохошка, HaapegaK: � заосталих :крајева, � неразви
јених земаља. 2. заузимање йовољно'i йоложаја или gовођење у 
йО'iоgно сшање (за акцију, gеловање): � непријатеља за борбу, � 
шаховс:ких фигура. • земље у развоју пол. и екон. неgовољно еко
номски и gрушшвено-йолишички развијене земље које се нала
зе на йушу развиШка. 

развојнй, -3., -о који се OgHOCU на развој, еволушивни: � пут, 
� процес. 

развојно ПРИЛ. у йо'iлеgу развоја; у развоју, у развојној лини
ји, еволушивно: � напредовати. 

развојност, -ости ж сшање и особuна oHo'ia који се развија, 
oHo'ia шшо се развија, сйособносш развијања, еволуШивносШ. 

разврат и разврат м 1. йрешерано йолно уживање, разблуg
носш; йонашање у суйрошносши с gрушшвеним нормама, немо
рал: живети у разврату. 2. исквареносш, изоЙаченосШ. 
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развратан и развратан, -тна, -о 1. који се ogao разврашу, 
разблуgа1-l, Йохоiй.љив, 1-lе.морала1-l, аморала1-l: - човек. 2. који из
ражава, ogaje развраш, йохошу, йожуgу, чула1-l, йуше1-l; ЙУ1-l раз
враша: - поглед, - живот, - књига. 

развратити, развратИм евр. разг. широко ошвориши, разјайи
ши: - уста . •  - се широко се ошвориши, разјайиши се (нЙр. о 
усШима). 

развратиште и развратиште е пеен . .месШо развраша, не
.морала. 

развратник и развратник м 0нај који се ogao разврашу, 
блуg1-lик, раСЙУС1-lик. 

развратница и развратница ж же1-lа која се оgала разра
шу, 1-lе.моралу, блуg1-lица. 

развратнички и развратнички, -а, -о који се og1-l0СU на раз
враШ1-lике и развраШ1-lице, својсшве1-l развраШ1-lицима, блуg1-lич
ки: - живот. 

развратнички и развратнички ПРИЛ. на развраШ1-lички на
чи1-l, блуg1-lички, блуg1-l0: живети -. 

развратништво и развратништво е развраШ1-l0 ЙО1-lашање, 
развраШ1-lички живош, развраШ. 

развратно и развратно ПРИЛ. на развраша1-l 1-lачи1-l, блуg1-l0, 
раСЙУС1-l0: живети -. 

развратност и развратност, -ости ж особи1-lа o1-lo'ia који је 
развраша1-l, o1-lo'ia шшо је развраШ1-l0, блуg1-l0Сш, раСЙУС1-lОСШ. 

развраћати (се), -ам (се) и развраћивати (се), -аћујём (се) 
несвр. Йре.ма разврашиши (се). 

развргавати (се), -ргавам (се) несвр. Йре.ма развр'i1-lуши (се). 

развргнути и разврћи, развргнём (аор. развргну, разврже 
и разврже; р. пр. развргнуо, -ула и развргао, -гла; ТРП. развргнУт; 
пр. пр. развргнУвши и развргавши) евр. а. йреки1-lуши, раскину
ши неку везу, og1-l0С, расшуриши: - веридбу, - брак, - заједни
цу, - уговор, - савез. б. разgвојиши, расшавиши; расшр'i1-lуши: -
делове тела . •  - се а. раски1-lуши се, расшуриши се, раз.меШ1-lУ
ши се (нЙр. о колу). б. йреки1-lуши, раски1-lуши неку везу, og1-l0С с 
неким, разиhи се, расшавиши се: - од супруга. 

развргнуће е apeKug, pacKug, расшурање: - веридбе, - бра
ка, - споразума, - уговора. 

развреживати се, -ежујём се несвр. Йре.ма разврежиши се. 

разврежити се, разврёжйм се јек. развријежити се, раз
вријежйм се евр. а. йусшиши вреже на све сшра1-lе (нЙр. о БУ1-l
gевама, красШавци.ма и сл.); расйросшреши се, рашириши се 
као вреже, раз'iра1-lаши се (нЙр. о жив цима и сл.). б. фиг. узеши 
.маха, рашириши се, укоре1-lиши се (о некој йојави, обиЧ1-l0 1-le'ia
Шив1-lој). 

разврнути, разврнём евр. оg.мошаши, раз.моШаШи, оgвиши 
(1-lешшо): - замотани лим. 

разврставати (се), -pcтiiвiiм (се) несвр. Йре.маразврсШаШи (се). 

разврстати, -ам евр. 1. (нешто) оgвајајуhи Йре.ма cpog1-lUМ 
особи1-lама расйореgиши По врсшама, 'ipyaaмa, 'iруйисаши, кла
сификоваillи: - примере, - књиге, - биљке. 2. (некога) раз.ме
сшиши, расйореgиши йосшројавајуhи у врсше, aocillpojuillu: -
војнике, - вежбаче . •  - се разgелиши се, pacaopeguillu се йо вр
сшама, 'ipyaaмa, 'ipyaucaillu се; сврсillаши се; ЙОСillројиши се (1-lЙР. 
о вежбачима, и'iрачима и сл.). 

разврсти (разврсти), -врзём (аор. разврзе; р. пр. разврзао, 
разврзла (разврзла); ТРП. разврзен) евр. 1. а. развезаillи, рdзgре
шиillи; раз.мрсиШи: - чвор; - конце. б. раз.моШаШи, оg.мошаши, 
развиiйи, оgвиши: - смотуљак. 2;зайоgе1-lуillи, зайочеши, замеш-
1-lуши (расйраву, gUCKycujy, раз'iовор и сл.). • - се исЙеiй.љаШи се, 
извуhи се. 

развртати, -врћём несвр. Йре.ма развР1-lуШи. 

разврћи (се) в.  развр'i1-lуши (се). 

развршивати, -ршујём несвр. Йре.ма развршиШи. 

развршити, развршйм евр. 1. pacillypuillu, CKU1-lyillu врх 1-lече-
'ia (1-lЙР. сшо'iа сена);' йрошириши у 'iорње.м, вРШ1-l0.м gелу: - стог, 

- сламу. 2. aogcehu крајеве 'ipa1-la и врхове gрвеша, йошкресаillи: 
- јелу, - гране. 

развршљати, -ам евр. расшуриши, gовесши у 1-lepeg, разба
цаши; раз'iазиши: - сламу, - цвеће. 

развући (развући), -вУчём (3. Л. ми. развУку) евр. 1. а. исше
зање.м йовеhаillи gиме1-lЗије 1-lече'iа, учи1-lиши gужим или ширим, 
расше'i1-lуши: - гуму, - опругу, - тесто. б. йреillера1-lим чесшим 
исШезање.м лишиillи чврсши1-lе и еласillиЧ1-l0сши, учи1-lиши нее
ласшиЧ1-lим: - чарапе, - стезњак, - хаљину. в. pacillehu у сшра
ну: - усне, - уста. 2. а. йружиши цело.м gужи1-l0.м, og1-l0С1-l0 ши
риН0.м, рашириши, расйросillреши, разасillреши: - столњак, -
платно. б. извлачење.м у.меШ1-lУШО'i, йреклойЈЬе1-l0'i gела йроgужи
ши, расклойиши: - сто за ручавање. в. йовлачеhи крајеве раз.ма
ћи у cillpa1-lУ: - завесе. 3. а. ойшиР1-l0 излажуhи, йричајуhи йро
gужиши illрајање 1-lече'iа, оgужиши; уойшше оше'i1-lуши illрајање 
1-lеко'i йосла: - предавање, - увод, - излагање, - преговоре; -
посао. 4. а. вукући, Н0сећи оШЙре.миШи на раз1-lе сшра1-lе, раз1-lе
ши: - ђубре по њиви, - жито, - сено. б. раз'iрабиillи, оgвуhи, 
уйройасшиillи: - нечије ствари, - нечију зараду, - нечије има
ње, - очевину. 5. оше'i1-lуши, оgужиши у illрајању (iлас, звук): -
глас. 6. а. засвираши из све C1-la'ie са 1-lа'iлаше1-lим йреливима, из
вијајући; расйалиillи, 'iPY1-lуши (из оружја): - марm; - из митра
љеза. б. C1-lаЖ1-l0 уgариши, .млаill1-lуШи, луйиillи, ошамариillи: -
некога по носу, - песницом . •  - се 1. а. сшежуhи се йосшаillи gy
жи или шири, рашириillи се, расше'i1-lуши се (1-lЙР. о уснама, обра
зима). б. из'iубиши чврсши1-lУ и 'iийкосш, еласillиЧ1-l0Сш, исше'i1-lУ
ши се (нЙр. о 'iYMU, чарайама, рукавицама и сл.). 2. а. расйро
сшреши се йо веће.м йросшору, рашири ши се (1-lЙР. о облаку, gu
.му, .ма'iли и сл.). б. оше'i1-lуши се у gужи1-lУ, извуhи се (1-lЙР. о ко
ЛО1-lи). 3. йошрајаши gуже вре.ме, оgужиillи се, оше'i1-lуillи се (нЙр. 
о йреgавању, йре'iоворима и сл.). 

развУчен, -а, -о 1. ШрЙ. og развуhи (се). 2. йрешера1-lО gy'i, ой
ш иран , йреойшира1-l, лише1-l живосши и gU1-lамuке: развучени 
дијалози. 

развУчено ПРИЛ. на развуче1-l 1-lачи1-l, йрешера1-lО ойшиР1-l0, 
оше'i1-lУШО; оше'i1-lУШим 'iласо.м: писати -; говорити -. 

развУченост, -ости ж особи1-lа и сшање o1-lo'ia шшо је развуче
Н0: - приче, - композиције; - говора. 

разгађати (се), разгађам (се) несвр. Йре.ма раз'iоgиillи (се). 

разгазити, -йм (трп. разгажен) евр. 1. 'iазеhи уillабаши, из
'iњечиши; 'iазеhи раз1-lеши: - снег, - блато, - смеће. 2. 1-l0шење.м 
обуhе рашириши је и учи1-lиши уgоб1-l0.м: - ципеле, - чизме, -
обућу . •  - се 1-l0шење.м йосшаши шири и уgоб1-lији (о обуhи). 

разгакати се, разгачём се евр. ygapuillu у 'iакање, раз'iала
.миШи се 'iачуhи (о 'iycKaмa, aaillKaмa и сл.). 

разгаламити се, -аламйм се евр. уgариши у 'iаламу, 1-lаgаши 
'iаламу, за'iрајаillи; развикаши се ЈЬушеhи се, 'ipgehu. 

разгалити, разгалйм (трп. разгаљен) евр. 1. (некога) а. oga
'i1-lаши шу'iу, 1-lерасйоложење, c.mPK1-lУШОСШ (KOg 1-lеко'iа), разве
gриши, развеселиillи, орасйоложиши: - старца, - срце (душу). б. 
окрейиши, освежиillи. 2. (нешто) ОШКЛО1-lиши или ублажиши 
(неки 1-lела'iоgа1-l осећај или осећање); оgа'i1-lаши: - врућину; - ту
гу, - бригу. 3. а. раз'iолиillиillи, об1-lажиши: - груди. б. фиг. ош
криши, обелоgа1-lиши: - истину, - тајну . •  - се 1. а. орасйоложи
ши се, развеселиши се. б. освежиши се, окрейиши се: - се хлад
ном водом. 2. раскоЙчаillи оgеhу;раз'iолишиши се. 3. (често безл.) 
aocillaillu веgар, развеgриши се, разбиСillриши се (о 1-lебу и сл.). 

разгаљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йре.ма раз'iалиши (се). 

разгањати, разгањам несвр. Йре.ма раза'i1-lаШи. 

разгарати (се), разгарам (се) несвр. Йре.ма раз'iореши (се). 

разгаћити се, -йм се евр. разг. ски1-lуши 'iahe, свући се go 'iaha; 
йоillЙУ1-lО се раско.моШиШи, расйојасаши се. 

разгибавати (се), -ибавам (се) несвр. Йре.ма раз'iибаillи (се). 

разгибати, разгйбам (разгйбљём) евр. 1. учи1-lиши йокре
iй.љивим, раз.мрgаШи, разраgиillи: - ноге, - руке, - тело. 2. фиг. 
йокре1-lуши на акшив1-l0Сш, акшивираши: - драму, - масу . •  -
се йосшаши йокреiJlJЬив, разgр.маШи се, разраgиillи се. 
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разглабати, разглабам неевр. 1. несвр. Йре.ма раз'iлобиШи. 2. 
йреойширно йричаши, расйравЈЬаши наgуiачко и нашироко, рас
ЙреgаШи . •  '" се несвр. йрема раз'iлобиши се. 

разглавити, разглавйм (трп. разглављен) евр. 1. йомериши, 
избациши из лежишша оно шшо је било у'iлавЈЬено, расклима
ши; расклойиши, расшуриши, развалиши: - ногу стола, - др
mкy. 2. силом рашириши, разврнуши, развалиши: - некоме уста 
(вилице) . •  '" се йомериши се, изићи из лежишша, расклимаши 
се; развалиши се; расшуриши се (нЙр. о неком з'iлобу, чељусши
ма, йреgмеШу). • - вилице (уста) 1) широко ошвориши усша (йри 
'iласном смејању, кикоШању). 2) расйричаши се. 

разглављено ПРИЛ. расклимано, расклимашано: - ходати. 

разглављеност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је раз
'iлавЈЬено, oHoia који је раз'iлавЈЬен. 

разглављивати (се), -ављујём (се) несвр. Йре.ма раз'iлави
ши (се). 

разглагољати се, -ам се евр. разг. расйричаши се наgуiачко 
и нашироко, разбрбЈЬаши се, рашћерешаши се. 

разглас и разглас м 1. раз'iлашавање, обавешшавање; ова
вешшење, обавесШ. 2. а. раз'iласна сШаница. б. елекшронички 
урађа ј за йренос обавешшења, музике и сл. (нЙр. у фабрикама, 
саобраћају, на скуйовима и сл.), звучник: јавити преко разгласа. 

разгласити, разгласйм евр. разнеши, йронеши 'iлас о неко
ме, о нече.му, рашириши неку весш; о'iласиши, објавиши: - не
чији успех, - пораз, - венчање . •  '" се изаћи на 'iлас, йосшаши 
наgалеко чувен, йознаш, йрочуши се (нЙр. о нечијој слави). 

разгласнii и разгласнii, -а, -о који служи за раз'iлас, за раз-
'iлашавање, објавЈЬивање: - станица, - уређај. 

разглаmавати (се), -ашавам (се) несвр. Йре.ма раз'iласиi11и (се). 

разглаmен, -а, -о наgалеко йознаш, чувен: - вино. 

разглаmеност, -ости ж сшање и особина oHoia шшо је раз-
'iлашено, oHoia који је раз'iлашен; чувење; слава. 

разглаmивати (се), -ашујём (се) в. раз'iлашаваши (се). 

разгледати, -ам евр. йаЖЈЬиво йо'iлеgаши са свих сшрана, 
uре'iлеgаши: - око себе, - салу, - публику. 

разгледати, разглёдам несвр. йрема раз'iлеgаШи. 

раЗГЛЕщач, -ача м онај који нешшо раз'iлеgа. 

разгледница ж goaucHa, йошшанска карша са неком сли
ком (обично ipaga, йреgела и сл.): послати некоме разгледни
цу, добити разгледницу. 

разглибити се, разглйбй се евр. йосi11аши iлибав, каљав, 
блашњав, раскаљаши се (о земљи и сл.). 

разглобити, разглобйм евр. 1. а. извалиши из З'iлоба, лежи
шша, ишчашиши: - колено. б. йокренуши, размрgаши, раскли
маши, разраgиши: - укочене руке и ноге. 2. а. расшавиши на ge
лове, расклойиши, размоншираши; расшуриши, расу ши: - мо
тор, - кочницу. б. фиг. рашчланиши, изанализираши: - мисао, 
- реченицу, - нечији живот . •  - се 1. а. исйасши из з'iлоба, ле
жишша, ишчашиши се (о колену нЙр.). б. расклимашаши се, 
раз'iлавиши се, расклашиши се. 2. йокренуши се, размрgаши се. 

разглобљавати (се), -Обљавам (се) и разглобљивати (се), 
-обљујём (се) несвр. Йре.ма раз'iлобиши (се). 

разглодати, разглођём евр. iлођући ошшешиши на MHOio 
месШа. 

разгмизати се, -ижём се евр. йочеши i.мизаШи, разићи се на 
све сшране i.мижући (нЙР. о i.мизавцима, iaмagu и сл.). 

разгнати, -ам евр. в. разаiнаШи. 

разгневити, разгнёвйм и разгневити, -йм јек. разгњеви
ти, разгњёвйм и разгњевити, -йм евр. разЈЬушиши, расрgиши, 
разјариши: - оца . •  - се йосшаши iневан, разЈЬушиши се, раср
gиши се, разјариши се. 

разгневљено јек. разгњевљено ПРИЛ. разјарено, бесно. 

разгневљеност јек. разгњевљеност, -ости ж сшање и осо
бина oHoia који је разiневЈЬен, разјареносш, бес. 

разгневљивати (се) јек. разгњевљивати (се), -евљујём (се) 
несвр. Йре.ма разiневиши (се). 

разгњев- в. разiнев-. 

разгњечити, разгњёчйм евр. iњечећи смекшаши или зgро
биши, смрвиШи. 

разговарати, -оварам неевр. 1. а. обраћаши се речима jegaH 
gpyioMe, iовориши с неким, йричаши; расйравЈЬаши о не чем: -
пријатељски; - о филму. б. (некога) нар. разiовором забавЈЬа
ши; разiовором i11ешиши, боgриши: - госте; - ојађену мајку . •  -
се в. разiовараши (Ја). 

разговетан јек. разговијетан, -тна, -о 1. који се gобро, јасно 
чује, јасан, разумљив: - разговор, разговетне речи. 2. који се ја
сно виgи, разазнаје, расйознаје: разговетни ликови. 

разговетно јек. разговијетно прил. на разiовешан начин 1. 
јасно, разумљиво: - говорити, - шапутати, - се чути. 2. јасно 
УОЧЈЬиво: - се видети. 

разговетност јек. разговијетност, -ости ж особина или сша
ње oHoia шшо је разiовешно, јасноћа, разумљивосШ. 

разговор, -ора м 1. међусобни iовор, комуницирање речима 
gвеју или више особа, йричање; усмена размена миШЈЬења, рас
йравЈЬање: пријатељски -, - с пријатељем; службени разговори, 
пословни разговори. 2. нар. особа која ономе који је i11ужан, не
расйоложен gOHOCU ушеху и разоноgу: бити нечији (некоме) - . • 
невеаан - узајамно йричање, разiовор о различишим слобоgно 
изабраним шемама, разiовор који He.мajegaH оgређен сagржај. 
имам с тобом - каже се Kag неко йозива HeKoia ga ia укори збоi не
чеiа. иема (ие може бити и сл.) о томе (ии) рааговора в. ни iовора 
(aog iовор). 

разговоран, -рна, -о 1. (одр.) а. који се ogHocu на разiовор: -
тема. б. који се чује у живој HapogHoj речи, у свакиgашње.м раз
iовору (о изразима, речима, језику и сл.): - језик. 2. који pago и 
лейо йрича, iоворЈЬив, речиш; сЙре.ман, оран за разiовор: - чо
век 

разговорити, -оворйм евр. 1. забавиши, развеселиши, ора
сйоложиши разiовором; ушешиши, обоgриши разiовором: - ожа
лошћену мајку. 2. в. разiовориши се: - с неким о свему . •  - се 
1. (с неким) йоразiовараши, йойричаши; расйравиши (с неким) 
о нечем; йосавешоваши се, gоiовориши се: - о политици; - о про
даји. 2. йосшаши разiовОРЈЬив, iоворЈЬив, расйричаши се. 3. уше
шиши се, обоgриши се разiовором. 

разговорљив, -а, -о који pago и MHOio iовори, йрича, йрич
ЈЬив, iоворЈЬив: - човек 

разговорљивац, -йвца м разiовОРЈЬив, йриЧЈЬив човек, раз
iоворџија, ЙриЧЈЬивац. 

разговорљивос�, -ости ж особина oHoia који је разiовОРЈЬив, 
йриЧЈЬивосш, iовОРЈЬивосШ. 

разговорница ж неол. йросшорија у зашвору и сл. оgређена 
за разiоворе осуђеника са ЙосеШиоцима. 

разговорност, -ости ж особина oHoia који је разiоворан, io
вОРЈЬивосш, йриЧЈЬивосш; речиШосШ. 

разговорчић м ge.м. og разiовор. 

разговорџија м (мн. ж) онај који pago и лейq, йрича, разiово
ран, разiовОРЈЬив човек. 

разгодити, разгодйм евр. 1. раскинуШи неки уiовор, йоiоgбу, 
сйоразум: - договор, - погодбу. 2. оgiоgиши, оgложиши: - ис
пит . •  - се уз. повр. йрекинуши йријашеЈЬске и сл. ogHoce, рази
ћи се; йосвађаши се. 

разгојити се, разгојйм се евр. йрешерано се уiојиши, разgе
БЈЬаши се. 

разголити (се), разголйм (се) евр. в. разiолишиши (се). 

разголитити, -олйтйм евр. 1. ошкриши (geo шела или шело), 
обнажиши: - груди. 2. фиг. (некога, нешто) изнеши на јавносш 
исшину која се скривала о некоме, о нече.м,у, разошкриши, обело
gаниши; раскринкаши: - некога, - неЧИЈУ поквареност . •  '" се 
1. скинуши са себе ogehy, свући се, обнажиши се: - се до паса. 2. 
фиг. йоказаши свој йрави лик, своје йраво лице, разошкриши се, 
gе.маскираШи се. 
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рааголићавати (се), -ићавам (се) в. разzолиhиваши (се). 

рааголићено прил. са разZолиhенu.м, обнаженu.м шелом, og
носно gелом шела, обнажено: изаћи �. 

рааголићеност, -ости ж сшање и особина oHoza који је разzо
лиhен, oHoza шшо је разzолиhено, обнаженосш: � груди. 

рааголићење е обнажење; обнаженосш, наZосШ. 

рааголићивати (се), -ићујём (се) несвр. ире.ма разzолиши
ши (се). 

рааГОЛlщати, -ам ев·р. иобуgиши, изазваши; уп. заголицати 
(4): � нечију радозналост. 

раагон м бот. назив за pog ЗеЈЬасших биљака Veronica из ф. 
Scrophulariacae и aojegUHe врсше шоzа poga. 

раагонити, разгонИм [гл. им. разгоњёње е] несвр. ире.ма ра
заZнаШи. 

раагоревати (се), -Ьрёвам (се) јек. раагоријЕшати (се), -Ьри
јевам (се) несвр. ире.ма разzореши (се). 

раагорети јек. раагорјети, -рйм евр. а. иоgсшаhи вашру, 
иламен, расиалиши, расиламсаши: � ватру, � пламен. б. фиг. 
јако иоgсшаhи, иобуgиши (неко осећање): � жељу, � љубав. 8 � 
се а. иочеши јако zореши, расиалиши се, расиламсаши се, раз
букшаши се (о вашри, иламену и сл.). б. фиг. јако се исиОЈЬиши, 
иосшаши иншензиван, узеши маха (нир. о неком осећању, сшра
сши, борби и сл.). 

раагоропадити, -Ьпадйм евр. разбеснеши, разЈЬушиши, ра
жесшиши: � некога. 8 ,.., се разбеснеши се, разЈЬушиши се, раже
сшиши се. 

РЕt3грабити, -Им (трп. разграбљен) евр. 1. куиујући на брзи
ну, у навали разнеши, иокуиоваши: � робу, � улазнице. 2. бес
иравно ирисвојивши оgнеши већи број сшвари, иокрасши, 
ОЙЈЬачкаши: � нечији накит, � нечију имовину. 

рааградити, разградйм (трп. разграђен) евр. 1. (нешто) ски
нуши, уклониши ozpagy са нечеzа: � ограду, � зид. 2. иорушиши, 
разориши, расшуриши: � кућу. 3. расшавиши, расклоииши на 
сасшавне gелове: � машину, ,.., пумпу. 8 ""  се разрушиши се, ра
зориши се; расшуриши се; ироиасши (нир. о кући, u.мaњy и сл.). 
2. хем. расшавиши се на сасшавне gелове, еле.менШе, разложи
ши се (о хе.м. јеgињењu.ма). 

рааград(љ)ив, -а, -о који се може разzраgиши: � материја, � 

производ. 

рааград(љ)ивост, -ости ж особина oHoza шшо је разZраgЈЬиво. 

рааградња ж 1. разzрађивање; разарање, рушење; унишшење: 
� куће; фиг. � друштва. 2. хем. расшавЈЬање на сасшавне gелове, 
еле.менШе, разлаzање: � једињења. 

рааграђивати (се), -ађујём (се) несвр. ире.ма разzрagиши (се). 

рааграјати се, -јём се евр. guhu zpajy, разzаламиши се, раз-
викаши се. 

рааграктати се, разгракћём се евр. иочеши јако ZракШаШи. 

рааграна ж разzранавање, zранање, рачвање. 

раагранавати (се), -анавам (се) несвр. ире.ма разzранаши (се). 

раагранак, -анка м caopegHa zpaHa, ozpaHaK. 

раагранати, -ам (трп. разгранат) евр. а. исшераши, развиши 
у већој количини (zpaHe, ozpaHKe, жиле, корење и сл.): "" Kpomњy, 
� врежу, � корење. б. широко развиши, рашириши, увеhаши: � 

послове, "'! бизнис, � шпијунажу, � везе. 8 ,.., се 1. а. gобиши, ис
шераши, развиши више zpaHa, ozpaHaKa (о gрвешу, сшаблу, коре
ну, врежи и сл.). б. развиши се, рашириши се, увеhаши се (нир. 
о pogy, иороgици, орzанизацији, иослу, gелашносши и сл.). 2. ио
весши се о разнu.м Ше.мама, gобиши жив шок (о разzовору, gu
скусији и сл.). 

раагранато ПРИЛ. а. с развијенu.м zpaHaмa, оZранцu.ма: � раз
вијено стабло, � раШИРЕШ корен. б. мноzосшрано, свесшрано; с 
MHOZO иојеgиносши, оиширно: � обрадити тему, � причати. 

раагранатост, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање и особина oHoza 
шшо је разzранашо;ра:звијеносш: ,.., дрвета, � Kpomњe; ,.., послова. 

рааграничавати (се), -Ичавам (се) несвр. ире.ма разzрани
чиши (се). 

рааграничење е иосшавЈЬање, ушврђење zраница између не
чеzа; gеоба, иоgела: � нечијих поседа. 

рааграничити, -йм (трп. разграничен) евр. оgреgиши zpa
ницу између нечеzа; обележавајуhи zраницу оgреgиши шша ко
ме apuaaga; разgвојиши, оgелиши: ,.., посед; ,.., компетенције, ,.., 
права. 

раагребавати (се), -ебавам (се) несвр. ире.ма разzребаши (се) 
и разzреисши (се). 

раагребати, -гребём (р. пр. разгребао, -ала; трп. разгребан) 
евр. (уп. разгрепсти) zребуhи ошшешиши, заиараши (обично на 
више месша); zребуhи озлеgиши, иовреgиши, оzребаши: ,.., малтер 
на зиду; ,.., красту, ,.., кожу на колену. 8 ""  се озлеgиши се zреба
ње.м, оzребаши се: ,.., се по руци. 

раагревати (се), разгрёвам (се) јек. раагријевати (се), раз
гријевам (се) и раагрејавати (се), -ејавам (се) јек. раагријава
ти (се), -Иј авам (се) несвр. ире.ма разzрејаши (се). 

раагрејаност јек. раагријаност, -ости ж сшање и особина 
oHoza шшо је разzрејано, oHoza који је разZрејан. 

раагрејати јек. раагријати, -јём евр. 1. а. учиниши шоилu.м, 
шоилијu.м, иовеhаши Ше.миераШуру нечеzа, gобро заzрејаши: � 

маст, � собу. б. заzрејаши, ушоилиши (HeKoza, нешшо): ,.., пили
ће. 2. фиг. исиуниши иријаШнu.м осећање.м, орасиоложиши, раз
веселиши; заzрејаши за нешшо, анu.мираШи; иривући, заинше
ресоваШи. - Његова их прича разгреја. 8 ,.., се 1. а. иосшаши шо
илији, gобро се заzрејаши; осешиши шоилину у шелу: се ,.., крај 
пећи. б. фиг. орасиоложиши се, развеселиши aog gејсшвом алко
холноz иића. 2. фиг. вашрено се заzрејаши за нешшо, оgушевиши 
се; иасши у вашру, занос, занеши се: ,.., се дискутујући. 

раагрепсти (се) (разгрепсти (се)), -гребём (се) (р. пр. разгре
бао (се), -ебла (се) (разгребла (се)); ТРП. разгребен, -ена) евр. в. 
разzребаши (се). 

раагриаати, разгрйзам несвр. ире.ма разZрисШи. 

раагриј- в.  разZреј-. 

раагријев- в. разZрев-. 

раагристи, -изём евр. 1. а. zризуhи разgробиши, с.мрвиШи, 
искиgаши: � коцку шећера, � бомбону. б. zризуhи зубu.ма озле
gиши, иовреgиши, уzрисши: ,.., УСНу. 2. разјесши, расшочиши, из
јесши: � дрво (нпр. о црвима). 3. разложиши, расшвориши, ра
зориши (механичкu.м или Xe.миjCKu.м gејсшвом): ,.., метал (нпр. о 
киселини). 

раагрмети се и раагрмети се јек. раагрмјети се и раагр
мјети се, -мИм се евр. а. разлеhи се јако zpMehu, ироломиши се 
(о ZPOMY, Zр.мљавини). б. фиг. оgјекнуши јако, заориши се (о ја
ком 'iласу). 

раагрнути, разгрнём (аор. разгрнух и разгртох; ТРП. разгр
нУт) евр. 1. расшуриши ио већој иовршини унаоколо оно шшо је 
било зzрнушо на zомили: � жар, ,.., пепео, ,.., песак, � жито, ,.., хум
ку. 2. размаhи, рашириши; раскоичаши: ,.., шал; ,.., скуте, ."" кошу
љу. 8 ""  се 1. раскоичаши, размаhи ogehy на себи, раскоичаши се; 
ошкриши се. 2. а. размаhи се, расшвориши се; рашириши се (о не
ком засшору и сл.). б. разиhи се, расшуриши се, несшаши (нир. 
о облациМа). 

раагртати (се), -грћём (се) несвр. ире.ма разzрнуши (се). 

раагрувати се, разгрувам се (разгрУхати се, разгрУхам се) 
евр. иочеши јако, снажно zруваши, заирашшаши (нир. о вашре
.ном оружју). 

раагубати, -ам евр. (у клетвама) унишшиши, сашр(е)ши; уби
ши (о Zуби). - Губа вас разгубала! 8 ,.., се а. оболеши og Zубе. б. у 
ексиресивном изражавању: ироиасши, несшаши, зашр(е)ши се 
(нир. о pogy, u.мeHY и сл.). 

раадавати (се), раздајём (се) (пр. еад. раздајући (се)) несвр. 
ире.ма разgаши (се). 

раадалек, -а, -о који се налази на већој разgаљини og нечеz, 
ygaљeH; размакнуi1l: раздалеки светови; раздалеке очи. 
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раздалеко прил. на веће.м међусобном оgсшојању, на већој 
разgаљини, ygaљeHo; gалеко: седети �, налазити се � један од 
другога. 

раздаљина и раздаљина ж uросшорна или вре.менска yga
љеносш, расшојање, размак: � на великој (малој) раздаљини. 

раздаљити, раздаљйм евр. ogMahu, уgаљиШи . •  - се ogMahu 
се, уgаљиши се. 

разданити се, разданй се евр. (обично безл.) засвейlлеши се, 
забелеши (о gaHY), свануШи. 

раздањивати (се), -ањујё (се) несвр. uрема разgаниши (се). 

раздати, -ам (раздамо и раздамо; 3. Л. ми. раздају) евр. 1. раз
gелиши све gajyhu MHoiUhta, исuоклањаши; gаши у више uрили
ка веће.м броју лица, изgелиши: - имање, � ствари, � књиге, � 
новац. 2. uреgаши, уручиши свакоме оно шшо му је уuућено: � 
позиве, � пошиљке . •  � се расuросшреши се, разлећи се, ogjeK
нуши (о звуку). 

раздвајати (се), раздвајам (се) несвр. Uре.ма разgвојиши (се). 

раздвајач, -ача м онај који HeKoia, нешшо разgваја, расша
вља, расШављач. 

раздвајачица ж она која HeKoia, нешшо разgваја, расШавља. 

раздвој и раздвој, -оја м 1. разgвајање, расшављање, ogBa
јање; раскиgање; upeKug ogHoca, разлаз, расшанак: � с пријате
љем. 2. iраница, међа; оно чиме се обележава iраница, међа: по
ставити �, � имања. 

раздвојено ПРИЛ. ogBojeHo, ogeJbeHo; uојеgиначно: � узевши. 

раздвојеност, -ости ж сшање oHoia шшо је разgвојено, oHoia 
који је разgвојен, оgвојеносш, uоgељеносш, неuовезаносш: � де
лова студије. 

раздвојив, -а, -о који се може разgвојиши, расшавиши, ра
сшављив, geJbUB. 

раздвојивост, -ости ж особина oHoia шшо је разgвојиво, оно
ia који је разgвојив, сйособносш разgвајања, gељивосШ. 

раздвојити, раздвојйм (имп. раздв6ј; трп. раздвојен) евр. 1. а. 
разgелиши, расшавиши на gелове, у ipyue, uоgелиши; расцеuаши 
на gBa gела, uрецеuиши, uреgвојиши: � новац, � чету на два де
ла; � махуну, � конопац. б. оgвојиши jegHo og gpyioi; разликова
ши: � болесне и здраве; � тонове. 2. размаћи, раскрилиши: � 
руке, � завесу. 3. расшавиши завађене: � учеснике туче, � силе
џије. 4. изазваши pacKug какво;; ogHoca, pacuag неке зајеgнице, 
учиниш и ga се нека зајеgница, веза pacuagHe, раскине, расшу
риши: � супружнике, � пријатеље . •  - се 1. а. йоgелиши се на 
gелове, на ipyue, расшавиши се; уuушиши се, uоћи у различишим 
uравцима, расшаши се: � се на утакмици, - се на излазу из би
оскопа. б. расцеuиши се, uреgвојиши се (нUр. о концу). 2. разма
ћи се, расшавиши се, оgвојиши се (нUр. о рукама, о засшору 
иШg.). 3. раскинуши неки OgHoc, везу са неким; раскинуши uри
јашељсшво с неким, uосвађаши се, разићи се; раскинуши брач
ну везу, развесши се: - се од друга; � се од жене. • - се с душом 
в. расшаши се са живошом (uog расшаши се). 

раздвојн:И, -а, -6 а. који разgваја, разiраничава, iранични; 
upeipagHU: - зид. б. који јасно разgваја, уочава разлике, којим 
се јасно Buge разлике, iранице, ивице нечеiа: дурбин с великом 
раздвојном моћи. 

раздвојност, -ости ж сшање, особина oHof,a шшо је разgвој
но, oHoia који је разgвојан; uоgвојеносш; разgвојивосШ. 

раздебљати се, -ам се евр. uосшаши gебео, уf,ојиши се; рас
круuњаши се. 

раздевати, раздёвам јек. раздијевати, раздијевам HeclJp. 
Uре.ма разgенуши, разgе(с)Ши. 

раздевичење јек. раздјевичење е оgузимање gевичансшва, 
невиносши, gефлорација. 

раздевичити јек. раздјевичити, -йм евр. оgузеши gевичан
сшво, невиносш (gевојци), gефлорисаШи. 

разделити, раздёлйм јек. раздијелити, раздијелйм (трп. 

раздёљен јек. раздијељен) евр. 1. а. расшавиши на gелове, uoge
лиши: - хлеб на 1'ри дела, � војску у четири колоне. б. оgелиши, 

оgвојиши, разiраничиши: � жито од кукоља, - две бедну од дру
ге) покрајине (нпр. о реци). в. размесшиши на gBe сшране; оче
шљаши на разgељак: � праменове вуне; � косу, � бркове. 2. а. 
gаши већем броју лица, разgаши: � своје ствари, � имовину, -
књиге, � храну. б. расuореgиши на већи број лица: - посао, � 
дужности. в. расuореgиши нешшо шако ga uошраје оgређено вре
ме: � снагу (нпр. за време трке) . •  - се 1. расшавиши се на ge
лове; расцеuиши се, uреgвојиши се (нUр. о коси, влакну и сл.). 2. 
уз. повр. извршиши међусобну uоgелу, uоgелиши се; оgвојиши се 
jegaH og gpyioi (нUр. о некој зајеgници, орiанuзацији). • - се са ду
шом в. расшаши се са живошом (uog расшаши се). 

раздељак јек. раздјељак, -ёљка м 1. а. линија на lлави og 
које се власи косе разgељују, рашчешљавају на gBe сшране: крив 
�, чешљати косу Ha �, пољубити некога y �. б. месшо ige се не
шшо разgељује, ogBaja, рачва: � потока, � пута. 2. изgвојени geo 
нечеiа, ogelbaK, upeipagaK: � ормана. 

раздељеност јек. раздијељеност, -ости ж сшање oHoia шшо 
је разgељено, oHoia који је разgељен, uogeљeHociii, разgвојеносш, 
оgвојеносШ. 

раздељивати (се) јек. раздјељивати (се), -ељујём (се) не
свр. uрема разgелиши (се). 

рi13денути јек. раздјенути, -нём евр. расшуриши оно шшо је 
cageBeHo, саgенушо: � стог, � сено, � снопље. 

раздео, -дела јек. раздио (раздјел), -дјела м 1.jegaH geo og не
ке целине која је uogeJbeHa на више gелова, ogeJbaK; f,pyua, каше
iopuja, врсша (у сисШе.маШизацији): � геолошког периода; � си
сара. 2. оgељење, ogceK неке усшанове, ypega: правно-судски �. 3. 
geo сuиса, UОlлавље; рубрика: � чланка. 4. в. разgелак (2). 

раздеоба јек. раздиоба ж 1. разgвајање на gелове, разgеле, 
gеоба, uоgела: административна �, � каменог доба. 2. расuоре
ђивање и gоgела gелова неке целине uojegUHUht лицима, расuо
gела: � колача, � земље, � имања. 

раздер м разgерано, uоцеuано месшо, разgерошина; uукоши
на, расцеU. 

раздерати, раздерём (р. пр. раздерао, -ала; ТРП. раздеран) 
евр. 1. а. наlлим uокрешом uоцеuаши, искиgаши; уоuшше uоце
uаши: � крпу, � папир на парампарчад, � хаљину на ексеру. б. 
uовреgиши расцеuивши, расекавши: � усну. 2. uоквариши, 
ошшешиши ношење.м, uохабаши (ogehy, обућу): � ципеле, � блу
зу . •  - се 1. искиgаши се на KOMage, на uарчаg, исцеuаши се. -
Хаљина се раздерала од трња. 2. uоквариши се, ошшешиши се 
og gyioi ношења, uохабаши се, uоцеuаши се (о ogehu, обући). 3. 
ошшро, iрубо викнуши на HeKoia, uроgераши се, развикаши се; 
уgариши у gpeKY. • - душу, срце (некоме) нанеши велики gушев
ни бол, uашњу (некоме), јако ожалосшиши (HeKoia). 

раздерњати се, �aM се евр. развикаши се, разgераши се. 

раздеротина ж 1. разgерано, uоцеuано месшо, руuа: - на 
врећи. 2. већа uовршинска озлеgа на кожи, рана; оiребоШина. 

раздесити, -сйм евр. 1. расклимаши, расшресши; Uоре.меШи
ши, uоквариши: � пумпу. 2. а. олабавиши жице на музичком 
инсшруменшу, рашшимоваши: � виолину, � клавир. б. фиг. ли
шиши склаgа, хармоније: - душу . •  - се 1. расклимаши се, рас
шресши се; uоремешиши се, uоквариши се (о неком механизму и 
сл.). 2. а. разлабавиши се, рашшимоваши се (о жицама на му
зичком инсшруменшу OgHOCHO о музичком инсшруменшу са жи
цама). б. uосшаши несклаgан, нехармоничан (о звуцима, lласо
вима). 

разде(с)ти, разденём (раздедём) јек. раздје(с)ти, раздјенём 
(раздједём» евр. в. разgенуШи. 

раздеmено ПРИЛ. без склagа, хармоније, несклаgно: - свирати. 

раздеmеност, -ости ж сшање oHoia шшо је разgешено, рас
климаносш; Uоре.мећеносШ; рашшимованосш: - жица. 

раздије- в. разgе-. 

рi13ДИМИТИ се, -йм се евр. а. разићи се (о gUhty, заguмљено
сШи). б. очuсшиши се og gUhta (о uросшорији, вазgуху и сл.). 

раздимљивати се, -Имљујём се несвр. Uре.ма разgимиши (се). 

раздио в.  разgео. 
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раздиоба в.  разgеоба. 

раздирати (се), -рём (се) несвр. йремаразgераши (се) и раз
gреши (се). 

раздје- јек. в.  разgе-. 

раздобље е већи временски ogceK, aepuog, gоба: � живота, 
историјско �. 

раздоље и раздоље е йојас, apegeo равНО"i зе.м.љишШа међу 
брguма, уgолина, gолина. 

раздор м несло"iа, сукоб, шрвење, свађа; расцей: унети � ме
ђу народ, изазвати �. • јабука (семе, клица и ел.) раздора йовоg, 
узрок сукоба. 

раздрагавати (се), -paгiiвaм (се) несвр. Йре.ма разgра"iаши (се). 

раздраган (раздраган), -а, -о 1. шрй. og разgра"iаши (се). 2. 
gобро расйоложен, веома весео, раgосШан. 

раздрагано (раздрагано) прил. веома pagocHo, весело: � пе
вати. 

раздраганост (раздраган6ст), -ости ж (инетр. -ошћу) сшање, 
расйоложење oHo"ia који је разgра"iан, веселосШ. 

раздрагати, -ам (раздрагати, раздрагам) евр. gовесши у сша
ње gобро"i расйоложења, изазваши gобро расйоложење KOg HeKo"ia, 
учиниши pagocHUМ, јако развесели ши: � мајку . •  � се 1. јако се 
орасйоложиши, развеселиШи. 2. рази"iраши се og среће, раgосШи. 

раздражено прил. љушишо, срgишо; узрујано, нервозно: � ре
ћи, � псовати. 

раздраженост, -ости ж сшање oHo"ia који је разgражен, љу-
шина, срgишосШ; узрујаносШ. 

раздражење е узнемирење; узрујаносш, разgраженосШ. 

раздражив, -а, -о в. разgражљив. 

раздраживати (се), -ажујём (се) несвр. йрема разgражи
ши (се). 

раздраживост, -ости ж в. разgражљивосШ. 

раздражити, раздражйм (трп. раздражен) евр. 1. а. јако уз
не.мириШи, узрујаши; разљушиши, расрgиши, разбеснеши: � ма
су. б. йрешерано наgражиши (чула). 2. йоgсшаћи, йобуgиши, йо
јачаши (неки нейријашан осећај, нейријашно осећање), aogjapu
ши: � жеђ, � мржњу . •  - се јако се узнемириши, узрујаши; раз
љушиши се, расрgиши се. 

раздражљив, -а, -о 1. који се лако разgражује, узрујава, љу
ши: � човек, � пас. 2. који разgражује, узрујава; који йрешера
но наgражује чула, op"iaHe, који йојачано gелује на Ha"ioHe, иза
зивачки: - мирис, � бука. 

раздражљивац, -йвца м врсша бојно"i ошрова који наgражу
је op"iaHe за gисање. 

раздражљиво ПРИЛ. 1. разgражујући, узрујавајући, узне.ми
рујући; изазивачки: � деловати на некога. 2. разgражено, љу
шишо, бесно: � викати. 

раздражљивост, -ости ж сшање и особина oHo"ia који је раз
gражљив. 

раздражујућй, -а, -ё који разgражује, који gелује разgра
жљиво на чула. 

раздрапати, раздрапам евр, "iрубо рашчешаши, раз"iребаши, 
разgераши: � кожу . •  � се 1. раз"iребаши се, рашчешаши се: - се 
по pYKaMI;I.. 2. йоцейаши се, изgераши се (нЙр. о ogehu). 

раздрати (се), -дерём (се) евр. в. разgераши (се). 
. . 

раздремати, раздрёмам јек. раздријемати, раздријемам 
евр. (некога) а. расшераши gре.меж (некоме), расаниши; разбу
gиШи. б. фиг. йокренуши из учмалосШи . •  - се а. йресшаши gpe
маши, оgа"iнаши gре.меж, расаниши се; разбуgиши се. б. фиг. йо
кренуши се из учмалосши, мршвила, йренуши се. 

раздрети (се) јек. раздријети (се), раздрём (се) и раздерём 
(се) евр. в. разgераши (се). 

, раздречати се; -чйм се евр. наgаши gpeKY, развuкаши се. 

раздреmење е расилеш, расилеШај. 

раздреmивати (се), -ешујём (се) несвр. йрема разgреши
ши (се). 

раздрешити, раздрёшйм јек. раздријеmити, раздријешйм 
евр. оgрешиши, размрсиши (чвор, узао); gрешењем везе, йeillљe 
ошвориши, развезаши оно шшо је било увезано, йривезано: - за
вежљај, - врећу . •  - се а. оgвезаши се, развезаши се (о чвору, уз
лу, OgHoCHO ономе шшо је завезано, увезано). б. фиг. ослобоgиши 
се gрушшвених, моралних сше"iа, обзира, разулариши се, разу
зgаши се. • - језик йочеши "iовориши, расйричаши се. - кесу йо
чеши шрошиши новац, разgаши, разgелиши gосша новца. раз
дрешио му се језик каже се Kag се неко расЙрича. 

раздржавити, раздржавйм евр. (нешто) 1. оgузеши (нече.му) 
сшашус gржаве: - земљу. 2. ослобоgиши gржавне коншроле: -
економију. 

раздрије- в. разgре-. 

раздрљено ПРИЛ. раскойчано, HeypegHo ошкойчано, разош
кривено, раз"iолићено: ићи -. 

раздрљеност, -ости ж сшање и особина oHo"ia који је разgр
љен, oHo"ia шшо је разgрљено. 

раздрљивати (се), -дрљујём (се) несвр. Йре.маразgрљиШи (се). 

раздрљити, раздрљйм евр. раскойчаши (ogehy) око враша, 
йреко "ipygu: - кошуљу, - прслук б. раскойчавши ogehy разош
криши, раз"iолишиши (обично "ipygu или враш): - груди, � врат. 
• - се раскойчаши оgело на себи; раз"iолишиши се раскойчавши 
ogehy на себи. 

раздрмавати (се), -рмавам (се) несвр. Йре.ма разgрмаши (се). 

раздрмати, -ам евр. 1. gpMajyhu расклuмаши, расклашиши: 
� зуб, � колац. 2. (некога) а. учиниши ga се неко йокрене, ga жив
не, йроgрмаши: � некога из сна. б. фиг. йокренуши из учмало
сши, ЙренуШи . •  - се 1. расклuмаши се, расклашиши се услеg gp
мања. 2. фиг. йокренуши се из учмалосши, йренуши се, живнуШи. 

раздрмусати, -ам евр. снажно, јако разgрмаШи . •  - се сна
жно се разgрмаШи. 

раздробити, раздробйм (трп. раздробљен) евр. а. йришиском 
разбиши, разломиши (нешшо чврсшо) у сишне KOMage, усишни
ши, измрвиши; смрвиши: � земљу, � хлеб. б. фиг. учиниши ga се 
нешшо pacaagHe, расйарча, расцейкаши: � царство . •  - се а. 
разбиши се, разломиши се, расйасши се у сишне KOMage, мрве, 
измрвиши се (нЙр. о хлебу). б. фиг. расйарчаши се, pacKoMaga
ши се у више gелова (нЙр. о царсШву). 

раздробљавати (се), -обљавам (се) несвр. йрема разgроби
ши (се). 

раздробљено ПРИЛ. а. изgробљено, измрвљено, исиШњено. б. 
фиг. UCKugaHo, нейовезано: ГОВОРИТИ �. 

раздробљеност, -ости ж сшање и особина oHo"ia шшо је разgро
бљено, измрвљеносш; усишњеносш, раС!1арчаносш: феудална �. 

раздробљење е усишњење, pacaag: � стене. 

, раздробљивати (се), -Обљујём (се) несвр. йрема разgроби
ши (се). 

раздрпати, разд:Рпам евр. изgрйаши, йоцейаши, йоgераши: � 
одело . •  -, се исцейаши се, йоgераши се (о ogehu и сл.). 

раздрт, -а, -о 1. ШрЙ. og разgреши (се). 2. фиг. йромукао, хра-
йав, "iруб (о "iласу). 

раздрти, раздрём евр. в.  разgреШи. 

раздрто ПРИЛ. UCKugaHo, расШр"iано. 

раздртост, -ости ж сшање и особина oHo"ia шшо је разgршо, 
искиgаносш, расшр"iаносш, расЙарчаносШ. 

раздружење е pacaag неке зајеgнице, разлаз; gеоба, йоgела: 
� пословних партнера. 

раздруживати (се), -ужујём (се) несвр. йрема разgружи
ши (се). 

раздружити, раздружйм евр. 1. изазваши pacKug, разgор ме
ђу OHuмa који су зgружени, раскинуши, расшуриши неку везу, 
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зајеgницу: � ортав:е, � савез. 2. расшавиши gелове неке целине; 
расйdриши: � в:омплет в:њига; � рув:авице . •  � се йресшаши се 
gружиши, сарађиваши са HeKu.м; йрекинуши економске, йоли
шичке, йословне и СЛ. везе са HeKu.м, разиhи се, разgвојиши се: � 
се са нев:им. 

раздувавати (се), -)твавам (се) несвр. йрема разgуваши (се). 

раздувати, раздУвам (раз,духати, раз,духам и раздYmём) евр. 

1. а. gувањем расшераши, разне ши на све сшране (о вешру): � 
прашину. б. фиг. разнеши неки lлас, весш (обично нешачну); йре
увеличаши значај нече'iа. 2. расйириши, расйалиши (вашру): � 
жеравицу . •  - се йочеши јако gуваши (о веШру). 

раздужење е 1. враћање gy'ia уз ослобођење og gужничке оба
везе, йресшанак gужничко'i ogHoca. 2. ослобођење og оgређене gy
жносши, заgашка, обавезе. 

раздуживати (се), -ужујём (се) несвр. йрема разgужиши (се). 

раздужити, раздУжИм евр. (нев:ога) 1. ошйисаши некоме gy'i, 
ослобоgиши gужничко'i ogHoca. 2. ослобоgиши йоверене gужно
сши, заgаШка . •  - се 1. йоgмириши gужничке обавезе, исйла
шиши, врашиши gy'i. 2. ослобоgиши се оgређене gужносши, за
gаШка. 

раздухати (се) в. разgуваши (се). 

разђипати се, разђипам се евр. йочешијако ђийаши, йоска
киваши, уgариши у ђийање, раскакаши се; рази'iраши се. 

разелев:трисати, -ишём евр. физ. учиниши ga нешшо из'iуби 
елекшрицишеш, ga осшане без елекшрицишеша: - шипв:у . •  -
се из'iубиши елекшрицишеш, йресшаши биши наелекшрисан (о 
наелекшрисаном Шелу). 

разигравање е 1. 'iЛ. им. og рази'iраваши (се). 2. епорт. в.  
Йлеј-оф. 

разигравати (се), разигравам (се) несвр. йрема рази'iра
ши (се). 

разигран (разигран), -а, -о 1. ШрЙ. og рази'iраши (се). 2. ко
ји је сав у йокрешу, жив, живахан, весео, разgра'iан: � девојв:а. 

разиграно (разиграно) ПРИЛ. живо, необузgано; разgра'iано. 

разиграност (разигран6ст), -ости ж сшање и особина oHo'ia 
који је рази'iран, oHo'ia шшо је рази'iрано, живосш; разgра'iаносШ. 

разиграти (разиграти), разиграм евр. 1. учиниши ga неко 
йочне и'iраши, йоgсшаhи на u'ipy: � играче. 2. а. йокренуши на 
живљу акшивносш, убрзаши ришам нече'iа: � машту. б. изазва
ши нечију живосш, веgрину, оЙШu.мизам, исйуниши раgошhу: � 
нечију душу . •  - се 1. а. йочеши живо, весело и'iраши, сав се йре
gаши u'ipu; уgариши у йои'iравање, Йоскакивање. б. епорт. заи'iра
ши gобро, йуном cHa'ioM: � у првом полувремену. 2. разgра'iаши 
се, развеселиши се (нЙр. о gуши). • - коња йоgсшаhи коња ga йо
и'iрава; йошераши коња у кас. 

разигуманити, -им евр. оgузеши некоме йоложај U'iYMaHa, 
лишиши U'iYMaHcKo'i gосШојансШва. 

разидати, разйдам евр. разрушиши оно шшо је било сазиgа-
но, раз'iраgиши: � зид, � в:ућу. 

разиђивати, -иђујём несвр. йрема разиgаШи. 

разилазав:, -асв:а м разлаз, расшурање; несла'iање, разgор. 

разилазан, -зна, -о који се разилази, gивер'iеншан; суйро-
шан: разилазни путеви; разилазне тежње. 

разилазити се, -им се [гл. им. разилажёње е] несвр. йрема 
разиhи се. 

разина ж в. ниво. 

разискравати (се), -исв:равам (се) несвр. йрема разискри
ши (се). 

разисв:рити, -им евр. расйалиши нешшо шако ga излеhу 
искре, варнице: � був:тињу . •  - се йочеши бацаши искре, варни
це из себе, искричаво засијаШи. 

разићи се (разићи се), разиђём се (имп. разиђи се; аор. рази
ђох се, разиђе се и разиђе се; р. пр. разишао се и разишао се, 
-шла се; пр. пр. Р!lзишавши се и разишавши се) евр. 1. а. ошиhи 

на разне сшране (о већем броју лица); ошиhи у gва смера, разgво
јиши се. б. рашири ши се, расйросшреши се, разне ши се (о некој 
весши, lласу). в. йосшейено се расйлинуши, расйршиши се, из'iу
биши се, ишчезнуши, несшаши (нЙр. о gu.мy, маlли, йари, мири
су, облацu.ма и сл.). 2. а. йоказаши несла'iање са HeKu.м у миш.rье
њу, оцени, gohu у сукоб, конфликш са HeKu.м, заваgиши се, йосва
ђаши се. б. йрекинуши узајамне ogHoce са неким, расшаши се; 
йрекинуши брачну зајеgницу, развесши се: � с пријатељем; � са 
женом. в. расшуриши се, расйусшиши се, расйасши се (о op'iaHU
зацији, уgружењу). 

разјагмити и разјагмити, разјагмим (трп. разјагмљен) евр. 

Йоузu.маШи, разнеши на jaf.мy, раз'iрабиши; уойшше gohu go не
че'iа на jaf.мy: � робу, � в:њиге; � места. 

разјадити, -Им и разјадити, разјадИм евр. расшужиши, ра
жалосшиши, ојаgиШи . •  - се йосшаши шужан, ожалосшиши се, 
ојаgиши се. 

разјађеност и разјађеност, -ости ж сшање oHo'ia који је раз
јађен, ражалошhен, gубока йошишшеносш, ојађеносШ. 

разјазити, разјазим евр. 1. развалиши јаз оgсшрањивањем 
бране или gpy'ie ЙреЙреке. 2. в. разјайиши: � уста . •  - се в. раз
јаЙиШи. 

разјапити, разјапим (трп. разјапљен) евр. широм ошвориши 
(нешшо) шако ga зјайи: � уста . •  - се широм се ошвориши, зи
нуши (нЙр. о јазу, Йровалији). 

разјапљивати (се), -апљујём (се) несвр. йрема разјайиши (се). 

разјарено ПРИЛ. јаросно, 'iневно, бесно, љушишо: � вив:ати. 

разјареност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање oHo'ia који је раз-
јарен; јаросш, бес, Йомама. 

разјарење е излив беса, Йомама. 

разјаривати (се), -арујём (се) несвр. йрема разјариши (се). 

разјарити, разјарим (трп. разјарен) евр. 1. йоgсшаhи ga се 
разбукши, расйалиши (ваШру). 2. gовесши у сшање јаросши, 'iHe
ва, разбесне ши, ражесшиши: � учитеља . •  - се йосшаши јаро
сшан, йасши у вашру, 'iнев, разбеснеши се, ЙобеснеШи. 

разјаснити, разјасним (трп. разјашњен) евр. учиниши ја
CHu.м, разумљивu.м, објасниши, расвеillлиши: � замршени слу
чај ,  � ситуацију . •  - се 1. йосшаши јасан, разумљив (о нечему 
за'iонешном, неgовољно јасном). 2. gohu go зајеgничко'i сшава у 
вези с HeKu.м несЙоразумом. 

разјахати, -јашём евр. (обично с допуном "в:оња" и сл.) сићи 
с коња, сјахаШи. 

разјахивати, -ахујём несвр. йрема разјахаШи. 

разјашњавати (се), -ашњавам (се) несвр. йрема разјасни
ши (се). 

разјашњење е објашњење, шумачење; јасан оg'iовор на неко 
йишање: � замршеног случаја; дати �. 

разјаmњив, -а, -о који се може разјасниШи. 

разједати (се), разјёдам (се) несвр. йрема разјесши (се). 

разједеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је разјеgено, из'iризе-
носШ. 

разјединити, -едйним (трп. разједйњен) евр. 1. разбиши не
чије јеgинсшво, изазваши разgор између HeKo'ia, заваgиши (неко
'ia): � народ. 2. расшавиши на gелове, изgелиши: � В:ОМПОЗИЦИ

. ју . •  - се разgвојиши се, расшавиши се, разиhи се; разбиши се (о 
нечему шшо је било јеgинсшвено, ујеgињено). 

разједињавати (се), -ињавам (се) несвр. йрема разјеgини
ши (се). 

разједиљено ПРИЛ. из'iубивши јеgинсшво, без јеgинсшва, без 
сло'iе, нејеgинсшвено, разgвојено: деловати �. 

разједињеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је разјеgињено, 
разgвојеносШ. 

разједињење е pacaag, расцей, разлаз: - партије. 

разједињивати (се), -ињујём (се) несвр. йрема разјеgини
ши (се). 
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разједити, разјёдим (трп. разјёђен) евр. изазваши jeg, iнев 
KOg HeKoia, расрgиши, разбесни ши, разљушиши, озлојеgиши: -
мајку . •  - се йосшаши iневан, љушиш, разљушиши се, разiневи
ши се, разбеснеши се, озлојеgиши се. 

разјЕЩЉИВ, -а, -о који се .може разјесши, разiрисши, који се 
лако разјеgа. 

разједначавање е 1. iл. и.м. og разјеgначаваши (се). 2. ЛИНГВ. 

iласовна Йро.мена разилажења, уgаљавања gва исша или слич
на iласа Kaga се нађу у сусеgсшву на шај начин шшо jegaH og њих 
йрелази у неки gpyiu iлас, gисимилација: - самогласника, - су
гласника. 

разједначавати (се), -ачавам (се) и разједначивати (се), 
разједначујём (се) несвр. Йре.ма разјеgначиши (се). 

разједначивање е 1. iл. им. og разјеgначиваши (се). 2. в. раз
јеgначавање (2). 

разједначити, -ЕщначИм евр. начиниши разлику из.међу 
исших или сличних еле.менаШа, сшвари, йојава, оgелиши, разgво
јиши, разјеgиниШи . •  - се 1. разgвојиши се, разјеgиниши се. 2. 
ЛИНГВ. йрешрйеши разјеgначавање, gисимилацију (о iласовима). 

разједрао, -ала, -о и разјЕщрао, -ала, -о 1.  р. Йр. og разје-
gраши се. 2. jegap, бу јан, развијен. 

разјЕщрати се, -ам се евр. йосшаши jegap, бу јан, набујаШи. 

разјЕЩРИТИ и разједрити, -Им евр. пом. скинуши jegpa с броgа. 

разјёђено ПРИЛ. љушишо, iневно, озлојеђено. 

разјёђеност, -ости ж сшање oHoia који је разјеђен, љушина, 
iнев, јеg. 

разјести, -једём (трп. разј{щен, -ена) евр. разiрисши; ошйlе
шиши разјеgање.м, наiрисши; расшочиши; разориши: - дрво, -
сто . •  - се ошшешиши се услеg разјеgања, Hajegalba, ојесши се, 
разiрисши се; расшочиши се, разориши се (нЙр. о кожи). 

разјецати се, -ам се евр. йочеши јако јецаши, уgариши у је
цање, расйлакаши се јецајући, pugajyhu. 

разјечати се, -чим се евр. 1. йочеши јако, MHoio јечаШи. 2. а. 
оiласиши се снажно.м јеко.м, заориши се (о јеки, iр.мљавини и сл.). 
б. разлеiнуши се јеко.м, ipOMKO се разлеiнуши (нЙр. о ЙЛанини). 

разјогунити се, -огуним се евр. йосшаши јако јоiунасш, уз
јоiуниши се. 

разјужити (се), -и (се) евр. (обично безл.) йосшаши блажи, 
шойлији, йойусшиши, ојужиши (о вре.мену). 

разјуначивати се, -ачујём се несвр. Йре.ма разјуначиши се. 

разјуначити се, -уначим се евр. 1. охрабриши се, обоgриши 
се; йоказаши, исйољишијунашшво, храбросш, ЙосШаШијунак. 2. 
йочеши се раз.меШаШи, хвалисаши јунашШво.м. 

разјуривати (се), -урујём (се) несвр. Йре.ма разјуриши (се). 

разјурити, разјурим евр. а. нашераши у бексшво у разним 
йравцима, на све сшране, већи број лица или живошиња, разаi
наши, расшераши: - децу, - живину. б. йрисилиши неку зајеg
ницу, орiанизацију ga се расшури, pacaagHe, iрубо, сило.м расйу
сшиши: - активисте, - бунтовнике . •  - се йојуриши у разним 
йравцима, расшрчаши се; разлешеши се: - се за послом. 

разјутрити се, -и се евр. безл. свануши, разgаниши се. 

разлабавити, -абавИм и разлабавити, -Им евр. учиниши ла" 
бавим, олабавиши; расклимаши: - уже, - везу; - кочницу . •  -

. се йосшаши лабав , олабавиши, ойусшиши се; раскли.маШи се 
(нЙр. о ужешу, вези и сл.). 

разлабављивати (се), -ављујём (се) несвр. Йре.ма разлаба
виши (се). 

разлагати (се), разлажём (се) несвр. Йре.маразложиШи (се). 

разлагач, -ача м оно шшо изазива разлаiање, расшварач: -
органских материја. 

разлаз, -а (разлазак, -аска) м 1. оgлазак на разне сшране, у ра
зним йравцима, разилазак (йонекag у служби узвика - зайовесш 
за разилажење): - после састанка. Разлаз! 2. а. apeKug узаја.м
них ogHoca, pacKug неке везе, зајеgнице, расцей, расшурање: - при
jaTeљa. б. разилажеiье, сукобљавање (.миШЈЬења, сшавова и сл.). 

разлазан, -зна, -о в. разилазан. 

разлајати се, -јём се евр. 1. йочеши MHoio лајаши, уgариши 
у лавеж (о Йсима). 2. фиг. йочеши йричаши нешшо нейрисшојно 
или забрањено. 

разламати (се), разламам (се) несвр. Йре.ма разло.миШи (се). 

разлармати се, -ам се евр. guhu лар.му, iала.му, разiала.ми
ши се, развикаши се. 

разлегати се, разлёжём се јек. разлијегати се, разлијежём 
се несвр. Йре.ма разлеiнуши се, разлеhи се. 

разлегнути се и разлегнути се, разлегнём се евр. в. разле
ћи се. 

разлежати се, -жи(м) се евр. в. разлеhи се. 

разлемити, -им евр. расшавиши нешшо шшо је било зале
.мљено; скинуши ле.м с нечеiа . •  - се оgвојиши се, расшавиши се 
(о оно.ме шшо је било зале.мљено). 

разлењити се, разлёњИм се (разленити се, разлёнйм се) јек. 
разлијенити се, разлијеним се евр. йосшаши лењ, олењиши се. 

разлепити, разлёпим јек. разлијЕШИТИ, разлијепим евр. 1. 
оgвојиши оно шшо је било залейљено, оgлейиши: - корице књи
ге. 2. налейиши на више .месШа, излейиши: - огласе по граду . •  
- се оgлейиши се, оgвојиши се (о оно.ме шшо је било залейЈЬено). 

разлепрmати се, -ам се евр. уgариши у лейршање, раз.маха
ши се крилима. 

разлепmати се јек. раЗЉЕшmати се, -ам се евр. в. йролей
шаши се. 

разлетати се, разлёћём се јек. разлијетати се, разлијећём 
се несвр. Йре.ма разлешеши се. 

разлетети се јек. разлетјети се, -тим се (аор. разлетG)ех се, 
разлетG)е се; ТРП. 0) евр. 1. а. оgлешеши у разним йравцима, на 
све сшране (о веће.м броју йшица, инсекаша и сл.). б. разиhи се, 
ошиhи журно, брзо на разне сшране (о веће.м броју лица): - у по
трази за робом. в. расуши се, расшуриши се на све сшране (нЙр. 
о лисшиhима харшије). г. фиг. йронеши се, рашчуши се, раши
риши се (о iласу, весШи). 2. а. йочеши лешеши Ша.мо-а.мо, ygapu
ши у лешење (о йшици, инсекшу и сл.). б. уgариши у шрчање, јур
њаву, расшрчаши се на све сшране: - по кући. в. йреgаши се ин
шензивно неко.м Йослу. 

разлећи се (разлећи се), разлегнём се евр. оgјекнуши, заори
ши се (о јаким звуцима). 

разлећи се (разлёћи се), -ежём се (3. Л. ми. -егу се) евр. йоче
ши лежаши на јајима (о кокошка.ма, ЙШица.ма), разлежаши се. 

разливати (се), разливам (се) несвр. Йре.ма разлиши (се). 

разливен, -ена, -о 1.  ШрЙ. og разлиши (се). 2. фиг. развучен, 
расйлинуш, ойширан: - стил, - приповетка. 

разливено ПРИЛ. развучено, расйлинушо: - причати. 

разливеност, -сти ж (ми. 0) сшање и особина oHoia шшо је раз
ливено; развученосш, расйлинушосш: - реке; - стила. 

разлизати, разлижём евр. (нешто) 1. лижуhи разнеши, раз
.мазаШи. 2. Шрење.м, gyioM уЙоШребо.м исшрошиши, излизаши, 
йохабаши: - рукаве . •  - се 1. исшрошиши се, йохабаши се og 
шрења или .9yie уйошребе, uзлизаши се (о ogehu, обуhи и сл.). 2. 
развуhи се йо већој йовршини (о жишким и сл . .маШерија.ма), 
раз.мазаШи се . 

разлије- в. разле-. 

разлијевати (се), разлијевам (се) неевр. јек. в. разливаши (се). 

разлика ж (дат. -ици) 1.  а. оно йО че.му се gве сшвари, йојаве 
и уойшше gва Йој.ма разликују jegaH og gpyioia, йо че.му су gpYK
чији jegaH og gpyioia, нейоgуgарносш, нејеgнакосш, несличносш, 
различносш: разлике између полова, - у образовању. б. Hejeg
накосш у износу, количини, uзнос за који се gве величине не йо
gygapajy: - у температури, - у притиску. 2. HejegHaK йоложај 
(gрушшвени, йолишички, еконо.мски и сл.: друштвене разлике, 
социјалне разлике, класне разлике. 3. мат. резулшаш рачунске 
ойерације оgузимања, износ за који је jegHa величина .мања og 
gpyie. • сви без разлике сви без изузешка, сви ogpega. без разли-
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ке ко је (шта је и сл.) ма ко (шша) ga је, ма ко (шша) био. правити 
разлику 1) уочаваши разлику и воgиши о њој рачуна. 2) apuga
ваши некоме или нечему иосебан значај, изgвајаши og gpyiux, 
разликоваши: - између сина и ћерке, - међу половима при за
пошљавању. 

разликовнИ:, -3., -о лингв. који се OgHOCU на разликовање, ко
ји служи разликовању, gисшинкшиван; који иоказује разлике: 
фактори; - речник. 

разликовати, -кујём неевр. (нешто, некога) 1. уочаваши, схва
шаши, знаши разлику, уочаваши као HejegHaKo, gрукчије; gaBa
ши некоме, нечему иосебно месшо, шрешираши ogBojeHo: - боје, 
- звуке, - лаж од истине, - неколико врста мачака. 2. apugaBa
ши некоме или нечему иосебан значај, изgвајаши og gpyiux: -
ученике, - децу. 3. чиниши нејеgнаким, gрукчијим, различи
шим, иреgсшавЈЬаши разлику, различишосш у OgHOCY на HeKoia, 
нешШо. - Оно што нас разликује од других је наш однос према 
традицији . •  - се биши различиш, gрукчији og gpyiux, имаши, 
иоказиваши разлику, нејеgнакосш у OgHOCY на gpyie: - се по обра
зовању, - се по боји, - се у миmљењу, - се од својих BpmњaKa. 

разлиставати (се), -Ист3.в3.м (се) несвр. ирема разлисша
ши (се). 

разлистати, -3.м евр. 1. учиниши ga биЈЬка развије лишhе 
(нир. о сунцу). 2. в. разлисшаши се. 3. ирећи лисшајуhи (Klbuiy, 
свеску и сл.), ирелисшаши: - књигу . •  - се развиши лишhе, иро
лисшаши (иошиуно), ирекриши се лишhем (о биљкама). 

разлити, разлијём (имп. разлйј; р. пр. разлио, -ила; ТРП. раз
лИвен, -ена) евр. (нешто) 1. излиши у више cygoBa, на више ме
сша; излиши йlaKO ga шечносш или нека жишка машерија ио
крије ширу иовршину: - млеко у шерпе, - мастило, - катран. 2. 
фиг. учиниши ga се нешшо рашири, расиросшре ио већем иро
сшору, расуши: - сунчеве зраке, - светлост . •  - се 1. а. расиро
сшреши се, рашири ши се ио већој иовршини (о некој шечносши 
или жишкој маШерији). б. излиши се из кориша, ирелиши се 
иреко обала (о шекуhој Bogu и сл.). 2. фиг. а. расиросшреши се, ра
шириши се, захвашиши већу иовршину или иросшор (нир. о ми
рису, свейlлосши и сл.). б. захвашиши, ирожеши HeKoia, нечије 
шело (о осећајима, расиоложењима). в. разлеiнуши се, разне ши 
се, рашчуши се (о звуку, iласу). г. указаши се, иојавиши се (о 
осмеху на лицу). 

разлИчак, -чка м бот. јеgноiоgишња коровска биљка жишних 
иОЈЬа шамноилава цвеша Centaurea cyanus из ф. 'iлавочике. 

различит, -а, -о (различан, -чна, -о) 1. који HujejegHaK, исшо
вешан са неким gруiим, који се ио нечему разликује og gpyioia, 
gрукчији, неисшовешан: различите боје, различита миmљења, 
- од свих других. 2. (Kag се указује ga је у иишању више Heogpe
ђених иојмова), разни; разноврсшан, разнолик: различите жи
вотиње, различите ношње. 

различито (различно) ПРИЛ. на различиш(е) начин(е), на раз
не начине; на gpyiu, gрукчији начин, gрукчије: - се шминкати, 
- мислити, - поступати. 

различитост (различност), -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
oHoia шшо је различишо; разлика, нејеgнакосш; разноврсносйl, 
разноликосш: - гледишта; - националног састава. 

разлог м 1. а. оно (факшор, чинилац) шшо узрокује, условЈЬа
ва неки иосшуиак, иојаву и сл., узрок, aoBog; иобуgа, мошив: -
недоласка, - свађе (за свађу). б. основа, oapaBgalbe за неки ио
сшуиак; aoBog који нешшо oapaBgaBa: имати разлога за оштре 
речи, имати јаке разлоге. 2. основно, лоiично gоказно среgсшво, 
иошкреиљење, gоказ, објашњење, арiуменш: одговорити разло
зима на нападе. • имати - имаши ираво, биши у ираву. с разло
гом С иравом, oapaBgaHo. 

разложан, -жна, -о 1. који је сиособан ga иамешно, лоiично и 
исиравно расуђује, разбориш, разуман, иaмeйlaH: - човек 2. ко
ји се заснива на разлозима, основан, oapaBgaH: - нада, - захтев. 

разложит, -а, -о в. разложан (2). 

разложити, разложйм евр. (нешто) 1. расшавиши на сасшав
не gелове, елеменше, нешшо шшо је сложено, разiраgиши, разgе
лиши: - хемијско једињење, - силу на компоненте. 2. расиоре
gиши, размесшиши, расиросшрши: - тањире по столу. 3. а. јасно 
изложи ши, објарниши, разјасниши, ирошумачиши: - читав слу-

чај. б. сисшемашично изложиши, саоишшиши, изнеши: - свој 
план . •  - се расиасши се на gелове, сасшојке, елеменше, разgе
лиши се, расшавиши се (нир. о хемијским jegUlbelbUMa). 

разложито ПРИЛ. в. разложно. 

разложитост, -ости ж (ми. 0) в. разложносШ. 

разложно ПрИЛ. 1. разборийlО, разумно, иамешно: - говори
ти, - поступити. 2. с разлоiом, основано, oapaBgaHo: - осудити. 

разложност, -ости ж (ми. 0) особина oHoia шшо је разложно, 
разборишосш, разумносш; оиравgаносш, основаносШ. 

разлокан, -а, -о иун локви; иун неравнина, разрован: - пут. 

разлоканост, -ости ж (ми. 0) сшање и особина oHoia шшо је 
разлокано. 

разлокати, разлочём евр. (нешто) ошшешиши (иуш) сшвара
јући локве, неравнине (о киши, бу јици и сл.): - пут . •  - се ио
сйlаши нераван, иун локви (о иушу). 

разломак и разломак, -омка м мат. број који иоказује OgHOC 
између gBa броја, OgHOCHO колико је и којих је gелова узешо og 
HeKoi целоi броја, величина изражена неким бројем jegHaKUx ge
лова јеgинице (нир. 3/4). • децимални (десети) - разломак чији 
је именишељ нека geKagHa јеgиница, OgHOCHO број 1 О или неки 
сшеиен броја 1 О (иише се уз иомоћ gецималноi зареза, нир. 3, 7). 
неправи - разломак чији је бројишеЈЬ већи og имeHийleJba (нир. 
4/3). обични - разломак који се иише уз иомоћ разломачке цр
ше (са било којим имениШеЈЬем). прави - разломак чији је бро
јишеЈЬ мањи og именишеЈЬа (нир. 3/4). 

разломачкИ: и разломачкИ:, -3., -о који се OgHOCU на разлом
ке: - црта. 

разломити, разломим (трп. разломљен) евр. (нешто) ломеhи 
разgвојиши, разgелиши на KOMage, изломиши; разбиши: - хлеб; 
- врата . •  - се а. иоломиши се, изломиши се, разлуиаши се, раз
биши се (о неком ло.мљивом иреgмешу, нир. СШаклу). б. фиг. ио
сшаши исцриен, изнурен, ломан, исцрииши се, изнуриши се 
(услеg HaaopHoi paga, болесши и сл.). 

рit3ломљеност, -ости ж (мн. 0) сшање и особина oHoia шшо је 
разло.мљено, разбијеносш; расиарчаносш, неиовезаносш: - сти
ха, - стопе. 

разлупати, разл,Уп3.м евр. а. иоломиши, разбиши на KOMage, 
иолуиаши (нешшо ло.мљиво): - прозор, - чашу. б. иовреgиши, 
озлеgиши: - главу, - нос . •  - се а. разбиши се, иоломиши се, 
ошшешиши се ири cygapy, aagy и сл. (нир. о чаши, сшаклу, аушо
мобилу и сл.). б. заgобиши aoBpege, иовреgиши се, озлеgиши се 
ири aagy, ygapy (нир. о 'iлави, носу и сл.). 

разлучење с расшавЈЬање, разgвајање, оgлучење: - оваца и 
јагњади. 

разлУчив, -а, -о који се може разлучиШи. 

разлучивати (се), -Учујём (се) несвр. ире.ма разлучиши (се). 

разлУчивост, -ости ж (ми. 0) особина oHoia шйlо је разлучиво. 

разлучити, разлУчим евр. (нешто, некога) а. расшавиши, 
разgвојиши, разgелиши: - јагњад од оваца б. оgвојиши, изgвоји
ши (ио неком кришеријуму); разликоваши: - зло од добра . •  - се 
разgвојиши се, разgелиши се; изgвојиши се, оgв..ојиШи се. 

раЗЉЕшmати се в. разлеишаши се. 

разљуди м суил. мн. og рашчовек. 

разљуљати, разљуљам евр. (нешто) ЈЬУЈЬањем расклимаши: 
- столицу . •  - се иресшаши биши сшабилан, чврсшо иосша
вЈЬен (услеg ЈЬУЈЬања, клаhења), рсклимаши се (нир. о сшолици, 
зубу и сл.). 

разљутити, разљУтим (трп. разљућен) евр. (некога) gовесши 
у сшање ЈЬушње, iHeBa, наЈЬушиши, разiневиши, расрgиши: -
оца . •  - се иосшаши JbYйl, наљушиши се, разiневиши се, pacpgu
ши се. 

разљућено ПрИЛ. с ЈЬушњом, љушишо, iHeBHo, срgишо: - го
ворити. 

разљућеност, -ости ж (ми. 0) сшање oHoia који је разЈЬуhен, 
ЈЬушийlосш, iHeB. 
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размаглити се, размаглИ се евр. (безл. или са субјектом "ма
гла'') разиhи се (о MaInu), измаInиши се. 

размагнетисати се, -иmем се евр. йресшаши биши Ma'iHe
шичан, из'iубиши својсшва ма'iнеша (нйр. о 'iвожђу). 

размаженко (размаженац, -нца) м онај који је размажен, 
размажен gечак или човек, маза. 

размажено ПРИЛ. мазеhи се, мазно, расйушшено: понаша
ти се -. 

размаженост, -ости ж (инетр. -ошћу; МН. 0) особина oHo'ia ко
ји је размажен, расЙушШеносШ. 

размаз м 1. слој oHo'ia шшо је размазано, размазана маше
рија: - маслаца на хлебу. 2. мед. шанак слој op'iaHcKe машерије 
размазан на сшакленој йлочи pagu исйишивања: - крви. 

размазаност, -ости ж (инстр. -ошћу; МН. 0) сшање и особина 
oHo'ia шшо је размазано. 

размазати, -ажем евр. равномерно, ујеgначено расйореgиши 
и расшањиши неку мекшу, жишку, шечну машерију йО некој йо
вршини: - маслац на криmци хлеба, - крв на руци. 

размазивати, -азујем несвр. йрема размазаШи. 

размазити, размазйм (трп. размажен) евр. учиниши HeKo'ia, 
нешшо мазним, расйушшеним, навикнуши HeKo'ia, нешшо на 
у'iоgносш исйуњавајући му жеље, йрохшеве, расйусшиши: - дете, 
- пса. _ - се йосшаши мазан, мекушан, навикнуши се на y'iog
носш, расйусшиши се (нЙр. о размаженом gеШеШу). 

размак и размак м 1.  разgаљина, расшојање, оgсшојање; 
уgаљеносш: мали -, - између редова. 2. временско расшојање, 
gисшанца између gBa gо'iађаја, иншервал; йауза, сшанка: - од 
три сата. 

размакнути (се) в. размаhи (се). 

размакнутост, -ости ж (мн. 0) особина oHo'ia шшо је размак
нушо, йоложај у коме йосшоји размак између сшвари; ygaљe
носш: - столова, - обрва. 

разматрати, разматрам несвр. йрема размоШриШи. 

разматрач, -а.ча м онај који нешшо размашра, йроучава, 
анализира. 

размаћи (размаћи) и размакнути, размакнем (аор. разма
кох, размаче и размаче (размакнух, размакну); р. пр. размакао, 
размакла (размакла) (размакнуо, -ула); ТРП. размакнут) евр. на
йравиши, начиниши размак између нече'iа, йомичуhи разgвоји
ши, рашириши go извесне уgаљеносши: - завесе, - редове. _ - се 
1. а. расшавиши се, разgвојиши се йравећи размак (нЙр. о ве
жбачима у сШроју). б. заузеши месша на већој међусобној ygaљe
носши и на ширем йросшору, рашириши се (нЙр. о gpBehy). 2. 
разреgиши се, разиhи се (нЙр. о MaInu, облацима и сл.). 

размах м 1. йокреш размахивања, шири замах: - руку. 2. 
Ha'iao, снажан развишак, развој; усйон: - болести; - привреде. 

размаханост, -ости ж (мн. 0) сшање и особина oHo'ia шшо је 
размахано; размах, рази'iраносш, gинамичносш: - играча. 

размахати, размашем евр. (нешто) 1. йокренуши снажно, 
живо, на све сшране, йочеши снажно махаши, млашараши, ви
tПлаши (нечим): - руке, - заставом. 2. учиниши ga нешшо узме 
маха, йоgсшаhи: - развој, - привреду, - рат. _ - се 1. йочеши 
живо махаши, виtПлаши, млашараши (нечим): - се (рукама), -
се бичем. 2. узеши маха, снажно се развиши, рашири ши се (нпр. 
'0 болести, устанку итд.). 3. а. йочеши иншензивно, живо оба
вљаши неки йосао: - на (у) послу. б. йрейусшиши се слобоgно 
својим расйоложењима, йосшаши веома живахан, gинамичан 
(нЙр. о веселом gрушшву, и'iрачu.м:а и сл.). 

размахивати (се), -ахујем (се) несвр. йрема размахаши (се) 
и размахнуши (се). 

размахнути, размахнем евр. 1. а. начиниши већи замах (не
чим), замахнуши: - рукама, - косом. б. јако, снажно замахнув
ши луйиши, уgариши, расйалиши: - песницом по лицу. 2. раши
риши у замаху: - крила, - заставу. _ - се 1. а. замахнуши јако, 
снажно: - се и узјаха� на коња. б. йрионуши свом cHa'ioM на не
ки йосао, йочеши живахно, иншензивно рagиши нешшо: - се на 

радној акцији. 2. снажно се развиши; узеши маха (нЙр. о усшан
ку, болесши иШg.). 

размеђа ж в. размеђе. 

размеђавати (се), -еђавам (се) несвр. йрема размеђиши (се). 

размеђе и размеђе с а. 'iранична шачка, 'iранична линија, 
међа, 'iраница: - Истока и Запада, - двеју земаља. б. 'iранична 
временска шачка, 'iранични шренушак, aepuog: - векова. 

размеђити, размеђйм евр. йосшавиши међу, 'ipaHUЦY између 
нече'iа, оgвојиши међом, 'iраницом, раз'iраничиши: - њиве, -
имања. _ - се разgвојиши се ушврђујуhи међу, 'iраницу, раз'iра
ничиши се: - се са суседом. 

размекшавати (се), -екшавам (се) несвр. йрема размекша
ши (се). 

размекшање с 'iубишак чврсшоhе, шврgоhе, омекшање: - тла. 

размекшати, -ам (трп. размекшан) евр. 1. (нешто) учиниш и 
мек им ('iњечењем, gоgавањем шечносши и сл.), омекшаши: - те
сто. 2. фиг. (нешто, некога) ублажиши, разнежиши; оgобровољи
ши: - нечије срце. _ - се 1. йосшаши мек, омекшаши (нЙр. о ко
жи, обуhи и сл.). 2. фиг. а. йосшаши бла'i, разнежиши се, оgобро
вољиши се. б. йосшаши слаб, неоШЙоран. 

размена и размена јек. размјена и размјена ж 1. а. gaBa
ње jegHe сшвари у замену за gpy'iy, замена, шрамйа: - књига. б. 
екон. замењивање йроизвоgа paga HeaocpegHo или йосреgсшвом 
новца између йојеgинаца или зајеgница: - добара, - производа. 
2. а. узајамно, рецийрочно слање, уйућивање HeKo'ia или нече'iа; 
обраhање некоме и gобијање og'ioBapajyhe'i og'ioBopa: - стручња
ка, - амбасадора, - порука, - писама. б. изла'iање, йреgочава
ње мишљења, сшавова и сл. og сшране gBa или више учесника у 
раз'iоворима, сусрешима: - миmљења, - гледиmта, - искустава. 
• - материја физиол. разла'iање op'iaHcKUx машерија у ор'iанизму 
go коначних йроизвоgа, меШаболизам. 

разменити, разменйм јек. размијенити, размијенйм (трп. 
размењен јек. размијењен) евр. 1. извршиши размену сшвари, 
замени ши, шрамйиши jegHY сшвар за gpy'iy: - хлеб за брашно, 
- књиге. 2. а. узајамно йослаши, уйушиши HeKo'ia или нешшо, 
обрашиши се некоме уз исши йосшуйак gpy'ie сшране: - заробље
нике, - стручњаке, - амбасадоре, - поруке, - писма, - здрави
це. б. изложиши, йреgочиши своје мишљење, свој сшав и саслу
шаши мишљење, сшав gpy'io'ia ca'ioBopHUKa: - мисли, - гледи
шта, - искуства. 3. йромениши круйан новац за сишнији, усиш
ниши: - сто динара. _ - се уз. повр. извршиши с неким размену 
(нече'iа), шрамйиши се, мењаши се (нечим); йромениши с неким 
месша, уло'iе, замениши се: - се с неким за ужину; - се с мести
ма у биоскопу. • - трећу (четврту, пету и сл.) банку шаљ. ући у шре
ћу (чешвршу, йешу и сл.) geцeHujy живоШа. 

разменљив и размјенљив, -а, -о који се може размениШи. 

разменљивбст јек. размјенљивост, -ости ж особина oHo'ia 
шшо је разменљиво. 

размењати (се), размењам (се) јек. размијењати (се), раз
мијењам (се) евр. в. размениши (се). 

размењивати (се) јек. размјењивати (се), -ењујем (се) не
свр. йрема размениши (се). 

размер јек. размјер м И размера јек. размјера ж 1. а. OgHOC 
gBa йреgмеша, gBe сшвари у aoInegy величине, количине или 
вреgносши, сразмера, йройорција: заступљеност у истим разме
рама, стајати у правој размери према нечему. б. мат. OgHOC gBa 
броја изражен у облику gељења (а : Ь). в. OgHOC између gужина, 
расшојања на црШежу ·и  сшварних gужина у apupogu изражен 
�QQl : 100; 1 : 1 .000 и сл. г. хем. OgHOC сасшавних gелова у с.меша
ним машеријалима (нЙр. KOg малшера 1 : 2 :  6). 2. (обично у мн.) 
а. йросшорна величина, gимензије: велике размере државне те
риторије; корпа великих размера. б. мера, количина: сејати жи
то у великим размерама. 3. (само размер) књиж. мешричка 
сшрукшура сшиха, йесме; мешар: класични -. • узети, узимати 
(достићи, Достизати) велике (највеће, огромне) размере (йо)расши, 
йојача(ва)ши се, разви(ја)ши се у великој мери. 

размеравати јек. размјеравати, -еравам несвр. йрема раз
мериШи. 
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размёран и размеран јек. размјёран и размјеран, -рна, -о 
а. који има йравuла1-l og1-l0С, йравUЛ1-lУ раз.меру gелова Йре.ма це
ли1-lи, који има склаg1-lе gиме1-lзије, .мере, йройорциО1-lала1-l: раз
мерни органи. б. који је у оgређе1-l0ј раз.мери с 1-lеч им , сраз.ме
ран: температура � с притиском. 

размерати, размёрам јек. размјерати, размјёрам неевр. в. 
раз.мераваШи. 

размерити јек. размјерити, -им евр . .мереnи расйоgелиши, 
разgелиши: � брашно, � шећер. 

размерица јек. размјерица ж ge.м. og раз.мера. 

размёрје и размерје јек. размјёрје и размјерје с раз.мер, 
сраз.мера, оg1-lОС. 

размёрно и размерно јек. размјёрно и размјерно ПРИЛ. у 
склаgу с 1-lечим, сраз.меР1-l0, йройорциО1-lал1-l0: расти � с темпера
туром. 

размёрност и размерност јек. размјёрност и размјер
ност, -ости ж особи1-lа 01-l0ia шшо је раз.мерН0, сраз.меР1-l0СШ, йро
йорциО1-lал1-l0СШ; раз.мера, ЙроЙорција. 

размесивати јек. размјесивати, -есујём несвр. Йре.ма раз
.месиШи. 

размесити, размёсим јек. размијесити, размијесим евр . .ме
сеnи расйросшрши, расйореgиши; .месеnи разgелиши: � тесто по 
столу; � тесто на јуфке. 

размести (размести), -етём евр . .мешуnи разбацаши; Йо.ме
сши на све сшра1-lе, рашчисшиши: � ђубре. 

разместити јек. размјестити, -Им евр. 1. йосшавиши на ра
З1-lа .месШа; расйореgиши: � људе на седишта; � ученике у клу
пе. 2. расЙре.миШи (йосшељу, кревеЩ лежај) за сйавање: � посте
љу . •  - се с.месШиШи се на раз1-lа .месШа, расйореgиши се: - се по 
парку. 

размет и размет м арх. и рег. 1. разuлазак, разлаз. 2. раз ба
цивање, расшурање, расийање, расшур, расиЙ. 

разметан, -тна, -о који неу.мереН0, 1-lе.милице шроши, расиЙан. 

разметати и разметати, размећём несвр. Йре.ма раз.меШ1-lУ
ши . •  - се хвалисаши се; йравиши се важа1-l, кочойериши се, ше
йуриши се. 

разметач, -ача м алашка којо.м се раз.меnу зуйци на шесше
ри, Йuли. 

разметљив, -а, -о који се раз.меnе, хвалише, хвалисав; не
скро.ман. 

разметљивац, -ивца м раз.меill.rьив човек, хвалисавац. 

разметљивица ж раз.меill.rьива, хвалисава же1-lска особа, 
хвалисавица. 

разметљиво прил: на раз.меill.rьив 1-lачи1-l, хвалисаво; нескро.м
Н0: понашати се -. 

разметљиво ст, -ости ж (инетр. -ошћу) особи1-lа 01-l0ia који је 
раз.меill.rьив, хвалисавосш; 1-lескро.м1-l0СШ. 

размеТНИR м 0нај који је раз.меШа1-l, расиЙник. 

разметница ж 0на која је раз.меШ1-lа, расиЙ1-lица. 

разметно ПРИЛ. на раз.меШа1-l 1-lачи1-l, расиЙ1-lички. 

разметност, -ости ж особи1-lа 01-l0ia који је раз.меШа1-l, расий-
1-l0СШ. 

разметнути и разметнути, разметнём евр. 1. разбацаши, 
расшуриши, расуши; разiраgиши, развалиши: � сено, - штам
парски слог; � гнездо. 2. разgелиши, расшавиши: � ствари на 
две гомиле. 3. улуgо йошрошиши, сшраnиши; уйройасшиши: � 
имовину, � имање. 

размецати, размёцам евр. разг. разбиши, разлуйаши, расцо
йаши: � главу, � нос. 

размешати, размёшам јек. размијешати, размијешам евр. 
1 . .мешајуnи 1-lайравиши jeg1-l0лиЧ1-lУ с.мешу, .мешави1-lУ, расшвор; 
из.мешаШи, Йро.мешаШи: � малтер, - качамак, - креч. 2. исйре
.мешШаШи, Йро.мешаШи: � карте, � домине. 

размешивати јек. размјеmивати, -ешујём несвр. Йре.ма раз
.месиШи. 

размеmтај јек. размјештај м с.мешШање, йосшавЈЬање на ра
З1-lа .месШа, раз.мешШање, расйоређивање; pacaopeg: � војске; � 
играча. 

размеmтати (се), размёштам (се) јек. размјештати (се), 
размјёштам (се) несвр. Йре.ма раз.месШиШи (се). 

размилети се јек. размиљети се, размилим се евр . .мuлеnи 
разиnи се у свим йравцима, на све сшра1-lе (о i.мизавцима, ин
секшима, ia.мagu и сл.); йочеши живо .мuлеШи. 

размимоилазити се, -Им се несвр. Йре.ма раз.мимоиnи се. 

размимоићи се (размимоићи се), -оиђём се евр. 1 . .мимоиnи 
се на йушу, раз.ми1-lуШи се. 2. фиг. разиnи се, не сложиши се у .ми-
ШЈЬењу, схваШању. 

разминирати, -Инирам евр. очисшиши, ослобоgиши og .ми
на (.м и ниран и шере1-l): � поље. 

разминути се, размИнём се евр. 1. йроnи jega1-l aopeg gpyio
ia ugynu у СУЙРОШ1-lим йравцима, .мимоиnи се: � с неким на пу
ту. 2. йроnи, свршиши се (обиЧ1-l0 о неко.м ко.мЙЛикова1-l0.м, ше
шко.м случају) . 

размињивати се, -ињујём се несвр. Йре.ма раз.ми1-lуШи се. 

размирица и размирица ж 1-lесуiласица, расйра; свађа, су
коб: сеоске размирице; међудржавна �. 

размислити, -Им евр. йровесши неко вре.ме .мислеnи о 1-lече.му, 
Йро.мислиШи, йросуgиши: � о својим намерама. 

размитити, размитим евр. рег. раз.мазиШи, расйусшиши: � 
дете. 

размицати (се), -ичём (се) несвр. Йре.ма раз.маК1-lуШи (се), 
раз.маnи (се). 

размиmљати (се), размишљам (се) несвр. Йре.ма раз.мисли
ши (се). 

размлатарати се (размлатати се), -ам се евр. йочеши брзо 
.млаШараШи, раз.махаШи се: � рукама. 

размлачивати (се), -ачујём (се) несвр. Йре.ма раз.млачиШи (се). 

размлачити, размлачйм евр. учи1-lиши ga 1-lешшо буgе .млако, 
расхлаgиши go у.мерене Ше.мЙераШуре: � воду . •  � се йосшаши 
.млак, у.мереН0 се расхлаgиШи. 

размлети јек. размљети, -мељём евр. са.млеШи, с.мрвиШи. -
Размлеће га точкови. 

размлитавити, -итавим и размлитавити, -Им евр. учи1-lи
ши .млиШавим, осшавиши без живосши, e1-lepiuje: � удове . •  -
се йосшаши .млиШав, беживоШа1-l. 

размлохавити, -охавим и размлохавити, -им евр. учи1-lи
ши .млохавим, .млиШавим . •  - се йосшаши .млохав, .млиШав. 

размножавати (се), -ожавам (се) несвр. Йре.ма раз.м1-l0жи
ши (се). 

размножити, размножим евр. 1. (нешто) учи1-lиши ga 1-lечеiа 
буgе више, йовеnаши број 1-lечеiа; зайашиши: � живину, � стоку. 
2. в. раз.м1-l0жиШи се . •  - се йосшаши број1-lији.., 1-lа.м1-l0жиШи се, 
расйлоgиши се. - Размножило се борје. 

размонаmити, -онашИм евр. (некога) оgузеши (неко.ме) .мо-
1-lашки чи1-l . •  - се йресшаши биши .монах, ogpenu се .m01-lашкоi 
звања. 

размонтирати, -онтирам евр. (нешто) расшавиши на gелове 
(уређај, .маши1-lУ). 

размотавати (се), -отавам (се) несвр. Йре.ма раз.моШаШи (се). 

размотати, -ам евр. оgвиши, развиши 1-lешшо за.моШа1-l0, за
вијеН0; оg.мошаши: � новорођенче, � клупко . •  - се оg.мошаши 
се, оgвиши се. 

размотрити, размотрИм евр. (нешто) раз.миШЈЬајуnи о 1-lече� 
.му йроучиши, а1-lалuзираши: � ситуацију, � акта. 

размрвити, -Им евр. (нешто) 1. а. са.млеШи, разgробиши; с.мр
скаши: � орахе; � главу. б. У1-lишшиши, сашрши: '� снагу. 2. йро-
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суши, расуши .мрве: � по кући. 8 - се uрешвориши се у .мрве, че
сшице, разgробиши се (о хлебу, колачu.ма и gp.). 

размрдавати (се), -рдавам (се) несвр. Uре.ма раз.мрgаШи (се). 

размрдати, -ам евр. UокреШu.ма ослобоgиши укоченосши, 
разiибаши: - тело, - ноге. 8 - се uокренуши се, живнуши, раз
iибаши се. - Размрдај се, потрчи! 

размрежити се, -йм се евр. рашириши се као .мрежа. - Раз-
мрежило се жилаво корење. 

размрешкати се, -ам' се евр. рашириши се; разiранаши се. 

размрзавати (се), -рзавам (се) несвр. Uре.ма раз.мрзнуши (се). 

размрзнути, -нём евр. (аор. размрзох и размрзнух; р. пр. раз-
мрзао, -зла и размрзнуо, -ул а) (нешто) uрешвориши из с.мрзну
шоi у шечно сшање, ошоuиши, ошкравиши: � лед. 8 - се upehu 
из с.мрзнуШоi у шечно сшање, ошоuиши се, ошкравиши се (о не
че.м с.мрзнуШо.м). 

размрсивати (се), -рсујём (се) несвр. Uре.мараз.мрсиШи (се). 

размрсити, размрсйм евр. 1. (нешто) расйлесши, разgвоји
ши оно шшо је сйлешено, замршено: - конце. 2. фиг. разјасниши 
нешшо шшо је неразу.мљиво: - шта је истина, а шта лаж. 8 - се 
расйлесши се, расUеill.ТbаШи се. 

размрскавати (се), -рскавам (се) несвр. Uре.ма раз.мрска
ши (се). 

размрсканост, -ости ж сшање oHoia шшо је раз.мрскано. 

размрскати, размрскам евр. разбиши на сишне gелове, зgро
биши, с.мрскаШи: - стену, - колено. 8 - се разбиши се, разgро
биши се, с.мрскаШи се. - Чаша паде и размрска се. 

размршавати (се), -ршавам (се) несвр. Uре.ма раз.мрсиШи (се). 

размршај м в. расЙЛеШ. 

размувати се, -ам се евр. uочеши се .муваши, хишро uhu ша
.мо-амо: - по стану. 

размуљати, размуљам и размуљати, -ам евр. Uро.мешаШи, 
из.муљаши: - грожђе. 

размутити, размУтйм евр. MyheНJe.м, .мешање.м расшвориши 
с шечношhу; наuравиши .мешајуhи нешшо с нечu.м Шечни.м: -
квасац; - лимунаду. 

размућивати (се), -ућујём (се) несвр. Uре.ма раз.мушиши (се). 

размућкати, -ам евр. MyhKajyhu Uро.мешаШи, расшресши 
(нUр. кисело .млеко, лек и сл.). 

разнашати, разнашам неевр. в. разносиШи. 

разнежавати (се) јек. разњежавати (се), -ежавам (се) не
свр. Uре.ма разнежиши (се). 

разнежено и разнежено јек. разњежено и разњежено 
ПрИЛ. iанушо, шронушо, нежно: - гледати, - пећи. 

разнеженост и разнеженост јек. разњеженост и разње
женост, -ости ж сшање oHoia који је разнежен, iанушосш, не
жносШ. 

разнежење јек. разњежење е сшање разнеженосШи. 

разнежити, разнёжйм и разнежити, -йм јек. разњежити, 
разњёжйм и разњежити, -йм евр. (некога, нешто) а. исuуниши, 
обузеши ocehaНJe.м нежносши; iануши: - нечију душу, - (некога) 
до суза. б. учиниши (HeKoia) нежнu.м, .мeKu.м, неоШUорнu.м: - де-

. те. 8 - се а. исuуниши се нежношhу; iануши се: - се читајући 
роман. б. uосшаши нежан, неошuоран: - се живећи у граду. 

разнети јек. разнијети, -несём (разнесём) (аор. разнесох и 
разнёх јек. разнијех; р. пр. разнео, -ёла јек. разнио, -ијела; ТРП. 
разнесен и разнёт јек. разнијет; пр. пр. разнёвши јек. разнијев
ши) евр. 1. а. оgнеши на разне сшране, на разна .месШа; uренеши 
у разне крајеве: - писма, - поклоне, - новац; - кукуруз по Евро
пи и др. б. развуhи на све сшране; .маШеријално уuроuасшиши 
ogHocehu или gajyhu сшвари og вреgносШи. - Пси су разнели што 
су нашли. Старици из куће све родбина разнела. в. исuрича
ши, раз'iласиши: - најновије вести. 2. ексйлозијо.м срушиши, gu
hu у вазgух. :..- Граната је разнела кућу. 8 - серазлеhи се, ogjeK
нуши (о лавежу uаса, З60њави, Uес.ми и gp.). 

разнй, -а, -о (обично у мн.) 1. а. Kag се нешшо јавља у Heog
ређено.м броју, Kag је у uишању више неоgређених Uој.мова: разни 
догађаји, разне књиге, разне прилике. б. (у им. служби) е не
ПрОМ. разне сшвари (HaKHagHU uреgлози који се износе на неко.м 
сасшанку): тачка разно. 2. HejegHaK, различиш, HejegHaK: деца 
разног узраста, - свет. 

разнизати, разнйжём евр. расшуриши низ, ниску, скинуши 
оно шшо је нанизано: - огрлицу од бисера. 

разно- као uрви geo сложени ца у значењу: разни. 

разнобојан и разнобојан, -јна, -о који је разних, различи
ших боја: - цвеће. 

разнобојно и разнобојно ПрИЛ. у разнu.м бојама; различи
шо: - сликати ликове. 

разноверан и разноверан јек. разновјеран и разновје
ран, -рна, -о који је различише, HejegHaKe вере: разноверни на
роди. 

разновйдан и разновидан, -дна, -о различишоi uз'iлеgа, ра
зноврсШан. 

разноврсно ПрИЛ. на разноврсшан начин. 

разноврсност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia шшо је 
разноврсно: - производње. 

разноврстан, -сна, -о који је разних врсша, који се јавља у 
више врсша, облика, разнолик: - роба, разноврсне потребе. 

разногласан, -сна, -о који је сачињен og 'iласова различише 
врсше, јачине, висине; неусклађен, нехар.моничан: - певање; -
зујање. 

разногласје и разногласје е зб. 'iласови разне висине и јачи
не; gucxapMoHuja. 

разногласно ПРИЛ. на разНО'iласан начин: - куцати. 

разнозвУ'чан и разнозвучан, -чна, -о који је сложен og ра
зних звукова, шонова, разНО'iласан: - звоњење. 

разнокрак, -а, -о који је HejegHaKUx кракова: разнокраки 
троугао. 

разнокрилац, -лца и разнокрилац, -йлца м 300Л. сшеница 
Heteroptera. 

разнолик, -а, -о 1. који се јавља у више HejegHaKUx случаје
ва, upu.мepa, који је различиша лика, врсше, разноврсшан: ра
знолики људи, разнолике куће, разнолики гласови. 2. разли
чиш, gруiачији: разнолики ЖИВОТИ. 

разнолико ПРИЛ. на разнолик начин, HejegHaKo: - примењи
вати. 

разноликост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia шшо је ра-
знолико. 

разноличан, -чна, -о разнолик, различиШ. 

разнолйчје и разноличје е разнолцкосi1l, различиШосШ. 

разноличност, -ости ж особина oHoia шшо је разнолично, ра-
ЗНО.1Ј,икосШ. 

разноразнй и разноразнй, -а, -о разни (у Uојачано.м значе
њу), разноврсшан: разноразни проблеми, разноразна одела. 

разнородан, -дна, -о а. који је различишоi poga, различише 
ешничке uр'иuаgносши: разнородни народи. б. који је разних вр
сша, разноврсшан; хешероiен: разнородни остаци насеобина, ра
знородни интереси; разнородни појмови. 

разнородност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia шшо је 
разнороgно. 

разнос м разношење, gосШављање. 

разносач, -ача м а. онај ко.ме је uосао ga разноси uошшанске 
uошuљке, новине и gp. б. уоuшше разносилац, uреносилац: - ла
жи и клевета. 

разносачица ж жена разносач. 

разносилац, -иоца и разноситељ м а. в. разносач (а). б. уоU
шше онај који нешшо разноси, uроносилац, uреносилац: - зара
зних клица. 
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разносити (се), разносим (се) [гл. им. разношење е] несвр. 
Йре.ма разнеши (се). 

разносмёран јек. разносмјёран, -рна, -о који uge, који се 
йружа у разнu.м c.мepoвu.мa: � гибање. 

разностран, -а, -о 1. мат. који u.мa сшране разли чише gужи
не: � троугао. 2. који йознаје разне сшвари, који u.мa више сйо
собносши, склоносши: � уметник. 

разнострiшичан, -чна, -о в. разносшран (1). 

разностраност, -ости ж особина oHoza шшо је разносШрано. 

разнострук, -а, -о разноврсшан, различиш: � значај. 

разноструко прил. на разносшрук начин: � се уплитати у 
нешто. 

разњихати, разњишем (разњйхам) евр. (нешто) йочеши њи
хаши, зањихаши: � љуљашку. _ - се йочеши се њихаши, зањи
хаши се (нЙр. о колу, броgу и gp.). 

разобадати се, -ам се евр. на'iло йочеши шрчаши, разбеnи се 
og yjega обаgа (о Zовеgu.ма). 

разобличавати, -Ичавам и разобличивати, -Ичујем несвр. 
Йре.ма разобличиШи. 

разобличење е ошкривање, изношење на виgело нечије Heza
шивне улоzе, каракшера и СЛ. 

разоблИчити, -Облйчим евр. (некога, нешто) јавно йоказа
ши нечију неzашивну улоzу, йосшуйак и сл. разошкриши, рас
кринкаши: - улогу тајних агенција. 

разобрУчати, -ам евр. (нешто) скинуши обруче с нечеzа: � бу
ре. _ - се осшаши без обруча, расклu.маШи се или расйасши збоz 
йойушшања обруча (о бачви, каци и сл.). 

разобрУчити (се), -ОбрУчйм (се) евр. в. разобручаши (се). 

разоглавити, -оглавим евр. ослобоgиши о'iлава, улара (нЙр. 
коња и gp.). _ - се ослобоgиши се о'iлава, улара; фиг. осшаши без 
pega, сисШе.ма. 

разодевати (се), -одевам (се) јек. разодијЕшати (се), одије
вам (се) несвр. Йре.ма разоgенуши (се) и разоgе(с)ши се. 

разоденути јек. разодјенути, -нем (разоде(с)ти јек. разо
дје(с)ти, -енем (-едем» евр. скинуши, свуnи ogeny. _ - се повр. 
ослобоgиши се ogene, скинуши се, свуnи се. 

разонода и разонода ж йријашно йровођење вре.мена, заба
вЈЬање, разонођивање; оно шшо разонођује. 

разонодити, -им евр. (некога) учиниш и ga неко.ме буgе йри
јашно, YZOgHO, забавно, забавиши, расЙоложиШи. _ - се наnи 
разоноgу, забаву, забавиши се. 

разонођёње е разоноgа, забава. 

разонођивати (се), -ођујем (се) несвр. Йре.ма разоноgиши (се). 

разорl м унишшење, разарање, разорење: � града. 

разор2 м среgишња бразgа, бразgа у cpegUHU орања. 

разоравати, -оравам несвр. Йре.ма разораШи. 

разоран, -рна, -о који разара, унишшава: � деловање, � 

утицај . 

разорати, разорем евр. узораши, йоораши: � њиву. 

разореност, -ости ж сшање oHoza шшо је разорено. 

разорење е разор, унишшење: � тврђаве. 

разорив, -а, -о 1. који се .може разориши: � систем. 2. в. раз
оран: � пламен. 

разорилац, -иоца м онај који нешшо разара, унишшава, са
шире. 

разорилачки, -а, -о који се OgHOCU на разориоце, који раза
ра, унишшава: � дух, � намера. 

разоритељ м в. разорилац. 

разорити, разорим евр. 1. разрушиши, развалиши: � цео 
град. 2. уойшше, унишшиши, уйройасшиши: � брак 

разорљив, -а, -о в. разорив. 

разорно ПРИЛ. на разоран начин: � утицати. 

разортачење е pacKug, apeKug оршаклука, сараgње. 

разортачити, -йм евр. (некога) раскинуши йословну сарagњу 
.међу орШацu.ма. _ � се раскинуши йословну сарagњу са орШако.м. 

разоружавати (се), -ужавам (се) несвр. Йре.ма разоружа
ши (се). 

разоружање е а. оgузu.мање оружја. б. с.мањење и унишша
вање оружја, с.мањење наоружања као акш .међунароgноZ сйо
разу.ма: атомско �. 

разоружати, -ам евр. (некога) 1. лишиши HeKoza оружја, og
узеши неко.ме оружје: � заробљенике. 2. фиг. а. учиниши ga не
ко из.мени, ублажи сшав, с.мекшаШи: � лепим речима. б. йоби
ши у .миШЈЬењу, gоказивању суйрошсшавЈЬајуnи чињенице, оне
.моzуnиши HeKoza у некој акцији. - Тим податком сам га разору
жао. в. разобличиши, разоШкриШи. - Био је разоружан као ла
жов. _ - се скинуши са себе оружје; лиши ши се оружја. 

разоткривати (се), -откривам (се) несвр. Йре.ма разошкри
ши (се). 

разоткрити, разоткријем (имп. разоткриј; ТРП. разоткривен, 
-ена) евр. 1. скинуши, оgсшраниши йокривач или нешшо gpyzo 
шшо је йокривало HeKoza или нешшо, ошкриши: � кревет, � со
бу. 2. а. ошкриши, изнеши у јавносш нешшо нейознашо, обелоgа
ниши; йоказаши сушшину чеzа, ушврgиши: � нечије намере; � 

право стање ствари. б. разобличиши, раскринкаШи. _ � се ош
криши се, йоказаши се. - Причајући, сам се разоткрио. 

разочаравати (се), -аравам (се) несвр. Йре.ма разочараши (се). 

разочарано ПРИЛ. са осеnање.м разочарања: � отићи. 

разочараност, -ости ж сшање oHoza који је разочаран. 

разочарање е осеnање извесноz незаgовОЈЬсшва, шуzе услеg 
неисйуњених очекивања, Haga. 

разочарати, -очарам евр. (некога, нешто) изазваши незаgо
вОЈЬсшво збоz неисйуњених очекивања, Haga; не ойравgаши нечи
је Hage, очекивања. - Та вест ће га разочарати. _ - се изzубиши 
веру у нешшо, йревариши се у Hagaмa, очекивањu.ма: � се у ор
ганизацију фестивала, � се у живот. 

разочарење е в. разочарање. 

разрада и разрада ж gешаљна обраgа, развијање какве ше
.ме, замисли, йлана и сл. 

разрадити, разрадим евр. (нешто) 1. йоgробно, у aojegUHo
сШu.ма обраgиши: � тему. 2. осйособиши за иншензивну йроиз
воgњу: � рудник 3" разzибаши, раз.мрgаШи: � ноге. _ � се йре
gаши се pagy; йрошириши Йослове. 

разрађено ПРИЛ. са gешаљно.м, оЙширно.м обрagо.м. 

разрађеност, -ости ж особина oHoza шшо је разрађено, ge
шаљна обраgа. 

разрађивати, -ађујем несвр. Йре.ма разраgиШи. 

разраколити се, -йм се евр. уgариши у раКОЈЬење, раскоко
шаши се, раскокоgакаши се (о кокошu.ма). 

разрањавити, -ањавим евр. (нешто) учиниши paњaвu.м, йо
вреgиши на више .месШа: � ноге . •  - се йосшаши рањав, gобиши 
ране. 

разрастати се, разрастам се несвр. Йре.ма разрасши се. 

раз расти се (разрасти се), -растем се евр. бујно израсши, на
расши у висину и ширину; йорасши и ојачаши, раскруйњаши се. 

разрачвати се, -ам се евр. развиши се у рачве, разzранаши се 
(о gрвеnу). 

разрачунавати (се), -унавам (се) несвр. Йре.ма разрачуна
ши (се). 

разрачунати, -ам евр. а. среgиши рачуне; исшераши на чи
сшину, расЙравиШи. б. йрецизно израчунаши, разраgиШи. _ -
се обрачунаши се, расйравиши се с HeKu.м. 
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разред м 1. а. оgређена, јеgноiоgишња фаза школовања (у 
основној и среgњој школи); школски apoipaм йреgвиђен за jegHY 
iOgUHY: завршити први -, понављати - . б. ученици који насшав
ни apoipaм слушају зајеgно и исШовре.мено. в. учионица у шко
ли: остати у разреду. 2. сшейен у чиновничкој хијерархији у си
сше.му йлаша: платни -. 3. врсша йушничкоi ваiона или ogeљe
ња оgређене уgобносши и цене, класа: карта за први - воза. 4. у 
зоолошкој и бошаничкој класификацији сисШе.маШска кашеiо
рија у оквиру кола живих биhа, која се gaљe gели на роgове, кла
са: - птица, - сисара и др. 

разредити1, рi13редйм свр. расйореgиши, раз.месШиШи; раз
врсшаши, класификоваши: - ствари; - семе. _ - се pacaopegu
ши се, раз.месШиШи се: - се по брду. 

разредити2, разредйм јек. разријЕЩИТИ, разриједйм свр. а. 
учиниши реШки.м, ређим, йрореgиши: - воћњак. б. с.мањиШи 
конценшрацију, iyciilohy нечеiа, развоgниши: - кафу, чај и др. _ 
- се а. йосшаши pegaK, ређи, йрореgиши се. - Облаци се разре
дише. б. изiубиши og своје iусшине, конценшрације, йосшаши 
слабији. - Помрчина се разредила. 

раЗРЕЩЉИВ, -а, -о који се .може разреgиши, учиниши реш
ким: - сок 

разредни, -а, -о 1. који се OgHOCU на разреg, који apuaaga 
разреgу: - старешина. 2. (у им. служби: разреднй м, разредна ж) 
ШК. разреgни сшарешина (разреgник или разреgница). 

разредник м ШК. насшавник који је заgужен ga брине о је
goM разреgу, разреgни сШарешина. 

разредница ж ШК. насшавница која је разреgник, разреgни 
сШарешина. 

разредништво с gужносш разреgника. 

разређати (се), разређам (се) свр. в. разреgиши1 (се). 

разрёђеност јек. разријеђеност, -ости ж особина, сшање 
oHoia шшо је разређено. 

разређење Оек. и разрјеђење) с iубишак iусшине, концен
Шрације. 

разређивати (се)!, -еђујем (се) несвр. Йре.ма разреgиши1 (се). 

разређивати (се)2, -еђујем Оек. и разрјеђивати (се» несвр. 
Йре.ма разреgиши2 (се). 

разређивач, -ача Оек. и разрјеђimач) м хем. шечносш за раз
ређивање неке iусше с.месе (боје, лака и сл.) или за уклањање не
ке сличне .маШерије. 

разрез м 1. а . .месШо ige је нешшо разрезано, йрорез; ошвор, 
йукошина: троугласт разрез на затварачу; - капака. 2. ушврђи
вање висине йореза; ушврђен йорез, йореска обавеза: општински 
-, - за војску. 

разрезати, -ежем свр. 1. режуhи разgвојиши, pacehu, йроре
заши: - јабуку, - столњак 2. ушврgиши, оgреgиши величину йо
реза. 

разрезивати, -езујем несвр. Йре.ма разрезаШи. 

разрешавати (се) јек. разрјешавати (се), -ешавам (се) не
свр. Йре.ма разрешиш и (се). 

разрешење јек. разрјешење с 1. службено решење о йресшан
ку pagHoi ogHoca. 2. расйлеш рagње (нЙр. у књижевно.м gелу). 

разрешив јек. разрјешив, -а, -о који се .може разрешиШи. 

разрешивост јек. разрјешивост, -ости ж особина oHoi ашшо 
је разреш.ть,иво. 

разрешилац јек. разрјешилац, -иоца м онај који нешшо 
разрешава, решава. 

разрешити, разрешйм јек. разријешити, разријешИм свр. 
1. а. ослобоgиши нечеiа: - обавезе. б. с.мениШи, уклони ши с йо
ложаја: - дужности директора. 2. gаши оgiовор на нешшо, ogio
нешнуши; расйлесши, решиши: - целу загонетку; - целу ствар. 
• _ - се ослобоgиши се чеiа: - се од бремена. • - језик йрекину-
ши hушање, ЙроiовориШи. 

. 

разреЦIница јек.. разрјешница ж акш којим се неко разре
шава gужносши; званична йошврgа о исйравносши Йословања. 

разривати, разрйвам несвр. Йре.ма разриШи. 

разривеност, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је разриве
но: - терена, политичка -. 

разридати се, -ам се свр. йочеши риgаши, расйлакаши се. 

разрикати се, разрйчем се свр. сшаши рикаши, уgариши у 
рику. 

разриљати, разрйљам свр. разриши: - земљу. 

разритати се, -ам се и разритати се, разрйтам се свр. сша
ши се ришаши; фиг. Йо.мамиШи се, расрgиши се. 

разрити, разријем (три. разрimен, -ена) свр. 1. изриши, рас
койаши: - земљиште, - пут. 2. gовесши go расула, разориши: -
империју, - породицу, брак и др. 

разрјеђ- в. разређ-. 

разрованост, -ости ж особина oHoia шшо је разровано. 

разровати, разрујем свр. 1. раскойаши, разриши: - пут. 2. 
разориши, уйройасшиши: - живот. 

разровити, разровйм свр. учиниши нешшо разрованим; на
йравиши Hepeg у нече.му: - шанце; - орман. 

разрогачено ирил. широ.м ошворених очију, чуgеhи се: - гле
дати, - питати. 

разрогачивати (се), -ачујем (се) несвр. Йре.ма разроiачи
ши (се). 

разрогачити, -огачйм свр. широ.м ошвориши, избечиши, из
БУЈЬиши (очи, у чуђењу, сШраху). _ - се широ.м ошвориши, иско
лачиши очи, избечиши се. 

разродити, разродйм свр. расшавиши og poga; оgроgиши, 
ошуђиши: - браћу. _ - се раскинуши роgбинске ogHoce, ошуђи
ши се. 

разројити се, разројйм се свр. йолешеши чинеhи рој (о йче
лама, .мухама и gp.). 

разрок, -а, -о ко.ме йоiлеg очију није усклађен, зрикав. 

разроко ирил. као онај који је разрок, зрикаво: - гледати. 
фиг. нейовеРЈЬиво, ЙоЙреко. - Сви су ме гледали разроко. 

разрокост, -ости ж особина oHoia који је разрок, зрикавосШ. 

разрУчити се, разрУчИм се свр. раскинуши заруке. 

разрушавати, -ушавам несвр. Йре.ма разрушиши (се). 

разрушење с разорење, унишШење. 

разрушилац, -иоца м онај који руши нешшо, разорилац. 

разрушити, -Им свр. рушеhи унишшиши, разориши, разва-
лиши: - град, - пругу. _ - се йорушиши се, развалиши се. 

разуверавати (се) јек. разувјеравати (се), -еравам (се) не
свр. Йре.ма разувериши (се). 

разуверити јек. разувјерити, -Им свр. увериши HeKoia у йо
iрешносш oHoia у шша је веровао. _ - се увериши се у йоiрешносш 
oHoia у шша се веровало. 

разудавати (се), -удајем (се) несвр. Йре.ма разуgаши (се). 

разудати, -ам свр. уgаши pegoM све, йоуgаши: - кћери. _ -
се 1. уgашu се jegHa йО jegHa, йоуgаваши се. - Сестре се разуда
ле. 2. расшавишu се og .мужа, развесши се. 

разуђен� -а, -о геогр. разiранаш, развеgен: - обала. 

разуђеност, -ости ж особина oHoia шшо је разуђено. 

разуздавати (се), -уздавам (се) несвр. Йре.ма разузgаши (се). 

разуздан, -а, -о расйушшен, необузgан; раскалашан: - дете; 
- смех. 

разузданик, -ика м онај који је разузgан, раскалашан. 

разузданица ж она која је разузgана, раскалашна. 

разуздано ирил. раскалашно, необузgано: - се понашати. 

разузданост, -ости ж особина oHoia шшо је разузgано, раска-
ЛalUНОСШ. 



1 104 РАЗУЗДАТИ - РАКИТА 

разуздати, -3.м евр. ослобоgиши узgе: � коња. _ � се 1. осло
боgиши се узgе (о коњу и сл.). 2. фиг. йосшаши необузgан, раска
лашан, расйусшиши се. - Син му се разуздао. 

разузёти, разузмём евр. узимајуhи разнеши, разfрабиши: � 
све из продавнице. 

разузлати, -3.м евр. оgрешиши, развезаши, размрсиши (узао, 
чвор). _ - се развезаши се, оgрешиши се. 

разузуреност, -ости ж раскомоhеносш, расЙојасаносШ. 

разузурити се, -узуРим се евр. раскомошиши се; расйојаса
ши се: � на кревету; � у кафани. 

разуларено ПРИЛ. необузgано, бесно: � РУШИТИ. 

разулареност, -ости ж особина oHo'ia ШШО је разуларено; нео
бузgаносш, расЙушШеносШ. 

разушiрити, -ул3.рим евр. ослобоgиши улара, разузgаши: � 
коња. _ - се 1. ослобоgиши се улара (о коњу и gp.). 2. фиг. расйу
сшиши се, разузgаши се (о љуgима). 

разум м 1. сйособносш ло'iичко'i мишљења, йоимања, расуђи
вања, ум, ЙамеШ. 2. hyg, нарав. • здрав - зgраво, ЛО'iичко, нор
мално расуђивање. привести, довести разуму уразумиШи. 

разуман и разуман, -мна, -о који има разума, који је с ра
зумом обављен, извеgен и СЛ., Mygap, йамешан: � човек, � по
ступак. 

разумевати (се), -Умёв3.м (се) јек. разумијЕшати (се), -Уми
јев3.м (се) несвр. йрема разумеши (се). 

разумети, -ёМ јек. разумјети, -мијём (имп. разУмёј (разУми» 
евр. и неевр. 1. схвашиши, схвашаши смисао, значење, саgржај 
нече'iа; йојмиши, йоимаши, йроникнуши, йроницаши у нешшо: � 
поруку, � филм, � излагање; � песму, � музику. 2. неевр. а. мо
ћи йрашиши, йоимаши нечији језик, 'iовор: - енглески. б. биши 
вешш у нечему, знаши: � свој посао. 3. схвашиши, схвашаши не
чије жеље, намере, мошив, уочаваши њихову оЙравgаносШ. -
Муж је не разуме. Нико га не разуме. 4. gа(ва)ши нечему ogpe
ђено значење, Йоgразуме(ва)Ши. - Под новом лириком разумео 
је лирику од Бранка наовамо. _ - се 1. неевр. (у нечему, у нешто) 
йознаваши ШШО, разабираши се, биши вешtll у нечему: � се у по
сао. 2. евр. и неевр. схвашиши, схвашаши jegaH gpy'io'i; имаши 
усклађене ogHoce с неким. - Доста је да једно друго погледа па 
да се разумеју. • да се разумемо ga сшваријасно йосшавимо, og
реgимо. по себи се разуме сасвим је јасно, зна се. разуме се Kag се 
исшиче ло'iичносш неке шврgње, ga не шреба ни очекиваши gpYK
чије: наравно. 

разумљив, -а, -о који се може разумеши, cxвaillљив, јасан; 
ло'iичан: � књига; - поступак 

разумљиво ПрИЛ. 1. на разумљив начин: � говорити. 2. с раз
умевањем: � погледати. 3. као моgална реч ца: наравно, разуме 
се. - Он је, разумљиво, одмах отишао. 

разумљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
разумљиво, јасносШ. 

разумно и разумно ПРИЛ. на разуман начин, MygpO, йамеш
но: � говорити. 

разумност и разумност, -ости ж особина oHo'ia који је ра-
зуман. 

разумски, -3., -о који се OgHOCU на разум. 

разурвавати, -уРв3.в3.м несвр. йрема разурваШи. 

разурвати, -3.м евр. развалиши, разроваши, разрушиши; ун и-
шшиши: � пут, � зид; � некога. _ - се разрушиши се, обрушиши 
се (о зиgу, йушу и gp.). 

рај, раја м (инетр. рајем) 1. рЛГ. йрема рели'iијском учењу, ме
сшо блаженсшва 'ige йосле с.мрШи бораве gуше йравеgника, без
'iрешника и 'ige су, йрема Библији, боравили йрви љуgи: душа у 
рају. 2. фиг. месшо y'iOgHO за живош, йрекрасно месшо; срећа, 
срећни gaHU. - То је рај за одмор. Од раја настаде пакао у ку
ћи. • батина је из раја изашла башина, бијење као казнена или 
васйишна мера gaje gобре резулШаШе. изгубљени рај из'iубљена 
срећа. ни у рају нису сви свеци једнаки увек ће йосшојаши Hejeg
накосш међу љ:;gима. 

раја ж (мн. ",) зб. тур. 1. ист. йокорени шурски йоgаници који 
нису муслимани и йлаhају gaHaK; шакав йојеgинац, рајешин: � 
у Босни. 2. разг. обичан свеш, Hapog, уойшше љуgи, gру'iови, йри
јашељи (у босанским 'iраgовима). - Раја нека пије. Еј, раја, иде
мо у кафић! 

рајевина ж 1. рајско Йиће. 2. рајско месшо, рај. 

рајер м нем. велико йеро као украс на шеширу или у коси. 

рајетин и рајетин м ист. шурски немуслимански aogaHUK, 
apuaagHUK раје. 

рајетински, рајетински, рајетински и рајетински, -3., -о 
који се OgHocu на рајешина, на рају: � песма. 

рајински и рајински, -3., -о који се OgHOCU на рају. 

рајски, -3., -о који се OgHOCU на рај, који apuaaga рају: - вра-
та, � пољана. 2. gиван, савршен: � музика, � слика. 

рајсферmлус м нем. йашеншни зашварач на ogehu. 

рајтхозне ж МН. нем. јахаће ЙанШалоне. 

рајчица ж 1. бот. И арг. в. йараgајз Solanum lycopersicum. 2. 
МН. ЗООЛ. йороgица е'iзошичних йшица йевачица јарко обојено'i 
йерја, рајске йшице Paradiseidae. 

рак м 1. (мн. ракови, ретко раци) ЗООЛ. у МН.: разреg чланко
ножаца, з'iлавкара, за које су каракшерисшичне рачвасше но
жице и сраслосш 'ipygHO'i gела шела с 'iлавом, љускари Crustacea; 
у jg.: назив за разне живошиње из шо'iа разреgа љускара (Cru
stacea), обично за речно'i рака, јасшо'iа и gpy'ie врсше сличне њи
ма. 2. (мн. ",) мед. шешка болесш, чесшо неизлечива, у коју caaga
ју разне врсше мали'iних шумора carcinoma, cancer. 3. (Рак) (ми. 
",) сазвежђе у 30gujaKY и оg'iоварајуhи зоgијачки знак. • поточни 
- ЗООЛ. Potamobius torrentum. речни - ЗООЛ. врсша gесешоножно'i 
рака са снажно развијеним и у облику шшийаљки оформљеним 
йреgњим йаром HO'iy, који йливауназаg йокреhуhи шрбушни geo 
шела Astacus f1uviatilis. - самац ЗООЛ. Eupagurus Bernhardus. брз 
као - ир. веома сйор, Шром. напредовати као - назаgоваши, ићи 
уназаg. спор као - веома сйор, Шром. црвен као - јако црвен, йо
црвенео (обично og узбуђења). 

рака ж јама у коју се сахрањује мршвац, 'iроб. 

ракета и ракета ж итал. 1. йројекшил који gобија йо'iон изба
цујући уназаg .млаз врућих 'iасова насшалих са'iоревањем хемиј
ских 'iорива: васионска �, балистичка �, � земља-ваздух итд. 
2. йројекшил који са'iоревајуhи развија свеillлосш и служи за 
ocвeillљaвaњe, си'iнализацију, вашромеш и СЛ. 

ракётни, -3., -о који се OgHOCU на ракеше, који се извоgи раке
шама: � систем, � напад. 

ракетирати, -етирам евр. и неевр. шуhи, 'iађаши, найаgаши 
ракешама: - војне,положаје. 

ракија ж тур. а. алкохолно йиће које се gобија gесшилацијом 
йревреле комине најчешhе og шљива и gp. воnа: комова -, љута 
�, � препеченица, � шљивовица. б. разг. количина ракије (а) ко
ја зайрема оgређену aocygy (чаш(иц)у, флашу и сл.): попити јед
ну ракију. 

ракијав, -а, -о и ракијан нашойљен ракијом; који мирише 
на ракију: � облога; � суд. 

ракијати, -3.м неевр. MHO'iO, чесшо йиши ракију. 

ракијаm, -аша м онај који MHO'iO йије ракију. 

ракијаmки, -3., -о који се OgHOCU на ракијаше: � сто. 

ракијаmница ж йросшорија, крч.ма у којој се йије и apogaje 
ракија. 

ракијетина ж Йеј. og ракија. 

ракијица и ракијица ж хиЙ. og ракија. 

ракијски, -3., -о који је намењен за ракију, у коме се gржи, 
йроизвоgи, йече ракија; који йошиче og ракије: � чаша, � буре, 
� казан; � задах. 

ракијчина ж ayi.м. и йеј. og ракија. 

ракита ж бот. а. врсша ниске врбе са црвенкасшом кором 
Salix purpurea. б. ива Salix caprea. 
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рillштња:к м ракишово жбуње, врбак. 

ра:китњача и ра:китњача ж зоол. врсша uшице која pago аре
бива ао ракиШњацu.ма Phylloscopus rufus. 

ра:китовина ж ракишово gрво (оgсечено). 

ра:киџија м (ми. ж) 1. онај који uече, uроизвоgи ракију. 2. онај 
који pago аије ракију. 

ра:киџ:йница ж а. зiраgа у којој се uече или осшавља ракија. 
б. крчма у којој се upogaj� и аије ракија. 

ра:киmтина и раюimтина ж аеј. og ракија, ракијеШина. 

ра:кљаст, -а, -о који u.мa ракље, који је у облику ракљи, ра
чвасш: - мот:ка. 

ра:кљасто прил. као ракље, у облику ракљи. 

ра:кље, ракаља и ракљи ж мн. (ретко ракља јд.) оgсечена ра
чвасша ipaHa, рачвасш KOMag gрвеша; оно шшо се рачва. 

ра:ковац, -овца м зоол. врсша инсекШа. 

ра:ковица 1 ж зоол. назив за gесешоножне крашкореuе ракове 
Brachyura, uосебно за uороgицу морски аауци Majidae. 

раковица2 ж у iошском сшилу, иласшични украс у виgу са
вишоi лисша као gекорашивни елеменш на Шорњевu.ма, заба
Шu.ма иШg. 

ра:колити се, -Им се несвр. [гл. ИМ. ракољење с] 1. uушшаши 
ошеiнуше 'iласове ко-ко-ко (о кокоши Kag хоће ga снесе јаја, Kag 
воgи uилиhе и gp.), какошаши се. 2. фиг. шеuуриши се, хвалиса
ши се. 

ракоња м зоол. врсша инсекша Crypturgus. 

рак-рана ж а. рана која не зарашhује, жива рана. б. фиг. ве
лико зло, велика невоља, велика неуiоgносш: - друштвеног жи
вота. 

ра:кун, -уна м енгл. зоол. врсша малоi северноамеричкоi ме
gвеgа, с црним и белим upyiaмa и cKyaoцeHu.м крзном Procyon 
lotor. 

ра:курс м фр. филм. крашак, саже ш саgржај, слика у филму 
која ocвeйlJЬaвa неки крашак шренушак; yiao филмСКОi CHu.мaњa. 

ра:кушац, -ушца м зоол. у мн.: велика ipyua малих морских и 
слашковоgних ракова, без оклоuа Amphipoda (у jg.: рак из ше 
ipyue). 

ралица ж 1. в. рало (1). 2. сарава за разiршање cHeia. 3. спорт. 
начин вожње на скијама. 

раличн:й, -а, -о који се OgHOCU на ралицу: - завој (при ски
јању). 

рало с 1. Uрu.миШивни gрвени илуi за орање, са воловском 
заuреiом; лемеш, раоник. 2. мера за uовршину Зе.мЈЬишШа (5. 754 
m2), јуШро. 3. анат. кошчица у носу. 

ралце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. og рало. 

раље, раља ж ми. вилице зајеgно с ошвором усша (обично KOg 
живошиња), чељусШ(и). 

рам м (ми. рамови и рамови) нем. gрвени, мешални или сл. 
оквир KOju.м се обухвашају ивичне uовршине слике, маае, uрозо
ра, враша и gp.; уп. оквир (1). 

рамазан, -ана м тур. рлг. назив за gевеши месец муслu.ман
cKoi верскоi каленgара, месец UосШа .. 

рамазанск:й, -а, -о који се OgHOCU на рамазан: - пост. 

раме, рамена с (мн. рамена, ген. рамена) 1. анат. geo шела из
међу враша и наgлакШице. 2. вој. зашшишни оклоu на ШоUу. • 
бацити се кољу на рамена узјахашu коња. дати главу с рамена би
ши сареман жршвоваши се, gаши живош за HeKoia, нешШо. док 
ми је на рамену глава gOK сам жив. носити на рамену главу биши 
жив, живеШи. преко рамена (погледати, рећи и сл.) С Uрезрењ.ем, 
с омаловажавањем (рећи, uо'iлеgаши и сл.). - за плакаље особа 
која u.мa воље ga слуша нечије исUовеgање. - уз -jegaH уз gpyioi, 
зајеgнички, зајеgно. сишла (одлетела) би му глава с рамена uoiu
нуо би, насшраgао би. слегнути, слегати раменима uоказаши ао
крещом рамена своје мирење са сишуацијом, своју немоћ и сл. 
увући главу у рамена uокуњиши се. 

рамена:к, -нка м бот. а. камилица, ШиШрица. б. жабља шра
ва Anthemis cotula. 

рамен:й и рамен:й, -а, -о који се OgHOCU на рамена, који ари
uaga paмeHu.мa: - кост, - мишић. 

раменица ж анат. iорњи geo руке који uрелази у раме. 

раменоножац, -6шца м зоол. у мн.: морски бескичмењаци 
Brachiopoda Koju.мa је шело сакривено у gве HejegHaKe љушшуре 
који живе на jegHoM месшу uричвршhени за неку сшену (у jg.: 
шакав бескичмењак). 

раменце, -а и -ета с (мн. -ца) geм. и хиа. og раме. 

рамењача ж 1. анат. кошшани geo раменице, мишиhна косш 
humerus. 2. илашно које се uришива на кошуљу на месшу ige су 
рамена. 3. вешалица за ogehy. 

рамешце и рамешце, -ета с (ми. -ца) geм. и хиа. og раме. 

рамија ж бот. биљке Boehmeria nivea из ф. Urticaceae og ко
је се араве р ибарске мреже, ужаg или фини конац за везење. 

рампа и рампа ж (ген. ми. -пИ) фр. 1. наарава у облику gуiач
ке uолуiе која се gиже и сuушша pagu ошварања и зашварања 
uролаза на Uрелазu.ма ареко железничких upyia, на iраничнu.м 
Uрелазu.ма, улазu.ма у фабрике и сл., брана: спустити рампу. 2. 
а. коса раван с блаiим наiибом, насиа og земље go висине uoga 
ваiона, који служи за ушовар и исшовар робе и сШоке. б. gрвене 
ipege које uрислањањем jegHu.м крајем на возило а gpyiu.м на зе
мљу служе као аомоћно среgсшво за ушовар и исшовар робе у 
возило. в. коса раван с блаiим наiибом (месшо сшеuенишша) у 
aapKoвu.мa или upeg улазом у зiраgе. 3. вој. uосшоље, наарава за 
избацивање ракеша, UројекШила. 4. поз. uреgњи geo uозорнице 
са ниском upeipagoM који заклања og iлеgалишша uрибор за 
ocвeйlJЬaвaњe Uозорнице. 5. oipaga на сШеUенишШу. 

рампар, -ара м железнички службеник који руку је рамаом. 

рамстек и рамсте:к м енгл. кув. KOMag, оgрезак uеченоi iове
ђеi меса og сшражњеi gела. 

рана ж 1. uовреgа шелесноi шкива изазвана ошШрu.м оруђем, 
оuекошином, болешhу и сл.: - на телу. 2. фиг. оно шшо изазива не
uријашно uсихичко и gушевно осећање (шуiа, увреgа, несрећа, 
сшрах, бриiа): - несретне љубави, ране од живота. 3. фиг. шешко 
сшање (економско, социјално, кулшурно и сл.); велико зло, нево
ља уоuшше: социјалне ране у држави, привредне ране. 4. засе
чено, зарезано месшо на кори gрвеШа. • жива - ошворена, gубо
ка рана која није зарасла, која не зарашhује; фиг. gубоки бол, ве
лика uашња која не Uролази. метнути, ставити со (ли) на живу ра
ну gоgашно uозлеgиши uogcehajyhu на нешшо болно, неuријашно; 
уп. позледити стару рану. на псу рана, на псу и зарасла разг. није 
шо нишша, ароћи ће (о лакшем болу и сл.). отворена - oceйlJЬивo, 
болно месшо, oceйlJЬивa Шачка. позледити, повредити стару рану; 
дирнути, такнути, отворити стару рану uоgсешиши на нешшо веома 
болно, неUријаШно. - без пребола, - од пре бола в. uog Uребол. 

ранар м вој. лекар који лечи ране, војни xupypi. 

ранац, ранца м (инстр. ранцем; мн. ранци и ранчеви) нем. 
шорба (обично војничка, сuоршска) за личне сшвари, храну, му
ницију и сл. која се носи ареко рамена на леђu.ма, руксак. 

ранг м фр. сшеuен, чин, uоложај, месшо које заузu.ма неко 
арема својој вреgносши или функцији: у рангу пуковника, раз
ликовати се по ·рангу. 

ранг-листа ж саисак, аоаис особа, сuоршских и сл. клубова 
и uреgмеша og вреgносши сврсшаних ао paHiy, арема њиховој 
вреgносши: - прве лиге. 

. ' рангирати, рацг:йрам и ранговати, -гујем свр. и несвр. свр
сшаваши, класификоваши арема paHiy. 

рандеву, -уа м фр. уiоворени (обично) љубавни сасшанак; ме
сшо сасШшща. 

рандес м разг. в. ранgеву. 

ранжирати, ранжирам свр. и несвр. а. расuореgиши расаоре
ђиваши, размесшиши, размешшаши, класификоваши: - фигу
ре, - друштвене науке. б. жел. uосшавиши, uосшављаши желе
зничку комuозицију, ваiоне, маневрисаШи. 
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ранжирни, -а, -о који служи за ранжирање, за иосшавЈЬање 
ко.миозиције: � станица. 

рани, -а, -о 1. а. који бива, који се gОlађа, насшаје рано ују
шро, у иочешку јушра: � зора, � излазак б. који се OgHocu на ир
ву иојаву, иојавЈЬивање изјушра (о сунцу). 2. а. који се gОlађа, ја
вЈЬа, gосиева и сл. ире уобичајеНОl вре.мена, OgHOCHO на иочешку 
шоlа времена: � брак, ране крymке. б. који насшаје неочекива
но, иревремен: � смрт. в. који се јавЈЬа у иочешку HeKol gоба, ие
puoga (gешињсшва, .млаgосши, lоgишњеl gоба и сл.): � детињ
ство, � јесен. 

ранијё прил. 1. ко.ми. og рано. 2. ире, HeKaga. - Раније је жи
вео са родитељима. 3. ире Helo шйlо је иреgвиђено: изаћи сат �. 

ранији, -а, -ё 1. ко.ми. og рани (2а): � крymке. 2. ирошли, ире
ђашњи. - Није он више онај ранији. 3. ирешхоgни: из ранијих 
битака. 

ранилац и ранилац, -иоца м онај који рани, рано усШаје. 

ранилачки и ранилачки, -а, -о који apuaaga раниоцима: � 
навика. 

ранилист м бот. врсша лековише БUJbке Betonica officina1is 
из ф. Labiatae. 

ранилица и ранилица ж она која рани, рано усШаје. 

ранитиl, -йм евр. нанеши, начиниши неко.ме рану, ране: � у 
руку . •  - се начиниши себи рану, заgобиши рану; иосеnи се: � се 
пушком; � се секиром. 

ранити2, -йм неевр. [гл. им. рањёње е] рано усшајаши, рано 
иолазиши на иосао или на иуш. - Сељаци лети ране. • НПоел ко 
рано рани, две среће граби ко рано усшаје .може MHolo ga ypagu, 
ga иосШиlне. 

раница ж geм. og рана. 

ранка ж (дат. ранци; ген. ми. ранкй) (често у атриб. служби) 
агр. воnка или лоза која рано gозрева, рано gOHOCU Uлоg: лоза �, 
шљива �. 

ранљив(-) в. рањив(-). 

рано ПРИЛ. 1. а. на иочешку, у ирвим часовимајушра: пробу
дити се �. б. на иочешку HeKol вре.менскоl aepuoga: � увече, � у 
пролеће. 2. ире оgређеноl или уобичајеНОl времена: напустити 
посао �. 3. на иочешку живоша или HeKol живошноl aepuoga. 
Рано је почео да се бави спортом. 

раној Еюёњи и ранојесёнски, -а, -о који се OgHOCU на рану је
сен: � дани. 

ранопреминули, -а, -о који је рано, ире вре.мена иреминуо: 
� песник. 

раноранилац, -иоца м онај који рано усшаје, рани, ранилац. 

раноранилачки, -а, -о који се OgHOCU на ранораниоце: � ју-
тро, � гужва. 

раноранилица ж жена раноранилац. 

ранч м ШП. иоЈЬСКО имање, сшочарска фар.ма, салаш. 

ранчер и ранчер м сшочар, фар.мер. 

ранчић м geм. и хии. og ранац. 

ранчуга ж бот. gивЈЬа (иОЈЬска) рошква Raphanus raphani-
strum из ф. Cruciferae. 

рањ м бот. вpcйla храсша, iраница2, слagун Quercus conferta. 
рањав, -а, -о иун рана, иокривен ранама, израњаван. 

рањавати (се), рањавам (се) несвр. ире.ма раниши (се); уп. 

рањавити. 

рањавити, рањавйм неевр. [гл. ИМ. рањављёње е] наносиши, 
заgаваши, изазиваши ране, paњaвaйlи. 

рањаво прил. С иуно рана, као рањен: � ходати. 

рањавост, -ости ж сшање, особина oHola који је рањав. 

рањак м зоол. врсша ишица Anorthura troglodytes. 
рањеник м '1. онај који је рањен. 2. бот. в. ранилисШ. 

рањеница ж 1. жена рањеник. 2. бот. зељасша ливаgска БUJb
ка Anthyllis и А. Vulneraria из ф. Papilionaceae, која се уиошре
БЈЬава у HapogHoM лекарсШву. 

рањенички, -а, -о који apuaaga рањеницима, који иошиче 
og рањеника, који се OgHocu на рањенике: � болови, � мука. 

рањив, -а, -о а. који .може биши рањен, иовреgЈЬив: � место. 
б. фиг. oceйlJbив: � на грдње. 

рањивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је рањив, 
иовреgЈЬивосШ. 

раони, -а, -о који се OgHOCU на раоник, који је са раонико.м: � 
плуг. 

раоник м ошшри .меШални geo илуlа који ири орању сече зе-
.мљу, лемеш. 

рапа ж ЗООЛ. врсша речне рибе Umbra canina. 
рапав(-) в. храиав(-). 

рапидан, -дна, -о лат. брз, Halao: � раст цена. 

рапидно ПРИЛ. брзо, наlло: � напредовати. 

рапИдност, -ости ж особина oHola који је paaugaH, oHola шшо 
je paaugHo. 

рапорт м фр. 1. вој. а. усмено саслушавање, које врше ирешио
сшавЈЬене сшарешине, о кривицама и .молбама војника или gp. 
иошчињених: позвати на �. б. усмено обавешйlење ирешиосша
вЈЬено.м сшарешини о сшању у оgређеној јеgиници (бројно.м, 
зgравсШвено.м, борбено.м и сл.). 2. уоишше усмени или иисмени 
извешшај, обавешшење ирешиосШавЈЬено.м или вишој инсшан
ци: отићи на � у дирекцију. 3. усмено обавешшење уоишШе. -
Кад дође из школе, подноси рапорт. 

рапортирати, -ортйрам евр. и неевр. иоgнеши, иоgносиши ра
иopйl, иренеши, иреносиши обавешшење о нечему, извесшиши, 
извешшаваши: - пуковнику, � комшији шта се десило. 

рапортни, -а, -о који се OgHOCU на раиорш: � соба. 

рапсод, -ода и рапсод м ГрЧ. иушујуnи иевач у сшарој Грчкој, 
који је иевао и рецишовао еиске иесме, paacoguje. 

рапсодија и рапсодија ж 1. КЊИЖ. сиев сшарих Грка сасша
вЈЬен og оgло.мака веnих еиских иесама које је иевао или реци
шовао paacog. 2. муз. ко.миозиција (најчешnе инсШру.менШална) 
слобоgНОl облика, заснована веnино.м на силешу HapogHUx .мо
шива: Брамсова �, Дворжакова �. 

рапсодичан, -чна, -о (рапсодичкй, -а, -о) који се као у раи
coguju, који се OgHOCU на paacogujy. 

рапсодично (рапсоДички) ПрИЛ. на раисоgичан начин, као у 
paacoguju: � звучаТи. 

рапсодски, -а, -о муз. који је исшрlнуш из целине, који је у og
ло.мцима; слобоgан ио облику, без .међусобне везе. 

раптус м лат. изненаgни Haaag јаке узнемиреносши као знак 
исихичке иоре.меnеносШи. 

раритёт, -ета м лат. решка сшвар, нешшо несвакиgашње, 
реШкосШ. 

раритётан, -тна, -о који иреgсшавЈЬа раришейl, pegaK, jegUH
сшвен: � текст. 

рарог м ЗООЛ. врсша великоl .морскоl рака без шшииаљки Ра
limurus vulgaris. 

раса! и раса ж фр. 1. антроп. исшоријски насшала скуиина 
Jbygu која има неке зајеgничке наслеgне физичке и исихичке осо
бине: боју коже, очију, облик лубање расш и сл.: бела �, жута �, 
ЦPHa �. 2. ЗООЛ. скуиина исшоврсних живошиња које имају зајеg
ничко иорекло, сличне шелесне особине, ирилаlођеносш оgређе
ним живошним условима, иасмина: крижање раса. 3. Hapog: 
грчка �. 4. Jbygu који се разликују og gpylux неким иосебним осо
бинама, сој: песничка �. 

раса2 ж ГрЧ. lopНJa ogena, .манШија калуђера, реgовника. 

расад м И расада ж .млаgе (обично иовршне) БUJbке, које слу
же за иресађивање: купусни �, � парадајза. 
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расЗдити, рас3.дИм евр. йресаgиши БUJЬ�е из pacagHu�a на 
gpylo .месШо. 

расадиште е pacagHU�. 

расадни, -а, -о �ojи се OgHOCU на pacag, �ojи се расађује: � ма
теријал, � младица. 

расадник и расадник м 1 . .месШо, зе.м.љишШе 1ge се laju ра
cag: воћни �, шумски �. 2. фиг. а . .месШо оgа�ле се шире, разно
се весши, rласине, болесши; онај �ojи ШО чини: � болести, � па
нике. б. онај �ojи шири, йреноси нове ugeje, схвашања (обично у 
�улшури, науци): � идеја, � западне цивилизације. 

расадница и расадница ж фр. она �oja шири, йреноси зна
ње, учење, нове ugeje, схвашања (обично у �улшури, науци). 

расаднички и расаднички, -а, -о �ojи се OgHOCU на pacagHU-
�e, �ojи apuaaga pacagHU�Y: � багрењар. 

расађивати, -ађујём несвр. Йре.ма расаgиШи. 

расамарити, -амарИм евр. с�инуши са.мар: � коња. 

расан, -сна, -о 1. (само одр.: раснй, -а, -о) �ojи се OgHOCU на 
расе, �ojи apuaaga раси, �ojи йошиче og расе: � теорија, � мр
жња, � припадност. 2. (обично неодр.) а. (о чове�у) �ojиje лейоl 
из1Jlеgа, наочиш, снажан, �ршан; с�лаgан: � момак, � девојка; 
расне ноге. б. (о живоШиња.ма, ређе воhу) �ojи apuaaga најбо
љим йреgсшавницима оgређене врсше, OgHOCHO Йас.мине: � кра
ва, � коњ; � грожђе. 

расанити, -Им евр. (некога) йробуgиши He�ola из сна, ogalHa
ши He�o.мe сан: � децу умивањем, � причом. 8 � се освесшиши 
се йосле сйавања, изlубиши сан, разgре.маШи се. 

расањати (се), расањам (се) евр. в. расаниши (се). 

расањивати (се), -ањујём (се) несвр. Йре.ма расаниши (се). 

расап, распа и расапа м расуло, йройagање, pacaag; расиЙање. 

расахнути се, расахнём се евр. расушиши се. 

расванути (се), расванё (се) евр. безл. йошйуно свануши, раз-
gаниши се. 

расвануће е освиш, свануhе. 

расвањивати (се), -ањујё (се) несвр. Йре.ма расвануши (се). 

расвестити, расвёстИм јех. расвијЕЮТИТИ, расвијестйм евр. 
йоврашиши He�o.мe cвeciй, йробуgиши из несвесши; gовесши из 
свесши, освесШиШи. 8 � се врашиши се свесши, освесшиши се; 
йрибраши се: � се у болници; � се на испиту. 

рfшвета и расвета јек. расвјета и расвјета ж а. ocвeiйљe
ње, ocвeiйљaвaњe: неонска �, улична �. б. свечано ocвeiйљeњe, 
илу.минација. 

расветлити, расвётлИм јек. расвијетлити, расвијетлИм (три. 
расвётљен јех. расвијетљен) евр. 1. освеiйлиши са свих сшрана, 
ja�o освеiйлиШи. - Сунце му осветли лице. 2. йоgробно објасни
ши, йрошу.мачиши, исйишаши: � случај. 8 ""  се 1. биши обасуш 
свеiйлошhу, освеiйлиши се (о ЙросШорија.ма и gp.). 2. фиг. йосша
ши јасан, разlовеШан. - У глави му се расветлио цео случај . 

расветљавати (се) јеК. расвјетљавати (се), -етљавам (се) и 
расветљивати (се) јек. расвјетљивати (се), -етљујём (се) не
свр. Йре.ма расвеiйлиши (се). 

расветни и расветни јек. расвјетни и расвјетни, -а, -о �o
ји се OgHOCU на расвешу, �ojи служи за расвешу: � гас, � плин, � 
средство. 

расвешћивати (се) јек. расвјешћивати (се), -ешћујём (се) 
несвр. Йре.ма расвесшиши (се). 

расвит и расвит, -а и расвитак, -тка м йочеша� gaHa, 
ocвиiй, свануhе. 

расвитати (се), -ићё (се) несвр. Йре.ма расвануши (се). 

расед јех. расјед м геол. йу�ошина у 3е.м.љиној �opи gуж �o
је се слојеви сйушшају или изgижу. 

раседл�вати, -едлавам несвр. Йре.ма расеgлаШи. 

. раседлати, -ам евр. с�инуши сеgло са осеgлане живошиње: � 
коња. 

расејавати (се), -ејавам (се) јек. расијавати (се) несвр. йре
.ма расејаши (се). 

расејан јех. расијан, -а, -о 1. ШрЙ. og расејаши (се). 2. �ojи не 
.може ga ycpegcpegu йажњу на нешшо, нейрибран, расШресен. 

расејано јех. расијано ирил. на расе јан начин, без �OHцeH
шрације, расшресено: � гледати. 

расејаност јек. расијаност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, 
сшање oHola �ojи је расе јан , расшресеносш, не�онценШрисаносШ. 

расејати јех. расијати, -јём (имп. расёј јек. расйј) евр. 1. сеју
hu разбацаши на све сшране, на више .месШа, расшуриши: � де
телину, � жито. 2. расуши, разбацаши: расејани гробови војни
ка, расејане куће по брдима. 8 ""  се разиhи се на све сшране, 
расшуриши се, расуши се. - Расејала се омладина по Европи. 

расек јек. расјек м йрорез, Йросе�лина. 

расеклина јек. расјеклина ж вели�а йу�ошина, расцей; йо
се�ошина: � на леду; � на нози. 

расекотина јек. расјекотина ж расечено, йосечено .месШо на 
шелу, йосе�ошина: � на усни. 

раселина и раселина јек. расјелина и расјелина ж а. ге
ол. в. paceg. б. йровалија, урвина: планинска �. 

раселински јех. расјелински, -а, -о �ojи се OgHOCU на расе
лине, �ojи apuaaga раселина.ма: � пукотина. 

раселити, раслИм (три. расељен) евр. учиниши ga He�o найу
сши своје .месШо йребивања, йреселиши, иселиши: � народ. 8 "" 
се иселиши се на разне сшране, оgселиши се. 

расељавати (се), -ељавам (се) несвр. Йре.ма раселиши (се). 

расељеник, -ика м онај �ojи је расељен, онај �ojи се иселио. 

расеоба ж расељавање, исељавање. 

расести се јек. расјести се, -еднём се (-едём се) евр. йрова
лиши се, расйу�нуши се (о зе.м.љи). 

расећи јех. расјећи, -ечём (3. Л. ми. -секу јех. -сијеку) евр. 1. 
ошшрим Йреg.меШо.м (ноже.м и сл.) разgвојиши нешшо, начини
ши gубо�у расе�лину, йосе�ошину и СЛ.; ce�yhu разgелиши на 
�oMage: � хлеб, � главу. 2. расшавиши jegHo og gpylol нечи.ме 
ошшрим: � листове часописа. 3. оgреgиши, ушврgиши (йорез или 
СЛ.). 8 "" се начиниши йосе�ошину себи на шелу, aocehu се: � се 
по руци. 

расецати (се), расёцам (се) јек. расијецати (се), расијецам 
(се) несвр. Йре.ма pacehu (се). 

рiшецкати јек. расјецкати, -ам евр. у ge.м. значењу: pacehu. 

расизам, -зма м иgеолош�а gрушшвена и йолишич�а шеори
ја о йосшојању нижих и виших раса, йо �ojoj биолош�а расна свој
сшва оgређују �улшурну и исшоријс�у улоlу aojegUHUx Hapoga. 

расинити, расйнйм евр. ogpehu се {He�ola) �ao сина, yc�pa-
шиши (He�o.мe) cиHoвc�o Йраво. 

расипан и расипан, -пна, -о 1. �ojи расийа, MHolo шроши, 
раз бацу је (новац, имовину и сл.); �ojи се йровоgи у расийању, 
шрошењу (новца, имовине): � син, � живот. 2. у изр. - СОЧИВО, 
лећа изgубљено сочиво у �o.мe се свеiйлосни зраци расиЙају. 

расипати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма расуши (се). 

расипљив, -а, -о с�лон расийању, шрошењу (новца, имовине 
u gp.). 

расипник и расипник м онај �ojи расийа, MHolo шроши, 
разбацује (новац, имовину и gp.), pacau�yha. 

расипница и расипница ж жена расиЙни�. 

расипнички и расипнички, -а, -о �ojи се OgHOCU на расий
Hи�e. 

расипнички и расипнички ирил. �ao расийни�, расийају
hu: � трошити. 

расипништво и расипништво е особина oHola �ojи је раси
йан, �ojи живи расиЙнич�и . 

расипно и расипно ПРИЛ. на расийан начин, расиЙнич�и. 
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расипност и расипност, -ости ж в. расиUнишШво. 

расист(а), -ё м (ми. -сти) онај који усваја и uоgржава раси
за.м, uрисшалица расиз.ма. 

раСИСТИЧRЙ, -а, -о који се OgHOCU на расисше, који upuuaga 
расисшима: � идеолог. 

раСИСТRиња ж жена расисШ(а). 

раситнити, раситнйм евр. (нешто) а. исишниши, усишниши: 
� земљу. б. uрешвориши у сишнину, у .мање вреgносши: � хиља
дарку. 

расјати се, -ам се евр. расвеiй.nиШи се, засјаши; озариши се. 

раСRаRати се, раскачём се евр. уgариши у брзо скакање, рас
шрчаши се: � низ брдо. 

раСRаRотати се, -оћём се (раскакотати се, -акоћём се) евр. 
а. uочеши кокошаши, раскокоgакаши се. б. фиг. исuричаши, из
брбљаши (на више .месШа). 

раСRалашан, -шна, -о 1. разузgан, расuушшен; неuрисшојан 
у Uонашању. 2. весео, разgраZан. 

раСRалашити, -алашйм евр. Тур. учиниши ga неко uосшане 
раскалашан, разузgан: � децу лошим васпитањем . •  - се ао
сшаши раскалашан, разузgан, расuусшиши се. - Војска се рас
калашила. 

раСRалаШНЙR м раскалашан, разузgан човек. 

раСRалашница ж раскалашна жена. 

раСRалашно ПРИЛ. разузgано, расuушшено: � се понашати. 

раСRалашност, -ости ж (раскалаштво е) особина oHoZa који 
је раскалашан. 

раскмуђер м онај који је наuусшио калуђерски peg или је 
искључен из њеZа. 

раСRмуђерити, -йм евр. (некога) оgузеши неко.ме калуђер
ски чин, искључиши из калуђерскоZ pega . •  - се наuусшиши ка
луђерски peg. 

раСRмуђерица и раСRмуђерица ж она којаје наuусшила 
калуђерски peg или је из њеZа искључена. 

раСRаљати, раскаљам евр. (нешто) учиниши каљави.м, 
блашњавим: � пут . •  - се uосшаши каљав, блаШњав. 

раСRаљужити се, -им се евр. uрешвориши се у KaљyZy, ао
сшаши као KaљyZa. - Земља се раскаљужила. 

раСRантати се, -ам се евр. нар. расuравиши, раз.мрсиШи, рас
UеiПљаШи. 

раскасапити, -йм евр. (нешто) расећи, раско.маgаШи: � месо. 

раСRаЧRати, -ам евр. (нешто) Zазеhи ао блашу учиниши ga 
uосшане жишко, разZазиши: � блато. 

раскварити, раскварим евр. (нешто) uоквариши, исквари
ши . •  - се исквариши се, uоквариши се. - Друштво се сасвим 
раскварило. 

раСRвасати, -ам евр. набујаши, нарасши (о ШесШу). 

раСRвасити, -йм евр. (нешто) нашоuивши, на.мочивши (во
goM и сл.) раз.мекшаШи: � пут КИШОМ . •  - се uосшаши влажан, 
нашоиљен воgо.м или gp. шечношhу (о uушу, аољу и gp.) 

раСRвашеност, -ости ж особина, сшање oHoZa шшо је расква-
шено. 

раСRвоцати се, -очём се и -оцам се евр. 1. uочеши квоцаши (о 
кокоши, upeg uочешак лежања на јајима). 2. фиг. расuричаши се. 

раСRезити, раскёзйм (раскесити, раскёсим) евр. (нешто) ис
кезиши, исцериши (усне и лице) uоказујуhи зубе . •  - се искези
ши се, исцериши се. 

раскивати, раскИвам несвр. аре.ма расковаШи. 

раскид м (раскида ж) uресшанак везе, ogHoca, коншакша, 
upeKug, раскиgање; uонишшење: � са црквом, � уговора. • ни
сам (нисмо и ел.) ОД раскида нар. не.ма.м(о) нишша uрошив, не аро-
шивим(о) се. . 

раСRидати (се), раскИдам (се) несвр. аре.ма раскинуши (се). 

раСRидати, -ам евр. (нешто) киgање.м разgвојиши, раско.ма
gаши, раскинуши: � зеца . •  - се uрекинуши се на више .месШа, 
расшрZаши се, исшрZаши се. 

раСRИДЉИВ, -а, -о који се .може раскинуши, који се лако рас
Kuga. 

раСRикотати се, -И:коћём се евр. uочеши кикошаши се. 

раСRИНУТИ, -нём (аор. раскинух и раскидох; ТРП. раскинУт) 
евр. (нешто) 1. расшрZнуши на gва или више gелова, разgвојиши, 
uрекинуши: � конопац, � ланац. 2. uресшаши оgржаваши везе, 
ogHoce; ogpehu се нечеZа: � традиционалне везе с Америком, � 

са девојком; � са старом теоријом. 3. раско.маgаШи, иско.маgаШи. 
- Раскинули вуци овцу . •  - се 1. uрекинуши се, uресшаши ао
сШојаШи. - Веза се раскинула. 2. разgвојиши се, оgвојиши се. -
Раскину се колона. 3. uрешерано се у.мориши, Uре.мориШи се. -

Раскину се радећи. • - са животом извршиши са.моубисШво. 

раскиселити, -им (трп. раскисељен) евр. (нешто) раз.мекша
ши нашаuајуhи (у воgу или gp. шечносш), расквасиши, раз.мо
чиши: - кожу . •  - се расквасиши, раз.мекшаШи (uошаuајуhи у 
воgу и gp. ШачносШ). 

раскисељавати (се), -ељавам (се) несвр. аре.ма раскисели
ши (се). 

раСRИСНУТИ, -нём евр. (нешто) раз.мекшаШи, расквасиши: � 
путеве . •  - се о.мекшаШи og воgе, расквасиши се. 

раСRишати се, -а(м) се и раСRИШИТИ се, -и(м) се евр. безл. 
uосшаши кишовишо, окишаши се. 

раСRламати, -ам и раСRламитати, -амйћём евр. расклима
ши, расклимаШаШи. 

расклапати (се), расклапам (се) несвр. аре.ма расклоuи
ши (се). 

раСRласати, -ам евр. 1. сшеhи класове (о кукурузу и gp.). 2. 
фиг. uоцеuаши се, расуши се (као класови). 

раСRЛЕшати, -ам евр. наошшриши (косу, секиру и gp.) ygapa
јући чекиhе.м, исклеUаШи. 

раСКЛИRтати се, раскликћём се евр. uочеши кликi11аши, yga
риши у кликШање. 

расклимавати (се), -имавам (се) несвр. аре.ма расклима
ши (се). 

раСRлиматаност, -ости ж особина, сшање oHoZa шшо је рас
климаШано. 

раСRЛимати и раСRлиматати, -ам евр. (нешто) учиниши ga 
се нешшо не gржи чврсшо, разgр.маШи, расклашиши: � столицу. 
• - се uосшаши кли.мав, олабавиши се, расклашиши се (обично 
о разним gрвеним Uреg.меШима, зубима и gp.). 

расRЛОНИТИ, расклоним (трп. расклоњен) евр. (нешто) скло
ниши, уклониши: � тањире са стола . •  - се склониши се, укло
ниши се. - Расклоните се да прођем. 

расRЛОП м 1. расклаuање, разgвој, разgвајање. 2. расшавља-
ње, разgвајање (на gелове). 

расклопан, -пна, -о који се расклаuа: � сто: 

расклоп(љ)ив, -а, -о који се .може расклоUиШи. 

раСRЛОПИТИ, расклопйм (три. расклопљен) евр. 1. расшави-
ши нешшо на сасшавне gелове (обично .механиза.м и сл.): � пу
m:кy, � пеглу. 2. рашириши, ошвориши нешшо шшо је склоиље
но, зашворено: � књигу, � уста. 3. развуhи нешшо шшо је скло
иљено; ошвориши нешшо шшо је uоклоиљено: � лежај, � фотељу; 
� ковчег . •  - се ошвориши се (ширење.м, раз.мицање.м), расшво
риши се (о лисшовима, uрозору и gp.). 

раСRЛопотати се, -ам се евр. uочеши јако клоUоШаШи. 

раСRЛупчати се, -ам се евр. не биши више склуuчан, оg.моша
ши се (о јежу и gp.). 

раСRЉувавати, -)твавам несвр. аре.ма раскљуваШи. 

раСRЉувати, раскљујём евр. (нешто) кљујући разнеши, раш
чуuаши: � лешину. 
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раскљуцавати, -Уцавам несвр. Йре.ма раскљуцаШи. 

раскљуцати, -ам евр. (нешто) кљуцајући раскойаши, раскљу
ваши: - јаје. 

расковати, раскујём (имп. раскуј; р. пр. расковао, -ала (рас
ковао, -ала); трп. раскован; пр. пр. расковавши) евр. 1. (нешто) 
раскинуши окове, ослобоgиши окова; ошковаши оно шшо је зако
вано: - окове, - вериге; - орман. 2. (нешто) йрековаши: - пр
стен. 3. (некога) скинуши (коњу) йошковице: - коња. 8 - се осша
ши без йошкова (о коњу, ·волу); олабавиши се, расклимашаши се 
(о ЙоШкова.ма на коњу). 

расковннк м бот. врсша шраве Laserpitium siler и Siler trilo
Ьиm из ф. Umbelliferae. 

раскокати се, раскокам се евр. расйуцаши се на вашри (о ку
курузним зрнима); фиг. рашириши се, расйасши се, развалиши 
се. - Нос му се раскокао. 

раскол м 1. расцей, разgор: - у странци. 2. ЦРКВ. а. ИСТ. apeKug 
црквених ogHoca из.међу Рима и Цариlраgа у IX в. б. оgвајање og 
цркве збоl 1-lеслаlања с неким црквеним йройисима, шиз.ма. 

расколати се, расколам се евр. рашириши се у облику кола, 
Kpyla. - Раскола се румен по небу. 

расколачено ПрИЛ. широко ошворених, разроlачених очију: 
- гледати. 

расколачивати (се), -ачујём (се) несвр. Йре.ма расколачи
ши (се). 

расколачити, -олачiiм евр. широко ошвориши, разроlачиши, 
избуљиши, избечиши (очи). 8 - се разроlачиши се, избуљиши се; 
фиг. йојавиши се у свој ширини, рашириши се. 

расколити, расколИм евр. (нешто) расећи у gва gела, расце
йиши: - главу. 8 - се расцейиши се, Йући. 

расколнiiк м йрисшалица раскола, ошйаgник; шиз.маШик. 

расколничкii, -а, -о који се OgHOCU на расколнике; шиз.ма
шички: - сукоби, - самовоља. 

расколнiiштво е в. раскол. 

раскомадавати (се), -адавам (се) несвр. Йре.ма pacKoMaga
ши (се). 

раскомаданост, -ости ж особина, сшање oHola шшо је раско
MagaHo. 

раскомадати, -ам евр. (нешто) а. расећи, разбиши, UCKuga
ши на KoMage: - хлеб, - месо. б. йоgелиши, изgелиши оgвајају
ћи gелове og целине (о шеришорији земље, gржаве): - Југослави
ју, - царство. 8 - се разбиши се на KoMage; йоgелиши се. 

раскомотити, -омотим евр. (некога) учиниши ga се неко осе
ћа ко.моШно, уgобно: - бебу. 8 - се а. с.месШиШи се уgобно и без 
усшручавања, разбашкариши се: - се у хотелу. б. скинуши са се
бе сувишну ogehy, pagu уgобносши: - се у возу. 

раскомоћивати (се), -оћујём (се) несвр. Йре.ма раско.моШи
ши (се). 

раскопавати, -опавам несвр. Йре.ма раскоЙаШи. 

раскопати, -ам и раскопам евр. (нешто) 1. коЙање.м раши
риши ошвор, руйу, искойаши: - снег, - канал. 2. разориши, уни
шшиши: - нечију кућу; фиг. - срећу. 3. расшавиши, расшуриши 
на gелове: - кола, - телевизор. 

раскопина ж раскойано .месШо. 

раскопчавати (се), -опчавам (се) несвр. Йре.ма раскойча
ши (се). 

раскопчати, -ам евр. (нешто)" оgвојиши, расшавиши оно шшо 
је закойчано, ошкойчаши (ogehy), расйучиши: - блузу, - кошу
љу. 8 - се 1. ошкойчаши ogehy на себи, расйучиши се. 2. фиг. би
ши сувише слобоgан у lовору и Йонашању. - Раскопча се и све ис
прича. 

раскорак м 1. сшав йри сшајању или у некој сйоршској gu
сцийлини Kaga су Hole раз.макнуШе, раширене. - Ноге су му би
ле у раскораку. 2. фиг. неgосшашак склаgа, хар.моније, несклаg, 
неслаlање, разилажење (у схвашањима, йосшуйцима и сл.): -
између теорије и праксе. • ићи у - 1) вој. не сшуйаши исШо.м но-

lOM, не ићи у корак. 2) не слаlаши се, разилазиши се (у pagy, у 
схвашању и gp.). 

раскоракнути се, -оракнём се евр. в. раскорачиши се. 

раскоракнуто ПрИЛ. раскорачених Holy, gуlим корацима: -
кренути. 

раскорачавати (се), -ачавам (се) несвр. Йре.ма раскорачи
ши (се). 

раскорачати се, -ам (се) евр. йочеши живо, брзо корачаШи. 

раскорачено и раскорачено ПрИЛ. раскорачених, рашире
них Holy: ходати -. 

раскорачивати (се), -ачујём (се) несвр. Йре.ма раскорачи
ши (се). 

раскорачити, -орачИм и раскорачити, -Им евр. рашириши, 
раз.маhи (неко.ме) Hole. 8 - се сшаши раширених, раз.макнуших 
Holy, рашириши Hole (сШојеhи). 

раскоричити и раскоричити, -Им евр. учиниши ga се рас
aagHY, разgвоје, корице и лисшови неке Kfbule. 8 - се расйасши 
се, расшуриши се (о књизи). 

раскос м ошкос којим се раскоси ливаgа йо cpegUHU из gва су
йрошна Йравца. 

раскосити, раскосИм евр. ошкосиши из gва суйрошна йрав
ца ливаgу йо cpegUHU, йочеши косиши йО cpegUHU ливаgе. 

раскотрљати се, -ам се евр. йочеши се брзо коШрљаШи. 

раскочоперити се, -опёрИм се евр. йочеши се кочойериши, 
заузеши кочойеран сшав, узохолиши се. 

раскош, -и ж (инетр. -и (-ју» (раскош, -а м (инстр. -ем» 1.  изо
биље скуйоцених йреg.меша за живош и уживање; луксуз у начи
ну живоша: уживање у раскоши, - у кући. 2. БОlашсшво, лейо
ша; - музике, талента. 

раскошан, -шна, -о 1. йун раскоши, луксуза, блисшав, сја
јан, луксузан: - Париз, - стан. 2. скуйоцен, украшен, lизgав: -
хаљина. 3. бу јан, красан: - природа. 4. БОlаш, разноврсшан, йун 
изобиља: - трпеза; фиг. - таленат. 5. йун йријашносши, .милине: 
- мирис. 

раскошје е пеен. раскош, раскошносШ. 

раскошнiiк м онај који ужива у раскоши. 

раскошно ПрИЛ. на раскошан начин, обилашо; свечано: -
украшен, - осветљен. 

раскошност, -ости ж (раскоштво е) особина, сшање oHola 
шшо је раскошно, раскош. 

раскравити, раскравИм евр. 1. (нешто) учиниши ga се нешшо 
с.мрзнуШо ошкрави, ошойи, оg.мрзнуши, расшойиши; заlрејаши: 
- лед; - маст. 2. (некога) фиг. оgобровољиши, орасЙоложиШи. 
Лепа вест га раскрави. 8 - се 1. оg.мрзнуши се, расшойиши се; 
заlрејаши се. - Лед се раскравио. УшЛи смо у кућу и раскрави
ли се. 2. фиг. оgобровољиши се, расйоложиши се. - Видећи сина 
ра<:крави се. ,  

раскрављивати (се), -ављујём (се) несвр. Йре.ма раскрави
ши (се). 

раскрајати (се), раскрајам (се) несвр. Йре.ма раскројиши (се). 

раскраљ, �a и раскраљ, -аља м бивши краљ, краљ који је 
абgицирао; сврlнуши краљ. 

раскраљица ж бивша краљица, екскраљица. 

раскрвавити, -рвавим и раскрварити, -рварим евр. (не'
што) уgариши, раниши HeKOla ga йошече крв, учиниши ga йоше
че крв: - руку, - ножем прст. 8 - се йосшаши крвав, йочеши кр
вариши се. - Пао је и раскрвавио се. 

раскребечити (се), -ебёчiiм (се) евр. екепр. в. раскречuши (се). 

раскренути, раскрёнём евр. окренуши, йошиснуши на су
йрошну сшрану нешшо шшо има gва gела (вилице, усша и сл.), 
рашириши; ошвориши на шакав начин. 

раскретати, раскрёћём и раскретати, -ећём несвр. Йре.ма 
раскренуШи. 
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раскречити, раскрёчйм евро 1. рашириши, раз.маhи (Hoie, 
йрсше и СЛ.)о 2. избечиши, изБУЈЬиши: � ОЧИо • - се сшаши раши
рен их, раз.макнуших Hoiy о 

раскривати (се), раскрйвам (се) несвро Йре.ма раскриши (се). 

раскривити се, раскрйвйм се евро разgераши се, расйлака
ши сео 

раскрижати, раскрйжам евро (нешто) расећи, разрезаши на 
кришке, на KoMage; исйресецаши: - јабуку. 

раскрилити, раскрйлйм евро а. рашириши, развиши: - кри
ла, - руке, - кишобран. б. широ.м ошвориши: - врата, - прозо
ре. в. избечиши, разроiачиши (о очи.ма) . •  - се 1. рашириши 
крила (о ЙШица.ма и gp.). 2. ошвориши се (о врашима, йрозори
.ма и сл.). 

pacKpiiљeHo прИЛо фШо ошворено, сасвим: � се предати нечему. 

раскриљивати (се), -иљујём (се) несвр. Йре.ма раскрили
ши (се). 

раскринкавати (се), -инкавам (се) несвр. Йре.ма раскрин
каши (се). 

рi1Скр:И:нкати, -ам евро йриказаши (HeKoia или нешшо) у йра
во.м свеiйлу, разошкриши, gе.маскираШи: - некога као лажова. 

раскрити, раскријём евро (нешто) а. ошкриши оно шшо је йо
кривено: - груди, - завесе на прозору. б. фШо обелоgаниши, ош
криши: - нове видике . •  - се ошкриши се, ошвориши се. - Ха
љина јој се раскрила. 

раскројити, раскројйм (ИМПо раскр6ј) евро (нешто) 1. расећи, 
разрезаши, расйориши оно шшо је скројено, сашивено (о шкани
на.ма, кожи и сл.): � сукњу. 2. сасвим, све искројиши (о шкани
на.ма, кожи и сл.). • - се расйараши се, расцейиши се: - се услед 
дугог ношења. 

раскрпити, -йм евро екепро расйлесши за.мршено, раз.мрсиШи; 
фШо решиши нешшо за.мршено, нејасно. - Раскрпите то с њим 
како знате . •  - се расйравиши се, објасниши се. 

раскрсница и раскрсница ж .месШо ige се укршшају, йресе
цају gва или више йушева, улица, раскршhе. 

раскрстити, раскрстйм (ТРПо раскрштен) евро 1. раскинуши, 
йрекинуши сваку везу с неким, с нечим, ослобоgиши се HeKoia, 
нечеiа: - с девојком, - с удружењем. 2. фШо разрешиши, расйле
сШи. - Кад дође до свађе, он је раскрсти . •  - се 1. в. раскрсши
ши (1): � се с момком. 2. расшавиши се, разgвојиши се. -Руке им 
се раскрстише. 

раскрунити, -йм евро лишиши Koia круне, оgузеши круну, 
власш (цару, краљу и сл.). 

раскрупњавати се, -Упњавам се несвр. Йре.ма раскруйња
ши се. 

раскрупњалост, -ости ж особина oHoia који се раскруЙњао. 

раскрупњати се, -ам се евро йосшаши круйан (велик, јак, 
широк). 

раскрхати, -ам евро разбиши, разло.миШи у KoMage: - чашу. 

раскрчивати, -рчујём несвр. Йре.ма раскрчиШи. 

раскрчити, раскрчйм (ТРПо раскрчен) евро (нешто) 1. крче-
ње.м (шу.ме, шикаре, gрача и сл.) очисшиши Зе.мЈЬишШе, искрчи
ши: - гору, � гај. 2. gовесши у peg, среgиши, рашчисшиши; ра
сЙре.миШи: - сто, � подрум. 3. йробиши, йрокрчиши, найрави
ши йролаз: � пут, друм; фШо � пут до успеха. 

раскрчмити и раскрчмити, раскрчмйм евро расйроgаши, 
разgаши крч.меhи (храну и gp.): - месо, - ракију. 

раскрчмљивати, -рчмљујём несвр. Йре.ма раскрч.миШи. 

раскрmтати (се), раскрштам (се) несвр. Йре.ма раскрсши-
ши (се). 

раскршће е в. раскрсница: � улица. 

раскувавати (се), -Увавам (се) несвр. Йре.ма раскуваши (се). 

раскувати, -ам евро (нешто) gуiим кување.м учиниши јако .ме-
ким, расйаgнушим: - месо . •  - се gуiим кување.м йосшаши йре
ше рано .мек, расйаgнуш (нЙр. о .месу, йоврћу и gp.). 

раскужити, -йм и раскужити, раскужйм евр. унишшиши 
узрочнике Kyie, за разних болесши и сл.; gезинфиковаШи. 

раскукати се, -ам се евро сшаши, йочеши јако кукаши, yga
риши у кукање, расйлакаши се: - на очевом гробу. 

раскукурекати се, -урёчём се јек. раскукуријекати се, 
-уРијечём се евро в.  раскукурикаши се. 

раскукурикати се, -урйчём се евро йочеши јако кукурека
ши, уgариши у кукурекање. 

раскумити, раскУмйм евр. учиниши ga се раскине ку.мсШво. 
• - се раскинуши ку.мсШво. 

раскупусати се, -ам се евро расйасши се на лисшове, на ge-
лове, као iлавица куйуса (о књизи и сл.). 

раскуражити (се), -уражйм (се) евро в. окуражиши (се). 

раскусуравати се, -уРавам се несвр. Йре.ма раскусураши се. 

раскусурати се, -ам се (раскусуРити (се), -йм се) евро изве-
сши рачуне на виgело, обрачунаши се. 

раскућавати (се), -ућавам (се) и раскућивати (се), -ућујём 
(се) несвр. Йре.ма раскуhиши (се). 

раскућити, -йм евро уйройасшиши, осиро.машиШи кућу, gOM, 
aopoguцy (HepagoM, йрешераним Шрошење.м, gеобо.м и сл.). • -
се осшаши без куће, без имовине, осиро.машиШи; разиhи се, на
йусшиши кућу, gOM (о укућанима). 

раскуха- в. раскува-. 

раскуmтрати се, -ам се евро йосшаши кушшрав, рашчуйа-
ши се, разбарушиши се (о коси). 

раслина ж бuљка. 

расл:И:ње е зб. (мн. I'J) бuљке, расШиње. 

раслојавати (се), -ој авам (се) несвр. Йре.ма раслојиши (се). 

раслојеност, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је раслојено: 
- друштва. 

раслојити, раслојйм евр. (нешто) оgвојиши на слојеве: - де
ло, - друштво . •  - се оgвојиши се у слојеве, класе. - Друштво се 
раслојило. 

расност, -ости ж особина oHoia који је расан. 

расо, расола м а. слана воgа у којој се киселио КУЙУС. б. сла
на воgа у којој се gржи риба или .месо, сала.мура. 

распад и распад мрасшавЈЬање на сасшавне gелове, еле.мен
ше, pacaagalbe, раслојавање; йройасш: - породице; - брака; -
система, � државе. 

распадан, -дна, -о који се pacaaga, расйаgЈЬив: распадни 
продукти. 

распадати се, -ам се несвр. Йре.ма расйасши се. 

распадљив, -а, -о који се .може расйасши, који се лако рас
aaga: � кора. 

распадљивост, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је расйа
gЈЬиво. 

распаднутост, -ости ж сшање oHoia шшо је расЙаgнуШо. 

распазарити, -азарйм евро разврhи, йрекинуши йазар (ку
йовање и apogajy): � куповину . •  - се раскинуши йазар, куйови
ну, Йоiоgбу. 

распакивати (се), -акујём (се) евро несвр. Йре.ма расйакова
ши (се). 

распаковати, -кујём евро (нешто) ошвориши йакеш, разви
ши, раз.моШаШи оно шшо је зайаковано, скинуши о.моШ с чеiа; 
изваgиши оно шшо је сйаковано: - пакет; - ствари из кофера . •  
- се изваgиши своје сйаковане сшвари из oHoia у шша су уйако
ване, расЙре.миШи своје сйаковане сшвари, ошйаковаши се: � се 
у хотелу. 

распакостити се и распакостити се, -акостйм се евро йо
сшаши йакосшан, разЈЬушиши се. 

распалити, распалйм евро 1. разiореши, расЙЛа.мШеШи, ра
жеhи (о вашри, ЙЛа.мену): - ломачу. 2. снажно уgариши, .млаШ-
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11,уши, луйиши: - шамар (некоме), - по леђима (некога) . 3 .  (по 
нечему) а. йочеши брзо, рафал11,О йуцаши, iађаши (ваШре11,u.м 
оружјем): - по непријатељским војницима, - по полажајима. б. 
халайЈьиво йочеши јесши и йиши: - по печењу и ракији. 4. јако 
узбуgиши, разgражиши, разЈЬушиши; йоgсшаћи; расЙЛамсаШи. 
- То је распалило мог оца; Успеси су распалили устанак 5. фиг. 
йочеши 11,еку акшив11,ОСШ е11,ерiич11,О, живо, брзо: - певати. 8 - се 
1. расйламсаши се, разiореши се, разбукшаши се (о вашри, о gp
вu.мa и gp.). 2. фиг. а. разgражиши се, разЈЬушиши се. - Отац се 
распали и поче нас тући. б. вео.ма се заiрејаши, расйоложиши 
се (обич11,О aog уШицаје.м алкохола). - Распалише се за кафан
ским столом. 

рil.Cпаљено npил. е11,ерiич11,О, живо, шемйераме11,Ш11,О: - играти. 

распаљеност, -ости ж особи11,а, сшање o11,oia који је расйа
ЈЬе11" o11,oia шшо је расЙаље11,О. 

распаљив, -а, -о који се лако расйали, који лако йла11,е: -
луч; фиг. - човек 

распаљивати (се), -аљујем (се) 11,есвр. йрема расйалиши (се). 

распаљивост, -ости ж особи11,а o11,oia који је расЙаљив. 

распаметити, -аметйм (трп. распамећен) евр. (некога) учи-
11,иши ga 11,еко изiуби йамеш, ga изiуби сйособ11,ОСШ расуђивања; 
иЗ11,ервираши, емоцио11,ал11,О узбуgиШи. - Рат га је распаметио. 8 
- се изiубиши йамеш, сйособ11,ОСШ 11,ор.мал11,оi расуђивања; из-
11,ервираши се. - Избезумио се и распаметио од проблема. 

распамiЉеност, -ости ж особи11,а и сшање o11,oia који је рас-
Йамеће11,. 

распаран, -рна, -о нар. в. 11,ейара11, (б): обути распарне чарапе. 

распаравати (се), -аравам (се) 11,есвр. йрема расйариши (се). 

распарати, распарам евр. (нешто) а. йарајући шав, Kugajy-
ћи КО11,ац шава, расшавиши нешшо шшо је било сашиве11,О: - сук
њу, - капут. б. расцеЙиШи, йоgераши;разgераши кожу, йовреgи
ши КОЖ11,О шкиво: - панталоне прелазећи преко ограде; - руку, 
лице. в. расйориши, разрезаши: - трбух, - кожу. 8 - се расша
виши се услеg Kugalba КО11,ца сашиве11,их gелова; йоцейаши се, йо
gераши се (о gелови.ма ogehe и сл.). 

распаривати (се), -арујем (се) 11,есвр. Йре.ма расйариши (се). 

распарити, -йм евр. (нешто) заiрејаши, уiрејаши go извеС11,е 
.мере (11,а йари, врелој воgи, 11,а шойлоши и сл.): - буре, - леђа. 8 
- се заiрејаши се Йаро.м, ШоЙЛо.м воgо.м и сл., изложиши се gej
сшву шойлоше, йlойле воgе, йаре, 11,айариши се: - се у кади за 
купање, - се поред шпорета. 

распарити, распарйм евр. 1. (нешто) учи11,иши ga 11,е буgу за
jeg11,o йреg.меши који чи11,е йар, iаР11,ишуру: - чарапе, - ципеле, 
- сервис за кафу. 2. (некога) разgвојиши, расшавиши: - двоје 
заљубљених. 8 - се биши без своi йара, разgружиши се (о apeg
.меШu.ма у йару, iаР11,ишури и сл.). 

распарцелисати, -ишем евр. (нешто) йоgелиши 11,а йарцеле, 
11,а .мање gелове: - земљу, - имање. 

распарчавати (се), -�чавам (се) 11,есвр. Йре.ма расйарчаши (се). 

распарчаност, -ости ж (инетр. -ошћу) особи11,а, сшање o11,oia 
шшо је расйарча11,О, исцейка11,ОСШ, раско.маgа11,ОСШ. 

распарчати, -ам евр. (нешто) разбишијеgи11,сшво, цели11,У 11,е
чеiа, uзgелиши, раско.маgаши: - царевину, - државу, - имање. 
8 - се расйасши се 11,а више gелова; uзgелиши се, расцейкаши се. 
- Земља се распарчала. 

распасан, -а, -о 1. ШрЙ. og расйасаши (се). 2. разузgа11" рас
йојаса11,: распасани младићи. 

распасаност, -ости ж разузgа11,ОСШ, расЙојаса11,ОСШ. 

распасати, -ашем евр. 1. а. ски11,уши 11,еко.ме йојас, ослобоgи
ши йојаса; ски11,уши ойре.му с коња: - дечака; - коња. б. ски11,У
ши йрийаса11,О оружје: - револвер. 2. фиг. учи11,иши 11,еоШЙор11,u.м, 
ослабиши, раз.мекшаШи. - Године га распасале. 8 - се 1. ски11,У
ши йојас, ослобоgиши се Йојаса. 2. а. ослобоgиши се сшеiе, раско
.моШиШи се; разбашкариши се; разузgаши се. - Све се распаса-

. ло.на излету. б. gосйеши у хаошично сшање, йресшаши се йоко
раваши pegy. - У друштву се све распасало, распало. 

распасивати (се), -асујем (се) 11,есвр. йрема расйасаши (се). 

распасти се, распаднем се (аор. распаде се и распаде се; р. 
пр. распао се, -ала се; пр. пр. распавши се) евр. 1. а. йрешвориши 
се у безоблич11,У .масу, расуши се, йройасши Шрулећи. - Леш се 
распао. б. расшавиши се 11,а gелове, раСЙРС11,уши се. - Скеле се 
распале. Плакала је као да ће се распасти. в. cacвu.м се йоцейа
ши, ЙоgераШи. - Ципеле му се распале. 2. а. gосйеши у расуло, 
йресшаши ФУ11,кциО11,исаши као цели11,а. - Странка им се распа
ла. б. расшуриши се; раски11,уши се, изiубиши важ11,ОСШ. - Коло 
се распало. Споразум се распао. 

распаучити, -йм евр. екепр. јако уgариши, расйалиши, ойау
чиши: - га по леђима. 

распачавати, -ам 11,есвр. Йре.ма расЙачаШи. 

распачати, -ам евр. расшуриши, раЗ11,еши; расйроgаши: -
имање; - књиге. 

распеван јек. распјеван, -а, -о 1. ШрЙ. og расйеваши (се). 2. 
весео, веgар; исйуње11, Йес.мо.м: - девојка; - хала. 3. који се звуч-
11,0 йрелива, .мелоgича11,: - глас. 

распевано јек. распјевано ПрИЛ. весело, веgро: - деловати. 

распеваност јек. распјеваност, -ости ж особи11,а, сшање 011,0-
ia шшо је расйева11,О, расйоложење за Йес.му, веселосШ. 

распевати јек. распјевати, -ам евр. йоgсшаћи 11,а Йес.му; ис
ЙУ11,иши веселошћу, орасйоложиши: - цео разред. фиг. Сунце 
распева ливаду. 8 - се йреgаши се йевању, уgариши у Йевање. 

распекмезити се, -йм се евр. екепр. 1. ЙО11,ашаши се као боле
С11,ик; иСЙОЈЬиши 11,еошйор11,ОСill, .мекоћу, слабосШ. - Жена се рас
пекмезила пред мужем. 2. иСЙОЈЬиши йрешера11,У ЈЬубаз11,ОСШ, 11,е
Ж11,ОСШ; gобиши блаже11" срећа11, израз: - пред народом. Распек
мезило му се лице. 

распело е в. расйеће (1). 

распенити јек. распјенити, -йм евр. учи11,иши ga се 11,ешшо 
зайе11,уша: - сапуницу. 8 - се йрекриши се Йе11,О.м, зайе11,ушиши 
се (о .млеку и gp.). 

распети, распнем (аор. распех, распе; ИМП. распни; р. пр. рас
пео, -ела; ТРП. распет; пр. пр. распевши) евр. (уп. разапети) 1. йри
коваши за крсш рашире11,их руку (о Исусу Хрисшу); фиг. сшави
ши 11,eKoia 11,а .муке (као шшо је йо Библији учиње11,О са Исусо.м 
ХрисШо.м): - (некога) на муке. 2. 11,амесшиши, йосшавиши (ша
Шор). 3. рашириши (jegpa). 8 - се фиг. сшавиши себе 11,а .муке; ой
шерешиши се pagoM, обавезама и сл. - Распела сам се радећи 
цело јутро. 

распетљавати (се), -етљавам (се) 11,есвр. Йре.ма расйеШЈЬа
ши (се). 

распетљати, -ам евр. (нешто) 1. разgвојиши 011,0 шшо се зайе
illJЬало, раз.мрсиШи, расйлесши; извући, ослобоgиши из 11,ечеiа 
сйлеше11,оi, замрше11,оi, развезаши: - конце, - канап. 2. оgiО11,еш-
11,уши, решиши 11,ешшо 11,ејас11,О: - проблем. 8 - се 1. раз.мрсиШи 
се, развезаши се; ослобоgиши се из чеiа замрше11,оi, заЙЛеШе11,оi. 
- :Коњу се распетљао ПРИПОН. 2. извући се из шешкоi Йоложаја. 
- Једва се распетљао из тих проблема. 

распеће е 1. изваја11, лик Исуса Хрисша расйешоi 11,а крсшу; 
слика расйешоi Хрисша: слика распећа Христовог. 2. йрикива
ње 11,а крсш, расйињање: прича о распећу Бога. 

распечатити, -йм евр. ошвориши 011,0 шшо је било зайечаће-
11,0, ослобоguши йечаша: - писмо. 8 - се ошвориши се (о 11,ечем за
Йечаће11,О.м). 

распечаћивати (се), -аћујем (се) 11,есвр. Йре.ма расйечаши
. 'ши (се). 

распечити, распечйм евр. 1. (нешто) а. рашириши у сшра-
11,У, раскречиши (11,oie). б. широко ошвориши (очи, усШа). 2. (не
кога) раз.мазиШи, расйусшиши: - дете. 8 - се сшаши раз.мах11,У
ших 11,oiy у сшра11,У, раскречиши се. 

распикућа ж (М) (мн. ж) особа која йревише шроши, расий-
11,ик, расиЙ11,ица . 

распикућство е расийање, шрошење и.мови11,е, расиЙ11,и
шШво. 
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распилавити, -илавИм евр. развуhи (uричу) Hagy"io и наши
роко, uреgаши се йричању, расйричаши се. - Отац распилавио 
од Адама и Еве. _ - се 1. раскомошиши се, разбашкариши се: -
се у туђој кући. 2. развесели ши се, озариши се. - Лице му се рас
пилавило. 

распилати, -ам и распилити, распйлИм евр. pacehu йилом, 
ЙресШру"iаШи. 

распињати, -њём неевр. 1. несвр. йрема расЙеШи. 2. мучиши, 
разgираШи. - Распиње ме неизвесност. _ - се несвр. йрема рас
йеши (се). 

распиривати (се), -ирујём (се) несвр. йрема расйириши (се). 

распиривач, -ача м онај који нешшо расйирује, расйатьује: -
мржње, - страсти. 

распирити, распйрйм евр. (нешто) 1. aupehu, gувајуhи раз
"iореши, расйалиши (ваШру). 2. фиг. учиниши ga се нешшо йоја
ча, хушкајуhи йоgсшаhи: - страсти, - незадовољство. _ - се рас
йалиши се, раз"iореши се; фиг. узеши маха. - Распири се искра 
устанка. 

распис м 1. адм. умножен службени акш који уйрава yayhy
је својим op"iaHUhta, циркулар: - свим полицијским станицама. 
2. објава, о"iлас. 

расписати, распйшём евр. 1. (нешто) йисм,еним йушем обја
виши йозивајуhи на учешhе: - конкурс, - зајам, - изборе. 2. йо
слаши расйис, захшеваши расйисом: - свим старешинама да 
дођу. _ - се йочеши MHO"iO, обимно йисаши, йисаши на више ме
сШа. - Критичар се расписао по свим новинама. 

расписивати (се), -исујём (се) несвр. йрема расйисаши (се). 

расписивач, -ача м онај који расйисује (конкурс). 

распитати, распйтам евр. 1. (некога) йосшавиши некоме ви-
ше йишања, gознаши ЙиШајуhи. - Распита дечка о другим ства
рима. 2. в. расйишаши се. - Распитај за наше, како живе. _ - се 
йишајуhи сазнаши, обавесшиши се. - Распитао се да дозна пра
ву истину. 

распитивати (се), -:И:тујём (се) несвр. йрема расйишаши (се). 

распиткивати (се), -ит:кујём (се) неевр. у geм. значењу: рас
йишиваши (се). 

распиmтољити се, -иштољйм се евр. екепр. без усшручава
ња се раскомошиши, разбашкариши се. 

расплакано ПрИЛ. кроз сузе, йлачно: - говорити. 

расплакати, расплачём евр. ucaupajyhu воgом разнеши, 
уклониши; развоgиниши: - сланишта; - сок. 

расплакати, -ачём евр. учиниши ga неко зайлаче, ga бризне 
у йлач, ражалосшиши go суза. _ - се бризнуши у ЙЛач. 

распламсавати (се), -амсавам (се) несвр. йрема расйлам
саши (се). 

распламсати, -ам евр. 1. йоgсшаhи на јаче "iopelbe, раз"iореши, 
расйалиши: - ватру. 2. фиг. снажно йоgсшаhи, йокренуши (осе
halba, жеље): - нечије наде. _ - се 1. йочеши "iореши великим 
йламеном, раз"iореши се (о вашри и ономе шшо "iopu). 2. фиг. узе
ши маха, рашириши се. - Борбе се распламсале. Дијалог се рас
пламсао. 

распламтети (се) јек. распламтјети (се), -тйм (се) евр. в. 
расйламсаши (се). 

расплаmити, -йм евр. йлашеhи расшераши: - овце. _ - се 
разбежаши се у сШраху. - Птице се расплашише. 

расплесати се, расплёшём се евр. йреgаши се йлесу, рази
"iраши се. - Девојке се расплесале. 

ра�плести (р�сплести): -eTё� (аор. расплетох, раС:�IЛете; �. 
расплети; р. пр. расплео, -ела (расплела); ТРП. расплетен, -ена; 
пр. пр. расплёвши) евр. (нешто) 1. а. расшавиши нешшо шшо је 
било ойлешено, уйлешено, расукаши ни ш, конац, сшрук и сл. 
oHo"ia шшо је сйлешено; развиши: - уже, - чарапу; - плетенице. 
б. ослобоgиши оно шшо се свезало, зайлело, замрсило, размрси
ши: - клупче, - чвор. в. извесши из сложено"i йоложаја: - пеша
ке у завршници шаховске игре. 2. разјасниши, оg"iонешнуши, 
рашчисшиши: -'задатак из математике, - научни проблем. 3. 

исйлесши раз"iранашо, раз"iранаши, исЙреЙЛиШаШи. - Расплео 
је паук мреже. _ - се 1. а. расйусшиши, развиши йлешенице, 
косу; развиши се у слобоgне ни ши, сшрукове (о ономе шшо је би
ло уйлешено, исЙЛеШено). - Расплеле јој се плетенице. Распле
ла се корпа. б. размрсиши се, развезаши се. - Расплео се узао на 
торби. 2. фиг. насшаши, развиши се. - Расплела се око тога по
лемика. 

расплет м 1. а. решење, ucxog (нече"iа шешко замршено"i, неја
CHO"i): - проблема, - догађаја, - рата. б. решење зайлеша у књи
жевном или gpaмcKoM gелу: драмски -. 2. врсша чийке, миље. 

распливати се, -ам се евр. 1. йочеши брзо и gy"io ЙЛиваШи. 2. 
расйлинуши се, расшуриши се. - Распливало му се имање у ру
кама сина. 

расплинулост, -ости ж в. расЙЛинуШосШ. 

расплйнут, -а, -о 1. ШрЙ. og расйлинуши (се). 2. а. нејасан, 
неоgређен: - политичка ситуација. б. йрешерано развучен, йре
ойширан (о сшилу и йисцу шакво"i сшила): - роман. 

расплинути, расплйнём евр. 1. расйросшреши, рашириШи. -
Мина расплину оштар мирис барута. 2. учиниши ga се нешшо 
разиђе, расшераши: - непријатне слике догађаја. _ - се 1. а. 
разли ши се; расйросшреши се, рашириши се (неким ЙросШором). 
- Расплину се мир по свемиру. Расплину се народ по пољани. 
б. йрекиснуши йрелазеhи йреко чиније (о шесшу и хлебу). 2. ис
шойиши се (о cHe"iy, леgу). 3. а. йреgаши се сувише йословима, ра
суши cHa"ie. - Расплинуо се, не може све постићи. б. йочеши йре
ойширно йричаши, из"iубиши се у йојеgиносШима. в. из"iубиши 
се ушайајуhи се у нешшо, везујуhи се с нечим. - Партија се рас
плинула у народном фронту. г. расйршиши се, разиhи се. - Све 
су му се наде расплинуле. 4. gобиши блажен израз лица, исшо
йиши се: - се од среће, - се од милоште. 

расплйнуто ПрИЛ. на расйлинуш начин, нејасно. 

расплйнутост, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је расйли
НУШО. 

расплињавати (се), -ињавам (се) и расплињивати (се), 
-ињујём (се) несвр. йрема расйлинуши (се). 

расплитати (се), -ићём (се) несвр. йрема расйлесши (се). 

расплод м 1. сшварање нових живих биhа, множење, йлође
ње. 2. йрийлоg, йрирашшај gобијен расЙЛођавањем. 

расплодити, расплодИм евр. оg"iојиши у великом броју, умно
жиши (живошиње, биљке). _ - се размножиши се (о живоши
њама). 

расплодйmте е месшо "ige се нешшо расйлођава, ле"iло: - ва-
шију. 

расплодљив, -а, -о који се може расЙЛоgиШи. 

расплодљивост, -ости ж сйособносш расЙЛођавања. 

расплоднй, -а, -о који се OgHOCU на расйлоg, намењен рас-
йлоgу: - бик, - орган. 

расплоднйк м 1. извор расйлођавања (нече"iа): - биљних вр
ста. 2. онај који расйлођава, умножава нешшо; фиг. онај који 
шири неке ugeje, ЙроЙа"iаШор. 

расплођавати (се), -ођавам (се) и расплођивати (се), -
ођујём (се) несвр. йрема расйлоgиши (се). -

распљескан, -а, -о 1. ШрЙ. og расйљескаши (се). 2. развучен, 
сйљошшен: - стопало. 

распљескати, -ам (-ешћём) и распљескати, распљёскам 
(распљёшћём) евр. aJЬecKajyhu, "iњечеhи развуhи, рашириши, 
сйљошшиши: - тесто. _ - се 1. рашири ши се, сйљошшиши се. 2. 
йљескањем, айлаузом ЙозgравиШи. - Распљескао се цео разред. 

распљоmтити, распљоштИм евр. йришискујуhи, ygapajyhu 
учиниши йљоснашим, сйљошшиши: - хлеб. _ - се йосшаши 
йљоснаil1, gобиши йљоснаш облик, сйљошшиши се. 

распљувати, распљујём евр. исйљуваши на све сШране. 

распљускати, -ам евр. разнеши, йљускајуhи, исйљускаши; 
расшуриши, расу ши: - воду; - своје зраке (о сунцу). _ - се расу-
ши се, расйршиши се (о валовима). 

расповијати, -овйјам несвр. йрема расЙовиШи. 
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расповити, расповијём евр. скинуши, оgмошаши иовој (б е
би); ослобоgиши иовоја: � дете; � рану. 

распоганити се, -Им се евр. рашири ши се (о красшама); за
"iариши се, инфицираши се (о рани). 

расподела јек. расподјела ж 1. а. оgређивање који ће geo ко
ме ирииасши, иоgела, gеоба: � дохотка, � имовине. б. екон. фаза 
реироgукције gрушшвеНО"i ироизвоgа између фазе ироизвоgње и 
иошрошње; gељење ироизвоgа између зајеgнице и иојеgинаца. 2. 
pacaopeg, размешШај. 

расподелити, -одёлйм јек. расподијелити, -одијелим евр. 
извршиши расиоgелу нече"iа, изgелиши, иоgелиши; расиореgиши: 
� колоније; � лекаре по болницама. 8 � се расиореgиши се, раз
месшиши се; разgелиши се, разврсшаши се. - Војници се распо
делите по положај има. Сељаци се расподелите на две стране. 

расподељивати (се) јек. расподјељивати (се), -ељујём (се) 
несвр. ирема расиоgелиши (се). 

распозюiвати, -ознајём (пр. еад. распознајући) несвр. ирема 
расиознаШи. 

распознаја ж уочавање, расиознавање, иознавање. 

распознати, -ам (аор. распознадох и распознах) евр. 1. ио
знаши, иреиознаши, иgенШификоваШи. - Распозна га одмах. 2. 
уочиши разлику међу иосмашраним иојавама, разазнаши: � 
шта је добро шта лоше. 3. иосшаши свесшан нече"iа, увиgеШи. -
Распозна своју слабост. 

распознатљив, -а, -о који се може расиознаши, разазнаши, 
иримешан, уочљив; иреиознаillљив, виgљив у нечему: � детаљ; � 
по начину римовања. 

распојас, -а, -о 1. који је без иојаса, расиасан. 2. в. расиоја-
сан (2). 

распојасавати се, -асавам се несвр. ирема расиојасаши се. 

распојасало и распојасало прил. в. расиојасано. 

распојасан, -а, -о 1. шри. og расиојасаши (се). 2. ирешерано 
слобоgан, расиушшен, разузgан; необузgан, неконшролисан: � 
весеље; � гнев. 

распојасано прил. расиушшено, разузgано, обесно: � се сме
јати. 

распојасаност, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је расио
јасан, ирешерана слобоgа, расиушшеносш, разузgаносШ. 

распојасати се, -ам се и распојасити се, -ојасИм се евр. 1. 
скинуши са себе иојас, расиасаши се. 2. фиг. иосшаши разузgан, 
ирешерано слобоgан, расиусшиши се. - Омладина се распојасала. 

распојати се, -јём се евр. пеен. в. расиеваши се. 

распоклањати, .;.ам евр. изgелиши на иоклоне, исиоклања
ши: � књиге. 

располагање е "iл. им. og расиола"iаШи. • бити (стајати и ел.) 
на располагању, стављати се на располагање (некоме) биши сире
ман на услу"iу, иомоћ некоме. 

располагати, -олажём неевр. а. имаши нешшо aog својом 
влашhу, aog својом коншролом, иосеgоваши; имаши ири руци: � 
средствима за одбрану; � информацијама. б. служиши се не
чим ио својој вољи, корисшиши нешшо на свој начин: � имањем, 
� станом. 

располовити, -оловим евр. иоgелиши на gва jegHaKa gела, 
на gве иоловине, иреиоловиши: "" имовину с неким, � јабуку. 8 
� се иоgелиши се, расцеииши се на gве иоловине иући. - Орах се 
располовио. 

располовљивати (се), -овљујём (се) несвр. ирема расиоло-
виши (се). 

. 

расположен, -а, -о 1. шри. og расиоложиши (се). 2. који је у 
леиом расиоложењу, веgар, весео. - Расположен сам па певам. 
3. који има извесшан сшав, насшројен у извесном смислу: не
пријатељски �, � у прилог противнику. 

расположено прил. у gобром расиоложењу, весело, веgро: � 
разговарати. 

распоJiоженост, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је gобро 
расиоложен, веселосШ. 

расположење е 1. а. gушевно сшање, осећање; сшав, OgHOC 
ирема нечему: � за рад, � тугу, душевно �. б. иријашно осећање, 
веселосш, веgрина. - Прође га расположење, добра воља. 2. рас
aopeg, размешшај; уиушсшво: учинити �. • бити (стајати и ел.) на 
расположењу, стављати се на расположење в. aog расиола"iање. на 
расположењу бити (о службенику, министру) биши ослобођен ре
gовне gужносши и заgржан као резерва. 

расположив, -а, -о који сшоји на расиола"iању, којим се рас
иолаже: � средство, расположиве снаге. 

расположивост, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. мо"iуhносш уио
шребе, иримене, ирисусшво нече"iа чиме се може расиола"iаши: 
� радне снаге. б. расиоложење, расиоложеносш: � друштва. 

расположити, -оложим евр. 1. сшвориши некоме gобро рас
иоложење, развеселиши, развеgриШи. - Његова прича нас рас
положи. 2. размесшиши, намесшиши: � ствари по кући. 3. ogpe
gиши начин расиола"iања нечим: � иметком. 8 � се иосшаши 
расиоложен, развеgриши се, развеселиши се. - Кад уђе у кафа
ну, одмах се расположи. 

располутити, -ол:УтИм евр. разgвојиши на иолушке, расиоло
виши: � заклано живинче, � трупац. 8 � се 1. разgвојиши се у gва 
gела, расиоловиши се. - Стена се располути. 2. фиг. расиасши се, 
расшр"iнуши се (og иосла, иревелике ан"iажованосши и сл.). 

располућеност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је расиолуhено; 
фиг. сшање oHo"ia који је расиеш између суирошних Шежњи. 

располућивати (се), -ућујём (се) несвр. ирема расиолуши
ши (се). 

распомамити, -омамим евр. разбесне ши, разјариши, наљу
ШиШи. - Нове вести га распомамише. 8 � се разбеснеши се, раз
љушиши се. 

распомамљивати (се), -амљујём (се) несвр. ирема расиома
миши (се). 

распон м 1. а. расшојање између gва суирошна краја jegHo"i 
иреgмеша OgHOCHO крајњих линија ње"iових насирамних gелова: 
� крила, � руку. б. gужина обухваhено"i иросшора, gомеш: у ра
спону од Београда до Обреновца. в. разлика између HajMaНJe"i и 
највеhе"i износа у некој новчаној расиоgели, шарифи, илаши и 
сл.: � плата, � пореза, � цена. 2. иросшор између gва сшуба мо
сша или неке gpy"ie консШрукције. - Тресао се распон моста под 
теретом железнице. 3. иреча"iа којом се оgржава расшојање из
међу gва иреgмеша (нир. на илу"iу и gp.). 

распон ац, -6нца м расшајање између беочу"iа у ланцу. 

распоп и распоп м онај који је лишен свешшеничко"i чина. 

распопити, распопйм евр. лиши ши свешшеничко"i чина. 8 � 
се ogpehu се свешшенuчко"i чина. 

распопљење е "iубишак свешшеничко"i чина. 

распор м 1. заgавање ране хлаgним оружјем. 2. зарез на oge
ћи и gp. ,  оШвор. 

распоред м 1. а. међусобни размешшај јеgиница у склоиу не
ке целине или HeKo"i иросшора: � играча, � војних јединица. б. 
међусобни оgiюс временских јеgиница, ушврђени шок (paga, вре
мена), сисшем, peg: � часова, � представа. 2. оgређивање pagHo"i 
месша и pagHe gужносши; размешшај: � на дужност; добити �. 
3. иоgела, расиоgела: � добара. 

распоредити, -орёдИм (трп. рспорёђен) евр. 1. а. извршиши 
pacaopeg нече"iа, размесшиши: � људе, � ствари у орману. б. 
ушврgиши реgослеg (paga, занимања), оgреgиши шок нечему. -
Распоредио је све послове у кући. в. сировесши равномерну ио
шрошњу нече"iа: � плату. 2. уиушиши, иосшавиши на gужносш: 

, � у разне водове. 8 - се размесшиши се на оg"iоварајуhа месша, 
разврсшаши се: - се према својим способностима. 

распореднй, -а, -6 који се OgHOCU на pacaopeg: � састав, � 
време. 

распоређеност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је расиоређено, 
уклоњено у pacaopeg: � ритмова. 

распоређење е pacaopeg. 

распоређиват:ц (се), -еђујём (се) несвр. ирема pacaopegu
ши (се). 
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распоређивач, -ача м 0нај који врши pacuopeg. 

распореаати, -ежем евр. оgреgиши, разрезаши Uорез. 

распорити, распорйм евр. 1. ошШрu.м сечиво.м pacehu (кожу, 
ушробу): � трбух, � рибу. 2. рашиШи шав, оuараши: � џеп. 8 � се 
1. озлеgиши се KaKвu.м ошШрu.м uреg.мешо.м: � се по стомаку. 2. 
разgвојиши се йО шаву, оuориши се (о ogehu и сл.). 

распра ж (ген. мн. -рй) 1. свађа, сйор, сукоб. 2. расйрава, gu
скусија: резултат распре. 

расправа ж 1. 1iаУЧ1iа сшуgија у којој се обрађује и а1iализи
ра неко uишање, чла1iак: историјска �. 2. правн. решавање сйора 
на cygy, CygCKU uрешрес; рочишШе. 3. йрейирка, gucKycuja; рас
йрављање: филозофске расправе, расправе у ходнику. • оста
винска - правн. CygCKO решавање uишања 1iаслеgсШва. 

расправити, -йм (трп. расправљен) евр. 1. раз.моШриШи, об
јаС1iиши, uрешресши неки Uробле.м; решиши (сйор): � целу ствар 
са директором; � та питања у погодно време. 2. рашчешљаши 
косу; раз.мрсиШи, разgрешиши (конац, йређу и сл.). 8 � се реши
ши .међусоб1iи сйор goioBopOM, сuоразу.меши се. - Ми смо се рас
правили и без вас. 

расправица ж ge.м. og расЙрава. 

расправљати, -ам неевр. 1. "Несвр. Йре.ма расUравиШи. 2. во
gиши расйраву, gUCKYCujy о 1iече.му, а1iализираши, раз.маШра
ши 1iешшо: � о догађају, � неки проблем. 8 � се 1. "Несвр. Йре.ма 
расuравиши се. 2. свађаши се, uреuираши се: � се на улици. 

расправнй и расправнй, -а, -о који се og1iOCU на расйраву: 
� начело. 

распраћакати се, -ам се евр. uочеши се uраhакаши, ygapu
ши у upahaKaНJe: � као риба. 

распраmивати (се), -ашујем (се) "Несвр. Йре.ма расuраши
ши (се). 

распраmивач, -ача м сйрава за расuрашивање шеЧ1iосши 
или йраха, uрскалица, шШрцаљка. 

распраmити, распрашйм евр. расшераши, разаi1iаши; рас
uршиши, оgаi1iаши: � све из куће; � сва сећања. 8 � се 1. разбе
жаши се; разбиши се, 1iесШаШи. - Распраши се гомила. 2. очи
сшиши се og Uраши1iе. 

распрегнути, распрегнем евр. uусшиши из заuреiе, ucupei1iY-
ши: � волове, � коње. 

распредати (се), распредам (се) "Несвр. Йре.ма расuресши (се). 

распреаати, распрежем "Несвр. Йре.ма расUреi1iуШи. 

распремати (се), распремам (се) "Несвр. Йре.ма расЙре.ми-
ши (се). 

распремити, распрёмйм (трп. распремљен) евр. 1. а. сшави
ши сваку сшвар ige јој је .месШо, UосUре.миШи, уреgиши: � собу, � 

стан. б. оg1iеши, УКЛО1iиши (нЙр. са сшола), рашчисшиши: � сто, 
� трпезу. в. UриUре.миШи за сйавање, раз.месШиШи; уреgиши йо
сле сйавања: � постељину; � кревет. 2. ски1iуши сйре.му (коњу): 
� коње. 3. ски1iуши с броgа сйре.му за Uловиgбу. 8 � се 1. gовесши 
у peg оgело, сшвари: � после напорна путовања. 2. cByhu се, сйре
.миШи се за сЙавање. - Распреми се и леже да спава. 

распрести, -предем (аор. распредох; р. пр. распрео, -ела; пр. 
пр. распревmи) евр. 1. а. развиши, разgвојиши 0НО шшо је било 
yupege1io, расукаши: � конопац, � пређу. б. раз.мрсиШи, изgвоји
ши. - фиг. Требало је распрести шта је ту лично. 2. фиг. разви
ши, разiра1iаши: � мисао у роману. 3. заuоgе1iуши, замеШ1iуши: 
� раздор, � игру. 8 � се 1. развиши се, UоШеhи. - Распрела се 
љубав међу њима. 2. рашириши се, расuросшреши се. - Селом 
се распрела прича о томе. 

распретати, распрећем евр. разiР1iуши йейео са жеравице; 
разiР1iуши жар, расuалиши заuреша1iУ ваШру. 

распрйчан, -а, -о а. uричљив, iоворљив: � темперамент. б. 
расUли1iУШ, uреоuшира1i: � текст. 

распрИчати, распрйчам евр. раз1iеши Uричање.м, раз'iласи
ши. - Жене су о њему све распричале по селу. 8 � се уgариши 
у Uричање. 

распродавати, -одајем (имп. распродаји, пр. еад. распрода
ј:ући) "Несвр. Йре.ма расUроgаШи. 

распродаја ж upogaja целОКУU1iе uреосшале количи1iе неке 
робе; upogaja робе йо С1iиже1iu.м ценама. 

распродајнй, -а, -о који се og1iOCU на pacupogajy: � цена, � 

роба. 

распродати, -ам евр. (нешто) uроgаши све; uроgаши раз1iu.м 
Kyйцu.мa. 

распросипати (се), -ам (се) "Несвр. Йре.ма расuросуши (се). 

распростирати (се), -рем (се) "Несвр. Йре.ма расuросшреши (се). 

распространити, -йм (трп. распрострањен) евр. 1. 1iачи1iи-
ши UросШра1iијu.м, ширu.м, ко.мОШ1iијu.м, uрошириши; увеhаши: 
� ципелу; � државу. 2. развиши, разiра1iаши: � праксу, � ути
цај . 8 � се 1. заузеши велики uросшор, расuросшреши се, раши
риши се: � се на земљи, � се у језерима. 2. раз1iеши се, раз'iла
сиши се (о весШu.ма, 'iласовu.ма и сл.). 

распрострањавати (се), -ањавам (се) "Несвр. Йре.ма расйро
сшра1iиши (се). 

распрострањеност, -ости ж особи1iа o1ioia шшо је расйро
сшрање1iО, рашире1iОСШ; обu.м, величи1iа uросширања: � биљних 
врста. 

распрострањење е расuросшрање1iОСШ, рашире1iОСШ. 

распрострањивати (се), -ањујем (се) "Несвр. Йре.ма расйро
сшра1iиши (се). 

распрострањивач, -ача м 0нај који расuросшире, шири "не
шшо: � заразе. 

распрострёти јек. распростријети, распрострем (аор. рас
прострёх јек. распростријех; р. пр. распростро, -рла; трп. распро
стрт; пр. пр. распростревши јек. распростријевши) евр. 1. а. йро
сшреши цело.м gужи1iО.м и шири1iО.м, разасшреши, рашириши; 
исuружиши: � платно по столу, � жито по простирци; � руке. б. 
ширеhи 1iешшо захвашиши велики uросшор: � имање до реке. 2. 
раз'iласиши, раз1iеши: � приче по кућама. 8 - се 1. ширеhи се за
хвашиши 1iешшо, рашириши се. - Болови се распростреше по 
ногама. 2. uрочуши се, раз'iласиши се. - Распрострла се прича 
о томе. 

распростртост, -ости ж особи1iа, сшање o1ioia шшо је расйро
сшршо; сuособ1iОСШ UросШирања. 

распросути, распроспем евр. 1. расуши, разасуши: - косу. 2. 
раз'iласиши, рашириши ('iлас, весши и gp.). 8 - се расуши се (о 
коси и gp.). 

распрскавати се, -рскавам се и распрскивати се, -рскујем 
(се) "Несвр. Йре.ма раСUРС1iуШи се. 

распрснути се, -нем се (аор. распрснух се и распрскох се, 
распрсну се и распрmте се; р. пр. распрснуо се, -ула и распрскао 
се, -сла се) евр. 1. а. UРС1iуши, раСUУК1iуши се, разбиши се: � на 
комаде. б. ексuлоgираши (о бо.мби и сл.). 2. расуши се на све 
сшра1iе, расшуриши се у 1iepegy. -Друштво се распрснуло на све 
стране . 

распрснуће е разбијање, йрскање, gробљење: � груде. 

распртити и распртитиl, распртйм евр. 1iачи1iиши uрши
ну, сшазу у c1ieiy: � снег. 

распртити2, -йм евр. а. (нешто) ски1iуши шереш са 1ieKoia, с 
1iечеiа: � торбу с леђа. б. (некога) ослобоgиши шереша, бре.ме
"на: � коња. 8 - се ски1iуши шереш са себе, расшовариши се. 

распружити, -йм евр. uружиши цело.м gужи1iО.м, расшеi1iУ
ши, оuружиши: - ноге. 8 - се оuружиши се, uросшреши се. - Чо
век се распружио поред пута. 

распрхнути, -нем евр. расuршиши,расшуриши, разбиши: 
војску. 8 - се расuршиши се, расшуриши се; разлешеши се у ко
Mage. - Иверје се распрхну од ударца. 

распрчкавати, -рчкавам "Несвр. Йре.ма расUрчкаШи. 

распрчкати, -ам евр. (нешто) расшуриши geo йо geo; сшра
hиши, разgаши, расуши: � имовину. 
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распрmавати (се), -ршавам (се) в .  расuршиваши (се). 

распршати (се), -шам (се) евр. в.  расuршиши (се). 

рitCпрmено ПРИЛ. у расушо.м сшању, разбијено: � летети (о 
мецима). 

распрmивати (се), -ршујём (се) несвр. аре.ма расuршиши 
(се) (раuршаши (се)). 

распрmивач, -ача м наарава за расuршивање нече"iа. 

распрmити, распршим евр. 1. учиниши ga се нешшо расае у 
сишне gелове, расејаши, расуши; учиниши ga се нешшо разиђе, 
расшераши, расШуриШи. - Ветар је распршио зрневље. Сунце 
је распршило маглу. 2. расшуриши, UоШрошиШи. - Што му год 
даш он брзо распрши. 8 � се расуши се у сишне gелове; разиhи 
се, ишчезнуШи. - Распрши се њен сан о томе. 

распрmкати (се), -ам (се) евр. у ge.м. ззначењу: расuршиши 
(се) (расuршаши (се)). 

распрmтавати (се), -pmтaBaM (се) несвр. аре.ма расuршша
ши (се). 

распрmтати, -тйм и распрштам евр. учиниши ga се нешшо 
расае, расшури у gелиhе; разбиши у KoMage. - Распршта тањир 
о бетон. 8 � се 1. разбиши се, расуши се. - :Крушка паде и рас
пршта се од зрелине. 2. расшуриши се на све сШране. - Литија 
се распрmтала и разбегла. 

распукао, -кла, -о р. ар. og расаући се (расuукнуши се) у 
аШриб. функцији: пред распуклим огледалом (М. :Капор). 

распуклина ж уска изgужена шуUљина, ошшеhење изазва
но арскање.м, uукошина: � на зиду, � на дрвету. 

распукнути се и распући се, распукнём се (аор. распукох 
(распукнух), распуче (распукнУ); р. пр. распукао, -кла (распук
нуо, -ула); пр. пр. распукавши и распукнУвши) евр. 1. а. сшеhи ау
кошину, разgвојиши се, расцеuиши се: � од суше (о земљи). Лед 
се распукао. б. ошвориши се, рашири ши се. - Распукла се ко
тлина пред нама. 2. расuасши се у арасак, ексUлоgираШи. -
Бомба се распукла. 

распукнуће е ауцање, арасак; UукоШина. 

распупавати се, -)тпавам се несвр. аре.ма расuуuаши се. 

распупати се, �aM се евр. gобиши, развиши ауаОЈЬке, исау-
uиши (о биЈЬци). 

распупити, распупим евр. (нешто) развиши ауаОЈЬке (на 
биљкама). - Зраци . . .  [су] били већ распупили прво пролетње 
цвеће (М. Цар). 

распуснiiк м расаусан човек, развраШник. 

распусница ж расаусна жена, развраШница. 

распусничкii, -а, -о који се OgHOCU на расауснике и расау-
снице, раскалашан, разврашан: � живот. 

распуснiimтво е расuуснички начин живоша, развраШ. 

распусно ПРИЛ. на расuусан начин, раскалашно, разврашно: 
� живети. 

распусност, -ости ж особина oHo"ia шшо је расаусно, раскала
шносш; развраШ. 

распуст м 1. mк. ogMOp из.међу gBe школске "ioguue, OgHOCHo 
из.међу gBa uepuoga насшаве: летњи �

, зимски � . 2. свршешак 
. paga, .манgаша (скуuшшине и сл.); обусшава paga. 

распустан, -сна, -о који себи gозвОЈЬава uрешерану слобоgу, 
раскалашан; разврашан: � жена. 

распустити (распустити), распустйм евр. 1. а. оgобриши og
лазак, разлаз (ђаци.ма, вojHицu.мa и сл.); uро'iласиши расuусш, 
аривре.мено обусшавиши насШаву. б. gонеши оgлуку о обусшави 
paga HeKo"i шела (скуuшшине, уgружења и сл. или акшивносши 
неке ор"iанuзације); укинуши, расшуриши: � странку, � одред, � 

скупштину. 2. учиниш и неUослушнu.м, нехаШни.м, HepagHu.м, 
обеснu.м (UоUушШање.м у gисциилини, васuишању и сл.), ·раз.ма
зиши: � децу. 3. ослобоgиши из заuре"iе, исuре"iнуши: � коње. 4. 
расилесши; uусшиши: � KOCY. 8 � се 1.  зане.мариШи обавезе и gy
жносши, uосшаши неuослушан, нехашан; uочеши се uонашаши 

расаусно. - Особље болнице се распустило. Омладина се распу
стила. 2. сшуuиши на школски расUусШ. 3. uрекинуши u"ipy, рас
шуриши се (о колу). 

распутица ж 1. в. раскрсница. 2. uуш који се ogBaja og 'iлав-
HO"i uуша, cuopegaH UуШ. 

распуће и распуће е в. раскршhе. 

распући (се) в. расuукнуши (се). 

распућкати, -ам евр. расиuнички, лако.мислено uошроши
ши, расуши: � сав новац. 

распухавати (се), -Ухавам (се) несвр. аре.ма расuухаши (се). 

распухати распYmём (расп57хам) евр. gување.м расшераши, 
разgуваши; расUириШи. 8 � се uочеши и uроgужиши uухаши, 
uојачано gисаши, gахШаШи. 

распуцати се, -ам се евр. l. uочеши и uроgужиши ауно и че
сшо uуцаши (најчешhе шушираши у uрошивнички "iол или кош). 
2. uрекриши се uукошинама, ареаући на више .месШа, исUуцаШи. 

распуцкетати се, -ам се евр. uочеши и uроgужиши ауцке
шаши (о ваШри). 

распУчати, распУчам несвр. аре.ма расUучиШи. 

распучити, -йм евр. рег. и нар. разgвојиши оно шшо је било 
скоuчано, раскоuчаши: � блузу, � кошуљу. 8 � се ошкоuчаши 
ауца, gуiмеша на својој ogehu, раскоuчаши се. 

распуmити се, -йм се евр. ослобоgиши се gu.мa, ааре, uраши
не и сл., uресшаши се uушиши (о нече.му шшо је било исауњено 
gUMoM, Uрашино.м, ааро.м и сл.). 

распуmтати (се), распуштам (се) несвр. аре.ма расuусши
ши (се). 

распуmтен, -а, -о 1. шрU. аре.ма расuусшиши (се). 2. раз.ма-
жен, наuушшен, неuослушан: � дечак 

распуmтенiiк, -Ика м човек развеgен og жене. 

распуmтеница ж жена развеgена og .мужа. 

распуmтено ПрИЛ. сувише слобоgно, разузgано. - Распуmте
но му се обисну око врата (Б. Јевтић). 

распуmтеност, -ости ж особина oHo"ia шшо је расuушшено; 
раскалашносш, раскалашно Uонашање. 

расрдити, расрдйм (трп. расрђен) евр. изазваши срџбу, ЈЬУШ
њу KOg HeKo"ia, разЈЬушиши, разбеснеШи. 8 � се uосшаши срgиш, 
разЈЬушиши се. 

расрђивати (се), -рђујём (се) несвр. аре.ма расрgиши (се). 

раст м (ми. 0) 1. а. биОл. uосшеuено аовећање шелесне .масе (на
рочишо висине) као резулшаш раз.множавања hелија, расшење: 
� биљака, � детета. б. увећање износа, количине нече"iа, uорасш: 
� производње, � прихода. 2. висина и облик шела, сшас; величи
на, висина биљке, gрвеша: особа високог раста, биљка голема 
раста. 

растава и растава ж 1. разgвајање, pacKug уоUшШе. 2. раз-
Bog брака. . 

раставак, -авка м бот. биЈЬка Equisetum palustre. 
раставити, -им (трп. растављен) евр. 1. а. учиниш и ga се они 

који су зајеgно разиђу, уgаљиши jegHo og gpy"io"i, разgвојиШи. -
Њих двојицу растави студирање у различитим градовима. б. 
gовесши go upeKuga веза, ошуђења; завagиши, uосвађаши: � при
јатеље, � заљубљене. в. учиниши ga се раскине брачна веза, раз
весши: � брак Суд их је раставио. г. учиниши ga неко наuусши 
Н.еки аосао, ga се uресшане бавиши нечu.м. - :Ко може растави
ти глумца од позорнице? 2. а. расклоuиши на uojegUHe gелове, 
gе.монШираШи: � транзистор, � усисивач. б. разложиши, раш
чланиши: � једињење, � број на чиниоце. в. разgвојиши на ge
лове, раз"iраничиши gелове целине; разлучиши, оgелиши: � реч 
на слогове, � сложену реченицу. 3. рашириши, раз.маhи: � но
ге. 8 - се 1. расшаши се, оgвојиши се. - Раставише се на углу 
улице. 2. развесши се (о .мужу и жени). 3. разgвојиши се на ge
лове, расшурuши се. - Бојао се да се лађа на води не растави. 
4. (од некога, од нечега, с неким, с нечим) оgвојиши се og неко
"ia, og нече"iа, наuусшиши (HeKo"ia, нешшо): � се с вином, � се од 
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столице, � се с душом. б. ослобоgиши се (og бре.мена йри йорођа
ју). • - са животом (главом, душом, светом) убиши, ус.мрШиШи. - се 
са светом (душом, животом) у.мреШи. 

раставић м бот. биљка Equisetum, Е. arvense из ф. Equise
taceae. 

растављати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма расшавиши (се). 

растављач, -ача м 1. онај који HeKo'ia или нешшо расшавља, 
разgваја. 2. ел. geo айарашуре за развођење сшрује, који.м се 
сшруја укључује или искључује. 

растављив, -а, -о који се .може расшавиши на gелове, раш
чланљив. 

раставни, -а, -о 1. који се .може расшавиши, разgвојни: � део 
нечега. 2. лингв. а. који саgржи gве .мО'iућносШи које jegHa gpy'iy 
искључују, gисјункшиван; који указује на шакав OgHOC: � речени
ца; � везник. 

растајати се, -јём се несвр. Йре.ма расшаши се. 

растакати (се), растачём (се) несвр. Йре.ма расшочиши (се). 

расталасати се, -ам се евр. јако се зайlаласаШи. 

расталити, расталйм евр. (нешто) за'iревање.м йрешвориши 
у шечно сшање: � гвожђе . •  � се йрећи након изла'iања шойло
ши у шечно сшање (о неко.м чврсШо.м Шелу). 

растанак, -анка м шренушак разиласка, разgвајања; разлаз. 

растањивати (се), -ањујём (се) несвр. Йре.ма расшањиши (се). 

растањивач, -ача м pagHUK који расшањује .мейlал. 

растањити, растањйм евр. 1. ЙриШискивање.м или расшеза-
ње.м учиниши шањим: � тесто. 2. разреgиши, разблажиши: � 

кафу . •  � се 1. йосйlаши Шањи. 2. из'iубиши gошаgашњу 'iусши
ну, јачину, разреgиши се. - Облак се растањио. 

растапати (се), растапам (се) несвр. Йре.ма расйlойиши (се). 

растати се, растанём се евр. 1. а. йоћи у разним йравцима; 
разићи се, расшуриши се: � на крају улице. Друштво се раста
ло. б. йозgравиши се на расШанку. - Нећу отићи не растанувши 
се с ЊОМ. 2. йрекинуши блиске .међусобне ogHoce; раскинуши 
брачну зајеgницу. б. уgаљиши се og HeKo'ia, найусшиши (HeKo'ia, 
нешШо). - Тада смо се растали са Албанијом. • растати се са жи
вотом (светом, душом) у.мреШи. 

растварати (се), растварам (се) несвр. Йре.ма расйlвориши (се). 

растварач, -ача м йlечносйl која изазива расшварање, која 
расшвара чврсшо йlело или 'iусшу йleKyћиHY. 

раствор м .мешавина у којој је jegHa .маШерија расшворена, 
разређена у gpy'ioj .мaйlepиjи (обично о шечносши у којој је рас
йlвopeHo нешшо чврсйlо, 'iусШо). 

растворан, -рна, -о 1. в. расШворљив. 2. који квари, разоран: 
� Moћ. 

растворив, -а, -о в. расШворљив. 

растворити, растворйм евр. 1. ошвориши, раскрилиши, ра
шириши, расклойиши: � врата, � КЊИГУ. 2. а. Йо.мешаШи са gpy
'iOM .маШеријо.м (обично Шечно.м) йравећи pacйlвop: � шећер у 
води. б. разблажиши: � сок . - се 1. а. ошвориши се, расклойи
ши се. - Врата се растворише. б. указайlи се upeg очима. - Над 
њима се раствори небо. в. исйовеgиши се, йовериши се. - Рас
творила ми се као сестри. 2. а. Йо.мешаШи се са gpy'ioM .маШери
јо.м (обично Шечно.м) чинећи расшвор, ойlойиши се. - Со се рас
творила у води. б. uз'iубиши се у нече.му, расйлинуши се. - Пар
тија се растворила у Народном фронту. 

растворљив, -а, -о а. који се .може расшвориши, који се рас
швара, разјеgињује у расшварачу: - материја. б. који се .може 
расклойиши, расшавиши на gелове. 

растворљивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је расшворљи
во, сйособносш расШварања. 

растегљај м 1. расйон раширених руку као .мера за gужину: 
два растегљаја конца. 2. расйињање, расШезање. 

растегљив, -а, -о 1. који се .може расшезаши, који расшеза
ње.м .мења облик: - метал. 2. који се ошеже збо'i 'iycйlUHe (о ше ку-

ћинама): � кисело млеко. 3. фиг. йр ила'iоgљив , йoвиt1lљив; ела
сшичан: - питање, човек растегљива морала. 

растегнути, растёгнём (аор. растегнух и растегох, 2. и 3. Л. 

растёгну и растегну, растеже и растёже; р. пр. растегнуо, -ула 
и растёгао, растегла (растёгла); пр. пр. растегнувши (растегав
ши и растёгавши)) евр. 1. а. исШезање.м или ЙриШискивање.м 
учиниши gужим, шири.м; исшањиши, расшањиши: - платно, -
кожу; - кору. б. зашежући развући: - усне. в. зашежући раза
йeйlи: - коноп за рубље. 2. а. оgужиши, йройlе'iнуши: - време, 
� распуст. б. развући, оgужиши (йричу, раз'iовор, објашњење) . 
3. gаши замах нече.му, развући (свирку, Йес.му); расйалиши йу
цајући (из вашрено'i оружја) . •  - се 1. развући се, изgужиши се. 
- Лице јој се растегну. 2. йружиши се, расйросшреши се, раши
риши се. - Растегле се равнице војвођанске. 2. ланчано се рас
йореgиши, раз.месШиШи се. - Растегао се спровод од куће до 
гробља. 

растегнуто ПРИЛ. оше'iнушо, развучено: - свирати. 

растегнуће е Йро.мена облика или йоложаја расШезање.м; 
Йроширење. 

растезати (се), растёжём (се) несвр. Йре.ма расше'iнуши (се). 

растер м лат. штамп. фино сишо у циНКО'iрафији које служи за 
израgу шшамйарских клишеа. 

растерати јек. растјерати, -ам евр. 1. на'iнаши у бексшво 
неки скуй, 'ipyuy, йошераши на разне сшране, разјуриши са не
KO'i .месШа: - демонстранте, - гомилу људи. 2. учиниши ga не
шшо HecйlaHe, ga се уклони, разбиши: - маглу, - облаке. 3. фиг. 
ослобоgиши се нече'iа, оgа'iнаши из себе: - мучне снове, � црне 
слутње. 

растеретити, -йм евр. а. ослобоgиши шереша, скинуши ше
реш: - коња, � брод. б. ослобоgиши HeKo'i йосла, неке обавезе, не
че'i шешко'i: � плаћања пореза, � мајку од кућних послова . •  -
се а. ослобоgиши се ШереШа. - Руке ми се растеретише. б. осло
боgийlи се неке обавезе, бри'iе. - Растеретио се неких функција. 

растерећено ПРИЛ. не осећајући никакав йlереш, бри'iе, йри
шисак, ойушшено. 

растерећеност, -ости ж сшање oHo'ia који је расшерећен, оно
'ia шшо је раШерећено. 

растерећење е скиgање шереша; олакшавање йоложаја, рас
йlepeћeњe, ослобођење. 

растерећивати (се), -ећујём (се) несвр. Йре.ма расшереши
йlи (се). 

растеривати (се) јек. растјеривати (се), -ерујём (се) несвр. 
Йре.ма расшераши (се). 

растећи (растећ.и), растеIщём (-ечём) евр. йошрошиши, йро
ћерgаши; раскућиШи. - Он тече, али има ко ће растећи. 

расти (расти), растём (р. пр. растао, расла) неевр. [гл. ИМ. рас
тёње е; уп. раст] 1. а. йосшајаши већи, виши, развијаши се, найре
gоваши (о љуgима, живошињама, биљкама); йовећаваши се, из
расшаши (о gеловима шела, израшшајима и сл.). б. йровоgиши 
'ige gешињсшво и рану .млаgосш: - у граду. в. израђиваши се, са
зреваши, gолазиШи. - Расту нове компјутерске генерације мла
дих. 2. усйеваши, оgржаваши се. - На тој висини смокве не ра
сту. 3. йовећаваши обим, количину, gимензије, нарасйlаШи. -

Расте ново насеље. Снежни покривач расте. 4. а. йовећаваши 
бројчани износ, вреgносши, висину нече'iа. - Расту цене. Расте 
температура, притисак и др. б. йосшајаши бројнији, шириши 
се, развијаши се, бројно се увећаваШи. - Расте моја породица. 
Расте народна војска. в. йовећаваши ниво, наgолазиши (о воgи). 
г. нарасшаши uog уШицаје.м "iљивично'i врења (о шесшу, хлебу). 
4. а. gобијаши шире раз.мере, узимаши .маха. - Незапосленост 
расте. б. скуйљаши се, на'iо.милаваШи се. - У њему је расла гор
чина. в. йосшојайlи инйlензивнији, расйросшираши се. - Загађе
ност расте. 5. а. йосшајайlи виgљив, указиваши се. - Село је ра
сло из сумрака пред нама. б. узguзаши се, извијаши се. - Дим 
поче да расте изнад кровова. 6. фиг. йоказиваши велику раgосш, . 
заgовољсшво, блисшаши: - од задовољства. • расте му перје (ка
па), расту му крила вео.ма је заgовољан, йресрећан је, йоносан је 
нечим. - у нечијим очима сшицаши у'iлеg KOg HeKo'ia. расту му аа
аубице в. uog зазубице. 
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растило е в. pacagHuK (1). 

растйње и растйње е биљнu cвeйl, биље; gpBehe. 

растирати (се), -рём (се) несвр. аре.ма pacйlp(e)йlи (се). 

растићити се, -йм се евр. рашuрuйlu се, раз.множuйlu се, узе-
йlи .мaxa. 

растицати (се), -ичём (се) несвр. аре.ма pacйleћи (се). 

растоварати (се), -оварам (се) и растоваривати (се), -ару
јём (се) несвр. аре.ма расшоварuйlu (се). 

растоварити, -йм евр. а. CKиHyйlи йloвap, йlepeйl с HeKo'ia, 
ослобоguйlu йlepeйla: - коње. б. uocKugaйlu оно шйlо је Haйloвa
рено. - Растоварио је брашно са коња . •  - се CKиHyйlи йlepeйl са 
себе, ослобоguйlu се йlepeйla. 

растојање е разgаљuна, раз.мак; ygaљeHocйl: велико -. • би
ти, остати и ел. на растојању бuйlu, ocйlaйlи u сл. обазрuв, узgр
жан аре.ма неко.ме. 

растока ж (дат. -оци) .мecйlo 'ige се река рачва на рукав це; 
крак, рукавац реке. 

растолковати, -кујём евр. арх. Uройlу.мачuйlu, разјаснuйlu, 
објаснuйlu: - текст. 

растоп M pacйlвop, oйloaиHa; 'iycйl сок. 

растопив, -а, -о в. pacйloilJЪив. 

растопивост, -ости ж в. pacйloilJЪивocйl. 

растопина и растопина ж pacйlвop, oйloaиHa. 

растопити, растопйм (трп. растопљен) евр. 1. а. за'iревање.м 
apeйlвopийlи чврсйlо йlело у йlечно: - гвожђе, - лед. б. pacйlвo
pийlи у нече.му йlечно.м: - шећер, - со. 2. фиг. goBecйlu у apиjaйl
но расUоложење. - Душу ми растопи њена прича . •  - се 1. а. 
uog yйlицaje.м йlоUлойlе арећи uз чврсйlо'i у йlечно cйlaњe. - Же
лезо се растопи на великој температури. б. pacйlвopийlи се у не
че.му, oйloaийlи се. - Шећер се растопио у води. 2. фиг. apeйlвo
pийlи се у нешйlо gpy'io; uз'iубuйlu се у cйlaaaњy с нечu.м. - Њего
ва љутина се растопи у благу питомости. Његов говор се расто
пи у жамору. 3. Hecйlaйlи, uшчезнуйlu. - Новац се код њега за 
час истопи. 4. фиг. иcaYHийlи се блаженсйlво.м: - од милине. 

растопљеност, -ости ж cйlaњe oHo'ia шйlо је pacйloilJЪeHo. 

растопљив, -а, -о који се .може pacйloaийlи, који се лако рас
йlaaa: - снег, - у води. 

растопљивост, -ости ж особuна oHo'ia шйlо је pacйloaJbивo. 

расторокати, -орочём евр. екепр. раз'iласuйlu, разбрбЈЬайlU 
(обuчно нешйlо шйlо не йlреба Uрuчайlu) . •  - се расuрuчайlu се, 
разбрбЈЬайlU се. 

расточавати (се), -очавам (се) несвр. дре.ма расйlочuйlu (се). 

расточење е разорење, унuшйlење; pacuag. 

расточити, расточйм евр. 1. а. учuнuйlu ga се нешйlо расае, 
pacuagHe; раз'iрuсйlu, разјесйlU: - државу. Мољци су расточили 
кожух. б. yapoaacйlийlи, улуgо uойlрошuйlu, pacyйlи: - имање. 2. 
pacйlaвийlи на gелове, раеклоuuйlu: - кола. 3. разасуйlu, apeйlo
чuйlu йlечносйl у вuше cygoBa: - мед у тегле . •  - се 1. а. аросу
йlи се, pacaacйlи се; разрушuйlu се, apoaacйlи. - Кућа ми се ско
ро расточила. б. расклu.майlu се услеg сушења, расушuйlu се (о 
gpBeHu.м cygoBu.мa u upegMeйlu.мa). 2. pacyйlи се, разлuйlu се на 
све cйlpaHe. - Валови се расточили по језеру. 3. расUлuнуйlu се, 

. Hecйlaйlи. - Његове речи се расточише у жагору. 

растрбуmити се, -йм се евр. aycйlийlи йlрбух 'iojehu се .
. 

растргавати (се), -ргавам (се) несвр. аре.ма pacйlp'iaйlu (се) 
u pacйlp'iHYйlu (се). 

растргано ПРИЛ. расйlрзано, ucupeKugaHo: - причати. 

растрганост, -ости ж особuна oHo'ia шйlо је pacйlp'iaHo, ис
цeaKaHocйl. 

растргати, -ам евр. ucйlp'iaйlu на KoMage, pacйlp'iHYйlu. 

растргнути, -нём (аор. растргох и растргнух, 2. и 3. Л. растр
же,. растрже и растррну; р. пр. растргао, -гла и растргнуо, -ула; пр. 

пр. растргнУвши (растргавmи» евр. 1. вукући у CyЙpOйlHu.м арав-

цu.мa uCKugaйlu на KoMage; uCKoMagaйlu зубu.ма (о зверu.ма): фиг. 
- државу. Растргао вук овцу. 2. сило.м pacKиHyйlи, apeKиHyйlи; 
pacйlaвийlи: - конопац, - ланце; - коло . •  - се 1. pacKиHyйlи се, 
разgвојuйlU се; разuћu се. - Коло се растргло. 2. apeoaйlepeйlийlи 
се разноврснu.м Uословu.ма. - Растргох се радећи цео дан. 

растребити, растрёбйм јек. растријебити, растријебйм евр. 
goBecйlu у peg йlребећu, ойlребuйlu. 

растребљивати, -ебљујём несвр. аре.ма расйlребuйlu. 

растрежњавати (се), -ежњавам (се) и растрежњивати 
(се), -ежњујём (се) несвр. аре.ма расйlрезнuйlu (се). 

растрежњење е aoвpaйlaK у йlрезно (йlрезвено) cйlaњe: - по
сле пијанке, - од заноса. 

растрезнити, растрёзнйм јек. растријезнити, растрије
знйм евр. вpaйlийlи у йlрезно cйlaњe; учuнuйlu ga неко uочне йlpe
звено pacyђивaйlи. - Кафа га је растрезнила. Очева смрт га рас
трезни . •  - се aocйlaйlи йlрезан, ослобоguйlu се yйlицaja алкохо
ла; aoвpaйlийlи се у нор.мално cйlaњe, uрuбрайlu се. 

растресати (се), растрёсам (се) несвр. аре.ма pacйlpecйlи (се). 

растресен, -а, -о 1. йlpa. og pacйlpecйlи (се). 2. разбацан, ра
шйlркан: растресене куће. 3. расејан, неuрuбран, нервозан: -
човек. 

растресено ПРИЛ. расејано, OgCyйlHO; нервозно, узне.мuрено: 
- посматрати. 

растресеност, -ости ж особuна oHo'ia шйlо је расйlpeceHO, оно
'ia који је pacйlpeceH, ogcycйlBo uажње, pacejaHocйl; pacйlpojcйlвo. 

растресит, -а, -о а. којије слабе кохезuје, йlрошан, сиаак; ао
розан, ШУUЈЬuкав: - земљиште, - снег. б. pegaK, раз.макнуйl: 
растресите гране. 

растресито ПРИЛ. раз.макнуйlо, шuроко. 

растреситост; -ости ж (инетр. -ошћу) особuна oHo'ia шйlо је 
pacйlpecийlo. 

растрескати, -ам евр. разбuйlu, c.мpвийlи. - Главу ћу ти рас
трескати . •  - се разбuйlU се у KoMage, uзло.мuйlu се: - идући ни
за страну. 

растрести (растрёсти), -есём евр. 1. а. goBecйlu у cйlaњe йlpo
шносйlu, расклu.майlu, разЈЬУЈЬайlu: - кућу, - орман. б. учuнu
йlи pacйlpecийlu.м, сиаки.м, uз.мрвuйlu: - земљу. в. иcйlpecйlи, 
pacyйlи на разне cйlpaHe: - ситан новац. г. иcйlpecKaйlи возећu, 
носећи. - Растресао ме аутобус. д. чешљајућu рашuрuйlu, раш
чешљайlu: - косу, - браду. 2. aOKpeHyйlи uз уч.малосйlu, uз .мр
йlвила; разgр.майlu. - Треба га мало растрести, нек нешто ради. 
3. goBecйlu у cйlaњe UОйluшйlеносйlu, geupu.мupaйlu. - Вест о мај
чиној смрти га је растресла . •  - се 1. расклu.майlu се услеg ygap
ца, aoйlpeca u сл. - Намештај се растресао. 2. рашuрuйlu се, раз
'ipaHaйlu се. - Гране се растресле непоткресане. 3. apeHyйlи се из 
уч.малосйlu, .мрйlвила, разgр.майlu се. - Изађи мало из куће, 
растреси се. 

рiштрёти јек. растријети, растрём (аор. растрёх јек. растри
јех; р. пр. растро, -рла; ТРП. растрт (растрвен» евр. 1. а. рашuрu
йlи, развuйlu: - крила, - мараму по столу. б. pacuopeguйlu, ра
cyйlи, раз.месйluйlu ао неко.м apocйlopy: - жито по простирци, -
орахе да се суше. 2. аревући руко.м ареко нече'iа, apoйlpJbaйlи: -
бркове, - очи. б. йlpJbajyћи разнейlu: - прстом шминку . •  - се 
pacyйlи се ао каквој uовршuнu, рашйlркайlu се. - Колибе се рас
трле по брду . 

растреmтати се, -тйм евр. ogjeKHYйlu йlрешйlећu. 

.растрзано ПрИЛ. С upeKugu.мa, uCKugaHo, нервозно: - се сме
mиТИ. 

растрзаност, -ости ж cйlaњe oHo'ia који је расйlрзан, oHo'ia 
шйlо је расйlрзано. 

растрзати (се), -ржём (се) несвр. аре.ма pacйlp'iHYйlu (се). 

растрићи, -ижём евр. расећи, pacKpojийlи: - СУКЊу. 

растркати, растрчём евр. Haйlepaйlи у йlPK (коња), разu'iра-
йlи . •  - се gaйlu се у йlPK, У брзо хоgање, расйlрчайlu се. - Рас
тркаше се по граду да нас траже. 
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растркивати (се), -тркујём (се) несвр. Йре.ма раСШРlшши (се). 

растрљавати, -рљавам несвр. йрема расШрљаШи. 

растрљати, растрљам евр. 1. разнеши шрљајуhи; размаза-
ши: - помаду. 2. йревуhи руком йреко нечеrа, йрошрљаши не
шшо: - по бради. 

растрљивати, -рљујём несвр. Йре.ма расШрљаШи. 

растрој, -оја м Hepeg, мешеж, расуло; расШројеносШ. 

растројавати (се), -ој авам (се) несвр. Йре.ма расшројиши (се). 

рiютројено ПрИЛ. без йрибраносши, расејано, оgсушно, нер-
возно: - гледати. 

рiютројеност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање OHOra шшо је ра
сшројено, OHOra који је расШројен. 

растројити, растројйм (трп. растројен) евр. 1. унеши Hepeg, 
расуло, йоремешиши; расшуриши: - војне редове. 2 .. gовесши у 
сшање нервне найешосши, изнервираШи. - Проблеми су га ра
строј ИЛИ . •  - се 1. расуши се, расшуриши се. - Војне јединице 
се растројиmе. 2. gohu у сшање нервне исшрошеносши, изнурено
сши; исшрошиши се (о нервима), ослабиши: растројен човек; ра
стројени ЖИВЦИ. 

растројство е 1. нервна и gушевна Йоре.меhеносШ, rубишак 
сйособносши нормалноr расуђивања: душевно -. 2. расуло, не
peg, pacaag: - племства. 

растрошан, -шна, -о који расийнички шроши, расийан: -
човек 

растроmити, растрошйм евр. 1. усишниши, измрвиШи. - Во
да растроши стене. 2. фиг. измучиши, исцрЙсШи. - Тежак живот 
га је растрошио . •  - се усишниши се, изrубиши се. - фиг. Наци
онална енергија се растрошила. 

растроmник м који MHOrO шроши, расиЙник. 

растрошно ПрИЛ. расийнички, расийно: - живети. 

растрошност, -ости ж особина OHOra који је расшрошан, ра-
сиЙнишШво. 

растрти, растрём (аор. растрх; р. пр. растро, -рла; ТРП. растрт 
(растрвен» евр. в. расШреШи. 

раструбити, -йм евр. екепр. расйричаши свуgа, разrласиШи. 

раструбљивати, -убљујём несвр. Йре.ма расШрубиШи. 

растругати, растружём евр. pacehu шесшером, расйuлиши: -
дрво. 

раструлити се, -йм се и раструнути, -нём евр. йосшаши 
шруо, исшрулиши, исШрунуШи. 

растрчати се, -йм се евр. сшаши шрчаши; ужурбаши се. -
Деца се растрчаше. Сви се у кући растрчаше. 

растрmити се, растршйм се евр. разбарушиши се (о коси, бр
ковима и сл.). 

растужен, -а, -о 1. ШрЙ. og расшужиши (се). 2. йун шуrе, шу-
жан: - срце, - мајка. 

растужено ПрИЛ. С шуrом, жалосно: - гледати. 

растуженост, -ости ж сшање OHOra који је расШужен. 

растужење е расшуженосш, шуrа. 

растуживати (се), -ужујём (се) несвр. Йре.ма расшужиши (се). 

растужити, растУжйм евр. учиниши HeKOra шужним, ража-
лосШиШи. - Та вест га је растужила . •  - се йосшаши шужан, ра
жалосшиши се. 

растумачење е објашњење, Шумачење. 

растумачив, -а, -о који се може расшумачиши, објашњив: -
догађај . 

растумачити, -)rмачйм евр. објасниши, йрошумачиши: - ње
гов поступак 

растур м 1. pacaag, йройасш, pacaagaНJe: - државе, - у поро
дици. 2. оно шшо ошйаgне, оgсшрани се йрuликом размеравања, 
gељења, йаковања, ношења и СЛ.: - приликом вршидбе. 3. не
peg, разбацаНОСi11: - у кући. 

растурати (се), растурам (се) несвр. йрема расшуриши (се). 

растурач, -ача м онај који разноси, расшура нешшо, разно
сач; gисшрибушер на шерену: - књига. 

растурен, -а, -о 1. ШрЙ. og расшуриши (се). 2. који се налази 
на разним сшранама, разбацан, рашшркан: растурене куће, 
растурени положаји. 

растуреност, -ости ж особина, сшање OHOra шшо је расшуре
но, OHOra који је расшурен: - града, - радниmтва. 

растурити, -йм евр. 1. учиниши ga нешшо шшо йреgсшавља 
целину oge на разне сшране, ga се разgа, разнесе и СЛ.: - библи
отеку, - збирку. 2. разбацаши, разнеши йо некој йовршини: -
ђубре, - сено. 3. расшавиши на gелове, расклойиши, размонши
раши: - ауто, - мamинy. 4. а. раскомаgаши, расйарчаши: - има
ње, - кућу. б. уйройасшиши, унишшиши; разби ши: - кућу тро
шећи; - непријатељска гнезда. в. йонишшиши, раскинуши: 
просидбу. 5. а. учиниши ga се разбије, расйусши неки збор, скуй; 
забраниши, расйусшиши (уgружење, орrанизацију и сл.): - збор, 
- састанак; - верске секте. б. нашераши у бексшво, разјуриши; 
учиниши ga се нешшо разиђе, расйршиши: - демонстранте, -
маглу. 6. а. уйушиши на разне сшране, разаслаши, размесши
ши; расйореgиши: - војску по рововима; - каmике и виљymке по 
столу. б. разgелиши, разнеши: - летке, - плакате по улицама. 
7. йроgаши више йримерака нечеrа, расйроgаши: - цео тираж 
часописа. 8. разrласиши, разнеши: - вести, - новости. 9. а. раз
бацаши, расуши (обично у Hepegy): - песме по часописима, -
ствари по кући. б. широко ойружиши, разrранаши; йрошеrну
ши: - гране (о дрвећу), - ноге по каучу . •  - се 1. а. ошиhи на 
разне сшране, разиhи се; расйусшиши се, расйасши се: - се са 
трга, - се из кафане. Скупштина се растурила. б. расUлинуши 
се, несШаШи. - Магла се растурила. 2. расйореgиши се, йоgели
ши се: - се по факултетима. 3. йронеши се, разнеши се. - Глас о 
томе се растурио по народу. 4. ойружиши се, йрошеrнуши се: -
се по кревету. 

растУрчити се, -йм се евр. найусшиши шурску, исламску веру. 

растући, -а, -ё који расше, који је у усйону, йорасшу: - моћ, 
- производња. 

расудан, -дна, -о 1. који уме расуђиваши, разуман, разбо
pийl, разложан: - глава. 2. уман, иншелекшуалан: - способност. 

расудити, расудйм евр. размошриши, йроцениши, apocygu
ши: - целу ствар. 

расудљив, -а, -о разборийl, разуман. 

расудљивост, -ости ж особина OHOra који је расуgљив, разбо
риШосШ. 

расудно ПрИЛ. разборишо, разложно. 

расудност, -остИ ж особина OHOra који је pacygaH, разбори
ШосШ. 

расуђивати, -уђујём несвр. Йре.ма расуgиШи. 

расукати, расУчём евр. размошаши оно шшо је усукано; рас
йресши; размошаши (клуйко и сл.): - конопац, - пређу. 

расукивати, -Укујём несвр. Йре.ма расукаШи. 

расуло е 1. сшање йошйуне gезорrанизације., ойшша йомеш
ња, pacaag, хаос: - у војци, - У држави. 2. йройасш, унишшење: 
- имовине. 3. расшројсшво: нервно -. 

расут, -а, -о 1. ШрЙ. og расуши (се). 2. исшрзан, UCKugaH; ра
се јан: - човек 

расути, распём (имn. распи; трп. расУт) евр. 1. а. йролиши, 
йросуши: - сузе. б. разбацаши на све сшране, расејаШи. - Расуо 
је песме по разним часописима. 2. расйореgиши на разна ме
сша, йоразмешшаши: - војску по рововима. 3. разрушиши, раз
неши: - зид. 4. несебично ушрошиши, уложиши у неку акшив
носш: - снагу, - памет. 5. нашироко расйресши, развиши (йри
чу, разrовор и сл.). • - се 1. йросуши се, расшуриши се ucaagajy
hu из нечеrа (о нече.м сиШном). - Расу се жито из вреће. Перје из 
јастука се расу. 2. расйросшреши се йО широком ЙросШору. -
Сунчеви зраци расymе се по соби. 3. ошuhи на разне сшране, 
расшуриши се. - Генерација матураната се расу по свету. 4. сру
шиши се, расйасши се. - Зид се расуо. 
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расуmивати се, -Ушујём се несвр. йрема расушиi11и се. 

расуmити се, -расYmйм се евр. исйуцаi11и, размаnи се на сйо
јевима збоi iубиi11ка влажносi11и (о gрвеном cygy, gрвеi11у и сл.). 

расформирати, -ормйрам евр. pacayci11ui11u, YKUHyi11u (неку 
орiанизацију, i11ело, усi11анову и сл.). _ - се apeci11ai11u йосi11оја
i11u, pacayci11ui11u се. 

расфратар, -тра м онај који је Haayci11uo фраi11арски Йозив. 

расфратрити, -йм евр. лишиi11и Фраi11арскоi чина. _ - се на
ayci11ui11u фраi11арски Йозив. 

расфућкати, -ам евр. екепр. расийнички йоi11рошиi11и, йро
Фуnкаi11и, caucKai11u. 

расхлада ж 1. расхлађење, освежење. 2. хлаgовина, свежина. 

расхшщити, расхладим евр. (нешто) 1. учиниi11и хлаgним, 
хлаgнијим, охлаgиi11и; смањиi11и осеnај врелине, освежиi11и: -
чорбу, - лице. 2. фиг. c.мupui11u, сi11ишаi11и узбуђење; с.мањиi11и 
UHi11epec за нешi110: - занос, - жељу за нечим. _ - ceogci11paHU
i11u осеnај йревелике, Heapujai11He i110йлоi11е из своiа i11ела, осве
жиi11и се. - Изашао је напоље да се мало расхлади. 

расхладни и расхладни, -а, -о који служи за расхлађива
ње: - уређ ај . 

расхлађење е 1. освежење, расхлаgа. 2. фиг. iубиi11ак UHi11e
реса за нешi110, равноgушносi11 йосле оgушевљења. 

расхлађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма расхлagиi11и (се). 

расход м 1. изgаi11ак, i11рошак: велИRИ -. 2. у књиiовоgсi11ву: 
књиiа, рубрика, ci11paHa у коју се уносе йоgаци о uзgацима. • оти
ћи у - биi11и оgсi11рањен, уклоњен. 

расходати се, расходам се евр. 1. йочеi11и xogai11u i11aмo амо, 
ycxogai11u се: - по соби. 2. навиnи i11ело на хоgање (йосле gужеi ле
жања, сеgења). 

расходни, -а, -о који се OgHOCU на pacxoge: - књига. 

расходовати, -дујём евр. 1. оgбациi11и нешi110 као gОi11рајало, 
неЙОi11ребно: - пет писаћих машина у предузећу. 2. укњижиi11и 
као pacxog, uзgаi11ак; oi11aucai11u нешi110 из инвеНi11ара као неуйо
i11ребљиво или несi11ало. 

расхуктати се, расхукћём се евр. йокренуi11и се с хуком, сна
жно се размахнуi11и. 

расцар м сврiнуi11и цар. 

расцарити, -им евр. сврiнуi11и цара с йресi110ла, gеi11ронизо
ваi11и. _ - се ogpenu се царскоi йресi110ла, абgицираi11и. 

расцвалбст, -ости ж особина oHoia шi110 је расцвало. 

расцвасти се и расцвасти се, -атём се евр. расцвеi11аi11и се; 
разлисi11аi11и се. - Расцвала се шума. 

расцват м 1. сi11ање биљака (ливаgа, шума) у йуном развоју 
цвеi11ања, цвеi11носi11и: шума у расцвату, трешња у расцвату. 2. 
фиг. йун развој, йроцваi11: КУЛТУРНИ -. 

расцвелити, расцвё.џИм јек. расцвијЕmити, расцвијелим 
евр. расi11ужиi11и, ражалосi11иi11и, расйлакаi11и: - дете, - сестру. 
_ - се расi11ужиi11и се, расйлакаi11и се. 

расцвељивати (се) јек. расцвјељивати (се), -ељујём (се) 
несвр. Йре.ма расцвелиi11и (се). 

расцвет јек. расцвјет м расцваi11: пролећни -. 

расцветавати се јек. расцвјетавати се, -етавам се евр. не
свр. йрема расцвеi11аi11и се. 

расцветати се јек. расцвјетати се, -ам се евр. 1. бујно раз
виi11и цвеi110ве, apeKpui11u се цвеi110вима (о биљци). 2. фиг. бујно 
се развиi11и. - Девојчица се расцветала. 3. фиг. а. развиi11и се, 
рашириi11и се као цвеi11. - Расцветао се фитиљ свеће. б. ир. йо
цейаi11и се, pacaaci11u се (о обуnи). 

расцвокотати се, -окоћём се евр. йочеi11и цвокоi11аillи. 

расцеп јек. расцјеп м 1. расцвељено Meci11o; йукоi11ина, усек: 
- на завеси, - на ДРЕету. 2. разбијш-ье, расi11урање зајеgнице, це
йање; разлаз, pacKug: - у странци, - у руководству. 

расцепанбст јек. расцијепанбст, -ости ж особина oHoia шi110 
је расцейано, UCKugaHoci11. 

расцепати, расцёпам јек. расцијепати, расцијепам евр. це
йајуnи разgвојиi11и, UCKugai11u, йоцейаi11и на gелове: - дрво, - ха
љину. _ - се разgвојиi11и се, разјеgиниi11и се, изgелиi11и се. - У 
странци су се расцепали. 

расцепити, расцёпйм јек. расцијепити, расцијепйм евр. 1. 
цеЙање.м разgвојиi11и, расеnи: - дрво секиром. фиг. Гром расцепи 
небо. 2. фиг. YHei11u расцей, разgор у неку cpegUHY, йоgелиi11и: -
село у два табора. _ - се 1. йоgелиi11и се цеЙање.м, йрецейиi11и се. 
- Хартија се расцепи. 2. бучно ogjeKHyi11U, йроломиi11и се; йрому
кло зазвучаi11и (о 'iласу). - Расцепи се кроз ноћ снажан УЗВИR. 

расцепкавати (се) јек. расцјепкавати (се), -епкавам (се) 
несвр. Йре.ма pacцeaKai11u (се). 

расцепканбст јек. расцјепканбст, -ости ж особина и сi11ање 
oHoia шi110 је расцейкано, изgељеносi11: - поседа. 

расцепкати јек. расцјепкати, -ам евр. исцейкаi11и, uзgелиi11и 
на cui11He gелове. _ - се йоцейаi11и се, изgелиi11и се на мање gело
ве. - Предузеће се расцепка. 

расцепљенбст јек. расцијепљенбст, -ости ж сi11ање, особи
на oHoia шi110 је расцейЈЬено, разgељеносi11. 

расцепљење јек. расцјепљење е йоgела, разgеоба. 

расцепљивати (се) јек. расцјепљивати (се), -епљујём (се) 
несвр. Йре.ма расцейиi11и (се). 

расцерити, расцёрйм евр. широко оi11вориi11и yci11a йоказују
nи зубе, исцериi11и: - уста. _ - се развуnи усне йоказујуnи зубе; 
широко се оi11вориi11и йоказујуnи зубе (о усi11има). 

расцопати, расцопам евр. екепр. јаким уgарцем разбиi11и, 
разлуйаi11и: - главу (некоме), - чело. 

рат м (ми. -ови) 1. оружани сукоб ширих размера између gве
ју или више gржава, Hapoga и gp. :  Други светски - . 2. фиг. 
ошi11ри међусобни сукоби завађених ci11paHa, Haaagu свим cpeg
сi11вима (осим оружаним): - са комшијама, - међу предузећи
ма. • грађански, братоубилачки - оружани сукоб YHyi11ap jegHe 
gржаве између зараnених eHi11ui11ei11a. хладни - сi11ање заi11еiну
i11oci11u и нейријаi11еЉСi11ва у међунароgним оgносима. 

рата ж итал. оgређена новчана сума која се у уi11врђеним вре
менским размацима gaje pagu оi11йлаi11е gyia. 

ратар м (инетр. -ом И -ем) орач, Зе.мЈЬораgник. 

ратарски, -а, -о који се OgHOCU на pai11ape, који apuaaga ра
i11арима: - производња, - оруђе. 

ратарство и ратарство е pai11apcKa gелаi11носi11 као йривреg
на ipaHa, зе.мљораgња. 

ратификација ж лат. правн. оgобрење, йоi11врgа склойЈЬеноi 
међунароgноi уiовора коју обавља ойуномоnени gржавни opiaH, 
OgHOCHO чиновник. 

ратификацибни, -а, -о који се OgHOCU на раi11ификацију. 

ратификовати и ратификовати, -кујём (ратифицИрати, 
-ицй:рам) евр. и неевр. (uз)вршиi11и раi11ификацију: - уговор. 

ратиmте е apoci11op на коме се воgи pai11, бојно Йоље. 

ратлук' и ратлук м тур. 1. йосласi11ица (исi110чњачкоi йоре
кла) која се йрави og йиринчаноi брашна, Mega и мирисних за-
чина. 2. в. рахаi11лук. 

ратни, -а, -о који се OgHOCU на pai11: - брод, - заробљеНИR, -
извештач. • бити с неким на ратној нози биi11и с неким у нейри

}аi11ељсi11ву. - злочин aoci11yaaK у pai11y йроi11иван међунароgном 
pai11HoM Йраву. - право geo међунароgНОi йрава које се OgHOCU на 
вођење pai11a, ogHoce међу зараnеним ci11paHaмa и ogHoce између 
зараnених и неуi11ралних ci11paHa. 

ратник м онај који учеСi11вује у pai11y, који се бори у pai11y; 
борац. 

ратница ж женска особа pai11HUK. 

ратнички, -а, -о који се OgHOCU на pai11HUKe, који apuaaga 
раi11ницима: - народ, - песма, - дух. 
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ратниmтво е вешшина раШовања. 

ратнохуmкачки, -а, -о који йоgсшиче, хушка на раш: � из
јава, � говор. 

ратоборан, -рна, -о расйоложен за раш, борбен; расйоложен 
за шучу. 

ратоборно прил. на рашоборан начин, борбено: � расположен. 

ратоборност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је ра
Шоборан. 

ратовати, -тујём неевр. воgиши раш; биши у рашу; учесшво
ваши у раШу. 

ратосиљати се, -осйљам се евр. и неевр. ослобоgиши се, осло
бађаши се HeKola или нечеlа нежељеНОl, ошарасиши се, ошара
шаваши се. 

ратујући, -а, -ё који воgи раш, зараhен: � страна. 

рауб м нем. 1. врсша каршашке ulpe. 2. шермин у каршама 
Kag онај који gели карше узима ошкривен аgуШ. 

раубовати, -бујём неевр. уйошребљаваши, корисшиши, шро
шиши нешШо. - Машине су раубоване. 

раф м (ми. -ови) тур. йолица на зиgу; upelpaga у орману, у сан
gYKY· 

рафал, -ала м фр. брза учесшала йаљба из вашреНОl, йосеб
но из аушомаШСКОl оружја. 

рафални, -а, -о који бије у рафалу, исйаљен у рафал има: � 
ватра, � паљба. 

рафија ж лат. 1. бот. врсша йалме Raphia vinifera. 2. лико ове 
йалме које се корисши за везивање у йовршарсшву и виНОlраgар
сшву и за израgу йреgмеша у ЙЛеШарсШву. 

рафиюiција ж йроцес йречишhавања неке суйсшанце (нЙр. 
мешала, нафше, шеhера и gp.) og Йримеса. 

рафинерија ж фабрика за йречишhавање нафше, шеhера, 
мешала и gp. :  � нафте, � бакра. 

рафинйран, -а, -о 1. ШрЙ. йрема рафинираши (се): � шећер, 
� нафта. 2. уrлађен, йрефињен, исшанчан: � укус. 

рафинирано ПРИЛ. на рафиниран начин, йрефињено; йре
upegeHo: � се опходити; � МУЧИТИ. 

рафинираност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је 
рафиниран, oHola шшо је рафинирано: � младе девојке, � из
раза. 

рафинирати (се), -Инйрам (се) евр. и неевр. в. рафинисаши (се). 

рафинисан, -а, -о в. рафиниран. 

рафинисати, -ишём евр. и неевр. (из)вршиши рафинацију, 
йречисшиши, йречишhаваши: � нафту, � шећер. _ � се йосша
ши рафиниран, Йрефињен. - Тако се литература рафинише. 

рафинман, -ана м фр. рафинираносШ. 

рафинован, -а, -о в. рафиниран: � израз, � култура. 

рафиновано ПРИЛ. в. рафинирано. 

рафинованост, -ости ж в. рафинираносШ. 

рафиновати (се), -нујём (се) евр. и неевр. в. рафинисаши (се). 

рахатлук м ар. заgовољсшво, уживање, безбрижносШ. 

рахитис и рахитис м ГрЧ. мед. gечја болесш која се исйоља-
ва у gеформацији косшију и зrлобова, услеg неgосшашка виша
мина D, rachitis. 

рахитичан, -чна, -о оболео og рахишиса; који носи йослеgи-
це рахишиса: рахитичне груди, рахитичне ноге. 

рахитичар м онај који је болесшан og рахиШиса. 

рахитичарка ж она која је болесна og рахиШиса. 

рахитички ПрИЛ. својсшвен рахишису, као у рахишичара: � 
савијен. 

рахитичност, -ости ж особина и сшање oHola који је рахиши
чан, oHola шшо'је рахиШично. 

ра.ција ж ар. gешаљна йолицијска йошраlа за сумњивим осо
бама, обично уз хаЙшење. 

рационалан, -лна, -о лат. 1. заснован на разуму, йроми
шљен, ослобођен ушицаја емоција, йракшичан; разуман, разбо
риш: � родољубље; � човек. 2. који се корисши рационалuзаци
јом: � обрада земље, � пословање. 3. фил. разумски, рациона
лисшички: � спознаја света. • - број мат. било који цео број или 
разломак који се може йошйуно израчунаши, изразиШи. 

рационализам, -зма м лат. 1 . фил. йравац у шеорији сазнања 
йО којој је rлавни извор сазнања разум и мишљење. 2. RЊИж. књи
жевни йравац у XVIII в. који gaje йреgносш разуму Hag осећа
њима и шежи рационалном. 

рационализатор м йроналазач начина којим се йроuзвоgња 
рационализује. 

рационализаторски, -а, -о који се ogHOCU на рационализа
шоре: � подухват. 

рационализаторство е шежња за рационализацијом йро
извоgње; рационализација. 

рационализација ж мере, йосшуйци којима се унайређује 
йроизвоgња (боља ОРlанuзација йосла, боље коришhење кайаци
шеша и сл.) и йосшижу већи йроизвоgни ефекШи. 

рационализовати, -зујём (рационализирати, -изйрам и ра
ционалисати, -ишём) евр. и неевр. 1. (uз)вршиши рационализа
цију: � посао, � производњу. 2. фил. свесши, своgиши у оквире 
разума: � фантастику. 

рационалист(а), -ё м (мн. -сти) 1. йрисшалица рационали
зма. 2. онај који рационално, ефикасно pagu. 

рационалистички, -а, -о који се OgHOCU на рационализам и 
рационалисше: � наука. 

рационалистички ПРИЛ. у gyxy рационализма, разумски: � 
резоновати. 

рационално ПРИЛ. на рационалан начин, с већом ефикасно
шhу, йракшично; йромишљено: � управљати. 

рационалност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola шшо је 
рационално; рационалан ЙосШуЙак. 

рачарица ж 300Л. йшица Alcedo ispida која се храни раковима. 

рачваст, -а, -о који се lpaHa у рачве, gвокрак: � дрво. 

рачвати се, -ам се неевр. lранаши се у рачве; имаш и облик 
рачава. - Река се рачва при ушћу. 

рачве, рачава и рачвй ж ми. (ретко рачва јд.) gрво са jegHUht 
рачвасшим, gвокраким gелом; оно шшо се шири у gва крака. 

рачвице ж МН. Џэетко рачвица јд.) geм. og рачва. 

рачић м geM. og рак; млаgунче рака. 

рачица ж geM. og рака. 

рачји (рачијй), -а, -ё који се OgHOCU на ракове, који upuuaga 
раковима; који је као у рака. 

рачји (рачији) ПРИЛ. као рак; фиг. нашрашке: � ићи. 

рачњак м у изр. МОРСRИ - 300Л. врсша рака, морски йаук Ма
ја Squinado. 

рачун, -Уна м 1. а. мат. OgHOC у који се сшављају gаши броје
ви, OgHOCHO алlебарски знаци, машемашички йроблем; маше
машичка раgња којом се шражи резулшаш ших ogHoca. б. уку
йан износ, резулшаш; решење, ucxog. - Све излази на један ра
чун. в. Illli. нар. школски йреgмеш о раgњама са бројевима, маше
маШика. 2. а. мат. сасшавни geo шраgиционалних назива за йо
jegUHe обласши машемашике: векторски �, диференцијални �, 
интегрални �. б. RЊИГ. И банк сасшавни geo назива за uojegUHe 
йаршије у књиlовоgсшву и за новчане ogHoce између банке и ње
них комишенаша у банкарсшву: завршни �; � добитака и губи
така; жиро �, текући. 3. а. цеgуља са обрачуном куйљене робе 
коју исйисује и оверава йроgавац: � о купљеном намештају. б. 
новчани износ, обрачун искоришшених УСЛУlа: � рачун. в. ушвр
ђивање конаЧНОl сшања у машеријалним ogHocUhta, обрачун. -
Сели су и извели рачун. 4. корисш, иншерес, gобиШ. - Нема ра
чуна да с њима послује. 5. шрошак, йлаhање Шрошка. - Путо-
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вао сам о свом рачуну. 6 .  ироцена, иреgвиђање; илан. - П о  на
шем рачуну, стићи ћемо у пет. Покварићемо им рачун. 7. сиор, 
размирица; зајеgнички нерашчишhен иосао. - Имамо нас двоје 
један стари рачун. Ослободио се оних с којима је имао старе ра
чуне. • водити (повести) рачун(а) (о некоме, о нечему) бринуши се, 
сшараши се (о некоме, о нечему) (иобринуши се, иосшараши се 
(за неко/,а, за нешШо)). имати (изравнати) с неким рачуне имаш и 
(изравнаши) с неким нерешене сиорове. не иде му (им) то у рачун 
не оg/'овара му (им) шо, неиовољно је, није og корисШи. отићи бо
гу на - УJl1,реШи. отићи врагу на - илашиши lлавом, ио/,инуШи. 
поз(и)вати на - (некога), (за)тражити рачун (од некога) иоз(и)ваши 
неко/'а на оg/'оворносШ. покварити некоме рачун(е) онемо/,уhиши 
неко/'а ga осшвари своје намере, иланове. положити, полагати ра
чун објасниши иосшуике, gаши на увиg, објасниШи. радити не
што за свој рачун раgиши нешшо за себе, у своју корисш; раgиши 
нешшо на своју оg/,оворносШ. - без крчмара јеgносшрана оgлука 
gOHeceHa без учешhа оно/'а ко/'а се Шиче. чист - дуга љубав јасно 
оgређени машеријални OgHOCU oMo/,yhyjy шрајно иријаШељсШво. 

рачунало е рег. 1. в. рачунаљка. 2. в. рачунар. 

рачунаљка ж (дат. -љци И -љки; ген. мн. -кй) јеgносшавна на
ирава с куlлицама за рачунање: школска �. 

рачунар, -ара м (инетр. -аром) техн. иро/'рамабилан или уна
apeg иро/'рамиран елекшронски уређај за обраgу, смешшај, сла
ње и иријем иоgашака, за нумеричка израчунавања и gpy/,e на
мене, комијуШер. 

рачунарскй, -3., -о који се OgHOCU на рачуна ре: � техника, � 

уређај. 

рачунарство е рачунарска, комијушерска шехника; рачу
нарска, комијушерска gелаШносШ. 

рачунати, -3.м (рачунамо и рачУн3.мо) неевр. 1. вршиши не
ку рачунску раgњу, извоgиши рачун, срачунаваши: � оловком, � 

на дигитрону. 2. а. ироцењиваши, ушврђиваши вреgносш нече
/'а. - Кандидовао се за посланика рачунајући да ће му то доне
ти и материјалну добит. б. оgређиваши, оgмераваши цену. - Ра
чунаћемо вам по новој тарифи. в. смашраши, gржаШи. - Рачу
нали смо да нам је пријатељ. 3. смишљаши, иремишљаШи. -
Рачунао је кога да зове на свадбу. 4. а. (на некога, на нешто) 
ослањаши се, узgаши се; наgаши се: � на нечију помоћ, � на не
чију дискрецију. б. (с неким, с нечим) имаши у виgу, узимаши 
у обзир (неко/,а, нешшо). - Морам рачунати с том могућношћу. 
в. намераваши, иланираШи. - Рачунао је у бањи провести се
дам дана. 5. убрајаши у нешшо, смашраши (за неко/'а, за нешШо. 
- Рачунали су га у боље људе. 8 � се 1. имаши о себи оgређено 
мишљење, смашраши се, убрајаши се. - Онај који је пролио крв 
за своју земљу, треба да се рачуна у срећна (Л. Лазаревић). 2. 
нар. разрачунаваши се, обрачунаваши се. - Сутра ћу се рачуна
ти с оним маторим (Ј. Веселиновић). 

рачуница ж 1. рачун, илан, намера; инШерес. - Имати сво
ју рачуниuy. 2. извођење рачуна, рачунање. - Дао се у рачуни
иу. 3. арх. ариiilмеШика. 

рачуноводственй, -а, -о који се OgHOCU на рачуновоgсшво: � 

посао. 

рачуноводство е адм. а. вођење шр/,овачких и бла/'ајничких 
књи/'а /'ge се бележи иословање и имовно сшање ор/'анизације, 
шр/,овачке Kyhe, иреgузеhа и сл. 2. рачунско оgељење неке ор/,ани
зације, иреgузеhа и сл.; иросшорије шо/'а оgељења. 

рачуновођа м (ми. ж) службеник 1<оји обавља рачуновоgсшве. не иослове неке ор/'анизације, иреgузеhа и сл. и воgи шр/,оваЧ1<е 
и бла/,ајниItке књи/'е. 

рачунополагач, -ача м службеник који се сшара о буџеш
ским pacxogUhta и apuxogUhta, службеник у рачуновоgсШву. 

рачунскй, -3., -о 1. који се OgHOCU на рачун, на рачуне: � рад
ња, � књига. 2. заснован на рачуну, иншересу: � брак 

рачунски прил. 1. aOMohy рачуна, рачунском раgњом: � одре
дити долазак воза. 2. с рачуном, из иншереса: � смерати (нешто). 

рачунчић м geм. og рачун. 

рачунџија м (ми. ж) 1. онај који уме ga рачуна, који има gapa 
за Машемашику. 2. онај 1<оји све pagu с рачуном, из инШереса. 

раша ж итал. 1. врсша /,рубо/, gOMahe/' сукна. 2. нар. врсша 
сукње. 

рашепурити, -епуРИм евр. рашириши, размаhи: � врсте. 8 -
се рашириши се; фиг. наиравиши се важан: � се као паун. 

рашетати се, рашёт3.м се евр. сшаши се шешаши: � по соби. 

рашивати, рашйв3.м несвр. ирема рашиШи. 

рашйреност, -ости ж особина оно/'а шшо је раширено, рас
иросШрањеносШ. 

раширење е иовеhање обима, ироширење; ширење, apogop: 
� Русије; � културе. 

раширивати (се), -ирујём (се) несвр. ирема рашириши (се). 

раширити, рашйрйм евр. 1. а. учиниши ширим, иросшрани
јим, исше/,нуши у ширину; иовеhаши обим нече/'а, развуhи: � ча
рапе, � ципеле; � обруч око непријатеља. б. расиросшреши це
лом иовршином, оиружиши, развиши: � рубље, � тепих, � чар
шаф. 2. а. (руке, крила) размаhи руке лево и gecHo; размахнуши, 
раскрилиши (крила). б. (очи) широко ошвориши очи, разро/,ачи
ши (og изненађења). 3. разнеши /'лас о нечему, разlласиши: � 

вест по селу. 4. учиниш и ga нешшо узме маха, ga се ирошири: � 

заразу, � писменост. 8 - се 1. расше/,нуши се у ширину, развуhи 
се. - Лице јој се рашири. 2. размаhи /'ранице; захвашиши широк 
иросшор. - Србија се раширила до мора. Београд се раширио. 
3. уgобно се намесшиши, раС1<омошиши се: � се у стану, � се у фо
тељи. 4. иосшаши широко иознаш, иронеши се. - Његова слава 
се рашири надалеко. 5. широко се ошвориши, разро/,ачиши се (о 
очима). 6. оиружиши се, иросшреши се (ири aagy). - Дете паде 
и рашири се по земљи. 7. у/'ојиши се. • дочекати раширених ру
ку gочекаши срgачно, с великом раgошhу. 

рашити, рашијём (имп. рашйј; ТРП. рашивен, -ена) евр. ра
сшавиши оно шшо је сашивено, расиараши, расцеиаши шавове. 

Рашка ж (дат. -кој) иет. ценшрална и воgеhа обласш сриске 
среgњовековне gржаве која је обухвашала иреgеле око Дрине (са 
Пивом и Таром), око Лима, заиаgне Мораве и Ибра. б. gанашњи 
назив за geo ше обласши у ју/'озаиаgној Србији и североисшочној 
Црној Гори; уп. Санџак. 

Рашка ж (дат. -ки) 1. река у Србији, лева иришока Ибра. 2. 
варошица на исшоименој реци. 

рашљаст, -а, -о који је у облику рашаља, ракљасш: � штап. 

рашљати се, -3.м се неевр. рачваши се. 

рашље, раш3.љ3. и рашљй ж ми. в. ракље. 

рашљика ж 1. кончасш израшшај биљака иузавица којима 
се оне ирииајају уз gpy/,e биљке. 2. 300Л. врсша ласше рашљасша 
реиа Hirundo (Chelidon) rustica. 

раmљице ж ми. geM. og рашље. 

рашљичица ж бот. зељасша биљка Valerianella truncata. 
рашомон, -она м И рашомонијада ж заилешен, нејасан go-

/'ађај о коме се различишо ирича; ирошивречне иншерирешаци
је jegHo/' исшо/' gо/,ађаја (ирема јаианском филму "Рашомон" А. 
Куросаве). . 

рашомонскй, -3., -о који се OgHOCU на рашомон, заилешен, 
замршен: � догађај. 

рашрафити, -Им евр. скинуши шраф, оgвиши: � бомбу. 8 - се 
1. расклимаши се збо/' лабављења или исиаgања шрафова. 2. 
фиг. из/'убиши еласшичносш, /'иикосш, чврсШину. - Сав је нешто 
рашрафљен. 

рашрафљивати (се), -афљујём (се) несвр. иремарашрафи
i1lu (ce). 

рашта и рашта ПРИЛ. нар. збо/' че/,а, из какво/' разло/'а, зашшо; 
pagu че/'а, с каквим циљем. - Немаш ме рашта корити. Благо 
томе ко дощrјек живи, / имао се рашта и родити (Његош). 

раштан м (раштика ж) бот. врсша иоврhа слично/' куиусу 
Brassica oleracea acephala из ф. Cruciferae, које се не lлавичи. 

раштимати, -3.м и раштимовати, -мујём евр. нем. олабави
ши жице на неком .музичком инсшруменшу, оиушшањем, лаба
вљењем жица учиниши Heao/,ogHUht за хармонично свирање: � 
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гитару, � клавир. _ - се иосшаши HeuoLogaH за склаgно свира
ње услеg олабавЈЬеносши жица, разлабавиши се (о .музичкll.М, ин
сШру.меНШll.М,а). 

раштркан, -а, -о 1. шри. ире.ма рашшркаши (се). 2. који је 
разбијеНОL шииа, разбацан (о насељу и кућама): � село, раштр
кане куће. 

раштркано прил. без pega, разбацано: � правити куће. 

раштркати, раштРкам евр. расшераши на разне сшране, раз
јуриши: � говеда. _ � се ошићи на разне стране, расшуриши се; 
расу ши се: � се по свету. 

раштркљати се, -ам се евр. иосташи ШШРКЈЬасш, биши gy
LUX, шанких HOLY (о gеци); иусшиши танке изgанке, LpaHe (о биљ
кама). 

рашће е расшиње, биље. 

раmЫ�рдати и раmћердати, -ам евр. расиинички иошроши
ши, ироћерgаШи. 

раmћеретати се, -ам се евр. иочеши ћерешаши, расирича
ши се. 

раmћућорити се, -Им се евр. иочеши ћућориши, расиричаши 
се Шихll.М, /ласо.м. 

раmћуmкати, -ам евр. ћушкајући расшуриши, раз баца ши; 
раз.маћи: � ногама ватру; � гомилу људи. 

раmчаврљати се, -ам се евр. иочеши чавРЈЬаши, рашћере
шаши се, расиричаши се. 

раmчарати, рашчарам евр. скинуши чини, ослобоgиши .ма
ђ ија, урока. 

раmчаркати, -ам евр. чаркање.м разLореши, ироџараши: � 

ватру. 

раmчварити се, -им се евр. расшоииши се (као чварак на ва
шри); заLрејаши се. - Маст се рашчварила. 

раmчепити, рашчёпйм евр. (обично у пеј . значењу) (нешто) 
а. расшавиши, раз.маћи, раскречиши (HoLe). б. ошвориши у ве
ликој .мери (усШа). _ � се рашириши HOLe, раскречиши се (о чо
веку или живоШињи). 

раmчепркати (рашчепрљати), -ам евр. чеиркајући расшури
ши, разLрнуши: � зрневље (о кокошима и др.). 

раmчеречити и раmчеречити, -Им евр. раскинуши, исећи 
на череке, на чешворо; раСШРLнуши на KoMage, исећи. - Вуци су 
овце рашчеречили. 

раmчерупати, -ам евр. 1. а. иочуиаши иерје: � КОКОШ. б. ис
киgаши, раско.маgаШи: � ЛУТКУ. 2. учиниши чуиавll.М" рашчуиа
виши: � косу, � бркове. 

раmчетворити, -етворим и раmчетворити, -етворим евр. 
разgелиши, расећи на чешворо, иско.маgаши: � заклано живин
че. _ - се исиОЈЬиши се, иоказаши се у чешири gела. - Нешто 
црно се рашчетворило. 

раmчеmати, рашчешём евр. чешући разLребаши: � руку. _ -

се разLребаши се чешући. 

раmчеmљавати (се), -ешљавам (се) несвр. ире.ма рашче
шљаши (се). 

раmчеmљати, -ам и рашчешљам евр. а. чешљајући ypegu
ши, gошераши: � косу. б. разбиши ираменове, раставиши влак
на: � ВУНУ. _ - се чешљајући уреgиши се, очешљаши се. 

раmчинити, рашчИнИм (трп. рашчињен) евр. лиши ши чина. 

раmчинити, рашчинИм евр. 1. смањиши Lусшину, јачину не
чеLа, расшвориши, разблажиши: � сок 2. исећи, изрезаши на 
KoMage, ишчеречиши: � јагње. 3. расшуриши, расшавиши: � бу
ре. _ - се расиасши се, расшуриши се. 

раmчињавати (се), -mьaBaM (се) (рашчИњати (се), рашчи
њам (се)) несвр. ире.ма рашчиниши (се). 

раmчињење е оgУЗll.М,ање, лишење чина. 

раmчистити, -им (трп. рашчишћен) евр. 1. уклониши оно 
шшо је неиошребно, шшо смеша, раскрчиши, очисшиши: � мал-

тер, � пут. 2. разјасниши, расиравиШи. - Морамо неке ствари 
рашчистити. 3. ослобоgиши се, ошарасиши се (HeKoLa, нечеLа), 
раскрсшиши, раскинуши (нешшо, с HeKll.М,): � с пићем, � с коц
ком, � С девојком. _ - се 1; развеgриши се (о небу, о вре.мену). -

Небо се није рашчистило. 2. обрачунаши се, расиравиши се из
.међу себе. - Треба да се рашчистимо. • - рачуне расиравиши се 
с HeKll.М" обрачунаши се с HeKll.М,. 

раmчитавати, -итавам неевр. више иуша читаши; чишаши 
оно шшо је нејасно, нечишко: � драге књиге; � рукопис. 

раmчитати се, -ам се евр. иреgаши се чиШању. 

раmчиmћавати (се), -ишћавам (се) и раmчиmћати (се), 
рашчИшћам (се) (рашчишћИвати (се), -Ишћујём (се)) несвр. ире
.ма рашчисшиши (се). 

раmчланити, рашчлан:Им и раmчланити, -Им евр. 1. расша
виши на чланове, изразgвајаши: � у неколико делова. 2. изgели
ши на gелове pagu иоgроБНОL исиишивања, анализирања: исто
ријски � сва питања. 

раmчлањавати, -ањавам несвр. ире.ма рашчланиШи. 

раmчлањеност и раmчлањеност, -ости ж особина oHoLa 
шшо је рашчлањено. 

раmчлањив, -а, -о који се .може рашчланиши, расшавиши 
на gелове. 

раmчлањивати, -ањујём несвр. ире.ма рашчланиШи. 

раmчовек јек. раmчовјек м нечовек, ogJbyg. 

раmчовечавати јек. раmчовјечавати, -ечавам неевр. чини-
ши cypOвll.М" нечовечнll.М" gеху.манизоваШи. 

раmчовечење јек. раmчовјечење е LуБЈЬење JbygCKUX оgли
ка, ogcycmeo човечносши, gеху.манизација. 

раmчовечити јек. раmчовјечити, -Им евр. учиниши нечове
ко.м, лишиши JbygCKUX оgлика, gеху.манизоваши. 

раmчупавати (се), -)rпавам (се) несвр. ире.ма рашчуиаши (се). 

раmчупавити, -)rпавИм евр. учиниши чуиавll.М" разбарушиши 
косу (ко.ме): � дечака. _ - се иосшаши чуиав, разбарушиши се. 

раmчупанко м чуиавко, чуиавац. 

раmчупаност, -ости ж сшање, особина oHoLa који је рашчу
иан, oHoLa шшо је рашчуиано. 

раmчупати, -ам евр. 1. учиниши чуиавll.М" разбарушиШи. -
у тучи су га рашчупали. 2. а. чуиајући иоваgиши, иочуиаши: � 

коров у повртњаку. б. иско.маgаши, расиарчаши; развалиши: � 

територију државе; � кров са куће (о ветру). _ - се иосшаши чу
иав, разбарушиши се. 

раmчути се, -чујём се евр. 1. чуши се наgалеко, раз/ласиШи. 
- Свађа се рашчу по селу. 2. иосшаши чувен, ирочуши се. - Раш
чула се лепота младог Црнојевића. 

рбина ж KoMag разбијене Зе.мЈЬане uocyge, шикве и СЛ., крхо
шина, окрњак: рбине од посуђа. 

рвалиmте е .месШо Lge се оgржава Шак.мичење у рвању. 

рвање е 1. /л. ll.М,. og рваши се. 2. сиоршска gисциилина у ко
јој jegaH og gвојице рвача насшоји ga ирошивни1Та обори на илећа. 

рвати се, рвём се неевр. 1. бориши се хвашајући се рукама у 
кошшац и насшојећи ga се ирошивник обори; Шак.мичиШи се у 
сиоршској gисциилини рвања. - Почеше се рвати да виде ко је 
јачи. Данас ће рвати наши шампиони. 2. фиг. бориши се, носи
ши се (с Шешкоћама). - Сељак се рве са неродном земљом и 
ОСКУДИЦОМ. 

рвач, рвача м онај који се рве; сиоршисша који се Шак.мичи у 
рвању. 

рвачица ж женска особа рвач. 

рвачки, -а, -о који се OgHOCU на рваче, који upuuaga рваЧll.М,а: 
� борба, � спорт, � вештина. 

ргати, -ам неевр. квариши, хабаши неиаЖЈЬиво.м уиоШребо.м. 

рдобрада и рдобрадица ж бот. биљка Dactylis glomerata из 
ф. Gramina. 
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рђа ж 1. ироизвоg корозије lвожђа црвено.мрке боје који на
сшаје gеловање.м кисеоника и воgене иаре из вазgуха и расшво
ра соли. 2. а. бот. иаразишска биљка Uьивицa из poga Uredineae 
која на вишu.м биљка.ма изазива Uьивична обољења; у .мн.: си
сШе.маШски назив за pog Uьивa Uredineae. б. бuљна болесш ко
ју изазивају Uьивицe Uredineae изражена у облику жуших и .мр
коцрвених aela на жиШарица.ма, иоврћу, воћу и сл. 3. фиг . .мука, 
невоља; беgа, зло. - Рђа нас је терала у животу. Савладала га 
је рђа старости. 4. фиг. а. рђав човек, ниШков. - Он је велика 
рђа. б. лоша роба, лош ироизвоg. - Продаје се на пијаци само 
нека рђа. 

рђав, -а, -о 1. а. који gpylu.мa наноси неиријашносши и шше
шу, који је лошеl каракшера, неваљао, иокварен, зао: � човек 
б. који зане.марује своје gужносши и обавезе, лош; који није ква
лификован, сшручан за оgређену функцију, несиособан, слаб: � 
син, � брат; � домаћица, � директор. в. који не иошшује ушвр
ђене gрушшвене нор.ме, неириличан, неирисшојан; који је за осу
gy, ружан, сра.ман: � владање, � друштво; ићи по рђаву послу, 
поћи рђавим путем. 2. а. који је слаБОl квалишеша, неквалише
шан: � исхрана, � хартија, � производ. б. који је .мањи og очеки
ваНОl, који је иоgбацио (у иpиHocu.мa, gобиши и сл.); HepogaH: � 
летина, � берба; � година. в. исиуњен Hegaha.мa, оскуgица.ма, 
HeculypaH: рђава времена, рђаве прилике. 3. неиријашан, неио
вољан, HeylogaH: рђаве вести, � стање, � статус. 4. који обилује 
вpe.мeHcKu.м Heaologa.мa: � време. 5. који наноси неиријашно
сши, шшешан; незlоgан ио зgравље и живош: � систем, � поре
дак; � клима. 6. који ogaje лоше сшање, незgрав: � изглед, � у 
лицу. 7. обухваћен, ирекривен рђо.м, зарђао: рђави нож. • изне
ти на - глас иронеши неиовољне, лоше весши (о неко.ме). 

рђаво прил. на рђав начин, како не ваља, лоше; слабо: � про
ћи, � радити; � се осећати. 

рђавост, -ости ж особина oHola који је рђав, oHola шшо је 
рђаво. 

рђавmтина и рђавmтина ж оно шшо је рђаво, ружна иоја-
ва, иосшуиак, неваљалсШво. 

рђарија ж зарђао иреg.меШ. 

рђаст, -а, -о који је боје рђе. 

рђати, -ам несвр. ирекриваши се рђо.м, оксиgисаШи. 

рђуmтина и рђуmтина ж нар. 1. рђава, неваљала, зла осо-
ба. 2. мед. болесш ираћена високо.м Ше.миераШуро.м и lрозницо.м, 
врућица. 

ре- лат. ирефикс који уз основну реч означава јављање нече
la изнова, ионављање: реадаптација, ремилитаризација, репро
дукција и др. 

рёагенс м лат. хем'. суисшанца која изазива оgређену хе.мијску 
реакцију у gogupy са gpyloM суисШанцо.м чu.ме се усшановљава 
ирисушносш gpyle суисШанце. 

реаговати, -гујем (реагирати, -агйрам) свр. и несвр. 1. ио
каз(ив)аши реакцију на ушиске иpu.мљeHe сиоља: � на светлост, 
� на буку. 2. оglовориши, оglовараши (на нешшо) иружајући ош
иор, суирошсшављајући .се, OgHOCHO ирихвашајући нешшо или 
иреgузu.мајући оgређене .мере: ;.. на ултиматум, � штрајком. 

реаграризација ж лат. враћање иољоиривреgи, gавање ири
оришеша унаиређењу иољоиривреgе. 

реадатапција ж ионовна аgаишација, ионовно ирилаlођа
вање нече.му. 

рёактйван, -вна, -о који gелује у суирошно.м иравцу: авион 
на � погон, реактивни мотор. 

реактивирати, -ивйрам (реактИвисати, -вишем) свр. и несвр. 
врашиши, враћаши у службу; обновиши, обнављаши gелаш
носш: � пензионере; � владу. 

реактивност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је реакШивно. 

реактор м лат. техн. 1. шехнолошки аиараш, aocyga у којој се 
извоgи нека хе.мијска реакција (обично у инgусШрији). 2. у изр. 
нуклеарни -.уређај за коншролисано цеиање аШо.мскоlјезlра ну
клеарних �opивa или за ироизвоgњу eHepluje која се ири Шо.м раз
вија, ogHoCHO за gобијање раgиоакшивних изошоиа или неушро-

на. 3. ел. ировоgник с високо.м инgукцијо.м за ионишшавање или 
из.мену фазе наиз.меничне сШрује. 

реакција ж лат. 1. оglовор на акцију, ирошивgејсшво, ошиор, 
узвраћање на нешшо: � народа на нове мере, � руководства 
странке. 2. хем. ироцес изазван gеловање.м jegHUx суисшанци, 
швари на gpyle или физикалнu.м уШицаје.м (шоUлоше, свеiilло
сши, елекшричне eHepluje и сл.) ири че.му насшају нове .маШери
је: хемијска �. 3. а. физиол. и биол. gеловање HeKol живоl oplaHU
з.ма или иојеgинаЧНОl oplaHa изазвано CиOЉHu.м или унушра
шњu.м уШицаје.м на орlаниза.м: � срца. б. ПСИХ. исихо-физиоло
шки оglовор на сиољне или унушрашње наgражаје: меланхолич
на реакција. 4. мед. оglовор орlаниз.ма на ушицај лека на opla
низа.м, на болесши: � од инјекције.  5. суирошсшављање gpy
шШвено.м и иолиШичко.м наирешку, назаgњашшво, конзерва
шивносш; lpyaa љуgи, gрушшвени слој који се суирошсшавља са
вpe.мeHu.м Шежња.ма gрушШва. 

реакционар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај који је ири
сшалица иолишичке и gрушшвене реакције, назаgњак. 

рёакционаран, -рна, -о који је засшарелих схвашања, у gy-
ху реакције, назаgњак. 

реакционарка ж жена реакционар. 

рёакционарно ПРИЛ. на реакционаран начин, назаgњачки. 

реакционарност, -ости ж особина oHola који је реакциона-
ран, oHola шшо је реакционарно; оно шшо је реакционарно (реак
ционарна gелашносш и сл.). 

реакционарскй, -а, -о који се OgHOCU на реакционаре, који 
apuaaga peaKциoHapu.мa. 

реакционарство с реакционарносШ. 

реал1, -ала м лат. сшари шиански, иоршуlалски, бразилски и 
.мексикански сребрни новац. 

реал2, -ала м фил. еле.менШаран факшор сшварносши, неиро
.менљив и суисшанцијалан иринции бића. 

реалан и рёалан, -лна, -о лат. 1. а. који иосшоји у сшварно
сши, у живошу, сшваран: � ствар, � документ б. исшински, ира
ви, оglоварајући: � вредност, � обележје. 2. а. који се .може 
осшвариши, ирu.мениШи, извршиши, осшварљив: � план, � тео
рија. б. који оglовара сШварно.м сшању; иракшичан: � филозо
фија, � мишљење. в. који рачуна са сШварнu.м .мОlућносШu.ма, 
шрезвен: � човек. 3. а. реалисшички: реални описи и приче. б. 
исшиниш, објекшиван: � извештај . • - вредност екон. сшварна 
вреgносш новца, вреgносноl иаиира и сл. (насуироШ но.миналној 
вреgносШи). - гимназија шии cpegНJe иреgрашне lu.мназије у којој 
иреовлађују еlзакшне науке и живи језици. - надница количина 
ироизвоgа коју pagHUK .може куииши за новац gобијен као зара
gy. - унија зајеgница gвеју или више gржава са зајеgничко.м вла
goM и најважнијu.м gржавнu.м иословu.ма (војска, сиољна иоли
шика, финансије и сл.). реалне науке apupogHe науке. реални број 
сваки рационални и ирационални БРfJј, сшварни број. реални 
случај случај Kaga иочинилац кривичноl gела оglовара исшовре
.мено за више кривичних gела. реални социјализам назив за gpy
шшвено уређење какво је u.мao СССР. реални уговор уlовор који 
се с.маШра закљученu.м шек ио apegaju сшвари која је иреg.меШ 
уlовора (заја.м, залоl и сл.). 

реали3,ам, -зма м (мн. 0) лат. 1. а. Шу.мачење и схвашање све
ша и живоша које се ослања на сшварне, ирисушне иојаве и иро
бле.ме; с.мисао за аgеквашно оgражавање сШварносШи. б. ира
вац и сшил у у.мешносши и књижевносши који шежи ga apeg
сшави сшварносш онако каква је она сшварно: � у роману. 2. 
фил. иgеалисшичко схоласшичко учење ио ко.ме оишши иој.мови 

. реално иосшоје ире иојеgиначних сШвари. • критички - фил. уче
ње које с.маШра ga се на основу кришички обрађеНОl искусшва и 
.мишљења .може gohu go шачнијеl сазнања објекшивно иосшоје
ће сШварносШи. социјалистички - ист. иравац у у.меШНОСШи бив
ших социјалисшичких (исшочноевроиС1iих) зе.маља који је на ре
алисшичан и apoaalaHgHU начин, yrпaвHo.м иозишивно, ирика
зивао сшварносш у Шu.м земља.ма. 

реализатор м 1. онај који нешшо реализује, осшварује, из
вршилац, извоguшељ: � владине политике. 2. спорт. иlрач који 
иосшиже aologaK. 
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реализаторски, -а, -о који се OgHOCU на реализашоре: - спо
собност. 

реализација ж 1. йровођење у gело, извршење, осшварење: -
позива, - његових тежњи. 2. йрешварање u.мoвиHe или вреgно
сних йайира у lошов новац, уновчење, искоришnење: - зајма. 

реализовати, -зујём (реализирати, -изйрам) евр. и неевр. 1. 
йровесши, йровоgиши у gело, осшвари(ва)ши, йосшиnи, йосшuза
ши. 2. йрешвориши, йрешвараши u.мOвиHY или вреgносне йайи
ре у lошов новац, уновчиши, уновчаваШи. 

реалије и реалије ж ми. оно шшо йосшоји, шшо је сшварно, 
реално, сШварносШ. 

реалист(а), -ё м (ми. -сти) 1. слеgбеник, йрисшалица реали
з.ма у у.меШносШи и књижевносШи. 2. онај који рачуна с услови
.ма сшварноl живоша, с објекШивнu.м околносШu.ма, йракши
чан, шрезвен човек. 3. фил. йрисшалица реализ.ма у сколасшич
кој филозофији. 

реалистика ж в. реалносШ. 

реалистичан, -чна, -о и реалистички, -а, -о 1. реалан, 
сшваран: - детаљ, - појава. 2. који је у gyxy реализ.ма, који йри
aaga реализ.му: - роман, - манир. 

реалистички и реалистично ПРИЛ. на реалисшички, реали-
сшичан начин: - описати ситуацију. 

реалистичност, -ости ж особина oHola шшо је реалисШично. 

реалисткиња ж жена реалисШ(а). 

реалитёт, -ета м оно шшо је реално, реалносш, сшварносш, 
збиља, извоgЈЬивосш, осШварење. 

реалка ж иет. ший среgње школе која је u.мала шежишше на 
еlзакШнu.м наука.ма, реална lu.мназија. 

реално ПРИЛ. на реалан начин, сшварно: - одражавати. 

реалност, -ости ж (инстр. -ошћу) оно шшо је реално, сшварно, 
сшварносш; конкрешан, йракшичан живоШ. 

реанимација ж лат. мед. враnање оба.мрло.м орlанuз.му основ
них живошних функција, оживЈЬавање: - срца. 

реанимирати, -имирам евр. и неевр. врашиши, враnаши у 
живо ш, оживеши, оживЈЬаваши: - утопљеника, фиг. - дpymтвe
ни поредак. 

ребалансирати, -ансирам евр. и неевр. йоново gовесши, gово-
gиши у равношежу, уравношежи(ва)ши: - планове. 

ребарце и ребарце, -а, и -ета е (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og ребро. 

ребел м лат. йобуњеник, буншовник, оg.меШник. 

ребелски, -а, -о који се OgHOCU на ребеле. 

ребнути, -нём евр. разг. јако уgариши, оgала.миши; фиг. ocygu
ши на казну. - Ребнуо га по леђима мотком. Ребнули му десет 
година затвора. 

ребраст, -а, -о који u.мa уйаgЈЬиво виgна ребра; који је у об
лику ребара, који личи на ребра: - љуштура; ребрасте груди; 
ребрасти mтоф. 

ребрасто прил. у облику ребара: - офарбати. 

ребрача ж 1. анат. йлуnна .мара.мица, Йоребрица. 2. бот. вр
сша йайраши Blechnum spicant. 3. агр. врсша јабуке. 

ребраm, -аша м ЗООЛ. в. реброноша. 

ребрени и ребрени, -а, -о који се OgHOCU на ребра, који йри
aaga ребрu.ма: - луб, - хрскавица. 

ребреница ж (обично мн.) крило, кайак на йрозору налик 
на ребра, жалузина. 

ребрити се, ребрйм се неевр. нар. [гл. им. ребрёње е] 1. исшу
риши бок, косиши се (о коњу, волу). 2. фиг. йравиши се важан, 
раз.меШаШи се. 

ребро е (ген. ми. ребара и ребара) 1. анат. jegHa og gванаесш 
йари шанких uзвијених косшију, везаних за кич.му и йрсну KOCйl, 
које обавијају lpygHU КОШ. 2. а. йланинска коса, lребен: планин
ско - . б. uзбоче1'lи geo зиgа или сшене: камено ""'. 3. jegHa og са-

вијених lpega броgа, лађе, ча.мца: таласи ударају у ребра лађе. 
4. jegHa og lpega неке lрађевинске консшрукције (нйр. крова). 5. 
бот. jegHo og olpaHaKa йроgужене лисне gршке биљака; нерв ли
сша: главно -, бочна ребра. 6. зракасши, чврсши geo леЙезе. 7. 
оно шшо је налик на ребро (1): - самара, - радијатора, - прозо
ра, - сланине. 8. ми. јело og ребара заклане живошиње; уп. ребро 
(1). • бити танких ребара биши сиро.машан. броје му се ребра ја
ко је .мршав. наместити, поломити (пребројати и ел.) некоме ребра 
јако uзуgараши, исшуnи Kola. платити својим ребрима изlубиши 
живош, йлашиши Т:Лаво.м. с неба (из неба) па у ребра (рећи) изне
Haga, без околишења (реп и нешшо неко.ме). 

реброноmа ж ЗООЛ. у .мн.: врсша йланкшонских .морских жи
вошиња CpogHUX .меgуза.ма, које се йокреnу йо.моnу йлочица Cte
nophora (у jg. шаква .морска живошиња); уп. ребраm. 

ребус м лат. 1. заlонешка у облику цршежа, знакова, слова и 
сл. коју шреба оglонешнуши, решиШи. 2. фиг. заlонешна, нејасна 
сшвар, нејасноnа. 

ревакцинација ж лат. мед. йоновна вакцинација, йоновно це
йЈЬење. 

ревакцинисати, -Иниmём евр. и неевр. йоновно вакциниса
ши, цейиши йрошив заразних болесШи. 

ревалвација ж лат. екон. йойравЈЬање службеНОl курса неке 
валуше Йре.ма gpylu.м валушнu.м јеgиница.ма. 

ревалоризација ж лат. йоновна йроцена вреgносши роби или 
новцу чија је вреgносш ойала, йойравЈЬање вреgносши (роби или 
новцу). 

ревалоризациони, -а, -о који се OgHOCU на ревалоризацију: 
ревалоризационе резерве. 

ревалоризовати, -зујём (ревалоризирати, -изирам) евр. и 
неевр. врашиши, враnаши, йойравиши, йойравЈЬаши вреgносш 
роби или новцу. 

реван и реван, -вна, -о в.  ревносШан. 

реванш м фр. 1. а. освеша, оg.мазgа (обично за йораз у рашу, 
борби). б. епорт. а. йобеgа Hag Йређашњu.м Йобеgнико.м (у ушак
.мици, шаху и gp.). б. gpyla, узврашна ушак.мица, gpylu .меч у 
исШо.м сисше.му Шак.мичења из.међу исших йрошивника: побе
дити и у реваншу. 2. узврайl, узgарје (за учињену услуlу). 

реванmизам, -зма м освеШОЈЬубив йосшуйак, освеШОЈЬуби
восш, реванш. 

реванmирати се, -анmИрам се евр. и неевр. 1. а. освешиши 
се, освеnиваши се (за йораз у борби, рашу и сл.). б. йобеgиши у уз
врашној сйоршској ulpu йређашњеl Йобеgника. 2. узврашuши, 
оgужиши се (за учињену услуlу, gобро gело йоклон и сл.). 

реванmистичкЙ, -а, -о који шежи за реваншо.м, освешоЈЬУ
бив: - чланак. 

реванmистички ПРИЛ. освеШОЈЬубиво, освешнички: - се по
наmати. 

реванmни, -а, -о који се OgHOCU на реванш: - меч. 

ревати, -вём неевр. 1. исйушшаши Т:Ласове својсшвене Malap
цу, њакаши (о Malapцy или оно.ме ко ойонаша �аlарца). 2. фиг. 
пеј. lовориши, йричаши, йеваши и сл. неЙријаШнu.м Т:Ласо.м слич
ни.м MalapeneM оlлашавању; YЊKaвu.м Т:Ласо.м йлакаши, ц.ми
зgриШи. 

ревёр, -ера м фр. 1. йосувраnени geo оковрашника кайуша на 
lpygu.мa. 2. заgња сшрана .меШалноl новца, коверше и сл., на
личје, Йолеђина. 3. вој. сшрана беgе.ма или рова која је заклоње
на og неЙријаШеЈЬа. 

реверберација ж лат. йојава ga се звук чује и йосле иСКЈЬуче
ња њеlова извора, заснована на рефлексији звучних шаласа на 
околнu.м Йреg.меШu.ма. 

реверёнда ж лат. gуlачка свешшеничка ХаЈЬина кашоличких 
и еванlелuсшичких свешшеника, .манШија. 

реверзибйлан, -лна, -о лат. који се .може окренуши, обраши
ши у суЙроШно.м с.меру, йоврашан: - хемијски процес, - хидро
централа. 
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реверзија ж лат. правн. йоврай1ак осуђеника у зай1вор (Kag 
йоново изврши кривично gело). 

реверс м лат. Йис.мена йой1врgа (йризнаница, обвезница) ко
јом се ја.мчи йоврай1ак нечеzа шй10 је узей10 на услуZу. 

ревидирати, -Идйрам свр. и несвр. 1. (из)врший1и ревизију, 
йоново йре'iлеgай1и, йреисйий1(ив)ай1и: - ymтeђeнy своту. 2. из
мений1и, мењай1и йређашњи сй1ав, йреиначи(ва)й1и: - нагодбу, 
- поставке. 

ревизија ж лат. 1. йре'iлеg paga, конй1рола, йровера йослова
ња у Йреgузећu.ма, усй1анова.ма, орZанизација.ма. 2. измена, йре
иначење, йрейравка (закона, apozpa.мa, учења и сл.): - настав
них програма. 3. правн. йоновно размай1рање, обнова (CygCKOZ 
йроцеса): - процеса. 4. mтамп. йослеgњи йре'iлеg корекй1уре й1ек
сй1а сложеноz у сй1ранице йре оgобрења за шй1а.мйу: - књиге. 

ревизионизам, -з ма м а. й1ежња, наСй10јање ga се нешй10 
йреисйий1а и ревиgира, измени, йромени (обично у вези с кому
нисй1ичком иgеолоzијом и марксисй1ичкu.м Йосй1авка.ма). б. зах
й1ев за йроменом HeKoz уzовора, нЙр. за йроменом zраница (обич
но у вези с наСй10јањем gржава йобеђених у Првом свей1ском ра
й1у ga се йромене након moza рай1а усйосй1ављене Zранице). 

ревизионист(а), -ё м (ми. -сти) йрисй1алица ревизионизма. 

ревизионистички, -а, -о који се OgHOCU на ревизионисй1е: -
став, - политика. 

ревизионисткиња ж жена йрисй1алица ревизионизма. 

ревизор м онај који наg'iлеgа, йре'iлеgа йослове, конй1ролор. 

ревизорски, -а, -о који се OgHOCU на ревизоре, који apuaaga 
ревизорu.ма. 

ревија и ревија ж фр. 1. часойис, йубликација: књижевна 
-, забавна -. 2. с.мой1ра, йре'iлеg (нЙр. војнихјеgиница и сл.). 3. 
йриказивање, јавно йрезенй1ирање најновијих узорака Moge: 
модна -. 4. йозоришни KOMag лакоz саgржаја, с Йес.мом, музи
ком, ЙЛесом. 

РЕшијалан, -лна, -о (РЕШйјскй и ревйјскй, -а, -о) који се OgHO
си на ревију: - штампа, - представљање. 

ревитализовати, -зујём свр. и несвр. оживей1и, оживљавай1и, 
обновий1и, обнављай1и: - цео организам, фиг. - центар града. 

ревно ПРИЛ. в. ревносно. 

ревносник м ревносй1ан човек. 

ревносница ж ревносна женска особа. 

ревносно ПРИЛ. на ревносй1ан начин, вреgно, марљиво, йе
gaHmHo: - радити, - испуњавати ДУЖНОСТИ. 

ревност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. особина oHoza који је ревно
сй1ан, ycpgaH, apegaH нечему; марљивосй1: - према власти, -
пчела. б. бриzа, заузu.мање, наСй10јање: - за своју парохију. 

ревностан, -сна, -о који u.мa MHOZO ревносй1и, ycpgHocmu, 
apegaH, марљив. 

револвер, -а и револвер, -ера м еШ'л. ручно вай1рено оруж
је край1ке цеви, Йишй10Лi. 

револвераm, -аша м онај који се служи револвером; уце
њивач који се служи револвером, оружјем ga би нешй10 изgеј
сй1вовао. 

револвераmки, -а, -о који се OgHOCU на револвераше, који 
apuaaga револверашu.ма: - обрачун. 

револверашки ПРИЛ. као револвераш, gpCKO: - се понашати. 

револвер(ч)ина ж ayiм. и Йвј. og револвер. 

револверски и револверски, -а, -о који се OgHOCU на револ
вер: - метак, - хитац. • - штампа новине које објављују сензаци
оналне весй1и, нейроверене и личне, ga би изнуgиле KopиciД за 
себе. 

револверчић м geм. и хиЙ. og револвер. 

револт м фр. а. ой1ворено неzоgовање, йрой1ивљење, оzорчење, 
озлојеђеносй1: испољити -, - свога сина. б. йобуна, усй1анак: 
отворени -. 

револтирано ПРИЛ. С револй10М, с озлојеђеношћу, љуй1ий10: -
питати. 

револтирати, -олтйрам свр. и несвр. озлојеgий1и, озлојеђива
й1и, разјари(ва)й1и, (на)љуй1ий1и. - То их је страшно револтира
ло . •  - се озлојеgий1и се, озлојеђивай1и се, (на) љуй1ий1и се. 

револуција ж лат. 1. на'iла и насилна йобуна йрой1ив gpy
шй1веноz йорей1ка, й1емељна йромена, йреврай1 у gрушй1вено-еко
HOMCKu.м ogHocu.мa и сисй1ему неке gржаве: Француска буржо
аска -, Октобарска -. 2. корений1 йреображај, йреокрей1 у некој 
обласй1и живой1а и paga (у кулй1ури, cxвaй1aњu.мa, йсихи и gp.): 
Вукова језичка -, - у његовој души. 3. астр. крей1ање, кружење 
небескоz й1ела око gpyzoz небескоz й1ела (нЙр. обилазак Земље око 
Сунца): - Земље. 

револуцијски, -а, -о који се OgHOCU на револуцију. 

револуционар, -ара м (инстр; -аром и -арем) 1. акй1ивни уче
сник револуције, йобуњеник, борац, усй1аник: - из 1848. 2. онај 
који врши корений1е йромене у некој обласй1и живой1а и paga 
(науци, умей1носй1и и сл.): - у језику. 

рёволуционаран, -рна, -о 1. који је обузей1 gYXOM револуци
је, йобуњенички, усй1анички: - омладина. 2. који врши корений1е 
йромене у некој обласй1и живой1а, који gOHOCU й1акве йромене (у 
науци, кулй1ури и gp.): - идеја, - деловање Дарвинове теорије. 

револуционарка ж женска особа револуционар. 

рёволуционарно ПРИЛ. на револуционаран начин, као у ре
волуцији: - деловати. 

револуционарно- као йрви geo йриgевских сложени ца са 
значењем ga је оно шй10 значи gpyzu geo йрожей10 и револуцио
нарношћу: револуционарноборбени, револуционарнодемократ
ски и др. 

револуционарно ст, -ости ж особина oHoza који је револуци
онаран, oHoza шй10 је револуционарно. 

револуционарски, -а, -о који се OgHOCU на револуционаре: 
- дух. 

револуционарство с револуционарно расйоложење, револу
ционарни gyx; револуционарносй1. 

револуционер- в. револуционар-. 

револуционисати, -иmём свр. и несвр. 1. исйуний1и, исйуња
вай1и револуционарнu.м gYXOM, (йро)ширий1и ugeje револуције. -
Његова политичка мисао је револуционисала свет. 2. корений10 
измений1и, мењай1и (у науци, умей1носй1и и gp.): - производњу . 
• - се корений10 се йромений1и, мењай1и. - Уметност се код нас 
револуционисала. 

ревулзија ж лат. мед. 1. оgвођење и расйоређивање сокова йо 
й1елу. б. йушй1ање крви (ga би се с.мањила навала крви на обо
лели opzaH) . 

регал, -ала м лат. 1. apezpagaK, йрей1инац, йолица (нарочий10 
у Шй1а.мЙарија.ма, за aojegUHa слова). "2. широки орман снабgе
вен Йолица.ма, apezpaga.мa за оgело и gp. 3. муз. а. мале йреноси
ве орzуље, ручне opzYJbe. б. назив за aojegUHe й10нске pezucmpe 
KOg opzYJba. 4. ист. йорез, Йрирез. 

регалије ж МН. лат. ист. влаgарска, царска, краљевска йрава 
у феуgално gоба. 

регата и регата ж итал. спорт. й1акмичење у веслању, jegpeНJY 
и вожњи Moй1opHu.м ча.мцu.ма. 

регатни, -а, -о који се OgHOCU на pezame: - стаза. 

регенерат, -ата м geo орzанизма насй1ао реZенерацијом. 

рёгенеративан, -вна, -о који се gобија, наСй1аје реzенераци-
јом: - ткиво. 

регенератор м 1. найрава којом се й10йлой1а omaagHUx zaco
ва искоришћава KOg йећи за й10йЈЬење zвожђа и сй1акла. 2. обно
вий1ељ, apeaopogumeљ, Йреусй1ројий1ељ. 

регенерација ж лат. 1. биол. обнављање изzубљених gелова 
живоz орzа1-luзма, које врши са.м й1ај орZаниза.м: - костију. 2. 
уойшй1е обнова, upeaopog, йреображај, оживљавање, йоновно ус
йосй1ављање: душевна -. 
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регенерисати, -ишём (регенерирати, -ерйр3.м) евр. и неевр. 
обновиши, обнавЈЬаши • - се йојавиши се, йојавЈЬиваши се йоно
во, обновиши се, обнавЈЬаши се. - Реп код змије може да се ре
генерише. 

регент м лат. йривремени влаgар монархисшичке gржаве, 
који обавЈЬа влаgарске gужносши за вре.ме влаgарево'i малолеш
сшва, оgсусшва или болесШи. 

регенткиња ж женска особа ре'iенШ. 

регентскй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iенШе. 

регентство е влаgавина ре'iенша; краљевско на.меснишШво. 

регија ж лат. крај, apegeo, йоgручје, обласш, OKPY'i. 

регимёнта ж фр. вој. иет. йук, Йуковнија. 

регимёнтскй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iименШе. 

регион, -она м лат. pe'iuja. 

регионалан, -лна, -о који се OgHOCU на pe'iuoH, йоgручни, ло
калан, обласни: - савез, � поезија. 

регионализам, -зма м 1. шежња за йосебним економским, 
йолишичким и кулшурним живошом неке pe'iuje, йокрајине (че
сшо на шшешу целине, зајеgнице). 2. а. ре'iионалне особине и сйе
цифичносши умешнички йреgсшаввЈЬене у неком gелу, обично 
књижевном. б. ЛИНГВ. реч, облик, фраза, синшаксичка консшрук
ција и сл. каракшерисшична за неки крај, pe'iuoH, за оgређену 
обласШ. 

регионализација ж gеЈЬење йо pe'iuja.мa, зашварање у pe'iu
је: � културе. 

реГИОНЕшизовати, -зујём (регионализирати, -ИзЙр3.м) евр. 
и неевр. (у)чиниши ре'iионалним, (йо)gелиши на pe'iuje: � државу, 
- штампу. 

регионалист(а), -ё м (ми. -сти) йоборник, йрисшалица pe'iu
онализма. 

регионалистичкй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iионализа.м: � 
литература. 

регионскй, -3., -о који apuaaga pe'iuoHY. 

регистар, -стра м фр. 1. а. йойис, сйисак (йојмова, речи, apeg
меша иШg. gаших алфабешским pegoM); йре'iлеg нече'iа gаш си
сШе.маШски: - имена, - речи; - послова. б. књи'iа у коју се заво
ge йрисйели и йослаши сйиси, акши: � у архиву. в. књи'iа уйисом 
у коју се сшиче йраво йосшојања, коришhења, paga и сл. неке 
pagHe ор'iанизације, мошорНО'i возuла и gp. :  - привредних орга
низација. 2. муз. а. оgређени низ шонова HeKo'i инсшруменша, 
сшейен висине и јачине 'iласа, нuз шонова JbygCKO'i 'iласа који се 
йроuзвоgи исшим Йоложаје.м 'iласних жица: глас са својим звуч
ним регистрима. б. найрава за мењање висине, боје и јачине зву
ка (у op'iYJba.мa, хармоници и сл.). 3. peg слова, шасшашура у йи
саћој машини. 

регистар- као йрви geo йолусложеница у значењу: ре'iисшар
ски: регистар-каса, регистар-папир. 

регистарскii, -3., -о који се OgHOCU на ре'iисШре. 

регИстратор м 1. особа која сасшавЈЬа и воgи ре'iисшар (обич
но у архиву). 2. фиг. онај који бележи, зайисује, йаЖЈЬиви зайи
сивач: - догађаја, - књижевних догађаја. 3. нарочиши gocuje 
за сређивање сйиса, акаша алфабешским pegoM. 4. сйрава за 
аушомашско заЙисивање. 

регистраторка ж 1. жена ре'iисшрашор (1, 2). 2. ре'iисшра
шор (4). 

регистратура ж канцеларија 'ige се налази ре'iисшар и чува
ју акша, ре'iисШраШура. 

регистрација ж 1. уношење, уйисивање у ре'iисшар, у књи'iу, 
чиме се gaje gозвола за gaљu pag, коришhење, уйошребу нече'iа и 
СЛ.: � возила, - фирме, - играча и др. 2. бележење, зайисивање 
чињеница, йоgашака и сл.; забелешка, зайис: - догађаја, - раз
говора; - о његовој погибији. 3. склайање брака, венчање apeg 
'iрађанским власШима. 4. муз. мењање разних ре'iисшра йри сви
рању на op'iYJba.мa. 

регистровати, -рујём (регистрlipати, -ИстрЙр3.м) евр. и неевр. 
1. (из)вршиши реХисшрацију, уйис(ив)аши, увесши, увоgиши у ре-

'iисшар: - нове чланове клуба, - ауто. 2. (за)бележиши; йриме
шиши, йримеhиваши, ойазиши, ойажаши: - инциденте у нови
нама; � грешке у тексту, - појаву непознатих лица. 3. уйисаши 
у књи'iу венчаних, венчаШи. 4. (из)мењаши разне ре'iисшре йри 
свирању на op'iYJba.мa . •  - се 1. уйисаши се, уйисиваши се у pe'iu
сшар: - се код завода за трговину. 2. венчаши се apeg 'iрађан
ским власШима. 

реглажа ж фр. йоgешавање, gошеривање инсшруменаша, уре
ђаја, машина, шочкова, оружја и СЛ.: врmити реглажу предњег 
трапа. 

реглажнй, -3., -о који се OgHOC на ре'iлажу. 

регламан, -ана и реглеман м фр. скуй уреgаба, йравuлник, 
йословник paga на скуйшшина.ма; йравuла службе (у војсци). 

реглеманскй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iле.ман: - преступ. 

реглемантација ж усшановЈЬење оgређених йравuла, закон
ско ре'iулисање: међународна -. 

реглета ж фр. штамп. MecUH'iaHa йлочица која се умеће изме
ђу pegaKa у сло'iу, шШа.мЙарски лењириh. 

регнути, регнём евр. зарежаши (искежених зуба) (о йсу); фиг. 
йро'iовориши, ЙиснуШи. 

регрес м лат. 1. назаgак, назаgовање: привреда у регресу. 2. 
екон. HaKHaga, новчани gоgашак: регреси у привреди, � за годи
mњи одмор. • менични - йраво oHo'ia који је исйлашио меницу ga 
шражи обешшеhење, HaKHagy og осшалих йошйисника менице. 

регресйван, -вна, -о који gелује унашра'i, уназаg, йоврашни; 
назаgан: - промена; - мишљење. 

регресйвно ПРИЛ. на ре'iресиван начин, gелујуhи уназаg. 

регресивност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је pe'ipecu
ван, oHo'ia шшо је ре'iресивно. 

регресија ж 1. враћање уназаg на нижи сшуйањ развиhа, 
назаgовање. 2. геол. йовлачење мора og обале, og коЙна. 3. пеих. 
йосшейено 'iуБЈЬење Йа.мћења и заборавЈЬање сшечених вешшина 
и знања. 

регресирати, -есйр3.м евр. и неевр. 1. врашиши се, враhаши се 
на нижи сшуйањ развиhа, назаgоваШи. 2. gа(ва)ши HaKHagy, og
шшешу, йомоh: - пољопривреду . •  - се gобијаши HaKHagy, og
шшешу, йомоh: - се од продаје стоке. 

регреснй, -3., -о који се OgHOCU на pe'ipec: - дужник. 

регрут, -у.га м фр. војник у йочешку служења војно'i рока. 

регрутација ж йойуњавање војних јеgиница новим војници-
ма (сйособним за војску); увршшавање у peg војних обвезника 
уйисивање.м у књи'iе наgлежних војних усшанова: обавити ре
грутацију; бити на регрутацији. 

регрутационй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iрушацију: � спи
скови. 

регрутнй, -3., -о који се OgHocu на ре'iруше и ре'iрушацију: -
комисија. 

регрутовати, -тујём (регрутирати, -Y'rЙр3.м) евр. и неевр. 1. 
(uз)вршиши ре'iрушацију, йойуниши, йойуњаваши војне jegUHU
це новим војницима; биши увршшен у војне сйиёкове за служе
ње војске: - у морнарицу. 2. фиг. йриgоби(ја)ши нове йрисшали
це, чланове и СЛ., сшвориши, сшвараши Kagap за нешШо. - Шко
ла регрутује одличне спортисте. 

регрутскй, -3., -о који се OgHOCU на ре'iруше: - одело. 

регула ж лат. йравuла која оgређују начин paga и йонаша
ња, ЙроЙис. 

регуларан, -рна, -о реgован, йройисан, шачан, ypegaH; норма
лан; йравuлан: - време, - вожња, � приказивање представа. • 
- војска (армија), регуларне трупе (јединице) војска ор'iанuзована и 
оЙре.мљена Йре.ма војним йройисима, реgовна, сшајаhа војска. 

регуларно ПРИЛ. на ре'iуларан начин, нормално, йо йройису: 
� се понашати. 

регуларност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је ре
'iуларно, реgовносш, ЙравuлносШ. 
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регулатйв, -ива и регулатйв м 1. ушврђен uословни peg; 
ароаис, уреgба: - банке. 2. оно шшо ре'iулише, усн:лађује, уређу
је: - између појединца и заједнице. 

регулатйван, -вна, -о н:оји се OgHOCU на ре'iулашив, ус.мера
вајуhи: - принцип. 

регулатор м 1. техн. наарава за аушомашсн:о оgржават-ье рав
номернот, paga механизма (брзине, шемuерашуре, uришисн:а и 
сл.). 2. а. онај н:оји ре'iулише, усн:лађује нешшо: - послова. б. оно 
шшо уноси сн:лаg, uравllJ!НОСШ, усн:лађивач: - топлине тела. 

регулаторнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ре'iулашор, н:оји pe'iy
лише, ус.мерава, воgи: - закон. 

регушiција ж gовођет-ье у peg, уређиват-ье (нече'iа) ао нен:ом 
илану; уређиват-ьем воgених н:ориша, ушврђиват-ьем обала ocu'iy
рават-ье og илавЈЬет-ьа он:олно'i ЗемЈЬишша: - градских улица; -
корита реке Мораве. 

регулационй (регулацйјскй), -а, -о н:оји се OgHOCU на ре'iула
цију: - план, - радови, - канали. 

регулисавати, -исавам несвр. арема ре'iулисаШи. 

регулисати, -иmём (регулирати, -улйрам) евр. и неевр. 1. а. 
uоgвр'iнуши, uоgвр'iаваши нен:им uравилима, сисшему, pegy; уре
gиши, уређиваши, усн:лаgиши, усн:лађиваши: - саобраћај, - за
коном, - статутом. б. изврши(ва)ши, обавиши, обавЈЬаши: - вој
ну обавезу, - ове око хотелског смештаја. в. намесшиши, наме
шшаши, gошераши, gошериваши нен:и механизам, сшавиши, 
сшавЈЬаши у фунн:цију: - сат, - часовниR. 2. сuровесши, сарово
gиши ре'iулацију: - слив реке. 

ред м (лок. реду; ми. редови, ген. редова и редова, дат. редови
ма и редовима) 1. а. сн:уа oHo'ia шшо gолази jegHo иза gpy'io'ia, у 
исшој линији, низ; uоложај oHo'ia шшо се налази аоређано jegHo 
иза gpy'io'i, jegHo ucuog gpy'io'i, jegHo uopeg gpy'io'i: - војника, - ко
ла; редови жица. 2. низ шшамuаних или аисаних слова, речи у 
jegHoj линији; линија у свесн:ама: подвући редове у књизи; све
ска на редове. 3. време, шренушан: Kag нен:о шреба нешшо ga ра
gu, месшо у временсн:ом низу: мој ред, дошао ред на некога. 4. 
реgослеg, pacuopeg, uopegaK: сложити по реду, - мисли. 5. сша
т-ье уређено зан:онсн:им ароаисима, јавни uopegaK: присталица 
реда и поретка, влада ред. 6. uравила о uонашат-ьу, uосшуuци
ма, uрисшојносш: знати -, ред је да му помогнем. 7. а. начин 
uосшуuат-ьа, paga, uосшуuан:, манир; uopegaK, сшат-ье засновано 
на начелима (обичајима, шраgицији и сл.) или uо личној вОЈЬи: 
увести ред у свој живот, изборни -; вратити у пријашњи - . б. 
уређено, сређено сшат-ье, gисциилина: - у кући, ред у школи. 8. 
gрушшвени сшалеж, .сШалешн:а 'ipyua, н:ласа: адвокатски -, ма
сонски -. 9. н:алуђерсн:а, монашн:а gружина; свешшенсшво: мо
нашки -, језуитски -, фрањевачки -. 10. paH'i, сшеuен, н:аше'iо
рија, врсша ао н:ојима се оgређује вреgносш нече'iа. - "Горски ви
јенац" спада у ред великих дела. 1 1. в(!hи број нече'iа, HeKo'ia, 
'iомила, 'ipyua. - Са Универзитета излазе читави редови добрих 
студената. 12. а. војнајеgиница, geo војн,ејеgинице. - Пробио се 
кроз прве непријатељске редове. б. спорт. 'ipyua и'iрача у шиму: 
везни -, нападачки - . 13. биол. сисшемашсн:а н:аше'iорија у био
ЛО'iији (између н:ласе, разреgа и uороgице): - звери, � мајмуна. 
14. мат. (обично мн.) ни3' бројева или величина н:оје се uосшеuе
но uовеhавају или умат-ьују ао оgређеном uравилу, upo'ipecuja: 
аритметички -, геометријски - . • без (икаква) реда не gржеhи се 
uравила, ароаиса, реgослеgа и сл.; исuрешурано, измешано. би
ти од реда uонашаши се, раgиши н:ан:о шреба; gржаши се уобича
јених норми, моралних аринцииа. бити првог реда заузимаши у 
чему арво месшо, биши међу арвима (ао вреgносши и сл.). бити, 
стајати у првим редовима налазиши се ао paH'iy, uоложају- и сл. 
међу арвима, исшицаши се. борбени (бојни, убојни) - војна јеgи
нuца (или т-ьен geo) оgређена за борбу, бој с неUријаШеЈЬем. ван 
(изван) реда веома MHO'iO, необично, Uревише. двојни редови вој. 
н:олоне og ао чешири војнин:а у pegy (ао ширини). дневни - ушвр
ђени реgослеg oHo'ia о чему шреба расuравЈЬаши, gисн:ушоваши 
на сасшанцима, сеgницама и сл. довести, дотерати у ред среgitши, 
uоuравиши, уреgиШи. доћи на - gобиши своје месшо, време за 
обавЈЬат-ье нече'iа. збити ред (редове) uрибиши се jegaH са gру'iим; 
солиgарисащи се jegaH уз gpy'io'i, биши у слози pagu uосшизат-ьа 
оgређено'i циЈЬа. ићи (тећи) својим уобичајеним редом gо'iађаши 
се, шеhи уобичајенUм, нормалним ШОН:ОМ. ићи у - сшуuаши, ула-

зиши у peg; uриuаgаши нен:ој врсши, н:аше'iорији и сл. кућни -

ароаиси за оgржават-ье pega у Kyhu, у з'iраgи са више сШанара. 
научити (некога) реду научиши, нашераши HeKo'ia ga се uонаша 
н:ан:о је нормално, ао uосшојеhим Uравилима. први с реда арви 
н:оји је најближи, без избора. преко (ван, изван) реда не upugp
жавајуhи се оgређено'i реgослеgа. - вожње, возни - ушврђен рас
uopeg оgлазан:а и gолазан:а возова, аушобуса и gp. uревозних 
среgсШава. - је шан:о захшева обичај uрисшојносш, н:улшурно ао
нашат-ье. реда ради шен: онан:о. сви од реда (из реда), сви с реда сви 
без разлин:е. скинути с дневног реда uресшаши расuравЈЬаши о 
нечему. ставити (искочити) у први ред имаши нешшо у арвом ила
ну. у првом реду аре све'iа, UрвенсШвено. у реду gобро је, слажем 
се, UрисШајем. читати, писати између редова заuазиши оно шшо 
није изричишо нааисано, али се из нааисанот, може наслуШиШи. 

редак!, ретка м geм. и хиа. og peg. 

редак2, ретка, -о јек. риједак, -етка, -о 1. а. н:оји је разман:
нуш jegaH og gpy'io'i, чији су реgови ygaљeHU jegaH og gpy'io'i: - бра
да, ретке куће, ретке бразде. б. uровиgан, uрозиран, слаб: - ма
гла, - дим. в. н:оји сagржu мат-ьу н:оличину оgређених, uошребних 
сасшојан:а: - чорба, - чај . г. физ. н:оји лан:о uроuушша свеiйлосне 
зран:е: оптички -. 2. изузешан, необичан, особиш: ретке памети, 
- стручњак. 3. че'iа или Ko'ia нема gовоЈЬНО, у чему или у н:оме се 
осн:уgева. - Шећер је редак у продавници. 

редактор м лат. особа н:оја pegU'iyje (ариарема, ариређује, ис
аравЈЬа, gошерује) нен:о gело, шен:сш за шшамuу, ypegHUK. 

редакторскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на реgан:шоре, н:оји ариаа
ga реgан:шору: - текст, - посао. 

редакција ж лат. 1. а. н:олен:шив нен:олин:о чланова н:оји аре
'iлеgају, uрихвашају или оgбијају шен:сшове gаше за шшамuу, 
уреgнишшво: - часописа, - едиције. б. uросшорије у н:ојима ра
gu шај н:олен:шив: ићи у редакцију. 2. реgи'iоват-ье, pag на шен:
сшу; оно шшо је реgи'iовано: дати на две редакције; предати сво
ју редакцију. 3. изgат-ье с uосебним цршама (изменама, gouYHa
ма): превод из латинске редакције. 4. jegHa og варијанаша сша
рословенсн:о'i језин:а, нас шала uog ушицајем црша HapogHo'i јези
н:а (cpucKo'i, pycKo'i, бу'iарсн:о'i, чешн:о'i и gp.): српска -. 

редакцйјскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на реgан:цију, н:оји ариаа
ga реgан:цији: - соба, - исправка. 

редакционй, -а, -о н:оји се OgHOCU на реgан:цију: - одбор. 

редар, -ара м 1. а. ученин: н:оји uази на peg у разреgу. б. онај 
н:оји оgржава peg у нен:ој зајеgничн:ој uросшорији; особа н:оја ogp
жава peg на нен:ој свечаносши, uрослави, аоворци и сл.: собни 
-. 2. uолицијсн:и службенин:; сШражар. 

редара ж 1. жена н:оја у заgружној сеосн:ој Kyhu воgи gOMa
hинсшво (сарема храну и gp.) ао pegy и времену н:оје јој је ogpe
ђено. 2. женсн:а особа н:оја брине о pegy, о храни на нен:им свеча
ним, uо'iребним и gp. сн:уаовима (обично сеосн:им). 

редарскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на pegape: - служба. 

редарственй, -а, -о рег. н:оји се оgiюси на реgарсшво, uоли
цијсн:и: - стража. 

. редарственйк, -а и редарственйк, -Ика м рег. uолицијсн:и 
службенин:; сШражар. 

редарство с рег. в. Uолиција. 

редати (се), редам (се) неевр. в. ређаши (се). 

реденгот м енгл. мушн:и н:аuуш (обично црне боје) са gу'iим 
uешевима и uозаgи разрезан. 

реденйк, -ика м вој. uрибор (обично н:ожни, мешални) н:оји 

,служи за ношет-ье меШан:а. 

редефинисати, -Инишём евр. аоново, на gpy'iu начин gефи
нисаШи. 

редиговати, -гујём (редигИрати, -игйрам) евр. и неевр. ари
UремиШи, · uриuремаши, gошераши, gошериваши исuравЈЬајуhи 
нен:и шен:сш у рун:оаису, за шШамUу. 

редизајнирати, -ајнйрам евр. и неевр. (на)uравиши нови gu
зајн, аоново; на gpy'iu начин gизајнираШи. 

редйља ж нар. жена н:оја pegu лан или вуну. 
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РЕщимице прил. рег. и нар. в. pegoM. 

редитељ м (инстр. -ем) а. у.меШнички руковоgилац и oplaHU
зашор йосшавЈЬања на сцену йозоришноl, oaepcKol или сл. gела. 
б. в. режисер. 

редитељка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) женска особа реgиШељ. 

РЕщитељски, -а, -о који се OgHOCU на реgишеЈЬа, који йрийа
ga реgиШеЈЬУ. 

редитиI, редим несвр. [гл. им. ређёње с] 1. а. уређиваши, сре
ђиваши, gошериваши: - по соби, - косу. б. обрађиваши, койа
ши, йлевиши: - врт. 2. йроlлашаваши за реgовника, свешшени
ка, gаваши неко.ме реgовнички чин. 3. сЙре.маШи, ЙриЙре.маШи, 
соршираши нешшо: - заклано прасе, - дуван. _ - се уређиваши 
се, уgешаваши се. - Облачи се и реди по цео дан. 

редити2, редим јек. ријЕЩИТИ, риједим несвр. чиниш и реш
Ku.м, разређиваши: - лук. _ - се йосшајаши ређи, йроређиваши 
се. - Магла се дизала и редила. 

редић, -а и РЕщић, -ића м geM. и хиЙ. og peg. 

редни и редни, -а, -о KOju.м се означава реg(ослеg), који је йо 
pegy. • - број в. aog број. 

редно прил. арх. pegoM, йо pegy. 

редња ж 1. заразна болесш која се брзо шири, eauge.мuja: - у 
народу. 2. gолажење на peg, peg. - Сад је моја редња. 3. gошери
вање, уређивање СЙОЈЬноl uзlлеgа. - Остави се редње, ради нешто. 

РЕЩОВ, -ова м вој . обичан, йросш војник без чина. 

редован, -вна, -о 1. а. који се збива, gешава, оgвија йо ушвр
ђено.м pegy, у заказано вре.ме, йо Йравилu.ма: - седница, - кон
ференција, - излазак војника. б. уобичајен, свакоgневни, нор
.малан: - посао, - живот. 2. (одр.) који u.мa највиши paHl, сшални: 
- професор универзитета, - члан Академије. 3. исйраван, нор
.малан: вратити (некога) на редован пут. • - војска реlуларна 
војска (aog реlуларан). - пут, редовним путем йреко оgређених йро
йиса, законо.м оgређених инсшанци, шела (нйр. жалиши се и сл.). 
- суд cyg ойшше наgлежносши који cygu lрађанu.ма у cЙopoвu.мa. 

редовит, -а, -о в. реgован: - појава. 

редовито прил. в. реgовно: - посећивати. 

редовитост, -ости ж особина, сшање oHola шшо је реgовиШо. 

редовник, -ика м кат. онај који apuaaga црквено.м pegy и жи-
ви у самосшану, фрашар, калуђер, .монах. 

редовница ж калуђерица, оЙаШица. 

редовнички, -а, -о који apuaaga реgовницu.ма, који се OgHO
си на реgовнике: - свештенство. 

редовниmтво с реgовничка служба; реgовнички сшалеж, ре
gовници. 

редовно прил. 1. на реgован начин, нор.мално, apupOgHO. -

Живот је почео редовно да тече. 2. сшално, HeapeKugHo: - дола
зити, - куцати (о сату) . 

редовност и редовност, -ости ж особина oHola шшо је реgов
но, реgовиШосШ. 

редом прил. йо pegy, jegaH за gpylu.м (йросшорно и вре.мен
ски): поздравити се са свима -, набројати - године излажења 
књиге. 

редослед јек. редослијед м шок збивања, gеловања, peg: -
потеза, - представа. 

редресација ж фр. мед. 1. йоновно йревијање ране. 2. замењи
вање HeKol gела шела који неgосшаје или исйравЈЬање њеlове ge
фор.мације (нйр. намешшање зlлобова, у орШоЙеgији). 

редресирати, -Ещресирам свр. и несвр. 1. йоново исйравиши, 
исйравЈЬаши (у књиlовоgсшву); сШорнираШи. 2. йоново усйосша
виши, наgокнаgиши. 

редресура м йоновна gpecypa: - коња. 

редуковати, -кујём (редуцИрати, -уцй:рам) свр. и несвр. 
(из)вршиши реgукцију, свесши, своgиши на .мању .меру, у.ма
њи(ва)ши: - пла'Ј;'е у привреди, - амерички утицај. 

редуктиван, -вна, -о који се .може реgуковаШи. 

редуктивно ПРИЛ. pegYKyjyhu. 

редуктор м 1. техн. уређај који с.мањује брзину обршања йо
.моћу Йреносника. 2. хем. среgсшво за ослобађање .ме шала og ки
сеоника, су.мйора, соли и сл. 

редукција ж лат. 1. свођење нечеlа на .мању .меру, с.мањење 
нечеlа шшо у Шо.ме шренушку изlлеgа lло.мазно, йревелико (нйр. 
броја pagHUKa, буџеша, начина йроизвоgње и gp.): - у позори
шту, - у савезном буџету. 2. хем. хе.мијски йроцес (суйрошан ок
сиgацији) KOju.м се jegHoM јеgињењу оgузu.ма кисеоник или йри
сајеgињује воgоник, OgHOCHO йроцес ошйушшања йозишивноl и 
Йpu.мaњe неlашивноl елекШрициШеШа. 3. биол. йојеgносшавЈЬење 
lрађе, у.мањење раз.мера и lубишак функције oplaHa или шкива 
HeKol орlаниз.ма који је раније u.мao. 4. ЛИНГВ. слаБЈЬење вокала 
у ненаlлашенu.м слоlови.ма (скраћивање, исЙаgање). 

редукциони (редУкцй:јскИ), -а, -о који се OgHOCU на реgукци
ју (нйр. йришиска, йрошока воgе, найона сшрује и gp.): - вентил, 
- калем. • - деоба биол. йроцес с.мањивања броја хро.мозо.ма у 
сшаgију фор.мирања йолних ћелија живошиња и биљака. 

редупликација ж лат. йонавЈЬање, уgвосшручавање речи, 
слоlова или слова (као сшилско среgсшво или у gечје.м lовору). -
Ја сам му говорио и говорио, ђи-ђи. 

редуплицирати, -ицй:рам свр. и несвр. лат. йоновиши, йона
вЈЬаши, уgвосшручиши, уgвосшручаваши (речи, слоlове). 

редУ-т, -Ута м и редута ж фр. 1. вој. ушврђење окружено наси
Йо.м и рово.м. 2. забава с .маскама, краБУЈЬни бал. 

редуша ж 1. в. pegapa (1). 2. бот. врсша йечурке Tricholoma 
gambosum из. ф. Agaricaceae. 

ређати, ређам несвр. 1. сшавЈЬаши у peg, слаlаши (jegHo go 
gpylol, jegHo иза gpylol, jegHo uзнаg, ucaog gpylol): - чаше, - књи
ге. 2. набрајаши, навоgиши, низаШи. - Стаде му ређати ко је 
све био код њега. _ - се gолазиши jegHo за gpylu.м, с.мењиваШи 
се, нuзаши се. - Догађаји су се ређали. 2. йосшавЈЬаши се, сша
јаши у pegy. - Деца су се ређала испред табле. 3. обређиваши се, 
йиши йо pegy. - Ређасмо се наоколо вином. 

реекспорт м екон. йоновни извоз увезене робе. 

реесконт � банк. йоновни есконш већ есконширане .менице. 

реесконтовати, -тујём (реесконтирати, -онтирам) свр. и не-
свр. (из)вршиши есконш већ есконширане .менице. 

режањ и режањ, -жња м (инстр. -жњем; МН. режњеви (ре
жњи) и режњеви (режњи» 1. KoMag нечеlа оgрезан, оgсечен og 
какве целине; кришка: - сланине, - шаргарепе. 2. а. анат. geo 
HeKol oplaHa шела који се нечи.м оgваја og осШалих. - Дубоке 
бразде деле сваку полутку великог мозга на четири режња. б. 
бот. зарез, изрез на лисшу, цвешу и сл., зубац. 

режати, -жим несвр. непрел. 1. исйушшаши ошеlнуш, Йро.му
као и йрешећи lлас (уз кежење зуба) (о Йси.ма, вYKoвu.мa и не
Ku.м gpylu.м зверu.ма). 2. а. фиг. бесно, ЈЬушишо lовориши кроз зу
бе, .му.млаШи, lунђаши; gpCKO, нейријашеЈЬски, ароlаншно се йо
нашаши Йре.ма неко.ме (йриlушујући изливе нейријашеЈЬСКОl 
ошвореноl расЙоложења). - Наредник је режао на војнике. б. 
оgаваши звуке сличне режању живоШиња. - Вергл је режао. 3. 
фиг. йрешећи, засшрашујући gеловаШи. - Нож му режи за поја
сом. 4. фиг. биши уйаgЈЬив, сшршиши; зијаши, зјаЙиШи. - Ре
жали су шиљати, засечени изданци дрвећа. У кући режи пра
знина. 

режија и режија ж фр. 1. у.меШничко и шехничко обликова
ње, йравЈЬење йозоришне, фил.мске, шелевизијске или paguo 
йреgсшаве коју, уз сараgњу сценоlрафа, косШu.мОlрафа, корео
lрафа и lлу.маца, врши реgишељ, OgHOCHO режисер. 2. шрошкови 
који насшају вршење.м HeKol йривреgноl йосла, уйравни шрошко
ви: висока - . • радити у сопственој, властитој режији раgиши сам, 
о сво.м Шрошку. 

режијски и режијски, -а, -о 1. који се OgHOCU на режију (1): 
- обрада. 2. који је с йойусшо.м, йо йовлашћеној цени: - улазни
ца за театар. • - карта жел. карша за йовлашћену вожњу на же
лезници (за железничке pagHUKe и чланове Йороgице). 
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режијски и режијски прил. на режијски 1ючин, у йоr.леgу 
режије: � поставити на сцену. 

режим, -Има М фр. 1. сисШе.м влagа1-Ьа, уйравља1-Ьа, gржавом, 
gржавни uopegaK: капиталистички �, комунистички �. 2. а. 
сшроiо ушврђен peg, начин живоша (у хошелима, болницама, 
cйlaциoHapимa, казнионама и gp.): болнички �. б. сисШе.м йра
вила, йройиса на којима се нешшо заснива, осшварује: � студи
ја, � штедње. 3. йросечни iоgиШ1-Ьи шок воgосшаја: водени �. 4. 
сисШе.м, усшројсшво уойшше: � награда. • мокри � слобоgна йро
извоg1-Ьа и upogaja алкохолних Йића. суви, сухи � забрана йроиз
воg1-Ье и upogaje алкохолних йића, Йрохибиција. 

режимлија М (МН. ж) експр. а. upuuagHUK или йрисшалица 
влаgајућеi режима. б. йрисшалица свакоi режима, uолишички 
ЙреврШљивац. 

режимски, -а, -о који се OgHOCU на режим, који је йрисша
лица режима: � човек. 

режирати, режйр3оМ свр. и несвр. (на)йравиши режију, оба
виши, обављаши йосао режисера; извесши, извоgиши нешшо 
уойшйlе: � "Тартифа", � филм; � читав доживљај. 

режисер, -ера М (инстр. -ером) фр. онај који обавља режију 
фuл.ма, умешничкu руковоgилац снима1-Ьа фuл.ма. 

режисерка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) женска особа режисер. 

режисерски, -а, -о који се OgHOCU на режисере, који је као у 
режисера: � посао, � поглед. 

режнат, -а, -о в. режнасШ. 

режнић, -а и режнић, -ића М в. реЖ1-Ьић. 

режнути, -нем и режнути, режнем свр. мало зарежаШи. 

режњаст (режњат), -а, -о који има реЖ1-Ьеве, йоgељен на ре-
Ж1-Ьеве: � лист, � медуза. 

режњевит, -а, -о в. реЖ1-Ьасш: � јетра. 

режњић, -а и режњић, -ића М ge.м. og режа1-Ь. 

рез М (мн. резови) 1. а. зарезано месшо, шраi реза1-Ьа, зарез, 
урез: � на врату, � на месу. б. уска йукошина, йрорез: � на стени. 
2. реза1-Ье, йресеца1-Ье нечеiа и звук који се чује йри шоме: � тесте
ра у myми, � ветра. 3. разgељак у коси: направити � на средини 
косе. 4. ошшра сшрана, ошшрица HeKoi сечива: � ножа, � косе. 5. 
йресек лисшова йри обрезива1-ЬУ и йовезива1-ЬУ K1-buie: књига у 
златном резу. 6. йарче које се оgсече јеgним захвашом сечива, ре
жа1-Ь: � сланине, � прmyте. 7. филм. завршешак jegHoi фuл.мСКОi 
Kagpa; на фимској шраци месшо сйаја1-Ьа jegHoi фимСКОi Kagpa с 
gруiим. • царски - мед. акушерска йороgиљска ойерација која се 
извоgи резом на шрбушном зиgу и на машерици Kaga је йорођај 
йрироgним йуше.м He.мoiyh или ойасан, sectio caesarea. 

реза ж тур. 1. а. уска iвозgена шиЙчи.ца којом се зашварају 
враша са унушраШ1-Ье сшране, заворница, засун. б. ме..Шални за
шварач на врашима железничких ваiона који се gиже и сйушша 
йри ошвара1-ЬУ и заШвара1-ЬУ. 2. језичак у брави којим се кључе.м 
зашварају враШа. • метнути (некоме) резу на уста не gойусшиши 
некоме ga iовори; не iовориши, ћуШаШи. 

резак, реска, -о 1. који йара, реже слух, ошшар, upogopaH (о 
r.ласу, звуку). 2. оgсечан, оgлучан, сшроi: � одговор. 3. хлаgан, 
йрохлаgан: � ваздух, � ветар. 4. који се исшиче јачином, ошшри
ном, иншензишешом: реске боје, � светлост. 5. јак, снажан, ше
жак: � ударац, � бол. 6. ошшроуман, искричав: � запажање. 7. 

. који има uријашно ошшар, љушкасш укус, или мирис, који ре
зи у усшима: � мирис, � вино. 

резаљка ж сйрава којом се нешшо реже, зарезује. 

резанац, -нца м (обично мн.) шанко развијено шесшо изрез?
но на шанке шраке: супа са резанцима. • дуван � gуван КОЈи 
йроизвођач ручно реже. кидати се на резанце разг. MHOio, веома се 
љуШиШи. 

резарија ж в.  резбарија. 

резати, режем несвр. 1. а. ошшрим сечивом сећи на KOMage, 
йресецаши; сецаши: � ножем хлеб, � сланину; � купус. б. кроји
ши (шканину, кожу џ СЛ.) pagu шиве1-Ьа ogehe, обуће. 2. вршиши 
хируршку иншервенцију, ойерисаши: � рану. Лекари су одлучи-

ли да ме режу. 3. уобличаваши неким ошшрим оруђе.м, клеса
ши; йравиши нешшо geљyhu (ноже.м): � камен; � свирале. 4. хра
йавошћу, iрубошћу изазиваши нейријашносш, жуљаШи. - Реже 
га крагна од кошуље. 5. урезиваши слике, шаре, бразgе (у gрве
шу, камену, мешалу), iравираши: � оквир, � шаре. 6. йловећи 
сећи йовршину воgе. - Брод реже валове. 7. орезиваши нейо
шребне ipaHe (воћака, лозе). 8. изазиваши осећај jaKoi, ошшроi 
бола, ЙробаgаШи. - Нешто ме реже у прсима. 9. изазиваши ја
ке осећаје хлаgноће; изазиваши йријашно ошшар осећај укуса у 
усШима. - Хладан ветар реже. Вино је хладно и реже. 10. oga
ваши резак, upogopaH звук, r.лас. - Режу рафали, ПЛОТУНИ. 11. 
ошшро, оgсечно iовориши, йисаши, обраћаши се некоме. - Резао 
је немилосрдно да сви чују. 12. йресецаши, сећи йуш на завоји
ма, окукама Uри вОЖ1-Ьи. - Кад вози, реже окуке. 13. колуйlаши, 
сшрељаши (очима). 14. скраћиваши шексш за шшамйу ваgећи 
uojegUHe gелове из конШексШа. - Рез али су ми чланак у ,,поли
тици" . •  � се усецаши се, урезиваши се. - Уже се реже у месо. • 
резати грану на којој се седи раgиши (обично несвесно) йрошив 
себе. 

резач, -ача м (инстр. -ачем) а. онај који реже, бави се реза-
1-Ьем. б. сйрава за реза1-Ье: � папира. 

резбар, -ара и резбар, -а ж умешник који реже, урезује цр
шеже, шаре, украсе у gрвешу, камену и СЛ.; iравер. 

резбарија ж 1. умешничка шворевина (цршеж, шара) уреза
на у gрвешу, камену, мешалу и СЛ. : трем сав у резбарији. 2. в .  ре
збарсшво: научити се резбарији. 

резбарити, резб3оРЙМ несвр. [гл. им. резбарење с] резаши у gp
вешу, камену, мешалу и СЛ. шаре, украсе и СЛ.; iравираши; ше
сшерицом изрезиваши og шйерйлоче разне фиiуре и облике. 

резбарски и резбарски, -а, -о који се OgHOCU на резбаре и ре
збарије: � украс. 

резбарство с вешшина и умешносш резбаре1-Ьа, резбарска ge
лаШносШ. 

резеда ж 1. бот. украсна биљка Reseda, R. odorata из ф. Re
sedaceae. 2. (у атриб. служби) непром. сивкасшо go йлавкасшозе
лен: � боја, � свила. 

резерва ж (ген. МН. -вй) лат. 1. а. сачувана, осшављена коли
чина нечеiа за каснију уйошребу, залиха: � хране, � брашна. б. 
количина нечеiа шшо још није ексйлоашисано, искоришшено 
(обично о upupOgHOM боiашсшву): � угља, � цинка. 2. сшашус ко
ји имају војни обвезници који су оgслужили војни рок или им је 
йресшала акшивна војна служба и йозивају се на војне вежбе 
йо йошреби: официр у резерви. б. geo војске који се у борбу ан
iажује йо ЙоШреби. - Довлаче све нове и нове резерве. в. спорт. 
иiрач који улази у uipy йрема йошреби, ga замени gpyioi иiрача, 
замена. 3. (обично уз предлоге: без, с(а), уз) резервисаносш, уз
gржаносш, ойрезносш: пристати без резерве, говорити са ди
пломатском резервом. 

резерват, -ата М лат. 1. а. оiраничено йоgручје, зе.мљишШе 
законом зашшићено збоi своје КУЛШYlЈно-исшоријске и научне 
вреgносши (флоре, фауне, iеолошкоi сасшава земљишШа). б. ше
ришорија на којој живе йрвобишним начином живоша, зако
ном зашшићени, урођеници у неким земљама Африке, Америке, 
АусШралије. 2. йоверљив сйис, акш (йознаш само r.лавном слу
жбенику). 

резерватан, -тна, -о који се OgHOCU на резерваш: � спис. 

резервација ж лат. обезбеђива1-Ье, ocuiypa1-be нечеiа YHaupeg, 
йре Heio шйlо се uочне корисшийlи: � места у возу, � собе у хотелу. 

резервиран(-) в. резервисан(-). 

резервисан, -а, -о 1. ШрЙ. og резервисаШи. 2. који се не из ја
Ш1-Ьава, узgржан: � према нашем предлогу. 

резервисано ПРИЛ. на резервисан начин, узgржано: � се др
жати. 

резервисаност, -ости ж особина oHoia који је резервисан, уз
gржаносШ. 

резервисати, -ишем (резервирати, -ервйр3оМ) свр. и несвр. а. 
(из)вршиши резервацију, обезбеgиши, обезбеђиваши нешшо за 
себе YHaupeg: ,.., карте за авион, � сто у ресторану. б. заgр-
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жа(ва)ши, осшавиши, осшављаши за себе или за gpy'io'ia: � за 
себе један део, � извесну количину нечега. 

резервист(а), -ё м (ми. -сти) резервни војни обвезник. 

резервистичкй, -а, -о који се OgHOCU на резервисше: � војска. 

резёрвнй, -а, -о који се OgHOCU на резерву, који је из резерве: 
� официр, � играч, � делови за ауто, � фонд. 

резервоар, -ара м фр. 1. сЙре.мишШе (.мањих или веnих gu
.мензија) за шечносш и 'iасове; op'iaH у живошиња и љуgи 'ige се 
скуйљају 'iасови или шечносш: � нафте, � за бензин; гасни � 
на плућима. 2. фиг. извор, нече'iа, залиха, резерва: � топлине, 
људски �. 

резервоарскй, -а, -о који се OgHOCU на резервоар: � нафта. 

резервоарчић м geM. og резервоар. 

резйво е ошшрица, сечиво. 

резигнантно прил. в. рези'iнирано. 

резигнација ж лат. 1. Йо.мирење са оним шшо nе неизбежно 
gonu, шшо се не .може избеnи, йреgаносш суgбини, равноgу
шносш Йре.ма све.му. 2. ошварање ШесШа.менШа, оЙоруке. 

резигнйран, -а, -о йрейушшен суgбини, Йо.мирен са суgби-
но.м, йун рези'iнације. 

резигнйрано прил. С рези'iнацијо.м, равноgушно. 

резигнйраност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање oHo'ia који је 
рези'iниран, Йо.миреносШ са суgбино.м, равноgушносШ. 

резигнирати, -шнйрам евр. и неевр. 1. (Йо).мириШи се са cyg
бино.м, йреg(ав)аши се суgбини; йовуnи се, йовлачиши се са йо
сла, са службе. - Он полако резигнира, али се нада. 2. ошвори
ши, ошвараши шесша.менш, оЙоруку. 

резидба ж резање, орезивање (лозе, воnки). 

резидент м лат. 1. gийло.машски йреgсшавник неке gржаве 
(йо paH'iy нижи og Йосланика). 2. 'iрађанин неке gржаве који 
сшално живи у gpy'ioj gржави. 3. шајни оЙуно.моnеник обаве
шшајне службе неке сшране gржаве који gелује на йоgручју gpy
'iе gржаве. 

резиденција ж лат . .месШо сшално'i или Йривре.мено'i йреби
валишша, купа, сшан највиших gржавних функционера, влаgа
ра, apegcegHUKa влаgа и gpy'iux особа с високим йоложајима; 
gвор, gворац. 

резиденцијалан, -лна, -о који је на.мењен за резиgенције, у 
ко.ме су с.мешШене резиgенције: � зона, подручје. 

резидирати, -Идирам неевр. сшално боравиШи. 

резимё, -еа м фр. крашак, сажеш извоg OHO'i најбишније'i из 
HeKo'i чланка, сшуgије, књи'iе, 'iовора и сл. ,  сажешак, изваgак; 
закључак 'iовора, йреgавања и сл. 

резимирати, -имирам евр. и неевр. gа(ва)ши резиме, саже
шак извоg, саgржај из нече'iа; украшко йоновиши, йонављаши, 
изложиши, изла'iаши у најкраnим црШа.ма. 

резистентан, -тна, -о који gaje, йружа ошйор, ошйоран, из
gржљив, ЙосШојан. 

резистентно ст, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је рези
сшеншан, oHo'ia шшо је резисшеншно, ошйорносш: � војника, � 
кабине. 

резистенција ж лат. оgуйирање, ошйор, ойирање (обично без 
йримене силе): пасивна �. 

резити, -зИ(м) неевр. имаши йријашно ошшар, резак укус или 
.мирис. - Ова вода рези (М. Ускоковић). 

резнй, -а, -о који служи за резање, сечење: � алат. 

резнйк м јеgно'iоgишња лоза орезана на више окаца. 

резница и резница ж 1. оgсечени geo неких биљака који се 
сшављен у земљу развија у са.мосшалну биљку. 2. в. рез (Ја): � на 
лицу. 

резнути, -нём евр. у ge.м. значењу: резаши, сецнуШи. - Резни 
ми мало хлеба. , 

резовац, -овца м ЗООЛ. йшица селица слична йрейелицu, ко
сац Rallux crex. 

резолутан и резолутан, -тна, -о лат. оgлучан, оgважан, йо
сшојан, чврсш, йрибран: � човек 

резолутно и резолутно ПРИЛ. на резолушан начин, оgлуч
но, йрибрано: � одговорити. 

резолутност и резолутност, -ости ж особина, својсшво оно
'ia који је резолуШан . 

резолуција ж лат. (Йис.мена) оgлука, закључак (сасшанка, 
конфеса, сеgнице и сл.) којо.м се износе 'iлеgишша, заgаци. 

резон, -она м фр. 1. разло'i, сшав, 'iлеgишше на ко.ме се засни
вају нечији йосшуйци, gржања: � владе, � министарства. 2. йа
.меШ, разу.м, разбориШосШ. - Има резона у томе што он говори. 
3 • .мера, у.мереносШ. 

резонантан, -тна, -о а. који ogjeKyje, који се разлеже; зву
чан, снажан (о 'iласу). б. који се OgHOCU на резонанцију; који ре
зонира, који је у сазвучју са gpy'iUM изворо.м шрейерења: резо
нантни кругови. 

резонантно ПрИЛ. изазивајуnи резонанц(иј)у, ogjeKyjynu, раз
лежуnи се; звучно, звонко: � одјекнути. 

резонанц(иј)а ж лат. 1. физ. йојава йојачано'i шрейерења ка
ga се учесшалосш сйољне силе, која узрокује шрейерење, aogyga
ра с учесшалошnу сойсшвених шрейерења сисШе.ма, йреношење 
шрейерења, осцилација jegHo'i извора на gpy'iU: механичка �, 
електрична �. 2. сйособносш за йојачање и gу'iошрајносш звука 
коју имају йросшорије чији зиgови gобро оgбијају звучне шала
се; ogjeK, јека: јака � дворане. 

резонатор м 1. физ. шело или найрава у ко.ме gолази go ре
зонанц(иј)е, go йојачано'i ШреЙерења. 2. ЛИНГВ . geo 'iоворно'i op'ia
на, шуиљина исйуњена вазgухо.м 'ige Йојачање.м шрейерења звуч
HO'i извора 'iлас gобија своју боју: носни �, усни �. 

резонёр, -ера м фр. 1. у класичној gpa.мu лице које је износи
ло йишчеве сшавове о gо'iађајима који су се Йриказивали. 2. онај 
који воли ga анализира разне йојаве, ga резонује о њи.ма; .му
gријаш. 

резонёрскй, -а, -о који се OgHOCU на резонере. 

резонерство е йонашање својсшвено резонеру (2), склоносш 
расйрављању, .муgровању. 

резонирати1, -онирам неевр. в. резоноваШи. 

резонирати2, -онирам неевр. 1. изазиваши резонанц(иј)у, йо
јачаваши изазивајуnи шрейерење нече'iа, оgјекиваШи. 2. шрейе
риши aog уШицаје.м резонанц(иј)е, биши у склаgу, у сазвучју са 
неким изворо.м Шаласа. 

резоновати, �н)rjём неевр. расуђиваши, закључиваши; фиг. 
.муgроваШи. 

резонскй, -а, -о који се OgHOCU на резон, разложан, ло'iичан: 
� поступак, � понашање. 

резонски ПРИЛ. С резоно.м, разложно, ло'iично: � поступати. 

резорцйн, -Ина и резорцинол, -ола м фр. хем. gвобазни аро
.маШични алкохол, gериваш бензина, који се УЙQшребљава у йро
извоgњи боја и лекарсШву. 

резотина ж 1. шра'i резања на нече.му, рез; йрорез, разрез; � 
на лицу. 2. резање, брушење, обраgа: огледало млетачке резо
тине. 

резултанта ж лат. 1. физ. сила која насшаје исШовре.меним 
gеловање.м више сила, ко.мЙоненаШа. 2. йојава која насшаје као 
коначни резулшаш HeKo'i сложено'i йроцеса, збивања. - Траги
чан епилог је природна резултанта односа међу тим људима. 

резултантан, -тна, -о који се OgHOCU на резулшаншу, који 
йреgсшавља резулшаншу: � магнетно поље. 

резултат, -ата м лат. 1. а. оно шшо йроисшиче из нече'iа као 
йослеgица, као крајњи ucxog: � његова деловања, � таквог схва- · 
тања. б. мат. вреgносш, величина која се gобија израчунавање.м, 
решавање.м HeKo'i заgашка или неке рачунске ойерације: � једна
чине, � множења. 2. оно шшо се йосши'iне, go че'iа се gође неко.м 
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орzанизованом акшивношhу, ucxog нечеzа: слаб - ,  повољан -, 

утакмице. • без резултата без усйеха, не йосшиzавши нишШа. 

резултатскй, -3., -о који се OgHOCU на резулшаш: резултат
ске разлике. 

резултатски прил. у йоZлеgу резулшаша, шшо се шиче резул
шаша: - посматрано. 

резултирати, -ултирз'м евр. и неевр. 1. (из нечега) на
сша(ја)ши као резулшаiй, йослеgица нечеzа, йроизиhи, йроизила
зиШи. - Дужина вала резултира из брзине mирења и броја ти
траја. 2. биши узрок нечему, условиши, условЈЬаваши нешшо, go
весши, gовоgиши go нечеZа. - Њихово пијанство резултирало је 
на крају свађом. 

резус м лат. ЗООЛ. врсша йсешоликоz мајмуна Macacus rhesus. 
резус-фактор м мед. ший крви као наслеgно својсшво (неза

висно og йрийаgносши крвној zpyau), чија нейоgуgарносш изази
ва комйликације йри шрансфузији крви и у развишку йлоgа, og
носно у живошу новорођенчеша: - позитиван. 

резуцкати, -3.м неевр. у geм. значењу: резаШи. 

реизбор м йоновни избор, йоновно бирање. 

реизборност, -ости ж йосшуйак йоновноz бирања, йоgло
жносш йоновном бирању: - директора. 

реинкарнација ж лат. йрема буgисшичком веровању о сео
би gуша, йоновно рађање, ошеловЈЬење, шрансмиzрација gуше: 
- душе. 

реинкарнирати, -арнир3.м евр. и неевр. йојавиши се, йоја
вЈЬиваши се као реинкарнација HeKoza или нечеzа, ошеловиши 
оШеловЈЬиваШи. 

реинкорпорација ж лат. йоновно сйајање, сјеgињење, йри
Йајање. 

реинкорпорисати, -иmём (реинкорпорирати, -ОрИр3.м) евр. 
и неевр. йоново УКЈЬучи(ва)ши у свој сасшав, изнова сјеgиниши, 
сјеgињаваши нешшо с нечиме. 

реинтегрисати, -ишём евр. и неевр. йоново ујеgиниши, yjegu
њаваши у jegHY целину, йоново иншеzрисаши: - југословенско 
тржиmте. 

рёис м тур. 1. сшарешина, йоZлавар; врховни верски йоZлавар 
муслимана, реис-ул-улема. 2. зайовеgник, кайешан броgа. 

рёис-ул-улема м тур. врховни йоZлавар исламске верске за
јеgнице у некој земљи, реис (1). 

рејон, -она м фр. 1. уйравна јеgиница у некој чешврши zpaga, 
ойшшина; geo zpaga који йошйаgа aog шу уйравну јеgиницу. 2. 
уойшше неко изgвојено йоgручје, geo неке шеришорије: рибо.t.rов
ни -, планински - . 3; вој. крут, касарне, gворишШе. 

рејонизација ж йоgела на рејоне: - вЬћарства. 

рејонизирати, -ИзИр3.м евр. и неевр. (из)вршиши рејонизаци
ју, йоgелу на рејоне. 

рејонскй, -3., -о који се OgHOCU на рејон, који apuaaga рејону. 

рејтинг м ешл. 1. месшо које заузима шахисша, шенисер и 
gp. на вреgносној скали gобијено на основу резулшаша осшваре
них на шурнирима: висок -. 2. фиг. уZлеg, рейушација; йойулар
носш: - у јавности. 

река јек. ријека ж (дат. реци јек. ријеци) 1. сшални воgени 
. шок јачеz иншензишеша који йошиче og jegHoz извора или на
сшаје og више йошока и йришока и шече коришом go ушhа: -
Дунав, - Тара. 2. фиг. велика количина, велики број нечеzа iuшо 
се йомера, креће, мношшво, маса: - избеглица. 

рекапитУлант м онај који сажешо йонавЈЬа саgржину нече'iа. 

рекапитулација ж лат. 1. а. йонавЈЬање саgржине нечеzа са
жu.м.ањем бишних gелова шексша или Zовора. б. адм. сажешо йо
навЈЬање Zлавних сшавки некот, рачуна; књиzа из књиzовоgсй1ве
не gокуменшације са шаквим йреZлеgом ЙоgаШака. 2. йрисећа
ње, gовођење у сећање йрошлих gоzађаја, gоживЈЬаја и сл.: пре
дати се река.питулацији прошлих дана. 

рекапитулацйјскй и рёкапитулационй, -3., -о који се OgHO
си на рекаЙиШулацију. 

рекапитулисати, -ишём (рекапитулирати, -улИр3.м) евр. и 

неевр. 1. а. крашко, сажешо йоновиши, йонавЈЬаши, изложиши, 
излаzаши саgржину нечеzа у сажешом облику. б. адМ. сажешо 
йоновиши, йонавЈЬаши Zлавне сшавке некот, рачуна; унеши, уно
сиши ше сшавке у йосебну књиZу. 2. йрешресши, йрешресаши у 
мислима, у сећању йрошле gоzађаје, gоживЈЬаје и сл. 

реквизйт, -Ита м (реквизmа ж) лат. 1. а. йреgмеш (ређе скуй 
йреgмеша) йошребан за йозоришну йреgсшаву као елеменаш ge
кора. б. geo сйоршске ойреме (gpec, лойша, рекеш иШg.). 2. уой
шше geo ойреме: реквизити савремене цивилизације.  3. МН. 

правн. скуй формалних елеменаша значајних за неки уzовор или 
gокуменш који имају йравну cHazy. 

рёквизитаран, -рна, -о који има својсшво реквизиша, који 
caaga у реквизише: - оружје, - предмет. 

реквизитарница ж йросшорија zge се чувају реквизиШи. 

реквизитер, -ера м pagHUK који се брине о реквизишима 
(обично у ЙозоришШу). 

реквизитерка ж жена реквизиШер. 

реквизйтнй, -3., -о ж лат. йрисилно оgузимање имовине (обич
но живошних намирница, йревозних среgсшава и gp.) за рашне 
йошребе, уз найлашу или йризнаницу о оgузимању. 

рёквизиционй (реквизщски и реквизщски), -3., -о ко-
ји се OgHOCU на реквизицију: - потврда. 

реквијем м лат. а. кат. миса, служба за мршве, оЙело. б. му
зичка комйозиција (обично вокално-инсшруменшална) комйо
нована на речи ше мисе. 

реквирирати, -ИрИр3.м евр. и неевр. оgузеши, оgузимаши 
сйровоgеhи реквизицију: - жито, - кола. 

рекет1 м ешл. спорт. 1. реквизиш којим се ygapa лойша у ше
нису и сшоном шенису (у шенису мрежасш, а у сшоном шенису 
обложеном ZYMOM или сл. маШеријалом). 2. у кошарци: йросшор 
ucapeg коша. 

рекет2 м ешл. новац који се йлаhа уцењивачима за шобожњу 
зашшишу JЬygu и йословноz йросшора og криминалаца. 

рекетирати, рекетИр3.м неевр. (евр.) уценом, засшрашивањем, 
йрешњом и сл. узимаши (узеши) новац og HeKoza (најчешhе ма
лих йривреgника) за шобожњу зашшишу og криминалаца. 

реклама и реклама ж лат. а. gелашносш којом йроизвођачи 
йушем оZласа, филмова, сйошова, йлакаша, paguja и gp. Hyge 
йошрошачима своје йроизвоgе, обавешшавајуhи их о цени и ква
лишешу робе; йрейоручивање, йойуларисање, хваљење (йроизво
ga pagu куйовине): издвајати новац на рекламу, имати добру 
рекламу. б. оZлас, йлакаш којим се нешшо рекламира. 

рекламација ж лат. 1. жалба, йриzовор, йришужба йрошив 
некот, решења, оgлуке, неизвршене обавезе: - капитена екипе. 2. 
захшев за HaKHagy шшеше, йриzовор куйца на лош квалишеш 
или мањак исйоручене робе: - на квалитет обуће. 

рекламер, -ера м а. онај који врши рекламу нечеZа. б. пеј. 
хвалисавац. 

рекламерскй, -3., -о који се OgHOCU на рекламере; хвали
савски. 

рекламирати, -амир3.м евр. и неевр. 1. јавно йрейору
чи(ва)ши, Hygumu своју робу, услуzе и сл. куйцима исшичуhи ква
лишеш и цену, хвалеhи робу йривлачиши куйце и кориснике; јав
но исшицаши, излаzаши йублицишешу: - козметику, - обућу. 
2. (из)вршиши рекламацију, сшавиши, сшавЈЬаши йриzовор, уло
�uши, улаzаши жалбу: - пенал, - повреду колена (у спорту) . •  
:.... се (из)вршиши рекламацију својих йроизвоgа, робе, услуzа и 
сл.: - се на телевизији. 

рекламнй, -3., -о који се OgHOCU на рекламу; снижен (pagu ре-
кламе): - спот; - производ, - цена. 

рекламно ПрИЛ. у рекламне сврхе: - искористити. 

рекламсI(Й, -3., -о који се OgHOCU на рекламу, рекламни. 

реклинација ж лат. 1. наzињање уназаg, заваљивање. 2. мед. 
ойерација очне мрене йри којој се мрена заврне. 
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рекогносцирати, -осдйрам евр. и неевр. 1. вој. извиgеши, из
виђаши, ос.моШриШи, ос.маШраШи у војне, научне и gp. сврхе: � 
терен. 2. йризна(ва)ши, йошврgиши, йошврђиваши исйравносш 
нечеlа на основу йрешхоgноl йреlлеgа и исЙиШивања. 

рекомпензација ж лат. 1. оно шшо је оglоварајуће вреgно
сши, HaKHaga, еквиваленш; оgшшеша, обешшећење: налазити 
рекомпензацију у нечем другом. 2. оg.мазgа, освеша, казна. 

рекомпензовати, -зујём (рекомпензирати, -ензирам) евр. и 
неевр. 1. йосшићи, йосшизаши, gоби(ва)ши реко.мйензацију, на
KHagy, наgокнаgиши, оgшШеШиШи. 2. накнаgиши, накнађива
ши исШо.м .меро.м, (о)свеШиШи. 

реконвалесцент м онај који се ойоравља og болесши, онај 
који ће ga озgрави. 

реконваЛЕюцентски, -а, -о који се OgHOCU на реконвалесцен
цију и реконвалесценше: � дан. 

реконвалесценција ж вре.ме ойоравка йосле йрележане бо
лесши, Йрезgрављење. 

реконструисати, -ишём (реконструИрати, -уирам) евр. и не
евр. лат. 1. а. йоново (са)lраgиши, консшруисаши нешшо, обнови
ши, обнављаШи. - После рата реконструисали су канал за про
лаз бродова. б. сйровесши, сйровоgиши gелимичну из.мену, са
сшав и усшројсшво нечеlа, реорlанизоваши: � владу, партију. 2. 
а. ушврgиши, ушврђиваши какво је нешшо било (на основу осша
шака, фОШОlрафија, сећања и сл.): � манастир из XIII века, � 
изумрлу животињу. б. сшвориши, сшвараши целовишу йреgсша
ву о нече.му на основу uojegUHUx йоgашака: � живот у феудалном 
добу. 

реконструктйван, -вна, -о који се OgHOCU на реконсшрукци
ју, обнову: � делатност, � рад. 

реконструкција ж 1. йоновно lрађење, замена консшрукци
је, обнављање; upepaga, йрейравка: � железничког чвора; � 
главне улице. 2. ушврђивање и йриказивање некаgашњеl изlле
ga, сшања или шока нечеlа шшо је било у йрошлосши (на осно
ву сачуваних осшашака, сећања, фОШОlрафија и сл.): � органа 
нестале животиње, � битке на Кадињачи. 3. из.мена усшројсшва 
или сасшава нечеlа; реорlанизација: � владе. 

реконтра и реконтра ж лат. израз у каршашкој ulpu йрефе
ранса којим jegaH иlрач оglовара на Шзв. коншру йрошивника, 
уgвајајући вреgносш ulpe. 

рекорд м (ген. ми. рекорда) енгл. а. најбољи резулшаш у некој 
Шак.мичарској, најчешће сйоршској сйоршској gисцийлини: свет
ски �, оборити �. б. највиша lраница усйеха у неко.м pagy, ge
лашносши, највеће gосШиlнуће. 

рекордан, -дна, -о а. који йреgсшавља peKopg, врхунски, нај
виши: � време, � брзина, � успех. б. врло велик, највећи, нај
бројнији: � раст цена, �посета гостију у хотелима. 

рекордер, -ера м (инетр. -ером) онај који је осшварио peKopg 
на неко.м йоgручју (сйоршу, йроизвоgњи и gp.), йрвак: светски � 
у бацању кугле, � у прозиводњи млека. 

рекордерка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) женска особа peKopgep. 

рекордерскй, -а, -о који се OgHOCU на peKopgepe: � време. 

рекордерство е шежња за ЙосШизање.м peKopga, борба за 
peKopge: влада дух рекордерства. 

рекреатйван, -вна, -о који служи за рекреацију, ogMop, ок ре
йљење: � настава, � терен, у рекреативне сврхе. 

рекреатор м онај који рекреира, йоново сшвара, обнавља: � 
старих рукописа. 

рекреација ж лат. 1. ogMop, окрейљење, освежење; разоноgа, 
забава: физичка �; игре за рекреацију. 2. йоновно сшварање, 
сшваралачко анlажовање. 

рекреационй (рекреацйјски), -а, -о који се OgHOCU на рекре
ацију, на ogMop и окрейљење: � центар, � дворана, � припреме. 

рекреирати, -еирам евр. и неевр. окрейиши, окрейљиваши 
освежиши, освежаваши; разоноgиши, забавиши, забављаШи. -
Море нас је рекреирало . •  - се оg.мориШи се, оg.мараШи се, окре
йиши се, окрейлЈиваши се (обично шешајући, бавећи се сЙорШо.м, 

ЙЛивање.м и сл.); разоноgиши се забављаши се. - Отишао је на 
Копаоник да се мало рекреира. 

рекриминација ж лат. оgбрана Шужбо.м, йрошившужба; 
узајамно оЙШуживање. 

рекристализација ж йоновна крисшализација (pagu gоби
јања чисших крисшала или крисшала жељеноl облика). 

ректалнй, -а, -о који се OgHOCU на рекшу.м, заgње црево. 

ректасцензија ж лат. аетр. коорgинаша небеСКОl шела у не
беско.м екваШорско.м коорgинаШно.м сисше.му којо.м се оgређује 
йоложај небеСКОl шела на небеској сфери. 

ректитис и ректитис м мед. зайаљење рекшу.ма, заgњеl 
црева. 

ректификација ж лат. 1. хем. йречишћавање og йримеса йо
новно.м gесШилацијо.м (нйр. алкохола). 2. мат. израчунавање gy
жине лука неке криве линије. 3. исйрављање, ЙоЙравак. 

ректификовати и ректификовати, -кујём евр. и неевр. 1. 
йречисшиши, йречишћаваши неку шечносш Йоновно.м gесшила
цијо.м. 2. мат. израчунаваши gужину неке криве линије. 3. йо
бољша(ва)ши, йойравиши, ЙоЙрављаШи. 

ректор м лат. 1. уйравник универзиШеШа. 2. иет. намесник 
йровинције у Римско.м царсшву, йоgређен йрефекшима и еiзар
сима. 3. сшарешина, уйравник БОiословије, се.менишШа или .ма
насшира (KOg каШолика). 

ректорат, -ата м 1. звање, йоложај, gосшојансшво рекШора. 
2. зiраgа и йросшорије у којима рекшор обавља своју gелаШносШ. 

ректоратскй, -а, -о који се ogHOCU на рекшораше, који йри-
uaga рекшорашу: � одлука. 

ректорка ж (дат. -ки) женска особа рекшор. 

ректоровати, -рујём неевр. вршиши gужносш рекШора. 

ректорскй, -а, -о који се OgHOCU на рекшоре, који upuuaga 
рекшору: � канцеларија. 

ректорство е вршење gужносши рекШора. 

ректоскоп м мед. айараш којим се врши йреlлеg рекШу.ма. 

ректоскопија ж мед. йреlлеg рекшу.ма рекШоскоЙо.м. 

ректум м лат. анат. завршни geo gебелоi црева, заgње црево. 

рекуператор м техн. уређај за рекуйерацију: � топлоте. 

рекуперација ж лат. 1. искоришћавање cuopegHUx йроизво-
ga, корисних сасшојака из оШЙаgНОi.маШеријала; искоришћава
ње eHepiuje (нЙр. шойлошне) која је у основно.м йроцесу била не
искоришћена: � лако испарљиве течности. 2. йоновно gобијање 
.маШерија које се шроше у Шехнолошко.м йроцесу: � мазива, � 
растварача. 

рекуренс м лат. мед. йоврашна lрозница. 

рекурент м онај који йрави рекурс, који рекурира, жалилац. 

рекурирати, -урирам евр. и неевр. лат. обрашиши се, обраћа-
ши се неко.ме за Йо.моћ; уложиши, улаlаши жалбу. 

рекурс м правн. жалба вишој власши, више.м cygy на решење 
ниже инсШанце. 

рекција ж лат. ЛИНГВ. уйрављање, слаiање jegHUx речи у рече
ници Йре.ма gруiима, зависносш облика jegHe речи og gpyie, на
рочишо у lлаiолским везама (нЙр. "нуgиши HeKoia нечим", "Hygu
ши неко.ме нешшо" и сл.). 

релаксација ж лат. 1. ogMop, ойорављање, окреЙЉење. 2. мед. 
лабављење, ойушшање: вежбе дисања и релаксације за трудни
це. 3. олакшање, ублажење: � казне. 

релаксирати, -аксирам евр. и неевр. (из)вршиши релаксаци
ју . •  - се оg.мараШи се; ойушшаши се. - Отишао је на Златибор 
да се мало релаксира. 

реланс м йовишење улоlа (у карШању). 

релансирати, -ансирам евр. и неевр. фр. 1. йоново йокрену
ши, крешаши, (йо)шераши (нЙр. сакривену gивљач у лову). 2. йо
већаши, йовећаваши улоl (у карШању). 



РЕЛАТИВАН - РЕМЕНСКИ 1 133 

релативан, -вна, -о лат. 1. а. који је у оgређено.м, условно.м og
носу и вези с gру'iим Йој.мовима и Йојава.ма, зависан og околно
сши, услован: � успех, � побољшање стандарда. б. који йошвр
ђује значење сво'i назива са.мо у йоређењу с gру'iим Йој.мовима, 
који aocegyje gашо својсшво gелимично (а не сасвим): � затишје, 
� мир, � оздрављење. 2. лингв. који оgређује неки Uоја.м (о зави
сној реченици), OgHOCHU; који везује шакву реченицу за уйравну 
реч: � реченица; � заменица. • - већина в. aog већина. релатив
ни бројеви бројеви чија је вреgносш оgређена айсолушним изно
со.м и йреgзнако.м (нйр. -�). 

релативизам, -зма м 1. фил. учење које йориче .мо'iуhносШ 
објекшивно'i сазнања с обзиро.м на релашивносш наше'i знања. 2. 
схвашање ga је све релашивно (уойшше или у йојеgиним обла
сШима). 

релативизација ж йрихвашање йринцийа релаШивиз.ма; чи
њење че'iа релаШивним. 

релативизирати, -ИзИр3.м и релативисати, -ишём свр. и 
несвр. схвашиши, схвашаши, шрешираши нешшо релашивним; 
(у )чиниши релаШивним. 

релативист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник рела
Шивиз.ма. 

релативистички, -3., -о који се OgHOCU на релаШивиза.м и ре
лашивисше, који apuaaga релашивиз.му и релаШивисШи.ма: � 
мотив, � мисао. 

релативитёт, -ета м релаШивносШ. • теорија релативитета 
фИ3. в. aog релаШивносШ. 

релативно ПРИЛ. у релаШивно.м смислу; gонекле, у извесној 
.мери: живети � добро, бити � богат. 

релативност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање oHo'ia шшо је рела
шивно, услов ни каракШер. • теорија релативности физ. шеорија 
(чији је шворац А. Ајншшајн) о ойшшој законишосши йросшорних 
и временских ogHoca у apupogu, йо којој је брзина светлосши йо
сшојана величина, gOK је свако крешање у времену и йросшору 
релашивно, зависно og сисшема у ко.ме се йосмашра и .мери. 

релација ж лат. 1. OgHOC у ко.ме различиши Йој.мови сшоје jeg
ни йрема gру'iима у вези; OgHOC Йре.ма неко.ме, врсша везаносши 
с неким: � између уметности и живота; нејгове релације према 
тој госпођи. 2. условљеносш неке величине gpyiOM величино.м. -
Остале награде морају бити у релацији с првом. 3. саобраhајна 
веза, линија из.међу gва или више .месШа: саобраћај на релаци
ји Београд - Нови Сад. 3. а. йрийовеgање, казивање; извешШај. 
б. вој. ойерашивни извешшај KoMaHge у шоку ойерација: званич
на релација команданта. 

релациони, -3., -о који се OgHOCU на релацију: � разлика, � 
упоређивање. 

релевантан, -тна, -о лат. значајан, важан, бишан: релевант
ни чиниоци, � улагање. 

релевантност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво оно
ia шшо је релеваншно, значајно, важносШ. 

релегација ж лат. а. оgсшрањење, искључење из школе, YHи� 
верзиШеШа. б. йрошеривање, йро'iонсшво (из gржаве, 'ipaga, ge
йоршација, е'iзил). 

РЕmёј, -еја м фр. 1. аушо.машски айараш који из власшишо'i 
извора, Kag на њеiа gелује звучни или светлосни си'iнал, ocu'iy
рава и извршава йошребне йрикључке и apeKuge у елекшрич

. ним воgовима, Йреносник. 2. Шелеко.муникацијски уређај који 
о.мо'iуhава е.мисију на велику уgаљеносш йреносећи шелевизиј
ске и paguo сu'iнале с jegHoi apegajHUKa на gpyiu, реЙеШиШор. 

РЕmёјни, -3., -о који се OgHOCU иа релеј, који служи као релеј: 
� станица, � уређај. 

релёјск:И, -3., -о који се OgHOCU на релеј, који је у вези с реле
јима. 

рели, -ија м енгл. а. скуй, сасшанак, сусреШ. б. спорт. ауШо.мо
билска шрка у йрироgним условима, у којој ауШо.мобили.сШи йо
лазе jegaH и�a gpy'io'i у оgређено.м временско.м раз.маку. 

религија ж лат. (Јеровање у нашuрироgне силе и биhа og ко
јих зависи свеш, веровање у Бо'iа (или боiове) као сшвараоца све-

ша који уйравља њиме; сисшем шаквих веровања, вероисйовесш: 
хришћанска �, утицај религије, многобожачке религије. 

религијски, -3., -о који се OgHOCU на рели'iију; уп. религиозан 
(2): � учење. 

религиозан, -зна, -о 1. који йрихваша учење неке рели'iије, 
који верује у Боiа, йобожан; својсшвен Шакво.м човеку: � човек, 
� народ; � став. 2. (обично одр.) који се OgHOCU на рели'iију, вер
ски: � мотив, � фанатизам, � мирноћа. 

религиозно ПрИЛ. 1. на релиiиозан начин, йобожно: � живе
ти, � се понашати. 2. у йоiлеgу рели'iије, у OgHOCY на рели'iију: � 
васпитан, � заинтересован. 

религиозност, -ости' ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је 
рели'iиозан, ЙобожносШ. 

реликвија и реликвија ж лат. 1. йреg.меш нарочишоi рели
'iиозно'i кулша, йошшовања (geo шела, ogeha, .мошШи) везан обич
но за HeKoi свеца, .мученика и сл. 2. Йреg.меШ који йреgсшавља 
gpa'iy усйо.мену из йрошлосши: породична �. 

реликвијар, -ара м збирка реликвија; кушија, йросшорија 
и gp. у којој се чувају реликвије, hивоШ. 

реликт м лат. а. сшвар, йојава или живи ор'iаниза.м сачува
ни као осшашак из gавних времена (нЙр. йреживели осшашак 
неке изу.мрле биљке или живоШиње). б. ЛИНГВ. језичка йојава, 
обично сачувана у gијалекшима, својсшвена ранијим језичким 
еЙоха.ма. 

реликтан, -тна, -о који се OgHOCU на реликше, који йреgсша
вља реликш: � животињица. 

рељеф м фр. 1. геогр. облик тла, йовршине Земљине коре с 
обзиро.м на разлике у висини, apupogHe висије и низије: изра
жен � Црне Горе. 2. вајарско gело са облицима који йреgсша
вљају исйуйчења и уgубљења: зид украшен рељефом. 

рељефан, -фна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на рељеф земљи
шша, тла: рељефна карта. 2. обрађен у рељефу (2), украшен ре
љефо.м; йреgсшављен рељефо.м: рељефни перваз стропа; рељеф
на слова. 3. јасно УОЧЈЬив, йласшично йриказан: рељефни ли
кови, рељефна форма. 

рељефаст, -а, -о који је као рељеф, сличан рељефу: � лице. 

рељефно и рељёфно ПРИЛ. на рељефан начин, йласшично, 
јасно: � се истицати од околине, � описивати живот. 

рељефност и рељёфност, -ости ж особина oHoia шшо је ре
љефно, йласшичносш, јасносш: � описа, � ликова. 

рем м енгл. јеgиница за .мерење количине зрачења коју йрими 
ор'iаниза.м. 

реманентан, -тна, -о који се He'ige очува, заgржи, заосшао: 
реманентни магнетизам. 

реманенција ж лат. заосшала, йреосшала количина, cagp
жај нечеiа (у нече.му); сйособносш заgржавања HeKo'i својсшва 
gуже og времена Kag је изазвано: магнетс:ка �. 

ремац, -мца м вој. жарг. нови војник, реipуШ. 

ремек-дело јек реме:к-дјело с врхунско (обично у.меШнич
ко) осшварење, gело које се исшиче својим савршенсШво.м, квали
ШеШо.м. 

ремён, -ена м (ми. -ени и -енови; зб. им. ремёње с (ми. 0») gyia 
кожна (OgHOCHO og чврсше шканине, iYMe и сл.) шрака која слу
жи за gржање, везивање, ойасавање, йренос обршаја с jegHoi 
шочка на gpy'iu и gp., каиш. 

ременар, -ара м онај који йрави ремене, каише. 

ременарски, -3., -о који се OgHOCU на ременаре: � занат. 

ременик, -м:ка м ре.мен, каиш на Йушци. 

ременић м geм. og ремен. 

ременица ж мат. шочак .машине йреко које се йребацује, за
шеже ремен . .  

ременски, -3., -о који се OgHOCU на ременове: � пренос енер
гије. 
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реМЕшчић м ge.м. og ре.мен. 

ремењарка ж зоол. врсша .морске рибе која живи у ceвepHu.м 
воgама АйlлаНСКО"i океана Regalecus. 

ремењача ж ре.мен, каиш. 

ремета м (ми. ж) грч. иусшињак, исиосник; upuuagHUK реgов
ничко"i, кanуђерско"i pega. 

реметан, -ана м upuuagHUK .монашко"i pega ре.меШа, иусши
њака. 

реметилачк:й, -а, -о који ре.меШи, о.меШа: � фактор. 

реметити, -йм неевр. [гл. ИМ. ремећёње е] о.меШаШи, нарушава
ши, квариши нешшо, уносиши Hepeg, несклаg: � посао, � ред. _ � 
се нарушаваши се, квариши се. - Послови су ми се реметили. 

реметск:й, -а, -о који се OgHOCU на ре.меШе, иусшињачки: � 

живот. 

реми\ -ија м енгл. врсша каршашке u"ipe. 

рем:й, -Ија и реми2, -ија м фр. нерешен резулшаш у шаху (ре
ђе у некој gpy"ioj u"ipu). 

ремигрант м лат. иоврашник из е.ми"iрације. 

ремигрирати, -Игрйрам евр. и неевр. врашиши се, враhаши се 
из е.ми"iрације у gо.мовину. 

ремиза ж фр. 1. сире.мишШе за кола и иољоиривреgне сираве, 
шуиа. 2. чесшар, "iусшиш у који се склања gивљач. 

ремизирати, -ИЗЙР3ом евр. завршиши u"ipy (обично шаховску) 
ре.мије.м, нерешено. 

ремилитаризација ж лат. ионовно наоружавање шеришо
рије која је била gе.милиШаризована, ионовна .милиШаризација. 

ремилитаРИЗ0вати, -зујём евр. и неевр. ионово наоружа(ва)
ши, иоgврhи, иоgвр"iаваши .милиШаризацији. 

реминисцентан, -тна, -о који се OgHOCU на ре.минисценцију. 

реминисценција (реминисценца) ж лат. а. нејасно сећање, 
ирисећање; оно шшо навоgи на сећање, на буђење сећања, усио
.мена: сентиментална �. б . .моШив из сшарuје"i gела, еле.менаШ 
шуђе"i gела као ogjeK сшаријих еиоха у неко.м у.меШничко.м gелу 
(иоезији, .музици и gp.). 

ремис м лат. 1. оgла"iање рока илаhања, исилаШе. 2. иоиусш 
ири илаhању; рабаШ. 

ремисија ж лат. 1. враћање, слање наШра"i. 2. оирошшај "ipe
ха, казне, оирошШење. 3. мед. иролазно иоиушшање неке боле
сши, јењавање (нир. "iрознице, врућице). 4. уоишше с.мањење, сла
бљење, оиаgање (нир. иажње). 

ремисоран, -рна, -о који се OgHOCU на ре.мисију; KOju.м се не
шшо враћа на ионовно решење, иоврашан: � решење. 

ремитенда ж лат. ОНО шшо шреба врашиши, осшашак (нир. 
неироgаших новина, књи"iа и сл. које се враћају изgавачу). 

ремитент м лат. 1. онај који нешшо враћа нашра"i, оgаши
љач, иошuљач. 2. власник .менице, особа овлашhена ga .меницу 
о року наилаШи. 

ремитирати, -И:тЙР3ом евр. и неевр. 1. (ио)слаши нашра"i, вра
шиши, враhаши: � новине, � књиге. 2. банк. и трг. gосшавиши, go
сшављаши новац или .мени цу . 

ремн:йк, -а и ремн:йк, -Ика м ре.мен, каиш (на иушци). 

ремонт м фр. ионово склаиање, .монШажа uосле иоиравке, 
чишhења; иериоgични gешаљни иреiлеg уз иоиравку и замену 
неисиравних gелова (нир. елекшрана, а"iре"iаша, .машина, возила 
и gp.). 

ремонтанка ж бот. врсша руже Rosa centifolia из ф. Rosa
сеае. 

ремонтовати, -тујём (ремонтирати, -ОНТЙР3ом) евр. и неевр. 
фр. 1. иоgврhи, иоgвр"iаваши ре.монШу, "ieHepanHo иоиравиши, ио
ирављаши: � пећ у железари. 2. бот. ионово ироцвешаши, gpy"iu 
иуш цвешаши или gоносиши илоg. 

ремонтн:й (ремонтскй), -а, -о који се OgHOCU на ре.монШ: � ра
дионица. 

реморкажа ж фр. вуча, ше"iJЬење, вучење шлеиова. 

реморкер, -ера м фр . .моШорни броg с jaKu.м UO"iOHCKu.м сшро
је.м за вучење gpy"iux броgова, шлеиова, вучни броg, Ше"iJЬач. 

реморкирати, -ОРКЙР3ом неевр. вући, шеiлиши шоварни броg 
или gp. објекаШ. 

рен в. хрен. 

рендати, -3ом неевр. сшру"iаши иоврће и сл. KYXиЊCKu.м peHge
Шо.м: � шаргарепу. 

рендген м нем. аиараш (назван ио не.мачко.м иронanазачу, 
физичару Rentgenu) за gобијање CHu.мaKa ио.моћу peHg"ieHcKUx 
зрака, који се корисши нарочишо у .меgицини. 

рендгенов, -а, -о који се OgHOCU на peHg"ieH: � (Рендгенов) 
апарат, рендгенови зраци. 

рендгенограм м peHg"ieHcKU cHu.мaK. 

рендгенографск:й, -а, -о ренg"iенолошки, peHg"ieHcKU: � ис
траживање. 

рендгенолог м сшручњак за ренg"iеНОЛО"iију. 

рендгенологија ж наука о peHg"ieHcKu.м зрацu.ма и њиховој 
иpu.мeHи. 

рендгенолоmк:й, -а, -о који се се OgHOCU на ренg"iеНОЛО"iе и 
ренg"iеноло"iију. 

рендгенск:й, -а, -о који се OgHOCU на peHg"ieH: � снимак, � апа
рат. • - зраци в. uog зрак. 

рендгенски прил. ио.моћу peHg"ieHa: � откривати. 

ренде, -ета е тур. 1. кухињска наирава за сшру"iање иоврћа и 
шесша, шреница, рибеж. 2. gрвоgељска сирава за сшру"iање, 
сшру"i, блања. 

рендисати, -иmём неевр. 1. сшру"iаши, сишниши иоврће ио
.моћу ренgеша (1): � шаргарепу. 2. iлачаши, равнаши, блањаши 
ренgеШо.м (2): � дрво. 

ренегат, -ата м лат. човек који се ogpeKao иокреша, op"iaHU
зације, cpegUHe и сл., оg.мешник, ошиаgник, ogpog. 

ренегатск:й, -а, -о који се OgHOCU на рене"iаше, ошиаgнички: 
� друштво. 

ренегатски ПРИЛ. на рене"iашски начин, ошиаgнички: � на
пустити покрет. 

ренегатство е 1. рене"iаШски иосшуиак, ошиаgнишшво, из
gајсШво. 2. зб. рене"iаШи. 

ренесанса ж (ми. 0) фр. 1. а. иокреш и еиоха у развоју евро и
CKO"i gрушшва и КУЛ

,
шуре og XIV go XVI века који каракшерише 

ху.манисшички, свешовни, HaupegHU иоiлеg на cвeйl, наiли раз
вој науке, кулшуре и у.мешносши уз ослонац на кулшуру аншич
ке Грчке и Pu.мa. б. сшил у у.мешносши (иосебно архишекшури) 
каракшерисшичан за шо gоба. 2. уоишше ионовни ироцваш, об
нова, upeuopog: � филма. 

ренесансн:й, -а, -о који се OgHOCU на ренесансу, који upuuaga 
ренесанси: � књижевност, � филозофија, � мајстор. 

РЕши-бунар, -ара м бунар за снабgевање "ipagcKo"i воgовоgа 
који је оискрбљен иоgзе.мно.м воgо.м кроз бушошине из gубљих 
воgоносних слојева. 

ренијум (ренйј, -ија) м лат. хе.мијски еле.менаШ (Re), pegaK и 
скуи сребрнасшобели .меШan велике сиецифичне шежине, који се 
уиошребљава за Шер.моеле.менШе, као кашanизашор и gp. 

реновација ж лат. обнављање; ионовна акшуanизација: � 

биљке; � Платона. 

реновирати, -ОВЙР3ом евр. и неевр. реконсшруисаши сирово
gehu оgређене иоиравке, иреирављајући, .моgернизујуhи; уоишше 
обновиши, обнављаши иреирављаши: � кућу, � локал. 

реноме, -еа фр. уiлеg, реиушација, iлас (обично gобар): ви
сок �, � стручњака. 

реном:йран, -а, -о који је на iласу, исшакнуш, уiлеgан: � глу
мац, � научник. 
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реномйраност, -ости ж особи1-lа, сiilање 01-l0'ia који је  реН0ми
ран, o1-lo'ia шiilо је реН0мираН0, у'iлеg. 

рента ж йрихоу оу кайиiilала, имеiilка, зе.м.тьишiilа, вреУН0-
сних йайира и ур. који корисник ре'iулаР1-l0 gобија без pag1-lo'i ан
'iажовања: доживотна �, земљишна �. 

рентабйлан, -лна, -о који УОН0си йрихоуе, исйлаiilив, УН0-
сан: � улагање, � производња. 

рентабилитет, -ета м ре1-liilабил1-l0сiil. 

рентабйлно прил. на ре1-liilабила1-l 1-lачи1-l, УН0СН0, кориСН0. 

рентабилност, -ости ж (инетр. -ошћу) особи1-lа o1-lo'ia шiilо је 
ре1-liilабил1-l0, Y1-loc1-lociil, KOpuc1-lосiil; ОУН0С gобиiilи Йре.ма уложе
Н0ј вреg1-l0сiilи. 

рентијер, -ера м фр. човек који живи оу pe1-liile, који узима 
pe1-liily. 

рентијерка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) же1-lа pe1-liilujep. 

рентијерскй, -а, -о који се ОУН0си на pe1-liilujepe. 

рентијерски прил. као шiilо чи1-lе pe1-liilujepu, на pe1-liiluјерскu 
1-lачи1-l: � поступити. 

рентирати се, рентйрам се евр. и неевр. g01-lеiilu, g01-lосuiilu 
йрихоу, биiilи УН0сан, ре1-liilабила1-l. - Тај занат се рентира. 

рентица ж уе.м. оу pe1-liila, мала pe1-liila. 

рентнй, -а, -о који се ОУН0си на pe1-liily: � стопа. 

рентовнй, -а, -о в. pe1-liil1-lU. 

ренумерација ж лат. 1. йОН0вна нумерација, ЙОН0вН0 обеле
жавање бројевима. 2. враnање Н0вца, gоЙЛаiilа. 

ренумерисати, -ишем (ренумерирати, -ерйрам) евр. и неевр. 
1. ЙО1-l0во 1-lумерuсаiilu. 2. враiilиiilи, враnаiilи Н0вац; gойлаiilи
iilu, gоЙЛаnиваiilи. 

ренунцијација ж оурицање, оgусiilајање оу 1-lече'iа; нейрихва-
iilање, неке часiilи, Йоложаја. 

реорганизатор м 0нај који врши, сйровоуи реор'iа1-lизацију. 

реорганизација ж йОН0вН0 уређење, йреуређење: � војске. 

реорганизацйјскй, -а, -о који се ОУН0си на реор'iа1-lизацију: 
� промена. 

реорганизовати, -зујем (реорганизирати, -изйрам) евр. и не
евр. йоуврnи, йоgвр'iаваiilи реор'iа1-lизацији, йреуређењу: � војску, 
� привреду. 

реосигуравати (се), -уРавам (се) несвр. Йре.ма peocu'iypaiilu 
(се). 

реосигурање е у'iовор између уве или више оси'iуравајуnих 
усiilа1-l0ва йо којем се 0не међусоб1-l0 обавезују уа nе c1-locuiilu уео 
ризика сво'i сау'iоварача. 

реосигурати, -ам евр. ocu'iypaiilu склайајуnи у'iовор о реоси
'iурању. 8 � се међусоб1-l0 се ocu'iypaiilu. 

реостат, -ата м ГРЧ. оiilЙОР1-lик коу Ko'ia се елекiilриЧ1-lи oiilaop 
може йо жељи йоgешаваiilи, чиме се ре'iулише јачи1-lа ciilpyje у 
неком KPY'iy. 

реп м (мн. репови) 1. а. gужи вреiilе1-lасiilи израшiilај на заg
ње.м gелу iilела сисара као йроgужеiilак кич.ме. б. gy'io йерје на 
заgње.м gелу iilела коу Йiilица. в. крајњи, заgњи и ужи уео iilела 
коу риба, воgозе.маца, змија, U1-lсекаiilа. 2. заgњи, завРШ1-lи уео 
1-lече'iа који йоусеnа на рей (Ја) 1-lacyapoiil йреуњем крају, 'iлави, 
врху; изgуже1-lи, iilањи, йокреiilљивији уео 1-lече'iа: � авиона, ;.., ко
пља, � комете. 3. заgњи, обиЧ1-l0 йроgуже1-lи уео хаљине, кайу
iila, CKyiil који виси йозаgи: фрак' са широким реповима. 4. реу, 
йоворка љууи који чекају уа 1-le'ige уђу: стајати у реповима. 5. а. 
сйореуни, 1-lеваЖ1-lи уео 1-lече'iа. - Култура је увек на репу списка. 
б. сйореуна, 1-lеваж1-lа личftосiil у некој 'ipyau, колекiilиву. - Он је 
реп у тој партији. • бити без главе и репа, немати главе ни репа 
биiilи без икаква реуа, без cuciile.мa, збрка1-l, смуше1-l. бити (наћи 
се) на репу догађаја биiilи слабо, неуовОЉН0 УЙОЗ1-lаiil са gО'iађаји
ма; 1-le.мaiilu уiilицаја на њихов iilOK. вежи (обеси) ти то мачку о 

о (на) реп 1-luшiilа iilu шо не вреуи, не можеш с iilим 1-lишiilа aociilu
nи. вући - за собом биiilи комйромиiilова1-l, биiilи на злу 'iласу. 

дати некоме по репу aociilyauiilu ciilpo'io с неким, каз1-lиiilи неко
'ia. дићи, подићи (напети) - йочеiilи се найаУН0, урско ЙО1-lашаiilи, 
йравиiilи се важа1-l. завлачити се некоме под - йоgилазиiilи, ула
'iиваiilи се некоме. извући мачку -, повући мачка за -рђаво се йро
весiilи, с iilpagaiilu , имаiilи ш iile iile. имати свој реп и своју главу 
биiilи gобро сасiilавље1-l, имаiilи завршеiilак и йочеiilак, имаiilи 
смисла. коњски - gy'ia коса скуйљена и завеза1-lа на йоiilиљку, на
лик на рей коња. ластин - заал. врсiilа лейiilира Papilio mасћаоn. 
лисичји - бат. врсiilа биљке Alopecurus pratensis из ф. Gramina. 
махати (вртети) репом фиг. умиљаваiilи се, ула'iиваши се. мачји -
бат. врсiilа биљке РЫеиm pratense из ф. Gramina, йойиН0 Йрасе. 
не можеш га ухватити ни за главу (уши, ухо) ни за реп не можеш 
gОЗ1-lаiilи шiilа сiilвар1-l0 мисли, шiilа хоnе. ни репом да мрдне не
nе уа учи1-lи било шiilа, не хаје ни за шiilа, не йомера се. под(а)ви
ти, подвући, савити, увући - йовући се, йокуњиiilи се, узмаnи. при
шити (прикачити) некоме - OЦP1-luiilu, озло'iласиiilи 1-lеко'iа, ойањ
Kaiilu. - на крста (на раме) йоnи уаље, yayiiluiilu се, заgиnи се. 
(с)везати се некоме за реп везаiilи се йоiilЙУ1-lО за 1-lеко'iа. стати (на
газити) змији на - изложиiilи се oaac1-lociilu, злу. стати (нагазити) 
некоме на - gоскочиiilи некоме, сйречиiilи 1-lеко'iа у 1-lече.му; ухва
iiluiilu, шчейаiilи 1-lеко'iа. 

реп м енгл. (често у синтагми: реп музика) врсiilа (йолиiilич
ки, социјал1-(0) а1-l'iажова1-lе вокал1-l0-и1-lсiilруме1-liilал1-lе музике 
сйецифиЧ1-l0'i pийl.мa. 

репа ж бат. и агр. зељасiilа биљка Brassica rapa и В. r. rapife
ra са мес1-lаiilим заgебљалим кореН0М из ф. Crusiferae са МН0-
шшвом варијеiilеiilа који се Kopuciile као храна за CiilOKY и као 
U1-lgусiilрuјска биљка. • морска - бат. више'iоgишња зељасiilа биљ
ка Helianthus tuberosus из ф. Compositae жуiilих цвешова чије 
се крiilоле Kopuciile у љууској и сiilОЧ1-l0ј исхрани. - без корена чо
век без ЙОЗ1-lаiilо'i йорекла, имена, скоројевиn. сточна - бат. зеља
ciila биљка Beta vulgaris из ф. Chenopodiaceae зagебљало'i коре
на (беле, жуiilе или црвене боје) која се уЗ'iаја као крмна кулiilу
ра. шећерна - бат. зељасiilа биљка Beta vulgaris из ф. Сћеnоро
diaceae која се као U1-lgусiilрuјска биљка уз'iаја за йроизвоgњу ше
пера. 

репак, -пка м 1. уе.м. оу реи. 2. бат. в. куница Alopecurus. • ла
стин -, лисичји -, мачји - в. йоу рей. 

репан, -ана и репан м врсiilа gOMane'i 'iолуба са широким ле
йезасiilим реЙом. 

репар м оg'iајивач рейе или pea1-lo'i се.мена. • ноћни - заал. вр
ciila U1-lсекiilа, рейина совица Agrotis segetum. 

репаратура ж йойравка, оЙоравка. 

репаратурнй, -а, -о који се ОУН0си на peaapaiilypy, који слу
жи за peaapaiilypy, ЙоЙравку. 

репарација ж лат. 1. накнауа шiilеiilе нанесене paiiloM коју 
йлаnа йобеђе1-lа зе.м.тьа йобеg1-lику, paiil1-la оgшiilеiilа: добити ре
парације. 2. уовођење у исйравН0 сiilање, йойравка; об1-l0ва, об1-lа
вљање. 

репарационй (репарацйјскй), -а, -о који се ОУН0си на рейа
рације: � конференција. 

репарирати, -арйрам евр. и неевр. 1. 1-lаК1-lagиШи шiilеiilу, йла
naiilu оgшiilеiilу (обиЧ1-l0 paiil1-lУ). 2. йойравиiilи, ЙоЙрављаiilи. 

репаст, -а, -о слича1-l рейи: � корен. 

репат, -а, -о 1. који има рей; који има уео слича1-l рейу: � жи
вотиња; � тигањ. 2. (у им. служби, одр.) м ђаво, вра'i, 1-lечасiilи
ви. • куси и репати свако јаки љууи, било ко, свак. - звезда в. ре
Йаiilица. 

, о о  репатица ж 1-lебеско iilело йроме1-lЉиво'i из'iлеgа и облика, са 
о блеђом или сјајнијом шраком у виуу рейа, комеШа. 

репатријација ж лат. йовраiilак paiil1-lUх заробље1-lика, избе
'iлица, бе'iУ1-lаца, расељених и исељених особа у своју земљу. 

репатрирати, -атрйрам евр. и неевр; (из)вршиiilи peaaiilpuja
цију, враiilиiilи, враnаши: � из Немачке заробљене официре. 

репатрџрац, -рца м особа која се враnа или се враiilила у 
своју земљу, Йовраiilак. 

репац, -пца м бат. в. осак. 
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РЕшача ж обично у изр. звезда - в. реЙаШица. 

РЕшаm, -аша м 1. в. реЙан. 2. зоол. у .мл.: рейаши воgозе.мци 
Urodela (у jg.: живошиња из ШОlа pega). 

репељак, -ЉIШ м нар. йешељн:а шин:ве, лубенице и gpYlUX йло
gова н:оја облин:ом aogceha на реЙић. 

РЕшер, -ера м фр. а. геод. уочљива, изразиша шачн:а на ше ре
ну (gрво, шорањ и gp.) н:оји служи за оgређивање хоризонiilал
них условних уgатьеносШи. б. вој. уочљива, изразиша оријенша
циона шачн:а на нен:ом Шерену. в. уойшше оно шшо служи н:ао 
йолазна шачн:а, основа за нен:о уйоређивање, сравњивање, вреg
новање и сл. 

РЕшер м йевач, извођач рей Йесама. 

реперкусија ж лат. 1. ми. ogjeK, оgраз; йослеgице н:оје изазо
ве нен:и gОlађај. 2. физ. оgвијање (звун:а, свеiilлосШи). 3. муз. йона
вЈЬање исше йесме у варијанШама. 

репертоар, -ара м фр. 1. йреgсшаве, lCoMagu н:оји се извоgе у 
jegHoM йозоришшу, OgHOCHO филмови н:оји се gajy у нен:ом био
сн:ойу; pacaopeg, йлан њихово'; извођења или йрин:азивања за og
ређени вре.менсн:и aepuog: � београдских позоришта, � биоскопа 
"Јадран". б. све шачн:е и УЛОlе н:оје извоgи нен:и умешнин: ("iлу
мац, йевач, рецишашор, музичар): богат музички �. 2. уойшше 
збир, низ йојава, ойерација, вешшина и сл. н:аран:шерисшичних 
за HelCola или нешшо: � тема, � mаховских отварања. 

репертоарски, -3., -о н:оји се OgHOCU на рейершоар: � план, � 
политика. 

РЕшета м осшашан: нечеlа (обично хране) н:оји се йоново узима. 

репетирати, -етйр3.м евр. и неевр. лат. 1. Йовлачење.м зашва
рача вашреНОl оружја избациши чахуру исйатьено'; мешн:а и уба
циши нови меШан:. 2. йоновиши, йонавЈЬаши: � различите сти
лове. 

репетирка ж йушн:а у н:оју сшаје више мешан:а и н:оја се йу
ни реЙеШирањем. 

репетитор м лат. 1. онај н:оји с ђацима ушврђује йређено lpa
gиво, н:ућни учиШеЈЬ. 2. уређај н:оји йреноси и йојачава шелеви
зијсн:е и paguo сиlнале са jegHol apegajHUKa на gpYlU, релеј. 

репетиција ж йонавЈЬање, ойешовање: мотивска �. 

репин, -а, -о н:оји apuaaga рейи, н:оји се OgHOCU на рейу: � 
лист, � корен. 

репина ж aylм. и Йеј. og реЙа. 

репина ж aylм. и Йеј. og рей. 

репић, -а и репић, -ића м ge.м. og рей. 

ре пица ж бот. 1. ge.м. og реЙа. 2. јеgНОlоgишња или gвОlоgи
шња зељасша биЈЬн:а из ф. Brassicaceae (Cruciferae) чије се вр
сше Brassica napus, В. n. oleifera, В. rapa oleifera УЗlајају за йро
извоgњу јесшивих и шехничн:их УЈЬа: купусна �, yљaHa �. 

репични, -3., -о н:оји се OgHocu на рейицу, н:оји је og рейице: � 
уље. 

репиmте с њива засејана рейом; њива на н:ојој је била йосе
јанареЙа. 

реплантација ж лат. мед. йоновно йришивање, усађивање ош
н:иНУШОl, извађеНОl gела шела, oРlанизма: � бубрега, � прста, � 
зуба. 

реплика ж (дат. -ици) 1. а. н:оменшар н:ао израз неслаlања са 
нечијим излаlање.м, йримеgба на нечији сшав, уйаgица: право 
на реплику (у скупmтини). б. н:рашан: оglовор шужиоца на OglO
вор йрошивне сшране, на оgбрану оЙШуженоl. 2. ПОЗ. УЛОlа са 
н:рашн:им оglовором, н:оменшаром на речи йаршнера у KoMagy, 
gpaмu. 3. н:ойија, gуйлин:аш умешниЧН:Оl gела. 

реплицирати, -Ицйр3.м евр. и неевр. сшавиши, сшавЈЬаши ре
йлин:у на нечије излаlање, оglовориши, оglовараШи. 

репни, -3., -о н:оји се OgHOCU на рей, н:оји apuaaga рейу: � део, 
� прmљен. 

репни, -3., -о н:оји се OgHOCU на рейу, н:оји је og рейе: � храна, 
� mећер. 

репница ж бот. БUJbн:а из ф. н:рсшашица (Cruciferae) а. Bar
barea vulgaris. б. Raphanus raphanistrum. 

РЕшњача ж анат. рейна н:осш. 

реповати, -пујем неевр. извоgиши рей музин:у; изlовараши, 
рецишоваши шен:сш йесме на начин н:аран:шерисшичан за рей 
музин:у. 

репозиција ж лат. мед. враћање йреломљене н:осши или иш
чашеНОl з"iлоба у нормални йоложај; враћање н:иле у шрбушну 
gyйJby. 

репоња м а. рейаша живошиња; живошиња н:оја има изра
зишо gYl рей (вун:, Йас). б. фиг. пеј. за човен:а. в. празн. ђаво, неча
сШиви. 

репопулација ж лат. йоновно насшањивање, насеЈЬавање. 

репортажа ж новинарсн:и чланан: са оgлин:ама н:њижевНОl 
шен:сша у н:оме се нешшо ойисује, извешшај о нече.му 1ge се сли
н:ају сишуације, лин:ови и сл.; шан:во извешшавање, Йисање. 

репОрт3.жнИ и репортажни, -3., -о н:оји се OgHOCU на рейор-
, шажу, н:оји је у сшилу рейоршаже: � књига, � текст. 

репортажно и репортажно ПРИЛ. н:ао у рейоршажи, у сши
лу реЙорШаже. 

репортер, -ера м (вок. репортеру, инетр. -ером) фр. новинар 
н:оји шатье весши и йише чланн:е, рейоршаже за новине, извесши
лац, извешШач. 

репортерка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) жена реЙорШер. 

репортерски, -3., -о н:оји се OgHOCU на рейоршере и рейорша
же: � извештај, � вест. 

репортерски ПРИЛ. на рейоршерсн:и начин, н:ао рейоршери: � 
описивати. 

репортерчић м geM. и ир. og реЙорШер. 

репортирати, -ОртЙр3.м евр. и неевр. извесшиши, извешшава
ши, н:ао рейоршер; (на)йисаши реЙорШажу. 

репрезентант м лат. онај н:оји HelCola или нешшо рейрезеншу
је, йреgсшавЈЬа, засШуЙа. 

репрезентативан, -вна, -о 1. н:оји може служи ши за рейре
зеншацију, у"iлеg, н:оји има висон: ниво, gомеш, врсшан: � зграда, 
� часопис. 2. н:оји йреgсiilавЈЬа, засшуйа HelCola, йреgсшавничн:и: 
� тело. 3. н:оји се OgHOCU на рейрезеншацију (сйоршсн:у): � играч, 
� сусрет. 

репрезентативац, -вца м йреgсшавнин: оgређене земље на 
нен:ом сйоршсн:ом шан:мичењу, члан gржавне реЙрезенШације. 

репрезентативка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женсн:а особа ре
йрез.енШаШивац. 

репрезентативност, -ости ж особина oHola шшо је рейрезен
шашив но. 

репрезентација ж лат. 1. изабрана ен:ийа (сйоршсн:а, шахов
сн:а) н:оја йреgсшавЈЬа gржаву у међунароgном шан:мичењу: фуд
балска �. 2. сн:уй йреgсшавнин:а, йреgсшавнишшво (gржаве, 
йреgузеhа, усшанове); йреgсшавЈЬање (gржаве, йреgузеhа, усша
нове) у јавносши у сврху йосшизања шшо БОЈЬеl ушисн:а и оgржа
вања у"iлеgа: политичка �, поставити за репр�.зентацију. 

репрезентовати, -тујем (репрезентирати, -ентйр3.м) неевр. 
1. а. йреgсшавЈЬаши, засшуйаши званично, овлашhено (HelCola, 
нешшо): � своју јединицу. б. биши шийичан или узоран apeg
сшавнин: HelCola или нечеlа, йресшавЈЬаши йример нечеlа: � мо
дерну лирику. 2. gойриносиши у"iлеgу нечеlа, HelCOla: � наше про
изводе. 

репресалије ж ми. лат. йрисилне мере н:оје нен:а gржава, ње
на војсн:а или йолиција йреgузима йрошив сiilановнишшва gpy
le или йобуњеНОl сшановнишiilва своје земље: � над народом. 

репресиван, -вна, -о н:оји се OgHOCU на рейресију, apUHygy, 
йрисилан, н:азнени: репресивне мере, � средства. 

репресија ж лат. н:азнена мера, среgсiilво apUHyge; насилни-. 
шшво, apUHyga. 

реприватизација ж враћање у йрuвашно власнишшво gpy
шшвене имовине. 
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реприза ж фр. 1. поз. йоновно извођење неке йреgсшаве, йозо
ришноr KoMaga, йрва йреgсшава йосле йре.мијере. 2. муз. йослеg
њи ogceK у ко.мЙозицији у ко.ме се йонављају иzaвHe Ше.ме изло
жене у ексЙозицији. 

репризирати, -изйрам евр. и неевр. йоново извесши, извоgи
ши, gа(ва)ши рейризу нечеrа: � телевизијску серију. 

рЕШрИЗНИ, -а, -о који се OgHOCU на рейризу: � представа. 

репринт м енгл. фоШо.механичка рейроgукција сшарих или 
већ шшамйаних изgања Књиrа. 

репробација ж лат. 1. оgбацивање, неоgобравање, осуђива
ње. 2. ЦРКВ. ocyga, ЙроклеШсШво. 

репродуковати, -кујем (репродуцИрати, -уцйрам) евр. и не
евр. 1. а. йроизвесши, йроuзвоgиши, йоново осшвари(ва)ши; йоно
виши, йонављаши: � звук, � глас, � рукопис; � градиво. б. изве
сши, uзвоgиши шуђе gело (.музичко, gpaмcKo). 2. неко.м /,рафич
ко.м Шехнико.м, шШамЙање.м и сл. у.множиши, у.множаваши, на
йравиши койију, ошисак нече/'а: � фотографију . •  - се а. йоно
во насша6а)ши, обновиши се, обнављаши се. б. биол. сшвориши, 
сшвараши ЙоШо.мсШво. 

репродуктиван, -вна, -о који се OgHOCU на рейроgукцију, ко
ји йоново йроизвоgи, сшвара: � уметност, � уметник. 

репродукција ж лат. 1. а. йоново сшварање, йонављање; йо
новно оживљавање у .мислима: � звука, � стварности; моћ ре
продукције догађаја. б. извођење у.меШничко/' gела HeKOr аушо
ра: хорска �, драмска �. 2. а. йоновно ликовно йреgсшављање, 
койирање (у.меШничке слике неко/' аушора): � Лубарде. б. шшам
Йање.м или gру/,им /'рафичким ЙосШуЙко.м у.множен цршеж, сли
ка, фошоrрафија и СЛ.; койија, оШисак. - Репродукције холанд
ских сликара висе на зиду собе. 3. биол. сшварање ЙоШо.мсШва, 
раз.множавање: природни нагон за репродукцију. б. екон. обна
вљање йроuзвоgно/' йроцеса, йоновна йроuзвоgња; обнављање ка
йишала, вреgносши и gp. у йроцесу йроизвоgње: фонд репродук
ције, � капитала. • екон. проста - йоновна йроизвоgња у исшим 
раз.мерама и обиму који се не .мења. проmирена - йоновна йроиз
воgња у увећани.м раз.мерама, Kag расше обим Йроизвоgње. 

репродукциони, -а, -о који се OgHOCU на рейроgукцију: � ма
теријал, � односи. 

репроматеријал, -ала м сировине, йолуйрерађевине, gело
ви и сл. йошребни за йроизвоgњу нече/,а, рейроgукциони .маШе
ријал. 

рептил, -ила м лат. ЗООЛ. у .мН.: разреg кич.мењака у који сйа
gajy /'ушшери, з.мије, корњаче, крокоgили, 'i.мизавци, Reptilia (у 
jg.: живошиња из шо/'а разреgа). 

рептилије ж МН. ЗООЛ. зајеgнички назив за све реЙШиле. 

република ж (дат. -ици) лат. облик gржаве у којој /'рађани 
ше gржаве (самосшалне или феgералне) бирају највишу власш 
на ogpeQeH број /,ogUHa и која се не йреноси наслеђе.м. 

републиканац, -нца м йрисшалица рейублике као облика 
gржавне влаgавине; йрисшалица или члан сшранке која у сво.м 
имену или йро/'раму исшиче йриврженосш рейублици. 

републиканизам, -зма м йолишичко ойреgељење за рейу
блику. 

републиканка ж жена реЙубликанац. 

републикански, -а, -о који се OgHOCU на рейублику (као си
сШе.м), рейубликанизам и рейубликанце: � систем, � странка, � 
уређење, �· кандидат. 

. 

републиканство е в. реЙубли.канизам. 

републички, -а, -о који се OgHOCU на рейублику, који йрийа
ga рейублици: � закон, � посланик. 

репулзиван, -вна, -о који се OgHOCU на рейулзију, који оgби
ја, оgбојан: � сила. 

репулзија ж лат. оgбојно gејсшво, оgбијање; не/'ашиван og/,o
вор, оgбацив.ање. 

репуља ж бот. врсша биљке Asparagus asparagoides из ф. 
Convallariaceae. 

репурина1 ж ay'i.м. и Йеј. og рей. 

репурина2 ж ay'i.м. и Йеј. og реЙа. 

репутација ж лат. иzac који неко или нешшо има у gрушшву, 
у јавносши, yиzeg, рено.ме. 

репух, -Уха м бот. а. чичак Lappa, L. major. б. чкаЈЬ Onopor
don, О. acanthium. в. биљка лойух Petasites, Р. hybridus из ф. 
Compositae. г. йоgбел Tussilago farfara. 

репуmа ж бот. а. јеgно/'оgишња среgозе.мна биљка Moricandia 
arvensis из ф. Cruciferae. б. лойух, рейух Petasites hybridus. 

репуmац, -шца м бот. а. зељасша биљка из ф. Cruciferae са 
жуши.м цвешовима Bunias erucago. б. звончиh Campanula ra
punculus. 

репуmина ж бот. а. чичак Lappa, L. major. б. чкаЈЬ Onopor
don, О. acanthium. в. биљка лойух Petasites, Р. hybridus из ф. 
Compositae. г. йоgбел Tussilago farfara. 

репуmњача ж бот. врсша биљке Erigeron из ф. Compositae. 

рерна ж нем. зашворени geo шйореша у ко.ме се йече, йећница. 

реса ж 1. gу/'уљасша, висећа цвасш неких биљака, .маца: ре-
се на лескама, ресе на маслини. 2. а. анат. в. ресица (2а). б. ко
жнаши висећи израшшај (у йару) aog /'рло.м козе. в. кожнаши 
.мали висећи израшшај, сличан кресши, са обе сшране иzaвe ко
коши. г. gоњи .меснаШи geo човечје/, уха. 3. врйце, ниш која сло
боgно виси на ивицама нечеrа (нЙр. завесе, шала, сшолњака и 
gp.) и служи као украс; киша: ресе на тепиху. 

Ресава ж а. обласш у Србији у сливу реке Ресаве, gecHe йри
шоке, Мораве. б. ранији назив .манасШира Манасије. 

Ресавац, -вца м а. човек из Ресаве. б. (ресавац) иет. apuaag
ник ресавске школе. 

ресавски и ресавски, -а, -о који се OgHoCU на Ресаву и Ре
сав це. • - mкола иет. књижевни, OgHOCHO йисарски ценшар у go
ба срйских gесйоша (XIV и ЙочеШко.м xv века) у .манасШиру Ре
сави (Манасији), у ко.ме су йрейисиване сшаре књи/'е и вршена 
оршо/'рафска и gp. ревизија шексша; фиг. (често ир.) они који 
.мно/'о йрейисују, ЙреЙисивачи. 

ресантиман, -ана м фр. болно сећање које йобуђује жељу за 
освеШо.м, злойамhење, освеШољубивосШ. 

ресаст, -а, -о а. сличан реси, ресама. б. који има ресе, ресаШ. 

ресат и ресат, -а, -о који има ресе: � коза, � марама. 

ресати, -ам неевр. 1. йушшаши, gобијаши ресе (о биљкама). -
Кукуруз реса. 2. украшаваши ресама: � мараму. 

ресекција ж лат. мед. оgсшрањење оболело/' gела ор/,аниз.ма 
ойерашивним, хируршким йуше.м; исецање, оgсецање, расецање: 
� кости; � вилице, � корена зуба. 

ресецирати, -ецйрам евр. и неевр. (из)вршиши ресекцију, 
(и)сећи, (og)cehu, (ой)сећи, (ра)сећи, оЙерисаШи. 

ресидуум м лат. 1. хем. осшашак og са/'оревања, исйарења, 
ШQJJ,О/'. 2. мед. шрајна йослеgица неке болесши или йовреgе (ашро
фија .мишиhа иШg.). 

реситал, -ала м фр. (уп. рецитал) а. јавна йриреgба на којој се 
рецишује Йоезија. б. солисшички насшуй .музичара, соло концерШ. 

ресити, ресйм неевр. рег. или арх. а. кишиши, /'изgаши, укра
шаваши, улеЙшаваШи. - Бисери ресе врат. б. биши својсшвен 
неко.ме, нечему (о некој йозишивној особини, врлини, .морално.м 
квалишешу и сл.); gичиши, оgликоваши, красиШи. - Поштење 
ретко реси политичара . •  - се кишиши се, /'изgаши се, украша
.ваШи се, улейшаваши се. - Цвећем се реси. 

ресица ж 1. geM. og реса. 2. анат. а. йроgужешак заgње/' кра
ја .меко/' нейца у жgрело у облику .меснаШо/' йокрешно/, језичка 
uvula. б. uзgанак слузнице на Шанко.м цреву villi intestinales. в. 
gоњи geo JbygCKO/' ува. 

ресичар м ЗООЛ. в. ресокрилац. 

ресичнй, �a, -о који се OgHOCU на реси цу: � завршетак. 

рескав, -а, -о 1. резак, ошшар, йискав (о иzacy, звуку). 2. в. ре-
скасш: рескави украси покрова. 
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рескаст, -а, -о изрецкан, нарецкан, рецкав: - лишће. 

рескати, -ам неевр. ge.м. og резаiПи. 

рескир, -ира м в. ризик. 

рескирати, рескйрам евр. и неевр. фр. в. рискираiПи; уп. ри
зиковати. 

реско прил. на резак начин, ошiПро, UpOgOpHO; оаоро, кисело: 
- звонити, - цвркутати, погледати -; - мирисати. 

рескост, -ости (рескоћа) ж особина, својсiПво oHoZa шiПо је ре
ско, ошiПрина; оuоросiП: интелектуална -, - опажања; - вина, 
- мириса. 

рескрипт м лат. 1. аисмено решење власiПи, нареgба, расаис: 
- команданта града. 2. иет. аисмени оgZовор ри.мскоZ цара на не
јасна аравна uиiПања, царска нареgба. 

реснат и реснат, -а, -о в. ресаiП. 

реснатица и реснатица ж бот. у .мн.: биљке чија је цвасш ре
са Amentaceae (у jg.: iПаква биљка). 

ресокрилац, -лца и ресокрилац, -йлца м зоол. у .мн.: peg 
сиiПних инсекаiПа (биЈЬних шiПеiПочина) gУZУЈЬасшоZ iПела и 
(обично) са gва аара уских крила Thysanoptera (у jg.: iПакав ин
секiП). 

ресонанца (ресонанта) ж в. резонанца. 

ресопёрка ж зоол. у .мН.: uogpeg gевонских риба КОШЈЬориба, 
gaHac сачуван само облик Crossopterygii (у jg.: iПаква риба). 

ресор, -ора м фр. а. uоgручје gеловања, оби.м, оквир, Zраница 
нечије наgлежносiПи, gелокруZ: - суда, уплитање у туђи - . б. 
oZpaHaK gржавне уараве са .минисiПро.м на челу: - спољних по
слова. 

ресорбенција ж мед. у .мН.: среgсiПва која убрзавају ресора
цију, а ари.мењују се ари хронични.м заUаљењи.ма и ексуgаiПи
.ма (најчешliе jog и њеZове соли). 

ресорбовати, -бујём (ресорбирати, -орбйрам) евр. и неевр. 
уuи(ја)iПи, усиса(ва)iПи. 

ресорни, -а, -о који се OgHOCU на ресор: - министар. 

ресорптиван, -вна, -о који ресор бу је, уаија, сuособан ga уаи
ја, усисава. 

ресорпција ж лат. уаијање, усисавање, увлачење: - хране, -
лекова. 

ресошкржњача ж зоол. у .мН.: врсiПа .морских риба из pega 
.мекоаерки које и.мају шкрZе у облику ресасiПих изgанака Sole
nichthyes (у jg.: iПаква риба). 

респект м лат. а. uошiПовање, уважавање, озбиљно узи.мање 
у обзир: посматрати са дубоким респектом. б. сiПав аун обзира 
аре.ма неко.ме, усiПручавање или бојазан og HeKoZa: шегрти пуни 
респекта за газду. 

респектабилан, -лна, -о а. који изазива ресuекiП, уважава
ње, gосiПојан UошiПовања. б. о које.м се .мора озбиљно воgиiПи ра
чуна, uовелик, и.маресиван: - цена књиге. 

респектабилност, -ости ж особина, својсiПво oHoZa шiПо је 
ресuекiПабилно: - млађег према старијем. 

респективан, -вна, -о лат. који се и.мау виgу, gдiПu, OgHOCHU, 
gоiПични; узајаман, обосiПран. 

респектовати, -тујём (респектирати, -ектйрам) евр. и неевр. 
оgносиiПи се с ресUекiПо.м, uошiПоваiПи, и.маiПи обзира аре.ма не
ко.ме или нече.му, уважиiПи, уважаваiПи: - нечије жеље, - трго
вачке уговоре. _ - се .међусобно се uошiПоваiПи, уважаваiПи се. 

респиратор м наарава која се сiПавЈЬа на усiПа и нос ga би се 
сuречило HeuocpegHo upogupaНJe заZађеноZ или хлаgноz вазgуха у 
илуliа; наарава за gucaНJe uog воgо.м. 

респирација ж лат. 1. gucaНJe. 2. исааравање (воgе). 

респирациони, -а, -о који се OgHOCU на ресаирацију: респи
рациони органи. 

респирисати, -ишём (респирирати, -:irpйрам) евр. и неевр. gu
саiПи, оgахнуiПu; исuара(ва)iПи се. 

респицијент м лат. а. извесiПилац, извешiПач. б. иет. финан
сијски наgf,леgник. 

респондибйлан, -лна, -о оgZоварајуliи, uриклagан, uogygapaH. 

респондирати, -ондйрам евр. и неевр. лат. gа(ва)iПи оgZовор, 
оgZовориiПи, оgZовараiПи; uоgуgариiПи се, uоgуgараiПи се. 

респонзоријум (респонзорйј, -ија) м лат. наиз.менично аева
ње (рециiПовање) лиiПурZијских iПексiПова из.међу свешiПеника и 
хора (верника) KOg каiПолика. 

рест м нем. оно шiПо uреосiПане, осiПаiПак, ресШл. 

рестати, -ам неевр. в. ресiПоваiПи. 

рестауратор м лат. 1. сiПручњак за ресiПаурацију, обнавЈЬа
ње сiПарих у.меiПничких gела, сао.меника кулiПуре и сл. 2. ари
сiПалица обнавЈЬања сiПароZ uореiПка или gрушiПвеноZ уређења 
који су оборени револуцијо.м. 

рестаурација ж лат. 1. аоновно усuосiПавЈЬање, враliање на 
сiПарu облик, обнова, обнавЈЬање; аоновно усuосiПавЈЬање, обно
ва револуцијо.м обореноZ gрушiПвеноZ uореiПка; враliање на аре
сiПо сврZнуiПе gинасiПије: - капитализма, - монархије, - Стјуар
та на енглески престо. 2. аоаравка, обнавЈЬање у.меiПничкоZ ge
ла, сао.меника кулiПуре, ga би и.м се враiПио uрвобиiПни облик и 
изf,леg: - икона. 

рестаурисати, -ишём (рестаурИрати, -уРйрам) евр. и неевр. 1. 
аоново усuосiПавиiПи, усuосiПавЈЬаiПи, враiПиiПи, враliаiПи на 
сiПари облик, обновиiПи, обнавЈЬаiПи; аоново усuосiПавиiПи, ус
UОСiПавЈЬаiПи, обновиiПи, обнавЈЬаiПи револуцијо.м оборен gpy
шiПвени сисiПе.м. 2. uоuравиiПи, uоuравЈЬаiПи, обновиiПи, обна
вЈЬаiПи ошiПеliене Zрађевине, сао.менике кулiПуре и СЛ. ga би и.м 
се враiПио uрвобиiПни облик и изf,леg. 

реституисати, -ишём (реституирати, -урйрам) евр. и неевр. 
1. (из)вршиiПи ресiПиiПуцију нечеZа, аоново усuосiПавиiПи, усао
сiПавЈЬаiПи, обновиiПи, обнавЈЬаiПи; враiПиiПи, враliаiПи у арво
биiПНО, uријашње сiПање. 2. в. ресiПиiПуисаiПи се. _ - се gоживе
ши, gоживЈЬаваiПи ресiПиiПуцију, враiПиiПи се, враliаiПи се у ар
вобиiПни облик, обновиiПи се, обнавЈЬаiПи се. 

реституција ж лат. 1. усuосiПавЈЬање uређашњеZ сiПања, об
навЈЬање, обнова. 2. правн. враliање у uређашње аравно сiПање; 
усuосiПавЈЬање нарушеноZ арава. 3. биол. облик реlенерације (ge
лова или целине орZаниз.ма). 

реституционални и реституциони, -а, -.о који се OgHOCU на 
ресiПиiПуцију. 

рестл м фр.-нем. (ми. -ови) оно шiПо uреосiПане, осiПаiПак (нај
чешliе осiПаiПак iПканине, који се јефiПиније upogaje): - цица. 

ресто е м  м (обично непром.) оно шшо је (uре)осiПало, осiПа
iПак: - новца. 

рестовати, -тујём неевр. нем. КУВ. uржиiПи на MacHoliu, gUH
сiПаiПи. 

ресторан, -ана м фр. БОЈЬа уZосiПиiПељска pagНJa у којој се .мо-
же gобиiПи јело и uulie, ZосiПионица: млечни -, експрес -. 

ресторанчић м ge.м. og ресiПоран. 

ресторатёр, -ера м фр. власник ресiПорана" ZосiПионичар. 

ресторација ж в. ресiПоран. 

рестриктиван, -вна, -о који се OgHOCU на ресiПрикцију, oZpa
ничавајуliи: - мере. 

рестриктивно ПРИЛ. на ресiПрикiПиван начин. 

рестрикција ж лат. оZраничавање, смањивање, сужавање: -
воде. 

рестринговати, -гујём (рестрингИрати, -ингйрам) евр. и не
евр. uоgврliи, uоgврZаваiПи ресiПрикцији, оZраничиiПи, оZранича
ваiПи, сузиiПи, сужаваiПи. 

ресурс м фр. (обично у мн.) среgсiПва, залихе; извори арихо
ga, извори (uривреgе) оgакле се gобијају сировине, UpupOgHO бо
ZаiПсiПво jegHe земље, peZuje и сл. 

ретаблирати, -аблйрам евр. и неевр. лат. аоново уреgиiПи, уре
ђиваiПи, враiПиiПи, враliаiПи у uређашње сiПање, наново усао-



РЕТАРДАЦИЈА - РЕУМАТИЧАР 1 139 

cйlaвийlи, усйосйlављайlи, обновийlи, обнављайlи, oйeйl осйосо
бийlи, осЙособљавайlи. 

ретардација ж лат. заосйlајање, усйоравање; ойlезање, ogyzo
влачење, оgzађање, кашњење: � савлађивању градива; � у раз
воју. 

ретардирати, -ардйрам евр. и неевр. заосйlа(ја)йlи йри нече
му, ycйopийlи, ycйopaвaйlи; (за)каснийlи. 

ретенција ж лат. 1. заgржавање, ускраhивање йoвpaйlKa 
(йlyђe cйlвapи). 2. мед. засйlој, заgржавање, заусйlављање: � мо
краће. 3. пеих. сйособносйl заgржавања gоживљаја у cвecйlи, 
Йамhење. 

ретерирати, -ерйрам евр. и неевр. лат. йовуhи се, йовлачийlи 
се, измаhи се, измаhи се, ogcйlyauйlu, ogcйlyaaйlu . •  � се в. peйle
pиpaйlи. 

ретина ж лат. анат. мрежица, мрежњача (ока). 

ретинитис и ретинитис м мед. зайаљење, уйала peйlиHe, 
мрежњаче. 

ретко и ретко јек. ријетко и ријетко ПрИЛ. 1. на веhем og
cйlojaњy jegHo og gpyzoza, на веhој ygaљeHocйlu, са размаком, не 
zycйlo: � посадити, � распоређен. 2. у великим временским раз
мацима, не чесйlо. - Пас ретко лаје. Ретко слушам музику. 3. а. 
као мало који gpyzu, необично, изузейlно: � способан, � добар чо
век б. са уйийlНО-Оgносним заменицама и йрилозима означава 
изузейlносйl, peйlKocйl нечеzа: � који, � где, � кад, � што. 

реткост јек. ријеткост, -ости ж 1. особина oHoza шйlо је peйl
ко: � јављања. 2. peйlKa, необична cйlвap, peйlKa, изузейlна йо
јава. - Панчићева оморика је реткост. Плавуше су реткост. 

реткоћа јек. рјеткоћа ж особина, cйlaњe oHoza шйlо је peйlKo, 
разређено: � раствора, � засада. 

ретор м ГРЧ. вешйlак у zоворнишйlву, zоворник, бесеgник; учи
йleљ Zоворнишйlва. 

реторзија ж лат. узвраhање на HaHeйly увреgу увреgом, вра
hање иCйlOM мером (обично у оgносима између gве gржаве); йро
йlивMepa, йройlивуgарац, оgмазgа. 

реторизам, -зма м peйlopcKo, бесеgничко изражавање; йре
йlepaHo Kийlњacйl zовор, размейlање речима, слайlкоречийlосйl. 

реторика ж (дат. -ици) ГРЧ. 1. йleopиja zоворнишйlва, наука о 
zоворничком YMehy; вешйlина Zоворења. 2. лейе али бесаgржајне 
речи, Kийlњacйlo или йайlейlично излаZање. 

реторичан, -чна, -о који се OgHOCU на йравила peйlopиKe, ко
ји саgржи елеменйlе peйlopиKe; Kийlњacйl, красноречив. 

реторичар м онај који се бави peйlopиKoM. 

реторично ПрИЛ. на рейlоричан начин; красноречиво, йaйle
йlично: � говорити, � писати. 

ретороманија ж ГРЧ. йpeйlepaHa склоносйl peйlopици, Kийl
њaйlocйl и йайlейlичносйl у изражавању. 

реторски, -а, -о који се OgHOCU на peйlope и peйlopиKY, zовор
нички, бесеgнички: � израз, � питање. 

реторски ПРИЛ. в. рейlорично. 

реторта ж (ген. МН. -тй) лат. сйlаклена, мейlална или кера
мичка aocyga у облику ку'iле са gуzачким йрема gоле савијеним 
zрлом, која служи за хемијске eKcйepимeHйle (йри gесйlилацији 
служи као заzревна aocyga). 

ретро: йрефикс са значењем: Haйlpaz, назаg, уназаg; уна
йlpaz: ретроактиван, ретроспектива, ретроградан и сл. 

ретроактиван, -вна, -о лат. који gелује YHaйlpaz, који има йо
вpaйlHY cHazy, йoвpaйlHo gејсйlво: � деловање закона, � моћ. 

ретроактивно ПРИЛ. на peйlpoaKйlивaH начин, gелујуhи уна
заg. - Амнестија делује ретроактивно. 

ретровизор, -ора м лат. о'iлеgало на MoйloPHOM возилу које 
омоzуhава возачу 'iлеgање YHaйlpaz. 

ретроградан и ретроградан, -дна, -о лат. 1. који uge (у)на
заg, (у)нашраz; реакционаран. 2. који oaaga, слаби, који се йо
zоршава, gеZенерише. 

ретроспектива ж лат. 1. ocвpйl, йо'iлеg уназаg, целовийl йре
'iлеg нечеzа шйlо је йрошло; у YMeйlHocйlи йреношење раgње у ра
није време, хронолошка инверзија. 2. HaKHagHo саzлеgавање, 
каснија йepcйeKйlивa йри размайlрању неке cийlyaциje у йро
шлосйlи. 

ретроспективан, -вна, -о који се OgHOCU на peйlpocйeKйlивy, 
peйlpocйeKциjy, уназаgни: � причање, � поглед на ликовно ства
ралаштво, � изложба. 

ретроспективно ПРИЛ. на peйlpocйeKйlивaH начин, из peйlpo
cйeKйlивe (2), 'iлеgајуhи из касније" времена: � гледати, � проу
чавати. 

ретроспекција ж peйlpocЙeKйlивa. 

ретур фр. 1. (обично непром., у полусложеници "тур-ретур'') 
м йoвpaйlaK, враhање. а. (у ПРИД. служби, као први део полу
сложенице) који се OgHOCU на йoвpaйlaK, йoвpaйlHи: ретур-кар
та. б. (у ПрИЛ. служби) Haйlpaz, назаg (найис на йошйlанској йо
шuљци који означава враhање Йошuљаоцу). 

ретуш м фр. йойрављање, gойlеривање слике, фОйlоzрафскоz 
снимка, неzайlива; у преносном значењу gойlеривање књижев
но" йleKcйla. 

ретушёр, -ера м исйрављач, gойlеривач (обично фОйlоzрафи
ја и неZайlива). 

ретуmирати, -УшИрам евр. и неевр. йoйpaвийlи, йoйpaвљaйlи, 
goйlepaйlu, gойlеривайlи рейlушем (слике, неzайlиве и сл.). 2. фиг. 
HaKHagHo йoйpaвийlи, йoйpaвљaйlи, ублажи(ва)йlи yйlиcaK (о 
нечему). 

рећи, рекнём (речём) (3. л. мн. рекну (реку); аор. рекох, 2. и 3. 
л. рече; имп. реци; р. пр. рекао, рекла; трп. речен, -ена; пр. пр. ре
кавши) евр. 1. а. (нешто) усмено саойшйlийlи, казайlи; исйрича
йlи, исйрийовеgайlи: � истину, � песму, � цели монолог. б. обја
вийlи као намеру; обеhайlи. - Рече да ће доћи. в. gоzоворийlи, 
сйоразумейlи се, уйlврgийlи. - Рекли смо да заједно делимо до
бит. 2. изразийlи се на неки gpyzu начин, а не речима (обично о 
умейlничком gелу): � сликом, � стихом, � музиком, очима не
ШТО �. 3. а. изнейlи своје мишљење, обелоgанийlи, саойшйlийlи 
(обично Йисмено). - У тексту сам све рекао. Рекао је опоруком 
своју последњу жељу. б. йомислийlи, cйlehu мишљење, имaйlи 
yйlиcaK (о неком, нечем). - Шта ће рећи о мени кад ме виде ова
кву. Рекао бих да је то добро урађено. 4. а. OйlKpийlи, йоказайlи, 
разјаснийlи. - Овај мук у соби ништа ми није рекао. б. apegcKa
зайlи, apopehu. - Карте ће му рећи судбину. в. йроказайlи, oйl
Kpийlи (HeKoza). - Реци ми убицу . •  - се арх. и нар. саойшйlийlи 
своје име, йреgсйlавийlи се. - Одмах ми се рече - Марко Марко
вић. • боље -, боље, тачније речено у йрецизирању израза, боље, 
уйраво, зайраво йlачније речено, формулисано. да рекнем (речем) 
узмимо ga је йlaKo, ЙpeйlЙocйlaвимo. мало је - (добар, велики и 
сл.) йlешко се може исказайlи речима, неизрециво, више Hezo. ме
ђу нама речено нека ocйlaHe међу нама, zовореhи у Йоверењу. не
мој ми - йlешко је йoвepoвaйlи, изненађен сам; не верујем. не - ни 
црне ни беле не йроzоворийlи (o)hyйlaйlu. рекла-казала нейоузgа
но обавешйlење, брбљање, наклаЙање. - молитву йомолийlи се. 
ПО,истини, по души искрено, oйlвopeHo pehu, изнейlи своје мишље
ње. - своје (c�ojy) изнейlи, pehu своје мишљење, свој cyg и сл. - у 
ветар pehu узалуg, без резулйlайlа. - у очи (у лице, у брк) смело, 
oйlвopeHo pehu некоме нешйlо шйlо му није йо вољи. речено-учи
љено брзо ,и без оклевања урађено како је и gоZоворено. тамо где 
је бог (ђаво) рекао лаку ноћ веома gалеко, у забаченом крају. то 
ће - (што ће -) gруzим речима, може се pehu. хоћу - уйраво, ga бу
geм йlачнији. што рекао и сл. како се изразио, како (обично) ка
же и сл. што рекли како се каже, како 'iласи уобичајена узречи
ца, йословица и сл. 

реума и реума ж в. реумайlизам. 

реуматизам, -зма м ГРЧ. мед. aKyйlHo или хронично болно обо
љење KOCйlиjy, мишиhа, з'iлобова и йleйlивa (ређе срца и крвних 
суgова). 

реуматичан, -чна, -о а. који йaйlи og реумайlизма, боле
cйlaH, оболео og реумайlизма: � човек б. који се OgHOCU на реу
майlизам, cвojcйlвeH реумайlизму, peYMaйlcKи: � бол, реуматич
ни симптоми. 

реуматичар м болесник og реумайlизма. 
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реуматичарка ж болесн,ица og реу.маШиз.ма. 

реуматичкй, -а, -о н:оји се ogNocu н,а реу.машизам и н,а реу.ма-
Шичаре. 

реуматичност, -ости ж сшање oNo'ia шшо је реу.маШичн,о. 

реуматолог м мед. лен:ар сйецијалисша за реу.маШоло'iију. 

реуматологија ж мед. ',ран,а .меgицин,е н:оја се бави йроучава-
ње.м и лечење.м реу.машичн,их оБОЈЬења. 

реуматолоmкй, -а, -о који се ogNocu н,а реу.маШОЛО'iију и ре
у.маШоло'iе. 

реуматскй, -а, -о н:оји се ogNocu н,а реу.му: � бол. 

рефекторијум м лат. велин:а зајеgн,ичн:а шрйезарија, бла/,о
ваон,ица у н:аШоличн:u.м самосШан,u.ма и се.мен,ишШu.ма. 

реферат, -ата м лат. Йис.мен,и или ус.мен,и службен,и изве
шшај; сшручн,и, ogNocNo н,аучн,и извешшај, изла/'ање, upegaBaNJe 
о н,ен:о.м йишању или Йробле.му: конгресни �, � министра вањ
ских послова, � о Вуку. 

референдум м лат. NeuocpegNo 'iласање, оgлучивање /,рађан,а 
(цело'i Napoga или н,ен:е уже зајеgн,ице) о н,eн:u.м ЙиШањu.ма og н,а
рочишо/, зн,ачаја за зајеgн,ицу: опmтински �, � О атомском нао
ружању. 

референт м лат. 1. лице н:оје uogNocu, чиша рефераШ. 2. слу
жбен,ин: или фун,н:цион,ер заgужен, за н,ен:и о/,ран,ан: gелашн,осши: 
комерцијални �, � за штампу. 

референткиња и референткиња (референтица) ж жен,а 
референ,Ш. 

референца (референција) ж лат. 1. трг. йрейорун:а, йовоЈЬн,о 
.миШЈЬење, свеgочење (обичн,о о йлашежн,ој сйособн,осши upegy
зеhа или о Йословн,u.м ogNocu.мa) og н,ен:е йозн,аше шр'iовачн:е н:у
ће. 2. йоgаци о службовању, оцен,а, н:аран:ШерисШин:а. иабацити 
референце gаши йоgашн:е о н,ече.му. 

реферисати, -иmём (рефер:И:рати, -ерйрам) евр. и неевр. uog
н,еши, йоgн,осиши рефераш, извесшиши, извешШаваШи. 

рефизовати, -зујём (рефиз:И:рати, -изйрам) евр. и неевр. фр. 
оgби(ја)ши, усн:рашиши, усн:раhиваши; йружиши, йружаши ош
йор, (ус)йрошивиши се: � износ одштете; коњ рефизује. 

рефлекс м (ген. МН. рефлёкса) лат. 1. оgблесан:, ogcjaj, оgраз. 
б. ogjeK, йојава у н:ојој се о'iлеgа н,ен:а он:олн,осш, оgраз: духовни 
живот � социјалних и економских односа. 2. физиол. аушо.маш
сн:а, н,есвесн,а, н,ехошичн,а реан:ција ор/'ан,из.ма н,а СЙОЈЬн,и uogpa
жај: голман са изврсним рефлексима. 3. ЛШIГВ. фон,ешсн:а заме
н,а н,ен:о/' сшарије/' 'iласа: � полугласника, тројаки � јата. • физи
ол. безусловни, природни, урођени � рефлен:с н:оји се йојавЈЬује сам 
og себе чи.м og'ioBapajyhu н,аgражај gелује (н:ашаЈЬ, н:ијање). 
условни, стечени � рефлен:с н:оје је ор/,ан,изам сшен:ао Шон:о.м жи
воша и н:оји је резулшаш ogNoca ор'iан,из.ма Йре.ма он:олин,и. 

рефлексан, -сна, -о 1. (обично одр.) н:оји се ogNocu н,а свеiilло
сн,е и сл. рефлен:се (рефлен:сију): � светлост, � стакло. 2. н:оји се 
ogNocu н,а физиолошн:е рефлен:се; н:оји се gо/'ађа н:ао рефлен:с, н,е
хошичан" н,есвесшан" сйон,шан,: � грчење, � реакција, � кретња. 

рефлексйван, -вна, -о 1. н:оји се ogNocu н,а рефлен:сију (2), за
сн,ован, н,а раз.миШЈЬању, gy бон: , .мисаон,: � поезија. 2. (обично 
одр.) ЛШIГВ. н:оји йон:азује ga се исши йојам јавЈЬа у фун,н:цији су
бјен:ша и објен:ша, йоврашан,: � глагол, � заменица. 3. в. рефлен:
сан,: � покрет, � грч. 

рефлексйвно ПРИЛ. 1. н,а рефлен:сиван, н,ачин" раз.миШЈЬају
ћи. 2. в. рефлен:сн,о: � устајати, � измаћи главу. 

рефлексивност, -ости ж особин,а он,о/'а шшо је рефлен:сивн,о, 
.мисаон,осШ: � у уметности. 

рефлексија ж лат. 1. физ. оgбијање шаласа (н,ајчешhе свеiilло
сн,их, ређе звучн,их и gp.) og равн,ин,е, йри че.му су yuagNU у/,ао и 
y'iao равн,ин,е jegNaKU; ogcjaj, ogceB: � светлости на дијаманту. 2. 
.мисаон,о, у.мн,о Йос.маШрање, расуђивање, раз.миШЈЬање; зайажа
ње, .мисао, ойасн:а: � о животу. 

рефлексно ПРИЛ. йо рефлен:су, без учешhа вОЈЬе, н,ехошичн,о, 
сйон,шан,о: � се кретати, � реаговати. 

рефлексологија ж ГРЧ.-лат; н,аун:а о физиолошн:u.м рефлен:
cu.мa. 

рефлектант м лат. он,ај н:оји рефлен:шује н,а н,ешшо, н:оји же
ли н,ешшо ga йосши'iн,е, н:оји йолаже йраво н,а н,ешшо: � на место 
директора. 

рефлектйван, -вна, -о рефлен:сиван,; рефлен:сан" сЙон,Шан,. 

рефлектовати, -тујём (рефлект:И:рати, -ектйрам) евр. и неевр. 
оgби(ја)ши, оgразиши, оgражаваши: � светлост, � звук. б. upeg
сшавЈЬаши оgраз, слин:у н,ече/'а. - Портрети не рефлектују само 
визуелну представу личности. 2 . .мислиШи, раз.миШЈЬаШи, йро
.миШЈЬаШи, ЙросуђиваШи. - Настаје нови ред представа и рад
њи о којима душа рефлектује. 3. рачун,аши с н,ечu.м, йола'iаши 
йраво н,а н,ешшо, u.маШи н,ешшо н,а у.му, желе ши: � на боље рад
но место . •  � се 'а. оgби(ја)ши се, оgразиши се, оgражаваши се. 
- Светлост се рефлектује од површине воде. б. gohu, gолазиши 
go изражаја у н,ен:ој йройрашн,ој йојави, оgразиши се, оgржава
ши се. - Свака фаза духовног развоја рефлектује се у облици
ма језика. 

рефлектор м лат. физ. 1. уређај за ус.меравање зран:а из н,ен:о/' 
извора у jegNoM йравцу у облин:у .млаза (н,Йр. свеiilлосш Йо.моћу 
йараболичн,их о'iлеgала, раgио-шаласа): сценски �, противави
онски �. 2. шелесн:ой н:оји u.мa за објен:шив йараболичн,о, н:он,
н:авн,о о'iлеgало; уп. рефрактор. 

рефлекторскй, -а, -о н:оји се ogNocu н,а рефлен:шор: � млаз 
светлости. 

реформа ж (ген. мн. -мй) лат. йреуређење, Йро.мен,а, обн,ова; 
йоБОЈЬшање уређења н,ен:е усшан,ове, сшрун:шуре, шворевин,е, н,а
рочишо gрушшвен,е: � економског система, � правног поретка, � 
образовног система, aгpapHa �, школска � . 

реформатор м йровоgилац, извршилац рефор.ме, йреуређи
вач, обн,овиШеЈЬ. 

реформаторка ж жен,а рефор.маШор. 

реформаторскй, -а, -о 1.  н:оји се ogNocu н,а рефор.му и рефор
.маШоре: Вуково � дело. 2. н:оји се ogNocu н,а рефор.мацију: � по
крет у Немачкој . 

реформација ж лат. а. йон:реш за .мењање, обн,ову или усавр
шавање йосшојеhе'i сШања. б. ист. зајеgн,ичн:и 1i,азив за версн:е и 
социјалн,о-йолишичн:е йон:реше у XVI вен:у н:oju.мaje био цUJЬ йре
уређење н:ашоличн:е црн:ве, о/,ран,ичење йайсн:е власши, враћање 
йрвобишн,ој хришhан,сн:ој н,ауци; бо'iослужење н,а NapogNoM јези
н:у; og'ioBapajyha исшоријсн:а еЙоха. 

реформацйјскй, -i, -о н:оји се ogNocu н,а рефор.мацију. 

реформизам, -зма м лат. сшруја у .марн:сисШичн:о.м и раgн,ич
н:о.м йон:решу н:оја н,асшоји ga осшвари социјалн,е Йро.мен,е рефор
.мама, без социјалисшичн:е револуције и gин:шашуре йролешери
јаШа. 

реформисати, -ишём (реформИрати, -ормйрам) евр. и неевр. 
сйровесши, сйровоgиши рефор.му н,ече/,а, йреин,ача(ва)ши, йреу
реgиши, йреуређиваши: � партију, � друштвени систем. 

реформист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица рефор.миз.ма; йри
сшалица сйровођења рефор.ме н,ен:о/' сисШе.ма. " 

реформистичкй, -а, -о н:оји се ogNocu н,а рефор.мизам и ре
фор.мисШе. 

рефрактор м лат. физ. шелесн:ой н:оји u.мa за објен:шив н:он,
вер/,ен,шн,у леhу; уп. рефлектор (2). 

рефракција ж лат. физ. Йро.мен,а с.мера шаласн,о/' н:решања 
(н,ајчешhе свеiilлосши) йри йреласн:у н:роз /,ран,ицу gBajy .маШе
рија, Йреламање . 

рефрен, -ена м фр. а. сших или geo сшиха н:оји се йон,авЈЬа 
(обичн,о иза сван:е сШрофе). б. муз . .музичн:а фраза или geo фразе 
н:оја се н,еЙро.мењен,а йон,авЈЬа н,а оgређен,u.м .месШu.ма у н:о.мЙози
цији, ЙриЙев. в. фиг. н,ешшо шшо се (сшалн,о) Йон,авЈЬа. - Рефрен 
патње оде од листа до листа (Дучић). 

рефригератор м а. geo .машин,е за хлађење н:оји служи за 
исйаравање шечн,осши и сшварање н,исн:е Ше.мЙераШуре. б. фри
жиgер, хлаgњача; ва/,он" броg хлаgњача. 
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рефригерација ж лат. рахлађивање, хлађење, освежење. 

рефундација ж лат. враћање, uоврашак новца, gy'ia; науок
науа. 

рефундирати, -ундирам евр. и неевр. врашuши, враhаши, 
узеши, Uозај.м.љени новац, нagокнаgиши, наgокнађиваши, уйља
шиши, уйљаhиваШи. 

рехабилитација ж лат. 1. а. усuосшављање, йоновно uризна
ње у'i.леgа, йрава, Йоверења. б. правн. брисање осууе и uресшанак 
њених йравних uослеgица: за:конс:ка �, cyдc:кa �. 2. мед. мере за 
усuосшављање рауне сuособносши након шешких озлеgа, боле
сши, урођених llЛи сшечених аномалија, йоновно осuособљава
ње оболелих особа за нормалан живош: � инвалида. 

рехабилитациони, -а, -о који се оуноси на рехабllЛи шацију: 
� центар. 

рехабилитовати, -тујём (рехабилитирати, -итирам) евр. и 
неевр. 1. (из)вршиши рехабилишацију HeKo'ia, Поново йри
зна(ва)ши, неком раније осйорени uоложај, йраво, часi1l, у'i.леg. 
2. йоново осuособиши, осuособљаваши за нормалан живош и ак
шивносш: � инвалиде . •  � се врашиши, враhаши ранији у'i.леg, 
оuравgа(ва)ши се; йоново gоби(ва)ши из'iубљена йрава и uоло
жај у gрушШву. 

рецензент м лат. йисац рецензије, оцењивач, uриказивач, 
кришичар неко1, gела: � :књиге, � сценарија. 

рецензентс:ки, -а, -о који се оуноси на рецензенше и рецен
зије. 

рецензија ж лат. 1. йисмени uриказ, оцена умешничко'i, на
УЧНО'i и сл. gела: � :књиге, � представе, � музич:ког извођења. 2. 
а. кришички Uре'i.леgана, ревиуирана верзија неко1, шексша, ре
уакција. б. ист. сшарословенски йисани шексш у који су uроgрли 
елеменши нароуно1, 'iовора: српс:ка �, бугарс:ка �, pyc:кa �. 

рецензирати, -Ешзирам евр. и неевр. (на)uисаши рщензију о 
неком сшручном llЛи умешничком gелу, uриказ(ив)аши, оцени
ши, оцењиваШи. 

рецентан, -тна, -о лат. скорашњи, неуавни, нов, свеж; савре
мен, саgашњи, gанашњи. 

рецепис и рецепис м лат. арх. uризнаница за йримљену 
сшвар (йисмо, новац, UОШllЉку). 

рецепт м (ген. ми. -пата) лат. 1. а. йисмено уuушсшво, нало'i 
лекара аuошекару за йрийремање и изgавање лека. б. сасшав, 
начин йрийремања неке смесе, јела и сл. 2. фиг. савеЩ уuушсшво 
о нечему; йройис: � за дуг живот, живот по рецепту из Библије. 

рецептиван, -вна, -о лат. који се оуноси на рецейцију; сйосо
бан за йpu.мaњe, за схвашање, Uријемчив. 

рецептор м лат. Uрu.малац, UрихваШач. б. анат. уео чулно'i ор
'iaHa који йpu.мa uоgражај: мрежњача o:кa �. 

рецептура ж 1. йройисивање лекова и њихово йрийремање 
йо лекарском уUуШсШву. 2. збир уuушсшава, формула за сйра
вљање нече'iа (мешавина, смеса, аића). 

рецепција ж лат. 1. йpu.мaњe, uрихвашање, uреузu.мање, 
усвајање: � гостију, � утИса:ка. 2. uрихваШllЛишше uацијенаша 
у MeyициHcKu.м усШановама. 3. йријавно-оујавно оуељење, у хо
Шелu.ма и ШурисШичкu.м а'iенцијама. 

рецепционер, -ера м (инетр. -ером) онај који рауи на рецей
цији хоШела. 

рецепционер:ка ж жена рецеЙционер. 

рецесйван, -вна, -о 1.  који се оуноси на рецесију, који се йо
влачи, ойауа: � приВреда. 2. који не gолази уо виуљиво1, изра-
жаја, Йрикривен. 

. 

рецесивност, -ости ж 1. особина, сшање oHo'ia шшо је рще
сивно. 2. биол. йојава уа се неко наслеgно (рецесивно, йрикриве
но) својсшво манифесшује само у оgсусшву суuрошно'i својсшва, 
оуносно суuрошно'i (gоминаншно'i) 'ieHa. 

рецесија ж лат. uовлачење, ойауање; блажа економска кри
за, Йривреу.на и економска сШа'iнација. 

, рецесиони, -а, �o који се оуноси на рецесију, на ойауање йо
словне акшивносши, на сша'iнацију у Йривреуи. 

рецидив, -Ива м лат. 1. а. мед. йоновно враћање шек uреле
жане болесШи. б. правН. йоновљено кривично gело оу исшо'i uочи
ниоца. 2. йоновљена йојава нече'iа шшо сйауа у uрошлосш: � про
шлости. 

рецидиван -вна, -о који се йојављује као рециуив, чији је 
узрок рециуив. 

рецидивизам, -зма м йојава која u.мa каракшер рециуива; 
йонављање крu.минално'i gела оу исшо'i Uочиниоца. 

рецидивист(а), -ё м (ми. -сти) онај који је йоново ll3вршио не
ки uресшуu; онај који се йоново разболео оу ис ше болесШи. 

реци:клажа ж коришhење ошuаgака као сировине за нову 
ЙРОllЗвоуњу, рециклирање. 

реципијент м лат. 1. а. онај који йpu.мa, усваја, Uрu.малац. б. 
мед. болесник који йpu.мa крв Шрансфузијом. 2. хем. йосууа за 
хвашање шечносши и 'iасова. 

реципирати, -ипирам евр. и неевр. лат. Uрu.миШи, Uрu.маШи, 
uрихвашиши, uрихвашаши, усвојиши, усвајаШи. 

реципроцитет, -ета м лат. 1. узајамни оунос, узајамносi1l, 
обосШраносШ. 2. правН. начело йрема којем јеуна gржава ocu'iy
рава оуређене uовласшице и йрава gpy'ioj gржави йоу условом 
уа и ша gржава uосшуuа исШо. 3. мат. оунос ува међусобно реци
uрочна броја (вреgносши), шако уаје њихов uроизвоg 1 .  

реципрочан, -чна, -о  у коме се  обе сшране на исши начин 
оуносе јеуна йрема gpy'ioj, узајаман, обосшран; који оg'iовара је
уан gpy'iOM, усклађен, изравнан. • - вредност мат. вреgносш која 
се gобије кауа се 1 (јеуиница) uоgели са gашu.м бројем (оуносно 
кау бројишељ и u.мениШељ замене месШа). - глагол лин�в. уза
јамноuоврашни 'i.ла'iол: свађати се, борити се. 

реципрочно ПРИЛ. на рщиuрочан начин, узајамно. 

реципрочност, -ости ж особина oHo'ia шшо је рециUрочно. 

рецитал, -ала м лат. в. ресиШал. 

рецитатор м лат. онај који рецишује, умешник у рециШовању. 

рецитатор:ка ж жена рщиШаШор. 

рецитација ж лат. јавно умешничко казивање књижевно'i 
шексша (обично йесама); йесма uo'iogHa за рщиШовање. 

рецитовати, -тујём (рецитирати, -итирам) неевр. чишаши 
llЛи 'iовориши умешнички шексш йреу слушаоцu.ма, извоgиши 
рециШацију. 

рец:ка ж (дат. -:ки; ген. ми. -:ки) црша оу нече'i ошшро'i, знак уре
зан, засечен на нечему, засек, урез. • ударати рецке заре;Јu.ма, 
знацu.ма бележиши; фиг. uамшиши нечије 'iрешке, неgосшашке 
и сл. 

рец:кав и рец:каст, -а, -о који u.мa рецке, изрезан, нарецкан; 
зуuчасш: � зуби. 

рец:кати, -ам неевр. уем. оу резаши� 

реч јек ријеч ж (инетр. речју (речи) јек рИјечју (рИјечи), лок 
речи јек ријечи; ген. ми. речи јек ријечи, дат. речима јек. ријечи
ма) 1. ЛИНГВ. најмања самосшална језичка јеуиница, у хијерахиј
ском смислу виша оу морфеме, а нижа оу реченице, којој се мо
же uриuисаши оуређено значење, оgсечак 'iовора који је у ше к
сшу, уз решке и сuецифичне изузешке, оувојен белинама: про
менљиве речи, непроменљиве речи. 2. фиг. језик, gијалекаi1l, 
наречје, 'iовор (као оgлика HeKo'ia нароуа, краја и сл.). - Само 
непуна два ве:ка римује се српс:ка реч (Михиз). 3. начин llЗра
жавања, 'iовор: чове:к :кратке и оштре речи. 4. сuособносш 'iово-

, ра. - Од страха му се одузела реч. 5. а. бесеgа, 'iовор; йриуика: 
уводна � а:кадеми:ка. Отац ми одржа дужу �. б. раз'iовор, уија
ло'i. - Поведе се реч о политици. в. ll3ла'iање мишљења, учешhе 
у уискусији; йраво, оgобрење за учешhе у уискусији. - Усудио се 
јавити за реч. Има реч Н. Н. г. llЗјава, исказ; ЙРllЗнање. - Из
вуче реч од чове:ка, па га онда опањ:кава по чаршији. 6. сшав, 
'i.леgишше; оцена, суу. - Критичари су ре:кли своју реч о Њего
шу. О томе ће рећи своју реч Врховни суд. 7. uословица, изрека; 
Uарола. - "На млађима свет остаје", мудра је реч народа. Изго
вара реч :која ће бцти водиља народа. 8. обеhање; gаша обавеза: 
пре:кршити �, чувати � и дату веру. 9. (у мн.) йрейирка, свађа. 



1 142 РЕЧЕН - РЕШЕТКАСТ 

- Да знамо рачун да не буде речи. 10. рђав Inас, ружна йрича, 
ЙоруLа. - Да се не чује нешто, реч да не искочи за девојку. • ба
цати (говорити) речи у ветар уйразно, узалуg, бескорисно Lовори
ши. беа речи 1) pago, сЙре.м,н,о, ogMax ЙрисШаШи. 2) hушке, немо, 
без оШЙора. бирати (мерити, вагати) речи ogMepeHo се изражава
ши; воgиши рачуна о осеш.тьивосШи сабесеgника и шеми разLово
ра. бити од речи оgржа(ва)ши обеhање. бра на речи, речима 1) не
йромишљено LовориШи. 2) брзо оgLовориШи. водити (имати) глав
ну (прву) - имаши највећи ушицај, оgлучиваШи. дати - 1) (на ску
пу) оgобриши некоме ga Lовори. 2) учврсшиши неку ЙоLоgбу. 3) 
етн. йрихвашиши брачну йонуgу (о gевојци, OgHOCHO о њеној йоро
gици у њено име). добити - имаш и оgобрење за учешhе у gucKYCU
ји. доћи до речи ЙРОLовориши; умешаши се у разLовор. другим ре
чима јасније, ошворено речено. (аа)дана - чврсшо обеhање, обеhа
ње које шреба исЙуниШи. жива - изLоворена реч (Lоворника, йре
gавача за разлику og йисане речи). иамењати неколико речи йо
разLовараШи. имати речи (с неким) йрейираши се, свађаши се. јав
на - Lовор, изјава на збору или йреко среgсшава јавНОL информи
сања. среgсшва јавНОL информисања. Оедном) речју сажешо, 
украшко (речено). крилата - gуховиша изрека, йарола која сшек
не велики йублицишеш, крилаШица. крупна (тешка) -, крупне (те
шке) речи увреgљива реч, шешка увреgа, шешка оЙШужба. масне 
речи ЙОLрgне речи, Йсовке. мерити речи бираши речи, йазиши 
шша се каже. мушка - йоузgана, cULYPHa реч. на (голу) - (прими
ти, прихватати, поверовати) без йровере, без исйишивања, без La
ранције. на речима бити добар (бити пријатељ и сл.) йравиши се go
бар (йријашељ и сл.). наћи - ЙРОLовориши, йрекинуши забуну уме
сном речи. не може бити о томе - уойшше не gолази у обзир (шо); 
СШРОLа зайовесш ga се не сме ЙроLовориШи. (од)вагнути сваку -
йромишљено, сшаложено Lовориши, рећи. од речи до речи 1) йо
нављаши исказ у целини, gословно. 2) буквално (о йревођењу или 
усменом йреношењу шуђих речи). одржати (држати) - исйуњава
ши, исйуниши обеhање. одуаети - (некоме) йринуgиши HeKoLa зах
шевом ga йресшане Lовориши (на јавном скуЙу). повући - 1) ogpe
ћи се изјаве, извиниши се за речено. 2) не исйуниши обеhање. по
следња - 1) неизмен,љива оgлука. 2) највише gосшиLнуhе (у нау
ци). праане, пусте речи ласкаве изјаве које не обавезују; лажна 
обеhања; нейошкрейљено йричање, фразе. пустити (пронети) - (о 
нечему) gаши у јавносш, разInасиши (нешШо). раабацивати се ре
чима 1) не осеhаши оgLоворносш за оно шшо се каже, неоgLоворно 
LовориШи. 2) блисшаво Lовориши, али без gубљеL смисла. реч-две 
крашак исказ, крашак осврШ. - је о (овоме) шиче се (овоLа). реч по 
реч (у йрейирци) мало-йомало (gође go свађе). рећи, кааати (коју, 
добру) - о некоме йрейоручиши (HeKoLa); йохвалиши (HeKoLa). сво
јим речима (поновити, испричати) изражавајуhи се на свој начин, 
не gржеhи се gословно нечијеL исказа. слобода речи слобоgа јавНОL 
изношења мишљења, јавНОL информисања. трошити речи Lовори
ши узалуg. укрштене речи укршшеница, крижаљка. у речи бити 
уйраво LовориШи. ухватити некога аа - 1) вешшо искорисшиши оно 
шшо је неко рекао. 2) йозваши се на нечије обеhање. часна (поште
на) - каже се йри наInашавању исшинишосши исказа. 

речен, -ена, -о 1. ШрЙ. og рећи. 2. а. шај о коме је реч, gошич
ни, ЙоменуШи. б. заказан, УLоворен, оgређен (о року, шермину и 
сл.): - дан. 

реченица ж 1. лингв. највећа сшрукшурна јеgиница Lpaмa
шиЧКОL сисшема, aog којом се у ширем смислу йоgразумева син
шаксичко-комуникашивна јеgиница, сасшављена og речи ogpe
ђеНОL језика, којом се исказује целовиша, OgH. завршена мисао, 
а у ужем - синшаксичка јеgиница формирана йомоhу InаLола у 
личном облику уйошребљеНОL у функцији йреgикаша: потврдна 
-, упитна -, одрична -. 2. муз. музичка фраза, оgељак. - Таква 
музичка мисао, "реченица", понови се двапут (П. Коњовић). 

реченични (реченичкй), -а, -о који се OgHOCU на реченицу: -
акценат, - редослед, - склоп, реченични знаци. 

речина јек. рјечина ж 1. ayiм. и Йеј. og река. 2. геогр. сува go
лина кроз коју само йовремено йрошиче воgа. 

речит и речит јек. рјечит и рјечит, -а, -о 1. који лейо и шеч
но Lовори: - човек 2. фиг. који јасно йошврђује нешшо, очиl.nеgан, 
убеgљив. - Реке су речит пример нашег нехата. 

речитатив, -Ива м лат. начин йевања у ойерској и вокално-ин
сшруменшалној музици у којој се искоришhавају ексйресивни 
елеменши својсшвени Lовору (акценаш, Lоворни ришам и gp.). 

речито и речито јек. рјечито и рјечито прил. на речиш на
чин, шечно и сликовишо; убеgљиво: - говорити. 

речитост и речито ст јек. рјечитост и рјечитост, -ости ж 

сйособносш oHoLa који је речиш, Lоворнички gap. 

речица1 јек. рјечица ж geм. и хиЙ. og река. 

речица2 јек. рјечица ж 1. geм. и хиЙ. og реч. 2. в. речца (2). 

речкати се јек. рјечкати се, -ам се несвр. йрейираши се, сва-
ђаши се. 

речни и речни јек. ријечни и рјечни, -а, -о који се OgHOCU на 
реку: - вода, - пловидба. ' 

речник, -а и речник, -ика јек. рјечник, -а и рјечник, -ика 
м 1. KНJULa у којој су речи jegHoL језика обично йоређане йо ал
фабешу, са шумачењем њихових значења или с йревоgом на 
сшрани језик; gоgашак уз KНJULY Lge су обично йрошумачене 
сшране, йокрајинске и gpYLe мање йознаше речи. 2. фонg речи 
којима се служи jegaH човек или нека gрушшвена скуйина: -
писца, дечји -. 

речнички и речнички јек. рјечнички и рјечнИчки, -а, -о 
који се OgHOCU на речник: - грађа. 

речца и речца јек. ријечца и рјечца ж 1. geм. и хиЙ. og реч. 
2. лингв. нейромен,љива врсша речи којом се исказује лични og
нос йрема ономе шшо се реченицом саойшшава, OgHOCHO која слу
жи за исшицање, йојачавање, оgрицање, йошврђивање речеНОL: 
модална -, потврдна -, одрична -, упитна -. 

реш нем. 1. ПРИД. непром. који хрска aog зубима, gобро йечен 
(нЙр. хлеб). 11. прил. gобро йечено: - печен хлеб. 

решавати (се) јек. рјешавати (се), -ешавам (се) несвр. йре
ма реши ши (се). 

решен јек. ријешен, -а, -о 1. ШрЙ. og реши ши (се). 2. који је 
gOHeo неойозиву оgлуку, оgлучан, нейоколебљив: - човек. 

решено јек. ријешено прил. сйремно, оgлучно, нейоколе
бљиво. 

решеност јек. ријешеност, -ости ж (инстр. -ошћу) оgлучносш, 
нейоколебљивосш; сйремносш на gеловање. 

решење јек. рјешење с 1. избор између више МОLуhносши; 
резулшаш размашрања, оgлука: соломонско -. 2. йовољан обрш, 
излаз; ucxog, свршешак, крај: -#ј договору, привести то питање 
решењу. 3. адм. йисмено gонеша cygcKa или аgминисшрашивна 
оgлука (о сйору, молби, шужби): судско -. 4 . оgLонешка заLонеш
ке: - укрштенице. 5. мат. завршни geo рачунања, резулШаШ. 

решетар, -ара м 1. мајсшор који йрави решеша; йроgавач ре
шеШа. 2. фиг. онај који решеша, који gешаљно исшражује Lpe
шке, кривице (обично злонамерно); онај који свакоме и свему на
лази замерке, цейиgлака, закерало. 

решетарка ж а. жена решеШар. б. решешарева жена. 

решетарство с решешарски йосао, занаШ. 

решетаст, -а, -о сличан решешу, руЙичасШ. 

решетасто прил. слично решешу; као из решеша: - правити 
потку. - Капљице решетасто и у скоковима п�ају. 

решетати, -ам несвр. 1. йросејаваши, чисшиши кроз решеШо. 
2. фиг. а. йосшављаши МНОLобројна йишања, свесшрано исйиши
ваши; излаLаши шешкоhама и искушењима: - кандидата на ис
питу. Живот решета б. злураgо, йакосно и са MHOLO йојеgиносши 
Lовориши о некоме; йрешресаши, йрейричаваши: - дневне дога
ђаје. 3. засийаши оружаном вашром; йробијаши, бушиши ме
цима. - Митраљез решета. Решета таваницу из аутомата. 

решетка ж (дат. -ки; ген. ми. -така (-ткй» 1. apeLpaga или oLpa
ga у виgу мреже og изукршшаних, исйрейлешаних јаких шийки 
који обично служе као осиLурач,и ошвора: - кавеза, - исповеда
онице, - канализације. 2. разне найраве за йракшичну намену 
које имају решешкасшу сшрукшуру а. рошшuљ: пећи на решет
кама. б. цеguљка: цедити кроз решетку. • иаа решетке (решета
ка) у зашвору, у хаЙС(У). 

решеткаст, -а, -о сличан решешки; зашворен решешком: -
структура; турска кућа са решеткастим прозором. 
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решето с а . .мрежасШа или руйичасша найрава за йросејава
ње, йречишhавање жиша и gpYlUX зрнасших .маШерија. б. веја
лица за жишо, Шријер. • бити на ситу и решету, бити просејан 
кроз сито и -, проћи (кроз) сито и - йроћи кроз разна искушења и 
сшеhи велико искусшво, йробиши се кроз MHOlO Шешкоhа. лити, 
сипати воду у - раgиши УЗйJlуgан Йосао. узети (ставити) некога на 
- йоgврlнуши сШроlо.м, gеШаЈЬНО.м исйишивању; ошшро искри
ШиковаШи. 

решив јек. рјешив, -�, -о који се .може решиши; извоgЈЬив, 
осшварив: � математички задатак, наводњавање на овом ме
сту решиво. 

решивост јек. рјешивост, -ости ж особина, сшање oHola шшо 
јерешиво. 

решити, решИм јек. ријешити, рИјешим (трп. решен јек. ри
јешен) свр. 1. а. учиниши избор из.међу gве или више MolyhHO
сши, оgлучиши се за нешшо, заКЈЬучиШи. б. gонеши agMUHU
сшрашивно решење о неко.м CygCKOM или аg.минисШраШивно.м 
Йреg.меШу, оgлучиши: � спор, � молбу. 2. оgреgиши ucxog нечеlа, 
йресуgиши, окончаШи. � битку јуришем. 3. а. мат. рачунски.м 
раgња.ма gohu go шаЧНОl резулшаша, наћи йравилно решење: � 
задатак б. gаши йравилан оglовор, оglонешнуши: � ребус. 4. 
ослобоgиши; разрешиши: � мука, � ДУжности, � обавеза. _ - се 
1. в. решиши (1а). - Кад се на што решим, то не одлажем. 2. (не
кога, нечега) ослобоgиши се, ошарасиши се: � се напасника, � се 
мука, � се дужности. 

решљив јек. рјешљив, -а, -о 1. в. решив. 2. који брзо gOHOCU 
оgлуку. 

решљивост јек. рјешљивост, -ости ж особина, својсшво, сша-
ње oHola који је реШЈЬив, oHola шшо је решљиво. 

решо, -оа м (ми. -ои) фр . .мали елекшрични айараш за кување. 

решпект м в. ресЙекШ. 

рзав, -а, -о који MHOlO и чесшо рже. 

рзај м крашко рзање; рзање. 

рзати, ржём несвр. исйушшаши lлас (о коњу); фиг. оlлашава
ши се као коњ (о човеку). 

риба ж 1. а. зоол. у .мн.: разреg нижих кич.мењака који живе 
у воgи, gишу на ШКРlе, крећу се Йо.моћу йераја Pisces (у jg.: жи
вошиња из ШОlа разреgа). б. фиг. жарг. gевојка (обично лейа, 
ашракшивНОl изlлеgа). 2. риБЈЬе .месо; јело og ШОlа .меса. 3. (Ри
бе) астр. зоgијачко еквашорско сазвежђе. • бела - нароgнu назив 
за рибе чије се КРЈЬушши на боковима йреливају у сребрнасшо
белу боју (зубашац, лубин, gеверика, .мрена иШg.). здрав као - og
лиЧНОl зgравЈЬа, крейак, чио. Јужна риба астр. сазвежђе на Ју
жно.м небу Piscus Austrinus. као � на суву (сувом) у највећој не
вОЈЬи, бесЙо.моhно. као - у води уgобно, йријашно, CUlYPHO, у сво
јој cpegUHU. крупна (велика) - врло ушицајна особа. плава - Hapog
ни назив за .морскУ рибу чија се леђа йреливају у илаво-зелену 
боју (xapUHla, сарgела, скуша иШg.). ситна (мала) - безначајна 
личносШ. ћутати као - не ЙРОlовараши ни речи, биши као не.м. 

рибанац, -нца м изрибан, сишно сечен кисели куйус. 

рибар м (вок. -е и -у, �CTp. -ом И -ем) човек који се бави рибо
лово.м. • орао - 300Л. йшица lраБЈЬивица која се храни рибо.м, 
Pandion hаliаёtus, јасшребац циЙолаш. у рибара мокре гаће, за 
вечеру не зна шта ће 1) шежак је и HecUlypaH рибарски Йосао. 2) 
шаљ. каже се Kag се неко враћа из риболова без уловЈЬене рибе. 

рибарина ж шакса за йраво на риболов и apogajy рибе. 

рибарити, рибарим несвр. бавиши се риболово.м. 

рибарица ж 1. броgиh, барка. којо.м се uge у риболов. 2. в. ри-
барка (1). 

рибарка ж 1. а. жена рибар. б. арх. рибарева жена. 2. зоол. в.  
воgо.мар. 

рибарница ж йроgавница рибе; риБЈЬа Йијаца. 

рибарски, -а, -о који се OgHOCU на рибаре и рибарење: - по
сао, � брод, .� мрежа. 

рибарство и рибарство с риболов као apuepegHa или 
сйоршска lpaHa. 

рибарче и рибарче, -ета с И рибарчић м ge.м. и хиЙ. og ри
бар; рибарево gеше; .млаg неискусан рибар. 

рибати, рибам несвр. 1. (нешто) йраши, чисшиши ШРЈЬајуhи 
(обично чеШко.м). 2. фиг. експрес. (некога) засуши ошшрим йреко
рима, йрекореваши, lрgиШи. - Рибаће нас ако не научимо лек
цију. 3. сишно резаши куйус за кисеЈЬење; уп. рибанац. _ - се ја
ко се ШРЈЬаши (обично чеШко.м). 

рибаћи, -а, -ё који служи за рибање: � четка. 

рибеж м найрава за рибање куйуса; Шреница. 

рибетина ж ayLм. и Йеј. og риба. 

рибизла ж (ген. МН. рибизла (-ли» (рибиз м) бот. жбунасша 
бuљка Ribes rubrum (R. vulgare), са јесшивим црвеним накисе
лим бобичасшим йлоgо.м у lрозgовима; илоg ше биЈЬке. 

рибић, -ића и рибић м 1. анат . .мишиh, .мускул: рибићи на 
лицу. 2. 300Л. а. в. чиlра Sterna hirundo. б. в. воgо.мар. 

рибица ж ge.м. и хиЙ. og риба. • човечја - воgозе.мац крашких 
йећина и Йоgзе.мних воgа Proteus anguineus. 

рибiiч, -Ича м рег. в. рибар. 

рибичица ж ge.м. og риба и рибица. 

рибички, -а, -о који се OgHOCU на рибиче. 

рибљи, -а, -ё који се OgHOCU на рибу, рибе: � мехур, � уље; 
дебељко рибљих очију. 

рибњак м вешшачко језеро или базен за lајење рибе. 

рибњачки, -а, -о који се OgHOCU на рибњак; oglojeH у рибња-
ку: � шаран. 

рибогојац, -јца м оglајивач рибе. 

рибогојница ж йреgузеhе које се бави lајење.м рибе; рибњак. 

рибогојство с а. lајење рибе као йривреgна lpaHa. б. apegy-
зеhе које се бави lајење.м рибе, рибоlојница. 

рибождер м онај који жgере, Ша.мани рибу. - Видра је ри
бождер. 

рибокрадица м и ж (ми. ж) онај који бесйравно лови рибу. 

риболик, -а, -о који има облик рибе; сличан риби: - лице; -
предак водоземаца. • - гуштер зоол. изу.мрла врсша великих lY
шшера који су живели у воgи Ichthyosauria. 

риболов, -ова м ловЈЬење рибе као йривреgна lpaHa или као 
сйорш: подводни �. 

риболовац, -вца м (ген. ми. риболоваца) 1. човек који лови 
рибу. 2. воgо.мар; йшица која се храни рибо.м: бели галеб рибо
ловац. • - обични 300Л. в. воgо.мар. 

риболовачки, -а, -о који се OgHOCU на р иболов це: � приче. 

риболовиште с geo воgеНОl шока или вешшачко језеро уређе
но за риболов, ловишше рибе: спортско �. 

риболовни, -а, -о који се OgHOCU на риболов (који служи за 
риболов, на.мењен риболову и сл.): � право, � подручје, - оруђе. 

рива ж итал. рег. уређена обала у lpagcKoj луци; .морска оба
ла уоЙшШе. 

ривал,,-ала м фр. суйарник, ЙроШивник. 

ривализовати, -ујём (ривализирати, -изирам) свр. и несвр. 
(некоме) биши суйарник, конкуренШ. 

ривалитёт, -ета в. ривалсШво. 

ривалка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) суйарница, ЙроШивница. 

ривалство с суйарнички OgHOC, суЙарнишШво. 

ривијера ж итал. уски обалски йојас са .мoрским и вазgу
шним бања.ма, Йриморје. 

рига и рига ж бот. биЈЬка Eruca sativa из ф. крсшашица 
(Cruciferae). 

ригати, -ам несвр. 1. йовраhаши, БЈЬуваШи. 2. фиг. избацива
ши, сийаши вашру (о ваШрено.м оружју, вулкану, ажgаји и сл.). 

ригнути, -нём �Bp. ogjegHoM ЙОКУЈЬаши, БЈЬунуши: ригну топ. 
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ригорозан, -зна, -о морално сшро'i; савесшан, бескомйроми
сан, неумољив, нейойусШљив: � судија. 

ригорозно прил. сшро'iо, бескомйромисно, неумољиво: � оце
њивати. 

ригорозност, -ости ж највећа шачносш, сшро'iо йошшовање 
йройиса; ри'iорозан OgHOC и ЙосШуЙање. 

ридај м йровала йлача;јецај йри незаgрживом ЙЛачу. 

ридати, -ам несвр. 'iласно, незаgрживо ЙЛакаШи. 

риђ, риђа, -е а. који је боје рђе, црвеножуШ. б. који има цр-
венкасшу gлаку (косу, браgу, бркове). 

риђа м хиЙ. og риђан; уп. риђо. 

риђа ж коза или кобила риђе gлаке. 

риђак, -ака м в. риђан (а). 

риђан м а. коњ риђе gлаке. б. риђокос човек. 

риђаст, -а, -о који има йримесе риђе'i, gелимично риђ: � 
коса. 

риђо, -а и -ё м хиЙ. og риђан; уп. рИђа. 

риђо- йрви geo именичких и йриgевских сложеница које 
означава ју ga је оно шшо је gру'iим gелом сложенице исказано 
риђе боје: риђобрад, риђогривац, риђокос итд. 

риђобрад, -а, -о који је риђе браgе. 

риђов, -ова м в. риђан. 

риђовка ж зоол. врсша змије шарке Vipera berus. 
риђоглав, -а, -о в. риђокос. 

риђоглавац, -авца м риђокос човек. 

риђокос, -а, -о који има риђу косу. 

риђокоса ж женска особа риђе косе. 

риђоња м (мн. ж) риђ човек; муж јак риђе gлаке. 

риђуша ж риђа кобила или крава. 

рижа ж лат. бот. и агр. в. Йиринач. 

рижиште с йиринчано Йоље. 

рижото (рижот) м итал. кув. јело са рижом, Йиринче.м. 

риза и риза ж калуђерска ogeha, маншија; хаљина, ogeha. 

ризи-бизи м итал. кув. јело og йиринча и 'iрашка. 

ризик м итал. изла'iање ойасносши, мо'iуhносш сшраgања; 
сйремносш на оg'iоворносш за шшешу, 'iубишак; сйремносш на 
ойасносш: � у спорту, � у послу, прихватити �. 

ризиковати, -кујём свр. и несвр. uзложиши, изла'iаши ризи
ку, ойасносши, gовесши, gовоgиши у йишање, сшавиши, сшавља
ши на коцку: � живот, � у новчаним трансакцијама. 

ризичан, -чна, -о йун ризика, ойасан: � подухват. 

ризично прил. С ризиком, ойасно: � возити, � улагати. 

ризичност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је ризично; 
оЙасносШ. 

ризлинг м нем. агр. врсша бело'i 'iрожђа и вина gобијено'i og 
ње'iа, 'iрашевина. 

ризница ж а. йросшорија у којој се gрже gра'iоценосШи. б. 
каса, бла'iајна. 

ризничар м чувар ризнице, онај који руку је ризницом. 

ризоид, -Ида м грч. бот. У МН.: шанки кончасши израшшаји у 
биљака без корена, којима су йричвршhене за йоgло'iу (yjg.: ша
кав израшШај). 

ризом, -ама м грч. бот. Йоgзе.мно сшабло које служи као сйре
мишше хране .млаgој наgземној биљци. 

ризопода ж грч. зоол. у МН.: разреg йраживошиња, йрошозоа 
које се крећу йомоhу йрошойлазмашичких израшшаја, лажних 
ножица, кореноношци Rhizopoda (у jg.: шаква ЙраживоШиња). 

ризото м в. ]1ижоШ. 

рика ж (рИк м) а. upOgOpHU, снажни 'iласови неких живоши
ња ('iовеgа, лавова). б. фиг. снажни, upOgOpHU 'iласови и звуци: � 
топова, � мотора. 

рикавати, рикавам жарг. несвр. йрема рикнуши (3). 

рикати, рfrчём несвр. 1. исйушшаши upogopHe, неаршику
лисане 'iласове, о'iлашаваши се риком: говече риче. 2. фиг. (не
што) изражаваши, исйољаваЩи риком. - Гавран риче своју 
голу тугу. 

рикёција ж (рикёцИј, -ија м) фр. мед. микроор'iанuзам мањи 
og бакшерије, узрочник неких заразних болесши (йе'iавац иШg.). 

рикнути, рикнём свр. 1. о'iласиши се риком. 2. фиг. а. сручи
ши се, свалиши се. - Рикну међа. Рикну зид. б. снажно йошеhи, 
ЙровалиШи. - Рикну река. в. йровалиши се. - Рикну кила. 3. 
жарг. умреши; йоквариши се. - Рикну баба. Рикну ТВ. 

рикордёр, -ера м енгл. в. виgео-рикорgер. 

рикошет м фр. оgбијање йушчано'i, револверско'i и сл. зрна og 
шврgе Йоgло'iе. 

рикша јапански а. ж лака gвоколица за йревоз йушника коју 
вуче човек. б. м (ми. ж) човек који вуче овакву gвоколицу. 

рилаш, -аша м в. риличар. 

рилица ж усни айараш изgужено'i облика KOg неких инсека
ша rostrum, proboscis. 

риличар м ЗООЛ. у МН.: инсекши са усним айарашом йрешво-
реним у рилицу Rhynchota (у jg. шакав инсекШ). 

риличица ж ge.м. og рилица. 

рилични, -а, -о који се OgHOCU на рилицу. 

рило с а. в. сурла. б. в. рилица. 

рилце -а и -ета с geM. og рилО. 

риљати, -ам и риљати, риљам несвр. 1. ашовом gубоко койа
ши земљу. 2. риши, ровиши (о свињи и сл.). 3. разг. шешко, найор
нораgиШи. 

риљач, -ача M pagHUK којЦ.риља земљу. 

риљевина ж изриљано земљишШе. 

рима ж грч. 'iласовно йонављање, йоgуgарање на крају gвају 
или више сшихова, слик, срок: дактилска �, женска �, леонин
CKa �, мушка �. 

римаријум, -а м речник или сйисак речи које се римују. 

римовати, -мујём свр. и несвр. (ис)йеваши, сасшавиши, сасша
вљаши сшихове у римама. 8 - се йоgуgариши се, йоgуgараши се 
'iласовно и акценаШ2ки; фиг. биши у склаgу, сложиши се, сла'iа
ши се. 

римокатолик и римокатолик м каШолик. 

римокатоликиња и римокатоликиња ж каШоликиња. 

римокатолички и римокатОличкИ, . -а, -о кашолички: � 
црква. 

римски, -а, -о 1. који се OgHOCU на Рим и Римљане. 2. римо
кашолички, каШолички. • - број(еви) в. uog број. - календар 'ipe
'iopujaHcKU, нови каленgар. 

ринг м енгл. спорт. боксерско и рвачко борилишШе. 

рингераја ж нем. gечја u'ipa у колу. 

рингишпил м нем. в. вршешка (1). 
рингла ж (ген. ми. -лй) нем. 'iвозgени йрсшен, колуш којим се 

зашвара 'iвозgена йлоча на шйорешу; окру'iла йлоча на елек
шричном шйорешу на којој се кува. 

ринитис и ринитис м мед. ГРЧ. уйала слузнице носа с йојача-
ним лучење.м слузи. 

ринолог м лекар сйецијалисша за болесши носа. 

ринологија ж ГРЧ. мед. наука о болесшима носа. 

ринтати, -ам несвр. раgиши шежак йосао зайињуhи из све 
cHa'ie, gиринчиши, изgираши, Ше'iлиШи. 
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ринути, -нём свр. 1. а. оgт,урн,уши, оgбациши; ошисн,уши og 
себе: штапом � мрцину С пута. Рину је у пропаст. б. ошисн,уши 
og обале, йорин,уши (лађу): � лађу у море. 2. зариши, забосШи. 
- Копље му рину кроз груди. 3. зариши се, забосши се. - Грана
те ринуше у земљу. 

ринфуза ж лат. роба која је у расуШо.м сшању, без вреће и 
о.моШа, рефуза. 

риолит, -ита м МИН. врсШа .маi.маШске сшен,е образован,е хла-
ђење.м лаве н,а йовршин,u; уп. липарит. 

риоце в. рилце. 

рип- в. хриЙ-. 

рипида ж ГРЧ. ЦРКВ. окру'iла икон,а са зракасШu.м оквиро.м, йри-
чвршhен,а н,а gужи шшай, коју йравославн,и н,осе н,а лиШијама. 

риплеј м ешл. йон,овљен,и (чесшо усйорен,и) cн,u.мaK. 

рипс м ешл. врсша шкан,ин,е са ЙоЙречн,u.м рељефн,u.м н,иШu.ма. 

рис1 м (мн. рисови) 300Л. крволочн,а звер из Йор . .мача ка Lunx 
lynx; фиг. љуш, разјарен, човек. 

рис2 и рис М нем. йакеш харшије за Йисање. 

рис3 м нем. т,орњи geo сшойала; т,орњи geo обуhе који gолази 
н,а овај geo н,от,е. 

рисаст, -а, -о сличан, рису (о goMahu.м живоШињама). 

рисати, ришём несвр. рег. или арх. в. црШаШи. 

рисић м ge.м. и хиЙ. og рис1• 

рисји, -а, -ё који се ognocu н,а риса1: � кожа, � младунче, � 
поглед. 

рискантан, -тна, -о ризичан,. 

рискантно ПРИЛ. ризичн,о. 

рискантност, -ости ж ризичн,осШ. 

рискирати, рискйрам свр. и несвр. фр. сшавиши, сшављаши 
н,а коцку; изложиши се, излат,аши се ойасн,осши, ризиковаши; 
уп. рескирати: � живот, � имовину; � да буде убијен. 

рисовина ж крзн,о риса. 

рит, рита м (мн. ритови) .мочвара, барушШин,а. 

рита ж нем. 1. а. йоцейан, KoMag ogehe, gроњак, крйа; aogepa
н,а ogeha, Йрња. б. МН. пеј. ogeha, оgело: сељачке �, гpaђaHCKe �. 
2. пеј. оgрйан,ац, ogpaanKo; безвреgн,а особа н,ишшарија, беgн,ик: 
� од човека. 

ритав, -а, -о сав у ришама, gроњав, aogepan; фиг. jagan, беgан,: 
деца �, живот �. 

ритам и ритам, -тма м (мн. ритмови И ритмови) ГРЧ. 1. с.ме
њивање или йон,ављање јеgин,ица, еле.мен,аШа (обичн,о у н,еко.м 
склаgу, йо н,еко.м йравилу) у оgређен,и.м Йpocйlopн,u.м и вре.мен,
CKu.м раз.мацu.ма: музички �, � стиха, � рада, � покрета. 2. йра
вилн,осш у из.мењивању, склаg, хар.мон,ија. 

ритамски и ритамски, -а, -о који се ognocu н,а ришам: � ток 
песничке фразе. 

ритамски и ритамски ПРИЛ. у оgређен,u.м раз.мацu.ма, yjeg
н,ачен,о, риШ.мичн,о. 

ритати се, -ам се и ритати се, ритам се несвр. бацакаши се 
н,от,ама, т,ицаши се. 

ритер м нем. вийlез. 

ритерн; м ешл. спорт. враћање лойше йосле йрошивн,ичкот, сер
виса (обичн,о у Шен,ису). 

ритернирати, -ернйрам свр. и несвр. спорт. (йо)слаши н,ашрат" 
врашиши, враhаши сервиран,у лойшу (у Шен,ису). 

ритерски, -а, -о виШешки. 

ритерство с виШешШво. 

рити, рИјём несвр. [гл. им. рИјёње с] 1. а. рило.м, њушко.м раз
т,ршаши зе.мљу (о кршици, свињи и gp.); изриваши, коЙаШи. -
Гранате су 'риле земљу. б. фиг. шајн,о раgиши йрошив н,екот,а, 
ровариШи. - Агенти.рију по надлештвима. 2. фиг. шражиши н,а
су.мице йрешурајуhи йо н,ече.му: � по орману, � по стварима. 

ритина ж ayi.м. и Йеј. og риШ. 

ритина ж ayi.м. и Йеј. og рuШа. - Обучен је у ритине. 

. ритица ж geM. и хиЙ. og риШа. - Да и ритицу обуче, она је 
лепа. 

ритиmте с Зе.мЈЬишШе aog риШо.м, риШ. 

ритмизација ж риШ.мичка обраgа; риШам. 

ритмизовати, -ујём (ритмизирати, -изйрам) свр. и несвр. из
разиши, изражаваши у оgређен,о.м риШ.му; риШ.мички уоблича
ваши. 

ритмика ж ГРЧ. 1. скуй свих ришамских еле.мен,аШа у илесу, 
.музици, т,u.мн,асШици; риШам. 2. н,аука о риШ.му. 3. т,и.мн,асШич
ке вежбе уз йрашњу .музике, риШ.мичка т,u.мн,асШика. 

ритмичан, -чна, -о и ритмички, -а, -о који је gаш у йравил
н,о.м риШ.му, равн,о.меран,. 

ритмички и ритмично прил. У риШ.му, равн,о.мерн,о; yjegna
чен,о: � вежбати; � ударати. 

ритмичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а он,от,а шшо је 
риШ.мичн,о; равн,о.мерн,осШ. 

ритнути, -нём свр. уgариши н,от,о.м. - Кобила га је ритнула. 
• � се замахн,уши н,от,о.м. - Коњ се ритнуо. 

ритски, -а, -о који се ognocu н,а риш: � биље, � шљука. 

ритуал, -ала м лат. обреg, цере.мон,ија, цере.мон,ијал. 

ритуалан, -лна, -о који се ognocu н,а ришуал; цере.мон,ијалан,: 
� игра, � плес, � покрет; � убиство. 

ритуално ПРИЛ. н,а ришуалан, н,ачин" свечан,о; цере.мон,ијалн,о. 

рихтати, -ам несвр. нем. gовоgиши у peg, gошериваши, уgеша
ваши; ушериваши (н,екот,а у peg). 

рицинус м а. бот. вишет,оgишња ин,gусшријска бuљка Ricinus 
communis, из чијет, се илоgа ваgи уље. б. уље og ове бuљке. 

рицинусов, -а, -о који се ognocu н,а рицин,ус, који йошиче og 
рицин,уса: � уље. 

риш м фр. н,абран,а шрака као украс н,а ogehu. 

риmкати, -ам несвр. илишко, Йо.мало риШи. 

рмбати, -ам несвр. пеј. експр. раgиши т,рубе, н,ајшеже йослове, 
рин,ШаШи. - Рмба и тегли ко во. 

рмпалија м (мн. ж) шелесн,о развијен, и сн,ажан, човек, Jbyge
скара. 

роб, роба м (мн. рОбови) 1. особа која је у робовласн,ичко.м си
сше.му била у йошйун,о.м власн,ишшву iocaogapa, обесйрављен,а 
особа; фиг. йокорн,а особа која hушке pagu и aognocu обесйравље
н,осш, йон,ижавања, н,ейравgе, т,рубосШи. 2. он,ај чију је зе.мљу 
освојио н,ейријашељ лишавајуhи т,а т,рађан,скот, йрава, човек без 
слобоgе; йобеђен, и лишен, слобоgе, рашни заробљен,ик. 3. (неко
га, нечега) човек који без икаквот, ошйора aognocu н,ечију н,еот,ра
н,ичен,у власш, човек који се йошйун,о apega н,екаквој сшрасши, 
зан,осу и СЛ.: � деце, � дужности, � алкохола. 

роба и роба ж (мн. 0) итал. 1 . .маШеријалн,и йроизвоg JbygCKOi 
paga н,амењен, шржишшу, йреg.меш шрт,овин,е pagu заgовољења 
разн,их љуgскщ; ЙоШреба. 2. ogeha, оgело, рубље; шкан,ин,а: офи
цирска �, шал од индијске робе. • лака - gевојка, жен,а која се 
лако .може освојиши, која се лако aogaje .мушкарцu.ма. 

робија ж 1. казн,а лишавања слобоgе, обичн,о с apunygnu.м 
pagoM; изgржавање ше казн,е. 2. фиг. врло шежак йосао; живош 
. aog Шешкu.м условu.ма. 

робијати, -ам несвр. uзgржаваши робију, биши н,а робији. 2. 
в. робоваши (1б). 

робијаm, -аша м осуђен,ик који изgржава казн,у робије. 

робијаmица ж жен,а робијаш. 

робијаmки, -а, -о који се ognocu н,а робијаше, који apuaaga 
робијашu.ма: � радионица, � одело. 

робијаmница � зашвор, Шамн,ица. 
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робинзонски, -а, -о н:оји је н:ао у Роби11,ЗО11,а, усамљеничн:и, 
са.моШ11,ичн:и: � живот. 

робиња ж же11,а роб. 

робињица ж ge.м. и хиЙ. og робиња. 

робити, -йм неевр. 1. оgвоgиши у ройсшво, заробљаваШи. 2. 
силом оgузимаши, оg11,осиши (робу, 11,овац, gрат,оце11,осши), йљач
н:аШи. 

робица ж geM. и хиЙ. og роба. 

робље с (ми. 0) зб. им. og роб. • бело - же11,е н:оје су ошн:уйом 
или 11,а силу оgвеgе11,е у харе.ме или јав11,е н:уће. 

робни, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а робу: � резерве, � размена. • 
- кућа велин:а йроgав11,ица за apogajy 11,а мало раз11,овРС11,е робе. 

робноновчани, -а, -о у изр. - привреда йривреgа н:оја йроиз
воgи робу за н:уйови11,У 11,овцем, 11,овча11,а Йривреgа. 

робовати, робујём неевр. 1. а. биши роб, живеши у роЙсШву. 
б. (некоме, нечему) раgиши за gpyZoZa; фш-. биши сав apega11, 11,е
н:ој сшрасши, за11,ОСУ, служби, 11,ечијој власши и сл. 2. в. робијаШи. 

робовласник м ист. влаС11,ин: робова, apuaag11,Uli н:ласе вла
С11,ин:а робова. 

робовласнички, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а робовлаС11,ин:е и ро
бовлаС11,ишшво: � класа, � систем. 

робовласништво с ист. йрва н:лаС11,а gрушшве11,о-еН:О11,омсн:а 
формација, у н:ојој робовлаС11,ин: расйолаже 11,е са.мо среgсшвима 
за йроизвоgњу и pagoM робова, већ и њиховим живоШом. 

робовски, -а, -о 1. н:оји се og11,ocu 11,а робове: � рад, � устанак 
2. йон:ора11" ЙО11,uза11" ройсн:и: � душа. 

робот м чеш. 1. елеН:ШРО11,сн:и gирит,ова11,и аушомаill, чесшо 11,а
йравље11, Йре.ма љуgсн:ом лин:у, н:оји обавља различише ойераци
је. 2. фш-. ЙОСЛУШ11,и, слейи извршилац 11,аређења или йрот,ра.ми
ра11,их ЙосШуЙан:а. 

роботски, -а, -о н:оји се og11,ocu 11,а робоше, својсшве11, робоШу. 

робустан, -с(т)на, -о лат. С11,ажа11" чврсш; 11,еошеса11" сиров: � 
голијати. 

робус(т)ност, -ости ж особи11,а или сшање О11,от,а н:оји је робу
сШа11,. 

ров, рова м (ми. ровови) 1. а. gут,ачан: и gубон: йрон:ой у земљи; 
ја.ма, руЙа. б. вој. йрон:ой 11,а борбе11,ој ли11,ији н:ао ушврђење и за
шшиша вој11,ин:а og 11,ейријашељсн:е вашре, ша11,ац. 2. йоgзе.м11,и 
xog11,Uli, йоgров, ШУ11,ел. 

роварити, роварйм неевр. 1. йошај11,О, йоgмун:ло раgиши йро
шив 11,ен:от,а или 11,ечет,а; изазиваши разgор, 11,еслот,у, сйлешн:ари
ши, и11,шрит,ираши: � по туђим земљама, � по селу. 2. uзазива
ши 11,емир, н:ойн:аши, УЗ11,е.мираваШи. - Мисли роваре по глави. 

ровати, рУ.јём неевр.' 1. риши, н:оЙаШи. 2. ровариши, бушн:аШи. 

ровац, -вца м зоол. велин:и, мрн:и и11,сен:ш йравон:рилац, н:оји 
н:ойа йоgзеМ11,е ровове и У11,ишшава н:орење млаgот, биља Gryllo
talpa vulgaris. 

роваш1, -аша зоол. у М11,.: pog малих т,ушшера Ceineidae зан:р
жљалих 11,от,у н:оји живе aog земљом (у jg.: шан:ав т,ушШер). 

роваш2, -аша м белет,а, зарез, жит, (обич11,О 11,а шелу живоши
ње) н:ао З11,ан: расЙОЗ11,авања. 

ровашен, -а, -о 1. ШрЙ. og ровашиШи. 2. уйаgљив, уочљив йо 11,е
н:ој шелеС11,ој ма11,и, сйецифич11,ОМ обележју; uзвин:а11" озлоf.nаше11,. 

ровашити, ровашйм евр. и неевр. жит,осаши, сшавиши, сша
вљаши роваш (2); осшавиши жит" шрат" обележиШи. 

ровина ж разриве11,О месшо, руйа, ја.ма, јарут,а: на путу �. 

ровит (ровит), -а, -о 1. мен:о сн:ува11, (о јајеШу). 2. йоgложа11, бо
лесшима, слаб, 11,еошйора11, (н:ао йослеgица 11,еж11,От, зgравља или 
йрележа11,е болесши): � плућа. 

ровити, -йм неевр. [гл. им. ровљёње с] 1. риши, н:ойаши, йош
н:ойаваши: � по буњишту. Валови брег рове. 2. фш-. изазиваши 
11,емир, н:ойн:аши, УЗ11,е.мираваШи. - Неверица му по уму рови. 
3. в. ровариши (1). - Рове да будем сведок против тебе. 

ровитост (ровитост), -ости ж сшање, особи11,а О11,от,а шшо је ро
виШо. 

ровка ж ЗООЛ. у М11,.: йороgица малих сисара бубојеgа, мишјет, 
uзiлеgа, шиљаше њушн:е, мен:а11,е gлан:е, 11,ейријаш11,От, мириса 80-
ricidae (у jg.: шан:ав бубојеg): BoдeHa �, пољска �, шумска �. 

рововски, -а, -о н:оји се og11,ocu ца ровове: � битка, � положај. 

ровчица и ровчица ж ЗООЛ. в. ровн:а. 

рог, рога м (мн. рогови; зб. им. роговље с (ми. 0» 1. РОЖ11,аши, 
н:ошша11,и, шиљаш израшшај 11,а f.nави 11,ен:их живошиња; шан:ав 
израшшај 11,а f.nави 11,ен:их мишолошн:их биhа (ђавола и сл.); фиг. 
симбол йреваре11,От, мужа. 2. (обично у мн.) йийци, шицала (Kog 
11,ен:их и11,сен:аша, йужева). 3. а. 11,айрава og рот,а (1) или 11,ен:е ро
Ж11,аше машерије за gавање звУЧ11,их сит,11,ала (у лову и сл.). б. 
муз. лиме11,и gувачн:и и11,сШруме11,Ш. 4. а. 011,0 шшо облин:ом aog
сећа 11,а шиљаш израшшај (шиљаш н:рај, избочи11,а, н:ран:): ше
шир са три рога, месечеви рогови, рогови мараме под вратом. 
б. исйруже11, йрсш н:ао З11,ан: рут,ања, йорут,е: показати рогове (ро
ге) некоме. 5. (обично у мн.) н:оса Zpega н:ров11,е Н:О11,сшрун:ције; 
н:рај Zpege н:оји сшрши изва11, сШрехе. • дати, продавати некоме 
за свећу йревариши, йоgвалиши, обма11,уши 11,ен:от,а. дувати у је
дан (исти) - в. aog gуваШи. наби(ја)ти, натаћи, натицати рогове му
жу йревариши, вараши (мужа), (из)вршиши Йрељубу. по
каз(ив)ати, дићи, дизати рогове биши, йосшаши рашобора11,; бу-
11,иши се. - (из)обиља aocyga у облин:у велин:от, рот,а ЙУ11,а воћа и 
цвећа, н:ао симбол обиља и бот,аШсШва. с(а)терати (сабити, стави
ти и сл.) некога у (козји) рог, сломити, стући рогове некоме О11,емо
т,ући 11,ен:от,а, gовесши у шн:рийац, У11,ишШиШи. слагати се као ро
гови у врећи ир. 11,е слат,аши се међусоб11,О. увући рогове йовући се, 
УСШУН:11,уши (йосле Йораза). ухватити бика за рогове йосшуйиши 
оgлуч11,О, е11,ерт,ич11,О, брзо. 

рогаљ, -гља м 1. мат. йросшор н:оји от,ра11,ичавају 11,ајмање шри 
рав11,и н:оје се сен:у, ут,ао, hошан: т,еомешријсн:от, шела: � коцке. 2. 
в.  рот, (4): � кифле, � мараме. 3. ут,ао н:уће, улице, hошан:, расн:р
шhе. - Она га на рогљу улице заустави. 4. в. рот, (5). 

рогат, -а, -о а. н:оји ZJ.М,JJ (велин:е) рот,ове: � јелен, � ђаво. б. 
фш-. н:от,а же11,а вара (о мужу), Йреваре11,. в. н:оји има врхове, ши
љаш: � капа. г. (у им. служби) м 11,ечасшиви, ђаво. Рогати дола
зи само ноћу. • рогато "е" т,рафичн:и З11,ан: у лаши11,ици за обеле
жавање ,јаШа". шут са рогатим слабији йрошив јачет,. 

рогач, -ача м 1. бот. зимзеле11,О gрво Ceratonia 8iliqua чији су 
йлоg јесшиве меС11,аше и слашн:е маХУ11,е, чон:олаg11,е боје. 2. ЗООЛ. 

в. јеле11,ан: Lucanus cervus. 

рогачити, рогачйм неевр. [гл. им. рогачёње с] (обично у изр. 
- очи) широн:о ошвараши (очи), iлеgаши зачуђе11,О, забезен:11,УШО, 
бечиШи. _ � се широн:о се ошвараши (о очима), iлеgаши зачуђе-
11,0, бечиши се. 

< 

рогља и рогља ж в. рот,уље; уп. рогље. 

рогљаш, -аша м ЗООЛ. в. јеле11,ан: (2). 

рогље, -гаља ж ми. в. рот,уље. 

рогљић, -а и рогљић, -ића м ge.м. и хиЙ. og рот,аљ. 

рого, -а, и -ё м нар. в. рот,оња. 

рогобатан, -тна, -о а. 11,есн:лаgа11" извишойере11" 11,aKapaga11" 
11,ейравила11,: � превод, � синтакса, � језик б. 11,езт,райа11" 11,ейри
н:лаgа11" робусша11,: � наредба. 

рогобатно ПРИЛ. 11,ейрин:лаg11,О, 11,aKapag11,o, 11,езт,раЙ11,О. 

рогобатност, -ости ж својсшво, особи11,а О11,от,а шшо је рот,о
баш11,О, 11,есн:лаg11,ОСШ: стилска �, � у превођењу. 

роговина ж машерија og н:оје се сасшоји рот" рожи11,а. 

рогоз м бот. У jg.: врсша мочваР11,е шраве са шврgим, сабља
сшим лисшовима, уйошребљава се за йлешење асура, шорби и сл.; 
шаша, шевар Турћа latifolia (у М11,.: йороgица шан:вих Шрава). 

рогозан, -зна, -о обрасшао, йрен:риве11, рот,озом; 11,айравље11, 
og рот,оза: � мочвара, � кров. 

рогозина ж т,руб hилим, йон:ривач, йpociЏиpн:a исйлеше11,а og 
рот,оза, асура. 
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рогоња м (мн. ж) онај који u.мa (велики) po"i, ро"iове; во великих 
ро"iова; фиг. ир. йреварени муж. 

рогуље, рОгУљ3. ж мн. gуже виле (обично gрвене) са gва кра
ка за набаgа1Ое сена, сламе. 

рогуmити, рогушим неСвр. [гл. им. рогушёње с] gизаши не
шшо у вис (уши, gлаку), nулиши, косШрешиШи. 8 - се 1. йосша
јаши накосшрешен, gизаши се увис; наgизаши се, узgизаши се. -
Коњ се рогуmи. Ћебе се рогуши. 2. а. заузu.маши HagMeH сшав, 
йравиши се важан, охолиши се, кочойериши се. б. иСЙОЈЬаваши 
срџбу, ЈЬУШ1оУ, незаgовОЈЬсшво; жесшиши се, "iневиши се, буниши 
се, "iунђаши: - на неправду. 

род, рода м (мн. радови) 1. а. најближа роgбина, сроgници, 
својша, рођаци: женин -, даљи -, близак -. б. йошомци, cpog
ници исшо"i зајеgниЧКО"i йрешка, лоза: - Карађорђевића, стари 
- Кашиковића. 2. йроизвоg, йлоg, йринос (зе.мље, воnа иШg.); 
йроцес рађа1Оа, усйева1Оа, сазрева1Оа (илоgа): добар - јабука, -
кукуруза; поспешити - ђубрењем. 3. йол, сйол (Jbygu, живоши-
1Оа): мушки -, женски - . 4. сој, раса, врсша: људски -. 5. ист. йр
вобишни облик gрушшвено-економске ор"iанизације у йрими
шивној зајеgници, роgовска зајеgница, йлеме, браШсШво. 6. би
ол. јеgиница за класификацију биљака и живоши1Оа, виша og 
врсше, нижа og йороgице (фамилије): - паса, - ружа. 7. уойшше 
"ipyaa, скуйина нече"iа исше врсше шшо чини целину: - војске, -
оружја. 8. књиж. врсша, облик К1Оижевне шворевине: - романа. 
9. лингв. а. иманеншно својсшво u.мeHицa йО којем се оне (у срй
ском и MHO"iu.м gpy"iu.м језицu.ма) gеле на оне мушко"i, на оне жен
CKO"i и на оне cpeg1Oe"i poga. б. "iрамашичка каше"iорија заменица, 
йриgева и йроменљивих бројева, чији је облик условЈЬен pOgoM 
именице уз коју сшоје, ogH., KOg личних заменица за 3. л. , (и) йо
лом би па на које се уЙуnује. • бити у роду (с неким) биши у pog
бинскu.м везама, сроgсшву (с HeKu.м). глаголски - лингв. класи
фикациона морфлошка и синшаксичка каше"iорија йо којој се 
'iла"iоли gеле на оне који морају или MO"iy имаши u.меничку (или 
заменичку) gойуну у ак. (или "ieH.) без йреgло"iа (йрелазне), на 
оне које не MO"iy u.маШи шакву gойуну (нейрелазне) и на оне ко
ји су йраnени йоврашном речцом "се" (ЙовраШне). граматички 
лингв. pog u.мeHицa заснован на морфолошкu.м обележјu.ма u.мe
нице и HeaocpegHo"i КОН"iруеНШНО"i ашрибуша који се уз 1оУ уйо
ШреБЈЬава. ни - ни помози бог в. aog бо"i; уп. и помозбог. природ
ни - лингв. pog u.мeHицa које означавају биnа заснован на разли
кова1ОУ йолова (мушко"i и женско"i). - рођени врло близак, нај
ближи роg. 

рода ж зоол. велика йшица селица из poga шшакара Ciconia 
ciconia; фиг. ир. висока и кракаша жена. 

родан, -дна, -о а. сйособан за рађа1Ое, gоноше1Ое илоgа, ило
gaH; који gaje бо"iаш pog, илоg: племе од рода -, - година. б. йун 
poga, зрелих илоgова: - зрели ДУД. в. бо"iаш, изобилан, бериnе
шан: - Војводина. 

родарица ж у МН.: peg йшица Ciconiiformes које живе уз ре
ке и мочваре (у jg.: шаква ЙШица). 

родбина и родбина ж зб. (мн. 0) сва лица са Koju.мa се неко 
налази у међусобном сроgсшву, рођаци, сроgници, својШа. 

родбински и родбински, -3., -о који се OgHOCU на pog, роgби
ну, сроgнички: - везе. 

родео м шпан. шакмиче1Ое каубоја у јаха1ОУ КО1Оа. 

родијум (рбдИ:ј, -ија) м хем. бео мешал из "ipyae илашинасших 
. ме шала, Rh. 

родиља, и родиља ж она која рађа, gOHOCU йлоg; aopogUJba: 
земља -; жена -. 

родин, -а, -о који apuaaga pogu: - гнездо. • - кљун бот. жива 
шрава Erod.ium cicolium. 

родитељ м (инстр. -ем) 1. а. оШац. б. мајка. в. онај који је као 
роgишељ, сшаралац, хранилац: брате, мили родитељу. 2. мн. а. 
ошац и мајка. б. мужјак и женка који u.мajy йошомсшво: роди
тељи са педигреом. 3. фиг. шворац, оснивач, зачешник: ":' иде а
листичке филозофије. 

родитељица ж О1ј,й која рађа, женка; жена роgишељ, мајка. 

родитељка ж жена роgишељ, мајка, маШи. 

родитељски, -3., -о који apuaaga роgиШеЈЬu.ма, који йошиче 
og роgишеЈЬа: - дом, - састанак, - брига. 

родитељски прил. као роgишеЈЬ, йойуш роgишеља: - се бри
нути. 

родити, родим свр. 1. gонеши на све ш (gеше), йороgиши се (о 
жени): - дете. - Жена не може лако да роди. 2. а. gонеши, ga
ши (pog, илоgове), йонеши, усйеши (о yceвu.мa, воnкама). б. (не
чим или без допуне) gобро йонеши, gонеши gобар pog, исйуниши 
се обиљем илоgова. - Година добро роди. Башта родила. Лоза 
родила. 3. а. (нешто) изазваши насшаја1Ое, йосшоја1Ое нече"iа, 
сшвориши, йроизвесши, из"iраgиши: - сумњу. Народ роди херој
ску војску. б. (обично у имп.) разг. сшвориши, йронаnи нешшо 
шшо је Heмo"iyne, че"iа нема. - Роди већ једном тај новац! 4. не
свр. gаваши, gоносиши pog, йринос, усйеваши (о ЙОЈЬоЙривреgнu.м 
кулШурама). - То чувено вино роди овуда око Фрушке горе. 8 
- се 1. а. gonu на свеш рође1Оем (о gеШеШу). б. воgиши йорекло, 
биши pOgOM: - у трговачкој породици. в. (уз негације) не биши 
на свешу, не наnи се, не ЙосШојаШи. - Неће се родити тај који би 
је био достојан. 2. фиг. а. насшаши, йосшаши, сшвориши се. б. 
йојавиши се изненаgа, йасши на ум, искрснуши, сину ши (о uge
ји, мисли, жеЈЬи). в. йроисшиnи, йошеnи, изроgиши се (као ре
зулшаш нече"iа). - Из једне освете роди се друга освета. 3. фиг. 
йојавиши се, изрониши, йомолиши се (о Сунцу). 4 . фиг. разг. осло
боgиши се мука, шешкоnа, оgахнуши, осешиши олакша1Ое. - Ни
је умрла него се родила. • бити (као) рођен, родити се за нешто 
биши йреgоређен, веома ao"iogaH, сйособан (за нешШо). кад на вр
би роди грожђе в. врба (изр.) не роди (више), није родила мајка не 
йосшоји, нема шо"iа (шакво"iа), не може се наnи. поново (изнова) 
се родити 1) осешиши велико олакша1Ое, живнуши (обично йо
сле какве Шешкоnе). 2) йреобразиши се, измениши се. - мечку в. 
мечка (изр.). родити се под (не)срећном звездом биши (не)среnан 
у живоШу. родити се у кошуљи в. КОШУЈЬа (изр.). тресла се гора ро
дио се миш в. миш (изр.). 

родица ж рођака, рођаки1Оа. 

родица и родица ж geм. и хиЙ. og poga. 

родни, -3., -о који се OgHOCU на рође1Ое (месшо), йорекло (неко
"ia, нече"iа): - место, дедов - крај. 2. машеР1Ои (језик, "iовор). 

родница ж анат. СЙОЈЬни geo женско"i йолно"i op"iaHa vagina. 
родност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сша1Ое oHo"ia шшо је 

pOgHO, шшо обилно рађа, илоgносШ. 

родовски, -3., -о који се OgHOCU на pog (као gрушшвену форма
цију): - заједница, - уређење. 

рододендрон м ГРЧ. бат. украсна биљка Rhododendron. 
родољуб и родољуб м онај који воли, ЈЬуби своју gомовину 

и свој Hapog, ЙаШриоШа. 

родољубан и родољубан, -бна, -о в. роgОЈЬубив. 

родољубац, -упца м в.  роgОЈЬуб. 

родољубив, -а, -о који воли, ЈЬуби свој Hapog, своју gомовину; 
иСЙУ1Оен роgОЈЬуБЈЬем, йашриошски: - народ, - говор. 

родољубиво прил. на роgОЈЬубив начин, ЙаШриоШски. 

родољубивост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHo"ia који је 
роgОЈЬубив, oHo"ia шшо је роgОЈЬубиво: - маса, - народа. 

родољубље и родољубље с ЈЬубав йрема свом Hapogy, go-
мовини, ЙаШриоШизам . 

родољубност и родољубност, -ости ж в. роgОЈЬубивосШ. 

родољупка и родољупка ж жена роgОЈЬуб. 

родом ПрИЛ. йо рође1ОУ, с обзиром на рође1Ое, йореклом: родом 
из Книна, - господин. 

РОДОЮlчелник м а. зачешник poga; сшарешина poga, нају
'iлеgнији човек у pogy: - породице. б. фиг. зачешник, йокрешач, 
йреgвоgник, оснивач (нече"iа): - српског песниmтва. 

родоначелница ж жена роgоначелник. 

родооскврњење и родооскврњење с в. роgоскврнуnе: 
срамно - постеље. 

родоскврнављење с в. роgоскврнуnе. 
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роДосквfшй, -а, -о који се OgHOCU на роgоскврнуnе, на pogo
скврњење: - љубав. 

роДоскврнуће с сшуйање у брак, у йолне ogHoce са крвним 
CpOgHUKOM, брак, йолни OgHOC из.међу крвних cpogHUKa, инцесШ. 

роДоскрв- в. роgосквр-. 

родослов м а. исшорија, лоза, сшабло неке aopogUZIJe, ieHea
лоiија: - Карађорђевића. б. gоку.менш сйис, цршеж о йореклу, 
Йреци.ма; aeguipe: родослов енглеских племића. Расни коњи 
имају родослове. 

родослован, -вна, -о који се OgHOCU на роgослов: - стабло. 

родословље и родословље с роgослов. 

рођа м у хиЙ. значењу: рођак; уп. рођо. 

рођак м 1. онај који је с неким у роgбинској вези, у сроgсшву, 
CpOgHUK, pog. 2. (у вок.) фам. као узречица за исшицање блиско
сши .међу iоворницима. - Рођаче, идемо ли на утакмицу? 

рођака (рођакиња) ж женска особа, рођак, pogUZIJa. 

рођакати, -ам несвр. (често ир.) називаши HeKoia рођако.м: -
људе. _ - се узаја.мно се називаш и рођако.м. 

рођачити се, рођачИм се несвр. [гл. им. рођачёње с] сшуйаши 
у роgбинске ogHoce, орођаваши се (с неким). 

рођачкй, -а, -о који је у вези с рођацима, својсшвен рођаци
.ма: - крв, - интимност. 

рођачки прил. на рођачки начин, као рођак, као рођаци: раз
говарати -, - гостити. 

рођен, -а, -о шрй. og роgиши (се). • бити - за некога, нешто 1) 
биши сшворен, йреgоgређен, боiо.мgан за нешШо. 2) имаш и изра
зише сйособносши, gap за нешШо. као од мајке рођен без ogene, io. 

рођендан м gaH нечијеi рођења; йрослава везана за шај gaH. 

рођенданскй, -а, -о који се OgHOCU на рођенgан: - славље, -
поклон. 

рођенй, -а, -о 1. а. који је у блиској роgбинској вези, блиско.м 
крвно.м сроgсшву, йрави: - брат, - мајка, - рођак. б. који је у ве
зи са власшишим рођењем, Йорекло.м, .месШо.м, pOgHU: - груда. в. 
који је нешшо с обзиро.м на рођење, йорекло, йрави: - Банаћа
нин, - Београђанин. 2. (често у им. служби) а. близак йо pogy; 
gpaiu вољени: побратим најрођенији. б. као узречница у значењу: 
gpaiu, .мили. - Од милости звао ме је рођени. 3. свој сойсшвени, 
власШиШи. - Деца се отуђују од рођених родитеља. 4. фиг. који 
је йо apupogu, исшински, боiо.мgани: - песник, - сликар. 

рођенче, -ета с (ми. еЈ; зб. им. рођенчад ж) новорођенче. 

рођење с а. gолазак на свеш рађањем; йорођај: - кћери, дан 
рођења. б. фиг. йосшанак, насшанак (нечеiа): - слике, - песме. 

рођењем прил. а. йо рођењу, йо йореклу, pogoM, Йорекло.м: -
није из нашег места. б. og рођења, йо суgбини. 

рођо, -а и -ё м у хиЙ. значењу: рођак; уп. рођа. 

рожан, -жна, -о и рожан, -а, -о в. рожнаШ. 

рожаст, -а, -о рожнаШ. 

рожданйк, -Ика м књиiа из које се чиша суgбина. 

РОЖДЕЮТВО с цркв. рођење (Хрисшово); црквена Йес.ма која се 
. йева за Божиn. 

рожина ж 1. ayw. og poi. 2. кошчашо, окошшало шкиво (но
каш, коЙиШо). 

рожић, -а и рожйћ, -ића м geм. и хиЙ. og poi. 

рожнат, -а, -о 1. начињен og poia; кошшан: - оквир за нао
чаре, рожнате крљушти, китове рожнате плоче. 2. сшврgнуш, 
сасушен, окошШао. 

рожнйк, -Ика м в. poi (5). 

рожњача (р6жница) ж анат. йреgњи йровиgни и исйуйчени 
geo очне јабучице, који йройушша свейlлосш, Cornea. 

роза прид. непром. нем. в. розе. 

розати се, р6зам се несвр. скуйљаши се, набираши се, aaga
ши шако ga се ilpаве набори (обично о чараЙа.ма). 

розга ж (дат. -ги; ген. мн. -гй) а. оgсечена веnа ракљасша ipa
на, .моШка која служи за йоgуйирање нечеiа. б. gуiачка .моШка 
(са ракља.ма или без њих) која се йобија у земљу и око које се ge
не сено, gешелина и СЛ. в. фиг. сувише .мршава жена. 

розе прид. непром. нем. ружичасш: - хаљина. 

розета ж фр. 1. архит. украсни окруr.ли орна.менШ сличан ру
жино.м цвешу са сшилизованим лаШица.ма: прозорска -. 2. нај
чешnи облик избрушеноi gија.манШа. 3. значка, KOKapga која се 
носи у руйици кайуша као обележје opgeHa, члансшва HeKoi 
уgружења и СЛ. 

розетла ж бот. в. с.мрgљевак. 

розикаст, -а, -о ружичасш: - цвет. 

рој, раја м (инстр. рајем; мн. рајеви) 1. скуй йчела које су се из
леr.ле og jegHe .маШице у исшој кошници и чине йосебну зајеgни
цу. 2 . .мношШво инсекаша у леШу. 3. фиг. iо.мила, ipyaa; .мно
шшво: - жена; - мисли. 

ројализам, -зма м фр. сисШе.м краљевске, .монархисШичке 
влаgавине; оgаносш, йриврженосш, верносш краљу и ројали
сШичко.м сисШе.му, .монархиза.м. 

ројалист(а), -ё м (мн. -сти) фр. а. ист. йрисшалица краља и 
.монархије у Француској за време Револуције. б. уойшше йрисша
лица ројализ.ма, .монархисШа. 

ројалистичкй, -а, -о који се OgHOCU на ројалисше и ројали
за.м: - преврат, - странка. 

ројалисткиња ж жена ројалисШ(а). 

ројити се, -Им се несвр. [гл. им. ројёње с] 1. излазеnи из ко
шнице сшвараши нови рој оgвајајуnи се og сшаре .маШице (о йче
ла.ма). 2. фиг. а. рађаши се, насшајаши у велико.м броју, .множи
ши се. - Ројила ти се деца. Часописи се у последње време роје. 
б. йојављиваши се у велико.м броју, наiо.милаваШи се. - Звезде 
се роје. в. окуйљаши се, збијаши се у iо.милу око нечеiа. - Људи 
се роје око суднице. 3. фиг. безл. ковийlлаши се, ко.мешаШи се, 
бучаши, жаiориШи. - Свуда се ројило од витезова из разних 
пукова. 

ројић, -а и ројйћ, -ића м geм. и хиЙ. og рој. 

ројта м мађ. арх. украсна реса, киnанка. 

рок, рака м (ми. рокови) 1. gужи или краnи временски йери
og у шоку Kojei шреба нешшо ga се изврши, gOiogu: у року од ме
сец дана. 2. gaH, час Kag нешшо gосйева, шреба ga се обави, из
врши, оgређено време, Шер.мин; gоба, време Kag нешшо йО йриро
gu сшвари, нор.мално gосйева gешава се: - наплате меница; пре 
рока оседети. 3. временски aepuog, шок, оgсечак; gужина шраја
ња, йосшојања (HeKoia нечеiа); век: у року од два сата; кратак 
животни -, - трајности два дана. • испунити - завршиши оба
везу на време. отказни - оgређено време које .може или .мора йро
nи йре усвајања, исйуњења ошказаноi захШева. служити (војни) 
- вој. биши на обавезној војној обуци, у реgовно.м војно.м Kagpy, 
служиши војску. то иде, спада у - службе ир. шо caaga у реgован 
йосао, ШО се .мора ураgиши, изgржаШи. 

рок м енгл. врсша MogepHe .музике; йлесна uipa уз шу .музику. 

рокада ж шп. шах. исШовре.мено йремешшање краља и шойа 
на оgређена йоља, йо ушврђеним йравилима; фиг. узаја.мна за
.мена .месШа, улоiе, йремешшање: велика -, мала -; - у послу. 

рокенрол м енгл. врсша MogepHoi ЙЛеса. 

рокер м извођач рок .музике; йрисшалица рок .музике. 

рокерскй, -а, -о који се OgHOCU на рокере и рок .музику. 

рокет м И рокета ж итал. крашка бела кошуља, лишурiијска 
оgежgа кашоличких свешшеника у обреgима изван .мисе. 

рокирати, рокйрам свр. и несвр. шах. (из)вршиши pOKagy. _ -
се фиг. за.мениШи, за.мењиваШи .месШо, йоложај, Йре.месШиШи 
се, Йре.мешШаШи се. - Непријатељ се рокира с левог на десно 
крило. 

рокнути, -нём свр. 1. свр. йрема рокШаШи. 2. експр. а. ipYHY
ши, ойалиши, Йуnи. - Рокнуше бомбе. б. бануши, хруйиши: -
на врата. 
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роковни И роковни, -3., -о који се OgHOCU на рокове. 

роковник и роковник м бележница са gаШу.мu.ма која слу
жи као йоgсешник за обавезе и йослове везане роко.м. 

рококо, -оа м фр. у.меШнички сшил у XVIII в. који се оgлику
је KићeHu.м и раскошнu.м облицu.ма, .мношШво.м gешаља и йа
сШелнu.м бојама. 

рококо прид. непром. који је у вези са сШило.м рококоа, раско
шан, gекорашиван: � огледало. 

роктаво прил. као Kag се рокће, слично рокшању, рокћући: 
смејати се �. 

роктати, рокћём неевр. 1. исйушшаши rласове, rрокшаши 
(обично о свињи). 2. исйушшаши неаршикулисане 'iласове (о љу
gu.мa); с.мејаШи се rрохошо.м, rрохоШаШи. 

рола и рола ж фр. поз. улоrа. 

ролат, -ата м врсша колача савијеноr у ролну. 

ролати, рбл3.м неевр. нем. увијаши, савијаши у KPYl" У ролну. 

ролетна (ген. мн. -нй) (ролета (ген. мн. -ет3.)) ж нем. зашшиш-
на завеса начињена og низа сйојених ре бара која се најчешhе на
.моШава на ваљкасшу осовину на йрозору, враШu.ма и сл. 

ролка ж (дат. рблци и рблки; ген. МН. рблкй) .мајица са рол
Kpal,HoM. 

рол-крагна ж окру'iла Kpal,Ha која сшоји уз враШ. 

ролна ж (ген. мн. -нй) нем. свишак, с.мошуљак харшије, шка-
нине, шруба, бала. 

роло, -оа м фр. ролеШна. 

ролmуа, -уё ж (обично у мн.) нем. коШураљка. 

Ром м ромски upuuagHUK Hapoga Йорекло.м из Инgије који жи
ви у разнu.м земљама, чесшо у HoMagcKu.м и Йолуно.маgскu.м rpy
йама, Циrанин. 

Роман м (обично у мн. Романи) 1. у .мн.: ойшши назив за на
poge Pu.мCKOr царсшва (у jg.: upuuagHUK HeKOr og ших Hapoga). 2. 
у .мн.: ойшши назив за Hapoge који rоворе po.мaHcKu.м језицu.ма 
- Ишалијане, Французе, Шйанце, Поршуrалце, Ру.муне и gpyre (у 
jg.: upuuagHUK HeKOr og ших Hapoga). 

роман, -ана м фр. а. врсша веhеr йрозноr књижевноr gела раз
вијене фабуле: љубавни �, авантуристички �, историјски �, кри
миналистички �, научнофантастични �. б. разг. gоживљај за 
йричу: доживети �. 

романеска ж муз. врсша основноr .мелоgијскоr обрасца HeKOr 
gела. 

романескни, -3., -о 1. који се OgHOCU на ро.манеску, расЙеван. 
2. који се OgHOCU на ро.ман: америчка романескна литература 
између два рата. 

романизам, -зма м лингв. еле.менаШ лашинскоr или HeKOr 
gpyl,Or poMaHcKOr језика у језику неро.манских Hapoga. 

романизација ж лат. ист. намешање кулшуре сшароl, Pu.мa, 
ogHOCHO ро.манске кулшуре и језика Hepo.мaHcKu.м Hapogu.мa. 

романизовати, -зујём (романизирати, -ИзЙр3.м) евр. и неевр. 
(из)вршиши ро.манизацију; асu.миловаШи og сшране poMaHcKOr 
Hapoga, йрешвориши у Ро.мане . •  - се йоgлеhи, йоgлеrаши уши
цају Ро.мана, ро.манизације. 

романика ж лат. ум. ро.мански сшил у архишекшури paHOr 
среgњеl, века. 

романист(а), -ё м (мн. -сти) онај који се бави ро.манисШико.м. 

романистика ж наука која изучава језике, књижевносш и 
исшорију ро.манских Hapoga. 

романистички, -3., -о који се OgHocu на ро.манисШику. 

романисткиња ж жена ро.манисШ(а). 

романописац, -сца м йисац ро.мана, ро.мансијер. 

романса ж фр. 1. муз . .мала вокална или инсШру.менШална 
ко.мЙозиција лиРСКОlr каракшера; нежна љубавна Йес.ма. 2. КЊИЖ. 

ейско-лирска Йес.ма, йо Ше.ми и шону нежнија og балаgе (йоре-

кло.м из ШЙаније). 3. фиг. нежна, ро.манШична љубав: кратка -
са женом. 

романсијёр, -ера м фр. ро.маноЙисац. 

романсијёрка ж жена ро.мансијер. 

романсијёрски, -3., -о који се OgHOCU на ро.ман, на ро.манси
јере: � обрада. 

романсијёрски прил. као ро.мансијер, као ро.ман, у облику 
ро.мана: - уобличавати, � приказати. 

романсирати, -ансйр3.м евр. и неевр. обраgиши, обрађиваши 
као ро.ман: романсирана биографија Николе Тесле. 

романски, -3., -о који се OgHOCU на Ро.мане, који upuuaga Ро
.мaHu.мa: � језици, � култура. 

романтизам, -зма м (мн. 0) фр. 1.  у.мешнички йокреш, йра
вац, сшил у књижевносши и у.мешносши краје.м XVIII и у йрвој 
йоловини XIX в.,  йосле класициз.ма и рационализ.ма, у ко.ме go
лази go изражаја е.моШивносШ, лиричносш, инgивиgуалносш 
сШвараоца. 2. фиг. в. ро.манШика (1). 

романтизовати, -зујём (романтизирати, -ИзЙр3.м) евр. и не
евр. йриказ(ив)аши, ойис(ив)аши у ро.манШично.м свеiUлу, на ро
.манШичан начин. 

романтик м нем. ро.манШичар. 

романтика ж (дат. -ици) фр. 1 .  занесењашшво; ро.манШич
носш: времена романтике, � краја. 2. в. ро.манШизам (1). 

романтичан, -чна, -о 1. који се OgHOCU на ро.манШичаре и на 
ро.манШизам; који је у gyxy ро.манШике, .машШовиШ: � еп, � по
езија. 2. који gелује ро.манШично, који изазива занос, занесењач
ки, иgеалан: � брда, � крај, � љубав. 

романтичар м (инетр. -ом и -ем) 1. у.мешник који сшвара у 
gyxy ро.манШиз.ма. 2. фиг. занесењак, сањар; иgеалисШ. - Вук ни
је био романтичар, био је реалиста. 

романтичарка ж (дат. -ки) жена ро.манШичар. 

романтичарски, -3., -о који се OgHOCU на ро.манШичаре: � 
идеје, � заноси. 

романтички, -3., -о в. ро.манШичан. 

романтично ПрИЛ. на ро.манШичан начин, занесењачки, за
носно: звучати �, говорити -. 

романтичност, -ости ж особина OHOra шшо је ро.манШично: � 
призора. 

романца ж в. ро.манса. 

романчина ж ауШ. и Йеј. og ро.ман. 

романчић м ge.м. и/или ир. og ро.ман. 

ромб м ГрЧ. мат. йаралелоrрам са сшраницама jegHaKe gужи
не и у'iловu.ма различиШu.м og йравоr, og којих су суйрошни у'iло-
ви jegHaKU, закошени кваgраШ. 

� 

ромбоёдар м грч. мат. rео.меШријско шело о.међено са шесш 
ро.мбова. 

. 

ромбоЙД, -Ида м ГрЧ. мат. йаралелоrрам се суйрошнu.м сшра
ницама jegHaKe gужине и у'iловu.ма различиШu.м og йравоr, og 
којих су суuрошни jegHaKU, закошени Йравоуrаоник. 

ромињав, -а, -о који ро.миња; који је исйуњен сиШно.м, .моно
Шоно.м кишом: � киша; � ноћ. 

ромињати, -3.м неевр. 1. йаgаши у виgу сишних каиљица, си
йиши, росиши (о киши), йаgаши у реШкu.м йахуљицама (о CHel,y). 
'Z. ЗвучаШи јеgнолично, .моноШоно (о rовору, звуковu.ма). 

Ромкиња ж женска особа ро.мске нароgносши, pOMCKOr poga, 
Циrанка. 

ромор, �opa м 1. јеgноличан шу.м који се чује Kag uaga киша, 
шече воgа, РО.lliињање, жуборење: � кише, � таласа. 2 . .моноШон, 
јеgноличан звук, шихи жамор, шайаш, rовор: � звука, � речи, � 
гомиле људи; 

роморити, роморйм неевр. [гл. им. роморёње с] йроизвоgиши 
ро.мор, звучаши јеgнолично, .моноШоно, шу.миши, жубориШи. -
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Ромори киша. Ромори њен глас. • нит ромори нит говори в. aog 
"iовориШи. 

рбмскй, -3., -о који се OgHOCU на Роме, ци"iански: � музика, 
� тип. 

ронац и ронац, -нца м 1. зоол. йшица мочварица, слична 
йашки, вешшо рони, живи у северним gеловима Евройе, KOg нас 
зиму је Mergus merganser. 2. в. ронuлац. 

рондати, -3.м неевр. 1. йроизвоgиши шумове, йравиши буку, 
ШуШњаШи. - Рондају вагонети. Комшије рондају над главом. 2. 
HeapeKugHo "iунђаши, мрмљаШи. - Мајка ми је рондала да учим. 

рондел м фр. крашка йесма og чешрнаесш римованих сшихо
ва (gBe сшрофе og йо чешири сшиха и jegHa og шесш) у којој се 
йрва gBa сшиха йонављају на крају gpy"ie и шреnе сШрофе. 

рондела ж фр. окру"iли засаg у вршу, Йарку. 

рондо, -да м (ми. ронда) фр. 1. муз. мала комйозиција Begpo"i 
каракшера, са "iлавном шемом која се више йуша Йонавља. 2. 
Kpy"i, кружница. 

рондо, -оа м фр. в. ронgела: � у парку. 

ронилац, -иоца м (ген. ми. -л3.ц3.) а. онај коме је роњење (обич
но у нарочишој ойреми) занимање, йрофесија: � на бисерне 
шкољке. б. онај који рони. 

ронилачкй, -3., -о који се OgHOCU на рониоце и ронuлашШво. 

ронилаштво е ронuлачки сйорш; ронuлачки йосао, роњење. 

ронити, -йм неевр. [гл. им. роњёње е] 1. йливаши ucaog йовр-
шине Boge, урањаши, зарањаШи. 2. фиг. а. йробијаши се, йровла
чиши се, завлачиши се; йроgираши, улазиши, урањаши у уну
шрашњосш нече"iа: � кроз израсла жита, � под бусен, � у меку 
масу мозга. б. уgубљиваши се, уносиши се (у мисли, йосао): � у 
акта. 3. йоgлокаваши, йоgриваши, йошкойавати, оgроњаваши 
(о Bogu): � обалу. 4. а. лиши, йроливаши (обично сузе). б. шеnи, 
цуриши, йаgаши, сийаши (о сузама, киши) . •  - се 1. круниши се, 
рушиши се; йаgаши ошкиgајуnи се og нече"iа, сурваваши се. -
Обала се ронила. Рони се камење. 2. шеnи, цуриши, лиши. -
Сузе се роне. • тиха вода брег рони в. aog Boga. 

ропкиња ж робиња. 

ропот и ропот, -ота м 1. шум, бука, шшройош: - сињега мо
ра. 2. хройац: - из груди. 3. ройшање; уп. роптати (1). - Трпи без 
ропота сваку невољу. 

ропотарница ж 1. сйремишше нейошребних сшвари и сша
pyguje. 2. йроgавница сшарих ствари, сШаринарница. 

ропскй, -3., -о 1. који се OgHOCU на робове, који је као у роба: 
- ланци, � покорност, � душа. 2. фиг. буквалан, gослеgан (о йре
Bogy). 

ропски прил. 1. на ройски начин, као роб, йокорно, йонизно: 
� поздрављати. 2. фиг. gословно, буквално; некришички: � опо
нашати, � следити. 

ропство е (ми. 0) OgHOC међу љуgима и нароgима заснована 
на йошйуној зависносши и йокорносши, робовање; сшање oHo"ia 
који је у нечијој власши, заробљенишшво, зашоченишшво; йо
корносш: � народа, допасти ропства, ДУХОВНО -. 

роптати, ропћём неевр. йолу"iласно не"iоgоваши изражавају
nи йрошесш, срџбу, "iHeB, "iунђаши: � на судбину. 2. кркљаши, 
хрийаши, хроЙШаШи. - Напред! - роптао је уча. 

ропче, -ета е (ми. 0; зб. им. ропчад ж) geM. и хиЙ. og роб; .млаgи 
роб. 

роса ж (ми. 0) 1. каиљице Boge, насшале конgензацијом Boge
не йаре из најнижих слојева атмосфере, које се шаложе на apeg
мешима HeaocpegHo изнаg земље за Begpux, хлаgних ноnи. 2. во
geHa, влажна ск рама, каиљице (суза, зноја): � очију, � зноја. • 
медна - в. меgљика (1). млад као - у подне Нр. сшар, времешан. 

росан, -сна, -о 1. а. йрекривен росом, йун росе, орошен: � тра
ва. б. засиnен росом, вла"iом: � сузе. 2. фиг. лей, gUBaH; .млаg, је
gap: � Приморје; � девојка. • - тачка росишШе. 

росити, -йм неевр. [гл. им. рошёње е] 1. йаgаши у сишним ка
иљицама у облику росе, сийиши, gажgеши, кишиШи. 2. а. чини-

ши ga се шшо ороси, йрекриваши росом. б. влажиши, квасиши, 
наШаЙаШи . •  - се йосшајаши влажан, квасиши се: � од страха. 
Очи се росе. 

росица ж geм. и хиЙ. og роса. 

росйmте е шемйерашура на којој нека машерија йрелази из 
aapHo"i у шекуnе сшање, шемйерашура конgензације. 

роснат, -а, -о росан: � трава, � лишће. 

росно прнл. као роса, у Bugy росе, росеnи: � капати, � падати. 

роснути, -снём евр. оросиши, ЙоквасиШи. 

росопас м бот. биљка Chelidonium maius из ф. Papavera
сеае. 

роспија ж тур. зла жена; блуgница, ЙросШиШуШка. 

росуља ж 1. сишна киша; роса, вла"iа: киша �, ветар пун ро
суље. 2. бот. врсша шраве Drosera rotundifolia. 

ротаријанац, -нца м члан Рошари-клуба, међунароgно"i 
уgружења йословних љуgи. 

ротатор м лат. айараш за умножавање койија, циклосШuл. 

ротација ж лат. 1. окрешање, обршање HeKo"i шела (око своје 
осе): � Земље, � купе. 2. наизменично, йериоgично мењање йо
ложаја, функције, йромена; смена: � руководећих кадрова. 3. 
штамп. роширајуnа машина за шшамйање (обично новина); oge
љење са шаквом машином. 

ротационй (ротацйјскй), -3., -о који се OgHOCU на рошацију, 
обршни: � позорница, � оса. • - �ашина (строј) в. рошација (3). 
- папир роШо-ЙаЙир. 

ротирајућй, -3., -ё који рошира, који се обрnе, окрепе: � ма
шина, � светло. 

ротирати, рОтЙр3.м евр. н неевр. лат. 1. (нешто) вршеши, окре
нуши, окрешаши, обрнуши, обршаши (нешшо) (око осе): � праву. 
2. обрнуши се, обршаши се. - Планете ротирају у истом смеру. 
3. фиг. вршеши се у Kpy"i; йромениши, мењаши йоложај, месшо с 
gру"iим. - Играчи не ротирају, већ имају своја стална места . •  
- се в. рошираши (2, 3). 

ротква ж (ген. ми. ротквй) бот. gвО"iоgишња зељасша йовршар
ска биљка Raphanus sativus, заgебљало"i корена, који се уйошре
бљава за јело као салаШа. 

роткваст, -а, -о који је у облику рошкве: � облик. 

ротквица ж 1. geм. og роШква. 2. бот. врсша сишне рошкве 
мало"i, црвенкаСШО"i корена који се jege као салаша, месечарка 
Raphanus radicula. 

роткиња ж жена која може ga рађа. 

ротонда и ротонда ж итал. 1. окру"iла uли йолукружна "ipa
ђевина; окру"iла сала. 2. лаки женски о"iршач без рукава. 

рото-папйр, -ира м йайир у великим ролнама, новинска 
харШија. 

рбтор м лат. техн. йокрешни geo елекшричне машине, шурби
не и сл. чврсшо сйојен са осовином са којом се Йокреnе. 

рохав, -а, -о 1. с шра"iовима og бо"iиња, бо"iињав, осйичав; ру-
жан, наказан: � лице, � чело. 2. нераван, храаав: � плочник. 

рохавост, -ости ж особина oHo"ia који је рохав. 

рохада ж ШП. шах. в. pOKaga. 

рочити, -йм евр. н неевр. арх. ушврgиши, утврђиваши, за
каз(ив)аши рок. 

рочйшнй, -3., -о који се OgHOCU на рочишШе. 

рочйште е 1. месшо сасшанка, сасШајалишШе. - Уговоре ро
чиште где ће се те вечери наћи. 2. правн. време оgређено за усме
не йарничне pagНJe сшранака apeg CygOM, CygCKU йрешрес, cyg
ска расЙрава. 

рошав, -а, -о в. рохав. 

рошка ж бот. йлоg У чаури са jegHoM семенком achaenium. 
рошкати се, -ам се неевр. боцкаши се ро"iовима; фиг. заgирки-

ваши се, йецкаши се. 
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роmтиљ, -иља м нем. 1.  lвозgена решешн:асша найрава за йе
чење меса на жару. б. месо йечено на шан:вој найрави: јести �. 
2. решеiйн:а у ложишшу йеnи за йролаз вазgуха и йройаgање йе
Йела. 

роmтиљски, -а, -о н:оји се OgHOCU на рошшUJb: ,- мирис. 

роmчић, -а и роmчић, -ића м 1. geм. og pol. 2. :кув. н:ифлица. 
3. мн. анат. изgанци сиве машерије на н:ич.меној можgини. 

рс м арх. и нар. тур. cHala, сила, мушн:а cHala. 

рт и рт м (ми. ртови) �сшурени geo н:ойна у мору или језеру; 
исшурени geo зе.м.тьишШа н:оји се gиже у висину, усеца међу йа
gUHe. 

ртањ, ртња м шиљаш врх брgа. 

ртић, -а и ртић, -ића м geм. og рш. 

руб м (ми. рубови) ивица, н:рај: � стола, � улице, � сукње. 

рубац, рупца м (инстр. рУпцем) 1. марама: � на глави. 2. ма-
рамица: рупцем брисати сузе. 

рубашка и рубашка ж рус. врсша русн:е н:ошуље; н:ошуља 
сн:ројена на русн:и начин. 

рубенина ж в. рубље. 

руБЕюла ж лат. мед. вирусна заразна болесш, обично gечја, 
йраnена црвеним осийом у виgу ЙечаШа. 

рубидијум (рубйдиј, -ија) м хем. хемијсн:и елеменаш, алн:ал
ни сребрнасшобели мешал (Rb). 

Рубикон, -а и Рубикон, -она м ист. рен:а н:оју је Цезар йрешао 
Kaga је ошйочео lрађансн:и раш йрошив Помйеја и СенаШа. • 
прећи -- gонеши смелу оgлун:у, учиниши оgлучујуnи н:оран:. 

рубин, -ина м лат. МИЛ. gpalu н:амен црвене боје, варијешеш 
KopYHga. 

рубина ж нар. 1. н:ошуља. 2. в. рубље. 

рубинов, -а, -о и рубински, -а, -о н:оји има својсшва, особи
не рубина: црвенило � боје. 

рубити, рУ-бим несвр. [гл. им. рубљёње с] 1.  а. сеnи, оgсецаШи. 
- Крвник главу руби. б. зарезиваши, рецн:аши: ножем � гран
чицу. 2. йорубљиваши, оивичаваши: � сукњу . •  - се gобијаши 
руб, ивицу, оивичаваши се. 

рубља и рубља ж (ген. ми. -баља) новчана јеgиница у Русији 
(н:оја саgржи сшо н:оЙејн:и). 

рубље с зб. (ми. 0) зајеgничн:и назив за йлашнене йреgмеше 
за личну и н:уnну уЙоШребу. а. gоња ogena (обично йлашнена), 
Йреобун:а. б. йлашнени йрен:ривач, чаршав (сшолни или н:ревеш
сн:и), н:ревешсн:а Йресвлан:а. • прљаво -- gOManu, лични нейријаш
ни йроблеми, несйоразуми и обрачуни н:оје не шреба јавно изно
сиШи. 

рубни, -а, -о н:оји се OgHOCU на руб, ивични: � море. 

руб ник м мешални руб, бриg на сн:ијама н:оји служи за уйра
вљање у шон:у вожње. 

рубрика ж (дат. -ици)' лат. 1. Йоl.nавље, ogeљaK, сшални йри
лоl у gневном лисшу или часойису у н:оме се йраше збивања у og
ређеној gелаiйносши, на оgређеном йоgручју: културна �, филм
ска �, спортска �, стална �. 2. оgељан: у службеном лисшу, фор
мулару, реlисшру: у рубрику упиmите ваше име. 3. ист. у сша-

, рим рун:ойисима и йрвим шШа.МЙаНим н:њиlама йочешна сло
ва, нашйиси, Йоl.nавља йисани или шшамйани црвеном бојом. 4. 
:кат. црвено' шшамйана уйушсшва за извршење лишурlијсн:их об
pega. 

py�a ж (рУг м) 1. aogcмex, йоруlа; йсовн:а: поднети ругу, псо
вати на пасје руге. 2. йоgруlивање, шала. - Ко из руге то би у по
четку. 3. в. руlоба. - Села руга покрај пута. 

ругалац, -аоца м онај н:оји се pyla, aogpylyje, Йоgруlивач. 

ругалица ж gело усмене (ређе Йис.мене) н:њижевносши (йе
сма, анеlgоша, узречица) йоgруiљиве саgржине: сеоска :"". 

ругати; се, pYгa� се несвр. йоgсмеваши се, йоgруlиваши се. 

ругач, -ача м в. руlалац. 

ругло с а. оно шшо је за aopyly (човен: или сШвар). б. срамо
ша, брун:а: � крену у народ. • извргнути, извргавати, изложити, 
излагати руглу, (на)правити од нечега � йошцениши, йошцењива
ши јавно HeKola или нешШо. 

ругоба ж а. ружноnа: подсмевати се ругоби. б. ружна осо
ба, нан:аза: удати се за ругобу. 

ругобан, -бна, -о ружан, lagaH, нан:азан: - језик, � град, � 
човек. 

ругобност, -ости ж особина, сшање oHola н:оји је руlобан, оно
la шшо је руlобно, ружноnа. 

руд, руда, -о 1. црвенн:асш, риђ: � јесење лиmће. 2. н:уgрав, 
н:оврџав: � и врана коса. 

руда ж 1. а. lусша, н:оврџава, обично мен:а вуна. б. овца с ша
н:вом вуном. в. увојан: (н:осе), н:оврџа. 2. бот. в. рУШа. 

руда1 ж минерална маса у унушрашњосши зе.м.тье н:оја cagp
жи оgређен сасшојан: за реншабилну ен:сйлоашацију за йошребе 
йривреgе, инgусшрије и сл. руgача: гвоздена �, � оловна, манга
HOBa �, карбонатна �. 

руда2 ж йолуlа уl.nављена у йреgњу осовину н:ола, уз н:оју се 
йрежу н:оњи или волови. • истрчавати, ићи, бежати пред руду не
йошребно, неумесно или йре gpylux уйлишаши се, мешаши се у 
нешШо. лећи на руду в. aog лепи. ударила -- у брег gошло је go ве
лин:е, шешн:е невоље. 

рудар, -ара м (во:к. рударе и -у, инстр. -аром и -арем) онај н:о
ји се бави н:ойањем pyga, pagHUK у pygHUKY; сшручњан: за pygap
сшво, pygapcKU инжењер. 

рударити, рударим несвр. [гл. им. рударёње с] 1.  раgиши у 
pygHUKY, биши pygap. 2. фиг. иншензивно исШраживаШи. 

рударка ж женсн:а особа pygap. 

рударски, -а, -о н:оји се OgHOCU на pygape и руgарсшво: � лам
па, � окно, � истраживање. 

рударство с йривреgна lpaHa н:оја обухваша йроналаже
ње, вађење, ойлемењивање и шрансйорш минералних сирови
на, pyge. 

рудаст, -а, -о а. н:оји има мен:у lусшу н:осу, gлан:у, вуну; н:овр
џав, н:уgрав. б. риђ, риђн:асШ. 

рудача ж 1. pyga, минерал: оловна �, жута �. 2. бот. врсша 
ливаgсн:е шраве Agrostis, А. capillaris (vulgaris) росуља. 

рудеж м gлан:е, браgа, н:оса; увојан:, йрамен: � од ћебета, � 
косе. 

рудељ м бот. gрво слично јавору и н:лену Acer hyrcanum и А. 
italum. 

рудети је:к. рудјети, -дИм несвр. [гл. им. руђёње с] йосшајаши 
pyg, црвенн:асш, gобијаши румену боју, руменеши (о шуми, зори 
и сл.). • - се руменеши се, црвенеши се. 

рудимент (рудименат), -нта м лат. 1. йочешни сшаgијум не
чеlа, замешан:; основни йојам о нечему. 2. зан:ржљали осшашан: 
oplaHa н:оји је изlубио своју фунн:цију. 

рудиментаран, -рна, -о (рудИментан, -тна, -о) (обично одр.) 
1. н:ојије шен: у зачешн:у, йочешни, основни, елеменшаран: � ста
ње. 2. заосшао у развишн:у, зан:ржљао: � органи. 

рудиментарност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је pygu
менШарно. 

рудиментација ж заосшалосш у развоју, зан:ржљалосШ. 

рудина необрађено зе.мљишШе обрасло шравом, ушрина, 
ШраШина. 

рудица и рудица ж 1. gлачице на вуненој или свиленој шн:а
нини. 2. обојена вуна, йређа; йређа og финије, мен:ше Шканине. 

рудице, рудица ж ми. geo на зайрежним н:олима, врсша ру
ge са gва йаралелна н:ран:а између н:ојих се йреже само jegaH н:оњ; 
уп. руда2 и рукуница (1). 

рудиште с месшо 1ge има pyge, pygHO налазишше; найушше
ни pygHUK. 
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рудни:!, -3., -о н:оји се OgHOCU на pyge1: � богатство, � налази
mтe, � басен. 

рудни2 и рудни, -3., -о н:оји се ogHOCU на pygy2, н:оји се йреже 
у pygy: � коњ. 

рудник М .мecйlo (обично aog зе.м.тьо.м) 'ige се н:ойа, ваgи pyga, 
pygoKoa; фиг. БО'iайlсйlво, извор, наљазишйlе: � угља, � злата, � 
цинка; неисцрпан � тема, златан � идеја. 

руднички, -3., -о 1.  н:оји се OgHOCU на pygHUKe: � дрво, � при-
бор, � гас. 2. н:оји се OgHOCU на йланину PygHUK. 

рудњак и рудњак М н:оњ н:оји се йреже у pygy, pygHU н:оњ. 

рудњача ж бат. йечурн:а Psalliota campestris. 

рудо е в. pyga2: трчати пред �. 

рудокоп и рудокоп М в.  pygHUK: површински �. 

рудоносан, -сна, -о у н:о.ме и.ма pyge, бо'iайl pygOM: � слој 
земље. 

рудоња М во pygacйle ('iycйle и риђе) gлан:е. 

руж М (инетр. -ем (-ом); МН. ружеви (ружеви)) фр. н:оз.мейlичн:о 
среgсйlво за .мазање усана и лица, црвенило, ру.менило, н:ар.мин. 

ружа ж 1. бат. а. ун:расна баШйlенсн:а, н:улйlивисана или шу.м
сн:а йlpHoвийla биљн:а Rosa са .мирисним цвeйloвимa разних бо
ја: дивља �, жута �, � месечарка, � пузавица. б. МН. ф. gвосуй
ница, gин:ойlилеgона н:ојој apuaagajy gрвеhе, 'iр.мови и зељасйlе 
биљн:е с наиз.менично aopegaHUM нейарно йepacйlим лисйlови
.ма, gвойолним цвeйloвимa са йо йeйl йравилно расйоређених ла
йlицa. 2. фиг. а. леЙОйlица, н:pacoйlицa. б. ру.мена боја, ру.мени
ло: руже на лицу. • ако је - процветаће на н:рају ће се сазнайlи 
иcйlиHa. руже ветрова guja'ipaм н:оји йрин:азује режи.м вeйlpoвa 
на нен:о.м .мecйly (йравац, јачину). увеле су (му) руже йрошли су 
лейи, срећни gaHU. цветају му руже има среће, усйеха; у живойlу 
.му све лан:о и gобро uge. цветају му руже на образима (лицу) зgрав 
је и ру.мен, gобро из'iлеgа. 

ружан, -жна, -о 1. н:оји својо.м сйољашњошhу, uз'iлеgо.м, обли
н:о.м чини Hey'iogaH, HeйpиjaйlaH yйlиcaн:: � жена, � слика, � на
мештај. 2. н:оји изазива HeйpиjaйlHo осећање, нейовољан, рђав, 
лош: � мишљење, � сумња. 3. HeйpиcйlojaH, неуљуgан, срамо
йlaH: � реч. • у ружној (црној) боји (светлости) представити, прика
зати нейовољно, рђаво йреgсйlавийlи, Йрин:азайlи. 

ружин, -а, -о н:оји се OgHOCU на руже: � цвет, � уље, � грм. 

ружити, ружйм неевр. [гл. ИМ. ружёње е] 1. чинийlи ружним, 
н:вapийlи лей из'iлеg, на'iрђивайlи. - Ружио га ожиљак. 2. а. 'ip
guйlu, йcoвaйlи, вpeђaйlи. б. cpaмoйlийlи, брун:айlи. - Не ружи 
нам породицу код непознатог . •  � се 1. йcoвaйlи jegaH gpy'io'ia, 
cвaђaйlи се. 2. ружњайlи, йocйlajaйlи ружан. 

ружица ж 1. ge.м. и хиЙ. og ружа. 2. бат. и агр. вpcйla винове 
лозе; 'iрожђе и вино og ње. 

ружичаст, -а, -о 1. ру.мен, py.мeHн:acйl: � свила, � завесе. 2. 
фиг. йун оЙйlи.миз.ма, иgиличан, срећан: � ситуација. • гледати 
на (кроз) ружичасте наочаре бийlи oЙйlимиcйla. 

ружичасто прил. на ружичасйl начин, py.мeHн:acйlo; фиг. ugu
лично, срећно: � се пресијавати; � сањарити. 

ружичасто- йрви geo йриgевсн:их сложени ца н:оји йон:азује 
ga gpy'iu geo сложени це има йримесе ружичасйlе, py.мeHн:acйle 
боје: ружичастожут, ружичастонаранџаст. 

ружичастост, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia шйlо је ружича-
cйlo, шйlо има ружичасйlу боју; оно шйlо је gобро и леЙо. 

ружичица ж geM. и хиЙ. og ружица. 

ружични, -3., -о а. в. ружин. б. в. ружичасйl. 

ружичњак1 м вpйl, башйlа засађена ружама. 

ружичњак2 м мин. вpcйla н:ре.мена. (SiD2) 

ружмарин М в. руз.марин. 

ружно прил. 1. а. на ружан начин, 'iagHo, оgврайlНО, нељуg
сн:и: � поступати, кревељити ce �. б. HeйpиjaйlHo, Hey'iogHo: � ки
шити. 2. вређајући осећање лейо'i, HeйpиcйlojHo, неуљуgно, сра
.мOйlHO: � слагати, � говорити. 3. рђаво, лоше: � живети. 

ружноћа ж особина, cйlaњe oHo'ia н:оји је ружан, oHo'ia шйlо 
је ружно: � тела. 

ружња ж ружење, Йсовн:а. 

ружњати, -3.м неевр. 'iубийlи лейойlу, йocйlajaйlи ружан. 

рузмарин и рузмарин М бат. среgозе.мни 'ipM Rosmarinus of-
ficialis аро.майlични и'iличасйlи лисйlови служе н:ао зачиН, а eйle
рична уља УЙОйlребљавају се у .меgицини. 

рузмаринов и рузмаринов, -а, -о н:оји apuaaga руз.марину, 
н:оји йойlиче og руз.марина: � уље. 

рузмарински и рузмарински, -3., -о н:оји се OgHOCU на ру
з.марин: � ограда. 

руина и руина ж лат. а. (обично у мн.) оно шйlо је руинира
но, разваљина, рушевина: руине Троје. б. фиг. особа йройаљот, 
зgравља, ЙОйlйуно оронула, cйlapa, болесна особа: � од човека. 

руинирати, -Инйр3.м (рyilнисати, -нишём) евр. и неевр. а. ра
зорийlи, разарайlи, (раз)рушийlи, yйpoйacйlийlи, уйройашhава
йlи: � целу просторију, руиниран клавир. б. yйpoйacйlийlи нечи
је зgравље. - Руинирао га алкохол. 

ру ј, руја М 1. бат. жбунасйlа, шибљин:асйlа биљн:а жуйlо'i цве
йla, УЙОйlребљава се за бојење у жуhн:аСйlоцрвено и служи за 
шйlављење н:оже Cotinus coggygria, Rhus и R. coriaria. 2. ру.ме
на, ружичасйlа боја, ру.менило: јесењи �, � по брдима. 

рујав и рујев, -а, -о в. рујан2: � лист, � шума. 

рујан\ -јна М рег. в. сеЙйlе.мбар . 

рујан2, -јна, -о жуhн:асйlоцрвен, риђ, py.мeHн:acйl: � зора, � 
јесења шума, � вечерњи зрак. • - вино црвено вино, ружица. 

рујански, -3., -о сеЙйlе.мбарсн:и: � кише. 

рујевина ж 1. в. ру ј (1). 2. арх. и пеен. рујно вино, ружица . 

рујити, -йм неевр. 1. бојийlи цpвeHн:acйlo, рујево.м бојо.м. -
Зраци рује врхове брда. 2. py.мeHeйlи се, цpвeHeйlи се. - Из тра
ве руји гљива . •  � се цpвeHeйlи се, py.мeHeйlи се. 

рујница ж бат. в . .млечница Lactarius deliciosus. 

рујно- йрви geo йриgевсн:их сложеница н:оји йон:азује ga не
шйlо има йримесе руја, рујне боје, OgHOCHO нијансе йle боје: руј
носмеђ , рујнокос. 

ру јност, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia шйlо је рујно. 

рука ж (дат. рУци, ак. рУку; ми. руке, ген. руку, дат. рУкама) 1.  
'iорњи eн:cйlpe.мийleйl Kog човен:а, og рамена go врха йpcйlиjy; 
н:рајњи geo йlo'ia eн:cйlpe.мийleйla, шан:а: подићи руку, шчепати 
руку. 2. фиг. рун:ойис: на писму познати руку сина. 3. власйl, 
.моћ, наgлежносйl, својина. - У вашим рукама је моја судбина. 
Новац је у твојим :рукама. 4; cйlpaHa, йоложај у OgHOCY на не
шйlо: с леве руке, с десне руке. • бити везаних руку бийlи зави
сан og HeKo'ia, He.мaйlи слобоgу оgлучивања; бийlи о'iраничен у 
расйола'iању нечим. бити лаке руке, имати лаку руку 1) бийlи ра
сийан, олан:о йlрошийlи (новац и сл.). 2) бийlи у.мешан, cйpeйlaH 
(нЙр. йри gавању инјен:ција и сл.). бити (не)срећне руке имaйlи 
(не)усйеха, имaйlи (не)среће у нече.му. бити (постати) нечија десна 
рука ослонац, йoйlйopa нен:о.ме (бийlи, Йocйlaйlи). бити, наћи се 
при (на) руци Йо.моћи, aoMa'iaйlu. брак на леву руку в. aog бран:. 
голим рукама, голих руку без иче'iа, без ин:ан:вих среgсйlава у ру
н:ама (Йрилин:о.м борбе). дати (некоме) комад хлеба у руке осйосо
бийlи (HeKo'ia) за caмocйlaљaH жuвойl. дати руку некоме йрихва
йlийlи, йpиcйlaйlи на бран:. дати се у руке (некоме) apegaйlu се не
н:о.ме, йoвepийlи власйlийlу суgбину gpy'ioM. дићи руке од некога, 
нечега Haйycйlийlи HeKo'ia н:ао нейойрављиво'i, н:ао безнаgежан 
случај; .мaHyйlи се узаљуgно'i Йосла. дићи руку на некога ygapuйlu 
HeKo'ia, Haйacйlи HeKo'ia; убийlи HeKo'ia. дићи руку на себе йон:у
шайlи или извршийlи самоубиСйlво. док руком о руку врло брзо, 
у йlpeHYйlн:y. држати конце (дизгине) у својим рукама и.мaйlи 
власйl, уйраву Hag нечи.м; бийlи 'iocaogap cийlyaциje. дуге руке 
(имати) бийlи лойов, н:раgљивац. (за)просити нечију руку йонуgи
йlи нен:о.ме бран:. (за)трести нечију руку pyн:oвaйlи се. златне руке 
(имати) бийlи вешйl, cйpeйlaH, у.мешан у обављању Йослова. из 
друге, треће руке Йyйle.м (йрен:о) aocpegHUKa. (из)маћи се из руку 
не gобийlи нешйlО, йpoйycйlийlи, UЗ'iубийlи; извуhи се ucaog чије 
власйlи, н:онйlроле. из прве руке (сазнати, купити) из самот, изво-
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ра; без uocpegnUKa, gирекШн,о. И3 руке у руку uрелазиши og jeg
nol go gpylol, .мењаШи власн,ика. имати златне руке биши врло 
вешш у uослу који се (обичн,о) обавља рукама. имати (некога, не
што) у рукама. 1) расuолаlаши н,eKu.м, н,ечu.м, влаgаши и uocego
ваши. 2) u.маШи gоказ. имати одрешене руке раgиши йо сво.м н,а
хођењу. имати пуне руке посла биши врло заузеш Uосло.м. (и) ру
кама и ногама Cвu.м среgсШвu.ма, Cвu.м c1ialaмa. испод руке (ради
ти) кришо.м (uо)шај1iО раgиШи. (ис)пустити И3 руку (руке) (иЗ)lУ
биши КО1iШРОЛУ, ушицај 1iag 1ieKu.м, 1iечu.м. ићи на руку oMoly
nаваши, олакшаваши 1ieKoMe ga н,ешшо осшвари, UосШиl1iе. ићи 
од руке обављаши без uоiйешкоnа, са усйехо.м 1ieKU Йосао. (као, 
док би) руком од руку врло брзо, у Шрен,уШку. као руком однесено 
брзо и UОШUУ1iО uрошло, 1iесшало (о болесШи). метнути (за неко
га) руку у ватру јамчиши, lара1iшоваши (за 1ieKola), вероваши н,е
ко.ме. метнути руку на некога, нешто u.маШи н,амеру ga се 1ieKO, 
1iешшо uошчи1iи, Йрисвоји. на брзу руку 1ia брзи1iУ, у журби. на 
дохват руке вео.ма близу. на руке, руку (добити, примити) gобиши, 
Uрu.миШи чисшо, 1iеШо. на своју руку 1) 1iасшра1i, особењак, сво
је'iлав. 2) 1ia власшишу оglовОР1iОСШ, без оgобрења, са'iлаС1iосши, 
йрема власШиШо.м н,ахођењу, .мишљењу. носити (држати) на рука
ма некога uосеб1iО uазиши 1ia 1ieKola, уlађаши 1ieKoMe у све.му. 
обема рукама (давати, поклаљати) M1iolo, изgаШ1iО и pago (gава
ши, UоклањаШи). одмахнути руком оgбациши 1iешшо без икаквоl 
и1iшереса, с Uрезиро.м. одрешити некоме руке gаши (1ieKoMe) uош
uY1iY слобоgу (у pagy и у UосШуUцu.ма). од руке до руке в. из руке 
у руку. од сваке руке og сваке врсше, раз1iоврсша1i, сваковрсШа1i. 
(о)крвавити руке уби(ја)ши 1ieKola. пасти (допасти) у руке случај-
1iO uосшаши 1iечија своји1iа, uoceg. под руком (нечијом) бити, на
ћи се 1) биши uog н,ечијu.м руковоgсшво.м, уЙраво.м. 2) uриuасши 
1ieKoMe као своји1iа или UоШчиње1iи. поћи, полазити за руком (не
коме) усuеши, усuеваши у 1iече.му. празних руку 1) без UОКЛО1iа. 2) 
без gобиши, усйеха и сл. прати руке скиgаши са себе оglовОР1iОСШ. 
предати (дати) на (у) руке uреgаши, gаши лиЧ1iО 01ioMe ко.ме је 1ia
.мење1iО, agpecupa1io. преко руку (преметнути) обавиши, заврши
ши 1ieKY раgњу, йосао и сл. прећи у друге (треће) руке Uро.ме1iиШи 
влаС1iика. при руци (бити, имати) 1) у neuocpeg1ioj близи1iи, бли
зу, н,аgохваш руке. 2) биши og корисши, Йо.моnи. прићи руци йо
зgравиши сшаријеl, обичн,о uољубивши la у руку. прљавих руку 
(бити), прљаве руке (имати) 1ie биши uошшен" биши 1ia лошем 'iла
су. прљати руке раgиши 1iешшо 1iеgосшој1iО, 1iечаС1iО; .мешаШи се 
у 1iеuошше1i Йосао. пропустити КрО3 руке. 1) gобро исшуnи, изба
Ши1iаШи. 2) uре'iлеgаши, ураgиши н,ешШо. пружити руку (некоме) 
1) Йо.моnи н,еко.ме. 2) Uо.мириШи се, UО1iуgиши 1ieKOMe uријашељ
сШво. раширених руку (дочекати, примити) с раgошnу, uријашељ
ски, срgаЧ1iО, с gобрu.м расuоложењем (Uрu.миШи, gочекаШи). ру
ку на руку (утврдити, уговорити нешто) culyp1io, чврсшо уlовори
ши, gоlовориши 1iешШо. руку на срце UCKpe1iO, ошворе1iО lовореnи. 
с руке (ми је) uolog1io (.ми је), усuуш (.ми је), 1ia зlоg1iО.м .месшу (.ми 
је). сврби (ме) рука 1) очекиваши gобишак (обиЧ1iО 1iовац). 2) хше
ши исшуnи 1ieKola. 3) 1iамераваши 1iешшо ураgиши рукама (1ia
uисаши и сл.). скрштених руку 1ie Uреgузu.маШи 1iишша, осшаја
ши рав1iоgуша1i. слободном руком без икаквих uриРУЧ1iих cpeg
сшава (алаша, оруђа). средље руке осреgње вреg1iосши, Uросеча1i. 
стегнути некоме руку срgаЧ1iО се руковаШи. тврде је руке шешко 
gaje 1iовац, шкрш је, циција. тешке је руке 1) 1iевешш је у Uослу. 
2) u.маШи јак, С1iажа1i уgарац. трљати руке биши заgовоља1i зБОl 
усйеха, веселиши се усЙеху. у једну руку .. . у другу руку С jeg1ie 
сШра1iе . . .  с gpyle сшран,е, 1ia jega1i 1iачи1i . . .  1ia gpylu 1iачи1i, йр-
во . . .  gpylo. у најбољу руку у н,ајбоље.м случају. у најмаљу руку у 
1iajlopeм случају; баре.м (Шолико). у неку руку 1ia 1ieKU 1iачи1i, go-
1iекле, У1iеколико. у средљу руку UросеЧ1iО. У3 нечију руку уз 1iечи
ју Йо.моn. узети у (своје) руке сам о 1iечему воgиши бриlу. чврста 
'(јака, железна) - велика сшроlосш, gисциUли1iа, сшроlа власШ. 
чисте руке (имати), чистих руку (бити) биши uошше1i, исUрава1i. 
човек добре 

'
руке човек који g01iOCU среnу, усйех (cвoju.м gapoM, 

UОКЛО1iО.м, gело.м). човек зле руке Q1iaj који g01iOCU 1iecpeny, 1iey
сЙех. широке руке (бити) uзgаша1i, gарежљив (биШи). штап у ру
ке (узети) кре1iуши 1ia uуш, ошuушоваши; кре1iуши у Uрошњу. 

рукав, -ава м 1. geo ogene који (gелu.миЧ1iО или og paмe1ia go 
шаке) йокриваруку: кратки �, дуги �, широки �. 2. а. в. рукавац 
(Ја). - Нил се цепа У више рукава. б. уза1i йојас, KoMag земље 
који улази у воgе1iУ uоврши1iУ, uревлака, земљоуз. 3. 1iешшо шшо 
се lpa1ia, оgваја og своl 'iлав1iоl gела, Olpa1iaK, крак: � Голфске 
струје . •  остати (враrити се и сл.) кратких рукава йроnи лоше, 
осша,ши (врашиши се и сл.) без икаквоl усйеха, 1ie gобиши 1iU-

шша и сл. засукати (заврнути) рукаве озбиљ1iО uриО1iуши 1ia йо
сао, баци ши се 1ia Йосао. као И3 рукава (сипати, говорити (на)писа
ти) С лакоnо.м, без заuињања, 'iлашко, брзо (н,ешшо ураgиШи). 
мртви - геогр. в . .мршваја. 

рукавац, -в ца м (инетр. -вцем; ген. мн. рукаваца) 1. а. geo, 
olpanaK реке или uошока који се оgваја og 'iлав1iоl шока: � Дуна
ва. б. уза1iи geo воgе1iе uоврши1iе који залази у KOU1iO, заШО1i, 
gpala. 2. geM. и хиЙ. og рукав. 3. бот. gоњи крај gршке лисша (KOg 
1ieKUX биљака) KOju.м је uричвршnен, за lра1iчицу. 4. крај осови-
1ie око које се окрепе Шочак. 5. цев 1ia каза1iУ за uечење ракије 
која воgи у cyg са воgо.м за хлађење. 

рукавина ж ayiJl.t. и Йеј. og рукав. 

рукавић м geм. и хиЙ. og рукав. 

рукавица ж (обично у мн.) ogena за шаку као зашшиша og 
хлаg1iоnе или og uрљавшши1iе: заштитне рукавице, BYHeHa �, 
једнопрстна �. • бацити некоме рукавицу изазваши 1ieKola 1ia 
gвобој; сшуuиши у ошшру борбу, ошшро се суuрошсшавиши (у 
сЙору). као И3 рукавице в. као из рукава (uog рукав). одбацити, 
вратити (бачену) рукавицу 1ie uрихвашиши, оgбациши изазов 1ia 
gвобој, 1ia борбу. прихватити, подићи (бачену) рукавицу йрихва
шиши, uрисшаши 1ia gвобој, 1ia борбу. у рукавицама са обзиро.м, 
учШиво. 

рукавичар м за1iаiilлија који израђује и upogaje рукавице. 

рукавичарка ж же1iа рукавичар. 
рукавичарница ж рукавичарска раgиО1iица; uроgав1iица ру

кавица. 
рукавичарски, -а, -о који се og1iOCU 1ia рукавичаре: � шило. 

рукавичарство с израgа, йрављење рукавица као за1iашска 
gелаШ1iОСШ . 

рукавичетина ж ayiJl.t. и Йеј. og рукавица. 

рукавичица ж geм. и хиЙ. og рукавица. 

рукавчић м geM. и хиЙ. og рукав. 

рукат, -а, -о 1. који u.мa руке; који u.мa gyle руке. - Човек је 
рукато створење. Марко је рукат човек. 2. фиг. који је вешш, у.ме
ша1i у uослу, сUособа1i. - Вредна је, руката. 

рукица ж geM. и хиЙ. og рука, ручица. 

рукнути, рукнем евр. 1. 1iавалиши, 1iаlрн,уши, 1iахруuиши; 
lРУ1iуШи. - Гомила рукну и сломи ограду. 2. в. риК1iуШи. - Зе
љов РУКНУ. Топ рукну са куле. 

руковалац, -аоца м o1iaj који руку је, расuолаже, уйравља, 
.ма1iиUулише 1iечu.м: � машином, � ТОПОМ. 

руковалачки, -а, -о који се ognocu 1ia руковаоце. 

руковатељ м в. руковалац. 

руковати, рУкујем и руковати, -ујем неевр. а. уuрављаши, 
руковоgиши, расuолаlаши 1iечu.м: � прикупљањем прилога, � 
новцем. б. З1iаши уuошребљаваши, служиши се оруђем, оруж
јем, .маши1iама, уоuшше раз1iu.м Uреg.меШu.ма: � пушком, � ма
шином, � тракТором . •  - се (и евр.) а. uружиши, uружаши jegan 
gpyloM руку у З1iак Uозgрава. б. сшеl1iуши, сшезаши jega1i gpy
lOM руку у З1iак обеnања, uоlоgбе, gавања речи. 

руковед. ж в. руковеш (1). 
РУКОВЕщати� -ам неевр. 1. uравиши руковеши; сакуuљаши и 

везиваши руковеши uожњеве1iоl жиша; слаlаши руковеШи. 2. 
фиг. скуuљаши и оgабираши pagu обрађивања фолклорн,у lpa
ђу, Йес.ме, 1iаUеве. 
, ' руковедачица ж же1iа која руковеgа uожњеве1iО жиШо. 

руковет ж 1. а. количи1iа жиша коју жешелац .може ga ухва
ши руко.м и оgсече срЙо.м. б. 01iO шшо се .може захвашиши jeg-
1ioM руко.м и скуuиши у свежањ, кишу, букеш: � цвећа, � ли
шћа. 2. фиг. 'збирка йесама (обиЧ1iО за йевање): � народних пе
сама. 

руковетати, -ам и руковетати, -овећем неевр. в. руковеgаШи. 

руководећи и руководећи, -а, -е који уйравља, Руковоgи, 
руковоgилачки: '� положај, - кадар. 
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руководилац, -иоца м онај који Руковоgи, уйравЈЬа: � оде
љења, � предузећа. 

руководилачки, -3., -о који се OgHOCU на Руковоgиоце и руко-
вођење: � столица, � посао. 

руководиља и руководиља ж РуковоgиiйеЈЬица; воgиЈЬа. 

руководитељ м руковоgилац: � ратног већа. 

руководитељица ж жена руковоgилац. 

. руководити, -оводйм несвр. [гл. им. руковођење с] 1. (неким, 
нечим, ређе некога нешто) биiйи на челу, йреgвоgиiйи, воgиiйи 
(HeKOra, нешiйо); yйpaвJbaiйи (неким, нечим): � армијом, � скуп
штином, � предузећем. 2. навоgиiйи, йобуђиваiйи, йOKpeiйaiйи, 
Йоgсiйицаiйи. - Та мисао ме руководила . •  "'" се paguiйu aog 
yiйицaje.м нечеrа, yйpaвJbaiйи се: � се према инстинкту. 

руководнй и руководни, -3., -о који Руковоgи, йоgсiйиче, йо
креће; Руковоgећи: � начело, � орган. 

руководство с 1. руковођење, уйравЈЬање, уйрава; йреgвоg
нишiйво. 2. зб. скуй оних који Руковоgе, Руковоgиоци, Руковоgеће 
iйело, вoђciйвo: � предузећа, � општине. 

рукоделац, -елца и рукоделац, -лца јек. рукодјелац и ру
кодјелац м занаii1лија, обрiйник. 

рукоделство јек. рукодјелство с ручни pag, ручна израgа; 
занаiйсiйво. 

рукодеља јек. рукодјеља м рукоgелац. 

рукољуб м арх. ЙОЈЬубац у руку. 

рукомет м (мн. 0) спорт. екийна (са cegaм иrрача у jegHoj еки
йи, УКЈЬучујући и rо.л.мана), iйимcKa urpa лойiйом у којој се лой
iйa gogaje руком и уйућује йрема ЙРОiйивничком rолу. 

рукометаш, -аша м иrрач pYKoMeiйa. 

рукометашица ж иrрачица pYKoMeiйa. 

рукометашки, -3., -о који се OgHOCU на рукомеiйаше. 

рукометни, -3., -о који се OgHocu на pYKoMeiй: � савез, � турнир. 

рукопiшљив, -а, -о разг. склон йий(к)ању жена, gевојака. 

рукопис м 1. начин йисања слова руком (с каракiйерисiйич-
ним особинама): имати леп �. 2. iйeKCiй йисан руком или йиса
ћом машином (обично pagu шiйамйања, објавЈЬивања); уп. ману
скрипт: предати � песама. 

рукописни, -3., -о који се OgHOCU на рукойис: � историјски из
вори. 

рукополагати, -ол3.жем несвр. йрема рукоЙоложиiйи. 

рукоположење с цркв. йосвећење за ђакона или свешiйени
ка Йолаrање.м руку og ciйpaHe ейискойа, XиpoiйoHиja. 

рукоположити, -оложйм свр. ЦРКВ. йроизвесiйи за свешiйе
ника, зареgиiйи: � за ђакона. 

рукосад м оно шiйо је руком сађено (виноrраg, воћњак): идем 
винограду, моме рукосаду. 

рукотвор и рукотвор м pYKoiйвopиHa: камени рукотвори из 
неолита. 

рукотворан и рукотворан, -рна -о 1. руком израђен: � ро
ба. б. који се OgHOCU на pYKoiйвopиHe: � трговина. 

рукотворац, -рца м онај који нешiйо својим рукама ciйвapa, 
iйвopи: � Хефест. 

рукотворен, -а, -о израђен руком. 

рукотворина и рукотворина ж оно шiйо је руком израђено, 
ciйвopeHo, ручни pag. 

рукохват м ков. geo за који се xвaiйa, gржи руком; ручица, 
ручка, gржач. 

руксак, -а и руксак, -ака м нем. iйорба уйрiйњача која се но
си на леђ има, ранац. 

рукуница ж 1. (често у мн.) pyga jegHoapera, јеgнойрежних 
кола; уп. рудице. 2. gршка, gржач, ручка: рукунице плуга, ло
нац с рукуницом. 

рукуничар м коњ који је yaperHYiй у рукунице. 

рулада ж фр. 1. в. ролаiй. 2. муз. брз мелоgијски украс, коло
paiйypa. 

рулати, рУл3.м и рулати, -ам несвр. енгл. Kpeiйaiйи се йиCiйOM 
pagu йосiйизања йоiйребне брзине за йолеiйање или смањења бр
зине йриликом aiйepиpaњa (о авиону). 

рулет м (рулета ж) фр. вpciйa хазарgне urpe; найрава за urpa
ње iйe urpe. - Воли карте и рулет. Рулет се окреће . 

руља ж неуређен, неорrанизован, неgисцийлинован скуй, ма
са Jbygu, rомила, cвeiйиHa; ОЛОШ. 

рум, -а и рУма м енгл. а. (ми. 0) жесiйоко алкохол но йиће og ме
ласе шећерне iйpcKe. б. разг. количина рума (а) која заЙре.ма og
ређену aocygy (чашу, флашу и сл.). 

румати, -3.м несвр. jeciйи ogajyhu звук, xpcKaiйи. 

румба ж тп. вpciйa йлесне urpe йореклом са Кубе; музика уз 
iйy urpy. 

румен ж руменило: � лица, � зоре. 

румен, -ена, -о 1. oiйвopeHoцpвeH, цpвeHKaciй, ружичасiй: � 

лице, "'" кифла, � девојка. 2. као caciйaвHи geo йолусложеница: 
румен-боја, румен-ружа. 

руменети јек. румењети, -нйм несвр. [гл. ИМ. румењење с] 1. 
йociйajaiйи румен. - Лице румени. 2. в. pYMeHиiйи . •  "'" се биiйи 
румен, изUtеgаiйи румен. 

" 

руме ника ж 1. (обично уз им. "вино'� румено, црвено вино. 
2. румена јабука. 

руменило с 1. румена, oiйвopeHoцpвeHa боја, румён: � коже, 
� неба. 2. козмеiйичко среgсiйво за румењење, црвенило, руж: � 

за лице, � за усне. 

руменити, рУменйм несвр. [гл. ИМ. румењење с] чиниiйи руме
ним, бојиiйи у румено. - Румени лице ружем . •  "'" се повр. маза
iйи се руменилом. - Румени се ружем. 

руменка ж 1. вpciйa румене јабуке или крушке. 2. назив за 
краву pYMeHKaciйe, цpвeHKaciйe боје. 

руменкаст, -а, -о йомало румен, цpвeHKaciй: � јагодице, � 

одсјај на води. 

руменко и руменко м а. човек pYMeHOr лица. б. во румене, 
риђе gлаке. 

румено ПРИЛ. у румено ј боји, с руменим йреливима, с румени
лом: � одсијавати. 

румено- йрви geo сложени ца значи румену, цpвeHKaciйy ни
јансу оне боје коју означава йриgев у gpyroM gелу сложени це: ру
меножут, руменомрк 

руменолик, -а, -о који је pYMeHOr лица: � човек 

румењак м бот. биљка Lithospermum purpureo-coeruleum. 
румењача ж бот. срчаница Onosma stellulatum. 
румнути, -нем свр. нар. йaciйи; навалиiйи, HarpHYiйu. - Рум

ну снег. 

Румун, -уна м apuaagHUK Hapoga pomahcke-rране који најве-
ћим gелом живи у Румунији. 

Румунка ж йрийagница PYMYHCKOr Hapoga. 

румунски, -3., -о који се OgHOCU на Румуне и Румунију. 

рунаст, -а, -о а. који има ryciйo руно, који је обрасiйао руном: 
� реп, � глава. б. који је као руно: � облаци. 

рунда 1 и рунда ж керуша рунgаве gлаке. 

рунда2 ж (ген. ми. -дй) енгл. 1. спорт. geo боксерскоr или рвач
KOr меча (у iйpajaњy og iйpи мин.) йосле Kojer се йрави Йауза. 2. 
фаза, eiйaйa, Kpyr: трећа � преговора. 3. йоруџбина йића за gpy
шiйво око сiйола: � пива. 

рундав, -а, -о који има бујну, коврџаву gлаку, кушiйрав: � 

пудлица. 

рундаст, -а, -о рунgав: � пас. 
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рундов, -ова м йас pYHgaBe gлаке: овчарски �. 

руне ж ми. најсшарија 1,epMaHcKa слова, алфабешско Йис.мо 
сшарих Гер.мана (uосебно Сканgинаваца), сачувана у нашuиси
.ма на каменим uлочама и Uреg.меШима og gpy1,o1, .маШеријала: 
ГOTCKe �, дaHCKe �, англо-фризијске �. 

рунити, рунИм неевр. рег. [гл. им. рУњёње с] 1. в. круниши: � 
кукуруз. 2. шрошиши, gробиши, .мрвиШи; оgвајаши og нече1,а, 
сшресаши: � обалу, � лиmће. _ � се а. оgвајаши се, ошкиgаши 
се, осиuаши се (у .малим чесшицама): хлеб се руни, песак се ру
ни. б. gробиши се, расuаgаши се. 

рунка ж бот. биљка Artemisia scoparia, .мейlловина. 

руно с UpupOgHU uокривач og 1,усше, gу1,ачке gлаке на живо
шињама (најчешће овцама); вуна која израсше на овци og jegHo1, 
go gpy1,o1, сшрижења: скинути �, продати два руна вуне. 

рунолйст м бот. више1,оgишња зељасша uланинска биљка 
са белим звезgасшим руњави.м цвеШови.ма Leontopodium al
pinum. 

рунскйt, -а, -о који се OgHOCU на руно: � вуна. 

рунскй2, -а, -о који се OgHOCU на ру не: � писмо. 

рунце и рунце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. og руно. 

руња ж (обично у мн.) а. gлака на живошињама и неким ge
лов има JЬygCK01, шела: � на грудима. б. gлака на шканини: � на 
пеm:киру. 

руња м хиЙ. og руњавац; руњавац; уп. руњо. 

руњав, -а, -о а. gлакав, кос.маШ: � руке. б. йрекривен gлака
сшим нишима: � тканина, � џемпер. в. сличан руњама, вунасш: 
� коса. 

руњавац, -авца м онај који је руњав. 

руњавост, -ости ж особина oHo1,a који је руњав. 

руња(с)т, -а, -о в. руњав. 

руњика ж бот. в. зечја лобоgа (uog лобоgа). 

руњо, -а и -ё м хиЙ. og руњавац; руњавац; уп. рУња. 

рупа ж 1. ошвор, ШУЙЈЬина; уgубљење, јама: � на каиmу, � у 
земљи. 2. фиг. беgан, jagaH сшан, ћу.мез. 3. фиг. слабо .месШо у не
кој целини, uразнина, неgосшашак, uроuусш: � у одбрани, � у 
екипи, � у закону. • девета (последља) - на свирали сасвим нева
жна, cuopegHa, незанu.мљива сшвар; сасвим неважна особа. ићи 
(доћи) меЧRИ (змији) на рупу изла1,аши се, изложиши се великој 
оuасносши, срљаши у оuасносш, уuасши у клоUку. завући се у 
мишју рупу uошuуно се йовући, uрикриши, оgусшаши og акшив-
11,01, учешћа у збивањима. сабити (сатерати) у мишју рупу uошuу
но uошиснуши, наgвлаgаши HeKo1,a, нашераши 1,a ga се uовуче og 
акшивне борбе. 

рупетина ж ауШ. og руЙа. 

рупити в. хруUиШи. 

рупица ж geM. og руйа: � на образу. 

рупичав, -а, -о в. руuичасш: � завесе. 

рупичавост, -ости ж особина oHo1,a шшо је руuичаво, руйи
часШо. 

рупичаст, -а, -о који има руйице, йун руйица, руuичав: � зи
дови, � ткање. 

рупичати, -ам неевр. бушиши, uравиши руйице на He1f,eMY, 
UерфорираШи. 

рупичица ж geм. og руЙица . . 

руптура ж лат. мед. шр1,ање, расцей, йрскање унушрашње1, ор-
1,aHa или шкива: � међице при породу. 

рупчага ж екепр. ауШ. og руйа, руuешина: � на путу. 

рупчић м geм. оg рубац. 

руралан, -лна, -о лат. сеоски, сељачки: � култура. 

рурализам, -ЗМ!1 м йравац у у.меШносШи који обрађује сео-
ске .моШиве. 

руризација ж йроцес насељавања села и развијања йољо
upUBpegHe Uроизвоgње. 

Рус м (инстр. -ом) upuuagHUK HajBehe1, словенско1, Hapoga, ко-
ји је највећим gело.м насшањен у Русији. 

рус м зоол. бубашваба Вlattella germanica. 

рус и рус, -а, -о црвенкасш, риђ; ру.мен, ру јан: � коса; � вино. 

руса ж бот. в. росоЙас. 

рус алка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) мит. шу.мска и BogeHa вила 
KOg сшарих Словена. 

русвај м тур. велика 1,ужва, .меШеж, Hepeg, хаос, урнебес. 

русизам, -зма м реч или језички елеменш узеш из PYCK01, је
зика или насшао uog ушицајем PYCK01, језика. 

русизирати (се), -изйрам (се) евр. и неевр. в. русифицира
ши (се). 

Русйн, -ина м Украјинац, Малорус; upuuagHUK националне 
.мањине у Србији. 

русйнскй, -а, -о који се OgHOCU на Русине: � обичаји. 

русификација ж лат. gавање pycKo1,a каракшера нечему, йо
русивање: � црквеног језика. 

русист(а), -ё м (мн. -сти) особа која се бави uроучавање.м 
и/или Uреgавање.м РУСКО1,језика и књижевносши, сшручњак за 
руски језик и књижевносШ. 

русифицирати, -Ицйрам евр. и неевр. gа(ва)ши нече.му руски 
каракШер. 

рускй, -а, -о који се OgHOCU на Русе и Русију. 

Рускиња ж 1. uриuаgница PYCK01, Hapoga. 2. (рускиња) ђач. 
насшавница, uрофесорица PYCK01, језика. 

рускословенскй (Рускославёнскй), -а, -о који се OgHOCU на 
руску реgакцију црквенословенско1, језика: � језик, � споменик. 

русомача ж бот. јеgно1,оgишња или gво1,оgишња зељасша, 
ошровна биљка Capsella bursa pastoris, Шарчужак. 

русофил, -а и русофйл, -ила м ГрЧ. uријашељ Руса, љуби
шељ cBe1,a шшо је руско. 

русофилскй и русофйлскй, -а, -о који се OgHOCU на русо
филе. 

русофоб, -а и русофоб, -оба м ГрЧ. онај који .мрзи Русију, Ру
се и све шшо је руско. 

рустика и рустика ж (дат. -ици) лат. а. архит. врсша зиgа og 
чешвршасшо1, 1,рубо шесано1, камена. б. сшил, начин (1,раgње, из
page намешшаја и сл.) са елеменшима сеоске израgе. 

рустикалан, -лна, -о и рустичан (рустичан), -чна, -о лат. 
израђен јеgносшавно, без фине обраgе; сеоски, сељачки: � наме
штај, рушевна � црквица. 

рута ж бот. више1,оgишња биљка Ruta, рушва, сеgеф, uешоuр
сница. 

рута ж фр. йравац крешања или uушовања; .маршруШа. 

рУтав, -а, -о 1. gлакав, .маљав: � рука. 2. фиг. 1,руб, Heoceii1JЬив: 
� срце. 

рутавити, рУтавйм и рутавити, -Им неевр. [гл. им. -вљёње с] 
uосшајаши руШав. 

рутаво ПРИЛ. фиг. храйаво, Uро.мукло: � певати, � говорити. 

рутавост, -ости ж gлакавосш, .маљавосШ. 

рутвица ж бот. лековиша биљка Artemisia abrotanum, бож
је gрвце. 

рутеријум (рУтёрйј, -ија) м вео.ма pegaK хемијски елеменш 
Щи) из 1,pyue илашинских .меШала. 

рутИна ж фр. вешшина у uослу uосши1,нуша искусшво.м, йрак
со.м, увежба1f,ОСШ; uосшуuање йо навици, укорењена навика. 

рутинер, -ера м онај који gелује йо усшановљеним uравили
.ма и YBegeHoM pegy; онај који uocegyje рушину, сUреШl-lOСШ. 
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рутинерски, -а, -о који се OgHOCU на рушинере; рушински: � 
покрет, � осмех. 

рутинерски прил. на рушинерски начин, с рушином; из на
вике, махинално: писати �, узети чашу �. 

рутинерство е својсшво рушинера, руШина. 
рутиниран, -а, -о увежбан, извежбан, йривикнуш, навик

нуш; уп. рутин(ер)скИ. 
рутинирано прил. на рушиниран начин, увежбано, навик

нушо; уп. рутин(ер)ски. 

рутинирати се, -инирам се евр и неевр. сшеhи, сшицаши ру
шину, увежба(ва)ши се, йривикнуши се, йривикаваши се. 

рутински, -а, -о заснован на рушини, увежбан, йривикнуш: 
� говор, � покрет, � преглед. 

рутински прил. на рушински начин, с рушином; из навике, 
махинално: � прегледати пртљаг, � давати обавеmтење, � узи
мати чашу. 

рухо е (мн. 0) 1. ogeha, оgело, хаљине: обучен у свечано �. 2. ge
војачка ойрема коју уgавача gOHOCU у .млаgожењину кућу. • ста
јаће - свечано оgело, свечана ogeha. о свом (властитом) круху и ру
ху својим среgсшвима, на (за) свој рачун. 

ручавати, рУчавам неевр. в. ручаШи. 
рУчак, -чка м (мн. рУчкови) "iлавни gневни оброк, обеg који се 

jege око йоgнева; јела која чине шај оброк. 
ручаоница и рУчаоница ж йросшорија у којој се руча, обе

gyje, ШрЙезарија. 
рУчати, рУчам евр. и неевр. (йо)јесши ручак, узеши, узимаши 

йоgневни оброк. 
рУчерда и ручетина (рУчина) ж ayiм. и Йеј. og рука. 
рУчица ж 1. geм. и хиЙ. og рука. 2. gршка, gржак: � плуга, � 

ножа, � лонца, � мача, � за гас, погонска �. 3. свежањ йреgива, 
Йовес.мо: � кудеље, � лана. 

рУ'чје е з"iлавак, корен шаке, зайешhе carpus. 

рУчка ж (дат. -ки; ген. МН. -ки) geo HeKOi йреgмеша или на не
ком йреgмешу који се хваша или gржи рукама, gршка, gржак, 
ручица: � на тигању, � плуга. 

ручконоmа ж (М) (мн. ж) особа која носи ручак некоме. 
рУчни и рУчни, -а, -о 1. који се OgHOCU на руку, који йрийа

ga руци; који се носи на руци: � зглоб, � чланак; � сат, � украс. 
2. а. који се носи у руци; којим се руку је, уйравља руком: � пр
тљаг; � бомба, � лампа, � кочница. б. који служи за свакоgнев
ну уйошребу, йриручни: � апотека, � огледало. 3. који се обавља 
руком, мануелни: � посао, � рад, � занат. • - девер в. aog gевер. 

рУчник, -ика и рУчник, -а М а. убрус, Йешкир. б. сшони 
убрус, салвеШа. 

ручнИчић М geм. и хиЙ. og ручник. 

рУчно ПРИЛ. руком, мануелно: � производити ципеле. 

рУчурда ж (ген. МН. -дИ) ayiм. и Йеј. og рука. 

рушан\ -шна, -о који носи црно оgело збоi жалосши, коро
шан; који се носи у знак жалосши: � човек; � одело. • - и крушан 
који има свеiа у изобиљу, боiаШ. 

рушан2, -шна, -о в. рушеван: � кула. 

рушеван, -вна, -о јако ошшеhен, шрошан, руиниран: � кућа, 
� зидина. 

рушевина ж (обично у мн.) осшаци срушене iрађевине, раз
валина, руина; фиг. физички и gуховно йройала, оронула особа. 

рушевност и рушевност, -ости ж cйlaњe oHoia шйlо је ру
шевно, шрошносш, руинираносШ. 

руmилац и руmилац, -иоца М онај који нешшо руши, раза
ра, рушиШељ. 

руmилачки и руmилачки, -а, -о који се OgHOCU на рушиоце, 
на рушење, разоран: � нагон, � ратови, � рад, � земљотрес. 

руmилачки и руmилачки ПРИЛ. на рушилачки начин, као 
рушилац, рушеhи: � се понашати. 

руmилаmтво и руmилаmтво е рушење, разарање. 

руmитељ М в. рушилац: � поретка. 

руmитељица ж жена рушишељ, рушилац. 

руmити\ -Им неевр. [гл. им. рушёЊ,е е] 1. а. обараши саiрађе
но, разараши, сваљиваши: � зид, � кућу; � земљу у јаму. б. чи
ниши ga шшо aagHe, ga се йреврне, обараши: � дрвеће, � игра
че, � шаховске фигуре. 2. а. разараши, унишшаваши; йоgрива
ши, уйройашhаваши: револуцијом � поредак, � здравље. б. на
рушаваши, ремешиши, квариши: � кућни ред, � углед, � прија
тељство. в. йобијаши, обеснаживаши: � предлоге. 3. чиниши ga 
неко uзiуби йоложај који је имао у хијерархији, ga aagHe у йоли
шичком или gрушшвеном смислу: � краља, � власт . •  � се 1. а. 
разараши се, расйаgаши се, сурваваши се: � од старости. б. об
рушаваши се, осийаши се; сваљиваши се, сшройошшаваши се. -
Рymио се усов. Руmила се стена. в. йаgаши на Шло, йрешураши 
се. - Рymи се дрвеће. 2. а. iубиши физичку и gуховну cHaiy, йо
сшајаши оронуо. б. слабиши, apoaagaйlu, йосшајайlи нарушен. 
- Здравље се рymи. • - (све) мостове иза себе в. aog мосш. 

руmити се2, -Им се неевр. нар. [гл. им. рушёње е] облачиши се 
у црнину жалеhи HeKoia. 

руmљив, -а, -о који се може рушиши, склон рушењу: � кућа. 

руmница ж caHgYK, шкриња за сйремање руха, оgела. 

руmтати, -Им неевр. а. мрвиши се са шумом, xpycKaйlи. - Ру-
шти проја. Рymти снег. б. шумно iрисши, жвакаШи. 

руmтрити се, -Им се неевр. нар. в. рушшаши (а). 

,щи е непром. назив слова "р" у сшарој словенско ј азбуци. 



с 
с С 1. ЈШНГВ. безвучни сшрујни йисн:ави суf,ласнин:; слово н:oju.м 

се обележава шај суf,ласнин:: велико С, мало с, курзивно с. 2. 
СЕраћ. а. (с.) среgњи pog. б. (С) север. 

с(а) (испред речи које почињу са "с", "з", "ж", "ш" и инстр. 
"мном" само са) предл. (с ген. и инстр.) I. (с ген). 1. означава йо
шицање, оgвајање а. (уз гл. кретања) og нен:о'i .месШа (узвише
HO'i, нен:е йовршине, ошворено'i йросшора, воgене йовршине, .ме
сша на воgи и сл.): ићи са планине, са поља, са мора, са куле. 
б. og врха, og н:раја нече'iа, og н:ан:во'i ошвора: с врха се протеза
ти, с краја почети. В. og рен:е, чесме и сл. извесне н:оличине воgе: 
пити воду с бунара, с чесме, доносити воду с извора. г . .маШери
јал, 'iраgиво н:ао извор оgан:ле се нешшо йреноси: превести песму 
са енглеског језика. д. og .месШа у н:о.ме се нешшо врши, у н:о.ме 
нен:о живи, налази се или оgан:леје Йорен:ло.м: горштаци са пла
нине, познаник са Жабљака. - Београд се налази с десне стра
не Саве. ђ. og jegHe шачн:е, .месШа, йоложаја Йре.ма н:о.ме се og
ређује раз.ман:, расшојање og: с краја на крај, с главе до репа. е. 
og н:ан:во'i gрушшвено'i йоложаја, gужносши, йосла и сл.: свргну
ти с престола, вратити се с посла, доћи с пута. ж. og .месШа вр
шења нен:е раgње: посматрати небо с торња, продавати робу с 
брода. 2. а. означава .месШо на н:о.ме се нешшо сазнаје, Йpu.мa, 
йерцийира чулu.ма; .месШо извора чулних осеша: посматрати са 
балкона, видети са прозора, чути музику с грамофона. б. са ре
чu.ма: f,леgишше, сшановишше оgређује шачн:у Йос.маШрања йре
.ма н:ојој је нешшо онан:о н:ан:о се н:аже yЙpaвHu.м f,ла'iоло.м: раз
матрати рад с аспекта савремене лингвисти:ке, ући у посао са 
стајалишта корисности. в. арх. (по нечему, у погледу нечега) чу
вен, йознаш, f,ласовиш, савршен: са своје лепоте, са своје галант
ности, на гласу са свога богатства. 3. оgређује узрон:, разло'i збо'i: 
с тога разлога, с непажње. 4. оgређује (обично о нен:о.м времен
сн:о.м Шер.мину) време вршења раgње: с јесени, с пролећа, с вече
ри. 5. (обично у неким устаљеним изразима) оgређује .меру: с 
прста дебео. 11. (с а:к.) нар. значи .месШо 'ige се нешшо (нен:о) на
лази или се нешшо врши: с ону страну реке, с ову страну пута. 
III. (с инстр.) означава: 1. gрушшво, зајеgницу у вршењу н:ан:ве 
раgње, OgH. у gоживЈЬавању н:ан:во'i сшања: ићи у шетњу с при
јатељем, свађати се са суседом, дописивати се са сестром, пати
ти с народом. 2. а. ойрему за оно на шшаје усмерена раgња: ста
јати са ножем за разрезивање књига, обратити се с молбом осо
би да подржи наше захтеве. б. Йреg.меШ н:оји f,лавни Йоја.м u.мa 
уза се; geo f,лавно'i Йој.ма у шој фунн:цији: изаћи са бременом на 
улицу, појавити се са ручним пртљагом. В. нен:у особину н:оју 
u.мa f,лавни Йоја.м: човек с плавим очима, девојка с дугом ко
сом, мач са дрш:ком од слонове кости, младић са смислом за ху
мор. г. објен:аш раgње означен уЙравно.м речју: радити са сто
ком. - Шта си урадио са књигом? д. начин вршења раgње: с на
пором, с мржњом, С тугом, С поштовањем, борити се с пушком 
у руци. 3. Йоја.м og н:о'iа се нешшо оgваја, расшавЈЬа og: рџста
вљати се са женом, опростити се са друштвом. 4. а. Йоја.м ogpe
ђених ogHoca, раз.мера или йоређења с f,лавнu.м Йој.мо.м: у обрат
ном размеру са количином, пор'едити се са нечим (неким). б. 
(у вези са инструменталом именица: обзир, поглед и сл.) u.мa
јући на у.му: с погледом на будућност, с обзиром на околности. 
в. Йоја.м у вези с н:oju.м се узu.ма н:ан:во сшање, OgH. с н:oju.м се не
шшо gешава, збива: бити добро· са здрављем, задовољити се с 
нечим, кубурити с новцем. - С њим се нешто чудно дешава. 5. 
време вршења раgње, збивања или сшања: с првим суМраком, 
са заласком сунца, с временом. 6. уз йрило'iе за н:оличину и уз 
основне бројеве у веза.ма 'ige обично gолази инсШру.менШал с 
Шu.м Йреgло'iо.м: с неколико јаких шамара, са пет прстију. 7. н:ао 

ло'iичн:и субјен:аШ. - С тим је свршено. Шта се десило с мојом 
молбом? 

с- (испред звучних сугласника з-), са- (су-) преф. I. у f,ла'iол
cн:u.м Швореница.ма значи: 1. а. оgвојиши og нече'iа: садерати, 
здерати, згулити, сљуштити, с(а)прати. б. уgаљиши, ун:лониши 
са нен:о'i .месШа, йоложаја: скинути, збацити, свргнути. В. йреме
сшиши с више'i на ниже .месШо: сићи, сјахати, скотрљати, спу
стити (се), слетети. 2. а. сасшавиши, сан:уйиши најеgно.м .месШу, 
сабраши: саставити, скупити, свезати, сабити, збрати, скопча
ти. б. на'iо.милаШи: збити, згуснути, згрнути, сабити, стиснути. 
В. суgеловаши, учесшвоваши у вршењу раgње: спровести, саосе
ћати, сарађивати (с неким), зборовати, спарити се. 3. а. gocae
ши у нен:о сшање или својсшво н:ао резулшаш раgње: сагњити, 
смекшати, збабити се, згрбити се. б. свршиши раgњу или сша
ње исн:азано OCHOвHu.м 'iла'iоло.м: скувати, слити, стопити, збу
нити, згазити. 11. у u.меничн:u.м Швореница.ма означава: 1. за
јеgницу више јеgинн:и (н:ао основно значење): сабор, збор, скуп, 
смеша. 2. а. oHo'ia н:оји суgелује с Heн:u.м у исшој раgњи, н:оји се с 
Heн:u.м налази у исШо.м или слично.м сшању: саговорник, сабо
рац, сувласник, сувладар, сапатник, саиграч. б. oHo'ia н:оји йри
aaga исшој зајеgници, н:оји живи у исшо време или је у нечему 
јеgнан: с Heн:u.м: суграђанин, саплеменик, саучесник, савреме
ник. 3. оно шшо је йо сличносши или сроgносши блисн:о, шшо йо 
значењу није cacвu.м јеgнан:о, или шшо саgржи у себи нен:у йри
.месу oHo'ia шшо означава ша u.мeHицa: су:крвица, сумаглица, су
снежица, сумрак, сујеверје. III. у Йриgевсн:u.м Швореница.ма зна
чи: 1. својсшво изражено у .мањој .мери: сулуд, суманут. 2. н:оја 
у ушроби носи за.меШан: (о жена.ма и женн:а.ма живошиња): 
збабна, стеона, супрасна, суждребна. IV. у Йрилошн:u.м шворе
ница.ма значи .месШо вршења раgње, начин и време: здесна, сле
ва, споља, спреда, сместа, спрва. 

саба.јле прил. Тур. нар. у сабах, рано ујушро, зоро.м: - банути. 

сабах, -а и сабах, -аха м тур . арх. и нар. 1. рано јушро, зора. 2. 
.муслu.мансн:а јушарња .молиШва. 

сабеседник јеЕ. сабесједник м онај н:оји с Heн:u.м бесеgи, са-
'iоворнин:. 

сабеседница јек. сабесједница ж женсн:а особа сабесеgнин:. 

'сабијати (се), саб:йјам (се) несвр. йрема сабиши (се). 

сабијач, -ача м алаш за сабијање. 

сабијеност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је сабијено: -
простора, - светине. 

сабир м 1. сабирање, сн:уйЈЬање; набирање: - јесењег рода; -
обрва. 2. збUр, зброј. 

сабирак, -ирка м оно шшо се сабира; број н:оји се сабира. 

. сабиралиште С .месШо 'ige се нешшо сн:уйЈЬа, йриН:УЙЈЬа, са
бира. 

сабирање с 1. f,л. u.м. og сабираши (се). 2 • .маШемаШичн:а ойе
рација збрајања gвају или више бројева. 

сабирати (се), сабирам (се) (сабирати (се), -рём (се» несвр. 
йрема сабраши (се). 

сабирач, -ача м онај н:оји сабира, сн:уйЈЬач; сан:уйЈЬач, н:олен:
ционар: - народних песама; - биља. 

сабирачица ж женсн:а особа сабирач. 
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сабирачки, -а, -о који се OgHOCU на сабираче: - посао. 

сабирни, -а, -о који служи за сабирање, који је у вези са са
бирање.м: - центар, - логор, - акција, - сочиво. 

сабити, сабијём (имп. саб:И:ј; трп. саБИјен, -ена) евр. 1. а. йри
шискујући набиши, збиши: - у торбу, - туршију у теглу. б. све
сши на .мањи обим, сузиши, сШесниШи. - Слова нису још онако 
сабијена, већ су нешто шира. Читав живот сабио бих у један 
дан. в. украшко изложиши, скрашиши, сажеши: - у мало ре
чи, - фабулу. 2. 'ioHehu скуйиши у 'iо.милу, йрикуйиши, сашера
ши; сшесниши, йриљубиши: - овце у тор, - људе у тесне бара
ке, - у преуске оквире. 3. сило.м ушераши у шшо, сасуши; забо
cйlи, забийlи, зарийlи: - зубе у грло; - нож У трбух, - у црну зе
мљу . •  - се 1. йocйlaйlи 'iушћи, чвршћи, Ko.мЙaKйlHиjи. - Стави
ти камен да се сир сабије. 2. а. збийlи се, cKyйийlи се, cйlиCHyйlи 
се (на .мање.м йросйlору), 'ipyaucaйlu се: - се у мали стан, - се у 
гомилу. • - некога у (козји) рог в. aog po'i. - (некога) у мишју рупу 
в. aog .мишји. 

саблажњавати (се), -ажњавам (се) и саблажњивати (се), 
-ажњујём (се) несвр. Йре.ма саблазнийlи (се). 

саблажњив, -а, -о а. који изазива саблазан, који саблажњу
је, навоgи на 'ipex: - приче, - живот. б. који се ga, који се .може 
саблазнийlи: - гледалац, - слушалац. 

саблажњиво ПрИЛ. на саблажњив начин, саблазно: понаша
ти се -, смејати се -. 

саблажњивост, -ости ж (инстр . -ошћу) особина oHo'ia који је 
саблажњив, oHo'ia шйlо је саблажњиво: - призора. 

саблазан!, -зни ж l. јавно о'iорчење, брука, сканgал. - Јавна 
голотиња изазива саблазан. Поп неће такве саблазни у својој 
парохији. 2. оно шйlо квари, навоgи на 'ipex, шйlо као йример ge
лује рђаво (у .морално.м йо'iлеgу), искушење. - У манастиру ће 
бити далеко од саблазни. 3. наказа, ру'iоба; сабласйl (б). - Зми
ја је саблазан дивне природе. Нема те пушке која ће саблазан 
(вампира) победити. 

саблазан2, -зна, -о в. саблажњив: - живот, - књига. 

саблазнити, саблазнйм евр. прел. а. Haвecйlи на 'ipex, заве
Cйlи, .морално Йокварийlи. - Нада се да ће га гола саблазнити 
и придобити. б. изазвайlи саблазан, јавно о'iорчење KOg HeKo'ia, 
сканgализовайlи. - Својим говором саблазнио је своје пријате
ље . •  - се Йолако.мийlи се за нечим Йрима.мљивим, не .моћи се 
ogyapeйlu 'iрешним жељама. - Голе дојке, ко се у детињству ни
је саблазнио једним таквим призором. 

саблазно прил. в. саблажњиво. 

сабласно прил. на сабласйlан начин, као сабласйl: - се ву
као мрак, - изгледати. 

сабласност, -ости ж особина oHo'ia шйlо је сабласно: - шуме, 
- гробља ноћу. 

сабласт ж (инстр. -ашћу) а. йривиђење, йриказа, yйlвapa. -
Куће у магли изгледају као сабласти. У мраку дрвеће постаје 
права сабласт. б. наказа, 'iрgоба, ру'iоба. Болест учини од чове
ка праву сабласт. 

сабластан, -сна, -о а. који је налик на сабласйl, у облику са
бласйlи: - изглед, - лице. б. који исйуњава језо.м, заСйlрашују
ћи: - кућа, - тишина. 

сабља ж (ген. ми. сабаља и сабљй) 1. хлаgно оружје og чели
ка са извијеним сечиво.м, које се ойасује и носи о беgру у корица
.ма: - алеманка, - ди:м:искија, - посеклица. 2. фиг. а. храбар чо
век, јунак. - Збори сабља војевода Раде. б. војник: коњичка ди
визија са око 1.000 сабаља. в. оружана сила. - Режим се осла
њао на сабљу. 3. оно шйlо је облико.м налик на сабљу. - Куку
рузи машу зеленим сабљама. • добити на сабљи paйlo.м освоји
йlи. доћи до коља и сабље, дорасти до сабље йocйlaйlи сйособан за 
бој и војску. звецкати (махати) сабљом йpeйlийlи paйlo.м. није - за 
вратом не йpeйlи HeaocpegHa oЙacHocйl. оштрити, брусити сабљу 
cЙpe.мaйlи се за paйl. - ми је и отац и мајка живим за paйl и og ра
йla. - ми, - ти нека борба оgлучи, реши сЙор. сада моја - сече са
ga је .моја власйl. ставити под своју сабљу cйlaвийlи aog своју 
власйl. 

сабљар м онај који йрави сабље. 

сабљарка ж зоол. вpcйla .морске рибе Pelecus cultratus. 
сабљаст, -а, -о који има облик сабље: - лист перунике. 

сабљаш, -аша м 1. ист. човек који носи сабљу као знак gpy-
шйlвено'i, војничко'i или службено'i Йоложаја. 2. јелен који има 
ge'ieHepucaHe ро'iове у виgу сабље. 

сабљетина ж ayi.м. и Йеј. og сабља. 

сабљица ж ge.м. и хиЙ. og сабља. 

сабљичаст, -а, -о који има облик сабљице. 

сабљичица ж 1. ge.м. og сабљица. 2. бот. украсна биљка Glа
diolus communis, 'iлаgиола. 

сабљокљунка ж зоол. вpcйla шљуке йlaHKo'i, увис йовијено'i 
кљуна, Recurvirostra avocetta. 

сабор м 1. а. скуй веће'i броја љуgи на jegHoM .мecйly, збор. б. 
скуй Hapoga KOg цркве или .мaHacйlиpa о црквеној слави. в. скуй 
HapogHUx йреgСйlавника, 'iлавара, скуЙшйlина. г. скуй црквених 
gосшојансйlвеника који решава црквена йийlaњa, концил, CUHog. 
д. засеgање, скуй чланова неке ор'iанизације pagu раз.майlрања 
щких йийlaњa и gоношења оg'iоварајућих закључака: - културе, 
- просветних радника. 2. HapogHa скуйшйlина, йарламенйl у Хр
вaйlcKoj. 

саборац, -орца м gpy'i у зајеgничкој борби. 

саборисати, -ишём неевр. в. саборовайlи. 

сабориште с .мecйlo 'ige се cacйlaje сабор, збориШйlе. 

саборни, -а, -о који се OgHOCU на сабор: - дворана. • - црква 
'iлавна, cйloHa црква. 

саборник м HapogHU засйlуйник, йосланик у сабору. 

саборница ж з'iраgа или gворана у којој се gржи сабор. 

саборовати, -рујём неевр. gржайlи саборске сеgнице, вeћaйlи; 
gржайlи збор, зборовайlи. 

саборски, -а, -о који се OgHOCU на сабор: - заступник, - сед
ница, - закључак. 

саботажа ж фр. ЙОйlајна, иле'iална gелайlносйl уйерена йро
йlив ЙОСйlојеће власйlи; намерно избе'iавање вршења оgређених 
pagНJU и gужносйlи, рушење, кварење йроизвоgних среgсйlава, 
Йpo.мeйlHиx среgсйlава и СЛ.:  - на петролејским инсталацијама. 

саботажни, -а, -о који се OgHOCU на саБОйlажу: - акција, -
рад. 

саботер, -ера м (инетр. -ером) онај који врши саБОйlажу. 

саботерка ж же1f,ска особа сабойlер. 

саботерски, -а, -о који се OgHOCU на сабойlере: - делатност. 

саботирати, -отйрам неевр. вршийlи сабойlажу: - рад, - бор-
бу, - производњу. 

сабран, -а, -о 1. йlpЙ. og сабрайlи (се). 2. фиг. йажљив, йри
бран, сйlаложен, усреgсређен, KOHцeHйlpиcaH. - Био је сабран, 
свестан сваког детаља. 

сабрано прил. йрисебно, йрибрано, йажљива, .мирно: - одго
ворити, - се понашати. 

сабраност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, cйlaњe oHo'ia који 
је сабран, йрибраносйl, Йрисебносйl. 

сабрат м (ми. 0; зб. им. сабраћа ж (ми. 0» gpy'i йо звању, занима
њу, сйlалежу, блиско.м осећању и сл. :  - у болу, - у борби, сабра
ћа у манастиру. 

сабрати (се), -берём (се) (-берём (се)) евр. (уп. збрати) 1. (не
кога) йозивајући CKyйийlи HajegHo Mecйlo, сазвайlи. 2. (нешто) а. 
обавийlи бербу йољойривреgних кулйlура и gp. Uлоgова, йрику
йийlи лейlину. б. CKyйийlи Ha jegHo .мecйlo, з'iрнуйlи, cjegUHUйlu; 
йpиKyйийlи: - ствари у једну собу, в. фиг. йрибрайlи, йрикуйи
йlи, cKyйийlи (.мисли, cHa'iy и сл.). 3. извршийlи .майlе.майlичку 
ойерацију сабирања, gogaйlu jegaH број gpy'ioMe йравећи збир: -
два и два. 4. набрайlи, наборайlи, йpиKyйийlи: - обрве . •  - се 
(уп. збрати се) 1. CKyйийlи се, oKyйийlи се HajegHoM Mecйly. 2. на-
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gолазеhи, uришичуhи и сл. сн:уuиши се, н,ан:уuиши се (о воgи). 3. 
gohu н: себи, среgиши .мисли и осеhања, uрибраши се. 

сабратскй, -а, -о н:оји се ognocu н,а сабраhу. 

сав, сва, све зам. прид. (ген. свега м. и е. р.,  све ж. р., дат. свему 
м. и е. р. ,  свој ж. р.; ген. мн. свих (свИју И свију» 1. н:оји је без изу
зешн:а, целон:уuан,: � народ, � племство, � Београђани. 2. цео, 
чишав: у свем нашем селу, свега си ме сквасио. 3. велин:, 'iоле.м. 
- Сва срећа, дошао си на време. Код све своје сиротиње други
ма помаже. 4. исШи. - Млађи брат био је сав отац. • бавити се 
свим и свачим бавиши се разн,им uословима, свашШариШи. бити 
све и свШа 1) биши cag jegno, cag gpy'io. 2) имаши велин:у Moh, 
власШ. викати из свега гласа (грла), на (у) - глас, на сва уста јан:о 
'iЛасн,о (шшо .може 'iЛасн,ије). за - свет н,и йо н:оју цен,у, н,иUошШо. 
за сва времена заувен:. на - мах врло живо. на (у) - трк врло жур
н,о, н,ајбрже. по свој прилици (сва је прилика, сви су изгледи) врло 
вероваШн,о. - у чуду врло зачуђен,. - сила (нечега) велин:о, 'iолемо 
.мн,ошШво (н,ече'iа). све у свему узевши у обзир jegno с gру'iим. свом 
силом (снагом) н:олин:о се н,ајвише .може. ударити у сва звона н,а
uравиши велин:у, силн,у узбун,у. урадити нешто свим срцем (из свег 
срца), свом душом (из све душе) врло pago (ураgиши н,ешШо). 

савана ж шп. сува шроuсн:а обласш н,ајчешhе обрасла н:оро
во.м и решн:им жбуњем. 

Саваот м хелен,изован,и јеврејсн:и н,аgиман: бо'iа Јехове н:оји је 
uреузело хришhан,сшво и uриgавало 'ia сво.ме бо'iу, Tocuog. 

савез м 1. у'iовор, сuоразу.м о зајеgн,ичн:ој сараgњи н,а оgређе
н,о.м йољу, uоgручју: � између две државе, ратни �, � са непри
јатељем. 2. уgружење више ор'iан,изација ис ше сшрун:е: фудбал
ски �, боксерски �, � слепих. 3. веза, Uовезан,осШ. - Посета му је 
била у савезу са политичким догађајима. 

савезати, сilВежем евр. в. свезаШи. 

савезнй, -а, -о а. н:оји се ognocu н,а н,а разн,е врсше gржавн,их 
зајеgн,ица н:оју чин,е .мање или више uосебн,и gелови (йон:рајин,е, 
н:ан,шон,и, реuублин:е и сл.), н,а савез њен,их gелова: � држава, � 
парламент. б. н:ојим се ун:азује н,а шо ga н,ен:а gржава uреgсша
вља савез, (н:он,)феgерацију и сл. (у н,азивима uojegunux gржава, 
н,Йр. Савезн,а Реuублин:а Не.мачн:а). в. н:оји се ognocu н,а gржаву, 
йон:рајин,у и сл. у сасшаву сложен,е gржавн,е зајеgн,ице. - Вир
џинија је савезна држава у источном делу САД. 

савезнйк м 1. он,ај н:оји је с н,ен:им у савезу; члан, савеза: рат
ни �. 2. фиг. Uо.ма'iач у н,ечему: памћење је савезник на испиту, 
ветар је савезник једриличарима. 

савезница ж он,а н:оја је с н,ен:им у савезу; члан,ица савеза: � 
у Првом светском рату. 

савезничкй, -а, -о н:оји се ognocu н,а савезн,ин:е: � војска, � 
инвазија. 

савезнички ПРИЛ. н,а савезн,ичн:и н,ачин" н:ао савезн,ин:. 

савезнйштво е савезн,ичн:и ognoc: � Италије и Немачке. 

саве нути, -нем евр. в. свен,уШи. 

савесно јек. савјесно ПРИЛ. йо савесши, ревн,осн,о, зgушн,о, 
вреgн,о: � вршити посао. ' 

савесност јек. савјесност, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а он,о
'ia н:оји је савесшан,: � у раду. 

савест јек. савјест ж (инетр. -ешћу) осеhање .моралн,е оg'iовор
н,осши за своје uосшуuн:е, за свој pag:' морална �. • грижа савести 
н:ајање збо'i учињен,о'i gела. гризе ме (пече ме) - (због нечега) и.мам 
.моралн,у gилему, gубон:о жал им , н:аје.м се. имати (некога) на'саве
сти биши узрон: н,ечије UроUасШи. нема (он) ни искре савести ли
шен, је сван:е оg'iоворн,осШи. - ми је'чиста (мирна) уверен, сам ga н,и
сам uо'iрешио, ga сам у йраву, сйон:ојан, сам. судити по чистој са
вести суgиши н,еuрисшрасн,о, йо сво.м gубон:о.м уверењу. 

савестан јек. савјестан, -сна, -о н:оји pagu йо савесши, .мо
ралн,о осешљив, зgушан" вреgан" ревн,осшан,: � учитељ, � рад
ник, � спортиста. 

савет je�. савјет м 1 . .мишљење, йрейорун:а н:оја се gaje н,ен:о
.ме н:ан:о ga UосШуUи:. делити корисне савете, дати савете како се 
учи. 2. сн:уй лица н:оја се савешују, веhају и gonoce оgлун:у, саве-

шовање: сазвати � умних људи, ПОРОДИЧНИ �. 3. н,азив разн,их 
виших н:оле'iијалн,их op'iana (йо усшан,овама, uреgузеhима, op'ia
н,uзацијама) н:оји имају савешоgавн,и, uoneKag и извршн,и н:аран:
шер, веhе: � безбедности, издавачки �, стручни �, просветни �. 

саветнйк јек. савјетнйк м 1. савеШоgавац. 2. члан, neKo'i са
веша (н:ао ор'iан,изације). 3. н,азив или сасшавн,и geo н,азива, зва
ња, шишула (обичн,о виших чин,овн,ин:а): научни �, педагоШЕИ �. 

саветнйковица јек. савјетнйковица ж савешн,ин:ова жен,а. 

саветница јек. савјетница ж жен,а савеШн,ин:. 

саветничкЙ јек. савјетничкй, -а, -о н:оји се ognocu н,а савеш-
н,ин:е: � глас. 

саветовалйште јек. савјетовалйmте е усшан,ова за gавање 
савеша; з'iраgа у н:ојој је он,а с.мешШен,а: брачно �. 

саветовање јек. савјетовање е 1. 'iЛ. им. og савешоваши (се). 
2. сн:уй, сасшан,ан: сазван, pagu расйрављања о н,ен:о.м uишању, 
gо'iоварања о н,ечему. 

саветовати јек. савјетовати, -тујем евр. и неевр. (некоме, не
кога (нешто» gа(ва)ши савеш(е) (н,ен:о.ме) . •  � се зајеgн,ичн:и раз
.моШриШи, раз.маШраШи, uрешресши, uрешресаши, (н,ешшо), go
'iовориши се, gо'iовараши се, веhаши (о н,ечему); (uо)шражиши са
веш og neKo'ia: � се са стручњацима, � се с пријатељем. 

саветодаван и саветодаван јек. савјетодаван и савјето
даван, -вна, -о н:оји gaje савеш, савешује: � одбор, � орган. 

саветодавац јек. савјетодавац, -вца м он,ај н:оји gaje савеЩ 
савешн,ин: . 

саветодавка јек. савјетодавка ж жен,а савеШоgавац. 

савијати (се), савйјам (се) (3. Л. МН. савИјају (се» н,есвр. йре
.ма савиши (се). 

савијач, -ача м он,ај н:оји н,ешшо савија: � гвожђа, � новина 
у штампарији. 

савијача ж он:ру'iла ииша og савијен,их лисшова шесша; 
шшруgла: босанска � од меса; � од мака. 

савијеност, -ости ж особин,а, сшање ono'ia шшо је савијен,о: � 
кичме. 

савијутак, -тка м завијуШан:. 

савирати, -рем неевр. 1. н,есвр. Йре.ма савреШи. 2. шеhи н,из 
н,ешшо (о воgи). - Воде низ брда савиру. 

савитак, -тка м 1. свишан:, замоШуљан:. 2. савијушан:, завију
шан:, завој, он:ун:а. 

савити, савијем (имп. савйј; р. пр. савио, -йла; ТРП. савиј ен, 
-ена) евр. 1. а. учин,иши н:ривим, исн:ривиши; з'iрбиши: � прут; � 
кичму. б. са'iн,уши, сuусшиши: � главу. в. сн:врчиши, з'iрчиши: � 
колена. 2. савијање.м н,аuравиши н,ешшо, обичн,о .му gаши ова
лан" н:ружан, облик' � гнездо. б. с.моШаШи, завиши, увиши, сн:у
uиши: � цигарету, � косу. в. сасшавиши, овиши, обавиши (н,е
шшо он:о н,ече'iа): � руке око врата, � шал око главе, � мараму 
око рамена. Г. исйлесши, ойлесши, уйлесши: � венац од цвећа. д. 
uрuвиши, UрU'iрлиШи. - Добри људи савише сироче уза се. 3. 
uревиши, uрен:лоuиши, сложиши: � заставу, � једро, � писмо, � 
новине. 4. сн:рен,уши, завиши, заон:рен,уШи. - Младић сави за 
угао. 5. фиг. uошчин,иши, uон:ориши, сло.миШи: � карактер, � жи
вот . •  - се' 1. исн:ривиши се; з'iрбиши се, з'iуриши се. - Бамбус се 
савио. Савити се под теретом. Кичма ми се савила. 2. сн:уuиши 
се, сабраШи се. - Деца су се савила око мајке. Савити се око ог
њишта. 3. с.месШиШи се, сн:лон,иши се. - Мајке се савиле с децом 
у напуштеној колиби. 4. фиг. сuусшиши се. - Туга јој се на срце 

, савила. • - главу (кичму, рогове, врат) пред неким uон:ориши се, йо
UусШиШи. - гнездо в. uog 'iн,езgо. - кичму (некоме) в. uog н:ич.ма. 

савитљив, -а, -о 1. н:оји се .може савијаши, 'iибан:, еласшичан,: 
� жица, � дрво, � кичма. 2. фиг. uон,uзан" йон:оран,; Uрила'iоgљив. 
- ЧиновнИци су савитљиви. У ПОЛИТИЦИ савитљиви значи при
лагодљиви, послушни. 

савитљивац, -йвца м савиillJbив, uон,uзан, човен:. 

савитљиво прил. н,а савиillJbив н,ачин" uон,изн,о: � се додво
равати. 
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савладавати (се), -адавам (се) несвр. ирема савлаgаши (се). 

савладати, сiшладам евр. 1. иобеgиши У борби, наgјачаши: 
савладати голим рукама некога. Непријатељ је савладан. Сан 
га је савладао. 2. оgузеши снат,у некоме, ослаби ши некот,а. - Бо
лест га је савладала. Ране су га савладале. 3. обузgаши, сузби
ши: � смех, � осећања. 4. сшеhи знање, научиши; изучиши: � 
градиво, � војнИЧRУ вештину . •  � се овлаgаши собом, наgјача
ши своја ocehaНJa, узgржаши се, обузgаши се. - Нисам се могао 
савладати да јој не кажем све у лице. 

савлад(љ)ив, -а, -о који се може савлаgаши: � тешкоћа, � 
препрека. 

савлађивати (се), -ађујем (се) несвр. ирема савлаgаши (се). 

савремен, -а, -о 1. који се OgHOCU на саgашње време, caga
шњи, gанашњи; MogepaH: � машина; � дизајн. 2. који се OgHOCU 
на време о коме се т,овори, шаgашњи, онgашњи, исШоgобан. - Вук 
је имао врло танано осећање за све прелив е савременог му је
зика. 

савременик м онај који живи с неким У саgашње време или 
је живео с неким У време о коме се т,овори. 

савременица ж жена савременик. 

савремено ПрИЛ. на савремен начин, MogepHo: облачити ce �, 
плесати �. 

савременост, -ости ж савремено gоба; исШовременосШ. 

саврх предл. (с ген.) в. сврх. 

савршен, -а, -о који је без мана, неgосшашака, иошиун, УЗО
ран, иgеалан, бесирекоран: � доброта, � лепота, � друштво. 

сiшршено ПРИЛ. на савршен начин, иошиуно, бесирекорно: � 
цртати, � се понашати. 

савршеност, -ости ж особина онот,а шшо је савршено, онот,а 
који је савршен; савршенсШво. 

савршенство с скуи свих најБОЈЬих особина, бесирекорносш, 
узорносш: � наше азбуке, � израде. 

савцат и савцат, сав цит и савцит, -а, -о обично уз upugee 
"сав", исшиче и иојачава значење ове речи. 

саг м ГрЧ. hилим, Шеиих. 

сага ж нор. HapogHa, херојска ирича у cKaHgUHaecKoj књижев
носши о иоgвизима бот,ова, ирвим краљевима, миШ. 

сагарати, сагарам в. сат,ореваШи. 

сагињати (се), -њем (се) и сагибати (се), сагибам (се) (са
гйбљем (се» несвр. ирема сат,нуши (се). 

сагласан, -сна, -о 1. који шачно ogroeapa нечему, који је у 
склаgу с нечим: сагласне странице равнокраког троугла, � хор. 
2. који се слаже с неким или нечим, који ирисшаје на нешшо: � 
са говорником, � са предложеним мерама. 

сагласити, сагласим евр. учиниши ga се нешшо слаже, ga се 
uogygapa: � своја унутрашња осећања са тренутном ситуаци
јом . •  � се а. сложиши се, сиоразумеши се (с неким). - Сагласио 
се с њим да забораве несугласице. б. ирисшаши на нешшо, ogo
бриши: � се с таквим решењем спора. 

сагласје и сагласје с склаgносш звукова, сазвучје; сат,ла
сносш, склаg: � акорда; � мотива; � у свему. 

сагласно ПРИЛ. а. слажуhи се, сложно: � вежбати. б. у скла
gy са, ирема: радити � са својим начелима. 

сагласност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина, сшање онот,а 
шшо је са7,ласно са нечим, склаg, иоgуgарносш: � троуглова. 2. 
ирисшанак, оgобрење: YCMeHa �, писмена �. 

саглашавати (се), -ашавам (се) несвр. ирема са7,ласuши (се). 

сагледавати, -(щавам и сагледати, сагледам несвр. ирема 
са7,леgаШи. 

сагледати, -ам евр. 1. усиеши виgеши, иримешиши нешшо 
ygaљeHo, оиазиши, сиазиши, у7,леgаши: � некога у даљини, � 
планине. 2. иошиуно схвашиши, разумеш и: � истину, � сву те
жину проблема, ,� последице. 

сагнати, -ам евр. 1. а. roHehu ушераши у от,раничен иросшор, 
сашераши, збиши (некот,а): � у гомилу. б. ушераши, ут,наши 
(сшоку): � овце у шталу. 2. сшераши, ошераши с нечет,а � овце 
са брда. 

сагнути, сагнем (аор. сагнух и сагох, сагну, саже и саже; р. пр. 
сагнуо, -ула и сагао, сагла; трп. сагнУт; пр. пр. сагнУвши (сагав
ши» евр. савиши наgоле, иовиши, нат,нуши, иот,нуши, ириклони
ши: � главу. - Цвеће нагнуло крунице . •  � се 1. ирит,нуши се к 
земљи, савиши се. - Саже се и узе камен. Под снегом сагнуле 
се гране. 2. фиг. иокориши се, иошчиниши се. - Није хтео да се 
сагне пред Италијанима. • - главу (врат, mију) иокориши се, ио
иусШиШи. 

сагнутост, -ости ж особина, сшање онот,а који је сат,нуш. 

сагњидети јек. сагњиљети, -илИм и сагњити, сагњијем евр. 
иосшаши т,њио, исшрулиши, исШрунуШи. 

саговорник м онај с којим се т,овори, сабесеgник. 

саговорница ж жена сат,оворник. 

сагонити, сагонИм [гл. им. сагоњење с] несвр. ирема сат,наШи. 

сагоревати, -ореваМјек. сагоријЕшати, -оријевам несвр. ире-
ма сат,ореШи. 

сагорети јек. сагорјети, -рим евр. 1. а. биши унишшен ва
шром, несшаши у ироцесу т,орења, изт,ореШи. - Већина орган
ских спојева лако сагори. б. фиг. ушрошиши сву снат,у, енерт,ију 
og наиорнот, paga, болесши, ирешеранот, наирезања: � на раду, � 
у жару борбе, � у ватри пожртвовања. 2. а. сиалиши, сажеhи 
нешшо вашром, от,њем: � дрво. - Сагорели су цело село. б. 
ошшешиши, унишшиши неким среgсшвом које изјеgа, разјеgа: 
� очи киселином. 

сагор(љ)ив, -а, -о који има својсшво gа може сат,ореши: � ма
терија; � сумпор. 

сагорљивост, -ости ж особина, својсшво онот,а шшо је сат,ор
ЈЬиво, заиаљивосш: � бензина. 

саградити, саградим евр. 1. rpagehu uoguhu, изт,раgиши, са
зиgаши: � кућу, � обор, � цркву. 2. начиниши, наиравиши, са
сшавиши; сШвориШи. - Језик мора бити саграђен у народном 
духу. Читав свет је саграђен за седам дана. 

сагрешење с т,рех, шежи ирекршај неке og ушврђених морал
них или релит,иозних норми, ирекршај, иресШуЙ. - Бог се драги 
на Србе разљути за њихова смртна сагрешења. 

сагрешити, сагреmИм јек. сагријешити, сагријеmИм евр. учи
ниши какав т,рех, зт,решиШи. - Сагрешила је блудно на мору. 

сагубити, -им евр. нар. (нешто) в. изт,убиши (Ја): � ствари. 

сад м (мн. садови) зеМЈЬишше засађено биЈЬкама (врш, pacag
ник, eohНJaK, eUHorpag, иарк): вишњев �, садове и гајеве окити
ти скулптурама. 

сад, сада и сада ПРИЛ. 1. оgређује а. време т,оворења: (у) овај 
час, (у) ово време, овот,а шренушка: сад или никад. - Шта ћемо 
сад? б. најближу, HeuocpegHY ирошлосш: мало ире. - Сад је био 
ту. в. У времену ирошлосши на које се мисли: Шаgа. - Турци на
валише на њих и они се сад силно уплашише. I'. HeaocpegHY бу
gуhносш, сваки час, зачас, скоро, ogMax. - Сад ће доћи. Чекај, 
ево ме сада. 2. (удвојено сад-сад) казује наизменично ионавЈЬа
ње paglbe, месша paglbe или каквот, сшања у разно време: час
час, мало-мало. - Сад га видиш, сад га не видиш. Сад боље сад 
горе. Сад на једну сад на другу страну. 3. (у им. служби) с caga
шњосш, саgашњица. - Живимо за боље сада. 4. разг. уиошреБЈЬа
ва се без ираве иошребе у реченицама којим се изриче HegoYMU
ца, неоgлучносШ. - Сад, да ли је чаша била прљава или не, то 
вам не умемо казати. Сад како било, ствар је већ завршена. 

садашњи (садањй), -а, -е који иосшоји, живи caga, који се 
OgHOCU на време т,оворења: � стање у Србији, � тренутак. • лингв. 
- време в. ирезенШ. глаголски прилог - в. uog ирилот,. 

садашњица ж саgашње време, време о коме се т,овори, caga
шњосш; савременосШ. 

садашњост, -ости ж (инстр. -omћy) сagашње време, сagашњица. 
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садевати, садёвам јек. садиј(�вати, садијевам несвр. йрема 
саgенуши и саgе(с)Ши. 

садејство е руе. учешhе још He1(o'ia или свих, све'iа из исше и 
блиС1(е 1(аше'iорије: уз � француских трупа. 

садејствовати, -вујём неевр. узеши учешhа, зајеgниЧ1(и gелова
ши, суgеловаШи.- Сви одреди имали су да садејствују о отпору. 

садељати јек. сЗдјељати, -љам и -љём евр. израgиши geJbY
hu, изgељаШи. 

садеиутијек. сЗдјеиути, -иём евр. С1(уйиши, сложиши у сшо'i, 
йласш и сл., зgенуши. 

садерати, садерём евр. в.  зgераши; уп. садрети. 

саде(с)ти, саденём (садедём) јек. садје(с)ти, садјенём (са
дједём) евр. в. саgенуШи. 

садизам, -зма м фр. се1(СУално уживање у мучењу йаршнера; 
фиг. наслађивање, уживање у шуђим МУ1(ама, ЙаШњама. 

садйљка ж (дат. -љци) gрво 1(ојим се буше руйе за сађење врш-
них БUJbа1(а (нЙр. йайри1(е, 1(уйуса и сл.). 

садирати, -рём несвр. йрема саgреШи. 

садист(а), -ё м (ми. -сти) чове1( ойшереhен саguзмом; мучиШељ. 

садистичан, -чна, -о С1(ЛОН саgизму; саgисШиЧ1(и. 

садистичкй, -а, -о у 1(ојем има саgизма; 1(оји је својсшвен са-
gисшима: � злочин. 

садистички ПРИЛ. на саgисшичан начин, 1(ао саgисш(а): � му
чити некога, � уживати. 

садисткиња ж жеНС1(а особа саgисШ(а). 

садити, садйм неевр. [гл. им. сађёње е] (нешто) сшављаши у 
земљу, у иС1(ойану или изgубљену руйу у земљи (саgнице, ра
cag(y) и сл.): � воћку, � паприв:у, � купус, � цвеће. • ко с ђаволом 
тикве сади, о главу му се лупају в. uog ђаво. 

садий, -а, -о 1(оји се cagu или йресађује: � материјал. 

садиица ж 1(улшивисана млаgа БUJb1(а 1(оја се Йресађује. 

садио (наглашено: садно) предл. арх. (с ген.) og gHa, og uog-
ножја, оgозgо. - Виче стража садно поља. 

садња ж сађење: � дувана, � памука. 

садрети јек. садријети, садрём евр. в. зgераши; уп. садерати. 

садржавати, -државам несвр. йрема свр. значењу 'iл. cagp-
жаШи. 

садржај м (инетр. -ем) 1. оно шшо се налази у нечему, чиме 
је нешшо исйуњено, саgржина: � чаше, � у кеси, брачни живот 
без садржаја. 2. а. сушшина, биш, јез'iро нече'iа. - Укратко ми 
реци садржај поруке. б. основа изла'iања; 'iлавна мисао, 1(ра
ша1( сиже, извоg из 1(њижевно'i или научно'i gела: � излагања, 
� говора, � романа, � песме. 3. значење, смисао: � изговорене 
и написане речи. 4. йойис, сйиса1( йо'iлавља, члана1(а, Йесо.м,а 
у 1(њизи. 

садржајаи, -јна, -о 1(оји се OgHOCU на саgржај; 1(оји има gуБО1( 
унушрашњи смисао, бо'iаш саgржајем: � говор, � концерт. 

садржај но ПРИЛ. а. у саgржајном йо'iлеgу, с обзиром на cagp
жај, йо саgржају. - Роман је садржај но богат. б. бо'iашо у йо

. 'iлеgу саgржаја: говорити �. 

садржај ност, -ости ж особина, оgли1(а, својсшво oHo'ia шшо је 
саgржајно; саgржај. 

садржати, -жйм евр. и неевр. имаши у себи, обухвашиши, об
ухвашаши; уп. садржавати: � у себи противречност, � обавеште
ња о историји језика. 

садржилац, -иоца м (ген. ми. -лаца) мат. број 1(оји је gељuв с 
више бројева. - Број шест је садржилац бројева 2, 3 и 1 .  

садржииа и садржииа ж в. саgржај (1 - 3). 

садрж:Иискй И GадРЖЙИСКЙ, -а, -о 1(оји се OgHOCU на cagp
жину: � неодређеност. 

садржйиски И садржйиски ПРИЛ. С обзиром на саgржину. -
Садржински то је лош филм . .  

садржитељ м в. саgржилац. 

садрут, -а (садрУгар, -ара) м арх. gpy'i у зајеgниЧ1(ОМ йослу и 
сл.: � у школи, � моје младости, � из војске. 

сажалаи, -лиа, -о сажаљив, жалосшив: � око, � осмех. 

сажалити, -йм евр. (некога) (чешће иесвр. сажаљевати) осе
шиши жалосш, сажаљење йрема не1(оме, йожалиши He1(o'ia. -
Сажали просјака и даде му новац. _ - се а. осешиши, ЙО1(аза
ши сажаљење йрема не1(оме, смиловаши се: � се над болесни
ком, � се над просјаком. б. йосшаши жалосшан, ожалосшиши 
се. - Уместо да га то обрадује, он се још више сажали. 

сажално ПРИЛ. в. сажаљиво. 

сажаљевати, -жаљёвам несвр. йрема сажалиШи. 

сажаљење е осеhање жалосши (йрема не1(оме); саучешhе у 
нечијој Hecpehu, шузи, саосеhање. 

сажаљив, -а, -о 1(оји ЙО1(азује, оgражава сажаљење, caoceha
јан, самилосшан, болеhив, жалосшив: � поглед, � срце, � жена. 

сажаљиво ПРИЛ. на сажаљив начин, жалосшиво, осеШљиво: 
� питати. - Сажаљиво се обраћа удовици. 

сажаљивост, -ости ж особина oHo'ia 1(оји је сажаљив; сажа
љење. 

сажвакати, сажваћём (сажвачём) (сажватати, сажваћём) 
евр. жваhуhи усиШниШи. 

сажет, -а, -о 1. ШрЙ. og сажеШи. 2. збијен, јеЗ'iровиш, 1(онци
зан: � стил, � дефиниција. 

сажетак, -тка м оно шшо је сажешо; 1(раша1( саgржај, извоg 
из He1(o'i члаН1(а, 'iовора, йреgавања, резиме. 

сажети, сажмём евр. 1. а. сшиснуши, С1(уйиши, сше'iнуши у 
мањи обим: � радњу у роману. б. У1(раШ1(О изложиШи. 2. сле'iну
ши, cмahu (раменима). 

сажето ПРИЛ. 1(раШ1(О, јез'iровишо, 1(онцизно: � описати, � од
говарати, � говорити. 

сажето ст, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је саже
шо: � стила, � говора. 

сажећи (сажећи), сажежём (3. Л. ми. сажегу; аор. сажегох, са
жеже; ИМП. сажези; р. пр. сажегао, сажегла (сажегла); ТРП. саже
жен, -ена) евр. унишшиши вашром, са'iореши, сйалиши; ойржи
ши, оЙалиШи. - Све ће сажећи и уништити огњем. Грм је сун
цем сажежен. 

саживети се јек. саживјети се, -вйм се а. навиhи се на за
јеgниЧ1(и живош с не1(им, с нечим, оgомаhиши се, сйријашељи
ши се. - Странац се саживи са домороцима. Присно сам се са
живео са градом. б. йосшаши йрисан, зближиши се. - Отац и 
син још се више саживеше у музици. в. yhu у најйрисније, нај
иншимније ogHoce са не1(им. - Добио је сина од једне жене са ко
јом се саживео. г. йривиhи се, навиhи се на нешшо нейријашно, 
нейовољно: � са тешкоћама. 

саживљавати се, -ивљавам се несвр. йрема саживеши се. 

сажиза';I'И, -ижём несвр. йрема сажеhи. 

сажимање � 1� 'iл. им. og сажимаши (се). 2. ЛИНГВ. (обично у 
синтагми: �. самогласника) 'iласовна йојава сшайања gвају 
исших cycegHUx само'iласни1(а у jegaH, 1(оншраю�ија (нЙр. во < 
воо < вол). 

сажимати, сажймам несвр. йрема сажеШи. _ - се сшезаши 
се. - Срце ми се од бола сажима. 

сазвати, -зовём (трп. сазван) евр. йозивањем С1(уйиши, сабра
ши веhи број lbygu; за1(азаши, оgреgиши (сасшана1(, cegHUЦY): � 

народни збор, � састанак за понедељак 

сазвежђе и сазвежђе јек. сазвијежђе и сазвјежђе е астр. а. 
'ipyua звезgа на небу (названих нарочишим именом): � Влаши
ћа, � Великог и Малог медведа. б. зб.: звезgе, звезgани рој. 

сазвУчје е С1(лаg, хармонија звУ1(ова: � тонова, � гласова. 
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саздавати (се), саздајем (се) (пр. еад. сазщiјући) несвр. арема 
сазgаши (се). 

саздатељ м сшворишеЈЬ, шворац: � света, � свемира. 

саздати, -ам (трп. саздан) евр. а. наuравиши, начиниши, 
сшвориши: као да је од воска саздана, саздан од атома. б. за
сноваши, усшројиши, уреgиШи. - Политички програм саздан је 
на погреmним премисама . •  � се насшаши, UосШаШи. - Моја се 
душа саздала од онога што је обожавала. 

сазив м 1. uозив yuyheH веhем броју лица, сазивање: � скуп
штине. 2. време paga скуuшшине, засеgање: први јесењи сазив 
Народне скупштине. 

сазивати, сазйвам несвр. арема сазваШи. 
сазивач, -ача м онај који сазива: � сабора. 

сазидати, сазйдам евр. uoguhu зиgањем, са"iраgиши: � кућу, 
� ЦPKBY· 

сазнавати, сазнајем (пр. еад. сазнајући) несвр. арема сазнаШи. 
сазнајни, -а, -о који се OgHOCU на сазнање, сuознајни: � про

цес, � способност, � видици. 

сазнајност, -ости ж особина oHo"ia шшо је сазнајно. - Када 
ће наука стићи до сазнајности универзума. 

сазнање е а. gолазак go обавешшења о нечему, сазнавање. 
Заболело ме је сазнање о његовој злој намери. б. аоимање, сао
знаја објекшивне сшварносши uOMohy искусшва, миШЈЬења и осе
haNJa: уметничко � света и живота, филозофско �. 

сазнати, -ам (сазнамо и сазнамо; аор. сазнадох и сазнах) евр. 

1. gohu go обавешшења о нечему, чуши, gознаши: � о неком не
што, � тајну. 2. uосшаши свесшан нече"iа; gohu go сазнања, уве
риши се. - У тренутку сазнах пуну истину . •  - се uрочуши се. 

сазнатљив, -а, -о који се може сазнаши, уUознаШи. - Објек
тивни је свет сазнатљив. 

сазревати, сазревам је:к. сазријевати, сазријевам несвр. 
арема сазреШи. 

сазрелост, -ости ж особина oHo"ia шшо је сазрело, oHo"ia који 
је сазрео. 

сазрети, сазрйм (сазрем) (3. Л. ми. сазру (сазре); р. пр. сазрео, 
-ела Ое:к. и сазрио, -рела); р. пр. сазревши; ТРП. 0) евр. 1. а. uосша
ши uошuуно зрео, gозреши, узреШи. - Воће је сазрело. б. uошuу
но за"iнојиши (о ранама, заuаљивим Шкивима). - Кад чир са
зри, треба га провалити и очистити. 2. gосшиhи uошuуни фи
зички и gуховни развој, gорасши, оgрасШи. - Девојка је рано са
зрела. Кад младић сазри, родитељи му траже невесту. 3. фиг. 

gосшиhи коначан облик, оФормиши се, формираши се; gосuеши 
(за решавање, размашрање), UрисUеШи. - Мисао о коначном об
рачуну сазрела је у њој . Многа моја искуства су за кратко вре
ме сазрела. Када је њено питање сазрело, изложила га је без 
увијања. 4. ферменшираши, UревреШи. - Вино је сазрело. 

сазувати, сазувам несвр. арема сазуШи. 
сазути, сазујем (трп. сазУвен, -ена) евр. (нешто) скинуши с но

"iy, изуШи. - Сазула је ципеле. 

саиграч, -ача м онај који u"ipa с неким, суи"iрач: � у кошар
ци, � на терену, - у плесу. 

саиграчица ж жена саи"iрач. 
саизвОлетије:к. саизвољети, -изволйм евр. руе. арх. милосши

во gаши uрисшанак на нешшо, оgобриши нешшо, са"iласиши се. 
саинвеститор м онај који инвесшира зајеgно с неким. 
сајам, -јма м а. вашар, аанађур. б. скуа uроgаваца и куааца 

који се uериоgично оgржава на оgређеном месшу pagu шр"iовања 
или заКЈЬучивања шр"iовачких у"iовора на шемеЈЬУ изложених 
узорака. в. сајмишше: Београдски сајам. 

сајамски, -а, -о који се OgHOCU на сајам: - приредба, - дан, 
- просторије. 

сајла ж нем. "iвозgено уже којим се вуче или gиже шежак 
ШереШ. 

сајмишни, -а, -о који се OgHOCU на сајмишше и сајам, сајам
ски: � објекти, �,дaH. 

сајмиште е месшо "ige се оgржава сајам. 

сајџија м (ми. ж) тур. занаШлија који аоаравЈЬа сашове, часов
ничар. 

сајџијски, -а, -о који се OgHOCU на сајџије; који је својсшвен 
сајџијама: � дућан, � алат, � прецизност. 

сакагија ж тур. заразна болесш коuишара, слинавка; mal
leus. 

сакат, -а, -о тур. 1. који нема geo руке или Ho"ie, КЈЬасШ. 2. фиг. 
а. ошшеhен (о сшварима): � ветрењаче. б. неgовршен, неuошuун: 
� историја, � текст в. искварен, ЛОШ. - Говорио је на сакатом 
турском језику. 

сакатити, -йм неевр. [гл. им. сакаћење е] 1. чиниши сакашим: 
сакатити децу ради прошње. 2. фиг. ошшеhиваши, крњиши, ква
риШи. - Деца су сакатила своје играчке. Цензура му је сакати
ла филм. 

сакато прил. као сака ш; искварено, лоше: � ходати; � научи
ти нешто, � написати. 

сакатост, -ости ж сшање oHo"ia који је сакаШ. 

саклонити, саклонйм евр. в. склониШи. • боже (ме) саклони, 
саклони боже, да бог саклони в. uog бо"i. 

сако, -оа м итал. крашак каuуш, "ioPNJU geo мушко"i оgела. 

саковати, сакујем евр. в. сковаШи. 

сакос м ГрЧ. "iopNJa оgежgа uравославних еаискоаа. 

сакралан, -лна, -о uосвеhен; оgређен за вршење црквених об-
pega: � песме, � грађевине. 

сакрализовати, -зујем евр. и неевр. (у )чиниши сакралним, 
uро"iласиши, uро"iлашаваши за свеШињу. 

сакралност, -ости ж особина oHo"ia шшо је сакрално, све
шосш, UосвеhеносШ. 

сакрамент м лат. ЦР:КВ. свеша шајна, обреg који ао хришhан
ском схвашању gaje неку милос ш и Uосвеhење. - Код православ
них и католика има седам сакрамената (крштење, причест 
итд.). 

сакраментски, -а, -о који се OgHOCU на сакраменше: � обред. 

сакривати (се), сакрйвам (се) несвр. арема сакриши (се). 

сакривац, -йвца м онај који сноси кривицу с неким за не-
шшо, саучесник у извршењу кривице, саучесник у кривичном ge
лу, сукривац: суђење убицама кнеза Михаила и са:кривцима. 

сакривеност, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је сакривено. 

сакрилегијум (сакр:И:легйј, -ија) м лат. безбожнички чин, све-
шо"iрђе, бо"iОХУЈЬење. 

сакрилити, сакрйлйм евр. крилима заклониши, закрилиШи. 

сакристан, -ана м црквењак, звонар. 

сакристија ж лат. ЦР:КВ. uросшорија у цркви "ige се gрже сшва
ри uошребне за БО"iослужење (црквене KNJu"ie, ogeha, аосуђе) и "ige 
се свешшеници Uреоблаче. 

сакрити, сакријем (имп. сакрйј; ТРП. сакривен, -ена) евр. (уп. 
скрити (се» 1. а. учиниши ga се нешшо не виgи, склониши og ао
"iлеgа gpy"iux (склањањем, арекривањем и сл.): � накит, � у ор
мар. - Обла:к сакри сунце. б. не gоuусшиши ga се нешшо виgи, 
uримеши, uрикриши: � сузе, � љубав, � очајање, � мисао. 2. за
gржаши у шајносши, не ошкриши, не изнеши у јавносш, заша
јиши: � страшну вест, � своје порекло, � болест . •  - се 1. скло
ниши се upeg gру"iима, Hahu себи шајно склонишше: � се у кућу, 
� се у шуми, � се од побеснеле гомиле. 2. а. ишчезнуши из виg
HO"i аОЈЬа, uосшаши неUримеШан. - Сунце се сакрило за облак 
б. заклониши се иза нече"iа, uрикриши се. - Сакрио се иза псе
удонима. 

саксија ж тур. Зе.мЈЬани cyg, лонац за "iajeNJe цвеhа. 

саксофон, -она и саксофон, -а м енгл. муз. мешални gувач
ки инсшруменш, обично у џез-оркесшру: алт �, TeHOp �. 
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сакупити, -йм свр. скуйиши, йрикуйиши: � војску, � снагу, 
".., новац за нешто . •  � се скуйиши се: � се око некога, � се око 
пећи. 

сакупљати (се), сакУпљам (се) несвр. Йре.ма сакуйиши (се). 

сакупљач, -ача м скуй.љач: � старина, � трава. 

сакупљачкй:, -а, -о који се OgHOCU на сакуй.љаче: � група, � 
посао. 

сала ж нем. велика gворана: концертна �, плесна �, операци
OHa �, � за јело. 

салама ж итал. врсша сухо.меснаше кобасице og свињскоr, ro
веђеr и gpyror .меса са зачинима. 

саламура ж итал. јако слана воgа с различишим зачинима у 
којој се gржи gивљач или .месо йре сушења, расо(л). 

саласт, -а, -о који има сала, gебео. 

салата ж итал. 1. а. назив за више бuљних йоgврсша из Йор. 
rJlавочика које се йресне и зачињене уље.м, сирnеШо.м и сољу jegy 
уз rлавно јело: главичаста �, зелена �, кудрава �, италијанска 
�. б. јело, кувано или йресно ЙриЙре.мљено на сличан начин: 
шопска �, � од краставаца, � од кромпира. 2. фиг. књиrа која се 
og уйошребе раскуйусала, развезала. • руска - х.лаgно йиканш
но јело og йоврnа, зелени, куваних јаја, шунке и СЛ., зачињено 
.мајонезо.м. 

салаук(овин)а ж тур. олуја, невре.ме, .меnава. 

салаш, -а и салаш, -аша м мађ. йољско имање ван села са ку
nо.м и еконо.мским зrраgа.ма. 

салашар, -ара м (инстр. -аром и -арем) онај који живи и ра-
gu на салашу. 

салашарка ж жена салашар. 

салашарскй:, -а, -о који се OgHOCU на салашаре: � дете. 

салашкй: и салашкй:, -а, -о који се OgHOCU на салаше: � момак 

салва ж фр. 1. йочасна йаљба из йушака или шойова, йло-
Шун. 2. фиг. наrла йровала осеnања: � смеха. 

салвета ж (салвет, -ета м) итал. убрус који се йри јелу корисши 
за брисање руку и усша, сервијеШа. 

салдирати, салдйрам свр. и несвр. (из)вршишu, извесши, из
воgиши салgо: � рачуне. 

салдо и салдо м (ретко у мн. с) итал. разлика из.међу износа 
apuxoga и pacxoga, акшиве и йасиве; Йоg.мирење рачуна, обра
чун, сшање блаrајне. • салдо-конто рачун изравна(ва)ња. 

салебџија м (ми. ж) тур. онај који йрави и apogaje салей (2). 

салебџй:ница ж раgња у којој се йравu и apogaje салеЙ. 

салеп м тур. 1. бот. в. каnун(ак). 2. слашкасшо, слузаво вруnе 
йиnе које се йрави из rо.мољасшоr корена исшоимене биљке. 

салетати, салећем јек. салијетати, салијећем несвр. Йре.ма 
салеШ(ј)еШи. 

салетети јек. салетјети, -тйм (аор. салетG)ех, салетG)е) свр. 
1. а. окружиши, ойколиши, заокуйиши (са свих сШрана). - На 
Оце деца салете оца. Пси салете пролазника. б. заокуйиши ре
чима, .молба.ма HeKOra (ga нешшо учини), сколиши, сйойасши: � 
за куповину нечега. Пријатељи ме салетели да кренем. в. йри-

. скочиши, gоШрчаШи. - Из улица салети свет да их раздваја. г. 
фиг. обузеши, сйойасши (сан, .мисао). - Сни је салетеше. Ca�eTe
ше је тужне мисли . •  � се сшрчаши се са свих сшрана, скуйиши 
се. - Читаво село се салетело, слави се. 

саливати (се), салйвам (се) GeK. и салијевати (се), салије
вам (се» несвр. Йре.ма салиши (се). 

салин а ж лат . .месШо на .морској обали rge се ваgи со из .мора, 
солана. 

салинац, -нца (обично у мн.) сваки og gва gоња gела саони
ца који је с йреgње сшране йовијен увис и који клизи йо CHery. 

салинитет, -ета .м лат. саgржај соли у apupOgHUM воgа.ма; 
сланосШ, · сланоnа. 

салити, салијем (имп. салйј; ТРП. салИвен, -ена) свр. 1. изли
ши шечносш у нешшо; йросуши, йролиши: � воду у суд, � воду на 
главу. 2. начиниши og расшой.љеноr .меШала, воска и СЛ. (обич
но у какво.м калуйу), излиши: � бисту, � свећу. 3. фиг. изразиши 
своја осеnања, .мисли (обично кроз какав у.мешнички pag), изли
ши, йрешойиши у нешшо: � бол у стихове . •  � се 1. сакуйиши се 
сливајуnи се. - Салила ми се сва вода на главу. фиг. Сали ми се 
туга на срце. 2. gобиши оgређен облик, уобличиши се. - Расто
пљено олово сали се у звезду. • као саливен (нпр. стас, капут) са
вршен, без .мане, без Йриrовора. 

салитра ж итал. хем. сшарији назив за неке соли азошне ки
селине са лаким .меШалима: чилеанска �, норвешка �, калију
мова �; уп. шалитра. 

салитренй:, -а, -о који се OgHOCU на салишру: � прах, � рудник. 

салицй:л, -ила м лат. фарм. бели крисшални йрах који сйреча
ва врење и шруљење; OpraHcKo јеgињење, оршо-хиgроксибензојева 
кисели на чији се gериваши уйошребљавају за снижење Ше.мЙе
рашуре, gезинфекцију и сл. 

салицй:лнй:, -а, -о у изр. - киселина салицил. 

салмијак м лат. в. нишаgор. 

салмонела ж лат. pog йашоrених бакшерија, узрочници сал
.монелоза . 

салмонелоза ж мед. у .мн. цревне заразне болесши йроузроко
ване сал.монела.ма (шрбушни шифус, йарашифус, свињска Kyra) 
(у jg. шаква болесШ). 

салмонИда ж 300Л. у .мн.: врсша риба врло YKYCHOr .меса које 
живе у слашким воgа.ма, а шийични йреgсшавници су ЙасШр.м
ка и .млаgица (у jg. шаква риба). 

сало с (мн. 0) .масне наслаrе у шрбушној gуйљи (љуgи, живо
Шиња). 

саломити (се), саломйм (се) свр. в. сло.миШи (се). 

салон, -она м фр. 1. соба (обично лейо уређена) за йрије.м ro
сшију; зајеgничка йросшорија у хошелу, на броgу rge rосши обе
gyjy и cege. 2. а. gворана, йросшорија за излаrање и apogajy 
у.мешничких и MOgHUX йроизвоgа: модни �, � графике, � обуће. 
б. раgња у којој се йружају фризерске, кројачке и gpyre услуrе. 3. 
лиШерарно-у.меШнички кружок, обично зашвореноr ШиЙа. • са
лон-вагон зајеgничка йросшорија за йушнике у возу. 

салонац, -нца м ир. онај који се MHOrO креnе йО салонима. 

салонй:т, -ита м йроизвоg og азбесшних влакана и це.менШа, 
који има широку йримену у rрађевинарсШву. 

салонка ж (обично у мн.) цийела за свечане Йрилике. 

салонскй:, -а, -о који се OgHOCU на салон, oi1l.мeH: � манири, 
� одело. 

салпа ж 300Л. врсша јесшиве .морске рибе Бох, Salpa maxima, 
са жушим apyra.мa на шелу из Йор. Sparidae. 

салто м (ми. с) итал. слобоgан скок са јеgним или више окреша
ја шела у вазgуху. 

салтомортале, -ла м (ретко у мн. с) итал. 1. враШоло.ман скок 
аршисша, "с.мрШоносан скок". 2. фиг. а. очајнички корак. б. cyg
боносан йреокреш у сасвим суЙроШно.м Йравцу. 

салУ-т, -ута � фр. йозgрав Йочасно.м Йаљбо.м. 

салутирати, -УтйРам свр. и несвр. 1. војнички йозgравиши, йо
зgрављаши, gошакнувши се gecHoM руко.м каЙе. 2. оgа(ва)ши йо
час ш Йаљбо.м из ШоЙова. 

салце, -а, и -ета с geM. og сало. 

салчић и салчић м КУВ. (најчешће у мн.) врсша йосласшице, 
колач og лиснашоr шесша Йре.мазаноr сало.м. 

сам, сама, -о 1. за.меники йриgев (уз именице и личне за.ме
нице) који служи за исшицање, а означава: 1. а. лице које са.мо
сшално, без Йо.моnи или .мешања gpyrux учесшвује у раgњи или 
og KOra йошиче раgња: он (ја, ши) лично. - Сам отац је дошао 
на збор. Би то сами знате. б. лице које йо својој вољи врши pag
њу, без ушицаја gpyrux. - Није позван, сам је дошао. Сам си 
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крив за то. в. оно шшо је rлавно, најважније као носилац раgње 
и сшања: говорити из самог срца. - Сам се град ангажовао у то
ме. г. (понекад појачано: од себе) раgњу која се врши несвесно, 
механички збо1, унушрашњих разло1,а, без ичије йомоћи, ничим 
сйоља изазвано: никнути само од себе, чекати да нешто само 
падне у крило. д. важносill, значај, уrлеg, високи йоложај неко1, 
лица: чак и, gайаче: тужити самом министру, обратити се с мол
бом самом председнику. 2. а. йочешак раgње (уз именице које 
значе време или оно шшо се у времену збива): баш, уйраво: већ 
од самог почетка, пред сам испит, на сам Божић, у сами мрак. 
б. шачан йросшор на коме се нешшо налази, gокле се нешшо йру
жа, gокле се сшиrло и СЛ. :  уз сам пут, до саме реке. - Стигох у 
сами Београд. 11. прид. (понекад појачан изведеницама од исте 
речи: самцат, самцит) 1. а. оgвојен og gpy1,uX, без ико1,а gpy1,01" је
gaH jegUHU, усамљен: поћи сам на пут, остати сам у кући, једро, 
само у даљини. б. који је без йороgице, без рођака, без блиских: 
бити сам без дкога свог, без својих блиских. 2. (одр. самИ) који 
је без йримесе, чисш, йрави, йошйун, несумњив: само злато, са
ми отров, сама кост и кожа, све сам олош, сама истина. • - као 
прст йошйуно сам, без u1,ge ико1,а сво1" без йороgице и рођака. -

по себи онакав какав је йо apupogu, йо нарави. само (по себи) се 
разуме, само по себи говори разг. јасно је, очевиgно је, не шреба go
казиваши ни објашњаваШи. у самој ствари сшварно, исшински, 
заисШа. 

самар, -ара м (инстр. -аром) грч. а. gрвено сеgло за ношење ше
реша, које се йричвршћује шоварној живошињи на леђа. б. gрве
на найрава йомоћу које 1,рађевински раgници носе циrлу на ле
ђима. • док је леђа, биће и самара gOK је човек жив и зgрав, биће 
за ње1,а Йосла. - носити раgиши и живеши йО шуђој вољи или за
ЙовесШи. 

самарит- в. самарић-. 

самарити, самарйм несвр. [гл. ИМ. самарёње с] 1. сшављаши 
самар на шоварну живоШињу. 2. фиг. вараши неко1,а, искори
шћаваши нечији pag. - Лукавством их самари како хоће. 

самарић м geм. и хиЙ. og самар. 
самарићанин м (ми. -ани) милосрgан човек; gобровољни бол

ничар. 

самарићанка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) жена самарићанин. 
самарићански, -а, -о који се OgHOCU на самарићане, свој

сшвен самарићанима: � школа, � пожртвованост. 

самарићански прил. на начин самарићана, милосрgно: � 

неговати. 

самарићанство с йома1,ање у невољи из милосрђа. 
самарица ж 1. в. самар. 2. шоварна живошиња која на сама

ру йреноси ШереШ. 
самарни, -а, -о а. који се OgHOCU на самар: � јабука, � крсти-

на. б. који служи за ношење самара: � животиња. 

самарчина ж ayIм. и Йеј. og самар. 
самарчић м geм. и хиЙ. og самар. 
самарџија м (ми. ж) занаillлија који йрави и apogaje самаре. 
самарџијски, -а, -о који се OgHOCU на самарџије: � занат, � 

радња. 

самарџйница ж 1. самарџијска рagња. 2. самарџијина жена. 
самац, -мца м (ген. мн. самаца) 1. а. онај који живи сам, уса

мљеник: � без помоћи. б. неожењен мушкарац, нежења. 2. онај 
који као йојеgинац изнајмљује собу за сшановање, йоgсшанар 
без йороgице: соба за самца. 3. оно шшо је само, оgвојено og gpy-
1,01,: � камен. 4. спорт. чамац с јеgним веслачем, скиф: � са кор
миларом, � без кормилара. 

самачки, -а, -о који се ogHOCU на самце, намењен самцима, 
својсшвен самцима и СЛ.: � соба, � стан, � живот. 

самачки прил. као самац, на начин самца: � живети. 

самба ж врсша MogepH01, карневалско1, йлеса, йореклом из 
Бразила. 

самерљив јек. самјерљив, -а, -о мат. који се без осшашкамо
же gелиши с мањим бројем, gељив. 

самерљивост јек. самјерљивост, -ости ж особина оно1,а шшо 
је самерљиво. 

самиздат м рус. ист. йривашно изgање књи1,а и gpy1,uX ше к
сшова (йре све1,а у некаgашњем Совјешском Савезу) који се из 
йолишичких разло1,а нису смели објављиваШи. 

самилосник м онај који осећа самилосш, сажаљење йрема 
некоме. 

самилосно прил. осећајући самилосill, сажаљење Йре.ма неко
ме, сажаљиво, саосећајно: � гледати, � жалити. 

самилосност, -ости ж особина, сшање оно1,а који је самило
сШан. 

самилост, -ости ж саосећање, сажаљење, саучешће: � према 
болеснима, � пре;ма сиромашнима. 

самилостан, -сна, -о сажаљив, саосећајан: � рука, � сестра, 
� поглед. 

самирати, -рём несвр. йрема самреШи. 

самица ж 1. женска особа самац, усамљени ца. 2. в. сама Ц 
(3): � голубица. 3. а. монашка соба. б. йосебна зашворска ћели
ја за шешке кажњенике. 

самичар м онај који се налази у самици (3б). 

самлети јек. самљети, самељём (р. пр. самлео, -ела јек. са
млио, самљела; трп. саМЛЕшен јек. самљевен, -ена; пр. пр. самлёв
ши јек. самљёвши) свр. 1. а. нарочишим уређајем усишниши зр
невље (жишарица, кафе) йрешварајући 1,а у брашно, у йрах; за
вршиши млевење: � јечам, � кафу, � бибер. б. найравом за мле
вење йрешвориши мекше машерије (месо, воће) у 1,њецаву или 
шечну масу: � месо за кобасице, � мркву. 2. фиг. рећи безначај
не, gocagHe сшвари, излуйешаши, изблебеШаШи. - После свега 
што сте ту самлели, ја осећам да ништа паметно нисте рекли. 
3. фиг. сашрши, смрвиши, унишшиши: осећати се самлевен; � 

га испитивањем. 

само речца 1. (у прил. служби) 1. за 01,раничавање а. jegUHo, 
искључиво: мислити само на свој џеп, говорити само у стиху. б. 
не више не1,о, све1,а: само тренутак (часак, моменат), само један 
корак до среће. в. иоле, имало: ако имаш само мало савести, 
ако ме само мало волиш. 2. а. за йојачање: поштен како само 
може бити. - Како ћу му само изаћи пред очи. б. Kag се нешшо 
йиша са неgоумицом. - Зашто ли је само дошао? 3. (у конструк
цији са "што'') шек шшо, јеgва шШо. - Увукао врат међу раме
на и само што шапће. 4. (у врем. значењу) а. за изненаgносш и 
исШовре.меносШ: шај час, тога шренушка, ogjegHoM, неочекивано. 
- Само се створи на вратима. Само се обре на прозору. б. (у кон
струкцији са "да'') исшиче шренушак apeg свршешак раgње или 
сшања: звезде само да се погасе. 11. (у служби везника) 1. а. за 
суйрошносш: али, но, ийак, не1,о. - Можеш изаћи, само се немој 
дуго задржати. Даћу ти књигу, само ми је брзо врати. б. (у ко
релативној вези: не само . . .  него (и» Kag се у йрвом gелу речени
це нешшо йориче, а у gpy1,OM gелу се казује или исшиче суйрош
но Шоме. - Не само што није дошао, него ме није ни обавестио. 
Не само што си слагао, него си и украо. в. са нијансом за изузи
мање. - Хаљина је лепа, само је скупа. Филм је добар, само је 
тужан. 2. йојачава и наrлашава а. намеру. - Прича само да би 
одагнао тугу. б. жељу. - Само кад бих могао д1! одем на одмор. 
Само да ми је да дипломирам. в. (у конструкцији са "нека'') йо-
1,оgбу: ако. - Често им догори до ноката нека само једна година 
не понесе. • само што није разг. 1,ошово, мало, умало ga није. по
мисли (замисли) само разг. каже се Kag се хоће исшаћи необич
носш неко1, gО1,ађаја или нешшо ойасно, сшрашно, шшо се g01,ogu
ло или се моrло gо1,оgиШи. 

само- йрви geo сложеница (уrлавном йриgевских, йрилошких 
и именичких) који йошиче og заменичко1, йриgева "сам" и који је 
значењски у некој вези са заменичким йриgевом "caм'�' самово
љан, самопоуздан, самовољно, самокрес, самоуслуга итд. 

самоанализа ж анализа само1,а себе, својих ЙосШуЙака. 

самоаналитичност, -ости ж сшање које се заснива на само
анализи. 

самобит ж И самобитак, -тка м независно, самосшално йо
сШојање. 
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самобитан, -тна, -о самосШa.nан, независан; изворан, opuru
нa.nан. 

самобитност, -ости ж сшање, особина OHOra који је само би
шан: борити се за своју �. 

самовар, -а и самовар, -ара м рус. меШa.nна uocyga куйасшоr 
облика за кување чаја, која се заrрева изнушра уиьем или елек
шричном сШрујом. 

самоваспитање с васйишни pag на усавршавању caмora себе. 

самовати, самујём несвр. живеши као самац; живеши сам, 
без uopogueИse и ближе роgбине; живе ши, нa.nазиШи се у само
ћи: � у туђини 

самовезачица ж машина која сама жање и везује снойове 
Йшенице. 

самовила ж бат. в. вилина коса (uog коса). 

самовлада ж 1. неоrраничена лична власш која се заснива 
на самовољи и сили, gикШаШура. 2. влаgање собом, самосавла
ђивање. 

самовладар, -ара м айсолушни влаgар, самоgржац, шира-
нин, ауШокраШ. 

самовласно прил. на самовласшан начин, самовољно. 
самовласт ж самовлашhе, самовоља. 

само властан, -сна, -о који не йоgноси оrраничење своје лич
не власши, који се заснива на самовласши, самовољан: � краљ. 

самовлаmће с неоrраничена лична власш, власш само jeg
HOra човека; самовоља. 

самовоља ж особина OHOra који је самовољан; самовољно йо
нашање, ЙосШуЙање. 

самовољан и самовољан, -љна, -о који pagu, йосшуйа йО 
својој вољи, како сам хоће. 

самовољник м самовољан човек. 

самовољно и самовољно прил. 1. на самовољан начин, на
силно: одузимати � имање сељацима. 2. gобровољно, својевољ
но: � се пријавити у војску. 

самовољност и самовољност, -ости ж 1. особина, сшање 
OHOra који је самовољан. 2. в. самовоља. - Законитост искључу
је самовољност органа државе. 

самогласник м лингв. звучни 'iлас йри чијем изrовору вазgу
шна сшруја која равномерно шече не наилази на йрейреке у 
усној gУЙЈЬи и који је носилац слоrа, вокa.n (у срйском књижев
ном језику само'iласници су: а, е, и, о, у). 

самОгласничкИ, -3., -о који се OgHOCU на само'iласнике, во
кa.nски. • - р лингв. сонанш "р" у слоrошворној функцији, вокa.n
но "р" (нЙр. У ијЈв). 

самодисциплина ж сйособносш влаgања самим собом, gu
сцийлина у власшишом Йонашању. 

самодисциплинован, -а, -о који има сйособносш самокон
шроле, gисцийлинован у своме йонашању, йосшуйцима и СЛ. 

самодисциплиновано прил. на самоgисцийлинован начин, 
коншролишуhи своје йонашање, йосшуйке и СЛ.: � радити, � се 
суздржати. 

самодовољан, -љна, -о који је gовољан самом себи. 

самодовољност, -ости ж сшање у којем се нa.nази онај који је 
самоgовољан: локална � . 

самодопадан, -дна, -о самоgо.Йаgљив: � осмех. 

самодопадање с сшање у коме се неко сам себи gouaga, свој
сшво ga се неко сам себи gouaga, нарцисоиgносШ. 

самодопадљив, -а, -о који је сам себи gойаgљив, који је за
љубљен у caмor себе, HapИsucougaH. 

самодопадљиво прил. на самоgойаgљив начин, gouqgajyhu 
се самоме себи: � се mепурити, � се огледати. 

самодопадљиво.ст, -ости ж особина, својсшво оноrа који је 
самоgойаgљив, нарцисоиgносШ. 

самодопринос и самодопринос м gOupUHOC у новцу или ра
gy који се gaje својом вољом: месни �, � у раду. 

самодржавље с неоrраничена власш влаgара; сисшем gp
жавне уйраве која се заснива на шаквој власШи. 

самодржавни, -3., -о који се OgHOCU на самоgржавље; Heorpa
ничен: � цар; � власт. 

самодржац, -ршца м онај који има неоrраничену власш, ай
солушни влаgар, ауШокраШа. 

самодржачки, -3., -о који се OgHOCU на самоgршце: � власт, � 

самовоља. 

саможив, -а, -о (саможиван, -йвна, -о) 1. који живи и зна са
мо за себе, који нема осећања за gpyre, себичан: � човек, � обо
жавање. 2. који живи сам, без UopogUИse. 

саможив ац, -йвца м саможив човек, себичњак, еrоисШа. 

саможивица ж саможива жена. 

саможиво прил. на саможив начин, себично. 

саможивост, -ости ж својсшво OHOra који је саможив, себич
носш, еrоисшичносш: трговачка �. 

самозаборав м заборављање на себе и своје личне иншересе 
pagu ойшшеr gобра и љубави йрема gруrима: давати свакоме до 
самозаборава. 

самозабораван, -вна, -о који заборавља на себе и на своје 
инШересе. 

самозаваравање с варање, заваравање caмora себе, cyrepuca
ње себи OHOra шшо не оgrовара сшварносши: прибећи самозава
равању. 

самозадовољан, -љна, -о заgовољан самим собом: који из
ражава шакво расйоложење: � победник; � лице, � осмех. 

самозадовољно прил. на самозаgовољан начин, исказујуhи 
самозаgовољсшво: ићи � улицом, � се смејати. 

самозадовољство с заgовољсшво самим собом. 

самозаmтита ж зашшиша себе и својих йрава сойсшвеним 
cHaraмa и среgсШвима. 

самозванац, -нца м онај који је бесйравно, самовољно йри
својио шуђе звање, чин, онај који се изgаје за gpyror човека йри
својивши њеrово име и звање: Шћепан Мали, самозванац. 

самозвани, -3., -о који се сам назвао, йроrласио нечим: � 

краљ. 

самозвано прил. на начин самозванца: � долазити у нечију 
кућу. 

самозванство с бесйравно йрисвајање себи шуђеr имена и 
звања. 

самоизбор м 1. бирање нечеrа йо својој вољи и укусу. 2. йро
gавница rge куйац сам бира робу. 

самоиницијатива ж йочешни корак у неком pagy као резул
шаiil власшише воље, йоgсшицај, йобуgа за йокрешање нечеrа. 

самоиницијативан, -вна, -о који се OgHOCU на самоиниција
шиву: � такмичење, � корак. 

самоиницијативно прил. йо сойсшвеној вољи, йО својој ини
цијашиви: � се организовати, � се пријавити за такмичење. 

самоиронија и самоиронија ж иронија на свој рачун: пи
сац склон самоиронији. 

самоисповест јек. самоисповијест ж искрено, ошворено ис
'каЗивање својих мисли и осећања без ичијеl. ЙоgсШицања. 

самокажњавање с кажњавање caмora себе. 

самоконтрола ж коншрола caмol.a себе, влаgање собом, сво
јим емоција.ма, својим ЙосШуЙцима. 

самокрес м 1. сшарински йишшољ који се исйаљивао йомо
ћу кремена. 2, бат. в. Шруg2. 

самокритика ж кришички сшав йрема самоме себи, сой
сшвеном pagy, йосшуйцима и СЛ.; кришиковање caмora себе. 
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самокритичан, -чна, -о који са.м себе кришикује, йросуђује, 
оцењује. - Уметници су ретко самокритични. 

самокритичкй, -а, -о који у себи саgржи са.мокриШику: � 
поступак. 

самокритичнбст, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а onoia који 
је са.мокриШичан" моn, сйособн,осш зайажања, уочавања сой
сшвен,их н,еgосШаШака. 

самољубив, -а, -о који се оgликује, исшиче са.мОЈЬуБЈЬем: � 
мисао. 

самољубивбст, -ости ж са.мОЈЬуБЈЬе. 

самољубље с осеnање сойсшвен,е вреgн,осши, gржање go сво
ia gосшојан,сшва, йрешеран,а осеil1Jbивосш н,а миШЈЬење gpyiux о 
себи: таштина и �. 

самомученйштво с мучење ca.мoia себе (обичн,о из релиiио
зн,их разлоiа). 

самоникао, -кла, -о 1. који је н,икао без JbygcKoi йосреgсшва, 
који је н,икао н,ейосејан,: � грмље, � цвет. 2. фиг. а. који се развио 
са.м, без шуђе йомоnи и ушицаја, apupogan, урођен,; opuiunanan: 
� таленат, � уметник - Грчка филозофија је самоникла. б. ко
ји је н,асшао без свесн,оi йлан,а, н,еорiан,изован" сшихијски: само
никле уџерице, � циганско насеље. 

саМОНИRЛица ж 1. биЈЬка израсла из се.мен,а без JbygcKoi йо
среgовања. 2. врсша беле јабуке. 

самоникло прил. са.м og себе, без шуђеi уШицаја. 

самообмана ж обман,а, йревара ca.мoia себе: људи жртве об
мане и самообмане. 

самообмањивати се, -аљујем се несвр. обмањиваши ca.мoia 
себе. 

самоодбрана ж оgбран,а сойсшвен,ом cnaioM, оgбран,а ca.мoi 
себе (обичн,о og н,еке оЙасн,осШи). 

самоодређење с слобоgн,о расйолаiање са.мим собом, слобоg
н,о оgлучивање о себи; йраво jegnoi napoga ga оgлучује о својој cyg
бин,и, свом йоложају, о облику gрушшвен,оi уређења у коме nе 
живеШи. 

самоодржање с биол. apupognu naion живих биnа ga се ogp
же у живошу, бран,еnи се og свих оЙасн,осШи. 

самоодрицање с свесн,о и gобровоЈЬн,о оgрицање og н,ечеiа у 
корисш gpyiux. 

самоОзледајек. самоозљеда ж озлеђивање, озлеgа ca.мoi себе. 

самооплоднй, -а, -о који са.м себе ойлођује: � биљка. 

самооплодња и самооплодња ж биол. (о )йлођење gвойолн,их 
биљака, са.мооЙрашивање, ауШоiа.мија. 

самоопраmивање с биол. ойрашивање цвеша сойсшвен,им йо
лен,ом или ойрашивање шучка йолен,ом исшоi цвеша KOg gвойол
noi цвеШа. 

самоопредељење јек. самоопредјељење с йраво jegnoi н,а
poga н,а ойреgеЈЬење за gржаву у којој жели ga живи или н,а 
сшварање сойсшвен,е gржаве. 

самоосећање јек. самоосјећање с осеnање сойсшвен,оi сша
ња, ogn. Йоложаја. 

самоотуђење с ошуђење, оgвајање ca.мoia себе og neKoia, н,е
чеiа. 

самоочување с очување себе og ун,ишшења, йройасши; ой
сшан,ак, еiзисШен,ција. 

самопожртвован, -а, -о (самопожртвован, -вна, -о) који је 
сЙре.ман, н,а са.моЙожрШвовање, йун, са.моЙожрШвовања. 

самопожртвовано (самопожртвовно) прил. са са.мойожр
Швовање.м: � радити. 

самопожртвованбст (самопожртв6вност), -ости ж својсшво 
onoia који је са.моЙожрШвован,; са.моЙожрШвовање. 

самопожртвовање с жршвовање својих ин,шереса за gобро 
gpyiux, за више циЈЬеве. 

самопомбћ ж а. указивање йомоnи йри н,есреnи са.мом себи; 
зашшиша, осиiурање своi йрава власшишим gеловањем без йо
вреgе йравн,их ЙроЙиса. б. машеријanн,а среgсшва која колекшив 
йрикуйЈЬа pagu йомаiања aojegunux члан,ова. 

само послуга ж шрiовачка раgња у којој се куйац са.м йослу
жује, са.м узима робу, са.моуслуiа. 

самопослуживање с 1. н,ачин, йослуживања у са.моЙоСЛуiа
ма и ексйрес-ресшоран,има, узимање робе, ogn. јела без aocpeg
сшва gpyiux (йроgавача, келн,ера и сл.). 2. в. са.моЙослуiа. 

самопосматрање с псих. йосмашрање, йроучавање ca.мoia се
бе (својих йосшуйака, мисли, осеnања), уgуБЈЬивање у свој ун,у
шрашњи живо ш, са.моЙромаШрање: психолошка метода само
посматрања. 

самопостојан, -а, -о који је чврсш, н,ейоколеБЈЬив у осеnању 
својих обавеза. 

самопостојанбст, -ости ж својсшво onoia који је са.моЙосШо
јан,: � бораца. 

самопотврђивање с йошврђивање ca.мoia себе и своје вреg
н,осши: � човека у свим доменима живота, � на раду. 

самопоуздан, -а, -о а. йоузgан" уверен" cuiypan у себе: � ђак 
б. који изражава, иСЙОЈЬава йоузgање, сиiурн,осш у себе: � сме
шак, � осмех. 

самопоуздано прил. с йоузgањем у себе: � наступити. 

самопоузданбст, -ости ж својсшво, сшање onoia који је са.мо
йоузgан,. 

самопоуздање с йоузgање, сиiурн,осш, вера у ca.мoia себе, у 
своје сЙособн,осШи. 

самопоmтовање с йошшовање и високо миШЈЬење о себи и 
сойсшвен,ој вреgн,осШи. 

самопрегор Оек. и самопријегор) м в.  са.моЙожрШвовање. 
самопрегоран Оек. и самопријегоран), -орна, -о в. са.моЙо

жрШвован,. 
самопрегоревање јек. самопрегоријевање с в. са.мойожр

Швовање. 
самопрегбрно Оек. и самопријегбрно) прил. са ca.мoapeio

ром, ЙожрШвован,о. 
самораст м биљка која је н,икла, израсла са.ма, која н,ије йо

сађен,а или йосејан,а, са.мон,иклица. 
самореклама ж рекла.мирање ca.мoia себе. 
самородан, -дна, -о 1. а. који се н,anази у apupogu, који је 

он,акав каквим ia је apupoga сШворила. - Минерали у самород
ном, елементарном стању врло су ретки. б. са.мон,икао: � биље. 
2. apupogan, ориiин,алан,. - У уметности има нешто самородно. 
� поезија. 

самородно прил. без шуђеi ушицаја, са.моюi,кло. - Он као пе
сник израстао је потпуно самородно. 

саморођење с биол. йосшан,ак живоша ca.мoi og себе без сйоЈЬ
н,их уШицаја. - Најнижи организми настају спонтано - само
рођењем. 

самосавладавање и самосавлађивање С. влаgање собом, 
својим е.моција.ма, својим йосшуйцима, са.мокон,Шрола. 

самосажаљење с сажаљење, сажаљевање ca.мoia себе. 
самосажаљив, -а, -о који је сажаљив Йре.ма са.моме себи: � 

сентименталност. 

самосаздан и самосаздан, -а, -о који је сазgан" сшворен" йо
сшао без йосреgсшва СЙОЈЬн,е силе: � створитељ, � стена. 

самосазнање с свесш о себи, йоимање, схвашање, сйозн,аја о 
свом йосшојању, о својој улози у живошу и gрушШву. 

самосам, -сама, -о сасвим, ЙоШЙун,о са.м, са.м са.мцаШ: � хра
нилац велике породице. 

самосвесно и самосвесно јек. самосвјесно и самосвјесно 
прил. н,а са.мосвесШан, н,ачин,: � ући у ризик 

самосвеснбст и самосвеснбст јек. самосвјеснбст и само
свјеснбст, -ости ж својсшво, особин,а onoia који је са.мосвесШан,. 
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самосвест јек. самосвијест ж свесш о са.мом себи, о својој 
вреgносши, квалишешу и СЛ. 

самосвестан и самосвестан јек. самосвјестан и самосвје
стан, -сна, -о а. који има са.мосвесш, уверен у власшишу Bpeg
носш: � младић, � осећање своје вредности. б. који uзражава са
мосвесш: � поглед, � осмех, � глас. 

самосвојан, -јна, -о (самосв6ј , -своја, -е) који има своје ио
себно обележје, својсшвен, иосебан, каракшерисшичан, сиеци
фичан; са.мосШалан, независан: � карактер, � кретња. - Уре
дио је финансије и постао самосвојан и независан. 

самосвојно прил. на свој, иосебан начин, са.мосШално: � се 
развијати, � живети. 

самосвојност, -ости ж својсшво, особина oHo'ia који је са.мо-
својан, иосебносш, сиецифичносш: HapOДHa �. 

самоспознаја ж в.  са.мосазнање. 

самоспутавање с са.мосавлађивање: CBeCHO �. 

самосталан, -лна, -о 1. а. који иосшоји, живи ogBojeHo og 
gpy'iux, слобоgан: � територија, � и независна дражава. б. који 
је са.м за себе, који иосшоји, е'iзисшира без везе са gру'iим, неза
висан: � рад � живот уметника. 2. лингв. који у реченици има 
најчешhе функцију субјекша или објекша и који има значење 
нече'iа шшо иосшоји или шшо се за.мишља, OgH. који има значе
ње са.мосШално'i уиућивања на лица, иреgмеше и gpy'ie иојмове и 
може се уиошреБЈЬаваши и изван реченице и синШа'i.ме (о имени
ца.ма, OgH. именичким за.меница.ма). 

самосталац, -лца м 1. онај који је са.мосШалан. 2. ист. ири
uagHUK неких бивших иолишичких сшранака (Са.мосШалне ра
gикалне сшранке, Сриске са.мосШалне сшранке у Хрвасшкој, Са
мосшалне gемокрашске сшранке Св. Прибиhевиhа). 

самостално прил. а. са.мо за себе, без везе са gру'iим: � егзи
стирати, � постојати. б. независно, слобоgно: � одлучивати, � 
живети. 

самосталност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање, особина, иоло
жај oHo'ia који је са.мосШалан, независносш: � деловања, � у ми
шљењу. - Устаници су тражили самосталност. 

самостан м (углавном код католика) црква и з'iраgа у којој 
живе реgовници и реgовнице, манасШир. 

самостански, -а, -6 а. који се OgHOCU на са.мосШан: � живот, 
� школа. б. који је својсшвен са.мосШанском живошу, ших, иони
зан, с.меран: � уљудност, � опхођење. 

самостворитељ м онај који је са.м себе сШворио. - Боже, са
мостворитељу наш. 

самотан, -тна, -о 1. а. који је сасвим са.м, уса.мЈЬен; који је 
са.м, без иороgице и рођака: самотан скитати по граду; бринути 
се о самотним старим људима. б. који сшоји са.м, изgвојено, ogBo
јено og gpy'iux, који је на оса.ми, осамљен: � дворац. 2. који иро
шиче без gpy'iux, без gрушшва: � часови пастирског живота. 3. 
који се upoBogu у са.мици (о зашвору): � дани у затвору. 

самотар, -ара м са.моШник, усамљеник; инgивиgуалисШа. 

самотарка ж жена са.моШар. 

самотвор м оно шшо се са.мо сшворило, шшо није сшворио чо
век, upupogHa (а не JbygcKa) Шворевина. 

самотворан, -рна, -о (самотвор, -а, -о) који се са.м og себе 
. сшворио, upupOgOM сшворен, upupogaH; који gелује са.м собом, 
са.м ио себи, урођен: � стена. - Самотворна снага лежи у свету. 

самотв<>рност, -QСТИ ж особина oHo'ia који је са.моШворан, 
oHo'ia щшо је са.моШворно. 

самотиња ж оgвојеносш og gpy'iux, са.моћа, усамљеносш: глу
ва �. - Мори га самотиња. 

самотињски, -а, -6 који је испуњен самоћом, усамљенички: 
� живот у манастиру. 

самотник, -а м а. онај који живи са.м, са.моШан, усамљеник, 
са.моШњак: цели живот остао је самотник, вукови самотници. 
б. калуђер који жив.и у иосебно изgвојеној hелији, исиосник. -
Сви су самотници у Карејској ћелији. 

самотница ж жена са.моШник. 

самотнички, -а, -6 који се OgHOCU на са.моШнике: � живот, � 
мисли. 

самотниmтво с са.моШносШ, са.мовање, усамљеносш, са.мо-
Шиња. 

самотно прил. усамљено, оса.мЈЬено. 

самотно ст, -ости ж са.моШнишШво. 

самотњак, -ака и самотњак, -а м в. са.моШник: BYК �. 

самотовати, -отујём несвр. в.  са.моваШи. 

самоток и самоток, -ока м шечносш која се ирва, са.ма og се
бе, исцеgи, без 'iнечења или МУЈЬања, ирвенац: Meд �, ракија �, 
вино �, yљe �. 

самоћа ж 1. сшање оgвојеносши og Jbygu, оса.ма, усамљеносш, 
са.моШиња: волети самоћу. 2. иусш, ненасеЈЬен крај, upegeo, без
ЈЬуgносш, иусшиња: � пустаре, � шумског предела. 

самоубилачки, -а, -6 који се OgHOCU на са.моубице: � нагон. 

самоубиствен, -а, -о који се OgHOCU на са.моубисШво, оиасан 
ио живош (oHo'ia Ko'ia се шиче, на Ko'ia се OgHOCU): � поступак, � 
подухват, � мисли. 

самоубиствено прил. на са.моубисШвен начин, оиасно ио жи
вош: � срљати у пропаст. 

самоубиство (самоуб6јство) с свесно унишшење власшишо'i 
живоШа. 

самоубица и самоубица (самоубојица) м (ж) (мн. ж) онај ко
ји је извршио са.моубисШво, који је са.м себе убио. 

самоуважење с високо мишљење о себи и својој вреgносШи. 

самоуверен јек. самоувјерен, -а, -о а. који је сувише уверен, 
cu'iypaH у себе, у своје лично мишљење, у своју вреgносШ. - Само
уверен је и мисли да може све. б. који изражава са.моувереносШ: 
� држање, � осмех. 

самоуверено јек. самоувјерено прил. на са.моуверен начин, 
са иревише си'iурносши у себе: � се држати, � се смејати. 

самоувереност јек. самоувјереност, -ости ж (инстр. -ошћу) 
сшање oHo'ia који је са.моуверен, иревише, ирешерано уверен у сво
је мишљење и своју вреgносШ. 

самоуверење јек. самоувјерење с са.моувереносШ. - Њиме 
овлада спокојно самоуверење. 

самоук1 м онај који је научио нешшо са.мосШално (без школо
вања или ше'iрШовања). 

самоук2, -а, -о који је са.м нешшо научио: � писац, � ђак, � 
сликар, � занатлија. 

самоуко прил. на начин са.моука, учеhи са.м: � изучавати, � 
сликати. 

самоуниmтење с свесно унишшење ca.мo'ia себе. 

самоуправа ж ираво неке зајеgнице (оишшине, 'ipaga, наци
оналне мањине и сл.) ga са.мосШално уиравЈЬа својим унушра
шњим иословима, ауШономија. 

самоуправљање с пол. gрушшвено-иолишички сисшем иро
јекшован у 'социјализму, а заснован на ираву pagHUKa ga расио
лажу gохошко.м gрушшвених иреgузеhа и њима уиравЈЬају: рад
ничко �, орган самоуправљања. 

самоупрil.Вљач, -ача м учесник у са.моуиравЈЬању. 

самоупрil.Вљачки, -а, -6 који се OgHOCU на са.моуиравЈЬаче и 
на са.моуиравЈЬање: � .цруштво. 

самоуправни и самоуправни, -а, -6 који се заснива на са
моуирави; који се OgHOCU на са.моуиравЈЬање: � орган, � власт, � 
механизам. 

самоуслуга ж са.моиослу'iа. 

самоуче, 7ета с (ми. 0; зб. им. самоучад ж) са.моук .млagиh, са.мо
уко gеШе. 

самоучки, �a, -о који се OgHOCU на са.моуке: � рад. 
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самоучки прил. на начин самоука, учеhи сам, самоуко. - Вук 
се школовао више самоучки, него у школама. 

самоуштво е самосшално учење без реgовно'i школовања. -
На самоуштво могу се поуздати изузетно талентоване особе. 

самофинансирајућй, -а, -е (у синтагми - студент или, ређе, 
поименичено) који се сам финансира (о сшуgеншима који сами 
йлаhају сшуgије, за разлику og оних чије сшуgије финансира gp
жава). 

самохвала ж хваљење caмo'ia себе: говор пун самохвале. 

самохвали сав и самохвалисав, -а, -о који caмo'ia себе хва
ли, којим се изражава хваљење caмo'ia себе: � преувеличавање, 
� говор. 

самохвалисаво и самохвалисаво прил. хвалеhи caмo'ia се
бе: � говорити. 

самохвалисати се и самохвалисати се, -хвалишем се не
евр. хвалиши caмo'ia себе, хвалисаt1lи се. 

самоходан и самоходан, -дна, -о који се сам креће, који се 
не вуче: � дизалица. 

самохран, -а, -о а. који се сам брине о себи; који је сам, без 
UKo'ia сво'i: самохрани отац, � на овоме свету. б. фиг. који је без 
gрушt1lва, без живоша, йразан, ЙусШ. - Корачао је по свом само
храном, невеселом стану. 

самохранац, -анца м онај који је самохран, који живи само
храно. 

самохраница ж жена самохранац; она која је осшала без 
ичије йомоhи, која се сама о себи брине. 

самохрано ПРИЛ. без UKo'ia сво'i, бринуhи се сам за себе, уса
.м.љено. 

самохраност, -ости ж сшање oHo'ia који је самохран. 

сампан, -ана м чамац са кућом за сшановање (у Кини и Ин
gOKUHU). 

самрети јек. самријети, самрем евр. 1. в. умреши: � од гла
ди. 2. в. изумреШи. 

самрт ж (обично песн.) в. смрtп. • бити на самрти биши на 
умору, умираШи. 

самртан, -тна, -о в. смрШан. � постеља, � час. 

самртнйк м 1. в. смрШник. 2. онај који је на самрШи. - Са
мртник се мучио. 3. мршвац, Йокојник. 

самртница ж жена самрШник. • свећа - свећа која се у часу 
смрши зайали уз самрШника. 

самртничкй, -а, -о који се OgHOCU на самршнике: � одар, � 

патња, � страх. 

самртнички ПРИЛ. као на самрши: � бледети. 

самртно ПРИЛ. в. смрШно. 

самсар, -ара м тур. арх. шр'iовачки aocpegHUK, сензал. 

самсов, -ова м 1. круйан, велики Йас. 2. фиг. пеј. 'iлуй, блесав 
човек. 

самум, -Ума м ар. врућ, сув йусшињски вешар који носи йесак 
и Йрашину. 

самур м тур. 1. ЗООЛ. врсша куне, скуйоцено'i, свиленкасшо'i кр
зна Martes zibellina. 2. а. крзно og самура, самуровина: капа од 
самур. б. (у полусложеницама у атрибутској служби) који је og 
самура: самур-капа, самур-долама. 

самурај, -аја м 1. иет. apuaagHUK jaaaHcKo'i феуgално'i йлем
сШва. 2. apuaagHUK милишарисшичко'i йокреша у Јайану у XIX 
и ХХ в. 

самуров, -а, -о који је og самура: � крагна. 

самуровина ж крзно og самура: огртач од самуровине. 

самцат и самцат, самцит и самцйт, -а, -о (обично уз "сам" 
ради појачања значења) йошйуно сам, без UKo'ia gpy'io'i; уп. сам 
(II). - Ја самцат лежим. Остао је сам самцат на овоме свету. 

самmтина ж 1. осама, уса.м.љеносШ, самоћа; сшање човека 
без йороgице, без UKo'ia блиско'i: � притисне душу, емигрантска 
� . 2. йусшо, уса.м.љено месшо: колиба у самштини. 

сан, сна м (ми. снови (ређе и песн. снИ), ген. снова) 1. йерио
gично сшање ogMopa, у коме је йошйуно или gелимично исюьу
чен pag скелешних мишиhа и већина реакција на збивања у око
лини, gOK се аУШ0номне и несвесне раgње шела нормално оgви
јају; сЙавање. 2. осећање йошребе за сЙавањем. - Обузима ме 
сан. 3. gушевна акшивносш за време сйавања, слике које се у сну 
йојављују, сањање. - Сан је лажа, а Бог је истина. 4. фиг. ма
шшарија, илузија, уображење; неgосшижна жеља: младалачки 
�, живети у сновима • вечним сном заспати умреШи. зимски -

зимски aepuog који неке живошиње (йойуш меgвеgа) йровоgе у 
gобоком сну. као иза сна (гледати) биши збуњен, неконценшри
сан. као кроз -јеgва, нејасно, МУШНО. као у сну а) веома лейо, y'iog
но. б) нејасно, муШно. - Зима је прошла као у сну. лак на сну 
(бити) буgиt1lи се на најмањи шум, биши лакосан. леп (а) као сан 
(у сну) врло лей(а), ЙрелеЙ(а). мртвим (мртвачким, тврдим, дубо
ким) сном спавати, заспати чврсшо сйаваши, засЙаШи. ни у сну 
(није се надао, није мислио) разг. каже се Kag се go'iogu нешшо нео
чекивано, о чему се није мо'iло ни наслушиши, шшо није било ни 
на крај ЙамеШи. пренути (тргнути) некога из(а) сна на'iло йробуgи
ши HeKo'ia; фиг. йоgсшаhи HeKo'ia на акшивносш, на pag. пренути 
се (тргнути се) из(а) сна на'iло се йробуgиши; фиг. йосшаt1lи акши
ван, оживеШи. пусти снови неgосшижне жеље, машШарије. спа
вати зечјим сном буgиши се на најмањи шум, биt1lи лако'i сна. 
уљуљати се (утонути, заронити) у - чврсt1l0, gубоко, t1lврgо засйа
ши. царство снова срећа, неосшварљив живо ш машШе. ходање у 
сну мед. месечарсшво, сомнамбулизам. 

санак, санка м geM. og сан. - Збогом, житку, мој прелепи 
санче. 

санан, -а, -о в. сањив . 

санано ПРИЛ. в. сањиво. 

санаследнйк јек. санасљеднйк м онај који наслеђује нешшо 
зајеgно с gру'iим, с још неким, сунаслеgник. 

санаторијум (санаторйј, -ија) м лат. зgравсшвена усшанова, 
лечилишше намењено оgређеној 'ipyau болесника за лечење и og
мор: � за туберкулозу, � за душевне болеснике. 

санаторијумскй (санаторйјски), -а, -о који се OgHOCU на са
нашоријум: � лечење. 

санација ж лат. озgрављење, йобољшање (у йривреgном сми
слу): � банке, � фабрике мотора. 

санационй (санацИјски), -а, -о који се OgHOCU на санацију: � 

програм, � мере. 

сангвиник м лат. пеих. лако разgражљив, йлаховиш човек, 
човек лабилно'i, жuвахно'i Ше.мЙераменШа. 

сангвиничан, -чна, -о којије йpeocet1lJЬив на сйољне ушиске, 
вашрен, йлаховиш, жесшок: � темперамент. 

сангвиничар м в. сан'iвиник. 

сангвиничкй, -а, -о који се OgHOCU на сан'iвинике. 

сангвиничност, -ости ж особина сан'iвиника. 

сандал м бот. мирисно gрво исшочне Инgије-и Аусшралије из 
Ko'ia се gобија уље и црвена боја, Pterocarpus santalinus. 

сандала и сандала ж (обично у мн.) ГРЧ. лака лешња обуhа 
с шврgим ђоном. 

сандалов, -а, -о који је og санgала: � уље, � боја. 

сандаловина ж санgалово gрво које служи за израgу мањих 
резбарених apegMet1la. 

сандарак м црна смола gобијена из коре jegHe врсше чемйре
са која служи за израgу фирнајза, лакова и као среgсшво за ка
ђење. 

саНДолина ж итал. врсша YCKO'i и лако'i чамца, обично са jeg
ним сеgишшем и јеgним йаром весала. 

сандук м тур. 1. чешвршасшо gрвено или мешално сЙре.ми
шше за сшвари с йоклойцем и бравом; ковче'i, шкриња. 2. мр
швачки ковче'i, лијес. 3. мешални geo Йушке. 
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сандучара ж Йреg.меШ у облику caNgYKa, сличан, caNgYKY (ка
са, йећ и gp.). 

сiшдучаст, -а, -о сличан, caNgYKY, н,алик н,а caNgYK: � орман. 

сандуче, -ета с (супл. ми. -чићи) а. geM. og caNgYK. б. н,айрава 
чешвршаСШОl облика са оШворо.м н,а йреgњој сшран,и за убаци
вање Йиса.ма. 

сандучина ж ayiм. и Йеј. og caNgYK. 

сандучић м geм. og Ca1-lgук; сан,gуче (б). 

санети јек. санијети, -несём (санесём) свр. (нешто, некога) 
н,осећи Йре.месШиШи с вишеl .месШа, с вишеl йоложаја и сл. н,а 
н,ижи, gон,еши узевши са н,ечеlа, сн,еши: � дрво с брда, � кукуруз 
са тавана. 

санирати, санйрам свр. и иесвр. лат. 1. (из)лечиши болесн,о 
сшање, (у)чин,иши зgравu.м NeKOla: � рану, � болест. 2. (uз)врши
ши сан,ацију, gовесши, gовоgиши у peg, среgиши, сређиваши, йо
йравиши, йойравЈЬаши сшање (у н,ечему): � банку, � привредно 
предузеће. 

санитарац, -рца м а. сан,ишарн,и службен,ик, сан,ишешски 
pagNUK. б. в. сан,иШеШлија. 

санитарка ж жен,а сан,иШарац. 

санитарни, -а, -о зgравсшвен,и, xUlujeNcKU: � уређај , � ин
спекција, � чвор, � мере. 

санитет, -ета м лат. 1. а. скуй усшан,ова који брин,у о xUlujeNU 
и зgравЈЬУ Napoga; хиlијен,ско-зgравсшвен,а усшан,ова заgужен,а 
за бриlУ о зgравсШвен,u.м и xUlujeNcKu.м условu.ма йроизвоgње и 
apogaje хран,е, о xUlujeNcKoj и зgравсшвен,ој йоgобн,осши Jbygu за 
pag у йроизвоgњи и Йро.меШу живошн,их н,а.мирин,ица, о xUlujeN
ској и зgравсшвен,ој исйравн,осши н,а.мирн,ица и сл. б. служба у 
војсци заgужен,а за зgравЈЬе војн,ика, збрињавање йовређен,их и 
gpYle xUlujeNcKe и зgравсшвен,е Йослове. 2. разг. сан,ишешско вози
ло, сан,ишешски ауШо.мобил. 

санитетлија м (ми. ж) он,ај који у војсци обавЈЬа сан,ишешске 
gужн,осши, који је у сан,ишешској служби. 

санитетски, -а, -о који се ogNocu н,а сан,ишеш: � материјал, 
� служба, � особље. 

санкати, -ам иесвр. жарг. (некога) йокушаваши избећи ga се 
н,еко.ме н,ешшо ypagu, ga се избеlн,у обавезе Йре.ма н,еко.ме . •  � се 
возиши се н,а сан,ка.ма. 

санке, санкй ж ми . .мале саон,ице (обичн,о за gечје клизање н,а 
cNelY); саон,ице уоЙшШе. 

санкилот м (обично у мн.) фр. ист. револуцион,ар, йролешер у 
gоба Фран,ЦЈске буржоаске револуције 1 789. 

санкција ж лат. 1. йошврgа, оgобрење н,еКОl закон,а og сшра
н,е врховн,е власШи. 2. ми. а. Йpu.мeн,a закон,ских .мера йрошив н,е
закон,иШОl ЙосШуЙка. б. казн,ен,е .мере (екон,о.мске, фин,ан,сијске, 
војн,е) које се Йpu.мeњyjy у ЦиЈьУ йосшизања оgређен,их захшева у 
.међун,ароgн,u.м ogNocu.мa. 

санкционисати, -ишём (санкционИрати, -ОRЙpам) свр. (иесвр.) 
1. оgобриши (оgобраваши), gойусшиши (gойушшаши), йошврgи
ши (ЙоШврђиваШu). 2. оgреgиши (оgређиваши) сан,кције (2). 

санован, -а, -о сањив, сн,ен" ЙосЙан,. 

сановито ПРИЛ. као у сн,у. - Мислима брзо, саното протичу 
. дани. 

сановник, -Ика м књиlа која Шу.мачи сн,ове. 

санс м фр. Ulpa карШа.ма, врсща Йреферан,са. 

сански, -а, -о у изр. - коза бе.лд коза, обичн,о без рОlова, врло 
.млечн,а (Йорекло.м из Сан,ен,а у Швајцарској). 

санскр(и)т м класичн,и језик UNgujcKe књижевн,осши који 
apuaaga ин,gоевройској lPyau језика (као среgсшво ойшшења .ме
ђу Jbygu.мa н,е уйошреБЈЬава се og VI века). 

санскр(и;)тски, -а, -о који се ogNocu н,а сан,скр(и)Ш. 

санта ж (геи. ми. сантй) леgен,а йлоча или lpoMaga која йлови 
н,а воgи: � леда. 

сантим, -Има м фр. разг. 1. сшоши geo фран,ка, швајцарске (ра
н,ије и фран,цсуке и беЛlијсkе) н,овчан,е јеgин,ице. 2. разг. и иар. в. 
сан,Шu.меШар (1). 

сантиметар и сантиметар, -тра м фр. 1. сшоши geo .меШра, 
цен,Ши.меШар. 2. кројачка врйца, шрака за .мерење gужин,е са 
н,азн,ачен,u.м сан,Шu.меШрu.ма. 

сантиметарски и сантиметарски, -а, -о који се ogNocu н,а 
сан,Шu.меШар, цен,Шu.меШарски. 

сантрач м тур. olpaga или зиg око бун,ара. 

санчић м geм. og сан,. 

санџак м тур. ист. 1. а. 'iлавн,а војн,а и уйравн,о-шеришоријал
н,а јеgин,ица у Шурско.м царсшву: смедеревски �, херцеговачки 
�, скадарски �. б. уйрвн,ик шаквОl йоgручја: санџак босански, 
Скендер-паша. 2. (Санџак) йоgручје, крај, обласш у јУlозайаgн,ој 
Србији и североисшочн,ој Црн,ој Гори, Новойазарски СаЮј,ак; уп. 
Рашка (2б). 

Санџаклија м (МИ. ж) он,ај који живи у Сан,џаку, он,ај који је 
из Сан,џака. 

санџачки, -а, -о који се ogNocu н,а Сан,џак и н,а сан,џаке. 

сања ж (обично у мн.) в. сан, (3 и 4): ведре сање о будућности. 

сањалац, -аоца м он,ај који сања; сањалица. 

сањалачки, -а, -о сањарски: � природа, � очи; � поноћ. 

сањалачки ПРИЛ. сањарски: � гледати. 

сањалаштво с сањарење, .машШање. 

сањалица ж (М) (МИ. ж), сањало с (М) (МИ. с) И сањар, -ара м 
особа склон,а сањарењу, .машШању, особа која н,е 'iлеgа сшварн,о, 
реалн,о н,а живош, сањало, сањар, .машШар. 

сањарија ж он,о о чему се сањари, н,еосшваРЈЬива жеЈЬа, .ма
шШарија. 

сањарити, сањарйм иесвр. [гл. им. сањарёње с] йрейушшаши 
се cн,oвu.мa (обичн,о о н,ече.м леЙо.м, н,еосШваРЈЬиво.м), .машШаШи, 
сн,аШриШи. 

сањарка ж жен,ска особа сањар, сањалица. 

сањарски, -а, -о 1. који се ogNocu н,а сањаре, који је склон, са
њарењу, сањалачки: � душа, � размишљање. 2. ЙОlоgан, за сања
рење, који йозива н,а сањарење: � ноћ. 

сањарски ПРИЛ. н,а сањарски н,ачин" као сањар, сањарећи, 
сањалачки: � ићи кроз живот. 

сањати, сањам иесвр. 1. сйавајући u.маШи сн,ове, виgеши, go
живЈЬаваши у сн,у, сн,еваши: � целу ноћ, � коње и ливаде. 2. фиг. 
.мирн,о, н,еЙо.мичн,о лежаШи. - Море сања. Тихо ту сања Тиса. 3. 
йрейушшаши се cн,oвu.мa, .машШи, .машШаШи, сањариши: � о бо
гатству; � о срећи. 

сањач, -ача м он,ај који сања, који MNOlO сања. 

сањив, -а, -о 1. а. ко.ме се сйава, н,а ко.ме се виgи йошреба за 
сн,о.м, йосйан" сн,ен,; gре.мљив, gре.мован,; н,еисйаван,: � дете, цели 
дан бити �. б. на којем се виgе шраlови сн,а или йошребе за сн,о.м: 
сањиве очи, � осмех, � лице. 2. фиг. сањарски, сањалачки: � по
глед. 3. који йозива н,а сан" који усйавЈЬује: � музика. 4. фиг. усйа
ван,; .миран" . ших: � језеро, � река, сањива брда. 

сањиво приЛ. 1. н,а йосйан, н,ачин" иСЙОЈЬавајући жеЈЬУ за 
сн,о.м, йосйан,о, сн,ено: � гледати, � оборити главу. 2. фиг. а. сања
лачки, сањарски: маштати сањиво о својој срећи. б . .ма.мећи н,а 
сан" усЙавЈЬиво. - Киша је добовала �. 

. сањивост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. сшање oNola који је сањив, 
осећање йошребе за сн,о.м, йосйан,осш, gре.мљивосШ. - Сну прет
ходи сањивост. 2. фиг. усйаван,осш, .мир, Шишин,а. - Све се изгу
било у оловној сањивости. 

саображавати (се), -ажавам (се) н,есвр. Йре.ма саобразиши (се). 

саобразан, -зна, -о који се слаже, који је у склаgу с н,ечu.м, 
йрилаlођен,: � са законом, � са прописом. 

саобразити, саОбразйм и саобразити, -йм свр. gовесши у 
склаg, усклаgиши; йрилаlоgиши: � законе; � гледишта . •  � се 
усклаgиши се; йрилаlоgиши се. 
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саобразно прил. у склаgу с нечим, aogygapHo, йрема: поста
вити фабулу саобразно могућностима дечјег разумевања. 

саобраћа.ј м (инетр. -ем) 1. а. ойшшење, OgHOC, веза (међу ЈЬУ
gима). - У саобраћају с људима био је ведар и расположен. б. 
среgсшво за везу, комуникацију између Jbygu на уgаљеносши: по
штански �, телеграфски �, телефонски �. 2. крешање йревозних 
среgсшава pagu йревоза Jbygu, робе и сл., йромеш: путнички �, 
теретни �, железнички �, авионски �, бродски �. 3. крешање и 
размена йривреgних gобара и новца, ойшицај, йромеш, колање: 
злато и новац пустити y �. 

саобраћајац, -јца м онај који ре'iулише улични саобраhај. 

саобраћа.јка ж 1. разг. саобраhајна нез'iоgа. 2. жена саобра
hајац. 

саобраћајни, -а, -о који се OgHOCU на саобраhај; � колапс, � 
знак, � средство. 

саобраћајница и саобраћајница ж 1. йуш, цесша за сао
браhај возила. 2. сйојни ров у рашним, ЙОЈЬским уШврђењима. 

саобраћати, -ам неевр. вршиши саобраhај, биши у саобраhа
ју: � с људима, � аутобусом. 

саодговоран, -рна, -о који gели оg'iоворносш с неким, cyog'io
воран. 

саодговорност, -ости ж зајеgничка оg'iоворносш, суоg'iовор
носШ. 

саодлучивати, -Учујём неевр. зајеgнички gоносиши оgлуке, 
зајеgнички оgлучиваШи. 

саодносан, -сна, -о који сшоји у међусобном OgHOCY, cyog-
носан. 

саоне, -она ж ми. в. саонице. 

саоник, -ика м 1. салинац. 2. саоницама ушрш йуш йо cHe'iy. 

саонице, -и:ца ж ми. а. йревозно среgсшво за вожњу йо cHe'iy 
које умесшо шочкова има gва салин ца, gве клизаљке; санке. б. 
уойшше найрава за йреношење шереша која клизи (обично йо 
шинама): � за поринуће. 

саонички, -а, -о који се OgHOCU на саонике и саонице. 

саопћ- в. саоЙшШ-. 

саопштавати, -општавам несвр. йрема саоЙшШиШи. 

саопштење е а. оно шшо се саойшшава; извешшај, весш: пи-
смено �, ванредно �. б. крашко изла'iање на научном или сшруч
ном скуйу: научно �, стручно �. 

саопштити, сiюпштИм евр. обавесшиши (HeKo'ia) о нечему, об
јавиши, казаши, јавиши: � одлуку скyпmТИНИ, � резултат испи
та, � наредбу, � вест. 

саосећај јек. саосјећај м caoceharbe. 

саосећајан јек. саосјећајан, -јна, -о који изражава саосе
haj, caoceharbe: � поглед. 

саосећајност јек. саосјећајност, -ости ж особина oHo'ia који 
је caocehajaH. 

саосећање јек. саосјећање е oceharbe разумевања за шуђу 
жалосш, невоЈЬУ, Hecpehy, суgеловање у нечијој жалосши, сау
чешhе. 

саосећати јек. саосјећати, -ам неевр. осеhаши исшо шшо и 
неко gpy'iu, уживЈЬаваши се у нечија oceharba; суgеловаши у нечи
јој жалосШи. - Потпуно те разумем и саосећам с тобом. Саосе
ћам у твом болу. 

саоснивач, -ача м онај који је зајеgно с неким нешшо осно
вао, учесник, йома'iач у оснивању нече'iа, суоснивач: � новина, � 
задужбине. 

сапатник м онај који с неким зајеgно йаши, gpy'i у ЙаШњи. 

сапатница ж жена саЙаШник. 

сапатнички, -а, -о који се OgHOCU на сайашнике и саЙаШнице. 

сапатништ�о е зајеgничка йашња; сайашнички OgHOC, сша-
ње саЙаШника. 

сапёти, сапнём (трп. сапёт) евр. 1. везаши (коњу или gpy'ioj 
живошињи) Ho'ie (обично apegrbe), сЙуШаШи. 2. нар. и арх. закой
чаши, сйучиши: � копче, � дугме. 3. сшесниши, сше'iнуши фиг. 
учиниши немоhним. - Сапет сам у овом уском оделу. Болест ме 
је сапела. 

сапётост, -ости ж сшање oHo'ia који је сайеш, сйушаносш, 
сЙЛеШеносШ. 

сfши, сапй ж ми. geo живошињско'i шела изнаg заgњих HO'iy: 
коњске �. 

сапињати, -њём несвр. йрема саЙеШи. 

сапињача ж 1. врсша и'iле која служи за закойчавање жен
ских хаљина или је само украс, брош. 2. сйона, врйца и сл. којом 
се сайиње, закойчава (сеЈЬачка) КОШУЈЬа. 

сапирати, сiшИ:рам несвр. йрема саЙраШи. 

саплеменик м apuaagHUK исшо'iа ЙЛемена. 

саплеменица ж йрийаgница исшо'iа ЙЛемена. 

саплеменички, -а, -о који се OgHOCU на сайлеменике и сайле-
менице. 

саПЛЕЮТИ (сiшлести), -етём 1. в. сЙЛесШи. 2. (некога) йоgмеш
нуши некоме HO'iy, шшай и сл. како би йао, Йосрнуо . •  � се 1. за
качиши HO'iOM или Ho'iaмa о нешшо из'iубиши равношежу у xogy, 
ЙосрнуШи. 2. в. сйлесши се. 

саплитати (се), -ићём (се) несвр. йрема сайлесши (се). 

сапон м уже за сайињање, сйона, ЙуШо. 

сапосед (сапосед) јек. сапосјед (сапосјед) м зајеgнички aoceg. 

сапотпис м gpy'iu йошйис (aopeg йосшојеhе'i) на gокуменшу, 
йисму и сл., суЙоШЙис. 

сапотписати, -отпишём евр. сшавиши свој йошйис aopeg не
чије'i, суЙоШЙисаШи. 

сапотписник м онај који се с неким зајеgно йошйисује, су
ЙоШЙисник. 

сапрати, -перём (-перём) евр. в. сЙраШи. 

сапрофит, -ита м ГрЧ. бот. У мн.: биЈЬке које живе на y'iUHY
лим ор'iанизмима xpaHehu се op'iaHcKoM машеријом у pacaagarbY 
(у jg. шаква биЈЬка): печурке сапрофити. 

сапун, -уна м лат. смеса масних машерија и алкалија која 
служи за Йрање. 

сапунар, -ара м онај који йрави сайун, саЙунџија. 

сапунара ж раgионица и йроgавница сайуна, саЙунџиница. 

сапунарка ж жена која йрави саЙун. 

сапунарски, -а, -о који се OgHOCU на сайунаре: � занат. 

сапунати, -ам неевр. ШРЈЬаши сайуном, сшвараши сайуницу 
(на нечему), саЙуниШи. - Брица га сапуна . •  � се ШРЈЬаши се 
сайуном, саЙуницом. 

сапуника ж бот. в. сайуњача (2). 

сапунити (се), сiш5ТнИм (се) неевр. арх. и нар. [гл. им. сапуњё
ње е] сайунаши (се). 

сапуница ж 1. йена og сайуна, og шамйона за косу и шело и 
сл. ОШОйЈЬено'i у воgи. 2. умешнички безвреgна gy'ia шелевизиј
ска серија ЈЬубавно'i каракшера са сшалним јунацима, сенши
меншалним и мелоgрамским саgрЖаЈе.м; развучено, мелоgрам
ско филмско или йозоришно осшварење, ойера и СЛ., с ЈЬубавним 
заЙЛеШом. • мехур од сапунице в. aog мехур. 

сапунски, -а, -о 1. који се OgHOCU на сайун: � прашак. 2. ко-
ји се OgHOCU на сайуницу (2): � опера, � (телевизијска) серија. 

сапунџија м (мн. ж) сайунар. 

сапунџиница ж 1. сайунџијина жена. 2. саЙунара. 

сапуњав, -а, -о 1. који има на себи сайуна, сайунице: � прсти, 
� лице. 2. који се йени као саЙун. 

сапуњача ж 1. в. сайуница (1). 2. бот. биЈЬка Saponaria offici
nalis, беЛОНО'iа, саЙуника. 
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сiшутник м онај који зајеgно с неким ЙуШује. 

сапутница ж 1. жена саЙуШник. 2. фиг. жена, cyapy'ia: жи
вотна �. 

сапутнички, -а, -о који се OgHOCU на саЙуШника. 

сара ж мађ. (обично у мн.) 'iорњи geo чиз.ме (og члан ка go ко
лена). 

сарага ж зоол. врсша сишне, суве слашковоgне рибе, УКЈЬева; 
фиг. врло .мршава особа . . 

сарагаст, -а, -о налик на capa'iy, .мршав: � жена. 

сарадник м 1. онај који с неким сарађује, који у нечему сара
ђује: � окупатора, � у часопису. 2. назив или сасшавни geo нази
ва неких звања: научни �, стручни �. 

сарадница ж жена capagHUK. 

сараднички, -а, -о који се OgHOCU на capagHUKe: � однос. 

сарадништво с, сарадља и сарадља ж зајеgнички pag, са-
рађивање. 

сарађивати, -ађујем неевр. рagиши са неким на исШо.м Йослу. 

сарај, -аја м тур. а. кућа, gвор, ЙалаШа. б. ист. резиgенција 
сулшана и gосШојансШвеника. 

сарајевски, -а, -о који се OgHOCU на Сарајево. 

Сарајка ж сшановница Сарајева; она која је из Сарајева. 

Сарајлија м (ми. ж) сшановник Сарајева; онај који је из Сара-
јева. 

сарајски, -а, -о који се OgHOCU на сарај: � послуга. 

сарач, -ача м тур. зан. занашлија који йрави сеgла и gpy'iy 
коњску оЙре.му, сеgлар. 

сарачки, -а, -о који се OgHOCU на сараче: � занат, � радња. 

саргија ж тур. 'iруба и решка шканина за вреће. 

сардела и сардела ж зоол. итал. сишна, .морска, йлава риба 
из Йор. слеђева Clupea pilchardus. 

сардина ж конзервисана сарgела. 

сардоникс м грч. мин. йолуgра'iи камен са слојевима различи-
ших боја. 

сардонски, -а, -о йоgру'iЈЬив, зајеgЈЬив, циничан: � смех. 

сари, -ија м еанекрт. UHgujcKa женска HapogHa ношња. 

сарка ж зоол. врсша црне, gивЈЬе йашке Fulca atra, лиска. 

сарказам, -зма м грч. зајеgЈЬив и йакосшан aogc.мex, јешка 
иронија, зајеgЈЬивосШ. 

саркастичан, -чна, -о йун сарказ.ма, зајеgЈЬив: � примедба. 

саркастички прил. в. саркасШично. 

саркастично прил. на саркасшичан начин, зајеgЈЬиво: � про
коментарисати. 

саркастичност, -ости ж особина oHo'ia који је саркасшичан, 
oHo'ia шшо је саркасШич1-l0. 

сарком, -ама м грч . .мали'iни шу.мор везивно'i шкива; рак. 

саркофаг, -ага и саркофаг, -а м грч. раскошно израђен .мр
швачки ковче'i: египатски �. 

сарма ж (ген. ми. сармй) тур. јело og йиринча, лука и сецкано1, 
(.млевено'i) .меса завијено'i у лишће (кисело'i) куйуса или у лџшће 
винове лозе. 

сарук м тур. шанко йлашно или шал о.моШан око феса, чал.ма. 

саса ж бот. више'iоgишња зеЈЪасша биљка Anemone и А. риll
satilla. 

сасадити, сасадйм евр. расшавиши насађене gелове: � секи
ру са држалице. 

сасађивати се, -ађујем се неевр. сйаgаши са gршке. '- Секи
ра се стално сасађује. 

·сасвим ПРИЛ. у йуној .мери, йошйуно, Йосве. - Сасвим се опо
равио. Сасвим се прилагодио обичајима. 

саселити, саселйм евр. (некога, нешто) йреселиши са виших 
gелова у ниже. - Саселио је цело село у питомину . •  � се селе
ћи се gohu са виших gелова у ниже (с йланине у gолину и сл.). 

сасећи, -сечеМјек. сасјећи, -сијечем (3. Л. ми. сасеку јек. саси
јеку) евр. 1. хлаgним оружје.м исећи на KoMage, раско.маgаШи, 
иско.маgаши; йо'iубиши, убиши: � сабљом, фиг. � речима. 2. jeg
но йо jegHo исећи, ЙооgсецаШи. - Сасекоше гране за дрва, а де
бло оставише. 

сасецати, сасецам јек. сасијецати, сасијецам несвр. йрема 
сасећи. 

сасипати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма сасуши (се). 

саскочити, саскочйм евр. скочиши с нече'iа (обично са више
'ia на ниже): � са столице, � са зида на земљу. 

саслушавати, -)тшэ.вам несвр. йрема саслушаШи. 

саслушаље с исйишивање pagu gавања йоgашака о нечему: 
� на суду. 

саслушати, -ам евр. 1. чуши све go краја: � рапорт. 2. исйиша
ши, йреслушаши, чуши нечији исказ: � затвореника, � у суду. 

сасредити, сасредйм (трп. сасређен) евр. усреgсреgиши, ус.ме
риши, конценшрисаши: � ватру свих батерија артиљерије . •  � 
се в. усреgсреgиши се. - Био је сасређен на интерес. 

сасређивати, -еђујем несвр. Йре.ма сасреgиШи. 

састав м 1 . .маШерија која чини нешшо, 'iрађа, сшрукшура 
нече'iа: � стена, � минерала, � хране. 2. шелесна 'iрађа: девојка 
лепог састава тела, јак � организма. 3. склой, сшрукшура, цели
на: � становништва, � владе, ући у � државе. 4. образовање, 
усшројсшво, фор.мирање: водити разговоре за � владе. 5. а. сйој, 
gogup, .месШо 'ige се gва Йреg.меШа, ивице и сл. сЙајају. - Барака 
шкрипи на саставима. Састав вара је прецизно урађен. б. ушће 
jegHe реке у gpy'iy: � Пиве и Таре. 6. Йис.мени pag (обично школ
ски); уойшше сачињени ШексШ. 

саставак, -авка м (ми. -авци, ген. -вака) 1. сасшавни geo неке 
целине, сасШојак. 2. в. сасшав (Ба). - Расла је трава из састава
ка куће. 3. (обично у мн.) ушће jegHe реке у gpy'iy. 

саставити, -йм (трп. састављен) евр. 1. а. сшавиши jegHo уз 
gpy'io, сйојиши, сјеgиниши: � прсте, � делове чета. б. склойиши 
из gелова у целину: � машину. в. сакуйиши, сабраши: � војску. 
г. образоваши, фор.мираШи: � владу. д. gовесши Ko'ia у везу с ким, 
зgружиши: � момка и девојку. ђ. фиг. сйојиши какво.м gуховно.м 
везо.м, осећањем, учиниши .међусобно йриврженим, зближиШи. 
- Бол нас састави. Састави нас заједничка опасност. е. сакуйи
ши, ушШеgеШи. - Једва саставих паре за порез. 2. начиниши, 
изрagиши нешшо наЙис.мено: � писмо, � молбу. 3. навршиши, ис
йуниши, завршиши: � годину, није саставио ни месец дана . •  � 
се сасшаши се, скуйиши се. - Покадшто се састави по десетину 
чобана. • ко их је (само) саставио каже се за неко gрушшво, op'ia
низацију, шим Kag нишша не вреgе, Kg,g су лоше ор'iанизовани, 
Kag су као ро'iови у врећи, Kag не Mo'iy зајеgно. - (некога) са (цр
ном) земљом в. aog земља. (једва) - крај с крајем в. aog кра,ј. 

састављати, -ам несвр. йрема сасШавиШи. 

састављач, -ача м (инстр. -ачем) онај који нешшо сасшавЈЬа, 
онај који је нешшо сасшавио: � писма, � закона. 

саставни, �a, -о а. који сасшавЈЬа, везује gва или више gело
ва: � шав, � везник б. који улази у сасшав нече'iа, који је geo не
ке целине: � делови. 

саставница ж а. сасшавни geo, ко.мЙоненШа. б . .месШо сасша
ва, шав. 

састајалиште с .месШо сасшајања, сшецишше: кафићи, са
стајалишта младих људи. 

састајати се, -јем се несвр. йрема сасшаши се. 

caCTaH�lI(, -анка м 1. gолазак gва (или више) лица на у'iово
рено .месШо, сусреш с неким: � младића и девојке, хајдучки �. 2. 
скуй чланова неко1, шела, сеgница; скуй више лица, збор: � изда
вачког савета, научни �. 

састанчити, -йм: неевр. ир. [гл. им. састанчење с] gржаши че
сше, gy'ie и нейлоgне сасШанке. 
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састати се, састанем се евр. 1. а. наћи се, (су)сресши се, виgе
ши се с неким. б. скуйиши се, сабраши се на уiовореном месшу: 
састала се скупштина. 2. сјеgиниши се, сйојиши се, сасшавиши 
се. - Путеви су нам се овде састали. Реке се састају на ушћу. 

састојак, -ојка сасшавна комйоненша неке машерије; са
сшавни geo нечеiа, елеменШ. 

састојати се, -јйм се биши сасшављен из (og) нечеiа. - Скуп
штина се састоји из два дома. 

састрићи, -ижем (3. Л. МН. -:И:гу; аор. састригох, састриже; ИМП. 
састризи; ТРП. састрижен; пр. пр. састригавши) евр. осшриhи iop
њи слој, йошйуно осШриhи. 

састругати, састружем евр. сшруiањем скинуши iopНJU слој 
са нечеiа; йошйуно осШруiаШи. 

сасуд м cyg, aocyga (обично црквена). 

сасУти, саспем (имп. саспи; ТРП. сасУт) евр. 1. сийајући uзручи
ши у (на) нешшо: � вино у чашу, � дукате у руку, � воду на гла
ву. 2. а. исйалиши: � метке у тело, � цели шаржер у ваздух. б. 
врло брзо рећи, изiовориши MHOio речи: � бујицу речи, � истину 
у брв:. 3. фш. йошрошиши, ушрошиши, расуши: у нову кућу � све 
што је зарадио, � паре на пут око света . •  - се срушиши се, сру
чиши се. - Сасу се цигла у двориште. Сасу се стена на пут. • -

ватру на некога йрекориши, изiрgиши врло ошшрим речима. -

некоме прах у очи завараши, йревариши HeKoia. 

сасушење е iубљење, iубишак влаiе. 

сасуmивати (се), -Ушујем (се) несвр. йрема сасушиши (се). 

сасуmити, сасушим евр. осушиши йо йовршини, осушиши 
уоЙшШе. - Ветар сасymи земљу. Страшна исповест сасymи јој 
грло . •  - се 1. изiубиши влаiу, влажносш, йосшаши сув, осуши
ши се. - Орман се сасушио. Сасymи се живица. 2. ослабиши, 
смршаши: � се од болести. 

сат1 м тур. 1. (мн. сати, ген. сатй) а. gваgесешчешврши geo ga
на, час. б. време, gоба. - Који је сат у свемиру, дани или поноћ, 
шта ли је. в. временска јеgиница насшаве, обуке, час: - хемије. 
2. (мн. сатови) найрава за мерење времена, найрава која йоказу
је време, часовник: ручни -, сунчани -, пешчани �. • видим, 
знам колико је сати схвашам у чему је сШвар. давати сатове йри
вашно йоgучаваши, gржаши насШаву. полицијски - време Kag је 
забрањен излазак на улицу за цивиле. ситни сати ogMax йосле 
йоноhи, рано зором. суђени - смрШ. у дванаести - у йослеgњем 
ШренуШку. 

сат2 м (зб. им. саће е (мн. 0» йлоча og воска с hелијицама у ко
је йчеле сшављају Meg и јаја. 

сатана и сатана м и ж (мн. ж) хебр. йО релиiиозном схвашању 
зао gyx који човека завоgи и навоgи на ipex, сошона, ђаво, враi, 
Луцифер; фш. чељаgе са сашанским особинама, зло чељаgе; уп. 
сотона. 

сатанизам, -зма м црна Maiuja, сашанска чаролија. 

сатаНИЗ0вати, -ујем и сатаНИЗ0вати, -зујем (станизирати, 
-изирам) евр. и неевр. йриказаши, йриказиваши као сашану; фш. 
(о)црниши go крајносШи. 

сатанист(а), -е м (мн. -сти) особа која верује у сашану, саша
нин Йоклоник. 

сатански, -а, -о који се OgHOCU на сашану, којије као у саша
не: � задовољство, � смех. 

сатански ПРИЛ. на сашански начин, као сашана: � уживати, 
� се смејати. 

сатара ж тур . секирица за сечење меса. 

сатарица ж geм. og саШара. 

сателит, -ита м лат. 1. небеско шело које aog ушицајем iрави
шације кружи око iлавне йланеше, йрашилац ЙЛанеШе. 2. а. gp
жава која се йокорава gpyioj, јачој gржави. б. сшални йрашилац 
HeKoia, у свему зависан og НJeia, слеgбеник, йрисшалица, йома
iач уоЙшШе. • веmтачки - механизам, вешшачко шело лансира
но у свемир на йушању око Земље у различише сврхе (pagu науч
них исшраживања, за обезбеђење fIieлефонске комуникације, йре
ношење paguo и шелевизијских синiала, у шйијунске сврхе иШg.). 

сателитски, -а, -о који се OgHOCU на сашелише: � антена, � 
надзор, - праћење. 

сатен, -ена м фр. свилена шканина иншензивноi сјаја. 

сатенски, -а, -о који се OgHOCU на сашен, који је og сашена: -
сјај, � хаљина, � постава. 

сатерати јек. сатјерати, -ам евр. (уп. стерати) а. ушер"аши, 
уiнаши у нешшо, збиши: � у гомилу, � у собу. б. ушиснуши, са
биши, забиШи. - Тешке греде зидове у земљу сатерале. фш. � 
памет у главу. в. йошераши наниже, ошераши оgозiо: � овце с 
планине, � непријатеља до доле. • - (некоме) страх у кости в. aog 
косШ. - У миmју рупу в. aog мишји. 

сатеривати јек. сатјеривати, -ерујем неевр. йрема саШераШи. 

сатир, -ира м ГРЧ. мит. фаншасшично шумско биhе, geмoH шу
ма са човечјим iорњим gелом шела, а јарећим gоњим. 

сатира и сатира ж лат. књижевни pog који uзврiава aogcмe
ху, руiлу љуgске мане и неgосшашке, исмавање љуgских Йорока. 

сатирати (се), -рем (се) несвр. йрема сашрши (се). 

сатирисати, -ишем (сатиризирати, -изирам) неевр. изврiа
ваши руiлу, исмејаваШи. 

сатиричан, -чна, -о који исмејава, йоgрУ1Јьив: � песме. 

сатиричар м а. йисац саШире. б. онај који излаже руiлу љу-
ge и gоiађаје. 

сатирично ПРИЛ. на саширичан начин, Йоgруiљиво. 

сатиричност, -ости ж особина oHoia шшо је саШирично. 

сатирски, -а, -о који се OgHOCU на сашире: � радост. 

сатисфакција ж лат. gавање заgовољења увређеном, заgовољ-
шшина, уgовољење: морална �. 

сатић, -а и сатић, -ића м geм. og саШ. 

саткати, -кам (саткем) евр. найравиши шкајуhи, изашкаши, 
оШкаШи. 

сатљик и сатљик м нем. сшаклена бочица за йијење ракије, 
чокањ. 

сатни, -а, -о који се OgHOCU на саш1; � механизам. 

сатница ж gневни pacaopeg, apoipaм (шакмичења, емишова
ња и сл.); peg вожње. 

сатрап м ГРЧ. 1. иет. краљев намесник, уйравишељ йровинци
је у сшарој Персији. 2. фиг. самовољан и окрушан човек, gесЙоШ. 

сатрапија ж йокрајина којом је уйрављао сашрай; фш. земља 
са окрушним и самовољним влаgаром. 

сатрапски, -а, -о који се OgHOCU на сашрайе; фиг. самовољан, 
окруШан. 

сатрати (се), -тарем (се) евр. в. сашрши (се). 

сатрвеност, -ости ж сшање oHoia који је сашрвен, клонулосШ. 

сатрти и сатрети јек. сатријети, сатрем (сатарем) (аор. са-
трх и сатрех јек. сатријех, сатр и сатре јек. сатрије; р. пр. сатро, 
-f>ла; ТРП. сатрт и сатрвен; пр. пр. сатрвши и сатр.евшијек. сатри
јевши) евр. 1. усишниши шрењем: у прах �. 2. унишшиши, разо
риШи. - Олуја сатре све пред собом. 3. а. измориши, сломиши, 
уйройасшиши HeKoia (шешким и йрешераним pagoM). - Сатро 
сам волове данас. Сатрвен сам од копања. б. gушевно сломи
ши, измучиши, измрцвариШи. - Туга га је сатрла. Душевна 
борба сатра ме . •  - се намучиши се pagehu, силно се uзмориши: 
- јахањем. 

сатрулити, -йм и сатрунути, -нем евр. йосшаши шруо, iНJUO; 
расйасши се og шруљења, исшрунуши, саiњиши, сшрулиши, 
сШрунуШи. 

сауг м нем. уређај који коншролише количину вазgуха у кар
бурашору ауШомобила. 

саучесник м онај који с неким учесшвује, суgелује у нечему, 
CyguoHUK: � у крађи. 

саучесница ж жена саучесник. 
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саучеснички прил. као саучесник; са саучешћем, сажаљиво: 
� се дошаптавати, � погледати. 

саучесништво с учесшвовање, суgеловање у нечему (с неким). 

саучесно прил. са саучешћем, сажаљиво: � климати главом. 

саУчествовати, -вујём неевр. 1. учесшвоваши, суgеловаши у 
нечему. 2. саосећаши у шуђој невОЈЬи, Шузи. 

саучёшће с 1.  учесшвовање, суgеловање у нечему, (обично у 
неком йослу). 2. саосећање жалосши с неким Koraje зagесила не
срећа, сажаљење, самилосш. 

сафашiда ж итал. врсша крашке, gебеле, несушене кобасице. 

сафијан м фино ушшавЈЬена јарећа или овчија кожа. 

сафир, -ира м хебр. мин. gparu камен, врсша йлавоr KopYHga. 

сафирни и сафирски, -а, -о који је као сафир, који је боје са-
фира (йлав, йлаво-зелен): � море, � очи, � небо. 

сафт м нем. сок; сос: � из брескве; ћуфте у сафту. 

сахан м 'l'yp. бакрена зgела, шањир; бакрени йослужавник на 
коме се gOHOCU јело на сшо. • лизати нечије сахане пеј. gogBopaBa
ши се некоме, улuзиваши се. 

сахарин, -Ина м грч. бели крисшални йрашак MHOrO слађи og 
шећера, замена за шећер. 

сахароза ж apupOgHU шећер у биЈЬУ (шећерној рейи, Шрсци). 

сахат и сахат м тур. в. саш1• 

сахат-кула и сахат-кула ж камени чешвороуrаони шорањ 
са саШом. 

сахачија и сахаџија м (мн. ж) тур. в. сајџија. 

сахиб м и сахибија м (мн. ж) тур. rocaogap, власник, aocegHUK. 

сахнути, сах.нём неевр. 1. сушиши се rубећи влаrу, венуши; 
фиг. мршавиши, йройаgаши og болесши, йашње, шешкоr paga: 
као дрво сах.нем, туберкулозни болесници сах.ну. 2. йресушива
ши, смањиваши се. - Река и потоци сах.ну. 

сахрана ж йолаrање мршваца у rроб, йоrреб. 

сахранити, сахранйм (трп. сахрањен) евр. 1. сшавиши, йоло
жиши (мршваца) у rробницу. 2. фиг. йреgаши забораву: � снове, 
� мисао о бољој будућности. 3. фиг. а. сачуваши og нечеrа, за
шШиШиШи. - Да Бог сахрани од сваке болести� б. сшавиши на 
йохрану, на чување: фиг. � љубав на дно срца. 4. ошераши у 
смрш, йроузроковаши (некоме) рану смрШ. - Пиће га је сахра
НИЛО. 5. фиг. а. унишшиiп,и, уЙроЙасШиШи. - Црвена армија са
хранила је све наде сила осовине. б. йресшаши обраћаши йа
жњу на 7-teКОrа, на нешшо, найусшиши, оgбациши, занемариши: 
� човека равнодушношћу, жив сахрањен. в. онемоrућиши у ga
ЈЬем акшивном pagy, йошйуно онемоrућиши акшивно gеловање 
некоме. - Ако будем изабран на то радно место, сахранићу га. 
• сахрани боже в. aog боr. - себе (у нечему) разг. каже се Kag неко 
gоживи велики неусйех у нечему и oHeмoryhu сам себе за gaљu 
pag и gеловање. - себе жива йрекинуши све везе са свешом, йову
ћи се у усамљен живоШ. 

сахрањивати, -ањујем несвр. йрема сахраниШи. 

сач, сача м (инстр. сачем (сачом)) тур. 1. rвозgени, окруrли йо
клойац којим се йокрива хлеб, кромйир, месо и сл. на оrњишшу 
и заrрће жаром ga се храна исйече, Йека. 2. бот. биљка Isatis tin
ctoria. 

сачекати, -ам евр. gочекаши, йричекаши go ogpeQeHor време-
на, рока: � на станици, � да доврши реченицу. 

сачекивати, -екујём несвр. йрема сачекаШи. 

сачекуша ж жарг. засеgа у којој убица чека буgућу жрШву. 

сачел- (сачељ-) в. сучел- (сучеЈЬ-) (сачелиши, сачеЈЬаваШи). 

сачинилац, -иоца и сачинитељ м а. онај који је нешшо са-
чинио, сасшавЈЬач, Шворац. б. мат. в. коефицијен(а)Ш. 

сачинити, сачинИм (трп. сачињен) евр. а. начинишu, найра
виши, сшвориши: � од разних материјала. б. сасшавиши, найи
саши: � причу, � МQлбу. 

сачињавати, -ињавам несвр. йрема сачиниШи. 

сачма ж тур. 1. сишна оловна зрна за ловачку йушку сачма
рицу. 2. в. сачмарица (2). 3. а. круйно млевена йшеница која се 
gaљe меље у круйицу, rрuз и брашно. б. зgроБЈЬене семенке сун
цокреша за есшракцију УЈЬа. 

сачмарица и сачмарица (сачмара) ж 1. ловачка йушка ко
ја се йуни сачмом. 2. риб. врсша р ибарске мреже са rусшо нани
зан им оловним куrлицама на goНJoj сшрани мреже. 

сачувати, сачУвам евр. 1. а. йазећи, мошрећи йобринуши се 
ga нешшо не буgе унишшено, ошшећено, йовређено, нарушено: � 

живот, � здравље, � част, � достојанство. б. обезбеgиши, ocury
раши: � децу, � кућу, � имање. в. йосшараши се ga нешшо не 
буgе найаgнушо: � границе, � поредак 2. очуваши, заgржаши 
за касније; зашшеgеши: � стара писма, � документе; � новац за 
старе дане. 3. заgржаши у йамеши, у сећању; осиrураши шрај
носш: � успомену на некога. - Дечје песме сачувале су име Зма
ју. 8 - се 1. осшаши цео, чишав, нейовређен, зgрав. 2. зagржаши 
своју cHary, имаши млаgолик uзrлеg, очуваши се: - се за старост. 
• боже сачувај, да (те) бог сачува в. aog боr. 

сачувствовати, -вујём неевр. саосећаши: - у болу, - у жалости. 

сашаптавати се, -аптавам се несвр. йрема сашайшаши се. 

сашаптати се, сашапћём се евр. шихо, шайашом се goroBo-
риши, сйоразумеши се. 

сашити, сашијём (имп. саш:Иј; ТРП. сашИвен, -ена) евр. 1. сйо
јиши шивењем, зашиши, ушиши: - рану. 2. завршиши шивење 
(ogeBHor йреgмеша): - хаљину. 

свабити, свабйм евр. ваБЈЬењем сакуйиши (живаg, живоши
ње); йримамиши, намамиШи. 

свагда ПРИЛ. у свако време, сваком йриликом, увек, cBaKag: � 

бранити. 

свагдашњи и свагдашњи (свагдањй и свагдањй), -а, -ё 1.  
свакиgашњи, cBaKogHeBHU; обичан, pegoBaH: - живот, - хлеб, -
дан. 2. који се OgHOCU на сва времена, вечиш, Шрајан. - Он је -
непријатељ наше земље. 

свагдашњица и свагдашњица (свагдашњост и свагда
шњост, -ости) ж в. свакиgашњица. 

свагде јек. свагдје ПРИЛ. на сваком месшу, cByrge, cByga, сву
Kyg: - га има. 

свадба ж (ген. МН. свадбй и свадба) весеЈЬе йовоgом венчања, 
йрослава венчања, венчање. • дијамантска - шезgесешоrоgишњи
ца брака. златна - йеgесешоrоgишњица брака. не зову магарца на 
свадбу да игра в. маrарац (uзр.). сребрна - gваgесешйешоrоgишњи
ца брака. 

свадбар, -а и свадбар, -ара м учесник у сваgби са gевојачке 
сшране; сваШ. 

свадбарити, -адбарйм неевр. [гл. им. свадбарёње с] в. сваgбо
ваши. 

свадбарски и свадбаРСRИ, -а, -о који се OgHOCU на сваgбаре, 
свашовски; сваgбени: - коњи, - венци. 

. свадбени и свадбени, -а, -о који се OgHOCU на сваgбу: - дар, 
- обичај и, � песма. 

свадбовати, -бујём неевр. йрославЈЬаши сваgбу. 

свадити, -йм евр. изазваши свађу, сшвориши разgор, мржњу 
између gBe или више особа, заваgиши, ЙосвађаШи. 8 - се уз. по
вр. gohu у сукоб, заваgиши се, йосваgиши се, йосвађаши се. 

свадљив, -а, -о увек сйреман на свађу; који зайочиње свађу, 
изазивачки: � човек, � глас, заузети свадљив став. 

свадљивац, -йвца м cBagJbUB човек, свађалица. 

свадљивица ж (м) (мн. ж) свађалица. 

свадљиво ПРИЛ. на cBagJbUB начин, йоказујући сйремносш на 
свађу, изазивачки: � расположен, - упитати. 

свадљивост, -ости ж особина OHOra који је cBagJbUB. 

свађа ж а. жучна, жесшока, ошшра йрейирка, расйрава; буч
на расйрава нейријашељскоr и YBpegJbUBOr шона, KaBra. б. apeKug 
ogHoca збоr сукоба, .неЙријаШељски OgHOC, заваgа. - Био је у сва
ђи с оцем. 
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свађалачки, -а, -о који се оgн,оси н,а свађалице, својсшвен, 
свађалицама, сваgЈЬив: � глас, � став. 

свађалачки прил. као свађалица, сваgЈЬиво: � иступити. 

свађалица ж (м) (ми. ж) особа увек сире.мн,а н,а свађу, сваgЈЬив 
човек, сваgЈЬива жен,а, кавZаџија, ирзн,ица. 

свађати (се), -ам (се) н,есвр. ире.ма сваgиt11и (се). 

свађудкати се, -ам се неевр. у geM. зн,ачењу: свађаши се. 

сваја ж хии. og свасш, свасШика. 

свак, свака м сесшрин, муж осt11алим сесшрама (сесшри), зеt11. 

свак в. свако. 

свакад(а) прил. сваZgа. 

свакакав, -ква, -о прид. зам. 1. (обично уз зб. именице и име
нице у мн.) н,еоgређен,а, оишt11а ириgевска замен,ица којом се 
указује н,а различиt110сt11, разн,оврсн,осt11 он,оZа шt110 зн,ачи име
н,ица уз коју СШ0ји: � цвеће, свакакве играчке, � оружје. 2. (у 
атриб. служби) пеј. а. више рђав н,еZо gобар, којекакав: � ђак б. 
н,еваљао, н,еиошt11ен,: � женска, � човек 

свакако ПРИЛ. н,а сваки н,ачин" у сваком случају, сиZурн,о, за
цело, јамачн,о; уп. свакој ако: - Владаћу, свакако ћу владати са 
круном или без ње. Свакако, акт је постојао. 

сваки, -а, -о ПРИД. зам. 1. оишt11а замен,ица којом се указује н,а 
све оgређен,е, оишt11е иојмове (бића, apegMet11e и сл.) озн,ачен,е 
имен,ицом уз који СШ0ји (ири че.му се ион,екаg, у елизији, имен,и
ца иоgразумева): � нови дан, � ђак мора учити, у сваком погле
ду, � стопа гроб до гроба, кроз сваку рупу прође. - Свака [реч] 
ти се позлатила. 2. УКЈЬучујући све: било који, ма који: на сваки 
начин, по сваку цену, � од њих. 3. (само у м. р., донекле марки
рано) в. свако (1). - Нико никог не познаје и сваки бежи у само
ћу (Црњански). • од сваке руке в. aog рука. - ти (му) част каже се 
ири исказивању, оgавању иризн,ања н,екоме или ири изузимању 
KoZa og иримеgбе. - добро иозgрав н,а расШан,ку. 

свакидаmњи (свакИдањй), -а, -е 1. који се ион,авЈЬа из gан,а 
у gан" који се врши, gешава, gоZађа свакоZа gан,а, свакоgн,евн,и, 
сваzgањи, реgован,: � гост, � проблем, � појава, � издатак, � шет
ња. 2. који се н,ичим н,е исt11иче, н,е изgваја у својој врсши, обичан" 
иросш, јеgн,осt11аван" бан,алан,: � лепота, � тип студента, обична, 
� жена. 

свакИдаmњица ж свакоgн,евн,и живоt11, он,о шt110 се сваки gан, 
gешава; gocaga живоt11а без иромен,а. - Посао испуњава нашу 
свакидашњицу; � убија. 

свакидаmњост, -ости ж особин,а он,оZа шt110 је свакиgашње; 
свакиgашњица. 

свако (свак), -ог(а) (ми. 0) им. зам. 1. оишt11а имен,ичка замен,и
ца за лица којом се указује н,а свакБZ иојеgин,ца, сваку особу без 
изузеt11ка, н,а све go јеgн,оZа. - Свако је ковач своје среће. Свако 
носи свој крст. Нека свако каже своје. 2. (често у пеј. значењу) 
било ко; сав свеш; сви. - Не може свако да заврши факултет. Јав
ну личност свако блати. Спусти завесу нећу да ме свако гледа. 

свако- као ирви geo сложен,ице у зн,ачењу ga се н,ешt110 ион,а
вЈЬа у размацима озн,ачен,им gруZим gелом сложен,ице; ga је он,о 
шt110 је gруZим gелом исказан,о обухваћен,о у мн,ОZим, разли чи
шим облицима: сваковечерњи, свакогодишњи, свакодневан; 
сваковрстан. 

сваковрсно ПРИЛ. og сваке вр сше , н,а сваки MOZyhu н,ачин" 
свим и свачим: � снабдевен. 

сваковрстан, -сна, -о који сagржи све врсше он,оZа шt110 је н,а
зн,ачен,о имен,ицом; разн,оврсt11ан" разн,ороgан" различиt11: � во
ће, � риболовни алат, � роба, � цвеће. 

свакоднёван и свакоднёван, -вна, -о 1. који се ион,авЈЬа из 
gан,а у gан" који се врши, gоZађа, gешава свакоZа gан,а, свакиgа
шњи, сваzgањи, реgован,; који служи за сваки gан" обичан,: � из
датак, � појава; � одело. 2. (у им. служби) е свакоgн,еван, живоt11, 
свакоgн,евн,а иојава, сваоgн,евн,ица,свакиgашњица; t11ривијал
н,осш, бан,алн,осt11. - Филозофија је изнад свакодневног. 

свакодневица (свакодневница) ж а. свакиgашњица. б. (у 
мн.) свакоgн,евн,а иојава, gоZађај из свакоgн,евн,оZ живоt11а. - Очи 
му се отимају од' обичних свакодневица. 

свакоднёвно и свакоднёвно ПРИЛ. свакоZа gан,а, из gан,а у 
gан,: � ићи у шетњу. 

свакојак, -а, -о свакакав: � чуда, � измишљотине. 

свакој ако ПРИЛ. 1. в. свакако. 2. а. и gобро и лоше, и овако и 
он,ако, којекако; goct11a рђаво: � управљати, � се понашати. б. н,а 
разн,е н,ачин,е, у сваком иоZлеgу. - Напатила се, сирота, с нама 
свакој ако. 

свакој и, -а, -е в. сваки. - Свакојега добра господ му је дао. 

сваколик, -а, -о (са променом оба дела сложенице) сав, цео, 
целокуиан,: � свет, свуколику господа. 

свакуд(а) ПРИЛ. свуgа; било Kyga. 

свалити, свалйм (трп. сваљен) евр. 1. а. иокреШ0М t11ела учи
н,иши ga н,ешt110 сиаgн,е, скин,уши, смаћи; збациt11и: � терет с ле
ђа, � с рамена бреме дрва. б. обориt11и, срушиt11и: � гнездо, � 
дрво. - Рафали их свалише у собу. 2. фиг. иребациt11и, ирен,еши 
н,а н,екоZа (шуђу кривицу, велики шереш); н,аШ0вариши, н,авали
ши: � одговорност на нејако дете, � ђаку велику обавезу . •  � се 
1. а. сиусшиши се н,а н,ешt110 свом t11ежин,ом, уморн,о сесши или 
лећи: � се у фотељу, � се у кревет. б. иасши, срушиt11и се: � се на 
земљу од ударца. 2. (с некога, с нечега) фиг. сиасши, смаћи се, 
скин,уши се. - Свали ми се с врата брига. 3. сиусшиши се свом 
t11ежин,ом, н,авалиt11и се: � се на душу. - Свали ми се туга као 
олово. 4. екепр. н,аићи, н,авалиt11и, н,аZрн,уt11и, сручиt11и се (у вели
ком броју, свом силин,ом). - Војска се свали у град. Пљусак се 
свали на њиве. • свалио ми (му) се камен са срца лакн,уло ми је, 
ослобоgио сам се бриZа; уп. пао ми камен са срца (под В. камен). 

сваљати, сваљам (3. Л. МН. свэљају) евр. 1. ваљајући сиусши
ши, СКОШРЈЬаши: � балване. 2. ваљањем н,абиt11и сукн,О. 3. ваља
јући gat11u лоиt11асt11, ваљкасш облик, уваљаши: � куглице, � ћи
лим . •  � се СКОШРЈЬаши се: � се низа страну. 

сваљивати (се), сваљујем (се) н,есвр. ире.ма свалиt11и (се). 

сванути, сване евр. 1. (обично безл.) засвеt1lлеt11и ирвом ју
шарњом свеt1lлошћу, н,асшаши (о зори, о gан,у), разgан,иt11и се. 
Утом свану и сунце ограну. Тек што није свануо Божић. Свану 
зора. 2. фиг. безл. (некоме) ослобоgиt11и се бриZа, t11ешкоћа, осе
шиши олакшање. - Свану ми кад дете оздрави. 3. иосшаши ја
сн,о, јасн,о се указаt11и. - Св ану ми, и све ми би јасно. � пред очи
ма. • здраво свануло (сванула) н,ароgн,и јуt11арњи иозgрав. зло му 
(јутро) свануло н,ека Za сн,ађе н,есрећа. 

свануће е освиЩ свишање, зора. 

свањивати, свањује н,есвр. ирема сван,уШи. 

сваривати (се), сварујем (се) н,есвр. ирема свариши (се). 

сварити, сварйм евр. 1. варењем, кување.м ириире.миШи јело, 
скуваши: � млеко, � пшеницу. 2. а. ировариши, иробавиt11и хра
н,у у желуцу: � тешку храну. б. фиг. разг. ирихвашиши, иоgн,еt11и. 
- Не могу га сварим. 

сварљив, -а, -о који се лако вари, који се може свариШи. 

сваст, свасти ж в. свасШика1• 

свастика1 ж жен,ин,а сесшра њен,ом мужу. 

свастика2 ж еанекрт. зн,ак у облику јеgн,акокракоZ крсt11а са 
крајевима савијен,им aog иравим уZлом, кукасщџ крсш, јеgан, og 
Хин,gУСкиХ релиZиозн,их симбола; амблем н,ацисt11ичке Не.мачке. 

сват м (мн. сватови, ген. сват6ва и сватова (свати, ген. свата» 
1. учесн,ик у сваgби с млаgожењин,е сшран,е; уоишt11е Zoct11, зван,и
ца н,а сваgби и у сваgбен,ој иоворци. 2. (у мн.) сваgба, склаиање 
брака: мислити на сватове. 3. разг. човек, иојеgин,ац (обичн,о ио 
н,ече.му н,еобичан,): чудан �. • стари - 1) gpyZu свеgок н,а вен,чању 
(ирви је кум); 2) сt11арешин,а сваШ0ва. 

сватовати, -тујем неевр. ићи у сваШ0ве, веселиt11и се н,а сваg
би, сваgбоваt11и. 

сватовац и сватовац, -вца м сваgбена иесма уз чије се иева
ње и свирање uZpa коло н,а крају сваgбе. 

сватовски и сватовски, -а, -о који се оgн,оси н,а сваШ0ве: � 
обичај и, � коло, � вино. 

сватовски и сватовски ПРИЛ. н,а сваШ0вски н,ачин" као сва
Ш0ви, као у сваШ0ва. - Јело се сватовски. 
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свачији, -а, -ё йриgевска йрисвојна заменица са значењем: а. 
који apuaaga свакоме, који се без изузешка OgHOCU на свако'i; би
ло чији, ма чији. - Свачијој вери част и поштење. � уста заћу
те, � и ничија. б. којим се може служиши свако, зајеgнички, ой
шши: � пут. • свачију слушај, а своју свиђај саслушај свачије ми
шљење, али учини како сам мислиш ga је најбоље. 

свашта, свачег(а) (ми. 0) ойшша именичка замени ца за сшва
ри (и било шша gpy'io шшо није лице) 1. а. свака сшвар или йо
јава, све. - Такав си за свашта. б. безначајна сшвар, маленкосш, 
сишница: љутити се за ":'-. 2. разноврсне сшвари, разни apegMe
ши; MHO'io разних сшвари: имати � на продају, � знати. 3. а. сва
којаке ружне, шешке, неgоличне сшвари: биће �. б. свакојаке 
бри'iе, муке, невоље. - Свашта је прегрмело преко мојих леђа. в. 
ружни 'iласови, увреgљиве речи; нейроверене, нейромишљене ре
чи: говоре � о теби, причају � о њој . • све и - у йојачаном значе
њу: све MO'iyne сШвари. 

сваштар, -ара м 1. шр'iовац који шр'iује свачим; йроgавац ра
зних сиШница. 2. пеј. онај који свашшари, бави се разним йосло
вима, али несшручно, Йовршно. 

сваштара ж бележница за све; свеска за све йреgмеше (у 
школи). 

сваштарије ж ми. свакојаке сшвари, обично сишне, безвреg
не сшвари, сиШнице. 

сваштарити, сваштарйм неевр. пеј. [гл. им. сваштарёње е] ра
gиши MHo'ie сшвари, али неозбиљно и несшручно; бавиши се сиш
ним, слабо ор'iанизованим Йословима. 

сваштарство е особина свашшара и oHo'ia шшо је свашшар
ско; йовршно бављење MHO'iUht сшварима, свашШарење. 

сваштојед (сваштоједац, -еца) м 300Л. у МН.: живошиње које 
се хране и биљкама и живошињама omnivora (у jg. шаква жи
воШиња). 

све ПРИЛ. 1. за време: увек, свакаg, сшално, неЙресШано. - Но
ћас нисам могла спавати, све сам мислила на вас. 2. за начин 
а. ucapeg бројева казује ујеgначеносш, gисшрибушивносш низа, 
сшално, равномерно йонављање исшо'i бројно'i ogHoca: � два и 
два, � једну по једну књигу. б. за исшицање исшороgносши са
сшава нече'iа шшо се налази у великом броју, великој количини: 
� сам гољо, � сами дукати. в. (у вези са упитно-односним заме
ницама) исшиче бројносш, мношшво, разноврсносш oHo'ia о че
му се 'iовори. - Ко све није био. Шта га све нису питали. г. за ис
шицање йојачања сшейена найешосш раgње: диња � се топи, 
све се јежила од студени. 3. (с компаративом, понекад удвоје
ним или и У вези: све то) за исшицање сшално'i йорасша oHo'ia 
шшо је означено йриgевом или йрило'iом: � јачи и јачи, � мање 
и мање, � лепши дани, она � тужнија. 4. а. (са допусним ве
зницима: да, ако (и) кад) gойушшањем неке мо'iуnносши, наоко 
оgлучујуnе, у сушшини безушицајне, на'iлашава неизбежносш 
oHo'ia шшо се 'iлавном реченицом казује: йа: � да је и тако, � кад 
би и хтео. б. (уз глаголе: мислити, говорити, осећати и сл.) за 
исшицање МО'iуnносши којој се у сумњи gaje йреgносш, која се 
смашра највероgосшојнијом: и aopeg све'iа, ийак; йо свему cyge
nи, узевши у обзир. - Остајем, али све мислим то није добро. 
Све ме страх да нам друго ништа не преостаје. 5. за исшицање 
велике обимносши или уgаљеносши 'iранице у йросшору и време
ну: � до крајњих граница, � тамо од времена Немањића. 6. за 
искључивање све'iа gpy'io'i, OgH. за исшицање нече'iа: само, jegHo. 
- Несрећан је, а све због своје лаковерности. • - у шеснаест в. 
шеснаесш (изр.). 

свеблаги, -а, -о бескрајно бла'i, неизмерно милосшив (о !3o'iy). 

СВЕшиДёћи, -а, -ё. који све виgи, apeg којим се нишша не мо
же сакриши: � правда, � деца, ": Бог. 

СВЕШИШЊИ и СВЕШИШЊИ, -а, -ё наgземаљски; највиши, нај
узвишенији (о Бо'iу и божанској моnи); у им. служби: Бо'i, бо
жанска моn. 

све власт ж нео'iраничена, йошйуна, айсолушна власш, айсо
луШизам. 

СВЕшла�тан и СВЕшластан, -сна, -о који има нео'iраничену 
власш; айсолушан, ?-ЙсолуШисШички. 

СВЕшлашће и СВЕшлашће е свевласш, аЙсолуШизам. 

СВЕшремен, -а, -о који вреgи сшално, који је шрајан, који је 
за сва времена: свевремени Шекспир. 

СВЕшременбст, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је свевре
мено. 

свега и свега прил. 1. све зајеgно узешо, укуйно: � тринаест 
динара. 2. само, jegUHo. - Свега је једна девојка била на рођен
дану. 

сведен, -ена, -о 1. ШрЙ. og свесши (се). 2. који је у облику сво
ga, савијен у лук, йолукружан: � обрве, � лук. 

СВЕщенбст, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је свеgено, за
свођеносш, заобљеносш; сажешосш: � лукова моста; � реченице. 

сведок јек. свједок, -ока м 1. онај који је йрисусшвовао неком 
gО'iађају и може йошврgиши ње'iову исшинишосш, очевиgац (не
че'iа). 2. а. онај који apeg влашnу (обично на cygy) свеgочи, изја
вљује шша зна о ономе о чему се cygu, расЙравља. б. кум на вен
чању. 3. засшуйник jegHo'i og бораца на gвобоју, секунgанш. 

сведокиња јек. свједокиња ж жена свеgок. 

сведочанство и сведочанство јек. свједочанство и свје
дочанство е (ген. ми. -тава) 1. йоgашак, чињеница, gокуменш ко
јим се йошврђује исшинишосш нече'iа, gоказ; йошврgа (йосшоја
ња) нече'iа. 2. а. йисмена йошврgа власши, gокуменШ. б. йисме
но уверење школе на крају 'iogUHe о йосши'iНушом усйеху. 3. исказ 
свеgока, свеgочење, Шврђење. 

сведочити, -йм и сведочЙМ јек. свједочити, -йм и свједочйм 
неевр. [гл. им. свG)едочёње и свG)едочёње е] а. gаваши изјаву као 
свеgок. б. йошврђиваши исшинишосш, вероgосшојносш нече'iа; 
чиниши извесним, очи'iлеgним, gоказиваши, ЙоШврђиваШи. 

сведочић јек. свједочић м geM. и йеј. og свеgок. 

СВЕщоџба јек. свједоџба ж в. свеgочансШво. 

сведржитељ м рлг. онај који gржи све у својој власши, све
MO'iynu (о Бо'iу). 

свеж јек. свјеж, -а, -е 1. а. који је неgавно йрийремљен, који 
није из'iубио своја gобра apupogHa својсшва (о живошним намир
ницама): � хлеб, � месо. б. који се не йрийрема, не кува, који 
осшаје у apupOgHOM сшању, apupOgHU: поврће и воће у свежем 
стању користити. 2. а. скоро израђен, неgавно објављен, aogu'i
нуш и сл., нов: � гроб, � број Политике. б. који се неgавно go'io
guo, скорашњи: � губитак, � утисак, � траг. 3. а. йун cHa'ie, gобро
gржеnи: � седамдесетогодишњак б. који није исцрйен, OgMO
ран, чио, крейак: свеже војне снаге, пробудити се свеж. в. жив, 
живахан: � дух. г. незрео, млаg. - Били смо свежи и неискусни. 
4. који изражава нешшо ново, ори'iиналан: � мисао, � реч. 5. 
йрохлаgан; чисш, неза'iађен: � ветар, � ваздух. 6. чисш, ойран: � 

пресвлака, � постељина. 

свежањ и свежањ, -жња м (инетр. -жњем; ми. свежњеви (све
жњи и свежњи» 1. завежљај, замошуљак, бала, gењак. 2. сной, 
веза, руковеШ. 

свеже јек. свјеже прил. а. на свеж начин, apupOgHO. - Сад је 
лишће свеж� зелено. б. скоро, неgавно, ше к: � обријан, � испе
чен, � офарбан. в. Йрохлаgно. - Свеже је напољу. 

свежина јек. свјежина ж а. сшање, својсшво, особина oHo'ia 
шшо је свеже, apupOgHO сшање; боgросш, крейкосш: � воћа, � бо
је; � духа. 'б. йрохлаgносш: � на планини, � ноћи. 

свежњић и свежњић м geм. og свежањ. 

свеза ж 1. в. веза. 2. лингв. арх. в. везник. 

свезак, свеска и свезак, свеска м 1. в. свеска. 2. свежањ сйи
, са, акаша, фасцикла. 

свезати, свежём евр. 1. в. завезаШи. 2. учиниши ga се усйо
сшави веза, gовесши у везу, ЙовезаШи. - Пјерова жена свезала 
је Наташу са Анатолом. � две мисли у глави. 3. сасшавиши, 
зgружиши исшом везом: � пред олтаром . •  � се 1. в. завезаши 
се. 2. caмo'ia себе сйушаiПи каквом везом, обавезаши се: � зада
том речи. 3. а. сасшавиши, сйојиши се (с нечим). - Брдо је с не
бом свезано. б. йричврсшиши се, йриковаши се за нешшо (йо'iле
gOM, очима). - Очи јој се свезале за постељу. 4. gonu у gogup, ус
йосшавиши везу са неким, йовезаши се: � се са хајдуцима. 5. 
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сшуйиши у блиске ogHoce (о човеку и жени): � са лаким женама. 
б. венчаши се, склойиши брак: � се у цркви. 

свезивати (се), свезујём (се) несвр. йрема свезаши (се). 

свезнадар, -а и свезнадар, -ара М онај који све зна, веома 
учен човек; муgрац. 

свезнајући, -3., -ё који све зна: � Бог. 

свезналац, -аоца М свезналица. 

свезналачки, -3., -о који се OgHOCU на свезнаоце, својсшвен 
свезнаоцu.ма: � знатижеља, � лице. 

свезналачки прил. као свезналица, йравећи се ga све зна. 

свезналаmтво е особина, сшање свезналице; неО"iраничено 
велика знања и ЙамеШ. 

свезналица ж (М) (мн. ж) 1. особа велико"i образовања; особа 
која све зна. 2. ир. особа која има високо мишљење о својим 
CKpOMHu.м знањu.ма и шако се Йонаша. 

свезналост, -ости ж особина, сшање oHo"ia који све зна. 

свезнање е а. велико знање о MHO"iu.м сШварu.ма, йознавање 
све"iа; скуй свих знања. б. особина, сшање oHo"ia који све зна, све
зналосШ. 

свезнали, -3., -о који све зна, који је свезналица. 

свеједно прил. 1. (често у безличним реченицама или рече
ницама са логичким субјектом) за исшицање ga gве суйрошне 
сшвари или мо"iуhносши uogjegHaKo имају (или немају) значаја 
за изношење равноgушносши йрема некоме, нечему: йошйуно 
исшо, cacвu.м jegHaKo: � пио или не пио лекове, имали или не
мали, �, � Херцеговац или Босанац. 2. за gойушшање (иако се 
не би очекивало у gашој сишуацији): уза све шо, без обзира на 
шо, u uopeg шо"iа, ийак: добро је, а ја � жудим за завичај ем. -
Иако пада киша, свеједно идем у шетњу. 3. у сваком случају, и 
шако и Шако. - Гладна година је � гладна. 

свекар, свекра и свекра м мужев(љев) оШац. 

свеколик, -а, -о сав, цео, целокуйан; уп. васколик.: � свет, � 
простор. 

свекрва ж 1. мужевљева мајка. 2. фиг. она која се йонаша 
као сверква (1), онако како је шийично за свекрву (1), која сшал
но кришикује и наређује. 

свекрвин, -а, -о који upuuaga свекрви. • бат. - глава врсша 
какшуса Echinocacuts tortuosus и Melocactus communis. - језик 
жабица, Opuntia ficus indica. 

свекрвица ж geм. и хиЙ. og свекрва. 

свељудски, -3., -о ойшшељуgски, ойшшечовечански: � глу
пост, � бол. 

свемилостив и свемилостив, -а, -о (свемилостй:ван и све
милостйван, -вна, -о) бескрајно милосшив, најмилосшивији (о 
Бо"iу). 

све мир М васиона, космос. 

свемирац, -рца М замишљени сшановник свемира, ванзема
љац. 

свемирски, -3., -о који се OgHOCU на свемир, васионски, ко
смички: � брод, � пространство. 

свемогућ, -а, -е 1. а. који све може, чија је моћ бескрајна; 
свемоћан: � тиранин. б. (у им. служби, одр.) М Бо"i. - Свемогу
ћи, помози ми. 2. (у мн.) расноврсшан, свако јак: свемогући са
стојци, свемогуће варијанте. 

свемоћ, -оћи ж велика моћ; нео"iраничена власШ. 

свемоћан и свемоћан, -ћна, -о који u.мa O"iPOMHY моћ, који 
све може; који u.мa нео"iраничену власш, коме се нико не може 
суйрошсшавиши: � владар, � рука, � полиција. 

свемоћно и свемоћно прил. бескрајно моћно; с нео"iраниче
ном влашhу: � владати, � деловати. 

свемоћност и свемоћност, -ости ж особина, сшање oHo"ia ко
ји је свемоћан; св'емоћ. 

свемудри, -3., -о HajMygpuju (о Бо"iу). 

свеюi.роднИ, -3., -о који се OgHOCU на сав Hapog, у коме уче
сшвује сав Hapog, ойшшенароgни: � рат, � покрет. 

свеноћница ж цркв. БО"iослужење у йравославној цркви које 
шраје сву ноћ. 

свенулост и свенулост, -ости ж сшање, особина oHo"ia који је 
свенуо, oHo"ia шшо је свенуло, увенулосш: � цвета, � лица. 

свенуо и свенуо, -ула, -о р. Йр. og свенуши у аШриб. служби: 
� жена, � лишће, � старица. 

свенути и свенути, свенём евр. 1. из"iубиши свежину, боју, 
сйарушиши се, сасушиши се (о биљци и њeHu.м gеловu.ма). 2. фиг. 
а. из"iубиши свежину, јеgрину, физички ослаби ши, оронуши, йро
йасши: после порођаја свену. б. малаксаши, клону ши обамре
ши; йресвиснуши: свенути од страха, � од туге. 

свео, свела, -о в. свенуо. 

свеобухватан, -тна, -о 1. који обухваша све, који склаgно 
уклайа gелове у целину; који нишша не занемарује, не йревиђа, 
свесшран: � систем, � поглед, � преглед. 2. који Йрожu.ма свако
"ia; својсшвен cвu.мa: � чежња за животом, � страх од непознатог. 

свеобухватно ПРИЛ. на свеобухвашан начин, йошйуно; у цели
ни, свесшрано: � захватити. 

свеобухватност, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је свеобу
хвашно, целовишосш, заокруженосш; свесшраносш: � живота, � 
филозофске мисли. 

свеопћ- в. свеоЙшШ-. 

свеопшти, -3., -ё свеобухвашан, ойшши: � хармонија, � наци
онални занос. 

свеопmтост, -ости ж особина oHo"ia шшо је свеойшше, свеобу
хвашносш, целовишосш; јеgинсшво свих збивања. 

свеприсутан, -тна, -о који је свуgа йрисушан, који се нала
зи свуgа и у свему. - Бог је свеприсутан. 

свеприсутност, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је свейри
сушан, шшо је свейрисушно, неО"iраничено йосшојање свуgа и у 
свему: � божје руке, � љубави. 

сверазоран, -рна, -о који све разара, који u.мa велику моћ 
унишшења: � земљотрес. 

свесаздатељ М онај који је све сазgао, шворац све"iа, Бо"i. 

свесветски јек. свесвјетски, -3., -о који се OgHOCU на цео, сав 
свеш, расйросшрањен йО целом свеШу. - Енглески језик има тен
денцију да постане свесветски (И. Секулић). 

свеска ж (дат. -сци; ген. МН. свез3.к3.) 1. више шабака йисаће 
харшије увезаних зајеgно (са оg"iоварајуhu.м корицама): � за ма
тематику, � за Домаће задатке. 2. uojegUHU број часойиса или 
књи"iе који излази у gеловu.ма, йовремено; geo књи"iе, ШОМ. 

свеславен- в. свесловен-. 

свесловенски и свесловенски, -3., -о йанслависшички, ой-
шшесловенски; слависшички: � идеја, � покрет, � конгрес. 

свесловенство е Йанславизам. 

свесниче, -ета е бат. биљка из ф. "iлавочика Micropus erectus. 
свесно јек. свјесно ПРИЛ. на свесшан начин, са (йуном) све-

шhу, намерно: � очекивати, � ући у посао. 

свесност јек. свјесност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање, свој
сшво oHo"ia који је свесшан, йрисушносш свесши; сйособносш ра
суђивања о објекшивном свешу, о cвoju.м ЙосШуЙцu.ма и сл. 

свесрдан, -дна, -о који се чини og све"i срца, веома срgачан, 
искрен: � дочек, � залагање, � разговор. 

свесрдно ПРИЛ. на свесрgан начин, og све"i срца, најсрgачни
је, искрено: � се одазивати, � радити, � сарађивати, � се поздра
вити. 

свесрдност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia који је све
cpgaH, oHo"ia шшо је свесрgно; најсрgачнији OgHOC, оgаносш, искре
носШ. 
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свест јек. свИјест ж (инетр. -ешћу) 1. а. сйособн,осш чове-ка ga 
.мисли и расуђује о обје-кШивн,о.м свешу, о своји.м йосшуйцима, о 
са.мо.м себи; н,ајвећа н,ервн,а gелашн,осш чове-ка, разу.м. б. шрај
н,а йрисушн,осш оgређен,их социјалн,их, йолишич-ких, ешич-ких и 
СЛ. н,ачела и .моШива: народна �, морална �. в. сећање, Йа.мће
ње: урезати се у �. 2. н,ор.малн,о йсихич-ко сшање у -ко.ме је чове-к 
свесшан, себе; еупр. несвест. • бити при (чистој) свести биши у н,ор
.малн,о.м Йсихич-ко.м сшању; биши свесШан,. довести (привести, до
звати) до (к) свести учин,иши н,е-ко'iа свесн,им ga .може ga разу.ме, 
схваши н,ешшо; освесшишu он,есвешћен,о'i. дозвати се свести, дозва
ти у -, оживети у свести сешиши се, йрисешиши се. доћи (Дозвати 
се) (к) свести йосшаши свесшан, н,ече'iа, разу.меШи н,ешшо; осве
сшиши се. изгубити -, (по)мркнула му (јој) је - он,есвесшиши се. по
пити - (некоме) залуgиши, ойчин,иши н,е-ко'iа, завршеши .моза-к 
н,е-ко.ме. 

свёстан јек. свјёстан, -сна, -о 1. -који је йри свесши, сйособан, 
ga .мисли и расуђује: свестан после пада, � својих поступака. 2. 
-који схваша н,ешшо, важн,осш, зн,ачај н,ече'iа и СЛ.: � важности 
посла. 

свести!, св�щем (св€щем) (аор. св�щох, сведе; р. пр. свео, све
ла; пр. пр. свевши; трп. сведен, -ена) евр. 1. а. йовесши н,е-ко'iа ga 
йређе, ga сиђе са више'i н,а н,ижи шерен" у golbY ЙросШорију. � не
кога пред дворац, � некога у подрум. б. сйровесши са више'i .ме
сша н,а н,иже: � воду са извора. фиг. сн,изиши н,а н,ижи йоложај, 
с.мањиШи (н,е-ко.ме) часй1, gе'iраgираши: � племкињу на просту 
грађанку. 2. а. gовесши н,а .мању (или врло .малу) .меру, сузиши, 
о'iран,ичиши: � на подношљиву границу захтеве, � читање на 
обавезну лектиру, � круг интересовања. б. с.мањиШи, с-краши
ши, сажеши: закон � на једна члан, � чланак на две шлајфне. 
3. ушврgиши шо-к н,ече'iа; ус.мериши, с-крен,уши: све на добро �, � 
разговор на друге, неважне ствари. 4. 'ipagehu gаши н,ече.му об
ли-к своgа, засвоgиши: мост сведен на један лук, � прозоре. 5. а. 
шачн,о израчун,аши; фиг. изравн,аши с н,е-ким н,ерешен,и сйор: � 
рачун после куповине; � рачуне с неким. б. мат. с-краћивање.м, 
реgу-кцијо.м gовесши go (н,ај)йросшије'i обли-ка. 6. оgвесши, с.ме
сшиши .млаgен,це у ложн,ицу: � младенце у нов вајат. _ - се 1. 
с.мањиШи се; о'iран,ичиши се: � се на десетак људи, � се на жа
лопојке и јадиковке. 2. сјеgин,иши се, сасшавиши се, сйојиши се. 
- Обрве се нагло сведоше. • - на нулу в. aog н,ула. - очи 1) засйа
ши. 2) у.мреШи. 

свести2, свезем(аор. свезох, свезе; р. пр. свезао, свезла; ТРП. 

свезен, -ена; пр. пр. свезавши) евр. 1. возећи Йре.месШиШи gоле: � 
дрва с планине. 2. завршиши вожење н,ече'iа, gоЙре.миШи: � се
но, � жито. 

свестити, -естИм јек. свијестити, свИјестИм неевр. [гл. им. све
шћење јек. свијешћење е] gовоgиши свесши, освешћиваши, ошре
жњаваШи. _ � се враћаши се из н,есвесши, освешћиваши се. 

свестран, -а, -о а. -који обухваша сву сложен,осш йојава, йро
бле.ма, -који се исйољава у свој сложен,осши, вишесшру-к; йошйун,: 
� расправа, свестрана важност народних умотворина. б. -који 
има врло широ-ко образовање; -који се с усйехо.м бави .мн,о'iим ge
лашн,осшима: � личност, � уметник 

свестрано ПРИЛ. н,а свесшран, н,ачин" у свим йравцима: � ис
питатщ:, � проучити, � прегледати. 

свестраност, -ости ж особин,а oн,o'ia -који је свесшран" oн,o'ia 
шшо је свесшран,о: уметников а �, � погледа. 

свет јек. свИјет м (лок. свету јек. свијету; МН. свG)етови) 1. а. 
. Земља, зе.маљс-ка -ку'iла, йлан,еша н,а -којој живимо (са свим он,им 

шшо н,а њој йосшоји); свеу-куйн,осш йосшојања живе и н,еживе 
.маШерије. б. васион,а, -кос.мос, васељен,а; звезgан,и сисШе.м, 'iала-к
сија; йојеgин,ачн,о н,ебес-ко шело. в .. фил. цело-куйн,а сшварн,осш -ко
ја је gосшуйн,а љуgс-ко.м ис-кусшву. 2. а. љуgи, љуgс-ко gрушшво, 
љуgс-ки pog, човечан,сшво; ужа gрушшвен,а cpeguн,a, gрушшво у 
-ко.ме се н,е-ко -креће. б. свеу-куйн,осш gржава и н,apoga -који их н,а
сељавају. 3. йоgручје, gело-кру'i (gеловања, ин,шересовања, зан,и
.мања). 4. а. йосебн,а 'ipyaa йојава или живих бића у apupogu: 
биљни �, животињски �. б. свеу-куйн,осш н,е-ких cpogн,ux йојава 
или .ман,ифесШација: � боја, � дечје маште. • бели - gале-ки, н,е

. 
йозаши, шуђи -крајеви; љуgи из ших -крајева. велики - висо-ко, ош
.мен,о gрушШво. далеки - gале-ке сшран,е земље и н,apogu. два све
та gва различиша схвашања, йо'iлеgа н,а живоШ. д�уги (загробни) 

- йосшојање живоша и йосле с.мрШи, за'iробн,и живоШ. из света 
из gале-ких -крајева, изgале-ка. мали - љуgи н,иже'i gрушшвен,о'i 
йоложаја, paн,'ia (обичн,о и сиро.машн,и). мимо свет(а) gру'iачије 
og уобичајен,о'i, .мимо gpy'iux. неоргански - све н,еживо, све шшо н,е 
apuaaga бићима. Нови - А.мери-ка (ређе Аусшралија и Ан,шар-к
Ши-к). овај - овозе.маљс-ки живо ш, зе.маљс-ка -ку'iла уоЙшШе. онај 
- в. gpy'iu, за'iробн,и свеШ. органски - сва бића уойшше (љуgи, жи
вошиње, биљ-ке). преко (бела) света врло gале-ко. променити 
свет(ом) у.мреШи. смак света -крај, йройасш Земље и све'iа н,а њој. 
Стари - Евройа, Азија, Афри-ка. стране света исшо-к, зайаg, север, 
jy'i. угледати свет(а) роgиши се; йојавиши се, н,асШаШи. широки -
o'ipoMн,o зе.маљс-ко ЙросШран,сШво. • бежати у - оgлазиши og -ку
ће у шуђе -крајеве. видети света йушоваши йо разн,им, gале-ким 
-крајевима. далеко од света врло gале-ко, у забачен,о.м -крају. док је 
(док траје) света и века уве-к, за сва вре.мен,а. донети на - роgиШи. 
доћи на - роgиши се. затворити (зачепити, запушити) свету уста 
ућуш-каши, сшаши н,а йуш (йрейричавању, о'iоварању). издати на 
- оgшша.мйаши, објавиШи. изаћи на - 1) йојавиши се, изаћи из 
шШа.мЙе. 2) йрочуши се, о'iласиши се. изаћи пред - йојавиши се у 
јавн,осШи. изаћи у - изаћи у gрушшво, йојавиши се у gрушШву. 
излазити међу - оgлазиши у gрушШво. кренути (поћи, отићи, оти
снути се итд.) у (бели) - -крен,уши, йоћи н,езн,ан,о -куg, у н,ейозн,ашо, 
gале-ко. мисли (држи итд.) да се око њега - (о)креће йриgаваши йре
више важн,осши себи; уображен,је, ЙреЙоШен,Шан,. мрзи (на) сав 
.мрзи све и сва-ко'iа. на крај(у) света н,e'ige врло gале-ко. на млађима 
- остаје .млаgи.ма apuaaga буgућн,осш, .млађи йроgужавају н,а
йреgа-к gрушШва. на - изнети, износити објавиши, објављиваши, 
обелоgан,иши, обелоgањиваШи. није од овога света -каже се за 011,0-
'ia -који н,ије -као gpy'iu обичн,и љуgи, -који је сањало, фан,ШасШ. 
обићи - йройушоваши Mн,o'io земаља. одвојен од (осталог) света ga
ле-к и забачен" у н,еЙрисШуЙачн,о.м -крају. око мене (њега) се окре
ну(о) цео -, окрену ми се (јој се) - око главе Mн,o'io се и н,ейријашн,о 
изн,ен,аgиШи. опростити се са (овим) светом у.мреШи. оставити, на
пустити овај свет у.мреШи. отворио ми се (му се) - у-казала .ми се 
(.му се) йрили-ка за н,айреgовање, усйех, -каријеру. отерати у - оше
раши og -куће у н,еЙозн,аШо. отићи на други - у.мреШи. откако је све
та и века оgуве-к, og Йа.мШиве-ка. повући се од света уса.миши се. 
послати на онај - убиши, ус.мрШиШи. пробијати се кроз свет (све
том) С .му-ко.м обезбеђиваши е'iзисШен,цију. проћи (много) света ви
gеши, йройушоваши и уйозн,аши Mн,o'io зе.маља. раставити са све
том убиши, ус.мрШиШи. раста(ви)ти се са (овим) светом (од овога 
света) у.мреШи. - за себе (бити) gовољан, са.м себи (биши); gру'iачи
ји, изgвојен, og gpy'iux (биШи). (с)макнути, (с)маћи са света убиши, 
ус.мрШиШи. ући, улазити у - йосша(ја)ши йозн,аш, сшећи, сшица
ши у'iлеg, зн,ачај у gрушШву. човек од света свешс-ки чове-к. 

свет, света, -о (одр. свети и свети) 1. -који се узgиже изн,аg све
'ia, -који се н,е с.ме gирн,уши, н,ейри-косн,овен" узвишен,: � дужност, 
� право, � српска земља. - Породична срећа је света ствар. 2. 
.моралн,о савршен" иgеалан" н,ейорочан" узвишен,: мајка, свето 
створење, обрађивати земљу, посао велик и свет. 3. (одр.) ЦРКВ. 

а. ашрибуш уз и.мен,а свешишеља (озн,ачава њихову узвише
н,осШ). б. -који је Йреg.меШ верс-ко'i -кулша; -који је у вези са веро.м 
и верс-ки.м обреgи.ма, йосвећен, Bo'iy и ширењу вере: � гроб, � 

Грал, � трпеза, � служба, � црква, свете књиге. в. н,а -ко'iа је 
освећење.м йрен,еш божји бла'iослов и чуgошворн,а .моћ: � при
чест, � водица. г. (у им. служби, одр.) м свешишељ, свеШац. - И 
свети су грешили. 4. -који је изн,аg свих љуgс-ки слабосши, сличан, 
свецу, йравеgан" бесйорочан" бо'iоу'iоgан,: � човек. 5. -као geo 'ieo
'iрафс-ких и бошан,ич-ких н,азива: Света гора, Свети Стефан, � 
дрво . 

светалце и светалце јек. свјеталце и свјета.лце, -а и -ета е 
(ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og свей1ло и свеШ(л)ило . 

. . светао и светао, светла, -о јек. свијетао и свијетао, свије
тла, -о 1. а. -који свей1ли, сјајан,; -који исйушша или оgбија све
й1лосш: � тачка на зиду. б. исйуњен, свей1лошћу сун,чан,; чисш, 
веgар: � соба, � дан, � јутро. в. -који се сјаји, блисша: � стакло, 
румени и светли образи од јела и пића. 2. а. -који има ошворе
н,у боју; йрозиран" йрозрачан,: � боја капута, � тонови на слици . 
б. бисшар, Йа.меШан" ошШроу.ман,: човек светлог разума. в. ја
сан" звон,а-К, чисш (о зву-ку). 3. а. срећан" раgосшан,: у светли час, 
� дан мога живота, � сећање (на). б. -који у-казује н,а .мо'iућн,осШ 
осшварења н,ече'i йријашн,о'i, -који обећава (срећу, усйех и СЛ.); йун, 
н,agaxн,yha, сшваралач-ке eн,ep'iuje: � знак будућности, � нада, 
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светли тренуци песничког стварања. 4. а. који је високо.мора
лан, чисш, бесйрекоран, узвишен: твоје - име, - пример, - образ. 
б. (одр.) ашрибуш уз шишуле влаgара, великоgосшојника; ЙЛе.ме
ниши, йресвеillли: - кнез, - круна, - престо. в. (одр.) славан, чу
вен, lласовиш (обично йо јунашшву): - јунак, - име Марка Ми
ћановића, - сабља, - пymка. 

светац, свеца м (инстр. свецем; мн. свеци, ген. светаца) 1. а. 
онај KOla црква йосле с.мрШи ЙРОlласи свеШи.м зБОl њеlовОl 
живоша и заСЛУlа за веру, свеШиШељ. б. goMahu зашшишник; 
крсно u.мe, крсна слава. - Светац ми је Јовањдан. 2. йразник 
везан за рођење или с.мрШ HeKol свеца; фиг. йразник, блаlgан: 
петак, турски светац, мени је сваки дан светац. 3. човек аскеш
CKOl живоша, йун врлина. - Овај патријарх је прави светац. • 
није баш - еуф. су.мњивОl је .морала. према свецу и тропар свако
.ме йо заслузи. 

светачки, -а, -о 1. који се OgHOCU на свеце, свешишељски: -
знак, - живот. 2. йразнички: - одело, - дан. 

светаштво с йосвеhеносш БОlУ и вери, свешачка чисшоша и 
аскеШизам. 

светилиште с свешо .месШо; храм; олШар. 

светило јек. свјетило с оно шшо gaje, исйушша свеillлосш; све
ШUJЬка, ламйа, сијалица: небеска -. 

светиља и светиља јек. свјетиља и свјетиља ж у изр. кула 
- в. свеШионик. 

светиљка јек. свјетиљка ж (дат. -љци; ген. мн. -љкИ: И -иљака) 
найрава (йрибор) за ocвetllJЬaвaњe (ламйа, свећа, сијалица, жа
руља); фиг. небеско шело које сија, свеillли. 

светина јек. свјетина ж ayIм. и Йеј. og свеш1; .мношШво, lO
.мила lbygu, руља, .маса. 

светиња ж 1. а. особина и йоложај oHola шшо се йошшује као 
свешо, за шша је везано осећање највеће йриврженосши, йошшо
вања узgиlНУШО go кулша: - заставе, - гроба, - Домаћег огњи
шта. б. оно шшо се с.маШра свеШu.м, HeЙpиKocHoвeHu.м, нейовре
gивu.м, оно шшо се узgиже go кулша: имање, то је његова поро
дична светиња, две светиње: уметност и дом. 2. рлг. йреg.меш 
релиlијСКОl кулша, оно шшо је црква йроlласила за свешо (цр
квене реликвије, .мошШи свешаца и сл.). 

светионик, -ика и светионик, -а јек. свјетионик, -ика и 
свјетионик, -а м уређај за оријеншацију броgова и йловиgбе све
illлоснu.м сиlналu.ма е.миШованu.м са куле йоgиlнуше на обали 
или оса.мљено.м осШрву. 

светионичар и светионичар јек. свјетионичар и свјетио
ничар м (инстр. -ом И -ем) онај који наglлеgа свешионик, који 
брине о свешионику, pagHUK на свеШионику. 

светитељ м (инстр. -ем) свеШац. 

светитељка (светитељица) ж в. свеШица. 

светитељски, -а, -о који се OgHOCU на свешишеље, који йри
uaga свеШиШељu.ма: светитељске мошти, - лик. 

светитељски прил. као свешишељ; као у свешишеља: - бити 
миран; - трпети. 

светитиI, светИм несвр. [гл. им. свећёње с] 1. вршиши Hag не
чu.м црквени обреg йосвећења, освеhиваши: - темеље, - водицу, 
- заставу. 2. с.маШраШи свеШu.м, йошшоваши као свешо, слави
ши. - Нека се свети име Твоје! 

светити2, светИм несвр. [гл. ИМ. свећёње с] самоиницијашивно 
кажњаваши злочинца у u.мe жршве, освеШо.м gаваши заgовоље
ње жрШви. 8 - се (некоме) кажњаваши HeKola из освеше, йри
бављаши зagовољење освеШо.м Hag HeKu.м: - се за учињена неде
ла, - се мужу. 

светица ж 1. жена свешац, свеШиШељка. 2. жена која живи 
као свеШац. 3. ир. йришворна женска особа која се йрави ga је йу
на врлина. 

светиште с в. свеШилишШе. 

светковање с 1. lл. и.м. og свеШковаШи. 2. свешковина, све
чаносШ. 

светковати, -кујём несвр. 1. не раgиши у gaHe йразника, блаl
gaHa, ЙразноваШи. 2. свечано йрослављаши неки Йразник. 

светковина ж 1. йриреgба и весеље йовоgо.м HeKOl йразника, 
свечана йрослава, свечаносШ. - за Нову годину, уприличити 
светковину. 2. йразник, блаlgан: религиозна -. 

светларицајек. свјетларица зоол. врсша енgе.мичне слашко
воgне речне рибе (назване йо боји шела) Telestes polylepis. 

светларник јек. свјетларник м а. зашворен йросшор у већој 
Зlраgи, окружен зиgовu.ма, који служи за ocвetllJЬaвaњe и йрове
шравање йросшорија окренуших Йре.ма ње.му. б . .мали йрозор на 
крову за ocвetllJЬaвaњe ЙоШкровља. 

светлати јек. свјетлати, -ам несвр. у изр. - образ исшицаши се 
часнu.м gело.м, чиниши нешшо чu.ме се .може ЙоносиШи . 

светлац јек. свјетлац, -аца м 1. блесак, звезgице upeg очu.ма 
og бола, уgарца и сл. 2. искра, варница; блесак. 

светлашце и светлашце јек. свјетлашце и свјетлашце, -а 
и -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og свеillло. 

светлети јек. свијетљети, -тл:И:м несвр. [гл. им. -тљёње с] 1. ис
йушшаши свеillлосш, сјај og себе; биши извор свеillлосши; сија
ши, блешШаШи. - Сунце светли. У очима јој нешто светли. 8 -
се 1. в. свеillлеШи. 2. u.маШи ошворену боју, биши свеillле боје. -
Коса се светли. 

светлећи (светлёћи) јек. свјетлећи (свијетлёћй), -а, -ё који 
свеillли, који исйушша из себе свеillлосш: - знак, - реклама, -
метак, - ракета. 

светлило јек. свјетлило с свеillлосш; свеШиљка. 

светлина јек. свјетлина ж свеillлосш, сјај; ошвореносш боје . 

светлицајек. свјетлица ж 1. а. в . .муња. б. варница, искра. 2. 
зоол. а. в. свиШац. б. врсша M0pCKOl .мекушца који живи у коло
нијама и ноћу свеillлуца Pyrosoma atlanticum. 3. бот. в. шокави
ца Typhoides aryndinacea. 

светло јек. свјетло с 1. виgело, свеillлосш; сјај. 2. а. извор све
illлосши, свеШUJЬка. б. елекшрично ocвetllJЬeњe. • зелено - знак 
слобоgНОl йролаза на се.мафору (у саобраhају); Фиг. уойшше знак 
ga нешшо .може ЙочеШи. 

светло-јек. св(и)јетло- као йрви geo сложени ца са йриgеви
.ма за боју йоказује ga је боја ошворена, ga није шамна: светло
зелен, светлоцрвен итд. 

светлокос јек. свјетлокос, -а, -о који u.мa косу свеillле, ошво
рене боје. 

светломер јек. свјетломјер м сйрава за .мерење иншензише
ша свеillлосШи. 

светлОношајек. свјетлоноша м (ми. ж) онај који носи свеillло, 
свеillлосШ. 

светлоок јек. свјетлоок, -а, -о који u.мa свеillле очи. 

светлосни јек. свјетлосни, -а, -о који се OgHOCU на свеillлосш, 
који йошиче og свеillлосши: - зрак, - сигнал, - млаз, - енерги
ја. • - година астр . .мерна јеgиница за gужину, оglовара ygaљeHo
сши коју йређе свеillлосш за jegHY logUHY. 

светлост јек. свјетлост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. физ. зрачење 
које йошиче из аШо.ма, u.мa разне шаласне gужине, а виgЈЬиво је 
само у .мало.м, оlраничено.м иншервалу шаласних gужина. 2. а. 
сјај, сјајносш; блесак: - лица, - звезда, - ока. б. освеtllJЬеносш ко
ја о.моlуhава виgљивосш: - сунца, - лампе. 3. шишула којо.м се 
ословљавају високи gржавни и црквени великоgосШојници. • ба
цити (унети) - на нешто објасниши, йрошу.мачиши, освеillлиши 
нешШо. бенгалска - в. uog беНlалски и ваШра. година светлости в. 
свеillлосна logUHa (uog свеillлосни). на светлост дана изнети изне
ши у јавносш, обелоgаниши, објавиШи. поларна - свеillлосна йо
јава у виgу свеillлосних снойова или .млазева (најчешhе блеgозе
лене боје) у виCOKu.м слојевu.ма аill.мосфере која се виђа око Зе
.мЈЬиних Йолова. синула ми (му) је - у мозгу сешила сам се, gосеши
ла сам се. у правој (пуној) светлости видети (приказати, представи
ти) расвеillлиши са свих сшрана, у йуној исшинишосши, реално
сШи. угледати - gohu на свеш, роgиши се; йојавиши се, насШаШи. 
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светлуцав јек. свјетлуцав, -а, -о који (се) свейlлуца: � тка
нина, светлуцаве очи. 

светлуцаво јек. свјетлуцаво прил. 1-la свейlлуцав 1-lачи1-l, све
йlлуцајући (се): � се пресијавати. 

светлуц(к)ати (се) јек. свјетлуц(к)ати (се), -ам (се) неевр. 
свейlлеши у крашким и1-lшервалима, оgаваши блеске; ogcujaea
ши, блескаШи. - Светлуцало је сребро на токама. Светлуцају 
чаше. Светлуцало се око у мраку. 

светлуцнути, светлу:iџIём јек. свјетлуцнути, свјеТЛУIЏ:Iём 
евр. крашко засвейlлеши, засвейlлуцаши: � из мрака. 

свето- ирви geo сложе1-lице казује ga је 01-l0 шшо ОЗ1-lачава gpy
tu geo свешо и ga се og1-l0СU 1-la свешињу и свешишеља: светогрђе, 
светосавски, светојовански. 

световати (се) јек. свјетовати (се), -тујём (се) неевр. нар. и 
арх. в. савешоваши (се). 

световни јек. свјетовни, -а, -о који 1-luje у вези са црквом, ко
ји 1-luje gYXOe1-lU, свешовњачки, tpaQa1-lСКU, мирски: � музика, � 

власт. 

световност и световност јек. свјетовност и свјетовност, 
-ости ж особи1-lа, сшање o1-lota шшо је свешов1-l0: ренесанса, � у 
свему. 

световњак, -ака и световњак, -а јек. свјетовњак, -ака и 
свјетовњак, -а м човек који 1-le apuaaga свешше1-lичком pegy, tpa
ђ a1-l U1-l. 

световњачки и световњачкИ јек. свјетовњачки и свјетов
њачки, -а, -о који се og1-l0СU 1-la свешовњаке, који apuaaga све
Шовњацима. 

светогорски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Свешу topy: � манастири. 

светогрдан, -дна, -о који вређа, CKp1-lаеu свешињу: � радње, 
� израз, � речи. 

светогрдно прил. безбОЖ1-l0, боtОХУЛ1-l0: � исмејавати, � се по
нашати. 

светогрђе и светогрђе с свешоtрgа1-l иосшуиак, вређање, 
ckp1-lавЈЬење свеШиње. 

светоназор јек. свјетоназор м ио'iлеg 1-la свеш, живОШ1-lа фи
лозофија. 

светосавље и светосавље с 1. кулш Свешоt Саве. 2. облик, 
eug иравослав1-l0t хришћа1-lсшва заС1-lова1-l 1-la учењу Свешоtа Са
ве, чија су oC1-lое1-lа 1-lачела иЗ1-lеша у "Жичкој иовеЈЬи ". 

светосавски и светосавски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la Свешоt 
Саву, "fbetoeo учење и ираз1-lик aoceehe1-l њему: � прослава, � бе
седа. 

светост, -ости ж 1. особи1-lа и сшање o1-lota који је свеш, o1-lota 
шшо је свешо, свешиња, узвише1-l0СШ; свешишеЈЬска иоБОЖ1-l0СШ. 
2. шишула иаШријарха. 

светски јек. свјетски, -а, -о 1. а. који се og1-l0СU 1-la свеш\ ко
ји apuaaga целом свешу: � рат, � првенство, � тренд у музици, 
� историја, � изложба, � добро. б. који је ироиушовао и уиОЗ1-lао 
свеш; који има Ma1-lupe КУЛШУР1-l0t свеша: � путник, � човек, � 

жена. 2. који је gобро иОЗ1-lаш, чуве1-l у целом свешу: � уметник, 
� језик, � чудо. 3. в. свеШов1-lи. 

светски јек. свјетски прил. а. 1-la свешски 1-lачи1-l, као шшо се 
. pagu и иосшуиа у осшалом (обичљо у КУЛШУР1-l0М, и1-lшелекшу

ал1-l0М) свешу: � се понашати. б. у свешским размерама: бити � 

велики. 

свећа јек. свијећа ж 1. шиика. (gеБЈЬа или шања) ваљкасшоt 
облика og воска, лоја, иарафи1-lа са ировуче1-lим фишUJbем кроз 
cpegU1-lУ која служи за освеШљење; уп. воштанива. 2. ламиа, све
ШUJbка; свейlлосш уоишШе. 3. фиа. јеgи1-lица за мерење јачи1-lе све
йlла (caga замење1-lа gpytOM јеgи1-lицом, ка1-lgела). • дати, прода
ти (некоме) рог аа свећу иреваришu, обма1-lуши (1-lеКОtа), иоgвали
ши (1-lекоме). његова - догорева tacu му се живош, ириближава 
му се смрш. палити богу и врагу (ђаволу) свећу шруgиши 'се ga се 
заgовОЈЬе све (а 1-lајмање gee сшра1-lе), улаtиваши се свима. пасти, 
. срушити се· (пружити·се) на тло као - иасши, срушиши се 1-lа'iлО, у 
ycapae1-l0М, вершикал1-l0М иоложају. (са) свећом (у руци) тражити 

некога, нешто шражиши 1-lекоtа или 1-lешшо шшо се решко среће, 
шшо је скоро 1-leмotyhe, врло шешко 1-lahu. сачувати свећу осшави
ши иошомсшво, ироgужиши, 1-lасшавиши pog. тако ми крсне све
ће! тако ми се крсна свећа не угасила заклешва у 1-lapogy. тражити 
врага (ђавола) (са) свећом 1-lеиромиШЈЬе1-l0 уиаgаши у шешку си
шуацију, шежак иоложај; ceec1-lo шражиши 1-lееоЈЬУ, Kaety и сл. 
угасити (погасити, утулити) свећу некоме убиши, У1-lишшиши; 
осшавиши без иоШомсШва. угасити (своју) славску, крсну свећу 1-le 
осшавиши иошомсшво, иошомка (који ће и gaљe славиши KPC1-lУ 
славу). умрети беа свеће умреши без иошомка (који ће му заиали
ши свећу Kag умре). 

свећар јек. свјећар, -ара м o1-laj који ирави и apogaje свеће. 

свећарица јек. свјећарица ж же1-lа свећар. 

свећарница јек. свјећарница ж раgња, шрtови1-lа за apoga
ју свећа. 

свећени- в. свешШе1-lи-. 

свећица јек. свјећица ж 1. geM. og свећа. 2. ел. 1-laapaea која 
вар1-lицом иали смешу бе1-l3и1-lа у цили1-lgру моШора. 3. бот. БUJb
ка Gentiana asclepiadea. 

свећњак јек. свијећњак м иОСШОЈЬе са јеg1-lим или више кра
кова у који се у'iлавЈЬују свеће, чирак. 

свећОноша јек. свјећоноша м (ми. ж) o1-laj који 1-l0СU свећу. 

свеукупан, -пна, -о који све обухваша, УКЈЬучује све gелове у 
цел и 1-lУ , цео, сав, чишав; ykyaa1-l: � традиција, � свота. 

свеукупност, -ости ж особи1-lа, сшање o1-lota шшо је свеукуи-
1-l0, целовишосш, цели1-lа: � бића, � збивања. 

свеУчилишни, -а, -о в. Y1-lиверзиШеШски. 

свеУчилиште с в. Y1-lиверзиШеШ. 

свечан, -а, -о 1. а. који се og1-l0СU 1-la свешкови1-lУ, ираз1-lиЧ1-lи: 
� дан. б. који се 1-l0СU о ираз1-lицима, 1-lамење1-l ираз1-lику: � оде
ћа, � униформа. в. који има каракшер ираз1-lика, славЈЬа: � до
чек, � отварање изложбе. 2. а. који се врши ио ogpeQe1-l0М цере
МО1-lијалу уз велику раскош; који се ириређује у час ш 1-lеке лиЧ1-l0-
сши: � посета, � ручак, � пријем, � служба. б. који је apoapahe1-l 
јав1-lим акшом, којим се apeg јав1-l0шћу иреузима 1-lека обавеза, 
оgtовОр1-l0СШ и сл.: � изјава, � заклетва. в. aY1-l озБUJb1-l0сши, go
сшоја1-lсшва: � ход, � глас. 

свечано прил. оо свеча1-l оочи1-l, uзражавајући узвише1-lOСШ ири
лике, чи1-lа; ираз1-lиЧ1-l0: држати се �, � се очешљати, � се обући. 

свечаност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. ириреgба aoceehe1-la 1-le
ком ираз1-lику, gotaQajy, или у часш 1-lеке лиЧ1-l0сШи. 2. узвише-
1-l0СШ; свеча1-lа аШмосфера, свеча1-l ШО1-l, свеча1-l0 расиоложење: � 

тренутка. 

свечар, -ара м o1-laj који свешкује 1-lешшо (славу, poQe1-lgа1-l), 
славЈЬе1-lик. 

свечарити, свечарйм неевр. [гл. им .. свечарёње с] славиши, 
свеШковаШи. 

свечарски, -а, -о који се og1-l0СU 1-la свечаре, славЈЬе1-lички, 
ираз1-lиЧ1-lи: � ручак, � поворка. 

свечарство с слава; ираз1-lик, свеШкови1-lа. 

свечер� (свечера) прил. у ирви сумрак, Kag се иОЧ1-lе сиушша
ши вече. 

свечовек јек. свечовј ек м а. иgеал1-l0 JbygCKO биће; уп. натчо
век (2). б. в. 1-lашчовек (1б). 

свечовечански јек. свечовјечански, -а, -о оишшеЈЬуgски, 
.0ишШечовеча1-lски. 

свештавати, свештавам 1-lecep. ирема свешШаШи. 

свештати, -ам евр. и неевр. (из)вршиши освећење; уп. светити1: 
� темеље цркве. • - масло (масла) цркв. в. aog масло. 

свештени, -а, -о 1. који се иосвешио цркви и вери, који 1-l0СU 
цркее1-lU чи1-l: � лице. 2. а. који се og1-l0СU 1-la веру, 1-la цркву, цр
kee1-lU, gYXOe1-lU: � историја. б. oceehe1-l, свеши, aoceehe1-l. 

свештеник м а . . 0ишШи 1-lазив за цркве1-lа лица која су руко-
иоложењем aoceehe1-la и осиосоБЈЬе1-lа за вршење цркее1-lUХ обре-
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ga и боZослужења. б. цр-квени чин између ђа-кона и еиис-коиа. в. 
фиг. онај -који је сав apegaH, иосвеnен нечему (не-ком иослу, uge
ји): - истине, - свог посла. 

свештеница ж а. фиг. она -која је иошиуно apegaHa, иосвеnе
на нечему (не-ком иослу, ugeju и сл.): - љубави, - слободе. б. же
на свешшени-к (у he-кUJVt релиZијама). 

свештенички, -3., -о -који се OgHOCU на свешшени-ке, -који ири
aaga свешшеницUJVtа: - позив, - одежда. 

свештенодејство е цркв. цр-квени обреg -који врши свешше
ни-к, боZослужење. 

свештенодејствовати, -ствујём неевр. вршиши верс-ки обреg, 
боZослужиши, чиноgејсШвоваШи. 

свештенство е (ми. I'J) 1. свешшенич-ки сшалеж, -клер: право
славно -. 2. свешшенич-ка служба, свешшенич-ко gосШојансШво. 

свештити јек. свјештити, -йм евр. gобро овлаgаши не-ком ве
шшином, he-кUJVt иослом; научиши, схвашиши: - занат; - нему
шти језик. 

свеmчица ж geM. og свес-ка. 

свиб м бот. а. зUJVtЗелена gрвенасша бuљ-ка Ilех aquifolium, зе
лени-ка, чесвина. б. црна рибизла Ribes nigrum. 

свиба ж бот. Zрмоли-ка биљ-ка из иороgице gренова, Cornus 
sanguinea. 

свибањ, -бња м рег. в. мај. 

свибањски, -3., -о рег. в. мајс-ки. 

свибовина ж свибово gрво. 

свидети јек. свидјети, -дйм евр. рашчисшиши, среgиши, све
сши (ogHoce, рачуне). 

свидети се јек. свидјети се, -дйм се евр. осшавиши иријашан 
ушиса-к, gоиасши се. 

свиђати се, свИђ3.м се несвр. ирема свиgеши се. 

свизавац, -3.вца и свизац, -нсца м 300Л. в. мрмош: алпски -, 
преријски -, степски -. 

свијати (се), -Иј3.м (се) несвр. ирема свиши (се). 

свијорити, -йм и -Ијорйм евр. с-куииши у Zомилу нешшо рас
шурено, расушо (о веШру). 

свићттак, -тка м в.  свиша-к (1б): - целулозе. 

свикавати (се), -Ик3.в3.м (се) несвр. ирема сви-кнуши (се), сви-
nи (се). 

свикло ПРИЛ. нави-кнушо, ио навици: - слушати, - ходати. 

свикнути (се), -нём (се) евр. в. нави-кнуши (се). 

свила ж (ми. I'J) 1. а. вла-кно шшо Za у свом развоју сшвара Zy
сеница gуgове свилене бубе и омошава о-ко себе у чахуру. б. уире
geHa ниш, -конац, вла-кно og ша-кве маШерије. в. ш-канина og ша
�воZ вла-кна. 2. фиг. оно шшо својом ме-коnом, сјајем aogcena на 
ша-кву ш-канину: - косе, - трепавица. 3. шан-ка, свилен-касша 
вла-кна биљноZ иоре-кла -која леше и лебgе у вазgуху. 4. биљна 
вла-кна на врху -клииа -ку-куруза. • веmтачка, умјетна - ш-канина 
ироизвеgена og целулозе, иаму-ка и сл. -која личи на apupOgHY 
свилу. мекан као - иријашан у оихођењу; ЙoиyciIl..љив, gоброnуgан. 
носити свилу и кадифу живеши и оgеваши се рас-кошно, боZаШо. 

свилар, -ара м онај -који Zaju свилену бубу, apege и ш-ка сви-
лу; шрZовац свилом. 

свилара ж раgионица за apepagy свиле; фабри-ка свиле. 

СВИШlрица ж она -која Zaju свилену бубу, apege и ш-ка свилу. 

свиларски, -3., -о -који се OgHOCU на свиларе, на свилару: -
радња, - трговац, - индустрија. 

свишiрство е ироuзвоgња и apepaga свиле, -као ZpaHa UHgy
сШрије. 

свиласт, -а, -о -који је -као og свиле, -који личи на свилу, -који 
UJVta особине свиле: - вуна, - глас, - тканина. 

свилати, -3.м неевр. 1. gобијаши свилу (о -ку-курузу), браgаШи. 
2. иравиши cвu.тiy (о свиленој буби). 

свилача ж бот. морс-ка шрава Posidonia oceania. 

свилен, -ена, -о и свилен, -а, -о а. начињен og свиле: - ко
нац, - тканина. б. -као og свиле, ме-кан, сјајан иоиуш свиле: - ко
са, свилене пути, - клас. в. иријашан, yZogaH (о 'iласу). г. слабе 
фuзич-ке uзgржљивосши, неошиоран; фиг. иун обзира, ме-к, ии
шом: - човек. • - буба 300Л. врсша инсе-кша ВоmЬух mori чија Zy
сеница ироuзвоgи свилено вла-кно. надарити (некога) свиленим ко
нопцем в. aog -коноиац. послати (некоме) свилени конопац в. aog 
-коноиац. 

свилен(к)аст, -а, -о -који је -као свила, свиласш: - длака. 

свилено и свилено ПРИЛ. иоиуш свиле, -као ga је og свиле. -
Свилено севнуше ножице. 

свилењак, -ака м 1. врло шан-ка свилом ирош-кана Ш-канина. 
2. фиг. онај -који је оgрасшао у уgобносши и боZашсшву, разма
жен-ко. 

свилица ж geM. og свила. 

свилобуба ж 300Л. в. свилена буба (aog свилен). 

свиловина ж бот. врсша шраве Epilobium и Е. montanum. 

свилогојство е узZајање свилене бубе; свиларсШво. 

свилокос, -а, -о -који UJVta ме-ку, шан-ку, сјајну -косу -као свила. 

свилопрёља и свилопреља ж 1. 300Л. в. свилена буба (aog 
свилен). 2. жена -која apege свилу. 

свилорун, -а, -о -који UJVta руно ме-ко -као свила: - стадо. 

свинг м енгл. врсша илеса (уз џез музи-ку). 

свинговати, -гујём неевр. иZраши свинZ; -крешаши се уз ogpe
ђено Zибање Шела. 

свинда ж бот. биљ-ка Trigonella foenum graecum, Zрч-ко сено. 

свиња ж (ми. CBftњe, дат. свИљама) 1. 300Л. gOMana живошиња 
из иор. gвоиаи-кара, aogpeg неиреживара, -која се Zaju збоZ меса, 
масши, gла-ке, -коже. 2. фиг. ирљав, HeypegaH чове-к; морално иро
иала особа. • бацати бисер пред свиње ио-клањаши или Zовориши 
нешшо леио ономе -ко ШО не осеnа и не заслужује, -ко шоZа није go
сШојан. бити - (према некоме) ионашаши се нељуgс-ки, нечовечно 
(ирема не-коме). дивља - 300Л. врсша иаи-кара Sus scrofa -која жи
ви у шумама и og -које је оgабирањем gобијена gOMana свиња, 
Sus domestica. нисмо заједно чували свиње (овце, козе) нисмо 
исшоZ иоложаја, у'iлеgа, paHZa, HUCJVtO јеgна-ки; не можеш се уио
ређиваши са мном. 

свињар, -ара м (инетр. -аром и -арем) онај -који за илашу чу-
ва и наиаса свиње. 

свињарија ж ZagaH, ирљав, неиошшен иосшуиа-к. 

свињарина ж свињарева илаШа. 

свињарити, свИљ3.рйм неевр. [гл. ИМ. свињарёње е] 1. чуваши 
шуђе свиње; биши свињар. 2. разг. ионашаши се -као свиња, ира
виши свињарије. 

свињарица ж 1. жена свињар. 2. 300Л. врсша ишице иевачи-
це, иасширица Motacilla аЉа. 

свињарка ж в. свињарица (1). 

свињарлук м в. свињарија. 

свињарски, -3., -о -који се OgHOCU на свињаре: - трговац. 

свињарство е ZpaHa иривреgе -која се бави Zајењем и шовље-
њем свиња. 

свињац, -њца м (инетр. -њцем) а. обор за свиње. б. фиг. ирља
ва, HeypegHa, заиушшена йросшорија или -купа. 

свињдух м И свињдуша ж бот. врсша шраве Melilotus sul-
catus. 

свињетина ж свињс-ко месо. 

свињећи, -3., -ё свињс-ки: - месо, - маст. 

свињити, свињйм неевр. ирљаши, Zаgиши (-као свиња). 

свињогојац, -јца м оgZајивач свиња. 

свињогојство е свињарсШво. 
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свињокољ м (свињокоља ж) а. клање свиња, свињска gaha. 
б. вре.ме клања свиња. 

свињски, -а, -о који се OgHOCU на свиње, који apuaaga свиња
ма: � маст, � сало, � глава, � длака. • - даћа клање свиња; вре
ме Kag се кољу свиње. 

свињски прил. као у свиње; као свиња, 'iagHo, оgврашно: � 
гледати, � се понети. 

свињурак, -рка м бот. биљка Filipendula hexapetala, F. ul
maria, суручица. 

свињче, -ета е (мн. 0; зб. им. свИњчiiд ж) 1. ge.м. og свиња. 2. сви
ња: Домаће �, бодљикаво �. • морско - врсша 'iлоgара, обични 
gикобраз Hystrix cristata, боgљикаво ирасе. 

свирајка ж в. свирала. 

свирајчица ж ge.м. og свирајка. 

свирала ж муз. HapogHU gрвени gувачки инсшруменш, фру
ла. • девета (последња) рупа на свирали врло gалек рођак; нева
жна, безначајна особа, нико и нишШа. (то је) на врби свирала не
шшо без вреgносши, безначајно; нешшо HecU'iYPHO, иразна обе
ћања. 

свиралица ж ge.м. og свирала. 

свираљка ж в. свирала. 

свирати, свирам неевр. 1. а. ироизвоgиши шонове (обично не
ку мелоgију) на неком музичком инсшруменшу; бавиши се ши
ме као занu.мањем, ирофесијом: � хармонику, � виолину, � у 
филхармонији. б. извоgиши неки музички KOMag, мелоgију, 
комиозицију: � коло, � рок, � Шопена. 2. извођењем оgређене 
мелоgије gаваши знак за нешшо: � повечерје, � (на) узбуну. 3. 
звижgаши (уснама). 4. ироизвоgиши звуке: ветар свира, црева 
свирају, � у грудима. 5. gаваши какав знак (сиреном, иишшаљ
ком и сл.): локомотива свира, ауто свира. 6. вулг. 'iовориши које
шша, брбљаши; звоцаШи. - Свирај ти то другоме, � те ово те 
оно. • играти како други свира раgиши, чиниши оно шшо gpy'iU 
жели, слушаши шуђу вољу, иовиноваши се нечијој hygu. - циган
ски свираши ио слуху, самоуко. танко - немаши новца, економ
ски слабо сШајаШи. 

свирац, -рца м (инетр. -рцем) онај који свира (обично уз неке 
HapogHe инсшруменше), музиканШ. 

свирач, -ача м (вок. свирачу, инетр. -ачем) онај који свира; 
онај који се бави свирање.м као ирофесијом. 

свирачица ж жена свирач. 

свирачки, -а, -о који се OgHOCU на свираче: � вештина, � дру
жина. 

свиреп, -а, -о немилосрgан, окрушан, суров, безgушан, нечо
вечан: � убиство, � поступак 

свирепо прил. на свиреи начин, не.милосрgно, окрушно, суро
во, безgушно: � тући, � се светити. 

свирепост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia који је сви-
реи, окрушносш, безgушносШ. 

свирка ж (дат. свирци) свирање; музика: добра �; циганска �. 

свиркати, -ам неевр. у ge.м. значењу: иомало, шихо свираШи. 

свирнути, свирнём и свирнути, -нём евр. 1. засвираши; 
крашко се о'iласиши, зазвучаши (о инсШруменШу). - Свирну у 
трубу. Свирну труба. 2. ироизвесши у лешу звук, зазвижgаши, 
зафијукаШи. - Свирну стрела. 

свирукати и свируц(к)ати, �aM неевр. иомало, шихо свира
ши, свиркаШи. 

свиснути, -нём (аор. свиснух (свискох), свисну (свиште); р. 
пр. свиснуо (свискао), -ула и -сла; пр. пр. свисФши) евр. а. иасши 
у очајање og иревелико'i бола, жалосши и сл. б. умреши og жа
лосши, бола, велико'i gушевно'i узбуђења, шелесно'i наиора, умре
ши иосле шешких мука, иресвиснуШи. 

свисОка·прил. а. са месша које је ио висини више og gpy'io'i ме
. сша: � боље видети. б. фиг. ирезриво, наgувено, охоло, иравећи се 
важан: � погледати у сељака. 

свита ж фр. 1. ирашиоци исшакнуше личносши; ираШња. 2. 
муз. музичко gело сасшављено og више различиших gелова иове
заних јеgинсшвеном замисли. 

свитак, -тка м (мн. свици, ген. свитака) 1. лисш иаиира, иа
иируса, живошињске коже, иер'iаменша с.моШан у ваљак (у сша
ром веку облик књи'iе); иовеље, сииси и gp. који су се у шаквом об
лику чували у среgње.м веку. б. оно шшо је савијено у KPY'i, намо
шано као кошур, клуико; харшија намошана у Шрубу. 2. замошу
љак, с.мошуљак, 'iужва; 'iужва og криа која се носи ucaog шереша 
на 'iлави. 3. биол. op'iaH цилинgрично'i облика из Koje'i се развија 
кич.ма и који се иружа уз леђну сшрану шела свишковаца chor
da dorsalis. 4. ел. jegaH или више завоја жице као ировоgник 
елекшричне сшрује, кале.м, бобина. 5. ЗООЛ. врсша иужа Planor
bis corneus. 

свитати, свићё(м) неевр. 1. иојављиваши се (о зори, gaHY), сва
њиваШи. 2. фиг. а. указиваши се, јављаши се. - Свиће нада. б. 
иосшајаши јасан, cxвaill.ТЬив, разјашњаваши се. - Свиће ми пред 
очима. 

свитацl, свица м ЗООЛ. (ген. мн. свитаца) 1. врсша инсекша 
Lampyris moctiluca који ноћу свеiiiли, кресница: велики �, ма
ли �. 2. в. свеiiiлац. 

свитац2, свица м вошшана свећа савијена у коШур. 

свитер м енгл. вунена, йлешена сиоршска мајица са рукав и
ма; џемиер. 

свити, свијём (трп. св:Ијен, -ена) евр. 1. а. вијући начиниши, 
наиравиши нешшо, обично му gajyhu обао, овалан, кружан об
лик: � гнездо. б. йлешући начиниши, исйлесши, ойлесши, уйле
сши: � венац од цвећа. 2. а. иревиши, иреклоииши, иресавиши, 
смошаши, сложиши: � једро око јарбола, � мараму. б. ириви
ши, ири'iрлиши: � сироче уза се. 3. а. сасшавиши, овиши, обави
ши (нешшо око нече'iа): � руке око врата, � мараму око рамена. 
б. намесшиши кружно, у KPY'i: � руке под главу . •  ,.., се 1. а. оба
виши се, смошаши се (око Ko'ia или че'iа). - Змија ми се око срца 
свила. Свила се око мога врата. б. иреилесши се, сйлесши се 
(међусобно или око нече'iа): у загрљај ce �. - Коса се свила у кру
ну. в. склуичаши се, скуииши се. - Свила се у ћошак. 2. а. ири
виши се уз HeKo'ia, наћи ушочишше KOg HeKo'ia. - Свије се уз ме
не у великој жалости. Морам се негде свити. б. окуииши се, са
браши се, скуииши се: � се око гуслара. 3. сиусшиши се. - Су
мрак се свио над градом. • ово било, оно се свило било је овако, 
било је онако; ово је било, онако се gо'iоgило. свило му се око срца 
расшужио се, ражалосшио се. - (своје) гнездо. в. 'iнезgо (изр.). - се 
коме око срца омилеши, иосшаши мио, gpa'i (некоме). 

свиткати, -ам неевр. иовремено блескаши, свеiiiлуцаШи. 

свитковац, -овца м зоол. у мн.: живошиње у чијој се 'iрађи 
шрајно или само у ембрионалном развишку јавља gуж шела 
свишак (3), Chordonia (у jg.: шаква живоШиња). 

свитлати, -ам евр. а. са'iнаши, сшераши: � стадо. б. скуииши, 
сабраши на jegHo месшо; фиг. заокуииiЏ,и, салешеши: свитлани 
у свом гнезду. Свитлаше ме јади. 

свитнути, -нём евр. засвеiiiлеши, севнуШи. - Свитну шиби-
ца. Свитну мУња. 

свитњак м врица којом се везују 'iahe, 'iahHUK, учкур. 

свићи (се), свикнём (се) в. свикнуши (се). 

свладавати (се), -адавам (се) несвр. ире.ма свлаgаши (се). 

свладати (се), свладам (се) евр. в. савлаgаши (се). 

свлак м 1. рожнаши омошач на кожи змија који оне неко
лико иуша у шоку 'iogUHe свлаче, оgбацују, змијска кошуљица. 2. 
. бот� зељасша иузавица Convolvulvus arvensis, иоионац. 3. осша
шак куgеље иосле 'iребенања. 

свлачионица и свлачионица ж иросшорија у којој се љу
gu иресвлаче у og'ioeapajyhy ogehy (за сиорш, у иозоришшу, за 
pag и сл.). 

свлачити (се), свлачИм (се) [гл. им. свлачёње е] несвр. ире.ма 
свући (се). 

свод, свода м (мн. сводови) 1. консшрукција свеgено'i (цилин
gрично'i, сферно'i) облика којом се нашкрива иросшор, а ослања 
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се на ивичне зиgове, лукове и сшубове; уойшше оно шшо личи на 
шакав облик: - цркве, - дрвореда. 2. небо које gaje ушисак све
gеносши, сферичносши: небески -. 

сводан, -дна, -о који је саfрађен на лук, засвођен: - конструк-
ција. 

сводилац, -иоца м в. своgник. 

сводиља и сводйља ж своgница. 

сводити (се), сводйм (се) [гл. им. свођење и свођење с] несвр. 
йре.ма свесши (се). 

сводити, сводйм несвр. йравиши своg. 

сводић м ge.м. og своg. 

сводљив, -а, -о који се може свесши, реgуковаши: - број . 

сводљивост, -ости ж особина OHOra шшо је своgљиво, OHOra 
шшо се може свесши, реgуковаШи. 

своднй, -а, -о који се OgHOCU на своg. 

своднйк м онај који йоgвоgи жене мушкарцима, йоgвоgач. 

сводница ж 1. жена своgник, йоgвоgачица, своguља. 2. бот. 
љушиh Ranunculus sceleratus. 

сводничкй, -а, -о који се OgHOCU на своgнике и своgнишшво, 
који своgи, йоgвоgи: - занат. 

своднйmтво с своgнички йосао, Йоgвођење. 

сводовит, -а, -о rрађен на своgове, засвођен: - ћелија. 

сводовскй, -а, -о који се OgHOCU на своg. 

свбј, своја, своје йриgевска йрисвојна замени ца йрема заме
ници за свако лице: 1. који apuaaga субјекШу. - Врmио сам свој 
посао. Не сме одати своју љубав. 2. (у придевском значењу) а. 
сойсшвени, власшиши, рођени: своја жена, свој друг. б. слобо
gaH, независан; ориrиналан, нарочиш: бити у својој земљи јак и 
свој. - Песник хоће да буде свој. 3. а. близак, йрисан, cpogaH. 
Као своји помажемо једни другима, гледати га као својег. б. ко
ји apuaaga исшој зајеgници (йороgичној, gрушШвеној). - Можда 
ћемо и новој држави постати својим. 4. (у именичкој служби) ро
ђак, CpOgHUK, члан йороgице: немати никог свог, слати својима 
пакет. 5. (у прилошком значењу) уз бројеве: ошйрилике, йри
ближно. - Било је то пре својих двадесет година. Буре има сво
јих педесет литара. • бити на своју руку биши чуgак, особењак. 
бити свој (некоме) биши pog, својша (некоме). бити - човек биши 
машеријално независан, машеријално ocurypaH човек, сам себе 
uзgржаваШи. бити своје главе биши Шврgоf.лав, рagиши самовољ
но. доћи ће враг (ђаво) по своје йройашhе шшо мора йройасши, 
gecuhe се нека Hecpeha. казати рећи своју казаши, pehu своје ми
шљење. на своју руку (урадити) без ичије саf.ласносШи, без оgобре
ња, без йишања (ураgиШи). остати при своме чврсшо се gржаши 
своје оgлуке, не ЙоЙушШаШи. по своме, на своју на свој начин, ка
ко ШО он уме и зна. својом руком (написати), својим очима (видети), 
својим ушима (чути) сам, лично (найисаши, виgеши, чуШи). тера
ти своје (по своме) чиниш и и gaљe као и йре, Шврgоf.лаво не ogy
сшајаши og раније оgлуке, сшава и сл. узети под своје заrосйоgа
риши Hag нечим, неким, команgоваши, зайовеgаши некоме. у 
своје време 1) у gобар, йрави час, Kag за ШО gође време. 2) HeKag, 
раније, jegHoM, йре MHOrO rogUHa Kaga је за шо било оgrоварајуhе 
време. 

својад ж зб. својша, роgбина. 

својак м сесшрин муж сесшрама (сесшри), зеiil, свак. 

својакати, -ам и својакати, својакам несвр. називаши (не-
KOra) својим, својшом, роgбином . •  - се уз. повр. смашраши jeg
но gpyro својшом, роgбином. 

својатати, -ам несвр. 1. йримаши, йрихвашаши (HeKOra) као 
своr, као блискоr, као cpogHUKa, оgносиши се Йре.ма некоме као 
Йре.ма свом, својакаШи. 2. йолаrаши йраво на нешшо као своје, 
смашраши HeKOra или нешшо својим, ЙрисвајаШи . •  - се сма
шраши jegHo gpyro својшом, роgбином. 

својачити (се), својачйм (се) несвр. [гл. ИМ. својачење с] в. сво
јака ши (се). 

својачкй, -а, '-о који се OgHOCU на својаке, рођачки: - везе. 

својЕшоља ж в. својеf.лавосШ. 

својевољан и својЕшољан, -љна, -о 1. који pagu йО својој во
љи, самовољан; Шврgоf.лав, својеf.лав. 2. којије йо својој вољи, go
бровољан, gраrовољан. 

својевољно и својевољно прил. йО својој вољи, gобровољно; 
самовољно, својеf.лаво. 

својевољност, -ости ж особина OHOra који је својевољан, go
бровољносш; својеf.лавосШ, самовоља. 

својевољство с в. својевољносШ. 

својевремен, -а, -о који се gоrађа у своје, йраво, оgређено вре
ме, Йравовре.мен. 

својевремено прил. у своје време, у ШО време, у неко време, 
шаgа; HeKaga, gавно: - сам путовала тамо, - кад сам био млад. 

својеврсно прил. особишо, нарочишо: - писати, - се изража
вати. 

својеврсност, -ости ж особина OHOra шшо је својеврсно, наро
чишосш, сЙецифичносШ. 

својеврстан, -сна, -о којије йосебне врсше, особиш, нарочиш, 
сйецифичан: - лепота, - облик, - сведочанство. 

својеглав, -а, -о Шврgоf.лав, самовољан. 

својеглавац, -авца м својеf.лав, Шврgоf.лав, самовољан човек. 

својеглавица ж жена својеf.лавац. 

својеглаво прил. на свој, йосебан начин, Шврgоf.лаво. 

својеглавост, -ости ж особина OHOra који је својеrлав, шврgо-
f.лавосШ. 

своједобно и своједобно прил. својевре.мено. 

својеручан и својеручан, -чна, -о који је својом руком на
чињен, найисан, учињен и сл., власШоручан. 

својеручно и својеручно прил. својом руком, сам, лично: -
направити, - написати, - хранити. 

својина ж 1. йошйуно йраво расйолаrања нечим, йраво на 
власнишШво. 2. оно шшо неком apuaaga, сшвар која је у нечије.м 
власнишшву, имовина, aoceg. 3. својша, роgбина. 

својйнскй, -а, -о који се OgHOCU на својину: - односи, - право. 

својити, -йм несвр. [гл. ИМ. својење с] йолаrаши йраво на не
шшо као своје, йрисвајаши, својаШаШи. 

својко м онај који је йосшао (као) својша, pog, рођак. 

свбјски прил. gобро, ваљано, као шшо шреба; og свеr срца, 
искрено: - радити, --: га је заволела. 

својствен, -а, -о који оgrовара некоме или нече.му, који ogro
вара нечијој apupogu, особиiil, каракшерисшичан: - начин изра
жавања, филм - укусу младих. 

својствено прил. особено, особишо, каракШерисШично. 

својственост, -ости ж особина OHOra шшо је својсшвено, осо
беносiil, каракШерисШичносШ. 

својство с (ген. ми. својстава) оно шшо је (неко:ме, нече.му) свој
сшвено, каракшерисшична особина, о бележје , оgлика нечеrа: 
његово - је лаковерност, - материје, - хемијског елемента. • у 
својству учитеља (официра и сл.) као учишељ (официр и сл.), у зва
њу учишеља (официра и сл.). 

свбјта ж (ген. ми. -ТЙ) нар. pog, роgбина, сроgници. 

својтљив и свбјтљив, -а, -о који воли, йрихваша својшу; йри
сан: - човек, - однос. 

својтљиво И свбјтљиво прил. као својше, йрисно: - се пона
шати. 

својтљивост и свбјтљивост, -ости ж особина OHOra који је 
cвojiilљив, ЙрисносШ. 

свбрњак м техн. машински елеменш за сйајање gвају или ви
ше gелова у машини. 

свота ж количина новца, износ, сума. 
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свотица ж geM. og своШа. 

свраб м 1. мед. йаразишска кожна болесш са јаким сврабе
жом scabies, шу"iа. 2. нейријашан осећај на кожи у виgу "iолица
ња и йецкања који йоgсшиче на чешање. • туђа рука - не чете в. 
aog чешаШи. 

сврабац, -апца м врста йаразиша Sarcoptes scabiei који иза-
зива свраб, шу"iу. 

сврабеж м свраб. 

сврабљивац, -Инца м 
·
шу"iавац. 

сврабљивица ж шу"iавица. 

сврабљивост, -ости ж шу"iавосШ. 

св рака ж (дат. свраци) зоол. йшица из йор. врана, gy"io"i, шаре
HO"i рейа Pica caudata • морска - врсша йшице која се храни 
осшри"iама Haematopus ostralegus. није му (ваљда) - мозак попи
ла није (ваљgа) из"iубио зgрав разум, моћ расуђивања, није (ваљ
ga) Йолуgео. 

свракоњ м бот. крмна биљка из ф. шрава (Gramina): а. Digi
taria, D. ciliaris, D. sanguinalis. б. велики мухар, Panicum crus
galli. 

свракопер, -а и свракоперац, -ёрца м зоол. йшица из йор. 
сврачака Lanius excubitor и L. rufus. 

свратилйmте е в. свраШишШе. 

свратити, свратйм евр. 1. gohu уз"iреg, наврашиши, сврнуши; 
gohu накрашко: � на кафу. 2. gовесши (HeKo"ia) уз"iреg: � просја
ка у кућу. 3. а. скренуши, сврнуши (у неком gpy"iOM йравцу): � по
ток б. йо'iлеgаши на gpy"iy сшрану, бациши (Йо'iлеg). в. йривући, 
обрашиши йажњу на HeKo"ia или нешшо: � на себе пажњу. 4. 
сврнуши, сйусшиши (рукаве, но"iавице). _ � се в. сврашиши (1): 
� на кафу. 

свратйmте е месшо "ige се свраћа, gолази; "iосшионица, мо
шел, хошел (обично на йушу) "ige се йушници gуже или краће за
gржавају pagu ogMopa и јела. 

свраћати (се), -ам (се) несвр. йрема сврашиши (се). 

сврачак, -чка м ЗООЛ. а. йшица йевачица и селица из исшои
мене йороgице, која шамани мишеве и инсекше и нашиче их на 
шрн Lanius callurio. б. исшоимена Йор. йшица Laniidae. 

сврачине, сврачйна ж МН. рачвасши geo зайрежних кола 
у'iлављен у йреgњу осовицу. 

сврачић м geM. og сврака; млаgучне свраке. 

сврачица ж geM. og сврака. 

сврачјй (сврачијй), -а, -ё који apuaaga свраци, свракама: � 
јаје. • - ноге лош, нечишак рукоЙис. 

сврбеж м мед. свраб, сврбљење pruritus. 
сврбети и сврбети јек. сврбјети и сврбјети, -бй(м) неевр. [гл. 

им. -бљёње е; уп. свраб] имаши Heoy"iogaH осећаја "iолицања и йец
кања на кожи; уп. свраб (2) и сврбеж. • где кога сврби, ту се и че
те свако воgи своју бри"iу, свако најбоље зна шша му шреба чи
ниШи. сврбе га леђа шражи башине, слуши на баШине. сврбе ме 
длан(ов)и осећам жељу, вољу ga HeKo"ia Шучем. сврби ме длан 
празн. каже се Kag неко мисли ga ће gобиши новац (Kag "ia засвр
би леви gлан). сврби ме језик хшео бих нешшо рећи, желим "iово
риШи. 

сврбљив, -а, -о који изазива сврбеж, свраб: � језа. 

сврбовати, -бујём евр. врбујући скуйиши (JЬyge). 

сврвети и сврвети јек. сврвјети и сврвјети, -вйм евр. gohu, 
скуйиши се у велико.М броју, сабраши се. _ - се в. сврвеши: � на 
пазар. 

свргавати, свргавам несвр. йрема сврћи и свр"iнуШи. 

свргнути (сврћи), свргнём (аор. свргнух И свргох, свргну И 

сврже; р. пр. свргнуо, �ула и свргао, -гла; пр. пр. свргнјТвши И свр
гавши) евр. збациши, обориши, скинуши: � власт, � јарам, � ДИА
татора. • - с ума (памети) смешнуши с ума, заборавиШи. 

свргнуће е збацивање, обарање, уклањање: � с престола, � с 
власти. 

сврдалце, -а и -ета е geM. og сврgао. 

сврдао, -дла м (ми. сврдлови (сврдли)) 1. сйирална алашка 
за бушење, бур"iија. 2. фш-. измиШЈЬошина, йоgвала; изврgавање. 
- Не пале твоји СВРДЛОВИ. 3. фш-. оно шшо се врши у облику за
војнице, сйирале: сврдлови дима, сврдлови прашине. 

сврдлар м йроизвођач и йроgавац сврgлова. 

сврдласт, -а, -о који личи на сврgао, који има облик сврgла, 
завојнице, сЙирале. 

сврдлати, -ам неевр. 1. а. бушиши, вршеши сврgлом. б. фш-. 
йробagаши, шишшаши, жи"iаши, севаши (о болу). 2. чачкаши кру
жним ЙокреШима. 3. фш-. узнемираваши, ШишШаШи. - Сумља 
сврдла. 4. фш-. уйорно усшрајаваши на нечему, не йойушшаши: 
на све CTpaнe �. _ - се крешаши се сЙирално. - Дим се сврдла. 

сврдлаmце, -а и -ета е 1. geм. og сврgао. 2. заgак (KOg инсе-
каШа). 

сврдлић м geм. og сврgао. 

сврдло е в. сврgао. 

сврнути, СВI>Нём евр. 1. а. сврашиши, скренуши, наврашиши: 
� у крчму, � пријатељу, � до поште. б. заокренуши, закренуши, 
скренуши: � лево, � у другу улицу. в. окренуши, йромениши 
(раз"iовор, реч); усмериши на gpy"iy шему, навесши: � на поли
тичке теме, � разговор на културу. г. склониши се, уклониши се 
(некоме). 2. а. окренуши, обрнуши, скрену ши (очи, йо'iлеg) � по
глед на дете, � очи од ружног призора. б. йривући, усмериши, 
усреgсреgиши (йажњу): � на себе пажњу, � пажњу на призор. 3. 
врашиши, скуйиши (сШоку). 4 йолукружно скинуши (нешшо с 
нече"iа): � кору с дрвета, � писак с врбе. _ - се 1. в. сврнуши (1а). 
2. окренуши се, йромениши се (о раз"iовору, речима). - Сврну се 
разговор на суседа. 3. в. сврнуши (2а). - Очи се сврнуше на тај 
призор. 

сврсисходан и сврсисходан, -дна, -о који оg"iовара сврси, 
йриклаgан, aogecaH, целисхоgан: � реч, � начин. 

сврсисходно и сврсисходно ПРИЛ. на сврсисхоgан начин, 
aogecHo, целисхоgно, йриклаgно: � говорити. 

сврсисходност И сврсисходност, -ости ж особина oHo"ia 
шшо је сврсисхоgно, целисхоgносш, йриклаgносш, ЙоgесносШ. 

сврставати (се), сврставам (се) несвр. йрема сврсшаши (се). 

сврстати, -ам евр. а. йосшавиши у врсшу, у peg, йоређаши; 
класификоваши, уврсшиши: � војнике; � хемијске елементе у 
периодни систем. б. разgелиши у врсше, разврсшаши: � у више 
група. _ - се 1. йосшавиши се у врсшу, у peg, йоређаши се, йо
сшројиши се: � у редове, � у ланац. 2. сшаши на нечију сшрану, 
оgлучиши се за HeKo"ia, йрисшаши уз HeKo"ia. 

свртати (се), сврћём (се) (свртам (се)) несвр. йрема сврну
ши (се). 

свртети и свртети јек. свртјети и свртјети, -тйм евр. завр
шеши: � главом. _ - се навреши, йојавиши се (о сузама). 

сврћи в. свр"iнуШи. 

сврх предл. (с ген.) 1. изнаg, Hag, наврх, йоврх; йреко: шума 
� села, кајмак � млека; � одела пребацити ћебе. 2. осим шо"iа, 
aopeg све"iај уз ШО. - Сврх тога додаде му који динар. Сврх све
га украо си ми И књигу. 

сврха ж (дат. сврси) оно чему се сшреми, шежи, оно шшо се 
жели йосшићи, циљ: радити са сврхом да се обогати, � мог до
ласка. 
. ' сврmавати (се), свршавам (се) несвр. йрема свршиши (се). 

свршен, -а, -о 1. ШрЙ. og свршиши (се). 2. (обично одр.) који 
је завршио неку школу и сшекао, gобио неко звање: свршени ле
кар. 3. (обично одр.) ЛИШЋ. којим саgржи иманеншну информа
цију о о"iраниченосши 'iла"iолске раgње, сшања, збивања, йерфек
шиван (о 'iла"iолима, 'iла"iолском виgу); који је исказан шаквuм 
'iла"iОЛОМ, OgK који се "ipagu og шаквих 'iла"iола и сл. (о 'iла"iолском 
значењу, OgH. 'iла"iолским облицима); еупр. несвршен. • ставити 
(стављати) (некога) пред - чин gовесши, gовоgиши у йоложај, у си
шуацију ga се више нишша не може йреgузеши, измениШи. 
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свршеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина или сшање oHoZa 
шшо је свршено (4): - радње, - глагола. 

свршетак, -тка м 1. окончање шрајања нечеZа, крај, заврше
шак: - преговора, - боја. 2. крај (живоша), смрш. 

свршивати (се), свршујём (се) неевр. в. свршаваши (се). 

свршити, свршнм евр. 1. а. йривесши крају, окончаши, gовр
шиши, завршиши; извршиши неку раgњу, обавиши: - свирање, 
- рат, - говор, - вежбање. б. gоживеши орZазам, ејакулираши 
(о мушкарцу); уойшше gоживеши орZазам. в. завршиши школо
вање, сшеhи квалификацију у сшруци: - факултет, - занат. 2. а. 
gосйеши у неки йоложај; gосйеши у неко сшање: - у мрежи, -
као шпијун. б. умреши, скончаши: - на еле:ктричној столици . •  
- сЕ! завршиши се, окончаши се. - Рат се свршио. Дан се свр
шио. • између ње и њега (све) је сврше но, међу нама (све) је сврше
но они немају (ми немамо) више никакве међусобне везе. - ну
жду обавиши физиолошку йоШребу. - са животом убиши се, ogy
зеши себи живоШ. 

свугде је1\. свугдје ПРИЛ. на сваком месту, на свим сшрана
ма, сваzgе, свуgа. 

свуд и свуда ПРИЛ. на свим месшима, у сва места, на све 
сшране, у свим йравцима, свуZgе, свукуg, йосвуgа: - га има, - се 
говорило, - ићи. 

свукуд(а) ПРИЛ. свуg(а). 

свући (свући), свУчём (3. Л. МН. cbY-:ку; аор. свУкох, св9че; ИМП. 

сву-ци; р. пр. сву:као, свУкла; ТРП. свУчен, -а; пр. пр. свУкавши (сву
:кавши» евр. 1. скинуши, смаћи (ogehy, обуhу); (HeKoZa) ослобоgи
ши оgела: - блузу, - чарапе; - не:кога до гола. 2. а. вукући сйу
сшиши gоле, скинуши са висине: - балване на ре:ку. б. скинути, 
сйусшиши вукући, йовући (HeKoZa, нешшо): - с :коња. в. вукући 
наZомилаши, навући (на сшрану): - завесу с прозора . •  - се 1. 
скинуши (ogehy) са себе. 2. склизнуши gоле, сйусшиши се нани
же, сЙасШи. - Сву:кло ми се ћебе. • - мантију йресшаши биши 
свешшено лице. - (некога) до гола, до кошуље йошйуно ОЙЈЬачка
ши (HeKoZa). 

се 1. енклишички облик акузашива (врло ретко и Zениши
ва) йоврашне заменице "себе'�' држати дете уза се, гледати пре
да се, рећи за се. 2. а. йоврашна речца у сасшаву йоврашних 'iла
Zола: умивати се, чешљати се, огледати се, обући се, обути се; 
поздрављати се, тући се, волети се; бојати се, знојити се. б. реч
ца за шворбу йасивних консшрукција и безличних реченица. -

Ове реченице се теш:ко изговарају. Видиш шта се ради од ме
не. Данас се теш:ко живи. 

сеiшса ж (ген. мн. -сй) фр. а. засеgање, сеgница б. (сйириши
сшички) сасшанак, скуЙ. 

себар, -бра м ист. назив за upuuagHUKa йошчињеноZ gрушшве
HOZ слоја у среgњовековној Србији, најчешhе слобоgни сеЈЬак или 
йасшир, без йолишичких Йрава. 

себе (себе) зам. лична йоврашна замени ца за свако лице jeg
нине и множине која у реченици замењује субјекаш у оgZовара
јућем зависном йаgежу: плашити се -, волети самог себе, ми
слити лепо о себи, задовољан самим собом. • доћи (к) себи а) йо
врашиши се из несвесши, освесшиши се. б) смирити се йосле не
KOZ великоZ узбуђења; снаћи се. држати до себе имаши високо ми
ШЈЬење о својим сйособносшима и вреgносшима, високо цениши 
себе. изван себе (бити, доћи, довести некога) у највећем емошив
ном узбуђењу (биши), у крајње узбуђење (gohu, gовесши HeKoZa 
и сл.). (к) себи руке! не gupaj! не мешај се! наћи себе (у нечему) 
наћи обласш (paga, йосла и сл.) у којој се најБОЈЬе иСЙОЈЬавају 
нечије сйособносши и склоносШи. повући се (затворити се) у себе 
изоловаши се og околине, gрушшва, усамиши се. према себи у 
склаgу са својим захшевима, свом укусу, својим моZуhносШима. 
(пре)узети на себе йримиши, йримаши на себе оgZоворносш за 
нешшо, обавезаши се на извршење нечеZа. сам (сама, само) по се
би в. сам (изр.). удубити се у себе йреgаши се gубоком размиШЈЬа
њу о нечему. 

себељуб- в. самОЈЬуб-. 

себичан и себичан, -чна, -о а. који своје личне иншересе 
сшавЈЬа изнаg свеZа, саможив, еZоисшичан: - човек б. који је 

йрожеш себичношhу, који има каракшер себичносши: - тон, - осе
ћање, - мотив. 

сеБИчлук м в. себичносШ. 

себично и себично прил. на себичан начин, саможиво, eZo
исШично. 

себичност и себичност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина оно
Za који је себичан, саможивосш, еZоизам. 

себичњак и себичњак м себичан човек, саможивац, eZouciila. 

себичњачки и себичњачки, -а, -о који се OgHOCU на себич
њаке, на себичносШ. 

себичњаштво и себичњаштво с в. себичносШ. 

себореја ж лат.-ГРЧ. мед. кожна болесш изазвана йрешераним 
лучењем лојних жлезgа. 

сев јек. сијев в. блесак. 

севап, -апа м тур. а. gобро gело, йлемениш йосшуйак, gобро
чинсШво. б. (божја) HaZpaga, йризнање за gобро gело. 

севастократор м грч. ист. среgњовековни високи gржавни go
сшојансшвеник у Визаншији и Србији. 

севати, севам је1\. сијевати, сИјевам неевр. непрел. 1.  а. оgава
ши јак блесак (о муњи); исйушшаши јаку свеiilлосШ. - Севају му
ње. Звезда светлом сева. б. сијаши на махове, блескаши, све
iilлуцаШи. - Севаху бајонети. Сева риба у води. 2. блисшаши, 
јако сијаши изражавајуhи неко јако осећање (обично ЈЬушњу): -
очима, - од љутине. 3. брзо мицаши, йокрешаши нечим. - С:ка
че, севају му ногавице. 4. фиг. а. брзо и ошшро Zовориши, ошшро 
оgZовараШи. - Севају речи. Севају :команде. б. на'iло и брзо се ја
вЈЬаши у свесши (о мислима и сл.). 5. биши захваhен ошшрим, 
учесшалим болом, йробаgаши, жиZаШи. - у :костима, - у глави. 
6. разг. брзо оgлазиши; Zубиши се, куйиши се (обично у зайове
сши): - из :куће. Севај, срам те било. • радити (нешто) да све се
ва раgиши ошшро и брзо. 

севдалинка ж (дат. -нци И -н:ки; ген. мн. -:КН) ЈЬубавна йесма 
са йримесама оријеншалне мелоgије: босанс:ка -. 

севдах, -аха м тур. ЈЬубав, ЈЬубавна чежња, сшрасш, занос; ЈЬУ
бавна ЙаШња. 

севёр јек. сјевёр, -ера м (мн. 0) 1. геогр. а. jegHa og чешири 'iлав
не сшране свеша, суйрошнајуZу; крај, upegeo, geo gржаве, койна 
и СЛ. у шоме Йравцу. б. (Север) северне зе;МЈЬе и Hapogu: борба 
Севера и Југа. 2. в. северац. 

северац јек. сјеверац, -рца м 1. вешар који gува са севера. 2. 
в. северњак (1). 

севёрни је1\. сјевёрни, -а, -о 1. који се налази на северу, ко
ји gолази са севера, који се OgHOCU на север: - :клима, - ветар, -
стрна. 2. као йрви geo ZеоZрафских назива: Северна Амери:ка, 
Северни пол, Северно море. 3. као йрви geo зоолошких назива: 
- зец, - јелен, - лисица, - медвед. 

севёрно је1\. сјевёрно прил. на северу, на северној сшрани: на
лазити се - од Београда. 

северњак, -а:ка је1\. сјеверњак, -а:ка м 1. сшановник север
них земаља и обласши: човек са севера. 2. в. северац (1). 

северњакињаје1\. сјеверњакиња (северња:каје1\. сјеверња
:ка) ж сшановница северних земаља и обласши, жена са севера. 

Северњача и Северњача је1\. Сјеверњача и Сјеверњача 
ж аетр. йоларна звезgа која се налази близу северноZ небескоZ йо
ла, шако ga осшаје нейомична на небеском своgу и служи за ори
јентацију (йоказујуhи север). 

северњачки је1\. сјеверњачки, -а, -о који се OgHOCU на север
њаке, каракшерисшичан за северњаке: - нагласа:к, - хладноћа. 

северозапад и северозапад је1\. сјеверозапад и сјеверо
запад м (мн. 0) cuopegHa сшрана свеша uзмеђу севера и зайаgа; се
верозайаgни крај неке Зе;МЈЬе или обласШи. 

северозападни и северозападни је1\. сјеверозападнii и 
сјеверозападни, -а, -о који се OgHOCU на северозайаg, који се на
лази на северозаЙаgу. 
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северозападно и северозападно јек. сјеверозападно и 
сјеверозападно прил. са северозаuаgне сшране; на северозUag(у). 

североисток и севеРОИСТОКјек. сјевероисток и сјеверои
сток м (мн. 0) cuopegHa сшрана свеша из.међу севера и исшока; се
вероисшочни крај неке земље или обласШи. 

североисточнй и североисточнй јек. сјевероисточнй и 
сјевероисточнй, -а, -о који се OgHOCU на североисшок, који се 
налази на североисШоку. 

североисточно и североисточно јек. сјевероисточно и 
сјевероисточно прил. са североисшока; на североисШок(у). 

североисточњак јек. сјевероисточњак м вешар који gува 
са североисШока. 

севкати (се) јек. сјевкати (се) неевр. в. блескаши (се). 

севнути, севнем јек. сијЕШНУТИ, сИјевнем евр. непрел. 1. свр. 
аре.ма севаШи. 2. uзвесши, учиниши на/до, брз uокреш: � шаком. 
- Севну птица из честара. • севнули му (црвени) светлаци (у очи
ма, пред очима) каже се Kag неко обневиgи, буgе о.ма.м.тьен og ја
Kol уgарца (10 lлави. - очима уuравиши, бациши брз uоlлеg аре
.ма неко.ме с изразо.м Iнева, неlоgовања, арекора. 

сегмент м (ген. ми. -ната) лат. 1. оgсечак, изgвојени geo, еле
.менаШ неке целине: � привреде, � базне индустрије, � науке, � 

истраживања. 2. а. мат. оgсечак lео.меШријске слике или шела: 
равни �, сферни �, � лопте. б. биол. сваки og gелова шела који 
слеgи uравилно jegaH за gруlим у смеру lлавне осовине: � код ки
шне глисте, � зглавкара, � кичме. 

сегментација ж 1. geJbelbe (на оgсечке), разgвајање, цеаање. 
2. биол. сшварање hелија цеаање.м, gеобо.м; uоgела, рашчлањи
вање шела неких живошиња на већи или .мањи број jegHaKUx ge
лова, сеl.менаШа. 

сегментнй, -а, -о који се ogHOCU на сеl.менШе: � облик, � јед
начина. 

сегнути, сегнем и сегнути, -нем евр. 1. а . .машиШи се нече
la, узеши нешшо, uосеlнуши (за нечим): � за хлебом, � за благом. 
б. (руком) uружиши руку ga се шшо уз.ме или учини: в. (оком) за
хвашиши Uоlлеgо.м, uоlлеgаши: докле очи сежу. 2. а. (до некога, 
нечега) gохвашиши, gо.машиши go нечеlа, gоuреши, gосеlнуШи. -
Ватром пале што сегнути могу. Мрежа не сеже до дна. б. фш. 
ући, заgреши, uроgреши: � у суштину ствари. 3. уложиши сна
ly (у шрзају шела), наuеши се, наuреlнуши се. - Сегну снагом о 
ледину. Сегни мало, извуци ме. 

сегрегација ж лат. 1. облик расне gискриминације. 2. оgваја
ње, оgеЈЬивање, разлучивање, расШавЈЬање. 

сегрегационист(а), -е м (ми. -сти) онај који је за сеlреlацију 
(1), за расну gискриминацију. 

сед, седа, -о јек. сијед, сијiща, -о (комп. сеђй јек. сјеђй) 1. а. 
који је изlубио UpupOgHY боју, бео (о коси): седе власи. б. који је 
uocegeo: седи господин. 2. фиг. бео, беличасш; снежан: � иње, се
ди врхови брда. 3. фиг. uoogMaKao, gубок (о сшаросши): � ста
рост . •  под седу главу (косу), под седе власи в. uog коса1• плести се
де осшаши неуgаша, не уgаши се. 

седало јек. сједало с i. оно шшо је нааравЈЬено и uоgешено 
за cegalbe, сеgишше; сшолица: камено � уз зид куће, примаче � 

и понуди га да седне. 2 . .моШка на којој кокоши ноћу саавају. 3. 
сшражњица, заgњица. Посред седала ударити га мотком. 

седалце1 јек. сједалце, -а и -ета с (мн. -ца) ge.м. og сеgало. 

седалце2, -а и -ета ge.м. og сеgло. 

седам основни број за шесш већи og jegaH који се .обележава 
цифро.м 7. • кљига, писмо са седам џечата нешшо неgокучиво, шај
новишо, шшо се не .може ошкриши, објасниши и схваШиШи. се
дам Влашића нар. cega.м звезgа у сазвежђу Вика, Плејаgе. 

седамдесет основни број cega.м uуша већи og gесеш који се 
обележава цифра.ма 70. 

седамдесетак ПрИЛ. uриближно сеgа.мgесеш, око сеgа.мgесеш 
(Uреg.меШа, лица и сл.). 

. 

седамдесетгоди�њ- м в. сеgа.мgесеШоlоgишњ-. 

седамдесетеро в. сеgа.мgесешоро. 

седамдесетй, -а, -о pegHU број који оglовара броју сеgа.мgесеш. 

седамдесетина и седамдесетина ж 1. сеgа.мgесеши geo не
ке целине. 2. сеgа.мgесешак. 

седамдесетница ж ЦРКВ. uеша HegeJba uосле ВоlојавЈЬења. 

седамдесетогодиmњак м онај који има сеgа.мgесеш 10gUHa 
или uриближно Шолико. 

седамдесетогодиmњакиња ж жена сеgа.мgесеШоlоgишњак. 

седамдесетогодиmњй, -а, -е који се OgHOCU на uepuog og се
gа.мgесеш 10gUHa (који има, који шраје или нешшо pagu cega.мge
сеш 10gUHa). 

седамдесетогодишњица ж сеgа.мgесеша 10gUHa og некоl go
lађаја, нечијеl рођења и сл.; uрослава шоlа gОlађаја или сећање 
на шај gоlађај. 

седамдесетодневнй, -а, -о који је og сеgа.мgесеш gaHa, који 
шраје сеgа.мgесеш gaHa. 

седамдесеторица ж (мн. 0) сеgа.мgесеш особа .мушкоl uола, 
сеgа.мgесеш .мушкараца . 

седамдесеторо збирни број који оglовара основно.м броју се
gа.мgесеш: а. за означавање збира особа (или уоuшше биhа) .му
шкоl и женскоl uола (uoHeKag и без обзира на pog): било их је � 

у сали. б. уз збирне именице које означава ју збир .млаgих биhа 
(ређе уз gpyle именице у .мн.): � деце, � пилади, � јагњади. 

седамнаест основни број који се обележава цифра.ма 1 7. 

седамнаестгодиmњй, -а, -е в. сеgа.мнаесШоlоgишњи. 

седамнаестерац, -р ца м сших og сеgа.мнаесш слоlова; оно 
шшо је сасшавЈЬено og сеgа.мнаесш gелова. 

седамнаестерица ж в. сеgа.мнаесШорица. 

седамнаестй, -а, -о pegHU број који оglовара броју сеgа.мнаесШ. 

седамнаестина и седамнаестина ж сеgа.мнаесши geo неке 
целине. 

седамнаестица ж нешшо означено броје.м сеgа.мнаесш (нар. 
аушобуска линија). 

седамнаестогодиmњй, -а, -е који има, који шраје cega.мHa
есш 10gUHa. 

седамнаесторица ж (мн. 0) cega.м особа .мушкоl uола, cega.м
наесш .мушкараца. 

седамнаесторо збирни број који оglовара основно.м броју се
gа.мнаесш: а. за означавање збира особа (или уоuшше биhа) .му
шкоl и женскоl uола (uoHeKag и без обзира на pog): било их је � 

у групи. б. уз збирне именице које означава ју збир .млаgих биhа 
(ређе уз gpyle именице у .мн.): � деце, � пилади. 

седампостотнй, -а, -о изражен са cega.м uосшошака; који 
gOHOCU cega.м UосШоШака. 

седам сто основа број, који се обележава цифра.ма 700, се-
ga.м сШоШина. 

седамстотй, -а, -о pegHU број који оglовара броју сеgа.мсШо. 

седати јек. сједати, -ам несвр. аре.ма сесШи. 

седатйв? -а и садатйв, -Ива м лат. среgсшво за у.мирење. 

седатйван и седатйван, -вна, -о који gелује као сеgашив, 
у.мирујући. 

седелац, -еоца јек. сједјелац (сјЕщилаЦ), -иоца м онај који 
сшално uребива, живи на jegHoM, исШо.м .месШу. 

седелачкЙ јек. сједјелачкй (сјЕщилачкй), -а, -о који се OgHO
си на сеgеоце: � становништво, � живот. 

седељка јек. сједељка ж (дат. -љци; ген. МН. -кй) скуа uозна
ника (обич1:f,О у uривашној кући), сасшанак .мање lpyue Jbygu 
(обично увече) pagu разlовора и забаве. 

седети јек. сиједјети, -дйм неевр. непрел. uосшајаши ceg. 

седети јеК. сједјети (сјiщити), -дЙМ неевр. непрел. [гл. им. седе
ње јек. сјiщG)ење с] 1. биши у uоложају у ко.м се golbU geo шруuа 
ослања на нешшо носећи шежuну шела: � на столици, � у клу-



1 186 СЕДЕЋИ - СЕДМОСТРУКО 

ПИ, - за столом. 2. а. шрошиши време бескорисно, Hepagehu; gaH
iубиши: - цело лето. б. налазиши се He'ige сшално или gуже вре
.ме, боравиши, иребиваши (збо'i службе, gужносши); сшоловаши: 
- у редакцији, у конзулату - три године. Краљ Никола је седио 
на Цетињу. в. сшановаши (gуже или краће време) у некој соби, 
кући, улици. - Седи у скупим хотелима. Седи у властитој кући. 
г. боравиши, иребиваши, живеши, ировоgиши He'ige неко ogpe
ђено време; налазиши се у заШвору. - У младости је седео у Ни
ту. Седео је осам дана у затвору. 3 . .мироваШи 'ipejyhu Шело.м ја
ја uog собо.м, лежаши (о иШица.ма). • - иза браве (решетака) би
ши у заШвору. - између (на) две столице иоgржаваши исшовреме
но gве суирошне сшране, немаш и ogpeQeH сшав; gржаши се gво
лично. - између четири зида 1) не излазиши из куће. 2) биши у за
Швору. - некоме за вратом в. uog враШ. - на дукатима (парама) би
ши врло бо'iаШ. - на жеравици биши узне.мирен, несшрйЈьив, нер
возан збо'i нече'iа, нервозно ишчекиваши нешШо. - (као) на игла
ма в. uog и'iла. - на престолу (трону) биши влаgар. - на ушима не 
слушаши, биши неиаЖЈЬив, расШресен. - скрштених руку не ра
gиши нишша, не иреgузu.маШи нишШа. - некоме уз колено биши 
ирви go HeKo'ia (ио иоложају, власШи). 

с(щiЉи јек. сјЕщiЉи, -а, -е који је у иоложају сеgења; који се 
OgHOCU на сеgење; - став, - рад, - положај. 

седећке јек. сједећке и седећки јек. сједећки прил. cegehu, 
у сшаву сеgења: - пеглати. 

седеф м тур. сјајни, блисшави унушрашњи слој ЈЬушшуре не
ких ШКОЈЬки и иужева, служи за украшавање иреg.меШа. 

седефан, -фна, -о а. који је og сеgефа; украшен сеgефо.м: -
дугмад; - дршка. б. који cвoju.м сјајем, блисшавошhу uogceha на 
сеgеф: - небо, - огледало. 

седефаст, -а, -о 1. који је као сеgеф (сјајан, блисшав): - пут 
код жене. б. в. сеgефан (а). 

седефасто прил. као сеgеф, иоиуш сеgефа: - сијати. 

седилачки јек. сједилачки, -а, -о сеgелачки. 

седимент м лат. шало'i, насла'iа. 

седиментан, -тна, -о геол. који се сшвара сеgu.менШацијо.м, 
шаложењем: сегментне стене. 

седиментација ж шаложење: - крви. 

седиментисати се, -ишем се (седиментирати се, -ентйрам) 
свр. и несвр. (на)шаложиши се. 

седиментски, -а, -о који се OgHOCU на сеgu.менше, cegu.мeH
шацију, Шаложни. 

седина јек. сједина ж (често у мн.) cega коса. 

седити, седйм јек. сиједити, сиједйм несвр. прел. [гл. им. сеђе
ње јек. сијеђење с] чиниш и HeKo'ia (ређе нешшо) cegu.м. - Страст 
што седи косе. 

СЕЩИШНИ јек. сједишни, -а, -о који се OgHOCU на сеgишШе. 

седиште јек. сједиште с 1 . .месШо за сеgење: - у колима, - у 
позоришту. 2 . .месШо 'ige се налази среgишше какво'i gрушшва, 
усшанове, уираве, ор'iанизације: - округа. 

седланик, -Ика мјахаћи КОЊ. 

седлар, -ара и седлар, -а м занаiйлија који ирави и иоира
вЈЬа сеgла. 

седларски и седларски, -а, -о који се OgHOCU на сеgларе: -
занат. 

седларство с сеgларски занаШ. 

седласт, -а, -о 1. уле'iнуш као сеgло: - нос, - брдо. 2. који u.мa 
фор.му, облик сеgла (о KOЊCKu.м леђu.ма). 

седлати, -ам несвр. иосшавЈЬаши, иричвршhиваши сеgло (на 
коња, .маз'iу и сл.). • не да се ни вилама - не gаши се на'iовориши, 
уиорно се оиираши, биши Шврgо'iлав. 

седлашце и седлашце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. и хии. og сеgло. 

седлени, -а, -о 1. који се сеgла; јахаћи. 2. који се OgHOCU на се
gло: - облучје, седлени јастуци. 

седленик, -ика м сеgланик. 

седло с (ген. ми. седала) 1. сеgишше за јахача иричвршhено 
за леђа јахаће живошиње наиравЈЬено og gрвеша или коже. 2. 
геогр. најниже .месШо из.међу gва узвишења, gва йланинска врха, 
йланински иревој. 3. уgуБЈЬење, уле'iнуhе. - Нос има седло, - те
лефонског апарата. • бацити (избацити некога) из седла уклони
ши с иоложаја; иошиснуши, оне.мо'iуhиШи. наћи се у седлу gohu 
на власШ. ускочити у (нечије) - gohu на нечији иоложај. 

седлурина ж ayiм. и иеј. og сеgло. 

седмак, -ака м 1. а. uocyga og cega.м лишара, акова и сл. б. ge
чак og cega.м 'iogUHa; живошиња (.мужјак) og cega.м 'iogUHa. в. уче
ник cegMo'i разреgа; војник из cegMo'i иука. 2. агр. а. врсша иасу
ЈЬа. б. врсша кро.миира. 

седмерац, -рца м 1. сших og cega.м сло'iова. 2. спорт. казнени 
уgарац у руко.меШу који се извоgи са уgаљеносши og cega.м .ме
шара og 'iола. 

седмер- в. cegmop-. 

седми, -а, -о pegHU број који оg'iовара броју cega.м. • - брига, 
- свирала нешшо cuopegHo, неважно. 

седмина и седми на ж 1. cegMU geo нече'iа. 2. 'ipyua og cega.м 
Jbygu. 

седмица ж 1. назив за цифру cega.м; оно шшо је означено ци
фро.м cega.м. 2. а. вре.менски uepuog og cega.м gaHa, HegeJba. б. ио
.мен који се gaje cega.м gaHa иосле с.мрШи. • велика, страсна - в. не
geJba (изр.). 

седмичан, -чна, -о који се OgHOCU на сеg.мицу, на време og се
ga.м gaHa; који се врши сваких cega.м gaHa, HegeJbHU: - зарада, 
седмични тренинг. 

седмично ПРИЛ. сваке сеg.мице, HegeJbHo: ићи једном -. 

седмоббј, -оја м спорт. аiйлешско Шак.мичење за жене у cega.м 
gисц,ийлина (шрчање на 200 и 800 m и 1 ОО m с иреиона.ма, баца
ње ку'iле и койЈьа, скакање увис и ygaљ). 

седмобојан, -ојна, -о који u.мa cega.м боја. 

седмоббјка ж аiйлешичарка која се Шак.мичи у сеg.мобоју. 

седмоглав, -а, -о који u.мa cega.м 'iлава: - аждаја. 

седмогодац, -оца м онај који u.мa cega.м 'iogUHa. 

седмогодишњак м gечак og cega.м 'iogUHa; онај који u.мa се-
ga.м 'iogUHa. 

седмогодишњи, -а, -е а. који u.мa cega.м iogUHa: - дечак. б. 
који шраје cega.м 'iogUHa: - рат. 

седмоделан јек. седмодјелан, -лна, -о који u.мa cega.м gело
ва: - такт. 

седмодневни, �a, -о који шраје cega.м gaHa, HegeJbHU; који се 
врши иосле cega.м gaHa: - одмор, - путовање; - помен. 

седмокрак, -а, -о који u.мa cega.м кракова: - звезда. 

седмомесечни јек. седмомјесечни, -а, -о а. који u.мa cega.м 
.месеци; који је рођен иосле cega.м .месеци (о ирерано рођеној ge
ци). б. који шраје cega.м .месеци: - затвор, - боловање. 

седмонедељни јек. седмонедјељни, -а, -о а. који u.мa cega.м 
Hegeљa. б. који шраје cega.м HegeJba: - одсуство": 

седмо ри, -е, -а МН. бројни ириgев ире.ма cega.м, уз и.менице 
које u.мajy са.мо облик .множине или означава ју иар: - чарапе, 
- врата. 

седморица ж (ми. 0) cega.м .мушкараца, cega.м особа .мушко'i 
иола. 

седморо збирни број који оg'iовара основно.м броју cega.м: а. 
за означавање збира особа (или уоишше биhа) .мушко'i и жен
CKO'i иола (uoHeKag и без обзира на pog): било их је - у групи. б. 
уз збирне u.мeHицe које означавају збир .млаgих биhа (ређе уз 
gpy'ie и.менице у .мн.): - деце, - пилади, - јагњади. 

седмострук (седморострук), -а, -о који се сасшоји og cega.м 
сшрукова; који се исиОЈЬава у cega.м ираваца; cega.м иуша извеgен. 

седмоструко (семороструко) ПРИЛ. cega.м иуша; cega.м иуша 
више, јаче, сеg.мосшруко. 
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седмоугао, -гла и седмоугаонйк, -а м 'ieoMeiйpujcKa слика 
која има cega.м уl.nова. 

седница јек. сједница ж скуа, caciйaHaK више Jbygu (члано
ва неке ор'iанизације, колекiйива, iйела) који већају о нечему и 
gOHoce оgлуке. 

седничити јек. сједничити, -йм неевр. [гл. им. сG)Ещничёње е] 
(често ир.) чесiйо оgржаваiйи сеgнице, uровоgиiйи време на ceg
ница.ма. 

седобрад јек. сједобрад, -а, -о који је cege браgе. 

седоглав јек. сједоглав, -а, -о који је cege l.nаве. 

седокос јек. сједокос, -а, -о који је cege косе. 

седост јек. сиј{щост, -ости И седоћа јек. сједоћа ж ciйaњe 
oHo'ia који је ceg, шiйо је cego; cegUHa. 

седра ж:м:ин. uорозан, ШУЙЈЬикав кречњак који се ciйвapa у uog
ножјима воgоuagа и gp . .мeciйимa 'ige се слива воgа, би'iар, cu'ia. 

седраст, -а, -о сличан cegpu, uорозан, шуЙЈЬикав. 

сезам м грч. бот. јеgно'iоgишња cyaiйpoacKa бuљка Sezamum 
indicum, суса.м. • сезаме, отвори се чаробне речи (из збирке ис
iйочњачких uрича ,,1001 ноћ'ј којима се oiйвapajy вpaiйa go iйaj
но" бла'iа. 

сезамов, -а, -о који се OgHOCU на сеза.м, који uоiйиче og сеза
.ма: - уље, - семе. 

сезати, сежём и сезати, сежём несвр. арема ce'iHYiйu. 

сезона ж фр. 1. 'iоgишње gоба, geo 'iogUHe: летња -, зимска - . 
2. Hajuo'iogHuje време за неку gелаiйносiй: туристичка -, позори
шна -, - лова, - купања. • мртва - време засiйоја, .мировања не
ке gелаiйносiйи. у пуној сезони, у јеку (срцу) сезоне Kag је нека ge
лаiйносiй у ауно.м за.маху. 

сезонац, -нца MpagHUK на сезонским раgовима. 

сезонскй, -а, -о а. који се OgHOCU на сезону, uовезан са ogpe
ђено.м сезоно.м: - радник, - гост. б. који оg'iовара оgређеној сезо
ни, gолази go изражаја у оgређеној сезони: - испаша, - сниже
ње цена. 

сезонски прил. у оgређено 'iоgишње gоба: - се јављати. 
сеиз м тур. в. коњушар. 

сеизмичкй, -а, -о грч. који се OgHOCU на aoiйpece, зе.мљоiйре
се, који је изложен aoiйpecи.мa; који pe'iuciйpyje aoiйpece: сеи
змички таласи, - област, - станица. 

сеизмограм м грч. 'iрафички guja'ipa.м Kpeiйaњa iйла, aoiйpeca. 

сеизмограф м грч. aaapaiй за 'iрафичко ре'iисiйровање кре
iйaњa iйла, aoiйpeca. 

сеизмографскй, -а, -о који се OgHOCU на сеиз.мо'iрафе: - кри
вуља, - метода. 

сеизмолог м грч. сiйручњак за сеиз.мQло'iију. 

сеизмологија ж грч. наука о aoiйpecимa и аојава.ма везаним 
за aoiйpece. 

сеизмолошкй, -а, -о .који се OgHOCU на сеиз.моло'iе и сеиз.мо
ло'iију: - станица, - завод. 

сеизмометар и сеизмомётар, -тра м иHciйpy.мeHiй за ayiйo
.мaiйcKo .мерење Kpeiйaњa iйла, aoiйpeca. 

сеја ж фам. хиа. за ceciйpa. 

сејалица јек. сијалица ж uољоuривреgна .машина за сејање, 
ceiйвy, сејачица. 

сејанац јек. сијанац, -нца м CиiйHи лук за сејање, арааџик. 

сејати јек. сијати, -јём неевр. 1. бацаiйи семе у ариаре.мљењу 
зе.мљу за ceiйвy. 2. фиг. а. бацаiйи, cиaaiйи, uроливаiйи нешiйо (у 
великој количини око себе): - крв, - смрт. б. шириiйи на све 
ciйpaHe: - мржњу, - страх, - своје идеје. 3. uрочишhаваiйи кроз 
cиiйo, решеiйо: - брашно, - песак 

сејаћй јек. сијаћй, -а, -ё који служи за сејање: - прибор, -
машина. 

. сејач јек. сијач, �ача м онај који сеје; фиг. онај који шири, раз
носи нешiйо .међу љуgима: - на њиви; - идеја, - добрих дела. 

сејачица јек. сијачица ж 1. жена сејач. 2. сејалица. 

сејменин м (мн. -ени) тур. Иет. вpciйa iйYPCKo" војника. 

се ка ж (дат. секи, вок секо) 1. хиа. og ceciйpa. 2. разг. и жарг. ge
војка. 

секадаша ж разг. жена лако'i .морала. 

секанс м лат. мат. jegHa og iйpU'ioHoMeiйpujcKUx функција, og
нос из.међу хиuоiйенузе и налеl.nе Kaiйeiйe KOg Uравоуl.nо'i iйpoyl.na. 

секанта и секанта ж лат. мат. арава која се че криву линију 
или uовршину у нај.мање gве iйачке. 

секантан, -тна, -о итал. а. који HeupeKugHo за.мера, занове
iйa, uри'iовара, сваgљив. б. gocagaH, неuоgНОШЈЬив, несносан, не
y'iogaH. 

секантност, -ости ж cвojciйвo, ciйaњe oHo'ia који је ceKaHiйaH, 
oHo'ia шiйо је ceKaHiйHo. 

секач јек. сјекач, -ача м 1. алаiйка за сечење .меiйала. 2. онај 
који сече. 

секвенца (ген. мн. -цй) (секвенција) ж лат. 1. оно шiйо gолази, 
слеgи иза, uосле нече'iа. 2. муз. аонављање неко" .мoiйивa на раз
личиiйи.м нивоима. 3. филм. исечак филмске фабуле, сцена, 
еUизоgа. 

секвестар, -стра м лат. 1. правн. а. ceKвeciйpaциja. б. секве
ciйpaiйop. 2. мед . .мpiйви geo iйKивa који се оgвоји og op'iaHa . 

секвестратор м онај који врши ceKвeciйpaциjy; онај који ари
време но уаравља оgузеiйо.м имовино.м. 

секвестрација ж правн. аривре.мено оgузи.мање уараве Hag 
имовино.м лицу apoiйив које" се воgи аарница gOK се не оконча 
саор. 

секвестрирати, -естй:рам и секвестровати, -ујём евр. и не
евр. ciйaвиiйи, ciйaвљaiйи uog ceKвeciйpaциjy. 

секвоја вpciйa а.меричко'i црно'iорично'i gрвеiйа Sequoia gi
gantea. 

секира јек. сјекира ж ошiйро 'iвозgено оруђе за сечење и iйe
сање насађено на gржалицу. • пала му - у мед в. uog Meg. пијан 
као - iйешко аијан. прост као - врло apociй, HeoiйecaH. 

секирати, -ам неевр. итал. jeguiйu, cpguiйu, Hepвиpaiйи (неко-
'ia). _ - ce jeguiйu ce, cpguiйu се, Hepвиpaiйи се. 

секирација ж лат. секирање, нервирање, HeapиjaiйHociй. 

секиретина јек. сјекиретина ж ayiJl.t. и аеј. og секира. 

секирица јек. сјекирица ж 1. geм. og секира. 2. ЗООЛ. вpciйa 
рибе. 

секирче јек. сјекирче, -ета е (ми. 0) нар. в. секирица (1). 

секирчина јек. сјекирчина ж ayiJl.t. и аеј. og секира. 

се кица и секица ж geM. og сека. 

секнути јек. сјекнути, -нём евр. 1. засеhи сечиво.м, ceЦHyiйи. 
2. Hal.nO аовући, iйp'iHYiйu: - телом, - сабљом по ваздуху. 3. на
l.nQ се c.мaњиiйи, оuасши (о воgи). 4. а. севнуши, блецнуiйи (о .муњи). 
б. ceвHyiйи, блеснуiйи (о очима, uOl.negy). в. жи'iнуiйи, aPOiйиCHY
iйи, uробосiйи (у iйелу). _ - се iйp'iHYiйu се, Hal.nO се аовући. -
Секну се назад. 

секотина јек. сјекотина ж рана начињена ошiйрим оружјем; 
зарез, усек. 

секрёт, -ета м лат. uроизвоg лучења, излучена .мaiйepиja, .ма
iйepиja коју лучи нека жлезgа: - у носу, - полних органа, - лој
них жлезда. 

. секретар, -ара м (вок. секретаре и -у; инетр. -аром и -арем) 1. 
лице које воgи аg.минисiйраiйивне и аравне uослове неке yciйaHo
ве, uреgузеhа, ор'iанизације или аg.минсiйраiйивне и сл. uослове 
uривашно'i лица. 2. високи или l.nавни функционер неке aapiйиje 
(обично к6.мунисiйичке или социјалисiйичке). 3. а. члан влаgе, 
.миHиciйap (у 'Неким зе.мља.ма и аокрајина.ма). б. високи чинов
ник у gржавној, йокрајинској или ipagcKoj влаgи или у неко.м 
.миHиciйapciйвy. 

секретаријат, -ата м оgељење yciйaHoвe, uреgузеhа за вође
ње аg.минисiйраiйивних Uослова. 
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секретарица ж женска особа секрешар; уп. секретар (1) . • 
телефонска - уређај, аuараш који који арима и аушомашски сни
ма шелефонске uозиве, аоруке у случају сuреченосши човека 
(или уколико он не жели ga се јави). 

секретарка ж (дат. -ки) женска особа секрешар; уп. секре-
тар (3): државна � САД, градска � за дечју зamтиту. 

секретарскй, -а, -о који се OgHOCU на секрешаре: � служба. 

секретарство с служба, uоложај секреШара. 

секретёр, -ера м фр. аисаћи сШо. 

секрёција ж лат. физиол. 1. ароцес излучивања секреШа. 2. се
креШ. 

секс м (мн. 0) лат. а. uолни Ha'ioH. б. uолни OgHOC. 

сексепйл и сексепил м енгл. ерошска uривлачносш (неке 
особе). 

сексепйлан, -лна, -о који uocegyje сексеuил, сексуално ари
влачан. 

сексолог м научник који се бави uроучавањем uолно'i живо
ша, UолносШи. 

сексологија ж лат.-ГРЧ. наука о uолном живошу, UолносШи. 

секста ж лат. муз. иншервал између uрво'i и шеСШОl сшеuена 
gијашонске скале; шесши сшеuен gијашонске скале. 

секстант м лат. инсшруменш за асшрономска и навиlацијска 
мерења, служи за оgређивање uоложаја броgа. 

секстёт, -ета м лат. а. комuозиција за камерни сасшав og 
шесш извођача. б. камерни ансамбл og шесш извођача. 

секстина ж лат. књиж. сшрофа og шесш сШихова. 

сексуалан, -лна, -о који се OgHOCU на uол, на uолни живош, 
uолан: � нагон, � патологија, � револуција. 

сексуалност, -ости ж (инстр. -ошћу) а. uолни живош, uолни 
HaloH. б. uолна, сексуална uривлачносш (неке особе). 

сект м фр. uенушаво вино, шамUањац. 

секта ж (ген. мн. секта и секти) лат. 1. верска, релиlиозна за
јеgница (обично мања) која се оgвојила og 'iлавне, влаgајуhе цр
кве. 2. зашворена (gоwашска) lpyua исШомиш.тьеника (uолишич
ких и gp.). 

секташ, -аша м upuuagHUK, uрисшалица секше (2). 

сектаmити, секташим несвр. [гл. им. секташёње с] uравиши 
uоgвојеносш у некој широј зајеgници, ор'iанизацији; оgвајаши се 
og шире зајеgнице, сшвараши секШу. 

сектаmкй, -а, -о који се OgHOCU на секшаше: � став, � однос, 
� линија. 

секташки прил. на начин секшаша, као секшаш: � говорити, 
� деловати. 

секташтво с секшашко uонашање, gржање; uовезивање у 
секШе. 

сектор м лат. 1. geo, olpaHaK, оgсечак, исечак: � производње, 
� надлежности. 2. екон. обласш uривреgне uроизвоgње; uоgручје, 
gелОКРУl нечије gелашносши: државни �, задружни �, приват
ни �. 3. geo војно'; фронша: � борбе, � друге армије. 4. мат. исе
чак, geo uовршине KpYla између лука и gва uолуuречника, кру
жни исечак. 

секторскй, -а, -о који се OgHOCU на секшор. 

секуларан, -рна, -о лат. свешовни, lрађански, цивилан, лаич
ки: � држава. 

секуларизација ж а. изузимање нечеlа из црквене наgле
жносши и сшављање uog свешовну, 'iрађанску уараву: � школе. 
б. uрешварање црквено'i власнишшва у gржавно: � манастир
ских имања. в. Фиг. ослобађање og црквено'; ушицаја: � друштва. 

секуларизовати, -зујём (секуларизирати, -ИзИрз.м) свр. и не
свр. (из)вршиши секуларизацију. 

секунд м И секунда ж (ген. МН. секунди) 1. а. јеgиница за ме
рење времена, шезgесеши geo минуша; шренушак, часак, Шрен. 

б. јеgиница за мерење у'iла и лука, шезgесеши geo сШеUена. 2. муз. 
иншервал између арво'; и gpYlOl сшеuена gијашонске скале; gpy
lU сшеuен gијашонске скале. • један Оедну, само) секунд, секунду 
само часак, само шрен (ga се нешшо ypagu, обави). овај секунд, 
ову секунду иСШОl шрена, ogMax, у часу. у секунд, у секунду а) у 
шачно ушврђено, оgређено време. б) шачно у исшо време, исшо
gобно. 

секундант м лат. 1. ист. uocpegHUK, свеgок jegHol og бораца у 
gвобоју. 2. спорт. uомаlач и савешник у неким сuоршовима: � у 
боксу, � У шаху. 

секундантскй, -а, -о који се OgHOCU на секунgанше: � обаве
за бирања оружја. 

секундаран, -рна, -о лат. а. gpYlU ао pegy, извеgен из нечеlа. 
- Материја је примарна, а свест секундарна, секундарне сиро
вине. б. мање важан, cuopegaH, gРУlоразреgан, gРУlосшеuен, уз
lpegaH: � значај, � значење. 

секундирати, -УндИрам несвр. 1. обављаши gужносш секун
gанша а. у gвобоју. б. у шаху. 2. uовлађиваши некоме: она кле
ла, он секундирао. 2. муз. uрашиши у свирању или аевању, аева
ши gpYlU 'iлас. 

секунднй, -а, -о који се OgHOCU на ceKYHgy, који uоказује на 
часовнику ceKYHge: � механизам. 

секутић и секутићјек. сјекутић и сјекутић м арва чешири 
uреgња зуба (у gоњој и lорњој вилици) којима се lризе. 

секција ж лат. 1. оgељење, ogceK (усшанове, ОРlанизације, gpy
шшва): техничка �, фискултурна �. 2. а. geo комуникационе 
мреже: � железнице, � пута, � електричне мреже. б. geo неке це
лине уоuшше: � речника. 3. вој. lеОlрафска карша мање обласши 
(са оgабраним Uоgацима). 4. мед. обgукција, сецирање. 

секцйјскй, -а, -о који се OgHOCU на секцију: � рад. 

селам, -ама м тур. муслимански Uозgрав. 

селанце и селаmце, -а и -ета с (мн. -ца) geM. og село. 

селектйван, -вна, -о а. који има сuособносш селекције, oga-
бирања, изgвајања: � радио-пријемник, � поступак. б. који је 
gобијен нарочишим uосшуuком, оgабирањем: селективне сорте 
семена. 

селективност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво или сшање оно
la који је селекшиван, oHola шшо је селекшивно: � антибиотика. 

селектор м онај који врши селекцију: � фудбалске репрезен
тације, � раних сорти шљива. 

селекција ж лат. 1. а. избор, оgабирање, изgвајање: � кадра. 
б. биол. мешоgа uобољшања и сшварања биљних и живошињ
ских врсша uушем оgабирања и укршШања. 2. изабрана екиаа, 
реUрезенШација. • природна - биол. в.  uog оgабирање. 

селекционар, -ара м сшручњак за селекцију, оgабирање: � 
сорти јечма. 

селекционй, -а, -о који се OgHOCU на селекцију: � станица, � 
семе, � теорија. 

селекционирати, -онИрам и селекционисати, -иmём свр. 
и несвр. (из)вршиши селекцију: � робу, � семе. 

селен м бот. биљка Levesticum officinale, милоgух, целер. 

селён, -ена м (мн. 0) ГРЧ. хем. хемијски елеменаш, меi11aлоиg (Se). 
селена ж ГрЧ. 1. мит. (Селена) lрчка БОlиња Месеца. 2. песн. 

васиона, свемир; небески своg. 

селёндра ж пеј. ружно, заuушшено, забачено насеље. 

селёнскй, -а, -о који се OgHOCU на селён: � киселина. 

селидба ж (ген. мн. -би (-даба» мењање сшана, боравишша, 
сељење, сеоба. 

селидбенй, -а, -о који се OgHOCU на селиgбу: � трошкови. 

селилац, -иоца м онај који се (чесшо) сели, мења месшо аре
бивања. 

селити, селИм несвр. [гл. им. сељёње и сељёње с] 1. в. селиши 
се (1). 2. (некога, нешто) uремешшаши у gpYlU сшан, у gpYlO ме-
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сшо, Uресе.тьаваШи: - ствари, - родитеље ближе себи. _ - се 1.  
а . .мењаШи .месШо (сшан, 'ipag) сшановања, Uресе.тьаваШи се. б. 
.мењаШи .месШо живЈЬења са смено.м 'iоgишњих gоба (о селица
.ма). 2. фиг. Uо.мицаШи се, uремешаши се, Uо.мераШи се: - се из 
собе у собу. • сели (се)1 оgлази, шорњај се. 

СЕmица ж 1. uшица или риба која .мења .месШо живЈЬења са 
смено.м 1,0gишњих gоба: птица -, риба -. 2. фиг. особа која чесшо 
.мења .месШо боравка; несшална особа. 

селишни, -а, -о који се OgHOCU на селишше: - простор. 

селиште с 1. кућа с окућницо.м, сеоски uoceg: кметовско -, -
породице Јовановић. 2 . .месШо l,ge је било село. 3. насе.тье, засе
лак, село. 

село јек сијЕmо с сасшанак сеоске .млаgежи pagu HeKo'i зајеg
ничкоl, paga и забаве, вечерња cege.тьKa, uосело; cegeJbKa, забава 
уоUшШе. 

село с (ми. села и села, ген. села и села, дат. селима и селима) 
.мање JbygCKO насе.тье (чији се сшановници обично баве аОЈЬоари
epegoM и сШочарсШво.м); сшановници шаквоl, насе.тьа. • глобално 
- свеш виђен као јеgинсшвена зајеgница захваљујући развоју ше
леко.муникација и саобраћаја. разбијено - село са разбацаним 
кућама и засео цима. ушорено - село са улицама и кућама у 
улично.м pegy. шпанска села, шпанско - нешшо сасвим неuозна
шо, неразУМЈЬиво. 

селотејп М енгл. самолеЙЈЬива, обично upoeugHa Шрака. 

селски, -а, -о в. сеоски. 

селце, -е и -ета с (ми. -ца) geM. og село. 

сеља М е:кспр. се.тьак; уп. сељо. 

сељак, -ака М (вок сељаче) а. сшановник села. б. Зе.мЈЬораg
ник, UOJboupuepegHUK, рашар, Шежак. в. пеј. невасuишан човек, 
UросШак. 

сељакати се, -ам се несвр. чесшо .мењаШи сшан, .месШо бора-
вишша, pagHo .месШо, школу; чесшо се селиШи. 

сељакуша ж пеј. сеЈЬанка. 

сељанин М (мн. -ани) в. се.тьак. 

сељанка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) а. сшановница села. б. она 
којој је основно занимање зеМЈЬораgња, зеМЈЬораgница, шежа
киња. в. невасuишана жена, UросШакуша. 

сељанче и сељанче, -ета с geм. og сеЈЬанин; gеше са села. 

сељанчица и сељанчица ж ge.м. og се.тьанка; gевојчица са села. 

сељанчура ж пеј. женска особа која се uонаша uросшо, неу-
f.лађено, UросШакуша. 

сељаче и сељаче, -ета с (супл. МН. сељачићи М) geM. og сеЈЬак; 
gечак са села. 

сељачина ж (М) (ми. ж) а. ayi'.м. и аеј. og се.тьак. б. суров, uросш 
човек, uросшачина, UросШак. 

сељачић М geм. og сеЈЬак; gечак са села. 

сељачки, -а, -о 1. који се OgHOCU на се.тьаке, својсшвен се.тьаци
.ма: - посед, - буна, - народ, - изглед. 2. uросш, заосшао, суров. 

сељачки ПРИЛ. на начин сеЈЬака, као сеЈЬаци: - говорити, - се 
понашати. 

сељаштво с а. сшановници села; сеЈЬаци. б. се.тьаци као gpy
шшвени сшалеж, класа. в. uросшоша, uросшашшво: право -, 
шта учинише од стана. 

сељо, -а и -е М е:кспр. се.тьак; уп. сеља. 

сем предл. (с ген.) в. осим: - тога. 

семазиологија ж ГрЧ. в. семаншика (1). 
семантика ж (дат. -ици) ГрЧ. 1. l,рана лин'iвисшике која се ба

ви значењима речи. 2. значење речи: - речи кућа. 

семантичар М (инстр. -ом и -ем) онај који се бави семанши
ко.м, СШРУЧ1:Ьак за семанШику . 

. семантички, -а; -о који се OgHOCU на семаншику: - филозо
фија, - тумачење. 

семафор М ГрЧ. 1. свеtплосни, сиl,нални уређај (на раскрсни
цама, железничкој uрузи и gp: саобраћајницама) који ре'iулише 
саобраћај. 2. спорт. елекшронски или .механички уређај за обја
вЈЬивање резулшаша (на сuоршским Шеренима). 

семе је:к. сјеме, -ена с (мн. -ена, ген. -ена) 1. бот. и агр. а. БUJb
ни замешак, клица (KOg семењача) из Ko'ia клијањем насшаје но
ва БUJbка. б. зб. шакви илоgови: - пшенице, - детелине, кукуруз 
за -. 2. фиг. а. арва фаза неке аојаве, арви знак uосшојања, за
чешак, замешак, клица: - раздора, - пораза. б. pog, uopog, ао
Шо.мсШво, колено. - Семе му се затрло. 3. в. саер.ма. 

семевод и семовод јек сјемевод и сјемовод, -ода М в. семе
HOeOg. 

семенар јек сјеменар, -ара М човек који uроизвоgи и upoga
је се.ме. 

семенара јек сјеменара ж uроgавница семена, семенки. 

семенарка је:к. сјеменарка ж бот. у .мн.: БUJbке на највећем 
сшеuену развоја које након оuлоgње развијају се.ме, се.менку, 
цвешнице (у jg.: шаква БUJbка). 

семенарница је:к. сјеменарница ж uроgавница семена. 

семенарство је:к. сјеменарство с сшручно исuишивање и l,а
јење се.мена. 

семе ни је:к. сјемени, -а, -о који се OgHOCU на семе: - заметак, 
- омотач, - канал. 

семе ник, -а и семеник, -ика јек сјеменик, -а и сјеменик, 
-ика М .мушки uолни op'iaH у ко.ме се сшварају сUер.маШозоиgи, 
семена жлезgа. 

семенити и семенити јек сјеменити и сјеменити, -йм не
свр. [гл. ИМ. сШемењење и с(ј)емењење с] 1. прел. вршиши ве
шшачко оилођавање (крава, оваца, свиња и gp.), осемењаваШи. 
2. непрел. в. семениши се. _ - се gаваши, сшвараши, замешаши 
семе. - Цвеће почиње да се семени. 

семеница и семеница јек сјеменица и сјеменица ж кошу
ЈЬица, ойна у којој се налази језl,ро се.мена. 

семениmни је:к. сјемениmни, -а, -о који се OgHOCU на семени
шше (2): - живот, - црква. 

семеништарац јек сјемениmтарац, -рца М ученик семени
шша (2), боl,ослов. 

семениmте јек сјемениmте с 1.  в. pacagHUK. 2. васuишна, 
школска усшанова за свешшенички uоg.млаgак (KOg каШолика). 

семенкаје:к. сјеменкаж (дат. -нци; ген. ми. -нкй) зрно семена; 
семе. 

семенкар јек сјеменкар, -ара М човек који upogaje семенке. 

семеновод и семеновод јек сјеменовод и сјеменовод, 
-ода М анат. канал који ogeogu сuер.машозоиgе из семеника. 

семенски је:к. сјеменски, -а, -о који се OgHOCU на се.ме: -
кромпир. 

семенце јек сјеменце, -а и -ета с (мн. -ца) geM. og семе. 

'семењак; -ака и семењак, -а јек сјемењак, -ака и 
сјемењак, -а М а. клиu кукуруза оgабрано'i за семе. б. цвешна 
сшаБЈЬика са илоgо.м, семено.м. 

ceMeЊ�Ka јек сјемењака ж бот. в. црнојка (2). 

семењача и семењача је:к. сјемењача и сјемењача ж се.ме
нарка. 

семење је:к. сјемење с (ми. 0) зб. им. og семе. 

семестар, -стра М лат. време og uола школске 1,0gUHe, uолу'iо
. gи'шше на факулшешу: зимски -, други -. 

семестарски, -а, -о (семестралан, -лна, -о) који се OgHOCU на 
семесшар: - лист, - испит. 

семи- лат. uрефикс у сложеницама са значењем 'uола', 'наао
ла', 'uолу- ': семиколон, семифинале. 

семиколон, -она и семиколон М лат.-ГРЧ. иншерuункцијски 
знак: шачка и заuеша (,). 

семинар, -а и ,  семинар, -ара М 1. а. облик насшаве са 
uракшичним вежбама на високи.м школама , и факулшеши-
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.ма; йpocйlopиje у који.ма се извоgи йlaKвa Hacйlaвa. б. уойшйlе 
низ сйlручних йреgавања о неко.м Йробле.му: - из књиговод
ства. 2. jegaH og сйlручних оgељења HeKo'i Факулйlейlа: семи
нар за српски језик, - за француски, - за књижевност. 3. в .  
се.менишйlе (2). 

семинарист(а), -е М (ми. -сти) учесник семинара. 

семинарскй и семинарскй, -3., -о који се OgHOCU на семи
нар: - рад, семинарске вежбе. 

семиологија и семиотика ж грч. наука о уређено.м cиcйleмy 
знакова и сu.мбола. 

Семйт, -ита М 1. У .мн.: '[руйа Hapoga врло cйlapo'i йорекла, 
CpOgHUX йО језику и анйlроЙолошкu.м особина.ма, који су насеља
вали или насељавају земље Блиско'i и Среgње'i иcйloKa, северну 
и североисйlочну Африку, cйlapoвeKoвHи Акађани, Ара.мејци, Фе
ничани и gp., gaHac Јевреји, Арайи и geo EйlиoйJЬaHa (у jg.: йри
aagHUK HeKo"i og йle "ipyae Hapoga). 2. Јеврејин, Жиgов. 

семитизам, -зма М оно шйlо је каракйlерисйlично, йlийично 
за Ceмийle и ce.JliийlcKY цивилизацију; йlежња за усвајањем йla
кве кулйlуре, цивилизације. 

семйтскй, -3., -о који се OgHOCU на Ce.мийle: семитска писма. 
• - језици ЛШIГВ. "ipyaa CpogHUX инgоевройских језика у коју, aopeg 
gpy"iux, caagajy арайски и хебрејски. 

сен јек. сјен ж (М) И сена јек. сјена ж 1. в. сенка (1-4). 2. сйо
.мен, усйо.мена на йокојника; gyx, gуша йокојника: поклонити се 
сенима мртвих. Материна сен ме прати. 

сена ж бот. биљка Cassia acutifolia, чије се лишће Kopиcйlи у 
.меgицини. 

сеюiбија ж тур. агр. вpcйla слайlке јесење јабуке. 

сенара јек. сјенара ж ЙРОСйlорија "ige се склаgишйlи сено, 
сеник. 

сен3.рнйк јек. сјенарнйк М в. сеник. 

сенаст јек. сјенаст, -а, -о ceHoвийl (1, 2). 
сенат, -ата М лат. 1. а. ист. у cйlapo.м Pu.мy највише gржавно 

савейlоgавно йlело и op"iaH власйlи. б. "iорњи gOM Йарла.менйlа у 
HeKu.м gржава.ма; з"iраgа у којој је с.мешйlен йlaj geo Йарла.мен
йla. 3. caвeйl, веће уойшйlе: судски -, универзитетски -. 

сенатор М (инстр. -ом) члан ceHaйla; звање високо"i чиновника 
у HeKu.м gржава.ма. 

сенаторица ж 1. в. ceHaйlopKa. 2. в. ceHaйlopoвицa. 

сенаторка ж жена ceHaйlop. 

сенаторовица ж ceHaйlopoвa жена. 

сенаторскй, -3., -о који се OgHOCU на ceHaйlopa, на ceHaйlope: 
- част, - собе. 

сенаторство с служба и звање ceHaйlopa. 

сенатскй, -3., -о који се OgHOCU на ceHaйl: - седница. 

сендвич и сендвич М еШ'л. јело og gве кришке хлеба из.међу 
којих се cйlaвљajy gоgаци (йyйlep, шунка, йашйlейlа, сир и сл.). • 
бити у сендвичу наћи се из.међу gве суйройlне, обично cyйpoйlcйla
вљене cйlpaHe. 

сензал, -ала М итал. берзански aocpegHUK, .мешейlар. 

сензалскй, -3., -о који се OgHOCU на сензале: - посао. 

сензација ж лат. 1. узбуgљива вecйl; зайањујући, неочекиван, 
необичан gо"iађај. 2. псих. и физиол. чулни gоживљај, оgраз у све
cйlи, yйlиcaK, oceйl, осећај, goja.м. 

сензационалан, -лна, -о који йобуђује, изазива сензацију: -
вест, - откриће, - изглед, - победа. 

сензационалистичкй, -3., -о који се бави сензација.ма (1), 
йpeйlepaHo сензационалан: - литертура, - штампа. 

сензационалистички прил. на сензационалисйlички начин, 
иHcиcйlиpajyћи на сеназција.ма (1). 

сензационално прил. на сензационалан начин, узбуgљиво, 
зайањујуће; необично: - важан. 

сензационалност, -ости ж (инстр. -ошћу) cвojcйlвo, cйlaњe 
oHo"ia шйlо је сензационално, oHo"ia који је сензационалан. 

сензибйлан, -лна, -о лат. вео.ма ocei1lJЬив; осећајан, чувсйlвен, 
нежан: - човек, - прича, - исповест. 

сензибилитет, -ета М сензибилносйl, oceйlљивocйl, осећај
HOcйl. 

сензибйлно прил. на сензибилан начин, ocei1lJЬивo, осећајно: 
- разговарати, - писати. 

сензибилност, -ости ж (инстр. -ошћу) cвojCйlвo, cйlaњe oHo"ia 
који је сензибилан, ocei1lJЬивocйl, oceћajHocйl. 

сензитйван, -вна, -о лат. 1. који се лако узбуgи, вео.ма осе
i1lJЬив; сензибилан: - дете; - душа. 2. који Йpu.мa и йреноси не
ки осећај, oceйl: - нерв. 

сензитивност, -ости ж cвojcйlвo, cйlaњe oHo"ia који је сензи
йlивaH, oHo"ia шйlо је сензийlивно, ocei1lJЬивocйl, сензибилносйl. 

сензор М еШ'л. уређај који pea"iyje на физичке Йро.мене (йlo
йлойlу, вла"iу, зрачење uйlg.). 

сензуалан, -лна, -о лат. а. чулан; склон чулно.м уживању; йу
йleH, йlелесан, слаgосйlрасйlан: - надражај, - поезија; - жена, 
љубав. б. који йоказује, исказује чулносйl: - уста, - руке. 

сензуалац, -лца М сензуалан човек. 

сензуализам, -зма М 1. фил. учење ga је jegUHU извор сазна
ња, сйознаје чуло, oceйl. 2. чулносйl, cйlpacйlвeHocйl. 

сензуалист(а), -е М (мн. -сти) йрисйlалица сензуализ.ма (1). 

сензуалистичан, -чна, -о и сензуалистичкй, -3., -о који се 
OgHOCU на сензуализайl и на сензуалисйlе: - поглед на свет. 

сензуалност, -ости ж (инстр. -ошћу) cвojcйlвo oHo"ia који је сен
зуалан, шйlо је сензуално, чулносйl, cйlpacйlвeHocйl, ЙyйleHocйl. 

сенйк јек. сјенйк, -ика М з"iраgа, ЙРОСйlорија или .мecйlo на 
oйlвopeHo.м "ige се gржи сено: - у поткровљу, - са стоговима у 
врту. 

сенйлан, -лна, -о а. који је йlелесно и gуховно ослабио og cйla
pocйlи, оронуо, йоgейlињио, излаЙео. б. који оgражава йlaKвe осо
бине, сйlарачки: - блебетање. 

сенилац М жарг. онај који је стилан; уойшйlе cйlapa особа. 

сенилити, СЕШИЛЙМ несвр. [гл. ИМ. сениљење с] йocйlajaйlи се
нилан. 

сенилност, -ости ж (инстр. -ошћу) cвojcйlвo и cйlaњe oHo"ia ко
ји је сенилан; сйlарачка слабосйl (gуховна и йlелесна). 

сенило јек. сјенило с заклон, шйlийlник на cвeйluљци pagu 
ублажавања јачи не .свейlлосйlи, абажур. 

сениор М лат. 1. а. cйlapиjи човек у йороgици; cйlapиjи човек 
уойшйlе у неко.м зайlворено.м gрушйlвено.м Kpy"iy, "ipyau: - и ју
ниор породице, сениори нашега клуба. б. (у атриб. служби) 
cйlapиjи (og gвојице с иcйlи.м и.мено.м): Марковић, сениор. 2. 
спорт. cйopйlиcйla, шахисйlа, йlак.мичар који се йlак.мичи у cйla
ријој Kaйle"iopuju оgређене, у различийlи.м cЙopйloви.мa чесйlо 
различийlе cйlapocHe "iранице. 3. ист. а. "iрађанин из.међу 46 и 60 
"iogUHa (у анйlичко.м Pu.мy). б. круйни земљойосеgник, "iocaogap 
земље и Jbygu у феуgално gоба. 

. 

сениорка ж (дат. -рки; ген. ми. -ки) спорт. жена сениор (2). 
сениорскй, -3., -о који се OgHOCU на сениоре: - репрезентаци

ја, - такмичење. 

се нити јек. сјенити, -йм несвр. [гл. им. сG)ењење с] 1. засењи
вaйlи, заслейЈЬивайlијако.м свейlлошћу. 2. в. сенчийlи (1) . •  - се 
бивайlи заслейЈЬен, засењивайlи се. 

сеница и сеница1 јек. сјеница и сјеница ж 1. geм. og сена. 
2. вpйlHa насйlрешница (заклон og сунца и кише) која служи за 
сеgење и ogMop, хлаgњак. 

сеница2 јек. сјеница ж зоол. а . .мала шу.мска ййlицa йевачи
ца, Parus: велика -, барска -, дугорепа -, плаветна -. б. (у мн.) 
йороgица йlaKвиx ййlицa Paridae. 

сенка јек. сјенка ж (дат. -нци; ген. ми. -нкй) 1. йpocйlop закло
њен HeKu.м apegMeйlu.мa og HeaocpegHUx свейlлосних (сунчевих, 
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.месечевих) зрака, шаман, .мрачан uросшор; хлаgовина, хлаg у 
заклоњено.м .месшу og сунца. 2. а. шамни оgраз, лик Uреg.меШа 
услеg заклањања свеiйлосноi извора: � човека, � дрвета. б. бле
ga слика, нејасни обриси, коншуре нечеiа, силуеШа. - Сенке пле
сача крећу се на прозору. 3. осенчена uовршина на цршежу, сли
ци; уоuшше зашамњено .месШо на нечему: сенке на цртежу, � на 
плућима као орах. 4. а. невесео, .мрачан израз; оgраз, шраi нечеi 
шешкоi, неuовОЈЬноi (обично на лицу, изразу лица): � страха на 
лицу; � болести на лицу, � у изразу. 5. в. сен (2). • бацити, баца
ти сенку на некога gовесщи, gовоgиши у су.мњу нечије uошшење, 
чесшишосш и сл. бити (држати се), стајати у сенци не скрешаши 
на себе uажњу, gржаши се gискрешно, у gpyiOM йлану, йрикри
ваши своје учешliе у нечему. бити у сенци некога или нечега не go
лазиши go uравоi изражаја uopeg HeKoia, нечеiа; с.маШраШи се 
cuopegHu.м,. бити нечија -, пратити (ићи) за неким као (љегова) - не
uресшано ићи за HeKu.м" биши увек у њеiово.м gрушШву. бојати 
се своје (властите) сенке биши uрешерано йлашљив, оUрезан. из
гледати као - биши врло слаб, немоћан, биши uревише .мршав. 
пада на љега - јавЈЬа се су.мња у њеiово uошшење, gобронамер
носш и сл. прибећи под нечију сенку uрибеliи uog нечију зашши
шу, окриЈЬе. потиснути, ставити некога у сенку uошиснуши HeKoia 
у uозаgину, у gpyiu ЙЛан. - од човека врло слаб и .мршав човек. те
шке сенке .мрачан, шешкоi каракШера. 

сено јек. сијено е (мн. сена јек. сијена) uокошена и осушена 
шрава за сшочну храну; сшоi шакве Шраве. • грчко сено бот. биЈЬ
ка из ф. леuирњача Trigonella foenum graecum, свинgа. 

сеновит јек. сјеновит, -а, -о 1. зашшиliен og сунца, йун сене, 
хлаgа; који gaje сену, хлаg, хлаgовину: � место, � шума, � врт, � 
дрво. 2. као ga је у сенци, осенчен, шаман: сеновите очи, � камен. 
3. фиг. йун злослушних и кобних наiовешшаја, авешан: � кула, � 
дворац. 4. фиг . .мушан, нејасан: сеновите мисли. 

сеновито јек. сјеновито прил. uоuуш сене: � прекрити. 

сеновитост јек. сјеновитост, -ости ж особина, сшање oHoia 
шшо је сеновиШо. 

сенокос јек. сјенокос м 1. ливаgа са које се коси шрава за се
но. 2. време косиgбе. 

сенокосан јек. сјенокосан, -сна, -о 1. који се коси; зрео за 
косиgбу: � ливада, � поље. 2. који се OgHOCU на време косиgбе: � 
доба. 

сенокоша јек. сјенокоша ж в. сенокос. 

сентенц(иј)а ж лат. изрека, реченица .моралноi саgржаја, .му
gpa изрека, iHoMa. 

сентимент м лат. осећање, чувсшво; осеliајносш, осеiiiJbивосш; 
gубоко gушевно UроживЈЬавање. 

СЕштименталан, -лна, -о а. uревише осећајан, осеШЈЬив; 
склон слаgуњавu.м" болеliивu.м, расUоложењu.м,а. б. који иСЙОЈЬа
ва шаква осећања; ЈЬубавни: � роман, � филм. 

сентиментализам, -зма м 1. сенШu.м,енШалносШ. 2. књижев
ни йравац у gpyioj uоловини XVIII в. Koia каракшерише осећај
носш као .мерило каракшерних особина личносши, њихових йо
сшуuака и оgлука. 

сентиментiшисати, '-иmем и сентиментализирати, -изй
рам евр. и неевр. биши сенШu.м,енШалан, iовориши (uисаши и сл.) 
на сенШu.м,енШалан начин. 

сентименталист(а), -е м (ми. -сти) uрисшалица, слеgбениk, 
uреgсшавник сенШu.м,енШализ.ма (2). 

сентименталка ж сенШu.м,енШална женска особа. 

сентиментално ПРИЛ. на сенШи.менШалан начин, осећајно; 
шужно, болеliиво, слаgуњаво: � реаговати на филм, � писати. 

сентименталност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво, сшање 
oHoia који је сенШu.м,енШалан, осеliајносш, болеliивосш, слаgу
њавосШ. 

сенф м (мн. 0) нем. у.мак og .млевеноi семена iорушице; уп. сла
чица. 

сенце јек. сијенце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. и хиЙ. og сено. 

,сенчити јек. сјенчити, -йм неевр. [гл. им. сG)енчёње е] 1. а. 
uокриваши сенко.м, зшmањаши og свеiйлосши, og свеiйлосноi 

извора, засењиваШи. - Трепавице сенче очи. Руком сенчи ли
це. б. шамније бојиши исшичуliи шамније и свеiйлије uоврши
не на слици. 2. фиг. а. јаче исшицаши, оцршаваши Йо.моћу кон
шрасша: � лик • � се uосшајаши шамнији, gобијаши сенке. -
Очи се сенче. 

сенчица јек. сјенчица ж geм. og сенка. 

сељак јек. сјењак, -ака м .месШо ige је саgевено сено. 

сељор, -ора м ШП. iocuogUH; iocuogap. 

сеоба ж 1. сеЈЬење, .мењање сшана или боравишша, селиgба; 
оgлазак, uремешшање (обично веliеi броја Jbygu) из jegHoi краја, 
gржаве и сл. у gpyiu крај, gржаву и сл. 2 . .мењање .месШа жи
вЈЬења са с.мењивањем iоgишњих gоба (најчешliе о UШицама). • 
Велика сеоба народа крешање, uремешшање варварских йлеме
на og IV go VIJ века. - душа веровање о сеЈЬењу gуше uосле с.мрШи 
из jegHoi шела у gpyio, .меШе.мUсихоза. 

сеоскй и СЕЮСКЙ, -а, -о који се OgHOCU на село: � слава, � ста
решина. 

сеоце, -а и -ета е geм. og село. 

сепарат, -ата м лат. uосебан ошисак HeKoi члан ка из часоuи
са или књиiе. 

сепаратан, -тна, -о изgвојен, оgвојен, засебан: сепаратни 
преговори. • - мир .мир који зараliена gржава заКЈЬучи оgвојено 
og својих савезника. 

сепаратизам, -зма м шежња за оgвајање.м, ошцеUЈЬењем og 
веће зајеgнице. 

сепаратист(а), -е м (мн. -сти) uрисшалица сеUараШиз.ма. 

сепаратистичкй, -а, -о који се OgHOCU на сеuарашизам и се
uарашисше: � покрет, � идеје. 

сепаратистички прил. на начин сеuарашисшd, као сейара
шисши: понаmати ce �. 

сепаратор м лат . .машина, ценшрифуiа за оgвајање jegHe .ма
шерије из неке с.меше: � за млеко, � за мед. 

сепарација ж лат. 1. изgвајање, оgвајање, ошцейљење; изgво
јеносШ. 2. а. уређај за изgвајање извесне .маШерије из неке с.ме
ше; йроцес шаквоi изgвајања: � метала, � милерама. б. оgеЈЬење 
(у руgарсшву) ige се врши йроцес оgвајања pyge. 

сепаре, -еа м (е) фр. uосебна uросшорија у неко.м локалу за 
оне iосше који желе ga буgу сами, изgвојени. 

сепарисати, -иmем (сепарирати, -арйрам) евр. и неевр. 1.  
оgвојиши, оgвајаши, оgелиши, оgељиваШи. 2. изgвојиши, изgва
јаши сеЙарацијо.м (2). . � се оgвојиши се, оgвајаши се. 

сепет м тур. нар. gубок кош исйлешен og gyiux шрака, који се 
носи на леђu.м,а; корйа, кошара. 

сепетар, -ара м нар. онај који носи сеuеше (обично у берби 
iрожђа). 

" 

, сепетина ж ay'i.м. og сеUеШ. 

сепетић м geM. og сеUеШ. 

сепија ж ГРЧ. 1. ЗООЛ. в. сиЙа. 2. с.међецрна шечносш коју лучи 
сиЙа. 3. црвенос.међа сликарска боја gобијена og сийе; цршеж 
насликан ШаК(30.м бојо.м. 

сепија ж тур. 1. шшавЈЬење коже. 2. каца или уgуБЈЬење у зе
.мљи ige се шшави кожа. 

сепса ж ГрЧ. мед. "шровање крви" .микробu.м,а и њиXOвu.м, шок
, cuнu.м,а који gосuевају у крв са .месШа инфекције. 

септембар, -бра м лат. gевеши .месец у iogUHU. 

СЕштембарскй, -а, -о који се OgHOCU на сеuшембар: � плодо
ви, � ноћ. , 

септет, -ета м муз. ко.мUозиција за камерни сасшав og cegaм 
uевача или cegaм свирача; камерни ансамбл og cegaм извођача. 

септима и септима ж а. муз. cegMU сшеuен gијашонске ле
сшвице; иншервал og cegaм шонова на било ко.м gелу gијашонске 
лесШвице. б. сшроqю og cegaм сШихова. 
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сtштичан, -чна, -о н:оји 'ilbuje, н:оји cйlвapa йlрулеж, 'iHOj, йlpo
вање, н:оји изазива сейсу; н:оји саgржи заразне н:лице: � рана, � 

ангина. • - јама йосебно уређена ја..м,а за фен:алије, йla..м,o 'ige не
.ма велин:их cиcйleмa н:анализације. 

сер м енгл. (уз име или презиме најчешће непром.) йлемић
н:а йlийlула; 'iосЙоgин. 

сераскер м тур. ист. врховни KoMaHgaHйl у йlypcн:oj војсци. 

сератор м жарг. вулг. онај н:оји йрича MHO'iO, gocagHo, ойшйlе
йознайlе cйlвapи и н:оји се йри йlo.мe йрави важан; уойшйlе без
вреgна, са..м,охвалисава особа; уп. гњаватор. 

серафйм, -Има м хебр. анђео највише'i pega. 

серафймскй, -а, -о н:оји се OgHocu на серафu.ме: � лик 

сербократистика ж лингв. и књиж. наун:а о cpЙcн:oxpвaйlcн:o.м 
језин:у и њижевносйlu.ма ЙиcaHu.м на йlo.мe језин:у (ср йсн:ој , хр
вaйlcн:oj и gp.) (gaHac у УЙОйlреби у'iлавно.м Kog cйlpaHиx слави
cйla); уп. србистика и кроатистика. 

сербокроатист(а), -ё м (мн. -сти) онај н:оји се бави сербон:ро
aйlиcйlин:o.м, сйlручњан: за сербон:роайlисйlин:у. 

сербокроатистичкй, -а, -о н:оји се ogHocйlu на сербон:роайlи
cйlин:y: � литература. 

сервал, -ала м лат. зоол. звер из aopogUZfJe .мачан:а, живи у 
Африци, Felis serval. 

сервер и сервер м енгл. спорт. и'iрач н:оји сервира, н:оји йочейl-
Hu.м ygapZfJeм убације лоййlу у u'ipy (у оgбојци, йleHиcy и gp.). 

сервиз, -а и сервйз, -иза м в. сервис (1). 

сервијета ж фр. салвейlа, убрус. 

сервйлан, -лна, -о а. йон:оран, йонизан, оgвећ услужан, рой
сн:и: � према претпостављенима, � слуга. б. н:оји изражава йla
н:ве особине: � осмех. 

сервйлно прил. на сервилан начин, йонизно, Йон:орно. 

сервилност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia н:оји је сер
вилан, Йонизносйl, Йон:орносйl. 

сервирати, сервйрам свр. и несвр. лат. 1. а. йpийpeмийlи, йри
Йpe.мaйlи cйlo за обеgовање; износийlи на cйlo (јело, йиће), йослу
жи(ва)йlи: � сто, � ручак б. фиг. apupeguйlu, йpиpeђивaйlи, йру
жийlи, йружайlи: � лажи. 2. спорт. извесйlи, извоgийlи йочейlни 
ygapaZfJ н:oju.м се лоййlа убацује у u'ipy. 

сервйрка ж она н:оја сервира, йослужује 'iocйle, н:елнерица, 
н:онобарица. 

сервис, -а и сервйс, -иса м фр. 1. 'iapHuйlypa CйlOHOт' йосуђа 
иcйloт' облин:а и боје: � за ручавање, � за чај .  2. услужна gелайl
HOcйl; ycйlaHoвa н:оја aocpegyje у йружању услу'iа: � за прање, � 

за чување деце, � за помоћ у Домаћинству, студентски � . 3. 
спорт. йочейlни ygapaZfJ н:oju.м се убацује лоййlа у u'ipy (у оgбојци, 
йleHиcy и gp.). 

сервисирати, -исйрам свр. и несвр. (из)вршийlи йойравн:у у 
сервису (2): � ауто. 

сервиснй и сервйснй, -а, -о н:оји се OgHOCU на сервис: � ра
дионица, � служба. 

сердар, -ара м тур. 1. сйlарешина, 'iлавар; војвоgа, војсн:ово-
ђа. 2. звање йлеменсн:о'i йрван:а у нен:аgашњој Црној Гори. 

сердарскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на cepgape: � част. 

сердарство с служба и звање cepgapa. 

серенада ж итал. 1. а. Йес.ма н:оја се йева вОЈЬеној жени, ноћу 
aog њeHu.м Йрозоро.м. б. йозgравна вечерња Йес.ма у йоезији cpeg
њовен:овних йlрубаgура. 2. муз. н:о.мЙозиција (вон:ална и иHCйlpy
.менйlална) н:оја u.мa н:apaн:йlep йlaн:вe Йес.ме. 

серж м (мн. 0) фр. лан:а йlн:aHиHa за Йocйlaвy. 

серија и серија ж лат. 1. а. узасйlойни низ нече'iа слично'i 
(apegMeйla, йојава, paglbU), peg, низ; ланац, слеg: � неуспеха, � 

пуцњева, � гладних година. б. низ йублин:ација, йlелевизијсн:их 
емисија, paguo емисија и сл. н:оји су у Hacйlaвцu.мa, серијал. 2. 
изgавање новчаница, .маран:а, вреgносних йайира обележених 

бројевu.ма или словu.ма. 3. низ йроuзвоgа, apegMeйla, арйlин:ала 
израђених йо иcйlo.м или слично.м обрасцу, н:алуйу: � аутомоби
ла, � танкера исте тонаже . 

серијал, -ала м в. серија (1б). 

серйјскй и серйјскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на серију, израђен 
у серији: � емисија, � број , � производња. 

серйјски и серйјски ПРИЛ. на серијсн:и начин, у серија..м,а, у 
низу: � издавати, � производити. 

сериозан, -зна, -о лат. н:о.ме се .може вepoвaйlи, озБUJbан, сре
ђен, йlрезвен; важан, значајан: � чланак, � публика. 

сериозно ПРИЛ. на сериозан начин, Йро.мишљено, йlрезвено: � 

писати. 

сериозност, -ости ж cвojcйlвo, cйlaњe oHo'ia н:оји је сериозан, 
oHo'ia шйlо је сериозно, Йро.мишљеносйl, озБUJbНОСйl. 

серкл м фр. 1. Kpy'i, gрушйlво, уgружење, сн:уй: � песника. 2. 
йрви реgови йapйlepa у Йозоришйlу. 

серологија ж лат.-ГРЧ. биол. наун:а о серу.му. 

серолоmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на сероло'iију: � институт. 

серотерапија ж лат.-ГРЧ. лечење Йо.моћу серу.ма. 

серпентйн, -ина м лат. МИН. вpcйla .минерала, .ма'iнезију.м-хи-
gросилин:айl. 

серпентина ж лат. (најчешће у мн.) вију'iав йyйl; он:ун:а, н:ри
вина, завој. 

серум м лат. мед. 'iycйla, злайlножуйlа йlечносйl н:оја се изgва
ја из н:рви н:оа'iулацијо.м; йlaн:вa йlечносйl og u.мунизованих жи
вoйlињa, н:оја саgржи сйецифична анйlийlела и служи у йlepaйe
yйlcн:e сврхе: � против дифтерије, � против тетануса. 

серумскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на серу.м: � терапија, � болест. 

сесија ж лат. cegHUZfJa, засеgање: � скупштине, � суда. 

сести јек сјести, -Ещнём (-Ещём) (аор. сG)ЕЩОХ; ИМП. сG)едни и 
(сј)еди; р. пр. сG)ЕЮ GeK и сио), сG)ела; пр. пр. сG)евши (сG)еднУВ
ши и сG)едавши» свр. непрел. 1. заузейlи cegehu йоложај ослања
јући заgњи geo йlела на нешйlо (сйlолицу, н:а..м,ен и сл.); заузейlи 
.мecйlo оgређено за cegelbe: � на клупу, � за сто. б. йoйeйlи се на 
јахаћу живойlињу, узјахайlи, йojaxaйlи, засесйlи: � на вранца. 
в. заузейlи .мecйlo у нен:о.м Йревозно.м среgсйlву: � у кола, � на 
воз. г. йpиOHyйlи на нен:и йосао заузu.мајући cegehu йоложај: � за 
књигу, � за округли сто и преговарати. 2. слейlейlи на нешйlо (о 
Ййlицa..м,a). 3. а. заћи, Hecйlaйlи с виgин:а (о Сунцу, Месецу). б. за
узейlи йоложај на нечему; cйycйlийlи се He'ige. - Чамац седе на 
воду. Магла села на планину. в. заузейlи оgређени йоложај, .ме
cйlo. - 3авртањ је сео где треба. Срце ми је село на место. 
на престо, трон йочейlи влаgайlи. 

сестина ж лат. књиж. сйlрофа og шесйl cйlиxoвa. 

сестра ж (вок сестро; ген. МН. сестара) 1. а. назив за женсн:у 
особу у OgHOCY на geцy иcйlиx poguйleJba или jegHo'i og poguйleJba. 
б. назив за женсн:у особу у OgHOCY на geZfJy браће и cecйlapa њених 
poguйleJba: � од стрица, � од тетке, � од ујака. 2. а. фам. блисн:а 
женсн:а особа (йо суgбини, oceћaњu.мa, и сл.); она н:оју својан:а
.мо, Йрисваја..м,о: � по болу, � по патњи. б. фиг. оно шйlо је блисн:о, 
CpOgHO, оно шйlо йpaйlи нен:у йојаву, нен:и aepuog живойlа: ме
ланхолија, � младости. 3. а. apuaagHUZfJa иcйloт' Hapoga, йлеме
на, брайlсйlва; зе.мљан:иња: браћо и сестре, Срби. б. apuaagHU
ца .мaHacйlиpcн:oТ, pega: часна �

, милосрдна � . в. apuaagHUZfJa, 
чланица иcйle вере, ceн:йle: � по вери. 4. болничарн:а. 

сестретина ж ayLм. и Йеј. og cecйlpa. 

сестримити, -Им свр. и несвр. [гл. ИМ. сестримљёње с] (йо)нуgи
йlи нен:о.ме Йocecйlpu.мcйlвo; узейlи, узu.майlи, Йpu.мийlи, Йpu.мa
йlи н:ао cecйlpy, (на)звайlи cecйlpo.м, (за);молийlи н:ао cecйlpy. _ � 
се уз. повр. cйlyйaйlи, cйlyйийlи у Йocecйlpu.мcйlвo; зближийlи се, 
зближавайlи се н:ао са cecйlpo.м. 

сестрйнскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на cecйlpe: � љубав. 

сестрйнски ПРИЛ. на начин cecйlpe, cecйlapa, н:ао cecйlpa: � 

волети, � се понашати. 
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сестринство и сестринство с склайање йocecйlpu.мcйlвa, се
CйlpиMљeњe; йpиjaйleљcKa веза међу йocecйlpиMaмa или бли
CKu.м женскu.м особама. 

сестрић м (инстр. -ем) cecйlpиH син, син jegHe cecйlpe у OgHOCY 
на осйlалу браhу и cecйlpe, нећак. 

СЕютрица ж geм. и хиЙ. og cecйlpa. • мразова - бот. в. мразовац. 

сестричетина ж Йеј. og cecйlpa. 

сестричина ж cecйlpиHa кћи, кћи jegHe cecйlpe у OgHOCY на 
осйlалу браhу и cecйlpe, нећака, нећакиња. 

сестричић м geM. og cecйlpић; cecйlpић. 

сестрична ж в. сесйlричина. 

сеструшина ж Йеј. og cecйlpa. 

сет и сет јек. сјет и сјет м (ж) песн. 1. осећање, осећај: људски 
-. 2. в. ceйla. 

сет! јек. сјет м арх. в. caвeйl: давати -. 

сет2, сета м (ми. сетови) енгл. 1. йрибор, 'iapHuйlypa, комйлейl: 
- тањир, - за ручавање. 2. спорт. geo, ogceK u'ipe у неким cйopйlo
вu.мa (оgбојка, шенис и сл.). • - лопта спорт. лоййlа која оgлучује 
о йобеgи у ceйly. 

сета јек. сјета ж шужно расйоложење; йly'ia, йойlишйlеносйl, 
снужgеносйl, меланхолија. 

сетан јек. сјетан, -тна, -о а. који осећа ceйly, йlужан, йoйlи
шйlен, снужgен, меланхоличан: - човек б. који изражава ceйly; 
који изазива ceйly: - осмех; - музика. 

сетва јек. сјетва ж (ген. ми. -ви) сејање (обично жийlарица и 
зрнасйlих КУЛйlура), йољски pagoeu йри Koju.мa се семе pacйlypa 
ga би никло; време сејања; усев: јесења -, - сунцокрета; јара -. 

сетвени јек. сјетвени, -а, -о који се OgHOCU на ceйlвy: сетвене 
површине, сетвени радови. 

сете р м енгл. вpcйla ловачко'i йса ййlичара gy'ie gлаке. 

сетеченто м итал. књижевносйl и кулйlура XVIII в.  

сетити се јек. сјетити се, -йм се свр. 1. обновийlи у йaмeйlи, 
йpиceйlийlи се: - се лица, - се давног догађаја. 2. gомислийlи 
се, goceйluйlu се, йpиceйlийlи се. - Сети се шта треба учинити. 

сеткарити, сеткарЙМјек. сјеткарити, сјеткарЙМ несвр. йовре-
мено, йомало cegeйlu. 

сетно јек. сјетно ПРИЛ. на ceйlaH начин, йlужно, меланхолич
но: - певати. 

сетност јек. сјетност, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia шйlо је 
ceйlHO. 

сетовати (се) јек. сјетовати (се), -тујем (се) несвр. арх. и нар. 
в. caвeйloвaйlи (се). 

сећаље јек. сјећање с 1. 'iл. u.м. og ceћaйlи се. 2. псих. сйособ
HOCйl човека за оживљавање gоживљено'i, йамћење, меморија. 

сећати се јек. сјећати се, -ам се несвр. 1. несвр. йрема ceйlи
йlи се. 2. u.мaй1.и нешйlо сачувано у cвecйlи, йaмйlийlи HeKo'ia, не
шйlО. - Једва се сећам оца. 

сећи, сечем јек. сјећи, сијечем (3. л. ми. секу јек. сијеку) несвр. 
[гл. им. сG)ечење с; уп. сеча] 1. а. ошйlрu.м оруђем ogeajaйlu geo, 
KOMag нече'iа, или разgвајайlи, gелийlи на KOMage, gелове, реза-

. йlи, KOMagaйlu: - хлеб, - месо, - нокте, - сукно, - лед, - камен. 
б. хируршки oйlвapaйlи или оgсецайlи, oйepиcaйlи: - стом!:!.к, -
чир. 2. сечом, сечењем унишйlавайlи, обарайlи (шуму, eUHo'ipag, 
gpeo). 3. убијайlи, клайlи (обично хлаgнu.м оружјем): - војску, 
мачем. 4. а. ошйlро, јако gyeaйlu '(0 вeйlpy). б. ошйlро, oйlвopeHO 
'ioeopuйlu, Haaagaйlu: - речима. в. ошйlро, љyйlийlo 'iлеgайlи: -
погледом, - оком. 5. а. йрелазийlи, ићи йреко нече'iа, йресеца
ши; скраhиваши Йресецањем. - Линија сече КРУЖНИЦУ. Пут сече 
село; - окуку, - КРИВИНУ. б. йpaвийlи бразgу у земљи или eogu. 
- Чамац сече воду. Рало сече земљу. 6. ошйlро болейlи, йроба
gaйlu. - Вол ми сече утробу. 7. карт. а. apegeajaйlU сной uзмеша
них Kapaйla: б. йобијайlи agyйlOM . •  - се уз. повр. 1. йpeceцaйlи се, 
укршшашu се. - Праве се секу. Улице се секу. б. йlyћи се, бориши 
се хлagнuм оружјем. • -вино мешаши вино gace gобије нова врсШа. 

- грану на којој се седи в. 'ipaHa (изр.). - (као, ко) на пању брзо и 
енер'iично, йо KpaйlKoM йосйlуйку решавайlи нешйlо, брзо се og
лучийlи, og'ioeopuйlu и сл. 

сеф, -а и сефа м (ми. сефови и сефови) енгл. мейlална каса за 
чување новца и gра'iоценосйlи. 

Сефард м хебр. Јеврејин йореклом из ШЙаније. 

сефардски, -а, -о који се OgHOCU на сефарgе: - заједница, -
језик. 

сефте, -ета с тур. 1. йочейlак paga, йрви gHeeHU йазар; уой
шйlе йрвина, йочейlак нече'iа. 2. (у ПРИЛ. служби) йрви Йyйl. - То 
му је сефте. 

сецати јек. сјецати, -ам несвр. 1. в. ceЦKaйlи. 2. цu.мaйlи, йlp
зайlи. - Сеца коња дизгинима. 3. Kињийlи, мучийlи HeKo'ia (сме
йlaњeм, узнемиравањем и сл.). - Сецају га стражари. 4. йрича
йlи с apeKugu.мa, ceЦKaйlи у 'ioeopy. - Сеца кад прича. 5. cйlвa
paйlи јак бол, йробаgайlи: - у грудима. 

сецесија ж лат. 1. оgељивање, разgвајање, oйlцeйљeњe, рас
цеЙ. 2. йокрейl у YMeйlHocйlи (нарочийlо ликовној) у среgњој Евро
йи крајем XlX и йочейlком хх века, Hacйlao као йpoйlecйl йро
йlив конвенционално'i акаgемизма. 

сецесионизам, -зма м в. сецесија. 

сецесионист(а), -е м (ми. -сти) йрисйlалица сецесије. 

сецесионистички, -а, -о који се OgHOCU на сецесионизам и 
ceцecиoHиcйle: - стил, - покрет. • Сецесионистички рат ист. paйl 
између јужних и северних gржава САД (1861-1864), paйl Севе
ра и Jy'ia. 

сецикесајек. сјецикеса ж (м) (ми. ж) крagљивац новца, џеЙарош. 

сецирати, седйрам свр. и несвр. лат. а. (ра)сећи, oйlвopийlи, 
oйlвapaйlи леш pagu йроналажења узрока cмpйlи и меgицинско'i 
Йроучавања. б. фиг. анализирайlи, йроучавайlи, рашчлањива
йlи. - Сецира сам себе. 

сециште јек. сјециште с в. Йресек. 

сецкалица јек. сјецкалица ж оруђе или найрава за сецкање, 
cийlњeњe. 

сецкати јек. сјецкати, -ам несвр. 1. а. сећи на cийlHe gелове, 
KOMaguhe: - месо, - дрво. б. йpaвийlи cийlHe зарезе на нечему, 
засецайlи, зарезивайlи: - крајеве сукње. 2. чесйlо apeKugaйlu 
шок нече'iа: - говор, - дете у игри. 3. йовремено и ошйlро боле
йlи, йробаgайlи (о болу). 4. мучийlи, Kињийlи HeKo'ia; oMeйlaйlи 
HeKo'ia, apeKugaйlu 'ia y нечему. - Сецкаће ме на ситне комади
ће због јединице. 

сецнути јек. сјецнути, -нем свр. 1. свр. йрема ceцaйlи и се ц
Kaйlи. 2. разг. йО KpaйlKoM йосйlуйку gaйlu некоме неку казну, 
йlежак заgайlак и сл. , оgрезайlи. - Сецну ме сто динара. Сецну 
ме у патролу. 

сеча јек. сјеча ж 1. сечење, обарање (шуме). 2. а. Mecйlo 'ige се 
се че шума. б. сасечено 'iрање и gpeehe. 3. убијање хлаgнu.м оруж
jeм�' йокољ, крвойролиhе: - кнез ова. 

сечентизам, -з ма м йpeйlpйaH, Kийlњacйl сйlил ийlалијан
ских књижевника XVII века; сеченйlо. 

сечентист(а), -е м (мн. -сти) слеgбеник сеченйlа. 

сечентистички, -а, -о који се OgHOCU на сеченйlизам, сечен
йlиcйle: - књижевност . 

сеченто м итал. кулйlура и књижевносйl XVII века, барок, се
ченйlизам. 

, · сечиво јек. сјечиво с 1. оШйlри бриg, ошйlрица (ножа, сабље, 
секире). 2. оруђе, алайl за сечење. 

сечка јек. сјечка ж 1. насечена, нарезана слама или кукуру
зовина као храна за cйlOKY. 2. алайlка за сечење; сечкалица. 

сечкалица јек. сјечкалица ж сйрава, найрава за сецкање 
Сйlочне хране. 

сеша ж фам. хиЙ. og cecйlpa. 

си била ж грч. 'iайlалица, врачара, йророчица (йрема називу 
'iрчке MийlcKe йророчице Сибиле). 
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сибилант м лат. ЛШIГв. аискави суLласник (Ц, з, с). 

сибиларизација ж грч. ЛШIГВ. фонешска аојава uреласка заg
њонеuчаних суLласника к, г, х у аискаве ц, З, с, најчешhе ucupeg 
насшавка и или насшавака који uочињу вокалом и (нар. мајка 
- мајци, нога - нози, јУнак - јунаци, орах - ораси, пек-ли - пе
ци иШg.). 

сибйрскй, -а, -о који се OgHOCU на Сибир и Сибир це: - зима. 

сив, сИва, -о 1. а. који је боје uеuела, боје која је мешавина цр
не и беле: - тканина, - море. б. блеg: - лице. 2. (upo)ceg (о коси). 
3. мушан, йlмypaH, суморан, нашушшен: - дан, - време, - небо. 
4. фиг. који се ничим не исшиче, безбојан, неоgређен, безизража
јан: - поезија, - пустош степе. 5. (адр.) као сасшавни geo неких 
бошаничких и зоолошких назива: - медвед, - соко. • - економи
ја начин зарађивања на незакониШ начин. - еминенција в. uog 
е.миненција. - маса анат. скуа нервних hелија у мозZу и кичменој 
можgини. - мрена в. мрена2 (1а). - ћелија нервна hелија у мозZу 
и кичменој можgини. 

сиваст, -а, -о сивкасш: - око, - небо. 

сивац, -вца 1. коњ или маLарац сиве боје. 2. камен сиве боје. 
3. бат. биљка Berteroa incana. • прође - Крушевац нар. cag је ка
сно, gоцкан. 

сиваш, -аша м зрал. сисар из аор. ушаших фока: - гривасти, 
Otaria jubata. 

сивети јек. сивјети, -вйм неевр. непрел. uосшајаши сив. _ - се 
биши сив, сиво се оgражаваШи. 

сивило е 1. сива боја, сивоћа, сивосш: - неба, - очију. 2. фиг. 
оскуgносш, аомањкање (мисли, ugeja и сл.), бесаgржајносш; ис
uразносш, УЧМaJlОСШ, јеgноличносш: - дневних новина; - сва
кодневице. 

сивина ж сива боја; сивило, сивоћа: - камена, - облачног неба. 

сивка ж сивуља. 

сивкаст, -а, -о аомало сив: сивкасте очи, - небо. 

сивкасто- арви geo uриgевских скложеница са значење.м бо
је, који означава ga ша боја uрелази у сивкасшу: сивкастоплав, 
сивкастожут, сивкастосмеђ . 

сиво- арви geo сложеница, обично uриgевских и именичких 
а. са именичким основама uоказује ga је оно шшо значи име
ница сиво, сивкасшо: сивобрадац, сивогривац. б. са uриgевима 
који значе боју uоказује ga ша боја uрелази у сиво: сивобели, 
сивобеличаст, сивозелен, сивомаслинаст, сивомодар, сивомрк, 
сивоок. 

сивоња м (ми. ж) назив за вола и маLарца сиве gлаке. • запе
ти (радити) као - MHOZo и нааорно раgиши шешке Uослове. 

сивост, -ости ж особина oHoLa који је сив, oHoLa шшо је сиво, 
сивоћа, сивило: - предела, - жене. 

сивоћа ж сивило, сивосш, сивина. 

сивуља ж крава сиве, сивкасше боје. 

сивуљаст, -а, -о в. сивкасШ. 

сига ж (дат. сйги) лат. сеgименшна шуиљикава сшена која на
сшаје ШaJlожење.м расшвореНОL кречњака у аећинама: сиге ста
лаКТИТИ, сиге сталагмити. 

сигав, -а, -о боје cuZe: сигави зуби. 

сигаст, -а, -о који је као cULa, сличан cuZu: сигасте форме, -
леденица. 

сигла ж итал. а. uочешна слова којима се замењује неко име или 
назив. б. знак којим се замењује СЛОL или реч у сШеноLрафији. 

сигма ж грч. осамнаесшо слово r;pчкоZ aJlфабеша (Е, о, �). 
сигнал, -ала м лат. 1. YHaupeg оgређени, УLоворени знак за 

обавешшавање: звучни -, светлосни -, - за узбуну. 2. фиг. нео
чекивани gОLађај, неки знак, знамење, уuозорење ga нешшо шре
'ба ураgиши или се нечеZа чуваШи. 

сигнализатор м а. сарава, аuараш за сиZНaJlизацију. б. осо
ба која сиLНaJlизује, gaje CuZHaJle, сиLНaJlисШ(а). 

сигнализација ж лат. а. сuоразумевање, обавешшавање или 
уuозоравање СиLНaJlима. б. уређај за сиZНaJluзовање; сисШе.м CUL
нала. 

сигнализирати, -изйрам и сигналИЗ0вати, -зујём (сигна
лисати, -иmём) евр. и неевр. gа(ва)ши CULHaJl (1), јавиши, јављаши 
CuLHaJlOM. 

сигналист(а), -ё м (ми. -сти) онај који gaje CuLHaJl(e). 

сигналнй, -а, -о који се OgHOCU на CuZHaJle, који служи за ga
вање CULHaJla: - звоно, сигналне заставице, - уређај .  

сигнатура ж лат. 1. знак, ознака, обележје, uечаш; UоШUис. 
2. а. ознака којом се обележава месшо uojegUHe књиZе у библио
Шеци. б. ознака pega шабака бројевима или словима на шшам
ааним књиZама. в. фарм. ешикеша, налеаница коју аuошекар 
сшавља, леuи на uзgаши лек. 

сигнирати, сИгнйрам евр. и неевр. 1. сшавиши, сшављаши ка
кву ознаку, обележиши, обележаваШи. 2. uошuис(ив)аши, uош
аисом uошврgиши, uошврђиваши, UарафираШи. 

сигуран, -рна, -о 1. који није изложен оuасносши, gобро за
шшиhен: - пролаз, - заклон, - склониште. 2. који заслужује ау
но аоверење, uоузgан, веран, ogaH; на KOLa се може ослониши: у 
сигурним рукама, послати по сигурним људима, - пријатељ. 
3. а. који чврсшо верује у нешшо, уверен, убеђен. - Нисам сигу
ран да је то добро. - став. б. чврсйl, оgлучан: - корак 4. несум
њив, неuзбежан: - смрт. 

сигурати, -ам евр. и неевр. 1. (у )чиниши СиLУРНим, (са)чуваши 
og оuасносши, обезбеgиши, обезбеђиваши: - имовину. 2. 
обеh(ав)аши uоузgано, шврgиши као Uоузgано. - Сигураш ли да 
је то тако? 3. сuремиши, сUре.маШи, Zошовиши: - ручак, - посте
љу. _ - се 1. (uо)бринуши се за своју сиLурносШ. - Сигурам се и 
чувам. 2. сUре.миШи се, снабgеши се: - за зиму храном, дрвима. 

сигурација ж разг. сиLурносШ. - ти си ми нека сигурација. 

сигурно ПРИЛ. 1. с највећим Uоузgање.м, uоузgано; uрецизно: 
- гађати; - погодити. 2. СШaJlНО, без upeKuga, без засшоја: пола
ко али - напредовати. 3. без колебања, чврсшо, оgлучно: вози
ти брзо али - 4. без оuасносши, обезбеђено. Није најсигурније 
овде. 5. ао свој uрилици, веровашно, јамачно. - Сигурно има не
што на уму. Сигурно је добра девојка. 

сигурноснй, -а, -о који сшвара сиZурносш, који осиLурава og 
квара или оuасносши: - вентил, - појас, - уређај, сигурносне 
мере. 

сигурност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. сшање, особина oHoLa ко
ји је cULypaH, oHoLa шшо је CuZYPHO: - чесме, - вентила. 2. безбеg
носш, обезбеђење: јавна -, државна -. 3. увереносш, uоузgање: 
у себе, - у опхођењу. 4. оgлучносш, чврсшина: - у вежбама на 
греди, - у ходу. 5. јасносш, оgређеносш, gослеgносш: једностав
ност и -, Андрићеве особине у језику. • за сваку - разг. за сваки 
случај, евеНШУaJlНО. 

сИда ж фр. смршоносна болесш изазвана слабљење.м оgбрам
бене моћи орZанизма uog gејсшвом uосеБНОL вируса (AIDS). 

сидерйт, -ита ГРЧ. МИН. минерал, pyga Lвожђа, железа, желе
зни карбонаш, FeC02. 

сидеричнй, -а, -о лат. који се OgHOCU на звезgе, који се оgређу
је аре.ма звезgама: - година, - месец, - период. 

сидероза ж ГРЧ. мед. болесш ШaJlожења Lвожђа у орLанuзму. 

сидрашце и сидрашце, -а и -ета е (мн. -ца) geM. и хиа. og 
cugpo. 

сидренй, -а, -о који се OgHOCU на cugpo: - конопац. 

сидрењак, -а и сидрењак, -ака м коноаац или ланац на ко
ме је uричвршhено cugpo. 

сидрити, -йм неевр. [гл. им. сИдрёње е] сuушшаши cugpo на 
морско или речно gHO ga се ycugpu, укошви броg, чамац, кошви
ши. _ - се gржаши се на cugpy, кошвиши се (о броgу, чамцу). 

сидрйште е месшо UOLOgHO за сиgрење. 

сидро е (ген. ми. сИдара) Lвозgена наарава са више савијених 
кракова која се с броgа сuушша у воgу pagu uричвршhивања бро-
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ga, н:оШва. • дићи (дигнути) - пом. ошйловиши; фиг. ошиhи, ун:ло-
1-tиши се. 

сижё, -еа м фр. йреgмеш, саgржај, саgржи1-tа; 'iлав1-tа мисао, 
oc1-toe1-ta шема 1-tекоr умеш1-tичн:оr gела (н:њижев1-tоr и ел.). 

сижёјн:И:, -3., -о н:оји се og1-tОСU 1-ta сиже: - модификације. 

сизерен, -ена м фр. а. иет. у gоба феуgалuзма влаgар или вла
сшели1-t, rocaogap завис1-tих вазала. б. gржава н:оја има сувере-
1-tишеш 1-tag gpyroM йолусувере1-tом gржавом (у међу1-tароg1-tОМ 
Йраву). 

сизеренство е og1-tОС између сизере1-tа и вазал1-tе gржаве. 

Сизифов, -а, -о и сизифовск:И:, -3., -о у изр. - посао јалов, му
н:ошрйа1-t, узалуgа1-t йосао (йрема име1-tу мишсн:оr н:раља Сизифа 
н:оји је за н:аз1-tу ваљао н:амен, узбрgо, а н:амен, би се с врха брgа 
увен: сн:ошрљао 1-tаШраr). 

сиј- в. сеј-. 

сијалица ж сшан:ле1-tа елен:шрич1-tа свешиљн:а, обич1-tо н:ру
шн:асшоr облин:а, н:оја gaje свеillлосш og ycuja1-te 1-tиши или 1-ta gpy
ru 1-tачи1-t; уп. жаруља. 

сијаличн:И:, -3., -о н:оји се og1-tОСU 1-ta сијалицу: - место, - грло. 

сијамск:И:, -3., -о н:оји се og1-tОСU 1-ta Сијам: - мачка. • - бли
занци geojKe сраеле јеg1-tим gелом Шела. 

сијасет м тур. м1-tошшво, велин:а м1-tожи1-tа, сила (1-tечеrа). 

сијати, -3.м неевр. непрел. 1. (ис)йушшаши свеillлосш, свеillле
ши; јан:о свеillлеши, блешшаши; йресијаваши се. - Сунце сија. 
Дугмад сијају. 2. блисшаши, сјаши изражавајуhи јан:о осећање 
(о очима, лицу, сйољашњем човен:овом uз'iлеgу). 3. фиг. снаж1-tо се 
исйољаваши, исшицаши се, оgлин:оваши се (1-tечим): - лепотом 
међу сестрама . •  - се 1. блешшаши, блисшаши се. - Сијали се 
прозори. 2. а. в. сијаши (2). - Сијају се очи. б. биши јан:о осве
illJbe1-t, свеillлеши се. - Небо се сија од пожара. 

сијен:И:т, -ита м геол. gуби1-tсн:и еруйшив1-tи Kaмe1-t, еrийашсн:и 
rpa1-tиШ. 

сијер, сијера, -о јек. сив: - вуна. 

сијерак, -рка м јек. бот. в. сиран: (2). 

сијеран, -рна, -о јек. сив; уп. сијер. 

сијеста ж итал. uog1-tee1-tu OgMOp, Йочи1-tан:. 

сијечањ, -чња м јек. рег. в. ja1-tyap. 

сијечањск:И:, -3., -о јек. рег. в. ja1-tуарскu. 

сијнути, сИјнём евр. в. си1-tуШи. 

сијуцкати (се), -3.м (се) евр. geм. йрема сијаши (се). 

сика ж (у дечјем јез.) сиса. 

сикати, сйчём неевр. оном. 1. в. син:ШаШи. 2. исйушшаши ши
шшав 'iлас, о'iлашаваши се син:ањем (о rycKaмa, 1-tен:им и1-tсен:ши
ма и ел.). 

сикат:И:в, -Ива у M1-t. : gоgаци н:оји се gogajy уља1-tим бојама ра
gu бржеr сушења (у jg. шан:ав gоgаШан:). 

сикица ж geм. и хиЙ. og син:а (сиса). 

сикнути, сикнём евр. 1. виН:1-tуши ошшрим, йисн:авим 'iласом: 
- као змија. 2. 1-tа'iло се елиши, шин:1-tуши, jyp1-tуШи. - Сикну му 
крв У главу. 

сикоза ж ГРЧ. мед. болесш н:оже uзазва1-tа iтьивицaмa или ми
н:роорrа1-tизмима 1-tајчешhе 1-ta н:осмашим gеловима шела (бра
ga, брн:ови). 

сикомора ж ГРЧ. бот. guelba еrийашсн:а смон:ва и њен, йлоg, Fi
cus sycomorus. 

сиктав, -а, -о н:оји н:аран:шерише син:шање, н:оји је йун, син:
шања: - змија, - глас, - свађа. 

сиктавица ж змија оiДров1-tица н:оја син:ће. 

сиктаво ПрИЛ. 1-ta син:шав 1-tачи1-t, син:ћући: огласити се -, сва
ђати се -. 

сиктати, сикћём неевр. 1. исйушшаши ошшар и ucapekuga1-t 
шум, 'iлас н:оји aogceha 1-ta йроgуже1-tо uзrоварање 'iласа "с" (о зми-

јама и 1-tен:им ЙШицама). 2. фиг. обраhаши се 1-tекоме ошшрим, 
rрубим, увреgљивим изразима, ошшро rрgиши, 1-tайаgаши 1-tеко
ra: - у љутњи на дете. 3. уойшше йроuзвоgиши ошшар, исйрен:и
ga1-t звун:. - Бура сикће. Ветар сикће. 4. шин:шаши, шин:љаши; 
фиr. живо, брзо избијаШи. - Крв сикће. Вода сикће. Из очију 
сикће мржња. 

сиктер У3В. тур. оgлази, rуби се, 1-tааоЈЬе, ea1-t. 

сиктерисати, -иmём евр. и неевр. rрубо (о)шераши, (ис)шера
ши 1-tекоrа 1-tааоЈЬе. 

сила ж 1. физ. сван:и узрон: н:оји изазива йроме1-tу брзи1-tе или 
смера н:решања 1-tекоr 1-tееласшич1-tоr, н:рушоr Шела. 2. а. шелеС1-tа 
c1-tara, јачи1-tа (човен:а и живоШиње). б. физичн:о 1-tаСUJbе, йримо
равање, apu1-tyga: силом натерати. 3. а. човен:ова сйособ1-tОСШ ga 
се исйољи у gYXOe1-tој ан:шив1-tосши, gyxoe1-ta моћ: - воље, - ума, 
- карактера. б. човен: н:ао 1-tосилац шан:вих особи1-tа, и сйособ1-tо
сШи. 4. e1-tepruja н:ао йон:решач меха1-tичн:оr н:решања, c1-tara: по
гонска -, - воде на турбини. 5. apae1-tа моh, йриме1-tа йрава; уой
шше йриме1-tа gрушшве1-tих 1-tОРМU, Н:О1-tве1-tција и ел.: - закона; -
обичаја. 6. 1-tашйрироg1-tа, мисшич1-tа моћ: - нечиста, силе нат
природне, - нечастИВа. 7. а. човен: 1-tарочиших сйособ1-tосши, ве
лин:их н:валишеша, оgлича1-t човен: у сван:ом йо'iлеgу: - од човека. 
б. (често у мн.) rpyaa, н:ласа Jbygu н:ао 1-tосиоци 1-tарочишоr уши
цаја, моћи и ел. - Младе силе долазе. у мрачне силе прошло
сти. 8. eoj1-ta c1-tara, војсн:а; вашре1-tа моћ: оружана -, - оружја, 
под претњом силе. 9. велин:а и јан:а gржава: равнотежа свет
ских сила, централне силе. 10. велин:а н:оличи1-tа, rомила, M1-tО
шшво, м1-tожи1-tа, сијасеш (1-tекоrа, 1-tечеrа): - људи, - непотреб
них ствари. • атомске (нуклеарне) силе 1) физ. силе н:оје се осло
бађају из језrра аШома. 2) земље н:оје расйолажу ашомсн:им 
оружјем. вита - 01-tО 1-ta шшо се 1-te може ушицаши, савлаgаши, 
йобеgиши; 1-tесавлаgива сила. више силе 1) 1-tебесн:е силе. 2) 01-tu 
н:оји су 1-ta власШи. елементарне силе в. елеме1-tшар1-tа 1-teaoroga (в. 
1-teaoroga uзр.). мрачне (тамне) силе ckyau1-tа, rpyaa lbygu н:оји се у 
свом gеловању елуже 1-tечас1-tим среgсшвима (1-tасUJbем, шерори
змом). на силу 1) уз йриме1-tу силе. 2) jegea, с шешн:ом МУН:ОМ. на 
силу бога йО сван:у це1-tу. ни силом ни милом 1-tu 1-ta н:оји 1-tачи1-t, 1-tu
н:ан:о. под претљом силе уз уйошребу, и1-tшерве1-tцију оружа1-tих 
c1-tara. свим силама (свом силом) йошшо-йошо, йО сван:у це1-tу. сед
ма - моћ шшамйе; 1-tови1-tарсшво; 1-toeu1-tapu. - божја m1-tошШво. -
бога не моли сва среgсшва су gойушше1-tа у велин:ој оЙаС1-tосШи. -
теже в. rравиШација. силом прилика н:ан:о йрилин:е, он:ол1-tосши 
захшевају, Шраже. 

силабичан, -чна, -о и силабичк:И:, -3., -о н:оји се og1-tОСU 1-ta 
елоr; н:оји швори елоr, елоrошвора1-t: - версификација; - р. • - стих 
сших н:оји се мери йо броју елоrова, а 1-te йО gужи1-tи и 1-tа'iласн:у. 

силажа ж фр. сйецијала1-t йосшуйан: gобијања сшоч1-tе xpa1-te у 
силосима; шан:о cape.мљe1-ta сшоч1-tа xpa1-ta. 

силажн:И:, -3., -о н:оји се сеје за силажу, за сйремање у силосе: 
- кукуруз. 

силазак, -аска (силаз и силаз, -а) м 1. силажење, сйушша
ње. 2. месшо силажења. 

силазан и силазан, -зна, -о н:оји силази, н:оји се сйушша: -
путања, - акценат, - интонација. 

силазити, -йм [гл. им. силажёње е; уп. силазак] 1-tecep. йрема 
сићи. 

силан и силан, -лна, -о 1. а. физичн:и велин: и с1-tажа1-t, врло 
јан:: силан момак, - јелен. б. н:оји се исшиче величи1-tом, OrpOma1-t, 
велин:и: - нос, - рогови, - облак. 2. чврсш, йосшоја1-t, оgлуча1-t, 1-te
йон:олебљив: - воља, - карактер. 3. gобро ушврђе1-t; gобро 1-taopy
жа1-t: - утврђење, - армија. 4. а. н:оји има велин:у моћ, Moha1-t, 
jaR: - краљ, - владар. б. (у им. служби, одр.) м o1-taj н:оји је Moha1-t, 
власШоgржац. - Силни управљају светом. в. OCU01-t, силовиш, 1-ta
сила1-t: - ага. 5. а. н:оји gaje велин:у c1-tary (aor01-tску, йон:решачн:у и 
ел.), врло јан:: - мотор, - брана, - ветар. б. н:оји се извоgи, врши 
велин:ом C1-tСЙОМ, и1-tше1-tЗишешом, e1-tерruјом: - ударац, - потез, -
замах. в. н:оји је велин:оr и1-tше1-tзишеша, с1-tажа1-t: - студен, -
страх. 6. н:оји оgлич1-tО врши свој йосао; врло сйособа1-t, eaљa1-t: -
играч. 7. н:олuчи1-tси велин:, м1-tоrоброја1-t: - војска, - новац. 

Силвестрово е кат. йоелеgњи ga1-t у rogu1-tu (йосвећен, св. Сил
весшру), Сшара rogu1-ta. 
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силвiiн, -ина м лат. МИН . .минерал, калију.м-хлориg. 

силесија ж (силество с) велико .мношйlво, неиз.меран број, 
.множина: � људи, � пчела. 

силеџија м (мн. ж) насилник, силник. 

силеџiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на силеџије: � поступак 

силеџiiјски прил. на начин силеџије, насилно: � отети. 

силеџiiјство с насилнишйlво. 

силикат, -ата м мин. со силицију.мових киселина. 

силикатнii, -а, -о који се OgHOCU на силикаше: � индустрија, 
� боја, � лепак 

силикоза ж лат. мед. болесйl која Hacйlaje уgисањем силикайl
не Йрашине. 

силикон, -она м вешйlачко йолимерно силицију.мово јеgиње
ње (у облику lYMe, уља или смоле). 

силиконскii, -а, -о који се OgHOCU на силикон; који је og сили
кона: силиконске груди. 

силимице прил. в. сило.м. 

силина ж а. cHala, Moh, јачина: � речи, � ударца. б. жесйlи
на, силовиШосйl. - Из човека је била силина. 

силити, -им несвр. [гл. им. сиљёње с] Йpи.мopaвaйlи, йриси
љaвaйlи, HaloHUйlu: � себе на јело, � на кашаљ . •  - се 1. найре
зайlи се, йpимopaвaйlи се, йpиcиљaвaйlи се. Сили се да не за
плаче. 2. раз.меШаШи се својо.м cHaloM, йоказивайlи своју силу, 
йpaвийlи се важан. 

силiiцијум (силицИј, -ија) м лат. хем. хемијски еле.менаш, сја
јан, црвене боје и велике йlBpgohe, (Si). 

силiiцијумов, -а, -о који се OgHOCU на силицију.м: силицију
мове соли. 

силнiiк и силнiiк м 1. насилник, силеџија. 2. онај који има 
силну, неоlраничену .моh. 

силница ж фИ3. линија која йоказује с.мер gеловања силе у 
њено.м йољу: електричне силнице, магнетне силнице, поље сил
ница. 

силно и силно прил. 1. а. на силан начин, жесйlОКО, снажно, 
јако; cйlpaCHO, вaйlpeHO: - закуцати; - љубити. б. у HajBehoj .ме
ри, йОйlйуно: � заузет послом. 2. оgлично, изврсно изванреgно: � 

се провести. 

сИловати, -лујём свр. и несвр. 1. насиљем йpимopa(вa)йlи, йри
силийlи, Йpиcиљaвaйlи. 2. насилно обљубийlи, обљубљивайlи, 
сексуално злосйlавийlи, злосйlављайlи. 

силовит, -а, -о 1. који се йlешко .може заgржайlи; који има 
велику cHaly, снажан: � напад, � продор. 2. врлојак и велики йо 
снази и броју, силан: � војска. 3. йун cHale, срчан, Йо.маман, же
CйlOK: � коњ, � јунак 4. а. насилан, осион, Haйpacийl, йрек, на
lao; охол, HagMeH: � силник; � господар. б. жесйlок, Halao, ва
йlpeH; йleмйepaмeHйlaH, cйlpacйlвeH, чулан: � крв, � миловање. 
в. сило.м извршен, насилан: � смрт. 5. а. који се врши велико.м 
брзино.м, Halao: � покрет руке. б. лако разgражљив, ЙЛаховийl. 
- Био је пргав, силовитог темперамента. 6. који йpeйlи сило.м, 
ойасан: � река. 7. врло јак, жесйlок (о auhy). 

силовито ПРИЛ. на силовийl начин, снажно, жесшоко, силно; 
сило.м, на силу; lрубо, сурово: � викнути, � јурнути, � гурнути. 

силовито ст, -ости ж cвojCйlвo oHola који је силовийl, oHola 
шйlо је силовиШо. 

силогизам, -зма м ГРЧ. фил. лоlички закључак који се извоgи 
из gBajy или више йосйlавки, cygoBa (Йремиса). 

силогистика ж ГРЧ. 1. наука о силоlиз.мима у фор.малној ло
lици. 2. фиг. бесйлоgно, јалово у.мовање. 

силогистичкii, -а, -о који се OgHOCU на силоlисйlику: � посту
пак, � дедукција, � закључак. 

силом ПРИЛ. 1. aoMohy силе, на силу, насилно, йрисилно: � 

отворити, � избацити. 2. йреко (йрошив) своје воље, йО невољи; 
jegBa: � пружити руку, � јести. 

силос м ШП. а. сйецијално склаgишйlе за чување жиша, .ма
xYHacйlиx йлоgова и сл. ойремљено ЙОйlребним уређајима за ogp-

жавање усклаgишйlене робе. б. уређај (зlраgа у облику йlopњa, 
йlpaй и сл.) за чување свеже кр.ме (силаже) за cйlOKY. 

силоскiiн, -Ива м енгл. скуйоцено крзно og коже йlyљaHa . 

силуета ж фр. а. јеgнобојно, йовршински йриказан обрис, 
KOHйlypa (човека, apegMeйla и сл.). б. нејасан обрис нечеlа шйlо 
се разабире у йlaми, .маf.nи. 

силур, -уРа м геол. gpylu aepuog йалеозоика (назван йо келйl
ско.м йле.мену из Велса). 

силурскii, -а, -о који се OgHOCU на силур: � формација, � се
димент. 

сиљевина ж бот. биљка Peucedanum: бела �
, зеленкаста � . 

сим м 300Л. вpcйla круйне рибе из Йор. кечиlа (pagu .мрешhења 
gолази из ЦpHol Mopa у Дунав и Саву) Acipenser glaber. 

сима ж геол. слој йlBpge, камене Земљине коре HeaocpegHo ис
aog йовршиНСКОl слоја, lрађен йрешежно og силицију.ма и MalHe
зију.ма. 

симбиоза ж ГРЧ. биол. живойlна зајеgница gBajy орlанизама 
различийlих вpcйla која је og зајеgничке Kopиcйlи. 

симбиознii, -а, -о који се OgHOCU на симбиозу: � заједница. 

симбол, -ола м ГРЧ. 1 . .майlеријални (apegMeйl, слика, лик) 
или айсйlракйlни знак којим се означава неки йојам, ugeja, йри
кривени смисао и сл.: голуб - мира, ловоров венац � победе. 2. 
йризнайlи знак за неке величине, скраhенице и сл. у неким на
укама (хемија, .маШе.майlика): � злата, � симбол сабирања. • -
вере рЛГ. KpaйlaK саgржај основних начела и gol.мu хришhанске 
вере. статусни - знак, обележје gрушйlвеноl йресйlижа, усйеха у 
gрушйlву. 

симболизам, -зма м 1. у.мейlнички йравац Hacйlao у Францу
ској крајем Х1Х века, који YBogu симбол као израз сушйlине apeg
.мeйla и йојава. 2. симболика (1). 

симболизовати, -зујём (симболизирати, -изирам) свр. и не
свр. йриказ(ив)айlи у симболима; бийlи симбол. 

симболика ж (дат. -ици) 1. а. йреgсйlављање айсйlракйlних 
Йој.мова aoMohy yloBopeHUx (оgређених) знакова. б. си.мболич
ко значење које се йрийисује нече.му. 2. скуй си.мбола: матема
тичка � . 

симболисати, -ишём свр. и несвр. симболизовайlи. 

симболист(а), -ё м (ми. -сти) слеgбеник, йрисшалица симбо
лиз.ма (1). 

симболистичкii, -а, -о (симболистичан, -чна, -о) који се og
носи на симболизам: � слика. 

симболичан, -чна, -о (симболичкй, -а, -о) који се OgHOCU на 
симболе, који има каракшер симбола, који симболизује нешшо, 
йун симболике: � ватра, � песма, � гест, � поклон, � изражавање. 

симболично (симболички) прил. на симболичан начин, као 
симбол: � приказивати, � означавати. 

симболичност, -ости ж cвojCйlвo, cйlaњe oHola шшо је симбо
лично: � стиха, � у уметности. 

символ, -ола м арх. в. симбол (1). - Луна и крст, два страшна 
символа (Његош). 

сименталац, -лца м lовече сименйlалске Йасмине. 

сименталка ж крава сименйlалске йасмине (gaje велику ко
личину .млека). 

симетрала ж мат. йравац који gели неку leoMeйlpujcKY фор.му 
на gBa jegHaKa, симешрична gела, оса cимeйlpиje. 

симетрија ж ГРЧ. 1. узајамна aogygapHocйl, сраз.мерносш, йро
йорционалносйl gелова неке cйlpYKйlype (у OgHOCY на њено cpegu
шйlе); хар.монија, склаg, склаgносйl: � лица, � тела, � грађеви
не. 2. мат. cвojCйlвo leoMeйlpujcKol лика ga се Hacyйpoйl свакој 
йlачки с jegHe cйlpaHe њеlове осе налази с gpyle cйlpaHe ogloBapa
jyha йlачка на иCйloj ygaљeHocйlu og осе: � круга. 

симетричан, -чна, -о (симетричкй, -а, -о) који се OgHOCU на 
cи.мeйlpију, хар.моничан, склаgан: два симетрична дела, � по
крет, � однос. 
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симетрично (симетрички) прил. на си.мешричан начин, 
склаgно, хар.монично: � поставити, � поређати. 

симетричност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је симе
шрично: � лица. 

симит, -а и си мит, -ита м тур . .мали окру"iли хлеб og бело'i 
брашна. 

симонија и симонија ж ГрЧ. шр'iовина црквеним сшварима, 
службама, бенефицијама. 

симпатетичан, -чна, -о у изр. - мастило, - тинта хемијско .ма
сшило које йосшаје виgЈЬиво шек йосле оgређено'i gеловања ('ipe
јањем, хемикалијама). 

симпатизер, -ера м а. онај који осећа симйашију йрема не
ко.ме, нечему. б. йрисшалица HeKo'i йолишичко'i йокреша, сйорш
CKO'i gрушшва и сл. 

симпатизерка ж жена симЙаШuзер. 

симпатизирати, -изйрам несвр. в.  симЙаШисаШи. 

симпатија ж ГрЧ. 1. йривлачносш, нежно осећање йрема не-
ко.ме, gуховна сроgносш, разу.мевање, сла'iање: осећати симпа
тије. 2. особа йрема којој неко осећа наклоносш: Moja �. 

симпатисати, -ишем несвр. осеhаши симйашију йрема неко.ме. 

симпатичан, -чна, -о 1. а. који изазива симйашију, .мио, 
gpa'i, йривлачан: � девојка. б. који изражава, иСЙОЈЬава симйа-
шију: � лице. 2. в. симЙаШички. 

симпатички, -а, -о ФизиОл. који се OgHOCU на ве'iешашивни geo 
нервно'i сисШе.ма: � нервни систем. 

симпатично прил. на симйашичан начин, са симЙаШијо.м: � 
говорити, � се понашати. 

симпатичност, -ости ж особина oHo'ia који је симйашичан, 
oHo'ia шшо је симЙаШично. 

симплификатор м лат. онај који све йојеgносшавЈЬује, чини 
йросшим, уЙрошhава. 

симплификација ж лат. уйрошhавање, ЙојеgносШавЈЬивање. 

симплификовати и симплификовати, -кујем и симпли
фицирати, -ицйрам свр. и несвр. (у )чиниши јеgносшавним, разу
мљивим, йојеgносшавиши, ЙојеgносШавЈЬиваШи. 

симплицизам, -зма м јеgносшавносш, йросшоgушносш; gy-
шевна О'iраниченосш, йрийросшосш; уйрошhеносш, йојеgносша
вЈЬеносШ. 

симплицист(а), -е м (ми. -сти) лат. наиван, йовршан човек. 

симплицистички, -а, -о који се OgHOCU на симйлицисше: � 
резоновање, � размишљање. 

симплицистички ПРИЛ. на си.мЙЛицисШички начин, уйро
шhено, йојеgносшавЈЬено: � тумачити. 

симплон, -она м име возу који је йролазио кроз симйлонски 
шунел, а саобраhао је og Цари'iраgа go Лонgона (HeKaga синоним 
за брзину): иде као �. 

симплоха ж ГрЧ. стил. сшилска фи'iура KOg које gва или више 
сшихова йочињу и завршавају исШо.м речи или речима. 

симпозијум (симпозйј, -ија) м ГрЧ. научни сасшанак, скуй 
сшручњака на ко.ме се расйравЈЬа о некој научној шеми, Йроблему. 

симптом, -ома м ГрЧ. 1. а. знак HeKo'i збивања у ор'iанuз.му (йо 
ко.ме се йосшавЈЬа gија'iноза). 2. фиг. йреgзнак, на'iовешшај He':f,e'ia. 

симптоматичан, -чна, -о заснован на СЙОЈЬашње.м обележју, 
који служи као симЙШо.м, каракшерисшичан; који се .може сма
шраши ЙреШечо.м, на'iовешШаје.м неке йојаве: � понашање, � 
бол. 

симптоматично ПРИЛ. на симЙШо.маШичан начин, као cu,мй
Шо.м: � заплитати језиком, � боЛети. 

симс м нем. хоризоншални 'iорњи обруб зиgа на фасаgu ucuog 
сШрехе. 

симулант м лат. анај који симулира, који се йрешвара, йрене
.маже; йрешворица, лажов. 

симулатор м лат. вешшачки уређај који симулира, йривиgно 
сшвара upupogHe услове, околносши и сл.: � летења. 

симулација ж лат. 1. йрешварање, лицемерје, с имулирање. 
2. йривиgно сшварање upupOgHUX услова, околносши у којима се 
нешшо исйробава, йроверава, учи: � лета авиона. 

симулирати, -улйрам несвр. 1. йрешвараши се, upeHeMa'ia
ши се; йравиши се болесШан. 2. сшвараши (йривиgно) upupogHe 
услове, околносши и сл.: � вожњу на раскрсници. 

симултан, -а, -о лат. исшовремен, исшоgобан: � превод, � ша
ховска игра. 

симултанка ж исШовре.мена u'ipa jegHo'i шахисше (обично 
(иншернационално'i) .масШора или велемајсшора) са већим бро
је.м и'iрача, на више Шабли. 

симултано ПРИЛ. исШовре.мено, исшоgобно: � преводити, � 
играти. 

симултаност, -ости ж исШовре.меносШ, исШоgобносШ. 

симфонија и симфонија ж ГрЧ. 1. муз. велика оркесшарска 
ко.мЙозиција која се обично сасшоји og чешири сшава (gела). 2. 
фиг. склаg, хар.монични скуй велико'i броја нече'iа: � боја, � зву
кова. 

симфонијски, -а, -о који се OgHOCU на симфонију: � обрада, 
� извођење, � музика, � концерт. • - оркестар велики оркесшар 
у ко.ме су заСШУйЈЬени 'iуgачки, gувачки инсШру.менШи, ygapaљ
ке и харфа. 

симфоничар м а. ко.мЙозиШор који ко.мЙонује симфоније. б. 
.музичар који свира у симфонијско.м оркесШру. 

син м (мн. синови, ген. синова и синова, дат. синовима и си
новима) 1 . .мушко gеше у OgHOCY йрема оцу и .мајци. 2. ХИП. а. у 
Йрисно.м, бла'iонаклоно.м обраhању женској или .мушкој особи 
.млађој og са'iоворника. б. у шейању као реч оg.мила. 3 . .мушки 
члан зајеgнице jegHo'i Hapoga, ошаџбине: синови Србије. б . .му
шкарац у OgHOCY на крај, на cpegUHY, на време, на ейоху из које 
йошиче: � Мачве, � планина, � ренесансе. 4 . .мушки члан који 
upuuaga каквој gрушшвеној, рели'iиозној и сл. зајеgници: � цр
кве, � комунизма. • блудни (изгубљени, разметни) - в. блуgан 
(uзр.). божји (једнорођени, небески) - Исус ХрисШос. духовни - йри
сшалица нечије'i учења. ђавољи (кучкин, крмски, курвин, псећи и 
сл.) - в. кучкин (uзр.). Евин - смршан човек, смрШник. мамин, мај
чин - .мајчина .маза, .мези.мац. мајчин сине! узвик и узречица у 
HeuocpegHoM обраhању. од оца на сина С 'iенерације на 'iенераци
ју. - природе човек који живи у склаgу са йрирОgним окружењем 
(реко.м, шу.мо.м, ЙЛанино.м). татин - а) gеше налик на оца. б) ша
шина .маза. 

син- ГрЧ. йрефикс у сложеницама сшрано'i йорекла који озна-
чава зајеgницу: са, су, скуйа, зајеgно: синтеза, си:нхроничан и сл. 

синагога ж ГрЧ. јеврејски храм, БО'iо.мОЈЬа, Ше.мйл. 

синак, синка и синак, -нка м (вок синко) хиЙ. og син. 

синантроп м лат.-ГРЧ. антроп. фосилни йрачовек, нађен у бли-
зини Пекин'iа. 

синап м бо�. в. слачица, 'iорушица. 

сингав, -а, -о сив, сивкасш; уп. сигав: � овца, � капут. 

сингерица ж разг. шиваhа .машина .марке "cUH'iep". 

сингл м енгл. спорт. 1. у шенису и сШоно.м шенису u'ipa uojegu
наца. 2. 'iрa.Jl:tофонска йлоча или ко.мЙакШ-gиск са само йо jeg
но.м ко.мЙозицијо.м са сваке сШране. 

сингулар м лат. ЛИНГВ. jegHUHa (1). 

сингуларни, -а, -о који се OgHOCU на си'iнулар, jegHUHcKU. 

сингуларизам, -зма м лат. фил. филозофски йравац који сву 
разноликосш свеша извоgи из jegHo'i йринцийа или биhа; уп. мо
низам. 

синдик м ГрЧ. йреgсшавник неке усшанове, корйорације; йрав
ни засШуЙник. 

синдикализам, -зма м 1. ист. йравац раgничко'i йокреша ко
ји се йојавио йочешко.м хх века који He'iupa йошребу йосшојања 
йолuшичких йаршuја, йролешерске gржаве, gикшашуре йроле-
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шаријаша, а засшуйа .миШЈЪење ga је йрави облик класне борбе 
еконо.мска борба (шшрајкови) йуше.м ор"iанuзовано"i синgикаШа. 
2. увереносш у йошребу йосшојања синgикаша; йриврженосш 
синgикално.м ЙокреШу. 

СИНДИКЕшист(а), -е м (ми. -сти) а. члан синgикаша • б. йри
сшалица синgикализ.ма. 

синдикалистички, -а, -о који се OgHOCU на синgикалисше и 
синgикалuза.м. 

синдикални, -а, -о који се OgHOCU на синgикаш: � организа
ција, � покрет. 

синдикат, -ата м gобровољна ор"iанизација pagHUKa којој је 
заgашак ga йроучава, брани, шШиШ.и и унайређује apUBpegHe, 
социјалне, йравне и gpy"ie зајеgничке иншересе и йрава pagHUKa: 
� просветних радника. 

сиНДикатски, -а, -о синgикални. 

синдром, -ома м грч. скуй симЙШо.ма који се зајеgно и исшо
вре.мено јављају: � тешке болести, � кризе. 

синђел м грч . .монах у йравославној цркви у служби KOg ейи
скоЙа. 

синеаст м фр. сшручњак у кине.маШО"iрафији; онај који уче
сшвује у сшварању фuл.ма; режисер. 

синегдоха и синегдоха ж грч. стил. решоричка и йесничка 
фи"iура у којој се ужи Йоја.м корисши у.месШо шире"i, geo у.месшо 
целине. 

синекура ж лат. gобро йлаhена служба, йоложај који не зах
шева велики pag и оg"iоворносШ. 

синемаскоп м грч. филм. шехника која OMO"iyhyje gобијање 
шире слике из нор.малне 35-.милимеШарске Шраке. 

синестезија ж грч. псих. сйособносш ненаgражено"i чула ga 
осеши, pea"iyje на наgражај HeKo"i gpy"iol чула. 

синија ж тур. ниски окру'iли сШо. 

синити, сИним несвр. [гл. ИМ. сињење с] а. усвајаши HeKo"ia за 
сина, ЙосињиваШи. б. фиг. заклињаши, ЙреклињаШи. 

синкопа ж грч. 1. лингв. uзосшављање сло"iа или 'iласа у cpegu
ни речи. 2. мед. на'iла йролазна несвесшица зБОl Йоре.мећаја крв
Hol шока у .мозlу или зБОl срчаних с.меШњи. 3. муз. йовезивање 
арзе с Шезо.м, сйајање у jegaH шон gpyle йоловине jegHol шакша 
с Йрво.м Йоловино.м слеgеhе"i ШакШа. 

синкопирати, -опирам несвр. йеваши или свираши у синко
Йа.ма. 

синкретизам, -зма м грч. 1. јеgинсшвеносш, нерашчлањивосш 
HeKol йрвобиШНОl неразвијеНОl сшања: � првобитне уметности. 
2. фил. сйајање, сјеgињавање различиших (чесшо несйојивих) фи
лозофија у јеgинсшвену целину. 3. лингв. обличка, фор.мална jeg
накосш значењски и функционално различиших йаgежii (нЙр. 
gаШ., лок. и инсШр . .мн. у срЙско.м књижевно.мјезику). 

синов, -а, -о који apuaaga сину; уп. синовљев. 

синовац, -овца м (вок. синовче, инстр. -овцем) 1. брашов(љев) 
син, син jegHola браша у OgHOCY на осшалу браhу и сесшре, бра
шанац, браШиh. 2. разг. у Йрисније.м обраhању, особа .мушкоl ро
ga .млађа og caloBopHUKa. 

синовица ж брашова кћи, кћи jegHo"i браша у OgHOCY на gpy-
"iy браhу и сесшре, браШаница. 

синовљев, -а, -о који apuaaga сину; уп. синов. 

синовски, -а, -о својсшвен сину, синовима: � осећање. 

синовски прил. на синовски начин, као син: � волети. 

синовче, -ета с (ми. 0; зб. им. сИновчад ж) .мало брашовљево ge-
ше, .мали синовац или .мала синовица. 

синовчић м ge.м. и хиЙ. og синовац. 

синод, -а и синод, -ода м грч. у хришhанским црква.ма скуй
шшина, сабор ейискойа, бискуйа и свешшеника на коме се ре
шавају црквена ЙиШања. • Свети архијерејски - највиша uзвр
шна, наgзорна и уйравна власш у Срйској йравославној цркви. 

синодски И синодски, -а, -О који се OgHOCU на CUHOg: � веће, 
� закључак. 

синолог м лат.-ГРЧ. сшручњак за сиНОЛОlију. 

синологија ж наука која се бави изучавање.м језика, књи
жевносши, кулшуре, исшорије KUHecKol Hapoga и Кине. 

синолошки, -а, -о који се OgHOCU на сиНОЛОlију. 

синоним м грч. у .мн.: различише речи исшоl или сличноl зна
чења (нЙр. "lac" и "йлин", "врло" и "вео.ма''); у jg.: реч која има 
исшо или слично значење с gpylOM речју. 

синониман, -мна, -о који је синоним, који има својсшва си-
нонима: бити � с неком речју. 

синонимија ж исшозначносш или сличносш значења речи. 

синонимика ж наука о синоним има. 

синонимски, -а, -о који се OgHOCU на синониме и синоними
ју: � пар. 

синопсис м грч. а. нацрш, скица, йреlлеg; ойшши, укуйан 
осврш на целину: � за драму, � за снимање серије. б. филм. йр
ва фаза, крашак саgржај HeKol фuл.ма, йоgлоlа за uзраgу сцена
рија. в. зборник различиших .маШеријала о исШо.м йишању; 
збирка gела различиших аушора о jegHoM исШо.м Йреg.меШу: � 

јеванђеља (Матије, Марка и Луке). 

синоптичар м грч . .меШеоролоl који йроучава синойшичке 
карше, сшручњак у йроlнозирању вре.мена. 

синоптичарски, -а, -о који се OgHOCU на синойшичаре: � из
вештај . 

синоптички, -а, -о који gaje йре'iлеg свих gелова сложене це
лине: � метеорологија, синоптичке карте. 

синоћ прил. јуче увече. 

синоћни, -а, -о и синоћњи, -а, -е који се gologuo синоћ: � до
гађај. 

синтагма ж (ген. ми. -ми (синтагма» грч. лингв . сйој gBajy или 
више речи у jegHY Йој.мовну целину, lpyaa речи везаних .међу со
бо.м исШо.м службо.м у реченици. 

синтакса ж грч. лингв. geo lра.маШике који йроучава сасшав 
или сшрукшуру рече нице и начин йовезивања речи у реченици. 

синтаксичар м (инстр. -ом и -ем) онај који се бави синШаксо.м. 

синтаксички и синтактички, -а, -о који се OgHOCU на син
шаксу: � склоп, синтаксичке студије. 

синтаксни и синтiштични, -а, -о в. синШаксички. 

синтеза ж грч. 1. начин, .мешоg научноl исйишивања, йроу
чавања Йреg.меШа и йојава у њиховој целини, у јеgинсшву и уза
ја.мно.м и узрочно.м OgHOCY њихових gелова; супр. анализа. 2. хем. 
йроцес йри ко.ме се og јеgносшавних .маШерија и хе.мијских еле
.менаШа gобијају сложенији или врло сложени. 

синтетизовати, -зујем (синтетизирати, -изирам и синтети
сати, -ишем) свр. и несвр. 1. сйојиши, сйајаши више различиших 
еле.менаШа у jegHY целину, (из)вршиши синШезу. 2. хем. вешшач
ки йроuзвесши, йроизвоgиши хе.мијским ЙуШе.м. 

синтетика ж хе.мијским Йyйle.м, хе.мијско.м синйlезо.м изра
ђено влакно, шканина, йлашно и сл. 

синтетичан, -чна, -о и синтетички, -а, -о 1. који се заснива 
на синшези (1): � преглед историје, � предавање. 2. gобијен йу
Ше.м синшезе (2): � влакна, � каучук, � антибиотик, синтетич
ки производи. • синтетички језици ЛИНГВ. језици који у сшварању 
uзвеgеница gajy йреgносш насшавцима а uзбе"iавају ко.мбинаци
је са Йреgлозима. 

синтетичар м онај који (обично у научно.м pagy) йримењује 
.мешоg синШезе. 

синтетички ПРИЛ. синШеШично. 

синтетично ПРИЛ. на синшешичан начин: � излагати. 

синтетичност, -ости ж особина oHola шшо је синШеШично. 

синтетски, -а, -о синШеШичан. • - музика сйој љуgских 'iла-
сова, .музичких инсШру.менаШа са шу.мовима и ефекшима елек
шронске или конкрешне .музике у ко.мЙозицији. 
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синтетски прил. йомоћу синшезе, хемијским йушем: - напра
вљен лек. 

синтисајзер м елекшронски музички инсшруменш с клави
јаШуром. 

синузитис и синузитис (синуситис И синуси'ГИС) м мед. уйа
ла синуса. 

синус м лат. 1. мат. елеменшарна шриl,ономешријска функци
ја која изражава OgHOC суйрошне (насйрамне) кашеше йравоу
iлоl, шроуiла и хиЙоШенузе. 2. анат. йолукружна уgубљења у ра
зним gеловима шела: параназални -. 

синусни, -3., -о који се OgHOCU на синусе: - теорема; - секрет. 

синусоида ж лат.-ГРЧ. мат. кривуља која l,рафички йриказује 
йромене синуса у зависносши og йромене уiла. 

синути, синем свр. непрел. 1. а. йосшаши свешао, виgан; сва
нуши, йојавиши се, насШаШи. - Сину зора. Сину дан. б. йочеши 
сијаши, засијаши, засвеtплеши, блеснуШи. - Сину звезда. Сину 
сабља. в. озариши се, gобиши раgосшан израз. - Сину лице. г. 
gобиши нарочиш сјај у очима који изражава расЙоложење. 2. 
наiло, изненаgа, ogjegHoM се йојавиши, искрснуши, исйољиши 
се. - Сину мисао. Сину слика пред очима. 3. наiло учиниши не
ки йокреш; јурнуши, ЙолеШеШи. - Сину рука, добих шамар. Си
ну КОЊ. • - (некоме) пред очима ogjegHoM схвашиши, увиgеши не
ШШО. - у правој светлости йоказаши какав је сШварно. 

синхрон, -а, -о синхроничан: - превођење. 

синхронизација ж 1. временско усклађивање gве или више 
йојава које се йериоgично мењају. 2. филм. а. замена gијалоl,а 
звучноl, филма на jegHoM језику gијалозима на gруl,омјезику. б. 
HaKHagHo умешање 1,0вора, музике, шумова у неми филм. 

синхронизовано ПРИЛ. временски усклађено, исшовремено, 
синхроно. 

синхронизовати, -зујём (синхронизирати, -ИзИр3.м) свр. и 
несвр. а. временски усклаgиши, усклађиваши: - покрете, - по
слове. б. йровесши, йровоgиши синхронизацију: - филм. 

синхронија и синхронија ж ГРЧ. 1. aogygapaНJe у времену 
gве или више йојава, исшовременосш, уЙореgносШ. 2. ЛИНГВ. йро
учавање језичких йојава у оgређеном временском сшаgијуму, у 
jegHoM временском Йресеку. 

синхронијски, -3., -о који се OgHoCU на синхронију (2): - про
учавање језика. 

синхронијски са синхронијскоl, сшановишша, у йоiлеgу син
хроније: посматрати неку језичку појаву -. 

синхроничан, -чна, -о ГРЧ. 1. који се збива у исшо време, 
исшовремен, исШоgобан. 2. ЛИНГВ. в.  синхрОнЙјскЙ. 

синхрон(ичн)о ПРИЛ. 1. в. синхронизовано. 2. ЛИНГВ. в. син-
хрОнЙјски. 

синхроно ст и синхроничност, -ости ж исШовременосШ. 

синчић, -а и синчић, -ића м geM. и хиЙ. og син. 

синџйр, -ира м тур. ланац; окови, букаl,ије. 

сињ м 1. 300Л. риба изреgа шарана, gеверика. 2. бот. биљка 
Isatis tinctoria, сач. 

сињи, -3., -ё 1. а. сив, сивкасш, йейељасш, apoceg: - камен; -
коса. б. Mogap, йлавкасш, љубичасш: - море, - ОЧИ. 2. црн, ша
ман: - гавран. 3. фиг. а. jagaH, кукаван, несрећан, жалосшан, 

. ојађен: - сироче, - кукавац. б. шежак найоран (о ШереШу). • -
кукавица нар. несрећна, jagHa, беgна, кукавна, ојађена особq,. 

сипа ж ГРЧ. 300Л. морски iлавоножац, у ойасносши избацује 
црнило, Sepa officinalis. 

сипак, -пка, -о 1. који је og машерије коју чини велики број 
сишних чесшица; који се лако расийа, мрви, расшресиш, сийкав: 
- брашно, - жито; - колач, - земља, - снег. 2. који йолако йа
ga, сийи у сишним кайљицама: - киша. 

сипаница ж бот. биљка Herniaria glabra. 
сипан м Рот. биљка из ф. уснашица, Hyssopus officinalis. 
сипар, -ара м расшресиш машеријал насшао pacaagaНJeM 

сШена. 

сипати, -3.м несвр. 1. а. чиниши, йушшаши ga aaga или уйа
ga нешшо сишно, расшресишо, сийко; лиши, уливаши нешшо 
шечно: - брашно у врећу, - јело у чинију, - воду. б. йросийаши 
нешшо сийкаво йО некој йовршини: - прашак на рану. 2. сйу
шшаши, шириши свеtплосш, ЙросиЙаШи. - Сунце сипа зраке. 3. 
а. HeapeKugHo и у великој количини избациваши нешшо: - мет
ке, - живи огањ. б. фиг. врло БРЗО, речишо (йонекаg наgахнушо) 
1,0вориши: - бујицу речи, - клетве. 4. непрел. обилно, у великој 
количини ЙаgаШи. - Сипа снег. Сипа киша. 5. шрошиши йреко 
мере, разбациваши, расийаши: - новац на све стране. _ - се 
осийаши се; расийаши се, йросийаши се. - Сипа се колач. Сипа 
се земља на главу. Сипа се перје. Сипа се светлост. • сипа као 
из кабла јако лева, aaga у .млазевима (о киши). - као из рукава С 
лакоћом, iлашко, брзо (l,овориши, йричаши, оgl,овараШи). - (не
коме) песак, прашину у очи завараваши, обмањиваши, вараши 
некоl,а. - песак, со у море раgиши узалуgан, сувишан Йосао. 

сипати, сИп3.м (сипљём) несвр. шешко gисаШи. 

сипац, -пца м 300Л. сишни шврgокрилац који живи ucaog ко
ре gрвеша и gубе у gрвешу сложене xogHUKe. 

сипити, -Им несвр. [гл. им. сипљёње с] 1. сишно и шихо aaga
ши (о киши, снеl,у, маiли). 2. круниши се, мрвиши се. - Сипи пе
сак. 3. фиг. йомало йроgираши, йробијаши се (о свеtплосШи). 

сипкав, -а, -о расшресиш, сийак: - колач, - снег. 

сипкати, -3.м несвр. geM. йрема сиЙаШи. - Сипка брашно. _ 
- се мрвиши се, круниши се. 

сипљив, -а, -о 1. који йаши og сийње, асiП.маШичан: - чичи
ца, - коњ. 2. изазван сийњом, йромукао, йриl,ушен, ucapeKugaH 
(о iласу, о gucaНJY). 

сипљивац, -ивца м ас.маШичар. 

сипљиво ПРИЛ. на сийљив начин, асiП.маШично: - дисати, -
кашљати. 

сипљивост, -ости ж особина, сшање оноl,а који је сиЙЉив. 

сипнути, -нём свр. 1. йрема сийаши (1). 2. мало насуши, go
лиши: - у шољу кафе. 

сипња ж мед. асiП.ма, заgуха (KOg љуgи и живоШиња). 

сир м (ми. сиреви, кад означава различите врсте сира) жи
вошна намирница која се gобија og .млека сирењем. 

сирак, -рка м 1. geм. og сир. 2. бот. врсша биљке, Sorghum cer
nuum, S. saccharatum и S. vulgare, меtплаш, сијерак. 

сирак, -ака м а. онај који нема никоl,а своl" сироче: сирак ту-
жни без нигђе никога. б. сиромах, Йросјак. 

сирар, -ара м онај који се бави йроизвоgњом сира. 

сирарство с йроизвоgња сира као йривреgна l,рана. 

сирац, сирца м 1. l,pyga, кошур сира. 2. l,pyga, кошур нечеl,а 
gpyl,Ol, (налик на сир): - воска. 

сиревина ж .млечна беланчевина, казеин. 

сирена ж ГРЧ. 1. йо l,рчкој миШОЛОl,ији морска нимфа са iла
вом жене и ЙiДичијu.м или рибљим шелом, која је лейим йева
њем завоgила броgаре и оgвоgила броgове на ойасне сшене l,ge су 
несшајали у морским gубинама; фИГ. завоgљива али безgушна 
жена. 2. сиl,нална сйрава с јаким и йрОgОрним звуком: - за уз
буну, фабричка -, аутомобилска -. 3. зоол. у МН.: peg воgених си
сара Sirenia круйноl" врешенасшоl, и 1,0ЛОL шела, морске краве (у 
jg.: живошиња из шоl,а pega) . 

сиренски, -3., -о који се OgHOCU на сирене (1): - глас, - заво
ђење, - зов. 

сирење с 1. iл. им. og сириши (се). 2 . .млеко у йроцесу зl,ру
шавања, йрешварања у сир. 

сирйво с в. сиревина. 

Сиријус и Сиријус м астр. најсјајнија звезgа на небу у сазве
жђу Пса. 

сирило с сиришШе. 

сирити, -им несвр. йравиши сир; мешајући сиришше у .млеко 
учиниши ga се оно зl,руша, ga се изgвоји суруШка. _ - се йрешва
раши се у сир (о .млеку). 
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сириш м бот. лековиша бuљка, Angelica archangelica, ан'iели
ка, анђелика. 

сиришни, -а, -о који се OgHOCU на сиришше: � фермент. 

сириштара ж бот. а. лековиша бuљка Gentiana cruciato, йро
сШрел. б. лековиша бuљка G. pannonica, линцура. 

сириште с 1. чешврши оgељак желуца йреживара у којем се 
коначно вари храна. 2. среgсшво (apupOgHO или вешшачко) за 
сирење .млека, сирило, маја. 

сирков, -а, -о који се OgHOCU на сирак, найрављен og сирка: 
� хлеб, � метла. 

сирни и сирни, -а, -о који се OgHOCU на сир: � намаз, � каца. 
• - недеља (седмица) рлг. у йравославној UЈжви Hegeљa apeg ускр
шњи йосш, Kag ce jege бели с.мок, сиройусна неgеља. 

сирница ж 1. йиша са сиром. 2. cyg или йросшорија 'ige се gp
жи сир. 

сирњаја м и сирњача ж бот. а. врсша 'iљивe, Lactarius delici
osus, .млечница. б. в. вр'iањ. 

сиров, -а, -о (сиров, -ова, -о) 1. йресан, некуван, нейечен, 
свеж: � месо, � риба. 2. нашойљен вла'iом, йун вла'iе: сирова др
ва. 3. а. који није йошйуно, go краја йрерађен, йречишhен, н,е
йрерађен, нейречишhен (о инgусШријскu.м Йроuзвоgu.ма): � ко
жа, � железо, � свила. б. HegopaQeH, неgовеgен go неке савршени
је форме, йресан: � материјал из живота, � облик 4. необразо
ван, некулшуран, Йрu.миШиван, йросш; 'iруб, суров: људи сирови 
и дивљи, сирови криминалци. 

сировина ж 1. основни, базични машеријал узеш из йриро
ge који се мора йрераgиши у йроцесу йроизвоgње ga би био ao'io
gaH за йошрошњу: индустријска �, пољопривредна �, OCHOBHa �. 
2. сирово сшање, сировосш: насликати призор у свој сировини. 
3. разг. Йрu.миШиван човек, йросшак: човек �. 

сировински и сировински, -а, -о који се OgHOCU на сирови
не: � база, � подручје. 

сирово (сирово) прил. на сиров начин, јеgносшавно, неизве
шшачено, apupOgHO; 'iрубо: � штампати материјал; � се понаша
ти. 

сировост (сировост), -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је 
сирово, oHo'ia који је сиров: � израза, � друштвене средине. 

сиромах, -а и сиромах, -аха м 1. сиромашан човек. 2. онај 
који изазива сажаљење, jagHUK, невољник, беgник. • - духом 
онај који је малих умних сЙособносШи. - као црквени миш йуки 
сиромах, без u'ige иче'iа. 

сиромашак, -шка м ge.м. og сиромах. 

сиромашан, -шна, -о 1. а. oCKygaH у среgсшвима за живош, 
убо'i: � сељак, � крај . б. неgовољан, нейошйун; шшур, oCKygaH: � 
знање, � речник 2. Ko'ia је снашла несрећа, беgан, који изазива 
жаљење, сажаљење, несрећан, jagaH: � човек. 

сиромашити, -йм несвр. [гл. ИМ. сиромашёње с] 1. йосшајаши 
сиромашан: � свакодневно. 2. чиниши сиромашним, сирома
шнијu.м, осиромашиваШи. - Пијаница сиромаши породицу. 

сиромашица ж жена сиромах. 

сиромашки, -а, -о који се OgHOCU на сиромахе, сирошињски: 
� кућа, � живот. 

сиромашки прил. сиромашно: � живети, � се облачити. 

сиромашница ж сиромашица. 

сиромашно прил. као сиромах, OCKygHO, сирошињски: � жи
вети, � ручати, � се одевати. 

сиромашност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је сирома
шан, oHo'ia шшо је сиромашно. 

сиромаштво и сиромаштво с 1. сшање oHo'ia који је сиро
мах, оскуgевање у HajHeoaxogHuju.м сШварu.ма, немашшина, 
оскуgица, беgа, сироШиња. 2. неgовољносш (у количини, мери, 
броју, иншен,зишешу), неgосшашак, оскуgица: � комбинација, � 
идеја, � мисли. 3. сиромашан, убо'i, жалосшан сйољашњи из
'iлеg: � крша, � намештаја. 

сиромаштина и сиромаштина ж сиромашШво. 

сиропусни, -а, -о у изр. - недеља (- седмица) в. сирни (изр.). 

сир ота ж 1. особа без роgиШеља. 2. сиромах (1), сиромаши-
ца. 3. сиромах (2), јаgница, несреШница. 

сиротан, -ана м 1. сироче. 2. сиромах (1). 3. сиромах (2). 

сиротан, -тна, -о 1. који је сироче без u'ige UKo'ia: � дете. 2. 
сиромашан (1): � живот, � село. 

сироти, -а, -о 1. сиромашан (1а, 2): сироти рибари, � птић, 
� дете. 2. разг. мален, незнашан, безначајн, нишшаван: � живот. 

сиротиња ж 1. сиромашшво, сиромашшина, беgа: одрасти 
у сиротињи, сиротињу сакрити. 2. а. сиромашан, беgан човек. 
- Сиротиња сам ја. б. зб. сиромаси. - Сиротињу пљачкају. 3. 
мала, незнашна, сиромашка u.мoвиHa: од своје сиротиње пома
гати. 

сиротињски, -а, -о који се OgHOCU на сирошињу: � јело, � 
стан, � народ. • - лето јесењи веgри и шойли gaHU. - мајка в. мај
ка (3). - трава бот. бuљка Glyceria која йри жвакању слаgи. танак 
(танушан) к(а)о свећа о сиротињском парастосу врло мршав човек. 

сиротињски прил. на сирошињски начин, као сирошиња: � 
изгледати, � јести, � се носити. 

сиротињство и сиротињство с сирошињско сшање, сирома
шшво, сироШиња. 

сиротити, -йм несвр. йосшајаши сиромашан или сиромашни
ји, сиромашиШи. 

сиротица ж 1. женска особа сироче: � без мајке. 2. сирома
шна женска особа. 3. несрешница, јаgница. 4. бот. врсша љуби
чице, Viola tricolor, gaHUHoh. 

сиротишни, -а, -о који се OgHOCU на сирошишше: � дом, � 
управа. 

сиротиште с завоg за с.мешШај и васйишање сирочаgи; з'iра
ga у којој је шакав завоg с.мешШен. 

сиротно прил. као сироша, сирошан, сиромашно: � се хра
нити. 

сиротовати, -отујём несвр. непрел. 1. живеши као сироче, би
ши сироШом. 2. живе ши као сиромах, живеши у оскуgици. 

сироче, -ета с (супл. мн. сирочићи м; зб. им. сирочад ж) gеше 
без роgишеља или без jegHo'i og њих, сироШан. 

сирће, -ета с (мн. 0) тур. воgени расшвор сирhешне киселине, 
служи као зачин јелу или за конзервирање, оцаШ. 

сирћетни, -а, -о нашоиљен сирhешом: � облога. 

сирћетити, -йм несвр. зачињаваши сирhеШом. 

сируп и сируп м итал. 'iусша, шеhером засиhена шечносш 
(служи у фармацији за сйрављање лекова); 'iусшо укуван воћни 
сок: � од слеза, � од малина. 

сирчић м geM. og сир. 

сиса ж анат. а. у мн.: йарни op'iaH на 'ipygu.мa жене и женки 
човеколиких мајмуна, 'ipaQeH og жлезgано'i и MacHoI шкива, ко
ји йосле йорођаја излучује .млеко за оgојче; у jg.: jegHa og gве за
обљене млечне жлезgе с браgавичасшим врхом које чине шај 
йарни ор 'ia н , gojKa. б. оg'iоварајуhа .млечна жлезgа на шрбуху 
женки KOg осшалих сисара. в. закржљала шаква жлезgа у об
лику браgавице KOg мушкараца. • дете на сиси (од сисе) оgојче, 
gојенче. одбити од сисе йресшаши gојиши gеШе. тек је од сисе от
пао врло је .млаg, незрео. 

сисавац, -авца м рег. в. сисар. 

сисак, -ска м geo cyga у облику кљуна за uзливање ШечносШи. 

сисалац, -аоца м онај који сиса, сисало. 

сисалица ж в. сисаљка. 

сисало с 1. сисалац. 2. в. сисаљка. 

сисаљка ж 1. найрава за сисање (шечносши, вазgуха). 2. оно 
litшо се gешешу ga ga сиса умесшо сисе. 3. рилица кроз коју сиса
ју неки инсекШи. 
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сисанче и сисанче, -ета е (мн. 0 ;  зб. им. сисанчад ж) gеше или 
.млаgунче живошиње које се храни мајчинu.м .млеком gојенче, 
оgојче, ogojaK. 

сисара ж пеј. женска особа с великu.м сисама, 'ipygu.мa. 

сисар м ЗООЛ. у МН.: класа шойлокрвних кичм,ењака, који сво
ју .млаgунчаg хране cвoju.м .млеком, Mammalia (у jg. шакав кич
мењак). 

сисарски, -а, -о који се OgHOCU на сисаре: сисарске особине. 

сисаст, -а, -о који је н'алик на сису, који u.мa облик сисе. 

сисат, -а, -о који u.мa велике сисе: � жена. 

си сати, -ам и -шём неевр. 1. а. усшu.ма извлачиши .млеко из 
сисе, вu.мeHa; храниши се .млеком (из gojKe, вu.мeHa), gојиШи. б. 
йиши исисавајуhи шечносш (скуЙЈЬенu.м уснама или кроз неку 
сисаљку, цевчицу и сл.). 2. а. увлачиши, уйијаши xpa7-tJbиву шеч
носш рилицом, сисаљком (о инсекШu.ма). б. уйијаши, црйсши во
gy и xpa7-tJbиве сокове из зе.м..тье (о корену биљке). в. фиг. изма.м.тьи
ваши, црйсши (лукавсшвом, apUHygOM) новац, бо'iашсшво og не
Ko'ia, бескруйулозно корисшиши шуђи pag, новац и сл. 3. ЙЈЬУ
вачком размекшаваши, расшвараши у усшu.ма: � бомбон. 4. а. 
лишаваши HeKo'ia физичке или gуховне cHa'ie, црйсши: � послед
њи атом снаге. б. лишаваши xpa7-tJbивих сасшојака, йосшиши 
(зе.м.љу). 5. Йосебнu.м уређајем вуhи (вазgух, воgу). • нисам весло 
сисао в. весло (изр.). - из малога прста, из својих ноката искори
шhаваши нешшо go йослеgњих 'iраница; измиШЈЬаши нешШо. -
нечију крв, - (пити) крв на памук в. крв (изр.). 

сисетина ж ayLм. и Йеј. og сиса. 

сисица ж geM. и хиЙ. og сиса. 

сискати, -ам неевр. йомало сисаши: � прст. 

сисни, -а, -о који се OgHOCU на сисе: � жлезда, � ткиво. 

сиснути, -нём евр. јеgанйуш йовуhи (уснама, сисаљком) не-
ку шечносш; мало ЙосисаШи. 

систем, -ема м (система ж) ГрЧ. 1. ушврђен pacaopeg, aopegaK 
gелова йовезан у склаgну целину, ушврђен peg: имати � у живо
ту, строг � рада. 2. а. скуй йринцийа који служе као шемеЈЬ, 
основа неке науке, научне gокшрине или научних исйишивања: 
филозофски �, хелиоцентрични �. б. скуй йринцийа, мешоgа, 
начина у Йpu.мeHи, осшваривању нече'iа. - Ту има система. 3. а. 
скуй gелова йовезаних зајеgничком функцијом: живчани �, � 
крвотока, � жлезда са унутрашњм лучењем. б. скуй gрушшве
них, економских йривреgних јеgиница, усшанова ор'iанизационо 
йовезаних у jegHY целину: енергетски �, школски �, комунални 
�, � банака. в. скуй, целина каквих елеменаша, јеgиница зgру
жених йрема зајеgничкu.м каракшерисшикама: консонантски 
� српскога језика. 4. а. облик gрушшвене ор'iанизације: држав
ни �, републикански � владавине. б. облик, начин ор'iанизаци
је нече'iа: изборни �. 5. йринций шехничко'i уређења, шехничке 
сшрукшуре, консШрукција. - Пиштољ "берета" има најбољи си
стем. 6. геогр. йовезана серија, низ apupOgHUX облика: � река, ди
нарски �. 7. хем. 'iруйа машерија које су у сшању равношеже или 
јој шеже: бинарни �, три�арни �. 

систематизација ж gовођење у сисшем, сврсшавање apegMe
ша и йојава у сисшем, сисШемаШизовање. 

систематизованост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је 
сисШемаШизовано. 

систематизовати, -зујём (систематизирати, -изйрам) евр. и 
неевр. сврсща(ва)ши у сисшем, среgиши, сређиваши (сисшемски); 
класификоваши: � законе, � биљне врсте. 

систематика ж (дат. -ици) 1. наука о класификацији, шаксо
номија. 2. бот. И ЗООЛ. наука о йоgели, класификацији биљака и 
живошиња йрема сличносШu.ма и разликама на врсше, aopogu
це, разреgе, роgове и сл. 3. сисШемашизација. 

систематисати, -ишём евр. и неевр. сисШемаШизоваШи. 

систематичан, -чна, -о 1. који се йриgржава оgређено'i си
сшема, сШро./,о gослеgан: � образовање, систематичан и педан
TaH� 2. који се не apeKuga, сшалан, йосшојан, чврсШ. 3. који се 
сшално йонавЈЬа: � куцање сата, � буђење у три ујутро. 

систематичар м сшручњак у сисшемашизацији; онај који све 
pagu йо сисШему. 

систематички, -а, -о сисШемаШичан. 

систематично (систематички) ПРИЛ. на сисшемашичан на
чин; йо оgређеном сисшему: � говорити на ту тему, � учити, � 
сврстати. 

систематичност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia који је 
сисшемашичан, oHo'ia шшо је сисШемаШично. 

систематски, -а, -о који је урађен, начињен, сређен йо сисше
му, йлански, мешоgичан: изложен систематском мучењу. 

систематски ПРИЛ. на сисшемашски начин, йо оgређеном си
сшему, gослеgно: � приступити изради закона, � мучити, � иза
зивати. 

системски, -а, -о који се OgHOCU на сисшем, сисшемашски: � 
решавање проблема. 

систола ж ГрЧ. мед. риiй.м,ично сшезање срчано'i мишиhа. 

сисурина ж ayLм. и Йеј. og сиса. 

сит, -а, -о 1. а. који је ушолио (своју) 'iлаg, који се gовоЈЬНО на
XP�H�O: � дете. б. (у им. служби) м онај који је ушолио 'iлаg, онај 
КОЈи Је gовоЈЬНО нахрањен. - Сит гладном не верује. в. који заси
hyje, KOju.м се йосшиже сишосш; који се pago jege, укусан: � јело. 
Д. фиг. који је засиhен go највеhе Mo'iyhe мере неком gpy'iOM маше
ријом, јак, иншензиван: сите боје, � мирис. 2. а. који u.мa све'iа 

. gовоЈЬНО, који живи у изобиљу, бо'iаш, UMyhaH; y'iogaH, уgобан: 
сит и спокојан живот племића. 3. бо'iаш храном; pogaH, йлоgан: 
� година, � јесен. • бити сит (пресит) нечега (живота, рата и ел.) 
осеhаши нешшо као шереш, нейријашносш и СЛ. и вуци сити (и 
вук сит) и козе на броју (овце на броју) в. aog вук. - сам свега goca
gило ми је, gозло'iрgило ми је, gојаgило ми је све. сит (до сита) се 
најести (наиграти, напевати, наспавати) go миле вОЈЬе, у највеhој 
мери. 

сита ж бот. а. биљка Heleocharis и Н. palustris, зуква. б. биЈЬ
ка Juncus са MHO'iO врсша, уйошреБЈЬава се у корЙарсШву. 

ситан, -тна, -о (комп. ситнијй) 1. који се сасшоји og малих 
исшоврсних gелиhа, чесшица; измрвЈЬен, самлевен, сшучен: � 
снег, � киша, � брашно, � шећер. 2. који је йО величини, обu.му, 
иСЙОЈЬавању, инше7-t3ишешу, броју ucaog Йросечно'i. а. мален: сит
ни зуби, � вез, ситне стопе. б. крашак: ситни кораци. в. незна
шан; нејак: � трошак, � одступање, � гласић. г. неgорасшао, ма
лолешан: � деца. д. мален, низак, неразвијен: ситне грађе, � ра
стом. 3. а. незнашан йо вреgносши и значењу, неgовОЈЬан, оску
gaH; нишшаван, безвреgан, никакав: продат за ситан новац, ку
пити за ситне паре, ситне памети. б. фиг. сишничав, YCKO'ipyg; 
низак, нечасшан: � душа. в. незнашан, безначајан йо gрушшве
ном и економском йоложају и ушицају; који је ниже'i paH'ia, без 
ушицаја и у'iлеgа; убо'i, сиромашан: � газда, ситно племство, си
тан ЧИНОВНИК. 4. фиг. сишничав, YCKO'ipyg, йакосшан; нишшаван, 
нечасшан, ружан, рђав: � пакост, � интерес. 5. (одр.) бот. У нази
ву MHO'iux биљака: � метвица, � боб, � чичак. • - зверка (риба) в.  
зверка (изр.). -: стока, - благо gOMahe живошиње Malbe'i расша, ов
це и козе. ситни сати време иза Йоноhи. 

ситанце и ситанце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og сиШо. 

ситар м занаiйлија који йрави сиша, решеШар. 

ситарка ж a� жена сиШар. б. сишарева жена. 

ситарски, -а, -о који се OgHOCU на сишаре: � занат. 

ситарство е сишарски йосао, сишарски занаШ. 

ситаст, -а, -о који је сличан сишу, решешкасш, руйичасiй, шу
йЈЬикав: � одвод у црево, � поклопац. • - кост анат. jegHa og ко
сшију лобање, решеШача. ситасте цеви бот. низ изgужених живих 
hелија између лисша и корена биљке, које су сишасше, а йрово
ge воgу и минералне маШерије. 

ситача ж анат. сишасша косШ. 

ситашце и ситаmце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og сиШо. 

ситити, -йм неевр. [гл. им. сићёње е] чиниши сиШим. 8 � се 
фиг. заgовОЈЬавdши се, наслађиваши се: � се подсмехом. 
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ситнарија ж сиШнурија. 

ситнеж ж (М) (ми. 0) 1. а. сишне сшвари, сишни KoMagu нече
�a; ошuаци: пов:упити � са стола, � у реци. б. унушрашњи op�a
ни и неки .мање вреgни gелови шела Kog заклане живошиње: в:о
в:ошја �. в. сишнина, сишниш (о новцу). г . .мала gеца; .млаgунчаg 
живоШиња. 2. фиг. а. љуgи ниже� gрушшвено�, службено� или 
eKOHo.мCKO� uоложаја: градсв:а �. б. сишне, безначајне околно
сши, оно шшо је без веће важносши или вреgносш, сишнице: � 
живота. 

ситнина ж сишнеж (1а, б): � за потпалу, � за в:усур. 

ситнити, -им несвр. [гл. им. сИтњёње с] 1. а. чиниши сиШнu.м, 
gробиши, .мрвиШи: � земљу. б . .мењаШи усишно (о новцу). 2. фиг. 
а. брзu.м и сиШнu.м Kopaцu.мa ићи, uоскакиваши, и�раши и сл.: 
� улицом, � у в:олу. б. сишно UаgаШи. - Ситни в:иша. _ � се gpo
биши се, .мрвиШи се; расuаgаши се на сишне gелове, uосшајаши 
сиШан. - Стена се ситни. 

ситница ж 1. а. сишна, безначајна сшвар, .маленкосШ: по
в:лонити ситницу, чувати ситнице. б. оно шшо је без значаја, 
оно шшо је неважно, безначајносш: свађати се за ситнице. в. йо
јеgиносш, gешаљ: свав:а � из в:њиге. 

ситница ж бот. а. биљка Amelanchier ovalis, gивља .муш.мула. 
б. в. шрешња. 

ситничав, -а, -о који сувише обраhа uажњу на сишнице, ко
ји цеuиgлачи, YCKO�pyg: � шв:ртац, � редитељ, � похлепа, � пе
дантност. 

ситничаво прил. на сишничав начин, цеuиgлачки: � се цењ
в:ати. 

ситничавост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво, особина OHo�a 
који је сиШничав. 

ситничар М 1. шр�овац сиШно.м робо.м. 2. онај в:оји се упу
шта у ситнице, онај в:оји придаје велив:у важност ситницама, 
неважним стварима, цепидлав:а. 

ситничарија ж 1. uроgавница сишне робе. 2. в. сишнурија (1). 

ситничарити, -Ичэ.рИм несвр. [гл. ИМ. ситничарёње с] 1. шр�о
ваши сиШно.м робо.м, воgиши сишничарску mр�овину. 2. gаваши 
uрешеран значај сиШница.ма, цеUиgлачиШи. 

ситничарка ж жена сиШничар. 

ситничарски, -а, -о 1. који се OgHOCU на сишничаре (1): � рад
ња, � трговина, � роба. 2. који сишничари, цеuиgлачи, сишни
чав, цеuиgлачки: � дух, � човек, � в:арактер, � политика. 

ситничарство с 1. занu.мање сишничара (1). 2. сишничарење, 
цеuиgлачење: његово свакодневно �. 

ситниш, -иша М (инстр. -ишем) 1. сишан новац (обично ко
ван), сишнеж, сиШнина. 2. сишнеж (1 б). 

ситно прил. (:комп. ситнијё и -е) 1. а. у .малu.м чесШица.ма (о 
cиЙKu.м Шварu.ма), фино (о .млевењу): � самлети. б. на .мале ge
лове: � исећи месо, � исецкати дрва. 2. а. краШкu.м и брзu.м йо
креШu.ма, .малu.м Kopaцu.мa; брзо: � играти, � поцупв:ивати, � 
корачати. б. uребирајуhи брзо UрсШu.ма йо жица.ма, gupKa.мa, 
вешшо: � свирати, � ударати у клавир. в. HиCKu.м Шоновu.ма, 
шихо: сат yдapa �, шапне �. г. ucupeKugaHo, краШкu.м gaxoM, 
убрзано: � дисати, � говорити, � стењати. 3. а. у сиШнu.м кайљи
ца.ма: � пада снег, � сипи киша. б. jegHo uopeg gpy�o�, наблизу, 
збијено, �усшо: � засађен, � поплочан, � избор ан. 

ситно- йрви geo uриgевских и gp. сложени ца, обично са зна
чење.м ga је оно шшо значи gpy�u geo сложени ца сишно (.мало, 
незнашно и сл.): ситногорица, ситнозрн, ситнолик, ситносељач
ки, ситносликар (минијатуриста) и сл. 

ситнобуржоаски, -а, -о који се OgHocu на сишне буржује и 
сишну буржоазију: � морал, � интереси. 

ситноглав, -а, -о који је сишне "iлаве: � дете. 

ситногорица ж шу.ма og ниских и сишних врсша gрвеhа. 

ситнограђански, -а, -о в. сиШнобуржоаски. 

ситнозрн, ситнозрнаст и ситнозрнат, -а, -о сишно� зрна, 
који је og .маШерије са из"iлеgо.м сишних зрна: � сорта пшенице, 
� пеmчар, � руда пирита. 

ситно клас, -а, -о сишно� класа. 

ситнолистан, -сна, -о сишно� лисша: � в:рушв:а, � шума. 

ситносопственик М власник .мало� u.мaњa, сишно� uocega, 
.малоUосеgник. 

ситносопственички, -а, -о који се OgHOCU на сишносоuсшве
нике; који је својсшвен сиШносоUсШвеницu.ма: � земља; ,..., мен
талитет. 

ситноћа ж 1 . .мала gu.мензија нече�а: � предмета. 2. фиг. ни
шшавносш, нискосш: � душе, � духа. 

ситноуман и ситноуман, -на, -о који је сишно� у.ма, који не
.ма gовољно Uа.меШи, .муgросШи; који оg�овара љуgu.ма шакве у.м
не сuособносши: � човек; � поступав:. 

ситнурија ж 1. а. сишне сшвари незнашне вреgносши, сиш
нице, .маленкосШи: в:упити ситнурију, � по вашарима. б. оно 
шшо је без значаја, неважно, безначајносш: животне ситнури
је. 2. сишна, .малолеШна gеца. 3. безначајни љуgи (љуgи ниже� 
gрушшвено� paH�a): мешати се са ситнуријом. 

сито1 с найрава за йросејавање (брашна или gpy�ux сийкавих 
.маШерија) у облику .мреже или uерфорирано� лu.ма, с оШворu.ма 
оgређене величине, кроз које uролази jegaH geo сийкаве .масе, а 
gpy�u се заgржава на .мрежи. • бити на ситу и решету, бити про
сејан :Кр03 - и решето, проћи (:КР03) - и решето йроћи све, йроћи 
кроз свакаква искушења, свашша у живошу gоживеши и йре
живе ши. ново - на високо сеје, ново - само сеје, ново - о клину ви
си (Нпосл) сваки новајлија се шруgи ga шшо боље ypagu Йосао. 
узети (некога) на - и решето gобро HeKo�a uроцениши, uроучиши, 
UросуgиШи. 

сито2 прил. go сишосши, go .миле воље: � се наразговарати, � 
се изјадати, � се испавати. 

ситост, -ости ж а. сшање и осећање OHo�a који је сиШ. б. заси
hеносш, йуноћа, uошuуносш: � чула, � звука. 

ситоштампа ж шехника шШа.мUања кроз фину .мрежасШу 
Шканину. 

ситост, -ости ж а. сшање, осећање, OHo�a који је сиШ. б. йуно
ћа, uошuуносш: звучна �. 

ситуација ж лат. 1. сшање, околносши, uрилике (у Koju.мa се 
неко или нешшо налази): друштвена �, политичка �, тешка �, 
критична �. 2. uоложај, .месШо, с.мешШај (раз.мешШај upegMe
ша и gp. у UросШору). • комедија ситуације поз. KoMeguja у којој се 
личносши gовоgе у чишав низ с.мешних сишуација, услеg несйо
разу.ма, укршшених иншереса, сйлешки иШg. човек (господар, мај
стор) ситуације онај og Ko�a зависи решење, онај који је gорасшао 
сишуацији и решиhе је; сналажљив човек. 

ситуациони, -а, -о који се OgHOCU на сишуацију: � план. 

ситуиран, -а, -о 1. ШрU. og сиШуираШи. 2. који је .маШеријал
но gобро обезбеђен: ситуирани родитељи. 

ситуираност, -ости ж сшање OHo�a који је сиШуиран. 

ситуирати, -уирам свр. и несвр. расuореgиши, расйоређива
ши, наћи, налази ши .месШо за HeKo'ia, за нешшо, uосшавиши, йо-
сшављаши HeKo'ia, нешшо He�ge: � болницу изван центра. 

сићан, -а, -о ge.м. og сиШан. 

сићано ПРИЛ. у ge.м. значењу: сишно: � заиграти. 

сићи (сићи), сиђём (аор. сиђох, сиђе; ИМП. сиђи; р. пр. сишао, 
-шла; пр. пр. сишавши; ТРП. 0) свр. непрел. 1. а. ugyhu gосuеши на 
ниже .меШо, сuусшиши се; наuусшиши неко (обично узgи'iнушо 
или исшурено) .месШо: � с планине, � низ степенице; � с коња, 
� с дрвета, � са столице, � са ватрене линије. б. изиhи из KaKвo� 
uревозно'i среgсшва: � с воза. в. оgвојиши се og заuочешо'i йрав
ца крешања: � с пута. г. фиг. сuусшиши се на нижи gрушшвени 
uоложај; gосuеши у лошије .маШеријално сшање: � с функције; 
� у беду. 2. а. заuасши, заhи (о Сунцу, Месецу). б. uасши, сйу
сшиши се расuросшируhи се йо че.му. - Вече је сишло над Па
риз. • - с памети (с ума) UолуgеШи. сишло му је срце у пете вео.ма 
се уUлашио. 

сићити се, сићим се несвр. нар. [гл. им. сићёње с] оuираши се, 
неhкаши се; биши шврgо"iлав, јО'iуниши се. 
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сићуmан и сићуmан, -шна, -о -који је вео.ма .малих gимензи
ја, вео.ма cийlaH: - ствар. 

сићуmно и сићуmно прил. јеgва йpимeйlHo, јеgва чуј но: -
звеЦRати. 

сићушност и сићуmност, -ости ж особина oHoia -који је сиnу
шан, oHoia шйlо је сиnушно. 

сифилис и сифилис м заразна венерична болесш, lues. 
сифилисни и сифи�исни, -а, -о -који се OgHOCU на сифилис, 

-који је у вези са сифилисо.м: - осип. 

сифили(с)тичан, -чна, -о 1. -који болује og сифилиса: - чо
век. 2. -који је cвojCйlвeH сифилийlичару, -који је -као у сифилийlи
чара: - глас. 

сифилитичар (сифил:Итик) м онај -који је заражен сифилисо.м. 

сифон, -она м фр. 1. найрава на боци -којо.м се извлачи йlеч
HOcйl из боце и сама боца соgа-воgе са йla-квo.м наЙраво.м. 2. техн. 
оgвоgна цев за iасове и йlечносйlи. 

сифОНСI(И, -а, -о -који се OgHOCU на сифон: - боца. 

сиц м нем. сеgало у -колима и на бици1\ЛУ: сести на предњи сиц. 

сјавити, сјавйм евр. cйlepaйlи cйlo-кy у не-ко ниже .мecйlo;jaвe-
nи ca-кyйийlи cйlo-кy: - овце (са планине); - овце на солило. 

сјављивати, сјављујем несвр. Йре.ма cjaвийlи. 

СЛlгњ(ен)а ПРИД. (ж. род) -која носи у себијаiње, бре.менийlајаi
њeйlo.м (о овци). 

сјагњити се, -и се евр. йocйlaйlи сјаiња (о овци). 

сјај м (инетр. -ем) 1 .  ја-ка свейlлосйl -која сија или се оgбија og 
чеiа: - сунца, - ватре, - стакла на сунцу. 2. а. блисйlање, сева
ње (очију). б. израз славЈЬа, йlрију.мфа, заgовОЈЬсйlва: - победе, 
- радости. 3. а. рас-кош, боiайlсйlво. б. висо-к goMeйl, изузейlне 
оgли-ке: - талента. 

сјајан и сјајан, -јна, -о 1. а. -који сија, -који ogaje ја-ку све
йlлОСйl, блешйlав: - Сунце, - звезда. б. -који је йун свейlлосйlи, 
сјаја, свешао: -јутро. в. -који оgбија свейlлосйl, gaje оgблеса-к, -ко
ји се оgсијава: - метал, - кристал. г. -који (се) сија, блисйlа изра
жавајуnи -ка-кво унуйlрашње cйlaњe (о очима, йо'iлеgу). 2. (сјајан) 
фиг. -који се исйlиче -ка-квоnо.м (ванреgним вреgносйlима, лейо
йlo.м и gp.), ванреgан, изврсйlан: - успех, - писац, - потез, - по
јава, - будућност. 

сјајан, -а, -о у geM. и хиЙ. значењу: сјајан: - плаветнило. 

сјајити (се), -им (се) неевр. [гл. им. сјајење е] cиjaйlи (се), све
йlлейlи (се). 

сјајкаст, -а, -о -који има нијансу сјаја, -који Йо.мало сија, og
сијава: - предмет. 

сјајкати (се), -ам (се) неевр. Йо.мало cjaйlи, оgсијавайlи (се), 
блес-кайlи. - На руци (се) сјајка танак прстен. 

сјајник м .минерал ja-коТ; .мейlалноi сјаја. 

сјајно ПРИЛ. на сјајан начин, изврсно; уп. сјајан (2): - обави
ти посао. 

сјајноок, -а, -о -који је сјајних очију: - жена. 

сјајност, -ости ж особина oHoia шйlо је сјајно; сјај: - Сунца, -
двора. 

сјајнути, сјајнем евр. блеснуйlи, ceвHyйlи. 

сјајуцкати се, -ам се неевр. geM. Йре.ма cjajийlи се. 

сјактав, -а, -о -који ogaje оgблеса-к, свейlлуцав: сјактаве чизме. 

сјактати (се), -тйм (се) неевр: в. cja-кйlийlи (се). 

сјактити (се), -йм (се) неевр. cиjaйlи, cjajийlи (се), (обично ја
-ким, уйаgЈЬивим сјаје.м), блешйlайlи. - Жеравица (се) сјакти. 

сјаранити се, сјарiiнйм се евр. йocйlaйlи јаран с не-ким, сйри-
jaйleљийlи се. 

сјарити, сјарйм евр. в. cjapHyйlи. 

сјарнуТи, -нем �Bp. aogcйlanu, aogjapuйlu (вaйlpy). 

сјати (се), сјам (се) неевр. [гл. им. сјање е] в. cиjaйlи (се). 

сјатити се, -йм се евр. а. c-кyйийlи се у jaйlo, рој, чойор и сл. 
(о cйloци, йчелама, Ййlица.ма, иHce-кйlимa и gp.). б. навалийlи 
на не-коiа зајеgно, у вели-ко.м броју (-као jaйlO). - Сви се сјатише 
на ПРИДОШЛИЦУ. 

сјаћивати се, сјаћујем се несвр. Йре.ма cjaйlийlи се. 

сјахати, -шем евр. l . сиnи с -коња или gpyiejaxane живойlиње 
(ређе с бици-кла или gpyioi йревозноi среgсйlва на -ко.ме се cegu 
ой-корачивши ia). 2. сиnи, cйycйlийlи се јашуnи на не-ко ниже .ме
cйlo: - низ брдо, - у долину. 3. фиг. йpecйlaйlи gосађивайlи не-ко
.ме, йpecйlaйlи узне.миравайlи, iњавийlи не-коiа. - Молим те пре
стани, сјаши већ једном! 

сјахивати, сјахујем несвр. Йре.ма cjaxaйlи. 

сјединитељ м онај -који не-коiа или нешйlо сјеgињује или је 
cjegUHUo: - Италијана. 

сјединити, сјещиним евр. 1. cйojийlи jegHo с gруiим, cacйlaви
йlи у jegHY целину, yjegUHUйlu. 2. хем. хе.мијс-ки cйojийlи gва еле
.мeHйla у хе.мијс-ко јеgињење. 8 - се. 1. cйojийlи се jegHo с gруiим, 
йpeйlвopийlи се у jegHY целину, yjegUHUйlU се. 2. образовайlи хе
.мијс-ко јеgињење хе.мијс-ки се сЙојивши. 

сједињавати (се), -iпьавам (се) несвр. Йре.ма cjegUHUйlu (се). 

сјЕщињеност, -ости ж cйlaњe oHoia шйlо је сјеgињено. 

сједињење е HacйlaHa-к не-ке целине og йосебних јеgиница, ge-
лова; ycйocйlaвa йlecHe везе, зближење. 

сједињивати (се), -ињујем (се) несвр. Йре.ма cjegUHUйlU (се). 

сјежити се, сјежйм се евр. oceйlийlи језу, йlpHцe (og хлаgноnе, 
cйlpaxa, ja-коТ; узбуђења и сл.), најежийlи се. 

сјездити и сјездити, -йм евр. сиnи, cйycйlийlи се језgеnи; уп. 

јездити. 

сјезерати се, -ам се и сјезерити се, сјезерим се евр. с-куйи
йlи се, Ha-кyйийlи се, сабрайlи се. - На тргу се сјезерила маса. 
фиг. Туга се сјезерала и утиmала. 

сјёра ж јек. нечисйlоиnа у неойраној вуни; воgа у -којој се вуна 
йрви йyйl Йрала. 

сјеруша ж јек. бот. вишеiоgишња, ређе gвОiоgишња биЈЬ-ка 
Stachys germanica из ф. Labiatae, pacйle на нейовоЈЬНим йlepe
нима (йо ши-карама, о-ко йyйleвa, на -камењарима). 

сјесенити се, сјесени се евр. Hacйlaйlи, Hacйlyйийlи (о јесени 
-као iоgишње.м gобу). 

сјогунити се, сјогУним се евр. ocйlaйlи нейойусйlJЬив, узјОiу
Hийlи се. 

сјуривати (се), сјуРујем (се) несвр. Йре.ма cjypийlи (се). 

сјурити, сјурим евр. 1. (некога, нешто) а. вели-ко.м брзино.м 
oйlepaйlи с нечеiа, низ нешйlо, cйlepaйlи, caiHaйlu; caйlepaйlи, 
йpийlepaйlи: - овце низ брдо; - некога у ћошак. б. вели-ко.м бр
зино.м cйycйlийlи: - кола низ страну. 2. в. cjypийlи се (1). 3. заби
йlи, зарийlи, забосйlи: - нож у срце. 8 - се а. вели-ко.м брзино.м 
сиnи, сйlрчайlи; c-кyйийlи се у вели-кој журби: - се низ брдо; - се 
на место уде,са. б. йle-кynи на'iло apogpeйlu, слийlи се. - Крв се 
сјури у лице. Потоци се сјуре у реку. 

сјутр- в. cyйlp-. 

скадарка ж 1. ист. вpcйla йуш-ке -ка-кву су йравили с-каgарс-ки 
.мajcйlopи. 2. агр. вpcйla лозе црноТ; iрожђа и вина. 

сказаљка ж (дат. -љци; ген, мн, -кИ) и'iла, језича-к чији је jegaH 
-крај YйlвpђeH, -која йо-казује резулйlайl .мерења на разним сйра
вама за .мерење разних величина, -казаљ-ка. 

скај, ска.ја м (ми. 0) вpcйla вешйlач-ке -коже -која служи -као .ма
йlеријал у йроизвоgњи намешйlаја, йlашни и gp. 

скакавац и скакавац, -авца ж (инетр. -авцем) ЗООЛ. 1. а. ин
ce-кйl са сраз.мерно снажним сйlражњим Hoia.мa -којима извоgи 
-кара-кйlерuсйlичан С-КО-К. б. у .мН.: ойшйlи назив за йороgицу йla-
-квих иHce-кaйla Acridiidae. 2. жарг. вpcйla ножа с oapyioM за из-
влачење сечива из -корица. 

скакав:И:ца и скакавица ж ЗООЛ. а . .морс-ка риба (има је и у 
слайl-кu.м воgама) -која чесйlо с-каче изнаg воgене Йовршине. б. 
-круйна риба Salmo salar из Йор. Йacйlp.м-ки, ЛОСОС. 
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скакалиmте и скiшалиmте е епорт. месшо за сuоршско ска
кање. 

скакало и скакало е uрелаз на eogu (с камена на камен). 

скакаоница и скакаоница ж епорт. нарочишо уређено ме
сшо за извођење смучарских скокова: олимпијска -. 

скакати, скачём несвр. аремам скочиШи. 

скакач, -ача М (инетр. -ачем) 1. а. онај који gобро, вешшо ска
че. б. коњ с израженим шркачким особинама. 2. епорт. онај ко
ји се шакмичи у скоковима. 3. у шаху фиlура у облику коњске 
lлаве, коњ. 

скакачица ж женска особа скакач; уп. скакач (lа и 2). 
скакачки, -а, -о који се OgHOCU на скакаче: скакачке способ

ности. 

скакутав, -а, -о а. који xogajyhu аоскакује, арави брзе, сиш
не кораке; који се извоgи шаквим корацима: - човек; - ход. б. 
фШ'. немиран, несшалан; - особа. в. фШ'. неравномеран, Heyjeg
начен: - стих. 

скакутавост, -ости ж особина oHola који је скакушав, oHola 
шшо је скакуШаво. 

скакутати, скакућём (-ам) (пр. еад. скакућући (скак)ттајући» 
неевр. а. с времена на време uравиши мале скокове, аоскакива
ши; хоgаши, ићи аоскакујући. б. наlло мењаши uреgмеш разlо
вора, начин или uреgмеш paga и сл.; избеlаваши изјашњавање, 
околишиШи. 

скала ж лат. 1. бројчаник на разним саравама са uоgелом и 
знаковима за мерења оgређених величина: - термометра. 2. МУЗ. 
музички шонови аоређани ао висини, музичка лесШвица. 3. уоа
шше низ величина, вреgносши, аојава и сл. које се uосшуuно сме
њују: - боја. 

скалити се, скалйм се евр. фиг. очврснуши, uрекалиши се, 
очеличиши се. 

скалп М (мн. -ови) лат. оlуљена кожа с косом с lлаве неарија
шеља као рашни Шрофеј. 

скалпел М лат. омањи нож који се уuошребљава у xupypluju 
и анашомском сецирању; вајарски нож за моgелирање; нож ко
ји се корисши у gpyle сврхе (нар. за сечење харШије). 

скаЛШlрати, скалпйрам евр. скинуши скалu с чије lлаве. 

скалупити, -йм (трп. скалупљен) евр. а. аресавијајући сло
жиши (обично шканину): - ћебе, - кошуљу, - платно. б. сасша-
виши, склоuиши: - сто. 

скалупљеност, -ости ж сшање oHola шшо је скалуиљено. 

скалупљивати, -упљујём несвр. арема скалуUиШи. 

скаменити, -йм (трп. скамењен) евр. фШ'. изазваши KOg неко-
la укоченосш, gовесши HeKola у сшање неuокрешносши, обамр
лосши, окамениШи. - Та вест ју је скаменила. 8 - се 1. uосша
ши као камен, очврснуши uоuуш камена, uрешвориши се у ка
мен. - Наслаге песка су се скамениле. 2. фиг. uосшаши неаокре
шан, укочиши се, обамреши (услеg jaKol узбуђења, сшраха и сл.), 
окамениши се. - Јадни човек се скаменио од страха. 

скамењено прил. без uокреша, укочено. - Стаде скамењено 
зурити око себе. 

скамењеност, -ости ж сшање, особина oHola који је скаме-
њен, oHola шшо је скамењено. 

скамија ж грч. школска клуuа; клуuа уоUшШе. 

скамијица ж geм. og скамија. 

скамикати, скамйчём неевр. цвилеши, сквичаШи. 

скандал, -ала М итал. неuриличан, неgоличан gОlађај. 

скандалИЗ0вати, -зујём (скандализИрати, -изйрам) евр. и не-

евр. изаз(и)ваши KOg некош ушисак сканgала, саблазниши, сабла
жњаваши: - јавност, - гледалиmте. 8 - се схвашиши, схваша
ши 1-leШШО као сканgал, uримиши, uримаши нешшо са lнушањем. 

скандалозан, -зна, -о 1. који uреgсшавља сканgал, бруку, 
саблажњив: - понаmање. 2. који се OgHOCU на сканgале: - хро
ника. 

скандалозно прил. на сканgалозан начин, срамошно: - се 
понети. 

скандалозност, -ости ж сшање, особина oHola шшо је cKaHga
лозно; сканgал. 

скандирати, скандйрам неевр. лат. 1. књиж. чишаши сшихо
ве исшичуhи мешричке сшоuе и риШам. 2. изlовараши или изви
киваши у оgређеноим риШму, реч ао реч, слоl ао слоl (у хорском 
рецишовању, на сшаgиону и сл.); уоuшше изlовараши ogeojeHo, с 
uрекиgима. - Публика је дуго скандирала: пла-ви! пла-ви! 

сканити, сканйм евр. gohu go накане, наканиши, наумиши, 
решиШи. - Сканио је ићи у добровољце. 8 - се наканиши се, ре
шиши се, оgлучиши се (након колебања, размишљања). - Ска
нимо се и уђемо. 

сканљив, -а, -о који се скањује, неоgлучан, колебљив. 

скањерало е (М) (мн. е) пеј . онај који се скањера, онај који 
оклева. 

скањерати се, скањёрам се неевр. ошезаши с оgлуком, коле-
баш и се, накањиваши се, оклеваШи. 

скањив, -а, -о в. CKa1-lЉив. 

скањивати (се), скањујём (се) несвр. арема сканиши (се). 

скапавати, скапавам несвр. арема скаUаШи. 

скапати и скапати, -пам евр. сшраgаши, изlубиши живош, 
умреши OgH. уlинуши og lлаgи, жеђи, зиме и сл.: - у снегу. 

скапирати, скапйрам евр. разг. схвашишши, разумеШи. 

скарад- в.  ckapeg-. 

скарати, скарам евр. искараши, изlрgиши, исUсоваШи. 

скаредан, -дна, -о неuрисшојан, ружан (о речима, изража-
вању): - израз. 

скаредно прил. на cKapegaH начин: - се изражавати. 

скаредност, -ости ж особина oHola шшо је cKapegHo: - речи. 

скасати, -ам евр. касом, касајући сићи, сuусшиши се: - низ 
брдо. 

скаска ж (ген. ми. -кй) врсша HapogHe uриuовешке (кашкаg са 
елеменшима нашuрироgним и фанШасШичним). 

скастити, -йм евр. тур. наумиши, намериши, оgлучиши: - бе-
жати. 

скатологија ж грч. вулlарно изражавање. 

скатолоmки, -а, -о који се OgHOCU на скаШОЛОlију: - песмица. 

скаут М енгл. upuuagHUK омлаgинске орlанизације љубише-
ља upupoge, извиђаЧ. 

скаутизам, -зма М скаушски uокреш, скаушска акШивносШ. 

скауткиња ж женска особа скауШ. 

скаутски, -а, -о који се OgHOCU на скауше: - друштво. 

скаутски прил. на скаушски начин, као скауш: - волети при-
роду. 

скафандар, -дра и скафандер, -а М грч. врсша зашшишне 
ogehe (oMolyhaea gисање изван човекове нормалне cpegUHe, uog 
BOgOM нар.); уоuшше врсша ogehe која кројем uogceha на шакву 
зашшишну ogehy: ронилачки -, космонаутски -. 

скачити, -йм евр. скинуши оно шшо је било окачено: - пуmку 
са клина. 

скаmити, -йм евр. uрешвориши у кашу, искашиши, исишни
ши, изgробиши: - воће. 8 - се uрешвориши се у кашу, изgроби
ши се. - Пилав им се искаmио. 

сквасити, -йм (трп. скваmен) евр. учиниши влажним, мо
крим (uошаuајуhи у неку шечносш, uоливајуhи и сл.), аокваси
ши: - коmyљу. 8 - се uоквасиши се, исквасиши се, смокриши се. 

сквачити, -йм евр. 1. захвашиши, gохвашиши кваком, куком. 
2. gOMohu се нечеlа, uриlрабиши, uрисвојиши; gOMohu се HeKol 
месша, сшиhи, uрисuеши Helge: - стан; - луку. 
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сквер и сквер м (ми. скверови и скверови) енгл . .мањи јавни 
йарк (најчешhе на неко.м Шрlу). 

скверић, -а и скверић, -ића м geM. og сквер. 

сквика ж сквичање, скика. 

сквикнути, сквикнем свр. Йре.ма сквичаШи. 

сквичати, -чИм неевр. оном. о"iлашаваши се сквико.м, скико.м, 
скичаши (најчешhе о свиња.ма). 

скврчити, -йм (трп. скврчен) евр. зlрчиши, зlрбиши (йрсш, 
канџу, леђа, Шело). _ - се а. зlрчиши се, зlрбиши се; скуйиши се: 
� се у леђима; � се у клynче. б. набораши се, с.межураШи се. -
Диња се беше скврчила. 

скела ж тур. 1. брод. сйлав или нарочишо йоgешена лађа која 
се креће gуж jaKol ужеша или Йо.моћу .моШора; .месШо на реци 
(или .мореузу) 1ge се врши шакав йревоз, 1ge саобраhа шакво йре
возно среgсШво. 2. (обично у мн.) грађ . Йо.моћна консшрукција 
која се Йривре.мено йоgиже йри lрађењу или рушењу објекШа. 

скелар, -а и скелар, -ара м онај који врши йревоз скело.м; 
уп. скелеџија. 

скеларина и скеларина ж HaKHaga за йревоз скело.м. 

скелет и скелет м грч. 1. а. кошшани сисШе.м кич.мењака (чо
века или живошиње), косШур. б. фиг. јако .мршава особа. 2. фиг. 
оно шшо чини основне, йолазне еле.менШе нечеlа; основица, на
црш, схе.ма: � драме; � плана. 3. чврсши gелови, обично gрвени 
или .меШални, који чине основну консшрукцију нечеlа: � моста. 

скелетни и скелетни, -3., -о који се OgHOCU на скелеш: � си-
стем, � конструкција. 

скелеџија м (ми. ж) в. скелар. 

скелеџијски, -3., -о који се OgHOCU на скелеџије: � посао. 

скенер м енгл. шехнички уређај за скенирање. 1. у рачуна р-
сшву: йериферни ойшички уређај који о.моlуhава ga се цршеж, 
фОШОlрафија или шШа.мЙани, OgH. рукойисни шексш йрешворе 
у KOg који оglоварајуhи ко.мЙјуШерски apolpa.мu Moly ga обраgе, 
йрикажу на екрану или оgшШа.мЙају. 2. у .меgицини: ренglеноло
шки айараш у облику велике кушије са кружнu.м оШворо.м или 
Kpaћu.м Шунело.м у ценшру кроз који се креће йокрешни исйиш
ни сшо и за шо вре.ме uзлаже gејсшву peHgleH зрачења. 

скенирати, скенйр3.м евр. и неевр. 1. сни.МиШи, снu.маШи 
скенеро.м; уп. скенер (1). 2. исйишаши, исйишиваши скенеро.м, 
gијаlносшицираши уз Йо.моћ скенера; уп. скенер (2). 

скепса ж грч. нейовеРЈЬив OgHOC Йре.ма че.му, су.мња, нейовере
ње: изразити скепсу. 

скептар, -тра грч. в. скиЙШар. 

скептик м 1. онај који је скейшичан, који йоказује скейсу, не
йоверење Йре.ма нече.му. 2. в. скейшичар (1). 

скептицизам, -зма м грч. 1. скейса, суња, неЙоверење. 2. фи
лозофски йравац који изражава су.мњу у .мОlуhносШ сазнања 
објекшивне исшине и сШварносШи. 

скептичан, -чна, -о исйуњен су.мњо.м, неЙоверење.м, склон 
скейси; у које.м се о"iлеgа скейса: � човек; � питање. 

скептичар м 1. йрисшалица, слеgбеник скеЙШициз.ма. 2. в. 
скейшик (1). 

скептичарски, -3., -о који се OgHOCU на скейшичаре: � схва
тање. 

скептички, -3., -о. који се OgHOCU на скейшике; скейшичан: � 

став, ':"" мисао, � напомена. 

скептички и скептично прил. на скейшичан начин, са скей
со.м, су.мњо.м, нейовеРЈЬиво: � говорити о нечему, � се односити 
према нечему. 

скептичност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је скеЙШично. 

скерлет м тур. скуйоцена шканина ЈЬубичасшоцрвене боје, 
lp u.м из. 

. скерлетан, -тна, -о а. који је израђен og скерлеша: � хаљи
на. б. који је боје скерлеша: � цвет. 

скерцо м (ми. е) итал . .музичко gело у живахно.м Ше.мЙу, у шро-
gелно.м pиii1.мy. 

скерцозан, -зна, -о својсшвен скерцу: � мотив. 

скерцозно прил. као у скерцу, живахно, ЙолеШно. 

скерцозност, -ости ж особина oHola шшо је скерцозно. 

скеч, -а и скеча м (ми. скечеви и скечеви) енгл. поз. крашко 
gpa.мCKO gело (најчешhе у jegHoM чuну), са MHolo ко.мичних си
Шуација. 

скидати (се), скИд3.м (се) несвр. Пре.ма скинуши (се). 

скија ж (обично у мн.) gуlачка и уска gacKa нарочише uзра
ge (йо jegHa за сваку Holy), врха йовијеНОl Halope, за хоgање и кли
зање йо cHely, с.мучка. 

скијање с 1. "iл. u.м. og скијаши (се). 2. скуй зu.мских сйорш
ских gисцийлина на cHely 1ge се Шак.мичари крећу на скија.ма, у 
које caagajy шрчање, слало.м, велеласло.м, сйусш и gp. ,  с.мучање. 

скијати (се), -3.м (се) неевр. а. клuзаши се, крешаши се на ски
ја.ма, с.мучаши се. б. крешаши се на (широкu.м) скија.ма йо йовр
шини воgе (.мора, језера, реке) уз Йо.моћ .моШорноl ча.мца који ву
че ужешо.м oHola који је на скија.ма. 

скијаm, -аша м а. онај који се скија. б. сйоршисша који се ба
ви скијање.м, с.мучар. 

скијашица ж женска особа скијаш. 

скијаmки, -3., -о који се OgHOCU на скијаше и скијање: � спорт, 
� скок. 

скијаmтво е сйорш скијања. 

скијеринг м нор. вожња на скија.ма с коњско.м заЙреlо.м или 
с .моШорно.м вучо.м. 

скијукати, скИјУчем и скијУкати, скИјучем неевр. в. скичаШи. 

скик м скика (обично крашкошрајна или у jegHoM gaxy). 

скика ж apogopaH, висок "iлас ("iласови) KaKвu.м ce о"iлашава-
ју свиње (йси и неке gp. живошиње) (нЙр. у реаlовању на бол). 

скикнути, скИкнем евр. 1. свр. Йре.ма скичаШи. 2. фиг. UЗlуби
ши живош, йоlинуши, у.мреши; биши унишшен, ЙроЙасШи. 

скиликати, скиличем и скиликати, скилйчем неевр. в. ск и
чаШи. 

скинија ж грч. йосвећено .месШо, свеШилишШе. 

скинути, -нем (аор. скИнух и скИдох) евр. 1. а. gовесши са ви
шеl на нижи йоложај, сйусшиши са HeKol изgиlнуШоl.месШа на 
ниже .месШо; уклониши с нечеlа (обично оно шшо је окачено, на
шакнушо и сл.): � маче с дрвета, � књигу с полице, � торбу с 
клина. б. уклониши с Kola или чеlа оно шшо је око или йреко ње
la, шшо la йрекрива, обухваша, шшо служи као зашшиша (og 
хлаgноhе нЙр.) и сл.: � кору с дрвета, � боју с намештаја, � 

шминку, � омот, � одећу, � покривач. в. уойшше уклони ши с ко
la или чеlа оно шшо је на ње.му, OgH. на њеlовој йовршини: � мр
љу, � израслину. 2. скинуши pog, убраши: � летину. 3. искрца
ши, OgH. исшовариши с йревозноl среgсшва: � некога с воза. 4. а. 
учиниш и ga неко oge с HeKol йоложаја, ga найусши неко .месШо, 
неку функцију, gужносш и gp. :  � владајућу гарнитуру, � истра
житеља (с·неког случаја). б. обориши .меШко.м, усшрелиши; йо
lоgиши: � зеца; � мету. 5. йрекинуши важење HeKol оlраничења 
(санкције): � забрану, � казну. 6. узеши, йреузеши са узорка, сни
.миШи, коЙираШи. - Кућа је изграђена по узору на старе грађе
вине, све је било мајсторски скинуто. 7. лишиши ogehe, свући: � 

дете. _ - се 1. уклониши ogehy или geo ogehe са себе, свући се. 2. 
. cuhu с вишеl на нижи йоложај, сйусшиши се са вишеl на ниже 
.месШо; сићи с коња, сјахаши: � низ лестве, � с коња. • - се с дро
ге жарг. йресшаши узu.маши gpoly, йресшаши биши нарко.ман. 

скиптар, -тра м грч. нарочишо израђена и украшена йалица 
као сu.мбол влаgарскоl или каквоl gpytol gосшојансшва, жезло. 

скиселити, -Им евр. учиниши киселu.м: � млеко; фиг. - лице. 
_ - се йосшаши кисео, укиселиши се. фиг. йосшаши зловОЈЬан, 
нерасЙоложен . 

скиталац, -аоца м онај који скиша, скишница, луШалица. 
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скиталачки, -3., -о који се OgHOCU на скишаоце, скишнички: 
� живот. 

скиталица ж (м) (мн. ж) И скитало е (м) (мн. е) в. скиШница. 

скитара ж пеј. скиШница. 

скитарати (се), -3.м (се) неевр. в. скишаши (се). 

скитати (се), скИт3.м (скићём) (се) неевр. живе ши као скиш
ница, без оgређеноr заНZJ.М,ања и сШa.nноr боравишша; хоgаши без 
циља, шврљаши, базаШи. 

скитач, -ача м онај који скиша, xoga унаоколо, база. 

скитачина ж екепр. в. скиШња. 

скитачица ж онај која скиша, која је склона скишњи, скиш
ница. 

скитачки, -3., -о в. скиШнички. 

скитити, -Им евр. везаши у кишу, у букеш (слажуhи сшрук йо 
сшрук цвеhа). 

скитница ж (м) (мн. ж) особа која скиша, која се йошуца, луша
лица; йробисвеш, ЙроЙa.nица. 

скитничити, -йм неевр. [гл. им. скитничёње е] живеши као 
скишница, скиШаШи. 

скитнички, -3., -о који се OgHOCU на скишнице, својсшвен 
скишницама: � живот. 

скитнички ПРИЛ. на скишнички начин, као скишница: � жи
вети. 

скитња ж скишнички живош; лушање, базање; нейриличан 
Йровоg. 

скиф м енгл. лаrан, узак чамац за jegHora веслача. 

скица ж итал. а. rрафички йриказ, цршеж, лик нечеrа (обич
но уйрошhен, извеgен само у UювнZJ.М, линијама): � града. б. 
йрешхоgни шехнички нацрш rрафички извеgен: � за споменик. в. 
уойшше йрешхоgни нацрш или уйрошhени о'iлеg нечеrа: � дела. 

скицирати, скИцйр3.м евр. и неевр. (на)йравиши скицу нечеrа, 
йриказ(ив)аши у ОЙШШZJ.М" 'iлавнZJ.М, цршама: � план. 

скИчати, -чйм неевр. оном. о'iлашавашu се скиком (о йсу, сви-
њи, ређе о gpyrZJ.М, живоШињама). 

, 

склад и склад м 1. а. йравилна расйоређеносш, равномеран 
pacaopeg gелова неке целине: � црта лица. б. оgrоварајуhи og
нос, сразмера; са'iласносш, йоgуgарносш: � напора и резултата; 
� садржине и облика. 2. сложносш, слоrа, јеgноgушносш: брат
СКИ �. 3. мелоgичносш, милозвучносш (звукова); gобро слаrање, 
усклађеносш (боја, нијанси). 4. наслаrа, слој: складови каменог 
угља. 5. међе og неузоране земље између gвеју њива. 

складан, -дна, -о 1.  а. који се OgHOCU на склаg, йравилно рас
йоређен, йройорционa.nно rрађен, gобро сасШављен. - Све је би
ло складно и привлачно. б. лей, наочиш, сшасиш: � момак, � 

тело. 2. а. који изражава склаg, ујеgначен, хармоничан: склад
ни покрети. б. йрисшојан, YJbygaH: � држање. 3. који се слаже с 
HeKZJ.М, или нечZJ.М" сложан: складна браћа. 4. милозвучан, мело
gичан: складни звуци. 

складатељ м в. койозишор (1). 

скшiдити, склад3.м И складати, -3.м неевр. 1 .  gовоgиши у 
склаg, усклађиваШи. 2. в. комйоноваши (1). 

складба ж рег. музичко gело, комЙозиција. 

складишни, -3., -о који се OgHOCU на склаgишше: � простор. 

складишнина ж HaKHaga за смешшај робе у склаgишШу. 

складишница ж йисмени gокуменш о смешшеној роби у 
склаgишшу (о врсши робе, количини и gp.). 

складиште е месшо, зrрagа за смешшај робе, сшоваришше, 
сЙре.мишШе, маrацин. 

складиштити, -Им неевр. [гл. им. складиштёње е] смешшаши 
у склаgишше: � робу. 

складно ПРИЛ. на склаgан начин: � грађен. 

складност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, сшање OHOra који 
је склаgан, OHOra шшо је склаgно. 

склањати (се), -3.м (се) несвр. Йре.ма склониши (се). 

склапати (се), склап3.м (се) несвр. Йре.ма склойиши (се). 

СКЛЕшати, -3.м и склепати, склеп3.м евр. начиниш и на брзи-
ну, лоше, како било: � дашчару. 

СКЛЕштати, -3.м и склепћём евр. навa.nиШи на HeKOra, йриши
снуши са свих сшрана, на све начине; сa.nеШеШи, сйойасши, зао
куйиши (реЧZJ.М,а, ЙиШаЊZJ.М,а, молбама). _ � се скуйиши се, сшр
чаши се око KOra. - Сви се склепташе око младе. 

склеренхим м ГрЧ. бот. механичко шкиво биљака (шврgе he
лије и влакна) које gaje чврсшину aojegUHZJ.М, gеловима биљке 
sclerencchyma. 

склероза ж мед. наrомилавање кречних соли у ШкивZJ.М,а, cal
cificatio; обољење изазвано oвZJ.М, наrомилавање.м. • мултипл а -
болесш насШa.nа као йослеgица мноrобројних оrњишша склеро
зе у мозrу и кич.меној можgини, Sclerosis multiplex. 

склеротик м онај који је оболео og склерозе. 

склеротичан, -чна, -о оболео og склерозе: � болесник. 

склеротичар м в. склероШик. 

склеротичарка ж она која је оболела og склерозе. 

склероција ж (склероц:й:ј, -ија м) шврgо Uлоgишше неких l.Jъи-
ва које се сасшоји og чврсших влакана и ме.мбрана. 

склесати и склесати, склешём евр. клешуhи начиниши: � 

споменик 

склештити, склештйм јек. склијештити, склнјештйм евр. 
йришиснуши, сшеrнуши као клеШШZJ.М,а. 

склизак, -нска, -о в. клизав: � ПЛОЧНИК. 

склизити, -Им евр. сйусшиши се клизеhи, склизнуШи. 

склизнути, -нём и склизнути, склизнём евр. 1.  сйасши, сйу-
сшиши се с нечеrа, низ нешшо клизеhи; на'iлО, брзо cuhu, сйусши
ши се низ нешшо: � с пласта, � низ пласт; � низ мердевине. 2. 
брзо apehu йреко нечеrа, уйравиши се на (у) нешшо на шрену
шак (о Йо'iлеgу). 3. фиг. неойажено apehu из jegHe cpegUHe у gpy
ry, из jegHor сшања у gpyro. - Неке сцене су склизнуле у патети
ку. _ - се йасши оклизнувши се; оклизнуши се. 

склизнуће е сйушшање, aag. 

склискост, -ости ж особина, сшање OHOra шшо је склиско, 
клизавосШ. 

склон, -а, -о 1. а. који наrиње, који ZJ.М,a склоносш йрема че
му; који ZJ.М,a cмиcao� gap за нешшо: � мистицизму; � науци. б. 
вољан, сйреман, rошов на шшо: � праштању. 2. йријашељски 
расйоложен йрема некоме, наклоњен некоме: � родбини. 

склонит, -а, -о 1. а. који је йо сшрани, заклоњен, забиш: -
долина. б. који йружа gобро склонишше: � место. 

склонити, склонйм (трп. склоњен) евр. 1. Mahu, оgсшрани
ши, уклониши: - противника. 2. а. смесшиши на CurYPHO, закло
њено месшо; сшавиши на оgређено месшо, сЙре.миШи: � нејач од 
опасности; - кромпир у трап. б. сакриши, йриlфиши; заклони
ши: � новац; - лице. 3. скренуши (очи, Йо'iлеg). _ - се 1. йомери
ши се, йомаhи се с HeKOr месша: - се с улице. 2. а. ошиhи на не
ко CurYPHO месшо, на неко месшо које йружа заклон, сиrурносш: 
� се од кише, � се од опасности. б. сакриши се, йрикриши се: � 

се од потере. • боже (ти) склони боже сачувај (og зла). - главу на
hu уШочишШе. 

склонитост, -ости ж сшање OHOra који је склониш, OHOra шшо 
је склониШо. 

склониште е 1.  месшо rge се може склониши, зашшишиши og 
ойасносши, Heaoroge, нейријашељскоr Haaaga и сл., заклон. 2. 
шајно месшо, скровишШе. 3. социјa.nна усшанова за збрињавање 
и йрихвашање He.мohHUX (болесних, найушшених, незайослених . 
и сл.) лица. 

склоност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. а. смисао, gap (за умеш
носш, науку и сл.). б. HarOH, инсшинкш: порочне склоности. 2. 
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расйоложење, вОЈЬа, сЙре.мносШ за нешшо: показати � за мир. 
3. наклоносш Йре.ма неко.ме; симйашија, ЈЬубав: � према колеги. 

склоњёност, -ости ж сшање оно/љ кој и је склоњен, оно/'а шшо 
је склоњено. 

склоп, склопа м (ми. склопови) 1. а . .међусобни pacaopeg, укуй
носш gелова који чине jegHY целину; сшрукшура: � проблема, � је
зика. б. pacaopeg gелова какво/' у.меШничко/' gела, ко.мЙозиција. 
в. сйој, јеgињење: � атома. г. сасшав, сйој уойшше: � брда. 

склоrшв, -а, -о који се .може склоЙиШи. 

склопити, склопйм (трп. склопљен) евр. 1. а. сасшавиши у 
jegHY целину Bogehu рачуна о .међусобно.м pacaopegy сасшавних 
gелова; уойшше сасшавиши, сйојиши: � пупшу, � ВИТРИНУ; � сто
лове. б. сасшавиши, заклойиши (нешшо шшо има gBa йокрешна 
gела, gBe суйрошне сшране); зашвориши неки Йреg.меШ OgH. ње
/'ов geo или ошвор: � очи, крила; � КЊИГУ, � ормар, � поклопац 
бунара. 2. а. начиниши, заКЈЬучиши (у/,овор, .мир и сл.), у'iлави
ши, у/'овориШи. б. сшвориши, с.мислиШи: � причу, � план. в. 
основаши, сшвориши какву иншересну, Йро/'ра.мску и сл. зајеgни
цу: � друштво за заштиту споменика. 3. а. йрекриши, йришисну
ши. - Са свих страна склопила магла. б. йочеши се иншензив
но иСЏОЈЬаваши, на'iлО насшуйиши, заокуЙиШи. - Пymчана паљ
ба помахнита, митраљези склопише . •  - се 1. сасшавиши се у 
jegHY целину, зашвориши се (о оно.ме шшо је оШворено). - Фронт 
се склопи око ЊИХ. 2. сшвориши се, насшаши (као резулшаш ка
кво/' сйајања, сЙоја). - Како се склопила материја? 

склопка ж сйрава која служи за сйајање и оgвајање елек-
шричних кру/,ова. 

склопљив, -а, -о склоЙив. 

склупчавати (се), -)тпчэ.вам (се) несвр. Йре.ма склуйчаши (се). 

склупчати, -ам евр. савиши, у.мошаши у клуйко: � предиво, 
� косу . •  - се савиши се, с.моШаШи се као клуйко (о човеку и жи
воШињи). 

скљокати, скљокам евр. обори ши, срушиши: � противника. 
• � се а. срушиши се, йасши: � се на земљу. б. фиг. оронуши, йро
йасши: � се под теретом година. 

скљукати, -ам евр. уШрЙаШи, у/,ураши (обично сило.м): � ства
ри у торбу. 

скљусити се, СКЉУСЙМ се евр. срушиши се, свалиши се, сручи
ши се: � на СТОЛИЦУ. 

скнIщити, -йм евр. йосшейено йрибавиши, скуцаши, скуна
шориши: � трошак за пут. 

скобаљ, -аља м 300Л. речна риба из. Йор. шарана с шврgим, 
хрскавичавим усшима, йоgусш Chondrostoma nasus. 

сковати, скујём (трп. скован) евр. 1. а. кујући начиниши, ис
коваши: � нож, � плуг. б. начиниши, найравиши, сшвориши уой
шше: � јединство, � реч. в. исйланираши, с.мислиШи (обично ка
кву об.ману и сл.): � заверу. 2. сшавиши у окове, оковаши: � ро
бијаша. 

сковитлавати (се), -итлавам (се) несвр. Йре.ма сковишла
ши (се). 

сковитлати, -ам евр. а. ковиillлајуhи, у ковиillлацу оgнеши 
на разне сшране, расуШи. - Ветар сковитла сено. б. салешеши, 
сколиши, заокуЙиШи. - Са свих страна га сковитлаше питањи
ма . •  - се (йро)йасши He/'ge, HeKyga вршеhи се у ковиillлац, ско
ШРЈЬаши се: � се у понор. 

сковр�ивати (се), -рчујём (се) несвр. Йре.ма сковрчишu (се). 

сковрчити, -йм евр. с.моШаШи, савиши: � реп . •  - се савиши 
се, йавиши се; скуйиши се. - ЦВ'ет се СКОВРЧИО. Сковрчио се и 
ставио руку под главу. 

скозна ПРИД. (ж. род) која носи јаре у сШо.маку, бре.мениШа ја
реШо.м (о кози). 

скок м (ми. скокови) 1. а. брзо Йре.мешШање шела кроз вазgух 
с jegHo/, .месШа на gpy/,o уз оgбијање, оgбацивање Hola.мa·c .месШа 
на ко.ме се с.Шоји. б. фиг. йрелаз из jegHo/, сшања у gpy/,o без йосше
йених развојних фщза: � у развоју друштва. в. фиг. на'iло йрела
жење с jegHe Ше.ме на gpy/,y (у /,овору или йисању и сл.). - Изла-

гање је било пуно скокова. 2. BogeHU aag, слаЙ. 3. на'iло увећање 
(вреgносши, цена и сл.). • где ја оком, она скоком (или ел.) каже 
Kag се исшиче ga је неко йослушан, ga ogMax, без йо/'овора, извр
шава нечија наређења, исйуњава нечије жеље и сл. 

скокнути, -нём евр. 1. ge.м. og скочиши; учиниш и jegaH скок. 
2. ошиhи, йоћи, gohu He/'ge, HeKyg, обично на крашко вре.ме: � на 
пиће. 

скоковит, -а, -о који се развија, који се врши у скоковима, 
без йосшейених развојних фаза, брз, на/'ао: � раст цена. 

скоковито ПРИЛ. на скоковиш начин, у скокови.ма, без йо
сшуйних развојних фаза: � се развијати. 

скокуница ж 300Л. врсша рибе Periophthalmus Koelreuteri из 
Йор. 'iлавоча (Gobiidae). 

сколастик м йрисшалица сколасшичке филозофије, скола
сшички филозоф. 

сколастика ж ГрЧ. а. филозофија среgње/' века која се засни
ва на ло/,ицизу сјеgињено.м с хришhанским учење.м. б. ир. бесйлоg
но у.мовање, фор.мално знање без везе са живоШо.м и Йраксо.м. 

сколастицизам, -зма м в. сколасШика. 

сколастичан, -чна, -о који је својсшвен сколасшици, који 
има обележје сколасшике: � филозофија. 

сколастичар м в.  сколасШик. 

сколастички, -а, -о који је у вези са сколасШици.ма и скола
сШико.м: � моралиста. 

сколијаст м ГрЧ. онај који објашњава какав шексiil, gaje на
Йо.мене, ко.менШарише ШексШ. 

сколиоза ж ГРЧ. мед. искривЈЬење кич.ме: рахитичка �, пара
литичка �. 

сколити, сколйм (трп. скољен) евр. 1. а. ойколиши, окружи
ши; йришиснуши са свих сшрана, свим среgсшвима, йришесни
ши: � непријатеља. б. савлаgаши, схрваШи. - Умор га сколи. 2. 
а. заокуйиши, сйойасши (йишањима, захшевима и сл.). б. захва
шиши, обузеШи. - Сколи је незнани страх . •  � се скуйиши се, са
браши се (обично око HeKola или нечеlа). - Сви се укућани ско
лише око њега. 

сколутати се, -ам се евр. савиши се у клуйко, склуйчаши се. 

скољавати, скољавам несвр. Йре.ма сколиШи. 

скомбиновати, -нујём (скомбинИрати, -Инйрам) евр. узима-
јући у обзир све еле.менШе с.мислиШи, исйланираши, иско.мби
новаШи. - Добро си то скомбиновао. 

скомпликовати, �KyjёM евр. учиниши ко.мЙЛикованим, за
.мрсиШи, иско.мЙЛиковаШи: � живот. 

скомрачан и скомрачан, -чна, -о а. који ско.мрачи, који ше
шко gaje новац, који шврgичи, шкрш: � послодавац. б. oCKygaH, 
сиро.машан: � живот, � исхрана. 

скомрачити, -йм и скомрачити, скомрачйм неевр. [гл. им. 
-ч�ње е] а. биши шкршац, шврgичиши, цицијашиШи. - Целог 
века је скомрачио, а умро је као сиромах. б. биши сиро.машан, 
оскуgеваШи. - У свему су скомрачили, пука сиротиња. 

скомрачно и скомрачно ПРИЛ. шкршо, шшеgЈЬиво; OCKygHO: 
� живети, ,� се хранити. 

скомрија ж 300Л . .морска риба из Йор. слеђева Alosa vulgaris. 
скондрљати се, -ам се евр. СКОШРЈЬаши се: � низ брдо. 

скбнто м (ретко у ми. е) итал. трг. у йроценшу изражен йойусш 
. цене роби који обично у Йро.меШу на велико йроgавац gaje КУЙЦУ. 

• каса - йойусш йри йлаhању йре уобичајено/' рока. робни - йо
йусш йри йреузимању већих количина робе. 

сконтрација ж итал. йоређење салgа блаlајничко/' gHeBHUKa 
са сШање.М /'ошовине у бла'iајни. 

сконтрирати, сконтрйрам евр. и неевр. обавиши, обавЈЬаши 
сконШрацију. 

СКОНЦЕштрисати (се), -ишём (се) (сконцентрирати (се), -ен
трйрам (се)) евр. в. конценШрисаШи (се). 
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скончавати, скончавам несвр. йрема сн:ончай1и. 

скончање е н:рај, свршей1ан:; с.мрй1. 

скончати, -ам евр. 1. учиний1и нечему н:рај, goBecйlu н:рају, 
gоврший1и, он:ончай1и: � послове. 2. умрей1и. 

скопати, -ам евр. шчейай1и, з"iрабий1и, goliouaйlu: � некога 
за ревере. фиг. йочей1и "ipguйlu, н:рий1ин:овай1и, сйойасй1и Helio"ia. 
8 � се з"iрабий1ијеgан gpy"io"i, шчейай1и се; uoйlyhu се, йобий1и се. 

скОпнеТИ јек. скопњети, -пнйм евр. непрел. йlouehu се несй1а
й1и, расй10йий1и се, он:ойней1и (о cHe"iy и леgу). фиг. й1елесно осла
бий1и, uз"iубий1и cHa"iy, свежину. 

скопчавати (се), скопчавам (се) несвр. Йре.ма сн:ойчай1и (се). 

скопчати, -ам евр. прел. сйојий1и н:ойчама, gУ"i.мей1има и сл. 
(обично gва gела ogehe, обуhе), зан:ойчай1и: � капут. 8 - се за
н:ойчай1и на себи (ogehy): - се до грла. 

скор м енгл. епорт. UOCйlU"iHYйlu резулй1ай1 на нен:ом й1ан:ми
че1-ЬУ. 

скорачити, скорачИм евр. учиний1и н:оран:, н:оран:нуй1и (обич
но йри силаже1-ЬУ): - са бицикла. 

скораmњи, -а, -ё 1. н:оји се сн:оро go"ioguo, HegaBHU. - Скора
шњи догађаји су потврдили такве прогнозе. 2. н:оји he се усн:о
ро go"ioguйlu. - Скорашњи избори могу донети промену власти. 

скораmњица ж 1. блисн:а Йрошлосй1. 2. блисн:а буgуhносй1. 

скорбут и скорбут м лат. мед. врсй1а авий1аминозе йроузро
н:ована HegocйlaйllioM Це-вий1амина у ор"iанизму. 

скорети се јек. скорјети се, -рим се евр. gобиши н:ору, йон:о
рицу; cйlBpgHYйlu се ЙоЙуй1 н:оре. 

скори и скори, -а, -о в.  сн:ораШ1-Ьи. 

скоритиl, -им неевр. арх. а. йожуривай1и, усн:оравай1и: � са
путнике. б. журий1и се, хий1ай1и. 

скорити2, -им евр. учиний1и ga нешй10 gобије н:ору, ga се он:о
ри, ga oйlBpgHe. - Мраз је био скорио крв И зем:љу. 

скоро прил. 1. а. у блисн:ој йрошлосй1и, неgавно. - Скоро смо 
стигли. б. у блисн:ој буgуhносй1и, усн:оро. - И ми скоро крећемо. 
2. безмало, "ioйloBO. - Експедиција је ту провела скоро годину 
дана. 

скоројевић м пеј . онај н:оји се ogcliopa обо"iай1ио или gocueo 
на виши gрушй1вени йоложај; онај н:оји ойонаша сй1ил gрушй1ве
HO"i слоја у н:оји је gocueo а н:ојем не UpuUaga. 

скоројевићка ж пеј . женсн:а особа cKopojeBuh. 

скоројевићки, -а, -о н:оји се OgHOCU на cKopojeBuhe, н:оји је 
својСй1вен сн:оројевиhима: � стил. 

скоројевићство е особина, сй1а1-Ье cKopojeBuha. 

скоротеча м (мн. ж) арх. онај н:оји йреноси весй1и, "iласнин:, 
н:урир. 

скорпија ж грч. зоол. У мн.: peg з"iлавн:ара Scorpionidae, cpog
них йауцима, с g01-Ьим вилицама у облин:у шй1иЙа.тьн:и и с ой1ров
ном жаон:ом (у jg.: й1ан:ав з"iлавн:ар). 

скорпион, -она м 1. зоол. в. сн:орЙија. 2. (СКОРПИОН) аетр. jeg
но og gBaHaecйl сазвежђа (upuuaga 30gujaKY). 

скорубити се, скорубим се евр. сн:орий1и се, oйlBpgHYйlu йо
йуй1 н:оре; уп. скорупити се. 

скоруп м масна май1ерија н:оја се ухвай1и на йовршини нева
peHo"i или охлађено"i йреврело"i .млен:а; уп. кајмак. • скинути - с че
га узей10 оно шй10 је најбоље, йрисвојий1и HajBpegHuju geo нече"iа. 

скорупати се, -ам се несвр. йрема сн:оруйий1и се. 

скорупити се, -Им се евр. cйlBpgHYйlu се йойуй1 н:оре, сн:орий1и 
се; уп. скорубити се. - Маслине настрадаше, кожа им се скору-
пила. 

скоруmити се, скорушИм се евр. сн:орий1и се, сн:оруйий1и се; 
уп. скорубити се. 

скосити, скосИм евр. н:осом cacehu, йон:осий1u: � отаву. 

скостреmити се, скострёmИм се јек. скостријеmити се, ско
стријеmИм се евр. најежий1и се, нан:осй1реший1и се (о н:оси, gлаци). 

скот м (ми. скотови) 1. чей1вороножна живой1и1-Ьа. 2. фиг. не
милосрgна, сурова, йоgла особа. 

скотина ж ay"i.м. и Йеј. og сн:ой1. 

скотна прид. (ж. род) н:оја носи у себи йлоg, бремений1а (о жен-
н:ама нен:их живой1и1-Ьа). 

скотност, -ости ж сй1а1-Ье живой1и1-Ье н:оја је сн:ой1на. 

скотрљавати (се), -рљавам (се) несвр. Йре.ма сн:ошрљай1и (се). 

скотрљати, -ам евр. KoйlpJЬajyhu свалий1и, goUpe.мuйlu на не-
н:о ниже месй10: � камен с брда. 8 - се KoйlpJЬajyhu се gocueйlu 
на нен:о ниже месй10: � се с кревета. 

скотски, -а, -о својсй1вен сн:о й1у , йримерен сн:ой1у; Hegocйlo
јан, низан:, uogao: скотски услови рада; - поступак 

скотски прил. йойуй1 сн:ой1а, н:ао сн:ой1: � се понашати. 

скотурати, -ам евр. 1. савий1и, с.мой1ай1и у н:ой1ур: � жицу. 2. 
сн:ой1рљай1и: � буре низ степенице. 8 - се 1. с.мой1ай1и се у н:о
й1ур. 2. сн:ой1рљай1и се. 

скотурити се, скотурИм се евр. савий1и се, с.мой1ай1и се у н:о
й1ур. - Обукао сам шињел и скотурио се у рову. 

скочан, -чна, -о брз, он:рей1ан: � невеста. • скочни зглоб анат. 

з"iлоб н:оји сйаја йой1н:оленицу и сй10Йало. 

скочањити се, скочањим се евр. ун:очий1и се, ун:руй1ий1и се 
(обично og хлаgноhе). 

СКОЧИДЕшојка јек. скочидјевојка ж 1. BpegHa, он:рей1на gевој
н:а. 2. geBojlia н:оја без йрисй1анн:а poguйleJba оgбе"iне момн:у. 

скочимиm м зоол. "iлоgар врло gy"iux сй1раЖ1-Ьих HO"iy н:ојима се 
вешй10 0gбацује. 

скочити, скочим евр. 1. а. оgбаций1и се на"iлО, йремесй1иши 
се с jegHo"i месй1а на gpy"io, сн:он:ом gocueйlu, йребаций1и се на не
н:о месй10: � у страну. б. оgбаций1и се увис, йойей1и се у сн:он:у: � 
на коња. в. баций1и се с висине; cuhu, сйусй1ий1и се у сн:он:у: � у 
провалију, � с дрвета. г. оgбий1и се, оgсн:очий1и. - Лопта му ско
чи право у наручје. 2. а. на"iло усй1ай1и, guhu се: � с места. б. йо
й1рчай1и, йојурий1и: � на место удеса. в. на"iло навалий1и, найа
сй1и на Helio"ia. - Сви скочише на њега. 3. висон:о се guhu, ogclio
чий1и (о Сунцу, Месецу). 4. исн:очий1и, избий1и. - Испод ува му 
скочила мицина. 5. а. uoBehaйlu се, йойей1и се (о ценама и сл.). 
б. на"iло се guhu, бун:нуй1и (о й1елесној й1е.мЙерай1ури). • скочи, 
па онда реци хоп! не хвали се gOli не извршиш нешй10. 

скочно прил. у сн:он:у, сн:он:ом. - СКОЧНО се забаци и шчепа га. 

скраја прил. на т1росй10рној "iраници че"iа, на ивици; са сй1ра
не, йо сй1рани: горети �, стајати �. 

скрајати, скрајам несвр. йрема сн:ројий1и. 

скрајнут и скрајнут, -а, -о 1. й1рй. og сн:рајнуй1и (се). 2. за
бачен, забий1, усамљен: � село. 

скрајнути, скрајнём и скрајнути, -нём евр. UOByhu, ogMahu, 
сн:лоний1и у н:рај, на сй1рану. - Извуче га из затвора и скрајну. 
8 - се UOByhu се, сн:лоний1и се у н:рај, на сй1рану; ён:лоний1и се, са
н:рий1и се, йрин:рий1и се. - Он се скрајну из масе. Многи се скрај
нуше док не прође мобилизација. 

скрајњи, -а, -ё н:оји се налази на н:рају, завршей1н:у нече"iа, 
н:рај1-Ьи: � тачка, � линија, � део. 

скрајњивати (се), -ајњујём (се) несвр. Йре.ма сн:рајнуй1и (се). 

скрама ж а. й1анан: слој у Bugy н:оре н:оји се ухвай1и, начини 
Hag нечим (и йон:рије "ia) шй10 је й1ечно, жий1н:о, мен:о (й1анан: леg 
Hag cHe"ioM или рен:ом нЙр.). б. й1анн:а н:ожица н:оја се сй1вара на 
рани "Iiag зарашhује. 

скрамица ж ge.м. и хиЙ. og сн:рама. 

скрасити, скрасИм евр. учиний1и мирним, смирий1и на jeg
ном месй1у. - Све чинимо да га скрасимо. 8 - се заgржай1и се, 
с.мирий1и се на .iegHoM месй1у. - Тешко се скрасити ономе ко на
BиKHe лутати. 
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скратити, св:ратйм (трп. св:раћен) евр. а. учиниши краhим, 
с.мањиШи gужину, шрајање, обим нечеlа: � ногаре столице, � 

одећу, � час, � пут(овање). б. обележиши, означиши cKpaheHU
цо.м: � реч, � назив за меру . •  � се йосшаши Kpahu (или кра
шак), смањиши се (у gужини, обиму, количини; Шрајању). • -

за главу (некога) уби ши. 

скраћати (се), -ам (се) евр. в. окраhаШи. - Дан је св:раћао. 

скраЫ�ница и скраћеница ж geo (обично йочешни) jegHe ре
чи или шакви gелови више речи, који се у йисању или у lовору 
уйошреБЈЬавају у.месшо йуних облика, краШица. 

скраћење е скраhивање, скраhеносш, оlраничење: � радног 
времена. 

скраћивати (се), -аћујём (се) несвр. Йре.ма скрашиши (се). 

скрахирати, -ахйрам евр. gоживеши крах, сло.м, йройасши; 
банкроШираШи. 

скраmавати (се), -ашавам (се) несвр. Йре.ма скрасиши (се). 

св:ренути, св:ренём (аор. св:ренух и св:ретох) евр. 1. а. уйуши
ши се gруlим Йравце.м og oHol којим се gоiIiле ишло: � с пута, � 

лево. б. св/?ашиши, сврнуши: � на в:афу в:од в:омшинице. в. учи
ниши ga неко или нешшо крене на gpyly сшрану, усмериши у йро
.мењено.м йравцу: � возила, � воду. 2. окренуши, обрнуши ('iлаву, 
йо'iлеg и сл.). • - памећу (с ума) ЙолуgеШи. - пажњу (некоме) обра
шиши нечију йажњу на нешшо, уЙозориШи. 

св:ресавати, -есавам несвр. Йре.ма скресаШи. 

скресати, св:решём евр. 1. а. uogcehu lpaHe, круну gрвеша, 
сшаБЈЬике живе olpage и сл. (ga би се gобио облик или висина 
која се жели); ogcehu лиснаше lpaHe gрвеша за сшочну храну. б. 
йоgрезаши, uogcehu, йоgшишаши (браgу, бркове). в. ucehu, иско
.маgаши: � печење. г. фиг. свесши на .мању .меру, скрашиши, 
с.мањиШи: � расходе. 2. фиг. (често с допуном: у очи, у брв:, у ли
це) ошворено, ошшро, без усшезања pehu (обично нешшо нейри
јашно, нешшо шшо се ЙреhуШкује). 3. ойалиши из вашреноl 
оружја. 

скретати, св:рећём несвр. Йре.ма скренуШи. 

скретач, -ача м онај који cKpehe, врши скреШање. 

скретница ж йосшројење, уређај који йовезује колосеке .ме-
ђусобно и о.моlуhава йрелаз (возова, Шра.мваја и сл.) с jegHol ко
лосека на gpylu. 

скретничар м (инетр. -ом И -ем) pagHUK који руку је скреш-
ницо.м. 

скретничарскй, -а, -о који се ogнocu на скрешничаре: � посао. 

скретничв:й, -а, -о који се OgHOCU на скрешнице: � уређај. 

скрибоманија ж лат.-ГРЧ. йрешерана вОЈЬа за Йисање.м. 

скривалица ж 1. оно чиме се шшо .може сакриши, 1ge се .мо-
же скриШи. - Мрав: је једна св:ривалица. 2. фиг. нешшо изосша
вЈЬено или нејасно йрезенширано шшо шек шреба разјасниши. 

св:ривалйште е .месШо 1ge се нешшо или неко скрива. 

скривати (се), св:ривам (се) несвр. Йре.ма скриши (се). 

скривач, -ача м онај који скрива или оно шшо oMolyhyje скри-
вање: � пламена. 

св:ривен, -ена, -о 1. ШрЙ. og скриши (се). 2. йрикривен, йоша
. јан: св:ривене намере. 

св:ривеносеменарв:а јек. св:ривеносјеменарка и скриве
носемењача јек. св:ривеносјемењача ж бот. у .мН.: биЈЬке који
.ма су се.мени за.меци зашворени у-йлоgници Angiospermae (у jg.: 
шаква биљка). 

скривеност, -ости ж особина, сшање oHola који је скривен, 
oHola шшо је скривено. 

св:ривити, св:рйвйм евр. 1. а. йоlрешиши, зlрешиШи. - Нисам 
ништа СВ:РИВИО. б. (нешто) биши крив збоl нечеlа, изазваши не
шшо, биши �иHoвHиK нече'iа: � нечију смрт. 2. учиниши кривим, 
искривЈЬеним, искри:виши, закривиши ШШО. 

скривница ж .месШо 1ge се .може скриши, скровишШе. 

св:риња ж лат. (вар. шв:риња) 1. нарочиш caHgYK (с йоклой
це.м и браво.м) за чување разних сшвари (уlлавно.м gраlоцено
сШи). 2 . .мрШвачки caHgYK. 

скрињица ж geM. og скриња. 

св:рипта, св:рипата е МН. лат. у.множена йреgавања (обично 
йрофесора високих и виших школа). 

скристализирати се, -изйрам се и св:ристаЛИЗ0вати се, 
-изујём се евр. фиг. gобиши коначан облик, офор.миШи се, уобли
чиши се, искрисшалисаши се (о какво.м йлану, ugeju и gp.). 

св:рити (се), св:ријём (се) евр. в. сакриши (се). 

св:ркати се, св:рв:ам се евр. екепр. зlураши се, сабиши се (обич
но у какву йросшорију, на оlраничен йросШор). - Сви се св:рв:а
ју у собу. 

СКlшет м тур. 1. ЈЬубичасшо-црвена боја; шканина и ogeha ша
кве боје, lримиз, ЙурЙур. 2. црвенило, ру.менило. 3. мед. шарлах. 

скрлетав:, -тка м бот. gвоlоgишња, ређе вишеlоgишња биљка 
Salvia sclarea из ф. Labiatae. 

СКlшетан, -тна, -о који је боје као скрлеш, црвен, ру.мен. 

СКlшетина ж мед. в. шарлах; уп. св:рлет (3). 

скрљати, -ам евр. сло.миШи, Йоло.миШи, скрхаши: � врат . •  � 
се сло.миШи се, Йоло.миШи се, скрхаши се. 

св:рмити, св:рмйм евр. уйравиши кр.му у неко.м йравцу: � лађу. 

скрнавитељ м онај који скрнави, оскврнишеЈЬ: � гробова. 

св:рнавити, св:рнавйм неевр. [гл. им. св:рнављёње е] скврна-
виши, каљаши, сра.моШиШи; унижаваШи. - Немој св:рнавити 
овај дом! 

скрњивати, св:рњујём несвр. Йре.ма скрњиШи . 

скрњити, св:рњйм евр. окрњиши, зало.миШи: � изданв:е. 

скроб, св:рОба м (ми. 0) 1. ylJbeHU хиgраш, йолисахариg сасша-
вЈЬен og 'iликозе, који се налази у се.мену, йлоgу и крШола.ма ве
ликоl броја биљака (жиша, кро.мЙира и gp.) које служе као жи
вошне на.мирнице. 2. шширак, шШирка. 

скробара ж фабрика скроба. 

скробаст, -а, -о који обилује скробо.м: � плод. 

скробнй, -а, -о који се OgHOCU на скроб, који је og скроба: 
св:робна зрнца. 

св:робовина ж скробна .маШерија. 

св:робут м бот. вишеlоgишња зеЈЬасша (и скоро gрвенасша) 
биЈЬка, са усЙравно.м сШаБЈЬико.м или йењачица Clematis из ф. 
Ranunculaceae, са више врсша (С. flammula, С. vitalba, С. vi
ticella). 

св:ровит, -а, -о а. сакривен, склоњен; culypaH: � место. б. за-
бачен, забиш: � в:рај. в. унушрашњи, иншиман: � тајна душе. 

скровито ПРИЛ. йрикривено, кришо.м, шајно: � водити љубав. 

св:ровитост, -ости ж сшање oHola шшо је скровиШо. 

св:ровйште е 1. скровишо, заклоњено .месШо; шајно .месШо 1ge 
се неко или нешшо сакрива, скривалишше: св:лонити се y �, тај
но � за благо. 2. а. йребивалишше, боравишше; йрибежишше, 
ушочишше; б. gобро зашшиhено, обезбеђено .месШо, склонишШе. 
в. склаgишше, СШоваришШе. 

св:роз прИл. 1. казује ga се раgња врши og jegHe сшране go gpy
le, кроз цео йросшор, gеБЈЬину нечеlа: пробити зид �. 2. сасвим, 
йосве: бити � идеалиста. 
. ' св:розирати, св:розйрам евр. разг. йроgреши кроз нешшо go 
краја, скроз. - фиг. Св:розира ме погледом. 

скројити, св:ројйм (имп. св:рбј; ТРП. св:ројен) евр. 1. ucehu, изре
заши какав .маШеријал (шканину, кожу и gp.) на KoMage oglo
варајуhе фор.ме и величине pagu шивења, израgе чеlа (оgела 
нЙр.); израgиши као кројач (ogehy нЙр.), сашиши: � ногавице, � 

леђа в:апута; � в:апут. 2. а. с.мислиШи, основаши, сковаши: � 

план, � подвалу. б. gаши, ушврgиши нече.му облик, саgржај и 
сл.; оgреgиши нешшо, оgлучиши о нече.му: � пресуду, � писмо; � 

судбину. 
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скроман, -мна, -о 1. а. који не исшиче, не хвали себе; умерен 
у cвoju.м захШевu.ма: � човек б. који изражава шакве особине: � 

понашање. 2. обичан,јеgносшаван, нейрешенциозан: � грађеви
на, � подухват. 3. мален, невелик: скромне могућности, � срећа. 

скромно прил. на скроман начин, йоказујуnи, оgражавајуnи 
ск ром нос ш: � се понашати, � говорити, � изгледати. 

скромност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина оноУа који је 
скроман. 

скротити, скротим евр. учиниши кроШкu.м, укрошиши: � ко
ња . •  � се йосшаши крошак, смириши се, умириши се. 

скрофулоза ж мед. шуберкулозно обољење лu.мфних враш
них жлезgа, шкрофулоза. 

скрофулозан, -зна, -о који болује og скрофулозе, који u.мa 
скрофулозу, шкрофулозан. 

скрофулозност, -ости ж сшање оноУа који је скрофулозан, 
шкрофулозносШ. 

скршi.рити, скiшарим евр. скуйиши с муком, мало-йомало, 
сйечалиши: � нешто имања. 

скIшити, -Им (СКlшати, -ам) евр. С муком или на брзину, ка
ко било сасшавиши, начиниши; скрйариши, сйечалиши: � не
што колибе, � нешто имовине. 

скрпљати, скfшљам несвр. Йрема.м скрйаши и скрЙиШи. 

скрстити, скрстим (трп. скрштен) евр. сшавиши унакрсш, 
йрекрсшиши: � ноге, � руке. 

скруживати (се), -ужујём (се) несвр. Йре.ма скружиши (се). 

скружити, скружим евр. сасшавиши у круУ, начиниши у об
лику круУа: � обруч . •  - се савиши се у круУ, склуйчаши се, с.мо
шаши се. - Змија се скружи кад хоће да уједе. 

скрунити се, скрунйм се евр. а. изgробиши се, измрвиши се. 
- Неки камен се лако СКРУНИ. б. оgвојиши се, оЩЙасШи. - Лати
це се скруне кад се цвеће осуши. 

скруњивати се, -уњујём се несвр. Йре.ма скруниши се. 

скрупула ж лат. 1. сумња у исйравносш учињених йосшуйака, 
gушевни не.мир, бојазан. 2. велика шачносш, савесносш, йеgанш
носш у Йослу. • бити без скрупула биши сЙре.ман на све Kaga су у 
йишању лични инШереси. 

скрупулант м онај који је крајње савесшан, шачан, ЙеgанШан. 

скрупулозан, -зна, -о обзиран, ойрезан; савесшан, шачан, 
ЙеgанШан. 

скрупулозно ПРИЛ. на скруйулозан начин, крајње савесно, са 
cвu.м обзирu.ма. - Скрупулозно и човечно неговао је своју про
фесију. 

скрупулозно ст, -ости ж особина оноУа који је скруЙулозан. 

скрутити, скрУтим евр. учиниши круШu.м, укочиШи . •  - се 
йосшаши круш, укруnен, укочиши се. 

скрућивати (се), -ућујём (се) несвр. йрема скрушиши (се). 

скрушавати (се), -ушавам (се) несвр. Йре.ма скрушиши (се). 

скрушен, -а, -о 1. ШрЙ. og скрушиши (се). 2. ојађен, оiорчен, 
ушучен; који изражава ојађеносш, ушученосш: � човек; � поглед. 
3. а. који изражава кајање, йокајнички: � говор. б. ogaH вери, 
йобожан: � хришћанин. 

скрушенИ:к, -Ив:а м йокајник, Йокорник. 

скрушеница ж йокајница, Йокорница. 

скрушено ПРИЛ. на скрушен начин, йоказујуnи скрушеносш: 
� МОЛИТИ. 

скрушеност, -ости ж сшање, особина оноУа који је скрушен. 

скрушење е йокајање, скрушеносШ. 

скруmити, скрушИм евр. морално скршиши, сломиши, ушу
nи. - Викао је на њу не би ли је СКРУШИО . •  - се йокајнички се 
йонашаши, йокајаши се. 

скрхан, -а, -о 1. ШрЙ. og скрхаши (се). 2. сломљен, ушучен; 
унишшен, уйройашnен: � карактер. 

скрханост, -ости ж сшање, особина оноУа који је скрхан, оно
Уа шшо је скрхано. 

скрхати, -ам евр. 1. а. разбиши, сломиши, зgробиши: � орах, 
� стакло, � плуг. б. савлаgаши, унишшиши; исцрйсши, изнури
ши: � отпор непријатеља, � противника. - Болест га је скрха
ла. 2. набацаши без pega, сшрйаши, нашрйаши: � све ствари у 
једну собу . •  - се 1. а. разбиши се, сломиши се, зgробиши се. -
Рам се скрха и паде на под. б. срушиши се, йасши: � се на зе
мљу. в. исцрйсши се, изнуриши се; уйройасшиши се, ЙроЙасШи. 
- Мати се скрхала ишчекујући их. У тој борби се најпосле скр
хао. 2. скуйиши се у великом броју, слепи се. - Пола се округа 
скрхало на збор. 

скрцати, -ам евр. наiураши, набиши, накрцаши: � ствари у 
собу . •  � се уnи у великом броју, наiураши се, набиши се; саку
йиши се у великом броју, слепи се: � се у салу; � се на трг. 

скрцкати, -ам евр. 1. искрцкаши, изломиши, изgробиши (у 
мношшво сишних gелова): � орахову ЉУСКу. 2. фиг. лакомислено, 
улуgо йошрошиши: � имање, � уштеђевину. 

скрmити и скрmити, -Им евр. а. сломиши, йоломиши, скрха
ши: � грану, � штап, � ОСОВИНУ. б. савлаgаши, унишшиши; уйро
йасшиши: � отпор; � младост . •  - се йоломиши се, сломиши се, 
скрхаши се. 

скрmтати, скf>штам несвр. йрема скрсШиШи. 

скувати, -ам евр. 1. а. ЙриЙре.миШи, зiошовиши храну, какав 
найишак и сл. заiревањем go кључања: � млеко, � пасуљ, � ка
фу. б. укуваши, умесиши, за.месиШи (хлеб, йишу и сл.). 2. фиг. 
разг. наiовориши, убеgиШи. - Скувао си нас, пристајемо па како 
буде . •  - се 1. биши зiошовљен, сЙре.мљен на вашри, сварен (о је
лу, каквом найишку и gp.). 2. разг. йрешрйеши жеiу, вруnину. 
Данас сам се скувао у аутобусу. 

скудити, -им евр. изнеши на зао iлас, оцрниши: � девојку. 

скукавичити се и скукавчити се -Им се евр. йосшаши сшра
ШЈЬив, йочеши се йонашаши као кукавица. 

скукуљити се, скукуљИм се и скукуњити се, скУкуњим се 
(скукурити се, скукурим се) евр. увуnи се сав у себе, сшиснуши 
се, йокуњиши се, зiрбиши се. 

скулптор м вајар, киЙар. 

скулпторскИ:, -а, -о који се OgHOCU на скулйшоре: � рад. 

скулпторски ПРИЛ. на начин скулйшора, као скулйшор: � би-
рати материјал. 

скулптура ж лат. jegaH og облика йросшорних умешносши, 
вајарсшво, кийарсшво; умешничко gело скулЙШора. 

скумрија ж ЗООЛ. риба из Йор. слеђева Clupea alosa. 
скунаторити, -Им евр. С муком сшеnи, йрикуйиши; ушшеgе

ши: � нешто имовине; � неку цркавицу (новац). 

скуњити, скУњИм евр. обори ши, йокуњиши (iлаву, нос) . •  - се 
обориши, сйусшиши iлаву (збоi болесши, сшиgа и сл.); снужgи
ши се, йокуњиши се. 

скуп м (ми. скУпови) 1. а. сасшанак веnеУ броја лица везаних 
међу собом KaKвu.м зајеgничкu.м иншересом pagu каквоУ gоiово
ра или решавања нечеiа: јавни �. б. више или мање лица на 
исшом месшу: поделити се на скупове. 2. множина оgређених, 
исших или различиших йојмова узеших зајеgно: � симбола. 3. (у 
прилошкој служби, у лок с предл. "у") зајеgно, скуйа, yjegHo: у 
скупу се огласити. 4. мат. jegaH og йојмова на које.м се заснива 
машемашика: теорија скупова. 

скуп, скУпа, -о (комп. скупљи) 1. а. који u.мa високу цену, ко
ји мноУо кошша: � производ, б. који за своју робу шражи високу 
цену: � трговац. 2. који изискује мноУо шруgа, среgсшава, жр
шава: � борба. 3. вреgан, значајан: скупе речи. 

скупа прил. јеgан С gpyiu.м, jegHo с gpyiu.м и сл., у зајеgници, 
у Уруйи, зајеgно: � стићи. 

скупина ж веnи или мањи број JЬygu, йреgмеша и сл. који се 
налазе зајеgно: � људи, � застава, � гробова. 

скупити, -Им (трп. скУпљен) евр. прел. 1. а. йрикуйиши, сабра
ши на jegHo месшо, на iОМилу (йољойривреgне йроизвоgе, Uлоgо-
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ве, нешйlо шйlо је било pacyйlo, шйlо се налазило KOg више лица 
на више .мecйla и сл.): � сено, � комаде чега, � дрва, � анкетне 
листиће. б. сабрайlи, йрибрайlи набављајући, Сйlичући .мало
Йо.мало, сЙре.мајући, шйlеgећи и сл.: � иметак, � зимницу, � ка
цу кајмака, � новац. в. йокуйийlи, йoйиcaйlи (uogaйlKe о нече.му, 
обичаје и сл.); убрайlи, найлайlийlи (йорез, gажбине и gp.). 2. а. 
сазвайlи, OKyйийlи: � сватове. б. OKyйийlи, йpиKyйийlи на jegHo 
.мecйlo: � овце. 3. навући на себе (рђу, йрашину и сл.). 4. cйleiHY
йlи, CйlиCHyйlи (ycйla, обрве, рамена). 5. cacйlaвийlи, йpиKyйийlи 
крајеве чеiа; cйlaвийlи jegHo уз gpyio: � скуте; � пете. 6. йрибра
йlи, HaKyйийlи (cHaiy) . •  "" се 1. а. сабрайlи се Ha jegHoM .мecйly, 
oKyйийlи се; сабийlи се jegaH go gpyioia: � се на тргу, � се у гоми
лу. б. наiо.милайlи се, KOHцeHйlpиcaйlи се; найlаложийlи се. -
Скупи се силна војска. Ту се скупи доста кишнице. 2. а. с.ма
њийlи се у величини, обu.му; йocйlaйlи краћи и ужи (о йlKaHиHи). 
- На хладноћи тело се скупи. б. CйlиCHyйlи се, зiрчийlи се, зiури
йlи се. 3. cЙpe.мийlи се за оgлазак. - Скупи се и оде. 

скупљати (се), скупљз'м (се) несвр. Йре.ма cKyйийlи (се). 

скУпљ3.ч, -ача м онај који нешйlо скуйЈЬа: � лопти, � прило
га, � информација. 

скупља,чица ж она која нешйlо скуйЈЬа. 

скупљачки, -3., -о који се OgHOCU на скуйљаче: � посао, � 
група. 

скупни, -3., -о који се OgHOCU на скуй, који је у вези са скуЙо.м, 
зајеgнички, колекйlивни: � интерес. 

скупно прил. скуйа, зајеgно: � се кретати. 

скупност, -ости ж (све)укуйносйl, целосйl: � података. 

скупо прил. йО високој цени: � продавати. 

скупоћа ж cйlaњe високих цена. 

скупоцен јек. скупоцјен, -а, -о 1. који u.мa велику новчану 
BpegHocйl: � сат, � накит. 2. који је велике BpegHocйlu, великоi 
значаја, важан, gраiоцен: � време, � податак. 

скупоцено јек. скупоцјено прил. йО скуйу цену, og велике 
BpegHocйlu: � опремити стан. 

скупоценост јек. скупоцјеност, -ости ж особина oHoia шйlо 
је скуЙоцено. 

скупmтина ж 1. скуй изабраних HapogHUx upegcйlaBHUKa, 
йреgсйlавничко йlело које се бира pagu решавања разних йийla
ња из обласйlи законоgавсйlва, upUBpege, йpocвeйle, и gp. :  саве
зна �, гpaдCKa �. 2. скуй upegcйlaBHUKa неке орiанизације, некоТ: 
уgружења (обично iоgишњи). 3. уойшйlе cacйlaHaK већеТ: или .ма
њеТ: броја Jbygu. 

скупштинар, -ара м члан скуЙшйlине. 

скупштинарски, -3., -о који се OgHOCU на скуйшйlинаре: � ду
жност. 

скупmтински, -3., -о који upuuaga скуйшйlини, који се OgHO
си на скуйшйlину: � говорница, � процедура. 

скут, скУта м (ми. скутови И скУти) 1. а. gоњи geo неке ogehe 
(женске хаљине, .мушкоi Kaйyйla и gp.). б. йреgњи geo ogehe који 
йри сеgењу йокрива колено. 2. фш-. окриље, зашйlийlа, оgбрана: 
ставити под своје скуте слабе и немоћне. • вешати се уа чије ску
те, хватати се аа чији скут, целивати (љубити) чије скуте cмaйlpaйlи 
се чијu.м UogaHUKoM. одреаати (откинути) скуте йpeKиHyйlи с Ku.м 

. ogHoce. покупити скуте cЙpe.мийlи се за оgлазак. 

скутак; -тка м ge.м. и хиЙ. og CKYйl. 

скуте р и скутер м енгл. 1. Щий лакоi .мойlоцикла. 2. брзи 
сйорйlски чамац са .мoйlopo.м на кр.ми. 

скутоноша ж и м (мн. ж) 1. особа која неко.м йриgржава ску
йle: царичин �. 2. подр. улизица, уgворица. 

скућити, -йм евр. cйleћи, зараgийlи (u.мOвиHY, кућу) . •  "" се 
cйlвopийlи кућу, goMahUHcйlBo; снабgейlи се cpegcйlBu.мa ЙОйlреб
Hu.м за живойl. 

скухатц' (се), -3.1\;1 (се) евр. в. cKyвaйlи (се). 

скуцавати, скУц3.в3.м несвр. Йре.ма cKyцaйlи. 

скуц(к)ати, -3.м евр. С .муко.м, .мало-Йо.мало cйleћи, cacйlaви
йlи, cKyйийlи: � нешто имовине. 

скучавати (се), скУч3.в3.м (се) несвр. Йре.ма скучийlи (се). 

скУчен, -а, -о 1. йlpЙ. og скучийlи (се). 2. а. йlecaH, узан: � про
стор. б. HegoBoJЬaH, сиро.машан: скучена средства. 3. савијен, зiр
бљен, зiрчен: � старац. 

скУчено ПРИЛ. OCKygHO, сиро.машно; зiрчено: � живети; � ле
жати. 

скУченост, -ости ж cйlaњe oHoia који је скучен, oHoia шйlо је 
скучено. 

скучивати (се), скУчујём (се) несвр. Йре.ма скучийlи (се). 

скУчити, ск)iчим евр. 1. caвийlи (у облику куке), закучийlи; 
caвийlи наgоле, uoiHYйlu: � жицу; � главу. фиг. caiHYйlu 'iлаву у 
знак йокорносйlи, uogecuйlu gржање, йонашање йlaKO ga се йо
каже ogaHocйl: � главу пред газдом. 2. а. учинийlи йlecHи.м, 
YCKu.м, cйlecHийlи, сузийlи; оiраничийlи Koia на .мали йpocйlop: 
� простор. Новим распоредом сасвим сте нас скучили. б. oipa
ничийlи gелокруi, сферу чије gелайlносйlи, власйlи. - Устав их 
СКУЧИО. в. cмaњийlи MOiyhHocйlU, оiраничийlи сйособносйl раз
воја, развийlка: � услове пословања . •  "" се 1. а. йоiрбийlи се, 
uoiypuйlu се; оборийlи 'iлаву. б. фш-. йокорийlи се, йойlчинийlи се. 
2. збийlи се, зiурайlи се на .мали йpocйlop; cмecйlийlи се, Hacйla
Hийlи се у йleCHO.м Йpocйlopy. - Скучимо се у две собе. 3. oipaHU
чийlи се, йocйlaйlи у.мерен у cвoju.м захйlевu.ма. 

скуша ж зоол. а . .морска риба Scomber scober йlaHKa, вреше
Hacйla йlела, йлаве go йlамнозелене боје. б. у .мн.: йороgица йla
квих риба Scombridae. 

скушарица ж риб . .мрежа за лов скуша. 

скуmљати, -3.м евр. замрсийlи, зайлесйlи; изiужвайlи: � ни
ти; � писмо . •  "" се йocйlaйlи кушљав, замршен, заЙЛейlен. 

слаб, -а, -о 1. који је .мале физичке cHaie, који није чврсйlоi 
йlелесноi cacйlaвa; болешљив, слабуњав; изне.моiао, оне.моћао. 2. 
а. који не.ма ogioBapajyhux сйособносйlи, који није gopacйlao за 
нешйlО, лош, рђав: � педагог, � влада, � играч, � писац. б. који 
није ЙОйlреБНОi квалийlейlа, HegoBoJЬHo gобар, неквалийlейlан, 
лош; који није gOBOJЬHO јак, засићен чu.ме, йlaHaK: � материјал, 
� дело; � ракија. 3. а . .мален йо инйlензийlейlу, йО снази исйо
љавања: � ветар, � киша. б. HegoBoJЬaH, oCKygaH: � надница. 4. 
који u.мa СКЛОНОСйl, cйlpacйl Йре.ма че.му (обично HeiaйlUBHoM): � 
према пићу, � према картама. 

слабачак, -чка, -о и слабашак, -шка, -о в. слабашан. 

слабашан, -шна, -о а. нејак, не.моћан: � дечак. б. слабушан, 
.мршав: � дете. в. којu је .мале јачине, слабоi инйlензийlейlа: � 
ветар. 

слабаmно (слабашко) ПРИЛ. cacвu.м, вео.ма слабо: � горети. 

слабаmност, -ости ж cйlaњe, особина oHoia који је слабашан, 
oHoia шйlо је слабашно. 

слабина и слабина ж (обично у мн.) 1. а. geo JbygcKoi йlела 
og йазуха go 'Кука, бок. б. лева или gecHa cйlpaHa на заgње.м ge
лу йlела KOg живойlиња, саЙи. 2. фш-. уойшйlе бочна cйlpaHa че
ia: � фронта. 

слабински, -3., -о који upuuaga слаби нама, који се OgHOCU на 
слабине: � Пршљен. 

слабити, -им неевр. [гл. им. слабљёње с] 1. прел. (некога, не
што) чинийlи слабu.м или слабијu.м: � противника, � притисак 
2. непрел. а. йocйlajaйlи слаб, нејак, не.моћан; .мршавийlи. - Ста
рећи све више слабимо. б. iубийlијачину, инйlензийlейl. - Ветар 
.је све више слабио. 

слабић, -ића м слаб човек (нарочийlо .морално). 

слабићак, -ћка м в. слабић. 

слабићки, -3., -о који је cвojCйlвeH слабићу: � понашање. 

слабићки ПРИЛ. као слабић, йoйyйl слабића: � се владати, � 
се понети. 

слабићство с cйlaњe, особина oHoia који је слабић. 

слабица ж особа слабе йlелесне и .моралне CHaie. 
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слаБIiчак, -чка м в. слабиh. 

слабо прил. 1. лоше, рђаво, мучно: - се осећати. 2. малокаg, 
решко: - навраћати. 3. у малој мери, неgовољно, OCKygHO: - се 
хранити. 4. неgовољно сшручно, неgовољно gобро, лоше: - уради
ти што. 5. нейовољно; сиромашки, OCKygHO: - стајати; - се обла
чити. 6. Hepago, йреко воље. - Слабо ми се ишло на игранку. 

слабовид, -а, -о и слабовидан, -дна, -о који има слаб виg: 
- особа. 

слабовИД(н)ост, -ости ж мед. смањена виgна сйособносili, ast
henopia. 

слабодушан, -шна, -о малоgушан, ЙЛашљив. 

слабодушност, -ости ж особина, сшање OHOl,a који је слабоgу
шан, малоgушносШ. 

слабокfшан, -вна, -о 1. који йаши og слабокрвносши, мало
крван, анемичан. 2. фиг. који је мале живошне CHal,e. 

слабокрвност, -ости ж мед. малокрвносili, анемија. 

слабост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. шелесна и gушевна Heмoh, 
изнемоlлосШ. - Слабост ју је привезала за постељу. 2. оgсусшво 
јаке воље; йрешерана йойусiliљивосш, јако изражена шолеранш
носш: - карактера; - према младежи. 

слаботиња ж в. слабиh. 

слабоћа ж в. слабосШ. 

слабоуман и слабоуман, -мна, -о умно заосшао, малоуман. 

слабоумље и слабоумље с слабоумносш, малоумносШ. 

слабоумник и слабоумник м слабоуман човек, малоумник. 

слабоумница и слабоумница ж слабоумна жена, малоум-
ница. 

слабоумно и слабоумно прил. на слабоуман начин, као сла
боумник, малоумно. 

слабоумност и слабоумност, -ости ж мед. малоумносш, им
бецилносШ. 

слабуњав, -а, -о физички слабо развијен; болешљив: - мла-
дић, - дете. 

слабуњаво прил. мршаво, незgраво: - изгледати. 

слабуњавост, -ости ж сшање, особина OHOl,a који је слабуњав. 

слабушан (слабушан), -шна, -о нејак, слабашан; мршав. 

слава ж 1. gобар lлас, уl,леg, чувеносili, lласишосш; ойшша 
оцена, јавно мишљење о нечијим врлинама (ређе неgосшацима), 
реноме, реЙуШација. - Њихова слава се пронела надалеко. 2. а. 
крсно име, gaH свеца зашШиШника. - Моја слава је Ђурђевдан. 
б. црквени или gрушшвени l,оgишњи Йразник. - у селу је била 
црквена слава. 3. славље, свечаносШ. • овенчати (се) славом йро
славиши се. слава му! йослеgњи йозgрав Йокојнику. 

славан, -вна, -о који је сшекао славу, йрослављен, знамениш; 
врло йознаili, чувен: - јунак, - хотел. 

Славен, -ена м в. Словен. 

славен- в. словен-. 

славизирати (се), -изйрам (се) свр. и несвр. в. словенuзираШи. 

славина ж найрава која реl,улише, oMol,yhyje или OHeMOl,yhy-
је, исшицање воgе из воgовоgних цеви (или неке gpyl,e шечносши 
из буреша нЙр., l,aca из йровоgне цеви и gp.). • заврнути славину 
йресшаши gаваши, снабgеваши HeKOl,a (обично новцем). одврну
ти славину gойусшиши ga се слобоgно, без рачуна Шроши. 

слilВиница ж geм. og славина. 

славист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак за слаШивисШику. 

славистика ж наука о словенским језицима и књижевно-
сшима словенских Hapoga. 

славистички, -а, -о који се OgHOCU на слависше и слависши
ку: - студиј, - конгрес. 

слависткиња (славистица) ж жена слависШ(а). 

славитељ м онај који хвали, узgиже, велича нешшо или не
KOl,a: славитељи рата. 

славити, -йм (трп. слављен) несвр. прел. [гл. им. слављёње с] 1. 
хваљењем узgизаши коме или чему вреgносш, сшвараши славу, 
ЙрослављаШи. - Гусле ће причати о вама, славиће вас. 2. а. ogp
жаваши часш, весеље йриликом какве свечаносши или каквоl, 
важноl, gОl,ађаја: - рођендан. б. йразноваши, йрослављаши кр
сно име вршеhе уобичајене обреgе: - Јовањдан . •  - се биши чу
вен, йознаш, lласиШ. 

славјан(о)- в. славен(о)-. 

славље с свечаносш и весеље йриликом HeKOl, великоl, усйеха, 
йразника, CpehHOl, gОl,ађаја и сл., Йрослава. 

слављеник м 1. онај који се слави, KOl,a Йрослављају. 2. онај 
који слави, йрославља нешШо. 

слављеница ж жена слављеник. 

слављенички, -а, -о који се OgHOCU на славље, на слављени
ке: - ручак, - весеље. 

славно ПРИЛ. а. на славан начин, са славом, као славан: - је 
ушао у град. б. оgлично, uзванреgно: - се провести, - се одазва
ти в. ир. У великом сшилу: - пропасти, - изгубити. 

славодобитан, -тна, -о који је gобио, сшекао славу, йун йо
беgничкоl, йоноса: - узбуђење. 

славодобитник м онај који је сшекао велику славу йобеgив
ши на неком шакмичењу, онај коме је као йобеgнику йрийала 
слава. 

славодобитно ПРИЛ. на славоgобишан, йобеgнички начин, 
йобеgоносно: - ући, - се понашати, - се смешкати. 

славодобитност, -ости ж сшање OHOl,a који је славоgобиШан. 

славолук м 1. сйоменик у виgу лука йоgиl,нушоl у час ш йобе
ge или Йобеgника. 2. UCKuheHo месшо уласка (као знак свечаноl, 
gочека). 

славољубац, -упца м славољубив човек. 

славољубив, -а, -о који шежи, жуgи за славом. 

славољубивост, -ости ж И славољубље с йрешерана жеља, 
шежња за славом. 

Славонац, -нца м сшановник Славоније, онај који је йоре
клом из Славоније. 

Славонија ж обласш између Саве, Драве, Илове и Дунава. 

Славонка ж (дат. -ки; ген. ми. -КН) сшановница Славоније, она 
која је йореклом из Славоније. 

славонски, -а, -о који се OgHOCU на Славонију и Славонце: -
обичај, - храст. 

славопојка ж (дат. -ј ци; ген. ми. -КН) йесма, чланак, l,овор и 
сл. којима се неко или нешшо слави, хвали, узgиже. • певати не
коме славопојке йрешерано HeKOl,a хвалиши. 

славски и славски, -а, -о који се OgHOCU на славу, крсно име: 
- колач, - свећа. 

славу ј, -уја м 300Л. йшица йевачица Eruthacus luscinia из Йор. 
gрозgова (Turdidae). 

славу јак, -јка м geм. и хиЙ. og славуј. 

славу јски, -а, -о који се OgHOCU на славу ја, који је као у сла
ву ја: - натпевање, певач славујског гласа. 

славујче, -ета с (супл. ми. славујчићи; зб. им. славујчад ж) geM. 
и хиЙ. og славу ј; йшиh славу ја. 

СШlгалица ж нешшо шшо се слаже (обично gечја ul,pa). 

сшiгалишни, -а, -о који се OgHOCU на слаl,алишше: - ин
вентар. 

слагалиште с месшо за смешшај и чување нечеl,а (разНОl, ма
шеријала, робе и сл.). 

слагати, слажём свр. 1. а. pehu лаж, неисШину. - И не поцр
вени кад слаже. б. (некога) обмануши, нешачно обавесШиШи. -
Слагао нас је да је положио испит. в. не оgржаши реч, обеhање. 
- Слагао је да ће писати. 2. зашајиши, не ойалиши (о вашреном 
оружју). - Пymка ме је слагала. 
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сшiгати (се), слажём (се) несвр. Йре.ма сложиши (се): слага
ти на гомилу; слагати КЊИГУ у штампарији; слажем се с вама; 
лепо се слажу. 

слагач, -ача м шШа.мЙарски pagHUK који слаже слова, сло-
вослаlач. 

слагачица ж жена слаlач. 

слагачкй, -а, -о који се OgHOCU на слаlаче: � занат. 

слагачница ж ogeJbe1-Ь� у шШа.мЙарији у ко.ме се слажу слова. 

слад м (ми. 0) йроизвоg gобијен хе.мијским йуше.м og јечма, који 
се уйошребљава у йроизвоg1-Ьи йива, разних сируйа и ексШракШа. 

сладак, слатка, -о (комп. слађй) 1. који има укус Mega, шеће
ра, зрелоl воћа и сл.; заслађен; који има шаква својсшва: � јабу
ка; � кафа; � укус. 2. (о мирису) йријашан, ylogaH: � мирис пољ
ског цвећа. 3. фиг. а. који се pago gоживљава, иСЙУ1-Ьен заgовољ
сШво.м, раgошћу, срећо.м, йријашан: � сан, � младост. б. који се 
pago слуша, йријашан, .мио, симйашичан: � глас, � mала, � лаж. 
в . .мио, gpal, љубак, gойаgљив: � девојка, � дете, � беба. г. који 
ogaje, изражава симйашије, наклоносш, ужива1-Ье: гледати слат
ким погледом. д. лажно љубазан, ласкав, снисхоgљив. - Са сва
ким је покоран и сладак 4. са изблеgелим значе1-Ье.м у Йрисно.м 
обраћа1-ЬУ (чесшо у именичкој служби): .мио, gpal: брате слатки, 
сестро слатка. • ништа није слађе од тога не.ма већеl ужишка og 
Шоlа. - живот расйусшан живош; Йровоg. 

сшщити, сладйм несвр. [гл. им. слађёње с] 1. чиниши слаш
ким, чиниши ga нека .маШерија gобије слаgак укус, заслађива
ши: � чај, � кафу. 2. имаши Йо.мало слаgак укус. - Колачићи у 
устима сладе. 3. фиг. чиниши йријашним, уlОgним: � живот . •  � 
се 1. јесши или йиши с ужива1-Ье.м, осећајући сласш: � се кру
шком, � и вином. 2. фиг. уживаши у нече.му, наслађиваши се не
чим: � се нечијом лепотом. 3. безл. lоgиши, йријаши, .милиШи се. 
- Сладио му се такав живот. 

сладйћ, -ића м бот. pog биљака Glyzyrrhiza из ф. лейшиР1-Ьа
ча, чији корен и Йоgзе.мни geo сшабла саgрже нарочише врсше 
шећера које се корисше у .меgицини; назив за aojegUHe врсше ово
la poga: G. glabra, G. echinata. 

сладнй, -а, -о који се OgHOCU на слаg: � екстракт, � комина. 

сладокусац, -сца м 1. онај који gржи go лейих и йробраних 
јела, lypMaH. 2. фиг. човек йрефи1-ЬеНОl, исшанчаноl и йробирач
коl укуса: књижевни �, музички �. 

сладолед м с.мрзнуша йосласшица og .млека, јаја и шећера с 
разним gоgацима: � од ваниле, � од кафе. 

сладОЛЕщар, -ара м в. слаgолеџија. 

сладолiщија м (ми. ж) онај који йроизвоgи и apogaje слаgолеg. 

сладост, -ости ж в. сласШ. 

сладостан, -сна, -о који је йун слаgосtди: � пиће, � одмор. 

сладостраснйк м слаgосшрасшан човек. 

сладострасно прил. йожуgно, йoxoi1lљивo: � живети, � по
гледати. 

сладострасност, -ости и сладостраст ж в. слаgосШрашће. 

сладострастан, -сна, -о а. склон чулно.м ужива1-ЬУ, йожуgан, 
йoxoi1lљив: � човек. б. који изражава, ogaje ше особине: � дрхтај, 
� поглед. 

сладостраmће с йожуgа, йохоi1lљивосш, изразиша чулносШ. 

сладуњав, -а, -о 1. Йо.мало слаgак, слашкасi1l, ошужно сла
gaK: � млеко. 2. (о мирису) шежак, ошужан, јак. 3. фиг. а. који 
се оgликује улеЙшано.м, йрешерано иgилично.м слико.м живоша 
и свеша: � представа, � сцена, � филм, � песма. б. йун лажне 
осећајносши, љубазносши, нежносши: � осмех, � поглед. 

сладуњаво прил. на слаgУ1-Ьав начин, изражавајући слаgу-
1-Ьавосш: смеmв:ати се �. 

сладУња.вОст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сша1-Ье OHola 
шшо је слаgУ1-Ьаво: � у уметности. 

слађан и слађан, -а, -о у ge.м. значе1-ЬУ: слаgак: � гласић. 

слађано и слађано прил. на слађан начин, йријашно, у.мил
но: � го�орити, � цвркутати. 

слајд м йозишив фuл.ма који се peapogYKyje Йо.моћу йројек
Шора. 

слак м бот. 1. а. pog ЗеЈЬасших биљака, Йолуlр.мова и lр.мова 
Convolvulus из ф. Convolvulaceae; назив за aojegUHe врсше ово
la poga: С. arvensis, С. elegantisimus. б. у .мн.: йороgица Convol
vulaceae, у који caaga овај pog и gpylu слични роgови. 2. в. лаgо
леж. 3. в. ШроскоШ. 

слакомити се, -йм се свр. в. Йолако.миШи се. 

слалом м спорт. с.мучарска gисцийлина у којој Шак.мичар, во
зећи у кривуgавој линији, .мора ga йрође кроз већи број шшайо
вима означених йролаза, каЙија. 

слаломаm, -аша м учесник, Шак.мичар у слало.му. 

слаломскй, -а, -о који се OgHOCU на слало.м: � трка. 

слама ж 1. а. (мн. 0) осушене сшабљике жиШа. б. сшоl сшрйа
не, зgенуше сла.ме (Ја). 2. фиг. неко или нешшо без вреgносши 
(у.меШничко gело, човек и сл.). • алајбегова - нешшо о че.му нико 
не брине, шшо се не.милице шроши, расийа, разноси. Кумова (Ку
мовска) - .мношШво gалеких звезgа наше lалаксије које се виgе 
као свеi1lли йојас на ноћно.м небу, Млечни ЙуШ. млатити празну 
сламу lовориши којешша, наклайаши, наlважgаши (обично о не
че.му некорисно.м). 

сламарица ж geo йосшељине на које.м се лежи наЙУ1-Ьен 
сламо.м. 

сламаст, -а, -о који је йойуш сла.ме. 

сшiмати (се), сламам (се) несвр. Йре.ма сло.миШи (се): � гра
не, сламати отпор, � дух, � се од умора. 

сламен, -а, -о који је og сла.ме, сла.мни: � mеmир, � кров. 

сламка ж (дат. -мци; ген. ми. -мкй) 1. jegHa сшабљика сла.ме. 
2. фиг. нејака jegUHKa или gелић нечеlа: једна сламка међу ви
хорове. • дављеник се и за сламку хвата (Нпосл) онај који је у ойа
сносши шражи сйаса 1ge било, и oHge 1ge не.ма никаквоl из1.леgа 
на усЙех. 

сламнат, -а, -о 1. в. сла.мни. 2. који је йойуш сла.ме: � коса. 

сламнй, -а, -о који је og сла.ме; иСЙУ1-Ьен сла.мо.м; йокривен 
сла.мо.м: � mеmир; � душек; � кућа. 

сламњача ж в. сла.марица. 

сламчица ж ge.м. и хиЙ. og сла.мка. 

слан, слана, -о (комп. сланијй и слањй) 1. који саgржи у се
би со; који је ЙриЙре.мљен са сољу, зачи1-Ьен сољу; који има шаква 
својсшва: � море, � извор; � јело; � укус. 2. (о мирису) који има 
.мирис .морских исЙаре1-Ьа. 

слана ж врсша аiil.мосферскоl шалоlа у виgу шанке белича
сше йревлаке сличне CHely, која се нахвg,ша на расши1-ЬУ и apeg
.меШима у хлаgним раним јушар1-Ьим часовима, с.мрзнуша роса. 

сланаст, -а, -о в. сланкасШ. 

сланйк, -Ика м 1. сшона aocyga за со (у облику .мале чаше, 
зgелице и gp.). 2. в. сланица (1). 

сланина и сланина ж .масШан йошкожни слој у сви1-Ье; ша
кав слој ко /и се усољен суши на gиму и служи у љуgској исхрани. 

сланинар, -а и сланинар, -ара м ЗООЛ. а. црн инсекш шврgо
крилац Dermestes lardarius, чије ларве живе у сланини, суво.м 
.месу и вуненим сШварима. б. у .мн.: йороgица шаквих инсекаша 
Dermestidae. 

сланинаст, -а, -о а. који има MHolo сланине (о сви1-Ьи). б. свој
сшвен сланини: � задах. 

сланиница и сланиница ж ge.м. и хиЙ. og сланина. 

сланйнскй, -а, -о који се OgHOCU на ' сланину: � кобасица, � 

кожура. 

сланица.ж 1. овећи cyg у које.м се gржи со. 2. МИН. luac, cagpa. 

сланйmте с .месшо на .морској обали у које се йушша .морска 
воgа ga се исЙарава1-Ье.м gобије из 1-Ье со. 
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сланкаменка и сланкаменка ж врсша винове лозе и 'ipo-
жђа йознаiilих йо .месшу Сланка.мену. 

сланкаст, -а, -о Йо.мало, йонешшо слан: � укус. 

сшi.нбст, -ости И сланоћа ж в. салиниШеШ. 

сланутак, -тка м бот. в. науШ. 

слап м (ми. сшiпови И слапови) 1. воgена .маса која се сурва
ва са висине и .месШо на реци, йошоку и сл. 'ige се воgа сурвава, 
воgойаg, бук. 2. фиг. оно шшо се на'iлО, брзо и у великој количи
ни излива, шири, уйравља у неко.м йравцу: � кише, � светлости. 
3. фиг. (о осећањима, расположењима, успоменама и сл.) оно 
шшо се снажно и живо исЙољава. 

слапић, -а и слапић, -ића м ge.м. og слаЙ. 

сласно прил. С осећагье.м сласши, с уживагье.м: � јести, � пу
шити. 

сласт ж (инетр. слашћу) 1. йријашан укус слашких сшвари 
(воћа, Mega, шеhера и сл.); йријашан укус уоЙшШе. 2. фиг. ужива
гье, заgовољсшво, наслаgа и оно шшо изазива шаква осећагьа: 
јести са слашћу, овоземаљске сласти. • коме част, томе и сласт 
(често ир.) ко.ме се ogaje йочасш, Шо.ме се gaje најбоље шшо се 
има, Ha'ipaga и сл. 

сластан, -сна, -о 1. који се jege или йије с уживагье.м, укусан, 
йријашан: � залогај, � вечера. 2. фиг. који 'iogu, йрија, у ко.ме се 
ужива, који изазива заgовољсшво; који изражава сласш, заgо
вољсшво, уживагье: сласне успомене, сласни доживљаји; � 

осмех, � поглед. 

сластичар м в. ЙосласШичар. 

сластичар- в.  ЙосласШичар-. 

слати, шаљём (импф. слах; трп. слан и слат) неевр. [гл. им. СШl
ње с] 1. уйуhиваши HeKo'ia с оgређеним циље.м, Йоруко.м, заgаш
ко.м и сл: � дете у школу, � некога у пошту. 2. а. оШЙре.маШи 
нешшо ga се неко.ме уручи: � пакет, � писмо. б. фиг. уйуhиваши 
неко.ме знаке своје наклоносши, изразе симйашије, љушгье и сл. 
каквим ЙокреШо.м, знако.м, йисмено и сл. :  � пољупце, � љутите 
погледе, � љубазне осмехе. 3. учиниши ga се нешiilо креће у og
ређено.м Йравцу. - Топови шаљу гранате. 

слатина ж 1. слано .мочварно зе.мљишШе. 2. извор слане воgе. 

слатинаст, -а, -о који има особине слашине: � терен. 

слаткарија ж йосласшица, слаШкиш. 

слаткаст, -а, -о gонекле, Йо.мало слаgак: � кафа, � мирис. 

слаткиm, -иша м слашко јело (нЙр. колач, чоколаgа, бо.мбо-
на и сл.), ЙосласШица. 

слатко прил. (комп. слађё и слађе) 1. а. са заgовољсшво.м, с 
уживагье.м; лейо, йријашно, уgобно: � јести, � пити, � се испри
чати; � спавати. б. og све'i срца: � се насмејати. 2. йријашно, go
йаgљиво: � мирисати, � причати. 3. нежно, љубазно, .мило: � те
пати детету. 

слаткб, -ка и -6г(а) с йосебним ЙосШуЙко.м у шеhеру кувано 
воће: � од дуња, � <iЩ шљива. 

слатко- йрви geo сложени це који означава ga је слашко оно 
шшо значи gpy'iu geo сложенице: слаткохран, слаткоречив. 

слатководни, -а, -6 који се OgHOCU на слашке воgе (који се 
обавља у слашким воgа.ма, који живи у слашким воgа.ма и сл.): 
� риболов, � риба. 

слаткоречив јек. слаткорјечив, -а, -о који у 'iовору уйошре
бљава лейе, y'iogHe, gойаgљиве речи; ласкавац: � беседник. 

слаткоречиво јек. слаткорјечиво прил. служеhи се бира
ним, у'iОgним, йријашним речима; ласкаво. 

слаткоречивбст јек. слаткорјечивбст, -ости ж особина оно
'ia који је слаШкоречив. 

слаткохран, -а, -о који pago и gобро jege, ко.ме је свака хра
на слашка, јешан. 

слачица ж бот. назив за разне биљке из роgова Brassica и Si
napis из ф. Cruciferae, чије се врсше Brassica nigra и Sinapis al-

Ьа 'iaje збо'i се.мена, које се уйошребљава йри сйрављагьу зачина 
и у лекарсшву, 'iорушица. 

слевајек. слијева прил. 1. с леве сшране: улаз �. 2. пол. из ле
вичарских кру'iова, og левице: критика � и здесна, политичке 
идеје �. 

сЛ(�гати (се), слежём (се) јек. слијегати (се), слИјежём (се) 
несвр. Йре.ма сле'iнуши (се) и слеhи (се): � раменима; слегали су 
се слојеви земљишта. 

слегнути, слегнём (аор. слегнух и слегох, р. пр. слегнуо, -ула 
и слегао, слегла) евр. снизи ши йовршину нече'iа набијајуhи, йри
шискајуhи: � земљу. _ - се сйусшиши се, снизиши се услеg саби
јагьа, шежине, gејсшва воgе и СЛ.: слегла се земља, слегао се зид. 
2. а. сшаложиши се: слегло се вино, слегла се кафа. б. фиг. сми
риши се, сшишаши се: узбуђење се слегло. 3. сабраши се, скуйи
ши се. - Мили Боже, чуда великога! / Кад се слеже на Косово 
војска. • - раменима учиниши йокреш ра.менима (aoguhu их и 
сйусшиши) као знак неgоу.мице, збугьеносши, несналажегьа, ус
шезагьа и сл. кад се слегне прашина Kag се сшвари смире. 

слегнуће с 1. сле'iагье. 2. сле'iнушо .месШо; уле'iнуhе. 

след јек. слИјед м 1. реgослеg, низ oHo'ia шшо слеgи, gолази 
jegHo иза gpy'io'ia: � бројева, � догађаја. 2. шра'i: ићи нечијим 
следом. 

следбеник и следбеник јек. сљедбеник и сљедбеник м 
онај који слеgи неко учегье, неку ugejy и сл., који насшавља нечи
ји pag, йриврженик, насшављач: � идеализма, � Ђуре и Змаја. 

следбеница и следбеница јек. сљедбеница и сљедбеница 
ж женска особа слеgбеник. 

следбениmтво и следбениmтво јек. сљедбениmтво и 
сљедбениmтво с својсшво, сшагье oHo'ia који је слеgбеник неко
'ia, нече'iа; йосшуйак слеgбеника. 

следећи јек. сљедећи, -а, -ё а. који gолази, који се налази, 
йросшире, који се јавља и сл. HeaocpegHo иза HeKo'ia, нече'iа: � го
дина, � дан, - зграда, - пацијент. б. који слеgи gaљe, који се на
сшавља на оно шшо је речено: писмо следећег садржаја, обратио 
се следећим речима. 

следити јек. слиједити, -дйм неевр. [гл. им. сш�ђёње јек. сли
јеђёње с] 1. а. (некога) ићи, крешаши се за неким, йрашиши: -
у стопу некога б. Йос.маШраШи HeKo'ia у йокрешу, йрашиши йо
'iлеgо.м: - птицу у лету. в. йосшуйаши йо у'iлеgу на HeKo'ia, не
шшо: - нечији пример, - неку идеју. 2. а. gолазиши, јављаши се 
ogMax иза HeKo'ia, нече'iа. - За пролећем следи лето. б. јављаши 
се, насшајаши као йослеgица, ЙроисШицаШи. - Из реченог сле
ди да је успех загарантован. 

следити, следйм (трп. слеђен) евр. 1. йрешвориши у леg, зале
gиши, за.мрзнуШи. 2. фиг. оgузеши неко.ме, aog уШицаје.м jaKo'i 
узбуђегьа, йокрешљuвосш, живосiil, неусиљеносш, укочиШи. -
Очев поглед је следи. Вест о његовој смрти нас следи. _ - се 1. 
йрешвориши се у леg, залеgиши се (о воgи или нече.му шшо има 
воgе у себи). 2. фиг. из'iубиши йокрешљивосш, укочиши се (og 
сшраха, ужаса, узбуђегьа и сл.). 

следовање јек. сљедовање с 1. 'iл. им. og слеgоваШи. 2. оно 
шшо неко.ме слеgује, шшо .му apuaaga; оброк хране: примити -. 

следовати јек. сљедовати, -дујём неевр. 1. в. слеgиШи. 2. безл. 
ЙриЙаgаШи. - Добили смо што нам следује. 

.. 

следствено јек. сљедствено 1. ПрИЛ. а. gослеgно. - У његовом 
духу све је строго, следствено и логично повезано. б. у склаgу са 
нечим: поступити - нечему. 2. речца Йре.ма Шо.ме, gакле. - То 
питање решиће се без нас, па следствено и против нас. 

слеђ и слеђ м ЗООЛ. а . .мала .морска риба Clupea harengus, 
xapUH'ia. б. у .мн.: зајеgнички назив за рибе из poga Clupeidae 
(ко.ме нЙр. apuaagajy и сарgеле и још око 200 врсШа). 

слеђено ПРИЛ. укочено, йарализовано (og jaKo'i узбуђегьа): за
спати -; погледати -. 

слеђенбст, -ОСТИ ж сшагье, особина oHo'ia шшо је слеђено. 

слеђивати (се), слеђујём (се) несвр. Йре.ма слеgиши (се): - . 
воду, - се од страха. 

слез јек. сљез м бот. а. назив за разне биљке из роgова Altha
еа и Malva из ф. Malvaceae са MHO'iO йоgврсша које се уйошре-
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БЈЬавају у лекарсйlву: бели �, црни �. б. у мн.: ойшйlи назив за 
йороgицу у коју caagajy йle биљке. 

слеЗЕша ж в. слезина. 

слезеница јек. сљезеница ж бот. биљка Asplenium ruta mи
raria, која се УЙОйlреБЈЬава као лек за оболелу слезину. 

слезина и слезина јек. сљезина и сљезина ж анат. жлезgа 
у йlрбушној gYUJbU с леве cйlpaHe, чија је lлавна функција cйlвa
рање црвених крвних зрнаца. 

слезов јек. сљезов, -а, -о који се OgHOCU на слез, који је og сле
за: � чај, � боја. 

слеме јек. сљеме, -ена с (ми. слемена јек. сљемена, ген. слеме
на јек. сљемена, дат. слеменима јек. сљеменима) 1. а. сйој бочних 
cйlpaHa крова купе. б. ipega која се йружа йlим йравцем и на ко
ју се наслањају кровне йовршине купе. в. фиг. кров, купа. - Ми 
пуштамо свакога под своје слеме. 2. геогр. iорњи geo йланине, 
iребен. 

слемени јек. сљемени, -а, -о који се OgHOCU на слеме: � греда. 

слеменски јек. сљеменски, -а, -о в. слемени: � рог. 

слемењача јек. сљемењача ж в. слеме (1 б). 

сленг м енгл. apio, жарiон, шайlровачки iовор. 

слеп, слепа, -о јек. слијеп, слијепа, -о (комп. 0) 1. који не ви
gu, лишен сйосоБНОСйlи виgа. 2. фиг. а. који је несйособан, коме 
Hegocйlaje знања и вешйlине ga нешйlо cxвaйlи: политички �, � 
за лепоту. б. који не йримеnује, не cxвaйla оно шйlо се gоiађа око 
њеiа: � за нечије грешке, � за свет око себе. в. беСЙОiоворан, без
услован: слепа послушност, слепе присталице. 3. који се обавЈЬа 
без lлеgања на apegMeйl, уређај и сл. на коме се pagu: слепо ку
цање, слепа партија шаха. 4. у коме нема лоiичкоi основа, ра
зума, који сејавЈЬа cйlиXиjCKи: слепи случај . 4. којије HajegHoM 
крају зайlворен, кроз који се не може йроnи с gpyie cйlpaHe: � 
улица, � долина, слепи колосек • бити - код очију 1) не виgейlи 
очиlлеgне cйlвapи, не cxвaйlaйlи, не разумейlи нишйlа. 2) бийlи 
нейисмен, необразован. 

слепаЦјек. слијепац, -пца м (инстр. -пцем; ген. ми. слепаца јек. 
слИјепаца) 1. слей човек, човек лишен сйосоБНОСйlи виgа. 2. йуки 
сиромах, iOJba. 3. фиг. разг. човек који не ойажа, не cxвaйla оно 
шйlо се gоiађа око њеiа, несйособан ga cxвaйlи; незналица, несйо
собњаковиn; буgала. 4. зоол. у мн.: йороgица йоgземних lлоgара 
заКРЖЈЬалих очију, Spalacidae (у jg.: lлоgар из йle Йороgице). 

слепачки јек. сљепачки, -а, -о који се OgHOCU на слейце: � по
езија, � кућа. 

слепачки јек. сљепачки прил. као слейац, на начин слейца: 
� живети. 

слепети јек. слијепјети, -пим несвр. непрел. йocйlajaйlи слеЙ. 

слепило јек. сљепило с 1. а. йойlйуни или gелимични (йри
времени или сйlални) HegocйlaйlaK виgа. б. фиг. йlaмa, йlмиHa: � 
ноћи. 2. несйособносйl расуђивања, cxвaйlaњa, заслейЈЬеносйl: 
љубавно �, политичко �. • кокошје -, ноћно - мед. болесйl мре
жњаче у којој болесник У. сумраку не виgи iойlово нишйlа. - за 
боје gалйlонизам. снежно - йривремени iубийlак виgа изазван 
улйlравиолейlним зрацима на високим снежним Йовршинама. 

слепити1, слепИм јек. слијепити, слИјепИм несвр. прел. чини
йlи слейим, ослейЈЬивайlи. 

слепити2, слепйм јек. слијепити, слијепйм (трп. слепљен 
јек. слИјепљен) свр. 1. лейЈЬењем cйojийlи, залейийlијеgно за.gру
io. 2. сйојиши, cacйlaвийlи, йриЈЬубийlи jegHo уз gpyio: � усне . •  
- се 1. а. чврсйlо се cйojийlи, залейийlи се: слепили се листови 
књиге, слепили се резанци. б. (с'а нечим) йриЈЬубийlи се уз не
шйlо, йpиOHyйlи за нешйlо. - Слепио се са земљом, не миче се. 
2. изiубийlи pacйlpecийlocйl, улейийlи се збоi йревише влаiе (о 
зеМЈЬи). 

слепић јек. сљепић, -ића м зоол. змијолики iушйlер без Hoiy 
Anguis fragilis. 

слепица јек. сљепица ж 1. слейа женска особа, женска осо
ба Jl,ишена ·сЙосоБНОСйlи виgа. 2. фиг. јако сиромашна женска осо
ба. 3. HeйaмeйlHa, неразборийlа женска особа. 

слепљеност јек. слијепљеност, -ости ж cйlaњe, особина оно
ia шйlо је слейЈЬено. 

слепљивати (се) јек. сљепљивати (се), -пљујём (се) несвр. 
йрема слейийlи2 (се). 

слепо јек. слијепо прил. 1. без размиШЈЬања, без йровере: � 
прихватати нечији савет, � веровати. 2. беСЙОiоворно, безуслов
но, apegaHo, йОйlйуно: � слушати, � се покоравати. 

слепоочни јек. сљепоочни, -а, -о који се OgHOCU на слейооч
нице: � кост. 

слепоочница јек. сљепоочница ж анат. бочни geo лобање og 
ува go чеоне Kocйlи. 

слепоочњача јек. сљепоочњача ж анат. слейоочна KOCйl. 

слепоћа јек. сљепоћа ж в. слеЙило. 

слепрmати, -ам свр. лейршајуnи слейlейlи: � с гране, � на 
цвет. 

слет м слейlање: принудни � авиона. 

слет м спорт. масовна CйopйlcKa йриреgба у којој учесници 
(највише iимнасйlичари) йоказују своју cйpeйlHocйl и вешйlину. 

слетати, слећём јек. слијетати, слијећём несвр. йрема сле
йleйlи. 

слетети јек. слетјети, -тйм свр. 1. а. лейlеnи cйycйlийlи се на 
нешйlо. - Слетеше ласте на кров. б. брзо се cйycйlийlи, cjypийlи. 
- Дечак слете низ степенице. 2. склизнуйlи с нечеiа. - Тањир 
слете са стола. Кола слетеше с пута. 3. бийlи изiоворен брзо, ла
ко (о речима): - с усана, � с језика. 

слетиmте с а. йpocйlop, вежбалишйlе уређено за слейlове. б. 
Mecйlo уgешено за слейlање авиона, Йиcйla. 

слетни, -а, -о који служи за слейlање: � стаза. 

слећи (се), слегнём (се) (слежём (се)) свр. в. слеiнуйlи (се). 

слив (слИв) м (ми. слИвови) йовршина с које се воgа слива у ре-
ку, језеро или море: � Мораве, црноморски �. 

сливати (се), сливам (се) несвр. йрема слийlи (се). 

сливен, -ена, -о 1. йlpЙ. og слийlи (се). 2. (одр.) у изр. - сугла-
сник африкайlа. 

сливеност, -ости ж cйlaњe, особина oHoia шйlо је сливено. 

сливни, -а, -о који се OgHOCU на слив: � подручје Мораве. 

сливник м oйlвop у канализацији у који се слива воgа (обич-
но oйlaagHa). 

слизавати се, слИзавам се несвр. йрема слизайlи се. 

слизати се, слижём се свр. пеј. разг. cйlyйийlи у йрисне OgHO
се, cйpиjaйleљийlи се, зgружийlи се (обично неискрено, из кори
СйlОЈЬуБЈЬа и сл.). 

слизивати се, слизујём се несвр. йрема слизайlи се. 

слије- јек. в. сле-. 

слијевати (се), слИјевам (се) несвр. јек. в. сливайlи (се). 

слик м књиж. lласовно йоgуgарање слоiова на оgређеном ме-
cйly (најчешnе на крају cйlиxoвa, йонекаg у оквиру jegHoi cйlиxa), 
рима, срок. 

рлика ж (да;. слици) 1. а. умейlнички йриказ бојом и цpйle
жоLм на равној йоgлози (йлайlну, xapйlиjи и сл.) oHoia шйlо йо
cйlbjи у cйlвapHocйlи или машйlи. б. фОйlоiрафија. 2. фиг. а. оно 
шйlо се вugи, йоказује apeg очима или у машйlи, сеnању, сну и 
.Cft., йрuзор� � детињства, � прошлости. 3. а. ойис, йриказ, apeg
сшавЈЬање (у чланку, lсњижевном gелу и сл.): � о животу наро
да, верна � догађаја. б. скуй чињеница, aogaйlaKa и сл. на осно
ву којих се може cйlвopийlи yйlиcaK о некој йојави и сл. - Ови 
чланци су Gлика правописне анархије код нас. в. йреgсйlава о 
некоме, нечему: стећи верну слику о некоме. 5. а. geo gpaмcKoi 
чина у коме се не мењају учесници, време и йpocйlop gешавања. 
б. књижевни йоgжанр, йриче у којима се йриказује gрушйlвени 
живойl jegHe зајеgнице (села, ipaga и сл.): слике из сеоског жи
вота. 6. йреgСйlавЈЬање HeKoi gОiађаја или yйlиcKa музичким 
среgсйlвима: звучна �. • геометријска - црйlеж начињен йрема 



1216 СЛИКАР - СЛОБОДНО 

rео.меШријскu.м, Uравилu.м,а. крвна - скуа најважнијих uоgашака 
о uper.negy крви. покретне слике фuл.м. нашла - прилику ир. на
шло се gBoje које jegHo gpyroM ogroBapajy (ао неrаШивни.м особи
нама). - и прилика каже се Kag се жели исшаhи необична слич
носш из.међу gBe особе. 

сликар м (ВОК -е и -у; инстр. -ом И -ем) 1. у.меШник који се ба
ви сликарсШво.м. 2. онај који нешшо сликовишо Uриказује. - Ну
шић је критичар и сликар свога времена. 

сликарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) у.меШница која се бави сли
карсШво.м. 

сликарски, -а, -о који се OgHOCU на сликарсшво и на слика
ре: - школа, - вештина. 

сликарски прил. на начин како ШО чине сликари: - прика
зати. 

сликарство и сликарство с rpaHa ликовне у.меШносШи у ко
јој се на равној uоgлози црШежо.м и бојо.м uриказује нешшо из 
сшварносши или .машШе: барокно -, зидно -. 

сликарчић м geM. и ир. og сликар. 

сликати, -ам несвр. 1. а. uравиши, израђиваши слику; арика
зиваши, uреgсшавЈЬаши на слици, слико.м: - пејзаж; - живот 
морнара. б. фошоrрафисаШи. 2. живоuисно, сликовишо, ила
сшично оuисиваши, uриказиваши: - обичаје и људе родног кра
ја. 8 - се 1. Фошоrрафисаши се. 2. uреgсшавЈЬаши се, uриказива
ши се. - Протекли догађаји сликали су се живим бојама у ње
говим мислима. • разг. можеш се - с тим ШО је uошuуно UроUало. 

сликован, -вна, -о који се сасшоји og слика. • сликовно писмо 
аисање Uриказивање.м Uреg.меШа и живошиња у сликама. 

сликовит, -а, -о а. који се оgликује леUоШо.м боја и облика, 
живоuисан, као насликан: - пејзаж. б. који је аун слика, изра
зиш, иласшичан, живоuисан (о језику, сшилу, uриuовеgању и сл.). 

сликовито прил. на сликовиш начин, живоuисно, иласшич
но: - приповедати. 

сликовитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra шшо је сли
ковишо, живоuисносш: - пејзажа, - језика. 

сликовни ца ж књиrа са сликама намењена за забаву и аоу
ку gеци. 

слина ж а. (обично у мн.) слузава шечносш коју лучи слузо
кожа носа. б. ЙЈЬувачка. 

слинав, -а, -о а. који слини, балав: - дете. б. у.мРЈЬан сли
но.м: - марамица. в. фиг. ЖУШОКЈЬун, .млаg, неискусан: - момче. 

слинавац, -авца м 1. а. онај који је слинав, балав (обично ge
ше). б. фиг. онај који је неgорасшао, незрео, ЖУШОКЈЬунац. в. 
илаЧЈЬивац. 2. зоол. rолаh Limax agrestis. 

слинавица ж а. слинаво женско gеШе. б. фиг . .млаgа, незрела 
жена или geBojKa. в. илаЧЈЬивица. 

слинавка ж вет. (обично у синтагми: шап и -) заразна виру
сна болесш ааакара АрМћае episvoticae, шаU. 

слинавко м у нешшо ублажено.м значењу: слинавац. 

слинити, -йм несвр. [гл. им. слињёње с] 1. а. исuушшаши сли
не, бале: дете слини, пуж слини. б. квасиши, UРЈЬаши слинама: 
- јастук. 2. пеј. усиљено илакаши, ц.мизgриШи. 

слип м енгл. илишке rаhице. 

СЛИСТИТИ, слИстiiм свр. 1. а. све, go краја uојесши, uоuиши: -
вечеру, - балон вина. б. све, go краја uошрошиши: - плату. 2. а. 
uошuуно унишшиши, сашрши: - непријатеља. б. уклониши, og
сшраниши: - препреке. 

елити, слИјём свр. 1. лијуhи усуши, улиши: - вино у буре. 2. 
а. наuравиши og раСШОЙЈЬеноr .ме шала, воска и сл. (обично у ка
луuу), излиши: сливени метак. б. сасшавиши, сuојиши ливење.м. 
8 - се 1. шекуhи сuусшиши се низ нешШо. - Слиле су јој се сузе 
низ лице. 2. а. шекуhи сuојиши се. - Реке су се слиле у једну. б. 
уоuшше сuојиши се, сасшавиши се у jegHY целину. - Њихови гла
сови су се слили. 

слитина ж хем. в. леrура. 

сличан, -чна, -о 1. који uogceha, који личи на HeKOra, нешшо, 
који је као неко, нешшо, налик. - Он је врло сличан своме оцу. 
2. мат. који и.ма jegHaKe уrлове и сраз.мерне сшранице (о reoMe
Шријскu.м, ликовu.м,а). • бити - као јаје јајету в. uog јаје. 

слИчити, -йм несвр. в. личиШи. 

сличица ж 1. ge.м. og слика. 2. (обично у мн.) у .мН.: .мале са
.молеUЈЬиве слике с jYHaцu.м,a из цршаних фил.мова, из свеша 
сuорша и gp. og којих gеца араве колекцију, албу.м (у jg.: шаква 
слика). 

слично ПРИЛ. на сличан начин, налик: мислити - некоме. 

слИчност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво OHOra шшо 
је слично: физичка -, духовна -, морфолошка -. 

слобода ж 1. а . .моrуhносШ ga се uосшуuа ао својој вОЈЬи. б. 
правн. араво човека ga чини све шшо не уrрожава арава gpyrux, 
Шј. све шшо није забрањено законо.м. в. независносш og влagави
не шуђина, сувереносш: национална -. 2. сшање незароБЈЬено
сши, незашвореносши: бранити се са слободе. 3. араво нес.меШа
HOr обавЈЬања неке gелашносши: - научног истраживања, - ло
ва, - пловидбе. 4. лична независносш, самосшалносш која није 
оrраничена никакви.м обавезама. - Претпостављала је своју 
уседелачку слободу браку. 5. с.мелосШ, оgважносШ. - Одакле 
вам слобода да ми се после свега обратите? 6. неУСUJbеносш, оау
шшеносш у uонашању, оШвореносШ. - Почела се осећати она 
слобода која је тако нужна за весеље и свадбе. 

слободан, -дна, -о 1. а. који живи у слобоgи, који није роб, 
зароБЈЬеник и СЛ.: - човек. б. у ко.ме влаgа слобоgа, у ко.ме Jbygu 
u.м,ajy слобоgу: - држава, - земља. в. независан og влаgавине 
шуђина, суверен. 2. а. који се .може корисшиши, незаузеш, ара
зан: - место, - соба. б. који није исауњен pagoM, Uосло.м: - вре
ме, - дан. в. који није заузеш, који не.ма обавеза аре.ма неко.ме: 
- девојка, - радник. 3. а. који не шрuи никаква оrраничења: -
љубав, - дух. б. који расuолаже ао својој вОЈЬи, независан, са
.мосШалан. - Остала је удовица, слободна је као птица на гра
ни. в. ошворен, оgређен за несuушано, нео.меШано крешање или 
обавЈЬање uослова: - зона, - пут, - пролаз. Г. који је без OrpaHU
чења, забрана, несuушан: - трговина, - пловидба. д. који се вр
ши без с.меШњи, без шешкоhа: - дисање. 4. а. који се не снебива, 
оШворен. - Учитељ помилова по глави неке слободније ђачиће. 
б. који излази из оквира uрисшојносши, који није cacвu.м, у скла
gy с .моралнu.м, нор.мама: - понашање, - песма. 5. хем. који се 
налази у хе.мијско.м саоју, јеgињењу: - електрон, - радикал. • -
занимање (- професија) обавЈЬање неке gелашносши самосшал
Hu.м, личнu.м, pagoM, без сшалноr pagHor ogHoca. - зидар в. uog зи
gap (изр.). - зидарство в. uog зиgарсшво (изр.). - лука правн. шрrо
вачка лука ошворена за .међунароgни саобраhај, без uлаhања 
царине. - пад физ. вершикално uаgање шела, без икакве с.меШње, 
uog ушицаје.м Зе.мЈЬине Шеже. - пешак шах. uешак који не.ма аре
.ма себи uрошивничкоr Uешака. - превод upeBog који се не gржи 
gословно ориrинала. - сељак ист. сеЈЬак који није у к.меШско.м og
носу, к.меШској зависносши аре.ма саахији. слободном руком (цр
тати и сл.) без ао.моћи шехничких среgсшава, као нар. лењира, 
шесшара (цршаши и сл.). слободни стил спорт. 1) сшил, начин рва
ња Kog Kojer су gозвОЈЬени различиши захваШи. 2) сшил, начин 
иливања који бира сам uливач, краул. - стих :КЊИЖ. сших који 
не.ма ни pu.м,e ни jegHaK број слоrова са gpyru.м, сШиховu.м,а, а за
снива се само на pиill.мy. - ударац спорт. казнени уgарац лоUШо.м 
који се gосуђује збоr uрекршаја иrрача у фуgбалу. - улаз 1) бес
илашан улаз (на неку uреgсшаву, uреgавање и сл.). 2) gозвОЈЬен 
улаз. 

слободар, -ара м а. онај који се бори за слобоgу. б. слобоgан, 
независан .мислилац. 

слободарски, -а, -о који се OgHOCU на слобоgу, који воли сло
боgу, који је својсшвен слобоgарu.м,а: - мисао, - традиција, сло
бодарски идеали, - народ, - занос. 

слободарски ПРИЛ. као слобоgар, на начин слобоgара: - ми
слити. 

слободица ж ge.м. и хиа. og слобоgа. • своја :кућица своја сло
бодица свако.ме је најБОЈЬе, свако се осећа најслобоgније у својој 
кући. 

слободно ПРИЛ. 1. на слобоgан начин, у слобоgи: - живети. 2. 
без оrраничења, несuушано: - се кретати. 3. а. без увијања, без 
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околишања, ой1ворено; оgреший10, смело: � рећи, � поступити. 
б. не снебивајуhи се, не уСй1ручавајуhи се: � се раскомотити, � се 
обратити некоме. 4. gойуШй1ено, gозвољено. - Је ли слободно да 
седнем? 5. а. без й1ешкоhа, лако. - Ту слободно може да стане 
сто људи. б. осећајући олакшање: � одахнути. 6. й1ако ga изла
зи из оквира Йрисй10јносй1и. - Преслободно се понаша за ову 
средину. 7. (с негацијом) никако, ни на који начин. - Ако то 
урадиш, слободно ми не иди на очи! 8. лежерно, ко.мой1но. -
Хаљина треба слободно да пада низ тело. 9. оglовор на куцање 
на врай1има ga се .може ући: изволий1е, уђий1е. 

слободњак, -ака м 1. онај који воли слобоgу и бори се за њу. 
2. ист. а. роб који је сй1екао слобоgу. б. к.мей1 који је сй1екао сло
боgу. 3. осуђеник ко.ме је изgржавање казне ублажено йосле из
весноl времена Йа .може слобоgније ga се креће. 4. разг. а. шах. йе
шак apeg којим нема йрой1ивничкоl Йешака. б. слобоgан уgарац 
у фуgбалу. 

слободњачки, -а, -о који се OgHOCU на слобоgу и слобоgњаке: 
� занос, � идеја. 

слободољубац, -упца м слобоgољубива особа. 

слободољубив, -а, -о који воли слобоgу, који се бори за сло
боgу: � народ. 

слободољубиво прил. на слобоgољубив начин, с љубављу 
йрема слобоgи: � се борити. 

слободољубивост, -ости ж особина oHola који је слобоgољу
бив; слобоgољубље. 

слободољубље с љубав йрема слобоgи, й1ежња за слобоgо.м. 

слободоуман (слободо5Тман) -мна, -о који слобоgно .мисли; 
који се исй1иче слобоgоу.мље.м, HaapegaH: � мислилац; � идеја, � 
поглед. 

слободоумље с слобоgан, крий1ичан, независан начин .ми
шљења. 

слобоДоумно (слОбодој7мно) прил. на слобоgоу.ман начин: � 
говорити. 

слободоумност И слободоумност, -ости ж а. својсй1во, осо
бина oHola који је слобоgоу.ман. б. в. слобоgоу.мље. 

словарица ж књиlа из које се уче слова, буквар, Йочей1ница. 

Словак, -ака м apuaagHUK зайаgнословеНСКОl Hapoga који 
највећим gело.м живи у Словачкој. 

Словакиња ж йрийаgница зайаgнословеНСКОl Hapoga који 
највећим gело.м живи у Словачкој. 

Словачка ж gржава у среgњој Евройи, йрей1ежно насй1ање
на Словацима. 

словачки, -а, -о који се OHgOCU на Словаке: � обичај, � песма. 

словеначки, -а, -о који се OgHOCU на Словенце и Словенију: � 
граница, � језик. 

Словен, -ена м apuaagHUK словенске lpyae инgоевройских на
poga, која насељава исй10чни и јуlоисй10чни geo Евройе и север-
ни geo Азије. 

. 

Словенац, -нца м apuaagHUK зайаgнојужнословеНСКОl наро
ga који највећим gело.м живи у Словенији. 

СЛОВЕШИЗ0вати, -зујём (словенизирати, -изнрам) свр. и несвр. 

. (у )чиний1и HeKola Словено.м йО језику и обичајима, gа(ва)й1и не
ко.ме, нечему словенски облик, каракй1ер, йословений1и, йослове-
њивай1и, славизирай1и. _ � се йосй1а(ја)й1и Словен. ' 

Словенија ж gржава у јуiозаЙаgно.м gелу среgње Евройе, не
каgашња јуlословенска реЙублика. 

Словен ка ж (дат. -ки; ген. мн. -кн) 1. женска особа Словен. 2. 
йрийаgница словеначкоl Hapoga. 

словенољубац, -Упца м в. словенофил. 

словенофил, -а и словенофил, -ила м йријай1ељ и йошй10-
валац Словена и свеlа шй10 је словенско. 

словенОфИлскИ,. -а, -о који се OgHOCU на словенофиле: � ин
телигенција. 

словенофоб, -а и словенофоб, -оба м онај који .мрзи Слове
не и све шй10 је словенско. 

словенски, -а, -о који се OgHOCU на Словене: � језик, � култу
ра. • - антитеза в. aog анй1ий1еза (изр.). 

словенство с (мн. 0) а. скуй каракй1ерисй1ичних особина Слове
на. б. осећај apuaagHocUlu Словенима. в. (Словенство) Словени. 

слбвни, -а, -о који се OgHOCU на слово: � знак, � грешка. 

слово с (ген. мн. слова) 1. а. йисмени знак којим се обично 
означава jegaH lлас: велико �, мало �, ћириличко �. б. й1ийо
lрафски знак који се уйой1ребљава у шй1а.мЙању HeKol й1ексй1а. 
2. арх. а. реч: божје �. б. iовор: посмртно �. • златним словима (за
писати и сл.) й1рајно заЙа.мй1ий1и нешй10 значајно, вреgно. мртво 
- на папиру нешй10 шй10 је осй1ало неОСй1варено, неЙримењено. 
по слову закона онако како сй10ји, како је зайисано у закону. 
(с)пала кљига на два слова в. aog књиlа (изр.). 

словоливац, -вца м зан. занай1лија који лије, йрави (шй1а.м
йарска) слова. 

словоливница ж зан. ливница слова. 

словослагач, -ача м штамп. pagHUK који у класичној шй1а.м
йарији слаже слова, й1иЙоiраф. 

словослагачки, -а, -о који се OgHOCU на словослаlаче: � рад. 

словце, -а и -ета с (мн. -ца) geм. и хиЙ. og слово. • до (послед
љега) словц(ет)а у йой1йуносй1и, сасвим. ни словц(ет)а нишй1а, ни
јеgне речи. 

слог, слога м (мн. слогови) 1. лингв . geo речи (или реч) који се 
изlовара ogjegHoM. 2. штамп. сложена слова за шй1а.мЙање HeKol 
й1ексй1а; ой1исак слова (у класичној шй1а.мйарији). 3. скуй йоре
ђаних UCUl0pOgHUX apegMeUla: � дрва. • везани - сй1ихови. затво
рени - слоl (1) који се завршава суlласнико.м или сонаНй10.м, нЙр. 
.maj-сй10Р. невезани - Йроза. отворени - слоi (1) који се завршава 
са.моlласнико.м, нЙр. ли-ва-gа. 

слога ж (дат. слози) склаgно, хар.монично йонашање gва или 
више лица: живети у слози. 

слоган, -ана м оно шй10 се исй1иче као основно начело, lесло, 
gевиза. 

слоговни, -а, -о који се OgHOCU на слоl: слоговни знаци; � писмо. 

слоготворан, -рна, -о који чини, й1вори СЛОi, који је основни 
носилац слоiа: � р. 

сложан, -жна, -о 1. а. који живи у слози, у склаgним OgHOCU
.ма с неким: � породица, сложна браћа. б. јеgиНСй1вен, саlласан. 
- у томе смо сви сложни. в. склаgан, хар.моничан: � песма. 2. 
који се gоiађа у исй10 време, усклађен: сложни кораци. 

сложен, -а, -о 1. й1рЙ. og сложий1и (се). 2. који сйаја, зgружу
је у себи разноврсне, чесй10 суйрой1не особине: � личност. 3. за.мр
шен, ко.мЙЛикован, ко.мЙЛексан: � задатак, � проблем. 

сложеница ж лингв. реч која се .може gовесй1и у й1ворбену 
(фор.малну и значењску) везу (најчешhе) с gруlим gвема речима 
(нйр. Беоiраg, 'воgойаg, jyioucUloK, својеlлав uUlg.). 

сложеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сй1ање oHola шй10 
је сложено: � личности, � карактера, � проблема, � осећања. 

сложив, -а, -о који се .може сложий1и. 

сложити, сложИм свр. прел. 1. йоложий1и, сй1авий1и на jegHo 
.месй10 више Йреg.мей1а у оgређено.м pegy, на оgређен начин: � 
алат, � ципеле, � књиге на полицу. 2. а. gaUlu нарочий1 облик 
савивши, смой1авши нешй10 (й1канину, йайир и сл.): � рубље, � 
салвете, � постељину. б. смесй1ий1и у нешй10, на.месй1ий1и: � вра
та у довратнике. 3. а. начиний1и целину сасй1авивши gелове: � 
слагалицу, � гибаницу. б. штамп. йрийремий1и, ypaguUlu, начи
ний1и слоi (2) нечеiа шй10 се шй1а.мЙа (у класичној Шй1а.мЙарији): 
� књигу. 4. а. gовесй1и go слоiе. - То ће нас сложити и смирити. 
б. gовесй1и у склаg, усклаgий1и: � боје. _ � се 1. а. gaUlu йрисй1а
нак, саlласносй1; изразий1и, йой1врgий1и своје слаlање с нею!.м, 
нечим; сЙоразу.мей1и се, gоiоворий1и се с неким: � се с неЧИЈИМ 
мишљењем, � се с предлогом; � се око цене. б. йосй1ићи слоlу, 
бий1и сложан, живей1и и йонашай1и се сложно. - Ако се они сло
же, нико ИМ ништа не може. 
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сложно прил. на сложан начин: � живети, � радити, � певати. 

сложност, -ости ж cвojciйвo, ciйaњe OHOra који је сложан, оно
ra шiйо је сложно. 

слој, слоја м (инетр. слојем; мн. слојеви) 1. peg, маса неке ма
iйepиje која йокрива йовршину нечеrа или се налази између gpy
rux реgова иCiйoвpcHe или gрукчије Maiйepиje, наслаrа: � праши
не, површински � атмосфере. 2. rpyua lbygu са иciйим кулiйур
ним, социјалним uiйg. обележјима: елитни слојеви друштва, 
најнижи слојеви друштва, читалачки слојеви. 

слојанити се, слојанйм се евр. сiйврgнуiйи се (о јелу које има 
ло ја или неке gpyre масноће). 

слој(шит, -а, -о 1. који је у слојевима, који се caciйojи og сло
јева: � стена, � облак 2. фиг. у коме је боrаiйо, са више acйeKaiйa 
ocвeiйJbeHa, ойисана нека йроблемаiйика: � роман, � драма. 

слојевито ПрИЛ. 1. у слојевима, на слојеве: � формиран облак. 
2. фиг. на слојевиiй начин, iйaKo ga је нека йроблемаiйика осве
iйJbeHa са више acйeKaiйa: � написан роман. 

слојевитост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина OHOra шiйо је сло
jeвиiйo: � стена; � романа. 

слом, слома м (мн. сломови) 1. йоiййуна йpoйaciй, Kaiйaciйpo
фа, йораз: � старе Југославије, � устанка. 2. в. Йрелом. • нервни 
-, - живаца gушевно paciйpojciйвo. 

сломити, сломйм (3. Л. МН. сломё; ИМП. сломи; ТРП. сломљен) 
евр. прел. 1. а. УЙОiйребом силе (уgарањем, йpиiйиCKOM, савија
њем и сл.) разgвојиiйи нешiйо Kpiйo на gелове или оgвојиiйи geo 
og целине; ygapoM, йpиiйиCKOM и сл. учиниiйи ga се нешiйо расйе 
у cиiйHe gелове, разбиiйи, cKpxaiйи: � грану, � клип кукуруза; � 
флашу, � орах. б. uagoM, ygapoM изазваiйи лом Kociйи: � ногу, 
� руку. 2. фиг. (некога) а. скршиiйи, унишiйиiйи нечију моћ, не
чији oiййop, савлаgаiйи, наgјачаiйи: � непријатеља, � отпор. б. 
(обично у облику трп.) gовесiйи у ciйaњe физичке или йсихичке 
иcцpйJbeHociйи, изнуреносiйи, слабосiйи: сломила га болест, сло
мљен од умора, сломљен од бола. в. улажући найор, вршећи 
йpиiйиcaK наrовориiйи HeKOra ga йромени мишљење, ga йociйyйи 
gруrачије, ga йoйyciйи, с муком yвepиiйи, убеgиiйи. - Лако ће с 
мајком, али како ће сломити оца? • - се 1. а. разgвојиiйи се, ра
йaciйи се на gелове, на KOMage, скршиiйи се; разбиiйи се. - Сло
миле су се гране од ветра. Пала шоља па се сломила. б. йовре
guiйu се йри uagy, ygapy. - Пашћеш с коња, сломићеш се. 2. фиг. 
а. биiйи савлаgан, унишiйен. - Треба много напора да се та рат
на машина сломи. б. йoйyciйиiйи у свом уверењу, йромениiйи 
мишљење. - Саветовали су му док је још било време, али се он 
није дао сломити. в. иcцpйciйи се, изнуриiйи се. - Сломи се ра
дећи. г. Heciйaiйи, срушиiйи се, йpoйaciйи (о иgеалима, Hagaмa 
и сл.). • - врат 1) Haciйpagaiйu, ЙpoЙaciйи. 2) (некоме) уйройа
Ciйиiйи, унишiйиiйи HeKOra. - кости (ребра и ел.) некоме йребиiйи, 
йpeiйyћи HeKOra. - крила некоме а) убиiйи у некоме йолеiй, вољу, 
живоiйНу eHeprujy. б) yйpoйaciйиiйи HeKOra. - ланце (окове) осло
боgиiйи се. - рогове некоме савлаgаiйи нечији oiййop, йpoiйивљe
ње, YKpoiйиiйи HeKOra. � (некоме, нечије) срце учиниiйи ga неко 
йaiйи, iйyryje, уцвелиiйи. сломиће се кола на њему сва оgrоворносiй 
ће йaciйи на њеrа, он ће иcйaciйи крив. 

сломљен, -а, -о који изражава йоiйишiйеносiй, уiйученосiй: 
рећи сломљеним гласом, ићи сломљеним кораком. 

сломљено ПРИЛ. уiйучено, йоiйишено: � говорити. 

слон, слона м (мн. слонови) 1. 300Л. најкруйнији койнени си
сар, с gyroM сурлом и gве кљове: афрички � Loxodonta africana, 
индијски - Elephas indicus. 2. фиг. круйан, незrрайан и несйре
iйaH човек. • као - у стакленој баmти HecйpeiйHo, незrраЙно. од му
ве правити слона безначајној ciйвapи gаваiйи йревелик значај, 
йреувеличаваiйи нешiйо. 

слоница ж 1. женка слона. 2. фиг. круйна, незrрайна, не
cйpeiйHa женска особа. 

слоновача ж слонове кљове као скуйоцен маiйеријал за изра
gy разних UpegMeiйa. 

слоновски, -а, -о који се OgHOCU на слонове, који је као у сло
на: � снага. 

слонче, -ета е (еупл. МН. слончићи м; з6. им. слончад ж) мла
gунче слона. 

слубити, слубйм евр. в. улубиiйи. 

слуга м (мн. ж) (дат. слузи И сЛУ-Ги; ген. МН. слУгУ (слУга)) 1. а. 
особа (обично мушка) која за йлаiйу служи, обавља кућне и gpy
re Йослове. б. особа сйремна ga исйуњава нечије жеље, нечију во
љу. 2. нар. пеен. (често с атрибутом "верна'') uogaHUK йрема сво
ме влаgару, rocUogapy. - Слуго моја, бане Милутине! 3. фиг. а. 
особа која шiйиiйи нечије иHiйepece, брине о нечијем gобру, на
йpeiйKY, којаје йОiййуно upegaHa некоме или нечему: � народа, 
- цара, � отаџбине. б. пеј. онај који из ciйpaxa или Kopиciйoљy
бља исйуњава нечију вољу, нечија наређења. 

слуган, -ана м пеј. слуrа. 

слугански, -а, -о који је �ao у слуrана: � држање. 

слугански ПРИЛ. на начин cвojciйвeH слуrанима. 

слуганство е слуrанска особина, йослушносiй, ройска услу-
жносiй, сервилносiй. 

слугерања ж (м) (мн. ж) Йеј. og слуrа. 

слугерањски, -а, -о који се OgHOCU на слуrерање, који је као 
у слуrерање, йонизан, улизички, уgворички: - понашање, - стил. 

слугерањство е cвojciйвo и обележје слуrерање. 

слугински, -а, -о који се OgHOCU на слуrу, који је као у слуrе: 
� држање. 

слугица ж и м (мн. ж) (обично ир.) geм. og слуrа. 

слудити, -йм и слудйм (трп. слуђен) евр. збуниiйи, cMeciйи, 
Йомесiйи. 

слуђивати, слуђујём несвр. йрема слуgиiйи. 

служабник м ЦРКВ. књиrа која саgржи iйeKciйoвe йрема који
ма се врши боrослужење. 

служавка ж (дат. -вки И -вци; ген. МН. -кй) женска особа која 
за йлаiйу обавља кућне йослове, слушкиња. 

служавник м в. Йослужавник. 

служба ж (ген. МН. -бй) 1. pag за йлаiйу, сiйално зайослење, йо
сао (обично у нейроизвоgним gелаiйносiйима): отпустити из слу
жбе, примити у службу. 2. нарочиiйа rpaHa, обласiй, вpciйa paga, 
занимања: обавештајна �, војна �, санитетска �. 3. pag и бриrа 
за нечије gобро, нечију Kopиciй, HaupegaK, йocвeћeHociй, служење 
некоме или нечему: ;.", народу, � отаџбини, � идеји. 4. рЛГ. (често 
с атрибутом "божји'') црквени, верски обреg, боrослужење. 

службен и службен, -а, -о 1. (одр.) а. који се OgHOCU на слу
жбу и на вршење gужносiйи у служби (1), који служи за agMU
HиciйpaiйивHo йословање, оgређен за службу: - печат, � пут, � 
спис, - просторија. б. који је у gржавној или некој gpyroj јавној 
служби; који је овлншћен ga засiйуйа HeKOra, ga gелује у нечије 
име: - лице, � представник. ·  в. који се обавља у име (gржавне 
или неке gpyre) власiйи: - разговор, � протокол. г. који је у јав
ној, званичној уйоiйреби: � језик, - писмо. 2. фиг. лишен йрисно
ciйи, срgачносiйи, хлаgан, KPYiй, узgржан: � тон, � оПхођење. 

службеник и службеник м онај који се налази у служби, 
који обавља канцеларијску или неку gpyry службу, чиновник, 
намешiйеник: државни �, војни �, � у амбасади. 

службеница и службе ни ца ж жена службеник. 

службенички и службенички, -а, -о који се OgHOCU на слу
жбенике: � плата, � однос. 

службено и службено ПРИЛ. 1. на службени начин, службе
ним йyiйeм, йо службеној gужносiйи: � саопштити, - прогласи
ти, � посетити. 2. фиг. без срgачносiйи, хлаgно, узgржано, Kpyiйo: 
� се понашати, - се поздравити. 

службица ж geм. и хиЙ. og служба. 

службовати, службујём неевр. обављаiйи службу, paguiйu за 
йлаiйу: � у амбасади, � у иностранству, � у унутрашњости. 

служинче, -ета е (мн. 0; з6. им. служинчад ж) (често пеј.) осо
ба (најчешће млађа) која као слуrа обавља кућне йослове; уп. 
слуга (lа). 

служити, служйм неевр. [гл. им. служёње е; уп. служба] 1. а. 
биiйи нечији слуrа, paguiйu KOg HeKOra кућне и gpyre йослове за 
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йлашу: � код газде, � код сељака, � по кућама. б. (некога) бри
нуши о неко.ме: � старе родитеље. в. (војску, војни рок) вршиши 
војну обавезу, биши војник. г. обавЈЬаши неку сшa.nну gужносш, 
службоваши: � као учитељ. 2. gоносиши и gаваши (lосшима) је
ло и йиће, йослуживаши: � госте, � вечеру, � пиће. 3. (нечему, 
некоме) раgиши за gобро, HaapegaK и сл. нечеlа, раgиши у нечи
ју корисш: � отаџбини, � своме народу. 4. обавЈЬаши оно чему је 
нешшо намењено, за шшаје оgређено (о орlанима шела, оруђу и 
сл.). - Служи ли те рука? Служи ли те пушка? 5. (некоме, не
чему) бuши og корисши, корисшиши, биши gобар за нешШо. -
Зима служи непријатељу. 6. обавЈЬаши верски обреg: � опело. в 
- се 1. корисшиши се нечим, уйошреБЈЬаваши нешшо: - се виљу
шком при јелу, � се страним језиком, � се алатом, � се хипер
болама. 2. узимаши (за сШоло.м) јело и Йиће. • служи ме здравље 
зgрав сам. служи га карта gобија gобре карше у карШању. - на 
част биши на часШ. 

слуз ж (инстр. -и (-ју); МИ. 0) а. lусша лейЈЬива шечносш коју лу
че слузне жлезgе (у носу, gисајним йушевима и сл.). б. сок који 
луче неке биљке. 

слузав, -а, -о 1. који сagржи слуз или је йокривен њо.ме. 2. ко-
ји је као слуз, сличан слузи. 

слузавост, -ости ж својсшво oHola шшо је слузаво. 

слузаст, -а, -о који је као слуз, сличан слузи. 

слузнii, -а, -о који лучи слуз, који саgржи слуз: � жлезда, � 
ћелија. 

слузница ж в. слузокожа. 

слузокожа ж анат. шанка, влажна, lлашка ойна која обави
ја ШУйЈЬине неких унушрашњих oplaHa (нйр. gucajHUx, .мокраћ
них, oplaHa за варење иШg.) и која саgржи слузне жлезgе. 

слупати, слупам свр. ошшешиши ygapajyhu йо нече.му или 
нечим о нешшо; разбиши, сло.миШи (обично о већој количини): � 
кола, � лонац; � чаше, � тањире, � јаја. 2. на брзину, аљкаво на
йравиши, ураgиши, склейаши: � причу, � кућу. 3. фиг. а. улуgо 
йошрошиши, йрофуhкаши: � наследство, � новац. б. унишши
ши, йоразиши: - непријатеља . •  - се gоживеши ygec, хаварију 
(у неко.м возилу); разбиши се (о возилу). 

слутити, слУтИм несвр. [гл. им. слућёње с; уп. слутња] 1. има
ши apegocehaj, йреgосеhаши, наслуhиваши: - несрећу, - зло. 2. 
иншуишивно осеhаши, иншуишивно и нејасно заКЈЬучиваШи. -
Слутим да га још волиш. Слутила је истину. Она и не слути 
шта ми радимо. 3. (обично на нешто) указиваши на нешшо 
(обично нейовоЈЬНО) у (блиској) буgуhносши, йреgсказиваши, на
lовешШаваШи. - То не слути на добро. Облаци слуте на буру. 

слУтљив, -а, -о 1. који се .може наслушиши: - садржај песме, 
� мисао. 2. који има сйособносш ga наслуши: - мајчино срце. 

слутња ж (ген. МИ. -њй (-ња» неоgређено, нејасно осећање ga 
ће се нешшо нейовоЈЬНО, лоше gоlоgиШи. - Обузе га црна слутња. 

слух и слух м (ми. 0) 1. сйособносш йримања звучних ушиса
ка: добар -, omтeћeH �. 2. сйособносш йравилноl йримања, усва
јања и uзвођења .музичких звукова: обдарен слухом, имати слу
ха. • имати слуха за нешт.о имаши <;йособносш ga се нешшо схва
ши, ЙрихваШи. по слуху само слушајуhи (без ноШа). 

слухист(а), -ё м (ми. -сти) рааг. онај који йева само йо слуху, 
који не йознаје ноШе. 

слУчај м (инстр. -ем; ми. слУчајеви (слу.чаји), ген. случај ева и 
слу.чајёва (слУчаја), дат. случајЕшима и слУчајевима (слУчај и
ма» 1. а. оно шшо се gоlоgило, збило, gОlађај: HecpeћaH �, �МPT
ни �, необ'ичан �. б. йојава, иСЙОЈЬавање нечеlа: случајеви пега
вог тифуса, неколико случај ева великих богиња. в. особа на ко
јој се шаква йојава јавЈЬа: сместИти у болницу хитне случај еве. 
2. (обично у вези с предлозима: у, за) йрилика, сишуација, окол
носШ. - У случају опасности - разбити прозор. Штеди за случај 
болести. 3. в. случајносш (3). • жалим случај жао.ми је шшо се go
lоgило. за сваки - ако зашреба, ако буgе ЙоШребно. игра случаја 
(пуки -) случајни сшицај околносши којим случајем случајно. ни 
у ком случају никако, HUKag, ни aog којим условима. од случаја до 
случаја не увек, с времена на време. у крајљем случају као йослеg
ња .мера, као крајње среgсШво. у сваком случају свакако. у случа
ју да . . .  ако се gOlogu ga . . .  

слУчајан, -јна, -о који није намеран, нейланиран, неочеки
ван, нейреgвиђен: � сусрет, - познанство, - грешка. 

слУчајно ПРИЛ. 1. неочекивано, нейреgвиђено: � срести, - ви
дети. 2. шакве су околносши, gОlоgило се. - Случајно то знам. 
Случајно сам пролазио кад се догодила несрећа. • ни - никако. 

случајност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. својсшво oHola шшо је 
случајно: � сусрета. 2. околносш, сишуација која насшаје Heapeg
виђено, неочекивано. - Разне случајности, као нпр. потреси, 
вулканске ерупције, могу утицати на распоред становништва. 
3. йојава, околносш која није резулшаш неке законишосши, йра
вила, узрочне ЙовезаносШи. - У историјским збивањима нема 
случајности. • пука - нейреgвиђен, неочекиван gоlађај. 

слУчити се, слУ'чй(м) се свр. несвр. gоlоgиши се, gесиши се, зби
ши се. 

слушалац и слушалац, -аоца м (инстр. -аоцем; ген. ми. -лаца) 
1. онај који слуша HeKola или нешшо: � радио-програма, па
жљив -. 2. сшуgенш: � треће године медицине. 

слушалица и слушалица ж 1. фиа. елекшроакусшички уре
ђај за рейроgукцију звука (за слушање .музике, paguo apolpaмa 
и сл. йаран) који се .мора gржаши на ушима или йримакнуш уху 
ga би се Molao чуши звук: телефонска �; стерео слушалице. 2. 
мед. инсШру.менШ којим лекари слушају pag неких oplaHa (срца, 
ЙЛуhа). 

слушаност, -ости ж сшейен йријема paguo-eмucuja и сл. KOg 
йублике, слушa.nаца: повећати - радио програма. 

слушаоница и слушаоница ж йросшорија у којој се оgржа-
вају йреgавања: слушаонице пуне студената. 

слушатељ м в. слушa.nац. 

слушатељка ж женска особа слушаШељ. 

слушатељскii, -а, -о који се OgHOCU на слушаШеље. 

слушатељство с аб. скуй слушa.nаца, слушаоци, Йублика. 

слушати, -ам несвр. 1. йримаши чуло.м слуха неке звуке (lла-
сове, .музику иШg.): - смех, - звона. 2. (нешто) йрисусшвоваши 
йреgавањима на високим школама: � предавања из анатомије. 
3. (некога) йриgржаваши се нечијих савеша, нареgби, биши йо
слушан: � родитеље, не - никога. 4. фиг. йослушно, исйравно ра
gиши, Функционисаши (о gеловима шела, оружју и сл.). - Не 
слушају ме ноге. Пушка ме слуша. 5. (у императиву) рааг. уйо
шреБЈЬава се Kag се саlоворнику жели обрашиши йажња на оно 
шшо ће се рећи. - Слушај, Марко, мислим да треба да идеш. в 
- се слаlаши се, живеши у слози. - Децо моја, слушајте се, пре
трпите једно друго. 

слушкати, -ам несвр. geм. og слушаши, ослушкиваШи. - Њу-
шкао је и слушкао на све стране не би ли нешто сазнао. 

слушкиња ж в. служавка. 

слушкињица ж geм. og слушкиња. 

слушљив, -а, -о који се .може слушаши, йријашан за ухо: � 
мелодија. 

. слушнii и слушнii, -а, -о који се OgHOCU на слух, који је у ве-
зи са слухо.м: � нерв, - канал, � апарат; � утисак. 

слуmче и слуmче с (ми. 0; аб. им слУшчм ж) geM. og слуlа. 

сљед- в. слеg-, сљез в. слез, сљем- в. слем-, сљеп- в. слеЙ-. 

сљубити, сљуБИм (трп. сљубљен) свр. сйојиши; ЙриљубиШи. 
в � се сйојиши се; йриљубиши се. 

сљубљивати (се), сљубљујём (се) несвр. йрема СЈЬубиши (се). 

сљуштити, сљУштИм свр. 1. скинуши ЈЬуску, оlулиши: - кору 
с дрвета, - боју с кола. 2. хa.nайЈЬиво и брзо йојесши, с.мазаШи: 
� вечеру. в � се оlулиши се, скинуши се (о ЈЬусци). 

смагати, смажём несвр. йрема с.моћи. 

смазати, смажём свр. хa.nайЈЬиво u go краја йојесши: - вече
ру, � кокошку. 

смак м (обично у изр. - света) свршешак, крај, ЙроЙасШ. 

смакљати, -ам свр. рааг. хa.nайЈЬиво, йрожgРЈЬиво йојесши, 
ЙрожgреШи. 
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смiнснути (се) в. с.маћи (се). 

смакнуће е Йо'iуБЈЬење. 

смалаксавати, -flIссавам несвр. йрема с.малаксаШи. 

смалаксало и смалаксало прил. в. малаксало. 

смалаксалост и смалаксалост, -ости ж в. малаксалосШ. 

смалаксати, -ам и смалакшем евр. в.  малаксаши: - од боле-
сти, - од напора. 

смалена ПРИЛ. og малих HO'iy, og gеШињсШва. 

смалити (се), смалйм (се) евр. в. с.мањиШи (се). 

смандрљавати, -дрљавам несвр. йрема с.манgРЈЬаШи. 

смандрљати, -ам евр. екепр. 1.  ураgиши на брзину и било ка-
ко: - задатак, - намештај. 2. из'iовориши брзо и нејасно: - пе
смицу, - одговор . •  - се СКОШРЈЬаши се; йасши оgакле: - се низ 
степенице; - се с дрвета. 

смаљеље е умањење (количине, јачине, gимензија и сл.): -
наоружања, - прираштаја, - водостаја. 

смаљив, -а, -о који се може с.мањиШи: - вредност. 

смаљивати (се), смањујем (се) несвр. йрема с.мањиШи (се). 

смаљити, смањйм евр. учиниши мањим (у обиму, количини, 
јачини, шрајању), умањиши: - казну, - плату, - оброк, - радно 
време . •  - се йосшаши мањи, умањиши се: смањиле се залихе, 
смањила се лопта. 

смарагд м gpa'iu камен зелене боје, варијешеш берилијума. 

смарагднй, -а, -о који је og c.мapa'iga; којије као c.мapa'ig, ко
ји има особине c.мapa'iga: - прстен; смарагдне очи. 

смарагдно ПРИЛ. као c.мapa'ig: - зелен, - чист. 

смарати, смарам неевр. жарг. (уп. сморити (се» замараши, 
умараши (HeKo'ia); gосађиваши (некоме) (обично gу'iошрајним и 
gосаgним йричањем и сл.). - Немој да ме смараш! • - се умара
ши се, замараши се. 

сматрати, сматрам неевр. а. имаши о нечему cyg, миШЈЬење, 
мислиШи. - Сматрам да је представа успела. б. (некога или не
што чим, за нешто) gржаши, цениШи. - Сматрају га врло спо
собним . •  - се йризнаваши jegaH gpy'iOM неко својсШво. - Сма
трају се рођацима. 

смаћи и смакнути, смакнем (аор. смакох, смаче и смаче 
(смакнух, смакну); р. пр. смакао, смакла (смакнуо, -ула); ТРП. 

смакнУт) евр. 1. скинуши на'iлим йокрешом с нече'iа, HeKo'ia, скло
ниши: - омчу с врата, - јарам, - мараму с главе, - лонац с ва
тре. 2. йо'iубиши, убиши: - хајдуке, - разбојнике. 3. уклониши с 
некот, йоложаја, с власши, свр'iнуши: - диктатора, - градона
челника . •  - се йомериши се, скинуши се. - Смакла се марама 
с главе. 

смацна ПРИД. (ж. род) скошна (о мачки). 

Смедеревац, -вца м сшановник Смеgерева. 

Смедеревка и Смедеревка ж 1. сшановница Смеgерева. 2. 
(смедеревка) агр. врсша 'iрожђа из околине Смеgерева и вино og 
шо'iа 'iрожђа. 

Смедерево е 'ipag у Србији. 

смедеревскй и смедеревскй, -а, -о који се OgHOCU на Сме-
gерево: - вино, - кула, - пут. 

смеђ, -а, -е који је боје йржене кафе, кафен: - коса, смеђе очи. 

смеђаст, -а, -о који йрелази у с.међе, йомало с.међе. 

смеђе- йрви geo сложенице који означава с.међу нијансу бо
је из gpy'io'i gела сложени це: смеђеплава коса, смеђецрвени ка
пут. 

смеђо- 1. йрви geo сложени це који означава ga је нешшо с.ме
ђе: смеђокос, смеђоглав. 2. в. с.међе-: смеђоцрвен, смеђожут. 

смеђоглав, -а, -о обично у изр. смеђоглави суп ЗООЛ. суй с.ме
ђе 'iлаве Vultur monachus. 

смеђокос, -а, -о који има с.међу косу: - девојка. 

смежуравати (се), -уРавам (се) несвр. йрема с.межураШи (се). 

смежураност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је с.межу
рано. 

смежурати, -ам евр. начиниши боре (на нечему), набораШи. 
- Године су јој смежурале лице . •  - се из'iубишијеgрину, 'iлаш
косш, набораши се, намрешкаши се. - Смежурало јој се лице. 
Махну смежураном руком. 

смејати се, смејем (смејем) се јек. смијати се, смИјем (смИ
јем) се неевр. 1. нарочишим изразом лица, развлачењем усана, 
ошварањем усша и исйрекиgаним каракшерисшичним 'iласови
ма изражаваши gобро расйоложење, заgовОЈЬсшво и сл.: - од ср
ца, - до суза. 2. (некоме, нечему) йоgс.меваши се некоме, ис.ме
ваши HeKo'ia, ру'iаши се некоме: - нечијој неспретности. • грохо
том - в. 'iрохош (1). ко се последљи смеје, најслађе се смеје највише 
се pagyje онај чија је йобеgа коначна, кона крају Йобеgи. разг. ла
ко је теби да се смејеш каже се некоме ко нема шешкоhа и бри'iа. 
- на силу (преко воље) с.мехом йрикриваши своје йраво расйоло
жење. - у брк, У лице (некоме) ошворено, без усшручавања с.меја
ши се, йоgс.меваши се (некоме). смеје се као луд на браmно каже 
се за HeKo'ia ко се без йовоgа и разло'iа с.меје. 

смејуљак јек. смијуљак, -љка м у geм. значењу ос.мех. 

смејуљити се, смејуљйм се и -йм се јек. смијуљити се, смИ
јуљйм се и -йм се неевр. [гл. ИМ. -љење е] ос.мехиваШи се, с.мешка
ши се. 

смејурија јек. смијурија ж 1. 'iласан, gу'iошрајан с.мех више 
лица. 2. нешшо шшо изазива 'iласан с.мех, буgалашШина. - Та
ква смејурија не приличи озбиљном човеку. 

смејуцкати се јек. смијуцкати се, -ам се неевр. мало, шихо 
и ucupeKugaHo се с.мејаШи. - Све се нешто гуркају и смејуцкају. 

смејуцнути се, смејУцнем се јек. смијуцнути се, смИјУцнем 
се евр. бла'iо се нас.мејаШи, нас.мешиШи се. 

смекшавати (се), смекшавам (се) несвр. йрема с.мекшаШи (се). 

смекшати, -ам евр. 1. а. учиниши мекшим или меким, омек
шаши: - кожу, - цигару. б. фиг. учиниши йойусШЈЬивијим, не
жнијим, блажим: - нечије срце, - некога. 2. а. йосшаши мек 
или мекши. - Земља смекша у пролеће. б. фиг. йосшаши йойу
сШЈЬивији, нежнији, блажи, разнежиши се; из'iубиши ошШрину. 
- Отац је смекшао, Дозволиће ти да идеш. Глас му је смекшао. 
• - се в. с.мекшаШи (2). - Кости су ми се смекшале. Поглед му 
се смекшао. 

смело јек. смјело ПРИЛ. на с.мео начин, оgважно, храбро: - по
ступити, - рећи. 

смелост јек. смјелост, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина оно
'ia који је с.мео, оgважносш, храбросШ. - Задивљује његова сме
лост у свакој ситуацији. 2. с.мело, оgважно gело, Йоgви'i. - То што 
су учинили права је смелост. 

смена јек. смјена ж (ген. ми. см6)ена) 1. с.мењивање, gолазак 
jegHUx умесшо gpy'iux: - једног друштвеног поретка другим, -
партија на власти. 2. а. оgређено, ушврђено време йО исшеку ко
je'ia се измењује jegHa 'ipyua Jbygu (pagHUKa, ученика, војника и 
сл.) gpy'iOM у pagy: рад у ноћној смени, рад школе у две смене. 
б. 'ipyua Jbygu (pagHUKa, ученика, војника и сл.) к{)ја с.мењује gpy
'iy 'ipyuy У pagy или обавЈЬању неке gужносШи. - Прва смена на
пушта посао. Прва смена иде на море у јулу. • на смену наиз
менце, наизменично, jegaH за gpy'iUM. 

сменити, смеНЙМјек. смијенити, смИјенйм (трп. смењен јек. 

смИјењен) евр. 1. уgаљиши, уклониши HeKo'ia с неке gужносши, 
скинуши с каквот, йоложаја заменивши 'ia неким gру'iим: - ди
ректора, - председника странке. 2. ослобоgиши og какве gужно
сши која се обавЈЬа наизменце; йреузеши og некот, йосао, gy
жносш, обавезу: - стражу, - колегу на дужности. 3. gohu, йоја
виши се умесшо нече'iа шшо је несшало, йресшало йосшојаши, 
Йрошло. - Ноћ је сменила дан. Јесен је сменила лето . •  - се 1. 
замениши jegaH gpy'io'i, измениши се: - се на стражи, - се на ду
жности, - се на утовару робе. 2. насшуйиши, јавиши се jegHo йо
сле gpy'io'i (о йојавама које сејавЈЬају у оgређеним, чесшо йравШl
ним, временским иншервалима, нЙр. о gaHY и ноћи, о сунцу и 
киши). 
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смењив јек. смјењив (СМЕШЉИВ јек. смјенљив), -а, -о н:оји се 
.може cмeHийlи: - власт. 

смењивати (се), смењујем (се) јек. смјењивати (се), смје
њујем (се) несвр. йрема cмeHийlи (се). 

смењивост јек. смјењивост (сменљивост јек. смјенљивост), 
-ости ж особина oHoLa шйlо је с.мењиво, oHoLa н:оји је с.мењив: -
директора, - власти. 

смео, смела, -о јек. с�ио, смјела, -о храбар, оgважан, срчан: 
- човек, - подухват, - напад, - одговор. 

смеон јек. смион, -а, -о в. смео. 

смеоно јек. смионо прил. в. смело. 

смер и смер, смера јек. смјер и смјер, смјера м (ми. смШеро
ви) 1. а. йравац н:peйlaњa (HeKoLa, нечеLа): ићи у истом смеру, -
воза, један -. б. йyйl, йравац н:ојим је уйрављена нен:а gелайl
HOCйl, aн:йlивHocйl: општи - решавања задатака. в. фиг. йравац, 
йyйl развийlн:а, йloн: н:ан:ве gелайlносйlи (gрушйlвене, н:њижевне, 
научне и сл.): европски литерарни смерови. 2. у шн:оли оgељење 
йосеБНОL йlийa уйрављено на изучавање нарочийlе Lpyae apegMe
йla: природно-математички -, друштвено--језички -. 

смеран јек. смјеран, -рна, -о HeHa.мeйlљив, сн:ро.ман, обзи
ран, н:poйlaн:; н:оји оgражава йlaн:вe особине: - девојка, - држа
ње; - црте лица. 

смерати, смерам и смерати, -ам јек. смјерати, смјерам и 
смјерати, -ам несвр. имaйlи на.меру, Ha.мepaвaйlи, н:aHийlи, йла
Hиpaйlи. - Смерају неко зло. Шта смераш да радиш данас? 

смерити јек. смјерити, -Им свр. 1. а. ycмepийlи, yЙpaвийlи. 
б. сйазийlи: - оком. 2. нанишанийlи. - Кад он смери, не прома
шује. 3. ЙОLоgийlи: - по глави. 

смерница јек. смјерница ж yйlвpђeH йравац KojeL се йlреба 
gржайlи у pagy, yйyйlcйlвo: - будућег књижевног рада. 

смерно јек. смјерно на смеран начин, н:poйlн:o, сн:ро.мно, не
Ha.мeйlљивo, блаLО: - се понашати, - се поклонити. 

смерност јек. смјерност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина оно
La н:оји је смеран, oHoLa шйlо је смерно: девојачка -. 

смеса јек. смјеса ж (вар. смеша) а . .мешавина разноврсних .ма
йlepиja (Lacoeliйlux, йlечних, pacйlpecийlиx и сл.) у н:ојој не gола
зи ни go н:ан:вих хемијсн:их йроцеса: - угљендиоксида и етра, -
боја, - гасова. б. уойшйlе сйој нечеL различийlОL, разновРСНОL, 
н:он"iло.мерайl: - различитих култура, - разних језика. 

сместа јек. смјеста ПРИЛ. ogMax, UCйlOL йlpeHyйlн:a: - дотрча
ти, - одговорити. 

смести (смести), -етем (аор. сметох, смете; р. пр. смео, смела; 
ТРП. сметен, -а) свр. goeecйlu у забуну, Йo.мeйlЊy, збунийlи. - Необи
чан призор их сасвим смете. _ - се gohu у забуну, cмeйleHocйl, збу
Hийlи се, Йo.мecйlи се. - Смете се не знајући право шта да чини. 

сместити јек. смјестити, -Им (трп. смG)ештен) свр. l. ocйlaви
йlи нешйlо на ogLoeapajyhe .мecйlo: - робу у складиште, - зим
ницу У оставу. 2. goeecйlu и ocйlaвийlи HeKOLa HeLge, у нен:у cpegu
ну на н:раћи или gужи бораван:: - болесника у болницу, - тури
сте у хотел. 3. (некога) йocйlaвийlи у службу, обезбеgийlи, gaйlu 
нен:о.ме зайослење, зайослийlи: - у трговину, - у службу. 4. разг. 
(некоме) goeecйlu HeKola у HeYLogaH, йlежан: йоложај, Йоgвалийl.и 
нен:о.ме. - Нисам крив, сместила ми битанга. _ - се 1. заузейlи 
(ЙОLоgан, уgобан) йоложај (обично uри сеgењу): - се у фотељу, -
се на седишту кола. 2. наћи себи смешйlај, .мecйlo за бораван:: -
се у хотел; - се у болницу, - се у кућу. 

. 

смет, смета м (ми. сметови) a .. вeйlpo.м нанесена велин:а хрйа 
cHeLa: снежни сметови. б. Lо.мила, .мношйlво нечеLа: - лиmћа. 

сметати, сметам (3. Л. ми. сметају) несвр. (некоме, нечему (не
кога, нешто» 1. а. йpaвийlи cмeйlњe, o.мeйlaйlи. - Смета ми гла
сна музика. б. бийlи йрейрен:а нен:о.ме у нечему, сйречавайlu не
KoLa у нечему, oHeмoLyhaeaйlU. - Не можемо тим путем, смета 
онај одрон. Иди својим путем, ја ти нећу сметати. 2. не ogLoea
paйlи нечијем ун:усу, cйlaвoвимa и сл. - Смета ми његово само
љубље. Свима сметџ његова дрскост. 

сметати и сметати, смећем несвр. йрема cмeйlHyйlи. 

сметен, -а, -о а. збуњен, HecULypaH, смушен: - младић. б. н:о
ји изражава, исйољава збуњеносйl, HecULypHOCйl, смушеносйl: -
понашање. 

смете но ПРИЛ. збуњено, смушено: - се понашати, - говорити. 

сметеност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, cйlaњe OHOLa н:оји 
је cмeйleH, oHoLa шйlо је c.мeйleHo. 

сметењак, -а и сметењак, -ака м cмeйleH, збуњен, смушен 
човен:. 

сметењаковић м в. cмeйleњaн:. 

сметењачкii и сметењачкii, -а, -о н:оји се OgHOCU на cмeйle
њан:е: сметењачке главе. 

сметењаштво и сметењаштво с особина cмeйleњaн:a; сме
йleHo, збуњено йocйlyйaњe, збуњеносйl, смушеносйl. - Комика је 
у његовом сметењаштву. Сметењаштво је увек cMemнo. 

смети, смем јек. смјети, смијем (у значењу футура II: 
смG)еднем) несвр. непрел. 1. имaйlи смелосйlи, ycyђивaйlи се учи
Hийlи нешйlо: - брзо возити, - скочити У воду. 2. а. (често безл.) 
бийlи gойушйlено, gозвољено (нен:о.ме). - Овде се не сме пуmитИ. 
Вечерас смем да изађем. б. у учйlиво.м Йийlaњy. - Смем ли да 
вас замолим? 3. (чешће оДРично) имaйlи Йраво. - Не смете се 
мешати у њихов живот. Не смем то да заборавим. 

сметиште с в. с.мейlлишйlе. 

сметлар, -ара м онај н:оји н:уйй, OgHOCU смеће. 

сметларица ж жена смейlлар. 

сметларски, -а, -о н:оји се OgHOCU на смейlларе. 

сметлiiште с .мecйlo на н:оје се носи и баца смеће, ђубриШйlе. 

сметљ- в. смейlл-. 

сметнути и сметнути, сметнем свр. 1. cн:иHyйlи нешйlо са не
чеLа. 2. оgузейlи (йeйlљe йри ЙЛейlењу). • - с ума изLубийlи из ви
ga, заборавийlи. 

сметња ж (ген. ми. -њй (-ња» а. оно шйlо cмeйla, шйlо cйlojи 
на йyйly ga се нешйlо ocйlвapи, йрейрен:а, зайрен:а; йlешн:оhа: - на 
путу; правити некоме сметње. б. (обично у мн.) оно шйlо о.ме
йla, peмeйlи нор.малан pag, Фунн:ционисање и сл.: сметње на ра
дију, магнетне сметње. 

смеће с (ми. 0) 1. oйlйaци, нечисйlоhа, ђубре. 2. фиг. (обично с 
атрибутима право, обично и сл.) а. лоша, рђава особа. б. йoйlйy
но безначајна, безвреgна cйlвap. - Та музика је обично смеће. 

смећкаст, -а, -о Йо.мало смеђ. 

смех и смех јек. смИјех и смјех м (ми. 0) изражавање gоБРОL 
расйоложења, заgовољсйlва, pagocйlu и сл. нарочийlо.м .мими
н:о.м лица, развлачењем усана и н:аран:йlерисйlичним исйрен:и
gаним "iласо.м. • пући (умрети) од смеха MHOLO и gYLO се cмejaйlи 
нечему вео.ма смешно.м. ударити (прснути) у смех ogjegHoM се "iла
сно, LpoxoйlOM засмејайlи. 

смеч м енгл. спорт. ошйlар уgарац йо висон:ој лоййlи (у йleHиcy 
и о'gбојци) н:ојим се лоййlа обара у йройlивничн:о Йоље. 

смечер м онај н:оји извоgи смеч; онај н:оји gобро извоgи смеч. 

смечовати, -ујем свр. и несвр. извесйlи, извоgийlи смеч. 

смеша јек. смјеша ж в. смеса. 

смешак јек. смијешак, -шка м осмех, осмејан:. 

смешан јек. смијешан, -шна, -о 1. н:оји својо.м саgржино.м, 
Йојаво.м и сл. изазива смех: - виц, - КЛОВН. 2. н:оји изазива aog

. смех, иронију; HeogLoeapajyhu, бесмислен: - појава; - цена. 

смешати, смешам јек. смијешати, смИјешам свр. 1 . .мешају
ћи cйojийlи нешйlо разноврсно (йlечно, жийlН:О, pacйlpecийlo, La
coвийlo и сл.): - вино с водом. 2. за.менийlи jegHo с gрУLим, йобр
н:aйlи. - Све ми се смешало у глави. _ - се 1. cйojийlи се, Йо.ме
шайlи се (о нече.му развноврсно.м). 2. збрн:айlи се. 

смешити се јек. смијешити се, -Им се несвр. [гл. им. -шење с] 
а. смешн:о.м, осмехо.м изражавайlи нен:о осећање (pagocйl, заgо
вoљcйlвo, иронију и сл.), исн:азивайlи љубазносйl и сл., осмехива
йlи се: - детету, - весело, - иронично, - злобно. б. оgражавайlи 
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веселосiil, разgра"iаносiil, йоgс.мешљивосш и сл. (о лицу, очu.ма). 
2. фиг. йоказиваши склоносш, йреgсказиваши срећу, усЙех. -

Срећа ми се смети. Небо ми се смеши. 

смешкати се јек. смјешкати се, -ам се неевр. ge.м. og с.меши
ши се. 

смешљив јек. смјешљив, -а, -о који се pago и м,н,о"iо с.меје, ко-
ји је склон с.мејању. 

смешљивац јек. смјешљивац, -йвца м онај који је с.мешљив. 

смешљивица јек. смјешљивица ж с.мешљива женска особа. 

смешљивко и смешљивко јек. смјешљивко и смјешљив-
ко м в. с.мешљивац. 

смешљивост јек. смјешљивост, -ости ж особина oHo"ia који је 
с.мешљив. 

смешно и смешно јек. смијешно и смијешно прил. шако ga 
изазива с.мех или aogc.мex: - се понашати. 

смештај јек. смјештај м 1. смешшање, заузu.мање месша у 
каквом йросшору. - Потребно је време за смештај. 2. месшо, сре
gUHa у коју се неко с.мешШа на краће или gуже време: - у интер
нату, хотелски -, имати добар -. 

смештајнИјек. смјештајни, -а, -о који се OgHOCU на с.мешШај: 
- простор, - капацитет. 

смештати (се) јек. смјештати (се), -ештам (се) несвр. йре-
ма с.месШиШи (се). 

смиј- в. с.меј-. 

смијех в. с.мех. 

смијеш- в. с.меш-. 

смилети јек. смиљети, -лйм евр. сићи, сйусшиши се милеhи. 
- Смилели мрави с дрвета. 

смилити се, -йм се евр. 1. в. омилиШи. 2. в. с.миловаШи се. 

смиловати се, -лујём се евр. осешиши самitлОСiil, милосрђе 
Йре.ма некоме, сажалиши се: - некоме, - на некога. 

смилостивити, -остйвйм (се) и смилостивити, -йм (се) евр. 
в. умилосшивиши (се). 

смиље с (ми. 0) бот. БUJbке из ф. "iлавочика Antennaria и Helic
hrysum (Н. arenarium и Н. orientale) . • - и босиље (- и ковиље) 
(према некоме, нечему) MHO"io мање зло og нече"i gpy"io"i. 

смиљети в. с.милеШи. 

смио в. с.мео. 

смион в. с.меон. 

смионо в. с.меоно. 

смирај м вре.ме око заласка сунца, крај gaHa. 

смирен, -а, -о а. који влаgа собом, умерен, узgржан: - човек. 
б. који ogaje шакве особине: - понашање, - израз лица. 

смирено прил. на с.мирен начин, мирно, сшаложено, узgр
жано, умерено: - говорити, - поступати. 

смиреност, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је с.мирен, оно-
"ia шшо је с.мирено. 

смирење с сшање с.миреносШи, умирење: средства за - . 

смиривати (се), смирујём (се) несвр. Йре.ма с.мириШи (се). 

смирити, смирйм евр. прел. 1.  а. учиниши ga неко буgе ми-
ран, ga мирује, ga се сшиша; gовесши у сшање с.миреносШи, сйо
која: - децу, - волове; - некога ко је узнемирен. б. gовесши у 
сшање йокорносши: - народ, - побуњенике. в. учиниши ga йре
сшане сукоб, свађа, усйосшавиши мир међу завађенu.ма: - за
вађене породице. 2. с.мањиШи иншен,зишеш нече"iа, ушишаши, 
ублажиши (о болу, о каквом осећању): - бол, - мржњу. 3. а. на
храниши и найојиши (сшоку), намири ши. б. завршиши нешшо 
(неки йосао, исйиш и сл.): - летину. 4. фиг. убиши HeKo"ia. - Сми
рили су га из митраљеза . •  - се 1. а. йосшаши миран, сшиша
ши се, умириши се; gohu у сшање с.миреносШи, сйокоја, йресша
ши биши узне.мирен, наћи мир. б. с.мањиШи се, сшишаши се (о 
буци, жа"iору и сл.). в. йосшаши миран, йресшаши йоказиваши, 

иСЙОЈЬаваши узне.миреносШ, узбуђење и сл. (о лицу). - Лице му 
се разведри и смири. 2. умириши се (йосле свађе, KaB"ie, разgора). 
- Све се поново слегло и смирило. 3. с.мањиШи се, ублажиши се, 
ушишаши се (о болу, каквом осећању и сл.). 4. фиг. йресшаши 
живеши, умреШи. - Смирила се после дуге болести. 5. заgржа
ши се на jegHoM месшу, скрасиши се. - Доста си лутао по свету, 
смири се већ једном. 6. заhи, зайасши (о Сунцу); уп. смирај. 

смисао, -сла м 1. унушрашњи саgржај нече"iа, значење: - не
чијих речи, - поступка, - борбе. 2. (за нешто) сйособносш ga се 
нешшо схваши, разуме; gap, шаленаш, сйособносш (за неку вр
сшу йосшуйка): - за добру књигу, - за праве вредности; - за му
зику. 3. oapaBgaH разло"i за какав йосшуйак, сврха. - Нема сми
сла да почињемо досао кад не можемо да га завршимо. • има 
ли смисла (поступити, рећи и сл.)? ga ли је у pegy, ga ли ваља у бу
квалном (дословном, пуном) смислу речи буквално, gословно, йош
йуно, баш онако како се казује. у извесном смислу на неки начин. 

смисао н, -а, -о који се OgHOCU на с.мисао, који је у вези са с.ми
слом: - целина. 

смислен, -а, -о 1. који u.мa с.мисла, разуман, који је у скла
gy са законu.ма мишљења: - поступак 2. који с.мишљено, ло"iич
ки мисли: смислени људи. 

смисленост, -ости ж особина oHo"ia који је с.мислен, oHo"ia 
шшо је с.мислено. 

смислити, -йм (трп. смИmљен) евр. 1. а. мишљење.м сшвори
ши, измислиши: - причу, - одговор. б. gобро размислиши, йро
мислиШи. - Смисли, па реци. 2. размисливши gонеши неку og
луку, наумиШи. - Смислио је да га превари. • не могу да га сми
слим не MO"iy ga "ia aogHeceM, оgврашан ми је. 

смицалица ж вешiil, apeapegeH, нейошшен йосшуйак ga се 
осшвари неки цUJb, йоgвала, махинација. 

смицаљка ж 1. jegHa og фи"iура у u"ipu мице. 2. в. с.мицалица. 

смицати (се), смИчём (се) несвр. Йре.ма с.макнуШи (се), с.ма
ћи (се). 

смишљати, смИmљам несвр. Йре.ма с.мислиШи: - одговор, -
превару. 

смишљено прил. разборишо, йромишљено: - одговорити, -
рећи, - поступити. 

смишљеност, -ости ж особина oHo"ia шшо је с.мишљено, йро
мишљеносШ. 

смје- в. с.ме-. 

смлавити, -йм (трп. смлављен) евр. 1. jaKu.м уgарцем зgроби
ши, с.мрвиШи. - Кола су га смлавила. 2. йошуhи, йоразиши, уни
шшиши: - непријатеља. 3. gовесши у сшање клонулосши, изну
реносши, иСЦРйЈЬеносши (gушевне и Шелесне). - Смлавио га је 
рат. 4. халайљиво йојесши, йошаманиши (храну). 

смлата ж с.мушен, с.моШан човек. 

смшiтити, смлатйм (трп. смлаћен) евр. прел. 1. снажно yga
рајући, .млаШеhи обори ши, срушиши, ошресши: - воће. 2. йре
шуhи, Йре.млаШиШи: - некога. 3. йошйуно йоразиши, йошуhи: -
непријатеља. 4. исцрйсши, изнуриши: смлаћен од болести. 5. 
на брзину и лоше ураgиши: - реферат, - Домаћи задатак. 

смлачити, смлачйм евр. учиниши .млакu.м: - чај, - воду . •  -
се мало се у"iрејаШи. - Соба се смлачила. 

смлети јек. смљети, смељём евр. в. са.млеШи. 

смлечан јек. смљечан, -чна, -о који gaje .млека: - крава, -
марва. 

смо г м (ми. 0) енгл. вазgух за"iађен на"iомиланu.м йроgукШu.ма 
из"iарања (нафшних gериваша, чађи и сл.). 

сможДити, смождйм (трп. сможден) евр. прел. 1. а. с.мрскаШи, 
зgробиши: - кости. б. унишшиши, сашрши: - непријатеља. 2. 
крајње исцрйсши, uзнуриШи. - Смождио га је живот. Болест га 
је смождила . •  - се разбиши се, с.мрскаШи се као йослеgица ја
ко"i уgарца. 

смозгати и смозгати, -ам евр. gohu go нече"iа моз"iање.м, умо
вање.м, с.мислиШи: - одговор. 
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см бк (смок), смока м 1. кувано јело, вариво. 2. јело које се је
ge с хлебо.м (сир, кај.мак, суво .месо иШg.). 

смоква ж (ген, ми. смокава (смоквй» бот. БUJbка Ficus carica из 
ф. Moraceae и њен Uлоg. 

смокваст, -а, -о који је налик на с.мокву. 

смоквен:И:, -а, -о који се OgHOCU на с.мокву. 

смокв:И:к, -Ика м .месШо 1ge расшу с.мокве. 

смокви н, -а, -о који apuaaga с.мокви. • - лист в. aog лисШ. 

смоквица ж ge.м. og с.моква. 

смоквичица ж ge.м. og с.моква и с.моквица. 

смо кинг м енгл. (ми. -нзи) .мушко свечано оgело нарочиШОl 
кроја. 

смоков, -а, -о који се OgHOCU на с.мокву (који apuaaga с.мокви, 
који је og с.мокве и сл.): � лист, � грана, � ракија. 

смоковача ж 1. с.моково gрво. 2. ракија og с.мокава. 

смоковина ж с.моково gрво. 

смокрити (се), смокрйм (се) свр. в. сквасиши (се). 

смола ж lусша, леиљива .маса жуше go с.међе боје (ређе безбој
на) коју луче чешинари и неке gpYle БUJbке. 

смолав, -а, -о 1. а. који саgржи у себи с.молу, који лучи с.мо
лу: � дрво. б. улеЙЈЬен, у.мазан с.моло.м: � рука. 2. уойшше ле
иљив, у.мазан (og зноја, ЙРЈЬаве .масноnе и сл.). 

смолаво прил. као с.мола: � се отегнути. 

смоласт, -а, -о 1. који личи на с.молу. 2. в. с.молав (1 а). 

смблн:И: и смолн:И:, -а, -о нааравЈЬен og с.моле или ао.моnу 
с.моле: � бакља, � лепак 

смољ- в. ш.мОЈЬ-. 

смоница ж земља с MHOlO 'iлине, збијена и шешка за обраgу. 

смоничав, -а, -о у ко.ме има с.монице, йун с.монице: � земља. 

сморити, сморйм свр. учиниши у.мoрним, за.мориШи. _ � се 
за.мориШи се, у.мориши се. 

смотавати (се), смотавам (се) несвр. Йре.ма с.моШаШи (се). 

смотавац, -авца м ЗООЛ. у .мН.: йороgица .малих леuшира Tor-
tricidae (у jg.: лейшир из ше Йороgице). 

смотак, -тка м в. с.мОШУЈЬак. 

смотан, -а, -о разг. збуњен, с.меШен, с.мушен: � човек 

смотати, -ам свр. прел. 1. а . .моШајуnи савиши у клуuко, ка-
ле.м, на.моШаШи; gаши нече.му кружни облик: � вуну, � конац; 
� косу у пунђу. б. савиши, увиши у ролну: � диплому, � лист 
хартије. в. сложиши, сuаковаши йреlибајуnи, заврnуnи, ареви
јајуnи: � чаршав, � џемпер. 2. снажно, сило.м аовуnи за собо.м. 
- Смотала га машина и здробила. 3. савлаgаши, ойхрваши (о 
болесШи). 4. разг. а. украсши, gunu, зgийиши: � новац, � КРУШКУ. 

б. брзо сшавиши, сшрйаiЏи: � писмо у џеп. в. халаиљиво, брзо 
йојесши, с.мазаШи: � вечеру. г. йревариши, Об.мануШи; обрлаши
ши, завесши: � девојку. _ - се 1. савиши се као у клуuко, склуй
чаши се: - се од бола. 2. фиг. (у глави) збркаши се, Uо.мешаШи се 
(о .мислима). - Све ми се смотало у глави. 3. фиг. збуниши се, 
сuеiйJЬаши се: � се на испиту, - се пред девојком. 

смотра ж (ген. МН. смотрй) 1. службени йре'iлеg војске pagu 
йровере сшања и борбене lошовосши јеgиница: � Седме дивизи
је. 2. јавно йоказивање, йреgсшавЈЬање нечеlа (gОlађаја, gосшиl
нуnа, -кулшурних збивања и сл.):·� фолклора. 

смотрен, -а, -о оuрезан, обазрив: � човек, � поступак. 

смотрено ПРИЛ. оuрезно, обазриво: � радити. 

смотреност, -ости ж сшање, особина oHola који је с.моШрен, 
oHola шшо је с.моШрено. 

смотрити, смотрйм свр. у'iлеgаши, оUазиШи. - Смотрили су 
га издалека. 

смотуљак, -љка м нешшо с.моШано, завијено: � хартије. 

смоћи, смогнём свр. 1. скуйиши, наnи у себи (cHale, храбро
сши и сл.). 2. йрибавиши, набавиши нешшо, gonu go нечеlа: � 
новац. 

смочити1, смочйм свр. йоквасиши, сквасиши: � ноге. _ - се 
uоквасиши се, сквасиши се. - Сав сам се смочио на КИШИ. 

смочити2, смочйм несвр. [гл. им. смочёње с] а. јесши с.мОК. -
Смочи мало меса. б. Gело) gоgаваши с.мокјелу. - То се јело смо
чи тек кад се скува. 

смочница ж оgеЈЬење у купи 1ge се gржи с.мок и gpYle на.мир
нице, осШава. 

смрад м 1. нейријашан, шешко йоgНОШЈЬив .мирис, заgах, 
воњ. 2. uOlpgaH назив за човека. 

смрадан, -дна, -о в. с.мрgЈЬив. 

смрадити, -йм и смрадити, смрадйм несвр. [гл. ИМ. смрађё
ње и смрађёње с] исuуњаваши, заlађиваши c.мpagoM; зайахњи
ваши нейријашним .мирисо.м: � собу; � некога. 

смрачивати (се), смрачујём (се) несвр. аре.ма с.мрачиШи (се). 

смрачити, смрачйм свр. прел. 1. учиниши Ша.мним, .мрачним, 
неосвеШЈЬеним, за.мрачиШи: � собу, � прозор. 2. фиг. учиниши 
с.мркнушим, су.морн им , невеселим: � лице, � чело. _ � се 1. а. 
uасши (о .мраку); ушонуши у .мрак, йосшаши .мрачан, исuуниши 
се .мрако.м (о неко.м uросшору или UросШорно.м аој.му). - Напо
љу се већ смрачило. Соба се смрачила. б. иЗlубиши сјај, аре
сшаши сијаши (о сунцу, звезgа.ма и сл.). 2. фиг. uосшаши с.мрк
HYiй, iй.мypaH, на.мрlоgиши се (о нечије.м лицу, челу или уоuшше 
о некој особи); ушонуши у лоше расuоложење, иЗlубиши весе
лосш, веgрину. 3. безл. (са логичким субјектом у дативу, без до
пуне или са допуном "у глави", "пред очима" и сл.) заuасши у 
несвесшицу, вршо'iлавицу, обневиgелосш, уойшше у сшање с.ма
њене uрисебносши, gуховне сабраносши, сйособносши jacHol .ми
ШЈЬења, влаgања собо.м. - Кад то видех, смрачи ми се у глави. 

смрвити, -йм (трп. смрвљен) свр. 1. а. uрешвориши у .мрве, 
сишне чесшице: � хлеб, � зрно кукуруза, � цигару. б. сло.миШи, 
разби ши, с.мрскаШи: � главу, � кости. 2. фиг. а. йошuуно uорази
ши, унишшиши, сашрши: � непријатеља. б. (често у облику 
трп.) исцрйсши, изнуриши, из.мориШи (болешnу, шешким pagoM 
и сл.); .морално, gуховно сло.миШи, ушуnи (бриlа.ма, невОЈЬа.ма и 
сл.). _ - се разбиши се у сишне gелове, расуши се. 

смрдети и смiщети јек. смрдјети и смрдјети, -дйм несвр. 
непрел. [гл. им. смрђёње и смрђёње с] 1. оgаваши HeYlogaH MUpuc, 
c.мpag, зауgараши, воњаши: � на зној . 2. фиг. пеј. разг. а. (обично 
с предлозима: на, по) слушиши, указиваши на нешшо ружно, 
лоше и сл. шшо nе се gОlоgиши, наlовешшаваши, најавЈЬиваши 
нешшо: � на издају, � на рат. б. заgржаваши се, боравиши не-
1ge. - Докле ћеш да смрдиш ту, губи се! в. не свиђаши се, не би
ши ао вОЈЬи. - Воле да се забављају, а рад им смрди. • нити смр
ди, нити мириmе в. aog .мирисаШи (изр.). ОД главе риба смрди в. 
uog 'iлава. 

смрдибуба ж 1. ЗООЛ. врсша БUJbне сшенице која излучује не
йријашан .мирис Pentatoma baccarum. 2. пеј. лош, рђав човек. 

'смрдиврана ж 1. ЗООЛ. йшица крешшалица шареНОl йерја Со
racias garrulla. 2. пеј. лош, никакав човек. 

смрдљевак, -вка м бот. украсна биЈЬка (обично ао uрозори
.ма и балкони.ма) Pelargonium (Р. inquinans, Р. odoratiscimum, 
Р. radula, Р. zonale) из ф. Geraniaceae. 

смрдљив, -а, -о 1. који c.мpgu, зауgара: � сир. 2. пеј. лош, ни
какав, неgосшојан: � човек, � штампа. 

смрдљивац, -йвца м 1. а. онај који cMpgu, зауgара. б. пеј . 
' с.мрgЈЬив, ЙОlан, лош човек. 2. ЗООЛ. живошиња из аор. куна Мер
hitis mephitica, чије жлезgе излучују леиљиву .маШерију неари
јаШноl .мириса. 

смрдљивица ж жена с.мрgЈЬивац. 

смрдљивко м в. с.мрgЈЬивац (1). 

смрдљика ж бот. 1. БUJbка Bifora radians и Bifora testiculata 
из ф. Umbelliferae. 2. БUJbка Pistacia terebintus из ф. Anacardi
асеае, из које се gобија ШерЙенШин. 3. биЈЬка Sorbus aucuparia 
из ф. Rosaceae� , 
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СМIЩНУТИ, -нём евр. мало засмрgеШи. 

смрдо, -а и -ё м в. смрgЈЬивац (1). 

смiщуља ж в. смрgЈЬивица. 

смiщуmа ж бот. а. БUJbка из ф. шшишара Bifora radians. б. 
БUJbка из ф. лейширњача Anagyris foetida. 

смрека ж (дат. -еки и -еци) бот. 1. чешинарски жбун или gp
во Juniperus communis из ф. Cupressaceae, чији се бобичасши 
Uлоgови уйошреБЈЬавају у HapogHoM лекарсшву и за йравЈЬење 
ракије, клека; уойшше pog Juniperus. 2. в. смрча. 

смреквик, -Ика м смрекова шума. 

смрёкин, -а, -о који се OgHOCU на смреку, који apuaaga смре
ки: - грана. 

смрекиња ж смреков Uлоg. 

смреков, -а, -о који се OgHOCU на смреку, који је og смреке: -
дрво, - даска, - ракија. 

смрековача ж 1. ракија og смрекових бобица, клековача. 2. 
смрекова башина, смреков шШаЙ. 

см ре ковин а ж смреково gрво (као "ipaQa и "iориво). 

смречак, -3.ка м смреков шумарак. 

смрёmкати, -ам евр. uрекриши бора.ма, набораШи . •  - се 
йрекриши се бора.ма, набораши се. 

смрзавати (се), смрзавам (се) несвр. йрема смрзнуши (се). 

смрзла ж зuмо"iРОЖЈЬива женска особа, женска особа која не 
йоgноси хлаgноћу. 

смрзло, -а и -ё м зuмо"iРОЖЈЬива мушка особа, мушка особа 
која не йоgноси хлаgноћу. 

смрзлутак, -тка м "ipYMeH, "iруgва смрзнуilie земље. 

смрзнути, -нём (аор. смрзох И СМРЗНУХ; р. пр. смрзао, -зла и 
смрзнуо, -ула) евр. 1. йрешвориши у леg (у целини или йовршин
ски слој), залеgиши: - јело, - воду, - реку. 2. в. ср.мзнуШи се. -
Хладно је, смрзла река . •  ,.., се 1. йрешвориши се у леg (у цели
ни или йовршински слој), залеgиши се (о шечносши или ономе 
ШШО саgржи ШечносШ). 2. јако озейсши, ЙрозеЙсШи. - Грејање је 
лоше, смрзох се. 3. фиг. а. укочиши се, йосшаши неЙомичан. -

Што си се смрзла, трчи кући! б. зайањиши се, йренеразиши се. 
- Смрзла се од чуда, ни реч не проговара. 

смрзнутост, -ости ж сшање oHo"ia шшо је смрзнушо. 

смрзотина ж 1. в. Йромрзлина. 2. зuмо"iРОЖЈЬива особа, осо
ба која не йоgноси хлаgноћу. 

смркнут, -а, -о на.мршШен, Ha.мp"ioQeH; који иСЙОЈЬава, изра
жава на.мр"iођеносш, нерасйоложење: - човек; - поглед. 

смркнути и смрћи, смркнём (аор. смркох И СМРКНУХ; р. пр. 
смркао, -кла и смркнуо, -ула) евр. 1. на.мр"iоgиШи, наili.муриШи 
(лице); на.мршШиШи (чело). 2. в. смркнуши се (1а, б, 3). • - се 1. 
а. безл. о мраку: овлаgаши, насШуЙиШи. - Доћи ћу кад се смрк
не. б. йосшаши мрачан, Ша.ман (о gaHY); ушонуши у мрак (о не
бу и сл.). 2. на.мр"iоgиШи се, наili.муриШи се, на.мршШиШи се. 3. 
безл. (са субј . у дат.) из"iубиши коншролу Hag собом, иЗ"iубиши 
моћ шрезвено"i расуђивања (og узбуђења, беса и сл.). - Смркло 
ми се пред очима. • НПоел док једном не смркне, другом не сване 
каже се Kag неко извлачи корисш из шуђе несреће. 

смркнуто ПРИЛ. на.мршШено, Ha.мp"ioQeHo, мрзовоЈЬНО, зло
воЈЬНО: - погледати, - изгледати. 

СМРКНУТОСТ, -ости ж особина или сшање oHo"ia који је смрк-
нуш, oHo"ia шшо је СМРКНУШО. 

смркнуће е сумрак, суШон. 

смрљати, смрљам евр. ураgиши било како. 

смрмљати, -ам евр. мрмљајући рећи. 

смрсити, смрсИм евр. (нешто) 1. за.мрсиШи, зайеiliJbаши (ко
нац, уже и сл.). 2. из"iовориши брзо и нераз"iовеШно. • - конце (не
коме) нане ши зло, йобркаши рачуне некоме. 

смрскати, смрскам евр. смрвиши, зgробиши: - главу, - ауто. 
• - се смрвиши се, зgробиши се. 

смрт ж (инстр. смрћу (смрти» 1. йресшанак живоша, живош
них функција ор"iанизма: природна "", насилна -, јуначка -, ла
ка -. 2. фиг. йройасш, унишшење, несшанак нече"iа: - синдикал
ног покрета. 3. фиг. велика неЙријаШносШ. - Смрт ми је да га 
сретнем. Лењивцу је смрт да ради. • блед као - врло блеg. до 
смрти увредити (некога) нанеши некоме неойросшиву увреgу. И3-
међу живота и смрти у великој ойасносши йо живоШ. клиничка -
мед. сшање йресшанка gисања и куцања срца у коме шкива још 
нису извр"iнуша расйаgању. на живот и (на) смрт (борба, борити се 
и ел.) go краја, go uослеgње cHa"ie. на ивици смрти (бити, налазити 
се и ел.) у великој живошној оЙасносШи. на смрт болестан шешко, 
неизлечиво болесШан. на смрт уплашен у великом сШраху. наћи 
смрт йо"iинуши, умреШи. питаље живота и смрти нешшо врло ва
жно, суgбоносно. (по)гледати смрти у очи суочиши се, суочаваши 
се са смршном ойасношћу, биши изложен смршној оЙасносШи. 
тачан као - веома Шачан. 

смртан, -тна, -о 1. (одр.: смртнй, -а, -о) а. који се OgHOCU на 
смрш, који је у вези са смрћу: - час, - случај, - рана, - опасност, 
- хропац, - свећа. б. фиг. крајње шежак, нейоgНОШЈЬив; крајње 
ойасан: - увреда, - страх; - непријатељ. 2. који је йО својој йри
pogu йоgложан смрши, који мора ga умре, Йролазан. - Сви смо 
смртни. 

смртник м онај који је смршан, који мора ga умре; човек као 
йролазно биће. 

смртница ж женска особа смрШник. 

смртнички, -а, -о који се OgHOCU на смрШнике. 

смртно ПРИЛ. 1. шако ga се мора умреши, на смрш: - рањен, 
- погођен, - болестан. 2. йойуш мршваца: - блед. 3. фиг. силно, 
јако, у највећој мери: - уплашен, - заљубљен. 

смртност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина oHo"ia који је смр
шан: човекова -. 2. број, сразмера умрлих йрема укуйном броју 
сшановника (у ogpeQeHoM временском разgоБЈЬУ, на ogpeQeHoM 
йоgручју), моршалишеш: повећана -, - деце. 

смртовница и смртовница ж а. шШа.мЙана објава о нечијој 
смрШи. б. службена, йисмена йошврgа о нечијој смрШи. 

смртоносан, -сна, -о 1. који gOHOCU, изазива смрш: - отров, 
- болест. 2. фиг. врло ойасан, кобан, убишачан: - терет, - ситу
ација. 

смртоносно ПРИЛ. на смршоносан начин, злокобно; врло ойа
сно. - Авиони смртоносно круже. - ранити. 

смрћи (се) в. смркнуши (се). 

смрча ж (ген. ми. смрча) бот. чешинар Picea excelsa из ф. Abi
etaceae. 

смрчакt, -чка м бот. јесШива шумска йечурка Morchella escu
lenta. 

смрчак2, -чка м ЗООЛ. йшица која живи на смрчи Loxia curvi
rostra. 

смрчев, -а, -о који се OgHOCU на смрчу, који је og смрче: - др
во, - смола. 

смрчевина ж (ми. 0) смрчево gрво (као "ipaQa). 

смрчин, -а, -о који apuaaga смрчи: - лишће". • - ваш врсша 
лисних ваши Clermes abietis. 

смрmавити, -Рш3.вИм, смрmавити, -Им и смрmати, -ам евр. 
непрел. из"iубиши у шежини, ослабиШи. 

смувати, -ам евр. прел. разг. 1. (некога) а. йревариши, обману
ши: - некога при куповини. б. на вешш начин йриgобиши нечи

ју наклоносш, обрлашиши: - девојку. 2. (нешто) урagиши нешшо 
мушно, сумњиво. - Нису ту чиста посла. Смували су они нешто . 
• ,.., се йочеши воgиши ЈЬубав, забавЈЬаши се. 

смудити, смудИм неевр. [гл. им. смуђёње е] в. ЙРЈЬиШи. 

смуђ, смуђа м (инстр. смуђем; ми. смуђеви) ЗООЛ. слашковоgна 
риба "iраБЈЬuвица Lucioperca sandra из Йор. "iр"iеча: - зубати, -
шарени. 

смук м ЗООЛ. неошровна змија Coluber flovescens из Йор. сму
КУЈЬа (Colubridae). • пити као - йрешерано, йревише ЙиШи. 
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смуљати, -ам и смуљати, смуљам евр. прел. iњечењем (йри
шиС1\ањем, .мешањем и сл.) йрешвориши у жиШ1\У .масу, из.муља
ши; .муљајући исцеgиши СО1\ из нечеiа: � грожђе, � јагоде. _ - се 
йрешвориши се у жиШ1\У .масу, изiњечиши се. 

смумлати, -ам евр. йриiушено, .мУ1\ЛО, неразiовешно, .му.мла
јући рећи. 

смунђавати, смУнђавам несвр. Йре.ма с.мунђаШи. 

смунђати, -ам евр. 1. неразiовешно, .мунђајући рећи. 2. разг. 
У1\расши, с.моШаШи, зgий'иШи. 

смутан, -тна, -о исйуњен с.мушњама, .меШежо.м, нереgима, 
немиран: - време. 

смутити, смУ"тйм (трп. смућен) евр. 1. учиниши .мушним, за
.мушиши: - воду, � језеро. 2. фиг. а. шајно ураgиши нешшо Hego
звољено, су.мњиво. б. изазваши с.муШњу, Hepeg, узбуниши: - на
род. в. изазваши несйоразу.м, разgор, неслоiу. - Ко први смути 
на састанку? г. gовесши у сшање збуњеносши, Йо.меШеносШи. -

Њена лепота му смути разум. д. узрујаши, узнемириШи. - Не
срећна вест га увелико СМУТИ. 3. замешаши, с.мешаШи .муШеhи. 
_ - се 1. йосшаши .мушан, нејасан. 2. безл. зама'iлиши се, замра
чиши се (upeg очима). 3. а. gohu у сшање зБР1\е, Йо.меШеносШи. -
Све ми се смутило у глави. б. збуниши се, с.месШи се. - Девојка 
се зарумене и СМУТИ. в. узнемириши се, узрујаши се. 

смутљив, -а, -о 1\оји изазива с.муШњу. 

смутљивац, -йвца м c.мyiilJЬив чове1\, силеШ1\ар. 

смутљивица ж жеНС1\а особа c.мyiilJЬивaц. 

смутња ж (ген. МН. -њй (-ња)) 1. а. злонамерно, Йоg.мУ1\ЛО ge
ловање, силеШ1\а, инШриiа. - Од њега је велика смутња поте
кла. б. несЙоразу.м, разgор. - Унесоше смутњу у народ. 2. Hepeg, 
.меШеж, немир, Йо.меШња. - Ружне су се ствари догађале у вре
мену смутњи и ратова. 3. збуњеносш, с.меШеносШ. - Чудна је 
смутња у мојој глави. • камен смутље оно шшо изазива разgор, 
свађу. 

смућивати (се), смућујем (се) несвр. йрема с.мушиши се. 

смућкати, -ам евр. 1 . .мућ1\ањем из.мешаШи. 2. фиг. а. ypagu
ши нешшо су.мњиво, неgозвољено. б. ураgиши нешшо на брзу ру-
1\У и било 1\а1\О. _ - се 1 . .мућ1\ање.м се из.мешаШи. 2. зБР1\аши се 
(о .мислима). • смућкај па проспи (проли) разг. ШО нишша не ваља. 

смуцати се, см;Уцам се неевр. пеј. 1. лушаши без циља, С1\и
шаши: - по свету. 2. врз.маШи се, .моШаШи се, .муваши се; заgр
жаваши се Heige без разлоiа: - по дворишту, � по соби, - око ка
пије. 

сму.чање е епорт. в. С1\ијање. 

сму.чар м а. онај 1\оји се с.муча. б. онај 1\оји се бави с.мучар
С1\им сЙорШо.м, С1\ијаш. 

сму.чарскй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на с.мучаре и с.мучање: - те
рен, - спорт, � одело, - скок. 

смучарство и сму.чарство е С1\УЙ gисциилина зимС1\их сйор
шова на cHeiy у 1\ојима се Ша1\.мичења оgржавају на с.мУЧ1\ама. 

сму.чати се, -ам се неевр. 1\решаши се йО cHeiy на с.мУЧ1\ама, 
С1\ијаши се. 

сму.чити се, -йм се евр. 1. безл. (са субј. у дат.) осешиши .мУ1\У, 
.мучнину, iађење. - Смучило му се од глади. 2. изазваши оgбој

. носш, gојаgиШи. - Смучило ми се путовање. 

сму.чка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) (обично У мн.) сва1\а og gве 
йЈЬоснаше, узане и обрађене gуiаЧ1\е gac1\e, йовијене увис на upeg
њем gелу за 1\решање йО CHeiy, С1\цја. 

смушен и смушен, -а, -о 1. а. с.меШен, збуњен, Йо.меШен: � 
човек б. 1\оји изражава збуњеносш, с.меШеносШ: - поступак, -
покрет. в. зБР1\ан, нејасан, 1\онфузан: смymене мисли. 

смушено и смушено ПРИЛ. збуњено, с.меШено: - рећи, - из
гледати. 

смушен�ст и смушеност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање или 
особина oHQia 1\оји је. с.мушен, oHoia шшо је с.мушено. 

смушењак, -ака м с.мушен чове1\, с.меШења1\. 

снабдевати (се), снабдевам (се) јек. снабдијевати (се), 
снабдијевам (се) несвр. Йре.ма снабgеши (се). 

снабдевач јек. снабдјевач, -ача м онај 1\оји снабgева He1\oia 
нечим. 

снабдеваЧКЙјек. снабдјевачкй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на снаб
gеваче: � посао. 

снабдевеност јек. снабдјевеност, -ости ж сшање oHoia 1\оји 
је снабgевен, oHoia шшо је снабgевено, ОЙС1\рбљеносш: � тржи
шта. 

снабдети, -дем (-дйм) јек. снабдјети, -дйјем (-ДЙМ) евр. йри
бавиши, обезбеgиши не1\о.ме нешшо йошребно, ОЙС1\рбиши не1\О
ia нечим: - намирницама, - новцем. _ - се йрибавиши, обезбе
gиши себи нешшо йошребно, ОЙС1\рбиши се . 

снабдије- и снабдје- в. снабgе-. 

снага ж (дат. снази, ак. снагу) 1. а. сйособносш живих биhа 
ga найрезањем својих .мишиhа ЙО1\реhу нешшо, ga page, gелују, 
сйособносш физиЧ1\оi paga; физиЧ1\а eHepiuja чове1\а, живошиње: 
� човека, - руку, � миmице; урадити свом снагом. б. чове1\ова 
сйособносш за у.мну, gуховну gелашносш: - духа, - воље, � ка
рактера, креативна -. 2. сшейен исйољавања нечеiа, силина, ин
шензишеш: � ветра, - љубави. 3. правн. gелошворна вреgносш, 
ваљаносш, важносш (за1\она, йройиса и сл.). 4. оно шшо ЙО1\ре
ће, йобуђује He1\oia ga йосшуйи на оgређен начин: Boдeћa �, по
кретачка �. 5. (обично у мн.) орiанизован С1\УЙ lbygu 1\оји шеже 
исШо.м циљу, JЬygu HajegHoM йоgручју paga, jegHe йрофесије: кон
зервативне снаге, револуционарне снаге, умне снаге друштва, 
политичке снаге, најамна радна �. 6. војна јеgиница, војС1\а: 
оружане снаге, прегруписавање непријатељских снага. 7. физ. 
а. брзина вршења paga, pag у јеgиници времена изражен у ваши
.ма. б. сшейен сйособносши сшварања енерШје, paga и сл., ин
шензишеш, јачина: - мотора, � машине. 8. нар. (обично у вок) 
назив оg.мила за вољено биhе. - Децо, снаго моја! • бити на сна
зи правн. вреgеши, важиши (о за1\онима, йройисима и сл.). бити 
у пуној снази имаши вели1\У физиЧ1\У, OgH. gуховну eHepiujy, ви
йlалносш, биши вео.ма снажан, виШалан. издала ме снага .мала1\
сао сам, изне.моiао сам. из све снаге (свом снагом) шшо се најви
ше .може. кољска - йра1\шична јеgиница за cHaiy у ШехниЧ1\О.м 
сисше.му .мера. 

снагатор м жарг. врло снажан чове1\; чове1\ 1\оји само физич-
1\0.м cHaioM йосшиже или жели йосшиhи усйех, 1\оји се ослања 
само на CHaiy. 

снагаторскй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на снаiаШоре. 

снажан и снажан, -жна, -о 1. 1\оји се оgли1\ује вели1\О.м шеле
сно.м cHaioM, ја1\; физиЧ1Ш изразишо развијен: - човек; снажне 
груди� 2. а. 1\оји се извоgи са вели1\О.м cHaioM, жеСШО1\, енерiичан: 
� ударац, - отпор. б. 1\оји има вели1\У UOiOHC1\Y, ЙО1\решаЧ1\У и СЛ. 

cHaiy: � мотор, - машина. в. 1\оји је вели1\оi иншензишеша, си
лан, ја1\ (о физиЧ1\им и йсихиЧ1\им йојавама): - ветар, - осећа
ње. г. необузgан, силовиш: - темперамент. д. уйаgљив, изразиш 
йО својој основној особини: - мирис. 4. изражајан, уверљив, уйе
чайi.тьив: � реч, - доказ, � аргумент. 

снажити, снажйм неевр. [гл. им. снажење е] чиниши сна
жним, јачаши, 1\реЙиШи. _ - се йосшајаши снажан. 

снажнО' прил. са вели1\О.м cHaioM, ја1\О: - дувати, � замахну-
ти, - ударити . 

снаја ж в. снаха. 

снајка ж (дат. -ки; ген. Мl!. -кй) у хиЙ. значењу: снаха. 

снајпер и снајпер м енгл. 1. ойшиЧ1\и нишан. 2. снајйеРС1\а 
ЙУШ1\а, ЙУШ1\а са снајЙеро.м (1). 3. в. снајЙерисШ(а). 

снајперист(а), -е м (мн. -сти) војни1\ 1\оји йуца из снајйеРС1\е 
ЙУШ1\е. 

снајпёрка и снајпёрка ж снајйеРС1\а ЙУШ1\а. 

снајперскй и снајперскй, -а, -о 1\оји се OgHOCU на снајйер и 
снајйерисше: - метак, - положај . 

сналажљив, -а, -О 1\оји се ла1\О сналази, сйрешан, 01\решан, 
gовиiilJЬив: - човек, � у животу. 



1226 СНАЛАЖЉИВО - СНОШАЈ 

сналажљиво прил. на С1-lалажљив 1-lачи1-l, вешшо, сЙреШ1-lО. 

сналажљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особи1-lа 01-l0'ia који је 
С1-lалажљив, gовийlJЬивосш, сйреШ1-lОСш, Йро.муhУР1-lОСШ. 

сналазити (се), -Им (се) [гл. им. сналажење е] несвр. йрема 
снаћи (се). 

снатрити, -Им неевр. пеен. [гл. ИМ. снатрење е] .машШаШи, са
њариШи. 

снаћи (снаћи), снађем евр. 1. заgесиши, йо'iоgиши, сшиhи (о 
несрећи, невољи и сл.). 2. сйойасши, обузеши (о осећањима и сл.). 
8 - се а. йоgесиши, йрила'iоgиши свој сшав или og1-l0С йрема йо
ложају и Йрилика.ма, у.меши извуhи се из шешкоhа: - се у сва
кој прилици. б. сабраши се, освесшиши се. - Није могао да се 
снађе од чуда. 

снаха ж (дат. снахи и снаси) уgаша же1-lа у og1-locy на роgише-
ље, браhу и сесшре cBo'ia .мужа, кашкаg и gpyie cpog1-luке. 

снаша ж хиЙ. og снаха; уgаша .млађа же1-lа. 

снашица и снашица ж geм. и хиЙ. og С1-lаша. 

снебивати се, снебйвам се неевр. усшезаши се, усшручаваши 
се. - Узми, не снебивај се. 

снебивљив, -а, -о који се M1-lo'io С1-lебива, 1-lеоgлуча1-l. 

снебивљиво прил. С1-lебивајуhи се: - се појавити, - рећи. 

снебивљивост, -ости ж особи1-lа o1-loia који је С1-lебивљив. 

сневати, сневаМјек. снијЕшати, снйјевам неевр. а. сањаШи. б. 
сањариши, .машШаШи. 

сневеСЕШИТИ, -еселим евр. учи1-lиши 1-lевесели.м, ШУЖ1-l им , 
расШужиШи. 8 - се йосшаши невесео, расшужиши се. 

сневес�љавати (се), -ељавам (се) 

сневесељивати (се), -ељујем (се) несвр. Йре.ма С1-lевесели
ши (се). 

снег јек. снијег м (ми. снегови јек. сњегови) 1. айl.мосферска 
aagaBU1-lа у облику белих йахуљица сасшавље1-lих og сиШ1-lих кри
сшала, 1-lајчешhе звезgасшо'i облика. 2 . .маса улуйа1-lа og бела1-lа
ца. • бео као - врло, сасви.м бео. марити за некога, нешто као за 
лаљски - не .мариШи 1-lимало, уоЙшШе. 

снеговит јек. сњеговит, -а, -о у ко.ме aaga C1-le'i (о времену); ко
ји обилује c1-lе'iом: - дан; - крај . 

снегопадан (снегопадан) јек. сњегопадан (сњегопадан) 
-дна, -о в. С1-lеiовиш: - зима, - село. 

снежан и снежан јек. сњежан и сњежан, -жна, -о 1. а. ко
ји је og c1-leia: снежни наноси. б. йокриве1-l c1-lе'iом: - планина. в. 
ЙУ1-l c1-leia, који g01-l0СU c1-le'i: снежни облак. г. у ко.ме aaga c1-le'i (о 
вре.мену): - дан. 2. фиг. бео: - лице. 3. који је изазва1-l gу'iим бо
равко.м на c1-le'iy обасја1-lим сунцем: - слепило. 

снежанiiк јек. сњежанiiк, -ика м чврсш, 1-lеу'iаже1-l c1-lei, c1-le'i 
целац. 

снежаница јек. сњежаница ж вода од истопљеног снега. 

снежити јек. снијежити, -и(м) неевр. [гл. ИМ. -жење е] aaga
ши (о c1-leiy). 

снек-бар м енгл. 'iосшиО1-lица, ресшора1-l 'ige се .може 1-lешшо 
йойиши и ЙрезалоiајиШи. 

снемоћи, снемогнем евр. (често безл.) осешиши слабосш, 0не
.моhаШи; йозлиши (ко.ме). 

снен, -а, -о 1 .  сањив, gpe.мљUB: - човек. 2. који изазива сан, 
усйављив: - песма. 

снено ПРИЛ. йосйаН0, сањиво: - говорити, - шапутати. 

сненост, -ости ж сшање o1-lo'ia који је сн,ен. 

снерукё ПРИЛ. нар. и разг. н,еЗ'iоgн,о за йрихвашање руко.м, за 
pag руко.м; уойшше н,ейовољн,о, н,езiоgн,о, н,аойако, како н,е ваља; 
еупр. С руке (в. под рука). - То ми је с неруке. Све ми иде нека
ко с неруке. 

снет јек. снијет м йаразишска 'i.љивицa Ustilago из ф. Usti
laginae, чије врсше йаразиширају н,а класовима жишарица 

(йше1-lице, йроса, кукуруза и gp.), 'iap; биљн,а болесш коју изази
вају ове 'i.љивицe (KOg које се н,айаgн,уши орiан,и, класови йрешво
ре у црну Йрашн,у .масу сйора ЙаразиШа). 

снети (снети) јек. снијети (снйјети), снесем евр. 1. gон,еши с 
више'i .месШа н,а н,иже, са1-lеши: - дрва с планине, - цреп с кро
ва, - ствари у подрум. 2. избациши из себе јаје (о ЙШица.ма). 

снешко јек. сњешко м (ми. 0) (често у изр. - белић) човек og 
c1-le'ia, фи'iура човека н,айрављена og c1-le'ia. 

снивати, снИвам неевр. в. сн,еваШи. 

снижавати (се), снИ:жавам (се) н,есвр. йрема сн,изиши (се). 

снижење е с.мањење, ойagање: - цена, - надница, - притиска. 

снизати, сн:ижем евр. скин,уши с н,иза, с н,иске: - бисер с огрли-
це, - дуван с конца. 8 - се скин,уши се с н,иза, расуши се (о н,изу). 

снизивати (се), снизујем (се) н,есвр. йрема сн,изиши (се). 

снизилица ж муз. зн,ак за сн,ижење .музичкоi шон,а за йола 
сШеЙен,а. 

снизити, снИзИм (трп. снижен) евр. учин,иши ga н,ешшо буgе 
н,иже. а. с.мањиШи у йо'iлеgу ин,шен,зишеша, јачин,е: - глас, - тон. 
б. с.мањиШи у йо'iлеgу вреgн,осши: - цене, - плате. 8 - се йосша
ши н,ижи, gосйеши н,а н,ижи н,иво, ойасши (н,Йр. о н,ивоу шечн,о
сши, йришиску и сл.). 

сније- јек. в. сн,е-. 

снимак, -мка м 1. фоШо'iрафисање.м н,айрављен,а слика не
Ko'ia или н,ече'iа: фотографски -, рендгенски - . 2. а . .ма'iн,еШо
фон,ски или gру'iим шехн,ичким среgсшвима н,айрављен, зайис 
звука, .музике, 'ioBopa, слике. б. шелевизијска или paguo емиси
ја која је йрешхоg1-lО сн,имљен,а, која се н,е е.миШује уживо, gu
рекШн,о. 

снимити, снИмИм (трп. снимљен) евр. 1. скин,уши; сйусшиши 
оgозiо: - одело; - ствари с тавана. 2. а. н,ачин,иши фошо'iрафски 
сн,имак, фошо'iрафисаши: - портрет. б. йрен,еши н,а виgео-шра
ку и сл.: - позоришну представу, - ТВ емисију. в. н,ачин,иши 
.ма'iн,еШофон,ски и сл. зайис: - концерт, - радио-драму. г. н,айра
виши, реализоваши (филм). 3. фиг. усшан,овиши, кон,сшашова
ши; исйишаши, саз1-lаши, виgеши (обичн,о из йрикрајка, са сшра
н,е): - стање на терену, - ситуацију. - Иди, сними шта се тамо 
дешава, 8 - се скин,уши се. 

снисходљив, -а, -о а. услужан" йон,изан,: - човек. б. који oga
је йон,изн,осш: - тон, - глас. 

снисходљиво ПРИЛ. УСЛУЖ1-l0, йон,изн,о: - се обратити некоме. 

снисходљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особин,а он,о'iа који је 
C1-luсхоgЈЬUВ. 

снити, снИм неевР. 1. (и евр.) сањаши (усн,иШи). 2. сЙаваШи. 

сноб, снОба м (мн. снобови) енгл. он,ај који изиiрава oйl.мe
н,осш, он,ај који се слейо aoBogu за MogoM, обичајима и .ман,ири
.ма Шзв. "више'i свеша':' уображен, човек. 

снобизам, -зма м влаgање, йон,ашање својсшвен,о С1-l0бу. 

снобовскii, -а, -о који се оgн,оси н,а сн,обове, својсшвен, сн,обо
вима: - понашање, - поезија. 

снОбовски прил. н,а н,ачин, својсшвен, С1-l0бу, као сн,об: - се по
нашати, - се одевати. 

сновати, снУ:јем неевр. 1. н,авијаши йређу за Шкање. 2. фиг . 
с.мишљаШи, сйремаши (йла1-l0ве, сйлешке, завере и сл.). 

сновиђёње и сновиђење е пеен. йојава у сну, слика из сн,а. 

сноп, снопа м (ми. снопови; зб. им. снопље е (ми. 0») 1. йовеза
н,и скуй сшабљика йожњевен,о'i жиша или уойшше сшабљика, 
сшрукова, изgужен,их йреg.меша: - пшенице, - прућа, - жица. 
2. Йра.мен, н,ечеiа (свеii1лосши, зрака и сл.). 

снопић, -а и снопiiћ, -ића м geм. og сн,ой. 

сносити, сносИм неевр. [гл. им. сношење и сношење е] 1. несвр. 
йрема сн,еШи. 2. а. йоgн,осиши (као шереш): - трошкове, - после
дице. б. 1-l0сиши као gyi, оgiоворн,осш: - кривицу, - одговорност. 

сношај м йолн,и оgн,ос. 
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сношљив, -а, -о који се .може йоgносиши, йоgНОШЈЬив: � жи
вот, � бол. 

сношљивост, -ости ж ЙоgНОШЈЬивосШ. 

снужден, -а, -о невесео, шужан, нерасйоложен; који ogaje, 
изражава шуiу, нерасйоложење: � човек; � лице. 

снуждено прил. невесело, шужно, йокуњено: � отићи, � по
гнути главу, � рећи. 

снужденост, -ости ж сшање oHoia који је снужgен. 

снуждити, -йм свр. учиниши HeKOia шужним, невеселим, су
.мoрним. 8 � се йосшаши нерасйоложен, йошишшен, жалосШан. 

сњег- в. chei-. 

сњеж- в. снеж-. 

со, соли ж (инстр. сољу (соли» 1. МИН. наШрију.м-хлориg, бео 
крисшаласш .минерал сйецифиЧНОi ошшроi укуса, који се уйо
шреБЈЬава као зачин и у инgусшрији, кухињска со. 2. фиг. (обич
но у вези са хлеб) а. ознака за основну JbygCKY храну. - Што има
мо, делићемо - хлеба и соли биће. б. симбол за iосшойримсшво, 
iОСШОЈЬубивосш, йријашеЈЬсшво: дочекати некога хлебом и со
љу. 3. хем. у .мн.: jegUНJeНJa која насшају неуШрализацијо.м базе 
и киселине (у jg.: шакво jegUНJeНJe). • имати соли у глави биши йа
.меШан. ставити коме соли на реп ир. осиiураши хвашање HeKOia. 
со соли (нечега) сама биш, сушшина нечеiа, оно шшо је најважни
је у нече.му. 

соарё, -еа м фр. вечерња cegeJbKa, Йрије.м. 

соба ж jegHa og йросшорија за сшановање или за обавЈЬање 
неко;; йосла у кући: спаваћа �, paдHa �, болничв:а �, хотелска �. 

собар м (инстр. -ом И -ем) човек који се сшара о оgржавању 
соба у pegy. 

собарица ж жена собар. 

собетина ж ayi.м. и Йеј. og соба. 

собица ж и соБIiчак, -чка м ge.м. og соба. 

собичица ж ge.м. og соба и собица. 

собни, -а, -о који се OgHOCU на собу: � намештај , � зид. 

собетина ж ауi.м. и Йеј. og соба. 

сова ж зоол. 1. ноћна йшица iраБЈЬивица Bubo ЬиЬо из Йор. Stri
gidae, јејина, БУЈЬина. 2. у .мн.: йороgица ноћних йшица Striges. 

совински, -а, -о који је као у сове: � нос, � поглед. 

совица ж ЗООЛ. у .мн.: ноћни лейшири Noctuidae (у jg.: шакав 
ле й шир). 

совјет и совјет м рус. арх. савеш, веће. 

совуљага ж в. сова (1). 

совуљаст, -а, -о који је сличан сови. 

совуљина ж ayi.м. и Йеј. og сова. 

сода ж 1. назив за наШрију.м-карбонаШ. 2. као сасшавни geo 
gвочланих назива разних наШрију.мових jegUНJeНJa: каустична 
�, KaMeHa �, � бикарбона. 3. йиће начињено og воgеноi расшво
ра yfJьeHguoKcuga, соgа-воgа. 

сода-вода ж в. coga (3). 

содар, -ара м йроизвођач соgа-воgе. 

содара �раgионица за израgу соgа-воgе. 

содни, -а, -о који се OgHOCU на cogy и на соgа-воgу. 

содом м ЙроЙасШ. 

содома ж блуg, развраш, не.моралносШ. • Содома и Гомора в. 
Го.мора. 

содомија ж мед. йолно ойшшење са живоШињама. 

содомски, -а, -о који се OgHOCU на cogoMujy, блуgни. 

сој, соја м (инстр. сојем) тур. 1. а. pog, ЙЛе.ме, Hapog. б. раса, 
Йас.мина: � свиња. 2.· а. gрушшвени йоложај, сшалеж, йорекло: 
господски �. б. врсша, класа: критичари најбољег соја, људи 

ученог соја. 3. фиг. скуй каракшерних особина, ков. - Човек тво
га соја и осећаја неће све то поднети. 

соја ж бот. јеgноiоgишња инgусшријска биљка Dolichos soja. 

сојевић м особа gоброi соја, йорекла, кућевић, коленовиh. 

сојеница ж кућа на КОЈЬУ (у воgи, на .мочварно.м и ЙЛавно.м 
tплу), обично ЙраисШоријска. 

сојеничар м човек који живи у сојеници. 

сој ин, -а, -о који је og соје: � брашно. 

сојиште с .месШо ige се налазе или су се налазиле сојенице . 

сој ка ж 1. в. креја. 2. женска особа лакоi .морала. • јурити 
(терати) сојке јуриши жене; йровоgиши се, воgиши буран живоШ. 

сок, сока м (ми. сокови) 1. шечносш у hелијама, шкиву и шу
йЈЬинама биља и живоШиња. 2. шечносш исцеђена из воћних 
йлоgова и биљака као найишак: воћни �, � од малине, � од зо
ве. 3. фиг. оно шшо је најБОЈЬе у нече.му, cHaia: животни сокови, 
телесни сокови. 

сокак, -ака м тур . .мања улица; улица уоЙшШе. 

сокачара ж женска особа која йо сокацима разноси iласове 
и оiовара; она која скиша улицама. 

сокаче, -ета с (супл. МН. сокачићи м) И сокачић м geM. и хиЙ . 
og сокак. 

сокачки, -а, -о 1. који се OgHOCU на сокак, улични: сокачки 
гласови. 2. фиг. йросш, йросшачки, iруб: � понаmање, � псовка. 

сокна ж нем. (обично у ми.) крашка чараЙа. 

сокница ж ge.м. og сокна. 

соко, сокола и соко, сокола м (ми. соколови И соколови, соко
ли И соколи) 1. а. ЗООЛ. йшица iраБЈЬивица из Йор. Falco, cpogHaja
сШребу. б. ЗООЛ. у .мН.: йороgица шаквих йшица Falconidae. 2. фиг. 
а. храбар човек, јунак. б. назив оg.мила за gpaiy .мушку особу. 3. 
а. (Соко) назив за iимнасшичко gрушшво у Краљевини Јуiосла
вији и неким gруiим словенским земљама. б. члан Сокола. 

соковник м сйрава за цеђење сока из воћа и Йоврћа. 

соколар, -ара м оgiајивач сокола, онај који воgи у лов соко-
ла увежбаНОi за лов. 

соколарски, -а, -о који се OgHOCU на соколаре: � грло. 

соколаш, -аша м члан соколскоi gрушШва. 

соколашица ж женска особа соколаш. 

соколити, -йм несвр. [гл. им. сокољёње с] храбриши, боgриши, 
ЙоgсШицаШи. 8 � се Йовр. и уз. Йовр. og соколиШи. 

соколић м 1. ge.м. и хиЙ. og соко. 2. ЗООЛ. врсша врло .малоi со
кола Falco columbarius. 

соколица ж 1. ЗООЛ. женка сокола. 2. чланица iимнасшичкоi 
gрушшва Соко. 

соколов и соколов, -а, -о који је у вези са соколо.м, који се og
носи на сокола: � крило, � кљун, � лет. 

соколски и соколски, -а, -о а. који се OgHOCU на сокола (1 и 
3): � крила; � слет. 

соколство и соколство с соколски iимнасшички йокреш: че
тко �, српско �; 

сократовац, -овца м йрисшалица учења сшароiрчкоi фило
зофа СокраШа. 

сократски ПРИЛ. као Сокраш, .мирно, сабрано. 

сократовски, -а, -о који је у gyxy Сокрашовоi филозофскоi 
учења: � идеја. 

сол муз. йеши шон C-dur скале, шон "ie". 

солана м .месШо ige се ваgи со. 

солара ж сшоваришше соли. 

соларни, -а, -о сунчев, сунчани: � енергија, � грејање. 

солвентан, -тна, -о лат. који је у сшању ga йлаhа, сйособан 
за ЙЛаhање. 
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солвентност, -ости ж сйособносш йлаћања, ЙЛаШежносШ. 

солдат, -а и солдат, -ата м итал. војник. 

солдатеска ж расйушшена, неgисцийлинована војска. 

солдатуmа ж 1. војникова жена. 2. пеј. она која uge, која се 
љубака са солgаШu.ма. 

солидан, -дна, -о мат. 1. чврсш, culypaH, јак: � грађевина, � 

темељ. 2. gобар, ваљан, йоузgан: � адвокат, � банка, � речник, 
� знање, � образовање. 3. йовољан, ogloBapajyhu: � цене, � пла
та. 4. који ypegHo живи, озбиљан, ogloBopaH, на свом месшу: � 

човек 

солидаран, -рна, -о фр. 1.јеgинсШвен, сложан, саr.ласан: би
ти � у ставовима. 2. узајаман, зајеgнички: � одговорност. 

солидаризирати (се), -ИзЙр3.м (се) свр. и несвр. в. солиgари
саши (се). 

солидарисати, -ишём свр. и несвр. (у)чиниши солиgарнu.м, је
gинсшвенu.м, саr.ласнu.м, сложнu.м . •  � се сложиши се, слаlаши 
се, биши солиgаран с HeKu.м. 

солидарно ПРИЛ. на солиgаран начин, зајеgнички, сложно: 
� радити. 

солидарност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHola који је со
лиgаран. 

солидно ПРИЛ. на солиgан начин, gобро, ваљано: � образо
ван, � живети. 

солИдност, -ости ж особина, сшање oHola који је солиgан, оно
la шшо је солиgно: � у животу, � израде нечега. 

солило ж месшо 1ge краве, овце или козе лижу со. • као овце 
на солило (ићи, скупљати се и сл.) брзо, јурећи (ићи, скуйЈЬаши се 
и сл.). 

солист(а), -ё м (ми. -сти) итал. онај који сам uзвоgи неко му
зичко gело (йевач, свирач, иlрач): � Београдске опере. 

солистичкй, -3., -о који се OgHOCU на солисше: � наступ, � 

концерт. 

солисткиња (солистица) ж женска особа солисШа. 

солитер, -ера м фр. сшамбена зlрagа са више сйрашова која 
сшоји самосшално у ЙросШору. 

солити, -йм (трп. сољен) несвр. [гл. им. сољёње с] зачињаваши 
сољу: � јело, � купус. • - памет (некоме) gосађиваши некоме не
ЙоШребнu.м савеШu.ма. 

солмизација ж муз. чишање ноша йриликом йевања оgређе
Hu.м слоlовu.ма (нЙр. йрви шонски сшейен као go). 

соло итал. 1. м (ми. с) муз. комйозиција или geo комйозиције 
за само jegHol uзвођача, солисШу. 2. ПРИД. непром. као сасшавни 
geo неких u.мeHa значи ga йојеgинац сам врши неку paglbY: � пе
вач, � играч, � партија. 3. ПРИЛ. йојеgиначно, йосебно, сам за се
бе: � певати, � ићи, � пити. 

соломонски, -3., -о Mygap и apaBegaH (йрема јеврејском кра
љу Соломону, йознашом йО својој муgросши и йравеgносши): � 

решење, � пресуда. 

соломонски ПрИЛ. као Соломон, MygpO: � пресудити. 

солстицијум (солстйцйј, -ија) м лат. астр. време у које сунце у 
apUBugHOM lоgишњем крешању gосшиже најсевернији, OgH. нај
јужнији йоложај: летњи � (дугодневица), зимски � (краткодне
вица). 

Солуњанин м (ми. -ани) сшановник lрчкоl lpaga Солуна; онај 
који је из Солуна. 

Солуњанка ж (дат. -ки; ген. МН. -кй) сшановница lрчкоl lpaga 
Солуна; она која је из Солуна. 

солунац, -нца и солунаm, -аша м учесник у борбама на Со
лунском фроншу, У йробоју Солунскоl форнша у Првом свеш
ском раШу. 

солунаmки, -3., -о који се OgHOCU на солунаше (солунце). 

солУција ж лат. 1. решење HeKol йишања, йроблема: наћи � за 
нешто. 2. хем. расшварање; расШвор. 

солфеђо м (мн. 0?) итал. муз. вежбе йевања йО ношама, обично 
сол.мизацијом. 

сом, сома м (ми. сомови) 1. врсша слашковоgне рибе Silurus 
glanis. 2. у МН.: йороgица слашковоgних риба Siluridae. 2. фиг. пеј. 
а. r.луЙан, буgала. б. Йрожgрљивац. 3 разг. назив за новчаницу og 
xuљagy новчаних јеgиница (gUHapa, gолара и gp.). 

сомина ж ayf.м. и йеј. og СОМ. 

сомић, -а и сомић, -ића м geM. og СОМ. 

сомнамбул м лат. онај који xoga у сну, месечар. 

сомнамбулизам, -зма м xogalbe у сну, месечарсШво. 

сомовина ж месо og сома. 

сомовски, -3., -о који се OgHOCU на сома; који је као у сома. 

сомот м нем. врсша шканине са сиШнu.м, MeKu.м влакнu.ма йО 
йовршини, баршун. 

сомотски, -3., -о који се OgHOCU на сомош, који је og сомоша: 
� хаљина, � мекоћа. 

СОМУН, -уна м тур. йшенични хлеб, обично oKpylao. 

сомун(ч)ић ж geM. og СОМУН. 

сомче, -ета с (супл. МН. сомчићи и сомчИћи м) geм. og сом. 

сомчина ж (м) (ми. ж) ayf.м. og СОМ. 

сомчић, -ића и сомчић, -а м geM. og сом. 

сонант м лат. лингв. у мн.: звучни r.ласови йри чијем uзlовору 
вазgушна сшруја наилази на йрейреке у усној gyйJЬu, али их за
обилази, зБОl чеlа u.мajy и неке особине самоr.ласника (у jg.: ша
кав r.лас: в, ј, л, љ, м, н, њ, р). 

сонантни и сонантски, -3., -о који се OgHOCU на сонанШе. 

сонар, -ара м лат. айараш који йомоћу улшразвука ошкрива 
йреgмеше aog BOgOM. 

соната ж итал. муз. инсшруменшална комйозиција за jegaH 
или gBa соло инсшруменша, сасшављена обично og шри или че
шири сшава међусобно различиша йо саgржају, облику, шемйу 
и ШоналиШеШу. 

сонатина ж итал. муз. мала сонаШа. 

сонатни, -3., -о који се OgHOCU на сонашу: � облик. 

сонг м (мн. -ови) енгл. крашка, лако йевљива, goaaglbUBa йе
с.ма найисана обично за йозоришне йреgсшаве, мјузикле, каба
рее и сл. 

сбнда ж (ген. МН. -дй) фр. 1. мед. а. шанак мешални меgицин
ски инсшруменш за исйишивање gубоких рана или фисШула. б. 
шанко lYMeHo црево KOju.м се из шуйЈЬих oplaHa Bage лучевине 
pagu исЙиШивања. 2. сврgло за бушење аршерских бунара, за ис
шраживање gубоких слојева 3е.мљине коре. 3. найрава за мере
ње gубине .мора, gубиномер. 4. уойшше найрава, уређај или йро
lpaмcKU йосшуйак за йробно исйишивање нечеlа. 

сондажа ж исйишивање, исшраживање cOHgaмa. 

сондажни, -3., -о који служи за cOHgupalbe. 

сондирати, сОндЙр3.м свр. и несвр. 1. исйиш(ив)аши, исшра
жи(ва)ши нешшо cOHgaмa. 2. фиг. йр и йреми ши-за неко шемељ
није исшраживање, исйишивање: � терен за истраживање ната
литета. 

сонет, -ета и сонет, -а м КЊИЖ. лирска Йес.ма og 14  сшихова 
расйоређених у чешири сшрофе (gBa кашрена и gBe Шерцине). 

сонетни и сонетни, -3., -о који се OgHOCU на сонеш: � облик 
песме. • - венац в. aog венац (изр.). 

сонетски и сонетски, -3., -о в. сонеШни. 

сбни, -3., -о који се OgHOCU на со: � киселина. 

соноран, -рна, -о лат. звучан; звонак, јасан: � глас. 

сонорно ПрИЛ. на соноран начин: � звучати. 

СОНОРНОСТ, -ости ж особина oHola шшо је СОНОРНО. 

сопран, -ана м итал. муз. највиши женски или gечји r.лас у йе
вању; йевач који йева шај r.лас. 
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сопствени, -3., -о свој, власшиши, лични: � став, � живот. 

сопственик м онај коме нешшо t1put1aga, власник: � имања. 

сопственица ж она којој нешшо t1put1aga, власница. 

сопственiiчки, -а, -о који се OgHOCU на соt1сшвенике: � однос, 
� менталитет. 

сопствеништво е в. соt1сШвеносШ. 

сопственост, -ости ж 1. власнишшво, имовина. 2. особносш, 
инgивиgуалносШ. 

соптати, сопћём неевр. убрзано и са шумом gисаши, gахшаши 
(og наа0ра, болесши, срџбе и сл.); фиг. брекшаши, gахшаши: соп
ће локомотива. 

сопче, -ета е (мн. 0) нар. и разг. geM. og соба. 

сорта и сорта ж (ген. ми. -тИ) итал. 1. агр. t1оgврсша, Bug: � пше
нице, � крушав:а, добра �. 2. уоt1шше врсша, сој, ков: � људи. 

сортирати, сЬртИр3.м евр. и неевр. расt1ореgиши, раса0ређ ива
ши, разврсша(ва)ши а0 оgређеним аринциаима: � робу по ква
литету, � крушке по величини. 

сортни и сортни, -3., -о t1робран, врсшан: � семе кукуруза, 
сортна вина. 

сос м фр. жишко јело с разним зачинима које је gоgашак 
lлавном јелу, умак, умокац. • бити у сосу биши у невољи, неари
лици. 

8.0.8. међунароgни знак којим броg или авион или разне екс-
t1еgиције t10зивају у а0моћ Kag се налазе у живошној оt1асносШи. 

сотона м (ж) (ми. ж) в. саШана. 

сотон- в. саШан-. 

соул м (мн. 0) енгл. музика америчких црнаца наlлашене е.мо
шивносши и лаiаноi pийlмa. 

софа и софа ж тур. широка шаt1ацирана клуt1а с наслоном, 
а0кривена шканином или кожом, канабе. 

софизам, -зма м грч. t1PUBugHO уверљив, лоiичан, а t10iрешан 
закључак. 

софист(а), -ё м (ми. -сти) а. t1рисшалица учења ipyt1e iрчких 
филозофа који су сумњали у човекову сt10собносш сазнања, би
ли склони ешичком релашивизму, исшицали важносш ioBop
ничкоi умећа. б. човек који се служи софизмима. 

софистика ж а. филозофија арвих софисша, Шј. уверење у 
ешички и сазнајни релаШивизам. б. намерно извршање исшине 
и арављење лажних закључака и t1PUBugHUX gоказа а0моћу io
ворничке вешШине. 

софистiщиран, -3., -о 1. а. t1рефињен, искусан; изразишо 
иншелекшуалан: � водитељ; � предавач. б. извешшачен, не
t1pupogaH: � особа. 2. шехнички високо усавршен: � медицинска 
опрема. 

софистичан, -чна, -о који има својсшва софизма: � доказ, � 

закључак. 

софистички, -3., -о који се OgHOCU на софисше и софисшику: 
� релативизам. 

софистички прил. на софисшички начин, као у софисша: � 

лажан. 

софра ж (ген. ми. -ри) тур. низак, oKpyiao сшо за којим се jege; 
сшо, шрt1еза уоt1шШе. 

софрица ж ge.м. og софра. 

софтвер и софтвер м (ми. 0) комt1оненше комt1јушерскоi си
сШе.ма које нису физичке, а у које ct1agajy t1poipaмu који обезбе
ђују основни pag комt1јушера (йlзв. сисШе.мски софшвер) и разли
чиши t1poipaмu за pag, uipy, t10везивање с gруiим КОмt1јуШерu.ма, 
t1решраживање иншернеша и gp. 

софтверски и софтверски, -3., -о који се OgHOCU на. софШ
вер: � систе:м:. 

соха ж (дат. сЬхи) .1. рач.васШо gpBO које служи као t1ogyt1u
рач, ослонац. 2. сШуб. 

социјала ж (ми. 0) разг. социјални, економски сШаШус. - У на
уци не можемо запошљавати по социјали. 

социјалан, -лна, -о а. (одр.) који се OgHOCU на gрушшво, који 
је у вези са gрушшвом, gрушшвени: � питање, � политика, � оси
гурање, � књижевност, � рад. б. t1рилаiођен живошу у gрушшву, 
gрушшвен: � понашање. • социјални случај особа која је арину
ђена ga шражи а0моћ og gрушШва. 

социјалдемократ(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) слеgбеник соци
јалgе.мокраШСКОi t1poipaмa; члан социјалgемокрашске t1арШије. 

социјалдемократизам, -зма м својсшво социјалgе.мокраШ
скот, t1poipaмa и gелаШносШи. 

социјалдемократија (социјалдемокрација) ж пол. t10лишич
ки t1poipaм ус.мерен на осшварење t1paBegHoi и gе.мокраШскоi gpy
шшва, gaHac уlлавном умерене либералне, iрађанске оријенша
ције; t1аршије, орiанизације са шаквим t1poipaмoM и слеgбени
ци, t1рисшалице шаквоi t1poipaмa. 

социјалдемократски, -3., -о лат.-грч. који се OgHOCU на соци
јалgе.мокраШију: � програм, � странка. 

социјализам, -зма м gрушшвени t10pegaK који YKuga кааи
шалuзам и усt1осшавља gрушшвену и(ли) gржавну својину Hag 
среgсшвима за t1роизвоgњу. 

социјализација ж 1. YKugaНJe t1ривашне и усt1осшављање 
gрушшвене и(ли) gржавне својине Hag среgсшвима за t1роuзвоg
њу. 2. ароцес учења, t1рилаiођавања живошу у gрушшву: � лич
ности. 

социјализовати, -зујём (социјализирати, -ИзИр3.м) евр. и не
евр. t1ровесши, t1ровоgиши социјализацију . •  � се t1осшаши соци
јалан, t1рилаiоgиши се, t1рилаiођаваши се живошу у gрушшву, 
зајеgници. 

социјалист(а), -ё м (ми. -сти) t1рисшалица начела социјали
зма; члан социјалисшичке t1арШије. 

социјалистички, -3., -о који се OgHOCU на социјализам и на 
социјалисше: � идеологија, � покрет, � држава, � партија. 

социјалисткиња ж жена социјалисШ(а). 

социјално ПРИЛ. 1. на социјалан начин: � се понашати. 2. у 
t10lлеgу збринушосши, социјалне сиiурносши: � угрожен. 

социјалност, -ости ж t1рилаiођеносш живошу у gрушшву, 
уважавање иншереса и t10шреба gpyiux Jbygu. 

социолингвистика ж ipaHa линiвисшике која t1роучава ве
зу језичких и gрушшвених а0јава, социјалну условљеносш језика. 

социолог м онај који се бави социолоiијом, сt1ецијалисша у 
социолоiији. 

социологија ж наука о JЬygCKOM gрушшву (о оgносима у gpy
шшву, о законима развишка gрушшва и сл.). 

социолошки, -3., -о а. који се ogHocU,Ha социолоiе и социоло
iujy: социолошка истраживања, � студија. б. в. социјалан: � 

критика. 

социолошки ПРИЛ. са социолошкоi сшановишша: � узето, � 

гледано. 

сочан, -чна, -о 1. који је аун сока: � грозд, � јабука. 2. jegap, 
аун: сочне усне. 3. фиг. а. сликовийl, живоt1исан: � причање, � 

језик. б. неt1рисшојан, оасцен: � псовка, � језик улице. 4. зву
чан, снажан: � шамар. 

сочиваст, -а, -о који има облик сочива: � зрно. 

. ' сочиво е (уп. лећа) 1. бот. и агр. јеgноiоgишња зељасша маху
насша биљка Ervum lens из ф. Papilionaceae, чије се семенке 
уt10шребљавају у JЬygCKOj исхрани; Uлоg ове биљке. 2. физ. врсша 
исt1уt1ченоi или изgубљеноi сшакла које сабира или расиаа све
йlлосне зра"е, сшварајуhи на оgређеној уgаљеносши лик t1pegMe
Ша. 3. анат. geo ока кроз који се свейlлоснu зраци t1реламају сшва
рајући лик t1реg.меШа на мрежњачи. 

сочно прил. на сочан начин: � причати, � псовати. 

сочност, -ости ж особина oHoia шшо је сочно: � лубенице; � 

приповедања. 
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сшl.валица ж (м) (ми. ж) особа која воли ga саава. 

спавало с (м) (ми. с) в. сUавалица. 

спавањац, -њца м разг. у ексаресивно.м изражавању: саава
ње: отићи на -, после спавањца. 

спаваоница и спаваоница ж соба, uросшорија у којој се саа
ва, сuаваhа соба. 

спавати, сш1вам (3. л. ми. спавају) несвр. непрел. [гл. ИМ. спава
ње с] 1. биши у сшању сна. фиг . .мироваШи, биши у сшању шиши
не. - Шума спава. Град спава. 2. (с неким) u.маШи сексуалне og
носе (с HeKu.м). • ђаво не спава зло сшално вреба, Hecpeha се .мо
же gо'iоgиши у свако.м ШренуШку. - вечним сном биши .мрШав, 
лежаши у 'iробу. - као заклан (као јагље, као клада, као мртав, као 
топ) сuаваши чврсШu.м, gубокu.м сно.м. - сном праведника .мир
но, саокојно сUаваШи. 

спilВаћи, -а, -ё који се OgHOCU на саавање, који је у вези са 
саавање.м: - соба, - кола, - болест. 

спавiiћица ж хатьина у којој се саава. 

спавач, -ача м онај који саава, који је склон саавању: ју-
тарњи -. 

спавачица ж она која саава, која је склона саавању. 

спавачки, -а, -о који се OgHOCU на сUаваче. 

спадало с (м) (ми. с) вра'iоласша и gуховиша особа, шереш, ша
љивџија, обешењак. 

спадати, -ам несвр. непрел. 1. несвр. аре.ма сuасШи. 2. (у не
што) uриuаgаши (неко.ме), убрајаши се (у нешШо). - Он спада у 
најученијељуде свога времена. • како спада као шшо gоликује, 
као шшо је peg: дочекати некога како спада. 

спазам, -зма м грч. мед . .мишиhни 'iрч. 

спазити, -Им свр. у'iлеgаши, оuазиши, Uрu.меШиШи. 

спазматичан, -чна, -о који uаши og 'iрчева, склон 'iрчевu.ма. 

спазматички, -а, -о који се OgHOCU на сUаз.ме. 

спајалица ж наарава (обично) og жице за саајање лисшова 
аааира. 

спајати (се), сшlјам (се) несвр. аре.ма сuојиши (се). 

спаковати, -кујём свр. 1 .  сложиши и с.месШиШи нешшо у аа
кеш, кофер и сл. 2. (некоме) в. с.месШиШи (4). _ - се сUре.миШи 
се, с.месШиШи своје сшвари у uакеш, кофер и сл. 

спалити, спалИм (трп. спаљен) свр. унишшиши ваШро.м, ca'io
реши: - писма, - село. _ - се унишшиши ваШро.м са.м себе. • 
гром те (га и сл.) спалио са изблеgелu.м значење.м - у клеШва.ма, 
асовка.ма. - (све) мостове (за собом) uрекинуши (све) везе, uошuу
но раскинуши са HeKu.м, нечu.м; оне.мо'iуhиШи uоврашак на рани
је сшање, раније ogHoce и сл. 

спаљивати (се), спаљујём (се) несвр. аре.ма сuалиши (се). 

спанаћ, -аћа м (инстр. -аћем; ми. 0) бот. и агр. врсша uоврhа, 
јеgно'iоgишња или gвО'iоgишња зељасша биљка Spinacia olera
сеа, чије се лишhе уuошребљава у исхрани. 

спанђавати се, спанђавам се несвр. аре.ма сuанђаши се. 

спанђати се, -ам се свр. разг. пеј. сшуuиши с HeKu.м у блиске 
ogHoce, уgружиши се с HeKu.м око нече'iа (обично о вези која се 
с.маШра неUрилично.м, лошо.м, неgоUушШено.м и сл.). - Жена му 
се спанђала с другим. Спанђале се њих две па само оговарају. 

спаран, -рна, -о аун саарине, заuаран, за'iушљив: - дан, -
време. 

спаривати (се), спарујём (се) несвр. аре.ма сuариши (се). 

спарина ж врео вазgух аун вла'iе, саарно вре.ме, о.морина, за
аара. 

спаринг-партнер и спаринг-партнёр м енгл. спорт. боксе
ров uаршнер за Шренин'i. 

спарити, спарИм свр. 1. зgружиil1и у аар, начиниши аар, cjegu
ниши: - волове у јарму, - чарапе. 2. сасшавиши .мужјака и жен
ку pagu оUлоgње (о живоШиња.ма). _ - се уз. аовр. og сuариши (2). 

спарити, -им свр. оuариши: - уста од врућег јела. _ - се уве
нуши, сuарушиши се. 

спарно ПрИЛ. ауно саарине, за'iушљиво, заUарно. 

спаруmавати (се), -рушавам (се) несвр. аре.ма сuаруши
ши (се). 

спаруmеност, -ости ж сшање oHo'ia који је сuарушен, оно'iа 
шшо је сUарушено. 

спаруmити, спарУшим (трп. спарУшен) свр. учиниши ga не
шшо увене, из'iуби свежину (о расшињу); учиниш и HeKo'ia шеле
сно и gушевно увелu.м, слабu.м. _ - се увенуши, из'iубиши свежи
ну og велике саарине (о расшињу); из'iубиши cHa'iy, jegpUHY. 

спас м (ми. 0) избављење og оuасносши, из невоље, шешке си
шуације и сл., саасење: нема му спаса, то је једини -, нада у 
спас, - отаџбине. 

спасавати (се), спасавам (се) несвр. аре.ма сuасши (се). 

спасење с в. саас. 

спасилац, -иоца м (вок. -иоче, ИНсТр. -иоцем; ген. МН. -лаца) 
онај који саасава или је саасао HeKo'ia; онај чије је занu.мање саа
савање у'iрожених (gављеника и gp.). 

спасилачки, -а, -о који се OgHOCU на саасиоце: - екипа, -
опрема. 

спаситељ м (инстр. -ем) а. сUасилац. б. (Спаситељ) Исус Хри-
СШОС. 

спаситељица и спаситёљка ж женска особа сUасиШељ. 

спасити (се), спасИм (се) свр. (трп. спашен) в. сuасши (се). 

спасовдан м а. (Спасовдан) gaH у који се слави Хрисшово 
вазнесење, оgлазак Хрисшов на небо (чешрgесешо'i gaHa ао Ускр
су). б. gaH саасења. - Може и њему спасовдан осванути, може и 
он бити помилован. 

спасоносан, -сна, -о који gOHOCU саас, који саасава: - идеја, 
- догађај. 

спасоносно ПРИЛ. на саасоносан начин, шако ga gOHece саас: 
- урадити. 

спасти, сп3.днём (аор. сп3.дох, р. пр. спао, спала) свр. 1. uасши 
са нече'iа, сuусшиши се ниже (нар . .мара.ма с 'iлаве, сукња са 
сшрука, jop'iaH са сuавача и сл.). 2. снизиши се, с.мањиШи се (нар. 
Ше.мUераШура, цена и сл.). 3. (на нешто) ниско uасши, gосuеши 
у неаовољну сиШуацију. - Е, на шта си спао! • - с ногу јако се 
у.мориШи (og gy'io'i хоgања). - на просјачки штап .маШеријално аро
UасШи. спала кљига на два слова в. uog књи'iа (изр.). 

спасти (спасти), спасём (р. пр. спасао, спасла; ТРП. спасен) свр. 
(вар. спасити) извуhи, избавиши из какве невоље, шешке сишуа
ције, ослобоgиши: -'сигурне смрти, - некоме живот. - Спаси ме 
од овога гњаватора. _ - се избавиши се из какве невоље, шешке 
сишуације, ослобоgиши се. 

спати, сним несвр. песн. в. сUаваШи. 

спахија м (мн. ж) тур. феуgални велеuосеgник у Турској царе
вини. 

спахијски, -а, -о који се OgHOCU на саахију, који upuuaga саа-
хији: - посед. 

спахилук м саахијин uoceg. 

спахиница ж саахијина жена. 

спационирано ПРИЛ. са раз.мако.м: откуцати -. 

спационирати, -онирам свр. и несвр. раз.маhи, раз.мицаШи 
слова у речи ари куцању, шШа.мUању. 

спашавати (се), спашавам (се) несвр. аре.ма сuасиши (се). 

спёв јек. спјёв м веhе еаско gело. 

спёвати јек. спјёвати, -ам свр. а. сасшавиши аес.му, исаева
ши. б. (некога) оuеваши HeKo'ia у аес.ми. 

спектакл м (ген. ми. -акла) енгл. велика, раскошна, ефекшна 
uреgсшава; шакав gО'iађај или Uризор. 

спёктакуларан, -рна, -о срачунаш на ефекаш, уuаgљив, на
'iлашен; величансшвен: - гест, - представа. 
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спектакуларно прил. н,а сйен:йlан:уларан, н,ачин" уйаgљиво. 

спектар, -тра м 1. физ. сн:уй разн,обојн,их зран:а н,асйlалих йре
ламање.м Сун,чеве свейlлосйlи н:роз Йризму. 2. pacUopeg еле.мен,а
йla н,ен:е сложен,е целин,е: магнетни �. 

спектрални (спектарски), -а, -о н:оји се ogHocu н,а cйeн:йlap: 
� боја, � анализа. 

спектрограм м фОйlо'iрафсн:и cн,uмaн: cЙeн:йlpa. 

спектрограф м aйapa,йl за фОйlо'iрафисање cЙeн:йlpa. 

спектрографија ж cн,uмaњe cйeн:йlpa сЙеН:йlРО'iрафом. 

спектрографски, -а, -о н:оји се ogHocu н,а сйеН:йlРО'iраф или 
сйеН:йlРО'iрафију: � метода, � одељење. 

спектроскопија ж лат.-ГРЧ. н,аун:а о cйeн:йlapcн:uм (или сйен:
йlралн,uм) йојавама и о cйeн:йlapcн:oj ан,ализи. 

спекулант м в. шЙен:улан,йl. 

спекулативан, -вна, -о н:оји се ogHocu н,а сйен:улацију, миса
он,: � метода. 

спекулативно прил. н,а сйен:улайlиван, н,ачин" мисаон,о. 

спекулативност, -ости ж cвojcйlвo oHo'ia шйlо је сйен:ула
йlивн,o. 

спекушiција ж лат. иcйийlивaњe мишљење.м, без йран:йlич
Ho'i gон:азивања, йleopиjcн:o размайlрање, размишљање. 

спекулисати, -ишем (спекулирати, -улирам) несвр. разми
шљайlи, размайlрайlи, йleopeйlиcaйlи. 

спекулум 1\1: мед. ин,cйlpYMeн,йl йомоhу н:о'iа се йроширује улаз 
у н,ен:е йlелесн,е шуиљин,е pagu йре'iлеgа или ин,йlepвeн,циje. 

спелеолог м он,ај н:оји се бави сйелеОЛО'iијом, сйlручњан: за 
сЙелеоло'iију. 

спеЛЕюлогија ж ГрЧ. н,аун:а о Йећин,ама. 

спелеолоmки, -а, -о н:оји се ogHocu н,а сйелеоло'iе и сйелеоло
'iujy: � истраживање. 

спе нс ерица ж енгл. (обично у мн.) вpcйla йолуgубон:е aн,йlи
лойсн:е цийеле н,а шн,ирање. 

сперма ж йlечн,осйl са ceMeн,uм hелијама за ойлођавање, н:о
ју избацује мушн:и йолн,и op'iaH йри йолн,ој фун,н:цији. 

сперматозоид, -Ида м (обично у мн.) зрела мушн:а йолн,а ће-
лија. 

спетљавати (се), спетљав3.м (се) н,есвр. Йре.ма cЙeйl.тbaйlи (се). 

спетљано прил. cмeйleн,o, смушен,о. 

спетљати, -ам свр. l. свезайlи Йeйl.тboM, заЙейl.тbайlи, зан:ойча
йlи: � прслук. 2. сйлесйlи, ойлесйlи: - косу у плетенице. 3. фиг. 
а. збун,ийlи, cмecйlи. - Спетљали ме ови параграфи. б. ypaguйlu 
било н:ан:о, сман,gрљайlи: � Домаћи задатак. _ � се 1. заЙейl.тbа
йlи се, зайлесйlи се. 2. разг. зближийlи се, cйlyйийlи с н,eн:uм у 
блисн:е, ин,йluмн,e ogHoce (о н:ojuмa се мисли ga су н,еgоличн,и, н,ео
g'iоварајуhи и сл.). 3. збун,ийlи се, cмecйlи се. 

спећи, спечем свр. 1. uсйећи, исйржийlи: � на ватри. 2. ису
шийlи, учин,ийlи cyвuм, йlврguм. - Сунце је спекло земљу. _ � 
се 1. осушийlи се, сйlврgн,уйlи се. - Спекла се земља. 2. јан:о смр
шайlи. 

специјалан, -лна, -о йосебан" н,арочийl, особийl: � задатак, 
' � справа, � гост. 

специјалац, -лца м йрийаgн,ин: сйецијалн,их йолицијсн:их og
pega за борбу Йpoйlив · йlepopиcйla, ge.мoHcйlpaHaйla u сл. 

специјализација ж 1. усавршавање у н,ен:ој cйlpyци: ићи на 
специјализацију. 2. усмеравање н,ече'iа само у jegHoM йравцу, н,а 
uojegUHe 'ipaHe: � наука, � пољопривреде. 

специјализовати, -зујем (специјализирати, -изирам) сВр. и 
несвр. (нешто) усавршийlи се, усавршавайlи се у н,ен:ој cйlpyци: � 
очне болести. _ - се усавршийlи се, усавршавайlи се у н,ече.му: -
се за пробле�е увоза, � се за болести уста. 

�пецијалист(а), ,.е м (ми. -сти) сйlручњан: у н,ен:ојоблаСйlи (н,а
ун:е, YMeйlн,ocйlи, зан,айlа и gp.); лен:ар сйlручњан: за uojegUHe бо-

лесйlи: � за књижевност, � за поправку телевизора; � за очне 
болести. 

специјалистички, -а, -о н:оји се ogHocu н,а сйецијалисйlе: � 
преглед болесника, � испит. 

специјалитёт, -ета м н,арочийlа, иcйlaн:н,yйla вpcйla н,ен:о'i 
йроизвоgа: домаћи �, � куће. 

специјалисткиња ж жен,а сйецијалиСйl(а). 

специјално ПРИЛ. йосебн,о, н,арочийlо, особийlо: � увежбан, � 
захвалити. 

специјалност, -ости ж 1. особин,а oHo'ia шйlо је сЙецијалн,о. 
2. ужа cйlpyн:a, уже сйlручн,о зн,ање. 

спецификација ж йоgробн,о, geйlaљHo н,авођење aojegUHUx 
cйlвapи (н:оје cuagajy зајеgн,о); ойис и йре'iлеg сйецифичн,их особи
н,а н,ече'iа (н,Йр. робе за н:оју се врши йоруџбин,а, майlеријала og 
н:о'iа йlреба ga буgе йроизвеgен,а роба uйlg.). 

спецификовати и спецификовати, -кујем (специфицИра
ти, -ицй:рам) свр. и несвр. йоближе ogpeguйlu, оgређивайlи, озн,а
чийlи, озн,ачавайlи и разврсйlа(ва)йlи uojegUHe cйlвapи. 

спецификум м н,ешйlо сйецифичн,о, йосебн,осйl, особийlосйl: 
� села. 

специфичан, -чна, -о cвojcйlвeн, само jegHoM upegMeйly или 
йојави, н:аран:йlерисйlичан, за uojegUHy вpcйly, йосебан,: � обичај, 
� мирис. • -тежина йlежин,а jegHo'i н:убн,о'i caн,йluмeйlpa н,ен:е ма
йlepиje изражен,а у 'ipaмuмa. 

специфично ПРИЛ. н:аран:йlерисйlичн,о, cвojcйlвeн,o. 

специфичност, -ости ж особин,а oHo'ia шйlо је сйецифичн,о: � 
епске поезије. 

спечалити, спечалйм свр. Cйleћи, зараgийlи йlешн:uм йlpygOM. 

спид м сйluмулайlивн,а gpo'ia, обичн,о н,а бази амфейlамин,а: 
кокаински �. 

спикер и спикер м он,ај н:оји н,а pagujy или йlелевизији обја
вљује upo'ipaм и 'iовори upeg мин:рофон,ом (обичн,о вecйlи). 

спикёрка и спикёрка (спйкерица и спИкерица) ж жен,сн:а 
особа сЙин:ер. 

спикерски и спикерски, -а, -о н:оји се ogHocu н,а сйин:ере и 
сйин:ерн:е: � служба. 

спиља ж шйuља, Йећин,а. 

спинёт, -ета ж итал. муз. cйlapин,cн:и музичн:и ин,cйlpYMeн,йl са 
gирн:ама. 

спирала ж ГрЧ. а. н:рива лин,ија н:оја чин,и н,из јеgн,ан:их зави
jyйlaн:a он:о н,ен:е осе или н,из све већих завијуйlан:а он:о jegHe йlач
н:е у равн,и. б. upegMeйl (жица, н,ийl и сл.) йlан:во'i облин:а; сйи
ралн,о облин:ован,а н,айрава, обичн,о og йласйlичн,о'i майlеријала, 
н:оја служи н:ао среgсйlво за н:oн,йlpaцeЙциjy. 

спиралан, -лна, -о н:оји је у облин:у сйирале: � жица. 

спиралица ж ge.м. og сЙирала. 

спирално 'прил. у облин:у сйирале, вију'iаво: � савиј ен. 

спирант м лат. ЛИНГВ. cйlpyjн,и су'iласн,ин:. 

спирантски, -а, -о н:оји се ogHocu н,а cйиpaн,йle, cйlpyjн,и: � 
сугласник. ' 

спирати (се), сnИ:рам (се) н,есвр. Йре.ма cйpaйlи (се). 

спиритизам, -зма м лат. а. веровање у за'iробн,и живойl gуша 
умрлих љуgи и у Mo'iyhHocйl ойшйlења с њuмa uog извесн,uм он:ол
н,ocйluмa. б. йризивање' gуша умрлих, йocйlyйци н,амењен,и ой
'шtilењу с gушама йон:ојн,ин:а. 

спиритист(а), -е м (ми. -сти) он,ај н:оји се бави сЙирийlизмом. 

спиритистички, -а, -о н:оји се ogHocu н,а cйиpийlиcйle и сйи-
рийlизам: ,.:, сеанса. 

спиритисткиња ж он,а која се бави сЙирийlизмом. 

спиритуалан, -лна, -о gуховн,и, gушевн,и: � веза. 

спиритуализам, -зма м лат. иgеалисйluчн:о филозофсн:о уче-
ње о безусловн,ој HagMohu gyxa Hag MaйlepиjoM. 
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спиритуалист(а), -ё ж (ми. -сти) слеgбеник сUириШуализ.ма. 

спиритуалистичкй, -а, -о који се OgHOCU на сuиришуализа.м 
и сuиришуалисше: � филозофија. 

спиритуалност, -ости ж особина oHo'ia шшо је сuиришуално, 
oHo'ia који је сUириШуалан. 

спиритус м лат. а. gyx; gax. б. врсша 'iрчко'i HagpegHo'i знака 
(uримењивано'i и у сШаро.м словенско.м Uис.му). 

спирохета ж грч. мед.јеgноћелијски .микроор'iаниза.м сuирал
HO'i облика, изазивач сифилиса и gpy'iux болесШи. 

спис м (ген. ми. списа) 1. наUисан (службени) акш, gоку.менш: 
� о атентату, тајни �. 2. расUрава, чланак, gело, сасШав. 

списак, -ска м UоUис, лисша на којој су (обично ушврђеним 
pegoM) gаша имена, називи нече'iа: � станара, бирачки �, плат
ни �, � књига. 

списатељ м Uисац, књижевник. 

списатељица и списатељка ж жена сuисашеЈЬ, књижевница. 

списатељскй, -а, -о који се OgHOCU на сuисашеље и сuисаше-
љице: � дар, � рад. 

списатељство с књижевни pag, књижевносШ. 

спискати, -ам евр. улуgо uошрошиши, сшраћиши, upohepga-
ши: � имање, � новац. 

спјев в. сUев. 

спјев- в. сUев-. 

сплав и сплав м (ми. сплавови и спшiвови) иловни објекаш 
начињен og uовезаних брвана, који служи за иловиgбу низ реку 
и воgени uревоз брвана. 

сплавар, -ара м онај који уUравља силаво.м. 

сплаварити, -аварйм неевр. [гл. им. сплаварёње с] уUравља
ши силаво.м; uревозиши силаво.м: � реком. 

сплаварскй, -а, -о који се OgHOCU на силаваре и силаварсшво: 
� весло. 

сплаварство с сuлаварски Uосао, силаварење. 

сплавити\ -им евр. скинуши скоруU, uавлаку с .млека. 

сплавити2, -им неевр. uовезиваши у силавове. 

сплављати, -ам несвр. Uре.ма силавиШи1• 

сплавскй и сплавскй, -а, -о који се OgHOCU на силавове: � 
саобраћај . 

спласнути, -нём (р. пр. спласнуо, -ула и -сла) евр. 1. оuасши, 
сuасши, с.мањиШи се (обично о нече.му шшо је наgувено, нашече
но). - Оток је спласнуо. 2. фиг. uоuусшиши у јачини, силини, 
ослабиШи. - Одушевљење је спласнуло. 

спластити, спластйм евр. завршиши илашшење, саgенуши, 
сложиши сено у иласШ(ове). 

сплачинаст, -а, -о који је као силачине. 

сплачине, -чйна ж ми. (ретко у јд.) воgа у којој је оUрано Uо
суђе uосле јела, Uо.мије; фиг. слаба храна. 

сплаmњавати, -ашњавам и сплашњивати, -ашњујём не
свр. Uре.ма силаснуШи. 

сплести, сплетём (аор. сплетох, р. пр. спл€ю, сплела; пр. пр. 
сплевши) евр. 1. илеШење.м uзраgиши нешшо, оилесши: � плете
ницу, � венац. 2. а. изукршшаши, исuреuлешаши: � прсте. б. 
савиши нешшо око нече'iа: � руке око нечијег стаса . •  � се 1. из
укршшаши се, исuреилешаши се. - Сплеле су се жиле. 2. сави
ши се, о.моШаШи се (око нече'iа). - Уже се сплело око ногу. 3. фиг. 
сuеiПљаши се, сuанђаши се. - Сплела се с оним мангупом. 4. са
илесши се, сuошаћи се. - Сплео се и пао. 5. uобркаши се, Uо.ме
сши се (о .мислима). 6. заилесши се, завезаши се (о језику). 7. збу
ниши се, с.месШи се. 

сплет м (ми. сплетови) 1. оно шшо је .м,еђусобно исuреилеше
но, изукршшано; оно шшо је заuлешено, за.мршено: � змија, � 
грана, � живаца. 2. скуU различиших Uеса.ма или uzapa: � ига
ра из Србије. 3. 'iорњи geo сшоuала og корена go UрсШију. 

сплетати (се) (сплетати (се)), сплећём (се) несвр. Uре.ма 
силесши (се). 

сплетено ПРИЛ. с.мушено, збуњено: � рећи. 

сплетеност, -ости ж сшање, особина oHo'ia који је силешен, 
oHo'ia шшо је силеШено. 

сплетка ж (дат. -ки; ген. МН. -така и -ки) uошајан, лукав Uо
сшуuак који има за циљ ga сшвори забуну, разgор, ga нешшо осу
јеши, иншри'iа, с.муШња. 

сплеткар, -ара м онај који Uрави силешке, иншри'iанш, с.му
iПљивац. 

сплеткарити, -еткарйм неевр. [гл. ИМ. сплеткарёње с] Uрави
Ши силеШке. 

сплеткароm м в. силеШкар. 

сплеткарскй, -а, -о који се OgHOCU на сuлешкаре и сuлеш-
карење. 

сплеткарство с силешкарски uосшуuци, силеШкарење. 

сплеткаруmа ж в. силеШкашица. 

сплеткаm, -аша м в. силеШкар. 

сплеткаmити, сплеткаmйм неевр. [гл. ИМ. сплеткашёње с] в. 
силеШкариШи. 

сплеткаmица ж она која Uрави силешке, иншри'iаншкиња, 
с.муiПљивица. 

сплеткаmкй, -а, -о који се OgHOCU на силешкаше, својсшвен 
силешкашима, инШри'iанШски. 

сплин м енгл . .меланхолија, нерасUоложење. 

сплитати (се) и сплитати (се), сплићём (се) несвр. Uре.ма 
силесши (се). 

спљескати, -ам (-ешћём) и спљескати, спљескам (спље
шћём) евр. ygapoM или UриШиско.м учиниши нешшо Uљоснашим; 
з'iњечиши • � се uосшаши Uљоснаш; з'iњечиши се. 

спљоmтавати (се), -оштавам (се) несвр. Uре.ма сuљошши
ши (се). 

спљоmтеност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је сUљо
шШено. 

спљоmтити, -бштим (трп. спљбштен) евр. начиниши UљOCHa
шим, з'iњечиШи . •  - се uосшаши UљоснаШ. 

сподоба и сподоба ж пеј. особа, сШворење. 

спознавати, спознајём (пр. сад. спознајући) несвр. Uре.ма сUо
знаШи. 

спознаја ж сазн.ање, Uоимање, схвашање, свесш о нече.му: -
света, чулна -. 

спознајнй, -а, -о који се OgHOCU на сuознају: � способност, � 
теорија. 

спознање с в. сUознаја. 

спознати, -ам (аор. спознадох И спознах) евр. а. сазнаши, уUо
знаш и, uосшаши свесшан нече'iа: - истину, - суштину проблема. 
б. увериши се, увиgеШи. 

спознатљив, -а, -о који се .може сUознаШи. 

спознатљиво ст, -ости ж особина oHo'ia шшо је сUознаiПљиво. 

спој, споја м (инстр. спој ем; ми. спојеви) 1. gве или више ра-
зних сшвари или Uој.мова сасшављених у jegHY целину, оно шшо 
је сасшављено у jegHY целину: - осећања и мисли. - Истока и 
Запада. 2. оно шшо сUаја нешшо са нечим, веза. 3 . .месШо 'ige се 
gве сшвари сUајају, сјеgињују: оштетити на споју. 4. хем. в. jegu
њење. • кратки - upeKug елекшричне сшрује који насшаје збо'i go
gupa воgова. 

спојеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је сUојено, везаносШ. 

спојив, -а, -о који се .може сUојиШи. 

спојивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је сUојиво. 

спојити, спојйм (трп. спој ен) евр. а. сасшавиши у jegHY цели
ну, uовезаши jegHo с gру'iим: - две жице. б. учиниши блиским, 
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зближиши, зgружиши: - људе. Спојила их је невоља . •  - се а. 
сасшавиши се, сјеgиниши се. - Васионски бродови су се спојили. 
б. уgружиши се, ујеgиниши се. • спојени судови физ. cygoeu йри 
gHY йовезани jegaH с gpylu.м. 

спојкаж 1. в. сйона (1). 2. спорт. в. йолушка (2): десна -, лева -. 

спој ни, -3., -о који се OgHOCU на сйојеве, који сйаја нешшо с не
чu.м: - брана, - вокал. 

спојница ж 1. а. оно шшо сйаја gea Йреg.меШа или gea gела 
нечеlа, оно чu.ме се йреg.меши сйајају или йричвршћују jegaH уз 
gpylu. б. в. ламела (1). 2. саобраћајна линија која йовезује више 
.месШа, саобраћајна веза. 

спокој и спокој, -оја м (инстр. -ојем; ми. 0) а. gушевни .мир, 
сйокојсшво, смиреносш: осећати -, б. безбрижносш, сиlурносш: 
- предратног живота. в. шишина, .мир: - дана. 

спокојан, -јна, -о а. смирен, безбрижан: - човек. б. који йо
казује, исйољава сйокој: - лице. в. исйуњен сйокојем, .миран, без
брижан: - старост, - живот. 

спокојно прил. на сйокојан начин, .мирно, безбрижно: - жи
вети. 

спокојност, -ости ж в. сЙокојсШво. - Старост је донела спо
кој ност. 

спокојство с особина, сшање oHola који је сйокојан, oHola 
шшо је сЙокојно. - Рат је однео спокојство. 

спол м в. Йол. 

спол- в. Йол-. 

споловило с йолни oplaH. 

споља прил. са сйољне, вањске сшране, извана: - доћи, бити 
- углађен. 

спољаmњи, -3., -ё који је сйоља, сйољни, вањски; супр. уну
трашњи: - ЗИД, - изглед. 

спољаmњост, -ости ж (инстр. -ошћу) сйољашња сшрана нече
la; сйољашњи изlлеg, вањшшина: жена лепе спољашњости, -
куће. 

спољни, -3., -о (лок. спољном) (уп. вањски) 1. који је изван, са 
сйољашње сшране нечеlа, сйољашњи; који се OgHOCU на шај йро
сшор: - ЗИД, - форма, - изглед, - ПРИТИСаЕ, - утицај. 2. који се 
OgHOCU на иносшрансшво, иносшрани, сшрани: - политика, - тр
говина, министарство спољних послова. 

спољно- йрви geo сложенице у значењу сйољни, вањски: 
спољнополитички, спољнотрговински. 

спољнополитички, -3., -о који се OgHOCU на сйољну йолиши
ку: - послови, - емисија. 

спољно ст, -ости ж в. сЙољашњосШ. 

спољнотрговински, -3., -о који се OgHOCU на сйољну шрlови
ну: - предузеће, - посао. 

спомён, -ена м 1. а. усйо.мена, сећање на HeKola или нешшо: 
- на минула времена. б. 'Йреg.меШ као знак сећања: згариmта 
као - на устанак. 2. сЙо.меник. 3. сЙо.мињање, Йо.мен. - Већ сам 
спомен тога имена ме љути. 4. рлг . .молиШва за йокој gуше у.мр
лоlа. 

спомён- йрви geo йолусложенице који се OgHOCU на сЙо.мен, 
' Йо.мен, усйо.мену: --књига, --костурница, --обележје, --плоча, 
--слово. 

споменак, -нка м 1. geM. и хиЙ. og сЙо.мен. 2. бат. зељасша 
биљка Myosotis, незаборавак, ЙоШочница. 

споменар, -а и споменар, -ара м свеска за уйисивање усйо
.мена, албу.м усЙо.мена. 

споменик м 1. архишекшонско или вајарско gело йосвећено 
усйо.мени на велике љуgе ми знаменише, важне gОlађаје. 2. а. 
.маШеријални осшашак из gaeHUx времена који служи као gOKY
.менШ за йознавање .маШеријалНОl и кулшурноl живоша шоlа 
времена. б. у.меШниЧl\О gело шрајне вреgносШи. 3. наglробно обе .. 
лежје, йлоча, камен и СЛ. изнаg нечијеl lроба. 

споменица ж 1. KНJula или gоку.менШ изgаш у знак сећања 
на HeKola или нешшо: - Скопског ђачког батаљона 1914. 2. ор
geH или какав gpylu сu.мболичан знак за усЙо.мену на знамен и
ше gОlађаје: Албанска -. 

споменичар м носилац сЙо.менице. 

споменички, -3., -о који се OgHOCU на сЙо.менике. 

спомён-књига ж KНJula у некој усшанови у коју йосешиоци 
уйисују ушиске о шој усшанови или Йреg.меШи.ма изложени.м 
у њој. 

спомён-плоча ж йлоча с ШексШо.м на кући 1ge се poguo, жи
вео или у.мро неки знамениши човек или на .месшу 1ge се збио не
ки важан gОlађај. 

споменути, спомёнём свр. 1. узlреg рећи, казаши, gошаћи се 
(HeKola или нечеlа) loeopehu или йишући, Йо.менуШи. - Није хтео 
име да му спомене. 2. йоgсешиши HeKola на нешШо. - То ме спо
менуло на младе године. 

спомињати, -њём несвр. йрема сЙо.менуШи. • некад било, сад 
се спомињало HeKag се gОlоgило, а cag се о Шо.ме само loeopu. 

спона ж 1. оно шшо сйаја нешшо с нечu.м gpylu.м, койча, сйој
ка. 2. gyxoeHa веза. 3. ЛИНГВ . в. койула (2). 4. оно шшо сйушава, 
сшеже, сйречава слобоgу, сШеlа. - Није ПОДНОСИО НИВ:аЕве споне. 

спондёј, -еја м ГрЧ. КЊИЖ. сшойа og gea gyla слоlа у сШиху. 

спондёјски, -3., -о који се OgHOCU на сйонgеј: - стих. 

споница ж geм. og сЙона. 

спонзор м енгл. онај који финансира разне кулшурне, науч
не, сйоршске и gp . .манифесШације, .мецена, gоброШвор. 

спонзорисати, -иmём свр. и несвр. gеловаши као сйонзор, фи
нансираши: - књигу, - културну манифестацију. 

спонзорски, -3., -о који се OgHOCU на СЙО1l3ора: - уговор, - де
латност. 

спонзорство с сйонзорска gелашносш, .меценаШсШво. 

спонзоруmа ж жарг. ефу.месШички назив за gобро йлаћену, 
oiй.мeHY ЙросШиШуку. 

спонтан, -а, -о лат. а. који насшаје сам og себе, без сйољних 
ушицаја, йоgсшицаја: - аплауз, спонтани побачај . б. apupogaH, 
HeycиљeH: - човек, - понашање. 

спонтано ПРИЛ. а. на сйоншан начин, apupOgHO, HeycиљeHo: -
се понamати, - прснути у смех. б. gобровољно, самоиницијашив
но. - Народ је спонтано уништио бункере. 

спонтаност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је сйон
шан, oHola шшо је сЙонШано. 

спопадати, -3.м несвр. Йре.ма сЙоЙасШи. 

спопасти, -паднём свр. 1. а. наlло ухвашиши, зlрабиши, шче
йаши: - некога за рамена. б. навалиши на HeKola (са захшеви
.ма, савеШu.ма и сл.), салешеши; сколиши, заокуЙиШи. - Спопа
ли га да се жени. Спопао младић девојку, не да јој мира. 2. а. 
обузеши, захвашиши (о oceћaњu.мa, gушевнu.м сШањu.ма и сл.). б. 
снаћи, заgесиши, йоlоgиши (о невољи, несрећи, болесши и сл.). 

спор!, -а и спора м (ми. спорови и спорови) 1. раз.мирица, йре
йирка, несуlласица. 2. cygcKa йарница, расЙра. • нема спора, то 
је ван (сваког) спора не.ма су.мње, ШО је (cacвu.м) јасно. 

спор2, -а, -о а. ко.ме шреба MHolo времена за обављање неке pag
ње: - човек. б. који се извршава йолако, gylo: - вожња, - врење. 

спора ж ГрЧ. биол. јеgноћелијска шворевина која служи за бес
йолно раз.множавање биљака бесцвешница и бакШерија. 

спорадичан, -чна, -о ГрЧ. 1. који се йојављује с времена на 
вре.ме, og случаја go случаја: - појава, - пуцњава. 2 . .месШu.ми
чан, йојеgиначан, усамљен: спорадИЧНИ случајеви обољења. 

спорадично (спорадичв:и) прил . на сйораgичан начин, йоне-
1ge, oege-онgе: - се јавити, - нађени предмети . 

споразум м goloeop о неко.м сЙорно.м йишању с .међусобнu.м 
обавезама, усмени или йисмени yloeop, йоlоgба: трговински -, -
о културној сарадњи. 
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споразуман, -мна, -о а. саlласан, сложан: бити � с неким. 
б. који се заснива на сйоразу.му, goloBopy: � развод. 

споразумевати се, -Умев3.м се јек. споразумијЕшати се, 
-Умијев3.м се несвр. Йре.ма сйоразу.меши се. 

споразумети се, -Умем се јек. споразумјети се, -Умиј ем се 
свр. 1. а. gоlовориши се, сложиши се, саlласиши се. б. закључиши 
сЙоразу.м. 2. йосшићи разу.мевање. - Споразумели смо се гесто
вима. 

споразумије- и споразумје- в. сЙоразу.ме-. 

споразумно ПРИЛ. йО сйоразу.му, у сйоразу.му, gOlOBOPHO: � се 
развести. 

споран, -рна, -о о ко.ме йосшоје различиша .мишљења, lле
gишша, око Kola се Bogu сйор: � питање, � филм. 

спорангија (споранг:И:ј, -ија М) ж грч. бот. бесйолни расUлоgни 
oplaH нижих биљака. 

споредан и споредан, -дна, -о а. који је .мање важносши 
или величине, који није lлавни, йокрајни, йобочни: � пут, � вра
та. б. узlреgан, усйушан: � посао. 

споредно и споредно прил . .мање важно, .мање значајно. 

споредност и споредност, -ости ж оно шшо је caopegHo, .ма
ње важна сшвар, сиШница. 

споречкати се јек. спорјечкати се, -3.м се свр . .мало се суко
биши речu.ма. 

спорити, -Им несвр. [гл. им. спорење с] осйораваши: � истини-
тост нечега . •  - се воgиши сйор о нече.му, йрейираши се. 

спориm, -иmам бот. в. хајgучица. 

споро ПРИЛ. на сйор начин, Йолаlано. 

споровозни и споровозни, -3., -о који се шаље, йреноси сйо
pu.м возо.м; супр. брзовозни: � роба, � пошиљка. 

спорогорёћи, -3., -е који сйоро lopu, calopeBa: � фитиљ, � 
штапин. 

спорозоа ж ГРЧ. ЗООЛ. у .мН.: јеgноћелијске йраживошињице ко
је се раз.множавају сЙора.ма (у jg. шаква ЙраживоШињица). 

спорофита и спорофита ж ГРЧ. бот. У .мН.: биљке које се раз
.множавају сЙора.ма (у jg.: шаква биљка). 

спорт М енгл. неlовање физичких сйособносши и Шак.мичење, 
наg.мешање у њu.мa: зимски �, � на води. • бели - шен ис. 

спортаm, -аша М в. сЙорШисШ(а). 

спортаmица ж в. сЙорШисШкиња. 

спортист(а), -е М (ми. -сти) онај који се бави сЙорШо.м. 

спортисткиња ж она која се бави сЙорШо.м. 

спортски, -3., -о а. који се OgHOCU на сйорш: � дисциплина, 
� опрема. б. који је у склаgу с Йонашање.м apaBol сйоршисше: 
� гест. 

спортски ПРИЛ. на сйоршски начин, као сйоршисш(а); као 
йрави сЙорШисШа. - Све поразе је поднео спортски. 

способан и способан, -бна, -о који је у сшању, који у.ме, .мо
же нешшо ga ypagu, који .може ga ogloBopu нече.му: � писац, � за 
војску, кредитно �. 

способност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, својсшво oHola 
који је сйособан: paдHa �, организаторска �. 

спот М (ми. спотови) енгл. 1.  крашак фuл.м снимљен као визу
елна йрашња за забавно.музичке (йеване) Шачке. 2. крашка ше
левизијска рекла.ма. 

спотакнути се и спотаћи се (спОтаћи се), спотакнем се (аор. 
спотакох се и спотакнух се; р. пр. спотакао се, спотакла се (спо
такла се) и спотакнуо се, -ула се; пр. пр. спотак3.вши се, спота
кавши се и спотакфши се) свр. ugyhu зайеши HolOM о нешшо йа 
йосрнуши: � о камен. 

спотицање с lл. u.м. og сйошицаши се. • камен спотицаља 
смешња, ЙоШешкоћа. 

спотицати се, -ичем се несвр. Йре.ма сйошакнуши се, сйоша
ћи се. 

спочетка ПРИЛ. исйрва, најЙре. - Спочетка нам је било те
шко, али после смо се навикли. 

справа ж а. Йреg.меШ, найрава која служи за извођење ка
квих pagoBa: � за гашење пожара. б. инсШру.менШ са сйецијал
Hu.м .механиз.мо.м, уређај за извођење сложенијих раgњи: � за 
дисање. в . .музички инсШру.менШ. г. йрибор, оЙре.ма уойшше: ло
вачка �, ратна �. 

справити, -йм (трп. справљен) свр. 1. а. начиниши, найрави
ши; зlошовиши: � ручак б. сасшавиши, смислиши: � песму. в. 
йрийравиши, ЙриЙре.миШи: � ствари за пут. 2. смесшиши, сша
виши Helge: � писмо у коверат. 3. йослаши, оШЙре.миШи, уйуши
ши: � некога на пут. 

справица ж geM. и хиЙ. og сЙрава. 

справичица ж ge.м. и хиЙ. og сйрава и сЙравица. 

справљати, -3.м несвр. Йре.ма сЙравиШи. 

спрам предл. (с ген.) в. Йре.ма. 

спрасна ПРИД. (ж. род) бре.мениШа, скошна (о кр.мачи). 

спрат, -а и спрата М (ми. спратови и спратови) 1. geo куће из-
.међу gBe шаванице, gBa сшройа, каШ. 2. слој, peg, йојас: торта 
на -. 

спрати, сперем (сперем) свр. (уп. сапрати (се)) 1. а. Йрање.м 
уклониши, оgсшраниши (какву нечисшоћу и сл. с нечеlа), ойра
ши: � прљавштину с лица. б. фиг. уклониши, оgбациши: � љагу 
(срамоту) с некога. 2. ogByhu, оgнеши (о BogeHoM Шоку). - Киша 
је спрала плодну земљу . •  - се изlубиши се, несшаши aog gej
сШво.м Boge (о нечисшоћи, .мрљи и сл.). 

спратни, -3., -о који се OgHOCU на сйраш: � конструкција. 

спраmити, спрfuпйм свр. 1. ошресши йрашину са нечеlа. 2. из
бациши, исйалиши из Йушке. 3. йоlнаши, йошераши, оШераШи. 

спрва ПРИЛ. у йочешку, исЙрва. 

СЩЈдати се, спfщ3.м се несвр. збијаши шалу, шеlу (с HeKu.м, 
нечu.м), йоgсмеваши се, руlаши се (неко.ме, нече.му). 

спрдачина и СЩЈдња ж експр. а. изруlивање, шала, шеlа (че
сшо lруба и увреgљuва). б. йреg.меш изруlивања. - Војска није 
никаква спрдачина. Он је спрдња целом крају. 

спрега ж (дат. спрези) сасшављање, сйајање; веза, сйој: � ре
ЧИ; - ЉУДИ. 

спрегнути, спрегнем свр. начиниши capely, сасшавиши уйре
жући: � волове . •  - се уgружиши се pagu HeKol зајеgниЧКОl йо
сла, уоршачиши се. , 

спреда јек. сприједа ПРИЛ. са йреgње сшране, на йреgњој 
сшрани, Haapeg: седети �. 

спрезати, спрежем несвр. Йре.ма сЙреlнуШи. 

спреј М (инстр. -ом; ми. спреј ови и спреј ови) енгл. расйршивач; 
среgсшво које се расйршује. 

спрека јек. спријека ПРИЛ. са суйрошне сшране, са gpyle 
сШране. 

спрема ж 1. ЙриЙре.мање, ЙриЙре.ма. - Дадоше му пет дана 
за спрему и пут. 2. оЙре.ма коју geBojKa gобија og poguйleљa или са
.ма ЙриЙре.ма за ygajy: девојачка �v. 3. сшручно знање сшечено уче
ње.м и Йраксо.м: стручна �, висока стручна �. 4. оЙре.ма: paтнa �. 

спреман, -мна, -о 1.  а. који се йошйуно сЙре.мио, оЙре.мио, 
оЙре.мљен; ЙриЙре.мљен: бити � за излазак, бити - за удају. б. lо
шов, вољан, склон ga учини нешшо: бити на све �. 2. йрийре
.мљен, йрийрављен за уйошребу: � за штампу. 

спремање lл. u.м. og сЙре.маШи (се). • велико - 1) gешаљно 
чишћење, уређивање сшана, куће. 2) фиг. Ше.мељно рашчишћа
вање ogHoca, сшања у некој усшанови и сл. 

спремати (се), спремам (се) несвр. Йре.ма сЙре.миШи (се). • 
нешто се спрема разг. очекују се у најскорије вре.ме круйни gola
ђаји; спрема се невреме (олуја и сл.) разг. ускоро ће невре.ме (олуја 
и сл.). 
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спремачица ж она која за йлашу сЙре.ма, чисши, уређује и 
сл. какве йросшорије, чисШачица. 

спремити, спремйм (трп. спремљен) евр. 1. а. gовесши нешшо 
у шакво сшање ga се .може уйошребиши, йрийравиши; уреgиши: 
- кола за пут, - писаћу мamину; - собу. б. ЙриЙре.миШи, apulo
шовиши: - дарове за некога. в. оЙре.миШи; обући: - некога за 
пут; - дете за шетњу. г. зlошовиши: - ручак 2. а. йоучиши: - ђа
ка. б. изучиши, ЙриЙре.миШи: - испит . •  - се 1. а. ЙриЙре.миШи 
се, оЙре.миШи се; обући се: - се за пут. б. уйушиши се, зайушиши 
се. - Куд си се спремио?·2. изучавајући нешшо, pagehu на нече
.му ЙриЙре.миШи се за обавЈЬање каквоl йосла, обучиши се: - се за 
свештеника. 

спремиште е склаgишше, сшоваришше, .маlазин. 

спремно прил. йрийравно; с lошовошћу: - дочекати нешто, -
прихватити нешто. 

спремност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање, особина oHola који 
је сЙре.ман, oHola шшо је сЙре.мно, ЙриЙре.мљеносш, lоШовосШ. 

спретан, -тна, -о у.мешан, вешш, окрешан, сналажљив. 

спретно прил. вешшо, окрешно, у.мешно. 

спретност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање oHola који 
је сйрешан, у.мешносШ. 

спречавати, спречавам несвр. Йре.ма сЙречиШи. 

спреченост јек. спријеченост, -ости ж сшање oHola који је 
сйречен у извршавању чеlа. 

спречити, спречИм јек. спријечити, спрИјечйм евр. oHe.мoly
ћиши, о.месШи извршење нечеlа. - Невреме нас је спречило да 
идемо. 

спрженост, -ости ж сшање oHola шшо је сЙржено. 

спржити, -Им евр. 1. унишшиши ваШро.м или чиме шойлим, 
сЙалиШи. - Барут је спржио кожу. 2. сасушиши, сЙарушиШи. 
Сунце је спржило све на њивама . •  '""' се ойржиши се, ойећи се, 
ОЙРЈЬиши се. 

спријатељивати (се), -ељујем (се) несвр. Йре.ма сйријаше
ЈЬиши (се). 

спријатељити, -йм и -атељйм евр. йовезаши йријашеЈЬ-
сШво.м HeKola с неким . •  '""' се йосшаши йријашеЈЬ с неким. 

сприједа в. capega. 

спријека в. сЙрека. 

спријеч- в. сЙреч. 

спринт м енгл. епорт. врло брзо, ошшро шрчање (својсшвено 
аi1lлешичарима који се Шак.миче на крашким сШазама). 

спринтати, -ам неевр. в. сЙринШоваШи. 

спринтер и спринтер м енгл. аi1lлешичар, шркач на краш
ким сШазама. 

спринтерица и спринтерица ж енгл. (обично у ми.) нарочи
ша цийела за шркаче и уойшше за аi1lлеШичаре. 

спринтерка и спринтерка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) аi1lлеши
чарка, шркачица на крашким сШазама. 

спринтерски и спринтерски, -а, -о који се шиче сйринше
ра или сЙринШа. 

спринтовати, -тујем неевр. врло брзо, ошшро ШрчаШи. 

спрљити, спрљИм евр. (нешто) ойећи, ойржиши или ойари
ши, ОЙРЈЬиши; ШоЙЛоШо.м, врелино.м или хлаgноћо.м сасушиши: 
- кожу; - лиmће. 

�провести (спр?вести), -Be�eM (спр?ведем) (аор. спров�дох, 
спроведе; р. пр. спровео, спровела (спровела) ; трп. спроведен, 
-ена; пр. пр. спровевши) евр. 1. а. учиниши ga неко gocae go Qgpe
ђеноl .месШа (обично Йоказујући .му йуш, йрашећи la): - децу до 
летовалишта. б. оШЙре.миШи, оgвесши уз оружану йрашњу: -
осуђеника. в. ошйрашиши йокојника go lроба. 2. извршиши, 
осшвариши· какву замисао, йлан и сл., реализоваши: - реформу, 

. - цлан. 3; учинишu ga нешшо goape go .месШа 1ge се жели, йро
весши, йоложиши, йосiilавиши: - телефон. 

спровод И спровод м 1. ЙОlребна йоворка, йрашња, ЙОlреб, 
сахрана. 2. оружана йрашња: - затвореника у затвор. 

спроводити, спроводИм [гл. им. спровођење е] несвр. Йре.ма 
сЙровесШи. 

спроводни и спроводни, -а, -о 1. који служи за сйровођење, 
йрошицање какве шечносши, сшрује и сл.: - цев, - канал. 2. ко
ји воgи, сйровоgи HeKola или нешшо обично aog оружје.м (pagu 
обезбеђења, зашшише и сл.): - официр. 3. који се OgHOCU на сйро
воg. • - лист gоку.менШ о слању ЙОШUJЬке, фор.мулар за оШЙре.му 
ЙОШUJЬке. - писмо (- акт) службени gоку.менШ који се шаље исшо
вре.мено са неким или нечим, а саgржи ойис oHola шшо се шаље. 

спроводник и спроводник м 1. онај који йо gужносши сйро
воgи HeKola или нешшо (pagu обезбеђења, зашшише и сл.): - во
за; - робијаша. 2. онај који сйровоgи какву замисао, йлан, реа
лизује какву ugejy и сл. 3. в. йровоgник: '""' топлоте, '""' струје. 

спроводница и спроводница ж 1. жица йребачена йреко 
реке за коју се gрже они који се йревозе у чамцу. 2. в. сйровоgни 
лисш (aog сЙровоgни). 

спроводнички и спроводнички, -а, -о који се OgHOCU на 
сЙровоgнике. 

спртити, -Им евр. скинуши, збациши с леђа, с рамена (какав 
шереш); збациши уойшше: - торбу, - одело са себе. 

спруд м (ми. спрудови (спруДови» нанос, обично йешчани, у 
рекама, језерима и .морима. 

спрудаст, -а, -о налик на capyg. 

спрудић, -а и спрудић, -ића м ge.м. и хиЙ. og capyg. 

спрудиште е .месШо, йросшор на ко.ме се налази capyg. 

спрудни, -а, -о који се OgHOCU на capyg: - песак. 

спрудовит, -а, -о йун сЙруgова. 

спрцати, спрцам евр. вулг. 1. ушераши, уlнаши: - говеда у 
тор. 2. йохлейно, халайЈЬиво ЙојесШи. 3. улуgо йошрошиши, йро
ћерgаши: - имање. 

спрчити, -йм (трп. спрчен) евр. 1. учиниши крашким, ше
сним, .малим, неgовОЈЬни.м: - хаљину. 2. скуйиши, с.мањиШи, 
скврчиШи. - Спрчила је старост . •  '""' се 1. намрешкаши се, збрч
каши се: спрчила се кожа. 2. скуйиши се, с.мањиШи се, скврчи
ши се (og болесши, сшаросши и сл.). - Старица се сва спрчила. 

спрчкати, -ам евр. начиниши на брзину, којекако, склейаши: 
- ручак 

спрштити, -йм (трп. спрштен) евр. раз.мрскаШи, зlњечиши, 
с.мрвиШи: - камен, - буву . •  '""' се расйрснуши се, расу ши се. -
Камење се спрштило око ногу. 

сnУж м в. Йуж. 

спужва в. сунђер. 

спужваст, -а, -о којије као сйужва, сунђерасш: '""' ткиво. 

спужвасто прил. као сйужва, сунђерасШо. 
. спузати (се), спУжем (се) евр. сйусшиши се Йузећи. 

спуст и спуст м 1. сшрана бреlа или йланине са ошшрим на
lибо.м, сШр.мина. 2. епорт. алЙска с.мучарска gисцийлина, сйу
шшање на с.мучкама низ aagUHY на сшази оgређене gужине и 
наlиба. 

спустити (спустити), спустИм (трп. спYmтен) евр. l. учиниш и 
ga нешшо са вишеl йоложаја gocae на нижи, Йо.мериШи нешшо 
наниже, наgоле: - торбу на земљу, - слymалицу, - руку, - рам-

. цу, - завесу, - балване низ реку. 2. а. йоlнуши: - главу. б. уйра
виши наниже, обориши: - поглед. 3. а. учиниши нижим, с.мањи
ши: - цене. б. учиниши шишим: - глас. 4. разг. вешшо и обично 
gpCKO оglовориши неко.ме ућушкавши la . •  '""' се 1. а. Йре.месШи
ши се с вищеl .месШа на ниже, Йо.мериШи се наниже: - се с пла
нине. - Авион се спустио. Завеса се спустила. б. из сшојећеl йо
ложаја йрећи у cegehu, лежећи и сл.: - се у фотељу, - се на ко
лена. 2. а. сручиши се, йасши (о киши и сл.). б. насшаши, на
сшуйиши (о .мраку, ноћи). 3. йосшаши .мањи, нижи, снизиши се 
(о Ше.мЙераШури, ценама и сл.). • - тон 1) йочеши lовориши ши
ШИ.,'I.", .мање узбуђен'им iласо.м. 2) фиг. биши скро.мнији у својим 
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захШеви.ма. спустити се на аемљу иосшаши реа.лнији, иочеши 
схвашаши реа.лно живош и свеШ. 

спутавати, спУтавам несвр. ире.ма сиуШаШи. 

спутан, -а, о 1. шри. og сиуШаШи. 2. везан, о'iраничен: � об
зирима. 

спутаност, -ости ж особина oHo'ia који је сиушан, oHo'ia шшо 
је сиушано. 

спутати, -ам свр. 1. везаши, саиеши Ho'ie или руке. 2. фиг. (че
сто у облику трп.) о.месШи, оне.мо'iуhиШи, сиречиши HeKo'ia у не
че.му. 8 - се свезаши се, уй.rtесШи се. 

спутњик м рус. све.мирски, кос.мички броg који кружи око 
й.rtанеШа. 

спучавати, спУ-Чавам несвр. ире.ма сиучиШи. 

спУчити, -Им свр. сиојиши gу'i.меШима, коича.ма и сл., закои
чаши, скоичаШи. 

спуmтати (се), спУштам (се) несвр. ире.ма сиусшиши (се). 

спуmтеност, -ости ж особина, сшаНЈе oHo'ia шшо је сиушшено, 
oHo'ia који је сиушШен. 

с. р. скраћ. а. cpegНJU pog. б. својо.м руко.м, својеручно (обично 
се gogaje уз име у иошиисима). 

сравнити, сравнИм (трп. сравњен) свр. 1. уиореgиши: � ори
гинал с копијом. 2. а. изравнаши, gовесши у исшу раван. б. фиг. 
у изр. - са аемљом иошуhи, иоразиши, унишШиШи. - Ако те до
хватим, сравнићу те са земљом. 

сравњење с иоређеНЈе, исиоређеНЈе. 

сравњив, -а, -о који се .може сравниШи. 

сравњивати, сравњујём несвр. ире.ма сравниШи. 

сравњивост, -ости ж особина, сшаНЈе oHo'ia шшо је сравНЈиво, 
oHo'ia који је сравНЈив. 

сразмер јек. сразмјер м И сразмера јек. сразмјера ж 1 . .ме
ђусобни OgHOC gвеју или више величина, количина и сл., ироиор
ција. 2. мат. количник gвају бројева jegHaK количнику gpy'iux gва
ју бројева. 

сразмеран и сразмеран јек. сразмјеран и сразмјеран, 
-рна, -о који има иравилан OgHOC, иравилну сраз.меру gелова ире
.ма целини, ироиорциона.лан. 

сразмерно и сразмерно јек. сразмјерно и сразмјерно 
прил. у сраз.мери, ироиорциона.лно. - Све политичке странке би
ле су представљене сразмерно. 

сразмерност и сразмерност јек. сразмјерност и ср а
змјерност, -ости ж особина oHo'ia шшо је сраз.мерно. 

срам м (ми. 13) 1. (често у функцији именског дела предиката 
у без личним реченицама) сШиg. - Срам вас било! 2. сра.моШа. 
• веаати аа стуб срама изложи ши јавној ocygu, јавно жи'iосаши 
HeKo'ia. 

сраман, -мна, -о који наноси сра.моШу, који служи на сра.мо
шу: � поступак, � човек. 

срамежљив, -а, -о који лако осеши сра.м, сшиgЈЬив; који og-
ражава сра.межљивосШ: � човек, � осмех. 

срамежљивац, -ивца м сра.межљив човек. 

срамежљивица ж сра.межљива женска особа. 

срамежљиво ПРИЛ. сра.мећи се, сшиgЈЬиво: � склањати по-
глед. 

срамежљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшаНЈе oHo'ia 
који је сра.меЖЈЬив, oHo'ia шшо је сра.межљиво. 

срамити се, -Им се несвр. [гл. ИМ. срамљёње с] осеhаши сра.м, 
сшиg, сшиgеши се. 

срамота ж 1. нешшо шшо изазива ирезир, ocygy, шшо се с.ма
шра неgоличним. - То што су учинили је срамота за све нас. 2. 
gубоко, јако осећаНЈе сра.ма, сШиgа. - Срамота ме је због њега. 
3. онај ко је учинио нешшо ружно, неgолично, шшо изазива ире
зир, ocygy. - Бежи одавде, срамото! 

срамотан, -тна, -о сра.ман, бесШиgан. 

срамотити, -им несвр. [гл. ИМ . срамоћёње и срамоћёње с] 1. 
наносиши сра.моШу, бешчасшиши: � родитеље, � кућу. 2. узи
.маШи часш, невиносш: � девојку. 8 - се наносиши себи сра.мо
шу, бешчасшиши се. 

срамотник м бесшиgник, бесра.мник. 

срамотница ж бесшиgница, бесра.мница. 

срамотно ПРИЛ. на сра.моШан начин, срамно: � говорити. 

срање с 1. 'iл. им. og сраШи. 2. ВУЛГ. а. нешШо ружно, 'iagHo, не-
иријашно, неирихваШљиво, лоше и сл.; безначајна, безвреgна 
сшвар, особа и сл.: правити срања; све је то обично срање. б. 
(узвично изговорено: срање!) исовка којо.м се изражава велико 
незаgовОЈЬсШво. 

сраслица ж 1. воћни й.rtog og gва срасла й.rtoga. 2. рана која 
је зарасла. 3. ЛИНГВ . врсша сложенице (нир. акОбiЛgа). 

сраслост, -ости ж сшаНЈе oHo'ia шшо је срасло. 

срастати, срастам несвр. ире.ма срасШи. 

срасти (срасти), срастём (р. пр. срастао, срасла) свр. 1. расшу
ћи сиојиши се у jegHY целину; чврсшо се сиојиши, везаши уои
шШе. - Ова два дрвета су срасла. Обрве су му срасле. Срастао 
сам са овом земљом и кућом. 2. зарасши (о рани). 

срати, серём несвр. ВУЛГ. 1. физиол. избациваши из себе cagp
жај gебело'i црева, из.меШ. 2. фиг. 'iовориши којешша, луиеШаШи. 

сраћк(авиц)а ж жарг. ВУЛГ. иролив, gujapeja. 

срачунавати (се), срачунавам (се) несвр. ире.ма срачуна
ши (се). 

срачунат, -а, -о а. који све pagu из рачуна, ирорачунаш: � 

човек б. који се pagu из рачуна, из иншереса: � поступак 

срачунати, -ам свр. 1. рачунаНЈе.м gohu go шражено'i резул
шаша, израчунаШи. 2. с.мислиШи, заКЈЬучиши; ироцениши, иро
рачунаШи. 8 - се gohu go зајеgничко'i рачуна, извесши зајеgнич
ки рачун. 

срачунато ПРИЛ. с.миШЈЬено, са рачуно.м. 

срачунатост, -ости ж особина oHo'ia који је срачунаШ. 

сраmћивати, сраmћујём несвр. ире.ма срасШи . 

Срба,ција ж сриски Hapog. 

Србенда м ay'i.м. og Србин. 

Србијанац, -нца м (ген. ми. Срб:Ијанаца) (уобичајено у јези
ку оних који не живе у Србији) Србин или, ређе, уоишше онај ко
ји живи у Србији (нg,јчешhе у ценШра.лној, јужно og Саве и Ду
нава). 

Србијанка ж СрикиНЈа или, ређе, уоишше она која живи у 
Србији (најчешhе у ценШра.лној, јужно og Саве и Дунава). 

србијански, -а, -о (уобичајено у језику оних који не живе у 
Србији) који се OgHOCU на Србију и Србијанце, OgH. Србијанке; 
уп. српски: � влада, � говори. 

Србин м (ми. Срби) apuaagHUK Hapoga из 'ipyue Јужних Сло
вена, чија већина живи у Србији (у велико.м броју и у иојеgиним 
сусеgним земља.ма). • Лужички Срби заиаgнословенски Hapog у 
cpegНJoj Евроии, насшаНЈен већино.м у Лужици. 

србизам, -зма м сриска реч у неко.м gpy'ioM језику; особина 
са.мо CpaCKO'i језика. 

србизација ж ирешвараНЈе HecpacKo'i сшановнишшва у Србе, 
иосрБЈЬаваНЈе. 

србизирати, -изирам свр. и несвр. (у)чиниши Србино.м, иоср
биши, иосрБЈЬаваШи. 

Србија ж (ми. 13) а. gржава на северу ценШра.лно'i Ба.лкана, ве
ћино.м насељена Србима. б. ист. назив за разне сриске gржавне 
ор'iанизације у ирошлосШи. 

Србијанац, -нца м Србин из Србије. 

Србијанка ж (дат. -ки, ген. ми. -ки) СрикиНЈа из Србије. 
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србiljiiнскй, -3., -о који се OgHOCU на Србијанце, Србијанке и 
Србију: � Homњa. 

Србијанче, -ета с (ми. 0; зб. им. СрБИјанчад ж) м.nagu Србијанац. 

србист(а), -ё м (мн. -сти) научник (обично филоло'i, лин'iви
cйla) који се бави Йроучавање.м срйско'i језика и (или) књижевно
cйlи, сйlручњак за србиСйlику. 

србистика ж наука о срЙско.м језику и срйској књижевносйlи. 

србистичкй, -3., -о који се OgHOCU на србисйlику: � литература. 

србити, -Им несвр. чинийlи HeKo'ia Србино.м, Йосрбљавайlи. 

србљак, -ака м црквена књи'iа која саgржи службе и (обич-
но) KpaйlKa жийlија срйских cвeйlaцa. 

Србо, -а и -ё м нар. у хиЙ. значењу: Србин. 

србовати, србујём несвр. иcйlицaйlи и снажно иcйoљaвaйlи 
cpйcйlвo и оно шйlо је срЙско. 

србождер м у ексЙресивно.м изражавању: онај који је нейрија
йleљcKи расйоложен Йре.ма Србима, који .мрзи све шйlо је срЙско. 

србождерскй, -3., -о који се OgHOCU на србожgере: � планови, 
� апетити. 

србождерство с HeйpиjaйleљCKO расйоложење Йре.ма Срби-
.ма, крајња Heйlpйeљивocйl Йре.ма све.му шйlо је срЙско. 

србомрзац, -сца м онај који .мрзи Србе. 

србофил, -а и србофйл, -ила м онај који воли Србе. 

србофИлство с йриврженосйl Србима, љубав Йре.ма Србима. 

србофоб, -а и србофбб, -оба м србо.мрзац. 

србофобија ж .мржња Йре.ма све.му шйlо је срйско; cйlpax og 
све'iа шйlо је срЙско. 

србофобичан, -чна, -о који осећа србофобију. 

србуља ж рукойисна или шйlа.мЙана књи'iа йисана срйско
словенским језико.м. 

срдачан и срдачан, -чна, ·-0 љубазан, йреgусреillJbив; искрен: 
� човек, � дочек; � жеља, � поздрав. 

срдачица ж бот. биљка из ф. YCHaйlицa Leonurus, L. cardia
са и L. marrubiastrum. 

срдачно и срдачно прил. љубазно, йреgусреillJbиво: � дочека
ти, � поздравити. 

срдачнбст и срдачнбст, -ости ж особина oHo'ia који је cpga-
чан, oHo'ia шйlо је срgачно. 

срдашце, -а и -ета с (ми. -ца) песн. ge.м. и хиЙ. og срце. 

срдела ж сарgела. 

срдит, -а, -о а. йун срџбе, љyйlњe, љyйlийl. - Нешто је јутрос 
СРДИТ. б. који се лако разљуйlи, pacpgu, Йрек. - Отац му је срдит 
човек. в. који оgражава нечију срџбу, љyйlњy: � поглед. 

срдити, сfщйм и срдити, -йм несвр. [гл. им. срђёње и срђёње 
с] љyйlийlи . •  � се љyйlийlи се. 

срдито ПРИЛ. љyйlийlo, 'iневно: � рећи, � поступити. 

срдитбст, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia који је cpguйl, oHo'ia 
шйlо је cpguйlo. 

срдња ж љyйlњa, 'iнев. 

срдобблан и срдобблан, -лна, -о који болује og срgобоље. 

срдобоља ж мед. gизенйlерија. 

сребраст, -а, -о сребрнасйl. 

сребрен, -а, -о в. сребрн. 

сребрен- в. сребрн-. 

сребрењак, -ака м в. сребрњак. 

сребрити, -йм несвр. {гл. им. сребрёње с] йокривайlи слоје.м 
сребра, йосребривайlи: � прибор за јело . •  - се cиjaйlи се као 
сребро. 

сребрН:, -а, -о (обично одр.) 1. израђен og сребра: � прстен, � 

новац. 2. уойшйlе који се OgHOCU на сребро; у ко.ме има сребра, из 

Ko'ia се gобија сребро: � руда. 3. као cacйlaвHи geo неких бойlанич
ких назива и хе.мијских јеgињења: - трава, � цвеће, � хлорид, � 

нитрат. • - лисица 300Л. вpcйla лисице; уп. лисица (lа). - свадба 
в. aog сваgба. 

сребрнар, -ара м занайlлија који израђује apegMeйle og сре
бра. 

сребрнарскй, -3., -о који се OgHOCU на сребрнаре: - занат. 

сребрнаст, -а, -о који је као сребро, који својо.м бојо.м и сја
је.м aogceha на сребро. 

сребрнасто ПРИЛ. йoйyйl сребра, као сребро: � сјајан. 

сребрнасто- као йрви geo сложених йриgева значи ga gpy'iu 
geo има сребрнасйlу нијансу: сребрнастобео, сребрнастосив. 

сребрнина ж apegMeйlu og сребра (HaKийl, йосуђе, йрибор за 
јело и сл.). 

сребрно прил. йoйyйl сребра, као сребро: � се сијати. 

сребрно- као йрви geo сложених йриgева значи ga gpy'iu geo 
сложенице има сребрну нијансу: сребрнобео, сребрнозелен. 

сребрњак, -ака и сребрњак, -а м сребрн новац. 

сребро с (ми. 0) 1. хе.мијски еле.менайl (Ag), ЙЛе.менийlи .мейlал 
сивкасйlобеле боје, који се уйойlребљава за ковање новца, за из
pagy HaKийla, йосуђа и gp. 2. а. зб. apegMeйlu og йlo'ia .мейlала 
(HaKийl, йосуђе и сл.). б. сребрн конац, сребрне Hийlи: хаљина 
извезена сребром. 

сребро- 1. йрви geo сложеница који казује ga је оно шйlо ка
зује йриgев или именица у gpy'iOM gелу сребрно или сребрнасйlО: 
сребролист, сребролик. 2. йрви geo йолусложенице који означа
ва йpиcycйlвo сребра у неко.м хе.мијско.мјеgињењу: сребро-нитрат. 

среброљубац, -упца м среброљубив човек, лако.мац. 

среброљубив, -а, -о који је лако.м, йохлейан на новац, који 
йpeйlepaHo воли новац. 

среброљубивбСт, -ости ж И среброљубље с особина oHo'ia 
који је среброљубив, йохлейа, 'iра.мзивосйl. 

сред (кад је наглашено: СРЕЩ) предл. (с ген.) в. ycpeg: � куће, 
� баште; � ноћи; - људи, � кола; � тиmине, � разговора. 

среда ПрИЛ. pegoM, без бирања: узимати нешто �. 

среда јек. сриједа ж 1. йlpeћи gaH у сеg.мици, HegeJbU. 2. сре
gUHa. • велика - йослеgња cpega apeg Ускрс. чиста - cpega у йр
вој сеg.мици велико'i Йocйla. бити по среди у сушйlини, у cйlвapи. 
насред (посред, усред) среде баш йраво, у среgишйlу. на среду И3-
нети (дати) нешто, на среду изаћи с нечим oйlKpийlи, обелоgанийlи, 
изнейlи у jaвHocйl нешйlо. 

средина ж 1. йlачка или .мecйlo aogjegHaKo ygaљeHo og краје
ва нече'iа, среgишйlе: � пута, � собе. 2. вре.ме aogjegHaKo ygaљe
но og йочейlка и краја че'iа: � живота, � лета. 3. среgишњи geo че
'ia: � хлеба. 4. среgњи йоложај који се налази из.међу gвеју крај
Hocйlи. - Њега човек може да воли или да мрзи - средине не
ма, 5. а. скуй apupOgHUX услова у којима се оgвија живойlна ак
йlивHOcйl каквот, ор'iаниз.ма: заштита животне средине. б. соци
јално-живОйlне околносйlи у којима йройlиче живойl човека. -
Човек је производ средине. в. сйlановнишйlво некот, .мecйla или 
краја; љуgџ йовезани зајеgницо.м социјално-живойlних услова, 
занимање.м, Йрофесијо.м. - Наша средина нема за то разумева
ња. • златна � у.мерен cйlaв, cйlaв којим се избе'iавају KpajHocйlи. 

средити, средИм (трп. сређен) свр. 1. gовесйlи у peg. а. сЙре.ми
йlи, ypeguйlu: � собу. б. сложийlи йо неко.м pegy: � књиге по го
диштима. 2. а. учинити, омогућити да се нешто оствари, ygecu-

. ти. - Средићу ти ја ИСПИТ. Средићу ти ја за дом. б. (некога) на
Heйlи неко.ме шйlейlу, HeйpиjaйlHocйl, зло (обично из ocвeйle); ис
йlyћи; Йpeм.naйlийlи. 8 - се 1. gовесйlи себе, своје cйlвapи и сл. у 
peg, ypeguйlu се. 2. йрибрайlи се. 

средишница ж в. среgишњица. 

средйшњй (СРЕЩЙШНЙ), -3., -ё који се OgHOCU на среgишйlе, 
који се налази у среgишйlу: � линија, � положај . 

средйшњица (средйmница) ж шах. gpy'iu, 'i.лавни, среgишњи 
geo шаховске Йapйlиje. 
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средиmте с 1. среgишњи geo, cpegUHa нече'iа: � града, � ато
ма. 2 . .месШо у ко.ме је усреgсређена каква акшивносш, PYKOBOg
сшво, влас ш; оно шшо је 'iлавно, бишно, око че'iа се све OKyil.ТЬa, go
lађа: � теШRе ИIщустрије; � збивања. 3. највећи PYKoeogehu ор
laH или oplaHU за какву обласш или gржаву; сеgишше шаквоl 
oplaHa; 'iлавно .месШо неке обласши, краја. 4. мат. шачка која йо
лови оgсечак, лук, gуж. • бити у средишту пажње йривлачиши 
на себе ойшше инШересовање. 

СРЕщњак, -ака и средњак, -а м 1. сељак среgњеl u.мoвHo;; сша
ња. 2. среgњи йрсш. 

СРЕщњачки и средњачки, -а, -о који се OgHOCU на среgњаке 
(1). 2. који је среgње вреgносши, који се ничu.м нарочишо не ис
шиче: � литература. 

средњё и средње прил. ни gобро ни лоше, осреgње. 

средње- као йрви geo сложени ца казује среgњи сшейен или 
среgњу .меру oHola шшо значи основна реч: средњеразвијен, 
средњепродуктиван. 

средњи, -а, -ё 1. који је jegHaKo ygaљeH og крајева чеlа; који 
је у cpegUHU из.међу gee крајње шачке, gee линије, gea йреg.меша, 
gвалица и СЛ.: � Европа, � ток реке, � брат. 2. који се налази из
.међу geejy величина (из.међу високо;; и HUCKOl, великоl и .мало'i) 
или из.међу geejy особина (ни gобар ни лош, ни блаl ни СШРОl), 
који се ничu.м нарочишо не исшиче, осреgњи: � памет, � величи
на, � раст. - Израслина је била величине средњег ораха. 3. ко
ји се gобија gељењем збира на њихов йроценшуални количник, 
йросечан: � дневна температура. 

средњо- йрви geo u.мeHcKиx и apugeecKUx сложеница у значе
њу "среgњи ,�. средњоевропски, средњовековни, среДЊОШRолац. 

средњовекован јев:. средњовјекован, -вна, -о који се OgHO
си на среgњи век: � књижевност, � држава. 

средњоевропски, -а, -о који се OgHOCU на среgњу Евройу: � 
време, � земља. 

средњопругаm, -аша м аtплешичар који шрчи на среgњu.м 
apyla.мa (нйр. на 800 или 1 . 500 т). 

средњорочан, -чна, -о (обично одр.) који се gaje на среgњи 
рок, који се извршава, йреgвиђа и СЛ. за среgњи рок: � зајам, � 
план, � прогноза. 

средњоmколац, -лца м ученик среgње школе. 

средњоmколка ж (дат. -ки; ген. ми. -к:и:) ученица среgње школе. 

средњоmколски, -а, -о који се OgHocu на среgњу школу: � 
омладина, � професор. 

средовёчан и средовечан јев:. средовијечан и средовје
чан, -чна, -о који је у logUHa.мa које се с.маШрају cpegUHoM йро
сечноl века: � човек. 

средОвечнОст.јев:. средовјечност, -ости ж среgња сШаросШ. 

Средоземац, -ёмца и Средоземац, -мца м сшановник Сре
gОЗе.мЈЬа. 

Средозёмка ж сшановница Среgоземља. 

Средозёмље и Средозёмље с (ми. 0) ойшши назив за йоgруч
је земаља око Среgозе.мноlа .мора, МеgиШеран. 

средоземни и средозёмни, -а, -о који се OgHOCU на Cpego
земно .море и среgозе.мље: � клима. 

средокраћа ж а. шачка, .месШо aogjegHaKo ygaљeHo og оба 
краја, среgишШе. б. раскрсница, раскршhе. 

средство с (ген. ми. средстава) све оно шшо Йо.маже изврше
њу неко;; йосла, осшварењу неко;; ЦUJЬa. а. начин, йосшуйак који 
oMolyhyje ga се нешшо осШвари. - Он не бира средства да дође 
до циља. б. оруђе (инсШру.менш, Йреg.меш, разне найраве и сл.) 
йошребне ga се нешшо ypagu, ga се нешшо осшвари: средства за 
производњу, саобраћајна средства. в. лекови, .меgицински йре
йараши и уойшше Йреg.меШи йошребни за лечење: средства за 
�онтрацепцију, средства за чиmћење. г. новац, кайишал, .ма
шеријалне вреgносши: новчана средства, обртна средства, ди
нарска средства плаћања. • средства (јавног) информисања јав
на 'iласила, Meguju. 

сређеност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је сређено, оно
la који је сређен. 

сређивати (се), сређујём (се) несвр. йрема среgиши (се). 

срез, среза и среза м (ми. срезови и срезови) ист. аg.минисШра
шивно-шеришоријална јеgиница која је обухвашала више ой
шшина; зlраgа у којој се налазила уйрава шакве јеgинице. 

срезати, срежём евр. 1. а. изрезаши, исећи: � сир. б. оgреза
ши, ogcehu: � нокте. в. режуhи gаши нечему какав облик, обли
коваШи. - Ограда је била дивно срезана. Г. скројиши: � хаљи
ну. 2. фиг. ошшро оglовориши, оgбрусиШи. 

срезивати, срезујём несвр. йрема срезаШи. 

Срем, Срема Оек. и Сријем, Сријема) м геогр. обласш у ју
жно.м gелу Панонске низије, из.међу gоњеl шока Саве и Дунава, 
Hajвeћu.м gело.м у Србији. 

Сремац Оек. и СријемаЦ), -мца м човек из Срема. 

сремачки, -а, -о који се OgHOCU на Срем и Сремце: � коло, � 
одело, � песма. 

Сремица ж женска особа из Срема. 

сремски Оев:. и сријемскй), -а, -о који се OgHOCU на Срем и 
Сремце: � сир, сремски виногради. 

срески и срески, -а, -о који се OgHOCU на срез: � место, � на
челник. 

срести, сретнём (аор. сретох; р. пр. срео Оев:. и срио), срела; пр. 
пр. сревmи) евр. 1. а. сасшаши се с OHu.м који gолази у сусреш; на
ићи на HeKola: � познаника на улици, � пријатеља у позори
шту. б. уочиши, Йрu.меШиШи: � нечији поглед. 2. gочекаШи. -
Љубазно су нас срели. _ � се 1. а. сасшаши се или йроћи jegaH 
aopeg gpylola gолазеhи са суйрошних сшрана, наћи се с HeKu.м 
Helge. б. йо'iлеgаши jegaH gpylola, из.мениШи йо'iлеgе: очи им се 
сретну; погледи су им се срели. в. gоgирнуши се чu.ме узаја.мно: 
ноге им се сретну под столом. 2. (нешто) наићи на нешшо, суо
чиши се са нечu.м (у живошу, pagy). - Ту ћеш се срести с новим 
проблемима. 3. сЙОразу.меШи се, наћи се, зближиши се. - У мно
гим питањима нису успели да се сретну и сложе. 

сретан, -тна, -о в. срећан. 

сретати (се), сретам (се) и срећём (се) несвр. Йре.ма сресши (се). 

Сретёње и Сретење с а. йравославни йразник који се слави 
14. фебруара. б. gржавни йразник Рейублике Србије. 

сретёњски, -а, -о који се OgHOCU на Срешење: � устав. 

сретн- в. срећн-. 

срећа ж (ми. 0) 1. сЩање и осећање йошйуноl заgовољсшва, ра
gосШи. - Новац не доноси срећу. породична �, лична �. 2. усйех 
у нечему, осшварење нечеlа: � у љубави, � у картама, ратна �, 
окушати срећу, проиграти срећу. 3. суgбина, шок gОlађаја који 
не зависе og човекове воље; сшицај околносШи. - На путу нас је 
пратила срећа. Имати срећу, немати срећу. 4. (у вок.) фам. у 
Йрисно.м обраhању gpaloj особи. • бити зле (худе, црне и сл.) среће 
немаши среће, биши врло несрећан. бити пијан (луд) од среће би
ши вео.ма среШан. где је среће, ту је и несреће каже се Kag aopeg 
йовољно;; шока сшвари насшану и неЙрилике. 'девојачку срећу 
кварити сйречаваши, осујеhиваши ygajy geeojKe за eoJЬeHol MoM
ка. добра ти срећа! поздрав при дочеку. игра на срећу ulpa у ко
јој gобишак зависи og случајних околносши (лушрија, Шо.мбола 
и сл.). ићи на срећу раgиши нешшо без раз.миШЈЬања, насу.мце, 
йрейусшиши случају. има више среће него памети каже се Kag не
ко за свој усйех шреба ga захвали више Йовољно.м сшицају окол
носши, Helo својој Йа.меШи. камо (лепе, пусте) среће! фор.мула ко
јо.м се изражава жаљење шшо се није gОlоgило оно шшо би неко 
желео ga се gologu. луда (слепа) - неочекиван, срећан ucxog. на 
(сву) срећу, сва срећа, са срећом! узвик Koju.м се жели усйех неко
.ме. окушати срећу йреgузеши нешшо рачунајуhи на усЙех. прои
грати срећу неЙро.миШЈЬено йройусшиши йовољну Йрилику. са 
срећом! узвик Koju.м се жели неко.ме усЙех. среће ми нар. у бла
жем заклињању, .молби и сл. у срећи и несрећи (бити, остати с ким 
и сл.) у свакој сиШуацији. НПоел Ко рано рани, две среће граби. Сва
ко је ковач своје среће. 
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срећан, -ћна, -о (вар. сретан) 1. који осећа срећу, раgосш, об
узейl срећом; који има среће, Ko'ia иpaйlи срећа у живойlу: � чо
век, � девојка, родити се �. 2. исиуњен срећом, раgосним gо'iађа
јима, заgовОЈЬсйlвима: срећне године живота, срећни дани де
тињства. 3. а. (обично у устаљеним изразима) који gOHOCU сре
ћу: бити срећне руке, бити рођен под срећном звездом. б. иово
ЈЬан, aogecaH. - Учинили су то у једном срећном политичком 
тренутку. 4. у ycйlaљeHим изразима који значе иозgрав ири ра
cйlaHKy, ogH. изражавању жеље ga HeKo'ia иpaйlи срећа (у новој 
'iOgUHU, на иyйly и сл.). -,. Срећно! У срећан час! Срећан рође
дан! Срећан пут! • роди ме, мајко, срећног, па ме баци на ђубре 
каже се Kaga хоће ga се изрази уверење ga човеков живойl зави
си og среће коју му суgбина gоgели (или не gоgели) на рођењу. 

срећица ж geм. и хии. og срећа. 

срећка ж (дат. -ки; ген. мн. срећ8.к8. (-ки» луйlријски ли-
Cйlић, лоз. 

срећко и срећковић м ексиресивно: срећник. 

срећник м (вар. сретник) онај који има среће, срећан човек. 

срећница ж (вар. сретница) она која има среће, срећна жен-
ска особа. 

срећно прил. (вар. сретно) усиешно, иовоЈЬНО: � се завршити, 
� допутовати. 

срећом прил. на срећу, срећним случајем. 

срж ж (инетр. -и (-ју» 1. анат. мекана саgржина у шуиљинама 
Kocйlиjy medulla ossium; среgњи мекани geo у сйlабла, сйlаБЈЬи
ке; унуйlрашњи geo, cpegUHa (илоgа, семена). 2. фиг. оно шйlо је 
основно, најважније у нечему, биш, сушйlина: � проблема. 3. у 
неким изразима значи крајњу меру, највиши cйleиeH: до сржи 
увредити, бити до сржи покварен. 

сржни, -8., -о који се OgHOCU на срж: � ткиво. 

сриједа в. cpega. 

срицати, ср:frчём неевр. чийlајући из'iоварайlи слово ио слово, 
сло'i ио сло'i. 

срк 1. м количина йlечносйlи која се ogjegaHayйl ср кне, 'iy
йl.љaj. 2. оном. узвик којим се иоgражава сркање. 

сркати, срчём неевр. узимайlи ycйlиMa нешйlо йlечно или 
жийlко иравећи каракйlерисйlичан шум. 

сркнути, сркнём евр. узейlи 'iyйl.љaj нече'iа йlечно'i или жийl
KO'i уз каракйlерисйlичан шум. 

сркут м в. срк (1). 
сркутати, сркућём (срк)тт8.м) неевр. иийlи ио мало, у малим 

'iуйl.љајима. 

срљати, сРљ8.м и срљати, -8.м неевр. без"iлаво, неиромиШЈЬе
но jypийlи: � у несрећу, � у пропаст. 

срљнути, срљнём и срљнути, -нём евр. неиромиШЈЬено јур-
Hyйlи. 

срма ж (ми. 0) тур. 1.  чисйlо сребро. 2. сребрни конац за вез. 

срма(ј)ли ПРИД. непро�. тур. нар. који је og срме. 

срмени, -8., -о а. који је og срме, који је извезен срмом: � ки
ћанка, � преГача. б. који је иoиyйl срме: � лептир. 

срна ж 300Л. иреживар из иор. јелена, Capreolus capreolus. 
срнаст, -а, -о који је као у срне, који је cвojcйlвeH срни: срна

сте очи, ср.насти покрети. 

срндак, -ака м 601'. irьивa из ф. иечурака Lepiota, L. excoria-
ta, L. procera. 

срндаћ, -аћа м мужјак срне. 

срнетина ж срнеће месо. 

срнећи (срнећи), -8., -ё а. који је og срне: � месо. б. којије као 
у срне: срнеће очи. 

срница :и ср ни ца ж geM. и хии. og срна. 

срнути, срнём евр. на"iло иojypийlи, иолейlейlи HeKyga; нава
лийlи, HacpHyйlи. 

сродан, -дна, -о 1.  који је ucйlo'i poga, иорекла: сродни јези
ци. 2. близак, сличан: сродне душе. 

сродити, сродИм (трп. срођен) евр. учинийlи блиским, збли
жийlи. - Невоље су нас сродиле. _ - се а. иocйlaйlи близак, 
зближийlи се, cиpиjaйleљийlи се. б. (с неким, нечим) навићи се 
(на HeKo'ia, нешйlо): - се с невољама. 

сродник мрођак. 

сродни ца ж рођака. 

сроднички, -8., -о који се OgHOCU на cpogHUKe: сродничке ве
зе, сроднички односи. 

сроднички ПРИЛ. на начин cвojcйlвeH сроgницима: - се пона
шати. 

сродниmтво с сроgнички OgHOC, сроgсйlво. 

сродност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, cйlaњe oHo'ia шйlо 
је CpOgHO: - језика, � карактера. 

сродство с 1. роgбинска веза међу ЈЬуgима; крвно N ,  степен 
сродства. 2. блискосш, сличносйl: � карактера. 

срођавати (се), срОђ8.в8.м (се) и срођивати (се), срођујём 
(се) несвр. ирема cpoguйlu (се). 

срозавати (се), срОз8.в8.м (се) несвр. ирема срозайlи (се). 

србзаност, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia шйlо је срозано. 

срозати, ср6з8.м евр. 1. учинийlи ga нешйlо caagHe, ga се сву-
че наниже: � чарапе. 2. фиг. а. јако c.мaњийlи, срушийlи (вреg
носш, ниво, у"iлеg и сл.). б. морално YMaњийlи, унизийlи (неко
'ia). _ - се 1. а. склизнуйlи, cиacйlи, свући се. - Чарапа се сроза
ла. б. иacйlи, срушийlи се. - Срозах се на пут као празна врећа. 
2. фиг. а. јако oиacйlи, c.мaњийlи се. - Морал бораца се срозао. 
Дисциплина се срозала. б. морално иacйlи, унизийlи се. - Сро
зао се до животиње. 

србк, срока м књиж. слик, рима. 

сроковати, -кујём неевр. в. pимoвaйlи. 

срочити, срочим евр. сложийlи, cacйlaвийlи: � песму, пра
вилно � реченицу. 

срп м (ми. сiшови И СIШОВИ) 1. ручно иОЈЬоиривреgно оруђе у 
облику йlaHKo'i, савијено'i, обично рецкасйlо'i сечива са gршком, 
којим се жање. 2. оно шйlо има облик сриа: Месечев �. 

српак, -пка м 60Т. в. сриац. 

српањ, -пња м рег. в. јул. 

српањски, -8., -о рег. в. јулски. 

српаст, -а, -о који има облик сриа. 

српац, -пца м 60Т. биЈЬка из ф. 'iлавочика Serratula, S. tinc
toria. 

српић, -а и српић, -ића м geм. и хии. og сри. 

Српкиња ж 1.  женска особа сриске HapogHocйlu. 2. (српкиња) 
ђач. HacйlaвHицa, ирофесорица CpaCKO'i језика и књижевносйlи. 

српски, -8., -о који се OgHOCU на Србе; који се OgHOCU на Срби
ју, србијански: � језик, � обичаји, � земља; � влада. • Републи
ка Српска � gржавно-иравна јеgиница у оквиру Босне и Херце'iо
вине с виCOKu.м, cйleиeHoM ayйloHoMHOcйlи, ирейlежно насељена 
Србима. 

српски ПРИЛ. на начин Срба, као Срби. 

српскословёнски (српскославёнски), -8., -о у изразима: - је
, �И,к сйlарословенски језик са елеменйlима CpaCKO'i HapogHo'i јези
ка. - редакција (рецензија) реgакција (рецензија) gобијена уноше
њем сриских HapogHUx језичких особина у сйlарословенски језик. 

српскохрватски, -8., -о 1. (у синтагми - језик) научни назив 
за језик Срба, Xpвaйla, Црно'iораца и Бошњака, који, зајеgно са 
словеначким, ' apuaaga заиаgној 'ipyau јужнословенских језика. 
2. који се OgHOCU на йlaj језик (ње'iове елеменйlе, особине и gp.): � 
дијалекти. " 

српство с (ми. 0) а. оно шйlо каракйlерише Србе; сриска наци
онална мисао, ugeja. б. (Српство) сриски Hapog, сви Срби. 
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Сiшче, -ета с (еупл. ми. СIшчићи м; зб. им. СIШЧад ж) срйско ge
ше; .млаg Србин. 

ерУ-бити, срубйм (трп. срубљен) евр. ogcehu, оgрезаши: � неко-
ме главу, � грану. 

срубљивати, срубљујём несвр. йрема срубиШи. 

сручивати (се), срУчујём (се) несвр. йрема сручиши (се). 

срУчити, срУчйм евр. прел. (нешто) 1. на'iло излиши, изручи-
ши нешшо шечно, жишко или сийко на HeKo"ia, нешшо, у нешшо, 
сасу ши: � бокал воде на главу, � врећу жита у КОШ. 2. сурваши, 
срушиши, обориШи. - Ветар је сручио наслагано камење и за
трпао ровове. 3. а. (на некога) обасуши, засу ши HeKo"ia увреgЈЬи
вl.l.М реЧl.l.Ма, "iрgњама и СЛ.: � бујицу псовки, � пљусак грдњи. б. 
исйалиши у HeKo"ia, нешшо већи број мешака и СЛ.: � цео шаржер 
метака. 4. свалиши, нашовариши на HeKo"ia нешшо шешко, не
ЙријаШно. - Осећао се као да су сручили на њега сву беду ово
га света . •  - се 1. йасши ошкуgа у великој количини. - Бомбе су 
се сручиле на град. 2. а. сшройошшаши се, срушиши се свом ше
жином; сурваши се. - Сручио се, oHecBe:d:rheH, на под. Лавина се 
сручила. б. срушиши се, обрушиши се. - Кућа се сручи у пра
шину. 2. (на некога) а. йасши, йо"iоgиши, заgесиши HeKo"ia (о не
чем нейријашном, Шешком). - На њу су се сручиле нове нево
ље. б. биши из"iоворен, уйућен некоме (о ружнl.l.М реЧl.l.Ма, йсов
кама и СЛ.). - На њега се сручила читава бујица грдњи. 3. йа
сши у великој количини (о киши). 

сруmити, -йм (трп. срУшен) евр. прел. 1. а. учиниши ga нешшо 
uagHe, обалиши, обориши: � столицу, � чашу. б. фиг. збаци ши, 
скинуши, обориши (с власШи). 2. разориши, развалиши, разру
шиши: � мост, - град. 3. унишшиши, уйройасшиши: � економски 
програм, � нечије снове. 4. gаши неf,ашивну оцену на исйишу и 
СЛ., обориши: � на испиту, � на поправни испит, � студента, � 
ђака . •  - се 1. йорушиши се, разрушиши се. - Мост се срушио. 
Зграда се срушила. 2. йасши свом шежином, сшройошшаши се. 
- Сва изнемогла сруши се на земљу. 3. фиг. йройасши, несШаШи. 
- Сруmили су се идеали. Срушили су се снови. 

срх м (ми. срси) (најчешће у ми.) осећај йраћен gрхшавицом 
који оБУЗl.l.Ма човека збо"i хлаgноhе, сшраха или узбуђења, ж.мар
ци, језа. 

сiщаст, -а, -о који l.l.Мa облик срца, налик на срце: � лист. 

срце с (ген. мн. срца, ређе или пеен. СIщаца) 1. а. ценшрални 
мишиhасш opf,aH у f,pygUMa који реf,улише крвошок у шелу: � 
правилно куца, болести срца, слабо �. б. месшо на левој сшра
ни "ipygu uog KOjl.l.М се шај ор"iан налази: ставити руку на срце. 2. 
(обично у изразима) а. нарав, upupoga, каракшер: бити доброг 
срца, бити злог срца, бити тврда срца, бити каменог срца, има
ти добро (зло, тврдо) срце. б. унушрашњи човеков свеш, gуша: � 
ме боли, � ми се цепа, � ми се кида. в. осећајни живош човеков; 
ЈЬубав: � ме вуче ка њему, поклонити � некоме. Г. често са до
пуном "од човека" особа са ЙозиШивнl.l.М особинама каракшера, 
сушша йлеменишосш, gоброша: � од човека, право �, велико �. 
д. у йрисном обраhању, обично уз реч ,,.моје", у значењу: драга 
моја, драги мој . 3. фиг. а. среgишње месшо (gржаве, йокрајине, 
обласши), среgишше, ценшар: � Шумадије, � Србије. б. cpegUHa 
каквоf, йлоgа, цвеша и СЛ., јез"iра: � лубенице. в. унушрашњосш 
че"iа: � брода. 4. нар. желуgац, сШомак. 5. као сасшавни geo не
ких бошаничких назива: девојачко (Удовичко) �, кокошје �, кра
љeBCKO �, - од чемерике. • бити без срца биши HeoceillJЬив, безо
сећајан. бити каменог (тврдог) срца биши HeoceillJЬив, нейойу
cillJЬив. бити накрај срца ЈЬушиши се, вређаши се за сиШницу. би
ти (лежати) коме на срцу биши некоме gpa"i. дете под срцем носити 
(о жени) биши бремениша, Шруgна. дирнути (такнути) у срце иза
зваши јако (обично болно) осећање, ЙоШресШи. до дубине (из ду
бине) срца у највећој мери, врло јако (Kag је реч о oceћaЊl.l.Мa). 
докле ми срце (у грудима) бије (куца) go краја живоШа. за срце при
расти йосшаши врло близак, gpa"i. из свег срца врло јако, снажно. 
имати зечје - биши ЙлаШЈЬив. имати од срца порода l.l.МаШи йо
ШомсШво. ишчупати кога из срца заборавиши HeKo"ia, йресшаши 
мислиши на HeKof,a. лака срца (учинити, дати и сл.) pago. наште ср
ца (јести, пити) на йразан желуgац, наШашШе. немати срца (не
коме нешто рећи, урадити и сл.) не моћи из сажаљења (рећи, ура
gиши и сл.). од (свег) срца а) (дати, учинити и сл.) врло pago. б) (же
лети, честитати и сл.) cacвl.l.М искрено, YCpgHO. отворена срца искре
но. открити - искрено, ошворено, не шајеhи нишша изнеши сво-

ја осећања, своје мисли, ошвориши gушу. примити к срцу шешко 
gоживеши, gоживеши нешшо с йојачаном осеillJЬивошhу. пао му 
(терет) камен са срца ослобоgио се велике бр u"ie , лакнуло му је. 
преко срца (учинити и сл.) Hepago (учиниши и СЛ.). пуно ми је - ве
ома сам заgовОЈЬан, раgосшан, срећан. руку на срце искрено, 
оШворено. свим срцем йошйуно, cacвl.l.М, cвl.l.М биhем. сиmло му -
у пете уйлашио се. сломити - некоме учиниши HeKo"ia HecpeћHl.l.М. 
- ме боли каже се у сшању велике шу"iе, забринушосши, узнеми
реносши и СЛ. - ми вене (копни и сл.) за неким О ЈЬубавној чежњи. 
- ми игра (ми се разиграло, расте) обузеш сам великом раgошhу, 
узбуђењем. - ми је задрхтало обузеш сам осећањем сшраха, бри
"ie, сШреЙње. - ми је на месту исйуњена ми је жеља, очекивање. 
срцу пустити на вољу не сшавЈЬаши никаквих о"iраничења cвojl.l.М 
жељама. тешка срца Hepago, йреко вОЈЬе. у јести (угристи) за срце 
йричиниши нейријашносш, бол, увреgиШи. 

срцешiрајући, -а, -ё (обично ир.) који изазива осећање шу-
"ie, сажаљења, и СЛ.: - сцена, � представа. 

срцолик, -а, -о који l.l.Мa облик срца, налик на срце: � лист. 

срча ж в. сШакло. 

срчан, -а, -о оgважан, јуначан, храбар: � човек. 

срчани и срчани, -а, -о који се OgHOCU на срце као шелесни 
op"iaH: - кап, � мана, � комора. 

срчаник, -Iiкa м бот. 1. в. линцура Gentiana lutea. 2. в. срча
ница (1). 

срчаница ж 1. узано gрво које везује йреgњу и зagњу осови
ну зайрежних кола. 2. бот. биљка из ф. ошшролисша Onosma, 
О. Aucherianum и О. stellulatum. 

срчано ПРИЛ. оgлучно, храбро, вашрено: � се борити, � се за
лагати. 

срчаност -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia који је срчан, 
храбросш, оgважносill, ваШреносШ. 

срчењ8.к, -ака м бот. 1. биЈЬка из ф. шроскоша Polygonum ы-
storta. 2. биљка из ф. ружа Potentilla erecta. 

срчика ж 1. срж у биљака. 2. врсша јабуке. 

срчун, -Уна м бот. биљка из ф. 'iлавочика Pulicaria. 

срџба Ж ЈЬушња, "iнев. 

стабалце и стабаоце, -а и -ета с (ми. -ца) geм. og сШабло. 

стабилан и стабилан, -лна, -о лат. йосшојан, чврсш; који се 
не мења, усшаљен, шрајан: � човек; � цене. 

стабилИз8.тор м 1. у физици и хемији машерија која служи 
ga се неки машеријал, йоgложан йроменама, оgржи сшалан, йо
сШојан. 2. уређај који служи ga се оgржи сшалан найон сШрује. 
3. сйрава која сйречава ga се каросерија аушомобила на"iиба на 
завојl.l.Ма. 

стабилизација Ж усшаљење, учвршhење, gовођење у сшалан 
йоложај: � валуте, � цена. 

стабилизацијски, -а, -о који се OgHOCU на сшабилизацију: � 
програм, � политика. 

стабилизовати и стабилизовати, -зујём (стабилизирати, -
изйрам и стабилисати, -ишём) евр. и неевр. (у)чџниши сшабил
Hl.l.М, Шрајнl.l.М, неЙроме1-lJbивl.l.М: � цене . •  - се йосшаши, йосша
јаши сшабилан, йосшојан, чврсш, неЙроме1-lJbив. - Тло се стаби
лизовало. 

стабилност, -ости Ж (инетр. -ошћу) особина oHo"ia који је сша
билан, oHo"ia шшо је сшабилно, сшалносill, йосшојаносш, нейро
me1-lJbивосш: � карактера, � политике, финансијска �. 

стабло с (ген. ми. стабала) 1. geo gрвеша og корена go f,paHa, ge
бло. 2. фиг. лоза jegHe йороgице, йлемена, Hapoga. • генеалошко, 
родословно - "iрафички йриказ, цршеж у облику сшабла са f,pa
нама које йреgсшавЈЬају "iенеалО"iију jegHe Йороgице. 

стабљика ж (дат. -ици) бот. сшабло шравнаше биљке. 

стабљичица ж geм. og сШаБЈЬика. 

став м (ми. -ови) 1. йоложај шела: стојећи �, у ставу мирно. 
2. а. OgHOC, gржање йрема некоме, нечему: заузети пријатељски 
� према некоме, � владе. б. уверење, мишљење: напредан �, ма-
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теријалистички �. 3. а. ogeJbax: HeKOr шен:сша, йасус, сШаван:. б. 
ogeJbax: .музичн:оr KoMaga. 

ставак, ставка м в. сшав (3). 

ставити, -йм (трп. стављен) свр. прел. 1. а. смесшиши, йоло
жиши на нен:о .месШо (обично рун:о.м), .мешнуши: � књигу на сто, 
� цвеће у вазу, � новац у џеп. б. йреgаши, уложиши: � новац у 
банку. в. учиниши ga нешшо буgе на нен:о.ме, обући, навући, на
шаћи: � шал, � капу, � наочаре. г. унеши у сн:лой, саgржај не
чеrа; gоgаши, унеши Йис.мено, найисаши: � у закон; � потпис, � 
на папир. 2. а. с.месШиШи у нарочише услове, он:олносши (о orpa
ничавању слобоgе н:решања, с.мешшању ван чијеr gо.машаја): � у 
затвор, � под кључ, � у карантин. б. уойшше с.месШиШи HeKOra 
Herge, gоgелиши нен:о.ме оgређено .месШо: � госте у собу, � некога 
да седне, � дете у кревет. в. изложиши н:ан:во.м йосшуйн:у, pag
њи: � на продају, � на гласање, � на дневни ред, � на муке. г. 
gовесши у нарочише он:олносши, у нарочиш йоложај: � у центар 
збивања, � у средиште пажње. д. gовесши у нарочиш OgHOC йре
.ма нен:о.ме, нече.му, gовесши у нен:у везу: � под заштиту, � на рас
полагање (некоме), � у изглед (некоме, нешто) . 3. извесши, 
сйровесши, изрећи, йоgнеши и СЛ. оно шшо значи u.мe у објен:шу: 
� забрану, � приговор, � предлог, � захтев, � вето, � ултиматум. 
• - се сшаши Herge, заузеши .месШо; йрихвашиши се нен:е улоrе, 
заузеши йоложај: - се на чело колоне, - се на зачеље; - се на 
чело покрета. 2. ойреgелиши се за HeKOra, нешшо: - се на стра
ну побуњеника, - се на страну Енглеза. • - (из)ван закона лиши
ши зан:онсн:их йрава (HeKOra); забраниши (нешШо). - (из)ван сна
ге йонишшиши, йроrласиши неважећu.м. - на дневни ред йон:ре
нуши нен:о йишање, йочеши раз.маШраШи или решаваши нешШо. 
- на коцку изложиши ризин:у, оЙасносШи. - на располагање ис
Н:ЈЬучиши, оgсшраниши са ан:шивноr вршења gужносШи. - неко
ме нешто на душу обавезаши HeKOra ga нешшо изврши. - под кров 
(кућу, зграду) изrраgиши основну н:онсшрун:цију, озиgаши и йо
н:риШи. - пред свршен чин gовесши у йоложај, сишуацију ga ви
ше нишша не .може ga се из.мени. - тачку на нешто йрен:инуши, за
вршиши с нечu.м. 

ставка ж (дат. -вци; ген. МН. -кй) 1. оgло.ман:, сшав (3). 2. ру
брин:а у рачунсн:u.м н:њиrа.ма у н:ојој је нен:и новчани износ забе
лежен и објашњен. 3. износ у шарифи: нижа -. 

стављати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма сшавиши (се). 

стагнантан, -тна, -о н:оји сшаrнира, н:оји је у сШаrнацији. 

стагнација ж 1. засшој у развишн:у: - производње. 2. фиг . .мр-
швило, Шро.мосШ: - у мишљењу. 

стагнирати, стагнйрам свр. и несвр. заосш(ај)аши у развоју, 
сша(ја)ши у развоју, биши у засШоју. 

стадијум (стадйј, -ија) м ГрЧ. фаза у развоју чеrа: почетни -
болести. 

стадион, -а и стадион, -она м нарочишо изrрађено, уређено 
.месШо за сйоршсн:е уШан:.мице са изrрађенu.м rлеgалишШе.м. 

стадо и стадо с 1. а. већи број goMahux живошиња йрежива
ра ис ше врсше (обично оваца) н:оје зајеgно Йасу. 2. фиг. а. сн:уй 
вернин:а jegHe црн:ве или jegHe црн:вене орrанизације. б. сн:уй ЈЬУ
gu йовезаних .међу собо.м Йорен:ло.м, веза.ма нароgносши, gржав
не йрийаgносши, занu.мања и СЛ. 

стаж м (инстр. -ом (-ем» фр. 1. вре.ме йровеgено у pagHoM OgHO
су: радни -, - за пензију. 2. вре.ме н:оје нен:о шреба ga йровеgе 

. йосле шн:оловања у йрийравничн:ој служби за сшицање йран:
шичноr исн:усшва: лекарски -. 

стажер, -ера м в.  сШажисШ(а). 

стажирати, стажйрам несвр. биши на сшажу (2), служи ши 
н:ао ЙриЙравнин:. 

стажист(а), -ё м (ми. -сти) онај н:оји је на сшажу (2), у йри
йравничн:ој служби, ЙриЙравнин:. 

стажисткиња (стажистица) ж женсн:а особа сШажисШ(а). 

стаза и стаза ж а. узан йешачн:и йуш, ЙуШеЈЬан:. б. geo шрн:а
лишiilа, обележена шран:а н:ојом се н:реће, шрчи Шан:.мичар: 
а'l'летска "'. • ићи утабаном стазама в. uog уШабаШи. козја - врло 
усн:а и сШр.ма сШаза. 

стазарица и стазарка ж бот. БUJbн:а из ф. н:рсшашица Coro-
nopus procumbens. 

стазица ж ge.м. og сШаза. 

стазни, -а, -о н:оји се OgHOCU на сшазе: - круг. 

стаја ж нарочиша зrраgа, йросшорија за сшон:у, шШала. 

стајалиmни, -а, -о н:оји upuuaga сшајалишшу, н:оји се OgHO-
си на сШајалишШе. 

стајалиmте с 1 . .месШо rge нен:о сШоји. 2 . .месШо оgређено за 
сшајање разних йревозних среgсШава. 3. начин Йос.маШрања, 
схвашања, rлеgишше, сшановишше: са стајалиmта науке. 

стајати, -јём (имп. стај) несвр. Йре.ма сШаШи. 

стајати, стојйм (имп. стбј) несвр. 1. а. биши у усЙравно.м, нейо
.мично.м йоложају, биши на HOra.мa. б. биши у Шан:во.м йоложа
ју u.мajyћи н:ао ослонац gpyre gелове шела: - на рукама, - нагла
вачке. 2. биши с.мешШен, расйоређен, налазиши се (о сШварu.ма, 
Йреg.меШu.ма). - Пymка стоји крај врата. Вино стоји у подруму . 
3. а. биши у н:ан:во.м OgHOCY, сшању Йре.ма нен:о.ме. - Како ти сто
јиш са директором? Он добро стоји код власти. б. биши у go
бро.м или рђаво.м сШању. - Како стоје твоји послови? 4. зависи
ши og HeKOra или нечеrа. - То не стоји до мене. 5. u.маШи цену, 
н:ошШаШи. - Кућа ме стајала читаво богатство. 6. йрисшајаши, 
оgrовараши, gолин:оваШи. - Одело му стоји као саливено. Та ти 
боја лепо стоји. 7. (иза некога) u.маШи ослонац, йоgршн:у у нен:о
.ме, нече.му. - Иза тога програма стоји држава. Иза њега стоји 
моћан човек. 8. биши зайисан, наЙисан. - Тако стоји у закону. 
То стоји у тексту. 9. биши нейон:решан, неЙо.мичан, изrубиши 
сйособносш н:решања: сат стоји, послови стоје, време као да сто
ји. 10. биши, налазиши се у нен:о.м (обично.м Йривре.мено.м) сша
њу. - Питање стоји нерешено. Како ствари стоје? 11. (у импера
тиву: стој ! стојте!) зайовесш ga се йрен:ине н:реШање. 

стајаћи, -а, -ё н:оји не шече (о воgи). • - војска в. uog војсн:а. 
- израз израз н:оји u.мa усшаљено значење и уЙоШребу. - одело 
йразнично оgело н:оје се не носи обичнu.м, pagHu.м gaHoM. у стаја
ћем положају сшојећи на HOra.мa. 

стајица ж ge.м. и хиЙ. og сШаја. 

стајњак м сшајсн:о ђубре. 

стајски, -а, -о н:оји upuuaga сшаји, н:оји се OgHOCU на сшају: -
врата, - ђубре. 

стакалце и стакаоце, -а и -ета с (мн. -ца) ge.м. og сШан:ло. 

стакати, стачём несвр. СН:УЙЈЬаши (шечносш), сливаШи. -

Плућне одводнице стачу крв у леву преткомору . •  - се СН:УЙЈЬа
ши се шен:ући, сливаши се: стачу се реке, стачу се сузе. 

стакато м итал. муз. оgелиш, ucupeKugaH, исйресецан начин 
извођења Йес.ме, .мелоgије. 

стаклар, -ара и стаклар, -а м онај н:оји израђује или upoga-
је сшан:ло, сшан:лену робу . 

стаклара ж фабрин:а сШан:ла. 

стакларија ж Йреg.меШи (йосуђе и сл.) og сШан:ла. 

стакларница ж сшан:ларсн:а раgња. 

стакларски, -а, -о н:оји се OgHOCU на сшан:ларе и сшан:лар
сшво: - занат, - радња. 

стакларство с занашсн:а gелашносш н:оја се бави израgо.м 
Йреg.меШа og сШаКла . 

стакласт, -а, -о н:оји u.мa својсшва сшан:ла, н:оји је н:ао у сша
н:ла: - сјај, стакласте очи. 

стаклен, -а, -о н:оји је og сшан:ла; засшаН:ЈЬен: - врата; - те
раса, - баmта. • стајати на стакленим ногама сшајаши HecurypHO, 
несШабилно. 

стакленаст, -а, -о в. сШан:ласШ. 

стакленац, -нца м 1. сшан:лени н:лин:ер. 2. архит. жарг. rрађе
вина са сШан:ленu.м зиgовu.ма. 

стакленiiк, -Ика м засшаН:ЈЬен йросшор у н:о.ме се узrаја цве
ће и йоврће, сшаклена башШа. 

стакленица и стакленка ж сшан:лена боца. 
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стакленце, -ета и -а е (ми. -ца) 1. ge.м. og сШакло. 2. сшакле
на бочица, флашица. 

СТЕшлић, -а и стаклйћ, -ића м сшаклена бочица. 

стакло, -а е (ген. ми. стакала) 1. xOMoieHa, хе.мијски uосшоја
на машерија, uрозирна, шврgа и крша, која се gобија расх.лађ и
вање.м расшоuине кварцноi uеска и неких gоgашака, а уuошре
бљава за израgу uосуђа, uрозора, gелова саобраћајних среgсша
ва иШg.: обично �, кристално �, ватростално �. 2. uреgмеш og 
сШакла. 

стаклобрусач, -ача MpagHUK који бруси сШакло. 

стаклобрусачкй, -а, -о који се OgHOCU на сшаклобрусаче: � 

задруга. 

стаклодувач, -ача м pagHUK који gување.м обликује сшакле
не UреgмеШе. 

стаклодувачкй, -а, -о који се OgHOCU на сшаклоgуваче: � 

занат. 

стаклорезац, -есца MpagHUK или занаiйлија који реже и об-
рађује сШакло. 

' 

стаклорезачкй, -а, -о који се OgHOCU на сшаклоресце: � занат. 

сталагмйт, -ита м грч. врсша cuie, камени (уiлавном креч
њачки) израшшај у облику свеће, сшуба и сл., који насшаје ша
ложењем у uећинама ige uagajy воgене каuи; еупр. сталактит. 

сташiжа ж фр. Uолица. 

сталак, -лка м наuрава на коју се нешшо сшавља, на којој не
шшо сшоји: � за цвеће. 

сталактйт, -Ита м врсша cuie, висећи камени (у"iлавном креч
њачки) израшшај у облику леgенице, ресе и сл., који насшаје ша
ложење.м у uећинама на месшу оgакле каиље воgа засићена кал
цuјумом и у"iљен-guоксugом; еупр. сталагмит. 

сталан и сталан, -лна, -о (обично одр.) 1. HeupeKugaH, не
uресшан, шрајан; који gуже време без upeKugaНJa шраје: бити у 
сталном контакту с неким; � радни однос. 2. неuроменљив, uо
сшојан: сталне цене. 3. који је увек на исшом месшу: � пребива
лиште, � боравиште. 4. реgован, уобичајен, увек исши: � посети
лац, � муштерија, � гост, � епитет. 5. чврсiй, шврg, uосшојан: � 

здање; фиг. � човек. 

сталеж м (инетр. -ом) а. gрушшвена класа: аристократски �, 

племићRи �. б. скуu љуgи исшоi занимања: чиновнички �, вој
нички �. 

сталеmкй, -а, -о који се OgHOCU на сшалеже: � интерес, � 

борба. 

стално прил. неuресшано, HeupeKugHo: бити � на путу, � ла
гати. 

сталност, -ости ж особина, сшање oHoia који је сшалан, оно-
ia шшо је сшално, неuроменљивосш, UосШојаносШ. 

сталожавати (се), -ожавам (се) несвр. Uре.ма сшаложиши (се). 

сталожен, -а, -о смирен, озбиљан, уравношежен: � човек 

сталожено прил. на сшаложен начин, исuољавајући сшало-
женосш: � радити, � говорити. 

сталоженост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia који је 
сшаложен, oHoia шшо је сшаложено: � старца, � ума. 

сталоживати (се), -ожујём (се) несвр. Uре.ма сшаложиши (се). 

сталожити, -йм евр. 1. шаложећи наiомилаШи. 2. уравноше
жиши, среgиши: � мисли . •  - се 1. а. uасши као Шалоi. - Чести
це су се сталожиле на дну посуде. б. ослобоgиши се шалоiа, сле
ћи се. - Вода се сталожила. 2. uоuусшиши у јачини, жесшини, 
смириши се. - Политичке страсти су се сталожиле. 3. среgиши 
се. - Пусти да се сталоже утисци. 

стамбенй, -а, -о који се OgHOCU на сшан: � зграда, � просто
рија, � питање, � проблем. 

стамен, -а, -о 1. к()ји се не ломи, чврсiй, јак: � зид, � брод. 2. 
jegap, креuак, снажан: � човек. 

стамено ПРИЛ. на сшамен начин, CUiYPHO. 

стампедо м uанично бексшво живошиња (у uренесеном сми
слу и љуgи) изазвано.неком оuасношћу или лажном узбуном. 

стан м (ми. станови (станови» 1. jegHa или више соба с нусuро
сшоријама за сшановање: једнособан �, комфоран �, HaMemтeH 
�. 2. лешње сшочарско насеље с колибама и шоровима ige се сшо
ка наuаса и музе, бачија. 3. шкачки разбој, сШаШиве. • бити на 
стану (код некога) сШановаШи. 

станак, -нка м geM. и хиU. og сШан. 

станар, -ара м (инетр. -аром и -арем) 1. онај који сшанује у 
неком сшану, закуuник сШана. 2. бачијар. 

станарина ж износ који се илаћа за сшан, кирија. 

станарица ж 1. в. сШанарка. 2. зоол. uшица која сшално бо
рави у исшом крају, која се зими не сели у шоилије крајеве; еупр. 
селица. 3. бот. в. воловско око Leucanthemum vulgare (uog око). 

станарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жена сшанар (1). 
станарскй, -а, -о који се OgHOCU на сшанаре: � право. 

стандард и стандард м енгл. 1. (обично у изр. животни -) оu-
шши ниво живошних услова, начина живљења: висок �, низак 
�. 2. (ген. ми. стандарда) а. uроuис о мерама и квалишешу uоје
gUHUX uроизвоgа: југословенски �. б. уоuшше оно шшо се сма
шра нормалним, uрихваћеним, шшо је у склаgу с важећим ме
рилима, норма, образац: � у књижевности, � у писању. 

стандардан и стандардан, -дна, -о који оgiовара сшанgар
gy (2), шиuичан, уобичајен, са"iласан с важећим мерилима и оби
чајима. 

стандардизација ж свођење више облика l-ta мањи број ши
йичних образаца, ушврђивање сшанgарgа, мерила. 

стандардизовати, �зујём (стандардизирати, -изйрам) евр. и 
неевр. uровесши, uровоgиши сшанgарgизацију, (у )чиниши сшан
gарgним. 

стандардно и стандардно ПРИЛ. на сшанgарgан начин, у 
сшанgарgном квалишешу, уобичајено: � добро певати. 

стандардност и стандардност, -ости ж особина oHoia шшо 
је сШанgарgно. 

станиол, -ола м итал. калај развучен у шанке лисшиће у које 
се uакују бомбоне, чоколаgе и сл. 

станиолскй, -а, -о који је og сшаниола: � листић. 

станити се, станйм се евр. 1. насшаниши се, населиши се. -
Станио се у Нишу. 2. заусшавиши се, сШаШи. - Станио се крај 
стене. - 3. скрасиши се. - Не може да се стани. 

станица! ж 1. месшо ige сшоји какво uревозно среgсшво изме
ђу своiа gоласка и оgласка: аутобуска �, железничка �, трам
вајска �. 2. оgељак неке веће усшанове, орiанизације, службе: 
здравствена �, полицијска �, жандармеријска �, метеоролоmка 
�. 3. уређаји за оgашиљање и uримање весши и gpyiux е.мисија и 
зiраgа у којој су смешшени: телевизијска �, разгласна �, радио
станица. 

станица2 м биол. в. ћелија (2). 

станичица ж ge.м. og сШаница. 

станичнй, -а, -о који се OgHOCU на сшаницуl: � зграда, � перон. 

станичнй2, -а, -о који се OgHOCU на сшаницу2, ћелијски: � оп-
на, � цитоплазма. 

станйmте е 1. обишавалишше, uребивалишше: � птица. 2. 
месшо које оgiовара живошним uошребама неке биљне врсше и 
ige она расше: биљно �. 

станка ж Uауза. 

становати, ст�шујём неевр. живеши у сшану, кући и сл.; има
ши сшан, живеши, биши насшањен у неком месшу, крају и сл.: 
� с оцем, � код родитеља, � у студентском дому; � на Дорћолу, 
� у Доситејевој улици. 

становит, -а, -о 1. који има јако уuоришше, ослонац, чврсш, 
сiйaбuлaн: � камен, � стена. 2. uзвесшан, оgређен: � мера, � пропис. 

становито ПРИЛ. CUiYPHO, gобро: � знати. 
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становитост, -ости ж особина oHoia ШШО је сШановиШо. 

становиште с f.леgишШе, сшајалишше са Koia се нешшо йро
суђује; .миш.тъење, уверење, Йоf.леg на нешшо: научно �, филозоф
CKO �; субјективно �. 

становник, -И:ка и становник, -а м онај који је Heige сшал
но или йривремено насшањен, жиШељ. 

становница и становница ж жена сшановник, жиШеЈЬка. 

становништво и стаџовништво и е жишељи, сшановници 
неке gржаве, HeKoi краја или насеља: ceOCKO �, гpaдCKO �, � Бе
ограда. 

станодавац, -вца м (инетр. -вцем) онај који изнај.мљује, изgа-
је сШан. 

станодавка ж она која изнај.мљује, изgаје сШан. 

станчић м geм. og сШан. 

стање е 1. ойшше йрилике, околносши, йоложај у ко.ме се не
ко или нешшо налази: здравствено �, ПСИXИЧRО �, paTHO �, ван
peднo �. 2. облик, йојава у Koju.мa се нешшо налази, јавЈЬа: агре
гатно �, гасовито �, течно �. • бити у благословеном (другом) ста
њу биши шруgна, бре.мениШа. бити у стању биши Kagap, .моnи 
учиниши или ЙоgнеШи. довести у исправно стање ЙоЙравиШи. до
вести у првобитно стање учиниш и ga нешшо буgе онакво какво је 
било Йре. радно и трпно глаголско � ЛИШЋ. акшив и Йасив. 

стањивати, стаљујём несвр. йрема сШањиШи. 8 - се несвр. 
йрема сшањиши се. 

стањивати се, стањујём се несвр. йрема сшаниши се. 

стањити, стањим евр. учиниши Шањu.м. 8 - се йосшаши Шањи. 

стап м узан и висок gрвени cyg за .муnење .маслаца. 

стапати (се), стапам (се) несвр. йрема сшойиши (се). 

стар м енгл. зна.мениШа, чувена особа, звезgа. 

стар, -а, -о (одр. стари; КОМП. старијИ) 1. а. који је йроживео 
MHoio iogUHa, који је gоживео сшаросш; еупр. млад: - човек б. 
својсшвен шаквој особи: старе кости, � лице. в. који је йрошао go
ба живоша које се с.маШра најЙОiоgнијu.м за нешшо: - за IIШолу, 
� студент. 2. а. који йошиче из йрошлих времена, који се gавно 
йојавио: - песма, � рана, � навика, � дуг. б. који је оgавно йо
знаш: � истина, � пословица. в. који се оgавно бави HeKu.м зани
.мањем, gелашношnу: � војник, - радикал. 3. а. Прошли, .мину
ли (о времену): у стара времена. б. којије йосшојао, живео рани
је: стари народи, стари писци. в. каракшерисшичан за йрошло 
време: стари обичај. г. хоји је изашао из Moge, засшарео: � модел 
капута, � крој. 4. који своје йорекло воgи из сшарине, йрошло
сши: � породица, � племство. 5. који је йрешхоgио ово.ме caga, 
йрешхоgни: � редакција часописа, � шеф, � адреса. 6. који је 
оgавно у уйошреби, који је ogaBHo найравЈЬен и који је времено.м 
изiубио своје йрвобишне особине; еупр. нов. :  � одело, старе ципе
ле. 7. а. gуiоiоgишњи, gавно йознаш йО нечему: � познани:к. б. 
веn йре оgређен: � место. 8. а. који је йрошао сав йроцес врења, 
фер.менШације и сл. (о .млечнu.м и алкохолнu.м Йроизвоgu.ма): � 
сир, � вино. б. који је из раније сезоне: � жито, � пасуљ. в. који 
није свеж, бајаш: � јаје, ,..,; хлеб. 9. (у компаративу) а. који је на 
вишем сшейену, виши: � разред. б. виши йо paHiy, чину, йоложа
ју: � официр. в. који се више йошшује, важнији, .мероgавнији. -
Очева реч мора бити старија. 10. а. (у компаративу) који u.мa 
више iogUHa у йоређењу с HeKu.м: � брат, � пет година. б. уз из-

. разе Koju.мa се указује на број iоguна (векова и сл.) йрошеклих og 
нечијеi рођења, OgH. насшанка нечеiа: који u.мa . . .  који је og Йре . . .  : 
човек � БО -година, рукопис � неколико векова, хлеб - три да
на. 11. (у именичкој служби) а. сШарац. б. ошац (у оg.маклu.м 
ioguHa.мa). в. сШарица. г . .мајка (у оg.маклu.м iogUHa.мa). 12. (у 
именичкој служби) е некаgашње време, некаgашње сшање, йро
шлосШ. - Нема враћања на старо. 13. (у именичкој служби) м 
ми. а. йреци; роgиШељи. - Његови стари су били јунаци. б. og
расли насуйрош .млаgu.ма: сукоб младих и старих. • и - и младо 
сви, сви pegoM, без изузеШка. 

старалац, -аоца м в. сШараШељ. 

старалц.чкИ, -а, �o који се OgHOCU на сШараоце. 

старалаштво с в. сШараШеЈЬсШво. 

старамајка ж бака. 

стараочев, -а, -о који apuaaga сШараоцу. 

старатељ м (вок. -у; ИнСТр. -ем) а. онај који се сшара, брине о 
неко.ме, који Heiyje или васйишава HeKoia, скрбник, шушор: деч
ји �. б. онај који је заgужен ga се брине о нечему, ga оgржава не
шшо: � имања, � црквено-школске општине. 

старатељка ж жена сШараШељ. 

старатељски, -а, -о који се OgHOCU на сшарашеЈЬе и сшара
ШељсШво. 

старатељски ПрИЛ. на сшарашељски начин, као сШараШеЈЬ. 

старатељство и старатељство е усшанова и gужносш сша
рашеља, вршење gужносши сШараШеља. 

старати се, -ам се неевр. 1. воgиши бриiу, бринуши се: - о бо
леснику, � о кући, � о пословима. 2. насшојаши, шруgиши се. 
Стараћу се да то добро урадим. 

старац, старца м (вок. старче, инетр. старцем; МН. старци, ген. 
стараца) 1. сшар човек. 2. ШасШ. 

старачки, -а, -о који се OgHoCU на сшарце, сшаре особе: � сла
бост, � штап, � глас. 

старачки ПрИЛ. као сшарац, на сшарачки начин: � ходати, � 
се осећати. 

стареж ж и м сшаре сшвари, сшари осшаци нечеiа, сШаруgија. 

старети јек. старјети, -рим несвр. [гл. ИМ. старёње с] йосшаја-
ши сшар, сшариши (2). 

старетинар, -ара м в. сШаринар. 

старетинар- в.  сШаринар-. 

старешина јек. старјешина м (ми. ж) а. йрви у хијерархији, 
руковоgилац, Йоf.лавар, начелник, уойшше особа с Hajвenu.м 
овлашnењu.ма у некој ipyau, зајеgници и сл.: � одсека, сеоски �, 
племенски �. б. у војсци: KoMaHgup, зайовеgник HeKoi gела вој
ске; apuaagHUK војНОi Kagpa који KoMaHgyje вojHицu.мa, официр, 
OgH. йоgофицир. • разредни - насшавник йосебно заgужен за 
сшарање о неко.м ogeJbeНJY ђака. 

старешински јек. старјешински, -а, -о који се OgHOCU на 
сшарешине и сшарешинсшво: � кадар, � опомена. 

старешински јек. старјешински прил. на сшарешински на
чин, као сшарешина: рећи кратко �. 

старешинство јек. старјешинство с 1. а. власш и йоложај 
сШарешине. - Најстаријем официру припада право старешин
ства. б. peg, OgHOC йО йоложају или сшаросши у служби, paHi: 
прозивка по старешинству, поштовање старешинства. 2. а. скуй 
сшарешина, Руковоgиоци, Руковоgеnи Kagap: састанак старе
шинства. б. виша власiП, руковоgсшво: жалбе старешинству. 

старина ж (м) (ми. ж) сшар човек, сШарац. 

старина ж 1. а. сшаро gоба, gалека йрошлосш, gавнина: ста
новници од старине. б. некаgашња йрийаgносш йо pogy, йоре
клу; йрийаgНQСШ, pog. - Старином је Цинцарин. 2. шраiови, 
осшаци сшароi gоба, некаgашњеi живоШа. - Најдубља старина 
људског рода лежи закопана у дубоким наносима река. 3. apeg
.меШ, сшвар из сшароi gоба: музеј старина. 

старинар, -ара м шрiовац сШарина.ма, йреg.мешu.ма сачува
Hu.м из йрошлосшu; шрiовац сШарu.м, Йоловнu.м сШварu.ма . 

старинарница ж йроgавница сшарина, сшарих сШвари. 

старинарски, -а, -о који се OgHOCU на сшаринаре и сшари-

.н.
арсШво. 

старинарство е шрiовина сШарина.ма. 

старинац, -нца м сшаросеgелац; еупр. досељеник, дошљак 

старински, -а, -о 1. који се OgHOCU на сшаро gоба, на сшари-
ну: � обичај, � новац, - начин. 2. који се йриgржава сшарих оби
чаја и схвашања, несавремен: - човек 

старински ПрИЛ. на сшарински начин: судити �, � живети. 

старити, -Им неевр. [гл. ИМ. старёње с] 1. чиниши сШарu.м. 2. 
йосшајаши сшар; уп. старети. 
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старица ж 1. сшара жена. 2. (у придевској служби) сшара: -
мајка. 

старичица ж geм. og сШарица. 

старјети в. сШареШи. 

старјеш- в. сШареш-. 

старкеља м (ж) (мн. ж) Йеј. og сШарац. 

старлета ж .м.naga и лейа фuл.мска "iлу.мица на йочешку ка
ријере. 

стармалй, -а, -о а. који је йо 'iogUHaмa .м.nag, а йО влаgању 
или из"iлеgу сшар: - дете. б. који није својсшвен живоШно.м gобу 
субјекша (He'io сшаријим особама, њиховим йо"iлеgима и знању): 
- понаmање, - интересовање. 

стар мало прил. на сШар.мали начин, као сШар.мали: - се по
нашати. 

старо- 1. као йрви geo йриgевских сложеница казује сшари
ну, gревносш oHo'ia шшо значи gpy'iu geo сложени це: староазиј
ски, старобалкански, старосрпски. 2. у uзвеgеницама og синша'i
.ми са Йриgево.м сшари (Сшари): староварошки, старобечејски, 
старосрбијански. 

старовековнй јек. старовјековнй, -а, -о који apuaaga сша
ро.м веку: - монархија, - цивилизација. 

старовремскй, -а, -о који apuaaga сШаро.м времену, сшарин
ски: - схватање. 

старовремски прил. као у сшаро вре.ме: - обучен. 

староградски, -а, -о каракшерисшичан за старе 'iраgове, 
'iраgове у сшаро вре.ме: - ношња, - песма. 

стародреван и стародреван, -вна, -о који йошиче из сша
рих, gавних времена, сшарински: - липа, - црква. 

старозаветнй јек. старозавјетни, -а, -о који се OgHOCU на 
йрешхришhанско време и Сшари завеш: - пророк, старозаветни 
списи. 

старојко м сшари сваШ. 

старолик, -а, -о који из"iлеgа сшар, који ogaje ушисак сша
росШи. 

старомодан, -дна, -о својсшвен Йрошло.м времену, ње'iовим 
обичајима, сшилу, засшарео, несавремен; који се gржи шаквих 
нор.ми, који се йовоgи за сшарим узорима: - хаљина, - фризу
ра, - песма; - човек. 

старомодно прил. на сшаро.моgан начин, несавре.мено: - об
учен. 

староседелац, -еоцајек. старосједилац и старосједјелац, 
-иоца м онај који og сшарине живи у неко.м .месШу, крају или зе
.м.тьи, сШаринац. 

староседелачкй јек. старосједилачкй и старосједјелач
кй, -а, -о који се OgHOCU на сшаросеgеоце: - породица. 

старословенскй (старославёнскй), -а, -о који се OgHOCU на 
сшарословенски језик, најсшарији словенски књижевни језик 
(насшао на наречју солунских Словена), на који су Ћирило и Ме
шоgије йревели 'iрчке БО'iослужБене књи'iе: - превод, - писме
ност. 

староснй, -а, -о који се OgHOCU на сшаросш: - пензија. 

старост, -ости ж (инстр. -ошћу; мн. 0) 1. оg.макле 'iogUHe живо
ша, сшарачко gоба. 2. 'iogUHe живоша, gоба. - У пријави треба 
навести име, презиме, старост. 3. особина oHo'ia шшо је сшаро'i 
йосшања; век йосшојања, шрајања: одредити - грађевине. • под 
старост у време сШаросШи. 

староставан, -вна, -о који је og сшарине, сшароgреван: -
књига. 

старт м енгл. спорт. 1. а. йочешно .месШо, линија са које йола
зе Шак.мичари у Шркама. б. йолазак са шо'iа .месШа, йочешак 
шрке; йочешак Шак.мичења уойшше: неуспео -. 2. йрви насшуй 
у неко.м шак.мичењу (у оgређеној сезони, на оgређено.м шурниру 
и сл.). 3. акција и'iрача у фуgбалу с цшьем оgузимања лойше йро-

шивнику или онемо'iуhавања йрошивничко'i и'iрача ga насшави 
са својо.м акцијо.м: клизећи -, недозвољени -. 

стартати, -ам свр. и несвр. в. сШарШоваШи. 

стартер и стартер м 1. сЙорШ. сшаршни йишшољ, йишшољ 
којим се йуцњем обележава йочешак шрке, Шак.мичења и сл. 2. 
спорт. онај који gaje знак за йочешак шрке, за йолазак са сшар
Ша. 3. уређај који зайочиње акшивносш или йроцес paga .моШора. 

стартнй, -а, -о који се OgHOCU на сшарш: - место, - црта. 

стартовати, -тујём свр. и несвр. спорт. 1. йосшавиши и йосша
вљаши се на сшарш у Шак.мичењу; кренуши, йолазиши са сшар
та, йочеши, йочињаши Шрку. 2. (некога) жарг. йочеши се уgвара
ши (gевојци, жени), йокушаваши освојити (gевојку, жену). 

старудија ж сшаре, уйошребљаване, йоловне сШвари. 

старцат, -а, -о у изр. стар - вео.ма сшар, сасвим стар. 

старчекања ж (м) (мн. ж) Йеј. og сШарац. 

старчина ж (м) (мн. ж) ay'i.м. и Йеј. og сШарац. 

старчић м geM. og сШарац. 

стас м шелесна висина, расш; шелесна фи'iура. 

стасавати, стасавам несвр. йрема сШасаШи. 

стасати и стасати, -ам свр. а. оgрасши, gорасши, gосйеши уз
расто.м: - за војску, - за женидбу. б. йрисйеши, йрисшиhи за 
бербу, жешву, косиgбу и сл. - Стасала је пшеница. 

стасит, -а, -о који је високо'i, вишко'i и лейо'i сШаса. 

стаситост, -ости ж особина и сшање oHo'ia који је сШасиШ. 

стасић, -а и стасйћ, -ића м geм. og сШас. 

стати, станём (аор. стадох (стах); ИМП. стани; пр. пр. ставши) 
свр. непрел. 1. йосшавиши се на Ho'ie, guhu се у сшојеhи сШав. 2. а. 
сшуйиши на нешшо: - на луди камен, - на праг. б. заузеши .ме
сшо, йоложај: - крај прозора, - пред некога. 3. а. заусшавиши 
се, не ићи gaљe. - Кола су стала. б. йресшаши; супр. почети. -
Киша је стала. в. йрекинуши pag, йресшаши функционисаШи. -
Фабрика је стала. г . .мало йочекаши, ЙричекаШи. - Стани да 
чујеш до краја. 4. смесшиши се. - У салу може да стане сто љу
ди. 5. а. (са инфинитивом или презентом и везником "да", о ка
квој радњи или збивању) ЙочеШи. - Девојка стаде плакати. б. 
(са гл. именицом као субјектом) ошйочеши, насШаШи. - Стаде 
вика. Стаде кукњава. в. (са гл. именицом као граматичким и 
именом у акузативу као логичким субјектом) йочеши с нечим, 
уgариши у нешШо. - Стаде га вика. • стало ми (ти, му и сл.) је ва
жно, биШно .ми (ши, .му) је. - Стало ми је до тога пројекта. Ста
ло ми је да лепо мисле о мени. стани-пани нема gpy'io'i излаза. -
на гледиште, на становиште gohu на сшановиште, заузеши сШав. 
- на пола пута не извесши нешшо go краја. - на своје (властите) но
ге йосшаши самосШалан. - на чело преуаети вођство. - некоме на 
жуљ gирнуши HeKo'ia у oceiiiљивo .месШо, йовреgиши, увреgиши 
HeKo'ia, замериши се неко.ме. - на крај, на пут 1) (некоме) сйречи
ши, о.месШи HeKo'ia у некој намери, обузgаши HeKo'ia. 2) (нечему) 
сйречиши, оне.мо'iуhиШи (нешшо), оgуйреши се нечему. - ногом аа 
врат (некоме) йобеgиши, обузgаши, савлаgаши HeKo'ia, gohu "iла
ве ко.ме. - уа бок, - раме уа раме уйореgиши се, uзјеgначиши се (с 
неким, с нечим). - уа некога йоgржаши HeKo'ia. - на нечију страну 
ойреgелиши се за HeKo'ia. то је да ти памет стане i!fo је невероваш
но, несхваШљиво. 

статива ж сшуб који с jegHe или gpy'ie сшране о.међује 'iол, вра
ша на фуgбалско.м, руко.меШно.м l.lЛи сл. и'iралишШу. 

статива ж 1. jegHa og 'iреgица у Шкалачко.м сшану, разбоју на 
којимаје смешшено враШило. 2. МН. шкалачки сшан, разбој. 

статика ж ГРЧ. 1. физ. geo .механике који се бави йроучавањем 
равношеже сила. 2. стање .мировања, неЙро.менљивосШи; супр. 
динамика. 

статирати, статйрам несвр. биши сШаШисШ(а). 

статист(а), -ё м (мн. -сти) caopegaH учесник у раgњи сценско;; 
KoMaga, фuл.ма и сл. (обично са уло'iо.м без речи у .масовним йри
зорима). 

статистика ж uзучавање и йраћење кваншишашивне сшра
не .масовних йојава (gрушшвених и gp.) сакуйљањем и обраgо.м 
йоgашака исказаних бројевима: демографска -, економска -. 
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статистичар, -ара м онај који се бави сШаШисШиком. 

статистичарка ж жена сШаШисШичар. 

статистички, -а, -о који се gOHOCU на сшашисшику: стати
стички подаци. 

статисткиња (статистица) ж женска особа сШаШисШ(а). 

статичан, -чна, -о 1. који је у сшању мировања, нейокрешан; 
који се не развија, не мења. 2. (одр.) в. сшашички: - равнотежа 
тела. 

статички, -а, -о који се gOHOCU на сшашику: - прорачун. 

статичност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је сШаШично. 

статор м лат. нейокрешни geo (мешално језlро са намошаји-
ма) у елекшричном lенерашору, у сисше.му са обршним gелом 
(роШором). 

статуа ж кий, скулЙШура. 

статуета и статуица ж geM. og сШаШуа. 

статус м лат. йоложај, сШање. • - кво йрвобишно, неuзмење
но сШање. 

статусни, -а, -о који се OgHOCU на сШаШус. • - симбол разно
врсни йосшуйци (куйовина скуйих сшвари, боравак у ексклузив
ним оgмаралишшима, oiil.мeHo ogeealVe и сл.) схваћени као сйо
љашње обележје усйеха у gрушШву. 

статут, -Ута м лат. скуй йройиса или оgреgаба који реlулишу 
живош и ogHoce у некој йосебној зајеgници (усшанови, уgружењу 
и сл.). 

стафилокока ж мед. pog йашоlених бакшерија Staphylococ
cus које изазивају lHojeНJe. 

стационар, -ара м лат. мања зgравсшвена усшанова у којој 
болесници Moly и лежаши, болесничко ЙрихваШилишШе. 

стационаран, -рна, -о нейокреiilJЬив, сшалан, који осшаје на 
свом месШу. • - лечеље лечење лежање.м у сшационару (за раз
лику og амбулаНШНОl лечења). 

стационирати, -онйрам евр. и неевр. йосшавиши, йосшавља
ши, с.месШиШи, смешшаши Helge сшално као сшаницу: - трупе. 

ствар ж (инетр. ствари (стварју); ген. ми. ствари, дат. стварима) 
1. све неживо шшо машеријално, физички йосшоји, ЙреgмеШ. -
Узмите ваше ствари. Све ове ствари су безвредне. 2. све шшо се 
pagu, замишља или осећа (pag, йосшуйак, gело, gОlађај, весш 
иШg.). - Та приповетка је његова најбоља ствар. О тим тужним 
стварима не желим да говорим. 3. (обично у мн.) сшање, сишу
ација, околносши, йрилике, услови каракшерисшични за оно 
шшо се gешава. - Њеним доласком ствари су се из темеља из
мениле. Како сада стоје ствари? • битна - нешшо lлавно, најва
жније. истерати - на чистину (чистац) рашчисшиши, йошйуно раз
јасниши нешшо нејасно, замршено. једна је - ... друга је - jegHo 
је . . .  gpylo је. лична (приватна) - оно шшо се шиче HeKola лично, 
HeKola Йојеgинца. моја - оно шшо се само мене Шиче. пропала (И3-
губљена) - нешшо шшо се завршава без усйеха, шшо не обеhава 
усЙех. - је у томе . . . pagu се о шоме, сушшина је у Шоме. у ствари за
Йраво. 

стваралац, -аоца м онај који сшвара, који је сшворио неко 
ориlинално gело (уlлавном у умеШносШи). 

стваралачки, -а, -о који се OgHOCU на сшвараоце и сшварала
шшво: - способност, - рад, - напор, - мисао. 

стваралачки ПРИЛ. на сшваралачки начин, као сШвара�ци. 

ствараЛаштво е човекова сйособносш ga сшвара ориlиналне 
gyxoeHe и машеријалне вреgносщи; резулшаш шакве gелашно
сши, оно шшо је сШворено. 

стваран, -рна, -о 1. а. који уисшину йосшоји или је йосшојао, 
исшински: - свет. б. који се заснива на ономе шшо йосшоји, на 
искусшву, реалан: - основа за нешто. 2. (у им. служби е) сшвар
носш: поћи од стварног. 

ствараочев, -а, -о који apuaaga сШвараоцу. 

ствараrељ м сШв�lралац. 

стварати (се), стварам (се) несвр. Йре.ма сшвориши (се). 

стварно ПРИЛ. 1. gоисша, заисша, уисшину: - урадити. 2. 
озбиљно, реално: - говорећи. 

стварност, -ости ж (инетр. -ошћу) објекшивни свеЩ збиља, 
реалносш, оно шшо објекшивно ЙосШоји. 

стварца ж пеен. ge.м. og сШвар. 

стварчица ж ge.м. og сШвар. 

створ и створ, створа м живо биhе (човек, живоШиња). 

створење е 1. насшанак: - света. 2. живо биhе, сШвор. 

створењце, -а и -ета е (ми. -ца) ge.м. og сШворење. 

створитељ м (инетр. -ем) 1. шворац свеша, Боl. 2. сШваралац. 

створитељица и створитељка ж женска особа сШваралац. 

створити, -им (трп. створен) евр. 1. сазgаши, йроизвесши, на-
чиниши: - свет, - ремек-дело. 2. основаши, орlанuзоваши, усша
новиши: - државу. 3. изазваши, йроузроковаши: - неред, - не
прилике. 4. а. набавиши, ЙрибавиШи. - Створи однекуд боцу 
вина. Створи новац како знаш. б. обезбеgиши: - удобан живот. 
5. (у облику трп.) у изр. бити створен а. (за нешто) биши йо сво
јим особинама йреgоgређен за нешшо: - за породичан живот, -
за уметност. б. (за некога, нешто) йошйуно оglовараши некоме, 
нече.му, биши aologaH за HeKola, нешШо. - Ми смо створени јед
но за друго. Хаљина је као створена за тебе . •  - се 1. а. йојави
ши се, насШаШи. - На улазу се створила гужва. б. изненаgа се 
йојавиши, искрснуШи. - Откуд се он створи овде? 2. йрешвори
ши се, йромешнуши се у нешшо gpylo. - Одједном се створи у 
старца. 

створић, -а и створић, -ића м ge.м. og сШвор. 

стврднути, -нём (р. пр. стврднуо, -ула и стврдла) евр. 1. учи
ниши шврgим или Шврђим. 2. фиг. учиниши чврсшим, изgРЖЈЬи
вим, ошйорним, очеличиШи. - Тежак живот га је стврднуо . •  -
се 1. йосшаши шврg, очврснуШи. 2. фиг. а. йосшаши неумољив, 
HeoceiilJЬив, не.милосШив. б. gобиши, йримиши шврg, озбиљан, 
сшроl израз лица; йосшаши укочен, безосеhајан, равноgушан (о 
йоlлеgу). 

стврдњавати (се), стврдњавам (се) несвр. йрема сшврgну
ши (се). 

стеарин, -Ина м ГРЧ. хем. бела маса, йроизвеgена og лоја и ра-
зних чврсших масши, og које се йраве свеће. 

стеарински, -а, -о који се OgHOCU на сшеарин: - свећа. 

стег јек стијег м арх. и пеен. засшава, барјак. 

стёга ж (дат. стези) 1. оно шшо сшеже нешшо ga сшоји чвр
сшо, ga се не миче, не pacaagHe и сл. (конойац, окови и сл.). 2. 
фиг. а. йришисак, уlњешавање, iilлачење. б. оно шшо с.меШа раз
вишку, шшо лишава слобоgе у pagy, у йосшуйцима, зайрека, йре
Йрека. 3. фиг. чврсшо ушврђен peg, aopegaK, gисцийлина: војнич
ка -, школска -, родитељска -. 

стегно е анат. geo Hole og кука go кощта, беgро. 

стегнути, стегнём (аор. стегох, стеже и стеже и стегнух стег
ну и стегну; ИМП. стегни; р. пр. стегао, стегла и стегнуо, -ула; пр. 
пр. стегнувши и стегавши) евр. 1. а. чврсшо зашеlнуши, йришеl
нуши крајеве везујуhи HeKola, нешшо: - каиш, - пертле. б. обу
хвашивши, ухвашивши нешшо йришиснуши, сшиснуши; обlр
лив ши некоЈа сшиснуши: - нечију руку, - пушку; - некога у за
грљај . в. сасшавивши jegHo с gруlим йришиснуши, сшиснуши: -
вилице, - песницу. 2. чврсшо сасшавиши, йричврсшиши нечим: 
- шрафовима. 3. а. найасши, сйойасши, овлаgаши киме (о бо
лесши, gуlовима, несрећи). - Стегло ме у крстима. Стегао ме ре
уматизам. Стегла нас беда. б. йришиснуши, сшиснуши (о зими, 
:мразу и сл.). в. uзвршиши йришисак на HeKola, йрисилиши: -
заробљеника, - децу. 4. безл. (у грлу, грудима, срцу) осешиши 
јак йришисак, lушење, бол (у lрлу, lруgима, срцу); фиг. осешиши 
шешкоhу, бол у gуши, срцу . •  - се 1. сшиснуши се, скуйиши се, 
зlрчиши се; 2. aogephu се сшроlој шшеgњи, оlраничиши своје 
Шрошкове. 3. узgржаши се, савлаgаши се. • - зубе в. aog зуб. - ка
ит йочеши живеши скромније, шШеgљиво. - срце uзgржаши бол, 
несрећу, ЙаШњу. 

стегоноша јеК. стјегоноша м (мн. ж) онај који носи сшеl, бар-
јакШар. 

. 
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стезати (се), стежём (се) несвр. аре.ма сшеiнуши (се). 

стезач, -ача м 1. анат. мишиh који има функцију ga сШеже. 2. 
наарава којом се нешшо сшеже, UриШеже. 

стезник м geo ogehe (обично женске) og еласшичноi машери
јала који служи за сшезање сшрука и кукова. 

стеља ж 1. слој сламе, шраве, лишhа, који се uросшире као 
лежај за сШоку. 2. uросширка uog сеgлом. 3. вински Шалоi. 

стематографија ж грч. наука о iрбовима и роgословљу. 

стена јек. стијена ж (ном. ми. стене јек. стйјене; зб. им. стење 
јек. стйјење с (мн. 0» 1. сшрма камена лишица, iребен, xpug. 2. 
рег. унушрашњи, upeipagHU зиg зiраgе, куће. • хладан као - безо
сећајан. чврст као - uосшојан, чврсшоi каракШера. 

стеницајек. стјеница ж а. зоол. у мн.: uороgица инсекашари
личара Heteroptera (у jg.: инсекш из ше Uороgице). б. сишан аа
разиш, шшешочина која се храни БUJЬНим соковима: купусна -, 
:купинина - . • досадан као - јако, неuоgНОШЈЬиво gocagaH. 

стеничав јек. стјеничав, -а, -о који је аун сШеница. 

стеничан, -чна, -о грч. који uојачава, uојачајни; супр. асте
ничан. 

стеновит јек. стјеновит, -а, -о а. који обилује сшенама: -
предео. б. који се сасшоји og сшена: - планина. 

стеновитост јек. стј еновитост, -ости ж особина OHoia шшо је 
сШеновиШо. 

стенограм и стенограм м сшеноiрафски снимљен iOBOp, 
сшеноiрафске белешке. 

стенограф м онај који uише сШеНОiрафијом. 

стенографија ж брзо бележење iOBopa аомоћу нарочиших 
знакова и нарочишоi сисШе.ма скраћивања, брзоUис. 

стенографисати, -иmём (стенографирати, -граФйр3.м) свр. и 

несвр. (за)uисаши сшеНОiрафијом. 

стенографкиња ж женска особа сШеноiраф. 

стенографски, -3., -о који се OgHOCU на сшеНОiрафију: - беле
ш:ка, - записник 

стенодактилограф м онај који uзiоворене речи заuисује сше
ноiрафијом и шо oHga ареаисује на аисаћој машини. 

стенода:ктилографкиња ж женска особа сшеноgакшило
iраф. 

стењак јек. стијењак, -њка м фишиљ у свећи, свешиљци, 
канgилу. 

стењати, стењём несвр. 1. а. исuушшаши болан, ошеiнуш inас 
(uog неким шерешом, og бола или невоље). б. uроизвесши ошеi
нуше звуке који uogcehajy на сшењање (о мошору и сл.). 2. iOPKO 
се жалиши, јаgиковаШи. 3. фиг. шрuеши уiњешавање, роuсшво, 
биши uоiilлачен: - под туђинским јармом. 

стеона ПРИД. (ж. род) која носи шеле, бре.мениШа (о крави). 

степ м енгл. илесни корак; врсша илеса. 

степа ж рус. велико, обично равно uросшрансшво, без шуме, 
аокривено шравом у сушним Uреgелима. 

степен, -ена м (уп. ступаљ) 1. (ген. ми. степенй) а. 360. geo кру
ia или кружне линије као јеgиница мере уinа. б. јеgиница мере 
Ше.мUераШуре (вазgуха, Boge, шела gp.). в. јеgиница мере iусши
не шечносши и јачине алкохола. 2. а. мера која служи Kag се не
шшо с нечим уаоређује, мера развишка нечеiа: - сличности, -
продуктивности. б. сшање, сшаgијум, фаза: опекотина првог 
степена. 3. а. разреg, кашеiорија, peg оgликовања. б. звање, paHi. 
4. OgHOC у сроgсШву. 5. правн. инсшанца, наgлежносш: суд првог 
степена. 6. фиг. висина, сшање, gосшиiнуши ниво: висо:к - реда, 
- :кривичне одговорности. 7. мат. а. број који казује колико uуша 
шреба неки број самим собом uомножиши: подићи на трећи 
степен. б. врсша јеgначина аре.ма upupogu оаерација и функци
ја: једначина првог степена. 

степенаст, -а, -о 1. који је у облику сшеuеница: - земљиmте. 
2. фиг. који се врши uосшуuно, са uрелазима, а не у скоковима: 
- прогрес. 

степенасто ПРИЛ. на сшеuенасш начин, у облику сшеuеница: 
- поређати греде. 

-степени gpyiu geo сложених upugeBa у којима арви geo ао-
казује бројну вреgносш или количину сшеuена: првостепени, 
другостепени итд. 

степеник м в. сшеuеница (1). 
степеница и степеница ж jegHa og сшеuенасшо uоложених 

хоризоншалних илоча, ipega и сл. на које се сшуuа Kaga се аење 
или силази: силазити низ степенице, пети се уз степенице, по
:кретне степенице. 

степениште с uросШор, geo зiрagе ige су сшеuенице, сШубишШе. 

степеновати, -нујём несвр. 1. мат. uoguhu број на неки сше
аен множеhи ia јеgанuуш или више uуша самим собом. 2. раз
врсшаваши аре.ма сшеuенима вреgносШи. 

степски, -3., -о који се OgHOCU на сшеuу: - :клима, - вук 
стерати јек. стјерати, -3.м свр. 1. шерајуhи uрисилиши неко

ia ga сиђе с неко;; месша или Uоложаја. 2. в. саШераШи. 

стерати, стерём несвр. 1. а. uросшираши, разасшираши ао 
каквој Uовршини. б. uриuремаши, сUре.маШи (uосшељу, лежај) 
uросшируhи UосШељину. в. размошаваши, шириши (оно шшо је 
било с.моШано). 2. сшављаши на uовршину нечеiа, сиuаши, баца
ши нешшо ао нече.му . •  - се uружаши се у неком аравцу; аро
сшираши се. 2. шириши се. 

стерео м разг. в. сШерео-уређај. 

стерео- као арви geo сложеница значи: који gaje слику у аро
сшору, OgH. који сшвара ушисак о uросшорном pacuopegy извора 
звука: стереос:коп, стерео-уређај, стереофонија. 

стереометрија ж ГРЧ. geo iеомешрије која uроучава uоложај 
линија, равни и шела у UросШору. 

стереометријски, -3., -о који се OgHOCU на сШереомеШрију. 

стереоскоп м оuшички аuараш који gaje ушисак иласшично
сши, gубине, шроgимензионалносши inegaHUx UреgмеШа. 

стереоскопија ж начин uриказивања слике у шри gимензије. 

стереотип м 1. штамп. мешална илоча, оgливена са машри
це, која uреgсшавља коаију шиUОiрафСКОi слоiа, а уuошребљава 
се ари uрешшамuавању или умножавању умесшо аоновно;; сла
iања. 2. фиг. ујеgначен, увек исши uосшуuак, свакиgашња, неори
iинална мисао, банална фраза. 

стереотипан и стереотипан, -пна, -о 1. оgшшамuан са сше
реоШиUа. 2. фиг. који је увек исши, баналан, уобичајен, укалу
иљен. 

стереотипија ж ароцес израgе сшереошиuа и uросшорија у 
којој се врши шај ароцес. 

стереотипно и стереотипно, -пна, -о прил. на сшереошиuан 
начин. 

стереотипност и стереотипност, -ости ж особина OHoia 
шшо је сШереоШиUно. 

стерео-уређај уређај са gBa или више звучника за сшерео
фонску реuроgукцију звука са paguja, илоча, касеша и сл. 

стереофонија ж ГРЧ. начин uреношења или реuроgуковања 
звука којим се uосшиже ушисак о uросшорном pacuopegy uзво
ра звука. 

стереофонски, -3., -о који се заснива на сшереофонији: -
зву:к, - уређај. 

стерилан и стерилан, -лна, -о лат. 1. мед. чисш og микроор
iанизама: - ру:кавице. 2. лишен сuособносши оилођавања, ја
лов, неилоgан: - жен:ка. 3. фиг. uразан, бескорисшан, бесилоgан: 
- дан, - разговор. 

стерилизатор м аuараш за сШерилизацију. 

стерилизација ж 1. унишшавање заразних клица: - меди
цинс:ких инструмената. 2. лишавање човека или живошиње сао- . 
собносши оилођења. 

стерилизациони (стерилизадйјс:ки), -3., -о који се OgHOCU на 
сшерилизацију: - поступа:к. 
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стерилизованост (стерилизираност), -ости ж сшање Оl-юiа 
који је сшерилизован, oHoia шшо је сШерилuзовано. 

стерилизовати, -зујём и стерилисати, -ишём (стерилизи
рати, -изирам) евр. и неевр. (из)вршиши сшерилuзацију, (у)чини
ши сШерилним. 

стерилитет, -ета м оgсусшво илоgносши, неилоgносш, јало
восш: � жена. 

стерилност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. очишћеносш og .микро
орiанuза.ма: � медицинских инструмената. 2. в. сШерилиШеШ. 

СТЕюати, стешём евр. 1. шешући скинуши; Шесање.м. с.мањи
ши. 2. в. исшесаши (1): � фигуру од дрвета. 

стеснити, стесним јек. стијеснити, стй:јеснИм евр. а. учини
ши Шесним. - Снег је стеснио отвор земуmще. б. (обично у трп.) 
оiраничиши на .мали UросШор. - Стеmњени смо у овој собици. 
8 � се а. uосшаши узан или ужи. б. оiраничаваши се на .мали 
uросшор, сшиснуши се. 

стетоскоп и стетоскоп м ГРЧ. слушали ца којо.м лекари ослу
шкују шу.мове у uреgелу срца и илућа. 

стећак, -ћка м нарочиша врсша сшароi наgiробноi сао.мени
ка og ка.мена, различишоi облика. 

стећи, стекнём (-Е�чём) (аор. СТЕШОХ, стече; ИМII. стеци и стек
ни; р. пр. стекао, стекла; ТРП. стечен, -ена; пр. пр. стекавши) евр. 1. 
uосшаши власник нечеiа, gohu go нечеiа pagoM, залаiање.м., за
раgиши: � кућу, � имање. 2. фиг. а. uосшићи нешшо, осшвариши: 
� углед, � заслуге, � славу. б. заgобиши, uриgобиши: � милост, 
� поверење. в. gohu go нечеiа, усвојиши: � знање, � особине, � 
имунитет. г. наћи нешшо, на.мериШи се на нешшо шшо се жели: 
� мир, � сигурност. - Овде ћеш стећи доживљај е за своје нове
ле. д. наћи, gобиши (gpyia, uријашеља и сл.). 8 � се 1. а. сабра
ши се, скуuиши се на jegHoM .месШу (о велико.м .мношШву). - ту 
се стекло много света. б. скуuиши се, наћи се Ha jegHoM .месШу. 
- у овој представи су се стекле све врлине духа и срца. 2. goio
gиши се, исuуниши се у исшо вре.м.е. - Стекли су се услови. Сте
кле су се повољне прилике. 

стецйште јек. стјецйmте е 1. зборно .месШо, сасшајлишше: � 
књижевника, � грађана. 2. слив воgе, раскрсница uушева: реч
но �, � путева. 

стечај м (ми. стечајеви (стечаји)) CygCKU uосшуuак оgузимања 
уараве Hag имовино.м збоi uрезаgуженосши, а pagu uogMupeНJa 
gужничких обавеза. • (от)ићи, пасти, под стечај uосшаши несао
собан за uogMupeНJe gужничких обавеза. 

стечајнй, -а, -о који се OgHOCU на сшечај: � поступак. 

стеmњавати (се) јек. стјеmњавати (се), -ешњавам (се) не
свр. аре.м.а сшеснишu (се). 

стешњеност јек. стијеmњеност, -ости ж сшање oHoia који је 
сшешњен, oHoia шшо је сШешњено. 

стеmњивати (се) јек. стјеmњивати (се), -ешњујём (се) не
свр. аре.ма сшесниши (се). 

стигнути в. сШићи. 

стид м (мн. 0) осећање велике неуiоgносши, збуњеносши, каја
ња збоi HeKoi HeyiogHoi, ружноi uосшуuка, чина или збоi соuсшве
них .мана, неgосшашака и СЛ., сра.м. 

стИдан и стйдан, -дна, -о 1. а. који осећа сшиg, који се сши
. gu, сра.меЖЈЬив, сшиgЈЬив: � девојка. б. који изазива сшиg: � се
ћање. 2. K?jeia се шреба сШиgеШи. - Ништа за њега не б.еше 
СТИДНО. 

стидети се јек. стидјети се, -дИм се неевр. [гл. им. стиђёње е] 
1. осећаши сшиg, сра.миШи се. 2. усшезаши се, усшручаваши се. 
- Послужи се, немој да се стидиш. 

стИдљив, -а, -о а. који се сшиgи, сра.меЖЈЬив: � девојка. б. 
који ogaje сшиgЈЬивосш, HecuiypaH: � глас, � корак. 

стидљиво ПРИЛ. на сшиgЈЬив начин, сра.меЖЈЬиво: � прогопс
рити, � погл;едати. 

стидљивост, -ос:ги ж (инетр. -ошћу) осећање и uоказивање 
сшиgа, сра.меЖЈЬивосШ. 

стЙДно ПРИЛ. сшиgЈЬиво, сра.межљиво. 

стизати, стижём неевр. несвр. аре.м.а сШићи. 8 - се сусшuза
ши се. 

стије- јек. в. сШе-. 

стик м чврсшо коз.меШичко среgсшво у облику ваљка, на.ме
њено .мазању: дезодоранс у стику. 

стил И стил м (ми. стилови) лат. 1. а. каракшерисшичан на
чин uuc.мeHoi и yc.мeHoi uзражавања: високи �, добар �, послов
ни �. б. скуа каракшерисшичних црша, обележја .маШеријалне 
кулшуре (у ликовној у.мешносши, архишекшури, на.мешШају и 
СЛ.) jegHe еаохе или jegHe нације: готски �, византијски �. 2. а. ка
ракшерисшична црша, обележје, облик paga, живоша, uipe, 
сuорша иШg.: � облачења, � пливања. б. начин uонашања, оа
хођења. - То је мој стил. • имати стила имаш и укуса, у.меши се 
UонашаШи. у великом стилу врло усuешно, заUажено. у свом сти
лу на свој начин. 

стилизација ж 1. сшилско обликовање и gошеривање HeKoi 
ШексШа. 2. gавање нече.м.у особине HeKoi сшила: � костима, � де
кора. 

стилизовати, -зујём (стилизирати, -изирам) евр. и неевр. 1. 
(из)вршиши сшилизацију HeKoi ШексШа. 2. (обично у трп.) изра
gиши, израђиваши, осшвари(ва)ши нешшо у оgређено.м сшилу 
или као имишацију HeKoi сшила: стилизован народни плес. 

стилист(а), -ё м (мн. -сти) онај који има gобар сшил, који се 
исшиче gобрим сШило.м. 

стилистика ж наука о сШилу. 

стилистичкй, -а, -о који се OgHOCU на сшилисшику: � истра
живање, � вежбање. 

стило е ГРЧ. gржаља с аеро.м за аисање; наливUеро. 

стилскй и стилскй, -а, -о 1. који се OgHOCU на сШил. 2. који 
је у оgређено.м сшилу: � намештај . 

стилски и стилски прил.језички, gошерано, у uо'iлеgу језич-
ке корекШносШи. - Опаске нису стилски јасне. 

стимуланс м uоgсшицај, UоgсШрек. 

стимулатйван, -вна, -о uоgсшицајан: � оцена, � награда. 

стимулатйвно ПРИЛ. на сшимулашиван начин, uоgсшичући: 
� деловати. 

стимулација ж лат. uоgсшицање, UоgсШрекивање. 

стимулисати, -ишём (стимулирати, -улирам) евр. и неевр. 
uоgсшаћи, UоgсШицаШи. 

стимулус м в. сШимуланс. 

стинути, -нём и стинути, стИнём евр. 1. учиниши ga uресша
не шећи, сшеiнуши (о :x:љagHohu). - Снег леди дах, стине крв. 2. 
в. сшинуши се (1). - Крв ми стине у венама. 3. уiасиши се, аре
сшаши uосШојаШи. - фиг. У њему је стинуо сваки осећај . 8 - се 
1. зiуснуши се, сшеiнуши се. 2. укочиши се. 3. сшишаши се, у.ми
риши се. 

стињавати (се), стИњавам (се) несвр. аре.ма сшинуши (се). 

стипендија ж лат . .месечна новчана ао.моћ која се gaje учени
цима и сшуgеншима pagu школовања. 

стипендйјскй, -а, -о који се OgHOCU на сШиUенgију. 

стипендирати, -ендирам евр. и неевр. gа(ва)ши ко.ме сши
ueHgujy . 

стипендист(а), -ё м (мн. -сти) онај који арима сШиUенgију. 

стипендисткиња (стипендистица) ж она која ари.ма сши
·uengujy. 

стипендйтор м онај који HeKoia сШиUенgира. 

стипса ж ГРЧ. 1. (ми. 0) хем. gвосшруки алкални сулфаш са сул
фашима a.тiy.миHиjy.мa, хро.ма и iвожђа, који се уuошреБЈЬава у 
инgусшрији (за шшавЈЬење коже, у uзраgи харшије и gp.). 2. фиг. 
циција, шкршац, Шврgица. 

СТИРОПОР м (ми. 0) иласшична .маШерија uолисширол у обли
ку аене, која се уаошреБЈЬава као а.мбалажа (нар. елекшричних 
аUараШа). 

. 
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стисак, -ска м 1. сшискање шаке у аесницу. 2. обухвашање и 
сшискање шако.м: � руке. 3. uришисак који се врши gogupoM, за
"ipJЬajeM и сл. 

стиска ж (дат. -сци) 1. "iужва, "iурање. 2. фиг. невоља, Ше"iоба. 

стискавац, -авца м 1. у изр. имати траву - имаши с.мелосШи, 
биши храбар. 2. разг. uлес у ко.ме су gвоје шесно ариаијени jegHo 
уз gpy"io. 

стискати (се), стискам (се) несвр. аре.ма сшиснуши (се). 

"
стиснути, -H�M (аор. стиснух (стис�ох)� стиснУ (стИmте); р. пр. 

стиснуо, -ула (стискао, -сла); пр. пр. стиснувши) евр. прел. l. а. об
ухвашивши руко.м или чим gру"iим сше"iнуши: � некоме руку, � 

штап у руци, � зубима лулу. б. сасшавивши, uрuљубившијеgно 
уз gpy"io, uришиснуши: � зубе, � капке. в. об"iрливши uришисну
ши: � у загрљај . г. uришиснуши, uришесниши уз нешШо. - Сти
снуте га кола уз ограду. 2. сШесниШи. - Стиснуше нас у ову со
бицу. 3. а. сuоuасши, захвашиши, овлаgаши (о jagy, беgи, нево
љи и сл.). б. uришиснуши, сше"iнуши (о зими, .мразу и сл.). 4. безл. 
в. сше"iнуши (4) . •  � се 1. скуuиши се, з"iрчиши се, шhуhуриши се. 
2. збиши се, сабиши се jegHo go gpy"io"ia (о .мно"iима). 3. о"iраничи
ши своје шрошкове, uосшаши шШеgљив. 

стићи (стИгнути), стИгнём (аор. стИгох (стИгнух), стиже (стИг
ну); р. пр. стигао, -гла (стИгнуо, -ула); пр. пр. стигавши (стигн57в
ши)) евр. 1. (некога) а. ugyhu gосuеши на исшо .месШо, наћи се на 
исШо.м .месШу с неким који је био из.макао, gосшиhи, сусШиhи. 
б. изравнаши се, изјеgначиши се са неким у нече.му (усаеху, ра
gy, знању, расшу иШg.). 2. gohu, gосuеши, uрисшаши на оgређе
но .месШо а. о биhима и Uреg.меШима: � кући, � на свечаност, � 

на циљ. - Стигло је писмо. 3. а. gohu савлађујуhи шешкоhе, go
UреШи. - Стигао је и до шефа државе тражећи своја права. б. 
узнаuреgоваши, gосuеши (у сшицању звања, uоложаја, у"iлеgа, у 
развоју и gp.). - На тај начин нећеш далеко стићи. 4. заgесиши 
(невоља, несрећа, зло и сл.). - Да их није стигла каква невоља 
на путу? 5. сшасаши, gозреШи. - После ражи стигла и пшени
ца. 6. имаши вре.мена, gосuеши, усuеши, .моћи учиниши нешшо 
у араво вре.ме. - Не стижем да завршим посао на време. Неће
мо пре зиме стићи да ставимо кућу под кров. 

стих, стИха м (мн. стихови) ГрЧ. 1. јеgиница uесничко"i "iовора 
или jegaH peg аес.ме у uосебној риШ.мичкој и звучној ор"iанизаци
ји. 2. uоезија, uеснишшво: писати стихове. 

стихар, -ара м ГрЧ. gу"iачка бела оgежgа ђакона ари бо"iослу
жењу у uравославној цркви. 

стихија ж ГрЧ. 1. upupogHa аојава која се исшиче силно.м ру
шилачко.м cHa"ioM: BoдeHa �. 2. неор"iанизована cHa"ia која gелу
је у gрушШву. 

стихијни, -а, -о који се OgHOCU на сшихију, који се заснива на 
сшихији, који је изазван gеловање.м UpupOgHUX сила; снажан, не
савлаgив; неор"iанизован: � снага, � карактер побуне. 

стихијно ПРИЛ. на сшихијан начин, као сшихија, неор"iанизо-
вано: � живети, � радити. 

стихијност, -ости ж особина oHo"ia шшо је сШихијно. 

стихијски, -а, -о в. сШихијни. 

стихијски ПРИЛ. в. сШихијно. 

стихира м грч. uравославна црквена аес.ма og неколико сшро-
фа која се у.меће .међу gpy"ie аес.ме у служби. 

стихић м ge.м. og сШих. 

стиховати, -хујём неевр. сла"iаши у сшихове: стиховане речи. 

стиховни, -а, -о који се OgHOCU на сШихове. 

стихокЛ(�пање с рђаво сасшављање сШихова. 

стихоклепац, -пца ир. рђав аесник. 

СТИХОКЛЕшачки, -а, -о који се OgHOCU на сшихоклеuце и сши
хоклеUање. 

стихотворац, -рца м (често подр.) онај који арави, сшвара 
сШихове. 

стихотворство с "iрађење сШихова. 

стицај м (инетр. -ем) исШовре.мено збивање различиших сшва
ри, gо"iађаја или околносШи. 

стицати (се), стiIчём (се) несвр. аре.ма сшеhи (се). 

стиmавати (се), стишавам (се) несвр. аре.ма сшишаши (се). 

стиmаност, -ости ж сшање oHo"ia који је сшишан, oHo"ia шшо 
је сШишано. 

стиmати, -ам евр. прел. 1. учиниши шихим или шишим: � му
зику, � радио. 2. ублажиши, ушажиши: � бол. 3. у.мириши, об
узgаши: � страсти . •  - се 1. uресшаши биши бучан, с.мириШи се. 
- Деца су се стишала. 2. ослаби ши у снази, иншензишешу (о ка
кво.м осећању, расuоложењу и сл.); из"iубиши uрвобишне раз.ме
ре, жесшину, учесшалосш и gp. (о каквој акшивносши, gејсшву, 
збивању и сл.). - Страсти су се стишале. Бол се стиmао. Ветар 
никако да се стиmа. У сумрак се стишала жестока борба. 

стјегоноша в. сШе"iоноша. 

стјен- в. сшен-, стјер- в. сшер-, стјециmни, -а, -о в. сшеци
шни, стјециmте в. сшецишше, стјешњ- в. сШешњ-. 

стјуард м енгл. goMahUH авиона, аушобуса или воза који се 
брине за уgобносш UуШника. 

стјуардеса ж женска особа сШјуарg. 

CTol, стола м (ми. столови) uреg.меш собно"i на.мешШаја у обли
ку широке, хоризоншалне gacKe или йлоче HajegHoj нози или на 
више HO"iy за којим се cegu, jege, pagu и gp. :  дрвени �, кухињски 
�, писаћи �, операциони �, радни �, распремити �, поставити 
�. • округли - сасшанак, конференција равноаравних учесника 
(без њихово"i расаоређивања ао paH"iy). 

стО2 1. основни број који се обележава са 100, а има gесеш ge
сешица, gесеш uуша gесеш јеgиница, сШоШина. 2. број којим се 
изражава неоgређено велика количина нече"iа, врло .мно"iо: рећи 
- пута, врећа са � закрпа, знати � чуда. • послати до - ђавола у 
љушњи казаши или у себи uожелеши ga се неко, нешшо из"iуби. 
- гради вео.ма MHO"iO, у великој .мери, uошuуно (обично о не"iашив
ним љуgСКим особина.ма). - му громова, - му мука блажа асовка. 
разг. сто посто у uошuуносши, сасвим; cU"iYPHO, несу.мњиво. 

сто- као арви geo сложени ца значи: који има сшошину или 
врло MHO"iO oHo"ia шшо значи gpy"iu geo сложенице, OgH. који је 
сшоши ао pegy: стогодишњи, стогодиmњица, стодинарка, сто
процентни, стоглав, сторук и сл. 

стоваривати, -арујём несвр. аре.ма сШовариШи. 

стоварити, -йм евр. прел. 1. скинуши, искрцаши какав шо
вар, шереш са HeKo"i или из HeKo"i uревозно"i среgсшва, исшовари
ши. 2. сшавиши, с.месШиШи нешшо He"ige аривре.мено и без pega. 

стовариmни, -а, -о који се gOHOCU на сшоваришше и сшова-
ривање. 

стовариmте с 1 . .месШо "ige се исшоварује нешшо: - смећа. 2. 
.месШо "ige се исшоварује и gржи исшоварена роба, склаgишше, 
.ма"iацин. 

стог, стога м (ми. стогови) саgевен йласш, ка.мара uожњевена 
жиша, сла.ме, сена и сл.; велика, окру"iла, аре.ма врху сужена "io
.мила сена, сла.ме или жишно"i снойЈЬа. 

стога ПРИЛ. збо"i шо"iа, заШо. 

стогодиmњак м онај који има сшо "iogUHa. 

стогодиmњи, -а, -е 1. а. који је шрајао сшо "iogUHa: Стогоди
шњи рат. б. који је сшар сшо "iogUHa: � старац, - дрво. 2. који се 
OgHOCU на сшошу "iogUHY, на сШолеhе. - Прослава је посвећена 
стогодиmњој успомени на великог писца. 

стогОдиmњица ж обележавање сшоше "iogUHe какво"i gО"iађаја. 

стодинарка ж (дат. -рци (-рки); ген. ми. -кй) новчаница og сшо 
gUHapa, сШоШинарка. 

стожёр, -ера м 1. сшуб на cpegUHU "iYMHa око Ko"ia се шерају 
коњи ари вршиgби жиШа. 2. а. шарка на враШима. б. осовина 
воgениЧНО"i кола. 3. фиг. оно шшо је основно, "iлавно, ценшар, сре
gишше, OgH. онај који је "iлавна, ценшрална личносш нече"iа: � 

покрета, � догађаја, � породичног живота. 4. крајња шачка зе- . 
.мљине осовине, северни или јужни Йол. 

стожёрни, -а, -о који се OgHOCU на сшожер, који је у вези са 
сШожеро.м. 
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стожерник и стожерник м 1.  геогр. йоларни KPY'i, уйореуник 
на 66,50 'iео'iрафске ширине. 2. карgинал у кашоличкој цркви. 

стожернички, -а, -о који се оуноси на сШожернике. 

стожерно прил. чврсшо, Ше.мељиШо, CU'iYPHO: - стајати. 

стожина ж 1. колац, уирек око Ko'ia се сауева у йласш йожње-
вено жишо, слама или сено. 2. йласш, сШо'i. 

стожић, -а и стожић, -ића м уе.м. и хиЙ. оу сШо'i. 

стоик м йрисшалица сЩоицизма. 

стоицизам, -зма м грч. филозофски йравац у аншичкој Грч
кој йО коме је, йре све'iа, морална cHa'ia, разумно йонашање, са
влаgавање сшрасши, мирно и gосшојансшвено йоgношење gобра 
и зла највиша врлина; фиг. чврсшоhа, йосшојаносiй, сшрйљивосш 
у живошним искушењима. 

стоичар м в. сШоик. 

стоички, -а, -о који се оуноси на сшоике и сшоицизам: - фи
лозофија, - етика. 

стој, стоја м (ми. 0) спорт. 'iимнасшичка вежба у којој се шело 
gржи на рукама у вершикалном йоложају, с Ho'iaмa у вис. 

стојећи, -а, -ё који се оgликује усйравношhу, усйраван: пу
цати из стојећег става. 

стојећке и стојећки прил. сшојеhи, у сШојеhе.м сшаву: - јести, 
- држати предавање. 

стојиmте с месшо са Ko'ia се нешшо Йос.маШра. 

стока ж зб. (дат. стоци; ми. 13) 1. gOMahe живошиње, марва, бла-
1,0. 2. фиг. пеј. йрийросша, некулшурна, 'iлуйа особа; неgисцийли
нована, неуређена, некулшурна маса љууи, руља. • крупна - в. 
ро'iаша сШока. мучити се (радити и сл.) као - раgиши шежак, на
йоран Йосао. рогата - краве и волови, 'iовеgа. ситна - овце и козе. 
- без репа в. сшока (б). теглећа - сшочна 'iрла која се корисше за 
вучу у заЙре'iама. 

стократан, -тна, -о йоновљен сшо, оун. MHO'iO ЙуШа. 

стократно ПрИЛ. сшо йуша; MHO'iO ЙуШа. 

стола ж ГрЧ. широка шрака коју кашолички свешшеници за 
вре.ме црквених обреgа носе око враша шако уа им крајеви висе 
низ рамена и 'ipygu. 

столар, -а и столар, -ара м занаiйлија који йрави сшолове и 
gpy'ie йреgмеше оу gрвеШа. 

столарија ж йреgмеши које израђује сШолар. 

столарски и столарски, -а, -о који се оуноси на сшоларе и 
сшоларсшво: - занат, - мајстор, - производ. 

стошiрство И столарство с сшоларски йосао, занаШ. 

столетан јек. стољетан, -тна, -о в. сШо'iоgишњи. 

столеће јек. стољеће с вре.ме оу сшо 'iogUHa, век. 

столина ж ay'i.м. и Йеј. оу сШо. 

столић, -а и столић, -ића м уе.м. оу сШо. 

столица ж (ген. ми. столйца) 1. комау намешшаја за сеуење 
(зајеgну особу). 2. сеgишше йо'iлавара gржаве или неке йокраји
не, сеgишше високе црквене уйраве, йресшоница, 'iлавни 'ipag: 
Призрен - столица цара Душана. 3. физиол. избацивање из ор
'iанизма измеша кроз gебело црево. • електрична - среgсшво за 
извршење с.мрШне казне йомоhу сшрује високо'i найона која се 
йройусши кроз шело осуђеника. Света - службени назив за врхов-

. ну уйраву римокашоличке цркве у Риму на челу са ЙаЙом. седе
ти на две столице йоgржаваши исшовремено уве сШране. 

столичетина ж ay'i.м. и Йеј. оу сШолица. 

столичица ж уе.м. и хиЙ. оу сШолица. 

стблњак м оно чиме се йрекрива сшо, йрекривач за сшо, за-
сширач сШола. 

стољет- в. сШолеШ-. 

стољеће в. сШолеhе. 

стома ж ГРЧ. бот. ошвор на йовршини биљака кроз које се вр
ши щрансйирација, измена 'iасова између сйољашње аiй.мосфе
ре и унушрашњих Шкива. 

стомак, -ака м ГрЧ. анат. 1. желуgац. - Стомак ми не подно
си масно. 2. Шрбух. • мислити стомаком мислиши воgеhи рачуна 
само о сойсшвеној корисШи. 

стомаклија ж врсша ракије која се смашра лековишом за 
сШомак. 

стоматолог м лекар сйецијалисша у сшомаШОЛО'iији, зубар. 

стоматологија ж ГрЧ. мед. наука о болесшима зуба и усне уу
йље, зубна меуицина. 

стоматолоmки, -а, -о који се оуноси на сшомашоло'iе и сшо-
маШОЛО'iију: - факултет, - ординација. 

стомачина ж ay'i.м. и Йеј. оу сШомак. 

стомачић м уе.м. оу сШомак. 

стомачни, -а, -о који се оуноси на сшомак: - болест, - сок. 

стони, -а, -о 1. који се оуноси на сшо (1): - вино, - прибор. 2. 
који се оуноси на сшолицу (2): - град. • - тенис в. йоу Шенис. 

стонога ж ЗООЛ. у мн.: сувоземни з'iлавкари Myriapoda јако 
изgужено'i шела, сасшављено'i оу велико'i броја чланака и с вели
ким броје.м йарова HO'iy (у ју. з'iлавкар из ше 'ipyae). 

стонотенисер, -ера (инетр. -ером) (стонотенИсач, -ача (инетр. 
-ачем» м онај који u'ipa сшони шенис, онај који се бави сшоним 
Шенисом. 

стонотенисерка (стонотенисачица) ж женска особа сшоно
Шенисер. 

стонотениски, -а, -о који се оуноси на сшони шен ис: - еки
па, - такмичење. 

стоп енгл. 1. узвик као зайовесш, забрана у значењу: сшој! 
сшани! заусшави се! 2. у шеле'iрафији знак завршешка јеуне ре
ченице. 

стопа и стопа ж 1. а. в. сШоЙало. б. уоњи уео или йосшоље ча
ше. в. уоњи уео сшуба или йосшаменша који се сасшоји оу јаке 
кваgрашне йлоче, шире оу сшуба и служи му као база. 2. оши
сак сшойала, Шра'i. 3. јеуиница мере за gужину величине jegHo'i 
йросечно'i љуgско'i сшойала (0,324 т). 4. а. риiй.мичка јеуиница 
сшиха која се сасшоји оу оgређено'i броја сло'iова. б. музичка риш
мичко-мелоgијска јеуиница, ШакШ. 5. количина, величина йро
ценша, йосшошка: каматна -, - пораста националног дохотка, 
годиmња - пораста производње. • из ових стопа оумах, с.месШа. 
ићи (поћи и сл.) нечијим стопама у'iлеgаши се на HeKo'ia, слеgиши 
HeKo'ia, нечије учење, нечији Йример. љубити стопе (некоме) биши 
йокоран, йрешерано оуан, йонизан йрема некоме. у стопу (пра
тити, следити и сл.) uhu за неким не 'iубеhи 'ia ни шренушка из ви
уа. стопу по стопу йосшейено, мало йО мало. 

стопало и стопало с уоњи уео Ho'ie човека којим се шело осла
ња о iйло. 

стопирати, стоnИрам евр. и неевр. 1. заусшавиши, заусшавља
ши, йрекинуши, ЙрекиgаШи. 2. заусшавиши, заусшављаши 
аушомобиле на йушу рауи бесйлашно'i йревоза; уп. ауто-стоп. 

стопити, стопим евр. 1. в. расшойиши: - маст, - руду. 2. сйо
јиши, сјеgиниши у јеуну целину, слиШи. 8 - се сйојиши се с не
ким, сшвориши јеуну целину: 2. сјеgиниши се, сшавиши се, сли
ши се јеуно с gру'iим. 

стоплити, стоплИм евр. ушойлиши, у'iрејаШи. 8 - се йосшаши 
ШоЙао. 

стопљавати (се), стопљ3.в3.м (се) несвр. Йре.ма сшойлиши (се). 

стопом ПрИЛ. жарг. сшойирајуhи; уп. стопирати (2). 
стопостотни, -а, -о који саgржи сшо йосшошака, који обу-

хваша све у йуној мери, йошйун: - сигурност, - доказ. 

стопостотно ПРИЛ. сасвим, у йошйуносши, сшо йосшо: 
остварити. , 

стопроцентни, -а, -о в. сШоЙосШоШни. 

стопроцентно ПРИЛ. в. СШОЙОСШОШНО. 

стопут и стопут ПРИЛ. сшо йуша; MHO'iO ЙуШа. 

сторија и сторија ж итал. йрича, йрийовешка, з'iоgа, gо'iађај. 
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сторнирати, сторнирам евр. у књи/,овоgсшву исйравиши већ 
укњижену сшавку, йренеши на gpy/,u рачун; йонишшиши, обу
сшавиши неки ЙосШуЙак. 

стбрно м итал. КЊИГ. gовођење у исйравно сшање ошйисом йо
/,решно укњижену сшавку, йренос на gpy/,u рачун. 

стострук, -а, -о 1. сасшавЈЬен og сшо, OgH. мно/'о сшрукова, 
еле.менаШа и сл. 2. који је сшо йуша већи. 

стоструко ПРИЛ. на сшосшрук начин, вишесШруко. 

стбти, -а, -о 1. pegHU број који оg/'овара основном броју СШО. 
2. ко зна који йуш: � пут рећи, � пут учинити. 3. сасвим gpy/'u, 
који нема везе с оним о чему је реч: говорити о нечем стотом. 

стотина ж 1. су функцији броја) в. сш02 (1). 2. неоgређено мно-
шшво, безброј: � новости, � проблема. 

стотинак ПРИЛ. йриближно сшо, ошйрилике, око СШО: � љу
ди, � корака. 

стотинарка ж (дат. -рци (-рки); ген. ми. -ки) новчаница og сшо 
gUHapa, сШоgинарка. 

стотинити и стотинити, -а, -о в. сШоШи. 

стотинити се и стотинити се, -Им се неевр. множиши се на 
сшошине, умножаваши се у великом броју; уп: хиљадити се. -
Овце ти се стотиниле. 

стотиница и стотиница ж хиЙ. og сШоШина. 

стотинка (стотинка) ж сшоши geo неке целине: � секунде. 

стотисућни (стотисућни), -а, -о в. СШОХUJbаgиШи. 

стотка ж новчаница og сшо јеgиница. 

стохиљадити (стохиљадитй), -а, -о 1. pegHU број за сшо хи
Jbaga, сШоШисућни. 2. који се сасшоји og сшо xUJbaga jegUHKU: � 
војска. 

стоциљати се, -ам се евр. сйусшиши се ШОЦUJbајући се, скли
заши се: � низ залеђену стазу. 

сточан, -чна, -о (одр. сточни) 1. (одр.) који се OgHOCU на сшоку 
(који йошиче og сшоке, који је намењен за сшоку и сл.): � ђубре, 
� храна. 2. који је бо/,аш сшоком: � крај. 

сточар м (инетр. -ом И -ем) онај који се бави /'ајење.м сшоке, 
сШочарење.м као 'iлавним занимање.м; сшручњак за сШочарсШво. 

сточарити, -очарИм неевр. [гл. ИМ. сточарёње с] /,ајиши сшо
ку, бавиши се /,ајење.м сшоке као основним занимање.м. 

сточарски, -а, -о који се OgHOCU на сшочаре и сшочарсшво: � 
привреда, � производи. 

сточарство и сточарство с /'ајење сшоке као йривреgна /'рана. 

сточић м (инетр. -ем) ge.м. og сШо. 

сточица ж ge.м. и хиЙ. og сШока. 

стр. екраћ. сшрана (у књизи, часойису, новинама и gp.). 

страбизам, -з ма м грч. мед. разрокосШ. 

страва и страва ж 1. а. јако осећање сшраха, ужас, језа. б. 
онај (оно) који (шшо) изазива шакво осећање: � задњега часа, 
бити � за некога. 2. бот. мала, ксерофилна БUJbка Ceterach offi
cinarum из ф. Polypodiaceae, крашко/' ризома, са кожасшим gy
/'УЈЬасшим зuмзеленим лисшовима (уйошреБЈЬава се за лечење 
слезине). 

cTpflВaH, -вна, -о в. сШравичан. 

стравити1, стравИм неевр. изазиваши осећај сшраха KOg неко
/'а, йлашиши: � децу. _ - се осећаши сшрах, йлашиши се: � се 
(од) рата. 

стравити2, стравИм евр. ойчиниши, зашравиши, омађијаШи. 
- Виле су их стравиле. 

стравичан, -чна, -о који изазива сшраву, језив, /'розан; исйу
њен сшравом, који оgражава сшраву: � призор, � догађај, � стање. 

стравично прил. на сшравичан начин, изазивајући сшраву, 
језиво: � јаукати, � изгледати. 

стравичност, -ости ж сшање, особина оно/'а шшо је сшравич
но; осећање сшраве: � догађаја, � пред призором. 

стрављивати, -ављујём несвр. Йре.ма сШравиШи2• 

страга ПРИЛ. са сшражње, заgње сшране, оgосшра/', Йозаgи. • 
спреда и - са свих сшрана, ошуg и оgовуg. 

страдавати, -адавам несвр. Йре.ма сШраgаШи. 

страдалац и страдалац, -алца и -аоца м онај који сшраgа 
или је сшраgао, невОЈЬник, ЙаШник. 

страдалйште и страдалиште с месшо сшраgања: љ удско �. 

страдалник и страдалник м в. сШраgалац. 

страдалница и страдалница ж она која сшраgа, йашница, 
невОЈЬница. 

страдалнички и страдалнички, -а, -о који се OgHOCU на 
сшраgалнике и на сшраgање: страдалничке патње. 

страдалнички и страдалнички ПРИЛ. на начин својсшвен 
сшраgалнику, као сшраgалник: � гледати. 

страдати, страдам евр. и неевр. а. (йро)йашиши, (йре)шрйеши 
(какве невОЈЬе, болесши, несрећу и сл.). б. (евр.) йройасши, биши 
унишшен; Йо/'инуШи. • - на правди (бога) сшраgаши без икакве 
кривице. 

стража ж а. вршење сшражарске gужносши (обично aog 
оружјем): ићи на стражу. б. онај (они) који обавЈЬа (обавЈЬају) 
шакву gужносш: војна �, почасна �. • мртва - вој. сшража која 
без уйозорења вашрено gејсшвује на оно/'а који неочекивано на
иђе. под стражу ставити (некога) лиши ши слобоgе, ухайсиши (не
ко/'а). 

стражар, -ара м (вок стражаре и -у; инстр. -аром и -арем) онај 
који gржи сшражу, обавЈЬа сшражарску gужносШ. 

стражара ж з/'раgа или йросшорија у којој се налазе сшра
жари; нарочишо йоgешена кућица за сшражара на сшражар
ском месШу. 

стражарити, -ажарИм неевр. [гл. им. стражарёње с] а. обавЈЬа
ши gужносш сшражара, обезбеђиваши неко/'а или нешшо, би
ши на сшражи, gржаши сШражу. б. фиг. сшајаши као на сшра
жи: стражаре високи јабланови. 

стражарница ж в. сШражара. 

стражарно ПРИЛ. aog сшражом, у йрашњи сшражара: спро
вести �. 

стражарски, -а, -о који се OgHOCU на сшражаре, који је у ве-
зи са сшражарима: � дужност, � место, � кула. 

стражарчити, -Им неевр. в. сШражариШи. 

стражарчић м ge.м. и ир. og сШражар. 

стражица ж ge.м .. и ир. og сШража. 

стражњи, -а, -ё 1. а. који се налази оgосшра/'а, йозаgи, заg
њи: стражње ноге, стражња врата. б. йослеgњи apeg смрш, са
мршни, заgњи: � час. 2. фиг. а. лошији og свих, нај/,ори, заgњи: � 
човек, � посао. б. скривен, йошајан, заgњи: � мисао, � намера. 

стражњица ж сшражњи geo шела, заgњица. 

стражњични, -а, -о који се OgHocu на сшражњицу: стра
жњични мишићи. 

стран, -а, -о 1. који је са сшране, који није из оgређено/' кру
/'а (йовезано/' роgбинским, йријашеЈЬСКим, иншересним и сл. ве
зама). - Пред страним људима укућани то не помињу. 2. а. ко
ји није из исшо/' завичаја или месша йребивања: � момак б. ко
ји се OgHOCU на шуђе крајеве, земље, Hapoge и gp., иносшрани, 
шуђ: � војска, � радио-станица, � реч. 3. gалек йо gyxy, йо карак
шеру, необичан, неЙознаШ. - Све му је било страно. 

страна ж (ак страну; МИ. стране, ген. страна) 1. а. /'ранична 
линија неке йовршине или /'ранична йовршина нече/'а. 2. а. ли
це или наличје неко/' йЈЬоснашо/' йреgмеша: с ону страну воде, 
друга � пута б. jegHa og бочних йовршина: преврнути се с једне 
на другу страну. б. свака йосебна йовршина лисша књи/'е, часо
йиса, новина и gp. 3. йросшор који захваша неки йравац и сам · 
шакав йравац: на све стране. 4. иносшрансшво, шуђина: шв:оло
вати се на страни. 5. aagUHa брgа, сШрмина. 6. фиг. а. сшање, 
сишуација изван 'iлавних gо/'ађаја и збивања: остати по страни. 
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б. начин r.леgања, r.леgишШе, сШановишШе. - С те стране нема 
се шта приговорити. в. особина, својсшво нечеlа. - Има то и до
брих страна. 7. йишање, Йробле.м: социјална �, материјална �. 
8. йојеgинац или колекшив суйрошсшављен неко.ме: зараћене 
стране. 9. линија сроgсшва: мајчина �. 10. мат. а. линија која 
оlраничава lео.меШријско шело: � пирамиде. б. jegaH og gва чла
на јеgначине: лева и десна � једначине. 

странац, -нца м (вок. странче, Шlстр. -нцем) 1. а. човек из gpy
le, иносшране земље, шуђинац, иносШранац. б. човек из gpyle 
cpegUHe, човек који није' овgашњи. 2. онај који је шуђ йо gyxy, 
схваШањu.ма и сл. og оних .међу Koju.мa живи. 

страначкii, -а, -о 1. који се OgHOCU на сшранце и сшране зе
мље, шуђински: � нагласак 2. који се OgHOCU на сшранке, йар
шије, йаршијски: � припадност. 

страница ж 1. ge.м. og сШрана. 2. в. сшрана (2б, 6в и 10а). 

странка и странка ж (дат. -нци; ген. ми. странака) 1. йоли
шичка орlанизација с оgређенu.м apolpa.мoM о eKOHo.мCKu.м и gpy
шШвенu.м ogHocu.мa, йаршија: дeMOKpaТCKa �, радикална �. 2. в. 
сшрана (8). 3. онај који се обраnа неко.ме (обично у каквој усша
нови) са какво.м .молбо.м или захШево.м: примање странака од 7 
до 11 .  4. правн. особа која воgи или йрошив које се воgи сйор apeg 
cygoM. 

странкиња ж женска особа сШранац. 

страно и страно ПРИЛ. као сшранац; необично, чуgно: � се 
понашати. 

страновит, -а, -о који u.мa MHolo сшрана, aagUHa (о земљи, 
йреgелу и сл.). 

странпутан, -тна, -о који је йо сшрани, gалеко og йуша, за
бачен, забиш: � крај . 

странпутица ж 1. а. caopegHU, заобилазан ЙуШ. б. шешко 
Йрохоgно.земљишШе, бесЙуnе. 2. фиг. а. йоlрешан йуш, нейравил
но решење, схвашање (као йослеgица .мишљења заснованоl на не
Шачно.м сазнању): решити друштво странпутица. б. рђав йуш у 
живошу; йоlрешан развојни шок: пазити да дете не крене стран
путицом; чувати се странпутица у преговорима. 

странпутице ПРИЛ. 1. йо сшрани og йравоl йуша, сшранйу
Шицо.м. - Кренусмо странпутице, преко њива. 2. фиг. aolpe
шнu.м, лоше оgабранu.м живоШнu.м ЙуШе.м. - Удари странпути
це, пије, коцка. 

странствовати, -вујем несвр. йушоваши, живеши, бивсшво
ваши йо иносшрансшву, у Шуђини. 

странчар, -ара м онај који се оgушевљено (и слейо) йриgржа
ва apolpa.мa оgређене йолишичке сшранке, некришички йрисша
лица неке сШранке. 

странчарити, -анчарИм несвр. [гл. ИМ. странчарење с] руково
gиши се са.мо инШересu.ма своје сшранке, йосшуйаши као сшран
чар. - Не смемо странчарити, морамо бити објективни. 

странчарскii, -а, -о који се OgHOCU на сшранчаре и сшран
чарсшво: � политика, � ограниченост. 

странчарски ПРИЛ. на сшранчарски начин, као сшранчар: � 
говорити. 

странчарство с особина сшранчара; сшранчарско йонаша
ње, сШранчарење. 

странчица и странчица ж ge.м. og сШранка. 

странчица ж 1. ge.м. og сШрана. 2. врсша .мале фруле у коју 
свирач gув.а на ошвор са сШране. 

страњскн, -а, -о в. сШран. 

страсннк м сшрасшан, сшрасшвен човек, сШрасШвеник. 

страсница ж сшрасна женска особа. 

страсничкii, -а, -о који се OgHOCU на сшраснике: � радозна
лост. 

страсно ПРИЛ. на сшрасшан, сшрасшвен начин, са сшрашnу: 
� говорити,. � љубити. 

.страсност, -ости ж својсшво, сшање oHola који је сшрасшан, 
сШрасШвеносШ. 

страст ж (Шlстр. страшћу; ген. ми. страстИ) а. снажна шежња, 
необузgан унушрашњи йоgсшицај, HaloH Йре.ма нече.му; осеnање 
јаке шелесне йривлачносши, йожуgа: KoцкapCKa �, кипети од 
страсти. б. јако изражена склоносш за нешшо, велика йриврже
нос ш нече.му: � према раду, � за сликарство. 

страстан, -сна, -о и страствен, -а, -о а. који је исйуњен сшра
шnу, йрожеш жуgњо.м; исйуњен снажнu.м осеnање.м чулне љу
бави, йохоШљив: � поглед, � пољубац. б. који изазива сшрасш: 
страствене усне. в. оgушевљен, йун заноса; врло йривржен: � чи
талац, � присталица. 

страственнк м в. сШрасник. 

страствено ПРИЛ. в. сШрасно. 

страственост, -ости ж особина, сшање oHola који је сшра
сшвен; уп. страсност. 

стратег, -ега и стратег м ГрЧ. а. онај који йреgвоgи војску, 
војсковођа. б. йознавалац сшрашеlије: војни �, � у игри. 

стратегија и стратегија ж 1. lpaHa рашне вешшине која се 
бави ЙриЙре.мо.м и вођење.м раша у целини. 2. фиг. уойшше ве
шшина вођења борбе, суйрошсшављања, gеловања, насшуйања: 
изборна �, � у шаху. 

стратегнјскн, -а, -о који се OgHOCU на сшрашеlију и сшраше
le; важан за сйровођење рашноl йлана: � план, � утврђење, � 
положај . 

стратегiiјски ПРИЛ. на начин сшрашеlа, као сшрашеl: � по-
ступити. 

стратешкii и стратешкii, -а, -о в. сШрашеlЙјскЙ. 

стратешки и стратешки ПРИЛ. в. сШраШеlијски. 

стратиграфија ж лат.-ГРЧ. наука о lеолошкu.м наслаlа.ма ко-
је шворе лиШосферу. 

стратити, -Им свр. в. сШраnиШи. 

стратификација ж лат.-грч. слојевиши сасшав, склой, сшрук-
шура чеlа. 

стратiiште с .месШо извршења с.мрШне казне, lубилишШе. 

стратокумулус м лат. врсша ниских облака. 

стратосфера ж лат.-ГРЧ. астр. lорњи слој аtп.мосфере (изнаg 
шройосфере, 12-60 km Hag .морско.м Йовршино.м). 

стратосферскii, -а, -о који се OgHOCU на сшрашосферу, који 
је у вези са сШрашосферо.м: � балон, � одело. 

стратус м лат. астр. ниски облачни слој. 

страћара ж сшара, зайушшена и gошрајала купа. 

страћарица ж ge.м. og сШраnара. 

страћити, -Им свр. а. улуgо йошрошиши, сйискаши: � има
ње. б. бескорисно, бесциљно йровесши, йроnерgаши: � младост. 

страх и страх м (ми. страхови и страхови) а. осеnање gушев
не узне.миреносШи, бојазни услеg какве ойасносши: � од рата. б. 
онај (оно) који (шшо) изазива шакво осеnање: бити � (и трепет). 
• у страху су велике очи каже се Kaga се у све.му виgи оЙасносШ. 
утерати (улити) коме страх у кости (у срце) силно зайлашиши Kola. 

страховати, страхујем несвр. осеnаши сшрах, биши у сшраху, 
бојаши се; бринуши: � од рата; � за дете. 

страховит, -а, -о а. који изазива сшрах, сшравичан, ужасан: 
� битка. б. вео.ма велик, lОЛе.м, силан: � заблуда. 

страховито ПРИЛ. а. на начин који изазива сшрах, сшрашно: 
� исцерити зубе, � урлати. б. јако, силно: � брбљив. 

страховитост, -ости ж особина oHola који је сшраховиш, оно
la шшо је сШраховиШо. 

страховлада ж влаgање засШрашивање.м и насиље.м, шеро
рисшички режu.м, Ширанија. 

страховладати, -овладам несвр. сйровоgиши режu.м сшрахо
влаgе. 

страхопоштовање с gубоко йошшовање с Йpu.мeco.м сшраха 
Йре.ма неко.ме или 1:lече.му (Йре.ма каквој свешињи, неко.м йреш
ЙосШављено.м, сшарије.м и gp.). 
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страхота ж 1. в. сШрах. 2. сШрашна .мУ1<а, иаШња. - Марш је 
био страхота једна. 3. (у прилошкој служби) ја1<О, силно, сшра
шно: страхота збркане мисли. 

страхотан, -тна, -о 1. 1<оји заgаје сшрах, сшрашан, lрозан, 
ужасан: - претња. 2. 1<оји је вели1<их раз.мера, вели1<оl инше1-l3и
шеша, lОЛе.м, силан: - катастрофа, - тресак. 

страхотно прил. сшрашно, ужасно, језиво: - изгледати, - ур
лати. 

страхотност, -ости ж својсшво oHola 1<оји је сшрахошан, оно
la шшо је сШрахоШно. 

страшан, -шна, -о (одр. стрfu:пнй) 1. 1<оји сagржи ирешњу, 1<0-
ји изазива осећање сшраха, сшравичан, ужасан: - привиђење, 
- призор. 2. а. вео.ма вели1<и (ио инше1-l3ишешу, сшеиену), силан, 
неиоgношљив: - бол, - жртвовање. б. 1<оји осшавља лош уши
са1<, врло слаб: - нагласак. в. разг. 1<оји осшавља изузешан уши
са1<, cacвu.м gобар: - даса, - потез. 

страшило с 1. живошиЊС1<а 1<ожа исиуњена сла.мо.м, или чо
вечји ли1< og ирња, pagu йлашења ишица (у виноlраgu.ма и сл.). 
2. онај (оно) 1<оји (шшо) cвoju.м изт.леgо.м изазива HeylogaH уши
са1<. - У углу се церило крезубо страшило. 3. авеш, иривиђење, 
уШвара. 

страшити, -йм несвр. [гл. ИМ. страшење с] уливаши, заgава
ши сшрах, йлашиши: - децу. 8 - се осеhаши сшрах, бојаши се, 
йлашиши се: - се (од) мрака. 

страшљив, -а, -о 1. 1<оји се ла1<О сшраши, 1<оји се свеlа боји, 
йлашљив: - дете. 2. а. 1<оји оgражава сшрах, исиуњен, изазван 
сШрахо.м: - поглед, - реакција. б. 1<оји изазива сшрах, сшрашан: 
- шкрипа, - пуцњава. 

страшљивац, -йвца м (вок. -йвче, ИНсТр. -ивцем) онај 1<оји не
.ма храбросши, 1<оји се йлаши, йлашљив чове1<, йлашљивац, 1<У-
1<авица. 

страшљивица ж сшрашљива, йлашљива особа (обично жен
С1<а), ЙЛашљивица. 

страшљивко м сшрашљивац, 1<У1<авица. 

страшљиво прил. на начин својсшвен сШрашљивци.ма, са 
сШрахо.м, йлашљиво: - се огласити. 

страшљивост, -ости ж особина, сшање oHola 1<оји је сшра
шљив, йлашљивосш; сшање oHola 1<оји се боји, уЙЛашеносШ. 

страшно и страшно прил. 1. а. изазивајуhи сшрах, ужасно, 
језиво: - урликати. б. у вели1<ој .мери, ја1<О, силно: - се плаши
ти. 2. разг. изузешно gобро, изванреgно, gивно: - се провести на 
забави. 

стрв м и ж 1. в. сШрвина. 2. фиг. 1<рвожеgносш, 1<рволочносШ. 
• без стрва и јава не јављајући се, не gajyhu весши о себи. било -
или јав .мрШва или жива. ни стрва ни јава, ни стрви ни крви (коме, 
од некога, нечега) ни шраlа ни т.ласа о не1<о.ме, нече.му, несшао, 
несшало и сл. је незнано 1<yg. пропасти без стрва несшаши, ишче
знуши без Шраlа. 

стрван, -вна, -о 1<рвожеgан, 1<рволочан. • бити - на кога, на што 
ја1<О желеши He1<ola, нешшо, ио.ма.миШи се за He1<u.м, за нечu.м. 

стрвен, -ена, -о 1. шри. og сшрши (се). 2. вео.ма у.моран, сло
.мљен, саШрвен. 

стрвина ж 1. а. шело уlинуле живошиње, уlинула живоши
ња, .мр цина, ЦР1<оШина. б. пеј . .мрШво JbygC1<O шело, леш. 2. фиг. 
а . .мршава, изне.мот.ла живоШиња. б. оронула, изне.мот.ла особа. 
3. фиг. пеј. рђава, неваљала особа, ниШ1<ов, lag. 

стрвинар, -ара и стрвинар, -а м 1. в. сШрвоgер. 2. ЗООЛ. а. 
ишица lрабљивица 1<оја се храни сШрвино.м, суи беличасши Ne
ophron percnopterus. б. в. сШрвожgерац. в. уоишше живошиња 
1<оја се храни сШрвина.ма, лешинар. 3. фиг. онај 1<оји се безобзир
но 1<орисши на рачун слабих, унесрећених и сл., лешинар. 

стрвинарница ж в. сШрвоgерница. 

стрвити се, стf>вйм се несвр. [гл. ИМ. стрвљење с] иосшајаши 
1<рвожеgан, 1<рволочан, осшрвљиваши се. 

стрвйште с .месШо 1ge се за1<оиавају сшрвине, уlинуле живо
шиње, .мрцинишШе. 

стрводер м 1. онај 1<оји се сшара о У1<лањању сшрвина, ylUHY
лих живошиња, живоgер; уп. стрвинар (1) . 2. фиг. сурова, не.ми
лосрgна особа. 

стрводерница ж .месШо, зlраgа 1ge сшрвоgери обављају свој 
иосао, живоgерница. 

стрводерство с занаш, занu.мање сшрвоgера, живоgерсШво. 

стрвождерац, -ерца м зоол. у .мн.: иороgица инсе1<аша 1<оји се 
хране сШрвина.ма Silphidae (у jg.: инсе1<Ш из ше иороgице). 

стргавати, стргавам несвр. ире.ма сШрlаШи. 

стргати, -ам и стргнути, -нем свр. а. шрlнувши С1<инуши, 
свући: - покривач. б. нат.лu.м иО1<реШо.м, сило.м оgвојиши, ишчу
иаши и сл.: - рукав. в. раС1<инуши, расшрlаши: - књигу. 

стрёкнути, -нем свр. а. осешиши бол 1<ао og убоgа, иробаgа-
ња. б. в. сшре1<нуши се. 8 - се шрlнуши се, жацнуши се (og сшра
ха, изненађења и сл.). 

стрела јек. стријЕша ж 1. нарочиша шаН1<а шии1<а (обично 
gрвена) са ШUJb1<О.м (обично .меШалнu.м) 1<ојо.м се сшреља из лу-
1<а. 2. фиг. (обично у мн.) зајеgљиве речи или иа1<осни иосшуици 
уиерени ирошив He1<ola. - Није подносио његове опаке стреле. 3. 
в. сшрелица (3). • божја, небеска - .муња. као - 1) брз, врло брз. 2) 
из ведра неба изненаgно, неоче1<ивано. 3) летети, јурити и сл. врло 
брзо, најбрже шшо се .може (лешеши, јуриШи). 4) прав, раван са
cвu.м ирав, раван, без и нај.мање 1<ривине. 

стрёласт, -а, -о 1<ојије у обли1<У сшреле, сличан сшрели: -јела. 

стрёласто прил. у обли1<У сшреле, иоиуш сшреле: - се уздизати. 

стрелац јек. стријЕшац, -лца м 1. а. ирвобишни рашни1< на-
оружан ЛУ1<О.м и сШрело.м; иешаgијС1<и војни1< наоружан иеша
gujC1<u.м наоружање.м. б. онај 1<оји је вешш у сшрељању, у lађа
њу сШрељаЧ1<u.м наоружање.м. 2. спорт. а. онај 1<оји се Ша1<.мичи 
у сШрељашШву. б. онај 1<оји иосшиже иоlОШ1<е у ulpa.мa лоишо.м 
(или чu.м gpylu.м) (у фуgбалу, 1<ошарци, ХО1<еју и сл.). 3. (Стре
лац) сазвежђе у 30guja1<Y у јужно.м gелу неба. • у стрелце (се раз
ви(ја)ти) вој. нарочиши борбени иоложај (заузеши, заузu.маШи). 

стрелимице ПРИЛ. в. сШреловиШо. 

стрелимичан, -чна, -о в.  сШреловиШ. 

стрелимично прил. в. сШреловиШо. 

стрелити, стреЛЙМјек. стријелити, стрИјеЛЙМнесвр. арх. 1. в. 
сшрељаши (1). 2. фиг. песн. (иоиуш сшреле) иробаgаШи. - Два по
љупца кроз младу душу стрелише. 

стрелица ж 1. ge.м. og сшрела (1). 2. фиг. в. сшрела (2). 3. шан-
1<а и УС1<а шийчица са ШUJbасШu.м 1<раје.м или зна1< ша1<воl обли-
1<а 1<oju.м се У1<азује на нешшо (на .мepHu.м инсШру.менШu.ма, 1<ао 
озна1<а иравца и сл.): - компаса. 

стреличар м спорт. Ша1<.мичар у сШреличарсШву. 

стреличарскй, -а, -о 1<оји се OgHOCU на сшреличаре и сшрели
чарсшво: - савез. 

стреличарство с сиорш у 1<оје.м се ЛУ1<О.м и сШрело.м lађа у 
нарочише .меШе. 

стреличаст, -а, -о 1<оји је у обли1<У сшрелице, 1<оји је нали1< на 
сшрелицу: - лист . 

стреличасто ПРИЛ. у обли1<У сшрелице: - се оцртавати. 

стрёлйшнй и стрелйшнй, -а, -о 1<оји се OgHOCU на сшрели
шше: - опрема. 

стрёлйште и стрелйште с 1. а. нарочишо уређено и оире
.мљено .месШо за извођење насшавноl или сиОРШС1<оl lађања. б. в.  
сшрељана (а). 2 . .месШо извршења с.мрШне 1<азне, lубилишше, 
сШраШишШе. 

стрелнй јек. стријелнй, -а, -о 1. в. сШрељаЧ1<и. 2. в. сшрело
виш (в). 

стрелница јек. стријелница ж в. сшрелишше (1). 

стреловит, -а, -о 1<оји се исшиче не1<О.м og особина својсшве
них сшрели а. вео.ма брз: - лет. б. шренушачно извеgен: - скок, 
- израз негодовања. в. (уз реч брзина) изузешан, вели1<и: - бр
зина. г. apogopaH: - поглед. д. раван, ирав: - раздељаR. 
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стреловито прил. на сшреловиш начин, веома брзо, муњеви
шо: � појурити. 

стреломет и стреломет м gомеш (из лука избачене) сшре
ле: одмаћи се на стреломет. 

стрељана ж нарочишо уређена и оЙре.м..тьена йросшорија за 
извођење насшавноi или сйоршскоi iађања; уп. стрелиmте (lа). 

стрељати, стрељам јек. стријељати, стрИјељам 1. неевр. ia
ђаши: а. сшрелом, оgайињуhи сшрелу из лука. б. йуцајући ва
шренuм оружје.м. 2. евр. 'убиши, йоiубиши за казну (обично из 
вашреноi оружја). 3. неевр. фиг. ошшро, apOgOpHO iлеgаши, Йос.ма
ШраШи. 

стрељачкй, -а, -о који се OgHOCU на сшрелце и сшрељање: � 

вод, � удружење. 

стрељаштво е а. сйоршска ipaHa у којој се из йушке или йи
шшоља iађа у нарочише меШе. б. iађање, сшрељање: вештина 
стрељаштва. 

стрељйво е разне врсше набоја, меци за вашрено оружје, му
ниција. 

стрељнути, -нём евр. у ИЗр. - очима бациши брз, шренушан 
Йоiлеg. - Стрељну очима на ПРИДОШЛИЦУ. 

стремен, -ена м 1. а. мешална йайучица окачена са сшране 
на сеgло која служи за узјахивање, узеНiија. б. geo с.мучарске 
оЙре.ме који се йричвршhује за Hoiy. 2. анат. слушна кошчица у 
среgње.м уху, stapes. • држати - коме биши коме слуiа. 

стременица ж сШре.мени ре.мен, каиш о који виси сШре.мен. 

стременскй, -а, -о који се OgHOCU на сШре.мен: � ремен. 

стремењача ж анат. в. сшремен (2). 

стремити, -Им (стремИм) неевр. [гл. им. стремљёње е] 1. жур
но ићи, хишаши, хрлиши у оgређеном йравцу: � у правцу села. 
2. уйрављаши мисли, жеље и сл. Йре.ма неком циљу, шежиши ка 
нече.му: � ка демократизацији. 

стрепети јек. стрепјети (стрепити), -пйм неевр. [гл. ИМ. стре
пљёње е] 1. осеhаши сшрах, узнемиреносш, зебњу, бојаши се, 
сшраховаши: � због последица. 2. шресши се, йоgрхшаваши, 
шрейериши: � на ветру. 

стрепља ж (ген. МН. -њи (-ња» 1. осећање gушевне узнемире
носши, не.мира услеg какве зле слушње, ойасносши и СЛ., зебња, 
сШрах. 2. осећај бриiе, оgiоворносши за HeKoia, за нешШо. 

стрептокока ж биол. у МН.: врсша бакшерија, окруiласшоi об
лика, које се јављају у ланчасшuм cKyйoвuмa (чесшо узрочници 
болесши) (у jg.: шаква бакШерија). 

стрептомицйн, -Ина м фарм. аншибиошик gобијен из кулшу
ре неких iJьивицa (йpuмeњyje се у лечењу шуберкулозе и gpyiux 
инфекција). 

стрес и стрес м (мн. стресови и стресови) енгл. 1. брза и јака 
реакција којом оiранизам йсихофизички насшоји йревлаgаши 
неку изузешну, нарочишо шшешну или ойасну сиШуацију. 2. мед. 
шшешно gеловање које йосле gужеi вре.мена изазива у HaaagHY
шом орiанизму ойшши CUHgpOM йрилаiођења (нЙр. хронични ре
умашизам, йовишен йришисак и gp.). 

стрес м йошрес, ygap. 

стресати (се), стресам (се) несвр. Йре.ма сшресши (се). 

стрести (стрести), -есём (аор. стресох, стресе; р. пр. стресао, 
стресла; ТРП. стресен; пр. пр. стресавши (стресавши» евр. 1. а. на
iлuм йокрешом, ygapoM или каквом gpyiOM акцијом учиниши 
ga нешшо caagHe, ga се оgвоји, ошресши (са себе или Koia или че
ia gpyioi): � прашину, � лишће, � прљавштину. б. фиг. ослобоgи
ши се чеiа нейријаШНОi, мучноi: � досаду. 2. йроgрмаши, йро
шресши: � главом. 3. изазваши gрхшавицу, учиниши ga се неко 
йошресе, ga зagрхши og зuме, сшраха, jaKoi узбуђења и СЛ. - Јед
на мисао беше га стресла . •  - се 1. йошресши се, узgрмаши се, 
зашресши се. 2. а. заgрхшаши (og сшуgени, сшраха, jaKo'i узбуђе
ња и СЛ.); узбуgиши се, узне.мириши се. 

стрефити, -Им евр. нем. йоiоgиши, зiоgиши, йошрефиши (у ме
шу или какав gpyiu циљ) . •  - се 1. заgесиши се, зашеhи се, обре-

сши се (Heige); наћи се (у близини, йри руци и сл.). 2. gОiоgиши се, 
gесиши се, збиши се. 

стреха ж (дат. стрехи) а. крај крова који йрелази сйољне иви
це зиgова зiраgе; йроgужени geo крова (обично изнаg кућних вра
ша), насШрешница. б. исшурени geo који је HagHeceH изнаg чеiа 
(који aogceha на сшреху (а)). - Више огњиmта је обично стреха 
од мермера. 

стрехаст, -а, -о који aogceha на сшреху: - камилавка. 

стрехица ж ge.м. og сШреха. 

стрецај м шрзај, жиiање (og убоgа и сл.); уп. штрецај. 

стрецати, -ам неевр. (уп. штрецати) 1. жиiаши, ЙробаgаШи. -
Стреца ме чир. 2. йрезаши, gрхшаши: - од сваког шума. 3. iла
сно и ucapeKugaHo йлакаши, јецаШи. 

стрецнути, -нём свр. Йре.ма сШрецаШи. 

стреш јек. стријеm м и ж зубни каменац. 

стригалица ж ЗООЛ. у мн.: врсша инсекаша чија су iорња 
крилца og шанке йровиgне кожице Dermatoptera (у jg.: шакав 
инсекШ). 

стригач, -ача м онај који сшриже: � оваца. 

стрига ж ЗООЛ. у МН. : зiлавкари из pega сшоноiа Chilopoda 
сйљошшена шела, са ошровнuм жлезgама (у jg. :  шакав зiлав
кар): кућне стриге, велике стриге. 

стригнути, -нём свр. Йре.ма сШриhи. 

стрижа (стрижба) ж а. сшрижење сшоке (оваца, коза); gоба 
сШрижења. б. йрво сшрижење gеце; уп. стрижено кумство (под 
стрићи). 

стрижуmа ж бот. јеgноiоgишња (или gвоiоgишња) биљка Si
symbrium officinale из ф. Cruciferae. 

стриза ж 1. оно шшо је оgрезано, оgрезак (шканине, харшије 
и сл.); мали KOMag зе.мљишШа (асоцира на оgрезак og веhеi кома
ga). 2. в. сШризица. • зелена - ир. шурски барјак. 

стризати, -ам неевр. сећи, резаши на сишне KOMage. 

стризибуба ж ЗООЛ. у мн.: pog инсекаша из pega шврgокрила
ца gуiуљасшоi шела са gyiuм и шанкuм йийцuмa, шицалuма 
Cerambycidae (у jg.: инсекш из шоiа poga). 

стризица ж етн. шрака шканине као украс женске ogehe. 

стрија ж 1. (обично у мн.) уска бразgа нас шала apupOgHUМ 
йуше.м на камену, минералuма и сл. 2. (само у мн.) бразgе на 
кожи човека (нарочишо жена) на aojegUHUМ gеловuма шела ко
је се gобијају с iogUHaмa, og iојазносши, йорођаја и gp. 

стрије- в. сШре-. 

стрика, -ё, стрикан, -а и стрико, -а и -ё м хиЙ. og сШриц. 

стриктан, -тна, -о лат. шачан, сшроi, јасно оgређен: � ред, � 

задатак. 

стриктно ПРИЛ. на сшрикшан начин, сшроiо, оgређено: � се 
придржавати чега. 

стриктура ж лат. мед. сужење које се јавља најчешhе на ка
налу мокраћне цеви или на gpyiuм каналuма (цpeвuмa и сл.) 
као йослеgица iHOjHOi обољења. 

стрина' ж (в()к' стрина, фиг. пеј. стрино) 1. а. сшричева жена, 
жена очевоi браШа. б. йосшарија жена (у ословљавању). 2. фиг. 
нар. кукавица, йлашљивац, ЙЛашљивица. 3. жарг. заgњица, 
сШражњица. 

стрип, -Иnа м (мн. стрИпови) енгл. йрийовешка у сликама са 
, врло крашкuм и најйошребнијuм ШексШом. 

стриповати, -пујём евр. и неевр. (из)раgиши у сшрийовима 
(йрийовешку и сл.). 

стриптйз м енгл. 1. йосшейено свлачење apeg йубликом (у на
рочишuм apoipaмuмa варијешеа, барских йлесачица и йлесача 
и gp.). 2. сама шачка шаквоi apoipaмa. 

стриптизета ж йлесачица која извоgи сШриЙШиз. 

стри�и, стрижё� (3. Л. МН. стрИгу; �ф. стризијах (CTp��ax); 
ИМП. стризи; р. пр. стригао, -гла; ТРП. стрижен, -а; пр. еад. стригући) 
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несвр. [гл. им . стрижење с] 1. а. секући (.маказама, .машин,о.м и 
gp.) cKpahUBai1lu, оi1l1\:лањаi1lи, уобличаваi1lи и сл. (косу, вун,у и 
gp.), шишаi1lи: � вуну, � живу ограду, � траву. б. шишаi1lи: � ов
це, � ограду. 2. фиг. а. безобзирн,о искоришћаваi1lи, ексUлоаi1lи
cai1lu: � повереншсе. б. заgаваi1lи н,ейријаi1lан, осећај, бол као og 
убоgа (о хлаgн,о.м Bei1lpy, .мразу и сл.). - Мраз стриже по образи
ма. 3. извоgиi1lи н,еку раgњу н,а н,ачин, који aogceha н,а pag .мака
зама а. (брцима) н,ервозн,о .мицаi1lи брцu.ма (обичн,о као зн,ак уз
буђен,ОСi1lи). б. (очима) ошi1lро 'iлеgаi1lи. в. (ушима) оgсечн,о .ми
цаi1lи ушu.ма ослушкујући (збо'i ойасн,осi1lи и gp.) (о gy'ioyxu.м жи
воi1lињама). г. (ногама) оgсечн,о корачаi1lи. _ � се йоgрезиваi1lи 
косу, шишаi1lи се (сам себе или gai1lu gpy'ioMe ga i1l0 pagu). • стри
жено кумство етн. свечан,и обреg aPBo'i шишања gei1lei1la у ко.ме 
он,ај који шиша gei1le ЙОСi1lаје ку.м gei1lei1ly. стриже но - кошено н,и
је i1laKo н,е'iо је овако (Maga је uci1lo). 

стрихнин, -Ина м ГрЧ. алкалоиg из се.мен,а велеБUJЬа, врло јак 
oi1lpoB. 

стриц, стрИца м (инстр. стрИцем; мн. стрИчеви) 1. очев браi1l. 
2. aoci1lapuju човек (у ословљавању). 

стриц:кати, -ам несвр. сецкаi1lи, шi1lрицкаi1lи (.маказама и 
сл.); 'iрицкаi1lи. 

стрича:к, -чка м 1. бот. pog зељасi1lих биљака Casuus из ф. 
Comporditae, н,аиз.мен,ичн,их, целих или aepaci1lo режњевиi1lих 
лисi1l0ва са боgљама; Bpci1le oBo'ia poga Carduus acanthoides, С. 
nutans и С. personata. 2. 300Л. в. йойац: � кућни Gryllus dome
sticus. 

стричевић м син, јеgн,о'i браi1lа gеци gpy'io'i браi1lа, брат og 
сi1lрица, браi1lучеg. 

стричёв:ка ж кћи јеgн,о'i браi1lа gеци gpy'io'i браi1lа. 

стрИчевс:ки, -а, -о који се оgн,оси н,а сi1lричеве: � брига. 

стр:ка ж (дат. СТЈЩИ) јурњава, 'iужва, .меi1lеж. 

стр:кати (се), стрчем (се) свр. в. сi1lрчаi1lи (се). 

стр:кивати (се), стркујем (се) н,есвр. Йре.ма ci1lp1\:ai1lu (се). 

стрљати (се), стрљам (се) свр. в. ci1lpi1lu (се). 

стрм, -а, -о 1. којије aog ошi1lрu.м н,а'iибо.м: � пут, � главица. 
2. фиг. ошi1lар, ci1lpo'i: � поглед. 

стрман, -мна, -о в. ci1lpM (1). 

стрмац и стрмац, -мца м сi1lр.мин,а 'ige се земља рон,и или би 
се .мо'iла оgрон,иi1lи, обрушаваi1lи. • воденички - KOpui1l0 Koju.м се 
goBogu Boga н,а воgен,ички i1l0чак. 

стрмекнути (се), стрмекнем (се) свр. 1. cypBai1lu се, ci1lpMo-
'iлавиi1lи (се). 2. (на кога) жесi1l0КО н,айасi1lи н,е1\:о'iа. 

стрмён ж зе.мљишi1lе aog ошi1lрu.м н,а'iибо.м, сi1lр.мин,а. 

стрмен(ит), -а, -о ci1lpM, н,а'iн,уi1l; врлеi1lан,: � пут, � земљ:иmте. 

стрменито ПрИЛ. aog у'iло.м, ci1lpMo: � стајати. 

стрменитост, -ости ж cBojci1lBo, сi1lање он,о'iа шi1l0 је ci1lpMe-
н,иi1l0. 

стр мина ж сi1lр.мен, (н,избрgица, узбрgица). 

стрмни, -а, -о обично у изразима: - жито, - брашно агр. бело 
жиi1l0; брашн,о og i1laKBo'i жиi1lа. 

стрмнина ж сi1lр.мн,о жиi1l0. 

стрмо ПРИЛ. са ошi1lрu.м н,а'iибо.м, aog у'iло.м: � се спуштати. 

стрмовит, -а, -о вео.ма ci1lpM, сi1lр.мен,иi1l. 

стрмоглав, -а, -о 1. који се извоgи 'iлавачке, с 'iлаво.м н,аgоле: 
� пад. 2. који u.мa велики aag, који се н,а'iло сйушi1lа: � поток 

стрмогшiвити, -оглавиМ свр. 1. бациi1lи н,еко'iа сi1lр.мо'iлав
це, 'iлаво.м н,agоле. 2. в. сi1lр.мО'iлавиi1lи се. _ - се 1. aaci1lu 'iлаво.м 
н,аgоле, н,а 'iлаву; скочиi1lи н,а'iлавачке. 2. срушиi1lи се, cypBai1lu 
се, сi1lройошi1lаi1lи се. 

стрмоглавицё (стрмоглавке) ПРИЛ. в. сi1lр.мо'iлаво. 

стрмоглављивати се, -ављујем се н,есвр. Йре.ма сi1lр.мо'iла
Bui1lu се. 

стрмоглаво и стрмоглавцё ПрИЛ. 1. а. 'iлаво.м н,agоле, н,а 'iла
ву, н,а'iлавачке: � СКОЧИТИ. б. OKOMui1l0 gоле: � се спуштати. 2. 
фиг. а. како н,е i1lреба, како н,е ватьа, н,аойако, н,аоЙачке. - Тада 
је све кренуло стрмоглавце. б. н,а'iлО, оgјеgн,о.м, н,езаgрживо: � 
пропадати. 

стрмоглёд м бот. в. жалосн,а врба (aog врба). 

стрмост, -ости ж cBojci1lBo, сi1lање он,о'iа шi1l0 је ci1lpMo. 

стfш, стрна м 1. зб. жиi1lн,е сi1lабљике које oci1lajy йосле же-
i1lBe, оgн,. косиgбе. 2. сi1lрњика, сi1lрн,ишi1lе. 3. сi1lр.мн,о жиi1l0. 

стрн8дица ж 300Л. а. Bpci1la йi1lице йевачице, жуi1l0вољка Еm-
beriza citrinella. б. у .мн,.: йороgица i1laKBUx йi1lица Emberiza. 

стрнат, -а, -о који обилује класје.м, класаi1l. 

стрнат:ка ж 300Л. в. сi1lрн,аgица. 

стр наш, -аша м 300Л. gUBJbU 'iолуб Columba livia. 

стрниште с њива са које је i1leK скин,уi1l0 (йокошен,о, йожње
вен,о) сi1lр.мн,о жиi1l0. 

стрно:кос м а. в. сi1lрн,ишi1lе. б. окруњен,е жиi1lн,е сi1lабљике, 
слама. 

стрња:к, -ака м 1. в. сi1lрн,ишi1lе. 2. в. сi1lрн, (1). 

стрњи:к, -ика м И стрњи:ка ж в. сi1lрн,ишi1lе. 

стрњиште с в. сi1lрн,ишi1lе. 

стровалити, -овалИм свр. 1. а. бациi1lи, оi1lисн,уi1lи gоле, сур
Bai1lu; обориi1lи, йревалиi1lи, apei1lypui1lu: � у провалију. Стро
валила их водурина. б. н,ейажљиво, н,е.марн,о cayci1lui1lu са себе 
н,ешi1l0, збациi1lи. - Ако то стровалиш, полупаће се. 2. ир. лиши
i1lu власi1lи, йоложаја, и сл., збациi1lи, свр'iн,уi1lи. - Стровалише 
га његови бивши сарадници. _ � се 1. а. aaci1lu, оi1lисн,уi1lи се go
ле, cypBai1lu се, сi1lройошi1lаi1lи се; йреврн,уi1lи се, apei1lypui1lu се, 
aaci1lu: � се низ урвину, � се на тло. б. cayci1lui1lu се н,а н,ешi1l0 
сво.м својо.м i1lежин,о.м, н,е йазећи, безобзирн,о, сручиi1lи се: � се на 
троножац. 2. фиг. сручиi1lи се н,а Ko'ia, сн,аћи, зagесиi1lи Ko'ia (о н,е
че.му н,еЙовољн,о.м). - Свака невоља се на њу стровали. 

строваљивати (се), -а.љујем (се) н,есвр. Йре.ма сi1lровали
i1lu (се). 

строг, -а, -о (комп. строжй) 1. а. који н,ейойусi1lJbиво захi1lева 
йошi1l0вање уi1lврђен,их KpUi1lepujYMa, .мерила, н,ор.ми, н,еу.мољив: 
� наставншс, � судија. б. који се gослеgн,о gржи ойшi1lейризн,а
i1lux н,ор.ми (йон,ашања, .морала и сл.): � моралист. в. који се .мо
ра gослеgн,о йошi1l0ваi1lи, йо ко.ме се .мора равн,аi1lи, yapaBJbai1lu 
(у йон,ашању, у gеловању и сл.): � пропис, � стил. г. који изража
ва, ogaje н,ейойусi1lJbивосi1l, ошi1lрин,у: � око. 2. који йоi1lйун,о og
'ioBapa н,ече.му, йрави, i1lачан,: строга реалност, строги центар. 
3. а. који је јасн,о изражен,их обележја, изразиi1l: строга лепота, 
строга тишина. б. Koje'i каракi1lеришу изражен,е лин,ије, обриси, 
ошi1lар: строге литице. 4. који се ин,i1lен,зивн,о исйољава, ошi1lар, 
јак: строга зима, строга вика. 

строго ПРИЛ. (комп. строже и строже) 1. н,а ci1lpo'i н,ачин" 
ошi1lро; уп. строг (lа): � наступити. 2. а. без UKaKBo'i оgсi1lуйања, 
са н,ајвећо.м i1lачн,ошћу, i1lачн,о, йрецизн,о: � се придржавати 
упутстава. б. у целин,и, cacвu.м, йоi1lйун,о: � католички народ. • 
- поверљиво у н,ајвећој i1lајн,осi1lи. - узев(ши) у сшвари, сi1lварн,о. 

строгост, -ости ж (инстр. -ошћу) особин,а, сi1lање он,о'iа који је 
ci1lpo'i; ci1lpo'i Йосi1lуЙак. 

строгоћа ж в. ci1lpo'ioci1l. 

строј, строја м (инстр. строј ем; ми. стројеви) 1. в . .машин,а (1): 
електрични �, парни �; писаћи �. 2. Boj. peg војн,ика; oaepai1lUB
н,а војска. 3. фиг. н,ека чврсi1l0 ор'iан,изован,а зајеgн,ица: гласачки 
�, државни �. 4. i1lелесн,и склой, i1lелесн,а ci1lpYKi1lypa. • избаци
ти из строја учин,иi1lи н,есЙособн,u.м за акцију. паклени - в. йакле
н,а .машин,а (aog .машин,а изр.). 

стројан, -јна, -о ci1lacui1l, н,аочиi1l, лей; уп. строј (4): - момак, 
� цура. 

стројар, -ара м он,ај који се бави ci1lpojeBUMa, он,ај који је 
йрофесион,алн,о везан, за ci1lpojeBe и ci1lpojapci1lBo, .машин,ац; уп. 
строј (1). 



СТРОЈАРНИЦА - СТРУЈА 1255 

стројарница ж оgељење, йросшорија са сшројевима, йосшро
јењима, машинарница. 

стројарски, -а, -о који се OgHOCU на сшројаре и сшројарсшво, 
машински: � факултет, � одељење. 

стројарство е 'ipaHa шехнике која се бави сшројевима, ма
шинсШво. 

стројеви, -а, -о који apuaaga сшроју; који се шиче сшроја, ко
ји се ogHOCU на сшрој: � коњ; � корак 

стројитиl, -:Им неевр. [гл. им. стројёње е] йосшавЈЬаши у сшрој 
HeKo'ia (обично војнике), йосшројаваши; уп. строј (2). _ � се йо
сшавЈЬаши се у сшрој, йосшројаваши се (обично о војницима). 

стројити2, -:Им нар. в. шШројиШи. 

стрбјни, -а, -о који се OgHOCU на сшројеве, који је у вези са 
сшројевима, машински; уп. строј (1): � уље. 

стројница ж йешаgијско аушомашско оружје (аушомаш, йу
шкомишраљез и gp.). 

стројовођа м (ми. ж) жел. в. машиновођа. 

стронцијум (строн:цИј, -ија) м хем. елеменаш из 'ipyae алкал
них мешала (Sr). 

стронцијумов (стронцијев), -а, -о који apuaaga сшронцију
му: � сулфат. 

стрбп и строп, стропа м gоњи geo шаванице, ЙЛафон. • до 
стропа у великој количини, MHO'io. 

стропоmтавати се, -оштавам се несвр. йрема сшройошша
ши се. 

стропоmтати се, -ам се евр. йасши уз шресак, шреснуши, ЈЬО
снуШи. 

строфа и строфа ж ГРЧ. RЊИЖ. gва или више сшихова, који 
чине целину у йо'iлеgу мешра и саgржине. 

строфичан, -чна, -о који је gаш у облику сшрофа: � форма. 

стрбфски и строфски, -а, -о који се OgHOCU на сшрофу, који 
је својсшвен сшрофи: � ритам. 

строmити, строш:Им евр. 1. изgробиши, измрвиши, исишни
ши: � хлеб. 2. а. уйошребиши у какву сврху, ушрошиши; улуgо 
йошрошuши, йроћерgаши: � новац; � наследство. б. йровесши, 
йошрошиши (време): � три дана хода. 3. uзнуриши, исцрйсши; 
унишшиши, уйройасшиши: � снагу; � војску. _ � се а. uз'iубиши 
cHa'iy, моћ, исцрйсши се, uзнуриши се. б. йресшаши йосшојаши, 
несШаШи. 

стiшати, -ам евр. 1. а. сшавиши, шрйајући смесшиши у не
шшо већу количину нече'iа, йошрйаши; уойшше сшавиши He'ige 
нешшо (обично на брзину), шуриши: � ствари у торбу; � новац у 
џеп. б. йомешаши оно шшо је разноврсно, с.мешаШи, uзмешаши: 
� све у један лонац. в. убаци ши, унеши све без разлике, без йо
јеgиначно'i оgвајања, yjegHo: � све у један рачун. 2. на силу сме
сшиши HeKo'ia He'ige, у'iураши: � некога у полицијска кола. б. (у 
затвор) лишиши слобоgе, ухайсиши Ko'ia. _ � се набиши се у сра
змерно малом йросшору, ·на'iураши се, нашрйаши се: � се у собу. 
2. сручиши се, СКЈЬокаши се: � се на столицу. 

стрпељив, -а, -о в. сШрйЈЬив. 

стрпељиво ПРИЛ. в. сШрйЈЬиво. 

стрпељивост, -ости ж особина oHo'ia који је сшрйеЈЬив, сшр
йЈЬивосШ. 

стрпети јех. стрпјети, -п:Им евр. СШРйЈЬиво, исшрајно aogHe
ши нешшо мучно, шешко, нейријашно, ошрйеши: � увреду. _ -
се имаши СШРйЈЬења, йоказаши сйособносш исшрајно'i йоgноше
ња нече'iа мучно'i, неЙријаШно'i. 

стрпљење е сйособносш сшрйЈЬиво'i йоgношења нече'i шешко'i, 
Hey'iogHo'i. 

стрпљив, -а, -о 1. а. који је сйособан без йри'iовора шрйеши, 
йоgносиши нешшо шшо може биши мучно, нейријашно, шрйе
ЈЬив: � саговорник, � слушалац. б. који је исйуњен СШРЙЈЬењем; 
који uзражава шакву особину. Ал' срце стрпљиво је у мене. Има
ла је стрпљив е псеће очи. 2. а. који је сйособан, ga gy'io, уйорно 

pagu, ga исшрајава у нечему, уйоран: � преља. б. који изискује 
уйорносш, исшрајносш, уйоран, исшрајан: � истраживање. 

стрпљиво ПрИЛ. на сшрйЈЬив начин, са сшрйЈЬењем: � чекати, 
� подносити што. 

стрпљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia који је сшр
йЈЬив. 

стрти, стрем и старём евр. в. сашрши (се); уп. сатрети (се). 

струг м (лок стрУгу) а. сшоларско оруђе за сшру'iање и 'iлача
ње gрвеша, блања, peHge. б. машина за обраgу (сшру'iање, буше
ње, 'iлачање и сл.) мешала, gрвеша, камена и gp. 

струга ж о'iрађен йросшор, шор (за овце); оно чиме је шакав 
и сл. йросшор о'iрађен, o'ipaga; ошвор на шаквој o'ipagu. 

стругалица ж челично оруђе за сшру'iање, шурйијање (gрве-
ша, ме шала и gp.), ШурЙија. 

стругаљка ж в. сшру'iач (2). 

стругаоница и стругаоница ж в. сШру'iара. 

стругар, -ара м (инетр. -аром и -арем) pagHUK који йомоћу 
сшру'iа, или на сшру'iу, израђује какве йреgмеше; онај који pagu 
у сШру'iари. 

стругара ж месшо 'ige се сшружу gрва, йилана; уп. струга
ти (За). 

стругарница ж сшру'iарска, шокарска раgионица. 

стругарски, -а, -о који се OgHOCU на сшру'iаре и сшру'iарсшво, 
шокарски: � алат. 

стругарство е занимање, йосао сшру'iара, шокара, шокар
сШво. 

стругати, стружём неевр. 1. а. скиgаши, уклањаши неравни
не са йовршине че'iа (gрвеша, мешала и сл.); сшру'iом или gpy
'iим оруђем равнаши, 'iлачаши, блањаши, ренgисаши: � зид; � 
даску. б. скиgаши шанак слој са йовршине че'iа, 'iулиши: � кром
пир. в. шрењем, ШРЈЬањем чисшиши, рибаши: � шерпу. 2. pagu
ши, израђиваши нешшо на сшру'iу: � осовину од челика. 3. а. 
резаши йилом, шесшером gрвене балване у gacKe или gрво у ко
Mage: � дебло у даске. б. шреницом или неком gpy'iOM кухињ
ском сйравом сишниши йоврће и сл.: � роткву. 4. пеј. бријаши 
неgовоЈЬНО ошшрим бријачем. 5. (о што, по чему) а. 'iребаши, 
'iреЙсШи. - Стругали су нокти. б. шрши се, ШРЈЬаши се услеg кре
шања, Йомерања. - О грану грана струже. 6. йроизвоgиши не
йријашан шум услеg йришиска на йовршину о коју се врши шре
ње (йри клизању блокирано'i шочка, йревлачењу Ho'ie йо aogy и 
gp.), шкриЙаШи. 7. ошшро gуваши, шибаши (о јаком и хлаgном 
веШру). - Струже кошава. 8. йроизвоgиши јеgноличне, моношо
не звукове (обично нейријашне) 'iрuзући, хрчући и сл. 9. фиг. жур
но ићu, хишаши, хрлиши (у бе'i). 10. фиг. силовишо шећи (о воgи); 
воgиши, йружаши се у неком йравцу (о ЙуШу). _ � се скиgаши са 
себе нечисшоћу ШРЈЬајући се снажно руком или чим gру'iим . •  -
чутуре хркаШи. 

стругач, -ача м 1. онај који сшруже, обрађује нешшо сшру'iа
њ�. 2. оно чиме се сшруже, какав алаш за сШру'iање. 

стругнути, стрУгнём и стругнути, -нём евр. 1. за'iребаши, 
зайараши услеg Шрења. - Плуг стругну О камен. 2. каквим йо
крешом изазваши крашкойlрајну шкрийу, сшру'iање, шкрийну
ши: � ногом о тло. 3. йобећи, умаћи. 4. на'iло се йокренуши, јур
нуШи. 

струготина ж ошйаци који насшају Kag се каквим алашом 
за сшру'iање обрађује gрво, мешал и сл. 

стругутати, -угућём неевр. йомало сШру'iаШи. 

стружица ж geм. og сШру'iа. 

струј м йовешарац, лахор. 

струја � 1. а. 'iлавни шок, йравац крешања воgе у речном ко
ришу; шок, Крешање воgене масе йовршинских слојева мора или 
океана у оgређеном йравцу: речна �; голфска �. б. йомерање, 
крешање вазgуха у аШ.мосфери: ваздушна �. 2. шок, крешање 
елекшричне eHep'iuje у йровоgнику: наизменична �, нисконапон
ска �. 3. масовно крешање, йомерање Heko'ia у оgређеном йрав
цу: миграциона �. 4. фиг. а. схвашање, сшав Jbygu йовезаних 
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исШu.м ugejaмa и мешоgама paga, ugejHU, умешнички или gpy
"iu какав иравац: либерална -, модернистичка - . б. изражен 
осећај изазван исихичкu.м сшањем услеg сшреса, узбуђења и сл. 
- Обузе га хладна струја страха. • пливати против струје pagu
ши, иосшуиаши самосшално ирошивеhи се назорu.ма, мишљењу 
оних који су на власши или у већини. 

струјати (струјити), струјй(м) несвр 1. а. HeapeKugHo се кре
шаши, шеhи (у неком иравцу или кружно) (о шекуhој воgи, ређе 
о некој gpy"ioj ШечносШи). б. крешаши се, иомераши се у aйlмoc
фери (ла"iано иириши или gуваши) (о веШру). 2. крешаши се у og
ређеном иравцу (у већем броју, у већој количини); уп. струја (3). 
3. фиг. а. шириши се на све сшране (о звуку, iласовu.ма и сл.). б. 
обузu.маШи, захвашаши HeKo"ia (о oceћaњu.мa); уп. струја (4б). 

струјнй, -3., -о који се OgHOCU на сшрују: - коло, - извор, -
удар. • струјни сугласници лингв . суiласници ири чијој се арши
кулацији сшруја иробија шаруhи се о сшране шеснаца у усши
ма, фрикашивни суiласници (с, з, ж, ш, ф, х). 

струјнйк м лингв. сшрујни суiласник, сииранШ. 

струјница ж иравац креi11ања вазgушних сшруја: ваздушна -. 

струјнути, струјнем свр. ирема сшрујаши и сШрујиШи. 

струјомёр јек. струјомјёр м елекшрично бројило, мерач ио-
шрошње ушрошка елекшричне eHep"iuje. 

струк м (лок. струку; мн. струкови (струкови» 1. бот. а. Hag
земни geo биљке (обично ниске); наgземна биљка с лукавицом: 
- маслачка, - кукуруза; - лука. б. млаgа биљка (обично иовр
ћа) за иресађивање, pacag: - купуса. 2. а. шелесна фи"iура, 
сШас. б. geo човечје"i шруиа између "ipygu и беgара; geo ogehe ко
ји шо иокрива. в. geo рамена "ige се сшичу лоиашица и кључња
ча; geo ogehe који шо иокрива. г. сшезник, Mugep. 3. врсша ири
бора за иецање (рибе) а. иовраз, Шуња. б. иаран"iал. • одећа (ха
љина, кошуља и др.) у (на) - каже се за ogehy шесно ирииијену уз 
Шело. 

-струк као gpy"iu geo сложених ириgева значи: који је шоли
ко иуша већи, јачи колико иоказује ирви geo сложенице: дво
струк, трострук, вишеструк. 

струка ж (дат. стрУци) 1. обласш, "ipaHa науке, шехнике, зна
ња, умешносши; занu.мање, ирофесија. 2. yapegeHU или умеше
ни gелови нече"iа (ужеi11а, коноиа и gp.). 3. ниска, о"iрлица. 4. етн. 
а. KOMag шканине (обично украшен) који се носи иреко рамена 
као о"iрШач. б. KOMag разнобојне свилене или вунене шканине ко
ји се веже око сшрука као иојас. 

струковнй и струковнй, -3., -о који се OgHOCU на сшруку, ко
ји је у вези са сшруком; уп. струка (1): - синдикат. 

структура ж лат. сасшав, склои, "iрађа. 

структуралан, -лна, -о а. који се заснива на иовезаносши и 
условљеносши сшрукшуре неке целине: структуралне промене. 
б. лингв. који се заснива на иринцииима сшрукшурализма: -
лингвистика. 

структурализам, -зма м шеоријско и мешоgолошко сшано
вишше (ионикло у лин"iвисшици) које служи као основа за ис
шраживање лин"iвисшичких, социјалних, ешничких и кулшур
них целина иолазеhи og ugeje шошалишеша и ugeje међузави
сносши јеgиница или целина узеших у размашрање; мешоgоло
шки иравац усмерен на уочавање сисшемске међузависносши 
иојава и њихових сшрукшура које образују скуиови елеменаШа. 

структурiшист(а), -е м (мн. -сти) ирисшалица, слеgбеник 
сi11рукШурализма. 

структуралистичкй, -3., -о који се OgHOCU на сшрукшурали
зам и на сшрукшуралисше: - теорија. 

структурирати, -уРЙр3.м свр. и несвр. gа(ва)ши сшрукшуру, 
оgреgиши, оgређиваши склои чему: - привреду. 

структурнй, -3., -о који се OgHocu на сшрукшуру, који u.мa og
ређену сшрукшуру: - повезаност, структурне формуле. 

струлити, -йм свр. расиасши се услеg шруљења, исШрулиi11и. 

струма ж мед. обољење ираћено ирекомерним увећањем 
шшишне жлезgе, "iушавосШ. 

струмозан, -зна, -о "iушав; уп. струма. 

струна ж 1. а. еласшична ниш, жица на музичкu.м инсшру
менШu.ма. б. риб. влакно, обично og сиецијално"i најлона, које се 
уиошребљава у (сиоршском) риболову шако шшо се на НJe"ia веже 
уgица. 2. gу"iачка gлака (нарочишо из коњско;; реиа или "iриве). • 
бити као напета - биши у веома разgражљивом сШању. у криве 
струне ударити иочеши "iовориши неирилично или сишуацији не
иpu.мepeHo. 

струнаст, -а, -о који је налик на сшруну; који се сасшоји og 
сшруне: - црв; - простирка. 

струнаш, -аша м (обично у ми.) зоол. оишши назив за peg иа
разишских црва Nematomorpha ваЈЬкасшо"i и gу"iаЧКО"i шела (ио
иуш сШруне). 

струнити, струнйм свр. 1. ошресши, сшресши: - прашину с 
одеће, - трешње са стабла. 2. в. сшруниши се (2). • - се сшресши 
се, расуши се у виgу шруња (услеg мрвљења, исиШњеносШи). 2. 
gобиши болове у шрбуху услеg неко;; јако;; наирезања (скакања 
или ношења шереша нир.). 

струница ж 1. шорба начињена og сшруне; уп. струна (2). 2. 
анат. узgужна влакнасша мембрана freniculum која gели шуиљу 
цев иужа (сосЫеа) у унушрашњем уху на gва gела. 

струнути, -нем свр. исшрунуши, исшрулиши; уп. СТРУЛИТИ. 

струња ж живошињска gлака (обично козја или свињска), 
косшреш; ниш yapegeHa og ше gлаке која се корисши у разне свр
хе (на њу се иривезују уgице за иецање рибе нир.). 

струњав, -а, -о који је у вези са сшруњом (начињен og сшру
ње, иокривен сшруњом и gp.): - торба. 

струњавица ж шорба начињена og косшреши; уп. струница 
(1) и струњача (2). 

струњар, -а и струњар, -ара м шр"iовац који сакуиља, ошку
иљује сШруњу. 

струњара ж в. сШруњавица. 

струњача ж 1. а. навлака исиуњена сшруњом, вуном и сл. 
која служи као иросШирка. б. иросширка за сиоршске вежбе 
(уiлавном "iu.мнасШичке) израђена og коже и исиуњена морском 
Шравом. 2. (у атрибутској служби уз им. торба) која је og козје 
gлаке, косшреши: торба -. 

струњивати (се), -уњујем (се) несвр. ирема сшруниши (се). 

струпнйк, -ика м бот. више"iоgишња биљка Scrophularia no
dosa из ф. Scrophulariaceae, чешвороуiласше сшабљике, на
сирамних лисшова и мейlличасше цвасШи. 

струсити, струсйм свр. 1. ошресши, сшресши; уп. струнити 
(1) : - латице цвета. 2. иоииши, исииши, исшрусиши: - чашу 
вина. 

стрУчак, -чка м 1. geм. оg сшрук; уп. струк (lа): - цвећа. 2. 
фиг. чуиерак: - косе. 

стрУчан, -чна, -о 1. а. који u.мa иоузgано знање из своје сшру
ке, који је убеgљив у иоiлеgу знања и иознавања че"iа: - после
ник. б. који се заснива на шаквом знању и иознавању че"iа: -
суд, - став. 2. (обично одр.) који је у вези са сшруком: стручни ис
пит, стручна спрема. 

стрУчић м geм. og сШрук. 

стрУчно ПРИЛ. на сшручан начин, као сшручњак: - обавити 
какав посао. 

стрУчност, -ости ж (инстр. -ошћу) сшручно знање, искусшво, 
сиособносш: проверити нечију -. 

стрУчњак м онај који u.мa иоузgано сшручно знање у некој 
обласши човекове gелаШносШи. 

стрУчњачкй, -3., -о који се OgHOCU на сшручњаке, који је свој
сшвен сШручњацu.ма: - опис, - самоувереност. 

стрУчњачки ПРИЛ. на начин својсшвен сшручњаку, као 
сшручњак: - оценити, - урадити. 

стрУчњаmтво с 1. особина сШручњака. 2. зб. сШручњаци. 

стрчати, -чйм несвр. а. уиаgљиво се изgизаши изнаg све"iа 
осшало"i, сШршиШи. - Изнад кровова стрчи звоник. б. фиг. из
gвајаши се нечu.м, исшицаши се између осшалих: - знањем. 
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стрчати, -чйм евр. шрчеhи сшиhи, сйусшиши се наниже: � 
низ брег. _ � се шрчеhи се сакуйиши, сабраши најеgно.м .месШу, 
сшеhи се (о MHo'iu.мa): � на место удеса, � на знак трубе. 

стршав, -а, -о који сшрши, шршав, разбарушен (о коси, gла
ци); у Koje'ia коса (gлака) сшрши: � коса; � дечак 

стршати, -шйм и стршити, -йм неевр. в. сшРчаШи. 

стршљен, -ена м (мн. стршљени и стршљенови) ЗООЛ. круйни 
инсекш из Йор. оса с оЙасно.м жаоко.м, Vespa crabro. 

стршљенар м ЗООЛ. йШица 'iраБЈЬивица која се храни инсек
Шu.ма, нарочишо йчелама, осама, осичар Pernis apivorus. 

стршљенов, -а, -о који upuuaga сшршљену, који йошиче og 
сшршљена: � гнездо, � ујед. • дирати у - гнездо .мешаШи се у не
шшо oceiйJbивo, оЙасно. 

стсл. екраћ. сШарословенски. 

ету (каткад удвојено) узвик воловu.ма ga се йовуку нашра'i, ga 
крену унаШра'i. 

стуб, стуба и стуба м (мн. стубови и стубови) 1. а. око.миШи 
йоgуйирач (og gрвеша, .ме шала, камена и gp., најчешhе ваљка
сшо'i облика) који йреноси ойшереhење неке 'iрађевинске Hag"ipag
ње на Йоgло"iу. б. око.миШо йосшавЈЬена 'ipega, банgера која слу
жи као носач елекшричних BogoBa, шелефонских жица и сл. 2. 
велика количина, .маса че'iа (Boge, gu.мa и сл.), ваљкасшо'i обли
ка, која се gиже вершикално увис. 3. фиг. у'iЛеgна, исшакнуша 
личносш на коју се .може ослониши, у коју се .може u.маШи йоуз
gања; cHa'ia, .моћ на коју се .може ослониши, која .може биши 
ослонац чему: � породице; � демократије. • Волтин - физ. йрви 
"iалвански йолусуви еле.менаШ који је 1800. 'iogUHe консшруисао 
Волша у облику сШуба. живин - физ. "ipagyupaHa шанка цев са 
живо.м из које је исшиснуш вазgух и у којој се расШо.м шемйера
шуре йоgиже ниво живе. кичмени - анат. кич.ма, краљешница, 
хрЙШењача. на (за) срамни - приковати, привезати и ел. јавно 
ошшро осуgиши, жи'iосаШи. стајати као - биши ЙосШојан. Хер
кул(ес)ови стубови аншички назив за Гибралшарски .мореуз, иза 
Ko"ia, йо веровању аншичких Hapoga, йресшаје коЙно. 

стубе ж ми. сшейеници, сШеЙенице. • попети се на више стубе 
осшвариши виши живошни сШанgарg. 

стубао, -бла м в. сШублина. 

стубаст, -а, -о којије налик на сшуб: стубасте ноге. 

стубац, ступца и стубац, стУпца м (инетр. ступцем и ступ
цем; ген. ми. стУбаца и стУбаца) 1. в. сшуб (Ја). 2. jegHa og gBe или 
више колона шшамйано"i шексша чији су крашки pegoBU расйо
ређени jegaH ucuog gpy'io'ia. 

стубина ж ay"i.м. og сШуб. 

стубић, -а и стубић, -ића м 1. geM. og сШуб. 2. бот. среgњи, 
сшањени geo шучка на йлоgнику цвеШа. • живи н - в. живин 
сшуб (уз сшуб изр.). 

стубица ж geм. og сШуба. 

стубишни, -а, -о који се OgHOCU на сшубишше: � пролаз. 

стубиште е geo з"iраgе ,"ige су сшубе, сШеЙенишШе. 

стублина ж шуйЈЬе сшабло gрвеша кроз које се йушша Boga 
из јаза на воgеничко коло; шуйЈЬе сшабло кроз које йрошиче из
вор; o'ipaga око бунара. 

стубни, -а, -о који се OgHOCU на сШуб. • - бушилица техн. врсша 
, бушилице с верШикалнu.м Йоложаје.м врешена које се окреће за-
jegHo са сврgло.м. 

стуга ж .мука, .мучнина; уп. стужити се (2). 
студ ж сшуgен, хлаgноhа. 

студан, -дна, -о в. сшУgен. 

студен ж (инетр. -и) 1. велика хлаgноhа, .мраз, зu.ма. 2. фиг. а. 
осећај хлаgноhе (услеg сшраха и сл.), језа, зебња. б. леgено, х.лаg
но осећање или gржање Йре.ма неко.ме или нече.му, безосеhај
носш, неосеiйJbивосШ. 

студен, �eHa, -о 1. вео.ма хлagан, леgен: � ветар, време. 2. фиг. 
безосеhајан, Heoceiй.љив, хлаgан; који оgражава шакво осећање: 
� противник; � поглед. 

студенац, -нца и студенац, -енца м 1. врело, извор (Boge). 2. 
(у атрибутској служби уз им. камен) сшуgен, хлаgан. 

студени, -ног(а) м рег. в. новембар. 

СТУДЕшика ж в. сШуgеница. 

СТУДЕШИТИ, стУденй(м) неевр. захлађиваши, йосшајаши хлаg
но (о времену). 

СТУДЕшица ж у ашрибушској служби уз u.м. "Boga '�. сшуgена, 
хлаgна. 

студено ПрИЛ. 1. јако хлаgно, леgено. - Да ли вам је студено? 
2. фиг. безосеhајно, хлаgно, равноgушно; оgбојно, нейријашељски: 
� се поставити према некоме. 

студеност, -ости ж сшуgен, хлаgноhа; сшање oHo'ia које.м је 
сшуgено, хлаgно. 

студент м (ген. ми. -ната) лат. онај који учи на универзишешу 
или каквој gpy"ioj вишој или високој школи. 

студентарија ж зб. (мн. 0) екепр. (понекад са презривом ни
јансом) сШуgенШи. 

студентић м пеј. сШуgенШ. 

студенткиља (студентица) ж женска особа сшуgенш: � ме
дицине. 

студентски, -а, -о који се OgHOCU на сшуgенше: � омладина, 
� немири. 

студентски ПРИЛ. на начин својсшвен сШуgенШu.ма, као сшу
gенш: � учити. 

студети јек. студјети, студ:И(м) неевр. йосшајаши сшуgено (о 
вре.мену). 

студиј, -ија м лат. 1. в. сшуgија (3). 2. бриЖЈЬиво йроучавање, 
сшуgирање нече'iа: � историјске грађе. 

студија ж лат. 1. научни pag, расйрава Behe'i обu.ма. 2. скица, 
.моgел за веће сликарско или вајарско gело. 3. ми. време учења на 
универзишешу, на високој или вишој школи, сШуgирање. 

студијица ж geм. og сшуgија; уп. студија (1). 

студијски, -а, -о који се OgHOCU на сшуgиј(е) и сшуgио: � гру
па; � програм. 

студио, студија м (инетр. -иом) итал. 1. pagHa йросшорија 
у.мешника (сликара, вајара и gp.), ашеље: сликарски �. 2. усша
нова за йроучавање и йрийремање у.мешничких KagpoBa: позори
шни �. 3. йросшорија за йрийрему и оgаШUJbање paguo и шеле
визијских емисија. 

студио зан, -зна, -о итал. 1. gубоко йроучен, с акрибијо.м из
рађен, високо сшручан: � анализа. 2. који савесно, свесшрано 
йроучава неки йроблем: � истраживач. 

студиозно ПРИЛ. на сшуgиозан начин, акрибично: � истра
живати. 

студиозно ст, -ости ж особина oHo'ia који је сшуgиозан, oHo"ia 
шшо је сШуgиОзно. 

студиозус м лат. 1. сшуgенш; научник. 2. уойшше онај који 
шшо сшуgиозно Йроучава. 

студирати" стУдйрам неевр. лат. 1. учиши на универзишешу, 
на високој или вишој школи: � математику. 2. бриЖЈЬиво йроу
чаваши нешшо: � мапу. 

стуживати се, стужујем се несвр. йрема сшужиши се. 

стужити се, стужйм се евр. 1. йосшаши шужан, расшужиши 
се, ражалосшиши се. 2. безл. осешиши .муку, 'iађење, с.мучиши се 
(ко.ме). - Стужи му се, поче повраћати. 

стукати, -ам и стукати, стУ'кам неевр. шераши унашра'i сшо
ку у зайрези вичуhи "сшу'�· � волове. 

стукнути, -нем и стукнути, стукнем евр. 1. йошераши уна
шра'i (обично сшоку у зайрези, уз узвике "сшу''): � волове. 2. а. 
уз.маhи, коракнуши унашра'i (збо'i сшраха, изненађења и сл.): � 
запрепашћен при�ором. б. оgсшуйиши, уз.маhи, йовући се (о 
војсци). 
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стулити, стулйм евр. учиниши ga нешшо uресшане ga све
iliли, ga 'iopu, у'iасиши, ушулиши: � ватру, � лампу . •  � се йри
.мириШи се, uришајиши се, uрикриши се. 

стумбати, -ам евр. сурваши, сшроuошшаши: � камен низ 
брдо. 

ступ, ступа и ступа м 1. в. сШуб. 2. камена или .меШална 'ipe
ga у uрисшанишшу о коју се вежу броgови, биШва. • до ступа до
терати, на - отпремити go 'iубилишша, вешала gошераши, на 
сшрелишше оШUре.миШи (pagu Uо'iуБЈЬења). 

ступа ж 1. cyg у ко.ме се нешшо шуца, gроби, аван. 2. uосшро
јење за ваљање сукна и gpy'iux шканина, ваљалица. 3. сйрава за 
uришискивање, 'iњечење уз йо.моћ завршња, Йреса. 

ступак, -пка м баш којим се шуца у сшуuи, шуцало; уп. сту
па (1). 

ступак, -пка м uаuучица на колима (или кочији) на коју се 
сшавЈЬа Ho'ia йри йењању или силажењу. 

ступањ, -пња м (мн. ступњеви (ступњи» в. сШеUен. 

ступањски, -а, -о у изр. - мрежа .мрежа која се OgHOCU на 'ie
о'iрафску gужину и ширину, Йо.моћу које се оgређује uоложај не
ке шачке на 'iео'iрафској карШи. 

ступаст, -а, -о који је налик на сшуu, сшубасш: � држач. 

ступати, -ам неевр. 1. ваљаши (сукно) у сшуuи; уп. ступа (2). 
2. шуцаши, gробиши у сшуuи; уп. ступа (1). 

ступати, ступам неевр. 1. несвр. Йре.ма сШуUиШи. 2. вој. ићи 
нарочишим (ујеgначени.м) корако.м у .маршу, .маршираШи. 

ступац и ступац, -пца м в. сШубац. 

ступидан, -дна, -о лат. 'iлуu, блесав, буgаласш: � особа. 

ступидно ПРИЛ. на сшуuиgан начин, 'iлуuо: � реаговати, � се 
понашати. 

ступИдност, -ости ж особина, сшање ОНОЕа који је сшуuиgан; 
сшуuиgан uосшуuак, 'iлуUосШ. 

ступина ж ay'i.м. og сШуU. 

ступити1, стУпйм евр. 1. а. сшаши HO'iOM, коракнуши gолазе
ћи, улазећи Kyga или uзлазећи ошкуgа: � у собу, � из простори
је. б. (некоме, нечему) йрићи, uрисшуuиши, uриближиши се. 
Ступи ближе! в. (са чега) сићи, сuусшиши се: � са камена. Г. 
(пред некога) изаћи, сШаШи. - Како ћемо ступит' пред Мило
ша? 2. (с предлогом "y'� а. УКЈЬучиши се у сасшав нече'iа, uосша
ши члан нече'iа: � у партију, � у комисију. б. uочеши вршиши 
раgњу uзражену именицо.м с Uреgло'iо.м, uосшаши учесник у оно
.ме шшо је uзражено именицо.м: - у акцију, у дејство uосшаши ак
шиван, uочеши gејсшвоваши; - у борбу uосшаши борац; - у везу 
(додир, контакт) uовезаши се; - у погодбу uочеши се uо'iађаши; - у 
преговоре uочеши uре'iовараши; - у свађу uочеши се свађаши; - у 
савез uосшаши савезник; - у службу uочеши вршиши службу. 3. 
gohu, uојавиши се, наћи се He'ige: � у младину кућу. • - на пре
сто uосшаши краљ, цар. - на снагу uочеши важиши, uочеши се 
uримењиваши, gобиши законску .моћ. - у брак ожениши се, OgH. 
уgаши се. 

ступити2, стУпИм евр. учиниши шуuим, зашуuиши: � нож. 

ступић, -а и ступић, -ића м ge.м. og сШуU. 

ступица ж 1. замка, клоUка. 2. ge.м. og сШуUа. 

ступни, -а, -о који се ogHOCU на сшуu: � носивост. 

ступник м uусшињак који је у йрвим 'iogUHaмa хришћансшва 
uровоgио више 'iogUHa на jegHoM сшуuу не силазећи, а йримао је 
OCKygHY храну оgређено'iа gaHa. 

СТУПЊЕшати, стУпњујём неевр. в. сШеUеноваШи. 

СТУПЊЕШИТ, -а, -о 1. сшеuенасш: � долина. 2. који се врши йо
сшуuно: � промена. 

СТУПЊЕШИТО ПРИЛ. на сшуuњевиш начин, сшеuенасшо; йо
сшуuно: � се уздизати; � напредовати. 

СТУПЊЕШИТОСТ, -ости ж особина oHo'ia шшо је сШуUњевиШо. 

ступор м лат. мед. болесно gушевно сшање у које.м је иСЙОЈЬа
вање вОЈЬе .минимално или уоuшше не uосшоји, у.мна укоченосШ. 

ступорозан, -зна, -о у.мно укочен, безвОЈЬан, шуu: � боле
сник 

ступорозно ПРИЛ. на сшуuорозан начин, безвоЈЬНО, шуuо: � 

гледати. 

ступце ПРИЛ. као сшуu, uоuуш сшуuа, око.миШо, укочено: ста-
ТИ �. 

ступчина ж ay'i.м. и Йеј. og сшуб и сШуU. 

ступчић м ge.м. og сшуб, сшуu и сШуUац. 

стурати, стуРам несвр. Йре.ма сШуриШи. 

стурити, -Им евр. 'iурнуши gоле, збациши: � што са стола. • 
- с ума с.мешнуши с у.ма, заборавиШи. 

стуткати, -ам евр. збиши, сабиши (нешшо He'ige, обично жур
но или кришо.м): � новац у џеп. 

стУтнути, -нём евр. uојуриши, uохишаши: � из куће. 

стУтољити, -Им евр. с.моШаШи, з'iрабиши нешшо (обично кри
шо.м и журно): � новац. 

стући (стУћи), стУ"чём евр. 1. а. Шуцање.м разбиши на сишне 
gелиће, исшуцаши, усишниши: � стакло у прах. б. ygapajyhu чим 
убиши; шукући се uобеgиши, с.млаШиШи (uрошивника у борби). 
3. забиши, сабиши у нешшо: � ексер у довратак . •  � се уgариши 
се, uовреgиши се: � се при паду. • - коме рогове сило.м gовесши у 
сшање uокорносши, укрошиши, UокориШи. 

стуха ж празн. злоgух, вешшац, зgухач. 

стухати, -ам неевр. лушаши, Шу.мараШи (uоuуш сШухе). 

стухаћ, -:iћa м празн. в. сШуха. 

стуцати, -ам евр. шуцајући исишниши, исшуцаши, сшући: � 

бибер, � стакло; фиг. унишшиши, сашрши: � морал некоме. 

стуцати, стуцам неевр. биши, шући, уgараши: � ногама; фиг. 
сабијаши, с.мањиваШи, обараши ga буgе .мање (цену нЙр.). 

стУЧити, -Им евр. нар. и арх. сасшавиши, зgружиши: � момка 
и девојку . •  � се сасшаши се, сресши се: � се на путу. 

стуштити, -йм (трп. стУштен) евр. 1. набраши, скуuиши (обр
ве, чело). 2. с.мањиШи обим че'iа, сшиснуши, збиши: � рамена. 3. 
в. сшушшиши се (3) . •  - се 1. а. (и безл.) с.мрачиШи се, с.мркнуШи 
се (обично upeg олују, о вре.мену). - Стуштило се, киша ће! б. 
uрекриши се шамним облаци.ма, замрачиши се, нашушшиши 
се (о небу). 2. а. uосшаши намршшен, намр'iоgиши се, Hai1l.мypи
ши се (о особи). б. uосшаши набран, намр'iођен, нашушшиши се 
(о лицу, челу и gp.). 3. на'iло и брзо uошрчаши, јурнуШи. - Тана
сије натисну преко авлије, Ниџо се стушти за ЊИМ . 

cyl предл. нар. и арх. (с инстр.) в. с(а). 

су2 енклишички �блик 3. Л • .мН. суилешивно'i Uрез. 'iл. "биши" 
(Йре.ма на'iлашено.м ,јесу''). 

су- као uрефикс изражава: 1. у шворби 'iла'iола а. узајамно 
gеловање, сасшавЈЬање, зближавање, uриближавање, зајеgницу 
у pagy, сла'iање, усклађивање: сударити се, сукобити се, судело
вати, сустићи, суживети се. б. слаБЈЬење раgње или сшања или 
њихово усшезање: сустати, сузбити, суздржати. 2. у шворби име
ница а. основно значење као KOg 'iла'iола Йре.ма н;ојима су имени
це и начињене: сукоб, судар, сурадња. б. лице које с неким врши 
раgњу или је с неким у исШо.м сшању, .месШу или uоложају: су
борац, супарник, супруг, сустанар. в. лице које као и неко gpy
Еи upuuaga оно.ме шшо означава основна именица: суграђанин, 
сународник, СУВРСНИК. Г. ga uреg.меш или йојава није у uошuу
носши оно шшо основна именица значи, He'io нешшо CpOgHO, бли
ско, Uо.мешано с шиме: сукрвица, суснежица, сумаглица, су
мрак 3. у шворби uриgева а. сшеuен својсшва у .мањој .мери йре
.ма значењу основно'i uриgева: сулуд, сумрачан, субел(аст). б. 
бре.мениШосШ жене и женке goMahux живошиња: судружна (же
на), супрасна (крмача), суждребна (кобила). 

суб- (испред безвучних сугласника суп-) лат. Uреg.меШак, 
uрефикс, у'iлавно.м у речи.ма из лашинско'i језика, значи: оно 
шшо је ucuog че'iа, у че.му, око че'iа; који је йо сво.ме uоложају 
нижи, uошчињен неко.ме, који није 'iлавни He'io .мањи йО својој 
важносши, значењу: субђакон, субверзија, супстрат, суборди
нација. 
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субалтеран, -рна, -о лат. који је нижи ио сво.ме иоложају, 
иоgређен, иоШчињен. 

субаmа м (ми. ж) тур. ио.моћник или заменик баше, ио'iлавара; 
онај који је у име aie или беiа уирављао чиiliлуко.м. 

субаmовати, -шујем неевр. биши субаша, вршиши gужносili, 
службу субаше. 

субаmтинй:к м онај који са неким има зајеgничко башшин
ско ираво. 

субаmтиница ж женска особа субашШиник. 

субвенција ж лат. ио.моћ, иошиора .маШеријалне apupoge ко
ја се gaje разним усшановама, са оgређено.м намено.м (обично из 
gржавноi буџеШа). 

субвенцијаm, -аша м онај који ирима субвенцију. 

субвенционисати, -иmем (субвенционИрати, -ЬRЙp3.м) евр. 
и неевр. gа(ва)ши субвенцију. 

субверзйван, -вна, -о рушилачки, иреврашнички: � делат
ност. 

субверзивност, -ости и субверзија ж лат. иреврашничке, ру
шилачке акШивносШи. 

субђа:кон м најнижи сшеиен свешшеничкоi чина у кашолич
кој цркви. 

сУбелаСТјек. субјеласт, -а, -о којије с нијансо.м белоi, унеко-
лико бео, беличасш: � траг на небу. 

субенаст, -а, -о ио.мало бенасш: � момче. 

субеседнй:к јек. субесједнй:к м сабесеgник, саiоворник. 

субеседница јек. субесједница ж сабесеgница, саiоворница. 

субје:к(а)т, -кта м лат. 1. ЛИНГВ. вршилац раgње, носилац неке 
особине или сшања изражених иреgикашо.м, означен jegHoM или 
са више речи у реченици, иоg.меШ. 2. иравно лице као носилац не
Koi ирава. 

субје:катс:кй (субјек(а)тнй), -3., -6 који се OgHOCU на субјекаш; 
уп. субјек(а)т (1): � додатак 

субје:ктйван, -вна, -о а. својсшвен само jegHoM лицу, субјек
шу, лични. б. необјекшиван, ирисшра(сша)н: � став. 

субје:ктивизам, -зма м фил. 1. иравац иgеалисшичке филозо
фије која оgриче сшварносш сиољашњеi .маШеријалНОi свеша и 
учи ga је свеш саgржај наше свесШи. 2. в. субјекШивносШ. 

субјективист(а), -е м (мн. -сти) ирисшалица субјекШивиз.ма. 

субје:ктивистич:кй, -3., -6 који се OgHOCU на субјекШивисШе. 

субје:ктивистич:ки прил. на начин субјекшивисша, као су-
бјекШивисШи. 

субје:ктйвно ПРИЛ. на субјекшиван, личан начин. 

субје:ктивност, -ости ж својсшво, особина oHoia који је субјек
шиван, oHoia шшо је субјекШивно. 

субје:кција ж лат. 1. иоуређеносш, иоШчињеносШ. 2. решорич
ко иишање на које iоворник ogMax и сам оgiовара. 

сублйман, -мна, -о лат. ЙЛе.мениШ, узвишен: � песник. 

сублимат, -ата м хем. ироgукш сублимације; живин хлориg 
. као gезинфекционо среgсшво и јак оШров. 

сублимација ж лат. хем. ирешварање чврсше .маШерије неио
cpegHo у иару и њено хлађење у чврсшо Шело. 

сублимисати, -иmем (сублимирати, -Имйр3.м) евр. и неевр. 1. 
хем. (из)вршиши сублимацију. 2. ирешвориши, ирешвараши у не
шшо више, узвишено; (уз)gићи, (уз)gизаши go највишеi сШеиена. 

суборац и суборац, -6рца м gpyi у зајеgничкој борби, сабо
рац. 

субординација ж лат. сшроiо иошчињавање .млађеiа·сШари
је.му, нижеiа у служби више.му; иошчињеносш, иоgређеносШ. 

субординирати, -ИнЙр3.м евр. и неевр. иоgреgиши, иоgређи
ваши. 

субота ж хебр. 1.  шесши gaH HegeJbe (cegM и це) , gaH из.међу 
иешка и HegeJbe. 2. у сшарих Јевреја gaH ogMopa, иосвећен .мр
Швима. • Велика - gaH уочи Ускрса. Лааарева - црквени иразник 
у иравославној цркви уочи Цвеши, Врбица. 

суботар у .мн.:  хришћанска секша која слави субошу .месШо 
Hegeљe (у jg.: apuaagHUK ше секШе). 

суботњй, -3., -6 који се OgHOCU на субошу (који је у субошу и 
сл.): � пазар, � пријем. 

субполаран, -рна, -о којије ucaog иола, ucaog иоларне обла
сШи. • субполарни појас геогр. иросшор og 580 go 660 iеоiрафске 
ширине који чини ирелазни иојас og аркшичкоi у у.мерени. 

субрат м (ми. 0; зб. им. субраћа ж (ми. 0» в.  сабраШ. 

субрета ж фр. иевачица веселих улоiа у оиереши (обично со
иран). 

субретс:кй, -3., -6 који се OgHOCU на субрешу, који је као у су
бреше: � улога, � трилер. 

сув, сува, -о (комп. су.вљй) (вар. сух) 1. а. који не саgржи вла
ie, који није .мокар: � рубље. б. који је без воgе, иресушио: � реч
но корито. в. који има .мало иаgавина: � лето. г. нар. који није 
ираћен кишо.м (о .муњи, ipOMY): � муња. 2. а. који је изiубио ио
шребну влажносш: � усне. б. који није свеж, који није сочан: � 

хлеб. в. увео, сиарушен: � грана. 3. из Koia је уклоњена сувишна 
влаiа и који је на шај начин ириире.мљен, конзервиран (о храни): 
� месо. 4. (одр.) мед. који иосшоји, развија се, шраје без излучива
ња воgњикаве, влажне слузи: � кашаљ. 5. о.мршавео, .мршав: � 

као грана. 6. иосшан, незачињен: � залогај . 7. фиг. а. који не.ма 
gушевне шойлине, хлаgан, безосећајан: � и хладан дидактичар. 
б. који је без живосши, сувоиаран (о сШилу). в. који се сувише 
ослања на разу.м, сувише рационалисшички: � теорисање. 8. ли
шен звонкосши, звучносши, шврg (о 'iласу). 9. а. који је без ика
квих иримеса, чисш: � злато. б. (обично у емотивном изражава
њу) сам, jegUHU. • и суво и сирово сва имовина (и иокрешна и не
иокреШна). наћи се на сувом наћи се у неирилици, у шешкој сишу
ацији. осећати се као риба на суву осећаши се неиријашно и неси
iYPHO. - као вретено вео.ма .мршав. - болест нар. мед. Шуберкулоза. 
- дестилација в. уз gесшилација (изр.). - мана агр. врсша бuљне бо
лесши, ЙЛамењача. - олуја мет. врiliлОЖНО сшрујање вазgуха у 
вре.ме жеiе. - храна храна која није кувана. - штета чисша шше
ша, ирави iубиШак. суви мост .мосШ ucaog Kojei не шече воgа. - ре
жим забрана ироизвоgње и ироgавања алкохолних иића, ирохи
биција. - грло имати, сувог грла бити биши јако жеgан. - алато не
ко, нешшо og највеће вреgносШи. - купање cKugaНJe осуђеника go 
iола pagu иреШреса. 

сувад ж аб. суво ipaНJe; уп. суварак (1) и сувар. 

суваја ж 1. в. сувача. 2. иошок који лако иресуши. 

сувар ж и м зб. (мн. 0) суво ipaНJe, суваg. 

сувара:к, -рка м 1. сува фана, KoMag суве ipaHe, сувоi gрвеШа. 
2. суво iрожђе и вино og шаквоi iрожђа. 3. в. gвоиек. 

суват и суват ж (м) тур . йланинска ливаgа за исиашу сшоке, 
pygUHa, уШрина. 

суватити, -йм неевр. gржаши, храниши сшоку на сувашу, на 
pygUHU. 

суватнй:к м goMaha живошиња ушовљена на сувашима, на 
pygUHaмa . . 

суватовати, -тујем неевр. в. суваШиШи . 

сувача ж .млин чији су камен окрешали коњи. 

сувачар м власник суваче или онај који pagu у сувачи. 

, сувенйр, -ира м фр. иоклон за усио.мену; иреg.меш који је у ве
зи са сећање.м на HeKoia или нешШо. 

суверен, -а, -о 1. који има, врши највишу власш, независан 
og gpyie gржаве, самосшалан; неоiраничен; који је својсшвен су
верену: � држава; � власт; � охолост. 2. фиг. који иошиуно влаgа 
неко.м .маШеријо.м (нир. научно.м), који изванреgно gобро иозна
је оgређену обласш (науке, у.мешносши, сиорша и gp.), изузешно 
ко.миеШенШан. 

суверен, -ена м фр. а. највиши носилац врховне власши у gp
жави, влаgар. б. онај који влаgа, уиравља нечим. 
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суверенитет, -ета м иошиуна независносш jegHe gржаве у 
унушрашњu.м и CиOЉHu.м иословu.ма; врховна, највиша власШ. 

суверенка ж женска особа суверен. 

суверено прил. 1. на суверен начин, неоlраничено: - влада
ти. 2. фиг. с иошиунu.м иознавање.м сшвари, врло иоузgано, ком
иеШенШно. 

сувереност, -ости ж в. суверениШеШ. 

суверенски, -3., -о који се OgHOCU на суверене, који apuaaga 
суверену: - власт. 

суверенство е ираво суверена. 

суверица је:к. сувјерица ж 1. иpu.миpje међу завађенu.ма. 2. 
(и м) онај у Kola се шешко може u.маШи иоверења. 

суверник јек. сувјерник м онај који apuaaga исшој верској 
зајеgници. 

сувеслач, -ача MjegaH og веслача у исшом чамцу. 

сувисао, -сла, -ло лоlички, узрочно иовезан, кохереншан: су
висли односи, � излагање. 

сувисло прил на сув исао начин, лоlички; HeapeKugHo, шрај
но: - говорити; - подржавати. 

сувислост, -ости ж особина или сшање oHola шшо је сувисло, 
иовезаносш, иосШојаносШ. 

сувишак, -шка м оно шшо ирешекне, шшо осшане неуиошре
бљено иошшо се заgовоље све иошребе, неиошрешена количина, 
сума, вреgносш, износ и СЛ., вишак. 

сувишан, -шна, -о који ире.машује оно шшо је иошребно, ире
комеран; иревелик, ирешеран; неиошребан, излишан: - трошак; 
- љубав; сувишне речи. 

сувише и сувише прил. оgвећ MHOlo, иревише; неиошребно, 
излишно: - пити; - бринути. 

сувишно прил. неиошребно, излишно. - Сувишно је то и по
мињати. 

сувишно ст и сувишност, -ости ж сшање, особина oHola шшо 
је сувишно, oHola који је сувишан; оно шйlо је сувишно, ирешера
но; велика количина нечеlа. 

сувладалац, -аоца и сувладар, -ара м онај који gели вла-
gapcKY власш с HeKu.м. 

сувладарка ж женска особа сувлаgар. 

сувлажан, -жна, -о ионешшо, иомало влажан: - чаршав. 

сувласник м онај који gели власнишшво с gpylu.м. 

сувласница ж женска особа сувласник. 

сувласнички, -3., -о који се OgHOCU на сувласнике: - однос. 

сувласништво е зајеgничко власнишшво Hag исшом имо-
вином. 

CYBOl е сува земља, коино. 

суво2 прил. (вар. сухо) 1. без воgе, без влаlе; без везивноl маше
ријала (зиgаши): - дувати (о ветру), - стајати; - зидати. 2. oga
јући крашак, ошшар звук: - зашкрипати, - шкљоцнути. 3. а. 
оgсечно, енерlично: - одговорити. б. хлаgно, равноgушно: - саоп
штити. в. неирисшрасно, објекшивно: - оценити. г. неgовољно, 
иовршно: - проучити. 

суводо, -ола м безвоgна gолина (gобија воgу само og иagавина). 

сувозач, -а и сувозач, -ача м онај који се с gpylu.м смењује у 
вожњи; онај који cegu go возача у шоку вожње. 

сувоземац, -мца и сувоземац, -ёмца м сувозе.мна живойlиња. 

сувоземни и суво земни, -3., -о који се OgHOCU на (суву) зе-
мљу, коинени: - пут, - животиња. 

сувоземски и сувоземски, -3., -о в. сувозе.мни. 

сувоз:Ид м ж зиg lрађен og камена без уиошребе малШера. 

сувомеђа (сувомеђина) ж в.  сувозиg. 

сувомеђни, -3., -о који се OgHOCU на сувомеђу: - појата. 

сувомеснат, -а, -о в. сухомеснаШ. 

сувомразан, -зна, -о који је са мразом а без cHela, мразо
виш, lоломразан (о времену). 

сувомразица ж мраз у вре.ме Kaga је земља без снежноl ио
кривача, сува, lоломразица. 

сувоњав, -а, -о шанушан, мршав; закржљао: - младић. 

сувоњавост, -ости ж особина, сшање oHola који је сувоњав, 
oHola шшо је сувоњаво. 

сувопаран, -рна, -о 1. сшроlо званичан, неиншересаншан; 
лишен шоилине, хлаgан: - извештај; - одговор. 2. шешко разу
мљив, решорски или аисшракшно изражен, високоиаран: - бе
седа. 

сувопарно прил. на сувоиаран начин, хлаgно, неиншересанш
но; аисшракшно, високоиарно: - излагати, - предавати. 

сувошiрност, -ости ж сшање, особина oHola који је сувоиа
ран, oHola шшо је сувоиарно. 

сувота ж 1. особина, сшање oHola шшо је суво, oHola који је 
сув; оgсусшво, неgосшашак влажносши, сувоћа. 2. суво вре.ме, су
ша. 3. сува, шврgа земља; коино. 4. а. суво месшо, заклоњено og 
кише и влаlе. б. зlраgа, lрађевина која обезбеђује заклоњеносш 
og кише и влаlе. 5. фиг. равноgушносш, безосећајносШ. 

сувотан, -тна, -о 1. који оскуgева у мрсној, масној храни: бити 
- (у време оскудице). 2. HepogaH, неилоgан, исиошћен (о земљи). 

сувотиња ж 1. оскуgица у мрсу, MaCHu.м живоШнu.м намир
ницама. 2. (и м) 'f,лаgан човек, 'f,лаgница. 

сувотовати, -тујём и сувотовати, -отујём неевр. оскуgеваши 
у мрсу, мрсној храни. 

сувоћаж 1. в. сувоша (1 и 2). 2. фиг. сувоиарносш (сшила и сл.). 

сувратак, -тка м иосувраћени geo на ogehu или обући; око
враШник. 

сувратити, сУвр3.тИм евр. 1. заврнуши, иосуврашиши: - нога-
вице. 2. врашиши нашраl, иоврашиши: - овце. 

сувраћати, -3.м несвр. ирема сувраШиШи. 

сувре- в.  савре-. 

сувцат и сувцат, -а, -о (у конструкцији са "сув'') сасвим, 
иошиуно сув. 

сугерисати, -иmём (сугерирати, -ерйр3.м) евр. и неевр. (из)вр
шиши ушицај, намешнуши, намешаши своју вољу некоме; aog
врlнуши, иоgврlаваши суlесшији HeKola. 

сугестибилан, -лна, -о који се лако иоgврlава суlесшији, aog
ложан суlесшији: - 9тав, - мишљење. 

сугестибилност, -ости ж особина oHola који је суlесШибилан. 

сугестиван, -вна, -о који u.мa моћ ga изазове оgређено расио
ложење, уверење у gpylola: - реч. • - терапија мед. geo исихошера
иије који се сасшоји у лечењу хиинозом. 

сугестивно ПРИЛ. на суlесшиван начин, са суlесшијом: - гово
рити. 

сугестивност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је су
lесшиван, oHola шшо је суlесШивно. 

сугестија ж лат. ушицај на вољу gpylola; иромена изазвана 
KOg Kola уШицаје.м gpyle особе. 

суглас м 1. са'f,ласносш, склаg. 2. ЛИНГВ. в.  су'f,ласник. 

сугласан, -сна, -о 1. в. са'f,ласан. 2. ЛИНГВ. који се OgHOCU на 
су'f,ласнике, који u.мa особине су'f,ласника: сугласни гласови. 

сугласити (се), с)тл3.сИм (се) евр. в. са'f,ласиши (се). 

сугласје и сугласје е в. са'f,ласје. 

сугласник м ЛИНГВ. 'f,лас ири чијој се аршикулацији чује шум 
или ирасак изазван иреиреком (Шеснаце.м или apelpagoM) коју 
фонационој сшруји сшварају f,оворни oplaHU, консонанш: безвуч
ни -, меки -, ЗВУЧНИ -. 

сугласнички, -3., -о који се OgHOCU на су'f,ласнике: - артику
лација. 
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сугласно прил. в.  саl:ласно. 

сугласност, -ости ж в. саl:ласносШ. 

суглашавати (се), -ашавам (се) (суглаmИвати (се), -ашујем 
(се» несвр. йрема суl:ласиши (се). 

суглув и суглух, -а, -о који није сасвим l:лув, l:лух, наl:лув, 
uриl:лув: � човек 

суговорник м в. саrоворник. 

суговорница ж в.  саrоворница. 

суградица ж сишан rpCJg. 

суграђанин м (ми. -ани) онај који с ким живи у исШо.м rpa
gy, онај који је с неким из исшоr rpaga. 

суграђанка ж (дат. -ки; ген. ми. -кн) женска особа суiрађанин. 

сугреб и сугреб м празн . .месШо rge су йас, .мачка или лиси
ца разrребли зе.мљу за које сујеверне особе верују ga gOHOCU неку 
кожну болесш ако се наrази на НJera. • нагазити (стати) на (пасји) 
- наl:ло оболеШи. узети - ушеhи, збрисаШи. 

судl, суда м (мн. судови) 1 . .мишљење о вреgносши KOra или 
чеrа, оцена. 2. а. OpraH којем је gужносш решавање rрађанских 
сйорова, uресшуuа u кривичних gела; CygujCKU збор, колеrију.м: 
војни �, окружни �. б. зrраgа у којој pagu шакав колеrију.м, у ко
јој се налази шаква усШанова. 3. а. uрешрес gела или кривице у 
шаквој усШанови. б. решење, оgлука која се gOHOCU након шаквоr 
uрешреса, upecyga. 4. ЛОГ. jegaH og еле.менаШа фор.малне лоrике, 
у којем се, у облику реченичноr исказа, нешшо шврgи или ogpu
че: аналитичан �, хипотетичан �. • божји - божја казна за йо
чињене iрехове, йо релиrиозно.м веровању. страшни (последљи) 
йО релиiијско.м веровању божји cyg љуgима go KOra ће gohu Kag 
насшуuи крај свеШа. 

суд2, суда м (ми. судови) 1. uреg.меш у gо.маhинсШву (разноr 
облика и величине, различише намене, израђен og разних .маШе
ријала) у који се .може улиши шечносш, нешшо сшавиши, насу
ши и сл. 2. а. било који шуйљи OpraH у шелу човека: крвни �. б. 
бот. шанке цевчице сасшављене og hелија кроз које се врши йро
.меШ шечносши у бuљци. • закон спојених судова 1. физ. аксио.м йО 
којем је шечносш у (свим) сйојеним суgовима увек исшоr нивоа. 
2. фиг . .међусобна условљеносш, uовезаносш, .међузависносШ (нЙр. 
uолишике и еконо.мије). 

суданија ж пеј. сисШе.м суђења, geљeНJa Uравgе. 

судар м 1. јак ygap jegHora шела у gpyro: � возова. 2. борбени 
gogup, сукоб зараhених војски. 3. ошшро изражена суuрошносш, 
раз.мимоилажење l:леgишша, ugejHU сукоб: � мишљења. 

сударати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма суgариши (се). 

сударити, -Им свр. учиниш и ga gва лица или uреg.меша yga
ре jegaH о gpyru, изазваши cygap. 8 ,.. се 1. а. крећући се у сусреш 
уgариши jegaH у gpyrora. б. gohu у суuрошносш, у neyrogaH gogup 
с нечим: � се са чињеницама, � се са стварношћу. 3. сукоби ши 
се у боју, у борби. 

судац, сУца м в. cyguja. 

судачки, -а, -о в. CygujCKU: ,.. звање, � правда. 

судба ж в. суgбина. 

судбени, -а, -о в. суgскй: � расправа, � власт, � рочиште. 

судбено ПРИЛ. в. CygCKU: � решири спор. 

судбеност, -ости ж cygcKa наgлежносш, gелокурr cyga. 

судбина и судбина ж йо HapogHoM веровању, неко.м за.ми-
шљено.м сило.м YHaupeg оgређени шок gоrађаја (обично нейово
љан), фаШу.м. • помирити се са судбином осшавиши решење, рас
йлеш шоку gОlађаја, сшицају околносШи. 

судбиница и судбини ца ж geM. og суgбина. 

судбински, -а, -о а. који се OgHOCU на суgбину, који је у вези 
са суgбино.м: � повезаност (с неким). б. в. суgбоносан. 

судбински ПРИЛ. йо суgбини, неизбежно: бити � предодре
ђен (некоме). 

судбоносан, -сна, -о који оgређује шок важних буgуhих gola
ђаја, нечијеl живоша и СЛ.: � сусрет, � одлука. 

судбоносно ПРИЛ. на суgбоносан начин; фашално: бити � 
упућен (на некога). 

судбоносност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је суgбоно
сно: � тренутка. 

суделовати јек. судјеловати, -лујем несвр. gеловаши, pagu
ши зајеgно са неким, имаши уgела у какво.м Uослу. 

судеоник је:к. судионик м онај који суgелује, учесшвује у че
.му с ким gруrим, саучесник. 

судеоништво је:к. судиоништво с зајеgничко gеловање с ким 
у че.му. 

судија м (ми. ж) 1. службено лице у усшанови cyga које gOHO
си upecygy у Uарнично.м сйору, члан суgСКОl колеrију.ма: окру
жни �. 2. онај који cygu у ulpu, у шак.мичењу: фудбалски �. 3. 
онај који износи своје .мишљење, cyg о неко.ме, о нечему. - Не же
лим бити судија ичијој лепоти. 

судијски, -а, -о који се OgHOCU на cyguje: � одговорност, � 
савест. 

судилиште с .месШо суђења, суgишШе. 

судити, судИм несвр. 1. а. (некоме (некога» раз.маШраШи не
чију кривицу (у CygCKOM uосшуuку или на неки gpylu начин) и 
gоносиши upecygy. б. фиг. имаши власш, влаgаШи. - Сад суди 
гуњ и кожух, капут се више не пита. 2. gаваши, износиши .ми
шљење, cyg о ко.ме, о чему, цениШи. - Ако судимо по заслугама, 
Милан има предност. 3. спорт. сшараши се ga се uошшују йрави
ла сuоршске ulpe HeuocpegHo је uрашеhи: � дерби. 4. свр. фиг. (у 
облику трп.) YHaupeg оgређен, Uреgоgређен. - Девојка га воли, он 
јој је суђен. 8 ,.. се обраhајуhи се cygy воgиши сйор с неким, йар
ничиши се: � се због наследства. • судећи (по томе, по нечему) 
разг. на основу (шоlа, нечеrа), узимајуhи у обзир (шо, нешШо). 

судић, -а и судић, -ића м geM. og cyg2. 

судиште с .месШо 1ge cyg засеgа; сам cyg. 

судланица ж 1. унушрашња сшрана шаке без uрсшију, gлан; 
ширина gлана као .мера. 2. бот. јеgноlоgишња биљка Caucalis 
platycarpos из ф. Umbelliferae, разiранаше, йроређено чекиња
сшо gлакаве сшабљике, шросшруко uерасшо gељеНОl, јајаСШОl 
лишhа. 

судница ж а. cygcKa gворана. б. фиг. суђење: божја �. 

суднички, -а, -о који се OgHOCU на CygHUЦY (а): � инвентар. 

судњи, -а, -е само у изр. - дан йО релиlиозно.м веровању, gaH 
Kaga ће биши uроuасш свеШа. 

судовник м мед. бели или йлави израшшај или само црвена 
uela на кожи, као uослеgица uроширења и йовећања лимфних 
или крвних суgова angioma. 

судовница ж анат. в. суgовњача. 

судовњача ж анат. ойна у којој су с.мешШени крвни суgови за 
исхрану oplaHa виgа, жилница Chorioidea. 

судопер м в. cygouepa (2б). 

судопера ж 1. особа која се бави йрањем Йосуђа. 2. а. крйа за 
йрање Йосуђа. б. geo KyxUНJcKor намешшаја у ко.ме се йере суђе. 3. 
фиг. заuушшена, йрљава женска особа. 

судопёрка ж в. cygouepa (1). 

судопёрски, -а, -о који се OgHOCU на cygouepe и cygouepKe: � 
прибор. 

судржављанин (мн. -ани) и судржављанин (мн. -ани) м 
онај који је с неким сшановник ис ше gржаве. 

. · сУдруг м gpyl У зајеgничко.м uослу, зајеgничкој йрофесији, у 
исшој школи, разреgу и сл. 

судски и судски, -а, -о који се OgHOCU на cyg и суђење; који 
cuaga у наgлежносш cyga: � власт, � процес, � изврmитељ, � 
право. 

судски и судски ПРИЛ. йреко cyga, UосреgсШво.м cyga: � реши
ти спор, поравнати ce �. 

судствени, -3:, -о који се ogHocu на суgсшво: � пракса. 

судство и судство с uравосуgна служба, сви суgови. 
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суђе с зб. (ми. ",) йосуђе, суgови; уп. суд2 (1). 

суђенй, -а, -о у u.м. служби: а. ж в.  суђеница. б. м в.  суђеник. 

суђенйк, -ика и суђенйк м 1. мушкарац који је суgбином 
оgређен ga некој женско ј особи буgе муж. 2. онај коме се cygu, ой
Шуженик. 

суђеница и суђеница ж 1. женска особа за коју се верује ga 
је суgбином оgређена коме за жену, за cyapy'iy. 2. она којој се су
gu, ойшужена, оЙШуженица. 

суђенйчкй и суђеничкй, -а, -о који се OgHOCU на суђенике. 

суђёње с 1. 'iл. u.м. og суgиши (се). 2. суgбина, фаШум. • зло 
рађеље, готово - онај који чини зло, gоживеhе зло. 

сужавати (се), сужавам (се) несвр. йрема сузиши (се). 

сужан и сужан, -жна, -о 1. а. који је из'iубио слобоgу, йоро
БЈЬен, засужњен: � домовина. б. који йрошиче, йролази у сужањ-
сшву: � година. 2. (у именичв:ој служби, одр.) а. м сужањ, роб. б. 
ж зароБЈЬеница, робиња. 

сужањ и сужањ, -жња м (иистр. -жњем; ми. сужњи, сужњи и 
сужњеви) онај који је лишен слобоgе, зашочен, роб. 

сужањскй и сужањскй, -а, -о који се OgHOCU на сужње, ко
ји је у вези са сужњu.ма. 

сужањство и сужањство с сшање у коме се налази сужањ; 
време йровеgено у шаквом сшању, зароБЈЬенишшво, роUсШво. фиг. 
сшање зависносши, йошчињеносши некоме. 

суждребна (ж. род) која носи жgребе, бремениша жgребе
шом, жgребна (кобила). 

суждребност, -ости ж сшање сужgребне кобиле, жgребносШ. 

суженост, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је сужено: � 

простора. фиг. скученосш, О'iраниченосш: � мисли. 

сужење с особина, сшање oHo'ia шшо је сужено, суженосш; су
жено месшо: � деловања; проћи кроз �. 

сужњевати, сужњујем иесвр. а. живеши у сужањсшву, робо
ваши. б. фиг. живеши у йошйуној йошчињеносши некоме. 

сужњевскй и сужњевскй, -а, -о својсшвен сужњевима: � 

глас, � трпљење. 

сужњйк и сужњйк м сужањ, заШоченик. 

сужњица и сужњица ж 1. шамница, заШвор. 2. засужњена 
женска особа, робиња. 

суза и суза ж (ген. мн. суза и суза) 1. а. безбојна сланкасша 
шечносш коју луче жлезgе у очној gyaљu, најчешhе og бола, jaKo'i 
узбуђења и сл. б. (обично у мн.) йлач, ЙЛакање. 2. кай шечно
сши, сока који се лучи из биљке, обично на ЙoвpeђeHu.м месши
ма; кай шечносши уоЙшШе. 3. фиг. мила, gpa'ia особа. • кроко
дилске сузе ронити лажно изражаваши жаљење, неискрено жа
лиши. Маријине сузе бот. в. Шреслица. сиротиљска - беgно, jagHo 
сШворење. гуmити се, купати се и сл. у сузама MHO'iO, јако йлака
ши. чист као - йошйуно, cacвu.м чисШ. 

сузав, -а, -о 1. уйлакан: � жена. 2. влажан, мокар: � марама. 

сузавац, -авца м (инстр. -авцем) врсша бојно'i ошрова који у 
'iасовишом сшању наgражује op'iaHe виgа и изазива обилно луче
ње суза. 

сузам м бот. в. сусам. 

сузан, -зна, -о 1. йун суза (о очu.ма); обливен сузама, уйла
кан: сузне очи; � дете. 2. а. који изазива сузе, жалосшан: � опро
штај . б. који изражава жалосш, шу'iу, йлачан (о 'iласу, Йо'iлеgу). 
3. (одр.) који лучи сузе: сузне жлезде. • сузна печурка бот. врсша 
'i.тьивe Polyporus destructor из ф. Polyporaceae. сузне кости сузња
че lacrimalia. 

сузафон, -она м муз. басовски лu.мени gувачки инсшруменш 
сличан шруби (назван йо u.мeHY Йроналазача). 

сузбијати, сузбйјам несвр. йрема сузбиШи. 

сузбити, сузбијем (имп. сузбйј; трп. сузБИјен, -ена) свр. 1. а. 
йрисилиши на оgсшуйање, оgбиши, йошиснуши; йошераши, йо
'iнаши на мањи йросшор: � непријатеља; � овце. б. оgбиши не
чије мишљење, нечији сшав шврgеhи суйрошно, ойовр'iнуши не-

шшо: � клевете. 2. а. свесши на мању меру, о'iраничиши, сйречи
ши ширење, сшавиши aog коншролу: � епидемију. б. йошисну
ши, сшишаши, йрикриши какво осеhање: � срџбу, � љубав. _ � 
се 1. изненаgа, на'iло се сусресши, сукобиши се, укрсшиши се (о 
Йо'iлеgu.ма). 2. йосшаши мањи, скуйиши се, сшиснуши се. 

суздржавати (се), -,цржiiвiiм (се) несвр. йрема сузgржаши (се). 

суздржан, -а, -о 1. узgржан, йри'iушен, йошиснуш: � смех, � 

гнев. 2. смирен, умерен: � понашање. 

суздржано ПРИЛ. на сузgржан начин, узgржавајуhи се: � од
говарати. 

суздржаност, -ости ж особина, сшање oHo'ia који је сузgржан, 
oHo'ia шшо је сузgржано. 

суздржати, -жйм свр. 1. заgржаши, заусшавиши: � некога 
да не побегне. 2. сйречиши, не gойусшиши ga се нешшо изврши, 
учини. - Нешто ме суздржа те не одох. _ � се йрикриши, не ис
ЙОЈЬиши какво осеhање и сл., узgржаши се: � се од реакције. 

суздржљив, -а, -о који уме ga се сузgржи, ga се савлаgа, ga 
се коншролише; KOju.м се иСЙОЈЬава шаква особина: � човек; � др
жање. 

суздржљивац, -йвца м онај који уме ga се сузgржи, који се 
сузgржава, конШролише. 

суздржљиво ПРИЛ. на сузgРЖЈЬив начин, узgРЖЈЬиво: � се 
владати. 

суздржљивост, -ости ж особина oHo'ia који је сузgРЖЈЬив, уз
gРЖЈЬиво йонашање, узgРЖЈЬивосШ. 

сузивати (се), сузујем (се) несвр. йреа сузиши (се). 

сузити, -йм несвр. [гл. ИМ. сужење с] 1. лучиши сузе, влажиши 
се сузама; йроливаши, рониши сузе, ЙлакаШи. 2. исйушшаши 
кайи сока (о биљци); уойшше шеhи, цуриши кай йо кай, кайа
ши; влажиши се, ма'iлиши се. 3. фиг. блисшаши свеil1лошhу (чи
сшом, јасном као суза) (о звезgама). 

сузити, сузйм (трп. сужен) свр. 1. учиниши YCKu.м или ужu.м, 
сшесниши: � панталоне. 2. свесши на мању меру, о'iраничиши 
(обласш gелашносши, власШи). _ � се 1. йосшаши YCKu.м или 
ужu.м. 2. смањиши gелокру'i сво'iа gеловања, о'iраничиши се. 

сузица ж 1. geM. og суза. 2. бот. а. више'iоgишња биљка Meli
са uniflora из ф. Gratnina, шанко'i сшабла са 3-6 'iолих или сла
бо чекињасших лисШова. б. в. ШреЙуша. 

сузичав, -а, -о у мањој мери сузан; сузан: сузичаве очи. 

сузница ж анат. сузна кесица у очној gyaљu, сузни зашон sac-
cus lacrimalis. 

сузно ПрИЛ. са сузама у очu.ма, йлачно, йлачуhи: � се огласити. 

сузнути, -нем свр. йусшиши сузу, заЙЛакаШи. 

сузњача ж анат. косш на лицу у йреgелу ока, сузна косШ. 

сузовод и сузовод, -ода м анат. канал којим ошиче сузна 
шечносш у носну gyaљy, ductus nasolacrimalis. 

суиграч, -ача и суиграч м в. саи'iрач. 

суиграчица ж в. саи'iрачица. 

сујевера и сујевера јек. сујевјера и cyje�jepa ж сујеверје, 
Йразноверје. 

сујевёран и сујеверан јек. сујевјёран и сујевјеран, -рна, 
-о а. склон сујеверју, йразноверан: � старица. б. који се заснива 
на сујеверју, који је изазван сујеверјем: � мишљење, � страх. 

сујеверац јек. сујевјерац, -рца м онај који је сујеверан. 

сујевёрје и сујевёрје јек. сујевјёрје и сујевјёрје с веровање 
у нашйрироgне силе, йразноверица, Йразноверје. 

сујеверност јек. сујевјерност, -ости ж особина, сшање oHo'ia 
који је сујеверан. 

сујеверство јек. сујевјерство с в. сујеверносШ. 

суједац, -еца м и суједица ж мед. кожно-инфекшивно оБОЈЬе
ње насшало уйалом зашворених йора жлезgа 'iнојница comedo. 

сујета ж рус. йрешерана 'iорgосш, ШашШина. 
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сујетан, -тна, -о а. обузеш сујеШо.м, шашш: � глумац. б. ко-
ји је својсшвен онима који су шакви: � понашање, � став. 

сујетник м онај који је сујешан, ШашШ. 

сујетност, -ости ж особина oHo"ia који је сујеШан. 

суюiнац, -нца м сукнени иокривач. 

сукати, сУчем (3. л. мн. сУчу; ИМП. сУчи) неевр. 1. а. увијаши, 
уиреgаши у jegHY ниш (вуну, иамук и сл.). б. обавијаши око че"iа 
(или у.моШаваШи у колуш), намошаваши: � уже. 2. а. иравиши 
обавијајуhи нечим, .моШаШи, завијаши (ци"iареШу). б. заврhуhи 
gошериваши, фишиљиши (бркове). в. завршаши, иоgавијаши, 
иосувраhаши (рукаве, но"iавице и сл.). 3. снажно избијаши, изла
зиши кроз какав ошвор, сукљаши (о gиму, иламену и gp.). 4. фиг. 
а. у великим количинама, иреко.мерно ии ши, јесши, иушиши и 
gp. б. буразиши, иросииаши црева неко.ме. _ ,.., се 1. увршаши се, 
увијаши се, уиреgаши се. 2. в. сукаши (3). 3. а. излазиши, искр
цаваши се jegaH за gру"iим. б. крешаши се, uhu у "iо.мили. в. ше
hu, иролазиши (о вре.мену и gp.). 

сукладан -дна, -о 1. који се у свему иogygapa са неким, с не
чим. 2. мат. који има jegHaKe сшранице и jegHaKe у"iлове, KOH"ipy
еншан (о gва "iео.меШријска лика). 

сукладно прил. на суклаgан начин, иogygapHo, са"iласно. 

сукладност, -ости ж особина oHo"ia шшо је суклаgно, иogygap
носш, са"iласносШ. 

суклата ж (м) (ми. ж) несирешна, нез"iраина особа (обично ири-
"iлуиа). 

суклубаm, -аша м онај који је са неким члан исшо"iа клуба. 

сукљав, -а, -о који сукља, куља; уп. сукљати (1). 
сукљавина ж оно шшо сукља, куља. 

сукљај м оно шшо у jegaH .мах (ио)сукља, на"iло избије из че
"iа: � дима. 

сукљајчић м geм. og сукљај: � пламена. 

сукљати, -ам неевр. 1. јако, на"iло избијаши, излазиши кроз 
неки ошвор, куљаши, шикљаши (о воgи, gиму, иари и gp.). 2. кре
шаши се, иролазиши у .маси, у велико.м броју. 

сукнар, -ара м 1. онај који се бави око сукна (ироизвоgи "ia, 
иpogaje и сл.). 2. зоол. инсекш који на"iриза вунене шканине или 
крзно Тinea pellionella. 

сукнара ж фабрика сукна. 

сукнарски, -а, -о 1. који се OgHOCU на сукна ре: � прибор. 2. 
као geo бошаничких назива: � чешља, СУЕнарске гребени. 

сукнарство е израgа сукна као иривреgна "ipaHa. 

сукнен и сукнен, -а, -о који је начињен og сукна: � капут, � 

хаљина. 

сукнењача ж 1. женска кошуља og сукна. 2. сукнена Шорба. 

сукно е gебела вунена ваљана шканина; уоишше шканина; 
ogeha (обично вунена, сукнена). 

сукнути, сукнем евр. 1. а. на"iлО, снажно избиши кроз неки 
ошвор, иокуљаши, шикнуши (о воgи, gиму, иари и gp.). б. изне
Haga, на"iло се иојавиши у свесши, синуши (о .мисли). 2. а. на"iло 
кренуши (обично у велико.м броју), јурнуши, навалиШи. б. усшре
.миШи се, ошшро наиасши (обично речима). 3. брзо uзвуhи, иову
hu, шр"iнуши, исука ши (.мач). _ � се в. сукнуши (2). 

сукња ж (ген. ми. cY-В:ања (cY-В:њй)) 1. geo женске ogehe og ио
јаса наgоле. 2. фиг. а. женска особа. б. сшрашљивац, илашљи
вац. • бити под сукњоМ:, држати се сукње у свему се иокораваши 
жени (о човеку). . 

сукњарош м онај који шрчи за женама, женскарош. 

сукњетина ж ay"i.м. и иеј. og сукња. 

сукњица ж geм. og сукња; сукња. 

сукњичица ж geм. og сукњица. 

сукоб и сукоб м 1. раз.мимоилажење, оиречносш "iлеgишша, 
иншереса и СЛ.; иреиирка, свађа. 2. неиријашељски cygap, биш
ка, бој. 

сукобити (с)ткобити), с)ткобйм евр. 1. gовесши у сукоб, суирош
носш, сшавиши насуирош jegHo gpy"ioMe: � гнев и мржњу. 2. а. 
ugyhu у сусреш Hauhu на HeKo"ia, сресши HeKo"ia; ироузроковаши 
нечији сусреШ. б. саучесник у кривици. _ ,.., се 1. а. gohu у сукоб, 
сиоречкаши се, заваgиши се. б. суgариши се у борби, иочеши ра
ШоваШи. 2. сасшаши се, сусресши се ugyhu са разних, суирошних 
сШрана. 

сукобица ж а . .мали сукоб. б. ироШив(у)речносШ. 

сукобиmте е .месШо сукоба. 

сукобљавати (се), -Обљавам (се) несвр. ирема сукобиши (се). 

сукобљеност, -ости ж сшање oHo"ia који је у сукобу с неким 
или нечим. 

сукобљивати (се), -обљујем (се) несвр. ирема сукобиши (се). 

сукрвав и сукрвав, -а, -о који је ио.мешан с крвљу, с ириме-
сама крви: � пена. 

сукрвица ж "iHOj ио.мешан с крвљу. 

сукрвичав, -а, -о в. сукрвичан (1). 

сукрвичан, -чна, -о 1. који је у.мрљан, замазан сукрвицо.м: � 

лице. 2. који је боје као сукрвица: � сунце на заласку. 

сукрвичина ж 1. ay"i.м. og сукрвица. 2. бот. више"iоgишња биљ
ка Lychnis coronaria из ф. Caryophyllaceae, усиравне, у "iорњем 
gелу рачвасше сшабљике, иојеgиначних цвеШова. 

сукривац и сукривац, -йвца м онај који сноси кривицу за
jegHo с неким, саучесник у кривици. 

сукривња и сукривња ж саучеснишшво у кривици. 

сукроман, -мна, -о чеш. лични, особни; незваничан, ирива-
шан: � мишљење. 

сукромно ПРИЛ. на сукро.ман начин, ириваШно. 

суктати, с)ткћем и суктйм неевр. в. сукљаШи. 

сукулентан, -тна, -о сочан, .месна ш (о биљкама); уп. суку
лента. 

сукцесиван, -вна, -о који uge, слеgи HeиocpegHo jegaH за gpy
"iим, узасшоиан, неирекинуш: СУЕцесивни догађаји. 

сукцесивно ПрИЛ. на сукцесиван начин, jegHo за gру"iим, ио
сшуино: � се настављати. 

сукцесивност, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је сукце
сивно: � догађања. 

сукцесија ж лат. 1. слеgовање jegHo"i за gру"iим у времену, peg, 
узасшоиносш. 2. правн. законо.м уређени ирелаз субјекшивних 
ирава и обавеза са gосаgашње"i носиоца на новО"i, наслеђе, осшав
шШина. 

суледица ж залеђена киша. 

суложник м 1 . .мушкарац који са неко.м жено.м оgржава ван
брачне иншимне ogHoce, љубавник. б. онај који живи зајеgно с 
неким у jegHoj соби. 

суложниnа ж женска особа суложник. 

суложниmтво е сшање и иоложај у ко.ме се налази суло
жник или суложница. 

султан; -ана м ар.-тур. шишула неких исламских влаgара на 
ОријенШу. 

султана ж в. сулшанија (1). 

султанат, -ата м земља у којој влаgа сулШан. 

султанија ж 1. сулшанова жена; сулшанова Khu. 2. в. сул-
Шанин. 

султанин, -ина м шурски злашан новац. 

султанић, -а и султанић, -ића м geм. и иеј. og сулШан. 

султаница ж сулшанова жена. 

султанка ж в. сулшанија (1). 

султанлук м в. сулШанаШ. 

султански, -а, -о који се OgHOCU на сулшане: � власт. 
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султански прил. на сулшанов начин, као сулшана, који йри-
aaga сулшану: � владати. 

султанство с в. сулШанаШ. 

султiшчић м ge.м. и хиЙ. og сулШан. 

сулуд и сулуд, -а, -о 1. Йо.мало луg, луцкасш, су.мануш; који 
је својсшвен шаквој особи, који ogaje шакву особу: � човек; � по
ступак, � поглед. 2. неразбориш, неразу.ман: � обест. 

сулудаст и сулудаст, -а, -о (сулудан и сулудан, -дна, -о) в.  
сулуg. 

сулудо и сулудо прил. на сулуg начин, као сулуg, су.манушо: 
� гледати. 

сулудост и сулудост, -ости ж 1. сшање, особина oHoZa који је 
сулуg; gушевна Йоре.меhеносш, неураЧУ1lJbивосШ. 2. неочекиван, 
неверовашан чин, ЙосШуЙак. 

сулундар, -ара м тур. ли.мена цев за оgвоg gUMa из йећи, 
чунак. 

сулфат, -ата м лат. хем. СО су.мЙорне киселине. 

сулфатнИ:, -а, -о који саgржи знашну количину сулфаша; ко
ји се gобија Йо.моћу сулфаша: сулфатни минерали; � целулоза. 

сулфИ:д, -Ида м лат. хем. јеgињење, сйој .ме шала са су.мЙоро.м. 

сулфИ:днИ:, -а, -о који саgржи знашну количину сулфиgа; ко
ји се gобија Йо.моћу сулфиgа: сулфидни минерали; � целулоза. 

сулфИ:т, -ита м лат. хем. СО су.мЙорасШе киселине. 

сулц м нем. а. йикшије, асйик, хлаgеШина. б. зZуснуш воћни 
сок, желе. 

суљав, -а, -о йО ко.ме се лако суља, клиже, клизав: � нанос 
песка. 

суљати, -ам несвр. ошискиваши нешшо низ сшр.мину шако ga 
клизи: � трупце пртином . •  ,.., се ошискиваши се, сйушшаши се 
клизеhи: � низ пртину. 

суљкати (се), -ам (се) несвр. ge.м. Йре.ма суљаши (се). 

суљнути (се), -нем (се) свр. Йре.ма суљаши (се). 

сума и сума ж лат. 1. мат. износ gобијен сабирање.м gвеју или . 
више величина или бројева, збир. 2. а. ogpeQeHa количина, сво
ша (о новцу). б. укуйна количина нечеZа, скуй: � патњи. 3. "iлав
на оgлика нечеZа, сушшина, биШ. - Језик је сума човека. 

сумаглица ж решка, лака .ма"iла, из.ма"iлица. 

сумагличав, -а, -о и сумагличан, -чна, -о исйуњен, обавијен 
су.ма"iлицо.м: � јутро. 

суманут, -а, -о Йо.мало луg, луцкасш, сулуg; који је својсшвен 
шаквој особи, који ogaje шакву особу: � човек; � поглед. 

сумануто прил. на су.мануш начин, као су.мануш: � трчати. 

суманутост, -ости ж сшање, особина oHoZa који је су.мануш. 

сумаран, -рна, -о 1. мат. који йреgсшавља резулшаш сабира-
ња, збрајања: � износ. 2. који се не OgHOCU на йојеgиначно, који 
сажешо обухваша целину, уойшшен: � мишљење, � преглед. 

сумарен, -ена м фр. Йоg.морница. 

сумаренскИ:, -а, -о који се OgHOCU на су.марене, Йоg.морнички. 

сумарно прил. на су.маран начин, сажешо: � изложити што. 

сумарно ст, -ости ж особина, сшање oHoZa шйlо је су.марно. 

сумахнит, -а, -о скоро .махниШ, унеколико .махниШ: � човек 

сумахнут, -а, -о в. су.мануШ. 

сумацна прид. (ж. род) в. с.мацна. 

сумеђа ж зајеgничка .међа, Zраница. 

сумеса јек. сумјеса ж в. Йримеса. 

сумесица јек. сумјесица ж ge.м. og су.меса. 

сумеmтанин јек. сумјеmтанин м (мн. -ани) онај који је с не
ким из исшоZ .месШа, cyZpaQaHUH. 

сумештанка јек. сумјештанка ж женска особа су.мешшанин, 
cyZpaQaHKa. 

сумилост И сумилост, -ости ж в. самилосШ. 

сумирати, сумирам свр. и несвр. 1. саб(и)раши, збројиши, 
збрајаши, скуйиши, скуйљаши све зајеgно: � рачуне. 2. (на)йра
виши закључак, закључи(ва)Ши. 

сумица ж .мала су.ма, незнашна количина (новца). 

сумиmљенИ:к м исШо.мишљеник, јеgно.мишљеник. 

сумлак, -а, -о унеколико .млак, шойао: � ветар. 

сумлачити, сУмлачйм свр . .мало уZрејаши, с.млачиШи: � воду. 

сумња ж (ген. МН. -њи (-ња» 1. нейошйуна вера у HeKoZa, у не-
шшо, неверовање, су.мњичење, неверица. 2. наZађање, йрешйо
сШавка. 3. бојазан, сШраховање. 

сумњалачкИ:, -а, -о који изражава, исйољава су.мњу, су.мњи
чав: � поглед. 

сумњалица ж (м) (мн. ж) особа склона ЙреШерано.м су.мњању, 
су.мњичењу. 

сумњаличкИ:, -а, -о в. су.мњалачки. 

сумњало с (м) (мн. с) в. су.мњалица. 

сумњати, с)Тмњам несвр. 1. а. имаши, осеhаши су.мњу, невери
цу у исшинишосш нечеZа, йоказиваши резервисаносш у йо"iлеgу 
чеZа: � у резултате избора. б. не.маШи йоверења, не йоузgаваши 
се у HeKoZa: � у партнера. 2. (на кога) йрешйосшављаши ga би не
ко MoZao биши крив (на основу њеZовоZ gржања и gp.), су.мњичи
ши KoZa. 

сумњив, -а, -о 1. а. који изазива су.мњу, нейоверење, йоgозре
ње у себе (збоZ својих йосшуйака, gржања, каракшера и сл.): � чо
век, � друштво. б. који је .малих сйособносши, неgорасшао, слаб: 
� писац. в. слаб, неоgZоварајуhи, рђав: � квалитет. г. нейрили
чан, нейрисшојан: � место. д. који изазива су.мњу у сво.ме шу.ма
чењу, који .може биши схваћен gвојако, нейоузgан: � случај. 2. 
којије склон су.мњичењу, нейоверљив, су.мњичав; који изражава 
су.мњу, нейоверење: � грађанство; � поглед. 

сумњивац, -ивца м онај који је су.мњив; онај у KoZa се не .мо
же имаши Йоузgања. 

сумњивица ж женска особа су.мњивац. 

сумњиво ПРИЛ. са су.мњо.м, нейоверљиво; уп. сумњичаво: � се 
односити према некоме. 

сумњивост, -ости ж особина oHoZa који је су.мњив, oHoZa шшо 
је су.мњиво. 

сумњица ж geM. og су.мња. 

сумњичав, -а, -о који је склон су.мњичењу, који има нейове
рење, йоgозрење Йре.ма неко.ме, Йре.ма нече.му; који изражава 
су.мњу, нейоверење, йоgозрење: � човек, сумњичаве очи. 

сумњичавац, -авца м су.мњичав човек, су.мњалица. 

сумњичавко м в. су.мњичавац. 

сумњичаво ПРИЛ. са су.мњо.м, нейоверљиво: � гледати. 

сумњичавост, -ости ж особина oHoZa који је су.мњичав. 

сумњичарскИ:, -а, -о својсшвен онима који су.мњају, су.мњи-
че, исйуњен су.мњо.м: сумњичарске речи, � став. 

сумњичити, -им несвр. [гл. им. сУмњичење"с] излаZаши KoZa 
(шшо) су.мњи, йрешйосшављаши ga би неко (нешшо) MoZao (.мо
"iло) биши узрок нече.му, су.мњаши на HeKoZa (на нешШо). • ,.., се 
излаZаши себе су.мњи. 

сумодар, -дра, -о .мало, унеколико Mogap, .моgрикасШ: � 

плод. 

сумор, -ора м 1. йошйуна шишина, .мир, .мрШвило: � летње 
ноћи. 2. йl.мYPHO, .мрачно расйоложење, су.морносШ; жал за не
чим, шуZа, сеша: осетити �; унети � у кућу. 

суморан, -рна, -о 1. а. обузеш сеШо.м, шужан, невесео: сумор
ни људи. б. који ogaje, оgражава шакво расйоложење: � чело, � 

поглед. в. који изазива нерасйоложење, осшавља .мучан уши
сак: � мртвачка соба. г. који је исйуњен шешкоhама, који cagp
жи шужне goZaQaje, шужан: � живот. 2. с.мрачен, Haйl.мypeH, 
йl.мypaH (о gaHY, вре.мену). 3. неgовољан, шшур, oCKygaH: � све
тлост (од светиљке). 
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сумораст, -а, -о у н:о.ме йреовлаgава су.мор, ii1.мYPHO расйоло
жење, cy.мopHocйl: � разговор. 

суморно прил. жалосно, йlужно, ceйlHo: � благ смешак. 

суморност и суморност, -ости ж особина, cйlaњe oHo"ia н:оји 
је су.моран, oHo"ia шйlо је су.морно. 

сумпор м хемијсн:и елеменайl (8), н:рисйlаласйl и н:pйl .мине
рал, жуйlе боје, лан:о зайаљив (УЙОйlреБЈЬава се у UHgycйlpuju, 
ЙОЈЬойривреgи и .меgицини). 

сумпораст, -а, -о а. н:оји личи на су.мйор, н:оји је боје су.мйо-
ра: � небо. б. н:оји саgржи су.мйора: � дно кратера. 

сумпорати, -ам неевр. в. cy.мЙopийlи. 

сумпорач, -ача м бот. и агр. вpcйla жуйlо"i "ipaxa, ЙаСУЈЬа. 

сумпорача ж 1. шибица, жи"iица у н:ојој има су.мЙора. 2. йр-
сн:алица за йрсн:ање винове лозе MogpoM "iалицо.м. 

сумпор-диоксИд (сУмпор-дИоксйд) м хем. јеgињење, сйој су.м
йора и н:исеонин:а. 

сумпорисати, -ишём и сумпорити, -им неевр. а. йpcн:aйlи 
су.мЙорним Йрашн:о.м (обично лисйlове винове лозе и нен:их gpy
"iux БUJbан:а). б. gезинфин:овайlи Йаро.м og су.мЙора (винсн:е cygo
ве и воће йре H:01-lЗервирања). 

сумпорнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на су.мЙор, н:оји је у вези са 
су.мйоро.м: � сјај, � рудник. • сумпорна врела, сумпорне терм е ле
н:oвийle cy.мЙopoвийle воgе. - киселина хем. јеgињење, сйој су.мйо
ра, воgонин:а и н:исеонин:а у виgу "iycйle йlечносйlи без боје и .ми
риса. - цвет хем. cийlaH йрах н:оји се gобија йри на"iло.м хлађењу 
су.мЙорних йара, сублимисани су.мйор. 

сумпорножут, сумпорножУта, -о н:оји је жуйl йoйyйl су.мЙо
ра: � ружа. 

СУМПОРНОЗЕmен, -ена, -о н:оји је зелене боје са блеgожуйlо.м 
нијансо.м: � бронза. 

сумпорњача ж 1. в. су.мЙорача. 2. у .мн.: су.мйорни .минерали. 

сумпоров, -а, -о н:оји у себи има су.мйора: � једињење. 

сумпоровит, -а, -о н:оји се OgHOCU на су.мйор, н:оји у себи има 
су.мйора: � пара. 

сумпоровитост, -ости ж особина, cйlaњe oHo"ia шйlо је су.мйо
poвийlo. 

сумпороводонйк (сумпоровоДик), -ИRа м хем. јеgињење, сйој 
су.мйора и воgонин:а. 

сумпороводоничан (сумпороводичан), -чна, -о н:оји у сво.м 
хемијсн:о.м cacйlaвy има су.мйора и воgонин:а: � киселина. 

сумпороугљенйк (сумпороУгљЙR), -ИRа м хем. бисйlра, сла
бо жућн:асйlа йlечносйl, HeapujaйlHo"i .мириса, лан:о зайаљива и 
ен:сйлозивна (н:opиcйlи се за gезинфен:цију и gезинсен:цију). 

сумрак м 1. а. ишчезавање gневне свейlлосйlи и йочейlан: йа
gања .мран:а, йолу.мран: из.међу заласн:а сунца и йочейlн:а ноћи и 
apeg cвийlaњe gaHa. б. слаба виgносйl у слабо ocвeйlJЬeHo.м йро
сшору, Йолу.мран:. 2. фиг. а. необавешйlеносйl о нечему, нейозна
вање нече"iа: � прошлости. б. aag .моралних и gуховних вреgно
cйlи: � цивилизације. 

сумракаст, -а, -о йla.мaH, ii1.мypaH: � облак. 

сумрачај и сумрачак, -чка м йрви су.мран:. 

сумрачан, -чна, -о 1. а. н:оји је без gовоЈЬНО свейlлосйlи, у н:о
је.м влаgа су.мран:, йолу.мран:, Йолу.мрачан: � доба, � предсобље. 
б. исйуњен Ша.мо.м, ii1.мypaH, йla.мaH: сумрачне горе. 2. фиг. а: ис
йуњен ceйlo.м, йly"iOM, невесео: � расположење. б. c.мp1myйl, .мра
чан, зловОЈЬан: � поглед. 

сумрачје е 1. в. су.мран:: тишина зимског сумрачја. 2. фиг. 
афен:айl у н:о.ме се "iуби н:онйlрола, Йо.мрачење разу.ма, .мран:. - У 
стању сумрачја човек може свашта да уради. 

сумрачнйк м зоол. а. вpcйla вечерње"i леййlира из иcйloимeHe 
йороgице: боров � 8phinx pinastri. б. у .мн.: йороgица вечерњих 
леййlира 8p�ingidae. 

сумрачница ж геогр. н:ружна линија из.међу ocвeйlJЬeHe и нео
свеШљен,е йоловине Земљине н:у"iле н:оја йролази йрен:о оба Йола. 

сумрачно прил. зловоЈЬНО, c.мpН:HYйlo; уп. сумрачан (2б): � 

гледати некога. 

сумрачност, -ости ж особина, cйlaњe oHo"ia н:оји је су.мрачан, 
oHo"ia шйlо је су.мрачно. 

сумрзлица ж хлаgноћа, cйlygeH йри н:ојој йочиње ga се .мр
зне, леgи: � зимског дана. 

сумркаст, -а, -о Йо.мало, йонешйlо .мрн:: � коњ. 

сумрлост, -ости ж оба.мрлосйl, за.мрлосйl: бити у стању су
мрлости. 

сумртав, -тва, -о 1. н:оји је йocйlao н:ао .мpйlaв, за.мро, оба
.мро, Йолу.мрйlав. 2. фиг. а. у н:о.ме не.ма живосйlи, без изразан , 
йlyй: � поглед. б. н:оји је без знан:ова живойlа, без йoн:peйla, н:оји 
није ничим Йоре.мећен, нем, йойlйун: � тишина. в. у н:ојем нема 
живойlа, нежив, неор"iансн:и (о Йреg.мейlима, .мaйlepиjи): � ка
мен. 

сумученйк м онај н:оји је йlpйeo, .мучио се зајеgно с нен:им. 

сународнйк м йрийаgнин: йрийаgнин: ucйlo"i Hapoga. 

сународница ж женсн:а особа сунароgнин:. 

сунаследнйк јек. сунасљеднйк м онај н:оји наслеђује нешйlо 
зајеgно с gру"iим. 

сунаследница јек. сунасљедница ж женсн:а особа суна
слеgнин:. 

сунашце и сунашце е geM. и хий og сунце. 

сунђер и сунђер м тур. 1. зоол. У .мн.: најЙРОСйlије вишеће
личне живойlиње ШУЙЈЬин:аве, руйичасйlе йовршине йlела, н:оје 
у"iлавно.м живе у .мору йричвршћене за нен:у йоgло"iу, сйужве, 
8pongia (у jg.: йlaн:вa живойlиња). 2. рожасйlи сн:елейl йlaн:виx 
живойlиња н:оји је служио за брисање (нЙр. шн:олсн:их йlабли), 
йрање и сл.; сличан йроизвеgени apegMeйl са йуно руйица н:оји 
уйија йlечносйl и н:оји се gaHac н:opиcйlи у различийlе сврхе (за 
брисање, йрање и gp.), сЙужва. 

сунђераст и сунђераст, -а, -о н:оји је налин: на сунђер; н:оји 
је ШУйЈЬин:асйl н:ао сунђер; н:оји уйија йlечносйl н:ао сунђер: � ли
це; � камен; � крпа. 

сунђерача и сунђераша ж зоол. вpcйla ран:а н:оји на леђима, 
pagu .мимин:рије, н:а.муфлаже, носи сунђер Dromia vulgaris. 

сунђерчић и сунђерчић (сунђерић) м geM. og сунђер. 

сунет м тур . обреg обрезивања .мушн:е gеце н:оg .муслимана. 

сунетити, -Им евр. и неевр. [гл. им. C)rнeћёњe е] (из)вршийlи су-
Heйl, обрез(ив)айlи: � дете. 

сунећивати, -ећујём неевр. обрезивайlи, cYHeйlийlи; уп. сунет. 

сунйт, -ша м ар. йрийаgнин: највеће версн:е зајеgнице .мусли
.мана н:ојима н:ао извор вере служи Куран, су на Муха.меgова и 
су на йрвих чейlирију н:алифа. 

суноврат1 м 1. а. сйlр.мо"iлав, Ha"iao aag. б. йонор, Йровалија. 
2. бот. в. нарцис. • отићи у - ЙpoЙacйlи. 

суноврат2 ПРИЛ. cYHoвpaйlицe, cYHoвpaйlн:e: � појурити. 

суноврат, -а, -о, суновратан и суновратан, -тна, -о 1. а. 
н:оји се извоgи, бива с "iлаво.м наgоле, сйlр.мо"iлав: � пад. б. н:оји 
на"iло aaga, руши се: � понорница. в. н:оји је йун ошйlрих cйlp
.мина: СУНОБрате литице. 2. фиг. а. н:оји се извоgи необично брзо, 
Ha"iao, сйlреловийl: � јуриш. б. вео.ма ойасан, йpeйleћи: � поглед. 

суновратити, -овратИм евр. 1. а. бацийlи cYHoвpaйlицe, cйlp
.мо"iлавийlи: � у провалију некога, нешто. б. в. cYHoвpaйlийlи се 
(2). 2. yйpaвийlи, ycйlpeмийlи оgоз"iо йрема gоле (йо"iлеg, очи). • 
""" се 1. бацийlи се, сн:очийlи cYHoвpaйlицe; йacйlи cYHoвpaйlицe, 
сйlр.мО"iлавийlи се. 2. фиг. на"iло, изненаgа gocaeйlu, йacйlи у н:а
н:во cйlaњe: � се у лудило. 

суновра,тице и суновратке ПрИЛ. 1. с "iлаво.м наgоле, z.лавач
н:е, сйlр.мо"iлавце: � пасти, скочити. 2. фиг. на"iлО, вео.ма брзо: � 

појурити. 

суновратно и суновратно ПРИЛ. на cYHoвpaйlaH начин, на
"iло: � јурнути. 

суновраћати (се), -ам (се) несвр. йрема cYHoвpaйlийlи (се). 
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суновраћивати (се), -враћујём (се) несвр. йрема суновра
шиши (се). 

сунути, сУвём свр. 1. усуши (у маљој количини) нечеrа у не
шшо: � соли у супу, � ракије у чашу. 2. а. на"iло се йросуши (о че
му сийком и расшресишом); йочеши йаgаши, сийаши, осуши се, 
засуши (о rpagy, cHery, киши). - Пиринач суну из вреће. Суну 
град. б. сурваши се, сшроваљиши се. - 3апрега суну у провали
ју. 3. а. на"iло се йојавиши снажно се исйољавајући, сукнуши, 
шикнуШи. - Варнице суну увис. б. йојавиши се изненаgа, искр
снуши, синуши (о ugeju, мисли, жељи, йрохшеву и gp.). 4. крену
ши великом брзином, јурнуши HeKyga: � напоље. 5. а. найасши, 
усшремиши се, насрнуши на HeKOra: � на противника. б. заgаши 
ошшар уgарац, мунуши. в. окомиши се на HeKOra rрgњама, йре
корима. г. са жаром йроrовориши, оrласиши се, ЙЛануШи. 6. 
журно и (обично) кришом нешшо сшавиши, шушнуши. - Суну 
му паре у џеп. _ - се в. сунуши (4). 

сунце с 1. астр. а. (Сунце) усијано небеско шело лойшасшоr 
облика око KOra се окрећу Земља и gpyre йланеше Сунчевоr си
сШема. б. ценшраљна звезgа HeKOr gpyror кос.мичкоr йланешноr 
сисШема. 2. (Сунце) KOg некихмноrобожаца биhе божанске йри
poge, боr као шворац машеријаљноr и gyxoBHor свеШа. 3. све
illлосш и шойлоша шшо их исйушша шо небеско шело; уп. сунце 
(1а). 4. фиг. а. симбол највећих вреgносши: � слободе, � љубави. 
б. најgража, најмилија особа (чесшо йри обраhању некоме). -
Сунце моје, лепо спавај . • где ме је прво - огрејало у моме pOgHOM 
месшу, у завичају. да и мене - огреје ga и мени (шеби, нама иШg.) 
срећа gође, ос.мехне се. док ме - греје gOK сам у живоШу. док тече 
сунца и месеца вечиШо. запасти (заћи) - коме 1) gоживеши велику 
несрећу. 2) умреШи. зубато - хлаgно сунчано време йраћено мра
ЗОМ. изаћи на - 1) биши објављено, обнароgовано; 2) изаhи из за
Швора. изнети на - изнеши на јавносш, обнароgоваШи. јасно као 
- йошйуно јасно. као озебао - чекати чекаши с MHOrO чежње, као 
сЙас. поноћно - геогр. сунце које је у йоларним крајевима леши и 
ноћу изнаg хоризонШа. - га (о)грејало! нека му је срећно, срећан 
био. - му божје (жарко, калајисано)! у Йсовци. угледати -роgиши се. 
црно - му грануло gоживео је нешшо врло неЙријаШно. 

сунцобран м найрава у Bugy кишобрана која служи као 
шшиш og сунца; уойшше оно шшо је намешшено ga би служило 
као шшиш og сунчевих зрака (шшиш на кайи изнаg чела нЙр.). 

сунцокрёт м бот. јеgноrоgишња биљка Helianthus annuus из 
ф. Compositae, са "iлавичасшом цвасши, која се окреће за су н
цем, из чијих се семенки gобија уље. 

сунцолик, -а, -о који йо облику aogceha на Сунце: � глава 
сунцокрета. 

сунцомёр и сунцомер јек. сунцомјёр и сунцомјер м астр. 
инсшруменш за мерење BuglbUBUx gujaмeiйapa небеских шела и 
маљих у"iлова међу њима. 

сунчан, -а, -о (обично одр.) 1. исйуњен сунчевом свеillлошhу, 
обасјан сунцем: сунчани Југ. 2. који се OgHOCU на сунце (који је у 
вези са сунцем, који йошиче og сунца: � зрак, � светлост, � сми
рај. 3. фиг. којије исйуњенразgраrаношhу, весеО, раgосшан: � по
глед, � час. • сунчане пеге астр. шамне мрље, aere које се с време
на на време Buge на Сунцу. - удар в. сунчаница. 

сунчанарка ж змија йрисојкиња (оШровница). 

сунчаник, -ика м 1. найрава за мерење времена у које казаљ
ка оgбацује сенку на бројчаник, сунчани часовник. 2. вpciйa ве
Шра. - СунчанИR је пиркао. 

сунчаница ж болесно сшање изазвано йpeiйepaHoM uзлаrа
њу "iлаве зрацима Сунца. 

сунчаност, -ости ж изложеносш сунцу. 

сунчати и сунчати, -ам несвр. излаrаiйи сунчаним зрацима: 
� лице. _ � се uзлаrаши себе сунчаним зрацима. 

Сунчев, -а, -о који apuaaga Сунцу, који се OgHOCU на Сунце. 
• - систем астр. небеска шела која се сасшоје og Сунца и йланеша 
које се окрећу око Сунца. 

суобао, -бла, -о унеколико обао, окру"iласш: � лице. 

суображавати, -ажавам несвр. йрема суобразиШи. 

суобразити, -йм и суобразити, -Образйм свр. gовесши у 
склаg, уgесиши йрема нечему, са"iласиши, усклаgиши; йрилаrо
gиши, саобразиши: � закон са Уставом; � глас са гуслама. 

суовисан, -сна, -о који зајеgно с неким овиси, зависи og не-
KOra, нечеrа. 

суовисност, -ости ж зајеgничка овисносш og чеrа. 

суодговоран, -рна, -о в. caogroBopaH. 

суодговорност, -ости ж в. саоgrоворносШ. 

суодносан, -сна, -о в. caogHocaH. 

суоптуженик, -Ика м в. саоЙШуженик. 

суосећ- в. саосећ-. 

суоснивач, -ача м в. саоснивач. 

суочавати (се), -очавам (се) несвр. йрема суочиши (се). 

суоченост, -ости ж сшављање, gолажење очи у очи с неким, 
нечим, суочење: � са стварношћу. 

суочење с в. суоченосШ. 

суочивати (се), -очујём (се) в. суочаваши (се). 

суочити, суочйм свр. gовесши, йосшавиши HeKOra очи у очи, 
HeaocpegHo са неким, OgH. нечим gруrим: � сведоке, � са смрћу 
некога. _ � се сасiйаши се, сусресши се с неким, нечим, очи у 
очи, HeaocpegHo. 

суп м (мн. -ови) ЗООЛ. а. врсша rрабљиве йшице из исшоимене 
йороgице: � белоглави Gyps fulvus, � смеђи Vultur monochus. 
б. у МН.: йороgица rрабљивих йшица велико/' и jaKor кљуна Vul
turidae. 

супа (с)rпа) ж нем. шечно јело og UCKYBaHor меса и разне зеле
ни, са зачинима; шанки резанци који се сшављају у шакво јело. 
• загустити супу учиниши нешшо шежим, незrоgнијим, комйли
кованијим. 

супарник м онај који се шакмичи с неким у йосшизању, 
осшварењу HeKOr циља, конкуренш, риваљ. 

супарница ж женска особа суЙарник. 

супарнички, -а, -о који се OgHOCU на суйарнике, конкуренш
ски: � група, � фирма. 

супарништво с суйарнички, конкуреншски OgHOC, риваљ
ciйвo. 

супатн- в.  саЙаШн-. 

супер-лат. као йрви geo сложени ца и йолусложеница значи: 
највиши, врховни, rорњи, који је изнаg: суперарбитрација, су
перјак. 

супер 1. ПРИД. непром. изврсшан, оgличан, сјајан, gUBaH, нај
бољи: � журка. 2. ПрИЛ. изврсно, оgлично, сјајно, gUBHO: провести 
се, забављати се и СЛ. �. 3. (у им. служби м) врсша високоокшан
ско/' бензина. 

супериоран, -рна, -о 1. који наgмашује gpyre својим особина
ма; који gржи ga је uзнаg осшаљих, који се осећа HagMohHu.м у og
носу на gpyre йрема којима се оgређује. 2. који изражава Hag
моћ, йреимуhсшво Hag gруrима: � одговор, � став. 

супериоритёт, -ета м в. суЙериорносШ. 

супериорно ПРИЛ. на суйериоран начин, йоказујуhи суйери-
0pHociй: � победити. 

супериорност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHOra који је 
суйериоран; HagMoh, ЙреимуhсШво. 

суперлатив м лат. 1. ЛИНГВ . највиши сшейен apugeBcKor йоре
ђења (нЙр. најновији). 2. фиг. оно шшо је у своме развишку go
сшиrло највиши сШеЙен. • изражавати се о некоме, нечему у су
перлативу изражаваши се о некоме, нечему с највећим йохваља
ма и Йризнањем. 

суперлативан, -вна, -о 1. који је у вези са суйерлашивом: � 

облик. 2. фиг. најбољи, највећи: � признање. 

супермаркет, -а и супермаркёт, -ета м енгл. велика самоу
служна йроgавница снабgевена разноврсном робом, йрешежно 
йрехрамбеним Йроизвоgима. 

супероксид, -Ида м хем. сшейен оксиgације jegHor мешаља ко
ји саgржи више кисеоника og базе, а мање HerO киселина шоrа 
меШаља. 
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суперревизија ж лат. 1. йоновна ревuзија og сшране члано
ва више наgлежносШи. 2. штамп. йослеgња ревuзија, Йреr.леg сло
"ia йре шШамЙања. 

суперсила ж велика, моћна војна (или и економска) сила. 

суперсоничан, -чна, -о лат. који је бржи og звука, наgзву
чан: - авион. 

супијан, -а, -о найола йијан; којим се очишује, иСЙОЈЬава ша
кво сшање: - човек; - ход. 

супијано прил. као суйијан, йолуйијано: - говорити. 

супин, -Ина м лингв. а. у лашинском језику r.ла"iолска имени
ца која има само gва облика и којој йО значењу оg"iовара у срй
ском језику инфинишив йосле r.ла"iола креШања. б. у сшаросло
венском језику r.ла"iолска именица на -ТЪ у акузашиву jegHUHe 
која се уйошреБЈЬавала као gуйуна r.ла"iолима крешања ga озна
чи циљ шо"iа креШања. 

супина ж ayiм. og суй. 

супирати, сУпирам евр. и неевр. фр. вечераши; уп. супе. 

супка ж бот. лисшиh који се йрви развије u3 семена, клицин 
лисшиh, коШилеgон. 

суплемени- м в. саЙЛемени-. 

суплемент м лат. 1. gойуна, gоgашак. 2. gойунски, HaKHagHU 
свезак (обично речника, лексикона). 

суплементан, -тна, -о и суплементаран, -рна, -о gойунски, 
HaKHagHU: - свезак. 

суплент м лат. заменик (најчешhе реgовно"i насшавника), йро-
фесорски ЙриЙравник. 

суплентић м geм. (и чесшо Йеј.) og суЙЛен(а)Ш. 

супленткиња (сУплентица) ж женска особа суЙЛенШ. 

суплентски, -а, -о који се OgHOCU на суйленше, који је у вези 
са суйленшима, који apuaaga суйленшима: - плата. 

супленција ж замењивање насшавника (у насШави). 

суплесач, -ача м онај који зајеgно с неким ЙЛеше. 

суплетив м ЛИНГВ. лат. облик неке речи који није og исшо"i ко-
рена с gру"iим облицима ше ис ше речи, gойунски облик (нЙр. "чо
век - JЬygu", ,Ја - мене", "биши -јесам''). 

суплетиван, -вна, -о који се оgликује суйлешивизмом: су
плетивни облици. 

суплетивизам, -зма ЛИНГВ. йрешежна или йошйуна r.ласовна 
нейоgуgарносш корена или "iрамашичке основе у различишим 
облицима значењски и сисшемски исше речи у aapaguiмu; уп. 
суплетив. 

суплирати, сУплирам евр. и неевр. замениши, замењиваши 
HeKo"ia у pagy. 

супозиција ж лат. на"iађање, йрешйосшавка, хиЙоШеза. 

супонирати, -онИрам евр. и неевр. лат. йрешйосшавиши, йреш
йосшавЈЬаши, смашраши МО"iуhним. 

супорт м фр. geo алашно"i йрибора или машине који служи 
као ослонац, gржач. 

супосед и супосед јек супосјед и супосјед м в. caaoceg. 

супоседник и супоседникјек супосједник и супосјед
ник м в. caaocegHUK. 

супоседница и супоседница јек супосједница и супо
сједница ж в. саЙосеgница. 

супоседнички и супоседнИчки јек. супосједнички и су-
посједнички, -а, -о в. саЙосеg1tички. 

супотпис м в. саЙоШЙис. 

супотписати, -отпfuпём евр. в . саЙоШЙисаШи. 

супотписивати, -исујём несвр. йрема суЙоШЙисаШи. 

супотп�сник м в. саЙоШЙисник. 

супраденталан, -лна, -о ЛИНГВ. који се швори, образује изнаg 
зуба, наgзубни: - глас. 

супранатурализам, -з ма м лат. йравац миШЈЬења, веровања 
које се заснива на ономе шшо је нашйрироgно и божанско; еупр. 
натурализам. 

супранормалан, -лна, -о лат. који је U3Hag OHo"ia шшо је нор
мално, apupOgHO. 

супрапорта ж лат. архит. у-крас (слика, рељеф и сл.) Hag вра
шима go Шаванице. 

супрарационалан, -лна, -о и супрарационалистички, -а, 
-о лат. који се умом или искусшвом не може објасниши, gоказа
ши: - карактер натприродног. 

супрасна ПРИД. (ж. род) бремениша йрасићима, сйрасна (о кр
мач и). 

супрасност, -ости ж сшање суйрасне крмаче. 

супремат, -ата м лат. врховна власш, врховни наgзор: закон 
о супремату. 

супремација (супрематија) ж лат. 1. врховна власш, йре
власш, gоминација. 2. йреимуhсшво, наgмоhносШ. 

супрет м ужарени y"iJЬeH йокривен ЙеЙелом. 

супротан, -тна, -о 1. а. који се налази на gpy"ioj сшрани, на
сйрам некоме, нечему, насуйрош HeKO"ia, нече"iа: - зид. б. који се 
креће у йрошивном йравцу, који је обрнушо"i смера: - ветар. 2. ca� 
свим различиш og gpy"io"ia, ойречан: - став, - гледиште. 3. (у 
именичкој служби) е нешшо шшо је различишо, gрукчије, gpy"io. 
- Није крив све дотле док се супротно не докаже. • супротне ре
ченице ЛИНГВ. gве HaaopegHe реченице које йо саgржају или сми
слу йрошиврече jegHa gpy"ioj, аgверзашивне реченице. супротни 
судови ЛОГ. ойречни, йрошивречни, коншраgикшорни суgови. 

супротно ПРИЛ. йрошивно, уйркос (нечијој вОЈЬи, некој чиње
ници). - Радим супротно ономе што он жели. 

супротност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. особина, сшање OHo"ia 
шшо је нечему суйрошно, ойречносш, ошшра разлика: - интере
са. 2. онај (оно) који (шшо) се йО својим особинама ошшро разли
кује og gpy"io"i: јединство супротности. 3. фил. OgHOC йосшојеhих 
разлика, йрошивречносши и њихово иСЙОЈЬавање у миШЈЬењу, у 
apupogu и gрушшву уоЙшШе. 

супротставити, -Им (трп. супротстављен) евр. uзнеши, apeg
ложиши нешшо шшо је насуйрош, йрошивречно йосшојеhем, gpy
"iOM; сшавиши насуйрош, у йозицију ogyaupaНJa, йрошивЈЬења не
коме, нечему: - ставове, - мишљење, - снаге . •  ,..., се сшавиши 
се насуйрош некоме, оgуйреши се речима или чином, усйрошиви
ши се: - се непријатељу, - се присутнима. 

супротстављати (се), -ам (се) несвр. йрема суйрошсшави
ши (се). 

супротстављеност, -ости ж особина, сшање OHo"ia шшо је су-
йрошсшавЈЬено, OHo"ia који је суйрошсшавЈЬен некоме, нечему. 

супруг м брачни gpy"i, муж. 

супруга ж брачна gру"iарица, жено,. 

супружански, -а, -о који се OgHOCU на cyapy"ie, брачни, суйру-
жнички: - живот. 

супружанство е брачно сшање, суЙружнишШво. 

супружни, -а, -о в.  суЙружнички. 

супружник м 1. в. cyapy"i. 2. ми. брачни gpY"iofJu, муж и жена. 

супружницаж в. cyapy"ia. 

супруж:Нички, -а, -о који се OgHOCU на суйружнике: - љубав. 

супружниmтво е брачно сшање, суЙружансШво. 

супруmки, -а, -о суйружански, суЙружнички. 

супсистенција ж лат. фил. унушрашњи саgржај, биш, су-
шШина. 

супсистирати, -истирам неевр. йосшојаши, шрајаши, е"iзи
сШираШи. 

супскрибовати, -бујём (супскрибирати, -ибирам) евр. и не
евр. йоШЙис(ив)аШи. 

супскрипција ж лат. йошйисивање имена за йреузимање ка-
кве обавезе. 

. 
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супстантив м лат. лИШ'в. u.мeHицa. 

супстантиван, -вна, -о u.менички. 

супстантивизација ж ЛИШ'В . в. Йоu.меничавање; уп. поиме
ничење. 

супстантивски, -а, -о именички. 

супстанца (супстанција) ж лат. 1. а. фил. бишна, нейромен
љива сушшина сшвари насуйрош Йроме1-lJbивu.м Йојеgиначнu.м 
сШварu.ма. б. језlро, биш, сушшина уоЙшШе. 2. машерија уой
шше, маса, Швар. 

супстанцијалан, -лна, -о који се OgHOCU на суйсшанцу; би
шан, сушшински: - форма; - став. 

супстанцијалитёт, -ета м И супстанцијалност, -ости ж 

йрисушносш, apupoga суЙсШанце. 

супстанцијално прил. у биши, у основи, сушШински. 

супстанцијел- в. суйсШанцијa.n-. 

супституисати, -иmём (супституИрати, -)тйрам) евр. и неевр. 
замениши, замењиваши: - вредности. 

супститут, -Ута м оно шшо gолази на месшо нечеl gpylol, оно 
шшо нешшо замењује: супститути техничког дрвета. 

супституција ж лат. замена, замењивање: - вредности. 

супстрат, -ата м лат. 1. фил. јеgинсшвена маШеријa.nна осно
ва CpOgHUX йојава или йроцеса: материја као - реалног света. 
2. основа, йоgлоlа, шемељ чеlа уоЙшШе. 3. ЛИШ'В. сшарији слој је
зика на неком йоgручју (нЙр. келшски суйсшраш у француском 
језику). 

супсумовати, -мујём (супсумирати, -умирам) евр. и неевр. 
йоgреgиши, йоgређиваши какав ужи йојам ширем, оЙшШијем. 

супсумпција ж лат. йоgређивање ужеl йојма ширем, сврсша
вање aog зајеgничке ознаке или обележја. 

суптилан и суптилан, -лна, -о лат. а. фин, шанан: - прелив 
боја. б. врло осећајан, емошиван, йрефињен: - чуло. 

суптилитёт, -ета м в. суЙШилносШ. 

суптилно и суптилно ПРИЛ. са йуно шакша, йажње, нежно, 
осећајно: - се односити према некоме, нечему. 

суптилност, -ости ж особина oHola који је суйшилан, oHola 
шшо је суйшилно. 

суптракција ж лат. оgузu.мање, оgбијање, умањивање; уп. суп
трахенд. 

суптрахенд м лат. мат. број који се оgбија, оgузu.ма, умањилац. 

суптраховати, -хујём (суптраmрати, -ахИрам) евр. и неевр. 
оgузеши, оgузu.маши, оgби(ја)ши; уп. суптрахенд. 

суптропи м ми. лат.-ГРЧ. йоgручја која су близу ШроЙu.ма, ко
ја су йО клu.ми блиска шройском йојасу. 

суптропски, -а, -о који се OgHOCU на суйшройе: - клима, -
воће. 

супутн- в. саЙуШн-. 

супутовати, -)ттујём неевр. йушоваши зајеgно с HeKu.м. 

еур, сура, -о 1. који је боје олова или йейела, сив: - камење, 
сури облаци. 2. фиг. нашушшен, ii1.мypaH а. о времену и времен
CKu.м йриликама: - јесењи дан. б. о човеку. 3. фиг. исйуњен ше
шкоћама, нейриликама, суморан; који изражава шакво сшање: 
- живот; сури стихови. 

сурадн- в. capagh-. 

сурадња и сурадња ж в. сараgња. 

сурађивати, -ађујём неевр. в. сарађиваШи. 

суразмёран јек. суразмјёран, -рна, -о в.  сразмеран. 

суразмёрно јек. суразмјёрно ПРИЛ. в. сразмерно. 

сурвавати (се), суРвавам (се) несвр. йрема сурваши (се). 

сурвати, -ам евр. 1. а. учиниши ga неко или нешйlо aagHe у 
какву йровa.nију, амбис, обори ши, срушиши низ какву сшрмину 

и сл.: - камење. б. разрушиши, унишшиши, сашрши: - утврђе
ње. 2. фиг. збаци ши, сврlнуши с власши: - директора, - власто
дршца. 8 - се а. наlло йасши, срушиши се, сшройошшаши се. б. 
фиг. ишчезнуши, несШаШи. - Сумња се сурвала. 

сурвина жразвa.nина, рушевина; уп. сурвати (lб). 

сургаст, -а, -о у мa.nој мери сур, сивкасш: - капут. 

сурдина ж итал. найрава за йриlушивање звука музичких ин-
сШруменаШа. • под (са) сурдином йолуlласно, шихо; ЙоШајно. 

сурдопедагог м лат.-ГРЧ. насшавник у школи за lлуве. 

сурдук м тур. japyla, кланац; Йровa.nија. 

суревњив, -а, -о завиgљив, злобан, љубоморан: - човек, -
поступање. 

суревњивац, -Ивца м онај који је суревњив, завиgљив, злобан. 

суревњивица ж суревњива женска особа. 

суревњиво ПРИЛ. на суревњив начин, са завишћу, злобно: - се 
односити према некоме, нечему. 

суревњивост, -ости ж особина oHola који је суревњив, зависш, 
злоба. 

сурина ж йросш широк кайуш суре боје; уп. сурка. 

сурина ж 300Л. йшица из Йор. сова, ћук Athene noctua. 
сурина ж сура боја, сивило: - сутона. 

сурха ж 1. краћи кайуш og cypol сукна, украшен lајШанu.ма, 
као geo HapogHe ношње. 2. краћи кайуш уойшше; врсша gуlачкоl 
pagHol каЙуШа. 

суркаст, -а, -о у мa.nој мери сур, сивкасш: - капут. 

сурла ж тур. 1. а. изgужени меснаши geo њушке у слона и не
ких gpylux живошиња, који служи као орlан за gисање, йийање, 
осећај мириса и хваШање. б. изgужени йреgњи geo lлаве MHOlux 
шврgокрилаца, који u.м служи за бушење, сисање и сл., рилица. 
2. фиг. подр. нос (обично уйаgљиво велик, gуlачак). 

сурласт, -а, -о који u.мa облик сурле, којиличи на сурлу: - нос. 

сурлаm, -аша м 300Л. а. у мн.: peg сисара Proboscidea og којих 
су MHole врсше изумрле, а og живих u.м apuaagajy слонови, чија 
је уйаgљива оgлика сурла (у jg.: шакав сисар). б. у МН.: peg швр
gокрилаца Koju.мa је lлавна оgлика сурла, рилица (у jg.: шврgо
крилац из шоlа pega). 

сурлица ж geм. и хиЙ. og сурла. 

суров, -а, -о 1. (о човеку) а. свирей, нем илосрgан , lруб; же
сшок, необузgан, наЙрасиШ. б. нецивилизован, некулШуран. в. 
нейойусiilJЬив, бесйашшеgан; који изражава шакве особине: -
аскета; - израз лица. 2. (о ЙреgмеШu.ма, йојавама, ЙojMoвu.мa) 
а. gивљи, необрађен, ненасељен, йусш (о крају). б. шежак, ше
шко йоgНОШЈЬив, мучан, шеlобан: - живот. в. apupogaH, сиров, 
нейрерађен: - кожа. г. врло јак, ошшар (о зu.ми). г. apogopaH, су
више lласан: - крик. 

сурово ПРИЛ. на суров начин, немилосрgно, lрубо: - ударати, 
- се понети према некоме. 

суровост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, сшање oHola који је 
суров, oHola шшо је сурово; суров, немилосрgан йосшуйак, lpy
босШ. 

сурогат, -ата м лат. 1. йреgмеш који gелu.мично замењује gpy
lu с KOju.м u.мa нека зајеgничка својсшва, a.nи нема њеlов квa.nи
ШеШ. 2. кривошворина, фa.nсификаШ. 

сурогатски, -а, -о који се OgHOCU на суроlаше: - форма. 

сурунтија ж тур . нешшо сшаро, йохабано, оШрцано. 

сурутка ж (дат. -тки; ми. 0) накисела шечносш која се изgва-
ја из млека йосле сирења. • крвна - мед. а) шечносш која се изgва
ја извесно време йо зlрушавању 1срви. б) серум који се gобија из 
крви неке живошиње (најчешhе коња), којој су убриЗlане клице 
или Шоксини. 

сурУчица ж бот. pog вишеlоgишњих зељасших биљака Fili
pendula из ф. Rosaceae, са йерасшо geљeHu.м или ЙерасШu.м, ре-
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ђе режњевий1u.м, лисй10вu.ма, gвоuолних цвей10ва; врсй1е овоiа 
poga Filipendula hexapetula и F. ulmaria. 

сурфер м енгл. онај који се бави сурфиНiОМ. 

сурфинг м енгл. 1. jegpeНJe или скијање на воgи на uосебно 
израђеној gасци. 2. uрей1раживање сй1раница на Инй1ерней1у. 

сурфовати, -фујём неевр. 1. бий1и сурфер (на воgи), бавий1и 
се сурфинiом (на воgи). 2. uрей1раживай1и сй1ранице на Инй1ер
ней1у, uровоgий1и вре.ме uрелазеhи с jegHe на gpyi сй1раницу Ин
й1ерней1а. 

сусам м бот. бuљка Sesamum indicum из ф. Pedaliaceae; Uлоg 
й1е биљке og Koia се gобија јесй1иво уље. 

сусамичар м онај који iaju сусам. 

сусвојина ж зајеgничко власнишй1во, зајеgничка својина, су
власнишй1во. 

сусед (сусед) јек. сусјед (сусјед) м онај који сй1анује, живи, бо
рави и сл. у близини gpyioia, у комшилуку, uopeg и сл., комшија. 

суседа (суседа) јек. сусједа (сусједа) ж женска особа cyceg, 
комшиница. 

суседан (суседан) јек. сусједан (сусједан), -дна, -о који је у 
сусеgсй1ву, који је у близини, uopeg. 

суседица (суседица) јек. сусједица (сусједица) ж ge.м. og су
cega; cycega, комшиница. 

суседник (суседнйк) јек. сусједник (сусједнйк) м в. cyceg. 

суседнички (суседничкй) јек. сусједнички (сусједничкй), 
-а, -о који се OgHOCU на cycegHUKe, cycegcKU: - однос. 

суседништво (суседнйштво) јек. сусједништо (сусједнй
штво) е в. сусеgсй1во. 

суседност (суседност) јек. сусједност (сусједност), -ости ж в. 
сусеgсй1во. 

суседовати (суседовати) јек. сусједовати (сусједовати), -ду
јём неевр. налазий1и се у сусеgсй1ву, у близини HeKoia или нечеiа. 

суседски (суседскй) јек. сусједски (сусједскй), -а, -о који се 
OgHOCU на cycege, који је својСй1вен cycegu.мa: - деца, - радозна
лост. 

суседство (суседство) јек. сусједство (сусједство) е 1. близи
на с HeKu.м или нечu.м ао месй1у налажења, месй1у сй1ановања, 
cegelba и сл. 2. зб. cycegu. 

сусељанин м (ми. -ани) онај који је из исй10;; села као и неко 
gpyiu. 

сусељанка ж женска особа сусељанин. 

сусетка (сусетка) јек. сусјетка (сусјетка) ж в. cycega. 

сусеткиња (сусеткиња) јек. сусјеткиња (сусјеткиња) ж в. су-
cega. 

сУснежаНјек. сусњежан, -жна, -о којије аокривен суснежи-
цом; аун суснежице: - пут; - дан. 

суснежица јек. сусњежица ж киша uомешана са CHeiOM. 

сусопственик м в. сувласник. 

суспендовати, -дујём (суспендИрати, -Ешдйрам) евр. и неевр. 

а. аривре.мено уклоний1и, уклањай1и из службе и сл.: - с посла. 
б. ogioguйJu, оgiађай1и законско извршење, важење закона: -
прописе. 

суспензиван, -вна, -о који заусй1авља, заgржава, оgлаже 
(нар. изршење казне). 

суспензија ж лат: 1. аривре.мено уклањање из службе; ари
вре.мено оgлаiање законске важНОСй1и. 2. хем. gисuерзиони си
сй1ем у коме се у й1ечносй1и налазе расuршене микроскоаски 
сий1не чесй1ице чврсй1е май1ерије као е.мулзија. 

суспрегнути, суспрёгнём евр. заусй1авий1и, заgржай1и, ·обу
зgай1и, савлаgай1и: - емоције. 8 - се савлаgай1и се, узgржай1и се 
(og реаiовања нар.). 

суспре�ати (се), суспрёжём (се) несвр. арема cycupeiHYйJu 
. (се), сусарећи (се). . 

суспрегљив, -а, -о који уме ga се cycupeiHe, узgРЖЈЬив: - особа. 

сусрести, -етнём (-етём) евр. а. наићи на HeKoia или нешй10 
ugyhu у сусрей1, сресй1и: - патролу, - другове. б. заgесий1и, сна
ћи. - Сусреле га неприлике. 8 - се сасй1ай1и се с HeKu.м ugyhu у 
сусрей1; наћи се, сасй1ай1и се: - се с друштвом. 

сусрет и сусрет м 1. усауй1ни наилазак на HeKoia или не
шй10, срей1ање: поздравити се при сусрету. 2. а. виђење, сасй1а
нак. б. саорй1ска uipa, уй1акмица (uрой1ивничких сй1рана). в. су
gap, сукоб (зараhених сй1рана). • изићи некоме у - заgовољий1и 
нечије жеље, й1ражење, аомоћи некоме. 

сусретај м в. сусрей1. 

сусретати (се), -срећём (се), -сретам (се) несвр. аре.ма сус ре
сй1и (се). 

сусретиште е месй10 сусрей1ања. 

сусретљив, -а, -о сареман ga UOMOiHe, ga изиђе у сусрей1, 
uреgусрей1љив: - комшија. 

сусретљиво прил. на сусрей1љив начин, uреgусрей1љиво: -
примити госте. 

сусретљивост, -ости ж особина OHoia који је сусрей1љив; upeg
усрей1љивосй1. 

сусретнути (се), -нём (се) евр. в. сусресй1и (се). 

сустав и сустав м (уп. систем) 1. целокуuносй1 gелова (сй1ва
ри, аојмова и сл.) који образују какву целину, сасй1ав; комuози
ција, сй1рукй1ура, склоu: - материје, - текста. 2. начин opiaHU
зовања, облик орiанизације: федерални -. 

суставан и суставан, -вна, -о (уп. систёмскй) који је засно
ван, који се заснива на неком сусй1аву; сисй1е.май1ичан, gосле
gaH: - изношење података, - низ елемената. 

суставно и суставно прил. на сусй1аван начин, сисй1е.май1ич
но: - написан текст. 

суставност и суставно ст, -ости ж особина и сй1ање OHoia 
шй10 је сусй1авно, сисй1е.май1ичносй1. 

сустајати и сустајати, -јём несвр. аре.ма сусй1ай1и. 

сустајкивати, -ајкујём неевр. (ао)сусй1ајай1и, осећай1и замор. 

сустало и сустало прил. осећајући умор, уморно. - Поздра-
ви их и сустало оде. 

сусталост и сусталост, -ости ж сй1ање OHoia који је сусй1ао, 
замор. 

сустанар м (инстр. -ом и -ем) онај који u.мa сй1анарско араво 
у исй10М сй1ану као и gpyiu; онај који зајеgно с HeKu.м Сй1анује. 

сустанарка ж женска особа сусй1анар. 

сустанарски, -а, -о који се OgHOCU на сусй1анаре: сустанарска 
правила. 

сустанарство и сустанарство е сй1ање сусй1анара; сусй1а
нарско араво. 

сустао, -ала, -о р. ар. og сусй1ай1и у ай1риб. функцији. -фш. 
Не види се ни сустало сунце. 

сустати, сустанём (аор. сустадох И сустах) евр. заморий1и се, 
аосусй1ай1и; изне.моhи, оне.моћай1и: - идући; - од старости. 

сустегнути, сустёгнём евр. заgржай1и, заусй1авий1и, ycйJei
нуй1и; не gай1u че.му ga се исаољи у ауној снази: - руку, - дах. 8 
- се узрgжай1и се, ycйJeiHYйJu се: - од гласања. 

сустежљив, -а, -о који уме собом влаgай1и, узgРЖЈЬив: бити 
- у контактима. 

сустежљиво прил. на сусй1еЖЈЬив начин, узgРЖЈЬиво: - про
. говорити. 

сустежљивост, -ости ж особина OHoia који је сусй1еЖЈЬив, уз
gРЖЈЬивосй1. 

сустезати (се), сустёжём (се) несвр. аре.ма cycйJeiHYйJu (се), 
сусй1ећи (се). 

сустигнути (се) в.  сусй1ићи (се). 

суст:йжан, -жна, -о који може сусй1ићи; који се може сусй1ићи . 

сустижно прил. на сусй1ижан начин, сусй1ижуhи. 
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сустизати (се), -ижём (се) н,есвр. йрема сусшићи (сусшиrн,у
ши) (се). 

сустићи (сустигнути), сустигнём евр. 1. а. ugyhu, шрчећи и 
сл. скрашиши расшојање og neKOra, н,ечеrа шшо се ygaљyje; go
сйеши, сшићи go neKOr .месШа: - тркаче; - на ивицу града. б. н,а
сшуйиши, йрисйеши: сустигле кише. 2. сшићи neKOra у узрасшу; 
изјеgн,ачиши се у развоју . •  - се а. сшићи jegan gpyrora, сасша
ши се. б. фиг. сложиши се. - Инструменти се сустигоше. 

сустицати се, -ичём се неевр. сасшајаши се, сшицаши се, ску
йЈЬаши се. - На тргу се сустичу улице. 

сустоп(и)цё ПРИЛ. у сшойу, jegno за gpyru.м: - ићи. 

сустрадалник м он,ај који зајеgн,о с gpyru.м сшраgа, йаши, 
саЙаШн,ик. 

сустримак, -Имка м 1. човек или живошиња чији су роgише
љи различиших раса, .мешан,ац, .мелез, басШарg. 2. йлашн,о чи
ја је осн,ова йршен,а, а йошка Йа.мучн,а. 

сут- (у топономастици) в. свеши: Сутоморе. 

сутана и сутана ж итал. ogeha кашоличкоr свешшен,ика која 
се н,оси изван, боrослужења. 

сутерён, -а и сутерён, -ена м фр. geo зrраgе ucaog Йризе.мља, 
aogpYM. 

сутерёнски и сутерёнски, -а, -о који се ognocu н,а сушерен,: 
- зидови. 

сутеска јек сутјеска жјако сужен,и geo речн,е gолин,е. 

сутећи се, -ечём се евр. скуйиши се, сшећи се у велико.м бро
ју: - на тргу. 

сутицати се, -ичём се н,есвр. Йре.ма сушећи се. 

сутлијаш, -аша м (сУтлија ж) тур. йирин,ач куван, у заслађе
н,о.м .млеку. 

сутока ж .месШо rge се gee реке уливају jegna у gpyry. 

сутон м (ж) 1. йолу.мрак из.међу заласка сун,ца и йочешка н,о
ћи, су.мрак; Йолу.мрак apeg свиШање. 2. фиг. а. сшаросш као go
ба живоша с ЙосШуЙн,u.м слабљењем орrн,аиз.ма. б. йочешак н,е
сшајања, н,асшуйање свршешка чеrа: - романтизма. 

сутонаст, -а, -о Йолу.мрачан" су.мрачан,: - предвечерје. 

сУтонити се, -и(м) се неевр. безл. сйушшаши се, н,асшајаши (о 
сушон,у), с.мркаваШи се. 

сутонски, -а, -о који се ognocu н,а сушон" својсшвен, сушон,у: -
полутмина. 

сутоњи, -а, -ё који се ognocu н,а сушон" сушон,ски: - сенка, 
- мир. 

сутра ж крашак афориза.м у ungujCKoj књижевн,осШи. 

сутра ПРИЛ. 1. а. слеgећеr gana йосле gан,ашњеr, ugyhera gana. 
- Дођите сутра, не данас. б. у ближој или gaљoj буgућн,осШи. -
Ваља се припремати за све јер, шта ће бити сутра, то нико не 
зна. 2. а. (у именичкој служби) е непром. сушрашњи gan. - Где ћу 
ја провести моје сутра? б. буgуће време, буgућн,осШ. - Ми има
мо своје сутра. • данас јесмо, сутра нисмо све је йролазн,о йа и 
JbygCKU живоШ. данас - сутра у ближој или gaљoj буgућн,осши, 
йре или Йосле. од данас до сутра (живети и ел.) живеши и сл. 1) без 
среgсшава ga се обезбеgи буgућн,осш, сироШињски. 2) н,е eogehu 
рачун,а о буgућн,осши, лако.мислен,о. 

сутрадан и сутрадан ПРИЛ. сушрашњеrа gana, ugyher gana 
йосле gан,ашњеrа, суШра. 

сутраmњи и сутраmњи, -а, -ё који се ognocu н,а сушра, који 
ће биши сушра: - дан. 

сУтраmњица и сУтраmњица ж ближа или gaљa буgућн,осш; 
уп. сутра (16): неизвесност сутрашњице. 

сутутор Mjegan og gea или више шушора, сШараШеља. 

сућут ж саучешће, саосећање: изразити -. 

сућутан, -тна, -о који u.мa сућуши, саосећања; који изража
ва сућуш, саосећање, саучешће: - пријатељ; - реч. 

сућутно ПрИЛ. саосећајући, саосећајн,о: - говорити. 

суузрок м он,о шшо с н,ечu.м gpyru.м изазива н,еку йослеgицу. 

суукућанин м (ми. -ши) он,ај који живи с н,eKu.м gpyru.м у ис-
шој кући. 

суучесн- в.  саучесн,-. 

суучест- в. саучесШ-. 

суучёmће и суучеmће е в. саучешће. 

суфикс м лат. лингв. фор.ман,Ш у шворби речи који се gogaje 
н,а шворбен,у осн,ову. 

суфиксоид, -Ида м лингв. шворбен,и фор.ман,Ш, везан,а швор
бен,а .морфема, н,ајчешће сшран,оr (обичн,о rрчкоr или лашин,скоr) 
йорекла, која се gogaje н,а крај речи или осн,ове eeher броја речи 
(као и суфикс), али чува лексичко зн,ачење (као rлавн,и gелови 
сложен,ице), н,Йр. аушо-бус, шин,о-бус, био-граф, сцен,о-граф и сл. 

суфинансијёр, -ера м он,ај који зајеgн,о с н,eKu.м фин,ан,сира 
н,ешшо, gaje н,овац за н,ешШо. 

суфинансирати, -ансирам евр. и неевр. ga( ва)ши зајеgн,о с н,е
Ku.м н,овац за н,ешШо. 

суфицит и суфицит м вишак apuxoga nag pacxogu.мa. 

суфицита ран и суфицитаран, -рна, -о (суфицитан и су
фицитан, -тна, -о) који је у вези са суфициШо.м, који gonocu су
фициш: - пословање. 

суфлёр, -ера м фр. н,а.мешШен,ик йозоришша који суфлира 
rлу.мцу gOK rлу.ми н,а Йозорн,ици. 

суфлёрка ж жен,ска особа суфлер. 

суфлёрница ж н,арочишо уgешен,о .месШо н,а йозорн,ици oga
кле суфлер gошайшава rлу.мцu.ма шексш њихове улоrе. 

суфлирати, суфлйрам неевр. (евр.) gошайшаваши (gошайн,у
ши) rлу.мцu.ма шексш њихове улоrе, биши суфлер (чесшо и у фиr. 
зн,ачењу). 

сух, сУха, -о (коми. сУти) в. сув.  

сухарак, -рка м в.  сува рак. 

сухача ж в. сувача. 

сухо1 е в. сув01 • 

сухо2 ПРИЛ. в. сув02• 

сухожила ж шкиво без слузи, обичн,о цилин,gричн,оr облика, 
које сйаја .мишиће за косши, ШеШива. 

сухозем- в. сувозем-. 

сухомеснат, -а, -о (обично одр.) који је og cyeor .меса: - роба. 

сухоњав(-) в. сувоњав(-). 

сухопар- в. сувоЦар-. 

сухоперац, -ёрца м бот. в. вешроrон,. 

сухот- в. сувоШ-. 

сухоћа ж в. сувоћа. 

суцрвен, -ена, -о са црвен,о.м н,ијан,со.м, црвен,касш: - цвет. 

сучелити, сУчелим (трп. сУчељен) евр. йосшавиши jegnora 
apeg gpyrora, jegno apeg gpyro лицем у лице, очи у очи, суочиши: 
- сведоке . •  - се 1. сшаши jegan Йре.ма gpyroMe (лицем у лице), 
суочиши се: - се на суду. 2. сресши се као йрошивн,ици (у борби, 
у шак.мичењу и сл.), сукоби ши се. 

сУчелицё ПрИЛ. н,асуйрош ко.ме, че.му (gирекшн,о jegan Йре.ма 
gpyroMe, jegno йрема gpyroMe): стати -. 

сУчёлни, -а, -о в. сучеон,и. 

сучељавати (се), -ељавам (се) н,есвр. йрема сучелиши (се). 

сУчёље и сУчёље е .месШо rge gолази go сучељавања. 

сучељивати (се), -ељујём (се) н,есвр. йрема сучелиши (се). 

сУчеони, -а, -о који је н,асуйрош, н,а суйрошн,ој сШран,и. 

сучинилац, -иоца м он,ај који суgелује, учесшвује с Ku.м у ка-
кво.м йослу, pagy. 

сУчка ж суха rpana. • потерати сучку коме йочеши (apo)ronu
ши neKOra. 
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суџук м Тур. 1. а. врсша кобасице og бравЈЬеl или lовеђеl ме
са. б. слашкиш og брашна и шећера у облику кобасице. 2. леgе
ница, леgењак шаквоl облика. 

суша ж а. gуlошрајно време без кише. б. сува, исушена земља. 

суша и суша ж нашкривено сйремишше (сшубови који gрже 
кров) за кола, gрва и gp. у сеоским gомаћинсШвима. 

сушак, -шка (обично у ми.) суво lрожђе; уп. сушац (2). 
сушалица ж смоква која се лако суши. 

сушан, -шна, -о 1. а. који нема gовоЈЬНУ количину кише, вла
le, у коме чесшо влаgа суша (о земљи, клими): - период, - годи
на, - крај . б. којије без воgе, безвоgан; сиромашан воgом (о кра
јевима, йоgручјима, обично крашким без воgе или решко са жи
вом воgом). в. који не саgржи у себи gовоЈЬНО влаlе, шечносши, 
који није сочан, сув: - плод. 2. који осећа жеђ, има йошребу за 
воgом, жеgан: - грло. • - крава крава која не gaje млеко. 

сушањ, -шња м суво лишће. 

суmаптавати се, -аптавам се несвр. gоlовараши се шайашом, 
сашайшаваши се. 

сушар, -ара м найрава за сушење воћа. 

сушара ж йросшорија или йосебна зlраgа за сушење нечеlа 
(најчешће меса, gувана и gp.), сушионица, сушница. 

сушац, -шца м 1. а. сув cHel. б. коришо йресахлоl ЙоШока. 2. 
сув, мршав човек. 3. (обично у ми.) осушено, суво воће (најчешће 
lрожђе). 

суmив, -а, -о који се брзо, лако суши: - земљиште. 

суmика ж нейосечено сшабло које се осушило. 

суmило с 1. месшо 1ge се нешшо суши. 2. айараш за сушење 
Шканина. 3. найрава као geo aucahel йрибора којом се суши ма
сшило на харшији, уЙијач. 

суmионйк, -а и суmионйк, -ика м сйрава за сушење нечеlа. 

суmионица и суmионица ж йросшорија за сушење нечеlа 
(најчешће веша); уп. сушара. 

суmити, сУшйм (трп. сУ-шен) несвр. [гл. ИМ. сушење с] 1. а. чи
ниши сувим нешшо шшо је влажно, мокро gржећи la на вазgу
ху, на сунцу, излажући la шойлоши: - рубље. б. чиниши ga ис
йари, ga йресахне каква ШечносШ. - Свако јутро сунце сути ро
су. в. брисањем чиниши сувим, йосушиваши: - сто. 2. уклањаши 
влаlу из воћа, йоврћа и сл. (pagu конзервирања); ослобађаши 
влаlе, сокова месо и gp. gржећи la на gUJItY, на сунцу и gp. :  - гљи
ве, - месо. 3. исйијаши go gHa (чашу). 4. фиг. иСЦРйЈЬиваши, сла
биШи. - Живот суши организам. 5. узgржаваши се og јела и йи
ћа. 8 - се 1. а. йосшајаши сув lубећи влаlу, сокове, свежину, ве
нуши, . сахнуШи. б. фиг. мршавеши, слабuши, ЙроЙаgаШи. 2. чи
ниши сувом на себи мокру ogehy излажући се сунцу, ШоЙЛоШи. 
• грло му Оој и др.) се суmи осећа велику жеђ. 

суmица ж мед. нар. Шуберкулоза. 

сушичав, -а, -о који болује og сушице, шуберкулозан; који но
си обележје сушице, својствен ономе који болује og сушице: - чо
век; - глас. 

суmичавац, -авца м онај који болује og сушице. 

суmичавка ж сушичава женска.особа. 

суmичавост, -ости ж сшање oHola који је сушичав. 

суmка'ж KOMag сувоl gрвеШа. • сув као - врло, веома сув ,  
мршав. 

суmница ж йросшорија у којој се нешшо (обично месо или во
ће) суши; уп. сушити (2). 

сушност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је суво; оскуgица, 
сиромашШво. 

суштаствен, -а, -о који се заснива на сушшини, бишан, ва
жан, СУШШl:lнски. 

сУmтЙ· и суmтй, -а, -о и -е а. йрави, исшинскu, збиЈЬски: -
ис�ина. б. исши, исшовешан: - отац. 

суmтина ж оно шшо је бишно и f,лавно у нечему, основна осо
бина нечеlа; унушрашња саgржина, биш: - живота, погодити 
суштину. 

суmтйнскй, -а, -о који се OgHOCU на сушшину, бишан, f,лавни, 
основни: - елеменат чега. 

суmтйнски прил. у сушшини, биШно. - Превод је нешто су
штински друго од оригинала. 

сфалерйт, -Ита м грч. мин. цинков сулфиg (ZnS) који се у йри
pogu налази као зрнасш и lруgвасш, мркоцрн, жуш или безбојан 
минерал. 

сфера ж грч. 1. а. унушрашња йовршина куf,ле или лойше; не
бески своg. б. йросшрансшво ucaog небеСКОl своgа; обласШ. 2. мат. 
lеомешријско шело оlраничено кривом йовршином на којој су све 
шачке jegHaKo ygaљeHe og среgишШа. 3. йросшор који се налази 
у lраницама gеловања или ушицаја Kola или чеlа, Kpyl gелова
ња, обласш, йоgручје какве акшивносши: интересна -, - уметно
сти. 4. (често у вези с комп. "виши'') gрушшвена cpegUHa, Kpyl 
особа везаних међу собом зајеgничким йоложајем иншересима, 
занимањем и сл. • - времена gоњи geo аiliмосфере у којој се вр
ше йроцеси који ушичу на време. 

сфернй (сферичкй, сферичнй), -а, -о који се OgHOCU на сфе
ру; уп сфера (1, 2) : - рачун, - висина. • - аберација фИ3. йојава 
ga се зраци који йролазе ивицом сочива и они који йролазе сре
gUHOM не сасшају йошйуно у jegHoj шачки и сшоlа је слика apeg
меша искривЈЬена. 

сферойд, -Ида м шело које има облик куf,ле или лойше, сйЈЬо
шшене на Йоловима. 

сфигмограф м грч. мед. сйрава за мерење била, Йулса. 

сфигмоманомётар и сфигмоманометар, -тра м грч. мед. 
сйрава за мерење крвноl ЙриШиска. 

сфинга и сфинга ж (ген, мн. сфинга) (сфинкс м) грч. 1. а. ка
мени лик лава са JbygCKOM f,лавом у лежећем Йоложају. б. у сша
роlрчкој мишолоlији крилашо биће са шайама лава, шруйом 
йса, f,лавом и lpygUJIta жене. 2. фиг. а. чуgно, заlонешно биће. б. 
нешшо шшо само собом йреgсшавЈЬа заlонешку, неЙознаницу. 

сфрагистика ж грч. йомоћна исшоријска наука која йроуча
ва ЙечаШе. 

сфрагистичар м онај који се бави йроучавањем ЙечаШа. 

сфуmерити, -йм (сфушарити, сФУшарйм) свр. нем. ураgиши 
нешшо врло лоше (обично на брзину). 

схарати, схарам и схарати, -ам свр. харајући унишшиши, 
сашрши, ЙохараШи. - Непријатељ схара село. 

схаРМОНИЗ0вати, -зујем (схармонизирати, -изйрам) свр. ga
ши музичку йрашњу каквој мелоgији. 

схарчити и схарчити, -йм свр. улуgо йошрошиши, сшраћи
ши, сйискаши: - уштеђевину. 

схватати, -ам несвр. йрема схваШиШи. 

'схватити, -йм (трп. схваћен) свр. прел. 1. освојиши својим 
умом смисао, саgржај нечеlа, разумеши: - предавање. 2. оцени
ши йо значењу, вреgносши, йросуgиши: - озбиљност ситуације. 

схватљив, -а, -о који се може схвашиши, разумеши, разу-
мљив, йојмљив: - порука. 

схватљиво ПРИЛ. на схваtliJbив начин, разумљиво: - излага
ти, - поступити. 

схватљивост, -ости ж особина oHola који схваша, oHola шшо 
, је схваtliJbиво. 

схема ж ГрЧ. 1. цршеж који йриказује уређај, механизам или 
pacaopeg gелова чеlа, йлан орlанизације чеlа: - ратних ровова. 
2. йрешхоgна скица, нацрЩ йриказ чеlа у f,лавним, ойшшим цр
шама: - споразума. 3. ойшша, lошова шаблонска формула, узо
рак, образац: радити ван схема. 

схемат, -ата м основни облик, начин сШварања. 

схематизам, -зма м склоносш к миШЈЬењу йО lошовим схе
мама. 
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схематизовати, -зујём (схематизИрати, -изйрам) евр. и неевр. 

uриказ(ив)аши, расuореgиши, расuоређиваши ао некој схеми, 
обрасцу, нацршу, своgиши, свесши шшо на схе.му. 

схематика Ж в. схе.маШичносШ. 

схематичан, -чна, -о и схематичкй, -3., -о 1. који се засни
ва на схе.ми: � расправа. 2. који је uриказан у оuшшим цршама; 
који gaje само уоuшшену слику, аuсшракшан: � приказ. 

схематички и схематично прил. на схе.маШичан начин, ао 
схе.ми: � приказати што. 

схематичност, -ости Ж особина, сшање oHo"ia шшо је схе.ма
Шично. 

СХЕшатскй, -3., -о в. схе.маШичан. 

схематски ПРИЛ. ао схе.ми, на схе.маШски начин: � приказа
ти што. 

схизм- в. шизм-. 

схизофрен- в. шизофрен-. 

сходан, -дна, -о руе. који оg"iовара че.му, који је у склagу с чим, 
uo"iogaH, uogecaH: � поступак, � ситуацији. • наћи за СХОДНО разг. 

Hahu ga неко решење у gашој сишуацији највише оg"iовара. 

сходити, -йм неевр. (стилски маркирано) сuушшаши се, си-
лазиШи. - Бела стада са хумова сходе (Ј. Дучић) . •  - се сасша
јаши се, скуй.тьаши се, срешаши се. 

сходно (наглашено: сходно) предл. (с дат.) арема чему, у 
склаgу с чим: пресудити � закону. 

сходност, -ости Ж UО"iоgносш, сврсихоgносШ. 

схоласт- в. сколасШ-. 

схолијаст м сасшавЈЬач схолија, коменШаШор. 

схолија ж (обично у мн.) ГрЧ. нааомена, шумачење уз ШексШ. 

схранити, схранйм евр. сUре.миШи, UохраниШи. - фиг. У не-
дра је зора звезде схранила. 

схранйште е месшо "ige се шшо чува, аохрањује. 

схiшати, -3.м евр. сшавиши у храу: � жито. 

сцедити се, сцедйм се јек. сциједити се, сдйједйм се евр. 

слиши се, накуuиши се цеgеhи се низ шшо, из че"iа. - Крв се с 
главе сцеди на кошуљу. 

сцеђивати се, сцеђујём се јек. сцјеђивати се, спјеђујём се 
несвр. аре.ма сцеgиши се. 

сцена ж грч. 1. а. uозорница, бина; uозоришна gелашносш, 
ШеаШар. б. скуа кулиса, geKop. 2. а. изgвојен, мање-више само
сшалан geo у књижевним и сценским gелима; uриказ, слика ка-

кво;; gО"iађаја уоUшШе. б. geo uозоришно"i чина, uриказ, аојава. 
3. а. каракшерисшичан gо"iађај, уuечаiIiJЬива аојава из свако
gневНО"i живоШа. б. разг. ошшар сукоб, свађа: направити сцену 
мужу. 

сценарйјскй и сценарйјскй, -3., -о који се ogHOCU на сцена
риј: � одељење. 

сценарио, -ија (инстр. -иом) (сцен3.рйј, -ија и сцен3.ријум, -а) 
м 1. књижевни шексш с еле.менШима gpaмcKe раgње на основу 
Ko"ia се арави филм. 2. а. алан извођења uозоришно"i KOMaga, 
оаис gpaмcKe раgње. б. аоаис особа које се аојавЈЬују у jegHoM 
gpaмcKoM KOMagy с назнаком pega и вре.мена изласка на uозор
ницу. 

сценарист(а), -ё м (ми. -сти) 1. аисац сценарија; уп. сценарио 
(1). 2. онај који се брине о извођењу uозоришне uреgсшаве и Hag
зире све uослове око Шо"iа. 

сценаристкиња (сценаристица) ж женска особа сцена
рисШ(а). 

сценаристичкй, -3., -о који се OgHOCU на сценарисше: � задатак. 

сценерија ж среgсшва gекорације uошребна за извођење ао
зоришно"i или филмСКО"i KOMaga. 

сценичан, -чна, -о uо"iоgан за сцену, за извођење на сцени: � 

текст. 

сценичкй и сценичнй, -3., -о који се OgHOCU на сцену, на из
вођење на сцени: � ефекат. 

сценичност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је сценично, uo"iog
но за сцену, за извођење на сцени. 

сценограф м ГрЧ. сликар uозоришне gекорације. 

сценографија ж сви uослови везани за ариаремање uозор
нице за UреgсШаву. 

сценографкиња ж женска особа сцено"iраф. 

сценографскй, -3., -о који се OgHOCU на сцено"iрафе и на сце
НО"iрафију: � посао, сценографски елементи. 

сценскй, -3., -о који се OgHOCU на сцену, који је у вези са сце
ном: � израз, � патетика. 

сцијентизам, -зма м лат. 1. ученосш, знање, наука. 2. верска 
секша која uроuовеgа ga се болесши лече само молиШвом. 

сцијентистички ПРИЛ. учено, зналачки: � лечити, � радити. 

Сцила жјеgно og gвају морских немани из хеленске мишоло
"iuje које су у Месинском мореузу наuаgале броgове и убијале ао- 
морце. • између Сциле и Харидбе између gве оUасносШи. 

сцинтилација Ж,лат. шреuерење свеiIiла, свеiIiлуцање. 
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т (Т) с непром. 1. а. ЛИНГВ. зубни безвучни йраскави cyUlacHUK. 
б. слово којим се обележава шај cYUlacHUK: mтампано �, мало �. 
2. скраћ. а. i11ачка (т.). б. Ш0на (т). 

та (кад је наглашено: та) узв. и речца а. за исшицање apupog
носши, ло'iичносi11и неко" сшава, oHo'ia шi110 је очиUlеgно: нарав
но, gaKaKo, Йа. - Не плашите се, та ви сте јунаци! б. за aogci11u
цање, у неСШРйЈьењу или незаgовољсi11ву: (а).ма. - Та пијте, љу
ди! в. йри оgбијању, нейрихвашању нече'iа, несла'iања са нечим. 
- Та не може бити! г. йри HepagoM оg'iоварању или осйоравању 
важносi11и нече'iа. - Ко је? Та ја, ко би био други! 

табак м тур. а. лисi11 йайира (обично већи). б. штамп . .мера за 
обим или фор.маi11 књи'iе или новина, оgређена броје.м и фор.ма
Ш0.м сшраница, ogH. оg'iоварајућим бројем словних .месi11а: mтaм
парски �, ауторски �. • пре(са)вити - оgлучиi11и се на йокреi11а
ње неко" йравно" йосi11уйка (i11ужбе, жалбе и сл.). 

табакера ж нарочиi11а џейна кушија за gyeaH. 

табан м тур. gоња сшрана сi110Йала. • гори му под табанима 
налази се у i11ешкој сишуацији, у оЙасносШи. дати ватру табани
ма, запети табанима о ледину gai11u се у бексi11во, Йобећи. лизати не
коме табане йоi11йуно се йокораваi11и, улизиваi11и се, йолi11рониса
Ши. потпраmити табане некоме Ha'iHai11u у бексi11во. 

табанати, -3.м несвр. 1 .  а. ићи йешице, xogai11u, корачаi11и 
(обично gy'io, с найоро.м); луйаi11и i11абанима о йоgло'iу (i11ло, йа
Ш0С и сл.): � путем; � по кући. б. набијаi11и Ho'iaмa, i11абаi11и, 
уi11абаваi11и: � снег, � пртину. 2. фиг. OgHOCui11u се йрема неко.ме 
безобзирно, ШиранисаШи. 

табанаm, -аша м зоол. у .мн.: сисари који йри xogy сшају на 
i11ло чиi11авим i11абано.м или сi110Йало.м (нЙр. Megeegu), Planti
grada (у jg.: шакав сисар). 

табанчина ж ауШ. og i11абан. 

табанчити, -им несвр. в. i11абанаi11и (Ја). 

табанчић м geM. og i11абан. 

табарка ж буре са воgо.м за расхлађивање и конgензацију ал
кохолне йаре йри йечењу ракије. 

табати, -3.м несвр. а. сабијаi11и Ho'iaмa, набијаi11и 'iазећи, уша
баваi11и: � снег. б. йешачиi11и, xogai11u (обично gy'io, с наЙоро.м); 
луйаi11и i11абанима о какву Йоgло'iу . •  � се разг. шући се, биi11и се. 

табела ж лат. а. йриказ нече'iа нарочиi11им pacaopegoM aoga
шака (воgоравним и усйравним колонама, реgовима, сшуйци
.ма). б. спорт. йриказ сшања неко" i11ак.мичења (са цоgацима о 
учесницима и резулi11аi11има). 

табеларан, -рна, -о изложен, gai11 у виgу i11абеле: табеларни 
преглед. 

табелирати, -ЕmИр3.м свр. и несвр. йриказ(ив)аi11и у облику 
i11абеле: � резултате мерења. 

. 

табес м лат. мед. обољење кич.мене .можgине изазвано сифили-
со.м, tabes dorsalis. 

табетичан, -чна, -о који болује og i11абеса: � особа. 

табетичар м онај који болује og i11абеса. 

табетич�рски, -3., -о који се OgHOCU на i11абеi11ичаре: � ход. 

табетичарски ПРИЛ .. на i11абеi11ичарски начин, као i11абеi11и-
чар: � ходати. 

табиња ж И табињаш, -аша м ЗООЛ. врсша .морске рибе йЈьо
снаШ0" i11ела Solea vulgaris. 

табла ж (ген. ми. -ли) лат. 1. а. йлочасi11 KoMag HeKo'ia .маШери
јала: � иверице, � леда, � чоколаде. б. йлоча с неким наШЙисо.м: 
� с називом установе. в. већа црно или зелено обојена gpeeHa 
йлоча на којој се йише KpegoM у школи: школска �. г. нарочиi110 
исцршана йлоча за неке u'ipe: шаховска �. 2. карт. йоен у i11абла
неШу. 

табланет, -ета м фр. врсша карi11ашке u'ipe. 

таблет, -ета м фр. украсни йлаi11нени засi11ирач за СШ0. 

таблета ж фр. лековиi110, ойојно и сл. среgсi11во у облику окру-
Ule йлочице (узима се обично с i11ечношћу): попити таблету. 

таблетић м geм. og i11аблеi11. 

таблић, -ића м в. i11абланеi11. 

таблица ж 1. а . .мања йлоча с неким наШЙисо.м или знако.м: 
регистарске таблице. б. нарочиi110 израђена .мања йлоча коју су 
корисi11или ђаци који уче ga йишу; .мања i11абла на којој су шр
'iовци зайисивали gу'iове .мушi11ерија и gp.; уп. табла (lб). 2. а. в. 
i11абела (а). б. мат. низ aogaillaKa о резулi11аi11има неке рачунске 
раgње; (обично у мн.) сисшемашски изложени износи оgређених 
величина које се УЙОi11ребљавају у решавању разних заgаi11ака: � 
множења, � дељења; логаритамске таблице. 

таблични, -3., -о који се OgHOCU на i11аблицу: � систем пода
така. 

табор м тур. 1. а . .месШ0 са разайеi11им шаi110рима за боравак 
љуgи (обично Йривре.мен). б. зб. љуgи који бораве на шако уређено.м 
.месШу, ло'iор: козачки �, цигански �. 2. jegHa og geejy сукобљених, 
нейријашељских, йроi11ивничких или уойшi11е суйрошсшављених 
сшрана (зараћених војски, сйоршских ривала или йо сшавовима, 
иншересима и сл.): противнички �. 3. 'ipyaa исi110.мишљеника, 
иншересима, сшавовима и сл . .међусобно йовезаних љуgи, савез. 
• учинити, ударити - уi11абориi11и се, уло'iориi11и се. 

таборити, -им несвр. в. i11абороваi11и. 

табориште с .месШ0 за i11аборовање, ло'iоришi11е. 

таборовати, -рујём несвр. биi11и, боравиillи у i11абору, у ло'iо-
ру, ло'iороваi11и. 

таборски, -3., -о који се OgHOCU на i11абор: � живот. 

табу, -уа м (према полинезијском) 1. а. верска забрана, не
йрикоснованосЩ нейовреgивосi11 нече'iа, за чије се нарушавање 
верује ga ће изазваi11и казну og сшране Hai11apupogHUx сила; оно 
шi110 је aog Шакво.м забрано.м. б. уойшi11е айсолуi11на забрана, 
оно о чему се не сме ни расЙрављаШи. 2. (у придевској служби) 
у који се не сме заgираi11и, нейрикосновен: � тема. 

табула ж лат. i11абла, i11аблица. • - раза сликовиi11а каракше
рисшика gуховно'i сшања, свесши gei11ei11a, CaUlaCHO уверењу ga 
човекову свесш уобличава само искусшво, а не наслеђе. 

табулатор м geo на йисаћој .машини или шасшашури ко.м
йјушера који олакшава i11абеларно исйисивање aogai11aKa. 

табулатура ж муз. сисшем зайисивања Ш0нова Йо.моћу броје
ва и слова. 

табуре, -ЕШ и ·табурет, -ета м фр. врсша ниске сi110лице без 
наслона. 
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тава и TilВa ж тур. н:ухињсн:и cyg са gу'iачн:ом gршн:ом за ирже
ње јела и зачина, Ши'iањ. 

таван м Тур. а. иросшорија HeuocpegHo ucuog н:рова, иошн:ро
вље. б. шаваница, йлафон, сшрои. в. геол. 'iорњи слој HeKo'i gела 
iiLna. 

таванак, -нка и таванак, -анка м geм. og Шаван. 

таванити, -йм несвр. [гл. ИМ. тавањёње с] 'iраgиши шаван, ио
н:риваши шаваном: � просторију. 

таванић и таванић м geM. og Шаван. 

таваница и таваница ж 1. а. сшрои, йлафон; уп. таван (б). б. 
иошн:ровље; уп. таван (а). 2. gaclia н:ојом се шавани, og н:оје се ира
ви шаван; уп. тавањача. 

таваничкй и таваничкй, таваничнй и таваничнй, -а, -о 
н:оји се OgHOCU на шаваницу: � греда. 

таванскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на шаван: � простор, � прозор. 

таванчић и таванчић м geм. og Шаван. 

тавица и тавица ж geм. og Шава. 

таворити, -йм несвр. [гл. им. таворёње с] а. живеши ocliyg
но, живошариши; живе ши уч.мало, без заgовољсшва, бишиса
ши: б. уоишше живеши, ировоgиши живоШ. 

таврљати, -ам несвр. шумараши, базаши; 'iе'iаши се, шешура
ши се. 

тад, тада и тада ирил. за време заменичн:о'i (анафорсн:о'i) 
значења: а. у шо време, у шо gоба, у шом ШренуШн:у. - Тада се ле
по живело. б. нан:он шо'iа, иосле Шо'iа. - Живели смо мирно. Та
да је дошао рат. • кад-тад ире или иосле, било Kag, ииан: jegHoM. 
тад(а) и тад(а) ири иреиричавању, liag се ун:азује ga је био навеgен 
и иоgашан: о времену збивања нече'iа. 

тадаmњй (тадањи), -а, -ё н:оји је био шаg(а), у ШО време (о 
н:оме се 'iовори): � власт. 

тадаmњица, -ё и тадашњост, -ости ж шаgашње gоба, шаgа
шње време. 

тадли прил. у изр. кадли-тадли било Kag, ире или иосле, ииан: 
jegHoM. 

тажити, тажим и тажити, -йм несвр. [гл. им. -жёње с] убла
жаваши, ушољаваши; сшишаваши, умириваши: � глад, � жеђ; 
� духове. 

тазбина и тазбина ж женин pog (за њено'i мужа), OgH. ша
сшова иороgица (за зеша ше иороgице). 

тазе прид. непром. тур. в. свеж: � пе:циво, � вода. 

таин м тур. 1. оброн:, слеgовање; снабgевање храном, оисн:рба, 
ирехрана. 2. војничн:и хлеб. 

тај, та, то ион:азна ириgевсн:а заменица 1. а. ун:азује на иојам 
у близини или уоишше у сфери са'iоворнин:а. - Дај ту књигу! б. 
ун:азује на нешшо шшо је иоменушо или о чему је било 'iовора, о 
чему се чуло, сазнало. - Дођосмо у ту кућу. 2. у самосшалној 
уиошреби (без HeuocpegHe везе са именицом) а. за ионовно ун:ази
вање на именичн:и иојам означен у ирешхоgном н:азивању. -

Бранио се од сна, али тај није одступао. б. (у облику с рода јд.) 
за ун:азивање уоишше на саgржај ирешхоgно'i исн:аза. - Криви 
су, али то не признају. в. уз уиишне замени це и ирило'iе, за ун:а
зивање на саgржај о н:оме се ииШа. - Какав је то шум? Како си 
се то повредио? 3. за ун:азивање на иојам или иојаву чије ближе 
оgређивање слеgи: а. liag је реч о оgређеној особи или уоишше 
именичн:ом иојму. - Марко би могао бити тај који вас шаље. 
Дочекасмо тај тренутак да смо заједно. б. (у облику с. рода јд.) 
liag је у иишању уоишше саgржај реченице. - Није се могао сми
рити иза тога шта је све чуо. 4. а. за иојачано исшицање нен:е 
особине (у слин:овишом н:азивању). - Ал' се пије то румено вино. 
б. (уз именицу без других одредби) уоишше за ун:азивање на из
узешне оgлин:е нече'iа. - Момци високи, па та опрема, па та пе
сма. в. liag се исн:азује нерасиоложење ирема н:оме или чему. -
Опет тај дрзник! Увек ти проблеми! • ако је томе тако ан:о сшвар 
шан:о сШоји. за тога за ШО време. и то, и томе слично разг. на н:ра
ју н:азивања liag се хоће ион:азаши, на'iовесшиши ga има још шо
'ia. има томе ирошло је оШаgа. нисам ја тај нисам ја Шан:ав.  о том 

потом разг. О шоме liag gође време за ШО. с тим (е) liag се на нешшо 
ун:азује н:ао на услов за ирешхоgно изнесено. тај и тај, то и то у ире
иричавању н:ао неоgређено ун:азивање на HeKo'ia или нешшо ра
није н:онн:решније оgређене. тај .. . oHajjegaH . . .  gpy'iu (н:ао разноли
н:и субјен:Ши). тај сам разг. ШО је за мене, ШО ми оg'iовара. тај свет 
онај свеш, свеШ мрШвих. што ... то уз н:омиарашиве, liag сшеиен у 
н:ом се исиољава jegHa иојава условљава и сшеиен, OgH. изрази
шосш gpy'ie иојаве. - Што брже то боље. 

тајан, -јна, -о (обично одр.) 1. а. н:оји иреgсшавља шајну, не
иознаш, неgон:учив: � пространство. б. н:оји се чува н:ао шајна, 
сн:рива og јавносши; н:оји шајно, н:ришом gелује: � састанак, � 
веза; � организација. 2. шајансшвен, за'iонешан: � ноћ. 

тајанствен, -а, -о у н:ојем има нешшо шајно, неgон:учиво, за
'iонешно; н:оји нешшо ирин:рива, н:оји чува нен:у шајну: � појава; 
� човек. 

тајанствено прил. на шајансшвен начин, на'iовешшавајући 
ga иосшоји нен:а шајна, за'iонешно: � нестати, � се понашати. 

тајанственост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
шајансшвено, за'iонешносш; шајансшво: � нечијег понашања; � 
ноћи. 

тајанство с шајансшвеносш, шајновишосш; шајна: � шума; 
професионално �. 

тајати, -јём несвр. арх. и нар. 1. а. шоииши се (о cHe'iy, леgу). б. 
(нешто) шоииши, расн:рављиваши: � лед. в. цуриши, ошицаши; 
разилазиши се: � крв из ране; � пара. 2. физичн:и слабиши, иро
иаgаши, венуШи. - Још хода, али вене и таје. 

тајац и тајац, тајца м мун:, шишина; заШишје. - Настаде 
тајац. 

тајга и тајга ж (дат. -ги; ген. ми. -ги) чешинарсн:а ирашума у 
Русији, расиросшрањена у Сибиру и на северу евроисн:о'i gела зе
мље. 

тајити, -им несвр. [гл. ИМ. тајёње с] а. чуваши н:ао шајну, ири
н:риваши: � податке. б. саgржаваши, имаши у себи. - Какве све 
могућности таји та снага?! • - се биши иришајен, сн:риваши се; 
биши саgржан, налазиши се у н:оме или чему. - Лепо око у ма
гли се таји. Сва тајна живота у теби се таји. 

тајна ж (ми. тајни (тајна» 1. а. оно шшо се шаји, н:рије og јав
носши: државна �, пословна �, BojHa �. б. оно шшо је неиозна
шо, неgосшуино сазнању; оно шшо шен: шреба научиши, сиозна
ши: тајне природе, тајне живота, тајне филозофије. в. оно шшо 
је upecygHo у овлаgавању нечим или у gосшизању нече'iа: � успе
ха. 2. неиознаша, за'iонешна upupoga lio'ia или че'iа; неgосшуи
носш нече'iа gру'iим особама, шајносш: � појединца; � приват
них писама. 3. (често с атрибутом "света'') рЛГ. обреg н:оме се ири
gaje смисао иреношења божје бла'iоgеши на вернин:е: � приче
шћа, � крштења. • јавна - оно шшо је иознашо, шшо се зна иан:о 
није званично, формално обелоgањено. 

тајнйк м в. сен:реШар. 

тајница1 ж geM. og Шајна. 

тајница2 ж в. сен:реШарица. 

тајничкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на шајнин:е, сен:решарсн:и: � 
извештај, тајнички послови. 

-

тајнйmтво с ogceli, усшанова н:ојој је на челу шајнин:, сен:ре
ШаријаШ. 

тајно прил. на шајни начин, иошајно, н:ришом: � путовати, � 
послати. 

тајновит, -а, -о в. ШајансШвен. 

тајновито прил. на шајновиш начин, шајансшвено: � звуча
ти, � се држати. 

тајновитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је шај
новишо, шајансшвеносш; Шајна. 

тајност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина oHo'ia шшо је шајно; 
сшање, он:олносши у н:ојима се нешшо шајно обавља, gржи, gеша
ва и сл.: � преписке; држати у тајности. 2. шајна: главна �. 

тајом прил. шајно, н:ришом, н:риомице: � се састајати. 
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тајфун, -уна м мет. (према кинеском називу) шройски ци
клон у северозаЙаgнu.м зонама Tuxo'i океана; уойшше снажан, 
олујни вешар, ypa'iaH. 

так м фр. билијарски шШаЙ. 

так узвик KOju.м се означава ошкуцај, лак и брз уgарац, йу
цањ и сл. 

така (поновљено) узвик KOju.м се означава ју шу.мови који се 
равно.мерно йонавЈЬају (куцање, клойарање и сл.). - Воденица 
клопара - така, така, тав:а. 

такав, таква, -о йоказна йриgевска заменица за каквоћу: 1. 
којо.м се указује на особине Ko'ia или че'iа уЙоређење.м са Йој.мо.м 
у сфери са'iоворника, са йо.менушu.м Йој.мо.м и сл.: као шај (ша 
иШg.). - Он је лажов и кукавица, а такви лако убијају. 2. Kag се 
указује на особине нече'iа које изазивају оно шшо се износи у за
висној йослеgичној реченици. - Отвори му се такав апетит да 
једе за тројицу. 3. у узвичнu.м реченицама, Kag се исшичу йози
шивне особине Ko'ia или че'iа. - Што се ње тиче, она је такво ср
це! • какав - било какав, .макар и слаб (Kag се gойушша, йри
хваша и нешшо слабије'i квалиШеШа). као - сам йо себи (у основ
но.м, оЙшШе.м значењу). - и - йри уЙрошhено.м йрейричавању, 
у.месшо ойиса, навођења особина. - Он је такав и такав, ми смо 
такви и такви, и све тако. 

такмац, -а и -аца м (инетр. -цем и такмацем) онај који се у не
чему HagMehe с HeKu.м, конкурише неко.ме, суйарник, конкуренш, 
ривал: - у јунаштву. 

такмичар м (инетр. -ом И -ем) онај који се Шак.мичи, HagMehe 
у нечему (обично у сЙорШу). 

такмичарка ж (дат. -ки; ген. мн. -КИ) она која се Шак.мичи 
(обично у некој сйоршској gисциЙЛини). 

такмичарски, -а, -о који се OgHOCU на Шак.мичаре и Шак.ми
чење: - опрема, - дух. 

такмичити се, -йм се неевр. [гл. ИМ. такмичёње е] бориши се 
(йојеgиначно или 'iруйно) за йобеgу у некој сйоршској или некој 
gpy'ioj u'ipu, у шшо бржем или усЙешније.м осшварењу нече'iа и 
сл.: - на Олимпијади, - у математици, - у раду. 

такнути в. шаhи. 

тако прил. 1. а. на шакав начин, на шај начин, као Шо. - За
што тако говориш? Тако се то ради. б. у вези с "како", йри уйо
ређивању че'iа или Kag се исшиче вишесшрукосш, gа лије нечu.м 
обухваhено и jegHo и gpy'io. - Све види, како у кући тако и у ра
дионици. 2. а. Kag се казује ga нешшо бива у Шакво.м сшейену 
који изазива йослеgицу исказану зависно.м реченицо.м; уойшше 
у зависној йослеgичнојреченици, у вези "шако ga". - Тако ме бо
ли да не могу ходати. Отишао је веома далеко тако да није би
ло повратка. б. Kag се исшиче висок сшейен нече'iа: - леп, - до
бар. в. у вези "и шако'�, и без шо'iа, и иначе. - Немој ићи, и тако 
нас је мало. 3. Kag се нешшо Йpu.мa на знање или схваша, йои
.ма. - Тако! Већ сте ту! 4. а. йри увоgно.м йреgсшавЈЬању неке си
шуације, йозаgине gО'iађаја или околносши у Koju.мa се нешшо 
збива. - Била тако два суседа. Живели лепо . . . б. Kag се нешшо 
само овлаш оgређује или Kag се ошйрилике оцењује нека величи
на, износ и сл. - Познајем ја тако неке људе . . .  Било тако пет са
ти, пет и петнаест. 5. у заклињању а. Kag се клешва OgHOCU на не
ки Mo'iyhu gо'iађај (исказан реченицо.м). - Тако мене не издало 
крило, ја знам, браћо, шта је овде било. б. (тако, или ненагла
шено) са ло'iичкu.м субјекШо.м у gашиву (обично енкл. зам.), а 
Йреg.меШо.м клешве у 'iениШиву. - Немој, тако ти живота! • и ";"  
даље уобичајени израз у.месШо gaљe'i набрајања, ређања. како
' тако 1) на било који начин, .макар и слабо: поправити како-та
ко. 2) још се .може йоgнеши, још је СНОШЈЬиво. - Како-тако кад је 
трезан, али кад је пијан, онда НИRако. - и - йри скраћено.м йре
Йричавању. - данас, - сутра Kag се �азује ga је йрошекло неко вре
.ме. - је! уобичајени узвик йошврђивања или оgобравања. - му и 
треба шо је и заслужио, сам је крив. 

такође (такођер) речца у значењу сасшавно'i везника, обич
но Kag се нешшо HaKHagHo gogaje, йрибраја већ Йо.менуШо.м . .:..- У 
планини беху хајдуци, у гори такође. 

такозвани, -а, -о а. Kag се исшиче gaje неки назив, Шер.мин 
йреузеil1 ogHeKyg: који се зове шако: - Питагорејци, - структу
рализам. б. Kag се аушор или 'iоворник О'iрађује у йо'iлеgу ойрав
gаносши u.мeHoвaњa нече'iа gашо.м речју, изразо.м, или изража-

ва сшав ga реч, назив, Шер.мин йО сво.м значењу не оg'iовара apeg
.меШу, лицу који се шако u.мeHyjy: - доследност, - хуманизам, -
доктор. 

такопрстаm, -аша м зоол. у .мн.: peg сисара койишара са йар
Hu.м бројем йрсшију (йайака) на Ho'iaмa, йарнойрсшаши, йай
кари Artiodactyla (у jg.: сисар из шо'iа pega). 

такорећи прил. и речца .мо'iло би се рећи; 'iошово, скоро, без.ма
ло ga је Шако. 

такса и такса ж (ген. ми. такса и такса) грч. врсша gажбине 
која се йлаhа Йрилико.м обавЈЬања какво'i аg.минисШраШивно'i 
йосла, осшваривања какво'i йрава, као ушврђена цена какве 
услу'iе, HaKHaga за нешшо йо оgређеној шарифи: општинска -, 
судска -, - за путеве, комунална -. 

таксативан, -вна, -о лат. изричиш, Йоu.меничан: - набрајање. 

таксени и таксе ни, -а, -о који се OgHOCU на шаксу: - марка. 

такси и такси, -ија м (инетр. -ијем) 1. услужно возило (обич-
но ауШо.мобил) које, уз HagoKHagy, йревози йушнике и робу йре
.ма жеЈЬи наручиоца. 2. као йрви geo йолусложеница: такси-пре
воз, такси-возач. 

таксиметар и таксимётар, -тра м уређај на шаксију који 
аушо.машски йоказује цену вожње, зависно og шрајања и йређе
HO'i ЙуШа. 

таксирати, таксйрам 1. евр. и неевр. йлашиши, йлаhаши шак
су; (йри)лейиши шаксене .марке на какав gоку.менШ. 2. неевр. во
зиши шакси, бавиши се Шакси-Йревозо.м као занu.мање.м. 

таксист(а), -ё м (ми. -сти) возач шаксија; уп. таксирати (2). 
такт м (ми. -ови) лат. 1. а. йосшуйно смењивање .међусобно са

.меРЈЬивих елеменаша и њихово йонавЈЬање йО неко.м йравилу, 
равно.мерно или риiIi.мично йонавЈЬање HeKo'i крешања или неке 
раgње, ришам: њихати се у такту, - игре. б. основна риiIi.мичка 
јеgиница у .музици, йлесу и сл.; .меШричка сшойа: одсвирати не
колико тактова. Неколико мора, узетих заједно, чини такт. в. 
техн. jegHa фаза paga HeKo'i уређаја (нЙр. jegaH xog клийа у .моШо
ру). 2. смисао за йонашање, вешшина у ойхођењу: човек са пуно 
такта. • избацити, извести из такта изазваши HeKo'ia ga се йресша
не нор.мално йонашаши, разбеснеШи. 

тактизёр, -ера м онај који шакшизира: бити вешт -. 

тактизёрски, -а, -о који се OgHOCU на шакшизере, својсшвен 
ШакШизерu.ма: - поступак 

тактизирати, -изйрам неевр. осшвариваши своје циљеве око
лишно, вешШино.м йосшуйања, сйровоgеhи неку ШакШику. 

тактика ж (дат. -ици) грч. 1. а. вој. шеорија и йракса йрийре
.ме и вођења бишке, борбе, .мешоg рашовања: герилска -, оф ан
зивна -. б . .меШоg, начин gеловања у неко.м Шак.мичењу; начин 
осшваривања неке замисли уойшше: - дугопругаша, деФанзив
на - у Фудбалу; - освајања тржишта. 2. начин ойхођења, gржа
ња, шакш у йосшуйању. 

тактирати, тактйрам неевр. ушврђиваши шакш, ришам (у 
.музици). 

тактица ж усйравна црша која разgваја шакшове, риiIi.мич
ке јеgинице. 

тактичан, -чна, -о 1. који u.мa шакша, у.мешан у ойхођењу: -
саговорНИR: 2. в. ШакШички. 

тактичар м (инстр. -ом и -ем) 1. сшручњак за шакшику, онај 
који ЙриЙре.ма оgређену шакшику; онај који вешшо сйровоgи 
шакшичке замисли шакво'i сшручњака; уп. тактика (1): стратег 
и -, тренер као -; Фудбалер као техничар и -. 2. онај који је 
й1акшичан, који u.мa шакша, који је вешш у ойхођењу; уп. такт 
(2) и тактика (2). 

тактички, -а, -о који се OgHOCU на шакшику: - греШRа, - по
тез, - повлачење. 

тактички Iiрил. 1. у йо'iлеgу шакшике, са сшановишша шак
шике; уп. тактика (1): - се повлачити. 2. в. шакшично: - се по
нашати. 

тактично ПрИЛ. на шакшичан начин, са йуно шакша, обазри
во; уп. такт (2): ,:.., поступати. 
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тактичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoza који је шак
шичан, oHoza шшо је ШакШично. 

тактни, -а, -о који се OgHOCU на шакш, који је у вези са шак
шом; уп. такт (1): тактни покрети. 

тактовка ж gupuzeHcKa Uалица. 

тактомёр јек. тактомјёр м муз. сUрава за ogMepaBaНJe шак
ша, меШроном. 

тал м нем. а. geo, ygeo у некој имовини. б. мираз, Uрћија. 

таламбас м тур. врсша бубња (у Bugy мање мешалне зgеле са 
разаuешом кожом Uреко оШвора). • без таламбаса (објавити и сл.) 
без великоz zовора, не шруgећи се ga се разlласи. ударити, удара
ти у таламбасе навелико рекламираши, објавиши, објављиваши 
ga се Uрочује. 

талас м (ми. таласи; зб. им. таласје с (мн. 0» 1. а. узgиzнуши geo 
усшаласане BogeHe масе (изазван најчешће cHazoM вешра), вал: 
морски �. б. уоuшше оно шшо има валовиш, шаласасш облик, 
шшо изlлеgа као вал, шшо uogceha на вал: � пшенице, коса на 
таласе. в. валовишо крешање уоuшше, Uојава ширења KaKBoz Uо
буђеноz сшања у некој cpegUHU или физичком Uољу: сеизмички 
таласи, звучни таласи. 2. а. скуUина, geo неке масе у uокрешу: 
� навијача, � демонстраната. б. уоuшше оно шшо се шири, на
gолази, захваша Koza или шшо: � незадовољства, � непријат
них асоцијација. • у таласима у више навраша, зzуснушо и у ве
ликом броју (нUр. о налешима авиона). 

таласав и таласав, -а, -о шаласасш; усшаласан: � равница; 
� кукурузи. 

таласаво и таласаво прил. на шаласав начин, у шаласима, 
шаласасшо: � надолазити. 

таласак, -ск а м geм. og Шалас. 

таласати, -ам (таласамо и таласамо) несвр. 1. а. изазиваши 
шаласе, валовишо zибање нечеzа: � воду, � траву. б. изазиваши 
усшаласаносш, узбурканосш, немир. - Не таласај, не подбадај 
масу! 2. в. шаласаши се. - Низ плећа вали таласају меки . •  - се 
а. биши захваћен шаласима, крешаши се у шаласима, валови
ШО се zибаши; равномерно се UомераШи. - Море се таласа. Дево
јачке груди се таласају. б. шириши се у шаласима, као Шаласи. 
- Таласа се брујање. 

таласина ж ayi'.м. og Шалас. 

таласић м geм. og Шалас. 

таласни, -а, -о који се ogHOCU на шаласе: � гребен, � дужина, 
� кретање. 

таласотерапија ж грч. мед. климашско лечење у Uриморским 
крајевима (уз куUање у морској Bogu). 

талац, таоца м (ген. ми. талаца) особа чијим се живошом јем
чи исUуњење неке обавезе или изнуђује uосшизање KaKBoz циља. 

талаmтво с сшање у којем се налази Шалац. 

таленат (талент), -нта м грч. а. изузешна сuособносш за не
шшо, gap, обgареносш: имати �. б. особа са шаквом сuособно
шћу, HagapeHa особа: бити �. 

талентован (таЛЕштйран), -а, -о који има шаленша, gapo
виш, HagapeH; у којем се исUољава шаленаш, обgареносш: � пи
сац, � играч; � приступ. 

талентовано (таЛЕштйрано) прил. С шаленшом, gаровишо, 
HagapeHo: � написан текст. 

талентованост (талентйраност), -ости ж особина oHoza који 
је шаленшован, обgареносш, gаровиШосШ. 

Тfшија ж грч. мит. у хеленско ј мишолоzији jegHa og gевеш му
за, зашшишница uозоришне умешносши, нарочишо KOMeguje. 

талијанизам, -з ма м лингв. реч или gp. језичка Uојава Uреу
зеша из ишалијанскоz језика. 

талијанка ж назив за различише Uојмове uореклом из Иша
лије а. врсша Uушке. б. врсша цреUа. в. врсша кокоши. г. врсша 
BucoKopogHe Uшенице. 

талијум (талйј , -ија) м хем. хемијски елеменаш (Тl), меки 
илавкасшосиви мешал, који се уuошребљава у оuшичкој UHgy
сшрији и меgицини. 

талилац, -иоца м онај који се бави шаљењем, ШоUионичар. 

талина ж шекућа маса gобијена шаљењем, шоиљењем. 

талионица (талионица) ж раgионица у којој се шали нека 
машерија (мешална pyga и gp.), ШоUионица. 

талионичар (талионичар) м шалилац, ШоUионичар. 

талионичарски (талионичарскй), -а, -о који се OgHOCU на 
шалионичаре: � занимање. 

талионичарство (талионичарство) с шаљење мешала као 
инgусшријска zpaHa, ШоUионичарсШво. 

талионички (талионичкй), -а, -о који се OgHOCU на шалио
нице, шоuионички: � постројење. 

талир, -ира м сшарински сребрни новац у разним евроUским 
земљама. 

талисман, -ана м грч. празн. uреgмеш који шшиши og несреће, 
болесши, урока и сл., амајлија, амулеШ. 

талити, талйм несвр. [гл. им. таљење с] uревоgиши у шечно 
сшање Uомоћу шоилоше, шоuиши: � руду . •  - се uрелазиши у 
шечно сшање uog ушицајем шоилоше, шоuиши се: � у пећи. 

таличан, -чна, -о Kojeza uраши срећа, срећан. 

талк м нем. мин. врло мек силикашни бели или зеленкасши 
минерал (Uримењује се у uроизвоgњи харшије, zYMe, лекова, у ко
змешичкој инgусшрији и gp.). 

Талмуд м хебр. зборник gоi'.маШских, ешичких и gрушшвених 
норми и шумачења јуgаизма. 

талог м 1. нерасшворени слој који се изgваја из неке шекући
не и скуиља Uри gHY нечеzа у чему је ша шекућина заuремљена; 
наилављена шрошна машерија, нанос (муља, земље и сл.). 2. 
фиг. а. осшаци, шраzови нечеzа: � успомена. б. gекласирани gpy
шшвени слој, олош, UолусвеШ. 3. (обично са атрибутима: атмос
ферски, водени) uagaBUHe, оборине. - Количина воденог тало
га се смањује. 

таложина ж слој зе.м.љишШа насtliao шаложењем; уп. талог (1). 

таложити, -йм несвр. [гл. им. таложење с] 1. zомилаши као 
шалоz: � муљ (о води). 2. фиг. а. uосшеuено сшвараши, накуиља
ши, zомилаши: � страх у некоме. б. чиниши ga се нешшо смири, 
сређиваши: � утиске . •  - се 1. накуиљаши се, zомилаши се као 
ШалоZ. - Крупније честице се таложе на дну чаше. 2. фиг. а. на
куиљаши се, zомилаши се. - У души се таложила горчина. б. zy
биши на ошшрини, иншензишешу, смириваши се, сшишаваши 
се. - Емоције су се постепено таложиле. 

таложни, -а, -о који се OgHOCU на шалоz и шаложење; који је 
насшао шаложењем: � процес; таложне стене. 

таложник м И таложница ж нарочиша јама, резервоар, geo 
KaKBoz уређаја и сл. који у каквом Uроцесу upepage неке машери
је служе за шаложење (ше машерије или изgвајање из ње gpyze 
као ШалоZа). 

талон, -она м фр. geo харшије og вреgносши или сличноz gOKY
менша са куUонима, који се оgсецају uриликом уновчења, ogH. 
коришћења. 

талофйта ж (талофйт, -ита м) грч. биол. У мн.: биљке uросше 
zрађе, без gиференцираних основних opzaHa (корена, сшабљике, 
лисша) Thallophita (у jg.: шаква биљка); уп. талус. 

талпа ж (ген. мн. -пй) тур. gебела, необрађена gacKa; брвно. 

талпара ж колиба, барака og шалuи, брвнара. 

талпина ж шалuа; ayi'.м. og ШалUа. 

талус и талус м грч. биол. шело uросших биљака шалофиша 
(које обавља живошне функције без gиференцираних opzaHa). 

талусни и талусни, -а, -о у изр. - биљка в. ШалофиШа. 

таље вина ж расшављена машерија, расШоUина. 

таљив, -а, -о који се може шалиши, шоuљив: � елеменат. 

таљивост, -ости ж особина oHoza шшо је шаљиво, шоиљивосШ. 

таљигати, -ам несвр. 1. возиши шаљиzе, uревозиши шаљиla-
ма. 2. хоgаши, ићи с наUором, с муком uешачиши; мукошрuно 
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раgиши, вући, Шеl.nиШи. _ - се ићи, вући се йойуш Ша.тьиlа (о не
чему шшо се jegBa креће). 

таљигаm, -аша м 1. возач Ша.тьиlа, онај који нешшо йревози 
Ша.тьиlама. 2. коњ који вуче Ша.тьиlе. 

таљигаmк:И:, -3., -о који се OgHOCU на Ша.тьиlе и йревоз Ша.тьи
laмa: - коњ, - посао. 

таљиге, таљйг3. ж мн. врсша зайрежних кола (која, обично, 
вуче jegaH коњ). 

таљижице (та.љИШRе) ж мн. geм. og Ша.тьиlе. 

тама ж 1. а. оgсусшво свеil1лосши, сшање без свеil1лосши, 
.мрак; HeocBeil1.1beH йросшор, йросшор без свеil1лосши: наступила 
�; боравити у тами. б. Йо.мућена, слаба виgљивосш: гледати кроз 
таму. 2. фиг. а. заосillалосш, нейросвеhеносш: средњовековна -. 
б. оgсусшво BegpUHe, pagocillu, чамошиња: - прогнаничког жи
вота. 

таман, -мна, -о 1. а. (о временским појмовима) у којем, шо
ко.м Kojela има .мало свеil1лосши, .мрачан: - ноћ. б. (о Простор
ним појмовима) који није исйуњен свеil1лошhу, HeocBeil1.1beH или 
слабо ocBeil1.1beH: - подрум. в. који нема ogcjaja (о йовршинама 
које не оgбијају свеil1лосш); који је заlасише боје, .мрк: - здање; 
- облак 2. који је ниже звучне боје, .мукао: - боја гласа. 3. Hego
вољно йознаш, нејасан, HepacBeil1.1beH, .мушан: реч тамног поста
ња. 4 . .мрачан у .морално.м смислу, неlашиван: - тип, - сила. 5. 
лишен раgосши, невесео: - тренутак живота. 

таман и таман (таман) тур. речца 1. за исшицање блиско
сши, йоgуgарања: уйраво, баш а. о йросшорној блискосши: - по
ред пута. б. о временској блискосши: - тада. в. йри уйоређива
њу исшовеillних, ogK вео.ма сличних Йој.мова, или Kag се исшиче 
ga је нешшо шачно ЙОlођено, ga ко.ме или чему йошйуно ogloBa
ра: - као ти, - тако. 2. (у придевској служби, у предикату) који 
је ogloBapajyhe величине, .мере (о ogehu, обуhи). - Капут ми је та
ман. 3. Kag се исillиче ga ће се заgржаши неки сшав (без обзира 
на нейовољне околносши): .макар, чак. - Таман погинуо, не бе
жим. 4. у каШеlорично.м оgрицању, оgбијању а. Kag се фор.мално 
йошврgној реченици gaje оgричан смисао. - Таман још и ти до
ђи. б. као узвик у служби реченице: никако, ниЙошШо. - Пymи
те! - Таман! Ни дима. • - посла! никако, нийошшо; уп. таман (46). 

таманилац, -иоца м онај који шамани, исшребљује KOla или 
шillо: - буба. 

таманити, там3.нИм несвр. [гл. ИМ. тамањење с] 1. а. унишша
ваши (убијајуhи, ловеhи, шрујуhи и сл.), исшребљиваши: - ин
секте. б. уойшше унишillаваши, сашираши; искорењиваши: -
младе издан:ке; - зло. 2. јесши и йиши у великој количини, са
шираши jegyhu и йијући: - шун:ку и пиво. _ - се унишшаваши 
се, уйройашhаваши се: - се коц:кајући. 

тамаринда ж бот. врсша биљке Tamarindus indica из ф. Са
esalpiniaceae, шройско gpBo јесшивОl Uлоgа, UHgujcKa ур.ма. 

тамариск м И тамариска ж бот. врсша украсне биљке Тата
rix gallica из ф. Tamaricaceae, жбун или ниско gpBo, lусших lpa
на и лишhа. 

тамбура ж тур. врсша 'Ј!Сичаноl .музичкоl инсШру.менШа. 

тамбурати, -3.м несвр. свираши на Шамбури. 

тамбураm, -аша м (инстр. -ашем) свирач на Шамбури. 

тамбураmица ж свирачица на Шамбури. 

тамбураmк:И:, -3., -о који се OgHOCU на шамбураше: - орке
стар, - друштво. 

тамбурица ж geм. og шамбура; Шамбура. 

тамјан м грч. 1. а. бот. MupUCHO.gpBO Boswellia из ф. Bursera
сеае које расше на широко.М йојасу og исшочне Азије go исillочне 
Африке. б. смола gобијена из ШОlа gрвеша, која заЙа.тьена раз
вија йријашан .мирис (уйошребљава се за кађење йри верским 
обреgима). в. фиг. йријашан, аро.маШичан .мирис. 2. фиг. йоgуш
је, Йо.мен. • као ђаво (враг) од тамјана бежати в. ђаво (изр.). мири
сати на - живеши йослеgње gaHe. ни богу тамјана не да(ва)ти биши 
шкрШац. 

тамјан:И:к, -а и тамјаник, -ИRа м 1. aocyga у којој се чува ша
.мјан. 2. бот. в. йlaмjaH (Ја). 

тамјаника ж 1. врсша .мирисавоТ; белОl lрожђа и вино og ње
la, .мушкаШ. 2. агр. а. врсша јабуке. б. врсша крушке. 

тамјанск:И:, -3., -о који се OgHOCU на шамјан, који йошиче og 
шамјана; који aogceha на .мирис шамјана: - дим, - мирис; - ми
рис жита. 

тамнеТИјек. тамњети, т3.мнИмнесвр. непрел. [гл. ИМ. тамњење с] 
1. йосшајаши шаман, gобијаши заlасишу нијансу боје; gобијаши 
шамну йревлаку, йрекриваши се ЙаШино.м, lубиши сјај (о .меШа
лима и gрУlим Йреg.меШима које каракшерише сјај). 2. gобијаши 
незgраву, шамну боју (о лицу); gобијаши израз йразнине, lубиши 
сјај (о очима). 3. фиг. несшајаши, lacuillu се (о yl.negy, слави и сл.). 
_ - се исшицаши се Шамно.м бојо.м, Шамнило.м. - У даљини се 
тамне планине. 

тамн:И:к, -ика и тамн:И:к м шамно, .мрачно .месШо (у ували 1ge 
не goaupe сунце, шунел, йоgзе.мни XOgHUK и сл.). 

тамнило с 1. а. в. Шамнина. б. незgрава шамна боја лица (og 
болесши, йашње и сл.). 2. шамна йовршина, зашамњено .месШо: 
обруч тамнила око очију. 

тамнина ж 1. особина и изl.nеg OHOla шшо је шамно; шама, 
.мрак, Йо.мрчина. 2. фиг. забиш, забачен крај; заосшала cpegUHa. 

тамнити, тамнйм несвр. прел. [гл. им. тамњење с] чиниши 
шамним, зашамњиваши; замрачиваши: - стакло; - просторију. 

тамница ж 1. Зlраgа, ЙРОСillорија 1ge лица лишена слобоgе 
изgржавају казну, 1ge су зашочена, заШвор. 2. казна лишењем 
слобоgе, ocyga на зашвор, на шамновање, робија. 

тамничар м (вок -е и -у, инстр. -ом И -ем) 1. чувар Шамнице. 
2. зашвореник у шамници, робијаш, заШоченик. 

тамничарица ж зашвореница, робијашица. 

тамничарка ж жена Шамничар. 

тамничарск:И:, -3., -о 1. који се OgHOCU на шамничаре, који је 
у вези са шамничарима: - живот. 2. в. шамнички: - врата. 

тамничити, -Им несвр. [гл. ИМ. тамничење с] зашвараши у шам
ницу, осуђиваши на шамницу, на робијање. _ - се фиг. йовлачи
ши се у себе, лишаваши се gрушшва, избеlаваши gружење. 

тамничк:И: (тамничнй), -3., -о који се OgHOCU на шамницу, ко-
ји је у вези са Шамницо.м: тамничке просторије, - храна, - зид. 

тамно прил. 1. без свеil1лосши, .мрачно: - као у рогу. 2. неја
сно, неоgређено, само у наlовешшајима: - осећати. 

тамно- као йрви geo apugeBcKUx сложеница које означава ју 
боју йоказује ga је ша боја зашворене, заlасише нијансе: тамно
зелен, тамножут, тамноплав итд. 

тамновати, тамнујем несвр. биши у шамници, изgржаваши 
казну зашвора, робијаШи. 

тамновит, -а, -о шаман, .мрачан; фиг. нејасан, заlонешан: 
- реч. 

тамнокос, -а, -о који је шамне, црне косе: - младић. 

тамнолик, -а, -о који је шамНОl лика: - човек. 

тамноок, -а, -о који има очи шамне, заlасише боје; који йо
шиче из шамних очију: - дечак; - поглед. 

тамнопут, -а, -о и тамнопутан, -тна, -о који је шамне, .мр
ке йуши: - човек 

тамо прил. 1. у Шо.ме йравцу, на шу сШрану. - Пошао сам та
мо. 2. на Шо.ме .месШу, Шу. - Доста тамо! 3. у Йриближно.м ogpe
ђивању времена или .месШа: ошйрилике (шаgа, шу), шу Helge око 
(illola gaHa, illоlа.месШа, краја): - о Ђурђевдану, - однекуд. 4. а. 
ucapeg неоgређених apugeBcKUx заменица и личних заменица 3. 
л. изражава йошцењивање, о.маловажавање oHola на KOla се за
.меница OgHOCU, OgH. сујеверно Оlрађивање og њеlа: дружити се са 
- неким. Тамо он је оболео. б. ucapeg личних заменица 3. л. као 
извињење caloBopHUKY за навођење ружних, увреgљивих речи, 
Оlрађивање и наl.nашавање ga се оне ogHoce на Йо.менуШоlа. - Ве
ли да је, тамо он, будала. • ту и - obge-онgе, .месШи.мично, йоне-
1ge; Йонекаg .. 

тамоmњ:И:, -3., -е који је шамо, на Шо.ме .месШу; који је из шо
la .месШа, ШОlа краја: - црква; - људи . 
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тампон, -она м фр. мед. ва.тькасШ KoMag сшерилизоване iазе, 
ваше и сл. који се сшавља на рану (pagu заусшавља1-Ьа крваре1-Ьа, 
извлаче1-Ьа секреша и сл.). • - држава .мала gржава из.међу gве
ју великих gржава суйрошсшављених инШереса. 

тампонирати, -ОнИр3.м евр. и неевр. сшавиши, сшављаши 
шамйон: - рану. 

танак, -нка, -о (одр. танки и танки; КОМП. тањи) 1. а. који је 
.малоi йойречноi йресека, .мале gебљине, који се јавља у йлиш
ко.м слоју; еупр. дебео: - конац, - платно, - превлака. б. који је 
.мале ширине, узак; вишак: - колона; - стас. 2. а. jegea йриме
шан, само наiовешшен: - осмех. б. исшанчан, шанан, йрефи1-Ьен: 
- слух. в. звонак, висок (о звуковима); йискав (о iласу). 3. фиг. а. 
.мали, слаб (йо количини и вреgносши), с иро.машан , oCKygaH (у 
бишним квалишешима): - плата, - земља, - зарада. б. који је 
.мале iусшине, који саgржи .ма1-Ьи йроценаш og йросечноi oHoia 
шшо је бишно за квалишеш, развоg1-Ьен: - чај, - ракија. 4. фиг. а. 
који је слабоi имовноТ: сша1-Ьа, .малих .моiуhносШи и сйособносши: 
- трговац, - привредник. б. који йружа .мало Hage, који слабо 
охрабрује; исшрошен, исшанчао: ТaНRи изгледи на успех; - здра
вље. • на - лед навести навесши на нешшо HecuiypHO, рисканш
но. овде (ту) сам најтањи (показујући на врат) Йосеци .ме ако не io
ворим исШину. пасти на танке гране йасши у беgу, .маШеријалну 
или .моралну, йройасши; срозаши се. сродство по танкој крви, по 
танкој страни сроgсшво йо .маШери, йо женско ј лози. 

танан и танан, -а, -о 1. врло шанак, шанушан: - кошуља. 2. 
врло осеiПJЬив, нежан; исшанчан, йрефи1-Ьен, суйшилан: бити та
нане природе; бити тананог духа. 

танано и танано ПРИЛ. на шанан начин, йрефи1-Ьено: - тре
перити. 

тананост и тананост, -ости ж особина и сша1-Ье oHoia који је 
шанан, oHoia шшо је Шанано. 

танац, танца м uipa уз .музику, йлес: ситан -. 

танацак, -цка, -о, таначак, -чка, -о и танашан, -шна, -о у 
ge.м. и хиЙ. значе1-ЬУ: шанак, Шанан. 

тангенс м лат. мат. Шриiоно.меШријска функција која йоказу
је OgHOC кашеше која сшоји насуйрош уiлу и кашеше која је уз 
yiao. 

таНГЕшта ж лат. мат. йрава линија која gogupyje криву лини
ју у jegHoj шачки, gupKa. 

тангентнй (тангентни), -3., -о који се OgHOCU на шанiеншу, 
који чине шанiенше: - правило, - раван. 

тангирати, тангир3.м евр. и неевр. gошаhи, gошицаши, aoio
gиши, йоiађаши; оgносиши се на HeKoia, нешшо, шицаши се не
Koia, нечеiа. - Лично сам тангиран. То нас не тангира. 

танго м шп. врсша йлеса (арiеншинско-шйанскоi йорекла); 
.музика за шај ЙЛес. 

тандарати, -3.м неевр. клойараши, шанgркаши, клоЙоШаШи. 
- Воловска кола тандарају низ пут. 

тандарија ж у изр. (от)ићи у тандарију несша(ја)ши, йройа
сши, йройаgаши, (ош)иhи бесШраiа. 

тандем, -ема м енгл. 1. возило са gвосШруко.м заЙреiо.м, OgH. 
вишесшруким йоiонским .механиз.мо.м (gвоколица са gвосшру
ко.м заЙреiо.м, бицикл са gea сеgишша и чешири йеgале, возило 
са више .моШора на jegHoj осовини и сл.). 2. gee особе, йар који 
сложно pagu, насшуйа, Шак.мичи се и сл. • у тандему зајеgно с 
још неким. 

тандр узвик кој.м се йоgражава Шанgрка1-Ье. 

тандрк м ucapeKugaHa ЛУЙ1-Ьава (услеg кошрља1-Ьа шврgих 
йреg.меша йо каквој неравној йовршини и сл.): - претурених ко
тлова. 

тандркало е (м) (ми. е) пеј. онај који MHoio йрича, блебешало, 
брбљивац. 

тандркати, тандрчем и тандiшати, тандрчем неевр. 1. сшва
раши шанgрк, луйараши, клоЙараШи. - Кола су тандркала про
лазећи преко пруге. 2. фиг. пеј. йричаши којешша, брбљаши, лу
ЙеШаШи. 

тандркача ж пеј. брбљивица, Шорокуша. 

тандркнути, тандркнем евр. йроизвесши шанgрк, зашанgр
каши, заклоЙараШи. - Дотакох жицу, она тандркну. 

тандрчак, -чка м зврк, чиiра. 

тане и тане, -ета е (мн. е; зб. им. танад ж) тур . йушчано или шо
йовско зрно. 

танйн, -И:на м фр. хем. беличасшожуhкасш йрах ойора укуса 
који се gобија из шишарке и коре храсша и неких gpyiux белоiо
ричних сшабала, шресловина (корисши се йри шшавље1-ЬУ коже 
и у .меgицини). 

танннскн, -3., -о који се OgHOCU на шанин: - киселина . 

танк м енгл. резервоар за шечносш, цисШерна. 

танке р м енгл. шерешни броg или возило са уiрађеним резер
воаро.м за йревоз шечносши или ко.мЙримованих iacoea, броg
цисшерна, ваiон-цисшерна, ауШо-цисШерна. 

танкерскн, -3., -о који се OgHOCU на шанкер: - пловидба, -
морнарица. 

танкета ж вој. врсша оклойноi борбеноi возила. 

танко ПРИЛ. а. с .мало.м gебљино.м, у Шанко.м слоју, у Шанко.м 
.млазу; уп. танак (lа): - обложити, - опрести, - намазати, - по
тећи. б. jegea йримешно, овлаш; уп. танак (2а): - се осмехнути. 
в. шанано, йрефи1-Ьено; уп. танак (26): - осећати. г. високим шо
но.м, звонко; йискаво; уп. танак (2в): - запевати; - проговорити. 
д . .мало, слабо; OCKygHO; уп. танак (За): - зарађивати; - живети. 
• - свирати налазиши се у оскуgици (неЙријаШно.м, незiоgно.м 
Йоложају). 

танко- йрви geo apugeecKUx и gp. сложени ца са значе1-Ье.м ga 
је оно шшо значи gpyiu geo сложенице шанко: танконог, танко
струк. 

танковијаст, -а, -о а. који је вишкоi сшаса, вишак: - момак. 
б. шанко и фино извијен: танковијасте веђе. 

танковит, -а, -о шанковијасш, шанак: танковите јеле. 

танковитост, -ости ж особина oHoia који је шанковиш, oHoia 
шшо је ШанковиШо. 

танкоглавац, -авца м зоол. обла iлисша кончасшоi шела Tric
hocephalus dispar, која йроузрокује кашаралне йојаве у цревима. 

танкогласан, -сна, -о који је шанкоi, високоТ: iласа, који йро
извоgи висок, звонак iлас; уп. танак (2в): - звоно. 

танкогрл, -а, -о 1. који има шанак iрлиh: - ибрик. 2. који је 
шанкоi, високоТ: шона; уп. танак (2в) и танкогласан: - песма. 

танкогрло ПРИЛ. високим Шоно.м, звонко; уп. танкогласан: 
кликнути -. 

танкозвук, -а, -о који је шанкоi, високоТ: звука, звонак: -
шаргија. 

танкозвучно ПРИЛ. високим Шоно.м, звонко: - звонити. 

танкокљун, -а, -о који има шанак кљун: - креја. 

танкокор, -а, -о који има шанку кору: - тиква, - лубеница. 

танкокорка ж (у придевској служби, уз именице ж. рода) 
која има шанку кору: лубеница -, тиква -. 

танкопреља ж она која шанко, фино apege; уп. прести (1). 
танкорун, -а, -о који је шанкоi, фиНОi руна, свилорун: - овца. 

танкост, -ости ж особина oHoia шшо је Шанко. 

танкострук, -а, -о који је шанка сшрука, вишак: - младић. 

танкоћа ж особина oHoia шшо је шанко, шанкосш; йрефи1-Ье-
носш, шананосш: - осећања. 

танкоћутан, -тна, -о (танкоћУтљив, -а, -о) осеiПJЬив, нежан, 
осећајан. 

танкоћутност, -ости ж особина oHoia који је шанкоhушан, 
осеiПJЬивосш, осеhајносШ. 

танкоуман и танкоуман, -мна, -о 1. ошшроу.ман, йрониц
љив, бисшар: - дечак. 2. ЙЛишкоу.ман, оiраничен, шуй: - сабе
седниR. 
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таитал и тантал м 1. хем. хемијски елемен,аш (Та), сив и сја
јан, .меШa.n велике шврgоnе и шешко ШОйЈЬив. 2. (Тантал) .миШо
лошка личн,осш og боiова осуђен,а н,а вечн,е .муке iлаgи и жеђи 
ycpeg изоБUJbа. 

танталов и танталов, -а, -о који се оgн,оси н,а Шан,Шa.n, који 
саgржи Шан,Шa.n, н,ачињен, og Шан,Шa.nа: � руда, � влакно. • Тан
талове муке в . .мука (изр.). 

танталовски, танталовски и танталски, танталски, -а, 
-о који је као у Тан,Шa.nа,. исйуњен, .мука.ма збоi "flegoxBaiJlJЬUBo
сши он,оiа шшо је н,а gохваш руке: � чежња. 

танте у изразима: - за -, - за бупе јеgн,о за gpyio. 

тантијема ж фр. йроцен,аш og gобиши (бан,карu.ма, аушорu.ма 
u gp.). 

танушан и танушан, -шна, -о у geM. и хиЙ. зн,ачењу: Шан,ак. 

танушност и танушност, -ости ж особин,а он,оiа који је ша
н,ушан" он,оiа шшо је Шан,ушн,о. 

танцовати, -цујём (тiшцати и танцати, -ам) неевр. нем. uipa
ши, илесаШи. 

танцмајстор м нем. учишељ илеса. 

танчати, -ам неевр. 1. чин,иши Шан,кu.м, Шањu.м, ШањиШи. 2. а. 
йосшајаши шан,ак, шањи, шањиши се. б. фШ'. iубишијачин,у, сла
биши, развоgњаваши се. - Жене се између себе и крв им танча. 

танчина ж 1. шан,коnа, шан,ан,осfll, йрефињен,осш: � осећа-
ња. 2. (обично у мн.) н,ајсишн,ија йојеgин,осш, н,ај.мањи gешаљ; 
фин,еса: познавати нешто до у танчине. 

танчица ж 1. он,а која се оgликује шан,кошnу а. gyia шан,ка 
Йушка. б. шан,ка, шан,ушн,а жен,ска особа. в. шан,ка gашчица за 
йокривање крова, шин,gра. 2. зоол. йшица Locustella naevia. 

тањир, -ира м сшон,и илиnи cyg (уiлавн,о.м oKpyiao) са ширu.м 
рубо.м у који се сийа јело за cBaKoi йојеgин,ачн,о, илаgањ; количи
н,а јела која сшан,е у шај cyg: порцулански �, � супе. • ердељски 
- gвосшрук шањир јеgн,ак с iорње и gоње сШран,е. (као) ердељски 
-, - од два лица gволичан" н,еискрен, човек. летећи - н,еgен,шифи-
кован,и лешеnи објекаш који се йерцийира (или за.мишља) као 
ШањирасШ. на таљиру (добити, тражити и сл.) без шруgа, н,а iошо
во (gобиши и сл.). 

тањираст и тањира,ст, -а, -о који u.мa облик шањира: � капа. 

тањирача ж 1. врсша gРЈЬаче (за сишњење земље). 2. агр. а. 
врсша јабуке. б. врсша реЙе. 

тањирина ж ayi.м. og Шањир. 

тањир(ч)ић м geм. og Шањир. 

тањити, тањИм неевр. [гл. им. тањёње с] чин,иши Шањu.м; уп. 

танак: - тесто, - рубове, - ЖИЦУ. _ - се йосшајаши шањи, iуби
ши gеБЈЬин,у (iусшин,у, јачин,у и сл.), разређиваши се, слабиШи. 

тап (често поновљено: тап-тап) оном. узвик KOju.м се aogpa
жава шуй aag, уgарац, корак и gp. ,  оgн,. Koju.м се йойраnа н,ечи
ја изн,ен,аgн,а йојава, какав н,еочекиван, йосшуйак и сл. - Паде ја
бука, тап! Таман да иду, а милиција - тап! 

тапа-тапа оном. узвик KOju.м се йоgражава шуй шу.м корака, 
уgараца и сл. 

тапав, -а, -о н,есиiуран" ойрезан" бојаЖЈЬиво извеgен,; уп. тапа

, 
ти: � корак 

тапати, -ам неевр. иnи cЙopu.м, н,есиiурн,u.м корако.м; ОЙРf!Зн,о 
се крешашu: кроз ноћ. 

тапацирати, -iщйрам евр. и неевр. йревуnи, йревлачиши ge
лове н,а.мешШаја Шкан,ин,о.м, кожо.м и СЛ • •  

тапет, -ета м и тапета ж ГРЧ. (обично у ми.) йревлака og йайи
ра, шкан,ин,е и gp. којо.м се облажу зиgови или н,а.мешШај. • . би
ти на тапету (тапети), доћи на тапет(у) биши, йосшаши йреg.меш 
разiовора, gucKycuje; н,a.nазиШи се, биши н,а ygapy криШике. 

тапетар" -ара м (инетр. -аром и арем) зан,аillлија који се бави 
ШаЙеШарсШво.м. 

тапетарскй, -а, -о који се оgн,оси н,а шайешаре: - услуга. 

тапетарство с шайешарски йосао, шайешарски зан,аШ. 

тапетирати, -етйрам евр. и неевр. обложиши, облаiаши ша
ЙеШu.ма ( н,ајчешnе зиgове); уп. тапет. 

тапетни и тепетски, -а, -о који се оgн,оси н,а шайеше; обло
жен, ШаЙеШu.ма: � врата. 

тапија ж тур. оверен,а исйрава о власн,ичко.м йраву н,а 1-leкреш
н,ин,е. • узети тапију на нешто Нр. gyio времен,а gржаши (н,еки йо
ложај, ЙовласШицу). 

тапир, -ира м ЗООЛ. лихойрсши йайкар cpogaN, "flocopoiy (a.nи 
без poia), који живи у ШроЙскu.м шу.ма.ма јуiоисшочн,е Азије и 
Јужн,е Америке Tapirus. 

таписерија ж фр. а. зб. везен,и или шкан,и засшори за зиg, aog 
или н,а.мешШај. б. зан,ашсшво или Йpu.мeњeн,a у.меШн,осШ израgе 
оваквих засшора; шрiовин,а oвaKвu.м засШорu.ма. 

тапкати, -ам неевр. а. крешаши се, корачаши обичн,о лаiан,u.м 
и сиШн,u.м Kopaцu.мa (йроизвоgеnи шуйе шу.мове: ШаЙ(а)-ШаЙ(а)). 
б. iазиши, йремешшаши се с "floie н,а "floiy у оiран,ичен,о.м йросшо
ру. в. луйкајуnи, ygapajynu Шабан,u.ма или gлан,овu.ма равн,аши, 
йоравн,аваши н,ешшо (земљу, шесшо и сл.). • - у месту н,е н,айре
gоваши, н,е развијаши се, сШаiн,ираШи. 

тапнути, -нем евр. луйн,уши јеgн,u.м уgарцем; хишро йреnи 
крашко оgсшојање, скокн,уши: � по рамену; � до врата. 

таптав, -а, -о йройраnај шайшањем, шайкањем: - корак. 

таптати, -ам и тапћём неевр. в. ШаЙкаШи. 

тапmати, тапшём неевр. а. уgараши gлан,о.м о gлан, у зн,ак go
йаgања, оgобравања, йЈЬескаши, аилауgираШи. б. луйкаши ру
ко.м Koia йо ра.мен,у, леђu.ма (обичн,о у зн,ак срgачн,осШи). _ - се 
луйкаши руко.м йо ра.мен,у, леђu.мајеgан, gpyioia (йоказујуnи уза
ја.мн,у срgачн,осШ). 

тараба ж тур. oipaga og йрошnа, gacaKa или лешава, илоШ. 

тарабица ж geм. og Шараба. 

таракати, -ам неевр. иnи Ша.мо-а.мо, шу.мараши, .моШаШи се: 
- од винограда до винограда. 

таракача ж пеј. он,а која сШa.nн,о "fleKyg uge (уiлавн,о.м без циља). 

таран м ЗООЛ. йшица йевачица из Йор. зеба Chloris chloris. 

тарана ж тур. шесшо из.мрвЈЬен,о у зрн,асше .мрвице. • извући 
се као - из лонца 1) н,еойажен,о ошиnи из gрушШва. 2) вешшо се 
ослобоgиши какве обавезе. 

таранта ж итал. ЗООЛ. 1. врсша iушшера Tarentola mauritani-
са. 2. врсша .морске рибе Trachinus. 

тарантула ж итал. ЗООЛ. врсша йаука Tarentula fasciiventris. 

тарапана ж тур. iо.мила, iужва; .меШеж. 

тарифа ж тур. сйисак зван,ичн,о ушврђен,их цен,а, цен,овн,ик 
услуiа, оgн,. сйисак йослова и њихова н,овчан,а вреgн,осш; скa.nа 
царин,ских шакса, йореских изн,оса и сл.: железничка �, поштан
CKa �, царинска �. 

тарифни (тарйфскй), -а, -о који се оgн,оси н,а шарифу, йройи
сан, Шарифо.м: � систем, � стопа, � правилник. 

тартар м ГРЧ. а. (Тартар) мит . .мрачан, йросшор gубоко aog зе
мљо.м ige велики iрешн,ици изgржавају вечише .муке. б. Йакао. 

тартуф м итал. бот. у .мн,.: pog јесшивих, врло укусн,их 'i.тьивa 
.мешин,арки Tuber из ф. Tuberaceae, с йоgземн,u.м илоgон,осн,u.м 
Шело.м без gршке, iOMOJbUKe (у jg.: шаква 'i.тьивa). 

тас, таса и тас, -а м (мн. тасови и тасови) тур . .меШa.nн,и ша
њир или йреg.меш ша1-tJирасшоi облика за различишу уйошребу 
(н,а Шеразија.ма, као бријачка aocyga и сл.). 

тасић, -а и тасић, -ића м geм. og Шас. 

таслак м тур. а. KoMag iрубо обрађен,оi gрвеШа. б. н,еошесан, 
блок ка.мен,а. 

таслачина ж ayi.м. и Йеј. og Шаслак. 

таслачити, -йм неевр. йравиши шаслаке; iрубо обрађиваши, 
шесаши gpBO или ка.мен,. 
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таст м же1-tи1-t ошац, Йу1-tац. 

тастатура ж итал. cbeykyaa1-t број gUpKU, шийн:и 1-ta н:лавиру, 
йисаhој .м,аши1-tи и СЛ.; йерифер1-tи н:о.мЙјуШерсн:и уређај с шийн:а
.ма за y1-tОС ЙоgаШан:а. • нумеричка - шасшашура (или geo ша
сшашуре) са бројн:а.ма, шасшашура за y1-tОС бројева. 

тастер и тастер м 1. gupKa, шийн:а 1-ta 1-tекu.м и1-tсШру.ме1-tШи
.ма, ypeђaju.мa и gp. ; йрен:иgач елен:шрич1-tе сшрује 1-ta Морзеово.м 
Шелеiрафсн:о.м айарашу (н:oju.м се ошн:уцава Шелеiра.м). 2. жарг. 
йолицијсн:и gоуш1-tин:. 

тат м рег. лойов, н:раgЈЬивац, луЙеж. 

тата м ошац оg.мила. 

Татарин м (мн. -ри) тур. 1. apuaag1-tUК 1-tен:аgашњих .мо1-tiол
сн:их освајача н:оји су се асu.миловали са 1-tapogu.мa из шурсн:е ipy
йе алшајсн:их 1-tapoga. 2. (татарин) uzaC1-tUК, н:урир н:оња1-tин: (йре-
1-tОСUО йошшу и Йорун:е). 

татарски, -а, -о н:оји се og1-tОСU 1-ta шашаре 

татарски прил. н:ао Ташари или ШаШари. 

татин, -а, -о н:оји apuaaga ШаШи. • - син 1) CU1-t н:оји личи 1-ta 
оца. 2) раз.маже1-t .млаgиh (gечан:); o1-taj н:оји ужива йривилеiије 
йо очево.м йоложају у gрушШву. 

татица м (вок. -иде) хиЙ. og ШаШа. 

таћи и такнути, такнём (аор. такох и такнух; имп. такни; р. 
пр. такао, такла и такнуо, -ула; трп. такнУт; пр. пр. такав ши и 
такнувши) евр. 1. Йpu.мицaњeм или Йружање.м рун:е, шела, н:а
KBoi оруђа и gp. gohu go 1-teaocpeg1-te (н:рашн:ошрај1-tе) везе са йовр
ши1-tО.м 1-tекоi шела, gоgир1-tуши, gошаhи: � руком, � шаховску 
фигуру. 2. а. (обично у одричним реченицама) у било н:ојој .ме
ри, .ман:ар .мало, gир1-tуши, йовреgиши, ошшешиши, изложиши 
че.му (обиЧ1-tО 1-tеЙријаШ1-tо.м, шШеШ1-tо.м) и сл. - Ни � га не смете! 
Природа није била ни такнута. б. изазваши 1-tейријаша1-t осеhај, 
бол1-tо gир1-tуши, ЙоiоgиШи. - Такну је само смрт материна . •  ,.., 
се 1. (некога, нечега) в. Шан:1-tуШи. 2. йозабавиши се 1-tечu.м, уз
ipeg сЙо.ме1-tуШи (у излаiању и сл.). - Говорник се тога није ни та
као. 3. шан:1-tуши jeg1-to gpyio. • - у живац (срце, душу и сл.) изазва
ши врло јан:о, обич1-tо бол1-tо, осеhање, ЙоШресШи. такнуто-макну
то йравило у шаху ga се .мора оgиiраши йошез фиiуро.м н:оја је 
gоgир1-tуШа. 

тауматологија ж грч. теол. 1-tаука о чуgесu.ма. 

тауматургија ж грч. теол. чуgошворсшво, чуgеса; чаролије, 
.мађије. 

тауматургијски, -а, -о чуgошвора1-t; .мађијсн:и: � снага; � по
крети. 

таутологија ж грч. књиж. сшилсн:а фиiура у н:ојој се, pagu ис
шицања исн:аза, 1-tижу jeg1-ta за gpyiOM речи исшоi или врло слич-
1-toi з1-tачења. 

таутолошки, -а, -о сасшавЈЬе1-t og 1-tиза речи исшоi или врло 
слич1-tоi З1-tачења: � изражавање. 

тафт м пере. врсша свиле1-tе шн:а1-tи1-tе (н:руше и cjaj1-te). 

тафтан, -а, -о 1-tачиње1-t og шафша: � хаљина. 

тахиграфија ж грч. сШе1-tоiрафија. 

тахикардија ж грч. мед. убрза1-t pag срца. 

тахиметар и тахиметар, -тра м грч. iеоgешсн:и и1-tСШРУ
.me1-t(а)Ш за .мерење Шере1-tа. 

тахометар и тахометар, -тра м грч . .мерач брзи1-tе, брзи1-tо
.мер (у ауШо.мобилу и сл.). 

тацна ж (ген. мн. -нй) нем. шањириh; Йослужав1-tин:. 

тачан, -чна, -о 1. а. н:оји йошйу1-tО ogioBapa o1-tоме шшо apeg
сшавЈЬа, 1-ta че.му се зас1-tива, Bepa1-t; н:оји йон:азује сшвар1-tо сша
ње, исши1-tиш: � препис; � попис, � извештај, � вест. б. н:оји об
ухваша ogioBapajyhe, исши1-tише йоgашн:е; н:оји йроисшиче из 
йравил1-tоi йосшуйн:а, йравил1-tо йосшавЈЬе1-t и извеgе1-t: � одговор; 
� решење. в. н:оји йравил1-tо фу1-tн:цио1-tише, йрециза1-t: � сат, � 
инструмент. г. йравил1-tО из.мере1-t ucapaB1-tом .меро.м, ucUpaB1-tu.м 
и1-tсШру.ме1-tШо.м: � висина, � тежина, � време. 2. н:оји 1-tuкаg 1-te 
заgоцњава, 1-te Kac1-tu, н:оји gолази у зан:аза1-tо време; н:оји 1-ta вре-

.ме, йравил1-tо и йошйу1-tо исйуњава своје обавезе, ypega1-t: � слу
жбеник; � дужник. 

тачка ж (дат. тачки; ген. мн. тачака) 1. jega1-t og oc1-tов1-tuх еле
.me1-tаШа iео.меШрије (без gu.ме1-tзија). 2. лингв. а. и1-tшерйу1-tн:циј
сн:и з1-tан: (.) 1-ta н:рају йошврg1-tих и оgрич1-tих рече1-tица. б. шан:ав 
apaboauc1-tu З1-tан: н:оји се сшавЈЬа иза 1-tекuх сн:раhе1-tица и сн:ра
he1-tux речи (нпр. ,  итд., бр. (број), чл. (члан» и иза peg1-toi броја 
1-taauca1-toi араЙсн:о.м цифро.м или иза слова н:о.ме је gаша фу1-tн:
ција peg1-toi броја. 3. фиг. а. 01-tО шшо cвoju.м из'iлеgо.м личи 1-ta шај 
з1-tан:. - Црне се тачке људи у даљини. б. у ekcapecUB1-tом изра
жавању, apeKug сван:е gucKycuje йошшо је изрече1-t gефи1-tиши
Ba1-t cyg. - То се мора урадити и -тачка. 4. а. фИ3. йоgелан:, з1-tан: 
1-ta ogioBapajyheм и1-tсШру.ме1-tШУ н:оји обележава йочеш1-tу шем
йерашуру 1-ta н:ојој 1-tасшаје оgређе1-tо сшање 1-tеке .маШерије: � 
кључања, � мржњења, '""' топљења. б. фиг. шре1-tушан:, фаза у 
развоју 1-tеке йојаве, 1-tекuх og1-toca; сшейе1-t развије1-tосши щн:е йо
јаве, iра1-tич1-tа ли1-tија, 1-tUВО: почетна �; критична �. 5. оgређе1-tи 
geo йросшора, .месШо; йоложај, йозиција: саобраћајна �, страте
шка �, � одбране. 6. (обично допуњено: � гледишта, � станови
шта) йоложај с Koia се 1-tешшо Йос.маШра, йросуђује, 'iлеgишше, 
сша1-tовишше, Йозиција. 7. ogeљaK шен:сша ОЗ1-tаче1-t peg1-tu.м бро
је.м и њu.мe обухваhе1-tа саgржи1-tа, оgреgба, йройис; peg1-tu.м бро
је.м оз1-tаче1-t елеме1-tаш 1-tекоi apoipa.мa: � уговора, � дневног ре
да. • довести на мртву тачку (разговоре, преговоре и сл.) заусшави
ши без из'iлеgа 1-ta йроgужење, gовесши у безизлаз1-tу сиШуацију. 
мртва - 1) вој . .месШо Ba1-t gо.меша 1-tейријашеЈЬСН:Оi оружја. 2) без
иЗ'iлеgа1-t, безизлаза1-t Йоложај. преломна - йрен:реш1-tица, йрео
н:реШ. ставити тачку на нешто gефи1-tишив1-tО йрен:и1-tуши с 1-tечu.м. 
црна - oaac1-to .месШо 1-ta ауШ.мобилсн:о.м йушу 1-ta н:ојем се gоiађа 
велин:и број ygeca. 

тачкаст, -а, -о сличд1-t шачн:и; йосуш Шачн:а.ма: � шара; ,.., кора. 

тачкица ж 1. geM. og Шачн:а. 2. jega1-t og н:ваgрашиhа 1-ta йо
шрошачн:ој н:арши у рацио1-tалиса1-tо.м с1-tабgевању, н:oju.м се сши
че йраво 1-ta слеgовање. 

тачно прил. 1. уйраво шолин:о, 1-tu .мање 1-tu више (og оgређе1-tе 
вреg1-tосши, н:оличи1-tе и сл.): '""' 50 ДИН. ,  '""' 12 часова. 2. уйраво у ШО 
време, у шај час, у шај шре1-tушан:, 1-tu йре 1-tu йосле шоiа време-
1-ta: '""' у подне, '""' у 10 сати. 3. а. o1-tако н:ан:о шреба, н:ан:о ogioBa
ра, без iрешн:е, без UKaKBoi оgсшуйања, йравил1-tо: '""' израчунати, 
'""' одговорити. б. cuiyp1-tО, йоузgа1-tо; у цели1-tи, cacвu.м, йошйу1-tо: 
'""' се сетити нечега; '""' схватити нешто. 

тачност, -ости ж (инетр. -ошћу) особи1-tа o1-toia н:оји је шача1-t, 
o1-toia шшо је шач1-tо; исйрав1-tОСШ: '""' уверења. 

таџ, таџа м пере. Kpy1-ta .муслu.ма1-tсн:оi влаgара. 

ташизам, -з ма м фр. йравац у аЙсШраН:Ш1-tо.м слин:арсшву, 
слин:арсн:а шех1-tин:д сйо1-tша1-tоi 1-tабацивања боје 1-ta йлаш1-tо 
(слич1-tо сшавЈЬању Шачан:а). 

ташист(а), -ё м (ми. -сти) слин:ар йрисшалица Шашиз.ма. 

ташмајдан и ташмајдан м тур. 1. pyg1-tUК Ka.мe1-ta, ka.me1-tО
ло.м. 2. (Ташмајдан) geo Беоiраgа с исШоu.ме1-tu.м Йарн:о.м. 

ташна ж (ген. мн. -нй) нем. же1-tсн:а шорбица; руч1-tа (обич1-tо 
н:ож1-tа) Шорба. 

ташт, -а, -о 1. уображе1-t, сујеша1-t: '""' човек. 2. йраза1-t, безвре
ga1-t, узалуgа1-t: � надање. 

ташта ж же1-tи1-tа .мајн:а, Йу1-tица . 

таштина и таштина ж 1. уображе1-tосш, сујеШа. 2. йраз1-tи-
1-ta, ЙусШош. - Све је таштина и ништавило . 

ташто прил. сујеш1-tо; 1-tайраз1-tО, узалуg. 

ташун узвин: йри ШаШУ1-tању. 

ташунати, -ам неевр. забавЈЬајуhи gеше уgараши њеiовu.м 
gла1-tо.м о gла1-t иЗiоварајуhи "йlашу1-t, шашу1-t':' забавЈЬаши се ши
.ме (о gеШеШу). 

твар ж 1 . .маШерија, суйсша1-tца: органска '""', неорганска '""' . 2. 
а. сшвор, сшворење, биhе. б. сшвар, Йреg.меШ; Швореви1-tа. 

тваран, -рна, -о н:оји се og1-tОСU 1-ta швар, .маШеријала1-t; фи
зичн:и, сШвара1-t. 
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твар ност, -ости ж .маШеријални свеШ. 

твид м (ми. 0) енгл. врсша ('iрубе) вунене Шканине. 

твист м (мн. 0) енгл. врсша йлесне u'ipe (живо'i Ше.мЙа). 

твој, твоја, твоје йрисвојна заменица за 2. л. jg. 1. а. који йри
uaga лицу ко.ме се 'ioeopu, ca'ioeopHUKY: - новац, - кућа. б. који 
се OgHOCU на лице ко.ме се 'ioeopu, који йошиче og шо'iа лица: -
BpmњaK, - одлука. 2. (у именичкој служби) а. с јд. оно шшо йри
uaga, оно шшо слеgује оно.ме ко.ме се 'ioeopu; оно шшо йошиче og 
шо'iа лица. - Теби твоје! Доста је твога! б. м ми. особе блиске ли
цу с KOju.м се 'ioeopu (укућани, роgбина, јеgно.миШЈЬеници и сл.). 
- Дођите и ти и твоји. • на твоју, по твоме йо швојој же.тъи (вОЈЬи, 
.м и ШЈЬењу ). твоје је швоја је gужносш (йраво, вОЈЬа). 

твар и твор, твора м (ми. творови) зоол . .малена звер из Йор. 
куна Putorius putorius, .мркоцрнкасШо'i крзна (лучи секреш вео
.ма нейријашно'i заgаха, који .му служи као зашшишно cpeg
сШво). • бели - врсша швора Putorius furo. заудара (смрди и сл.) 
као твор вео.ма, јако зауgара. смеђи - в. Швор. 

творан, -рна, -о 1. биол. чије се ћелије раз.множавају: - тки
во. 2. сшваралачки, шворачки: - машта. 

творац, -рца м (инстр. -рцем) 1. онај који је нешшо сшворио (у 
OgHOCY на illo gело), аушор; йрви сшваралац на неко.м йослу, осни
вач: - слике; - наше књижевне критике. 2. рлг. бо'i као сшвара
лац, сшворишеЈЬ свеШа. 

творачки, -а, -о сшваралачки, йлоgошворан, креашиван: -
снага. 

твораштво с сШваралашШво. 

творба ж шворење, 'iрађење, сшварање: - речи, - облика. 

творбен, -а, -о који се шиче шворбе, који је сйособан, који .мо-
же ga швори, сшваралачки: - надахнуће, - процес. 

творбеност, -ости ж сйособносш шворења, сшваралачка сна
'ia: - духа. 

творевина ж 1. оно шшо је сшворено, йроизвоg, gело, осшва
рење. 2. йојавни склой, облик, фор.мација: државна -. 

твореница ж лингв. шворена, Шворбо.м нас шала реч (извеgе
ница, сложени ца и сл.). 

творилац, -иоца м шворац, сШваралац. 

творилачки, -а, -о који се OgHOCU на швориоца, сшваралач
ки: - свест. 

творило с cyg У који се сийа жишка .маса ga би очврснувши 
gобила ње'iов облик, кdлуй, шаблон. 

твориља и твориља ж она која швори, сшвара: - живота. 

тварина ж крзно Швора. 

творитељ м шворац, сШвориШеЈЬ. 

творитёљка ж сШвориШе.тъица, сШвориШе.тъка. 

творити, -йм несвр. [гл. им. творење с] 1. раgиши, чиниши; 
сшвараши, 'iраgиши, из'iрађиваШи. - Како намислиmе, тако и 
творише. 2. сачињаваши, .0бразоваШи, фор.мираШи. - Они су 
творили почасну гарду. 

творић м ge.м. og Швор. 

творница ж в. фабрика: - аутомобила. 

творничар м в. фабриканШ. 

творничица ж ge.м. og Шворница. 

творнички, -а, -о в. фабрички: - зграда, - димњак; - про
извод. 

тврд, тврда, -о (комп. тврђй) 1. а. који (услеg чврсше збијено
сши чесшица) йружа јак ошйор upogopy сечива и gpy'iux алашки: 
- метал, - стена, - земља, - дрво. б. који не .мења (или шешко 
.мења) облик uog ШереШо.м, који заgржава облик, из'iлеg или йо
ложај и uopeg gејсшва СЙОЈЬне силе, нееласшичан, шешко сави
illJbue: - подлога, - подметач. в. који је начињен og камена или 
KaKeo'i gpy'io'i ·чврсШо'i, ошйорНО'i .маШеријала; којије начињен og 
.маШеријала ошйорна'i хабању, који се gy'io .може уйошреБЈЬава
ши, изgРЖЈЬив, чврсш: - зграда, - пут; - платно. г. који је с .ма-

ло шечносши и вла'iе, збијен, ко.мЙакШан: - сир, - хлеб. 2. а. ко
ји је gобре фuзичке изgРЖЈЬивосши, који gобро йоgноси найоре, 
ошйоран: - човек, - од зиме. б. йосшојан, нейоколеБЈЬив; cu'iy
ран, йоузgан: - одлука; - доказ. 3. исйуњен HaЙopu.мa, шежак, 
.мукошрйан: - живот. 4. а. узgРЖЈЬив у иСЙОЈЬавању осећања: би
ти тврд и не заплакати. б. не.милосрgан, безgушан: - и нечове
чан. б. који изражава оgлучносill, сшро'iосш, хлаgноћу и сл.: -
лице. в. круш, УШШО'iЈЬен: - кретња. 5. йрешерано шшеgЈЬив, 
шкрШ. - Веома је тврд, неће дати новац. 6. лингв . неу.мекшан, 
нейалашалан: - сугласник. • бити - на сузи не йоказиваши бол, 
шу'iу и сл. ЙЛаче.м. бити - на ушима не чуши gобор, биши на'iлув. 
бити тврде главе биши HeUoUycillJbue. бити тврде руке биши йреше
рано шшеgЈЬив, шкрШ. имати тврду кожу (- образ) не.маШи осећа
ња часши и йоноса, не сшиgеши се својих ружних ЙосШуЙака. -
вода хем. 1) upupogHa eoga која саgржи MHO'iO калцију.м-карбона
ша и .ма'iнезију.м-карбонаШа. 2) азошна киселина . 

тврдина ж 1. Шврgоћа. 2. оно шшо је шврgо (камен, illло и gp.). 

тврдити, тврдйм несвр. казиваши, uзносиши нешшо као нейо
бишну исШину. 2. оси'iураваши, ушврђ иваши, учвршћиваши: -
врата. • - пазар в. uog Йазар. 

ТВlщица ж йрешерано шшеgЈЬива особа, шкршац, циција. 

твIщичити, -йм несвр. [гл. им. ТВlщичење с] йонашаши се као 
шврgица, цицијашиши, шкрШариШи. 

твiщички прил. као шврgица, шкршо, цицијашки: - отезати 
плаћање. 

тврдичлук м йрешерана шшеgЈЬивосш, шкршосш, циција
шШво. 

ТВIЩНУТИ, -нем несвр. йосшајаши шврg, шврђи; фиг. йосшаја
ши јачи, снажиши се. 

тврдња ж (ген. ми. -њй (-ња» оно шшо неко шврgи, износи као 
исШину. 

тврдо прил. 1. а. са знаШнu.м сШеЙено.м шврgоће: - кувано ја
је. б. без u.мало лабавосши, gобро заше'iнушо, чврсшо: - утегнут. 
2. og шврgо'i 'iрађевинско'i .маШеријала: - зидан. 3. фиг. а. без 
u.мало су.мње, йоузgано, CU'iYPHO; с велико.м ревношћу, оgлучно, не
йоколеБЈЬиво: - веровати, - се надати; - реmити. б. хлagно, сшро
'io, ошшро: - погледати. 4. Шврgu.м, gубокu.м сно.м: - заспати. 

тврдо- као йрви geo сложени ца означава ga је оно шшо је њи
xoвu.м gpy'iu.м gело.м исказано шврgо: тврдокоран, тврдоглав. 

тврдоглав, -а, -о који уйорно осшаје йри сво.ме (.миШЈЬењу, 
сшаву и сл.), заgрш, своје'iлав: - особа, - став. 

тврдоглавац, -авца м онај који је Шврgо'iлав. 

тврдоглавити се, -йм се шврgо'iлаво, уйорно осшајаши йри 
сво.ме (сшаву, .миШЈЬењу и сл.), шврgо'iлаво се йонашаши, йосшу
ЙаШи. 

тврдоглавица ж шврgо'iлава особа; Шврgо'iлавка. 

тврдоглавка м шврgо'iлава женска особа. 

тврдоглавко и тврдоглавко м шврgо'iлавац; уп. тврдоко-
ран (2) . . 

тврдоглаво прил. на шврgо'iлав начин, иСЙОЈЬавајући шврgо
'iлавосш, нейойусillJbиво, заgршо: - се понашати. 

тврдоглавост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и gржање оно
'ia који је шврgо'iлав, своје'iлавосШ. 

тврдокожина ж мед. ошврgнуће, заgеБЈЬање коже, обично на 
шкиву носа и 'ipKJbaHa scleroma. 

. . 'l'врдокоран, -рна, -о 1. који је шврgе коре (о ЙЛоgу). 2. фиг. 
крајње нейойусillJbив, шврgо'iлав: - особа. 

тврдокорка ж агр. назив за више биЈЬака чији су йлоgови 
шврgе коре (за лубеницу, шикву, крушку и gp.). 

тврдокорник м в. Шврgо'iлавац . 

тврдокорно прил. иСЙОЈЬавајући шврgокорносш, заgршосш, 
шврgо'iлаво: - .инсистирати на нечему. 

тврдокорност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина oHo'ia шшо 
је шврgокорно: ,..;, плода. 2. шврgо'iлавосш, заgрШосШ. 
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тврдокрилац, -лца и тврдокрилац, -илца м зоол. у мн.: ин
секши, кукци шврgих иреgњих крила, корњаши Coleoptera (у jg.: 
шакав инсекШ). 

тврдоперка ж зоол. у мн.: кошљорибе шврgих шuљаших apeg
њих иераја и шела иокривена чешљасшим ЈЬускама Acanthop
terygii (у jg.: шаква риба). 

тврдосан, -а, -о који има шврg, gубок сан, који чврсшо сиава. 

тврдост, -ости ж особина oHo'ia који је шврg, oHo'ia шшо је 
шврgо, шврgоћа; Heocei1Lтьивocйl, безосећајносШ. 

тврдоћа ж 1. механичко својсшво чврсших шела, ошиор који 
они иружају ироgирању ошшрице; сшеиен израженосши ше осо
бине: - метала, скала тврдоће материјала. 2. фиг. шврgичлук, 
цицијашШво. 3. фиг. сшро'iосш, ошшрина; yиOpHOCйl, fl1врgо'iла
восш: - заповести; - воље. 

тврђава ж оgбрамбено ушврђење о'iрађено беgемима. 

тврђавица ж geм. og Шврђава. 

тврђавнй и тврђавскй, -а, -о који се OgHOCU на шврђаву, ко-
ји apuaaga шврђави: - постаја, - врата. 

тврђан, -а, -о у geм. значењу: шврg: - земљица. 
тврђење с 1. 'iл. им. og ШврgиШи. 2. Шврgња. 

твртка ж (дат. -тки; ген. ми. -к:и:) рег. шр'iовачка кућа, шр'iовач
ка фирма. 

те (те) 1. везн. 1. између сасшавних HaaopegHUx реченица ука
зује а. на узрочно-иослеgичну везу oHo'ia шшо је у њима изложе
но: иа. - Бацила се на побожност, те су је сматрали светицом. 
б. ga се gpy'iOM реченицом износи намера раgње исказане ирвом 
реченицом. - Познаници ће долазити те ми честитати. в. служи 
као сиона између сасшавних реченица jegHocмepHo'i значења: иа, 
и. - Поседали укућани те разговарају. г. (обично у еЛИII'J;'ИЧНИМ 
реченицама) казује заКЈЬучак: gакле, ирема Шоме. - Свак ради 
за се, те и ја. 2. између зависних и уиравних реченица а. указу
је на иослеgичан OgHOC зависне реченице ирема 'iлавној,  која са
gржи неки корелашив (иоказни ирило'i, apugeB и сл.): ga. - То
лико сам и сам писмен те могу да прочитам. б. везује иореgбе
не зависне реченице са 'iлавним исшичући изузешну HejegHa
косш, OgH. неосшваРЈЬивосш oHo'ia шfl10 оне казују, збо'i околно
сши изнеших 'iлавном реченицом: а камоли, а некмоли. - Уми
ру ђенералице младе и зелене, те неће Симка. в. Kaga се у за
висној реченици износи нешшо шшо ироузрокује, условЈЬава pag
њу или сшање изнешо у 'iлавној реченици: шШо. - Који ти је ђа
во те се смијеш! г. сшоји иза 'iла'iола 'iоворења, мишљења, осећа
ња и сл. или иза неких gpy'iux 'iла'iола нейошиуно'i значења, OgH. 
иза речи које захшевају ближу gOaYHY, везујући их са исказном 
реченицом која их gоиуњује: ga, шШо. - Она нагна Стевана те се 
ожени. 3. а. (обично поновљено) у иричању, за набрајање (нај
чешће ио неком pegy, важносши и сл.). - У насловима све већа 
слова, те неки упитници, те узвичници. б. за везивање исших 
или сличних речи које се ионавЈЬају, Kag се исшиче иншензишеш 
или шрајносш раgње или нека gpy'ia околносш: иа. - Не дам, те 
не дам. 11. речца а. у узвичним реченицама, уз уиишно-оgносне 
замени це и ирило'iе, чесшо у вези са ирило'iом ,још" и везником 
"и", за иојачавање, исшицање смисла oHo'ia шfl10 се износи: још. 
- Да л' је писмен? - Писмен, те како! б. за ближе оgређивање 
или исшицање oHo'ia шшо је већ исказано: баш, чак, и ше како. 
- Крчма и крчмарица имаху велику снагу, те велику. в. у вези 
с речцом ,,ли", за иојачавање исказа. - Бежи, угурсузе, те ли 
угурсузе један! 

театар, -тра м грч. 1. иозоришше, казалишШе. 2. а. иозори
шна apegcfl1aBa; gо'iађај који aogceha на иозоришну иреgсШаву. 
б. фиг. 'iлума; ирешварање, изи'iравање. 

театарскй, -а, -о који се OgHOCU на шеашар, који apuaaga ше
ашру, иозоришни, казалишни: - комад, - представа, - умет
ност, - инвентар. 

театралан, -лна, -о 1. каракшерисшичан за шеашар, за сце
ну, gpaмcKU: - монолог. 2. који је ирорачунаш на ефекайl, изве
шшачен, намешшен: - гест. 

театралИЗ0вати, -зујем (театрализирати, -изирам) свр. и не
свр. иоgесиши, иоgешаваши за шеашарско, сценско извођење: -
књижевно дело. 

театралија и театралика ж 1. зб. све шшо се OgHOCU на шеа
шар; оно шшо каракшерише ШеаШар. 2. иозоришна иреgсшава; 
фиг. шеашралносйl, иозерсШво. 

театрално ПРИЛ. на шеашралан начин, као на иозорници; с 
иоgешеном иозом, намешшено, извешшачено: - напустити засе
дање, - се понашати. 

театралност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је ше
ашрално; иозерсШво. 

театролог м ГРЧ. научник који се бави шеаШРОЛО'iијом, сшруч
њак за шеашроло'iију; 

театрологија ж наука о иозоришној, казалишној умешно
сШи. 

театролошкй, -а, -о који се OgHOCU на шеашроло'iе и шеашро
ло'iију: - изучавање, - рад. 

тег м (ми. тегови) а. мешални иреgмеш шачно ушврђене ше
жине, обично ваљкасшо'i облика, који служи за мерење gpy'iux 
иреgмеша на Ba'iu. б. сличан иреgмеш који служи за иокрешање 
разних механизама, OgH. за оgржавање равношеже њихових ge
лова. в. МИ. спорт. сиоршски реквизийl, gBe 'iвозgене ку'iле оgређе
не шежине, иричвршћене на крајевима мешалне иолу'iе. 

тегет ПРИД. непром. зашвореноилав, шамноилав: - капут, -
хаљина. 

тегла ж (ген. ми. -ли) лат. сшаклена aocyga, обично у облику 
ваљка или иризме (за gржање ирерађевина og воћа, иоврћа и 
сл.); 'iрнчарска aocyga слично'i облика (обично за млеко). 

тегленица ж брод. шерешни иловни објекаш без власшишо'i 
ao'ioHa који се везује за Ше'i.тьач, иловни објекаш који се Ше'iли. 

теглећй, -а, -е који се уиошреБЈЬава за Ше'i.тьење, за вучу: -
марва, - стока. 

теглити, -Им несвр. [гл. ИМ. тегљење с] 1. а. иомераши не ио
gижући og йlла, og иовршине, вући (за собом); иревозиши, ape'io
ниши на колима или шоварној живошињи: - сан:ке, - кола; -
жито (у млин). б. иошезаши, вући к себи савлађујући силу која 
се ирошиви иримицању; вукући, иошежући ирисиЈЬаваши на 
крешање: - уже (привлачећи брод нпр.); - за рукав (онога који 
неће да крене и сл.). в. фиг. сноси ши иослеgице нече'iа: - одго
ворност (за нешто). 2. (обично у емоционалнијем изражавању 
или са пејоративним призвуком) наиорно раgиши, риншаши, 
изgираши; носиши неки шереш: - из дана у дан; - торбетину. 3. 
а. вући, на'iињаши на неку сшрану (ogBajajyhu og усшаљено'i 
иравца, уобичајено'i иоложаја и сл.): - на своју страну. б. фиг. 
биши наклоњен некоме. - Срби тегле Русима. в. фиг. чиниши ga 
неко буgе наклоњен некоме. - Крв тегли дете на мајчину стра
ну. 4. иружаши свом gужином, йрошезаши: - руке. 5. увлачиши 
у себе: - димове (из'луле) . •  - се а. исшезаши се, развлачиши се. 
б. иросшираши се, шириши се. 

теглица и теглица ж geм. og Ше'iла. 

тегљач, -ача м брод. броg за вучу gpy'iux иловних објекаша, 
реморкер. 

тегло с броgско уже og челичних жица, кабл реморкера. 

тегљарина ж ушврђена цена или шакса за·Ше'i.тьење. 

тегљач, -ача м 1. брод. броg за Ше'i.тьење, вучу gpy'iux иловних 
објекаша, реморкер. 2. уоишше возило које ше'iли, вуче gpy'ia во
зила која су без власшишо'i ao'ioHa. 

тегљенйк, -Ика м и тегљеница ж шерешни иловни објекаш 
без власшишо'i ao'ioHa који се везује за Ше'i.тьач. 

тегљив, -а, -о који се лако ше'iли, развлачи, расше'iЈЬив: -
уже. 

тегљивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је Ше'i.тьиво. 

тегнути, тегнем свр. 1. иреше'iнуши, ирева'iнуши; фиг. наgвла
gаши, наgјачаШи. - Тегну терет, кола се претурише. Мару су 
кудили, али тегну њена лепота. 2. кренуши (у неком йравцу, 
ирема некоме, нечему), иоше'iнуши HeKyg: - на пут. 

тегоба ж 1. а. физичка нела'iоgносш, мучнина, мука: стомач
не тегобе. б. фиг. шешкоћа, неирилика: животне тегобе. 2. а. не-
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йријашно gушевно ocehaНJe, йсихичка нелаiоgносш: � у души, � 
на срцу. б. йашња, шрйЈЬење: делити тегобе с неким. 

тегобан, -бна, -о исйуњен шеiобама, apaheH шеiобама, найо
ран, .мучан, йашнички: � живот, тегобне мисли, 

тегобно прил. на шеiобан начин, с наЙоро.м, .мучно: � живети. 

тегобност, -ости ж особина и сшање oHoia шшо је шеiобно; 
Шеiоба. 

тегот- ж в. Шеiоб-. 

теготиља ж живош у оскуgици и Шеiобама. 

тежа ж физ. йривлачна сила Зе.м.тье (и gpyiux небеских шела) 
збоi које сва шела aagajy на њихову йовршину, iравиШација. 

тежак, тепша, -о (одр. тепшй; комп. тежй) 1. а. који је Behe сйе
цифичне шежине (изнag 5, 9) (о .мешалu.ма); који u.мa велику ше
жину (с обзиро.м на .масу, величину), који йО шежини йревази
лази йреg.меше исше врсше: � камен, � возило. б. који је og gебе
лоi, iусшоi .маШеријала; који је велике .масе, gu.мензија, шежине, 
.масиван (о ogehu, шканини): � свила, � капут. 2. а. који изиску
је велики найор, шруg, найрезање (физичко и йсихичко), шешко 
извоgљив; шешко разу.мљив, шешко cxвaillJЬив: � улога, � деба
та; � књига, � метафора, � математИЧRИ задатак. б. за шша се 
с наЙрезање.м, gужu.м раз.миШЈЬање.м .може оgлучиши; сложен, 
замршен, ко.мЙЛикован: � избор; � питање, � спор. 3. нейрија
шан, HeyiogaH, заiУШЈЬив: � мирис, � задах. 4. који је йо cвoju.м 
неiаШивнu.м особинама изнаg йросечноi, KOg Kojeia су неiашив
не особине изражене: � карактер, � пијанац. 5. који се с .муко.м 
aogHocu, с боло.м изgржава, нейоgНОШЈЬив: � болест, � губитак, 
� реч. б. који ogaje силину чеiа: � пољубац. 6. а. који се сйоро 
вари, ойшереhује желуgац (о храни); који је с велико.м концен
Шрацијо.м алкохола, који йрешерано ойшереhује: � вино. б. ве
лик йО количини, йо вреgносши; боiаш: � новац; тешки мили
јардер. в. које.м се не .може оgолеши, HeogolbUB; чврсш, gубок: бо
рити се с тепшим сном; пасти у тежак сан. 7. а. који је вишеi, ви
соко" paHia, који се више цени (йо хијерархијско.м йоложају); 
ко.мЙеШенШан, MepogaBaH. - Црквена је власт тежа од световне. 
Суд сваког критичара није подједнако тежак. б. који ужива go
бар r.лас, вео.ма значајан, озбиљан: � предузеће, � баНRа. 8. а. 
(само у ж. роду: тепша) у gpyioM сшању, бре.мениШа, шруgна (о 
жени). б. йун облака; засиhен влаiо.м: � небо; � облак. 9. gубок, 
низак (о r.ласу, о Шону). 10. йревише изразиШ,јарки: тешке боје. 
• бити тешке руке, имати тешку руку u.маШи вео.ма снажан, јак 
уgарац руко.м. бити тешке среће не.маШи cpehe, биши HecpehaH. 
постати (бити) земљи - йосшаши (биши) о.мрзнуШ. срећан је коли
ко је - вео.ма је cpehaH. тешка артиљерија шойови великоi и најве
hei калибра. тешка вода 1) Boga која саgржи разних суйсшанци 
више Heio обична Boga. 2) хем. Boga у којој се .месШо обичноi Bogo
ника налази шешки BOgOHUK (D20). - индустрија инgусшријске 
ipaHe које се баве йроизвоgњо.м среgсшава за йроизвоgњу (.маши
на, уређаја и gp.). тешка категорија jegHa og основних кашеiори
ја у борилачкu.м сЙорШовu.ма (у боксу: Uреко 81 kg, у рвању: йре
ко 87 kg иШg.). тешка срца невољко, Hepago. тешка фигура (у ша
ху) краљица или ШоЙ. тешки водоник хем. gеуШерију.м, изошой во
gOHUKa са аШо.мско.м Шежино.м 2. тешко уље шреhа фракција ка
шрана камено" y'i.љa (og 2500 go 2700С). 

тежак, -ака м а. сељак који се бави обраgо.м зе.м.тье, зе.м.тьо
pagНJoM као r.лавнu.м занu.мање.м, зе.мљораgник, раШар. б. онај 
који pagu за HagHUЦY, gHeBHY зараgу, наgничар. 

тежакиља ж женска особа Шежак. 

тежаRЛУК м зе.м.тьораgња, рашарсшво; pag за HagHUЦY '. Hag
ничење. 

тежаковати, -кујем несвр. ба-виши се Шежаклуко.м, зе.м.тьо
pagНJoM; уп. тежак (а). 

тежан, -а, -о (обично одр.) који је начињен og шежине, коно
йЈЬе, конойЈЬан, KygeљHU: � кошуља. 

тежати, -ам несвр. gобијаши у шежини, йосшајаши Шежu. -
lCапути упијају влагу, тежају. 

тежаЧИJlа ж (м) (ми. ж) ayi.м. и Йеј. og шежак. 

.тежачити, тежачйм несвр. [гл. им. тежачење с] в. шежако
ваши. 

тежачић м ge.м. og шежак. 

тежачкй, -а, -о који се OgHOCU на шежаке, који је својсшвен 
Шежацu.ма, који apuaaga Шежацu.ма: � посао, � кућа, � живот. 

тежачки прил. на шежачки начин, као Шежак. - Обрадили 
смо њиву савесно, тежачки. 

тежаmтво с зе.м.тьораgници, сељашШво. 

тежина ж 1. физ. сила којо.м на неко шело gелује йоље силе Зе
.мљине шеже, а шело врши йришисак на Uоgлоiу. 2. износ коли
чине ше силе који се gобије као йроизвоg .масе шела и убрзања Зе
.мљине Шеже. 3. оно шшо изискује найор; шешко сшање, шешко
ha: � веслачког спорта; спознати тежину свог положаја. 4. ва
жносш, вреgносш, значај: � речи, � критике. 5. ocehaj iaQeНJa, 
.мука. - Обузе ме туга и тежина. 6. количина чеiа ушврђена .ме
рење.м: обезбедити чега у пуној тежини. • атомска - број који 
йоказује колико је йуша аШо.м неко" еле.менШа шежи og 1/16 ше
жине кисеоникова аШо.ма. молекулска (молекуларна) - збир ше
жине свих аШо.ма у jegHoM .молекулу. специфична - OgHOC шежи
не jegHoi шела Йре.ма gpyioM jegHaKe заUре.мине (обично шежина 
јеgинице заЙре.мине (1 ст3) неке .маШерије). 

тежина ж конойЈЬано, KygeJЬHo влакно ЙриЙре.м.тьено за йре-
geНJe. 

тежйнскй, -а, -о који се OgHOCU на шежimу: � прираст. 

тежиљав, -а, -о који је og шежине; уп. тежан: � кошуља. 

тежити, -йм несвр. [гл. ИМ. тежење с] 1. ус.мераваши акшив-
носш, pag и сл. за йосшизање каквоl, циља, осеhаши йривлач
носш Йре.ма ко.ме или че.му, чежњу за ЙосШизање.м, осШварење.м 
чеiа: � за знањем, � к власти, � момку, � к мору. 2. биши ше
жак, u.маШи извесну шежину; Шежино.м вршиши йришисак, 
йришискиваши: � једну тону; � као оков. 

тежйmнй и тежйmнй, -а, -о који се OgHOCU на шежишше (ко
ји йролази кроз шежишше, који се налази у шежишшу): � лини
ја, � тачка. 

тежйmница и тежйmница ж мат. йрава која йролази кроз 
шежишше, шежишна линија. 

тежйmте и тежйmте с 1. физ. шачка замиШЈЬене резулшан
ше свих шежина aojegUHUx gелова шела, OgH. резулшанше сила 
које gелују на неко Шело. 2. фиг. оно шшо је најважније, најбиш
није, срж, сушшина (неко" paga, йоgухваша, Йробле.ма, сШава). 

тежља ж (ген. мн. -њй (-ња» жеља ga се нешшо йосшиiне, 
сШре.м.тьење к нече.му. 

теза ж грч. 1. а. йосшавка, шврgња, сшав који шеба gоказаши, 
оgбраниШи. б. (обично у ми.) крашка саgржина aojegUHUx сша
вова из неко" излаiања, рефераша, расЙраве. 2. фил. у Хеiеловој 
филозофији: йозишивна лоiичка uосшавка, йолазни сшеuен gu
јалекшиЧКОi развоја, gијалекшичке шријаgе (шеза - аншишеза 
- синШеза). 3. а. научни pag за сшицање gокшорСКОi сшейена, 
gисерШација. б. Йис.мени pag за сшицщье неко" сшейена уоЙшШе. 
4. књиж. сйушшање r.ласа; ненаr.лашени geo слоiа, .меШричке сшо
йе или акценашске целине; супр. арза. 

тезаурус м грч. 1. блаiо, gраiоценосши, ризница. 2. велики 
речник у које.м је скуйЈЬено и ойисано језичко блаiо неко" језика; 
велика енциклоЙеgија. 

тезга ж (дат. -ги; ген. МИ. -гй) 1. сшо или клуuа у шрiовинској 
pagНJU (за којом шрwвац pagu и излаже робу) или у занашској pag
њи (на којој занаillлија pagu). 2. фиг. cuopegHa, gоgашна зарagа. 

тезгарити, тезгарйм несвр. [гл. ИМ. тезгарење с] зарађиваши 
pagehu хонорарно (aopeg pegoBHoi Йосла). 

тезгароm м пеј; онај који шезiари, који се бави Шезiарење.м. 

тезгароmкй, -а, -о који се OgHOCU на шезiароше, који йоши
че og шезiароша, који је својсшвен Шезiарошu.ма: � пракса. 

теизам, -зма м грч. gоi.маШско релиiиозно-филозофско учење 
йО ко.ме је боi uреgсшављен као особа, највише биhе, које је сшво
рило све ш, које ia оgржава и њu.мe уUравља. 

тейн, -ива м кинеско-лат. хем. наркошична .маШерија (алкало
ug, хе.мијски исшов�шан с кофеино.м), саgржана у чају као НJeioB 
r.лавни акшивни сасШојак. 
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ТЕшст(а), -ё м (мн. -сти) онај који исйовеgа шеизам, йрисша
лица Шеизма. 

теистички, -а, -о који се OgHOCU на шеизам и шеисше: � уче
ње, � теза. 

теј и теј, тёја м (инстр. тёјом) нем. 1. нар. в. чај (Ја). 2. бот. бuљ
ка og које се gобија чај Thea chinensis. 

тек1 м в. Шок . •  теком тећи а) снажно шеnи (о ШечносШи). б) 
шрчаши шшо је Moiyne брже. 

тек2 м рег. йрохшев за јелом, аЙеШиШ. 

тек I. прил. 1. исшом, јеgва. - Тек се раздањује. 2. шолико са
мо, нишша више Heio. - Попустих тек да је мало умирим. 3. 
уйраво, баш у шоме ШренуШку. - Кад проговори, тек нешто пу
че. 4.још како, и ше како (обично у ЙреШњи). - Видећете, тек ће 
да бију. 5. речца за заюьучивање: у сваком случају. - Ако не 
умеш, питај. Ако ниси обавештен, питај. Тек, питај . 11. везн. 1. 
ийак, uopeg Шоiа. - Како-тако, тек се они провукоше. 2. а ка
моли, још мање. - Није знао ни прочитати, тек да рецитује. 3. 
(често у вези са: што) чим, како, након (за означавање блиске 
йрошлосши или блиске буgуnносШи). - Тек соколу прво перје 
никне, он не може више мировати. • тако тек (с негативним об
ликом глагола) лако, олако, без найора; без ошйора, без йроши
вљења. - Неће то ићи тако тек! Не да се он тако тек! тек-тек вр
ло мало, јеgва ЙримеШно. - Главицом мало тек-тек што креће. 

тека ж грч. свеска, бележница. 

текелијанац, -нца м ист. йишомац "Текелијанума", заgужби
не Саве Текелије (која је омоiуnавала универзишешско школо
вање срйских ђака у БуgимЙешШи). 

текија ж тур. муслимански верски објекаш у коме gервиши 
обављају своје обреgе. 

тековина ж 1. а. машеријалне вреgносши које се сшекну, сше
чена имовина, имање. б. акшивносши које OMoiynyjy шакво сши
цање, шечевина: предати се тековини, окренути се тековини и 
богаћењу. 2. оно шшо је йосшиiНушо, gосшиiнуnе у сфери gухов
них вреgносши; осшварени резулшаш, усйех уойшше: културне 
тековине; тековине вековне борбе. 

тековински, -а, -о који се OgHOCU на Шековину. 

текст м (ми. -ови) 1. а. нашшамйане или найисане речи, cagp
жина (неке Klbuie, исйраве и сл.). б. оно шшо се найише или 
шшамйа (нЙр. чланак у новинама): објављивати текстове у 
штампи. 2. нашшамйане или найисане речи уз слике, цршеже, 
ноше и gp. 3. штамп. врсша шшамйарских слова величине og gва
gесеш шийоiрафских Шачака. 

текстИл, -ма м (ми. 0) лат. йроизвоgи gобијени Upegelbe.м, шка
ње.м, йлешењем и сл. (вунених, йамучних, свилених и gp. кона
ца), Шканине. 

текстилац, -лца м онај који је шексшилне сшруке, онај који 
йроизвоgи ШексШил. 

текстилни, -а, -о који се OgHOCU на шексшил: � индустрија, 
� роба, � радници, � влакно. 

текстолог м онај који се бави ШеКСШОЛОiијом. 

тескстологија ж лат.-грч. ipaHa филОЛОiије која се бави шу
мачење.м, исшоријом и кришиком шексшова и њиховим науч
ним објављивање.м. 

текстописац, -сца м аушор шексша музичке комйозиције 
(најчешnе забавноi каракшера); йисац неко;; шексша уоЙшШе. 

текстуалан (текстуёлан), -лна, -о који се налази у шексшу, 
веран шексшу, gослован, буквалан: рачунски и текстуални део 
документа. 

текстуално (текстуёлно) прил. gржеnи се сшроiо шексша, go
слов но, буквално. 

текстура ж лат. 1. геол. сйољни знаци у консшрукцији pygHe 
наслаiе, који су условљен и узајамним оgносима њених сасшав
lШХ gелова (слојевишосш, наслаiаносш и сл.). 2. вијуiаве, шала
сасше линије у језiру gрвеша, које зависе og йресека (раguјалНОi 
или Шанiенцијалноi). 3. iусшина речних gолина у рељефу неко;; 
Йреgела. 4. склой, сасшав, сйој уоЙшШе. 

тектит, -и.та м (обично у мн.) крисШал iрађом сличан сШаклу. 

тектон, -она м грч. врсша вешшачкоi iрађевинскоi машерија
ла (сличан беШону). 

тектоника ж наука о iеолошкој iрађи Земљине коре, iеошек
Шоника. 

тектонски, -а, -о који се OgHOCU на шекшонику, који је у вези 
с йојавама које изучава шекшоника: � потрес, тектонска језера. 

тектура ж лат. чисш KOMag йайира или новонашшамйан ли
сшиn који се лейи на йоiрешно шшамйан geo ШексШа. 

текуница ж зоол. iлоgар Citellus citellus из Йор. веверица, 
вишкоi шела, крашкоi рейа и малих ушију, која живи йо сшейа
ма, шунgрама и жишним Йољима. 

текући, -а, -ё 1. а. који шече (о воgи). б. шечан: � стање ма
терије. 2. а. који је у шоку, који се caga gоiађа, саgашњи, савре
мени; свакоgневни, реgовни: � политичка питања; � послови. • 
- трака (- врпца) йокрешно йосшоље за HeupeKugHU шрансйорш 
маШеријала. - број pegHU, HapegHU број uog којим се уносе сйиси 
у gеловоgник. - рачун трг. и банк. рачун узајамНОi gуiовања и йо
шраживања (обично између банке и комиШенШа). - сугласници 
лингв. ликвиgни суiласници, ликвиgе (нЙр. л, љ). 

текућина ж машерија у шечном сшању, ШечносШ. 

текућица ж ше купа воgа. 

тел. екраћ. шелефон; Шелеiрам. 

телал, -ала м тур. објављивач саойшшења власши, gобошар; 
извикивач на јавним лициШацијама. 

телалити, телалйм неевр. [гл. ИМ. телаљёње е] објављиваши, 
оiлашаваши на јавном месшу; извикиваши на јавним лициша
ци јама. 

телалски, -а, -о који се OgHOCU на шелале, који је својсшвен 
шелалима: � оглашавање. 

теламон м грч. архишекшонски сшуб у облику мушке фиiу-
ре; уп. каријатида. 

телац, -лца м рег. мушко Шеле. фиг. iлуйак, буgала. 

телашце јек. тјелашце, -а и -ета е (ми. -ца) ge.м. og Шело. 

теле, -ета е (еупл. ми. телићи м; зб. им. телад ж) 1. а. млаgунче 
iовечеШа. б. млаgунче јелена, кошуШе. 2. фиг. буgала, iлуЙак. • 
златно - злашо, новац (као иgеал). као - у шарена (нова) врата (бле
нути, буљити, гледати), као - пред mареним вратима стајати шуйо, 
бесвесно iлеgаши, бленуШи. морско - зоол. шуљан, фока Phoca vi
tulina. 

теле- грч. йрефикс у сложеницама који означава ga је нешшо 
ygaљeHo, ga се йpeH�cи на gaљUHY и сл.: телеграм, телевизија, 
телескоп. 

телевизија ж ГРЧ.-лат. исШовре.мени йренос йокрешних, жи
вих слика и йройрашних звукова йомоnу елекшромаiнешних ша
ласа и сисШе.ма сложених уређаја за њихово е.миШовање, йренос, 
йрије.м и конверзију. 

телевизијски, -а, -о који се OgHOCU на шелевизију (који йри
uaga шелевизији, који йреноси шелевизија): � станица, � апа
рат, � програм. 

телеВИЗ0Р м шелевизијски Йрије.мник. 

телеграм и телеграм м грч. йисмено саойшшење које се на 
gaљUHY йреноси шелеiрафом, OgH. Шелефоном. 

телеграф и телеграф м грч. шелекомуникациони уређај за 
оШЙре.мање и йримање уiоворених знакова; усшанова за хишно 
йреношење йисмених Йорука. 

телеграфија ж служба која се бави йреносом шелеiрафских 
саоЙшШења. 

телеграфисати, -а.фишём (телеграфирати, -афирам) евр. и 
неевр. (йо)слаши шелеiрам, јавиши, јављаши Шелеiрамом. 

телеграфист(а), -ё м (ми. -сти) службеник који йрима и ша
ље шелеiраме, онај који руку је шелеiрафским аЙараШом. 

телеграфисткиња (телеграфистица) ж женска особа шеле
iрафисШ(а). 
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телеграфски, -3., -о који се OgHOCU на шелеf,раф: � жица, � 

стуб, � вест. 

телеграфски прил. йуше.м шелеf,рафа: � пренети поруку. фиг. 
веома брзо (и сажешо): � реферисати. 

теледириговати, -гујём несвр. грч.-лат. уйравЈЬаши, gupuf,o
ваши нечим на gaљUHY. 

телекинеаа и телекинеаа ж грч. йокрешање ygaљeHUx apeg
меша (сйиришисшичким меgијима) без aocpegHof, gеловања. 

телекоманда ж грч.-лат. уређај којим се уйравЈЬа неким айа
рашом, објекшом на gaљUHY. 

телекомандни, -3., -о који се OgHOCU на шелекоманgе, којим 
се извоgе шелекоманgе: � уређај . 

телекомаНДовати, -дујём несвр. уйравЈЬаши, команgоваши 
неким айарашом, објекшом на gaљUHY. 

телекомуникација ж (обично у мн.) грч.-лат. обласш шехни
ке која се бави Йробле.мима йреноса информација на gaљUHY йо
моћу жице, елекшричне eHepf,uje или бежично, раgио-шаласи
ма; (раgио)шелеf,рафске и (раgио)шелефонске везе. 

телекомуникациони (телекомуникацйјскй), -3., -о који се 
OgHOCU на шелекомуникације, који је у вези са шелекомуникаци
јама: � уређаји. 

телекс м а. весш йренесена ШелеЙринШером. б. ШелеЙринШер. 

телемарк м спорт. назив за наро.чиШ йокреш йри gOCKOKY ска
кача у скијашким скоковима йри које.м се jegHa Hof,a исйружа 
Haapeg pagu cuf,YPHujef, скока (йре.ма имену норвешке йокрајине 
Телемаркен). 

телеметар и телеметар, -тра м грч. елекшронска сйрава за 
мерење gaљUHe између HeKof, објекша и месша с Kojef, се објекш 
Йос.маШра, gaљUHoMep. 

телеметрија ж f,paHa шехнике која се бави мерење.м величина 
на уgаљеносши йреносом сиf,нала жичним или бежичним ЙуШе.м. 

телеметријски (телеметричкй), -3., -о који се OgHOCU на ше
ле.меШрију, који је у вези с Шеле.меШријом: � уређај . 

телемеханика ж грч. наука о уйравЈЬању механизмима на 
gaљUHY· 

теленце, -ета с (ми. 0; зб. им. телёнцад ж) ge.м, og Шеле. 

телеобјектйв, -а и телеобјектив, -Ива м ГРЧ.-лат. фот. нарочи
ши објекшив којим се ygaљeHU објекши MOf,y снимаши као из 
близине. 

телеологија ж грч. иgеалисшичко-релиf,иозно учење йо коме 
је све у apupogu уређено сврсисхоgно, Йре.ма YHaapeg йосшавЈЬе
ном циљу. 

телеолоmки (телеологйјскй), -3., -о који се OgHOCU на шелео
лоf,ију: � схватање. 

телепат(а), -ё м (ми. -ти м И -те ж) онај који се бави шелейа
шијом, виgовњак. 

телепатија ж грч. ше.леЙаШска, визионарска сйособносш, ви
gовиШосШ. 

телепатијски (телепатичкй), -3., -о који се OgHOCU на шелейа
шију, који је у вези с шелейашијом: � надражај . 

телепатски, -3., -о који се OgHOCU на шелейаше и шелейаши
ју: � способност. 

телепринтер м шелеf,рафски айараш (за аушомашску йри
Moapegajy йисаних саоЙшШења. ЙуШе.м елекшричне eHepf,uje у 
жичном или бежичном шелеf,рафском саобраћају. 

телепринтерски, -3., -о који се OgHOCU на шелейриншере, који 
се врши йомоћу шелейриншера: � служба, телепринтерске вежбе. 

телесина јек. тјелесина ж ayw. и Йеј. og Шело. 

телескоп и телескоп м грч. ойшичка сйрава, gурбuн за йо
с.маШрање .,."ебеских Шела. 

. телескопски и -телескопски, -3., -о који се OgHOCU на шеле
скойе, који је у вези с шелескойима: � посматрање. 

телескопски и телескопски прил. йомоћу шелескойа; као 
шелескойом, йажљиво: � iIретраживати небо; � посматрати де
војку. 

телесни јек. тјелесни, -3., -о који се OgHOCU на шело: � грађа, 
� топлота, � мана, � лепота. • - гарда оружана йрашња за лич
ну зашшишу. 

телесно јек. тјелесно прил. на шелесан начин, физички: � 

казнити, � здрав. 

телесност јек. тјелесност, -ости ж физичка йојава, йрисуш
носШ. 

телестих м грч. Йес.ма којој крајњи iласови gajy неко име или 
неку реченицу. 

телетина ж шелеће месо. 

телећак, -ака м шорба (обично војничка) која се носи на ле
ђима, ранац. 

телећи, -3., -ё који се OgHOCU на шеле и шелаg: � месо, � кожа, 
� поглед. 

телефакс м уређај којим се шексшови и слике MOf,y peapogy
коваши на gaљUHY, йомоћу шелефонских линија; йорука йрене
ша шаквим уређајем. 

телефон, -она м грч. айараш за йреношење f,овора на gaљUHY: 
бежични �, мобилни � , фиксни � . 

телефонија ж шелефонски уређаји; йреношење живоf, f,овора 
Ha gaљUHY· 

телефонирати, -ОнЙр3.м свр. и несвр. рећи, f,овориши шеле
фоном. 

телефонист(а), -ё м (ми. -сти) службеник на шелефону (обич
но на шелефонској ценШрали). 

телефонисткиња (телефонистица) ж женска особа шелефо
нисШ(а). 

телефонски, -3., -о који се OgHOCU на шелефон, који је у вези 
са шелефоном: � саобраћај, � број, � говорница. 

телефонски ПрИЛ. ЙуШе.м шелефона, шелефоном: � отказа
ти састанак. 

телити, телй(м) несвр. [гл. ИМ. тељёње и тељёње с] 1. (МyпIку, 
одн. женску телад, близнад и сл.) gоносиши на свеш, рађаши (о 
крави). 2. (-йм) (краву) наgiлеgаши шељење, йомаf,аши крави ga 
се оШели. _ � се 1. gоносиши на свеш шеле (о крави). 2. gолази
ши на свеш (о ШелеШу). 3. (-йм се) фиг. мучиши се, окайаши на 
неком Йослу. 

тело јек. тијело с (ми. -ла) 1. (ми. и, ређе, телеса, ген. телес3.) би
ОЛ. а. човечји или живошињски орf,анизам (као морфолошка и 
функционална целина). б. анат. aojegUHU opf,aH или geo opf,aHa 
живоf, орf,анизма. в. мршав човечји орf,анизам, леш. 2. а. физ. 
сваки йосебан йреgмеш у ЙросШору. б. засебан geo HeKof, apegMe
Ша. 3. фиг. уgружење, орf,анизација, служба с оgређеном наме
ном, функцијом у јавном и йолишичком живошу: бирачко �

, 

стручно � . 4 .. мат. (обично у изр. геометријско -) geo йросшора 
оf,раничен равним или кривим Йовршинама. 5. астр. (обично у 
изр. небеско, свемирско -) зајеgнички назив за све машерије или 
скуйове машерија које се крећу йо васионском йросшору (йлане
ше, комеще, звезgе и gp.). • бити душом и телом (уз кога или што) 
биши верни йрисшалица Kof,a или чеf,а. жуто - анат. жлезgа с уну
шрашњим лучење.м. 

телохранитељ јек. тјелохранитељ м (инстр. -ем) онај који је 
заgужен за личну безбеgносш неке особе. 

телур, -уРа м лат. хем. хе.мијски еле.менаШ (Те), cpogaH сумйо
ру и селену, сребрнасшобео, мешалноf, сјаја, крш, слаб йровоg
ник елекШрициШеШа. 

телурат, -ата м хем. со ше.лурне киселине. 

телурид, -Ида м хем. јеgињење шелура с меШалима. 

телуријум (телурйј, -ија) м 1. в. Шелур. 2. инсшруменш за 
йраћење крешања Земље и Месеца. 

телурски (телУРичкй, телУРичнй, телурнй), -3., -о који се og
носи на Земљу, који apuaaga Земљи, земаљски, зе.мни. • телур-
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на киселина шешки, безбој1iи, у воgи шешко Шой.тЬиви мешали 
(Н6Те 06)' 

телце јек. тијЕmце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og Шело. 

тељиг м КРУЖ1iО или ЙОЛУКРУЖ1iО савијено gрво које се сша
вЈЬа сшоци око враша ga на њему виси звО1iО или се ушиче у ја
рам у воловској зайрези; јарам. 

тељижац, -ишца и тељижац, -Ишца м geм. og Шељи'i. 

тељижњак м врсша сврgла KOju.м се буше руйе у јарму у ко
је се ушиче Шељи'i. 

тељузгати, -ам неевр. разг. 'iовориши којешша, брбЈЬаши, ба
ЈЬез'iаШи. - Нешто је тељузгао, ни слушао га нисам. 

тема ж грч. 1. основна, 'iлав1iа мисао расйраве, 'iовора, умеш-
1iичко'i gела и сл. 2. йреgмеш који шреба Йис.мено обраgиши, на
слов школско'i Йис.меноТ; заgаШка. 3. муз. мошив музичке комйо
зиције. 4. а. лингв. основа речи. б. йрийремни geo рече1iице, 0нај 
geo на коме није ШежишШе. • - дана акшуел1iО йишање које је у 
среgишшу расЙравЈЬања. 

темат, -ата м в. шема (1 , 2). 

тематика ж (дат. -ици) скуй йроблема неке 1iаУЧ1iе, умеШ1iич
ке или gрушшве1iе обласши; йреgмеш обраgе: - савремених пи
саца; религиозна -. 

тематски, -а, -о који се og1iOCU на шеме: - разноврсност, - је
динство. 

тематски прил. с обзиром на шему: - редак роман. 
тембр м фр. 1iарочишо својсшво звука (каракшерисшиЧ1iО за 

сваки 'iлас или и1iсШруме1iШ). 

теме јек. тјеме, -ена 1. 1iајвиши geo, врх 'iлаве, лобање. 2. нај
виши врх, 1iајвиша шачка било че'iа (йла1iи1iе, бре'iа, лука, йу
шање исйатьеноТ; ЗР1iа и gp.). 3. мат. йресек кракова у'iла, сшра1iа 
шроу'iла или йоли'iО1iа, као и крајње шачке осовина КО1iиЧ1iих 
йресека, врх шроу'iла, куйе или Uupaмuge. • до темена ЙОШЙУ1iО, 
cacвu.м. од пете до темена целu.м бићем, сав. пасти на - фам. биши 
луg, ЙолуgеШи. преко темена сувише, йреко мере. теменом у земљу 
ударити из'iубиши живош, Йо'iи1iуШи. 

темељ м (инетр. -ем) грч. 1. geo зиgа з'iраgе ucuog йоврши1iе 
тла који служи као ОСЛО1iац зиgовu.ма; goНJU слој, йоgло'iа: - ку
ће. Темељ куглане не сме бити влажан. 2. фш. 0НО на чему се не
шшо заС1iива, 1iајваЖ1iији, 'iлав1iи елеме1iаш 1iече'iа: - напрет
ка, опремљеност као - успеха. • до темеље, из темеља ЙОШЙУ1iО, 
cacвu.м. имати добар - (из неке струке) u.маШи gобру upegcupeмy, 
солиg1iО З1iање. на темељу чега йрема чему. од темеља og йосша1i
ка. по темељу в. go ШемеЈЬа. ударити, ударати - чему ОС1iоваши, 
ОС1iиваши шШо. у темељ в. go Шемеља. 

темељак, -ака м шемеЈЬа1i, С1iажа1i човек. 

темељан, -љна, -о 1. а. који се og1iOCU на шемељ, који йрийа
ga шемеЈЬУ: - греда. б. који u.мa чврсш шемељ, gобро заС1iова1i, 
cU'iypa1i. - Све је било јако и темељно. 2. целовиш, ЙОШЙУ1i: -
познавање језика, - договор, - оздрављење. 3. који gобро йро
учава, свесшра1iО обрађује 1iешшо: - истраживач. 4. зgрав, јак, 
С1iажа1i: - младић. 5. 1iајбиШ1iији, основни: темељни закони. 

темељац, -љца м (обично у изр. камен -) а. йрви камен у не
кој 'iрађеви1iи. б. фш. 1iајваЖ1iији geo 1iече'iа, основа, шемељ не
че'iа: знање и рад као темељац успеха. • положити, поставити, 
ударити - чему ОС1iоваши, зайочеши шШо. 

темељача ж gрве1iа 'ipega која се йолаже йо ШемеЈЬУ. 

темељит, -а, -о в. шемеља1i (1б - 5). 

темељитељ м ушемељивач, зачеШ1iик, ОС1iивач. 

темељити, -им неевр. [гл. ИМ. темељёње е] а. йосшавЈЬаши, 
'iраgиши ШемеЈЬ. б. узu.маши као основ, заС1iиваши на чему (ис
шраживање, исшра'iу, сшав и gp.). • '"" се u.маШи основ у чему, за
С1iиваши се на чему, йолазиши og че'iа. - Демократија се теме
љи на компромису. 

темељито прил. на шемељиш 1iачи1i, како шреба, свесшра1iО: 
- организовати, - испитати. 

темељитост, -ости ж (инстр. -ошћу) особи1iа o1io'ia који је ше
мељиш, o1io'ia шшо је ШемеЈЬиШо. 

темељник, -ика м 1. в. Шемељак. 2. в. ШемеЈЬац. 3. u.мyћaH, 
gобар gOMahU1i. 

темељница ж оgрезак чеков1iе уЙЛаШ1iице. 

темељно прил. в. ШемељиШо. 

темељност и темељност, -ости ж в. ШемељиШосШ. 

теменац јек. тјеменац, -нца м анат. мекано шеме на 'iлави но-
ворође1iчеша, ФО1iша1iела fonticulu8. 

темени јек. тјемени, -а, -о који се og1iOCU на шеме, који йри-
uaga шеме1iУ: - кост. 

теменица јек. тјеменица ж анат. в. Шемењача. 

теменце јек. тјеменце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og шеме. 

темењача јек. тјемењача ж анат. шеме1iа косш, косш која 'ipa-
gu кров лобање 08 parietale. 

темешце јек. тјемешце, -а и -ета е (ми. -ца) geм. og шеме; уп. 

теменце. 

темпера ж итал. елик. 1. сликање ми1iерал1iu.м бојама (које се 
везују лей.тЬивu.м ШеЧ1iосШu.ма); слика израђе1iа Шаквu.м бојама. 
2. у ашрибушској служби у йолусложе1iицама йоказује ga је gpy
'iu geo ше сложе1iице у вези са Йоме1iУШu.м бојама: темпера-тех
ника, темпера-боје. 

темперамент (темпераменат), -нта м лат. 1iачи1i и и1iше1i3и
шеш емоциО1iал1iО'i реа'iовања које је у склagу са скуйом биШ1iих 
йсихичких и и1iшелекшуал1iих особи1iа uojegU1iЧsa или зајеg1iице. 

темпераментан, -тна, -о чије је емоциО1iал1iО реа'iовање из
разишо, јако израже1iО: - сликар. 

темпераментно прил. на шемйераме1iша1i 1iачи1i, вашре1iО, 
живаХ1iО: - говорити. 

темпераментност, -ости ж особи1iа o1io'ia који је шемйера
ме1iШа1i. 

темперанција ж лат. самОКО1iшрола, шрезве1iОСш, узgРЖЈЬи
восШ. 

температура ж лат. шойлоша каракшерисшиЧ1iа за сшање 
некоТ; шела, сшейе1i шойлоше, за'iреја1iосши вазgуха или било ко
јеТ; йосеб1iО'i шела: апсолутна -, максимална -, - ваздуха. • има
ти температуру u.маШи йовише1iУ шелеС1iУ шемерашуру (KOg чо
века йреко 370 С) збо'i болесШи. 

температурни, -а, -о који се og1iOCU на шемйерашуру, којије 
у вези с шемйерашуром: температурне промене, температурне 
разлике. 

темперисати, -ишём (темперирати, -ерирам) евр. и неевр. 1. 
оgржа(ва)ши шемйерашуру на умереној висини. 2. ублажиши, 
ублажаваши, (у )чи1iиши YMepeHu.м: - нечије лоше расположе
ње. 3. у шойиО1iичарсшву: (у)чи1iиши мешале KOвHu.м (оgузu.ма
јући u.м крШосШ). 

темпираност, -ости ж сшање O1io'ia шшо је ШемЙира1iО. 

темпирати, темпИрам евр. и неевр. лат. вој. 1iамесшиши, наме
шшаши уйатьач шако ga изазове ексйлозију (бомбе, 'iра1iаше) у 
оgређе1iО време, og1i. на жеЈЬе1iој шачки ЙуШање. фиг. уgесиши, 
уgешаваши 1iешшо с оgређе1iОМ намером, циљем уойшше: - са
станак, - форму. 

темпирач, -ача м вој. 1. 0нај који врши шемйирање, йоgеша
ва ШемЙиР1iик. 2. в. ШемЙиР1iик. 

темпирни, -а, -о који је С1iабgеве1i уйатьачем pagu изазивања 
ексйлозије у жеље1iО време, на жеље1iОМ месшу и сл.: - бомба, -
граната. 

темпирник м вој. сйрава која аушомашски ре'iулише висину 
и gaтьU1iY раСЙРС1iућа шойовско'i ЗР1iа, 'iра1iаШе. 

темпл м лат. БО'iОМОЈЬа, храм (обиЧ1iО јеврејски), cU1ia'io'ia. 

темпло е 1. иКО1iосшас у йравослав1iој цркви. 2. в. ШемЙЛ. 

темпо м (ми. 0) итал. 1. сшейе1i брзи1iе којом се врши нека pag-
ња: - развоја, - изградње, - живота. 2. муз. сшейе1i брзи1iе којом 
се извоgи неко музичко gело, брзи1iа крешања ШО1iова. 3. сше
йен брзи1iе извођења йошреб1iих pagНJU йри какавој сйоршској 
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акШивносШи. • а темпо муз. ознака за uоврашак на uрвобишни 
Ше.м,uо комuозиције (uосле убрзавања или усиоравања). 

темпоралан, -лна, -о ЛИШ'В. који означава време, OgHOC у вре
мену, временски: � реченица. 

тен м фр. боја и каквоћа коже лица, UуШ. фиг. боја уоUшШе. 

тенацитет, -ета м лат. uосшојаносш, uзgРЖЈЬивосш, исшрај
носш; Шврgо'iлавосШ. 

тенда и тенда ж итал . . илаШнени засшор за зашшишу og сун
ца и кише (на шерасама, илажама, броgовима и gp.). 

тенденција (тендеIЩа) ж лат. а. шежња, насшојање, цuљ: ре
формске тенденције. б. усмереносш неке иојаве: � однарођавања. 

тенденциозан, -зна, -о који има оgређену шенgенцију, upeg
узеш с оgређеном намером, који служи извесној сврси (чесшо у 
неlашивном смислу): � вест, � питање, � члаНaR. 

тенденциозно прил. на шенgенциозан начин, с оgређеном на
мером, сврхом: � се изјашњавати. 

тенденциозност, -ости ж особина, својсшво oHola који је шен
gенциозан, oHola шшо је Шенgенциозно. 

тендер и тендер м енгл. 1. нарочиши ваlон, HeuocpegHo уз ло
комошиву, у коме су резерве у1.тьа, воgе и сл. UОШРОШНОl машери
јала. 2. иомоћни броg за gовоз живошних намирница на већи 
броg. 3. фиг. ириреиак, uрашилац, саШелиШ. 3. јавни о'iлас, кон
курс за upogajy јавних, gржавних Uреgузеhа. 

тендирати, тендирам неевр. биши склон нечему, биши усме
рен у оgређеном иравцу, шежиши, наlињаШи. - Русија је тенди
рала Цариграду. 

тензија ж лат. наuешосш, заШеlнуШосШ. фиг. усuљеносш, не
uрироgносш; несШрilJЬивосШ. 

тенија ж лат. 1. врица, шрака; иојас. 2. архит. украс у облику 
равне шраке са lеомешријским орнаменШима. 3. зоол. иaHйl.rьи
чара, Шракавица. 

тенирати, тенирам неевр. лат. наносиши боју на кожу pagu 
uосшизања жеЈЬеноl шена; уп. тен. 

тенис и тенис м (мн. 0) енгл. спорт. врсша ulpe рекешом и лоu
шом у којој иlрачи рекешом uребацују лоuшу иреко мреже у иро
шивничко иОЈЬе. • стони - ulpa рекешом и малом целулоиgном 
лоuшом на сШолу. 

тенисер, -ера (инетр. -ером) (тен:Исач, -ача (инетр. -ачем)) м 
иlрач Шениса. 

тенисерка (дат. -ки; ген. ми. -ки) (тенисачица) ж женска осо
ба Шенисер. 

тенискй и тенискй, -а, -о који се OgHOCU на шенис, који је у 
вези с шенисом: � утакмица, � рекет. 

тенк м енгл. (ми. -ови) вој. шешко наоружано оклоilJЬено lyce
ничарско борбено возило. 

тенкист(а), -ё м (ми. -сти) члан uocage Шенка. 

тенкистичкй, -а, -о који се OgHOCU на шенкисше, који је у ве
зи с шенкисшима: � опрема. 

тенковскй, -а, -о који се OgHOCU на шенкове, који је у вези с 
шенковима: � пук, � паљба. 

тенор, -ара м (инетр. -аром) итал. 1. муз. а. највиши мушки 
'iлас. б. uевач шаквоl 'iласа. 2. правн. geo upecyge који саgржи og
луку cyga, gисUозиШив. 

тенорист(а), -ё м (ми. -сти) в. f!1eHop (1б). 

тенористичкй, -а, -о који се OgHOCU на ШенорисШе. 

тенорскй (тенорнИ), -а, -о који се OgHOCU на шенор и шеноре: 
� глас, � арија. 

тентамен и тентамен м лат. врсша исuиша на високим шко
лама. 

тентати; -ам неевр. лат. 1. (некога) gовоgиши у искушење, ис
' кущаваши, кушаши; навоgиши наlовараши на нешшо (обично 
неlаШивно). 2. ићи без циља, луњаши, базаШи. 

теогонија ж грч. учење сшарих Грка о uосшанку и uореклу 
боlова. 

теогонйјскй, -а, -о који се OgHOCU на шеОlонију: � учење. 

теодицеја и теодиција ж грч. учење хришhанских филозофа 
ga је боl gобар иако gозвОЈЬава MHola зла. 

теодолйт, -Ита м грч. lеоgешски инсшруменш за иремеравање 
Зе.мЈЬишШа; асшрономски инсшруменш за ушврђивање uоложа
ја небеских Шела. 

теозоф м uрисшалица Шеозофије. 

теозофија ж грч. релиlиозно-мисшично учење о сазнању све
ша иреко нашчулних оuажања и о оgржавању везе са БОlОМ и 
иокојницима. 

теозофкиња ж жена Шеозоф. 

теозофскй, -а, -о који се OgHOCU на шеозофе и шеозофију: � 

учење. 

теократ(а), -ё м (мн. -ти М И -те ж) uрисшалица ШеокраШије. 

теократија ж грч. облик gржавноl уређења у коме свешшен
сшво или свешовни uоlлавар има и HeuocpegHY uолишичку 
власШ. 

теократскй, -а, -о који се OgHOCU на шеокраше и шеокраши
ју: � држава. 

теокрација ж в. ШеокраШија. 

теолог м грч. онај који се бави шеоло1ијом; сшуgенш шеоло
шко1 факулШеШа. 

теологизирати, -изирам евр. и неевр. бавиши се шеолоlијом, 
шеолошки (uро)шумачиши иојаве. 

теологија ж а. рели1иозно учење о бо1у и иринцииима рели
luje, бо1ословЈЬе. б. висока школа на којој се сшуgенши ириире.ма
ју за свешшеничко звање, БОlословија. 

теологйјскй, -а, -о који се OgHOCU на шеОЛО1ију, шеолошки: � 

тумачење света. 

теологика ж в. ШеОЛОlија. 

теолошкй, -а, -о који се OgHOCU на шеолоlе и шеоло1ију: � рас
права, � факултет. 

теорба ж И теорбан, -ана м фр. врсша леуша (чије жице иро
извоgе gубоке Шонове). 

теорбанист(а) и теорбист(а), -ё м (ми. -сти) онај који свира 
на шеорбану или иева уз Шеорбу. 

теорема ж (теорём, -ем а м) ГрЧ. основно uравило неке науке, 
научна исшина заснована на оgређеним uрешuосшавкама, коју 
шреба објасниши извођење.м gоказа; свако научно шврђење које 
се може gоказаши: Питагорина �. 

теоретизирати, -изИрам и теорет:цзовати, -зујём евр. и не
евр. в. ШеореШисаШи. 

теоретик м ГрЧ. в. ШеореШичар. 

теоретисати, -ишём евр. и неевр. а. бавиши се шеоријама, из
ложиши, изла1аши неку Шеорију. б. расуgиши, расуђиваши су
више аuсшракшно, uреgа(ва)ши се умовањима без ослањања на 
чињенице . . 

теоретичан, -чна, -о шеорешски, Шеоријски. 

теоретичар м (инстр. -ом и -ем) а. онај који се бави шеоријом, 
gобар uознавалац Шеорије. б. онај чије је знање књишко и није 
.У вези са ираксом. 

теоретскй, -а, -о 1. а. који се OgHOCU на шеорију, који разви
ја, објашњава шеорију; заснован на шеорији, научни, знансшве
ни: � објашњење, � приказ. б. који увоgи у шеорију, који служи 
uознавању шеорије: � настава, � обука. 2. књишки, аuсшрак
шан; лишен сушшине, формалан: � рад по кабинетима. 

теоретски ПРИЛ. 1. ире.ма шеорији, у gyxy шеорије, корисше
ћи се иринцuйима шеорије, како шеорија uосшавЈЬа: � објасни
ти. 2. само у шеорији, формално, на иаииру. - Специјалност са
радника постојала је само теоретски. 
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теорија ж грч. а. сисШе.м З1-lања о 1-lекој йојави или "ipyau йо
јава заС1-l0ва1-l 1-la 1-lаУЧ1-l0 Йровере1-lu.м, чиње1-lич-ки gо-каза1-lu.м 
ЙреШЙосШав-ка.м,а; 1-lаУЧ1-l0 уойшше1-l0 шу.мачење за-КО1-lишосши 
развиш-ка apupoge и gрушШва. б. Ше.мељ1-lи Йој.мови 1-lеке 1-lаУЧ1-lе 
или у.меШ1-lич-ке gисциUли1-lе: - књижевности, - музике, - броје
ва. в. йроучавање шеорије (а и б); бављење Шеоријо.м (а и б) без 
йровере и apu.мe1-le, ШеореШисање. г. gо.мишљање yc.мepe1-lo 1-la og
бра1-lУ 1-lеке шезе, -које се 1-le обазире 1-la сшваР1-l0СШ; фор.матmо йро
-кла.м,ова1-lи Йри1-lциЙи. 

теоријица ж ge.м. и ир. og Шеорија. 

теорйјскй, -а, -о в .  ШеореШс-ки. 

теорйјски прил. в. ШеореШс-ки. 

теорисати, -ишем свр. и несвр. в. ШеореШисаШи. 

теофiшија ж ГРЧ. јављање бо"iа љуgu.ма, Йре.ма веровању сша
рих Гр-ка. 

теофил м ГРЧ. йобожа1-l чове-к. 

теоце, -а и -ета с (супл. ми. ТЕЮЦИ, ген. ТЕЈЛаца м) geM. и хиЙ. og 
Шеле. 

теоцентричан, -чна, -о йо -ко.ме је бо"i среgишше све"iа: - ме
тафизика. 

теочар м чоба1-lи1-l -који чува Шелаg. 

тепав, -а, -о -који шейа, 1-lейравил1-l0 из"iовара aojegU1-lе "iласо-
ве: - особа. 

тепавац, -авца м o1-laj -који шейа; уп. тепати. 
тепавица ж o1-la -која шейа; уп. тепати. 
тепавост, -ости ж особи1-lа, сшање o1-lo"ia -који ШеЙа. 

тепати, -ам несвр. 1. а. uз"iовараши 1-lейравил1-l0 1-lеке "iласове 
(р -као л, ш -као с и сл.), слиЧ1-l0 gешешу -које ше-к учи ga "iовори; 
йро"iовараши (о gеШеШу). б. засшајаши, зайињаши у "iовору, за
.муц-киваШи, .муцаШи. 2. 1-lеЖ1-l0, с љубављу се обраhаши 1-lекоме; 
1-lаgеваши речи оg.мила 1-lекоме. 

тепелук и тепелук м тур. 1. а. у-краше1-lа .мала -кайа -која се 
1-l0сила 1-lаврх "iлаве, -као geo сшаре же1-lс-ке "ipagcKe 1-l0шње; злаш-
1-la или среБР1-lа ykpac1-lа Uлочица 1-la ша-квој �аЙи. б. "iорњи geo 
ЦР1-l0"iорс-ке и херце"iовач-ке -кайе у-краше1-l 1-lациО1-lал1-lu.м сu.мбо
лu.ма. 2. gоњи -крај gy"ie йуш-ке; у-краше1-lа јабу-ка 1-la врху KY1-lga
-ка .мале Йуш-ке. 

тепих м нем. hилu.м, ca"i; йросшир-ка за aog уоЙшШе. 

тепка ж агр. врсша -круш-ке; -круш-ка gивља-ка. 

тепљив, -а, -о в. ШеЙав. 

тепсија ж тур. Uлиhи ба-каР1-lи или е.мајлира1-lи cyg (за йечење 
йиша, -колача и сл.); -количи1-lа јела сареоМЉе1-lа у Шо.ме cygy. • 
раван као - ЙОШЙУ1-l0 рава1-l. 

тепсијица ж ge.м. og ШеЙсија. 

тер, тера м нем. в. �аШра1-l. 

тера-ГРЧ. йрефи-ксоиg -који ОЗ1-lачава у.м1-l0жа-к og .милиО1-l .ми
лиО1-lа: терабајт. 

теразије ж МН. тур. 1. РУЧ1-lа ва"iа са gва Шаса. 2. (Теразије) 
1-lајужи це1-lшар Бео"iраgа. 3. (Теразије) астр. cegMo йО pegy сазве
жђе у 30gujaKY. 

теразйјскй, -а, -о -који се og1-l0СU 1-la шеразије и Теразије: -
тас, - чесма. 

теракота ж итал. 1. а. йече1-lа "iP1-lчарс-ка "iли1-lа. б. йреg.меши 
uзрађе1-lи og ша-кве "iли1-lе. 2. црвe1-l-касшожуh-касша боја йече1-lе 
"iли1-lе. 

тералац јек. тјералац, -аоца м o1-laj -који шера зайре"iу; "i01-lич 
уоЙшШе. 

терапеут м ГРЧ. зgравсшве1-lи pag1-lUК -који сйровоgи оgређе1-lУ 
ШераЙију. 

терапеутика ж "ipa1-la .меgици1-lе -која йроучава .мешоgе лече
ња болесши; шеорија и йра-кса лечења. 

терапеутскй, -а, -о -који се og1-l0СU 1-la шерайеуше и шерайеу
Ши-ку. 

терапија ж ГРЧ. мед. 1. 1-lачи1-l лечења, лечење. 2. в. шерайеу
Ши-ка. 

тераријум (терарйј, -ија) м лат. йросшорија или aocyga са зе
мљо.м и -ка.м,ење.м у -којој се gрже и "iaje 1-lајчешhе .мали воgозе.мци. 

тераса ж фр. 1. архит. рава1-l -кров или ошворе1-lа 1-lейо-криве1-lа 
хориЗО1-lшал1-lа йоврши1-lа 1-la "iрађеви1-lи; вели-ки бал-КО1-l. 2. геогр. 
хориЗО1-lшал1-lа или бла"iо 1-lа"i1-lуша зарава1-l 1-lасшала gејсШво.м 
воgа, -која се йрошеже gуж реЧ1-lе, .морс-ке или језерс-ке обале; jeg-
1-la og ша-квих сшейе1-lасшо йоређа1-lих зарав1-lи 1-la обали. 

терасаст, -а, -о слича1-l шераси; -који се сйушша у обли-ку 1-le
-коли-ко сшейе1-lасшо йоређа1-lих ше раса, сшейе1-lасш: - тло. 

терасасто ПРИЛ. у обли-ку шерасе; -као 1-lиз шераса, сшейе1-lа
СШО. - Нагиб се спуштао терасасто. 

терасирати, -асйрам свр. и несвр. (uз)gелиши 1-la ше расе, сшейе-
1-lасшо йоgзиgаши, йоgзиђиваши (йојасеве зе.мљишШа у �арсШу). 

терасица ж ge.м. og Шераса. 

терати јек. тјерати, -ам (импф. TG)epax; ИМП. тШерај; ТРП. 

TG)epaH; пр. сад. тG)ерајући) несвр. 1. а. Йoвицu.мa, речu.ма или 
-кa-квu.м ЙосШуЙцu.ма йрисuљаваши 1-lеко"iа, 1-lешшо ga се ygaљu, 
ga oge, йобе"i1-lе с 1-lеко"i .месШа, og"i01-lиши, исшериваши, расшери
ваши: - децу из воћњака, - живину с прага, - птице са оџака. 
б. јуриши за 1-lекu.м, 1-lечu.м у 1-la.м,epu ga се сши"i1-lе, ухваши, Y1-lU
шши, йрошера и сл., "i01-lиши, йро"iО1-lиши: - лопова, - непријате
ља, - вука. в. чи1-lиши ga 1-lече"iа 1-lесша1-lе, оgсшрањиваши, ош
�лањаШи. - Кисела чорба тера мамурлук. г. 1-lасил1-l0 сйровоgи
ши, йривоgиши: - у затвор некога. 2. а. ugyhu за goMahu.м жи
воШиња.м,а, обиЧ1-l0 за сШо-ко.м, "i01-lиши их ga се -крећу у оgређе1-l0.м 
йравцу, 1-la оgређе1-l0 .месШо, йоgсшицаши их ga се -крећу брже и 
СЛ.: - говеда на пашу, - овце на пазар, - коња сватовски. б. йре-
1-l0сиши 1-la шоваР1-l0ј живошињи или йревозиши у зайрези, во
зилу и СЛ.: - робу на пијацу, - жито у МЛИН. в. уйрављаши -коњ
с-ко.м заЙре"iо.м, возило.м, ЙревОЗ1-lu.м среgсшво.м, вршиши gy
Ж1-l0СШ возара или возача йревОЗ1-l0"i среgсшва; уойшше чи1-lиши 
ga се 1-lешшо -креће, сшављаши у йо-креш, Йо.мицаШи, "iураши и 
СЛ.: - коњска кола, - аутомобил; - бицикл, - колица, - точак 
преслице. 3. а. УЙОр1-l0 1-lа"iовараши, .молиШи, йрисuљаваши и СЛ. 

1-lеко"iа ga 1-lешшо учи1-lи; gовоgиши 1-lеко"iа у 1-lеко сшање (обиЧ1-l0 
1-lейовОЉ1-l0): - сина да се жени, - децу на спавање; - некога у 
очај . б. C1-lаЖ1-l0 воgиши, йоgсшицаши 1-la 1-lешшо (о У1-lушрашње.м 
йоgсшицају, 1-lа"iо1-lУ, жељи); чи1-lиши ga се 1-lешшо йојави, изази
ваши 1-lешШо. - На то га тера освета. Стид јој тера руменило у 
лице. в. (на нешто) изазиваши 1-lеку йсихич-ку, og1-l. физиолош-ку 
реа-кцију: - на смех, - на повраћање. г. йушшаши, исшеривши 
йуйољ-ке, uзgа1-l-ке (о бuљци). 4. фиг. уйражњаваши (обичај, 1-lави
-ку), обављаши -ка-кав йосао, сйровоgиши 1-lешшо; УЙОр1-l0 оgржа
ваши заузеши сшав: - своје обичаје, - моду, - два заната, - по
литику; - инат. 5. вqgиши йосшуйа-к apeg cygOM йрошив 1-lеко"iа, 
шужиши; УЙОр1-l0 йриређиваши -ка-кве 1-lейријаШ1-l0сши, 1-lез"iоgе 
1-lекоме, Йро"iО1-lиШи. - Због тога те могу терати судом. ВОДНИК ме 
тера, ни сам не знам због чега. 6. ићи, -крешаши се (обиЧ1-l0 бр
зо, gржеhи се УЙОР1-l0 jeg1-lo"i Йравца). - Окрени на југ, па терај, 
и стићи ћеш до ноћи . •  - се 1. јуриши jeg1-lo gpy"io, "iањаши се. 2. 
сйориши се, йаР1-lичиши се, суgиши се; свађаши се, йро"iањаши 
се. 3. йариши се (о 1-lекu.м живоШиња.м,а). • - кера ла-ко.мисле1-l0 
и раСЙУС1-lО живеШи. - коме душу на лакат .мучиши, -кињиши Ko"ia. 
- у лаж некога 1-lабеђиваши 1-lеко"iа ga лаже; gо-казиваши ga 1-lеко 
лаже. - своје раgиши йО својој вољи. 

тераца ж в. Шераса. 

терацер, -ера м СШРУЧ1-lи pag1-lUК за Шерацо. 

терацерскй и терацерскй, -а, -о -који се og1-l0СU 1-la шерацо 
и шерацере: - рад(ник). 

терацо м итал. вешшач-ки gе-корашива1-l Ka.м,e1-l са У"iлача1-l0.м 
"iорњо.м Йоврши1-l0.м -који се уйошребљава за uзраgу йоgова и об
ла"iање сшейе1-lица и зиgова. 

терач јек. тјерач, -ача м o1-laj -који й1ера зайре"iу; "i01-lич, "i01-lU
лац уойшше; уп. тералац. 

терачица јек. тјерачица ж O1-la -која шера, "i01-lU зайре"iу; уп. 

терач. 
тербијум (тербйј, -ија) м хем. хе.мијс-ки еле.ме1-lаШ (ТЬ), врло 

pegaK .меШал. 
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теревёнка ж (дат. -ици; ген. ми. -кИ) тур . разузgано, бучно ве
сеље, орiијање; Йијанка. 

теревёнчити, -йм неевр. [гл. ИМ. тер€шёнчёње е] йровоgий1и се 
на й1еревенци, учесй1вовай1и на й1еревенкама. 

тереаијанскй, -3., -о који се OgHOCU на влаgавину и време 
ауСй1ријске царице Марије Терезије (1840-1880). 

терён, -ена м фр. 1. а. Зе.м.тЬишй1е, й1ло; apegeo, крај: мочваран 
-; планински -, равничарски - . б. фиг. gелокруi, обласй1, aog
ручје paga, gеловања, изучавања: - права. 2. крај, йоgручје, сре
gUHa ige се врши йракй1ична йримена каквих й1еорей1ских йо
сй1авки, OgH. ige се врше оgређена изучавања, исйий1ивања и СЛ.: 

практични рад на терену. • човек с терена в.  й1еренац. 

теренац, -нца м а. онај који pagu на й1ерену (изван канцела
рије, месй1а боравка и сл.). б. ауй10мобил йоgешен и aoiogaH за 
вожњу йо й1ешком й1ерену, ван асфлй1ираних Йуй1ева. 

терёнскй, -3., -о који се OgHOCU на й1ерен, који се врши, изво
gu на й1ерену, који pagu на й1ерену и СЛ.; који је aoiogaH за во
жњу йо лошем, й1ешком й1ерену: - испитивање, - радник; - во
зило. 

терёнски прил. вршеhи исйий1ивања на й1ерену: - проучава
ти језик. 

терет и терет м 1. а. оно шй10 неко носи (обично на леђима 
или раменима), бреме; оно шй10 је най10варено на неко йревозно 
среgсй1во, й10вар: бродски - . б. й1ежина. - Воћке су се крmиле 
под теретом бресака. в. фиг. й1еiоба, й1ешкоhа; бриiа, обавеза: 
подносити - немаштине; прихватити - подизања деце. 2. й1е
жак pag, найор: заштитити кога од терета. 3. законом йройиса
на јавна обавеза, gажбина: општински терети. 4. залоi некрей1-
нине за gобијени зајам, хийой1ека: ставити кућу под терет. • би
ти на терету некоме бий1и на нечијој бризи, на нечијем сй1арању; 
йосй1а(ја)й1и неЙожељан. ставити, стављати на терет некоме (не
што) й1ерей1ий1и HeKoia за нешй10, окривий1и, окривљивай1и. 

теретан и теретан, -тна, -о (одр. -тни, -тн3., -о) 1. (одр.) који 
се OgHOCU на й1ерей1, који је у вези с й1ерей10М (њеiовим йреносом, 
йревозом и сл.): - брод, - саобраћај, - лист. 2. који јако ойй1ере
hyje, заморан, й1ежак: - рад. 3. правн. који Haмehe (узајамне) 
обавезе: - уговор. 

теретана ж нарочий10 оЙре.мљена gворана за найорне ми
шиhне вежбе (gизање й1ерей1а и gp.). 

теретити и теретити, -йм неевр. [гл. им. -рећёње е] 1. а. й10-
варий1и й1ерей1 на HeKoia, на нешй10: - кола, - коња. б. намей1а
й1и некоме неку обавезу: - порезима. в. излаiай1и найорима, за
марай1и, мучий1и: - желудац. 2. фиг. бацай1и кривицу на неко
ia, ойй1уживай1и, окривљивай1и: - некога због несреће. 3. трг. 
gавай1и у залоi за зајам, заgуживай1и: - имање . •  - се Йовр. 
йрема й1ерей1ий1и (1 и 2). 

теретница и теретница ж 1. шлей, й1еiленица. 2. адм. й10-
варни лисй1. 

теретно и теретно ПРИЛ. на й1ерей1ан начин, й1ешко, мучно: 
- живети. 

теретњак и теретњак м й1ерей1но йревозно среgсй1во (ками
он, броg, воз и сл.); уп. теретан (1). 

теретњачкй и теретњачкй, -3., -о који се OgHOCU на й1ерей1-
њаке. 

тераија м (мн. ж) тур. кројач који шије оgела og чохе; кројач 
уоЙшй1е. 

тёраијан, -а и тераијан, -ана м пере. й1анка кошй1ана йлочи-
ца којом се ygapa у жице й1амбуре, й1рзалица. 

тераијица м (ми. ж) geм. и ир. og й1ерзија. 

терайјскй, -3., -о који се OgHOCU на й1ерзије: - занат, - еснаф. 

тераилук м й1ерзијски занай1, й1ерзијски Йосао. 

Тераит м најружнији Грк aog Тројом, оличење й1елесне нака
зносй1и и оЙ.ака језика. 

тераитскй, -3., -о,који се OgHOCU на Терзий1а, којије као у Тер
зий1а; наказан, оgврай1ан: - смех. 

теријак м грч. универзални среgњовековни лек начињен og 
MHOiux й1рава и живой1ињских серума. 

теријёр, -ера и тёријёр м енгл. врсй1а ловачкоi йса јамара 
йореклом из Енiлеске. 

територија ж (терИторй:ј, -ија м) лат. обласй1, йоgручје (омеђе
но iраницама gржаве, какве уйравне јеgинице и сл.). 

тёриторијалан, -лна, -о који се OgHOCU на й1ерий10рију, који 
је у вези са й1ерий10ријом: територијални интегритет, територи
јалне границе. • територијалне воде правн. йојас воgе (обично мо
ра, океана) gуж обале неке обалске gржаве aog суверений1ей10М 
й1е gржаве. 

територијалитёт, -ета м правн. йраво на уйрављање оgређе
ном й1ерий10ријом. 

тёриторијално прил. у йоiлеgу й1ерий10рије, у OgHOCY на й1е
р и й1ор ију , йрема й1ерий10рији: - се одредити. 

територијалност, -ости ж й1ерий10ријална оgређеносй1, йо-
ложај засебне й1ерий10рије. 

територијум м в. й1ерий10рија. 

тёркав, -а, -о који се й1ешко Kpehe, слаб на Hoiaмa: - во. 
теркија ж тур. арх. нарочий10 уйакован коњаников apйlJbai 

учвршhен каишевима за облучје сеgла; каиш, ремен којим се й1ај 
apйlJЬai учвршhује. 

терма ж (обично у ми.) ГРЧ. вруhе врело, й10йлице; римско јав
но куЙай1ило. 

термалан, -лна, -о који се OgHOCU на й1ерме, й10йао, врео (о из
ворима, бањама): й1ермални извор, й1ермално куЙай1ило. 

термидор, -ора м фр. jegaHaecйlu месец францускоi револу
ционарноi каленgара (19. VIJ - 1 7. VIII); конй1рареволуционар
ни йреврай1 у Француској 9. йlepMugopa (27. VIJ 1 794); фиг. кон
й1рареволуција. 

термидорац, -рца м йрисй1алица йlepMugopa. 

термика ж ГрЧ. 1. физ. наука о й10ЙЛой1и. 2. јеgриличарски 
й1ермин за усйон сувоi вазgуха йри й1ихом, й10ЙЛОМ и веgром вре
мену. 

термйн, -Ива м лат. 1. научни, OgH. сй1ручни назив за оgређе
ни Йојам. 2. й1ачно уй1врђено време, рок; gaйlYM. 3. ЛОГ. основни 
елеменай1 cyga (субјекай1 и apegUKaйl). 

терминал, -ала м функционална лучка ЙОСй1ројења за укр
цавање и искрцавање й1ерей1а. 

тёрминалан, -лна, -о завршни, крајњи, коначни. 

терминатор м 1. онај који оiраничава, омеђује. 2. iранична 
линија која gели ocвeйlJЬeHY og й1амне сй1ране йривиgноi gucKa 
Месеца или које gpyie ЙЛаней1е. 3. жарг. онај који руши, унишй1а
ва све apeg собом (йрема фuл.мском јунаку). 

термини он, -она м адМ. врсй1а peiu�йlpa (у аgминисй1рай1ив
ним усй1ановама и йреgузеhима), са ознаком gaйlYMa йријема 
и gaйlYMa решења сЙиса. 

терминирати, -Инй:р3.м евр. и неевр. уй1врgий1и, уй1врђивай1и 
й1ермин, ogpeguйlu, оgређивай1и рок. 

терминолог м сй1ручњак за й1ерминолоiију. 

термиНолО.гија ж ГрЧ. сисй1ем назива, й1ермина у некој на
учној обласй1и, номенклай1ура: граматичка -, зоолошка -, 
спортска -. 

терминолоmкй, -3., -о који се OgHoCU на й1ерминолоiе и й1ер
миНОЛОiију: - рад, - речник. 

термйнскй, -3., -о који се OgHOCU на й1ермин, на й1ермине. 

термйт1, -ита м ГрЧ. хем. с.меша алуминијумовОi йраха с окси
gOM iвожђа и gp. мей1ала, која се корисй1и йри заваривању ме
й1ала, за израgу зайаљивих бомби и сл. 

термйт2, -Ита м лат. 300Л. у МН.: peg нижих инсекай1а белича
cйloi gyiYJbacйloi й1ела, с gрушй1веним начином живой1а, бели 
мрави Isoptera, Termitidae (у jg.: инсекй1 из йloia pega). 

термйтнй, -3., -о који се OgHoCU на й1ермий1, који сagржи й1ер
мий1; уп. термит1: - граната. 
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термитњаR м lнезgо, мравињак шермиша; уп. термит2• 

термитождерац, -ерца и термитождерац, -рца м у изр. 
етиопски - зоол. сисар који се храни шермишима Orycteropus aet
hyopicus. 

теРМИТСRИ, -а, -о који се OgHOCU на шермише, својсшвен ше р
мишима; уп. термит2: � гнездо, � упорност. 

теРМИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на шермику, шойлошни: тер
МИЧRИ зраци. 

термо- као арви geo именичких и uриgевских сложеница 
означава ga је оно шшо је gрУlим gелом сложени це исказано у ве
зи с шойлошом, OgH. шойлошном енеРЕијом: термоаRУМУЛацио
ни, термоелектрана. 

термоаRумулациони, -а, -о у изр. - пећ елекшрична аећ ко
ја акумулира шойлошу и ао uошреби избацује шойли вазgух ао
моћу венШилаШора. 

термограм м грч. физ. lрафички uриказ крешања шойлоше 
вазgуха израђен на Шермоlрафу. 

термограф м грч. физ. мешеоролошки инсшруменш који 
аушомашски lрафички бележи крешање шемuерашуре вазgуха. 

термодинамика ж грч. наука о шойлоши, geo физике који из
учава uрешварање шойлоше у механички pag и gpYle облике 
енерЕије. 

термодинамички и термодинамични, -а, -о који се OgHOCU 
на шермоgинамику, заснован на аринциаима Шермоgинамике. 

термоелеRтрана ж грч. елекшрична ценшрала с шермичким 
аОЕОНОМ, шермо цен Шрала. 

термоелеRТРИRа ж грч. елекшрична енеРЕија uроизвеgена из 
ШоЙЛоШне. 

термоелеRтричан, -чна, -о који се OgHOCU на шермоелекшри
ку: � централа. 

термоизолациони, -а, -о грч. који служи за изолацију шо
йлоше: � слој, � Опека. 

термомётар и термометар, -тра м грч. сарава за мерење 
шемuерашуре (шела, вазgуха), ШоЙЛомер. 

теРМОНУRЛеаран, -рна, -о који се OgHOCU на шойлошу шшо се 
gобија ари разбијању аШОМСКОl јеЗlра: � централа, � рат. 

термореГУШlција ж грч. физиол. оgржавање нормалне шем
uерашуре шела коју ОРlанизам осшварује низом физиолошких 
реакција. 

термос м (термос-боца) ж нарочишо израђена uocyga за ogp
жавање неизмењене шемuерашуре шечносши више саши или ви
ше gана. 

термостат м грч. уређај за аушомашско реlулисање шемuе
раШуре. 

термофор м грч. наарава за HeuocpegHo Ерејање uojegUHUx ge
лова шела (обично Еумена кеса наауњена врућом воgом, елек
шрично јасшуче и gp.). 

термоцентрала ж грч. в. ШермоелекШрана. 

терор, -ора м лат. сшраховлаgа, Ширанија. • бели - влаgави
на насиља која се служи свим среgсшвима upUHyge и аРОЕона 
сем убисШвима. 

тероризам, -зма м вршење шерора, насиље; uојеgиначне на
силне акције које се извоgе pagu осшваривања неКОЕ uолишич
КОЕ, иgеОЛОШКОl, веРСКОЕ или националНОl циља, чесшо са uошuу
но неgужним жрШвама. 

тероризовати, -зујём (тероризирати, -изйрам) свр. и несвр. в. 
ШерорисаШи. 

терорисати, -ишём свр. и несвр. (из)вршиши шерор, насиЈЬе 
Hag неким, злосшавЈЬаши, ШиранисаШи. 

терорист(а), -ё м (ми. -сти) UPUUagHUK шерорисшичке ОРЕа
н,изације; онај који извоgи шерорисшичке акције. 

теРОРИСТИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на шерор, шерорисше и 
шероризам: � организација, � акција. 

теРОРИСТRиња ж жена ШерорисШ(а). 

тер-папир, -ира м каршон uревучен кашраном cjegHe сшра
не, који се корисши за изолацију влаlе. 

терпентин, -ина м ГРЧ. хем. безбојна или жућкасша шечносш 
која се gобија og смоле разних чешинара (корисши се у"lлавном 
у uроизвоgњи боја и лакова). 

терпеНТИНСRИ, -а, -о који се OgHOCU на шерuеншин, који са
gржи шерuеншин: � уље. 

терца ж итал. 1. муз. шрећи сшеuен gијашонске лесшвице; ин
шервал између арвОЕ и шрећеl шона на било коме сшеuену ле
сШвице. 2. спорт. уgарац у мачевању који аОЕађа gecHY uрошивни
кову сШрану. 

терцёт, -ета м итал. 1. муз. а. комuозиција за шри "lласа или 
за шри инсШруменШа. б. шри извођача шакве комUозиције. 2. 
фиг. Еруаа og шри лица на неки начин uовезана, Шројка. 

терцијар м лат. геол. шрећи uepuog у развоју 3е.мље, сшарија 
формација кенозојСКОl gоба. • млађи - неоЕен. старији - Uалеоlен. 

терцијарни, -а, -о 1. који се OgHOCU на шерцијар, који uоши
че из шерцијара: � слој, � море. 2. шрећи ао pegy: � стадијум. 

терцијёр м лат. геол. в. Шерцијар. 

терцијёрни, -а, -о који се OgHOCU на шерцијер, који uошиче из 
Шерцијера. 

терцина ж итал. КЊИЖ. сшрофа og шри јамаска сШиха. 

тесак, -ака м шежак и широк нож који се носи у корицама о 
аасу (као geo раније војничке оареме). 

тесан јек. тијесан, -сна, -о (комп. тG)еmњй) 1. који је мале 
ширине, узак; који је мањеЕ обима (uовршине, заuремине) неЕО 
шшо је uошребно: � улица; � одело, � обућа. 2. фиг. а. крашак, 
мали, Оlраничен (у OgHOCY на временско шрајање): � рок, � тер
мин. б. мали, неgовОЈЬан, oCKygaH: тесни фондови. в. који upeg
сшавЈЬа малу uреgносш Hag uрошивником: � резултат (утакми
це). г. неШрUељив, YCKOlpyg; шкрш, себичан: � сустанар; � посло
давац. 3. близак, иншиман, арисан (о оgносима): � пријатељ
ство. • до тесна доћи, у тесну се наћи биши у невОЈЬи, наћи се у 
оUасносШи. 

тесан јек. тијесан, -сни ж скучен uросшор, шескоба: живети 
у тесни. 

тесанац, -нца и тесаНИR, -Ика м шесањем обрађен камен. 

тесар, -ара и тесар м мајсшор који шесањем обрађује gрво 
или камен. 

тесаРСRИ и тесарски, -а, -о који се OgHOCU на шесаре, којије 
у вези с шесарима: �"алат, � посао. 

тесарство с шесарски занаш, шесарски аосао. 

тесати, тешём несвр. 1. обрађиваши (gрво, ређе камен или не
ки gp. машеријал) сшружући и оgбацујући шеслом или неком 
gpYlOM алашком gелове СUОЈЬашњеl слоја. 2. фиг. формираши, об
учаваши, васuишаваши; uривикаваши кулшурним навикама, 
YJbygHOM Uонашању. - "Социјалан човек" се мора дељати и те
сати већ од ране младости. 

тесач, -ача м в. Шесар. 

тесаЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на шесаче, који је у вези с шеса
чима: � алат, � занат. 

тесералан, -лна, -о лат. (обично одр.) који има облик коцке, 
коцкасш, кубичан: тесерални кристали. 

теСRОбајек. тјеСRоба ж 1. скученосш, неgовоЈЬНОСШ uросшора; 
HeYlogaH смешшај, uоложај у нечему Шесном. 2. фиг. а. оскуgица, 
сиромашШво. б. uошишшеносш; шеlоба, мука. 

теСRобан јек. тјескобан, -бна, -о 1. шесан, узак; скучен: � ра
селина, � простор. 2. фиг. мучан, шеlобан: � осећај. 

теСRобно јек. тјеСRобно ПРИЛ. шесно, скучено; мучно, Шеlобно. 
- Постаде нам тескобно. 

теСRобност јек. тјеСRобност, -ости ж особина, сшање ОНОЕа 
шшо је шескобно, ОНОЕа коме је Шескобно. 
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тесла1 ж gpeogeљcKa а.лаШка за шесање; браgва. 

тесла2 м фИ3. (симбол: Т) извеgена јеgиница за .маlнеШну 
инgукцију (lусшину .маlнеШноl флукса), названа у часш Николи 
Тесли. 

теслимити, теслИмИм евр. тур. уручиши, йреgаши; ЙроgаШи. 

теслица ж ge.м. og Шесла. 

теснаЦјек. тјеснац, -iща м (инстр. -ацем) 1. а. gубок узак усек 
из.међу йланина, кланац. б. узак Йролаз. в. узак йојас .мора 
из.међу gea койна, .мореуз. 2. фиг. шежак йоложај, шкрийац: 
доспети y �. 

тесначнЙ јек. тјесначнй, -а, -о који се OgHOCU на шеснац, који 
је у вези са Шеснаце.м: � сугласник. 

теснити, ТЕkним јек. тијеснити, тијеснйм неевр. [гл. им. 
тешњење јек. тијеmњење е] а. чиниши шесним, шешњим, 
сужаваши нешШо. б. с.мањиваШи йросшор неко.ме, сшешњаваши 
HeKola. в. фиг. сшвараши, изазиваши осећање шескобе, 
нелаlоgносши KOg HeKola, йришискиваши, ШишШаШи. - Даљине 
га тесне, ломе му срце . •  � се изgржаваши, йоgносиши шескобу, 
оскуgеваши у йросшору. 

тесно јек. тијесно ПРИЛ. 1. а. уже Helo шшо је йошребно, уско: 
� скројено одело. б. сшешњено, скучено. - У соби је тесно. в. 
чврсшо, сшеlнушо: � везати. г. йрийијено, йриљубљено: бити 
тесно припијени једно уз друго. 2. фиг. HeuocpegHo, неразgвојно; 
срgачно, Йрисно. - Књижевност је тесно везана за језик. Беху се 
тесно спријатељили. 3. фиг. OCKygHO, сиро.машно; шеlобно, .мучно: 
� животарити. • - му је око врата у великој је невољи. 

тесногруд јек. тјесногруд, -а, -о и тесногрудан јек. 
тјесногрудан, -дна, -о који се бори са.мо за своје иншересе, 
сшавове и сл., који не.ма разу.мевања за gруlачије сшавове, шуђе 
иншересе, YCKolpyg: � особа. 

тесногрудно јек. тјесногрудно ПРИЛ. в. Шесноlруgо. 

тесногрудност јек. тјесногрудност, -ости ж в. ШесноlруgосШ. 

тесногрудо јек. тјесногрудо ПРИЛ. на шеСНОlруg(ан) начин, 
YCKolpygo, искључиво, нешолераншно: � се понamати. 

тесногрудост јек. тјесногрудост, -ости ж особина oHola који 
је шеСНОlруg(ан), ускоlруgосш, искључивосш, неШолеранШносШ. 

тесноћа јек. тјесноћа ж 1. особина, сшање oHola шшо је 
шесно, скученосш йросшора, Шескоба. 2. фиг . .мука, шеlоба; 
сиро.машШво, оскуgица. 

тест м (мн. -ови) енгл. а . .мешоgа исйишивања у .меgицини, 
хе.мији и gруlим наукама којо.м се ушврђују нека својсшва, сша
ња и сл. б. низ заgашака за ушврђивање нивоа знања, сшейена 
иншелиlенције, обласши иншересовања и сл. исйишаника; облик 
Йис.мене анкеШе. 

тестав јек. тјестав, -а, -о у.мазан ШесШо.м; уп. TemтaB: теставе 
руке. 

тестамен(а)т, -нта м лат. gоку.менШ којим неко оgређује шша 
ко.ме og своје имовине осшавља йосле своје с.мрШи, ойорука, 
завешШање. • Нови -, Стари - в. uog завеШ. 

тестаментаран, -рна, -о који се OgHOCU на ШесШа.мен(а)Ш, 
оgређен ШесШа.менШо.м, ойоручни, завешшајни: � налог. 

тестан јек. тјестан, -а, -о начињен og шесша: � јело. 

тестатор м онај који ШесШа.менШо.м осшавља нешшо у насле
ђе, завешш�ац, оЙоручиШељ. 

тестенина јек. тјестенина м Йрехра.мбени аршикл og бра
шна (обично инgусшријске Йроизвоgње). 

тестењача јек. тјестењача ж врсша јела og шесша, ЙиШа. 

тестера и тестера ж тур. назубљена а.лаШка или ручна 
.машина за сшруlање (најчешhе gpea), йила: ручна �, моторна �. 

тестераст, -а, -о сличан шесшери, зуйчасш: � кичма. 

тестерача ж 300Л. врсша M0pcKol йса (са каракШерисШично.м 
1:lазубљено.м iубицо.мl, йилан Pristis antiquorum. 

тестераш, -аша MpagHUK који се бави ШесШерење.м, Йилар. 

тестераmкй, -а, -о који се OgHOCU на шесшераше, својсшвен 
шесшерашима: � посао. 

тестере, -ета е в. ШесШера. 

тестерисати, -иmем, тестерити и тестерити, тестерим 
неевр. а. сећи, сшруlаши ШесШеро.м, ЙилиШи. б. фиг. хркаШи. 

тестерица и тестерица ж 1. ge.м. og ШесШера. 2. бот. вишеlо
gишња зељасша eogeHa биљка Stratiotes aloides из ф. Hydroc
haritaceae, са лисшовима у облику .мача. 

тестйво јек. тјестйво е јело og ШесШа. 

тестија ж тур. зе.мљани cyg, крчаl за Bogy крушкасшоl обли
ка са lрлиhе.м и gршко.м на којој је обично извеgен сисак. 

тестирати!, тестирам евр. и неевр. (из)вршиши исйишивање, 
йроверу шесшо.м . •  - се йровериши, йровераваши ШесШо.м своје 
знање. 

тестирати2, тестирам евр. и неевр. 1. йошврgиши, йошврђ ива
ши уреgносш йохађања насШаве. 2. ойоручно осшавиши, осша
вљаши, завешша(ва)ши; уп. тестамент. 

тесто јек. тијесто е а . .маса og брашна за.мешаноl eogoM (или 
какво.м gpyloM шечношhу): � за хлеб. б. јело og шакве .масе. • 
као - (магла, помрачина и ел.) нишша се не eugu. 

тетак, -тка м шешкин .муж. 

тетанија ж ГРЧ. мед. обољење йраћено lрчевима, изазвано йо
ре.мећаје.м у из.мени ка.лцију.ма. 

тетанус м ГРЧ. мед. акушно заразно обољење изражено lрчве
има и укоченошhу, које изазива инфекција ране бацило.м Clo
stridium tetani. 

тетануснй, -а, -о који се OgHOCU на шешанус: � бацил. 
тетива ж 1. а. еласшична веза (og yupegeHol влакна, живо

шињске жиле, еласшичне жице и gp.) из.међу крајева лука о ко
ју се зайиње сШрела. б. уойшше жица на каквим лучним найра
ва.ма или на инсШру.менШима. 2. 'iлавна узgужна lpega на кући 
на коју се ослањају йойречне lpege. 3. анат. жиласша шворевина 
везивноl шкива којо.м се .мишиhи учвршhују за косши, веза која 
је у функцији йокреШЈЬивосши з'iлобова. 4. мат. gуж која сйаја 
gee шачке на йериферији Kpyla. 

тетйван, -вна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на шешиве: � 
влакно, тетивни четвороугао. 

тетивика ж бот. а. биљка Smilax aspera из ф. Convallariace
ае, која се уйошребљава у HapogHoM лекарсШву. б. у .мн.: назив 
за биљке oeola poga Smilaceae. 

тетивица ж 1. ge.м. og ШеШива. 2. бот. в. ШеШивика. 

тетка ж (дат. тетки; вок. тетка; ген. МН. тетака) (уз име понекад 
ненаглamено и неп�ом.) очева или .мајчина сесШра. 

теткић м шешкин син, браш og ШеШке. 

теткица ж 1. ge.м. и хиЙ. og ШеШка. 2.,назив оg.мила за йослу
жишељку у школи, иншернашу и gp. 

тетоважа � слика, шара начињена ШеШовирање.м; уп. тето
вирати. 

тетовац, -овца м агр. врсша йасуља (йорекло.м из ТеШова). 

тетовирати, -овирам евр. и неевр. енгл. нарочиШо.м Шехнико.м 
убаgања и наношења боје уцрша(ва)ши на кожи човека неизбри
сиве знаке и слике; 

тетовка ж агр. врсша јабуке (Йорекло.м из ТеШова). 

тетоmити, -Им неевр. [гл. ИМ. тетошење е] брижно и нежно се 
сшараши о неко.ме; .миловаШи, .мазиШи HeKola: � дете. 

тетоmљив, -а, -о којим се шешоши, нежан, .мд.зан: говорити 
на � начин. 

тетра- ГРЧ. као йрви geo сложени це означава ga је оно шшо је 
њеним gруlим gело.м означено у вези са броје.м чешири: тетра
ГОН, тетрагоналан. 

тетрагоналан, -лна, -о ГРЧ. чешвороуlаон, чеШворокуШан. 

тетраёдер, -дра м ГРЧ. мат. lео.меШријско шело оlраничено с 
чешири шроу'iла, чешворосшрана Uupa.мuga. 
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тетраtщричан, -чна, -о који u.мa облик ШеШраеgра. 

тетралогија ж грч. чешири књижевна gела која чине целину 
(ugejHY и шемашску) (нарочишо у gpa.мu). 

тетреб јек. тетријеб М (МН. тетребови (ек. и јек.) И тетрёби јек. 
тетријеби) 1. зоол. а. шумска йшица из pega кока Tetrao urogal
lus. б. у мн.: йороgица йшица из pega кока Galiformes, Tetrao
nidae (у jg.: йшица из ше Йороgице). 2. фиг. 'i.луЙак, буgала. • бе
ли - врсша шешреба Lagopus albus. велики - в. шешреб (1). копи
ласти - врсша шешреба Tetrao medius gобијен укршшањем жен
ке великот, шешреба и мужјака малот, ШеШреба. мали -, - ружовац 
врсша шешреба Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix. 

тетребић М geм. og шешреб; йшиче ШеШреба. 

тетребица ж женка ШеШреба. 

тетребовина ж месо og ШеШреба. 

тетрепка јек. тетријепка ж в. ШеШребица. 

тетрепски јек. тетријепски, -а, -о који се OgHOCU на шешре
бе, који је као у шешреба: � поглед. 

тетрепски јек. тетријепски прил. као шешреб, йойуш шешре
ба: � се занети. 

тетриван, -ана М тур. нарочиша, зашворена НОСиЈЬка. 

тетрљан М бот. pog вишет,оgишњих зељасших БUJbака Marru
bium из ф. Labiatae; врсша шот,а poga М. vulgare, кашкаg йолу
жбун, т,oркот, укуса и нейријашнот, мириса. 

тетурав, -а, -о који се шешура, који йосрће. - Одгега тежак 
и тетурав. 

тетураво прил. шешурајући се, йосрћући: � ходати. 

тетурати (се), -ам (се) неевр. несит,урно хоgаши, заносиши се, 
ЙосрШаШи. 

тетурнути (се), тетурнём (се) евр. изт,убиши равношежу у хо
gy, йосрнуши, сйошаћи се. 

тећи, течём (3. Л. ми. теку; р. пр. текао, текла; пр. сад. текући) 
неевр. [гл. ИМ. течёње с] 1. а. HeapeKugHo се крешаши og извора 
йрема ушћу (о реци, йошоку); уливаши се, ушицаши (о шекућој 
воgи); изливаши се, исшицаши (о каквој ШечносШи). - Тихо те
че Сава. Сава тече у Дунав. Из славине тече вода. б. крешаши 
се на сличан начин (о нечему шшо u.мa шок, крешање у йросшо
ру или йО каквој йовршини, о шечносши или каквој жишкој ма
си, сшруји и gp.). - Венама тече крв. Кроз жице тече струја. 
Вулканским падинама тече лава. Из високих пећи тече усија
на маса. в. йаgаши (о киши). 2. фиг. йролазиши, йрошицаши, 
шрајаши (о времену, временском aepuogy, живоШу). - Теку го
дине. Рокови почињу тећи од утврђеног датума. 3. фиг. а. йро
сшираши се, йружаши се (о йушу и сл.). б. йроносиши се, шири
ши се (о 'i.ласу, весШu.ма). 4. фиг. насшавЈЬаши се, развијаши се, 
оgржаваши се. - Трговина је текла несметано. 5. (често с ген.) 
йосшојаши, е'iзисшираши; шрајаши, gосШајаШи. - Бориће се док 
их тече. Борио се док му је текло муниције. 6. фиг. йрийаgаши 
(коме) као реgован apuxog, слеgоваШи. - Њему тече плата. 7. 
сшицаши, сШвараШи. - Домаћин вредно тече имовину. 8. хи
шаши, журиШи. 

теферич М тур. нар. а. забава и т,озба, йровоg у apupogu, из
леШ. б. месшо за шакву забаву. 

теферичити, -Им неевр. нар. [гл. ИМ. теферичёње с] йровоgи
ши се на шеферичу, забавЈЬаши се, т,осшиши се у apupogu. 

теферички, -а, -о који се OgHOCU на Шеферич. 

тефлон, -она М шрт,овачко u.мe за jegHY врсшу синшешичнот, 
влакна, OgHOCHO маШеријала. 

тефлонски, -а, -о йресвучен шефлоном: � посуђе, � тигањ. 

тефтер М тур. нар. бележница; рет,исшар, йрошокол; шрт,овач-
ка рачунска књит,а. 

тефтерити, -им неевр. нар. уйисиваши, уносиши у ШефШер. 

тех узвик резит,нације, равноgушносши и сл. 

техниаација ж увођење шехничке ойреме, коришћење шех
ничких gосШит,нућа. 

техника ж (дат. -ици) ГРЧ. 1. ойшши назив за мнот,осшрану 
gелашносш засновану на Йpu.мeHи физике, машемашике и cpog
них наука, уз уйошребу машина и алаша, којој је сврха кори
шћење apupOgHUX извора енерт,ије и маШеријала. 2. йойуларни 
назив за сшручне школе (нарочишо високе) на Koju.мa се изу
чавају машемашика, физика и cpogHe науке. 3. а. скуй свих йо
сшуйака йри обавЈЬању каквот, йосла, начин извођења или оба
вЈЬања каквот, йосла: � зидања, � сликања. б. сшейен обучено
сши, извежбаносши за извођење или обавЈЬање чет,а: � вођења 
лопте. 4. машине, сшројеви, шехнички уређаји и ойрема који се 
корисше за извршење каквот, зagашка, обавЈЬање некот, йосла: по
љопривредна �, paTHa �. 

технико М (ми. -ици) шехнички руковоgилац; онај који шре
неру сйоршских Шu.мова йомаже йри избору ит,рача. 

техниколор, -ора и техниколор М филм у боји. 

технициаам, -зма М 1. шехничка усавршеносШ. 2. схвашање 
о йреgносши шехнике Hag gpyZu.м облицu.ма сШваралашШва. 3. 
шехнички уређаји, машине, Шехника. 

те:хничар М (дат. -ом И -ем) 1. а. сшручњак са завршеном cpeg
њом шехничком школом. б. сшуgенш шехничкот, факулшеша; 
ученик среgње шехничке школе. 2. а. онај који gобро йознаје шех
нику, који влаgа шехником, који је вешш у неком Йослу. б. онај 
који pagu механички, рушински, йо већ ушврђеном шаблону. 

техничарка ж жена Шехничар. 

техничарски, -а, -о који се OgHOCU на Шехничаре. 

технички, -а, -о који се OgHOCU на шехнику 1. који се бави 
шехником, који изучава шехнику: � факултет, � школа, � инте
лигенција. 2. који се заснива на gосШит,нућu.ма шехнике, који се 
корисши gосШит,нућu.ма шехнике: технички уређаји, техничка 
средства. 3. који се бави сшручном сшраном йослова (орт,аниза
цијом, снабgевеношћу среgсШвu.ма за pag и сл.): � директор, � 
екипа. 4. који обавЈЬа механички, рушински geo йосла: � особље. 
5. који се OgHOCU на Йpu.мeHY сшеченот, знања и вешшине, рушин
ски: � решење. 6. који се OgHOCU на сшручно оцењивање квали
шеша чет,а: � преглед возила (зграде и сл.), � комисија. 7. на.ме
њен инgусшрији, инgусшријски: � вода. 

технички ПРИЛ. на шехнички начин, у Йо'i.леgу шехнике: бити 
� бољи. 

технократ(а), -ё М (ми. -ти М и -те ж) йрисшалица шехнокра
шије. 

технократиаам, -зма М ГРЧ. схвашање и gржање засновано 
на ugeja.мa ШехнокраШије. 

технократија ж (технокрација ж) ГРЧ. социјално-економски 
йокреш у Сјеgињенu.м Америчкu.м Држава.ма шриgесеших zogu
на овот,а века, који шражи ga ce све обласши gрушшвенот, живо
ша aogpege законu.ма шехнике и руковођење йовери сшручњаци
ма шехнике и Шехнолот,ије. 

технократски, -а, -о који се ogHOCU на шехнокраше и шехно
краШију. 

технолог М сшручњак за шехнолот,ију; онај који је завршио 
шехнолошки факулшеш или среgњу шехнолошку школу. 

технологија ж ГРЧ. наука о йосшуйку обраgё и apepage сиро
вина у Йроизвоgе. 2. скуй йроцеса кроз које йролази йроизвоgна 
маШерија. 

технолошки, -а, -о који се OgHOCU на шехнолот,е и шехнолот,и
ју: � метод, � испитивање. • - вишак раgници који осшају без 
йосла йосле шехонолошке реконсшрукције, моgернизације фа
брике или неке инсшишуције (нЙр. након аушомашизације paga, 
увођења комйјушера и gp.). 

тециво с а. сшицање, шечење u.мoвиHe. б. сшечена u.мoвиHa, 
Шечевина. 

течај М (инстр. -ем; ми. течајеви (течаји» 1. насшава којом слу
шаоци сшичу знање из неке обласши, којом се осйосоБЈЬавају за 
нешшо (обично ван реgовнот, школовања или сшалнот, занu.ма
ња); насшава са обично cKpaћeHu.м Йрот,ра.мом којом слушаоци 
сшичу оgређену сшручну квалификацију, курс: � енглеског је
зика, � кројења, дактилографски �. 2. а. фин. и банк. apogajHa, 
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ogn. куйовна цена BpegHocHUx йайира, вапуша и СЛ. која се на 
берзи фор.мира йрема йонуgи и йошражњи; OgHOC вреgносши ра
зних вапуша, курс: � динара. б. уйошреба, ойшицај (новца). - У 
течају је био страни новац. 

течајнй, -а, -о који се OgHOCU на шечај, који је у вези с шеча
јем: � испит, � вредност. 

течан, -чна, -о 1. физ. својсшвен а"iре"iаШно.м сшању које чини 
йрелаз из.међу чврсшо"i и "iасовишо"i (у ко.ме је .маШерија без ogpe
ђено" облика и неЙро.мен.тьиве зайремине): � гориво. 2. фиг. који 
шече, uge "iлашко, равно.меран, склаgан (о "ioBopy, сшилу и сл.): � 

дијалог. 
течевина ж в. Шековина. 

течно прил. на шечан начин, "iлашко, склаgно: � говорити. 
течност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. в. Шекућина. 2. фиг. лако-

ћа, сређеносш (изла"iања). 

тешитељ јек. тјешитељ м (инстр. -ем) онај који шеши, уше
шиШељ. 

тешитељица и тешитељка јек. тјешитељица и тјешитељ
ка ж она која шеши, уШешиШељица. 

тешити јек. тјешити, -йм несвр. [гл. им. тG)ешёње с] йружа
ши ушеху, ублажаваши шу"iу оно.ме ко је шужан, ожапошћен, 
у.мириваШи. _ - се напазиши ушеху у нечему: - се пићем. 

тешкати јек. тјешкати, -ам несвр. у geм. значењу: ШешиШи. _ 
- се 1. шешиши се, напазиши ушеху. 2. а. вајкаши се. б. жапи
ши збо"i нече"iа, кајаши се. 

тешкаш, -аша м а. боксер шешке каШе"iорије. б. уойшше онај 
којије велике шежине, који је Шежак. 

тешко и тешко прил. (комп. тежё и теже) 1. с наЙоро.м, с .му
ко.м, aogHocehu ше"iобе: � ходати, � дисати. 2. (с логичким су
бјектом у дативу или безл.) а. Hey"iogHo, нейријашно, .мучно: -
падати (некоме критика), � бити. б. шужно, жапосно: - бити 
некоме при срцу. в. зло, рђаво, .мучно: � бити некоме од пића. 
3. а. "ipgHO, љушо, немилосрgно. - Судбина се тешко поиграла са 
њим. б. у великој .мери, вео.ма, MHO"io: бити � болестан. 4. а. чвр
сшо, gубоко (сйаваши, узgахнуши и сл.). б. невешшо, нез"iрайно 
(извоgиши какву раgњу): - играти. 5. (обично с везником "да'') 
за изражавање .неверице, су.мње у нешшо: .мапо вероваШно. - Те
шко да ћу доћи. 6. Hepago, с не"iоgовањем: � се одвојити од нече
га. 7. вео.ма ЙО"iрgно, вул"iарно: - опсовати. 

тешко узв. (са ИМ. или зам. у дат.) а. за изражавање бола, 
жапосши, сшраха: јао, куку, леле. - Кука мајка: "Тешко мени!" 
б. за изражавање ЙреШње. - Тешко вама ако сте криви. 

тешкоатлетскй и тешкоатлетскй, -а, -о ранији Шер.мин ко
ји се OgHOCUO на сйоршске gисцийлине као шшо су gизање ше"iо
ва, рвање, бокс и СЛ.: - савез, � спорт. 

тешкоћа ж оно шшо се йосшавља као йрейрека, шшо о.меШа, 
ошежава извођење че"iа, развој и СЛ., с.меШња; шешко сшање: са
обраћајне тешкоће; запасти у тешкоће. 

тешњати јек. тјешњати, -ам несвр. йосшајаши шесно, сужа
ваши се (обично о ogehu). ' 

теmчати, -ам несвр. йосшајаши, биваши шежи, gобијаши на 
Шежини. 

ти зам. (ген. и ак. тебе (тебе), енкл. те; дат. теби (теби), енкл. ти; 
инстр. тобом) 1. лична заменица за 2; л. jg. 2. (у дат., енкл.) а. у 
'gашиву иншересовања (еШичко.м gаШиву). - Он ти је добро. б. у 
заклеШви. -:- Иди, вере ти! в. замењује йрисвојну заменицу: швој, 
швоја, Швоје. - Хоћу да будем у мислима ти. 

'I'ибија ж лат. анат. "iоленица, цеваница. 

тивушка ж зоол. врсша рибе Cobitis barbatula, бркица. 

тигањ, -ања м (инстр. -аљем) тур. йлишак cyg с gршко.м који 
се уйошребљава за йржење, Шава. 

тигар и тигар, -гра м (ми. -грови) грч. 1. зоол. круйна крволоч
на звер из Йор . .мачака, са крзно.м црвенкасшожуше боје и йо
Йречнu..м црним apy"iaмa Felis tigris. 2. фиг. онај који каквим сво
ju.м .особинама aogceha на ши"iра (хишра, сурова, оgважна и сл. 
особа). 

тигарскй и тигарскй, -а, -о који се OgHOCU на ши"iрове, који 
apuaaga ши"iровима, који је као у ши"iра: тигарске очи, � скок. 

тигарски и тигарски прил. као ши"iар, йойуш ши"iра; уп. ти
гровски: - скочити. 

тигл м нем. 1. капуй за ливење расшойљених .меШапа. 2. geo 
рошационе .машине. 

тиграст, -а, -о који је напик ши"iру (обично йо крзну), йру
"iасш: � мачка, - змија. 

тигрић, -а и тигрйћ, -ића м geм. og ши"iар; .мапи, .млаgи ши
"iap. 

тигрица и тигрица ж женка Ши"ipа. фиг. љуша, срgиша жен
ска особа. 

тигров и тигров, -а, -о који apuaaga ши"iру, којије og ши"iра: 
� MaCT. 

тигровина и тигровина ж кожа ши"iра, крзно og Ши"iра. 

тигровскй и тигровскй, -а, -о који се OgHOCU на ши"iрове, ко
ји apuaaga ши"iровима, који је као у ши"iра: � поглед. 

тигровски и тигровски прил. као ши"iар, йойуш ши"iра: � 

скочити. 

тигройд, -Ида м анат. зрнасшо шелашце у циШоЙЛаз.ми жив
чане, нервне ћелије. 

тијара ж грч. 1. раскошна кайа сшарих йерсијских и асирских 
царева. 2. а. шросшрука, шросйрашна круна римско" ЙаЙе. б. 
фиг. власш и gосшојансшво ЙаЙе. 

тик м малајско-енгл. бот. врсша gрвеша Tectona grandis из ф. 
Verbenaceae, UHgujcKU храсш (чије је шврgо gpBo ЙО"iоgно за "ipag
њу броgова). 

тик1 м фр. мед. живчано, нервно обољење које се .манифесШу
је неконшролисаним Йонављање.м "iрчевишо"i шрзања .мишића 
(око очију, усша и сл.). 

тик2 прил. (за појачавање предлога) сасвим, уйраво, баш (go, 
уз, близу). - Стаде тик уз њу. 

тиква ж (ген. ми. тИкава) 1. бот. а. јеgно"iоgишња башшенска 
биљка из исШои.мене фамилије, са више врсша, и йлоg шакве 
биљке, који се корисши као храна сшоци и љуgима Cucurbita 
(melo)pepo. б. биљка из исше ф., крушкасшо"i облика (осушена се 
.може корисшиши као cyg за шечносш и gp.) Lagenaria vulgaris. 
в. у .мн.: фамилија којој apuaagajy шакве биљке Cucurbitaceae. 
2. лоша, незрела лубеница. 3. а. фиг. фам. и пеј. "iлава. б. уойшше 
оно шшо облико.м aogceha на шикву (1а). • бот. бела - в. бунgева. 
горка - в. gивља Шиква. дебела - Bryonia аЉа. дивља - Bryonia, 
В. Dioica и Citrullus colocynthis. - водењача (водена, водњача, гља
ча, винена, пивна -) в. шиква (1 б). дувати у једну (исту) тикву с ким 
сла"iаши се с ким (у .мишљењу, ЙосШуЙцима). надувана - HagMe
на, охола особа. покондирена - уображена, у.мишљена особа. пу
че -, прсла - расйапо се йријашељсшво, раскинули се gобри OgHO
си. садити с ким тикве уgружи(ва)ши се с ким (обично збо"i су.мњи
вих Йослова). - без корена човек без веза, без уШицаја. - пошла, -
дошЛа каже се за oHo"ia који aopeg учења или какво" искусшва 
осшане исши, незнапица као и Йре. • НПосл ко с ђаволом тикве 
сади (сеје), о главу му се разбијају (лупају) ко се (у)gружи с лошим 
gрушШво.м, лоше ће и Йроћи. 

тикван м пеј. о"iраничен, "iлуй човек, буgапа, "iлуЙак. 

тикваница ж йиша са HageBoM og шикве; уп. бундевара. 

тиквања ж 1. бот. в. бунgева. 2. пеј. в. шиква (2б). 

тиквара ж врсша рибарске барке, са заклоно.м за чувара и 
рitбарски Йрибор. 

тикваст, -а, -о који има облик шикве, који из"iлеgо.м aogceha 
на шикву: - посуда, � боца. 

тиквенй и тиквенй, -а, -о који се OgHOCU на шикве, који је 
найрављен og шикве и СЛ.: - пита, - семе, � врежа. 

тикветина ж ayijvt.. и Йеј. og Шиква. фиг. "iлава. 

тиквина и тиквина ж ауШ. и Йеј. og Шиква. фиг. "iлава. 

тиквић м 1 • .мапа Шиква. 2. бот. в. шиква (1б). 
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тиквица ж 1. ge.м. og Шиква. 2. (обично у мн.) бот. и агр. вр
сша шикве која се неgозрела, .млаgа сЙре.ма за јело (йуњена, йо
хована и сл.). 3. (обично мн.) шиквасша сшаклена боца у хе.миј
ским лабораШоријама. 

тиквичарство с 'iајење шикава као йривреgна 'ipaHa. 

тиквичаст, -а, -о који има облик шиквице, који је налик на 
шиквицу: - плод. 

тиквурина ж ауШ. и Йеј. og Шиква. фиг. ;;Лава. 

тикёт, -ета и тикет м енгл . .мања цеgуља (йойуњена или за 
йойуњавање), лисшиh (лушријски, за сйоршску йро'iнозу, бирач
ки и gp.). 

тиков, -а, -о у изр. - дрво бот. UHgujCKU храсш Tectona grun
dis, шврgо gрво које се уйошребљава за 'iраgњу броgова и йроиз
воgњу намешШаја. 

тиковина ж шиково gрво; 'iрађа og шиково'i gрвеШа. 

тик-так м оном. звук којим се означава ошкуцавање саша, ча
совника. 

ТИКТЕшати, -3.м несвр. а. йроизвоgиши звук "шик-шак", куца
ши (о сашу, часовнику). б. йроизвоgиши чиме звукове сличне ку
цању саша (Йисаћо.м .машино.м нЙр.). 

тил, тИла м (мн. 0) фр. лака свилена или йамучна .мрежасШа 
шканина (йо француско.м 'ipagy Тилу). 

тИлда Ж шп. знак у облику извијене шаласасше црше (-) . а. у 
речницима йоказује йонављање оgреgнице или њено'i сасшавно'i 
gела. б. у шйанској 'iрафији изнаg слова п (ii.) йоказује ga 'ia шре
ба чишаши као "њ". 

тили и тили прил. за йојачавање у изразима: за (у) - час(ак), 
за (у) - трен(утак) ogMax, врло брзо, зачас. 

тилов, -а, -о који се OgHOCU на шил, који је og шила: - завеса. 

тим1 м (ми. тИмови (тймови» енгл. а. спорт. 'ipyaa и'iрача (или 
и'iрачица) која насшуйа као целина, екиЙа. б. 'ipyaa JЪygu фор.ми
рана, уgружена pagu извршења, обављања HeKo'i зagашка, Йосла. 

тим2 у прилошким изразима: - боље, - горе, - више, - пре и сл. 
ушолико (боље, 'iope, више, йре и сл.). 

тимар, -ара м тур. не'iовање, чишhење и ypegHo храњење (нај
чешhе коња). 

тимарити, тИмарЙМнесвр. [гл. ИМ. тимарёње с] 1. вршиши ши
.мар, не'iоваши, чисшиши (чеша'iијо.м, чеШко.м) и ypegHo храниши 
(најчешhе коња). 2. уойшше gошериваши, уређиваШи. _ - се go
шериваши се, уређиваши се. 

тимократија (тимокрација) Ж грч. влаgавина бо'iаШаша. 

тимол, -ола м грч. фарм. сасшавни geo ешерично'i уља из биљке 
.мајчина gушица које се уйошребљава као лек и за gезинфекцију. 

тимологија Ж грч. фил. учење о вреgносШи.ма, шеорија вреg
носШи. 

тимолошки, -а, -о који се OgHOCU на шимоло'iију: - суд. 

тимор м а. геол. високи geo 3е.мљине коре, йланински .масив, 
који насшаје сйушшање.м осшалих gелова gуж pacega. б . .месШо 
исйуњено високим, сШр.мим сШенама. 

тиморан, -рна, -о и тимораст, -а, -о кршевиш, йун сшена и 
шу.ме; уп. тимор (б). 

тиморина Ж И тиморје с apegeo у ко.ме има Шимора. 

тимпан, -ана м грч. 1. муз. инсШру.менШ из 'ipyae ygapaљKU 
(бакарни кошао йокривен наЙеШо.м кожо.м йО којој се ygapa ба
Шиhима). 2. архит. в. шимйанон (Ја). 3. анат. бубна ойна, бубњиh 
(у уху). 

тимпанiiлни, -а, -о који се OgHOCU на шимйан (3): - органи. 

тимпанист(а), -ё м (ми. -сти) онај који свира на шимйану; уп. 

тимпан (1). 

тимпанон, -нона м 1. архит. а. 'iорњи шроу;;Ласши geo на йро
чељу и зачељу аншичких храмова и на фасаgама ренесансних 
з'iрagа, обично украшен кийовима или високим рељефима. б. ge-

корашивни еле.менаШ изнаg йоршала, враша и Йрозора. 2. анат. 
в. шимйан (3). 

тингл-тангл нем. 1. м .месШо за забаву најниже врсше (лош 
кабаре или варијеШе). 2. ПРИД. непром. који се OgHOCU на шакво 
.месШо: - певачица. 

тинејџер м енгл. gечак или gевојчица, OgH . .млаgиh или gевој
ка og 13 go 19 'iogUHa у којих чесшо gолазе go изражаја йубер
шешске слабосШи. 

тинејџерски, -а, -о који се OgHOCU на шинејџере: - фризура. 

тинејџерски прил. као шинејџер, йойуш шинејџера: - се оде
вати. 

тинктура Ж лат. фарм. лек ЙриЙре.мљен og биљних или живо
шињских .маШерија ексШракцијо.м Йо.моћу алкохола, ешера, аце
шона или воgе; шечни ексшракш из биљака који се уйошребља
ва као лек или као коз.меШичко среgсшво: - јода бодна -) , - за 
косу. 

тинта Ж итал . .масШило, црнило. • симпатетична, хемијска 
безбојна, невиgљива шинша која йосшаје виgљива 'iрејање.м или 
Йо.моћу хе.микалија. 

тинтан, -а, -о који има у себи шинше, који йошиче og шинше, 
.масШиљав: - оловка, - мрља. 

тинтара Ж фам. и пеј. ;;Лава; уп. тиква (26). 

тинтарница Ж бочица за шиншу, .масШионица. 

тинтаст, -а, -о који је боје шинше, Mogap, йлав: - небо. 

тинтен, -а, -о и тинтован, -вна, -о в. шиншан: - мрља, -
оловка. 

тињав, -а, -о који шиња: - ватра, - светлост. 

тињавина Ж оно шшо шиња, шшо је шињаво; .месШо на ко.ме 
нешшо Шиња. 

тињаво ПРИЛ. на шињав начин, шињајуhи, слабо свейlлеhи, 
.мало 'iopehu: - горети. 

тињати, -ам несвр. непрел. 1. а. слабо 'iореши, 'iореши без йла
.мена. б . .мало, слабо свейlлеШи. 2. фиг. јеgва се оgржаваши, йо
казиваши се у врло .мало.м сШеЙену. - Тиња у њој искра радости. 

тио- ГРЧ. йрефикс у именима хе.мијских јеgињења који означа
ва ga се ша јеgињења извоgе og анало'iних јеgињења кисеоника 
замено.м кисеоника су.мЙоро.м: тиофозген, тиосулфати. 

тип м (мн. типови) ГРЧ. 1. а . .моgел у оквиру оgређене врсше 
йроизвоgа различиш og gpy'iux .моgела: најновији - телевизора. 
б. основни облик, образац за нешшо: - сложеница. в. (обично с 
генитивом) оно шшо се изgваја извесно.м особино.м из шире цели
не, виg: прелазни -, климе. г. изразиши йреgсшавник оgређене 
'ipyae JЪygu: визуелни -, хумористички -, - издајника. 2. биол. 
највиша йоgврсша, сисШе.маШска каше'iорија у сисШе.маШици 
ор'iанизама, живих биhа, pog, врсша, скуйина, сој. 3. фиг. пеј. на
сшран човек, особењак; йрейреgењак, Йокварењак. 

тип м енгл. йрешйосшавка у йо;;Леgу усйеха у че.му (сЙорШско.м 
Шак.мичењу, сйоршској йро'iнози, на берзи и сл.); уп. типовати. 

типар, -ара м ушврђени, оgређени начин, шаблон. • говори
ти по типару 'iовориши извешшачено, афекШирајуhи. 

типизација Ж ГРЧ. 1 . 'iруйисање које се врши Йре.ма оgређе
ним шийовима, Йре.ма значајним основним обележјима. 2. ра
ционализација у йроизвоgњи свођење.м више .моgела на нај.мањи 
број, на оgабрани ший Йроизвоgа. 

типизирано прил. на шийизиран начин, Йре.ма оgређено.м 
шийу: - направљен програм. 

типизирати, -изИ:рам свр. и несвр. (често у трп. типИзйран, -
а, -о) 1. а. среgиши, сређиваши неки йроизвоg, робу йо шийови
.ма, OgH. врсШама. б. реgуковаши разнОврсне облике HeKo'i йроиз
воgа на .мањи број ШиЙова. в. (из)'iраgиши, aoguhu, йоgизаши 
неки објекаш који се йо консшрукшивним решењима или из;;Ле
gy не разликује og gpy'iux ис ше врсШе. 2. gа(ва)ши уойшшен лик · 
као изразишо'i йреgсшавника оgређене 'ipyae JЪygu. 

типик м ГРЧ. ЦРКВ. 1. йравилник за вршење БО'iослужења у йра
вославној цркви. 2. йройиси за живош .монаха у .манасШирима. 
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Тlшичан, -чна, -о који apuaaga оgређеном шийу, бишан, ка
ракшерисшичан: - јуна:к, - RрајИШRа песма. 

типично прил. на шийичан начин, каракшерисшично за не
ки ший: - RрајИШRИ певати. 

типичност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је ши
йично, каракшерисшичносш оgређено'i ШиЙа. 

ТИПRа ж (дат. -RИ; ген. ми. -RЙ) йокрешна йлочица, gy'i.мe и сл. 
на неким музичким инсшруменшима, механизмима, уређаји
ма, шасшашури и gp. у које се ygapa или йришиска йрсшом у 
шоку њихово" коришћења. 

типкати, -3.м неевр. уgараши йрсшима йо шийкама, йриши
скиваши шийке на шасшашури (йисаће машине, комйјушера и 
сл.); йисаши йисаћом машином, йомоћу комйјушера и сл., ку
цаШи. 

типовати, -пујём неевр. йрешйосшављаши, йреgвиђаши ис-
xog, резулшаш у неком шакмичењу, йро'iнозираши; уп. тип. 

типОграф мгрч. шшамйарскирagник, словосла'iач, 'iрафичар. 

типографија ж шшамйарија; шШамЙарсШво. 

типографски, -3., -о који се OgHOCU на шиЙО'iрафе и на шийо-
'iрафију: - радНИR, - вештина, - легура. 

типологија ж грч. наука о шийовима; сврсшавање у шийове, 
класификација; каракШеРОЛО'iија. 

типолошки, -3., -о који се OgHOCU на ШиЙоло'iију. 

типомашинист(а), -ё м (ми. -сти) mтамп. pagHUK који врши 
йрийрему сло'iа за шшамйу и шшамйа 'ia на машини. 

типски, -3., -о шийичан; урађен йо jegHoM моgелу, шийу: -
зграда. 

типски прил. на шийски начин, йо оgређеном шийу: - ГРадИТИ. 
тип-топ прид. непром. енгл. фам. савршен, йрвокласан, вр

хунски. 

тирада ж фр. йашешичан, фразерски 'iовор или сйис (обично 
gy'i и gocagaH); оg'iовор на нечији 'iовор, рейлика (обично у йови
шеном Шону). 

тираж, -ажа м (инетр. -ажем и -ажом) фр. број оgшшамйаних 
йримерака jegHo'i изgања (KНJu'ie, часойиса, новина и сл.). 

тиранија ж окрушна, gесйошска власiIi, влаgавина ширана; 
ширански йосшуйак, свирейосш, насиље. 

тиранијски, -3., -о који се OgHOCU на ширанију: - држава. 

тиранин м (ми. -ани) грч. а. влаgар који влаgа самовољно, на
силнички. б. окрушан, безобзиран човек, насилник. 

тиранисати, -ишём евр. и неевр. йосшуйиши, йосшуйаши као 
ширанин, злосшављаши, кињиши: - подаНИRе. 

тиранка ж женска особа Ширанин. 

тираносаур м ЗООЛ. врсша изумрле крволочне йшице 'iрабљи
вице. 

тирански, -3., -о који се OgHOCU на ширане и ширанију, на
силнички, gесйошски: - власт. 

тирански ПРИЛ. на ширански начин, као ширанин, насил-
нички, немилосрgно: - владати. 

тиранство е в. Ширанија. 

тирё, -еа м фр. цршица, сйојница у йисању (-). 

тиркиз, -иза м фр. МИН. алуминијумов фосфаш с воgом, gpa-
'iu каМен йлаве боје. 

о 

ТIlРКИЗНИ, -3., -о који се OgHOCU на ширкиз, који је og ширки
за, који је боје ширкиза, као ширкиз: - боја. 

тиро фр. узвик којим се ловци обавешшавају ga gолеће йерна
ша gивљач. 

тироидни, -3., -о ГРЧ. у изр. - жлезда анат. шшишна жлезgа 
glandula thyreoidea.o 

тироксин, -ина м анат. хормон широиgне жлезgе. 

тиролски, -3., -о који се OgHOCU на Тирол (йокрајину у 
Аусшрији): - шешир. • тиролске године зрело gоба (gоба око че
шрgесеше 'iogUHe). 

тирс м ГРЧ. лака йалица обавијена лишће.м на 'ioPНJe.м gелу, 
знак сшаро'iрчко'i бо'iа Диониса (Баха). 

тиртёјски, -3., -о који оgушевљава, усхићује (йрема 'iрчком 
йеснику Тиршеју): - стих. 

тиртёјски ПРИЛ. на ширшејски начин, оgушевљено, са зано
сом: - певати. 

тис м бот. в. Шиса. 

тиса ж бот. биљка Taxus baccata из ф. Та:хасеае, йланински 
чешинар, шамноцрвенкасше боје, која се уйошребљава за фине 
сшоларске раgове и у резбарсШву. 

тисак и тисак, -СЕа м рег. шшамйа, шШамЙање. 

тиска ж 'iурњава, шискање, мешеж, 'iужва. 

тисканица и тисканица ж рег. а. образац, формулар. б. оно 
шшо је шискано, нашШамЙано. 

тискар(-) рег. в. шШамЙар(-). 

тискати, -3.м неевр. 1. на'iураваши, 'iураши, ушрйаваши (у не
шшо) (обично йреко мере, силом); 'iураши, ошискиваши: - нешто 
у врећу; - чамац у море. 2. рег. в. шШамЙаШи. 3. йришиском ис
шискиваши, цеgиши: - уље из семена. • - под нос йребациваши 
некоме нешшо, збо'i нече'iа . •  - се (с)налазиши се у 'iужви, меше
жу, 'iурњави, 'iураши се. 

тиски, -3., -о који се OgHOCU на Тису (леву йришоку Дунава), 
који сшвара Тиса, који је у вези са Тисом: - муљ. 

тиснути, -нём (р. пр. тиснуо, -ула (ТИСRао, -сла» евр. 1. Ha'iy
раши, у'iураши, ушрйаши (у нешшо) (обично йреко мере, силом); 
'iурнуши, оШиснуШи. - Сат тисну дубо:ко под појас. Тисну лађе 
на море. 2. йришиском осшавиши шра'i на чему, ушиснуши: -
печат. 3. йојуриши, йошрчаши: - низ поље. 

тисов, -а, -о који је og шиса, који apuaaga шису: - дрво, -
лист. 

тисовина ж шисово gрво; шисово gрвеће. 

тисућа ж арх. или рег. в. хиљаgа. 

тисућгодишњи, -3., -ё арх. или рег. в. хиљаgу'iоgишњи. 

тисући, -3., -ё арх. или рег. в. хиљаgиШи. 

тисућинка и тисућинка ж рег. хиљagиши geo нече'iа. 

тисућлетни јек. тисућљетни, -3., -о арх. или рег. в. хиљаgу'iо-
gишњи. 

тисућлёће јек. тисућљёће е арх. или рег. вре.менски aepuog og 
шисућу, хиљаgу леша, 'iogUHa. 

тисућугодишњи, -3., -ё арх. или рег. в. хиљаgу'iоgишњи. 

титан, -а и титан, -ана м ГРЧ. 1. мит. име 'iи'iанаша, gивова у 
сшаРО'iрчкој миШОЛО'iији који су се борили йрошив Зевса. 2. а. 
човек необично велико'i расша и cHa'ie, љуgина, 'iоросШас. б. фиг. 
човек који се исшиче gуховном величином и значаје.м сво'iа ge
ла, човек ванреgних сйособносши, великан. 3. хем. хе.мијски еле
менаш (Тi)" мешал мале шежине и велике ошйорносши (кори
сши се у ле'iурама за ва'iонске осовине, gелове авиона, ракеша и 
gp.). 4. (Титан) астро највећи и најсјајнији Сашурнов саШелиШ. 

титанизам, -зма м особина, својсшво ШиШана. 

титанит, -Ита м 1. МИН. врсша минерала, силикаш калцијума 
о и ЩиШана. 2. врсша јако" ексЙЛозива. 

титан:ка ж женска особа шишан; уп. титан (2). 

титански и титански, -3., -о који се OgHOCU на шишане, који 
је својсшвеu шишанима: - снага, - борба. 

титански и титански прИЛ. на шишански начин, као ши
шан: - се борити. 

тИтл м нем. шексш йревоgа сшраних филмова, шелевизијских 
gpaмa и gpy'iux емисија који се йриказује обично у gва pega йри 
gHy eKpaHa. 
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титла и титла ж лат. rрафички gоgашак, знак изнаg скраће
них речи (обично у сшарој rрафији) у којима је изосшављено не
ко слово. 

титловати, -лујем евр. и неевр. gа(ва)ши шексш иревоgа фил
.ма или шелевизијске е.мисије у виgу Шиill.тюва. 

титовка ж разг. врсша војничке каие коју су носили иаршиза
ни и, у социјалисшичкој Јуrославији, војници Јуrословенске на
pogHe ар.мије (ире.ма Ј. Б. ТиШу). 

титоизам, -зма м (обично пеј.) uepuog влagавине Јосииа Бро
за Тиша у Јуrославији и оно шшо је иовезано с Шо.м влаgавино.м 
(начин влаgања, иолишички сисШе.м, .манифесШације и gp.). 

титра ж бот. вишеrоgишња бuљка Eranthis hiemalis из ф. Ra-
nunculaceae, врсша Шраве. 

титрав, -а, -о који шишра, шреиерав, шреишав: - жижак. 
титрај MjegaH иокреш у шишрању, ШреиШај. 

титрајнii, -а, -о који се OgHOCU на шишраје (који је исиуњен 
шишрајима, у ко.ме се врши ШиШрање). - Након трећине титрај
ног времена струја ће бити максимална у узвојници. 

титрати (се), -ам (се) неевр. шреиериши, шреишаши, uogpx
ШаваШи. 

титрица ж бот. в. ка.милица. 

титула ж лат. 1. а. иочасно звање које upuuaga неко.ме ио ње
rово.м сшалежу (rроф, барон и сл.), или сшечено (aKage.мcKO, на
учно и gp.) звање (gокшор, инжењер и gp.). б. реч која се из ио
шшовања и иажње уиошребљава уз име и у HeuocpegHoM обраћа
њу (rOcuogUH, rосиођица и gp.). 2. правн. иравни разлоr, основ, go
каз за иравни захШев. 3. за'iлавље, нашиис, наслов (књиrе и сл.). 

титулар, -ара м 1. онај који има шишулу, звање за нешшо 
(обично са.мо но.минално). 2. званични носилац власнишшва: 
друштвене својине. 

титуларнii, -а, -о који има са.мо шишулу, иочасни, но.минал
ни: - саветник 

титулатура ж шишула која ко.ме upuuaga ири ословљавању 
службеним или иочасним имено.м; уп. титулисати. 

титулисати, -ишем (титулирати, -ул:йрам) евр. и неевр. осло
виши, ословљаваши KOra ШиШуло.м; gа(ва)ши шишулу, звање. 

титулица ж ge.м. и ир. og ШиШула. 

титулус м нашиис ucuog слике у среgњовековној у.меШносши 
који објашњава њен саgржај (најчешће релиrиозни). 

тићити се, -Им се неевр . .множиШи се, раз.множаваШи се, ра-
сШи. - Шума се сама тићи. 

тиф м в. Шифус. 

тифлолог м сшручњак у Шифлолоrији. 

тифлологија ж ГРЧ. наука о слеиоћи и слеиима. 

тифлолошкii, -а, -о који се OgHOCU на шифлолоrе и на ши-
флолоrију. 

тифозан, -зна, -о који се OgHOCU на шиф, шифусни: - болест, 
- грозница. 

тифоiiдан, -дна, -о који има знаке, симиШо.ме Шифуса. 

тифон, -она м ГРЧ. еле.менШарна Heuoroga (олујни вешар, ио
шрес, вулканска ировала - ире.ма Тифону, gиву из rрчке .миШо
лоrије са з.мијоликим шруио.м); уп. тајфун. 

тифтiiн, -Ина м фр. чврсша rусша иа.мучна шканина слична 
баршуну (за сиоршску ogehy и сл.). 

тифус м ГРЧ. врсша цревне заразне болесши, ираћена високо.м 
Шелесно.м Ше.миераШуро.м. • пегави - в. иеrавац. трбуmни - акуш
на цревна заразна болесш коју изазива бацил salmonella, ира
ћена осиио.м на кожи и високо.м Шелесно.м Ше.миераШуро.м typ
hus abdominalis. 

тифусав, -а, -о који је заражен шифусо.м: - болесник 
тифусар м онај који болује og шифуса, болесник og Шифуса. 

тифусарка ж она која болује og шифуса, болесница og ши-
фуса. 

тифусарскii, -а, -о који се OgHOCU на шифусаре, који upuuaga 
шифусарима, који је у вези с шифусарима: - казан, - бунило. 

тифуснii, -а, -о који се OgHOCU на шифус, који је у вези са ши
фусо.м, који је заражен Шифусо.м, у ко.ме бораве болесници og 
шифуса: - болесНИR, - грозница, - одељење. 

тих, тИха, -о и тих, -а, -о (комп. тИmй) 1. који је исиуњен ши
шино.м, .миро.м, којије без буке: - ноћ. 2. а. који сејеgва чује, ни
зак, ириrушен (о 'iласу, rовору). б. који .мирује, .миран; који не 
ирави буку (ири крешању, у pagy): тихи ђаци; - маmина. в. ко
ји је без шаласа, неузбуркан, .миран: - вода. 3. који се не свађа, 
иовучен, крошак; скро.ман: - младић; - живот. 4. а. који је сла
бе јачине, у.мерен, блаr: - поветарац, - ватра. б. који се иојављу
је у .мањој количини, који није обилан, није Harao: - киша, тихе 
сузе. 5. који ogaje .мирноћу, gелује у.мирујуће, блаr: тихе очи . .

. 
пе

ћи се на тихој ватри биши изложен незrоgа.ма, оиасносШима. ти
ха вода брег рони в. воgа (изр.). 

тихан, -а, -о у ge.м. значењу: ших: - глас. 
тихано ПрИЛ. у ge.м. значењу: шихо: - певати. 
тихнути, -нем неевр. сшишаваши се, у.мириваши се. - Разго

вор је полако тихнуо. 

тихо и тихо прил. (комп. тИше и тише) на ших начин, јеgва 
чуј но; сиоро, слабо: - говорити; - горети. 

тицало с ЗООЛ. изgужен иOKpeiliJЪиви израшшај на шелу црва 
(служи као OpraH иииања, хвашања и gp.), иииак. 

тицати, тИчем неевр. несвр. ире.ма шакнуши, Шаћи. _ ,.., се 1. 
несвр. ире.ма шакнуши се, шаћи (се). 2. (кога, чега) оgносиши се 
на KOra, шШо. 

тишак, -ака м .месШо у реци rge је воgа .мирна, шиха; еупр. 
брзак. 

тишати (се), -ам (се) неевр. в. сшишаваши (се). 

тишина ж 1. а. сшање без буке, без лар.ме, .мир; оgсусшво ro
вора, ћушање: ноћна -; свечана - (за време минута ћутања). б. 
.мирно, шихо вре.ме: подневна летња -. 2. а. gушевна уравноше
женосш, сшаложеносш, сиокојсшво: - душе. б. особина, сшање 
OHOra који је ших, .миран, .мирноћа. 3. (у служби узвика) за у.ми
ривање, ушишавање: без вике! .мир! шихо! • мртва (дубока, гроб
на, мукла и сл.) - иошйуни, не.ми .мир. 

тишлер и тишлер м нем. в. сШолар. 

тишлерај, -аја м а. сшоларски ироизвоgи. б. сшоларски за
наш, сшоларија. 

тишлерскii и тишлерскii, -а, -о в. сшоларски: - занат. 
тиштати, -тИм неевр. 1. сшискаши, сШезаШи. - Гојзерице га 

тиmте. 2. чиниши ga неко иаши, ga осећа .муку, нелаrоgносш, за
gаваши, сшвараши (неко.ме) шеrобе, иаШњу. -Тиmтале су га ње
не речи. 

тј. екраћ. ШО јесШ. 

тја узвик за изражавање .мирења са иосшојећим сШање.м: 
шша .можеш! шша ћеш! 

тјЕщан, -дна м јек. рег. вре.ме og cega.м gaHa, сеg.мица, HegeJba. 

тједнн, -а, -о јек. рег. који се OgHOCU на шјеgа]t, сеg.мични, не-
geJbHU. 

тједнНк мјек. рег. лисШ који излазијеgно.м шјеgно, HegeљHUK. 

тједно ПРИЛ. јек. рег. сеg.мично, HegeљHo. 

тюiлац и ткалац, -лца м 1. в. Шкач. 2. ЗООЛ. врсша ишице, 
cpogHa враицу Ploceus socius. 

ткалачкii и ткалачкii, -а, -о који се OgHOCU на шкалце, који 
је у вези с шкалцима; уп. ткалац (1): - разбој, - занат. 

ткаља и ткаља ж 1. а. шкачка раgница. б. она која Шка. 2. 
ЗООЛ. у .мН.: ишице иевачице шроиских крајева, сличне зеба.ма 
Ploceidae (у jg.: шаква ЙШица). 

тканина ж ироизвоg шкања (вунених, иа.мучних, свилених и 
gp. конаца). 

тканинскii, -а, -о који се OgHOCU на шканине, који је og шка
нине: тканински узорци. 
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тканица ж а. ошкани йојас (обично женски). б. шканина og 
'iрубо ошкане вуне (обично шарена). 

тканичица ж geм. og Шканица. 

ткаље е 1. "iл. им. og ШкаШи. 2. в. Шканина. 

ткаоница и ткаоница ж в. Шкачница. 

ткаонички и ткаонички, -а, -о који се OgHOCU на шкаоницу, 
који apuaaga шкаоници: ткаоничке просторије. 

ткати, ткам (ткем) (трп. ткан) неевр. 1. uзрађиваши шканину 
на разбоју (укршшањем и сабијање.м конаца). фиг. сшвараши у 
.машШи, у .мислима. 2. крешаши се Ша.мо-а.мо, 'iоре-gоле. _ - се 
фиг. а. рађаши се, сшвараши се, насШајаШи. - У учитељу се тка
ла злобна мржња. б . .мешаШи се, йрейлишаши се с нечим. - У 
напјев опела тка се пијук крампа. 

ткач, -ача м 1. онај који шка; уп. ткалац. 2. фиг. йаук (који 
йри йрављењу йаучине као ga Шка). 

ткачки, -а, -о који се OgHOCU на шкача или на шкање: - занат, 
- прибор, - разбој. 

ткачница ж фабрика или занашска раgионица за израgу 
шканине; йросшорија у којој се Шка. 

ткивни, -а, -о који се OgHOCU на шкиво: - течност. 

ткиво е 1. биол. скуй hелија живих биhа разНО'iа сасшава: ми
шићно -, коштано -, масно -. 2. шкачка раgиносш, шкање; оно 
шшо се изашка, шкало (шкачке рукошворине) или Шканина. 3. 
сасшав, сШрукШура. 

тко, кога зам. рег. в. ко. 

ткогод зам. рег. в. KO'iog. 

тлак м рег. в. ЙриШисак. 

тлапити, -йм неевр. 1. а. 'iовориши несвесно, у сну или буни
лу, бунцаШи. б. 'iовориши нейовезано (бесмислице, којешШа). 2. 
сањаШи. _ - се безл. йривиђаши се, йричињаваши се. 

тлапња ж (ген. ми. -њй (-ња» а. бесмислено, йразно Йричање. 
б. оно шшо се illлайи, йривиђа, Йричињава. 

тлачилац, -иоца м (инстр. -иоцем) и тлачитељ (инетр. -ем) м 
онај који illлачи, у'iњешава, у'iњеШач. 

тлачитељски, -а, -о који се OgHOCU на illлачишеље: - фа
шизам. 

тлачити, -ЙМнеевр. [гл. ИМ. тлачење е] 1. йоgвр'iаваши насиљу, 
'iрубо.м йришиску, у'iњеШаваШи. 2. 'iазеhи сашираши, унишша
ваши, 'iазиШи. - Више тлачи коњиц Јабучило, I нег' што Мом
чил' бритком сабљом с'јече. 3. кршиши, не йошшоваши: - за
кон. 4. ићи на illлаку� кулучиши; робијаШи. 

тлачни, -а, -о који се OgHOCU на illлак, који је у вези са illла
ко.м: - уређај, - комора. 

тло (тле), тла е (инетр. тлом) 1. йовршина Зе.мЈЬишШа или gpy
'ia основна йовршина (йо којој се xoga и сл.): пасти на тло, поди
ћи са тла. 2. Зе.мЈЬа, Зе.мЈЬишШе, ше рен: плодно -, песковито -. 
• бити на свом тлу gобро усйеваши; осеhаши се CU'iYPHO. губити тло 
под ногама, испод ногу 'iубitши ослонац, йосшајаши HecU'iypaH. 

тлоцрт и тлоцрт м йлан, нацрЩ скица. 

тма ж (обично непром.) 1. в. Ша.ма. 2. велика количина, вели� 
ки број. 3. (у прилошкој служби) MHO'iO. • тушта и -, - божја в. 

. ill.мa (2). 

тмаст, -а, -о и тмаст, -аста, -о .мрк, за'iасиш; Ша.мноЙуШ;.Ша-
.ман, .мрач(11t: тмасте ћерамиде; - морнар; - облак 

тмина ж а. Ша.ма, Йо.мрчина. 6. фиг. шу'iа, жалосШ. 

тмица ж ill.миHa, Ша.ма, .мрак. 

тмИчан, -чна, -о йун ill.мицe, Ша.ман, .мрачан: - соба. 

тмо, тмола, -о 1. Ша.ман, за'iасиш: тмоле боје воде. 2. Йoill.мyo, 
.мукао, ill.мyo: - ударац. 

тмоласт� -а, -о в. ill.мo (1): - дим. 

тмоло прил. 1. Ша.мно, без сјаја, јеgва ocвeillJЬaвajyћи: - сјати. 
2. в : ill.муло. 

тмор, -а, -о ill.мypaH, .мрачан. 

тмора и тмора ж 1. ill.мYPHO време apeg кишу. 2. сишна ки-
ша; из.ма"iлица. 

тморан, -рна, -о ill.мypaH, су.моран: - време. 
тморина ж в. ill.мopa (1). 

тморити се, -й(м) се неевр. безл. ill.муриШи се, .мрачиШи се (о 
временским йрилика.ма). 

тмуло прил. на ill.мyo начин, Йоill.муло, .мукло. - Бруји тмуло 
музика смрти . 

тмуо, тмула, -о 1. Йoill.мyo, .мукао, шуй (о звуку); Йро.мукао, 
низак, gубок (о "iласу, 'iовору). 2. ill.мypaH, Ша.ман, .мрачан; који 
сија без јаркосши, без сјаја: - облак; - месечина. 

тмуран и тмуран, -рна, -о (тмУр, -уРа, -о) 1. који нема (у ко
јем нема и сл.) gовољно свеillлосши, .мрачан, Ша.ман: - небески 
свод. 2. а. обузеш невеселим .мислима, шуробан, смркнуш: тмур
ни кочијаши. б. Haill.мypeH, на.мр'iођен; йрешеhи, йрек: - стра
жар; - поглед. 

тмурина ж в. ill.мopa (1). 

тмурити, тм:9'Рйм неевр. чиниш и ill.мYPHим, су.мoрним. _ - се 
йосшајаши ill.мypaH, Ша.ман, .мрачиШи се; йосшајаши Haill.мypeH, 
.мр'iоgиШи се. 

тмурнина ж облачно, ill.мYPHO вре.ме. 

тмурно прил. на ill.мypaH начин, .мрачно; Haill.мypeHo, невесе
ло: - гледати. 

тмурност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је ill.мYPHO, оно-
'ia који је ill.мypaH. 

тмуша ж Ша.ма, ill.миHa. 

тмушав, -а, -о йун ill.муше, Ша.ман, .мрачан: - ноћ. 
тмушан, -шна, -о и тмушаст, -а, -о в. ill.мушав. 

тмуmити се, -йм се неевр . .мрачиШи се, ill.муриШи се. - Дан се 
тмушио. Гомилају се и тмуше облаци. 

то речца 1. речца којо.м се веже "iлавна реченица за зависну ко
јајој йрешхоgи (условну, йореgбену или gp.). - Што прије, то бо
ље. 2. (поновљено) у значењу расшавно'i везника: или . . .  или, 
час . . .  час. - Клизам се то лево, то десно, то горе, то доле. 

тоалет м 1. сшочиh са о"iлеgало.м, на ко.ме је йрибор за gоше
ривање. 2. в. шоалеша (1). 3. куйашило или gpy'ia йросшорија са 
захоgо.м. 

тоалета ж фр. 1. оgело, ogeha. 2. лично сйремање, gовођење у 
peg личне ogehe. 3. в. шоалеш (1). 

тоалетирати се, -етйрам се евр. и неевр. gовесши, gовоgиши 
ogehy у peg, gошераши се, gошериваши се. 

тоалетица ж geм. и ир. og шоалеша (1). 

тоалетни, -а, -о који се OgHOCU на шоалешу, који служи за 
шоалешу: - сточић. 

тобоган, -ана и тобоган м енгл. косо йосшављена у"iлачана 
найрава за клuзање. 

тобогански и тобогански, -а, -о који се OgHOCU на шобо'iан: 
тобоганске ,серпентине. 

тобоже (тОбож) ПРИЛ. као баја'iи, йривиgно, наиз"iлеg: радити 
нешто тобож(е) озбиљно. 

тобожњи, -а, -е који није йрави, није онакав какав се чини 
gaje, лажан: - ученост, - пријатељ. 

тоболац, -олца и тоболац, -6лца м кожна кеса (за gуван или 
новац). 

тоболчар, -а и тоболчар, -ара м (обично у мн.) ЗООЛ. в. шор-
бар (2). 

тоболчић и тоболчић м geм. og Шоболац . 

тобџија м (ми. ж) вој. војник који руку је ШоЙо.м, арШиљерац. 

тобџијски, -а, -о који се OgHOCU на шобџије: - оруђе. 

тов, това м шовљење, 'iојење: - стоке. 
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тован, -вна, -о ухрањен, ушовљен, yiojeH; Kojei шреба шовиши, 
који је ogpeQeH за шов: - ован, - свиња. 

товар м 1. оно шшо је нашоварено, шшо се йреноси, шран
сйоршује као шереш; количина робе која се ogjegHoM нашовари, 
йонесе, шрансйоршује: бродски -, носити -. 2. сшаринска .мера 
за шежину (обично 1 ОО ока, Шј. колико се ogjegHoM нашовари на 
коња). 

товарити, -Им неевр. [гл. ИМ. товарење е] 1. а. сшављаши (на 
HeKoia или на (у) нешшо) какав шереш pagu йреношења; укрца
ваши: - жито на коња, - робу на лађе. б. сшављаши на своја 
леђа (какав шереш, бреме), йршиши: - ствари на леђа. в. снаб
gеваши, ойшерећиваши (HeKoia, нешшо) Шоваро.м, бре.мено.м, 
снабgеваши ШереШо.м (шоварну живошињу, йревозно среgсшво и 
сл.): - коња, - кола. г. шрйаши (обично у великој .мери): - у тор
бу ствари. 2. фиг. (некоме, на некога, нешто) ойшерећиваши (не
Koia, нешшо) чиме нейријашним или шешким (шешким Йосло.м, 
обавезама, бриiама и сл.), сваљиваши (на HeKoia, нешшо) какву 
невољу, нейрилике и сл. - Превише тога товаре на малу дечју 
главу. Товари ми дугове. 3. фиг. йоgваљиваши ко.ме, uзиiрава
ши, самариши Koia. - Товари га ласкањем . •  - се 1. Йовр. йре
.ма шовариши (1 б). 2. уз. Йовр. Йре.ма шовариши (3). 3. фиг. ја
вљаши се йоврх чеiа gpyioi (о нечему неЙријаШно.м, нежељено.м); 
намешаши се неко.ме .мимо њеiове воље, нашураши се. - Уз умор 
товари се и главобоља. Товари ми се женина родбина. • - на 
врат (на леђа) коме намешаши као обавезу, бриiу. - на душу коме 
йребациваши на Koia оgiоворносш за нешШо. 

товариште е .месШо ige се шовари, .манийулише Шоваро.м, .ме
сшо ушовара и исШовара. 

товарни, -а, -о а. који служи за йренос шереша, шовара, ко
ји се шовари: - коњ, - мазга, - кола. б. уойшше који је у вези са 
Шоваро.м: - лист. 

товарчић и товарчић м geм. og Шовар. 

товилиште е .месШо ige се шови сшока (нарочишо свиње). 

товити, -Им неевр. прел. [гл. им. товљење е] gаваши обилну ија-
ку храну сшоци ga се ушови, yioju; чиниши уiојеним: - свиње у 
товилишту. Кукуруз тови . •  - се обилно се хранећи gобијаши 
на шежини, iојиши се. 

товљеник, -Ика м goMaha живошиња (обично свиња или io
вече) која се шови за клање. 

товљеница ж женка goMahe живошиње која се шови; уп. то-
вљеник. 

товник, -ика м в. Шовљеник. 

товрљати, -ам неевр. брбљаши, чаврљаШи. 

тога ж iopНJa хаљина йунолешних IpaQaHa у сШаро.м Риму. 

тоз м тур. 1. йрах, Йрашина. 2. шалоi og кафе. 

тојага ж в. Шољаiа. 

ток!, тока и тока м (лок. току и току, мн. токови И токови) 1. 
а. HeapeKugHo крешање живе воgе (реке и gp.) og извора Йре.ма 
ушћу, шечење: - реке Саве. б. йравац шаквоi крешања: уз ток 
реке, низ ток реке. в. уойшше крешање шечносши или шечносш 
у крешању йо каквој йовршини: - суза. 2. а. уойшше крешање 
(HeapeKugHo или йовремено) у йросшору или йО каквој йоврши
ни: - саобраћаја. б. ширење, йросширање: - светлости. 3. йравац 
и начин којим се нешшо развија, збива, шече: - припрема, - сед
нице, - живота. • бели - мед. оgлив из .маШерице, бело йрање, 
fluor albus. у току, током у служби йреgлоiа с временским значе
њем: за време, у gоба шрајања: током дана, у току разговора. 

ток2, тока м корице, фушрола, кушија. 

тока1 житал. врсша шшофане кайе (обично женске), без обоgа. 

тока2 ж тур. 1. коЙча. 2. у .мн.: .меШалне йлоче и gуi.меШа на 
ogehu које се сшављају као украс (HeKaga и као зашшишник у 
бишкама) (у jg.: шаква йлоча или gyi.мe). 

токавица ж бот. врсша БUJbке Typhoides arundinacea из ф. 
Gramina, вишеiоgишња шрава слична шрски, шврgоi, cjajHoi 
сшабла, равних лисШова. 

токај, -а.ја и токајац, -јца м врсша вина (из околине Токаја, 
ipaga у северној Мађарској). 

токајски, -а, -о који се OgHOCU на Токај, који йошиче из Тока
ја: - вино. 

токар, -а и токар, -ара врсша занаiйлије, сШруiар. 

токарија ж шокарски занаш, шокарсшво; шокарски йроиз
воgи. 

токарити, токарИм неевр. [гл. ИМ. токарење е] раgиши на шо
карској .машини, на сШруiу. 

токарница ж шокарска раgионица. 

токарски, -а, -о који се OgHOCU на шокаре и шокарење, који је 
у вези са занаШо.м шокара: - алат, - струг, - занат. 

токарски прил. на шокарски начин, шокарским ЙосШуЙко.м: 
- израдити нешто. 

токарство е шокарски занаiй, pag Шокара. 

токата ж итал. муз. врсша краће ко.мЙозиције за клавир или 
opiYJbe. 

токмак м тур. 1 . .маљ, баш; ШоЙуз. 2. а. фиг. зgейасш човек. б. 
блесав човек, iлуйан, буgала. 

токнути, -нем евр. у geM. значењу: нашочиши, ушочиши: -
воде у чашицу. 

токсикација ж Шровање. 

токсиколог м сшручњак који се бави ШоксиКОЛОiијо.м. 

токсикологија ж ГрЧ. наука и ipaHa .меgицине која се бави 
uзучавањем ошрова и њиховоi gеловања на орiанuзам, као и ле
чење.м ошрованих, OgH. сйречавањем Шровања. 

токсиколошки, -а, -о који се OgHOCU на illоксиколоiе и шок
сиКОЛОiију: - одељење. 

токсин, -ина грч. у .мн. :  ошровне суйсшанце које сшварају 
(уiлавно.м) .микроорiанuз.ми, а и неке живошиње и БUJbке (у jg.: 
шаква суЙсШанца). 

токсичан, -чна, -о и токсички, -а, -о који саgржи шоксине: 
- спој . 

толерантан, -тна, -о лат. који се йрема неко.ме или нечему og
носи Йо.мирљиво, либерално, шрйељив, Йо.мирљив: - саговорник. 

толерантно прил. на шолераншан начин, шрйељиво, йо.мир
љиво: - се расправљати. 

толерантност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia који је 
шолераншан, Йо.мирљивосШ, ШрЙељивосШ. 

толеранција (толер3.нција) ж шолераншан, Йо.мирљив OgHOC; 
gойушшање, йризнавање нечеiа. 

толерисати, -ишем (толерирати, -ерйрам) неевр. йрихваша
ши нешшо као обиЧ!:lО (неке чињенице, околносши и сл.), .мири
ши се с чим. 

толики и толики, -а, -о ПРИД. зам. 1. који је йо величини, uз
носу и сл. као и йојам с којим се уйоређује, који је ше величине, 
износа, узрасша и сл.: исто -, приближно -. 2. (с везником "дa'� 
који је йо величини, uзносу и сл. шакав ga шо gовоgи go йослеgи
ца које се консШаШују. - Толики је пљусак да се све смрачило. 
3. који се исшиче величино.м, износо.м, количино.м, значајем и 
сл. - Толикој кити се нико није надао. • - и - у.месШо броја, ка
ga се жели избећи изричишо оgређивање количине или Kag се 
она не зна. 

толико и толико ПРИЛ. 1. (кад је количина, износ и сл. као 
и у неком другом случају) у шој количини, у шој .мери, у Шо.ме 
износу: исто -, готово -. 2. (с везником "дa'� Kag о великој коли
чини, износу, сшейену и сл. свеgочи нека йослеgица, йојава веза
на за шакву количину, сШеЙен. - Била је толико лепа да се ни
је опажала кокетност. 3. а. уойшше Kag је реч о великој количи
ни, броју и сл. - Гледаш ме с толико љубави. б. у временско.м 
значењу: шако MHoio времена, шако gyio. - Где сте толико? 4. у 
йрейричавању, у.месШо казивања ogpeQeHoi броја. - Има их ту 
толико, тамо толико. • колико-- в. колико (uзр.). - и -у.месШо og
ређивања бројНОi износа, Kag се он не зна или се не смашра йо
шребним ga се ogpegu. 

толиковековни јек. толиковјековни, -а, -о вишевековни, 
вишесшолећни: - борба. 
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толикогодишњи, -а, -ё gУlОlоguшњu, вuшеlоguшњu: � рад. 

толити, -йм неевр. в. шажuшu: � глад, � муке. 

толицни и толицни И толишни И толишни, -а, -о ge.м. og 
ШОЛU1<U. 

толицно И толицно И толишно И толишно прил. geM. og 
ШОЛU1<О. 

толуол, -ола м хем. oрlШ-lС1<О аромашuчно јеguњење 1<оје се 
gобuја йри 1<О1<совању y�a илu apepagoM нафше, меШил-бензол. 

тољага ж йоgужu шежа1< шшай 1<оји се 1<ОРUСШU за бuјење, 
йошшайање u gp. ,  баШuна. 

тољагар, -ара м онај 1<оји бuје шољаlОМ илu чиме gрУlим, ба-
Шuнаш. 

тољагати, -ам неевр. шуhu, баШuнаШu. 

тољагаш, -аша м шољаlар, баШuнаш. 

тољажина ж ayz.м. og Шољаlа. 

том и том м (ми. томови И томови) грч. свеС1<а, свеза1<; 1<ЊUlа 
(обuчно Behel обима). 

Тома и Тома м МУШ1<О име. • неверни - онај 1<оји не верује ни 
у шша, 1<оји сумња у све (Йре.ма имену ХрuсшовОl айосшола 1<0-
ји није оверовао ga је Хрuсшос ваС1<рсао). 

томахавк и томахавк м енгл. бојна се1<ира Инguјанаца Се
верне Амери1<е. 

томбола и томбола ж итал. врша ulpe на срећу; r.лавнu Зlоgu
ша1< у шој UlpU. 

томболо м (ми. -ли) итал. геогр. йешчанu capyg у мору 1<оји се 
сйојио с 1<ОйНОМ. 

томизам, -зма м теол. учење Томе A1<BUHC1<Ol (1879. loguHe йро
r.лашено званuчном филозофuјом римО1<аШОЛUЧ1<е ЦР1<ве). 

томист(а), -ё м (ми. -сти) теол. йрuсшалuца, слеgбеНU1< учења 
Томе A1<BUHC1<Ol. 

томистички, -а, -о 1<оји се OgHOCU на шомuсше U њихово уче
ње: � логика. 

томити, -йм неевр. [гл. им. томљёње е] ЙРUlушuвашu, ЙОШU
С1<uвашu: � нагоне . •  '" се савлаgавашu се, узgржавашu се (уйр-
1<ОС 1<а1<вим жељама U ЙрохШевима). 

ТОМПУС м фр. врсша цulаре. 

тон м (лок. тону; ми. тонови) грч. 1.  а. физ. и муз. звУ1< 1<оји на
сшаје йри йравилном шрейерењу 1<a1<BOl елаСШUЧНОl шела U 1<og 
1<оlаразЛU1<ује.мо вuсuну, јачuну, боју U Шрајање. б. лингв. наr.ла
са1<, а1<ценаШ. 2. а. нијанса боје у СЛU1<арсШву. б. основни изr.леg, 
ушuса1< 1<оји осшавља йреgмеш Йос.маШрања: таман �, плави
част � (слике нпр.). 3. а. начuн lоворења, йисања, обраhања U 
сл.: оштар �, уздржан �. б. начuн йонашања, ойхођења: дати � 
весељу. • бити у тону (са чиме) бuшu у С1<лаgу (са чиме). да(ва)ти 
- (не)чему оgреguшu, оgређuвашu сшил, йравац, начuн чеlа. 

тона и тона ж енгл. а. мера за шежuну og 1.000 kg (С1<раћ. t, 
т): � угља. б. мера за носuвосш броgа, броgС1<Оl йросшора (2,83 
т3). - Носивост сваког брода одређује се волуменским или ре
гистарским тонама (Rt). 

ТОЮlжа ж носuвосш, заЙре.мuна броgа (у реluсшаРС1<UМ шо
нама). 

тоналитёт, -ета м фр. 1. муз. међусобнu OgHOC шонова; хармо
нијС1<а осн.ова 1<омЙозuцuје. 2. елик. основна, йреовлађујуhа боја, 
1<ОЛОРUШ. 

тоналитётни, -а, -о 1<оји се оуноси на ШоналuШеШ. 

тоналитётно прил. у йоr.леgу ШоналuШеШа. 

тонални, -а, -о 1<оји се OgHOCU на шон, ШОНС1<U: � структура 
музике. 

тонално прил. у йоr.леgу шона, ШоналuШеШа. 

тоюiлн�ст, -ости ж OgHOC, С1<лаg Шонова. 

. тонац; -нца м онај 1<оји реlулuше шон, 1<оји је зagужен за ва
љаносШ шона (йри снимању 1<а1<вих е.мисија U gp.); уп. тон (lа). 

тонзила ж лат. (обично у мн.) анат. в. 1<рајни1< (1). 
тонзура ж лат. обрuјанu 1<PYl 1<осе на ше.мену 1<og 1<ашолuч-

1<их свешШеНU1<а. 

тонзурисати, -иmём евр. и неевр. увесшu, увоguшu у свешше
НUЧ1<U peg оgсецање.м, брuјање.м 1<осе на Ше.мену; уп. тонзура. 

тоника ж 1.  муз. йрви, основни шон gypc1<e илu МОЛС1<е С1<але; 
основни a1<opg С1<але (обuчно gYPC1<U илu МОЛС1<U a1<opg Hag йр
вим шоном С1<але). 2. лингв. СЛОl на 1<оме је r.лавнu а1<ценаШ. 

тонирати, ТОRЙpам евр. и неевр. gа(ва)шu че.му основни шон, 
израз. 

тоничан, -чна, -о 1<оји се OgHOCU на Шонус. - Глатки миmи
ћи су означени као тонични. 

тонички, -а, -о 1<оји се OgHOCU на ШОНU1<У: � хармонија; � ак
ценат. 

тонички прил. у йоr.леgу ШОНU1<е (2), ШОНС1<U. - Једна реч не 
може бити тонички и топографски равна. 

тонски, -а, -о 1<оји се OgHOCU на шон: тонске фреквенције. 
тонски прил. у йоr.леgу шона: � представити нешто. 
ТОНУС и ТОНУС м мед. и физиол. нормална найешосш мuшuhа. 

тонути, тонём (импф. тоњах) неевр. непрел. [гл. им. тоњёње е] 
1. а. aog уШuцаје.м сойсшвене шежuне йройаgашu, уйagашu у не
шшо ЖUШ1<О, сйушшашu се 1<а gHY: � у блато, � у воду, � у језе
ро. б. йошайашu се gоне1<ле, lрезнушu (о броgу, чамцу йри йло
вugбu, йри Йорuнуhу). 2. а. сйушшашu се ucaog хоризонша, lубu
шu се с BUglbUBOl gела неба, зайаgашu, залазuшu (о Сунцу, Ме
сецу). б. 1<рећући се lубuшu се uз BUgHOl йоља, uшчезавашu с ви
gU1<a. - Птице тону у модрој даљини. в. бuвашu обухваhен не
чим, lубuшu се у нече.му йосшајуhu HeBuglbuB; сшайашu се с не
чим, ушайашu се у нешШо. - У таму тоне брег. Куће тону у зе
лену мору од воћњака. 3. йошйуно се йреgавашu нечему, бuва
шu обузеш, занеш нечим: � у уживању. 4. йройаgашu, несшаја
ШU. - Манастири пропадају, вера тоне. • - у заборав бuвашu за
борављен. - у не(по)врат зауве1< йролазuшu, несШајаШu. 

тонуће е шоњење, uшчезавање: � дана. 
тоњ м заgах, воњ. 

тоња ж а. бот. и агр. маћа, йламењача Peronospora parasitica 
U Puccinia graminis. б. маr.ла илu оборuна 1<оје uзазuвају йла
мењачу. 

тоњати, -ам неевр. оgавашu шоњ, воњаШu. 

топ, топа м (мн. топови) 1. вој. врсша аршиљерuјС1<Оl оруђа: 
далекометни �, брдски �, брзометни �. 2. (ак. топа) шах. фUlура 
у UlPU шаха, 1<ула. • глув као топ сасвим r.лув. заспати, спавати 
као топ (у)шонушu у шврg, gуБО1< сан, шврgо засйашu, сЙаваШu. 
као из топа сЙре.мно, без 01<левања (оglоворuшu, рећи). у топ сате
рати (бацити, метнути) ја1<О UЗlрguшu, ошшро наЙасШu. 

топаз, -аза и топаз м грч. мин. врсша мuнерала, йознаШОl 1<ао 
У1<расни 1<амен жуше боје. 

' 

топао (топал), -пла, -о 1. а. 1<оји је нашйросечне шемйерашу
ре; YlpejaH; у ·1<оје.м се оgржава шемйерашура вuша og йросечне; 
у 1<оје.м влagа 1<лима с вuшом йросечном Ше.мЙераШуром: � мле
ко; � просторија; � крај, � месец. б. 1<оји gобро шшuшu og хлаg
ноће: � обућа. 2. фиг. а. йун шойлuне, срgачносшu, йрuсносшu: � 
поглед, � Преџорука. б. осећајан, чове1<ољубuв: � душа. в. 1<оји 
gелује ме1<О, нежно: � звук, � боја. 

топарница ж вој. ошвор у зugу ушврђења 1<рОЗ 1<оји се uз шо
йова lађају сйољнu циљеви. 

топика ж грч. лингв . наУ1<а о pegy речu у реченuцu. 

топионица и топионица ж фаБРU1<а илu jegHo њено ogeљe
ње у 1<оме се ШОйU не1<а сировина (мешал, pyga U gp.): � бакра. 

топионичар и топионичар м онај 1<оји pagu у ШоЙuонuцu. 

топионичарски и топионичарски, -а, -о 1<оји се OgHOCU на 
шойuонuчаре U њихов Йосао. 

топионичарство и топионичарство е pag у ШоЙuонuцама. 

топионички и топионички, -а, -о 1<оји се OgHOCU на шойuо
ницу, 1<ојије у вези с шойuонuцом: � посао. 
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топир, -ира м зоол. врсша слеuоi .миша Rhinolophus hipposi
deros. 

топити\ -Им неевр. прел. [гл. им. топљење е] а. uревоgиши у 
шечно сшање uog уШицаје.м шой.nоШе, шалиши: - метал, - маст. 
б. разлаiаши uзлажући ушицају какве шечносши, расшвараши, 
ошаuаши: - шећер. 8 - се 1. а. uрелазиши у шечно сшање uog 
уШицаје.м шой.nоШе, шалиши се. - Снег се топи. б. разлаiаши се 
у каквој шечносши, расшвараши се, ошаuаши се. - Коцка ше
ћера се топи у води. 2. фиг. а. слабиши, .мршавиШи, венуШи. -

Болестан је, чисто се топи, нестаје. б. несшајаши, ишчезаваШи. 
- Наша предност се брзо топила. 

топити2, -Им неевр. прел. [гл. им. топљење е] а. заливаши, ква
сиши; квасиши и uрожимаши (о шечносши): - сузама мараму. 
Мокрина топи чарапе. б. сшављаши у шечносш (обично у воgу), 
uошаuаши pagu кисељења, раз.мекшавања и сл.: - конопљу, -
веш за прање. в. й.nавиШи, UоШаUаШи. - Тиса топи околне зе
мље. 8 - се 1. gавиши се у воgи или каквој gpyioj ШечносШи. 2. 
uошаuаши се, шонуши (о броgу). 

топић м ge.м. og шоu. 

топлана ж uосшројење које uроизвоgи шой.nошу за заiревање 
већеi броја зiраgа. 

топлик, -Ика м 1. шоuао, јужни веШар. 2. сшаклена башша, 
сШаклара. 

топликаст, -а, -о Uо.мало шоuао, .млак. 

топлина ж 1. в. шой.nоШа (1). 2. фиг. нежносш, срgачносш, 
uрисносш; уп. топао (2а). 

топлински, -3., -о који се OgHOCU на шой.nину, шоuлошни, 
Шер.мички: - енергија. 

топ-листа ж енгл.-ерп. лисша најбољих или најuоuуларнијих 
(uевача, сuоршисша и сл.), наслушанијих (ко.мUозиција), најiле
gaHujux (филмова), најuроgаванијих (ко.мUакШ-gискова, књиiа и 
gp.) и сл. 

топлити, -Им неевр. прел. [гл. им. топљење е] чиниши ga не
шшо uосшане шой.nо, ga неко.ме буgе шой.nо, iрејаши, заiреваши; 
шшишиши og хлаgноће аокривајући или облачећи, ушоuљава
ши. 8 - се iрејаши се, заiреваши се; све више осећаши шой.nошу, 
шой.nину. 

топлица ж а. шой.nи UpupOgHU извор. б. мн. куuалишше, ле
чилишше са шаквим изворима, бања. 

топло прил. 1. са вишо.м Ше.мUераШуро.м вазgуха (Kag је реч о 
неко.м uросшору или о шой.nој клими): у соби је -, на мору је -. 
2. на шоuао начин, срgачно, арисно: - поздравити. 

топловод и топловод, -ода м сисШе.м цеви или канала за 
аренос шой.nоШе из шой.nане. 

топловодни, -3., -о који се OgHOCU на шой.nовоg: - мрежа. 

топлокрван, -вна, -о који има сшалну шелесну Ше.мераШуру: 
топлокрвне животиње. 

топлокрвност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHoia шшо је 
шой.nокрвно. 

топломёр и топломёр јек. топломјёр и топломјёр м физ. 
сарава за .мерење Ше.мUераШуре која влаgа у орiанuз.му или Ше.м
uерашуре вазgуха и gpyiux физичких шела, Шер.мо.меШар. 

топлоноша м uровоgник шой.nоШе. 

топлота ж 1. а. физ. jegaH og основних виgова eHepiuje у ари
pogu, фор.ма крешања .маШерије изражена у хаоШично.м iибању 
сасшавних чесшица Шела. б. заiрејаносш, врућина. в. сшеuен за
iрејаносши вазgуха или било Kojei uосебноi шела, ше.мuерашу
ра. 2. в. шой.nина (2). 

топлотворан, -рна, -о који сшвара, uроизвоgи шой.nошу. 

топлотни, -3., -о који се OgHOCU на шой.nошу, шой.nински, шер
.мички: - изолатор. 

с топлуњав, -а, -о Uо.мало шоuао, .млак; уп. топликаст. 

топљевина ж ошаuање (обично cHeia); воgа насшала шоиље
ње.м cHeia. 

топљеник, -Ика м gављеник, ушоиљеник. 

топљив, -а, -о који се .може шоuиши: - сир, - метал. 

топљивост, -ости ж особина oHoia шшо је шоиљиво. 

топљикав, -а, -о Uо.мало шоuао, .млак; уп. топликаст, то-
плуњав. 

топнути, топнем евр. шуuнуши, луuнуши. 

топовњача ж вој . .мањи рашни броg на.мењен uрвенсшвено за 
унишшавање обалских објекаша и за аршиљеријску uоgршку 
ШруUа.ма на коЙну. 

топовођа м (мн. ж) вој. iлавни шобџија, заuовеgник Шобџија. 

топовски, -3., -о који се OgHOCU на шоuове: - батерија, - ватра, 
- тане. • - месо, - храна они који су у рашу не.милосрgно изложе
ни uоiибији, великим iубицима. 

топограф м онај који се бави ШоUоiрафијо.м, сшручњак за 
ШоUоiрафију. 

топографија ж грч. 1. ipaHa науке и iеоgешска gисций.nина 
која се бави .мерење.м еле.менаШа Земљине uовршине и њеним 
uреgсшављање.м на й.naHoвимa и карШа.ма. 2. каракшерисши
ке, uзiлеg Земљине uовршине (у неко.м крају, некој обласШи). 

топографски, -3., -о који се OgHOCU на шоuоiрафију и шоuо
iрафе: - карта, - струка. 

топола ж бот. у .мн.: pog високоi лисшоuаgНОi gрвеша Populus 
из ф. врба (Salicaceae), који обухваша више врсша (у jg.: gрво из 
шоiа poga: јаблан Р. pyramidalis, бела - Р. аЉа, црна - Р. nigra, 
KaHagcKa - Р. virginiana и gp.). 

тополивац, -вца м онај који uзрађује, лије ШоUове. 

тополивница ж фабрика у којој се израђују, лију ШоUови. 

тополивнички, -3., -о који се OgHOCU на ШоUоливницу. 

тополов, -а, -о који је og шоuоле: - лиmће, - сто. 

тополовина ж шоuолово gрво. 

тополски, -3., -о који се OgHOCU на шоuолу: - гај. 

топољак, -ака (топОљ3.р, -ара) м .месШо обрасло ШоUола.ма, 
шу.ма или iaj ШоUола. 

топоним м грч. власшишо iеоiрафско име, име HeKoi .месШа 
или gpyioi iеоiрафскоi аој.ма. 

топонимија (топонимика) ж грч. 1. фонg шоuонима HeKoi 
uоgручја, неке ШериШорије. 2. в. ШоUоно.масШика. 

топономастика ж грч. линiвисшичка gисций.nина (oipaHaK 
оно.масШике) која се бави uроучавање.м iеоiрафских имена, шо
аонима. 

топот м оном. аой1.муо шу.м og ygapa Hoiy ари xogy, баш, ба
хаш; уоuшше Uоill.мули шу.м уgарца, уgарања, луuа: - корака, -
копита, - чекића. 

топотати, топоћем неевр. изазиваши, оgаваши шоuош. - То-
поћу чекићи. Коњи су под њима топотали. 

топтај м в. ШоUоШ. 

топтати, топћем (топтИм) неевр. в. ШоUоШаШи. 

топуз м тур . врсша хлаgноi оружја (шшаu ил� шољаiа са ше
шко.м куiло.м HajegHoM крају), бузgован. 

топузина ж ayw. og шоuуз; ШоUуз. 

топ-форма ж енгл. врхунска фор.ма (обично сuоршисша): би-
ти у топ-форми, достићи топ-форму. 

топчић м ge.м. og ШоU. 

тор, тора м (мн. торови) oipaga у коју се зашвара сшока, обор. 

Тора и Тора ж хебр. јеврејски назив за арвих uеш књиiа Би-
блије, Мојсијев законик, ПеШокњижје. 

торањ, -рња м (инстр. -рњем; мн. т6рњеви) кула или gpyio ви
соко сраз.мерно уско зgање а. као geo веће iрађевине, или као са
.мосШална iрађевина: криви - у Пизи, Ајфелов - . б. висока, уз
gиiнуша консшрукција различише на.мене: телевизијски -. 

торањски, -3., -о који се OgHOCU на шорањ: - конструкција. 
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торба (торба) ж (ген. ми. -бй) тур. 1. а. врсша врећице, кесе (раз
личише намене, разноврсних облика и og разних машеријала) 
која се обично носи о рамену или у руци: школска -, војничка -, 
ручна - . б. количина (нечеl,а) која може ga сшане у шорбу: -
кромпира. 2. кеса на шрбуху Kog шорбара, у којој женка носи 
.млagунце, Шоболац. • врагу иа торбе искочити вешшо се извући из 
какве незl,оgе, невОЈЬе, сйасши се; вешшо, лукаво се снаћи у ше
шкој сиШуацији. главу у торбу метнути (метати, стављати, турити и 
сл.) изложиши се, излаl,аши се великој, смршној оЙасносШи. гла
дан као слепачка - веома 'iлаgан. дотерати до торбе йосшаши йро
сјак. носити главу у торби биши у великој, смршној оЙасносШи. о 
својој торби (војевати, надничити и сл.) О свом шрошку (војеваши, 
наgничиши и сл.). сто пута мимо торбу, једном ће у торбу HUKaga 
не шреба l,убиши Hagy. црн комад метнути коме у торбу йоgвали
ши коме. 

торбак, -ака и торбак, -а м мања шорба (обично кожна); ше
лећак, ранац. 

торбар, -ара и торбар, -а м 1. а. онај који израђује и apoga
је Шорбе. б. онај који се бави шрl,овином носећи (обично йо сели
ма) робу у Шорби. 2. аоол. у мн.: peg и йоgразреg сисара чији се 
.млаgунци развијају без йосшеЈЬице, а у већине врсша женка их 
неко време йО рођењу носи у нарочишој кес и на шрбуху, шобол
чари, Marsupialia (у jg.: шакав сисар). 

торбарити, торбарйм несвр. бавиши се шрl,овином носећи ро
бу у шорби йо кућама; уп. торбар (lб). 

торбарка ж жена шорбар; шорбарева жена. 

торбарскii, -а, -о који се OgHOCU на шорбаре: - занат, - ме-
двед (коала). 

торбетина ж ayw. и Йеј. og Шорба. 

торбица и торбица ж geм. og шорба; шорба, обично мања. 

торбичица и торбичица ж geм. og шорба и Шорбица. 

торбоња м (ми. ж) краgЈЬивац, лоЙов. 

торбурина ж ayw. и Йеј. og Шорба. 

тореадор м шп. борац у борби с биковима. 

тореадорски, -а, -о који се OgHOCU на шореagоре, који йрийа
ga Шореаgорu.ма: - плашт, - мач, - ризик 

тореро м шп. борац у борби с биковима који се бори Йешке. 

торзија ж лат. 1. увршање, увијање, уЙреgање. 2. фИ3. gефор
мација, увијање чврсшоl, шела, йричвршћеноl, јеgним крајем, као 
йослеgица gеловања силе на gpyl,OM крају шоl,а Шела. 3. мед. увр
шање краја йресечене жиле ga би се заусшавило крварење. 

торзо м (ми. с) итал. 1. l,орњи geo човечјеl, Шела. 2. ум. вајарско 
или сликарско gело које йриказује шај geo Шела. 

тбријевац, -ёвца м йрисшалица йаршије йарламеншарне 
арисшокрашије у Ен'iлеској из које се развила Конзервашивна 
сШранка. 

тбријум (тбрйј, -ија) м хем. хемијски раgиоакшивни елеманш 
(Th) који је у чисшом ел�меншарном сшању сив йрах или сив, 
gосша мекан и расшеIтьив меШал. 

тбријумов, -а, -о који apuaaga шоријуму, који се OgHOCU на 
шоријум: - прах. 

торина ж ayw. и Йеј. og Шор; Шор. 

торина ж Зе.мЈЬа нађубрена Шорењем. 

торити, -йм несвр. ђубриши, l,нојиши; l,нојиши Зе.мЈЬишше йре-
мешшајући йо њему Шор. 

торић, -а и торић, -ића м geм. og Шор. 

торiiште и торiiште с месшо l,ge је био Шор. 

торюiдо м (ми. с) ШII. врло снажан вазgушни врillлоl, разорне 
CHal,e у којем се вазgух у брзом ковиillлацу на'iло gиже увис. 

тбрнii и торни, -а, -о који се ogHocu на шор, који apuaaga 
шору: - пас, - ограда. 

.торњар, -ара м он,ајкоји се брине о шорњу, који оgржава шо
рањ. - На врху торња стоји торњар. 

торњаст, -а, -о који је као шорањ, налик на шорањ: - фри
зура. 

торњати се, -ам се несвр. брзо оgлазиши, l,убиши се (обично 
у зайовесши, у ошшријем изражавању). 

торокалица ж в. Шорокуша . 

торокало с (м) (ми. с) онај који MHOl,O йрича, Шороче. 

торокаљка ж в. Шорокуша. 

торокати, торочём и торокам несвр. MHOl,o и којешша l,овори-
ши, брбЈЬаШи. 

торокача ж в. Шорокуша. 

торокљив, -а, -о који MHOl,O l,овори, шороче, брбЈЬив. 

торокљивац, -йвца м в. Шорокало. 

торокљивост, -ости ж особина OHOl,a који је ШОРОКЈЬив, бр-
БЈЬивосШ. 

торокуша ж она која MHOl,O йрича, шороче, брбЈЬивица. 

торпедирати, -Ещйрам свр. и несвр. в.  ШорЙеgоваШи. 

торпеднii, -а, -о који се OgHOCU на шорйеgо, који је наоружан 
шорйеgима, који је у вези с шорйеgима: - чамац, - брод. 

торпедњача и торпедњача ж вој. в. ШОРЙUJЬарка. 

торпедо м (ми. с) лат. 1. вој. йоgвоgна мина за разарање броgо
ва. 2. зоол. в. gРХШУЈЬа (1). 

торпедовати, -дујём свр. и несвр. (из)вршиши Haaag шорйе
gOM, йошойиши, йошайаши йомоћу ШорЙеgа. 

торпиљер, -ера м И торпиљерка (торnИљарка) ж фр. вој. ма
њи брзи рашни броg наоружан шорйеgима, брзомешним шойо
вима и бацачима gубинских бомби. 

торпиљирати, -иљйрам свр. и несвр. в. ШорЙеgоваШи. 

тбрскii, -а, -о који се OgHOCU на шор: - ђубре. 

тбрта ж (ген. ми. -тй) лат. врсша колача (с јајима, маслацем, 
чоколаgом и gp. ,  обично окру'iлОl, облика). 

тбртица ж geм. и хиЙ. og ШорШа. 

тортура ж лат. йсихичко и физичко мучење, HaCUJЬe. 

тбрус м лат. 1. архит. йолукружно исйуйчење на бази сШуба. 2. 
мат. l,еомешријски лик у облику йрсшена, који насшаје обрша
њем Kpyl,a око неке осовине која йролази изван њеl,а, а лежи с 
њим у исшој равни. 3. мед. исйуйчење (јаче или слабије) кошша
них, хрскавичних или меких gелова Шела. 

тбст м енгл. йржен, йрейечен хљеб. 

тотал, -ала м лат. а. укуйносш свих gелова, целокуйносш; уп. 

тоталитет и тоталност. б. слика особе у целом сШасу. 

тоталан, -лна, -о цео, чишав, укуйан; йошйун, свеобухвашан: 
- помрачење Сунца, - уништење. 

тотализатор м лат. айараш за механичко реl,исшровање неке 
ойерације, неких мерења (у мешеоролоl,ији и сл.). 

тотализација ж сумирање, сабирање. 

тотализовати, -зујём (тотализирати, -изйрам) свр. и несвр. 
саб(и)раши, сумираши; заокружи(ва)ши свошу на цео број. 

тоталитаран, -рна, -о 1. свеобухвашан, йошйун; уп. тотали
тет. 2. својсшвен шошалишаризму, шошалишарисшички: - ре
жим, - држава. 

тоталитарац, -рца м в. ШоШалиШарисШ(а). 

тоталитаризам, -зма м начин влаgавине у којој gржава кон
шролише сав јавни и кулшурни живоШ. 

тоталитарист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, йриврженик 
шошалишар изма. 

тоталитаристичкii, -а, -о који се OgHOCU на illoшалишаризам, 
шошалишарносill, који је својсшвен шошалишаризму: - режим. 

тоталитарност, -ости ж в. ШоШалиШаризам. 

тоталитет, -ета м скуй свих елеменаша који чинејеgну цели
ну, целокуйносш, целина, ЙоШЙуносШ. 
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тотално прил. на шошалан начин, йошйуно, cacвu.м: - про
пасти. 

тоталност, -ости ж својсшво, сшање oHola шшо је шошално, 
oHola који је шошалан, целокуйносш, ШоШалиШеШ. 

тотем, -ема м индијанеки етн. живошиња, биЈЬка или какав 
йреgмеш који UHgujaHcKa йлемена смашрају cвoju.м зачешни
ком и зашшишником; йреgмеш кулша уоЙшШе. 

тотемизам, -зма м скуй веровања и обичаја у вези с кулшом 
Шойlема. 

тотемистички, -а, -о који се OgHOCU на шошемизам: - начин 
миmљења. 

тотемски (тотёмнИ), -а, -о који се OgHOCU на шошем, који йри
aaga шошему: - биљка, - животиња. 

тотрк м оном. куцање, уgарање gеШлиhа. 

тотiжав, -а, -о оном. који aogceha на уgарање, куцање gеШли
ћа (о rласу, звуку): - глас. 

тотркати, тотрчём неевр. оном. куцаши, уgараши (о gеШлиhу); 
клойараши, луЙаШи. 

тотркнути, тотркнём свр. йрема ШоШркаШи. 

тотрљан м бот. в.  ШеШРЈЬан. 

тоцило с (тодйљ М) нарочиш брус у облику шочка који се йри 
брушењу окреће око своје осовине. 

тоциљајка (тоцИљавка) ж 1. уrлачана сшаза на cHely, леgу и 
gp. йО којој се шоциља, клизаљка. 2. крешање йо rлашкој, кли
завој йовршини, клизање. 

тоциљати, -ам неевр. фиг. вараши Kola, йоgваљиваши коме. 
- Не допустите да вас тоциљају . •  - се клизаши се йО каквој 
rлашкој, клизавој Йовршини. 

тоциљити, тодйљИм неевр. ошшриши на Шоцилу. 

тоциљнути се, тодйљнём се свр. йрема шоциљаши се. 

точак, -чка М (ми. точкови) а. йреgмеш кружноl шањирасшоl 
облика који се окреће око осовине и u.мa разноврсну намену (као 
geo возила, у склойу неке найраве, сйраве за йокрешање KaKBol 
механизма и gp.): воденички (млински) -, точкови аутомобила, 
лончарски -. б. йревозно среgсшво на gea шочка (које Holaмa йо
креће сам возач), бицикл. • бацати, подметати, гурати клипове под 
(у) точкове йошајно, йоgмукло раgиши йрошив HeKola, омешаши 
HeKola, ровариШи. пети - (у колима) неко ко је сувишан, нейошре
бан. - историје исшоријски развој, неизбежносш неких gaљux 
збивања. 

точење с rл. u.м. og ШочиШи. • пиво на - йиво које се шочи из 
буреша (за разлику og oHola у флаши или конзерви). 

точилац, -иоца М онај који шочи (обично Йиће). 

точило с 1. уgуБЈЬење, усек на aagUHU брgа, йланине низ ко
ји се оgроњава, обурвава камење и gpylu машеријал; вешшачки 
йрилаlођено (йроgуБЈЬено, снабgевено жлебовu.ма og gacaKa и 
сл.) шакво уgуБЈЬење које се корисши за шрансйорш сшабала и 
gp. 2. а. в. Шоцило. б. в. сшруl (1). 3. в. левак. 

точионица и точионица ж йросшорија у којој се шочи Йиће. 

точир, -ира М в. левак (1). 

точити, -Им неевр. 1. прел. а. наливаши, сийаши неку шечносш 
(обично eogy или неко Йиће). б. йроgаваши, крчмиши (Йиће). 2. 
непрел. нар. шеhи, исшицаши, оШицаШи. 

точкаm, -аша М 1. йревозно среgсшво са Шочковu.ма. 2. бици
клисша; уп. точак (б). 

точкић, -а и точкић, -ића М geM. и хиЙ. og Шочак. 

трабакул и трабакул М, трабакула и трабакула ж итал. 
шерешни јеgрењак заоБЈЬена шруйа на йрамцу и ошшре крме. 

трабант М 1. в. саШелиШ. 2. а. сшални йрашилац, шелесни 
сШражар. б. фиг. йрешерано ogaH, йослушан йрисшалица; улизи
ца, уgворица. 

трабантски, -а, -о који се OgHOCU на шрабанше, који йрийа
ga ШрабанШu.ма. 

трабеата ж књиж. сШарорu.мска KOMeguja са моШивu.ма из 
eucoKol pu.мcKol gрушШва. 

трабеација ж архит. у аншичкој архишекшури хоризоншални 
консшрукшивни елеменши који йовезују вершикалне елеменше 
(расйон og сшуба go сШуба). 

трабуњати, -ам неевр. lовориши бесмислице, булазниШи. 

трава ж 1. а. бот. зеЈЬасша јеgноlоgишња или вишеlоgишња 
биЈЬка из исШоu.меноl poga монокошила (Graminae), којих u.мa 
MHOlo врсша, са Шанкu.м, ШУЙЈЬu.м коленасШu.м сШаблом. б. 
(обично у мн.) лековишо биље: пити траве, лечити се травама. 
2. зелени йокривач земље og шаквих биљака. • бот. богородичи
на - в. канШарион. вранилова - зељасша мириШЈЬава биљка Ori
ganum vulgare из ф. Labiatae, која се уйошреБЈЬава у лекарсшу 
и као зачин. киселе траве (оштрице) lpyaa монокошила које ра
сшу йО влажнu.м и баровиШu.м месШu.ма, међу Koju.мa је најйо
знашији шевар. кравља - биљка Peltaria аПiасеа из ф. Crucife
rae. морска - биљка из ф. Potamogetonaceae (йросушена, уйошре
БЈЬава се за йуњење лежаја и омошавање ЛОМЈЬиве робе). птичја 
- pog јеgноlоgишњих или вишеlоgишњих биљака Cerastium из 
ф. Caryophyllaceae; врсше шоlа poga С. arvense, С. caespitosum. 
- белица в. ливagарка. • где удари, ту - не расте (не ниче) унишша
ва све apeg собом. не липши, магарче, до зелене траве нема ника
квих изrлеgа, не шреба се наgаШи. нисам ни ја траву пасао и ја не
шшо знам, и ја се у нешшо разумем. од траве до главе сав, йош
йуно, og rлаве go ЙеШе. 

TpflВaH, -вна, -о а. који је обрасшао шравом, боlаш шравом, 
шравнаш: - паmњак, - земљиmте. б. (одр.) који се OgHOCU на 
шраве, својсшвен шравама: травне жилице. 

травањ, -вња М рег. в. аЙрил. 

травањски, -а, -о рег. в. аЙрилски. 

травар, -ара М (инстр. -аром и -арем) онај који се бави саку
йЈЬањем лековиших шрава, лековишоl биља; онај који лечи шра
вама. 

травара ж в. Шраварица. 

траварина ж gажбина која се йлаhа за исйашу на шуђем зе
МЈЬишШу. 

траварити, траварИм неевр. [гл. ИМ. траварёње с] бавиши се 
сакуйЈЬањем лековиших шрава, лековишоl биЈЬа. 

траварица ж 1. она која се бави саКУЙЈЬањем лековиших 
шрава, лековишоl биља; она која лечи лековиШu.м биљем. 2. вр
сша ракије у коју се сшавЈЬају лековише шраве или њихова еше
рична УЈЬа. 

траварски, -а, -о који се OgHOCU на шраваре: - радња, - ле
кови. 

траварство с а. наука о шравама (обично лековиШu.м). б. са
куйЈЬање шрава и лечење Шравама. 

траверза и траверза ж лат. 1. йойречни apal, йойречна lpe
ga (og разних машеријала и у разне сврхе): - моста, - рова. 2. 
geo йењачкоl усйона (у ЙЛанинарсШву). 

траверзалан, -лна, -о који се OgHOCU на шраверзу, који слу
жи као шраверза: - обзида. 

траверзално прил. у облику шраверзе: - изградити. 

траверзирати, -ерзйрам евр. и: неевр. а. йрећи, йрелазиши 
йреко нечеlа, йроћи, йролазиши кроз нешШо. б. йойеши се, йеши 
се шраверзама; уп. траверза (2). в. найасши, найаgаши с бока; 
избеhи, избеlаваши уgарац (у мачевању). 

травертин, -Ина М итал. МИН. врсша биlра, кречњака који је 
нашаложен из кречњачких eoga и служи као Фађевински маше
ријал. 

травестатор М онај који йише ШравесШије. 

травестија ж лат. КЊИЖ. књижевно gело Koju.м се исмева неко 
gpylo gело озбиљне саgржине; шаљива, Йоgру'i.љива apepaga не
Kol књижевноl gела; уп. пародија. 

травестирати, -естйрам евр. и неевр. (на)йравиши шравесши
ју; изойачи(ва)ши, карикираШи. 
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травити се, травйм се неевр. обрасйlайlи йlpaвo.м, зарасйlайlи 
у йlpaвy. - Виногради се траве. 

травица ж geM. и хиЙ. og йlpaвa. 

травка ж (дат. -вци; ген. мн. -в:й) jegaH, йојеgиначан изgанак 
йlpaвe (1), влайl йlpaвe. 

травл м енгл. 1. (често у изр. риболовни -) .мрежа у облику 
вреће за ловљење рибе са сйецијалних Йароброgа. 2. найрава за 
исйlраживање неравнина MOpCKO'i gHa и за захвайlање живойlи
ња и биљака са gHa. 3. (често у изр. мински -) пом. найрава за 
xвaйlaњe и gезакйlивирање йоgвоgних .мина; уп. драгер. 

травлер м 1. рибар који лови рибу Йойlе'iачо.м (вpcйlo.м .мре
же за обални риболов). 2. броg с Ko'ia се лови риба Йойlе'iачо.м. 3. 
пом. броg с Ko'ia се врши чишhење .мина из .мора. 

травлирати, -авлйрам евр. и неевр. унишйlийlи, унишйlава
йlи йоgвоgне .мине, (о)чисйlийlи og .мина йlравлеро.м (3). 

трављй, -а, -ё који се OgHOCU на йlpaвe, који apuaaga йlpaви: 
- раст. 

трављив, -а, -о в. йlpaвHaйl: - дубодолина. 
травнат, -а, -о обрасйlао йlpaвo.м, йlpaвaH: - терен. 
траВНОЗЕmен, -зелена, -зелено који је боје йlpaвe, зелен као 

йlpaвa: травнозелене очи. 
травњак м Зе.мЈЬишйlе обрасло йlpaвo.м (обично уређено); ли

ваgа. 

травњача ж ЗООЛ. вpcйla жабе. 

травождер и травојед м ЗООЛ. живойlиња која се храни 
йlpaвo.м. 

травуљага ж ay'i.м. и Йеј. og йlpaвa; йlpaвyљиHa, йlpaвypиHa. 

травуљар, -ара м пеј. онај који се бави йlpaвapcйlвo.м; бойlа-
ничар. 

травуљина (травуРина) ж ay'i.м. и Йеј. og йlpaвa; коров. 

травчица и травчица ж geм. и хиЙ. og йlpaвKa. 

траг м (лок трагу; МН. трагови, ретв:о песн. трази) 1. oйlиcaK 
сйlойала, Ho'ie, йlочка и сл. на некој йовршини: трагови в:опита 
у снегу. 2. а. ocйlaйlaK нече'iа шйlо је било, ЙОСйlојало; .моgрица, 
ожиљак: трагови суза; - залечене ране. б. каракйlерисйlична 
цpйla, обележје HeKo'i yйlицaja, какво'i вре.мена и СЛ.: оставити 
трага у души. 3. apegMeйl, йојава или нешйlо gpy'io шйlо служи 
као йойlврgа нечему, шйlо указује на нешйlо. - Има поузданих 
трагова да је он издајник 4. а. знак йосйlојања, йlpajaњa. - По
носите се дов: вам буде трага. б. буgуhа йоколења, Йoйlo.мcйlвo. 
- Јунаmтво предав:а служи трагу за угледање. в. наслеgна осо
бина, наслеђе. - То му је у трагу да буде пргав. • без трага (не
стати, отићи и сл.) не осйlавивши никакво'i знака, беле'iа (Hecйla
йlи, Oйlићи). бити на трагу 1) (некоме) бийlи близу сазнања, oйl
крића о йlo.мe 'ige се неко налази. 2) (нечему) бийlи близу решења 
HeKo'i Йроблема. завара(ва)ти - Oйlићи, оgлазийlи ga се не зна Kyg; 
вешйlо йpиKpи(вa)йlи шйlо. замео му се сваки - из'iубио се сасвим, 
нензнао Kyg. замести (заметнути, затрти) траг(ове) йpиKpийlи, са
Kpийlи йраве намере; caKpийlи се. затрти (утрти) - (коме, чему) 
учинийlи ga неко, нешйlо сасвим HecйlaHe, иCKopeHийlи. изгину
ти до трага из'iинуйlи go Йослеgње'iа. ни трага од кога, чега нишйlа 
се не зна о ко.ме, о чему. ући (стати) у -, ухватити, дотерати - йро
наћи, oйlKpийlи (HeKo'ia, нешйlо). 

трага ж (често с додатв:ом: ђавоља, врашв:а, пасја и сл.) pog, 
Йас.мина (обично у ЙО'iрgно.м значењу). - Чев:ај ти, ђавоља траго! 

трагалац, -аоца м в. йlра'iач1 • .  

трагалачкй, -а, -о који се OgHOCU на йlра'iаоце, који је свој
cйlвeH йlра'iаоцима: - жеља, - упорност. 

трагалаmтво с йlpa'iafbe, aoйlpa'ia. 

трагант м ГРЧ. 1. бат. вpcйle биљака Astragalus gummifer и А. 
tragacantha из ф. Papilionaceae. 2. с.мола og исйlоимено'i gрвейlа. 

трагати, -ам неевр. Hacйlojaйlи ga се неко или нешйlо OйlKpи
је, бриЖЈЬиво йlражийlи, Hacйlojaйlи йронаhи HeKo'ia или нешйlо; 
йpиKyйJbaйlи aogaйlKe о нече.му у циљу иcйийlивaњa, исйlражи-

вања. - Власт поче трагати за Ђурицом. Он трага за грађом за 
обраду народног говора. 

трагачl, -ача м 1. а. онај који йlpa'ia за ким или чим, онај ко
ји се йlpygu ga йронађе HeKo'ia или нешйlо. б. исйlраживач, йро
учавалац. 2. (често у изр. пас -) йас обучен ga йlpa'ia (обично у ве
зи са йресйlуйницима или из'iубљеним особама). 

трагаче, трагача ж ми. а. ручна колица с јеgним йlочко.м. б. 
јеgносйlавна найрава за йренос йlepeйla (gве gебље .мoйlKe са йо
йречно йрикованим gacKaмa или сл.). 

трагачкй, -а, -о који се OgHOCU на йlра'iаче: трагачв:е способ
ности. 

трагед, -еда м в. йlра'iичар (1, 2). 

трагедија ж ГРЧ. 1. вpcйla књижевно'i gела, у које.м су йрика
зани йlешки живойlни конфликйlи и ошйlри сукоби KapaKйlepa 
и нарави (обично се завршавају с.мрћу 'iлавно'i јунака), найиса
HO'i у gpaмcKoM облику; йреgсйlава, извођење йlакво'i gела у йозо
ришйlу. 2. велика несрећа, йlежак, несрећан gо'iађај. 

трагизам, -зма м в. йlpa'iUKa. 

трагик м в. йlра'iичар (1, 2). 

трагика ж (дат. -ици) велика несрећа; йoйlpecHo збивање, 
cйlpagafbe. 

трагикомедија ж gpaмcKo gело у ко.ме се .мешају жалосни 
или йlра'iични и с.мешни или ко.мични елеменйlи, са срећним за
вршейlко.м pagfbe. 

трагикомика ж в. йlра'iико.мичносйl. 

трагикомичан, -чна, -о који је иcйloвpe.мeHo и йlра'iичан и 
ко.мичан: - исповест. 

трагикомично ПРИЛ. на йlра'iичан и ко.мичан начин, и йlpa
'iично и ко.мично. 

трагикомичност, -ости ж (инетр. -оmћу) cйlaњe, особина оно
'ia шйlо је и ко.мично и йlра'iично. 

трагичан, -чна, -о који је исйуњен йlpa'iUKoM, йoйlpecaH, ужа
сан: - догађ ај . 

трагичар м 1. 'iлу.мац који u'ipa йlра'iичне уло'iе. 2. йисац йlpa
'ieguje. 3. разг. онај који је зле среће, Koje'i йpaйle нейрилике, .ма
лери. 

трагичарка ж женска особа йlра'iичар. 

трагичкй, -а, -о који се OgHOCU на йlpa'iegujy, који је у вези с 
йlpa'iegujoM: - позија. 

трагично ПРИЛ. на йlра'iичан начин, кобно, злосреhно: - се 
ов:ончати. 

трагичност, -ости ж cвojcйlвo, особина oHo'ia шйlо је йlра'iич
но, коб, злосреhносйl. 

трагус м лат. анат. исйуйчење на apegfboj ивици ушне шкољке. 

традйција ж лат. веровање, обичаји, йравила йонашања ко
ја се йреносе с йоколења на йоколење; ус.мено йреношење иcйlo
ријских чињеница с колена на колено, apegafbe. 

традйцйјскй, -а, -о који се ogHocu на йlраgицију, који је у ве
зи с йlраgицијо.м. 

традиционалан, -лна, -о који се заснива на йlраgицији, 
yйlвpђeH обичајима: - свечност. • - кљижевност HapogHa књи
жевносйl. 

традиционализам, -зма м веровање у йlраgицију, оgржава
ње йlраgиције. 

. . .  традиционалист(а) , -ё м (ми. -сти) йрисйlалица йlраgицио
нализ.ма. 

традиционалистичкй, -а, -о који се OgHOCU на йlраgициона
лисйlе; йlраgиционалан. 

традиционалисткиња ж женска особа йlрagиционалисйl( а). 

традиционално ПРИЛ. на йlраgиционалан начин, йо йlpa
gицији. 

традиционалност, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia који је йlpa
gиционалан, oHo'ia шйlо је йlраgиционално. 
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традициони, -3., -о в. ШраgициОНЉllан. 

традиционизам, -зма м в.  Шраgиционализа.м,. 

тражилац, -иоца м онај који нешшо шражи; исШраживач. 

тражилачки, -3., -о који се OgHOCU на шражиоце, који ирииа-
ga Шражиоцu.ма; исШраживачки. 

тражило с наирава у ка.м,ери иомоћу које се осмашра оно 
шшо се cHu.мa: електронско �. 

тражитељ м в. Шражu.лац. 

тражити, тражйм несвр. [гл. ИМ. тражёње с; уп. тражња] 1. а. 
насшојаши иронаћи HeKo'ia (који се из'iубио, скрива се и сл.) u.ли 
нешшо (шшо је зашурено, из'iубљено, скривено и сл.): � овце, � 

иглу. б. захшеваши og HeKo'ia ga gође, ga се иојави, иозиваши, 
зваши; иризиваШи. - Отац ти је на самрти. Тражи те. 2. а. мо
лиши, искаши, захшеваши: � паре на зајам. б. u.маШи иошребу 
за нечu.м, изискиваШи. - Дете тражи негу. в. зваши за жену, 
иросиШи. _ - се 1. уз. повр. шражиши jegaH gpy'io'ia. 2. ироцењи
ваши свој сшав, иосшуике и gp., анализираши себе, иреисииши
ваши се. • бити тражен u.маШи велики у'iлеg, вреgносш и сл.; u.мa
ши gобру ирођу (о роби). 

тражња ж 1. шражење, Шра'iање. 2. а. иоШраживање. б. зах
шев, молба. 

трајан, -јна, -о 1. који gy'io шраје, gелује, који се ироgужава 
на gужи временски aepuog; сшалан, иосшојан: � згрченост, - зу
би, - спомен (нечему, нечега, на нешто, на некога). 2. лингв. в. 
несвршен (2). 

трајати, -јём несвр. 1. а. вршиши се, збиваши се gуже време, 
gужи временски aepuog. - Пуцњава је трајала целу ноћ. б. за
хвашаши оgређени иросшор, иружаши се, ирошезаши се. - Ло
вили смо докле траје наш атар. 2. а. оgржаваши се у живошу, 
живоШариШи. - Лошег је здравља, слабог стања, па само тра
је. б. оgржаваши се у оgређеном сшању, имаши уиошребљиве 
вреgносШи. - Ципеле ми још трају. 3. ировоgиши време, ирожи
вљаваши: - мучни живот. 4. (некоме и безл.) gошицаши, ирео
сшајаши, gосШајаШи. - Пио је док (му) је трајало. 5. оклеваши, 
чекаШи. - Пожурите, немојте трајати! • док траје, нек лаје gOK 
u.мa, нек се Шроши. док траје света и века увек, за сва времена. -
дане (године и сл.) шешко живеши, живоШариШи. 

трајашан, -шна, -о 1. који gy'io шраје, који може gy'io ga се 
оgржи, изgржљив, gурашан: - буково дрво. 2. који шраје изве
сно време, који је изражен у времену, временски: � казна. 

тра.јашност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је Шрајашно. 

трајект м лат. илишки броg, врсша скеле, за иревоз разних 
шереша иреко морских шеснаца, река и језера. 

трајектни, -3., -о који се OgHOCU на шрајекш: трајектне везе. 
трајекторија ж физ. 1. иуш крешања машеријалне шачке, 

OgH. физичко'i шела; иуШања. 2. линија леша зрна, 'iранаше og 
усша шоиовске цеви go cygapa с неком иреиреком. 

трајница ж бот. биљка која живи неколико ве'iешационих ие
puoga, више'iоgишња биљка. 

трајно прил. на шрајан начин, HeapeKugHo; заувек: � роми
њати (о кити); � ослепети. 

трајност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је шрајно, оно
'ia који је шрајан, сшалносш, иосШојаносШ. 

трак м 1. в. шрака (2, 8). 2. крак, иииак неких мекушаца као 
op'iaH иииања, хваШања. 

трака ж (дат. траци) 1. узак и gужи KOMag шканине, иаиира 
и сл. (KOju.м се нешшо везује, иричвршhује и сл.), врица, ианШљи
ка; (украсна) машница. 2. фиг. оно шшо u.мa узак, изgужен об
лик: - неба, - дима. 3 • .млаз свеШлосши, зрак u.ли снои зракова. 
4. geo коловоза означен за крешање возu.ла у jegHoM смеру. 5. 
техн. в. 'iусеница (8). • покретна (бескрајна) - уређај за HeapeKug
но иребацивање машеријала u.ли иреgмеша израgе са jegHo'i ме
сша на gpy'io (обично у фабрика.м,а ири серијској ироизвоgњи). 

тракавица ж зоол. в. ианШљичара. 

тракавичји, -3., -ё који се OgHOCU на шракавицу, који ирииа
ga шракавици: � глава. 

тракарати, -3.м несвр. ucapeKugaHo луиаши, ШанgркаШи. -
Равномерно тракара разбој. 

тракаст, -а, -о који u.мa облик шраке, који је налик на шра-
ку: � гривна. 

траковит, -а, -о в. ШракасШ. 

трак-систем, -ема м енгл. сисшем илаhања у наШури. 

тракт м лат. архит. крu.ло з'iраgе u.ли какве gpy'ie 'iрађевине. • 
пробавни - op'iaHU за варење, за иробаву (желуgац, црева). 

трактат, -ата м лат. 1. шеоријска расирава, сиис, сШуgија. 2. 
правн. међунароgни y'ioeop. 

трактирати, -актйр3.м несвр. изла'iаши у eugy расираве о ка
квом ииШању. 

трактор м лат. мошорно иољоиривреgно возu.ло (за вучу 
алашки, машина и gp.): лаки � точкаш. 

тракторист(а), -ё м (ми. -сти) онај којем је занu.мање уира
вљање и руковање шракшором; уоишше нај који уиравља шрак
шором, који вози ШракШор. 

тракторски, -3., -о који се OgHOCU на шракшор, који је у вези 
с шракшором: � плуг, - курс. 

тракуља ж ЗООЛ. в. ианШљичара. 

траља ж (обично у ми.) gроњак, риШа. 

траљав, -а, -о 1. gроњав, исцеиан, HeypegaH: - просјак 2. а. 
који не иоказује оgређене сиособносши, који не обавља gобро свој 
иосао, своју gужносш, лош, слаб: - ђак, - службеник, - руково
дилац. б. који је у суирошносши са уобичајенu.м мерилu.ма иој
ма gобро'i, који је без вреgносши u.ли малих вреgносши, рђав, не
квалишешан: - посао. 

траљавац, -3.вца м онај који је шраљав, HeypegaH, gроњав; 
онај који не иоказује оgређене сиособносши, који лоше обавља 
своју gужносШ. 

траљавица ж женска особа Шраљавац. 

траљаво ПРИЛ. на шраљав начин, немарно, HeypegHo; рђаво, 
слабо: � обавити какав посао. 

траљавост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање oHo'ia који 
је шраљав, oHo'ia шшо је Шраљаво. 

трамбулина ж (трамбулйн, -ина м) итал. еласшична gacKa 
за иојачавање за.м,аха шела ири скоку (обично у eogy), оgскочна 
gacKa. 

трамвај, -аја (инстр. -ајем) и трамвај, -а (инстр. -ем) м енгл. 
'ipagcKa улична железница за иушнички саобраhај са елекшрич
ном (а раније и коњ<;ком) вучом. 

трамвајски и трамвајски, -3., -о који се OgHOCU на Шра.м,ваје, 
који је у вези с Шра.м,вајu.ма: � кола, � вагон, трамвајске шине. 

трамвајџија м (мн. ж) pagHUK, OgH. службеник који pagu у 
Шра.м,вајском иреgузеhу (најчешhе као возач Шра.м,ваја). 

трамвајџијка ж женска особа Шра.м,вајџија. 

траминац, -нца м агр. врсша винове лозе и 'iрожђа; вино og 
шо'iа 'iрожђа (ирема месшу Тра.м,ин у Тиролу). -

трамп м енгл. скишница, ва'iабунg, бараба. 

трампа и трампа ж итал. облик шр'iовине ири којој се разме
на gобара врши без новца, за.м,еном; y'ioeop о шаквој за.м,ени. 

трампаm, -а и трампаш, -аша м онај који врши Шра.м,иу. 

трампити и трампити, -йм свр. и несвр. (из)вршиши Шра.м,иу, 
размениши, размењиваши (gобра). _ - се међусобно (из)вршиши 
Шра.м,иу. 

трампни и трампни, -3., -о који се OgHOCU на Шра.м,иу: трамп
не законитости. 

трандовиље с бот. а. бели слез Althaea officinalis из ф. Mal
vaceae. б. иишоми слез Althaea rosea из ф. Malvaceae. 

транжирати, транжИр3.м несвр. в. ШраншираШи. 

транзиманса ж фр. иолуномаgско сШочарење. 
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транзистор м енгл. а. крисШал.ни йојачивач у који су с.ме
шшене елекшроgе, а замењује елекшронске цеви у paguo-арuјем
ницима, найравама за йобољшавање слуха и сл. б. paguo-aaa
раш на башерије (обично .маљи, ручни). 

транзисторски (транзисторнй), -а, -о који се OgHOCU на 
шранзисшоре: - пријемник. 

транзит, -Ита и транзит м лат. 1. йревоз робе или йушника 
из jegHe Зе.мЈЬе у gpy'iy кроз земљу која се наљази из.међу њих, 
Йровоз. 2. йревожење шереша og .месШа ушовара go .месШа исшо
вара, без усйушно'i ЙреШоваривања. 

транзитиван, -вна, -о лат. у изр. - глагол лИШ'в. в. йрелазан 
'iла'iол (aog Йрелазан). 

транзиторан, -рна, -о йролазан, краШкоШрајан. 

транзиција ж 1. оно шшо чини йрелаз из.међу нече'iа, йосре
gaH члан, веза. 2. пол. йрелазно сшање, OgH. йрелазак из jegHo'i 
gрушшвено-йолишичко'i сисШе.ма у gpy'iu: земље у транзицији. 

транс м енгл. 1. йошйуно йреgавање некој ugeju, осећању, обу-
зеШосШ какво.м ugejoM, осећање.м и сл., занос, усхићење. 2. сшање 
у ко.ме је свесш Йо.мућена (обично у хийнози), хийношички сан. 

транс- лат. йрефикс у сложеницама са значење.м: йреко, с оне 
(gpy'ie) сшране, кроз: трансмисија, трансценденталан. 

трансакција ж лат. шр'iовачки йосао (обично круйнији); йо
равнање, йо'iоgба, сЙоразу.м. 

трансатлантик м йрекоокеански броg. 

трансатлантски, -а, -о који се наљази с gpy'ie сшране Аil1лан
шика; који воgи йреко Аil1ланшика; Йрекоокеански. 

трансверзала ж лат. 1. йравац који сече gpy'ia gва йравца, йо
Йречница. 2. геом. йрава линија која се че gpy'ie gве йраве (gве 
сшране шроу'iла и сл.). 

трансверзалан, -лна, -о који се OgHOCU на шрансверзаљу, йо
йречан, Йресечан. 

трансверзално прил. шрансверзаљним Йравце.м, ЙоЙречно. 

траНСВЕЮТИТ, -Ита м особа која носи оgело gpy'io'i, суйрошно'i 
йола (из ерошских йобуgа). 

трансгресиван, -вна, -о који се OgHOCU на шраНС'iресију, ко
ји је у вези с Шранс'iресијо.м: - вода. 

траНСГРЕюија ж лат. 1. геол. а. йрехваш .млађе'i слоја Зе.мЈЬи
шша йреко сшаријих слојева. б. йрекривање сшарије'i камења 
насла'iама живо'i Йеска. в. наgирање .мора на койно услеg сйу
шшања Зе.мЈЬишШа и йошайања койнене Йовршине. г. Hagupa
ње .морске сшрује Йре.ма gpy'ioj .морској сШруји. 2. йресшуй, йре
корачење; йовреgа, 'iажење Йрава. 

трансепт м И трансепта ж лат. 1. 'iрађевина у облику крсШа. 
2. geo хришhанско'i храма йосшављен као йойречни броg, уна
крсш Йре.ма 'iлавно.м gелу храма. 

трансконтиненталан, -лна, -о који йрелази йреко коншине
наша, који везује океане: - железница. 

транскрибовати, -бујем (транскрибирати, -ибйрам) евр. и 
неевр. лат. 1. лИШ'в. (на)йисаши речи HeKo'i језика фонешски, она
ко како се из'iоварају; йрейисаши, йрейисиваши gpy'ioM азбуко.м. 
2. йренеши, йреносиши .музичко gело найисано за jegaH инсшру
.менШ или 'iлас на gpy'iu инсШру.менШ или 'iлас. 3. снимиши, сни
.маШи paguo-e.мucujy на .ман'iеШофонску шраку (која се касније 

. е.миШује). 4. йрейис(ив)аши, йренеши, йреносиши на gpy'io име 
(неко йошраживање и сл.). 

транскриптиван, -вна, -о који се OgHOCU на шранскрийцију, 
найисан ШранскриЙцијо.м. 

транскрипција ж лат. 1. ЛИШ'В. фонешско йисање речи неко
'ia језика (онако како се иЗ'iоварају); йрейис gpy'ioM азбуко.м. 2. 
йреношење .музичко'i gела HaaucaHo'i за jegaH инсШру.менШ или 
'iлас на gpy'iu инсШру.менШ или 'iлас. 3. paguo-e.мucuja CHUМJbeHa 
на .ма'iнеШофонску шраку (која се касније е.миШује). 4. йрейис, 
йренос на gpy'io име. 

трансшiција ж лат. 1. йренос звукова ('iовора, .музике и сл.) 
Йо.моћу йосебне aocpegHe Йрије.мно-е.мисионе раgио-сШанице. 2. 
йојачање cu'iHaљa шелефона и шеле'iрафа йосреgним уређаје.м и 

њихов йренос gaљe већо.м cHa'iOM йуше.м воgова (жице) или pagu
ја. 3. йревоg, йревођење (Ha gpy'iu језик). 4. правн. йреношење, йре
нос (HeKo'i Йрава). 5. физ. крешање шела йри ко.ме све шачке йре
лазе иgеншичне йараљелне йушање и 'ige свака gуж у шелу осша
је йараљелна сама себи; еупр. ротација. 

транслитерација ж лат. йрейис словима gpy'ie азбуке; йрено
шење слова jegHe Йис.меносШи Йо.моћу слова gpy'ie Йис.меносШи 
(из 'iла'iољице у лашиницу и сл.). 

транслитерирати, -ерйрам евр. и неевр. (из)вршиши шран
слиШерацију. 

трансмисија ж лат. йренос cHa'ie с 'iлавне ao'ioHcKe .машине на 
jegHY или више gpy'iux pagHUx .машина Йо.моћу сисШе.ма осови
на, зуйчаника, каишева и сл.; уређај за шакав йренос cHa'ie. 

трансмисијски (трансмисионй), -а, -о који се OgHOCU на 
Шранс.мисију, који је у вези с Шранс.мисијо.м: - каит, - точак. 

трансмитирати, -Итйрам евр. и неевр. йренеши, йреносиши, 
исЙоручи(ва)Ши. 

трансмутација ж лат. Йро.мена, йрешварање, йреображај: -
хемијских елемената. 

трансокеански (трансоцеански), -а, -о в. йрекоокеански: 
брод, - пловидба. 

транспарент м лат. 1. слика или нашйис на разаЙеШо.м 
йлашну или йайиру, који се носе у йоворци Йрилико.м свечано
сши (нЙр. као йарола, реклама и сл.). 2. йайир с gебелим црним 
или црвеним линијама који се, йри йисању, aogMehe aog йайир 
без линија на ко.ме ће се ЙисаШи. 3. нешшо шшо је йровиgно, йро
зирно (обично шанка 'iорња хаљина кроз коју се виgи gоња). 4. је
gaH og шрикова йри снимању у ашељеу (у кине.маШо'iрафији), 
Kaga се слика йројекшује ошйозаgи на йрозиран екран, шако ga 
из'iлеgа као ga је Kagap CHUМJbeH у оg'iоварајуhе.м еле.меншу (йеј
зажу нЙр.). 

транспарентан и транспарентан, -тна, -о сличан шран
сйареншу; йрозиран, йровиgан: - папир. 

транспарентно и транспарентно ПРИЛ. јасно, йрозирно, ga 
се .може виgеШи. 

транспарентност и транспарентност, -ости ж (инетр. 
-отћу) сшање, особина oHo'ia шшо је шрансйареншно; йровиg
носш, ЙрозирносШ. 

транспирација ж лат. исйаравање; знојење; йроцес исйара
вања воgе йреко наgзе.мних gелова бuљке. 

транспирациони, -а, -о који се OgHOCU на ШрансЙирацију. 

транспирисати, -иритем (транспирирати, -ирйрам) евр. и 
неевр. исйари(ва)ши; (о)знојиши се. 

трансплантат, -ата м geo шкива или op'iaH који је йресађен, 
ШрансЙЛанШиран. 

трансплантација ж лат. Йресађива.ње, Йре.мешШање шкива 
или op'iaHa на gpy'io .месШо исшо'i ор'iаниз.ма или на gpy'iu op'ia
низам. 

трансплантирати, -антйрам евр. и неевр. (из)вршиши шран
сйланшацију, йресаgиши, йресађ иваши, Йре.месШиШи, Йре.ме
шшаши шкиво или op'iaH. 

транспозиција ж лат. 1. йренос, йреношење, йребацивање 
уоЙшШе. 2. мат. а. Йребацивање члановајеgначине cjegHe сшра
не на gpy'iy. б. Йро.мена, Йер.муШација која насшаје .међусобно.м 
из.мено.м .месШа gвају еле.менаШа. 3. муз. йревођење на gpy'iu шон 
(за оgређени иншерваљ нижи или виши og шонаљишеша у ко.ме 
је ко.мЙозиција наЙисана). 

транспонованост, -ости ж сшање, својсшво oHo'ia шшо је 
ШрансЙоновано. 

транспоновати, -нујем (транспонирати, -онйрам) евр. и 
неевр. (из)вршиши шрансйозицију, Йре.месШиШи, Йре.мешШаШи, 
йребаци(ва)ши; Йро.мениШи, .мењаШи. 

транспорт м лат. 1. йревозна среgсшва и уређаји за йревоз ро
бе, йушника и gp. ;  саобраhај: железнички -, друмски -, вазду
тни -. 2. йаршија робе или йушника која се исШовре.мено йре
вози. 3. вој. а. пом. Йо.моћни рашни броg за йревоз шруйа и ШереШа. 
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б. колона йревозних среgсшава са храном, рашним машерија
лом, љуgсшвом, комора. 4. књиг. йренос закључака, збира рачу
на, са завршешка jegHe сшране на йочешак gpyZe. 

транспортёр, -ера м 1. уређај за нейрекинушо йреношење 
шереша, шекуhа шрака, конвејер. 2. сйецијализовано возило за 
йревоз шруйа и војноZ маШеријала. 3. а. особа која се бави йре
вожење.м робе; оШЙре.мник, шЙеgиШер. б. сшражар-сйровоgник, 
ЙраШилац. 4. геом. найрава у облику йолукруZа, aogeљeHa на 1800 
за мерење или цршање yиzoвa, yиzOMep. 

транспортни, -3., -о који се ogHOCU на шрансйорш, којим се 
врши шрансйорш: - авион, - предузеће, - радник. 

транспортовати, -тујём (транспортирати, -ОртЙр3.м) евр. и 
неевр. йренеши, йреносиши, йревесши, йревозиши, оШЙре.миШи, 
оШЙре.маШи. 

трансрапид, -Ида м лат. воз нарочише консшрукције (apeg
виђен за вожњу великом брзином). 

транссахарски, -3., -о који uge, воgи, йрелази йреко Сахаре: 
- пут. 

транссибирски, -3., -о који uge, воgи, йрелази йреко Сибира: 
- железница. 

трансудат, -ата м лат. мед. излив шечносши из крвних суgова, 
који се йојављује најчешhе као йослеgица ошежаноZ крвоШока. 

трансуран, -ана м лат.-ГРЧ. хем. у мн. : хемијски раgиоакшив
ни еле.менШи чији је pegHU број веhи og 92 (нейшун, йлушон и 
gp.), који gолазе иза урана, йослеgњеz Xe.мujCKOZ еле.менШа у Мен
gељејевом aepuogHoM сисше.му еле.менаШа (у jg.: неки og ших еле
менаШа). 

трансурански, -3., -о који се OgHOCU на шрансуране, који чи
не шрансурани: - елементи. 

трансфер м лат. 1. йренос, йревоз уойшше: - робе, - путника. 
2. йренос новца из jegHe финансијске усшанове у gpyZy или из зе
мље у земљу. 3. йренос номиналних вреgносних йайира с jegHoZ 
власника на gpyZoZ. 4. правн. акш којим се йреноси йраво власни
шшва неке ренше, aocega и сл. на неку gpyZy особу. 5. йрелазак 
йрофесионалноZ сйоршисше из jegHoZ клуба у gpyZu за оgређену 
суму новца. 

трансферисати, -ериmём (трансферирати, -ерйр3.м) евр. и 
неевр. 1. йренеши, йреносиши, йремесшиши, ЙремешШаШи. 2. 
йревесши, йревоgиши (на gруZијезик). 3. ТрГ. ошйис(ив)аши износ 
менице са нечијеZ конШа. 

трансфигурација ж лат. йромена облика, Йреображај. 

трансфигурисати, -иmём (трансфигурирати, -уРйрам) евр. 
и неевр. йреобразиши, йреображаваши, йреиначиши, йреинача
ваши. 

трансформатор м лат. физ. сйрава за йовеhавање или сни
жавање найона наизменичне елекшричне сШрује. 

трансформаторски, -3., -о који се OgHOCU на шрансформа
шоре, који се сасшоји og шрансформашора: - станица. 

трансформација ж лат. 1. йромена облика, сшања, особина, 
йреображај, ЙреШварање. 2. физ. а. йрешварање jegHoZ облика 
eHepZuje у gpyZu (хе.мијске и механичке у елекшричну, елекшрич
не у шойлошну и gp.). б. йрешварање елекшричне сшрује висо
KOZ найона у сшрују HUCKOZ найона и обраШно. 3. ЛИНГВ. формал
на линZвисшичка ойерација која омоZуhава усйосшављање везе 
између gва нивоа сшрукшурноZ ЙреgсШављања. 

трансформациони, -3., -о који се OgHOCU на шрансформаци
ју. • - граматика Zрамашика која ойерише йомоhу шрансформа
ција (3) (KOg Н. ЧомскоZ и њеZових насШављача). 

трансформизам, -зма м биол. учење о йреображавању жи
воZ свеша у шоку исшоријскоZ развиШка. 

трансформисати, -ормиmём (трансформИрати, -ОрМЙр3.м) 
евр. и неевр. (из)вршиши шрансформацију, измениши, мењаши, 
йреобразиши, ЙреображаваШи. 

трансформист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, apuaagHUK 
Шрансформизма. 

трансформистички, -3., -о који се OgHOCU на шрансформи
зам и шрансформисше: трансформистичке идеје. 

трансформовати, -мујём евр. и неевр. в.  ШрансформисаШи. 

трансфузија ж лат. йрешакање, йрешок; йрешакање крви из 
jegHoZ орZанизма у gpyZu; убризZавање крви у крвне суgове (обич
но болесни цима йосле шежих ойерација, йовреgа и сл.). 

трансфузиони, -3., -о који се OgHOCU на шрансфузију, који 
врши шрансфузију: - апарати, - екипа. 

трансфундирати, -УндЙр3.м евр. и неевр. (из)вршиши шран
сфузију. 

трансценденталан и трансценденталан, -лна, -о лат. фил. 
који је, Йре.ма иgеалисшичкој филозофији, у нашој свесши йре 
свакоZ искусшва, аЙриоран. 

трансцендентализам, -зма м фил. учење Каншове и уойшше 
иgеалисшичке филозофије йрве йоловине XlX века о айриорним, 
шрансценgеншалним формама сазнања, као реакција на раци
онализам и е.мЙиризам. 

трансценденталист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица шран
сценgенШализма. 

трансцендентално и трансцендентално ПРИЛ. на шран
сценgеншалан начин, аЙриорно. 

трансценденталност, -ости ж сшање, својсшво, особина оно
Za шшо је шрансценgеншално, аЙриорносШ. 

трансцендентан, -тна, -о 1. фил. в. ШрансценgенШалан. 2. 
мат. који се не може изразиши алZебарски, неалZебарски: тран
сцендентне функције. 

трансцендентно ПРИЛ. на шрансценgеншан начин, шран
сценgенШално. 

трансцендентност, -ости ж сшање, особина, својсшво oHoZa 
шшо је шрансценgенШНО. 

трансценденција ж в. ШрансценgенШносШ. 

трансцендирати, -ендйр3.м евр. и неевр. apehu, йрелазиши 
Zранице искусшва, биши изван или изнаg чулноZ оЙажања. 

транша ж фр. 1. кришка, режањ, geo (хлеба, меса). 2. венац 
на кованом новцу (с нашйисом или украсом). 3. йосебно е.миШо
ван geo зајма, вреgносних йайира (Kag се зајам не е.миШује og
jegHoM, HeZo у gеловима). 

траншеја ж фр. борбени ров који се gобија Йовезивање.м сшре
љачких ровова (служи за осмашрање, вашрено gејсшво, зашши
шу og нейријашељске вашре, за йрикривени саобраhај и gp.). 

транmирати, -aнmйpам неевр. фр. cehu, расецаши, ЙросецаШи. 

трап, -а (трапа) м хол. 1. goНJU geo, основа кола, колско йосшо
ље. 2. (обично у изр. стајни -) шочкови или скије на авиону за 
узлешање или слеШање. 3. сшейенице на броgу. 4. лесшве og уже
ша, конойца (на броgу или за Zимнасшичке вежбе). 5. лежај на 
сЙраШ. 

трап1, трiша м (мн. трапови) ГрЧ. јама, руйа у земљи у којој се 
чува йоврhе (кромйир, рейа и gp.) og смрзавања. 

трап2 (трап) (често удвојено: трап-трап) оном. узвик којим се 
йоgражава сйор, шрайав xog (обично apaheH уgарима, луйња
вом о iliло). 

трапав, -а, -о који несйрешно xoga; несйрешан уоЙшШе. 

трапавко м пеј. онај који је шрайав, несЙреШан. 

трапаво ПрИЛ. на шрайав начин, несйрешно: - ходати. 
трапавост, -ости ж (инетр. -оmћу) особина, својсшво oHoZa ко-

ји је шрайав, oHoZa шшо је шрайаво, несЙреШносШ. 

трапарати и трапати, -3.м неевр. uhu, хоgаши шрайаво, луй
Kajyhu, ygapajyhu обуhом о iliлО. 

трапёз, -еза м ГрЧ. 1. геом. чешвороуrаоник с gве.ма HejegHa
ким йаралелним сШранама. 2. а. Zимнасшичка сйрава (о gва ко
нойца обешена йречаZа), висеhе враШило. б. слична найрава из
Hag кревеша у болницама којом се болесници йошйомажу йри 
Йриgизању. 

трапезист(а), -ё м (мн. -сти) вежбач на шрайезу (обично у 
циркусу). 
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трапезисткиња ж женска особа ШраЙезисШ(а). 

трiшёзнii, -а, -о који се OgHOCU на ШраЙез. 

трапезоЙД, -Ида м геом. чешвороуlаоник чије сшранице нису 
ни jegHaKe ни Йараљелне. 

трапезойднii, -а, -о који се OgHocu на шрайезоиg, који је на
лик на ШраЙезоиg. 

трапер и трiшер м ешл. северноамерички ловац на gивљач 
са cKyЙoцeHu.м крзно.м. 

траперице и траперице ж ми. врсша йаншаљона (йо Шо.ме 
шшо их носе ШраЙери). 

трiшист м 1. (и траписта м (ми. ж» apuaagHUK кашоличкоl 
каљуђерСКОl pega чувен йо обавези сшаљноl и йошйуноl hуШања). 
2. врсша сира. 

трапистичкii, -а, -о који се OgHOCU на шрайисше, који йрийа
ga ШраЙисШu.ма. 

трапити, -Им неевр. [гл. ИМ. трапљење е] 1. а. сшављаши, сйре
.маШи йоврће у шра,ul. б. койаши земљу gосша gубоко (као ga се 
йрави ШраЙ). 2. наiлО, изненаgа се Helge йојавиши, gohu, бануШи. 

трашсати, -ам неевр. шайкаши, ШоЙШаШи. 

траповёсан јек. траповијесан, -сна, -о које се није cacвu.м 
разбуgио, бунован. 

траповёсно јек. траповијесно прил. на шрайовесан начин, 
буновно, сањиво. 

трас и трас узвик KOju.м се йоgражава йуцањ, aag, луйа и сл. 

траса и траса ж фр. означена, йројекшована линија йуша, 
apyle и gp. 

трасант м итал. банк. особа која изgаје .меницу, шрашу на gpy
ly йравну особу. 

трасат, -ата м банк. особа на коју је .меница вучена, шрасира
на и којој шрасанш наљаже ga йлаши означену су.му. 

трасирати\ трасйрам евр. и неевр. фр. обележиши, обележа
ваши, йројекшоваши шрасу, линију йуша, apyle, канаља и СЛ.; 

нацршаши, скицираШи. 

трасирати2, трасйрам евр. и неевр. итал. банк. изgа(ва)ши .ме
ницу, шрашу на неку gpyly особу. 

трата и трата ж итал. 1. трг. шрасирана, вучена .меница, йи
смени Haљol изgавача .менице, шрасанша, gpyloj особи, шраса
шу, ga уйлаши оgређену су.му новца. 2. (трата) врсша рибарске 
.мреже, .мрежа ЙоШеlача. 

тратина ж необрађено зе.мљишШе, йашњак, уШрина. 

тратиница ж geм. og ШраШина. 

тратити, -Им неевр. в . . ШраhиШи. 

траторак, -орка м бот. 1. украсна биљка Celosia cristata из 
ф. Amarantaceae са цpвeHu.м, злаШножуШu.м и белu.м цвешови
.ма који се скуйљају у цвасШ. 2. pog вишеlоgишњих зељасших би
љака Acanthus из ф. Асач.thасеае, йо обоgу боgљикавих лисшо
ва, класасше цвасШи. 

траторија ж итал. lосшионица, ресШоран. 

траћити, -Им неевр. [гл. ИМ. траћење е] узаљуgно, улуgо шро
шиши, расийаши (новац, зgравље, cHaly, време и gp.). 

траума и траума ж ГРЧ. мед. а. рана, йовреgа, озлеgа. б. gy
шевни йошрес, йсихичко оЙШереhење. 

трауматизам, -зма м ойшши йоремећај у орlаниз.му услеg не-
ке шеже Йовреgе. 

трауматизирати, -изйрам евр. и неевр. изаз(и)ваши Шраму. 

трауматичан, -чна, -о који се OgHOCU на Шрау.ме. 

трауматологија ж мед. наука о Шрау.мама; лечење Шрау.ма. 

трауматолоmкii, -а, -о који се OgHOCU на Шрау.маШQЛОlију, 
на шрау.ме: ":' болница, � одељење. 

трауматскИ: и трауматскн, -а, -о који се OgHOCU на шрау.ме: 
� обољење. 

трафика ж (дат. -ици) итал. шрlовина у којој се обично apoga
је gуван, циlареше и gpylu сишни Йроизвоgи. 

трафикант м йроgавац у шрафици, онај који gржи шрафи
ку или pagu у Шрафици. 

трафиканткиња и трафиканткиња (трафИкантица) ж она 
која gржи шрафику или pagu у Шрафици. 

трафикантскii, -а, -о који се OgHOCU на ШрафиканШе. 

трафостаница и трафостаница ж Шрансфор.маШор, найра
ва која йовишава или снижава найон наиз.меничне елекшричне 
сШрује. 

трахеалан, -лна, -о који се OgHOCU на шрахеју; gушнички. 

трахеИда жу .мн.: gуlуљасше hелије у gрвеhу које су .међусоб
но сйојене (у jg.: шаква hелија). 

трахеја и трахеја ж ГРЧ. анат. gушник Kog Jbygu и кич.мењака 
који u.мajy ЙЛуhа. 

трахеотомија ж мед. разрезивање gушника у случају њеlова 
обољења tracheotomia. 

трахнт, -ша м ГРЧ. МИН. lpoMagHa, .маWаШска сшена йорфир
не сШрукШуре. 

трахитис м мед. зайаљење gушника. 

трахом, -ама м И трахома ж ГРЧ. мед. заразна болесш очију, за
йаљење очних везница, вежњаче, conjunctivitis trachomatosa. 

трахоматичан, -чна, -о који је оболео og Шрахо.ма. 

трахомскн, -а, -о који се OgHOCU на Шрахо.м(у): � обољење 
ока. 

трач, -а и трача м (мн. трачеви) нем. оlоварање, клевешање, 
клевеша, лаж; брбљање. 

трачак, -чка м geм. og Шрак. 

трачара ж особа која Шрача. 

трачарија ж в. Шрач. 

трачати и трачати, -ам неевр. оlовараши, клевешаши, оцр-
њиваши (Kola). 

трачер и трачер м онај који Шрача. 

трачерај, -аја м в. Шрач. 

трачёрка и трачёрка ж она која Шрача. 

трачица ж geм. og Шрака . 

трачнii, -а, -о који се OgHOCU на Шрак(ове). 

трачница ж (обично у ми.) jegHa og gвеју йараљелних челич
них шuна, apyla йо Koju.мa се крећу локо.моШиве и ваlони или 
шрамвајска кола. 

трачничкii, -а, -о који се креће йо шрачницама: � возило. 
трбобоља ж а. обољење шрбуха, болови у Шрбуху. б. мед. йро

лив colica. 
трбоња м (мн. ж) онај који u.мa велики Шрбух. 

трбопёрка ж 300Л. у .мн. рибе с Шрбушнu.м йерајама Abdomi
nales (у jg.: .шаква риба). 

трборёз м мед. хируршко ошварање шрбушне gyaJbe coeli
tomia. 

трбосек и трбосек јек. трбосјек и трбосјек м онај који уби
ја секући шрбух жрШвu. 

трбуља ж 1. шрбушасша женска особа. 2. бот. вишеlоgишња 
биљка Oenanthe aquatica из ф. Umbelliferae, која расше йо ба
рама, а йлоgовијој се уйошребљавају у лекарсШву. 

трбух м 1. а. geo шела у ко.ме су желуgац и црева; скуй .меких 
gелова, унушрашњих oplaHa JbygcKol . и живошињскоl шела, 
ушроба, изнушрица; geo шела, шруйа у ко.ме су ши oplaHU сме
шШени. б. фиг. йразан сШо.мак, iлag. - Ако их трбух не натера да 
дођу, друго :Ништа неће. 2. унушрашњосш, унушрашња саgржи
на нечеlа. 3. исшурени, исйуйчени geo нечеlа, избочина, исйуйче
ње: � таласа. 4. apegaK og Kola йошиче неки pog; pog, ЙоШо.мак. 
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5. (обично у мн.) физ. чесшица с великим амЙЛиШуgама. • гле
дати један другом у - gобро се .међусобно ЙознаваШи. добити - 1) 
у"iојиши се. 2) заШруgнеШи. држати се, ухватити се, хватати се за 
од смеха MHO"iO се смејаШи. залепио (прилепио) му се - за леђа (за 
кичму) MHO"io је .мршав. игра трбуха шрбушни ЙЛес. имати - до зу
ба биши увелико шруgна, "iравиgна. имати трбуха биши сиШ. ићи 
(с) трбухом за крухом (ош)иhи за зараgо.м, за среgсшвима за жи
воШ. мали - gоњи geo шрбуха с бешико.м и йолним ор"iанима. не
мати - биши вишак, Hey"iojeH. пустити - у"iојиши се. 

трбухозборац, -рца м човек који "iовори шако ga се чини као 
ga "iласови gолазе из Шрбуха. 

трбухозборачки, -а, -о који се OgHOCU на шрбухозборце: � 

гласић. 
трбухозборство е начин "iоворења Шрбухозбораца. 

трбуmаст, -а, -о 1. који облико.м uogceha на шрбух, заобљен, 
избочен као шрбух: � брдо. 2. који има (велики) шрбух: � човек. 

трбуmат, -а, -о в. ШрбушасШ. 

трбуmати, -ам неевр. "iојиши се, gебљаши се (у"iлавно.м йо сшо
.маку). 

трбуmатост, -ости ж сшање, особина oHo"ia који је шрбушасш, 
oHo"ia шшо је ШрбушасШо. 

трбуmина и трбуmина ж 1. ауШ. и йеј. og Шрбух. 2. geo .ме-
са шшо йокрива Шрбух. 

трбуmић м geм. и хиЙ. og Шрбух. 

трбуmко и трбуmко м в. Шрбоња. 

трбуmни, -а, -о који се OgHOCU на шрбух, који upuuaga шрбу
ху: � дупља, трбушни мишићи. 2. који се носи на шрбуху: � ко
шара. 3. og Ko"ia оболевају op"iaHU шрбуха: � тифус. 4. који се из
воgи Шрбухо.м, из шрбуха: � плес. 

трбуmница ж анат. шрбушна .марамица, ойна, овојница ре
ritoneum. 

трбуmчић и трбуmчић м (инетр. -ем) 1. geм. и хиЙ. og Шрбух. 
2. в. шрбух (4). 

трвеник, -ика м ушрвен, набијен йуш, gpYM, цесШа. 

трг и трг м (лок тргу и тргу, мн. тргови И тргови) 1. слобоgан 
и (најчешhе) раван йросшор у "ipagy, обично на на раскршhу ули
ца. 2. а . .месШо "ige се upogaje или куйује, йијаца, ошворена шр
жниц(а). б. арх. шр"iовишше, "ipag у ко.ме се оgржавају вашари, 
сај.мови, шр"iовачки ценШар. в. арх. роба која се upogaje или ку
йује; Шр"iовање. 

тргати, -ам неевр. 1. а. на"iлим йокрешима разgвајаши, gели
ши у KoMage неку ко.мЙакШну целину, киgаши, расшрзаши; на
"iло йовлачиши, йошезаши (ga би се шшо йрекинуло), шрзаши: � 

папир, � ланац. б. Kugajyhu скиgаши са сшабљике, чуйаши из 
земље, браши (йлоgове, цвеhе, шраву и gp.). в. (са логичким су
бјектом у акузативу) безл. осеhаши јаке болове сличне чуйању, 
чуЙаШи. - Тужи се да га трга у зубу. 2. на"iло йрекиgаши какво 
сшање, шок неке раgње; буgиШи. - Повремени пуцњи су га тр
гали из мисли . •  - се 1. киgаши се на jegHoM или више .месШа, 
расйарчаваши се на KOMage. - :Конац се трга. 2. јако се .мучиШи. 
3. бориши се, ошимаши се око че"iа. • - се од смеха шресши се, ки
gаши се og смеха, MHO"iO се смејаШи. 

тргља ж зоол. врсша .морске рибе, барбун. 

тргну�и, тргнем (a�p. тргох и тргнух, трже
_ 
и тргну; имп. трг

ни; р. пр. тргао, -гла и тргнуо, -ула; пр. пр. тргнувши) евр. 1. а. на
"iлим ЙокреШо.м изваgиши, извуhи, ишчуйаши; на"iло йовуhи, йо
ше"iнуши: � сабљу, � нож, � ланац, � ногу. б. фиг. йовуhи, ойозва
ши: � оставку, � реч. 2. фиг. йойиши, исйиши; йовуhи йушеhи: � 

чашу наискап; � који дим. 3. на"iло скренуши, окренуши йо"iлеg 
(очи). 4. на"iлО йошеhи, йроцуриши, уgариШи. - Пена му тргну на 
уста. Трже вода из цеви. 5. изненаgа се усмериши, крену ши; йо
вуhи се. - Воз тргне у страну. Трже корак назад. 6. йочеши бу ј
но расши, ницаши у веhем броју. - Тргне трава иза кише. Из 
рања тргнуше младице. 7. йовуhи се, йресшаши, .малаксаШи. -
Вода је тргла. Оток је тргао. 8. на"iло йробуgиши, йрекинуши не
ко gушевно сшање; освесшиши: � из сна, � из летаргије . •  - се 
1. а. на"iло се йробуgиши иза сна, йренуши се, разабраши се, ра-

саниши се. б. фиг. освесшиши се, йосшаши ваљан, gобар. - Не 
ленствуј , тргни се, почни да радиш. 2. а. цимнуши унашра"i (о 
ваШрено.м оружју). б. на"iлО, изненаgа се йокренуши, цимнуШи. 
- Воз се тргне. 3. йовуhи се, врашиши се. • - на нос gојесши се, 
о"iаgиши се (ко.ме нешШо). 

трговати, тргујем неевр. 1. бавиши се Шр"iовино.м, куйоваши 
и йроgаваши у циљу сшицања gобиШи. 2. фиг. чиниши нешшо 
Йреg.меШо.м шр"iовине (Kaga се pagu о нече.му чи.ме се иначе не 
Шр"iује). - Поштењем се не тргује. 

трговац, -овца м (инстр. трговцем; ген. ми. трговаца) онај ко
ји се бави Шр"iовино.м, куЙовино.м и upogajoM у циљу сшицања 
зараgе: - на мало, на велико, � мешовитом робом. 

трговачки, -а, -о који се OgHOCU на шр"iовце и шр"iовину, који 
upuuaga Шр"iовци.ма, који је у вези с Шр"iовино.м: � биланс, -
брод, - роба, � путник 

трговачки ПРИЛ. на шр"iовачки начин, као шр"iовац: држа
ти се -. 

трговина и трговина ж 1. Йро.меШ робе, шр"iовање као йри
вреgна gелашносш; акшивносш oHo"ia који upogaje или куйује ро
бу: унутрашња -, спољња �, � на велико. 2. йроgавница у којој 
се upogaje роба, рagња, gyhaH. 3. оно чиме се шр"iује, роба. • ве
зана - начин upogaje у којем се jegHa роба .може куйиши uog усло
во.м ga се куйи и gpy"ia, .мање Шражена. 

трговиница ж geм. и хиЙ. og Шр"iовина. 

трговински и трговински, -а, -о који се OgHOCU на шр"iови
ну, који је у вези с Шр"iовино.м: � биланс, � уговор, � радња. 

трговинство и трговинство е 1. сисшем шр"iовине: слобод
HO �. 2. шр"iовачки сшалеж, Шр"iовци. 

трговиmни, -а, -о који се OgHOCU на Шр"iовишШе. 

трговиmте е шр"iовачки ценшар, сај.мишШе, йазаришше; йи-
јаца. 

трговкиња (тРговка) ж женска особа шрwвац; жена Шр"iовца. 

трговчић м geм. og шр"iовац; шр"iовац на .мало. 

требати, -а(м) неевр. 1. безл. йошребно је, нужно је, ваља. -
Треба да даш дете у школу. 2. (с логичким субјектом у дативу) 
имаши йошребу за чим. - Треба ми новац. 

требињац, -њца м 1. врсша gувана из околине Требиња. 2. 
(Требињац) човек из Требиња. 

требити, требйм јек. тријебити, трйјебйм неевр. [гл. им. -бље
ње е] 1. а. оgсшрањиваши, уклањаши оно шшо је сувишно, шшо 
йреgсшавља нечисшоhу, шшо за"iађује, квари и сл., чисшиши: � 

пасуљ, � ствари од гамади. б. уклањајуhи камење, расшиње и 
gp. чиниши ЙО"iоgним за обрађивање (зе.мљишШе), крчиШи. в. 
чачкаши (зубе). г. скиgаши кору, љушшуру, љушшиши: - кром
пир, � јабув:у. 2. йревршаши, лисшаши, йребираши: � бревијар. 
3. фиг. а. чуйајуhи, оgсецајуhи из корена и сл. оgсшрањиваши са 
какво"i зе.мљишШа, из какаво"i усева (коров, ypoguцy). б. шамани
ши, убијаши све go краја, искорењиваши, уклањаши уойшше, ис
шребљиваши (gивљач, Jbyge и gp.). • - се чисшиши се, бискаши 
се: � се од вашки. 

требљеница ж ошребљена, чисша Йшеница. 

требник м (требница ж) ЦРКВ. црквена књll"iа са .молиШва
.ма које се чишају Kag се врши какав верски обреg, бревијар, об
pegHUK. 

требоваље е 1. "iл. им. og ШребоваШи. 2. а. оно шшо се изgа
је неко.ме на и.ме HeKo"i слеgовања из зајеgничко"i .ма"iацина 
(алаш, храна, ogeha и gp.). б. gоку.менш, Йис.мена йошврgа на 
шакво слеgовање. 

требовати, -бујем неевр. шражиши и узеши из зајеgничко"i 
.ма"iацина као шребовање; уп. требовање (2). 

трегер м нем. 1. в. носач (1 и 2). 2. (обично у мн.) еласшична 
"iYMeHa, шкана или сл. уска шрака йребачена йреко рамена и за
качена за йаншалоне (ga gржи йаншалоне ga не cuagHY), нара
.меница. 

трезан јек. тријезан, -зна, -о 1. који није йијан, који се није 
ойио, који је йри свесши; који се узgржава og алкохолно"i Uuha. 2. 
в. Шрезвен. 
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трезвен, �a, -о 1. разуман, разбориш, уме рен: � саговорник. 
2. в. Шрезан. 

трезвено прил. на шрезвен начин, разумно, разборишо: � 
гледати на живот. 

трезвеност, �ости ж (инстр. -отћу) особина oHo'ia који је шре
звен, разбориШосШ. 

трезвењак, -ака м онај који не аије алкохолна аића; uрисша
лица uокреша за сузgржавање og уuошребе алкохолних аића. 

трезвењачкй:, �a, �o који се OgHOCU на шрезвењаке: � покрет. 
трезнило јек. тријезнило с оно шшо шрезни, шшо ошре

жњује. 

трезнити, трезнИм јек. тријезнити, трИјезнИм несвр. [гл. им. 
трежњёње јек. тријежњёње с] чиниши ga неко uосшане шрезан, 
gовоgиши у шрезно сшање, оШрежњиваШи. _ - се gолазиши, вра
hаши се у шрезно сшање, ошрежњиваши се. 

трезно јек. тријезно прил. на шрезан начин, разборишо, шре
звено: � говорити. 

трезност јек. тријезност, �ости и трезноћа ж сшање и особи
на oHo'ia који је шрезан; разборишосш, ШрезвеносШ. 

трезор, -ора фр. месшо 'ige се чувају gра'iоценосши и новац; 
gобро ocu'iypaHa бла'iајна, каса; ризница. 

трезорскй:, -а, -о који се OgHOCU на шрезор: � кључ, � брава. 
трек м енгл. сшаза за шрке (бициклисша, uешака), UисШа. 

трељаст, -а, -о снажан, набијен: � момак. 
трем, трема јек. тријем, тријема и трем, трема м (ми. TpeMO� 

ви јек. тријемови и тремови (ек. и јек.» 1. а. uреgворје куће, обич
но на сШубовu.ма, XOgHUK око куће, кашкаg и неаокривен. б. аро
сшор између gела куће и СUОЈЬашње'i улаза или сШеUенишШа. 2. 
кућица og сламе, UојаШа. 3. балкон, 'iалерија. 4. анат. geo уну
шрашње'i уха. 

трема ж грч. осећај сшраха, велике шескобе, неuријашносши 
upeg Uреgузu.мање несвакиgашње'i uосла, јавноТ: исшуuања (у ао
зоришшу, на исuишу и gp.), ари сусрешу с неком важном особом 
и сл. 

тремак јек. тријемак, �MKa м ge.м. и хиа. og Шре.м. 

тремарош, -а и тремаш, -ата м онај који се лако Шре.мира, 
uоgлеже Шре.ми. 

тремирати се, -емйрам се свр. и несвр. gобиши, gобијаши шре
му: � пред наступ. 

тремолирати, -ол:И:рам несвр. извоgиши Шре.моло. 

тремоло, �ла м (ми. с) итал. муз. uоgрхшавање, шреuерење, ши
шрање шона ари аевању или свирању. 

трен м 1. врло крашки geo вре.мена, Шј. вре.ме uошребно ga се 
шреuне оком, часак, шренушак, мах. 2. в. шренушак (2). • за (у) 
трен (ока), треном, у један трен, у очни трен веома брзо; зачас; og
мах; ogjegHoM. на трен (ока) само на крашко, часком. с трена на 
трен, из трена у трен све јаче, све брже. у први трен, у првом трену 
исарва, у uочешку, у арво.м ШренуШку. 

трен м фр. вој. кола са храном која uраше војску ари маршу, 
комора. 

треюiжа ж в. Шренин'i. 

тренажнй:, �a, �o који се OgHOCU нашренажу, који служи шре
'HUH'iy, сисШе.маШском вежбању: тренажни летови. 

тренак, '-нка м ge.м. og Шрен. 

тренд м (мн. -ови) енгл. склоJ-tосш, шенgенција, шежња: 
модни �. 

тренер м енгл. спорт. онај који Руковоgи Шренирање.м, вежба
ње.м сuоршисша: фудбалски �, � каратиста. 

тренерка и тренерка (тренерица) ж спорт. нарочиша ogeha 
која oMo'iyhyje лакше шренирање, вежбање. 

тренерскй:, �a, �o који се OgHOCU на шренере: � посао. 
трензла ж нем. мешални geo узgе, који се сшавЈЬа живоши

њи (коњу) у усша, ђе.м. 

тренимице и тренимице ПРИЛ. зајеgан шренушак, ogjegHoM, 
шренушно: � погледати. 

тренимичан, -чна, -о в. ШренуШан. 

тренинг и тренинг м енгл. спорт. сисШе.маШско вежбање, уве
жбавање сuоршисша у оgређеној сuоршској gисциUлини. 

тренй:рано ПРИЛ. на начин oHo'ia који шренира, вежба, уве
жбано: � извести туТ. 

тренираност, �ости ж увежбаносш, обученосШ. 

тренирати, тренйрам несвр. 1. а. вежбаши, увежбаваши ко
'ia у каквој сuоршској gисциUлини, UриUре.маШи Ko'ia за сuорш
ски насшуu, за шакмичење: � фудбалере. б. обучаваши, увежба
ваши живошиње ga извоgе разне uокреше или вешшине, gpecu
раши: - животиње у циркусу. 2. а. увежбаваши се, UриUре.маШи 
се за сuоршски насшуu, за шакмичење: � котарку. б. сисШе.маШ
ски uонавЈЬаши неку pagНJY у циљу учења, усавршавања у њој: � 
тут. _ - се в. шренираши (2). 

треница1 ж 1. наарава за сшру'iање, рибање аоврћа, воћа или 
шесша на сишније gелове, peHge, рибеж. 2. анат. рожнаша и на
зуБЈЬена кожа (radula) чељусши и језика у uужева из аор. Ga� 
stropoda којом uоuуш рибежа мрве и сишне храну. 

треница2 ж Uлочасш geo gрвено'i шруuца који се gобије узgу
жнu.м ШесШерисање.м, аиљење.м, gacKa. 

треничав, -а, -о који је као шреница (храаав, назуБЈЬен и сл.): 
- језик. 

треномице и треномице ПРИЛ. в. Шренu.мице. 

тренутак, -тка м 1. в. шрен (1). 2. вре.ме Kag се нешшо gо'iађа 
или шреба ga се go'iogu, uрилика: погодан �. 3. gо'iађај краћеТ: 
шрајања: чаробни тренуци првог састанка. 

тренутан, -тна, -о који шрајејеgан шренушак, који се gо'iађа 
у Шрену(Шку). - Тренутна студен прође му низ леђа. 

тренутачан и тренутачан, -чна, �o в. ШренуШан. 

тренутачно и тренутачно ПРИЛ. в. шренушно. 

тренутачност и тренутачност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је 
шренушачно, ШренуШносШ. 

тренути, �HёM свр. склоuиши очи, засuаши; мало сUаваШи. _ 
- се ошвориши очи, uробуgиши се. 

тренутно ПрИЛ. 1. у (jegHoM) шренушку; за jegaH шренушак, 
брзо, ogjegHoM: � се збити. 2. за неко вре.ме, засаgа: � напустити 
положај . 

тренутно ст, -ости ж сшање oHo'ia шшо је шренушно, шшо 
шраје само ШренуШак. 

тренуће и тренуће с вре.ме gOK се шрене, Шрен(уШак). 

трепавица (ТРЕшавка) ж (обично у ми.) gлаке на ивици очних 
кааака. 

трепавичав и трепавичаст, -а, -о који има gy'ie шреuавице; 
који је као шреuавица, који личи на ШреUавице. 

трепанација ж мед. врсша оаерације ари којој се врши буше
ње косшију; ошварање шуиљине 'iлаве pagu лечења. 

трепановати, �HyjёM (трепанирати, -ан:И:рам) свр. и несвр. 
(из)вршишu шреuенацију, ошвориши, ошвараши, (из)бушиши 
косши (pagu лечења). 

треперав, -а, �o који шреuери, uоgрхшава: трепераве звезде, 
� глас. 

трепераво прил, као ga шреuери, UоgрхШава. - Ојкање се 
трепераво отегне. 

треперити, -Им несвр, [гл. ИМ. треперёње с] 1. ucupeKugaHo (се) 
блисшаши, свеiiiлуцаши (се), uресијаваши се. - Биљур трепери. 
2. а. uокреЩаши се шамо-амо убрзанu.м, сиШнu.м UокреШu.ма, 
шреuешаши (лишhе, обично уз шум, и gp.). б. леuршаши (крили
ма, о UШица.ма, инсекШu.ма и сл.). в. ла'iано, јеgва виgЈЬиво се 
uомераши или сшвараши шакав ушисак, шишраши (о вазgуху, 
изма'iлици и ел.). г. uоgрхшаваши, вибрираши (о жици или ка
Kвu.м gpy'iu.м круШu.м UреgмеШu.ма). 3. а. бuши захваhен gрхша
ju.мa, uоgрхшаваши, gрхшаши (og каквоТ: јакоТ: узбуђења, сшра-
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ха и сл.). б. убрзано Kyцaйiи (о срцу). в. фиг. (над неким, нечим) 
cйipaxoвaйiи, cйipeaeйiи за HeKoia, за нешйiО, збоi HeKoia, нечеiа. 
4. вийiи се, виjopийiи се. 5. осеЛайiи се на .махове у вазgуху, ши
pийiи се у йia.nacuмa. - Мирис трепери по дворишту. 

треперљив, -а, -о који йipeaepи; уп. треперав: - глас. 
треперљиво прил. као ga йipeaepи, йiреаереЛи. - Септембар

ско поподне је треперљиво и мирно лежало над градом. 
треперљивост, -ости ж особина oHoia шйiо йipeaepи. 

трепет м 1. а. йipeaйiaњe, йipeaepeњe: - звезда. б. свейiлуца
ње, йiийipaњe: - драгог камења. 2. йipeaepaв звук: - харфе. 3. а. 
uоgрхйiавање: - гласа. 4. йipecaK, бука. - Трепет и страва па
клена покриће место крвавог боја. 5. (често у изр. страх и трепет) 
а. велики cйipax. б. онај који улива йiaKaв cйipax. 

трепетан, -тна, -о који йiреаеЛе, свейiлуца: трепетни сјај из
лога. 

трепетати, ТРЕшећём неевр. йipeaepийiи, йipeaйiaйiи, йiийipa
йiи, Uоgрхйiавайiи. 

трепетљив, -а, -о који лако йiреаеЛе, uоgрхйiава; oceili.љив, 
осеЛајан: - лист; - душа. 

трепетљивост, -ости ж особина oHoia шйiо је йipeaeili.љивo. 

трепетљика1 ж 1. вpcйia украса у виgу иcйiaњeHиx лисйiова 
og злайiа, сребра и gp. који йipeaepe и свейiлуцају (носи се обич
но у коси). 2. (у атриб. служби) који йipeaepи, йiреаеЛе: звезда -, 
светиљка -. 

трепетљика2 ж gрво чије лишhе лако йiреаеЛе: бреза, јаси
ка и gp. 

трепетљикаст, -а, -о који uмa йipeй.љe: трепетљикасти епи-
тел. 

трепетнути, трiшетнём свр. аре.ма йipeaeйiaйiи. 

трепка ж в. йipeaaвицa. 

трепкати, -ам неевр. ge.м. og йipeaйiaйiи: - очицама. 
трепља ж cийiHa gлачица (као йipeaaвицa). 

трепљав, -а, -о а. који uмa йipeй.љe. б. који је као йipeй.љa, 
йipeaaвицa. 

трепљара ж зоол. вpcйia iлисйiе. • звонаста - Vorticella nebu-
lifera. 

трепљар, -ара м зоол. в. йiрей.љаш. 

трепљаст, -а, -о који је као йipeй.љa. 

трепљати, трепљём неевр. 1. в. йipeaйiaйiи. 2. фиг. иЛи неси
iYPHUМ xogoM, заносийiи се. 

трепљаш, -аша м зоол. у .мн.: вpcйia uраживойiиња Kojuмa је 
йiело аокривено cийiHUМ aOKpeйiHUМ йipeaJbaмa Ciliata (у jg. : 
йiaKвa uраживойiиња). 

трепљив, -а, -о који йipeй.љe, йipeaйiи, йipeaeili.љив. 

трепљика ж в.  йipeueili.љUKa1• 

трепнути, -нём евр. непрел. 1. учинийiи jegaH йipeaйiaj (сау
cйiийiи и uoguhu очне кааке). 2. учинийiи jegaH gpxйiaj, заgрх
йiaйiи. • док трепне (трепнеш, трепну) вео.ма брзо, ogMax, cмecйia. 
не - (оком, очима) не збунийiи се, не узне.мирийiи се (збоi Koia или 
чеiа). 

трептав, -а, -о који йipeaйiи, йipeaepи, йipeaepaв; који йipea
Ле: трептави гласови; трептаве очи. 

трептаво прил. на йipeaйiaв начин, йiреаереЛи: - светлети. 
трептај м (инстр. -ем) 1. a.jegaH aOKpeйi йipeaaвицa ари йipea

йiaњy; jegaH aOKpeйi йipeuepehei йiела (go враЛања у uрвобийiни 
uоложај), осцилација: - ока; - шипке. б. gpxйiaj (о iласу). 2. је
gaH свейiлосни CuiHa.n (сараве за gавање cuiHa.na броgовuма). 

трептајни, -а, -о који се OgHOCU на йipeaйiaj: - кретање. 
трептати, трепћём неевр. 1. а. несвесно, UpupOgHOM aoйipe

До.м наиз.менчно брзо зайiварайiи и oйiвapaйiи очи, сuушйiайiи 
и uоgизайiи очне кааке. б. свесно, намерно извоgийiи йiaн:вy pag
њу с оgређенuм ЦUJbе.м (нар. кокейiирајуЛи, очијукајуhи). 2. в. 
йipeaepийiи. - Једино још трепће свећа крај болесника. 

трептати2 (трiштети јек. ТРЕштјети), -тим неевр. в. йipeaepи
йiи. - Високо к небу трепти шева. 

трептач, -ача м вpcйia саобраhајноi знака са свейiлоснuм cui
нa.nо.м који се час аa.nи, час iacu. 

трепуша ж 1. в. йipeaaвицa. 2. бот. pog вишеiоgишњих БUJbа
ка Melica из ф. Gramina; вpcйia йioia poga М. ciliata усuравноi 
йiaHKoi сйiабла. 

трес јек. тријес м 1. а. йipecaK, ygap ipoMa, ipoM; iр.мљавина; 
.муња. б. ауцањ. 2. а. aoйipec, Зе.мЈЬойiрес; йiрешња, gр.мање уоа
шйiе. б. бука, шйiроUойi. • као - (здрав, јак и сл.) в. уз йipecaK 
(изр.). 

трес и трес У3В. оном. за означавање: а. шУ.ма изазваноi uagOM 
(обично у значењу aopиcйia iл. йipeCHyйiи): трес (удари, паде). б. 
(обично удвојено) у значењу звецкања. 

тресав, -а, -о који се йipece, gрхйiав: тресаве руке. 
тресава ж uоgвоgно Зе.мЈЬишйiе, pийi, барушйiина; уп. тресе

тиште. 
тресавица и тресавица ж а. iрозница, gрхйiавица. б. оБОЈЬе

ње ари ко.ме gpxйie уgови и iлава. 

тресак јек. тријесак, -ска м 1. јак, upogopaH звук који се чу
је Uрилико.м uaga чеiа йiешкоiа, ари ло.мљењу нечеiа, ексUлози
ји, уgарању и СЛ., арасак. 2. uроgоран звук који се чује ари уче
cйia.no.м уgарању чuме, бубњање, луUњава. 3. луuкање, йioaoйi. • 
као - (здрав, јак и сл.) вео.ма зgрав, cacвuм зgрав, вео.ма јак и СЛ. 

тресет м в. йipecKa1• 

тресет м 1. МИН. вpcйia уиьа, смеђе боје, који HaCйiaje уиьени
сање.м наслаiа изу.мрлих барских БUJbака. 2 . .мекано, pacйipecи
йio Зе.мЈЬишйiе које саgржи наслаiе изу.мрлих барских БUJbака, 
йiресейiишйiе. 

тресетишни, -а, -о који се OgHOCU на йiресейiишйiе. 

тресетиште с а. Зе.мЈЬишйiе на ко.ме се услеg йipYJbeњa БUJbа
ка образује йipeceйi. б . .мecйio ige се ваgи йipeceйi. 

тресетни, -а, -о који се OgHOCU на йipeceйi, који је у вези са 
йipeceйio.м. 

тресетница ж 1. в. йiресейiишйiе. 2. бот. вpcйia .маховине 
Sphagnum из ф. Sphagnaceae, која pacйie ао .мочварнuм upege
лuма, на йipecaвaмa. 

тресилац, -иоца м в. йiресач (1б). 

треска 1 ж а. бука, вика, ia.naмa; ло.мљава, луUњава. б. зве
Keйi, звецкање. 

треска2 ж 1. 300Л. вpCйia .морске рибе Gadus morrhua, бака
лар. 2. ОСОЈЬен и на с;унцу осушен бакa.nар. 

трескајек. тријеска ж а. oйiuagaK, оgло.мак og gрвейiа које се 
цеаа, йiеше, сече и сл., ивер; йiaHKO исечена лейiвица (ариаре
.мљена за aoйiaa.ny, корисйiила се и за аокривање куЛа и gp.). б. 
уоuшйiе оgло.мак, oйiuagaK og каквоi йiврgоi .мaйiepиja.na, крхо
йiиHa. 

трескав, -а, -о који (се) йipecKa, йipece. 

трескавица ж нар. мед. назеб са iрозницо.м, gрхйiавица. 

трескај м йipecKa, йipecKaњe, йipecaK. 

трескати (се), -ам (се) (ек. и јек.) и трескати (се), TpikKaM 
(се) јек. тријескати (се), тријескам (се) неевр. 1. несвр. аре.ма 
йipecHyйiи (се). 2. ge.м. аре.ма йipecйiи (се). 

трескач, -ача м зоол. вpcйia aйiицe Dendrocopus medius. 
трескот м оном. uаљба, ауцњава. 

трескотати, трескоћём неевр. uроизвоgийiи йipecKoйi, йioaoйi, 
йiyйiњaвy и СЛ. 

треслица ж бот. pog БUJbака Briza из ф. Gramina; вpcйia йio
ia poga В. media вишеiоgишња БUJbка peйiKoi бусена. 

треснути, -нём евр. 1. а. (некога, нешто, киме, чиме) наiло 
ygapuйiu (HeKUМ, нечuм) uроизвоgеhи буку, луuнуши; бацийiи 
(HeKoia, нешйiо) с йipecKo.м: - врата, вратима; - противника на 
земљу. б. јако ygapuйiu, .млайiнуйiи, pacaa.nийiи: � некога по 
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лицу. 2 .  а .  йасши с Шреско.м, буЙнуши. - Граната тресну и екс
плодира. б. срушиши се с Шреско.м, љоснуШи. - Коњаник с ко
њем тресну о земљу. в. фиг. йасши на исйишу, не йоложиши ис
ЙиШ. 3. а. ayhu, йраснуши, Iрунуши; заlр.меШи: тресне пушка, 
тресне гром. б. IpOMKO оgјекнуши, разлеhи се: тресне пуцањ. 4. 
а. зашресши, заgр.маШи: - главом. б. ошресши крашкошрајним 
gр.мање.м, .мало ошресши: - цигарету. в . .мало исшресши, йро
шресши: - јастук. 5. фиг. иЗlовориши, pehu, обично у jegHoM ga
ху, шшо се има на у.му (обично нешшо нейријашно), исшресши, 
скресаШи. - Треснуо му је да је он муфљуз . •  - се 1. јако се yga
риши: - се у груди. 2. а. зашресши се, заgр.маШи се: - се из те
меља. б. заgрхшаши, заШреЙериШи. 3. на"iло леhи или сесши, 
йруhиши се, сшройошшаши се: - се на постељу. 

трести (трести), -есём (импф. тресијах (тресах); р. пр. тресао, 
тресла; трп. тресен, -а) несвр. [гл. ИМ. тресёње с] 1. а. енеРlичним 
йокрешима Йо.мераШи шамо-амо, gр.маШи, gр.мусаШи. - Доко
па је за рамена и стаде је трести. б. изазиваши gрхшавицу KOg 
HeKola. - Узе га трести грозница. в. фиг. јако узбуђиваши, йо
ШресаШи. - Љубав душу тресе. 2. а. снажно .машуhи нечим или 
ygapajyhu чu.1I1,е йо нечему ослобађаши la йрашине, нечисшоhе и 
СЛ., исшресаши: - поњаву. в. енерlичним йокрешима исшресаши 
из каквоl cyga, ваgиши саgржину: - мед из канте. 3. gpMajyhu 
чиниш и ga Uлоgови caagHY са gрвеша, ошресаши: - јабуке. 4. 
цвокошаши: - зубима. 5. а. lpOMKO оgјекиваши, разлеlаши се, 
шрешшаши: музика тресе. б. исйуњаваши йрОgОрним звуцима. 
- Звучници су тресли ваздух. 6. в. шресши се (2). 7. живо, шем
йераменшно иlраШи. - Тресе разиграно коло . •  - се 1. Йо.мера
ши се шамо-амо крашким, брзим йокрешима, gр.маШи се; aogpx
шаваши, љуљаши се. - Земља се тресла од експлозија. 2. биши 
захваhен gрхШавицо.м, gрхшаши (og зиме, сшраха и gp.). 3. йо
gрхшаваши, шрейериши (о "iласу). 4. (на кога, над ким) lpgehu, 
вичуhи иСКаЈЬиваши бес на неко.ме, исшресаши се на HeKola. 

тресукати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: шресши (се). 

третирати, третирам свр. и несвр. фр. обраgиши, обрађиваши 
(неко йишање), расйравиши, расйрављаши о чему; заузеши, има
ши оgређени сшав, начин йонашања Йре.ма неко.ме, нечему. 

третман, -ана м фр. обраgа нечеlа; йонашање, ойхођење, йо-
сшуйак: узети у - што, имати добар -. 

трећак, -ака м (често у атрибутској служби) 1. а. живо ши
ња, .муж јак og шри logUHe, Шроlоgац. б. шроlоgишњи gечак. 2. 
а. ученик шреhеl разреgа какве школе. б. apuaagHUK какве фор
.мације означене бројем шри (нЙр. војнејеgинице). 3. шреhи, нај
јачи узасшойни Шалас. 4. шреhи рој jegHe .маШице (Йчела). 

треЫtкиња ж (често у атрибутској служби) 1. шроlоgишња 
живошиња женка. 2. ученица шреhеl разреgа неке школе. 3. ба
чва og шри хекШолиШра. 

трећё и треће ПРИЛ. йри набрајању: uза gpylola, на шреhем 
.месШу. 

треће- као йрви geo именичких и йриgевских сложеница ка
зује ga је оно шшо је њиховим gруlим gело.м исказано сврсшано 
као шреhе йо pegy у својој врсши, OgH. ga је везано за раз.маке 
означене бројем шри и СЛ.: трећеразредни, трећепозивац и сл. 

трећебратучед м брашучеg у Шреhе.м колену, шреhој leHepa
цији. 

трећебратучеда ж брашучеgа у шреhем колену, шреhој leHe
рацији. 

трећеднёвка ж йоврашна lрозница која се KOg болесника ја
вља сваки шреhи gaH. 

трећекатегорник м шах. шахисша шреhе кашеlорuје, йо ран-
ly и снази uзнаg шахисше чешврще (најниже) каШеlорије. 

трећелигаm м спорт. члан шреhе лиlе (најчешhе фуgбалске). 

трећепозивац, -йвца м вој. војник шреhеl Йозива. 

трећеразредан, -дна, -о који је йри оцени квалишеша, вреg-
носши, значаја и сл. сврсшан у шреhу lpyay, У шреhи, обично йо
слеgњи разреg. 

трећи, -а', -о pegHU број који оglовара основно.м броју шри: -
класа - корен, - степен, - члан. 2. (често и у именичкој слу
жби) а. који нема никакве везе са Йреg.меШо.м разlовора, расйра-

ве и СЛ., који је сасвим gpyle apupoge, gpylo, gрукчије. - То је не
што сасвим треће, друго ја причам. б. који уойшше није узиман 
у обзир, HujegaH og йознаше gвојице, сасвим gpylo, ново лице. -
Где се двојица свађају, трећи се користи . •  - лице 1) ЛИНГВ. осо
ба или йреg.меш о ко.ме се lовори. 2) онај KOla се сшвар не шиче 
HeaocpegHo. 

трећина и трећина ж 1. а. шреhи geo неке целине. б. lpyaa 
og шри лица. 2. ист. шреhи geo йриноса са имања који је к.меШ ga
вао alu на име Йореза. 

трећински, -а, -о који се OgHocu на шреhину, који обухваша, 
износи Шреhину. 

треф м фр. боја у каршама у облику жира, жир, .мак: - ас, -
седмица. 

трефер м нем. 1. онај који је gобар сшрелац, који gобро lађа. 
2. aologaK; зlоgишак, gобиШак. 

трефити, -им свр. нем. 1. йоlоgиши, зlоgиши, йошрефиши 
(йри lађању, бацању и сл.). - Каменом га трефи у врх главе. 2. 
случајно Hauhu, набасаши на HeKola, на нешшо; Йронаhи. - У 
гори трефи на хајдуке. Није лако трефити рунолист . •  - се 1. 
gесиши се, gоlоgиши се, збиши се. 2. заgесиши се, Hahu се Helge. 
- Трефим се на свадби. 

трефов, -а, -о који се OgHOCU на шреф: - седмица, - ас. 
тречентист(а), -ё м (мн. -сти) у.мешник из ШреченШа. 

тречентистички, -а, -о који се OgHOCU на шреченшо и шре-
ченШисШе. 

треченто м итал. назив за чешрнаесши век у ишалијанској 
у.мешносши (у"iлавно.м у сликарсшву и књижевносШи). 

трешња ж (ген. ми. трешања) бот. а. лисшойаgна gрвенасша 
бuљка Prunus avium из ф. Rosaceae, воhка са слашким окру
"iлим кошшичавим Uлоgо.м. б. Uлоg ше бuљке. • бот. вучје трешње 
в. јеремичак. медведова - в. c.мpgJbUKa. 

трешња1 ж 1. шресење сшабла gрвеша pagu йрикуйЈЬања Uло
gова, шресиgба; исшресање (луйањем, јаким шрескањем и сл.) 
чеlа pagu чишhења og йрашине и СЛ.: - шљива; - ћилима. 2. gpx
шавица, језа (og хлаgноhе, сшраха, узбуђења и сл.). 3. йоgрхша
вање йlла, йошрес, земљоШрес. 

трешња2 ж бот. и агр. врсша йасуља йришкаша Phaseolus mul-
tif1orus, с круйним шареним се.менкама; боранија . 

трешњава ж учесшали йошреси; шресак, Йраска. 

трешњак, -ака и трешњар, -ара м шрешњев воhњак. 

трешњаст, -а, -о сличан шрешњи (обично йо боји). 

трешњев, -а, -о који се OgHOCU на шрешњу, начињен og gрве-
ша или Uлоgа шрешње: - воћњак, - штап, - сок 

трешњевак, -а и трешњевац, -ёвца м Йреg.меШ найрављен 
og шрешњева gрвеша (шшай, чибук, шой и gp.). 

треmњевача ж ракија og Шрешања. 

треmњевина ж шрешњево gрво (као lрађа). 

треmњевица ж в. Шрешњевача. 

треmњик, -Ика м шрешњев воhњак; уп. трешњак, трешњар. 
треmњица ж geм. и хиЙ. og Шрешња. 

треmњичица ж geм. и хиЙ. og шрешња и Шрешњица. 

трешњов(-) в. Шрешњев(-). 

трештав, -а, -о који шрешши, lро.мО"iласан: - музика. 
треmтати, -тИм несвр. йроизвоgиши apogopaH и јак звук; og-

јекиваши lро.мО"iласно.м буко.м, йроламаши се. - Топови су тре
штали. Кафана трешти. 

трештен и трештен, -а, -о у изр. - пијан йошйуно, сасвим 
Йијан. 

треmтити, -Им свр. 1. lрунуши, Йроло.миШи се (о Йуцању). 2. 
шреснуши, уgариши, луЙиШи. 

трешће јек. тријеmће с зб. шре(же, иверје. 

треmчица ж geм. og шреска. 
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тржйmнй и тржйmнй, -3., -о који се OgHOCU на шржишше, 
на.мењен шржишшу, шр'iовини: - вредност, - инспекција. 

тржйmно и тржйmно прил. у OgHOCY на шржишше и цене на 
шржишшу: - се понаmати. 

тржйmте и тржйmте с 1. екон. а. uоgручје на коме се воgи 
шр'iовина: међународно -, yнyтpamњe -. б. uOHyga и uошражња 
робе на оgређеном uоgручју и у оgређено врем. 2. шр'i, аијаца. • 
екон. јединствено - шржишше без шеришоријалних о'iраничења 
(у оквиру gржаве или шире шр'iовинске зајеgнице) и сајеgнаким 
условима за све учеснике. слободно - шржишше на коме нема 
о'iраничења у uо'iлеgу цена и количине робе. 

тржнй и тржнй, -3., -о в. Шржишни. 

тржница ж ошворен или аокривен uросшор 'ige се врши кон
шролисана upogaja живошних на.мирница; низ uроgавница раз
личише робе у склоuу jegHo'i шр'iовинско'i објекша; шр'iовинска 
кућа, шр'iовина: градска -. 

трзав, -а, -о исшрзан, ucupeKugaH: - сан. 
трзавица ж 1. 'iрчевишо сшезање мишића, 'iрчеви; gрхшави

ца. 2. (обично у мн.) фиг. несuоразум, несу'iласице; секирација: 
политичке трзавице. Сви смо сити трзавица. 

трзаво прил. UCKugaHo, ucupeKugaHo: - спавати. 
трзај м (инетр. -ем) 1. Ha'iao uокреш, обично рефлексан. 2. 

шреuшај, ШиШрај. 

трзајнй, -3., -о који се OgHOCU на Шрзај. 

трзакати се, -3.м се неевр. у geм. значењу: шрзаши се. 

трзалица (тРз3.љка) ж шанка илочица, обично кошшана, ко-
јом се ygapa у жице Ша.мбуре и сл. музичких инсшруменаша, 
Шерзијан. 

трзати (се), -3.м (се) и тржем (се) несвр. арема шр'iнуши (се) 
и шрћи (се). 

трзнути, -нем евр. 1. учиниши Ha'iao uокреш, шрзај: - раме
ном. 2. uрошресши, UроgрмаШи. - Трзнула га је нека гроза . •  -
се шр'iнуши се, uренуши се: - се из мисли. 

трзуц(к)ати се, -ам се неевр. geM. арема шрзаши се. 

три, трИју и трију (дат. трима и трИма) (с предл. најчеmће 
непром.) основни број за jegHY јеgиницу већи og gва, који се обе
лежава цифром 3; назив ше цифре. • на - ћошка 1) (урадити 
што) како не ваља, како се не pagu, лоше. 2) (бити) биши рђаво'i 
расUоложења. 

триангл м лат. 1. шроу'iао, ШрокуШ. 2. геод. аuараш за мерење 
висинских коШа. 3. муз. мали риШ.мички инсшруменш начињен 
og челичне шиuке савијене у облику шроу'iла, о који се ygapa ме
шалном шиUком. 

триангушiција ж геод. оgређивање uоложаја 'iлавних шача
ка ари 'iеоgешским мерењима ао сисшему мреже Шроу'iлова. 

триангушiцйјскй и триангулационй, -3., -о који се OgHOCU 
на шриан'iулацију, извеgен арименом ШриаН'iулације. 

триаНгУлисати, -иmем (триангулlipати, -улiipам) евр. и неевр. 
1. геод. (из)вршиши мерење шерена аримењујући Шриан'iулацију. 
2. агр. (на)калемиши .млаgицу у шроу'iласш ароцеа на сШаблу. 

трибада ж грч. лезбејка, хомосексуалка. 

трибина ж фр. 1. а. а.мфиШеаШрално uосшављена сеgишша 
за 'iлеgаоце на сшаgионима, шркалишшима и сл.: источна -, ју
жна - . б. аривремени објекаш uo'iogHe висине uоgи'iнуш за ао
с.маШрање какве uриреgбе, uapage и сл.: свечана -. в. изgи'iнушо 
'iлеgалишше у gворани, 'iалерија: новинарска -. 2. а. узgи'iнушо 
и оgвојено месшо за 'iоворника, 'iоворница. б. Фиг. шело за обра
ћање јавносши, за засшуuање и ширење каквих ugeja: трибина 
за политику. 

трибрах м грч. стил. 'iрчка сшоuа og шри крашка сло'iа насша
ла из ја.мба у коме је gужина за.мењена са gва крашка сло'iа. 

трибун, -Ума м лат. 1. ист. изабрани uреgсшавник илебејаца у 
сшаром Риму. 2. Фиг. HapogHU вођа, борац за арава Hapoga: на
родни -. 

трибунал, -ала м лат. CygCKO веће, cyg; суgница. 

трибунскй, -3., -о који се OgHOCU на шрибуне, који uошиче og 
шрибуна: - говор. 

трибунски прил. као шрибун, на начин својсшвен шрибуни
ма. - Јовандека трибунски заокружи погледом по гомили. 

тривијалан, -лна, -о лат. uросш, безначајан, баналан; аро
сшачки: - истина; - дух. 

тривијално прил. на шривијалан начин, uросшо, банално; 
uросшачки: - се изразити. 

тривијалност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
шривијално, баналносш; uросшачки начин, uросшачки uосшу
аак, UросШашШво. 

тригонометрија ж грч. мат. geo 'iеомешрије, наука о шроу'iло
вима, која се бави изучавањем зависносши између сшрана и 
у'iлова шроу'iла у равни (равна шри'iономешрија) и шим OgHoCU
ма у сферном шроу'iлу (сферна Шри'iономеШрија). 

тригонометрйјскй, -3., -о који се OgHOCU на шри'iономешри
ју, заснован на шри'iономешрији: - једначина. 

тригонометричкй, -3., -о в. Шри'iономеШријски. 

тридесет (трИдесет) а. основни број шри uуша већи og gесеш 
који се обележава цифра.ма 30. б. у вишечланим бројевима, OgH. 
бројним изразима: сто -, - (и) пет, - (и) пети, - (и) двоје. 

тридесет- в. шриgесешо-: тридесетгодиmњи. 
тридесетак прил. uриближно шриgесеш, око шриgесеш (осо

ба, uреgмеша, јеgиница неке мере и сл.). 

тридесетй, -3., -о pegHU број арема ШриgесеШ. 

тридесетина и тридесетина ж 1. шриgесеши geo неке цели
не: - суме. 2. в. шриgесешак: - људи. 

тридесетица ж 1. назив за бројку 30. 2. оно шшо је означено 
са 30 (нар. uросшорија, аушобус и сл.). 

трИдесето прил. ари набрајању: на шриgесешом месШу. 

тридесето- као арви geo сложенице означава ga је оно шшо 
је њеним gру'iим gелом uоказано у вези са бројем шриgесеш, ga 
се аојављује у шриgесешосшруком износу и сл.: тридесетодневни, 
тридесетострук. 

тридесетогодиmњак м човек који има шриgесеш 'iogUHa. 

тридесетогодиmњака и тридесетогодиmњакиња ж же
на која има шриgесеш 'iogUHa. 

тридесетогодиmњй, -3., -е а. који има шриgесеш 'iogUHa: -
човек б. који шраје или се врши шриgесеш 'iogUHa; који се оба
вља uосле шриgесеш 'iogUHa и сл.: - рад, - прослава. 

тридесетогодиmњица ж навршена шриgесеша 'iogUHa og не
KO'i gо'iађаја, uрослава, аомен и сл. uосле шриgесеш 'iogUHa. 

тридесеторица ж (мн. 0) шриgесеш особа мушко'i uола, шри
gесеш мушкараца. 

тридесеторо збирни број који оg'iовара основном броју шри
gесеш: а. за означавање збира особа (или уошше бића) мушко'i и 
женско'i uола: било их је - у разреду. б. уз збирне именице које 
означава ју збир .млаgих бића (ређе уз gpy'ie именице у мн.): - де
це, - пилади, - јагњади. 

трижаљ м бот. биљка мирисаво'i цвеша Erysimum из ф. Cru
ciferae. 

тријада ж грч. 1. Фил. шермин у Хе'iеловој филозофији, насле
ђен из 'iрчке филозофије, за означавање шросшеuене схеме guja
лекшичко'i развишка: Шеза-анШиШеза-синйlеза. 2. хем. 'ipyua og 
шри cpogHa елеменШа. 3. цркв. шројица, ШројсШво. 

тријаднй, -3., -о који се OgHOCU на Шријаgу. 

тријализам, -зма м а. феgерација шрију gржава. б. ист. uоли
шичка концеација, схвашање о шројној монархији у бившој 
Аусшроу'iарској upeg Први свешски раш (Аусшрији и Иарској би 
била uриgоgаша шрећа gржавна јеgиница - словенске земље). 

тријалист(а), -е м (ми. -сти) uрисшалица Шријализма. 
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тријалистички, -а, -о  који се  OgHOCU на ШријализG.М и шри
јалисше, заснован на Шријализ.му: � држава. 

тријас м грч. геол. йрви og шри aepuoga .мезозоика који се йре
.ма насла'iама или слојевима gели у шри gела (оgакле .му и име). 

тријеюше, -ла м (мн. -ла с) лат. иншернационална йриреgба, 
сликарска, вајарска и сл. изложба или у.мешнички (обично йо
зоришни, фuл.мски или .музички) фесшивал који се оgржава сва
ке шреће 'iogUHe. 

тријер м фр. агр . .машина за йречишћавање жиша и соршира
ње зрневља Йре.ма величини, круЙноћи. 

тријера ж грч. сшаро'iрчка рашна лађа са шри pega весала. 

тријерисати, -ишем (тријерати, -ам) свр. и несвр. йречисши
ши, йречишћаваши и соршираши жишо Шријеро.м. 

тријумвир, -ира м лат. члан Шрију.мвираШа. 

тријумвират, -ата м лат. 1. ист. облик влаgавине у сШаро.м 
Риму, влаgавина Шројице. 2. фиг. уgружена шројица, Шројка. 

тријумф м лат. 1. свечан улазак йобеgоносних шруйа у сшаро
.ме Риму као највећа йочасш која се исказивала йобеgнику у ра
шу; свечаносш у славу рашне Йобеgе. 2. уойшше сјајна, йошйуна 
йобеgа; сјајан, велики усйех; раgосш и славље збо'i йобеgе, усЙеха. 

тријумфалан, -лна, -о начињен, йриређен у славу йобеgе и 
йобеgника; йобеgнички, йобеgоносан: � капија, � дочеR. 

тријумфализам м сшав oHo'ia који Шрију.мфује, йобеgничка 
охолосШ. 

тријумфално ПрИЛ. у Шрију.мфу, свечано; йобеgнички: � би
ти дочекан; � завршити такмичење. 

тријумфатор м онај који Шрију.мфује, Йобеgник. 

тријумфаторски, -а, -о који се OgHOCU на Шрију.мфаШоре, йо
беgнички. 

тријумфовати, -фујем (тријумфирати, -умфйрам) свр. и 
несвр. оgнеши, оgносиши йошйуну йобеgу; (йро)славиши йобеgу, 
йобеgнички ликоваши: � над противником; � након победе. 

трик, -а и трИка м (мн. трйкови И трИкови) енгл. сйрешан йо
сшуйак којим се йосшиже об.мана, Йревара. 

трикирије ж МН. ГРЧ. ЦРКВ. шрокраки свећњак са шри укршше
не свеће којима ейиской бла'iосuља. 

триклинијум (трИклйн:Иј, -ија) м лат. сшароримска шрйеза
рија са шри лежаја aopeg сшола, са којих се јело лежећи. 

триклинични, -а, �o ГРЧ. МИН. чије се шри осе секу aog косим 
у'iло.м (о крисшалима неких .минерала): � систем, � призма. 

триклински, -а, -о в. Шриклинички. 

трико, -оа фр. фино йлешена расшеfJьива шканина; ogeha og 
шакве шканине; йлешена ogeha уойшше, ШрикоШажа. 

триколора ж лат. засшава у шри боје, шробојка, Шробојница. 

триколорни, -а, -о шробојни: � застава. 
трикотажа ж фр. а . .машински йлешене шканине, йлешена 

ogeha. б. фабрика за изрagу шакве Шканине. в. йроgавница ша
кве Шканине. 

трикотажни, -а, -о који се OgHOCU на шрикошажу: � погон, 
� роба. 

трила ж муз. в. шрилер (1). 

трилер и трилер м нем. 1. муз . .мелоgијски украс извеgен' бр
зим и неколико йуша йоновљеним с.мењивање.м основно'i шона и 
најближе'i више'i шона у jegHaKoM Шрајању. 2. врсша акционо'i 
фuл.ма, OgH. књижевно'i gела, са .1аЙЛеШено.м раgњо.м, Йуно.м на
ЙеШосШи. 

трилион, -она (трилИјјТн, -уна) м лат . .милион .милиона (у .зе
мљама бивше Ју'iословије, у Француској и Ишалији); .милион би
лиона (у неким gру'iим земљама, нЙр. у Ен'iлеској и Не.мачкој). 

трилира�и, -Илйрiiм свр. и несвр. извесши, извоgиши Шрилере. 

трилогија ж ГРЧ. шрu gpaмe или шри ро.мана jegHo'i йисца ко
ји Ше.маШски чине целину. 

триместар, -тра м лат. Шро.месечни aepuog, Шро.месечје; че
шврши geo 'iogUHe, кварШал. 

триместарски, -а, -о и триместралан, -лна, -о који се OgHO
си на шримесшар, Шро.месечни, кварШални. 

триметар и триметар, -тра м ГРЧ. стил. сших og шри .меШра, 
шесшосшойни јамйски сШих. 

трина ж 1 . .мрва, Шрунка. 2. ошйаци og сена; йилошина, йи
љевина. 

тринав, -а, -о зайрљан Шрино.м, шринама, йун Шрина. 

тринаест број за шри јеgинице већи og gесеш, који се обеле
жава са 13. 

тринаестак, -тка м (обично непром.) збир og йриближно 
шринаесш, око шринаесш (особа, Йреg.меШа, јеgиница неке .мере 
и сл.). 

тринаестерац, -рца м стил. сших og шринаесш сло'iова. 

тринаестерачки, -а, -о извеgен у шринаесшерцу: � стих. 
тринаести, -а, -о pegHU број који оg'iовара основно.м броју 

ШринаесШ. 

тринаестина и тринаестина ж 1. шринаесши geo неке цели
не. 2. в. ШринаесШак. 

тринаестица ж 1. назив за бројку 13. 2. нешшо (йревозно 
среgсшво, йросшорија и сл.) означено броје.м 13. 

тринаесто ПРИЛ. на ШринаесШо.м .месШу. 

тринаесто- йрви geo сложени ца које значе неки збир или 
сложеносш og шринаесш йреg.меша, gелова и gpy'iux Йој.мова, 
OgH. нешшо шринаесшо йо pegy и сл., нЙр.: тринаестогодишњак, 
тринаестодневни, тринаестоспратница. 

тринаесторица ж (мн. 0) шринаесш особа .мушко'i йола, шри
наесш .мушкараца. 

тринаесторо збирни број који оg'iовара основно.м броју шри
наесш: а. за означавање збира особа (или уойшше бића) .мушко'i 
и женско'i йола: било их је � у групи. б. уз збирне именице које 
означава ју збир .млаgих бића (ређе уз gpy'ie именице у .мн.): � де
це, � пилади, � јагњади. 

тринитет, -ета м лат. шројица, шројсшво: догма тринитета. 
тринитротолуол, -ола м врло јак ексйлозив за йуњење 'ipa

наша, .мина и сл. 

трином, -ома м ГРЧ. мат. шрочлани ал'iебарски израз. 

триномни и триномски, -а, -о који се OgHOCU на шрино.м, 
који се сасшоји из Шрино.ма: � једначина. 

трио, трИја м (мн. с) (инстр. триом) ГРЧ. 1. муз. а. камерни са
сшав og шри инсШру.менШа, OgH. шроје инсШру.менШалисШа; 
ко.мЙозиција намењена Шакво.м сасШаву. б. KOg шроgелних йле
сних ко.мЙозиција, .маршева и сл. среgњи geo ко.мЙозиције, кон
шрасшан Йрво.м gелу. 2. шри особе које се gруже, сарађују, које 
су ан'iажоване на исШо.м йослу, заgашку или у u'ipu, Шројка. 

триод м грч. ЦРКВ. У йравославној цркви књи'iа с објашњењи-
.ма о йојеgиним Йразницима. 

триода ж ГРЧ. физ. елекшронска цев са шри елекШроgе. 

триодни, -а, -о који се OgHOCU на шриоgу: � цев. 
триола ж итал. муз. 'ipyaa og шри jegHaKe ноше које шрају ко

лико и gве нор.малне ноше исшо'i облика. 

триолет м фр. КЊИЖ. Йес.мица og осам сшихова у којој се йосле 
шреће'i сшиха йонавља йрви, а йосле шесшо'iа йрви и gpy'iu сШих. 

трипаносома Ж ГрЧ. ЗООЛ. у .мн.: јеgноћелијске йраживошиње 
из разреgа бичара, pega Trypanosoma (йаразиширају на еришро
цишима и шкивима човека и gpy'iux кич.мењака йроузрокујући 
разне болеСfllи, нЙр. болесш сйавања) (у jg. :  йраживошuња из 
шо'iа разреgа). 

трипартитан, -тна, -о лат. 1. шроgелан, ШросШрук. 2. сачи
њен учешће.м шри сшране, шри учесника: � споразум, � конфе
ренција, � уговор. 

трипер м нем. мед. врсша йолне болесши, 'ioHopeja, каЙавац. 
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трипераm, -аша м онај који болује og ШриUера. трица1 ж жарг. в. шројка (1 и 2). 

трипице, -пйца ж ми. јело og изнушрице, шке.мбиhи. 

триплет, -ета м (триплета ж) лат. 1. шри исшоврсна upegMe
ша; шри зgружена лица, Шрио. 2. лингв. jegHa og шри варијанше 
(акценашске, фонешске или .морфолошке) неке речи; jegaH og 
шри равноUравна назива за jegaH Uојам. 

трипликат, -ата м лат. шреhи upu.мepaK, gpy'ia коUија HeKo'ia 
ШексШа. 

триплирати, -:И:плйрам (триплицИрати, -iщйpам) свр. и несвр. 
лат. увеhа(ва)ши шри uуша, ушросшручи(ва)ши: � суму новца. 

трипло ПРИЛ. лат. шросшруко; уп. дупло. 
триполи -иј а м инфузоријска земља, брашнасша силикашна 

.маса (служи за 'iлачање .ме шала, камена и gp.). 

трипсин, -Ина м ГРЧ. физиол. фер.менШ 'iушшераче који разла
же беланчевине. 

триптих(он) м ГРЧ. 1. шри слике које чине целину сUојене ша
ко ga крајње gве чине крила која се Mo'iy uреклоuиши Uреко gва 
uуша веће среgње слике. 2. ликовно, .музичко, лишерарно и gp. 
у.меШничко gело сасшављено og шри засебна gела која Ше.маШ
ски или ugejHo чине целину. 

трипудијум (трип)Тдйј, -ија) м лат. свечани алес. 

трипут и трипут ПРИЛ. у шри .маха, у шри навраша; шро
сшруко: рећи што �; бити � јачи. 

триред и триред ПРИЛ. в. ШриUуШ. 

трирема ж лат. pu.мCKи рашни броg са шри pega весала ра
ђен Uре.ма 'iрчкој Шријери. 

триста 1. основни број шри uуша већи og сшо, који се бележи 
нШојко.м 300, шри сШоШине. 2. фиг. (у прил. служби) вео.ма .мно
'io, ga се броја не зна: имати � послова. 

триста- и тристо- као Uрви geo сложенице означава ga је 
оно шшо је њeHu.м gpy'iu.м gело.м исказано у вези са броје.м шри
сша, ga се Uојављује шрисша uуша у.множено и СЛ.: тристогоди
шњи, тристагодишњица. 

тристоти и тристотинити, -а, -о pegHU број који оg'iовара 
основно.м броју ШрисШа. 

тритијум (трИтйј, -ија) м лат. хем. в. Шрицију.м. 

тритон м ГРЧ. 1. 300Л. врсша воgозе.мца, gажgевњак. 2. (Три
тон) .морско божансшво у 'iрчкој .миШОЛО'iији, са човечијu.м 'iop
њu.м gело.м и рибљu.м реUо.м. 

тритон, -она м јез'iро аШо.ма Шрицију.ма, сасшављено og jeg
HO'i uрошона и gва неуШрона. 

трифора ж И трифоријум (трифорйј, -ија) м лат. архит. uро
зор uogeљeH са gва усUравна камена сшубиhа на шри gела (на
рочишо чесш у архишекшури 'iоШике). 

трифт м нем. већа количина gебала која се ошискују низ реку. 

трифтар м нем. шу.мски pagHUK који се сшара о шрифшу, ко
ји 'iypa, ошискује сшабла низ реку. 

трифтати, -ам несвр. 'iураши, ошискиваши gебла низ реку. 

трифтонг м ГРЧ. ЛИНГВ. сUој шри само'iласника који се из'iова
ра као jegaH сло'i, Шро'iласник. 

трифтонmки, -а, -о који се OgHOCU на ШрифШон'i. 

Трифундан м gaH у 'iOgUHU Uосвећен хришhанско.м свецу Три
фуну. 

трихина ж ГРЧ. 300Л. uаразишска власасша 'iлисша Trichinel
la spiralis која живи у цpeвu.мa, а њене ларве у .мишиhu.ма жи
вошиња сисара и човека. 

трихиноза ж ГРЧ. мед. обољење изазвано шрихино.м, trichi-
nosis. 

трихински, -а, -о који се OgHOCU на шрихине: � ларва. 
трихињав, -а, -о захваhен, заражен Шрихино.м: � месо. 
трихотомија ж ГРЧ. uоgела на шри gела, на шри 'ipyue. 

трица2 ж (најчешће у мн.) 1. а. љуске зрневља жиша, које се 
Uрилико.м .млевења или сејања оgвајају, .мекиње. б . .мрвица, 
шрунка: � дуванска. 2. фиг. безвреgна сшвар, шричарија; безвре
gaH човек, нишШарија. • купио би га за трице неуuореgиво је бо
'iашији og ње'iа. - и кучине безвреgна, неважна сШвар. 

трицепс м лат. анат. шро'iлави .мишиh на наgлакшичној и 
uошколеничкој косШи. 

трицијум (трицйј, -ија) м лат. хем. раgиоакшивни вешшачки 
изошоu воgоника чији је аШо.м око шри uуша шежи og аШо.ма 
обично'i воgоника, а корисши се, из.међу осшало'iа, у воgоничнu.м 
бо.мбама. 

трицикл м ГРЧ. возило са шри шочка са ножнu.м или .мошор
Hu.м uO'iOHOM . 

тричав, -а, -о 1. заuрљан, у.мрљан шрицама: � хаљина. 2. 
фиг. безначајан, безвреgан, беgан: � хонорар. 

трИчаво ПРИЛ. безначајно; сиШничарски. 

трИчавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је шричаво, безначај
носш, безвреgносш; оно шшо је шричаво, Шричарија. 

тричарија ж (обично у мн.) безвреgна, безначајна сшвар, 
сишница; бесuослица, бес.мислица, 'iлуuосш. 

триmља ж бот. зu.мзелено или лисшоuаgно ниско gрвеhе или 
жбуње Upu.мOpCKиX крајева Pistacia lentiscus и Р. vera из ф. Ana
cardiaceae. 

ТЈ}К м (лок. трку) 1. најбржи коњски xog, 'iалоU. 2. најбрже 
крешање, Шрчање. 3. у значењу u.мUераШива: потрчи(те), похи
тај(те) . - Трк У школу! • из куће -, у кућу шетња нар. шаљ. gujape
ја, Uролив. 

трка ж (дат. трци; ген. ми. трка) 1. а. шрк, Шрчање. б. велика 
журба, јурњава. 2. а. (и у ми.) спорт. Шак.мичење у брзини шрча
ња, ушрка: коњске трке, � на сто метара. б. фиг. усреgсређивање 
свих наUора на uосшизање jegHo'i циља, сшрасно насшојање ga се 
нешшо gобије, uосши'iне: � за новцем, � за славом. • и ми коња 
за трку имамо в. uog коњ. 

Тlжалица ж 300Л. 1. врсша инсекша шврgокрилца, кукца кор
њаша Geodromicus. 2. у .мн.: Uор. афричких uшица из pega .мо
чварица Glareolidae, вишkих HO'iy и gy'iux крила и реUа, које go
бро шрче и вешшо леillе (шаква UШица). 

тјжалиmни, -а, -о који се ogHOCU на шркалишше: � стаза. 
тј:шалиmте с .месШо, шерен на ко.ме се оgржавају Шрке. 

тркати, тf>Kaм (тf>чем) несвр. 1. шрчаши, јуриши; шрчаши ша-
.мо-амо, ШрчкараШи. 2. (коња) на'iониши коња на шрк, јахаши 
Шрко.м. 8 - се Шак.мичиШи се с Ku.м у шрчању, ушркиваши се. 

тркаћи, -а, -е в. Шркачки. 

тркач, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који шрчи; онај који је go
бар у шрчању; онај који се Шак.мичи у Шрчању. 2. коњ који gобро 
и исшрајно шрчи; шркачки коњ. 

тркачица ж 1. жена шркач; уп. тркач (1). 2. кобила која go
бро шрчи; кобила која се Шак.мичи у Шркама. 3. 300Л. а. uшица 
закржљалих крила и снажних HO'iy, несuособна за лешење, а 
сuособна за шрчање и хоgање на велике gaљUHe (ној и сл. uши
це). б. у .мн.: сисШе.маШски назив за ше uшице Cursores. 

тркачки, -а, -о а. који се OgHOCU на шрке и шркаче, који слу
жи за шрке: � коњ, � стаза. б. наUрављен, uоgешен за брзо кре
шање: - чамац, � аутомобил. 

трке и трке ПРИЛ. 1. у шрку, шр ко.м , шрчеhи: - стићи. 2. у 
служби узвика за uоgсшицање, сокољење. - Трке, Јаблан! Тр
ке, Рудоња! 

тркимице ПРИЛ. у шрку, Шрко.м: � напасти. 
тркља ж uришка, .моШка. 

тркљанац, -нца м агр. (обично у изр. пасуљ -) в. Шркљаш. 

тркљаст, -а, -о сличан шркљи, који uogceha на шркљу (ви-
сок, шанак, сув и сл.): � стас. 

тркљати, -ам несвр. uобаgаши шркље уз Uасуљ, боранију и 
gp. биљке Uењачице. 
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тркљаш, -аша м агр. врсша йасуља који йушша вреже уз шр
кљу, Шачкаш. 

тр:кнути, тр:кнём и тр:кнути, -нём свр. (й)ошрчаши HeKyg 
близу, на часак, скокнуши: - у продавницу. 

тр:ком ПРИЛ. у шрку, шрчеhи; журно, хишро: - се удаљити; -
прионути на посао. 

трлити, -йм несвр. [гл. им. тРљёње с] шрлицом gобијаши влак
но og лана или конойЈЬе, оgвајаши влакно конойЈЬе или лана og 
Йозgера. 

трлица жјеgносшавна, најчешhе gрвена найрава йомоhу ко
је се изgваја влакно из сшрукова у воgи омекшалоi лана или ко
нойЈЬе, OgH. чисши og Йозgера. 

трло с 1. сшаја за сШоку. 2. (и тРло) месшо ige се риба мре
сши, мресШилишШе. 

трља ж 300Л. морска риба из pega КОШЈЬивица шврgойерки 
Mullus barbatus: бр:ката -. 

трљати, трљам несвр. 1. йришискујуhи йревлачиши руком 
йреко нечеiа (више йуша); вршиши масажу йришискујуhи рука
ма, масираши: - очи; - леђа. 2. йревлачиши jegaH йреgмеш йре
ко gpyioia, шрши gва шела jegaH gруiим. 8 - се повр. масираши 
се. • - главу в. aog 'iлава. - руке раgоваши се збоi нечеiа, биши ве
ома заgовољан. 

трљ:кати (се), -ам (се) несвр. у geм. значењу: шрљаши (се). 

трљ:кати се, -ам се несвр. врзмаши се, луњаши, мошаши се. 

трљнути, -нём свр. блаiо, овлаш ЙроШрљаШи. 

трм:ка ж куйасша кошница og йрућа, вршкара. 

трн м (ми. трнови) 1. круш, и'iличасш израшшај KOg биљака 
који боgе, боgља. 2. бот. а. назив за више шрновиших биљака, 
нйр. gрач, шрњина; ниско боgљикаво шибље или ipМJbe. б. geo 
назива више шрновиших биљака: госпин -, зечји -, црни -. • 
бити (коме) трн у оку јако с.меШаШи некоме. аабадати трн у адраву 
ногу мењаши оно шшо је gобро, исйробано и сл., чиниши шшо 
сувишно. 

трнавци м ми. в.  шрнак (2). 

трна:к, -нка м geM. и хиЙ. og Шрн. 2. МН. (трнци) осећај у шелу 
сличан боцкању (изазван јаким емоцијама, хлаgноhом и gp.), 
ж.марци. 

трнапити, трнапйм свр. нар. 1. изненаgа се йојавиши, бану
ши, хруЙиШи. - Кнез трнапи на врата. 2. уйушиши се, кренуши, 
уgариши: - узбрдо. 8 - се мучиши се, злойашиши се. 

трнити, трним несвр. [гл. им. трњёње с] 1. шрновом меiilлом, 
шрномешом оgсшрањиваши сламу и илеву из овршеноi жиша 
на iYMHY, ШрномеШиШи. 2. заiрађиваши шрњем; йокриваши шр
њем: - башту; - расад. 3. изазиваши шрнце, језу, йрожимаши 
Шрнцима. - Лед ми ноге трни. 4. а. биши йрожеш шрнцима, 
ШрнуШи. - Болно ми трни ру:ка. б. фиг. кочиши се, йремираши 
og сШраха. - Све стрепи и трни. 

трнић, -а и трннћ, -ића м geм. og Шрн. 

трниште с шрново жбуње, Шрњак. 

трнов, -а, -о који се OgHOCU на шрн, на шрње, начињен og шр
ња: - ограда. 

трновача ж бат. 1. врсша ране ШЈЬиве Prunus insititia из ф. 
Rosaceae, лойшасшоi, сишнијеi моgроi илоgа. 2. в. gивља кру
шка, aog крушка (изр.). 

трновина ж шрново gрво. 

трновит, -а, -о 1. а. йун шрња, зарасшао у шрње: - живица, 
- крај . б. фиг. зајеgљив, Йецкав.: - сарказам. 2. фиг. исйуњен ше
шкоћама, мучан, шеiобан: - животни пут. 

ТРНОВИТО ПрИЛ. на шрновиш начин, мучно, шеiобно: - се про
бијати кроз живот. 

трновитост, -o�� особина и сшање OHoia шшо је ШрновиШо. 

ТРНО:КОИ м iвозgе�а алашка насађена на gржаљу, заошшре
Ha cjegHe а шуйа с gpyie ctapaHe (обично за крчење Зе.мЈЬишШа), 
буgак, Йијук. 

трноmљива ж бот. в. шрновача (1). 

трнулић м бот. биљка Pallenis spinosa из ф. Compositae. 
трнути, -нём несвр. [гл. им. трњёње с] 1. чиниши ga нешшо 

йресшане iореши, iасиши: - лампу. 2. в. шрнуши се. 8 - се а. 
йресшајаши свеiilлеши, iореши, iасиши се. - Светиљке се трну. 
Ватра се трне. б. фиг. несшајаши, iубиши се, ишчезаваШи. - Љу
бав се трне. 

трнути, трнём несвр. [гл. им. трњёње с] биши обузеш шрнци
ма; йосшајаши нейокрешан, обамираши (og сшраха, найора, 
умора и сл.). 

трнци, трнаца м ми. в. шрнак (2). 

трњав, -а, -о йун шрња, зарасшао у шрње, шрновиш: - путе
љак, - зараван. 

трњавица ж сшање орiанизма йри коме је шело обузешо 
Шрнцима. 

трња:к, -ака м жбуње шрна; ЗеМЈЬишше обрасло Шрњем. 

трње с (ми. 0) зб. им. og шрн; шрнов iPM, Шрњак. • бацити у тр
ње (копље, перо и сл.) оgусшаши og gaљei бављења нечим, найу
сшиши шшо, йрекинуши pag на нечему. бос по трњу трчати биши 
изврiнуш неЙријаШносШu.ivtа и Шешкоhама. преко трња стићи до 
чега шешко и мучно осшвариши нешШо. 

ТРЊЕШИТ, -а, -о шрнов, шрновиш: - ограда. 
трњина ж бот. разiранаш жбун Prunus spinosa; из ф. Rosa

сеае, окру'iласше крошње, йонекаg образује iусшише; йлоg ше 
биљке, сишна шамномоgра кошшуница ойороТ; укуса. 

трњинаст, -а, -о сличан шрњини (обично йо боји): трњина-
сте очи. 

тро- као йрви geo йриgевских и именичких сложеница озна
чава ga је оно шшо је њиховим gруiим gелом означено шројако, 
шросшруко, ушросшручено: тробојан, трогодишњица, трострук, 
тродневни. 

троатоман и троатоман, -мна, -о који саgржи шри ашома 
(о молекулу). 

тробазан, -зна, -о хем. који саgржи gва ашома воgоника ко-
ји се Moiy замени ши ашомима мешала (о кисели нама). 

тробојанl, -јна, -о који је у шри боје: - застава. 
тробојан2, -јна, -о који има шри боја, сйраша, ШросЙраШан. 

тробој:ка и тробојница ж шробојна засШава. 

тробојност, -ости ж особина OHoia шшо има шри боје, шшо је 
у шри боје. 

тробразднii, -а, -о који ogjegHoM йрави шри бразgе (о илуiу). 

тробрид, -а, -о и тробрiiдан, -дна, -о који има шри бриgа, 
шри ошшрице: - бодеж. 

тровати, трујём несвр. 1. а. разараши ошровом; убијаши 
ошровом: - организам; - пацове. б. сшављаши ошров у нешшо, 
чиниши ошровним: - воду. 2. фиг. вршиши рђав ушицај на Ko"ia, 
квариши: - омладину. 8 - се 1. у"iрожаваши своје зgравље ошро
вом, изла"iаши се (свесно или нехошично) gеловању ошрова: - се 
алкохолом, - се дуваном. 2. фиг. йошйаgаши aog рђав ушицај: -
се слушајући анархисте. 

тровач, -ача м (инстр. -ачем) онај који шрује, који је HeKo"ia 
оШровао. 

тровачица ж женска особа Шровач. 

тровач:кii, -а, -о који се OgHOCU на шроваче, својсшвен шрова
. чu.ма: - опрема, - хладНОКРВНОСТ. 

тровлаmће с (ми. 0) уйрава шројице, шрију iруйација, шрију 
сшранака и СЛ. 

трогла:в, -а, -о који има шри 'iлаве: - мишић. 
троглодiiт, -ита м ГРЧ. а. йећински човек. б. фиг. човек ниске 

кулшуре, ЙримиШивац. 

троглодiiтс:кii, -а, -о који се OgHOCU ЩL Шро'iлоgиШе. 

трогод, -а, -о који има шри "iogUHe, шро"iоgишњи: - говече. 
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трогодац, -гоца м .муж јак goMahe или gивље живошиње og 
шри 'iogUHe. 

трогодишњак м онај ко.ме је шри 'iogUHe а. шро'iоgишњи ge
чак. б. в. Шро'iоgац. 

трогодишње прил. сваке шри 'iogUHe, сваке шреће 'iogUHe, ао 
ис ше ку шри 'iogUHe: � се састајати. 

трогодишњи, -3., -е који u.мa шри 'iogUHe; који шраје шри 1,0-
gUHe; који служи за шри 'iogUHe; који се обавља uосле шри 'iogu
не и сл.: � дечак, � вино; � служба, � уговор; � зарада; � помен. 

трогодишњица ж 1. навршене шри 'iogUHe og HeKo'i gо'iађаја: 
� ослобођења. 2. (у придевској служби, уз именице ж. рода) 
шро'iоgишња: шљивовица �. 

трогодиште с вре.ме og шри 'iogUHe, шро'iоgишњи uepuog. 

трогоче, -ета с (мн. 1'1; зб. им. трогочад ж) шро'iоgишње жgребе 
или Шеле. 

троделан јек тродијелан, -лна, -о 1. сасшављен, СКЛОЙЈЬен 
из шри gела; који се извоgи у шри gела, у шри .маха: � прозор; � 
тренинг. 2. муз. који се сасшоји из шри вре.менске јеgинице (о 
ШакШу). 

тродимензионалан, -лна, -о који се uросшире у шри gu.мeH
зије. 

тродимензионално прил. у шри gu.мензије. 

тродимеН3ИОЮlЛНОСТ, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је шро
gu.мензионално. 

тродневни и тродневни, -3., -о који шраје (шреба ga шраје) 
шри gaHa: � излет. 

тродневница ж шроgневни uepuog. 

трожичан, -чна, -о а. који u.мa шри жице (о инсШру.менШу). 
б. уUреgен og шри ниши: � пређа, � кабл. 

трозвук м муз. aKopg, сазвучје og шри звука (og велике или 
.мале шерце и чисше квинше) og најниже'i шона навише. 

трозвУчан, -чна, -о сливен og шри звука: � акорд. 
трознаменкаст, -а, -о који u.мa шри знаменке, цифре, шро-

цифрен: � број. 
трозуб1 М оруђе са шри зуба, зуuца, шрокраке виле. 

трозуб2, -а, -о који u.мa шри зуба, шри зуuца: � виле. 
трозубац, -упца м 1. в. Шрозуб1. 2. бот. pog више'iоgишњих зе-

љасших бuљака Triglochin из ф. Juncaginaceae, усаравне сша
бљике, линеарно расаоређених лисшова; врсше шо'iа poga Т. mа
ritimum, Т. palustris. 

троимен, -а, -о који u.мa шри u.мeHa: � краљевство. 
тројак, -а, -о који се аојављује у шри облика, на шри начина, 

који је og шри врсше: � изговор јата. 
тројако прил. на шри начина: � изговарати јат. 
трбјан, -јна, -о 1. (обично одр.) који чине, извоgе, осшварују 

шри сшране, шри 'ipyue: � савез, � споразум. 2. шросшрук: � од
јек. • правило - мат. в. uog Uравило. 

тројанац, -нца м 1. врсша HapogHo'i кола. 2. а . .мушко gеше 
рођено ари исШо.м аорођају Kag и још gвоје gеце. б. ми . .мушка ge
ца рођена као Шројке. 3. жарг. врсша ко.мUјуШерско'i вируса (аре
.ма Шројанско.м коњу). 

тројанка ж а. женско gеше рођено ари исШо.м аорођају Kag и 
још gвоје gеце. б. ми. шри женска gешеша рођена као Шројке. 

тројански, -3., -о који се OgHOCU на Троју (uознашу из Хо.ме
рових саевова "Илијаgа" и "Oguceja''). • - кољ в. uog КОЊ. 

тројанче, -ета cjegHo og gеце рођене као Шројке. 

троје, трага и тројега (или непром.) збирни број аре.ма основ
но.м броју шри а. Kag се зајеgно узu.мају шри особе og којих је jeg
на .мушка или женска (uoHeKag и шри особе без обзира на pog): 
� младих, њих �; ићи � по �. б. уз збирне u.мeHицe које означа
вају .млagунчаg: � деце, � јагњади. 

троједан, -дна, -о (троједйн, -а, -о) јеgинсшвен у шројсшву, 
сасшављен og шри неоgвојива gела: � бог, � краљевина. 

тројезички (тројезичнй), -3., -о који је израђен на шри јези
ка, који се OgHOCU на шри језика: � речник. 

тројезичност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је Шројезично. 

тројеручица и тројерУчица ж (у атриб. служби, уз им. ж. 
рода) која u.мa шри руке (о Бо'iороgици на jegHoj икони). 

троји, -е, -а ми. (ген. тројйх, дат. тројИм(а» бројни uриgев аре
.ма основно.м броју шри који се уuошребљава уз и.менице које 
u.мajy само облике .множине или означава ју аар или шри исшо
врсне 'ipyue означене u.мeHицo.м у .множини: � чарапе, � виле, � 
кола, � просиоци. 

тројити (се), -Им (се) несвр. в. шросшручиши (се). 

тројица ж рлг. ао хришћанско.м учењу, јеgинсшво шри божан
ске особе, Оца, Сина и Св. gyxa, ШројсШво. 

тројица ж (мн. 1'1) шри .мушка лица, шри .мушкарца. 

Тројице ж ми. uокрешни хришћански uразник који се слави 
uеgесеши gaH ао Ускрсу, Духови. 

тројичиндански, -3., -о који се OgHOCU на Тројичин gaH, шро
јички: � сабор. 

тројичински, -3., -о који се OgHOCU на Тројице, шројички: � 
недеља. 

тројички, -3., -о који се OgHOCU на Тројице, оgржан о Тројица
.ма: � сабор, � скупштина. 

тројка (тројка) ж (дат. -јци; ген. ми. -кй) 1. назив цифре 3, знак 
KOju.м се обележава број шри; бројна вреgносш означена Шо.м ци
фро.м: написати тројку; збир једнак тројци. 2. а. оцена у сисше
.му оцењивања og 1 go 5 (заgовољавајуће знање): добити тројку из 
биологије. б. назив за бића и uреg.меше означене броје.м шри, 
OgH. обележене цифро.м 3 или означене са шри (обично исшовеш
на) знака (карша нар.) (Шак.мичар, uросшорија, возило, касач
ко 'iрло и gp.): бодрити тројку, возити се тројком, држати преда
вање у тројци. 3. шри особе везане зајеgничкu.м Uосло.м, иншере
со.м, заgашко.м и сл., 'ipyua og шри лица: растурити чету у трој
ке. 4. ми. шроје gеце рођене ари исШо.м аорођају. 5. колска заuре
'ia og шри коња; кола или санке с Шројно.м коњско.м заUре'iо.м: 
руска �. 6. спорт. uo'iogaK у кошарци uосши'iнуш са уgаљеносши 
веће og 6,52 m. 

тројкаш, -аша м 1. ђак који најчешће gобија оцену шри, шрој-
ке. 2. спорт. кошаркаш који чесшо uосшиже шројке; уп. тројка (5). 

трбјно прил. шросшруко, ШриUуШ. 

тројност, -ости ж особина oHo'ia шшо је шројно, ШројсШво. 

тројство с 1. неgељива шројна зајеgница, шројно јеgинсшво; 
HauopegHo uосшојање шри облика jegHe аојаве: � изговора јата. 
2. в. Шројица. 

тројчица и тројчица ж ge.м. и хиа. og Шројка. 

трокатан, -тна, -о в. ШросUраШан. 

трокатница ж в. ШросUраШница. 

троколица ж возило на шри Шочка. 

трокрак, -а, -о који u.мa шри крака: � свећњак. 
трократан, -тна, -о који се врши, аонавља, аојављује и сл. 

шри uуша, у шри .маха: � поклич, � помоћ, � исплата. 
трокреветни и трокреветни, -3., -о који u.мa шри кревеша: 

� соба. 
трокрилан, -лна, -о који u.мa шри крила, шри uреклоuна ge-

ла: � орман, � врата. 
трокут м в. Шроу'iао. 

трокутан, -тна, -о који се OHgOCU на шрокуш, Шроу'iаони. 

трола ж енгл. коншакшна сuровоgна uолу'iа из.међу елек-
шричних воgова и возила на елекшричнu UO'iOH. 

тролеј, -еја м енгл. в. Шрола. 

тролејбус и тролејбус м енгл. возило 'ipagcKo'i јавно'i саобра
ћаја на елекшрични UO'iOH које се креће uушевu.ма без шина. 

тролејбуски и тролејбуски (тролејбуснй и тролејбуснй), 
-3., -о који се OgHOCU на шролејбусе: � саобраћај, ,:., линија. 
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тролетнй: јек. трољетнй:, -а, -о  који шраје шри леша, шри ro-
gUHe, шроrоgишњи: � ракија. 

тролетница јек. трољетница ж шролешна rрозница. 

трОлеТЊЙ: јек. трољетњй:, -а, -ё в. ШролеШни. 

тролеће јек. трољеће е шроrоgишњи uepuog. 

тролй:ст м 1. бот. в. царевац. 2. фиг. шри неразgвојне особе, 
шројка, Шрио. 

тролист, -а, -о в. ШрОлисШан. 

тролистак, -ска м в. шролисш (2). 

тролистан, -сна, -о који u.мa шри лисша: � детелина. 
тром, -а, -о који се шешко, саоро и лењо креће; који се шешко, 

саоро и лењо извоgи, врши: � човек; троми покрети. 
тромб и тромб м грч. мед. rруgвица усирене крви thrombus. 
тромблон, -она м фр. вој. нарочиш gоgашак uушци који 0.111,0-

ryhyje исаа.тьивање ексUлозивних UројекШила. 

тромблонскй:, -а, -о који је у вези с шромблоном, који се ис-
аа.тьује аомоћу шромблона: � мина. 

тромбоза ж грч. мед. зачеЙЈЬење крвних суgова Шромбом. 

тромбознй:, -а, -о који се OgHOCU на шромбозу: � грумење. 
тромбон, -она м итал. муз. врсша лu.меноr gувачкоr инсшру-

менша, Uозауна. 

тромбонист(а), -ё м (ми. -сти) онај који свира у Шромбон. 

тромбоцй:т, -Ита и тромбоцит м грч. анат. у .111,11,. : крвна ше
лаш ца која u.мajy велику улоrу у зrрушавању крви, крвне Uлочи
це (у jg.: шакво Шелашце). 

тромеђа жмесшо rge се сасшају међе, rранице шрију gржава 
или Шеришорија. 

тромеђнй:, -а, -о који се OgHOCU на шромеђу, који се налази на 
шромеђ и. 

тромесечан јек. тромјесечан, -чна, -о који u.мa шри месеца; 
који шраје (важи, служи и сл.) шри месеца; који се OgHOCU на 
шромесечје: � беба, � следовање; � извештај. 

тромесечје и тромесечје јек. тромјесечје и тромјесечје е 

а. uepuog og шри месеца, чешврши geo rogUHe, кварШал. б. шк.је
gaH og чешири gела школске rogUHe (са оцењивање.м ученика за 
шај uepuog). 

тромесечнй:к јек. тромјесечнй:к м лисш или часоuис који из
лази јеgанuуш у шри месеца. 

тромесечно јек. тромјесечно прил. на шри месеца, у разма
ку og шри месеца: � се појављивати. 

тромесечњак јек. тромјесечњак м шромесечно gеше; шро
месечно .млаgунче. 

тромити, -ЙМ неевр. чиниш и Шромu.м, слабо UокреШнu.м, ле-
њu.м. 

тромо прил. саоро, лењо: � се кретати. 
тромоња м (ми. ж) пеј. онај који је шром, слабо uокрешан, лењ. 

тромост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина и сшање OHOra који је 
Шром. 

тромпета ж итал. муз. лu.мени gувачки инсшруменш високоr 
шона, ШРу'ба. 

тромпетист(а), -ё м (ми. -сти) свирач на шромuеши, Шрубач. 

трон м грч. 1. влаgарска сшолица, UресШо. 2. Фиг. uобеgничко 
uосшоље; свеукуйна uобеgа на неком сuоршском Шакмичењу. • 
попети се на трон биши свеукуйни uобеgник на неком сuоршском 
Шакмичењу. 

тронедељнй: и тронедељнй: јек. тронедјељнй: и троне
дјељнй:, -а, -о који u.мa шри Hegeљe; који шраје (важи, служи и 
сл.) шри Hegeљe: � примирје. 

.тронедељно и тронедељно јек. тронедјељно и тронедјељ
но прил. у размаку og шри Hegeљe, .  на шри Hegeљe: � се састајати. 

тронљив, -а, -о узбуgљив, gирљив: � призор. 
тронљиво прил. узбуgљиво, gирљиво: � говорити. 
троног1 М в. шроножац (1). 
троног2, -а, -о в. Шроножан. 

троножак, -ошка м в. шроножац (1). 
троножан, -жна, -о који u.мa шри HOre (о gеловu.ма на.мешШа

ја и сл.): � столица. 
троножац, -ошца м (инетр. -omцeM) 1. ниска сшоличица на 

шри HOre, без наслона. 2. уоuшше geo на.мешШаја или какав gpy
ru uреgмеш на шри HOre (uоgмешач за кошао на оrњишшу, са
џак, сшалак за цвеће и gp.). 

тронож(н)ица ж в. шроножац (1). 
троноктица ж у изр. горопадна - зоол. врсша корњаче Trionix 

ferox. 
троносати, -ошём евр. и неевр. освешша(ва)ши, освешиши, 

освеhиваши: � цркву. 
троношка ж в. шроножац (1). 
троношке прил. на обе HOre и HajegHY руку, HOra.мa и uомажу

ћи се jegHoM руком; на шри HOre: � се кретати. 
тронтати, -ам неевр. навлачиши, облачиши (некоме) MHOrO 

ogehe, УШОЙЈЬаваши с MHOrO ogehe: � дете . •  - се навлачиши на 
себе MHOrO ogehe, uрешерано се УШОЙЈЬаваши с MHOrO ogehe. 

тронути, тронём евр. uошресаши, gирнуши, rануши: � до суза. 
ТРОНУТО прил. С узбуђење.м, uошресено, gирљиво: � се опро

стити с ким. 
ТРОНУТОСТ, -ости ж сшање OHOra који је шронуш, uошресе

носШ. 

тронуће е в. ШронуШосШ. 

троп м грч. књиж. реч уuошребљена у аренесеном значењу као 
uесничко или решоричко сшилско среgсШво. 

троп, тропа м 1. шалоr који се слеrне uосле ШОЙЈЬења кајма
ка и ари сuрављању масла; шалоr уоUшШе. 2. комина, gpou, ком. 

тропа (тропа) прил. итал. у изр. бити - изrубиши на карШа.ма, 
у urpu; uроuасши, сшраgаши (најчешhе новчано). 

тропалачнй:, -а, -о који износи, обухваша шри uалца: � ши
рина. 

тропар, -ара м грч. у uравославној цркви црквена аес.ма ао
свећена неком свецу или Uразнику. • према свецу и - свакоме 
онако како је заслужио. 

трошiрити, тропарйм неевр. а. uеваши ШроUар. б. Фиг. MHOrO 
uричаши, gосађиваши Uричање.м. 

тропев јек. тропјев м муз. комuозuција за шри инсшрумен
ша или шри uевача; шри извођача шакве комuозиције, ШерцеШ. 

. тропи и тропи, тропа м ми. грч. геогр. а. аојас Земљине аовр
шине између UовраШника. б. земље, крајеви шроuскоr аојаса; 
крајеви с шроuском клu.мом. 

тропизам, -зма м грч. оuшши назив за особину биљке или 
БUJbних gелова ga се окрећу аре.ма CaOЉHu.м наgражајu.ма (uog 
gејсшвом Зwице шеже, у аравцу воgе или сунца). 

тропошiн, -лна, -о ел. који u.мa шри uола (uозишиван, Hera
шиван и неуШралан). 

. тропостотнй:, -а, -о који сagржи шри UОСШО, шри uроценша 
нечеrа, шроuроценшни: � раствор киселине. 

тропосфера ж геогр. најнижи geo аШ.мосфере, између Земљи-
не uовршине и сшраШосфере. 

тропот м шресак, луUњава. 

тропотати, тропоћём неевр. шрескаши, луUаШи. 

тропрег м: заuреrа og шри коња. 

тропроцентнй:, -а, -о који саgржи шри uроценша нечеrа, 
шроuосшошни: � раствор. 
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трбпскй: И тропскй:t, -а, -о који се OgHOCU на обласш у KPYf,y 
шройа, yuopegHUKa, који захваша йојас og 230 27' северно и ју
жно og Еквашора: � појас, � клима, � болест. 

трбпскй: и тропскй:2, -а, -о исказан у шройима, Фиf,ураШиван. 

троредl м низ, йоворка og йО шроје у jegHoM pegy; шри йара
лелна pega нечеf,а. 

троред2, -а, -о који има шри реgа (нечеf,а), којијерасйоређен 
у шрореgу: � хармоника, � бисер, � строј . 

тророг, -а, -о који има шри pof,a, шри вршка: � капа. 
тросатан и тросатан, -тна, -о који шраје шри саша, часа: � 

разговор. 
троска ж 1 . .минерална смеса која ошйаgа йри Шой.тЬењу .ме-

шала, шљака, зf,ура. 2. бот. в. ШроскоШ. 

троскав, -а, -о йун шроске, шљаке, зf,уре. 

тросква ж в. Шроска. 

троскок и троскок м спорт. шросшруки скок (као jegHa og 
аiliлешских gисциЙЛина). 

троскокаш, -аша м спорт. онај који извоgи шроскок, који се 
Шак.мичи у Шроскоку. 

троскот м бот. pog биљака Polygonum из ф. Polygonaceae; 
врсша шоf,а poga, јеgноf,оgишња коровна биљка Polygonum avi
culare. 

тросложан, -жна, -о сасшављен og шри слоf,а: � реч. 
трособан, -бна, -о који има шри собе: � стан. 
троспратан, -тна, -о који има шри сйраша: � кућа. 
троспратница ж шросйрашна зf,раgа, ШрокаШница. 

тростих м књиж. сшрофа og шри сшиха, Шерцина. 

тростран, -а, -о 1. који има шри сшране, шри бочне йоврши-
не: � пирамида. 2. у које.м учесшвују шри сшране, који укључу
је, обухваша шри сшране, шри учесника и СЛ.: � уговор. 3. усме
рен у шри йравца: � разматрање. 

трострук, -а, -о 1. сасшављен og шри сшрука, шри ниши, 
шри слоја и СЛ.: � пређа, � бич. 2. шри йуша већи: � износ. 

троструко прил. у ШросШруко.м износу, шри йуша више: � уз
вратити. 

трострукост, -ости ж особина oHof,a шшо је ШросШруко. 

тростручити, -йм иесвр. [гл. им. тростручёње с] чиниши шро
сшруким, йовеhаваши, йојачаваши шри йуша, ушросшручаваши: 
� снаге. 8 � се йосшајаши шри йуша већи, ушросшручаваши се. 

тротједнй:, -а, -о в. ШронеgеЈЬни. 

тротоар, -ара м (инстр. -аром) фр. йойлочан или асфалширан 
йуш за йешаке с обеју сшрана улице, .мало uзнаg њеноf, нивоа, 
ЙЛочник. 

тротоарскй:, -а, -о који се OgHOCU на шрошоар: � ивичњак. 
троугао, -гла м (ми. -глови) 1. мат. geo равни оf,раничен шри

.ма gужи.ма: равнострани �, равнокраки �. 2. фиг. шри особе, 
шри факшора и СЛ.: зачарани �, брачни �. 3. в. Шроуf,аоник. 

троугаонй:, -а, -о в. Шроуinи. 

троугаонй:к м gpBeHa, .меШална или йласшична сйрава у об
лику шроуinа за f,ео.меШријско или шехничко цршање и gp. :  ли
мени �. 

троугласт, -а, -о који је у облику шроуinа, који је сличан шро
уinу: � лице. 

троуглй:, -а, -о који има облик шроуinа, шрокушни: � соба. 
трофазан, -зна, -о ел. који има шри фазе (о сшруји); који је у 

вези са сШрујо.м og шри фазе, йоgешен за шакву сшрују: � стру
ја; � мотор, � трансформатор. 

трофеј, -еја м грч. а. Йреg.меШ (нейријашељска засшава, 
оружје и сл.) који зайлени йобеgник у рашу и који служи као go
каз Йобеgе. б. йреg.меш као сЙо.мен на ловачки усйех (pof,oBU, зу
би, кожа убијене живошиње и gp.). в. знак йобеgе на сйоршским 
Шак.мичењима (йехар, Megaљa и сл.). 

трофејнй:, -а, -о који се OgHOCU на шрофеје: � пиштољ, � лов. 
трохеј, -еја м грч. стил. gвосложна .меШричка сшойа са наinа

шенu.м йрвим gyf,u.м слоf,о.м и ненаinашеним крашким gpyf,u.м. 

трохејскй:, -а, -о који се OgHOCU на шрохеј, исйеван у шрохе
ju.мa: � стопа, трохејски стихови. 

трохофора ж грч. зоол. облик ларви MHOf,uX .морских .мекуша
ца и йрсшенасших inисша trochophora. 

троцкизам, -зма м пол. йолишички йравац (као варијанша 
.мењшевиз.ма) суйрошсшављен .марксиз.му-лењиниз.му (назван 
йо Лаву Троцко.м). 

троцкист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица и йоборник шроц
киз.ма. 

троцкистичкй:, -а, -о који се OgHOCU на Шроцкuза.м и шроц
кисше: � ставови. 

трочасован и трочасован, -вна, -о који шраје шри часа, 
шри саша: � чекање. 

трочетвртй:нскй:, -а, -о муз. који шраје шри чешвршине целе 
ноше: � такт. 

трочлан, -а, -о сасшављен og шри члана, шри йовезана gела: 
� породица, трочлани алгебарски израз. 

трошак, -шка м (ми. трошкови) а. изgавање новца, изgашак, 
pacxog: бити лак на �. б. (обично у мн.) износ новца ушрошеноf, 
на нешшо; количина ушрошеноf, .маШеријала и уйошребљене pag
не cHaf,e (обично исказаних у новчаној вреgносши): селидбени 
трошкови, трошкови производње, животни трошкови. в. уку
йан износ за наручену храну, йиће, искоришhене услуf,е и сл., ра
чун: платити хотелски �. • бацити се, бацати се, да(ва)ти се у - из
ложиши се, uзлаf,аши се великим изgацu.ма. о нечијем трошку на 
нечији рачун. о једном трошку исШо.м Йрилико.м, yjegHo. 

трошан, -шна, -о 1. а. који се лако шроши, .мрви, осийа, си
йак: � материјал, � стена. б. који се jegBa .може уйошребљаваши, 
goшрајао, йохабан (о сШварu.ма); склон uagy, рушеван (о зf,раgи 
и сл.): � сто; � кућерак. 2. а. који је на из.маку живошне cHaf,e, 
оронуо, изнемоf,ао: � старац. б. нежан, слаб (о зgрављу). 

троmарина и троmарина ж ист. шакса, gажбина на йошро
шну робу; .месШо f,ge се ша шакса найлаhује: платити трошари
ну; зграда трошарине. 

троmаринац, -нца м службеник који найлаhује Шрошарину. 

троmаринскй: и троmарй:нскй:, -а, -о који се OgHOCU на шро
шарину: � уред, � службеник. 

троmарница ж шрошна, сшара кућа. 

троmач, -ача м а.доШрошач, куйац, .мушШерија. 2. в. шроша
џија. 

троmачица ж расийница, расЙикућа. 

троmаџија м (ми. ж) онај који неразу.мно и неу.мерено шроши, 
расийник, расЙикућа. 

троmаџй:(ј)ка ж женска особа Шрошаџија . 

троmилац, -иоца м йошрошач, куЙац. 

троmити, -йм иесвр. пр ел. [гл. им. трошёње с] 1. а. uзgаваши 
новац, чиниши изgашке: � плату, � без рачуна. б. уйошребља
ваши йошрошна gобра; уйошребљаваши храну и йиће: � наба
вљену робу, � залихе хране. в. пеј. расийаши, развлачиШи. -
Неко стиче, неко троши. 2 . .мрвиШи, gробиши, сишниши; уни
шшаваши наf,ризајуhи, крзајуhи и сл. - Вода троши околно сте
ње. 3. слабиши, исцрй.тЬиваШи (cHaf,y, зgравље и сл.); унишша
ваши, уйройашшаваши (жив це). 4. f,убиши (време). 8 - се 1. сиЙl
ниши се, gробиши се, .мрвиШи се. - Земља се на ваздуху брзо 
ТРОШИ. 2. а. крзаши се, шањиши се, хабаши се услеg gyf,e уйошре
бе. - Ако се често откива, коса се брзо ТРОШИ. б. f,убиши cHaf,y 
(зgравље и сл.), исцрй.тЬиваШи се, изнураваши се. - Ако се секи
ра, човек се ТРОШИ. 

трошка ж .мрва, .мрвица, KoMaguh. 

троmкарити, -ошкарйм иесвр. [гл. ИМ. трошкарёње с] у geм. 
значењу: шрошиши (Ја); с .мало новца Йоg.мириваШи Шрошкове. 
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троmковнй, -3., -о  који се OgHOCU на йlрошкове: � рачун. 
троmковнйк м књи'iа йlрошкова. 

трошност, -ости ж cйlaњe, особина oHo'ia који је йlрошан, оно
'ia шйlо је йlрошно. 

троmчица ж geM. og йlрошка. 

тiш, тРпа м зоол. у .мн.: разреg боgљокожаца .морских живойlи
ња gy'iYJbacйla caвийlљивa йlела, на ко.ме су cийlHe кречне йлочи
це, .мopc�и Kpacйlaвци HQlothurioidea (у jg.: йlaKaв боgљокожац). 

тiшак, -nкa, -о (комп. тiшкијй) 1. који је ouopo'i, ошйlро'i уку
са, оаор, резак: � воћЕа. 2. cйlp0'i, Kpyйl: � нарав. 3 . .мучан, йle
'iобан; HeapиjaйlaH, Hey'iogaH: � стање; � истина. 4. jegaK, заје
gљив: � шала, � примедба. 5. храаав, 'iруб. - Глас му је постао 
трпак. 

тршiнац, -нца м HaйlpaaHocйl, на'iо.миланосйl cйlвapи или 
lbygu (обично у Hepegy). - У соби је био општи трпанац. 

Тlшати, -3.м несвр. 1. а. cйlaвљaйlи на 'iо.милу, 'iо.милайlи без 
pega већу количину нече'iа: � ствари на гомилу. б. брзо, не воgе
ћи рачуна о pegy и начину убацивайlи, у'iуравайlи He'ige већу ко
личину нече'iа: � ствари у торбу. в. узимайlи MHO'iO и без pega (о 
јелу). 2. uagaйlu y већој количини, зайlрuавайlи, вejaйlи (о cHe'iY). 
• � се 'iypaйlu се, Haмeйlaйlи се 'ige не йlреба. - Човек не треба да 
се трпа где му није место. • - коме на леђа oaйlepeћивaйlи Ko'ia; 
apиaиcивaйlи ко.ме какву 'iрешку. - све на (у) једну гомилу (у јед
ну врећу) c.мaйlpaйlи jegHaKUM и оно шйlо је различийlо. - свуда 
свој нос .мешайlи се у све, бийlи сувише раgознао. - у свој џеп ари
cвajaйlи (обично оно шйlо не upuuaga). 

трпеж м aaйlњa араћена сйlрЙЈЬење.м, йlpaљeњe. 

трпежан, -жна, -о и трпежљив, -а, -о који йlpaи нешйlо йle
lобно и йlешко; сйlрЙЈЬив. 

трпеза ж грч. 1. в. cйlo1 • 2. јело; обеg. 3. в. gaha. • часна - cйlo 
у храму, у цркви, иза олйlара. 

трпезар, -ара и трпезарац, -рца м онај који се брине око йlp
uезе (који aocйlaвљa, намешйlа йlрuезу, gоноси јело и сл.). 

трпезарија ж а. apocйlopиja у којој се jege, обеgује, бла'iовао
ница. б. намешйlај uойlребан за йlaKвy apOCйlopиjy. 

трпезаријица ж geM. og йlрUезарија. 

трпезарйјскй, -3., -о који се OgHOCU на йlрuезарију, који ари
uaga йlрuезарији: � сто, � намештај. 

трпезарскй, -3., -о који се OgHOCU на йlрuезара, који upuuaga 
йlрUезару. 

трпезица ж ge.м. og йlрUеза. 

трпезнй, -3., -о који се OgHOCU на йlрUезу. 

трпељив, -а, -о 1. који .може ga йlpйи; йlолеранйlан; cйlp
ЙЈЬив: � сиротиња, � судија. 2. који оgражава йlРЙЈЬење: � лице. 

трпељивост, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia који је йlpaeљив; 
йlолеранйlносйl; сйlрЙЈЬивосйl. 

трпети јек. трпјети, -nйм несвр. [гл. им . тiшљёње с] 1 . а . .мучи
йlи се uogHocehu йlешкоhе, невоље, aaйlийlи, cйlpagaйlu: � (му
ке) у логору. б. oceћaйlи aaйlњy збо'i своје или йlyђe жалосйlи, 
несреће, aaйlийlи. - Трпела сам, и праштам ти. 2. (кога) (обич
но одрич.) uogHocuйlu (OHO'i ко је неUожељан). - Снаху не трпи 
одавно. 3. (нешто) uogHocuйlu нешйlо HeapиjaйlHo: � нечије хи
рове. 4. имaйlи шйlейlе, не'iайlивне uослеgице; 'iубийlи og своје 
вреgносйlи, значаја, yйlицaja: � губитке. Приредба трпи због ло
ше организације. 5. uogHocuйlu не'iайlивне uослеgице изаЗване 
yйlицaje.м Ko'ia или че'iа: � промене . •  - се 1. уз. повр. uogHocuйlu 
jegaH gpy'io'ia. 2. имaйlи сйlРЙЈЬења, cйlpaeйlи се. • трпен-спасен 
СйlРЙЈЬивошhу, йlрuељивошhу чесйlо се uосйlиже више He'io на
'iлошhу. 

тiшко прил. невесело, безвољно, .мучно; љyйlийlo, cйlpo'io: - од
говарати; � се обрецнути. 

тiшкост, -ости и трпкоћа ж cвojcйlвo, cйlaњe о Hola· шйlо је 
йlpaKO. 

трпљив, -а, -о а, йlpaeљив, йlолеранйlан: � особа. б. који се 
.може йlpaeйlи, uоgНОШЈЬив: � бол. 

трпљиво прил. на йlpaљив начин, сйlРЙЈЬиво, иCйlpajHo: � че
кати. 

трпљивост, -ости ж особина, cйlaњe oHo'ia који је йlpaљив, 
йlpaeљивocйl, сйlРЙЈЬивосйl, йlолеранйlносйl. 

тiшнй, -3., -о в. аасиван (3). • ЛИНГВ. глаголски придев - 'iла
'iолски облик који се уuойlребљава за йlворбу аасива или у aйlpи
буйlској служби са аасивним 'iла'iолским значење.м (нар. Сагра
ђена су йlpи .мocйla. Саграђени .мocйloви gело су наших 'ipaguйl
йleљa). - стање аасив. 

трпња ж йlРЙЈЬење, aaйlњa; cйlpaљeњe. 

трс м бот. 1. в. ЧОКОйl; винова лоза. 2. в. йlpcKa. 

трсињак м йlршчак, йlpcje. 

трсити, -йм свр. 1. арх. и рег. завршийlи, свршийlи. 2. а. в. йlp
cийlи се (2). б. uойlрошийlи, исйlрошийlи. - Трсише брзо оно што 
су имали . •  - се 1 .  (и несвр.) (uо)бринуйlи се, (ao)cйlapaйlи се, 
(uo)йlpyguйlu се: � да се нешто обави. 

тiюје с (мн. 0) а. зб. им. og йlpc. б . .мecйlo, зе.мљишйlе обрасло 
йlpco.м, йlршчак. 

трска и трска ж (дат. -сци; ген. ми. -скй) бот. висока више'iоgи
шња биљка Phragmites communis из ф. Gramina шуuље'i cйla
бла. • бамбусова - в. йlрсковача (1). италнјанска - више'iоgишња 
биљка Arundo donax из ф. Gramina, широких лисйlова, gy'iYJЬa
cйle .мейlлице, висине go 4 т. шећерна - биљка Saccharum offici
narum из ф. Gramina, која pacйle у йlPOйCKим и cyaйlpOaCKим 
крајевима, а из њено'i сйlабла се gобија шеhер. шпанска - биљка 
Calamus rotang из ф. Palmae, која се УUОйlребљава у йлейlар
cйlвy, за арављење шйlаuова и сл. 

трскан, -а, -о в. йlpCKOв. 

трскар, -ара м в. йlршчак. 

трскара ж колиба og йlpcKe. 

трсков, -а, -о који је og йlpcKe, наарављен og йlpcKe: � штап. 
трсковак м в. йlpcKoвaц (2). 

трсковац, -овца м 1. бот. в. йlрсковача (1). 2. шйlаu og йlpcKe. 

трсковача ж 1. бот. вpcйla йlpoacKe йlpcKe Bambusa arundi-
nacea из ф. Gramina, бамбус. 2. в. йlpcKoвaц (2). 

трснат, -а, -о круаан, cйlacийl, йлеhайl, јак, чврсйl: � момак. 
трснй, -3., -о и трсов, -а, -о који се OgHOCU на йlpc, који ари

uaga йlpcy. 

трстењак, -ака м ЗООЛ. вpcйla aйlицe. • велики - вpcйla aйlи
це из аор. 'iр.муша која живи у йlршчацима Accrocephalus arun
dinaceus. - рогожар Accrocephalus schoenobaenus. - славић Lo
custella luscinioides. 

трстйк, -Ика м в. йlршчак. 

трстика ж бот. 1. pog биљака Chaerophyllum из ф. Umbelli
ferae; вpcйle йlo'ia poga Ch. temulum, јеgно'iоgишња или gво'iоgи
шња биљка, окру'iла, раз'iранайlа, чесйlо са љубичасйlи.м или 
йlci.мHoц,pвeHU.м ue'iaмa и Ch. bulbosum, gво'iоgишња или више'iо
gишња биљка, сйlабљике висине 50�200 ст . 2. в. йlpcKa. 

трстиков, -а, -о који је og йlpcйlиKe: � свирала. 
трстин'а ж бот. 1. в. йlpcKa. 2. в. шuанска йlpcKa (уз йlpcKa 

изр.). 

тртаст, -а, -о који има избочен, узgиlнуйl заgњи geo йlpyaa 
(обично збо'i 'iојазносйlи). 

, ' , , '  трти, трем и тарём (пр. сад. тарући) несвр. прел. [гл. им . трёње 
с] 1. apийlиCKyjyћи uревлачийlи руко.м или чиме gруlим ареко 
нече'iа, йlpљaйlи; вршийlи .масажу, .мacиpaйlи: � дрво о дрво, � 

укочени мишић. 2 . .мpвийlи, CийlHийlи: � прстима суво лишће. 
3. uревлачеhи руко.м, крао.м или чиме gру'iим ареко нече'iа, бри
caйlи: � чаше. 4. 'iазеhи caйlиpaйlи, унitшйlавайlи: � усеве. 5. в. 
йlрлийlи. 6. фиг. унишйlавайlи; .мучийlи, .мopийlи: � здравље. 
Бриге је нису трле . •  - се 1. а. йlpљaйlи се, .мacиpaйlи се. б. уз. 
повр. йlрљашu се jegaH о gpy'io'i, jegHo о gpy'io. 2. фиг. уз. повр. 'iло
жийlи се, upe'ioHUйlu се. 3. йlрошийlи се, Hecйlajaйlи, 'iубийlи се, 
ишчезавайlи. - Као стари новац снага нам се таре . 
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тртити се, т.f>тИм се несвр. в. шр1iиши се. 

тртица ж анат. заgњи geo шела aepagu и йшица, који чин,е за
КРЖЈЬали рейн,и ЙРШЈЬен,ови, н,а коме расше йерје; заgњи, gоњи 
geo кичме Kog човека, uropygium, соссух. 

тртичнii, -а, -о који се ognocu н,а шршицу, који apuaaga шр-
шици: - кост, - жлезда. 

тртичњача ж анат. шршичн,а косш, os coccygis (coccygeum). 
трткати се, -ам се несвр. в. шр1iиши се. 

тртљати, -ам несвр. пеј . брбЈЬаши, блебеШаШи. - Не тртљај ! 
трто, -а и -е, тртов, -а, тртов, -ова и тртоња м пеј. gебео и н,е-

зlрайан, човек; клийан" суклаШа. 

трћити се, т.f>ћИм се несвр. [гл. им. трћење с] 1. саlињу1iи се 
исшураши заgњи geo шела, изgизаши заgњицу. 2. фиг. йравиши 
се важан" шейуриши се, охолиши се. 

труба ж 1. врсша лимен,оl gувачкоl ин,сшрумен,ша са савије
н,ом цеви и йиском у који се gува. 2. н,айрава за gавање звучн,их 
сиlн,ала (н,а аушомобилима и gp.). 3. он,о шшо обликом (увијен,о
ш1iу и gp.) aogce1ia н,а йомен,уши музички ин,сшрумен,ш (свишак, 
ролн,а йлашн,а и gp.). • јерихонска - шруба og чијеl су се jaKol зву
ка, йо Библији, срушиле зиgин,е Јерихон,а у Палесшин,и и Јевре
ји ушли у њеlа. ушна - анат. шан,ка цевчица која сйаја gyйJby н,о
са и жgрело tuba Eustahii. 

трубадур, -уРа м (инстр. -уром И -уРем) фр. лирски среgњове
ковн,и йрован,салски йесн,ик-йевач у Фран,цуској који је ойевао 
иgеализован,у вишешку ЈЬубав. Фиг. йесн,ик који велича, inорифи
кује жен,е, жен,ску леЙоШу. 

трубадурскii, -а, -о који се ognocu н,а шрубаgуре, који је у ве
зи с шрубаgурима: - песма. 

трубадурство с извешшачен,а сен,шимен,шалн,осш (као осо
бин,а Шрубаgура). 

трубаљка ж бот. pog вишеlоgишњих БUJbака Angelica из ф. 
Umbelliferae; врсше шоlа poga А. PanCici, А. sylvestris. 

трубаст, -а, -о који има облик Шрубе. 

трубач, -ача м (вок трубачу, инстр. -ачем) он,ај који шруби, 
свирач у Шрубу. 

трубачица ж жен,ска особа Шрубач. 

трубачкii, -а, -о који се ognocu н,а шрубаче: - оркестар. 
трубељика ж бот. 1. вишеlоgишња ЗеЈЬасша БUJbка Cicuta vi-

rosa из ф. Umbelliferae, која расше н,а мочварн,ом ЗемЈЬишшу, а 
саgржи јак ошров и ешарска УЈЬа. 3. в. кукуша. 

трубетати, -ам несвр. шрубиши (обичн,о н,есклаgн,о, н,ехармо
н,ичн,о); оgаваши звук сличан, шаквом ШруБЈЬењу. 

трубити, -Им несвр. [гл. им. трубљење с] 1. а. gуваши, свира
ши у шрубу; gаваши звучн,е сиlн,але шрубом (ауШомобилском). б. 
свираши уойшше н,а н,еки gувачки ин,сшрумен,ш или сличн,у н,а
Йраву. в. оgаваши, йроизвоgиши звук сличан, звуку Шрубе. 2. Фиг. 
а. разн,осиши, шири ши inасин,е, сен,зацион,алн,е весШи. - Нови
не трубе да ће рат. б. йозиваши; lовориши (обичн,о йон,авЈЬајући 
више йуша): - на узбуну. Ја трубим о томе два сата. 3. фиг. 
(обично с придевом "празан'') зјайиши, зврјаши (Йразан,). 

трубица ж geм. og Шруба. 

трубнii, -а, -о који йошиче og шрубе, који се ognocu н,а шру
бу: - знак 

трувер, -ера м фр. в. Шрубаgур. 

труд!, труда м 1. (ми. 0) а. н,айрезање, н,айор који се чин,и йри 
вршењу neKol физиЧКОl или YMnol paga. - Не жали труда да 
стигне до циља. б. йлоg, резулшаш шаквоl paga. - Вода носи 
њихов труд И муку. 2. (мн. 0) а. н,айор, шешко1iа, мука. - С тру
дом гази дубок снег. б. умор, замор. - Труд путника се није мо
гао скрити. 3. (трудови) ми. йорођајн,и болови. - Кад наступе 
трудови, породиља је спремна за порођај . 
. труд2 м (ж) бот. врсша "i.љивe Polyporus fomentarius и Р. igni
arius из ф. Polyporaceae, која живи као йаразиш н,а сшаблу gp
већа (йросушен,а се уйошреБЈЬава за йаљење вашре кресивом, ol
њилом). 

трудан (трудан), -дна, -о 1. арх. обузеш умором, уморан,: -
путник. 2. арх. који заgаје шруgа, који умара, шежак: - рад. 3. 
(најчешће у ж. роду: трудна) која н,оси gеше у себи, која је у gpy
lOM сшању, бремен,иша (о жен,и): - жена, има трбух као да је 
трудан. 

трудба ж шруg, pag. 

трудбенiiк и трудбенiiк м он,ај који се шруgи, pagu, pagnUK. 

трудбеница и трудбеница ж жен,ска особа Шруgбен,ик. 

трудбеничкii и трудбеничкii, -а, -о који се ognocu н,а шруg-
бен,ике и шруgбен,ице: - лице. 

трудбенички и трудбенички прил. као шруgбен,ик, н,а н,а
чин, својсшвен, шруgбен,ицима: - се залагати. 

трудити, трудИм несвр. 1. заgаваши коме шруg, чин,иши ga 
се н,еко шруgи, замараШи. - Баш те данас трудимо. 2. в. шруgи
ши се. _ - се улаlаши шруg; н,айрезаши се; сшараши се, н,асшо
јаШи. 

трудница ж 1. шруgн,а, бремен,иша жен,а. 2. (у придевској 
служби) која је шруgн,а, бремен,иша: жена трудница. 

трудно и трудно прил. С шруgом, С муком, С н,айором, Шешко. 
- Из грмена великога лафу трудно изаћ није (Његош). 

трудноћа ж сшање у коме се н,алази шруgн,а жен,а, бремен,и
ШосШ. 

трудњача ж бот. в. Шруg2. 

трудољубац, -упца м он,ај који је шруgОЈЬубив, који воли 
Шруg, раg. 

трудољубив, -а, -о вреgан" маРЈЬив, pagan. 

трудољубивост, -ости ж особин,а, својсшво onola који је шру
gОЈЬубив, вреgн,о1iа, маРЈЬивосШ. 

труковати, -кујем несвр. нем. шшамйаши, ШискаШи. 

труладак, -атка (трулак, -ака) м а. KOMag шрулоl gрвеШа. б. 
шруо, lњио ЙЛоg. 

трулеж ж (инстр. -и) (м (инстр. -ом)) 1. он,о шшо шрули, lњили, 
шшо се pacaaga, lњилеж; он,о шшо н,асшан,е ШРУЈЬењем чеlа. 2. а. 
расйаgање, ШРУЈЬење, lњиЈЬење. б. сшање onola шшо је шруло, 
шрулосш, lњилосШ. 3. фиг. учмалосш, ойаgање, gекаgен,ција: - у 
друштву. 4. бот. У изразима: бела -, зелена -, црвена -, црна -, гор
ка -, гусенична - итд. врсша "i.љивицa које йаразиширају н,а ра
зн,им gеловима и йлоgовима биЈЬака. 

трулежнii, -а, -о који се ognocu н,а шрулеж; који йроузроку
је шрулеж, шрулосш: трулежне клице. 

трулежница ж 1" бот. врсша "i.љивe Rosellinia nacatrix из ф. 
Sphaeriaceae. 2. болесш жила воћака и шумскоl gрве1iа која иза
зива ШРУЈЬење корен,а. 

трулина ж в. шрулеж (1-3). 

трулити, -Ймнесвр. непрел. [гл. им. труљење с] (уп. трунути) а. 
йосшајаши шруо, расйаgаши се, lњилиШи. б. фиг. йройаgаши: -
у затвору. 

трулiimте с месшо 1ge н,ешшо шрули, 1ge је QсшавЈЬен,о ga се 
pacaaga. 

труло прил. н,а шруо н,ачин" као н,ешшо шшо је у сшању шру-
ЈЬења: - одјекнути, - лупити. 

труловина ж он,о шшо је шруло, lњило (обичн,о шруло gрво). 

трулост, -ости ж сшање, својсшво onola шшо је Шруло. 

трулотина ж шруло, н,аlњило месшо н,а сшаблу, н,а шруйцу 
u gp. 

труља ж йрња, gроњак, риШа. 

труљав, -а, -о ogpaan, gроњав, риШав. 

трумбета ж итаЛ.-нем. в. шруба (1). 

трумбетаm, -аша м он,ај који свира у шрумбешу, Шрубач. 

трун м (ж) (зб. им. трУње с (ми. 0» врло сишан, gели1i н,ечеlа с.Мр-
вЈЬен,оl, Јrtрва, мрвица; сишан, geo, сасвим мала количин,а, gели1i 
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нечеiа: - од сена; - меса. • ни труна, без труна, ни за трун Hu.мa
ло, ни .мрве. 

трунак, -нка м ge.м. og Шрун. 

трунити, трУнйм неевр. [гл. им. Tp)�њёњe е] 1. (нешто) йосийа
ши, ЙРЈЬаши Шруње.м: - воду. 2. ошресаши, сшресаши: - пепео с 
цигарете. 3. (некоме) чиниши (ко.ме) нажао, наносиши (ко.ме) 
нейријашносши, ЙакосШиШи. 4. сишно, Йо.мало йаgаши (о сне
iy). - Труни снег. _ - се а . .мрвиШи се, сишниши се, gробиши се. 
б. йаgаши, расийаши се као Шруње. - Труни се цвеће. в. шеhи, 
оgвајаши се у кайЈЬица.ма. - Сузе се труне. 

трунић, -а и трунић, -ића м ge.м. og Шрун. 

трунка ж (дат. -нци; ген. ми. -кй) в.  Шрун. 

трунтав, -а, -о који шешко, Шро.мо корача, незiрайан, Шро.м. 

трунтаво прил. на шруншав начин, незiрайно, Шро.мо: - се 
кретати. 

трунтаст, -а, -о в. ШрунШав. 

трунтати, -ам неевр. ићи, хоgаши ШрунШавu.м, незiраЙнu.м 
Kopaцu.мa. 

трунташ, -аша м леншшина, iоШован. 

трунтаmица ж женска особа ШрунШаш. 

трунтељаст, -а, -о зgейасш, gеж.мекасШ. 

трунути, -нём неевр. непрел. [гл. им. трУњёње е] в.  ШрулиШи. 

трунчица ж ge.м. og Шрунка. 

труњав, -а, -о у које.м u.мa шруња, који је заЙРЈЬан Шруње.м: 
- вода. 

труо, трула, -о 1. а. који је у йроцесу расйаgања или се рас
йао услеg iЊUJbења, ШРУЈЬења: - лиmће, - стабло. б. који је захва
ћен кварење.м, у ко.ме u.мa шрулежи; у ко.ме се осећа шрулеж, 
усшајао, .ме.мЈЬив: - брашно; - задах. в. iHojaH, заiнојен: - прст. 
2. а. не.моралан, йокварен, сра.ман: - споразум. Нешто је труло 
у држави Данској . б. који је без йолеша, без йреiалашшва, 
уч.мао, .моноШон: - нараштај, - дани. 3. фиг. вео.ма слаб, не.мо
ћан, оронуо; безвреgан: - човек; - власт; - критика. • трули бо
гаташ, трули газда, трула кобила в. Kog ших u.мeHицa. 

труп м 1. а. среgишњи, ценшрални geo човечјеi или живо
шињскоi шела из.међу враша и уgова, који обухваша ipygHU кош, 
шрбух и карлицу truncus. б. шело уоЙшШе. 2 . .мрШво човечје ше
ло, леш. 3. сшабло (обично оgсечено); већи Йањ. 4. iлавни, .масив
ни geo броgа; среgишњи geo авиона (без рейа и крила). 5. а. мех. 
среgњи geo некот, gела .машине: - завртња, - клипа. б. среgњи 
geo сшуба (из.међу венца и Йоgножја). 6. ЙЛанински .масив. 7. ко
Mag, geo: сећи нешто на четири трупа. 8. фиг. сйецијална војна 
јеgиница. 

труп оном. узвик KOju.м се йоgражава луйање, уgарање Hoia
.ма о iliло. 

трупа ж фр.-нем. 1. (обично у ми.) већа војна јеgиница, војска. 
2. gрушшво, колекшив у.меШника (обично йушујуhих iлу.маца). 

трупарати и трупати, -ам неевр. луйаши, уgараши Hoia.мa о 
iliло (йри xogy). 

трупац и трупац, -IЩа м (ген. ми. ТРУпща и трYnща (трупа
ца» оgсечени geo сшабла (обично велики и gебео), балван, клagа. 

трупач, -ача м зоол. врсша .морске рибе Auxis bisus, cpogHa 
. шуни, из Йор. Scombridae. 

трупачкё и трупачки прил. С .месШа, из .месШа, . без за.Леша 
(скочиШи). 

трупаm, -аша м вој. сшарешина (официр или йоgофицир) ко
ји служи у шруйи, шруйни официр или Йоgофицир. 

трупина ж 1. ayi.м. и Йеј. og ШруЙ. 2. geo шочка у који су учвр
шhени йаоци, iлq,вчина. 

трупиница ж ge.м. og шруйина (2). 

трупити;, -йм евр. 1. изненаgа се йојавиши, хруЙиШи. 2. наiло 
уgариши, луЙиШи. . 

трупић, -а и трупић, -ића м ge.м. og ШруЙ. 

трупица ж .мањи йањ, .мања клаgа: сести на ТРУПИЦУ. 

трупкалица ж лакши коњски кас. 

трупкати, -ам неевр. уgараши Hoia.мa о iliло (йри xogy или у 
.месШу). 

трупло е рег. в.  шруй (1-4). 
трупни, -а, -о који се OgHOCU на шруй: - оплата брода. 
трупни, -а, -о који се OgHOCU на шруйу: - официр, - санитет. 
трупнути, -нём евр. 1. уgариши, луйнуши (Hoia.мa о iliло и 

сл.); шреснуши, йасши, скочиши на iliло и сл. 2. изненаgа се йо
јавиши, хруЙиШи. 

трупчић м ge.м. og ШруЙац. 

трус м в. йошрес (2). 

трусак, -ска м шрускање, Шрескање. 

трусан, -сна, -о који се OgHOCU на шрус, на йошрес, зе.мЈьо
шресни: - подручје, трусне падине. 

трусити, трусим неевр. шресши, сшресаши, исшресаши: -
латице цвећа, - росу. фиг. исйијаши go gHa: - чашу. _ - се 
сшресаши се, йаgаши, ойаgаши, круниши се. - Са фасада се 
труси малтер. 

трускати, -ам неевр. йоскакиваши, йоиiраваши, цуЙкаШи. _ 
- се 1. в. ШрускаШи. 2. в. шруцкаши се. 

труст м (ми. -ови) енгл. jegaH og виших облика .моноЙолисШич
кот, уgруживања Йреgузеhа. • -мозгова (понекад подр.) назив за 
скуй, ipyay Jbygu за које се с.маШра ga су Mygpu, Йа.меШни. 

трут и трут м (ми. трУтови И трУтови) 1. йчелињи .муж јак . 2. 
фиг. iошован, леншШина. 

трутина ж (м) (мн. ж) ayi.м. и Йеј. og ШруШ. 

трутњак и трутњак м hелијице у кошници у Koju.мa се леiу, 
развијају ШруШови. 

трутов, -ова м шруш, iошован, леншШина. 

трутовњача ж йресшарела .маШица која леже са.мо неойло-
ђена јаја из којих се развијају ШруШови. 

трутовчина ж ayi.м. и Йеј. og ШруШ. 

трутуша ж в.  ШруШовњача. 

трућати, трућам неевр. бес.мислено, којешша iовориши, на
клаЙаШи. 

труцкав, -а, -о који је изазван Шруцкање.м који је йослеgица 
шруцкања: - вожња. 

труцкавица ж шрешња, шрешење (изазвано Шруцкање.м йри 
вожњи йО неравно.м ЙуШу). 

труцкаво ПРИЛ. на шруцкав начин, шруцкајуhи се . 

труцкати, -ам неевр. 1. а. шресши, gр.маШи. - Коњ труцка ја
хача. б. gр.маШи се, шруцкаши се, шресши се. - Јахач труцка на 
коњу. в. крещаши се шресуhи се, gpMycajyhu се (о коли.ма). 2. 
оном. iрицкаши шако ga се чује звук "Шруц". - Коњ труцка сено. 
_ - се шресши се, йоgрхшаваши, gр.маШи се. 

труцнути (се), -нём (се) свр. Йре.ма шруцкаши (се). 

труцњава ж шруцкавица, Шруцкање. 

трчак, -чка м 300Л. 1. в. ШРЧУЈЬак. 2. воgена йшица Gallinula 
chloropus из Йор. Rallidae. 

трчати, -чим неевр: [гл. им. тРчање е] 1. непрел. а. крешаши се 
.у шрку, оgбацујуhи се наиз.менично Hoia.мa og Зе.мЈЬе шако ga ше
ло крашко вре.ме лебgи у вазgуху, јуриШи. г. уйорно, неу.морно 
шежиши йосшизању чеiа: - за девојкама, - за зарадом. д. ићи 
HeKyg у велико.м броју, .масовно, хрлиШи. - Свет трчи на утакми
це. 2. прел. епОРТ. крећући се Шрко.м йрелазиши (geoHUЦY, сшазу 
и сл.): - деоницу од 100 m за 10 секунди, - маратон. в. журиши, 
хишаши HeKyg: - на воз, - на посао. 3. непрел. фиг. брзо йролази
ши, шеhи, јуриши (о вре.мену и оно.ме шшо се у вре.мену gоiађа). 
- Време трЧи. 4. непрел . .млаШараШи (рука.ма); брзо йрелазиши 
с Йреg.меШа на Йреg.меШ (о очu.ма, Йоiлеgу). 5. непрел. фиг. наила
зиши, gолазиши (на језик и сл.). - Свашта му је трчало на језик. 
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трчёћй, -а, -ё у изр. трчећим кораком вој. zUрчёhи (а не xoga
jyhu). 

трчећки прил. Kpehyhu се Шрком, jypehu: � доћи. 
трчилажа ж (м) (мн. ж) особа која лаже, йреноси, разноси 

лажи. 

трчка ж зоол. врсШа йzUице, йољска, обична јаребица, Perdix 
perdix. 

трчкарало (трчкало) с (м) (ми. с) особа која zUрчкара Шамо
амо ga би йосвршавала разне (обично сиШне) Йослове. 

трчкарати, -ам а. geм. йрема zUрчаzUи. б. uhu брзо Шамо
амо, оgлазиzUи журно на разна месШа (pagu свршавања каквих 
(обично сиШних) Йослова). 

трчуљак, -љка м зоол. у мн. : йороgица инсекаШа zUврgокрила
ца (веома окреШни и брзи, јаких вилица) Carabidae (у jg.: ин
секiП из Ше йороgице): златни �, � гусеничар. 

трша, -ё м в. zUршавко; уп. тршо. 
тршав, -а, -о који сzUрши, разбарушен, накосzUрешен (о коси, 

gлаци); који има Шакву косу, gлаку: � коса; � човек. 
тршавко м онај који има zUршаву, накосzUрешену, разбару

шену косу. 

тршавост, -ости ж особина, сШање oHo"ia који је zUршав, оно
"ia шzUо је zUршаво. 

трmити, -им несвр. йоgизаzUи Шако ga из"iлеgа zUршаво, нако-
сzUрешено (косу, gлаку), косzUрешиzUи. 

тршо, -а и -ё м в.  zUршавко; уп. трша. 
трmчак, -ака м месШо, земљишzUе обрасло Шрском. 

трmчан, -а, -о који је og Шрске: � шећер, � перо. 
трmчар, -ара м в. zUршчак. 

трmчица и трmчица ж geм. og Шрска. 

ту прил. 1. за месШо: на Шоме (овоме) месШу, на Шо (ово) ме
сШо. - Ту је било. Стави ту. 2. за време а. у Шом ШренуШку, Ша
ga, oHga. - Ту се кнез замисли. б. врло близу, ускоро. - Ката
строфа је ту. 3. за узрок: заzUо, czUo"ia, збо"i zUo"ia. - Професори 
нису ту да изричу казне. 4. у Шом случају, у Шим Йриликама. -
Ту ништа не можемо. 5. близу, блиско (йри оgређивању, йо"iађа
њу zUачносzUи нече"iа). - Има, ту, тридесетак година. • ту и тамо 
на неким месШима, йоне"igе; Йонекаg. ту и ту йоказује месШо ко
је "iоворно лице не жели ga йомене, али које zUреба ga буgе ogpe
ђено. шта је ту је zUреба се йомириzUи са чињеницама, шzUо је учи
њено, учињено је. 

ту (обично поновљено) узвик за йоgражавање звука zUрубе. 

туба ж лат. 1. цев, обично og zUaHKo"i лима, са заzUварачем на 
заврzUањ (за разне кремове, йасШе, лейак и сл.). 2. врсШа лиме
HO"i gуваЧКО"i музичко"i инсШруменШа (у облику елийсасzUо сави
јене цеви), йозауна, zUромбон. 

тубаст, -а, -о Шуй, заzUубасzU; сйљошzUен: � крамп; � нос. 
тубер м лат. 1. анат. квр"iа, "iYKa која насШаје на месШу "ige се је

gaH или више ШеШивних мишиhа хвашају за косiП. 2. мед. уйал
ни, "iHOjHU чвор. 

туберан, -ана м разг. онај који болује og zUуберкулозе. 

туберанка ж женска особа zUуберан. 

туберкул м бацил zUуберкулозе. 

туберкула ж 1. мед. чвориh, Mexypuh на завршеzUку бронхи
ола у ЙЛуhима. 2. разг. zUуборкулоза. 

туберкулйн, -ина м йрейараШ (сzUерилни филzUраzU бацила 
zUуберкулозе) за зашzUиzUно цейљење и лечење og zUуберкулозе. 

туберкулйнскй, -а, -о који се OgHOCU на zUуберкулин, који је 
у вези са zUуберкулином: � експерименат. 

туберкулоза ж лат. мед. заразна болесzU човека и живоzUиња 
1fojy изазива Кохов бацил, сушица: � плућа, � костију. • мед. ми
лијарна - zUуберкулоза која насШаје Kaga се zUуберкулозни баци
ли йренесу крвоШоком у оба йлуhна крила или у цео ор"iанизам. 
отворена - zUуберкулоза са zUуберкулозним бацилима у исйљувку. 

туберкулозан, -зна, -о 1. који се OgHOCU на zUуберкулозу, ко
ји болује og zUуберкулозе, који је изазван zUуберкулозом, суши
чав: � човек, � грозница, туберкулозне каверне. 2. фиг. веома 
рђав, слаб, мале вреgНОСzUи: � прича. 

туберкулотик м болесник og zUуберкулозе. 

тубероза ж бот. лукавичасzUа више"iоgишња зељасzUа бџљка 
Polyanthes tuberosa из ф. Amaryllidaceae, jaKo"i и upujazUHo"i ми
риса која се "iaju као украсна, а служи и за йроизвоgњу лекова. 

тубус м лат. цев (обично gво"iлеgа, микроскойа и сл.). 

тувити и тувити, -Им несвр. нар. [гл. им. -вљёње с] 1. gобро gp
жаzUи у йамеШи, ЙамШиШи. - Гуслар туви песме. 2. убеgљиво 
савеШоваШи, cy"iepucazUu, убеђиваzUи Ko"ia у шzUо. - То јој се ту
ви у главу од малих ногу. 

туга ж (ми. 0) 1. zUужно осеhање, gушевни бол, gушевна йаШ
ња, жалосzU. 2. веома gpa"ia особа йрема којој се oceha сажаље
ње, за којом се жали, која заgаје бол. - Туго, туго, слатко моје 
дете! 3. а. беgан, zUужан из"iлеg Ko"ia или че"iа: пустош и туга зга
ришта. б. (у прилошкој служби) жалосно, zUужно. - Туга га по
гледати. 4. "iолицавосzU, шкакљивосzU, zUу"iаљивосzU. 

тугаљив, -а, -о 1. а. који изражава zUy"iy, zUужан, жалосzUан: 
� глас, тугаљиви звуци. б. који изазива zUy"iy, жалосzU, сажа
љење: � прошлост, � живот. 2. oceiUљив, gеликаzUан: � питање. 
3. нейоgношљив, нейријаШан: � убеђивање. 4. а. који се "iagu на 
нешzUо, "iаgљив. - На мухе је био тугаљив. б. "iолицав, шкакљив: 
� испод мишке. 

тугаљиво прил. на zUу"iаљив начин: � се огласити. 
тугаљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво, сШање oHo"ia 

шzUо је zUу"iаљиво, oHo"ia који је zUу"iаљив. 

тугованка ж zUужна, жалосна Йес.ма; zUу"iовање, жаљење. 

туговати, тугујём несвр. биzUи обузеzU zUy"iOM, ocehazUu zUy"iy, 
жалосzU; изражаваzUи zUy"iy, жалиzUи: � за покојником. 

туговито прил. С zUy"iOM, zUужно, жалосно. 

туд прил. 1. в. zUyga. 2. (у корелацији: куд . . . ТУД, буд . . . ТУД, ко
лико . . .  туд И сл.) uopeg zUo"ia шzUо . . .  уз Шо. - Куд је ружан, туд 
и сиромах. 

туда прил. а. Шим йуzUем, у Шом Йравцу. - Куда ован, туда и 
цело стадо. б. Шу, на Шоме месШу. - Откуд врело туда? 

туђ, тУђа, -е (обично одр. туђи (тУђИ)) 1. а. који upuuaga gpy
"ioMe, gру"iима: � сто, � псето. б. (у именичкој служби) с оно шшо 
upuuaga gpy"ioMe. - На туђе се не лакоми! 2. а. који је из gpy"ie зе
мље, иносШран; који је из gpy"io"i краја, из gpy"io"i месШа, који ни
је из Kpy"ia знанаца: � свет. б. који је сШран (gpy"ie HapogHoczUu, 
језика, вере и сл.): � језик, � вера, � закон. в. нейознаzU: � лице. 
3. који нема ниче"i зајеgничко"i с gру"iим, различиzU og gpy"io"ia йо 
схваШањима, сШавовима и сл. - Вишња је била хладна и туђа. 
• водити туђу бригу в. уз бри"iа (изр.). живети на туђи рачун (од ту
ђег зноја, о туђем зноју) изgржаваzUи се на рачун HeKo"i gpy"io"i. је
сти туђи хлеб живеzUи на рачун gpy"io"ia. мислити туђом главом не 
мислиzUи самосzUално, биzUи uog нечијим уШицајем. умрети крај 
туђег плота умреШи найушzUен og свих. 

туђе прил. чуgно, необично (на Шуђ начин). - Глас му туђе 
затрепери. 

туђин м 1. в. Шуђинац. 2. (у атриб. служби) Шуђ, сШран. -

Туђину човеку казаће његово име. 
туђина ж 1. Шуђа, сШрана земља, Шуђи крај, Шуђе месШо, 

Шуђа Kyha; иносШрансШво. 2. Шуђи љуgи; "ioczUu. 3. оно шzUо йри
uaga gpy"ioMe, шzUо није својина. 

туђинац, -нца м 1. а. онај који је из Шуђине, zUуђе"iа краја, 
месШа; сШранац. б. онај који је нейознаzU ономе о коме је реч. 2. 
онај који нема ниче"i зајеgниЧКО"i с gру"iима, који се разликује йо 
схваШањима, сШавовима и сл. 

туђйнка и туђйнка ж женска особа Шуђинац. 

туђйнскй и туђйнскй, -а, -о који се OgHOCU на Шуђине, Шу
ђинце, који upuuaga Шуђину, Шуђинцу: � утицај, � обичај, � дух. 

туђинство И туђйнство С оно шzUо је Шуђинско, Шуђин
шzUина. 
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туђинче и туђинче, -ета е (ми. 0) ge.м. og шуђинац; шуђе gеШе. 

туђинчити и туђинчити, -Им неевр. чиниши Шуђu.м, сшра
Hu..м, на.м.еШаШи, OgH. исшицаши нешшо шуђе (кулшуру, обича
је и gp.). 

туђинштина ж оно шшо је шуђинско, ШуђинсШво. 

туђити, тУђИм неевр. [гл. им. туђёње е] уgаљаваши og Ko'ia или 
че'iа, чиниши Шуђu..м, оШуђиваШи. - Његови ставови су га ту
ђили од ње. _ - се 1. йосшајаши шуђ, йрекиgаши йрисније везе 
с Ku..м или с чu..м, избе'iаваши Ko'ia или шшо: - од колега. 2. 
усшручаваши се, сшиgеши се. 

туђица ж 1. лингв. ogoMaheHa реч из HeKo'i gpy'io'i, шуђе'i, сшра
HO'i језика, Йосуђеница. 2. шуђа, сшрана особа, особа која се још 
није оgо.маhила у новој cpegUHU (обично о .млаgој невесШи). 3. 
йчела из gpy'ie, шуђе кошнице. 

тужакало е (м) (ми. е) онај који воли ga шужака, који чесшо 
Шужака. 

тужакати, -3.м неевр. чесшо шужиши, ойшуживаши Ko'ia 
(обично из .мржње и нешрйеЈЬивосши), ЙоШказиваШи. _ - се 1. 
(некоме, на некога, на нешто) чесшо изражаваши нерасйоло
жење, незаgовОЈЬсшво, јаgаши се, жалиши се. 2. уз. повр. чесшо 
йоgносиши шужбе jegaH йрошив gpy'io'ia, чесшо шужиши, ойшу
живаши jegaH gpy'io'ia. 

тужаљка ж а. шужбалица, нарицаљка. - Селом су тужиле 
тужаљке. б. шу'iованка, кукњава. - Тешко је слушати тужаљке. 

тужан и тужан, -жна, -о 1. а. обузеш Шу'iо.м, жалосшан: би
ти - за неким. б. исйуњен Шу'iо.м, су.моран: - живот. в. који из
ражава шу'iу, унесреhеносш, жалосш: - поглед, - осмех, - глас. 
г. који изазива шу'iу, ожалошhеносш; који (саgржаје.м и сл.) иза
зива, йоgсшиче су.морно расйоложење: - вест; - прича. 2. беgан, 
jagaH, кукаван: - просјак. 3. шешко йоgНОШЈЬив, .мучан: - при
зор. 4. (у именичкој служби) м и ж жалосник, жалосница, jag
ник, јаgница. - Зар ће и нас, тужан, старост кад дође, воља да 
прође грљењу том? 

тужба (тужба) ж (ген. ми. -би) 1. Йис.мена йреgсшавка (обично 
cygy) као среgсшво зашшише закона или сво'iа йрава: поднети 
тужбу суду. 2. израз незаgовОЈЬсшва, ЈЬушње, боли и сл., He'iogo
вање, јаgиковање: тужба на несхватање од околине. 3. шужење, 
кукњава: - за умрлим. • правн. излучна - шужба коју йоgиже 
шреhе лице у шоку извршно'i йосшуйка pagu зашшише йрава ко
је u..мa на йреg.мешу извршења. 

тужбалица (тУжбалица) ж 1. а. исказивање шу'iе, жалосши 
за Йокојнико.м речu.ма и ЙЛаче.м, шужење; сшихови или Йес.ма у 
оgређеној, јеgносшавној .мелоgији којо.м се 'iласно жали за HeKu..м 
или нечu..м, нарицаљка. б. лирска Йес.ма йрожеша Шу'iо.м, сеш
Hu..м расЙоложење.м, еле'iија. 2. жена која шужи, нариче, ойла
кује йокојника обичајнu..м нарицање.м, нарикача. 

тужбалички (тужбалички), -3., -о који се OgHOCU на шужба
лице: - изрази. 

тужбени, -3., -о 1. који се OgHOCU на шужбу, који је у вези са 
Шужбо.м; уп. тужба (1): - захтев, �" тражење. 2. шужан, жало
сШан. 

тужбица (тужбица) ж geM. og Шужба. 

тужен, -а, -о 1. ШрЙ. og шужиши (се). 2. (у им. служби, одр.) 
а. м Шуженик. - Тужени се није појавио. б. ж Шуженица. 

туженик, -а и туженик, -ИRа м онај йрошив Koje'ia је aogu'i
.нуШа шужба, који је шужен, ойшуженик. 

туженица и туженица ж она која је ойшужена, ЙроШив. ко
је је йоgи'iнуша шужба, оЙШуженица. 

тужибаба ж особа која воли gа.шужака, која чесшо шужака, 
Шужакало. 

тужилац, -иоца м (инстр. -иоцем; ген. ми. -ил3.ц3.) 1. а. онај ко
ји шужи, окривЈЬује HeKo'ia или нешшо збо'i нече'iа; онај који йи
с.мено.м ЙреgсШавко.м шужи HeKo'ia cygy. б. онај који клевеhе не
Ko'ia, који шири клевеше о неко.ме, клевеШник. 2. (с атрибутима: 
државни, јавни) онај који у u..мe gржаве, у u.мe јавносши uоgиже 
или йоgноси .0ЙШужницу apeg CygCKu..м op'iaHu.мa. 

тужилачки, -3., -о који се OgHOCU на шужиоца: - страна, -
глас. 

тужилаштво е gржавни op'iaH које.м је gужносш зашшиша и 
коншрола законишосши paga gржавних и gрушшвених op'iaHa 
и ор'iанизација и 'iоњење йочинишеЈЬа кривичних gела; з'iраgа, 
усшанова у којој је сеgишше шакво'i op'iaHa. 

тужилица ж 1. в. шужиЈЬа (1). 2. в. шужбалица (2). 3. (у 
атрибутској служби, најчешће уз реч песма) вео.ма шужна: пе
сма тужилица. 

тужиља и тужиља ж 1. женска особа шужилац; уп. тужи-
лац (lа). 2. в. шужбалица (2). 

тужитељ м в. Шужилац. 

тужитељски, -3., -о који се OgHOCU на шужишеље: - страна. 
тужитиl, тужИм неевр. прел. [гл. им. тУжёње е] (некога) а. ба-

цаши кривицу на HeKo'ia, окривЈЬиваши, ойшуживаши HeKo'ia. б. 
йоgносиши шужбу йрошив HeKo'ia CygCKu..м op'iaHu..мa. _ - се 1. 
(некоме, на некога, на нешто) исказиваши незаgовОЈЬсшво, жа
лиши се збо'i нече'iа, на HeKo'ia, јаgаши се. 2. уз. повр. йоgносиши 
jegaH йрошив gpy'io'ia шужбу CygCKu..м op'iaHu.мa, ойшуживаши 
jegaH gpy'io'ia CygCKu..м op'iaHu..мa. 

тужити2, -Им неевр. [гл. им. тужёње е] 1. биши шужан, осеhа
ши шу'iу, жалиши за HeKu.м или збо'i нече'iа, шу'iоваши, йаши
ши. 2. (за, над неким) наричуhи ойлакиваши, жалиши, кука
ши за Йокојнико.м. 3. шужно се о'iлашаваши, цвилеШи. 

тужник м онај који је йун шу'iе, који је ойхрван Шу'iо.м. 

тужница ж женска особа Шужник. 

тужно ПРИЛ. на шужан начин, жалосно; jagHo, беgно: - на-
рицати; - скончати. 

тужнолик, -а, -о који је шужно'i лица: - витез. 
тужноок, -а, -о који је шужних очију, шужно'i Йо'iлеgа. 

Тузла ж 'ipag у Босни. 

Тузлак, -ака м сшановник Тузле; онај који је из Тузле. 

Тузланка ж сшановница Тузле; она која је из Тузле. 

тузлански, -3., -о који се OgHOCU на Тузлу, који apuaaga Тузли. 

ту ја и ту ја ж бот. pog биљака Thuja из ф. Cupressaceae, зu..м-
зелено gрвеhе са йЈЬоснаШu.м 'iранчица.м.а; врсше шо'iа poga Th. 
occidentalis, Th. orientalis. 

тук1 м ygap( ац). • удари - на лук сукобила се gва jegHaKo јака 
и шврgо'iлава ЙроШивника. 

тукЗ (обично поновљено) узвик KOju..м се йоgражавају равно
.мерни уgарци. 

тука ж рег. в. hурка. 

тукавица ж ЗООЛ. йшица из Йор. gеiйлова Picoides tridactylus, 
са шри ЙрсШа. 

тукац, -кца ЗООЛ. рег. в. hуран. 

тукаџија и тукаџија м (ми. ж) онај који се pago и чесшо шу
че, кав'iаџија, бојџија. 

тукнут, -а, -о 1. ШрЙ. og шукнуши (се). 2. фиг. буgаласш, hак
нуш (ygapeH у 'iлаву). 

тукнутиl, -нём евр. бла'iо уgариши, луйнуши. - Тукни га по 
глави! _ - се ла'iано се суgариШи. - Нема велике штете, само су 
се тукнули .. 

тукнути2, -нём неевр. зауgараши, воњаШи. - Није ти добро 
месо, мало тукне. 

тулајица ж 1. цев као geo разних найрава или какав цевасш 
йреg.меш (цев на 'iajga.м.a, на левку, нарочишо закривЈЬена цев 
;ю оgвоg нечисше воgе и gp.). 2. ми. кожни набор на леђној сшра
ни шела неких .мекушаца изgужен у облику gве цеви. 

тулар, -ара и туларац, -рца м а. ЗООЛ. воgени инсекш, кукац 
Phryganea grandis .маљавих крила и gy'iux йийака, чије ларве 
живе у Шекуhu..м и сШајаhu.м воgа.м.а и. 'ipage око сво'i шела йо
крешну цевасшу куhицу у облику ШУЈЬка. б. у .мн.: йороgица ша
квих инсекаша Trichoptera. 

туларемија ж вет. и мед. заразна болесш 'iлоgара (ЙОЈЬских.ми
шева, зечева, веверица) која се йреноси на човека (йо u.мeHY језе
ра у Северној Америци). 
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тулија ж 1. шиика на ђерму о којој виси кабао. 2. савијено 
gрво на левчи око осовине. 3. лимена цев којом ошиче воgа са 
крова, жлеб. 4. ваљкасша цев на 'ioplbeм gелу осшију у коју се 
усађује gу'iачка и шанка моШка. 

тулипан, -ана м бот. в. лала1• 

тулипански, -а, -о који се OgHOCU на шулииане; који има об
лик шулииана: � орнаментика, � чаше. 

тулити\ тУлйм несвр. прел. [гл. им. туљёње с] 1. чиниши ga не
шшо иресшане 'iореши или сијаши, 'iасиши, шрнуши: � лампу, � 

ватру. 2. фиг. чиниши ga нешшо несшане, искорењиваши, сузби
јаши; на иушшаши ga се развије, 'iушиши, сшишаваши: � пре
преке, � страсти, � традицију . •  - се а. иресшајаши 'iореши, си
јаши, 'iасиши се. - Ватре се туле. б. фиг. несшајаши, 'iубиши се, 
ишчезаваши, иресшајаши иосШојаШи. - Дан се тулио. Живот се 
тули. 

тулити2, -йм несвр. непрел. [гл. им. туљёње с] 1. исиушшаши 
оше'iнуше урлике, завијаши (о вуку, ису). 2. ири'iушено илакаши, 
јаукаШи. 3. извоgиши 'iласан оше'iнуш звук, завијаши, фијука
ши (о сирени, веШру). 

тулица1 ж в. Шул. (1). 

тулица2 ж 1. мушшикла, ци'iарлук. 2. мала цев, цевчица. 

тулуз м И тулузина ж тур. а. в. кочањ. б. в. комушина. в. в. 
кукурузовина. 

тулузовина ж в. кукурузовина. 

тулумина и тулумина ж мех, мешина за вино. 

туљак, -љка м 1. шуиаљ иреgмеш (обично у облику цеви) раз
личише величине који се корисши у разне. сврхе (gелови разних 
наирава који су цевасши, цилинgрични, увијен ци'iареш-иаиир, 
каква фушрола и gp.). 2. фиг. кржљава, неразвијена особа. 

туљан, -а и туљан, -ана м зоол. сисар из pega иерајара Тоса 
vitulina, врешенасшо'i шела, сUљошшене 'iлаве и крашко'i враша, 
са иреgњим и заgњим уgовима ирешвореним у иераје. 2. у мн.: 
иороgица шаквих сисара Phocidae. 

туљац, -љца м в. шуљак (1). 

тумаралачки, -а, -о који се OgHOCU на шумарала: - ход. 
тумарало с (м) (ми. с) особа која шумара, луша, xoga без ogpe-

ђено'i циља. 

тумарати, -ам несвр. непрел. 1. ићи без оgређено'i циља, база
ши, луњаШи. 2. (око некога) окрешаши се, кружиши, вршеши се 
(око HeKo'ia). 

тумарити, т)rмарйм свр. бануши, хруииШи. 

тумарнути, T)rмaPHёM свр. изненаgа (наиз'iлеg безразложно) 
ошиhи, оgлуњаШи. 

тумач, -ача м (вок тУмачу, инСТр. -ачем) 1. а. онај који нешшо 
шумачи, објашњава: - снова. б. иозоришни 'iлумац који шума
чи уло'iу. в. особа која иреноси нечију иоруку, објашњава расио
ложење HeKo'ia некоме. - Буди мој тумач код ње. 2. онај који ири 
раз'iовору иревоgи са шуђе'iјезика: судски -. 3. а. објашњење ка
кво'iа шексша, кришичке наиомене, иримеgбе на какав шексш, 
коменшар: - Библије. б. KНJu'ia или gоgашак књизи који cagp
жи објашњења о нечему. 

тумачити, тУмачйм несвр. прел. [гл. им. тумачёње с] 1. а. gава
ши објашњења, објашњаваши смисао, значење че'iа: - снове. б. 
'iлумиши на иозорници gајуhи улози своје значење: - улогу. 2. 
иревоgиши нечије речи, нечији 'iовор с шуђе'i језика. 3. кришич
ки износиши миШЈЪење о каквом шексшу, коменШарисаШи. 

тумба ж лат. наg'iробни сиоменик у виgу саркофа'iа Hag 'ipo
бом исшакнуше личносши сахрањене у цркви. 

тумбас и тумбас м тур. 1. а. мали чамац илишко'i gHa. б. низ 
шаквих чамаца као ионшонски мосШ. 2. а. камени сшуб који 
aogyaupe какву 'iрађевину, на коме лежи каква 'iрађевина (нир. 
амбар, воgеница, мосШ). б. оно шшо aogceha на шакав сшуб: � 
дима. 

тумбасара ж воgеница на шумбасима; уп. тумбас (2а). 
тумбати, -ам несвр. окрешаши, обршаши, ваљаши, кошура

ши: - балу сена . •  - се ирешураши се, кошрљаши се. 

тумбё и тумбё ПрИЛ. тур. обрнушо, наоиако, 'iлавачке, сшрмо
'iлавце. - Све је тумбе постављено. 

тумбео, -ела м бот. pog биљака Smyrnium из ф. U mbelliferae; 
врсша шо'iа poga S. perfoliatum, gвО'iоgишња биљка са реиасшо 
заgебљалим кореном. 

тумбесати се, -ам се несвр. шумбаши се, кошрљаши се .. - Ко
ји се ђаво тумбеса око куће? 

тумор и тумор м лат. мед. а. новосшворени израшшај шкива 
на човечијем или живошињском ор'iанизму. б. 'iHOjHO месшо у 
иошкожном шкиву, чир. • бенигни - gоброhуgни шумор, сасша
вљен og зрелих hелија које немају везе са околним Шкивом. ма
лигни - злоhуgни шумор, сасшављен og незрелих hелија које иро
gupy у околно Шкиво. 

тумул(ус) м лат. већа или мања хумка (изнаg jegHo'i или ви-
ше 'iробова). 

туна ж 300Л. в. Шуњ. 

тунара ж итал. в. Шуноловка. 

тунгстен м хем. шврg, шешко шоUљив мешал који се уиошре
бљава у ироизвоgњи челика, волфрам. 

тУндра ж (ген. ми. -рй) рус. 'iолема мочварна раван на крајњем 
северу Евроие, Азије и Америке, иокривена ОСкуgним расШињем. 

тунёл, -ела м енгл. иоgземни иролаз (у'iлавном за саобраhај-
нице и хиgрошехничке сврхе). 

тунелић м geм. og Шунел. 

тунёлски, -а, -о који се OgHOCU на шунел: - ЗИД. 

тунёлски ПРИЛ. као шунел, као у шунелу: - надсвођен ЗИД. 

туника ж (дат. -ици) итал. 1. KOg сшарих Римљана golba ха-
љина слична кошуљи без рукава као кућно и pagHo оgело. 2. вр
сша крашке женске хаљине. 3. geo ogehe кашоличких свешше
ника. 

тунолов м лов на шуне; лов на шуне као 'ipaHa рибарсШва. 

туноловац, -вца м броg нарочишо 'iрађен и оиремљен за лов 
на Шуне. 

туноловка ж нарочишо из'iрађена осмашрачница на обали и 
мрежа у мору за лов Шуна. 

туњ и туњ м 300Л. а. круина морска риба селица Thynnus 
thynnus шамноилаве боје. б. у мн.: иороgица шаквих риба Thyn
nidae. 

туња1 ж итал. риб. наирава, сшрук за ловљење шуна, иовраз. 

туња2 ж 300Л. в. Шуњ. 

туњав, -а, -о којџ се шешко сналази, смешен, силеШен. 

туњавац, -авца м онај који је Шуњав. 

туњавост, -ости ж особина oHo'ia који је Шуњав. 

туњара ж в. Шуноловка. 

туњевина ж месо шуња, Шуне. 

туњез м и туњезгало с (м) (мн. с) шуио'iлав, шуи, 'iлуи човек. 

туњина ж 1. ay'i.м. og Шуњ. 2. в. шуњевина (1). 

туњкав, -а, -о који 'iовори кроз нос, уњка, уњкав. 

туњкаво ПРИЛ. на шуњкав начин, уњкајући, уњкаво: - гово-
рити. 

туњкати, -ам несвр. 'iовориши кроз нос, уњкаШи. 

туњолов м лов на шуњеве, Шунолов. 

туп, тУпа, -о (комп. т)Тпљй) 1. а. који није ошшар, којим се ше
шко реже, сече, брије и СЛ.: - нож, - бритва, - секира. б. који 
није шиљасш, који је на крају или врху зашуиасш, зарубљен: -
врх торња. 2. фиг. а. умно о'iраничен, несиособан ga gобро схва
ша и расуђује, 'iлуи. б. који нишша собом не казује, безизража
јан, безизразан; који ogaje оgсусшво gyxa, иразан: - лице, - по- . 
глед. 3. а. који је лишен сиособносши ga оиажа, ираши, иросуђу
је, ошуиео, равноgушан, аиаШичан. б. који је својсшвен шаквом 
сшању: пасти у тупо расположење. в. који је лишен разумно'i, 
ло'iично'i смисла, разумско'i схвашања, бесмислен: - сан. г. ли-
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шен сuособносши ошuора, uрошивЈЬења, аокоран, резиiниран: 
пасти у тупу немоћ. 4. фиг. а. мукао, uриiушен, нејасан (о зву
ку). б. који шишши, који се неоgређено и uриiушено јавЈЬа, ао
iiiмyo, uogMYKao (о болу). 5. неgовоЈЬНО развијен, неuријемчив, 
HeoceiiiJЬив за звукове (о уху). 6. а. uошuун, gубок, аuсолушан (о 
каквом сшању): тупи мир. б. који се мора извршиши, безусло
ван: � ДИСIЏШлина, тупе наредбе. • тупи угао (кут) мат. yiao (куш) 
који је већи og 900, а мањи og 1800. 

туп узв. оном. а. за uоgражавање звука og uaga, уgарца шу
аим uреgмешом, баша корака. б. за изражавање нечеi неочеки
ваНОi, необичноi. - Сви мисле да је сиромах, а он туп - па кола. 

тупа ж оном. (често у изр. тупа-лупа) за uоgражавање шуuих 
звукова ари уgарању, uagy, крешању и сл. 

тупав, -а, -о в. шуu (2). 

тупавац, -авца м онај који је шуuав, умно оiраничен, iлуU. 

тупавити, -Им и тушiвити, т)тпавИм неевр. [гл. ИМ. -вљење е] 
uосшајаши ШуUав. 

тупаво прил. на шуu(ав) начин, iлуuо: � се смеmити. 
тупавост, -ости ж особина, сшање oHoia који је ШуUав. 

тупан, -а и тупан, -ана м в. ШуUавац. 

тупара ж шуuа, заШУЙЈЬена алашка (секира, ШесШера). 

тупарати, -ам неевр. оном. крешаши се ogajyhu звук "шуu-
шуu", оiлашавајући се са "шуu-шуu", луuараши (о железници). 

тупаст, -а, -о 1. зашуuасш, ШубасШ. 2. uомало оiраничен, 
UриiлуU. 

тупаџија м (мн. ж) жарг. 1. шуuавац, iлуUан. 2. iњавашор; уп. 

тупити (3). 
тупаџијски, -а, -о који је својсшвен шуuаџијама, шуuаџији: 

� питање. 
тупити, -Им евр. непрел. оном. буuиши, луUиШи. фиг. uасши (на 

UамеШ). 

тупити, тУпйм неевр. прел. [гл. им. тупљење е] 1. чиниши шу
аим, заШУЙЈЬиваши: � секиру. 2. фиг. чиtf,иши мање сuособним, 
оiраничаваши, онесuосоБЈЬаваши за нормално реаiовање, зgра
во расуђивање, ОШУЙЈЬиваши: � разум, � живце. 3. жарг. uрича
ши iлуuосши; g6сађиваши gуiим, безначајним или бесмисленим 
Uричањем. 8 - се uосшајаши шуu; смањиваши се у јачини, ин
шензишешу нечеiа. - Тупи се његов занос. 

тупкати, -ам неевр. оном. 1. уgараши лаiано, луuкаши (HoiOM, 
руком или каквим uреgмешом) о нешшо или ао нечему (uроиз
воgећи aoiiiмyo звук). 2. скакушаши с Hoie на Hoiy на jegHoM ме
сшу или око HeKoia или нечеiа. 

тупнути, -нем евр. непрел. јеgанuуш уgариши о нешшо, лу
UиШи. 

тупо прил. 1. а. (уз гл.: гледати, зурити, пиљити и сл.) безиз
ражајно, неоgређено, оgсушно, uразно; равноgушно, аUаШично. 
б. јеgва осешно, аоiiiмуло, uоgмукло (о болу и било ком неари
јашном осећању). 2. мукло, uоiiiмуло (о звуку, обично ниском, 
ygaљeHoM). 3. (уз глаголе: 'Рећи, одговорити и сл.) сухо, хлаgно. 

тупоглав, -а, -о који шешко схваша, оiраничен, ШуUав. 

тупоглаваст, -а, -о шуuоiлав, буgаласШ. 

тупоглавац, -авца шуuоiлава мушка особа; уп. ТУПОУМНИК. 

тупоглавица и тупоглавка ж шуuоiлава женска особа. 

тупоглаво ПРИЛ. као онај који је шуuоiлав, буgаласшо: � жи-
вети, � радити. 

тупЪглавост, -ости ж особина �Hoia који је ШуUоiлав. 

тупокутни, -а, -о који има шуu куш, yiao (о iемоешријском 
лику). 

тупост, -ости ж особина, сшање oHoia који је шуu, oHoia шшо 
је ШуUо. 

тупоуглй;, -а, -о који има шуu yiao, куш (о iеомешријском 
лику). 

тупоуман и тупоуман, -мна, -о умно оiраничен, ШуUоiлав. 

тупоумље е умна оiраниченосШ. 

тупоумник и тупоумник м онај који је несuособан ga go
бро схваша и расуђује, онај који је умно оiраничен, iлуu; уп. ту
поглавац. 

тупоумно и тупоумно ПРИЛ. на начин својсшвен шуuоумни
цима, iлуuо: уп. тупоглаво. 

тупоумност и тупоумност, -ости ж особина oHoia који је шу
аоуман. 

тур1 м тур. 1. сшражњи geo uаншалона, хлача; geo чакшира и 
шалвара шшо виси Uозаgи. 2. geo шела човека ucuog леђа, сшра
жњица. • испрашити, потпрашити некоме - исшући, избиши неко
ia; најуриши HeKoia. ногу у - (дати) iрубо избациши Koia оgакле. 
напунити некоме (пун) -јако уилашиши, засшрашиши HeKOia. на 
- пасти јако се изненаgиШи. по туру добити gобиши башине; фиг. 
uрешрuеши неусаех. пун - велики сШрах. 

тур2 фр. само у изр. тур и ретур шамо и наШраi. 

тура ж фр. оgвојени geo у извођењу, осшваривању нечеiа у og
носу на gpyie сличне gелове (jegHo кружно извођење uлеса, jegHa 
ешаuа у извођењу какве раgње, uушовања, аића и сл.). 

турати, туРам (тУРати, -ам) неевр. 1. несвр. арема ШуриШи. 2. 
уuошребом силе uомераши ucupeg себе, iураШи. 8 � се 1. несвр. 
арема шуриши се. 2. uробијаши се у iужви или навали свеша, 
iураши се. • - нос свугде мешаши се у све, uоказиваши сувишну 
раgозналосШ. 

турбан, -ана м тур. 1. а. uовез og лаке шканине који се омоша
ва око iлаве, чалма. б. наgiробни саоменик og камена у шаквом 
облику на муслиманским iробовима. в. уоuшше оно шшо обли
ком uogceha на Шурбан. - Косе су јој правиле турбан око главе. 
2. зоол. врсша MOPCKOi јежа Cidaris cidaris с gуiим, чврсшим бо
gJbaмa. 

турбанлија ж бот. врсша шикве Cucurbita melopepo из ф. Си
curbitaceae. 

турбе, -ета е тур. муслимански наgiробни саоменик; наgiроб
на iрађевина, маузолеј. 

турбина ж лат. маш. мошор који uрешвара кинешичку eHepiu
ју сшрујања ааре или воgе у механички pag и служи као UOiOH
ско среgсшво елекшричних iенерашора: BoдeHa �, парна �. 

турбинист(а), -е м (мн. -сти) сшручњак за шурбине, рукова
лац Шурбином. 

турбински, -а, -о који се OgHOCU на шурбине, који се аокреће 
аомоћу шурбине: - прекидач. 

турбо- као арви geo сложени це значи ga се оно шшо означа
ва gpyiu geo аокреће аомоћу шурбина: турбогенератор, турборе
актор. 

турбогенератор м маш. елекшрична машина за gобијање 
елекшричне сшрује коју шера аарна Шурбина. 

турболокомотива ж локомошива у којој се аара uроизвоgи 
у коШлу високоi uришиска и uушша у шурбину, која окреће ао
iOHcke Шочкове. 

турбулентан, -тна, -о лат. који се исшиче брзим кружним 
крешањем, олујни: - струјање ваздуха. фиг. жесшок, необузgан: 
- младић. 

турбулентно прил. на шурбуленшан начин, с великом же
сШином. 

турбулентност, -ости ж сшање, особина oHoia шшо је шурбу-
ленШно. 

, ' турбуленција ж лат. врШложно крешање вазgуха у aiiiмoc
фери као резулшаш измене вазgушних слојева различиших бр
зина; ШурбуленШносШ. 

тургор м лат. унушрашња наuешосш шкива у живо ј ћелији 
или орiанизму. 

туризам, -зма м врсша uривреgне gелашносши која обухваша 
uослове везане за uушовање и аривремени боравак Jbygu изван 
своi сшалноi uребивалишша pagu ogMopa, лечења, разоноgе и gp. 

турина ж ayi.м. og Шур. 
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турист(а), -ё м (мн. -сти) фр. онај �ojи уuражњава шуризам, 
онај �ojи йривремено борави на He�o.м .месшу pagu ogMopa, разо
Hoge, �ojи uушује, йосећује gpyia .месШа pagu уuознавања знаме
нишосши и СЛ. 

туристички, -3., -о �ojи се OgHOCU на шуризам, �ojи је у вези 
са Шуриз.мо.м: - ВОДИЧ, - крај . 

туристкиња ж женс�а особа ШурисШ(а). 

турити, -им евр. прел. 1. а . .меШнуШи, сшавиши; завуhи, уву
ћиј шиснуши: - камен на приколицу, - руку на очи, - новац у 
џеп, - руке испод кецеље. б. uосшавиши, uоgнеши; шушнуши, 
ушраuиши: - зделу пред некога, - боцу у шаке некоме. в. сша
виши на He�oia, на себе, навући, обуhи (ogeBHU Uреg.меШ, geo oge
ће): - на себе кабаницу. г. објавиши нешшо о He�o.мe у шшамuи; 
наuисаши, навесши: - у новине, - у тужбу. д. uрошуриши, раши
риши у јавносш (нешшо о He�o.мe, нечему). ђ. uосшавиши у He�o 
звање, на He�и Uоложај. - Турићу те за писара. 2. а. ошиснуши 
og себе, (оg)iурнуши; Uо.мериШи, Йо.маћи iурањем: - противни
ка, - врата. фиг. оgсшраниши, у�лониши: - с пута (некога, не
што). б. бациши gоле, ошиснуши, сшровалиши: - у бездан (не
кога, нешто). в. uримораши, наiовориши He�oia ga oge, ошераши: 
- децу у свет. 3. с именицо.м �ao gOUYHOM или са uреgложним из
разо.м .може се за.мениШи iлаiоло.м извеgеним og ша�ве имени
це: - глас разiласиши; - кавгу за�авжиши; - клетву uро�леши; 
- поглед uоiлеgаши; - страх усшрашиши; - у хапс(у) ухаUсиШи. 
_ - се 1. баци ши се, ошиснуши се йpe�o нечеiа, Heige. 2. (на ко
га) биши нали� на �oia, врћи се, у.мешнуши се на �oia: - се на 
оца. • куд га враг турио �аже се за He�oia �oia нема а i11ребало би 
gaje UрисуШан. - главу у торбу в.  уз шорба (изр.). - клипове неко
ме под точкове Uоg.му�ло сuречиши He�oia у нечему. 

турић м geм. og Шур. 

туркати, -3.м неевр. geм. йрема ШуриШи. _ - се шис�аши се у 
Шесно.м uросшору iypajyhu jegaH gpyioia, iур�аши се. 

тур коло г м онај �ojи се бави Шур�олоiијо.м, сшручња� за 
шур�олоiију . 

туркологија ж лат.-ГРЧ. Hay�a о Шурс�о.м јези�у, �њижевно
сши и �улШури. 

турколошки, -3., -о �ojи се OgHOCU на шур�олоiе и шур�оло
iujy. 

туркофил, -а и туркофил, -ила м лат.-ГРЧ. онај �ojи је на�ло
њен Турцима и свему шшо је Typc�o. 

туркофилизам, -зма м на�лоњеносш и uријашељс�и OgHOC 
Йре.ма Турцима и свему шшо је шурс�о: уп. туркофилство. 

туркофилски И туркофилски, -3., -о �ojи се OgHOCU на шур
�офиле: - политика. 

туркофилство е в. Шур�офилизам. 

турма ж лат. 1. нај.мања �оњич�а ша�шич�а јеgиница у вој
сци сшарих Римљана. 2. ipyua љуgи уоUшШе. 3. ipyua Ш0варних 
живошиња �ojимa се йреноси �a�вa роба, �apaвaH. 

турмалин, -Ива м .минерал с �рисшалима �ojи се брусе �ao 
gpaio �aмeњe; gpaiu �aмeH различише боје. 

турмалинов, -а, -о 1соји је og Шур.малина: - плочица. 
турмар, -ара м возар, �иpиџиja; онај �ojи на �oњy йреноси 

робу; уп. турма (3). 

турнеја ж фр. а. �ружно UуШовање. б. uушовање y.мeтHи�a 
или сuоршисша на iосшовања, uолишичара у аiишацију и gp. 

турникет, -ета м фр. найрава у Bugy gBa YHa�pCHO uосшавље
на gела �ojи се хоризоншално o�peћy и oMOiyhyjy ga љуgи йро
лазе jegaH йО jegaH. 

турнир, -ира м фр. а. Ша�.мичење (ipYUHO или uојеgиначно) 
вишезова у бојним вешшинама на gворовима феуgалних влаgа
ра. б. сuоршс�о Ша�.мичење Behei броја учесни�а. 

турнирски, -3., -о �ojи се OgHOCU на шурнир: - дворана, - ја
хање. 

турнус и турнус м ГрЧ. YHaupeg ушврђени peg йо �o.мe више 
личносши jegHa за gpyiOM обављају He�и Йосао. 

турнути, -нём евр. прел. 1. а. �раш�им, снажним Uо�реШо.м 
учиниши ga се He�o или нешшо Йo.мa�He, Йо.мери у He�o.м йрав
цу, (оg)iурнуши; сшавиши, iурнуши у нешшо; iурнуши �раш�им 
ygapoM, .мунуШи: - књигу у страну, - у џеп (што), - у стомак 
(кога). б. на брзину uошуриши, Uоg.меШнуШи. - Потписује све 
што му турну под руку. 2. uослаши, уuушиши He�oia He�yg (без 
обзира на шо ga ли uрисшаје); у�лониши, оgсшраниши, .маћи: -
у морнаре, - у иностранство. _ - се uроiураши се, Йо.маћи се, 
Uо.мериШи се Haupeg у iужви. • - ногом исшераши, избациШи. -
у гроб (у јаму) ошераши у с.мрШ. - у зла уста изнеши на рђав iлас, 
изложиши оiоварању. 

туробан, -бна, -о 1. а. невесео, нерасuоложен, Hai11.мypeH, 
.мрачан (о чове�у). б. �ojи ogaje ша�во расuоложење: - лице. в. 
�ojи изазива ша�во расuоложење; �ojи осшавља су.моран, i11.мy
ран ушиса� (о Uреg.меШима, uросшору и њихово.м изiлеgу): - ми
сао, - самоћа, - изглед куће. 2. фиг. лишен свеi11лосши, i11.мypaH, 
н,ашушшен (о gaHY, времену). 

туробник м шуробан чове�, .меланхоли�. 

туробница ж а. шуробна женс�а особа. б. (у придевској слу
жби, уз реч песма) шужна, сешна: песма -. 

туробно ПРИЛ. на шуробан начин, шужно, жалосно, су.мор
но: - запевати. 

туробност и туробност, -ости ж сшање oHoia �ojи је шуро
бан, oHoia шшо је Шуробно. 

туровет ж бот. pog зељасших бuља�а Tragopogon из ф. Сот
pozitae, �PYЙHиx, жуших iлавица; врсше шоiа poga Т. dubins, Т. 
pratensis. 

турпија ж тур. челична ручна алаш�а са �oco урезаним зуu
цима за сшруiање .меШала, �aмeHa, gрвеша и gp. 

турпијати, -3.м неевр. 1. сшруiаши, gошериваши ШурUијо.м. 2. 
фиг. а. шрошиши, унишШаваШи. - Робија га турпија. б. оiлаша
ваши се iласо.м �ojи uogceha на сшруiање ШурUијо.м. - Чуле су се 
неке птице како турпијају. 

турпијетина ж ayw. и Йеј. og ШурUија. 

турпијица ж 1. geм: og ШурUија. 2. анат. у жgрелу uужева ро
жнаша �ожица, radula, са зуuцима за gробљење хране. 

турски, -3., -о 1. �ojи се OgHOCU на Typ�e и на Typc�y, �ojи 
upuuaga Турцима и Typc�oj: - народ, - језик. 2. исламс�и, .му
xaмegaHc�u (о вери). 3. а. �ao сасшавни geo бошанич�их и зооло
ш�их назива: - каранфил, - кос. б. у називу боја: - белило. • 
проћи као мимо (поред) турског гробља йроћи не осврнувши се, не 
uоiлеgавши, не обраhајуhи Uажњу. - кафа (кава) црна �афа �y
вана на шурс�и начин. 

турски ПРИЛ. �ao Турци, uоuуш Typa�a: - запушити. 
турћијат, -ата м тур. 1. шурс�и начин живоШа. 2. в. шур�о

лоiија. 

турукати, тУРУчём неевр. оном. gYBajyhu у шрубу, или у нешi110 
слично, uроизвоgиши неuријашан зву�. 

турукнути, туРукнём свр. йрема Шуру�аШи. 

турцизам, -зма м реч или израз шурс�оi uоре�ла у He�o.м је
зи�у. 

турцизирати, -ИзИр3.м евр. и неевр. (у )чиниши �oia Турчино.м 
или нешшо шурс�им, uошурчи(ва)ши: турцизирани Арбанаси. 

турчењак, -ака м в. UоШурчења�. 

Турчин м (мн. ТУРЦИ) у .мН.: uриuаgници Hapoga шурс�о-ша
шарс�оi uоре�ла �ojи чине основно сшановнишшво Typc�e (у jg.: 
upuuagHU� шоiа Hapoga). 2. фиг. о�рушан, свирей чове�. - Таквој 
битанги ни Турчин није раван. • пуши као - �аже се �ag He�o 
MHoio и сшрасно Uуши. 

турчинак, -нка м бот. в. бул�а. 

турчити, -Им неевр. прел. [гл. им. турчёње е] чиниши He�oia 
Турчино.м; uревоgиши у .муслиманс�у веру. _ - се 1. uосшајаши 
Турчин; uрелазиши у .муслиманс�у веру, uрихвашаши ислам. 2. 
фиг. iубиши на вреgносШи. - Његова се пара никад није турчила. 

туршија ж тур. нарочишо сйрављена зимница og воћа и йовр
ћа у uресолцу и сирhеШу. 
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турmијица ж geM. og Шуршија. 

тускорашњн, -а, -ё који је скоро, неgавно био, скорашњи. 

туст, -а, -о и туст, туста, -о рег. 1. а. ylojeH, gебео, lојазан: � 

особа. б. замашан, круйан (о gеловима Шела). в. који саgржи 
MHOlo масши, сала (о месу). 2. фиг. а. бу јан, lусш, сочан; БОlаш, 
обилан, изgашан (о йаши, Шрави). б. йлоgан, pogaH (о земљи). в. 
који се исшиче боlашим pOgOM (о lOgUHU). г. који обилује маше
ријалним среgсшвима, имућан. 3. фиг. нейрисшојан, саблажњив: 
тусте мисли. 

тут узв. (обично поновљено) само у изр. - овамо, - онамо cag 
овамо, cag онамо, час овамо, час Шамо. 

тутањ, -тња м (инетр. -тњем) оном. 1. а. снажан и gуlошрајан 
звук који се разлеже og lромова, ексйлозије и сл., шушњава, lp
.м.љавина: � грома, � топова. б� снажан звук који йроизвоgе ма
шине у pagy, шочкови локомошиве и gp. ,  клойарање, луйа: � 

штампарске машине. в. мукао, йо йlмyo , шуй звук og aaga, yga
ра о земљу, og буке из gaљUHe и СЛ.: пасти уз тутањ. г. вика, la
лама, ларма. 2. шум у rлави као йослеgица болеСНОl сшања, уз
буђења и сл. • ухватити - наrло се изlубиши, Йобећи. 

туткiшисати, -ишём, туткалити и туткалити, -йм неевр. 
лейиши, йремазиваши, исйуњаваши ШуШкалом. 

туткало и туткало е лейак, лейило gобијено apepagoM ко
сшију и коже. 

тУткати, -ам несвр. йрема шушнуши. 

тутнути1, -нём евр. 1. gаши некоме нешшо журно или кри
шом; брзим йокрешима сшавиши, шуриши Helge нешшо: � у ру
ку (некоме нешто), � у џеп (што). 2. нахушкаши, наЙујgаШи. 

тутнути2, -нём евр. оном. зачу ши се, заориши се (о ШуШњу). 

тутњава и тУтњавина ж в. ШуШањ. 

тутњаво ПРИЛ. С шушњавом, уз шушањ: � се срymити. 
тутњарати, -ам неевр. geм. йрема ШуШњаШи. 

тутњати (тУтњети и тУтњити), -њйм неевр. 1. йроизвоgиши 
шушањ, ОVLашаваши се шушњем (о lромовима, шойовима, мно
шшву lbygu, живошиња, кола у йокрешу и сл.). 2. йламшећи 
сшвараши јаке шумове, букшеши (о вашри, заложеној Йећи). 3. 
фиг. брујаши (у коме, као йослеgица jaKol осећања). 

тУтољити, -йм неевр. [гл. им. т)Ттољёње е] несйрешно нешшо 
раgиши, обављаши (обично кришом и на брзину). 

тутор м лат. 1. а. лице коме је власш йоверила бриlу и сшара
ње о малолешној, умоболној и сл. особи, сшаралац, сШараШељ. 
б. онај који се о некоме брине, сшара уойшше, скрбник, сшара
шељ уоЙшШе. 2. свешовна особа која се брине за цркву и цркве
не сшвари и йреgсшавља цивилну везу између свешшеника и 
верника. 

туторисати, -ишём неевр. а. вршиши gужносши шушора, би
ши шуШор. б. (обично пеј .) бринуши се нейозван о коме, намеша
ши своју вољу некоме. 

туторка (тјТторица) ж женска особа шуШор. 

туторскн, -а, -о који се OgHOCU на шушоре; који је својсшвен 
шушорима: � обавеза. 

тУторство е а. бриlа, сшарање о малолешним, умоболним и 
сл. особама, која се осшварује aog коншролом власши, сшара
шељсшво, скрбнишШво. б. бриlа, сшарање о некоме уойшше; gp

. жање HeKola у зависносШи. 

тутук м ,оном. ошшар, висок звук сирене локомошиве, аушо-
мо била и gp. 

тутуњати, -ам неевр. оном. lунђаши, мр.м.љаШи. 

тутуш м а. сишан човек. б. умно оlраничен човек, смеШењак. 

тутушак, -шка м geм. og ШУШУШ. 

тући (tY-ћи), тУчём (импф. тУцијах; иМII. тУци; р. пр. тУкао, ту
кла; ТРП. тУчен, -а) неевр. 1. а. уgараши HeKola наносећи му бол, 
(за)gаваши уgарце, биши, млаШиШи. б. уgараши нечим ШRрgим 
о чврсшу йовршину шако ga се чује шум, куцаши, луЙаШи. в. yga
ращи о нешшо, йО нечему uagajyhu, gувајући, зайљускујући (о 
киши, вешру, воgи). г. лако, блаlо gоgириваши, куцкаши, луйка-

ши. - Свилене кићанке тукле су га по плећима. 2. чиниши бр
зе йокреше уgовима и шелом, койрцаши се, бацакаши се; риша
ши се. 3. фиг. а. заgобијаши йреgносш, оgносиши йобеgу Hag не
ким, йобеђиваши (у сйоршском наgмешању, каршању и сл.). б. 
насшојаши йоlоgиши лойшом у lОЛ, кош и сл. ygapajyhu је но
lOM, бацајући је руком и на gpylu начин, извоgиши уgарац (у 
сйоршовuма с лойшом, йаком и gp.). г. йокриваши, uмаши gej
сшво йо оgређенuм йoљuмa (о фиlурама у шаховској ulpu). 4. а. 
оgузuмаши живо ш, убијаши: � змије. б. клаши (свињу). в. јало
виши, шкойиши, шшројиши: � бикове. 5. а. lађаши, йуцаши из 
вашреноl оружја (йо некоме или йО нечему); йоlађаши (о ономе 
који lађа или о самом оружју). б. йобеђиваши, унишшаваши, 
биши (у раШу). 6. gробиши, комаgаши, сишниши, шуцаши: � ка
мен. 7. а. жуљиши, йришискиваши (о обући). б. фиг. заgаваши 
муку, йричињаваши невољу, смешњу и сл. - Туче га његова глу
пост. 8. а. йроизвоgиши звуке, шонове ygapajyhu у какав музич
ки инсшруменш: � о тамбуру, тамбуром. б. йроизвоgиши равно
мерне шумове, уgараши (о машини у pagy). в. йомоћу звукова 
обавешшаваши, gаваши какав сиlнал. - Звоно на пожар туче. 
г. у pийlмy избијаши уgарце (о часовнику). 9. уgараши, куцаши 
у крашкuм и рийlмичкuм Kyцajuмa, йулсираши (о срцу, крво
Шоку). 10. а. фиг. шириши се (og HeKol извора), заЙахиваШи. - Од 
зида је тукла запара. б. живо, иншензивно нешшо раgиши: � 

карте до бесвести. в. снажно избијаши, јављаши се, йробијаши 
се. - Из земље су тукле стабљике. 11. вршиши неку pagНJY yga
рањем, йрийремаши нешшо (у HeKUМ KyћHUМ йословuма и у йро
извоgњи): � лан, конопљу набијаши, шрши; � врхње, масло бућ
калицом изgвајаши масло из млека, бућкаши; � злато ygapajy
ћи чекићем шањиши у лисшиће; � јаја разбијаши јаја pagu йри
йреме каквоl јела. _ "" се 1. уgараши caмol себе, уgараши се, 
(за)gаваши уgарце себи. 2. а. биши склон шучи, pago се уйушша
ши у шучу. б. уз. повр. бориши се jegaH с gpyluм; заgаваши ygap
цејеgан gpyloMe. 3. бори ши се оружјем (у рашу, у gвобоју). 4. go
лазиши у сукоб, сукобљаваши се; суgараши се. • - пару MHOlo за
рађиваШи. 

туф м итал. МИН. 1. VLиновиша сшена йосшала уrлавном og сле-
aJЬeHol вулканскоl ЙеЙела. 2. кречњак, вайненац, cula. 

туфна ж нем. шачкица (на шканини нЙр.). 

туфница ж geм. og шуфна; Шуфна. 

туц УЗВ. 1. (обично поновљено) оном. за изражавање звука Kag 
се ygapu о нешШо. 2. у изр. - тамо - овамо cag шамо - cag овамо, 
час шамо - час овамо (обично без резулШаШа). • туц-муц каже 
се Kag неко замуцкује, засшајкује у йричању, чишању и сл. 

туцаннк, -ика м 1. исшуцан, изgробљен камен за йосийање 
йо цесши, йушу. 2. куван и изlњечен кромЙир. 

туцањ, -цња м 1. в. шучак (1). 2. клашно у звону, бренце. 3. 
KOMag ме шала йричвршћен за враша, звекир. 

туцати, -ам неевр. 1. разбијаши, мрвиши, сишниши; ygapa
њем gробиши go у йрах: � камен, � бибер. 2. lњечећи убијаши: � 

ватке. 3. уgараши чuм о шшо: � главом о зид. 4. шући, јавља
ши се у Kyцajuмa. - Бол стаде туцати под кожом. 5. фиг. биши, 
ЙоlађаШи. - Целог живота га туца неправда. 6. ВУЛГ. обљубљи
ваши (жену, gевојку). _ "" се ВУЛГ. воgиши љубав. • - главе о зидо
ве кајаши се зБОl HeKol своl ЙосШуЙка. - камен робијаШи. 

туцати, tY-цам неевр. ићи шамо-амо без йравоlа циља, база
ши, шврљаши; раgиши какве сишне йослове, мајаши се. _ "" се 
йошуцаши се, скишаши се. 

туцач, -ача м онај који шуца камен, йрави Шуцаник. 

тУцачкii, �a, -о који се OgHOCU на шуцаке, йросјачки: � хаљине . 
туце, -ета е 1. gванаесш jegHaKUx, исшороgних йреgмеша или 

особа, целина og gванаесш jegUHKU. 2. (у прил. служби) йуно, 
oЦHolo: � деце. 

туцкарати, -ам неевр. оном. (йро)извоgиши слабе, ucapeKuga
не звукове. - Испод његових ногу туцкарали су каменчићи. 

туцкати, -ам неевр. geм. йрема ШуцаШи. 

туц-муц узвик за обележавање муцања, замуцкивања које 
је йослеgица збуњеносши, несйремносши за оglовор, за реакцију. 

туцнути, -нём свр. йрема ШуцаШи. _ "" се лаlано уgариши о 
Kola или шшо, gошаћи се Kola или чеlа. 

тУч, ryча м (мн. 0) леlура бакра и калаја, бронза. 
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тУча ж 1. међусобно уgарање gвеју или више особа. 2. ygapa
ње, башинање HeKo"ia. 3. с.мрзнуше кайи кише које aagajy као зр
на леgа, "iрсщ; уп. крупа (lа). 

тУчак и тУчак, -чка М 1. крашко мешално оруђе с окру1.лим 
крајем којим се нешшо шуче, шуца у авану, сшуйи; уп. туцало, 
туцањ. 2. шврgо јаје којим се о Ускрсу йри шуцању разбијају gpy
"ia јаја. 3. бот. geo цвеша који се сасшоји og оилоgних лисшића на 
којима су семени ЙУЙОЈЬци, pistillum. 

тУчан, -а, -о и тУчан, -чна, -о 1. найравЈЬен og шуча, брон
зан: - кип. 2. који је боје шуча, бронзане боје: тучани облаци. 3. 
звонак као шуч: тучни акценат. 4. фиr. y"iojeH, gебео (шежак као 
шуч): - кокош. 

тУчар М 1. онај који чува шуке, ћурке. 2. шр"iовац шукама, 
ћуркама. 

тученйк, -ика М 1. врсша баруШа. 2. в. Шучењак. 

тучењак, -ака М сир који се шуче у качици и осшавЈЬа за зиму. 

тУчити, -Им свр. наићи на Ko"ia, сресШи. - Јуче тучим прија-
теља. 8 - се суgариши се, сукобиши се; сресши се. - Тучисмо се 
на путу. 

тУчкаст, -а, -о који је са шучком (о цвешу): тучкасти цвет. 
тУчност, -ости ж gеБЈЬина, "iојазносш, масивносш, Шежина. 

тУчњава ж в. шуча (1, 2). 

тучоносан, -сна, -о који носи у себи шучу, који је йун шуче, 
"ipaga, "ipagoHocaH; уп. туча (3): - облак. 

туш!, туша М (инстр. тушем) фр. 1. црна воgена боја која се 
gобија og чађи (уйошреБЈЬава се за шехничко цршање и у сли
карсШву). 2. йреношење боја кичицом. 

туш2, тУша М (инстр. т:YmeM; МН. т:Ymеви) фр. 1. найрава за йра
ње и обливање шела воgеним м,лазевима. 2. фиr. оно шшо сшиша
ва занос, узбуђеносш, разочарање; укор. 3. крашко музичко gело, 
извеgено обично gувачким инсшруменшима и бубњевима као 
йозgрав йри исказивању ЙочасШи. 4. обично у изр. - позиција 
спорт. сшање Kag је jegaH og шакмичара у рвању йоложен на обе 
илећке. 

туширати!, тУшйрам свр. и несвр. (на)сликаши, (на)цршаши 
шушем; уп. тушl. 

туширати2, тУшйрам свр. и несвр. 1. (о)йраши, (о)куйаши не
Ko"ia, нешшо aog шушем; уп. тym2 (1) . 2. фиr. (у)чиниши ga неко uз
"iуби оgушевЈЬење, занос, разочара(ва)Ши. 3. спорт. йоложиши, йо
ла"iаши йрошивника на обе илећке у рвању. 8 - се (о)йраши се, 
(о)куйаши се ucaog Шуша. 

тушт1 М бот. "iранаша зељасша јеgно"iоgишња биљка Portula
са oleracea из ф. Portulacaceae, gоле наизменичних, "iope на
сйрамних лисШова. 

тушт2, -а, -о iiiмypaH, нашушшен: - облачина. 
тушта 1. ж (и у вези: - и тама) велико мношШво. - Окупи 

се тушта (и тама) непрегледна. 2. прил. (обично у вези: - и 
тма) врло MHO"iO, безбројно. - Појави се као из земље тушта и 
тма људи. 

туштити, -Им несвр. в. шушшиши се. 8 - се 1. мршшиши се, 
мрачиши се. 2. јуриши, журиши (се). 

тфу(ј) узвик којим се изражава нейријашно изненађење. 

тхе и тхја узвик којим се изражава мирење са сшварношћу, 
са суgбином, рези"iнација. 
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ћ (Ћ) е непром. лингв . а. йреgњонейчани безвучни сливени су
r.nасник. б. слово којим се обележава шај суr.nасник: велико Ћ, 
мало ћ, курзивно n. 

ћаузвик за шерање, йоgсшицање волова ga (йо)вуку: ћа гаро
ња! ћа милоња! 

ћаба ж ар. 1. а. (Ћаба) храм у lpagy Меки у CaygujcKoj Араби
ји, йрема ко.ме су окрену ше све џамије на свешу, .муслиманско 
свеШилишШе. б. хоgочашnе (go Ћабе). 2. свешилишше уоЙшШе. -
Споменик Николетини постаде њихова ћаба. 

ћабенс:ки, -а, -о који се OgHOCU на nабу: - чалма. 
ћаге, -ета е (ћаге ж ми.) Тур. нар. и разг. а. йайир, харШија. б. 

Йис.мена йошврgа, уверење о нече.му. - То је моје, ево ћаге! 
ћа:кати, -ам несвр. шераши вола вичуnи "па':' уп. ћа (б). 
ћакнут, -а, -о сулуg, луцкасш: - човек 
ћа:кнути, -нем евр. а. свр. йрема nакаШи. б. (й)ошераши; aog-

сШрекнуШи. 

ћа:кнуто ПРИЛ. на сулуg начин, луцкасшо: - говорити. 
ћа:кнутост, -ости ж особина oHola који је nакнуШ. 

ћале, -а и -е и ћfше, -ета м жарг. оШац. 

ћалов, -ова м r.nуйан, буgала. 

ћаловаст, -а, -о буgаласш, беgасш; уп. ћалов. 
ћап узвик којим се означава Kag се нешшо изненаgа ухваши, 

nаЙи. - Ја ћап, узех пymку! 
ћапити, -йм евр. изненаgа зlрабиши, шчейаши: - противни

ка за гymy, - оловку са стола. 
ћар, ћара и ћара м пере. разг. gобишак, зараgа; корисш: ради

ти с ћаром; слаб ћар од тога. 
ћарити, ћарйм неевр. [гл. ИМ. ћарење е] зарађиваши на лак 

(чесшо су.мњив) начин; корисшиши се: - на картама; - у нечијој 
невољи. 

ћарлијати, ћарлИјам и ћарлијати, -ам неевр. лаlано gува-
ши, йириши, йиркаши, лахориши (о веШру). 

ћаса ж тур. врсша aocyge без gршки са сШране. 

ћасица и ћасица ж ge:м. og паса. 

ћас:кало и ћаскало е (м) (ми. е) онај који воли nаскаши, йри
чало. 

ћас:кати, -ам и ћас:кати, ћаскам неевр. необавезно йричаши, 
разlовараши (обично йријашељски и наgуlачко). 

ћёбе, -ета е (ми. ћебета, ген. ћебета; зб. им. ћ€�бад ж) тур. йокри
вач изашкан og вуне или сличноl .маШеријала; уп. дека. • појео 
би и масно ћебе каже се за oHola који је MHolo r.nagaH или йро
жgРЈЬив, лако.м на храну. 

ћебенце, -ета (-а) е (ми. -ца) geM. og nебе. 

ћевабџија м (ми. ж) тур. онај који йрави (или и apogaje) nева-
йе, nевайчиnе и gpyla јела og .меса на рошШUJbУ. 

ћевабџијс:ки, -а, .. о који се OgHOCU на nевабџије: - посао. 
ћевабџијка ж жена nевабџија; nевабџијина жена. 

ћевабџиница ж lрсшионица у којој се йеку и apogajy nевайи 
и nеваЙчиnи. 

ћевап, -апа м а. KoMagun .меса исйеченоl (или apuapeмљeHol 
за йечење) на ражњу. б. в. nеваЙчиn. 

ћевапчић м (обично у ми.) ваљчиn са.млевеноl или исщка
Hol .меса исйечен (или ЙриЙре.мљен за йечење) на жару (на ро
шШUJbУ). 

ћеиф м в.  nеф. 

ћёла ж тур . .месШо на r.nави 1ge је коса ошйала (обично шеме 
без косе). 

ћёлав, -а, -О који има nелу, који је без косе (gелимично или 
йошйуно): - човек, - глава. 

ћёлавац, -авца м онај који је nелав. 

ћёлавити, -йм и ћелавити, ћелавйм неевр. [гл. им. -вљење е] 
осшајаши без косе, йосшајаши nелав. 

ћёлавица ж она која је nелава. 

ћелав:ко м в. nелавац. 

ћёлавост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање oHola који је nелав, 
oHola шшо је nелаво. 

ћелија ж ГрЧ. 1. собица за самца а. у .манасШиру, самосша
ну, исйосничка собица. б. самица у зашвору, gушевној болници 
и сл. 2. биол. основна .морфолошка и физиолошка јеgиница у lpa
ђ и вишеnелијских орlанuзама, сШаница. 3. ок це а. у саnу. б. у ри
барској .мрежи 4. основна, нај.мања орlанuзациона јеgиница у не
ким илеlалним йаршијама (нЙр. ко.мунисШичкој), йокрешима 
(нЙр. за ошцейЈЬење) и орlанuзацијама (нЙр. ШерорисШичкој). 

ћелијица ж geм. og nелија. 

ћелијс:ки, -а, -о 1. који се OgHOCU на nелију (1): - врата. 2. ко
ји се OgHOCU на nелију (2); уп. ћелични: - опна. 

ћелiiчни, -а, -о који се OgHOCU на nелијице; уп. ћелија (2): -
ткиво. 

ћело, -а и -е хиЙ. и ир. og nелавац. 

ћелоња м (ми. ж) Йеј. og nелавац. 

ћемане, -ета е тур. врсша lуgачкоl иНсШру.менШа, виолина. 

Ы�Mep м тур. нар. йојас (.мушки с apelpagoM за новац, женски 
украшен сребро.м). 

ћепена:к, -енка м тур. крило у сшаринских gynaHa (служи 
у.месшо враша, за uзлаlање робе и сл.). 

ћепенач:ки, -а, -о који се OgHOCU на nейенке: - архитектура. 
ћерамида ж ГрЧ. црей за йокривање купа. 

ћерамидни, -а, -о који се OgHOCU на nepaмuge, који је og nе
paмuge: - кров. 

ћердати, -ам неевр. неконшролисано шрошиши, расийаши; 
уйройашшаваши: - новац; - младост. 

ћеретав, -а, -о који воли nерешаши, nаскаши, lоворЈЬив, бр
БЈЬив: - сусед. 

ћеретавац, -авца м онај који nереШа. - фШ'. Рађају се вали, 
ћеретавци мали. 

ћеретавост, -ости ж својсшво oHola који је nереШав. 

ћеретало (ћеретало) е (м) (ми. е) онај који воли nерешаши, nа
скаши, йричало, йрitйовеgало; уп. ћаскало. 
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ћеретати, -ам (ћеретати, ћерётам) несвр. hаскаши, чаврља-
ши (обично йријашељски и наgуrачко). 

Ы�ретуша ж она која воли hерешаши, чаврљаши, rоворуша. 

ћерка ж (дат. ћерки и ћерци; ген. мн. ћеркй) в. Khu; уп. кћерка. 
Ы�рпич м (ШIстр. -ем) тур. (често у зб. значењу) нейечена циrла. 

ћерпИчар, -ара м онај који йрави hерЙич(е). 

ћерпИчара ж Kyha og hерЙича. 

ћерчица и Ы�рчица ж ge.м. og hepKa. 

Ы�TeH м тур . в. лан. • ћетен-халва врсша йосласшице, халва 
која се йрави og hешенова се.мена. 

Ы�тен:йmте с ланишШе. 

Ы�TeHOB, -а, -о који је og hешена: � семе. 
ћёф, ћефа м (мн. ћефови) тур. 1. жеља, йрохшев: испунити � 

некоме. 2. gобро расйоложење, весеље: бити у ћефу. 
Ы�фина ж ayr.м. и Йеј. og hеф: везирска �. 

ћёФнути се, -нё се свр. безл. разг. йрохшеши се. - Пути кад му 
се ћефне. 

ћивот м ГрЧ. ковчеr у које.м се чувају йосмршни осшаци или 
.мошШи свеШаца. 

ћилер и ћилер м тур. соба за осшаву, с.мочница. 

ћилерак, -рка и ћилерић м ge.м. og hилер. 

ћилибар, -ара м перс. жуша фосилна см,ола, јанШар. 

ћилибарск:й, -а, -о који се OgHOCU на hилибар, који је начи-
њен og hилибара: � муштикла. 

ћилим и ћилим м (мн. -и и -ови) тур. йросширка, шейих, car 
(обично с боrаШu.м YKpacu.мa, шарама). 

ћилимак, -мка и ћилимак, -ймка м ge.м. og hилu.м. 

ћилимар, -ара и ћилимар, -а м онај који израђује или йро-
gaje hилu.ме. 

ћилимара ж раgионица у којој се израђују hилu.ми. 

ћилимарка и ћилимарка ж она која uзрађује hилu.ме. 

ћилимарск:й и ћилимарск:й, -а, -о који се OgHOCU на hили-
.маре и hилu.марсШво: � вештина. 

ћилимарство с израgа hилu.ма, hилu.марски занаШ. 

ћилимац, -мца и ћилимац, -ймца м ge.м. og hилu.м. 

ћилимск:й и ћилимск:й, -а, -о који се OgHOCU на hилu.ме: ћи-
лимске шаре. 

ћилимчић и ћилимчић м ge.м. og hилu.м. 

ћирилица и ћирилица жјеgна og сiilарословенских азбука, 
нас шала краје.м IX или у йочешку Х века, а йрем,а rрчко.м унци
јално.м Йис.му, која је йосшала Йис.мо неких словенских Hapoga 
(срйскоr, pYCKOr и gp.). 

ћириличк:й и ћириличк:й, -а, -о који се OgHOCU на hирили
цу, найисан hирилицо.м: � издање, � натпис. 

ћириловица и ћириловица ж в. hирилица. 

ћириловск:й и ћириловск:й, -а, -о који се OgHOCU на hирило
вицу, hирилски: � споменици. 

ћирилск:й и ћирилск:й, -а, -о који се OgHOCU на hирилицу: � 

књижевност. 
ћитаб, -аба м тур. књиrа која саgржи верске gor.мe .муслu.ман

ске релиrије и .муслu.манске йравне нор.ме. 

ћитаба ж тур . разг. лисшиh йайира, цеgуља с неко.м белешком, 
(обично као каква йошврgа или неко уверење). 

ћифта м (мн. ж) тур. пеј. 1. а. сишни шрrовац, шрrовац на м,а
ло. б. зеленаш, лихвар; iilврgица, шкрШац. 2 . .малоrрађанин, фи
лисШар. 

ћифтанск:й, -а, -о в.  hифШински. 

ћифтарисати, -ишём и ћифтарити, ћифтарйм несвр. 1. ба
виши се шрrовино.м на сишно, сиШно.м робо.м. 2. йосшуйаши, йо
наша ши се као hифШа. 

ћифтиница ж женска особа hифша; жена hифШе. 

ћифтинск:й, -а, -о који се OgHOCU на hифше, који је као у hиф-
ше, својсшвен hифшама: � понашање. 

ћифтинство с hифшинско схвашање и ЙосШуЙање. 

ћопа м хиЙ. и ир. og hойавац; уп. ћопо. 
ћопав, -а, -о који houa, храмље, хро.м, шейав: � човек, бити 

� у леву ногу. 
ћопавац, -авца м онај који houa, шейа, шеЙавац. 

ћопавица ж она која houa, храмље. 

ћопавко м в. hойавац. 

ћопавост, -ости ж особина OHOra који houa, хром,осШ. 

ћопати, ћбпам несвр. храмаши, шеЙаШи. 

ћопо, -а и -ё хиЙ. и ир. og hойавац; уп. ћопа. 
ћора м хиЙ. и ир. og hоравац; уп. ћоро. 
ћорав, -а, -о 1. а. који не виgи на jegHo око; који u.мa слаб 

виg, који не виgи gобро. б. слей (у оба ока). 2. фиг. невешш, не
сЙреШан. • и - кока нађе зрно и невешш Kagrog ypagu нешшо go
бро. оканити се (махнути се, оставити се и сл.) - посла guhu руке og 
узалуgна Йосла. то зна и - бака ШО свако у.ме (ураgиШи). 

ћоравац, -авца м онај који је hорав. 

ћоравачки ПРИЛ. наслейо, насу.мце: � радити што. 
ћоравити, -йм и ћоравити, ћоравйм несвр. [гл. им. -вљёње с] 

йосшајаши hорав. 

ћоравица ж она која је hорава. 

ћоравко м в. hоравац. 

ћораво ПРИЛ. невешшо, несйрешно; уп. ћорав (2). 

ћоравост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање OHOra који је 
hорав; слеЙило. 

ћорак, -рка м 1. набој без убојишоr зрна, вежбовни, .маневар
ски .меШак. 2. фиг. разг. неусйешан йройали йосао, акција, рagња; 
уойшше оно шшо је неусйело, йройало (а обично је йрешхоgно 
хвалисаво, бучно најављивано) . 

ћбрда ж тур. арх. сабља. 

ћорити, ћбрйм несвр. [гл. им. ћ6рёње с] оgаваши слабу све
Шлосш, слабо свеШлеши, ШКUJЬиШи. - Свећа је ћорила. 

ћоро, -а и -ё м хиЙ. и ир. og hоравац; уп. ћора. 
ћорсокак, -а и ћорсокак, -ака м тур. 1. улица без излаза 

на jegHoM крају, слейа улица. 2. фиг. безизлазан йоложај: до
спети y �. 

ћос, -а, -о в. hосав. 

ћоса м (мн. ж) онај који је hосав; уп. ћосо. 
ћосав, -а, -о које.м не расшу бркови и браgа; који је без gла-

ка: � човек; � лице. 
ћосавац, -авца м онај који је hосав. 

ћосавост, -ости ж особина, сшање OHOra који-је hосав. 

ћосаст и ћосат, -а, -о в. hосав. 

ћосо, -а и -ё в. hoca. 

ћоша ж нар. в. hOшак: � куће. 
ћошак, -шка м тур. балкон, gоксаш: седети на ћотку. 
ћошак и ћошак, -тка м (мн. ћошкови И ћоткови) тур. yrao, 

ку ш; poraљ: � себе; � куће. • бити на три ћошка биши нерасйоло
жен, лоше воље. држати три ћошка куће обављаши највеhи geo 
йосла у Kyhu. на три ћошка како не ваља, лоше. стерати у ћошак 
gовесши у безизлазан Йоложај. 

ћоше, -ета и ћоше, -ета с в. hошак . •  на своје ћоше вући воgи
ши рачуна само о cвoju.м инШересu.ма. округло па на ћоше неја
сно, неоgређено. 

ћошка ж в. hOшак. - Седосмо на ћошку. 
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ћошкаст, -а, -о  1. који u.мa ћошкове, уlласш: ћошкаста сло
ва. 2. фиг. који је неуобичајеНОl йонашања, својеlлав: - човек. 

ћошкасто прил. 1. на ћошкове, уlласшо: - здељати. 2. фиг. ко-
јекако, с .муко.м. - Све је ишло ћошкасто. 

ћоmкић м ge.м. og ћошак. 

ћоmни, -3., -о који се OgHOCU на ћошу: - призидак. 
ћуба и ћуба ж 1. исшурено йерје на lлави ЙШице. 2. чуйерак 

косе. 

ћУб3.н, -ана и ћубан м lолуб с ћубо.м; уп. ћуба (1). 

ћубаст, -а, -о 1. који u.мa ћубу; уп. ћуба (1): - квочка. 2. који 
је налик на ћубу: - нос. 

ћубастост, -ости ж особина oHola који је ћубасш, oHola шшо 
је ћубасШо. 

ћубица и ћубица ж ge.м. og ћуба. 

ћувик, -ИRа м тур. врх брgа: запосести ћубике око села. 
ћуд ж (инстр. ћуди; ген. ми. ћуди, дат. ћудима) а. скуй бишних 

и сшалних .моралних, йсихичких и иншелекшуалних особина, 
који се исйољава у йонашању и йосшуйцu.ма човека, нарав, ка
ракшер: имати злу ћуд. б. нарав живошиње: магарећа - . в. на
чин е.моционалНОl pealoBalba, Ше.мЙера.менШ. - Једном му пра
сну страшна ћуд. • бити по ћуди (коме) gойаgаши се, свиђаши се 
(неко.ме). 

ћудљив, -а, -о 1. који је Йро.менљиве hygu, несшалан, хиро
виш: - човек 2. јоlунасш (о живошињи, обично коњу). 

ћудљиво прил. на ћуgљив начин, хировишо; јоlунасшо: - ре
аговати, - се понашати. 

ћудљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHola који је ћу
gљив. 

ћук м (мн. ћУкови И ћУ-Кови) зоол. врсша ноћне йшице lрабљи-
вице из Йор. сова Athene noctua. 

ћук (обично поновљено) узвик KOju.м се вабе кокоши. 

ћукати, -3.м несвр. вабиши кокоши вичући "ћук-ћук". 

ћукати, ћУчём и ћУк3.м несвр. оlлашаваши се, lласаши се 
као ћук. 

ћукнути, ћукнём свр. оlласиши се као ћук. 

ћулав, -а, -о који u.мa .мале или оgсечене, осакаћене уши, чу
лав: - пас. 

ћулах, -аха м тур . .мала кайа og BaљaHol сукна. 

ћулбастија и ћулбастија ж тур. на жару исйечен оgрезак 
.меса. 

ћулити, ћулим несвр. [гл. им. ћуљёње с] уйрављаши Halope, 
gизаши уши ga би се боље ухвашио, чуо звук. - На сваки шум пас 
ћули ymи. 

ћумез и ћумез м тур. влажна и йрљава, зайушшена йросшо-
рија. 

ћумур м тур . gpBeHU yiaљ, ylљeH. 

ћумурана жја.ма у којој се йали gpBo pagu gобијања ћу.мура. 

ћумураш, -аша м и ћумурџија м (мн. ж) онај који йрави или 
upogaje ћу.мур, ylљap. 

ћуп, ћУпа м (ми. ћУпови) тур. бокасш земљани cyg с ужu.м lp-
ло.м, крчаl, 

ћупина ж ayiм. и Uеј. og ћуЙ. 

ћупић м ge.м. og ћуЙ. 

ћуприја ж тур . .мос ш: камена -, дрвена -, - на Дрини. 
ћупријетина ж ayiм. и Йеј. og ћуЙрија. 

ћупријица ж ge.м. og ћуЙрија. 

ћупријски, -3., -о који се OgHOCU на ћуйрију: - стуб. 
ћупчић и ћупчи:ћ м ge.м og ћуй; уп. ћупић; 
ћур (обично поновљено) узвик за вабљење ћурака. 

ћурак, -рка м тур. нарочиш оlршач йосшављен крзно.м: окре
нути - наопако. 

ћурак, -рка м И ћуран, -ана м 1. зоол . .муж јак ћурке. 2. фиг. 
буgала, lлуЙак. 

ћурански, -3., -о који се OgHOCU на ћурана, који је као у ћура-
на: - ход. 

ћуре, -ета с (супл. ми. ћуРићи м; зб. им. ћуР3.д ж) .млаgунче ћурке. 

ћуренце, -ета с (ми. 0) ge.м. и хиЙ. og ћуре. 

ћуретина ж ћурчије .месо, ЙуреШина. 

ћурећи (ћурећи), -3., -ё који се OgHOCU на ћурке, који је og ћу
рака: - месо. 

ћури (обично поновљено) узвик за вабљење ћурака; уп. ћур. 
ћурка ж (дат. ћуРки; ген. ми. ћуРки и ћуР3.к3.) 1. 300Л. најкруй

нија goMaha йшица из Йор. фазана, која се laju pagu .меса и ја
ја, йура Meleagris gallopavo; женка ше врсше ЙШица. 2. фиг. lлу
йа, оlраничена женска особа, lлуЙача. 

ћуркаст, -а, -о буgаласш, lлуЙ. - Била је млада и помало 
ћуркаста. 

ћуркица ж ge.м. og ћурка. 

ћурлија ж 300Л. врсша йшице Numenius aquatus. 
ћурлик м 1. lлас свирале. 2. цвркуш неких йшица (јаребица, 

шева и gp.) који uogceha на lлас свирале. 3. в. ћурлика. 

ћурлика ж свирала, фрула. 

ћурликавац, -3.вца м зоол. врсша йшице йевачице Emberiza 
melanocephala. 

ћурликати, ћурл:йчём и ћурликати, -3.м несвр. 1. свираши у 
ћурлику. 2. оlлашаваши се ћурлико.м (2). 

ћурлин, -Ина м 300Л. врсша йшице из pega .мочварица, зла
шар йијукавац Charadrius pluvialis. 

ћурче, -ета с ge.м. og ћУрак. 

ћурче, -ета с (супл. ми. ћУ-Рчићи м; зб. им. ћуРч3.д ж) .млаgунче 
ћурке, ћуре. 

ћурчија м (ми. ж) тур. занаillлија који йрави ћуркове, крзнар. 

ћурчији (ћурчјИ), -3., -ё в. ћурећи. 

ћурчијски, -3., -о који се OgHOCU на ћурчије, крзнарски: -
занат. 

ћурчина ж ayiм. og ћУрак. 

ћурчиница ж ћурчијина жена. 

ћурчић м ge.м. og ћУрак . 

ћурчица ж ge.м. и хиЙ. og ћурка; уп. ћуркица. 
ћускија ж тур. нарочиша lвозgена йолуlа која се корисши за 

йрављење руйа у земљи, за йоgизање шереша и gp. • глуп као 
cacвu.м lлуЙ. пијан као - йошйуно Йијан. 

ћустек м тур. букаlије, ЙуШо. • И3 ћустека (скочити и сл.) из .ме
сша (скочиши и сл.). 

ћУтак, -тка м (ми. ћУ-ДИ, ген. ћУт3.к3.) краћи KoMag оgрезаноl 
gебеЛОl или gебљеl сшабла; уп. трупац. 

ћуталица ж (м) (ми. ж) ћyillљивa особа. 

ћутати, �тИм несвр. 1. а. узgржаваши се og loBopa, .мучаши, 
шуШеШи. б. не износиши на јавносш, йрећушкиваши нешШо. - О 
овом да ћутиш! 2. фиг. а. не оgаваши og себе lласа, звука, шу.ма, 
биши cacвu.м Ших. - Ћути мрка шума. б. не Йреgузu.маШи ни
'какве акције, .мироваШи. - Прва армија ратује, друга ћути . •  -
као заливен (као паљ, као риба) уйорно ћуШаШи. 

ћутек м тур. башина, шшай; уgарац. 

ћутети јек. ћутјети, -тим (ретко ек.) несвр. а. Йрu.маШи чули
.ма какве ушиске, осећаши чулu.ма: - ветар на лицу. б. уойшше 
осећаши, gоживљаваши нешшо: - понижење. 8 - се осећаши се: 
- се добро. 

ћутећке и ћутећки ПРИЛ. без речи, ћушећи, ћушке: седети -, 
радити -. 
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ћутйлан, -лна, -о који се OgHOCU на ћушила, на чула, чулни; 
осећајан: - доживљај; - особа. 

ћутйлност, -ости ж својсшво oHola који је ћушилан, осећај-
носш. 

ћутило с осешило, чуло. 

ћутимице прил. ћушећи, ћушке: - проћи. 
ћУТRати, -ам несвр. шераши на ћушање, ућушкиваши: - оне 

што вичу. 
ћутке и ћутке прил. а. не lоворећи нишша, без речи, ћушећи: 

- се удаљити. б. не йоказујући осећања, наизf.леg рав HOgy шно: -
прихватити прекоре. 

ћУтљив\ -а, -о који мало lовори, мучаљив, шуiil.Jьив: - дечак. 
ћутљив2, -а, -о осећајан, нежан: - отац, ћутљиве душе. 
ћутљивац, -йвца м онај који је ћyiil.Jьив, који Hepago lовори, 

мучаљивац, шуiil.Jьивац. 

ћутљивица ж она која је ћyill.Тьивa, неразlоворна, мучаљи-
вица. 

ћУТЉИВRО м в. ћyiil.Jьивaц. 

ћУтљиво прил. без речи, ћушке: - сести, - радити. 
ћутљивост, -ости ж особина oHola који је ћyiil.Jьив, неразlо-

вОРЈЬив. 

ћутња ж (ген. ми. -њи (-ња» сшање Kag се ћуши, не lовори, ћу
Шање. • (пред)иаборна - обавеза информашивних среgсшава, ме
guja ga у gaHe HeaocpegHo йре избора не gajy никакве коменша
ре у вези са изборима. 

ћутом прил. ћушке, без речи. - Прећи ћутом преко злоупо
треба. 

ћутук м тур. 1. в. ћуШак. 2. фиг. f.луUак, буgала. 

ћућор м ћућорење, жубор: - ситних таласа. 
ћућорење с 1. f.л. им. og ћућориШи. 2. ћућор. 

ћућорити, -Им несвр. оном. 1. чавРЈЬаши, ћаскаши; шаuуша
ши. 2. цвркуШаШи. 3. жубориши, lрlОЈЬиШи. 

ћућурити, -Им несвр. оном. [гл. им. ћућурёње с] в.  ћућориши (1). 

ћуфте, -ета с (ми. ћуфтета, ген. ћуфтета) тур. йржена лойши
ца са.млевеноl или исщканоl меса; јело ЙриЙре.мљено og шаквих 
лойшица у сосу. • алал му - свака му часш, алал му вера. 

ћух м лахор, ЙовеШарац. - Студен ћух пири. 
ћУчјй, -а, -ё који се OgHOCU на ћука, који apuaaga ћуку: -

гнездо. 
ћуш узвик за шерање маlарца. 

ћушати, -ам несвр. в. ћушкаШи. 

ћушити, -Им свр. в. ћушнуШи. 

ћУШRа ж уgарац gланом йо лицу, ша.мар. 

ћУШRати\ -ам несвр. 1. уgараши некоме ћушке, ша.марШи. 2. 
lураши (обично HoloM), оШуриваШи. _ - се lураши се, уlураваши 
се Helge. 

ћУШRати2, -ам несвр. шераши маlарца вичући "ћуш!". 

ћушнут, -а, -о ћакнуЩ буgаласill, ygapeH. - Ћушнуте људе 
је исмејао. 

ћушнути, -нём свр. 1. уgариШи некоме ћушку, оша.мариШи. 2. 
оglурнуши нешшо (обично HoloM). 

ћушнутост, -ости ж сшање, особина oHola који је ћушнуш, 
ћакнуш, ygapeH, ћакнуШосШ. 



у 
у (у) е непром. а. лингв . високи лабијализовани са.моZласник 

заgње'i pega: дуго у. б. слово којим се обележава шај са.моZла
сник: штампано у. 

у и у УЗВ. за изражавање жалосши, неuријашно'i изненађења 
и СЛ.: ух. 

у предл. 1. (с ак и лок) 1. (с лок.) означава ga се нешшо нала
зи унушар нече'iа, у ouce'iy нече'iа: бити у соби, у граду, крити се 
у трави. 2. (с ак.) а. означава крешање ка .месШу, uоложају уну
шар нече'iа, gосuевање у шакав OgHOC: поћи у собу, у град, усути 
у јело. б. означава 'ige се осшварује gејсшво неке раgње: погоди
ти у прозор, убости У прст. в. означава аравац, с.мер, ус.мереносШ 
нече'iа: погледати у другу страну. 3. (с ак.) оgређује оно шшо о.мо
'iyhyje вршење Zла'iолске рagње, а шшо означава .музички инсшру
.менШ: свирати у свиралу, ударати у тамбуру. 4. означава ари
сшуuање ко.ме или че.му (с ак.), OgH. УКЈЬученосш, upuuagHociil, 
члансшво (с лок.): сврстати се у гомилу, бити у глумцима. 5. 
означава uрисшуuање некој раgњи, њено заuочињање (с ак.) или 
вршење неке раgње, њен ШОК (с лок.): поћи у лов, бити у послу. 
6. означава сшање у које неко или нешшо gосuева (с ак.) или у ко
.ме се налази (с лок.): пасти у очајање, живети у страху. 7. озна
чава .међусобни OgHOC, везу која се усuосшавЈЬа (с ак.) или која ао
сшоји, шраје (с лок.): ступити у савез, бити у савезу. 8. (с лок) 
оgређује uреg.меш, саgржај раgње: подучити у љубави. 9. (уз 
придев е) ближе оgређује uриgевску реч шиме шшо је uовезује с 
оним шшо је означено именицо.м а. (с лок.) у којој обласши gола
зи go изражаја нека особина: вешт у послу, брз у раду. б. (с лок.) 
'ige се исаОЈЬава нека шелесна особина: блед у лицу, јак у раме
нима. в. (с ак.) geo шела на ко.ме се исаОЈЬава неки неgосшашак: 
хром у десну ногу. 10. (с ак.) оgређује сврху какве раgње: карта
ти се у кафу, пити у чије здравље. 11. (с ак.) означава аро.мену 
сшања, uрешварање у нешшо: самлети у брашно. 12. (с ак и 
лок.) означава начин на који се нешшо врши: говорити у глас, 
пратити у стопу, говорити у прекидима. 13. (с ак. и лок.) ogpe
ђује вре.ме вршења 'iЛа'iолске раgње: у суботу, у том тренутку, у 
седам дана, у једном МИНУТУ. 14. означава различише ogHoce у 
усшаљеним изразима: бити у питању, доћи у питање, притећи 
у помоћ. 11. (с ген.) означава ga је нешшо у uocegy или goMeHY 
аој.ма у 'iенишиву или ga је својсшвено Шо.ме аој.му или ga је у ве
зи с њим: KOg. 1. а. Kag се указује на нешшо шшо је својсшвено не
кој cpegUHU или шшо се gо'iађа у њој: у нас, у примитивних на
рода. б. Kag је реч о uосеgовању, расuола'iању нечим: у Милке 
дијамантске огрлице. в. Kag се указује на особине, сшања или 
uрилике, околносши својсшвене неко.м: у Милице дуге трепави
це. 2. Kag је реч о различишим .међусобним оgносима више ли
ца: гост у градоначелника, бити примљен у команданта, син 
учи занат у оца, опадати снаху у свекрве. 

у- 1. uрефикс у сложен им Zла'iолима и њиховим извеgен,ица
.ма, којима се означава а. uроgирање, gосuевање у нещшо, у окви
ре, у унушрашњосш нече'iа: убацити, увући, улетети. б. uошuу
но обухвашање Zла'iолско.м раgњом: умазати, уоквирити. в. извр
шење Zла'iолске раgње: убрати, убити. г. развијање особине коју 
означава uриgев у основи: укрутити, убрзати. д. несшајање, 
уклањање, ишчезавање: утећи, уклонити. 2. арви geo uрилошких 
и gpy'iux сложени ца насшалих og uаgежних израза с Uреgло'iо.м 
"y,�. упоредо, улудо, уназад. 

уа (различито изговорено) узвик за изражавање не'iоgовања, 
неоgобравања и СЛ. 

уазбучавати, -)тчавам несвр. аре.ма уазбучиШи. 

уазбучити, -Им евр. uоређаши, сложиши ао азбучно.м pegy: 
� грађу за речник. 

уамити, уамИм евр. сшавиши а.м (коњу), уuре'iнуши (коња). 

уарумити се, -Им евр. не хшеши кренуши с .месШа, узјО'iуни-
ши се (обично о коњу). 

убав, -а, -о пеен. или нар. леu, gиван: � девојка. 
убаво ПРИЛ. пеен. или нар. леuо, gивно: � изгледати. 
убавост, -ости ж особина oHo'ia који је убав, oHo'ia шшо је уба

во, леUоШа. 

убадати (се), убадам несвр. аре.ма убосши (се). 

убаздети се јек. убаздјети се, -дИм се евр. gобиши неарија
шан .мирис, uочеши зауgараши, воњаши, ус.мрgеши се. 

убајатити се, -Им се евр. из'iубиши свежину, uосшаши бајаШ. 
- Хлеб се убајати. 

убајбочити, -Им евр. сшрuаши у бајбок, зашвор, ухаuсиши, 
заШвориШи . 

убалегати се, -ам се евр. у.мазаШи се, УUРЈЬаши се бале'iо.м. 

убалити, -ЙМ евр. у.мазаши, УUРЈЬаши бало.м, слина.ма. _ -

се у.мазаШи се, УUРЈЬаши се бало.м, слина.ма. 

убарити се, -Им се евр. а. uрешвориши се у бару, .мочвару. б. 
фиг. заuарложиши се, уч.маши, заосШаШи. - То је било убарено, 
устајало среско место. 

убарјачити се, -ЙМ се евр. сшаши усаравно, uоносишо, исар
сиши се, усшуриши се. 

убасати, -ам евр. ући басајуhи, Шу.марајуhи, gосuеши He'ige 
'ige се не би очекивало или 'ige не би Шребало. - У двориште уба
сате двојица људи. 

убаталити, -аталИм евр. забашалиши, зане.мариШи, наау
сшиши: � студије. 

убауљати, -ам евр. ући баУЈЬајуhи, uобаучке: � у собу. 
убацати, -ам евр. бациши, uобацаши jegHo за gру'iим у не

шшо: � ствари у ПрИКОЛИЦУ. 
·убацИвати (се), -iщујем (се) несвр. аре.ма убациши (се). 

убацити, убацйм (убацити, -ЙМ) евр. 1. бациши, ушуриши, 
сшрuаши, у'iураши (HeKo'ia, нешшо) He'ige, у нешшо: � метак у 
цев, � ухапшеника у ћелИју. 2. HaKHagHo уврсшиши, gоgаши, 
gо.меШнуШU: � у игру, � у план, � у борбу. 3. крашко uримеши
ши, уз'iреgно gобациШи. - "Баш тако!" убаци неко. _ - се на
KHagHo, неочекивано или шајно gосuеши на неко .месШо, у неку 
cpegUHY: � се у непријатељску позадину . 

убачај м 1. раgња којо.м се шшо убаци. 2. уuаgица, Uримеgба. 

убаштинити, -Им евр. gобиши у башшину, наслеgиши: � има
ње. _ - се фиг. укорениши се, усшалиши се: убamтињени гестови. 

убаmтињавати (се), -Ињавам (се) несвр. аре.ма убашшини
ши (се). 

убедити, убедИм јек. убиједити, убиједйм евр. увериши не
Ko'ia у оuравgаносш или исшинишосш нече'iа, uриgобиши HeKo'ia 
за нешШо . ....:. Нисте ме убедили да сте у праву. _ - се увериши се 
у исшинишосш или оuравgаносш нече'iа. '- Убедили смо се да је 
говорио истину. 
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убедљив јек. убједљив, -а, -о 1. заснован на реалносши, очи
'iлеgан, уверљив: � до:каз. 2. који u.мa сйособносш убеђивања, ко
ји уме ga убеgи, ga убеђује: � говорник 

убедљиво јек. убједљиво прил. на убеgљив начин, ошклања
јуnи сваку сумњу, уверљиво: � говорити, � победити. 

убедљивост јек. убједљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особи
на, својсшво OHOra који је убеgљив, OHOra шшо је убеgљиво, увер
љивосШ. 

убеђен јек. убијеђен, -а, -о 1. шрй. og убеgиши (се). 2. који 
u.мa своја убеђења, који чврсшо верује у нешшо, који је нейоколе
бљив у cвoju.м yвepeњu.мa: � :конзервативац. 

убеђеност јек. убијеђеност, -ости ж сшање и особина OHOra 
који је убеђен, убеђење, увереносШ. 

убеђеље јек. убјеђеље е увереносш, убеђеносш у нешшо; из
rрађен сшав, йо'iлеg на нешшо, схвашање: ради:калс:ка убеђења. 

убеђивати (се), -еђујём (се) јек. убјеђивати (се), -јеђујём 
(се) несвр. Йре.ма убеgиши (се). 

убезекнути се, -езё:кнём се и убезе:кнути се, -нём се евр. за
безекнуши се, зайањиши се, зайрейасшиши се. - Деца се убезе:к
нуте. 

убезекнуто и убезекнуто ПРИЛ. забезекнушо, зайањено, за
йрейашnено: � се загледати. 

убезобразити се, -Им се евр. йосшаши безобразан, обезобра
зиши се, избезобразиши се. 

убележавати (се) јек. убиљежавати (се), -ежавам (се) не
свр. Йре.ма убележиши (се). 

убележити јек. убиљежити, -Им евр. 1. йрибележиши, уйи
саши, зайисаши: � у спис. 2. сшавиши белеr, знак, забележиши, 
обележиши KaKвu.м знаком: � своје ствари. 

убелети јек. убијељети, -лИм евр. а. йосшаши бео, засјаши 
белином, забелеши се. - Небо убелело. б. ублеgеши, ЙоблеgеШи. 
- Вратио се преплаmен и убелео. 

убелити, убёлйм јек. убијелити, убијелйм евр. 1. учиниши 
белим, избелиши; йрекриши белином: � платно; � снегом зе
мљу. 2. учиниши свейlлим, освейlлиШи. - Мјесечина убијели 
планину. 

убиваковати се, -:кујём се евр. смесшиши се у бивак, улоrори
ши се. 

убијати (се), убйјам (се) несвр. Йре.ма убиши (се). • убијати 
време (дане, ноћи) йровоgиши време (gaHe, ноnи) не pagenu или 
бавеnи се KaKвu.м безначајнu.м Йословu.ма. 

убијен, -ена, -о 1. шрй. og убиши (се). 2. рањав, изубијан: уби
јена стопала, � јабу:ка. 3. набијен, ушабан: � :коловоз. 4. сло
мљен, сашрвен (болом, невољом): � мати. 5. који је без сочносши, 
свежине (збоr суше, йламењаче и gpyrux шшешочина) (о воnу). 

убијено ПРИЛ. ушучено, скрушено; уп. убијен (4): � седети. 
убијеност, -ости ж сшање OHOra који је убијен, ушучен, йоши

шШеносШ. 

убикација ж лат. својсшво нечеrа ga се налази на оgређеном 
месШу. 

уби:квист(а), -ё м (ми. -сти) 1. биол. биљка или живошиња ко
ја се може йрилаrоgиши најразличиШијu.м еколошкu.м услови
ма. 2. онај који верује ga је шело Хрисшово йрисушно у сваком 
Йричешnу. 

уби:квитет, -ета м лат. сйособносш KOra, чеrа ga се налази, ga 
је йрисушан, йрисушно на свакоме месШу. 

убилач:ки, -а, -о 1. KOju.м се убија, сеје смрш: � пуцњава, � 
средство. 2. својсшвен убицама: � нагон. 

убилач:ки ПРИЛ. на убилачки начин, смрШоносно. - Чели:к 
убилач:ки сева. 

убир м убирање, найлаша (йореза, gажбина). 

убирати, убйрам <Убирати, -рём) неевр. 1. йрикуиљаши йло
goBe, йољойривреgне йроизвоgе као и gpyre биљке: � летину. 2. 
йрибираши (найлаnујуnи, ушерујуnи); gобијаши, сшицаши (као 

корисш, зараgу), извлачиши: � дугове; � добит. • - аплаузе 
gобијаши йризнање, оgобравање, u.маШи усЙеха. - ловорике сши
цаши славу, йрослављаши се. 

убирач, -ача м онај који убира, скуиља, найлаnује и СЛ.: � 
пореза. 

убирљив, -а, -о који се може убраши, найлашиши (о йорезу 
или каквој gpyroj gажбини или ЙоШраживању). 

убирљивост, -ости ж моrуnносш убирања, найлаше, ушери
вања KaKBOr apuxoga. 

убиствен и убиствен, -а, -о 1. KOju.м се убија, смршоносан: 
� паљба. 2. који уйройашnује, шшешан, йоразан: � трошак 3. 
који изнурава, заморан, шежак: � посао. 

убиствено и убиствено ПРИЛ. на убисшвен начин, gOHocenu 
смрш, смршоносно; йоразно, йоражавајуnе, ужасно: � пуцати; � 
се провести. 

убиственост и убиственост, -ости ж сшање OHOra шшо је 
убисШвено. 

убиство е 1. насилно оgузu.мање живоша, уморсшво: � из 
освете, нехотично �. 2. йройасш, унишшење_' морално �. 

убитачан, -чна, -о 1. који убија, смршоносан: � огањ. 2. ко
ји уйройашnује, шшешан, йоrибељан: � хладноћа. 

убитачно ПрИЛ. на убишачан начин: � пуцати. 
убитачност, -ости ж особина, сшање OHOra шшо је убишачно: 

� ноћног рада. 
убити, убијём (трп. уБИјен, -ена) евр. 1. насилно оgузеши жи

вош, лишиши живоша, усмрШиШи. 2. gовесшu go йройасши, уни
шшиши, уЙроЙасШиШи. - Рани мраз убије летину. 3. gовесши у 
шешко сшање, измучиши, саШрШи. - Уби ме ова беда. 4. лиши
ши HeKOra, нешшо нечеrа, ошклониши, йошuснуши: � морал, � 
жеђ, � непријатне мирисе, � понос. 5. изуgараши, избиши, ис
Шуnи. 6. йровесши (вре.ме) (обично pagenu Ilеважне Йослове). 7. 
набиши, ушабаши: � гумно. 8. йоrоgиши: � десет :кругова, � у 
центар. 9. разбиши, ЙриЙре.миШи за јело (јаје). 10. изазваши убо
је, наrњечиши, озлеgиШи. - Убише га чизме . •  '" се 1. оgузеши се
би живо ш, извршиши самоубисШво. 2. уgариши се, йовреgиши 
се: � се у прст. 3. уз. повр. йошуnи се, йобишu се. 4. фиг. озбиљно 
се йреgаши чему, йошруgиши се око чеrа. - Уби се учећи. • бог 
те (не) убио у клешви: нека ше несреnа, невоља снађе (не снађе). 
једним ударцем - две муве jegHu.м йоgухвашом йосшиnи gвосшру
ки усЙех. на месту - ogMax, jegHu.м уgарце.м, йошезом убиши (без 
рањавања). убиј боже рђаво, лоше ga не може биши rope. - бога 
у коме йрешуnи, Йре.млаШиШи KOra. - у појам кога йоразиши, за
йрейасшиши KOra. 

убитно ПРИЛ. убисшвено, ужасно. - Убитно му би :кад виде 
старога. 

убица и убица м (мн. ж) онај који је извршио убисшво, насил
но оgузео некоме живош, онај који је убио или убија. 

ублажавати, -ажавам несвр. Йре.ма ублажиШи. 

ублажавајуће ПРИЛ. на начин који ублажује, блажи: дело-
вати �. 

ублаживати, -ажујём несвр. йрема ублажиШи. 

ублажилац, -иоца м онај који ублажава нешШо. 

ублажити, ублажйм (трп. ублажен) евр. 1. а. учиниши бла-
жu.м, Йоgношљивијu.м, ослабиши gејсшво, cHary, ошшрицу и сл. 
нечему: � жегу, � :казну, � строгост, � бол. б. учиниши йойу
Cйlљивиju.м, умилосшивиши: � љутитог саговорнив:а. 2. йосша
ши блажи, изrубиши на иншензишешу, ослабиШи. - Мећава 
ублажи. 1 '"  се йосшаши блаr, мек, смекшаши се, сшишаши се. 
- Мар:ково лице се ублажило. 

ублажујуће ПРИЛ. в. ублажавајуnе. 

ублатавити, -атавйм и ублатавити, -йм евр. 1. уйрљаши 
блашом, ун:аљаши: � ноге. 2. фиг. осрамошuши, наружиШи. -
Лагао је, људе ублатавио. I '" се уйрљаши се блашом, забла
ши ши се. 

ублатити (се), -Им (се) евр. в. ублашавиши (се). 
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убледети јек. ублијЕщјети, -дйм свр. непрел. йосшаши блеg у 
лицу, изlубиши ру.менило, йреблеgеши; изlубиши сјај, изблеgе
ши: � у лицу; � на сунцу. 

убледити, ублёдйм јек. ублиједити, ублиједйм свр. прел. учи
ниши блеgим, изблеgиШи. 

ублеђивати јек. убљеђивати, -еђујём несвр. Йре.ма убле
gиШи. 

уближе прил. нешшо ближе. 

ублiiзу ПРИЛ. 1. на .м�oj разgаљини, близу gpylola. 2. йри
ближно, lошово, замало: � исти. 

убљувавати (се), -увавам (се) несвр. Йре.ма убљуваши (се). 

убљувати, убљујём свр. бљување.м уйрљаши (HeKola, нешшо), 
забљуваШи. 8 - се исйрљаши се бљување.м, забљуваши се. 

убог и убог, -а, -о 1. вео.ма сиро.машан; oCKygaH: � просјак, � 
земља. 2. (у именичкој служби, одр.) а. м сиро.мах, Йросјак. б. ж 
сиро.машица, Йросјакиња. • убоги дом сирошињски goM. сваки 
убоги дан сваки gaH без изузеШка. 

убогаљити, -огаљйм и убогаљити, -йм свр. учиниши боlа
ље.м, осакашиши; наружиШи. - Природа га беше убогаљила. 
Не расправљај више са њим, може те убогаљити. 8 - се йосша
ши БОlаљ, осакашиши се. 

убого и убого ПРИЛ. сиро.машно, jagHo, беgно: � живети. 
убоговетно прил. нар. БОlовешно, вазgа, увек. - На диреку 

убоговетно виси чутура. 
убогост и убого ст, -ости ж сшање oHola који је уБОl, oHola 

шшо је уБОlО, сиро.машШво. 

убод м 1. apogop шuљаШОl, ошшроl Йреg.меШа у нешШо. 2. йо
вреgа, рана насшала боgење.м; ошшар, крашкошрајан бол (слич
но болу og боgења), жиl, Йробаg. 3. боg йри шивењу, руйица на
чињена боgо.м. 4. фиг. зајеgљив йриlовор, жаока. 

убоденiiк, -ика м онај који је убоgен, йовређен убоgо.м. 

убодина ж рана og убоgа, og боgења. 

убоднii, -а, -о који йошиче og убоgа: � рана. 
убожан, -жна, -о уБОl, беgан, сиро.машан. 

убожар и убожар м сиро.мах, беgник. 

убожарка и убожарка ж сирошица, беgница. 

убожарскii и убожарскii, -а, -о који се OgHOCU на убожаре, 
сирошињски: � дом. 

убожiiште с убошки, сирошињски goM. 

убожјак и убожјак муБОl човек, сиро.мах; уп. убожар и убо
жник. 

убожнiiк м сиро.мах, беgник; уп. убожар и убожја:к. 
убожница ж 1. сирошињски goM; уп. убожарски и убожиште. 

2. уБОlа жена, сирошица, беgница; уп. убожарка. 
убожнiiчкii и убожцичкii, -а, -о који се OgHOCU на убожни

ке и убожнице: � дом. 
убој и убој, -оја м 1. йовреgа нанеша уgарце.м, шраl og ygap

ца. 2. мед. ошшеhење шкива (најчешhе на йеши) које насшаје og 
йришиска, lњечења и gp., набој. 

убојавати се, -ој авам се несвр. Йре.ма убојаши се. 

убојати се, -јйм се свр. а. исйуниши се сШрахо.м, уйлашиши 
се, йрейасши се. б. йасши у су.мњу, Йосу.мњаШи. - Убојах се да не
ћете доћи. 

убојит, -а, -о 1. који .може убиши, којим се убија: � пушка. 2. 
којим се исйољава ошшрина, суровосш: � поглед. 

убојито ПРИЛ. на убојиш начин, ошшро: � тући непријатеља. 
убојитост, -ости ж особина oHola шшо је убојишо: � оружја, � 

напада. 
убојица м (ж) (ми. ж) в. убица. 

убојичкii, -а, -о који се OgHOCU на убојице: � опрема. 

убојички ПРИЛ. на убојички начин, као убојица: � се понети. 
убојiimтво с склоносш ка свађи, шучи, убијању. 

убојнii, -а, -о 1. који се OgHOCU на бој, на бишку, који служи 
за бој, који је у вези с боје.м, бојни: � оружје. 2. сЙре.ман, оран за 
бој, за бишку, за борбу: � копљаници. 

убојнiiк мрашник, борац. 

убојница ж (често у атриб. служби, уз им. женског рода) оно 
шшо се корисши у боју, у борби (йушка, сабља и сл.). 

убојничкii, -а, -о 1. који се OgHOCU на убојнике: � нож. 2. ко-
ји се OgHOCU на убојсшво, на убијање: � дело. 

убојств- в. убисШв-. 

убокорити се, -окорйм се свр. развиши се у бокоре (о бuљци). 

убокчија ж нар. сиро.машШво, убошШво. 

убокчiiјскii, -а, -о сиро.машки, сироШињски. 

убор (Уборак, -орка) м набор, Йреlиб. 

уборати, уборам свр. начиниши уборе, набораши: � хаљину. 
убости (убости), убодём (аор. убодох, убоде; р. пр. убо, убола 

(Убола); трп. убоден, -ена) свр. 1. нанеши йовреgу, раниши каквим 
ошшрим, шuљашим йреg.мешо.м; уойшше зариши, забосши шшо 
шuљашо Helge. 2. фиг. нейријашно gирнуши, йоlоgиши (какво.м 
йримеgбо.м, неЙријаШно.м речју). 8 - се Йовр. Йре.ма убосши (1): 
� се ножем; � се у тло. 

убоmкii, -а, -о који се OgHOCU на уБОlе, сиро.машки, сирошињ
ски: � дом. 

убоmтво и убоmтво с, убоmтина и убоmтина ж сиро.ма
шшво, беgа. 

убоmче и убоmче, -ета с (ми. 0; зб. им. убошчад и убошчад ж) 
уБОlО gеШе. 

убрадача ж .марама која се носи на lлави и завезује ucaog 
браgе, Йовезача. 

убрадити, убрадйм свр. 1. сшавиши убраgачу, йовезаши 
убраgачу. 2. фиг. йревариши, насамариши HeKOla. 8 - се везаши 
себи убраgачу, йовезаши се убраgачо.м. • убрадити се без убрада
че ойиши се, найиши се. 

убрађај м .марама, вео или сличан KoMag шканине којим се 
убрађује lлава. 

убрађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма убраgиШи (1) (се). 

убражђивати, -ажђујём несвр. Йре.ма убразgиШи. 

убраздати се, -ам се свр. ушиснуши се йойуш бразgе, уреза-
ши се. - Подвезица се беше убраздала испод колена. 

убраздити, убраздйм свр. 1. а. заораши бразgу, йочеши ора
ши. б. уйусшиши се у какав йосао: � у трговину. 2. фиг. йочеши 
шераши йО сво.ме (без обзира на шуђе .мишљење, вољу и сл.), за
бразgиШи. - Кад он убразди, не вреди причати. 

убрајати, убрајам несвр. 1. бројеhи укључиваши у неку су.му, 
урачунаваШи. 2. сшављаши у peg чеlа, увршhиваШи. - У забав
нидео убрајао би излете у природу. 8 - се сврсшаваши се, ура
чунаваши се. - Они су се убрајали у интелектуалце. 

убранити, убранйм свр. 1. сйречиши, о.месШи (Kola у че.му), 
забраниши (неко.ме нешШо). - Не можемо му то убранити. 2. og
браниши, зашшишиши: � усеве од штеточина. 8 - се оgбрани
ши се, зашшиши се: � се од нападача. 

убрати!, уберём (уберём) свр. 1. а. беруhи ошкинуши, узабра
ши: � јабуку, � цвет. б. йрикуйиши, сабраши йољойривреgне 
йроизвоgе: � котарицу грожђа, � летину. 2. найлашиши, уше

. Рdши (gYl, йорез и сл.); осшвариши, сшеhи (gобиш, ЙрофиШ). • -

ловоре, ловорике йрославиши се. - у памет узеши у йамеш, схва
шиши, ушувиши себи у lлаву. 

убрати;2, уберём (уберём) свр. найравиши наборе, набраши, 
набораши: � сукњу. 

убраmнити (се), -йм (се) свр. в. убрашњавиши (се). 

убраmњавити, -йм и убраmњавити, -ашњавйм свр. uосу
ши, уйрљаши брашно.м: � лице. 8 - се йосуши се, уйрљаши се 
брашно.м. 

. 
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убрдити, -им евр. уйушиши се, йоћи, йошеlнуши HeKyga. -
Убрдисмо према селу под гором. 

убрзавати (се), убрзавам (се) несвр. Йре.ма убрзаши (се). 

убрзано ПРИЛ. с йовећаном брзином: � се спремати. 
убрзаност, -ости ж сшање oHola шшо је убрзано. 

убрзање с 1. йовећање брзине. 2. физ. йовећање брзине у jegu
ници 'вре.мена. 

убрзати, -ам евр. 1. а. учиниши ga се нешшо креће, gешава 
већом брзином, йовеhаши брзину че.му: � корак, - радове. б. учи
ниши ga се нешшо брже, раније, йре gologu, сврши, осшвари: -
пресуду, 2. йошераши, йоlнаши Kola ga се брже креће, ga шшо 
брже (y)pagu и сл. 3. йосшаши чешhи, учесШаШи. - Убрзаше са
станци. 4. йожуриши, забрзаши а. о крешању, шоку и сл.: - на
пред. б. о lовору, йевању и сл. - Шта је, побогу? - убрза Стојан. 
_ ,.., се йосшаши иншензивнији, учесшалији, йочеши се uзрази
шије манифесШоваШи. - Дах му се убрзао. 

убрзивач (убрзач), -ача м найрава, уређај за убрзавање. 

убрзити, убрзИм евр. учиниши бржим, убрзаШи. _ ,.., се йо
сшаши бржи, ужурбанији, ЙожуриШи. 

убрзо прил. након врло крашкоl времена. - Умрла је убрзо 
после оца. 

убридети јек. убридјети, -дим евр. изазваши осећај бриђе-
ња, Шрњења. - Ветар убриди влажне носнице. 

убрижити се, -Им се йасши у бриlу, забринуши се. 

убризгавати, -изгавам несвр. Йре.ма уБРUЗlаШи. 

убризгати, -ам евр. бризlање.м унеши, ушшрцаши (шечносш, 
lac и сл.). 

убризгач, -ача м уређај за убризlавање: - бензина. 
убринути се, -нём се евр. йосшаши брижан, забринуши се. 

убрисавати (се), -исавам (се) несвр. йрема убрисаши (се). 

убрисати, -ишём евр. 1. брисање.м уклониши, ошрши; бриса-
ње.м очисшиши: - влагу; - нос. 2. фиг. (кога) йревариши, насама
риШи. - Убрисаше га за награду. _ ,.., се брисање.м се очисшиши, 
йосушиши и сл., обрисаши се: - се РУЧНИRОМ. • - нос (коме) uзlр
gиши, наружиши (Kola). - се за нешто, због нечега не gобиши ни
шша, lpgHO се ЙревариШи. 

убрисивати (се), -исујём (се) несвр. Йре.ма убрисаши (се). 

убрљати, убрљам евр. УЙРЈЬаши, укаљаши, умазаши: - лице 
гаром. фиг. ЙОlрешно, рђаво ураgиши нешшо, заБРЈЬаШи. - Ради 
писмени задатак пажљиво, немој убрљати. _ ,.., се заБРЈЬаши се, 
умазаши се, иСЙРЈЬаши се (обично йо лицу). 

убројавати (се), -ој авам (се) несвр. йрема убројаши (се). 

убројати, -јИм и убројИм и убројити, убројИм евр. а. бројеhи 
УКЈЬучиши у неку суму, урачунаШи. - У приход ваља убројати и 
данашњи прилив новца. б. сшавиши у peg чеlа, уврсШиШи. - У 
пријатеље сам убројао и вас. 

убрус м ручник; марамица, рубац; уойшше KOMag йлашна, 
шканине којим се брише лице (руке и gp.). 

убрусић и убруmчић м geM. og убрус. 

убудуће ПРИЛ. ogcaga, у буgуhносши. - Убудуће пази шта 
радиш. 

убуђавити се, -им се и убуђавити се, -уђавим се евр. йо
сшаши буђав, уйлеснивиши се; уп. убуђати се. 

убуђао, -ала, -о (Убуђан, -а, -о) буђав, йлеснив: - хлеб. 
убуђати се, -ам се евр. йосшаши буђав, уйлеснивиши се; уп. 

убуђавити се. 
убућкати, -ам евр. буhкање.м млека или йавлаке gобиши, из

gвојиши маслац. 

увађати (се), Увађам (се) неевр. в. увоgиши (се). 

уважавати, -ажавам неевр. 1. несвр. Йре.ма уважиШи. 2. йо
шшоваши, цениши: - саговорника. _ ,.., се йрuзнаваши вреgносши 
jegaH gpyloMe, међусобно се цениши; йошшоваши, цениши себе. 

уважати (се), уважам (се) неевр. в. увозиши (се). 

уважен, -а, -о 1. ШрЙ. og уважиШи. 2. йошшован, цењен, у"iле
gaH: - суграђанин. 

уваженост, -ости ж сшање oHola који је уважен, oHola шшо је 
уважено. 

уважење с йошшовање, у"iлеg. 

уважити, УважИм евр. узеши у обзир, йримиши к знању; йри
хвашиши, йримиши: - све предлоге, - оставку. 

увајати, Увајам евр. урезаши, уклесаШи. - Идеја у неми ка-
мен увајана (Дучић). 

увајдити се, -им се евр. овајgиши се, окорисшиши се. 

увала ж 1. gубоgолина, уgолина. 2. мали морски залив. 

уваласт, -а, -о који има увалу, увале, који обилује увалама: 
- предео. 

увалина ж 1. aylм. og увала; увала. 2. уgуБЈЬење уоЙшШе. 

увалити, УвалИм евр. 1. (нешто, ређе некога) баци ши, сшр
йаши, lурнуши у шшо (обично нешшо кабасшо, Йовелико). 2. (не
кога) увући у шшо, у какву нейријашну или нейриличну сишуа
цију. - Пази да те такво друштво не ували у невоље. 2. фиг. uog
мешнушу, ушрйаши (некоме нешшо): - лажни новац некоме. 3. 
непрел. ући, уйасши: - у село. _ ,.., се 1. за"iлавиши се, за"iлибиши 
се: -се у блато. 2. ући, уйасши; уlураши се, увући се: - се у кућу; 
- се у постељу. 3. фиг. gосйеши Helge, наћи се у че.му: - се у богат
ство, - се у дугове. • - некоме врућ колач у руке йрейусшиши не
коме ga решава неки шежак, акшуелан Йробле.м. 

увалица ж 1. ge.м. og увала. 2. бора, набор. 

уваљати, Уваљам евр. 1. ваљајући уlураши (у унушрашњосш 
нечеlа, Helge): - буре у оставу. 2. ваљање.м уреgиши а. ваљком 
(земљу, йуш) сабиши, ЙоравнаШи. б. у ваљарици (сукно) обраgи
ши. в. ваљање.м какве масе gаши јој жељени облик: - тесто. 3. 
ваљање.м нечеlа йо че.му сийком снабgеши la шиме: - рибу у бра
ШНО. _ ,.., се 1. ваљајући се gосйеши Helge: - у собу. 2. йолеhи (о 
шрави, жишу и сл.). 

уваљено ПРИЛ. уваливши се, у уваљеном йоложају, заваље-
но: - седети. 

уваљивати (се), �aљyjёM (се) несвр. Йре.ма ували ши (се). 

уванце, -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og уво. 

увардати, -ам евр. ошкриши, схвашиши, ЙРОКЈЬувиши: - не
чију политику. • - прилику увребаши, уlрабиши йрилику, шансу. 

уварити, УварИм евр. 1. gобро скуваши, укуваши. 2. јаким за
lревањем, варом сйојиши gелове мешала, завариШи. 

увашљивити, -им и уваmљивити, -ашљивИм евр. йренеши 
вашке на HeKol, заваШЈЬивиШи. _ ,.., се gобиши вашке, заlаgиши 
се вашкама. 

увежбавати (се) јек. увјежбавати (се), -ежбавам (се) несвр. 
Йре.ма увежбаши (се). 

увежбан јек. увјежбан, -а, -о обучен, вешш, сйрешан: - стре
лац. 

увежбаност јек. увјежбаност, -ости ж особина и сшање оно
la који је увежбан, oHola шшо је увежбано, обученосш: - екипе. 

Увежбати јек. увјежбати, -ам евр. а. сисШе.маШским pagoM, 
вежбањем учиниши вешшим, сйрешним: - екипу, - руку. б. 
овлаgаши неким знањем, неком вешшином: - рецитацију, -
слалом. _ ,.., се сисШе.маШским pagoM, вежбајуhи осйособиши се 
у нече.му, сшеhи неку вешшину, uзвежбаши се: - се у конверза
цији. 

увез м йовез, корице, омош (књиlе). 

увезак, -еска м свезак, Шом. 

увезати, Увёжём евр. 1. везањем учврсшиши, сйојиши, сйу
шаши и сл.; йовезом зашшийlиши, нечим обмошаши, увиши и 
сл.: � конопцем што, - мараму испод врата; - рану на нози. 2� 
снабgеши корицама, укоричиши (књиlУ). 

увезивати, увезујём несвр. йрема увезаШи. 
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увек јек. увијек прил. у свако време; сШа.лно, HeupeKugHo: -
се лепо понашати; - радити. 

увелак, Увеока м увео лисш, цвеш, Uлоg. 

увелико (увелике) прил. 1. у великој мери, знашно: - храма
ти. 2. у йуном јеку, замаху; ogaBHo: - је зима; - је била прошла 
поноћ. 

увеличавајућii, -а, -е који увеличава: - стакло. 
увеличавати (се), -�aBaм (се) несвр. uрема увеличаши (се). 

увелИчати, -ам евр. 1. а. учиниши већим, обимнијим, масив-
нијим и сл., увеhаши, uовеhаши: - приходе. б. uреgсшавиши у 
већим размерама (иомоћу разних аuараша, сйрава и сл.): - фо
тографију. 2. gоuринеши својим uрисусшвом ga нешшо буgе ве
личансшвеније, uзразишије: - славље. 3. uрешераши у uреgсша
вљању, ойисивању чеlа (uриказујуhи нешшо већим, бољим и сл. 
Helo шшо сшварно јесШе). - Не може му се веровати, склон је да 
увелича. _ - се uосшаши већи, увеhаши се, uовеhаши се. 

уве(ну)лост, -ости ж сшање oHola шшо је уве(ну)ло. 

увенуо, -ула, -о в. увео. 

увенути, -нем (р. пр. Увео, -ел а и Увенуо, -ула) евр. 1. а. изlу
биши свежину, биши захваhен сушењем, uроuаgањем, сuаруши
ши се (о БUJЬци). б. изlубиши свежину, 'iлашкоhу (о кожи и gело
вима љуgскоl Шела). 2. uзlубиши cHaly, оронуши, осшариши; из
lубиши зgравље, свежину, боgросш и сл., исцрuсши се (о човеку). 
3. фиг. несшаши, изlубиши се (о каквој Йојави). 

увенуће е lубишак свежине, вењење. 

увенце, -ета е (мн. -ца) geм. и хиЙ. og уво. 

увенчавати (се) јек. увјенчавати (се), -Ешчавам (се) несвр. 
йрема увенчаши (се). 

УВЕшчати јек. увјенчати, -ам евр. 1. а. украсиши, окишиши 
венцем (og цвећа и сл.). б. оgаши uризнање, наlраgиши, исшаhи 
и сл., овенчаши: - победника. 2. gароваши, обgариши: - срећом. 
_ - се а. окишиши се, украсиш и се венцем. б. окишиши се сла
вом, uрославиши се. 

увео, -ела, -о р. Йр. og увенуши у аШриб. служби: - цвет; -
лице. 

уверавати јек. увјеравати, -еравам неевр. 1. несвр. йрема уве
риШи. 2. uзјављиваши са сиlурношhу, шврgиши; gаваши uзричи
шо обеhање, обеhаваШи. - Уверавам вас да ћу доћи. _ - се не
свр. йрема увери ши се. 

уверено јек. увјерено ПРИЛ. С уверењем, самоuоузgано, са си
lурношhу: - тврдити што. 

увереност јек. увјереност, -ости ж убеђеносш у шшо; само
uоузgање, самоувереносШ. 

уверење јек. увјерење е 1. а. мишљење, cyg о нечему: науч
но -, Вуково -. б. убеђеносш, сиlурносш у шшо: говорити с уве
рењем. 2. адм. gокуменш који uошврђује неку чињеницу или йра
во: - о држављанству. 

уверити јек. увјерити, -им евр. учиниши ga неко (йо)верује у 
нешшо, убеgиши (Kola): - кога у исправност чега. _ - се ocBego
чиши се о нечему, увиgеши нешшо: - се у истинитост навода. 

уверљив јек. увјерљив, -а, -о 1. заснован на реа.лносШи, очис 
'iлеgан, убеgљив: - доказ. 2. који је уверљиво, gобро uреgсшављен: 
- лик. 

YBepЉ�BO јек. увјерљиво ПрИЛ. на уверљив начин, убеgJЬUво: 
- доказивати што. 

уверљивост јек. увјерљивост, -ости ж особина oHola шшо је 
уверљиво, убеgљивосш: - доказа. 

уверовати се јек. увјеровати се, -рујем се евр. uоузgаши се (у 
Kola). 

увертира ж фр. 1. муз. а. оркесшарски YBog у веће музичко ge
ло (ойеру, оuерешу, ба.леШ). б. мање gело за оркесшар (y-јеgном 
сШаву). 2. фцг. YBog уоUшШе. - Беше то увертира за свађу. 

увеселитељ м онај који увесељава, забавља HeKola, заба
вљач. 

увесељитељка ж она која увесељава, забавља HeKola, заба
вљачица. 

увеселити, -еселйм евр. забавиши, развеселиши HeKOla: - го-
сте. _ - се uосйlаши весео, развеселиши се. 

увесељавати (се), -ељавам (се) несвр. uрема увеселиши (се). 

увесељење е весеље, забава. - Она поново тражи увесељења. 
увесељивати (се), -ељујем (се) несвр. йрема увеселиши (се). 

увести (Увести), -езем евр. везуhи uзраgиши нешшо на нече-
му, везом снабgеши нешшо нечим: - иницијале (на марамицу), 
- ду:кате у мараму. 

увести1 (увести), уведем (Уведем) (аор. Уведе; р. пр. Увео, -ела 
(увела); ТРП. уведен, -ена; пр. пр. увевmи) евр. 1. Bogehu учиниши 
ga неко или нешшо уђе, йрисйе у оgређени uросшор, на оgређено 
месшо: - госте у кућу, - коња у шталу. 2. а. укључиши HeKola, 
нешшо Helge; увући Kola у шшо: - некога у високо друштво, -
маратон на олимпијаду; - у борбу, - у свађу. б. уuушиши, йосве
шиши Kola у шшо: - некога у бизнис. 3. адМ. унеши у књиlе, за
весши, уuисаши: - у списак (бирачки). 4. сйремајући за шкање 
увући йређу у ниши, у брgо на разбоју. 5. намесшиши, сйрове
сши неке уређаје: - водовод, - канализацију. 6. а. завесши, 
усшановиши; основаши: - порез; - факултет. б. учиниш и ga не
шшо uосшане обичај, ga се uрихваши као йракса: - поздравља
ње претпостављених. _ - се уuушиши се у нешшо, снаћи се (у не
чему): - у посао. • - у посед правн. (оglоварајуhим uосшуuком) 
учиниши Kola власником чеlа. - у танке нити gосuеши у шежак 
Uоложај. 

увести2 (Увести), увезем (аор. Увезе; р. пр. увезао, -езла (уве
зла); ТРП. увезен, -ена; пр. пр. увезавши (Увезавmи» евр. 1. возеhи 
учиниши ga неко или нешшо gocue у оgређени uросшор, на ogpe
ђено месшо: - ауто у двориште. 2. унеши, gоuремиши из ино
сшрансшва (робу на шржишше и сл.). _ - се возеhи се uрисuеши 
Helge: - се у град. 

увет и увет јек. увјет и увјет м В. услов. 

увет- услов-. 

уветина ж ayl.м. og уво. 

увећавати (се), -ећавам (се) несвр. йрема увеhаши (се). 

увеЫtница ж ЛИШ'В. в. ауl.менШаШив. 

увећање е йовећање, uорасш: - производње. 
увећати, -ам евр. учиниши већим (бројнијим, обимнијим, ма

сивнијим и сл.), uовеhаши: - дугове, - растојање. _ - се uосша
ши већи (бројнији, обимнији и сл.), uовеhаши се. 

увече (Увечер) ПРИЛ. у време Kag насшане, насшуuи вече, на
вече. 

увеmтити се јек. увјеmтити се, -Им се евр. uосшаши вешш, 
вичан чему, извешшиши се: - у гађању, - у конверзацији. 

увешце, -ета е geм. og уво. 

увид и увид м обавешшеносш у чему, уuуhеносш у шшо: - у 
материјале. 

увидети јек. увидјети, -дим евр. gohu go извесноl закључка, 
уверења о �eмy, uосшаши cвecйlaH чеlа, схвашиши шшо: - ап
сурдност таквог отпора. 

увиђаван, -вна, -о који разуме, схваша сушшину, смисао че
la, разуман, разбориш; којим се uоказује, исйољава шаква осо
бина: - саговорник; - поступак 

увиђавно ПРИЛ. на увиђаван начин, разумно, разборишо: -
поступити. 

увиђавност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је уви
ђаван. 

увиђај м 1. правн. ушврђивање чињеница, околносши нейо
среgним оuажањем, на лицу месШа. - Милиција врши увиђај 
на месту несреће. 2. YBug. 

увиђати, Увиђам несвр. йрема увиgеШи. 

увиђење е сuознаја, сазнање: доћи до убеђења. 
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увизирати, -изирам евр. визирање.м оgреgиши иравац, смер: 
� трасу пута. 

увијати, УвИјам неевр. 1. несвр. ире.ма увиШи. 2. фиг. не lово
риши ошворено, lовореhи избеlаваши сушшину, биш нечеlа, око
лишиШи. - НИЕако да се изјасlШ, све нешто увија. 3. безл. болеши 
уз lрчеве, завијаши, чуиаШи. - Цело јутро ме увија у стомаку . •  
� се 1. несвр. ире.ма увиши се. 2. улаlиваши се коме, обиlраваши 
око Kola. - Убрзо се он поче увијати око цуре. 

УВlфiч, -ача м оно чиме се шшо увија, обмошава, завија, ио
крива и сл. 

увијача ж врсша иише, савијача. 

увијен, -ена, -о 1. шри. og увиши (се). 2. у које.м се избеlава ја
сно, ошворено саоишшавање, околишан, заобилазан: � извештај, 
� одговор. 

увијено ПРИЛ. на увијен начин, околишно, заобилазно: � од
говарати. 

увијеност, -ости ж особина и сшање oHola који је увијен, оно
la шшо је увијено. 

увијуша ж женска особа која се увија и кинђури, кокеШа. 

увир и увир м 1. увирање, уШицање. 2. месшо увирања, уши
цања. 

увиратиl, увирё(м) несвр. ирема УвреШи. 

увирати2, увирём неевр. 1. а. lубиши се, несшаши у gpyloj во
gu, уливаши се. б. ионираши (о воgи). 2. фиг. несшајаши, lубиши 
се с виgика. - Гомиле кућа увиру у таму. 

увис ПРИЛ. иравцем навише, у висину: СКОЧИТИ �. 
увисити, УвИсИмевр. иовисиши, aoguhu, иојачаши (f.nас нир.). 

увисоко ПРИЛ. ирилично високо, иовисоко: поставити ШТО �. 
увитак, -тка м оно шшо је увијено, савијено, свиШак. 

увити, Увијём (имп. увИј; р. пр. увио, -ила; ТРП. увИјен, -ена) 
евр. 1. а. омошаши (шшо око Kola, чеlа); обавиши (шшо, Kola чи
ме): � шал око врата; � дете, � марамом главу. б. сшавиши шшо 
у омош: � КЊИГУ. в. завиши, иревиши: � рану. 2. ирекриши, оба
виши. - Магла увила планину. 3. уковрчаши, засукаши (косу, 
бркове). 4. наиравиши свишак, савиши (циlарешу и сл.). 5. увр
шањем скрашиши; уlасиши: � фитиљ; � лампу. 6. јако заболе
ши, завиШи. - Увије га стомак. 7. извиши, искривиши шшо: � 
ЖИЦУ . •  ,.., се 1. увиши се, обавиши се чиме, у шшо: � се шалом, 
� се у капут. 2. обавиши се (око Kola, чеlа). - Она се уви око ње
га као лоза. 3. извиши се, зlрчиши се (og бола). 4. ирекриши се 
(чиме), ушонуши (у шшо): � се у маглу. 5. искривиши се, савиши 
се (aog иришиском и сл.). - Даске се увију под теретом. • увити 
(се) у црно унесреhиши (се). 

увитлати, -ам евр. сколиши, сиоиасШи. - Болови га увитлали. 
УВИШЕЮТРУЧИТИ, -Им и увишестрfIИТИ, -естрУчmI евр. ви

шесшруко, више иуша иовеhаши: � расходе. 
увлажити (се), -Им (се) евр. в. овлажиши (се). 

увлака ж (дат. -аци) 1. врица за везивање цииела, иерШла. 2. 
gржатьа, gржало за иерце за иисање. 3. навлака за јасшук, ја
сШучница. 

увлакiiч, -ача м в. увлачатька. 

увлатати, -ам евр. иусшиши, gобиши влаш, клас, извлаша
ши, класаШи. - Увлатала пшеlШца. 

увлачiiј м KOMaguh конца (иошребан за jegHo шивење, иро
шивање) који се увуче, ygeHe у иf.nу. 

увлачiiљка ж иf.nа иомоћу које се нешшо увлачи (нир. врица 
у lahe). 

увлачити (се), УвлачИм (се) [гл. им . увлачёње е] несвр. ире
ма увући (се). 

увлачљив, -а, -о који се може увући. - Орао има хитре ноге 
и увлачљиве канџе. 

уво, Ува (Увета) е (ми. Уши, ген. ушију ж (увета, ген. увета е)) 
И ухо, Уха е (ми. уши, ген. Ушију ж) е 1. oplaH чула слуха; њеlов 

сиОЈЬашњи geo: СIIољашње �, средње �, унутрашње �. 2. фиг. 
слух. - Има он уво за то. 3. geo неке сшвари, наираве и gp. који 
обликом, функцијом и сл. aogceha на уво (иолукружне gршке на 
каквој aocygu, иeiдJЬa на обуhи, окруf.nасШ ошвор на секири и 
gp.). 4. фиг. JЬygCKO биhе, чеЈЬаgе. • бити танких ушију имаши go
бар слух, gобро чуШи. бити тврд на ушима биши наf.nув, слабо чу
ши. дође му, дошло му до ува, до ушију (на)чуо је, gознао је. заљу
бити се до (преко) ушију јако се затьубиШи. запушити уши не хше
ши нешшо чуШи. запушити уши коме онеМОlуhиши некоме ga 
шшо сазна. извући, иmчупати некоме уши казниши HeKola (обич
но gеШе). из твојих уста у божије уши! каже се Kag се жели осшва
риши оно шшо је неко рекао. имати зечје уши gобро чуши, имаши 
gобар слух. једно другом до ува каже се за geцy која су блиска ио 
узрасшу. на једно уво чути, на друго пустити (кроз једно уво улази, 
кроз друго излази) не ириgаваши значај нече.му. (на)пунити коме 
уши (на)иричаши коме свашШа. не веровати својим ушима чуши 
нешшо невероваШно. ни увом не мрднути уоишше не реаlоваШи. 
нико те (га, ме) није шибао (тукао, био) по ушима (да кажеш, учиниш 
нешто) сам си (је, сам) крив за нешШо. покрити се, поклопити се 
ушима иовући се иосшиђено, заhуШаШи. претворити се у уво иа
ЖЈЬиво слушаШи. проби(ја)ти коме уши чиме, киме gосаgиши, go
сађиваши некоме сшално lовореhи о нече.му или о некоме. прову
ћи коме што кроз уши наlовесшиши некоме нешШо. протерати, про
теривати (кога) кроз иглене уши (на)lониши (Kola) у велика иску
шења, у незlоgу. пустити (метнути) коме буву (бубу) у уво, у уши уне
ши у Kola немир саоишшивши му нешшо, нашукнувши му не
ШШО. пут за уши! ugu! крећи! седети на ушима не слушаШи. слуша
ти на једно уво кришом слушаШи. слушати на пола ува неиаЖЈЬи
во слушаШи. спавати на једно уво, на пола ува сиаваши оирезно. 
спавати на оба ува шврgо, сиокојно сиаваШи. 

увобоља ж болесш ува, ушију. 

увод и увод м 1. оно og чеlа нешшо иочиње, иочешак неке pag
ње, HeKol gоlађаја: � у рат. 2. а. иочешни, ириире.мни geo књиlе, 
расираве, излаlања и сл., који увоgи у иреgмеш, у саgржину; 
иреglовор. б. ириручник који иружа основна знања о некој науч
ној gисциилини: � у филозофију. 

уводачица ж раgница која увоgи основу у брgа, у ниши; уп. 

увести1 (4). 

уводилац, -иоца м онај који (HeKola, нешшо) увоgи (Helge). 

уводитељ м а. в. увоgилац. б. инсшалашер; уп. увести1 (5). 
уводити (се), УводИм (се) [гл. им. Увођёње е] несвр. ире.ма уве-

сши1 (се). 

уводни и уводни, -а, -6, који се OgHOCU на увоg; који увоgи у 
нешшо, који иреgсшавЈЬа иочешак, ирииремни, иочешни: � део 
радње, � део текста. 

уводник м 1. ирви, f.nавни чланак у новинама, у лисШу. 2. в .  
увоgилац. 

уводница ж 1. она која увоgи; уп. уводилац. 2. иреglовор у ио
зоришном gелу, иролоl. 

уводничiiр м иисац увоgних члнака; уп. уводник (1). 

уводничiiрски, -а, -6 који се OgHOCU на увоgничаре: � поло
жај у редакцији. 

УВО3 и УВО3 м 1. а. увожење на оgређено мёсшо, у оgређени 
иросшор; уи. увести2 (1). б. месшо на које се шшо gовози, увози; 
2. а. увожење, gоире.мање какве робе из иносшрансшва; уи. уве
сти2 (2); б. увезена роба. 

УВО3ИТИ (се), УвозИм (се) [гл. им. Увожёње е] несвр. ире.ма уве
сши2 (се). 

УВО3НИ и УВО3НИ, -а, -6 који се OgHOCU на увоз, на увожење; 
уп. увоз (2): � роба, � трговина, � фирма. 

увозник м онај који се бави увозом, онај који из иносшран
сшва увози какву робу. 

увознина и увознина ж шакса, царина која се маћа за оно 
шшо се увази из иносШрансШва. 

увозница ж 1. она која увози робу из иносшрансшва за go
маће шржишше (обично о gржави). 2. gозвола за увоз, увозна 
исирава. 
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увознички, -а, -о који се og1-l0СU на увОЗ1-lике: � земља, � до
звола. 

увој и увој, -оја м 1. шрака og илаШ1-lа или lазе за иовезива
ње и зашшишу иовређе1-l0l или оболелОl gела шела, завој. 2. бо-
ра, 1-lабор. 

. 

увојак, Увојка м (ген. ми. Увоја:ка) 1. а. увијен, вијУlав ира.мен 
косе, коврџа. б. уоишше 1-lешшо шшо је увијеН0, савијеН0 иоиуш 
сиирале: � коре од јабуке. 2. а. вијУlава црша, бора. б. завијушак 
иyiйa, окука, завој. 3. завQјица завршња, навој; уп. увојица (2). 

увојаст, -а, -о в. увојиШ. 

увојачити, увЬјачИм евр. учи1-lиши војником, узеши у војску. 
• � се сшуииши у војску, иосшаши војник. 

увојит, -а, -о 1. савијен у увојке, коврџав (обиЧ1-l0 о коси). 2. 
иун завоја, кривина, вијУlав, завојиiй (иУШ 1-lир.). 

увојито прил. на увојиШ 1-lачи1-l, вијУlаво, кривуgаво. - Пут се 
увојито пео уз планину. 

увојица ж 1. завојиша, сиирал1-lа ли1-lија. 2. завојица заврш-
ња, навој; уп. увој (3). 

увојница ж в.  увојица (2). 

увојнИчити, увЬјнИчИм евр. учи1-lиши војником, увојачиШи. 

увојчић м geM. og увојак, коврџица. 

уволажа ж зоол. врсша иHceKiйa из poga иравокрилаца Forfi
cula auricularia. 

увољити, -Им евр. учи1-lиши воЈЬНим, оgобровОЈЬиши KOla. -
Једва га увољих да наступи . •  ,.., се иосшаши gобре вОЈЬе, ogo
бровОЈЬиши се. 

уво р м MecHaiйa, зуичасша израсли1-lа на rлави неких кока 
(већа у муж јака 1-lеlО у же1-lки), кресша: петлов �. 

увор И увор м 1. увирање. 2. месшо увирања, ушок; уп. уво-
риште. 

уворача ж змија ЈЬушица (oiйpoвHицa). 

увориште е месшо увирања; уп. увор (2). 

увоштанити, увЬштанйм евр. в. увошШиШи. 

увоштити, УвоmтИм евр. 1. 1-lашоииши, имиреl1-lираши воском: 
� платно. 2. фиг. извошшиши, исшуhи, 1-lалемаши: � кривца. 

уврати м ми. И увратине (Уврате) ж мн. 1-lеузора1-lи крај њиве 
на којем орач окреће илуl. 

увратити, увратИм евр. 1. (некога) иозваши у кућу, свраши
ши 1-lекоlа. - Увратимо у кућу невољни:ка кад наиђе. 2. навра
шиши, сврашиши, свр1-lуши 1-lelge. - Уврати у крчму . •  ,.., се в.  
уврашиши (2). - Мало се увратиmе да се згреју. 

увраћати (се), -ам (се) несвр. ирема уврашиiйи (се). 

уврачати, уврачам евр. 1. врачањем 1-lа1-lеши зло некоме. 2. 
врачањем, lашањем иОlоgиши, ирорећи. - Уврачала му је же
нидбу. 

уврвети и уврвети јек. уврвјети и уврвјети, -вИм евр. врве
ћи ући, увући се (обиЧ1-l0 у већем броју). - Уврвеше у вагоне пут
ници. 

увргавати се, -ргавам се несвр. ирема уврl1-lуши се. 

увргнути се (Уврћи се), Увргнём се (аор. увргох се и Увргнух 
се, Уврже се, Уврже се и Увргну се; р. пр. Увргао се, -гла се и Уврг
нуо се, -ула се) евр. 1-lаслеgиши 1-lечије особи1-lе, бациши се на (у) 
KOla: � на оца. 

увребати, уврёбам евр. 1. вребајуhи ухвашиши, уловиши: � 
лопова. 2. иаЖЈЬиво мошреhи, исиишујуhи, исшражујуhи шшо 
саз1-lаши, gокучиши: � нечије намере. 

увреда ж 1. речи, иосшуици ияр. којима се KOg 1-lеКОlа изази
ва gушев1-lи бол, 1-lеиријаШ1-l0 осећање, вређа gосшоја1-lсшво; gy
шев1-lи бол, 1-lеиријаШ1-l0 осећање изазва1-l0 шаквим речима, ио
сшуицима и сл. 2. физичка иовреgа, иозлеgа ране. 

УВРЕщилац, -иоца и УВРЕщитељ м 0нај који вређа, наН0си 
или је нанео коме увреgу. 

увредитељица ж 0на која вређа, наН0си или је 1-lа1-lела увреgу. 

увредити, УврёдИм јек. увриједити, УвриједИм евр. 1. нане
ши коме увреgу; уп. увреда (1). 2. физички иовреgиши, иозлеgи
ши некоме ране. - Пази да ме не увредиш у ногу . •  ,.., се 1. осе
шиши се иОlође1-l увреgом; уп. увреда (1) и увредити (1). 2. иовре
gиши, иозлеgиши себи рану. - Увредих се у озлеђен прст. 

увредљив, -а, -о 1. који саgржи увреgу, који вређа, којим се 
наН0си увреgа: � поступак, � понamање, увредљиве речи. 2. ко
ји је oceillJЬив на увреgу, који се лако увреgи, ирима 1-lешшо као 
увреgу: � човек 

увредљиво прил. на увреgЈЬив 1-lачи1-l, наН0сећи некоме увре
gy: � се понашати . 

увредљивост, -ости ж 1. особи1-lа 01-l0la шшо је увреgЈЬиво, ко
јим се вређа, које саgржи увреgу. 2. особи1-lа 01-l0la који се лако 
вређа, осеillJЬивОСШ 1-lа увреgу. 

уврёђен јек. увријеђен, -а, -о 1. шри. og увреgиши (се). 2. ко
ји изражава увређе1-l0СШ: � поглед. 3. (у именичкој служби) м 
0нај који је ирешриео увреgу, 0нај Kojela су У1-lизили увреgа.ма: 
понижени и увређени. 

увређенйк, -Ика м 0нај који је увређен. 

уврёђено јек. увријеђено прил. на 1-lачи1-l који ogaje увређе-
1-l0СШ: � раговати. 

уврёђеност јек. увријеђеност, -ости ж осећање, сшање 0Н0-
la који је увређен. 

. 

уврежавати се, -ежавам се несвр. ирема уврежиши се. 

Уврёжен јек. увријежен, -а, -о 1. шри. og уврежиши се. 2. gy
боко укорењен, рашире1-l: � навика, � миmљење. 

уврёженост јек. увријеженост, -ости ж особи1-lа 01-l0la шшо је 
увреже1-l0: � миmљења. 

увреживати се, -ежујём се несвр. ирема уврежиши се. 

уврежити се, Уврёжйм се јек. увријежити се, увријежИм се 
евр. а. иусшиши врежу, рашириши се у облику вреже, укоре1-lиши 
се. - Корен биљке се беше дубоко уврежио. б. фиг. узеши маха, 
укоре1-lиши се, рашириши се. - Такво мишљење се било увре
жило у народу. 

увретён прил. вреше1-lасшо, увијајући се увис: скочити �. 
уврети, -рИм (р. пр. уврео Оек. и уврио), уврела) евр. врењем 

исиариши или ЗlУС1-lуiйи се (о ШеЧ1-l0сШи). 

уврёти јек. увријети, уврём (р. пр. увро, увfЈЛа) свр. ирема 
увираШи. 

уврискивати се, -искујём се неевр. вришiйаши, иоцикиваШи. 

уврнут, -а, -о 1. шри. og увр1-lуши (се). 2. фиг. чуgа1-l, 1-lасшра1-l; 
сулуg: � човек, � логика. 

уврнути, Уврнём евр. 1. а. увијањем, увршањем gаши 1-lечему 
1-lарочиi1l, обиЧ1-l0 сиирал1-lи облик; уоишше савиши, извиши не
шшо: � брк; � руку. б. окрешањем, увијањем 1-lачи1-lиши, усука
ши: � конопац, � уже. 2. а. иресавијањем заgиhи, завр1-lуши: � 
рукаве. б. уврћући, окрећући увући: � фитиљ лампе. 3. в. уврну
ши се (3) . •  ,.., се 1. увиши се, усукаши се. - Лиmће се спарymи, 
па се уврну. 2. фиг. 1-lесшаши, иресаХ1-lуШи. - Уврну се и њена 
срећа. 

УВРНУТОСТ, -ости ж сшање, особи1-lа 01-l0la шшо је увр1-lУШО, 
01-l0la који је увР1-lУШ. 

уврставати (се), уврставам (се) несвр. ирема уврсшаши (се). 

уврстати, -ам евр. иосшавиши у peg, врсшу, иоређаши; ио

.сЩројиШи: � столове, � војску . •  ,.., се иосшавиши се у врсшу, у вр
сше, иосшројиши се. 

уврсти (уврсти), уврзём евр. увразиши, уgе1-lуши (конац у 
иrлу) . •  ,.., се увући се, ући (у 1-lешШо). - Уврзло му се нешто у 
главу па само ћути. 

уврстити, уврстИм (три. Увршћен (Уврштен» евр. прел. (неко
га, нешто) а. (ио)сшавиши (1-lеКОlа, 1-lешшо) на оgређе1-l0 месшо 
међу gpyle . ..:.. Нису га уврстили у екупу. б. убројиши, УКЈЬучи
ши, сврсШаШи. - Уврстише га у пешадију . •  ,.., се УКЈЬучиши се, 
сврсшаши се: � се у поворку. 
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увртањ, -тња м ва.љкасШ клин са завојицо.м који се завр
Шање.м увлачи у нешшо (pagu йричвршhивања, йришезања), 
заврШањ. 

увртати (се), Уврћём (се) несвр. Йре.ма уврнуши (се). 

увртети и увртети јек. увртјети и увртјети, -тИм свр. 1. вр
hење.м уiлавиши, учврсшиши: - завртањ. 2. уврhуhи израgиши, 
найравиши, усукаши: - конопац. _ - се 1. бушење.м се увуhи, 
ушиснуши се у шШо. - Црв се увртео у лику. 2. уйресши се, усу
каши се. • - што (себи) у главу биши заокуй.1Ьен неко.м .мисли, uge
јо.м и сл. - се коме у главу намешнуши се ко.ме у свесши, заокуйи
ши KOLa (о .мисли, ugeju). 

увртложити (увртложити), -Им свр. увуhи у врШлОL, обухва
шиши врШлоLо.м. _ - се йочеши се врШложиши, окрешаши у ко
виШлац, заврШложиши се. 

уврћи се в. увРLнуши се. 

УВрХ (наглашено: уврх) предл. (с ген.) 1. на крају LорњеL gела 
чеLа, на Lорњој сшрани (нечеLа), HeaocpegHo изнаg (нечеLа): - че
ла, - села. 2. на челу, у йрочељу нечеLа: - стола седети. • - гла
ве врло MHOLO, йреко сваке .мере. 

увршан, -шна, -о вршко.м, go врха йун, йрейун: - чанак бра
шна. 

уврmивати (се), -ршујём (се) несвр. Йре.ма увршиши (се). 

уврmити, Увршим свр. 1. вршко.м найуниши, йрейуниши: -
зделу браmном. 2. уобличиши као врх, gаши облик врха, вршка: 
- стог (пласт) сена. _ - се уобличиши се као врх, gобиши облик 
врха, вршка. 

уврmљати, -ам свр. вршљајуhи, xogajyhu шамо-амо УLазиши, 
ушабаши: - траву. 

уврmтавати (се), уврштавам (се) и уврmћивати (се), увр-
шћујём (се) несвр. Йре.ма уврсшиши (се). 

увула ж лат. анат. реси ца на .меко.м неЙцу. 

увуларан, -рна, -о који се ogHOCU на увулу, ресични. 

увући (увући), УВУчём (3. Л. ми. увуку; аор. увукох, УвУче; р. 
пр. увукао, увукла (увукла); ТРП. увУчен, -а; пр. пр. увукавши 
(увукавши)) свр. 1. а. вукуhи, йовлачеhи gоЙре.миШи, gовесши 
(KOLa, шшо) у оgређени йросшор: - кола у авлију, - децу у кућу. 
б. УLураши, ушаhи, уgенуши: - кључ у браву, - конац у иглу. 2. 
йовуhи унушра, унашраL нешшо шшо је било исшурено: - рого
ве (о пужу), - стомак 3. уйиши, усисаши, йовуhи: - мирис дува
на, - влагу. 4. укључиши KOLa у шшо; у.мешаши KOLa у шшо (обич
но йрошив њеLове воље): - у посао; - у рат. _ - се 1. йровлачеhи 
се с.месШиШи се (у нешшо, aog нешшо), завуhи се; неойажено не
Lge yhu, ушуњаши се: - се под сто; - се у собу. 2. а. йроgреши не
Lge, заузеши неко .месШо, неки йоложај: - се у власт. б. укорени
ши се, рашириши се, уврежиши се. - Сујеверје се било свуда 
увукло. 3. обуhи или обуши нешшо неоgLоварајуhе величине: - у 
фармерке. 4. йовуhи се уназаg (о нече.му шшо је исШурено). - При 
отварању капије шип:ке се увуку. • - се коме под кожу gоgвори
ши се, у.милиши се ко.ме. - се у себе (у се) йосшаши йовучен, йо
вуhи се у caмohy; йосшаши неЙоверљив. 

увУчен, -а, -о 1. ШрЙ. og увуhи (се). 2. забачен, забиш; закло
њен, завучен: - заселак; - део куће. 3. (у себе, у се) узgржљив, 
ших, йовучен: - младић. 

увУченост, -ости ж особина и сшање OHOLa шшо је увучено, 
OHOLa који је увучен. 

увце, Увца и увцета с (мн. -ца) geM. og уво. 

угагричити се, -им се свр. gобиши LаLрице, жишке (о йасу
љу, сочиву и сл.). 

угадити, -Им свр. зайрљаши укаљаши; заЙОLаниши, заLagиШи. 
_ - се исйрљаши се, укаљаши се; заLagиши се, заЙОLаниши се. 

угађалица ж особа која воли ga неко.ме УLађа, чини йо вољи. 

угађати (се), Угађам (се) несвр. Йре.ма УLоgиши (се). 

угађач, -ача м 1. онај који воли ga неко.ме УLађа; уп. угађали-
ца. 2. онај који уgешава .музичке инсШру.менШе, шШu.мер. 

угазити, -Им (трп. Угажен) свр. 1. (у нешто) сшуйиши, yhu, за
Lазиши, заhи. а. у неку шечну, жишку или расшресишу cpegUHY: 

- у блато, - у воду, - у бару. б. у неку земљу, apegeo и сл.: - у за
брањену зону, - у туђу земљу. в. фиг. у неко сшање, неку gелаш
носш, неко gоба и сл.: - у рат, - у криминал, - у пету деценију, 
- у ноћ. 2. (што) а. Lазеhи ушабаши, иЗLазиши: - стазу, - снег. 
б. Lазеhи йоквариши, ошшешиши или унишшиши, ЗLазиши: -
жито, - мрава. в. ношење.м рашириши, учиниши уgобнијu.м, раз
Lазиши (обуhу): - чизме. 3. Lазеhи йовреgиши или HaHeiДи бол 
неко.ме: - ногу некоме, - некога. 4. исйрљаши се, унереgиши се 
крочеhи у нешшо (обично у из.меШ). • - у крв йочеши йриливаши 
крв, уйусшиши се у крваву борбу. 

угаљ, Угља м (ми. 0) (инстр. Угљем) чврсшо Lориво насшало gy
боко у земљи расЙagање.м opLaHCKUX йрешежно бuљних, .маШери
ја без йрисусшва вазgуха или вешШачкu.м ЙуШе.м, y'iљeH: каме
ни -, мрки -, дрвени -, коштани -. • живи - жар, жеравица. 

уганути, Уганём свр. йовреgиши HOLY или руку ЙpeKo.мepHu.м 
наЙињање.м зiлоба, искренуши зiлоб, ишчашиШи. 

уганутост, -ости ж И угануће с мед. йовреgа зiлоба насшала 
исШезање.м шешива или Kag jegHa косш у зiлобу изађе из свОLа 
лежишша, ишчашење. 

угањатиl, Угањам несвр. УLониши, ушериваши: - овце у тор. 
угањати2, Угањам свр. Hahu, заgесиШи. - Једва сам га уга

њао, одавно га тражим. 
угао, Угла м (ми. Углови) 1. геом. а. Lео.мешријски облик који 

чине gве йолуйраве са jegHoM зајеgничко.м Шачко.м из које йола
зе (Ше.мено.м): пун -, прави -, туп -. б. Lео.меШријски облик ко
ји заклайају gве равни, guegap. 2. а. уойшше geo йросшора који 
је ОLраничен са шри йовршине које се секу, hошак: - у соби. б. 
шuљаш крај некоТ; Йреg.меШа, Lрађевине и gp. којеТ; образују ње
Lове ивице, сшране, зиgови и сл., pOLaљ: - куће, - стола. в. завр
шни geo нечеLа у облику уiла; уп. угао (1): - усана. 3 . .месШо Lge 
се сасшају, секу gве улице или Lge савија низ ЗLраgа: скренути 
иза угла. 4. а. веhи или .мањи geo неке шеришорије, крај, йре
geo: најудаљенији углови наше планете. б. заклоњено, скрови
ШО и шихо .месШо: завирити у све углове. • видни -, - гледаља 
(посматраља и сл.) iлеgишше, сшановишше са којеТ; се нешшо йро
суђује, Йро.маШра, Йроучава. мртви - вој . .месШо, йросшор ван go
.машаја вашре (у йросшору у ко.ме се Йуца). 

угаони, -а, -о који је у вези са уiло.м, који apuaaga уiлу, који 
се налази на у"iлу: - простор, - поље, - гарнитура. • - камен (

стуб) фиг. Ше.мељ, сшуб, основа: - у згради човечанства. 
угаоник м YLaOHU камен. фиг. Ше.мељ, основа. 

угар ж и м 1. њива која се йосле жешве йреоре ga оgсшоји йре 
новоТ; сејања (pagu йобољшања Йриноса). 2. орање: завршити -. 

угаравити, угаравим и угаравити, -Им свр. учиниши Lapa
вu.м, у.мазаши LapOM, ОLаравиши: - лице. 

угарак, угарка м (ген. МН. Угарака) KoMag зайаљеНОL, gели
.мично изLорелОL gрвеша; УLашен ОLорели KoMag gрвеШа. 

угаривати, угарујём несвр. Йре.ма уLариШи. 

угарити, УгарИм свр. узораши обраgиво земљишше и осша
виши извесно вре.ме незасејано (ga би се оg.морило и йосшало 
алоgније). 

угарница ж YLapeHa њива, yLap. 

угарњача ж бот. И агр. јесења, озu.ма рейа Brassica rapa rapi-
fera из ф. Cruciferae. 

угарчина ж ayi:м. og yLapaK. 

угарчић м ge.м. og yLapaK. 

угасит, -а, -о који је зашворене боје, шаман, .мр к, заLасиШ. 

угасити, УгасИм (трп. Угашен) свр. 1. учиниши ga нешшо йре-
сшане Lореши или сијаши, ушулиши, ушрнуши: - ватру, - свећу, 
- сијалицу, - лампу. 2. сјеgиниши с шечношhу која изазива хе
.мијску реакцију (живи креч с воgо.м и сл.); уойшше сјеgиниши 
или Йо.мешаШи с шечношhу (обично с воgо.м) pagu какве квали
шашивне Йро.мене: - прашину, - вино. 3. ушолиши, оgсшрани
ши (жеђ). 4. фиг. учиниши ga несшане нешшо шшо је йосшајало, 
.манифесШовало се, развијало се и сл. а. сузбиши, УLушиши: -
сумњу. б. с.мириШи, сшишаши (Lнев, бес, јаросШ). в. (дах, осмех) 
йресшаши gисаши, ос.мехиваШи се, заgржаши gax, ос.мех. г. ис-
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KopeHийlи, унишйlийlи: � огњиште, � традицију. д. убийlи, ogy
зейlи живойl. _ � се 1. йpecйlaйlи т,opeйlи (о вaйlpи), йpecйlaйlи 
cиjaйlи. 2. изт,убийlи живосйl, сјај, боју, Йoйla.мHeйlи (о йо"iлеgу). 
3. фиг. а. Hecйlaйlи, изт,убийlи се. - Угаси се свака свирка. б. 
y.мpeйlи. в. йpecйlaйlи излазийlи (о каквој Йубликацији). г. изу
.мpeйlи, зайlрйlи се. - Огњиште се угасило. • - (коме) свећу уни
шйlийlи, yйpoйacйlийlи кот,а. угасила му се свећа а) йройао је; б) 
ocйlao је без .мушкот, aopoga. 

угасито- као йрви geo сложених йриgева означава йla.мHиjи 
йрелив боје: угаситозелен, угаситоцрвен. 

угаситост, -ости ж особина онот,а шйlо је yт,acийlo. 

угасли, -3., -о који се ут,асио, изт,убио сјај; беживойlан: угасле 
очи, � лице. 

угаснули, -3., -о в. ут,асли. 

угаснути, Уг3.снём и угаснути, -нём евр. 1. в. yт,acийlи (1). 2. 
в. yт,acийlи се. 

угатати, Уг3.т3.м евр. в. уврачайlи. 

угиб м yт,HYйlo .мecйlo, улет,нуhе. 

угибао, -бли ж в. ут,иб. 

угибати, УгИб3.м (Угибљём) неевр. в. yт,ињaвaйlи. 

уrnбати се, ymбам се (УгИбљём се) неевр. 1. а. yт,ињaйlи се, са
виjaйlи се, йoвиjaйlи се (aog йlepeйlo.м). б. клайlийlи се, њиxaйlи 
се; Kpeйlaйlи се валовийlо, йlаласайlи се. 2. (коме) а. указивайlи 
йошйlовање наклоно.м, клањайlи се. б. избет,авайlи кот,а, укла
њaйlи се. 

угибач, -ача м нарочийlо йоgешено gрво којим се савијају 
обручеви. 

угибљив, -а, -о т,ибак, caвийl.тьив. 

угибнути се, Угибнём се и угибнути се, -нём се евр. yт,Hyйlи 
се, йoвийlи се. 

угинути, -нём (аор. Угинух И Угибох) евр. 1. йpecйlaйlи живе
йlи (о живОйlиња.ма), лийсайlи, цphu. 2. фиг. uзт,убийlи се, Hecйla
йlи. - Глас му угину у даљини. 

угинуће е йpecйlaHaK живљења, cмpйl; C.мpйlOHocйl (о живо-
йlињa.мa). 

угињавати, -mь3.B3.M несвр. Йре.ма yт,иHyйlи. 

угињати (се), -њём (се) несвр. Йре.ма yт,Hyйlи (се). 

угипсати, -3.м евр. cйlaвийlи у т,ийс, обложийlи т,иЙсо.м; исйу-
Hийlи, Йре.мазайlи т,иЙсо.м, зат,ийсайlи: � повређену ногу; � пуко
тине. 

углавити, Угл3.вИм (трп. Угл3.вљен) евр. 1. а. y.мeйlHyйlи, ут,у
paйlи, завуhи йlaKO ga се йlешко .може uзваgийlи, ga чврсйlо cйlo
ји, за"iлавийlи: � паоце на точв:у. б. йосйlавийlи, Ha.мecйlийlи, uз
Zpaguйlu и сл. у какво.м йleCHaцy, на йlaKвo.м .мecйly ga из"iлеgа 
као ga је за"iлављено, y"i.тьaвљeHo: � mталу између кућа. 2. а. сйо
разу.мно yт,oвopийlи, уйlаначийlи, уйlврgийlи: � мир. б. ogpegu
йlи, йpoйиcaйlи: � програм рада. _ � се уйlврgийlи се, увуhи се, 
Ha.мecйlийlи се (обично у какво.м йleCHaцy); завуhи се, yйacйlи йla
ко ga се йlешко .може извУhи. 

углitвичити се, -Им се евр. yвийlи се у "iлавицу, образовайlи 
"iлавицу (о куйусу и сл.). 

углављење е gот,овор, йот,оgба. 

углављивати (се) -ављујём (се) несвр. Йре.ма У"iлавийlи (се). 

углавном и углавном ПРИЛ. 1. у веhини случајева, најчешhе, 
Йрейlежно. - Чланарину је прив:упљао, углавном, благајнив:. 
2. у "iлавним цpйla.мa, YKpaйlKO. -Мислим да сте, углавном, све 
рекли. 

угладити, -Им евр. 1. учинийlи ga нешйlо буgе "iлайlко, равно, 
у"iлачайlи, йopaвHaйlи: � рубове даске. 2. а. йlpJЬajyhu учинийlи 
сјајним, иЗ"iлаgийlи; goйlepaйlu, ypeguйlu йревлачеhи (обично) 
руко.м, за"iлаgийlи: � ципеле; � косу. б. уойшйlе gовесйlи у peg, 
cpeguйlu: � изглед. _ - се 1. йocйlaйlи "iлаgак, у"iлачан. 2. "а. улей
шайlи се, cpeguйlu се, goйlepaйlu се. - Момци се угладили, де
војке нагиздале. б. cйlehu лейе навике и Йонашање. - Живи у 
граду, угладио се. 

углађен, -а, -о 1. йlpЙ. og у"iлаgийlи (се). 2. а. који је лейот, йо
нашања, oйl.мeH, фин, љубазан. б. цивилизован, Йросвеhен. 

углађено ПРИЛ. oйl.мeHo, љубазно: � се јављати. 
углађеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина и cйlaњe онот,а ко-

ји је у"iлађен, онот,а шйlо је у"iлађено. 

углађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма у"iлаgийlи (се). 

углазбити, Углазбим евр. cйlaвийlи у HOйle, уко.мЙоновайlи. 

угланцати и угланцати, -3.м евр. нем. йlpJЬajyhu учинийlи 
сјајним, у"iлачайlи, улашйlийlи: � ципеле. 

угланцовати и угланцовати, -цујём евр. в. у"iланцайlи. 

углас ПРИЛ. 1. "iласно, на"iлас. - Поче ридати углас. 2. сви og
jegHoM, у jegaH "iлас (т,oвopийlи, виKaйlи и сл.). 

угласт и углат, -а, -о 1. који има више у"iлова, hошкасйl: � за
града. 2. фиг. ошйlар, т,руб; рот,обайlан, HegoйlepaH: � човек; 
угла(с)ти стихови. 

углатост, -ости ж особина и cйlaњe онот,а шйlо је у"iлайlо. 

углачаност, -ости ж особина онот,а шйlо је у"iлачано, "iлайlко
ha, сјај. 

углачати, -3.м евр. 1. а. йopaвHaйlи, иcйpaвийlи "iлачало.м, йе
"iло.м, из"iлачайlи, исйе"iлайlи: � рубље. б. уойшйlе учинийlи "iлайl
ким, равни.м: � косу; в. учинийlи сјајним: � косу, � ципеле. 2. 
фиг. goйlepaйlu, улейшайlи, cpeguйlu (језички): � песме. _ - се 
йocйlaйlи "iлаgак, сјајан. - Пртина се углачала. 

углёд м 1. gобар "iлас, уважење; йоложај, gосйlојансйlво: сте
ћи �. 2. йример, узор; образац, узорак, .мycйlpa: бити за �; изра
дити што по каквом угледу. 3. у"iлеgање, йоgражавање; оЙо.мена, 
уйозорење: потакнути на � кога; осудити кога за � другима. 4. 
(често у мн.) етн. "iлеgање gевојке за ygajy и уйознавање с њо.м; 
скуй на које.м се "iлеgају, уйознају .млаgиh и gевојка. 

угледавати (се), -Ещ3.в3.м (се) в. у"iлеgайlи (се). 

углёдан, -дна, -о 1. а. који ужива у"iлеg, уважен, цењен: � до
маћин. б. иcйlaKHYйl, виgан: � место (у часопису). 2. лей, "iлеgан: 
� одело, � зграда. 3. йовелик, за.машан, знайlан: � свота. 4. ко
ји служи као йример за у"iлеgање: � имање, � добро. 

угледати, -3.м евр. виgейlи, сйазийlи, оЙазийlи. _ � се 1. виgе
йlи себе, свој лик (у о"iлеgалу, воgи и сл.). 2. (на (у) кога) ускла
guйlu своје йосйlуйке, йонашање йо у"iлеgу на некот,а, на нешйlо, 
aohu за нечијим Йримеро.м: � на оца. • - свет 1) gohu на cвeйl, ро
guйlu се; 2) (о књизи, чланв:у и сл.) изиhи из шйlа.мЙе. 

угледати (се), Углёд3.м (се) несвр. Йре.ма у"iлеgайlи (се). 

УГЛЕщач, -ача м (обично у мн.) етн. онај који uge на у"iлеgи, 
йросилац; уп. углед (4). 

углёдник м 1. онај који је за у"iлеg, gocйlojaH йошшовања, ува-
жавања. 2. оно шйlо служи као образац, узор, йример за у"iлеgање. 

углёдно ПРИЛ. йримерно, лейо; йриклаgно: � обучен младић. 
углёдност, -ости ж у"iлеg; лей из"iлеg, леЙойlа. 

углибити, Углибим евр. 1. (нешто, ређе некога) Haйlepaйlи, 
Haт,Haйlи, т,YPHyйlи у "iлиб, у блайlО. 2. в. у"iлибийlи се (1). фиг.: 
углибити у мистику. _ � се 1. yйacйlи, yйlOHyйlи, увалийlи се у 
"iлиб, у блайlо. 2. фиг. yйacйlи, yЙeйl.тьaйlи се у нешйlо из чет,а се 
йlешко извуhи, у нешйlо йlешко, HeйpиjaйlHo: � у дугове. 

углибљИвати (се), -ибљујём (се) несвр. Йре.ма у"iлибийlи (се). 

углоб м aoceg, Зе.мЈЬишйlе увучено у йlepийlopиjy gpyZe gржа
ве, енклава. 

угловитост, -ОСти ж обиље у"iлова, ошйlрина, изло.мљеносйl 
линија. 

угловни, -3., -о који се OgHOCU на ут,ао: � одстојање. 
угломёр јек. угломјёр м йолукружна найрава са обележе

ним cйleЙeHu.мa за .мерење у"iлова у равној йовршини, Kyйlo.мep. 

углупити, УглУпИм евр. учинийlи "iлуйим, зат,луЙийlи. 

угљар, -ара м 1. онај који йрави и apogaje gрвени ут,аЈЬ, hy
.мур, hу.мурџија. 2. койач y"i.тьa, pygap. 
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угљара ж 1. аећ у којој се арави gpBeHU y'iaJb. 2. сшоваришше 
и uроgавница у1.тЬа. 

угља рни к м uросшор или uросшорија 'ige је смешшен уl,аЈЬ. 

угљарски, -а, -о који се OgHOCU на y'iaJb и у1.тЬаре: - посао. 
угљарство с uроизвоgња у1.тЬа (обично gpBeHo'i). 

угљевак, -вка м KoMaguh жара. 

угљевит, -а, -о који саgржи у1.тЬеник, бо'iаш у1.тЬенико.м: угље
вите твари. 

угљевитост, -ости ж особина oHo'ia шшо је у1.тЬевиШо. 

угљёвка ж зоол. риба из аор. шарана, uоgусш Chondrostoma 
nasus. 

угљёвље с зб. (мн. 0) а. разl,орели y'iaJb или gpBo, жар. б. y'ia
шен и жар, осшашак ваШре. • гасити угљевље празн. врачаши, 'ia
шаши бацајуhи жар у Bogy. 

угљён, -ена м 1. уl,аЈЬ. 2. оловка og gpBeHOl, y'iJba (обично за 
црШање). 3. жар, жишка. • живи - жар, жеравица. мртви - y'ia
шени жар. црн као угљен cacвu.м црн, изразишо црн. 

угљенар, -ара м в. у1.тЬар (1). 

угљенарски, -а, -о који се OgHOCU на у1.тЬенаре: - посао. 
угљенаст, -а, -о сличан у1.тЬену (обично ао боји, изразишо црн). 

угљён-диокс:Ид м хем. јеgињење у1.тЬеника и кисеоника, безбо-
јан 'iac, без .мириса, накиселоl, укуса, jegaH Og OCHOBHUX еле.мена
ша живоша на зе.мљи (СО2) . 

угљени, -а, -о 1. који се OgHOCU на y'iaJb и у1.тЬен: - прах, - пећ. 
2. хем. који се OgHOCU на у1.тЬеник, у1.тЬични: - киселина, - хидрат. 

угљеник, -ика м 1. хе.мијски еле.менаШ (С) сасшавни geo 
O'iPOMHO'i броја op'iaHcKUx јеgињења, бишан сасшојак биљно'i и 
живошињско'i свеШа. 2. pygHUK у1.тЬа. 

угљеников, -а, -о који се ogHOCU на y'iJЬeHUK: - једињење, 
- спој. 

угљенисаност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је у1.тЬенисано. 

угљенисати (се), -ишём (се) свр. и несвр. uрешвориши (се), 
uрешвараши (се) у у1.тЬен из'iарање.м или ла'iано.м оксиgацијо.м. 

угљенић м ge.м. og у1.тЬен. 

угљенИчки, -а, -о који се OgHOCU на у1.тЬеник, који је у вези с 
у1.тЬенико.м. 

угљён-монокс:Ид м хем. ошровно 'iасовишо јеgињење у1.тЬени-
ка са кисеонико.м (СО). 

угљеноводоник, -ИRа м в. y1.тbOBOgOHUK. 

угљенокоп м pygHUK у1.тЬа. 

угљеноносан, -сна, -о в. у1.тЬоносан. 

угљенчић м ge.м. og у1.тЬен. 

угљёње с зб. (ми. 0) у1.тЬевље, жар. 

Угљик, -ИRа м в. у1.тЬеник. 

угљиков, -а, -о који се OgHOCU на у1.тЬик: - спој. 
угљиководик, -ИRа м хем. в. y1.тbOBOgOHUK. 

угљикохИдрат, -ата м у1.тЬени, у1.тЬични хиgраШ. 

угљични, -а, -о в. у1.тЬени (2). 

угљиште с налазишше у1.тЬа. 

угљоводоник, -ИRа м хем. јеgињење у1.тЬеника и BogoHUKa. 

угљоносан, -сна, -о који саgржи y'iaJb, бо'iаш у1.тЬе.м (о слоје-
вu.мa зе.мље), у1.тЬевиШ. 

угнати, -ам (трп. Угнан (Угнат» свр. прел. сило.м ушераши, са
шераши He'ige: - овце у тор. 

угнежђивати се јек. угњежђивати се, -ежђујём се несвр. 
аре.ма у'iнезgиши се. 

угнездити се, УгнёздИм се јек. угнијездити се, :УгнијездИм 
се свр. 1. наuравиши, савиши 'iнезgо. 2. фиг. а. y'iOgHO се смес ши-

ши, намесшиши се: - поред ватре. б. увући се, уврежиши се. -

Најгоре је што се сумња свуда угнездила. 
угнути, Угнём свр. 1. уgубиши, улеhи, искривиши (обично не

ку uовршину gелујуhи UриШиско.м и сл.). 2. увући (f.лаву, враш у 
рамена). 3. (раменима) oguhu аа сuусшиши рамена, сле'iнуши 
(paмeHu.мa) (у неgоу.мици или неuрилици) . •  - се 1. uовиши се, 
уgубиши се, искривиши се (шрuеhи какав uришисак и сл., обич
но о некој Uовршини). 2. uри'iнуши се к зе.мљи, саl,нуши се, сави
ши се. 3. ао.маћи се, аовући се, усШукнуШи. 

угнутост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је у'iнуШо. 

угнуће с уl,нушо .месШо, улеl,нуhе. 

угњавити, угњавйм свр. 1. 'iњавеhи, uришискујуhи з'iњечи
ши, зl,њавиши; уl,ушиши UриШиско.м, уgавиШи. 2. фиг. gосаgиши 
незанu.мљивu.м, gy'iu.м Uричање.м. - Ако га упиташ за здравље, 
угњавиће те причом о лековима. 

угњести (Угњести), -етём свр. uоробиши, UойlлачиШи. 

угњетавати, -етавам несвр. gржаши у роuсшву, uоgвр'iаваши 
насиљу, 'iрубо.м uришиску, йlлачиШи. 

угњетавач, -ача м в. у'iњеШач. 

угњетавачки, -а, -о в. у'iњеШачки. 

угњетач, -ача м онај који некоl,а уl,њешава, йlлачи, йlлачиШеЈЬ. 

угњетачица ж жена у'iњеШач. 

угњетачки, -а, -о који се OgHOCU на уl,њешаче, који је свој
сшвен у'iњеШачu.ма: - воља, - власт. 

угњецати, -ам свр. 'iњецајуhи, l,њавећи, uришискајуhи учини
ши .мeKu.м, изобличенu.м, из'iњечиШи. 

угњечити, :Угњёчйм свр. 1. а. 'iњечеhи uрешвориши у .меку .ма
су: - кромпир. б. 'iњечеhи, uришискујуhи наuравиши уgубљење, 
неравнине, gефор.мисаШи: - врх ципеле. 2. фиг. унишшиши: -
слободу народа. 

угњилети јек. угњиљети, -илйм и угњити, Угњијём свр. ао-
сшаши l,њио, шруо, исшрулиши, изаl,њиШи. 

угњио, -ила, -о у ар. служби: р. ар. og у'iњиШи. 

угњурити, УгњуРИм свр. урониши, за'iњуриши: - главу у воду. 
уговарати, -оварам несвр. аре.ма у'iовориШи. 

уговарач, -ача м онај који шшо уl,овара, учесник у склаuању 
y'ioBopa. 

уговарачки, -а, -о који се OgHOCU на у'iовараче. 

уговор м 1. правн. саl,ласносш gBajy или више лица, gBejy 
сшрана, о усuосшављању HeKo'i ogHoca pagu uосшизања каквоl, 
upaBHo'i gејсшва или-резулшаша: - о закупу, мировни -. 2. са
сшанак pagu go'ioBopa: доћи на -. 

уговорити, -оворйм свр. сUоразу.мно оgреgиши, ушврgиши, 
уf.лавиШи: - цену рада. 

уговорни, -а, -о који се OgHOCU на y'ioBop, који је у вези са y'io
воро.м: - одредба, - страна. 

уговорник, -а и уговор ник, -ика м в. у'iоварач. 

уговорница ж 1. учесница у склаuању y'ioBopa. 2. (у атрибут
ској служби, уз именице ж рода) y'ioBopHa: страна -, земља -, 
држава -. 

уговорно ПРИЛ. ао y'iOBOpy, на основу y'ioBopa: - ангажовати 
раднике, - плаћати. 

угода ж у'iоgносш, UријаШносШ. 

угодан, -дна, -о који uричињава у'iоgносш, заgовољсшво, ари
јашан; који oMo'iyhyje, uружа у'iоgносш, уgобан, з'iоgан: - разго
вор; - кревет. • - дело gоброчинсШво. 

угодба ж uажња, уl,ађање. 

угодити, УгодИм свр. 1. учиниши ао вољи (ко.ме), заgовољиши 
(Ko'ia). - Гледали су да му угоде у свему. 2. а. биши og корисши, 
Uоl,оgоваШи. - Кише су угодиле житу. б. биши uo'iogaH, UO'iOgHO 
uошрајаши (о вре.мену). 3. а. gобро, исаравно намесшиши, ygecu
ши: - паоце на точку. б. усклаgиши, нашШu.моваШи: - клавир. 
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4. йоzоgиши се, сйоразумеши се, уzовориши: - обавезе. _ - се 1. 
в .  уzоgиши (4). 2. усклagиши OgHOC, сложиши се. - Свекрва и сна
ха се беху добро угодиле. 3. а. безл. gоzоgиши се, gесиши се. - Та
ко се угоди да се тамо сретосмо. б. наићи, йружиши се (о йрили
ци, зZоgи). 

угодљив, -а, -о који (pago) yzaQa, ЙреgусреiI1.љив, cycpeiI1.љив. 

угодљивост, -ости ж особина oHoza који је уzоgљив, apegycpe
iI1.љивосШ, љубазносШ. 

угодник м ЦРКВ. (често с атрибутом, "божји'') боzоуzоgник, йра
веgник; свеШиШељ. 

угодница ж жена yzOgHUK. 

угодно прил. на yzogaH начин, йријашно; уgобно, зzоgно; ле
йо, gобро: бити - дирнут; - становати; - говорити. 

угодност И угодно ст, -ости ж а. заgовољсшво, йријашносш; 
оно шшо сшвара, йружа, oMozyhyje уживање, йријашно осећање. 

угођај м каракшерисшичне особине неке cpegUHe. 

угојеност, -ости ж особина и сшање oHoza који се yzojuo. 

угојити, Угојйм (трп. Угојен) евр. gобро хранећи учиниши gебе-
лим, ухраниши; учиниши шовним, ушовиши (goMahy живоШињу). 

угонити, Угонйм [гл. им. Угоњёње е] несвр. йрема уZнаШи. 

угор м ЗООЛ. врсша морске jezYJЬe Conger vulgaris. 
угордити се, Угордйм се евр. йоzорgиши се, йонеши се. 

угоститељ м (инстр. -ем) онај који се бави уzосшишељсшвом 
(pagHUK зайослен у уzосшишељском објекшу, сойсшвеник шаквоz 
објекша, службеник заgужен за уzосшишељсшво као йривреgну 
zpaHY и gp.). 

угоститељски, -а, -о који се OgHOCU на уzосшишеље и уzосши
шељсшво: - радник, - предузеће, - објекат. 

угоститељство и угоститёљство е 1. йривреgна zpaHa која 
обухваша йословање кафана, ресшорана, хошела, оgмаралишша 
и сл. 2. уzосшишељски објекШи. 

угостити, Угостйм (трп. Угошћен) евр. gочекаши и услужиши 
zосша, йочасшиши ZосШа. 

уготица ж ЗООЛ. морска риба сребрнасшо беле боје, cpogHa 
ослиhу и бакалару Gadus merlangus. 

уготовити, -йм евр. сйремиши, зzошовиши (јело). 

уготовљавати, -овљавам несвр. йрема уZоШовиШи. 

угоmћавати, -ошћавам несвр. йрема уZосШиШи. 

угошћење е gочек zосша и Zозба. 

угоmћивати, -ошћујём несвр. йрема уZосШиШи. 

уграбити, -йм (трп. Уграбљен) евр. а. наInим, брзим йокре
шом gохвашиши йрви нешшо, gочейаши се нечеzа йре HeKoza gpy
zoz. - Голман уграби лопту испред нападача. б. журно искори
сшиши шренушак ga се нешшо учини, йосшиzне; йрви заузеши, 
йриzрабиши нешШо. - Уграбише да се договоре насамо. Ваља 
уграбити место у возу. в. насилно оgузеши, (Йре)оШеШи. - Угра
бимо им њихове положаје. 

угравирати, -авйрам евр. фр. zравирајуhи уцршаши, уреза
ши; украсиши, ишараши zравирама, uзzравираши: - што (слова, 
бројке и сл.) на нечему; - нешто (шарама, словима и сл.). 

уградити, Угрiiдйм (трп. Уграђен) евр. 1. йосшавиши у зиg, на 
оgzоварајуhе месшо, узиgаши, уклойиши geo намешшаја, ойре
ме, какав уређај и сл. у неки објекаш: - плакаре, - МОТОр. 2. уйо
шребиши, уложиши као zрађевински машеријал йри zраgњи: -
бетон у брану. 3. aoguhu, изzраgиmи (у унушрашњосши, у gуби
ни zрађевине): - темеље. 

уградња ж намешшање, йосшављање каквих йреgмеша, уре-
ђаја и сл. у унушрашњосш нечеZа. 

уграђивати, -ађујём несвр. Йре.ма уZраgиШи. 

угрбити �e, -йм се йоzрбиши се, зzуриши се. 

угребати, -ебём евр. zребуhи ошшрим йреgмешом найисаши, 
уйисаши, уцршаши шшо: - орнаменте на ускршњим јајима. 

угревати (се), Угрёвам (се) несвр. йрема уzрејаши (се). 

угрезнути, -нём евр. уйасши, ушонуши (у нешшо), оzрезнуши 
(у нечему): - у крв. 

угрејавати (се), -ејавам (се) несвр. йрема уzрејаши (се). 

угрејаност јек. угријаност, -ости ж сшање oHoza који је yzpe
јан, oHoza шшо је yzpejaHo. 

угрејати јек. угријати, -јём евр. 1. а. учиниши шойлим, шо
йлијим, gовесши go йовећане шемйерашуре, заzрејаши; сузбиши 
осећај хлаgноhе, исйуниши осећајем шойлоше у шелу: - воду, -
јело; - руке, - послом некога. б. gовесши go йрийишоz сшања (о 
алкохолним Йићима). - Ракија беше јака, брзо га угреја. 2. йо
чеши јаче zрејаши, зрачиши шойлошу; захвашиши зрацима, оба
сјаши (о Сунцу). 3. фиг. а. заиншересоваши нечим, йривући нече
му: - некога за политику. б. наљушиши, ражесШиШи. - Угреја 
ме кад рече да није крив. _ - се 1. а. йосшаши шойао, шойли
ји, gобиши вишу шемйерашуру, заzрејаши се; осешиши шойло
шу у шелу: - радећи, - крај ватре. б. йосшаши йрийиш, захва
ћен gејсшвом алкохола. 2. фиг. а. разzневиши се, йасши у вашру: 
- због увреде. б. оgушевиши се, заиншересоваши се за нешшо, 
занеши се нечим: - за фудбал, - за бизнис. • - место (столицу) gy
zo, марљиво учиШи. - табане журно се уgаљиши, наInо оШиhи. 

угрепсти (Угрепсти), -ебём евр. в. уZребаШи. 

угреmити, Угрёшйм јек. угријеmити, Угријешйм евр. aozpe
шиши, зZрешиШи. 

угриз м 1. захваш зубима (Kag се нешшо уzризе, заzризе, йоч
не zрисши), заривање зуба у нешшо; убоg зубима, yjeg. 2. geo не
чеzа који се обухваши јеgним захвашом зуба, залоzај, оgZризак. 

угризак, -иска м в. уzрuз (2). 

угризати (се), УгРйзам (се) несвр. йрема уzрисши (се). 

угризнути се, -нем се евр. уzрисши се, ујесши се. 

угризина и угризотина ж рана og уzрuза, yjega. 

угристи, -изём (трп. Угризен и угризен) евр. 1. а. зариши зу
бе у нешшо, захвашивши зубима осшавиши шраz; заривши зубе 
начиниши рану, ујесши: - јабуку; - за руку. б. изазваши Hagpa
жај слузокоже, зашШиЙаШи. - Лук угризе за очи. 2. фиг. заје
gљивим речима найасши, йецнуши, ујесШи. _ - се сам себе озле
gиши зубима. • - за срце gубоко увреgиШи. - се за језик, за УСНУ 
разг. йокајаши се збоz нейромишљених речи, изјава. 

угрк и угрк м 1. ЗООЛ. zовеђи обag. 2. йаразишарно обољење zo
веgа изазвано ларвама zовеђеz обаgа. 

угрнути, Угрнём евр. навалиши, јурнуши, наzрнуши; наzло 
ући, уйасши: - у просторију. 

угрожавати, -ожавам несвр. йрема уZрозиШи. 

угроженост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање и йоложај OHOza 
који је уzрожен, oHoza шшо је уzрожено. 

угрозити, Угрозйм (трп. Угрожен) еВр. зайрешиши унишше
њем (некоме, нечему), gовесши у ойасносш (HeKoza, нешшо), йоја
виши се као йрешња, као ойасносш (за HeKoza, за нешШо). 

угрувати, УгРувам (угрУхати, УгрУхам) евр. 1. јаким ygapoM 
или йришиском йовреgиши, наzњечиши: - раме. 2. набиши, уши
снуши: - метак у цев. _ - се 1. заgобиши йовреgе йри aagy, на
zњечиши се: 2. разг. фиг. йрешрйеши неусйех, насесШи. 

угруд(в)ати се, -ам се евр. йрешвориши се, збиши се у 
zруg(в)у, zруg(в)е, зzруgваши се. 

угрушак, -ШRа м gелиh уzрушане машерије; zруgвица уси ре
li� крви, coagulum. 

угрушаност, -ости ж сшање уzрушане маШерије. 

угруmати, -ам евр. учиниш и zусшим, зzуснуши: - млеко. _ -
се йрешворџши се у zусшу машерију, зzуснуши се, зzрушаши се. 

угрчити се, -йм се евр. зzрчиши се, сшиснуши се. 

угужвати и угужвати, -ам евр. савијајући, йришискујуhи, 
zњечеhи учинitши ga нешшо изzуби ypegaH облик, ga gобије неу
pegHe наборе, йоzужваши, зZужваШи. _ - се йосшаши HeypegHo 
наборан, йоzужвашu се. 
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угужвељати (се), -ам (се) в. у"iужвайlи (се). удаљавати (се), -аљавам (се) несвр. Йре.ма ygaтьuйlu (се). 

угуравати(се), -уРавам (се) несвр. Йре.ма y"iypaйlu (се). 

угурати, Угурам евр. 1. cйlaвийlи "iypajyhu, yйlиCHyйlи, yйly
pийlи (нешйlо He"ige, у нешйlо); "iypajyhu йрисилийlи HeKo"ia ga не
"ige уђе: - ствари у торбу; - затвореника у ћелију. 2. йройlежи
рајући Haмecйlийlи, израgийlи службу неко.ме: - рођака за се
кретара. _ - се 1. а. йlиcKajyћи се, йробијајуhи се кроз "iо.милу 
ући: - у трамвај. б. с наЙоро.м, јеgва обуhи йleCHY ogehy: - у пан
талоне. 2. заузейlи gобро .мecйlo, gобийlи gобру службу: - у кон
зулат. 

угур:Ивати (се), -урујём (се) несвр. Йре.ма y"iypaйlu (се). 

угурнути, -нём евр. јеgним Йокрейlо.м y"iypaйlu. 

угурсуз м тур. а. неватьалац; зао, ойак човек. б. хип. обеше-
њак, вра"iолан. 

угурсузлук м безобразлук, неватьалсйlво; несйlашлук. 

угурсускй, -а, -о cвojCйlвeH у"iурсузима: - поступак. 
угурсуски прил. као у"iурсуз, на начин cвojCйlвeH у"iурсузима: 

- се осмехнути. 
угустити, Угустим евр. йpeйlвopийlи у "iycйly .масу, з"iуснуйlи. 

угусто прил. у "iycйloM слоју; на MHO"iO .мecйla: - премазати; -
ишаран. 

угушено прил. узgржавајуhи "iлас, Йри"iушено. - Роптао је 
угушено. 

угушење е 1. усмрћење "iушење.м. 2. фиг. сузбијање, ликвиgа-
ција какве йојаве: - побуне. 

угуш:Ивати (се), -ушујём (се) несвр. Йре.ма у"iушийlи (се). 

угушивач, -ача м онај који "iуши, У"iушује. 

угушити, угушим (трп. угушен) евр. 1. в. уgавийlи (1). 2. а. 
сйречийlи, oHeMo"iyhuйlU развој, лишийlи HeoaxogHUx услова за 
оgржање, за найреgовање: коров угуши биљку, - конкуреIЩИjу. 
б. йри"iушийlи (l.nac); наgјачайlи звуко.м, заl.nушийlи: ветар угуши 
крик. 3. а. обузgайlи, YKpoйlийlи: - љутњу. б. савлagайlи, сало.ми
йlи: - буну. в. забранийlи, YKиHyйlи, обусйlавийlи: - јавну реч. _ 
- се 1. в. уgавийlи се (1). 2. а. из"iубийlи gax, за"iрцнуйlи се (зало
"iaje.м, "iytllJьaje.м и сл.). б. йpeKиHyйlи се, замукнуйlи (о l.nacy). 

уд м (мн. удови) а. зајеgнички назив за руке и Ho"ie као op"iaHe 
Kpeйlaњa у човека (у живойlиња Ho"ie). б. geo йlела; geo неке цели
не уоЙшйlе. в • .мушки йолни op"iaH. 

удав, -а и удав м зоол. велика, HeoйlpoвHa, "iрабежљива з.ми
ја која живи у йlройским крајевима (збо"i своје величине йозна
йla aog имено.м з.мијски цар), Воа constrictor, ЙийlOH. 

удавати (се), удајём (се) (имп. удаји (се), пр. еад. удајући (се» 
несвр. Йре.ма ygaйlu (се): 

удавача ж gевојка за ygajy. 

удавити, удавим (трп. удављен) евр. 1. yc.мpйlийlи а. за"iу
ш.тьивим или oйlpoвHим gејСйlво.м. б. ЙoйlaЙaњe.м у воgу, yйloйи
йlи. в. yc.мpйlийlи фuзичким сЙречавање.м gисања, заgавийlи. 2. 
у ексЙресивно.м изражавању: намучийlи, из.морийlи (нЙр. gocag
ним Йричање.м). _ - се 1. иЗ"iубийlи живойl (y.мpeйlи OgH. y"iUHY
йlи) услеg apeKuga gисања (gавЈЬење.м у воgи, gосйевање.м какве 
йрейреке у "iрло и gp.). 2. йpeKиHyйlи се, y.мYKHyйlи (о l.nacy). 

удављенйк, -ика м gавЈЬеник, yйlOйJЬeHиK. 

удављеница ж gавЈЬеница, yйlOйJЬeHицa. 

удављенйчкй, -а, -о који се OgHOCU на уgавЈЬенике и уgавЈЬе-
нице: - удес. 

удављење е cмpйl gавЈЬење.м, у"iушење. 

удадба ж уgаја, уgавање. 

удадбенй, -а, -о који се OgHOCU на уgаgбу: - кошуља, - дар. 
удаја ж cйlyйaњe женске особе у брак. 

удалеко и удалеко прил. врло gалеко, наgалеко. - Њихове 
љубави не беше удалеко. 

удаљ прил. (најчешће у изр. скок -, скочити "") У gaтьUHY. 

удаљен, -а, -о 1. йlpЙ. og ygaтьuйlu (се). 2. који се налази на 
велико.м ЙрОСйlорно.м оgсйlојању, gалек: удаљена Русија. 3. ко
ји се OgHOCU на gавно йройlекло gоба, gавнашњи, gревни: удаље
на времена. 4. који није у блиској сроgничкој вези, gатьњи: - ро
ђак 5. cйlpaH, йlyђ. - Она му дође некако удаљена. 

удаљено прил. на велико.м оgсйlојању, gалеко. 

удаљеност, -ости ж (инетр. -ошћу) оgсйlојање, раз.мак, gaтьu
на; оgсусйlво йpиcHoCйlи, OgHOC на оgсйlојању. 

удаљење е 1. ygaтьeHocйl; OйlyђeHOCйl: - између садница; -
од средине. 2. оgсйlрањење, иСКЈЬучење: - из игре, - из школе. 

удаљ:Ивати (се), -даљујём (се) несвр. Йре.ма ygaтьuйlu (се). 

удаљити, удаљйм евр. 1. Йo.мepийlи на веће оgсйlојање, ogMa
ћи: - новине од очију. 2. а. учинийlи ga неко не буgе у близини, 
уклонийlи, ogcйlpaHUйlu: - људе од места удеса. б. иcйlepaйlи, 
ogcйlpaHUйlu, изузейlи из неке зајеgнице, ор"iанизације и сл., ис
КЈЬучийlи: - из игре, - из школе. _ - се 1. а. oйlићи, уклонийlи 
се; ogMahu се на извесно оgсйlојање: - са трга, - од болесника. б. 
из"iубийlи се у gaтьUHU. - Пyrџьава се сасвим удаљи. 2. CKpeHyйlи 
с apegMeйla о ко.ме је реч, йрећи на изла"iање о gру"iим cйlвapимa: 
- од теме. 3. не бийlи више йрисан, близак с неки.м, oйlyђийlи 
се: - од средине. 4. cйleћи gрукчије оgлике йlOKO.м развоја, еволу
иpaйlи. 

удар м 1. в. уgарац (1). 2. звучни ефекайl изазван замахо.м, 
Йокрейlање.м какво!: .механиз.ма, изазивање.м вибрација ела
сйlично"i йlела, рийl.мичним осцилацијама че"iа и gp. :  - звона, 
удари лире. 3. замах, налейl вeйlpa, .мећаве и сл. 4. apogop елек
йlричне Cйlpyje кроз йlело, захвайl йlела њо.ме. 5. Йо.мерање йlла, 
йoйlpec (йри зе.мЈЬОйlресу). 6. војни Haaag, навала: подносити 
ударе непријатеља. 7. фиг. Haaag речима. 8. йlежак gушевни йо
йlpec, ygec, несрећа. 9. мед. Hal.na, обично ойасна йо живойl йро
.мена у ор"iаниз.му изазвана Йрскање.м или зачейЈЬење.м крвних 
суgова, gеловање.мјаке йlойлойlе и сл.: срчани -, мождани -, то
плотни -. 10. пол. насилна Йро.мена власйlи: државни -, војни -. 
• од једног удара дуб не пада не йlреба рачунайlи на брзе усЙехе. 
на удару (ударцу) (бити, наћи се, налазити се и ел.) 1) налазийlи се 
на Йpo.мeйlHo.м, иcйlaKHYйlo.м .мecйly; 2) бийlи изложен наЙаgима. 
под удар доћи, пасти и сл. бийlи захваhен нейовоЈЬНим .мерама. -
среће изненagан срећан gо"iађај. - судбине несрећа, йlpa"ieguja. 

удараљка ж (дат. -ци; ген. мн. -ки) муз. 1. gрвена .матьица, че
лични шйlайиh и сл. apegMeйl чијим се уgарање.м йроизвоgи звук 
на йојеgиним .музичким иHcйlpy.мeHйlимa. 2. у .мн.: ойшйlи назив 
за .музичке иHcйlpy.мeHйle чији се звук изазива уgарање.м gрвених 
или челичних шйlайиhа (бубањ, gобош и gp.). 

ударати, -ам неевр. 1. несвр. Йре.ма ygapuйlu. 2. Kyцaйlи, лу
йaйlи (у вpaйla). 3. фиг. циљaйlи, .мислийlи на нешто не казу ју
ћи oйlвopeHO. - Знамо ми куда ти удараш. 4. ширийlи око себе 
заgах, зауgарайlи. _ - се несвр. Йре.ма ygapuйlu се. 

ударац, ударца м (инстр. ударцем; ген. мн. удараца) 1. јак йри
йlиcaK замахнуйlо.м руко.м, HO"iOM или замахнуйlим, OgH. баче
ним apegMeйloM; звук којим је обично йраћен йlaKaв ЙpийlиcaK. 
2. в. ygap (2, 3, 7, 8). 3. епорт. у фуgбалу шуйlирање лоййlе aog og
ређеним условима; уойшйlе шуйlирање лоййlе, шуйl: слободан -, 
- са угла, индиректан -; јак -. 

ударач, -ача м (инетр. -ачем) а. онај који има снажан уgарац 
(боксер нЙр.). б. geo какве найраве који ygapa о шйlо (нЙр. ороз 
на Йушци). 

ударен, -а, -о 1. йlpЙ. og ygapuйlu (се). 2 . .мало луg, луцкасйl, 
луцнуйl. • - мокром чарапом (крпом) луцкасйl, луцнуйl, ygapeH. 

ударити, -йм евр. 1. а. заgайlи уgарац, .млайlнуйlи, луйийlи 
(замахнуйlо.м руко.м, HO"iOM или замахнуйlим, OgH. баченим apeg
.мeйlo.м). б. захвайlийlи собо.м (наносећи бол, ошйlеhење или 
cмpйl) (о оружју, елекйlричној Cйlpyjи, .муњи и gp.); налейlейlи на 
нешйlо, луйийlи о нешйlо: - главом у зид. в. (понекад безл.) йо
"ioguйlu, з"iоgийlи изазивајуhи оgузейlосйl или cмpйl (о каЙи). 2. а. 
извршийlи оружани Haaag, Haйacйlи (на HeйpиjaйleJba); ycйlpe
.мийlи се, HacpHyйlи на HeKo"ia: - на противника. б. фиг. изреhи 
ошйlре йримеgбе, замерке, cyйpoйlcйlaвийlи се неко.ме. 3. (чиме 
о што) извршийlи cygap jegHo"i йlела с gру"iим изазивајуhи йlpe-
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сак, шреснушu. 4. йройисаши, намешнуши (йорез, gажбине); og
мериши, оgреgиши (цену); расйисаши, оrласиши (уцену). 5. (на 
муке, на крст, на колац и сл.) сшавиши на муке. 6. а. начини
ши, сат,раgиши: - темељ. б. мешнуши, намесшиши: - славину 
(на буре). в. укуцаши, забиши: - ексер. г. обуhи, навуhи: - на 
себе ново одело, - рукавице на руке. 7. (с глаголском или име
НИЧЕОМ допуном) а. йочеши чиниши нешшо снажно иСЙОЈЬава
jyhu осеhања: - у плач, - у вриску. б. уйусшиши се у нешшо: - у 
разговор, - у пљачку, - у криминал. в. (у нешто, по нечему) с 
айешишом јесши или йиЩи: - по сиру, - у вино. 8. а. aohu, уйу
шиши се у неком йравцу, HeKyga: - кроз шуму, - напред. б. на
uhu, набасаши (на некот,а, на нешшо): - на плот. 9. йочеши йа
gаши, засуши (о киши, снет,у и сл.). 10. а. навреши, йошеhи (о су
зама, крви и сл.); избиши у јаком .млазу, шикнуши, излиши се 
(о воgи, шечносши уоЙшШе). б. зайахнуши, заgухнуши (о врели
ни, мирису, исйарењима и сл.). 11. а. засвираши, оgсвираши: -
у тамбуру, - у туш. б. исшаhи, наrласиши, оrласиши и сл. не
шшо (rласом, Йуцње.м, звоном и сл.). _ - се 1. сам себи заgаши 
уgарац; заgобиши уgарац, убој (йри aagy и сл.). 2. уз. повр. суко
биши се, суgариши се. • ударила га ведрица (чутура, шљивова гра
на и сл.) у главу йосшао је охол, уображен. ударила му крв у главу 
јако се узбуgио, изт,убио је власш Hag собом. - главом о (у) ЗИД швр
gоrлаво, слейо cpJbajyhu Hauhu на нейре.мосшиву ЙреЙреку. - тач
ку (на нешто) завршиши нешшо; йресшаши с нечим. - темеље че
му засноваши, основаши нешШо. - у очи 1) йасши у очи; 2) pehu 
у лице. 

ударкати, -ам неевр. лако уgараши, луЙкаШи. 

ударљив, -а, -о немиран, нес.миРЈЬив (обично о gеци). 

ударни, -а, -о 1. а. који заgаје, наноси оgлучан уgарац: - гру-
па, - бригада. б. којим се заgаје ygap: - игла, - оружје. 2. в. ygap
нички. 

ударник м рус. који се јако залаже на йослу, изузешно йри
ЈЬежан, вреgан pagHUK. 

ударница ж женска особа ygapHUK. 

ударнички, -а, -о који се OgHOCU на ygapHUKe, који је у вези са 
уgарницима: - рад. 

ударнички прил. на уgарнички начин, вреgно, ЙРUJbежно: -
радити. 

ударништво с уgарнички pag. 

ударност, -ости ж ygapHa сЙособносШ. 

удати, -ам (удамо и удамо; аор. удадох И удах; р. пр. удао, уда
ла; трп. удата и удана) евр. gаши коме за жену (Khep, сесшру, ро
ђаку). _ - се сшуйиши у брак (о женско ј особи). • како сам се на
дала добро сам се удала каже се Kag неко усйешно обави йосао 
уйркос нейовоЈЬНим изrлеgима. 

удах м в. ygucaj. 

удахнути, удахнем евр. 1. увуhи вазgух у себе (кроз нос или 
усша), учиниши jegaH ygucaj. 2. фиг. усаgиши, улuши неко oceha
ње, врлину, мисао и сл.: - вољу некоме. 

удахњивати, -ахњујем несвр. Йре.ма уgахнуШи. 

удвајати (се), -удвајам (се) несвр. йрема уgвојиши (се). 

удварати се, удварам се неевр. насшојаши йриgобиши чију 
(обично gевојачку) наклоносш (лейим йонашањем, нарочишим 
т,есшовима, йажњом и сл.). - Удварао се девојци. Спретно се 
удварао женама. 

удварач, -ача м онај који се уgвара. 

удварачки, -а, -о који се OgHOCU на уgвараче, који је својсшвен 
уgварачима: - гестови. 

удвоје прил. 1. йо gвоје зајеgно, у йару: шетати - . 2. на gва ge
ла, наgвоје. - Срце се цепало удвоје. 

удвојеност, -ости ж особина и сшање онот,а који је уgвојен, 
онот,а шшо је уgвојено. 

удвојити, удвојйм евр. gвайуш увеhаши, учиниши gвосшру
ким, уgвосшручиши: - пажњу, - енергију. _ - се йосшаши gво
сшруко јачи, веhи, бројнији и сл., уgвосшручиши се. - Силина 
напада се удвоји. 

удворавати се, -оравам се несвр. Йре.ма уgвориши се. 

удворан, -рна, -о а. који йоказује нарочишу йажњу, услу
жан, уrлађен: - службеник. б. којим се йоказује йосебна накло
носш, йажња, учшив, ЈЬубазан: - поступак. 

удворити се, удворйм се евр. (некоме или без допуне) сшеhи 
наклоносш gоgворавајуhи се, gоgвориши се: - девојци, - газди. 

удворица ж (м) (ми. ж) онај који се уgворава, ласкавац, улизица. 

удворички, -а, -о који се OgHOCU на уgворице: - понашање. 
удворички прил. на начин својсшвен уgворицама, као уgво-

рица: - снисходљив. 
удвориштво с особина онот,а који се уgворава, ласкавосш; ла

скање, улат,ивање. 

удворљив, -а, -о који се уgвара, ласка, улат,ује; који служи 
за уgворавање, којим се ласка, улат,ује: - човек; - понашање. 

удворљивост, -ости ж особина онот,а који је уgвОРЈЬив. 

удворништво с в.  уgворишШво. 

удворно прил. на уgворан начин, йонизно: - поздравити. 
удворност и удворност, -ости ж особина онот,а који је 

уgворен. 

удвостручавати (се), -)rчавам (се) несвр. йрема уgвосшру
чиши (се). 

удвострученост, -ости ж особина онот,а шшо је уgвосшручено, 
gвосШрукосШ. 

удвостручивати (се), -Учујем (се) несвр. Йре.ма уgвосшручи
ши (се). 

удвостручити, -йм евр. учиниши gвосшруким, gвайуш уве
hаши (у количини, бројносши, сшању, иншензишешу и сл.): -
број , - снагу, - љубазност. _ - се йосшаши gвосшруко бројнији, 
јачи, веhи и сл. - За педесет година становништво се удвостру
чило. 

удебљавати (се), -ебљавам (се) несвр. йрема уgеБЈЬаши (се). 

удебљати се, -ам се (удебљати, -ам) евр. йосшаши gебео, ge
БЈЬи, ут,ојиши се. - Мало се удебљао. Сви су се удебљали. 

удевати, удевам јек. удијевати, удијевам несвр. Йре.ма yge
нуши (се). 

уделити, уделйм јек. удијелити, удијелйм евр. йоклониши 
из самилосши, gаши милосшињу; уойшше gароваши, йоклони
ши: - сиромаху; - сину имање. 

удељавати, -eљiiвaм jeк. удјељавати, -јељавам несвр. Йре.ма 
уgељаШи. 

удељати јек. удјељати, -ам и -љем евр. урезаши gлешом или 
каквим gрут,им сечивом (у gрво, камен и gp.). 

удељивати, удељујеМјек. удјељивати, удјељујем несвр. йре
ма уgелиШи. 

уденути јек. удјенути, -нем евр. увуhи, ушаhи у нешшо узано: 
- конац у иглу . •  - се yhu ige, увуhи се; сврсшаши се, умешаши 
се: - у процеп; - у масу. 

удёњчити, -йм евр. увезаши, уйаковаши у gењкове: - плат-
но. 

удео, удела јек. удио <удјел), удјела м 1. geo који apuaaga не
коме у зајеgничкој својини: имати удео у очевини. 2. учешhе, су
gеловање у нечему: имати удео у изради закона. 

удеоник јек. удионик м онај који има уgела у нече.му, cygeo
ник: - у послу. 

удеоница јек. удионица ж gеоница, акција. 

удеоничар јек. удионичар м а. онај који има уgела у нече.му, 
cygeoHUK: - у имању. б. gеоничар, акционар. 

удеоничарка јек. удионичарка ж женска особа уgеоничар. 

удеонички јек. удионички, -а, -о који се OgHOCU на уgеонича
ре: - право . .  

удеониmтво јек. удиониmтво с суgеловање, учесшвовање у 
нечему; акционарсй1во. 



1346 УДЕС - УДОМИТИ 

удес м 1. а. не.мио gот,ађај, несреnан случај: саобраћајни -. б. 
зла среnа, несреnа. 2. суgбина. 

удесан, -сна, -о aogecaH, aorogaH, йриклаgан; уп. удесити: -
ветар, - прилика. 

удесити, -йм (трп. удешен) евр. 1. а. уреgиши, среgиши, gоше
раши: - косу. б. йриреgиши, начиниши, сЙре.миШи: - весеље. в. 
йоgесиши, йрилат,оgиши: - понашање. г. ут,оgиши, нашШu.мова
ши (обично музичке инсшруменше): - клавир. д. омот,уnиши ga 
се нешшо осШвари. - Судија удеси да Домаћин победи. 2. gове
сши кот,а у нейрилику, уйройасшиши, нат,рgиши и сл. - Добро су 
нас удесили, тешко да се извучемо. 3. заgесиши, снаnи. - У де
си их нека луда срећа. _ - се уреgиши се, gошераши се. фиг. на
йиши се, ойиши се. 

удесно ПРИЛ. на ygecaH1 начин, aogecHo, зт,оgно: - употребити. 
удесно ПРИЛ. на gecHY сшрану: - скренути. 
удесност, -ости ж особина, сшање онот,а шшо је ygecHo\ aoge

сносш, ЙриклаgносШ. 

уде(с)ти, уденем и Удедемјек. удје(с)ти, удјенем, удједем и 
удијем евр. в. уgенуши. 

удеmавати (се), -ешавам (се) несвр. йрема уgесиши (се). 

удеmач, -ача м клавиршШu.мер. 

удивити, удйвйм евр. заgивиши, зачуgиШи. - Све нас је уди
вила његова појава. _ - се заgивиши се, зачуgиши се. 

удивљавати (се), -ивљавам (се) несвр. йрема уgивиши (се). 

удивљено ПРИЛ. gивеnи се, заgивЈЬено, зачуђено. - У дивљено 
ме погледаше не верујући. 

удивљеност, -ости ж сшање онот,а који је уgивЈЬен, заgивЈЬе
носш, зачуђеносШ. 

УДИRа и удиковина ж бот. врсша жбунасшот, шумскот, gрвеша 
Viburnum lantana из ф. Caprifoliaceae. 

удило е шшай на коме је на gоњем крају завезан конац с 
уgицом. 

удиљ ПРИЛ. 1. сшално, нейресшано, увек: - певати. 2. ogMax: 
- схватити. 

удисавати, -исавам неевр. в. уgисаШи. 

удисај м (инетр. -ем) количина вазgуха која се йри gисању 
ygaxHe ogjegHoM; уп. удах. 

удисати, -ишем неевр. gишуnи увлачиши у себе вазgух. 

удити\ -йм неевр. [гл. ИМ. уђење е] наносиши шшешу, шкоgи
ши. - То уди здрављу. 

удити2, -йм и удити\ удйм неевр. [гл. им. уђење и уђење е] 
резаши на йоgуже KOMage (месо, заклану живошињу); сеnи, ко
маgаши уоЙшШе. 

удити2, -йм неевр. арх. и нар. [гл. ИМ. уђење е] слабиши, венуши, 
ЙроЙаgаШи. 

удић, -а и удић, удИћа м geM. og ygl. 

удица ж мала челична кука, йри врху заошшрена, која се ко
рисши у риболову. • загристи удицу уйасши у клойку, насесШи. 

удичар м онај који йеца, лови рибе на yguЦJ. 

удичарити, -kчарйм неевр. [гл. ИМ. удичарење е] ловиши ри-
бе уgицом, ЙецаШи. 

удичаРСRИ, -а, о који се OgHOCU на уgичаре: - риболов. 
удичица ж ge.м. и хиЙ. og уgица. 

удлага ж мед. найрава og чврсшот, или савиiJlJbивот, машери
јала (жице, gашчице, каршона и gp.) која се корисши у хирурт,и
ји за u.мобилизацију, обично йри Йрелому. 

удлажити, -йм евр. йосшавиши уgлат,е; уп. удлага. 
удно предл. (с ген.) йоказује месшо: у gHY, на gHY, у најниже.м 

gелу. 

удо е 1. в. yg. 2. KOMag меса йрийремљен за guмљење, веша
лица. 

удобан, -бна, -о йовОЈЬан, aorogaH, йријашан: - фотеља. 
удобно ПРИЛ. на уgобан начин, йријашно, aogecHo: - се наме

стити. 
удобност и удобност -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је 

уgобно: - стана. 
удобравати (се), -обравам (се) несвр. Йре.ма уgобришu (се). 

удобрити, удобрйм евр. учиниши gобрu.м, оgобровОЈЬиши: -
мужа. _ - се йосшаши gобар, йоgобриши се. 

удобровољити и удобровољити, -овољйм евр. учиниши ga 
неко буgе gобре вОЈЬе, оgобровОЈЬиШи. _ - се йосшаши gобре вОЈЬе, 
оgобровОЈЬиши се. 

удов, -а, -о који је обуgовио, која је обуgовила, коме је умро 
брачни gpyi, суйрут" OgH. суйрут,а. 

удова ж в. уgовица (1). 
удован, -вна, -о в. уgов. 

удовати, удовујем и удовујем неевр. биши уgовац или уgовица. 

удовац, -авца м онај коме је умрла жена, уgов човек. 

удоваЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на уgовце и уgовице: - живот. 
удоваштво е уgовачки живоШ. 

удовица ж 1. она којој је умро муж, уgова жена. 2. 300Л. реч
на риба, слична клену, јаз Leuciscus idus. 3. бот. а. више"iоgишња 
биљка сув их, сунчаних йреgела Кnautia arvensis из ф. Dipsaca
сеае, разт,ранашот, ризома, са бочнu.м розешама лисШова. б. pog 
јеgнот,оgишњих или вишет,оgишњих зеЈЬасших биљака Scabiosa 
из ф. Dipsacaceae, gвойолних цвешова, сложених у "iлавице; йо
jegUHe врсше шо"iа poga S. atropurpurea, S. culumbaria. • бела 
жена којој је муж извесно вре.ме оgсушан. ратна - жена којој је 
муж ЙО"iинуо у раШу. црна - 300Л. врсша ошровнот, йаука Latro
dectes tredecimguttatus, чије је yjeg ойасан йо живоШ. 

удовичица ж ge.м. и хиЙ. og уgовица. 

удовички, -а, -о који се OgHOCU на уgовице: - брига. 
УДОВИЧRИ ПРИЛ. као уgовица, на начин својсшвен уgовицама: 

- се смешкати, - ТУЖИТИ. 
удовиштво е в. уgовашШво. 

удовољавати (се), -ољавам (се) несвр. Йре.ма уgовОЈЬиши (се). 

удовољење е исйуњење захшева, жеље, молбе. 

удовољити и удовољити, -овољ:Им евр. исйуниши захшев, 
жељу, молбу. _ - се заgовОЈЬиши се. - Тим смо се УДОВОЉИЛИ. 

удовољство и удовољство е заgовОЈЬсшво; заgовОЈЬење. 

удовство е в. уgо�ашШво. 

удовчина ж (м) (мн. ж) Йеј. og уgовац. 

удол ж в. уgолина. 

удолина ж нижи geo земљишша између узвишења, gолина. 

удолит, -а, -о који личи на уgолину, који u.мa из"iлеg уgоли-
не, gолинасш: - поље. 

удолица ж 1. ge.м. и хиЙ. og уgолина. 2. уgолина, gолина. 

удоља ж в. уgолица (2). 

удољаст, -а, -о сличан gOJbU, уgолици. 

удољина ж в. уgолина. 

удољица ж в. уgолица (2). 

удомазетити, -йм евр. начиниши кот,а gомазеШом. _ - се йо
сшаши gомазеш, йочеши живеши у купи роgишеља своје жене. 
фиг. оgомаnиши се; уп. удомаћити се и удомити се (3). 

удомаћивати (се), -аћујем (се) несвр. Йре.ма уgомаnиШи (се). 

удомаћити, -омаћйм евр. учиниши lсот,а gOManu.м, йомоnи ко
ме ga се йонаша као KOg своје купе. _ - се йосшаши gOManu, ogo
маnиши се. 

удом;ити, удомйм евр. gаши женску особу некоме за жену, yga
ши. _ - се 1. ygajoM уnи у нови gOM, уgаши се. 2. сшвориши себи 
gOM, скуnиши се. 3. йочеши се осеnаши gOManu.м, оgомаnиши се. 
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удомљавати (се), -омљавам (се) несвр. Uре.ма уgо.миши (се). 

удомљење е ygaja. 

удомљивати (се), -омљујем (се) несвр. Uре.ма уgо.миши (се). 

удостојавати (се), -ој авам (се) несвр. Uре.ма уgосшојаши (се) 
и уgосшојиши (се). 

удостојати (се), -јйм (се) евр. в. уgосшојиши (се). 

удостојити, -остојйм евр. учиниши KOra gосшојним, указаши 
часш, uажњу: - некога GВOjOM посетом. _ - се биши gосшојан, 
uоказаши се gосшојним og KOra указане часши, uажње, uошшо
вања. - У достојила се части да јој цар кумује. 

удрвенити се, -pBeнiiM се евр. uосшаши као gpeo (круш, уко
чен и сл.), укрушиши се, укочиши се. 

удрвендечити се, -йм се евр. в. уgрвениши се. 

удрвити, -йм и удрвити, удрвйм евр. учиниши ga нешшо бу
ge uоuуш gрвеша (крушо и сл.), укрушиши, укочиши: - реп (о 
мајмуну). _ - се уgрвениши се, укрушиши се. 

удржати, -жйм евр. оgржаши, очуваши, сачуваШи. - У држи 
ми га! 

удробити, удробйм (трп. удробљен) евр. gробеhи, сишнеhи, 
.мрвећи uошоuиши у нешшо шечно: - хлеб у млеко. 

удробљавати, -оољавам несвр. Uре.ма уgробиШи. 

удружен, -а, -о сUојен, зgружен; зајеgнички, скуuни: - опо
зиција; - рад. 

удруженост, -ости е ујеgињеносш, зgруженосШ. 

удружење е скуU eeher броја лица уgружених pagu зајеgнич-
KOr uосла или циља: - књижевника, - новинара. 

удруживати (се), -ужујем (се) несвр. Uре.ма уgружиши (се). 

удружилац, -иоца м онај који се уgружује. 

удружити, удрУжйм евр. сасшавиши у jegHY целину, зајеgницу, 
сuојиши, зgружиши; учиниши .међусобно uриврженим, зближи
ши, сuријашељиши: - имања; - децу. _ - се сшуuиши у зајеgни
цу, окуuиши се pagu осшваривања зајеgничких циљева, иншерес 
и сл.; .међусобно се зближиши, сuријашељиши се. 

удружљивост, -ости ж сuособносш уgруживања. 

удубеност, -ости ж в. уgуБЈЬеносШ. 

удубина ж в. уgуБЈЬење. 

удубити, у,цубйм (трп. у,цубљен) евр. 1. gубеhи, коUајући учи
ниши gуБЈЬим, uроgубиши; зариши у gубину: - корито потока; -
зубе у хлеб. фиг. учиниш и gуБЈЬим, сagржајнијим, Ше.мељиШи
јим, uроgубиши: - знање. 2. уuериши, уuреши неШре.мице (очи, 
uо"iлеg): - очи у саговорника. _ - се 1. gобиши gубину, uосшаши 
gуБЈЬи; uроgреши у gубину нечеrа, усећи се. - Корито поток а се 
удубило. Река се удубила у меко тло. 2. за"iлеgаши се неШре.ми
це у шшо; уuериши се, уuреши се (о uо"iлеgу, очима). 3. фиг. биши 
uошuуно заокуиљен, занеш нечим, сав се унеши у нешшо (у Uо
сао, раз.миШЈЬање и сл.), заgубиши се. 

удубљавати (се), -убљавам (се) несвр. Uре.ма уgубиши (се). 

удубљено ПРИЛ. uошuуно заокуиљено, занесено, заgуБЈЬено: -
посматрати. 

удубљеност, -ости ж сшање OHOra који је уgуБЈЬен у нешшо, 
занесен нечин, заокуиљеносш, заgуБЈЬеносШ. 

удубљење е уgуБЈЬено .месШо. 

удубљивати (се), -убљујем (се) несвр. Uре.ма уgубиши (се). 

удувати, удУвам (удУхати, удУшем и уд57хам) евр. gување.м 
ушераши: - снег у кућу. 

удуго ПРИЛ. 1. у gужину: - се повећати. 2. Hagyro, uреоuшир
но: - приповедати. 

удудучити се, -йм се евр. укочиши се, укиuиши се. 

удужити, у,цужйм евр. gаши у gyr, на зајам, Uозај.миШи: - но
вац. _ - се :щuасши у gyr, заgужиши се. 

удуљити, у,цуљИм евр. оgужиши, развуhи Hagyro и нашироко: 
- причу. _ - се uосшаши gyr, оgужиши се. - Дан се удуљио. 

удупсти (у,цупсти), у,цубем евр. в. уgубиши (1). _ - се в. ygy
биши се (1, 3). 

удупчити се, -йм се евр. укочиши се, укиuиши се; уп. удуду
чити се. 

удухати в. уgуваШи. 

удухнути, удУхнем евр. 1. gyeajyhu уrасиши: - свећу. 2. заuах-
нуши (о вешру, .мирису). _ - се уrасиши се (о свећи, фењеру и сл.). 

удушак ПРИЛ. без upegaxa, upeKuga, наgушак: - попити. 
удуmивати (се), -Ушујем (се) несвр. Uре.ма уgушиши (се). 

удуmити, уд5'шйм евр. рег. 1. уrушиши, уgавиШи. 2. уrасиши, 
заrасиШи. _ - се уgавиши се, уrушиши се. 

уђёње е "iл. им og УgиШи.1 

ужагорити се, -йм се евр. заrрајаши, зажамориШи. - Дру
штво се ужагори. 

ужагрено ПРИЛ. са жаро.м, сшрасно, зажарено: - се унети у 
посао. 

ужагрити (се), ужагрйм (се) евр. gобиши вашрен сјај, зажа
риши се (о очима); зару.мениШи се, зајаuуриши се. - У момака 
ужагриле очи. Очи му се ужагриле. Јагодице јој се ужагре . 

ужар, -ара м занаШлија који Uрави ужаg. 

ужара ж раgионица за израgу ужagи. • женити кога ужаре
вим дететом шуhи, .млаШиШи KOra ужеШо.м. 

ужарено ПРИЛ. са жаро.м, вашрено, сшрасно: - подвриски
вати. 

ужареност, -ости ж сшање OHOra шшо је ужарено, усијаносш; 
жар, ру.менило; узбуђеносш, ваШреносШ. 

ужарење е gовођење go усијања, ужареносШ. 

ужарија ж зб. (мн. 0) ужарски uроизвоgи (разне врсше ужagи). 

ужарити, ужарйм евр. а. учиниши ga се нешшо јако заrреје, 
уси ја, заrрејаши go усијања, усијаши; uрешвориши у жар, расUа
лиши: - гвожђе; - ћумур. б. учиниши ga нешшо gобије изr.леg жа
ра, обасјаши ga из"iлеgа као усијано: - небо. _ - се 1. усијаши се; 
uосшаши врео као жар. - Гвожђе се ужари. Црепуља се ужари. 
2. зајаuуриши се, зару.мениШи се (о лицу), засијаши се (о очима). 

ужарица и ужарка ж 1. ужарева жена. 2. женска особа 
ужар. 

ужарница ж ужарска раgња, ужара. 

ужарскii, -а, -о који се OgHOCU на ужаре: - занат. 
ужарство е ужарски занаШ. 

ужас м 1. јако осећање неuријашносши, сшраха, сшрава, језа. 
2. ужасна, rрозна сшвар, rрозоша, сШрахоШа. 

ужасавати (се), -асавам (се) несвр. Uре.ма ужаснуши (се). 

ужасан, -сна, -о који изазива ужао; сшрашан, rрозан, језив: 
- страх, - призор, - судар. 

.ужасно ПРИЛ. на ужасан начин, rрозно, језиво: - се понаша
ТИ, - изгледати. 

ужасност, -ости ж сшање OHOra шшо је ужасно. 

ужаснути, ужаснем евр. изазваши ужас, сшрах, језу. _ - се 
осешиши ужас; језу, зrрозиши се. 

ужаснуто ПРИЛ. са ужасо.м, са језо.м, ужасавајуhи: - пови-
кати. 

ужаснутост, -ости ж сшање OHOra који је ужаснуШ. 

ужаснуће е ужас, сшрах, језа. 

ужвакати, ужваћем (Ужвачем) (ужватати, ужваћем) евр. go
бро сажвакаШи. 

уждити, -йм евр. 1. учиниши ga нешшо uочне rореши, заuали
ши, ужеhи. 2. 0UалиШи (uушку, из uушке и сл.). 3. на"iло Uојури
ши HeKyg, uошрчаши из све cHare, зажgиШи. 4. снажно ygapu
ши, расuалиши; снажно gухнуши, силно заgуваши (о веШру). 

уже, -ета е (МН:. ужета; зб. им. ужад ж) Зdнашски или фабрички 
uроuзвоg начињен og yupegeHUx влакана коноиље или gp . .маШе-
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ријала, н:оноаац. • држати (се) аа једно уже и држати се једног уже
та раgиши зајеgничн:и, сложно. 

ужегнути (се), -нём (се) евр. в. ужећи (се). 

ужеженост, -ости ж особина и сшање oHoza шшо је ужежено. 

ужелети, -лИм јек. ужељети, -ЕШИМ евр. зажелеши, uожеле-
ши. - Ужелим бити јој ближе. 8 ,.., се осешиши јан:у же.тьу за не
чим, за нен:им, зажелеши се HeKoza, нечеZа. 

ужестити, ужёстим евр. разљушиши, ражесШиШи. 8 ,.., се 
разљушиши се, ражесшиши се. 

ужети, ужањём и ужњём евр. в. ужњеШи. 

ужећи и ужећи, ужежём евр. 1. уuалиши, заuалиши, ужgийlи. 
2. јан:о уzрејаши, ариаећи (о сунцу, леШу). 8 ""  се 1. заuалиши се, 
уuалиши се. 2. uон:вариши се og сшајања и врућине (о сланини, 
.масШи и gp.). 

уживалац и уживалац, -аоца м а. онај н:оји ужива у нечему. 
уп. уживати (1). б. онај н:оји се н:орисши нечим; уп. уживати (2). 

уживалачк:И и уживалачки, -а, -о н:оји се OgHOCU на ужива
оца: ,.., право. 

уживанција ж осећање заgовољсшва, уживање. 

уживати, уживам неевр. 1. осећаши заgовољсшво, uријаш
носш; заgовољно, безбрижно живеши: ,.., у јелу и пићу; пензио
нисати се и уживати. 2. а. н:орисшиши нешшо: ,.., повластице. б. 
правн. имаш и араво, н:орисшиши се нен:им араво.м: ,.., право на 
непокретности. 3. (нешто) биши uознаш ао нечему (обично ао 
нен:ој особини): ,.., добар глас. 

уживети се јек. уживјети се, -вим се евр. 1. уносећи се аои
сшовешиши своје .мисли, осећања и gp. са нен:им, нечим. 2. (у не
што) навићи се, аривићи се на нешШо. - Није могла да се ужи
ви у кућу. 

уживљавати се, -Ивљавам се несвр. аре.ма уживеши се. 

уж:Ивљено ПРИЛ. с уживање.м: ,.., причати. 
уж:Ивљеност, -ости ж сшање oHoza н:оји се уживљава. 

уживљивати се, -Ивљујём се несвр. арема уживеши се. 

уж:Иво ПРИЛ. исШовре.мено с ШренуШн:о.м "iлеgања, Uос.маШра-
ња или слушања, gирен:шно (uрин:азиваши, емишоваши), а не 
н:ао сниман:: емисија која се приказује "", пренос "". 

ужижити, -им евр. uо"iлеgаши ужаzреним очима, уUиљиШи. 

ужижљивити се, -им се uосшаши жижљив, заразиши се 
жишн:о.м (обично о зрнасшим Uлоgовима). 

ужилити, -Им евр. uоложиши лозу у земљу ga uусши жиле. 

ужина ж .мањи оброн: н:оји се jege из.међу "iлавних оброн:а (из-
.међу gоручн:а и ручн:а и ручн:а и вечере). 

ужинати, -ам евр. и неевр. (uо)јесши ужину. 

ужиница ж geм. и хиа. og ужина. 

ужирити, ужирИм евр. ухраниши, уZојиШи. 8 ,.., се ухраниши 
се, уzојиши се. 

ужитак, -тка м 1. уживање, заgовољсШво. 2. араво уживања, 
н:оришћења; уп. уживати (26). 

ужлебити, ужлёБИм јек. ужлијебити, ужлијеБИм евр. а. на
чиниши, урезаши жлеб. б. у.мешнуши, у"iлавиши шшо у н:ан:ав 
жлеб. 8 ""  се с.месШиШи се, у"iлавиши се zge. 

ужлебљавати (се) јек. ужљебљавати (се), -ебљавам (се) и 
ужлебљивати (се) јек. ужљебљивати (се), -ебљујём (се) неевр. 
арема ужлебиши (се). 

ужњети, ужањём и ужњём евр. в. ужеШи. 

ужрвњати, -ам евр. са.млеШи на ручно.м жрвњу. 

ужуборити се и ужуборити се, -Им се зазвучайlи жуборо.м, 
uроизвесши жубор. фиг. заzрајаши, зажаZориШи. 

ужуборкати се и ужуборкати се, -ам се евр. geм. og ужубо
риши се. 

ужуљити се, ужуљИм се евр. усећи се у шша жуљећи ШО. -
Ужуљиле се у тело упрте од торбе. 

ужурбан, -а, -о а. н:оји је у журби, н:оји жури: ,.., човек. б. н:о
ји се врши у журби, журно: ужурбани покрети. 

ужурбано ПРИЛ. са журбо.м, у журби, журећи: ,.., се спремати. 
ужурбаност, -ости ж сшање oHoza шшо је ужурбано; журба, 

хиШња. 

ужурбати се, -ам се евр. журно ићи шамо-амо; журно се ао
чеши оuремаши; усн:о.мешаШи се. 

ужустрити се, -Им се и ужустрити се, ужустрИм се евр. ао
сшаши жусшар (хишар, HaZaO и сл.). 

ужутети јек. ужУтјети, -тим евр. uосшаши жуш, uожушеши: 
"" УЛИЦУ. 

ужутити, ужУтИм евр. начиниши жушим: ,.., платно. 
уз (испред пискавих, понекад и шymтавих сугласника: уза; 

испред енклитика: уза) предл. (с ак.) uон:азује 1. а. аравац н:ре
шања навише, Hazope, узвоgно: ,.., дрво, ,.., реку, уза стубе и сл. б. 
н:решање og ближе шачн:е арема gaљoj: шетати уз собу низ собу. 
2. а. аравац н:решања или .месШо .мировања сасвим блисн:о нече
.му: gуж; uopeg, ари, н:рај: стајати један уз другог; бити уз пећ. 
б . .месШо HeuocpegHo uopeg oHoza шшо име у ан:узашиву значи: 
за. - Седе с људима уза сто. 3. зајеgницу: са; са собо.м: бити уз 
владу; имати новаца уза се. 4. временсн:о оgређивање нен:е pag
ње, збивања: у gоба, за време: "" рат, ,.., пост. 5. а. он:олносши н:о
је uраше нен:у "iлаzолсн:у раgњу, uрилин:е у н:ојима се нешшо pagu 
или gешава: спавати уз пуцкетање ватре. б. начин и услов 
осшварења нен:е "iлаzолсн:е раgње: ао: урадити нешто уз сваку це
ну. 6. gоgавање: uopeg. - Уз оштро око имају и добар укус. 7. go
uушшање: и uopeg. - Уза све молбе, он не пристане. 8. шешње 
uовезивање, ближи uрилаз чему: прионути уз посао. • - брк, -
инат уарн:ос. - длаку (ићи коме) uрн:осиши нен:о.ме. раме - раме за
јеgничн:и. ићи - нос в. uog нос. - реч за време Zовора. - руду при
лећи uрисшаши на нешшо, Uо.мириШи се с чиме. 

уз- (пред безвучним сугласником ус-) н:ао Uреg.меШан: у "iла
zолсн:им сложеницама. 1. означава 1. аравац н:решања оgозgо 
навише; нашраz, аоново и сл.: узјахати, успузати се, узвратити 
и др. 2. uочешан: (обично буран, жив) н:ан:аве "iлаzолсн:е раgње 
или uочешну свршеносш: узходати се, уз бунити се и др. 11. слу
жи за образовање uерфен:шивноz uрезенша (og шрајних "iлаzола) 
са значењем фушура еzзан:шноz: ако (кад) узмогнем, успишем, 
усхтем и сл. 

уза ж aei1lJЬa, о.мча. 

узабирати, -абИр3.м (узабирати, -рём) несвр. аре.ма узабрайlи. 

узабрати, -берём (-берём) евр. у(з)браШи, ошн:инуши: "" ј абу-
ку. фиг. освојиши (нечију нан:лоносШ). 

узавирати, -рём ;несвр. арема узавреШи . 

узаврелост, -ости ж сшање oHoza шшо је узаврело. 

узаврети, -рИм евр. а. uровреши, Uрон:ључаШи. б. усшаласа-
ши се, узбурн:аши се. 2. фиг. усн:о.мешаши се, узбуниши се. 3. ао
чеши uревираши uog ушицајем фер.менаШа (о воћу и gp.). 

узаждити, -Им евр. ужgиши, ужећи, уuалиши: "" лампу. 
узажИвеТИ јек. узаживјети, -вИм евр. UоживеШи. - Узаживи 

још годину дана. 
узаимати, -ам несвр. арема узај.миШи. 

узајаман и узајаман, -мна, -о н:оји се шиче ogHoca из.међу 
gва или више лица, Uреg.меШа или аој.мова, .међусобан: ,.., дого
вор, ,.., склад, ,.., поверење. 

узајамно и узајамно ПРИЛ. jegaH с gруzим, jegHo с gруzим и 
сл., .међусобно: "" се посећивати. 

узајамност и узајамност, -ости ж узајамни, .међусобни og
нос. 

узајмити, узајмИм евр. узеши на зајам, gаши на зајам, ао-
зај.миШи: ,.., новац. 

узајмица ж оно шшо се узима или gaje на зајам, Uозај.мица. 

узајмљивати, -ајмљујём несвр. арема узај.миШи. 

узајмљивач, -ача м онај н:оји узај.мљује. 
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узајмљивачица ж на која узај.мљује. 

узак, уска, -о (KOМn. уж:И:) 1. који је маље ширине; који не go
сшиже оg'iоварајуhу меру (ао обиму, uовршини, заuрмеини, gy
жини и сл.), шесан: � ходник; � капут, � стан. 2. о'iраничен ао 
бројносши (чланова, gелова); невелик ао количини: � круг при
јатеља; � обим послова. 3. близак, иншиман: � пријатељство. 
• уско грло в. 'iрло (изр.). уски колосек жел. колосек чије шине 
имају маљи размак. 

узаконити, -Им евр. законом оgреgиши, озакони ши: � дого-
врене закључке . •  ,.., се uосшаши закон. 

узакоњавати (се), -оња.вам (се) несвр. арема узакониши (се). 

узакоњење е законско uризнање, озакоњење. 

узакоњивати (се), -оњујём (се) несвр. арема узакониши (се). 

узалуд и узалуд прил. без корисши, без резулшаша, без усае-
ха: ,.., чекати. 

узалудан и узалудан, -дна, -о који ничему не корисши, ко
ји ничему не воgи, бескорисшан: � напор, � оправка. 

узалудно и узалудно ПРИЛ. в. узаљуg. 

узалудност и узалудност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
oHo'ia шшо је узаљуgно, бескорисносш: � људских настојања. 

узалудо и узалудо, узалуду и узалуду ПрИЛ. в. узаљуg. 

узаман прил. в. узаљуg. 

узаманцё и узаманцё прил. узасшоuце; HeupeKugHo, неаре-
сШано. - Долази трећи пут узаманце. У заманце сија ведрина. 

узан, -а, -о в. узак. 

узано прил. са маљом ширином, скучено. 

узаност, -ости ж особина oHo'ia шшо је узано. 

узанс м фр. обичај, навика (обично у Шр'iовини). 

узао, узла м силеш насшао увезивањем нече'iа савийlJbиво'i 
(конца, ужеша, мараме и gp.), чвор. 

узаптити, -Им (трп. узапћен) евр. 1. оgузеши без HaKHage, си
лом власши, заилениши; заробиши, узеши као илен og uрошив
ника (у борби). 2. ухаuсиши, заШвориШи. 

узапћЕшик, -Ика м онај који је узаuhен, ухаuшен, ухаUшеник. 

узапћивати, УЗfшћујём несвр. арема узаUШиШи. 

узасве ПРИЛ. иаак, и uopeg. 

узаслонити се, узаслон:йм се евр. наслониши се, uрислониши 
се. - Седе и узаслони се. 

узасметати, узасмётам евр. uочеши смешаши, засмеШаШи. 

узастопан, -пна, -о који слеgи у неком низању, који слеgије
gaH за gpy'iUJrt, који се аонавља: узастопни покymаји, узастопне 
појаве. 

узастопно ПРИЛ. jegHo за gpy'iUJrt, зареgом; ogMax иза HeKo'ia 
или нече'iа, у сшоuу: долазити три дана �; пратити некога �. 

узастопност, -ости ж слеg, аонављање jegHo'i за gpy'iUJrt. 

узастопцё прил. в. узасШоUно. 

узаткати, -ам (узаткём) евр. изашн:аши, оШкаШи. 

узаћи (Узаћи), узађём евр. нар. в. узиhи: � уз степенице. 
узбацати, -ам евр. в. узбациши (1). 

узбацИ:вати, -ацујём несвр. арема узбациШи. 

узбацити, узбацйм (узбацити, -Им) евр. 1. бациши, uoguhu 
'iope, навише; з'iрнуши, уз'iрнуши: � наочаре на чело; � расуто 
жито. 2. забациши, зашуриши: � главу (уназад). 

узбезекнути се, -езёкнём се и узбезекнути се, -нём се евр. 
заuреuасшиши се, забезекнуши се. 

узбеснети (се) јек. узбјесњети (се), -снИм (се) а. uосшаши 
бесан, Uобее.неШи, разбеснеши се (og љушње, срџбе). б. фиг. uоче
ши gуваши свом же�шином, силно (о вешру, олуји). 

узбибавати (се), -ибавам (се) несвр. арема узбибаши (се). 

узбибати, узбибам евр. uочеши бибаши, зашаљасаши, зањи
хаШи. - Ветар узбиба зраК . •  � се uочеши се бибаши, зањихаши 
се, зашаљасаши се. - У збибamе се жита. 

узбијати (се), узБИјам (се) несвр. арема узбиши (се). 

узблатити се, -Им се uосшаши блаШњав. - Друмови се уз
блатили. 

узблебетати се, -ебећём се евр. uочеши блебешаши, uрича
ши којешШа. 

узбочити и узбочити, узбочим евр. исшуриши, избочиши 
('ipygu, арса и сл.). • ""' се фиг. наuравиши се важан, исuрсиши се. 

узбрати, -берём (-берём) евр. убраШи, узабраши: � mљиву. 
узбрбљати се, -ам се евр. uочеши више, у већој мери брбљаШи. 

узбрдан и узбрдан, -дна, -о који воgи, који се аење уз брgо, 
навише: ""' терен, � пут. 

узбрдит И узбрдит, -а, -о в. узбрgан. 

узбрдица и узбрдица ж uуш или шерен који се аење, gиже 
узбрgо, навише (у OgHOCY на аравац uосмашрања или крешања); 
еупр. низбрдица. 

узбрдицё и узбрдицё ПрИЛ. в. узбрgо. 

узбрдо ПРИЛ. уз неку узбрgицу, навише, Ha'iope: упутити се ""'. 

узбрежак и узбрежак, -ешка м бла'iа узбрgица, uagUHa. 

узбрежан и узбрежан, -жна, -о који воgи уз бре'i, навише, 
узбрgан: ""' пут. 

узбрежица и узбрежица ж в. узбрgица. 

узбрёжје и узбрёжје е бре'iовиш upegeo. 

узбринути се, -нём се евр. uосшаши забринуш, оuсеgнуш 
бри'iама, забринуши се. 

узбрујати се, -јИм се евр. uочеши брујаши, оgаваши yjegHa
чен, кашкаg мелоgичан звук; исuуниши се брујањем. - Пчели
њак се узбрујао. На узбрујаном зраку ноте су звучале споро. 

узбудити, узбудим (трп. узбуђен) евр. 1. изазиваши, uробу
gиши јака осећања (у некоме), узнемириши, узрујаши (HeKo'ia). 2. 
уоuшше изазваши, uобуgиши, uроузроковаши нешшо: � Mamтy, 

� магнетизам . •  ""' се а. биши обузеш јаким осећањем, узнеми
риши се, узрујаши се. б. насшаши, uојавиши се, uобуgиши се (о 
осећањима). 

узбудљив, -а, -о 1. који изазива узбуђење, узнемирење, који 
узбуђује: ""' доживљај. б. који се лако узбуђује, oceйlJbив: ""' девојка. 

узбудљиво ПРИЛ. на узбуgљив начин, узбуђујуhи: � причати. 
узбудљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) сшање, особина oHo'ia ко

ји је узбуgљив, oHo'ia шшо је узбуgљиво. 

узбуђено ПрИЛ. са узбуђењем, узбуђујуhи се, узнемирено: � 

говорити. 
узбуђеност, -ости ж сшање oHo'ia који је узбуђен, узнемире

носШ. 

узбуђење е в. узбуђеносШ. 

узбуђивати (се), -уђујём (се) несвр. арема узбуgиши (се). 

узбујати, -ам евр. 1. бујно израсши, избујаши, ижџикљаши (о 
бuљци). 2. а. Ha'iљo Hagohu, увеhаши се, набујаши (о реци, uошо
ку). б. Haguhu се, набухнуши услеg врења (о ШесШу). в. uочеши се 
снажно 'iибаши, узбуркаши се, усшаљасаши се (о воgи). 

уз букнути, узБУкнём евр. букнуши, илануШи. 

узбуктети јек. узбуктјети, -тИм евр. разбукшаши се, раз'iоре
ши се. 

узбуна ж 1. сшање изненаgне uриuравносши у случају оаа
сносши (за' време раша, у случају uожара, uоилаве и сл.), које се 
објављује нарочишим звучнu.м знацима. 2. велика узнемире
носш, не'iоgовање, бунш; uобуна uрошив власши, буна. 

узбунити, узбун:йм евр. 1. објавиши узбуну; уп. узбуна (1). 2. 
а. изазваши узнемиреносш, узбуђење KOg HeKo'ia, узнемириши 
HeKo'ia. б. uоgсшаhи HeKo'ia на uобуну, усшанак uрошив власши, 
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UобуниШи. 3. нарушиши, Uоре.меШиШи: - тишину. 8 - се 1. узне
мириши се, узбуgиши се. 2. guhu усшанан:, uобуниши се. 3. уз
бурн:аши се, усшаласаши се. - Кад ветар дуне, узбуне се травке. 

узбунљив, -а, -о н:оји изазива узне.мирење, не.мир, несйон:ој
сшво: - вест. 

узбуњено прил. у узбуњеном сшању; на узбуњен начин, узне
мирено. 

узбуњеност, -ости ж сшање oHoia н:оји је узбуњен, oHoia шшо 
је узбуњено. 

узбуњивати (се), -бУњујем (се) несвр. Йре.ма узбуниши (се). 

узбуркавати (се), -уРкавам (се) несвр. Йре.ма узбурн:аши (се). 

узбуркан, -а, -о 1. шрu. og узбурн:аши (се). 2. не.миран, усн:о-
мешан: фиг. - доба. 

узбурканост, -ости ж сшање oHoia н:оји је узбурн:ан, oHoia 
шшо је узбурн:ано. 

узбуркати, -ам евр. а. изазваши шаласање, uон:ренуши на 
шаласање, зашаласаши: - воду. б. изазваши н:о;м,ешање (у наро
gy, љуgсн:им масама), усн:омешаши, UобуниШи. 8 - се а. йон:ре
нуши се на шаласање, зашаласаши се. б. биши захваћен не.ми
ром, узне.мириШи се, усн:омешаши се. 

узбуркивати (се), -уРкујем (се) несвр. Йре.ма узбурн:аши (се). 

узбурљати, -ам евр. узмушиши, усн:омешаши шечносш, уз
бурн:аШи. 8 - се узбурн:аши се, усн:омешаши се (о ШечносШи). 

узбfqати, -чйм евр. 1. uочеши бучаши, захучаши, забрујаши; 
заШуШњаШи. 2. uрон:иснуши, узвишшаши (о .млен:у). 8 - се узне
мириши се, узрујаши се; uочеши се узне.мирено, узрујано н:реша
ши (Шамо-амо). 

узвалити се, узвалйм се евр. забациши iорњи geo шела (на се
gишшу), усшуриши се, завалиши се. 

узваљивати се, -аљујем се несвр. Йре.ма узвалиши се. 

узваник м онај н:оји је uозван на нен:у свечаносш, званин:, зва
ница. 

узваница ж особа н:оја је uозвана на нен:у свечаносш, uозва
ни iосш, uозвана iошћа. 

узварити, узварйм евр. сн:уваши (најчешће .млен:о). 

узвати, узовем евр. uозваши HeKoia ga уђе унушра; uризваши 
HeKoia н: себи. 

узвеличавати, -Ичавам несвр. Йре.ма узвеличаШи. 

узвеличање е увећање, йовећање; Uохвала. 

узвеличати, -ам евр. 1. учиниши већим, uовећаши, увелича
ши. 2. фиг. узgићи, UохвалиШи. 

узверати се јек. узвјерати се, -ам евр. в. унезвериши се. 

узверати се и узверати се, узверем се евр. uоuеши се веру
ћи се, усuеншраши се: - уз стабло. 2. фиг. uосшићи виши uоло
жај, звање у служби, узнаuреgоваши. 

узверен јек. узвјерен, -а, -о а. шрu. og узвериши (се). б. в. 
унезверен. 

узверено јек. узвјерено ПРИЛ. в. унезверено: - гледати. 
узверити се јек. узвјерити се, -йм се евр. в. унезвериши се. 

узвијати (се), узвИјам (се) несвр. Йре.ма узвиши (се). 

узвијати, узвИјам евр. усн:.мешаши, усн:овийlлаши (нешШо). 8 -
се усн:омешаши се, узне.мириши се; разиiраши се, разлешеши се. 

узвијојла ж пеј. не.мирна, живахна женсн:а особа, врцн:алица. 

узвијорити, -йм (-Ијорйм) и узвијорити, -йм евр. uочеши ви
јориши нечим, узвийlлаши, усн:овийlлаши: - прашину. 8 - се 
guhu се н:ао вихор, усн:овийlлаши се. 

узвик м 1. реч или нен:олин:о речи н:оје се изiоварају iласније 
. 

Heio иначе и н:ојима се gозива или изражава н:ан:во јаче осећање. 
- Оте му се узвик. 2. линг. врсша неаромеНЈЬиве речи, сн:уй iла
сова или uojegUHU iлас, н:ојим се на uосебан начин изражава не
н:о лично осећање или расUоложење. 

узвикати, узвйчем евр. uочеши вин:аши, uовин:аши, вин:ну-
ши. 8 - се уgариши у вин:у, развин:аши се, разiаламиши се. 

узвикивати, -iшујем несвр. Йре.ма узвин:аши и узвин:нуШи. 

узвикнути, узвйкнем евр. висон:им iласом рећи, вин:нуШи. 

узвилашити, -илашйм евр. а. засун:аши брн:ове он:рећући им 
н:рајеве Haiope. б. увезивање.м или на н:оји gpyiu начин он:ренуши 
poioee ga расшу Haiope (.млаgом овну, јунцу), завилашиШи. 

узвисивати (се), -исујем (се) несвр. Йре.ма узвисиши (се). 

узвисина ж узвишица, узвишење. 

узвисит, -а, -о н:оји се gиже у висину, gyi у вершин:алном 
йравцу, висон:; н:оји се налази на н:ан:вој висини, изgиiнуш: - ку
ла; - место. 

узвисити, узвйсйм евр. 1. а. gовесши са нижеi на виши uоло
жај, изgићи: - руке. б. учиниши ga нешшо gобије већу висину, 
наuравиши вишим, узgиiнуШијим. - Нанос узвиси обалу. 2. 
(uри)gаши нече.му већу вреgносш, већи значај, исшаћи; uохвали
ши: - право у држави; - доброг ученика. 3. uовисиши, uoguhu, 
uојачаши: - глас, - тон. 4. учиниши HeKoia или нешшо бољим, 
н:валишешнијим, вреgнијим. - Знање језика ихје  узвисило. 8 -
се 1. биши висон:, исшицаши се, оgлин:оваши се висином. - Један 
сељак се узвисио у гомили. 2. фиг. биши изнag нечеiа, йрећи йре
н:о нечеiа (обично неuријаШНОi): - изнад оговарања. 

узвисица ж узвишица, узвишење. 

узвити, узвијем (трп. узвИјен, -ена) евр. 1. извиши навише, 
guhu увис, uoguhu; исн:ренувши ус.мериШи у оgређеном йравцу: -
обрве; - очи к небу. 2. узвийlлаши, усн:овийlлаши: - прашину. 3. 
развиши, исшаћи (засшаву, барјан:). 4. захвашиши, сuоuасши у 
eugy iрчева. - Бол га узвије у стомаку. 8 - се 1. исн:ренуши се, 
исн:ривиши се, извиши се (шелом); начиниши iибан:, еласшичан 
Uон:реШ. · 2 .  uoguhu се вијући се, усн:овийlлаши се, зан:овийlлаши 
се. 3. а. uрuљубиши се, uривиши се уз HeKoia (уз нешШо). б. uоче
ши обиiраваши, облешаши он:о HeKoia YMuљaвajyћи се; uривиши 
се, uрин:лониши се нен:оме (pagu зашшише, сшарања и сл.). 

узвитлавати (се), -Итлавам (се) несвр. Uре.маузвийlлаШи (се). 

узвитланост, -ости ж сшање oHoia шшо је узвийlлано, усн:ови
йlланосШ. 

узвитлати, -ам евр. uoguhu у н:овийlлац, зан:овийlлаши, усн:о
вийlлаши: - снежну прашину. 8 - се uочеши се н:решаши у н:о
вийlлац, зан:овийlлаши се, усн:овийlлаши се. 

узвихорити се, -йм се евр. guhu се uоuуш вихора. 

узвични, -а, -о н:оји се OgHOCU на узвин:, н:оји се изражава уз
вин:ом: - знак, - реч, - реченица. 

узвичник м JJ.ИJ:UЋ.'инШерUунн:цијсн:и знан: (!) н:оји се uише иза 
узвин:а, узвичних реченица или израза, иза имuерашива и иза 
вон:ашива Kag се изiовара uовишеним Шоном. 

узвишавати (се), -Иm:авам (се) несвр. Йре.ма узвисиши (се). 

узвишен, -а, -о 1. шрu. og узвисиши (се). 2. (одр.) а. н:оји се мо
рално и gYXOBHO узgиiао Hag он:олином, сишуацијом, gОiађајима 
и gp. б. еuишеш уз шишуле вен:оgосшојнин:а, или уз називе лица 
висон:о;; uоложаја; уiлеgан: - господар, - племић,. - особа. 3. йро
жеш осећање.м узвишеносши, gосшојансшва, свечан: - располо
жење. 

узвишено ПРИЛ. на узвишен начин, gосшојансшвено, oill.мe
но: држати се -. 

узвишеност, -ости ж особина oHoia н:оји је узвишен, oHoia 
шшо је узвишено, иле.мениШосШ, gосШојансШво. 

узвишење е 1. узgиiнушо месшо, узвишица. 3. морална и gy
ховна узgиiнушосill, узgиiнуће. 

узвишица ж узgиiнушо месшо, месшо више HagMopcKe виси
не og 01солине, узвишење. 

узводни и узводни, -а, -о н:оји се н:реће, н:оји је uосшављен у 
суuрошном йравцу og речноi шон:а: - пловидба. 

узводно и узводно ПрИЛ. у суuрошном йравцу og eogeHoi шо
н:а, уз eogy: кретати се -, пловити -. 
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узвојница ж сйирално узвијена ниш HeKo'i машеријала (обич
но жице), сйирала, завојница; сйирална крива линија. 

узволети јек. узвољети, узволйм евр. йочеши волеши, заво
леШи. 

узвоњати (се), -ам (се) евр. завоњаши, усмрgеши се. 

узврат и узврат м йосшуйак којим се некоме узвраhа (обич
но исшом мером, на ис ши начин), оgужење; узgарје; йрошиву
gap. 

узвратак1, -тка м око�рашник, Kpa'iHa, јака. 

узвратак2, -тка м в. узвраШ. 

узвратан и узвратан, -тна, -о који се OgHOCU на узвраш, ко
ји gолази као узвраш, као узврhање: � посета. 

узвратити, узвратйм евр. 1. врашиши (обично исшом мером, 
на исши начин), оgужиши се: � мило за драго. 2. оg'iовориши, 
оgврашиши: � питањем. 3. йошераши, йо'iнаши нашра'i, йовра
шиши, окренуши: � овце. 4. заврнуши, йосуврашиши: � крагну. 

узвратно ПрИЛ. на начин којим се узвраhа, узвраhајуhи. 

узвраћати, -ам несвр. йрема узвраШиШи . •  � се йовраhаши 
се, gолазиши, нашра'i (обично узбрgо, навише). 

узврвети и узврвети јек. узврвјети и узврвјети, -вйм евр. 
(често безл.) йочеши врвеши, ускомешаши се; исйуниши се вре
вом, комешањем. - У коmници је узврвело. Сала узврве. 

узврдати се, -ам се евр. узнемириши се, узврйољиши се. 

узврзмати се, -ам се евр. йочеши се врзмаши, крешаши ша
мо--амо; узвршеши се, узврйољиши се. 

узврискивати, -искујем неевр. о'iлашаваши се вриском, aog
врискиваШи. 

узвриmтати се, -mтйм се евр. йочеши вришшаши, уgариши 
у вриску. 

узврнути, узврнем евр. 1. заврашиши навише, йосувраши
ши, заврнуШи. - Узврнула уз руке рукаве. 2. йо'iнаши нашра'i, 
йоврашиши, узврашиши: � овце. 3. уйравиши навише, узвиши 
(очи). • � се врашиши се, йоврашиши се. 

узврпољити се, -йм се евр. йочеши се врйољиши, окрешаши 
узнемирено шамо-амо, узвршеши се; узнемириши се. 

узвртати (се), -врћем (се) несвр. йрема узврнуши (се). 

уз врте ти се и узвртети се јек. узвртјети се и узвртјети 
се, -тйм се евр. 1. йочеши се вршеши, врйољиши, узврйољиши се. 
2. усковиШлаши се, заврШложиши се. 

узвртложити (узвртложити), -й м евр. йочеши врШложиши, 
окрешаши у оквиШлац, усковиШлаши: � ваздух . •  - се йочеши 
се врШложиши, усковиШлаши се. 

узгајалиmте с месшо 'ige се нешшо lаји, йоgиже, умножава, 
'iајилишше: � дивљачи. 

узгајати (се), узгајам (се) несвр. йрема уЗ'iојиши (се). 

узгајивач, -ача (узгајитељ) м онај који уз'iаја, He'iyje (живо
шиње или биљке), оg'iајивач, 'iајилац: � коња. 

узгакати се, узгачем се евр. йочеши 'iакаши, уgариши у 'ia
кање. - Гуске се узгачу. 

узгибати, узгйбам (Узгйбљем) евр. йочеши 'iибаши, заљуља
ши, за'iибаши, заШаласаШи. - Ноћ:Ни ветар узгиба Мораву . •  -
се йочеши се 'iибаши, за'iибаши се, зањихаши се. 

узглавак, -авка м И узглавица ж в. уз'iлавље. 

узглавље с йоgмешач који се 'сшавља aog 'iлаву (начињен og 
навлаке исйуњене йерјем, вуном и сл.), јасШук. 

узглавник м в. уз'iлавље. 

узглавница ж 1. в. уз'iлавље. 2. geo кревеша йрема којем се 
oKpehe 'iлава. 

узглобити, узглобйм евр. врашиши ишчашену косш у оg'iова
pajyhu з'iлоб. фиг. врашиши на своје йраво месшо (о нечему шшо 
је UopeмeheHo) . •  - се сйојиши се у з'iлоб, gohu на своје месшо у 
сасшаву з'iлоба. 

узглобљавати (се), -Обљавам (се) и узглобљивати (се), 
-Обљујем (се) несвр. йрема уз'iлобиши (се). 

узгмизати се, -ижем евр. йочеши 'i.мизаШи у веhем броју. -
Нека гамад се около узгмизала. 

узговорити, -оворйм евр. йочеши 'iовориши, йро'iовориши; йо
весши раз'iовор. 

узгој м 1. og'ioj, васйишање: � омладине. 2. 'iајење, уз'iајање 
живошиња и биљака. 

узгојитељ м 1. онај који HeKo'ia og'iaja, васйишава, васйишач, 
оg'iојиШељ. 2. в. уз'iајивач. 

узгојитељица ж жена уЗ'iојишељ, васйишачица, оg'iојише
љица. 

узгојити, узгојйм евр. а. оg'iојиши, оgне'iоваши, aoguhu; васйи
шаши (gеше нйр.). б. оg'iајиши живошињу или биљку . •  - се og
расши, сШасаШи. 

узгојни, -а, -о који се OgHOCU на уз'iој, који је у вези са 'iaje
њем, оg'iајањем: � метод. 

узгон м 1. физ. сила која gелује оgозgо йрема 'iope; корисна 
комйоненша аероgинамичке реакције, сила која оgржава ави
он у вазgуху. 2. йорасш, йовеhање: � телесне топлоте. 

узгонити, узгонйм неевр. [гл. ИМ. узгоњење с] 1. шераши, 'io
ниши 'iope, на више месшо: � овце у планину. 

узгоропадити се, -опадйм се евр. разбесне ши се, раз'iоройа
gиши се. 

узгорчати, -ам евр. учиниши 'iOPKUht, за'iорчаши: пелином � 

вино. фиг. учиниши шешким, нейоgНОШЈЬивим: � живот некоме. 
узграбити, -йм евр. 1. а. gочейаши, з'iрабиши, gохвашиши: � 

плен. б. йочеши 'iрабиши, журно се крешаши, йохишаши, за'iре
баши: � узбрдо. 2. 'iрабеhи, 'iрабуљајуhи скуйиши на 'iомилу (се
но и сл.). 

узграјати се, -јйм се и узграјати се, -јем се евр. йочеши 'ipa
јаши, aoguhu 'ipajy, залармаШи. 

узгред ПРИЛ. уз gpylu йосао, усйуш (као нешшо caopegHo): � 

писати. 
узгредан, -дна, -о који се врши, gешава, збива и сл. уз'iреg, 

који је og caopegHo'i значаја, caopegaH: � посао. 
узгредно (узгредице) ПрИЛ. в. уз'iреg. 

узгредност, -ости ж особина oHo'ia шшо је уз'iреgно; caopegHa 
сШвар. 

узгрејати јек. узгријати, -јем евр. сузбиши ocehaj хлаgноhе, 
исйуниши ocehajeм шоUлоше у шелу, З'iрејаши: - ноге . •  - се осе
шиши шоUлину у шелу, за'iрејаши се. 

узгрнути, узгРнем евр. 1. заврнуши, йосуврашиши, aoguhu 
навише: � СУКЊу. 2. 'iршањем йрикуйиши на 'iомилу, з'iрнуши: � 

жито . •  - се за'iрнуши се, заgиhи се, йосуврашиши се (о gелови
ма ogehe нйр.). 

'узгрохтати се, узгрохћем се евр. йочеши се смејаши 'ipoxo
шом, уgариши у бучан, 'iрохошан смех. 

узгртати (се), узгрћем (се) несвр. йрема уз'iрнуши (се). 

узда и узда ж (ген. ми. узда) 1. gвосшруки кожни каиш, везан 
за ђем, који се сшавља живошињи (коњу најчешhе) на 'iлаву и 
служи за уйрављање живошињом; шакви каишеви који се gрже 
у рукама, gиз'iини, вођице. 2. пом. уже којим се уз јарбол везује 
gоњи йреgњи крај jegpa. • држати на узди, држати у рукама узде 

. ЏJI1,аши йошйуно у власши, 'iосйоgариши (неким, нечим). (по)при
тегнути узду увесши сше'iу, сшро'iи наgзор. (по)пустити узде, пусти
ти с узда ослобоgиши сше'iе, йойусшиши у сшро'iосши, gисциUли
ни. узети, ухватити (зграбити) узде у (своје) руке за"iосйоgариши, 
овлаgаши (неким, нечим). 

узданица и узданица ж 1. а. особа у коју се има йоузgање, 
йоверење, йоузgана особа. - Био је вредан, узданица родитељи
ма. б. оно у шша се има йоузgање, Йоверење. Десна руко, моја уза
ницо! 2. вера, йоузgање. - Смалакса ми узданица у самог себе. 

уздарје с gap, йоклон који се gобија, gaje заузвраШ. 
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уздарскй, -а, -о који се OgHOCU на узgаре: � занат. 
уздати, -ам неевр. сшавЈЬаши узgе коњу, .мазlи и сл., заузgа

ваши: � коња. фиг. обузgаваши, сиушаваши: � нагоне. 
уздати се, -ам се неевр. (у некога, у нешто) имаши иоузgања, 

иоверења (у HeKola, у нешшо), ослањаши се (на HeKola, на нешШо). 

уздах м gубок ygucaj и изgисај (као израз бола, иашње, жа
ЈЬења, олакшања, у.мора и сл.). 

уздахнй, -а, -о apaheH узgасима, исиуњен узgасима: � аши
ковање. 

уздахнути, уздахнем евр. исиусшиши узgах (жалеhи, вајка
jyhu се и gp.). 

уздахтати се, уздахћем се евр. заgахшаши се, заgихаши се, 
заgуваши се. 

уздерати се, уздерем се евр. иочеши се gераши, развикаши се. 

уздивљати, -ам евр. иосшаши gUBaљ, иоgиваљаши; иосшаши 
бесан, ЈЬуш, иобеснеШи. - У здивљаше сеоски пси без Домаћина. 
у здивљала маса навали унутра. 

уздигнут, -а, -о 1. шри. og узgиlнуши (се) и узgиhи (се). 2. ио
лишички, иgеолошки и сл. изlрађен. 

уздигнути (се), -нем (се) евр. в. узgиhи (се). 

уздигнУтост, -ости ж сшање и особина oHola који је узgиlНУш, 
oHola шшо је узgиlНушо. 

уздигнуће е 1. узвишење, узвишица. 2. в. узgиlнуШосШ. 

уздизати (се), -ижем (се) несвр. ирема узgиlнуши (се), узgи-
hu (се). 

уздимити се, -Им се евр. иочеши се gимиши, заgимиши се. 

уздисај м в. узgах. 

уздисајан, -јна, -о исиуњен узgисајима, иун узgисаја: � цви
љење. 

уздисати, -ишем несвр. ире.ма узgахнуши. 

уздићи, уздигнем (аор. уздигох, уздиже и уздиже; ИМП. уз
дигни; р. пр. уздигао, -гла; ТРП. уздигнУт; пр. пр. уздигавши) евр. 
прел. (вар. уздигнути (се)) 1. а. учиниш и ga нешшо gocae на Behy 
висину, aoguhu, изgиhи; иокренуши увис, ио.мериШи навише: � 

књигу са пода; � чашу. б. уиравиши Halope (неки geo шела): � ру
ке. в. начиниши нешшо gajyhu .му виши ниво og иоgЛОlе, oguhu: 
� праг куће. 2. учиниши јачи.м, виши.м, иовисиши, иојачаши 
('iлас, Шон). 3. а. gовесши, иосшавиши на иоложај који има Behu 
gрушшвени значај, Behy gрушшвену оglоворносш: � некога на 
министарски положај . б. ириgаши нече.му Behy вреgносш, Behu 
значај, учиниши вишим, важнијим; исшаhи, на'iласиШи. - Кри
тика може уздићи часопис. Командир је уздигао нашу једини
цу изнад осталих. в. gаши, сшвориши, изlраgиШи. - Борба је уз
дигла многе јунаке. г. aoguhu у .морално.м ио'iлеgу, gаши неко
.ме елана, оснажи ши; оgушевиШи. - Његове речи је уздигоше. 4. 
а. aoguhu, начиниши, иЗlраgиши: � дворе. б. ионово усиосшави
ши, обновиши: � царство Душаново. 5. рлг. васкрснуши, ускр
снуши: � мртве . •  ,.., се 1. иокренуши се навише, aoguhu се, ири
guhu се; guhu се у висину, иоиеши се, усиеши се: "" се на јастуку, 
,.., се изнад неке површине. 2. а. указаши се, иојавиши се, изби
ши. - Поред свега уздигне се осећање самилости. б. увеhаши 
се, ојачаши (о 'iласу, Шону). 3. а. иосшиhи значајан иоложај, ио
сшаши MohHuju, Уlлеgнији (у gрушшву, служби и сл.): ,.., се од 
службеника до министра. б. развиши се у Behoj .мери, gосшиhи 
виши ниво. - Ваља чекати да се уздигне свест маса. 4. уиуши
ши се Kyga, aoguhu се (на иуш). - У здигло се цело село да кре
не. • уздигнуте главе (уздигнута чела) ионосишо, lOpgO; смело. � 

главу иосшаши ионосан; охрабриши се. � на површину изнеши на 
виgело, обелоgаниШи. � нос уобразиши се, узохолиши се. 

уздихати се, уздйшем се иочеши убрзано и шешко gисаши, 
заgихаши се, заgуваши се. 

уздица ж geM. og узgа. 

уздржавање е 1. 'iл. им. og узgржаваши (се). 2. правн. обаве
за gужника ga не иреgузима нишша шшо би било неlашивно, 
шшешно за њеlова иовериоца. 

уздржаватељ м сшарашеЈЬ, храниШеЈЬ. 

уздржавати (се), -дРжавам (се) несвр. ирема узgржаши (се). 

уздржан, -а, -о 1. шри. og узgржаши (се). 2. в .  узgРЖЈЬив. 3. 
који се jegBa исиОЈЬава, сузgржан, ириlушен: � кашљање. 

уздржано ПРИЛ. на узgржан начин, савлађујуhи се, резерви
сано; ириlушено: � одговорити; � се огласити. 

уздржаност, -ости ж особина oHola који је узgржан, узgр
ЖЈЬивосш, резервисаносШ. 

уздржање е узgржавање; узgржаносш, узgРЖЈЬивосШ. 

уздржати, -жИм (р. пр. уздржао, -ала (уздРжао, -ал а)) евр. 1. 
а. сиречиши, о.месШи HeKOla ga нешшо учини. - Хтеде да га уда
ри, али га људи уздрже. б. заусшавиши неко.ме или нече.му кре
шање, наиреgовање, ширење и СЛ., учиниши ga неко или нешшо 
сшане, не иусшиши gaљe: � кола да се не сурвају, � непријате
ља. в. сиречиши ga се нешшо иојави, исиОЈЬи: � смех. г. заусша
виши, учиниши ga неко Helge осшане, заgржаши: � децу код ку
ће. 2. а. о.моlуhиШи ко.ме изgржавање, ошхраниши: � старчад. б. 
сачуваши, оgржаши; оgбраниши, зашшишиши: � младалачки 
дух. 3. изgржаши, иоgнеши (нешшо шешко, неиријашно): � до
садан живот . •  ,.., се 1. а. савлаgаши се, обузgаши се: � се од ре
акције. б. (од чега) ogpehu се (чеlа, обично неко!: иорока): � се од 
пића. 2. а. осшаши, оgржаши се у неко.м иоложају: � се на но
гама. б. сачуваши се, очуваши се, оgржаши се. - Отац је био до
брог здравља, уздржао се. 3. не оиреgелиши се, не изјасниши се, 
не исказаши своје .мишљење. - Неко је гласао за, неко против, 
неко се уздржао. 

уздржљив, -а, -о који .може, који у.ме ga се узgржи, који се не
pago изјашњава, резервисан, сузgРЖЈЬив. - Контролисао је сво
ја осећања, био је веома УЗДРЖЉИВ. 

уздржљиво ПРИЛ. на узgРЖЈЬив начин, савлађујуhи се, узgр
жано. 

уздржљивост, -ости ж особина, сшање oHola који је узgр
ЖЈЬив, узgржаносш, резервисаносш; оирезносШ. 

уздрмавати (се), -дрмавам (се) несвр. ирема узgр.маШи (се). 

уздрманост, -ости ж сшање oHola који је узgр.ман, oHola шшо 
је узgр.мано. 

уздрмати, -ам евр. 1. заgр.маШи, зашресши: � вратнице. 2. 
фиг. а. учиниши несиlУРНим, иОЈЬУЈЬаши, иоколебаши: � владу. б. 
јако узбуgиши, иоШресШи. - Тај догађај уздрма цело село . •  ,.., се 
1. зашресши се, заgр.маШи се; зашаласаши се. 2. фиг. а. иосшаши 
колеБЈЬив, HecUlypaH, иоколебаши се. б. узбуgиши се, иошресши 
се; уско.мешаши се. 

уздрмусати (се), -ам (се) евр. у иојачано.м значењу: узgр.ма-
ши (се). 

уздрхтавати (се), -дРхтавам (се) несвр. иремаузgрхшаши (се). 

уздрхтај м крашко gрхшање, gрхшај; немир. 

уздрхтало и уздрхтало ПРИЛ. са gрхшењем, gрхшеhи; узбуђе
но; gрхшеhим 'iласо.м. 

уздрхталост и уздрхталост, -ости ж сшање oHola који је уз
gрхшао, oHola шшо је узgрхшало; узбуђење, узнемиреносШ. 

уздрхтао, -ала, -ло и уздрхтао, -ала, -ло (t>бично одр.) р. 
ир. og узgрхшаши (се) у аШриб. служби: уздрхтали прсти; фиг. 
� душа. 

уздрхтати, -им и уздршћем евр. 1. иочеши gрхшаши, биши 
захваhен gрхШавицо.м (услеg хлаgноhе, узбуђења и сл.); узне.ми
риши се, ироШрнуШи. 2. закуцаши јаче, брже (о срцу). • ,.., се в.  
узgрхШаШи. 

уздувати се, уздУвам се (уздУхати се, уздУшем се и уздУхам 
се) евр. иочеши убрзано и 'iласно gисаши (услеg наиора, у.мора и 
СЛ.), заgуваши се, заgихаши се. 

уздуж 1. ПРИЛ. ио gужини, gужино.м: � исећи нешто. 2. предл. 
(с ген.) у иравцу иружања, ирошезања нечеlа или Haaopego с 
шим иравце.м, ио gужини, gуж: ићи � Дрине. • - и попреко в. уз 
иоиреко (изр.). 

уздужан, -жна, -о који uge или сшоји узgуж, који је иосша
вЈЬен, који се иросшире узgуж, gужино.м нечеlа: � осовина. 
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Уздужно прил. в.  узgуж (1). 

уздух м рег. в. вазgух. 

уздухати се в. узgуваши се. 

узеЛЕшети јек. узелењети, -енйм свр. йосшаши зелен, йозеле
неШи. 

уземљење с ел. сйој елекшричноl айараша са зе.м.љом йомо
ћу йосеБНОl елекшричноl воgа (pagu обезбеђења og елекшричноl 
ygapa). 

уземљивач, -ача м ел. мешални воg или йровоgник који се 
сйаја с айарашом pagu узе.м.љења. 

уземљити, уземљИм свр. извршиши узе.м.љење. _ - се apogpe
ши, заhи у зе.м.љу. - Корен јаблана се дубоко уземљи. 

узенгија (узенђија) ж тур. а. geo jaxahel йрибора у облику ме
шалне йайуче који виси о каишу с обе сшране сеgла, у коју јахач 
сшавЈЬа Holy, сШремен. б. каиш о коме виси шакав geo. 

узёт, -а, -о 1. ШрЙ. og узеши (се). 2. оgузеш, Йарализован. -
Лежао је као узет. 

узёти, узмем (аор. узех, узе; ИМП. узми; р. пр. узео, узела; ТРП. 

узет; пр. пр. узевши) свр. 1. а. йрихвашиши, gохвашиши руком: -
оловку, - кога под руку. б. йримиши (као йоклон, зајам и сл.): 
- дар. в. найлашиши, gобиши, йримиши (за йроgашо, gашо на 
коришhење и сл.). г. aoguhu шшо, йреузеши og Kola: - сукњу од 
кројача. 2. а. (коме) лишиши (Kola или чеlа), оgузеши, ошеши: -
победу коме. б. оgузеши, оgнеши (коме оgређено време), йошра
јаШи. - Та расправа им узе два сата. в. заузеши, освојиши: - не
пријатељске положаје, - град. г. оgсшраниши, уклониШи. -
Кратак предах ми узе умор. 3. йлаhајуhи, йрибавиши у својину 
у власнишшво, куйиши, набавиши: - коња на пазару, - ново 
одело. 4. (са допуном: девојку, жену, за жену и сл.) склойиши 
брак, сшуйиши у брак, ожениши се. - Узео је Мару. 5. анlажо
ваши за извршење HeKol Йосла. - Учи енглески, узео је и настав
ника. 6. (из)најмиши, закуЙиШи. - Узео је две канцеларије у 
Центру и ради. 7. йроlушаши, йојесши или йойиши нешшо: -
лек, - кашику меда. 8. а. оgвесши, йовесши (са собом); оgвесши 
неким йревозним среgсшвом, ЙревесШи. - Узео са собом сина у 
Америку. - аутостопера. б. йовесши се, йоћи (неким йревозним 
среgсшвом): - трамвај ка Вождовцу. 9. йоћи, уйушиши се (у не
ком йравцу, смеру). - Узели су шумски ПУТ, ближе је тако. 10 (у 
војску) уйушиши на оgслужење војНОl рока, реlруШоваШи. - Све 
људе је узело у војску. 11. изабраши, оgабраши (за неку шему, 
йреgмеш разlовора и сл.): - у разговор (кога, што), - тему за об
раду. 12. а. схвашиши, разумеши, йрихвашиши; окаракшериса
ши, оцениши: - нешто трагично; - некога као поштеног. б. йро
мислиши, размислиши, ЙроцениШи. - Ако се строго узме, није 
баш ни добар. в. (у 1. Л. мн., ређе у 2. л. јд. и 2. Л. мн. импера
тива или безл., при навођењу неког примера) у служби моgал
не речце: на Йpu.мep, рецимо, ЙреШЙосШавимо. - Ако му понуди
мо, узмимо 100 динара, он ће и прихватити. 13. йримиши, йре
зуеши, йрихвашиши шшо og gpylola (нЙр. обичај и сл.). - Узели 
су све што не ваља од тих лопова, постали лопови као и они. 14. 
(у нешто) а. унеши, увесши (у нешшо), обухвашиши (нечим). - У 
тај уговор су узети и Срб:и;. б. обухвашиши, захвашиши (нечим). 
- Узми ту дужину У шестар. 15. (одређену годину) ући, сшуйи
ши у gоређену lOgUHY живоШа. - Огњен је узео петнаесту. 16. а. 
йочеши, сшаши, заокуйиши: - лупкати. б. (у безличној кон
струкцији са "се", са логичким субјектом у дативу) gohu, gocae� 
ши у неко сшање, биши обузеш 1-f,ечим. - Узело му се на смех. 

. 17. а. смесшиши се Helge, заузеши оgређено месшо: - заклон. б. 
заузеши (оgређен йоложај, расшојање и сл.), сшаши, gohu (на og
ређен йоложај, расшојање и сл.): - растојање. в. заузеши изве
сшан сшав: - војничку позу. г. g?биши, йримиши (нови, gpylu 
изlлеg, нове особине): - боју бакра. 18. обузеши, захваШиШи. -
Узела га жеља за кућом. Узела га грозница. 19. завесши, уве
сши, усйосшавиши: - диктатуру. _ - се 1. уз. повр. а. (за руку) 
ухвашиши jegHo gpylo (за руке). б. ухвашиши се укошшац, gоче
йаши се, gохвашиши се. - Узеше се два добра јунака. 2. ухваши
ши се за неки geo шела, gохвашиши се: - се за главу. 3. уз. повр. 
склойиши брак, сшуйиши у брак, венчаши се. 4. йосшаши ogy
зеi1l, йаралuзован, оgузеши се, ЙарализоваШи се. - Узела му се 
рука. Сав је узет. 5. йочеши, сШаШи. - Из чиста мира узе се сме
јати. 6. йојавиши се, указаши се. - Стид се узе уз образ девојци. 

7. уgружиши се, йовезаши се с ким. • бог га узео (к себи) умро је. 
враг (ђаво) га узео йошао је рђавим ЙуШем. како се узме може би
ши и овако и онако. ни узми ни остави (ни узми ни подај) йошйу
но исши (исшо), нема никакве разлике. орах да му из руке не 
узмеш HeypegaH је, ЙРЈЬав, lagaH. узети главу (коме) ЙОlубиши, уби
ши (HeKola). - душу (коме) намучиши (HeKola). - за зло замериШи. 
- маха gобиши велике размере, јачину. - (кога) на зуб в. aog зуб. 
- на нишан (кога) в. aog нишан. - (кога) у заштиту шшишиши, бра-
ниши (Kola). - на себе (што) йрихвашиши се, йримиши се чеlа. 
узео му се језик изlубио је моћ lовора. - се (добро) у памет gобро 
ЙромислиШи. - се на зло йоlоршаши се (о болесШи). 

узетиња ж (и зб.) оgузеш, йарализован човек, оgузеши, йара-
лизовани JЬygu. 

узётост, -ости ж оgузешосш, Йарализа. 

узигравати (се), -игравам (се) несвр. йрема узиlраши (се). 

узиграти (:Узиграти), узиграм свр. 1. йочеши иlрашu, заиlра-
ши. 2. заgрхшаши, заШреЙериШи. - Нешто ми узигра у груди
ма. _ - се йреgаши се ulpu, разиlраши се. 

узИдати, узйдам свр. зиgајуhи сшавиши, уlраgиши у зиg. 

узиђивати, -иђујем несвр. йрема узиgаши. 

узимати, -ам несвр. 1. несвр. йрема узеШи. 2. обухвашаши, за
йремаши, саgржаШи. _ - се несвр. йрема узеши се. 

узимити, узИмйм свр. 1. безл. а. о зими као lоgишњем gобу: 
насшаши, насшуйиши, ЙочеШи. б. захлаgнеши, засШуgеШи. 2. 
оgабраши, оgвојиши, осшавиши (обично сшоку) за зu.м.љење за 
HapegHY lOgUHY. _ - се безл. в.  узимиши (1а). 

узина ж узак йролаз, Шеснац. 

узинатити се, -Инатйм се свр. заузеши оgређени сшав из ина
ша, шврgоlлаво осшаши йри чему, заинашиши се. - Нећу! - узи
нати се момак. 

узискати, узиштем свр. заискаши, зашражиши: - цигарету. 
узискрити (се), -йм (се) свр. засијаши искрама, заискриши 

се (обично о очима, сузама). 

узити, узИм несвр. [гл. ИМ. ужење С] чиниши уским или ужим, 
сужаваши: - сукњу. 

узићи (узйћи), узйђем свр. ugyhu навише, уз нешшо йойеши 
се: - на брдо, уза степенице. 

узица ж шанко уже, коноЙац. • бити на (чијој) узици зависиши 
(og Kola). водити, држати на узици имаши (Kola) у својој власШи. 

узичица ж geм. og узица. 

узјапурити се, -iшурйм се свр. gобиши румену боју у лицу, 
облиши се руменилом, зајайуриши се, зацрвениши се. 

узјаривати (се), -арујем (се) несвр. йрема узјариши (се). 

узјарити, узјарйм свр. 1. јако заlрејаши, ЙриЙећи. фиг. узру
јаши, узбуgиши, расЙалиШи. - Тај приговор га сасвим узјари. 
Плану. _ - се йрешвориши се у јару, расйалиши се, зажариши 
се. фиг. йасши у вашру, ражесшиши се, разјариши се. - Могао се 
узјарити па припуцати. 

узјахати, -ашем свр. 1. а. йойевши се и ойкорачивши усесши 
на коња или gpyly живошињу (или на неки йреgмеш), йојахаши, 
зајахаши: - коња, - бицикл. б. йойеши, йосаgиши Kola на јаха
ћу живошињу: - дете на коња. 2. фиг. намешнувши се некоме йо
чеши i1lлачиши, кињиШи. - Власт зна народ узјахати. 

узјахивати, -ахујем несвр. йрема узјахаШи. 

узјекивати, -екујем несвр. оgјекиваши, јечаши, разлеlаши се 
og јеке. - Цео Гciлубац узјекује. 

узјецати се, -ам се свр. йочеши јако јецаши, зариgаши, заје
цаШи. - Дете се узјеца. 

узјогунити се, -огУнИм се и узјогунити се, -ЙЈ.\.f се свр. joly
насшо, шврgоlлаво осшаши йри своме сшаву, заинашиши се, за
ЙеШи. 

узлагати, узлажем свр. (у значењу футура II) йочеши лаlа
ши. - Ако узлажу, треба их казнити. 
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узлаз м 1. ае1-Ьа1-Ье навише, узлазак, усаи1-Ьа1-Ье. 2 . .месШо узла
же1-Ьа, усаи1-Ьа1-Ьа, усаона. 

узлазак, -аска м ае1-Ьа1-Ье навише, узлаже1-Ье, усаи1-Ьа1-Ье. 

узлазан, -зна, -о 1. који се ае1-Ье, који uge навише: � путања. 
фиг. који uоказује, који означава HaupegaK: � линија. 2. (најче
шће одр.) ЛИНIЋ . У којем се шон ае1-Ье, расше: � акценат, � инто
нација. 

узлазити, -Им [гл. им. узлажёње е] несвр. арема узиhи. 

узлазно прил. навише: у(с)правити �. 
узлајати се, -јём се евр. уgариши у лаја1-Ье, разлајаши се. -

Пси се узлајаше. 
узлебдети јек. узлебдјети, -дИм евр. uочеши лебgеши, лелу

јаши у вазgуху. 

узлел:fjати, -3.м евр. учиниши ga се нешшо uочне лелујаши, 
за1-Ьихаши, залелујаши: � трску. _ - се uочеши се лелујаши, бла
io се заљуљаши, за1-Ьихаши, залелујаши се. 

узшSнити се, узлёнйм се јек. узлијенити се, узлијенйм се 
евр. uосшаши ле1-Ь, заuасши у ле1-ЬОСШ, разлениши се. 

узлепетати (се), -Ешећём (и -епет3.м) (се) евр. uочеши леuе
шаши (крилима), залеuршаши (се). 

узлепрmалост и узлепрmалост, -ости ж сша1-Ье OHoia ко је 
узлеuршао, ко леUрша. 

узлепрmати (се), -3.м (се) евр. сшаши леuршаши, уgариши у 
леuрша1-Ье, залеuршаши (се). 

узлет и узлет м 1. леш навише, UолеШа1-Ье. 2. фиг. а. занос, 
жар. б. HaupegaK (gуховни и .морални). 

узлетати (се), узлёћём (се) јек. узлијетати (се), узлијећём 
(се) несвр. арема узлешеши (се). 

узлетети јек. узлетјети, -тИм евр. а. guhu се у висину лешеhи; 
лешеhи gосuеши на неко узgиiнушо, узвишено .месШо: � на ави
ону; � на дрво (о птици). фиг. uoguhu се (gуховно и .морално). б. 
јурећи, Шрко.м gосuеши на неко узgиiнушо .месШо, брзо се аоае
ши. в. заокуuиши, салешеши (Koia), не gаши (ко.ме) .мира: - око 
некога. _ - се uочеши шрчаши, јуриши около, расшрчаши се. 

узлетйmте е .месШо са коТ; узлеhу, uолеhу авиони, aepogpoM; 
uолешна uовршина на aepogpoMY, UисШа. 

узлећи (узлећи), узлегнём евр. леhи, uрилеhи ао uовршини 
нечеiа, uриљубиши се. - Дим узлегне уз плоху крова. 

узлити се, -Им се евр. 1. uосшаши зао, uрозлиши се. 2. наљу-
шиши се, ражесшиши се. 

узлић м geм. og узао. 

узловит, -а, -о аун узлова, чворноваШ. 

узлупати (се), УзлУп3.м (се) евр. uочеши луuаши, залуUаШи. 
- Срце ми се страховито узлупало. 

узљубити, узљубйм евр. uочеши љубиши, волеши, заволеШи. 

узљуљати, УзљУљ3.м евр. 1. uочеши љуљаши, заљуљаши: -

гране. 2. фиг. а. уљуљкаши, у.мириши, усuаваши: � дете. б. аољу
љаши, uоколебаши: - веру у нешто. в. узбуgиши, узне.мириши: 
� душу. _ - се 1. uочеши се љуљаши, заљуљаши се, за1-Ьихаши се: 
� на ветру. 2. фиг. узбуgиши се, узнемири ши се. 

узљуљкати, -3.м евр. geM. аре.ма узљуљаши; заколушаши 
(очима). 

узљутити, узљУтИм евр. наљушиши, разљушиши Kola. _ - се 
uосшаши љуш, наљушиши се. 

узма ж арх. оgузешосш, Uарализа. 

узмајати се, -јём се евр. uочеши хишро и немирно се креша
ши, шу.мараши около. 

узмак м 1. uовлаче1-Ье, уз.мица1-Ье, оgсшуuа1-Ье (у борби). 2. аоа-. 
шша1-Ье, усШуUак. • беа уамака веран, одан и ел.) uошuуно (ogaH, ве
ран и сл.). 

узмакнути (се) в. уз.маhи (се). 

узмалаксати, -алакшём евр . .малаксаШи, је1-Ьаши, силаснуШи. 

узмањкати, -3.м евр. изосшаши, не наћи се. - Трудимо се да 
јој не узмањка хране. 

узмаћи (узмаћи) и узмакнути, узмакнём евр. а. коракнуши 
назаg, аовући се; оgсшуuиши у борби. б. c.ma1-ЬиШи се у количи
ни; изlубиши на иншензишешу, UоUусШиШи. - У змакла вода у 
бунару. Чекамо да бура мало узмакне. _ - се в. уз.маhи (а). 

узмах и узмах м 1. наf.ли uокреш руке, Hoie, шела (или нече
ia шшо се gржи у руци) (pagu ygapa, uосшиза1-Ьа cHale и брзине 
за изврше1-Ье неке pag1-be), за.мах. 2. uолеш, занос, енШузијаза.м. 
3. муа. ненаf.лашени geo jegHoi риШ.мичкоi облика, jegHol .музич
Kol шакша (обично у uочешку неке .мелоgије). 

узмахати (се), Узм3.шём (се) евр. uочеши .махаШи, уgариши у 
.маха1-Ье, раз.махаШи се; gобиши .маха, узеши .маха. 

узмахивати, -ахујём несвр. арема уз.махнуШи. 

узмахнути, Узм3.хнём евр. учиниши наf.ли uокреш руко.м, но
iOM или нечим gруlим у циљу ygapa1-ba или изврше1-Ьа неке pag-
1-Ье, за.махнуШи. 

узмекетати се, -екећём се евр. оном. сшаши .мекеШаШи, yga
риши у .мекеШа1-Ье (о кози). 

узмести се (узмёсти се), -етём се евр. Uо.месШи се, збуниши 
се. - Војнице се узметоше. 

узмеmкољити се, -Им се евр. uочеши се .мешкољиШи, узвр
uољиши се. 

узмигољити се и узмигољити се, -Им се евр. uочеши се .ми
iољиши, .мицаШи, .мешкољиШи. 

узмилети, -лйм јек. узмиљети, -Илйм евр. uоuеши се .милеhи. 

узмицати, -ичём неевр. несвр. арема уз.макнуши, уз.маhи. _ 
- се 1. несвр. аре.ма уз.макнуши се, уз.маhи се. 2. uравиши .ме
сшо Uо.мичуhи се, Uо.мераШи се. 

узмлачивати, -ачујём несвр. арема уз.млачиШи. 

узмлачити, Узмл3.чЙм евр. заlрејаши шшо ga буgе .млако, 
с.млачиШи: � воду. 

узмотати се, -3.м се евр. 1. а. uочеши се .моШаШи, врз.маШи, 
уз.муваши се. б. збуниши се. 2. Uо.мешаШи се, за.мрсиШи се; uобр
каши се. 

узмоћи (узмоћи), узмогнём (обично у значењу футура 11) 
евр. наћи CHaie, .мoћи.� � урадити што. 

узмрсити се, узмрсйм се евр. за.мрсиШи се, из.мрсиШи се, 
уилесши се. 

узмувати се, -3.м се евр. uочеши се .муваши, усшу.мараши се; 
узврз.маши се. 

узмутити, узмУтИм евр. 1. учиниши шшо .муШним, за.муши
ши, uо.мушиши; у.муiJlиШи, раз.мешаШи: - воду; � јаје. 2. фиг. иза
зваши, сшвориши с.муШ1-ЬУ, забуну, разgор; узнемириши: - дру
штво; � душу некоме. _ - се uосшаши .муШан, за.муhен, замуи
ши се; аревући се облацима, изlубиши веgрину. - Поток се уз
МУТИ. Небо се УЗМУТИ. 2. узбуркаши се, узбуниши се. - Утроба 
се УЗМУТИ. 3. фиг. uоказаши неlоgова1-Ье, узнемиреносш, незаgо
вољсшво, uосшаши немиран. - Гомила се УЗМУТИ. 

узмутљати (се), -3.м (се) евр. у ayw. и аеј. значе1-ЬУ: уз.муши
ши (се). 

узмућивати (се), -ућејём (се) несвр. арема уз.мушиши (се). 

узмућкати, -3.м евр . .мућка1-Ьем учиниши .мушним, за.муши
ши. _ - се uосшаши .мушан, за.мушиши се услеg .мућка1-Ьа. 

узмуцати (се), -3.м (се) евр. uочеши, сшаши .муцаШи, за.му
цаШи. 

узмучити, -йм евр. изазваши Kog HeKoia .муку, uричиниши 
.муку (шелесну или gушевну). - Узмучи га помисао на њу. _ - се 
1. uочеши, сшаши осеhаши .муку, болове, физичку нелаlоgносШ. 
2. узнемириши се, би ши на .муци; на.мучuши се, uо.мучиши се (ра
gu HeKol циља). 

узнадати се, узнадам се евр. uочеши се наgаши, uонаgаши се. 

узнапредовати, -дујём евр. uочеши, сшаши наuреgоваши, ао
ћи Haupeg; uочеши uосшизаши HaupegaK, усаех у че.му, заuаже
не резулшаше у чему и сл: � на фронту, � у раду. 
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узнастојати, -јйм евр. йошруgиши се, йосшараши се. 

узнемиравајуће ПРИЛ. в. узне.мирујуhе. 

узнемиравајући, -а, -ё в. узне.мирујуhи: узнемиравајући до
гађаји. 

узнемиравати (се), -иравам (се) несвр. Йре.ма узне.мири-
ши (се). 

узнемирено прил. не.мирно, збуњено: � се понаmати. 
узнемиреност, -ости ж сшање OHOra који је узне.мирен, не.мир. 

узнемирење е не.мир, узне.миреносШ. 

узнемиривати (се), -ирујём (се) несвр. Йре.ма узне.мири
ши (се). 

узнемирити, -емйрйм евр. а. изазваши не.мир, забуну, йо
.меШњу; йроузроковаши узрујаносш, несйокојсшво, узбуђење: � 

сватове. б. gовесши у сшање узбурканосши, Йоре.меШиШи .миро
вање чеrа, узбуркаши: � поврmину језера. _ � се а. йосшаши не
.миран, несйокојан, уйлашиши се: � се пред опасноmћу. б. заша
ласаши се, узбуркаши се; уско.мешаши се. - Море се узнемири. 
Стока се узнемири. 

узнемирујуће ПРИЛ. шако ga узне.мирује, изазива, уноси не
.мир. - То је на њу деловало узнемирујуће. 

узнемирујући, -а, -ё који узне.мирује, изазива не.мир: узне
мирујуће вести. 

узнемоћи (узнемоћи), узнемогнём евр. (обично у значењу 
футура II) не .моћи више нешшо чиниШи. 

узнервирати, -ервйрам евр. учиниши нервознu.м, разgражи
ши, изнервираШи. _ ,.., се йосшаши нервозан, разgражљив, из
нервираши се. 

узнервозити се, -ервазйм се евр. йосшаши нервозан, захва
ћен нервозо.м. 

узнередити, -ерёдйм евр. учиниши HeypegHu.м: � собу. 
узнесен, -ена, -о 1. ШрЙ. og узнеши (се). 2. йун заноса, йо-

леШан. 

узнесеност, -ости ж сшање OHOra који је узнесен, занос. 

узнесење е занос, занесеносШ. 

узнести (се) (узнести (се» , -есём (се) евр. в. узнеши (се). 

узнестрпити се, -еСТIШЙМ се евр. йочеши биваши несшр-
й.тьив, йочеши rубиши сшрй.тьење. - Поп се малко узнестрпи. 

узнети јек. узнијети, -несём (Узнесём) евр. 1. а. носећи уз не
шшо gойре.миши на какво узgиrнушо .месШо: � што уз степенице. 
б. aoguhu, guhu: � очи. 2. фиг. а. aoguhu yr.neg, узвисиши, йросла
виши. - Нова генерација песника узнела је поезију. б. занеши, 
оgушевиШи. - Љубави, узнеси твог сина! _ ,.., се 1. guhu се, вину
ши се (у висину). 2 . .морално се узgиhи, йоказаши .моралну CHary. 
3. йоrорgиши се, узохолиши се. 4. фиг. оgушевиши се, занеши се. 

узнећкати се, -ам се евр. йочеши се неhкаши, оgбијаши ШШО. 

узникнути и узнићи,'узникнём евр. никнуши, нићи. 

узнојити, узнојйм евр. gовесши go за.мореносШи йраћене зно-
јење.м, нашераши на знојење, ознојиши: � коња. _ ,.., се йосшаши 
знојав, обливен зноје.м, ознојиши се. 

узносит, -а, -о 1. којије на висини, на узgиrнуШо.м .месШу; ко
Ји је велике висине, висок: � ливада, � стена. 2. а. йоgиrнуш, уз
gиrн,уш (о r.nави). б. йоносиш, ropg, охол. 3. йун оgушевљења" йо
лешан: � песма. 

узносити (се), узносйм (се) не,свр. Йре.ма узнеши (се). 

узносито ПРИЛ. йоносишо, ropgo; йолешно, оgушевљено: � ко
рачати; � говорити. 

узноситост, -ости ж йонос, йоносишосш; охолосШ. 

узноmење е 1. r.n. u.м. og узносиши (се). 2. йрешеран йонос, 
охолосШ. 

узњихати, узњйшём (Узњйхам) евр. а. заљуљаши, заклаши
ши, зањихаши: � гране. б. aoguhu, ошхраниши: � дете. _ ,.., се за
љуљаши се, зањихаши се. 

узобити, узобйм евр. 1. нахраниши зобљу. 2. ухраниши, yro
ји ши зобљу: � коња. 

узов м обично У изр. ми смо на УЗ0ВУ Йозива.мо, зове.мо jegaH 
gpyrora на крсно u.мe, на славу. 

узовник м званица, узваник. 

узор и узор! М 1. најбољи у својој врсши, иgеалан Йpu.мep, 
образац: � карактера. 2. онај на KOra се неко yr.negao, оно шшо 
служи неко.ме за yr.negafbe: држати се узора. 3. КЊИЖ. йрви geo 
йолусложеница у значењу узоран: узор-дело, узор-књига. 

узор2 м узорано зе.мљишШе. 

узоравати, -оравам несвр. Йре.ма узораШи. 

узорак и узорак, -арка м 1. geo неке .маШерије или or.negHU 
Йpu.мepaK робе који служи за йоказивање, йроверавање квали
шеша, .мусШра. 2. оно на основу чеrа се pagu, израђује gpyru apeg
.меШ, облик и сл. (шара као .моgел за вез, шаблон за кројење и 
gp.). 3. Йpu.мep, узор, yr.neg. - Писмо је било узорак литерарне 
вештине. 

узоран и узоран, -рна, -о који служи као узор, Йpu.мep или 
yr.neg: � отац, � вредност. 

узорати, узорём евр. орање.м ЙриЙре.миШи зе.мљу за сејање, 
ЙоораШи. 

узорит, -а, -о који служи као узор, узоран, Йpu.мepaH. 

узорито ПРИЛ. в. узорно. 

узоритост, -ости ж особина OHOra који је узориш, OHOra шшо 
је узориШо. 

узорник м 1. онај који је за yr.neg, за Йpu.мep. 2. yr.negaH, ви-
ђен човек. 

узорница ж она која је за узор, узорна женска особа. 

узорно и узорно ПрИЛ. на узоран начин, Йpu.мepHo: � урадити. 
узортити се, -тйм се евр. биши захваhен зорШо.м, сШрахо.м, 

уйлашиши се. 

узохолити се, -охолйм се евр. йосшаши охол, йонеши се, йо
rорgиши се. 

узраст м 1. висина, сшас, расШ. 2. rogUHe живоша, вре.мен-
ски aepuog у расшу човека. 

узрастан, -сна, -о који је високоr расша, висок. 

узрастати, узрастам несвр. Йре.ма узрасШи. 

узрасти (узрасти), -астём евр. 1. оgрасши, йорасши, сшаса
ши. 2. а. йосшаши висок. б. gобиши у снази, ојачаШи. 

узраmћивати, -ашћујём несвр. Йре.ма узрасШи. 

узревати, узрёвам јек. узријевати, узријевам несвр. Йре.ма 
узреШи. 

узревати се, -ам се евр. йочеши реваши, уgариши у ревање. 

узрети, узрйм (Узрём) (3. Л. ми. узру (узрё); р. пр. узрео, -ела 
Оек. 'и узрио, -рела); р. пр. узрёвmи; ТРП. 0) евр. йосшаши зрео, са
зреши (обично о ЙЛоgовu.ма). фиг. йосшаши оgрасшао, оgрасШи. 

узречица ж 1. йословица, изрека. 2. а. реч или речи које неко 
чесшо Йонав.;ъа. б. йошшайалица, уобичајена реч учшивосши и СЛ. 

узритати се, узрйтам се и узритати се, -ам се евр. йочеши 
се ришаши, бацакаши HOra.мa. 

узрнити се, -йм се евр. йрешвориши се у зрна, йосшаши зр
насш (о cHery, леgу и сл.). 

узробовати, -Обујём евр. (у значењу футура II) йочеши робо
ваши, йосшаши роб. 

узројити се, узројйм се евр. йочеши се ројиши, развијаши но
ве ројеве (о Йчела.ма); йојавиши се у велико.м броју уоЙшШе. 

узрок м 1. йојава која изазива gpyry као своју apupOgHY йосле
gицу. 2. йовоg, разлоr. 

узроковати, -кујём евр. и неевр. биши узрок че.му, винов
ник чеrа, изаз(и)ваши шшо, gовесши, gовоgиши go чеrа: � рат, 
� болест. 
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узроктати се, узрокћём се евр. йочеши рокшаши, уgариши у 
рокШање. 

узрочан, -чна, -о који је у вези са узроком, који йреgсшавља 
узрок: - веза. • уарочна (кауаална) реченица ЛИНГВ. зависна рече
ница којом се казује узрок раgње у 'iлавној реченици. 

узрочнйк м а. онај који је или оно шшо је узрок нечему, иза
зивач, йроузроковач: - болести. б. онај који је за нешшо крив, 
кривац. 

узрочница ж женска особа узрочник, виновница. 

узрочно ПРИЛ. у OgHOCY на узрок и йослеgице, шражећи (нала
зећи) узрок: - објаснити нешто. 

узрочност, -ости ж (инетр. -ошћу) веза узрока и йослеgица, 
каузалносill, каузалиШеШ. 

узрујавати (се), -У.јавам (се) несвр. йрема узрујаши (се). 

узрујан, -а, -о 1. ШрЙ. og узрујаши (се). 2. а. узбуђен, узнеми
рен: - саговорник. б. узбуркан: - страст. 

узрујано ПРИЛ. исйољавајући узрујаносш, узбуђено: - распра-
вљати. 

узрујаност, -ости ж сшање oHo"ia који је узрујан, узбуђеносШ. 

узрујање е в. узрујаносШ. 

узрујати, -ам евр. узбуgиши, узнемириШи. - То је дирну и 
узруја. _ - се узбуgиши се, узнемириши (се). - У зруја се од саме 
помисли на то. 

узруковати се, -Укујём се евр. завршиши руковање, (из)ру
коваши се. 

узугарити, -:Угарйм евр. завршиши "iарење, орање йосле ск и-
gања усева или рано с Йролећа. 

узуёлан, -лна, -о обичан, уобичајен. 

узуёлно ПРИЛ. уобичајено, обично, pegoBHo. 

узурпатор м (инстр. -ом) онај који на незакониш начин, на
силно узме власш, чије йраво или чију имовину, оШимач. 

узурпаторскй, -а, -6 који се OgHOCU на узурйашоре: - по
ступак. 

узурпаторски ПРИЛ. на узурйашорски начин, као узурйашор: 
- приграбити. 

узурпација ж лат. незаконишо узимање, йрисвајање (власши, 
чије"i йрава и gp.), оШимачина. 

узуршiрати, узуРпйрам евр. и неевр. (из)вршиши узурйацију, 
(йри)"iрабиши, ошеши, ошимаши, йрисвојиши, йрисвајаши 
(влас ш, чије йраво и сл.). 

узус м лат. 1. обичај; навика. 2. правн. йраво уйошребљавања 
шуђе сшвари без йрава на Uлоgове или apuxoge og ње. 

уигравати (се), уИ:гравам (се) несвр. йрема уи"iраши (се). 

уигран (Уигран), -а, -о извежбан, усклађен: - тим. 
уиграно (уиграно) ПРИЛ. извежбано, усклађено: - мане-

врисати. 
уиграност (Уигран6ст), -ости ж извежбаносш, усклађеносш: 

- екипе. 
уиграти (Уиграти), Уиграм евр. (некога, нешто) увежбаши, 

извежбаши за u"ipy (шим, 'iлумачку екийу, шакшичку варијан
шу и сл.). _ - се усклаgиши u"ipy jegaH йрема gpy"ioMe. 

уимати, -ам несвр. йрема ујмиШи. 

уистину (Уистини) ПРИЛ. исшински, сшварно, gоисШа. - Био 
је уистину добар. 

у ја м нар. хиЙ. og ујак; уп. ујо. 
у јавити, У.јавйм евр.јавећи увесши (овце у шор нЙр.). 

ујављивати, -ављујём несвр. йрема ујавиШи. 

ујагмити и ујагмити, У.јагмЙм евр. 1. у"iрабиши, з"iрабиши; 
оШеШи. - 3алеће се да ујагми сабљу. 2. сшићи на време, сшићи 
йре HeKo"ia, нече"iа. - Ми смо ујагмили, нисмо ПОКИСЛИ. 

ујадити се, -йм се евр. gојаgиши, gосаgиши, йосшаши мрзак. 

ујак м мајчин браШ. 

ујаковић м в. ујчевић. 

ујаловити, -йм евр. учиниш и јаловим, ушшројиши, ушкойи
ши: - бика. 

ујаловљење е ушкойЈЬење, касШрирање. 

ујам и ујам, ујма м 1. HaKHaga у брашну за млевење у Boge
ници, млину, ушур. 2. geo, ЙроценаШ. 

ујамчавати (се), -амчавам (се) несвр. йрема ујамчиши (се). 

ујамчити и ујамчити, -йм евр. оси"iураши, обезбеgиши, за"iа
раншоваши: - право на самоопредељење. _ - се йреузеши јем
сшво, йримиши јемсШво. - Ујамчи се један за другога. 

ујаранити се, -арнйм се евр. йосшаши јаран, йријашељ с 
ким, сйријаШеЈЬиши се. 

ујармитиl, У.јармйм евр. а. уйре"iнуши у јарам (вола). б. фиг. 
йошчиниши, йокориши, ЙоgјармиШи. 

ујармити2, У.јармйм и ујармити, У.јарМЙМ евр. начиниши јар
му, ЙрекруЙу. 

ујармљеност, -ости ж сшање oHo"ia који је ујармљен, йоко
рен, ЙоШчињен. 

ујармљивати, ујармљујём несвр. йрема ујармиШи. 

ујатити, -йм евр. скуйиши у јашо, сјаШиШи. фиг. умножи ши: 
- дукате. _ - се уgружиши се у јашо, сјашиши се; йојавиши се у 
јаШима. 

у јахати, У.јашём евр. ући, gосйеши He"ige јашући: - у село, - у 
јаругу. 

ујахивати, ујахујём несвр. йрема ујахаШи. 

ујачки ПрИЛ. на начин ујака, као ујак: се старати. 
ујдурисавати (се), -исавам (се) несвр. йрема ујgурисаши (се). 

ујдурисати, -ишём евр. тур. 1. а. найравиши, начиниши: -
буре. б. уgесиши, йриреgиши, ор"iанuзоваши: - сусрет. в. gошера
ши, уgесиши, среgиши: - невесту. 2. пеј. найравиши смицалицу, 
йоgвалиши коме. _ - се йойравиши свој из'iлеg, gошераши се, 
уреgиши се. 

ујдурма ж (ген. ми. -мй) тур. йревара, йоgвала, смицалица. 

ујёд и ујед м рана, aoBpega gобијена ујеgањем, у"iриз. 

у једанпут ПРИЛ. 1. у исшо време, све зајеgно: све - изнети. 2. 
изненаgа, ogjegHoM: - се почети трести. 

уједарёд и yjeд�peд ПРИЛ. в. ујеgанЙуШ. 

уједати, У.јёдам неевр. несвр. йрема ујесШи. _ - се уа. повр. y"ipu
заши jegHo gpy"io. • уједале су мене те буве йозnајем ше невоље, 
знам за ШО зло. - (ког) аа срце "iрубо вређаши, зајеgаши (Ko"ia). 

ујединилац, -иоца (инетр. -иоцем) и ујединитељ (инетр. -ем) 
м онај који ујеgињује, који је yjegUHUo: - Срба. 

ујединити, уједйнйм евр. 1. уgружиши, сјеgиниши у jegHY gp
жавну целину (расйарчане gелове Hapoga). 2. уgружиши у сло
жну целину: - стручњаке на неком пројекту. _ - се 1. уgружи
ши се, сјеgиниши се у jegHoj gржавној целини; уgружиши се у 
сложну целину. 2. uзјеgначиши се, слиши се. - Нисам чуо ни пу
цањ, ни тутањ, све се ујединило. 

уједињавати (се), -Ињавам (се) несвр. йремаујеgиниши (се). 

ујЕщйњен, -а, -о 1. ШрЙ. og ујеgиниши (се). 2. у називима: Ор
ганизација уједињених нација; Уједињено Краљевство Вели
ке Британије и Северне Ирске. 

УЕщйњеност, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је ујеgињено. 

уједињење е сшање ујеgињеносши; gовођење у шакво сшање: 
политичко -, поборник уједињења. 

у ј ЕЩЉИВ (-) В. зајеgљив(-). 

уједначавати (се), -ачавам (се) несвр. йремаујеgначиши (се). 

у ј Ещначен, -а, -о aogjegHaK, равномеран; моношон: - куцање. 
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у ј Ещначено прил. на исши, иogjegHaK начин, равномерно; мо
ноШоно. - Чекић се уједначено чује. Живот протиче уједначено. 

у ј Ещначеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина, сшање oHola 
шшо је ујеgначено. 

уједначење е ујеgначавање, ујеgначеносШ. 

уједначивати (се), -ачујём (се) несвр. ире.ма ујеgначиши (се). 

уједначити, уједначйм евр. 1. а. учиниши ga се нешшо рав-
номерно врши, учиниши ујеgначеним, равномерним: � дах. б. 
иосшаши ујеgначен, равномеран. - Северац уједначио. 2. а. учи
ниши иоgјеgнаким, исшим или ириближно исшим 0,0 epegHo
сши и СЛ.: � цене. б. gовесши у исши peg, иоравнаши, изјеgначи
ши: � крајеве чега. в. равномерно, иogjegHaKo расиореgиши (ка
кав шереш ири иреношењу, нешшо расушо или набацано 0,0 ка
квој иовршини и сл.). - Уједначи вреће на самару . •  - се 1 .  
усшалиши се, не мењаши се. - Време се уједначило. 2.  а. иосша
ши jegHaK, изјеgначиши се с неким (gрушшвено, у иравима, 0,0-
ложају). б. изјеgначиши се 0,0 вреgносши, 0,0 квалиШеШу. - Еки
па се прилично уједначила. 

уједно ПРИЛ. 1. у исши мах, у исшо време, jegHoepe.мeHo. - То 
је уједно био и крај и почетак. 2. на jegHoMe, на исшоме месшу, 
зајеgно. - Уједно су овце и курјаци. 

у ј ЕЩНОМ ПРИЛ. ogjegHoM, изненаgа, оgјеgаниуш. - Он уједном 
застаде. 

у ј Ещрати, -ам евр. иосшаши jegap, бу јан, развиши се. - Ује
драла девојка. Уједрао кукуруз. 

уједрити и у ј ЕЩРИТИ, уједрИм eBp. jegpehu ући, уиловиши: � 

у луку. 
ујездити и ујездити, -Им евр. ући јашуhи, ујахаши; уоишше 

некако ући, gосиеши Helge. 

ујемчавати, -емчавам и ујемчивати, -емчујём несвр. ире
ма ујемчиШи. 

ујемчити, -Им евр. иовршно, овлаш ирошиши, иривре.мено са
сшавиши конце.м (скројене gелове шканине), уфирцаШи. 

ујењати, -ам евр. ослаби ши у снази, иншензишешу, иоиусши
ши, иосусшаши; иЗlубиши ирвобишне размере, жесшину, уче
сшалосш и СЛ., иресШаШи. - Бура је ујењала. Пуцњава ујења. 

ујести, уједём (аор. У:једох, уједе и уједе; ТРП. У:једен, -а; пр. пр. 
ујёвши) евр. 1. наиравиши, нанеши иoepegy зубима, рилицом и 
сл. - Уједе ме пчела. фиг. раниШи. - Осуше се пушке. Једна га 
уједе. 2. фиг. нане ши yepegy некоме, увреgиши, иецнуШи. 3. забо
леши, жацнуШи. - Уједе га вена у нози . •  � се уlрисши caмol се
бе. • казаће и кад је мајку за сису у јео на мукама ће све иризна
ши. пази да те змија (гу ја) не уједе gобро се иази. уједе га гу ја (зми
ја) зло му се gесило. у јео бес врага, у јео вук магаре ником нишша; 
нишша не мари. у јести се за језик рећи шшо не шреба; иокајаши 
се зБОl изlовореноl. 

ујка м хии. og ујак; уп. ујко. 
ујкати, -ам неевр. gозиваши живошиње узвиком "уј". 

ујко, -а и -ё м хии. og ујак; уп. ујка. 
ујмар, -ара м нар. онај који узима ујам; уп. ујам (1). 

у ј мити, ујмйм евр. 1. узеши ујам, ушур (као HaKHagy за мле
вење). 2. оgузимајуhи с.мањиШи, умањиши количину чеlа. - Кад 
.видеше ОНОЛИRи новац, реше да мало ујме . •  � се фиг. с.мањи
ши се, оgузеши се. - Уј миле ми се ноге од страха. 

ујмовина ж ујам; закуинина. 

ујна ж (вок. ујна) ујакова жена . . 

уј нути, -нём свр. ире.ма ујкаши, рећи "уј". 

ујо, -а и -ё м нар. хии. og ујак; уп. уја. 
ујогунити се, -ог)Тнйм се евр. в.  узјоlуниши се. 

у ју (различито наглашено) УЗВ. 1. за lpgНJY или за gозивање 
у иомоћ. 2. зq исказивање раgосши (ири весеЈЬУ). 

ујујкивати, -У:јкјем неевр. узвикиваши "у ју". - Сватови ста
доше да уј уј кују. 

ујуначити (се), -)тначйм (се) евр. ојуначиши (се), ос.мелиШи (се). 

ујурити, ујурим евр. јурећи, наiло ући, улешеши, уШрчаШи. 

ујутро и ујутру ПрИЛ. у шоку јушра, у јушарњим часовима; 
изјушра ugyhel gaHa, иосле ноћи. 

:ујчевина ж 1. pog, иороgица из које иошиче мајка, ујаков pog. 
2. месшо у којем живи ујак. 3. наслеgсшво og ујака. 

ујчевић м браш og ујака, ујаков син. 

укабаничити се, -Им се евр. обуhи кабаницу, оlрнуши се ка
баницом. 

укабулити, -абулйм евр. оgлучиши се, решиши се (на нешШо). 
- Укабулио и отишао на мегдан. 

указ и указ м руе. оgлука, решење, акш (који gOHOCU носилац 
највише власши у земљи). 

указати, укажём евр. 1. иоказаши шшо ga се може виgеШи. -
Укажи лице дивно! 2. скренуши иажњу на шшо, на Kola, наве
сши као иример; наiласиши, иоменуши: � на пропусте. 3. иру
жиши, иосвешиши, оgаши: � пажњу . •  - се 1. иоказаши се, 0,0-
јавиши се. - На лицу му се указа смешак 2. иоказаши свој ира
ви с.мисао. - Још му се сјајније указаше дани старе славе. • -
прстом на кога означиши Kola као кривца и сл., ирозваши Kola. 
указала му се прилика gошао је у ирилику, gобио је шансу. 

указивати (се), -азујём (се) несвр. ире.ма указаши (се). 

указн:И:, -а, -о који се OgHOCU на указ, који је иосшавЈЬен ука
зом, који је gонеш указом: � чиновник, � акт. 

укаиmарити, -ишарим евр. зараgиши, gобиши каишареhи 
(варајући, обмањујуhи, лихвареhи и сл.). 

укалкулисати, -ишём (у:калкулирати, -улирам) евр. унеши у 
рачун, узеши у обзир ири израчунавању, урачунаши: � све тро
шкове. 

укалупити, -им (трп. укалупљен) евр. 1. начиниши 0,0 калу
иу, обликоваши нешшо 0,0 калуиу: � глинену масу. 2. фиг. обли
коваши, оglојиши, васиишаши 0,0 ушврђеном обрасцу: � мисао, 
� омладину . •  � се свесши се на калуи, на шаблон, изlубиши 
ориlиналносШ. - Да се не би укалупио, језик позајмљује речи. 

укалупљавати (се), -упљавам (се) несвр.  ирема укалуии
ши (се). 

укалупљеност, -ости ж особина oHola шшо је укалуиЈЬено, 
шаблонизовано. 

укалупљење е goeoQeНJe, ирелазак у сшање укалуйЈЬеносШи. 

укалупљивати (се), -упљујём (се) несвр. ирема укалуии
ши (се). 

укаљати, -укаљам евр. 1. калом, блашом или чиме gруlим 
уиРЈЬаши, искаљаши: � опанке. 2. фиг. осрамошиши, обрукаши: 
� име Петровића . •  - се искаљаши се (калом, блашом и СЛ.), 

уиРЈЬаши се, умазаши се. 

у:канити се, )тканйм се евр. накани ши се, оgлучиши се: � кре-
нути на пут. 

укањивати се, -ањујём се несвр. ирема уканиши се. 

укапати (се), укапам (се) неевр. в. укоиаваши (се). 

укапати, -пљём (-ам) евр. 1. наквасиши или уиРЈЬаши каии-
ма, иокаиаши: � мараму сузама. 2. усуши неколико каии, нака
иаши у нешшо (нир. у очи) . •  - се иоквасиши се или се уиРЈЬаши 
каиима, иокаиаши се. 

о о укапирати, укаnИрам евр. разг. схвашишши, разумеШи. 

укапити, )ткаnИм евр. арх. убиши на месШу. 

укасати, -ам евр. ући јашуhи касом; ући Шрчеhи. 

укварити, укварИм евр. gовесши у мучно сшање; иричиниши 
квар, ошшеhење, иоквариши: � вољу; � машину . •  � се иосша
ши неуиошреБЈЬив, иоквариши се (о намирницама). б. оболеши 
(о зубима). 

уквасити, -иМ (трп. )тквашен) евр. иоюзасиши, навлажиши: 
� крпу . •  - се иоквасиши се, овлажиши се: � на КИШИ. 
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укебавати, -ебавам несвр. ире.ма ун:ебаШи. 

укебати, Укебам евр. увребаши, ухвашиши, уловиши (обично 
HeKo'ia у че.му неgоиушШено.м): � лопова у крађи. 

укивати, УкЙБам несвр. ире.ма ун:оваШи. 

укивач, -ача мјан:о чиз.марсн:о шилО. 

укивити се, УкЙБим се евр. иосшаши н:иван, 'iневан, ЈЬуШиШ. 

укидати (се), УкИдам (се) несвр. ире.ма ун:инуши (се). 

укидач, -ача м онај н:оји нешшо YKuga: уп. укинути (1) : � за-
кона. 

укинути, -нем (аор. Укинух и Укидох; ТРП. УкинУт) евр. 1. учи
ниши ga нешшо не иосшоји више, обусшавиши pag или важносш 
че'iа (нен:е усшанове, зан:она, уреgбе и сл.): � царину, � аутономи
ју. 2. а. ошн:инуши, узабраши: � цвет. б. ogcehu, оgрубиши: � не
послymну главу. в. (оg)узеШи. - То је мајци пола века укинуло. 
8 � се из'iубиши се, несШаШи. - Глас му се начас укине. 

укинуће е обусшава paga или важносши че'iа: � ропства, � 

горњег дома. 
укипити се, УкипИм се евр. сшаши .мирно иоиуш н:ииа, ун:о

чиши се, ун:рушиши се. 

укиселити, -им (трп. Укисељен) евр. 1. ион:иселиши, иошоии
ши у воgу, расн:иселиши (веш и сл.). 2. учиниши ga нешшо ио
сшане н:исело (сШавЈЬање.м у сирће или изазивајуhи на нен:и на
чин врење): � купус, � паприке. 8 � се 1. расн:васиши се, о.мен:
шаши (у воgи) (о нече.му шшо је било он:орело, хлеб нир.). 2. а. 
иосшаши н:исео, gобиши н:исео УН:УС. - Купус се укиселио. б. иро
н:иснуши, ун:вариши се услеg фер.менШације и сл. (о храни). 3. go
биши н:исео израз, на.мршШиШи се, онерасиоложиши се. 

укисељавати (се), -ељавам (се) 
укисељивати (се), -ељујем (се) несвр. ире.ма ун:иселиши (се). 

укиснути (се), -нем (се) евр. 1. расн:васиши се, о.мен:шаШи. 2. 
нарасши og н:васца (о ШесШу). 3. иосшаши н:исео, ун:иселиши се. 

укитити, -им евр . .мешнуши, увезаши у н:ишу; уилесши цвеш 
у н:иШу. 

уклада ж у.мешан: н:ао ун:рас на gрвенu.м иреg.меШu.ма (вра-
Шu.ма, не.мешШају и gp.). 

уклањати (се), -ам (се) несвр. ире.ма ун:лониши (се). 

уклапати (се), уклапам (се) несвр. ире.ма ун:лоииши (се). 

УКЛЕшати, -ам евр. 'iурнуши, gаши (н:о.ме шшо) у рун:е. - Док 
се снађох, он ми ово уклепа. 8 ""  се у'iураши се, увући се, на.меШ
нуши се: � међу узванице. 

уклесати и уклесати, Уклешем евр. урезаши (обично у н:а
.мен): � крст на споменик. 

уклет, -а, -о 1. шри. og ун:леши (се). 2. jagaH, несрећан, че.ме
ран ('iоњен н:леШво.м и ирон:леШсШво.м). 

уклетва ж н:лешва, ирон:леШсШво. 

уклетвен, -а, -о у изр. - писмо иаиина иовеЈЬа н:ојо.м баца на 
Ko'ia н:лешву, анаше.му збо'i неиослушносШи. 

уклети, УКУнем евр. 1. бациши н:лешву на Ko'ia, ирон:леши; ба
циши Ko'ia у несрећу н:леШво.м. - Има жена које хоће да укуну. 
Није имао напретка, уклели га дymмани. 2. из'iрgиши, изружи
ши у облин:у н:лешве, из'iоварајуhи н:лешве, н:унући. 8 "" се иро
н:леши ca.мo'i себе. 

уклетост, -ости ж сшање oHo'ia н:оји је ун:леш, н:оји носи иро
н:леШсШво. 

уклетство е ирон:лешсшво, несрећа. 

уклеmтење јек. укљештење е обично у изр. - киле мед. за
'iлавЈЬеносш сиушшених црева у ШУЙЈЬине у шрбушној gУЙЈЬи, in
carceratio herniae. 

уклеmтити, уклештим јек. уклијеmтити, уклијештим евр. 
.мешнуши н:ао у н:лешша, ухвашиши н:ао н:лешШu.ма, ирин:ле
шШиШи. - Његов жилави врат чврсто уклештих рукама. 8 "" се 
ухвашиши се н:ао у н:лешша, чврсшо се за'iлавиШи. фиг. gohu у су
н:об, сун:обиши се. 

уклеmћивати (се) јек. укљеmћивати (се), -ешћујем несвр. 
ире.ма ун:лешшиши (се). 

уклизити, -Им евр. ући, gосиеши He'ige н:лизеhи; уп. уклизну-
ти. 8 � се иосшаши н:лизав, у'iлачаши се. 

уклизнути, -нем евр. н:лизеhи gосиеши He'ige, ун:лизиШи. 

уклијати, -ам евр. иочеши н:лијаши, ирон:лијаШи. 

уклинити, -Им евр. забиши, забосши, за'iлавиши н:ао н:лин: � 

колац између камења. 8 � се вој. наиравиши иробој, ироgреши 
у ирошивничн:е реgове у виgу н:лина. 

уклињати, -њем несвр. ире.ма ун:леШи. 8 "" се иа.мШиШи не
шшо зло, шшо служи н:ао оио.мена на сра.моШу, на несрећу. 

уклонити, УклонИм евр. прел. 1. а. учиниши ga нече'iа не бу
ge, оgсшраниши; ире.месШиШи, сн:лониши с .месШа (на нен:о gpy
'io .месШо): � чамац с обале; � препреку. б. учиниши ga HeKo'ia не 
буgе, убиши: "" противника. 2. сн:лониши, зан:лониши: � главу 
од кише. 3. сачуваши, сиасши: � од невоље некога. 8 "" се сн:ло
ниши се (og че'iа), из.маhи се, избеhи шшо; сан:риши се: � ударцу; 
� у врбак. 2. сн:лониши се н:о.ме, усшуииши своје .месШо, иоложај 
и сл. gpy'ioMe: � с пута. • - с пута (с очију) иобеgиши, унишшиши 
н:ан:во'i ирошивнин:а, неиријаШеља. - с овога света убиШи. 

уклоњење е оgсшрањење, ун:лањање. 

уклопити, уклопИм (трп. уклопљен) евр. 1. у'iлавиши, на.ме
сшиши; наћи .месШо, уврсшиши: � довратке, � у механизам што; 
� ликове у роману. 2. сшавиши у рун:у, gаши, ШуШнуШи. 8 "" се 
наћи .месШа, снаћи се, ирила'iоgиши се у новој cpegUHU, сишуаци
ји: � у екипу. 

уклупчати се, -ам се и уклупчити се, -Им се евр. савиши се 
у н:луин:о, н:луиче, сн:уииши се, сн:луичаши се. 

укљева ж 300Л. врсша слашн:овоgне рибе из иор. шарана, из
gужена шела ион:ривено'i сребрнасШu.м ЈЬусн:а.ма, og н:ојих се 
gобија вешшачн:и бисер Alburnus scoranza и А. bipunctatus. • -

сјајна Alburnus lucidus. 
укљевнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на УН:ЈЬеву: "" мрежа. 
укљувак, УкљУвка м .месШо 'ige је ишица УН:ЈЬувала, уgарила 

Н:ЈЬуно.м, у'iризла н:ан:ву воћн:у. 

укљувати, укљујем евр. Н:ЈЬуно.м, Н:ЈЬујући ујесши; иојесши 
Н:ЈЬујући. - Гуске ме скоро укљуваше. 

укљукати, ам евр. 1. Н:ЈЬун:ајући ушовиши, у'iојиши (живину); 
Н:ЈЬун:ање.м нахраниши (живину). 2. у'iураши, ушриаши нешшо 
He'ige: � ства ри у торбу. 

укључење е 1. иушшање у pag, ун:оичавање: "" електричног 
апарата, � електричне струје. 2. улажење у нешшо, ириgружи
вање . 

укључивати (се), -)rчујем (се) несвр. ире.ма УН:ЈЬучиши (се). 

укљУчиво ПРИЛ. бројеhи и оно шшо је речено н:ао н:рајње, 
УН:ЈЬучујуhи, УН:ЈЬУЧНО. 

укљУчити, УкљУчИм евр. 1. иусшиши у pag (н:ан:ве уређаје), 
о.мо'iуhиШи gовоg, ирошицање (воgе, сшрује и gp.), ун:оичаши: � 

радио, � струју. 2. ириgружиши, увесши у нен:и зајеgничн:и иосао, 
у н:ан:ву зајеgницу: � у друштво некога, "" у произВодњу. 3. унеши, 
обухвашиши илано.м, 'iоворо.м и сл. - Сви пројекти су укључени 
ту. 8 "" се ући у нен:у зајеgницу, 'ipyay и сл., ириgружиши се gpy'iu
.ма; узеши учешhа: � у јединицу, � у саобраћај; � у разговор. 

укључно ПРИЛ. УН:ЈЬучујуhи, УН:ЈЬучиво. 

укметити, -Им евр. ИСТ. 1. иосшавиши за н:.меШа, увесши у н:.ме
шовсн:у gужносш, зан:.меШиШи. 2. учиниши cиaxиjcн:u.м н:.меШо
вu.мa, gовесши у феуgалну иошчињеносш власШелину . •  "" се 1. 
иет. иосшаши н:.меШ (сеосн:и сшарешина), зан:.меШиШи се. 2. фиг. 
леио се на.месШиШи, заузеши gобар иоложај (у gрушшву, у н:он
н:решној сишуацији и сл.). 

укњижавати (се), -ижавам (се) несвр. ире.маун:њижиШи (се) . 

укњижба ж и укњижење е КЊИГ. уиисивање u.мOвиHCн:иX ира
ва и шереша у Зе.мЈЬишне н:њи'iе, инШабулација. 

укњиживати (се), -ижујем (се) несвр. ире.ма ун:њижиши (се). 
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укњижити, -Им (трп. Укњижен) евр. uзвршийlи укњижбу, уйи
caйlи у Зе.м.тЬишне KНJure. фШ'. ocвojийlи, зagобийlи (йоене, боgове и 
сл.). _ ,.., се yйиcaйlи своје йраво својине у Зе.м.тЬишне KНJure. 

укњижнина ж йlaKca за укњижење у Зе.м.тЬишне KНJure. 

уковати, Укујём (имп. Укуј; ТРП. укован; пр. пр. уковавши) евр. 
1. чврсйlо йpиKyцaйlи, йpиKoвaйlи (jegaH Йреg.мейl за gpyru), за-
Koвaйlи; yйlBpguйlu, oKoвaйlи (нешйlо шйlо йlреба ga буgе oйlйo
чено, заШйlићено, зайlворено); забийlи, заковайlи (клин или нше
йlo слично у шйlо). 2. урезайlи кујући: ,.., име у врата. • као уко
вано чврсйlо. - очи у што за'iлеgайlи се. 

уковица ж нар. вpcйla HaKийla (сребрни или злайlни новац 
укован на жицу). 

уковрчати, -ам, уковрчити, -Им, уковрџати, -ам и уковр
џити, -Им евр. 1. yвийlи у коврџе, HaKygpaBUйlu (косу, бркове). 2. 
уойшйlе yвийlи, uзувијайlи шйlО. _ ,.., се yвийlи се (у коврче, ковр
џе) (о коси, брковu.ма). 

укокати, укокам евр. жарг. убийlи. 

уколачити, -олачИм евр. uзбечийlи (очи). 

уколенчити јек. укољенчити, -Им евр. уларо.м caйeйlи коња 
ucaog колена. 

уколико, уколико и уколико везн. 1. у Йореgбенu.м рече ни
цама, у корелацији с Йрилоiо.м "уйlолико" казује ga је оно шйlо се 
износи 'iлавно.м реченицо.м сраз.мерно оно.ме шйlо је речено зави
сно.м реченицо.м. - Уколико га пијанство више хватало, утоли
ко је одреmитије мислио. 2. у йоrоgбенu.м реченицама: ако. - Ра
дио је свим силама, уколико му је то званичан посао. 

уколотечити се, -Им се евр. ући у колойlечину, у уобичајен 
йlOK. 

уколутати се, -ам се евр. везайlи се у коло, у колуйl, уилесйlи 
се. - Змије се уколутају. 

укољица ж онај који се (pago и чесйlо) свађа, иHaйlи, свађа
лица. 

укољиштво е нарав УКОЈЬице. - Његово укољиmтво је било 
познато. 

укомпоновати, -нујём (укомпонИрати, -онйрам) евр. YHeйlи 
шйlо у какву целину (обично у.мейlничку, .музичку). 

уконачење е gолазак, Йpu.мaњe, с.мешйlање на конак. 

уконачивати (се), -а.чујём (се) несвр. Йре.ма уконачийlи (се). 

уконачити, -Им евр. goBecйlu на конак, на сйавање, на йрено-
ћишйlе; gohu на конак; Йpu.мийlи Koia на конак. _ ,.., се ogcecйlu 
Heige на конаку. 

укончати се, -ам се евр. йocйlaйlи кончав, gобийlи конце 
(услеg gозрелосйlи, йрезрелосйlи) (о боранији). 

укоп и укоп м 1. йоrреб, сахрана. 2. pacйlojaњe (og gBa .ме
йlpa) (колико се оgбаци камена с рамена). 3. искойано, уgуБЈЬе
но, укойано .мecйlo (у брgу и сл.). 

укопавати (се), -опавам (се) несвр. Йре.ма YKoйaйlи (се). 

укопати, -ам (трп. Укопан) евр. 1. cйlaвийlи нешйlо у искойа
но .мecйlo, руйу и сл. и зайlрйайlи, закоЙайlи. фШ'. gобро caKpийlи 
(као gaje закойано). 2. caxpaHийlи: "" мртваца. 3. начинийlи, из
rpaguйlu шйlо ucaog нивоа околине: ,.., темеље. 4. вој. yйlBpguйlu 
(у poвoвu.мa): "" војску, ,.., тенкове. _ ,.., се 1. вој. yйlBpguйlu се у ро
вoвu.мa, шанчевu.ма, ушанчийlи се. 2. занейlи се, заgубийlи 9е у 
шйlо: ,.., у новине, ,.., у писање. 3. чврсйlо cйlaйlи, не .мицaйlи се: 
,.., на месту. 4. фШ'. йовући се из jaBHoi живойlа. • стајати као уко
пан cйlajaйlи као камен, не .мичућU с .мecйla. 

укопистити се, -опйстИм се евр. пеј. 1. ycйpoйlивийlи се йlвp
gо'iлаво; уйорно xйleйlи или йlBpguйlu шйlо, уйорно ocйlaйlи йри 
сво.ме, заинайlийlи се. 2. (на кога) oKo.мийlи се, исЙuз.мийlи се (на 
HeKoia). 

укопитити се, -Им се евр. чврсйlо cйlaйlи (о коњу). 

укопни, -а, -о који: се OgHOCU на укой, йоiребни: ,.., опрема. 
укопник м 1. iробар. 2. учесник у йpaйlњи Йрилико.м сахране. 

укопнина и укопнина ж 1. йоiребни йlрошак, шакса за 
укой, за сахрану. 2. оно шйlо се укойа зајеgно са Йокојнико.м (не
ке личне cйlвapи). 

укопница ж 1. укойна КОШУЈЬа у коју облаче .мpйlвaцa. 2. уче
сница на укойу, у йоrребној Йоворци. 3. у изр. јама - рака. 

укопчавати (се), -опчавам (се) несвр. Йре.ма укойчайlи (се). 

укопчати, -ам евр. 1. а. cйojийlи, УКЈЬучийlи, йриКЈЬучийlи: ,.., 
на електричну инсталацију. б. cйojийlи, caйeйlи койчама, gyf.мe
йlu.мa, закойчайlи: ,.., капут. 2. фШ'. cxвaйlийlи, разу.мейlи, раза
брайlи. - Даје ми неке сигнале, једва укопчах шта хоће. _ ,.., се 
ући у неку целину, УКЈЬучийlи се. 

укор и укор м 1. оЙо.мена збоi йоiрешке, apuroBop, Йрекор. 2. 
вpcйla gисциилинске казне у школи или у служби. 

укоравати, -оравам несвр. Йре.ма YKOpийlи. 

укоран и укоран, -рна, -о који у себи саgржи, йоказује укор, 
KOju.м се укорава, йрекоран: ,.., писмо, ,.., поглед. 

укорачивати, -ачујём несвр. Йре.ма укорачийlи. 

укорачити, -орачйм евр. ући, cйlyйийlи, крочийlи (на неко 
.мecйlo, у нешйlо). фШ'. у.мешайlи се, заћи (у йlyђe йослове, у йlyђy 
наgлежносйl). 

укоренити, -орён:И:м: јек. укоријенити, -оријен:И:м: евр. учини
йlи ga се нешйlо учврсйlи, ga йycйlи корен, учврсйlийlи: ,.., некоме 
какву навику. _ ,.., се йycйlийlи корен, Йpu.мийlи се (о нече.му йо
сађено.м). 2. gубоко се ycaguйlu, уврежийlи се (о навикама, cйla
вoвu.мa и сл.). 

укорењавати (се), -ењавам (се) јек. укорјењавати (се), -је
њавам (се) несвр. Йре.ма YKopeHийlи (се). 

укорењеност јек. укоријењеност, -ости ж особина oHoia 
шйlо је укорењено. 

укорењење јек. укорјењење е йушйlање корена, gовођење, 
gocaeBaНJe у cйlaњe YKopeњeHocйlи. 

укорењивати (се), -ењујём (се) јек. укорјењивати (се), -је
њујём (се) несвр. Йре.ма YKopeHийlи (се). 

укорити, укорйм евр. замерийlи, apuioBOpuйlu (ко.ме шйlо), 
учинийlи йрекор, йpeKopийlи (Koia). _ ,.., се замерийlи шйlо себи, 
йpeKopийlи се. 

укоричавати, -Ичавам и укоричивати, -Ичујём несвр. йре
.ма укоричийlи. 

укоричити и укоричити, -йм евр. 1. йовезайlи, увезайlи, 
cйlaвийlи у корице, снабgейlи корицама (KНJuiy и сл.). 2. найра
вийlи корице ножу. 

укорљив, -а, -о који изражава укор, KOju.м се укорава: ,.., по
глед. 

укорно и укорно ПРИЛ. С Йрекоро.м, йрекорно, йрекоравају-
ћи: ,.., гледати. ' 

укоровити се, -Им се евр. обраСйlи корово.м, зарасйlи у коров, 
закоровийlи се: - Необрађено земљиште се брзо УКОРОВИ. 

укосити1, УкосИм и укосити, УкосИм евр. 1. йocйlaвийlи косо, 
учинийlи KOCu.м, иCKocийlи, иCKpивийlи: ,.., главу, ,.., тело. 2. йоћи, 
KpeHyйlи КОСО. - Укоси преким путем. _ ,.., се cйlaйlи, йocйlaви
йlи се косо, иCKocийlи се, иCKpивийlи се. 

укосити2, УкосИм евр. 1. gOBOJbHO йокосийlи, HaKocийlи: "" се-
на. 2. косећи захвайlийlи у cycegHY ливаgу, закосийlи. 

укосник м украсни чешаљ. 

укосница ж gBoKpar.:a и'iла за йричвршћивање косе. 

укосо (Укосо) прил. у косо.м йравцу, aog косu.м у'iло.м, косо, ко
cu.мицe: "" поставити, ,.., падати. 

укотвити (се), укотвйм (се) евр. cйycйlийlи Koйlвy (на gHO), 
ycugpuйlu (се). 

укотвљавати (се), -отвљавам (се) и укотвљивати (се), �OT
вљујём (се) несвр. Йре.ма YKoйlвийlи (се). 

укотрљавати (се), -Рљав3.м (се) несвр. Йpe.мaYKoйlpJbaйlи (се). 
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укотрљати, -отрљам и укотрљати, -ам евр. убациши нешшо 
шшо се кошрља, кошрљајући, йреврћући "ia: � трупац у подрум. 
_ � се ући, gосйеши (у нешшо, He"ige) кошрљајући се. - У двори
ште се укотрљају каруце. 

укотурати се, -ам се и укотурити се, -отуРйм се евр. сави
ши се у кошур, колуш. 

укочањити се, -очањйм се евр. укрушиши се, укочиши се (og 
хлаgноће, сшавши мирно и сл.). 

укочен, -а, -о 1. шрй. og укочиши (се). 2. а. круш, укрућен (о 
gржању). б. сувише званичан, сав og круше gисцийлине, сШро"i. 
- Прописи су дворски укочени. 

укочено прил. нейомично, без йокреша: � стајати, � гледати. 
укоченост, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је укочен, оно

"ia шшо је укочено. 

укочити, ук6чйм евр. 1. а. усйориши, заусшавиши крешање 
неко;; возила (ређе какве машине), обично кочницом: � кола. б. 
сйречиши, онемо"iућиши pag механизма за окиgање на вашре
ном оружју, закочиШи. в. фиг. онемо"iућиши, сйречиши креша
ње, развој, HaapegaK, нормалан шок нече"iа: � саобраћај . 2. а. 
учиниши укоченим, укрућеним, укруШиШи. - Мраз укочи мла
де стабљике. б. укрушиши неки geo шела зашежући мишиће: � 

ноге. в. (очи) забуљиши (очи). _ � се 1. а. заусшавиши се у кре
шању, йресшаши се крешаши; йосшаши сйорији или се сасвим 
заусшавиши у pagy, развиШку. б. йойримиши укочен, усйраван 
сшав, укрушиши се (йри војничком йозgраву нйр.). 2. а. из"iуби
ши сйособносш крешања као йослеgица какво;; йсихичко"i сша
ња (сшраха и сл.), укрушиши се, не мицаши се. б. йарализоваши 
се, оgузеши се (о йојеgиним уgовима). 3. за"iлеgаши се нешреми
це у шшо; йосшаши нейомичан (о очима, Йо"iлеgу). 4. йосшаши 
хлаgан и укрућен (о мрШвацу). 5. фиг. йосшаши нейрисшуйачан, 
йонеши се охоло, HagMeHO. 

укошавати, -ошавам несвр. йрема укосиШи2• 

укошавати (се), -ошавам (се) несвр. йрема укосиши1 (се). 

укошено (ук6шено) прил. укосо, закошено. 

укошкати, ам евр. везаши зајеgно у јарам (волове). 

украдати се, Украдам се несвр. йрема украсши се. 

украј и украј (или ненаглашено) предл. (с ген.) aopeg, KOg, 
крај: � ватре. • ни - памети (бити) не gосећаши се. 

украјити, -йм евр. йрисшаши уз крај, уз обалу. - Украјили 
смо били сплав. 

украс м оно шшо украшава, улейшава HeKo"ia, нешшо, оно 
шшо gOapUHOCU лейшем из"iлеgу; йреgмеш (о"iрлица, наруквица и 
сл.) начињен og (обично) йлемениших мешала који се носи pagu 
улейшавања, накиШ. - Брк је украс мушког лица. Жене носе раз
не украсе. • песнички, стилски украси књиж. фи"iуре којима сшил 
gобија више сликовишосши, живойисносши и uзражајносШи. 

украсан, -сна, -о који служи као украс, који се корисши за 
украшавање: � папир. 

украсити, Украсйм (трп. Украшен) евр. gаши чему лей uз"iлеg, 
учиниши лейшим, улейшаши, уресиши; йослужиши као украс. 
фиг. учини йунијим, БО"iашијим йо саgржају, смислу. - Својом 
појавом украсио је двор. _ - се улейшаши се, уресиши се. 

украсти, -адём (аор. украдох; р. пр. украо, трп. украден, -а; 
пр. пр. укравши) евр. кришом йрисвојиши оно шшо не apuaaga, 
шуђе, извршиши крађу. _ - се а. нар. KpagoM, кришом изаћи, 
ошићи, искрасши се: � из куће. б. фиг. йромаћи, йровући се, йош
красши се. - Тешко му се грешка украде. 

укратити, Укратйм евр. в. ускраШиШи. 

укратко и укратко прил. а. у неколико речи, с мало речи: -

испричати. б. йросшо речено, jegHoM речи. - Он, укратко, тежи 
за влашћу. 

украћивати, -аћујём несвр. йрема украШиШи. 

украшавати (се), -ашавам (се) несвр. йрема украсиши (се). 

украшеност, -ости ж особина или сшање oHo"ia који је укра-
шен, oHo"ia шшо је украшено, окићеносш, накићеносШ. 

украшивати (се), -ашујём (се) несвр. йрема украсиши (се). 

укрвавити, УКI>Вавйм евр. умрљаши крвљу, окрвавиши, ис
крвавиши: � мантил. _ - се зайрљаши се, умазаши се крвљу, 
закрвавиши се. 

укрепити, укрёпйм јек. укријЕШИТИ, укријепйм евр. учини
ши крейким, оснажиши, ојачаши; улиши вољу, CHa"iy, йоgсша
ћи HeKo"ia ga шшо изgржи, ga исшраје, охрабриШи. _ - се обно
виши cHa"iy, ојачаши, оснажиши; не йойусшиши, учврсшиши се 
у чему. 

укрепљавати (се), -Ешљавам (се) и укрепљивати (се), 
-епљујём (се) несвр. йрема укрейиши (се). 

укрепљење е оснажење, ојачање. 

укресавати, -есавам несвр. йрема укресаШи. 

УКрЕюати, Укрешём евр. 1. а. uзбивши искру ygapoM или шре
њем (о"iњила о кремен, жижице и сл.), креснуши; уойшше учини
ши ga нешшо йочне свейlлеши или "iореши, уйалиши: � палидрв
це, � (батеријску) лампу. б. ygapoM или на какав gpy"iu начин ак
шивираши шшо (бомбу нйр.). в. екепр. усшрелиши, убиШи. 2. фиг. 
учиниши ga се засвейlли, ga се зажари (о очима). 3. убраши, og
сећи, ошкинуши (нйр. лисшове куйуса, йера лука и сл.). 

укресивати, укресујём несвр. йрема укресаШи. 

укреснути, -нём евр. в. укресаШи. 

укривати (се), укрйвам (се) несвр. йрема укриши (се). 

укривити, Укрйвйм евр. укриво, укосо намесшиши, йосшави-
ши шШо. _ - се сшаши укриво, укосо; йосшаши крив, искриви
ши се. 

укривљавати (се), -ивљавам (се) и укривљивати (се), 
-ивљујём (се) несвр. йрема укривиши (се). 

укриво npил. накривљено, на"iнушо, косо, накриво: - постави
ти што. 

укрити, укријём евр. а. с(а)криши, склониши (og HeKo"ia). б. 
йокриши, зашрйаши, скриши (ga се не виgи). _ - се а. сакриши 
се, склониши се (og HeKo"ia). б. йровући се кришом, йрокрасши 
се. - Укрише се у гору. в. йокриши се gобро (нйр. хаљинама). 

укрљештити, укрљёштйм евр. уйреши, усшремиши очи у 
HeKo"i. 

укрмачити, -йм евр. умрљаши масшилом, искрмачиШи. 

укрмити, укрмйм евр. пом. уйравиши лађу йрема веШру. 

укрмити се, Укрмйм се евр. уgебљаши се, у"iојиши се. 

укротилац, -иоца м в. укроШиШељ. 

укротилачкii, -�, -6 који се OgHOCU на укроШиоце. 

укротитељ м онај који кроши (обично gивље живошиње), 
кроШиШељ. 

укротитељка ж жена укроШиШељ. 

укротитељскii, -а, -6 који се OgHOCU на укрошишеље и укро
ћавање: - посао. 

укротити, укротйм (трп. укроћен) евр. учиниши крошким, 
мирним и йослушним (обично gивље живоШиње). _ - се умири
ши се, смириши се. 

укротљив, -а, -о који се може укрошиши, учиниши крош-
ким. 

укротљивост, -ости ж особина oHo"ia који се може укроШиШи. 

укроћавати (се), -оћавам (се) несвр. йрема укрошиши (се). 

укроћено прил. крошко, мирно, смирено. 

укроћеност, -ости ж сшање oHo"ia који је укроћен. 

укроћивати (се), -оћујём (се) несвр. йрема укрошиши (се). 

укрочити, укрочйм евр. начиниши корак унушра, укорачи-
ши; ући: � у собу. 

укрстити, Укрстйм (трп. Укрштен) евр. 1. сшавиши, намесши
ши унакрсш: � реденике преко груди. 2. йочеши се йојављива
ши са gве или више сшрана, заокуЙиШи. - Са свих страна укр-
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стиле муње. 3. биол. сиојиши gве разли чише живошињске врсше 
или биљке ири раз.множавању: - расе. _ - се 1. сшаши, Hahu се, 
иосшавиши cejegaH иреко gpylol, у облику крсШа. - Пруга се са 
друмом укрстила. 2. сукобиши се, сресши се. - Погледи им се 
укрстиmе. 3 . .мимоиhи се. 4. иојавиши се у великом броју, у .мно
шшву, изукршшаши се (о .мислима нир.). • - мачеве сукобиши 
се. - очи (очима) iлеgаши разроко (о иијано.м или болесно.м чове
ку). укрштене речи в. уз реч (изр.). укрштен слик књиж. Kag се сли
кују или римују речи на крају ирвоl и шреhеl, gpylol и чешвршоl 
сшиха (абаб). 

укртити (се), -й (се) евр. gohu на иошребну .меру (ио укусу), са
зреши, gозреши (о воhу, о auhy). 

укруг ПРИЛ. уоколо, около. - Ишао је укруг. 
укрупно прил. 1. У круино.м новцу: имати двадесет динара 

-. 2. у iлавним, основним црШа.ма: - скицирати. 3. у веhој .мери, 
јако: - се посвађати. 

укрупњавати се, -)тпњавам се неевр. неол. иосшајаши круи
ни ји, круињаШи. 

укрутити, укрУ'тйм (трп. укрућен) евр. 1. а. зашежуhи, сше
жуhи .мишиhе учиниши крушим, укочиши (неки geo Шела). б. 
иошаиајуhи у крушило gовесши у сшање крушосши, учиниши не
еласшичним, ушширкаши (Шканину). в. уиравиши, изБУЈЬиши, 
заБУЈЬиши очи, иоiлеg у HeKola, у нешШо. 2. за.мрзнуши, сшеlну
ши (о .мразу). _ - се 1. сшврgнуши се, иосшаши круш, несави
i11JЬив. 2. а. укочиши се (о .мишиhима, жила.ма). б. uзlубиши lua
косш, иоШребну .мекоhу иокреШа. 3. сшаши .мирно, заузеши уко
чен сШав. 4. заузеши хлаgно, укочено, HagMeHo gржање. 

укрућено ПРИЛ. крушо, укочено: - стајати. 
укрућеност, -ости ж особина, сшање oHola који је YKpyheH, 

oHola шшо је YKpyheHo. 

укрућивати (се), -ућујём (се) несвр. ире.ма укрушиши (се). 

укрцавати (се), укiщавам (се) несвр. ире.ма укрцаши (се). 

укрца.ј м ушовар, укрцавање. 

Укiщати, -ам евр. ушовариши робу или с.месШиШи иушнике (у 
какво иревозно среgсшво): - робу, - путнике. _ - се 1. yhu, с.ме
сшиши се у неко иревозно среgсшво; уоишше yhu Helge (обично у 
велико.м броју).� - у аутобус; - у салу. 2. увуhи се, убациши се не-
1ge (обично кришо.м). 

укрцни, -а, -о који се OgHOCU на укрцавање, ушоварни: -
рампа. 

укрчкати, -ам евр. о.мОlуhиШи ga се шшо укрчка, ga укува (ка
кво јело). _ - се gобро се укуваши крчкајуhи се на шихој вашри 
(о јелу). 

укршити и укрmити, укршйм евр. сло.миШи, оgло.миши, 
убраши ло.меhи: - грану. 

укрштај м 1. а. унакрсно крешање, унакрсна иосшавЈЬеносш, 
укршШање. б. фШ'. силеш, чворишше суироШносШи. 2. фШ'. сиој, 
веза; резулшаш укршшања: - раса. 

укрmтајни, -а, -о који, се OgHOCU на укршшај, на ко.ме се вр
ши укршшање: - тачка. 

укрштање е 1. iл. им. og укршшаши (се). 2. биол. иарење жи
вошиња или кале.мљење биЈЬака различиших особина ga би се 
gобила нова врсша, нови шии (БОЈЬеl квалиШеШа). 

укрmтати (се), YKpmтaM (се) несвр. ире.ма укрсшиши (се). • 
- копља бориши се с ким; воgиши расираву с ким. 

укрmт�ница ж а . . шабела са воgоравно и усиравно уцрша
Hu.м кваgрашиhима у које се уицсују слова речи које иреgсша
вЈЬају оglоворе на иосшавЈЬена иишања, криЖаЈЬка: наградна -. 
б. фШ'. силеш uзукршшаних иробле.ма и инШереса. 

укрштеност, -ости ж особина, сшање oHola шшо је укршшено. 

укћерити и укћерити, -йм евр. узеши за Khep, усвојиши жен
ско gеШе. 

укувава�и (се), -)rвaBaM (се) несвр. ире.ма укуваши (се). 

укувати, -ам евр. а. кувајуhи сире.миШи, скуваши; gужим ку
вање.м gовесши go веhе lусшине: - каву; - сок. б. сшавиши као go-

gашак јелу које се кува: - резанце у супу. _ - се зlуснуши се ири 
кувању. 

укупан, -пна, -о 1. који обухваша све gелове, све еле.менШе, 
целокуиан: - приход. 2. HeaogeJЬeH, јеgинсшвен: - став. 

укупити, -йм евр. накуииши, скуииши, ирикуииши: - шљи
ва. _ - се сакуииши се, окуииши се: - у гомилу. 

укупљати (се), Укупљам (се) несвр. ире.ма укуииши (се). 

укупно ПРИЛ. 1. зајеgно, скуиа; yjegHo: - доћи; - прогутати. 2. 
у оишшим црШа.ма, без иојеgиносши: - приказати. 

укупност, -ости ж особина и сшање oHola шшо је укуино. 

укус м 1. а. чуло с.мешШено у слузокожи усне gyaљe, највише 
језика, којим се иримају ушисци слаШКОl, lOPKOl, сланоl и СЛ. са-
сшава .маШерије. б. ушисак који нека .маШерија осшавЈЬа на ШО 
чуло: сладак -, горак -. 2. а. осеhање и с.мисао за леио; ogMepe
носш, уiлађеносШ. б. сисШе.м есшешских иоiлеgа, иоја.м, схваша
ње леиоl, есшешско .мерило: источњачки -, старински -. 

укусан, -сна, -о 1. који има иријашан укус, који осшавЈЬа 
иријашан ушисак на чуло укуса: - јело. б. који је с укусо.м изра
ђен, леи, склаgан: - HaMemтaj . 

укусно ПРИЛ. 1. на укусан начин, с gобрим укусо.м, иријаш
но, леио: - намештена соба. 2. у.месно; ирисШојно. - Није укусно 
упадати у реч. 

укусност, -ости ж особина oHola шшо је УКУСНО. 

укућанин м (ми. -ани) члан иороgице који живи у исшој Kyhu. 

укућанка ж женска особа YKyhaHUH. 

укућански, -а, -о који се OgHOCU на YKyhaHe: - договор. 
укућити, -йм евр. gовесши, иримиши у Kyhy HeKOla. _ - се 

yhu у шуђу Kyhy као YKyhaHUH; окуhиши се, скуhиши се. 

укухавати (се), -Ухавам (се) несвр. ире.ма укухаши (се). 

укухати (се), -ам (се) евр. в. укуваши (се). 

укуцавати, -Уцавам несвр. ире.ма укуцаШи. 

укуцати, -ам евр. забиши (клин и сл. ygapajyhu ио ње.му), за
куцаши, иричврсшиши куцање.м, куцајуhи. 

укуmтрати се, -ам се иосшаши кушшрав, уковрџаши се. -

Коса ми се укуштрала. 
улаганити, улаганйм евр. учиниши лаlанији.м, сиоријим, 

усиориши: - корак. 
улагати (се), улажём (се) несвр. ире.ма уложиши (се). 

улагати се, улажём се евр. gоgвориши се улаlивање.м, ласка
jyhu неко.ме. 

улагач, -ача м (инетр. -ачем) 1. а. онај који улаже свој новац 
у банку на шшеgњу, шШеgиша. б. онај који уилаhује оgређени 
улоl сшичуhи оglоварајуhи сшашус у к(щво.м уgружењу. в. онај 
који сшавЈЬа улоl, на Kol је peg ga улаже, који xohe ga заиlра на 
улоl и сл. (у каквој коцкарској ulpu). 2. онај који улаже, сшавЈЬа, 
YMehe неки .маШеријал Helge (pagHUK на вршалици, шШа.миар
ски pagHUK који YMehe шабаке у .машину и gp.). 

улагачица ж жена улаlач; уп. улагач (2). 

улагачки, -а, -о који се OgHOCU на улаlаче: - право, - статус, 
- посао. 

улагивалица ж она која се улаlује, ласка. 

улагивати се, -агујём се несвр. ире.ма улсйаши се. 

улагивач, -ача м онај који се улаlује, улизица, иолшрон. 

улагивачица ж она која се улаlује, улизица, иолшрон; уп. 

улагивалица. 
улагивачки, -а, -о који се OgHOCU на улаlиваче, који је свој

сшвен улаlивачима: - држање. 
улагивачки ПРИЛ. на улаlивачки начин, уgворички, иол

шронски: - повлађивати. 
улагљив, -а, -о који се улаlује, који ласка; којим се улаlује, 

којим се жели неко.ме ласкаши, ласкав: - дете; - реч. 
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улагљиво прил. улаl,ујуhи се, уgворички, йолшронски: � го
ворити. 

улаз м 1 . .месШо кроз које се улази у какав зашворен йросошр; 
.месШо кроз које се .може ући, кроз које се улази, сшуйа на какву 
релашивно 01,раничену шеришорију, неки ше рен и gp. ,  йролаз: 
главни � (у зграду), � у град, � у залив. 2. в. улазак (1). 3. адм. 
сшраница књиl,е или рубрика у коју се уноси, уйисује йријем (нов
ца, робе и сл.). 

улазак, -аска м 1. улажење, gолазак; (йри)сшуйање (у неку 
cpegUHY и сл.): � у кућу; � У странку, � У армију. 2. в. улаз (1). 

улазити, -Им [гл. им. улажёње е] несвр. Йре.ма ући. 

улазни, -3., -о који се OgHOCU на улаз(ак), који служи за 
улаз(ак); йрисшуйни: � врата; � реч, беседа. 

улазник м онај који улази. 

улазнина и улазнина ж gажбина која се маћа йри уласку 
Hel,ge, йри уношењу чеl,а Hel,ge. 

улазница ж карша којо.м се сшuче йраво уласка Hel,ge (обич-
но на неку Йриреgбу). 

ушiмати (се), Ул3.м3.м (се) несвр. йрема уло.миши (се). 

улан, -ана м онај који служи војску у коњици. 

ушiнер м в. улан. 

ушiнерски, -3., -о в. улански. 

уланка м врсша блузе какву су носили, носе улани. 

улански, -3., -о који се OgHOCU на улане: � официр. 
уланчавати, -iшч3.в3.м несвр. Йре.ма уланчаши и уланчиШи. 

8 � се низаши се у ланцу, ланчано, наgовезиваши се. 

уланчати, -3.м евр. в. уланчиШи. 

уланченик, -Ика м онај који је уланчен, зашвореник с оковима. 

уланчити, -Им евр. а. везаши ланцем, оковаши у ланце (за-
Швореника). б. gаши чему облик ланца, йоређаши у виgу ланца. 

улар, -ара м тур. нарочишо уgешен конойац који се сшавља 
коњу око 1,лаве (Kag се воgи, йривезује и сл.). 

уласкати се, -ам се евр. сшеhи нечију наклоносш ласкајуhи, 
gоgвориши се. 

улаmтити и улаmтити, улаmтим евр. 1,лачање.м учиниши 
сјајним, у1,лачаши: � ципеле. 8 � се gошераши се, среgиши се, 
налицкаши се. 

улево јек. улијево ПРИЛ. 1. на леву сшрану, лево: скренути �. 

2. фиг. у gyxy левице, левичарски. - Људи су се политички ори
јентисали улево. 

улеглина ж улеl,нуhе, уgубљење. 

улегнути и улегнути (се), -нём (се) евр. в. улеhи (се). 

улегнуће е улеl,нушо, уgубљено .месШо, уgољица. 

уледенити, УЛЕщенИм евр. охлаgиши, слеgиШи. 8 � се охла-
gиши се, слеgиши се. 

УЛЕщенити, -им евр. йрешвориши у леgину, учиниши леgи
но.м (осшавивши без обраgе земљу, ораницу). 8 � се йрешвориши 
се у леgину, изl,убиши особине обрађене земље, залеgиниши се. 

уледити се, уледим се евр. йрешвориши се у леg, йокриши се 
леgо.м, залеgиши се. фиг. укочиши се, ска.мениШи се, слеgиши се 
(og сшраха и gp.). 

улеђивање е 1. 1,л. им. og улеђиваши (се). 2. МИН. крисшали
зација. 

улеђивати се, -еђујём се несвр. йрема улеgиши се. 

улежалост, -ости ж особина оноl,а који се улежао, оноl,а шшо 
се улежало. 

улежати се, -жИм се евр. 1. ойусшиши се, о.млиШавиШи og gy
l,Ql, лежања; йреgаши се ленсШвовању. 2. а. йоврашиши исшроше
не сасшојке осшајуhи неко време без усева, оg.мориШи се og poga 
(о обрађивано.м зе.мљишШу). б. gобиши бољи укус og сшајања 
ван уйошребе, og лежања (о йићу, воћу и сл.). в. осшаши gуже 

време склоњен, некоришhен (о ogehu, йосшељини и gp.). 3. уgуби
ши се og чијеl, лежања, уваљаши се (о йосшељи и gp.). 

улема м тур. 1 • .муслимански свешшеник; учен човек. 2. ж зб . 
.муслиманско свешшенсшво; .муслимански Йравници. • реисул
улема врховни верски йо1,лавар .муслиманске верске зајеgнице. 

улењивати се јек. уљењивати се, -ењујём се несвр. йрема 
улењиши се. 

улењити се, улёњИм се (уленити се, улёним се) јек. улије
нити се, улијенйм се евр. йосшаши лењ. 

улепити, УлёПЙМјек. улијепити, улијепйм (трп. Улёпљен јек. 
улијепљен) евр. 1. а. сасшавиши леЙило.м, йрилейиши, залейи
ши. б. йревући чим лейљивим, облеЙиШи. 2. у.мазаши чим ле
йљивим; исйрљаши, заЙрљаШи. 8 � се 1. а. слейиши се jegHo за 
gpyl,O, йрилейиши се. б. на више .месШа йрилейиши себи нешшо, 
ztЗлейиши се нечим. 2. у.мазаши се, исйрљаши се (обично чим ле
ЙЉивим). 

улепљивати (се) јек. уљепљивати (се), -Ешљујём (се) несвр. 
йрема улейиши (се). 

улепmавати (се) јек. уљепmавати (се), -Ешш3.в3.м (се) не
свр. йрема улейшаши (се). 

улепmаност јек. уљепmаност, -ости ж сшање оноl,а шшо је 
улейшано, gоШераносШ. 

улепmање јек. уљепmање е улейшан ztЗ1,леg; улейшан Йриказ. 

улепmати јек. уљепmати, -3.м евр. 1. учиниши лейшим, go
ШераШи. 2. фиг. учиниши ga нешшо из1,леgа лейше неl,о шшо је, 
йриказаши нешшо у лейшем свеiйлу. 8 - се Йовр. Йре.ма улей
шаШи. 

улепmивач јек. уљепmивач, -ача м онај који улеЙшава. 

улетати, улёћём јек. улијетати, улијећём несвр. йрема уле
ШеШи. 

улетети јек. улетјети, -тим евр. 1. ући леШеhи. 2. ући вели
ко.м брзино.м, ујуриши; уйасши, хруЙиШи. 3. фиг. уйусшиши се у 
нешшо, йреgузеши нешшо (обично неЙро.мишљено): - у бизнис, 
� у аферу. 4. (обично с допуном: у реч) својо.м уйаgицо.м йреки
нуши нечије ztЗлаl,ање. 

улетити јек. уљетити, -Им евр. 1. насшаши, насшуйиши (о ле
Шу). 2. лаl,ано обуhи некоl,а: - дете. 8 - се обуhи се у лешњу oge
ћу, лаl,ано се обуhи. 

улећи јек. уљећи, -егнём евр. нар. в. ући. 

улећи (улећи), улегнём евр. 1. уl,нуши, савиши: � тело. 2. 
уl,нуши се, увући се; уШонуШи. - Плећа улегоше, а прса одскочи
ше. Ноге под њим улегле у земљу. 8 - се сйусшиши се, слеl,ну
ши се (о шерену); уl,нуши се, йовиши се. - Земља се улегла. У ле
гле кровове могао би зајахати. 

улећи се (улёћи се), улежём се евр. уl,незgиши се. 

уливадити, -им евр. йусшиши ga њива или какво gpyl,O зе
.мљишШе йосшане ливаgа, йрешвориши у ливаgу, заливаgиШи. 
8 - се йрешвориши се у ливаgу, зарасши у шраву (о раније обра
ђиваној земљи), заливаgиши се. 

уливати, УлИв3.м неевр. несвр. йрема улиШи . •  - се 1. несвр. 
йрема улиши се. 2. шекуhи улазиши у већу реку, језеро, .море и 
сл., уШицаШи. 

улизати, улижём евр. 1. овлажиши језико.м, зализаши, оли
заШи. 2. а. за1,лаgиши лижуhи (gлаку). б. 1,лашко зачешљаши, 
зализаши (косу). 8 - се 1. у1,лачаши се, усијаши се; исшањиши се 
og gyl,e уйошребе, излизаши се. 2. gошераши се, улицкаши се. 3. 
gоgвориши се (улаl,ујуhи се). 

улизивати (се), -изујём (се) несвр. йрема улизаши (се). 

улизица ж (м) (ми. ж) онај који се pago улztЗује, gоgворава, уgво-
рица. 

улизички, -3., -о који се OgHOCU на улизице, уgворички. 

улизиmтво е осибна и йонашање улизице, уgворишШво. 

улипсити се, улИпсИм се евр. а. йосшаши Шро.м, у.мрШвиШи 
се. б. уl,инуши; у.мреШи. 
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улистати, -ам евр. uусшиши лишhе, олисШаШи. - Врбе ули
стале. 

улитати се, улйтам се евр. УUРЈЬаши се жиШко.м сШолицо.м, 
из.меШо.м. 

улити, улијём (имп. улйј; р. пр. улио, -ила; ТРП. уливен, -ена) 
евр. 1. насуши, налиши (неку шечносш у нешШо). 2. (често с допу
ном: у главу, у памет и сл.) фиг. учиниши ga неко буgе обузеш 
неко.м .мишљу, ga сшекне неко својсшво, усаgиши нешшо: � љу
бав, � мржњу, � страхоиоштовање, � страх. _ � се 1. шекуhи 
ући, слиши се (о ШечносШи). 2. фиг. ући у сасшав неке зајеgнице: 
� у масу. 

улица ж а. uуш кроз насељено .месШо с кућа.ма с обе сШране. 
б. свеш који је у некој вези с улицо.м (који живи у кућа.ма у ули
ци, који uge улицо.м, борави на улици и сл.); бесuризоран свеш 
(уличари, уличарке). • избацити на улицу 1) ошuусшиши из слу
жбе; 2) исшераши из сШана. наћи се, остати на улици 1) осшаши 
без службе; 2) осшаши без сшана, без крова Hag таво.м. слепа 
улица без излаза, ћорсокак. 

улиц:кати, -ам евр. утачаши, утаgиши, gоШераШи. _ � се 
уgесиши се, gошераши се. 

уличар м (ВОК -е и -у, инстр. -ом и -ем) онај који се бесuослен 
бави йо улица.ма, скиша улица.ма, улични MaH'iyu, скиШница. 

уличар:ка ж (дат. -:ки; ген. ми. -:ки) жена која се скиша улица-
.ма; јавна жена, UросШиШуШка. 

уличарс:кii, -а, -6 који се OgHOCU на уличаре и уличарке. 

уличица ж ge.м. og улица. 

улич:кii, -а, -6 в. улични. 

улич:ки ПрИЛ. као уличари, невасUиШано. 

уличнii, -а, -6 који се OgHOCU на улицу (који се налази на ули
ци, који је окренуш улици, који се оgржава на улици и сл.): � 
продавац, � прозор, уличне борбе. 

улiiште е кошница; Uчелињак. 

улов м оно шшо се улови, ловина. 

уловити, уловИм (трп. уловљен) евр. прел. 1. ухвашиши или 
убиши у лову (gивЈЬач, рибу); ухвашиши слабију живошињу као 
храну (о живоШиња.ма): � зеца, � лисицу. Лисица улови зеца. 
2. 'ioHehu ухвашиши (нешшо шшо је у шрку, лешу, шшо бежи); 
шрчеhи, upo'ioHehu и сл. сшиhи: � лептира, � бегунца, � :крими
налца. 3. фиг. вешШино.м сшеhи, gочеuаши се нече'iа или HeKo'ia: 
� мираз, � :клијента, � зета. 4. фиг. uаЖЈЬиво .моШреhи уочиши, 
gочуши, сазнаши оно шшо неко хоће ga сакрије, ухвашиши: � не
чији поглед, � шта је не:ко ре:као. 5. обузеши, UриШиснуШи. -

У ловила га меланхолија. _ - се 1. uосшаши йлен, уuасши, уйле
сши се у .мрежу, за.мку и сл. 2. ухвашиши се за нешшо; сшиhи, go
сuеши He'ige, goMohu се нече'iа: � прстима за грану, � луга. 

улог м а. оно шшо неко уложи, уйлаши, унесе као учешhе у 
какво.м uослу, некој u'ipu, за члансшво у некој ор'iанизацији (ра
gu коришhења неких йрава) и сл. б. uојеgиначна су.ма уйлаhена 
на шшеgњу; укуйан износ. ших уйлаша, шШеgња. 

улога ж (дат. улози) 1. а. лице, личносш коју u'ipa ту.мац у 
неко.м сценско.м gелу (Uозоришно.м, филмско.м и gp.). б. шексш и 
уоuшше све оно шшо се OgHOCU на шу личносш у сценско.м изво
ђењу; иншерuрешација, извођење Шо'iа. 2. фиг. заgашак, gy
ЖНОСill, функција. • водећа - UрвенсШво. (од)играти улогу (из)вр
шити утицај; допринети, доприносити чему. 

улоговати се, -гујём се евр. рач. uрисшуuиши некој сшрани
ци иншернеша уносећи оg'iоварајуhу лозинку, OgH. шифру. 

улогорити, -Им евр. скуuиши, с.м.есШиШи у ло'iор (војску и gp.). 
_ - се начиниши ло'iор; с.м.есШиШи се у ло'iору. 

уложа:к, -omкa м 1. оно шшо се улаже, у.меће, у.меШак. 2. ула
'iање, уШрошак. 

уложити, уложим евр. 1. сшавиши, uоложиши унушра, уву
ћи, у.мешнуши: � у процеп што. 2. а. уuошребиши новац за на
бавку нече'iа; ушрошиши на нешшо уоuшше (вре.ме, шруg и сл.). 
б. gaши на чување и иншерес: � новац у банку. 3. gаши, uоложи
ши као уло'i, као ygeo: � у клађењу. 4. а. gосшавиШl!' uogHeiДu ка-

кав Йис.м.ени захшев и gp. :  � жалбу, � тужбу. б. (реч) казаши, 
рећи у корисш Ko'ia, че'iа. 

уложнii, -а, -6 који се OgHOCU на уло'i: � књижица. 
уложница и уложница ж 1. уложна, шшеgна књижица. 2. 

анат. ја'iоgична косш, 08 zygomaticum. 
улози, ул6га м ми. мед. оБОЈЬење зтобова arthriti8 urica; ко

сшоБОЈЬа, 'iихШ. 
улојанити се, -ЬјiiнИм се евр. gобиши скра.му og охлађено'i ло

ја (о јелу). 
улојити, улојИм евр. (очима) засијаши, ужа'iриШи. _ - се в. 

улојаниши се. 
улома:к, -6мка м исшр'iнуши, изgвојени geo, uарче, KoMag, og

ло.мак. 
улопати, ул6пам евр. јако исuрскаши, иСUРЈЬаши блаШо.м. _ 

- се УUРЈЬаши се, уuрскаши се блаШо.м. 
ултиматiiван, -вна, -о који саgржи улШu.маШу.м, који u.мa 

каракшер улШu.маШу.ма: � претња. 
ултиматiiвно ПРИЛ. на улшu.маШиван начин, улшu.машу

.мо.м, каше'iорично: � наређивати. 
ултиматум м лат. захшев йройраћен UреШњо.м за случај неис

йуњења; каше'iоричан захшев који jegHa gржава уйућује gpy'ioj с 
UреШњо.м upeKuga ogHoca или објаве раша за случај неизвршења . 

ултимо м итал. uослеgњи gaH у .месецу; Шер.мински йосао за
КЈЬучен за uослеgњи gaH у .месецу; ознака за оно шшо је Uослеgње. 

ултра- лат. као йрви geo сложени це означава ga се оно шшо 
је gpy'iu.м њeHu.м gело.м исказано јавЈЬа у изузешно великој, йре
шераној .мери, или gaje изнag, изван oHo'ia шшо gpy'iu geo сложе
нице означава: ултрнационалист(а), ултраконзервативан, ул
траљубичасти (зраци). 

ултрабазичан, -чна, -о хем. uрезациhен базо.м, лужино.м. 
ултравиолетнii, -а, -6 у изр. ултравиолетни зраци физ. елек

Шро.ма'iнеШски шаласи gужине .мање og шаласне gужине све
Шлосних зракова, који се у Сунчево.м сuекшру налазе у Ша.мно.м 
ЙОЈЬУ иза ЈЬубичасших зракова (чесшо се корисше у .меgицини). 

ултрадЕюница ж крајња gесница (у скуйу uолишичких сшра
нака). 

ултрадЕюничар м uрисшалица, upuuagHUK улШраgеснице. 
ултрадесничарс:кii, -а, -6 који се OgHOCU на улшраgеснича

ре: � удружење, � штампа. 
ултразву:к м физ . .механичка шреuерења чврсших, шечних и 

'iасовиших шела која се човечјu.м ухо.м не чују. 
ултразвУ-Чнii, -а, -о који се OgHOCU на улшразвук: ултразвуч

не фре:квенције. 
ултраизам, -зма м фушурисшички књижевни uокреш у Ла

шинској Америци и ШUанији. 
ултра:крат:кii, а, -6 у изр. - таласи (- валови) елекШро.ма'iнеШ

сюi шаласи gужине ucuog 1 О .м (нарочишо се йpu.мeњyjy у шеле
визији). 

ултра:крат:коталаснii, -а, -о који се OgHOCU на улшракраш
ке Шаласе: .� апарат. 

ултраљуБИчаст, -а, -о в. улШравиолеШан. 
ултрамарiiн, -Ина м лат . .минерал йлаве, зелене или ЈЬубича

сше боје и скуйоцена .моgРОЈЬубичасШа боја gобијена og ње'iа или 
на вешшачки начин. 

ултрамарiiнс:кii, -а, -6 који се OgHOCU на улШра.марин, свој
сшвен улШра.марину. 

ултранационалист(а), -ё м (ми. -сти) крајњи, ексШре.мни на
ционалисiД( а). 

ултранационалистич:кii, -а, -6 крајње националисшички: 
� странка. 

ултрацрвенii, -а, -6 у изр. - зраци физ. в. инфрацрвени. 

ултраm, -аша м онај који се залаже за крајње, ексклузивно 
решење. 
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ултрашки, -а, -о �ojи је својсшвен улшрашима: � ставови. 
улубити, улубим (трп. улубљен) евр. у"iниши uовршину нече

"ia равно;; или uравилно исuуuчено"i: � хаубу. _ ,." се ошшешиши 
се уgубљењима. 

улубљење е ошшеhење У виgу y"iHyha. 
улубљивати (се), улубљујём (се) несвр. Uрема улубиши (се). 
улудо прил. узалуgно, бес�орисно: � се жртвовати. 
улужити, улужИм евр. сшавиши У лу"i, лужину, цеђ: � рубље. 
улукавити се, -Им се и улукавити се, -)rкавим се евр. uоче-

ши се лу�аво uонашаши, UреШвараШи. 
улупити (се), улУпИм (се) евр. в.  улубиши (се). 
улупљивати (се), -лУпљујём (се) несвр. Uрема улуuиши (се). 
улУчити, улУчИм евр. у"iрабиши, gобиши (uрили�у, з"iоgу). 
уљани и уљани, -а, -о �ojи је У вези с уљем, �ojи се OgHOCU на 

уље: � боја, � радијатор, � биље. • - репица бот. инgусшријс�а 
БUJb�а Brassica napus oleifera из Uор. �рсшашица, чије семе са
gржи вели�и uроценаш уља. 

уљаник, -ика м .месШо "ige СУ с.мешШене �ошнице, Uчелиња�. 
уљаница ж свешиљ�а на уље. 
уљано- �ao Uрви geo uриgевс�их сложени ца означава ga 

основна боја саgржи зелен�асшу нијансу �ара�шерисшичну за 
уље: уљаножут, уљаносив. 

уљар, -ара м онај �ojи се бави o�o уља (upogaje "ia и gp.). 
уљара ж фабри�а уља. 
уљарица ж 1. бот. У .мН. :  БUJb�е из чије"i се илоgа или семена 

gобија уље (.маслина, сунцо�реш, уљана реUица, .мa� и gp.), збо"i 
че"iа се и "iaje �ao инgусшријс�о БUJbе (у jg.: ша�ва БUJb�а). 2. сUра
ва за цеђење уља. 3. в. уљаница. 

уљарница ж фабри�а или с�лаgишше уља. 
уљарство е uроизвоgња уља. 
уљаст, -а, -о сличан уљу: � СРЖ. 

уље (уље) е 1 . .масШан co� БUJbНО"i, живошињс�о"i или .мине
ралНО"i uоре�ла, сuецифично ла�ши og воgе и не .меша се с њо.м, 
расшворљив у ор"iанс�им расшварачима: маслиново �, рибље 
�

, рицинусно �. 2. а. уљана, .масна боја. б. сли�а рађена ша
�вим боја.ма. • јестиво - уље �oje се gобија upepagoM илоgова не
�иx БUJbа�а (.маслина, сунцо�реша, �у�уруза и сл.), зејШин. ка
мено - UеШролеј. лако - шечно "iориво �oje се gобија из �ашрана 
�a.мeHO;; y'i.тьa фра�ционо.м gесШилацијо.м. расветно - �ерозин. 
свето - ЦРКВ. освећено уље, .миро. тешко - шреhа фра�ција �ашра
на �a.мeHO;; y'i.тьa, шечно UO"iOHC�O "iориво за gизел-.моШоре, .мазуШ. 
- на ватру (сипати, Долити и ел.) расuири(ва)ши срџбу, неUрија
ШељсШва. 

УЉЕШИТ, -а, -о �ojи саgржи уље: � семе. 
УЉЕШИТОСТ, -ости ж особина oHo"ia шшо саgржи уље. 
уљез м 1. онај �ojи �ao неuожељан борави у шуђој cpegUHU, 

су.мњив сшранац; са.мозван "iосШ. 2 . .муш�арац �ojи uосле жениg
бе живи у �yћи роgишеља своје жене, gо.мазеШ. 

уљени, -а, -о 1. в. уљани. 2. �ojи је рађен .масним, уљаним 
боја.ма: � слика. 

уљески, -а, -о �ojи се OgHOCU на уљезе. 
уљештво е сшање и uоложај уљеза. 
уљешура ж 300Л. у .мН.: uороgица �ишова зубана са зубима са

.мо у goНJoj вилици Physeteridae (у jg.: �иш из ше Uороgице). • гла
вата (обична) - �иш зубан Physeter macrocephalus. паткаста - �иш 
зубан из "ipyue �љунаших уљешура Hyperoodon ampullatus. 

уљик, -И:ка м .маслинова шу.ма, .маслиња�. 
уљика ж бот . .маслиново gрво, .маслина Olea europaea. 
уљни, -а, -о �ojи се OgHOCU на уље, уљани. 
уљоносан, -сна, -о �ojи саgржи уље, из �o"ia се gобија уље. 

уљоскати се, уљоскам се евр. 1. ja�o се уuрљаши, иcupc�a-
ши блаШо.м. 2. uрешерано се оuиши, НаЈЬос�аШи се. 

уљудан, -дна, -о gобро васuишан, uрисшојан; �ojи је свој
сшвен ша�вој особи: � човек; � понашање. 

уљудити, уљудИм евр. а. учиниши уљуgним, васuишаши: � 

дете, � девојку. б. gовесши у peg, gаши uрисшојан из"iлеg нечему, 
gошераши: � пребивалиште. _ ,." се uосшаши YJЬygaH, gовесши у 
peg свој из"iлеg и Uонашање. 

уљудно ПРИЛ. на YlbygaH начин, uрисшојно: � се понашати. 
уљудност, -ости ж особина oHo"ia �ojи је YlbygaH, uрисшој

носш; YlbygaH, обзиран UосШуUа�. 

уљуђеност, -ости ж особина и сшање oHo"ia �ojи је уљуђен, 
oHo"ia шшо је уљуђено. 

уљуђивати (се), -уђујём (се) несвр. Uрема уљуgиши (се). 

уљуљавати (се), -уљавам (се) несвр. Uрема уљуљаши (се). 

уљуљати, уљуљам евр. љуљајући усuаваши: � дете. _ ,." се 1. 
засuаши љуљајући се 2. фиг. uреgаши се uријашним .мислима и 
осећањима (и gелујуhи у с�лаgу са шим) обично бежеhи og 
сшварносши, занеши се. 

уљуљивати (се), -уљујём (се) несвр. Uрема уљуљаши (се). 

уљуљкавати (се), -уљкавам (се) несвр. uремауљуљ�аши (се). 

уљуљканост, -ости ж сшање oHo"ia �ojи је yљyљ�aH; занесе-
носШ. 

уљуљкати (се), -ам (се) евр. geм. Uре.ма уљуљаши (се). 

уљуљкивати (се), -уљкујём (се) несвр. Uрема уљуљ�аши (се). 

уљуљушкати (се), -ам (се) евр. geм. Uрема уљуљаши (се). 

уљушкавати (се), -Ушкавам (с е) несвр. uремауљуш�аши (се). 

уљушкати (се), -ам (се) евр. geM. Uрема уљуљаши (се). 

уљушкивати (се), -Ушкујём (се) несвр. Uрема уљуш�аши (се). 

ум, Ума и Ума м (ми. Умови (Умови) 1. а. чове�ова сuособносш 
сазнања и .мишљења, сшваралач�а gуховна cHa"ia, иншеле�ш, 
Uа.меШ. б. сuособносш uравилно"i расуђивања, разу.м. 2. у.ман чо
вe�, у.мна особа. • ни до сто ума (умова) ни на �paj Uа.меШи с ума 
сићи (скренути), умом шенути и ел. UолуgеШи. што на ум(у) то на 
друм(у) без о�олишења и uреhуш�ивања, ошворено "iовориШи. 

ума ж врсша "iлине. 

умаглити, -им евр. обавиши, uре�риши .ма"iло.м (gимо.м, Uа
ро.м и сл.), за.ма"iлиШи. _ ,." се за.ма"iлиШи се; за.мушиши се. 

умагљено ПРИЛ. за.ма'i.тьено, .мУШНО. фиг. оgсушно: � зурити. 
умазати, -ажём евр. уuрљаши, за.мазаШи, у.мрљаши: � руке, 

� одећу. _ ,." се за.мазаШи се, у.мрљаши се: � блатом. 
умазити, УмазИм евр. раз.мазиШи, расuусшиши: � дете. 
умајати се, -јём се евр. занеши се у Uосао, за.мајаШи се. 

умајија ж пере. врсша чврсшо"i Uа.мучно"i илаШна. 

умак и умак м uосебно UриUре.мљен и зачињен шечни goga-
ша� јелима, y.мo�aц. 

умакати, Умачём несвр. Uрема у.мочиШи. 

умакнути (се) в. у.маћи (се). 

умалити, УмалИм евр. учиниши .малим или .мањим, у.мањи
ши. _ ,." се у.мањиши се, с.мањиШи се. 

умало ПРИЛ. c�opo, "iошово, за.мало. 

умамити, Умамим евр . .ма.мећи увесши, Uривући, на.ма.миШи 
унушра . 

умамљивати, -амљујём несвр. Uрема у.ма.миШи. 
уман, -мна, -о 1. (одр.) а. �ojи се OgHOCU на у.м, на иншеле�ш, 

иншеле�шуални: � рад. б. �ojи се OgHOCU на унушрашњи живо ш 
чове�ов, .мисаони, gуховни: � живот. 2. �ojи се исшиче развије
ним иншеле�шуалним сUособносШи.ма, Uа.меШан, Mygap; �ojи 
изражава ше сuособносши: � човек; � поглед, � поступак 3. 
сUреман нешшо учиниши, на.меран: бити � учинити што. 

умањавати (се), -ањавам (се) несвр. Uрема у.мањиШи (се). 

умањеник, -И:ка м мат. број og �oje"ia се оgузима gpy"iu број. 
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умањеница ж лингв. в. gеминуШив. 

умањеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је у.мањено. 

умањење е свођење на .мањи износ, .мању бројносш и gp., с.ма-
њење. 

умањивати (се), -ањујём (се) несвр. йрема у.мањиши (се). 

умањилац, -иоца (умањитељ) м мат. број који се оgузима og 
gpy'io'i броја. 

умањити, Умањйм евр. 1. (нешто) учиниши .малим или .ма
њим, с.мањиШи: � трошкове. 2. в. у.мањиШи се. - Умањила Мо
рава (вода) . •  - се йосшаши .мањи, с.мањиШи се. - Приходи се 
умањили. 

умарати (се), Умарам (се) несвр. йрема у.мориши (се). 

умаринирати, -инйрам евр. сшавиши у MapUHagy, у сала
.муру. 

умарширати, -аршйрам (Умаршовати, -шујём) евр. ући у 
.маршу, у .маршовско.м йорешку; ући с војско.м. 

умасирати, -асйрам евр . .масирањем унеши, ушрљаши: � уље 
у косу. 

умастити, Умастйм (трп. Умашћен) евр. у.мазаШи, исйрљаши 
.машћу, замасшиши; зайрљаши gу'iим ношењем (нЙр. ogeћy) . •  
- се уйрљаши се, у.мазаши се .машћу или чиме gру'iим .масним, 
замасшиши се. 

уматичити, -йм евр. увесши у .маШичне KНJu'ie. 

умаћи (Умаћи) и умакнути, Умакнём (аор. умакох, умаче и 
Умаче (умакнух, УмакнУ); р. пр. Умакао, умакла (Умакла) (умак
нуо, -ула» ; ТРП. УмакнУт) евр. 1. кришо.м ошићи, извући се; уше
ћи, йобећи, киgнуши: � са пријема, - из логора. 2. крећући се 
брже ошићи gaљe og gpy'iux који се крећу у исШо.м йравцу, из.ма
ћи, ogMaћu. - Победник трке беше рано умакао осталим так
мичарима. 3. осшаши незайажен, Йро.маћи; из'iубиши се, несша
ши (из сећања). - Све су видели, ништа им није могло умаћи. 
4. из.маћи се йрелазећи у руке gpy'io'ia (о gобишку, Ha'ipagu и gp.). 
• - се 1. Йо.маћи се, Йо.мериШи се. 2. уклониши се, из.маћи се: 
из метежа. 

умах ПРИЛ. исшо'i часа, у исши .мах; ogMax. 

умацкати, -ам и умацкати, Умацкам евр. замазаши, јако ис
ЙрљаШи . •  - се у.мазаШи се, јако се заЙрљаШи. 

умашћивати (се), -ашћујём (се) несвр. Йремау.масШиШи (се). 

умеђити и умеђити, Умеђйм евр. захвашиши, обухвашиши 
.међо.м, 'iраницо.м, о.међиШи. 

умекшавати (се), -екшавам (се) несвр. Йремау.мекшаШи (се). 

умекшано ПРИЛ. С .мекоћо.м, .меко: - изговарати неки глас. 
умекшаност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је у.мекшано. 

умекшање е 1. 'iубишак чврсШине. 2. ЛИНГВ. йалашализаци-
ја: � сугласника. 

умекшати, -ам (трп. Умекшан) евр. 1. а. с.мањиШи шврgоћу 
нечему, раз.мекшаШи: - восак б. в. у.мекшаши се (1). 2. фиг. а. 
учиниши ga неко йосшане .мање ошшар, сшро'i, ублажиши, ogo
бровољиши: - управника. б. в. у.мекшаШи се (2). • - се 1. йосша
ши .мек, .мекши, о.мекшаШи. - Умекшало се воће. 2. фиг. йосша
ши .мање сшро'i, йoйycйlJbивиjи; оgобровољиши се. - На крају се 
командир умекша. 

умёње јек. умијење е gобро йознавање HeKo'i йосла, вешЩина. 

умеравати (се), -еравам (се) јек. умјеравати (се), -јеравам 
(се) несвр. йрема у.мериШи (се). 

умерен јек. умјерен, -а, -о 1. свеgен на gобру, .  йраву .меру: -

брзина. 2. узgржљив, скро.ман: човек вредан и -. • умерени по
јас геогр. йовршина Земље из.међу йоврашника (23027') и сшожер
ника (66037') северне и јужне шztрине. 

умерено јек. умјерено ПРИЛ. С .меро.м, узgржљиво; ocpegНJe: -
критиковат�, бити - оштар. 

умереност јек. у:мјереност -ости ж особина oHo'ia који је у.ме
рен, oHo'ia шшо је у.мерено. 

умерењак јек. умјерењак, -ака м онај који је у.мерен, који 
у.ме ga се узgржава; онај који се у сукобима gpy'iux gвеју сшрана 
gржи cpegНJe линије, не суйрошсшављајући се HujegHoj og њих, 
ниши их йоgржавајући у свему. 

умерењачки јек. умјерењачки, -а, -о који се OgHOCU на у.ме
рењаке, својсшвен у.мерењацима. 

умерењаштво и умерењаштво јек. умјерењаштво и умје
рењаштво е особина, својсшво у.мерењака. 

умерити јек. умјерити, -йм евр. 1. усклаgиши с .мо'iућношћу, 
gовесши на йраву .меру, учиниши у.мереним: - захтеве, - издат
ке. 2. свесши на .мању .меру (cHa'iy, брзину, иншензишеш че'iа): -
корак . •  - се йосшаши у.мерен, о'iраничиши се, наћи йраву .ме
ру: - у радости. 

умеркати, -ам евр. нем. оg.мериШи, ЙроцениШи. 
умесити, Умёсйм јек. умијесити, Умијесйм евр. 1 . .месећи на

чиниши, йрийремиши шесшо за неко јело, замесиши: - хлеб, -
колаче. 2. фиг. сшвориши збрку, Йо.меШњу, зайейlJbаши; ygecu
ши, йрийремиши неко.ме неку йоgвалу, йакосш, неЙрилику. • 
умешано па обеmено без шруgа, на 'iоШово. 

умесно јек. умјесно ПРИЛ. на у.месшан начин, gобро, З'iоgно; 
йошребно, целисхоgно: - спровести што, - применити што . 

умесност јек. умјесност, -ости ж особина oHo'ia шшо је у.месно. 
уместан јек. умјестан, -сна, -о који је на сво.ме .месШу, који 

оg'iовара йошреби, йрилици, ойравgан; - примедба. 
умести (Умёсти), уметём евр. уйройасшиши, унишшиши, са

шрши: - иметак . •  - се зашр(е)ши се, искойаши се, исшребиши 
се. - Семе им се умело! 

УмеСТИТИ јек. умјестити, -йм (трп. умШештен) евр. намесши
ши, сшавиши у gpy'io шшо, у'iраgиши: - плакар у зид . •  "" се за
узеши .месШо, с.месШиШи се, намесшиши се. - Уместе се испод 
дрвета. 

уместо јек. умјесто (наглашено: YмG)ecTo) предл. (с ген.) 1. с 
речју у 'iенишиву йоказује ga је оно шшо је њиме исказано заме
њено нечим gру'iим: намесшо, .месШо: - пенкала добити оловку. 
2. (у прилошкој служби, с везницима "да", "што") означава ga је 
jegHa pagНJa, сишуација и СЛ. замењена gpy'ioM. - Уместо да ра
де они се излежавају. 

уметак, -тка м (ми. Умеци, ген. Уметака) оно шшо је у.мешну
шо, уложено у неку целину, gоgашо нечему (као елеменаш неой
xogaH за Функционисање нече'iа, као украсни gоgашак, као йро
ширење че'iа и gp.). 

уметан в. у.мјеШан. 
уметати и уметати, Умећём неевр. несвр. йрема у.меШнуШи . 

• - се 1. несвр. йрема у.мешнуши се. 2. наg.мешаши се, Шак.ми
чи ши се (обично у бацању камена). 

уметач, -ача м онај који у.меће, сшавља шшо He'ige; онај који 
се у.меће, HagMeћe, Шак.мичи. 

умети, -ём јек. умјети, Умијём евр. и неевр. 1. а. расйола'iаши 
неко.м сйособношћу, биши вичан нечему, овлаgа(ва)ши неко.м ве
шШино.м: - јахати. б. биши уйознаш с нечим, уйућен у нешшо, 
знаши: - говрити енглески језик. в. биши у сшању, .моћи: - од
говорити. 2. (око некога, с неким) а. йрила'iоgиши се, йрила'iођа
ваши се неко.ме; сшећи, сшицаши нечију наклоносш: - око жена. 
б. биши сналажљив, вешш, у.мешан. - Напред иде онај који 
уме, а не који зна. 

уметиљити се, -етйљйм се евр. оболеши og .меШuља, о.меШи
љавиши (се) (о овцама). 

уметник јек. умјетник м 1. онај који сшвара у.меШничка ge
ла, сшваралац у обласши у.меШносШи: ликовни -, драмски - . 2. 
gобар зналац, вешшак у различишим обласшима JbygcKe gелаш
носШи. 

уметнина в. у.мјеШнина. 
уметница јек. умјетница ж 1. женска особа у.меШник. 2. (у 

атриб. служби, уз им. Ж. рода) вешша, вична: уметнице руке. 
уметнички јек. умјетнички, -а, -о 1. који се OgHOCU на у.меШ

нике, који upuuaga у.меШницима: � mкола. 2. а. који се OgHOCU на 
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умешnосш: � дело. б. који йошиче og оgређеnоr умешnика (за 
разлику og napognor сшваралашшва): � песма. 3. који пије gело 
apupoge, вешшачки; уп. умјетан (1). 

уметнички јек. умјетнички прил. па nачиn својсшвеn умеш
пицима, као умешnик; вешшо: � сликати; � наместити што. 

уметништво јек. умјетниmтво е умешnичко сшварање; СКЛО
пос ш умеШnосШи. 

ум етно в. умјеШnо. 

уметност јек. умјетност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. JbygcKa 
сшваралачка раgиnосш која йомоћу roeopne или йисаnе речи, 
лиnија, боја, шоnова, йокреша, йласшичnоr облика, коnсшрук
ције и gp. изражава мисли и осећања па nачиn који йричињава 
есшешско уживање; сйособnосш за сшварање шаквих gела: ли
KOBHa �, cцeHCKa �. 2. висок сшейеn gосшиrnућа у вешшиnи, за
nашсшву, обршnишшву и gp. - То је пример штампарске умет
ности. • седма - филм. 

уметнути и уметнути, Уметнем евр. 1. мешnуши, сшавиши 
nешшо уnушра, у nешшо, између nечеrа, убациши; naKnagno уnе
ши, gоgаши: � летву; � део текста. 2. учиnиши yaaguцy, gобаци
ши. - "И њега", уметну неко. 11 - се 1. хишро ући, убациши се: 
� у ред. 2. умешаши се, уйлесши се (у разrовор). 3. (на, у некога) 
nаслеgиши nечије особиnе, биши сличаn nеком og роgбиnе, увр
ћи се. - Синови се уметнуше на оца. 

уметрити, -йм евр. сложиши у мешре (gpea). 

умеће јек. умијеће е вешшиnа, умење. 

умецати, Умецам евр. а. учиnиши меким, изrњечиши, изrња
виши: � шљиве. б. разг. у.млаШиШи, убиШи. 

умецкати, Умецкам евр. в. умецаши (б). 

умеmавати (се), -ешавам (се) јек. умјеmавати (се), -јеша
вам (се) nесвр. йрема умешаши (се). 

умешан јек. умјешан, -шна, -о вешш, сйрешаn, окреШаn. 

умеmати, Умешам јек. умијешати, )rмиjешам евр. 1. мешају
ћи ЙриЙре.миШи: � пуру. 2. измешаши, йомешаши разnороgnе 
йреgмеше, различише машерије gogajyhu jegny gpyroj и СЛ. :  -
раж у пшеницу, - једно јело у друго. 3. увући, уйеiilJЬаши, уйле
сши (обичnо у nешшо nеЙовољnо). - Не желим да те умешам у 
тај спор. 11 - се 1. ући у nеко мnошшво, у nеку масу; йосшаши 
члаn nеке зајеgnице: � у народ. Благо њему, те се умеша у та
кво друштво. 2. а. узеши учешћа у nече.му, уйлесши се у nешшо: 
� у тучу. б. уйасши, убаци ши се у разrовор. - Неће бити! - уме
ша се неко. • - прсте у нешто имаш и (cKpueenor) уgела у nече.му. 

умешно јек. умјешно ПрИЛ. па умешаn nачиn, вичnо, сЙреШnо. 

умешност јек. умјешност, -ости ж (инетр. -ошћу) особиnа оnо
ra који је умешаn, сйрешnосш, вешШиnа. 

умештати (се), Умештам (се) јек. умјеmтати (се), )тмјештам 
(се) nесвр. Йре.ма умесшиши (се). 

умештво јек. умјештво е умешnосш, вешШиnа. 

умваоник, -ика и имиваоник, -а м cyg за умивање (обичnо 
йричвршћеn за зиg), лавабо. 

умваоница и умиваоница ж 1. йросшорија у којој се умива, 
у којој су умиваоnици. 2. в. умиваоnик. 

умивати (се), УмИвам (се) nесвр. Йре.ма умиши (се). 

умидерити се, -йм се евр. ушеrnуши се MugepoM. 

умилан, -лна, -о УМUJbаш, љубак; йријашаn, yrogan. 

умилети јек. умиљети, -лйм евр. йолако, милећи ући, gocae-
ши nerge. 

умилити се, -йм се евр. (некоме) ући у вољу (nекоме), сшећи 
nечију nаклоnосш, йосшаши nекоме мио. 

умилно ПРИЛ. па умилаn nачиn, УМUJbаШо. - Умилно га по-. 
гледа. 

умилност, -ости ж особиnа onora који је умилаn. 

умилосрдити се, -йм се и умилосрдити се, -осfщйм се евр. 
йосшаши милосрgаn, умилосшивиши се. 

умилостивити, -йм И умилостивити, -остйвйм евр. учиnи
ши neKora милосшивим, милосрgnим. 11 - се йосшаши мило
сшив, милосрgаn, исйољиши; йоказаши блаrосш. 

умилостити се, -йм се евр. в. умилосшивиши се. 

умиљавати се, -иљавам се неевр. nасшојаши биши мио, nа
сшојаши сшећи nечију nаклоnосШ. 

умиљат, -а, -о а. који се умиљава, који осваја, сшиче nакло
пос ш йишомим Йоnашање.м, који се мази; yrogan, йријашаn: -
дете; - глас. б. лей, изiлеgаn, yrogan оку: � предео. 

умиљати се, Умйљам се неевр. в. УМUJbаваши се. 

умиљато ПрИЛ. па умиљаш nачиn, љуйко: � се осмехивати. 
умиљатост, -ости ж (инстр. -ошћу) особиnа onora који је уми-

љаш, onora шшо је УМUJbаШо. 

умимогред ПрИЛ. узrреg, усЙуШ. - Умимогред се често зау
ставља. 

уминути, умйнем евр. 1. йроћи, nесшаши, изrубиши се. -

Уминymе лета. Умину живот. 2. изrубиши па иnшен,зишешу, си
липи, жесшиnи, миnуши: болови умину. 11 - се йроћи (aopeg, 
мимо). - Умину се поред млина. 

умињавати (се), -Ињавам (се) и умињивати (се), -Ињујем 
(се) nесвр. йрема умиnуши (се). 

умир м смирење, умирење; мир. 

умиран, -рна, -о (обично одр.) који се ognocu па умир; који go
пос и умир, смирење: - воће, � комисија, � завршетак. 

умирати, -рем nесвр. Йре.ма умреШи. 

умир ба ж мир, сйокој; йримирје; йомирење, измирење. - Хо
ће ли бити какве умирбе?! 

умирење е 1. йресшаnак nейријашnоr сшања изазваnоr бо
лом, сшрахом, разgражеnоћу и сл., смирење: - болова, средство 
за �. 2. йресшаnак nейријаШеЈЬсшава, мир. 

умиривати (се), -Ирујем (се) nесвр. Йре.ма умириши (се). 

умиривач, -ача и умирилац, -иоца м оnај који умирује, go
nоси, усйосшавља и сл., мир, мироШворац. 

умирити, Умйрйм евр. а. учиnиши ga nеко йресшаnе биши 
nе.мираn, смириши: - ђаке, - децу. б. учиnиши ga nеко йресша
nе ga се љуши, ga буgе мање срgиШ. - Мало га умирише њене ре
чи. в. увериши neKora ga nе.ма разлоrа за узnемиреnосш, gоnеши 
сйокој, усЙокојиШи. - Донекле нас умирише вести са фронта. г. 
уrушиши ошйор, йоврашиши pegoeno сшање: � побуњенике. д. 
ублажиши, олакшаши: - бол. 11 - се 1. йосшаши мираn, смири
ши се. 2. йрекиnуши nейријаШеЈЬсшва, склойиши мир. 

умирљив, -а, -о -који умирује, смирује, gonocu олакшање: 
- реч. 

умирник м оnај који мири, умирује, умирилац. 

умир но ПРИЛ. смиреnо, сшаложеnо; Йомирљиво. 

умировити, -ировйм евр. йревесши из акшивnе службе у ми-
ровиnу, у йеnзију, Йен,зиоnисаШи. 

умировљеник, -ика м оnај који је умировљеn, Йеnзиоnер. 

умировљенИчки, -а, -о који се ognocu па умировљеnике, йеn
зиоnерски: � живот, � примање. 

умировљење е йресшаnак aKйlи8ne службе, Йен,зиоnисање. 

умирујуће ПРИЛ. шако ga смирује, умирује. - Музика је де
ловала умирујуће. 

умирујући, -а, -е који умирује, смирује: � глас мајке. 
умирући, -а, -е који се ognocu па умирање, смршnи; који уми

ре, који се racu: - час; - зрак. 
умислити, -йм евр. а. йреgсшавиши у мислима, замислиШи. 

б. сшвориши у машши слику onora шшо је nесшварnо, уобрази
ши. в. nау,м,иши, смислиШи. 11 - се йревисоко мислиши о себи, 
уобразиши се. 

умити, Умијем (имп. Yмi�; ТРП. умИвен, -ена) евр. а. eOgOM очи
сшиши, ойраши (neKora или nешшо, ogn. geo шела, nајчешће ли-
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це). б. ирање.м уклониши, сираши: � сузе. в. фиг. gовесши у peg, 
уреgиши, gошераши: � рукопис. _ � се воgо.м оираши, из.миШи 
себи лице. 

умицати (се), Умичём (се) несвр. ире.ма у.макнуши (се), у.ма
nи (се). 

умиmљај м 1. правн. YHaapeg с.миШЈЬено извршење HeKOZ иро
шивиравноZ gела, иреgу.миШЈЬај. 2. намера ga се нешшо учини, 
замиШЈЬај, замисао, ЙЛан. 3. иоZрешна иреgсшава, уображење. 

умиmљајан, -јна, -о који се OgHOCU на у.миШЈЬај, који има ка
ракшер у.миШЈЬаја, иреgу.миШЈЬаја: � помагање. 

умиmљајно прил. С у.миШЈЬаје.м, иреgу.миШЈЬано: � учинити 
прекршај. 

умиmљати (се), Умйmљам (се) несвр. ире.ма у.мислиШи (се). 

умиmљен, -а, -о 1. шри. og у.мислиШи (се). 2. уображен, Hag-
.мен, охол: � човек, � држање. 

умиmљенйк, -ика м онај који је у.миШЈЬен, уображенко. 

умиmљено прил. уображено, HagMeHo, охоло: � се држати. 
умиmљеност, -ости ж особина oHoZa који је у.миШЈЬен, уобра-

женосШ. 

умиmљотина и умиmљотина ж оно шшо је несшварно, из
.миШЈЬоШина; йлоg .машШе, фаншазија, фикција. 

умјетан, -тна, -о Оек.; ретко ек. Уметан) 1. који не насшаје, ко
ји се не врши ирироgним иу Ше.м , вешшачки: � гнојиво, � диса
ње, � свила. 2. (одр.) који се OgHOCU на у.меШносШ, у.меШнички: � 

реализација. 
умјетнина и умјетнина Оек.; ретко ек. уметнИна и Уметни

на) ж у.мешнички pag, у.меШничко gело. 

умјетно Оек.; ретко ек. Уметно) прил. 1. на у.мјеШан начин, ве
шшачки: � оплодити. 2. вешшо, зналачки: � сашити. 

умшiтити, Умлатйм евр. 1. убиши, ус.мрШиШи .млаШеnи, шу
купи; ус.мрШиШи уоишiile. 2. ygapajynu .млаШило.м, .млаШеnи, шре
супи ирикуииши извесну количину воnа, на.млаШиШи: � ораха. 

умшiчити, Умлачйм: евр. учиниши .млаким, с.м.лачиШи: � воду. 
умлети јек. умљети, Умељём евр. из.млеШи, са.млеШи: � џак 

жита. 
умлечивати јек. умљечивати, -ечујём несвр. ире.ма у.мле

чиШи. 

умлечити, УмлёЧЙМјек. умлијечити, Умлијечйм евр. зашво
риши на саnу чахурице, nелије (о ичелама). 

умлитавити, -йм и умлитавити, -:Итэ.вйм евр. учиниши .мли
шавим, о.млиШавиШu: � удове. _ - се иосшаши .млиШав, о.мли
шавuши се. 

умље е в. у.м. 

умнйк м у.ман, Mygap човек; .мислилац. 

умница ж у.мна, Mygpa жена. 

умно прил. 1. на у.ман. начин, Mygpo, иамешно: � поступити. 
2. у ио"iлеgу у.ма, разу.ма, .менШално, исихички: � поремећен. 

умноболан, -лна, -о в. у.моболан. 

умногом(е) прил. у великој .мери, UO MHOZO че.му: � пионирски 
посао. 

умногостручавати (се), -у.чэ.вам (се) несвр. ире.ма YMHOZO
сшручишu (се). 

умногостручење е .мноZосШруко увеnање, у.множење. 

умногостручивати (се), -у.чујём (се) несвр. ире.ма YMHOZO
сшручиши (се). 

умногостручити, -йм евр. учиниши .мноZосШруким, MHOZo
сшруко иовеnаши, у.множиши: � богатство. _ - се иосшаши .мно
Zосшруко веnи, бројнији, вишесшруко се увеnаши, у.множиШи. 

умножавати (се), -ожавам (се) несвр. ире.ма у.множиШи (се). 

умножак, -ошк� м мат. резулшаш .множења, ироизвоg, иро
gукШ. 

умножилац, -иоца м мат. број који.м се .множи gpyZu број, 
.множилац. 

умножити, Умножйм евр. 1. а. бројно, количински увеnаши: 
� послове. б. учиниши јачим, веnим, иовеnаши: � пажњу. 2. Zpa
фичко.м Шехнико.м ироизвесши у више иримерака: � проглас, � 

елаборат. _ - се бројно се иовеnаши, иосшаши .мноZобројнији. 

умност, -ости ж особина oHoZa који је у.ман, разборишосш, .му
gросШ. 

умњак м анат. назив за иослеgњи кушњак који избија иосле 
иубершеша (зуб .муgросШи). 

умоболан, -лна, -о у.мно, gушевно болесшан: � особа. 
умоболнйк м онај који је у.моболан, gушевни болесник. 

умоболница ж у.моболна женска особа, gушевна болесница. 

умоболност, -ости ж сшање oHoZa који је у.моболан, gушевна 
иоре.меnеносШ. 

умобоља ж gушевна болесш, у.мна иоре.меnеносШ. 

умовати, Умујём неевр. 1. излаZаши своје .миШЈЬење нече.му, 
.муgроваШи, филозофираШи. 2. раз.миШЈЬаШи, ире.миШЈЬаШи. 

умодити се, Умодйм се евр. обуnи се, среgиши се, gошераши 
се ao Mogu . 

умокац, -кца м у.мак, сос. 

умокрити, Умокрйм евр. а. наквасиши, иоквасиши, скваси
ши: � крпу. б. иоквасиши .мокреnи, исиушШање.м .мокраnе: � га
ће. _ - се иовр. 

умолан и умолан, -лна, -о иун .молбе, .молеnив (о иоZлеgу, 
изразу лица, "iласу и сл.). 

умолити, Умолйм (трп. Умољен) евр. 1 . .молеnи ириволеши, на
Zовориши KoZa на шШо. - Једва га умолисмо да пристане. 2. уиу
шиши ко.ме .молбу, замолиШи. - Говорник умоли за тишину. 3. 
.молеnи gобиши шшо, из.молиШи. - Тешко је умолити толики но
вац. _ - се сшеnи .милосШ .молбама, у.милосшивиши се неко.ме. 

умолнйк м онај који је замОЈЬен за нешШо. 

умолно и умолно прил. на у.молан начин, .молеnиво: � се 
обратити присутнима. 

умољавати (се), -ољавам (се) несвр. ире.ма у.молиши (се). 

умољив, -а, -о који се .може у.молиши, иоиусШљив. - Није не
умољив, умољив је Марко. 

умор м 1. клонулосш, сусшалосш, .малаксалосШ (услеg gyZoZ, 
HaaopHoZ paga, наирезања, болесши и gp.), замор. 2. разг. с.мрШ
ни шренушак, у.мирање, с.мрШ. • мртав од умора јако у.моран. 

уморавати (се), уморавам (се) несвр. ире.ма у.мориШи (се); 
уп. умарати (се). 

уморан, -рна, -о 1. исцрйЈЬен, иосусшао, .малаксао (услеg на
иора, болесши, сшаросши и сл.). 2. који ogaje, оgржава шакво 
сшање: � корак, - лице. 

' уморено :i:Iрил. у.морно, иосусшало, изне.мо"iло. 

уморитељ м извршилац у.морсшва, убисшва, убица. 

уморити, Уморйм евр. 1. gовесши (HeKoZa) у сшање у.мора, за-
.мориШи, и3нуриШи. 2. убиши, ус.мрШиШи. _ - се 1. иосшаши у.мо
ран, из.мориШи се, сусШаШи. 2. оgузеши себи живош, убиши се. 

уморљив, -а, -о а. који се лако и брзо у.мори. б. који изазива 
у.мор, заморан: - посао. 
, " уморнйк м 1. онај који се у.морио, који је у.моран. 2. онај ко

, ји је убио, убица. 

уморница ж 1. она која је у.морна. 2. она која је убила, ус.мр
Шила. 

УМОРНО прил. С у.моро.м, иосусшало, заморено. - Уморно на
слони главу :на његово раме. 

YMOPHO�T, -ости ж сшање oHoZa који је у.моран, замореносш, 
.малаксалосШ. 

уморство е чин насилноZ оgузи.мања живоша, убисШво. 
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умотавати (се), умотавам (се) несвр. Йре.ма у.мошаши (се). 

умотати, -ам евр. о.моШаШи, обавиши чиме; савиши, обави
ши око нечеf,а; скуйиши .моШање.м, смошаши шшо: - главу ма
рамом; - мараму око главе; - конопац. _ - се савиши, о.моШа
ши нешшо око себе (обично pagu зашшише og хлаgноhе и gp.). 

умотворан, -рна, -о којем је својсшвено у.мно, gYXeHO сшвара
лашшво: - глава. 

умотворина и умотворина ж йлоg сшваралачкоf, у.мнот, ра
ga (обично о у.меШничко.м gелу). • народне умотворине HapogHa 
усмена књижевносш, HapogHo сШваралашШво. 

умотрити, Умотрйм евр. у'iлеgаши, сйазиши, смошриши; за
йазиши: - зеца, - грешку. 

умочварити се, -й се евр. йосшаши .мочваран, йрешвориши 
се у .мочвару (о зе.м.тьишШу). 

умочити, Умочйм евр. 1. а. урониши, заf,њуриши (неко чвр
сшо шело) сасви.м или јеgним gело.м у неку шечносш: - перо у 
мастило. б. урониши, сшавиши неко овлажено или лейЈьиво чвр
сшо шело у неку исишњену .маШерију ga би се geo њених чесши
ца йрилейио за ШО шело: - хлеб у со. 

умрачивати (се), -ачујем (се) несвр. йрема у.мрачиШи (се). 

умрачити, умрачйм евр. учиниши шамн и.м , .мрачни.м, за
.мрачиШи: - собу. _ - се (обично безл.) смршкнуши се, замрачи
ши се, смрачиши се. - Беше се умрачило. 

умрвити, -йм евр. 1. йрешовириши у .мрве, из.мрвиШи, изgро
биШи. 2. сшавиши, у.мешаши у нешшо у eugy .мрва, уgробиши: -
хлеб у млеко. 

умрежити, -йм евр. йовезаши, сйлесши у .мрежу. фиг. увући у 
.мрежу, у какву орf,анuзацију, ухвашиши као у .мрежу. 

умрети јек. умријети, Умрем евр. непрел. 1. а. gohu у сшање 
йресшанка свих биолошких функција, йресшаши живеши, йре
.минуШи. б. зане.моhаШи, обамреши, замреши (og сшраха нЙр.). 
2. а. несшаши, uзf,убиши се, у.мукнуШи (о звуцима и сличним йо
јавама). б. ишчезнуши, несшаши (нйр. из сећања, обичаја и gp.). 
• - од жеђи, глади јако ожеgниши, о'iлаgниШи. - (од жеље) за не-
ким, за нечим йочеши чезнуши за неким, за нечим. 

умрзовољити се, -йм се евр. йосшаши .мрзовОЈЬан, лоше рас
Йоложен. 

умfшИ:, -а, -о 1. а. који је у.мро, йреминули, Йокојни. б. (у име
ничкој служби) м .мрШвац, Йокојник. 2. који је у вези са смрћу, 
смршни: - час, - дан. 

умрлица и умрлица ж gоку.менш о нечијој смрши, смршов
ница; шшамйано обавешшење о нечијој смрШи. 

умрљати, Умрљам евр. учиниши ga се на нечему йојаве .мРЈЬе, 
замРЈЬаши, заЙРЈЬаши: - хаљину. _ - се замРЈЬаши се, иСЙРЈЬа
ши се, йрекриши се .мРЈЬама. 

умрсити, Умрсйм евр. учиниши ga се конац (йређа, канай и 
gp.) исйрейлеше, зайеiilJbа, из.мрси шако ga се шешко .може раз
.мрсиШи, развуhи и сл. фиг. учиниши нејасним, зайеiilJbаши, збр
каши; иско.мЙЛиковаШи. _ - се исйрейлишаши се, зайеiilJbаши 
се, замрсиши се (о концу, йређи и сл.). фиг. йосшаши сложен, ше
шко разу.м.тьив, нејасан, иско.мЙЛиковаШи се. 

умртвати (се), -ам (се) евр. в. у.мрШвиШи (се). 

умртвити, Умртвйм евр. 1. а. учиниши ga нешшо (или неко) 
замре, Йривре.мено .му обусшавиши живошне функције: - екс
перименталну животињу. б. лишиши живахносши, вашрено
сши, смириши; елиминисаши .манифеСШације шаквоf, сшања: -
игру; - страсти. в. учиниши ga нешшо не gолази go изражаја, 
ошуйиши, йаралuзоваши: - активност, - савест. 2. убиши, усмр
шиши; у.мориши, ЙобиШи. - Шест ранио, седам УМРТВИО. Нем
ци су село умртвили. _ - се а. начиниш и се .мрШвим, йресшаши 
gаваши знаке живоШа. б. йреgаши се .мрШвилу, ЙасивносШи; . 
смириши се, усйокојиши се. 

умртвљавати (се), УМI>Твљавам (се) несвр. йрема у.мрШви
ши (се). 

умртвљено ПРИЛ. у у.мрШвЈЬено.м сшању, обамрло: - лежати. 

умртвљеност, -ости ж сшање oHof,a шшо је у.мрШвЈЬено, оно
f,a који је у.мрШвЈЬен. 

умртвљивати (се), умртвљујем (се) несвр. Йре.ма у.мрШви-
ши (се). 

умскИ: и умственИ:, -а, -о в. у.ман (1): - рад, - спознаја. 
умствовати, Умствујем неевр. в. у.моваШи. 

умудравати (се), -удравам (се) несвр. йрема у.муgриШи (се). 

умудрити, Умудрйм евр. учиниши .муgрим, уразу.миШи, ойа-
.меШиШи HeKof,a. _ - се а. йочеши се рационално, Mygpo йонаша
ши, уразу.миШи се. б. йреgаши се .мислима, замисли ши се; уозби
ЈЬиши се. 

умузгати се, -ам се евр. у.мазаШи се, замазаши се (сузама 
нЙр.). 

умукнути, -нем и умукнути, УмУкнем евр. уhушаши, замук
нуши, йрекинуши свој f,oeop, йевање, йлач и сл.; йресшаши, уши
шаши се, uзf,убиши се (о 'iласовима и звуцима). 

умуљати, Умуљам и умуљати, -ам евр. f,њечеhи исцеgиши 
сок (из f,рожђа), из.мУЈЬаШи. 

умундирити се, -Ундйрйм се евр. обуhи се у MYHgup, унифор
.му, унифор.мисаШи се. 

умусати се, -ам се и умусати се, Умусам се евр. у.мазаши се, 
заБРЈЬаши се, заЙРЈЬаши се (обично йо лицу). 

умусити се, Умусйм се евр. заhушаши, намрf,оgиши се (зБОI 
нерасйоложења, ЈЬуШње). 

умусти, умузем евр. намусши, йо.мусши (извесну количину 
.млека). 

умутити, умУтйм евр . .муШеhи сасшавиши jegHY .маШерију с 
gpylOM, из.мешаШи, у.мешаши: - беланце са шећером. _ - се 1. 
смешаши се с нечим чинеhи јеgноличну .масу. 2. йосшаши .му
шан, замушиши се, йо.мушиши се. - Вода се брзо УМУТИ . 

умућивати (се), -ућујем (се) несвр. Йре.ма у.муШиШи (се). 

умућкати, -ам евр . .мућење.м учиниши неку жишку .маШери-
ју lушhо.м. 

умуцати, -ам евр. йочеши .муцаШи, замуцаШи. 

умУчати, -чйм евр. у.мукнуши, заhуШаШи. 

унiшИ:љчити, -йм евр. скуйиши, зlо.милаШи у навИЈЬке (сено). 

унаглити, унаглйм евр. 1. на'iлО, изненаgа се Йро.мениШи (о 
расйоложењу и сл.). 2. брзо, журно кренуШи. 

уназад и уназад ПРИЛ. 1. а. у с.меру суЙроШно.м og с.мера 
йрешхоgноl крешања, нашраl, назаg; Йре.ма заgњој сшрани, у 
йравцу заgње сшране: ићи познатим путем -; забацити главу 
- . б. Йре.ма лошије.м сшању, Halope. - Нема напретка, можда 
све иде и уназад. 2. (у временском значењу) а. у йрошекло go
ба, йрема йрошлосши: гледати сто година -. б. йосле времена 
за које се нешшо веже, на које се OgHOCU саgржај исказа; након 
обавЈЬеноl йосла: хвалити некога -; плаћање -. 

уназ3.дити, уназiiдйм евр. учиниши ga се йоlорша сшање не
Kola или нечеlа. _ - се gосйеши у сшање лошије og ЙреШхоgноl. 

уназађеност, -ости ж сшање oHola шшо је уilазађено, oHola 
који је уназађен. 

уназађивати (се), -ађујем (се) несвр. йрема уназagиши (се). 

унајмилац, -иоца м онај који узима aog најам (у најам), ко-
ји унај.м.тьује, изнај.м.тьује. 

унајмитељ м в. унај.милац. 

унајмитељица ж она која унај.м.тьује, узима aog (у) најам. 

унајмити, унајмйм (трп. )rнajMљeH) евр. 1. узеши у најамну 
службу, за најамника (pagHUKa или службеника); узеши за йла
heHol вршиоца или извршиоца нечеlа (обично KaKeol злоl gела): 
- чобанина; - убицу. 2. узеши aog најам, у закуй (искоришhава
ње, уйошребу уз оgређену HagoKHagy): - собу од газдарице. 3. ga
ши, uзgаши aog (у) најам, закуЙ. - У једној соби станује, другу 
је унајмио. _ - се йрихвашuши се службе или KaKeol gpylol йо
сла за оgређену HagoKHagy, сшуйиши у најам, у најамни OgHOC. 
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унајмљеник, -ика м онај �ojи је унај.мљен за нешй10, на
jaмHи�. 

унајмљеница ж она �oja је сй1уйила у најамни OgHOC, у на
јам, најамница. 

унајмљивати (се), -ајмљујём (се) несвр. йрема унај.мий1и (се). 

унајмљивач, -ача м онај �ojи He�oia или нешй10 узu.ма у (aog) 
најам. 

унiшаженост, -ости ж сй1ање oHoia �ojи је уна�ажен, oHoia 
шй10 је уна�ажено. . 

унакажење е йовреgа или ошй1еhење �oju.м се He�o или не
шй10 уна�ази, Haipgu. 

унаказивати (се), -азујём (се) несвр. йема уна�азий1и (се). 

унаказити, -аказйм евр. а. учиний1и на�азнu.м, ipgHu.м, на
ipguUlu. - Грдна болест унакази јој лице. б. фиг. йри�азай1и у 
ружно.м свей1лу, оцрний1и; из.мений1и Haiope, уйройасй1ий1и, ис
�вapий1и: критиком � филм; ликове јунака у представи; � текст. 
_ ,.., се Йовр. йрема уна�азий1и (а). 

унакарЗдити, -арiiдйм евр. учиний1и Ha�apagHu.м, ружнu.м, 
HaipguUlu. _ � се учиний1и себе Ha�apagHu.м, йосй1ай1и �ao Ha�a
paga. 

унакарађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма YHa�apagu
й1и (се). 

унакрсно ПРИЛ. а. на YHa�pcй1aH начин, час о jegHoM, час о 
gpyiOM, час cajegHe, час са gpyie сй1ране: � испитивати. б. в. уна
�pcй1. 

унакрст ПРИЛ. 1. а. йoйpe�o jegHo у OgHOCY на gpyio, у�ршй1е
но: � прецртати, � положити. б. gејСй1вујуhи у Йpaвцu.мa �ojи се 
.међусобно йресецају: обасути паљобом �. 2. на разне сй1ране, у 
разнu.м Йpaвцu.мa: � се разићи. • не знати (не умети) ни две (ни че
тири) - не знай1и нишй1а. 

унакрстан, -сна, -о 1. а. �ojи u.мa обли� �pcй1a, �ojи је йоло
жен, сложен YHa�pcй1, у обли�у �pcй1a: � пречаге. б. �ojи gелу
је или �ojи се извоgи YHa�pcй1, у c.мepoвu.мa �ojи се йресецају, 
у�ршй1ају: � ватра (из оружја). 2. �ojи се й1иче cag jegHoi, cag gpy
ioi саgржаја, час jegHe час gpyie й1еме; �ojи уйућује или врши час 
jegHa час gpyia особа: � саслушање, � испитивање, унакрсна пи
тања. • унакрсни углови MaT.jegHa�u уl.nови чији се �pa�oви, йро
gужењем йpe�o й1емена, ce�y у виgу �pcй1a. - опрашивање бот. и агр. 
оилођивање цвeй1Hu.м Йрахо.м из gpyioi цвей1а, а не соЙсй1веноi. 

унакрстити (се), -акрстйм (се) евр. в. y�pcй1ий1и (се). 

унакрштати (се), -акрштам (се) несвр. Йре.ма YH�apcй1и
й1и (се). 

унакрштеност, -ости ж особина и сй1ање oHoia шй10 је YHa�p
шй1ено. 

унаоколо и унаоколо ПРИЛ. а. у (йо) о�олно.м йросй10РУ, сву
ga o�o He�oia или нечеiа. - Унаоколо никога не беше. б. йо ру
бу, ивицо.м са свих сй1рана: � подсећи што. 

унаокруг и унаокруг ПРИЛ. в. унао�оло. 
унапрёд јек. унапријед прил. 1. йре Heio шй10 ће gohu go не

чеiа, йре Heio шй10 нешй10 .може бий1и или ће бий1и: � погодити, 
� се осигурати, � потрошити плату. 2. gaтьe og gaUloi й1peHyй1�a; 
убуgуhе: десет дaHa �, � се другачије понamати. 3. у смеру, йрав
цу �peй1aњa, gaтьe og нечијеi йоложаја, .месй1а и СЛ.; на .месй1у, у 

. йросй10РУ �ojи је Haapeg, ucapeg He�oia или нечеiа: ићи �; тамо �. 
унапредан, -дна, -о �ojи се врши YHaapeg: � кретање. 
унапредити, -апрёдим јек. унаприједити, -априједйм евр. 

1. учи1iий1и HaapegHuju.м, развијеНијu.м, саgржајнијu.м, gовесй1и 
у БОЈЬе сй1ање, йоБОЈЬшай1и: � привреду, � сарадњу, � односе. 2. 
gовесй1и, йосй1авий1и на виши йоложај, йроизвесй1и у виши чин, 
gaUlu He�o.мe више звање: � официра, � чиновника. _ � се gohu, 
gocaeUlu у БОЈЬе, йовОЈЬније сй1ање. 

унапређење е 1. ()сй1варење Haйpeй1�a у нече.му, йоgизање 
нивоа нечеiа: � производње. 2. йрелаза� OgH. йревођење на виши 
хијерархијски йоложај или сй1ейен: � официра.  

унапређивати (се), -еђујём (се) несвр. ape.мaYHaapeguUlu (се). 

унапређивач, -ача м онај �ojи He�oia или нешй10 унайређује. 
уюiточ 1. предл. (с дат.) 6. yЙp�oc. - Унаточ опирању, одвели 

су Луку. 11. ПрИЛ. у значењу суйрой1сй1авЈЬања нечему: насуйрой1, 
суйрой1но, йрой1и6НО; у суЙрой1но.м смеру: свима �. - Кад се упре 
поглед управо, онда очни миmићи раде један другом унаточ. 

унатраг и унатраг ПРИЛ. в. уназаg. 
унатрашкё прИЛ. леђu.ма, OgH. заgњu.м gело.м й1ела o�peHY

й1u.м у с.меру �peй1aњa, суйрой1но og нор.малноi с.мера, най1ра
ш�е, уназаg: � ићи. 

ундина ж лат. мит. женс�о воgено божансй1во (�oje cвoju.м йе
вањем завоgи рибаре и .мор на ре). 

ундуларан, -рна, -о валовий1, й1аласасй1: � гибање. 
ундулациони, -а, -о �ojи се йреноси, йросй1ире у обли�у й1а

ласа, й1аласни: � теорија светлости. 
уневрат и уневрат ПРИЛ. унейоврай1, нейоврай1но: � пропасти. 
унедоглёд ПРИЛ. бес�рајно gале�о, у бес�рај, HegOl.negHo; бес

�pajHO gyio: � се простирати; � се продужавати. 
унедравати се јек. уњедравати се, -едравам се несвр. йре

.ма YHegpuUlu се. 

унедрити се јек. уњедрити се, -им се евр. увући се, уй1исну
й1и се (о He�o.м осећању). - Чежња му се унедри у души. 

унежити се, Унёжим се јек. уњежити се, уњёжйм се евр. йо
сй1ай1и нежан, разнежий1и се. 

унезвёрен јек. унезвијерен, -а, -о �ojи ogaje унезвереносй1, 
оgсусй1во йрисебносй1и, избезу.мљен; �ojи оgржава й1a�вo сй1а
ње: � старица; � поглед. 

унезвёрено јек. унезвијерено ПрИЛ. на унезверен начин, сме
й1ено, избезу.мљено: � гледати. 

унезвёреност јек. унезвијереност ж сй1ање oHoia �ojи је уне
зверен. 

унезверење јек. унезвјерење е насй1уй унезвереносй1и, уне
звереноi сй1ања. 

унезверити се, унезвёрйм се јек. унезвијерити се, унезвије
рйм се евр. изiубий1и йрисебносй1 gyxa, бий1и захваhен Йо.мей1њо.м. 

унекё ПРИЛ. арх. и нар. у He�o gоба (�aCHиje, �aCHO). - Унеке 
стигоше и они. 

унеколико ПРИЛ. у He�oj .мери, gоне�ле, gелu.мично: � изме-
њен, � омести што. 

унеповрат ПРИЛ. нейоврай1НО, уневрай1: � се узгубити. 
унеравнотёжен, -а, -о gуховно несй1абилан, неуравной1ежен. 

унеравнотёженост, -ости ж сй1ање gушевне неравной1еже, 
несй1абилносй1и, неуравной1еженосй1. 

унередити, -ерёдим евр. а. gовесй1и у HeypegHo сй1ање, учи
ний1и HeypegHu.м: � собу. б. УЙРЈЬай1и (обично из.мей10.м): � гаће. 
_ ,.., се УЙРЈЬай1и се (обично из.мей10.м, о .мало.м geйJeйJy). 

унеређивати (се), -еђујём (се) несвр. Йре.ма YHepeguUlu (се). 
унеспокојити, -окојим евр. учиний1и HecЙo�ojHu.м, обесйо�о-

јий1и. 
унесрећавати (се), -ећавам (се) несвр. йремаунесрећий1и (се). 

унесрећеник, -Ика м онај �ojи је унесрећен . 
унесрећеница ж она �oja је унесрећена. 

унесрећивати (се), -ећујём (се) несвр. йремаунесрећий1и (се). 
унесрећитељ м онај �ojи He�oia унесрећује или ia је уне-

срећио. 

унесрећити, -йм евр. 1. учиний1и HecpeћHu.м, й1ужнu.м, жа
лоснu.м. 2. йовреgий1и, раний1и, oca�aй1ий1и. _ � се 1. йосй1ай1и 
несрећан, mужан жалосй1ан. 2. HacUlpagaUlu, бий1и Йовређен. 

унестрпљивати се, -Тlшљујём се неевр. йосй1ајай1и несй1р
йЈЬив, бивай1ц обузей1 несй1рйЈЬење.м. 

унёти јек. унијети, унесём (унесём) (аор. унесох и Унёх јек. 
Унијех; р. пр. Унео, -ела јек. Унио, Унијела: ТРП. унесен и Унёт јек. 
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Унијет; пр. пр. Унёвши јек. унијевши) евр. 1. носећи йремесшиши 
унушра, gойремиши у унушраш1-ЬОСШ нече'iа: � сено у штагаљ. 
2. У1(ључиши у не1(и ше1(СШ, сйис, 1(1-ЬU'iу, сйиса1( и СЛ., увесши, 
зайисаши, gойисаши: � што у заПИСНИR, � у списак 3. а. goga
ши нечему нови елеменаш саgржаја, нову 1(ара1(шерисши1(У, йо
йуниши, gойуниши, обо'iашиши нечим: � освежење у игру. б. (у 
Еога, шта) изазваши, ЙРОУЗРО1(оваши (у чему); биши УЗРО1(, извор 
нече'iа: � немир, � зБРRУ. 4. а. уйреши, УйUJbиши (очи). б. (у не
што) йринеши, йриближиши чему. - Не види ДОЕ што не унесе 
у очи . •  ,.., се 1. (пред неЕога) йримаћи се, йриближиши се (не-
1(оме): ,.., ближе. 2. уgубиши се, уживеши се у нешшо: ,.., у рачуне, 
,.., у проблем. 

унешто прил. уне1(оли1(О, gоне1(ле, нешшо: ,.., бити од помоћи. 
универзалан, -лна, -о лат. 1. 1(оји се OgHOCU на универзум, 

свеойшши, свеобухвашан: ,.., појам. 2. мно'iосшран, свесшран: ,.., 

занатлија. 
универзализам, -зма м универзалне ugeje, свесшраносш, све

обухвашносш у нечему. 
универзалија ж лат. фил. (обично у мн.) ойшша сшвар, ой

шши Йојам. 
универз3лист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица универзализма. 
универзалИСТИЧRЙ, -а, -о 1(оји се OgHOCU на универзалисше; 

универзалан, свеойшши, свеобухваШан. 
универзалност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 

универзално, свеобухваШносШ. 
универзијада ж епорт. назив за међунароgна СЙОРШС1(а ша1(

миче1-Ьа сшуgенаша универзишеша и виСО1(их Ш1(ола. 
универзитет, -ета м а. највиша научна и Ш1(ОЛС1(а усшанова 

(uogeљeHa на фа1(улшеше) за йроучава1-Ье научних gисцийлина и 
за образова1-Ье виСО1(осшручних 1(аgрова, свеучилишШе. б. з'iраgа 
у 1(ојој је с.мешШена ша1(ва усШанова. 

универзитетлија м (ми. ж) ир. онај 1(оји је на универзишешу; 
онај 1(оји има универзишеШС1(О образова1-Ье. 

универзитетскй, -а, -о 1(оји се OgHOCU на универзишеш, 1(оји 
је у вези с универзишешом: ,.., професор, ,.., образовање. 

универзум м свеш; васиона, свемир. 
универс- в.  универз-. 
унижавати (се), -ижавам (се) несвр. йрема унизиши (се). 
унйженост, -ости ж сша1-Ье oHo'ia 1(оји је унижен. 
унижење е йовреgа gосшојансшва, Йониже1-Ье. 
унизати, Унижём евр. мешнуши, йосшавиши у низ, у ниС1(У, 

нанизаши: ,.., перле. 
унизивати (се), -изујём (се) несвр. йрема унизиши (се). 
унизити, унизим (трп. УнИжен) евр. йовреgиши нечији йонос, 

gосшојансшво, ЙонизиШи . •  ,.., се gосйеши у неgосшојан йоложај, 
йонизиши се. 

унија ж лат. 1. савез gржава, нација, међуgржавна или Hag
национална ор'iанизација: ПанамеРИЧRа � . 2. йриgружива1-Ье 
не1(их йравославних ЦР1(вених ор'iанизација 1(ашолиЧ1(ој ЦР1(ви, 
уз йризнава1-Ье йаЙС1(е власши 1(ао врховне. 3. савеЗ 1(ао gрушшве
на ор'iанизација, уgруже1-Ье: ,.., СИНДИRата. • персонална - OgHOC 
gржава 1(оје йризнају jegHo'i зајеgниЧ1(О'i влаgара, Maga и gaљe 
заgржавају своју независносШ. царинска - уiовор о y1(uga1-ЬУ ца
рине између uojegUHUx gржава и оgређива1-Ьа зајеgниЧ1(их ца
риНС1(их услова у OgHOCY на gpy'ie земље. 

унијат м верни1( унијаШС1(е ЦР1(ве, Шј. йравославне ЦР1(вене 
ор'iанизације 1(оја је унијом везана с 1(ашолиЧ1(ОМ ЦР1(вом; уп. 
унија (2). 

унијатити, -Им неевр. [гл. им. ун:И:јаћёње е] йревоgиши у уни-
јаше; уп. унија (2) и унијат . •  ,.., се йрелазиши у унијаШе. 

унијаТRиња (ун:И:јаТRа) ж жеНС1(а особа унијаШ. 
унијаТСRЙ, -а, -о 1(оји се ogHOCU на унију (2) и унијаШе. 
унијатство е унијаШС1(а вера, веРС1(а йрийagносш унијаШима. 

унијаче, -ета е (ми. 0; зб. им. ун:И:јачад ж) gеше унијаШ. 

УНИRат, -ата м лат. jegUHU йримера1( нече'iа; јеgинсшвен, изу
зешан узора1( нече'iа: библиотеЧRИ �. 

уникум М 1. в. уни1(аШ. 2. сасвим необична, реШ1(а сШвар. 

унилатералан, -лна, -о лат. екон. пол. 1(оји обавезује само jeg
ну (уiовоРНУ) сшрану, јеgносшран: � аЕТ. 

унилатерално ПРИЛ. у 1(орисш само jegHe заиншересоване 
сшране; самовољно, самовласно, јеgносшрано: � УRИНУТИ саНЕ
ције. 

унионизам, -зма м лат. шеЖ1-Ьа за йолишиЧ1(им јеgинсшвом, 
унијом, yjegU1-Ье1-Ьем. 

унионист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица, слеgбени1( унио
низма. 

унионистичкй, -а, -о 1(оји се OgHOCU на унионизам и униони
сше: � сабор. 

унионистички ПРИЛ. 1(ао унионисша, на начин својсшвен 
унионисшима: � деловати. 

унионисткиња ж жена унионисШ(а). 

унирати, -рём неевр. йонираши, увираШи. 

унисон1 м итал. муз. С1(лаg gвају или више шонова ("iласова) 
ис ше висине, јеgНО"iласносш, јеgнозвучје. 

унисон2, -а, -о а. С1(лаgан, јеgнозвучан: унисони гласови. б. 
јеgинсшвен, јеgноgушан: � мишљење. 

унисоно прил. у jegHoM шону, јеgнозвучно, јеgно"iласно; С1(лаg
но, хармонично; јеgноgушно: � свирати; � подржавати што. 

унитаран, -рна, -о лат. 1(оји имајеgинсшвено, ценшрализова
но уређе1-Ье и уЙравља1-Ье. 

унитаризам, -зма м шеЖ1-Ьа јеgинсшвеној, ценшрализованој 
власши; gржавно уређе1-Ье засновано на ша1(вој ШеЖ1-Ьи. 

унитарист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица униШаризма. 

унитаристичкй, -а, -о 1(оји се OgHOCU на унишаризам и ун и
шарисше: "" уређење; � став. 

унитити, УнИтИм евр. увесши, уврсшиши у ниши (основу, йре
ђу за Ш1(а1-Ье). 

унификација ж лат. свође1-Ье на јеgинсшвен ший, сисшем и 
СЛ., ујеgначава1-Ье, ујеgначе1-Ье: � правног система. 

унифИRовати и унифИRовати, -Еујём (унифиrџipати, -Иц:й:
рам) евр. и неевр. свесши, своgиши на јеgинсшвен ший, норму и 
СЛ., ујеgначиши, ујеgначаваШи. 

униформа ж (ген. МН. -ми) лат. службено оgело йройисанот, 
1(роја и машеријала (исшо за све upuuagHU1(e оgређене усшано
ве, орiанизације и gp.): војна �, полицијСRа �. 

униформан, -мна, -о јеgнообразан, jegHa1(. 

унифорМ:исати, -ишём (униформИрати, -ормйрам) евр. и не
евр. 1. анiажоваши на gужносш 'ige се носи униформа; обезбеgи-
ши, обезбеђиваши униформом, снабgе(ва)ши униформом. 2.  
(у )чиниши униформним, јеgнообразним . •  ,.., се сшуйиши, сшу
йаши на gужносш 'ige се носи униформа; обуhи, облачиши уни
форму. 

униформност, -ости ж особина oHo'ia шшо је униформно, jeg
нообразносШ. 

уништавајућй, -а, -ё 1(оји унишашава, разоран: � оружје, � 

непогода. 
уништавалац, -аоца м онај 1(оји унишШава. 

уништавалачкй, -а, -о 1(оји се OgHocu на унишшаваоце; уни-
шшавајуhи. 

уништаватељ м в.  унишШавалац. 

уништавати (се), -Иштавам (се) несвр. йрема унишшиши (се). 

уништач, -ача м в.  унишШавa.nац. 

уништење е gело, чин 1(оји gовоgи go неСШДН1(а, йройасши 
1(o'ia или че'iа. 

уништитељ м в. унишШавалац. 
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уништити, -Им евр. а. учиниши ga неко или нешшо више не 
йосшоји: � непријатеља. б. gовесши у крајње шешко сшање: � 
културу. в. (са ПРИЛОШRом одредбом која ограничава значење) 
gовесши у крајње лош йоложај у Йо'i.леgу нечет,а: финансијски �, 
привредно �. 

ункаш м тур. apegfbe облучје на сеgлу. 
уновач:И:вати, -ачујём несвр. йрема уновачиШи. 
уновачити, -овачим евр. узеши у новаке (рет,руше), рет,ру-

ШоваШи. 
уновчавати, -овчавам несвр. йрема уновчиШи. 
уновчење е а. замена чет,а за новац: � вредносних папира. б. 

извлачење машеријалне корисши из нече1:а: � знања. 
уновчив, -а, -о који се може уновчиши, замениши, йроgаши 

за новац: � чек. 
уновч:И:вати, -овчујём несвр. йрема уновчиШи. 
уновчити, -им евр. а. замениши за новац: � чев:. б. извуhи 

машеријалну корисш из чет,а: � знање. 
унос и унос м оно шшо се уноси у нешшо; уношење. 
уносан и уносан, -сна, -о који gOHOCU gобиш, корисш, који се 

исйлаши: � посао. 
уносити (се), Уносим (се) [гл. им . уношёње е] несвр. йрема 

унеши (се). 
уносно и уносно ПРИЛ. на уносан начин, извлачеhи gобиШ. -

Раде веома уносно. 
уносност и уносност, -ости ж својсшво онот,а шшо је уносно, 

корисносШ. 
уноћати (се), уноћа (се) и уноћити се, Уноћ:й се евр. безл. на-

сшуйиши, сйусшиши се (о ноћи), заноhаши (се). 
унук м синовЈЬев или кћерин син. 
унука ж (дат. УнУЦИ) синовЈЬева или кћерина кћи. 
унутарњи и унУтарњи, -а, -ё в. унушрашњи. 
унутарњост и унутарњост, -ости ж в. унушрашњосш (1). 
унутарпартијски, -а, -о који се OgHOCU на унушрашњи жи-

вош и ogHoce у йаршији: � трвење. 
унутра и унутра ПРИЛ. 1. за йравац: у нешшо, у оквире, у т,ра

нице нечет,а: ступати �. 2. за месшо: у нечему, у оквирима, у т,ра
ницама нечет,а: бити �. 

унутрашњи и унутрашњи, -а, -ё 1. а. који се OgHOCU на оно 
шшо је унушра: � секреција. б. који је у apupogu, биши кот,а или 
чет,а: � нит проблема. 2. који се обавЈЬа у т,раницама зеМЈЬе, gp
жаве: � трговина, � политика. 

унутрашњост и унУтрашњост, -ости ж (:инетр. -ошћу) 1. йро
сшор који се налази у оквирима, у т,раницама чет,а; оно шшо ис
йуњава шај йросшор, оно шшо йреgсшавЈЬа унуii1рашњи сасшав 
чет,а: � Земље, � неке просторије. 2. geo gржаве који је gaљe og 
'i.лавнот, 1:paga, йокрајина, йровинција. 

унутрица ж изнушрица, уШроба. 
унуче, -ета е (еупл. мн. 'УнУчићи м; зб. им. УнУчм ж) унук или 

унука; geM. и хиЙ. og унук и унука. 
унучић м geм. и хиЙ. og унук. 
унучица ж geM. и хиЙ. og унука. 
унучки, -а, -о који apuaaga унуцима, који се OgHOCU на унуке. 
унца ж (ген. МИ. Унцй) 1. мера за шежину (28, 35 т,рама за-gpo-

т,е и 31, 103 т,рама за йлеменише мешале) (у уйошреби у Амери
ци и Ен'i.леској). 2. в. унча. 

унцијал, -ала (унцијала ж) м лат. палеогр. jegaH og најсша
ријих т,рафичких сшилова т,рчкот, и лашинско1: йисма, који се og 
монуменшалнот, йисма разликује већом заоБЈЬеношhу слова. 

унцијалан, -лна, -о који се OgHOCU на унцијал: � писмо, � 
стил. 

унча ж лат. 1. сшара мера за шежину, gванаесши geo лишре 
или фунше, gpaм. 2 . . мера за gужину, Йалац. 3. фиг. мала коли
чина, мрвица, зрнце. 

уњкав, -а, -о који уњка, т,овори кроз нос (о човеку); који има 
носни йризвук, који се аршикулише кроз нос, назалан (о 'i.ласу). 

уњкавац, -авца м онај који уњка. 

уњкавица ж женска особа која уњка. 

уњкаво ПРИЛ. на уњкав начин, кроз нос, назалним 'i.ласом: � 
говорити. 

уњкати, -ам неевр. т,овориши кроз нос, назалним 'i.ласом. 

уобичавати, -Ичавам и уобичајавати, -ајавам несвр. йре
ма уобичајиШи. 

уоБИчајен, -а, -о који је у обичају, који се обично йримењује, 
gот,ађа, среће: � поступак, � име. 

уоБИчајено ПРИЛ. а. на уобичајен начин: понашати се �. б. у 
йреgикашу, Kag се консшашује ga је нека pagfba, йосшуйак и сл. 
уобичајена, ga оg1:0вара обичају. - Уобичајено је да се честита 
победнику. 

уоБИчајеност, -ости ж оно шшо је ушло у обичај, шшо је уоби
чајено. 

уобичајити, -Ичајим евр. йримиши, йрихвашиши, завесши 
као обичај, навикнуши се на нешшо: � јутарњу шетњу. _ - се йо
сшаши обичај, ући у обичај. - То се у народу уобичајило. 

уоблачити се, уОблачи се евр. йрекриши се облацима, нао
блачиши се. - Уоблачи се пред ноћ. 

уобликовати, -кујём евр. и неевр. gа(ва)ши облик нечему, об
ликоваши, уобличиши, уобличаваШи. _ - се gоби(ва)ши облик, 
обликоваши се. 

уоблити, уоблИм евр. (нешто) 1. начиниши облим, gаши не
чему (некоме) ваљкасш, окру'i.ласШ облик, заоблиШи. 2. фиг. учи
ни ши умилним, йријашним ('i.лас). _ - се йосшаши обал, gоби
ши обле, окру'i.ласШе облике, заоблиши се. 

уобличавалац, -аоца м онај који нешшо уобличава, gaje не-
чему облик; уп. уобличити. 

уобличавалачки, -а, -о који се OgHOCU на уобличаваоце. 

уобличавати (се), -Ичавам (се) несвр. йрема уобличиши (се). 

уоблiiченост, -ости ж сшање онот,а шшо је уобличено. 

уобличење е gавање, OgH. gобијање облика, офОРМЈЬење. 

уоблич:И:вати (се), -Ичујём (се) несвр. йрема уобличиши (се). 

уобл:И:чити, уОблИчИм евр. gаши нечему оgређен облик, обли-
коваШи. _ - се gобиши оgређен облик, обликоваши се. 

уобљавати (се), -Обљавам (се) несвр. йрема уоблиши (се). 

уображавати (се), -ажавам (се) несвр. йрема уобразиши (се). 

уображен, -а, -о умиШЈЬен, HagMeH, охол: � особа. 
уображенко м онај који је уображен, наgувенко. 

уображеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина онот,а који је 
уображен, наgменосш, умиШЈЬеносШ. 

уображењак, -ака м в. уображенко. 

уображење е а. уображена йреgсшава о нечему, фаншази
ја. б. в. уображеносШ. 

уобразиља' ж машша, фанШазија. 

уобразити, уОбразим евр. йреgсшавиши у мислима, у ма
шши; gohu go оgређенот, миШЈЬења (обично йот,решнот,) о нечему. 
_ - се йосшаши HagMeH, охол. 
, ' уобручавати, -У-Чавам несвр. йема уобручиШи. 

уобрУчити, уОбрУчИм евр. сшавиши у обручеве, ойасаши, 
сшет,нуши обручем, обручевима: � бачву. фиг. сшет,нуши као обру
чем, сайешu као обручем, обручевима. - Уобручи га ГРЧ. 

уоглавити, -Им и уоглавити, уоглавИм евр. сшавиши о'i.лав 
(обично коњу), заулариШи. 

уозбиљено п:рил. на озБUJЬан начин, озБUJЬНО: � говорити. 
уозбиљ:И:вати (се), -иљујём (се) несвр. йрема уозБUJЬиши (се). 
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уозбиљити, уозбиљйм евр. учиниши озбиЈЬНu.м, некот,а. - Та 
вест уозбиљи присутне. _ ,.., се йосшаши озбиљан; заgубиши се 
у .мисли, йосшаши брижан. 

уоквиривати (се), -ирујем (се) несвр. йрема уоквириши (се). 

уоквирити, уоквирйм евр. а. найравиши, сшавиши оквир око 
нечет,а, сшавиши у оквир, заоквириши: - слику, - КЊИГУ. б. йо
сшавиши се као оквир, биши оквир нечему. - Пелц око врата и 
токе на глави уоквирили су љупка лица. _ ,.., се йоређаши се 
око нечет,а, наоколо, око некот,а, йосшавиши се као оквир. - Же
не се уоквире око нас. 

уоколо ПРИЛ. око некот, .месШа, унаоколо. 

уокруг ПрИЛ. (у)наоколо, около; укрут" кружно: погледати -; 
окренути се -. 

уокруглити, уокрУглйм евр. учиниши окруiлu.м" заокруiли
ши. _ ,.., се йосшаши окрут,ао, gобиши изiлеg нечет,а окруiлот" за
окруiлиши се; ут,ојиши се, йоgт,ојиши се. 

уокружити, уокрУжйм евр. йосшавиши, т,руйисаши у облику 
крут,а, КРУЖНО. _ ,.., се йосшавиши се, йоређаши се у облику крут,а. 

уомчити, -им евр. везаши, сйушаши о.мчо.м. 

уопћ- в. уоЙшШ-. 

уопштавати (се), уопштавам (се). несвр. Йре.ма уойшши
ши (се). 

уопште ПрИЛ. 1. а. йосмашрајући, шреширајући као ойшшу 
йојаву, као зајеgничку особину, у начелу, без обзира на aojegu
нач но: разматрати неку појаву - . б. у целини, без изузu.м,ања: 
људи -. в. само у оЙшШu.м, ЦЈЈшама, без ближих йоgашака: зна
ти нешто само -. г. йо йравилу, обично, највише. - Мушкарци 
су уопште висока струка. 2. (у одричним реченицама) ни у ко.м 
случају никако. - Уопште му не верујем. 

уопште н, -а, -о 1. ШрЙ. og уойшшиши (се). 2. који u.м,a ойшши 
каракшер, који се не OgHOCU на йојеgиначно: - оцена. 

уопште но ПрИЛ. на уойшшен начин, у оЙшШu.м, ЦЈЈшама, у на
челу, без йојеgиносши: третирати неки проблем -. 

уопштеност, -ости ж особина онот,а шшо је уойшшено: - кри
тике. 

уопштење е йроширење нечет,а на ширу, начелну йојаву, т,ене
рализација. 

уопштити, уопmтйм евр. учиниши оЙшШu.м" gаши нечему ка
ракшер начелнот" ойшшет,: - запажања, - искуства. _ ,.., се йо
сшаши ойшша йојава, gобиши ойшши каракШер. 

уорити, -йм евр. йот,оgиши, изабраши йраво време за ШШО. 

уортачење е усйосшава оршачких ogHoca. 

уортачивати (се), -ачујем (се) несвр. йрема уоршачиши (се). 

уортачити, -им и уортачити, уортачим евр. а. узеши некот,а 
за оршака, улат,ача кайишала, OgH. capagHUKa у зајеgничко.м йо
слу, ЙоgухваШу. б. унеши у оршаклук, у зајеgничко йословање, 
неку u.м,OвиHY, вреgносш и gp. _ ,.., се сшуйиши у оршаклук с не
Ku.м" уgружиши се у зајеgничко.м йослу, йоgухвашу. 

уосталом речца која се уйошреБЈЬава Kag се износи још нека 
околносш саiласна са смисло.м већ реченот" найослешку, најзаg. 
- То се, уосталом, и подразумева. 

уочавати (се), уочавам (се) несвр. йрема уочи ши (се). 

уочење е увиђање, сЙознаја. 

уочи (наглашено: уочи) предл. (с ген.) gaH йре; HeaocpegHo 
йре: - празника, - рата. 

уочивати (се), уочујем (се) несвр. йрема уочиши (се). 

уочиглед ПРИЛ. у OgHOCY на нешшо: - неке појаве, некој појави. 
уочити, уочим евр. 1. уiлеgаши, сЙазиШи. 2. йосшаши све-

сшан нечет,а, схвашиши, саiлеgаши; заЙазиШи. _ ,.., се виgеши се, . 
сйазиши jegaH gpyZoZa; наћи се лицем у лице с HeKu.м" суочиши се. 

уочљив, -а, -о 1. који се лако уочава, уйаgЈЬив: уочљиве на
уснице. 2. који се исшиче, изgваја (обично ошШрu.м" HeyвиjeHu.м, 
изражавањем, жучно.м gUCKYCujOM): - беседник. 

уочљиво ПРИЛ. на УОЧЈЬив начин, Йрu.м,еШно, виgно. - Трагови 
су се уочљиво видели. 

уочљивост, -ости ж особина онот,а који је УОЧЈЬив, онот,а шшо 
је УОЧЈЬиво. 

уоштравати (се), уоштравам (се) несвр. Йре.ма уошшри
ши (се). 

уоштрити, уоштрйм евр. а. учиниши ошШрu.м, или ошшри
ju.м" заошшриши, наошшриши: - нож. б. (са допуном: поглед, 
очи и сл.) уйравиши ошшар, apogopaH йоiлеg, йочеши нешреми
це iлеgаШи. _ ,.., се 1. йосшаши ошшар или ошшрији, заошшри
ши се. 2. фиг. а. йосшаши ЈЬуЩ ЈЬући, наошшриши се. - После те 
изјаве уоштре се још више. б. заузеши сшроl, сШав. - Е неће! -
уоштри се момак 

упад и упад м нат,ао, насилан или изненаgан улазак Heige (у 
неку йросшорију, не неки йросшор и gp.). 

упадан, -дна, -о 1. в. уЙаgЈЬив. 2. (одр.) а. који yaaga, apogu
ре из виших йреgела: упадни ветар. б. физ. који gолази og некоl, 
СЙОЈЬноl, или gaљel, извора на йосмашрани објекаш (о зрацu.м,а); 
који се OgHOCU на шакву йојаву: упадни зрак, упадни угао. 

упадати, -ам несвр. йрема уЙасШи. 

упадица жреч, речи, ко.менШар за вре.ме нечијет, т,овора, т,ово
рења, Йрu.м,еgба. 

упадљив, -а, -о који aaga уочи cвoju.м, изiлеgо.м, особинама и 
сл., изразиШ. 

упадљиво ПРИЛ. на уйаgЈЬив начин, изразишо: - наглашава
ти што, - плав. 

упадљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина онот,а који је уйа-
gЈЬив, оноl,а шшо је уЙаgЈЬиво. 

упадно ПРИЛ. в. уйаgЈЬиво: бити - повијен. 
упад ност, -ости ж в. уЙаgЈЬивосШ. 

упазити, -йм евр. сйазиши, уiлеgаШи. 

упаковати, -кујем евр. сложиши, завиши нешшо у йакеЩ ge
њак и СЛ., заЙаковаШи. 

упала ж мед. оБОЈЬење некоl, орт,ана или шкива изазвано обич
но инфекцијо.м (.манифесШује се Йовишено.м Ше.меЙраШуро.м, 
оШоко.м, боло.м и gp.), зайаљење: - плућа, - грла. 

упалити, )rпалйм (трп. упаљен) евр. 1. а. учиниши ga нешшо 
йочне ga т,ори, йошйалиши, зайалиши, ужећи: - сламу. б. учи
ниши ga нешшо засија, ga йочне ga свейlли, ga ogaje свейlлосш: 
- лампу, - сијалицу. в. сшавиши неки уређај у йот,он, УКЈЬучиши, 
акшивираши: - МОТОр. 2. фиг. оgушевиши, заl,рејаши некот,а за 
нешшо; наgражиши, узбуgиши: - масу; - партнера. 3. уйећи, 
ужариши (о сунцу). Ј. ойалиши, йући (из вашреноl, оружја). 5. 
разг. (често безл.) йоћи за руко.м, усЙеШи. - Да покymамо на леп 
начин, ваљда ће то упалити. _ - се 1. а. йочеши т,ореши, зайа
лиши се; йочеши свейlлеШи. б. јако се заl,рејаши, зажариши се. 
2. а. биши захваћен врењем, ужећи се, йоквариши се. б. биши 
захваћен зайаљењем, уйало.м, букнуши, зацрвенеши се. 3. фиг. 
а. узбуgиши се, узрујаши се, усЙЛамШеШи. б. оgушевиши се, усхи
шиши се, биши йонеш нечu.м,. 

упалнй, -а, -о који се OgHOCU на уйалу: - процес. 
упаљач, -ача м (инетр. -ачем) а. найрава за йаљење цит,аре

Ша. б. geo ексйлозивне найраве који изазива йаљење, gешонаци
ју: - мине. 

упаљенйк, -Ика м онај коl,а је обузела или кот,а лако обузu.м,а 
йохоша, сШрасШ. 

упаљеница ж она коју је обузела или је лако обузu.м,а йохо
ша, сШрасШ. 

упаљеност, -ости ж сшање онот,а који је уйаљен, онот,а шшо је 
уЙаљено. 

упаљив, -а, -о 1. који u.м,a својсшво ga се лако, брзо йали, за
йаљив: - материјал. 2. фиг. који се лако, брзо оgушевЈЬава, за
l,рева за нешшо; који йобуђује, расйаљује оgређена осећања, рас
йоложења, шежња: - младић; - реч. 

упаљивати (се), -аљујем (се) несвр. йрема уйалиши (се). 
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упаљивач, -ача м 1. онај који се бави уаа.тьивање.м, аа.тьење.м 
нечеlа (ндр. уличних фењера). 2. в. уUа.тьач. 

упаљивост, -ости ж особина oHola који је уаа.тьив, oHola шшо 
је уаа.тьиво. 

упамтити, -йм евр. заgржаши, сачуваши у свесши, у сећању, 
заuамшиши: - текст. разг. заgржаши у сећању ао нече.му неари
јашном (чесшо као uрешња, злураgо). - За сва времена су упам
тили те батине. 

упамтљив, -а, -о који се лако UамШи. 
ушiњити се, Упањйм се евр. а. заuањиши се, заuреuасшиши 

се. б. укочиши се, уgрвениши се. 
упаочити, -йм евр. сuречиши окрешање шочкова (заgевајуhи 

шшо међу ааоце или уоuшше), закочиШи. 8 ,.., се сшаши, закочи
ши се. 

упарадити, -арадйм евр. uосшројиши, уреgиши за uapagy; 
уреgиши, gошераши уоUшШе. 8 ,.., се уреgиши се, gошераши се 
(као за uapagy). 

упарађивати (се), -ађујём (се) несвр. аре.ма уuараgиши (се). 
упарати, упарам евр. изрезаши, исећи; убосШи. 8 - се уреза

ши се, усећи се. 
упарити, -йм евр. uзложиши gејсшву ааре (og вреле воgе), ао

UариШи. 8 - се 1. исuуниши се исаарењима, ааром. 2. биши об
узеш врућином. 

упаркирати, -аркйрам евр. gовесши, gоUре.миШи на uapKUHI, 
на месшо uреgвиђено за ааркирање, uаркираши: - кола. 

упарложен, -а, -о 1. необрађен, необgелан, заuарложен (нар. 
виноlрag). 2. фш. који се не развија, заосшао, уназађен: - паланка. 

ушiрложеност, -ости ж сшање oHola шшо је уuарложено, за
UарложеносШ. 

упарложити, -йм евр. uусшиши (виноlраg, њиву и сл.) ga за
расше у коров, заuусшиши, заUарложиШи. 8 ""  се 1. осшаши нео
брађен, необgелан, зарасши у шраву, у коров, заuарложиши се. 
2. фш. заосшаши, уч.маши, умршвиши се (кулшурно, иншелек
шуално и сл.). 

упасати, упаmём евр. увезаши аасом, аојасом, оuасаши: -

чакmире. 8 ,.., се везаши се, обавиши се нечим око аојаса, оааса
ваши се: - каиmем. 

упасти, упаднём (аор. упадох, упаде и Упаде; р. пр. упао, -
ала; пр. пр. упавmи; ТРП. 0) евр. 1. uасши у нешшо (озlо gоле); ува
лиши се, заiлибиши се (uog gејсшвом соuсшвене шежине): ,.., у бу
нар; ,.., у блато. 2. а. силом ући, uроgреши; изненаgа gohu, бану
ши: ,.., у град, ,.., у собу. б. уоuшше uрисшаши Helge, међу HeKola, 
gосuеши Helge: "" у добру кућу, ,.., у добру фамилију. 3. а. крећу
ћи се gohu, gосuеши Helge 1ge је неаовоЈЬНО, оаасно: ,.., у замку, ,.., 
у заседу. б. наћи се, обресши се у каквој неаовОЈЬној сишуацији, 
неаовоЈЬНим околносшима: ,.., у заблуду, - у грех. в. биши обузеш 
нечим: "" у летаргију. 4. умешаши се, уилесши се у нешшо: - не
коме у говор, ,.., у тучу. 5. uосшаши уgуБЈЬен, увучен (услеg слабо
сши, болесши и gp.). - Упали му образи. 

упаученост, -ости сшање oHola шшо се уuаучило. фш. заuу
шшеносш, заUарложеносШ. 

упаучити се -йм се евр. uрекриши се, исuуниши се Uаучином. 
упев јек. упјев м муз. uepuog аевања uосле заuева у коме се 

већ увелико ушло у аевање. 
упеглати и упеглати, упёглам евр. исuеiлаши, уiлачаши: ,.., 

коmуљу. 
упека ж ариаека, жеlа. 
уш�љати, упёљам евр. убиши, уц.мекаШи. 
упепелити, УПЕшелйм евр. 1. uосуши UеUелом. 2. uрешвори

ши у аеаео, сuалиши, саlореШи. 
упепељавити, -йм и упепељавити, -ељавйм евр. учиниши 

аеаељавим, УUРЈЬаши UеUелом. 
уперивати, -ерујём несвр. арема уUериШи. 

уперити и уперити, уперйм евр. 1 .  уuравиши, усмериши, 
окренуши uрсш, оружје, uоiлеg и gp. арема некоме, нече.му, на-

UериШи. 2. уuравиши, усмериши, усреgсреgиши какву акшив
носш и сл. у оgређеном аравцу, с оgређеним ЦUJЬe.м: ,.., критику. 
8 ,.., се уuравиши се, усмериши се. 

упети, Упнём евр. заuеши, наuреlнуши, оgуuреши: ,.., ноге у 
ледину. 8 ""  се а. уuошребиши сву cHaly, заuеши, наuреlнуши се. 
фш. uреgаши се нечему, заузеши се за нешШо. 

упетљавати (се), -етљавам (се) несвр. Uре.ма уUеtпJЬаШи (се). 

упетљати, -ам евр. 1. а. учиниши ga се нешшо не може лако 
развезаши ни размрсиши, заuеtпJЬаши, замрсиши: ,.., пређу. б. 
uричврсшиши узицом, ужешом и сл., uривезаши, увезаши: ,.., по
ломљене амове. 2. умешаши, уилесши: ,.., некога у нешто. 8 ,.., се 
1. заuеtпJЬаши се, замрсиши се. 2. уилесши се, умешаши се у ШШО. 

упетостручити, -йм евр. uовеhаши uешосшруко, uеш uуша; 
MHOlo UовеhаШи. 8 ,.., се uешосшруко се uовеhаши; MHOlo се аове
hаШи. 

упећи (упећи), упечём евр.јако уlрејаши, ариаећи (о сунцу). 
8 ,.., се Uечење.м се скуuиши, сшврgнуши и сл.; сувише се исаећи, 
ареаећи се (о месу или че.му gpylOM шшо се Uече). 

упецати, -ам евр. 1. ухвашиши аецајући, ловеhи уgицом (Ри
бу). 2. фиг. ухвашиши у замку, uревариши, наgмуgриши Kola; 
uриgобиши uаршнера (о OgHOCY мушкарца и жене). 8 ,.., се биши 
обмануш, uревариши се (обично неuромишљено yuagajyhu у ка
кву неаовоЈЬНУ сиШуацију). 

упецљив, -а, -о који има навику ga уаецне Kola, који заgир
кује, аецка, Uоgсмешљив. 

упецљиво ПРИЛ. заgиркујуhи, Uоgсмешљиво. 

упецнути, -нём евр. убосши, UецнуШи. фш. gирнуши, uogcмex
нуши се. 

упечатати (се), -ам (се) евр. в. уuечашиши (се). 

упечатити, -тйм евр. ушиснуши, уgариши uечаш, обележи
ши uечашом: ,.., писмо. 8 ,.., се ушиснуши се, осшавиши шраl (у 
gуши). - Утисци се упечате у души. 

упечатљив, -а, -о осеtпJЬив на ушиске; који осшавЈЬа ушиске, 
ушисак: бити брзомислен и упечатљив; ,.., лице. 

упечатљиво ПРИЛ. на уuечаtпJЬив начин, на начин који осша-
вЈЬа ушисак: ,.., говорити. 

упечатљивост, -ости ж особина oHola шшо је уUечаtпJЬиво. 

упијати (се), Упйјам (се) несвр. аре.ма уuиши (се). 

упијаћи, -а, -ё у изр. - хартија врсша харшије за уаијање ма-
сшила uосле аисања. 

упијач, -ача м (инетр. -ачем) мешална или gрвена наарава 
снабgевена уаијаћом харШијом. 

упиктијати се, -ам се евр. gуlим кување.м uрешвориши се у 
uикшије, биши укуван go uикшијасшоl сШања. 

упИлети се јек. упиљети се, -лйм се
' 
евр. урезаши се, усећи се. 

упиљено ПРИЛ. заiлеgавши се uаЖЈЬиво, ЙUJЬећи. 

упиљити, Упйљйм евр. а. в. УUUJЬиши се. б. уuериши, уарави
ши (очи, Uоiлеg). 8 ,.., се унеши се uоiлеgом, заiлеgаши се нешре
мице у Kola. 

упињати (се), -њём (се) несвр. аре.ма уuеши (се). 

упирати (се), -рём (се) несвр. аре.ма уuреши (се). 

упис и упис м уаисивање, аоаис, обележавање; укњижба, 
укњижење: ,.., mака, ,.., добровољаца; ,.., у земљиmне књиге. • леп 
КЩ) - веома леU. 

уписан, -а, -о ШрU. og уUисаШи. • леп као - врло леu, леu као 
слика, као насликан. 

уписати, упйmём евр. 1. забележиши словима, заuисаши, 
наuисаши; унеши, увесши, заuисаши у какав саисак, KНJule и сл.: 
- стихове; ,.., у бирачки списак 2. gаши у gржавни зајам, uокло
ни ши, аисмено uренеши на Kola, намениши коме и сл. новац или 
какву gpyly вреgносш: - зајам, ,.., две краве за војску. 3. мат. уцр
шаши мању слику у већу: ,.., круг у троуглу. 8 ,.., се uријавиши се 
(у какву зајеgницу, у неку сшранку, школу, gобровОЈЬце и сл.). 
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уписивати (се), -исујём (се) несвр. Йре.ма уйисаши (се). 

уписни и уписни, -а, -о који је у вези са уйисом: � рок, � 
протокол. 

уписник м 1. онај који уйисије gржавни зајам и сл. 2. ю-ьиf,а 
у коју се уйисују f,рађани и њихове обавезе и йрава, реf,исШар. 

уписнина и уписнина ж новчани износ који се йлаћа йри 
уйисивању, шакса за какав уЙис. 

уписница ж књиf,а у коју се врши какав уйис; йисмени gOKY
менш о каквом уйису ИJlи какав образац за уЙис. 

упитаник, -ика м онај коме се йосшавЈЬају ЙиШања. 
упитати, упИтам (3. л. ми. упИтају) евр. а. обрашиши се неко

ме ЙиШање.м, йосшавиши некоме йишање: � дете шта ради. б. 
зашражиши, заискаши, зайишаши; замоли ши: � књигу; � за 
помоћ. _ "" се 1. размишљајући йошражиши објашњење нечеf,а, 
зайишаши се. 2. уз. повр. йозgравиши се (обично иншересујући се 
за зgравЈЬе jegaH gpyf,of,a). 

упити, упијём евр. 1. усисаши у себе, нашайајући се ЙоЙиШи. 
- Земља упије кишу. 2. фиг. йримиши у себе, заgржаши у себи: 
� нечије речи. _ "" се 1. нашойиши се, ући, ЙрожеШи. - Крема 
се упије у кожу. 2. ЙРUJlейиши се, ЙРUJbубиши се, йрийиши се. -

Кошуља се упије уз тело. 3. уйасши, увући се, уgубиши се. - Упи
ле се очи, лице упијено. 4. gубоко заћи, увући се. - У срце се 
упије језа. 

упитивати (се), -Итујём (се) несвр. Йре.ма уйишаши (се). 
упиткивати, -Иткујём несвр. Йре.ма уЙиШаШи. _ "" се йиша-

ши jegaH gpyf,of" расйишиваши се. 
упитљив, -а, -о који изражава йишање, уйишни: � поглед. 
упитљиво ПРИЛ. уйишно, йишајући: � погледати. 
упитни, -а, -о 1. који изражава ИJlи означава йишање: � по

глед. 2. у f,рамашичким изразима: а) - реченица реченица којом 
се ЙиШа. б) - заменица заменица којом се йиша за нейознашо ли
це ИJlи сшвар, OgH. њихову особину, количину и сл. 

упитник м 1. ЛИНГВ. знак ЙиШања. 2. скуй йишања на која 
шреба gаши оgf,оворе, квесШионар. 

упитно ПРИЛ. йишајући, као ga йиша: гледати �. 
упитно ст, -ости ж особина oHof,a шшо је уйишно, шшо је uog 

СУМЊОМ. 
упитомити И упитомити, упитомйм евр. учиниши йишо

мим, йрийишомиши; умириши, ушешиши: � лане; � дете. _ "" 
се йосшаши йишом, йрийишомиши се; йосшаши йишом, блаf" 
смирен. 

упитомљавати (се), -омљавам (се) несвр. Йре.ма уйишоми-
ши (се). 

упихтијати се, -ам се евр. в. уйикшијаши се. 

упицати (се), упичём (се) несвр. Йре.ма уйећи (се). 

уплавити, уплавйм евр. учиниши йлавим, обојиши у йлаво: 
� MapaMY· 

уплакати се, -ачём се евр. йочеши йлакаши, расйлакаши се; 
умазаши се сузама og ЙЛача. 

упластити, Упластйм евр. скуйиши, саgенуши (сено, сламу и 
gp.) у ЙЛасШ. 

уплата ж сума новца уйлаћена у неку сврху; уйлаћивање 
новца. 

уплатити, Уплатйм евр. gаши уйлашу, YHaupeg йлашиши не-
шшо; йошйуно исйлашиши нешШо. 

уплатљив, -а, -о в. уЙЛаШив. 

уплатни, -а, -о који се OgHOCU на уйлашу: � број , � место. 
уплатница ж формулар, бланкеш који се исйуњава за уйла-

ћивање (новца). 
уплаћивати, -аћујём несвр. Йре.ма уЙЛаШиШи. 
уплахирити (се), -ахйрйм (се) евр. в. усйлахириши (се). 

уплаmено ПРИЛ. са сшрахом, у сшраху: � гледати, 

уплаmеност, -ости ж сшање oHof,a који је уйЛашен, зайлаше
носш, засШрашеносШ. 

уплаmити, -йм евр. изазваши, улиши, заgаши сшрах, йрейа
сши, засШрашиШи. _ "" се осешиши сшрах, исйуниши се сшра
хом, йрейасши се. 

уплаmћивати, -ашћујём несвр. Йре.ма уЙЛасШиШи. 

упленити, -Уплёнйм јек. уплијЕШИТИ, Уплијенйм евр. узеши 
као йлен, СИJlом йрисвојиши, ошеши og йрошивника (обично у 
борби). 

уплесати, уплёшём евр. ући Hef,ge йлешући; ући, gосйеши не
'ige XOgOM који uogceha, личи на ЙЛес. 

уплеснивити се и уплеснивити се јек. упљеснивити се и 
упљеснивити се, -йм се евр. йосшаши йлеснив, убуђаши се. 

уплести (Уплести), -етём (аор. уплетох, Уплете; ИМП. уплети; 
р. пр. уплео, -ела (Уплела); трп. уплетен, -ена; пр. пр. уплёвши) 
евр. 1. а. савиши у йлешениЦЈ, сйлесши: � косу. б. йлешући начи
ниши, исйлесши: � чарапе. в. исйрейлишаши jegHo с gруf,им; йле
Шење.м увући у шшо: "" прсте; � траку у косу. 2. увући, умешаши 
HeKof,a у нешшо (обично нейријашно): � кога у сукоб. _ "" се 1. 
замрсиши се, зайеillJbаши се; искомйликоваши се. 2. уйусшиши 
се, уйеillJbаши се, умешаши се у шшо (чесшо нейријашно): � у рат, 
� у разговор. 

уплет и уплетај м уйлишање, увлачење. 

уплетак, -тка м оно шшо је Hef,ge уйлешено, уйлешњак (врй-
ца која се уйлиће у косу нЙр.). 

уплетати (се), -ећём (се) неевр. в. уйлишаши (се). 

уплетњак м в. уЙЛеШак. 

уплив м а. gеловање, gејсшво, уШицај. - Изучава се уплив 
електричних појава у атмосфери на пријем радио-емисија. б. 
моћ ga се (из)врши gејсшво, ушицај на HeKof,a: имати � на некога. 

упливавати, -ивавам несвр. Йре.ма уЙЛиваШи. 

упливан, -вна, -о који има уйлива, ушицајан, моћан. 

упливати, -ам евр. gohu, gосйеши Hef,ge, ући йливајући: � 
у ЦИЉ. 

упливисати, -иmём евр. и неевр. (из)вршиши уйлив, уШицаШи. 

уплитати (се), -ићём (се) несвр. Йре.ма уйлесши (се). 

упловити, Упловйм евр. ући, йрисйеши йловећи: � у приста-
ниште. 

упловљавати, -овљавам несвр. Йре.ма уЙЛовиШи. 

упљачкати, -ам евр. ошеши ЙЈЬачкајући, узеши као йлен, као 
ЙЈЬачку. 

упљескати, -ам (-ешћём) и упљескати, упљёскам (Упљё
шћём) евр. 1. набиши, ушабаши, ушайкаши: � глину. 2. подр. йре
млашиши; убиШи. 

упљувавати, -У'вавам несвр. Йре.ма уЙЈЬуваШи. 

упљувак, -Увка м 1. јаја ИJlи шраf, og муве на месу, на сшва
рима и gp. 2. ларва муве и осшалих сличних инсекаШа. 

упљувати, Упљујём евр. 1. а. иСЙРЈЬаши, заf,аgиши УЙЈЬувци
ма. - Муве упљују месо. б. йоквасиши, иСЙРЈЬаши ЙЈЬувачком. 
2. иСЙЈЬуваши, ЙОЙЈЬуваши (HeKof,a) у знак йрезирања, омалова
жавања. _ "" се иСЙРЈЬаши себе ЙЈЬувачком. 

упознавати (се), -ознајём (се) (пр. сад. упознајући (се» не
свр. Йре.ма уйознаши (се). 

упознати, -ам (аор. упознадох и упознах) евр. а. (некога с 
чим) учиниши коме шшо йознашим, учиниши ga неко сшекне 
сазнање о нече.му: � кога с планом. б. (некога с ким) йреgсшави
ши jegHof, gpyf,oMe: � Марка с Јанком. в. сшећи знање о некоме 
ИJlи нече.му: � план. _ "" се а. (с нечим) сшећи йознавање чеf,а, 
йроучиши ШШО. б. (с неким) учиниши йознансшво с неким, upeg
сшавиши се jegHo gpyf,OM. 

упозоравајући, -а, -е који уйозорава, којим се уйозорава, 
оЙомињући. 

упозоравати, -оравам несвр. Йре.ма уЙозориШи. 
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упозорење с скрешање йажње, оЙомена. 
упозорити и упозорити, -озорИм свр. скренуши йажњу не

коме на нешшо, ойоменуши HeKoia ga йовеgе рачуна о нечему. 
упозорљив, -а, -о који уйозорава, оЙомиње. - Гласом је же

лео да буде УПОЗОРЉИВ. 

упокој м сйокој, мир. • за упокој душе рЛГ. за сйас, смирење, 
уйокојење gуше умрлоiа. 

упокојан, -јна, -о сйокqјан, смирен. 

упокојен, -а, -о 1. ШрЙ. og уйокојиши (се). 2. йокојни, мршви, 
умрли. 

упокојење с умирење, смирење; сЙас. 

упокојити, -окојим свр. 1. учиниш и ga ко буgе миран, сйоко
јан, умириШи. 2. ЦРКВ. (у молитви) gаши мира, рајско насеље. 8 
- се 1. а. йосшаши миран, смириши се. б. фиг. ошиhи на йочи
нак. - Сунце се упокојило. Све се живо упокојило. 2. умреШи. 

упокоравати (се), -оравам (се) несвр. йрема уйокориши (се). 

упокорити, -окорИм свр. а. силом йоgврhи aog своју власш, 
йокориши, ЙоШчиниШи. б. умириши, укроШиШи. 8 - се йосша
ши йокоран, йошчиниши се ушицају чије воље, йокориши се; 
смириши се. 

упола ПрИЛ. go йоловине, за йоловину: - смањити трошкове. 
упоље ПрИЛ. у йравцу сйољне сшране, ван, найоље: окренут -. 
упомоћ узвик којим gозива онај који је у ойасносши, у невољи. 

упопрёк јек. упопријек, -а, -о йойречан, ЙоЙрек. 
упопрёко јек. упопријеко ПрИЛ. 1. йойреко, йойречке: - на

слагати што. 2. йреким йушем: - ићи. 
упопречивати (се), -ечујём (се) јек. упопрјечивати (се), -је

чујём (се) несвр. йрема уйойречиши (се). 
упопречити, упопрёчим јек. упопријечити, упопријечим 

свр. йоћи, уйушиши се йреким ЙуШем. 8 - се сшаши йойреко че
ia, исйречиши се; намесшиши се йойреко йреко чеiа. • - очи на не
кога йойреко йоInеgаши (HeKoia). 

упопуњавати (се), -)тњавам (се) несвр. уйошйуњаваши (се), 
йойуњаваши (се). 

упопуњивати (се), -уњујём (се) 
упор м спорт. ошйор Hoie Kag се на њу йреноси шежина Шела. 

упоран, -рна, -о 1. сйособан, сйреман ga изgржи у нечему, 
ga осшане йри своме, исшрајан; шврgоInав, јоiунасш: - човек; -
марљивост. 2. који gyio шраје: - болест, - зима. 

упоредан, -дна, -о 1. HaaopegaH, йаралелан: упоредни редо
ви. 2. а. науч. који се заснива на йоређењу, на ушврђивању уза
јамних ogHoca, йореgбени, комйарашиван: - књижевност. б. 
ЛИНГВ. који изражава йоређење: - реченица. 

упоредба ж йоређење, комЙарација. 

упоредбен, -а, -о који је узеш за Йоређење. 

упоредив, -а, -о који се aopegu, који се може уЙоређиваШи. 
упоредивост, -ости ж особина oHoia који је уйореgив, oHoia 

шшо је уЙореgиво. 

упоредити, -им и упоредити, -орёдим свр. йошражиши 
сличносши и разлике између gве йреgсшаве, йојаве, извршиши 
Uоређење. 8 - се Uовр. 

упоредљив, -а, -о в. уЙореgив. 

упоредљивост, -ости ж особина oHoia који је уйореgљив, оно
ia шшо је уЙореgљиво. 

Упоредник м геогр. замиштьена црша, линија на земаљској ку
Inи којој су све шачке jegHaKo ygaљeHe og еквашора, Йаралела. 

упоредно ПрИЛ. в. yaopego. 
упоредност, -ости ж особина oHoia шшо је yaopegHo, . Йара, · 

лелносШ. 

упоредо ПрИЛ. а. jegaH aopeg gpyioi, jegHo крај gpyioi, найоре
go: - ићи, - лежати. б. на исши начин, у исшој мери, aogjegHa-

ко: - радити. в. У исшо време, јеgновремено, исшовремено: - на
ступити. г. уйоређујући jegHo с gруiим, jegHo йрема gpyioMe: -
проучавати што. 

упоређење с 1. In. им. og уЙореgиШи. 2. йоређење, комйа-
рација. 

упоређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема уйореgиши (се). 
упоришни, -а, -о који се OgHOCU на уйоришше: � тачка. 
упориште с 1. шачка ослонца на којој се сшоји, gржи оно на 

шшо се ко или шша ослања. 2. морални ослонац, йоgршка, йош
Йора. 3. вој. ушврђена Шачка. 

упорно ПрИЛ. на уйоран начин, исшрајно: - радити. 
упорност и упорност, -ости ж (инстр. -ошћу) исшрајносш, не

йойусii1JЬивосш, ЙосШојаносШ. 
упосленик, -ика м онај који је уЙослен. 
упосленост, -ости ж сшање oHoia који је уйослен, зайосле

носШ. 
упослење с а. йосао, служба. б. сшуйање на йосао, заснива

ње pagHoi ogHoca. 

упослити, Упослим свр. gаши (коме) йосао, йримиши на йо
сао, заЙослиШи. 8 - се сшуйиши на йосао, зайослиши се. 

употпунити, -Им (трп. употпуњен) свр. учиниши йошйуним, 
йошйунијим, gоЙуниШи. 8 - се Йовр. 

употпуњавати (се), -уњавам (се) несвр. йрема уйошйуни
ши (се). 

употпуњеност, -ости ж сшање oHoia шшо је уйошйуњено. 
употпуњивати (се), -уњујём (се) несвр. йрема уйошйуни

ши (се). 
употреба ж намена, йримена; уЙоШребљавање. 
употребан, -бна, -о који се уйошребљава, корисши, йриме

њује. 
употребив, -а, -о в. уЙоШребљив. 
употребити, употрёбим јек. употријебити, употријебим 

(трп. употрёбљен јек. употријебљен) свр. а. йослужиши се нечим 
(неким), искорисшиши шшо (Koia) у какву сврху, с каквим ци
љем: - пиштољ, - кола, - ауторитет, - пешадију. б. йошроши
ши, йровесши (време). 

употребљавати, -ебљавам несвр. йрема уЙоШребиШи. 

употребљив, -а, -о који се може уйошребиши, који је за уйо
Шребу. 

употребљивати, -ебљујём несвр. йрема уЙоШребиШи. 

употребљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво oHoia шшо је 
уйошребљиво, моiуhносш уЙоШребе. 

упоmљавати (се), упошљавам (се) несвр. йрема уйосли-
ши (се). 

упошљеност, -ости ж в. уЙосленосШ. 
упошљење с в. уЙослење. 
управ ПрИЛ. арх. в. уЙраво. 
управа ж 1. извршна власш (насуйрош законоgавној и cyg

ској) која уйравља чиме. 2. а. ipaHa gржавне уйраве; усшанова 
која уйравља неким јавним йословима, наgлешшво, ypeg: поре
ска -, шумска -, општинска �. б. зiраgа у којој је шаква усша
нова смешШена. 3. уйрављање; команgовање. 

. управитељ м онај који уйравља, Руковоgи чиме, сшареши-
на, шеф. 

управитељица ж жена уЙравиШељ. 
управитёљка ж 1. в. уЙравиШељица. 2. уйравишељева жена. 
управитељски, -а, -о који се OgHOCU на уйравишеље: - место. 
управитељство и управитёљство с уйрава, уйрављање; ме-

сшо и gужносши уЙравиШеља. 

управити, -Им (трп. Управљен) свр. 1. а; йослаши, уйушиши: 
- писмо, - ПОШИЉКу. б. обрашиши се некоме (речима и сл.). 2. 
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в. yйpaвиiйи се (1). 3. OKpeHyiйи, yйepиiйи, ycмepиiйи: - очи на са
говорника, - оружје. 8 - се 1. йоћи, yйyiйиiйи се у неком йрав
цу. 2. йонеiйи се на какав начин, ЙociйyЙиiйи. 

управљање е 1. 'iл. им. og yйpaвљaiйи (се). 2. уйрава, руково
ђење. 

управљати, -ам неевр. 1. несвр. Йре.ма yЙpaвиiйи. 2. бринуiйи 
о йословима уйраве, руковиђења, Руковоgиiйи. 8 - се 1. несвр. 
Йре.ма yйpaвиiйи се. 2. сналазиiйи се, opиjeHiйиcaiйи се: - према 
Сунцу. 

управљач, -ача м (инетр. -ачем) 1. в. yЙpaвиiйeљ. 2. ручица 
(и gp.) којом се уйравља каквом машином. 

управљачица ж в. yЙpaвиiйeљицa. 

управљачки, -а, -о који се OgHoCU на уйрављаче: - механизам. 
управни, -а, -о 1. који се OgHOCU на уйраву и уйрављање: -

апарат, - власт. 2. мат. а. који Ciйojи уйраво, верiйикалан: - ли
нија. б. који се развија Haaopego, HaaopegaH: - пропорција. 3. 
лингв. а. HeaocpegaH, gupeKiйaH: - говор. б. 'iлавни: - члан син
тагме. 

управник м онај који уйравља, сiйарешина, шеф: - имања. 
управниковица ж уйравникова жена. 

управница ж жена уЙравник. 

управнички, -а, -о који се OgHOCU на уйравника, уйравницу: 
- посао. 

управно прил. мат. а. усйравно, верiйикално. б. иciйим pegoM, 
Haaopego, шiйо више (мање) iйo више (мање) (Kag се Lовори о йро
Йорцији). 

управо прил. 1. йраво, не скрећући: - ићи. 2. не наLињуhи се, 
усйравно, верiйикално: стајати -. 3. без aocpegHUKa, gupeKiйHo: 
саопштити што управо председнику. 4. баш iйaga, iйачно у iйo 
време. 5. како оgLовара иciйиHи, iйачно iйaKO. 

упражњавати, -ажњавам неевр. paguiйu, вршиiйи нешiйо; 
йpaKiйиKoвaiйи: - кочијашење, - трчање. 

упражњеност, -ости ж йociйojaњe йразНОL Meciйa (у служби 
нЙр.). 

упражњење е уЙражњеносiй. 

упразнити, упразнйм евр. учиниiйи йразним, слобоgним, 
ослобоgиiйи (неко Meciйo у служби и сл.). 8 - се ociйaiйи йразан, 
слобоgан, незаузеiй (обично Meciйo у служби). 

упразно ПРИЛ. найразно, узалуg, бескорисно: - пуцати. 
упрашити, упрашйм евр. yйpљaiйи йрашином, зайрашиiйи; 

йocyiйи, засуiйи чиме gрУLим сийким (йрашком, брашном и gp.). 
8 - се yйpљaiйи се йрашином или чиме gpYLUM сийким (йра
шком, брашном и gp.), зайрашиiйи се. 

упрегнути, упрёгнём (аор. упрегнух, упрёгну и упрегох, 
Упрёже и упреже; р. пр. упрегнуо, -ула и Упрёгао, упрегла (Упрё
гла); ТРП. УпрёгнУт; пр. пр. упрегнувши и упрегавши (Упрёгав
ши)) евр. 1. везаiйи (коња, вола и сл.) зайрежном оЙре.мом уз ко
ла, ЙЛУL, заЙреLнуiйи. 2. фиг. oйiйepeiйиiйи iйешким йослом или 
чиме gрУLим (обично HeЙpиjaiйHим). 8 - се 1. ући у зайрежну 
ойре.му као iйе'iлеhа ciйOKa pagu вучења, извлачења чеLа: - у ја
рам. 2. фиг. аНLажоваiйи се у каквом iйешком йослу, aoiйpygu
iйи се, заЙеiйи. 

упредак, -етка м yapegeH KOMag вaiйe или gpYLOL маiйеријала 
(обично caHuiйeiйcKoL). 

упредати, Упрёдам неевр. 1. несвр. Йре.ма yЙpeciйи. 2. yвpiйa
iйи (бркове, браgу). 3. извијаiйи (куковима). 8 - се 1. несвр. йре
ма yйpeciйи се. 2. yвиjaiйи се. 

упрежати, Упрёжам евр. а. сачекавши yxвaiйиiйи, увребаiйи: 
- лопова. б. Haciйojeћи иCKopиciйиiйи, УLрабиiйи: - прилику. 

упрезати (се), Упрёжём (се) несвр. йрема yapeLHYiйu (се). 

упреко јек. упријеко ПРИЛ. у ciйpaHY, йреко: - скочити. 
упрекрат ПРИЛ. йреким, краћим йу iйeM , йречицом: - кре-

нути. 

упрекрст јек. упријекрст ПРИЛ. йрекрсiйивши jegHo йреко 
gpYLOL, YHaKpciй: - поставити што. 

упре масе ПРИЛ. jegaH Йре.ма gpYLOM, jegaH насЙра.м gpYLO, на
Йре.масе: - стати. 

упреподобити се, -одобйм се евр. подр. Haйpaвиiйи се као 
ЙОiййуно невин, узеiйи на себе маску йрейоgоБНОLа, наивн,оLа. 

упресовати, -сујём евр. иCiйaњиiйи, исушиiйи йpиiйиCKyjyћи, 
йресујући (обично биљку). 

упрести, упредём (аор. упредох, упрёде; ИМП. упреди; р. пр. 
Упрео, -ела; ТРП. упреден, -а; пр. пр. Упрёвши) евр. 1. а. YCYKaiйи 
Йреgење.м, иcйpeciйи og више Hиiйи jegHY. б. YHeiйи, yвeciйи у йре
gиво. 2. фиг. YHeiйи, yвeciйи, умешаiйи, увући у шiйО. 3. yвиiйи, 
YCYKaiйи (брокове). 8 - се 1. yвиiйи се у Йреgиво. 2. yвpHyiйи се, 
YCYKaiйи се. 3. фиг. увући се, умешаiйи се, уйлесiйи се у шiйО. 

упрет м зайреiйена вaiйpa, жар. фиг. ОLњишiйе, кућа. 

упретати, Упрећём и упретам и упретати, упрећём евр. за
Lphyhu йейелом сiйишаiйи, йриLушиiйи вaiйpy; заiйрЙавање.м у 
жеравицу и заLрhуhи йейелом ciйaвиiйи ga се шiйо исйече и YLpe
је, зайреiйаiйи: - ватру; - кромпир. 

упрети јек. упријети, Упрём (аор. упрех јек. Упријех, Упрё јек. 
Уприје; р. пр. Упро, Упрла; ТРП. Упрт; пр. пр. Упрёвши јек. упријев
ши) евр. 1. а. снажно йpиiйиCHyiйи: - обема рукама. б. (често с 
допуном: свом снагом, свим силама и сл.) веома се аНLажоваiйи 
на че.му, око чеLа, HaapeLHYiйu се, заЙеiйи. - Упремо свим сила
ма да се то оствари. 2. а. yйepиiйи, ycмepиiйи, yйpaвиiйи (оруж
је) Йре.ма неком циљу нишанеhи, циљајући. б. yйpaвиiйи (очи, 
йо'iлеg, gурбин) у оgређеном йравцу йocмaiйpajyћи. в. ogyapeiйu 
се, cyйpociйaвиiйи се. 8 - се 1. йpиiйиCHyiйи собом, ogyapeiйu се 
о шiйо: - о врата. 2. учиниiйи велики найор, yйeiйи се. 3. уйрави
iйи се, ycмepиiйи се (о очима, Йо'iлеgу). 

упречити, упрёчйм јек. упријечити, Упријечйм евр. 1. йоћи 
йреким Йyiйe.м. 2. йойреко Йо'iлеgаiйи. 8 - се 1. ciйaiйи йойреко, 
исйречиiйи се. 2. ycйpoiйивиiйи се, cyйpoiйciйaвиiйи се. 

упржити, -йм евр. Йржење.м ogciйpaHUiйu, оiйклониiйи iйеч
HOciй из чеLа; йржењем ЗLоiйовиiйи, исйржиiйи (јело): - месо. 8 -

се 1. биiйи Lоiйов, ЗLоiйовљен Йржење.м (о јелу). 2. ойећи се, ойр
жиiйи се. 

уприличивати (се), -Ичујём (се) несвр. йрема уйриличи
iйи (се). 

уприличити, -йм евр. ygecuiйu, ypeguiйu: - састанак 8 - се 
усклаgиiйи се: - друштву. 

упристојити И упристојити, -йм евр. учиниiйи йpиCiйojHим 
или йpиCiйOjHиjим: - одећу. 8 - се йociйaiйи йpиciйojaH или йри
CiйojHиjи. 

упркос и упркос 1. предл. (с дат., ретко с ген.) и aopeg, без об
зира на: обавити нешто упркос тешкоћама. П. ПрИЛ. из йркоса, 
йркосеhи, за иHaiй. - Балота . . .  упркос Станку убије тога Вла
ха (Вук). 

упрљати, упрљам евр. учиниiйи йрљавим, иcйpљaiйи, зайр
љaiйи: - одећу. фиг. ocpa.мoiйиiйи, YKaљaiйи: - име. 

упрљити, Упрљйм евр. ойалиiйи ЙЛа.мено� вaiйpOM, ойрљи
iйи: - кожу. 

упролетити јек. упрољетити, -йм евр. Kиiйeћи, Lизgајуhи ga
iйи че.му из'iлеg који је каракiйерисiйичан за Йролеhе. 8 - се 1. 
gaiйu себи из'iлеg који се има у йролеhе; обуhи йролеhно оgело. 2. 
безл. а. Haciйaiйи, Haciйyйиiйи, йочеiйи (о йролеhу као Lоgишње.м 
gобу). б. йociйaiйи iйойлије, оiйойлиiйи (о вре.мену). 

упропањ ПрИЛ. йройињући се (о коњу). 

упропастилац, -иоца м онај који је yйpoйaciйиo или уйройа-
шiйава шiйо, yЙpoЙaciйиiйeљ. 

упропаститељ м в. уЙроЙасiйилац. 

упропаститељка (упропаститељица) ж жена yЙpoЙaciйиiйeљ. 

упропастити, -опастйм евр. gовесiйи go йpoйacйlи, унишiйи-
iйи. 8 - се 1. gohu go йpoйaciйи, gocaeiйu у веома iйешко ciйaњe. 
2. зайрейасiйиiйи се, йренеразиiйи се. 
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упропаmт- в.  уЙроЙашh-. 

упропаmћавати (се), -ашћавам (се) несвр. Йре.ма уйройсши-
ши (се). 

упропаmћеност, -ости ж сшање oHola шшо је уЙройашhено. 

упропаmћење е apoaagafbe, ЙроЙасШ. 

упропаmћивати (се), -ашћујём (се) несвр. йрема уйройа
сшиши (се). 

упропницё прил. йройuњући се, уйройањ (о н:оњу). 

упросити, упросйм евр. gобиши, сан:уйиши молеhи, йросја
чеhи, исЙросјачиШи. 

упросјачити, -осјачйм евр. gобиши, сан:уйиши, измолиши 
йросјачеhи; уп. УПрОСИТИ. 8 - се gобиши йросјачн:и из1.леg, йоче
ши личиши на Йросјан:а. 

упростити, упростйм (трп. упрошћен (Упроштен» евр. учи
ниши йросшим или йросшијим, йојеgносшав(н)иши: - посао, -
поступак. 

упроmтен- в. уЙрошhен-. 

упроштити се, Ynроштйм се евр. сшаши мирно, ун:очиши се 
(н:ао ЙрошШац). 

упроmћавати, -ошћавам несвр. йрема уЙросШиШи. 

упроmћено прил. без сложеносши, ЙРОСШО, јеgносшавно: -

рећи (речено). 
упроmћеност, -ости ж особина oHola ШШО је уйрошhено, йро

сшоша, јасносШ. 

упроmћивати, -ошћујём несвр. Йре.ма уЙросШиШи. 

упрскати, Ynрскам евр. 1. йосуши н:айљицама, йойрсн:аши, 
заЙрсн:аШи. 2. убациши у шшо Йрсн:ање.м, убризlаШи. 3. фШ'. учи
ниши шшо наойан:о, ЙОlрешно, ЙоgбациШи. 8 - се йолиши се, йо
йрсн:аши се, зайрсн:аши се. 

упрсте ПРИЛ. савршено, йошйуно, go сишница (знаШи). 

упрт и упрт м оно шшо се уйрши, йонесе у jegaH мах на ле
ђима. 

упртач, -ача м (упрта ж) а. н:онойац или н:аиш н:оји gржи 
шорбу или рана Ц на леђима или н:ојим се учвршhује шереш н:о
ји се уЙрШи. б. шорба или ранац н:оји се йрши, носи на леђима. 

упртити, -йм евр. сшавиши, забациши на раме, на леђа, за
йршиши; йонеши на рамену, на леђ има. 8 - се 1. (нечим) узеши, 
йонеши нен:и шереш на леђима. 2. (у нешто) фШ'. йримиши се н:а
н:вОl шеШН:Оl йосла, зайлесши се, уйлесши у н:ан:ав шежан: Йосао. 

упртњак м И упртњача ж шорба, ранац (шшо се носи на ле
ђима, шшо се уЙрШи). 

упрћивати (се), упјЉујём (се) несвр. Йре.ма уйршиши (се). 

упрцати, Ynрцам евр. журно, хишро йобеhи, умаћи у н:ан:во 
сн:лонишШе. 

упузати, упужём евр. ући Йужуhи. 

упумпавати, YilYмпавам несвр. Йре.ма уЙумЙаШи. 

упумпати, -ам евр. йумйајуhи убациши (вазgух, воgу и gp.). 

упустити (Упустити), )тпустйм евр. 1. йусшиши унушра: - Ha� 

мерника у кућу. 2. йусшиши ga aagHe, исйисшиши; йусшиши ga 
. Йобеlне: - чашу; - птицу. 3. а. йреgаши, йрейусшиши н:оме шшо: 
- брату царство. б. фиг. йусшиши ga apoaagHe, gойусшиши ga 
сшрagа: - прилику, - виноград, - имање. 8 - се 1. зайочеши; йо
чеши (разlовор, йосао и сл.). 2. а. йочеши воgиши неgозвОЈЬену 
ЈЬубав. б. йочеши се gружиши с н:it.м. 

упут м 1. йисмено свеgочансшво н:оје служи н:ао gон:аз ga је 
нен:о Helge уйућен, ga нен:о Helge (нен:оме) шреба ga се јави. 2. в .  
уйушсшво. 

упута ж в. уЙуШсШво. 

упутан и упутан, -тна, -о ваљан, исйраван, ЙОlоgан, зlоgан. 

упутити, YnУтйм ,евр. 1. а. йослаши, уйравиши у нен:ом йрав-
цу, i-telge: - у болницу, - на посматрање. б. йрейоручиши: - на 

познанике. в. фиг. уйройасшиши, унишшиши: - цело имање. 2. 
обавесшиши (о чему), уйознашu (Kola с чим), ЙоучиШи. 3. рећи, 
н:азаши (н:оме шШо). 8 - се 1. йоћи у нен:ом Йравцу. 2. научиши, 
обавесшиши се, уйознаши се. • бити упућен један на другог биши 
осшавЈЬени ga jegaH og gpYlOl шраже савеше и Йомоh. бити упућен 
на (самог) себе биши осшавЈЬен (сам) себи. 

упутити, -йм евр. сайеши, сйушаши (н:оња нЙр.). 

упутнй, -а, -о н:оји означава Kyga се нен:о или нешшо уйућу
је: - акт, - станица. 

упутница ж йошшансн:и формулар или банн:арсн:и чен: н:ојим 
се йрен:о йошше или шелеlрафа уйућује, шаље н:оме новац, go
знан:а и СЛ. 

упутничкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на уйушницу: - промет. 
упутно ПРИЛ. gобро, йамешно, оЙравgано. 

упутност, -ости ж ойравgаносйl, разумносШ. 

упутство и упутство е (ген. МН. упутстава и упутстава) йоу
н:а, caвeйl, нареgба, gирен:шива шша и н:ан:о шреба раgиши, н:а
н:о ЙосШуЙаШи. 

упућен, -а, -о 1. ШрЙ. og уйушиши (се). 2. уйознайl, верзиран: 
бити - у што. 

упуЫ�нйк, -ика м онај н:оји је у нешшо уйућен, уйознаш с 
чиме. 

упућеност, -ости ж обавешшеносш, верзираносШ. 

упућивати (се), упУћујём (се) несвр. Йре.ма уйушиши (се). 

упућивач, -ача,м онај н:оји уЙућује. 

упућивачкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на уйуhиваче, на уйућива
ње: - функција. 

упуцавати се, YilYцaвaM се неевр. жарг. (некоме) уgвараши се. 

упуцати, -ам евр. ЙОlоgиши; убиши (из вашреНОl оружја). 8 -

се убиши се из вашреНОl оружја. 

упуmтати (се), YnУштам (се) несвр. Йре.ма уйусшиши (се). 

упуmтен, -а, -о 1. ШрЙ. og уйусшиши (се). 2. разузgан, расйо
јасан, расЙушШен. • понесен па - има нен:у ману, нешшо му не
gосшаје og рођења. 

упуmтеност, -ости ж особина oHola н:оји је уйушшен. 

ура и ура ж 1. а. час, саш (вре.мена). б. шренушан:, вре.ме Kag 
се нешшо gешава. 2. часовнин:, саШ. • куцнулаје ура gошлоје вре
ме, н:уцнуо је час. последња (задња, страшна, умрла) ура самршни 
час, смрШ. 

ура УЗВ. 1. за изражавање раgосши, оgобравања и сл. 2. уз
вин: н:ојим се йраши јуриш у борби. 

уравнавати, уравнавам несвр. Йре.ма уравнаши и уравниШи. 

уравнати, -ам 1. учиниши равним, йоравнаши: - терен. 2. 
фиг. уреgиши, уgесиши: - рачуне. 

' 

уравниловка ж руе. сисШе.м ујеgначеНОl йлаhања зараgе, не
зависно og н:оJiичине и н:валишеша йосла; йошйуно gрушшвено 
изјеgначавање уоЙшШе. 

уравнити, урiiвнйм евр. в. уравнаШи. 

уравномерен јек. уравномјерен, -а, -о равномеран, yjeg
начен . 

уравномерити јек. уравномјерити, -йм учиниши равномер
ним, ујеgначиШи. 

. .  уравнотежавати (се), -ежавам (се) несвр. Йре.ма уравноше
жиши (се). 

уравнотёжен, -а, -о 1. ШрЙ. og уравношежиши (се). 2. gушев
но миран, сређен. 

уравнотёжено ПРИЛ. смирено, мирно, сшаложено: - се пона
шати. 

уравнотеженост, -ости ж особина oHola н:оји је уравноше
жен, сшање оноlа. ШlUО је уравноШежено. 

уравнотежење с йосшиlнуhе уравноШеженосШи. 
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уравнотеживати (се), -ежујём (се) несвр. йрема уравноше
жиши (се). 

уравнотежити, -отёжйм евр. 1. gовесши у равношежу, ускла
gиши: - теразије, - буџет, - приходе и расходе. 2. а. gовесши у 
саlласносш, усаlласиши, йомириши: - политичке елементе са 
СТРУЧНОМ. б. изјеgначиши Kola (шшо) с ким (чим) gруlим: - по
зиције. _ - се йосшаши сређен, миран, Йрибран. 

уравњавати, уравњавам несвр. йрема уравњаШи. 
урilВњати, -ам евр. в. уравнаШи. 
уравњеност, -ости ж сшање oHola шшо је уравњено. 
уравњивати, уравњујём несвр. йрема уравниШи. 
ураган, -ана м фр. шройски циклон. 

урагански, -а, -о који се OgHOCU на ypalaH, сшрашан, снажан 
као ypalaH: - ватра, урагански удари. 

урагански ПРИЛ. сшрашно, снажно йойуш ypalaHa: - дува
ти, - нападати. 

урадити, уРадйм евр. 1. а. извесши, извршиши неки Йосао. б. 
сшвориши pagoM, найравиши, израgиши, йроизвесши: - одело, 
- чекић. 2. йоgврlнуши йроцесу обраgе, обраgиши: - земљу, -
рубове тканине, - кожу. 3. а. учиниш и, йосшуйиши: - по вољи 
некоме. б. учиниши шшо неЙрuлично. 

урађати, уРађам несвр. йрема уроgиШи. 
уразумити, уразУмйм и уразумити, -йм евр. учиниши ga не

ко нешшо схваши, разуме, учиниш и разумним. _ "" се йосшаши 
разуман, gohu go разумевања сШвари. 

уразумљавати (се), -Умљавам (се) 
уразумљивати (се), -умљујём (се) несвр. йрема уразуми

ши (се). 
урамити, уРамйм евр. нем. 1. сшавиши у рам, оквир (слику и 

gp.). 2. фиг. налазиши се HeuocpegHo около, окружиШи. - Речни 
токови су урамили град. 

урамљивати, урамљујём несвр. йрема урамиШи. 
урамљивач, -ача м онај који се бави ура.м.љивањем. 
Уран, -ана м аетр. l. jegHa og gевеш (cegMa йО pegy) Сунчевих 

ЙланеШа. 2. (уран) хем. врсша мешала, раgиоакшивни елеме
наш (U). 

уранак, уранка м 1. рано јушарње усШајање. 2. зора; рађа
ње, излазак сунца. • ђурђевски - излеш у upupogy на Ћурђев
gaH, на који се йолази обично у рану зору. 

уранијум (уранйј, -ија) м хем. в. уран (2). 

уранит, -ита м МИН. уранова pyga, уранов смолинац. 
уранити, -им евр. 1. рано ујушро усшаши, йоћи, йочеши неки 

йосао и сл. 2. рано насшаши, ЙрисЙеШи. - Уранила јесен. 
уранов, -а, -о који upuuaga урану, који је у вези са ураном: -

руда, - атом, уранове соли. 
урански, -а, -о који се OgHOCU на уран: урански зраци. 
урањати, урањам несвр. йрема урони ши. 
урар, урара и урар м часовничар, сајџија. 
урарски, -а, -о који upuuaga урару, који се OgHOCU на урара: 

- радња, - занат. 
урашћење е в. ураслосШ. 
ураслост, -ости ж мед. урасшање у сшрано шкиво (incar

natio) . 
урастати, уРастам несвр. йрема урасШи. 
урасти (уРасти), -астём евр. а. расшуhи йроgреши, ући у ШШО. 

- Нокат урасте у месо. б. lусшо обрасши, йрекриши се чиме, за
расши у шшо: - у браду, - у шибље. в. наћи се gубоко усађен, 
скривен у нечему. - Дебео је, очи му урасле. фиг. усшалиши се,. 
укорениши се, усаgиши се (о обичају нЙр.). г. зацелиши, зарасши 
(о рани). 

урачунавати, -унавам (3. Л. МН. -авају) несвр. йрема урачу
наши. 

урачунати, -ам евр. а. унешu у рачун, рачунањем укључиши 
у нову суму, неки збир: - у радни стаж године војног рока. б. 
узеши у обзир, смашраши за шшо: - у заслуге некоме нешто. 

урачунљив, -а, -о који се смашра ga је зgраве йемеши, ра
зуман. 

урачунљивост, -ОСТИ ж особина oHola који је урачунљив, ра
зумносШ. • смањена а правн. умањена способност да се схвати 
одговорност за учињено кривично дело. 

ураmћивати, -ашћујём несвр. йрема урасШи. 
урбани, -а, -о лат. lpagcKU: - средина. 
урбанизам, -зма м йроблеми уређења lpaga, gелашносш на 

уређењу lpaga. 
урбанизација ж 1. йојаве које йраше развијање lраgова. а. 

већи или мањи број уређених lраgова. б. йресељавање ceocKol 
сшановнишшва у lpag и йромена навика која йресељавање йра
ши. 2. ушицај lpagcKol живоша на саgржину и облике gуховноl 
живоШа. 

урбанизовати, -зујём (урбанизирати (се), -изирам (се» евр. 
и неевр. 1. разви(ја)ши и умножиши, умножаваши lраgове. 2. фиг. 
ушицаши на gуховни живо ш у йравцу йошреба lpagcKUx сшанов
ника. _ "" се 1. gоби(ја)ши велики број lраgова и lpagcKol сшанов
нишШва. 2. gоби(ја)ши и uзразиши, uзражаваши навике lpag
cKol живоШа. 

урбанист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак за урбанизам. 
урбанистика ж в. урбанизам. 
урбанистички, -а, -о који се OgHOCU на урбанизам, урбани

сшuку: - план. 
урбанистички ПРИЛ. йрема йринцийима и захшевима урба-

низма, урбанисшике: - уредити. 
урбаност, -ости ж в. урбанuзација (2). 

урвавати, урвавам несвр. йрема урваши1; уп. урвати2• 

урвати1 евр. срушиши, сурваШи. фиг. йошрошиши, сшраhиши; 
уйройасшиши: - имање. _ "" се срушиши се, сурваши се, сручи
ши се. 

урвати2, -ам неевр. рушиши, сурваваши (сшење, камење и 
сл.). фиг. шрошиши, шраhиши; уЙроЙашШаваШи. _ "" се рymити 
се, сурвавати се. 

ур вина ж а. сшрмина, обронак. б. йровалија, амбис. в. ру-
шевина, развалина. 

ургентан, -тна, -о лат. хишан, неоgложан: - случај, - проблем. 
ургентно ПРИЛ. хишно, неоgложно: - интервенисати. 
ургенција ж указивање на хишносш, неоgложносш нечеlа, 

Йожуривање. 
ургирати, ургирам евр. и неевр. (за)шражuши ga се нешшо 

неоgложено, хишно учини, (за)шражиши хиШносШ. 

уред и уред м 1. наgлешшво, усшанова; зlраgа, йросшорија у 
којој се налази шо наgлешшво, ша усШанова. 2. уойшше назив за 
йословну йросшорију, зlраgу (канцеларија, биро и сл.). 

уредан, -дна, -о 1. који воgи рачуна о уреguосши, о pegy: -
особа, - службеник. 2. а. који је у склаgу са оgређеним нормама, 
нормалан: - живот. б. gобро уређен, йошйун: - рукопис. 3. који 
је у склаgу са йройисима, йуноважан, йройисан: - позив. 

уредба ж 1. правн. нормашивни акш gржавне уйраве којим се 
обично реlулишу оgреgбе закона и њеlово извршење. 2. уређење, 
усШројсШво. 

уредити, урёдйм (трп. уРёђен) евр. 1. а. gовесши у peg, сйре
миши, уgесиши за оgређену уйошребу, за оgређену йрuлику, на
месшиши, среgиши; йосйремиши (собу, йросшорију и сл.): - ку
ћу, - локал, - собу. б. gаши некоме (нечему) ypegaH, лей uзlлеg, 
gошераши: - дете за приредбу, - живу ограду. в. йрийравиши, 
йрийремиши (за gaљu йосшуйак): 3. склаgно, хармонично opla
нuзоваши; уойшше уgесиши, оgреgиши као йравuло: - живот у 
заједници; - понamање у затвору. 4. сврсшаши у реgове, йосшро
јиШи. 5. обавиши уреgнички йосао (у часойису, новинама и сл.). 
_ "" се gовесши себе у peg, уgесиши се, gошераши се. 
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уредник м а. онај који уређује новине, часойис и сл., који вр
ши оglоворне йослове око ЙриЙре.мања, ушврђивања шексшова 
за шШа.мйу, реgакшор. б. онај који оgабире шексшве за зборник, 
аНШОЛОlију и сл. 

уредниковати, -кујём неевр. вршиши йосао, gужносш уреу
ника. 

уредница ж женска особа уреуник. 

уреднички, -а, -о који се оуноси на уреунике, који је у вези са 
ypeYHицu.мa: � одговорност. 

уредништво е 1. lpyaa љууи који врши уређивање новина, 
часойиса, реуакцијски колеlијум; йросшорија 1ge се шо врши, ре
уакција. 2. уређивање, уреуниковање. 

уредно прил. 1. чисшо, йеgаншно. 2. шачно, реуовно; уобича
јено. 

уредност, -ости ж особина и сшање oHola који је уреуан, оно
la шшо је уреуно. 

уредовати, -дујём неевр. 1. рagиши, биши зайослен у уреуу. 2. 
завоgиши реу, иншервенисаши (обично о Йолицији). 

уредски и уредски, -а, -о који се оуноси на уреу, канцелариј
ск и: � посао. 

уређај м (инстр. -ем) 1. скуй айараша сложених у целину ра
уи вршења оуређене функције, йосшројење, инсШалција. 2. уре
ђење, усШројсШво. - Куће су биле сличне, нарочито по унутра
шњем уређају. 

уређати јек. урјеђати, -ам евр. йосшаши ређи, йрореgиши се. 

уређеност, -ости ж сшање oHola који је уређен, oHola шшо је 
уређено. 

уређење е 1. gрушшвени йореуак, усшројсшво, орlанизација 
нечеlа. 2. орlанизавање, усЙосШављање. 

уређивати (се), -еђујём несвр. Йре.ма уреgиши1 (се). 
уређивач, -а.ча м 1. уреуник, реgакшор. 2. онај који нешшо 

уређује, gошерује, улейшава и сл. 

уређивачки, -а, -о 1. који се оуноси на уређиваче, уреgнички, 
реуакциони: � одбор. 2. који се оуноси на уређиваче, оне који не
шшо уређују, gошерују, који је у вези са уређивање.м, gошерива
њем, улеЙшавање.м и сл. нечеlа: � акција. 

урез м а. урезано, усечено месшо, жлеб. б. бора, бразgа (на 
шелу, лицу). 

урезати, урежём евр. 1. урезивањем, усецање.м зайисаши, 
уйисаши, уцршаши (слова, шаре и сл.). 2. насећи, нарезаши; оу
сећи, оgрезаши: � меса; � парче сланине. _ � се усећи се, заре
заши се, забосши се (у нешШо). • уреаало му се упамет gобро је 
схвашио, заувек заЙа.мШио. 

урезивати (се), -езујём (се) несвр. Йре.ма урезаши (се). 

урезотина ж зарез, зарезошина, бразlошина; бора, бразgа 
(обично на лицу). 

уремија ж ГрЧ. мед. шровање орlанизма наlомилавање.м мо
краћне киселине у крви и Шкивu.ма коју оболели бубрези не мо
ly уа излуче. 

урес и урес м украс, накиШ. 

уресан и уресан, -сна, -о (обично одр.) који служи за украс, 
украсни. 

уресити, уРёсИм евр. украсиши, накишиши, окишиши; уеко
рисаШи. _ - се накишиши се, окишиши се, gошерши се; сшави-
ши на себе неки урес, украс. 

. 

уретер м анат. канал који оу бубреlа сйровоуи мокраћу у мо
краћну бешику, мокраћовоу. 

уретко јек. уријетко ПРИЛ. решко, йонекаg; 1ge1ge, Йонеlgе. -
Уретко је долазио. Уретко су се беласали облаци. 

уретра � ГрЧ. анат. мокраћна цев којом мокраћа ошиче из бе
шике. 

уретритис и уретритис м ГрЧ. мед. уйала мокраћне цеви. 

урећи (уРећи), уРекнём (уречём, уРечём) евр. 1. gоlовориши, 
уlовориши: - састанак. 2. праан. бациши урок (на HeKola), уро
ком унесреhиши (HeKola). 

урешавати (се), -ешавам (се) несвр. Йре.ма уресиши (се). 
уривати (се), уРивам (се) несвр. Йре.ма уриши (се). 
урин, -Ива м лат. мокраћа. 

уринирати, -irnирам неевр. исйушшаши мокраћу, мокриШи. 
уринути, -нём евр. зариши, уриши, забиШи. _ - се уриши се, 

забиши се, зариши се. 
урисати, -иmём евр. уцршаши; нацршаши; урезаШи. 
урити, уРијём (имп. ур:йј; р. пр. уРио, -ила; ТРП. урИвен, -ена) 

евр. а. забосши, зариши, забиши (у шшо) (обично нешшо ошшро, 
шиљашо): - нокте у лице. б. ушиснуши, укойаши (у земљу, у йе
сак и сл.): � ноге у песак. в. унеши, увући (у унушрашњосш не
чеlа): - руке у џепове. _ - се забиши се, зариши се; уШонуШи. 

урица ж уе.м. и хиЙ. оу ура. 

урицати, урйчём несвр. йрема урећи. 
урлати, урлам неевр. 1 . lовориши, йеваши и сл. йрешерано 

IJtacHo, gераши се. 2. оIJtашаваши се ЙpOYOpHu.м звуком, шушња
вом, фијукање.м, шрешшањем и сл. - Ветар урла. 3. в. урлика
ши (а). 

урлатор м итал. онај који урла. 
урлик м 1. ошеlнушо завијање, урликање (вука, йса и сл.); за

йомаlање, јаук. 2. снажан фијук, хука (вешра, олује). 
урликати, уРлйчём неевр. а. завијаши jaKu.м IJtacoM, йроиз

воgиши урлик (о вуку, йсу и сл.). б. в. урлаши (1). 
урликнути, уРлИкнём евр. исйусшиши урлик. 
урма и урма ж (ген. ми. -мИ) бат. биљка Phoenix dactylifera из 

ф. Palmae, слашкоl и хранљивоl илоgа; илоg ше биљке, gашула. 

урмашица ж врсша оријеншалНОl колача. 
урмени, -а, -о који се оуноси на урму: - дрво. 
урна ж (ген. ми. уРнИ) лат. суу, йосууа у облику вазе, обично 

оу мермера или ме шала, у које.м се йрвенсшвено gржи йейео сйа
љеНОl, Kpe.мupaHol Йокојника. 

урнебес м фаја, lала.ма; нереу, лом. 
урнебесан, -сна, -о бучан, lpoMoIJtacaH: - смех. 
урнебесати, -ам неевр. йравиши урнебес. 
урнебесно прил. на урнебесан начин. 
урнис м обрушавање сшена или земље (йраћено шреском 

и сл.). 

урнисати, -иmём евр. рааг. урйойасшиши, унишШиШи. _ - се 
урйойасшиши се. 

уровити, уРовИм евр. забиши, зариши у земљу. 

урод м lоgишњи йринос биљака, роу. 
уродити, уРодИм евр. 1. gонеши, gаши роу, илоg; роgиШи. 2. 

(чиме) gовесши уо нечеlа, изазваши (нешшо): - немирима. 
уродица ж бат. 1. роу јеgноlоgишњих, йолуйаразишских зеља

сших биљака Melampyrum из ф. Scrophulariaceae, йри основи 
назубљених лисшйва, цвешова скуиљених у lусше цвасши; йоје
уине врсше шоlа роуа М. arvense, М. memorosum, М. cristatum, 
М. pratense. 2. в. КУКОЉ. 3. в. ЉУЉ. 

урођен, -а, -о сillечен, наслеђен рођење.м: � мана. 
урођеник, -ика м йрийауник сшаросеgелачких нароуа или 

иле.мена неке земље. 

урођеница ж женска особа урођеник. 
урођенИчки, -а, -о који се оуноси на урођенике: - плес. 
урођено ПРИЛ. оу рођења, у нечијој йрироуи, нарави. 
урођеност, -ости ж особина oHola шшо је урођено. 

урок м праан. uoIJteg или чин који йО нароуном веровању може 
на HeKola уа навуче несреhу, неуаћу, зло, мађија, ЙроклеШсШво. 
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урокљив, -а, -о 1. који има Ma'iujcKY Moh, који може ga урек-
не (о очима, ио'iлеgу). 2. који шшиши, лечи og урока: � трава. 

уролог м лекар, сшручњак за уроло'iију. 

урологија ж грч. наука о болесшима MOKpahHUx канала. 

уролоmки, -а, -о који се OgHOCU на уроло'iију. 

уронити, урон:йм (трп. уроњен) евр. 1. а. сиусшиши се, заhи у 
gубину ucaog иовршине воgе и сл., зарониши, за'iњуриши се. б. 
фиг. занеши се нечим, иреgаши се нече.му: � у мисли. 2. учиниши 
ga нешшо уђе, gocae у gубину нече'iа, ga ушоне у нешшо (обично 
у воgу): � ведро У ВОДУ. 

уроњавати, -оњавам и уроњивати, -оњујем несвр. ире.ма 
урониШи. 

уросити, уросИм евр. росом иоквасиши, заросиши: � чарапе. 
урота ж шајни gо'iовор о зајеgничкој акцији ирошив Ko'ia или 

че'iа, завера. 

уротити се, уРотйм се евр. наиравиши урошу, склоииши за
веру. 

уротник м онај који учесшвује у уроши, завереник. 

уротнички, -а, -о који се OgHOCU на урошнике, заверенички: 
� договор. 

уротниmтво е учешhе у уроши, заверенишШво. 

уроћивати се, -оћујем се несвр. ире.ма урошиши се. 

урочак, -чка м празн. иреgмеш који шшиши og урока, а.мај-
лија. 

урочан, -чна, -о 1. в. урокљив. 2. који иошиче og урока: � бо
лест. 

урочити, уРочИм евр. оgреgиши вре.ме, рок, заказаши, у'iово
риШи. 8 � се gо'iовориши се, сиоразумеши се о нечему. 

урочица ж празн. 1. несшварно биhе које, ире.ма HapogHoM ве
ровању, ошклања урок, чини. 2. среgсшво ирошив урока, хамај
лија; уп. урочак. 

урочиmте е уречено, у'iоворено месШо. 

уртикарија ж мед. в. коиривњача. 

уручавати, -)тчавам несвр. ире.ма уручиШи. 

уручење е gавање у руке, gоgела, apegaja нече'iа некоме: � пе-
хара победнику. 

уручивати, -)тчујем несвр. ире.ма уручиШи. 

урУчилац, -иоца м онај који нешшо некоме уручује, apegaje. 

урУчити, уРУчИм евр. gаши, gосшавиши, иреgаши, исиоручи-
ши, uзручиШи. 

уруmавати (се), -Ушавам (се) несвр. ире.ма урушиши (се). 

уруmити, -Им евр. разрушиши, срушиши; срушиши шшо ша
ко ga aagHe унушра. 8 � се срушиши се, ироиасШи. 

усаветовати јек. ушiвјетовати, -тујем евр. gаши савеш неко
ме, иосавешоваши HeKo'ia; уразумиши HeKo'ia. 

усаврmавати (се), -ршiiвам (се) несвр. ире.маусавршиши (се). 

усавршеност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је усавр-
шено. 

усавршење е усавршеносШ. 

усаврmивати (се), -ршујем (се) несвр. ире.маусавршиШи (се). 

усаврmилац, -иоца м онај који нешшо усавршава, чини бо-
љим, савршенијим. 

усаврmитељ м в. усавршилац. 

усаврmити, -аврш:йм евр. учиниши ga нешшо иосшане боље, 
унаиреgиши, иобољшаши, gовесши на виши, савршенији ниво . . 

8 � се развиши, унаиреgиши своје знање. 

усагласити, -агласИм (трп. усаглаmен) евр. gовесши у са'iла
сносш, усклаgиши, ујеgначиши: � ставове. 8 ""' се gohu у међу
собну са'iласносШ. - Нису се усагласили. 

усаглаmавати (се), -ашiiвам(се) несвр. ире.мауса'iласиШи (се). 

усаглаmеност, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је уса'iла
шено. 

ушiдити, усiiд:йм (трп. усађен) евр. 1. сшавиши у земљу pagu 
расшења (cagHUЦY, .млаgу БUJbКУ и сл.), иосаgиши, засаgиши: � 

јелку, � струк купуса. 2. забосши, зариши; иобосши, иобиши 
(шако ga сшоји усиравно): � колац у земљу. 3. у'iлавиши, умеш
нуши у лежишше: � свећу у свећњак. 4. фиг. укорениши некоме 
нешшо, учиниш и ga неко нешшо gобро уиамши, ирихваши, усво
ји (какву мисао, својсшво и сл.). 8 � се 1. забосши се, зариши се: 
� у земљу. 2. фиг. учврсшиши се, уврежиши се, осшаши у aaмhe
њу (о мислима, осеhањима и gp.). 

усадник м оно шшо служи као лежишше, у шша се нешшо 
усађује, YMehe, у'iлављује. 

усађивати (се), -ађујем (се) несвр. ире.ма усаgиши (се). 

усаламурити, -Им евр. сшавиши у саламуру, усолиши у сала
мури (месо нир.). 

усамити се, усiiм:йм се евр. uзgвојиши се og gpy'iux, осамиши се. 

усамљен, -а, -о а. uзgвојен og gpy'iux, сам: � светлост, � кућа. 
б. који је без gрушшва (који се клони gрушшва, Koje'i се gрушшво 
клони и сл.); � појединац. 

усамљеник, -Ика м 1. онај који живи сам, иовучено, клоне
hu се lbygu и gрушШва. 2. онај који се иовукао у caмohy, који иро
воgи живош на неком усамљеном месшу (у'iлавном као исио
сник). 

усамљени ца ж женска особа усамљеник. 

усамљен:йчки, -а, -о који се OgHOCU на усамљенике: � живот. 
усамљениmтво е усамљенички начин живоша, изgвојеносш 

og gpy'iux. 

усамљено ПрИЛ. на усамљен начин, без gpy'iux, оgвојено: � 

живети. 
усамљеност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање oHo'ia који је уса-

мљен, oHo'ia шшо је усамљено. 

усамљивати се, -амљујем се несвр. ире.ма усамиши се. 

усањати, усањам евр. gоживеши у сну, усниШи. 

усахлост, -ости ж сшање oHo'ia шшо је усахло. 

усахнути, усахнем евр. 1. осшаши без воgе, uз'iубиши воgу (о 
реци, извору и сл.), иресахнуши, иресушиШи. 2. увенуши, сасу
шиши се. 3. фиг. uз'iубиши jegpUHY, свежину, с.межураШи се (о ли
цу, кожи и сл.). 4. фиг. иресшаши се јављаши, несшаши, из'iуби
ши се (о ос.меху, gобром расиоложењу и сл.). 

усахњивати, -ахњујем несвр. ире.ма усахнуШи. 

усачмити се, усачмйм се евр. иосшаши као сачма (нир. 
'iрожђе). 

усвајати, усвајам несвр. ире.ма усвојиШи. 

усветлети јек. усвијетљети, -лИм евр. засијаши, зажа'iриши 
(очима). 8 ""' се иосшаши свеШао. 

усветлити, усветлИм јек. усвијетлити, усвијетлйм евр. учи
ниши свеtПлим, освеtПлиШи. 

усвињити, усвйњИм евр. уирљаши као свиња, укаљаШи. 8 � 

се исирљаши се, искаљаши се као свиња. 

усвиран, -а, -о gобро увежбан у зајеgничком свирању, скла
gaH, сложен: � ансамбл. 

усвођен, -а, -о који има своg, засвођен: усвођене вратнице. 
усвојеник, -Ика м онај Ko'ia су шуђи Jbygu усвојили, ирихва

шили као своје gеШе. 

усвојеница ж женска особа усвојеник. 

усвојење е иравни акш, који.м, се између усвоица и усвојени
ка заснива OgHOC сличан OgHOCY роgишеља и gеце, иосињење, 
аgоиција. 

усвојив, -а, -о који се може усвојиши, ирихвашиши, ирихва
ШЈЬив. 
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усвојилац, -иоца м в.  усвојилац. 

усвојитељ м онај који усваја шуђе gеШе. 

усвојити, усвојИм (трп. усвојен) евр. 1. ирихвашиши, оgобри
ши: � ЗаЕОН. 2. схвашиши, научиши: � градивО. 3. узеши шуђе ge
ше uog своје, иосвојиШи. 

усврдлати, -ам евр. 1. увршеши сврgло.м. 2. фиг. усаgиши, 
ушувиши (.мисао, ugejy). _ - се 1. ироgреши у шшо иоиуш свр
gла, увршеши се. 2. фиг. усаgиши се, уврежиши се (о .мисли, uge
ји и сл.). 

усев и усев јек. усјев и усјев м 1. оно шшо је иосејано и изни
кло (об. жишарице); засејано иоље. 2. се.ме за сејање: ОЗИМИ -. 

усед јек. усјед м улеiнуће на ЙЛанинско.м билу, йланински 
иревој. 

УСЕщелац јек. усидјелац, -ёлца м човек, обично сшарији, ко
ји је осшао неожењен, сшари .мо.мак. 

УСЕщелица јек. усидјелица ж gевојка, обично сшарија, која 
је ос шала неуgаШа. 

УСЕщелички јек. усидјелички, -а, -о који се OgHOCU на ycege
лице, усиgјелице. 

УСЕщелиштво јек. усидјелиштво е сшање усеgелице. 

УСЕщети се јек. усједјети се (усјЕЩИТИ се), -дйм се евр. gyio 
осшаши cegehu на jegHoM .месШу; засесШи. 

уседлати, -ам евр. сшавиши сеgло, осеgлаши коња. 

усејавати, -ејавам јек. усијавати, -Ијавам несвр. ире.ма усе
јаШи. 

усејати јек. усијати, -јём евр. засејаши, иосејаШи. 

усек и усек јек. усјек и усјек м 1. усечено .месШо, засек у бр
gy, uagUHU и сл. (pagu иосшављања upyie, иуша и сл.). 2. шеснац 
из.међу gва брgа, кланац. 3. узан иојас Зе.мЈЬишШа, иросшор из
.међу нечеiа. 

усекивати (се), -екујём (се) несвр. ире.ма усекнуши (се). 

усеклина јек. усјеклина ж усек; јарак, воgоgерина. 

усекнути, усёкнём евр. убрисаши нос ко.ме. _ - се обрисаши 
нос ш.мрчући. 

усекњивати (се), -екњујём (се) несвр. ире.ма усекнуши (се). 

Усекованије и Усековање јек. Усјекованије и Усјекова
ње е ЦРКВ. иравославни иразник (Ј 1. ЈХ) на gaH оgсецања 'iлаве св. 
Јована КрсШиШеља. 

усекотина јек. усјекотина ж .месШо које је засечено; иосеко
шина на Шелу. 

уселити, уселйм (трп. усељен) евр. gовесши у неко иребива
лишше, насШаниШи. _ - се gоселиши се у неко иребивалишше, 
насшаниши се. 

усељавати (се), -ељавам (се) несвр. ире.ма уселиши (се). 

усељеник, -ика м онај који се уселио, gоселио, goceJЬeHUK 
(обично у неку gржаву) .

. 

усељенiiчки, -а, -о који се OgHOCU на усељенике: � пасош. 
усељење е gолазак у неко иребивалишше, gосељење: - у др

жаву, - у стан. 
усељив, -а, -о у који се .може уселиши, који .може ирu.миШи 

сшанаре (Qбично о сшану, кући). 

усећи, усечём јек. Усјећи, усијечём (3. Л. ми. усеку јек. усије
ку; аор. усекох, усёче јек. усијече; Трп. УсG)ечен, -а) евр. 1. урезаши, 
ирокоиши, изgуисши (бразgу, коришо, канал и сл.). 2. оgрезаши, 
ogcehu; нарезаши, насећи: - дрво; ,.., меса. 3. фиг. учиниши ga не
ко.ме нешшо осшане у сећању, ga се уреже у иамћење. _ ,.., <1е 1. 
урезаши се, засећи се. 2. забиши се, зариши се. 

усецати (се), усёцам (се) јек. усијецати (се) усијецам (се) 
несвр. ире.ма усећи (се). 

усец(к)ати јек. усјец(к)ати, -ам евр. у geM. значењу: усећи; 
насецкаШи. 

усигурно ПРИЛ. CUiYPHO, иоузgано. 

усидравати (се), -Идравам (се) несвр. ире.ма усиgриши (се). 

усидрити, -Им (трп. усидрен) евр. сиусшиши cugpo на .морско 
или реч но gHO ga се броg gржи на .месШу, укошвиши (броg и gp.). 
_ ,.., се баци ши cugpo, укошвиши се. 

усијавати (се), усИјавам (се) несвр. ире.ма усијаши (се). 

усијаност, -ости ж сшање oHoia шшо је усијано. 

усијање е сшање усијаносши; зажареносШ. • бело "" највиша 
шачка заiревања (Kag из'iлеgа gaje сјај бео); фиг. крајња iраница 
(наиешосши, узбуђења и сл.). 

усијати, -ам евр. 1. жарење.м, заiревање.м gовесши go усијања, 
go усијаносши (.меШала нир.); вео.ма Зiрејаши: "" асфалт. 2. учи
ниши ga нешшо gобије сјај, ga се сјаји (Шрљање.м, 'iлачање.м и 
сл.). 3. фиг. gовесши go крајње наиешосши: ,.., атмосферу. _ ,.., се 1. 
иосшаши усијан, ужарен; иосшаши вео.ма врућ. 2. gобиши сјај, 
уцаклиши се. 3. фиг. gосиеши у сшање велике наиеШосШи. • -

очима неШре.мице 'iлеgаши, ужаiриши (обично с љубављу, иожу
gOM и сл.). 

усилити, -Им евр. наиреiнуши, ирикуииши (cHaiy). _ ,.., се 1. 
уиошребиши сву cHaiy, наиреiнуши се, уиеши се. 2. учиниши не
шшо иреко воље, иpu.мopaвajyћи се. 3. gобиши у снази, иншензи
шешу, разбукшаши се. 4. савлаgаши се, сузgржаши се. 

усиљавати (се), -иљавам (се) несвр. ире.ма усилиши (се). 

усиљен, -а, -о 1. шри. og усилиши (се). 2. HeupupogaH, изве
шшачен: ,.., осмех. • усиљени марш вој. убрзани, форсирани .марш. 

усиљено ПРИЛ. на YCUJЬeH начин; невољно; извешшачено: ,.., се 
смеmити. 

усиљеност, -ости ж особина, сшање oHoia шшо је YCUJЬeHO, не-
ирироgносш, извешШаченосШ. 

усинити, усйнИм евр. узеши за своје .мушко gеше, иосиниШи. 

усиновљавати, -овљавам несвр. ире.ма усиниШи. 

усињеник, -ика м онај Koia је неко усинио. 

усипати, -ам несвр. ире.ма усуши. 

усирак, -йрка м iруgвица зiрушане крви која се сшвара у ар
шерији, зiрушак, Шро.мб. 

усирити, -Им евр. изазивање.м сирења, зiрушавања учиниш и 
ga се .млеко ирешоври у сир. _ ,.., се 1. ирешвориши се у сир (о .мле
ку); ироiрушаши се (о .млеку) услеg кварења. 2. зiрушаши се (о 
крви). 

усирћетити се, -й се евр. ирешвориши се у сирће; укисели-
ши се. 

усисавати, -исавам несвр. ире.ма усисаШи. 

усисавач, -ача м в. усисивач. 

усисати, усишём и усисам евр. сисање.м, уиијање.м, увлаче
ње.м (вазgуха, шечносши и gp.) унеши, увући у себе; аисорбова
ши. • - са мајчиним млеком ирихвашиши, ирu.миШи шшо og ро
ђења (обично какву особину). 

усисивач, -ача м (инетр. -ачем) аиараш за усисавање ираши
не (обичноу gо.маћинсШву). 

усисни, -а, -О који служи за увлачење, усисавање шечносши, 
вазgуха и сл. 

уситнити, -йм (трп. уситњен) евр. 1. разgвојиши, разбиши, 
изgелиши на .мале, сишне gелове, исишниши; иро.мениШи, раз.ме-

. l;щши у сишан новац: "" земљу, ,.., посед; ,.., новчаницу. 2. pagu
ши, чиниши нешшо бржu.м, Kpaћu.м иокреШu.ма; с.м.ањиШи, ску
ииши (очи): � корак(ом). 3. иаgаши у сиШнu.м Kaиu.мa, иахуљи
цама (о киши, cHeiy). _ ,.., се иосшаши исишњен, из.мрвиШи се, 
изgробиши се. 

уситно ПРИЛ. сишно, у .малu.м gеловu.ма. 

уситњавати (се), -Итњавам (се) несвр. ире.ма усишниши (се). 

уситњеност, -ости ж сшање oHoia шшо је усишњено. 

усићено ПРИЛ. на усићен начин, јоiунасШо. 
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усићити се, усйћйм се евр. узјОlуниши се, уинашиши се. 

усјајити, -йм евр. в. усијаши (2). 

ускајати се, -ём се евр. йокајаши се. 

ускакати, ускачём несвр. Йре.ма ускочиШи. 

ускакивати, -акујём несвр. йрема ускочиШи. 

ускипелост, -ости ж сшање oHola шшо је ускиЙело. 

ускипети јек. ускипјети, -пйм евр. 1. йочеши кийеши, йре-
ливаши се йреко руба uocyge йри јаком кључању или йењењу 
ШечносШи. 2. фиг. разљушиши се, ражесшиши се; узбуниши се, 
узбуркаши се (о осеnањима, сШрасШима). 

ускиптети јек. ускиптјети, -птйм евр. 1. йочеши кийшеши, 
узбуркаши се, узавреШи. 2. фиг. исйуниши се cHaloM, jegpUHoM, 
набујаШи. 

ускисивати, -исујём несвр. Йре.ма ускиснуШи. 

ускиснути, -нём (р. пр. ускиснуо, -ула и ускисао, -сла) евр. 

йосшаши кисео, йрокиснуши (йокваривши се услеg шоlа), (.мле
ко нЙр.); нарасши, набујаши uog уШицаје.м lJъивичноl врења (о 
ШесШу). 

ускладити, -йм (трп. усклађен) евр. gовесши у склаg, caina
сносш (с нечим), сложиши: � ставове . •  � се сложиши се, уса
inасиши се. 

ускладиmтавати, -иmтавам несвр. йрема усклаgишШиШи. 

ускладиmтење е с.мешШање (робе) у склаgишШе. 

ускладиmтити, -йм евр. смесшиши (робу, сшвари) у скла-
gишШе. 

ускладљив, -а, -о који се може gовесши у склag, у саinасносш 
(с нечим). 

усклађен, -а, -о склаgан, хармоничан: � брак 
усклађеност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање oHola шшо је 

усклађено, усаinашено. 

усклађивати (се), -ађујём (се) несвр. Йре.ма усклаgиШи (се). 

усклађивач, -ача м онај који усклађује, gовоgи у склаg нешШо. 

ускл:й:к м upOgOpHO, јако оinашавање, узвик. 

ускликивати, -икујём несвр. Йре.ма ускликнуШи. 

ускликнути, -нём евр. оinасиши се ускликом, узвикнуШи. 

ускличн:й:, -а, -о који се OgHOCU на усклик, који се изражава 
ускликом: � реч. 

ускличн:й:к м ЛИНГВ. в. узвичник. 

усклоБУчати, -ам евр. 1. йочеши се клобучаши, исйуниши се 
клобуцима (о воgи Kag кључа, йени се). 2. фиг. снажно избиши; 
ускомешаши се. - Усклобуча врело суза. Народ усклобуча. 

ускљУчати, -ам евр. йочеши кључаши, узавреши; узбуркаши 
се. - Катран ускључа. Базен ускључа. 

уско ПРИЛ. (RОМП. ужё и уже) 1. узано, шесно: � скројити. 2. 
фиг. йрисно, иншимно; јеgносшрано, оlраничено: � сарађивати; 
� гледати на проблем. 

уско- као йрви geo сложеница значи ga је уско оно шшо зна
чи gpylu geo сложенице: ускотрачан, ускогруд. 

усковитлавати (се), -Итлавам (се) несвр. Йре.ма усковиiilла
ши (се). 

усковитланост, -ости ж сшање oHola шшо је усковиiilлано; 
узбурканосiil, узне.миреносШ. 

усковитлати, -ам евр. йочеши ковиiilлаши, вршеши у кови
iilлац: � прашину. фиг. узне.мириШи, узбуркаши: � духове . •  � 

се узвршеши се, узврйољиши се. фиг. узбуркаши се, усшаласаши 
се (о сшрасшима нЙР.). 

ускогруд, -а, -о (ускогрудан, -дна, -о) а. који има узан lpyg
ни КОШ. б. фиг. који је уских, оlраничених Uoinega. 

ускогруд(н)ост, -ости ж особина oHola који је YCKolpyg, o'ipa
ниченосШ. 

ускок м 1. иет. назив за йребеinицу који је, йосле шурских 
освајања у XVI и XVII в., yuagao из Аусшрије или Млешачке Ре
йублике у освојене обласши pagu обрачуна са Турцима. 2. онај 
који йрешао, ускочио у gpy'iu, обично йрошивнички, шабор, gpy
'iy 'ipyUy. 3. скок, йрелаз; ускакање. 

ускокодакати се, -одачём се евр. 1. йочеши кокоgакаши, рас
кокоgакаши се. 2. за'iрајаши, раз'iаламиши се. 

ускокотити се, -окотйм се евр. ускокоgакаши се, заlрајаШи. 
фиг. йочеши се шейуриши, узоколиши се. 

усколебаност, -ости ж узне.миреносШ, не.мир; ЙоколебаносШ. 
усколебати, -ам евр. 1. учиниш и неси'iуРНим, йоколебаши: � 

људе. 2. учиниш и ga се нешшо (обично море) йокрене, зашаласа, 
узбуркаШи . •  ,.., се усшаласаши се, узбуркаши се (о мору). 

усколУтати, -8.м евр. йочеши колуiJlaши, заколуiJlaши: � очима. 
ускометражн:й:, -а, -о који се OgHOCU на уску филмску шра

ку (обично ширина 8 или 16  mm): � филм. 
ускомешаност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је ускомешано. 
ускомеmати, -ам евр. 1. изазваши комешање, немир, узне

мириши: � масу. 2. йочеши йомераши, мицаши у разним йрав
цима: ,.., ногама, ,.., раменима . •  ,.., се 1. биши захваnен не.миром, 
исйуниши се ужурбаношnу, живошnу. - Маса се ускомеша. 2. 
а. йочеши се крешаши, иnи у разним Йравцима. б. йочеши се 
нервозно, збуњено ЙонашаШи. 3. усковиiilлаши се, узбуркаши се. 
- Ускомеша се водена маса. 

ускопавати, -опавам несвр. Йре.ма ускоЙаШи. 
ускопати, -ам евр. окойаши, йрекойаши: � кромпир. фиг. за-

шаласаши, узбуркаШи. - Југовина ускопала море. 
ускоравати, -оравам несвр. Йре.ма ускориШи. 
ускорачати се, -ам се евр. усхоgаши се Шамо-амо. 
ускорити, ускор:йм евр. убрзаши, йосйешиши: � венчање. 
ускоро и ускоро ПРИЛ. у скором, крашком вре.мену, убрзо. -

Ускоро морамо кренути. 
ускосити се, ускосйм се евр. узјо'iуниши се, заинашиши се. 
ускост, -ости ж својсшво, сшање oHo'ia шшо је уско. 
ускотрачан и ускотрачан, -чна, -о жел. који је уских шрач-

ница (о колосеку, йрузи): � пруга. 
ускотрљати, -ам евр. кошрљајуnи Йре.месШиШи навише. 
ускоћа ж в. ускосШ. 
ускочити, ускочйм евр. 1. уnи (у нешшо) скоком, скочиши у 

шшо: � унутра. 2. а. умешаши се, уйасши: � у разговор, � у бор
бу. б. уnи на месшо Ko'ia gpy'io'i, gOManu се какво'i месша, йоложа
ја и СЛ.: � у владу, � у тим. 

ускочк:й:, -а, -о који се OgHOCU на ускоке: � песма. 
ускратити, ускратйм евр. 1. а. йресшаши gаваши, не gаши: � 

кредит. б. оgузеши, лишиши че'iа: � задовољство. 2. не gозволи
ши, забраниши: � пиће коме. 

ускраћење е забрана, ускраnивање. 
ускраћивати, -аћујём несвр. Йре.ма ускраШц.Ши. 
ускрIiчати се, -чйм се евр. йочеши кричаши, развикаши се. 
Ускрс м 1. најзначајнији хришnански йразник који се слави 

као gaH Хрисшово'i ускрсну па, васкрсења, Васкрс. 2. (Ускрс) ускр
снуnе, васкрсење; фиг. враnање у живош, йоновно оживљавање, 
узgизање, UpeUopog. 

ускрсавати, -рсавам несвр. Йре.ма усркснуШи. 
ускрсење е в.  ускрснуnе. 
ускрсн:й:, -а, -о који се OgHOCU на Ускрс, ускршњи. 
ускрснути, -нём (р. пр. ускрснуо, -ула и ускрсао, -сла) евр. 1. 

усшаши из мршвих, оживеши; йоврашиши се у живоШ. 2. uogu
nи из мршвих, оживеши HeKola, нешШо. 3. йоново се јавиши, йо
јавиши се (у сеnању, мислима и СЛ.). 

ускрснуће е 1. усшајање из мршвих, васкрснуnе. 2. йоновно 
оживљавање, upeuopog, обнова. 
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ускрсовати, -сујем евр. и неевр. uраз1-l0ваши, свешковаши Ус
крс; uровоgиши, uровесши Ускрс. 

ускршњи, -а, -е који се og1-l0СU на Ускрс; уп. ускрсни: � јаје, 
� пост, � празник. 

ускукурекати се, -уречем се јек. ускукуријекати се, -ури
јечем се евр. uочеши кукурекаши, разZa.nамиШи се кукурекање.м. 

усшiдити, усладим евр. учи1-lиши слашким, заслаgиШи . •  -
се uосшаши слаgак, ослаgиши се. 

услед јек. усљед и услијед (наглашено: услед и услед јек. 
усљед и услијед) предл. (с ген.) казује узрок, ОКОЛ1-l0сши: збоZ: 
слетети с пута услед магле. 

уследити, уследИм јек. услиједити, услиједИм евр. gohu, на-
сшуuиши, gоИgиши се (uосле, 1-lаКО1-l 1-lечеZа, као uослеgица 1-lечеZа). 

услинити, -им евр. умазаши сли1-lама, избa.nавиШи. 

услиmавати, -Иmавам несвр. Йре.ма услишиШи. 

услиmати, -ам евр. в. услишиШи. 

услиmити, -Им и услиmити, услИmИм евр. саслушаши (моли
шву, молбу); саслушаши и уgовољиши, иСUУ1-lиши (1-lечију молбу). 

услободити, -ЬбодИм евр. ослобоgиши, охрабриши, ос.мели
ши . •  - се ос.мелиШи се, охрабириши се, ослобоgиши се. 

услобођивати (се), -Ьђујем (се) несвр. Uре.мауслобоgий1и (се). 

услов и услов м 1. 0Н0 og чеZа 1-lешшо зависи, шшо шреба ис
UУ1-lиши, uзвршиши ga би се 1-lешшо осшварuло, UоZоgба. 2. (обич-
но у мн.) ОКОЛ1-l0сши, uрuлике 1-lУЖ1-lе ga се 1-lешшо осШвари. 

услован и услован, -вна, -о 1. који је у вези с каквим усло
вом, који може биши само uog неким условом: � казна. 2. који 
uоgразумева, саgржи извеС1-lУ резерву, oZpagy: - објашњење не
чега. 

условити, условИм (трп. условљен) евр. 1. сшвориши услове, 
moZyh1-lосши за 1-lешшо, омоZуhиши, uроузроковаши, изазваШи. -
Економско повезивање са залеђем условило је напредак при
морских крајева. 2. uосшавиши, оgреgиши услове, oZpa1-lичиши 
условом; уZовориши, ушврgиши: � потписивање уговора; � ка
зну . •  - се међусоб1-l0 ушврgиши услове (за 1-lешшо), uоZоgиши се. 

условљавати (се), -овљавам (се) несвр. Йре.ма условиши (се). 

условљеност, -ости ж сшање o1-lоZа шшо је условље1-l0, шшо је 
завиС1-l0 og неких услова, завиС1-l0СШ. 

условно и условно прил. uog условом, с резервом: - потпи
сати што. 

условност и условност, -ости ж сшање o1-lоZа шшо је услов
Н0, условље1-l0СШ; ОКОЛ1-l0сши 1-lУЖ1-lе ga се 1-lешшо осШвари. 

услуга ж (дат. -узи) 1. uосшуuак који некоме g01-l0СU корисш, 
йомоћ, gouPU1-l0С; служење, Uослуживање. 2. СШРУЧ1-lа (за1-lашска, 
лекарска и gp.) йомоћ, сервис: комуналне услуге. • медвеђа � 
gоБРО1-lамера1-l uосшуuак којим се жели учи1-lиши услуZа, йомоћ 
некоме a.nи се нанесе шШеШа. 

услужан, -жна, -о који је сЙре.ман учи1-lиши услуZу, upegycpe
iilљив, cycpeiilљив; којим се чи1-lи услуZа: � конобар, � Домаћица; 
услужне делатности. 

услуживати, -ужујем несвр. Йре.ма услужиши. 

услужити, УслУжИмевр. uослужиши (мушшерију, куйца); йо-
1-lуgиши, уZосшиши (јелом, Йиће.м). 

услужџо прил. на услужа1-l 1-lач ин , upegycpeiilљueo: - пону
дити помоћ. 

услужност и услужност, -ости ж особи1-lа o1-lоZа који је услу
жа1-l, UреgусреiilљивосШ. 

усмелити се ијек усмјелити се, -Им се евр. а. усуgиши се, 
ос.мелиШи се: � урадити што. б. uосшаши с.мион, охрабириши се. 
- Више се не плаши, усмелио се. 

усмен, -а, -о а. (обично одр.) исказа1-l, израже1-l речима које 
нису наиисане, неиисан: усмени споразум, усмени налози. б. 
(само одр. УсмеНЙ, -;1, -о) који је у живо ј речи, који се йреН0си Zo
вором, који се обавља ZOBOPOM: � књижевност, � испит. 

усмено прил. на ус.ме1-l 1-lачи1-l, ZOBOP1-lUJIt среgсшвима: � саоп
штити. 

усменост, -ости ж својсшво o1-lоZа шшо је ус.меН0, шшо није 
наиисаН0. 

усмеравати (се), -еравам (се) јек. усмјеравати (се), -јера
вам (се) несвр. Йре.ма ус.мериши (се). 

усмеравач јек. усмјеравач, -ача и усмерач јек. усмјерач, 
-ача м в. ус.меривач. 

усмереност јек. усмјереност, -ости ж својсшво o1-lоZа шшо је 
yc.mepe1-lо, оUреgеље1-lосШ, уUуhе1-lОСШ. 

усмеривач јек. усмјеривач, -ача м 1. 0нај који ус.мерава (не
шшо), оgређује йравац (1-lече.му). 2. уређај који uрешвара елек
шриЧ1-lУ e1-lерZuју jeg1-lоZ сисШе.ма у елекшриЧ1-lУ e1-lерZuју gpyZoZ си
сШе.ма. 

усмерити јек. усмјерити, -им евр. уuушиши, оuреgелиши у 
извеС1-l0М йравцу, к неком циљу и сл.: � активност, � кораке . •  
- се усреgсреgиши се, СКО1-lце1-lшрисаши се. - Сва пажња се би
ла усмерила на позорницу. 

усмина ж 1. среgњи слој коже, UОШКОЖ1-l0 везив1-l0 Шкиво. 2. 
eaZU1-lа. 

усмолити, усмолИм евр. Uре.мазаШи, йревући с.молом; улеuи
ши, уuрљаши с.молом. 

усмотрити, усмотрим евр. сuазиши, уrлеgаШи. 
усмрдео, -ела, -ло јек. усмрдио, -дјела, -ло који зауgара, ши

ри c.мpag (услеg укваре1-l0сши, шруљења и сл.): - лешина. 
усмрдети и Усмiщети јек. усмрдјети и усмрдјети, -дИм евр. 

прел. учи1-lиши ga 1-lешшо c.мpgu, ga uосша1-lе с.мрgљиво, иСUУ1-lиши 
c.мpagOM: � собу . •  - се uосшаши с.мрgљив, укварен; оgаши c.мpag 
og себе, зас.мрgеШи. 

усмртити, -Им евр. прел. лишиши живоша, убиШи . •  - се Йовр. 
усмрћење с лишење живоша, убисШво. 
усмрћивати (се), -рћујем (се) несвр. Йре.ма ус.мршиши (се). 
усна ж (ген. ми. усана) jeg1-la og gee meC1-lаше uокреШ1-lе ивице 

усша који сйоља заклањају зубе (обиЧ1-l0 KOg љуgи): горња -, до
њa �. • развући усне 1-lас.мешиШи се. угристи се (у јести се) за усну 
ШРZ1-lуши се и 1-lаrло заhушаши, не gовршиши (1-lезZоgа1-l, неуме
сша1-l и сл.) исказ, леЦ1-lуши се. 

уснат и уснат, -а, -о који има gебеле усне. 

уснатица и уснатица ж бот. у МН.: биљна породица Labiatae 
(у јд. : биљка из те продице). 

уснача ж зоол. а. врсша морске рибе Labrus turdus из исшо
имене Uороgице. б. uороgица шаквих риба Labridae (израже1-l0 
јаких и чврсших зуба). 

усне ни и уснени, -а, -о 1. који се og1-l0СU на усне: уснени 
углови. 2. лингв. који се образује на уснама (о uзZовору суrлаС1-lи
ка б, й, м, в, ф), лабијa.nа1-l. 

усненозубни, -а, -о лингв. који се образује gоgиривање.м gоње 
усне са зубима (о извоZору суrлаС1-lика в, ф). 

усненоносни, -а, -о лингв. који се образује Kag се усне зашво-
ре а вазgУШ1-lа сшруја uроuусши кроз Н0С (о uзZовору суrлас1-lика м). 

усни, -а, -о који се og1-l0СU на усша: � дупља, � отвор. 
УСНЙ:, -а, -о в. уснени. 

уснити, -Им евр. 1. gоживеши у сну, сањаШи. 2. в. YC1-lуШи . •  
- се (некоме нешто) uојавиши се у сну; uричи1-lиши се. 

усница ж ge.м. и хиЙ. og усна; усна. 
усничица ж ge.м. и хиЙ. og усна и усница. 
уснопити, уснопим евр. сложиши и uовезаши у СН0йове (жи-

ШО нЙр.). 

уснулост, -ости ж сшање 01-lоZа који је уснуо. 

уснути, уснем евр. УШО1-lуши у сан, засUаШи. 

усов, -ова и усов м а. лави1-lа. б. фиг. Zомuла, маса 1-lечеZа шшо 
се 1-lезаgрживокреhе. 
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усолити, усолим евр. СОЈЬење.м зашшишиши og кварења (.ме
со Ндр.). 

усољавати, -ољавам несвр. Йре.ма усолиШи. 

усоптити, усоптим евр. узавреши, ускуваши (о iневу). 8 - се 
йочеши убрзано gисаши og узбуђења. 

успаван, -а, -о 1. шрй. og усйаваши (се). 2. фиг. йришајен, са
кривен, лашеншан (о снази, сйособносши и сл.). 

успаванка ж (дат. -НЦИ; ген. ми. -кИ)Йес.ма којо.м се усйавЈЬују 
geцa. 

успавати, успавам евр. 1. учиниши ga неко засйи: - дете. 2. 
а. фиг. у.мириши, с.мањиШи (бол и сл.). б. учиниши неакшивним, 
ослабиши, у.мршвиши: - опрез. 8 - се 1. а. занеши се у сан, за
сЙаШи. б. заgоцниши са усШајање.м, ЙресЙаваШи. 2. фиг. apega
ши се Шихо.м, чесшо уч.ма.ло.м живошу, биши неакШиван. 

успавкивати, -авкујём неевр. у ge.м. значењу: усЙавЈЬиваШи. 

успављив, -а, -о а. који gOHOCU сан, који усйавЈЬује: - тиши-
на. б. мед. анесшешичан: - средство. 

успављивати (се), -ављујём (се) несвр. Йре.ма ycйaвaйlи (се). 

успављивач, -ача м онај који усйавЈЬује, gOHOCU сан. 

успављиво ПРИЛ. на усйавЈЬив начин, gOHocehu сан. 

успављујуће ПРИЛ. йlaKo ga усйавЈЬује, усйавЈЬиво: деловати -. 
успављујући, -а, -ё који усйавЈЬује, усйавЈЬив: - музика. 
успављујуће шако ga усйавЈЬује, усйавЈЬиво: деловати -. 
успадати (се), -ам (се) евр. и неевр. йочеши йаgаши у већој .ме-

ри; ЙаgаШи. - Киша се успадала. Ако успада кита биће рода. 
успалити, успалим (трп. успаљен) евр. 1. учиниши ga неко 

aagHe у вашру, јако узбуниши, узбуgиши, разgражиши, узне.ми
риШи. 2. учиниши ga нешшо йочне ga iopu, уйа.лиши, заЙа.лиШи. 
8 - се йасши у вашру збоi неке сшрасши, јако се разgражиши; 
јако се заiрејаши за нешшо, биши йонеш нечим; йосшаши не.ми
ран, несШашан. 

успаљеник, -ика м онај који се лако усйа.ли, разgражи, йо
сшане Йожуgан. 

успаљеница ж усйаљена жена. 

успаљеност, -ости ж сшање oHoia који је усйаљен, йожуg-
1-lOСш, разgраженосШ. 

успаљив, -а, -о који се лако усЙа.ли. 

успаљивати (се), -аљујём (се) несвр. Йре.ма усйа.лиши (се). 

успаничено ПРИЛ. у йаници, беЗ'iлавно, избезу.мљено: - бе-
жати. 

успаничити, -им евр. учиниши ga HeKoia захваши йаника, 
изазваши йанику: - гомилу. 8 - се йосшаши усйаничен, захва
ћен Йанико.м. 

успара ж сйарина, заЙара. 

успатити се, -им се евр. йочеши йашиши, биши захваhен не
чим шшо изазива ЙаШњу. 

успахнути, успахнём евр. лаким сШрујање.м йокренуши, учи
ниши ga нешшо за.леЙрша, зашрейери (лишhе нЙр.). 

успевати, Успёвамјек. успијевати, Успијевам неевр. l. несвр. 
Йре.ма усЙеШи. 2. gаваши йлоg, рађаши (о усевима). - У овим 
крајевима лепо успева пшеница. 

успелост јек. успјелост, -ости ж сшање oHoia шшо је усйело, 
усйело решење. 

Успеније с (обично у изр. - Богородице) еткњ. хришhански 
йразник (28. VIII) у сЙо.мен на gaH с.мрШи Боiороgице, Велика 
Госйојина (ГосЙођа). 

успе нити се јек. успјенити се, -им се евр. 1. йочеши Йени- · 
ши, сшвараши йену, йрекриши се Йено.м. - Море се успени. 2. 
фиг. разЈЬушиши се, разјариши се (у йрейирци, свађи). 

успентрати се, -ам се евр. йойеши се йеншрајуhи се, исйен
шраши се, узвераши се. 

успенушати се јек. успјенушати се, -ам се евр. зайениши 
се, зайенушаши се. 

успенушити се јек. успјенушити се, -енYmИм (се) евр. зайе
ниши се, зайенушаши се; уп. успенymати се. 

успењати (се), успењём (се) евр. в. усйёши (се). 
успење с а. РЛГ. узнесење на небо йосле с.мрШи (о Боiороgи

ци). б. (Успење) в. УсЙеније. 
успети, -ём јек. успјети, успијём евр. имаш и усйеха (осшвари

ши какав резулшаш, gобар свршешак каквоi йосла, йоgухваша 
и сл.), йоћи за руко.м. 

успёти, успнём евр. йойеши, guhu увис. 8 - се йойеши се, gu
ћи се увис. фиг. йосшиhи какав йоложај, звање и сл. 

успех јек. успј ех м 1. gобар резулшаш у неко.м йослу, сйоршу 
и сл., gобар свршешак каквоi ЙоgухваШа. 2. IIIК. оцене које йосши
же ученик у школи. 

успешан јек. успјеmан, -шна, -о који је усйео, йосшиiао 
усйех; који gOHocu усйех, gобар резулшаш: - човек; - подухват. 

успешно јек. успјеmно ПРИЛ. на усйешан начин, са усйехо.м: 
- обавити што. 

успеmност јек. успјеmност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво 
oHoia шшо је усйешно. 

успизмити се, -Им се евр. йосшаши Йиз.мен, йун .мржње, зло
бе, нейријашеЈЬсшва (Йре.ма неко.ме), око.миШи се, исЙиз.миШи се 
(на HeKoia). 

успијати, усп:йјам неевр. сшезаши усне на нарочиш начин са 
намеро.м ga се изазове неки ушисак; кокешоваши: - уснама, -
уста; научити -. 8 - се в. усЙијаШи. 

успијача ж в. усЙијуша. 
успијукати се, -ијУчём се и успијукати се, -ијучём се евр. 

сшаши йијукаши, уgариши у Йијукање. - Пилад се успијучу. 
успијуmа ж женска особа која чесшо усйија (уснама, усши

.ма); уп. успијати (се). 
успиљити, успиљим евр. насшавиши йuљиши, неШре.мице 

'iлеgаши, уйравЈЬаши йо'iлеg у HeKoia, у нешшо, йроgужиши са 
Йuљeњe.м. 

успињати (се), успињём (се) несвр. Йре.ма усйеши (се), усйе
њаши (се). 

успињач, -ача м в. усйињача (2). 

успињача ж 1. а. брgска, йланинска жичана железница, 
жичара. б. нарочиш .механизам који йоgиже и сйушша ваiоне са 
йушницима и ШереШо.м на ошшрим сШр.минама. 2. найрава, .ме
ханизам уойшше којџ усйиње, gиже увис; gиза.лица. 

успиривати, -ирујём несвр. Йре.ма усЙириШи. 
успирити, -им и успирим евр. расЙа.лиШи, расйириши 

(ваШру). 
усписати се, успИmём се евр. сшаши йисаши, расйисаши се. 
успитати, успитам евр. и неевр. (најчешће у значењу футура 

егзактног) (за)ЙиШаШи. 
успити, успијём евр. сшеiнуши усне на нароч'иши начин же

леhи осшавиши неки уШисак. 8 - се йрийиши се, йрuљубиши се 
(о уснама или наусницама). 

успиmтати (се), -штим (се) евр. уgариши у йиску; уgаришZl у 
йискаву свирку. 

успламсај м на'iла йојава ЙЛамена. фиг. на'iла нава.ла осећања. 
успламсати, -ам евр. йочеши йламсаши, синуши, севнуШи. 

фиг. на'iло Hagohu, избиши (о осећањима). 
успламтелост јек. успламтјелост, -ости ж сшање oHoia који 

је усйламшео, oHoia шшо је усЙЛамШело. 
успламтети јек. успламтјети, -тим евр. 1. йочеши йламше

ши, iореши ogajyhu йламен, бун:нуши, разiореши се. 2. фиг. а. йа
сши у вашру, расЙа.лиШи се, разјариши се (og узбуђења). б. йoцp� 
венеши, зажариши се (о лицу); засјаши (о очима). 8 - се в. ус
ЙЛамШеЙlи. 
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усплахйрено прил. узбуђено, узне.мирено; уйлашено. 

усплахйреност, -ости ж сшање оно/'а који је усЙЛахирен. 

усплахирити, -ахирим евр. јако узне.мириши, узбуgиши; 
уйлашиши: � ходати; � се окретати. _ � се Йовр. , 

усплаmити, -Им евр. в. уЙЛашиШи. 

усплође с бот. се.мени о.моШач, ЙерикарЙ. 

успљускати се, -ам се евр. uочеши UЈЬускаши, Шa.nасаШи се. 
- Вода се успљуска. 

успокојавати (се), -ој авам (се) несвр. Йре.ма усuокојиши (се). 

успокојеност, -ости ж MupHoha, смиреносШ. 

успокојење с у.мирење, смирење. 

успокојити, -окојИм евр. у.мириши, смириШи. _ � се у.мири
ши се, смириши се. 

успомамити се, -омамйм се евр. uосшаши Йо.ма.ман, необу
зgан, Uо.ма.миШи се. 

успомена ж 1. сеhање на ко/'а или шшо, ушисак који осшаје 
у сеhању на ко/'а или шШо. 2. а. uреg.меш који uogceha на ко/'а 
или шшо, који осшаје за сеhање. б. забелешка, усмено uреgање 
или шраgиција која се OgHOCU на UРОШJlОСШ Hapoga. 

успон и успон м 1. а. geo uуша, шерена који се gиже, йење 
uog на/'ибо.м. б. gизање увис, Йењање. 2. усuешан развишак, на
upegaK, развој. 3. а. guзање .музичко/' Шона. б. guзање "iласа. 4. og
нос висине сШр.ме равни Йре.ма њеној gужини. 

успонй и успонй, -а, -о в.  усЙонски. 

успонскй и успонскй, -а, -о који се OgHOCU на усйон: � кри
вуља, � развитак 

успор и успор м а. заgржавање, усйоравање .мање воgене 
.масе веhо.м у коју се .мања улива. б. усйоравање, заgржавање 
уоUшШе. 

успоравати, -оравам несвр. Йре.ма усUориШи. 

успореда ПРИЛ. ycuopego, Hauopego. 

успоредан и успоредан, -дна, -о в. yuopegaH. 

успоредба ж в. уUореgба. 

успоредити (се), -орёдйм (се) и успоредити (се), -им (се) 
евр. в. уuореgиши (се). 

успореднйк м геогр. в. yuopegHUK. 

успоредница ж 1. мат. Uарa.nелна, yuopegHa линија. 2. геогр. 
в. yuopegHUK. 

успоредно ПРИЛ. yuopego, Hauopego. 

успоредност, -ости ж уuореgосш, наUореgносШ. 

успоредо и успоредо ПРИЛ. yuopego, Hauopego. 

успоређати, -орёђам евр. сшавиши све у peg, исuоређаши, йо-
ређаШи. 

успоређење с Йоређење. 

успоређивати (се), -оређујём (се) несвр. Йре.ма ycuopegu-
ши (се). 

успорење с смањење брзине. 

успоривати, -орујём несвр. Йре.ма усUориШи. 

успоривач, -ача м оно шшо усйорава: � нуклеарних реакција. 
успорити, Успор:И::м: евр.учиниШи cйopиju.м, смањиши брзину. 

успособити (се) и успособити (се), -особИм (се) евр. в. осйо-
собиши (се). 

успособљавати (се), -Обљавам (се) несвр. Йре.ма усuособи
ши (се). 

успостава ж завођење, увођење, обнова uређашње/' сшања; 
увођење, сш�арање ново/' сШања. 

успоставити, -Им евр. врашиши у раније, uређашње сшање, 
обновиши; сшвориши, наUравиШи. 

успостављати, -ам несвр. Йре.ма усUосШавиШи. 
успостављење с в.  усUосШава. 
усправан, -вна, -о који сшоји йраво, око.миШо, верШикa.nно. 

фиг. uоносиш, gОСШојансШвен. 
усправити, -им евр. gовесши, uосшавиши у усйраван uоло

жај. фиг. uробуgиши йонос, gосшојансшво (у неко/'а). _ � се зау
зеши усйраван uоложај, сшаши Йраво. фиг. uосшаши свесшан 
своје вреgносши; uоБОЈЬшаши своје сшање, uоложај (обично еко
но.мски, .маШеријa.nно). 

усправљати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма усuравиши (се). 

усправно ПРИЛ. 1. йраво, верШикa.nно, око.миШо. 2. фиг. йоно
сишо, gосшојансшвено: ићи � кроз живот. 

усправност и усправност, -ости ж сшање и особина оно/'а 
који је усйраван, оно/'а шшо је усйравно. 

усправо ПрИЛ. в. усЙравно. 

успраmити се, успрiim:йм се евр. јако се заuрашиши, йрекри
ши се Uрашино.м. 

успраmтити, -им евр. uочеши uрашшиши, uуцаши, заuра
шШиШи. 

успрегнути, успрёгнём евр. 1. узgржаши, заусшавиши, са
влаgаши: � смех. 2. uовуhи се, уз.маhи. _ - се усше/,нуши се, уз
gржаШи се. 

успрезати (се), успрёжём (се) несвр. Uре.ма усUре/'нуШи (се). 

успремати, успрёмам несвр. Йре.ма усUре.миШи. 
успреметати и успреметати се, -емећём се евр. uочеши бр-

зо, журно Uре.меШаШи йо че.му; усхоgаши се узвршеши се. 
успремити, успрёмим евр. gовесши у peg, (Uо)сUре.миШи (ку

hy, сшан и сл.). 

успренути, -нём евр. шр/'нуши се, uренуши се. 
успреподобити се, -одобИм се евр. наuравиши озбиљан, не

вин израз, уuреuоgобиши се. 
успретакати, -етачём евр. извршиши uрешакање, исuреша

каШи. 

успречити се, успрёчИм се јек. успријечити се, успријечИм 
се евр. uоказаши несла/,ање, uрошивЈЬење, усuрошивиши се. 

успржити се, -Им се евр. uочеши се UржиШи. фиг. узвршеши 
се, узне.мириши се. 

успријатељити се, -Им се евр. сuријашељиши се. 

успiЈКОС и успркос предл. и ПРИЛ. в. уЙркос. 
успркосити се, -Им се евр. йркосно се суuрошсшавиши, yga

риши у Йркос. 

успролетати (се), -олёћём (се) јек. успролијетати (се), 
-олијећём (се) евр. а. uочеши лешеши Шg.мо-а.мо. б. узне.мириШи 
се, усшу.мараши се, усхоgаши се. 

успропадати се, -ам се евр. усшу.мараши се, расшрчаши се. 
успропињати се, -њём се евр. и неевр. uроuеши се, йройиња

ши се. 
успропнице ПРИЛ. уйройнице, уЙроЙањ. - Коњ скочи успроп

нице. 
успротивити се, -отивИм се евр. uоказаши uрошивЈЬење, не

сла/,ање, учиниши uрошивно чијој вОЈЬи: � саговорнику, � смени 
тренера. 

, , успротивљавати се, -Ивљавам се несвр. Uре.ма усUроШиви
ши се. 

успрсити се, -Им се евр. усuравиши се и йри Шо.м се исйрси
ши. 

успрт, -'а, -о сШр.м: � брдо. 
успртити се, -Им се евр. uоuеши се, нашовариши се: � на ле

ђа народу. 
успрхнути, успрхнём евр. uрхнуши, uолешеши, оgлеШеШи. 

фиг. живахнуши, жitвнуШи. 
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усП})чити, успрчйм свр. йосшавиши нешшо шако ga се исши-
че, ga сШрчи. 

успузавати (се), -узавам (се) несвр. Йре.ма усйузаши (се). 

успузати (се), -ужём (се) свр. йойеши се йужуhи: � уз литицу. 
успут ПрИЛ. уз gpy1,u йосао, gpy1,y акшивносш, уз1,реg (као не-

шшо caopegHo): радити што �. 
успутан, -тна, -о који се gешава, налази уз йуш; caopegaH, 

мање важан или неважан: успутне куће; успутни разговори. 
успутно прил. в. усйуш. 

успухати се, успУшём (УспУхiiм) се свр. сшаши, йочеши йуха
ши, gуваши, уgариши у Йухање. 

успуцкати, -ам свр. сшаши, йочеши йуцкаши, ЙуцкеШаШи. 

успуmити се, -йм се свр. сшаши, йочеши се йушиши, исйу-
шшаши gим или Йару. 

усрдан, -дна, -о срgачан, ЈЬубазан. 

усрдно ПРИЛ. срgачно, ЈЬубазно. 

усрдно ст, -ости ж срgачносш, ЈЬубазносШ. 

усрђе и усрђе с усрgносш, срgачносШ. 

усред предл. (с ген.) йоказује месшо и вре.ме: у cpegUHU, у сре
gUHY: � Београда, � зиме. 

усредоточење с йосшизање високо1, сшейена сабраносши, 
усреgсређеносши, конценШрација. 

усредоточивати (се), -очујём (се) несвр. йрема усреgошочи
ши (се). 

усредоточити, -оточйм свр. конценшрисаши, усреgсреgиши 
(йажњу, акшивносш и сл.) у jegHoM йравцу, Ha jegHY сШвар. _ -

се конценшрисаши се, усреgсреgиши се на нешШо. 

усредсредити, усредсрёДЙМјек. усредсријЕЩИТИ, усредсри
једйм свр. сабраши, обрашиши (сву йажњу, све мисли, сву акшив
носш) на jegHY сшвар, у jegHoM йравцу, конценшрисаши, ycpego
ШочиШи. _ - се усйравиши (своје мисли, своју йажњу) на jegHY 
сшвар, у jegHoM йравцу, конценшрисаши се, усреgошочиши се. 

усредсређен јек. усредсријеђен, -а, -о 1. ШрЙ. og ycpegcpe
gиши (се). 2. gуховно сређен, Йрибран. 

усредсређено јек. усредсријеђено ПРИЛ. йрибрано, с кон
ценшрацијом, ЙаЖЈЬиво. 

усредсређеност јек. усредсријеђеност, -ости ж особина 
oHof,a који је усреgсређен, конценШрисаносШ. 

усредсређење с усреgсређеносШ. 

усредсређивати (се), -еђујём (се) несвр. йрема ycpegcpegu-
ши (се). 

усрећавати (се), -ећавам (се) несвр. Йре.ма усреhиши (се). 

усрећеник, -а и усрећеник, -Ика м онај који је усрећен. 

усрећеност, -ости ж сшање oHof,a који је усрећен, осећање 
среће. 

усрећивати (се), -ећујём (се) несвр. Йре.ма усреhиши (се). 

усрећитељ м онај који усрећује, gOHOCU срећу. 

усрећитељица и усрећитељка ж жена усреhиШељ. 

усрећитељски, -а, -о који се OgHOCU на усреhишеље, на усре-
ћивање. 

усрећити, -йм свр. учиниши срећним, gонеши, gаши срећу не
коме. _ - се йосшаши срећан, сшеhи срећу. 

усркавати, -ркавам несвр. йрема усркаШи. 

усркати, усрчём свр. а. срчуhи йойиши или йојесши, йосрка-
ши: � супу. б. увући у себе (шечносш, вазgух, gим), усисаШи. 

усркивати, -ркујём несвр. Йре.ма усркаши и усркнуШи. 

усркнути, усркнём свр. в. усркаШи. 

усрљати, ycpљiiм свр. ући СРЈЬајући, усрнуши. 

усрнути, усрнём свр. уйасши, ући на'tло (чесшо и насилно). 

усрпити, усрllЙМ свр. савиши враш (у облику срйа) и сйусши
ши 'tлаву (о коњима). _ - се искривиши се, йоf,рбиши се, савиши се. 

усртати, усрћём несвр. Йре.ма усрнуШи. 

уста, уста с ми. 1. а. анат. gyйJЬa у gоње.м gелу 'tлаве са унушра
шње сшране зубне apef,page, као йочешни opf,aH за варење кроз 
који йролази храна у желуgац; ошвор између усана који воgи у 
шу gyйJЬy; усне: напунити � храном; затворити - убрусом; на
пућити �. б. слична шуйЈЬина и ошвор KOg живоШиња. 2. фиг. 
особа (обично члан йороgице) коју шреба храниши, изgржава
ши; човек уойшше: хранити четвора �; мртва �. 3. фиг. ошвор на 
нече.му, улаз у нешшо: � цеви, � пећине. • завезати - уhуШаШи. 
запушити (зачепити и сл.) - коме уhушаши Kof,a. зла (погана и сл.) -
(имати) ЙО1,рgно, клевешнички f,овориши, оf,овараши Ko1,a. златна 
- имати биши лейоречив, речиШ. И3 твоји� уста у божје уши gaj бо
же ga шако буgе. испирати уста ким о1,овараши Ko1,a. још му капље 
млеко И3 уста сувише је млаg, неgорасШао. КрО3 чија уста говори
ти (износити што) објавЈЬиваши шшо йреко gpy1,o1,a. мете ми се по 
устима не MOf,y ga се сешим, али знам. на пасја -изгрдити и сл. же
сшоко изf,рgиши, исЙсоваШи. на пола уста (говорити) шихо, узgр
жавајуhи се (1,овориШи). на сва - (говорити) ошворено, јавно (из
носиши шШо). не (ис)пуштати И3 уста чесшо ЙомињаШи. (не) отва
рати - (не) 1,овориШи. не силази му (јој, им и сл.) с уста сшално му 
(јој), им и сл.) је на усшима, сшално о шоме f,овори (f,оворе и сл.). 
од својих уста одвајати (откидати и сл.) несебично gаваши и оно че
f,a је неgовоЈЬНО. од уста до уста (ићи, ширити се) усмено се йрено
сиши, шири ши се (о весШима). отворити - коме йрисилиши неко
f,a ga f,овори. отео (узео) ми је с (И3) уста (реч) уйраво ШО сам хшео 
рећи. отети (отимати) залогај И3 уста (коме) осшавиши (осшавЈЬа
ши) (Kof,a) без мо1,уhносши обезбеђења среgсшава за живоШ. пу
на су му уста (кога, чега) сшално хвали (HeKo1,a, нешШо). развали
ти уста разf,аламиши се. развезати - Йро1,овориШи. скочити (скака
ти) сам себи у уста (у)раgиши нешшо йрошив caмof,a себе (обично 
несвесно). (у)бацити у - йојесши, йрезало1,ајиши нешШо. узети (узи
мати) у - 1) (йо)јесши; 2) йоменуши, йомињаши Ko1,a или ШШО. -
има, језик нема hуши, не f,овори. - му (јој) и сл.) се завезала не мо
же ga Йро1,овори. што му (јој и сл.) на усша gође (1,овори) не бира
јући речи (f,овори). 

устав и устав м 1. правн. основни gржавни закон, највиши 
йравно-йолишички gокуменш jegHe gржаве који оgређује начела 
и облике gржавноf, и gрушшвеноf, уређења, йройисује йрава и gy
жносши f,рађана. 2. а. основнауреgба йравославне цркве. б. йра
вилник йО коме се живи у манасШиру. в. основни законски gOKY
менш неких већих међунароgних gржавних орf,анизација. 3. све
чано мајускулно, унцијално йисмо (йознашо у 'tлаf,олској и ћи
рилској Йалео1,рафији). 

устава ж 1. уређај, йрейрека за заусшавЈЬање (и йройушша
ње) воgено1, шока pagu реf,улисања висине воgосшаја (чиме се омо
f,yhyje саобраhај броgова, раg млинова и gp.). 2. фиг. йрейрека, 
смешња; заусШавЈЬање. 

уставан и уставан, -вна, -о који се OgHOCU на усшав, засно
ван на усшаву, са'tласан са усшавом: � право, � одредба, � ре
форма. • - писмо в. усшав (3). 

уставити (се), -им (се) свр. в. заусшавиши (се). 

устављати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма усшавиши (се). 

уставни, -а, -о који се OgHOCU на усшаву: � право. 
уставност и уставност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина или 

сшање oHo1,a шшо је усшавно. 

уставобранитељи м МН. ист. чланови, йрийаgници ойозици
оне сшранке у Србији за време кнеза Милоша који су засшуйа
ли, бранили усшав og 1838. 1,og. 

уставобранитељски, -а, -о који се OgHOCU на усшавобрани
шеЈЬе, који apuaaga усшавобранишељима: � странка. 

уставотворац, -рца м онај који gaje, gOHOCU усШав. 

уставотворни, и уставотворни, -а, -о који сшвара, gOHOCU 
усшав, који има йраво gоношења усшава: � скупштина, � власт. 

устајiiлост, -ости ж 1. сшање oHo1,a шшо је усшајало, оgсусшво 
свежине. 2. фиг. маШерија.ТLНа и gуховна зайушшеносш, зайар
ложеносш, учмалосШ. 
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устајао, -ала, -ло 1. а. којије сШајање.м из'iубио свежину, ао
сшао бајаш, незgрав: - јело, - вода, - ваздух. б. који је сШајање.м 
gобио нови, бољи ква.лиШеШ (обично о воћу): - крушка, - му
mмyла. 2. фиг. који не Haupegyje, не развија се (кулшурно, инше
лекшуа.лно и сл.), обузеш мршвилом, заuарложен: - средина, -
друштво. 

устајати, -јем несвр. аре.ма усШаШи. 

устајати се, устојйм се евр. 1. uоквариши се, uосшаши не
зgрав og gy'io'i сшајања, из.'iубиШи свежину. 2. сШајање.м gобиши 
бољи укус, нови ква.лиШеШ (обично о воћу). 

устакленити (се), -акленйм (се) евр. в. усшаклиши (се). 

устаклити, -йм и устаклйм евр. 1. снабgеши, зашвориши, 
uрекриши сшаклом, засшаклиши: - прозоре, - ходНИR. 2. фиг. 
(обично с додатком: очима) uочеши укочено, неШре.мице 'iлеgаши 
у Ko'ia или шШо. 8 - се gобиши сјај ('iлашкоhу и сл.) сшакла, за
сшаклиши се (о оку, леgу и gp.). 

устакнути в. усшаhи. 

усталасавати (се), -асавам (се) несвр. Uре.маусШа.ласаШи (се). 

усталасан, -а, -о 1. шрu. og усша.ласаши (се). 2. фиг. арекри-
вен борама, наборан: - чело. 

усталасаност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је усша.ласано. 

усталасати, -ам евр. 1. изазваши Ша.ласање неке шечносши, 
жиша и сл., uокренуши на Ша.ласање, заШа.ласаШи, узбуркаши: 
- море, - пmенипу. 2. фиг. изазваши комешање (у Hapogy, gpy
шшву, масама), ускомешаши; изазваши не.мир, узрујаши, uобу
ниШи. 8 - се 1. а. uокренуши се на Ша.ласање, заШа.ласаШи се, уз
буркаши се. б. uочеши се uокрешаши шамо-амо, uочеши се 'iиба
ши. 2. рашири ши се, uронеши се као Ша.лас. • Усталасао се ша
пат. 3. фиг. узне.мириШи се, ускомешаши се. - Маса се усталаса. 

усталац, -аоца и усталца м а. онај који је марљив, вреgан, 
Uре'iа.лац. б. онај који рано усшаје, раноранилац. 

усталачкй, -а, -о а. који се OgHOCU на усШаоце. б. в. усiiiaнички. 

усталачки прил. као усШа.лац, на начин својсшвен усШаоцима. 

усталаштво с својсшво, особина усШа.лаца. 

усталити, усталйм евр. учиниш и ga нешшо uосшане сШа.лно, 
увесши у сШа.лну навику, уобичајиШи. 8 - се 1. а. uосшаши сша
лан, учврсшиши се. - Власт се усталила. б. осшаши исши, jeg
нак, uресшаши се мењаШи. - Време се усталило. в. заgржава
ши се gy'io у сећању, у мислима. - Слике ужаса му се усталиmе 
пред очима. г. рашириши се, uреовлаgаши (о весшима, миШЈЬе
њу и сл.). 2. gy'io осшаши, заgржаши се. - Снег се усталио. 

устаљен, -а, -о 1. ШрU. og усша.лиши (се). 2. који се не мења, 
сШа.лан, неаромеНЈЬив; уобичајен: устаљене норме, - ред, - ме
тода. 

устаљеност, -ости ж особина oHo'ia шшо је усшаљено. 

устаљивати (се), -аљујем (се) несвр. аре.ма усша.лиши (се). 

устанак, -анка м 1. оружана uобуна Hapoga: народни -, Ка-
рађорђев -. 2. gизање из uосшеље, усШајање. 

устанйк м ученик у усшанку: уп. устанак (1). 

устаничкй, -а, -о који се OgHOCU на усшанике, кој је у вези са 
усшаницима: - чета, - војска, - крај . 

установа ж 1. ор'iанизовано iЦело, наgлешшво (обично gp
'жавни op'iaH); ор'iанизациона јеgиница неке 'ipaHe јавно1, uосло
вања; з'iрagа у којој се она на.лази: просветна -, здравствена -, 
научна -. 2: облик gрушшвених ogHoca, gрушшвено'i уређења уоа
шШе. 3. оgреgба, уреgба, ароаис. 4� усшановљење, увођење, осни
вање че'iа. 

установитељ м онај који је нешшо усшановио, основао, 
оснивач. 

установити, -ановйм евр. 1. основаши, сшвориши, увесШи. 2. 
ушврgиши, gоказаши; ошкриши: - границе; - квар. 

устаНОВЈ?авати, -овљавам несвр. аре.ма усШановиШи. 

установљење с оснивање, сшварање, увођење; консшашаци
ја, gоказ. 

установљивати, -овљујём несвр. аре.ма усШановиШи. 

устанца с ми. ge.м. и хиа. og усШа. 

устати, устанём (аор. устадох и устах) евр. 1. заузеши усара
ван, сшојеhи uоложај; guhu се uосле саавања. 2. наuусшиши бо
лесничку uосшељу, upuguhu се (услеg озgрављења). 3. рЛГ. и пеен. 
васкрснуши, оживеШи. 4. uовесши борбу, guhu буну, усШанак. 5. 
guhu uрошесш, усuрошивиши се, UроШесШоваШи. 6. (често са до
пуном: око кога, чега) uосшараши се око HeKo'ia, око нече'iа, ао
бринуши се, заузеши се за HeKo'ia, за нешшо: - око школовања 
детета. 7. насшаши, оШUочеШи. - Уста цика. 8. Hagohu, набуја
ши (о реци, воgи). 

устаћи (устаћи) и устакнути, устакнём евр. 1. мешнуши, 
сшавиши, нашаhи: - капу, - шубару, - наочаре, - прстен. 2. gu
ћи, Haguhu, uoguhu: - реп. 

усташа м (ми. ж) ист. upuuagHUK uрешежно хрвашске фаши
сшичке ор'iанизације Анше Павелиhа и хрвашских и муслиман
ских фашисшичких оружаних cHa'ia у Дpy'iOM свешском раШу. 

устаmица м (мн. ж) ge.м. и ир. og усШаша. 

устаmкй, -а, -о који се OgHOCU на усшаше, који је у вези с 
усшашама: усташка зверства, - логор. 

устаmкиња ж женска особа усШаша. 

усташлук м в. усШашШво. 

усташтво и усташтво с а. усшашка иgеоло'iија. б. мношшво 
усШаша. 

усташца и усташца с ми. ge.м. и хиа. og усШа. 

устврдити, устврДйм евр. рећи, изјавиши нешшо Шврgеhи. 

устегнути, устёгнём (аор. устегох и устегнух; р. пр. устёгао, 
устегла (Устёгла) и устегнуо, -ула; пр. пр. устегнУвши) евр. 1. а. 
исше'iнуши uовлачеhи, заше'iнуши (узgу). б. заgржаши, усаори
ши зашежиhи (коње). 2. шр'iнуши, аовући: - руку. 3. узgржаши, 
свлаgаши: - гнев. 4. uошезањем намесшиши, gовесши у уобича
јен, оg'iоварајуhи uоложај: - панталоне. 8 - се 1. аовући се на
Шра'i. 2. узgржаши се, савлаgаши се. 

устезати (се), устёжём (се) несвр. аре.ма усше'iнуши (се). 

уститрати и уститрати, -ам евр. зашишраши, заШреUериШи. 

устицати, -ичём несвр. аре.ма усшакнуши, усШаhи. 

устобоља ж а. болесш усШа. б. вет. заразно обољење слузоко-
же у усшима неких живошиња (нарочишо 'iовеgа) изазвано аа
разишом који живи на воћним Uлоgовима. в. мед. шакво обоље
ње KOg lbygu, нарочишо KOg gеце, у виgу белих мрља црвенкасшо 
оuшочених stomatitis aphtosa. 

устобочити, -йм евр. guhu, усuравиши: - ноге. 8 - се укруши
ши се, укочиши се. 

устожити, устожйм и устожити, устожйм евр. саgенуши у 
сшо'i: - сено. 

устока ж исшочни ветар, кошава. 

устоличавати (се), -Ичавам (се) несвр. арема усшоличи-
ши (се). 

устоличење с uосшављење на неки (обично висок) Uоложај. 

устоличивати (се), -:Ичујём (се) несвр. Uре.маусiiioличиШи (се). 

устоличити, -йм евр. 1. uосшавиши на неки (обично висок) 
Uоложај. 2. усаgиши, учврсшиши: - свест о нечему (КОД неко
га). 8 - се 1. учврсшиши се, завлаgаШи. - Капитализам се усто
личио. 2. ир. сесШи. 

усто пице ПрИЛ. в. усШоUце. 

устопотати (се), -опоћём (се) евр. uочеши шоuошаши, шоu
ШаШи. 

устоптати (се), устопћём (се) 
устопце ПрИЛ. uрашеhи у сшоuу, HeuocpegHo за HeKUМ или 

нечuм. 

устостручавати (се), -Учавам (се) несвр. аре.ма усшосшру-
чишu (се). 

. 
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устострученост, -ости ж ciйaњe, cвojCiйвo Оl-юlа шiйо је yciйo
сiйручено. 

устостручење е ciйociйpYKO йовеnање, йојачање; MHolociйpy
ко йовеnање, Йојачање. 

устостручивати (се), -Учујём (се) несвр. йрема усiйосiйручu
iйи (се). 

устостручити, -йм евр. йoвenaiйи, йојачаiйu ciйociйpYKO; .мно
lociйpYKO йoвenaiйи, ЙојачаiйU. _ - се йoвenaiйи се, йојачаiйu се 
ciйpociйpYKO; MHolociйpYKO се йoвenaiйи, ЙојачаiйU. 

устра ж тур. нарочuiй нож за брuјање, брuiйва. 
устравити, устравйм евр. улuiйu ciйpax, uсйунuiйu ciйpaxo.м, 

уйлашuiйu, засiйрашuiйu. _ - се uсйунuiйu се ciйpaxo.м, уйла
шuiйu се, йресiйрашuiйu се. 

устрављено прил. у ciйpaxy, уйлашено, усiйрашено. 
устрављеност, -ости ж ciйaњe oHola који је yciйpaвљeH. 

устражити, устражйм евр. 1. заiйражuiйu, заuскаiйu, замо-
лuiйU. 2. йоiйражuiйu (HeKola, нешiйо). 

устрајан, -јна, -о иCiйpajaH, уЙоран. 

устрајати, -јём евр. а. ociйaiйи уйоран, изgржаiйu go краја, не 
йойушiйаiйu, иCiйpajaiйи: - до победе, - у настојањима. б. ogp
жаiйu се, oйciйaiйи, ЙОiйрајаiйU. - Њихова љубав устраје. 

устрајно ПРИЛ. иCiйpajHO, УЙОРНО. 

устрајност и устрајност, -ости ж (инетр. -ошћу) 1. иciйpaj
HOciй, уйорносiй, ЙОСiйојаносiй. 2. физ. сила којо.м се неко iйело 
ойире Йро.мени своlа ciйaњa илu йоложаја, инерција. 

устрашено ПРИЛ. у ciйpaxy, уйлашено, yciйpaвљeHo. 
устрашеност, -ости ж ciйaњe oHola који је усiйрашен. 
устраmити, -йм евр. улuiйu ciйpax, уйлашuiйu, yciйpaвиiйи. _ 

- се uсйунuiйu се ciйpaxo.м, уйлашuiйu се, yciйpaвиiйи се. 
устргнути, -тргнём евр. убраiйu iйpalajynu, OiйKиHyiйи: -

ружу. 
устребати, -ам евр. (у значењу футура егзактног) бuiйu йо

iйребан, заiйребаiйu. 
устрелити, устрёлйм је:к. устријелити, устријелйм евр. а. йо

loguiйu, убuiйu сiйрело.м; убuiйu ciйpeљajynи, lађајуnu вaiйpeHим 
оружјем (Йушко.м, йuшiйољем u сл.). б. фиг. ycмpiйиiйи, ygapuiйu 
(о кайи, срчано.м ygapy). _ - се убuiйu се, uзвршuiйu самоубu
ciйвo из ваiйреноl оружја. 

устрељеник, -ика онај који је yciйpeљeH. 

устрељивати, -ељујём неевр. йрема усiйрелuiйu. 
устремити, устрёмйм евр. ошiйро, брзо yйpaвиiйи, ycмepиiйи 

(йо1леg, Hauag u gp.). _ - се 1. (на кога, на што, некуд, према 
коме) навалuiйu, бацuiйu се, jYPHyiйи: - на противника. 2. в. 
yciйpeмиiйи: - очима на некога. 3. ciйaiйи усйравно, ycйpaвиiйи 
се. 4. фиг. YHeiйи се у шiйо, upegaiйu се чему. 

устрёмљено ПРИЛ. 1леgајуnu, йocмaiйpajynи вео.ма Йажљuво. 
устрёмљеност, -ости ж уйрављеносiй, ciйpe.мљeњe, iйежња. 
устремљење е в. yciйpe.мљeHociй. 
устремљивати (се), -емљујём (се) несвр. йрема yciйpe.ми

iйи (се). 
устреперити, -еперйм евр. заiйрейерuiйu, заiйuiйраiйu, ус-

iйpeЙiйaiйи. 

устрепетати, -епећём евр. в.  yciйpeЙiйaiйи. 
устрепити, -йм евр. узgрхiйаiйu og ciйpeйњe, засiйреЙuiйu. 
устрептавати, -ептавам несвр. йрема yciйpeЙiйaiйи. 
устрептај м усiйрейiйалосiй, iйpeЙiйaњe. 
устрептало и устрептало ПРИЛ. iйpeйnynи, iйpeЙepenи. 
устрепталост и устрепталост, -ости ж (инстр. -ошћу) ciйa-

ње oHola који је yciйpeйiйao, oHola шiйо је усiйреЙiйало. 

устрептао, -ала, -ло и устрептао, -ала, -ло (обично одр.) р. 
Йр. og yciйpeйiйaiйи у аiйрuб. службu: - девојка. 

устрептати, устрепћём евр. заiйрейерuiйu, заiйрейiйаiйu, ус
iйpeЙepиiйи. 

устрептети (се) је:к. устрептјети (се), -тйм (се) евр. в.  ус
iйpeЙiйaiйи. 

устрести (устрёсти), -есём евр. 1. заiйресiйu, Йoiйpeciйи. 2. 
фиг.јако узбуguiйu, Йoiйpeciйи. _ - се 1. заiйресiйu се, йoiйpeciйи 
се. 2. фиг.јако се узбуguiйu, узнемuрuiйu, йoiйpeciйи се. 

устрижак, -ишка м а. oiйuagaK йри сiйрuжu оваца (og руна); 
уойшiйе oiйuagaK, оgрезак йри резању, сечењу чеlа .маказама, 
сiйриза. б. фиг. KOMagUn, gелun. 

устркати се, устј)чём се евр. йочеiйu iйрчаiйu iйaмo-aмo, рас
iйрчаiйu се. 

устркивати се, -ркујём се неевр. HagMeiйaiйu се у iйрачању, 
yiйpKивaiйи се. 

устрмити, устрмйм евр. OKpeHyiйи, йociйaвиiйи ciйp.мo. 

устрнути, устрнём евр. йpeiйpHyiйи, уйлашuiйu се. 

устрој и устрој м в. yCiйpojCiйвo. 

устројавати, -ој авам несвр. йрема yCiйpojиiйи. 

устројан, -јна, -о лейо lрађен, склаgан, ciйpojaH: - момче. 
устројити1, устројйм евр. 1. OCHoвaiйи, yciйaHoвиiйи, орlанизо-

вaiйи: - странку. 2. йociйaвиiйи у Ciйpoj, йociйpojиiйи: - војнике. 
устројити2, устројйм евр. нар. в. ушiйројuiйu. 

устројство е 1. а. оснивање: - странке. б. уређење, орlанuзо
вање: - државе, - друштва. 2. caciйaв, ciйpYKiйypa, KOHCiйиiйyци
ја: телесно -. 

устрпети се јек. устрпјети се, -пйм се евр. ciйpйeiйи се, уз-
gржаiйu се. 

устрпљење е ciйpйљeњe, ciйpЙЉивociй. 

УСТIШЉИВ, -а, -о ciйpйљив; узgржан. 

УСТIШЉИВО ПрИЛ. ciйpйљивo, уйорно; узgржано. 

УСТIШЉИВОСТ, -ости ж ciйpйљивociй, ciйpЙЉeњe. 

устругати, устружём евр. иCиiйHиiйи iйpeHицo.м илu чиме 
gруlим извесну колuчuну нечеlа, uciйpylaiйu; сiйружуnu gogaiйu, 
Haciйpylaiйu нечеlа у нешiйо: - рена; - рена у јело. 

уструјати, -јйм евр. ciйpyjenи уnи, увуnи се. - Кроз врата 
уструји студен. 

устручавати се, -Учавам се неевр. усiйезаiйu се, снебuваiйu се. 

устрУчљив, -а, -о који се усiйручава, снебљuв. 

устрУчљивост, �ости ж особuна oHola који се усiйручава, сне-
бљuвосiй, усiйручавање. 

устрчавати (се), -рчавам (се) несвр. йрема усiйрчаiйu (се). 

устрчати, -чйм евр. iйрчеnu се йoйeiйи, uсiйрчаiйu на неко уз
вuшено, узgulнуiйо .мeciйo. _ - се а. йочеiйu се журно Kpeiйaiйи 
iйaмo-aмo, lоре-gоле (обuчно cмeiйeHo), расiйрчаiйu се. б. йоче
iйи ужурбано, шiйо обављаiйu, журно paguiйu, ужурбаiйu се. 

устрmити се, устршйм се евр. uзgunu се сiйршеnu. - Леви 
брк му се УСТрШИО. 

устубити се, устубйм се евр. ciйaiйи као сiйуб, (неЙо.мuчно u 
усйравно), укочuiйu се. 

устубочити (се), -йм (се) евр. ciйaiйи укруiйuвшu се, укочuiйu 
се, уgрвuiйu се. 

устук м 1. уз.мuцање, оgсiйуйање, уз.мак; yciйyЙaK. 2. йpoiйив
oiйpoв. фиг. Йроiйuвуgар. 3. (у служби узвика) назаg, Haiйpall 

устукнулост, -ости ж ciйaњe oHola који је YCiйYKHYO, йовукао се. 

устукнути, -нём евр. 1. ogciйyuuiйu, йовуnи се. 2. йociйaiйи 
Йо.мирљивији, ЙoЙyciйиiйи. 3. сйречuiйu, сузбuiйu; обузgаiйu (осе
nања u сл.). 4. (кога) наg.машuiйu, йревазunu (сйособношnу, вреg
ношnу u сл.). 

устумарати, -ам евр. в. yciйy.мapaiйи се (б). _ - се а. йочеiйu 
збуњено, узнемuрено иnи, xogaiйu iйaмo-aмo, lоре-gоле. б. (по-
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гледом) збуњено, узнемирено 'iлеgаши около, час HajegHY, час на 
gpy"iy сШрану. 

уступак, -пка м оgсшуйање og извесно"i сво"iа йрава (сшава, 
'iлеgишша и сл.) у корисш gpy"ie, суйрошсшављене сшране pagu 
йосшизања сЙоразу.ма у неко.м сйору; йрихваhени захшев йро
шивне сШране. 

уступати, устУпам несвр. йрема усшуйиши. 
уступити, устУпйм (трп. устУпљен) евр. 1. йренеши неко сво

је йраво на gpy"io"ia, йреgаши, осшавиши неко.ме: - стан, - место. 
2. оgсшуйиши, йовући се, уз.маhи. 3. а. учиниши усшуйак, йойу
сШиШи. б. (некоме) йрейусшиши йрвенсшво (неко.ме), йоказаши 
се слабијu.м (og HeKo"ia), заосшаши (за HeKu.м). 4. gаши, йовери
ши ко.ме ga ypagu, обави какав йосао: - зидање школе коме. 

уступљивати, -)тпљујем несвр. йрема усшуйиши. 
уступљивост, -ости ж .мО"iуhносШ усШуЙања. 
уступнина ж новчана HaKHaga за усшуйање некот, йрава, не-

ке вреgносШи. 
устурати (се), устУрам (се) несвр. йрема усшуриши (се). 
устуривати (се), -урујем (се) несвр. йрема усшуриши (се). 
устурити, -йм евр. oguhu и Йо.мериШи уназаg, забациши: -

рамена. 8 - се 1. Йо.мериШи се уназаg. 2. исйрсиши се. 
устући се (устући се), -тУчем се евр. йочеши снажно и уче

сшано шуhи, куцаши (о срцу). 
усугшiсити (се), -:Угласйм (се) евр. в. уса'iласиши (се). 
усуд м 1. (и Усуд) празн. uз.мишљена личносш из бајки која 

оgређује човекову суgбину. 2. оно шшо је ycyg неко.м ogpeguo, cyg
бина, ygec, коб. 

усудан, -дна, -о суgбински, суgбоносан. 
усудити, усудйм евр. суgбино.м оgреgиШи. 8 - се ос.мелиШи 

се, оgважиши се. 
усудница ж она која оgређује суgбину. 
усудно ПРИЛ. као ycyg; суgбоносно, apecygHo. 
усудски ПРИЛ. као йо ycygy, суgбински. 

усуђивати (се), -уђујем (се) несвр. Йре.ма усуgиши (се). 
усужњити и усужњити, -йм евр. учиниши сужњем, робо.м, 

засужњиши; йоgврhи нечијој власши; йоробиши, ЙокориШи. 
усукан, -а, -о 1. ШрЙ. og усукаши (се). 2. изразишо .мршав, 

слаб, исЙијен. 3. фиг. йрешерано круш, ушШо"i.тьен, узgржан. 

усукано ПРИЛ. узgржљиво, крушо, ушШо"i.тьено; уп. усукан (3). 
усуканост, -ости ж особина и сшање oHo"ia који је усукан, оно

"ia шшо је усукано. 

усукати, усУчем евр. 1. а. og gва или више конаца, жица и 
сл. сукањем, увијањемјеgНО"i око gpy"io"i найравишијеgан сшрук, 
уйресши: - уже. б. найравиши, начиниши (сукањем или йосшуй
ко.м сличнu.м сукању): - свећу. в. увиши, уфиШUJЬиши, засука
ши (бркове); изувијаши: - ЖИЦУ. 2. заокренуши, окренуши: -
вратом. 8 - се 1. а. увиши 'се, уйлесши се, uзувијаши се. б. искре
нуши се, uзвиши се. 2. јако о.мршаШи; gобиши uзgужен uз'iлеg. 3. 
свенуши и уврнуши се (о БUJЬци и њeHu.м gеловu.ма). 

усукивати (се), усУкујем (се) несвр. йрема усукаши (се). 
усумњичити се, -йм се евр. йосшdши су.мњичав, неЙоверљив. 
усунути, усунем евр. 1. усуши .мало, у .малој количини, суну-

ши: - воде, '  - соли. 2. а. брзо, U3HeHaga зариши, забосши: - бо
деж. б� завуhи, увући: - руке у џe�OBe. 

усупнути се, усУпнем се и усупнути се, -нем се евр. рег. шр"i
нуши се og uзненађења, зачуђено. 

усупрот и усупрот предл. 1. а. (с ген. и дат.) уйркос: спа:ва
ти - смраду. б. (с дат.) йрема; ЙроШив. 2. у служби суйрошне реч
це: наЙроШив. 

усуручи�и се, -йм се евр. йрешвориши се у сурушку (о .млеку). 

усустопицё ПРИЛ. HeaocpegHo иза некот, (ugyhu), йрашеhи у 
сшойу, сусШоЙице. 

усУти, успем евр. 1. сийајући с.месШиШи у нешшо, He"ige а. ули
ши (ШечносШ). б. сасушу (нешшо сийко, расШресиШо). 2. а. йоче
ши "iусшо йаgаши, сийаши, осуши (о Йаgавина.ма). б. обасуши, 
засу ши речu.ма. 

усУтонити се, -й се евр. безл. насшаши, сйусшиши се (о суiiloну). 

усуmити се, ус5Тmйм се евр. осушиши се; усахнуши, увенуши. 

усфалити, -йм евр. (обично безл.) уз.мањкаши, неgосшаши, 
ЙонесШаШи. 

усфркати се, усфрчем се и усфркам се евр. йочеши учесша
но фркаши, gуваши кроз нос, нозgрве. 

усхит м усхићење, занос. 

усхитан, -тна, -о који gовоgи go усхићења, go заноса; који је 
усхићен, исйуњен заносо.м: - срећа, - душа. 

усхитати се, -ам се евр. йохишаши, ЙожуриШи. 

усхитити, усхйтйм евр. изазваши усхиш, усхићење (KOg неко
"ia), оgушевиши, занеШи. 8 - се исйуниши се усхићењем, оgуше
виши се. 

усхитљив, -а, -о који изазива усхиш, усхићење. 

усхитно ПРИЛ. в. усхићено. 

усхићавати (се), -ићавам (се) несвр. йрема усхишиши (се). 

усхйћено ПРИЛ. с усхићењем, оgушевљено, занесено. 

усхйћеност, -ости ж сшање oHo"ia који је усхићен, оgушевље-
ње, занос. 

усхићење с оgушевљење, занос, разgра"iаносШ. 

усхићивати (се), -ићујем (се) несвр. йрема усхишиши (се). 

усхихотати се, -Ихоћем се евр. уgариши у хихош, йочеши се 
хихошаши, закикошаши се. 

усходан, -а, -о 1. ШрЙ. og усхоgаши се. 2. који је gy"ioM Йpu.мe
но.м йрешао у навику, yxogaH: - обичај, - пракса. 

усходати се, усходам се евр. йочеши хоgаши Ша.мо-а.мо, ус
шу.мараши се. 

усхохотати се, -охоћем се евр. уgариши у хохош, йочеши се 
хохошаши, с.мејаШи; уп. усхихотати се. 

усхранити, усхранйм евр. оg"iојиши, оШхраниШи. 

усхтети, усхтем и -теднем јек. усхтјети, -тијем и -тједнем 
евр. а. (у служби футура II) осешиши жељу, шежњу за чu.м, go
биши какав йрохшев, ЙожелеШи. - Остао би и кад би усхтела да 
га се отараси. б. (са ЛОГ. субјектом у дативу) йрохшеши се. - Што 
год се њему усхтело, врmила је без поговора. 

усхУкати се, усхУчем се и усху.:ктати се, усху:кћем се евр. сша
ши, йочеши чесшо хукаши, хукшаши (чесшо gajyhu себи оgушка). 

усцвркУтати се, -Iшућем се евр. йочеши MHO"iO, чесшо цврку
шаши, йреgаши се цвркуШању. 

усцврчатц се, -чйм се евр. уgариши у цврчање, занеши се 
цврчањем (о ЙоЙцу). 

УСЦЕштати и УСЦЕштети јек. УСЦЕштјети, -тйм евр. йочеши 
цейшеши, узgрхшаши, зашресши се (og узбуђења). 

усциктати се, ycrџmћeM се евр. 1. йочеши цикшаши, ygapu
ши у цикшање, цику. 2. зайуцаши, зайрашшаши (ogajyhu резак 
звук). - Усrџmташе се пушке. 

усцИчати (се), -чйм (се) евр. уgариши у цику, вриску; зайева
Щu цикШавu.м, ЙиCKaвu.м 'iласо.м. 

усmетати се, усшетам се евр. йочеши шешаши Ша.мо-а.мо, ус
хоgаши се. 

утабавати, утабавам несвр. йрема уШабаШи. 

утабати, -ам (утабанати, -ам) евр. изравнаши, набиши ша
бајуhи (земљу, Шло). • ићи утабаним стазама (путевима) насша
вљаши нешшо шшо је већ gобро разрађено, yxogaHo, избе"iаваши 
(ризичне) новине, . не рескираШи. 

утабачити, -йм Свр. сложиши у шабаке, арке. 
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утаборити, -Им евр. с.месШиШи у шабор, уло'iориши: � војску. 
8 - се найравиши шабор, с.месШиШи се у шабор, уло'iориши се. 

утажавати (се), -ажавам (се) несвр. Йре.ма ушажиши (се). 
утажив, -а, -о који се .може ушажиши, ушолиши, ушољив; 

уп. утажити (а): - жеђ, - глад. 
утаживати (се), -ажујем (се) несвр. Йре.ма ушажиши (се). 
утажити, -Им и утажити, УтажИм евр. а. ушолиши, у'iасиши: 

� глад, � жеђ. б. олакшаши, ублажиши (бол, ше'iобно осећање). 
8 - се с.мириШи се, сшишаши се. - Утажио се жамор. 

утаја ж 1. йроневера, крађа Шајнu.м Йрисвајање.м. 2. нейрија
вљивање apuxoga или u.мoвиHe ЙopecKu.м op'iaHu.мa у циљу избе
'iавања Йореза. 

утајан, -а, -о 1. ШрЙ. og ушајаши (се). 2. йошајан, йрикривен, 
лашеншан: - сукоб. 

утајано ПРИЛ. узgржано, йри'iушено: � дисати. 
утајати, -јим евр. 1. ушишаши, у.мириШи. 2. а. йрикриши, 

йрећушаши, заШајиШи. б. бесйравно йрисвојиши, йроневериши, 
ушајиши: � туђу имовину. 8 - се у.мукнуши, ућушаши се; осша
ши йришајен, йришајиши се. 

утајен, -а, -о 1. ШрЙ. og ушајиши (се). 2. йошајан, aogMYKao: 
� грозница. 

утајивати (се), -ајујем (-ајивам) (се) несвр. Йре.ма ушаји
ши (се). 

утајивач, -ача м онај који је извршио или врши уШају. 
утајити, -Им евр. 1. бесйравно йрисвојиши йоверену шуђу u.мO

вину, ЙроневериШи. 2. йрикриши, сакриши, зашајиши: � порез. 
3. йоgбациши, не исйуниши очекивања, заШајиШи. - Ове годи
не је утајила берба. 8 - се 1. ућушаши се, у.мукнуШи; осшаши 
йришајен, йришајиши се. 2. сакриши се, склониши се. 

утакати, Утачем несвр. Йре.ма уШочиШи. 
утакмица ж 1. епорт. Шак.мичење из.међу gва или више уче

сника (йојеgинаца, Шu.мова и gp.): � фудбалска �, међународна 
�. 2. нag.мешање уойшше (у йривреgи, науци, учењу и gp.); борба 
за йресшиж, конкуренција. 

утакнути (се) в. ушаћи (се). 
утаман ПРИЛ. без усйеха, без резулшаша, узалуg: � ићи у 

школу. 
утаманити, утаманйм евр. унишшиши, ЙоШа.маниШи, исшре-

биши, заШрШи. 8 - се унишшиши се, ЙроЙасШи. 
утамањивати (се), -ањујем (се) несвр. йре.мауша.маниши (се). 
утамањивач, -ача м онај који уШа.мањује, i1la.мaHи, унишШава. 
утаМНИЧЕшiiк, -ика м онај који је уша.мничен, зашворен, за-

швореник, заШоченик. 
утамниченица ж она која је уша.мничена, зашворена, зашво

реница, заШоченица. 

утамничење е ocyga на Ша.мницу и изgржавање ше казне, 
зашоченишшво, робија. 

утамничити, -Им евр. осуgиши на Ша.мницу, бациши у Ша.м-
ницу, зашвориши, заШочиШи. 

утаначавати, -ачавам несвр. Йре.ма уШаначиШи. 
утаначење е сЙоразу.м, у'iовор. 
утаначивати, -ачујем несвр. Йре.ма уШаначиШи. 
утаначити, -Им и утаначити, -аначИм евр. мађ. 1. gо'iоворно 

ушврgиши у ЙојеgиносШu.ма, gо'iовориши се, у'iовориши: � спора
зум, � дан венчања. 2. уgесиши, усклаgиши: � песму. 

утанчавати (се), -анчавам (се) неевр. Йре.ма ушанчаши (се). 
утанчан, -а, -о 1. ШрЙ. og ушанчаши (се). 2. шанан, йрефи

њен, суйшилан, исшанчан: � укус. 
у.танчано ПРИЛ. на ушанчан начин, шанано, йрефињено, суй

ШилНО. 

утанчаност, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је ушанча
но; йрефињеносш, суЙШилносШ. 

утанчати, -ам евр. 1. учиниши Шананu.м, gовесши go велике 
осеi1lJЬивосШи. 2. в. ушанчаши се. 8 - се йосшаши шанак, из'iу
биши јачину, силину и сл., исШанчаШи. 

утанчивати (се), -анчујем (се) несвр. Йре.ма ушанчаши (се). 

утањати, Утањам неевр. 1. йройаgаши, зайаgаши у gубину 
aog уШицаје.м сойсшвене шежине, ШонуШи. 2. у'iибаши се, уле'iа
ши се aog ШереШо.м. 

утањивати (се), утањујем (се) несвр. Йре.ма ушањиши (се). 

утањити, Утањим евр. 1. учиниши Шанкu.м или ШаЊ.u.м, ис
шањиши: � НИТ. 2. йочеши шећи у Шанко.м .млазу, 'iошово йре
сахнуши (о воgи). 3. фиг. а. ослабиши, оронуши, йройасши (зgрав
сшвено, физички). б. свесши се на незнашну .меру, осешно се с.ма
њиШи. - Утањио промет, утањило богатство. 4. (често с допу
ном глас, гласом) йро'iовориши, о'iласиши се Шанкu.м 'iласо.м 
(обично извешШачено). 8 - се 1. йосшаши шанак или шањи, ис
шањиши се. 2. а. о.мршавиШи, ослабиШи. б. излизаши се, йоха
баш и се. в. фиг. с.мањиШи се количински, йонесшаши, исшроши
ши се. - Утање се залихе. 

утапати (се), Утапам (се) несвр. Йре.ма ушойиши (се). 

утапкавати, утапкавам несвр. Йре.ма уШаЙкаШи. 

утапкати, -ам евр. из'iазиши, ушабаши: � стазу. 

утаслачити, -Им евр. 'iрубо обраgиши; найравиши Шаслак. 

утаћи (Утаћи) и утакнути, Утакнем евр. 1. сшавиши, увући у 
нешшо, уgенуши; на.месШиШи, нашаћи: � руке у џепове; � мо
НОКЛ. 2. у.мешаши, уйлесши HeKo'ia у нешШо. 8 - се у.мешаши се, 
уйлесши се у нешШо. 

у.тва ж (ген. ми. У-Тви) 300Л. барска йшица, врсша gивље йлов
ке Anas boscas. • морска - врсша ушве Tadorna tadorna. � злато
крила ушва злашнориђих крила Casarca casarca и С. ferruginea, 
чесшо ойевана у нашu.м HapogHu.м Йес.ма.ма. 

у.твар ж ЦРКВ. у .мН.: освећени суgови и gpy'iu йрибор за бо'iослу
жење (у jg.: шакав cyg или KoMag Йрибора). 

утвара ж 1. авеш, сабласш, Йривиђење. 2 . .машШање; йлоg 
.машШе, фикција. 

утваран, -рна, -о а. који је као у ушваре, својсшвен ушвари, 
сабласшан, авешињски: � појава. б. који је йлоg .машШе, фан
шасшичан: � слика. 

утвараст, -а, -о који је као ушвара, сличан уШвари. 

утварасто ПРИЛ. као ушвара, слично ушвари, авеШињски. -
Утварасто је и живео. 

утварати (се), Утварам (се) несвр. Йре.ма ушвориши (се). 

утварскн, -а, -о који се OgHOCU на ушваре, који је у вези с 
уШвара.ма; сличан ушвара.ма, авешињски: � око. 

утварски ПрИЛ. као ушвара, авешињски, сабласно. - Дим се 
утварски вукао. 

утврда ж шврђава, уШврђење. 
утврдити, УтврдИм (трп. Утврђен) евр. 1. а. учиниши ga не

шшо чврсшо сшоји, учврсшиши; обезбеgиши, оси'iураши: � огра
ду, � заклон. б. учиниши неЙоколебљивu.м, оgлучнu.м: � некога 
у каквој намери. в. шачно оgреgиши, фиксираши: � цену, - да
тум. 2. (са допуном: град, ров, положај и сл.) aoguhu pagu og
бране og нейријашеља, осйособиши, ЙриЙре.миШи за оgбрану: � 
град. 3. исйишујући, изучавајући сазнаш и; gohu go закључка, 
усшановиши, консшашоваши: � истину, � чињенице. 4. а. go'io
вориши се о нече.му, у'iовориШи. б. gонеши оgлуку о нече.му, ogpe
gиши: � план тренинга. 5. gаши gефинишиван облик, саgржај 
нече.му: - списак. 6. (са допуном: градиво, лекцију и сл.) сшећи 
си'iурносш у йознавању нече'iа, gобро научиШи. 8 - се 1. наћи 
ослонац, йоgуйреши се, учврсшиши се. 2. aoguhu ушврђење pagu 
оgбране, зайосесши, учврсшиши Йоложај. 3. увери ши се, освеgо
чиши се. 

утврдо ПРИЛ. чврсшо, CU'iYPHO: � се надати. 
утврђеност, -ости ж сшање oHo'ia шшо је уШврђено. 

утврђење е 1. објекаш йоgи'iнуш pagu оgбране og нейријаше-
ља, Шврђава. 2. обезбеђење, ocu'iypaНJe. 
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утврђивати (се), -рђујём (се) несвр. йрема ушврgиши (се). 

утврђивач, -ача м geo какве найраве којим се шшо ушврђу
је, йричвршhује (нйр. на йушци за ушврђивање мушице за цев). 

утёг м в. ШеZ. 

У-Тега ж 1. а. нарочишо обликован завој којим се сйречава ис
йаgање йомерених шрбушних opZaHa, ЙоШЙасач. б. найрава ко
јом се йовређени geo шела чврсшо gржи у оgређеном Йоложају. 
2. везе, йушо; оков. 3. сшезник, Mugep. 

утёгнут, -а, -о 1 .  шрt1. og ушеZнуши (се). 2. фиг. узgржан, 
круш, хлаgан. 

утегнути, утёгнём (аор. утегох и утегнух, утеже и утёже, 
Утёгну и утегну; р. пр. Утёгао, утегла (Утёгла) и утегнуо, -ула; пр. 
пр. утегнУвши, утег3.вmи (Утёг3.вши» евр. чврсшо увезаши, оба
вијајући сШеZнуШи. _ - се 1. чврсшо се ойасаши, сшеZнуши се. 2. 
ypegHo се обуhи (обично у уску ogehy). 

утёгнуто прил. фиг. узgржано, хлаgно, укочено: - се држати. 

утёгнутост, -ости ж особина и сшање oHoZa који је ушеZнуill, 
oHoZa шшо је уШеZнуШо. 

утезати (се), Утёжём (се) несвр. йрема ушеZнуши (се). 

утезни и утезни, -3., -о који служи за ушезање: - канап. 

утеловитељ јек. утјеловитељ м онај који уШеловЈЬује. 

утеловити, УТЕШОВЙМ јек. утјеловити, утјешовйм евр. а. ga-
ши физички лик нечему айсшракшном, ошелошвориши, овайло
ши ши, оличиШи. б. уZраgиши у нешшо (чинеhи Za йосшојаним, 
Шрајним). _ - се йојавиши се као физичко лице, gобиши шеле
сни облик (о нечему айсшракшном), ошелошворийlи се, овайло
шиши се. 

утеловљавати (се) јек. утјеловљавати (се), -Овљ3.в3.м (се) 
несвр. йрема ушеловиши (се). 

утеловљење јек. утјеловљење е сшварни, шелесни облик не
чеZ айсшракшноZ, ошелошворење, оличење. 

утеловљивати (се) јек. утјеловљивати (се), -овљујём (се) 
Несвр. йрема ушеловиши (се). 

утемељавати (се), -ељавам (се) несвр. йрема уше.ме.тьиши (се). 

утемељач(-) в. уШе.меЈЬивач(-). 

утемељење е оснивање, усШановЈЬење. 

утемељивати (се), -ељујём (се) несвр. йре.мауше.ме.тьиши (се). 

утемељивач, -ача м (инетр. -ачем) 1. онај који йосшавЈЬа ше-
меЈЬ нечему, шворац, оснивач нечеZа. 2. члан HeKoZ gрушшва, ор
Zанизације који машеријално oMoZyhyje, йошйомаже ойсшанак, 
pag шоZа gрушШва. 

утемељивачица ж жена уШе.меЈЬивач. 

утемељивачки, -3., -о који се OgHOCU на уше.ме.тьиваче: - скуп. 

утемељитељ м (инетр. -ем) в. уШе.ме.тьивач. 

утемељитељица ж в. уШе.ме.тьивачица. 

утемељити, утемељ:йм: евр. а. йосшавиши Шеме.тье (нечему), 
основаШи. б. уZраgиши, узимаши у Ше.ме.тье (нечеZа). _ - се ушвр
gиши се, учврсшиши се. 

утензилије ж мн. лат. а. йрибор, инсшруменши, алаШке. б; 
мед. лекарски инсшруменши и сЙраве. 

утерати јек. утјерати, -ам евр. 1. шерајуhи, ZOHehu йримора
ши HeKoZa или нешшо ga уђе у какав оZраничен йросшор, уZнаши: 
- децу у кућу, - овце у тор. 2. а. замахујуhи, йришискијуhи или 
ygapajyhu учиниши ga нешшо upogpe у унушрашњосш чеZа, заби
ши, зариши: - клин, - нож. б. хишнуши унушар чеZа, убациши: 
- лопту у мрежу. 3. найлашиши (gyZ, йорез и gp.). 

утерив јек. утјерив, -а, -о који се може ушераши, найлащи
ши; уп. утерати (3): - дуг. 

утеривати, -ерујём јек. утјеривати, -јерујём несвр . . йре;,;,\::' 
уШераШи. 

утеривач јек. утјеривач, -ача м онај који ушерује, найлаhу
је неки gyZ; уп. утерати (3). 

утеривост јек. утјеривост, -ости ж моZуhносш найлаше (gy-
Za), наЙЛаШивосШ. 

утерљив јек. утјерљив, -а, -о в. уШерив. 

утерус м лат. анат. маШерица. 

утетовирати, -овйрам евр. уцршаши ШеШовирањем. 

утећи1 (Утећи), Утекнём (утечём) евр. 1. а. бежеhи уgаљиши 
се, йобеhи: - гониоцима. б. йревазиhи HeKoZa у шрчању, йреше
ћи: - такмацима. 2. фиг. ошеши се, омаћи се (о Йоl.nеgу, осмеху и 
сл.). 3. йроћи, минуши (о времену). _ - се 1. (некоме) а. наћи 
ушочишше, склониши се KOg KoZa, Йребеhи. б. обрашиши се коме 
за Йомоh. в. йрибеhи нечему (шражеhи излаз из Шешкоhа). 2. 
уйасши у реч, умешаши се у разZовор. • бити кадар стићи и утећи 
биши сйособан снаћи се у свакој сиШуацији. 

утећи2 (Утећи), Утекнём и утечём евр. улиши се, слиши се. 

утеха јек. утјеха ж оно шшо ублажује шуZу, олакшава йоgно
шење бола; онај који шо oMoZyhyje. 

Утециште јек. утјециште е йрибежишше, уШочишШе. 

У-Тешан јек. У-Тјешан, -шна, -о 1. који gOHOCU ушеху, који олак
шава шуZу; који умањује, ублажује бриZе, умирујући: - реч, - ми
сао. 2. који се gogeJbyje ономе који није освојио 1.nавне HaZpage: -
згодитак, - награда. 3. који се може ушешиши, уШеШЈЬив. 

утешив јек. утјешив, -а, -о који се може ушешиши; уп. уте
шљив. 

утешилац јек. утјешилац, -иоца и утешитељ јек. утјеши
тељ м онај који йружа ушеху. 

утешитељица јек. утјешитељица и утешитёљка јек. утје
шитёљка ж 1. она која йружа ушеху. 2. фиг. шаљ. ракија. 

утешитељски јек. утјешитељски, -3., -о који се OgHOCU на 
ушешише.тье: - реч. 

утешити јек. утјешити, -йм евр. йружиши ушеху, ублажиши 
некоме шуZу, жалосШ. _ - се наћи ушеху, смириши се. 

утешљив јек. утјешљив, -а, -о који се може ушешиши; уп. 
утеmив. 

утешљиво јек. утјешљиво прил. шешеhи, ушешно. 

утешно јек. утјешно прил. на ушешан начин, gajyhu, йружа
јући ушеху, Шешеhи. 

утешност јек. утјешност, -ости ж особина oHoZa шшо је 
уШешно. 

утикач, -ача м (инетр. -ачем) ел. шехничка найрава која (из
међу осшалоr) oMoZyhyje йовезивање айараша са шоком елек
шричне сШрује. 

утилитаран, -рна, -о лат. који gOHOCU корисш, корисшан; 
йракшичан, UoZogaH. 

утилитарац, -рца м в. уШилиШарисШ(а). 

утилитаризам, -зма м 1. филозофски йравац, ешичко учење 
йО коме је основа JbygCKOZ морала оно шшо gOHOCU HeuocpegHY 
корисШ. 2. схвашање ga из свеZа шреба извуhи корисш, кори
СШОЈЬуБЈЬе. 

утилитарист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица уШилиШаризма. 

утилитаристичан, -чна, -о који gOHOCU корисш, корисшан, 
уШилиШаран. 

утилитаристички, -3., -о који се OgHOCU на ушилишари
зам, на ушилишарисше, који је у gyxy ушилишаризма; кори
СШОЈЬубив. 

утилитарност, -ости ж корисносШ. 

утињати (се), -3.м (се) евр. лаZано се уZасиши, gоZореши (о 
ваШри). 

утирати, -рём несвр. Йре.ма уШрШи. 

утирач, -ача м крйа за уширање, за брисање, оШирач. 

утисак, .:сКа м 1. субјекшивно осећање, оgраз у свесши који 
осшавЈЬа какав gоживЈЬај, йојава, сазнање нечеZа, имйресија, go
јам. 2. ошисак, Шраt. 
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утискати (се), -ам (се) евр. в. yйlиCHyйlи (се). утюiвати (се), уткйвам (се) несвр. Uре.ма yйlKaйlи (се). 
утискивати (се), утис:кујём (се) несвр. upe.мa yйlиcHyйlи (се), 

yйlиcKaйlи (се). 
Утиснути, -нём (аор. Утиснух, УтиснУ (Утис:кох, Yтиmте и Ути

ште); р. пр. Утиснуо, -ула (Утис:као, -сла); пр. пр. УтиснУвши (Ути
с:кавши)) евр. 1. а. UpийlиCKyjyћи какав upegMeйl начинийlи ње
'iов oйlиcaK у нече.му; UpийlиCKO.м ocйlaвийlи йlpa;; на нече.му: � 

жиг, � зна:к, � печат. б. UpийlиCKyjyћи upeHeйlи нешйlо на uog
ло'iу, на уgубљење у њој и СЛ., y.мeйlHyйlи: по рубовима рама ути
cнyти златну нит. 2. забийlи, забосйlи; y.мeйlHyйlи, убацийlи: � 

:колац у земљу, � :клин. 3. као уз'iреg, Heupи.мeйlHo 'iYPHYйlu, 
йlyйlHyйlи: � :коме што у џеп. _ � се 1. cмecйlийlи се у какав ше
сан upocйlop сабийlи се; йlиcKajyћи се заузейlи .мecйlo, y'iypaйlu 
се, увући се. 2. забийlи се, забосйlи се, зарийlи се. 3. (у свести, па
мети, сећању и сл.) ocйlaвийlи свој oйlиcaK, йlpa'i, оgраз, уреза
йlи се, усећи се (у cвecйl, у Uамћење и сл.). 

утисућити, -йм евр. uoвeћaйlи йlиcyћy, xuљagy uyйla, yxuљa
gосйlручийlи; MHo'iocйlpYKO uoвeћaйlи. _ � се uoвeћaйlи се xuљa
gy, йlиcyћy uyйla; MHo'iocйlpYKO се yвeћaйlи. 

утиха ж йlиxo вре.ме, вре.ме без вeйlpa. 
утихнути, -нём евр. 1. уйlишайlи се, y.миpийlи се, upecйlaйlи. 

- Утихне ветар. Утихне :комешање. 2. yћyйlaйlи, заhуйlайlи, 
y.мYKHyйlи. 

утихњивати, утихњујём несвр. Uре.ма yйlиXHyйlи. 
утицај м (инетр. -ем) gеловање на нечији pag, усмеравање не

чијих uocйlyuaKa (uонашања, оuреgељења и сл.), уилив; .моћ ge
ловања (на HeKo'ia, на нешйlо). 

утицајан, -јна, -о који врши, који има yйlицaj, који уиливи
ше (на HeKo'ia, на нешйlо). 

утицајно ПРИЛ. на yйlицajaH начин, с yйlицaje.м. 
утицајност, -ости ж особина и cйlaњe oHo'ia који је yйlицajaH; 

.моћ yйlицaja, yйlицaњa, yйlицaj. 
утицатиl, Утичём неевр. вршийlи yйlицaj, ycмepaвaйlи нечији 

pag, нечије uонашање, UocйlyuKe и gp. ,  уиливисайlи. 
утицати2, Утичём неевр. несвр. Uре.ма yйleћи1 •  _ - се 1. несвр. 

Uре.ма Yйleћи1 се. 2. HagMeйlaйlu се, йlак.мичийlи се. 
утицати3, Утичёмнеевр. l. несвр. upe.мa yйleћи2• 2. завршава

йlи йlOK, уливайlи се (о йleKyћoj воgи). 
утичница ж ел. uрикључна Kyйlиja (gовоg елекйlричне cйlpy

је) у коју се увлачи уйlикач. 
утишавати (се), утИшавам (се) несвр. Uре.ма уйlишайlи (се). 
утиmан, -а, -о 1. йlpu. og уйlишайlи (се). 2. йlиx, нечујан; без

'iласан. 
утиmано ПрИЛ. смирено, йlиxo. 
утиmаност, -ости ж особина и cйlaњe oHo'ia који је уйlишан, 

oHo'ia шйlо је уйlишано, cмиpeHocйl, y.миpeHocйl; йlишина, .мир. 
утиmање е смирење, у.мирење; йlишина, .мир. 
утиmати, -ам евр. 1. y.миpийlи, сйlишаши: � буну, � ударање 

срца. 2. уйlолийlи, уйlажийlи: � жеђ, � глад. 3. в. уйlишайlи се 
(2). _ - се 1. cмиpийlи се, сйlишайlи се. 2. из'iубийlи у инйlензи
йleйly, снази, ослабийlи, jeњaйlи. - Буре и мећаве се утишају. 

утиmити (се), Утйшйм (се) в.  уйlишайlи (се). 
утиm:кавати, утИш:кавам несвр. Uре.ма уйlишкайlи. 
утиm:кати, -ам евр. у geM. значењу: уйlишайlи. 
утјецај је:к. м в. yйlицaj. 
утјецајан, -јна, -о је:к. в. yйlицajaH. 
утјецајно ПРИЛ. је:к. в. yйlицajHo. 
утјецати!, Утјечём неевр. јек. в. yйlицaйlи1• 
утјецати2 (се), Утјечём (се) неевр. јек. в. yйlицaйlи2 (се). 
ут:каност, -ости ж cйlaњe oHo'ia шйlо је yйlKaHo. 

ут:кати, -:кам (Ут:кём) евр. йlKajyћи YHeйlи, учврсйlийlи у оно 
шйlо се йlKa; йlKaњe.м израgийlи у оно.ме шйlо се йlKa: � нит; � 

цвет на платну. _ - се фиг. у.мешайlи се, уилесйlи се у шйlо. 

Утмастити, -йм евр. учинийlи йl.мacйlим, зайlамнийlи, замра
чийlи. 

уто ПРИЛ. в. yйlo.м. 
утовар м уношење, смешйlај, укрцавање йloвapa, робе у (на) 

неко uревозно среgсйlво (воз, броg, камион и gp.). 
утоваривати, -арујём несвр. Uре.ма yйloвapийlи. 
утоваривач, -ача м 1. онај који yйloвapyje, pagu на yйloвapy 

робе. 2. техн. вpcйla gизалице за захвайlање и uреношење .мaйle-
ријала. 

утоварити, -йм евр. YHeйlи, cмecйlийlи у или на неко uревозно 
среgсйlво йloвap, робу pagu uревоза, oйlupe.мe. 

утовариште е .мecйlo yйloвapa. 
утоварнн, -а, -о који се OgHOCU на yйloвap, који служи за yйlo

вар, који је у вези са yйloвapo.м: � лопата, � депо. 

утовити, Утовйм евр. gобро yxpaHийlи (cйlOKY), y'iojuйlu. _ -
се uocйlaйlи gебео, y'iojuйlU се. 

утовљеност, -ости ж y'iojeHocйl, yxpaњeHocйl, 'iојазносйl. 

уто:к и уто:к м .мecйlo 'ige jegHa йleKyћa воgа уйlиче у gpy'iy, 
ушhе. 

уто:ка ж 1. в. yйlOK. 2. бексйlво: имати :коња од уто:ке. • извор 
и - оgлучујуhи, најважнији чинилац. 

утоли:ко и утолико ПРИЛ. (обично испред :компаратива или 
речи :компаративног значења) 1. исказује uослеgицу oHo'ia шйlо 
jf! uрейlхоgним gело.м исказа речено: збо'i йlo'ia, зайlо, cйlo'ia. -

Израсла је жалосна врба, :кржљава, и УТОЛИ:КО жалоснија. 2. у 
C�UPOйlHим реченицама, Kag се указује на нешйlо шйlо је замена, 
t-iакнаgа за оно шйlо је upeйlxogHo uo.мeHYйlo: с gpy'ie cйlpaHe, у 
HaKHagy за йlo. - Од животиња дала је Амери:ка Европи само 
пуране, али је утли:ко важнији њезин допринос у биљ:кама. 3 . 
(у служби везни:ка, у поредбеним реченицама) у корелацији с 
везничким Uрило'iо.м "уколико" или везнико.м "шйlо" указује ga 
је оно шйlо се износи 'iлавно.м реченицо.м сраз.мерно с оним шйlо 
је речено зависно.м реченицо.м. - О томе УТОЛИЕО нема појма уко
ли:ко не може то себи и другоме разложно :казати. 

утолити, Утолйм евр. 1. а. ойlклонийlи Hey'iogHo осећање збо'i 
какве HeuogMupeHe UОйlребе, заgовољийlи жељу, upoxйleв за не
чим: � глад, � жеђ. б. ублажийlи, y.миpийlи, сйlишайlи (нешйlо 
HeupиjaйlHo): � бол, � патњу. в. заусйlавийlи, upeKиHyйlи: � 

плач. 2. из'iубийlи у снази, у инйlензийlейlу, сйlишайlи се, смири
йlи се. - Мећава утоли. _ - се в. уйlолийlи (2). 

утољавати (се), -ољавам (се) несвр. Uре.ма уйlолийlи (се). 
утољење е uogMupelbe, заgовољење какво;; upoxйleвa, какве 

UОйlребе, какве жеЉе. 
утољив, -а, -о који се .може уйlолийlи, уйlажийlи, уйlажив: � 

жеђ. 
утољивати (се), -ољујём (се) несвр. Uре.ма уйlолийlи (се). 
утом (Утомё прил.) ПРИЛ. за време у йlaj .мах, йlaga. - Утом се 

проломи глас. 
утомити, утомйм евр. uри'iушийlи, uойlиснуши; елиминиса

йlи, у'iушийlи: � страст. 
утонути, Утонём евр. 1. а. Hecйlaйlи у gубини воgе, UOйlOHyйlи; 

уgавийlи се, yйlouийlи се. б. бийlи UOйlUYHO захваhен нечим, би
йlи HeupимeйlaH у нече.му. - Село утонуло у маглу. в. из'iубийlи 
се, Hecйlaйlи у .маси, у .мношйlву, у gaљUHU: � у пространству. г. 
Hecйlaйlи, из'iубийlи се иза хоризонйlа, заhи (о небеским йlели
.ма). 2. gубоко заuасйlи СUУШйlајуhи се у нешйlо .мекано, увалийlи 
се: � у наслагач. 3. y'iHYйlu се, улеhи се. - Седиште утоне. 4. фиг. 
сав се YHeйlи у нешйlО, UOйlUYHO се upegaйlu нече.му; UOйlUYHO се 
upeuycйlийlи некој cйlpacйlи, неко.м заносу: � у мисли; � у поро:к. 

утонуће е HecйlaHaK у некој gубини. фиг. uoйluYHa upegaHocйl 
нече.му. 

утоњавати, -оњавам несвр. Uре.ма yйlOHyйlи. 

утопизам, -зма м уйlоuисйlичко cйlaњe, уйlоuисйlичке ugeje, 
yйlouиja. 
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утопија ж грч. замишљена иgеална Зе.мЈЬа у којој влаgају са
вршени gрушшвени OgHOCU, блаlосшање и срећа (йо називу из
.мишљеноl осшрва у gелу То.маса Мора). фиг. иgеално сшање ко
је се не .може осшвариши, неосшварива замисао, .машШа, фан
Шазија. 

утопйјскй, -а, -о који се OgHOC на ушйију; који йосшоји само 
у .машШи, фанШасШичан. • утопијски социјализам учење које је 
каЙиШалисШичко.м йорешку суйрошсшавЈЬало социјалисшички 
иgеал. 

утопист(а), -ё м (ми. -сти) 1. йрисшалица ушойијСКОl соција
лuз.ма. 2. фиг. сањалица, .машШар. 

утопистичан, -чна, -о в. уШоЙисШички. 
утопистичкй, -а, -6 који се OgHOCU на ушойисше: � програм, 

утопистичке идеје. 
утопистички прил. као ушойисша, занесењачки: � веровати 

у што. 
утопистичност, -ости ж особина oHola шшо је ушойисшично, 

неосШваРЈЬивосШ. 
утопити, Утопйм евр. 1. йошойивши у eogy лиши ши живоша, 

уgавиши, уlушиШи. 2. заlњуриши, сшавиши у шечносш, йошойи
ши. 3. учиниши ga нешшо несшане, ga се расйлине, иЗlуби у ве
ћој .маси, широј зајеgници и сл. 8 � се 1. U3lубиши живош ga
вЈЬење.м у eogu, Уlушиши се, уgавиши се; йошонуши у какву шеч
носШ. 2. иЗlубиши се, несшаши, расйлинуши се у већој .маси, ши
рој зајеgници и сл. 3. сав се йреgаши нече.му, ушонуши у нешшо: 
� у послу. 

утоплити, Утоплйм евр. обезбеgиши og хлаgноhе, шойло oge
нуши и сл. 8 � се обезбеgиши се og хлаgноhе (шойло се ogeHye
ши и сл.). 

утопљавати (се), утопљавам (се) несвр. Йре.мауШоЙЛиШи (се). 
УТОПЉЕШЙК, -Iiкa м онај који се ушойио, gaeJbeHUK. • - се и за 

сламку хвата у очајању човек шражи сйаса и шамо 1ge la иначе 
не.ма. 

УТОПЉЕшица ж она која се ушойила, gавЈЬеница. 
утопљенйчкй, -а, -6 који се OgHOCU на ушойљенике, својсшвен 

уШоЙЉеницима. 
утопљенйчки ПРИЛ. као ушойљеник, gавЈЬенички, очајнички. 
утопљеностl, -ости ж сшање oHola који је ушойљен, који се 

ушойлио, oHola шшо је ушойљено, заlрејаносШ. 
утопљеност2, -ости ж сшање ушойљеника, gaeJbeHUKa. 
утопљење е смрш gавЈЬење.м у eogu. 
утоптати, Утоптам евр. ушабаши, ушайкаши: � земљу. 
уторак (Уторак), -орка м gpYlU gaH у сеg.мици (gpYlU gaH йосле 

Hegeљe, йрви йосле йонеgељка). 
уторити, Уторйм евр. зашвориши у шор: � овце. 
уточити, Уточйм евр. насуши, усуши, улиши, налиши: � (ча

шу) воде. 
уточйште е 1. а . .месШо сиlурносши за oHola који се склања 

apeg ойасношhу, йрибежuшше; склонишШе. б. йослеgња MOlyh
носш ойсшанка, сЙас. 2. фиг. особа која йружа склонишше и си
lурносШ. 

утравити се, утравйм се евр. обрасши Шраво.м, зарасШи у 
шраву, зашравиши се. 

утрагати, -ам евр. начиниши шраl; U3lазиши, уШабаШи. 
утрапити, -йм евр. 1. а. (йре)gаши неко.ме нешшо и .мимо ње

loee вОЈЬе, увалиШи. б. намешнушц" нашуриши, Йоg.меШнуШи не
ко.ме нешШо. 2. а. сшавиши у шрай (йоврће и gp.) б. укойаши, 
закойаши (eUHolpag). 8 � се намешнуши се, нашуриши се (неко
.ме), йришљамчиши се (уз HeKola). 

утрапљивати (се), -апљујём (се) несвр. Йре.мауШраЙиШи (се). 
утрвеност, -ости ж сшање oHola шшо је ушрвено, уlаженосШ. 
утргати (се), -ам (се) евр. в. УШрlнуши (се). 

утргнути, -нём e�p. ошкинуши, уШрlнуши. 8 � се ошкинуши 
се, ОШРlнуши се. фиг. намучиши се, йреШрlнуши се (og наЙора). 

утреница ж бот. вишеlоgишња зеЈЬасша биЈЬка Inula germa
nica из ф. Compositae, са оgрвењеним ризо.мо.м, јеgносшавне 
сшаБЈЬике, gлакавих лисшова, о.мам. 

утрёти јек. утријети, УтРём (аор. Утрёх јек. Утријех, Утрё јек. 
Утрије; р. пр. Утро, УтIЈЛа; ТРП. Утрт (УТЈ>Вен); пр. пр. Утрёвши јек. 
Утријевmи) евр. уШрШи. 

утржак, Yтpmкa м новац зарађен Шрlовино.м: дневни �. 
утржити, -йм евр. сшеhи Шрlујуhи. 

Утрина ж а. Зе.мЈЬишШе намењено за исйашу сшоке; зайушше
но, необрађено Зе.мЈЬишШе. б. шрава која расше на Шакво.м зе
.мЈЬишШу. 

Утринац, -йнца м бот. вишеlоgишња зељасша биљка Lolium 
perenne из ф. Gramina, образује раширене бусенове, ен'iлеска 
Шрава. 

утрка ж 1. Шак.мичење, наg.мешање у шрчању, Шрка. 2. шак
.мичење, наg.мешање уоЙшШе. 

утркивати, утркујём неевр. шрчеhи, Шрко.м улази ши Helge, 
уШрчаваШи. 8 - се 1. учесшвоваши у шрци, наg.мешаши се у шр
чању. 2. наg.мешаши се, Шак.мичиШи се уоЙшШе. 

утрљавати, утрљавам несвр. Йре.ма УШРЈЬаШи. 

утрљати, Утрљам евр. ШРЈЬање.м ушиснуши: � маст у кожу, -
крему у лице. 

утрнулост, -ости ж сшање oHola који је ушрнуо, oHola шшо је 
ушрнуло. 

утрнути, -нём евр. 1. учиниши ga нешшо йресшане lореши, 
свеiilлеши, Уlасиши: - свећу, - ватру, - лампу. 2. в. ушрнуши се. 
3. фиг. несшаши, ишчезнуши, иЗlубиши се: утрну осећаји. 8 - се 
йресшаши lореши или сијаши, Уlасиши се, ушулиши се (о свећи, 
вашри, ламйи и сл.) 

утрнути, Утрнём евр. а. йосшаши обузеш шрнцима, ж.мар
цима. б. йрешрнуши, укочиши се (og сшраха, U3HeHagHe нейри
јашносши и сл.). 

утрнуће е шренушак lашења, lашење: - свеће. 

утрњивати (се), -рњујём (се) несвр. Йре.ма утрнути (се). 

утроба (Утробина) ж 1. а. анат. 0plaHU смешшен,и у шрбушној 
и (ређе) lpygHOj gyaљu у човека; сви .меки gелови, 0plaHU у шрбу
шној и lpygHOj gyaљu у живошиња, изнушрица, gроб splanchna 
viscera. б. сШо.мак, шрбух; желуgац. 2. фиг. cpegUHa, унушрашњи 
geo нечеlа, унушрашњосш. • диже се -, преврће се - (од тога) (шо) 
изазива lађење, велику оgвраШносШ. 

утробица ж арх. џиlерица; бела џиlерица, ЙЛуhа. • црна - цр
на џиlерица. 

Утробнй, -а, -о који се OgHOCU на ушробу: - кеса, утробни ор
гани. 

утроје ПРИЛ. све шроје зајеgно, уз учешhе шри особе. 

утромбољити се, -омб6љйм се евр. йосшаши .млохав, ойу
сшиши се; йосшаши Шро.м, лењ, разлењиши се. 

утромити се и утромити се, утромйм се евр. йосшаши 
Шро.м, слабо йокрешан, олењиши се. 

утростручавати (се), -)тчавам (се) несвр. Йре.ма ушросшру
чиши (се). 

утростручење е шросшруко увећање. 

утростручивати (се), -)тчујём (се) несвр. Йре.ма ушросшру
чиши (се). 
. ' утростручити, �йм евр. а. учиниши шросшруким, сасшавиши 
yjegHo шри сшрука, шри ниши: - конац. б. шри йуша, шросшру
ко йојачаши, йовеhаши: - снагу. 8 - се йосшаши шри йуша ја
чи, бројнији, већи, йовеhаши се ШросШруко. 

утрошаR, -шка м а. йошрошња, Шрошење. б. оно шшо се йо
Шроши. 

утрошити, УтроmИм евр. уйошребиши, йошрошиши (новац, 
.маШеријал и сл.),� йровесши (вре.ме). 

утрпавати (се), утрпавам (се) несвр. Йре.ма ушрйаши (се). 
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УТlшати, -ам свр. 1. а. наLураши у нешшо шрйајуhи, сшавља
јући без pega већу количину нечеLа. б. ушрайиши, ували ши. 2. 
gобро, са свих сшрана, йокриши, ушушкаши. _ - се 1. йокриши 
се с MHOLO йокривача, зашрйаши се йокривачима (pagu ушойЈЬа
вања). 2. фиг. нашуриши се, намешнуши се некоме. 

Угрти, У'тРём и Утарём (аор. Утрх; р. пр. Утро, -рла; ТРП. Утрт; пр. 
пр. Угрвши) свр. (вар. утрети) 1. шрљањем ушиснуши, ушрљаши: 
- маст. 2. брисање.м уклониши, избрисаши, обрисаши: - сузе. 3. 
УLазиши, ушабаши: - стазу. 4. а. Шрење.м с.мрвиШи, измрвиши, 
исшрши: - зрневље. б. фиг. йошйуно, go краја унишшиши, сашр
ши, зашрши, искорениши: - непријатеља, - семе зла. _ - се 1. 
йройасши, зашрши се, несшаши, искорениши се. 2. gобиши озле
ge коже услеg шрења и зноја, ојесши се. 

утрунити, Угрунйм свр. 1. (нешто) нане ши шруње у нешшо, 
зайрљаши Шруње.м. 2. (не:коме) својим йосшуйцима или речима 
нанеши (некоме) нейријашносши, учиниши (некоме) нажао. _ -
се 1. gобиши шрун у око. 2. уйасши, улешеши (о Шруњу). 

утрчавати (се), утрчавам (се) несвр. Йре.ма ушрчаши (се). 
утрчати, -чйм свр. ући, gосйеши шрчеhи: - у :кућу, - у циљ. 

_ - се уилесши се, умешаши се у шшо (обично нейозвано, нейо
жељно). 

утувити, -йм и утувити, УтУвим свр. 1. заgржаши у йамће
њу, уйамшиши, заЙамШиШи. 2. (:коме) намешнуши, нашуриши 
некоме нешшо (неку мисао, неко уверење). _ - се намешнуши се, 
заокуйиши, обузеши (о мисли). • - у главу 1) gобро зайамшиши, 
схвашиши, разумеши за сваLgа; 2) уобразиши, умислиШи. 

утувљивати (се), утУвљујём (се) несвр. Йре.ма уШувиШи (се). 
утужење с йоgношење шужбе, шужба; захшев изложен у 

Шужби. 
утужив, -а, -о који се може шужиши, йоgложан шужби: -

уговор. 
утужити, утужим свр. а. йоgнеши шужбу йрошив HeKoLa, 

(оЙ)ШужиШи. б. обухвашиши шужбом, назначиши у Шужби. 
утук м 1. оgLовор на йрошивнички Haaag, ЙроШивнаЙаg. 2. 

йрошивошров; лек. 
утулити, утУлйм свр. 1. учиниши ga нешшо йресшане ga LOPU 

или свеiilли, УLасиши, ушрнуши: - лампу, - ватру. 2. с.мањиШи, 
йриLушиши свеiilлосш: - петролеј:ку. 3. ушолиши, УLасиши, за
Lасиши (жеђ). 4. уhушаши, умукнуши. _ - се 1. йресшаши Lope
ши или свеiilлиШи. 2. фиг. искорениши се, несшаши, ЙроЙасШи. 3. 
йришајиши се, йрикриши се; умукнуши, уhуШаШи. 

утупити, УтУпйм свр. учиниши шуйим, исшуйиши, зашуйи
ши. _ - се йосшаши шуй, зашуйиши се, исшуйиши се. 

утуравати (се), утуРавам (се) несвр. Йре.ма ушуриши (се). 
утурити, -йм свр. шуриши унушра, убаци ши, уLураШи. _ - се 

1. УLураши се, убациши се. 2. нашуриши се, намешнуши се. 
Утутањ ПрИЛ. узалуg, уйразно: - пуцати, - губити време. 
утуткавати (се), утУтв:авам (се) несвр. Йре.ма ушушкаши (се). 
утуткано ПРИЛ. зашворено, ушушкано са свих сшрана (pagu 

чувања шоилоШе). 
утутканост, -ости ж сшање oHoLa који је ушушкан, oHoLa шшо 

је ушушкано. 
утуткати, -ам свр. 1. умошаши, gобро йоgвиши, обезбеgиши 

og хлаgноhе са свих сШрана. 2. шушнуши, уШуриШи. _ - се gобро 
се йокриши, ушушкаши се. 

утуткивати (се), утУт:кујём (се) несвр. Йре.ма уШуШкаШи (се). 
утутнути, -нём свр. УLураши, увући; Lурнуши, hушнуши 

(у шШо). 
утући (Утући), УТУчём (3. Л. ми. утУкУ) свр. 1. шуцањем изLње

чиши, измрвиши, исшуцаши: - лув:а. 2. убиши, ус.мршиши; уни
шшиши, саШрШи. 3. фиг. сломиши, савлаgаши (морално, зgрав
сшвено, машеријално и сл.); gеЙримираШи. 4. а. улуgо йошроши
ши, сшраhиши (новац, машеријална gобра). б. йровесши, йре-
крашиши (вре.ме). 5. ујаловиши, ушкойиши: - би:ка, - овна. • -
у главу (себи) увршеши себи у inаву, уобразиши нешшо и шврgо
inаво се gржаши ШоLа. 

утуцати, -ам свр. в. ушуhи (1, 3 и 4). 

утуцкати, -ам свр. сшуцкаши, исШуцкаШи. 
утУчен, -а, -01. ШрЙ. og уШуhи. 2. безвољан, ЙоШишШен. 
утУчено ПРИЛ. йошишшено, безвољно: - гледати. 
утУченост, -ости ж сшање oHoLa који је ушучен, безвољносш, 

ЙоШишШеносШ. 
ућарити, ућарим свр. gohu go зараgе, зараgиши; извуhи неку 

корисШ. 
ући (ући), уђём (аор. уђох, уђе; ИМП. уђи; р. пр. ушао, -шла; 

ТРП. 0) свр. иепрел. 1. а. ugyhu gосйеши, сшиhи у неки зашворен, 
ОLраничен йросшор, у унушрашњосш нечеLа: - у собу. б. gосйеши 
у неку cpegUHY, сшуйиши у неку зајеgницу: - у странв:у. 2. gocae
ши go каквОL gрушшвеНОL йоложаја, заузеши какво месшо: - у 
Скупштину. 3. а. сшуйиши у неку gелашносш, акшивносш и СЛ., 

йосшаши акшиван (у ономе шшо је изражено gойуном), йочеши 
суgеловаши, учесшвоваши у нече.му: - у посао, - у штрај:к. б. уйу
сшиши се gубље у нешшо (йроучавајуhи, размашрајуhи и сл.); 
йроgреши у нешшо, разумеши нешшо: - у анализу, - у суштину. 
4. а. зайочеши неку LOgUHY живоша; сшуйиши у оgређено gоба 
живоша: - у пету деценију. б. осшаши gуже и йреко оgређене 
вре.менске Lранице: - дубоко у ноћ. • - у главу (коме) 1) йосшаши 
јасан, разумљив (коме); 2) йосшаши ойсеgнуш неком мишљу, не
ком ugejoM. - у душу (коме) схвашиши, разумеши (HeKoLa). - у ко
лосек навићи се. - у милост (коме) умилиши се (коме). - у моду, у 
обичај йосшаши йознаш шолико ga се о шоме Йрича. - у траг (ко
ме, чему) йронаhи (KoLa, шШо). - у mтампу биши gаш у шшамйу, 
йочеши се шШамЙаШи. ушла му (им) вода у уши изLубио је (изLуби
ли су) йрисебносш, сйособносш нормалНОL расуђивања, gеловања. 

ућУтати (се), -тйм (се) свр. 1. йресшаши Lовориши, заhуша
ши, умукнуши. 2. йресшаши оgаваши inac, шум, звук, ушишаши 
се, умириши се. 

ућуткавати (се), ућУшавам (се) несвр. Йре.ма уhушкаши (се). 
ућуткати, -ам свр. йриволеши, йримораши HeKOL ga уhуши, 

нашераши на hуШање. фиг. умириши, сшишаши: - савест. _ - се 
заhушаши, ушишаши се. 

ућуткивати (се), ућУт:кујём (се) несвр. Йре.ма уhушкаши (се). 
ућуmкати, -ам свр. hушкајуhи УLураши, ушераши: - лопту у 

гол. _ - се УLураши се, увући се. 
ућуmнути, -нём свр. в. уhушкаШи. 
уф узвик којим се изражава нейријашно изненађење, несшр

йЈЬење и сл. 
уфајдити се, -йм се свр. gohu go корисши, окорисшиши се. 
уфитиљити, уфiпиљйм свр. уврнуши, увиши као фишиљ, у 

облику фиШUJbа, зафиШUJbиши (обично бркове). фиг. ослабиши, 
с.мршаШи; зане.моhаШи. _ - се 1. йосшаши шанак йойуш фиши
ља. 2. gошераши се, уреgиши се. 

уфлаmити, -им свр. налиши, насу ши у флаше, у боце: - ра
:кију. 

уфркати, уфрчём свр. увиши, уковрчиши (косу, бркове). 
уфронтити, -йм свр. сшавиши у фронш, йосшројиши, сврсша

ши (у војнички peg). _ - се сшаши у сшрој, у peg. 
уфукарити се, -)rв:арйм се свр. йосшаши фукара, ЙроЙалица. 
ух УЗВ. 1. а. у сшраху; у изненађењу apeg нечим неочекиваним, 

великим и сл. б. у каквом нейријашном осећању, болу и сл. 2. а. 
йри исказивању жеље, у вајкању; у шузи, у жаљењу. б. као израз 
олакшања. 

уха УЗВ. 1. за изражавање изузеШНОL инше1-l3ишеша какве pag
ње, особине и сл. б. као израз йрезира, aogc.мexa; у рУLању: уа. 

ухапсити, -йм (трп. Ухапшен) свр. сшавиши у хайс, лишиши 
слобоgе. 

ухапmенйк, -Ив:а м онај који је ухайшен, лишен слобоgе. 
ухапmеница ж женска особа ухаЙшеник. 
ухат, -а, -о 1. који има велике уши. 2. који има gршке са 

сшране (о каквом Йосуђу). 
ухатост, -ости ж особина ОНОLа који је ухаШ. 

ухватити, -йм (трп. )rxвaћeH) свр. 1. а. узеши, gохвашиши ру
кама; gочекаши у руке: - за дрш:ку нешто; - лопту. б. силом за-
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gржаши He1<o'ia, заробиши; уловиши хвашајуhи: � бегуща, � не
пријатеља; � птицу. 2. а. наћи у оgређеној сишуацији, сшању и 
сл., зашеhи: � лопова на делу. б. насшаши, насшуйиши g01<je не-
1<0 или нешшо у оgређеном йоложају, сшању и сл. - На путу их 
је ухватила киша. в. насшаши, насшуйиши уоЙшШе. - Ухвати 
мраз. г. йронаhи, ОШ1<ришu (обично нешшо забрањено): � тајне 
списе. 3. а. заузеши (месшо, peg и сл.); у'iрабиши (време, йрили-
1<У). б. gосшиhи, сшиhи; захвашиши: � воз; � сено (о ватри). 4. а. 
сйойасши, обузеши, освојиши (сшрах, сумња, 'iрозница и сл.). -
Ухвати га страх. б. бишџ захваhен чим, gобиши, зараgиши: � 

грип, � прехладу. в. биши на'iло захваhен не1<им сШањем. -
Штала гори. Ухватише и пластови. 5. схвашиши, разабраши; 
оЙазиШи. -Тешко је било ухватити шта говоре. Уметник ухва
ти оно најважније. _ � се 1. а. gохвашиши себе за не1<и geo ше
ла; gохвашиши нешшо, gOMohu се нече'iа и gржаши се за шо: � се 
за ногу; � се за грану. б. лашиши се, йрихвашиши се че'iа; маши
ши се за шшо: � се посла; � се за џеп, � се за пym:ку. 2. а. узеши 
jegaH gpy'io'i за РУ1<У, ucuog РУ1<е и сл. б. йобиши се, йошуhи се, go
'iрабиши се. 3. а. насшаши, насШуЙиШи. - Ухвати се ноћ. б. 
сшвориши се, образоваши се. - По бари се ухватила жабокре
чина. 4. йонеши (о pogy). - Шљиве су се добро ухватиле. • не 
моћи - ни за главу ни за реп (некога, нешто), ни главе ни реп а (неко
ме, нечему) не моћи разумеши He1<o'ia, нешШо. ухватило га (је и ел.) 
има насшуй, Hauag (беса, љушње и сл.). - веру gаши реч, обеhа
ши, зареhи се. - за реч некога иС1<орисшиши оно шшо је не1<О ре-
1<ао. - маглу Йобеhи. - се у коло уgружиши се с 1<им. 

ухватити, Ухватйм евр. размериши у хвашове (gрва нЙр.). 
ухватљив, -а, -о 1<оји се може ухвашиши, виgеши, оЙисаШи. 
ухерити се, Ухерйм се евр. нахериши се, на1<ривиши се, Ha'i-

нуши се. 
ухиљадити се, -йм се евр. намножиши се на xuљage, веома 

се умножиШи. 
ухиљадостручити, -йм евр. увеhаши, умножиши на xuљage, 

веома умножи ши. 
ухињити се, Ухйњйм се евр. 1. йреgсшавиши се, начиниши се 

болесним, HeмoћHUМ и сл. 2. умириши се, уйрейоgобиши се. 
ухитрити, -йм евр. убрзаши (1<ора1<), ЙожуриШи. 
ухладити, )тхлэ.дЙм евр. охлagиши, расхлаgиШи. 
ухлебити јек. ухљебити, -йм евр. омо'iуhиши не1<оме (зайо

сливши 'ia или на 1<оји gpy'iu начин) йрибављање среgсшава за 
живо ш). _ � се gобиши службу, зайослиши се. 

ухлебљење јек. ухљебљење е йлаhени йосао, служба. 
ухлебљивати (се), -лебљујем (се) јек. ухљебљивати (се), 

-љебљујем (се) несвр. йрема ухлебиши (се). 
ухо е (ми. Уши, ген. Ушију ж) в. уво. 
ухобоља ж в.  увобоља. 
ухода ж а. онај 1<оји yxogu, шйијунира, шЙијун. б. јаШа1<. 
уходан, -а, -о 1. ШрЙ. og ухоgаши (се). 2. уобичајен, реgован, 

нормалан: � начин. 
уходаност, -ости ж особина oHo'ia шшо је yxogaHo. 
уходати се, Ух6дам се евр. ући у реgован ШО1<, йочеши ypegHo 

шеhи, uзвршаваши се. 
уходилац, -иоца м онај 1<оји yxogu, ЙраШи. 
уходилачки, -а, -6 1<оји се ogHOCU на ухоgиоца, 1<оји је свој

сшвен ухоgиоцuма: � радозналост. 
уходити, Уходйм неевр. [гл. им. Ухођење е] 1. а. йажљивО,йра

шиши (HeKo'ia или нешШо). б. йраћењем йри1<уйљаши йоgаШ1<е о 
не1<оме или нечему, ШЙијунираШи. 2. улазиШи. 

ухор и ухор м в.  увор. 
ухранити, Ухранйм евр. хранећи учиниши 'iOjHUМ, у'iојиши; 

уШовиШи. _ - се уgебљаши се, у'iојиши се. 
ухрањеност, -ости ж СЙ1ање и особина oHo'ia 1<оји је ухрањен, 

'iојазносйl, gебљина. 
ухрпавати (се), УХi.шавам (се) несвр. йрема ухрйаши (се). 

Ухiшати и Ухрп.ати, -ам евр. С1<уйиши на хрйу, у хрйе, Ha'io
милаши; _ � се на'iомилаши се, увеhаШи се. 

ухуО) оном. узви1< за изражавање чуђења, uogc.мexa и сл. 
ухуктати се, Уху:кћём се евр. наћи се у йуном залешу, зама

ху, заХУ1<шаши се. 
уцаклити, -йм евр. 1. засја1<шиши, ужа'iриши: � очима. 2. 

учиниши 'iлаШ1<UМ, cjajHUМ. _ � се заблисшаши се, засијаши се. 
уцварити, -йм евр. исйећи, исЙржиШи. 
уцвасти (уцвасти), -атем и уцватети јек. уцватјети, -тйм 

евр. в. уцвеШаШи. 
уцвелити, Уцвелйм јек. уцвијелити, Уцвијелйм (трп. уцве

љен јек. Уцвијељен) евр. ожалосшиши, расШужиШи. _ � се ра
жалосшиши се, расшужиши се. 

уцвёљеност јек. уцвијељеност, -ости ж сшање oHo'ia 1<оји је 
уцвељен, жалосша, Шу'iа. 

уцветати јек. уцвјетати, -ам евр. йусшиши цвеш, йроцвеша
ши; йре1<риши се цвећем. 

уцедити, Уцедйм јек. уциједити, Уциједйм евр. цеgеhи ули
ши, усуши: � лимуна у чај . 

уцеђивати јек. уцјеђивати, -еђујем несвр. йрема уцеgиШи. 
уцёло јек. уцијело ПРИЛ. у jegHoM 1<OMagy; у целини, у йошуй

носШи. 
уцементирати, -ентйрам евр. учврсшиши цеменШом. 
уцена јек. уцјена ж 1. уцењивање, изнуђивање. 2. оно шшо се 

шражи или gобија уцењивањем, изнуђивањем (новац, не1<а ма
шеријална gобра и gp.). 3. сума новца 1<оју gaje влас ш за хваша
ње не1<О" ЙресШуЙни1<а. 

уценити, Уценйм јек. уцијенити, Уцијенйм (трп. Уцењен јек. 
Уцијењен) евр. 1. йришиС1<ОМ, йрешњом uзнуgиши новац (или 1<а-
1<во gpy'io gобро). 2. оgреgиши новчани износ за ухваћено" или 
убијено'i ЙресШуЙни1<а. 

уцењИвати јек. уцјењивати, -ењујем несвр. ЙремауцениШи. 
уцењивач јек. уцјењивач, -ача м онај 1<оји уцењује (He1<o'ia). 
уцењивачки јек. уцјењивачки, -а, -6 1<оји се OgHOCU на уце-

њиваче, 1<оји йреgсшавља уцену: � писмо, � отмица. 
уцењивачки јек. уцјењивачки ПрИЛ. на уцењиваЧ1<и начин, 

1<ао шшо page уцењивачи: � поступати. 
уцепити, уцепйм јек. уцијепити, уцијепйм евр. извршиши 

цейљење, 1<аламљење, на1<аламиШи. фиг. улиши, усаgиши. 
уцепљивати, уцепљујем јек. уцјепљивати, упјепљујем не

свр. йрема уцеЙиШи. 
уциљати, Уцйљам евр. йо'iоgиши цuљajyћи, 'iађајуhи. 
уцкати, -ам неевр. 1. на'iониши, йујgаши (йсе на He1<o'i). 2. фиг. 

йоgјариваши, gражиши, изазиваши йрошив He1<o'i. 
уцмекати, Уцмёкам евр. пеј. убиши, умлаШиШи. 
уцрвак, УцРвка м црвљив ЙЛоg. 
уцрвати се, -ам се евр. в. уцрвљаши: се. 
уцрвљавати се, -рвљавам се несвр. йрема уцрвљаши се. 
уцрвљати се, -ам се евр. 1. gобиши црве, исйуниши се црви-

ма (у йроцесу шруљења), зацрвљаши се. 2. фиг. йосшаши несшр
йљив, узнемирен и сл. збо'i gy'io'i че1<ања, раgозналосши и сл. 

уцрвљивати се, -рвљујём се несвр. йрема уцрвљаши се. 
уцрнет'и јек: уцрњети, уцрнйм евр. йосшаши црн, ЙоцрнеШи. 
уцрнити се, Уцрнйм се евр. обуhи се у црно. 
уцртавати, уцртавам несвр. йрема уцрШаШи. 
уцртати, -ам евр. а. цршајуhи убележиши у нечему већ нацр

, iДaHoM: � троугао у круг. б.уЙисаШи нешшо у обичан ше1<сш на
рочишuм словима: � празнике у календар црвеним словима. 

Уча м (ми. ж) хиЙ. og учишељ; уп. УЧО. 

учађавити, -ађавйм евр. йосшаши чађав, ЙочађавиШи. 
учамети, �мйм (е:к.) евр. йасши у чd.Му, биши, йосшаши обу-

зеш мрачнuм oceћaњuмa; зайарложиши се, зайусшиши се. 
учаравати, -аравам несвр. йрема учараШи. 

учарати, Учарам евр. йоgврhи, uзложиши gејсшву чаролија 
(He1<o'ia, нешшо), о.мађијаШи, зачараШи. 
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Учас прил. ogMax, убрзо. 

учахуравати се, -уР3.в3.м се несвр. Йре.ма учахуриши се. 

учахурено при. уса.м.тьено, изоловано, йовучено; уп. учаху-
рити се (2). 

учахуреност, -ости ж особина и сшање OHoia који је учаху
рен, OHoia шшо је учахурено. 

учахурити се, -йм се евр. 1. обавиши се, о.моШаШи се чаху
ро.м, увиши се у чахуру (йри ц,реображају у лушку, О ларва.ма ин
секаШа). 2. фиг. йовуhи се у себе, оiраничиши своју везу са СЙОЈЬ
ним свеШо.м, оса.миШи се, uзоловаши се; осшаши йривржен сша
рим схвашањима, укалуйиши се, зачахуриши се. 

Учаmити, -йм евр. на.месШиШи (з"iлоб), уз"iлобиШи. 

учворугати се, -3.м се евр. йрешвориши се у чворуiе, йрекри
ши се чворуiа.ма. 

Учврснути, -нём евр. йосшаши чврсш, чвршhи, очврснуШи. 

учврстити, Учврстйм (трп. Учвршћен) евр. 1. учиниши чвр
сшим, шврgим, уШврgиШи. 2. учиниши нейоколеБЈЬивим, оgлуч
ним: - некога у каквој намери . •  - се а. йосшаши чврсш, чвр
шhи, ојачаШи. б. осиiураши се уШврђење.м pagu оgбране. 

учврmћење е оснажење, ојачање. 

учврmћивати (се), учвршћујём (се) несвр. Йре.ма учврсши-
ши (се). 

Учеван, -вна, -о нар. учен, школован, образован. 

Учевно прил. с ученошhу, учено. 

Учевност и учевност, -ости ж ученосш, образованосш, шко
лованосШ. 

УЧЕшњак, -ака м нар. научник, учењак. 

Учен, -а, -о 1. ШрЙ. og учиши (се). 2. који се заснива на науци; 
који се бави науко.м. 

Ученик м 1. онај који учи, йолази неку школу. 2. а. онај који 
је нешшо учио og HeKoia; йрисшалица, слеgбеник: Аристотелови 
ученици. б. ЦРЕВ. айосшол: Христови ученици. 

Ученица ж женска особа ученик. 

Ученички, -3., -о који се OgHOCU на ученике, који apuaaga уче-
ницима: - књижица. 

Ученички прил. на начин својсшвен ученицима, као ученици. 

Учено при. на учен начин, с ученошhу. 

Ученост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина OHoia који је учен; зна
ње, наука. 

учењак, -ака м онај који се бави науко.м, научник; онај који 
је учен, образован. 

учењачки, -3., -о који се OgHOCU на учењаке, који apuaaga уче-
њацима. 

учењачки прил. на учењачки начин, као учењак. 

учењаmтво с. в. ученосШ. 

Учење е 1. "iл. им. og учиши (се). 2. иgеолоiија; шеОЛОiија; на
ука. 3. вежбање, обука. 

учепити, Учёпйм евр. 1. сшаши неко.ме на Hoiy, очейиши, зiа
зиШи. 2. фиг. учиниши неко.ме нешшо нейријашно, нане ши неко
.ме шШеШу. 

Учесник м онај који је узимао или узима учешhе у некој ge
лашносши, акцији и СЛ.: - у дискусији, - у рату, - револуције. 

Учесница ж женска особа ученик. 

Учесниmтво е ygeo у зајеgничкој акцији с неким, саучесни
шШво. 

учеставати, -ест3.в3.м несвр. Йре.ма учесШаШи. 

Учестали и уче стали, -3., -о који се чесшо врши или йона-
8ЈЬа. • - глаголи лингв. "iлаiоли који означава ју pagНJY која се йо
навЈЬа, ишераршивни "iлаiоли. - било мед. убрзано било, убрзан 
Йулс. 

Учестало и учестало прил. чесшо, учесшано. 
Учесталост и уче стало ст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина или 

сшање OHoia шшо је учесшало, учесШалосШ. 
Учестано прил. йонавЈЬајуhи се чесшо; брзо, на"iло. 
Учестаност, -ости ж особина или сшање OHoia шшо је учесша

но, учесШалосШ. 
Учестао, -3.ла, -ло и учестао, -ала, -ло в. учесШали. 

уче стати, -3.м евр. 1. йосшаши чешhи. - Учеста севање. 2. йо
чеши све чешhе чиниш и нешШо. - Влајко учеста с посетама. 

Учествовати, -вујём евр. и несвр. узеши, узимаши учешhа у не
кој зајеgничкој акцији, суgеловаШи. 

Учесто прил. близу jegHo gpyioMe, jegHo уз gpyio, (на)iусШо. 
учетворити, -етворйм евр. 1. найравиши чешворосшруким, 

учеШворосШручиШи. 2. уйреiнуши чешири коња (ређе вола). 
Учетворо прил. шако ga чешири лица учесшвују, са чешири 

учесника. 

учетворостручити, -йм евр. учиниши чешири йуша јачим 
или веhим . •  - се йосшаши чешири йуша јачи, веhи. 

учеmљавати, -ешљ3.в3.м несвр. Йре.ма учешљаШи. 
учеmљати, -3.м евр. уреgиши чешљање.м, очешљаши (косу). 

Учеmће е 1. а. учесшвовање у неко.м зајеgничко.м йослу, cyge-
ловање у некој зајеgничкој акцији. б. йрисусшво на .месшу ige се 
нешшо gешава. 2. уйлив, уШицај. 3. caocehaНJe; саучешhе, сажа
ЈЬење. 

Учило е насшавно среgсшво: школско -. 
Учин м 1. оно шшо је учињено, чин, gело. 2. учинак, ефекаШ. 

Учинак, )rчйнка м 1. йроизвоg, резулшаш (paga). 2. gејсшво, 
ушицај; ефекаШ. 3. чин, ЙосШуЙак. 

учинилац, -иоца м uзвршилац, йочинилац каквоi gела (обич
но кривичноi). 

учинити, Учинйм (трп. Учињен) евр. 1 . сачиниши, израgищи, 
найравиши: - сандук, - одело. 2. а. извршиши, извесши, йочи
ниши (какву pagНJY), ураgиши нешшо: - покрет. б. осшавиши, 
йроизвесши (ушисак); uзазваши (Йослеgице). 3. начиниши неко
ia нечим, некаквим; йосшавиши HeKoia на неки йоложај, gаши 
неко.ме неко звање и СЛ. :  - сина човеком; - посланика мини
стром. 4. а. aoMohu, изиhи у сусреш: - невољнику. б. нанеши 
шшешу, ЗЛО, нашкоgиШи. - Шта ти учинише, злотвори?! 5. ре
hu, изреhи. - Пали! - учини командир. 6. ушшавиши (кожу). • 
- се 1. (са прид. или реченИЧRОМ допуном) найравиши се, начи
ниши се; ЙосШаШи. - Марија се учини да ништа није чула. Он 
се учини болестан. Калфа се учини мајстором. 2. йричиниши 
се, йриказаши се. -Ана ми се учини веома лепа. • - вољу (по во
љи) ЙослушаШи. - души места найравиши gобро gело. учињено му 
Оој и ел.) нар. празн. йоgврiнуш(а)је gејсшву чаролија, .мађија, уро
ка и gpyiux злих сила йа је збоi шоiа болесшан (болесна), не.мо
haH (He.мohHa), осшао неожењен OgH. ос шала неуgаша и gp. 

Учиница ж нар. учина (учишеЈЬева) жена. 

Учински, -3., -о 1. који йроузрокује, узрочан. ? - глагол лингв. 

акшивни, шраN3ишивни "iлаiол. 

учионица и Учионица ж йросшорија у којој се учи, у којој се 
оgржава насШава. 

учионички и Учионички, -3., -о који се OgHOCU на учионице . 
Учитељ м (инстр. -ем) 1. а. йросвешни pagHUK са учиШеЈЬСКО.м 

школо.м. б. уойшше онај који йоучава, йреноси своје знање или 
какву вешшину на gpyie: - страних језика, - плеса. 2. онај og 
Koia се .може нешшо научиШи. 

учитељевати, -љујём неевр. биши учишеЈЬ, раgиши као 
учиШеЈЬ. 

учитељица ж жена учиШеЈЬ. • - живота фиг. исшорија, 
ЙовесШ. 

учитељички, -3., -о који се OgHOCU на учиШељице. 
Учитељка ж нар. 1. в. учиШељица. 2. учишеЈЬева жена. 



УЧИТЕЉОВАТИ - УШКА 1397 

Учитељовати, -љујём неевр. в.  учиШељеваШи. 
Учитељски, -3., -о који се OgHOCU на учишеље: - школа, -

испит. 
Учитељски прил. на учишељски начин, као учиШељ. 
учитељство и Учитељство е 1. учишељи (као колекШив). 2. 

учишељски иозив, учишељска служба. 
Учитељчић м ge.м. и иеј. og учиШељ. 
Учити, -йм неевр. 1. (нешто) а. насшојаши ga се нешшо уиам

ши, схваши, разу.ме, усвајаши какво знање; овлаgаваши какво.м 
вешШино.м: - филозофију, - руски језик; - пливати. б. иохађа
ши какву школу. 2. (некога) а. иреносиши на Ko"ia какво знање, 
иоgучаваши; уиуhиваши Ko"ia у какву вешшину, обучаваши, ве
жбаши: - ђаке, - играче пас-игри. б. иоg"iовараши, Ha"ioeapa
ши: - (некога) лоповлуку . •  - се (нечему) в. учиши (1). • - (ко
га) памети ирисиљаваши Ko"ia на оgређени eug ионашања. - се па
мети иосшајаши разу.мнији, извлачиши иошребне закључке, go
лазиши go сазнања о KaKвu.м вреgносШu.ма. - mколу иохађаши 
школу. 

Учичкати, -3.м евр. наиуниши чичковu.ма . •  ,." се 1. наиуниши 
се чичковu.ма. 2. "iусшо се на"iо.милаШи jegHo уз gpy"io. 

учкиљити, -йм евр. в. ушкиљиШи. 
Учкур и Учкур м тур. узица којо.м се у иојасу завезују "iahe и 

сл., свиШњак. 
Учкурица ж в. учкур. 
учкурлук м иоруб на "iahaмa кроз који се ировлачи учкур. 
учшiнити, )rчл3.нйм И Учланити, -йм евр. ирu.миШи за чла-

на, учиниши члано.м . •  - се уиисаши се као члан, иосшаши 
члан. 

учлањивати (се), -а.њујём (се) несвр. ире.ма учланиши (се). 
Учмалост, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање с.мањене акшивно

сши, оgсусшво акшивносши, .мрШвило, иасивносш; ошуиелосш, 
аиаШија. 

Учмати, У-Чмём ()rчм3.м) евр. засшаши, усиориши се у сво.м 
развоју, замреши; gYXOeHO се заиусшиши, заиарложиши се. 

Учо, -а и -ё м хии. og учишељ; уп. уча. 
учовечити се јек. учовјечити се, -йм се евр. gовесши у peg 

свој из"iлеg и ионашање, уљуgиши се. 
Учтив, -а, -о који се учшиво, ирисшојно ионаша, ирисшојан; 

који ogaje ирисшојносш: - особа; - поступање. 
Учтиво ПРИЛ. на учшив начин, ирисшојно: - говорити. 
Учтивост, -ости ж (инетр. -ошћу) учшиво ионашање, ирисшој-

носШ. 
Учудити се, -йм се евр. зачуgиши се, заиреиасшиши се. 
учупати, -ам евр. ишчуиаши; начуиаши: - струк лука; - траве. 
уџбеник м а. школска књи"iа (обично службено оgобрена) из 

које се учи неки насшавни иреg.меш: - историје. б. књи"iа која са
gржи иоуке из неке вешЩине: шаховски -. 

уџбенички, -3., -о који се OgHOCU на уџбеник, који је као у уџ-
бенику. 

уџбенички прил. као у уџбенику. 
уџера ж.мала кућа og лоше"i .маШеријала, чашрља, сШраhара. 
уџерица ж ge.м. og уџера; уџера. 
уш, Уши ж (ген. МН. Ушију) 1. 300Л. в. ваш. 2. пеј. неваљалац, 

ниШков. • пртена - уш која иренори ие"iавац. 

уш и уша (обично поновљено) узвик KOju.м се шерају разне 
goMahe живошиње (свиње, кокоши и gp.). 

уmанчавти (се), -анчав3.м (се) и учанчивати (се), -анчујём 
(се) несвр. ире.ма ушанчиши (се). 

уmанчити, -йм евр. ушврgиши, оси"iураши шанчевu.ма . •  - се 
ушврgиши се, оси"iураши се шанчевu.ма. 

ушара ж 300Л. в. сова. • 300Л. мала - Pisorhina scopS. шумска -
врсша сове Asion vulgaris. 

уmарати, Ушарам евр. (очu.ма) иочеши шараши, ићи ио"iле-
gOM og jegHo"i go gpy"io"i. 

уmарафити, -арафйм евр. в. ушрафиШи. 
уmарафљивати, -афљујём несвр. ире.ма ушарафиШи. 
уmаренити се, -йм се евр. обуhи се у шарену ogehy. 
ушат, -а, -о 1. који u.мa велике уши. 2. у u.мeHu.мa живоши

ња: ушати гњурац, ушата медуза. 
ушата ж 300Л . .морска риба црнореи Oblata melanura. 
уmаторити се и уmаторити се, -йм се евр. разаиеши, aogu

ћи шашор, с.месШиШи се у шаШор. 
ушац, Ушца м бот. pog више"iоgишњих биљака Lychnis из ф. 

Caryzophyllaceae, лисшова линеарних или ланцешасших, вуна
сшо gлакаве или "iошово "iоле; врсша шо"iа poga L. flos cuculi. 

уmверцовати, -цујём евр. ирошверцоваши, ирокрију.мчариШи. 
уmеВlщати се, -ам се евр. сшаши шеврgаши, иочеши се уз не

.мирено крешаши Шамо-амО. 
ушенац, -нца м 300Л. 1. врсша инсекша који Haaaga винову 

лозу; уп. филоксера. 2. у .мН.: иороgица инсекаша, кукаца рила
ша који сишу биљне сокове из лишhа Aphididae, лисне ваши (у 
jg.: лисна ваш). 

уmепесати се, -ам се евр. иочеши се крешаши шамо-амо ше
иесајући, хра.мљући. 

уmепртљати (се), -ам (се) и уmепртљити (се), -йм (се) евр. 
иочеши шеирiUљаши, шеирiUљиши, иочеши несирешно раgиши, 
с.меШено "iовориши и сл. 

уmетати, ушётам (Ушёћём) евр. ући шешајуhи, лакu.м кора
ко.м, ла"iано корачајуhи . •  ,." се 1. в. ушеШаШи. 2. иочеши хоgаши 
шамо-амо, "iоре-gоле. 

уmећерити, -йм евр. 1. укуваши у расШворено.м шеhеру; кон
зервираши на шај начин. 2. фиг. исиуниши иреШерано.м разне
женошhу, слagуњавошhу . •  - се исиуниши се зрнцu.ма шеhера (о 
воћу лоше конзервирано.м). 

уmивак, -йвка м иоруб, ушиШак. 
уmивати, Ушйвам неевр. ире.ма уши ши. 
уmиљен, -а, -о 1. шри. og ушиљиши (се). 2. сличан шиљку, 

зашиљен, шиљасШ. 3 . .мршав, Шанушан. 
уmиљивати (се), -иљујём (се) несвр. ире.ма ушиљиши (се). 
уmиљити, Ушйљйм евр. а. обраgиши нешшо у облику шиљка 

(gељање.м, сШру"iање.м и сл.), заошшриши врх нече"iа gajyhu .му 
облик шиљка, зашиљиши: - оловку. б. сшиснуши, скуииши, на
иуhиши (усШа). в. фиг. (лице) gобиши озбиљан израз; (очи) не
Шре.мице, ошшро уиравиши, уииљиши ио"iлеg . •  ,." се 1. иосшаши 
шиљаш, gобиши шиљаш завршешак, врх. 2. с.мршаШи, сшањи
ши се. 3. иосшаши озбиљан, иажљив. 

уmимице ПРИЛ. ушицо.м og секире, :м,ошике и сл. (уgариши, 
луииШи). 

Уmинути,. -нём и уmинути, ушйнём евр. у"iануши, ишчаши
ши, извиши: - врат . •  ,." се у"iануши се, извиши се. 

уmинутост и уmинутост, -ости ж ишчашење, у"iанушосш, 
y"iaHyhe, di�torsio. 

уmинуће е ишчашење, у"iанушосш, y"iaHyhe, distorsio. 
уmироко (Ушйр) ПрИЛ. у ширину. 
уmитак, -тка м ушивени KoMag неке шканине; сашиШак. 
уmити, Ушијём (трп. уш:Ивен, -ена) евр. 1. шивење.м иричвр-. сйiиши, сиојиши; нашиши, иришиШи. 2. шивење.м зашвориши, 

зашиши (у какав џеи, иоруб и сл.). 
ymићарити, -:Ић3.рЙМ евр. извуhи шиhар, корисш из че"iа, око

рисшиши се нечu.м. 
уmица ж 1. (често ми.) .меШални geo алашке са оШворо.м у ко

ји се ушиче gржаље. 2. ошвор на и"iли у који се ygeea конац. 3. о.м
ча, руиица уоишШе. 

ушка ж 1. сиољашњи geo ува, ушна шкољка concha auris; уво. 
2. а. в. ушица (1). б. gршка, уво на каквој aocygu. 



1398 УШКИЉИТИ - УШЧУТИ 

уmкиљити, Ymкйљйм евр. йочеши ШКUJbиши, 'iлеgаши йолу-
зашвореним очима. 

уmкопити, Ymкопйм евр. ушшројиши, касШрираШи. 
уmкопљавати, -опљавам несвр. Йре.ма ушкоЙиШи. 
уmкопљен, -а, -о 1. ШрЙ. og ушкоЙиШи. 2. фш . .м.nиШав, слаб. 
уmкопљеник, -Ика м онај који је ушкой.ЈЬен, касШриран. фш. 

.м.nиШавац, слабић. 
уmкопљеница ж она која је ушкой.ЈЬена. 
уmкопљенички, -а, -о који се OgHOCU на ушкой.ЈЬенике, који 

је у вези са ушкой.ЈЬеницима. 
уmкопљивати, -опљујём несвр. Йре.ма ушкоЙиШи. 
уmкробити, уmкробйм евр. у.мочиши у шкроб, шширак, 

ушШиркаШи. 
уmљив, -а, -о у које.м има ушију, који има уши, ваши, ва-

ш.тьив. 
уmљивац, -йвца м онај који је уш.тьив, ваш.тьивац. 
уmљивица ж она која је уш.тьива, ваш.тьивица. 
уmљивост, -ости ж сшање oHo'ia који је уш.тьив, ваш.тьивосШ. 
уmмркати, Ymмрчём евр. увући вазgух и gp. у нос. _ - се ис-

шресши, иш.мркнуши нос, усекнуши се. 
уmмркивати, -ркујём несвр. Йре.ма уш.мркаШи. _ - се иш.мр

киваши се, усекњиваши се. 
уmмркнути, УшмРкнём евр. 1. в. уш.мркаШи. 2. иш.мркнуШи, 

усекнуши: - нос. _ - се иш.мркнуШи се, усекнуши се. 
уmмркњивати (се), -ркњујём (се) несвр. Йре.ма уш.мркну-

ши (се). 
уmмрцати, -ам евр. в. уш.мркаши: - бурмута. 
уmни1, -а, -о који се OgHOCU на уво, ухо: - канал, - шкољка. 
уmни2, -а, -о који се OgHOCU на уши, ваши. 
уmобоља ж в.  ухоБОЈЬа. 
ушоња м (мн. ж) онај који има велике уши (обично .ма'iарац 

или зец). 
уmоравати, -оравам несвр. Йре.ма ушориШи. 
уmорити, Ymорйм евр. йлански из"iраgиши (село, куће) йраве-

ћи улице. 
уmпијати, Ymпйјам неевр. ухоgиши, ЙраШиШи. 
уmприцати, -ам евр. убриз"iаши, ушшрицаши: - инјекцију. 
уmрафити, -йм евр. 1. заврнуши, завиши шраф, заврШањ. 2. 

йричврсшиши шрафо.м, заврШње.м. 
уmтавити, -йм (трп. YmтaBљeH) евр. обраgиши кожу шшавЈЬе

ње.м, йошайајући је у шШавило. _ - се 1. йосшаши обраgив (о ко
жи након шШавЈЬења). 2. скореши се, скврчиши се. 

уmтап м йун .месец; вре.ме Kag је .месец Йун. • с мене па на 
уштап (на мену па на уштап) решко, врло реШко. 

уmтапити се, Ymтапйм се евр. укочиши се (йойуш шшайа), 
уgрвиши се. фш. исйрсиши се. 

уmтiшнути се, Ymтапнё се евр. безл. с.мањиШи се (о .месецу). 
уmтапски, -а, -о који се OgHOCU на ушШаЙ. 
уштва ж (ген. ми. -вй) пеј. никакав човек, нишШарија. 
уштеда ж 1. оно шшо није ушрошено и шшо се чува; ушшеђе-

на су.ма новца. 2. gобишак у вре.мену, скраћивање вре.мена (йо
шребно'i за шШо). 

уmтедети јек. уmтедјети, -дйм евр. 1. шшеgњо.м скуйиши, 
увећаши имешак, зашШеgеШи. 2. а. зашшиши (og нейрилика и 
сл.), ЙошШеgеШи. б. сйречиши, не gойусшиши (шшо нейошребно, 
узалуgно). 

уmтеђевина и уmтеђевина жушшеђена сума новца, ушШеgа . . 

уmтеђивати, -еђујём несвр. Йре.ма ушшеgеши. 

уmтимовати, -мујём евр. нем. йоgесиши, уgесиши, нашши
.маШи. 

уmтинути, Ymтйнём евр. 1. а. ухвашиши и йри"iњечиши кожу 
(обично ЙрсШима). б. узеши .мало .међу йрсше нече"iа. 2. а. заки
нуши, ошШеШиШи. б. фш. боцнуши, йецнуши (речима). _ - се са
Mo"i себе ухвашиши за кожу и на"iњечиши је. 

уmтип м 1. захваш йрсшима или чиме gру"iим йо йoвp�иHи 
коже, шшийање за кожу. 2. фш. боцкање, Йецкање. 

уmтипак, -пка м .мали колач og кисело"i шесша йржен у 
.масШи. 

уmтипнути, YmТЙllНём евр. в. ушшинуши. 
уmтипчић м ge.м. и хиЙ. og ушШиЙак. 
уmтиркати, -ам евр. у.мочиши у шширак, заскробиши: - ко

ШУЉу. фиг. йаЖЈЬиво се оgенуши, gошераши се, среgиши се. 

уштогљеност, -ости ж особина, сшање oHo"ia који је ушшо
'i.тьeH. 

уmтогљити се, Ymтогљйм се евр. gржаши се крушо, укруће
но, укрушиши се. 

уmтрапати, -ам евр. йошшрайаши, ЙоЙрскаШи. 

уmтрикати, -ам евр. нем. уйлесши нешшо шшрикајући; 
ошШрикаШи. 

уштројеност, -ости ж сшање oHo'ia који је ушШројен. 

уmтројити, Ymтројйм евр. ушкойиши, касШрираШи. 

уmтрцавати, -трцавам несвр. Йре.ма ушШрцаШи. 
уштрцај м убриз"iај, ушШрцавање. 

уmтрцати, -ам евр. убриз"iаши; gаши инјекцију. 

уmтрцнути, -нём евр. в. ушШрцаШи. 
ушће и ушће е 1 . .месШо "ige се река или ЙОШОК улива у већу 

реку или у .море. 2. ошвор, улаз. 

уmћеретати се, -ам се евр. йочеши ћерешаши, ћаскаши, ча
вРЈЬаши, рашћерешаши се. 

уmћулити, ушћулйм евр. усйравно йосшавиши, наћулиши 
(уши). _ - се усйравно йосшавиши, наћулиши уши (ослушкујући 
и сл.) (обично о Йсу). 

уmуљавати се, -уљавам се несвр. Йре.ма УШУЈЬаши се. 

уmуљати се, Ушуљам се евр. в. ушуњаши се. 
уmуњавати се, -)rњaBaM се несвр. Йре.ма ушуњаши се. 

уmуњати се, УшУњам се евр. кришо.м ући, увући се KpagoM. 

ушур м в. уја.м. , 
уmутети (се) јек. уmутјети (се), -тйм (се) (ретко ек.) евр. йре-

сшаши "iовориши, ућушаши (се), заћуШаШи. 
уmуткавати, -)rтKaBaM несвр. Йре.ма ушушкаши. 

уmуткати, -ам евр. йрисилиши (Ko"ia) на ћушање, ућуШкаШи. 

уmуткивати, -)rтKyjёM несвр. Йре.ма ушушкаши. 

уmуmкавати (се), -Ymкaвa (се) несвр. Йре.ма ушушкаши (се). 

уmуmкати, -ам евр. у.мошаши, gобро йокриши, йоgвиши са 
свих сшрана, ушушкаши. _ - се gобро се йокриши са свих сшра
на, у.мошаши се. 

уmчаврљати се, -ам се евр. йочеши чавРЈЬаши, расйричаши се. 
уmчеmљати, -ам евр. зачеш.тьаШи навише. 

уmчуваност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је ушчувано, сачувано. 

уmчувати, YmчУвам евр. сачуваши, обезбеgиши, оси"iураШи. _ 
- се сачуваши се. 

уmчудити, -йм евр. изазвати чуђење кog HeKo"ia, зачуgиШи. _ 
- се биши обузеш чуђење.м, зачуgиши се. 

уmчути, -ујём евр. чуши, зачуШи. 
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ф (Ф) с непром. 1. а. ЈШНГВ . усненозубни безвучни сшрујни су
r.ласник. б. слово KOju.м се обележава шај суr.ласник (наше ћири
лице): велико Ф, мало ф, курзивно ф. 2. (!) муз. а. чешврши шон 
основне лесШвице. б. скраћ. за gинамичку ознаку forte. 

фабрика ж (дат. -ици) лат. веће инgусшријско uреgузеhе за 
upepagy сировина или израgу различиших uроизвоgа, чији се 
uроизвоgни ароцес заснива на apu.мeHи механизације и uоgели 
paga: - за прераду меса, - за производњу челика, текстилна -, 
- аутомобила, - намештаја. 

фабрикант м власник фабрике; каUиШалисШа. 

фабриканткиња ж жена фабриканш; фабриканшова жена. 

фабрикантскИ:, -8., -о који се OgHOCU на фабриканШе. 

фабрикат, -ата м lошов uроизвоg израђен у фабрици, фа-
брички Uроизвоg. 

фабрИк8.тор м онај који нешшо фабарикује, Uроизвођач. 

фабрикација ж фабричка, инgусшријска uроизвоgња робе: -
сапуна. 

фабриковати, -кујем (фаБРидИрати, -iщйр8.м) свр. и несвр. 1. 
uроизвесши, uроизвоgиши на фабрички, инgусшријски начин, у 
великu.м количинама. 2. фиг. (на)uравиши вешшачки, лоше, не
квалишешно: - ракију. 3. фиг. измислиши, измишљаши, обично 
злонамерно, с ЦИЈЬем ga се неко обмане или оаањка: - неистине, 
- оптужбе, - клевете. 

фабричица ж geM. og фабрика. 

фабричкИ: (фабричнИ), -8., -о који се OgHOCU на фабрику (ко
ји upuuaga фабрици, израђен у фабрици и сл.): - торањ, - хала, 
- радник, - производ. • - цена цена ао којој фабриканш upoga
је своје uроизвоgе Шрlовини. 

фабрички ПРИЛ. на фабрички начин, инgусшријски: - про
извести. 

фабула ж лат. 1. крашак саgржај, сиже HeKol књижевноl ge
ла (романа, uриuовешке и сл.): - романа. 2. разг. измиШЈЬена 
uрича, бајка; лаж, измишљошина: измишљати фабуле, ства
рати фабуле. 

фабуларан, -рна, -о uараШиван. 

фабуларност, -ости ж особина oHola шшо је фабуларно, на
раШивносШ. 

фабулатйван, -вна, -о који се OgHOCU на фабулу (1): - постав
ка романа. 

фабулатор м 1. аисац који вешшо lpagu фабулу. 2. онај ко
ји измишља uриче, бајке у разlовору, uричалац, нарашор; ма
шШалац. 

фабулирати, -УЛЙ:р8.м (фабулисати, -ишем) несвр. нем. 1. lpa
gиши фабулу. 2. с.мишљаШи и uричаши фабуле, uриче, uричаши 
с ауно машше; машшаши, заносиши се, фанШазираШи. 

фабулист(а), -е м (ми. -сти) а. в. фабулаШор. б. аисац баса
на, басноUисац. 

фабулистичкй, -8., -о који се OgHOCU на фабулисше, својсшвен 
. фабулисшu.ма. 

фабулисткиња ж женска особа фабулисШа. 

фабулозан, -зна, -о који је као у фабули, баснослован, неве
ровашан; чуgан, необичан: - див. 

фабулозно прiш. на фабулозан начин, као у фабули, басно
слов но; чуgно, необично: - богат. 

фабулозност, -ости ж особина oHola шшо је фабулозно. 

фаворизовати, -зујем (фаворизирати, -ИзИр8.м) свр. и несвр. 
1. gа(ва)ши uреgносш (некоме, нечему) из наклоносши, биши на
клоњен, блаlонаклон арема некоме, нечему gajyhu му uреgносш: 
- староседеоце, - неки спортски тим, фаворизовани такмичар. 
2. исшаhи, исшицаши (нешшо): - нечије тврдње. 

фаворит, -а и фаворйт, -Ита м итал. 1. спорт. шакмичар или 
сuоршска екиаа која u.мa највише изr.леgа ga ће uобеgиши у не
ком Шакмичењу. 2. ЈЬубимац, миЈЬеник, шшиhеник (uублике, 
уr.леgне личносши, влаgара и сл.). 

фавориткиња ж женска особа фавориШ. 

фагот м итал. муз. gрвени gувачки инсшруменш с gвосШрукu.м 
језичком (аиском), који uроизвоgи gубоке, мукле Шонове. 

фаготист(а), -е м (мн. -сти) свирач на фаlоШу. 

фаготистичкй, -8., -о који се OgHOCU на фаlоШисШе. 

фаготисткиња (фаготистица) ж женска особа свирач нд 
фаlоШу. 

фаза ж ГрЧ. 1. развојни сшуuањ, сшеuен; ogceK или uepuog у 
неком ароцесу развишка, у аромени облика или сшања HeKol 
шела или аојаве, ешаuа: развојна - (- развоја), прва - привред
не реформе; - у развоју инсеката, прелазна - . 2. астр. аромена 
изr.леgа освеillJЪеноl gела небеСКОl шела, мена Месеца и иланеша 
најближих Сунцу: Месечева -. 3. физ. а. xOMoleHU geo који се ао 
cвoju.м физичким својсШвu.ма изgваја из HeKol хешероlеноl си
сшема, сасшава; аlреlашно сшање HeKol шела, елеменша: број 
фаза, гасовита -, течна -, чврста - . б. величина која каракше
рише сшање шишрајНОl ароцеса на неком .месшу или у оgређе
ном шренушку. в. ел. коло uолифаЗНОl сисшема наизменичне 
сшрује исше фреквенције: везати две фазе. 

фазан, -ана м ЗООЛ. у мн.: uошuороgица uшица Phasianinae 
из аор. јаребица или кока (Phasianidae), gуlУЈЬасша збијена ше
ла; мале r.лаве, јаких Holy и gуlачка реаа (у jg.: uшица из ше uош
Uороgице). 

фазанерија ж лов. фарма на којој се уЗlајају фазани, узlаја
лишше фазана. 

фазанка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) женка фазана. 

фазанскй, -8., -о који се OgHoCU на фазане, који upuuaga фа
занu.ма. 

фазанчић м geм. и хиа. og фазан. 
. 
фазнй, -8., -о који се OgHOCU на фазу: - угао, - помак, - напон. 
фазон, -она м (фазона ж) фр. а. начин израgе нечеlа (ogehe, 

обуhе, uокуhсшва и сл.), нарочишо с обзиром на MOgy; крој, мо
gел; облик; форма: стари - шешира, модерни - хаљине. б. разг. 
сшил Uонашања. - Какав ти је то фазон? Обећаш, па не дођеш. 
в. Шрик. 

фазонирати, -онир8.м свр. и несвр. gа(ва)ши нечему фазон, 
облик, обликоваши, уобличиши, уобличаваши, формираши: -
шешир. 
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фајанс м (фајанса ж) итал. а. керамички йроизвоg (обич1tо 
aocyga или YKpaC1tu йреgмеш) og йече1tе 'iли1tе йревуче1t 1teapo
зиР1tОМ 'iлазуром, цакли1tом, мајолика; шех1tика uspage шаквих 
ЙреgмеШа. б. йороз1tа врсша керамике за израgу шаквих йро
извоgа. 

фајанснй, -а, -о који се og1tOCU 1ta фаја1tС, који је og фаја1tса: 
- тањир, - ваза. 

фајда ж тур. нар. корисш, gобиш; уп. вајда. 

фајл м енгл. (ми. -ови) apo'ipaм (или йосеб1tи geo apo'ipaмa), 
gокуме1tш, слика, музичка комйозиција и gp. зайиса1tи у gu'iu
шал1tом формашу и йохрање1tи, смешше1tи, усклаgишше1tи 1ta 
1teKOM ма'i1tеш1tом Megujy; уп. датотека. 

фајронт м нем. свршешак, крај paga, време зашварања ка
фа1tа или gpy'iux локала. - Фајронт! Затварамо кафану. 

Фа.јтати и фајтати, -ам несвр. нем. влажиши, йрскаши (суво 
oapa1to рубље) йре 'iлачања, Йе'iлања. 

фак(а)т, -кта м (ми. факти м и факта с, ген. факата) лат. 01tO 
шшо сшвар1tо йосшоји или се gо'iађа, сшвара1t, исши1tиш gо'iађај 
и СЛ., gокуме1tшова1tи йоgашак, чиње1tица: непобитан -, поми
рити се са стањем факата. 

факйн, -Ина м итал. 1. пеј. уличњак, Ma1t'iya; йройалица, 1tu
шков, ЙробисвеШ. 2. рег. 1tосач (у йриморским месШима). 

факйнка ж же1tска особа факи1t. 

факйнскй, -а, -о који се og1tOCU 1ta факи1tе, својсшве1t факи-
1tима: - неотесаност, - простаклук. 

факйнски ПРИЛ. 1ta факи1tски 1tачи1t, као факи1t. 

факинство с својсшво факи1tа, 1tишковлук, йросшаклук; фа-
Ku1tCKU 1tачи1t живоШа. 

факинчина ж (м) (ми. ж) ayi.м. и Йеј. og факи1t. 

факинчић м geм. og факи1t. 

факйр, -ира м тур. а. u1tgujCKU аскеш, обиЧ1tо apuaag1tUK 1te
KO'i мо1tашко'i pega; йушујући аскеша " чуgошворац" који УЙОр1tим 
вежбањем и оgрицањем йосшиже сшања и сйособ1tосши које за 
човека из'iлеgају 1teмo'iyhe (1tеосеiIiљивосш йрема вашри и йовре
gaмa и gp.). б. KOg муслима1tа мо1tах-лушалица; gервиш. 

факйрскй, -а, -о који се og1tOCU 1ta факи ре (који apuaaga фа-
кирима, својсшве1t факирима и сл.): - опсенарство. 

факйрски ПРИЛ. као факир. 

факс1 м жарг. факулШеШ. 

факс2 м в. Шелефакс. 

факсимил м лат. а. вер1tа койија, рейроgукција, вера1t C1tU
мак рукойиса, цршежа, слике, gокуме1tша и сл., који се gобија 
различишим фошомеха1tичким йосшуйцима: - документа, - ру
кописа. б. йечаш, жи'i који peapogYKyje ЙоШЙис. 

факт м в. фак(а)Ш. 

фактичкй, -а, -о (фактичан, -чна, -о) који оg'iовара факши
ма, заС1tова1t 1ta факшима, чиње1tички: - стање. 

фактички (фактично) ПРИЛ. 1ta факшички 1tачи1t, уисши1tу, 
заисша, сшвар1tо: постојати -. 

фактичност, -ости ж сшање o1to'ia шшо сшвар1tо йосшоји, фак
шич1tо сшање, зас1tова1tосш 1ta факшима; сшвар1tосш, збиља. 

фактограф м o1taj који бележи факша, чиње1tице, без ула
жења у њихову а1tализу. 

фактографија ж лат.-ГРЧ. бележење чиње1tица, gокуме1tШО
ва1tих йоgашака gО'iађаја, без улажења у њихову а1tализу. 

фактографскй, -а, -о који се og1tOCU 1ta фаКШО'iрафију, 1ta 
факшо'iрафе: - излагање. 

фактографски ПРИЛ. 1ta факшо'iрафски 1tачи1t, иЗ1tосећи чи- . 
ње1tице, без улажења у њихову а1tализу: - бележити, - излага
ти догађаје. 

фактор м лат. 1. а. йокрешачка c1ta'ia или jega1t og узроч1tика 
1teKe йојаве или йроцеса, чи1tилац: политички -, субјективни -. 

б. разг. o1taj који о 1tечему оgлучује, који је оg'iовора1t за 1tешшо: 
одговорни -. 2. руковоgилац, йословођа, 1tаgЗОр1tик у шшамйа
рији, фабрици и сл. 3. мат. величи1tа, број који се м1tожи, og1t. 
којим се м1tожи, чи1tилац: заједнички -, растављање на факто
ре. • људски - човекове 'iрешке као узрок 1tecpehe или и1tциgе1t
ша (1tap. 1tесавеС1tОСш, умор и gp.). 

фактура ж лат. 1. трг. исйрава, рачу1t који йроgавац исйосша
вља куйцу за apoga1ty робу, с йоgацима о врсши, количи1tи и це-
1tu робе: испоставити Фактуру. 2. ум. 1tачи1t 1ta који је 1tешшо ура
ђе1tо, осшваре1tо; свеукуй1tосш шех1tичких, умеш1tичких и gp. 
среgсшава којима се служи умеШ1tик. 

фактурисати, -ишём (фактур:Ирати, -уРйрам) евр. и несвр. трг. 
исйосшавиши, исйосшављаши, изgа(ва)ши факшуру за apoga
шу робу: - робу. 

фактурист(а), -ё м (ми. -сти) трг. службе1tик који се бави ис
йосшављањем или ревизијом факШура. 

фактурнй, -а, -о који се og1tOCU 1ta факШуру. 

факултатйван, -вна, -о лат. који се може бираши йо вољи, 
йрейушше1t слобоg1tом избору, 1tеобавеза1t: факултативни пред
мети (у школи). 

факултатйвно ПРИЛ. йо слобоg1tом избору, 1tеобавеЗ1tО: - по
хађати часове енглеског језика. 

факултат:Ивност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво o1to'ia шшо 
је факулшашив1tо: - наставе веронауке. 

факултет, -ета м лат. 1tајвиша 1tасшав1tа усша1tова у сасшаву 
у1tиверзишеша за оgређе1tу 'ipyay 1tауч1tих или сшруч1tих gисци
йли1tа: филозофски -, медицински -. 

факултетлија м (мн. ж) жарг. факулшешски образова1t човек. 

факултетскй, -а, -о који се og1tOCU 1ta факулшеш, који йри
aaga факулшешу: - настава, - образовање, - особље. 

факултетски прил. 1ta факулшешски 1tачи1t, као 1ta факул
шешу: - образован човек. 

фаланга ж (дат. -ги; ген. МН. -гй) ГрЧ. 1. а. ист. збије1t ли1tијски 
бој1tи peg шешке йешаgије у сшаром веку. б. уойшше бој1tи peg. 
2. пол. шйа1tска фашисшичка сшра1tка коју је ос1tовао Хосе А1tшо-
1tuo Примо ge Ривера 1933. 'iogU1te, а og 1942. jegu1ta йолишичка 
сшра1tка у ШЙа1tији. 3. ЗООЛ. врсша Йаука. 

фалангист(а), -ё м (ми. -сти) apuaag1tUK, чла1t фала1t'iе (1-2). 

фалангистичкй, -а, -о који се og1tOCU 1ta фала1t'iисШе. 

фалйнка ж разг. (ген. ми. -кй) 1tеgосшашак, Ma1ta. 

фалити, -ЙМ свр. и несвр. нем. разг. 1. (некоме или безл.) 1te би
ши 1ta расйола'iању, 1tеgосша(ја)ши, (Йо)мањкаШи. - Ништа нам 
није фалило сем музике. У благајни је фалило хиљаду динара. 
2. 1te биши йрисуша1t 'ige се очекује, биши оgсуша1t, оgсусшвова
ши, изосШа(ја)Ши. - Ко фали на часу? • мало је фалило да ... ума
ло, замало (ga). - Мало је фалило да победимо. фали му даска у 
глави ћаК1tуш је, шашав је. шта (му) фали све је у pegy. 

фаличан, -чна, -о нем. 1. који има 1teKY Ma1ty, 1tеgосшашак, 
мањкав; 1tеисйрава1t: - девојка. 2. лажа1t, кривошворе1t, фалси
фикова1t: - новац. 

фаличност, -ости ж својсшво или сшање o1toi"a који је фали
ча1t, o1to'ia шшо је фалиЧ1tО. 

фалсет м итал. муз. 'iрле1tи МУШ1CU 'iлас йосеб1tе боје, йо ШО1tУ 
виши og apupog1to'i ре'iисШра. 

фалсет:Ирати, -Епйрам несвр. йеваши у фалсеШу. 

фалсетист(а), -ё м (ми. -сти) йевач фалсеша. 

фалсификат, -ата м лат. а. 01tO шшо је фалсификова1tо; фал
сификова1tа сшвар, кривошвори1tа, йашвори1tа; лаж1tо изgање, 
лаЖ1tа израgа. б. извршање, искривљивање чиње1tица, лаЖ1tО 
йреgсшављање, лажа1t Йриказ. 

фалсификатор м o1taj који 1tешшо фалсификује, кривошво
ришељ: - новца. 

фалсификаторскй, -а, -о који се og1tOCU 1ta фалсификаШоре. 

фалсификација ж фалсификовање, кривоШворење. 
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фалсификовати и фалсификовати, -кујём (фалсифицИра
ти, -Ицйрам) евр. и неевр. сшвориши, сшвараши, (на)йравиши ла
жно pagu обмане, йреваре, н:ривошвориши: � диплому, � новац. 

фfшта ж нем. набор, бора на ogehu: сукња на фалте, напра
вити фалте. 

фалус м ГРЧ. мушн:и йолни yg, йенис н:ао симбол мушн:осши и 
илоgносШи. 

фалусни, -а, -о н:оји се OgHOCU на фалус: � симбол. 

фалm, нем. 1. ПРИД. He�POM. лажан, н:ривошворен; йо'iрешан: 
� новчаница; � тон. 2. ПРИЛ. ЙО'iрешно, лажно: одсвирати �, пе
вати �. 

фалmирати, фалmйрам неевр. йеваши фалш, 'iрешиши у ин
Шонацији. 

фама ж лат. 'iлас, весш н:оја се йреноси, шири, нейроверена, 
обично нейовољна и нешачна весш, 'iласина (йрема имену бо'iи
ње весши н:оg сшарих Римљана): mирити фаму (о нечему). 

фамилија ж лат. 1. а. gрушшвена зајеgница заснована на 
бран:у и оgносима н:рвно'i сроgсшва, чији йрийаgници (роgише
љи и gеца) живе у зајеgници, Йороgица. б. шира роgбина. в. 'ipy
йа йроgица исшо'iа н:рвно'i сроgсшва, йрезимена и исше н:рсне 
славе: угледна �, бројна �. 2. биол. сн:уй CpOgHUX биљних или жи
вошињсн:их роgова: � ружа, � паса. 

фамилијаран, -рна, -о 1. а. н:оји се OgHOCU на фамилију, йо
роgични, обишељсн:и: фамилијарни живот. б. н:оји има фами
лију, aopoguцy и воли йороgични живош, н:оји живи у йороgици 
(о мушн:арцу); ожењен: � човек 2. а. йријашељсн:и, йрисан, неу
сиљен у ойхођењу; gOMahu: � у понаmању, � с познаницима; � 
атмосфера. б. н:оји се извоgи, врши без церемонија, неусиљено 
(н:ао у фамилији): � плес, � забава, � дочек. в. н:оји се уйошре
бљава, н:орисши у йривашном живошу, неу'iлађен, йросш: � из
раз, � реч, � фраза. 

фамилијаризам, -зма м стил. реч или израз из фамилијар
HO'i, йривашно'i живоШа. 

фамилијаризовати, -зујём (фамилијаризирати, -изйрам) 
евр. и неевр. (у )чиниши фамилијарним, унеши, уносиши фамили
јарносш (у нешшо), gа(ва)ши нечему фамилијарно обележје: � 
поезију . •  � се йосша(ја)ши фамилијаран у OgHOCY йрема Jbygu
ма, сшвориши, сшвараши међусобне фамилијарне ogHoce (на 
служби и уойшше шамо 'ige им није месШо). 

фамилијарно ПРИЛ. на фамилија ран начин, неусиљено, без 
церемонија (н:ао у фамилији): � се понаmати. 

фамилијарност, -ости ж (инетр. -ошћу) својсшво oHo'ia н:оји је 
фамилијаран, oHo'ia шшо је фамилијарно. а. фамилијаран og
нос, gyx, йрисносш, йријашељсшво; неусиљеносш: � међу позна
ницима, � дочека. б. фамилијаран, йрешерано йрисан начин 
ойхођења на Йослу. 

фамозан, -зна, -о лат. а. жарг. н:оји је на 'iласу, чувен, 'iласо
виш, йознаш: � књига, � библиотека. б. ОЗЛО'iлашен, извин:ан, 
зло'iласан. 

фан м (ми. фанови) енгл. екраћ. велин:и љубишељ (обично ogpe
ђене врсше музин:е); обожавалац (обично нен:е йойуларне филм
сн:е или музичн:е звезgе); вашрени навијач (обично нен:о'i сйорш
сн:о'i н:луба); 

фанатизам, -зма м йрешерана, занесењачн:а, слейа оgаносш 
.нен:ој ugeju, уверењу, чесшо йовезана с н:рајњом нешрйељивошhу 
йрема gpy'iUM уверењима; слейа, занесе на ревносш, за'iриже
носш, занесењашшво: верски �, нацистички �. 

фанатизовати, -зујём (фанатизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
(у)чинuши фанашин:ом, луgо за'iрејаши за нен:у ugejy, залуgиши, 
залуђиваши, заслейиши, заслейљиваши: � вернике . •  � се йо
сша(ја)ши фанаШин:. 

фанатик м лат. човен: сн:учених йо'iлеgа н:оји слейо верује у ис
йравносш својих ugeja, а йошйуно HecaocoqaH ga разуме шуђе 

• - - - - I ugeJe, заслеиљени ирисшалица нечеlа; занес�њан:: верски .�; � на 
послу. 

фанатичан, -чнау -о н:оји је йрожеш фанашизмом, слейо за
несен, за'iрижен, вашрен: � обреновићевац, · � верник, � католик. 

фанатичар м в. фанаШин:. 

фанатички, -а, -о н:оји се оgiюси на фанашин:е, својсшвен фа
нашицима, фанашичан: � веровање, � уверење, � занос. 

фанатички и фанатично ПРИЛ. н:ао фанашин:, заслейљено, 
занесе но: � веровати, бити � привржен некоме, � волети. 

фанатичност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина фанашин:а, сле
йа занесеносш нен:ом ugejoM, уверењем и сл., фанаШизам. 

фанк м (ми. 0) енгл. врсша џеза из сеgамgесеших 'iogUHa, са еле
меншима блуза и 'iосЙела. 

фантазам, -зма м в. фанШазма. 

фантазија ж ГРЧ. 1. а. сйособносш слин:овишо'i йреgсшавља
ња, gочаравања сшвари и gО'iађаја, йојава у мислима незави
сно, OgH. мимо ойажања у сшварносши, машша, има'iинација, 
уобразиља; шан:во gочаравање, йреgсшављање у мислима, ма
шшање: развијање фантазије, стваралачка �, необуздана �. б. 
сама шан:ва йреgсшава, слин:а сшворена у машши, илоg машше, 
замисао, фин:ција: плести фантазије. в. разг. t11лайња, сањари
ја, машшарија, измиШЈЬоШина. - То су њене фантазије. 2. разг. 
особа н:оја фаншазира, машша, машшар, занесењан:, сањар, 
фаншасша; необична, чуgна, хировиша особа. - Он је права 
фантазија. 3. (у прид. и прил. служби) разг. фаншасшичаn, gu
ван, изванреgан; фаншасшично, gивно, изванреgно. - Гледали 
смо леп филм. Фантазија! Лепо смо се провели. Фантазија. 4. 
муз. врсша инсшруменшалне н:омйозиције слобоgне форме: � за 
клавир. 

фантазијски, -а, -о н:оји се OgHOCU на фаншазију, сшворен 
фаншазијом: � творевина. 

фантазирати, -азйрам неевр. 1. йрейушшаши се фаншазији, 
машши (обично о нечему лейом и неосшваривом), машшаши, 
сањариши; мислиши о нечему с HagoM, жељом ga се шо осшва
ри, заносиши се лейим жељама: � о путу у :Кину, � о великом бо
гатству. 2. разг. 'iовориши бесмислице, 'iлуйосши, t11лайиши, була
зниши: � којешта. 3. муз. свираши без йрийреме, йО шренушном 
HagaxHyhy, имйровизоваши: � на клавиру. 

фантазма и фантазма ж ГРЧ. а. йривиђење, ушвара; обмана, 
оЙсена. б. нело'iична и aacypgHa ugeja. 

фантазмагорија ж ГРЧ. 1. несшварна слин:а, йреgсшава сшво
рена у машши, йривиђење, ойсена; йривиђење у врућици или 
йсихойашсн:ом сШању. 2. вешшина изазивања, gочаравања ми
сшичних, сабласних слин:а и лин:ова йомоhу ойшичн:их обмана. 

фантазмагоричан, -чна, -о н:оји је сшворен фаншазма'iори
јом, н:оји се исйољава фаншазма'iоријом: � слика. 

фантазмагоричност, -ости ж особина, сшање oHo'ia шшо је 
фанШазма'iорично. 

фантаст(а), -ё м (мн. -сти) ГРЧ. а. човен: с бујном машшом, са
њар, машшалац, занесењан:; онај н:оји се заноси неосшваривим 
илановима. б. йисац, умешнин: н:оји бира и ойисије фаншасшич
не саgржаје. 

фантастика ж ГРЧ. а. оно шшо је сшворено фаншазијом, ма
шшом, илоg машше, уобразиље (чуgни, несшварни лин:ови, go'ia
ђаји, йојаве): � у нар. приповеткама, � у књижевности, � у ико
нографији. б. в. фаншасшичносш: � измиmљања. 

фантастичан, -чна, -о 1. а. н:оји је сшворен фаншазијом, ма
шшом, несшваран, има'iинаран, необичан, чуgан, неверовашан, 
чуgесан: � слика, � животиња, � појава. б. н:оји саgржи шан:ве 
мошиве, заснован на фаншасшици, исйуњен, йрожеш фанша
сшин:ом: � роман, � драма. 2. разг. а. необично велин:, o'ipoMaH: 
фа:нтастичне димензије, � снага. б. необично лей, изванреgан; 
gиван: � девојка, � лепота. Филм је био фантастичан. 

фантастички, -а, -о в. фаншасшичан (1). 
фантастично ПРИЛ. разг. а. на фаншасшичан начин, чуgно, 

необично, чуgесно: изгледати �, деловаТи �. б. веома, врло, у ве
лин:ој мери: � добар, � вредан, � леп, � маmтовит, � издржљив. 

фантастичност, -ости ж особина oHo'ia шшо је фаншасшич-
но, oHo'ia н:оји је фаншасшичан: � снова, � мисли, � мотива. 

фантасткиња ж женсн:а особа фаншасш(а); 
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фантом, -ома м грч. 1. а. йриказа, yйlвapa, сабласйl; cйlвapHa 
али неиgенйlификована особа (обично злочинац, убица): поја
вити се као - . б. сексуални .мани јак који из йoйlaje насрће на 
жене. 2. а. мед. врсйlа луйlке или вешйlачки и.мийlиpaHи geo йle
ла на ко.ме се вежбају ойерације (обично Йорођајне). б . .моgел 
љуgСКОl или живойlиЊСКОl йlела у apupogHOj величини (у .музеји
.ма, gворани вошйlаних фиlура и сл.). 

фантомка ж (ген. ми. -ки) жарг. йосебна вpcйla кайуљаче са 
Йрорезu.ма за очи, коју крu.миналци cйlaвљajy на lлаву како не 
би били ЙреЙознайlи. 

фантомски, -а, -о који се OgHOCU на фанйlо.ме, cвojcйlвeH фан
йlo.мu.мa: - снага, - изглед. 

фанфара и фанфара ж фр. муз. 1. KpaйlKa .музичка ко.мЙози
ција йисана најчешhе за йlрубе; KpaйlKa (обично војничка) .мело
guja коју извоgе йlрубе. 2. а. йlруба или неки gpYlU лu.мени gy
вачки иHcйlpy.мeHйl KOju.м се извоgи йlaKaв KoMag, йlaKвa .мело
guja. б. cacйlaв лu.мених gувачких иHcйlpy.мeHaйla Koju.мa се uз
воgе йlaKвe ко.мЙозиције. 

фанфарски, -а, -о који се OgHOCU на фанфаре, cвojcйlвeH фан
фарама: - звуци. 

фанфарски прил. на фанфарски начин; бучно, раз.мейl.тьиво: 
- објављена вест. 

фар м грч. (мн. фарови) 1. (обично у мн.) cвeйlUЉKa с рефлек
йlopo.м на apegНJe.м gелу ауйlо.мобила и gp. возила. 2. в. cвeйlиo
ник. • спустити (оборити) фарове yc.мepийlи свейlлосйl ayйlo.мo
билских и gp. фарова Йре.ма йlлу. 

фарад и фарад м физ. јеgиница за .мерење елекйlриЧНОl кайа
цийleйla (Йре.ма u.мeHY енlлеСКОl физичара). 

фараон, -она м ист. влаgар, цар у cйlapo.м Eluaйly. 

фараонски, -а, -о 1. који се OgHOCU на фараоне, који йрийа
ga фараонu.ма: - палата. б. фиг. йpeйlepaHo велики и раскошан, 
.меlало.мански: - филмски пројекат. 

фарба ж нем. в. боја. • иааћи с фарбом на среду в. cpega (изр.). 
одговорити на фарбу йоложийlи на йlyђy Kapйly своју Kapйly иcйle 
боје (у Kapйlaњy). 

Фарбар, -ара м занайlлија који се бави фарбање.м, бојаgисар. 
фарбара ж 1. pagНJa у којој се apogajy фарбе, боје. 2. paguo-

ница у којој се боје, фарба ју йlKaHиHe. 

фарбарка ж жена фарбар. 

фарбарница ж в. фарбара. 
фарбарски, -а, -о који се OgHOCU на фарбаре: - прибор. 

фарбарство с йосао и занu.мање фарбара. 

фарбати, -ам несвр. 1 . .мeњaйlи боју нечеlа йoйlaйajyћи la у 
pacйlвop боје или Йре.мазујуhи la фарбо.м, бојийlи: - врата, - тка
нину, - косу. 2. фиг. пеј. разг. вapaйlи, об.мањивайlи; лаlайlи: -
некога . •  - се бојийlи своју косу, браgу и сл. 

фарингитис и фарингитис м ГРЧ. мед. зайаљење слузокоже 
жgрела. 

фарисёј, -еја м хебр. 1. (обично у ми.) ист. apuaagHUK релиlи
озно-йолийlичке ceKйle у cйlapoj Jygeju која се CйlPOlO и gословно 
gржала релиlијских йройиса (Мојсијевих закона), ugyhu у йlo.мe 
у KpajHocйl (у новозавейlној Библији йриказани као лице.мери 
који само фор.мално йоказују йобожносш, gOK су У gуши йоква
рени). 2. фиг. онај који се йpeйlвapa ga је йривржен некој ugeju 
или неко.ме, gволичан, лице.меран човек, лице.мер. 

фарисёјски, -а, -о који се OgHOCU на фарисеје, cвojcйlвeH фа
pиceju.мa, лице.мерски: - душа, - поступак 

фарисёјски ПРИЛ. на фарисејски начин, као фарисеји, лице
.мерно, йpeйlвopHo, gволично: - се смеmити. 

фарисејство с cвojcйlвo, KapaKйlepиcйlиKa фарисеја, лице
.мepcйlвo; лице.меран ЙосйlуЙак. 

фарисејmтина ж пеј. в. фарисејСйlво. 

фарма ж (ген. ми. -мй) енгл. већи aoceg или сйецијализовано 
йољойривреgно gобро за УЗlој goMahux живойlиња (cйloKe, живи
не) или крзнаша; салаш, .мајур: - свиња, - пилића, - нутрија. 

фармаколог м сйlручњак из обласйlи фар.маколоlије. 

фармакологија ж ГРЧ. наука која йроучава gеловање лекова 
на живи орlанизам. 

фармаколоmки, -а, -о који се OgHOCU на фар.маКОЛОlе и на 
фар.маКОЛОlију: - приручник. 

фармаколоmки ПРИЛ. са сйlановишйlа фар.маколоlије, у йо
lлеgу фар.маКОЛОlије: - испитати. 

фармакопеја ж ГРЧ. Hop.мaйlивHи, службени йойис и ойис ле
кова (начина њихове израgе, чувања и gозирања); KНJUla која са
gржи йlaj ЙоЙис. 

фармакотерапија ж грч. наука о лечењу лековu.ма. 

фармацеут м грч. Факулйlейlски образовани сйlручњак за 
ЙриЙре.мање, сйрављање и gисйlрибуцију лекова, .ма'iисШар фар
.мације, айойlекар; cйlygeHйl фар.мације. 

фармацеуткиња ж женска особа фар.мацеуйl. 

фармацеутски, -а, -о који се OgHOCU на фар.мацеуйlе и на 
фар.мацију: - факултет, - индустрија. 

фармација ж грч. 1 .  наука о лекови.ма, њихово.м cacйlaвy, 
ЙриЙре.мању и чувању. 2. айойlека, лекарница. 

фармер, -а и фармёр, -ера м енгл. aocegHUK или закуйник 
фар.ме; ЙољоЙривреgник. 

фармерице и фармёрке ж ми. йанйlалоне йосебно'iа кроја 
og 'iрубо'i, обично йлаво'i йамУЧНОl йлайlна, чесйlо са закивцu.ма. 

фармёрка ж фар.мерова жена. 

фармерски и фармёрски, -а, -о који се OgHOCU на фар.мере, 
који apuaaga фар.мерu.ма: - посед. 

фармски, -а, -о који се OgHOCU на фар.му: - насеље. 

фарса ж фр. а. KpaйlaK, весео йозоришни KoMag са 'iрубu.м и 
јефйlинu.м ху.моро.м; бурлеска. б. фиг. HeйpиcйlojHa, 'iруба шала, 
лакрgија. 

фарсичан, -чна, -о који йреgсйlавља фарсу, лакрgијашки: 
представа, фарсични избори. 

фасада ж фр. а. apegНJa cйlpaHa, лице, йрочеље з'iраgе. б. фиг. 
лажни вањски изlлеg неке cйlвapи или љуgско'i лика иза Ko'ia се 
нешйlо крије, йривиgносйl, Йривиg. 

фасадёр, -ера м 'iрађевински pagHUK сйlручњак за израgу 
фасаgа. 

фасадёрски, -а, -о који се OgHOCU на фасаgере: фасадерски 
радови. 

фасадни, -а, -о који се OgHOCU на фасаgу, који служи за фа
cagy: - камен, - цигла. 

фасета ж фр. сјајна уlлачана cйlpaHa брушеНОl gpalol камена 
или крисйlала. 

Фасунг и фасунг м нем. 1. в. слеgовање (2). 2. начин уокви
ривања gpa'io'i камена у HaKийly; оквир: леп - прстена. 3. lРЛО си
јалице. 

фасцикла ж (фасцИкл м) лат. о.мош, корице (обично og каршо
на) за сйисе, aKйla и СЛ.; свежањ, свешчица. 

фасцинантан, -тна, -о који очарава, ойчињава, ойсењује, 
очаравајуhи; gиван: - представа, - призор. 

фасцинантно прил. на фасцинанйlан начин, очаравајуhе: 
деловати -. 

фасцинантност, -ости ж особина oHo'ia шйlо је фасцинанйlно. 

фасцинација ж лат. ойчињавање, очаравање, ойсењивање, 
оЙсена . 

фасцинирано ПРИЛ. као очаран, ойчињен, очарано, ойчиње
но, заgивљено: - гледати филм . 

фасцинираност, -ости ж особина, cйlaњe oHola који је фасци
ниран. 

фасцинирати, -Инирам свр. и несвр. очар(ав)айlи, ойчинийlи, 
ойчињавайlи, oйceHийlи, oЙceњивaйlи. 
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фаталан и фаталан, -лна, -о лат. који се не .може избеhи, 
сйречиши, неизбежан, суgбоносан; који gOHOCU Hecpehy, кобан: 
крај. • - жена жена која фашално ушиче на живош .мушкарца. 

фатализам, -зма м йо'iлеg на свеш који се заснива на верова
њу ga је све шшо се gешава YHaapeg оgређено суgбшю.м, суgбин
ски неизбежно. 

фаталист(а), -ё м (ми. -сти) онај који верује у суgбину и слейо 
јој се apegaje, йрисшалица, слеgбеник фаШализ.ма. 

фаталистички, -а; -о (фаталИстичан, -чна, -о)који се OgHOCU 
на фашалисше и фашалuзам (који се заснива на фаШализ.му, 
склон фаШализ.му, својсшвен фашалисшима и сл.): - поглед, -
схватање. 

фаталистички прил. на фашалисшички начин, као фаша
лисш(а): - гледати на живот. 

фаталисткиња ж женска особа фаШалисШ(а). 
фатално прил. на фашалан начин, суgбоносно, суgбински не

избежно; с кобним ucxogoM, кобно: - се завршити. 
фаталност, -ости ж својсшво oHo"ia шшо је фашално, суgбин

ска йреgоgређеносш, суgбоносносш; злокобносШ. 
фатаморгана ж итал. а. физ. аШ.мосферска ойшичка варка 

(обично у йусшињи или на .мору) йри којој се свеiiiлосни зраци 
йролазеhи кроз y"ipejaHe слојеве вазgуха йреламају и рефлекшу
ју сшварајуhи слику йреg.меша и йреgела којих у сшвари не.ма. 
б. фиг. ваРЈЬиво йривиђење, ойсена, варка. 

фатаморгански, -а, -о који се OgHOCU на фашамор"iану: - ви-
зија, - привиђење. 

фатум м лат. суgбина, ycyg, коб; зла коб. 
фатумски, -а, -о који се OgHOCU на фаШу.м, суgбински. 
фаћкалица ж вулг. жена лако"i .морала, курва, йросшишуш-

ка; жена која насшоји ga на брзину ухваши HeKo"i .мушкарца за 
.мужа или ЈЬубавника. 

фаул и фаул м (ми. -ови) ешл. спорт. йрекршај йравила у сйор
шу, неgойушшен "iруб Haaag на йрошивника (у фуgбалу, кошар
ци иШg.). 

фаулирати, фаулйрам свр. и несвр. спорт. (йре)кршиши йра
вила u"ipe, нейройисно "iрубо найасши, найаgаши (йроШивника). 

фаун и фаун м лат. мит. jegHo og сшароримских нижих бо
жансшава, бо"i шу.ма, йланина и ливаgа, зашшишник йасшира 
и сшаgа, саШир. 

фауна ж лат. живошињски свеш, скуй свих живошиња ogpe
ђено"i йоgручја (коншиненша, gржаве, HeKo"i краја), OgH. HeKo"i 
aepuoga у исшорији Земље: морска -, копнена -, - mума, гео
лоmка -. 

фаунски, -а, -о који се OgHOCU на фауне. 
фаунски, -а, -о који се OgHOCU на фауну: - царство. 
фаустовски, -а, -о који је у gyxy Фаусша, не.мачко"i среgњове-

ковно"i лекара йусшолова, 'iлавне личносши Гешеове исшоимене 
шра"iеgије, која симболизује шра"iање за с.мисло.м живоша; йу
сШоловски. 

фах, фаха м нем. 1. сшрука, сйецијалносш; "ipaHa (науке, зна
ња и сл.): песнички -. 2. ape"ipagaK, йрешинац (нЙр. у йошши): 
поmтански -. 

фаца ж итал. жарг. лице, образ; uз'iлеg: направити киселу фацу. 
фацијалис м лат. анат. cegMU .можgани (лобањски) живац ко

ји ре"iулише йокреше .мишиhа лица. 
фацијални, -а, -о који се OgHOCU на лице: - нерв (живац). 
фаmизам, -зма м итал. иgеолошко-йолишички йокреш и 

йракса сурово"i и насилно"i укиgања gе.мокраШије, "iрађанских, 
йолиiйичких и националних йрава и слобоgе йојеgинца и йоје
gUHUX Hapoga у цUJЬY осшварења суЙре.мације власшише gржаве 
и нације и влаgавине YCKO"i Kpy"iaJЬygu који йреgсшавЈЬају рУко
воgсшво и йриврженике шо"iа ЙокреШа. • Смрт фашизму - слобо
да народу йозgрав и йарола йаршизана у борби йрошив .фаши
з.ма за вpe.м� Дpy"io"i свешско"i раШа. 

фашизација ж увођење фашиз.ма, ор"iанизовање йо фаши
сШичко.м узору: - земље. 

фашизирати, -изйрам свр. и несвр. увесши, увоgиши фаши
зам, уреgиши, уређиваши, ор"iанизоваши йо фашисШичко.м узо
ру: - земљу, - политику. 

фашизоидан, -дна, -о в. фашисШоиgан. 

фаширан, -а, -о нем. у изр. - шницла врсша йечено"i јела og 
са.млевено"i или сишно uceцKaHo"i .меса у облику сйЈЬошшене лой
Шице. 

фашист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, слеgбеник фашuз.ма, 
члан фашисшичке сШранке. 

фашистички, -а, -о који се OgHOCU на фашизам и фашисше 
(који apuaaga фашисШи.ма, својсшвен фашисШи.ма и сл.): -
странка, - политика, - насиље. 

фашистички ПРИЛ. на фашисшички начин, својсшвено фаши
сшима (брушално, а"iресивно и сл.): поступити -, - оријентисан. 

фашисткиња ж жена фашисШ(а). 

фашистоидан, -дна, -о којије близак фашиз.му, gелимично 
фашисшички: фаmистоидни покрет, фаmистоидне идеје, фа
mистиоИДне снаге. 

фашистоИдност, -ости ж особина oHo"ia шшо је фашисШоиgно. 

Феб MjegaH og наgимака аншичко"i бо"iа Сунца, АЙолона. 

фебрилан, -лна, -о лат. који је у "iрозници, apaheH "iрозницо.м, 
"iрозничав; који има високу шелесну Ше.мЙераШуру (која је ка
ракшерисшична за "iрозницу): - стање; - болеснИк. 

фебрилност, -ост ж "iрозничаво сшање, сшање йовишене ше
лесне Ше.мЙераШуре. 

фебруар м лат. gpy"iu .месец у "iOgUHU. 

фебруарски, -а, -о који се OgHOCU на фебруар: - хладноћа. • 
- револуција 1) француска буржоаска револуција која је избила 
краје.м фебруара 1848. "iogUHe. 2) буржоаско-gе.мокраШска рево
луција у Русији којаје йочела у фебруару 191 7. "iogUHe. 

федер м нем. oapy"ia. 

федералан, -лна, -о који се OgHOCU на феgерацију, савезни: 
јединица, - држава, - уређење. 

федерализам, -зма м пол. 1. феgерални сисШе.м gржавно"i 
уређења. 2. йолишичка шежња за сШварање.м савезне gржаве, 
феgерације, у којој he aojegUHe феgералне јеgинице (gржаве) са
чуваши шшо веhу самосШалносШ. 

федерализација ж увођење феgерално"i уређења у некој земљи. 

федерализовати (федерализИрати, -изйрам) свр. и несвр. уве
сши, увоgиши феgерално уређење у некој земљи, (у)чиниши фе
gералним: - земљу. 

федералист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица феgералuз.ма. 

федералистички, -а, -о који се OgHOCU на феgерализам и фе
gералисше: - становиmте, - политика . .  

федеративан, -вна, -о који се заснива на феgерализ.му, фе
gерално.м сисй!е.му gржавно"i уређења: - држава, - принцип, -
поредак, - начело. 

федеративност, -ости ж феgерашивно уређење, усШројсШво. 

федерација ж лат. 1 . савезна gржава сасшавЈЬена og више 
gржава, реаублика, каншона, йокрајина и сл. које имају ogpe
ђени сшейен самосШалносШи. 2. савез gрушшава или ор"iаниза
ција (обично сйоршских): фудбалска - . • асиметрична - пол. фе
gерација у којој би неки чланови били лабавије йовезани og 
осШалих. 

федерирати, федерйрам несвр. биши еласшичан и ogcKaKa
ши као феgер. 

фекалије ж ми. лат. живошињски или JЬygCKU из.меШ. 

фекални, -а, -о који се OgHOCU на фекалије, за"iађен фекали-
јама: фекалне воде. 

фелах, -аха м ар. сељак, земљораgник у EiиЙШу. 

фелахиња ж жена фелах. 

фелашки, -а, -о 'који се OgHOCU на фелахе. 
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фелдмарmал м нем. највиши војнички чин у MHOl1J.М, зе.мљама. 

фЕmер м нем. lрешка, .мана: роба с фелером. 

фелна ж нем. руб, найлашак шочка на ауШо.мобилу: искри
вити фелне. 

фељтон, -она м фр. йоgлисшак, йойуларни чланак у новина
.ма или часойису књижевНОl, у.меШничкоl, йойуларно-научноl 
или gрушшвено-йолишиЧКОl каракшера, у ко.ме се на жив, йри
сшуйачан и занu.мљив начин шреширају йишања у.мешносши, 
науке и gp. 

фељтонист(а), -е м (мн. -сти) йисац фељШона. 

фељтонистика ж йисање фељшона као књижевна врсШа. 

фељтонистички, -а, -о који се OgHOCU на фељшонисше и фељ-
шонисшику, својсшвен ФељШониСШ1Ј.М,а: � књижевност. 

фељтонистички прил. на фељшонисшички начин: � напи
сан чланак. 

фељтонисткиња ж жена йисац фељШона. 

фељтонски, -а, -о који се OgHOCU на фељшон, својсшвен фељ
шону: � чланак, � прича. 

фељтонски прил. на фељшонски начин, као у фељшону: � 
писан чланак, � обрадити (неку тему). 

феминизам, -зма м лат. 1. йокреш жена за е.манцийацију и 
изјеgначење у Йрав1Ј.М,а са .мушкаРЦ1Ј.М,а. 2. мед. женске особине 
KOg .мушкараца. 

феминизација ж мед. развој женских особина KOg .мушкара
ца (нарочишо KOg хо.мосексуалаца). 

феминизирати, -изйрам евр. и неевр. (у)чиниши, ушицаши 
ga нешшо gобије женске особине: � глас, � изглед. _ - се go
би(ја)ши женске особине. 

фемининум м лат. ЛИНГВ. женски pog; 1Ј.М,еница женскоl poga. 

феминистички, -а, -о који се OgHOCU на фе.минизам и фе.ми
нисшкиње: � покрет. 

феминисткиња ж йрисшалица, йрийаgница фе.миниз.ма, 
фе.минисШиЧКОl ЙокреШа. 

фен м нем. 1. елекшрични айараш за сушење косе. 2. шойао и 
сув йролеhни вешар у АлЙ1Ј.М,а. 

феникс м ГрЧ. (често у полусложеници феникс-птица) а. elu
йашска .миШска йшица слична чайЈЬи која, шобоже, осећајући 
близину с.мрШи изlори, а заШ1Ј.М, се йоново рађа из йейела, С1Ј.М,
бол бесмршносши, вечносши и неЙролазносШи. б. фиг. онај (оно) 
шшо васкрсава, шшо се обнавља, йрейорађа: � слободе. 

фенирати, фЕшйрам евр. и неевр. (о)сушиши (косу) Йо.моћу фе
на: � косу. 

фенол, -ола м хем. 1. карболна киселина (најјеgносшавније 
јеgињење из lpyae фенола), која се уйошребљава као сировина за 
йроизвоgњу боја, лекова, ексйлозива и gp. 2. у .мН. :  lpyaa аро
.маШских oplaHcKUx јеgињења с нај.мање jegHoM хиgроксилно.м 
lpyaoM gирекшно везано.м за бензенову језlру (у jg.: шакво jegu
њење). 

феномен, -ена м ГрЧ. 1. свака сшвар, йроцес, збивање или йо
јава коју ойажамо ЧУЛ1Ј.М,а, оно шшо реално йосшоји: физички �, 
природни �, психички �, социјални �, биолоlШCИ �, научни �. 2. 
решка, изузешна, необична или необјашњива йојава (у apupogu, 
живошу); необично сйособна, шаленшована личносш, изузешак: 
� од детета, глумац �. 

феноменалан, -лна, -о 1. изузешан, изванреgан: � памће
ње, � издржљивост, � човек, � песник. 2. (одр.) који се OgHOCU на 
фено.мен: � страна ствари. 

феноменализам, -зма м филозофско субјекшивно-иgеали
сшичко учење йО ко.ме су човеково.м сазнању gосшуйни само фено
.мени aojegUHUx йреg.меша и сшвари, али не и њихова сушШина. 

феноменално ПрИЛ. разг. изванреgно, изврсно: изгледати �, 
певати �. 

феноменалност, -ости ж својсшво oHola шшо је фено.менал
но, oHola који је фено.меналан: � памћења. 

феноменологија ж ГрЧ. наука о фено.меН1Ј.М,а сшвари; ойиси
вање и анализирање фено.мена из aojegUHUx научних обласШи. 

фењер м тур. свеШUJbка уоквирена сШакло.м у којој lopu йе
шролејски жижак, йлин, свећа и сл., ламйа: ручни �, улични �. 

фењер(ч)ић м и фењерче, -ета с (еупл. ми. фењерчићи м) ge.м. 
и хиЙ. og фењер . 

фењерџија м (ми. ж) онај који йали и оgржава уличне фењере. 

фер енгл. 1. ПРИД. непром. часшан, йошшен, бесйрекоран, ко
рекшан у йосшуйању: бити � према некоме. 2. ПрИЛ. исйравно, 
йошшено, часно, корекшно: играти �. • - плеј енгл. йошшена, ча
сна, корекшна ulpa (у сЙорШск1Ј.М, Шак.мичеЊ1Ј.М,а); йошшен, ис
йраван йосшуйак, OgHOC Йре.ма неко.ме. 

ферал, -ала м итал. рибарска свеШUJbка; фењер. 

фереџа ж тур. gуlачак широк оlршач og црне или Mogpe чохе, с 
Шамно.м коЙрено.м йреко лица, који носе .мУСЛ1Ј.М,анке изван куће. 

ферибот м енгл. велики броg за йревоз Jbygu и возила йреко 
река и канала, ШрајекШ. 

феријалац, -лца м члан феријалНОl савеза. 

феријалка ж чланица феријалНОl савеза. 

феријални, -а, -о који се OgHOCU на ферије, који је намењен 
орlанизовано.м йробођењу ферија: � организација, � одмарали
ште . •  - савеа о.млаgинска орlанизација за йружање олакшица 
и Йо.моћи школској и сшуgеншској о.млаgини око лешовања, за 
вре.ме ферија. 

ферије ж МН. лат. gaHU ogMopa, gужи ogMop, расйусш: mкол
CKe �, ђачке �, CTyдeHTCKe �, CYДCKe �. 

ферман, -ана м тур. ист. йисмена нареgба, зайовесш .мусли
.манских влаgара, сулшанов gекреШ. 

фермати, -ам неевр. тур. разг. йошшоваши, цениши; обазира
ши се на HeKola. - Она не ферма никога. 

фермен(а)т, -нта м лат. у .мн. :  oplaHcKe .маШерије, сложена 
беланчев инска јеgињења сйособна ga у .мин1Ј.М,алн1Ј.М, количина
.ма јако убрзају хе.мијске йроцесе у жив1Ј.М, орlаниз.м1Ј.М,а (варе
ње хране, разлаlање хранљивих сасшојака у hелијама и gp.), ен
З1Ј.М,и (у jg.: шаква .маШерија, енз1Ј.М,). 

ферментација ж лат. а. хе.мијски йроцес изазван фер.менШи
.ма, врење. б. сйоре и gуlошрајне хе.мијске Йро.мене које се у йовољ
н1Ј.М, услов1Ј.М,а влаlе и Ше.мЙераШуре aog ушицајем фер.менаШа и 
.микроорlанизама врше у gувану, чају, кафи и какаоу. 

ферментациони (ферментацйјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
фер.менШацију: � процес. 

ферментисати, -ишем (ферментИрати, -еRТЙpам) евр. и неевр. 
биши у сшању, йроцесу фер.менШације, йревреши, ЙревираШи. 

феро- лат. йрви geo сложеница са значење.м: који се OgHOCU 
на lвожђе, који саgржи lвожђе, својсшвен lвожђу: фероманган, 
феросилицијум, феролегуре; феромагнетизам . 

фертилан, -лна, -о лат. йлоgан, pogaH. 

фертилитет, -ета м лат. мед. а. йлоgносш жене; број живоро
ђене gеце на xUJbagy жена сйособних за рађање у. оgређено.м вре
.мену. б. сйособносш шруgнице ga оgржи йлоg go краја Шруgноhе. 

фес, феса м (ми. фесови) тур. кайа у облику зарубљене куйе, 
без обоgа, црвене или заlасише боје, обично са кићанко.м, какву 
обично носе .мУСЛ1Ј.М,ани (названа йо lpagy Фесу у Мароку). 

фесина ж ayl.м. и Йеј. og фес. 

фесић, -а и фесић, -ића м geм. og фес. 

фестивал, -ала м лат. јавна свечана йриреgба као смошра кул
шуре, у.меШносШи, сйорша и СЛ., која се оgржава обично йерио
gично: музички �, � народних игара, позориmни �, спортски �. 

фестивалски, -а, -о који се OgHOCU на фесшивал: � смотра, � 
атмосфера. 

фесурина ж ayl.м. и Йеј. og фес. 

фета ж итал. (обично у изр. - сир) врсша белоl шврgоl Йолу.ма
cHol сира у кришкама, коцкама. 
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фетиm и фетиm м фр. а. apegMeill (обично /,poillecKHo aHillpo
йоиgно/' облика) og gрвеillа, камена, Kocillu и сл. који йримиillив
на йлемена обожавају као носиоца .ма/,ичне, чуgоillворне, Haill
apupogHe силе. б. фиг. apegMeill apeillepaHo/', слейо/' обожавања. в. 
apegMeill абнор.мално усмерено/' сексуално/' на/'она (обично gело
ви ogehe CyapOillHO/' Йола). 

фетиmизам, -зма м 1. йошillовање и обожавање разних apeg
Meilla (феillиша) KOg йримиillивних йлемена и йрийисивање чу
gоillворних, HaillapupogHUX својСillава illим Йреg.меillима. 2. мед. 
сексуална HacillpaHocill KOg које се йолни на/'он заgовољава на 
йојеgиним gеловима illела или йојеgиним оgевним Йреg.меillима 
особе CyapOillHO/' Йола. 

фетиmизација ж обожавање, йоклониШillво; феillишизам 
(1): - патријархалног живота. 

фетиmизовати, -зујём (фетиmиз:Ирати, -изйрам) евр. и неевр. 
слейо обожаваillи неко/'а, нешillо, йрийиса(ва)illи нечему чуgо
illворна, HaillapupogHa својСillва: - нечију улогу. 

фетиmистичкй, -а, -о који се OgHOCU на феillишизам. 
фетиmкй и фетиmкй, -а, -о који се OgHOCU на феillиш: -

култ. 
фетус м лат. замеillак у .мајчиној уillроби og illpehe/, .месеца за

чеhа go aopoga. 
фёуд и феуд м етарогерм. а. иет. феуgални aoceg, aoceg који 

apuaaga феуgалцу йо ленско.м, наслеgно.м Йраву. б. фиг. уойшillе 
cuillaH aoceg којим неко /'ocaogapu. 

фёудалан, -лна, -о који се OgHOCU на феуg: феудални систем, 
феудални господар, - добро, - право. 

феудалац, -лца м apuaagHUK влаgајуhе класе у феуgализ.му, 
aocegHUK феуgа, власillелин. 

феудализам, -зма м иет. gрушillвено-еконо.мска фор.мација, 
уређење из.међу робовласничко/' aopeillKa и каЙиillализ.ма у ко.ме 
су йреgсillавници влagајуhе класе феуgалци, као власници феу
ga и среgсillава за йроизвоgњу, ексйлоаillисали йоgвлашhену 
класу сељака-к.меillова. 

феудализација ж увођење феуgално/' aopeillKa, уређења. 
феудализовати, -зујём (феудализирати, -изйрам) евр. и 

неевр. (из)вршuillи феуgализацију, увесillи, увоgиillи феуgално 
уређење: - земљу . •  - се завесillи, завоgиillи феуgалне ogHoce (о 
gржави, gрушillву и сл.). 

феудалистичкй, -а, -о који се OgHOCU на феуgализам: - уре
ђење, - систем. 

феудалка ж жена феуgалац, власillелинка. 
феферон, -она м И феферона ж (обично у ми.) нем. агр. вр

cilla cuillHe врло љуillе ЙаЙрике. 
феферонка ж в. феферон. 
фёm ПРИД. непром. нем. cillacuill; лейо обучен, еле/'анillан, goille-

ран: бити -. 
фёmта ж итал. свечана йриреgба, свечаносill, весеље. 
феmче, -ета е ge.м. og фес. 
фибрйл, -ила м (обично у ми.) лат. биол. фина кончасillа illво

ревина у illкиву, влакно. 
фибрйн, -Ина м лат. биол. белкасillа нерасillаворљива белан" 

чевина у облику финих влаканаЦа која Hacillaje йри з/,рушавању 
. крви. 

фибриногён, -ена м (лат.-грч.) биол. беланчевина крвне йла
з.ме која aog уillицаје.м оgређено/, фер.меНillа йрелази у нерас
illворљив облик, фибрин. 

фибром, -ома м лат. мед. врсillа бени/'но/' illYMopa, OillOK везив
но/' illкива. 

фибула ж лат. 1. археол. врсillа .меillалне и1nе за йричвршhи
вање и сасillављање gелова ogehe, койча, сйона: бронзана - . 2. 
анат. лисна Kocill, лишњача, цев аница. 

фига ж жаРГ. в. шиЙак. • добити фигу не gобиillи нишillа. др
жати некоме фиге нав.ијаillи за неко/'а у неко.м illак.мичењу, aogy
хваmу желеhи .му усЙех. 

фигура ж лат. 1. йриказ, лик човека или живоillиње у сли
карсillву или скулйillури; слика, црillеж: византијска -. 2. а. сйо
љашњи облик љуgско/, illела, cillac, pacill: витка -, здепаста -. б. 
йоложај, сillав или йокреill йлесача, OgH. caopillucille, вежбача у 
illOKY йлеса, и/'ре, вежбе; оgређени pacaopeg йлесача или вежба
ча: изводити лепе фигуре, направити лепу фигуру. в. обрис, 
KOHillypa; облик, из1nеg уойшillе; pacaopeg apegMeilla, йојава у не
ко.м aopeillKY, pegy: - предмета, - разбацаних каменчића. 3. шах. 
jegaH (било који) og 16  шаховских ликова којима расйолаже сва
ки и/,рач: шаховска -, беле фигуре, црне фигуре. 4. карт.јача, ве
ћа Kapilla (ас, кец, краљ, gaмa, gечко и gp.). 5. КЊИЖ. облик йе
сничко/' изражавања, нарочиillа уйоillреба речи која им gaje йо
себну ексЙресивно-.мелоgијску вреgНОСill, изражајНОСill, слико
виill йеснички израз: стилске фигуре, песничке фигуре, ретор
ске фигуре. 6. муз. риill.мички или .мелоgијски .моgел, .мањи скуй 
illонова који чине .мелоgијску или риill.мичку целину: ритмичка 
- мазурке, мелодијска -, хармонијска - . 7. мат. /'eoMeillpujcKU 
лик, слика: геометријска -. 8. ЛОГ. облик, начин којим се извоgи 
сило/'исillичко закључивање, који зависи og йоложаја субјекillа, 
apegUKailla и aocpegHo/' члана у Йре.миси: фигуре категоричког 
силогизма. 9. ПОЗ. и филм. в. ф и/,уранill. • шах. лаке фигуре коњ 
(скакач) и ловац. тешке фигуре illoa и краљица. 

фигуралан, -лна, -о који је изражен фи/'уро.м, фи/'урама; фи
/,ураillиван: - студија, - сликарство, - ликовно изражавање. 

фигуралист(а), -ё м (ми. -сти) ликовни YMeillHUK који йрика
зу је фи/,уре, ликове. 

фигуралистичкй, -а, -о који се OgHOCU на фи/'уралисillе. 

фигуралност, -ости ж особина оно/'а шillо је Фи/,урално, фи
/,ураillивносill, фи/,урација. 

фигурант м а. caopegHo лице обично без /'оворне уло/,е у йозо
ришно.м KoMagy или филму, cillaillucilla. б. фиг. безначајна, нева
жна личносill. 

фигуранткиња (фигуРантица) ж женска особа Фи/,уранill, 
сillаillисillкиња. 

фигуратйван, -вна, -о 1. а. изречен, изражен фи/'уро.м (5): -
изражавање, - песнички језик. б. који има йренесени смисао, 
йренесено значење: - значење, - употреба речи. 2. в. Фи/,уралан: 
- сликарство. 

фигуратйвно ПРИЛ. на Фи/,ураillиван начин, Йо.моћу фи/'ура; 
у Фи/,ураillивно.м, Йренесено.м смислу, значењу: - приказати; -
употребљена реч. 

фигуративност, -ости ж својСillво оно/'а шillо је Фи/,ураillивно; 
KapaKillepucillUKa ликовно/' gела ga йриказује .моillив из реално/, 
виgљиво/' свеillа; Фи/,ураillивно изражавање, фи/'урација; фи/'у
раillивно значење: - ликовног дела; - језичког обрта, - значења. 

фигурација ж а. Фи/,ураillивно, сликовиillо йриказивање, из
ражавање у сликама и .меillафорама; у ликовној YMeillHocillu 
йриказивање .моillива из реално/, виgљиво/' свеillа: изражавати 
се фигурацијом. б. муз. украшавање неке .мелоgије уобличајеним 
.мелоgијско-риill.мичким Фи/,урама. 

фигуринаж итал. а . .мала фи/'ура, .мали кий, cillaillyeilla; .мо
gел, луillка; .мали лик насликан или нацрillан: бронзана - . б. 
нацрill йозоришно/' косillима или MOgHO/' оgевно/, apegMeilla. 

фигурисати (фигурирати, -урйрам) неевр. 1. йривиgно, illo
бож вршиillи какву службу, само фор.мално йреgсillављаillи не
ко/,а, u/,paillu неку уло/,у; биillи само фи/,ура He/'ge, биillи безнача
јан, неважан: - у политици, - као руководилац. 2. йравиillи, 
израђиваillи фи/'уру (фи/'уре). 

фигурица ж geм. og фи/'ура. 

(ризик м ГРЧ. ист. /'pagcKU или обласни, окружни лекар. 

физика ж (дат. -ици) ГРЧ. apupogHa наука која йроучава .ма-
illepujy, њена својсillва, /'рађу, основне облике њено/' креillања и 
закониillосillи йо којима се ille йојаве збивају: експериментална 
-, теоријска -, модерна -, нуклеарна -. 

физикалан, -лна, -о (обично одр.) који се OgHOCU на физику, 
који се заснива на законима и својсillвима физике, физички: -
хемија, - теорија:, - средство лечења. • - терапија мед. в. физи
oillepaauja. 
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физикалац, -лца м разг. физички pagHUK. 

физио-грч. као йрви geo сложени ца са значењем: који се og
носи на apupogy, који је у вези с apupogOM, йрирОgним йојава
ма: физиологија, физиотерапија, физиогенеза. 

физиогенеза ж грч. развишак живошних функција HeKol ор
lанизма. 

физиолог м научник који се бави физиОЛОlијом, сшручњак 
за физиолоlију. 

физиологија ж грч. наука о йроцесима својсшвеним живим 
бићима. 

физиолоmки, -а, -о који се OgHOCU на физиОЛОlију и физио
ЛОlе: - хемија, физиолоmки процеси. 

физиолоmки прил. са сшановишша физиОЛОlије, у физиоло
шком йо'iлеgу; йо apupogu: - гледано, испитати -. 

физиономија ж грч. 1 . из'iлеg и израз човечјеZ лица; црше ли
ца, као о'iлеgало каракшера: лепа -; имати благу физиономију. 
2. фиг. облик нечеlа, оно шшо каракшерише HeKola или нешшо, 
каракшер: - породице, - друштва, - иsложбе. 

физиономика ж грч. йросуђивање каракшера и gpYlUX gухов
них својсшава йрема цршама и мимици лица. 

физиономичар м онај који се бави физиономијом и физио
номиком, који йо из'iлеgу и изразу лица йросуђује каракшер чо
века. 

физиотерапеут м лекар који лечи физиоШераЙијом. 

Физиотерапеутски, -а, -о који се OgHOCU на физиоШераЙеуШе. 

физиотерiшија ж грч. мед. лечење болесши физикалним cpeg-
сшвима (масажом, вежбањем, lимнасшиком, куйањем, елек
шрошерайијом и gp.), физикална ШераЙија. 

физиотерiшијски, -а, -о који се OgHOCU на физиошерайију: -
метод лечења. 

физиотерапијски прил. на физиошерайијски начин, физи
ошерайијом: лечити се -. 

физичар м а. научник који се бави физиком, сшручњак за 
физику. б. тк. насшавник, йрофесор физике. в. уойшше онај ко
ји изучава физику, који йоказује занимање за физику (као ђак, 
сшуgенш): добар -. 

физичарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женска особа физичар. 

физичарски, -а, -о који се OgHOCU на физичаре: - кружок, -
секција. 

физички, -а, -о 1. који се OgHOCU на физику: - закон, - поја
ва, - метод, - кабинет, - секција. 2. који се OgHOCU на шело, ше
лесни; чулни; сшваран, реалан: - вежба, - напор, - патња, - бол; 
- живот, - постојање. • - географија наука која йроучава apupog
не йојаве и облике на Земљиној йовршини (обухвашајући койно, 
воgу и вазgух). - култура, - васпитаље (- одгој) geo ойшшеl васйиш
HOl йроцеса у којем се шелесним вежбама йлански и сисшемаш
ски ушиче на јачање и усавршавање шелесне консшишуције вас
ЙиШаника. - хемија наука која йроучава хемијске йојаве йриме
ном физичких меШоgа. - обрачун (- обрачунаваље) шуча, шучња
ва. - рад pag који се врши cHaloM мишића. - радник pagHUK који 
обавља физички pag, Йосао. - лице (- особа) правн. личносш, осо
ба као йравни субјекаш, као носилац йрава и обавеза. 

физички ПРИЛ. 1. йушем физике, физичким мешоgама; са 
сшановишша физике, у йо'iлеgу физике: - испитати (неку поја
ву); - посматрано. 2. шелесно; чулно: - јак, - здрав, - казнити, 
- изнемоћи, - болети; - доживети. 

фијакер и фијакер м фр. лакша йушничка зайрежна кола, 
кочија са йокрешним кровом. • дотерати се као стари - йрешера
но и неукусно се накиШиШи. 

фијакерист(а), -ё м (ми. -сти) кочијаш фијакера; власник фи
јакера. 

фијакеристички, -а, -о који се OgHOCU на фијакерисше: - по
ворка. 

фијакерски и фијакерски, -а, -о који се OgHOCU на фијаке
ре: - кочијаm, - кров, - вожња, - станица. 

фијаско м итал. велик, йошйун неусйех, йройасш, крах; срамо
шан ucxog, брука: доживети -, - позориmног комада. 

фијук м оном. висок резак, ошшар звук који насшаје брзим 
сшрујањем вазgуха или брзим крешањем HeKoZ шела кроз ва
зgух: - ветра, - бича, - куршума. 

фијукав, -а, -о сличан фијуку; који фијуче; йраћен фијуком: 
- звук, - струја ветра. 

фијукати, фијучём и фићткати, фијјТчём неевр. йроизвоgи
ши, сшвараши фијук, звижgаши (нЙр. о вешру, бичу). 

фијукнути, фИјукнём и фијукнути, -нём евр. йроизвесши 
фијук, зазвижgаши, звизнуши (нЙр. о вешру, бичу и сл.). 

фик узв. оном. за ойонашање, йоgражавање звука који се чује 
йри на'iлом, брзом сечењу, оgсецању. - Узе сабљу па фик - од
сече му главу. 

фикнути, -нём евр. ogcehu на'iлО, јеgним йошезом: - ножем. 

фикс1 м енгл. жарг. gоза gpole која се убриЗlава инјекцијом; 
gрОlирање убризlавањем gpole инјекцијом. 

фикс2 м жарг. у сйоршској ЙРОlнози - сусреш који се фиксира, 
коме се у свим комбинацијама йреgвиђа исши ucxog. 

фиксати се, -ам се неевр. жарг. убризlаваши себи gpOlY инјек
цијом, gРОlираши се. 

фиксатив, -а и фиксатив, -ива м лат. а. хем. среgсшво (обич
но расшвор шелака у алкохолу) којим се расйршивањем у шан
ком слоју йревлаче сликарски раgови (yljьeM, KpegoM, оловком и 
сл.), ошисци и сл. pagu зашшише og брисања. 2. уойшше cpeg
сшво за зашшишу HeKOl ЙреgмеШа. 

фиксација ж лат. а. учвршћивање, йосшуйак којим се нешшо 
чини йосшојаним, нейроме1-lJbивим, Шрајним. б. биол. конзерви
сање, йосшуйак којим се ОРlанизам, неки 0plaH или шкиво об
page неким хемијским среgсшвом (фиксашором) шако ga очува
ју своју сшрукшуру: средства за фиксацију. 

фикс-идеја мисао која се некоме уврши у свесш и која la 
сшално ЙРОlони, манија; уображење, неосшварљива замисао. 

фиксир, -ира м лат. фот. хемијско среgсшво којим се у фошо
lрафији оgсшрањује неосвеШљени сребро-бромиg с фОШОlрафСКОl 
филма или йайира, йосле развијања (ga би фОШОlрафија йосша
ла неосеШљива йрема свеiilлосши и Шрајна). 

фиксирати, фиксйрам евр. и неевр. 1. а. учврсшиши, учвр
шћиваши у оgређеном йоложају: - зглоб, - завој. б. (у)чиниши 
нейроме1-lJbивим, сшалним, ушврgиши, ушврђиваши на оgређе
ном нивоу; коначно, gефинишивно усшановиши, усшановљива
ши; шачно оgреgиши, оgређиваши: - цене, - износ; - законску 
одредбу, - нечију улогу, - елементе уговора, - рок в. (за)беле
жиши, (на)цршаши,'(на)сликаши: - нечији лик, - нечији израз 
лица. 2. нешремице, уйорно 'iлеgаши, Йос.маШраШи (HeKola, не
шшо), йиљиши, зуриши (у HeKola, у нешшо): дрско - девојку, -
девојчин врат. 3. фот. фиксиром (у)чиниши фОШОlрафију йосшо
јаном, усшалиши, усшаљиваши неlашив или койију након раз
вијања: - негатив, - снимак. 

фиксни, -а, -о а. шачно ушврђен, оgређен, сшалан, нейро
me1-lJbив: - плата, фиксне цене, - износ, - рок. б. који сшоји, ко
ји се не йомиче, не йомера, не йреноси: - телефон. • - идеја в. 
фикс-иgеја. 

фиктиван и фиктиван, -вна, -о измишљен, нейосшојећи, не
сшваран, шобожњи, йривиgан: - представа, - уговор. 

фиктивно и фиктивно прил. шобож, йривиgно, лажно: -
потписати уговор. 

фиктивност, -ости ж својсшво, особина oHola шшо је фикшив
но: - споразума. 

фикус и фикус м лат. бот. а. собна украсна биљка Ficus ela
stica, с великим gУlуљасшим овалним кожасшим лисшовима, 
из чијеl се млеЧНОl сока gобија каучук. б. биљни pog gрвећа и 
шибља Ficus из йороgице gуgова (Моrасеае) с йреко 800 врсша, 
расйросшрањен у'iлавном у шройима, с зuмзеленим кожасшим 
лисШовима. 

фикусни и фикусни, -а, -о који се OgHOCU на фикус. 
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фикција ж лат. 1. нешшо шшо је из.мишљено, за.миШЈЬена 
сшвар, йривиgна, за.мишљена йреgсшава, uз.мишљоШина; йреш
йосшавка ga нешшо реално йосшоји, иако је очиrлеgно ga је не
сшварно и не.моУуће. 2. у.меШничка йроза uз.мишљања, белешри
сШика. 

фил, -а и фила м нем. наgев за колаче, шорше и сл. 

-фил грч. као gpy'iu geo сложени це, суфиксоиg, значи ga неко 
воли или је йријашеЈЬ, сu.мЙаШизер оноУа шшо значи йрви geo 
сложенице: русофил, сло�енофил, библиофил итд. 

филантроп м човек који воли Jbyge и Йо.маже u.м, човекоЈЬУ-
бац; gоброШвор. 

филантропизам, -зма м ист. учење йросвешишеЈЬа XVIII ве
ка ga је човек йо apupogu gобар и ga .му шреба Йо.моћи у разви
јању њеУових сйособносши у склаgу с apupogoM. 

филантропија ж грч. ЈЬубав Йре.ма Jbygu.мa, човеКОЈЬуБЈЬе. 

филантропкиња ж жена филанШроЙ. 

филантропски, -а, -о који се OgHOCU на филаншройе и фи
ланшройију: - љубав, - осећање. 

филаТЕшија ж грч. сисШе.маШско саКУйЈЬање йошшанских и 
шаксених .марака, ковераша с .марка.ма и ЙечаШu.ма и сл. 

филаТЕшист(а), -е м (мн. -сти) човек који се бави филаше
лијо.м. 

филателистички, -а, -о који се OgHOCU на филашелисше и 
филашелију: - клуб, - друштво, - збирка. 

филаТЕшисткиња ж жена филаШелисШ(а). 

филе, -еа м фр. 1. кув . .месни geo на кич.ми живошиње, йече
ница. 2 . .мрежасШо ЙЛеШиво. 

фиш�ти м ми. итал. шанке шраке риБЈЬе'i УСОЈЬеноУ .меса у УЈЬУ. 

филигран, -а и филигран, -ана м итал. 1. украс или украсни 
Йреg.меШ og финих сребрних или злашних жица исйлешених у 
виgу .мрежасше чийке; шакав у.мешнички pag, шехника израgе 
шаквих Йреg.меШа. 2. воgени жи'i на йайиру, новчаници и сл. 

филигранар, -ара м занаi11лија који израђује накиш и apeg
.ме ше у шехници фили'iрана. 

филигрански и филигрански, -а, -о који се OgHOCU на фи
ли'iран; израђен као фили'iран: - рад, - игла, - брот. • - стакло 
разнобојно сшакло које се gобија ЙреЙЛиШање.м и сШаЙање.м ра
знобојних сшаклених ниШи. - рад шехника у чийкарсшву шйан
скоУ йорекла; вез који се сасшоји og свилених и .меШалних ниШи. 
- папир фини йайир са ушиснушu.м .мрежасШu.м шара.ма. 

филигрански и филигрански прил. као фили'iран; фино, 
йрецuзно: - извезено; - исписано. 

филигранство с фили'iрански занаш, фили'iранска у.меШ
носш; фиг. фино, йрецизно извођење, фина uзраgа налик на фи
ли'iран. 

филијала ж лат. оУранак, йословна јеgиница некоУ gрушшва, 
усшанове или йреgузећа ван rлавно'i сеgишша (ценшрале), aogpy
жница: - банке, - осигуравајућег завода. 

филипика ж лат. ошшар Уовор KOju.м се неко Haaaga (йре.ма 
Yoвopu.мa сшаро'iрчко'i Уоворника Де.мосШена' йрошив Филийа 
MaKegoHcKo'i). 

филир, -ира м мађ. ист. сишан аусшроу'iарски новац. 

филистар, -тра м хебр. човек О'iраничено'i .мало'iрађанqко'i 
.менШалишеШа, YCKO'ipyg, лице.меран и сишничав човек, .мало
Урађанин, йаланчанин, ћифШа. 

филистарски, -а, -о који се OgHOCU на филисшре, својсшвен 
филисШрu.ма, .мало'iрађански: - менталитет, - схватање. 

филистарски прил. на филисшарски начин, као филисшар, 
.мало'iрађански: - васпитан, - ситничав. 

фИлистарство с својсшво, особине филисшра, филисщаРС1:-;';' 
gyx, каракш�р, .мало'iрађаншШина, уско'iруgосШ. 

филм м (мн. -ови) енгл. 1. а. шанка, йрозирна целулоиgна 
шрака йревучена с jegHe сшране фоШо'iрафско.м е.мулзијо.м, осе-

i11Jbиво.м на свеi11лосш, која служи за cHu.мaњe и койирање фошо
'iрафија. б. шаква шрака са cHимљeHu.м .маШеријало.м, 'iошова 
койија йозишива која се корисши за йројекцију, йриказивање 
филмова. 2. а. кине.маШО'iрафско gело које се сасшоји og сликов
ноУ рейроgуковања gо'iађаја, Jbygu и Йреg.меШа у йокрешу сни
мљено на филмској шраци pagu йриказивања у биоскойу, на ше
левизији иШg.: акциони -, научни -, уметнички -, енглески - . 
б. у.меШносШ cHu.мaњa шаквих gела, филмска у.меШносШ; цело
куйна gелашносш израђивања (cHu.мaњa) и инgусшријске йро
извоgње и расйоgеле филмских gела, кине.маШо'iрафија: југосло
венски -. 3. фиг. нuз слика, сликовних йреgсшава које у свесши, 
сећању слеgе jegHa за gpy'ioM и чине неку целину. 4. шанка ойна, 
йовршинска йревлака на неко.м .маШеријалу, Йреg.меШу (нЙр. og 
боје, лака, УЈЬа и сл.). • анимирани - филм који се сшвара cHu.мa
ње.м цршежа (цртани -) или фи'iура (луткарски -, лутка-филм). до
кументарни - филм који се сшвара инсценацијо.м или cHu.мaњe.м 
сшварних gо'iађаја. дугометражни (целовечерњи) - филм (обично 
у.меШнички) чије йриказивање шраје око gва саШа. звучни -
филм који насшаје cHu.мaњe.м слике и звука на gве оgвојене шра
ке, йосле че'iа се обе шраке хе.мијски обрађују, а заШu.м зајеgно 
койирају на исшу йозишив-шраку, која се йројекшује на екрану. 
играни - у.мешнички филм у ко.ме учесшвују rлу.мци, филмова
на gpa.мa, KoMeguja, исшоријски филм и сл. краткометражни -
филм (обично gоку.менШарни) чије йриказивање шраје око йо
ла саШа. неми - филм насшао cHu.мaњe.м са.мо слике (без звука). 
пукао му је - каже се Kag се неко изнервира, Kag из'iуби жив це. 

филмаџија м (ми. ж) разг. (често подр.) човек који се бави фил
.мо.м, cHu.мaњe.м и Йриказивање.м филмова, филмски pagHUK, 
филмски у.мешник, синеасШа. 

филмаџијски, -а, -о који се OgHOCU на филмаџије. 

филмаm, -ата м разг. в. филмаџија. 

филмичан, -чна, -о aogecaH за cHu.мaњe филма. 

филмовати, -мујем евр. и неевр. снu.миШи, снu.маШи филм на 
основу нече'iа, снu.миШи, снu.маШи за филм, филмски уобличи
ши, екранuзоваши: филмовани роман, филмована бајка. 

филмографија ж йойис филмова йо ауШорu.ма, йроgуцен
Шu.ма и gp . 

филмолог м сшручњак који се бави ЙиШањu.ма филма, сине
асШ(а). 

филмологија ж наука о филму; кине.маШО'iрафија. 

филмолоmки, -а, -о који се OgHOCU на филмоло'iе и филмо
ло'iију: - удружење. 

филмотека ж збирка филмова. 

филмофил, -а и филмофил, -ила м онај који воли филм, 
ЈЬубишељ филма. 

филмофоб, -оба м онај који .мрзи филм, филмске ЙреgсШаве. 

филмски, -а, -о који се OgHOCU на филм (који apuaaga фил
.му, својсшвен филму и сл.): - платно, - врпца, - уметност, -
техника, - репортажа, - режија; - брзина. 

филмски прил. на начин својсшвен филму, филмској шехни
ци и у.мешносши: - уобличити, - обрадити. 

филовати, -лујем неевр. нем. йуниши, наgеваши (јело): - па
прике, - ТОРТУ . .  

филогенеза ж грч. исшорија развишка, еволуције орУанскоУ 
свеша и њеУових сисШе.маШских Уруйа (разреgа, йороgица, pogo
ва, врсШа) . 

, ' филогенетика ж наука која йроучава филО'iенезу. 

филогенетички, -а, -о који се OgHOCU на фиЛО'iенешику: -
класификација. 

филогенетски, -а, -о који се OgHOCU на филО'iенезу: - развој 
врста. 

филогенетски прил. у йоrлеgу филО'iенезе: - посматрано. 

филодендрон, -она м бот. 1. собна украсна БUJbка Monstera 
deliciosa, великих руйичавих лисШова. б. БUJbни pog Philoden
dron uз ф. козлаца (Araceae). 
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филозоф м грч. 1. а. научник који се бави филозофијом; ми
слилац, муgрац. б. сшуgенш филозофије. 2. фиг. а. Mygap човек 
који се разумно и шрезвено OgHOCU ирема живошу, живошним 
ироблемима. б. ир. онај који се иреgсшавља gaje Mygap, који во
ли ga "филозофира", муgријаш; иревејанац, лукавац. 

филозофизам, -зма м склоносш филозофирању. 

филозофија ж грч. 1. а. наука о најоишшијим законима раз
вишка upupoge, љуgско'i gрушшва и мишљења, о назорима на 
свеш и живош и о сазна(ва)њу целокуине сшварносши: развој 
филозофије, правци филозофије. б. учење HeKo'ia филозофа: 
KaНТOBa �, Аристотелова �. 2. најоишшији иринциии који леже 
у основи неке науке: � језика, � права. 3. а. ио'iлеg на свеш и жи
вош, назор: имати добру филозофију, његова животна �. б. разг. 
ир. "филозофирање", муgровање, муgријашење, муgролије: зна
ти нечије филозофије. 4. ист. насшавак 'iимназије (gанашњи 
шреhи и чешврши разреg 'iимназије). 

филозофiiјскii, -а, -о в. филозофски. 

филозофiiјски прил. в. филозофски. 

филозофирати, -офйрам (филозофисати, -ишём) несвр. а. 
бавиши се филозофијом, филозофским ииШањима. 2. ир. ира
виши се муgрим, Haмei1lљивo износиши и исшицаши своје ми
шљење, муgроваши, муgријашиши, иамеШоваШи. 

филозофичан, -чна, -о в. филозофски (2). 

филозофичност, -ости м особина oHo'ia шшо је филозофично. 

филозофкиња ж женска особа филозоф. 

филозофскii, -а, -о 1. који се OgHOCU на филозофију и фило
зофе: � питање, � схватање, � учење, � назор. 2. ирожеш gубо
ким мислима, који размашра назоре на свеш и живо ш: � ро
ман, � драма. 

филозофски прил. на филозофски начин, са сшановишша 
филозофије, као филозоф: � размотрити неко питање, � посма
трати живот. 

филоксера ж грч. зоол. ваш, оиасна шшешочина која живи 
на лишhу и корену винове лозе Phylloxera vastatrix. 

филолог м научник који се бави филоло'iијом, сшручњак у 
филоло'iији, лин'iвисша, језикословац. 

филологија ж грч. а. наука, OgH. скуи научних gисцийлина 
(науке о језику, књижевносши, еШНО'iрафије и сл.) које изучава
ју језик и књижевносш, а иреко њих и целокуину кулшуру HeKo'i 
Hapoga или више Hapoga: словенска �, енглеска �. б. наука о је
зику, лин'iвисшика, језикословље. 

филолоmкii, -а, -о који се OgHOCU на филОЛО'iију и филоло'iе: 
� факултет, � литература. 

филолоmки прил. на филолошки начин, са сшановишша фи-
ЛОЛО'iије: � испитати неку појаву. 

философ м в. филозоф. 

философ- в. филозоф-. 

филтар, -тра м лат. в. филШер. 

филтарскii, -а, -о који се OgHOCU на филшар: � платно. 

филтер м 1. техн. наирава или уређај за ирочишhавање шеч-
носши или 'iасова, OgH. за уклањање чесшица чврсших машери
ја из шечносши и 'iасова. 2. а. ел. уређај за ири'iушивање оgређе
не фреквенције и ироиушшање шаласа оgабране, жељене фре
квенције: електрични �. б. уоишше наирава за заgржавање og
ређених зракова (шойлошних, свеi1lлосних и gp.): топлотни �, 
светлосни �. 3. фот. обојено сшакалце које се сшавља upeg објек
шив камере и служи за аисорицију неиожељно'i gела сиекшра 
свеi1lлосши: оптички �. 4. шуиљикави, иорозни geo ци'iареше ко
ји ирочишhава никошин: цигарете са филтером. 

филтерскii, -а, -о који се ogHOCU на филШер. 

филтрат, -ата м филшрирана, ироцеђена ШечносШ. 

филтрација ж цеђење, ирочишhавање (шечносши, 'iасова) 
кроз филшер, филшрирање: уређај за филтрацију воде. 

филтрирати, филтрйрам свр. и несвр. ироиусшиши, ироиу
шшаши кроз филшер, (иро)цеgиши; (иро)чисшиши цеђењем: � 
воду за пиће. 

филхармонија ж грч. муз. а. симфонијски оркесШар. б. gpy
шшво, усшанова за не'iовање музике и ириређивање симфониј
ских концераШа. 

филхармонiiјскii, -а, -о који се OgHOCU на филхармонију: � 
концерт. 

филц м нем. чврсшо сукно, обично og зечје gлаке, које служи 
за израgу шешира и gp., иусш. 

филцан, -а, -о који је og филца: филцани шешир. 

филџан, -ана м тур. шољица за кафу без gршке. 

филџанчић м geм. og филџан. 

фимоза ж лат. мед. сужење иреиуција иениса. 
фин, фина (фина), -о (комп. финијй) нем. 1. а. који uaga у очи 

леиошом и склаgношhу линија, који осшавља иријашан, иово
љан есшешски ушисак, леи, gиван; нежан, бла'i: � грађевина, � 
тело, фини зуби, � лице, � тен, фине црте лица. б. који је начи
њен og gобро'i, квалишешно'i машеријала, који није 'iруб: � плат
но, � тканина, � СУКНО. 2. а. који се исшиче вреgношhу и склаg
ношhу сво'i саgржаја; који се иријашно gоживљава: фине мисли, 
фина запажања, � музика. б. који има изврсшан укус, gобро 
сирављен, укусан (о јелу и иићу): � печење, � вино. в. иовољан, 
иријашан, бла'i (о времену, временским ириликама): � време, � 
јесен, � зима. г. лак, крашкошрајан и безболан (о смрши, уми
рању): � смрт, � крај (живота). 3. а. йлемениш, gобар, бла'iона
клон, бла'i, нежан: � cpц�, имати фину душу. б. који оgражава 
нечију бла'iонаклоносш, gоброшу: на � начин, � реч, � гест, � 
дочек. 4. а. који се цени, који је за иохвалу, gобар, иримеран; ис
шакнуш: � владање (ученика), фине особине. б. који gOHOCU, 
изазива заgовољсшво, иријашан: фине жеље, � будућност, � 
вест, фини снови. в. ириклаgан, иовољан за HeKo'ia: � посао, � 
место (радно). г. uo'iogaH, иовољан: � прилика. д. иријашан, y'io
gaH, забаван: � друштво. 5. а. ot1lмeH, у'iлађен; који оgражава 
нечију оt1lменосш: � господин, � госпођа; фини манири. б. леио 
васиишан: � младић, � девојка. в. шанан, исшанчан, ирефињен, 
суишилан: фини преливи (музике), � осећање. 6. а. који се ја
вља у сишним чесшицама, каиљицама и сл., сишан: фини прах, 
� киша, фине капљице. б. који се јавља у шанком слоју: фини 
премаз, � емулзија. 7. који је без gpy'iux сасшојака, чисш, иречи
шhен, рафинисан: фини шпирит, фини дестилат. 

финалан, -лна, -о а. који се јавља, gешава на завршешку, 
завршни, коначан, крајњи: � утакмица. б. 'iошов, завршен, сире
ман за уиошребу: финални производи (продукти). • финалне ре
че нице ЛИНГВ. намерне реченице. 

финале, -ала � (м) (мн. с) лат. а. завршни, оgлучујуhи geo 
сиоршско'i шакмичења, финална ушакмица: Щ'рати у финалу. 
б. завршни geo музичко'i или gpaмcKo'i gела: бриљантно �. в. за
вршна ириреgба на којој се оgлучује ко ће биши иобеgник, завр
шница: победити у финалу. г. уоишше крај, завршешак: � пле
са, � филма. 

финалист(а), -ё м (ми. -сти) спорт. и'iрач, шакмичар у финалу. 

финалисткиња ж женска особа финалисШ(а). 

финално прил. на крају, коначно, завршно: � настати. 

финалност, -ости ж особина oHo'ia шшо је финално, коначно. 

финанс м фр. финансијски службеник; иорески или царин-
ски сшражар, најнижи op'iaH финансијске коншроле; ушеривач 
иореза. 

финансије ж ми. фр. а. целокуина gелашносш ирикуиљања, 
расиоgеле и шрошења новчаних среgсшава намењених заgово
љавању оишших иоШреба. б. обласш економске науке која иро
учава ogHoce, ироцесе и оиерације које се јављају у шој gелашно
сШи. в. сшање у новчаној обласши, новчане ирилике; новчана 
среgсшва, новац: стање финансија. 

финансијер -ера м а. онај који финансира HeKo'ia или не
ШШО. б. сшручњак у финансијама, у вођењу финансијских ио
слова. 
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финансијёрскй, -а, -о који се OgHOCU на финансијере. 
финансйјскй, -а, -о који се OgHOCU на финансије: - струч

њак, финансијски послови, - план. 
финансирати, -ансйрам свр. и несвр. gа(ва)ши новац за неки 

иоgухваi1l, иосао, новчано ио.моћи, ио.маrаШи (HeKOra, нешшо): -
студента, - нечије усавршавање, - пројекат, - изградњу. 

финанц(-) м в. финанс(-). 
фингйран, -а, -о из.мишљен, шобожњи, лажни. 
фингирати, Фингйр�м свр. и несвр. лат. а . .машШо.м gоча-

ра(ва)ши, из.мислиШи, из.мишљаШи, за.мислиШи, за.мишљаШи; 
ириказ(ив)аши као сшварно: - грозницу. б. (на)иравиши се, ире
швориши се, ирешвараши се, симулираШи. 

фИНЕюа ж фр. а . .мала, шанана разлика у нече.му, нијанса; 
нарочишо својсшво, особишосш; иојеgиносш: знати финесе. б. ис
шанчаносш, финоhа, ирофињеносШ. 

финитйвнй, -а, -о лат. у изр. - глаголи ЛИНГВ. завршно-сврше
ни 'iлаrоли, 'iлаrоли који означавају завршешак раgње (нпр. по
купити, поодсецати). 

финитнй, -а, -о ЛИНГВ. који зна за rра.маШичку кашеrорију 
лица, лични (о 'iлаrолским облицима, нир. о ирезеншу, аорисшу 
иШg.). 

финиш и финиm м енгл. а. спорт. завршна, оgлучујуhа борба 
ире циља, обично у Шрка.ма; уоишше завршни, оgлучујуhи geo 
Шак.мичења: победити у финишу. б. фиг. завршешак, крај. 

финишёр, -ера м техн. rрађевинска .машина за иосшављање 
rорњеr бешонскоr или асфалшноr слоја на коловозу. 

фино прил. (:коми. финије и фИније) 1. а. на фин начин, исши
чуhи се леиим сиољашњим из'iлеgо.м и склаgношhу, иривлачно: 
- изгледати, - се носити. б. иријашно, yrogHO: - звучати, - ми
рисати. в. онако како шреба, како је иожељно, усиешно, gобро: 
- напредовати, - цртати, - учити, - поцрнети, - видети, - опре
мити. г. с наклоношhу, са симиаШија.ма, иријашељски: - гово
рити о некоме, - пазити (некога). д. учшиво, љубазно, с иошшо
вање.м: - замолити, - захвалити. ђ. ир. 1) рђаво, лоше. - Фино 
смо се провели. Цео дан смо узалуд чекали аутобус. 2) лукаво, 
иокварено, иоg.мукло. - Фино ме удесио. 2. ири саrлашавању, 
ирисшајању на нешшо: gобро, у pegy. - Па фино, идемо сви у 
шетњу. 3. у сишним чесШица.ма, gелиhима, сишно: - истуцати 
шећер, - млевена кафа. 

финоћа ж 1. особина, својсшво OHOra који је фин, OHOra шшо 
је фино, леио, леиоша, иривлачносш; иријашан ушисак, gожи
вљај који изазива оно шшо је леио (ио изrлеgу или саgржино.м, 
gУХОвним својсшвима и сл.): - стаса, - покрета, - понашања, 
духовна - . 2. хем. износ (ироценшуални) чисшоr злаша или сре
бра у леrура.ма, ковано.м новцу и сл. изражен у карашима: - сре
бра, - злата, - платине. 3. сишноhа израgе: - млива, - брашна. 

финта ж итал. разг. а. иревара, иоgвала, шрик; лукавсшво: 
служити се финтама. б. спорт. иошез, иокреш у urpa.мa с лоишо.м 
којим иrрач иокушава ga HagMygpu ирошивничкоr иrрача. 

фиока ж (дат. фиоци) мађ. 1. кушија у сшолу, ор.мару и сл. ко
ја се извлачи, лаgица. 2. Жарг. зашвор, хаис. 

фиола ж фр. фарм. бокасша бочица с gуrим узаним rрлиhе.м 
која се уиошребљава за чување лако исиарљивих шечносши; бо
чица за лекове и сл. 

фиочица ж ge.м. og фиока. 

фирер м нем. 1. ист. aogHapegHUK у бившој аусшроуrарској вој-
сци. 2. вођа, иреgвоgник (обично као еиишеш за Хиi1lлера). 

фирерскй, -а, -о који се OgHOCU на фирера, својсшвен фиреру. 
фирерски ПРИЛ. на фирерски начин, као фирер, бахаШо. 

фирма ж (ген. ми. -мй) лат. 1. а. и.ме aog којим иослује неко 
иривреgно иреgузеhе; нашиис Hag неко.м раgњо.м, иреgузеhе.м и 
сл. б. иривреgно, шрrовачко иреgузеhе, швршка: јака -, трговач
ка -. 2. фиг. (обично у изр. под фирмом),лажно име aog којим се 
крије нешшо gpyro, ЙЛашШ. 

фирмописац, -c�a м ков. занаi1lлија који израђује ф ир.ме , 
нашиисе. 

фирнис м в. фирнајз. 

фирнајз и фирнајс м нем. уљасша или смоласша шечносш 
која се брзо суши и служи за ире.мазивање обојених иреg.меша: 
премазати фирнајзом. 

фирцати и фирцати, -ам несвр. мађ. овлаш ирошиваши кон
це.м скројене gелове ogehe. 

фис м муз. хро.маШски иовишени шон "ф" (f). 

фисија и фисија ж лат. физ. ланчана нуклеарна реакција це
иања аШо.мскоr језrра уз ослобађање велике количине нуклеар
не eHepruje: спонтана -, трострука -. 

фисионй и фисионй (фисйјскй И фисйјскй) -а, -о који се og
носи на фисију: - процес. 

фиск м лат. 1. gржавна блаrајна; gржавна имовина. 2. gржа
ва као власник имовине у иривашно-иравно.м смислу. 

фискал, -ала м лат. иравни засшуиник gржавне блаrајне. 

фискалан, -лна, -о који се OgHOCU на фиск, gржавну блаrај
ну, на gржавне apuxoge и pacxoge; новчани: фискална питања. 
• - година обрачунска rogUHa, aepuog og 12 .месеци. - полити:ка 
сисШе.м .мера иореске иолишике које иреgузима gржава или gpy
шшвено-иолишичке зајеgнице pagu обезбеђивања apuxoga за ио
криће својих pacxoga, иореска иолиШика. 

фискултура ж с:краћ. физичка кулШура. 

фискултурнй, -а, -о који се OgHOCU на фискулШуру. 

фискултурнйк м онај који се бави фискулШуро.м, сиорши-
сша, rимнасШичар. 

фискултурница ж она која се бави фискулШуро.м, сиор
шисшкиња, rимнасШичарка. 

фискус м в. фиск. 

фистула ж лат. мед. шуиљина, канал који насшаје у шоку rHoj
них ироцеса у неко.м OpraHY и сиаја ra с gруrим OpraHoM или сло
боgно.м иовршино.м: - од упаљеног зубног корена. 

фисура ж лат. а. иукошина, бразgа на неко.м .маШеријалу (ка
.мену, gрвешу, .мешалу и gp.). б. анат. бразgа, ироцеи (обично на 
косшима или на .мозrу). 

фит м енгл. сшоиа као .мера за висину у вазgухоиловсшву 
(30,48 ст). 

фит прид. непром. енгл. спорт. који је у gоброј фор.ми, сире.ман, 
сиособан за Шак.мичење. 

фитйљ, -иља м (инстр. -иљем) тур. 1. иа.мучна врица или raj
шан у иешролејској ла.мии, свећи и сл., жижак, сШењак. 2. ври
ца за иаљење баруша, ексйлозива KOg сшаринских иушака и шо
иова: запалити -. 

фитиљача ж а. свешиљка, ла.миа на фиШиљ. б. бакља, зу
бља; букШиња. 

фитиљити, фитйљйм несвр. [гл. им. фитиљење с] увијаши, 
усукиваши (као фишиљ): - бркове . •  - се увијаши се, уврша
Ши ·се. 

фитиљић м ge.м. og фиШиљ. 

фитнес м енгл. физичке вежбе за леио обликовање Шела. 

фито-гРч. KQO ирви geo сложени ца са значење.м: који се OgHO-
си на биљке, биљни: фитотерапија, фитогеографија итд. 

фитоген и фитоген, -а, -о грч. који је биљноr иорекла. 

фитогеографија ж ГрЧ. наука о расиросшрањеносши биља-
.к,а, биљна rеоrрафија. 

фитологија ж ГРЧ. наука о биљка.ма, боШаника. 

фитоним м ГрЧ. лингв. име биљке. 

фитонимија ж ГрЧ. наука о именима биљака. 

фитопатолог м сшручњак у обласши фишоиашолоrије. 

фитопатологија ж грч. наука о болесшима биљака. 

фитотерапеут м сшручњак за лечење биљним лековима, ча-
јевима и сл. 
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фитотерапија ж грч. мед. лече1-Ье болесши лековима биљно'i 
иорекла. 

фитофармација ж грч. иоgручје фармације које се бави cpeg
сшвима за лече1-Ье биљних болесШи. 

фитох�шија ж грч. наука о хемијским машеријама које се go
бијају из биљака. 

фића, -ё и фићо, -а и -ё м жарг. шии мало'i аушомобила мар
ке фијаШ. 

фићук м оном. звижgук: � деце, � сирене. 

фићукати, -ам и фићукати, фић5lкам неевр. оном. ироизвоgи
ши фиhук, звижgаши, звижgукаШи. 

фићукнути, фић5lкнём евр. ироизвесши фиhук, звизнуШи. 

фићфирић, -ића м мађ. вешроиирасш, лакомислен млаgиh, 
вешро'iО1-Ьа; 'iизgавац, кицош. 

фифти-фифти енгл. ПРИЛ. на gва jegHaKa gела, иола-иола 
(ири расиоgели gобишка): � подела утицајних сфера. 

фиm м фр. штамп. в. шиф. 

фиmа и фиmа ж фр. лисшиh, цеgуља. 

фиmбајн м нем. рибља косш, рожасша машерија из усша ки
шова, og које се ираве шиике у сшезнику, чешљеви и gp. 

фиmек м тур. иаиирна кесица куиасша, шиљасша облика. 

фиmтати, -тИм неевр. исиушшаши ошшар, резак 'iлас (о жи
воши1-Ьама, обично о ко1-ЬУ), 1-ЬишШаШи. 

фјорд м (мн. -ови) НОРВ. геогр. gy'i и узан, раз'iранаш морски за
лив сшрмих обала. 

флагрантан, -тна, -о лат. очиш, очевиgан, heCYM1-Ьив, уиа
gљив: � кршење (закона), � прекршај . 

флагрантно ПРИЛ. на фла'iраншан начин, очишо, очевиgно, 
уиаgљиво: � кршити закон. 

флагрантно ст, -ости ж особина oHo'ia шшо је фла'iраншно, 
очевиgносШ. 

флаМЕШКО, -а м ШП. врсша анgалузијско'i HapogHo'i илеса у ко
ме и'iрач gaje шакш луиајуhи Ho'iaмa и ЙЈЬеска1-Ьем руку или yga
ра1-Ьем касша1-Ьеша; анgалузијска HapogHa иесма са чесшим иро
менама шемиа и pиillмa које ираше ову u'ipy. 

фламинго, -а м ШП. ЗООЛ. а. pog ишица шшакара Phoenicop
terus, gy'ia враша и HO'iy и иовијено'i кљуна, иламенац. б. (и обич
ни -) врсша иламенца Phoenicopterus ruber, ружичасшо'i; бело'i 
и црно'i иерја, ружичасши иламенац, који живи у јашима на 
Среgоземном мору. 

фланел, -ела м енгл. лака, мека иамучна или вунена шкани-
на са gлакавом иовршином: памучни �, вунени �. 

фланеласт, -а, -о који је налик на фланел: � тканина. 

фланелски, -а, -о који је og фланела: � кошуља. 

фластер и фластер м нем. леЙЈЬиви завој за ране, обично с 
лековишим среgсшвом на хиgрофилној Шканини. 

флаута ж итал. врсша gрвено'i или мешално'i gувачко'i ин
сшруменша у облику цеви, који ироизвоgи нежан, баршунасш 
звук. 

флаутист(а), -ё м (ми. -сти) свирач на флауШи. 

флаутисткиња (флаУ'гистица) ж женска особа флауШисШа. 

флаутица ж geм. и хии. og флауШа. 

флаmа ж нем. боца, сШакленка. 

флаmетина ж ay'i.м. и иеј. og флаша. 

флаmирати, флашйрам евр. и неевр. (обично у трп.) на
ли(ва)ши (ииће) у флаше (са ешикешом) pagu apogaje: � вино. 

флаmица ж geм. og флаша. 

флегма ж ГРЧ. 1. в. фле'iмаШичносш. 2. разг. фле'i.маШична 
особа. 

флегматик м в. фле'i.маШичар. 

флегматичан, -чна, -о који се не узбуђује, миран, хлаgнокр
ван, равноgушан; својсшвен шаквој особи: � човек; � карактер. 

флегматичар м фле'i..маШичан човек. 

флегматично ПРИЛ. на фле'i.маШичан начин, мирно, хлаgно
крвно, равноgушно: одговорити �. 

флегматичност, -ости ж особина, сша1-Ье oHo'ia који је фле'i-
машичан, мирноћа, хлаgнокрвносш, равноgушносШ. 

флека ж нем. уирљано месшо на ogehu, шканини и СЛ., мрља. 

флекав, -а, -о који има флеке, умрљан: � хаљина, � столњак. 

флекавост, -ости ж сша1-Ье и особина oHo'ia шшо је флекаво, 
умрљаносШ. 

флекица ж 1. geм. og флека. 2. КУВ. а. (обично у мн.) KOMaguh 
исша1-Ьено'i шесша кваgрашно'i облика који се обично укувава у 
суии, чорби и СЛ. б. ми. јело з'iошовљено с шаквим шесшом: фле
кице с КУПУСОМ. 3. (обично у мн.) KOMaguh ђона, 'iYMe и СЛ. који 
се сшавља на ошшеhене иошиешице обуhе: ставити флекице. 

флексибилан, -лна, -о лат. 1. еласшичан, савиiJlJbив, иро
менљив; ирила'iоgљив: бити �. 2. ЛИНГВ. који има флексију, ge
клинабилан или конју'iашиван: � реч. 

флексибилност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је 
флексибилно, oHo'ia који је флексибилан. 

флексиван, -вна, -о ЛИНГВ. у коме се семаншичко-синшаксич
ки OgHOCU изражавају флексијом ироменљиво'i gела речи (о је
зицима). 

флексија ж лат. 1. савија1-Ье, ире'iиба1-Ье; иромена, ме1-Ьа1-Ье об
лика; еласшичносш: � подлактице. 2. ЛИНГВ. иромена aojegUHUx 
врсша речи gоgава1-Ьем различиших фонешских елеменаша 
(афикса) корену или основи речи, зајеgнички назив за gеклина
цију и конју'iацију. • унутрашња - ЛИНГВ. флексија која се иосши
же ироменом у самом корену речи. 

флектирати, флектйрам евр. и неевр. иромениши, ме1-Ьаши 
именске речи (именице, заменице, ириgеве и борјеве) (ио aage
жима), OgH. 'iла'iол (ио временима и лицима), gеклинираши или 
конју'iираШи. 

флерт м енгл. иовршна љубавна веза, љубавна u'ipa без озбиљ
не намере, љубака1-Ье, кокешира1-Ье; уgвара1-Ье забаве pagu. 

флертић м geм. og флерШ. 

флертовати, -тујём неевр. забављаши се (с неким) без 
озбиљних намера, љубакаши се, кокешираши; уgвараши се за
баве раgи. 

флеm1 м енгл. в. блиц. 

флеm2 м енгл. фи'iура у каршама (иокеру, бриџу) која се gоби
ја Kaga и'iрач сложи све карше исше боје. 

флипер м нем. машина, аушомаш за u'ipy која се извоgи ио
влаче1-Ьем шиике за убацива1-Ье мале лоише у неколико обележе
них руиа на шабли аушомаша: играти на флиперу. 

флиспапир, -ира м нем. врло шанак, 'iошово ирозиран иаиир. 

флит м жарг. оно шшо је за HeKo'ia неиријашно, Hey'iogHo. 

флоберица и флоберка ж фр. јеgноцевна иушка мало'i кали-
бра (названа ио француском ироналазачу Флоберу). 

флок м нем. пом. мало шроу'iласшо jegpo на ирамцу jegpe1-ba
че, косник. 

фломастер м енгл. наирава за ииса1-Ье с врхом og филца на
ШОЙЈЬеним масшилом разних боја, маркер. 

флопи-диск м енгл. gUCK og савиiJlJbиво'i машеријала с Ma'i
нешном иревлаком, за бележе1-Ье и реироgукцију иоgашака на 
комијуШеру. 

флор м лат. 1. а. шанка ирозрачна шканина og свиле, лана 
или вуне. б. ко ирена, вео. 2. црна шрака која се носи на рукаву, 
оковрашнику, шеширу и gp. као знак жалосши за иокојником. 

флора ж лат. биљни свеш, све биљке jegHo'i 'iео'iрафско'i pe'iuo.
на или оgређено'i амбијенша, OgH. оgређено'i 'iеолошко'i разgобља: 
� Балкана, тропска �; морска �; � карбона. 
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флорет м фр. 1. шанак шуй .мач с куlлицо.м на врху йоgешен 
само за боg (а не за уgарац) у сЙорШско.м .мачева1ЬУ. 2. шканина 
og ошйаgака свиле. 

флорнй, -а, -о који се OgHOCU на флору: - област. 

флоскула ж лат. йразна реч, шуй.lЬа, ошрцана фраза; с.мица
лица, ла:ж:. 

флота и флота ж итал. сви броgови (рашни или шрансйорш
ни, речни или .морски) неке gржаве, йреgузеhа и сл., броgовље, 
.морнарица; највиша ор"iанизациона и ойерашивна јеgиница 
рашних броgова: ратна -, трговачка -, транспортна -. • вааду
шна (арачна) - сви авиони неке gржаве. 

флотација ж енгл. шехнолошки йроцес конценшрације и из
gваја1Ьа корисне pyge (олова, цинка, бакра и анШu.мона) og ра
зних Йpu.мeca йуше.м исйира1Ьа воgо.м или воgенu.м расШворо.м; 
.месШо, ЙОlОН, фабрика 1ge се шај йроцес обавља. 

флотацйјскй, -а, -о који се OgHOCU на флошацију: флотациј
ски реагенси. 

флотёр, -ера MpygapcKU pagHUK који pagu на флоШацији. 

флотiша ж фр. ogpeg .ма1Ьих рашних броgова; скуй .ма1Ьих бро
gова: рибарска -. • ваадушна (арачна) - скуй .ма1Ьих леШилица. 

флотнй, -а, -о који се ogHocu на флошу: - састав. 

флувијалан, -лна, -о лат. који је насшао gејсШво.м речне во
. ge, речни: - ерозија, флувијални облици. 

флуйд, -а и флуйд, -Ида м лат. 1. фиа. шечно или "iасовишо 
шело које лако .ме1Ьа облик. 2. фиг. шајансшвени, неоgређени 
ушицај, зраче1Ье, сшруја1Ье које gолази og неко'; или нече"i: пе
снички -. 

флуйдан и флуйдан, -дна, -о 1. који се OgHOCU на флуиg, ко
ји шече, сшруји: - течност, - гас. 2. фиг. који ogaje, зрачи нешшо 
шајансшвено, неоgређено: - поезија, флуидни стихови. 

флукс м лат. физ. шок, йравац йреноше1Ьа eHep"iuje (нйр. све
iilлосши) или .маШерије (нйр. шечносши) кроз оgређену йоврши
ну: - неутрона. 

флуктуалан, -лна, -о који се .ме1Ьа, Йро.менљив, несШалан. 

флуктуалност, -ости ж особина oHola шшо је флукшуално, 
Йро.менљивосш, несШалносШ. 

флуктуација ж лат. а. екон. йериоgичне Йро.мене, колеба1Ье, 
несшабилносш йривреgних йојава, йроцеса и ogHoca (нЙр. gиза-
1Ье и сйушша1Ье цена, йрилив и оgлив pagHe cHale, новца у ойши
цају иШg.): - радне снаге, - цена. б. уойшше колеба1Ье, несша
билносш, варира1Ье. 

флуктуирајућй, -а, -е несшалан, Йро.менљив, колебљив: 
флуктуирајући курсеви новца. 

флуктуирати, -уирам неевр. биши несшалан, .ме1ЬаШи се (че
сшо), колебаши се, варираши (нЙр. о pagHOj снази, ценама и gp.). 

флуор м лат. хем. хе.мијски еле.менаШ (F) из "ipyae халОlених 
еле.менаШа, зеленкасшожуhкасши "iac ошшра .мириса. 

флуореСЦЕштан, -TH�, -о који се OgHOCU на флуоресценцију, 
који флуоресцира: - цев, - осветљење, - сијалица. 

флуоресцентност, -ости ж својсшво oHoza шшо је флуоре
сценШно. 

флуоресценција ж лат. физ. лу.минесценција, свеiilлуца1Ье не
. ких суйсшанција gOK на 1Ьих gелују раgијације .ма1Ье шаласне gy

жине, које несшаје ogMax након gелова1Ьа шоzа зраче1Ьа. 

флуоресцирати, -есцйрам неевр. u.маШи својсшво флуоре
сценције; зрачиши, свеiilлуцаши флуоресценцијо.м. 

флуорйд, -Ида м хем. (обично у ми.) со флуоровоgоничне ки
селин,е, jegU1be1be .ме шала са флуоро.м. 

флуоридирати, -Идирам (флуорисати, -иmем) евр. и неевр. 
gоgа(ва)ши воgи за йиће .ма1Ье количине флуориgа, pagu зашши
ше og зуБНОl каријеса. 

флуорографија ж лат.-ГРЧ. фОШОlрафиса1Ье peHgleHcKe флуо
ресценшне слике Йрџлико.м .масовних, сисШе.маШских peHglen
ских йреlлеgа йлуhа. 

флуорографисати, -иmем евр. и неевр. йоgврhи, йоgврlава
ши фЛУОРОlрафији . •  - се йоgврhи се, йоgвРlаваши се ФЛУОРОlра
фији. 

флуорографскй, -а, -о који се OgHOCU на фЛУОРОlрафију: -
преглед. 

фљас оном. 1. узвик за йоgражава1Ье звука који се чује Kag 
нешшо aagHe с висине у воgу, й.lЬyc. 2. в. фљис. 

фљаснути, -нем евр. оном. йасши у воgу, уgариши с каракше
рисШичнu.м шу.мо.м, й.lЬаснуШи (нпр. о камену). 

фљис оном. узвик за йоgражава1Ье звука који се чује Kag се ру
ко.м или нечu.м gpylu.м ygapu йо лицу, Шелу. 

фљискати, -ам неевр. уgараши, й.lЬескаШи йо шелу: - дете по 
стражњици. 

фљиснути, -нем евр. оном. уgариши јако йО лицу, шелу и сл . 
йроизвоgеhи каракшерисшичан звук, йљеснуши, звизнуши, 
.млаШнуШи: - по образу. 

фљус оном. узвик за йоgражава1Ье звука који се чује йри ygap
цу у нешшо шечно, жиШко. 

фљуснути, -нем евр. оном. уgариши, зай.lЬуснуШи с каракше
рисШичнu.м звуко.м (о нече.м Шечно.м, жиШко.м). 

фоајё, -еа м фр. йросшорија, gворана у йозоришшу, биоскойу 
иШg. у којој се oKyй.lЬajy йосешиоци йре йочешка йреgсшаве или 
за вре.ме йаузе, Йреgворје. 

-фоб ГРЧ. као gpYlU geo сложеница, суфиксоиg који значи: не
йријашељ, .мрзилац: германофоб, србофоб, хидрофоб. 

фобија и фобија ж ГРЧ. неойравgан, болесшан сшрах apeg у.ми
шљенu.м оЙасносШu.ма који се јавља KOg uзвесних gушевних йоре
.мећаја, неуроза и СЛ.; неойравgан, безразложан сшрах уоЙшШе. 

-фобија ГРЧ. као gpYlU geo сложени ца значи: а . .мРЖ1Ьа, йре
зира1Ье: англофобија, германофобија. б. неойравgан, болесшан 
сшрах og нечеlа: хидрофобија, клаустофобија, агорафобија. 

фобичан, -чна, -о 1. који је изазван фобијо.м. 2. који је за-
хваћен фобијо.м. 

фока и фока ж ГРЧ. ЗООЛ. в. Шуљан. 

фокалнй, -а, -о лат. који се OgHOCU на фокус, који је у фокусу, 
жаришшу, жаришни, жижни. 

фокстеријёр, -ера и фокстеријёр м енгл. врсша ловаЧКОl 
йса за лов на лисице, јазавце и СЛ., обично беле gлаке са ЦPHu.м, 
.мpKu.м, cивu.м или жушu.м aelaмa. 

фокстрот м енгл. врсша живахне окрешне Ulpe у gвоgелно.м 
шакшу; .музика за шај йлес: играти -. 

фокус м лат. 1 . физ. шачка у којој се секу свеiilлосни зраци йо
сле оgбија1Ьа og сфеРНОl оlлеgала или йосле йрелама1Ьа кроз со
чиво, жижа. 2. мед . .месШо у oрlанuз.му које је захваhено зайа
љe1bCKu.м Йроцесо.м или неко.м gpYlOM "болешhу, жаришше обо
ље1Ьа. 3. фиг. среgишше, ценшар неко'; збива1Ьа, gОlађаја. 

фокусирати, -усирам евр. и неевр. 1. gовесши, gовоgиши у фо
кус, изошшрuши, изошшраваши: - објектив. 2. фиг. сшавиши, 
сшављаши у среgишше иншересова1Ьа: - неколико случај ева. 

фокуснй, -а, -о који се OgHOCU на фокус. 

фол1 м �тал. жарг. из.мишљоШина, лаж: бацати некоме фо
лове. 

фол2 ПРИЛ. итал. жарг. као бајаlи, шобоже: - чита. 
фолија ж лат. врло шанак лисшиh алу.минију.ма, йласшике и 

. С,Л,.: алуминијумска -, пластична -. 

фолија ж фр. живахан шйански .музички KoMag с варијаци
јама. 

фолијација ж лат. обележава1Ье aojegUHUx .месШа у шйlамйа
ној К1Ьuзи бројевu.ма, йаlинација, aalUHupa1be. 

фолио, -ија м лат. 1. а. арак йайира фор.маШа 21 х 29,7 тт 
или 21 х 33, тт, йолуШабак. б. K1bUla ШОlа фор.маШа. в. лисш 
или сшрана K1bUle (обично рукоЙисне). 

фолирант м разГ. онај који фолира. 
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фолиранткиња и фолиранткиња ж разг. женска особа фо
лиранШ. 

фолиранција ж разг. фолирање, варање, иоgвала. 
фолирати, фОлИр3.м несвр. итал. разг. лаiаши, вараши, иоgва

ЈЬиваши; из.миШЈЬаШи: - некога. 
фолк енгл. 1. м (ми. 0) новоко.мионовани .музички фолклор, но

воко.мионоване HapogHe иесме (обично без веће у.меШничке вреg
носши) : звезда фолка. 11. прид. непром. а. који се OgHOCU на фолк 
(1): - естрада, - музика, - парада, - звезда. • - култура кулшу
ра у којој су gо.минанШне вреgносши оне које симболизују ново
ко.мионоване HapogHe иес.м.ме без веће (или без икакве) у.меШнич
ке вреgносши (у .музичко.м и лиШерарно.м смислу) и њихови из
вођачи. 

фолклор, -ора м енгл. 1. кулшурна башшина Hapoga која се 
очувала Шраgицијо.м кроз веровања, ириче, иословице, обичаје, 
uipe, йлес, .музику, ношњу и gp. 2. научна ipaHa, geo еШНОЛОiије 
који ироучава фолклор (1). 

фолклорист(а), -ё м (мн. -сти) онај који скуиЈЬа и изучава 
фолклор; онај који сшвара у.мешничка gела у gyxy фолклора. 

фолклористика ж ироучавање фолклора. 
фолклористичкй, -3., -о који се OgHOCU на фолклорисШе. 
фолклорнй, -3., -о који се OgHOCU на фолклор: - грађа, -

група. 
фолксдојчер м нем. upuuagHUK немачке националне .мањи

не у земља.ма Евроие за вре.ме фашисшичке Немачке у Друiо.м 
свеШско.м раШу. 

фон1 м грч. 1. шу.м, иуцкешање у шелефонској слушалици, у 
paguo-uрuјемнuку и сл. 2. јеgиница за .мерење јачине iласова и 
шу.мова. 

фон2 м фр. gубина, иозаgина (слике, иозорнице): на фону. 
фоюiција ж лат. извођење, сшварање iласа са физиОЛОШКОi 

сШановишШа. 
фонационй (фоюiцИјскй), -3., -о који се OgHOCU на фонацију. 
фонд м (ми. -ови) фр. 1. а. екон. новчана среgсшва изgвојена 

за оgређену сврху: - за помоћ пострадалим, пензиони -, инве
стициони -, - за стамбену изградњу. б. имовина у новцу, Haio
.милани новац, iошовина; каииШал. 2. расиоложива среgсшва, 
имовина, залихе: стамбени -, робни -, земљиmни -, сточни -, 
књижни -. 3. архивска iрађа која се OgHOCU на оgређену иробле
.маШику. 4. а. основа, ШемеЈЬ. б. ЛИК. иозаgина слике. • екон. дис
позициони - новац који влаgа jegHe земље .може шрошиши, а ga 
о шрошку не .мора иолаiаши рачуна иарла.менШу. пословни -
основна и обршна среgсшва pagHe орiанизације која служе за 
иросшу и ироширену реироgукцију. резервни - фонg који се фор
.мира из чисшоi Upuxoga. - речи све речи којим неко расиолаже. 
црни - нечија шајна залиха новца, обично на.мењена финансира
њу неgозвОЈЬених gелаШносШи. 

фондација ж фр. фонg, заклаgа; gоброшворна усшанова чи
ја су среgсшва на.мењена оgређено.м циљу; заgужбина: - црве
ног крста. 

фонема ж (фонём, -ема м) грч. лингв. нај.мања неса.мосШална је
gиница језиЧКОi сисшема, iлас као функционална јеgиница и но
силац разлике у значењу (нир. iласови Д и т у речима ле.ц и ле:r). 

фонёмскй, -3., -о који се OgHOCU на фоне.м и фонему. 
фонетика ж лингв . наука о iласовима и iласовним сисшеми

.ма језика; iласовни сисшем HeKoi језика или gијалекша: експе-
риментална -, дескриптивна -, поредбена -. 

фонетичар мјезички сшручњак који се бави фонеШико.м. 

фонетскй (фонетичкй), -3., -о који се OgHOCU на фонешику: -
начин писања. • - правопис иравоиис у ко.ме се речи иишу она
ко како се изiоварају. 

фонетски прил. ио фонешским иринцииима; у иоiлеgу фоне- . шике: писати -; - посматрано. 

фоничан, -чна, -о грч. звучан. 

фонограм м оно шшо је забележено фоноiрафо.м (нир. шеле
фонски Шелеiра.м). 

фонограф м грч. уређај, айараш за фОНОiрафију, ирешеча 
iра.мофона. 

фонографија ж снимање звукова и iласова pagu реироgукције. 

фонографисати, -иmём (фонограф:lipати, -афйр3.м) свр. и не
свр. снимиши, cHимaйlи звукове и iласове фоноiрафо.м. 

фонографскй, -3., -о који се OgHOCU на фоноiраф: - снима-
ње. 

фонолог м линiвисйlа који се бави фОНОЛОiијо.м. 

фонологија ж грч. лингв. наука о фонема.ма. 

фонолоmкй, -3., -о који се OgHOCU на фОНОЛОiе и фОНОЛОiију: 
- систем. 

фонолоmки прил. у йоiлеgу фонолоiије, са фОНОЛОШКОi сша
новишШа. 

фономётар и фонометар, -тра м грч. аиараш за .мерење ја
чине iласа (у ексиерименшалној фонейlици). 

фономонтажа ж грч.-фр. иресни.мавање iласова, звукова и 
шу.мова са различийlих .маiнеШофонских йlpaKa на jegHY и њихо
во сливање у jegHY целину pagu реироgукције у paguo-eмucuja.мa, 
филмовима и сл. 

фонотека ж грч. збирка iра.мофонских йлоча, .маiнейlоФон
ских йlpaKa или ко.миакШ-gискова. 

фонофобија ж грч. мед. болесйlан сшрах og iласноi iовора. 

фонтана ж итал. apxийleKйloHcKи објекайl (обично украшен 
скулиШура.ма и gp. gекорйlивним елеменйlима) снабgевен цеви
.ма у које gойlиче воgа искачући наiло увис; воgоскок. 

фонтанела ж итал. анат . .мекано .месШо из.међу лобањских ко-
cйlиjy на iлави новорођенчейlа: чеона -. 

фор1 м нем. 1. спорт. gоgавање лоийlе Haupeg (са.мо.м себи или 
суиiрачу) у фуgбалу, иас: дуги -. 2. в. фора (1). 

фор2 м фр. веће зайlворено ушврђење без цивилноi сшановни
шшва, у cacйlaвy йlвpђaвe или са.мосШално. 

фор3 м в. фору.м. 

фора ж нем. 1. иреgносш, иpeимyћcйlвo: имати фору, дати не
коме фору. 2. жарг. важна, исшакнуйlа личносш, зверка: главна 
-. 3. жарг. начин иосшуиања, иocйlyиaK којим се жели CKpeHyйlи 
иажња на себе; зiоgна смицалица. - Каква ти је то фора? Није 
ти то нека фора . 

форзйција (форзйтија) ж pag кулйlивисаних украсних ipMO
ва Forsythia из ф . .маслина (Oleaceae), са жушим цвeйloвимa. 

форинта ж (ген. мн. -тй) итал. 1 . .мађарска новчана јеgиница 
(= 1 ОО филера) go њеноi уласка у Евроиску унију. 2. ист. сребрни 
или злайlни новац 'у неки.м евроиски.м земља.ма; у бившој 
Aycйlpoyт,apcKoj новац og 1 ОО крајцара. 

форма ж (ген. ми. -мй) лат. 1. сиОЈЬашњи, вањски изiлеg HeKoi 
иреg.меШа, шела, облик: заобљена -, издужена -, четвртаста -, 
јајаста -, савршена -. 2. а. Йреg.меШ оgређеноi облика који слу
жи као .моgел, образац за израgу нечеiа, калуи, .моgел: ливачка 
-, - за прављење колача. б. штамп. iвозgени оквир у који се сме
шша шииоiрафски слоi за шШа.миу; йlaKaв оквир зајеgно са сло
iOM: штампарска - . в. фиг. уоишше узор, образац. 3. правн. вањ
ски облик који се gaje иравним aKйlимa: писмена -, усмена - , 

јавне исправе, - писмене исправе. 4. усшаљени начин иосшу
иања, влаgања и изражавања, йравило, нор.ма: пазити на дру
штвене форме, углађена -, у грубој форми. 5. начин, облик 
усшројсшва, уређења, cиcйleм: - парламентарне владавине, -
владања. 6. а. ум. сиОЈЬна cйlpaHa у.меШничкоi gела, сва изра
жајна среgсйlва у.мейlничкоi изражавања условЈЬена саgржајем 
у.мейlничкоi gела: - романа, песничка -, приповедачка -. б. У 
ecйleйlици: виgЈЬиви и чујни елеменши у.мейlнички обликованоi 
саgржаја (нир. облик, боја, йlOHoви, рима и сл.) за разлику og са
Moi саgржаја: лепа - . 7. а. спорт. сшуиањ, cйleиeH, сшање шре
HyйlHe исихофизичке сиремносши, конgиције Шак.мичара: бити 
у доброј (одличној, изврсној) форми, бити у лошој форми. б. уои
шйlе gобра конgиција: бити у форми. 8. ЛИНГВ. облик речи: паде� 
жна -. 9. мат. а. било који og елеменайlа иpocйlopa (шачка, црша, 
раван, лик или њихова ко.мбинација): геометријска -. б. хо.мо-
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'ieHU йолином оgређено'i сшуйња у jegHoj или више варијабли: ли
HeapHa �, KBaдpaTHa �. 10. формалносш. - То је само форма. • 
бити у доброј форми биши gобро расйоложен; gобро изf.леgаши. 
испасти, иаићи иа форме 1) из'iубиши сйособносш, сЙре.мносш за 
шакмичење и СЛ.; не биши сЙре.ман, оран, расйоложен за неки 
йоgухваш, йосао и сл. 2) из'iубиши склаgан, лей облик; у'iојиши 
се. 3) йресшаши се йриgржаваши gрушшвених норми, Йравила. 
у форми нечега (на форму нечега) у облику нече'iа, као шшо је не
шшо. немати форме, бити беа форме 1) биши неучшив, невасйи
шан, HeYJbygaH. 2) биши '1-lез'iрайан, несЙреШан. форме ради (про 
�) шек ga се ygoBoJbU формалносши, обичају. 

формалан, -лна, -о 1. који се OgHoCU на облик, сйољашњи 
изf.леg (а не на машерију, саgржај). 2. Koju ygoBoJЬaBa само фор
ми (а не и саgржају), који је нешшо само йО форми, бесаgржа
јан, йразан, шобожњи, upUBugaH: � побожност, � независност, 
формални пристанак 3. фил. који upugaje највеnи значај фор
ми, који йолази og форме, og облика: � логика, � физика. 4. а. 
званичан, службен: упутити формални позив, формални раз
говори. 

формалдехйд, -Ида м хем. најйросшији алgехиg, безбојан 'iac 
ошшра мириса. 

формализам, -з ма м 1. йрешйосшављање форме, облика са
gржају и сушшини, йриgавање upecygHo'i значаја форми (у оце
њивању, шумачењу и сл.); сишничаво йриgржавање усшаљених 
форми (у неком Йослу). 2. фил. иgеалисшичко учење йО коме се це
локуйно сазнање извоgи из облика и закона MиUJ.Тbeњa уз He'iupa
ње важносши саgржаја, ogH. машеријално'i еле.менШа. 3. смер, 
йравац у књижевносши и умешносши уойшше који upugaje вели
ки значај умешничкој форми и сшилским еле.менШима на шше
шу саgржаја и иgејносШи. 

формаЛИЗ0вати, -зујём (формализирати, -изйрам) евр. и не
евр. свесши, своgиши нешшо само на форму, зане.марујуnи cagp
жај, сушшину: � неки поступак 

формалин, -ина м хем. BogeHU расшвор формалgехиgа. 

формалист(а), -ё м (ми. -сти) 1. онај који се слейо gржи фор
ме а занемарује оно шшо је биШно. 2. йрисшалица формализма 
(у умешносши, књижевносши и gp.): � у поезији. 

формалистички, -а, -о који се OgHOCU на формализам и фор-
малисше; који се заснива на формализму, формалан: � логика. 

формалистички ПРИЛ. на формалисшички начин, само фор
ме pagu, формално: одговорити �. 

формалитёт, -етам в. формалносШ. 

формално прил. 1. на формалан начин. а. у Йоf.леgу форме, 
са сшановишша форме: садржајно и � богата поезија. б. само 
форме pagu, ga би се уgовољило формалносшима: бити само � 
присутан, само � изабрати. 2. разг. сшварно, исШински. - Фор
мално се обезнанио кад је то чуо. Формално га је избацио из 
стана. 

формалност, -ости ж (инетр. -отћу) 1. особина, својсшво оно
'ia шшо је формално; формализам: слепа �. 2. йосшуйање, йона
шање йо усшаљеном pegy; обичају а без бишно'i значаја; йройи
сани, ушврђени йосшуйак, норма, йройис: царинске формално
сти, испунити (обавити) све формалности, придржавати се фор
малности. • пука � нешшо шшо се чини само pega pagu, ga би се 
заgовољила нека форма, обичај. 

формант м лат. ЛИНГВ. шворбени geo речи, морфема, афикс 
који се gogaje корену или основи речи ga би се gобила реч оgређе
HO'i значења (нпр. -ар у речи обућар). 

формат, -ата м лат. 1. облик и .величина, оgређене gимензије 
HeKo'i йреgмеша: � књиге, � слике. 2. фиг. вреgносш, сйособносш: 
научник великог формата. • џепни - мали формаш шшамйа
них књи'iа. човек од формата изванреgна личносш, човек великих 
сйособносши, величина, ауШориШеШ. 

формативан, -вна, -о који формира, обликује нешшо: фор
мативни елементи. 

форматирати, -матйрам евр. и неевр. йоgелиши (gUCK, gucKe
Шу, .комЙаkШ-gиск) у- секшоре (који MO'iy биши различишо'i фор
маша) шако ga се MO'iy склаgишшиши, йохрањиваши Йоgаци. 

формација ж лат. 1. gавање облика нече.му йри сшварању, 
шворби, уобличавање, формирање, образовање; шворба, сшва
рање, из'iрађивање. 2. склой, сасшав, сшрукшура; облик, конфи
'iурација: � земљиmта. 3. геОЛ. 'iеолошки слој, комйлекс исшовр
сних сшена који је насшао у оgређеном 'iеолошком разgобљу: кар
бонска �, пермска �. 4. 'ipyua, скуйина; 'iомила, јашо (нарочишо'i 
облика): политичка �; � дивљих патака. 5. вој. а. сасшав и op'ia
низација оружаних cHa'ia; војнајеgиница: BojHa �. б. облик ogH. 
облици у којима се јављају gелови неке војне јеgинице (нЙр. у 
морнарици pacuopeg броgова йри скуйној йловиgби у облику 
клина, колоне и gp.; у авијацији - борбени uopegaK, 'iруйно леше
ње и gp.): клинаста �. 6. бот. виша јеgиница у науци о бuљним за
јеgницама (нЙр. шума, шравњак): биљна �, биотичка �. 7. об
лик gрушшвено'i уређења на оgређеном сшуйњу развоја gpy
шшва, оgређен начином йроизвоgње, сШуЙње.м развишка йроиз
BOgHUX cHa'ia и gp. :  друштвено-економска �. 

формацијски, -а, -о који се OgHOCU на формацију: � стање (у 
војсци). 

формацијски ПРИЛ. у Йоf.леgу формације. 

формиран, -а, -о који се образовао, усавршио, офор.мљен: � 
стручњак, � научнИЕ, потпуно � писац. 

формирати, фЬрмйрам евр. и неевр. 1. а. gа(ва)ши (нече.му) 
форму, оgређени облик, обликоваши, уобличиши, уобличава
ши; образоваши, (на)йравиши, сшвориши, сшвараши: лепо фор
мирана лутка; � дебео слој , � ПОКОРИЦУ. б. уреgиши, уређива
ши, йосшавиши, йосшављаши у оgређеном йорешку, pegy: � вр
сте, � колону, � композицију. 2. усшановиши, усшановљаваши, 
образоваши (неку ор'iанизацију, усшанову, шело и сл.): � одбор, 
� владу, � партију. 3. из'iраgиши, из'iрађиваши (у gYXOBHOM йо
f.леgу), усавршиши, усавршаваши: � карактер, � укус . •  -' се 1. 
а. gоби(ва)ши оgређени облик, уобличиши се, уобличаваши се, 
обликоваши се у шоку сшварања, насшајања (нЙр. о неком ше
лу, лику и сл.). б. насша(ја)ши, сшвориши се, сшвараши се, 
образоваши се (нйр. о неком слоју, йрекривачу и сл.). 2. из'iра
gиши се, из'iрађиваши се у gYXOBHoM Йоf.леgу, усавршиши се, уса
вршаваши се: � се као личност, � се као писац. 3. насша(ја)ши, 
сшвориши се, сшвараши се (о некој ор'iанизацији, усшанови, 
класи и сл.). 

формула ж лат. 1. крашко йравило, образац који сagржи йре
цизно оgређење HeKo'i йојма, законишосши и сл. и који се uog og
ређеним условима може йримениши у великом броју случајева: 
законска �, логичка �. 2. мат. шврgња изражена маШе.маШич
ким симболима која йриказује међусобни OgHOC величина, йра
вило йО којем се може израчунаши шражена величина: мате
матичке формуле, � за израчунавање обима круга. 3. хем. uojeg
носшављени облик йриказивања сасшава хе.мијских суйсшанци, 
OgH. молекула йомоnу симбола хе.мијских еле.менаШа и UHgeKca 
(с goнje gecHe сшране симбола) који означава ју број ашома: хе
мијске формуле. • - један ший изузешно брзих аушомобилајеg
Hocega намењених искључиво за аушо-шрке, најјача каше'iорија 
шркачких аушомобила; шрке шаквим ауШомобилима. емпириј
ске формуле хем. формуле које йриказују само нумерички OgHOC 
ашома у молекулу. рационалне формуле хем. формуле које скра
nено йриказују сшрукшуру јеgињења. структурне формуле фор
муле које йриказују начин везивања ашома у молекулу. 

формулар, -ара м шшамйани образац са ушврђеним рубри
кама и КОЖJ1-lама у које шреба уйисаши шражене йоgашке: ис
пунити �, � за пријаву испита. 

формулација ж лат. облик у коме је изражена нека мисао, 
законска оgреgба и СЛ.: � законских одредби. 

формулисати, -иmём (формулИрати, -улйрам) евр. и неевр. 
jaiHo и оgређено, йрецизно изразиши, изражаваши неку мисао, 
обликоваши (усмено или йисмено), сшилuзоваши неку мисао: � 
законску одредбу, јасно � мисао, � програм. 

форсиран, -а, -о 1. убрзан и ogBen найоран: � темпо, � март. 
2. намешнуш, . наше'iнуш, ycuљeH: � програм, � дијета. 

форсирано ПРИЛ. 1. на форсиран начин, убрзано и найорно: 
мартирати "'. 2. наше'iНушо, ycuљeHO: загрлити � (некога). 

форсираност, -ости ж сшање и особина oHo'ia шшо је форси
рано; убрзаносш; наше'iнушосш, усuљеносш: � темпа. 
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форсирати, форсйрам свр. и несвр. 1. а. йожури(ва)ши сйрово
ђење, (uз)вршење нечеlа gajyhU MY йреgносш и йоgржавајући la, 
инсисшираши на убрзано.м сйровођењу, (из)вршењу нечеlа; йре
шераши, йрешериваши у ше.мйу вршења, обављања нечеlа, (у )чи
ниши нешшо журећи, найрежући се: � изградњу пруге, � гајење 
винове лозе, � сточарство; � вожњу, � марш. б. йрисилиши, йри
СUJЬаваши, йримора(ва)ши, инсисшираши ga се нешшо ypagu: � 
да се прође, � да се каже нешто. 2. (некога) о.мОlућиШи, oMolyha
ваши неко.ме усйех (чесшо неосновано) pagehu ње.му у йрилоl, йо
gржавајући la: � своје људе, � спортисту. 3. вој. а. борбо.м савла
gаши, савлађиваши неку йрейреку (нЙр. реку); борбо.м освојиши, 
освајаши: � Дунав. б. оружано.м сило.м (флоШо.м или eCKagpoM) 
йроћи, йролазиши кроз неки шеснац, йролаз: � кланац. 

форте итал. муз. 1. ПРИЛ. снажно, l.ласно (као начин извођења 
оgређене .музичке gеонице, у ноШно.м зайису означено са О; супр. 
пијано. 2. м непром. (?)јак, снажан l.лас: снажан �. 

фортепијано м (ми. с) итал. в. клавир. 

фортисимо итал. муз. 1. ПРИЛ. врло јако, вео.ма снажно (као 
начин извођења оgређене .музичке gеонице, у ноШно.м зайису 
означено са ff). 2. м (ми. с) врло јак, снажан l.лас. 

фортификација ж лат. вој. 1. ушврђено .месШо, ушврђење, 
Шврђава. 2. а. lpaHa војне инжењерије која се бави Йроучавање.м 
.моlућносШи ушврђивања йоложаја за оgбрану. б. йоgизање 
ушврђења, шврђава: веmтина фортификације. 

фортификационii (фортификацИјскИ), -а, -о који се OgHOCU 
на форшификацију: � уређење положаја. 

фортификационо (фортификацИјски) ПрИЛ. у Йоl.леgу фор
шификације: � повољан ,положај. 

фортуна ж итал. суgбина, ycyg, коб; срећа (Йре.ма имену сша
роримске боlиње среће ФорШуне). 

форум м лат. 1. ист. шрl У сШаро.м Риму, среgишше јавНОl жи
воШа. 2. пол. изабрано или именовано шело, oplaH који је наgле
жан за решавање неких йишања и gоношење оgлука: виши пар
тијски �. 3. наgлежносш cyga у кривично.м ЙосШуЙку. 4. сшрани
ца иншернеша на којој се воgе gucKycuje о йојеgиним йишањи
.ма, раз.мењују йоруке и gp. 

форумскii, -а, -о који се OgHOCU на фору.ме, йолишичка руко
воgећа шела: � рад, систем Форумског одлучивања. 

форумски ПРИЛ. на фору.мски начин, у фору.мима: � решава
ти политичка питања. 

форхенд и форхенд м енгл. спорт. уgарац у шенису са Haapeg 
окренушим gлано.м. 

фосiiл, -ила м лат. 1. геол. ока.мењени осшаци БUJЬних или жи
вошињских орlаниза.ма из ранијих lеолошких aepuoga, ока.ме
нина. 2. жарг. сшара, оронула особа; сШаровре.менска особа. 3. 
фиг. оно шшо је засшарело, сШаровре.менско. 

фосiiлан, -лна, -о 1. који се OgHOCU на фосил, ока.мењен, ска
.мењен: фосилни остаци, фосилне биљке, фосилне смоле. 2. фиг. 
засшарео, сШаровре.менски: фосилни назори. 

фосилизација ж йроцес йрешварања .мрШвоl орlаниз.ма у 
фосиле. 

фосилизирати, -из:Ирам свр. и несвр. йрешвориши, йрешва
раши у фосиле. 8 - се йрешвориши се, йрешвараши се у фосиле, 
ока.мениШи се, ска.мењиваШи се. 

фосiiлно прил. у облику фосила. 

фосилност, -ости ж својсшво oHola шшо је фосилно. 

фостна ж нем. gебела gacKa која служи као йошйорањ, lpega. 

фосфат, -ата м ГрЧ. хем. у .мн.: соли фосфорне киселине, ва-
жна apupogHa и вешшачка ђубрива (у jg.: шаква со). 

фосфатирати, -атйрам свр. и несвр. техн. gејсШво.м фосфаша 
йовршински зашшишиши, зашшићиваши йреg.меше og челика. , 

фосфатнii, -а, -о који се OgHOCU на фосфаше: � ђубриво (гно
јиво). 

фосфiiн, -Ива м хем. ошровни lac, фосфоровоgоник, који .ми
рише на шрулу рибу. 

фосфор м ГрЧ. хем. еле.менаШ (Р) који се у apupogu јавља са
.мо у јеgињењима (йрешежно у фосфашима), разним .минерали
.ма, важан сасшојак БUJЬних и живошињских орlаниза.ма. 

фосфораст, -а, -о 1. сличан фосфору: � сјај . 2. који има йри
.месе фосфора: � киселина. 

фосфорасто ПРИЛ. као фосфор, йойуш фосфора: � светлети. 
фосфоресцентан, -тна, -о који се OgHoCU на фосфоресценци

ју, који има својсшво фосфоресценције: � светлуцање. 
фосфоресцентно ПРИЛ. зрачећи, светлећи фосфоресценци

јо.м: светлети �. 
фосфоресцентност, -ости ж својсшво oHola шшо је фосфоре

сценшно, фосфоресценција. 
фосфоресценција ж физ. својсшво неких шела ga у .мраку ис

йушшају айсорбовану светлосш; исйушшање шакве светлосши, 
зрачење Шакво.м светлошћу (лу.минесценција која шраје и на
кон gеловања eHepluje). 

фосфоресцирати, -есц:йрам несвр. имаши својсшво фосфоре
сценције; зрачиши и светлеши фосфоресценцијо.м, светлуцаШи. 

фосфорнii, -а, -о 1. који се OgHOCU на фосфор, који саgржи 
фосфор: � киселина, � руда, � ђубриво. 2. који светлуца као 
фосфор: � одсјај . 

фосфороводонiiк, -Ика (фосфоровод:Ик, -Ика) м хем. в. фосфин. 
фот мјеgиница јачине светла у фОШОlрафији (1 лу.мен). 
фота ж нем. врсша gрушшвене ulpe у којој иlрачи као улоl ga-

ју неки Йреg.меШ који искуйЈЬују извршавање.м oHola шшо се og 
њих шражи, залоl; са.м йреg.меш који служи као улоl у шој ulpu: 
играти се фоте; враћати фоту. 

фотати се, фбтам се несвр. иlраши се фоше, залоlа. 
фотеља ж фр. 1. широка и gубока сшолица с наслоно.м и ру

кохваШо.м, йресвучена обично кожо.м или Шканино.м, наслоњач. 
2. фиг. Руковоgећи йоложај у йолишици, уйрави, Руковоgећа 
функција: изгубити фотељу. • министарска � йоложај .мини
сШра. дрма му се �, клима му се � њеlов йоложај је узgр.ман, не
culypaH . 

фотељаm, -аша м функционер који уйорно насшоји ga gође 
на власш и ga се оgржи на власШи. 

фотељица ж ge.м. og фоШеља. 
фотка ж (дат. -ки; ген. ми. -кИ) жарг. фОШОlрафија. 
фото м ГрЧ. непром. разг. в. фоШос. 
фото- 1. као йрви geo сложеница значи: светлосни: фотосфе

ра, фотохемија, фотографија. 2. као йрви geo йолусложеница 
значи: фОШОlрафски: фото-апарат, фото-лабораторија, фото-
клуб. 

" 

фото-аматёр, -ера м грч.-фр. онај који се фОШОlрафијо.м бави 
а.маШерски, а не Йрофесионално. 

фото-аматёрскii, -а, -о који се OgHOCU на фоШо-а.маШере: � 
збирка. 

фото-аматёрски ПРИЛ. као фоШо-а.маШер: � снимати. 
фото-апарат, -ата м фОШОlрафски айараш, .аЙараШ за фо

ШОlрафисање. 
фотогеничан, -чна, -о ГрЧ. aologaH, йриклаgан за фошоlра

фисање (обично у есШеШско.м смислу): � лице, � особа, бити �. 
фотогеничност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је 

фОШОlеничан, oHola шшо је фОШОlенично: � глумице. 
фото-гравёр, -ера м онај који се бави фОШО-lравиро.м. 
фото-гравёрскii, -а, -о који се OgHOCU на фОШО-lравере. 
фото-гравира ж грч.-фр. йосшуйак у шШа.мЙарсШву, йрено-

шење слике која шреба ga се peupogYKyje на бакарну Uлочу наје
geHY бакреним хлориgо.м, хелиоlравира. 

фотограф м човек који се бави фОШОlрафисање.м као йрофе
сијо.м. 

фотографија ж ГРЧ. 1. а. снимак, слика gобијена Фошоlра
фисање.м Йо.моћу фошо-айараша, фоШо-ка.мере: албум с фото-
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графијама, - у боји. б. сшварање, йравЈЬење шрајних слика, сни
.мака Йо.моћу фошо-аuараша нарочиШu.м Шехнолошкu.м uосшуu
ко.м (најйре као неzашива на фuл.му или сшакленој Uлочи йре
вученој е.мулзијо.м oceiilљивo.м на свеiilлосш, заШu.м као uозиши
ва, коЙирање.м на йайиру Uревучено.м слоје.м фошосензибилноz 
.маШеријала): бавити се фотографијом, уметничка -, подводна 
-. 2. фиг. веран, gешаљан uриказ, ойис нечеzа, обично без исши
цања бишних еле.менаШа. 

фотографисати, -ишём (фотографирати, -афйр3.м) евр. и 
неевр. 1. снu.миШи, снu.маШи фоШоZрафскu.м и сл. аUараШо.м. 2. 
фиг. верно, gешаљно оuис(ив)аши, uриказ(ив)аши (нешшо), обич
но без исшицања бишних еле.менаШа . •  - се би(ва)ши cHu.мљeH 
фоШоZрафскu.м аUараШо.м: - за пасош. 

фотографкиња ж 1. женска особа фоШоZраф. 2. фошоzрафо
ва жена. 

фотографски, -3., -о који се OgHOCU на фошоzрафе и фошо
zрафију: - апарат, - папир, - снимак, - поступак, - занат, -
радња. 

фотографски ПРИЛ. на фошоzрафски начин, фоШоZрафскu.м 
UосШуUко.м. 

фотоелемен(а)т, -нта м ГРЧ.-лат. елекшрична найрава у којој 
се свеiilлосна eHepzuja uрешвара у елекшричну eHepZujy. 

фотокопија ж шачна, верна реuроgукција, слика ориzинала 
начињена фоШоZрафскu.м аUараШо.м. 

фотокопирати, -ОпЙр3.м евр. и неевр. (на)uравиши, израgи
ши, израђиваши фошо-коuију (нечеzа): - документ. 

фотокопирни, -3., -о који служи за фошокоuирање: - апарат. 

фотокопирница ж uросшорија, раgња у којој се врши фошо
коЙирање. 

фотолиза ж ГрЧ. хем. хе.мијска разzраgња .маШерије uog уши
цаје.м свеiilлосШи. 

фотолитографија ж ГрЧ. штамп. zрафички uосшуuак за 
шШа.мUање илусшрација у jegHoj или више боја - Uреношење.м 
фошоzрафских cHu.мaKa на лишоzрафски ка.мен. 

фотолуминесценција ж ГРЧ.-лат. лу.минесценција изазвана 
свеiilлоснu.м зрацu.ма. 

фОто-матерИј3.л, -ала м фошоzрафски .маШеријал. 

фотомётар и фотометар, -тра м аuараш за .мерење јачине 
свеiilла, свеiilло.мер. 

фотометрија ж ГрЧ . .мерење свеiilлосши (јачине свеiilла, сјаја 
и pacвeйle). 

фотометрИјскИ, -3., -о који се ogHOCU на фоШо.меШрију: - по
ступак. 

фото-модёл, -ела м особа, обично gевојка леuе СUОЈЬашносши, 
која uозира за MogHe фошоzрафије, рекла.ме и сл. 

фото-модёлски, -3., -о који се OgHOCU на фОйlо-.моgеле. 

фото-монтажа ж грч.-фр. фошоzрафија, слика gобијена ко.м
биновање.м више различиших cHu.мaKa, цршежа и сл. која gaje 
ушисак jegHe фошоzрафије; uосшуuак KOju.м се uосшиже шакав 
cHu.мaK. 

фото-монт3.жни, -3., -о који се OgHOCU на ФоШо-.монйlажу. 

фотон, -она м ГрЧ. еле.менШарна чесшица елекШро.маZнеШскоZ 
зрачења (свеiilлосши, peHgzeHcKUx и Zа.ма-зрака). 

фотонка ж фошоелекшронска цев. 

фото-објектив м фошоzрафски објекШив. 

фото-папир, -ира м фошоzрафски ЙаЙир. 

фото-репортажа ж новински извешшај, реuоршажа са фо-
ZоШрафија.ма о акШуелнu.м gоZађајu.ма, личносШu.ма и gp. . 

фото-репортёр, -ера м грч.-фр. фошоzраф који cHu.мa, фошо
zрафише акшуелне gоzађаје, личносши и сл. за новине, шелеви
зију и фu.л.Jri. 

фото-репортёрски, -3., -о који се OgHOCU на фоШо-реUорШере. 

фото-репродукција ж реuроgукција фошоzрафије, фошо
zрафска реUроgукција . 

фото-робот м uоршреш неке личносши консшруисан на осно
ву ойиса очевиgаца, који се корисши у крu.миналисШици за йро
налажење gеликвенаШа . 

фотос м ГрЧ. фошоzрафија, фошоzрафски cHu.мaK: рекламни 
фотоси. 

фотосензибилан, -лна, -о који је oceiilљив на свеiilлосш, ко
ји се .мења uog yйlицaje.м свеiilлосних зрака: - материјал. 

фотосензибилитёт, -ета м својсшво неких .мaйlepиja (нЙр. 
фошоzрафскоz .маШеријала) ga се .мењају uog уШицаје.м свеiilло
CHOZ зрачења. 

фотосензибилност, -ости ж својсшво oHoza шшо је фошосен
зибилно, фоШосензибилиШеШ. 

фотосинтеза ж ГрЧ. биол. изzраgња opzaHcKUx .маШерија, yz.љe
них хиgраша и gp.) из уz.љен-guоксugа и воgе која се збива у зеле
Hu.м бuљка.ма uog уШицаје.м свеiilлосШи. 

фотостаница ж в. фоШоhелија. 

фотостат м фошоzрафска койија HeKoz gоку.менша или руко
йиса у UpupOgHOj величини. 

фотосфера ж ГрЧ. аетр. виgЈЬива свеiilла uовршина Сунца ко
ја коншинуирано е.миШује cйeKйlap свеiilлосШи. 

фототека ж ГрЧ. збирка, архива фошоzрафија и фошоzраф
ских неzашива; .месШо zge се чува йla збирка: полицијска -, но
винска -. 

фото-телеграфија ж ГрЧ. uреношење фошоzрафија шелеzра
фијо.м или раgио-шелеZрафијо.м, ШелефоШо. 

фототерапија ж ГрЧ. мед. лечење Йо.моћу свеiilлосши, обично 
улШраљубичасШu.м зрацu.ма. 

фототипија ж ГрЧ. uзрagа шШа.мUарских клишеа коЙирање.м 
неzашива фошоzрафије на .меШале и ко.мбинацијо.м наzрuзања ки
селина.ма и бојења; у.множавање фоzошрафија uуше.м шШа.мUе. 

фототисак, -ска м в. фойlоШиUија. 

фотоћелија ж фиа. найрава за uрешварање свеiilлосши у 
елекШричну енерZију. 

фото-финиm м фошоzрафски cHu.мaK KOju.м се .може ушврgи
ши йlачан uopegaK шркача на цuљy (нејасан Zоло.м оку). 

фотохемија ж ГрЧ. geo хе.мије који изучава реакцију и Йро.ме-
не .маШерије uog yйlицaje.м свеiilлосШи. 

фотохемијски, -3., -о који се OgHOCU на фоШохе.мију. 

фотоцёв јек фотоцијев ж в. фоШоhелија. 

фото-цинкографија ж ГрЧ. йравЈЬење шШа.мUарских клишеа 
Uреношење.м фошоzрафије на Uлочу og цинка. 

фото-цинкографски, -3., -о који се OgHOCU на Фойlо-цинко
Zрафију. 

фра екраћ. фрашар; шийlула која се сшавЈЬа ucupeg и.мена 
upuuagHUKa фрањевачкоz pega: - Анте. 

фрагилан, -лна, -о а. ло.мљив, крхак. б. фиг. неошuоран, не
жан, слаб, oceiilљив. 

фрагилно nрил. нежно, крхко, неошuорно: деловати -. 

фр агилност, -ости ж особина и сшање oHoza шшо је фраzил
но, oHoza који је фраzилан, крхкосш, нежносш, неойlUорносШ. 

фрагмен(а)т, -нта м лат. а. сачувани geo, осшашак HeKoz 
·у.мешничкоz gела (слике, скулuшуре, књижевноz gела, рукойиса 
и сл.). б. уоuшше оgло.мак HeKoz у.меШничкоZ gела (књижевноz, 
.музичкоZ, слике, скулuшуре и gp.). 

фрагментаран, -рна, -о који је у фраi..менШu.ма, оgло.мцu.ма; 
неuошuун: - спис, - текст. 

фрагментарно ПРИЛ. на фраi..менШаран начин, у оgло.мци
.ма, неuошuуно: - сачувана драма. 

фрагментарност, -ости ж особина, сшање oHoza шшо је фраz
.менШарно. 
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фраза ж грч. 1. а. усшаље1tи сйој речи, израз, обрш речи (нпр. 
челична воља, рекла-казала итд.) . б. сйој речи који u.мa своју 
Mucao1ty самосшал1tосш, рече1tица као сшилска Швореви1tа. 2. 
облико.м gошера1tа али cмucao1tO йраз1tа, безвреg1tа, бесаgржај-
1ta изрека, йраз1tа реч: бомбаста -, отрцана -, стереотипна -, 
шупља -. 3. муз. 1tај.мања .мелоgијски и риiil.мички заокруже1tа 
цели1tа (og gBa ШакШа). 

фразаријум (фраз9.рйј, -ија) мреч1tик фраза. 

фразеолог м ли1tZвисша који се бави фразеолоZијо.м. 

фразеологизам, -зма м фразеолошки израз, обрш, uguoM. 

фразеологија ж грч. 1. скуй усшаље1tих ZOBOp1tuX израза, ugu-
о.ма каракшерисшич1tих за 1teKU језик; geo ли1tZвисшике који йро
учава шакве изразе: народна -. 2. 1tачи1t изражавања својсшве1t 
1teKOM ZoBopy, йисцу, књижев1tо.м йравцу и сл. :  политичв:а -, де
магошка -. 

фразеолошки (фразеологйјскй), -9., -о који се og1tOCU 1ta фра
зеолоZију: - речник, - обрт. 

фразеолошки (фразеологйјски) прил. у фразеолошко.м сми
слу; у фразама: - слични изрази. 

фразёр, -ера м фр. o1taj који фразира, који се изражава фра
зама, Йраз1tu.м речu.ма. 

фразёрски, -9., -о који се og1tOCU 1ta фразере, својсшве1t фра
зерu.ма. 

фразёрски прил. 1ta фразерски 1tачи1t, корисшеnи фразе у Zo
вору: изражавати се -. 

фразерство с фразерски 1tачи1t изражавања, фразирање: -
политичара. 

фразирати, Фразйр9.м несвр. уйошребљаваши фразе, служи
ши се фразама, Йраз1tu.м речu.ма у ZoBopy или Йисму. 

фрај нем. 1. прид. непром. који се 1te йлаnа, који 1tишша 1te ко
шШа. - Пиће је фрај. 2. прил. без 1tовча1tе 1taK1tage, бесйлаш1tо: 
радити - за некога. 

фрајер и фрајер м нем. жарг. 1. а. лако.мисле1t, вешройирасш, 
1tеозбиља1t .млаg човек, Ma1tZyu; йусшолов, йройалица, хулиZа1t. 
б. йоврша1t .млаgиn, буgала, 1tаивчи1tа. 2. gpaZa1t, љубав1tик. 

фрајерисати (се), -ишем (се) несвр. йо1tашаши се као фра
јер, Ma1tZyu, .ма1tZуЙираШи се. 

фрајерски и фрајерски, -9., -о који се og1tOCU 1ta фрајере, 
својсшве1t фрајерu.ма, .ма1tZуЙски: - живот, - фризура, - говор. 

фрајерски и фрајерски прил. 1ta фрајерски 1tачи1t, као фра-
јер, .ма1tZуЙски: понашати се -, - се облачити. 

фрајерчина ж (м) (мн. ж) ауШ. и Йеј. og фрајер. 

фрајерчић м geм. и хиЙ. og фрајер. 

фрајерштина ж фрајерско йо1tашање, фрајерски Ma1tupu. 

фрајкор, -а и фрајкор, -ора м ист. gобровољачки ogpeg срй-
ских Boj1tUKa у аусШро-Шурско.м рашу 1 788-1 791. Zog. 

фрајкорац, -рца м upuuag1tUK, чла1t фрајкора, BOj1tUK gобро
вољац. 

фрајкорски и фрајкорски, -9., -о који се og1tOCU 1ta фрајкоре. 

фрајла ж нем. у сШаро.м Zрађа1tСКО.м gрушшву 1tазив за 1teyga
шу же1tску особу, Zосйођица, geBojKa. • стара - усеgелица. 

фрајлица ж geм. и хиЙ. og фрајла; .млаgа ZосЙођица. 

фрак, фрака м (ми. фракови) фр. 1. свеча1tи .мушки цр1tи ка
йуш са скуШовu.ма cupega изреза1tu.м go йојаса, а йозаgи са gуZач
Ku.м YCKu.м Йешевu.ма у Bugy ласшавичјеZ реЙа. 2. Фиг. ир. човек у 
фраку, upuuag1tUK Zорњих слојева gрушшва, ZocUogu1t. 

фракати, -9.м несвр. пеј. 1teYMepe1to, йрешера1tо .мазаШи (лице) 
ш.ми1tко.м: - лице. 8 - се йрешера1tО, 1teYMepe1to се .мазаШи йО 
лицу ру.ме1tило.м, белило.м и gp., 1teYMepe1to и 1teYKYC1tO се ш.ми1t- . 
каШи. 

фрактура ж лат. 1. мед. Йрело.м косшију (йошйу1t или gелu.ми
ча1t): - лобање. 2. штамп. ший шШа.мЙа1tих слова са "сло.мље1tu.м" 
ли1tијама 1tасшао из ZоШике. 

фрактурни, -9., -о који се og1tOCU 1ta фракшуру; који се обли
кује у фракшурама; изло.мље1t: - готица. 

фракција ж лат. 1. орZа1tизова1tа Zpyua чла1tова 1teKe йоли
шичке йаршије, орZа1tизације и сл. који оgсшуйају og зајеg1tичке, 
Zе1tерал1tе ли1tије своје йаршије, орZа1tизације, али осшају и gaљe 
у њој бореnи се за йобеgу својих схвашања: лева -, омладинска 
-. 2. хем. 1tусйроgукш који се gобија фракцио1tо.м gесШилацuјо.м 
1teKe шеч1tосши: - нафте. 

фракцијаш, -аша м в. фракцио1tаш. 
фракцијашки, -9., -о в. фракцио1tашки. 
фракцијаштво с в. фракцио1tашШво. 
фракцијски, -9., -о који се og1tOCU 1ta фракције: фракцијске 

борбе. 
фракцијски ПРИЛ. 1ta фракцијски 1tачи1t, као фракција: на-

ступати -. 
фракционар, -ара м в. фракцио1tаш. 
фракционаш, -аша м пол. чла1t фракције (1), ZруЙаш. 
фракционашки, -9., -о који се og1tOCU 1ta фракцио1tаше, свој-

сшве1t фракцио1tашu.ма, Zруйашки: фракционашке методе. 
фракционашки ПРИЛ. 1ta фракцио1tашки 1tачи1t, као фрак

цио1tаши: наступати -. 
фракционаштво с сшварање фракција, ZруЙашШво. 
фракциони, -9., -о који се og1tOCU 1ta фракцију (2): - дести

лација. 
фрамасон, -она м фр. в. Maco1t. 
фрамасонски, -9., -о који се og1tOCU 1ta фрамаСО1tе, MaC01tCKU: 

- штампа. 
фрамасонство с (фрамасонерија ж) в . .масо1tсШво. 

франак, -нка м фр. 1tекаgашња или gа1tашња ос1tов1tа 1tовча-
1ta јеgи1tица у 1teKu.м земљама. 

франкизам, -зма м сисшем фашисшичке влаgави1tе Ze1tepa
ла Фра1tка у ШЙа1tији. 

франкирати, франв:йрам свр. и несвр. итал. (писмо, поmиљку) 
С1tабgе(ва)ши йошша1tСКУ Йошиљку .маркама, (1tа)лейиши (1ta 
йисмо, йошиљку) .марку, .марке, йлашиши, йлаnаши йошшари-
1ty: франкирано писмо. 

франко ПРИЛ. итал. 1. трг. шрZови1tска оgреgба, клаузула која 
обавезује йроgавача ga йо yZoBope1toj це1tи исйоручи робу куйЦЈ 
1ta yZoBope1to .месШо о сво.м Шрошку. 2. ослобође1tо йлаnања йо
шшари1tе или возари1tе, бесЙЛаШ1tо. • - вагон клаузула која з1tа
чи: йроgавац u.мa о сво.м шрошку ушовариши робу у BaZo1t. - ста
ница клаузула која значи: йлаnе1t йревоз робе og сШа1tице. - ца
рина трг. шрошкови царињења саgржа1tи су у це1tи робе, ослобо
ђе1tО йлаnања цари1tе. 

франковац, -овца м ист. upuuag1tUK, йрисшалица реакцио-
1tap1te йолишичке сшра1tке у Хрвашској која је раgила йрошив 
ујеgињења јУЖ1tослове1tских 1tapoga (којој је био 1ta челу Јосий 
Фра1tк). 

франковачки, -9., -о који се og1tOCU 1ta фра1tкgвце. 

франкоман, -а и франкоман, -ана м o1taj који йрешера1tо 
воли Фра1tцузе и све шшо је фра1tЦЈСКО. 

франкоманија ж йрешера1tа љубав Йре.ма Фра1tцузи.ма и 
свему шшо је фра1tцуско. 

франкомански и франкомански, -9., -о који се og1tOCU па 
Фра1tко.ма1tе. 

франкофил, -а и франкофил, -ила м йријашељ Фра1tцуза 
и Фра1tцуске. 

франкофилски и франкОфИлскИ, -9., -о који се og1tOCU 1ta 
фра1tкофиле. 

франкофилство с љубав, йријашељсшво йрема Фра1tцузи
.ма и Фра1tЦЈској. 

франкофоб, -а и франкофоб, -оба м o1taj који .мрзи Фра1t
цузе, 1tейријашељ Фра1tЦЈза. 



ФРАНКОФОБИЈА - ФРИВОЛНО 1417 

франкофобија ж нейрuјашељс1СО расйоложење, мржња йре
ма Французuма u свему шшо је францус1СО. 

франкофон, -она м онај 1Соји rоворu францус1СU; онај 1Соји се 
служu франЦЈС1СUМ језu1СОМ. 

франкофопски и франкофопски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на 
фраН1Софобе, својсшвен фраН1Софобuма. 

францизациј а ж gавање нечему, не1Соме фраНЦЈС1Соr обележ
ја; йpuмaњe францус1СUХ особuна, францuзовање. 

францизовати, -зујё:М: (францизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
(у)чuнuшu ga не1СО илu нешшо йpuми фраНЦУС1Се особuне, фр ан
ЦУС1Си gyx (у начuну жuвоша, 1Сулшурu u gp.) . •  - се йрuмuшu, 
йрuмашu фраНЦЈС1Се особuне (у начuну жuвоша, 1Сулшурu u gp.). 

францијум (францйј, -ија) м хем. раguоа1Сшuвнu хемијС1Си 
елеменаш (Fr). 

францјозефинизам, -зма м gоба влаgавuне цара Фрање Јо
сийа 1 u начuн, сшил жuвоша у шо gоба. 

францјозефински, -а, -о 1Соји се OgHOCU на франujозефuнu
зам, својсшвен франujозефuнuзму: - култура. 

францјозефовски, -а, -о 1Соји је 1Сао у цара Фрање Јосийа L
- апсолутизам, - брада. 

францјозефски, -а, -о в. франujозефuнс1СU. 
Француз, -уза м (инетр. -узом) 1. apuaagHu1C pOMaHc1COr наро

ga 1Соји чuнu "iлавнu geo сшановнuшшва ФраНЦУС1Се; gржавља
нин ФраНЦЈС1Се. 2. ђач. (француз) насшавнu1С, йрофесор францу
C1COr јеЗU1Са. 3. (француз) зан. разг. в. францус1СU 1Сључ (aog ФРСl1l
lIjiC1Ca uзр.). 

француски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на Французе U Францус1СУ, 
1Соји apuaaga Французuма, својсшвен Французuма U сл.:  - при
вреда, - језик, - мода, - култура. • - болест мед. нар. сuфилuс, 
луес. - капа в. береШ1Са. - кључ зан. унuверзална алаШ1Са за og
вијање U завuјање вија1Са, завршња, шрафова, цеви U gp. - кре
вет 1Сревеш шuрu og 1Сревеша за jegHY особу а ужu og брачноr 1Сре
веШа. 

француски прил. на францус1СU начuн. 1. 1Сао Французu, у 
франЦЈС1СОМ gyxy, сшилу: - одевен, - васпитан. 2. францус1СUМ 
језu1СОМ: говорити -, разумети -. 

Францускиља ж 1. йрuйаgнuца pOMaHc1COr Hapoga 1Соји чu
ни "iлавнu geo сшановнuшшва ФраНЦЈС1Се; gржављаН1Са Францу
С1Се. 2. ђач. (француз) насшавнuца, йрофеСОР1Са, йрофесорuца 
фраНЦУС1Соr јеЗU1Са. 

француmтина ж а. францус1СU језu1С, франЦЈС1СU rовор; еле
меншu фраНЦЈС1Соr јеЗU1Са у не1СОМ gpyroM језu1СУ: говорити фран
цуштином. б. франЦЈС1СО йонашање, франЦЈС1СU сшил Йонашања. 

франmиза ж фр. geo шшеше 1Соји на осiюву уrовора о ocurypa
њу шерешu ocurypaHu1Ca, Шј. 1Соји сноси он сам. 

фраљевац, -ёвца м реgовнu1С 1СаШОЛUЧ1Соr pega свешоr Фра
ње АСUШ1Соr. 

фраљевачки, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фрањевце: - ред, - са
мостан. 

фрапантан, -тна, -о фр. 1Соји веома aaga у очu, 1Соји осшавља 
снажан ушuса1С, уйаgљuв, зайањујуhu: - сличност. 

фрапантно прил. веома уйаgљuво, зайањујуhе: - слични. 

фрапантност, -ости ж особuна OHOra шшо је фрайаншно, уйа
gљuвосШ. 

фрапе, -еа м фр. освежавајуhu найuша1С og мле1Са U воћа. 

фрапирати, фрiшйрам евр. и неевр. фр. (некога) (у )чuнuшu, 
осшавuшu, осшављашu на He1COra снажан ушuса1С, веома uзнена
guшu, uзненађuвашu, зайањu(ва)шu, зайрейасшuшu, зайрейа
шhuвашu (о нечем неоче1Сuваном) . •  - се веома се uзненаguшu, 
uзненађuвашu, зайрейасшuшu се, зайрейашhuвашu се, зайа
њu(ва)шu се. 

фр ас м нем. нар. rрч 1Соји насшаје og сшраха (обuчно 1COg мале 
geцe, новорођенчаgu), сЙазмофилuја. • пасти у - йренеразuшu 
се, зайањuшu се. 

фратар, -тра м лат. кат. члан 1СаШОЛUЧ1Соr верС1Соr pega 1Соји 
жuвu у самосшану йрема самосшанс1СUМ йравилuма, реgовнu1С 
(обuчно фрањеваЧ1Соr pega). 

фратарски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фрашре, својсшвен фра
шрuма: - одећа, - живот. 

фратарски прил. на фрашарс1СU начuн, 1Сао фрашрu, 1Сао у 
фрашра U сл.:  - васпитан, - одевен. 

фратрина ж (м) (мн. ж) ayiм. U Йеј. og фраШар. 

фратрић, -а и фратрић, -ића м geм. U хиЙ. og фраШар. 

фрегата ж итал. 1. пом. а. рашнu броg (слuчан разарачу) снаб-
gевен ла1СШUМ наоружањем, 1Соји служu за uзвuђање, йрашњу 
шрrовач1СUХ броgова U за 1Сурирс1СУ службу. б. ист. рашнu броg на 
jegpa, са шрu јар бола, наоружан ШоЙовuма. 2. зоол. врсша веома 
rрабљuве йшuце веСЛОНОШ1Се Fregata magnificens (aquila) , 1Соја 
жuвu у 1Солонuјама на обалама ШРОЙС1Сuх мора. • поручник (ка
петан) фрегате офuцuрс1СU чuн у рашној морнарици. 

фрегатни, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фреrаШу. 

фреза ж фр. а. в. "iлоgалuца. б. в. "iлоgало. 

фрезер м 1. pagHu1C мешалС1Се СШРУ1Се 1Соји pagu на фрезu, 
"iлоgалuцu, меШало"iлоgач. 2. рошuрајуhu резнu geo "iлоgалuце с 
ошшрuм зуйцuма илu ушuснушuм ножевuма, "iлоgало. 

фрезерски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фрезере, меШалО"iлоgач1СU. 

фрез-маmина ж в. "iлоgалuца. 

фреквентан, -тна, -о а. чесш, учесшан: - куцаље, - саобра-
ћај. б. чесшо, обилно йосећен: - улица. • - пулс мед. убрзан Йулс. 

фреквентно прил. чесшо, учесшано. 

фреквентност, -ости ж в. фре1Свенцuја. 

фреквенција ж лат. 1. чесшо јављање, йонављање нечеrа, уче
сшалосш: - саобраћаја, - обољења. 2. чесшо йосећивање, велu-
1Са йосеhеносш, навала: - купаца. 3. физ. број йонављања не1Се 
йерuоguчне йојаве илu йроцеса у јеguнuцu времена (број йунuх 
осцилацuја у јеguнuцu времена; број шuшраја у ce1CYHgu): - клат
на, - наизменичне струје, - звука. 

фреквенцијски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фре1Свенцuју. 

френетичан, -чна, -о (френетичкй, -а, -о) йомаман, мах
Hиiй, бесан; луg og оgушевљења, буран, оgушевљен, усхићен: фре
нетични узвици, - аплауз, - одобравање. 

френетички и френетично прил. на френешuчан начuн, 
махнuшо, йомамно, луgо; оgушевљено, бурно: - клицати, - апла
удирати. 

френетичност, -ости ж особuна U сшање OHOra шшо је френе
шuчно: - аплаудирања. 

френолог м онај 1Соји се бавu френолоruјом. 

френологија ж грч. йроучавање 1Сара1Сшера U gушевнuх осо
бuна чове1Са йрема облu1СУ лобање. 

френолоmки, -а, -о 1Соји се OgHOCU на френолоruју U френо
лоrе: - испитивање. 

фреон, -она м енгл. хем. у мн.: rасовuша jeguНJeНJa флуора 1Со
ја служе 1Сао расхлаgне машерuје, еле1СШРUЧНU uзолашорu U gp. 
(у jg. : ша1Сво jeguНJeНJe, ша1Сав rac). 

фреска ж итал. зugна СЛU1Са uзрађена на свежем слоју мал-
шера, обuчно земљанuм бојама ошойљенuм у воgu. 

фреско-слика ж в. фреС1Са. 

фреско-сликар м СЛU1Сар фреса1Са. 

фреско-сликарство е зugно СЛU1Сарсшво у ФреС1Со-Шехнuцu. 

фреско-техника ж шеХНU1Са СЛU1Сања на још свежем малше-
ру са 1Cojuм се боје везују. 

фриволан, -лна, -о лат. 1. йовршан; uсйразан, невреgан, ни
шшаван, безначајан: - ствар, - разговор, - ситница. 2. нейри
сшојан, срамошан, разврашан: - песма. 

фриволно прИл. на фрuволан начuн, нuшшавно, uсйразно; 
нейрuсшојно, сра.моШно. 
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фриволност, -ости ж особина oHola шйlо је фриволно, oHola 
1Соји је фриволан, нишйlавносйl, исйразносйl; HeЙpиcйlojHocйl. 

фригидан, -дна, -о лат. а. йолно, се1ССУално Heoceйl.љив, хла
gaH (о жени). б. уойшйlе хлаgан, Heoceйl.љив, равноgушан. 

фригидитёт, -ета м в. фриlиgносйl. 
фригидно прил. Heoceйl.љивo, хлаgно у йо'iлеgу се1Сса (о жени): 

држати се -. 
фригИдност, -ости ж особина oHola 1Соји је фриlиgан, се1ССУал

на Heoceйl.љивocйl, равноgушносйl (1COg жена). 
фрижак, фрИшка, -о в. фриша1С. 
фрижИдёр, -ера м фр. а. еле1Сйlрични хлаgња1С, хлаgња1С у 1Со

ме се еле1Сйlричном или gp. eHeplujoM cйlвapa ниС1Са йleMйepa
йlypa ЙОйlребна за расхлађивање живойlних намирница и њихо
во оgржавање у свеже.м cйlaњy; расхлаgна вийlpиHa. б. вели1Са 
ЙРОСйlорија с уређаје.м за хлађење или замрзавање живойlних 
намирница. 

фриз1 м нем. а. архит. gе1Сорайlивни воgоравни йојас, йlpa1Ca 
обично између 1Сровно;; венца и apxийlpaвa, У1Срашена орнамен
йlално или фиlурално. б. ум. у ли1Совној YMeйlHocйlи и умейlнич-
1Сом занайlу: обрубни opHaмeHйl сличан фризу (а), на 1Соме се 
обично йонавЈЬа или варира не1Си Moйlив. 

фриз2 м енгл. ogeJЬa1C фрижиgера за gубо1СО замрзавање; за
мрзивач. 

фриз3 м жарг. фризура. 
фризёр, -ера и фризер!, -а м занайlлија 1Соји шиша и че-

ШЈЬа, уређује 1Сосу: женски -, мушки -, модни -. 
фризер2 м енгл. в. фриз2• 
фризёрка ж жеНС1Са особа фризер. 
фризёрница ж фризеРС1Са раgња. 
фризёрски и фризерски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фризере: 

- занат, - радња, - салон. 
фризёрски и фризерски прил. на фризеРС1Си начин: - уре

ђена коса. 
фризирати, фрИзИр3.м евр. и неевр. 1. а. (некога) ypeguйlu, уре

ђивaйlи (не1Соме) 1Сосу (шишање.м, чеШЈЬање.м, 1Соврџање.м и сл.): 
- глумце, - мушкарце. б. ypeguйlu, ypeђивaйlи чеШЈЬањем, 1Совр
џање.м и сл.: - косу, - перику. 2. фиг. gойlер(ив)айlи, cpeguйlu, сре
ђивaйlи; apeypeguйlu, йpeypeђивaйlи: - мотор, - цртеж, - одело, 
- чланак. _ - се а. ypeguйlu, ypeђивaйlи себи 1Сосу, (Ha)йpaвийlи 
сам себи фризуру. б. ypeguйlu, ypeђивaйlи 1Сосу 1COg He1COla фризе
ра: - се два пута недељно, - се код модног фризера. 

фризура ж начин уређивања, gойlеривања 1Сосе (шишање.м, 
чеШЈЬање.м и gp.): кратка -, дуга -, модерна -, женска -. 

фризурица ж ge.м. и хиЙ. og фризура. 

фрикандо, -оа м фр. КУВ. йечење og йlелеnеl или јаlњеnеl буйlа: 
телећи -. 

фрикатив, -а и фрикатив, -Ива м лат. ЛИНГВ. фри1Сайlивни, 
CйlpyjHи су'iласни1С, cЙиpaHйl. 

фрикативан, -вна, -о ЛИНГВ. 1Соји се иЗlовара йролажењем, 
cйlpyjaњe.м вазgушне Cйlpyje 1Сроз йlecHaц: фрикативни сугла
сници. 

фрикција ж лат. йlpeњe, йlpJЬaњe. 
фрикциони, -а, -о 1Соји се ogHOCU на фри1Сцију, 1Соји gелује 

aog yйlицaje.м йlpeњa: - пренос. 
фриц м нем. ЙОlрgни назив за Не.мца, немаЧ1СОl војни1Са и gp. 

(Йре.ма хиЙО1Сорисйlи1СУ og чесйlоl не.маЧ1Соl имена Фриgрих). 
фриmак, -пша, -о нем. 1. свеж, С1Сорашњи: - хлеб, - колач, -

траг. 2. чиО, оgмораН, 1СреЙа1С, боgар: осванути -. 3. йрохлаgан, 
хлаgан (о вeйlpy, вре.мену и сл.). 

фриmко ПРИЛ. свеже; чило, боgро; (Йро)хлаgно. 

фриmкоћа ж особина oHola шйlо је фриш1СО, свежина. 

фрк оном. узви1С за ойонашање звУ1Са 1Соји се чује йри на'iлом 
й01Cpeйly, йолейlању и сл. - Полете голуб фрк у ваздух. 

фрка ж (дат. фрци) оном. 1 . . снажно и 'iласно, бучно gување 
1Сроз нос, фР1Сање: - коња, - мачке. 2. разг. узбуна, узбуђење; 
ужурбаносйl; Hepeg, мейlеж, lужва. - Било је фрке због мог ка
шњења. Правили смо фрку па су нас избацили из пшоле. • не
ма фрке жарг. не йlреба се узбуђивайlи, не.ма Йроблема. 

фркати!, фf>кам и фf>чём неевр. а. yвpйlaйlи, yapegaйlu, СУ1Са
йlи: - бркове. б. c.мoйlaвaйlи, завијайlи: - цигарете. _ - се увр
йlaйlи се, заврйlайlи се, caвиjaйlи се (нЙр. о лишnу). 

фркати2, фf>чём неевр. оном. в. фР1Сйlайlи. 

фркнути, -нём и фркнути, фf>кнём евр. оном. 1. а. на'iло oйlи
nи, йолейlейlи, С1Сочийlи (нпр. о птици, човеку). б. на'iло оgС1Сочи
йlи, оgбийlи се og нечеlа (нЙр. о оgло.JI.tJЬеним 1СОмаgиnима нече
la). 2. на'iло бацийlи, XийlHyйlи, фРЈЬийlи: - бомбу. 

фркнути, фf>кнём евр. снажно, шумно избацийlи вазgух 1Сроз 
нос, gYXHYйlu снажно, шумно 1Сроз нос, нозgрве (нпр. о коњу, 
мачки и др.). 

фрктати, фркћём неевр. оном. а. снажно, шумно избацивайlи 
вазgух, gувайlи 1Сроз нос, нозgрве (нпр. о коњу, мачки и др.). б. 
фиг. шумно исйушйlайlи вазgух 1Сроз нозgрве у JЬyйlњи, бесу. 

фрљакнути, фрљакнём евр. в. фРЈЬийlи. 
фрљати, -ам и фрљати, фf>љам несвр. Йре.ма фРЈЬийlи. 

фрљити, -Им, фрљити, фf>љИм, фрљнути, -нём И фрљну-
ти, фf>љнём евр. бацийlи, xийlHyйlи: - камен. 

фројдизам, -зма м учење аус йlp ијс1СО;; Heypoйcиxиjaйlpa CUl
MYHga Фројgа (йознайlо aog именом йсихоанализа) йо 1Соме се 
йојаве йсихиЧ1СОl живойlа йlумаче gеловање.м йоgсвесйlи и Halo
на, йосебно се1Ссуалних наlбна. 

фројдист(а), -ё м (мн. -сти) в. фројgовац. 
фројдистички, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фројgизам, cвojCйlвeH 

фројgизму: - схватање, - учење. 

фројдовац, -овца м йрисйlалица, слеgбени1С фројgизма. 
фројдовски, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фројgовце, 1Соји је у gyxy 

ФројgовОl учења, фројgизма: - схватање, - хипотеза. 
фројдовски прил. на фројgовС1Си начин, са сйlановишйlа 

ФројgовОl учења. 
фронт м (ми. -ови) (фронта ж) лат. 1. йреgња cйlpaHa, лице, 

Йроче.тье, лице, фасаgа, обично не1Се lрађевине. 2. вој. а. йреgња 
cйlpaHa Cйlpoja или борбеНОl pacaopega војС1Се, чело; gужина йо
cйlpojeHe војС1Се: стати у -. б. йоgручје, йојас, линија на 1Сојој се во
gu борба између gве йройlивниЧ1Се војС1Се у paйly: линија фрон
та, доћи на -, борбе на фронту. в. све 1Сойнене оружане cHale рас
йоређене на бојном ЙОЈЬу: пробој фронта. 3. пол. савез више йоли
йlиЧ1Сих cйlpaHa1Ca cйlвopeH pagu ocйlвapeњa зајеgниЧ1Сих ЦUJЬe
ва; масе ујеgињене pagu ocйlвapeњa својих ЦUJЬeвa: народни -, 
раднички -, демократски - радних људи. 4. фиг. йоgручје gpy
ШйlвеНОl, йолийlиЧ1СОl, е1СОНОМС1СО;; и сл. gеловања: постизати 
успех на свим фронтовима, радни - . 5. мет. lранично йоgручје 
између хлаgне и йlойле Cйlpyje: хладни -. 

фронталан, -лна, -о (обично одр.) 1. а. 1Сојије с йреgње cйlpa
не, на йрочеЈЬУ, capega: - страна зграде. б. чеони: - кост. 2. 1Соји 
се врши целом gужином фРОНйlа, Cйlpoja, 1Соји је уйравЈЬен йре
ма фРОНйlу: фронтални напад, фронтални судар, - битка. 3. 
мет. lранични, 1Соји се налази, збива на lраничном йоgручју из
међу хлаgне и йlойле вазgушне Cйlpyje: фронтални таласи. 

фронтално ПРИЛ. С фРОНйlалне, йреgње cйlpaHe, capega, с ли
ца; наваљујуnи, Haaagajynu целим фРОНйlом: заузети утврђење 
-, напасти непријатеља -. 

фронтаm, -аша м 1. војни1С на фРОНйlу, у борби. 2. ист. офи
цир без завршене војне Ш1Соле 1Соји је чин cйle1Cao у paйly, на 
фронйlу. 3. в. фронйlовац. 

фронтаmица ж в. Фронйlов1Са. 

фронтаmки, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фРОНйlаше: - транспорт. 

фронтни, -а, -о 1Соји се OgHOCU на фРОНйl, на фРОНйlу; фрон-
йlаШ1Си. 

фротир, -ира м фр. чуйава йамучна, ређе синйlейlиЧ1Са йl1Ca
нина; ручни1С, uеШ1Сир og йla1Cвe йl1CaHиHe. 
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фротйр- ирви geo иолусложеница са значење.м: фроширски: 
,.." -мајица, ,.." -огртач. 

фротирати, фрОТЙР3.м неевр. ШРЈЬаши, шрши фроширом или 
неком gpy"ioM шканином: "" леђа. _ ,.." се ШРЈЬаши се фроширом 
или неком gpy"iOM Шканином. 

фротйрка ж фроширска мајица. 

фротйрскй, -3., -о који је og фрошира: "" огртач, "" мајица, "" 
пешкир. 

фрс узвик за иоgражавање звука који се чује Kag иушка "сла
же", не оиали. 

фртаљ, -та м нем. чешврши geo нече"iа, чешвршина, чешврш: 
"" чаше. 

фртаљчић м ge.м. og фрШаљ. 

фруктоза ж лат. хем. воћни шеhер, врсша шеhера из "ipyae мо
Hocaxapuga, који се налази у слашком воћу и Megy. 

фрула ж мађ. муз. gувачки HapogHU инсшруменш, усна свира
ла og gрвеша (обично og баз"iовине) са шесш руиица: свирати у 
фрулу, пастирска "". 

фрулар м онај који ирави фруле. 

фрулаm, -а.ша м онај који свира у фрулу. 

фрулаmица ж она која свира у фрулу. 

фрулица ж ge.м. и хии. og фрула. 

фрустрација ж лат. ненормално gушевно сшање, иошишше
носш, незаgовОЈЬсшво, разочарење и срџба која се јавЈЬа збо"i нео
сшварених, незаgовОЈЬених човекових иошреба и Шежњu. 

фрустрационй, -3., -о који се OgHOCU на фрусШрацију. 

фрустрйран, -а, -о незаgовОЈЬан и иошишшен, разочаран 
збо"i неосшварења својих жеља, Шежњи. 

фрустрйраност, -ости ж сшање и особина oHo"ia који је фру
сШриран. 

фрустрирати, ФрУстрЙр3.м евр. и неевр. gовесши, gовоgиши 
(HeKo"ia) у сшање фрусшрације, изаз(и)ваши фрусшрацију (KOg 
HeKo"ia): фрустрирана опозиција, фрустрирана омладина. 

Фруmкогорац, -рца м 1. човек из Фрушке "iope. 2. (Фрушко
г6рац) вино из Фрушке "iope: мирисави "". 

Фруmкогорка ж женска особа из Фрушке "iope. 

фруmкогорскй, -3., -о који се OgHOCU на Фрушку "ioPY, којије 
из Фрушке "iope: "" подручје, "" вино. 

фрцати, -3.м неевр. на"iло избијаши, искакаши, врцаши; бри
з"iаши (нир. о искрама, сузама и сл.). _ ,.." се уз. повр. "iониши се, 
иариши се (о мачкама). 

фрцнути, -нём евр. 1. на"iло искочиши (нир. о варници). 2. 
севнуши, блеснуши, засијаши (о искри, сјају и сл.). 3. на"iло 
(оg)бациши, хишнуши, фркнуши, фРЈЬиши: "" камен. 4. иасши, 
шреснуши, луииши: "" о земљу. 

фрчати, -чйм неевр. 1. исиушшаши каракшерисшичан "iлас у 
бесу, узне.миреносШи (о мачки и сл.), фркШаШи. 2. фиг. ЈЬушиши 
се, gуриши се, срgиши се: "" на некога. 

фрчка ж жарг. 1. коврџа, увојак. 2. завојиш знак у иисању. 

фрчкица ж geM. og фрчка. 

фрmтати, -тйм неевр. оном. оgаваши, ироизвоgиши шушшаве, 
иршшаве шумове (нир. ири "iорењу). 

фтизеолог м лекар сиецијали�ша за Шуберкулозу. 

фтизеологија ж мед. "ipaHa меgицине која се бави ироучава
ње.м и лечење.м шуберкулозе (иосебно шуберкулозе ЙЛуhа). 

фу УЗВ. в. фуј. 

фуга1 ж (дат. ФYrи) лат. муз. иолифона музичка комиозиција 
у којој се шема имишира ио оgређеним иравилима и йровоgи 
кроз све gеонуце: једноставна "", двогласна "", вишегласна "". 

фуга2 жнем. сиој цзмеђу еле.менаtilа зиgања - ци"iала, йлочи-
ца или каменова. 

фугован, -а, -о нем. који има сасi1laвке са жлебовима: "" цигла. 

фуговати, -гујём евр. и неевр. (на)иуниши фу"iе оg"iоварајуhом 
с.месом везивно"i маШеријала. 

фудбал м енгл. 1. (ми. 0) врсша сиоршске u"ipe лоишом између 
gве екиие са ио 1 1  и"iрача, у којој иобеgу оgлучују иосши"iнуши "io
лови, но"iомеШ. 2. фуgбалска лоиШа. • мали - врсша фуgбала ко
ји се u"ipa на мање.м шерену, обично у gворани, између gве екиие 
са ио иеш и"iрача. 

фудбалёр, -ера м (инетр. -ером) и"iрач фуgбала, но"iомеШаш. 

фудбалёрка ж женска особа фуgбалер. 

Фудбалёрскй, -3., -о који се OgHOCU на фуgбалере, својсшвен 
фуgбалерима: "" дрес, "" кондиција. 

фудбалскй, -3., -о који се OgHOCU на фуgбал, који apuaaga 
фуgбалу: "" лопта, "" клуб, "" тим. 

фузија ж лат. 1. физ. сиајање ла"iаних ашомских јез"iара у ше
же ири јако високим шемиерашурама и иришисцима, ири че.му 
gолази go ослобађања великих количина науклеарне eHep"iuje. 2. 
сиајање gвају или више ор"iанизација, иреgузеhа и сл. у jegHo, 
уgруживање; инШе"iрација. 3. уоишше сиајање, сШаиање. 

фузионаm, -аша м ирисшалица, иоборник фузије (2). 

фузионаmкй, -3., -о који се OgHOCU на фузионаше. 

фузионирац, -рца м в. фузионаш. 

фузионисати, -ишём (фузионирати, -ОнЙр3.м) евр. и неевр. 
(из)вршиши, сировесши, сировоgиши фузију, сиојиши, сиајаши, 
ујеgиниши, ујеgињаваши; инше"iрисаши: "" два предузећа. _ ,.." се 
ујеgиниши се, ујеgињаваши се; инше"iрисаши се (нпр. о два или 
више предузећа). 

фузионист(а), -ё м (ми. -сти) в. фузионаш. 

фуј и фуј УЗВ. нем. узвик којим се изражава ирезирање, og
врашносш, "iађење и сл. - Фуј, како је то одвратно. Фуј, што је 
неукусно. Фуј, срам вас било. 

фук оном. 1. узвик за иоgражавање велике брзине, на"iлосши, 
иншензишеша неке раgње, збивања. - Лисица побеже фук у ја
збину. 2. узвик за иоgражавање звука који се чује ири на"iлом 
сшрујању, фијукању вазgуха; фију. • - је мени (за некога, за не
што) жарг. не марим ја за шо, није ми сшало go Шо"iа. 

фука ж оном. фијукање, звижgук, хука: "" олује. 

фукара ж тур. 1 . зб. сиромашан, иросш свеш, сирошиња, беgа. 
б. сиромашна особа, сиромах, сироШа. 2. пеј. неваљалац, ироиа
лица, беgник. 

фукараmтина ж сиромашшво, беgа. 

фукарскй, -3., -о који се OgHOCU на фукару, који apuaaga фу
кари, својсшвен фукари, сирошињски, беgан: "" черга. 

фукарски ПРИЛ. на фукарски начин, као фукара, беgно: "" 
живети. 

фукарство е особина oHo"ia који је фукара, неваљалсшво, ис
квареносШ. 

фукати, -3.м неевр. нем. жарг. ВУЛГ. вршиши оБЈЬуБу Hag жен
ском особом. _ ,.." се иолно оишшиши са неким, имаш и сексуал
не ogHoce са, неким. 

фукнути, -H�MeBp. оном. на"iлО, јако уgариши, луииши, .млаШ
нуШи. 

фукса ж нем. ВУЛГ. јавна жена, блуgница, gpoJba, курва, ули
чарка. 

фуксетина ж ауШ. и иеј. og фукса. 

фуксија ж бот. pog украсних ниских "iрмова Fuchsia из ф. иу
иОЈЬака (Oenotheraceae), са великим висећим цвешовима, мин
ђушица. 

фуктати, фУ"кћём неевр. оном. ироизвоgиши ошшре, реске шу
мове, фијукаши (нир. о веШру). 

фул м карт. веома gобра комбинација караша у u"ipu иокера. 

фулар, -ара м фр. врсша лаке свилене Шканине. 
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фул-контакт м енгл. врсша йрофесионалНОl карашеа у ко.ме 
је gозвољено уgарање йрошивника рука.ма и Hola.мa. 

фумарола ж итал . .месШо на вулканско.м iliлу 1ge из ошвора и 
йукошина избијају врели lасови и воgена Йара. 

фунгицид м лат. хем. среgсшво за унишшавање Uьивицa. 

фундамент, -нта м лат. 1. основ, основа, Ше.мељ; йосшоље, aog
ножје: � зграде; � маmине. 2. фиг. оно на че.му се нешшо засни
ва, Ше.мељи, изlрађује, база: � механике. 

фундаменталан, -лна, -о Ше.мељни, основни, базни; бишан, 
'iлавни: � закон, � наука, � истраживање. 

фундаментализам, -зма м енгл. верски, обично .муслиман
ски gоi.маШиза.м: исламски �. 

фундаменталист(а), -ё м (ми. -сти) слеgбеник фунgа.менШа
лиз.ма: исламски �. 

фундаменталистичкй, -а, -о који се ogHOCU на фунgа.мен
Шализа.м и фунgа.менШалисШе: � струја. 

фундатор м оснивач, уше.мељишељ: � задужбине. 

фундација ж лат. 1. а. оснивање, уШе.мељење, заснивање, ба
зирање: � оптужбе, � науке. б. усшановљење, оснивање неке за
gужбине; са.ма заgужбина, заклаgа, фонgација, фонg. 2. OCUlY
рање, йокриће (банковних новчаница и сл.): � златом. 

фундирати, фундирам евр. и неевр. а. уgариши, уgараши ше
.мељ (нече.му), засноваши, засниваши, (у)Ше.мељиШи: добро фун
дирано учење. б. йошкрейиши, йошкрейљиваши gоказима, go
ку.меншоваши, арlу.менШоваШи: � одбрану, � оптужбу . •  � се 
1. Ше.мељиШи се, засниваши се на нече.му. 2. ойскрбиши се gOKa
зима. 

фундус м лат. 1. имање, имовина; залихе, фонg: � музеја, � 
галерије; � реч!. 2. анат. gHO неке шелесне шуйљине: ОЧНИ �. 

функција ж лат. 1. а. вршење неке раgње, службе, йосао, gy
жносш, служба: врmити функцију директора, ступити на 
функцију. б. заgашак, УЛОlа; сврха. - Која је твоја функција у 
том послу? 2. биол. сйецифичан pag 0plaHa и pag, функциониса
ње oрlаниз.ма уойшше: � бубрега, � срца, � крвотока, поремећај 
функције органа за варење. 3. мат. зависна Йро.менљива величи
на која се .мења зависно og .мењања gpYle величине: алгебарска 
�, аналитичка �, тригонометријска �. 

функцйјскй, -а, -о који се OgHOCU на функцију. 

функцйјски ПРИЛ. у йо'iлеgу функције, йо функцији: � одго
ворно место. 

функционалан, -лна, -о 1. који се OgHocu на неку функцију, 
pag, службу: � однос. 2. који служи оgређеној функцији, сврси, 
йошреби, сврховиш, сврсисхоgан; рационалан: � стан, � опис. 3. 
мат. који се OgHOCU на .маШе.маШичку функцију: � анализа. 

функционализам, -зма м йравац у савре.меној архишекшу
ри који се залаже за сврсисхоgну и ЛОlичну ОРlанизацију жи
вОШНОl йросшора, шражећи ga lрађевина и облико.м јасно изра
жава своју функцију. 

функционализација ж функционална ус.мереносШ, ус.мере
нос ш акшивносши оgређено.м циљу, искоришћавање у оgређене 
сврхе: � животних манифестација. 

функционализовати, -зујём (функционализирати, -изи
рам) евр. и неевр. йрешвориши, йрешвараши у оgређену функци
ју, искорисшиши, искоришћаваши у оgређене сврхе: � улогу пи
сца, � ексцес. 

функционално ПРИЛ. на функционалан начин; у ЙОlлеgу 
функције, йо функцији: посматрати �, � важан орган. 

функционално ст, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola шшо 
је функционално: � простора. 

функционер, -ера м особа која обавља неку јавну функцију, 
обично оglовоРНУ, у gржавној служби: високи партијски �, оп
mтински �, војни �. 

функционерскй, -а, -о који се OgHOCU на функционере. 

функционй, -а, -о функцијски, функционалан. 

функционисати, -иmём (функционирати, -онирам) евр. и 
неевр. обавиши, обављаши, (из)вршиши оgређену функцију, биши 
исйраван, биши у оgређеној функцији, раgиши (нЙр. о некој .ма
шини, .механиз.му, Шелесно.м 0plaHY и сл.): добро �. 

ФУнта ж (ген. ми. -ти) енгл. 1. новчана јеgиница велике Бриша
није, Ирске, Малше, Кийра, Кtийша и gp. :  енглеска �, египатска 
�. 2 . .мера за шежину (у разним земља.ма различиша, око 1/2 kg). 

фуњара ж (м) (ми. ж) лоша, йокварена особа, lag, нишков, ни
шШарија. 

фурати, фурам неевр. нем. жарг. и разг. 1. а. возиши се, йрево
зиши се неким йревозним среgсШво.м: � возом. б. носиши йрено
сиши: � пакете, � кофере. в. носиши неки оgевни Йреg.меШ: � 
одело, � кравату. г. разносиши, йроносиши ('iласове, весши), йро
йаlираши: � лажи, � своју истину. 2. сйровоgиши; на.меШаШи; 
йоgсшицаши: � своју политику. 3. ићи, крешаши се, найреgова
ши у крешању; уойшше найреgоваши: � даље. 4. забављаши се, 
воgиши љубав (с .млаgиће.м, gевојко.м). • - свој фазон раgиши йо 
сво.ме. 

фур гон, -она м фр. а. железнички зашворени шерешни ваlОН 
или зайрежна кола. б . .мрШвачка кола. 

фурија ж лат. 1. (Фурија) БОlиња освеше у сшароримској .ми
ШОЛОlији. 2. фиг. бесна, разјарена, необузgана особа; сваgљива, 
зла жена, ошшроконђа, acauga: упасти у собу као �; викати као 
�. 3. бес, Йо.ма.ма, јаросШ. 

фуријеризам, -зма м учење фраНЦУСКОl социјал-ушойисше 
Ш. Фуријеа, који се залаlао за "хар.монично" gрушшво у ко.ме је 
основна ћелија "фаланlа". 

фуриозан, -зна, -о итал. а. бесан, lopoaagaH, Йо.ма.ман, .мах
ниш, gивљи, необузgан: � жена. б. својсшвен шаквој особи: � ула
зак, � игра. 

фуриозно ПРИЛ. на фуриозан начин, бесно, Йо.ма.мно: � уле
тети у собу, � јурити. 

фуриозност, -ости ж особина и сшање oHola који је фурио
зан, oHola шшо је фуриозно, .махниШосШ, Йо.махниШалосШ. 

фурнйр, -Ира м фр. (и зб.) шанка gашчица (шанке gашчице) og 
квалишеШНОl gрвеша (храсшовине, ораховине и сл.) која служи 
за облаlање gрвеНОl на.мешШаја, йокућсшва и сл.: обложити 
Фурниром, храстов � � 

фурнирати, фурнирам евр. и неевр. обложиши, облаlаши 
фур ниро.м. 

фурнйрскй, -а, -о који се OgHOCU на фурнир, који је og фур-
нира: � даmчица. 

фур ун а и фуруна ж тур. йећ: заложити фуруну. 
фуруница и фуруница ж geM. og фуруна. 
фурунскй, -а, -о који се OgHOCU на фуруну: Фурунска врата, 

� лопата. 
фурунче, -ета с geM. og фуруна. 

фусак м нем. крзнена врећа у који се увлаче HOle и gоњи geo 
шела йри вожњи саоница.ма или колима йО великој хлаgноћи. 

фуснота и фуснота ж heM.-лат. белешка ucaog шексша обе
лежена звезgица.ма или бројка.ма (обично 7юuисана сиШни.м 
словима) која објашњава нешшо у вези с изложеним ШексШо.м. 

футрола ж нем. кушија, корице, навлака и сл. за чување не-
KOl Йреg.меШа, инсШру.менШа и сл.: � за наочаре, � за киmобран. 

Футур, -ура м лат. ЛИНГВ. сложен 'iлаlолски облик, 'iлаlОЛСКО 
вре.ме којим се исказује буgућа раgња, буgућносili, буgуће вре.ме 
(нЙр. "gohu ћу", "раз.мислићу"). • - други (егзактни) сложен 'iла
lолски облик којим се обично означава буgућа раgња за коју lO
ворник йрешйосшавља ga ће се (из)вршиши у буgућносши йре 
неке gpYle буgуће раgње или Haaopego с њо.м (нЙр. "буgе.м сши
lao", "буgе.мо ишли''). - први в. фуШур. 

футуризам, -з ма м лат. у.мешнички йравац, йосебно у ликов
ној у.меШносШи и йоезији, насшао ЙочеШко.м хх века у Ишали
ји, који је, оgбацујући усшаљене фор.ме, насшојао ga сйољним, 
.механичким среgсшвима изрази gUHa.мUKY и суровосш савре.ме
HOl живоша, йосебно у lpagy. 
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футурист(а), - ё  ж (мн. -сти) apuaagHUK, йрисшалица фушу
ризма. 

футуристичкй, -а, -о који се ogHOCU на фуШуриза.м и фушу
рисше: � слика, � поезија. 

футуристички прил. на фушурисшички начин, као фушури-
сши: � насликати, � обрадити. 

футуристкиња ж жена фуШурисШ(а). 
футуролог м сшручњак у фуШуроло/'ији. 
футурологија ж лат.-г�ч. наука која йокушава ga на основу 

чињеница и искусшва ogpegu развој буgуhих gо/,ађаја, йосебно с 
обзиром на научна и шехничка gосШи/'нуhа. 

фућ нем. узвик којим се исказује gaje нешшо несшало, йройа
ло. - Његове паре одоше фућ. 

фућкати, -ам неевр. оном. звижgаши, звижgукаши: � псу, 
весело �. • - на нешто не мариши за нешшо, не обазираши се 
на нешШо. 

фућнути, -нём И фућнути, фућнём евр. звuзнуши, зазви-
жgаШи. 

фуфа ж жарг. жена лако/' морала, йросшишушка, курва. 

фуфица ж ge.м. и хиЙ. og фуфа. 

фуцати се, фуцам се неевр. ВУЛГ. лињаши се, хабаши се. 

фушер м нем. онај који неки йосао обавља йовршно и рђаво, 
аљкаво; шейрillJbа, ЙеillJbанац. 

фушерај, -аја м а. фушерски, лош, рђав pag; ЙеillJbање. б. ло
ша, рђава uзрађевина, йроизвоg фушерско/' paga. 

фушерити, -йм неевр. нем. [гл. им. фушерёње е] лоше, рђаво, 
несшручно и йовршно раgиши неки йосао; ЙеillJbаШи. 

фушерскй, -а, -о који се OgHOCU на фушере, својсшвен фуше
рима: � посао. 

фушерски ПрИЛ. као фушер, лоше, аљкаво: � урадити посао. 



х 

х (х) е непром. а. ЛИШ'В. заg1-Ьонеuчани безвучни CйlpyjHи суr.ла
сник. б. слово којим се обележава йlaj суr.ласник: велико Х, ма
ло х, курзивно х. 

ха и ха 1. узв. а. (поновљено више пута) 1) оном. за uоgража
ва1-Ье KиKOйla1-Ьa, r.ласно'i с.меја1-Ьа. - Ха, ха, ха! кикотала се она. 
2) за изражава1-Ье злураgосйlи, освейlОЈЬубивОСйlи. - Ха, ха! баш 
ми је мило што сте изгубили. б. за изражава1-Ье оgушевЈЬе1-Ьа, 
разgра'iаносйlи: браво, йlaKo! - Ха, дивно, победио си. в. за из
ражава1-Ье изненађе1-Ьа: r.ле. - Ха, ево и Марка. Ха, ти си. г. за из
ражава1-Ье gвоу.м.тье1-Ьа, неgоу.мице, неверице и сл. - Ха, хоће ли 
бити баш тако? Ха . . .  како се узме. д. за uоgсйlица1-Ье и у .молби: 
xajge, gела, gegep. - Ха, помози боже! Ха, девојко, ха, само на
пред. 2. реч ца за aийla1-Ьe: је ли? - Па како сте путовали, ха? 

хабав, -а, -о uохабан, изношен, oйlpцaH, аоцеаан: � одело. 
хабати, -ам неевр. чинийlи хабавим, ноше1-Ье.м Kвapийlи, йlpo

шийlи, gepaйlu, цeaaйlи: � одећу. _ � се а. gepaйlu се и apJЬaйlи 
ноше1-Ье.м (о ogehu, обуhи и сл.). б. физ. aocйleaeHo 'iубийlи чесйlи
це с uовршине услеg йlpe1-Ьa (о чврсйlим йlелима). 

хабзбуршк:И, -а, -о који се OgHOCU на Хабзбур'iовце, gUHacйlu
ју која је влаgала АУСйlријо.м 1278-1918. 'iogUHe: � монархија, � 
династија. 

хабилитација ж лат. осuосоБЈЬе1-Ье и cйlицa1-Ьe арава за аре
gава1-Ье на универзийlейlу; научни pag, cйlyguja на основу које се 
сйlиче йlo араво и cйleaeH gOKйlopa. 

хабилитацион:И (хабилита:цИјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
хабилийlацију: � рад, � поступак, � одбрана, � предавање. 

хабилитовати се, -тујём се (хабилитирати се, -:Итйрам се) 
евр. и неевр. иcaYHийlи, иcaY1-Ьaвaйlи услове, осuособийlи се, осао
соБЈЬавайlи се за uреgавача на универзийlейlу (обично неко.м cйly
gujoM). 

хабит м итал. ogeha кайlоличких свешйlеника, реgовничка 
ogeha. 

хабитус м лат. 1. СUОЈЬаШ1-Ьи изr.леg, лик неко;; ор'iаниз.ма 
(обично биљке). 2. СUОЈЬаШ1-Ьа обележја йlелесне и gушевне кон
cйlийlyциje човека, KOHcйlийlyциja; gржа1-Ье йlела, аојава: теле
сни �, психички �. 

хаброноmа м тур. r.ласоноша, r.ласник; онај који шири r.ласи
не, брбЈЬивац. 

хавiша и хаванка ж вpcйla фине ци'iаре, хаванска ци'iара. 

хаварија и хаварија ж итал. квар, шйlейlа, ошйlеhе1-Ье Hacйla
ло на саобраhајно.м возилу (ауйlо.мобилу, авиону, броgу и gp.) или 
роби, йloвapy Uрилико.м ayйloвa1-Ьa; уоuшйlе ошйlеhе1-Ье, квар (нар. 
неке .машине, .механиз.ма и gp.): � авиона, � брода, � мотора. 

хаварисати, -ишём (хаварирати, -арйрам) евр. и неевр. (обич
но у трп.) ошйlейlийlи, ошйlеhивайlи, (ao)Kвapийlи (возило, .мо
йlop, .машину и сл.): � ауто. 

хагиограф м аисац ха'iио'iрафије. 
хагиографија ж ГрЧ. оаис живойlа неко;; свеца. 

хагиографск:И, -а, -о који се OgHOCU на ха'iио'iрафе и xa'iuo-
'iрафије: � спис. 

хад м ГрЧ. мит. а. (Хад) бо'i uоgзе.мно'i cвeйla KOg cйlapиx Грка. 
б. uоgзе.мни cвeйl, аакао. 

хадск:И, -а, -о који се OgHOCU на xag, Uаклени. 

хазард м фр. а. u'ipa на срећу; коцка, коцка1-Ье. б. ризичан ао
gухвайl, аосао чији ucxog зависи уr.лавно.м og случаја, og среће. 

хазардан, -дна, -о који се OgHOCU на хазарg, коцкарски: ха
зардне игре. 

хазардаm, -аша м в. хазарgер. 
хазардер, -ера м и'iрач на срећу, коцкар; уоuшйlе онај који 

cйlaвJЬa све на коцку, који се уuушйlа у ризичне Uоgухвайlе. 
хазардерка ж жена хазарgер. 
хазардерск:И, -а, -о који се OgHOCU на хазарgере, cвojcйlвeH 

хазарgерима, коцкарски: � игра, � срећа. 
хазардерски ПРИЛ. на хазарgерски начин, као хазарgер. 
хазардерство е хазарgерски gyx; cвojcйlвo oHo'ia који се уау

шйlа у ризичне Uослове. 
хазардирати, -ардйрам евр. и неевр. KOЦKaйlи се, u'ipaйlu ха

зарgно; cйlaвийlи, cйlaвJЬaйlи све на коцку, apeaycйlийlи, ареау
шйlайlи све случају, cйlицajy околносйlи. 

хазардно ПРИЛ. на хазарgан начин, cйlaвJЬajyћи све на коцку, 
коцкарски: играти �. 

хаику м непром. јап. KpaйlKa uесничка фор.ма са йlpи cйlиxa 
og ао 5, 7 и 5 сло'iова: � песма, � поезија. 

хај1 ПРИД. непром. енгл. који upuuaga високо.м, oйl.мeHO.м gpy
шйlву, oйl.мeH: � кругови, � клијентела. 

хај2 и хај УЗВ. 1. а. за изражава1-Ье gивЈЬе1-Ьа, усхиће1-Ьа и сл., 
ах. - Хај, како смо се лепо провели. Хај, колика је ова грађеви
на. б. за изражава1-Ье нерасuоложе1-Ьа, рези'iнираносйlи, очаја-
1-Ьа. - Хај, доста ми је свега. 2. а. за cKpeйla1-Ьe UаЖ1-Ье. - Хај , 
склони се. б. за йlepa1-Ьe gивЈЬачи, 'iовеgа и сл. 3. (поновљено ви
ше пута) оном. за uоgражава1-Ье r.ласова ари зева1-ЬУ. - Хај - хај ! 
- зевну он неколико пута. 

хајати, хајём несвр . .мapийlи, обраhайlи uаж1-Ьу, обазирайlи 
се (на HeKo'ia, на нешйlо): не � за породицу, не � за школу. 

хајвар, -ара м тур. 1. салайlа og са.млевених uечених ааарика 
и илавих Uайlлиџана. 2. УСОЈЬена риБЈЬа икра, кавијар. 

хајде и хајде (хајд) (често у облику имп. 1. Л. мн. хајд(е)мо 
и хајд(е)мо; 2. л. мн. хајдете и хајдете, хајте и хајте) УЗВ. тур. разг. 
1. а. за uоgсйlица1-Ье: gела, gege. - Хајде да вечерамо. б. ари og
бија1-ЬУ, не'iоgова1-ЬУ, неоgобрава1-ЬУ: aycйlи, .мани. - Хајде, окани 
ме се. Хајде, не причај глупости. 2. са значе1-Ьё.м има. r.ла'iола 
ићи, аоћи и сл. - Хајдемо кући. Хајдете у школу. 3. (само: хај
де) речца а. (често појачано са "де'') за gоuушйlа1-Ье: аа gобро, ако, 
нека. - Што је погрешио хајдеде, али што грешку не признаје, 
то му се не може опростити. б. (обично удвојено) у apeйl1-Ьи, уао
зоре1-ЬУ: gобро, gобро; нека, нека. - Хајде, хајде! Видећеш ти шта 
те чека. Хајде, хајде! Имаћеш времена да се предомислиш. в. 
за иcйlицa1-Ьe gaje нешйlо окончано, 'iойlово. - Видећемо се сутра. 
Па хајд! г. у неверици, чуђе1-ЬУ. - Удала се Ана. Ма, хајде, немој 
ми рећи! 

хајд(е)мо и хајд(е)мо в. xajge. 
хајдук, -fкa м тур. 1. ист. ogMeйlHUK og йlYPcKe власйlи и борац 

apoйlив йlYPCKO;; насиља. 2. а. ogMeйlHUK уоuшйlе, разбојник, бан
guйl, насилник. б. upeupegeНJaK, Uревејанац: стари �. 

хајдуковати, хајдукујём неевр. живейlи као xajgYK, бийlи 
xajgYK. 
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хајдУчија ж 1. оgмешање og власши и борба йрошив ње, хај
gуковање; оgмешнишшво: провести живот у хајдучији. 2. хајgуч
ко, оgмешничко разбојнишшво и йЈьачка; оШимачина. 

хајдУчина ж (м) (мн. ж) ayz.м. и Йеј. og xajgYK. 

хајдУчица ж 1. жена xajgYK; хајgукова жена. 2. бот. в.  хајgуч
ка шрава (uog хајgучки изр.). 

хајдУ-Чки, -а, -о који се OgHOCU на xajgYKe, који upuuaga хај
gуцима, својсшвен хајgуцима и СЛ.: � станиmте, � живот. • - тра
ва бот. вишеZоgишња зељасша бuљка Achillea millefolium из ф. 
Lлавочика (Asteraceae), сишно изрезаних лисшова и белих цве
шова, која се корисши у меgицини. 

хајдУ-Чки прил. на хајgучки начин, као xajgYK: живети �. 

хајдуштво с в.  хајgучија. 

хајка ж (дат. хајци; ген. мн. хајки:) 1. а. наZоњење gивљачи на 
ловачке засеgе: учествовати у хајци, � с псима. б. Zpyua Zонила
ца, ЙоШера. - Сустигла их је хајка. в. йроZоњење, ЙроZон. - От
почела је хајка на одметнике. 2. орZанизована јавна йовика (на 
HeKoZa), Zрgња, неZашивна кришика: дићи хајку на некога. 

хајкати, -ам несвр. 1. Zониши, шераши (gивљач) у хајци: � ли
сице. 2. Zониши, шераши сшоку и СЛ. узвицима "хај, xa/�· � волове. 

хајкач, -ача м 1. Zонилац gивљачи у хајци: чета хајкача. 2. 
онај који шера сшоку хајкајући. 

ха.јкачки, -а, -о који се OgHOCU на хајкаче и хајку: хајкачки 
повици; � прогон. 

хајкачки прил. на хајкачки начин, као у хајци, као хајкачи: 
� јурнути. 

хајс узв. в. ајс. 

хајсати, -ам несвр. в. ајскаШи. 

хај-тек енгл. скраћ. 1. м висока ШехнолоZија. 2. прид. непром. 
високошехнолошки: � Достигнућа. 

хак м оном. 1. изZоварање Lласа "х, xa(�' тихи �. 2. gax, gисање, 
gување; gашак: � лахора. 

хак м тур. ист. врсша йореза у нашури, geo upuxoga са имања 
који је кмеш gавао сЙахији. 

хакати, хачем несвр. исйушшајуhи gax gуваши у нешшо: � у 
руке. 

хакер м енгл. а. йознавалац (обично врсшан) рачунарсшва и 
йроZрамирања који, најчешhе неовлашhено, разбија, ошклања 
зашшишу комйјушерскоZ сисшема велuких фирми, gржавних 
инсшишуција и СЛ., најчешhе pagu личне саШисфакције. б. уой
шше заљубљеник у рачунаре и gобар йознавалац рачунарсШва. 

хакнути, -нем свр. исйусшиши хак, gахнуши, gухнуши: � у 
руку. 

хал м енгл. велика gворана (концершна, изложбена и сл.); 
йреgворје, йреgсобље, йросшрани Шрем. 

хала ж енгл. а. велика фабричка йросшорија с фабриЧЮi.М 
йосшројењима, машинама: фабрич:ка �. б. велика сйоршска или 
изложбена gворана: спортска �, cajaMCKa �, изложбена �. 

халабука ж тур. велика бука, вика, йовика, Zалама; мешеж, 
немир: дићи халабуку. 

халабукати, -абјТчем несвр. в. халабучиШи. 

халабучан, -чна, -о йун халабуке, бучан, хучан: халабучни 
живот. 

халабучити, -йм несвр. gизаШи. халабуку, Zаламиши, ларма-
ши, викаШи. 

халабучно ПРИЛ. с халабуком, бучно: ући �. 

халабучност, -ости ж особина oHoZa шшо је халабучно. 

халакати, халачем и халакам и халакати, халачем и -ам 
(вар. алакати) несвр. а. викаши "хала-а" или "алах". -Хоџа хаЛ(i
че. б. викаШlf, Zрајаши, ZаламиШи. 

халакнути, халаЈ;шем (вар. алакнути) свр. 1. свр. йрема ала
каШU. 2. извршиши јуриш, јуришаши, јурнуши с виком, бучно. 

халал, -ала (вар. алал) м ар. 1. блаZослов; ойрошшај: прими
ти �, с халалом. 2. (у прил. служби) са срећом, блаZословено, 
ЙросШо. - Нек ти је халал. • - ти вера (ћуфте, мајчино млеко и др.) 
нека ши је срећно; свака ши часш, браво, чесшишам; нека ши је 
ЙросШо. 

халалити, халалйм (вар. алалити) свр. и несвр. gа(ва)ши бла
Zослов, блаZословиши, блаZосuљаши, (йо)желеши срећу; ойросши
ши, ойрашшаши: � живот. 

халапљив, -а, -о йохлейан на јело, йрожgрљив, незасишан; 
фиг. уойшше ЙохлеЙан. 

халапљивац, -йвца (халапљИвко) м халайЈьив човек. 
халапљивица ж халайЈьива жена. 
халапљиво ПРИЛ. йрожgрљиво, незасишо; йохлейно: � јести, 

� гутати, � пити; � грабити новац. 
халапљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoZa који је ха

лайЈьив, йрожgрљивосш, незасишосш; ЙохлеЙносШ. 
халас, -аса м в. алас. 
халас- в. алас-. 
халв- в. алв-. 
халиф, -а и халиф, -ифа м (халифа ж) в.  калиф. 
халиф- в. калиф-. 
халка ж в. алка. 
хало и хало УЗВ. енгл. узвик йри усйосшављању шелефонскоZ 

разZовора; уойшше узвик йри HeuocpegHoM обраhању некоме: хеј, 
Йази. 

халогени и халогени, -а, -о ГРЧ. хем. који сшвара, Zpagu соли. 
• халогени елементи хемијски јеgноваленшни елеменши, неме
шали бром, флуор, jog и хлор, који gирекшно са мешалима gajy 
соли. 

халогенка и халогенка ж разг. халоZенска сијалица, ламЙа. 
халогенски и халогенски, -а, -о који се OgHOCU на халоZене 

елеменШе. • - лампа (- сијалица) сијалица са uapoMjoga или бро
ма, која се уйошребљава у фошо-шехници и као аушомобилски 
фарови. 

халпцилиндер м нем. йолуцилинgер, круши мушки шешир, 
обично црни, за свечане Йрилике. 

халуцинантан, -тна, -о који изазива халуцинације; који йо
шиче og халуцинација: � страх, � привиђење. 

халуцинантност, -ости ж особина oHoZa шшо је халуци
нанШно. 

халуцинантски, -а; -о који се OgHOCU на халуцинације. 
халуцинатор м онај који халуцинира, који йаши og халуци

нација. 
халуцинаторски, -а, -о који се OgHOCU на халуцинаШоре. 
халуцинација ж лат. мед. ненормално gушевно сшање, чулна 

обмана (ойажај или осеш) изазвана абнормалним узбуђењем 
живчаноZ сисшема, без оgZоварајуhеZ сйољноZ наgражаја, која 
се јавља KOg gушевно оболелих особа, наркомана, зашим као йо
слеgица Lлаgовања, великих найора иШg. 

халуцинирати, -инирам несвр. йашиши og халуцинација, 
имаши халУцищщије. 

халуциногенI, -ена м халуциноZено среgсшво, машерија која 
изазива gушевни йоремећај йраћен халуцинацијама (нЙР. gpoZa). 

халуциноген2, -а, -о који изазива халуцинације: халуцино
��Ha средства, � дрога. 

халф м енгл. спорт. иZрач у фуgбалском, хокејском и СЛ. шиму 
на cpegUHU шерена који йомаже оgбрани и Hauagy, ЙомаZач. 

халф-линија ж спорт. линија шројице халфова (у фуgбалу, 
хокеју и СЛ.): 

халчица и халчица ж geм. og халка. 
хаља и хаља ж хиЙ. og хаљина; хаљина. 
хаљетак, -тка м 1. geм. og хаљина. 2. geo ogehe, оgевни upeg

меш, хаљина; јакница, жакеШ. 
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хаљетина ж ayIм. и Йеј. og хатьина. 

хаљина ж 1. же1-lска ogena која сеже go, иЗ1-lаg или йреко ко
ле1-lа и која се Н0си йоврх рубља: вечерња �, ДHeBHa �, свилена 
�. 2. мн. а . .мушко оgело сасшавље1-l0 og више gелова: војничке 
хаљине. б. сви gелови же1-lске ogene који се Н0се у оgређе1-l0ј йри
лици: свадбене хаљине. 3. ми. йосшељ1-l0 рубље, йосшељи1-lа: кре
ветне хаљине. 

хаљинац, -нца м geM. og хатьина, хатьеШак. 

хаљиница ж ge.м. og хатьина. 

хаљинче, -ета с ge.м. og хатьина. 

хаљинчина ж ayIм. и Йеј. og хатьина. 

хаљица ж ge.м. og хатьа. 

хаљка ж ge.м. og хатьа. • хаљку на батаљку каже се Kag неко 
йокуйи све своје сшвари и oge. 

хам, хама (вар. ам) м (ми. хамови) мађ. коњска оЙре.ма за зайре
Ж1-lа кола (обиЧ1-l0 og коже са 1-lаЙршњако.м): ставити KOЊY �. 

хамада ж ар. йусша кречњачка висораван без йеска; ка.мени-
ша, кречњачка йусшиња Сахаре. 

хамајлија и хамајлија ж тур. в. а.мајлија. 

хамајлијица и хамајлијица ж geM. og ха.мајлија. 

хамалин (ми. -али) (вар. амалин) (хам3.л, -ала (вар. амал)) м 
тур. в. 1-l0сач (1). 

хамам, -ама м в. а.ма.м. 

хамамски, -3., -о в. а.ма.мски: � послуга. 

хамбург м агр. врсша виН0ве лозе и 'iрожђе ше лозе (Йре.ма 
1-lе.мачко.м 'ipagy Ха.мбур'iу). 

хамбургер м нем. 1. врсша се1-lgвича, йече1-lа йЈЬескавица с go
gашко.м зачи1-lа у великој зе.мички. 2. врсша .meC1-lаШе суве сла1-lи
не, ха.мбуршка сла1-lи1-lа. 

хамбургерија ж в. ха.мбур'iеР1-lица. 

хамбургёрница ж раgња у којој се ЙриЙре.мају и apogajy ха.м
бур'iери (1). 

хамер и хамер м йосеб1-lа врсша gебље фи1-lе харшије за шех-
1-lичко црШање. 

хамлетизам, -зма м ха.млеШовско схвашање и gржање; йо
gражавање, u.миШирање Ха.млеШа, 'iлав1-l0'i јунака исШои.ме1-lе 
Шексйирове Шра'iеgије. 

хамлетовски, -3., -о који је као у Ха.млеша (gубоко .мисаон и 
1-lеоgлуча1-l, колебљив): � питање, � схватање, � држање. 

хамлетовски прил. на ха.млеШовски 1-lачи1-l, као Ха.млеШ: � 
мислити, � се држати, � поступати. 

хамлетовmтина ж (обично пеј .) в. ха.млеШиза.м. 

хан!, хана м (ми. ханови) тур. ист. 'iосшиО1-lица, крч.ма (у 'ipagy 
или на gpYMY) којаје служила као сврашишше и КО1-lачишше за 
ЙУШ1-lике. 

хан2 м тур. в. кан. 

хангар м фр. велика йокриве1-lа йросшорија за с.мешШај ави-
0на или gpy'iux возила и .маши1-lа. 

хангаРСRИ, -3., -о који се og1-l0СU на xa1-l'iape: � простор. 

ханзапласт м нем. KOMagun фласшера са 'iазо.м за йокрива
ње .мањих рана. 

ханина ж ayIм. и Йеј. og хан1• 

хаНСRИ, -3., -о који се og1-l0СU на хан, хаН0ве, који apuaaga ха
ну: � прозор. 

ханума и ханУ-ма ж тур. уgаша .муслu.ма1-lка, 'iосйођа; суйру
'iа, же1-lа. 

ханумица и ханУ-мица ж ge.м. и хиЙ. og хану.ма. 

ханџар, -ара м тур. gy'iu орије1-lшал1-lи 1-l0Ж савије1-l0'i облика, 
са gве ошшрице, који се Н0сио у корица.ма за Йојасо.м, јаШа'iа1-l. 

ханџарина ж ayIм. и Йеј. og ханџар. 

ханџарић м ge.м. og ханџар. 
хаос м грч. 1 • .меШеж, 1-lepeg, gapMap; збрка, КО1-lфузија: � на 

улици, � у соби; � у глави. 2. фил. KOg ПлаШО1-lа: безлиЧ1-lа йра
.маШерија којој је gyx gao облик. 

хаотичан, -чна, -о кој и је у 1-lepegy, несређен; збрка1-l, K01-lфУ
за1-l: � стање на улици, � стање у привреди, � тржиште; хаотич
не мисли. 

хаОТИЧRИ, -3., -о в. хаоШича1-l. 

хаОТИЧRИ прил. в. хаоШиЧ1-l0. 

хаотично прил. на хаошича1-l 1-lачи1-l, у 1-lepegy, несређеН0; збр
каН0, K01-lфУЗ1-l0: � изгледати, � се кретати, � се преплитати. 

хаотичност, -ости ж (инетр. -ошћу) сшање и особи1-lа o1-lo'ia 
шшо је хаошиЧ1-l0, хаошиЧ1-l0 сшање, 1-lесређе1-l0СШ; збрка1-l0СШ, 
K01-lфУЗ1-l0СШ: � тржиmта; � мисли. 

хап узв. оном. 1. разг. за йоgражавање 1-lа'iло'i хваШања. 2. за 
йоgражавање шШуцања. 

хапаRС м грч. лингв. реч која се са.мо jeg1-lом или решко јавља 
KOg 1-lеко'i йисца или у лишерашури уойшше; реч 1-lеgовОЉ1-l0 ge
Фи1-lиса1-l0'i З1-lачења. 

хаплологија ж грч. лингв. 'iубљење, изосшављање jeg1-lo'i og 
gвају cyceg1-lUх jeg1-lакuХ или слиЧ1-lих сло'iова у речи (нпр. Танко
сић од Танкокосић). 

хапнути, -нем евр. 1-lа'iло ухвашиши, з'iрабиши, шчеЙаШи. 

хапс м ГрЧ. зашвор, Ша.м1-lица; каз1-lа лишења слобоgе: стрпа-
ти у хапс; заслужити хапс. 

хапсана ж зашворска з'iраgа, заШвор. 

хапсаНСRИ, -3., -о који се og1-l0СU на хайсану: � стражар. 
хапсити, -йм неевр. [гл. им. хапmење с] шераши, зашвараши 

у зашвор; лишаваши слобоgе: � преступника. 
хаптовина ж бат. биљка Sambucus ebulus, айша, аЙШови1-lа. 

хапmеНИR, -ика и хапmеНИR м зашворе1-lик, осуђеник. 

хапmеница и хапmеница ж зашворе1-lица, осуђеница. 

хапmенИчRИ и хапmеНИЧRИ, -3., -о који се og1-l0СU на хайше-
нике. 

хараRИРИ и хараRИРИ, -ија м јап. ришуал1-l0 са.моубисШво 
Йарање.м ушробе хориЗО1-lШал1-lu.м резо.м (уобичаје1-l0 KOg јайан
ских са.мураја): изврmити �. 

харалац, -аоца м 0нај који хара, оШu.мач, йЈЬачкаш. 

харалица ж 0на која хара, Йљачкашица. 

харамбаmа м (ми. ж) тур. 1. а. ист. хајgучки сШареши1-lа. б. етн. 
вођа алкарских .можака. 2. фиг. пеј. а. разбој1-lик; йЈЬачкаш. б. 
осион, безобзира1-l, 1-lеобузgа1-l човек. 

харамбаmRИ, -3., -о који се og1-l0СU на хара.мбаше. 

харамбаmовати, -шујем неевр. биши хара.мбаша; ЙО1-lашаши 
се као хара.мбаша, разбој1-lички. 

харамија м (мн. ж) тур. 1. ист. лако 1-lаоружа1-lи војник; xajgYK. 
2. разбој1-lик, Йљачкаш. 

харамијСRИ, -3., -о који се og1-l0СU на хара.мUје, својсшве1-l ха
ра.мија.ма; разбој1-lички, йЈЬачкашки. 

харамијски ПРИЛ. на хара.мијски 1-lачи1-l, као хара.мц;а, раз
бој1-lички. 

харанга ж фр. йоgсшрекавање, йоgбаgање, хушкање; хајка: 
водити харангу против некога. 

харангёр, -ера м хушкач, йоgсшрекач, Йоgбаgач. 

харангёРСRИ, -3., -о који се og1-l0СU на xapa1-l'iepe, својсшве1-l 
xapa1-l'iepu.мa, хушкачки, йоgсшрекачкu, Йоgбаgачки. 

харангёРСRИ ПРИЛ. на xapa1-l'iерскu 1-lачи1-l, хушкачки. 

харангирати, -ангйр3.м евр. и неевр. йоgбосши, йоgбаgаши, 
(1-lа)хушкаши йрошив 1-lеко'iа или 1-lече'iа: � против некога, � на 
рат. 

харатељ и харатељ м 0нај који хара, йЈЬачкаш, оШu.мач. 
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харати, -ам и харати, харам неевр. тур. 1. й.тЬачкаШи, оШu.ма
ши. 2. ншюсиши иусшош, иусшошиши, унишшаваши, сашираши 
(нпр. о заразној болести). 

харач, -ача м (инетр. -ачем) тур. ист. а. лични иорез који се уби
рао оу свакоl .мушкарца не.муслu.мана у Ос.манлијСко.м царсшву, 
lлаварина: скупљати - . б. уанак који су вазалне gржаве илаћа
ле Шурско.м сулшану: плаћати -, ударити -. 

харачити, хар3.чйм неевр. а. скуй.тЬаШи харач. б. фиг. вршиши 
насиље, оШu.маШи; иусшоЏtиши (нпр. о банди). 

харачкй, -3., -о који се оуноси на харач. 

харачлија м (мн. ж) ист. онај који је скуй.тЬао харач, иорезник. 

харачлйјскй, -3., -о који се оуноси на харачлије. 

хардвер и хардвер м (мн. 0) енгл. физичке ко.мионенШе рачу
HapcKol сисШе.ма, као шшо су .маШична илоча, (.микро)ироцесор, 
уиск(ови), .ме.морија, кућишше и ур. 

хардверскй и хардверскй, -3., -о који се оуноси на харувер: 
- опремљеност. 

хард-диск м (мн. -ови) енгл. ко.мионенШа рачунарскоl сисше
.ма, .маlнеШни уређај за склаgишшење, шрајно иохрањивање иро
lpa.мa и иоgашака, обично с.мешШен у кућишше рачунара, чвр
сши уиск. 

харем м тур. 1. оувојен, засебан уео, оуељење .муслu.манске ку
ће оуређено за боравак жена, у које је забрањен ирисшуи сшра
Hu.м .мушкарцu.ма. 2. а. све жене јеgноl .муслu.мана. б. фиг. више 
љубавница јеgноl .мушкарца; уоишше .мношШво, скуи жена. 

харемскй, -3., -о који се оуноси на харе.м, који ирииауа харе-
.му: - лепотица, - чувар, - одаја. 

харемски прил. као у харе.му. 

Харибда ж грч. в. иоу Сцила (изр). 

харизма ж грч. а. рлг. божанска .моћ, наgареносш, свешо на
уахнуће. б . .моћ ушицања на .масе (иолишичара, руковоуиоца); 
иривлачносш, неоgољивосш: - премијера; поседовати личну ха
ризму. 

харизматичан, -чна, -о в. хариз.маШски. 

харизматскй, -3., -о који иосеуује хариз.му, науарен, ушица
јан; убеgљив: - вођа, - популарност. 

харйнга ж нем. зоол. врсша сарgеле Clupea harengus, која жи
ви у Северно.м .мору. 

харлекйн, -Ива м итал. 1. шаљиво лице, лукави слуlа силеш
кар у ишалијанској ко.меуији. 2. фиг. а. шаљивчина, лакрgијаш. 
б. иpeвpillљивaц, врgала.ма. 

харлекинада ж лакрgија, ко.меуија. 

харлекйнскй, -3., -о који се оуноси на харлекине: - сплетка
рење, - превртљивост. 

харлекйнски прил. на харлекински начин, као харлекин. 

хармонизација ж а. муз. израgа, ко.мионовање акоруске 
ирашње за неку .мелоgију: - народних мелодија. б. фиг. склаgна 
у.мешничка обраgа: - песме. 

хармонизовати, -зујём (хармонизирати, -ИзИр3.м) евр. и не
евр. 1. муз. gа(ва)ши .музичку ирашњу некој .мелоgији; .музички 
обраgиши, обрађиваши, ко.миОНQваШи ио иравилu.ма хар.мони-

, је: - неку песму. 2. (нешто) gовесши, gовоgиши у склаg, усиосша
виши, усиосшављаши склаg, хар.монију (коу нечеlа), усклаgиши, 
усклађиваШи: - дpymтBeHe појаве. 3. (с нечим) биши у склаgу, 
слаlаши се (с нечu.м): - с околино� . •  - се усклаgиши се, ускла
ђиваши се, иосша(ја)ши хар.монично. 

хармонија и хармонија ж ГРЧ. 1. муз. а. исшовре.мено склаg
но звучање неколико шонова, сазвучје, блаlозвучносш: слити се 
у хармонију. б. уео .музичке шеорије који изучава акоруе, њuхо
во ко.мионовање и уклаиање у целину, наука о сазвучју. 2. а. са
lласносш, усклађеносш, склаg; сло'iа (из.међу уве сшвари·, иојаве 
или личносши): - језика и правописа, - форме и садржаја; -
међу члановима друштва. б. склаgносш, ујеgначеносш gелова 
неке сложене целине: - књиге. 

хармонйјскй, -3., -о који се оуноси на хар.монију; својсшвен 
хар.монији: - молска лествица, - интервал, - слога, - склад. 

хармонйјски прил. в. хар.монично. 

хармонијум (хармониј , -ија) м грч. муз . .музички инсшру
.менШ с Шиика.ма сличан орlуља.ма, коу Kola звук насшаје ши
Шрање.м .меШалних језичака учвршћених на јеуно.м крају, а њих 
иокреће сшруја вазgуха из .меха који свирач иуни ириШискање.м 
иеgала Hola.мa. 

хармоника ж 1 . .музички инсШру.менШ који се сасшоји оу 
клавијашуре с уирка.ма с уесне сшране (за извођење .мелоgије) и 
шасшашуре с yyl.мayu.мa с леве сшране (за извођење ирашње), 
иовезаних .мехо.м у среуини, коу Kola звук насшаје ШиШрање.м 
.меШалних језичака шшо их иокреће сшруја вазgуха из .меха. 2. 
фиг. оно шшо cвoju.м облико.м иоусећа на .мех хар.монике (1): ауто
бус с хармоником. • - дугметара в. gуl.меШара. усна - .мали уу
вачки инсШру.менШ у облику й.тЬоснаШе кушије са шуй.тЬина.ма 
за ууувавање и изgувавање вазgуха, који се ирилико.м свирања 
ио.мера лево и уесно рауи gобијања различише висине Шона. хар
моника-врата враша на развлачење у виуу .меха хар.монике (1). 

хармонИк3.m, -аша м (ВОК хармоник3.mу, инстр. -ашем) сви
рач на хар.моници. 

хармоникаmица ж жена хар.моникаш. 

хармоникаmкй, -3., -о који се оуноси на хар.моникаше: - сек
ција. 

хармонисати, -иmём (хармонИрати, -ОнИр3.м) евр. и неевр. би
ши у хар.монији, склаgу, сложиши се, слаlаши се (с нечu.м): - с 
околином, - с природом. 

хармонист(а), -ё м (мн. -сти) свирач на хар.монију.му . 

хармоничан, -чна, -о који је иун хар.моније, склаgан; сло-
жан: - целина; - брак. 

хармоничкй, -3., -о в. хар.моничан. 

хармонички ПРИЛ. в. хар.монично. 

хармонично ПРИЛ. С иуно хар.моније, склаgно; сложно: - се 
слагати, - живети. 

хармоничност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola шшо је 
хар.монично, склаg, усклађеносш; слоlа. 

харпија ж ГРЧ. 1. мит. ниже божансшво олује ириказано у об
лику ишице са lлаво.м уевојке, сu.мбол ,незасишиве lрабљивосШи. 
2. фиг. зла, оиака, оиасна жена. 3. ЗООЛ. lрабљива јужноа.мерич
ка ишица Harpia harpyia из иор. соколовки. 

харпун, -Уна м ГРЧ. риб. а. оруђе у виуу кой.тЬа насађеНОl на 
.мешалну .моШку (иричвршћену за gуlачко уже), за лов већих ри
ба (у ранија вре.мена и киШова). б. кукасши шиљак који се наса
ђује на сшрелу иоувоуне иушке или на кой.тЬишШе осШију. 

харпунар, -ара м риболовац који лови хариуно.м. 

харпунаст, -а, -о који је као хариун; који је с хариуно.м: -
стрела. 

харпунащ, -аша и харпунёр, -ера м в. хариунар. 

харпунирати, -УнИр3.м евр. и неевр. иоlоgиши, иоlађаши хар
иуно.м. 

хартија ж ГРЧ. 1. шанки лисшови gобијени инgусШријскu.м иу" 
Ше.м оу урвене .масе, који служе за иисање, шШа.миање, иакова
ње и сл., иаиир: - за писање, танка -. 2. МН. а. разг. исираве, уо
ку.менша: добити хартије за пут. б. банк. в. харшије оу вреуно
сШи. • бацити (бацати), ставити (стављати) на хартију (на)иисаши, 
(за)бележиШи. лакмусова - хем. харшија наШой.тЬена лак.мусо.м 
'која служи за хе.мијска исииШивања. мртво слово на хартији иро
иис, оgреgба која иосшоји са.мо фор.мално, а не иpu.мeњyje се. хар
тије од вредности фИНо акције, обвезнице, чекови и сл. харшије ко
је u.мajy новчану вреgносШ. - све трпи .може се иисаши све шша 
се хоће. 

хартијаст, -а, -о који је као харшија, сличан харшији: - ма
терија. 

хартије�ина ж ayl.м. и иеј. оу харШија. 

хартијица ж уе.м. оу харШија. 
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харфа ж (ген. мн. -фй) нем . .музички инсШру.менШ шроуlаоноl 
облика са жицама зашеlнушим на вершикално ЙосШавЈЬено.м 
оквиру, које се шрзају йрсшима: свирати на харфи. • Еолова � 1) 
харфа са жицамr:z које зу је на веШру. 2) фиг. шихи, нежни звуци. 

харфист(а), -ё м (мн. -сти) свирач на харфи. 

харфисткиња (харфистица) ж свирачица на харфи. 

харфица ж ge.м. og харфа. 

харчити и харчити, -йм несвр. разг. [гл. им. -чёње с] шроши
ши, шраhиши, расийаши лако.мислено: � новац, � имовину. 

хасна ж тур . корисШ. - Од тога је слаба хасна. 

хасура ж тур. йросширка og роlозине; роlозина: • извући (не
коме) хасуру йревариши HeKola, йоgвалиши неко.ме. 

хасурица ж ge.м. og хасура. 

хатиб, -иба м тур. исламски вероучишеЈЬ и upouoeegHUK, 
имам. 

хатиmериф, -ифа и хатиmериф м тур. сулшанов указ, на
реgба; ЙовеЈЬа. 

хауба ж нем. 1. йоклойац, йокров ауШо.мобилСКОl .моШора. 2. 
кайа у фризерско.м йрибору uog којо.м се суши коса. 

хаубица ж чеш. врсша аРШUJЬеријСКОl оруђа (калибра 100-
200 тт), топ мањег домета који служи за гађање заклоњених 
циљева. 

хаубичар м аРШUJЬерац, шобџија који ойслужује хаубицу. 

хаубички, -а, -о који се OgHOCU на хаубицу: � цев, � зрно. 

хаубични, -а, -о в. хаубички. 

хахакати, хахачём и хахакати, -ам несвр. оном. узвикиваши 
ха, ха, ха, (обично 'iласно се c.мejyhu) . •  - се 'iласно се с.мејаШи 
'iласовима ха, ха, ха, кикошаши се. 

хахакнути, -нём свр. оном. узвикнуши ха, ха. 

хаџа м хиЙ. og хаџија; уп. хаџо. 

хаџи м непром. тур . шишула која се сшавЈЬа ucupeg имена ха
џије (нпр. хаџи Мустафа, хаџи Тома). 

хаџија м (мн. ж) тур. онај који је ишао на хаџилук, хоgочасник 
који је йосешио Јерусалим (KOg хришhана) или Меку (KOg .мусли
.мана), йоклоник Хрисшову или Myxaмegoey lробу. 

хаџијски, -а, -о који се OgHOCU на хаџије. 

хаџика ж 1. жена која је ишла на хаџилук, хоgочасница. 2. 
в. хаџиница. 

хаџилук м тур. 1. хоgочашhе, йоклоњење свеШи.м .месШима 
(Јерусалиму KOg хришhана и Меки Kog .муслимана): ићи Ha �, 
вратити се са хаџилука. 

хаџиница ж хаџијина жена. 

хаџо м хаџо, -а и -ё м хиЙ. og хаџија; уп. хаџа. 

хаmиm м тур. 1. ойојна gpola, наркошик који се gобија из жен
ских цвешова UHgujcKe конойЈЬе, .марихуана: узимати �, ужива
ти �, пушити �, жвакати �. 2. бот. UHgujcKa КОНОЙЈЬа Canabis 
indica. 

хаmиmки, -а, -о који се OgHOCU на хашиш, који йошиче og ха
шиша: � занос. 

хвала ж 1. а. лейо .мишљење изражено о неко.ме, йохвала, ис
шицање нечијих врлина, хваљење: обасипати хвалом, причати 
о некоме са хвалом. б. хвалисање. - Ништа ти не вреди та тво
ја хвала. в. ocehaНJe и исказивање йризнања за учињено gобро ge
ло, захвалносШ. - То ми је хвала за све што сам за тебе учинио. 
2. (са узвичном интонацијом) хвала! уобичајена учшива фор.ма 
а) изражавања захвалносши за учињену услуlу. - Изволите ка
фу! - Хвала! б) као оglовор на йишања: Како сше (си)? • - лепо 
(- лепа) в. хвала (2). хвала богу! за изражавање захвалносши бо
ly за сшање заgовОЈЬсшва йосшојеhим сШање.м (зgравсшвеним, ' 
имовинским и gp.). - Имамо свега, хвала богу. Добро сам, хва
ла богу. хвала ти захваљује.м ши. ко ће ти рећи -; нико ти неће ре
ћи - не треба претеривати у чињењу добрих дела јер су људи 
обично незахвални. 

хвалбен, -а, -о који хвали, слави (HeKola, нешшо): � песма. 

хвалилац, -иоца м онај који хвали HeKola, нешШо. 

хвалисав, -а, -о а. који се хвали нечим; који се MHolo, йреше-
рано хвали, хвалише: � човек б. којим се изражава хвалисање: 
� прича, хвалисаве речи, � говор. 

хвалисавац, -авца м (инстр. -авцем) хвалисав човек. 

хвалисавица ж хвалисава женска особа. 

хвалисаво прил. са хвалисање.м, хвалишуhи се: � причати. 

хвалисавост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је хва-
лисав. 

хвалисати се, -ишём се несвр. хвалиши сам себе, своје йо
сшуйке, усйехе и сл. ,  хвалиши се MHolo, йреко .мере: � својим 
успехом. 

хвалитељ м в. хвалилац. 

хвалити, хвалйм несвр. [гл. им. ХВ8љёње с; уп. хвала] 1. (неко
га, нешто) исшицаши нечије врлине, вреgносши, лейошу и сл., 
йохвално, ласкаво lовориши о неко.ме, нече.му; величаши, узgи
заши: � ђака, � бога, � робу, � књигу. 2. (некога) изражаваши 
захвалносш, захваљиваши (неко.ме) за учињено gобро gело, за 
блаlонаклоносШ. - Хвалим бога што остадох жив . •  - се хвали
ши caмol себе, хвалисаши се: � се оценама. • хваљен Исус! йо
зgрав KOg каШолика. ко се хвали, сам се квари хвалисање квари 
човека, не шреба се хвалисаШи. 

хвалиmа м (мн. ж) в. хвалисавац. 

хвалоспев јек. хвалоспјев м а. Йес.ма којо.м се неко слави, уз
gиже, велича, oga: � цару. б. йрешерана йохвала, хваљење, вели
чање HeKola или нечеlа, uaHelupUK: � руској култури. 

хвалоспеван јек. хвалоспјеван, -ёвна, -о који има карак-
шер хвалосйева, изразишо йохвалан: � песма. 

хвалоспевац јек. хвалоспјевац, -вца м онај који йева хвало
сйеве, йисац хвалосЙева. 

хват м (ген. мн. хватй) а. сшара .мера за gужину (Ј ,896 т). б. 
заЙре.минска .мера og 4 кубна .меШра (обично за olpeBHo gрво и 
lрађу): кубни (четворни) �. 

хватало с в. хваШаљка. 

хватаљка ж 1. а. oplaH, израшшај и сл. којим се живошиња 
или БUJЬка хваша, йриgржава, йричвршhује за нешшо (нпр. ме
шта код рака, врежа код лозе итд.). б. оруђе за хвашање, gохва
шање (нечеlа): � за лед. 2. спорт. gршка за коју се хваша рукама 
йри вежбању на lимнасшичкој сйрави коњу: коњ с хватаљка
ма. 3. клойка, замка за хвашање, ловЈЬење живошиња: � за ми
шеве, примитивна �. 

хватати, -ам несвр. 1. а. (некога, нешто) узимаши, gохваша
ши, gочекиваши брзим ЙокреШо.м (обично рукама) заgржавају
hu (HeKola, нешшо); йосезаши за нечим, лаhаши се (нечеlа): � 
лопту, � јабуку, � за (под) руку, � у загрљај; � лопова; � за пу
шку. б. фиг. йрихвашаши се (HeKol йосла), йочињаши рagиши (не
шшо), лаhаши се (нечеlа): � посао, � вез, � књигу. в. gо.маlаШи 
се нечеlа, ловиши: � миша, � муву, � замком, � дивљач, � рибу. 
г . .ма.мљење.м йривлачиши (у нешшо): � рој (пчела). д. йресре
шаши и заgржаваши: � пролазнике на улици <Ради интервјуа). 
ђ. сило.м заgржаваши HeKola не gоЙушШајуhи .му ga йобеlне; за
швараши, хайсиши: � бегунце; � преступника. е. уйрезаши (за
йрежну сшоку): � коње у кола. Ж. захвашаши, црйсши: � воду из 
бунара. 2. а. налазиши, зашицаши у оgређено.м сшању, сишуа
цији (обично у нече.м неgозвОЈЬено.м), вребаши: � некога с неким, 
� мужа у неверству, � некога у крађи, � на делу. б. насшаја
ши, йојавЈЬиваши се gOK је неко или нешшо у оgређено.м сшању, 
йоложају и сл. - Већ нас је хватао мрак док смо били у шуми. 
в. йроналазиши (нешшо забрањено или скривено): - лажне нов
чанице (код некога) . 3. а. заузu.маши (.месШо, peg и сл.) Helge: 
ред за хлеб, - место у првом реду. б. освајаши, зайосеgаши: - по
ложај, - планинске косе. в. gочекиваши и узимаши за себе оно 
шшо је намењено gруlима: - туђа писма. г. lрабиши, улучиваши 
(вре.ме, йрилику и сл.): једва - часак времена за одмор. 4. а. go
.маlаШи се (HeKola или нечеlа), (gо)сшизаши (HeKola, нешшо): -
воз, � аутобус за град. б. йолазиши (неким ЙуШе.м), крешаши у 
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неко.м аравцу: - пут уз ивичњак, - странпутицу, - десну стра
ну пута. в. заузu.маши неко .месШо, с.мешШаШи се, склањаши се 
He'ige: - бусију, - заклон. 5. а. захвашаши, обухваШаШи. - По
жар је све више хватао жито. б. обузu.маШи, Uрожu.маШи, осва
јаши; савлађиваши (о неко.м gушевно.м сшању, осећању, болесши 
и сл.). - Хватало га је често лудило. Хвата га полако сан. Хва
тао ме је страх од помисли на пут. в. оuијаши (о алкохолно.м аи
ћу). - Ракија га је полако хватала. 6. а. оgређиваши, ушврђива
ши оно шшо је каракшерисшично, схвашаши, разазнаваши, ра
забираши; Uрu.маШи (чулu.ма), uерциuираши, оuажаши: - глав
ну мисао, - смисао нечега, - боју (нечега), - слике уз пут, - не
чији разговор, - поруке. б. слушаши и заuисиваши, бележиши: 
- белеIIIКе, - предавања, - говор фонографски. в. верно арено
сиши, реuроgуковаши, сликаши и СЛ.: - на платну оно што је 
лепо, - акорде песме (на гитари нпр.), - поглед очију. 7. apu.мa
ши у себе, увлачиши: - дах, - ваздух. 8. а. саgржаваши, обухва
шаши, заUре.маШи (о cygy и сл.). - Овај лонац хвата 20 литара. 
б. gосезаши, gоuираши: - до чланака, - до колена (нпр. о оде
оо). 9. усuосшавЈЬаши, сшвараши: - равнотежу, - везе с неким. 
10. насшуuаши, насшајаши (о вpe.мeHCKu.м Uрилика.ма). - Хва
та мрак. Хвата мраз. 11. непрел. качиши, закачињаши; оg'iовара
ши на.мени. - Ово дугме не хвата добро. Брава не хвата . •  ,.., се 
1. gохвашаши се руко.м за нешшо; uрихвашаши се, uриgржава
ши се: - се за дугме, - се за рукав; - се за ограду. 2. уз. ПоВр. хва
шаши jegHo gpy'io, gохвашаши се узаја.мно (обично у шучи, бор
би): - се за косе, - се за вратове. 3. узu.маши се за руке (или ао
јасеве) у колу, сшуuаши у коло: - се у коло, - се до младожење. 
4. закачињаши се; uриањаши, леuиши се (за нешШо). -Чичци су 
се хватали за одећу. Длаке се хватају за шеmиp. 5. сшвараши 
се, образоваши се на uовршини нече'iа (обично о некој скра.ми). 
- Кајмак се хватао на млеку. Рђа се хвата на гвожђу. Чађ се 
хватала на лампи. Иње се хвата по дрвећу. 6. (нечег) лаhаши 
се, uрихвашаши се (неко" uосла): - се посла, - се књиге, - се ве
за. 7. (некога) на.меШаШи се неко.ме: - се моћника. • - (некога) 
за реч корисшиши нечије речи као ар'iу.менШ uрошив ње'iа или у 
соuсшвену корисШ. - корена (маха) узu.маши .маха, uојачаваши 
се, освајаши (о некој аојави и сл.). - маглу разг. бежаШи. - на не
што фам. корисшиши се нечијо.м слабошhу или неко.м својо.м 
uреgношhу: - на лепоту, - на лепе очи. - тутањ, - џаду жарг. бе
жаШи. - се за главу u.маШи Uробле.ма, бри'iа, бuши у шешкој си
Шуацији. - се за косу увиђаши своју 'iрешку Kag се у нече.м зака
сни. - се за стомак (за трбух) од смеха јако се с.мејаШи. - се за слам
ку в. uog сла.мка (изр.). - се у Komтaц (с неким, с нечим) воgиши 
борбу (с HeKu.м, с нечu.м). 

хватач, -ача м 1. онај који нешшо хваша; ловац: - жаба, - зе
чева. 2. онај који се uеншра хвашајуhи се, uриgржавајуhи се за 
нешшо (нар. о .мај.муну). 3. зоол. у .мн.: pog широконосних .мај.му
на Ateles, из аор. каауцина (Cebidae), вишка шела, gy'iux уgова 
и gу'iачка савиШљива реаа, KOju.м се вешшо хвашају за 'iрање (у 
jg.: .мај.мун из шо'iа poga). • црни - зоол. врсша хвашача (3) црне 
боје Ateles paniscus и А. ater. 

хватити се, -Им се свр. 1. уз. повр. ухвашиши jegHo gpy'io, з'iра
биши, шчеuаши jegHo gpy'io, gохвашиши се, ухвашиши се: - за 
груди. 2. (нечега) .машиШи се; goMohu се, gочеuаши се (нече'iа): -
џепа; - ПYIIIКе, - коња. 

хватиште с geo Uреg.меШа за који се хваша; .месШо ослонца: 
служити као -, - у стени. 

хе и хё УЗВ. 1. (понекад удвојено) за изражавање различи
ших расuоложења: а. незagовОЈЬсшва, разочарања, рези'iнације, 
бри'iе, вајкања. - Хе, прошла ме је воља за то. Хе, мој синко, не . ваља ти то што радиш. Хе, врти он главом не верујуОО шта га 
је снашло.- б. gивЈЬења, раgосши, заgовОЈЬсШва. - Хе! Шта ка
жеш на то како сам то лепо извео. Хе, како сам срећан што вас 
опет видим. в. uрешње, уUозорења. - Хе, видећеш ти кад ти ја 
дођем. 2. за скрешање uажње са'iоворнику или ари HeuocpegHoM 
обраћању неко.ме. - Хе, Јело, донеси нам то пиће. Хе, Марко, 
види ко нам је дошао. 3. (обично поновљено више пута) за ао
gражавање с.мејања. - Хе, хе, хе, задовољно се смејала она'. 

хебраизам, -зма м ЛИНГВ. јеврејски израз, јеврејска језичка 
црша у неко.м gpy'ioM језику. 

' 

Хебреј� в. Јевреј. 

ХебрёјRа ж в. Јеврејка. 

хебрёјСRИ, -а, -о в. јеврејски. 

хеви-метал, -ала м врсша вео.ма бучне рок-.музике, са иски-
gaHu.м риШ.мо.м и MHO'iO елекшронских .музичких ефекаШа. 

хеви-металац, -лца м свирач хеви-.меШал .музике. 

хегелизам, -зма м в. хе'iелијаниза.м. 

хегелијанац, -нца м uрисшалица, слеgбеник хе'iелијансшва, 
хе'iелијаниз.ма. 

хегелијанизам, -зма м фил. учење не.мачко'i иgеалисшичко'i 
филозофа Хе'iела и ње'iових uрисшалица и насшавЈЬача ње'iових 
учења. 

хегелијаНСRИ, -а, -о који се OgHOCU на хе'iелијансшво, који је 
у gyxy Хе'iелово'i учења, хе'iеловски: - учење, - схватање. 

хегелијаНСRИ прил. у gyxy хе'iелијансшва, хе'iелијаниз.ма, као 
Хе'iел, хе'iелијанци: - тумачити појаве, - схватати. 

хегелијанство с фил. в. хе'iелијаниза.м. 

хегеловац, -овца м слеgбеник, uрисшалица Хе'iелово'i фило
зофСКО'i учења, хе'iелијанац. 

хегеЛОВСRИ, -а, -о који је у gyxy Хе'iелово'i филозофско'i учења, 
хе'iелијански. 

хегемон, -она м грч. нео'iраничени 'iocuogap, влаgар, вођа. 

хегемонизам, -зма м шежња за xe'ie.мoHujOM; саровођење хе
'ie.мoHuje. 

хегемонија ж грч. uревласш jegHe gржаве, нације, класе и сл. 
Hag gpy'iu.мa. 

хегемонијСRИ, -а, -о који се OgHOCU на xe'ie.мoHujy, који исао
ЈЬава, uоказује xe'ie.мoHujy: - тежња, - политика. 

хегемонист(а), -е м (ми. -сти) онај који сuровоgи xe'ie.мoHujy; 
uрисшалица, за'iоворник xe'ie.мoHuje. 

хегеМОНИСТИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на хе'iе.мониза.м и хе
'iе.монисШе: - политика. 

хегеМОНИСТИЧRИ прил. на хе'iе.монuсШички начин, као xe'ie
.монисШи: - владати. 

хедонизам, -зма м грч. фил. филозофско учење, ешички ара
вац ао које.м је ужишак и зagовОЈЬсшво основни аринциа и с.ми
сао живоШа. 

хедонист(а), -е м (ми. -сти) uрисшалица хеgониз.ма. 

хеДОНИСТИЧRИ, -а, -о који се OgHOCU на хеgониза.м и xegoHU
сше, својсшвен хеgонисШu.ма: - схватање, - учење. 

хеДОНИСТИЧRИ прил. на хеgонисшички начин, као хеgонисши: 
- схватати живот. 

хеј узв. 1. за gозивање и скрешање uажње са'iоворника на не
ШШО. - Хеј, Марко, врати се! Хеј, изгореше ти новине. Хеј, немој 
то да радиш. Хеј, има ли кога у куОО?! 2. а. за изражавање за
gовОЈЬсшва, оgушевЈЬења, рagосШи. - ХеЈ! Што се тада лепо живе
ло. Хеј, како смо се лепо провели. б. у вајкању, рези'iнацији и сл. 
- Хеј, никад се више неће вратити они лепи дани. Хеј, што не 
могу да викнем. 3. (обично удвојено, у ПРИЛ. служби) врло gале
ко, чак. - Погледај тамо далеко, хеј где се виде она брда. 

хёклар�ца ж в. хеклица. 

хёклати, -ам несвр. нем. хеклицо.м, и'iло.м са кукицо.м израђи
ваши чиuку или неки gpy'iu pag og конца, кукичаши: - столњак, 
- завесе. 

хеклер м врсша uолуаушо.машске Uушке. 

'хеклерај, -аја м нем. 1. ручни pag, ручни раgови израђени ку
кичање.м. 2. кукичање, хеклање као занu.мање; хеклање: бавити 
се хеклерајем. 

хёклица ж и'iла, обично gеБЈЬа, с кукицо.м на врху која служи 
за израgу чиuака, за вез. 

хекса- грч. Uреg.меШак у сложеница.ма који значи: шесш 
(нпр. хексаедар, хексаметар итд.). 

хеRсагонала ж пол. 'ipyua og шесш зе.маља везаних у'iоворо.м 
о сарagњи. 
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хексагоналан, -лна, -о (ХЕш:сагонскй, -3., -о) грч. шесШоу"iаон. 

хексаграм м грч. шесшорокрака (Давиgова) звезgа, сu.мбол 
јеврејсШва. 

хексаёдар, -дра м грч. мат. "iео.меШријско шело са шесш jegHa
ких равних сшрана, коцка. 

хексамётар и хексаметар (хексамётар и хексаметар), 
-тра м грч. књиж. сших og шесш сШоUа. 

хексамётарски и хексаметарски (хексамётарски и хек
саметарски), -3., -о који се OgHOCU на хекса.меШар, који је исае
ван у хекса.меШрu.ма: � спев. 

хексода ж грч. физ. елекшронска цев са шесш елекШроgа. 

хекта- в. хекШо-. 

хектар м грч. јеgиница за .мерење uовршине зе.мЈЬишШа, 
10.000 т2, сшо ари. 

хектарски, -3., -о који се OgHOCU на хекШар. 

хекто- (хекта-) грч. као арви geo сложеница у називu.ма за 
.меру означава ga је јеgиница .мере означена gpy"iu.м gело.м сложе
нице узеша 1 ОО uуша (нпр. хектаметар, хектолитар итд.). 

хектолитар, -тра м сшо лиШара. 

хектомётар и хектометар, -тра м сшо .меШара. 

Хешiда (ХЕmада) ж сшара Грчка, Јелаgа. 

ХЕmанке ж мн. нем. расШе'i.Jьиве женске uаншалоне ариаијене 
уз Шело. 

хелебарда ж нем. ист. среgњовековно КОЙЈЬе које ucuog .меШал
Ho"i ШUJЬка u.мa с jegHe сшране сечиво, секиру, а с gpy"ie боgеж у 
виgу куке или зубашо"i Шроро"iа. 

Хелён, -ена му .мн.: сшари Грци, сшановници сшаре Грчке (у 
jg.: сшари Грк). 

хеленизам, -зма м 1. а. ист. uepuog развоја "iрчко-оријеншал
не кулшуре uосле Алексанgра ВелиКО"i go uочешка нове ере. б. 
оно шшо каракшерише Хелене (кулшура, обичаји, у.меШносш, је
зик и gp.); "iрчка кулшура уоUшШе. 2. лингв. "iрчка реч, фраза уао
шреБЈЬена у неко.м gpy"ioM језику. 

хеленизација ж на.меШање хеленско"i језика, кулшуре, обича
ја и gp., "iрцизација. 

хеленизирати, -изйрам свр. и несвр. на.мешнуши, на.меШаШи 
неко.ме хеленски језика, кулшуре, обичаја и gp., "iрцизираШи . •  
- се Uрu.миШи, Uрu.маШи хеленске особине, језик и кулШуру. 

хеленист(а), -ё м (ми. -сти) сшручњак за сшаРО"iрчки језик и 
књижевносш; uоклоник сшаре "iрчке у.мешносши и кулШуре. 

хеленистика ж а. наука која uроучава "iрчку кул шуру и ци
вилизацију. б. наука која uроучава сшаРО"iрчкијезик и књижев
носш; "iрецисШика. 

хеленистички, -3., -о који се OgHOCU на хелениза.м и хелени
сше: � култура, � уметност, � студија. 

хелёнски, -3., -о који се OgHOCU на Хелене, "iрчки: � вајар, � 

култура, - језик. 

хелијум (хелйј, -ија) м грч. хем. хе.мијски еле.менаШ (Не) из 
"ipyue иле.мениШих "iасова, uосле воgоника најлакши "iac, без боје 
и .мириса. 

хеликон, -она и хеликон м грч. муз. лu.мени gувачки инсшру
.менШ великих gu.мензија, који у gувачко.м оркесшру извоgи ба
сову geOHUЦY. 

хеликоптер м грч. врсша лешелице која узлеће вершикално 
и лебgи, оgржава се у вазgуху ао.моћу елиса uосшавЈЬених на вер
шикалној оси, коју аокреће .моШор. 

хелио- грч. као Uреg.меШак у сложеница.ма значи: Сунчев, 
сунчани (нар. хелиоШераUија). 

хелиогравира (хелиогравура) ж в. фоШо-"iравира. 

хелиограф м физ. а. сарава за cHu.мaњe Сунчеве Uовршине. б. 
сарава за слање свеtплосних си"iнала. в. сарава за аушо.машско 
бележење јачине Сунчеве свеtплосШи. 

хелиографија ж грч. наука о Сунцу, оаисивање Сунца. 

хелиографски, -3., -о који се OgHOCU на хелиО"iрафију и хели-
О"iраф. 

хелиолатрија ж грч. обожавање Сунца у HeKu.м рели"iија.ма. 

хелиоскоп м грч. шелескоu за Uос.маШрање Сунца. 

хелиотерапија ж грч. мед. лечење сунчање.м, Сунчевu.м зраци-
.ма (улШраљубичасШu.м, инфрацрвенu.м), uосебно Kog шуберку
лозе косШију. 

хемотерапијски, -3., -о који се OgHOCU на хе.моШераUију. 

хелиотроп м грч. 1. физ. аuараш за gавање свеtплосних cu"iHa
ла на великој уgаљеносШи. 2. сунчани саШ. 3. мин. врсша uолу
gpa"io"i ка.мена калцеgона Ша.мнозелене боје са цpвeHu.м .мРЈЬа.ма. 

хелиотропизам, -зма м својсшво БUJЬака ga се окрећу аре.ма 
Сунчево.м свеtплу, фоШоШроUиза.м. 

хелиоцентричан, -чна, -о и хелиоцентрички, -3., -о грч. ко
.ме је Сунце у среgишшу. • хелиоцентрични систем астр. коаерни
кова шеорија ао којој је Сунце у среgишшу свеша а око ње"iа се 
крећу све иланеШе. 

хелот, -ота м грч. ист. роб Зе.мЈЬораgник у сшарој СUарШи. 

хелотски, -3., -о који се OgHOCU на хелоШе. 

хељда и хељда ж бот. јеgно"iоgишња БUJЬка Fagopyrum sagit
tatum из ф. шроскоша (Polygonaceae), која се уЗ"iаја pagu јесши
вих се.менки ао сасшаву сличних жиШарица.ма. 

хељдин и хељдин, -а, -о који се OgHOCU на xeJЬgy, који је og 
xeљge: � семе, � брашно. 

хељдовни, -3., -о који је начињен og xeљge: � хлеб. 

хематин, -Ина м грч. мед. крвна боја (хе.мијски слична хлоро
филу), која насшаје хиgрализо.м хе.мОl.nобина. 

хематит, -ита м грч. мин . .минерал, најважнија pyga "iвожђа, 
OKCug "iвожђа црвенкасше боје. 

хемато- в. хе.мо-. 

хематогён, -а, -о који сшвара крв, крвоШворан. 

хематолог м лекар сшручњак за хе.маШоло"iију. 

хематологија ж грч. мед. наука о сасшаву и функција.ма кр-
ви и крвошворних op"iaHa; "ipaHa .меgицине која се бави guja"iHo
сШико.м и лечење.м крвних болесШи. 

хематолошки, -3., -о који се OgHOCU на хе.маШоло"iе и хе.маШо
ло"iију: � одељење. 

хематом, -ома м грч. мед. излив крви у .мекано, .можgано шки
во или у uошкожно шкиво uосле уgарца. 

хематурија ж грч. мед . .мокрење крви; apu.мece крви у .мокра-
ћи (KOg болесши .мокраћних op"iaHa). 

хемендекс м енгл. uржена шунка с jaju.мa. 

хемералопија ж грч. мед. слаб виg у су.мраку, кокошје слеUило. 

хеми- грч. као арви geo сложенице значи uола, uоловина 
(нпр. хемисфера). 

хемизација ж свесшрано коришћење хе.мијских среgсшава и 
.мешоgа у uроизвоgњи, uривреgи: � пољопривреде. 

хемија ж грч. 1. upupogHa наука која uроучава сасшав .маШе
рија, њихова својсшва, аро.мене у gpy"ie .маШерије и законишосши 
ао Koju.мa се ше аро.мене врше. 2. фиг. uроизвоg gобијен вешшач
Ku.м uуше.м, синшешички uроизвоg (нар. сокови). • неорганска 
(анорганска) � "ipaHa хе.мије која изуч,ава све еле.менШе и њихова 
јеgињења, се.м op"iaHcKUx јеgињења y'i.JьeHиKa. органска � "ipaHa хе
.мије која изучава op"iaHcKa, y'i.JьeHиKoвa јеgињења. 

хемијски, -3., -о који се OgHoCU на хемију: � елеменат, - једиње
ње, � анализа, � формула, � састав, � реакција, � индустрија. 

хемијСRИ прил. 1. са сшановишша хе.мије: � испитати. 2. хе
.миjCKu.м среgсШвu.ма: � очистити. 

хемикалија ж (обично у мн.) хе.мијски uроизвоg, хе.мијски 
uреuараш, хе.мијска суUсШанца. 
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хемиплегија ж грч. мед. оgузешосш jegHe сшране Шела. 

хемисфера ж грч. астр. Земљина u.ли небеска йолулойша: се-
верна �, јужна �. 

хемичар м научник, сшручњак који се бави хе.мијом. 

хемичарка ж жена хе.мичар. 

хемичарски, -а, -о који се OgHOCU на хе.мичаре. 

хемо- ГРЧ. као йреgмешак у сложеницама значи: крвни, који 
се OgHOCU на крв (нпр. хемограм, хемоглобин). 

хемоглобин, -ина м ГРЧ.-лат. анат. боја црвених крвних зрна
ца, која се сасшоји og беланчевинско1, gела (1.лобина) и небелан
чевинско1" који саgржи 1,вожђе. 

хемоглобински, -а, -о који се OgHOCU на хе.мо1.лобин. 

хемограм м ГРЧ. мед. крвна слика gобијена лаборашоријском 
анализом, йриказ сшања крви у сврху gија1,нозе (број еришроци
ша, леукоциша, количина хе.мо1.лобина и gp.). 

хемодијализа ж мед. разлучивање, оgвајање мокраће из кр
ви йомоћу сйецијално1, айараша, "вешшачко1, бубре1,а'�' апарат 
за хемодијализу. 

хемолиза ж ГРЧ. мед. расйаgање црвених крвних зрнаца. 

хеморагија ж ГРЧ. мед. јак излив крви, јако крварење. 

хемороИди м ми. (ретко у јд.) ГРЧ. мед. йроширење вена на кра-
ју, излазном gелу gебело1, црева у виgу чворића, шуљеви; шакви 
чворићи: спољашњи �, унутраmњи �. 

хемороидалан, -лна, -о и хемороидан, -дна, -о који се og
носи на xeMopouge; који болује og xe.мopouga. 

хемостатик м ГРЧ. мед. (обично у мн.) среgсшво за заусшавља
ње крварења. 

хемотерапија ж ГРЧ. мед. лечење крвљу, обично шрансфузи
јом крви. 

хемофИлија ж ГРЧ. мед. наслеgна склоносш крварењу збо1, не.мо-
1,ућносши з1,рушавања крви, која се јавља само KOg мушкараца. 

хемофиличар м онај који болује og хе.мофu.лије. 

хена ж бот. в. кана. 

хендикеп м енгл. 1. а. с.меШња, шешкоћа, зайрека; ошежава
јућа околносш, нейреgвиђена нез1,оgна околносш која сйречава 
неку акшивносш: имати �, представљати тежак �. 2. спорт. изјеg
начавање услова gавање.м йреgносши слабије.м шакмичару u.ли 
оЙШерећење.м (нЙр. у коњским шркама): вожња Ha �. 

хендикепиран, -а, -о 1. који има физичке u.ли йсихичке 
с.меШње, омешен, сйушан у физичком u.ли gуховном развоју: � 
дете. 2. који је у нечему йрикраћен, који је у неравнойравном йо
ложају у OgHOCY на gpy1,e. 

хендикепирати, -Еширам свр. и несвр. gовесШи, gовоgиши не
Ko1,a у нейовољан йоложај, (на)йравиши, сшвориши, сшвараши 
с.меШње некоме: хендикепиран у остварењу своје улоге. 

хендикепираност, -о�ти ж особина и сшање oHo1,a који је хен-
gUKeaupaH. 

хепатитис и хепатитис м ГРЧ. мед. зайаљење јеШре. 

хепатитичар м онај који је оболео og хеЙаШиШиса. 

хепенинг м савремено умешничко gело (сценско, музичко, 
. ликовно) засновано на имйровизацији, чији је 1.лавни циљ ga шо

кира, зайщ-ьи слушаоца, OgH. 1.леgаоца. 

хепи ПРИД. неПРОМ. енгл. разг. срећан: бити �. 

хепиенд м енгл. срећан свршеiпак (у филму, йозоришном ко
Magy, роману). 

херав, -а, -о накривљен, крив. 

хераклит, -Ита м грађ. лак 1,рађевински машеријал у облику 
йлоча йресованих og gрвене вуне и це.менШа. 

хералдика ж фр. йомоћна исшоријска наука која се бави йро
учавање.м 1,Рбова. 

хералдичар м научник који се бави хералgиком. 

хералдички, -а, -о који се OgHOCU на хералgику: � завод. 
хербар, -ара и хербаријум (хербариј, -ија) м лат. збирка 

йресованих биљака. 
хербиц:йд, -Ида м лат. хе.мијски йрейараш за унишшавање ко

рова у ЙољоЙривреgи. 
хередитаран, -рна, -о лат. који се йреноси са apegaKa на йо

шомсшво, наслеgан: хередитарне болести. 
хередитарно ПрИЛ. наслеgно: � оптерећен. 
хередитарност, -ости ж особина oHo1,a шшо је хереgишарно, 

наслеgносШ. 
хереза (херезија) ж ГРЧ. а. рЛГ. учење које се йрошиви службе

ним црквеним gof,.м,aмa, кривоверје, јерес. б. фиг. уgаљавање, og
сшуйање og начела и сшавова неке иgеолошке, йолишичке u.ли 
умешничке 1,руЙације. 

херетик м онај који је оgсшуйио og оршоgоксно1, учења (вер
CK01" иgеолошко1" йолишичко1, и gp.), йройовеgник, йрисшалица 
херезе, јерешик, кривоверац. 

херетичан, -чна, -о и херетички, -а, -о који саgржи u.ли йо
казује херезу, својсшвен јерешицима, јерешички: � учење. 

херетичност, -ости ж особина oHo1,a који је херешичан, oHo1,a 
шшо је херешично, јереШичносШ. 

херити, херИм несвр. кривиши, накривљиваши, искривљива
ши: � главу . •  � се кривиши се, накривљиваши се, искривљива
ши се. 

Х'еркул (Херкулес) м 1. 1,рчки мишолошки јунак o1,poMHe сна-
1,e. 2. астр. сазвежђе северно1, неба. 3. (херкул(ес» човек o1,poMHe 
физичке cHa1,e. 

херкуловски и херкулски, -а, -о који је као у Херкула, o1,po
ман, gивовски: � снага, � стас. 

херма ж ГРЧ. у аншичком вајарсшву 1.лава са ЙоЙрсје.м неко1, 
божансшва, обично Хермеса, које је смешшено на сШубу. 

хермафродит, -Ита м ГРЧ. ор1,анизам са оба йола, gвойолно 
биће, gвойолна особа. 

хермафродитизам, -зма м йојава оба йола KOg неко1, бића, 
gвойолносш; йосшојање женских и мушких жлезgа у ор1,анизму 
jegHe исше jegUHKe. 

хермафродитски и хермафродитски, -а, -о који се OgHOCU 
на хермафроgише, који је као у хермафроgиша: � глас. 

хермелин, -Ина м лат. а. ЗООЛ. звер из йороgице куна Mustela 
(Putorius) erminus. б. скуйоцено крзно ше живоШиње. 

хермелински, -а, -о који се OgHOCU на хермелина, који је og 
хермелина: � огртач, � крзно. 

херменеутика ж ГРЧ. наука о шумачењу шексшова (библиј
ских, научних, исшоријских, књижевних и gp.). 

херметизам, -зма м ГРЧ. 1. КЊИЖ. йравац у йоезији између gва 
свешска раша, који се развио из симболизма, чије су 1.лавне og
лике лирично, вишезначно, шајансшвено изражавање и исши
цање е.моШивне вреgносши речи. 2. ист. у хелинизму рели1,иозно
мисшична секша која је йошшовала Хермеса Трис.ме1,исШа. 

херметик м йрисшалица, слеgбеник хермешизма; йесник ко
ји йева, сшвара у gyxy хермеШизма. 

херметика ж ГРЧ. наука о "шајним сшварима", нарочишо о 
алхе.мији . 

херметичан, -чна, -о и херметички, -а, -о а. йошйуно, чвр
сшо зашворен, шако ga не.ма йрисшуйа вазgуха, Heйpoйycйlљив: 
. ":' .затварач, � поклопац. б. фиг. нейрисшуйачан, шешко разу
мљив: � поезија. 

херметички и херметично ПРИЛ. йошйуно зашворено, не
йpoйycйlљивo: � затворен, � заптивен. 

херметичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање oHo1,a 
шшо је хермеШично. 

хернија.ж лат. мед. кu.ла, брух, ЙросуШосШ. 

хероизам, -зма м изванреgно јунашшво, херојсшво; јуначко, 
херојско gело, јуначки Йоgви1,. 
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хероиаирати, -изйрам и хероиаовати, -зујём свр. и несвр. 
(иро)славиши као хероја, иреgсшавиши, иреgсшављаши као хе
роја: хероизирани лик, � поједине личности. 

хероика ж 1. муз. и RЊИЖ. xu.мHa, аиошеоза херојсШву. 2. херо
иза.м, херојсШво. 

херойн, -Ива м оиојна gpola у виgу белоl ираха који се gоби
ја из .морфина, .морфију.ма. 

хероина жјунакиња; lлу.мица у улози јунакиње; lлу.мица ко-
ја lлу.ми lлавне улоlе, ироШаlонисШкиња. 

хероиноман м зависник og хероина. 

херойнски, -а, -о који се OgHOCU на хероин: � прах. 

херој, -оја м (инстр. -ој ем) ГРЧ. 1. а. изузешно храбар човек, ве
лики јунак. б. велики човек своlа вре.мена, велики gyx: � епохе. 
2. мит. иолуБОl у lрчкој .миШОЛОlији. • народни - звање и оgлико
вање gоgељивано борцу, најчешће иоlинуло.м, који се исшакао хе
ројсШво.м у Нароgноослобоgилачкој борби у аншифашисшичкој 
борби. 

херојски, -а, -о који се OgHOCU на хероје, својсшвен xepoju.мa, 
јуначки: � дело � борба. 

херојски ПРИЛ. на херојски начин, као херој, јуначки: � се бо
рити. 

херојство с в. хероиза.м. 

хёрпес и херпес м ГРЧ. мед. вирусна кожна болесш у облику 
сишних .мехурића и лишаја, обично око усша или нозgрва. 

херувика ж ЦРХВ. иес.ма у иравославно.м боlослужењу која се 
иева ири изношењу свеших gарова. 

херувим, -Има м хебр. анђео вишеl pega. 

херувимски, -а, -о који се OgHOCU на xepyвu.мe, који је као у 
xepyвu.мa; фиг. изванреgно леи (о .музици): � адађо. 

херувимски ПРИЛ. као xepyвu.м, gивно: � певати. 

хёрцl м физ. јеgиница за .мерење фреквенције наиз.меничне 
сШрује. 

хёрц2 м нем. харт. боја у карШа.ма (срце). 

херцег м нем. ист. висока шишула коју су у феуgализ.му носи
ли ylapcKU иресшолонаслеgници који су уирављали ХрваШско.м 
и Славонијо.м, војвоgа. 

Херцег-Босна ж (обично песн.) Босна и Херцеlовина. 

херцегиња ж ист. а. жена херцеl, војвоШкиња. б. херцеlова 
жена. 

херцеговати, -гујём несвр. влаgаши као херцеl, војвоgоваШи. 

Херцеговац, -овца м човек из Херцеlовине. 

херцеговачки, -а, -о који се OgHOCU на Херцеlовину и Херце
lовце, који apuaaga Херцеlовини: � крш, � ношња. 

херцеговачки ПРИЛ. на херцеlовачки начин, као Херцеlовци: 
� говорити. 

Херцеговина ж иокрајина из.међу Црне Горе, Босне и Дал-
.мације. 

херцеговић м херцеlов син. 

Херцеговка ж (дат. -вки; ген. ми. -кй) жена из Херцеlовине. 

Херцеговче, -ета с gеше или .млаgић из Херцеlовине. 

херцеmки, -а, -о који се OgHOCU на херцеlа: � достојанство. 

херцештво с а. часш, gосшојансшво херцеlа; иоложај, власш 
херцеlа. б. обласш којо.м влаgа херцеl. 

хёрц-роман, -ана м нем.-фр. разг. љубавни ро.ман на.мењен 
широкој иублици, љубић. 

хёс муз. хро.маШски снижени шон "ха". 

хетера ж ГРЧ. ист. а. образована куршизана у сшарој Грчкој. 
б. фиг. жена лакоl .морала, иросшишушка, блуgница. 

хетеро-ГРЧ. као ирефикс у сложеница.ма значи: разно, gpylo, 
ино (нпр. хетероген, хетеродоксан итд.). 

хетерогамија ж ГРЧ. биол. начин оUлођавања ири ко.ме се .му
шке и женске иолне ћелије разликују не са.мо физиолошки Helo 
и ио облику и величини. 

хетероген, -а, -о ГРЧ. који није og исше врсше, разнороgан, 
различиш: хетерогени састав. 

хетерогеност, -ости ж особина oHola шшо је хешероlено, ра
знороgносш, разноврсносш: � састава. 

хетеродоксан, -сна, -о који apuaaga gpyloj вери, иgеолоlији, 
иноверан. 

хетеродоксија ж ГРЧ . .миШЈЬење суирошно HeKu.м ирихваће
Hu.м (орШоgокснu.м) gокШрина.ма (обично вepcKu.м). 

хетероморфан, -фна, -о ГРЧ. који је различишоl облика, 
gрукчији ио облику. 

хетероморфиаам, -зма мјављање неке .маШерије у више об
лика (нир. yl.JЬeHиKa). 

хетероморфоаа ж ГРЧ. биол. облик реlенерације орlаниз.ма 
Kag се изlубљени geo, oplaH наgокнађује gрукчијu.м oplaHoM, а не 
OHu.м који је изlубљен (нир. KOg кишне lлисше на .месШо ошкину
ше lлаве израсше реи). 

хетеросексуалан, -лна, -о ГРЧ.-лат. који је иолно наклоњен 
суирошно.м иолу. 

хетеросексуалност, -ости ж исиољавање иолноl HaloHa ире
.ма суирошно.м иолу. 

хетман м ПОЉ. ист. војни заиовеgник у Пољској, Лишванији и 
Украјини (XV-XVIII в.). 

хеуристика ж грч.,фил. вешшина ироналажења исшина; на
ука о .мешоgа.ма исшраживања нових сазнања. 

хеуристичан; -чна, -о и хеуристички, -а, -о који се OgHOCU 
на хеурисшику: � поступак, � метода. 

хи УЗВ. а. (обично поновљено више пута) за изражавање уз
gржаноl, сшиgљивОl с.мејања. - Девојке се почеше смејати: хи, 
хи! б. за изражавање aogc.мexa, о.маловажавања. - Хи, ал' си 
пронашао Америку! 

хибернација ж лат. мед. за.мрзавање, залеђивање (у научне 
или .меgицинске сврхе). 

хибернирати, -ернйрам свр. и несвр. за.мрзнуши, за.мрзава
ши, залеgиши, залеђиваШи. 

хибрiiд, -Ида м лат. биол. биљка или живошиња насшала укр- . 
шШање.м роgишеља који apuaagajy исшој врсши или pogy, а раз
ликују се ио наслеgнu.м особина.ма, крижанац, басшарg, .мелез. 

хибридан, -дна, -о 1. а. који је насшао укршШање.м, укр
шшен, .мелезни: хибридни кукуруз. б. фиг. који је насшао og раз
личиших еле.менаШа, .мешани: � творевина. • хибридни аутомоб
илр ауШо.мобил који pagu на сшрују и UOlOHCKO lориво oplaHcKol 
иорекла (нафшу, бензин). - реч ЛИНГВ. реч. сасшављена og еле.ме
наша gвају различиших језика (нир. ауШо.мобил - og lрч. autos 
и лаш. mobilis). хибридни рачунар ауШо.маШски рачунски уређај 
lрађен ко.мбинацијо.м иринцииа на Koju.мa се заснива консшрук
ција аналоlних и gиlишалних рачунара . 

хибридиаација ж биол. укршшање биљака али живошиња 
различних наслеgних особина. 

хив м енгл. схраћ. врсша вируса који изазива cugy. • - позити
ван који је заражен вирусо.м cuge. - негативан који није заражен 
вирусо.м cuge. 

хигијена ж ГРЧ. а. lpaHa .меgицине која се бави ироучавање.м 
услова и ировођење.м .мера за чување и унаиређење зgравља, 
зgравсшвених услова. б. чување зgравља и оgржавање чисшоће; 
.мере које се иреgузu.мају за шо: лична �, социјална �, школска 
�, � рада, комунална �, ментална �. 

хигијеничар м онај који се сшара о оgржавању xUlujeHe; 
зgравсшвени pagHUK сшручњак за XUlujeHY. 

хигијеничарка ж жена хиlијеничар. 

хигијенски, -а, -о који се OgHOCU на xulujeHY, који оglовара 
захШевu.ма xUlujeHe: � завод, � прибор, хигијенски услови. 
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хигијенски прил. на xULujeHcKU начин, у ЙОLлеgу xULujeHe: 
� чист. 

хигро- ГрЧ. lЮО йрефикс у сложеницама значи: који се OgHO
си на влаLУ или воgу (нпр. хигрометар, хигроскоп). 

хигрограф м ГрЧ. инсШру.менШ за бележење Йро.мена вла
жносши вазgуха. 

хигрометар и хигрометар, -тра м ГрЧ. сйрава за .мерење ре
лашивне влажносши вазgуха, влаLо.мер. 

хигроскоп м ГрЧ. сйр'ава која йоказује влажносш вазgуха, 
али не .мери количину влаLе. 

хигроскопан, -пна, -о који има својсшво ga уйија влаLУ, 
обично из аiii.мосферскоL вазgуха: � материја, � вата. 

хигростат, -ата м уређај за оgржавање сшалне влажносши 
вазgуха у зашвореним ЙросШоријама. 

хИдра ж грч. 1. а. мит. неман, воgена з.мија са осам 'iлава. б. 
велика ойасносш, зло, нейријашељска сила. 2. зоол. слашковоg
ни йолий Hydra из кола gyйJЪapa. 

хидрант м ГрЧ. улични йриКЈьучак на воgовоgну .мрежу из ко
jeL се узима воgа за йоливање улица, Lашење йожара и сл. 

ХИДРЕШТНЙ, -а, -о 1. који се OgHOCU на хиgранш: � отвор, � 

поклопац. 2. в. хиgраШанШни. 
хидрантскй, -а, -о који се OgHOCU на хиgранШе. 

хидрат, -ата м хем. (обично у мн.) а.јеgињење крисшализова
не соли с воgо.м. б. йроgукш хиgраШације. 

хидратантнй, -а, -о фр. који влажи кожу, који gaje кожи йо
шребну влаLУ: � крема. 

хидратација ж ГрЧ. хем. сйајање јона или елекшрички наби
јених колоиgних чесшица с .молекулима воgе. 

хидратнй (щратс:ки), -а, -о који се OgHOCU на хиgраШе. 
хидраулика ж ГрЧ. 1. Йри.мењена xugpoMexaHUKa, наука о 

йримени и искоришћавању крешања и йришиска воgе, уља и СЛ. 
2. хиgраулични уређај. 

хидрауличар м инжењер хиgраулике. 

хидрауличнй (хидраулички), -а, -о а. који се OgHOCU на хи
gраулику: хидраулички радови. б. који gелује aog ЙриШиско.м 
воgе, уља и СЛ.: � преса, � кочница, � машина �. уређај, � диза
лица. 

хидрйд, -Ида м хем. (обично у мн.) јеgињење HeKoL еле.менШа 
с воgонико.м. 

хидрирати, щрйрам евр. и неевр. хем. (из)вршиши сйајање 
незасићених opLaHCKUx јеgињења с воgонико.м Йо.моћу кашали
заШора. 

хидро- ГрЧ. йрефикс у сложеницама који значи: који се OgHO
си на воgу, нЙр.: хидроавион, хидробус. 

хидроавијација ж ГРЧ.-лат. авијација снабgевена хиgроавио
нима; хиgроавиони. 

хидроавион, -она М ' ГРЧ.-лат. авион оЙре.мљен уређајима, 
сйравама (йлушачама, ЙЛовци.ма, лађасшим gHOM и gp.) који 
им OMOLyhyjy узлешање с воgе и слешање на воgу. 

хидроавионскй, -а, -о који се OgHOCU на хиgроавионе: � база. 
хидроархеолог м сшручњак .за хиgроархеолоLију. 
хидроархеологија ж ГрЧ. LpaHa археОЛОLије која се бави ис-

шраживањем осшашака .маШеријалне кулшуре .минулих циви
лизација aog воgо.м. 

хидробаза ж ГрЧ. база за узле'шање и слешање хиgроавиона. 
хидробиолог м научник који се бави хиgробиолоLијо.м. 

хидробиологија ж ГрЧ. LpaHa биОЛОLије која йроучава бu.тьни 
и живошињски свеш у воgама. 

хидробиос м ГРЧ. зб. зајеgнички назив за све орLаниз.ме који 
живе у воgи,. 

хидробус м ГРЧ.-}Iат . .мањи .моШорни йушнички броg за кр
сшарење йо лукама, рекама и каналима. 

хидрогамија ж ГрЧ. биол. ойрашивање биљака ЙосреgсШво.м 
воgе. 

хидроген и хидроген, -ена м ГрЧ. хем. в. воgоник. 
хидрогенератор м елекшрични Lенерашор који йокреће воgе

на Шурбина. 
хИдрогенскй и хидрогенскй, -а, -о који се OgHOCU на xugpo-

LeH, воgонични: � бомба. 
хидроглисер м грч.-фр. врсша лаКОL и врло БРЗОL 'iлисера. 

хидрограф м сшручњак за хиgроLрафију. 
хидрографија ж ГрЧ. geo физичке LеОLрафије који йроучава 

воgене Йовршине. 
хидрографскй, -а, -о који се OgHOCU на хиgРОLрафију: � кар

та, � мрежа. 
хидродинамика ж ГрЧ. geo gUHaмUKe који се бави законима 

крешања ШечносШи. 
хидродинамичкй, -а, -о који се OgHOCU на xugpogUHaмUKY. 

хидродром и хидродром м ГрЧ. узлешишше и слешишше хи
gроавиона. 

хидроелектрана ж ГрЧ. елекшрична ценшрала која искори
шћава йошенцијалну eHepLujy воgе за йроизвоgњу елекшричне 
eHepLuje. 

хидроелектричнй, -а, -о који се OgHOCU на елекшричну сшру
ју йроизвеgену воgено.м cHaLoM: � централа, � енергија. 

хидроенергетика ж наука о искоришћавању воgене eHepLuje. 
хидроенергетскй, -а, -о који се OgHOCU на хиgроенеРLешику: 

� објекат. 
хидроенергија ж ГрЧ. воgена cHaLa, cHaLa воgеНОL Шока. 
хидрозоа ж ГРЧ. 300Л. У .мн.: класа gyйJЪapa нейокрешних обли

ка Hydrozoa, у коју caagajy йолийи и .меgузе (у jg.: gyaJbap из ше 
класе). 

хидроизолација ж ГРЧ.-лат. йосшуйак изоловања влаLе, OgH. 
йроgирања воgе. 

хидроксйд м хем. јеgињење које саgржи jegHY или више хи
gроксилних Lpyaa у .моле кулу везаних за .меШал: натријумов �, 

калијумов �. 

хИдроксил м хем. јеgноваленшна Lpyaa О Н у хемијски.м jegu
њењи.ма. 

хидролиза ж ГрЧ. хем. разлаLање хе.мијских јеgињења aog уши
цаје.м воgе: � шећера. 

хидролог м сшручњак за хиgролоLију. 
хидрологија ж ГрЧ. наука о воgама у apupogu и цир кулаци

ји воgе на Земљи. 
хидролошкй, -а, -о који се OgHOCU на хиgРОЛОLију и хиgроло

Le: � изучавање. 
хидрометар и хидрометар, -тра м грЧ. физ. сйрава за .мере

ње 'брзине йрошицања шечносши и Lасова. 
хидрометеоролог м сшручњак за хиgро.меШеоролоLију. 
хидрометеорологија ж ГрЧ. наука која йроучава крешање 

воgе у аШ.мосфери. 
хидрометеоролоmкй, -а, -о који се OgHOCU на хиgро.меШеоро

ЛОLију: � завод, � служба, � извештај . 
хидрометрија ж ГрЧ. йроучавање и .мерење брзине шока воgа. 

, хидромеханика ж ГрЧ. яео .механике који йроучава законе 
.мировања и крешања ШечносШи. 

хидромеханичар м сшручњак за xugpOMexaHUKY. 
хидромеханичкй, -а, -о који се OgHOCU на xugpoMexaHUKY: � 

опрема. 

хидроним м ГрЧ. ЛИНГВ . име неке воgене йовршине (реке, језе
ра, .мора, океана). 

хидронимија ж ГрЧ. ЛИНГВ. лиНLвисшичка gисцийлина која 
йроучава хиgрониме и њихово Йорекло. 
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хидроплан м ГрЧ. в. хиgроавион. 

хидроплански, -3., -о који се OgHOCU на хиgроЙЛан. 

хидропотенцијал, -ала м хиgроенер"iешски ЙоШенцијал. 

хидросистём, -ема м сисшем .мера, раgова и објекаша на во-
ga.мa којим се ре"iулише режим воgа на неко.м Йоgручју. 

хидростатика ж грЧ. geo xugpoMexaHUKe који йроучава .миро
вање шечносши и уроњених Шела. 

хидростатички, -3., -о који се OgHOCU на хиgросшашику: � ва
га, � притисак 

хидросфера ж ГрЧ. воgени о.моШач 3е.м.тье, целокуйна воgена 
.маса на 3е.м.тьи. 

хидротерапеут м сшручњак који лечи хиgроШераЙијо.м. 

хидротерапеутски, -3., -о који се OgHOCU на хиgроШераЙеуШе. 

хидротерапија ж ГрЧ. мед. лечење воgо.м (куйањем, шушира-
ње.м, обло"iа.ма). 

хидротехника ж ГрЧ. вешшина "iрађења објекаша у воgи или 
Hag воgо.м (канали, бране, йосшројења за навоgњавање, xugpoe
лекшране и gp.). 

хидротехничар м сшручњак за хиgроШехнику. 

хидротехнички, -3., -о који се OgHOCU на хиgроШехнику. 

хидрофилан, -лна, -о ГрЧ. који лако йривлачи, уйија воgу 
или gpy"iy шечносш: � вата, � газа. 

хидрофита ж (хидрофйт, -Ита м) ГрЧ. бот. (обично У мн.) биљ
ка која живи у воgи (gелимично или йошйуно), воgена биљка. 

хидрофобија Ж грЧ. мед. сшрах og воgе, jegaH og знакова бе
снила. 

хидрофор, -ора м ГрЧ. уређај за gовоg воgе (обично у сшан) "ige 
не.ма .месно" воgовоgа, йу.мйа која воgу из бунара и сл. gовоgи у 
кућу. 

хидрохотел, -а и хидрохотёл, -ела м ГРЧ.-лат. йловећи, шу
рисшички хоШел. 

хидроцентрала Ж ГРЧ.-лат. елекшрична ценшрала на воgени 
йО"iОн, хиgроелекШрана. 

хидрочвор м чвор, сшецишше воgених йушева и уређаја за 
снабgевање (насеља) воgо.м. 

хијат, -ата и хијат м лат. лингв. фонешска йојава Kaga се у 
cpegUHU речи или на крају jegne и йочешку gpy"ie речи нађу gва 
са.мо'iласника jegaH go gpy"io"i, йри чему се са.мо'iласнички арши
кулациони ошвор йроgужује, зев (нйр . .молио; о оквиру и сл.). 

хијена Ж 1. зоол. У .мн.: йороgица шройских звери Hyaenidae, 
ноћни сшрвинари, који Hey"iogHo зауgарају и завијају (у jg.: звер 
из ше йороgице): пругаста �, пегава �, CMeђa �. 2. фиг. безобзир
ни "iрабљивац, крволок. 

хијёнски, -3., -о који се OgHOCU на хијене, који је као у хијене: 
� глава, � грамзивост, � поглед. 

хијёнски прил. као хијена: � нервозан, � крволочан. 

хијерархија Ж ГрЧ. сшейенасши aopegaK йо paH"iy, на основу 
суборgинације, йоgређеносши og ниже"i ка вишем (чину, paH"iy): 
црквена �, чиновничка �, друштвена �. 

хијерархијски, -3., -о који се OgHOCU на хијерархију: � лестви
ца, � однос. 

хијерархијски прил. на основу хијерархије, йо хијерархији: 
� поређати. 

хијероглифи м ми. (ретко у јд. хијероглйф, -ифа) ГрЧ. 1. сша
рое"iийашско сликовно сакрално Йис.мо; уойшше Йис.мени знако
ви иgеО"iрафСКО"i, Йој.мовно" Йис.ма. 2. фиг. нечишак, шешко разу
мљив рукойис, шешко чиtliJЬиво Йис.мо. 

хијероглифски, -3., -о који се ogHOCU на хијеРО'iлифе: � пи
смо, � знак. 

хИлус м лат. анат . .месШо кроз које у неки op"iaH (нйр. йлућа, бу
бре"i) улазе аршерије и излазе вене и извоgни канали. 

хиљада Ж ГрЧ. 1. (у функцији броја) број gесеш йуша већи og 
сшошину, који се обележава бројко.м 1.000. 2. (у функцији име
нице, обично у ми.) велики број, .мношШво: хиљаде војника. 

хиљадарка Ж (дат. -рци (-рки); ген. МИ. -кй) новчаница og хи
Jbagy gUHapa (или gpy"iux новчаних јеgиница). 

хиљадити, -3., -о 1. а. pegHU број йрема xUJbagy: � посети,лац. 
б. ко зна који: по � пут погрешити. 2. а. мат. (у им. служби) м geo 
који је xШbagy йуша .мањи og jegHo"i цело"i, jegaH og xШbagy jegHa
ких gелова jegHo"i цело"i. б. врло .мали, незнашан: не урадити ни 
� део оног што се каже. 

хиљадити се, -йм се несвр . .множиШи се, у.множаваши се у 
велико.м броју. - Дабогда ти се хиљадиле овце! 

хиљадица Ж geм. и хиЙ. og xUJbaga. 

хиљадострук, -а, -о који је xШbagy йуша већи, јачи и СЛ.: � 
снага, � количина. 

хиљадугодиmњи, -3., -е који шраје xШbagy "iogUHa; који шра
је вео.ма gy"io: � рат, � историја, � период. 

хиљадугодиmњица Ж хиљаgиша "iоgишњица og неко" go"ia
ђаја; йрослава хиљаgише "iogUHe og неко" gО"iађаја: � нечијег ро
ђења. 

химба Ж лицемерје, хиЙокризија. 

химбен, -а, -о лицемеран, gволичан. 

химбено прил. лицемерно, gволично. 

химен м ГрЧ. анат. ойнасши залисшак који gелимично зашва
ра улаз у ва"iину, gевичњак. 

химера Ж ГрЧ. 1. мит. чуgовишше KOg сшарих Грка с лављо.м 
"iлаво.м, козјим ШруЙо.м и з.мајским уgовима. 2. фиг. варка, са
.мооб.мана, уображење; неосшварљива за.мисао. 

химеричан, -чна, -о и химерички, -3., -о несшваран, сабла
сшан; неосшварљив: � илузија. 

химна Ж ГрЧ. а. ист. свечана йохвална Йес.ма у славу бо"iова 
или хероја. б. службена Йес.ма с .музичко.м ЙраШњо.м у часш go
.мовине, која се свира или йева у свечаним Йрилика.ма: држав
на �. в. Йес.ма којо.м чланови неке ор"iанизације или йокреша 
изражавају своју оgаносш шој ор"iанизацији или йокрешу: 
клупска �. 

химнички, -3., -о који се OgHOCU на химну, који је као химна, 
као у химни, свечан, узвишен: � марш, � музика. 

хина Ж в. химба. 

хинди, -ија м ЛИНГВ. најрасйросшрањенији и службени језик 
Инgије, који је насшао из сшароинgијСКО"i језика. 

хиНДски, -3., -о који се OgHOCU на XUHgu: � језик 

хиндуизам, -зма м рлг. рели"iија Инgуса, насiйала ЙочеШко.м 
cpeglbe"i века йосшейеним зближавањем бра.маниз.ма и буgиз.ма. 

хинити, mнйм несвр. рег. [гл. им. хИњење с] йонашаши се ли
цемерно, биши лице.меран. 

хип, хИпа м рег. шренушак, часак. 

хипер- ГрЧ. као йрви geo сложени ца значи ..uреко.мерносШ 
(нпр. хипермодеран, хипертензија, хиперсензибилан). 

хиперактиван, -вна, -о йрешерано акшиван: � дете. 

хиперацидитёт, -ета м ГРЧ.-лат. Йреко.мерна количина соне 
киселине у желуgачно.м соку. 

хипербола Ж ГрЧ. 1. сшилска фи"iура йреувеличавања, йре
шерани језички израз којим се увећавањем сшварних раз.мера 
жели йосшићи јачи сшилски ефекаш; йреувелuчавање уоЙшШе. 
2. мат. ошворена крива линија чији се краци симешрично рази
лазе у бесконачносШ. 

хиперболика Ж йреувеличавање, ЙреШеривање. 

хиперболисати, -иmем несвр. јако увеличаваши, йреувели
чаваши; изражаваши се у хиЙербола.ма: � осећања. 

хиперболичан, -чна, -о 1. йреувеличан, йрешеран: � израз. 
2. који има облик хийерболе (2): � путања, � огледало. 
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хиперболичкй, -а, -о в.  хийерболичан (1). 

хиперболично (хиперболички) прил. на хийерболичан на
чин, йреувеличано; изражавајуhи се у хийерболама: � приказа
ти, � се изражавати. 

хиперболичност, -ости ж особина OHoia шшо је хийерболич
но, йреувеличаносш: � израза. 

хипервитаминоза ж грч. мед. йоремећај у орiанизму збоi йре
великих gоза уношења вишамина у орiанизам. 

хипергликемија ж гp�. мед. йовећање количине шеhера у кр
ви (KOg gијабеШеса). 

хиперемија ж грч. мед. йовећана количина крви у крвним су-
gовима неко;; opiaHa или gела шела, навала крви. 

хиперинфлација ж ГРЧ.-лат. изузешно висока инфлација. 

хиперит м ГрЧ. мин. gубинска еруйшивна сШена. 

хиперманган, -ана м хем. шамНОЈЪубичасши крисшали ка-
лијум-йерманiанаша, који се расшворени у eogu корисше као gез
инфекционо среgсШво. 

хипермодеран, -рна, -о грч.-фр. који је склон йрешераном 
йомоgарсшву, йрешерано MogepaH или йомоgан: � господин, � 

писац. 

хипермодернист(а), -е м (ми. -сти) грч.-фр. онај који је йреше
рано склон MogepHoM или ЙомоgарсШву. 

хиперплазија ж грЧ. мед. йовећање неко;; шкива или opiaHa 
збоi сшварања нових hелија: � ткива. 

хиперпродуктйван, -вна, -о који йрешерано, MHoio Йроизвоgи. 

хиперпродуктивност, -ости ж особина OHoia који је хийер
ЙроgукШиван. 

хиперпродукција ж ГРЧ.-лат. йрешерана, йрекомерна йроиз
воgња машеријалних gобара чији обим йремашује йошребе шр
жишШа. 

хиперреализам, -зма м ум. умешнички, обично сликарски 
йравац који шежи савршено верном йриказивању йреgмеша, йо
јава. 

хиперсензибйлан, -лна, -о йрешерано осеШЈЪив, йреосе
ШЈЪив. 

хиперсензиБИлност, -ости ж особина OHoia који је хийерсен
зибилан, ЙреосеШЈЪивосШ. 

хиперсоничан, -чна, -о ГРЧ.-лат. наgзвучан, суйерсоничан: � 

брзина авиона. 

хипертензија ж ГРЧ.-лат. а. мед. йовишени крвни ЙриШисак. б. 
фиг. йренайешосш уоЙшШе. 

хипертонија ж ГрЧ. мед. в. хиЙершензија. 

хипертоничан, -чна, -о који болује og хиЙерШоније. 

хипертоничар м болесник с йовишеним крвним ЙриШиском. 

хипертрофија ж ГрЧ. а. мед. йрекомерно йовећање неко;; opia-
на или gела opiaHa збоi веће;; обима hелија. б. фиг. йрекомерно 
йовећање, йревелика количина нечеiа: � талента. 

хипертрофйран, -а, -о йрешерано увећан, ненормално йо
већан: � срце. 

хипертрофйраност, -ости ж.особина, сшање OHoia шшо је 
'хиЙерШрофирано. 

хипертрофирати, -офИрiiм евр. и неевр. 1. йрешерано се й'ове
hа(ва)ши, увеha(ва)ши (о неком opiaHY, gелу Шела). 2. ф:иг. разг. йре
шериваши у ойису нечеiа, йриказ(uв)аши већим Heio шшо јесШе. 

хипи, -ија м в. хиЙик. 

хипијевскй, -а, -о који се OgHOCU на хийије, хийике, својсшвен 
хийицима: � начин живота, � одећа. 

хипик м енгл. apuaagHUK омлagиНСКОi йацифисшичкоi йокре
ша који се йојавио йосле Друiоi свешскоi раша, apoaoeegajyhu 
ЈЪубав и HeHa.cUJЪe и суйрошсшавЈЪајуhи се вањским обележјима 
(gyiQM косом, шареНQМ ogehoM, кулшом цвећа) конвенционал
ном "йошрошачком" iрађанском менШалиШеШу. 

хипноза ж ГрЧ. йсихичко сшање слично сну, йолусну изазва
но суiесшијом и йраћено йоgврiавањем вОЈЪе хийношисане особе 
вОЈЪи хийношизера: бити под хипнозом. 

хипнотизам, -зма м вешшина хийношисања; йојаве у вези са 
хиЙнозом. 

хипнотизер, -ера м онај који се бави хийношисањем, који 
изазива хиЙнозу. 

хипнотизерскй, -а, -о који се OgHOCU на хиЙноШизере. 

хипнотизерски ПРИЛ. на хийношизерски начин, као хийно
шизер: � успавати. 

хипнотизирати, -изйрам евр. и неевр. в. хиЙноШисаШи. 

хипнотисанйк, -Ика м онај Hag којим је обавЈЪена хийноза, 
који је хиЙноШисан. 

хипнотисати, -ишем евр. и неевр. (некога) а. изаз(и)ваши хий
нозу (KOg HeKoia), (из)вршиши хийнозу (Hag неким), йоgврiнуши, 
йоgврiаваши хиЙнози. б. фиг. йошйуно овлаgа(ва)ши неким, ой
чиниши, ойчињаваши, оgушевиши, оgушевЈЪаваши (HeKoia): � 

масе својим говором. 

хипнотичкй, -а, -о који се OgHOCU на хийнозу, који је изазван 
хийнозом: � експерименат, � сан, � стање. 

хипнотички ПРИЛ. изазивајуhи хийнозу: деловати � на не
кога. 

хипнути се, -нем се евр. бациши се; ђийиши, ђийнуши, ско
чиШи. 

хипо-1 ГРЧ. као йрефикс у сложеницама значи: ucaog, aog, не
gOeOJЪHO (нпр. хипофункција, хипогликемија, хипоплазија, хи
потензија и сл.). 

хипо-2 ГрЧ. као йрефикс у сложеницама значи: коњски (нпр. 
хиподром, хипологија). 

хипогликемија Ж ГРЧ. мед. неgосшашак шеhера у крви. 

хиподром и хиподром м ГрЧ. а. ЙОЈЪана, сшаgион за коњске 
шрке, шркалишше за коње. б. нашкривена јахаоница. 

хиподромскй и хиподромскй, -а, -о који се OgHocu на хи
aogpOM. 

хипокористик м ГрЧ. ЛИНГВ. име оgмила, именички облик ко
јим се изражава OgHoC блискосши, симйашије йрема именова
ном биhу, йреgмешу (нЙр. geKa, сека, су наш це). 

хипокористичан, -чна, -о и хипокористичкй, -а, -о који се 
OgHOCU на хийокорисшик: � облик 

хипокризија Ж ГрЧ. лицемерје, йрешворносш, gволичносШ. 

хипокрит(а), -е м (ми. -ти м И -те ж) ГрЧ. лицемеран човек, ли
цемер. 

хипокритскй, -а, -о који се OgHOCU на хийокрише, лицеме
ран: � поступак 

хипокритски ПРИЛ. на хийокришски начин, лицемерно, йре
шворно, gволично: � се смеmити. 

хиполог м gобар йознавалац коња. 

хипологија ж ГрЧ. наука о коњима и узiајању коња; коњар
сШво. 

хиполоmкй, -а, -о који се OgHOCU на хийолоiију и хиЙолоiе. 

хипоплазија ж ГрЧ. мед. нейошйуна развијеносш неко;; opia
на: � материце. 

хипостаза ж грЧ. 1. фил. основа, йоgлоiа; ойреgмеhење, оше
лошворење нечеi айсшракшноi: � божанства. 2. субјекаш, особа, 
личносШ. 3. мед. усйорена циркулација крви. 

хипостазирати, -азйрам евр. и неевр. замислиши, замишља
ши нешшо айсшракшно као реално биhе, реалан йреgмеш, йри
gаваши нечем айсшракшном значење, каракшер реалноi биhа, 
OgH. сшвари, ойреgмешиши, оЙреgмеhиваШи. 

хипотакса ж ГрЧ. ЛИНГВ. шермин којим се означава ју зависне 
консшрукције, йовезане оgiоварајуhим вез1tицима, синшаксичка 
йоgређеносш, OgH. суборgинација; еупр. паратакса. 



1434 ХИПОТАКСИЧКИ - ХИТАТИ 

хипотаксички (хипотаксичнй, хипотактичнй), -а, -о који се 
OgHOCU на xийoйlaKcy: - однос. 

хипотеза ж грч. йlврgња, cyg за који ЙpeйlЙocйlaвJba.м,o ga је 
иCйlиHийl, йle Йо.моћу њеlа објашњава.м,о и йlу.мачимо оgређене 
чињенице, йојаве, йlеза коју йlреба gоказайlи. 

хипотека ж грч. 1. правн. заљожно йраво на HeKpeйlHиHe pagu 
осиlурања неке йlражбине, које се сйlиче уйисо.м у зе.мЈЬишне 
књиlе; са.м,озаљаlање HeKpeйlHиHa за осиlурање gобијеНОl зај.ма; 
заја.м, ocUlypaH йlaKвим заљаlање.м: бити под хипотеком, скину
ти хипотеку. 2. фш. оййlереhење, c.мeйlњa, зайрека, нейожеЈЬна 
особина: - прошлости. 

хипотекар, -ара м gаваљац зај.ма са xиЙoйleKo.м. 

хипотекарни, -а, -о који се OgHOCU на хийойlеку; ocUlypaH, за
ја.м,чен xиЙoйleKo.м: - поверилац, - банка; - дуг. 

хипотензија ж ГРЧ.-лат. мед. снижени apйlepиjcKи крвни йри
йlиCaK. 

хипотенуза Ж ГРЧ. мат. најgужа cйlpaHицa Йравоу"i.лоl йlроу"i.ла 
(насЙра.м, йравОl у"i.ла). 

хипотенузни, -а, -о који се OgHOCU на хиЙойlенузу. 

хипотетичан, -чна, -о и хипотетички, -а, -о који се засни
ва на хийойlези, који се йpeйlйocйlaвJba: - облик, - тврдња, - ре
шење. 

хипотетички и хипотетично прил. на основу хийойlезе, aog 
ЙpeйlЙocйlaвKo.м: - заснована тврдња. 

хипотетичност, -ости Ж особина oHola шйlо је хийойlейlично, 
заснованосйl на хийойlези, вepoвaйlHoћa: - суда. 

хипотётски, -а, -о в. хиЙойlейlичан. 

хипотётски ПРИЛ. в. хиЙОйlейlички. 

хипотёчни, -а, -о који се OgHOCU на хийойlеку, хиЙойlекарни. 

хипотонија Ж ГРЧ. мед. в. хиЙойlензија. 

хипотоничан, -чна, -о који има снижен крвни ЙpийlиcaK. 

хипофиза Ж ГРЧ. анат. жлезgа са унуйlрашњим лучење.м која 
се наљази на бази .мозlа. 

хипофункција Ж ГРЧ.-лат. мед. с.мањена сйособносйl функци
онисања HeKOl 0plaHa. 

хипохондар, -дра м у.миШЈЬени болесник, болесник og хийо
xOHgpuje. 

хипохондарски, -а, -о који се OgHOCU на хийохонgрију и хи
Йохонgре. 

хипохондрија Ж ГРЧ. мед. йpeйlepaHи cйlpax og болесйlи која 
ЙОСйlоји са.м,о у .машйlи йlобожњеl болесника; cйlaњe gушевне 
уйlученосйlи зБОl у.миШЈЬене болесйlи: патити од хипохондрије. 

хипохондрик, -а м И хипохондрист(а), -е м (ми. -сти) в. хи
йохонgар. 

хипохондричан, -чна, -о који йaйlи og хиЙохонgрије. 

хипохондричност, -ости Ж cйlaњe и особина oHola који је хи
йохонgричан; хиЙохонgрија. 

хипоцентар, -тра м ГРЧ.-лат. жаришйlе йoйlpeca, земљойlреса 
(у унуйlрашносйlи Земље). 

хипсомётар и хипсометар, -тра м ГрЧ. сйрава за .мерење 
HagMopcKe висине, вpcйla баро.мейlра. 

хипсометрија Ж ГРЧ . .мерење HagMopcKe висине Йо.моћу хийсо
.мeйlpa. 

хир м тур. чуgан йpoxйleв који йроизuлази из hуgЈЬивосйlи, 
йркоса, кайриц, са.м,овОЈЬа: пролазни -, удовољити нечијим хи
ровима. 

хировит, -а, -о који има чуgне йpoxйleвe, hуgЈЬив, обесйlан, 
кайрициозан: - жена. 

хировито ПРИЛ. hуgЈЬиво, кайрициозно: - се понашати. 

хировитост, -ости Ж (инетр. -ошћу) особина oHola који је хиро
вийl, oHola шйlо је xиpoвийlo, hуgЈЬивосйl, каЙрициозносйl. 

хиромант м онај који се бави xиpo.мaHйlиjo.м. 
хиромантија Ж ГрЧ. чийlање, йрорицање суgбине йо цpйla.м,a 

на gлану. 
хироманткиња Ж жена xиpo.мaHйl. 
хиромантски, -а, -о који се OgHOCU на xиpo.мaHйle и хиро.ман

йlиjy: - знање. 
хиропрактика Ж енгл. мед. йleXHиKa лечења Йyйle.м .манийу-

лације кич.ме, Kocйlиjy и з"i.лобова. 
хиропрактичар м онај који лечи Йо.моћу xиpoЙpaKйlиKe. 

хирург м лекар cйeциjaљиcйla за xupYPlujy. 

хирургија Ж ГрЧ. мед. lpaHa .меgицине која болесйlи лечи ойе
paйlивHим и gрУlим .механичким захвайlима (на.м,ешйlање.м йре
ло.ма, фиксирање.м завојима и сл.). 

хируршки, -а, -о који се OgHOCU на xupYPle и XupYPlujy: - оде
љење, - нож, - екипа, - интервенција. 

хис муз. за йолусйlейен йовишени йlOH "ha". 
хиспанизам, -зма м лат. ЛИНГВ. особеносйl шйаНСКОl језика; 

шйански језички израз у неко.м језику. 
хиспанист(а), -е м (ми. -сти) онај који се бави xиcйaHиcйlи

ко.м, сйlручњак у обласйlи xиcЙaHиcйlиKe. 
хиспанистика ж лат. ЛИНГВ . наука о шЙанско.м језику и књи

жевносйlи йисаној на йlо.мејезику. 

хистеризирати, -изйрам евр. и неевр. (у)чинийlи хисйlерич
ним, изаз(и)вайlи xиcйlepиjy KOg HeKola: - масе. 

хистёрија и хистерија ж ГрЧ. 1. мед. вpcйla нервне болесши 
која се иСЙОЈЬава у йpeйlepaHoj разgраЖЈЬивосйlи и у виgу йовре
.мених нервних Haaaga, йраћених lрчевима: напад хистерије. 2. 
разг. хисйlерична особа. 

хистеријски, -а, -о в. хисйlеричан. 

хистерик м хисйlеричан човек, хисйlерична особа. 
хистерисати, -ишем неевр. фам. имaйlи хисйlеричан найаg, 

йоказ(ив)айlи знаке xиCйlepиje; йонашайlи се хисйlерично, .мах
Hийlaйlи, беснейlи. 

хистеричан, -чна, -о а. који болује og xиCйlepиje: - особа. б. 
који йойlиче og xиCйlepиje, изазван xиcйlepиjo.м: - смех, - плач, 
- напад. 

хистерички, -а, -о в. хисйlеричан. 
хистерички ПРИЛ. в. хисйlерично. 

хистерично ПРИЛ. на хис йlep ичан начин, као xиcйlepиK, йре
йlepaHo разgраЖЈЬиво: - плакати, - викати. 

хистеричност, -ОСТИ ж особина и cйlaњe oHola који је xиcйle
ричан, oHola шйlо је хисйlерично. 

хистолог м научник који се бави хиСйlОЛОlијо.м, сйецијаљи
cйla за хиСйlОЛОlију. 

хистологија ж ГрЧ. биол. наука о йlKивимa, која йроучава .ми
кроскойску lрађу орlаниз.ма. 

хистолошки, -а, -о који се OgHOCU на хисйlОЛОlе и хисйlОЛОlи-
ју: - налаз, - преглед. . 

хистори- в. иCйlopи-. 

хит м (ми. -ови) енгл. gело које изазива велико иHйlepecoвaњe 
(нЙр. усйешни йозоришни KoMag, филм, забавна Йес.ма, књиlа и 
сл.): велики -, постати -. 

хитан, -тна, -о који се .мора, йlреба извршийlи ogMax, брзо, 
неоgложан, ypleHйlaH: - посао, - случај, хитне мере, - операци
ја. • - помоћ зgравсйlвена ycйlaHoвa за указивање шйlо брже ле
карске Йо.моћи. 

хитар, -тра, -о 1. а. којије брзих йокрейlа, брз, жусйlар; окре
йlaH, cйpeйlaH: бити - . б. који се врши брзо, брзим йокрейlима: 
- корак, - кретња, - покрет. 2. бис йlap , о шйlроу.ман , йрониц
ЈЬив: бити хитра ума. 

хитати, -ам неевр. 1. ићи брзо, журно, журийlи; уойшйlе на
cйlojaйlи ga се нешйlо брзо ypagu: - у школу, - на састанак, -
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на посао. 2. бацаши руко.м: - камен . •  - се а. бацаши се (нечu.м) 
на HeKo'i, 'iађаши се: - се каменом на псе. б. бацаши се за нечu.м: 
- се за лоптом. 

хитац, хйца и хитац, xiща м (Шlетр. хйцем и xiщем; ген. ми. 
ХЙТ3.ц3.) 1. замах и крешање шела ири бацању (у uравцу верши
кално.м, косо.м или хоризонШално.м у OgHOCY на иовршину Зе
.мље); иушања и gо.меш шо'iа крешања: слаб -, добар -; коси -, 
вертикални (окомити) -, хоризонтални (воДоравни) -. 2. изба
цивање, избачај .меШка из вашрено'i оружја, иуцањ; gо.меш иуц
ња, иушко.меШ: испалити три хица, стартовати на -; бити на -
далеко. 3. замах и уgарац HO'iOM: - коња у бедро. 

хитети јек хитјети, -тйм неевр. арх. журно ићи, журиши, хи
шаши, наf.nиШи. 

хитин, -Ина м грч. op'iaHcKa .маШерија, иолисахариg сличан 
целулози, који gaje чврсшину сиоЈЬНО.м о.мошачу (оклоиу) зf.nав
кара и налази се у ћелијској оини 'i.тьивa. 

хитински, -3., -о који се OgHOCU на хишин; који је og хишина: 
- оклоп, - љуска. 

хитити (се), -йм (се) евр. в. хишнуши (се). 
хитјети в. хиШеШи. 
хитлеризам, -зма м пол. не.мачки фашисшички иокреш aog 

вођсШво.м Аgолфа ХиiIlлера, нацизам. 
хитлеровац, -овца м ирисшалица, слеgбеник ХиiIlлерове ио

лишике и иgеОЛО'iије, нацисШ(а). 
хитлеровски, -3., -о који је у gyxy хиiIlлериз.ма, нациз.ма, на

цисшички: - политика. 
хитлеровски прил. на хиiIlлеровски начин, као хиiIlлеровци: 

- поступати. 
хитно прил. без оgла'iања, неоgложно; брзо, журно: (морати) 

- отпутовати, - послати, - одговорити на писмо, - бележити. • 
под - разг. хиШно. 

хитно ст, -ости ж (Шlстр. -ошћу) сшање и особина oHo'ia шшо 
је хишно, неоgложносiIl, брзина, журба: - решења неког пита
ња, - пошиљке. 

хитнути, -нём евр. бациши: - камен, - лопту . •  - се а. баци
ши се (нечu.м): - се каменом. б. залешеши се, винуши се; скочи
ши: - се увис; - се на коња. в. ришнуши се, бацакнуши се (о ко
њу и сл.): - се задњим ногама. 

хитња ж насшојање ga се шшо ире He'ige сши'iне или ga се не
шшо хишно ypagu, журба, брзина: у хитњи заборавити нешто. 
• није хитња (хитње) није хишно, не жури .ми (ши и сл.) се, u.мa 
вре.мена (за нешШо). 

хитрина ж 1. особина oHo'ia који је хишар, oHo'ia шшо је хи
шро, брзина: муњевита -, велика -, - ногу. 2. ошШроу.мносШ, 
бисшрина, висиреносш: - ума. 

хитро прил. брзu.м крешњама, брзо, журно: - скочити, - по
летети, - прести. 

хитромислен, -а, -о који брзо .мисли, који брзо схваша, ви
сирен. 

хитромисленост, -ости ж особина oHo'ia који је хиШро.ми
слен, висиреносШ. 

хитропрёља и хитропреља ж (обично песн.) она која хи" 
шро apege. 

хитрост, -ОСТИ: (хитрЬћа) ж в. хиШрина. 
хитроуман, -мна, -о (обично песн.) који је хишро'i, бисшро'i 

у.ма, бисШроу.ман, ошШроу.ман, висирен. 
хифа ж грч. биол. gу'iачак шанак јеgноћелијски или вишеће-

ли јски кончић, geo ве'iешашивно'i шела 'i.тьивa. 
хи-хи узв. оном. за иоgражавање хихошања, кикоШања. 
хихот м оном. f.nacaH смех, кикош: гласан -, пригymен -. 

хихотати се, хИхоћём се неевр. f.nacno, 'iрохоШо.м се С.II1,ејаШи, 
кикошаши се. 

хлад м 1. иросшор, .месШо ucaog или aopeg нече'iа које није 
осве'ш.тъено, o'ipejaHo сунце.м; сенка коју баца иреg.меш ocвeiIlJЬeH 

сунце.м: седети у хладу, склонити се у -. 2. иријашна лешња све
жина, хлаgовина: вечерњи -. 3. фиг. зашвор, хаис: стрпати у -. 
• дебели - в. gебела хлаgовина (aog хлаgовина изр.). 

хшiдак, хлатка м пеен. ge.м. и хии. og хлаg. 

хладан, -дна, -о 1. који u.мa ниску Ше.миераШуру; сшуgен; иро
хлаgан: - пиће, - вечера, - рука, - камен, - извор; - зима, -
време. 2. фиг. а . .мрШав: наћи сина хладна. б. који изазива осе
ћај језе, језовиш; сшрашан: хладни жмарци, - смрт. 3. а. који се 
не узбуђује, не узрујава, сшаложен, .миран, хлаgнокрван, шре
звен: - човек, остати -, бити хладне главе (у опасности). б. уз
gржан, резервисан; равноgушан, HeoceiIlJЬив; нељубазан; који og
ражава шакве особине: - особа, бити - према некоме, - службе
но лице; - држање, - однос, - дочек, - пријем. • - туш Hey'iogaH, 
неиријашан gоживЈЬај, неиријашно изненађење. хладни рат в .  
раш (изр.). хладне боје елик. иљава, зелена и ЈЬубичасша боја. -
оружје оружје из Koje'i се не иуца, боgежи (нож, саБЈЬа, .мач и сл.). 
бити хладне крви биши хлаgнокрван, фле'i.маШичан, не узбуђива
ши се. (као) поливен хладном водом (хладним тушем) каже се за 
OHO'i који се осећа нела'iоgно збо'i нече'i, који је неиријашно изне
нађен. као хладне воде (имати и ел.) вео.ма MHO'iO. мртав - разг. који 
се не узбуђује, не узрујава. оставити (некога) хладним не .моћи уз
буgиши HeKo'ia, осшавиши (HeKo'ia) равноgушнu.м. пробија га (об
лива га) - зној обузu.ма 'ia језа, сШрах. - као лед (камен, змија и ел.) 
1) cacвu.м хлаgан. 2) безосећајан. - као mприцер хлagнокрван. 

хладетина ж кув. охлађен з'iуснуши желашинасши сок og ис
куваних косшију и .меса, иикшије: лососовина у хладетини. 

хладетинаст, -а, -о који је као хлаgешина, иикшијасш, gpx-
шав: - маса. 

хладетинасто прил. као хлagешина, иикшијасшо: дрхтати -. 

хладилица ж в. леиеза. 

хладило е среgсшво или уређај за хлађење. 

хладионик м ор.ман с уређаје.м за хлађење и чување намир
ница, хлаgњак, фрижиgер; уређај за хлађење. 

хладионица и хладионица ж а. в. хлаgионик. б. иросшори
ја са ypeђaju.мa за хлађење намирница, хлаgњача. 

хладионички и хладионички, -3., -о који се OgHOCU на хла
guoHUKe и на хлаgионице: - уређај . 

хладити, хладйм неевр. [гл. им. хлађёње е] 1. а. оgузu.маши, 
снижаваши (нече.му) Ше.миераШуру, чиниши (нешшо) хлаgнu.м, 
хлаgнијu.м; чиниши свежијu.м, расхлађиваши, освежаваши: -
пиво, - чело, - лице (лепезом). б. безл. иосшајаши хлаgније, све
жије. - Од запада је пријатно хладило. 2. фиг. у.мириваши, сши
шаваши: - страсти . •  ,.., се 1. расхлађиваши се, освежаваши се 
(нечu.м): - се лепезом. 2. 'iубиши шоиљошу, иосшајаши хлаgан, 
хлagнији (нир. о јелу, иићу). 3. фиг. а. иосшајаши хлаgан, равно
gушан (ире.ма неко.ме), 'iубиши наклоносш, ЈЬубав (ире.ма неко
.ме): - се према момку. б. 'iубиши у јачини, слабиши, јењаваши, 
смириваши се (о jaKu.м oceћaњu.мa, е.моцијама). 

хладнети јек. хладњети, хладнйм неевр. 1. иосшајаши хла
gaH, 'iубиши шоиљошу, хлаgиши се (нпр. о ногама, рукама). 2. 
(обично безл.) иосшајаши хлаgно, ирохлаgно, сШуgеШи. - Нагло 
је почело хладнети. 3. фиг. а. иосшајаши равноgушан, незаин
шересован; 'iубиши занос, иншересовање, ошуђиваши се: - према 
некоме. б. U.осШајаШи узgржан, 'iубиши у ирисносши (нпр. о ме
ђуљудским односима, осећањима и сл.). 

хладник м в.  хлаgњак (1). 
хладно и хладно прил. 1. с ниско.м, нижо.м Ше.миераШуро.м, 

с хлаgноћо.м, сшуgено; с осећаје.м хлagноће: бити -, бити некоме 
.,..,, 2. а. без узбуђења, узрујавања, .мирно, смирено, сшаложено: 
одговорити -, - посматрати удес. б. без осећања, без ирисносши, 
равноgушно, безосећајно; нељубазно: - дочекати неког, - при
мити, - се држати. 3. не иобуђујући јаче е.моције, осшавЈЬајући 
слаб ушисак: - деловати на некога (нпр. о слици). • бити неко
ме - око срца сшраховаши, сШреиеШи. 

хладнокрван и хладнокрван, -вна, -о који се не узбуђује, 
.миран, сшаложен, смирен; узgржан, равноgушан: бити -, - чо
век. • хладнокрвне животиње зоол. живошиње које не.мају сшал
ну шелесну Ше.миераШуру. 
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хладНOIфвно И хладнокрвно прил. на хлаgнокрван начин, 
не узбуђујуhи се, с.мирено, .мирно, сшапожено; узgржано, равно
gушно: � убити некога, � посматрати нешто. 

хладнокрвност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање оно
la који је хлаgнокрван, с.миреносЩ сшапоженосш, .мирноћа; уз
gржаносш, равноgушносш: сачувати �. 

хладноратовски, -3., -о који се OgHOCU на хлаgни раш: � по
литика. 

хладноћа ж 1. ниска Ше.мЙераШура, сшуgен, зима: велика �, 
дрхтати од хладноће, страдати на хладноћи. 2. фиг. а. с.мирено 
йонашање, .мирноћа, сшапоженосш: (нечија) � на испиту. б. og
сусшво йрисносши, блискосши, хлаgно, НеЈЬубазно, узgржано gp
жање, резервисаносш; нељубазносш; зашеlнушосш: � између 
мајке и сина; � односа. 

хладнути се, хладнём се евр. йосшаши .мапо хлаgнији, .мапо 
се охлаgиши (о нечем топлом, врелом, нпр. о јелу). 

хладњак и хладњак м 1. заклон og сунца, обично обрасшао 
йузавицама или виново.м лозо.м, сеница; вењак: одмарати се 
под хладњаком. 2. а. ор.ман, caHgYK с уређаје.м за хлађење и чу
вање намирница, фрижиgер; уређај за хлађење: држати храну 
у хладњаку; вагон с хладњацима. б. уређај за хлађење рас
хлаgне воgе или уља KOg .моШора, шешкоl оружја и СЛ.: сипати 
воду y �. 

хладњача и хладњача ж а. йросшорија или зlрagа у којој се 
Йо.моћу нарочиших уређаја оgржава ниска Ше.мЙераШура pagu 
чувања лако кварљивих намирница: � за рибу, � за малине. б. 
камион, ваlон, броg и сл. с шаквим уређајима: возити хладњачу. 

хладњети в. хлаgнеШи. 

хладњикав и хладњикав, -а, -о Йо.мапо хлаgан, йрохлаgан: 
� BpeMe. 

хладњикаво и хладњикаво ПРИЛ. Йо.мапо хлаgно, йрохлаg
но: бити �. 

хладовати, хладујём неевр. 1. оg.мараШи се у хлаgовини: � 
под дрветом. 2. фиг. йровоgиши вре.ме не pagehu нишша, ужива
ши, блаlоваши; ленсШвоваШи. - Док други раде, он хладује. 

хладовина ж 1. йросшор, .месШо заклоњено og сунца, .месШо 
у сенци, хлаg: склонити се у хладовину, седети у хладОВИНИ. 2. 
йрохлаgан, свеж вазgух, свежина: � иза кише, осетити хладови
ну. 3. фиг. лак йосао који не замара, служба у којој се .мапо ра
gu; Hepag, ленсшвовање; уживање. - На послу му је права хла
довина. • де бела � 1) йријашна, gобра хлаgовина. 2) Hepag, ле н
сшвовање; уживање. 

хладовинаст, -а, -о в. хлаgовиШ. 

хладовит, -а, -о а. у (на) ко.ме има gосша хлagа, йун хлаgа, се
новиш: � место, � myмa. б. йрохлagан, свеж: � поветарац, � ноћ. 

хладовито ПрИЛ. а. йуно хлаgа, сеновиШо. - Испод дрвета је 
било хладОВИТО. б. свеже, Йрохлаgно. - Предвече је било хладо
ВИТО. 

хладовитост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је хлаgови
шо, свежина. 

хладолеж м (инетр. -ом) (уп. ладолеж) 1. бот. бuљка йењачица 
Ipomoea, лаgолеж. 2. леншшина, лењивац, gаНlуба. 

хлађан, -а, -о пеен. у хиЙ. значењу: хлаgан: � водица. 

хлап м ЗООЛ. в. papol. 

хшiпити и хлапети је:к. хлапјети, -пйм неевр. 1. исйушша
ши йару, .мирис, исйараваши, вешриши (нЙр. о йићу, .мирису и 
сл.). 2. фиг. а. lубиши йамћење, йосшајаши сенилан (о сшарим 
особама). б. слабиши, lубиши се услеg сшаросши (о йамћењу); уп. 
лапити. 

хлапљив (хлапив), -а, -о који лако, брзо хлайи, исйарљив: � . 
гас, � уље. 

хлапљивост (хлапивост), -ости ж особина oHola шшо је хла
йЈЬиво, исЙарљивосШ. 

хлапнути, -нём свр. Йре.ма хлаЙШаШи. 

хлаптати, хлапћём неевр. lласно йиши узимајуhи шечносш, 
найој језико.м, локаши (о живошињама); шу.мно срчуhи, .мља
шhуhи йиши илијесши (о човеку): � напој, � супу. 

хлаче, хлач3. ж МН. йаншапоне: KpaTKe �, дyгe �, мушке �. 

хлачице ж ми. ge.м. og хлаче. 

хлеб јек. хљеб м (ми. -ови) 1. jegHa og основних живошних на
.мирница која се gобија Йечење.м шесша у.мешеноl og йшеничноl 
(ређе кукурузноl, раженоl и сл.) брашна са воgо.м, уз gоgашак 
квасца и соли, крух; засебан geo, KoMag ше хране разне вели чи
не и облика зависно og cyga у ко.ме се йече: пmенични �, ража
ни �, умесити �, испећи �; десет хлебова. 2. живошне намир
нице, јело, храна уойшше: радити само за � и одећу. 3. фиг. оно 
чиме се неко изgржава, основна среgсшва за живош; зараgа; йо
сао, служба: отићи за хлебом у иностранство, остати без хлеба, 
лак �, адвокатски �. • бели - 1) хлеб у.мешен og белоl йшеничноl 
брашна. 2) lосйоgски, ylogaH живоШ. горак - (тврда кора хлеба) 
шежак, .мукошрйан живош, шежак йосао, шешка зараgа. лак 
лак живо ш, живош без paga. црни - хлеб у.мешен og ЦPHol бра
шна. • бити на белом хлебу 1) очекиваши извршење с.мрШне йре
cyge. 2) очекиваши са сШреЙњо.м решење нечеlа. дати (некоме) ко
мад (кору и сл.) хлеба у руке осйособиши HeKOla ga живи само
сшапно, og власшишоl paga, зайослиши; gаши (неко.ме) йосао, 
заЙослиШи. добар као - јако gобар, ЙЛе.мениШ. дочекати (некога) 
с хлебом и сољу йожелеши неко.ме gоброgошлицу, указаши неко
.ме lосШоЙримсШво. имати своје парче (свој комад) хлеба; јести свој 
- изgржаваши се својим pagoM, имаши йосао, заЙослење. јести 
сува хлеба јесши само хлеба без икаква gpylol јела. јести хлеба 
без мотике лако, ylOgHO живеши, не раgиШи. јести нечији � 1) би
ши на нечије.м изgржавању, сШарању. 2) служиши KOg HeKola. 
лези хлебе (хлебу) да те једем каже се леншшини, HepagHUKY. не
ма овде (ту) хлеба (за некога) не .може се шу нишша ЙосШиhи. не
ма хлеба без мотике не .може се живеши без paga. тражити хлеба 
преко погаче биши нескро.ман, йревише шражиши, изволеваШи. 
требати (некоме) као парче хлеба (као -) биши (неко.ме) HeouxogHo 
ЙоШребно. узети (некоме) - (из руку) оgузеши неко.ме службу, 
осшавиши HeKola без зайослења, без зараgе. - насушни (свакида
шњи) храна; оно шшо је основно и HeouxogHo за живо ш, за ой
сШанак. - са седам кора врло шежак живош; шежак йосао, ше
шка зараgа. 

хлебар јек. хљебар м занаi1lлија који .меси, йече и upogaje 
хлеб, Йекар. 

хлебар а јек. хљебара ж йроgавница хлеба; осшава за хлеб. 

хлебарка јек. хљебарка (хлебарица јек. хљебарица) жена 
хлебар, йекарка; хлебарева жена. 

хлебарница јек. хљебарница ж зlраgа или раgња у којој се 
.меси и йече или upogaje хлеб, йроgавница хлеба, Йекара. 

хлебарски јек. хљебарски, -3., -о који се OgHOCU на хлеб и 
хлебаре, хлебни, йекарски: � квасац, � пећ. 

хлебац, ХЛЕшца је:к. хљебац, ХЉЕшца м ge.м. и хиЙ. og хлеб; 
хлеб, КРУХ. • добар као � каже се за gоБРОl, ЙЛе.мениШоl човека. 

хлеБНИјек. хљебни, -3., -о који се OgHOCU на хлеб (који служи 
за сйрављање хлеба, који је og хлеба и сл.): � пећ, � брашно, � 
квасац, хлебне мрве. • - дрво бот. бuљка Artocarpus из ф. Mora
сеае, која расше у Азији и чији йлоgови саgрже gосша скроба, og 
Kola се сйравља хлеб. 

хлебница јек. хљебница ж в. хлебара. 

хлепчић јек. хљепчић м ge.м. и хиЙ. og хлеб. 

хлбр м ГРЧ. хем. xaпoleHU хе.мијски еле.менаШ (Cl), зеленкасшо
жуши ошровни lac ошШроl .мириса. 

хлорЙД, -Ида м хем. со хлоровоgоничне киселине. 

хлорисати, -ишём евр. и неевр. хем. 1. gеловаши хлоро.м на ор
laHcKe .маШерије (нЙр. йри gезинфекцијu воgе за йиће); gезинфи
коваши Йо.моћу хлора: � воду, хлорисана вода. 2. увесши, увоgи
ши хлор у .м,олекул неке .маШерије. 

хлорит, -ита м 1. хем. со хлорасше киселине. 2. МИН. шамнозе
лени .минерап, сличан лискуну (силикаш апу.минију.ма и MalHe
зију.ма). 
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хлорни, -а, -о који се OgHOCU на хлор, који саgржи хлора: � 
вода, � раствор, � креч, � киселина. 

хлоро- грч. йрефикс у сложеницама који значи: 1) зелено-, 
жушо- (нпр. хлорофил, хлороза). 2) који се OgHOCU на хлор (нпр. 
хлороводоник, ХЛОРОIIИКрин). 

хлороводоник, -Ика м хем. jegUНJeНJe хлора и воgоника, заiу
ШЈЬиви безбојни iac. 

хлороводонични, -а, -о који се OgHOCU на хлоровоgоник: � 
киселина. 

хлороза ж грч. 1. бот. биљна болесш KOg које иначе зелени ор
iaHU, нарочишо лисшови йосшају жуши збоi неgосшашка хлоро
фила. 2. мед. врсша .малокрвносШи која се јавља обично KOg ge
војака у gоба ЙуберШеШа. 

хлоропласт и хлоропласт м грч. бот. У .мн.: зрнца, шелашца 
у Йовршинскu.м ћелијама биљака која gajy зелену боју лишћу и 
gpyiu.м зеленu.м gеловu.ма биљака (у jg.: шакво Шелашце). 

хлорофил, -а и хлорофил, -ила м бот. биљно зеленило, сло
жена opiaHCKa боја у лишћу и gpyiu.м зеленu.м gеловu.ма биљака. 

хлорофилни, -а, -о који се OgHOCU на хлорофил, у ко.ме u.мa 
хлорофила: � зрнце. 

хлороформ и хлороформ м хем. безбојна исйарљива шеч
носш каракшерисшичноi .мириса која се корисши као наркошич
но среgсшво: успавати хлороформом. 

хљеб(-) јек. в. хлеб(-). 

хљёпчић в. хлеЙчић. 

хм (понекад удвојено) узвик KOju.м се изражава су.мња, неве
рица, неgоу.мица, aogc.мex, неизвесносiil, бојазан и сл. - Хм! Да 
ли је баш тако као што ти кажеш. Хм? Сељачка посла. Хм! Шта 
ћемо ако то он сазна? 

хмёљ, хмеља м (ми. 0) бот. вишеiоgишња gвоgо.ма биљка йови
јуша Иumulus lupulus из ф. конойЈЬе (Cannabinaceae), која се 
уЗiаја pagu женских цвасши (шишки) боiаших луйулино.м, који 
се корисши за йроизвоgњу Йива. 

хмељар, -ара м йроизвођач, уЗiајивач х.меља; берач х.меља. 

хмељара ж осшава, .маiацин за с.мешШај х.меља. 

хмељарка ж жена х.мељар. 

хмељарски, -а, -о који се OgHOCU на х.мељаре и х.мељарсШво: 
� производња. 

хмељарство с йроизвоgња, iajeНJe х.меља (као йривреgна 
ipaHa). 

хмељев и хмељов, -а, -о који је og х.меља. 

хмељиште с Зе.мЈЬишШе, њива засађена х.мељо.м, OgH. на ко
јој се iajuo х.мељ. 

хмёљни, -а, -о који се OgHOCU на х.мељ: � стабљика, � реса, � 
шишка. 

хмељник, -ика м зе.мљишШе на ко.ме се iaju х.мељ; засаg 
х.меља. 

хо узв. (понекад поновљено) 1. за изражавање: а. чуђења, из
ненађења. - Хо, хо! Колико сте накупили шљива! б. незаgовољ
сшва, љуШње. - Хо! Шта ти би да то урадиш?! 2. за йоgражава� 
ње с.меха. - Хо, хо! поче се кикотати. 

хоби, -ија м (инстр. -ијем) енгл. о.миљено занu.мање, йосао ко
ju.м се човек Hajpaguje бави у слобоgно време; йасија, сшрасш: 
имати неки �, бавити се нечим из хобија. 

хобист(а), -ё м (ми. -сти) онај који u.мa неки хоби. 

хобистички, -а, -о који се OgHOCU на хобисШе. 

хобистички прил. као хобисШ(а). 

хобл м нем. сшруi, peHge за gрво. 

хобловати, -лујём (хоблати, -ам) несвр. сшруiаши, ренgаши 
(gрво) сшруi�.м, ренgешо.м: � дрво, � паркет. 

хоботница ж зоод. iрабежљиви .морски "iлавоножац са осам 
кракова Octopus vulgaris, окШоЙоg. 

ход, хода м (мн. 0) 1. а. крешање Kopaцu.мa, корачање, xogaltJe; 
йешачење: зачути нечији �; два сата хода. б. начин xogaltJa, ко
рачања: брз �, спор �, војнички �, гeгaв �. в. крешање, Йо.мера
ње уойшше: � брода, � Сунца, � казаљке сата. 2. шок, развој (не
ке йојаве, збивања): � времена (временски �), � културе. 3. кре
шање, pag, функционисање неко;; .механиз.ма, .машине: � мото
ра, � машине, � клипа. • празан (мртав) � сшање aoiOHCKoi уре
ђаја, .машине Kag није укључена веза из.међу .моШора и aoiOH
ско;; gела, йа се крешање не йреноси на шочкове, лер. 

ходалац, -аоца м онај који xoga, хоgач, хоgац, Йешак. 

ходалачки, -а, -о који се OgHOCU на хоgаоце и xogaltJe: � кон
диција. 

ходалица 1. ж и м (ми. ж) особа која MHoio xoga, йешачи; луша
лица: велика �. 2. ж йшица која xoga (а не леши): птица �. 

ходало с в. xogaљKa (3). 

ходаљка ж (дат. -љци; ген. ми. -ки) 1. gубак, сшалак с шочко
вu.мa у ко.ме се .мало gеше учи ga xoga. 2. мн. в. xogYJbe. 3. а. geo 
шела, OgH. opiaH, ексШре.миШеШ Йо.моћу Koia се xoga, Hoia. б. йо
.маiало йри xogaltJY (нЙр. шШака). 

ходање с 1. "iл. u.м. og хоgаШи. 2. спорт. аiilлешска gисцийли
на, крешање Kopaцu.мa йри ко.ме jegHo сшойало увек .мора биши 
на Зе.мЈЬи, iilлу. 

ходати, ходам несвр. 1. а. ићи корако.м, йешке, корачаши; йе
шачиши: � тамо-амо, брзо �, � на прстима, MHOГO �. б. фиг. йре
носиши се (og) jegHoi go gpyioi, ићи из руке у руку. - Флаша ра
кије је ходала од госта до госта. 2. Йо.мераШи се, йокрешаши се, 
Йо.мицаШи се (нпр. о шеталици сата). 3. разг. излазиши, заба
вљаши се с gевојко.м, OgH . .млаgиће.м. - Њих двоје ходају већ го
дину дана. 

ходац, хоца м онај који xoga, йешачи, йешак: брз �, добар �. 

ходач, -ача м в.  хоgац. 

ходити, ходим несвр. 1. хоgаши, ићи, ЙешачиШи. 2. (у 2. л. 
имп.) хајgе(ше), gођи(Ше). - Ходите амо. Ходи за мном. 

ходни, -а, -о који се OgHOCU на xog; йешачки: � темпо; � колона. 

ходник м а. gуiачак и узан йролаз за осшале йросшорије (у 
зiраgи, сшану, ваiону и сл.). б. gуiачка и уска йукошина, шу
йЈЬина aog земљо.м (коју сшварају живошиње које живе aog зе
.мљо.м). • подземни � йрокой, йролаз искойан ucaog йовршине 
зе.мље, Шунел. 

ходнИчић м geм. og XOgHUK. 

ходнички, -а, -о који се OgHOCU на XogHUK, који apuaaga xog
нику: � зид. 

ходом прил. ugyhu корако.м, корачајући: хитати �. 

ходочасник м човек који uge на хоgочашће, йоклоник све
ших .месШа, хаџија. 

ходочасница ж жена која uge на хоgочашће. 

ходочаснички, -а, -о који се OgHOCU на хоgочаснике: � путо
вање. 

ходочiштити, -очастИм несвр. [гл. им. ходочашћёње с] ићи на 
хоgочашће. 

ходочашће с йосећивање свешоi .месШа из релиiиозних йобу
ga (нЙр. йушовање хришћана у Јерусалu.м, .муслu.мана у Меку), 
хаџилук: ићи на "':. 

ходуље, ходуља ж мн. 1. gве лешве, .моШке с високо йосша
вљeHu.м йречкама за Hoie, које служе за xogaltJe йО блаШно.м и 
-М<очварно.м iilлу или gеци за uipy, шШуле. 2. в. шШаке. 

хозентрегер м нем. (обично у мн.) шрака, нараменица, обич
но iYMeHa која йриgржава ЙанШалоне. 

хој узв. 1. за gозивање и оgзивање. - Хој, Марко, дођи! Хеј, 
Маро! Хој, зашто ме зовеш? 2. за исшицање нечеi важноi, зна
чајНОi. - Било је ту свега и свачега, о хо-хој . 

хојкати, ,-ам несвр. викаши "хој" 

хокеј, -еја м (мИ. 0) енгл. спорт. ipYUHa uipa на шрави или кли
залишшу у којој учесшвују gве екийе og йо 6, OgH. 11 иiрача на-
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сшојеhи ga .малу лойшу, OgH. йлочицу убаце у йрошивнички lОЛ 
нарочишим шшайовима йовијеним на goНJeM крају: - на трави, 
- на леду. 

хокејаш, -аша м иlрач хокеја. 

хокејашица ж жена хокејаш. 

хокејашки, -3., -о који се OgHOCU на хокејаше: - клуб, - утак
мица, - штап, - опрема. 

хокёјски, -3., -о који се OgHOCU на хокеј: � палица, - лоптица, 
� плочица, � клуб. 

хокла ж в. хоклица. 

хоклица ж нем . .мала сшолица без насло на. 

хокус-покус израз који уйошребљава .мађионичар йри из
вођењу својих вешшина, Шрикова. 

хол м (мн. х6лови) енгл. велико, йросшрано йреgсобље, йре
gворје; велика концершна или изложбена gворана. 

Холандија ж gржава у зайаgној Евройи, на обали СеверНОl 
.мора. 

холандски и холандски, -3., -о који се OgHOCU на Холанgију: 
- језик, - привреда. 

Холанђанин (ми. -ани) и Холанђанин (ми. -3.ни) м сшанов
ник Холанgије; онај који је Йорекло.м из Холанgије. 

Холанђанка ж сшановница Холанgије; она која је Йорекло.м 
из Холанgије. 

холдинг м енгл. обично у изр. --компанија, --преузеће, --дру
штво йривреgно йреgузеhе, обично акционарско gрушшво, које се 
бави сшицањем йакеша акција gpYlUX акционарских gрушша
ва, обично из целе јеgне йривреgне lpaHe. 

холестерин, -ина и холестерол, -6ла м грч. хем. сложена хе
.мијска .маШерија, јеgноваленшни алкохол у .масШима чија йо
вишена количина у крви gовоgи go арШериосклерозе. 

холизам, -зма м грч. 1. биол. учење, шеорија ga oРlанизам као 
целина ус.мерава физичке и хемијске йроцесе у живим биhима. 
2. пеих. начело ga се йојеgиначне йсихичке йојаве .морају Йос.ма
шраши у склойу йсихичке целине. 

холистички, -3., -о који се OgHOCU на холизам, који Йос.маШра 
неки сисшем као целину: � учење. 

холограм и холограм м грч. шроgимензионална слика, сни
.мак gобијен ХОЛОlрафијо.м. 

холографија ж грч. йосшуйак снимања којим се Йо.моћу ин
шерференције ласерске свеiliлосши gобија фОШОlрафија која 
о.моlуhава ga се снимљени йреg.меш виgи из различиших у'iлова, 
с уШиско.м йросшорносши, Шроgиме1-l3ионалносШи. 

холографски, -3., -о који се OgHOCU на ХОЛОlрафију: � снимак. 

холокауст м грч. ист. 1. KOg сшарих Грка и Римљана - сйаље
на жршва која се йриносила БОlовима и йокојницима, жршва 
Йаљеница. 2. сйаљивање Јевреја и gp. у ДРуlо.м свеШско.м рашу; 
сйаљивање, йокољ уоЙшШе. 

холоцен м грч. археол. в. алувију.м. 

хомерИд, -Ида м йесник који је йевао Хо.меровим језико.м и у 
Хо.мерово.м сШилу. 

хомёрски и хомерски, -3., -о 1. који је у сшилу Хо.мера, као 
KOg Хо.мера, сшарОlрЧКОl йесника ко.ме се йрийисују Илијаgа и 
Oguceja: � стил, - стих. 2. јако велики, olpoMaH: - галама. 

хомилетика ж грч. йравила за сасшављање црквених йройо
веgи. 

хомилетски, -3., -о који се OgHOCU на хо.милешику: - спис. 

хомилија ж грч.јеgносШавна gуховна йройовеg која обрађује 
библијски ШексШ. 

хоминИд, -Ида м зоол. у .мн. :  йороgица с љуgским обележјима 
Hominidae, којој apuaaga човек и најсшарија љуgска биhа (у jg.: 
apuaagHUK ше Йороgице). 

хомић, -ића м жарг. хо.мосексуалац. 

хомо- грч. као йрефикс у сложеницама значи: исши, jegHaK, 
сличан (нпр. хомоген, хомонимија). 

хомогён, -а, -о грч. који је у свако.м сво.м gелу jegHaK, исшоро
gaH, исшоврсшан: - маса, - тело, - целина. 

хомогенизација ж грч. ујеgначавање; зgруживање, yjegUНJa
вање; јачање, сшабилизовање: - покрета, - друштва, нацио
нална -. 

хомогенизовати, -зујём (хомогенизИрати, -изйрам) евр. и не
евр. (у )чиниши хо.моlеним, ујеgначиши, ујеgначаваши; зgружи
(ва)ши, ујеgиниши, ујеgињаваши; сШабилизоваШи. _ ,.., се йо
сша(ја)ши xoMoleH, ујеgначи(ва)ши се, зgружи(ва)ши се, yjegu
ниши се, ујеgињаваши се; сшабилизоваши се (нЙр. о Hapogy, gpy
шШву). 

хомогено ПРИЛ. на хо.моlен начин, jegHaKo, ујеgначено, jegUH
сшвено: стилски -. 

хомогеност, -ости ж (инетр. -ошћу) особина и сшање oHola 
шшо је xoMoleHo, исшороgносш, исшоврсносш, ујеgначеносш; је
gинсшвеносш: - масе, - састава . 

хомологан, -гна, -гно ГРЧ. еквиваленшан, оglоварајуhи, са
'iласан. 

хомологија ж ГРЧ. са'iласносш, йоgуgарносш; сличносШ. 

хомоним м ГРЧ. ЛИНГВ. реч која је йО сво.м облику, 'iласовно.м 
сасшаву jegHaKa некој gpYloj речи, али су им значења различи
ша (нЙр. lpag - насеље и lpag - сшейен; коса - власи, коса -
алашка и коса - сшрана брgа). 

хомониман, -мна, -о који је иСШОl 'iласовНОl сасшава а раз
личиШОl значења: хомонимни низ. 

хомонимија ж ГРЧ. ЛИНГВ. својсшво речи које имају исше- об
лике а различишо значење. 

хомонимност, -ости ж в. хо.монимија . 

хомосексуалан, -лна, -о йолно наклоњен исШо.м йолу: -
особа. 

хомосексуалац, -лца м .мушкарац сексуално наклоњен gpy
lOM .мушкарцу. 

хомосексуализам, -зма м в .  хо.мосексуалносШ. 

хомосексуалка ж женска особа йолно наклоњена gpYloj же
ни, лезбејка. 

хомосексуално ст, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је 
хо.мосексуалан, йолна наклоњеносш йрема особама иСШОl Йола. 

хомофон, -а, -о јеgнакозвучан, јеgНО'iласан. 

хомофонија ж грч. муз . .музика у којој се исшиче 'iлавна .мело
guja, gOK осшали 'iлс(сови (gеонице) чине aKopgcKY ЙраШњу. 

хомофоно прил. јеgнакозвучно, јеgНО'iласно: звучати - . 

хонорар, -ара м лат. новчана Halpaga йО Уlовору за извршени 
pag иншелекшуалним раgницима слобоgних йрофесија (књи-
жевницима, 'iлу.мцима, аgвокашима и gp.); новчана HagoKHaga 
за ванреgни йосао: висок �, ауторски -. 

хонораран, -рна, -о а. који се OgHOCU на хонорар: хонорарни 
рад (посао). б. који pagu само за хонорар, а не Йpu.мa сшалну .ме
сечну йлашу: хонорарни службеник. 

хонорарац, -рца м разг. онај који pagu за хонорар, хонорар
ни службеник. 

хонорарно прил. уз (за) хонорар, йримајући хонорар: радити 
�, обављати неку ДУЖНОСТ �. 

хонорарчић м geм. и ир. og хонорар. 

хонорисати, -иmём (хонорИрати, -ОрЙР3.м) евр. и неевр. 1. нов
чано наlраgиши, наlрађиваши, йлашиши, йлаhаши за ванре
gaH йосао: - службенике, - сараднике. 2. наlраgиши, наlрађи
ваши у виgу йризнања, йохвале, йохвалиши, йохваљиваши; 
оgа(ва)ши uочасш, ЙочасШвоваШи. 3. йлашиши, ЙЛаhаШи .мени
цу: - меницу. 

хоп(а) узв. l. којим се означава скок. - Затрчао се и хоп у ко
ла. 2. (у прилошкој служби) ogjegHOM, на'iло. - Човек жив и 
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здрав трчи, ради и хоп, умре. • прво скочи па онда реци ,,хоп" не 
pagyj се йре времена, йре He'io шшо је сшвар 'iоШова. хоп-ла каже 
се Kag неко изражава неверицу у оно шшо је са'iоворник рекао, 
бубнуо: није ватьgа, неће биШи. 

хоп(а)-цУп(а) узвик йри и'iрању кола. - Хопа-r:iyпа, пос:кочи! 
хбр м (лок хору; ми. хор ови) грч. 1. муз. а. 'ipyaa, збор йевача ко

ји йевају зајеgно, йевачки збор: мупши -, женс:ки -, меmовити -. 
б. више'iласна вокална ко.мЙозиција или оgло.мак gела за хорско 
извођење. 2. ист. у сшаро'iрчкој gpa.мu збор 'iлу.маца који су u'ipa
ли и рецишовали сшихове: 3. узgи'iнушо .месШо у цркви за ор'iуље 
и Йеваче. • у хору у jegaH 'iлас; сви зајеgно: пови:кати у хору. 

хора ж лат. йрави час, йраво време: :кад му дође -. 
хбрда1 ж (ген. ми. -дй (-да» монголски 1. а. необузgана, Heop'ia

низована 'iо.мила, војска освајача који безобзирно и брушално 
йљачкају и унишшавају: азијс:ке хорде, монголс:ке хорде. б. уой
шше неор'iанизована, необузgана, разуларена 'iо.мила, .мношШво 
љуgи, руља: - хулигана. 2. ист. војно-аg.минисШраШивна op'iaHU
заци ја .мон'iолских HoMaga. 3. етн. најЙрu.миШивнији облик љуg
CKO'i gрушшва, 'ipyaa йороgица крвно йовезаних йо .мушкој лини
ји у којој нема брачних забрана. • Златна хорда ист. феуgална 
.мон'iолска gржава у јужној Русији (og Дњейра и Кавказа go Оба) 
og ХЈII go XV века. 

хбрда2 ж лат. анат. леђно везивно шкиво, chorda dorsalis, йри
.миШивни нерашчлањени осовински скелеШ. 

хордаш, -аша м apuaagHUK, члан xopge: Атилини хордаmи. 
хоризонт м ГРЧ. 1. йривиgна 'iранична линија неба и земље: 

изгубити се иза хоризонта. 2. а. йросшор који се виgи YOKPY'i с .ме
сша на којем се сшоји, виgик, обзор: појавити се на хоризонту, 
- банатс:ке равнице. б. фиг. виgокРУ'i знања и схвашања, шири
на йо'iлеgа, схвашања: проmирити свој -, имати уза:к -. 3. РУД. 

сйраш, каш у pygHUKY: пожар на другом хоризонту, спустити се 
на први -. • појавити се (оцртати се и сл.) на хоризонту биши у ско
ро.м из'iлеgу. 

хоризонтала ж а. хоризоншална, воgоравна црша: повући 
хоризонталу. б. хоризоншалан, воgораван йоложај, йравац йа
ралелан с равнино.м хоризонша: сагнути се у хоризонталу. • 
(от)ићи у хоризонталу разг. (ош)ићи у кревеш, лећи у кревеш, 
(ош)ићи на Йочинак. провести, бити у хоризонтали оg.мараШи се; 
йровесши, биши у кревеШу. 

хоризонталан, -лна, -о 1. који је йаралелан с равнино.м хо
ризонша, воgораван: - положај, - правац. 2. који се йросшире, 
шири у ширину: - mирење града. 

хоризонтално прил. йаралелно с равнино.м хоризонша, во
gоравно йоложено: простирати се -, ПОЛОЖИТИ -. 

хоризонталност, -ОСТИ ж хоризоншалан йоложај. 
хоризонтскИ:, -а, -о који се OgHoCU на хоризонш: хоризонт-

с:ке :координате. 
хорист(а), -ё м (ми. -сти) йевач у хору, члан хора. 
хористкиња ж йевачица у хору, чланица хора. 
хормон, -она м ГРЧ. у .мн.: йроgукши лучења жлезgа с унушра

шњu.м лучењем (сложена op'iaHCKa јеgињења) који ре'iулишу .мно
'ie физиолошке йроцесе (у jg.: шакав йроgукш): женс:ки хормони, 
- раста. 

хормоналан, -лна, -о и хормонскИ:, -а, -о који се OgHOCU на 
хор.моне: хормонални поремећаји, хормонс:ки препарати. 

хорн м в. хорна. 
хорна ж' нем. муз. врсша gувачко'i инсШру.менШа, йрвобишно 

og живошињско'i po'ia, gaHac лu.ме,ни, у облику више йуша кру
жно савијене цеви са уснико.м и венШилu.ма, po'i. 

хорнист(а), -ё м (ми. -сти) свирач у хорну; Шрубач. 
хоро с врсша кола, оро: заиграти -. 

хоровођа м (ми. ж) онај који уйравља хоро.м, gири'iенш, зборо
вођа. 

хорор м лат. 1. ужас, сшрахоша, 'iрозоШа. 2. (обично у син
тагми "хорор филм'�. фuл.мски жанр заснован на језивu.м йри
зори.ма, фuл.м сшраве и ужаса: љубитељ хорора, гледати -. 

хорос:коп и хорос:коп м грч. цршеж обично у облику зрака
сшо йоgељено'i Kpy'ia или кваgраша који йриказује йоложај зве
зgа на небеско.м своgу у шренушку нечије'i рођења, йрема ко.ме се 
йрориче, 'iаша ње'iова суgбина: израдити нечији -. 

хорос:копс:кИ: и хороскопс:кИ:, -а, -о који се OgHOCU на хоро
ской: хорос:копс:ки знаци. 

хбрскИ:, -а, -о који се OgHOCU на хор, који је на.мењен хору: -
певање, - :композиција. 

хортензија ж бат. pog украсних биљака Hydrangea из ф. ка
.меника (Saxifragaceae). 

хортикултура ж лат. 'ipaHa йољойривреgе која се бави уређе
њем вршова и йаркова и 'iајењем биљака у њu.мa, врillларсшво: 
инжењер хорти:културе. 

хб-рУ-к 1. узвик за йоgсшицање у неко.м зајеgничко.м физич
ко.м йослу, йри йоgизању нече'iа и сл., о-рук. - Хо-ру:к! ви:кнymе 
радници подижући греду. 2. у вези с gpy'ioM речи означава u.м
йровизацију, брзойлешосш: - систем, - методологија. 

хоспитализација ж лат. с.мешШање и боравак болесника у 
болници pagu исйишuвања и лечења. 

хоспитализовати, -зујём (хоспитализирати, -изйрам) свр. и 
несвр. с.месШиШи, с.мешШаШи (болесника) у болницу и йоgвр'iну
ши, йоgвр'iаваши исйишивању pagu йреgузu.мања лечења . 

хоспитант м лат. онај који хосйишује, 'iосш слушалац на йре
gавањu.ма. 

хоспитанткиња и хоспитанткиња (хосп:И:тантица) ж жен
ска особа хосЙиШанШ. 

хоспитовати, -тујём (хоспит:И:рати, -:И:тйрам) свр. и несвр. йри
сусшвоваши насшави без сво'i акшивно'i учешћа pagu уйознава
ња начина извођења насшаве: - на часовима физи:ке. 

хостеса ж енгл. службеница која gочекује йосешиоце у некој 
јавној усшанови, gо.маћица, сшјуарgеса у возу, на броgу иШg.: 
m:кола за хостесе. 

хостел, -а и -Еша м врсша јефшиније'i с.мешШаја, OgH. йрено
ћишша, са .мање ко.мфора и квалишеша og с.мешШаја у хошелу, 
на.мењена йре све'iа .млаgu.ма. 

хостија ж лат. ЦРКВ. OKpy'i.nu шанки лисшић исйечено'i шесша 
og йшенично'i брашна који служи за йричешћивање KOg кашоли
ка: пећи хостију. 

хотел, -а и -Еша и хотел, -ела м фр. већи шурисшички у'iосши
шељски објекаш са на.мешШенu.м соба.ма за с.мешШај, йреноћи
шше, исхрану и йружање gpy'iUx услу'iа Йролазнu.м 'iосШu.ма, шу
рисШu.ма или за gужи с.мешШај љуgи без сойсшвено'i goMa: - А
:категорије, одсести у хотелу, - за самце. 

хотелијер, -ера м власник хошела; уйравник хоШела. 
хотелијерс:кИ:, -а, -о који се OgHOCU на хошелијере и хошели

јерсШво. 
хотелијерство с йривреgна, шурисшичка 'ipaHa која се бави 

хоШелскu.м Йословањем. 

хотелс:кИ: и хотелскИ:, -а, -о који се OgHOCU на хошел, који 
apuaaga хошелу: - соба, - гост, - особље. 

хотимице ПРИЛ. са оgређено.м На.меро.м, на.мерно: - ударити 
не:кога. 

хотимичан, -чна, -о који је учињен са оgређено.м на.меро.м, 
на.меран: - штета. 

хотимично ПрИЛ. в. хоШu.мице. 

хотимичност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је хо-
Шu.мично, на.мерносШ. 

хоткати, -ам несвр. у geм. значењу: хоgаши, шеШкаШи. 

хоћу 1. л. јg. Йрез. og хШеШи. 
хоћу-нећу непром. HapogHU назив за биљку русо.мачу. 
хохо узвик за означавање чуђења: охб - Пути он ХОХО. 
хохот м оном. 'iласан с.мех, кикош, 'iрохош: ударити у -. 

хохотав, -а, -О йун хохоша, кикошав: - врис:ка. 
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хохотати, хохоћём неевр. в. хохошаши се. _ - се inacHo се сме
јаши, кикошаши се. 

хохmтаплер м (ШIстр. -ом) нем. йревејани варалица уinађено1, 
йонашања, варалица више1, сшила, онај који се изgаје за нешшо 
више He1,o шшо јес ше; бишан1,а: велики -. 

хохmтаплера.ј, -аја м (ШIетр. -ајем) йосшуйак, йонашање хох
шшайлера, хохшшайлерско gело, хохшшайлерсшво: бити жртва 
хохштаплераја. 

хохmтаплерија ж 1. хохшшайлерсшво, хохшШаЙЛерај. 2. зб. 
хохшШаЙЛери. - Свуд сама -. 

хохmтаплерисати, -иmём евр. и неевр. йонеши се, йонашаши 
се као хохшШаЙЛер. 

хохmтаплерка ж жена хохшШаЙЛер. 
хохmтаплерски, -3., -о који се OgHOCU на хохшшайлере, свој

сшвен хохшШаЙЛерu.ма: - понашање, - држање, - живот. 
хохmтаплерски ПРИЛ. на хохшшайлерски начин, као хох

шшайлер: понашати се -. 
хохmтаплерство с особина oHo1,a који је хохшшайлер, хох

шшайлерски начин йонашања и живЈЬења; йосшуйак хохшша
йлера, хохшшайлерско gело. 

хохmтаплирати, -ашшрам евр. и неевр. в. хохшШаЙЛерисаШи. 
хоџа м (ми. ж) тур . .муслu.мански свешшеник; вероучишељ; йро-

фесор у Megpecu. 
хоџиница ж хоџина жена. 
хоџински, -3., -о који се OgHOCU на хоџе: - живот, - запис. 
хоџица м (ми. ж) ge.м. и ир. og хоџа; беgан, HeyinegaH хоџа. 
храбар, -бра, -о (коми. храбрији) који се не йлаши ойасносши, 

који осшаје йрибран у ойасносши, смео, оgважан, неусшрашив: 
- борац. 

храбрити, храбрим неевр. [гл. ИМ. храбрёње с] йоgсшицаши 
на храбросш, ошклањаши сшрах, уливаши храбросш (KOg неко-
1,a), боgриши, соколиши, охрабриваши, куражиши: - борце. _ -

се а. храбриши, боgриши са.м себе: - се песмом. б. уз. повр. хра
бриши jegHo gpy1,o: - се међусобно. в. gобијаши храбросш, осло
бађаши се сшраха, боgриши се; јуначиши се: - се вестима. 

храбро ПРИЛ. (коми. храбријё и -е) смело, оgважно; јуначки: -
се борити, - погинути. 

храброст, -ОСТИ ж (ШIстр. -ошћу) особина oHo1,a који је храбар, 
неусшрашивосш и йрибраносш apeg ойасношћу, смелосш, оgва
жносш; оgлучносш У ЙосШуЙцu.ма: показати -, изгубити -, - у 
борби, - у љубави. 

хракати, храчём и храк3.м неевр. оном. шу.мно исшискиваши 
вазgух кроз сшиснушо 1,рло оgсшрањујући из 1,рла и gушника слуз 
и gp. ;  исхракиваши се, искашљаваши се. 

хракнути, хракнём свр. Йре.ма хракаши: дубоко -. 
хракотина ж исйЈЬувак, слуз избачена хракање.м. 
храм, -а и храма м (ми. храмови) 1. 1,рађевина која служи за 

обавЈЬање верских обреgа, БО1,о.мОЈЬа, црква; 1,рађевина йоgи1,нуша 
у славу божансшва: будистички -, православни -, - светог Са
ве, Јупитеров -. 2. фиг. врло важно .месШо у ко.ме се окуйЈЬају 
значајне личносши; усшанова йосвећен,а нече.му узвишено.м: -
науке, - културе, - уметности. • Талијин - ЙозоришШе. - богиље 
Атине висока насшавна усшанова, универзиШеШ. 

храмати, храмљём (храм3.м) неевр. непрел. 1. шешко, Hecu1,yp
но и неравно.мерно хоgаши на1,ињући се на jegHY H01,y збо1, хро.ме 
или болесне Ho1,e, ићи као хро.м, шейаши: - на десну ногу. 2. фиг. 
биши HecU1,ypaH, несЙре.ман у некој обласши знања, u.маШи Hego
сшашака, йразнина у знању из неке обласши: - из математике 
(у математици). 

храмбен, -а, -о који се OgHOCU на храну, Йрехра.мбени. 
храмић, -ића м ge.м. og хра.м. 

храмуцкати, -3.м неевр. у ge.м. значењу: хра.маШи. 

храна ж (ми. 0) 1. а . .маШерије које живи ор1,аниз.ми (живоши
ње, човек и биљке) уносе у себе pagu развоја и оgржавања живо-

ша; живошне на.мирнице (за JЬyge и живошиње); хран,љиве .ма
шерије уойшше: сточна -, чврста -, - за одојче, масна -; биљна 
- . б. фиг. оно шшо Йо.маже развој нече1,а, оно шшо йоgсшиче и 
оgржава нешшо: душевна -, љубавна -. 2. исхрана, исхрањива
ње: имати бесплатан стан и храну. 3. ХИП. нар. реч оg.мила у ше
йању (обично .мало.м gеШеШу). • брза - 1,ошова храна у облику 
сенgвича и сл. која се куйује на Kиocцu.мa и .може се ogMax кон
зу.мираШи. лака - храна која не саgржи MH01,O .масноће и лако се 
вари. тешка - храна која саgржи gосша .масноће и шеже се вари. 
сува (суха) - оброк og сувих на.мирница који се .може йонеши на 
йуш: понети суву храну. душевна - оно шшо gобро gелује на gyx, 
ужишак за gyx (нЙр. у.меШносШ, књижевносШ). бацити (некога) на 
храну йочеши gобро храниШи. топовска - (- за топове) војници и 
Hapog који се олако бацају, 1,ypajy у бишку, жршве раШа. - бого
ва, - за богове врло gобро, укус но јело. бити на храни код некога 
храниши се KOg HeKo1,a. држати (некога) на храни gаваши неко.ме 
храну, услуживаши HeKo1,a храно.м у сво.м goMY. 

хранарина ж новчана HaKHaga у.месшо реgовних Йpu.мaњa 
pagHUKY и службенику у шоку боловања; уойшше HaKHaga реgов
них apuxoga за вре.ме оgвојеносши og йосла: примати хранарину. 

храниво с оно шшо служи за исхрану, храна: - за биљке, -
за животиње. 

хранидба ж храњење, исхрана; начин исхрањивања: - живо
тиња, - биљака, - усева. 

хранидбени, -3., -о који се OgHOCU на храниgбу: - таблица, 
хранидбени трошкови. 

хранилац, -иоца м онај који храни HeKo1,a; онај који изgржа
ва HeKo1,a, који йривређује за aopoguцy: - породице, остати без 
храниоца. 

хранилаmтво с функција, gужносши и йрава хранилаца og
ређених законо.м: закон о хранилаштву. 

хранилица ж 1. йрибор или уређај за храњење: - за птице, 
- за бебе, - за кокошке. 2. в. храниШељка. 

хранилиmте с .месШо 1,ge се нешшо храни, исхрањује, ошхра-
њује: - за срне, - бактерија. 

храниља и храниља ж в. храниШељка. 

хранитељ м в. хранилац. 

хранитељка (хранитељица) ж 1. жена хранишеЈЬ; она која 
храни, ошхрањује HeKo1,a; gagUJba. 2. нар. ХИП. крава (овца или ко
за) која gaje .млеко и храну йороgици: крава -. 

хранити, хран:йм неевр. [гл. ИМ. храњёње с] 1. а. сшавЈЬаши 
храну у усша (gешешу, болеснику и gp.), Йо.ма1,аШи (неко.ме) йри 
храњењу, йослуживаши (HeKo1,a) храно.м: - дете, - болесника. б. 
йола1,аши, бацаши храну (живоШиња.ма): - краву, - пилиће, 
стоку. в. ойскрБЈЬиваши, снабgеваши xpaн,љивu.м .маШерија.ма: -
кожу козметичком кремом. 2. а. снабgеваши храно.м, йружаши 
неко.ме услу1,е исхране, gржаши на исхрани; исхрањиваши, йре
храњиваши: - мајсторе. б. обезбеђиваши неко.ме среgсшва за 
живош, изgржаваши (HeKo1,a), ошхрањиваши, йоgизаши: - поро
дицу, - децу. в. фиг. оgржаваши, крейиши; йошхрањиваши: 
душу; - наде. 3. би ши извор хране, Йрехра.мбених аршикала; би
ши извор apuxoga. - Њива их је хранила. Војводина храни ве
лики део земље. Писање га је хранило. 4. служиши као храна 
(живu.м бићu.ма, Шкивu.ма, op1,aHu.мa), снабgеваши xpaн,љивu.м 
сасШојцu.ма. - Кукуруз храни свиње. Крв храни ткива. 5. снаб
gеваши .маШеријало.м, OHu.м шшо је йошребно за нор.мално Функ
ционисање: - машину. _ - се а. корисшиши (нешшо) за исхрану, 
узu.маши храну, јесши, йрехрањиваши се; 1,осшиши се: - се хле
бом, - се месом, - се биљном храном; - се у хотелу, - се код при
јатеља. б. обезбеђиваши себи храну, живошне йошребе, среgсшва 
за живош, изgржаваши се: - се писањем, - се печалбарећи у ту
ђини. б. фиг. крейиши се, оgржаваши се: - се лажном надом. • 
- змију (гу ју) у недрима Йо.ма1,аШи и шшuшиши незахвалну особу 
која gобро pђaвu.м враћа. 

хранљив, -а, -о који u.мa gосша корисних сасшојака хране, 
који u.мa особину ga храни, исхрањује: хранљиве материје, - на
мирница, хранљиви састојци. 

хранљивост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo1,a шшо је 
хран,љиво, хран,љива вреgносш: - намирница. 
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храњеник, -Ика и храњеник м 1 . .мушка особа коју су ош
хранили, оg'iојили и васйишаљи gpy'iu Jbygu, а не роgишељи, усво
јеник; онај о чијем се og'iojy брине неко, васйишаник: нечији �. 2. 
goMaha живошиња која се шови за клање, шовљеник (обично 
свиња): товити два храњеника. 

храњеница и храњеница ж женска особа храњеник, усвоје
ница; васЙиШаница. 

храњениmтво и храњениmтво с правн. gелимично усвојење 
gешеша йри ко.ме усвојишељ gaje усвојенику само изgржавање, 
аљи 'ia не YBogu у наслеgна Йрава. 

храњив, -а, -о в. храНЈЬив. 

храњивост, -ости ж особина oHo'ia шшо је храњиво, храНЈЬи
восШ. 

храпав, -а, -о 1. који има исйуйчења и уgубљења йо йоврши
ни, који има неравнине, нераван; џо.мбасш: � даска, � рука, � по
вршина; � пут. 2. фиг. а. који има неравно.меран, нечисш шон; 
шкрийав; Йро.мукао (о 'iласу): храпави звуци, � глас, � кашаљ. 
б. неујеgначен, HejegHaK, HexoMo'ieH: � стих. в. 'iруб, ошшар; нео
шесан, несйрешан: � импровизација; � шала. 

храпавило с в. храЙавосШ. 

храшi.вити, ХРfшавйм и храпавити, -им несвр. [гл. им. -вљё
ње с] йосшајаши храйав (нпр. о руци, гласу итд.). 

храпаво ПРИЛ. 1. са неравнинама, са храЙаво.м Йовршино.м: 
изгледати � (нпр. о руци). 2. звучећи неравно.мерно и нечисшо, 
шкрийаво; храйавим, йро.муклим 'iласо.м, Йро.мукло: звучати �, 
говорити �, кашљати �. 

храпавост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia шшо је храйа
во: � руке, � даске; � гласа, � ритма, � стиха. 

храст, храста м (мн. храстови) бот. pog шу.мско'i gpBeha Quer
cus из ф. букава (Fagaceae), са око 200 врсша, чије се gpBo уйо
шребљава у 'iрађевинарсшву, сшоларсшву и за o'ipeB, а йлоg 
(жир) као храна за свиње. • - китњак Quercus petraea. - лужњак 
Q. robur. - медунац Q. pubescens. - оштрик Q. coccifera. - сладун 
Q. frainetto. 

храсталак, -лка м сишна, ниска шу.ма og закржљаљо'i храсШа. 

храстик, -ика м храсшова шу.ма. 

храстић, -а и храстић, -ића м geм. og храсШ. 

храстов, -а, -о који се OgHOCU на храсш, који је og храсша: � 
шума, � дрво, � грађа, � греда. 

храстовац, -овца м храсшов шшай или колац. 

храстовача ж йреg.меш найрављен og храсшовине, храсшова 
башина, .моШка, храсшов шШаЙ. 

храстовина ж храсшово gpBo (као 'ipaQa): славонска �. 

храстовље с зб. (мн. 0) в. храшће. 

храстовњак м (обично у атрибутској служби) Йреg.меш, 'ipa-
ђевински објекаш найрављен og храсшовине: MOCT �. 

храчак, -чка м в. хракоШина. 

храчкати, храчкам несвр. в. хракаШи. 

храшће с (ми. 0) зб. им. og храсш; храсшова шу.ма, храсШик. 

хрбат, хiшта и хрбата м а. леђа; хрйшењача, кич.ма: повити 
�. б. фиг. йланински, брgски 'iребен; 'iорњи или заgњи избочени 
geo нече'iа: планински �, � брега; � таласа, � књиге. 

' 

хрбатни, -а, -о који се ogHocU .Ha хрбаш, хрйшени, леђни: � 
део тела. 

Хрват, -ата м upuuagHUK Hapoga из 'ipyue Јужних Словена 
чија већина живи у ХрваШској. 

хрватизам, -зма м лингв. језички израз, реч, Шер.мин и уой
шше језички еле.менаШ својсшвен хрваШско.м језичко.м йоgручју, 
кроаШизам. 

Хрватина м ay'i.м. и Йеј. og Хрваш; заgрши Хрваш, хрвашски 
национаљисша, шовинисШа. 

хрватити, хрватйм несвр. [гл. ИМ. хрваћёње с] чиниши Хрва
Шо.м (Хрвашима), йрешайаши у Хрваша (Хрваше), кроашuзира
ши: � Србе. 8 - се а. йосшајаши Хрваш, gобијаши хрвашска на
ционаљна обележја (о йрийаgницима gpy'iux нација), кроашuзи
раши се. б. йравиши се ХрваШо.м, йреgсшављаши се као ХрваШ. 

Хрватица ж йрийаgница хрвашско'i Hapoga. 

хрватица ж 1. в. хрваШка. 2. сорша винове лозе Йорекло.м из 
ИсШре. 

хрватка ж етн. ист. врсша хрвашске HapogHe кайе црвене боје. 

хрватовати, хрватујём несвр. исшицаши и снажно исйоља
ваши хрвашсшво и оно шшо је хрваШско. 

Хрватска ж а. gржава на северозаЙаgно.м gелу Баљканско'i 
йолуосшрва (некаgашњајУ'iословенска рейублика), насељена ве
ћино.м ХрваШима. б. ист. назив за разне хрвашске gржавне ор
'iанизације у ЙрошлосШи. • Независна Држава � (НДХ) ист. gp
жавна шворевина uog квислиншким усшашким режимо.м Ан ше 
Павелића (йро'iлашена 10. айрила 1941. 'i.). 

хрватски, -а, -о који се OgHOCU на Хрваше и Хрвашску: � зе-
мља, � народ, � ношња. 

хрватски прил. на хрвашски начин, као ХрваШи. 

Хрватство с зб. хрвашски Hapog, ХрваШи. 

хрватство с хрвашско национаљно осећање, хрвашски наци
онаљни gyx, .менШаљиШеШ, хрвашско обележје, хрвашске особи
не: истицати своје �. 

хрен, ХРЕша м бот. и агр. врсша ЙQврћа, више'iоgишња зељасша 
биљка Armoracia lapathifolia из ф. крсшашица (Cruciferae) , чи
ји се љуши аро.маШични корен уйошребљава као зачин. • натр
ти (некоме) хрена под нос рећи неко.ме врло Hey'iogHe сШвари. 

хреновка ж (ген. ми. -вв:И) врсша кобасице која се jege кувана 
или йржена с насшру'iаним хрено.м, виршла. 

хренвирmла ж в. хреновка. 

хрестоматија ж грч. збирка оgабраних шексшова, оgло.мака 
из књижевносши, исшорије и gp. ,  чиШанка. 

хрИд ж (м) велики 'iоли камен, сшена; камени 'iребен: обалсв:а 
�, Mopcв:a �. 

хридан, -дна, -о који се OgHOCU на xpug, сшеновиш: хридни 
В:ОЛОС. 

хридина ж ay'i.м. og xpug; xpug. 

хридинаст, -а, -о који је као xpug; сшеновиш, хриgовиш: � 

обала. 

хридовит, -а, -о који је йун xpugu, xpugUHa, сшеновиш: � 
обала. 

хризантема ж грч. бот. pog украсних зељасших биљака Tana
cetum (Chrysanthemum) из ф. 'iлавочика (Compositae) лейих, 
круйних .м ир исав их цвешова; назив за uojegUHe врсше шо'iа poga 
(Т. indicum и gp.). 

хризолит, -ита м грч. мин. врсша gpa'io'i камена бисшре зеле
не боје. 

хризопрас м грч. мин. врсша gpa'io'i камена боје зелене јабуке. 

хрипа ж оном. хрийање, шу.мно gисање, кркљање у gушнику 
йри gисању и каШЈЬу. 

хрипав, -а, -о који је йраћен хриЙо.м: � глас, � в:ашаљ. 

хрипавац и хрипавац, -авца м мед. заразна gечја болесш 
'која се исйољава каракШерисШични.м кашљање.м с хриЙање.м 
и Йовраћање.м, Ma'iapehu кашаљ, велики кашаљ, рикавац, per
tussis. 

хрипаво прил. са хриЙо.м, хрийајући: проговорити �, зав:а
шљати се �. 

хрипавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је хрийаво: � гласа, � 
в:ашља. 

хрипати, хрИn3.м несвр. оном. шешко и шу.мно gисаши, кркља
ши; кашљаши јаКО, 'iубећи gax, зацењујући се. 
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хрипљив, -а, -о в. хриаав. 

хрипљиво прил. в. хриааво. 

хрипљивост, -ости ж в. хриUавосШ. 

хрипнути, хрипнем евр. уgахнуши, OgH. изgахнуши вазgух из 
аруnа uроизвоgеnи храаав шум. 

хриптав(-) в. хриаав(-). 

хрипутати, хрипућем неевр. ge.м. арема хриUаШи. 

хрипутљив, -а, -о који хриауnе, араnен хриUуШање.м: � глас. 

хрип)rтљиво ПРИЛ. на xpиayiй.тbив начин, хриауnуnи: � дисати. 

хрипутљивост, -ости ж особина oHola шшо је xpиayiй.тbивo. 

хрисовуља ж ГРЧ. ист. свечана среgњовековна аовеља сраских 
и визаншијских влаgара са њиxoвu.м злаШнu.м UечаШом. 

христијанизација ж обраnање, аревођење у хришnансшво, 
uохришnавање, uокршшавање; ширење хришnансШва. 

христијiшизовати, -зујем (христијанизирати, -ИзЙр3.м) евр. 
и неевр. 1. uревесши, uревоgиши у хришnансшво, uокрсшиши, ао
кршnаваши: � нехриmћане. 2. уоuшше gа(ва)ши нечему хри
шnанско обележје, uрилаlоgиши, uрилаlођаваши хришnанској 
вери: � неку легенду. 

христољубив, -а, -о који је ogaH хришnансшву, Uобожан. 

Христос (Христ), Христа м Исус из Назареш, оснивач хир
шnансшва, хришnанске вере. • браћа у Христу uриuаgници ис ше 
хришnанске зајеgнице, иСШОl хришnаНСКОl pega. 

хриmћанин (мн. -ани) м човек хришnанске вере, upuuagHUK, 
слеgбеник хришnансшва; уп. крmћанин. 

хриmЫiнка ж женска особа хришnанске вере, uриuаgница, 
слеgбеница хришnансшва; уп. крmћанка. 

хриmћанскй, -3., -о који се OgHOCU на хришnане и хришnан
сшво, који оglовара нормама хришnансшва: � вера, � религија, 
� празник, � поступак 

хриmћански ПРИЛ. на хришnански начин, у склаgу с хри
шnанском вером, у gyxy хришnансшва: � поступити, � живети. 

хриmћанство и хриmћанство с 1. jegHa og шри најрасаро
сшрањеније релиlије на свешу (uopeg буgизма и ислама), jegHo
божачка вера насшала у арвом веку Н. е. која се оснива на кул
шу Исуса Хрисша као БОlочовека, хришnанска вера, кршnан
сшво: mирити �, прећи y �. 2. зб. хришnани, хришnански свеш: 
отац целог хриmћанства, борба хриmћанства против Турака. 

ХIжа ж хркање, шумно gисање ари саавању са ошвореним 
усШu.ма. 

хркати, хрчем неевр. шумно, бучно gисаши ари саавању са 
оШворенu.м усшu.ма (зБОl леuршања MeKol неаца између сшрује 
вазgуха која улази кроз нос и оне која улази кроз усШа). 

хјжач, -ача м онај који хрче. 

хркнути, хркнем свр. аре.ма хркаши: jaKO �. 

хiжотина ж в. хракоШина. 

хркуцкати, -3.м (хркУтати, -3.м и хркућем) неевр. ge.м. аре.ма 
хркаШи. 

хрлити, -йм неевр. [гл. ИМ. хрљење с] журно и pagocHo иnи, 
хишаши, журиши: � некоме у загрљај . 

хрло и хfшо прил. журно, брзо, хиШро. 

хрлост и хрлост, -ости ж особина oHola шшо је хрло, журба, 
брзина, хиШрина. 

хрњав, -а, -о који u.мa расuукнуше, разрезане, зечје усне (о 
човеку); расuукнуш, разрезан (о усни). 

хрњавост, -ости ж особина oHola који је хрњав, oHola шшо је ' 
хрњаво, зечја усна. 

хрокнути, хр6кнем евр. в. lрокнуши. 

хроктати, хракћем неевр. в. lрокШаШи. 

хром, храма м (ми. 0) ГРЧ. хем. хе.мијски еле.менаШ (Cr), сјајан 
бео меШал. 

хром, -а, -о и храма, храмо а. који u.мa gефекшну или боле
сну HOlY (краnу og gpYle, укочену или аовређену) шако ga храмље, 
шеuав: � коњ, � човек, � у десну ногу. б. фиг. који је без jegHe но
le или је краnе, ошшеnене HOle (о gеловu.ма намешшаја): � сто. 

хроматизам, -зма м ГРЧ. 1. физ. својсшво беЛОl зрака ga се 
pacuaga, разлаже на зраке различиших боја. 2. муз. в. хрома
шика (2). 

хроматика ж ГРЧ. 1. наука о бојама. 2. муз. uовишење и сни
жење основних шонова gијашонске лесшвице; шонски сисШе.м ко
ји се заснива на UолусШеUенu.ма. 

хроматйн, -ина м ГРЧ. биол. сасшавни geo nелијСКОl јеЗlра ко
ји се лако боји базнu.м бојама. 

хроматичан, -чна, -о 1. који uaga у очи cвoju.м бојама, обо
јен. 2. в. хромаШски. 

хроматичкй, -3., -о в. хромаШски. 

хроматскй, -3., -о који се OgHOCU на хромашику и хромаши
зам, уоuшше који се OgHOCU на боје: � скала, � лествица, � склад. 

хромирати, храмйр3.м евр. и неевр. lалванскu.м, елекшроли
Шичкu.м uосшуuком аревуnи, uревлачиши uовршину HeKOl ме
шала, мешалНОl uреgмеша Шанкu.м слоје.м хрома, pagu зашши
ше og корозије или pagu gекорације. 

хромйт, -ита м ГРЧ. МИН. 'iлавна pyga хрома, зрнасши мине
рал, OKCug lвожђа и хрома. 

хромица ж она која је хрома. 

хромнй, -3., -о који се OgHOCU на хром, који саgржи хром: � 
руда, � превлака. 

хромо ПРИЛ. као хром, храмљуnи: ходати �. 

хромо, -а, и -е м хром човек, хромац. 

хромо-ГРЧ. као арви geo сложеница значи: који је у вези с бо
јом, обојен (нпр. хромопласти, хромолитографија). 

хромозом, -ама м ГРЧ. биол. У МН.: кончасше шворевине у nе
лијском јеЗlРУ које насшају ари gеоби nелија и које су носиоци 
наслеgних особина, leHa (у jg.: шаква Шворевина). 

хромолитографија ж ГРЧ. вишебојна лиШОlрафија, лиШОlра
фија у боји; ошисак израђен на шај начин. 

хромопласт м ГРЧ. бот. У мн.: шелашца која gajy жушоцрвену 
боју цвеnу и Uлоgовu.ма (у jg.: шакво Шелашце). 

хромо ст, -ости ж (инетр. -оmћу) особина oHola који је хром. 

хромосфера ж ГРЧ. аетр. среgишњи geo Сунчеве аi11.мосфере 
(између фошосфере it короне), руменожуше боје, виgљив за вре
ме uомрачења Сунца. 

хромоћа ж в. хромосШ. 

хроника ж (дат. -ици) ГРЧ. 1. а. исшоријски саис који бележи 
и оаисује gОlађаје ао временском реgослеgу њиховОl збивања, ле
шоuис: � попа Дукљанина. б. уоuшше хронолошки uре'iлеg ва
жнијих gОlађаја, збивања везаних за неко месшо, uopoguцy и СЛ., 
uовесш: породична �, позориmна �, паланачка·�. в. књижевно 
gело које оаисује gрушшвене, uороgичне и gp. gОlађаје uосшуuно 
uрашеnи њихов развој. 2. рубрика у новинама, часоUисu.ма која 
uраши gневна збивања, шекуnе gОlађаје: дневна �, дpymтвeHa �, 
културна �. • црна - хроника која бележи несреnне и шраlичне 
gОlађаје. 

хроничан, -чна, -о а. који gYlO шраје, og Kojela се gYlO болује, 
uаши (о болесши); који болује og gУlошрајне болесши; еупр. аку
тан: � болест, � упала; хронични болесник. б. уоuшше који gYlO 
шраје, gУlошрајан, сшалан, усшаљен, уврежен: � криза, � беспа
рица, � незапосленост. 

хроничар м аисац хронике, леШоUисац. 

хроничарскй, -3., -о који се OgHOCU на хроничаре, својсшвен 
хроничарu.ма: � рад, � стил, � педантност. 

хроничарски ПРИЛ. на хроничарски начин, као хроничари, 
као у хроници: � бележити догађаје, � писана књига. 
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хронички, -а, -о 1. в. хроничан. 2. који се OgHOCU на хронику; 
хроничарски. 

хронички прил. 1. в. хронично. 2. хроничарски, хронолошки. 

хронично прил. на хроничан начин, сшално, 9Y'io, шрајно: -
болестан, - пијан. 

хроничност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање oHo'ia шшо 
је хронично, сшалносш, ШрајносШ. 

хроно- грч. ирефикс у. сложеницама који значи: временски, 
који се OgHOCU на време, временско шрајање (нпр. хронографи
ја, хронологија, хронометар итд.). 

хронограф и хронограф М грч. 1. в. хроничар. 2. инсШру.менШ 
који .мери и бележи ирошекло време, временске инШервале. 

хронографија ж грч. иисање хроника, хроничарски pag. 

хронографски, -а, -о који се OgHOCU на хроно'iрафе: - рад. 

хронолог М онај који се бави ХРОНОЛО'iијо.м. 

хронологија ж грч. 1. временски реgослеg gО'iађаја; ире1.леg 
gо'iађаја ирема њихово.м временско.м реgослеgу. 2. ио.моћна исшо
ријска gисциUлина која се бави gаширањем gО'iађаја и исшориј
ских gоку.менаШа. 

хронологијски, -а, -о в. хронОлошки. 

хронолоmки, -а, -о који се OgHOCU на ХРОНОЛО'iију и хроноло
'ie: - ред, - преглед. 

хронолоmки прил. хронолошкu.м pegoM, ио временско.м ре
gослеgу збивања: - бележити догађаје, - поређати. 

хрономётар и хронометар, -тра М грч. врсша саша на оиру
'iy за ирецuзно .мерење времена. 

хрономётарски и хронометарски, -а, -о који се OgHOCU на 
хроно.меШар: - тачност. 

хропац, -пца М (инетр. -пцем) шешко gисање и кркљање apeg 
с.мрШ, у a'ioHuju; иреgс.мрШна a'ioHuja, uзgисање: бити у хропцу. 

хропот М хроишање; кркљање, хрииање. 

хропотати, хропоћем неевр. хроишаши; кркљаши, хрииаШи. 

хроптав, -а, -о који хроиће, иро.мукао, храиав: - глас. 

хроптаво прил. хроићући, иро.мукло, храиаво. 

хроптавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је хроиШаво. 

хроптати, хропћем неевр. а. биши у хроицу, шешко (uз)gиса-
ши и кркљаши apeg с.мрш, у a'ioHuju. б. уоишше кркљаши, хри
иаШи. 

Хlша и Хlша ж 1. већа количина .маШеријала или сшвари на
бацаних без pega на jegHo .месШо, 'iо.мила: - камења, - угља, -
ораха, - оружја. 2. а . .мношШво, .маса, 'iо.мила љуgи или живоши
ња скуиљених без pega на jegHoM .месШу; чоиор: - ученика, - па
са. б. 'ipyaa, скуи, скуиина: поделити на неколико хрпа. 

ХIшимицё и ХIшимицё прил. у хриама, 'iо.милама, без pega: 
навалити -, излазити на' врата -. 

Хlшица и Хlшица ж geм. og хриа. 

ХIштени и ХРПТЕШИ, -а, -о који се OgHOCU на хрбаш, леђни, 
кич.мени: - прmљен, - моЖДина. 

хрптеница ж в. хриШењача. 

хрптенични, -а, -о који се OgHOCU на хриШеницу. 

хрптењача ж анат. кич.мени Сifi,уб, кич.ма; уп. краљежница. 

хрптењачни, -а, -о који се OgHOCU на хриШењачу. 

хрсак, хрска М и хрска ж звук који се чује ири хрскању; хр
скање, иуцкешање, крцкање: - сломљених ораха, - сломљених 
костију. 

хрскав, -а, -о 1. који хрска, ираћен хрскањем: - звук. 2. који 
се хрска: - :ц.rеб. 

хрскавац, -авца м агр. врсша шрешње шврђе'i .меса које се хр
ска ири јелу. 

хрскавица ж анат. врсша чврсшо'i и еласшично'i везивно'i 
шкива око косшију кич.меЊака (или у.месШо њих ире окошша
вања). 

хрскавичав, -а, -о који је og хрскавице; који саgржи хрскави
цу: - ткиво, - пераје. 

хрскавични, -а, -о који се OgHOCU на хрскавицу; који је og хр
скавице: - скелет. 

хрскавичњача ж зоол. у .мн.: разреg риба Chordrichthyes (у 
jg.: риба uз шо'iа разреgа). 

хрскати, -ам неевр. 1. шу.мно gробиши или ло.миШи зубu.ма, 
крцкаши: - кору хлеба, - орахе, - леmнике. 2. в. хрскаши се. _ 
- се оgаваши каракшерисшичан, ошшар, ucapeKugaH шу.м ло.ме
ћи се, крцкајући се, OgH . .мрвећи се или шарући се aog ириши
ско.м (о храни ири жвакању, о с.мрзнуШо.м cHe'iy и сл.): - се под 
зубима, - се под ногама. 

хрснути, -нем свр. ирема хрскаШи. 

хрт, -а и хрта М зоол. врсша ловачко'i иса вишко'i шела са 
YCKu.м и gубокu.м 'ipygu.мa и gy'iu.м Ho'iaмa: руски -, авганистан
ски -. 

хртина ж (М) (ми. ж) ayw. og хрШ. 

хртица ж женка хрШа. 

хрупити, -йм евр. uзненаgа gohu, бануши, уиасши; изненаgа 
навалиши, на'iрнуШи. 

хрускав, -а, -о в.  хрскав: - хлеб. 

хрускавац, -авца М агр. в. хрскавац. 

хрускати (се), -ам (се) неевр. в. хрскаши (се). 

хруснути, -нем свр. ирема хрускаШи. 

хрушт, хрУшта М зоол. в. 'iYHgeљ. 

хруштавац, -авца М агр. в. хрскавац. 

хруmтати, -тйм неевр. в. хрскаШи. 

хрчак, -чка М 1. а. 300Л. врсша 'iлоgара зgеиасшо'i шела, са 
образнu.м кесама за иреношење хране Cricetus cricetus из иор. 
хрчци, шшешочина жишних иоља. б. 300Л. у .мн.: иороgица ша
квих 1.лоgара Cricitidae. в. фиг. онај који лако.мо 'iо.мила u.мoви
ну. 2. бот. врсша иролећне 'iљивe .мешинарке Helvella esculenta. 
• златни - зоол. врсша хрчка (Ја) који се корисши као ексиери
.менШална и goMaha живоШиња. 

хрче, -ета е (мн. 0; зб. ИМ. хрчад ж) geм. og хрш; шшене хрШа. 

хрчков, -а, -о који apuaaga хрчку, који је као у хрчка: - глава. 

хрчковина ж крзно og хрчка. 

хтење јек. хтијење и хтјење е воља, шежња, жеља, оgлуч
носш за uзвођење, осшварење вољне раgње, намера. 

хтети јек. хтјети, хоћу (енкл. ћу), одрич. нећу, 2. Л. хоћеш (енкл. 
ћеш), одрич. нећеш; у функцији футура II хтG)ещнем (аор. 
хтО)едох (хтШех» ; импф. хоћах; р. пр. хтео, хтела јек. хтио, хтјела; 
пр. сад. хотећn и хотећи, пр. пр. хтG)евmи; трп. 0) неевр. 1. а. u.мa
ши вољу, намеру и сире.мносш, решеносш ga се нешшо ypagu, uз
веgе, желеши; намераваши, с.мераШи учиниши нешшо: - помо
ћи некоме, - путовати негде, - ићи У лов, - оженити сина. б. на
.мераваШи 'иоћџ HeKyg или ире.месШиШи нешшо; намераваши 
урagиши нешшо (с нечu.м). - Куда ћеш? - Куда ћеш с тим псом? 
Шта ћете с тим стварима? в. захшеваши, шражиши осшварење, 
uзвршење нече'iа, насшојаши на осшварењу нече'iа: - већу пла
ту, - слободу и равноправност, - правду, - праведно решење 
,�ечега. г. желеши u.маШи, иосеgоваши, набавиши нешшо, OgH. 
расиола'iаши нечu.м. - Ја хоћу лутку. Шта ви желите? Хоћу ову 
хаљину. 2. ирисшајаши на брачну или љубавну везу с Ku.мe, ири
хвашаши за брачно'i gpy'ia или за gpa'io'i (gpa'iy), волеши (HeKo'ia), 
.мариШи (за HeKo'ia). - Марко није хтео Јелену. Више је волео 
Наташу. 3. а. у енкл. облицu.ма као ио.мьћни 1.ла'iол у сасшаву бу
gyhe'i времена: ићи ћу, нећу ићи, хоћеш ли ићи? б. са изосша
вљeHu.м 1.лавнu.м 1.ла'iоло.м, који се иоgразу.мева. - Облачи се. 
Киша ће. 4. а. биши apeg неко.м раgњо.м или gО'iађајем који apeg
сшоји, биши 'iошов (aoHeKag са uзосшављањем 1.лавно'i 1.ла'iола). 
- Већ је хтело подне, а они се нису појављивали. Глава ми је 



1444 ХТИЈЕЊЕ - ХУМАН 

хтела пући од болова. б. (обично у аор.) биши близу HeKol нейо
вОЈЬноl gОlађаја, јеgва, умало uзбеhи (неки нейовОЈЬан gоlађај). -
Хтедосмо да поцркамо од глади. Хтела сам да паднем од умо
ра. Хтела сам да заплачем. 5. а. биши склон (нечему), обичава
ши (раgиши нешшо), йонекаg са изосшавЈЬањем "iлавноl "iлаlо
ла). - Волео је да слаже, а хтео је некад и украсти. б. (у импф. 
са инфо главног глагола) за означавање pagfbU које су се йона
вЈЬале у йрошлосши: имаши обичај, навику (чиниши нешШо). -
Кад год би дошао у посету хоћаше се напити и изазвати свађу. 
6. (некога) (обично о нечему стихијском, што зависи од среће) 
ићи og руке, служиШи. - Хоће га карте. Хоће га срећа. Није га 
хтела љубав. 7. (у одричном облику) о неком gОlађају, збивању, 
сшању, йромени: не насшуйаши, не осшвариваши се. - Сан му 
није хтео на очи. Рана није хтела зарасти. 8. (само енкл., у 
упитним реченицама) шребаши, биши ЙоШребан. - Шта ће ти 
наочари? За шта ће ти торба? За шта ће ми живот кад немам 
среће?! _ - се 1. уз. повр. желеши узајамно сшуйиши у брак. -
Хоћете ли се вас двоје или нећете? 2. (са лог. субјектом у дати
ву) безл. йолазиши, ићи за руком, имаши среће, усйеха у нечему. 
- Није му се хтело у картама. • ако хоћете може се још и шо ре
ћи, шШавише. - Он је добар познавалац књижевности, ако хо
ћете и врхунски стручњак. (па чак) ако хоћете Kag се у разlовору 
навоgи неки усйушан йример или Йоређење. - Он је добар писац, 
ако хоћете и стилиста. а нећеш ти а камоли ши. - Посустали су 
и много издржљивији, а нећеш ти. зна шта хоће каже се за оно
la који pagu смиШЈЬено и оgлучно. како хоћеш (хоћете) како ши 
(ви) желише, како ши (вам) је лакше, ylogHuje, како шеби (ва
ма) оg'iовара. судбина је хтела било је суђено, gО'iоgило се сшица
јем околносШи. - Судбина је хтела да он погине у туђини. тако, 
таквог те хоћу фам. ШО се и очекивало og шебе, ойравgао си очеки
вања, йосшуйио си како Шреба. хоће бити - неће бити Kag се йри
ча о нечијој йрейирци или о неизвесносши у очекивању ucxoga 
нече'iа. хоћеш! али хоћеш! каже се йри каше'iоричном оgбијању 
или HelupafbY: вра'iа! шийак! Ми лепо кренусмо, али хоћеш -
на сред пута покварише нам се кола. хоћеш-нећеш (хтео - не хтео, 
хтели - не хтели) без обзира на шо ga ли се нешшо жели или не 
жели. - Хоћеш-нећеш морао је попустити. шта ћеш! (шта ћемо!) 
каже се у резиlнацији: шша се шу може, шреба се йомириши са 
чињеницама, са сшварним сшањем сШвари. - Све смо покуша
ли, али шта ћеш, нисмо имали среће. хоћеш, хоћеш, нећеш, не
ћеш каже се Kag се некоме Hygu ga нешшо узме или ypagu а он 
се нећка, усшеже; уп. пољуби па остави (уз пољубити изр.). 

хтијење и хтјење в. хШење. 

хтјети в. хШеШи. 

ху и ху (понекад поновљено више пута) узв. 1. за uзражава
ње умора или HeKo'i gpy'iol нейријашно'i физичко'i осећаја. - Ху, 
ала сам се уморила. Ху, цркох од врућине. 2. за изражавање 
ocyge, йрекора, незаgовОЈЬсШва. - Ху, шта то уради! 3. оном. за 
ойонашање хуке. - Ху-ху! чуло се хукање сове. 

хубертус м нем. ла'iан, нейромочив о'iршач какав обично но
се ловци (йо имену бискуйа ХуберШуса). 

худ, худа, -о 1. лош у моралном смислу, зао, ойак: - човек 
2. а. jagaH, несрећан, беgан, кукаван: - сиротица. б. лош, рђав, 
нейовОЈЬан: бити худе среће. в. мучан, шежак, нейријашан: ре
ћи (некоме) худе речи. Г. йосшан, исйошhен, рђав (о земљи, ора
ници). 

худо прил. лоше, рђаво, зло: - мислити о некоме. 

худолетница јек худољетница ж бот. pog украсних БUJbака 
Erigeron (Conyza) из ф. "iлавочика (Compositae). 

хуј м хујање, хука: - ветра. 

хуј узв. 1. за изражавање оgврашносши, 'iађења йрема нече
му; уп. фуј . 2. в. ху (1, 2). 

хујан, -јна, -о в. хучан. 

хујати (хујити), -јИм несвр. 1. исшрајно и мукло шумиши у ја- . 
ким налешима, хучаши (о вешру нйр.). 2. фиг. брзо йролазиши (о 
времену). 

хујкати, -ам несвр. в. ујкаШи. 

хујукати, xY:iy-чем несвр. в. хукаши (1в). 

хук м 1. а. хујање које се слива у jegaH "iлас, хука, хучање: олуј
ни -, - воде. б. фиг. буран, захукшали шок, йрошицање, йрола
жење: - времена, - живота. 2. а. мукли "iлас сове и gp. lраБЈЬи
вица: совин -. б. шум који се чује йри на"iлом, снажном изgиса
њу вазgуха, ошхукивање, хукање: чути нечији -. 

хука ж а. снажни, неразlовешни шумови које сшвара јак ве
шар, брз воgени шок и сл., хучање: - буре, - ветра, - таласа. б. 
шушњава, бука; шреска, йрасак: срymити се са хуком, - оруж
ја. в. ларма, 'iалама, врева: - народа, дићи хуку. г. фиг. узбуна, 
мешеж: - око нечијег имена, дићи хуку око нечега, - рата. • -
и бука узбуна, мешеж; велика 'iалама, Йовика. 

хукати, хУчем несвр. 1. а. исйушшаши узвике ху, хуј и сл. (og 
умора, бри'iе, йашње, жалосши), ошхукиваши: - од умора. б. на
'iло изgуваваши, изgисаши вазgух и йару кроз йолуошворена 
усша (pagu заlревања руку, влажења нечеlа и сл.): - у руке, - у 
огледало. в. о"iлашаваши се хуком, йроизвоgиши хукове (о сови 
и сл.). г. фиг. uзвикиваши муслиманску молишву (о хоџи, gерви
шу): - јацију. 2. хујаши, хучаШи. 

хукач, -ача м онај који хуче, букач. 

хукнути, хУкнем 1. свр. йрема хукаши (1). 2. свр. йрема ху
јаши и хучаШи. 

хукњава ж јака хука; хука. 

хуктав, -а, -о 1. који је налик на хукање: - шум. 2. који хуче, 
хучи: - река. 

хуктати, хУкћем и х;УктИм несвр. 1. в. хукаши (1). 2. оgаваши 
ucapeKugaHY хуку; хујаши, хучаши (о вешру, реци); брекшаши (о 
возу и сл.). 

хула и хула ж ХУЈЬење, 'ipgНJa, вређање нече'iа шшо се смашра 
свешим): - на бога. 

хулан и хулан, -лна, -о йун хуле, aolpgaH: хулне речи. 

хула-хоп м енгл. врсша u'ipe обручем који се врши око сшру
ка; шакав обруч: играти -; вртети -. 

хулахоп м у изр. - чарапе в. хулахоЙке. 

хулахопке ж ми. врсша женске ogehe, чарайе и 'iаhице зајеg
но, изјеgна. 

хулиган, -ана м енгл. млаgиh, мушкарац обеСНОl, насилнич
KO'i йонашања, силеџија, 'iрубијан. 

хулиганиаам, -зма м в. хули'iансШво. 

хулиганити, -шаним несвр. йонашаши се као хули'iан, силе
џијски. 

хулигански, -а, -о који се OgHOCU на хули'iане, својсшвен ху
ли'iанима, силеџијски: - понашање. 

хулигански прил. на хули'iански начин, као хулиlан, силе
џијски: понашати се -. 

хулиганство с хулиlанске особине, силеџијсшво; хули'iанско 
йонашање, хулиlанско gело. 

хулитељ м онај који хули. 

хулити, хулим и хулити, -Им несвр. [гл. им. х.уљење и хуље
ње с] вређаши нешшо шшо се смашра свешим, узвишеним, скр
навиши; уойшше йсоваши, 'iрgиши (HeKo'ia, нешшо): - бога, - све
це, - име вишњега; - рођену мајку. 

хуља ж неваљала, нечасна особа, нишков, йоgлац, Йокварењак. 

хуљински, -а, -о који се OgHOCU на ХУЈЬе, својсшвен ХУЈЬама, 
йоgлачки, нишковски: - поступак. 

хуљински прил. као ХУЈЬа, йоgло, нишковски: понети се -. 

хум, хума м а. мали бреl, бреЖУЈЬак: ниски хумови. б. в .  
хумка. 

хумак, -мка м geм. и хиЙ. og хум. 

хуман, -а, -о лат. 1. а. Koje'ia оgликује човеКОЈЬуБЈЬе, бри'iа о 
gруlим ЈЬуgима, сйремносш ga се йомо'iне ономе ко је у невОЈЬи, 
човечан, йлемениш, човеКОЈЬубив, бла'iороgан: - човек б. у коме 
се иСЙОЈЬавају, йоказују шакве особине, својсшвен шаквим Jbygu-
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.ма: - поступак, - гест, - однос. 2. в.  ху.маниШаран: - установа, 
- организација. 

хуманизам, -зма м лат. 1. а. ист. иgеолошн:и, иншелен:шуални 
и н:улшурни йон:реш насшао у среgње.м вен:у, у gоба ренесансе, из 
сшуgија 'iрчн:е и лашинсн:е н:њижевносши и н:улшуре, н:оји, насу
йрош среgњовен:овној схоласшици и версн:ој gowu, исшиче уни
верзалне JbygclCe вреgносши, шежеhи слобоgно.м развијању чове
н:ове личносши у gyxy н:ласичне йросвеhеносши и свешовно'i обра
зовања. б. било н:оји сисШе.м .мишљења и gеловања н:оји у йрви 
йлан сшавЈЬа човен:а и ње'iове йошребе: Његошев -, социјали
стички -. 2. ху.маносш, човечносш, човеН:ОЈЬуБЈЬе, ЈЬуgсн:осШ. 

хуманизација ж сшварање ху.маних, човечних ogHoca (.међу 
JbygUMa), ху.манизовање; уойшше оЙле.мењивање: - односа; -
културе. 

хуманизовати, -зујем (хуманизирати, -изйрам) евр. и неевр. 
1. (у)чиниши xy.мaHu.м, човечнu.м, ЙЛе.мениШu.м, оЙЛе.мениШи, 
оЙЛе.мењиваШи: - односе међу људима, - живот, - културу. 2. 
(у )чиниши JbygclCu.м, йрила'iоgиши, йрила'iођаваши JbygclCoj йри
pogu: - божанско. 8 - се йосша(ја)ши ху.ман, ху.манији, оЙЛе.ме
ниши се, оЙЛе.мењиваШи се (нпр. о односима међу људима, о 
култури). 

хуманист(а), -е м (ми. -сти) 1. а. йрисшалица ху.маниз.ма (1). 
б. онај н:оји се бави ху.манисШин:о.м, сшручњан: за ху.манисШин:у. 
2. ху.ман, човеН:ОЈЬубив, ЙЛе.мениШ човен:: велики -. 

хуманистика ж (дат. -ици) а. ойшши назив за наун:е н:оје йро
учавају gрушшвене ogHoce и gуховну ан:шивносш Jbygu, gрушшве
не наун:е (филозофија, исшорија, филоло'iија и сл. наун:е за раз
лин:у og е'iзан:шних, apupOgHUX наун:а). б. йроучавање н:ласичних 
језин:а и н:њижевносШи. в. ренесансно лашиничн:о Йис.мо, насша
ло у XV в. у Фиренци, основа шШа.мЙарсн:их слова, анШин:ва. 

хуманистички, -а, -о а. н:оји се OgHOCU на ху.маниза.м (1) и 
на ху.манисШе: - покрет, - филозофија. б. н:оји се OgHOCU на ху
.манисшин:у: хуманистичке науке, - образовање, - гимназија. 

хуманистички прил. у ху.манисШичн:о.м gyxy. 

хуманисткиња ж жена ху.манисШ(а). 

хуманитаран, -рна, -о н:оји cвoju.м pagoM, чинеhи gобра, ху
.мана gела насшоји ga aoMo'iHe gpy'iu.мa, gоброшворан; у н:о.ме се 
йон:азује, о'iлеgа gоброчинсшво: - организација, - друштво; ху
манитарни рад, - помоћ, - мисија. 

хуманитарац, -рца м човен: н:оји суgелује у ху.манишарно.м, 
gоброШворно.м pagy, gоброчиниШељ. 

хуманитёт, -ета м в. ху.маносШ. 

хуманоИд, -Ида 1\1 енгл. хийошешичн:о све.мирсн:о биhе слич
но човен:у. 

хуманоидан, -дна, -о н:оји је сличан човен:у: - изглед. 

хуманост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHo'ia н:оји је ху.ман, 
oHo'ia шшо је ху.мано, човечносш, човеН:ОЈЬуБЈЬе, Йле.мениШосШ, 
бла'iороgносШ. 

хумић, -а и хумйћ, -ri:ha м ge.м. og ху.м. 

хумификација ж лат. агр. обо'iаhивање земљишша ху.мусо.м, 
сшварање ху.муса, расйаgање и ШРУЈЬење биЈЬних и живошињ
сн:их ор'iаниза.ма и њихово йрешварање у земљу. 

хумка и хумка ж (дат. -мци; ген. ми. -кй) а. узвишица og зе
.мље насу ше на 'iроб; сшаринсн:а 'iробница са велин:u.м насuЙо.м 
земље, шу.мулус: гробна -, почивати под хумком. б. в. ху.м (а). 

хумовит, -а, -о йун ху.мова, бреЖУЈЬн:асш: - крај . 

хумор и хумор м енгл. 1. с.мисао за н:о.мично, за gуховишосш; 
сйособносш човен:а ga у разнu.м живоШнu.м сиШуација.ма уочи 
њихову с.мешну, забавну сшрану: енглески -, Нушићев -. 2. а. 
йреgсшавЈЬање Jbygu, њихових йосшуйан:а и .мана у с.мешно.м, ша
ЈЬиво.м али неувреgЈЬиво.м облин:у; н:о.мични еле.менШи у нен:о.м 
gелу: - неког писца; - у неком књижевном делу. б. шала, go
сешн:а, йошалица: волети -, бити склон хумору. • црни - заје
gЈЬив, сар�асшичан XY.}14,OP , ху.мор н:oju.м се изру'iује сШварu.ма с 
н:oju.м се човен: иначе не шали. 

хуморан и хуморан, -рна, -о йрожеш ху.моро.м, шаљив, gy
ховиШ. 

ХУМОрЕюка ж фр. 1. йрича, новела са шаљивu.м, ху.морисШич
н:u.м саgржаје.м: писати хумореске. 2. муз . .музичн:а н:о.мЙозици
ја с еле.менШu.ма ху.мора. 

хуморист(а), -е м (мн. -сти) йисац ху.морисшичн:их gела; онај 
н:оји је сн:лон ху.мору. 

хумористика ж 1. ху.морисШичн:а лиШераШура. 2. оно шшо је 
с.мешно, н:о.мин:а. 

хумористичан, -чна, -о и хумористички, -а, -о 1. н:оји cagp
жи ху.мора, йрожеш ху.моро.м, шаљив, gуховиш; н:оји је рађен у 
сшилу ху.морисшин:е: - приповетка, - емисија, - филм. 2. сн:лон 
ху.мору, н:оји u.мa gapa за ху.мор: - писац. 

хумористички и хумористично прил. У ху.морисШично.м gy-
ху, са еле.менШu.ма ху.мора: - приказати. 

хумористкиња ж жена ху.морисШа. 

хуморни, -а, -о н:оји се OgHOCU на ху.мор. 

хумус м лат. зе.мља op'iaHclCo'i йорен:ла нас шала расЙаgање.м 
биЈЬних и живошињсн:их осшашан:а, земља црница. 

хумусни, -а, -о н:оји се OgHOCU на ху.мус: - слој . 

хумчић, -а и хумчић, -ића м ge.м. og ху.м. 

хумчица и хумчица ж ge.м. og ху.мн:а. 

хунгаризам, -зма м лингв . .мађарсн:а реч или .мађарсн:и језич
н:и израз у нен:о.м gpy'ioM језин:у. 

хунгарика ж gела йисана .мaђapcн:u.м језин:о.м или о Мађари-
.ма (нйр. у нен:ој библиоШеци). 

хунгарист(а), -е м (ми. -сти) сшручњан: за хун'iарисШин:у. 

хунгаристика ж наун:а о .мађарсн:о.м језин:у и н:њижевносШи . 

хунгаристички, -а, -о н:оји се OgHOCU на хун'iарисшин:у и хун-
'iарисше: - одсек, хунгаристичке студије. 

хунгаролог м онај н:оји се бави хуН'iаРОЛО'iијо.м. 

хунгарологија ж грч. в. хун'iарисШин:а . 

хунгаролошки, -а, -о н:оји се OgHOCU на хуН'iаРОЛО'iију и хун
'iароло'iе: - студија. 

хунта ж (ген. ми. -ТЙ) шп. пол. назив за различише војне op'ia
низације и gрушшвено-йолишичн:е н:о.миШеШе у Шйанији и зе
.мља.ма Лашинсн:е Америн:е: војна -. 

хуњавица ж в. н:ијавица: имати хуњавицу, добити хуњавицу. 

хуњавичав, -а, -о н:оји u.мa хуњавицу, н:ијавичав. 

хуњкав, -а, -о а. н:оји хуњн:а, н:оји 'iовори н:роз нос: - човек. б. 
својсшвен шан:вој особи, н:оји се из'iовара, аршин:улише н:роз нос, 
н:оји u.мa носни йризвун: (о 'iласу), назални: - глас. 

хуњкаво црил. на хуњн:ав начин, н:роз нос, назалнu.м 'iласо.м: 
говорити -. 

хуњкати, -ам неевр. 'iовориши н:роз нос, назалнu.м, сше'iну
Шu.м 'iласо.м. 

хура узв. в. ура. 

хурија и хурија ж ар. рлг. лейошица у .мусли.мансн:о.м рају 
(џенешу); фиг. необично лейа жена, леЙоШица . 

хусар, -а и хусар, -ара м мађ. лан:о наоружани н:оњанин: у .ма
о ђарсн:ој војсци, а н:асније и у војсн:а.ма gpy'iux евройсн:их зе.маља. 

хусарски и хусарски, -а, -о н:оји се OgHOCU на хусаре: - одред. 

хусарство и хусарство с хусарсн:а служба; хусарсн:и начин 
живоша, йосшуйци, йонашање хусара. 

хусарче и хусарче, -ета с (еупл. мн. хусарчићи м) ge.м. и хиЙ. 
og хусар; .млаg хусар. 

хусарчина ж (м) (мн. ж) ayw. и Йеј. og хусар. 

хусарчић м geM. и ир. og хусар. 
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хусит, -ша м ист. uрисшаљица учења Јана Хуса, чешкоr вер
CKOr рефор.маШора с uочешка xv века. 

хуситски, -а, -о који се OgHOCU на хусиШе. 

хухор и хухор м .месна ши израшшај на rлави неких uшица 
(нUр. Uеi11.ла), кресШа. 

хухукати, хУхУчём несвр. в. хукаши (1). 

хуцк- в. уцк-. 

хУчан, -чна, -о који сшвара хуку, бучан, шу.ман: - река. 

хУчати, -чйм несвр. а. оgаваши хуку, снажно шу.миШи, хуја-
ши (нUр. о реци, uошоку, вешру и сл.). б. брујаши, ориши се (нUр. 
о звоњави). в. фиг. иншензивно, gина.мично шеhи, развијаши се 
(нUр. о живоШу). 

хУчно прил. на хучан начин, са хуко.м, бучно, шу.мно: - тећи. 

хУчност, -ости ж особина OHOra ШШО је хучно, бучносш; хука. 

хуmкало с (М) (ми. с) пеј. особа која хушка, хушкач, uоgсшре-
кач, Uоgбаgаљо. 

хуmкати, -ам несвр. пеј. uоgсшрекаваши, uоgбуњиваши, uog
баgаши, шушкаши uрошив HeKoia: - против некога. 

хуmкач, -ача м (инстр. -ачем) пеј. онај који хушка, uоgбуњи
вач, uоgбаgач: ратни -. 

хуmкачкii, -а, -о који се OgHOCU на хушкаче, својсшвен хушка
чu.ма, uоgбуњивачки, Uоgбаgачки. 

хуmкачки ПрИЛ. на хушкачки начин, као хушкачи, хушкају
ћи: - наговарати. 



ц 
ц (Ц) е непром. а. ЛИШЋ . иискави сложени су'iласник, сливен 

og ираскавоУ еле.менШа 'iласа "ш" и сшрујно'i "с". б. слово KOju.м се 
обележава шај су'iласник: велико Ц, мало ц, курзивно ц. 

цагркати, цагрчем неевр. оном. звечаши, звониШи. 

цагркнути, цагркнем свр. ире.ма ца'iркаШи. 

цаја, -е, цај кан, -а и цајо, -а и -е м жарг. иолицајац. 

цајтнот и цајтнот м нем. неgосшашак времена иошребно'i за 
неки иосао, акцију, вре.менски шеснац, шкрииац: бити у цајтно
ту, наћи се у цајтноту. 

цак оном. узвик за иоgражавање звука који се чује Kag нешшо 
иукне, ирсне и сл. - Нанишани пушку и цак! - Паде чаша и 
цак - разби се у парампарчад. 

цака (обично удвојено) узв. оном. а. за иоgражавање звецка
ња нече'iа (нир. накиша, gy'i.мagu, разбоја и сл.). б. за иоgража
вање иуцања вашрено'i оружја (иушке, .миШраљеза). 

цака ж жарг. шешко уочљива, наиз'iлеg безначајна а у сшва
ри каракшерисшична и важна чињеница, иојеgиносш у gашu.м 
околносШu.ма (нир. у закону, шексшу), заЧКОЈЬица; шшос: - у за
кону, знати у чему је -. 

цакавац, -авца м човек који Уовори цaKaвcKu.м Уоворо.м. 

цакавизам, -з ма м лингв. језичка црша својсшвена цакав
ско.м Уовору. 

цакавскй, -а, -о који се OgHOCU на цакавшшину и цакавце: -
говор, - језичка црта. 

цакавски прил. цaKaвcKu.м Уоворо.м: говорити - . 

цакавштина и цакавштина ж лингв. цакавски Уовор, цакав
ско наречје, за које је каракшерисшична за.мена чакавско'i "ч" 
са "ц", OgH. "ж" и "ш" са "з" и "с". 

цакан1 м фам. ЈЬуака, gpa'ia, .мила, сu.миаШична .мушка особа. 

цакан2, -а, -о фам. ЈЬубак, gpa'i, .мио, сu.миаШичан. 

цiшана ж фам. ЈЬуика, gpa'ia, .мила, си.миаШична женска 
особа. 

цакат, -кта м оном. звук који се чује Kag се ошкачи ороз на иу
шци, звекеш: - ороза. 

цакатати, -ам неевр. оном. равно.мерно куцаши, ошкуцаваши 
(о сашу), ШикШакаШи. 

цакати и цакати, -ам несвр. ире.ма цакнуШи. 

цаклен, -а, -о који је иpeKpuвeH цаклино.м, 'iлеђу: цаклени 
зуби. 

цаклењача ж бот. pog јеgно'iоgишњих или gвО'iоgишњих БUJbа
ка Salicornia (Salsola) из ф. Chenopodiaceae, које расшу на сла
но.м illлу, солњача; врсша шо'iа poga S. herbacea. 

цаклина ж 1. шанак, сшакласill, ировиgан или .мушан слој 
KOju.м се иревлаче кера.мички и сл. ироизвоgи, 'iлазура, 'iлеђ. 2. 
анат. зубна 'iлеђ, зубни е.мајл. 

цаклити, -йм неевр. [гл. ИМ. цакљење е] 1. (очима, погледом) 
'iлеgаши са сШакласiiiu.м сјајем у очu.ма. 2. в. цаклиши се. _ - се 
сијаши (се) као сшакло, сшаклиши се (обично о очu.ма). 

цакловина ж анат. сшакласшо шело у унушраШ7-Ьосши очне 
јабучице corpus vitreum. 

цакловица ж геол. врсша 'iвозgене pyge сјајне, сшакласше ио
вршине. 

цакнути, -нем евр. оном. 1. ироизвесши звук "цак", звекнуши, 
звецнуши (нпр. о орозу пушке, сломљеном стаклу и сл.). 2. жарг. 
уgариши јако (ноУо.м), расиалиши, звекнуши: - ногом. 

цактати, цакћем 1. несвр. ире.ма цакнуШи. 2. разг. сшално 
gосађиваши ириУоварајуnи, чанШраШи. 

цакум-пакум ПРИЛ. нем. све скуиа, све зајеgно, иошиуно; ђу
шуре: спремити све -, оставити имање - некоме. 

цан оном. (обично у вези: цин-цан, цан-цин) узвик за aogpa
жавање звука звонцеша, .меgенице или уgарца чекиnа у нако
вањ и сл. - Зачу се звук меденице: цин-цан, цин-цан. - Цан! -
кратко зазвони електрични стуб погођен камичком. 

цангарати, -ам неевр. оном. оgаваши звуке "цан-цан" (нпр. о 
металном предмету који ландара о појасу). 

цањкати, -ам неевр. оном. оgаваши звуке "цан-цан" (о звон
цешу и сл.). 

цап (често удвојено) узвик за означавање на'iло'i хвашања 
(некоУа, нече'iа), на'iло'i уgарца или на'iло'i, неочекивано"i иреокре
ша или свршешка раgње. - Он њега цап за руку. - Неко га уда
ри по врату цап - и готово. 

цапа узр. (обично поновљено) за означавање на'iлих, брзих 
уgараца нечu.м (нир. секиро.м). 

цапйн, -ина м итал. а. шрнокои, буgак. б. врсша шу.мско"i ору
ђа које се сасшоји og jaKo"i gржаља на које је насађен KoMag "iво
жђа савијен у облику КЈЬуна за иривлачење и gизање балвана у 
шу.ми. в. иланинарски шШаи. 

цапинаm, -аша м шу.мски pagHUK који цаиино.м иривлачи 
балване за уШовар. 

цапинашкй, -а, -о који се OgHOCU на цаиинаше. 

цапкати, -ам неевр. непрел. оном. ироизвоgиши звуке "цаи-цаи" 
ири хоgању ио блаШњаво.м, влажно.м illлу, ш.љаикаШи, "iацаши; 
хоgаши сиШнu.м кораци.ма. 

цапнути, -нем евр. оном. ироизвесши звук "цаи" ири ygapy не
чu.м, клеинуши, луииши иеШа.ма снажно ga се чује "цaи(�' - ци
пелом. 

цар м (инетр. -ем; МИ. цареви, пеен. и цари) 1. највиша влаgар
ска шишула у HeKu.м земља.ма, .монарх: јапански -, руски - . 2. 
фиг. онај који се у нечему исшиче изнаg свих gpy"iux (cHa"ioM, хра
брошnу, леиошо.м или неко.м gpy"ioM особино.м): - животиња, -
ноћи. • бити - на своме биши свој "iocaogap, не зависиши ни og ко
"ia. благо цара Радована празн. силно бла"iо, бо"iашсшво за KOju.м 
сви шра"iају, а нико "ia He .може наnи. горски - xajgYK (који "iocao-

. gapu у "iopu, иланини). Дот(ј)ерати цара до дувара разг. gовесши не
Ko"ia у безизлазан иоложај. живети као (мали) - живеши у изоби
ЈЬУ, леио и безбрижно живеши, уживаШи. змијски - ЗООЛ. в. уgав. 
небески - бо"i, свевишњи. (от)ићи тамо где - иде пеmке (ош)иnи у 
клозеШ. Богу божје, цару царево свако.ме онолико колико .му ири
aaga. 

царевак, -евка и царевак, -вка м бот. в. царевац (2). 

царевати, царујем неевр. непрел. 1. а. биши цар, влаgашu као 
цар, вршиши царску власш, gужносш: - двадесет година. б. би
ши "iocaogap, u.маШи HagMon Hag gpy"iUMa, "iосиоgариши (нир. о 
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лаву као цару живоШиња). 2. фиг. а. имаши йреват,у, HagMoh
носш Hag осшалим, йреовлађиваши, gоминираши, влаgаши 
(обично о неком сшању, расйоложењу и сл., нйр. о насиљу, не
йравgи, беgи иШg.). б. биши йрви, најбољи, йреgњачиши, ogcKa
каши, шријумфоваши: � над свима, � лепотом и отменошћу. в. 
узgизаши се високо изнаg своје околине (о йланини, брgу): � ви
сином. г. лейо, уgобно и безбрижно живеши, уживаши: � у свом 
летњиковцу. 

царевац, -евца м 1. ИСТ. царев човек, йрисшалица цара; члан 
цареве влаgе, йаршије или свише; царски војник. 2. бат. украсна 
биљка Bellevalia romana из ф. љиљана (Liliaceae). 

царевина ж 1. земља, gржава којом влаgа цар, имйерија; 
царсШво. 2. фиг. обласш којом неко rocaogapu или rge нешшо вла
ga, царсшво: нечија �. 

царевински, -а, -о који се OgHOCU на царевину, царски: � 
област. • - веће ИСТ. йарламенш царевине Аусшрије у аусшриј
ском gелу Аусшроут,арске. 

царевић м 1. царев син; йринц, ЙресШолонаслеgник. 2. ИСТ. в. 
царевац (1). 3. бат. в. зумбул. 

царевићка ж царева кћи, Йринцеза. 

царевка ж ИСТ. царска, gржавна химна у Аусшроут,арској. 

цареубиство с убисшво цара. 

царе убица м (мн. ж) човек који је убио цара, убица цара. 

цареуморство с уморсшво цара, цареубисШво. 

царизам, -зма м пал. йолишички aopegaK с неот,раниченом ца
ревом влашћу, сисшем неот,раничене царске влаgавине: руски �. 

царина ж 1. gржавни apuxog og увезене или извезене робе, 
йорез који се йлаћа за увезену или извезену робу йриликом йре
лаза йреко gржавнот, т,раничнот, (царинскот,) йоgручја: увозна �, 
извозна �, транзитна �, платити царину, увести царину на ро
бу, слободно од царине. 2. служба која се бави убирањем цари
не; царинарница: пријавити на царини. 

царинарница ж канцеларија, ypeg, ogH. зт,раgа rge се царини 
роба и найлаћује царина. 

цариник м 1. gржавни службеник који оgређује и найлаћу
је царину, службеник Koju pagu y царинарници. 2. ИСТ. онај који 
је скуйЈЬао римски йорез у Jygeju (омражен као изgајник и кр
войија): фарисеји и цариници. 

царинити, -йм несвр. [гл. им. царињење с] оgређиваши и на
йлаћиваши царину: � робу. 

царински, -а, -о �ojи се OgHOCU на царину: � преглед, � пре
кршаЈ, � деклараЦИЈа, � управа. • - рат ИСТ. економско-йоли
шички сукоб између Аусшроут,арске и Србије 1906-1911. rog. 

царист(а), -е м (ми. -сти) йрисшалица царизма, царевот, айсо
луШизма. 

царистички, -а, -о који се OgHOCU на царизам и царисше у 
Русији: � Русија. 

царистички прил. на царисшички начин, као царисши: � 
схватати државу. 

царисткиња ж жена царисШ(а). 

царић м 1. а. geм. og цар; мали цар; цар мале gржаве. б. ца
рев син, царевић. 2. заал. мала йшица йевачица Troglodytes tro
glodytes из йор. т,рмуша (Sylvidae). 

царица ж 1. а. женска особа цар. б. царева жена. 2. фиг. 
(обично са допуном некога, нечега) она која је йрва, најбоља у 
нечему, она која наgмашује све йо лейоши, рант,у, функцији, 
вреgносши и сл., краљица: � балова, � лепоте, � науке. • - но
ћи бат. врсша какшуса Cereus grandiflorus. 

царичица ж 1. geм. и хиЙ. og царица. 2. бат. биљка Achillea 
ageratum из ф. 'iлавочика (Compositae). 

царовати, царујем несвр. в. цареваШи. 

цароставан, -вна, -о који се OgHOCU на сшаре цареве (краљеве) 
и царсшва, сшарински; уп. староставан. • књиге цароставне књи
т,е о царсшвима и царевима, књит,е из сшарих, gавних времена. 

цароставник м царосшавна књит,а, књит,а о царсшвима и ца-
ревима са роgословљем влаgара у среgњовековној Србији. 

цароубиство с в. цареубисШво. 

цароубица м (ми. ж) в. цареубица. 

цароуморство с в. цареуморсШво. 

царофил, -а и царофил, -ила м онај који воли цара, йри
сшалица цара, царизма. 

царофилски и царофилски, -а, -о који се OgHOCU на царо
филе. 

царски, -а, -о 1. који се OgHOCU на цара и цареве, који йрийа
ga цару, царевима: � двор, � круна, � саветник 2. фиг. разг. ко
ји је као у цара, изврсшан, сјајан, gиван: � ручак, � гозба. 3. као 
сасшавни geo неких бошаничких и зоолошких шермина: � око, � 
орао итд. • - вода (водица) хем. мешавина соне и азошне кисели
не која се корисши као среgсшво за ошайање злаша и ЙЛаШине. 
царске двери, царска врата цркв. cpegНJa, 'iлавна враша на олшару, 
иконосшасу у йравославној цркви кроз која улазе само црквена 
лица и цар. - друм gржавна, 'iлавна цесШа. - месо кув. сушена 
сланина йрошарана месом. - рез в. aog рез. царске мрвице кув. 
йосласшица og бисквишнот, шесша и воћнот, сируЙа. - око бат. 
украсна биљка Coreopsis tinctoria. царска се не пориче оно шшо 
је рекла важна, ушицајна особа мора се ЙошШоваШи. 

царски прил. а. на царски начин, као цар, йойуш цара: пона
шати ce �. б. фиг. како gоликује цару, као KOg цара, изврсно, сјај
но: � дочекати, � ручати. 

царство с (ген. ми. -тава) 1. а. в. царевина. б. фиг. йоgручје у 
коме неко или нешшо живи или влаgа: � богова, � снова, � по
езије, � мрака, � идеја, � слободе, � илузија. 2. царска власш, 
царско gосШојансШво. 3. облик влаgавине са царем на челу: Пр
во �, Друго � (у Француској). • биљно - биљни свеш, флора. жи
вотињско - живошињски свеш, фауна. бити у царству снова засйа
ши, сЙаваШи. божје (небеско) - рлг. зат,робни живо ш и уживање 
у њему. девојачко - нар. време gевовања (йре ygaje). дошло је ње
гово (њихово) -, сад је његово (њихово) - каже се Kag неко gође go 
влас ши, Йоложаја. приволети се нечијем царству йрећи на нечи
ју сшрану, йосшаши нечији слеgбеник, ЙрисШалица. 

царствовати, -вујем несвр. в. цареваШи. 

цванциг м нем. карт. gобишак og gваgесеш боgова. 

цванцик м ИСТ. некаgашњи аусшријски сребрни новац og 20 
крајцара. 

цваст ж (инстр. цвасти (цвашћу)) бат. скуй цвешова (у облику 
т,розgа, меiiiлице, класа, т,роње и сл.) на зајеgничкој основи: гро
здаста �, метличаста �, главичаста �. 

цвасти, цватем несвр. в. цвеШаШи. 

цват м 1. бат. в. цвасШ. 2. в. цвеШ. 3. време цвешања: бити у 
цвату, ружа у цвату. 

цватети јек. цватјети, -тим несвр. в. цвеШаШи. 

цватња ж цвешање; gоба цвеШања. 

цватући, -а, -е који цвеша, који је у фази цвешања; цвешни; 
фиг. који је у йроцвашу, бу јан: цватуће траве, �_ливада; � жи
вот, � развој . 

цвекла ж бат. И агр. gвот,оgишња йовршарска биљка Beta vul
garis (rubra), чији се врешенасши il1амноцрвени корен корисши 
као салаШа. 

цвеклин, -а, -о који се OgHOCU на цвеклу, који је og цвекле: � 
лишће, � корен, � сок 

цвеклица ж geм. og цвекла. 

цвелити, цвелйм јек цвијелити, цвй:јелйм несвр. прел. [гл. им. 
цвељење јек. цвијељење с] чиниш и ga неко цвили, йлаче, заgа
ваши некоме бол, йашњу, жалосшиши: � дете. 

цвет јек. цвијет м (мн. цвG)етови) 1. бат. орт,ан за размножа
вање Kog виших биљака (цвешница), који се сасшоји og цвешнот, 
омошача (зелено обојених чашичних и различишо обојених кру
ничних лисшића), који шшиши йрашнике и ойлоgне лисшиће 
(шучак) у cpegUHU овот,а биљнот, орт,ана: ружин �, јабуков �. 2. 
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фаза цвешања, време цвешања: воће у цвету. 3. а. оно шшо је 
налик на цвеш (Ј): а. шара, украс у облику цвеша (Ј), шара с 
цвеШни.м .моШиво.м: марама с цветовима. б . .мразне шаре на 
сшаклу: ледено цвеће. в. бела uela, белеlа на челу неких живо
шиња (коња, вола и сл.). г. йламен свеће: цветови iЮштаних све
ћа. Д. lранаши облик lвозgене руgаче: железни �. 4. фиг. оно шшо 
се исшиче својим квалиШеШо.м, леUоШо.м, оно шшо је најбоље, 
најлеuше у својој врсши: а. нар . .мила, gpala или врло леuа особа. 
- Цвеће моје! дођи. б. зб. најбољи, најбиранији љуgи; најоgабра
ни ји geo gрушшва, крем, елиша: � јунав:а; � друштва, � плем
ства, � омладине. в. најбољи geo HeKol goMahel uроизвоgа (који 
се йрво uроизвеgе): � рав:ије, � брашна. • бели - мед. нар. бело 
йрање fluor аЉив. вински - бела скрама, йлесан на вину, бирза. 
двополни - бот. цвеш који има uрашнике и ойлоgне лисШиhе. жен
ски - бот. јеgноuолни цвеш који има само ойлоgне лисшиhе, шуч
кове. једнополни - бот. цвеш који има само uрашнике (мушв:и �) 
или само ойлоgне лисшиhе, шучак (женсв:и �). морски - зоол. вр
сша UланкШона. мушки - бот. јеgноuолни цвеш који и.ма само 
Uрашнике. сумпорни - хем. сишан йрах који се gобија йри наlло.м 
хлађењу су.мйорних йара, субли.мисани су.мйор. у цвету (младо
сти, живота и сл.) у најлеuше gоба (.млаgосШи, живоша и сл.). 

цветавати, цветавамјек. цвјетавати, цвјетавам несвр. в. цве
ШаШи. 

цветав: јек. цвијетав:, -тв:а м geм. и хиЙ. og цвеШ. 

цветан јек. цвјетан, -тна, -о 1. који је у цвешу, цвашу, йун 
цвећа, расцвешан: � ливада, � башта, цветни јорговани. 2. (одр.) 
а. који се OgHOCU на цвеш, који upuuaga цвешу, који uошиче og 
цвећа: � дршв:а, � ложа, � омотач, � прах, � мирис. б. који је на
чињен og цвећа: � венац, � аранжман. в. који је намењен цвећу: 
� пијаца, � трг. г. који uреgсшавља цвеће: � шара, � дезен, � 
узорав:, � марама. 3. фиг. који је йун среће, наuрешка, леu, gu
ван: � доба, � период, � будућност. • - мува зоол. в. цвеШарица. 
Цветна недеља цркв. Hegeљa upeg Ускрс, Цвеши, ЦвеШница. 

цветање јек. цвјетање с lл. им. og цвешаши, цвјеШаШи. • -
воде, - мора йојава љиlавОl, слузавоl слоја og алlи и сишних жи
вошињица из Йор. Flagellata на uовршини воgе, .мора. 

цветар јек. цвјетар, -ара м у изр. јабучни - зоол. инсекш швр
gокрилац Anthonomus pomorum из Йор. йийе, шшешочина на 
јабуци. 

цветарица јек. цвјетарица ж зоол. у .мн.: зајеgнички назив за 
различише врсше .мува које оuрашују цвешове, uосебно воћака 
и шшишарки, Syrphidae (у jg.: шаква .мува). 

цветаст јек. цвјетаст, -а, -о а. сличан цвешу, који има облик 
цвеша: � ув:рас, � шара. б. који има uely, белеlу на челу: � в:оњ, 
� в:рава. 

цветати јек. цвјетати, -ам несвр. 1. а. развијаши, шераши цве
шове, расцвешаваши се (о биљци). б. uрекриваши се цвеће.м, 
цвешним uрекривачем (нЙр. о ливаgи). 2. фиг. а. снажно, иншен
зивно, бујно се развијаши, биши у фази uYHol развишка, gожи
вљаваши uроцваш, наuреgоваши (нпр. о привреди, уметности, 
пословима итд.) . б. lореши, uламшеши (о свећи и сл.). 3. фиг. ир. 
биши у сшању расUаgања,. расuаgаши се og исшрошеносши, йо
хабаносШи. - Ћонови на ципелама му почели цветати. 4. gоби
јаши вински цвеш, бирзу (о вину). 5. uрекриваши се љиlавим, 
слузавим слојем og алlи и сишних живошињица (о воgи). • не 
цветају му руже каже се за oHola који нема среће, усйеха у нече" 
.му. цвета му нос шаљ. каже се за oHola који се црвени og Йића. 

цветача јек. цвјетача ж бот. 1. в. карфиол. 2. в. цвеШница. 

Цветй, Цветй јек. Цвијети, Цвијетй ж мн. цркв. Hegeљa apeg 
Ускрс, uравославни црквени Uразник. 

цветина јек. цвјетина ж ay'i.м. og цвеШ. 

цветић јек. цвјетић, -а и цветйћ јек. цвјетйћ, -ића м geм. и 
хиЙ. og цвеШ. 

цветйmте јек. цвјетйште с бот. врх цвешне uешељке на којој 
сшоји цвеш, цвешна ложа, чашица. 

цветнат j�к. цвјетнат, -а, -о в. цвешан (1). 
ЦвеТНИ:Ца јек. Цвјетница ж цркв. неgеља уочи Ускрса, кашо

лички црквени Uразник. 

цветница јек. цвјетница ж 1. бот. У .мн.: више биљке које има
ју цвеш и семе Anthophyta (у jg.: шаква биљка); уп. семењача. 2. 
зоол. в.  цвешарица (2). 

цветност јек. цвјетност, -ости ж особина oHola шшо је цвеШно. 

цветњав: јек. цвјетњав: и цвијетњав: м башша, врш са цве
ћем, цвешна башша (обично у сасшаву gворишШа). 

цветњача јек. цвјетњача ж бот. в. цвешница (Ј). 
цветолив: јек. цвјетолив:, -а, -о који је сличан цвешу, налик 

на цвеШ. 

цветоносан јек. цвјетоносан, -сна, -о који има цвећа, који 
обилује цвеће.м, цвешан: � ливада. 

цветоноша јек. цвјетоноша м (ми. ж) 1. онај који носи цвеће 
у некој Йоворци. 2. (обично у мн.) бот. в. цвешница (1). 

цветоња јек. цвјетоња и цветоња јек. цвијетоња м (ми. ж) 
нар. во са бело.м или gpyloM ueloM, белеlо.м на челу. 

цветуља јек. цвјетуља ж нар. крава са бело.м или gpyloM йе
lOM, белеlо.м на челу. 

цвећар јек. цвјећар, -ара м онај који laju или upogaje цвеће, 
онај који се бави цвеhарсШво.м. 

цвећара јек. цвјећара ж uроgавница цвећа. 

цвећарица јек. цвјећарица ж в. цвећарка. 

цвећарв:а јек. цвјећарка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) жена цве-
ћар; цвећарева жена. 

цвећарНЙК јек. цвјећарнйк м в. цвеШњак. 

цвећарница јек. цвјећарница ж в. цвећара. 

цвећарскй јек. цвјећарскй, -а, -о који се OgHOCU на цвећаре: 
� радња, � трговина. 

цвећарство јек. цвјећарство с lpaHa uољоuривреgе која се 
бави lајење.м цвећа. 

цвеће јек. цвијеће с зб. (ми. 0) зб. им. og цвеш; уоuшше украсне 
биљке које имају леuе или .мирисаве цвешове: гајити цвеће, вр
ста цвећа. 

цвећка јек. цвјећка ж Ир. разг. особа која се не оgликује uози
Шивни.м квалиШеШи.ма, којој се осйорава узорносш, Йри.мер
носш, особа која не .може служиши за Йри.мер, .мусШра. - И ОН 

ми је нев:а цвећка. 

цвећњак и цвећњак јек. цвјећњак и цвијећњак м в .  
цвеШњак. 

цвн оном. узвик за uоgражавање lласа .малих uшица и неких 
сишних живоШиња. 

цвијелити в. цвелиШи. 

цвијет в. цвеШ. 

цвијет- в. цвеШ-. 

Цвијети в. ЦвеШи. 

цвијећ- в. цвећ-. 

цвикати, -ам несвр. жарг. 1. сећи (нЙр. жицу). 2. фиг. йлаши-
ши се, бојаши се. 

цвикароm м жарг. онај који цвика, који се йлаши, боји. 

цвикер м в. цвикери . 
цвикераm, -аша м (инстр. -ашем) (обично подр.) онај који но

си цвикере, наочари. 

цвикери м ми. нем. наочари које се на носу gрже Йо.моћу .ме
шалне шшиuаљке; наочари уоuшше: носити цвив:ере. 

цвикерчине ж мн. ay'i.м. и Йеј. og цвикери. 

цвикла ж нем. у.мешак у облику клина на сукњи или uанша-
ло нама: сув:ња са цвив:лама. 

цвнл м цвиљење, йлач; lлас сличан цвиљењу, ЙЛачу. 

цвилеж м (инстр. -ом) цвиљење: � детета, � пса. 

цвилети јек. цвиљети, цвилйм несвр. [гл. им. цвиљёње с] 1. 
исuушшаши uриlушен, ошеlнуш, йискав lлас (og бола, жало-
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сй1и), јаун:ай1и, йишй1ай1и; јаgин:овай1и: - од бола. 2. цичай1и, 
сн:ичай1и (о живой1ињама, нЙр. йсу и сл.). 3. фиг. йроuзвоgий1и 
висон:е, oйleiHyйle зву-ке, шу.мове сличне йисн:и, јаун:у, шн:рийай1и; 
йишй1ай1и; фијун:ай1и (нпр. о расушеним вратима, гуслама, коч
ницама, ветру и сл.). 

цвилидрета ж 1. зоол. в. сй1рuзибуба. 2. фиг. пеј. слаба, .мрша-
ва особа с й1анн:им Hoiaмa. 3. ц.мизgрава особа. 

цвиљети в. цвилей1и. 

цвИчати, -чйм неевр. в. цичай1и. 

цвиmна ж нем. врсй1а н:руй10т, йамучноi .май1еријала н:оји се 
у.меnе из.међу йосй1аве и шй10фа. 

цвјет- в. цвей1-. 

цвјећ- в. цвеn-. 

цвок (обично поновљено) оном. узвин: за йоgражавање цво
н:ой1ања и цвон:й1ања. 

цвокати, цвбкам несвр. Йре.ма цвон:нуй1и. 

цвокнути, -нём евр. оном. 1. йроизвесй1и зубима 'iлас "цвoн:(�' 
- зубима, - вилицама. 2. йроизвесй1и н:рай1ан:, ошшар звун: йри 
оgайињању обарача на йушци, ШН:ЈЬоцнуй1и (о йушци, OgH. оба
рачу Йушн:е). 

цвокот м оном. цвон:ой1ање: - зуба. 

цвокотав, -а, -о н:оји цвон:оnе; сличан цвон:ой1ању: цвокота
ви зуби; - звук 

цвокотаво ПРИЛ. цвон:оnуnи, са цвон:ой10.м: - говорити. 

цвокотати, цвокоћём неевр. оном. а. убрзано ygapaйlu iорњим 
зубима о gоње зубе йроuзвоgеnи нарочий1 звун: (збоi хлаgноnе, ipo
знице или сй1раха): - од зиме, - зубима. б. gоgиривай1и се (у gpx
й1авици, јези, сй1раху и сл.) йроuзвоgеnи ошй1ар звун: (о зубима). 

цвоктати, цвокћём неевр. оном. 1. ШН:ЈЬоцай1и или шн:рийай1и 
зубима, цон:й1ай1и; цвон:ой1ай1и: - зубима. 2. оgавай1и, исйушй1а
й1и 'iласове "цвон:-цвон:" (о Йй1ицама). 

цволика ж нем. 1. бот. йрорасла цевасй1а сй1аБЈЬин:а црнот, лу
н:а на чије.м је врху се.ме, бин:. 2. цеваница, iолен. 

цвоњак, -њка м жарг. а. новац .мале вреgносй1и, сий1ан новац, 
йара, новчиn: остати без цвоњка. б. фиг. нешй10 сий1но, .мало, 
безвреgно, й1рунн:а, .мрвица: не дати некоме ни цвоњка. 

цвр УЗВ. оном. 1. за йоgражавање звун:а н:оји се чује Kag се уси
јан apegMeйl урони у воgу. 2. за йоgражавање 'iласа цврчн:а или 
нен:их сий1них Йй1ица. 

цврк м оном. 'iлас н:ојим се о'iлашава цврчан:. 

цврка ж оном. а. цврн:уй1, цврн:уй1ање йй1ица; цврчање инсе
н:ай1а: - сеница; - цврчака. б. звун:, шу.м н:оји се чује Kag на ва
й1ри iopu нешй10 влажно, сирово, Kag gоiорева свеnа или Kag се 
нешй10 йржи, цврчање: - влажног дрвета на ватри. 

цвркати, цвркам неевр. оном. в. цврчай1и. 

цвркнути, цвркнём евр. 1. свр. Йре.ма цврчай1и и цврн:ай1и. 2. 
а. сн:уйивши и .мало исй1уривши усне йроизвесй1и iлас сличан 
звун:у "цвp(�' - уснама. б. реnи, изiоворий1и 'iласо.м сличним цвр
н:уй1ању. 3. йойий1и, исйий1и, срн:нуй1и: - ракије, - коњака. 4. 
н:врцнуй1и, ygapuйlu: - штапом. 

цвiжтати, ЦВlшћём неевр. оном. уснама или језин:о.м йроизво
guйlu нарочий1е 'iласове йозивајуnи или .мамеnи HeKoia; цон:й1а
й1и: - уснама, - језиком. 

цвркут м оном. 1. 'iлас, о'iлашавање .малих йй1ица йевачица, 
цврн:уй1ање; слично оiлашавање нен:их инсен:ай1а, цврчање: -
врабаца; - цврчака. 2. фиг. звун: н:оји се чује Kag свеnа gоiорева 
или Kag iopu сирово, влажно gрво и сл., йуцн:ей1ање, йрасн:ање, 
йишй1ање: - свеће. 

цвркутав, -а, -о 1. н:оји MHoio цврн:уnе: цвркутави врапци, 
цвркутави ПОПЦИ. 2. фиг. н:оји iовори 'iласо.м сличним цврн:уй1у, ' 
nерей1ав: - девојка. 3. н:оји aogcena на цврн:уй1ање, сличан цвр
н:уй1ању: - глас. 

цвркутаво ПрИЛ. цврн:уnуnи; цврчеnи, цвилеnи: - певати, -
говорити; - догоревати. 

цвркутало е (м) (мн. е) подр. особа н:оја MHoio йрича, н:оја бр
БЈЬа, чавРЈЬа, блебей1ало. 

цвркутан, -ана м подр. в. цврн:уй1ало. 

цвркутати, цвiжућём неевр. а. йроизвоgий1и цврн:уй1, о'iла
шавай1и се цврн:уй10.м (о сий1ним йй1ицама йевачицама, цврчн:у 
и сл. инсен:й1има). б. фиг. iоворий1и 'iласо.м сличним цврн:уй1у; ве
село nерей1ай1и. - Девојчице цвркућу. • о томе и врапци цвркућу 
й10 сви знају. 

цвркУтнути, цвiшутнём и цвркУтнути, цвiщутнём свр. йре
.ма цврн:уй1ай1и. 

цврљити, цврљйм неевр. оном. рег. а. йржий1и на .масноnи: -
уштипке. б. йишй1ай1и, цврчай1и (нпр. о сировом дрвету на ва
три). в. йроизвоgий1и шн:рийу, шн:рийай1и (нпр. о перу при пи
сању, колским точковима при вожњи и сл.) . •  - се цврчай1и йри 
йржењу (нЙр. о сланини). 

цврљук м оном. цвРЈЬење, цврчање, йишй1ање: - масти, - чва
рака. 

цврц фам. узвин: за оgбијање, оgрицање: не.ма нишй1а og й10-
ia. -Хтео је да се окористи, али цврц! Изјаловило му се. Хајде
мо у биоскоп. Цврц, данас нема представе. 

цврца и цврца м пеј. 1. йросй1, необразован, неу'iлађен човен:, 
Йросй1ан:. 2. човен: .малоi расй1а. 

цвiщан, -ана м 1. раса йай1УЈЬасй10т, Йей1ла. 2. фиг. пеј . .мушн:а
рац нисн:от, расй1а. 

цврцати, -ам несвр. Йре.ма цврцнуй1и. 

цврцнути, -нём евр. фам . .мало више йойий1и алн:охолноi йи
па; .мало се найий1и: - ракије; вратити се кући цврцнут. 

цврчак, -чка м (мн. Ц])вчци, ген. цврчака) ЗООЛ. а. инсен:й1 Iry
lus campestris из pega јеgнон:рилаца Cicada, чији .мужјан: на йо
чей1н:у зай1н:а има найей1у н:ожицу йо.моnу н:оје цврчи. б. у .мн.: 
йороgица й1ан:вих инсен:аша Cicadidae. 

цврчати, -чйм неевр. оном. 1. а. йроизвоgий1и нарочий1и 'iлас 
"цвр" (о цврчн:у, йойцу и сл.). б. в. цврн:уй1ай1и (а). в. фиг. о'iлаша
вай1и се, јавЈЬай1и се йисн:авим 'iласо.м сличним 'iласу цврчн:а. 2. 
йроuзвоgий1и ошй1ре, висон:е звун:е (нЙр. о свирали). 3. оgавай1и 
нарочий1е звун:е сличне 'iласу цврчн:а (о .месу и сл. шй10 се йржи, 
о сирово.м gрвей1у Kag iopu, о свеnи или ламйи н:оја gоiорева и 
сл.). 4. оgавай1и шн:рийу, шн:рийай1и (нЙр. о расушеним н:олсн:им 
й10чн:овима). 

цврчков, -а, -о н:оји apuaaga цврчн:у, н:оји се OgHOCU на цврч
н:а: - песма. 

це е непром. 1. а. назив за слово и 'iлас с у лай1иници. б. оно 
шй10 је означено й1� слово.м, нЙр. ogeJbaK или aogogeљaK у й1ен:
сй1у и сл. 2. муз. йрви й10Н основне gujaйloHcKe (C-dur) лесй1вице. 

цев је:к. цијев ж (инетр. -и; ген. МН. цевй јек. цијевй, дат. цеви
ма је:к. цијевима) 1. а. ваљн:асша шуйља найрава, gужи усн:и шу
йљи ваљан: са сраз.мерно шанн:им зиgови.ма og .мей1ала, бей10на, 
н:ерамин:е, сй1ан:ла, йласй1ичних .маса и gp. н:оји се најчешnе н:о
рисй1и н:ао еле.менай1 за израgу цевовоgа за сйровођење й1ечно
сй1и, iасова или расй1ресий1их чврсй1их .май1еријала: бешавна -, 
доводна -, одводна -, водоводна -, канализациона -, плинска 
-, електронска -. б. geo вай1ренот, оружја шан:воi облин:а: пушча
на -, топовска -. 2 . .мали gрвени ваљан:, н:але.м на й1н:ачн:о.м раз
боју на н:оји се намой1ава Йређа. 3. в. цеваница (1). • капиларна 
- вео.ма усн:а сй1ан:лена цев, й1анн:а цевчица с усн:им н:аналu.ма. 
мокраћна - анат. оgвоgни н:анал .мон:раnне бешин:е urethra. чека
ти (некога) на - чен:ай1и (HeKoia) с наЙей10.м Йушн:о.м. 

цеваница је:к. цјевiшица ж анат. gyia цевасй1а н:осй1 Hoie og 
н:олена go 'iлежња, iолен, iолењача, tibia; уойшй1е цевасй1а вр
сй1а н:осй1и. 

ЦЕшар јек. цјЕшар, -ара м н:валифин:овани pagHUK за йолаiа
ње, уiраgњу цеви. 

ЦЕшара је:к. цјЕшара ж пеј. 1. Йушн:а. 2 . .мршава, н:ао цев й1ан
н:а Hoia. 

цеварна је:к. цјеварна ж оgеЈЬење у фабрици, раgионица у н:о
јој се израђују цеви. 
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ЦЕшарски јек. цјЕшарски, -а, -о који се OgHOCU на цеваре: � 
одељење. 

цеваст јек. цјеваст, -а, -о који u.мa облик цеви: � кост, � шу
пљина. • цевасте медузе зоол. воgени uолиuи чије колоније илове 
слобоgно у .мору Siphonophora. 

ЦЕшаш јек. цјЕшаш, -аша м и цевашица јек. цјеваmица ж 30-
ол. У .мн.: uрсшенасше Lnисше с кречњачко.м или кожасШо.м цеви 
око шела Serpulidae (у jg.: шаква Lnисша): црви цеваши, глисте 
цевашице. 

цЕшина јек. цјЕшина ж 1. ayl.м. og цев. 2. пеј. Uушка. 
цевкајек. цијевка жуска цев; елекшронска цев, елекШронка. 
цевни јек. цијевни, -а, -о који се OgHOCU на цев: � при:кљу-

ча:к, � осцилатор. 
цевница јек. циј{шница ж анат. в. цеваница. 
цевњак јек. цијевња:к м 1. uокрешни geo разбоја у који се у.ме

he uошка, чуљак. 2. зоол. у .мн.: цевасше .меgузе Siphonophora (у 
jg.: шаква .меgуза). 

цевовод и цевовод јек. цјевовод и цјевовод, -ода м сисШе.м, 
низ .међусобно uовезаних цеви који служи за шрансuорш HeKol 
флуиgа (воgе, илина, ааре, нафше и gp.): полагање цевовода. 

цевоводнИ јек. цјевоводни, -а, -о који се OgHOCU на цевовоg. 
цевОзубац јек. цјевозубац, -упца м зоол. в. цевозубица. 
цевОзубицајек. цјевозубица ж зоол. 1. у .мн.: peg Uрu.миШив-

них сисара Tubulidentata са gужо.м Lnаво.м, чији су зуби сложе
ни og MHolo цевчица које су на врху зашворене и са gуlачкu.м цр
воликu.м леUљивu.м језико.м Uрилаlођенu.м за лов Шер.миШа (у 
jg.: шакав с исар). 2. у .мн.: з.мије ошровнице Solenoglypha, љу
шице (у jg.: шаква з.мија). 

ЦЕшчина јек. цјевчина ж ayl.м. og цев. 
цевчити јек. цијевчити, -йм несвр. разг. [гл. им. -чење с] .мно-

lo uиши (алкохолно uuhe): � ра:кију. 
цевчица јек. цјевчица ж ge.м. og цев; уска цев. 
цедар (цедар), -дра м в. Kegap. 
цедилац јек. цједилац, -иоца м онај који нешшо цеgи. 
цедило јек. цједило с илашно или сличан .маШеријал кроз 

који се нешшо цеgи (нар . .млеко); .маШерија или наарава кроз ко
ју се нешшо цеgи, цеgиљка: � за сир. • остати (наћи се и сл.) на це
дилу биши ареварен, изневерен. оставити (некога) на цедилу из
невериши, изgаши (HeKola). 

цедиљка јек. цједйљка ж кухињска наарава са избушени.м, 
руUичасШu.м gHOM за цеђење неке шечносши (нар. чаја, суае и 
сл.): � за чај, � за тестенину. 

цедина јек. цједина ж в. оцеgина. 
цедитељ јек. цједитељ м в. цеgилац. 
цедити, цедйм јек. циједити, цйједйм несвр. [гл. им. цеђење 

јек. цијеђење с] 1. uроuушшаши шечносш кроз цеgиљку или уоа
шше кроз нешшо шуuљикаво или уско pagu uрочишhавања: � 
мле:ко, � чај, � супу. 2. а. цриШискивање.м, сШезање.м, lњечење.м 
исшискиваши шечносш из нечеlа: � лимун, � маслине, � рубље. 
б. UриШискивање.м, сШезање.м исшискиваши из нечеlа (шечносi11, 
сок и сл.): � со:к (из лимуна), � тиру. в. фиг. С нааоро.м, јеgва и 
ареко воље изlовараши: � речи, � реч по реч. 3. исuушшаши из 
себе шечносш .мало-Uо.мало, у кааљама: � смолу (о дрвету). 4. 
' исuијаши uолако, у .малu.м lyi1lJЬaju.мa (обично алкохол но uuhe); 
сркаши: � ра:кију, � супу (:кроз бр:кове). 5. (из не:кога, из нечега) 
сило.м, с .муКо.м извлачиши нешшо (из HeKola, из нечеlа): � речи 
из не:кога, � признање (из не:кога), � снагу из себе. 6. фиг. ари
Шиско.м, ексилоаШацијо.м, .мучење.м и сл. извлачиши неку .ма
шеријалну корисш og HeKola, искоришhаваши, lулиши (HeKola): 
� народ, � сеља:ке . •  - се 1. шеhи uолако, цуриши, сливаши се 
каа ао каа или у Шанко.м .млазу (нар. о воgи, зноју, смоли, уљу 
и сл.). 2. фиг. uробијаши се .мало-Uо.мало, у Шанко.м .млазу. - Сун
чева светлост се цедила :кроз :крошње дрвећа. 3. фиг. lубиши фи
зичку cHaly, јако слабиши, uроuаgаши (услеg болесши, iлаgи и 
сл.): - се од болести. • - кроз зубе а) uолако uиши, исuијаши, ср
kаШи. б) lовориши uолако, јеgва чујно. � мед изgвајаши Meg из 
caha uoMohy ценШрифуlе. 

цедиште јек. цједиште с .месШо на ко.ме се СКУЙЈЬа цеgина. 

цедницајек. циједница ж 1. сарава за цеђење нечеlа uриши
скивање.м, lњечење.м, ареса: � за грожђе. 2. воgа која се скуаља 
и цеgи, каЙЈЬе с нечеlа. 

цедр- в. Kegp-. 

цедуља ж итал. а. лисшиh аааира на ко.ме је нешшо за беле
жено, нааисано; шакав лисшиh аааира намењен за забелешке и 
gp. :  истргнути цедуљу из нотеса. б. в. ешикеша: лепити цедуље. 

цедуљица ж ge.м. og цеgуља. 

цедуљче, -ета с (ми. 0) нар. и разг. ge.м. og цеgуља. 

цеђ, цеђа јек. цијеђ, цијеђа м и цеђ, цеђи јек. цијеђ, цйјеђи 
ж воgа кувана с UеUело.м, луlо.м og gрвеша која се корисшила за 
арање рубља и gp., лужница. 

цеђеник јек. цјеђеник, -И:ка м Meg самошок (који се сам це
gu из caha). 

цезар и цезар м лат. ист. pu.мCKи цар, шишула pu.мCKиX царева. 

цезаризам, -зма м пол. аушокрашски сисШе.м влаgавине, об
лик gржавне уараве у којој сву власш u.мa jegHa личносш, цар, 
.монархизам: римс:ки -, рус:ки -. 

цезаристички, -а, -о који се OgHOCU на цезаризам, својсшвен 
цезариз.му: � Русија. 

цезаропапизам, -зма м лат. и грч. облик влаgавине у које.м је 
и свешовна и gуховна власш у рукама влаgара (нар. у царској 
Русији). 

цезаропапистички, -а, -о који се OgHOCU на цезароuаuизам, 
својсшвен цезароUаUиз.му: - теза. 

цезарски и цезарски, -а, -о који се OgHOCU на цезаре, свој
сшвен цезарu.ма, царски: - власт, � апсолутизам. 

цезијум (цезйј, -ија) м хем. хе.мијски еле.менаШ (Cs), .мек сребр
насши алкални .меШал, који се корисши у uроизвоgњи елекшрон
ских ламuица и као извор eHepluje за UOIOH све.мирских ракеШа. 

цезијумски, -а, -о који се OgHOCU на цезију.м. 

цезура ж лат. књиж. риi1l.мички ogMop у сшиху uосле оgређеноl 
слоlа. 

цекин, -Ина м итал. ист . .млеШачки gукаш; уоuшше злашник 
различише вреgносШи. 

цел м нем. вешшачка вуна og gрвеша; шканина og ше вуне. 

цел- као арви geo uолусложеница значи ga је оно шшо озна
чава gpylu geo сложени це og цела: цел-вла:кно, цел-т:канина. 

целац јек. цијелац, �лца м 1. cHel који још није lажен, нешак
нуЩ неуlажен cHel: газити �. 2. шу.ма којајош није сечена, нена
чеша шу.ма. 

целер м нем. бот. и агр. gвОlоgишња uовршарска биљка Apium 
graveolens из ф. шшишара (Umbelliferae), чији се заgебљали ко
рен уuошребљава као зачин и за салаШу. 

целеров, -а, -о који се OgHOCU на целер, који uошиче og целе
ра: � :корен. 

целзијус (целзйј, -ија) м фИ3. сшуuањ, сшеuен ЦелзијусовОI 
шоило.мера:. 350 целзијуса у хладу. 

целибат, -э:га м лат. а. забрана жениgбе каШоличкu.м све
шШеницu.ма: свештенич:ки �. б. уоuшше беженсшво, безбрач
носш особе у зрело gоба. 

целибатски, -а, -о који се OgHOCU на целибаШ. 

целивати, целйвам јек. цјеливати, цјелйвам свр. и несвр. 
gа(ва)ши целов, (Uо)љубиШи . •  - се (uо)љубиши јеgно gpylo. 

целиваћи јек. цјеливаћи, -а, -е који је намењен целивању, 
који се целива: целиваће ИЕоне. 

целивач јек. цјеливач, -а.ча м онај који целива: � ИЕоне. 

целивача јек. цјеливача ж икона која се целива, која је изло
жена за целивање. 

целина јек. цјелина ж 1. сшање и својсшво oHola шшо је це
ло, чишаво, uошuуно, целовишосш, uошuуносш; оно шшо је цело, 
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йошйуно: � знања, географска �, узети у обзир целину, заокру
жена �. 2. зајеgница, скуйносш: � народа, гледати интересе це
лине. • у целини а) целовишо, йошйуно, свеобухвашно: унети 
текст у целини у књигу. б) (гледано, узето, посматрано и сл.) уой
шше, у оЙшШе.м с.мислу, без обзира на йојеgиначне, конкрешне 
случајеве. 

цел:И:нск:И: јек. цјел:И:нск:И:, -а, -о који се OgHOCU на целину, це
локуйан, ЙоШЙун. 

целисходан и целисходан јек. цјелисходан и цјелисхо
дан, -дна, -о в. сврсисхоgан. 

целисходно и целисходно јек. цјелисходно и цјелисход
но прил. в. сврсисхоgно. 

целисходност и целисходност јек. цјелисходност и цје
лисходност, -ости ж в. сврсисхоgносШ. 

целити, целйм јек. цијЕШИТИ, цИјелйм неевр. пеен. [гл. ИМ. це
љење јек. цијељење с] исцељиваши, лечиши: � ране. 

целица јек. цјелица ж нешакнуша, неорана зе.м.тьа, леgина. 
целнути јек. цјелнути, -нем арх. gаши (неко.м) крашак це

лов, йољубац, јеgанйуш йољубиши: � у образ. 
цело јек. цијело, -ога с 1. мат. цео, йошйун број, йошйуна ве

личина: jeДHO �, два цела. 2. в. целина: бити организован као 
једно �. 

цело- јек. цјело- као йрви geo сложеница значи целину, цело
вишосш, йошйуносш oHo'ia шшо је означено gру'iим gело.м сложе
нице: целовечерњи, целодневни, целокупан итд. 

целобројан јек. цјелобројан, -јна, -о који се OgHOCU на цео 
број: � множилац. 

целов, -а и целов, -ова јек. цјелов, -а и цјелов, -ова м арх. 

Йољубац. 
целовати (се), целујем (се) јек. цјеловати (се), пјелујем (се) 

неевр. арх. в. целиваши (се). 
целовечерњ:И: јек. цјеловечерњ:И:, -а, -е који шраје целу ве

чер, чије йриказивање шраје целу вечер (око 90 .минуШа): � 
филм, � програм, � драма. 

целовит јек. цјеловит, -а, -о йошйун, целокуйан, свеобухва
шан; инше'iралан; чишав, цео, неокрњен: � представа, � про
грам, � личност, бити �. 

целовито јек. цјеловито прил. у целовиШо.м сшању, облику, 
йошйуно, свеобухвашно: приказати �. 

целовитост јев:. цјеловитост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина 
и сшање oHo'ia шшо је целовишо, йошйуносш, свеобухвашносш: � 
представе. 

целогодиmњ:И: јек. цјелогодиmњ:И:, -а, -е који шраје целу 'io
gUHY: � биљка, � зарада, � производња. 

целодневан јек. цјелодневан, -вна, -о који шраје цео gaH: � 
настава, целодневни боравак 

целокупан јек. цјелокупан, -пна, -о цео, сав, йошйун, уку
йан: � простор, � народ, � износ, � књижевност. 

целокупно јек. цјелокупно прил. у целини, йошйуно, сасвим: 
узети нешто �. 

целокупност јек. цјелокупност, -ости ж (инетр. -ошћу) сша
ње oHo'ia шшо је целокуйно, укуйносш свих gелова, йошйуносш, 
целовишосш, инше'iришеш: територијална �. 

целОноћан јек. цјелоноћан, -ћна, -о који шраје целу ноћ: � 
пиј анка. 

целост јев:. цијелост, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је 
цело, шшо има све gелове, целина, йошйуносш: идејна �, сагле
дати у целости. 

целофан, -ана м ГРЧ.-лат. шанка йрозирна caвиiilJЬивa .маШе
рија у виgу лисшова која се gобија og pe'ieHepucaHe целулозе, а 
уйошребљава се за йаковање намирница и gp. 

целофанск:И:, -а, -о који је og целофана: � омот. 
целула ж лат. в. hелија (2). 

целуларн:И:, -а, -о који се OgHOCU на целулу, hелијски, hелич
ни: � ткиво. 

целулитис (целУлйт, -ита) м лат. мед. йошкожно обољење ко
је насшаје услеg хор.моналНО'i Йоре.мећаја и накуйЈЬања йошко
жно'i MacHo'i шкива, а .манифесШује се у виgу с.межуране коже 
йойуш Йо.моранџине коре, "Йо.моранџина кора". 

целулоза ж лат. 'iлавни сасшојак зиgова БUJЬних hелија, који 
се корисши у йроизвоgњи харшије, вешшачких влакана, ексйло
зива и gp. 

целулозн:И:, -а, -о који има у себи целулозе, у ко.ме има целу
лозе; који се бави apepagoM целулозе: � памук, � дрво, � влакно; 
� индустрија. 

целуло:И:д, -Ида м лат.-ГРЧ. йласшична рожасша еласшична 
лако зайаљива .маса која се gобија og нишроцелулозе и камфо
ра, са врло широко.м Йримено.м у йроизвоgњи лакова, фuл.мова, 
чеШЈЬева и gp. 

целуло:И:дн:И:, -а, -о који се OgHocu на целулоиg, који је og це
лулоиgа: � трака. 

целцат и целцат јек. цјелцат и цјелцат, целцит и целц:И:т 
јек. цјелцит и цјелц:И:т, -а, -о (обично у вези с прид. "цео'') у йо
јачано.м значењу: цео: цео целцати дан, цела � варош. 

цемент м лат. с.меса силикаша gобијена жарење.м кречњака 
и 'iлине, након че'iа се .меље у фини йрах који се .мешање.м са во
goM брзо сшврgне, gajyhu Йо.мешан са Йеско.м це.менШни .мал
шер, а са ШЈЬунко.м беШон. 

цементара ж фабрика це.менШа. 
цементација ж а . .меШалуршки йосшуйак ошврgњавања йо

вршине челика Йовећање.м саgржаја y'iJЬeHиKa, шшо се йосши
же за'iревање.м. б. шаложење бакра из ње'iових ошойина gоgава
ње.м 'iвозgених сшру'iошина, ОЙUJЬака. 

цементац:И:јск:И:, -а, -о који се OgHOCU на це.менШацију. 
цементаш, -аша MpagHUK у фабрици це.менШа. 
цементирати, -ентйрам евр. и неевр. 1. а. йревући, йревлачи-

ши, вез(ив)аши, ушврgиши, ушврђиваши це.менШо.м: � подлогу, 
� зид. б. фиг. йосшавиши, йосшављаши чврсшу основу (нече.му), 
учврсшиши, учвршhиваши, (о)јачаши: � јединство. 2. (uз)врши
ши це.менШацију. 

цементн:И:, -а, -о 1. који се ogHOCU на це.менШ: који је og це.мен
ша: � глазура. 2. og Koje'i се gобија це.менШ: � лапор, � боксит. 3. 
који служи за йроизвоgњу це.менШа, у ко.ме се йроизвоgи це
.менШ: � фабрика, � индустрија, � погон. 

ценајек. цијена ж 1. новчани израз вреgносширобе, OgH. gpy
шшвено йошребно'i paga ушрошено'i у йроuзвоgњи робе; уойшше 
вреgносш нече'iа изражена у новцу или нече.му gpy'ioM: ниска �, 
висока �, повољна �, фабричка �, � производње, куповна �, 
продај на �, скок цена, пораст цена, пад цена, стабилност це
на, снижење цена, одредити цену, подићи цену, снизити цену. 
2. (само јд.) а. вреgносш, значење, важносш: немати цене, књи
ге вечне цене. б. вреgносш нече'iа као жршва која се .мора aog
неши за нешшо: � славе, � победе, � успеха. • бити на великој це
ни биши врло цењен, Шражен. бити на цени биши цењен, уважа
ван. држати се на цени уважаваши, цениши себе. знати своју це
ну биши свесшан своје вреgносши, сво'i значаја. имати цену биши 
скуЙ. немати цене биши врло скуйоцен, имаши велику вреgносш, 
велики значај, биши gра'iоцен. ни по (под) коју цe�y нийошшо, ни
како. ни по цену живота никако, .макар се жршвовао и живоШ. 
оборити (обарати) цене (некоме) конкуренцијо.м и сл. йринуgиши 
HeKo'ia ga своју робу apoga јефшиније He'io шшо жели. плаТИ1'И ви
соку цену (за нешто) йоgнеши MHO'iO жршава (за нешшо, за осшва
рење HeKo'i циља). по (под) сваку цену свакако, на сваки начин. 
по (под, уз) цену нечега ризикујуhи, жршвујуhи нешШо. уз високу 
цену рuзикујуhи, жршвујуhи MHO'iO. уз коју цену? уз које жршве, 
оgрицања? уз малу цену уз .мале жршве, уз .мали ризик. уз најма
њу (минималну) цену уз нај.мање жршве, лако. уз цену великих на
пора (жртава и сл.) уз велике найоре, Шешко. � крви етн. ист. og
шшеша за убијено'i, крварина, крвнина. 

цеНЗ0р и цеНЗ0Р м лат. 1. службена особа, OgH. gржавни ор
'iaH који цензурише књи'iе, фuл.мове, Йис.ма и gp. :  � српских књи
га, � филмова. 2. йроцењивач, йре'iлеgач, наgзорник; сшро'i cygu
ја, криШичар. 3. ист. високи чиновник у сШаро.м Риму који је йpo� 
цењивао имовину, наgзирао јавни .морал и gавао gржавне йри
xoge aog закуЙ. 
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цензорка и цензорка ж жена це7-l30р. 

цензорскй и цензорскй, -а, -о који се OgHOCU на це7-l30ре. 

цензорство и цензорство с служба, gужносш цензора. 

цензура ж лат. 1. а. службени Йреr.леg шШа.мЙаних gела (књи-
ia, часойиса), ФUJl.М,ова, йозоришних gела, paguo-eмucuja, шеле
визијских емисија и gp. pagu йревеншивноi или HaKHagHoi ели
минисања шшешноi саgржаја или pagu евеншуалне забране: � 
новина, � књига, � филмова, увести цензуру, подвргнути цен
зури, проћи цензуру. б. усшанова, opiaH који врши шај Йреr.леg: 
мишљење цензуре, заварати цензуру. 2. йроцена, оцењивање, 
расуђивање; аушоце7-l3ура: без цензуре следити своје мисли, зби
јати шале без цензуре. 3. ист. йосао це7-l30ра у сшаром Риму. 

цензурисати, -ишём (цензурирати, -урйрам) свр. и несвр. 1. 
(из)вршиши цензуру (1а), службено Йреr.леgаШи рукойисе йри
йремљене за шШа.мйу, филмове, йозоришне KOMage и gp. йре 
йриказивања: � књиге, � новине. 2. оцениши, оцењиваши, йро
цениши, йроцењиваши: � речи. 

цензурнй и цензурскй, -а, -о који се OgHOCU на це7-l3УРУ: � 
оцена. 

цензус и цензус м лат. 1. ист. йроцена вреgносши имовине 
iрађана у сшаром Риму pagu ушврђивања Йореза. 2. ушврђива
ње висине йороgичноi apuxoga pagu gобијања gечјеi gоgашка или 
социјалне йомоћи; висина шоiа apuxoga йошребна за сшицање 
йрава на gечји gоgашак или социјалну Йомоћ. 3. ист. висина йо
реске сшойе на основу које се сшицало изборно йраво: изборни �, 
бирач:ки �. 4. минимални йроценаш r.ласова йошребан за улазак 
неке сшранке у скуйшшину. 

ценйк јек. цјенйк, -ика м в. ценовник. 

ценити, ценйм јек. цијенити, цйјенйм несвр. [гл. им. цењёње 
јек. цијењёње с] 1. оgређиваши, ушврђиваши цену или вреgносш 
нечему: � робу, � стоку. 2. сшвараши, формираши, gоносиши og
ређени cyg, мишљење о некоме или нечему, йросуђиваши, йро
цењиваши, оцењиваши: � на основу нечега (по нечему), � чове
ка по оделу. б. (за некога, за нешто, неким, нечим) йрийисива
ши некоме нека својсшва, особине, смашраши, gржаши (ка
квим): � за луда човека (лудим човеком), � паметним човеком 
(за паметна човека). 3. йризнаваши (некоме, нечему) вреgносш 
и йоказиваши йошшовање йрема некоме, нечему, смашраши 
значајним, йошшоваши, уважаваши (HeKoia): � некога, � књи
жевност, � песника, � поштење, � памет . •  - се имаши о себи 
оgређено йозишивно мишљење, с.маШраШи се: � се паметним, � 
се срећним. 

ценкати се јек. цјенкати се, -ам се несвр. насшојаши йосши
ћи йовољну, нижу цену у своју корисш йриликом куйовине, йо
iађаши се: � на вашару. 

ценовнй јек. цјеновнй, -а, -о који се OgHOCU на цене: � скок, 
- удар. 

ценовнйк, -а ценовнйк, -И:ка јек. цјеновнйк, -а и цјенов
нйк, -И:ка м йойис, сйисак шрiовачке робе или нечеi gpyioi с на
знаком цене: трговачки -, царински -. 

цент м (ген. МН. центй � цента) лат. 1. а. сшоши geo новчаних 
јеgиница неких земаља (а.меричкоi и KaHagcKoi gолара, KUHecKoi 
јуана, холанgСКОi iулgена и gp.). б. уойшше сишан новац, йара, 
новчић: немати ни цента. 2. в. ценШа. 

цента ж (ген. ми. центй) лат. мера за шежину различише вели
чине зависно og земље (100 kg, 45,36 kg или 50,8 kg). • метрич

. 
ка - 1 ОО kg, квинШал. енглеска - 100 фунши, OgH. 50,8 kg. аме
ричка - 45,36 kg. 

центар, -тра м лат. 1. а. мат. ШCfчка jegHaKo ygaљeHa og крај
њих шачака неке gужине, йовршине или шела, среgишше: � кру
га, - лопте. б. физ. шачка у којој се конценшрише неко gејсшво: 
� притиска. 2. cpegUHa, среgишше, cpegНJU geo насеља, обично 
ipaga: � Београда, - Париза. 3. месшо у коме је конценшрисана 
нека акшивносш, gелашносш или уйрава, руковоgсшво; ipag или 
gpyio веће насеље које има аgминисшрашивни, кулшурни, науч
ни или инgусшријски и сл. значај за неку обласш или з·е.мљу у 
којој се налази: трговач:ки -, индустријски -, културни �, науч
ни ---:, администрати:в.ни �. 4. gржавна или gрушшвено-йолишич
ка усшанова или opiaH као среgишше неке акшивносши, gелаш-

носши; зiраgа у којој се налази ша усшанова: � за рехабилита
цију, � за туристич:ке информације, - за образовање, - за уче
ње страних јези:ка, спортски �, наставни �. 5. вој. r.лавни geo вој
ске у борбеној линији (за разлику og крила, која се налазе са 
сшране шоiа gела војске). 6. фиг. оно шшо је r.лавно, око чеiа се све 
конценшрише, скуйЈЬа: � радње, � збивања. 7. пол. йаршије или 
Йарла.менШарне ipyae између левице и gеснице у вишесшранач
ком сисшему; умерена йолишичка оријеншација између левице 
и gеснице: странке центра; леви �, десни �. 8. анат. скуй нервних 
ћелија који реiулише неку функцију у орiанизму: � за равноте
жу, моторни �. 9. спорт. иiрач који је расйоређен у среgишшу uipa
лишша (у кошарци, хокеју, ваШерЙолу). • бити у центру пажње 
биши r.лавни, йривлачиши на себе йажњу свих, изазиваши вели
ко инШересовање. 

центарфор м енгл. спорт. најиасшуренији навални иiрач у 
фуgбалу, ценшрални найаgач, заgужен за gавање iолова. 

центархалф м енгл. спорт. йослеgњи иiрач оgбране у фуgбалу. 

центаршут м спорт. уgарац у фуgбалу којим се лойша са иви
це шерена набацује у cpegUHY apeg йрошивнички iол. 

центаур и центаур м в. кенШаур. 

центезималан, -лна, -о лат. у изр. - вага ваiа с йолужним 
сисшемом који oMoiyhyje уравношежавање шереша шеiом 1 ОО 
йуша мање масе, ваiа којом се Moiy ваiаши шереши сшо йуша 
шежи og шеiа, мосна ваiа. 

центи- лат. йрефикс за означавање мере сшо йуша мање og 
основне јеgинице (која се налази у gpyiOM gелу речи): центиметар 
(стоти део метра), центилитар (стоти део литра). 

центиград м лат. физ. сшейен ЦелзијусовОi шойломера (који је 
aogelbeH на сшо сШеЙени). 

центиграм м лат.-ГРЧ. сшоши geo ipa.мa. 

центилйтар и центилитар, -тра м лат.-грч. сшоши geo лиШра. 

центиметар и центиметар, -тра м 1. сшоши geo меШра. 2. 
кројачка врйца за мерење gужине с назначеним ценшимешри
ма, кројачки мешар: мерити центиметром. 

центиметарскй и центиметарскй, -а, -о који се OgHOCU на 
ценШимеШар. 

центиметарски и центиметарски ПРИЛ. изражено у ценши
меШрима. 

централа ж лат. 1. сеgишше, уйравни ценшар неке разiрана
ше орiанизације, усшанове, машице: � банке, извозна � за жи
то. 2. месшо ige су смешшена r.лавна енерiешска йосшројења не
ке веће шехничке усшанове: телефонска �, електрична �, хидро
електрична -, aTOMCKa �. 3. r.лавни ipag, ЙресШоница. 4. мат. gуж 
која сйаја среgишша gвају круiова, gужина између среgишша 
gвају круiова. 

централан, -лна, -о лат. 1. који се 7ј,алази у ценшру, cpegu
шшу, среgишњи, cpegНJU; r.лавни, Руковоgећи: � подручје, � зона; 
- власт, - управа. 2. мат. који се OgHOCU на ценшар: централни 
угао, � растојање. • централни живчани (нервни) систем анат. мо
зак и кич.мена можgина. централни комитет пол. r.лавни, уйрав
ни оgбор. Централне силе ист. савез Немачке и Аусшроуiарске у 
Првом свешском рашу (1914-1918). � грејање ipejaНJe йросшори
ја у зiраga.J'riа изјеgноi месша, койlларнице или шойлане, у којој 
се у койlловима заiрева воgа, йара или вазgух који сшруји кроз 
цевовоgе go раgијашора у сШановима . 

централизам, -зма м лат. пол. сисшем уйрављања или opiaHU
зације у коме су нижи opiaHU власши йошчињени ценшралној 
власши, као и све важније" орiанизације и усшанове које page йо 
gирекШива.ма ценшралне власШи. • демократски - пол. Руковоgе
ћи лењинисшички йринций орiанизационоi усшројсшва кому
нисшичке йаршије који се заснива на gоношењу свих оgлука за 
које се изјаснила већина на gемокрашски начин и сйровођењу 
ших оgлука aog руковоgсшвом jegHoi ценшралноi шела (уз обаве
зно йокоравање шоiа ценшралноi шела и сваке орiанизације, као 
и свакоi члана йаршије шој gемокрашски усвојеној оgлуци). 

централизатор м онај који врши, завоgи ценШрализа.м, цен
Шрализацију. 
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централизаторскй, -3., -о који се OgHOCU на ценшрализа
шоре, својсшвен ценшрализашорима: централизаторске тен
денције. 

централизација ж лат. пол. конценшрација власши (йоли
шичке, уйравне, економске и gp.) у ценшралним op"iaHUJИa вла
сши и gржавним усшановама; сисшем уйравЈЬања у коме је сва 
власш конценшрисана у jegHoM ценшру, у jegHoM уйравном op"ia
ну или у рукама jegHo"i човека. • - капитала екон. йрешварање 
MHO"iuX, релашивно самосшалних кайишала у мањи број круй
них каЙиШала. 

центрiшизованост (централИзЙр3.нОст), -ости ж особина и 
сшање oHoza шшо је ценшрализовано: � власти. 

центрiшизовати, -зујём (централизирати, -ИзЙр3.м) свр. и 
несвр. сйровесши, сйровоgиши, (из)вршиши ценшрализацију, aog
врћи, йоgвр"iаваши ценшрализацији: � власт, � владавину. 

централист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица ценШрализма. 

централистичкй, -3., -о. (централистичан, -чна, -о) који се 
OgHOCU на ценшрализам и ценшралисше, заснован на ценшрали-
зму, својсшвен ценшрализму и СЛ.: � држава, � власт, � управа, 
централистичке тежње, � уређење. 

централистички ПРИЛ. на ценшралисшички начин: � упра
вљати, � владати. 

централно ПРИЛ. ка ценшру, у йравцу ценшра: деловати �, � 
поставити. 

централност, -ости ж сшање oHo"ia шшо је ценшрално йосша
вЈЬено, ценшрална йозиција, ценшрални Йоложај. 

центризам, -зма м пол. йолишичко ойоршунисшичко начело 
и gеловање у йаршијама II инШернационале. 

центрипеталан и цёнтрипеталан, -лна, -о физ. који шежи, 
gелује йрема ценшру, усмерен йрема ценшру, среgишшу: � сила. 

центрирати, цЕштрЙр3.м свр. и несвр. 1. намесшиши, наме
шшаши, смесшиши, смешшаши, gовесши, gовоgиши (нешшо) у 
среgишше, усреgошочиши, усреgсреgиши, усреgсређиваШи. а. ге
ом. оgреgиши, оgређиваши ценшар, среgишШе. б. техн. gовесши, 
gовоgиши ценшар инсшруменша или HeKo"i gела машине шачно 
у оg"iоварајуhи йоложај; оgреgиши, оgређиваши рошацијску осо
вину (среgишњицу) обично йомоhу нарочише машине, инсшру
менша; конценшрисаши среgишша неких шела на jegHY зајеg
ничку осовину: � трап (мотора), прецизно �. 2. спорт. бациши, 
бацаши, gобаци(ва)ши лойшу у cpegUHY и"iралишша: добро �. 

центрист(а), -ё м (мн. -сти) пол. в.  ценШрумаш. 

центристичкй, -3., -о који се OgHOCU на ценшрисше и ценшри
зам: � странка. 

центрифуга ж лат. физ. машина, сйрава за изgвајање "iушhих, 
чвршhих машерија из шечносши или уклањање воgе из шврgих 
машерија gеловањем ценшрифуzалне силе: � за цеђење воде из 
рубља, � за цеђење меда из саћа. 

центрифугалан и цёнтрифугалан, -лна, -о лат. који шежи 
ga шело које се креће йо некој закривЈЬеној йовршини, йушањи 
ygaљu og среgишша закривЈЬеносши; који pagu, функционише на 
шом йринцийу: � сила; � машина. 

центрифугирати, -)тгЙр3.м свр. и несвр. (ис)цеgиши йомоhу 
ценшрифуzе: � рубље, � мед. 

центросфера ж лат.-ГРЧ. геол. среgишње језzро Земље, земаљ
ске ку"iле (за разлику og лишосфере, ЗемЈЬине коре). 

центрум м в.  ценШар. 

центрумаш, -аша м пол. йрисшалица ценшрума, ценшра (у 
вишесшраначком сисШему). 

центрумашкй, -3., -о који се OgHOCU на ценшрумаше, који 
apuaaga ценшрумашима и ценшруму, својсшвен ценшрумаши
ма: � лист, � штампа. 

центрумаштво с пол. ценшрумашка йолишика; ценШризам. 

центурија ж лат. ист. а. војна јеgиница, чеша og 1 ОО војника 
у сшаром Риму. б. чеша шешко наоружан их йешака у римској 
ле"iији. 

центурион, -она м зайовеgник ценШурије. 

цењен јек. цијењен, -а, -о 1. а. који је на "iласу, који ужива 
у"iлеg, вреgан йошшовања, йошшован, у"iлеgан: цењени писац, 
цењени научник. б. као учшива формула у усменом или йисме
ном обраhању: (много) цењени (господине, пријатељу и сл.). 2. 
који је на цени, вреgан, шражен: � сорта, слабо � роба. 

цёњкати се јек. цјёњкати се, -3.м се несвр. в. ценкаши се. 

цёо, цела, -о јек. цио И цијел, цијела, -о (комп. 0) 1. који има 
све своје gелове, који није лишен HujegHo"i gела, којем нишша не 
неgосшаје, узеш у целини, чишав, сав, йошйун: � зграда, � књи
га, � град, � родбина, � улог, � износ, � површина. 2. а. који ни
је йрекинуш (у йросшорном или временском смислу), који је у 
йуном oace"iy, OgH. шрајању (чесшо у хийерболичком значењу): � 
дужина, целим путем; цели дан, � јутро, целу годину. б. (уз бро
јеве или именице које значе количину, меру исшиче уйраво шо
лику количину, меру) йун, чишав: изручити целу кофу воде, 
трајати цела три месеца. 3. нейовређен, неозлеђен; неошшеhен, 
неначеш: стићи здрав и �; � орах, скувати целе кромпире. 4. за 
йојачавање значења именице уз коју сшоји као ашрибуш: напра
вити целу збрку. 5. а. йрави, исшински: постати � човек, � мом
чина. б. разг. йошйуно сличан, исши, йрави, сушши: бити цели 
отац. в. нейобишан, неосйоран, йрави: цела истина. 6. разг. йа
мешан, нормалан. - Ти ниси цео. • - свет свако, сви. - Цео свет 
то зна. извући целу главу (кожу) осшаши неЙовређен. - млеко нео
брано, йуномасно млеко. - вино в. вино (изр.). - број мат. apupog
ни број којим се изражава количина HeaogeJbeHUX целина (за 
разлику og разломка). 

цеп јек. цијеп м 1. gашчица йривезана за мошку којом се 
млашило жишо йри вршиgби, млаШ. 2. "iранчица која се сша
вЈЬа на йоgлоzу йри калемљењу биљке, калем, навршак, йлемка: 
лозни цепови. 3. geo обреgноz руха који кашолички свешшеник 
сшавЈЬа око враШа. 

цёпак јек. цјёпак, -пка, -о који се лако цейа, цеЙЈЬив, калав: 
� дрво, � плод. 

цепало јек. цјепало с клаgа, йањ на коме се цейају gрва; gp
вЈЬаник. 

цепанйк јек. цјепанйк, -Ика м в. цеЙка. 

цепаница јек. цјепаница ж 1. KOMag расцеЙЈЬe1-l0Z gрвеша: 
ложити цепанице. 2. фиг. пеј. неошесана, йросша особа, ЙросШак. 

цепани ца јек. цјепаница ж агр. 1. в. цеЙика. 2. йлоg воћке 
која се лако цейа, кала и оgваја og кошчице: � бресква. 

цепаничкЙјек. цјепаничкй, -3., -о који се OgHOCU на цеЙанице. 

цепати, цеп3.м јек. цијепати, цИјеп3.м несвр. 1. а. ygapajyhu 
нечим ошшрим (секиром или неким gpy"iUJИ сечивом) расшавЈЬа-
ши на gелове, KOMage: � дрва, � кладе. б. киgаши, шр"iаши на 
KOMage, gераши; комаgаши: � хартију, � хаљину; � имање. в. 
gелиши, разgвајаши на више gелова, разјеgињаваши, расйарча
ваши: � странку, � државу, � савез. г. фиг. нарушаваши, ремеши
ши: � тиmину, � јединство. Д. режуhи или шр"iајуhи расшавЈЬа
ши на gва gела, йараши: � платно. ђ. разgвајаши, расйреgаши 
ниши йо gужини: � жицу, � нит. е. резаши, сећи, киgаши, раз
gвајаши найола, расйоловЈЬаваши, калаши: � шљиве, � виmње. 
ж. ломиши, кршиШи. - Громови су цепали дpВ.�ћe. 2. хабаши, 
gераши (gужом уЙошребом). - Годишње је цепао три одела. 3. 
а. бразgаши, ораШи. - Плуг је цепао земљу. б. йрелазиши йре
ко нечеzа осшавЈЬајуhи виgан шраz, резаши, ЙараШи. - Мото рни 
чамац је цепао мирну површину воде. 4. безл. (са логичким субј . 
у акуз. и допуном: у нози, у колену, у зглобовима, у зубу и сл.) 
јако болеШи. - Цепа ме у зглобовима . •  � се 1. а. gелиши се, 
разgвајаши се на gелове, KOMage; рачваши се, "iранаши се. - Нит 
се почела цепати на два дела. Плод у лепирњача и крстamица 
се цепа попречно. У дарајући у морске хриди валови су се цепа
ли. Река се на ушћу цепа на неколико рукаваца. б. расйарча
ваши се, разјеgињаваши се. - Народ се цепа. Партија се цепа
ла на фракције. 2. йройаgаши, gераши се, хабаши се (og уйошре
бе, ношења и сл.). - Одело је било од лошег материјала и брзо 
се цепало. 3. јако болеши (og умора, исцрйЈЬеносши, слабосШи). 
- Ноге су ми се цепале од умора. • - длаку на четворо исшражи
ваши go сишница, цейиgлачиши, сиШничариШи. - (некоме) срце, 
друшу, груди заgаваши (некоме) велик gушевни бол, ЙаШњу. ср-
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це му се цепа каже се Kag неко јако йаши, шрйи велике gушевне 
болове. - се од смеха јако, бучно се с.мејаШи, кикошаши се. 

цепаЦјек. цијЕшац, -пца м 1. ошцеi1JЬено gpeo, цейаница; ба
шина, .млаШ. 2. риб. gу'iачка, шанка .моШка на којој су йричвр
шћене осши, осшвишше, ОСШUJb. 3. ми. шшайци који сшоје у йре
ђи из.међу ни ши и 'iорње'i враШила. 

ЦЕшач јек. цјЕшач, -ача м 1. онај који нешшо цейа, сече, Kuga: 
� дрва, � Еарата (улазница). 2. фиг. онај који цейа, нарушаваје
gинсшво неке ор'iанизације. 3. спорт. и'iрач који јако, 'iрубо ygapa 
кршећи йравила u'ipe. 

ЦЕшача јек. цјЕшача ж агр. врсша ШЈЬиве која се лако цейа и 
ogeaja og кошЙице. 

ЦЕшачкй јек. цјЕшачкй, -3., -о 1. који се OgHOCU на цейаче: � по
сао. 2. фиг. који цейа, нарушава јеgинсшво, разбијачки; секша
шки: � делатност (у партији), цепаЧRе тенденције. 

ЦЕшачки јек. цјЕшачки прил. на цейачки начин, разбијајући 
јеgинсшво; разбијачки; секшашки: деловати � 

цеПЕШЙН, -Ина м нем. врсша вазgухойлова, gирижабла йуње
HO'i 'iacoeu.мa лакшu.м og вазgуха (йрема и.мену не.мачко'i кон
сшрукшора ЦеЙелина). 

цепйво јек. цјепйво с мед. в. вакцина: � против тубеРRулозе, 
� против Rолере. 

цепидлака и ЦЕшидлака јек. цјепидлака и цјЕшидлака ж 
(м) (ми. ж) особа која go најсишнијих йојеgиносши, go сишница ис
шражује и оно шшо нема важносши, ga би (неко.ме, нечему) йра
вио за.мерке, сишничар, закерало; сишничави кришичар, фор
.малисШа: бити �. 

цепидлачар јек. цјепидлачар м в. цеЙиgлака. 

цепидлачарскй јек. цјепИдлачарскй, -3., -о који се OgHOCU 
на цейиgлачаре, цейиgлачки: � ситничавост. 

цепИдлачарски јек. цјепИдлачарски прил. као цейиgлачар, 
сишничарски, цейиgлачки: � пазити на сваЕУ реч. 

цепидлачити јек. цјепИдлачити, -йм несвр. [гл. им. -чење с] 
йосшуйаши као цейиgлака, биши сишничав, сишничариши: � у 
анализи дела. 

цепИдлачкй и ЦЕшидлачкй јек. цјепИдлачкй и цјЕшидлач
кй, -3., -о који се OgHOCU на цейиgлаке, својсшвен цейиgлака.ма, 
сишничарски: � анализа. 

цепИдлачки и ЦЕШlIДлачки јек. цјепИдлачки и цјЕшидлач
ки прил. као цейиgлака, сишничарски: � расправљати о нечему. 

ЦЕШЙН, -ина м в. цаЙин. 

цепити, цепйм јек. цијЕШИТИ, цИјепйм несвр. [гл. им. -пљење 
с] 1. калемиши, навршаши (воћку, винову лозу, ружу и сл.): � 
треппьу, � руже, � очењем (ОRУЛацијом), � спајањем (RОПУЛаци
јом), � под ЕОРУ, � седласто. 2. мед. и вет. gаваши неко.ме вакци
ну, йелцоваши: � против Rолере, � против богиња. _ - се 
gобијаши цейиво, вакцину, вакцинuсаши се: � се против Rолере, 
� се против тифуса. 

цепка јек. цјепка ж шаiши .мањи KoMag gрвеша gобијен цейа
њем цейанице, eehe'i KoMaga gрвеша: цеПRе дрва. 

цепкав јек. цјепкав, -а, -о који се лако цейа: � дрво, � мате
ријал. 

цепкати (се) јек. цјепкати (се), -3.м (се) несвр. geм. йрема це
йаши (се): � дрва, � папир; � партију; � се на фраRције. 

цепкост јек. цјепкост, -ости ж особина oHo'ia шшо је цеЙко. 

ЦЕШЉИВ јек. цјЕШЉИВ, -а, -о коЈи се лако цейа, цейак: � дрво, 
цепљиви минерал. 

ЦЕШЉИВОСТ јек. цјЕШЉИВОСТ, -ости ж особина, својсшво oHo'ia 
шшо је цei1JЬивo, калавосш: � дрвета, � минерала. 

ЦЕшљика јек. цјЕшљика ж в. цейка; уп. цепчица. 
цепнути јек. цјепнути, -нем свр. 1 . .мало нацейаши (gpea). -

Цепни ми мало дрва. 2 . .мало йоцейаши, нацейиши: � хартију, 
,.." цедуљу. 3. фиг. а. уgариши йО цеваници: � по нози. б. казни
шu већо.м новчано.м или gpy'ioM казно.м; 01.лобиШи. - Само да ме 

много не цепне. Цепнуо га је са неRОЛИRО метара пшенице. • -
некога по кеси (по џепу) казниши новчано.м казно.м, о'iлобиШи. 

ЦЕштети јек. ЦЕштјети, -тйм несвр. [гл. им. ЦЕшћење с] gрхша
ши, йоgрхшаваши, шресши се (og хлаgноће, сшраха, беса и сл.): 
� од зиме, � од страха, � Еао прут. 

цепчица јек. цјепчица ж geм. og цеЙка. 
цер, цера м (ми. церови) бот. врсша храсша Quercus cerris, ко

ји расше у лисшойаgнu.м шу.ма.ма. 

церада ж итал. воско.м u.мape'iHupaHo, неЙро.мочиво йлашно 
које служи за uзраgу шашора, навлака за возила, кишних каба
ница, оgела за Йо.морце и gp.; навлака og неЙро.мочиво'i йлашна 
на Ka.миoHu.мa, колu.ма, ea'ioHu.мa и сл. 

цераднй, -3., -о који је og цераgе. 

цереалан, -лна, -о који се OgHOCU на цереалије. 

цереалије и цереалије ж ми. лат. агр. жишарице, жиша (йре
.ма u.мeHY бо'iиње Церере у сШаро.м Pu.мy). 

церебрiiлнй, -3., -о лат. 1. који се OgHOCU на .мозак или .мо
жgине, .можgани, .моз'iовни: � систем, � афеRција, � парализа. 
2. у.ман, разу.ман, рационалан: � жена. 

церебралност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia који је цере
бралан, oHo'ia шшо је церебрално. 

цереброспиналнй, -3., -о лат. анат. који се OgHOCU на .мозак и 
кич.му, кич.мену .можgину: � систем, � ЛИRВОР. 

церебрум м лат. анат. в . .мозак. 

церезйн, -ина м лат. врсша вешшачко'i воска који служи за 
израgу свећа, u.мЙре'iнирање шканина и харшије иШg. 

церек м оном. церекање, 'iласан, бучан с.мех. 

церекав, -а, -о који личи на церекање, сличан церекању: � 
Ерештање. 

церекаво ПРИЛ. на церекав начин, церекајући се: смејати се �. 

церекало с и м (ми. с) особа која се чесшо церека. 

церекати се, -3.м се несвр. с.мејаШи се 'iласно, бучно, нейри
сшојно йоказујући зубе. 

церемонија и церемонија ж лат. 1. усшаљени обреg који се 
извоgи йо уШврђени.м Йравилu.ма у свечанu.м Йрилика.ма (йри 
венчању, сахрани, избору gосшојансшвеника, apegaju оgликова
ња и gp.), свечани обичај, свечани чин; свечаносш, Йо.мЙа: отпо
чети церемонију, � предаје ОДЛИRовања, � Rрунисања владара. 
2. фиг. йрешерано у'iлађено, учшиво йонашање йраћено фор.мал
носШu.ма; Йренема'iање. - Без церемонија, молим! • правити (из
водити) церемоније оgвише се нећкаши, йренема'iаши се; uз.моШа
ваши се. 

церемонијал, -ала м 1. скуй йройиса, йравила којих се шре
ба gржаши йри обављању неке церемоније, ушврђени peg оби
чаја или обреgа којих се шреба gржаши у свечанu.м Йрилика.ма: 
ДВОРСRИ �, дипломаТСRИ �, ЦРRвени �, погребни �. 2. у кашо
личкој цркви књи'iа која саgржи уйуше за извођење црквених 
церемонија, обреgа, обреgник. 

церемонијалан, -лна, -о (обично одр.) 1. који се врши, оба
вља уз церемоније, йО церемонијалу, који og'ioeapa церемонија
лу, свечан: ;., обред, � процесија, � свечаност. 2. који се оgвише 
gржи церемонија, · йрешерано учшив, у'iлађен; који се йренема
же, HagyeeH: бити �. 

церемонијално ПРИЛ. на цере.монијалан начин, уз церемо
није, gржећи се церемонија, свечано; йрешерано у'iлађено; йре
i-tе.мажући се: � дочеRати, � се Rлањати. 

церемонијално ст, -ости ж особина oHo'ia који је церемонија
лан, oHo'ia шшо је цере.монијално. 

церемонијар, -ара м онај који PYKOBOgu церемонијо.м, цркве-
ни или gBOpCKU .менШор церемоније: ДВОРСRИ �, ЦРRвени �. 

церемонијаm, -аша м в. церемонијар. 

церемониозан, �зна, -о в. цере.монијалан. 

церемониозно ПРИЛ. в. церемонијално. 
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церемониознбст, -ости ж в. церемонијалносШ. 

церијум (цериј, -ија) м хем. хемијски елеменаш (Се) из "ipyae 
ланШаниgа. 

цернк, -ика м церова шума, церов "iaj. 

церити, -Им неевр. [гл. ИМ. церёње с] а. иравеhи "iримасу и раз
влачеhи усне иоказиваши (зубе): - зубе. б. развлачиши у "iрима
су и "iрчиши (лице) иоказујуhи зубе, кезиши: - лице. _ - се ира
виши "iримасу развлачеhи и "iрчеhи усне шако ga се Buge зуби, ке
зиши се; злураgо се смејаши иоказујуhи зубе. 

церић, -а и цернћ, -ића м geM. og цер\ млаgо церово gpBo. 

це ров, -а, -о који apuaaga церуl, који се OgHOCU на цер, који 
је og цера: - дрво, - жир, - шума, - штап. 

церовак м в. церовац (1). 
церовац, -овца м 1. церов шШаи. 2. церов жир. 

церовача ж 1. в.  церовац (1). 2. бот. а. врсша gиње шврgе и 
храиаве коре као у цера. б. врсша "i.љивe. 

церовнк, -ика м в. церик. 

церовина ж церово gpBo (као "iрађа и "ioPUBo). 

цербвка ж бот. в. церовача (2а). 

церовњача ж бот. в. церовача (2б). 

цертификат, -ата м фр. иисмено уверење, иисмена иошврgа 
(нир. о иореклу и исиравносши, квалишешу робе); свеgочансшво, 
свеgоџба. 

церумен м лат. ушна смола, секреш смеђе боје који лучи ухо. 

церуменалнii, -а, -о који се ogHOCU на церумен, који је og це
румена: - чеп. 

цес с муз. за иолусшеиен снижени шОН С. 

цесар и цесар м арх. ист. цар (најчешhе о аусшроу"iарском ца
ру): бечки -. 

цесарскн и цесарскн, -а, -о арх. који се OgHOCU на цесара, 
који apuaaga цесару; уп. царски. 

цесија ж лат. правн. иреношење шражбине на HOBO"i иовериоца 
(на основу y"ioBopa или ио сили закона). 

цесионар, -ара м лат. правн. онај на Ko"ia је иренесена шра
жбина, уживалац цесије. 

цеста ж иуш с шврgом иоgло"iом (асфалширан или иоило
чан), омеђен с обе сшране, који служи за међумесни јавни сао
браhај, gpYM: једносмерна -, обилазна -. • бацити (некога) на це
сту лишиши (HeKo"ia) среgсшава за живоШ. мерити цесту жарг. ио
сршаши у xogy (о иијанцу). наћи се на цести осшаши без среgсша
ва за живош, без иосла. широка ти (вам и сл.) - ugu (иgише и сл.) 
Kyg ши (вам и сл.) је воља. 

цестар м 1. pagHUK који pagu на оgржавању цесше, иушар. 2. 
"iрађевински pagHUK, мајсшор који "ipagu цесШе. 

цестарина ж а. шакса коју илаhају власници мошорних и 
осшалих цесшовних возила за коришhење и оgржавање цесша, 
gpYMapUHa. б. ист. gажбина у новцу или pagHoj снази која се узи
мала за оgржавање цесша и gp. иуШева. 

цестарскн, -а, -о који се OgHOCU на цесШаре. 

цестица ж geм. og цесШа. 

цестбвнii, -а, -о који се OgHOCU на цес ше: - саобраћај, - про
мет, - транспорт, - мрежа, - радник. 

цестоградња ж "iрађење, ирављење цесша (као "iрађевинска 
"ipaHa). 

цестограђевнн, -а, -о који се OgHOCU на цесШо"iраgњу. 

цетан, -ана м хем. засиhени y"i.љOBOgOHUK из pega иарафина 
(С16Нз4) · 

цетанскн, -а, -о који се OgHOCU на цеШан. • - број мерило ква
лишеша "iopUBa за gизел-моШоре. 

Цетињанин м (ми. -ани) сшановник "ipaga Цешиња; онај ко
ји је иореклом са ЦеШиња. 

Цетињанка ж (дат. -ки; ген, мн. -кй) сшановница "ipaga Цеши
ња; она која је иореклом са ЦеШиња. 

цетињскй, -а, -о који apuaaga Цешињу, који се OgHOCU на Це
Шиње. 

цетка јек. цијетка ж в. цеguљка. 
цефало- грч. као ирефикс у сложеницама значи који се og

носи на "iлаву: цефалографија, цефалоподи итд. 
цефалографија ж грч. мед. снимање "iлаве иомоhу сиецијал

HO"i аиараШа. 
цефалопод м грч. зоол. в. "iлавоножац. 
цех м нем. 1. ист. сшалешко уgружење занаШлија исше сшру

ке: пекарски -, столарски -. 2. фиг. "ipyaa Jbygu који су међу со
бом иовезани исшим иншересима, особинама и сл.; клан. 3. жарг. 
износ рачуна за храну, ииhе и gpy"ie шрошкове учињене у кафа
ни, у"iосшишељском објекШу. • платити, плаћати - иоgнеши, aog
носиши иослеgице нече"iа, (на)сШраgаШи. 

цехмајстор м нем. ист. цеховски сШарешина. 
цеховскн, -а, -о који се OgHOCU на цех, који apuaaga цеху: -

мајстор; - менталитет. 
цеце само у изр. - мува (муха) ж зоол. шроиска мува Glossina 

palpalis из pega gвокрилаца, која својим убоgом изазива оиасну 
болесш сиавања. 

ци (обично поновљено) оном. узвик за иоgражавање "iласа ми
ша или мало"i иШиhа. 

цибет м мирисна машерија коју излучују цибешке, а кори
сши се у козмеШици. 

цибетка ж итал. зоол. у мн.: иороgица малих звери сличних 
ку нама Viverridae, изgужено"i шела, крашких HO"iy и gy"ia реиа и 
са жлезgама на зашку које луче мирисну машерију цибеш (у jg.: 
звер из ше иороgице). 

циббријум (цИборйј, -ија) м лат. цркв. 1. а. наg"iраgња у обли
ку куиоле или aupaмuge на сшубовима Hag црквеним олшаром 
(обично у романичким црквама). б. шабернакул, ормариh за чу
вање монсшранца у кашоличкој цркви. 2. калеж, иушир с ио
клоицем у којем се gржи хосшија у кашоличкој цркви. 

цивйл, -ила м лат. 1. "iрађанско лице (за разлику og BOjHO"i). 2. 
"iрађанско оgело (за разлику og војне униформе): бити у цивилу. 
3. "iрађански сшашус, "iрађа1-fCки иоложај и "iрађанско занима
ње; "iрађански живо ш: чезнути за цивилом. 4. правн. "iрађанско 
ираво. 

цивилизатор м онај који шири цивилизацију. 
цивилизаторскй, -а, -о који се ogHOCU на цивилизаШоре. 
цивилизација ж лат. 1. свеукуиносш машеријалних и gyxoB-

них шековина HeKo"i gрушшва; висок сшуиањ gрушшвеНО"i разво
ја и кулшуре (умеhа, знања, вешшине, назори и gp.). 2. у"iлађе
носш и уљуgносш у оихођењу, васиишање, образованосШ. 

цивилизацйјскii и цивилизацибнй, -а, -о који се OgHOCU 
на цивилизацију: - развитак 

цивилизйран, -а, -о в. цивилизован. 
цивилизйрано прил. в. цивилизовано. 
цивилизирати (се), -изйрам (се) евр. и неевр. в. цивилизова

ши (се). 
цивилизован и цивилизован, -а, -о иросвеhен, образован, 

кулшуран; у"iлађен: - човек б. својсшвен шаквој особи: - гест, -
поступак. 

цивилизовано и цивилизовано прил. на цивилизован на
чин, кулшурно, YJbygHO: - се понашати. 

цивилизованбст и цивилизованбст, -ости ж (инетр. -ошћу) 
особина oHo"ia који је цивилизован, oHo"ia шшо је цивилизовано. 

цивилизовати и цивилизовати, -зујём евр. и неевр. gовесши, 
gовоgиши go цивилизације, (из)вршиши, сировесши, capoBogu
ши цивилизацију, aoguhu, иоgизаши gYXOBHY и машеријалну 
кул шуру (KOg HeKo"ia), иросвешиши, иросвеhиваши: - земљу, ·
народ, - децу. _ - се иосша(ја)ши цивилизован, иросвешиши се, 
иросвеhиваши се. 
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цивилист(а), -ё м (мн. -сти) 1. в. цивил (1). 2. йравник сшруч
њак за цивилно (iрађанско) Йраво. 

цивилистички, -а, -о који се OgHOCU на цивилисше, цивилни. 

цивилни, -а, -о 1. који се OgHOCU на цивиле, iрађански: � 
служба, � одело, � живот, � становништво. 2. правн. који се og
носи на iрађанско (йривашно) йраво: � право. • - друштво ipa
ђанско gрушшво које йочива на Йравно.м йорешку и iрађанским 
слобоgама. � листа geo gржавноi буџеша који се шроши на .мо
нарха и њеiов gвор, аЙанажа. � заштита орiанизована акшив
носш цивилноi, неборачк'оi сшановнишшва чији је цUJЬ ga се у 
рашу у.мање йослеgице нейријашељских gејсшава из вазgуха 
(бо.мбарgовања) и у йозаgини, а у .миру йослеgице apupogHe сши
хије. - брак iрађански брак, брак који се склайа apeg iрађан
ским власШима. - служба служба у iрађансШву. - право iрађан
ско Йраво. - процес CygCKU йосшуйак за ушврђивање йривашно
йравних ogHoca. 

цивилно прил. на цивилни, iрађански начин, као цивил, ipa-
ђански: � се оженити. 

цивилски, -а, -о в. цивилни. 

цивилски прил. на цивилски, iрађански начин, цивилно. 

цивилство с 1. йоложај, сшашус цивила (1). 2. аб. цивилно 
сшановнишшво, цивили (за разлику og војних лица). 

Цига м (уп. Цшо) 1. хиЙ. og Циiанин. 2. (цига) наgимак чове
ку црне коже, црне ЙуШи. 

цигаја ж врсша овце Йраменке. 

Цигiшија ж 1. аб. (мн. 0) пеј. а. Циiани, Ро.ми. б. (циганија) 
фиг. некулшурни, Йри.миШивни љуgи. 2. (циганија) фиг. нейо
шшен, неморалан йосшуйак или йосао, циiанско Йонашање. 

Циганин м (мн. -ани) рааг. 1. в. Ро.м. 2. (циганин) фиг. а. човек 
који нема сшалноi боравишша Heio се нейресшано сели, HoMag, 
черiаш; бескуhник, лушалица, скиШница. б. пеј. йокварен, не.мо
ралан, корисшољубив човек који своје йосшуйке йоgешава йрема 
йриликама, нейошшен, рђав човек. 

цигiшисати (се), -иmём (се) и циганити (се), :ц:Иганйм (се) 
несвр. в. циiанчиши (се). 

Циганка ж рааг. 1. в. Ро.мкиња. 2. (циганка) пеј. а. йокварена 
женска особа која .мољакањем и уйорним наваљивањем и ла
жима насшоји извуhи неку корисШ. б. сваgљива женска особа, 
свађалица. в. аљкава, HeypegHa жена, аљкавица. • од тога би и 
- побацила каже се Kag се неко.м Hygu јак, зачињен найишак или 
јело. у Циганке би измамио дете каже се за apeapegeHY, йревејану 
особу која у.ме ga извуче, йосшиiне нешшо у своју корисШ. 

циганлук м 1. аб. циiански свеш, черiаши. 2. крај у ко.ме жи
ве Циiани, циiанска .махала, циiан.мала. 3. в. циiанија (2). 

циганмала ж циiанска .махала, циiански крај. 

цигански, -а, -о који се OgHOCU на Циiане, који apuaaga Ци
iанима, својсшвен Циiанима; черiашки, скишнички: � махала, 
� плес, � музика, � живот. 

цигански ПРИЛ. на циiански начин, као Циiани: � се погађати. 

Циганче, -ета с (супл. ·мн. Циганчићи м; аб. им. Циганчад ж) 
циiанско gеше; .млаg Циiанин. 

ЦиганЧина ж (м) (мн. ж) ayw. и Йеј. og Циiанин. 

циганчити и циганчити, -им несвр. [гл. им. -чёње с] 1. живе-
. ши као Циiани, йровоgиши циiански, черiашки живоШ. 2. шра
жиши, йросиши .мољакајуhи и gосађујуhи (као шшо шо чине не
ки Циiани), йросјачиши, камчиШи. 3. шврgичиши, цицијаши
ши (као шшо шо чине неки Циiани) . •  � се йоiађаши се, ценка
ши се (као неки Циiани). 

Циганчић м 1. geм. и хиЙ. og Циiанин; циiанско gеше, Ци
iанче. 2. (циганчићи м) нар. йаgавине у виgу сишних снежних 
крисШала. 

Циганчица ж 1. geм. it хиЙ. og Циiанка; .млаgа Циiанка. 2. 
(циганчица) врсша йлеса, uipe. 

Циганчура ж ayw. и Йеј. og Циiанка. 

Циганчурина ж ayw. и Йеј. og Циiанчура. 

Циганmтина и Циганmтина ж 1. и м ayw. и Йеј. og Циiан
ка и Циiанин. 2. аб. пеј. Циiанu. 3. (циганmтина) фиг. циiански, 
скишнички начин живоша, циiански, черiашки живоШ. 

Циганmтура ж ayw. и Йеј. og Циiанка. 

цигар, -ара м в. циiара. • - дувана рааг. крашко време које је 
йошребно ga се исйуши jegHa циiара, циiареша (као .мера за yga
љеносШ). 

цигар а ж ШП. 1. gуванско лишhе чврсшо савијено у облику 
крашкоi шшайиhа за йушење; уп. томпус: хаванска �, вирџини
ја �, кутија за цигаре. 2. в. циiареШа. 

цигараm, -аша м аоол. врсша инсекша шврgокрилца Byctiscus 
betulae из Йор. йийа, који йолаже јаја у с.моШак увела лисШа. 

цигарета ж нем. с.моШак фино резаноi gувана увијеНОi у фи
ни шанки йайир у облику шшайиhа који се йуши зајеgно с йайи
ро.м: пушити цигарете; кутија цигарета, запалити цигарету. 

цигаретица ж geм. og циiареШа. 

цигаретни, -а, -о који се OgHOCU на циiареше: � папир. 

цигаретник м неол. в. циiарлук. 

цигарет-папир, -ира м циiарешни йайир, фини шанки йа-
йир нарочишо ЙриЙре.мљен за увијање циiареШе. 

цигарило(с) м .мала циiара (1). 
цигарић, -а и цигарић, -ића м geм. og циiар. 

цигарица и цигарица ж 1. geм. og циiара. 2. (и цигарица) 
жарг. осшашак нейойушене циiареше, ойушак, Йикавац. 

цигарлук м тур. найрава у облику цевчице (og gрвеша, сло
нове косши, hилибара и сл.) у коју се YMehe циiара или циiаре
ша йри йушењу, .мушШикла. 

цигар ни, -а, -о в. циiарски. 

цигар ник м цигарњача ж в. циiарлук. 

цигар-папир, -ира м в. циiареШ-ЙаЙир. 

цигарски, -а, -о који се OgHOCU на циiаре: � дим. 

цигарmпиц м нем. в. циiарлук. 

цигла ж (ген. МН. цИгала (цИглИ) нем. 1. (и аб.) чешвршасши 
KoMag (KoMagu) осушене и йечене иловаче који се уйошребљава 
(уйошребљавају) у iрађевинарсшву као .маШеријал за зиgање, 
ойека: обична зидна �, шупља �, фасадна �, кућа од цигле. 2. 
жарг. новчаница og сшо gUHapa. 

циглан, -а, -о в. ци'iлен. 

циглана ж 1. йреgузеhе или фабрика, OgH. раgионица за из
pagy циiала. 2. aeh за йечење циiала. 

циглар, -ара м 1. власник ци'iлане. 2. ци'iларски pagHUK, pag-
ник који израђује ци'iле, ойеке, йроuзвођач циiала. 

цигларка ж а. ци'iларева жена. б. жена ци'iлар. 

цигларски, -а, -о који се OgHOCU на ци'iларе: � занат, � радник. 

цигларстйо с ци'iларски занаш; uзраgа, йроизвоgња циiала 
(као йривреgна ipaHa). 

цигласт, -а, -о који је као ци'iла, сличан ци'iли, обично йо бо
ји: � боја. 

циглен, -а, �o 1. (обично одр.) који је og ци'iле: циглени под, 
� прашина. 2. који је боје као ци'iла: � боја. 

ЦИГЛИ, -а, -о 1. jegaH jegUHU, који искључује све gpyie. - Не
мам ни цигле паре. 2. у вези с основним бројевима или с речи
'.ма за количину: само, свеiа: за циглих пет минута, за цигле три 
ноћи. • за � час за врло крашко вре.ме; убрзо, ogMax. 

циглица и циглица ж geм. og ци'iла. 

цигло ПрИЛ. jegUHo, само. 

цигловина ж ошйаци og циiала; ци'iлени Йрах. 

Циго, -а ,и -ё м (уп. Цига) 1. хиЙ. og Циiанин. 2. (циго) Hagu
.мак човеку црне коже, црне ЙуШи. 

цигура ж в. цикорија. 
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цизелёр, -ера м фр. занай1лија, у.меШник који цизелира, .ме
шалорезбар и 'iравер. 

цизелирано прил. са урезанu.м, у'iравиранu.м шара.ма, орна
.менШи.ма у .меШалу, 'iравирано; Фиг. йажљиво, gошерано у йоје
gиносшu.ма, йрецизно: изводити вежбу �. 

цизелираност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia шшо је цизе
лирано. 

цизелирати, -елйрам евр. и неевр. фр. 1. а. урез(ив)аши црше
же, орна.менШе на .меШалној йовршини Йо.моћу шанко'i gлеillа: ци
зелирана кутија. б. у.меШнички gорagиши, gорађиваши .меШалне 
ливене Йреg.меШе (вајарске раgове) йо.моћу gлеШа. 2. фиг. go
шер(ив)аши йажљиво, фино, go најсишнијих йојеgиносши: � стил. 

цезелист(а), -ё м (ми. -сти) фр. в. цизелер. 
цизеловати, -лујём евр. и неевр. в. цизелираШи. 
цијан, -ана м грч. хем. ошровни безбојни 'iac ошшра .мириса. 
цијанкалијум (цијанкалиј, -ија) м хем. калију.мова со ција-

новоgоничне киселине, врло јак оШров. 
цијановодик, -ика м хем. в. цијановоgоник. 
цијановодичан, -чна, -о који се OgHOCU на цијановоgик, ци

јановоgоничан. 
цијановодоник, -ика м хем. безбојна, вео.ма ошровна ше ч

носш, јеgињење цијана и воgоника. 
цијановодоничан, -чна, -о који се OgHOCU на цијановоgоник, 

који саgржи цијановоgоник: цијановодонични препарат, � ки
селина. 

цијаноза ж грч. мед . .моgрило коже и усана збо'i нейравилне 
циркулације крви, .моgреница. 

цијанотичан, -чна, -о који је оболео og цијанозе: � лице. 
цијански, -а, -о који се OgHOCU на цијан: � препарат. 
ције- јек. в. це-. 
цију оном. узвик за йоgражавање шанко'i йискаво'i 'iласа ко

ји йушшају .мишеви, йшиhи, сишније йшице и сл. 
цијук м оном. а. висок, шанак, йискав 'iлас KOju.м се о'iлашава

ју .мишеви, йшиhи, сишније йшице и СЛ., цијукање: � миша, � 
канаринца. б. в. цилик. в. шкрийа, шкрийање: � врата, � точ
кова. 

цијукав, -а, -о који је као цијук, сличан цијуку: � глас. 
цијукати, цИјУчём и цијукати, цИјучём неевр. исйушшаши 

цијук. 
цијукнути, цИјукнём и цијукнути, цИјукнём евр. оном. о'iла

сиши се цијуко.м, йроизвесши цијук. 
цик1 м оном. 1. ошшар, upogopaH 'iлас, врисак, крик (као израз 

бола, велике жалосши, сшраха или раgосши, усхићења): � дево
јака, огорчени �, радосни �. 2. цијук, цичање (неких йшица, 
обично 'iалебова). 3. а. в. цика1 (3): � пушака. б. звека, звекеш: � 
дуката. 

цик2 и цик1 М 1. йрви йочеillак, освиш, освишак, йраскозор
је: у � зоре. 2. (у ПРИЛ. служби) врло рано ујушро, у йраскозорје: 
устати � у зору. 

цик2 узв. оном. а. за йоgражавање цијука неких ЙШица. б. за 
йоgражавање йраска, йуцња Йушке. в. за йоgражавање звука 
који се чује йри ygapy jegHo'i сшаклено'i йреg.меша о gpy'iu или йри 
ло.му сшаклено'i Йреg.меШа. 

цика1 ж оном. 1. више йуша узасшойно йоновљени цик, цича
ње, вриска, врискање: � деце, весела �, ударити у ЦИRу. 2. 'iлас 
неких живошиња: а. сквичање (Йса). б. њиска, њишшање (коња). 
в. цијукање (ЙШица). 3. йрашшање, йуцњава (Йушака). 4. зви
жgање, фијукање, фијук: � коса, � шрапнелских зрна. 5. шкри
йање, шкрийа: � ђерма. 

цика2 узв. оном. в. цик2 (б). 
цикав, -а, -о који је налик на цику, сличан цики: � глас. 

цикада ж 1. зоол. в. цврчак. 2. бат. у .мН.: peg шройских и суй-
шройских 'iолосемењача сличних Йал.ма.ма Cycadales (у jg.: биљ
ка из шо'iа pega). 

цикати, цИчём неевр. в. цичаШи. 

циклама ж 1. бат. pog gу'iо'iоgишњих зељасших биљака Cycla
men из ф. ја'iлика, с ружичасШu.м, љубичасШu.м или белu.м цве
Шови.ма. 2. у аШриб. служби: који је ружичасше нијансе (као 
цвеш цикла.ме): � блуза. 

цикличан, -чна, -о и циклички, -а, -о грч. који се OgHOCU на 
циклус, који се окреће у KPY'iy, кружни; који се йонавља у йравил
Hu.м раз.мацu.ма, инШервалu.ма: � кретање; � процес, � криза, � 
незапосленост. • ЦИRЛична (прстенаста) једињења, ЦИRЛични спо
јеви хем. op'iaHcKa јеgињења у Koju.мa су аШо.ми .међусобно йовеза
ни у облику ЙрсШена. ЦИRЛички песници КЊИЖ. 'iрчки ейски йесни
ци који чине jegaH KPY'i или целину. � размножавање антроп. раз
војни KPY'i у којем се из.мењују нарашшаји различишо'i облика. 

цикло-грч. йрефикс у сложеница.ма који значи кружни, ко
ји се OgHOCU на KPY'i: цикломорфоза, циклотрон итд. 

циклобал м спорт. u'ipa лойшања слична фуgбалу или руко
.мешу у којој и'iрачи gва йрошивничка Шu.ма, cegehu на бицикли
.ма ygapajy лойшу Шочковu.ма и 'iлаво.м насшојеhи ga је убаце у 
йрошивнички 'iОЛ. 

цикломётар и циклометар, -тра м грч. сйрава за .мерење 
йређено'i йуша возила на основу броја обршаја осовине Шочка. 

циклон, -она м ГРЧ. 1. мет. аill.мосферска йојава у ШроЙскu.м 
Kpajeвu.мa која се исйољава у вео.ма jaKu.м веШровu.ма с врй1ло
жни.м креШање.м око ценшра врло HUCKO'i йришиска вазgуха, 
олуја, вихор: налет ЦИRлона, центар циклона. 2. техн. айараш за 
суво чишhење вазgуха и 'iасова, йлинова Йо.моћу ценшрифу'iалне 
силе. 3. хем. 'iac gобијен .мешањем цијановоgоника и хлора, јак 
ошров који служи за унишшавање 'ia.мagu. 

циклона ж ГРЧ. мет. йоgручје HUCKO'i вазgушно'i йришиска у из
ванШроЙско.м йоgручју окружено виCOKu.м ЙриШиско.м, за које је 
каракшерисшично врй1лОЖНО крешање вазgуха, geUpecuja. 

циклоналан, -лна, -о који се OgHOCU на циклону: циклонал
не циркулације, ЦИRлоналне активности. 

циклонизација ж унишшавање 'ia.мagu циклоно.м (3). 

циклонизовати, -зУЈё� (ЦИRлонизирати, -изйрам) евр. и не-
евр. хем. унишшиши, унишшаваши 'ia.мag циклоно.м (3). 

циклонскй, -а, -о који се OgHOCU на циклон: � струјање. 

циклонски ПРИЛ. као циклон, врй1лОЖНО, снажно сШрујеhи. 

циклотрон, -она м ГРЧ. елекШро.ма'iнеШски айараш, акцеле-
рашор за убрзавање наелекшрисаних чесшица, јона Йо.моћу ве
ликих елекШро.ма'iнеШа у сврху разбијања аШо.мских јез'iара. 

циклотронски, -а, -о који се OgHOCU на циклошрон: � елек
тромагнет. 

циклус м ГРЧ. 1. скуй йовезаних йојава (.механичких, физи
калних, биолошких или хе.мијских Йро.мена (фаза)) које се йона
вљају йо jegHoM уШврђено.м pegy у оgређено.м временско.м йери
ogy, кружни йроцес: сунчани �, лунарни �, менструални �. 2. 
скуй шемашски или слично йовезаних gела или раgњи, акшив
носши (у.меШничких gела, Йеса.ма, научних gела, gисцийлина, 
йреgавања иШg.): � песама, � предавања, � концерата, � дру
штвених наука, хајдучки � песама, � сонета. • привредни (еко
номски) - екон. йериоgично обнављање и c.мeњивa�e uepuoga кон
јукшуре, йросйеришеша и кризе, geupecuje у Йривреgи. производ
ни - (- рада) вре.ме које йрође og йочешка йроизвоgње go завр
шешка йослеgње ойерације на неко.м Йроизвоgу. 

циклусни, -а, -о који се OgHOCU на циклус. 

цикнути\ -нём евр. оном. 1. исйусшиши, оgаши резак, upogo
ран звук "цик" (о ваШрено.м оружју Kag йукне или о сшаклу, ка
.мену и СЛ. Kag се разбије), йрснуши, Йући. 2. йојавиши се, св ану
ши (о зори). 

цикнути2, -нём евр. gобиши накисео укус, .мало ускиснуши (о 
вину и сл.). 

цикнути, :ц:ИRнём евр. оном. а. вриснуши, јаукнуши og бола, 
жалосши, велико'i узбуђења. б. кликнуши og рagосши или оgуше" 
вљења. в. цијукнуши, зайишшаши, заскичаши, зацичаши (о .ми
шевu.ма, сиШнијu.м ЙШица.ма и gp. живоШиња.ма). г. зазвучаши 
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йиc�aвo, заш�рийаши (о жичаним .музич�им инсШру.менШима 
и сл.). д. фију�нуши, зазвижgаши (о вешру, .меШ�у и сл.). 

цикорија ж лат. 1. бот. и агр. gво'iоgишња зељасша биљ�а Cic
horium intybus из ф. "i.лавочи�а (Compositae), �oja се уз'iаја ра
gu �opeHa, �ojи служи �ao суро'iаш �афе, воgоЙија. 2. самлевени 
йржени �opeH ше биљ�е �ojи служи �ao суро'iаш �афе, ци'iура: 
скувати цикорију. 

цикот м оном. ци�a, вpиc�a. 

циктав, -а, -о �ojи ци�ћe, �ojи цичи; �ojи има виco�, ошшар, 
apogopaH шон: - глас, - звук, - лавеж. 

циктаво прил. ци�шавим "i.ласо.м, цичећи: викнути -, зала
јати -. 

циктавост, -ости ж особина, својсшво oHo'ia шшо је ци�шаво: 
- гласа. 

циктај м ци�, вpиca�, �ли�Шај. 

циктати, цИкћем неевр. 1. а. цичаши, врис�аши, вришшаши, 
йоци�иваши, �ли�шаши (og вели�о'i узбуђења, раgосши и сл.): 
радосно, - од радости, - весело. б. 'iовориши ци�шавим, йиc�a
вим "i.ласо.м. в. о"i.лашаваШи се йиc�aвим "i.ласо.м "ци" (о йшицама, 
црвч�у и сл.). 2. йуцаши ошшро и учесшано, йрашшаши, шше�
шаши (о ваШрено.м оружју); йрас�аши (о е�сйлозивним зрнима 
и сл.). 3. а. йроизвоgиши виco�, ци�шав, йиc�aв зву� (о .музич
�им инсШру.менШима, звону, .меШалним йреg.мешима и сл.). б. 
звучаши pec�o, ошшро, йиc�aвo (о "i.ласу, зву�у). 

цикут м оном. ошшар, реза�, apogopaH зву�, ци�шај, ци�a: -
турпије. 

цикутав, -а, -о �ojи ци�yћe, ци�шав: - звук. 

цикутаво прил. ци�yћyћи, ци�Шаво. 

цикУтавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је ци�ушаво, ци�ша
восШ. 

цикутати, цИкућем неевр. йушшаши ци�уш, ци�шаши; ци
чаШи. 

цик-цак прид. непром. нем. а. �ojи је у обли�у изло.мљене �pи
ве линије: - црта, - путања, - окука. б. (у им. служби) м изло
.мљена �pивa линија с ошшрим завојима: пружати се у цикца
ку. в. (у прил. служби) у обли�у изло.мљене �pивe линије: ићи -, 
пружати се -. 

цикцiшаст, -а, -о �ojи је у обли�у ци�цa� линије, изло.мљен: 
- муња. 

циле прил. у изр. циле-миле С нарочиШо.м на�лоношћу; йрија
шељс�и, фамилијарно. - Код њега нема ништа циле-миле. 

цИлија ж грч. биол. У .мн.: нежни ЙроШоЙЛаз.маШични насшав
ци јеgноћелијс�их ор'iанизама (йрошозоа) �ojи служе у"i.лавно.м 
за �решање (у jg.: ша�ав насШава�). 

цй:лйк м оном. 1. а. ошшар виco� зву� жичаних .музич�их ин
сШру.менаШа: - виолине, - гусала. б. ошшар, реза� зву� звона, 
.меШалних Йреg.меШа, звоњење, зврјање: - звона, - телефона. в. 
ш�рийа, ш�рийање: - врэ:та, - точкова. г. ошшар, apogopaH зву� 
.меШалних Йреg.меШа, зве�а, зве�еш, звец�ање: - дуката, - лана
ца. д. фију�ање, звижgање: - оштрих коса. 2. а. цвиљење, jay�, 
заЙо.ма'iање: - гладне деце. б. pagocHa ци�a, вpиc�a; �ли�, йо
�ли�: весели -. в. циjy�aњe, цичање: - славуја, - инсеката, '" 
прасета. 

циликав, -а, -о �ojи циличе, �ojи има виco�, ошшар шон: -
звук, - глас, - песма. 

циликаво прил. цuличући, са цили�о.м: - звучати, - зазво
нити. 

циликавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је цили�аво. 

циликати, цИличем и цил:imам и циликати, цИлйчем не
евр. исйушшаши, оgаваши, йроизвоgиши цили�. 1. а. оgаваши 
виco�e шонове и йреливе (о жичаним .музич�им инсШру.менШи
.ма); свираши на инсШру.менШу �ojи йроизвоgи ша�ве шонове (о 
свирачу). б • .  оgаваШи ошшре, pec�e зву�ове (о звону, .меШалним 

. йреg.меШима), звониши, зврјаши, звец�аши, звечаши; изазива
ши ша�ве зву�е. в. сшвараши ш�рийу, ш�рийаши (о врашима, 

шоч�овима и сл.). г. фију�аши, звижgаши (нЙр. о �ocи йри �o
шењу). 2. а. цвилеши, јаgи�оваши, заЙо.ма'iаШи. б. цичаши, ври
с�аши, �ли�шаши (og раgосШи). в. цију�аши, цичаши; с�ича
ши, с�вичаши (нЙр. о .мишу, йрасешу и сл.). 

циликнути, цИлйкнем свр. Йре.ма цили�аШи. 

циликтати, цИликћем неевр. в. цили�аШи. 

цилиндар и цилиндар, -дра м ГРЧ. 1. мат. rео.меШријс�о ше
ло чије су основице gве jegHa�e �ружне йовршине сйојене вaљ�a
сшим о.моШаче.м, вaљa�. 2. техн. geo йарне .машине или .моШора 
с унушрашњим са'iоревање.м у обли�у йуно'i или шуйље'i вaљ�a; 
ваљ�асшо шуйље шело у �o.мe се йo�peћe �лий �лийних .маши
на или .моШора. 3. сша�лени шуйљи вaљa� на йешролејс�ој лам
йи обично бо�асшо йроширен на goНJe.м gелу: ставити - на лам
пy' сломити -. 4. виco� �руш свечани .муш�и шешир ваљ�асшо'i 
обли�а са yc�им шврђим обоgо.м: носити -. 

цилиндарскй и цилиндарскй, -а, -о �ojи се OgHOCU на ци
линgар, цилинgре: - омотач, - уље, - глава. 

цилиндер м в. цилинgар. 

цилиндража ж јачина цилинgрично'i .моШора с унушра-
шњим са'iоревање.м. 

циландраm, -аша м пеј. онај �ojи носи цилинgар (4). 

цилиндраmкй, -а, -о �ojи се OgHOCU на цилинgраше. 

цилиндричан, -чна, -о (обично одр.) �ojи има обли� цилин-
gpa, ваљ�асш: - суд, - површ, - мотор, - котао. 

цилиНДричкй, -а, -о в. цилинgричан. 

цилиндрички ПРИЛ. �ao цилинgар, у обли�у цилинgра, ваљ
�асшо: - заобљен. 

циљ м (инетр. -ем; ми. цИљеви) 1. а . .месШо, шач�а, 'iраница go 
�oje се жели сшићи, gohu: доћи до циља, стићи на -. б. беле'i, 
шач�а, .месШо у �oje се 'iађа у разним наg.мешањима; йреg.меш, 
обје�аш �ojи се 'iађа, .меШа, нишан: погодити -, промашити -, 
гађати циљеве. 2. оно че.му се шежи, оно шшо ус.мерава нечије ge
лање, нечију а�шивносш; сврха: - посете, имати за -, тежити 
(ићи) за неким циљем, поставити себи за -, постићи (остварити) 
неки -, служити нечијим циљевима; у том циљу, с тим циљем . 

циљано ПРИЛ. С јасним циље.м, с.миШЈЬено. 

циљати, цИљам неевр. 1. (некога, у некога, нешто, у нешто 
или без допуне) 'iађаши, нишаниши: - пушком, - тачно у мету, 
- (у) јабуку. 2. имаши He�и циљ, шежиши, с.мераШи (нешшо): 
на високо. 3. (на некога, на нешто) фиг. 'iовориши јеgно а с.мера
ши gpy'io, имаши c�pивeHe циљеве, .мислиш и aocpegHo на He�o'ia, 
на нешшо не Йо.мињући ње'iово име, алуgираши: не знати на шта 
неко циља. 

циљнй, -а, -о �ojи се OgHOCU на циљ, .мешу: - црта, - мета. 

циљно ст, -ости ж сврсисхоgносiй, сврха. 

цимати, -ам неевр. 1. а. (некога, нешто, нечим) ja�o gр.маШи, 
gр.мусаши, шресши; снажно вући: - прозор, - дрво (дрветом), -
оградом, - кваку, - лопова. б. (нешто) ja�o извлачиши, вући: -
димове из луле. 2. (некога) жарг. зваши, зив�аши, узне.мирава
ши зовући (обично Шелефоно.м). 3. (у нешто) 'iураши, шис�аши: 
- у леђа. _ - се снажно се gр.маШи, gр.мусаШи се, шрзаши се 
(нЙр. о риби на уgици). 

цимбал м ГРЧ. МУЗ. шрайезасши жичани инсШру.менШ pec�o;; 
зву�а �og �o'ia се шонови gобијају ygapaНJe.м йо жицама gрвеним 
башићима, обложеним �ожо.м: ударати у -. 

цимбiшар, -ара и цимбалаm, -аша м в. цим бал исШ(а). 

цимбалист(а), -е м (ми. -сти) .музичар �ojи ygapa у цимбал, 
свирач на цимбалу. 

цимбало е в. цимбал. 

цимер1 м фр. 1. сли�а с наШЙисо.м на 'iосшионици или шрrо
вач�ој pagНJu. 2. 'iрб, амбле.м. 3. geo на йлуrу �ojи gржи ле.меше 
за 'ipegeJb. 

цимер2 м нем. жарг. сусшанар у зајеgнич�ој соби . 

цимерка (цИмерица) ж жарг. сусшанар�а у зајеgнич�ој соби. 
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цимер-колега м нем. в. цu.м,ep2. 
цимет м грч. а . .мирисна слашка корица ШРОЙСКО'i gрвеша ци

.меШњака, која служи као зачин. б. бот. в. цu.м,еШњак. 
циметаст, -а, -о који је као цu.м,еШ, сличан цu.м,еШу (йо боји, 

укусу): � боја. 
циметни, -а, -о који се OgHOCU на цu.м,еш, који је og цu.м,еШа: 

� yљe. 
циметњак м бот. gрво из ју'iоисшочне Азије Cinnamomum сеу

lonicum из ф. ловора, чија кора о'iуљена с .млаgих 'ipaHa служи 
као зачин (цu.м,еШ) у gо.маhинсШву, йроизвоgњи слашкиша и у 
.меgицини. 

циметов, -а, -о који upuuaga цu.м,еШу, који се OgHOCU на ци
.меш, који йошиче og цu.м,еШа: � кора, � уље. • - дрво бот. в. ци
.меШњак. 

циметовац, -овца м бот. в. цu.м,еШњак. 
цимкати, -ам неевр. ge.м. Йре.ма цu.м,аШи. 
цимнути, -нём евр.јако gр.мнуши, заgр.маШи, зашресши, шр'i

нуши: � дрво, � вратима, � за рукав. 
цин (обично удвојено или у вези: цин-цан) оном. узв. а. за ойо

нашање звука звон ца и сл. б. за йоgражавање 'iласа неких ЙШица. 
цинабарит, -Ита м грч. мин. најважнија pyga живе, .минерал 

црвене боје, живин сулфиg, ру.меница. 
цинизам, -зма м грч. 1. иронична gрскосш, 'iруба ошвореносш 

и зајеgљивосш, йоgс.мешљивосш; о.маловажавање и йрезир gpy
шшвених обичаја, .морала и йрисшојносши: говорити са цини
змом. 2. фил. филозофско учење сшаро'iрчке школе циника о вр
лини као највеће.м gобру и о йошреби йоврашка upupogu уз og
бацивање gрушшвених конвенција. 

цинија ж бот. pog ogoMaheHUx украсних биљака Zinnia из ф. 
Asteraceae, Йорекло.м из Мексика. 

циник м грч. 1. безочан, gрзак, зајеgљив човек који йрезире 
све gрушшвене обзире и који се све.му py'ia, Йоgс.мева. 2. upuuag
ник сшаро'iрчке филозофске школе циниз.ма коју је у 4. веку йре 
н. е. основао Сокрашов ученик АнШисШен. 

циничан, -чна, -о а. йун циниз.ма, иронично gрзак, зајеgљив: 
� човек. б. који изражава циниза.м, својсшвен циHицu.м,a, йре
зрив: � осмех, � примедба. 

цинички, -а, -о 1. в. циничан (б). 2. који се OgHOCU на учење 
филозофа циника, на филозофе цинике: � учење, � филозоф
ска школа. 

цинички и цинично прил. на циничан начин, с Йрезиро.м, 
зајеgљиво, иронично: � рећи, � се насмејати. 

циничност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHo'ia који је ци
ничан, OHo'ia шшо је цинично. 

цинк1 м нем. хем. хе.мијски еле.менаШ (Zn), илавкасшобели сја
јан крШ .меШал. 

цинк2 (обично поновљено више пута) оном. узвик за uogpa-
жавање звука звонцеша или gpy'iux .меШалних йреg.меша, цин. 

цинкан, -а, -о в. цинчан. 
цинкара ж фабрика цинка. 
цинкарити, ц:Инкарйм неевр. нем. жарг. [гл. им. цинкарёње е] 

шужакаши; gосшављаши, йошказиваши, gенунцираШи. 
цинкароm м нем. gосшављач, йошказивач, gоушник. 
цинкаст, -а, -о који је сличан цинку; који звони, звечи, ogje

кује као цинк, звонак, .меШалан: � сјај ; � глас. 
цинкати\ -ам неевр. исйушшаши звуке "цин", "цин" (',цинк", 

"цинк'ј, звони ши, звечаши; зврјаши (нЙр. о звон у, шелефону и сл.). 
цинкати2, -ам неевр. в. цинкариШи. 
цинквајс м нем. бела сликарска боја, цинково белило. 
цинкер м нем. в. цинкарош. 

цинков, -а, -о који се OgHOCU на цинк, цинчан: � руда, � ле
гура. • - маст фарм. бела .масШ за ране. - белило еЛИк. бела сли
карска боја, цинков OKCug. 

цинковати, -кујём евр. и неевр. йревући, йревлачиши цинко.м, 
ЙоцинковаШи. 

цинкограф MpagHUK сшручњак у цинко'iрафији . 

цинкографија ж ГРЧ. 1. израgа клишеа на цинчаној илочи 
на'iризање.м за йошребе високе шШа.мЙе. 2. оgељење шШа.мЙари
је у ко.ме се врше ови йослови, раgионица клишеа и шша.мйар
ских илоча. 

цинкографисати, -ишём (цинкографирати, -афирам) евр. и 
неевр. (из)раgиши клише Йо.моћу цинко'iрафије; (оg)шШа.мЙаШи 
Йо.моћу шо'iа клишеа. 

цинкографски, -а, -о који се OgHOCU на цинко'iрафе и цинко
'iрафију: � поступак, � техника, � клише. 

цинконосан, -сна, -о МИН. који саgржи у себи цинка, бо'iаш 
цинко.м: цинконосна поља. 

цинобер м ГРЧ. хем. црвена сликарска боја йриређена og жи-
вино;; сулфиgа, цинобариша. 

цинобераст, -а, -о који је боје као цинобер: � новчаник. 
циноберски, -а, -о који се OgHOCU на цинобер. 

цинцакати, -ам неевр. оном. оgаваши 'iлас "цин, цин", звони
ши, звецкаши (о звону и сл.). 

Цинцар и Цинцарин м (ми. -ари) 1. у .мН.: .малобројна на
pogHocHa 'ipyuaApOMYHa на Балкану (у jg.: upuuagHUK ше 'ipyue). 
2. (цинцар(ин)) а. шр'iовац склон gу'iоШрајно.м ценкању, сишни
чаво.м йо'iађању, закиgању на .мери и сл. б. шврgица, циција, 
шкрШица. 

Цинцарија ж 1. в.  Цинцарлук. 2. (цинцарија) зб. цинцари; 
љуgи који йосшуйају као цинцари, hифше, сиШничари. 

цинцарити, цИнцарйм неевр. [гл. им. цинцарёње е] 1. pagu
ши и йосшуйаши цинцарски,�езаши се, йо'iађаши се око це
не, ценкаши се. 2. шврgичиши, шкршариши, цицијашиШи. 

Цинцарка ж 1. жена Цинцарин. 2. (цинцарка) 'iра.мзива и 
шкрша женска особа, шкршица, Шврgица. 

Цинцарлук м 1. а. цинцарски Hapog; б. крај насељен Цин
цapu.м,a. 2. (цинцарлук) цинцарска 'iра.мзивосШ и цицијашшво, 
Шврgичлук. 

цинцарски, -а, -о који се ogHOCU на Цинцаре и цинцаре: � 
трговина, � ТВРДИЧЛУК. 

цинцарски ПРИЛ. на цинцарски начин, hифшински, сишни
чарски: � се погађати. 

цинцарство е 1. цинцарски Hapog, цинцарски свеШ. 2. осо
бине и йосшуйци својсшвени ЦиHцapu.м,a; hифшинсшво, .мало
'iрађаншШина. 

цинцикати, -ам неевр. оном. оgаваши звук "цин, цин", звони
ши, звецкаши (о звону и сл.). 

цинчан, -а, -о који је og цинка: � плоча, � жица, цинчани 
кров. 

цинчати, -ам неевр. в. цинковаШи. 

цио в. цео. 

ционизам, -зма м пол. јеврејски национални йокреш с циље.м 
сшварања са.мосШалне јеврејске gржаве у Палесшини (назван 
йо брgу Цион или Сион KOg Јерусалu.м,а). 

ционист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица, йоборник циониз.ма. 

ционистички, -а, -о који се OgHOCU на ционисше и циониза.м. 

ционистички ПРИЛ. са ционисШичкu.м, схваШање.м, са йози-
ција циониз.ма: наступати �, � настројен. 

ционисткиња ж жена ционисШ(а). 

ципал, -пла м ГРЧ. 300Л. pog .морских риба кошшуњача Mugil 
из Йор. скочаци (Мugilidае), скочац; назив за uojegUHe врсше шо
'ia poga. • - главаш врсша циила Mugil cephalus сивосребрнасше 
боје са узgужнu.м, Ша.мнu.м, Upy'ia.мa. 

ципела ж мађ. (обично у мн.) врсша обуhе која йокрива сшо
йало, обично og коже: плитке ципеле, дубоке ципеле, мушке 
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ципеле, женске ципеле. • ускочити у ципеле разг. йосшаши сша
новник ipaga, йосшаши варошанин, iосЙоgин. 

цiшелар м занашлија који йрави или йойравља цийеле, 
обућар. 

ципеларка ж а. цийеларева жена. б. жена цийелар, обу
ћарка. 

ципеларскй, -а, -о који се OgHOCU на цийеларе: - занат, -
радња. 

ципеларство и ципеш\рство е цийеларски занаш, обућар-
сШво. 

ципелетина ж ayi.м. и Йеј. og циЙела. 

ципелица ж ge.м. og циЙела. 

циплара и ципларица ж врсша кружне йокрешне .мреже 
којо.м се лове циЙЛови. 

циплић м ge.м. og циЙал. 

циприниде Ж МН. лат. најраширенија йороgица слашковоg
них риба кошшуњача Cyprinidae (у коју caagajy шаран, gевери
ка, со.м, с.муђ и gp.). 

ципринйднй, -а, -о в. циЙриниgски. 

ципринйдскй који се OgHOCU на цийриниgе: ципринидске 
врсте рибе. • ципринИДске воде шойле и .мирне воgе (реке, језера 
и баре) у нuзијским йреgелима у којима живе циЙриниgе. 

цирк1 м фр. 1. геол. левкасшо уgубљење у крашко.м йреgелу ко
је насшаје хе.мијским gеловање.м воgе на кречњак, вршача, йони
ква. 2. астр. куйасшо узвишење на Месечевој йовршини које се за
вршава блаiим левкасшим оШворо.м (краШеро.м). 

цирк2 м лат. 1. иет. оiрађени йросшор у облику амфишеашра 
с iлеgалишше.м и арено.м за Шак.мичења и uipe KOg сшарих Ри
.мљана. 2. сйоршско борилишше за бокс, рвање и сл. 

цир ка ПРИЛ. лат. ошйрилике, йриближно, око: - две стотине, 
- десет метара. 

циркл м лат. сйрава, найрава за цршање круiова, шесШар. 

циркон, -она м пере. МИН. врсша gpaioi камена gијамаНШСКОi 
сјаја, различише боје, цирконију.м-силикаШ. 

цирконијум (цИрконИј, -ија) м пере. хем. хе.мијски еле.менаШ 
(Zr), сребрнасшобели .меШал који се у apupogu јавља обично као 
силикаш циркон. 

циркулар, -ара м (инстр. -аром) лат. 1. адм. у.множени службе
ни акш који уйрава уйућује својим opiaHUMa, OgH. веће.м броју 
лица, расйис, окружница. 2. техн. кружна шесшера, Йила. 

циркуларан, -рна, -о 1. (обично одр.) који се OgHOCU на цир
кулар (1), који има каракшер циркулара�' - писмо, - нота. 2. ко
ји је у облику Kpyia, кружни: - пила, - тестера. 

циркуларист(а), -е м (мн. -сти) йилански pagHUK који pagu 
на циркулару (2). 

циркуларно ПРИЛ. у Kpyiy, КРУЖНО. 

ЦИРКУШlција Ж лат. a� кружно крешање, кружни шок, кру
жење: - крви, - биљних сокова, - подземних вода. б. Йро.меШ, 
ойшицај: - робе, - новца. в. фиг. йроношење, ширење: - вести. 

циркулационй (циркулацИјскй), -а, -о који се OgHOCU на 
циркулацију: - кретање, - ток. 

циркулисати, -иmем (циркулИрати, -улйрам) евр. и неевр. а. 
крешаши се YKpyi, кружиши, колаши (нЙр. о крви, биљнu.м со
ковима и сл.). б. налазиши се у ойшицају, Йро.меШу (нЙр. о роби, 
новцу и сл.). в. фиг. йроносиши се, шириши се наоколо, колаши 
(о iласу, весшима, йричи и сл.). 

циркумполаран, -рна, -о који се налази или креће око йола: 
- област, - пловидба. 

циркумфлекс и циркумфлекс м лат. ЛИНГВ. gyiu силазни ак
ценаш; знак којим се обележава шај акценаШ. 

циркус м лат. 1. а. офађен и нашкривен йросшор, обично кру
жноi облика, с амфишеашралним сеgишшима, или uюшор, ша
шра у којој се извоgе разне йреgсшаве и вешшине (акробашске, 

са gресираним живошињама и сл.); йреgузеће које орiанuзује ша
кве йреgсшаве: ићи у -; - Медрано. б. йреgсшаве и вешшине ко
је се шу извоgе: гледати -. 2. фиг. а. забаван йрuзор; неозбиљна 
йреgсшава, лакрgија, KoMeguja. - Пред радњом се одигравао 
циркус. Доста циркуса! Престаните се mегачити. б. збрка, не
peg, .меШеж: (на)правити -. 

циркусанер м разг. в. циркусанШ. 

циркусанерскй, -а, -о који се OgHOCU на циркусанере. 

циркусант м 1. разг. вешшак, акробаша у циркусу, члан цир-
куске ШруЙе. 2. фиг. онај који og свеiа йрави шалу, лакрgију, нео
збиљан човек, лакрgијаш. 

циркусанткиња и циркусанткиња (циркус антица) ж же
на циркусанШ. 

циркусантскй и циркусантскй, -а, -о који се OgHOCU на цир
кусанше, својсшвен циркусаншима: - представа, - лакрдија. 

циркусантски и циркусантски ПРИЛ. на начин својсшвен 
циркусаншима, лакрgијашки, неозбиљно: понаmати се -. 

циркусијада ж разг. неозбиљнајавна йреgсшава, gоiађај, йо
gухваш, йосао; уп. циркус (2). 

циркусирати (се), -усйрам (се) неевр. йравиши, извоgиши 
iлуйосши, йонашаши се неозбиљно. 

циркусйmте е .месШо ige је био циркус. 

циркускй, -а, -о који се OgHOCU на циркус: - шатра, - акро
бата, - играчица, - представа. 

циркуски ПРИЛ. на циркуски начин, као у циркусу: - насту-
пити. 

циркуснй, -а, -о в. цUркускЙ. 

цирлйк м оном. в. цилик . 

цирликати, цИрличем и цирликати, цИрлйчем неевр. в. ци
ликаШи. 

цироза Ж ГРЧ. мед. скврчавање и сшврgњавање унушрашњих ор
iaHa збоi бујања везивноi шкива: - јетре, - панкреаса, - бубрега. 

циротичар м онај који болује og цирозе. 

цирус м лат. мет. у .мН.: сишни йайерјасши облачићи који се 
сасшоје og сишних крисшала леgа који лебgе у висини (у jg.: ша
кав облачић). 

цис е непром. муз. шон "це" йовишен за йола Шона. 

цис- лат. йрефикс у сложеницама који означава йоложај не
чеiа шшо је с ове сшране: цисалпијски, циспадански итд. 

циста Ж ГрЧ. мед. лойшасша йашолошка шворевина на ра
зним орiанима с ойнасшим зиgо.м, исйуњена шечношћу или ка
шасшим саgржаје.м: водена -. 

цистектомија Ж ГрЧ. мед. ойерашивно оgсшрањивање неке 
цисШе. 

цистерна ж (ген. МН. -нИ) лат. 1. у Зе.мЈЬи искойана и озиgана 
јаМа, резервоар за скуйЈЬање кишнице у безвоgним крајевима, 
чаШрња. 2. резервоар, шанк већеi кайацишеша, сЙре.мишШе за 
воgу, нафшу и сл.: - у рафинерији, - у луци. 3. возило са вели
ким ко.морама, резервоари.ма за йревоз воgе, шечноi iорива и 
сл.: - за беНЗИI:I, - за нафту. • ауто-цистерна сйецијални ками
он с великим резервоаро.м за воgу или шечна iорива. брод-цисте р
на .меШални; iвозgени броg за йревоз воgе за йиће, нафше и сл., 
Шанкер. вагон-цистерна железнички ваiон за йревоз бензина, йе
шролеја, уља и сл. 
' цистерцйт, -ита м кашолички реgовник apuaagHUK jegHoi 

oipaHKa бенеgикшинскоi pega са сшроiим реgовничким йрави
лима. 

цистерцйтскй, -а, -о који се OgHOCU на цисшерцише: - опати
ја, - архитектура. 

циститис и циститис м ГрЧ. мед. акушно или хронично зайа
љење MoKpahHoi .мехура, .мокраћне бешике. 

цистоскоп м Грч; мед. шанка .меШална цев с .мало.м елекшрич
но.м сијалицо.м на савијено.м врху која служи за цисШоскойију. 
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цистоскопија ж грч. мед. Йреl.nеgање унушрашњосши .млкраћ
не бешике йомоћу цисшоскойа: ићи на цистоскопију. 

цитадела ж итал. јака среgишња шврђава у неком форшифи
кацијском сисшему (обично на неком узвишењу). 

цитат, -ата м лат. geo шуђе'i шексша, OgH. 'iовора који се йрено
си gословно, og речи go речи, gословно навеgено месшо из HeKo'i 
сйиса, навоg: почетак цитата, крај цитата, � из "Горског вијеIЩа". 

цитатнй, -а, -о који се OgHOCU на циШаШе. 
цитатолог м онај који йрекомерно корисши циШаШе. 
цитатологија ж шаљ. и пеј. йрекомерно коришћење цишаша 

(у науци и gp.). 
цитатолоmкй, -а, -о који се OgHOCU на цишашоло'iе и циша

Шоло'iију. 
цитатоманија ж грч. манија йрекомерне уйошребе циШаШа. 
цитирати, :цИтйрам евр. и неевр. gословно, og речи go речи на

весши, навоgиши нечије речи или gелове шексша (усмено или йи
смено): � стихове, погреппю �. • - некога цишираши нечије речи. 

цито-ГРЧ. йрефикс у сложеницама који значи ћелијски, који 
се OgHOCU на ћелију: цитогенетика, цитоплазма, цитостатици. 

цитоген и цитоген, -а, -о ГРЧ. који сшвара ћелије у ор'iанизму. 
цитогенетика ж ГРЧ. 'ipaHa биОЛО'iије која изучава 'iрађу и 

функције ћелије у вези са наслеђем. 
цитогенетичар м научник, сшручњак у обласши цишо'iене

Шике. 
цитолиза ж ГРЧ. мед. расшварање ћелија aog gејсшвом хемиј-

ских, шойлошних, раgиоакшивних и gp. факШора. 
цитолог м научник сшручњак у обласши циШоло'iије. 
цитологија ж ГРЧ. наука о ћелији. 
цитолоmкй, -а, -о који се OgHOCU на цишоло'iију и циШоло'iе. 
цитоплазма ж ГРЧ. биол. ћелична йрошойлазма, основни воgе-

насши йрозирни geo ћелије у којем се налази јез'iро. 
цитостатик м ГРЧ. мед. у МН.: лекови који сйречавају расш ће

лија злоћуgно'i шумора, рака (у jg.: шакав лек). 
цитра ж ГРЧ. муз. жичани инсшруменш йљоснашо'i шруйа на 

коме се свира Шрзалицом. 
цитрат, -ата м хем. (обично у ми.) со лимунске киселине. 
цитраm, -аша м свирач на циШри. 
цитрйн, -ина м МИН. ошвореножуш варијешеш кварца, сили

цијум-gиоксиg, Si02; врсша йолуgра'iо'i камена који служи за из
pagy накиШа. 

цифарнйк м бројчаник на часовнику, шелефону и СЛ.: теле
фонски �. 

цифарскй, -а, -о који се OgHOCU на цифре, изражен цифрама, 
бројчани: � износ. 

цифарски ПРИЛ. изражено цифрама, бројчано. 
цифра ж (ген. ми. цИфара) ар. 1. мат. знак за обележавање бро

ја, бројни знак, бројка: арапске цифре, римске цифре. 2. шара
ни или йисани украс, шара. 

цифрарија ж (обично у мн.) 1. а. украс, шара. б. сишан, без
вреgан украс, gран'iулија. 2. ми. фиг. йренема'iање, нећкање; измо
шавање, керефеке. - Без цифрарија, молим вас! 

цифраст, -а, -о 1. а. који има MHO'iO завоја и украса, киш
њасш: � потпис, цифраста слова, � бочица. б. йрешерано наки
ћен, накинђурен, на'iизgан: � кокета. 2. фиг. из'iоворен или найи
сан бираним речима, кићен: цифрасти говор, � здравица, � пе
сма, � стил. 

цифрасто ПРИЛ. на цифрасш начин. а. са MHO'iO украса, ша
ра и СЛ., кишњасшо: � изрезбарена кутија, � исписана слова, � 
насликана глава. б. йрешерано накићено, 'iизgаво, накинђурено: . 
� обучена девојка. в. фиг. бираним речима, кићено: � написани 
стихови. 

цифрати, -ам неевр. а. улейшаваши, украшаваши (нешшо) с 
MHO'iO украса, (завоја, шара и СЛ.), кишиши: � слова, � писмо, � 

златом. б. 'iизgаво, кишњасшо облачиши, 'iизgаши, кинђуриши: 
� девојку, � младу. 2. 'iовориши или йисаши бираним речима, 
кићено: � говор, � у говору, � писмо. 3. (некога) фиг. йрешерано 
хвалиши, узgизаши . •  � се 1. кишиши се, уgешаваши се, кинђу
риши се, 'iизgаши се. 2. фиг. йренема'iаши се, нећкаши се; усшру
чаваши се. 

цифраm, -аша м 1. онај који се цифра, 'iизgелин, кицош. 2. 
онај који се йренемаже, нећка. 3. онај који 'iовори или йише би
раним, кићеним речима. 

цих(а) УЗВ. оном. за йоgражавање l.naca који се чује йри кихању. 

циц!, :цИца м (ми. 1'1) нем. врсша йамучне шканине са шшамйа
ним шарама, креШон. 

циц2 1. узвик којим се вабе мачке. 2. реч ца којом се некоме 
каже ga неће gобиши оно чему се Haga, цврц, шиЙак. - Таман он 
отворио врата да види представу, али циц! Вратар му залупи 
врата. 

цица ж 1. ХИП. мачка, маца. 2. а. фам. наgимак оgмила gpa-
'ioj женско ј особи. б. жарг. з'iоgна, лейа женска особа. 

цица-маца и цицамаца ж у хиЙ. значењу: мачка, маца. 

цицан м фам. наgимак оgмила gpa'ioj мушко ј особи. 

цицан, -а, -о који је og цица: � хаљина. 
цицвара ж врсша 'iусшо кувано'i јела og брашна, масла и сира. 

цицвараст, -а, -о који је као цицвара, сличан цицвари. 

цицварица geм. и хиЙ. og цицвара; цицвара. 

цицеро м лат. штамп. а. ший шшамйарских слова нешшо 
круйнијих og 'iapMoHga (4,5 тт). б. јеgиница за мерење шшам
aapcKo'i сло'iа, величине 12 шач�а. 

цицеронскй, -а, -о који је �ao у Цицерона (чувено'i сшаро-
римскоl 'iоворника из 1 века йре н. е.): � веmтина. 

циција ж (м) (ми. ж) тур. шврgица, шкршац: велика (велики) �. 
цицијати, -ам неевр. в. цицијашиШи. 

цицијаm, -аша м в. циција. 

цицијаmити, -ИјашИм неевр. биши циција, шврgичиши, шкр
ШариШи. 

цицијаmкй, -а, -о који се ogHocu на циције, цици јаше, свој
сшвен цицијама, шкршачки, шврgички: � поступак 

цицијаmки ПРИЛ. као циција, цицијаш, шкршо: � чувати, � 
штедети. 

цицијаmлук м особина oHo'ia који је циција, шврgичлук, 
шкрШосШ. 

цицијаmтво е в. Цицијашлук. 

цич, -а, -е веома хлаgан, сшуgен: � зима, у цичој зими. 
цйча жјака зима, велика сшуgен: jaKa �, по најјачој ЦИЧИ. 

цйчав, -а, -о који цичи: � глас. 
цйчаво ПРИЛ. цичећи, вришШећи. 

цйчавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је цичаво. 

цичати, цИчим неевр. оном. 1. а. исйушшаши висок, ошшар 
l.nac, вришшаши; врискаши, йоцикиваши, йоgврискиваши (нЙр. 
о gеци): � од радости, � од бола. б. скичаши, сквичаши (о йрасе
шу, йсу, мишу и СЛ. живоШињама). в. зујаши, црвчаши (о неким 
инсекШима). 2. а. шкрийаши (о врашима, шочковима, о cHe'iy 
који се 'iази и сл.). б. исйушшаши високе шонове, циликаши 
(обично о жичаним музичким инсШруменШима). в. фијукаши, 
звижgаши (о вешру, мецима и СЛ.). г. цикшаши, йраскаши, йра
шшаши (о вашреном оружју). д. йишшаши, цврчаши (о сировом 
gрвешу Kag 'iopu, о месу и СЛ. шшо се йржи на масши и сл.); ши
шшаши (о врелој Йари). 

цјев- в. цев-. 

цјед- в. цеg-. 

цјеђенйк в. цеђеник. 

цјел- в. цел-. 
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цјен- в. цен-. 

цјењ- в. цењ-. 

цјеп- в. цеЙ-. 

цмакати (се), цмачём (се) несвр. Йре.ма ц.мон:нуШи (се) и 
ц.ман:нуШи (се). 

цмакнути (се), -нём (се) свр. оном. в. ц.мон:нуШи (се). 

цмарити, -Им несвр. [гл. ИМ. цмарёње с] йећи, йржиши (на .ма
сши, уљу): � сланину. 8 -·се а. йржиши се, йећи се; цврчаши йр
жеhи се (о .месу и сл.). б. йишшаши lopehu (о сирово.м gрвеШу). в. 
uзлаlаши се йрешерано сунцу, йржиши се, lореши на сунцу. 

цмиздра :и цмиздра ж пеј. в. ц.мизgравица. 

цмиздрав, -а, -о пеј. н:оји чесшо ц.мизgри, ЙЛачљив. 

цмиздравац, -авца м онај н:оји чесшо ц.мuзgри, ЙЛачљивац. 

цмиздравица (цмиздравка) ж пеј. она н:оја чесшо ц.мизgри, 
ЙЛачљивица. 

цмиздраво ПРИЛ. пеј. ц.мизgреhи, йлачљиво: - рећи. 
цмиздравост, -ости ж особина oHola н:оји је ц.мизgрав, йлач

љивосШ. 

цмиздрити и цмиздрити, -Им несвр. пеј. [гл. им. -рёње с] йла
н:аши усиљено, без невоље, йлан:аши Йрене.мажуhи се. 

цмилети јек. цмиљети, цмИлИм несвр. [гл. им. цмиљёње с] в.  
ШН:UJbеШи. 

цмок1 м 'iласан Йољубац. 

цмок2 (обично удвојено) оном. узвин: за йоgражавање 'iласноl 
ЙољуЙца. 

цмокати (се), цмокам (се) несвр. Йре.ма ц.мон:нуШи (се). 

цмокац, -кца м оном. 'iласан Йољубац. 

цмокнути, -нём свр. 1. 'iласно йољубиши: � у образ. 2. йроиз
весши 'iласан шу.м сличан изlовору 'iласа "ц" (йри оgвајању jegHe 
усне og gpyle или језин:а og нейца): � језиком, � уснама. 3. ogjeK
нуши, чуши се 'iласно (о ЙољуЙцу). 8 - се уз. повр. 'iласно се йољу
биши: � се у образе. 

цмоктати, цмокћём несвр. 1. 'iласно љубиШи. 2. йроuзвоgиши 
'iласан шу.м сличан uзlовору 'iласа "ц" йуцн:ешајуhи језин:о.м, цон:
ШаШи језин:о.м (у чуђењу, оgбијању и сл.). 

цмолити, -йм несвр. пеј. [гл. им. цмољёње с] в. ц.мизgриШи. 

цокити, -йм свр. деч. ЙољубиШи. 

цокла и цокла ж нем. lоњи geo Ше.меља lрађевине, geo Ше.ме
ља на н:оје.м сшоји зиg. 

цокнути, -нём свр. оном. увун:авши вазgух и оgвојивши језин: og 
нейца исйусшиши 'iлас "ц" (у знан: чуђења или оgрицања), йуцну
ши језин:о.м: � језиком. 

цокот м оном. цон:ошање, цвон:ош; звен:еш; шин:шан:ање (саша): 
� зуба; � сата. 

цокотати, цокоћём несвр. в. цвон:оШаШи. 

цоктати, цокћём несвр. Йре.ма цон:нуши: � језиком. 
цокула ж (обично у мн.) итал. а. шешн:а gубон:а, обично вој

ничн:а цийела: војничке цокуле. б. в. н:ло.мЙа. 

цокулаm, -аша м онај н:оји носи цон:уле; војнин:. 

цокулащкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на цон:улаше; војничн:и; н:а
сарнсн:и. 

цокулетина ж ayl.м. og цон:ула. 

цол, цола и цол м нем. сшара .мера за gужину, йалац (он:о 2,5 
ст): ексер од 3 цола. 

црв м (ген. ми. цРва) 1. ЗООЛ. а. у .мн.: н:оло бесн:ич.мењан:а Ver
mes (Helminthes), н:оје обухваша више живошињсн:их сн:уйина, 
билашерално сu.меШриЧНОl, gуlуљасшоl, обично сеl.менШираноl 
MeKaHol шела (без н:осши), без ygoBa, н:оји се н:рећу увијање.м ше
ла (у jg.: шан:ва жи�ошиња): црви врпчари, црви плошњаци, 
црви облићи, црви колутићавци. б. ларва инсен:ша н:оја личи 

на шан:ву живоШињу. 2. фиг. а. сишно, слабо, неу'iлеgНО, јаgно би
ће, обично .мало gеше: хранити три црва. б. йонизна особа, ули
зица, ЙолШрон. в. HeylogHa, нейријашна .мисао н:оја .мучи и йро
lOHU HeKola; шешн:о осећање н:оје .мучи HeKola: � сумње. • пусти
ти (ставити) некоме црва у главу изазваши Kog HeKola су.мњу, йо
gозрење. неки га � копка (у њему је прорадио �) н:аже се Kag је не
н:о обузеш осећање.м раgозналосши, несшрйљења ga нешшо са
зна, gон:учи, OgH. Kag је нен:о узне.мирен зБОl нечеlа. радити као � 

раgиши врло .марљиво, BpegHo. црви га једу н:аже се Kag нен:о 
у.мре, Kag је нен:о .мрШав. 

црвак, -вк а м geM. и хиЙ. og црв. 

Цlшаст, -а, -о н:оји u.мa облин: црва, црволин:, 'iлисШолин:. 

црвати се, -ам се несвр. в. црвљаши се. 

црвац, -вца м 1. зоол. у .мн.: шшишасше БUJbне ваши Coccidae, 
инсен:ши риличари из pega јеgнан:он:рилаца, већино.м шшешочи
не на воћн:а.ма и gp. (у jg.: шан:ва ваш): шљивин �

, ружин � . 2. 
ge.м. og црв. 

црваш, -аша м ЗООЛ. pog .морсн:их йужева йреgњошн:ржњан:а 
Vermetus, с н:ућицо.м вишесшрун:о савијено.м йойуш цеви. 

црвен ж в. црвенило. 

црвен, -ена, -о 1. а. н:оји је боје свеже н:рви; н:оји је йоцрвенео 
og йрилива н:рви aog н:ожу: � јабука, � хаљина, � боја; црвене 
усне, � лице. б. н:оји је боје рђе, црвенн:асшожуш, риђ: � коса, � 

коњ. 2. пол. а. н:оји је на н:рајњој левици йО сво.м ЙолиШичн:о.м 
уверењу; н:о.мунисШичн:и: � омладина, � странка. б. н:оји се OgHO
си на револуционарну ан:шивносш, револуционаран: црвени 
фронт. в. н:оји се OgHOCU на Црвену ар.мију, на црвеноар.мејце: 
црвени војници. 3. (одр.) сасшавни geo назива БUJbних и живо
шињсн:их врсша: � детелина, � глог, � лук, црвени мрави. 4. (у 
именичкој служби, одр.) а. мреволуционар; црвеноlарgејац. б. м 
црвеноар.мејац. в. м н:рајњи левичар, н:о.мунисШа. г. м сйоршисша 
у црвено.м gpecy. д. с црвена боја, црвенило: обојит:и у црвено. • 
Црвена армија службено u.мe совјешсн:их оружаних cHala, Совјеш
сн:а ар.мија og 1918. go 1946. logUHe. - буржоазија н:о.мунисши н:о
ји су се обоlашили и сшен:ли йривилеlије у gрушШву. црвене бри
гаде улшралевичарсн:а шерорисшичн:а орlанизација у Ишалији 
сеgа.мgесеших logUHa. црвена крвна зрнца мед. еришроциши, йо
н:pei1lJЬивe hелије н:рви у н:oju.мa су расшворене oplaHcKe .маШери
је. � нит основна .мисао, ugeja н:оја се йровлачи н:роз нен:о gело, 
.мисао BogUJba, лајШ.моШив. Црвена помоћ орlанизација за йру
жање Йо.моћи (йравне, новчане, зgравсшвене и gp.) у револуцио
нарно.м раgничн:о.м Йон:реШу. црвени див астр. ший звезgе црвене 
боје и OlpOMHOl Йречнин:а. Црвено барјаче ист. в. aog барјаче. цр
вени ветар мед. ан:ушно заразно зайаљење н:оже или слузнице, са 
цpвeHu.м .мрља.ма (нарочишо на носу и образu.ма) erysipelas. Цр
вени крст (- криж, - полумесец) .међунароgна ху.манишарна opla
низација за ун:азивање Йо.моћи oHu.мa н:оји су сшраgали у рашу 
или og еле.менШарних Heaologa. црвени патуљак астр. ший звезgе 
црвене боје и нисн:е йовршинсн:е Ше.мЙераШуре. 

црвенглавка ж ЗООЛ. врсша йшице ЦјЈвенн:асше 'iлаве Lamus 
rufus. 

црвендаћ, -аћа м 1. ЗООЛ. йшица йевачица Erithacus rubecu
la из Йор. gрозgови, с рђасШоцрвенu.м ЙоgбраШн:о.м и lpygu.мa. 2. 
ПОГРД. и ир. социјалисша; н:о.мунисша, црвени. 3. жарг. нен:аgашња 
новчаница og сшо gUHapa црвенн:асше боје. 

црвенети јек. црвењети, црвенИм несвр. непрел. 1. а. йосша
јаши црвен, gобијаши црвену боју (нпр. о небу, цвећу и др.). б. 
йосшајаши црвен, ру.мен у лицу, ру.менеШи (og йрилива н:рви aog 
н:ожу). 2. фиг. сшиgеши се: � због сина, � због безобразлу:ка. 8 -
се биши црвен, йаgаши у очи, исшицаши се црвено.м бојо.м (о 

. ономе што има црвену боју, нпр. о маковима, црвеној застави 
и др.). 

црвеника ж (обично уз именицу "вино'') црвено вино, ру.ме
нин:а: пити црвени:ку (вино). 

црвенило с 1. црвена боја (нечеlа); ру.менило: � вечерњег не
ба, � лица. 2 . .маШерuја, среgсшво н:oju.м се боји у црвено: � за 
усне, � за пређу, � за јаја. 

црвенити, -Им несвр. пррел. чиниши (нешшо) цpвeHu.м, йре
.мазиваШи, бојиши црвено.м бојо.м; изазиваши црвену боју: � 
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усне, - образе; - небо (о сунцу) . •  - се мазаши се црвенилом, 
румениши се. 

ЦРВЕшица ж геол. зе.м.ља црвенкасше боје у крашким йреgели
ма (og 'iвожђе-хиgроксиgа). 

ЦРВЕшкапа ж 1. а. етн. окру'i.ла ниска HapogHa кайа црвене 
боје: бокељсв:а -, далматинсв:а - . б. ист. у илирском apeaopogy 
йрисшалица HapogHe ношње чији је симбол био шаква каЙа. 2. 
(Црвенв:апа) етн. а. 'i.лавно лице у gечјој бајци с исшоименим на
словом. б. сама ша бајка. 

црвенкапић м онај који носи црвенкаЙу. 
црвенкапица ж 1. geм. og црвенкаЙа. 2. (Црвенв:апица) в. 

црвенкайа (2а). 
црвенкаст и црвенв:аст, -а, -о који йрелази у црвено, йома

ло црвен: - боја, - цвет, - длав:а. 
црвенкасто и црвенв:асто прил. у црвенкасшој боји, црвен

касшом бојом, са црвенкасшом нијансом; са црвенкасшим og
сјајем: обојити -, преливати се -. 

црвенкасто- као йрви geo apug. сложеница значи црвенка
сшу нијансу боје коју означава йриgев у gpy'iOM gелу сложени це: 
црвенв:астожут, црвенв:асторужичаст. 

црвенко и црвенв:о м 1. а. човек црвених, румених образа. б. 
човек црвенкасше, риђе косе или браgе. 2. коњ или во црвенка
сше, риђе gлаке. 

црвено прил. 1. у црвеној боји, црвеном бојом; са црвеним og
сјајем: обојити -, преливати се - . 2. фиг. на комунисшички на
чин, комунисшички: говорити -, мислити -. 

црвено- као йрви geo именичких и йриgевских сложеница 
казује gaje оно шшо значи именица црвено, црвенкасшо, ogНo ga 
сложени йриgев означава боју са црвенкасшом нијансом: црве
нов:ожац, црвенов:оса, црвеноов:, црвенов:ос; црвеножут, црве
нољубичаст. 

црвеноармејац, -јца м apuaagHUK Црвене армије. 

црвенобрад, -а, -о који има црвенкасшу, риђу браgу, риђо-
браg: црвенобради младић. 

црвеновољка ж зоол. в. црвенgаh. 
црвеногардејац, -јца м apuaagHUK Црвене 'iapge. 
црвеноглав, -а, -о који је црвене 'iлаве (обично о инсекшу): 

- буба. 
црвеноглавац, -авца м зоол. инсекш црвене 'i.лаве Erythro-

cephalus. 
црвеногрли, -а, -о који има црвено 'iрло: - птица. 
црвеногруд, -а, -о који има црвене, риђе 'ipygu: - птица. 
црвенокап, -а, -о који има црвену каЙу. 

црвенокапац, -пца и црвенокапић м онај који носи црвену 
каЙу. 

црвенокљун, -а, -о који има црвен КЈЬун: - птица. 
црвенокож, -а, -о који је црвене коже: црвенов:ожи Инди

јанци. 
црвенов:ожац, -ошца и црвенокожац, -ошца м човек црве

не расе; човек црвенкасше коже. 
црвенов:ос, -а, -о који има црвену, риђу косу, риђокос: - де

војв:а. 
црвенокоса ж женска особа црвенкасше, риђе косе, риђокоса. 
црвенокрил, -а, -о који је црвених крила: - птица, црвено

в:рили лептир. 
црвенолив:, -а, -о који је црвено'i лица, црвен у лицу, румен. 
црвеноног, -а, -о који је црвених HO'iy: - птица, црвеноноги 

инсев:т. 
црвенонос, -а, -о који има црвени нос: црвеноноси пијанац. 
црвено ок, -а, -о који има црвене очи: - грмуша. 
црвеноокица ж зоол. риба црвених очију, црвеноока белица 

Scardinius erythrophthalmus. 

црвенопер, -а, -о који има црвено Йерје. 

црвеноперка ж в. црвенЙерка. 

црвенопрс, -а, -о који има црвена йрса, црвене 'ipygu, црве-
HO'ipyg: - птица. 

црвенопруг, -а, -о који има црвене apy'ie йо шелу: - риба. 
црвенореп, -а, -о који има црвен рей: - птица, - риба. 
црвенорепка ж зоол. pog йшица йевачица Phoenicurus које 

имају црвен реЙ. • обична - врсша црвенорейке Phoenicurus pho
enicurus, која се 'iнёзgи у gYUJbaмa gрвеhа. планинска - врсша 
црвенорейке Ph. ochrurus, која се 'iнезgи у иланинским камења
рима. 

црвенотрб, -а, -о који је црвен ао шрбуху: црвенотрби лептир. 
црвенперка ж зоол. врсша слашковоgне рибе црвених йераја 

Scardinius erythrophthalmus из Йор. шарана. 

црвенрепв:а ж в. црвенореЙка. 

црвењак, -ав:а м пеј. комунисша, социјалисШа. 

црвењача ж црвена Kpega. 

црвењачв:и, -а, -о који се OgHOCU на црвењаке, комунисшич
ки, социјалисШички. 

црвењети (се) в. црвенеши (се). 

црвић, -ића и црвић, -а м 1. geм. og црв. 2. фиг. а. мало, сла
бо gеше, gеШешце. б. фиг. в. црв (2в). 

црвљати се, -ам се несвр. gобијаши црве, йосшајаши црвЈЬив; 
квари ши се og црва (нЙр. о илоgу воhке, о месу, сиру и сл.). 

црвљив, -а, -о 1. йун црва, уцрван, йушљив; који су uз'iризли, 
изјели црви: - плод, - јабув:а, - месо; - хартија. 2. фиг. немиран, 
несшашан као црв (обично о gеШеШу). 

црвљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина, сшање oHo'ia шшо 
је црвЈЬиво: - плода. 

црвљика ж црвЈЬива воhка. 

црвов, -а, -о који apuaaga црву. 

црвоједина ж в. црвоi1l0чина. 

црволик, -а, -о који личи на црва, који има облик црва. 

црвоток м зоол. црв који шочи, из'iрuза gрво. 

црвоточ ж ШУЙЈЬина, руйа коју начини црв i1l0чеhи, 'iрuзуhи; 
шра'i који је найравио црв 'iри.зуhи, шочеhи (gрво и сл.). 

црвоточан, -чна, -о а. који су исшочили, расшочили, uз'iри
зли црви: - столица, - дрво. б. који је насшао црвошочењем: -
прашина. 

црвоточина ж 1. йрах који сшварају црви шочеhи, 'iризуhи 
gрво. 2. ошшеhено gрво које су исшочили, из'iризли црви, осша
ци расшочено'i gрвеi1lа. 3. а. бот. у мн.: фамилија биЈЬака бес
цвешница Lycopodiaceae (у jg.: биЈЬка из ше фамилије). б. pog 
gу'iо'iоgишњих зеЈЬасших биљака Lycopodium из ф. Lycopodiace
ае (у jg.: биљка из шо'iа poga). 

црвоточити, -йм несвр. [гл. им. црвоточёње с] 1. шочиши, на
'iрuзаши (о црв има): - дрво. 2. йосшајаши црвошочан, apoaaga
ши збо'i црвошочења (о gрвешу, gеловима намешШаја). 

црвоточност, -ости ж сшање oHo'ia шi1l0 је црвоШочно. 

црвуљав:, -љв:а м 1. geM. og црв. 2. анат. закржљали geo gебе
ло'i црева који се насшавЈЬа на слейо црево, aaeHgUKc. 

црвчић м geм. og црвак и црв. 

цревар, -ара м месар који се бави йреређивањем, обраgом 
црева и њиховом apogajoM. 

цреварсв:и, -а, -о који се ogHOCU на црева ре: - радња. 
цревнИјек. цријевни, -а, -о који се OgHOCU на црева: - в:атар, 

цревни паразити, цревне болести. 
црево јек. цријево с 1. анат. geo op'iaHa за варење у облику ме

ке и еласшичне цеви у човечјем и живошињском Шелу. 2. цев 
(обично 'iYMeHa или иласшична): - за поливање. 3. фиг. gу'iачак 
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peg, gу"iачка йоворка: � пешадије. • дванаестопалачно � йочеш
ни geo шанко"i црева у који се изливају сокови из "iушшераче и је
шре, duodenum. дебело - заgњи geo йробавно"i сисШе.ма, који слу
жи за ресорйцију Boge и фор.мирање из.меШа, intestinum cras
sum. задље (гузно) � заgњи geo gебело"i црева који се завршава 
аналним оШворо.м, intestinum rectum. слепо � йочешни geo gебе
ло"i црева, који на gHY има йривезак, црвУЈЬак (aueHgUKc), inte
stinum саесит. танко (сукано) � црево gy"io go 5 m у које.м се вр
ши највећи geo йробаве и ресорйција йробавЈЬених сасшојака 
хране, а сасшоји се из gванаесшойалаЧНО"i црева (duodenum), ша
шшо"i црева Gejunum) и YCYKaHo"i црева (ileum). ташто � geo шан
KO"i црева из.међу gванаесшойалаЧНО"i црева и илеу.ма, jejunum. 
усукано (вито) � заgњи geo шанко"i црева, ileum. вући се као (отег
нута) црева ићи у gy"iOM оШе"iнуШо.м низу, у gy"ioj колони. исукати 
(просути) некоме црева убиши HeKo"ia расйоривши .му Шрбух. 

цревце јек. цријЕшце, -ета (у мн. -ца) е 1. geM. og црево. 2. мн. 

кув. врсша јела og ja"iНJehux или свињских црева. 

цреп јек. цријеп м (мн. ЦРЕШОВИ) 1. (и зб.) йосебно обликова
на, обично йЈЬоснаша шанка ойека за йокривање кровова з"iра
ga: валовити �, жлебасти �, љус:касти �, по:крити :кућу црепом. 
2. разбијени gелиh, KoMaguh нече"iа, крхошина: црепови од раз
бијеног лонца. 

црепан, -а, -о 1. који је йокривен цреЙо.м: црепани :кров. 2. 
који је og йечене 'iлине: � лула. 

црепана ж в. цреЙара. 

црiшар, -ара м онај који йрави цреЙове. 

црiшара ж раgионица у којој се йече цреЙ. 

црешiрство е йравЈЬење и йечење црейова (као "iрађевинска 
"ipaHa). 

црепаст, -а, -о који има облик цреЙа. 

црепасто прил. као црейови (на крову): � поређане љус:ке. 
ЦРЕшина ж ay"i.м. og црей и цријеЙ. 

црiшић, -а и црiшић, -ића м geM. og црей и цријеЙ. 

црiшуља ж зе.мљана uocyga у облику йоклойца, uog којим се 
йече хлеб на о"iњишШу. 

црепуљар, -ара м "iрнчар који йрави цреЙУЈЬе. 

црепуљарс:ки, -а, -о који се OgHOCU на цреЙУЈЬаре: � занат. 
црије- в. цре-. 

цр:кавати, ЦЈ>Еавам неевр. 1. несвр. Йре.ма цркнуши, црћи. 2. 
фиг. лежаши gOKOH, излежаваши се, ч.маваШи; ленчариШи. 3. 
фиг. живеши у беgи, .мучиши се, злойашиши се, живоШариШи. • 
- од глади не.маШи хране, оскуgеваши јако у храни; живеши у бе
gu. - од смеха јако, MHO"iO се смејаШи. 

цр:кавица ж разг. 1. болесш og које цркава сшока, euugeMuja, 
Йо.мор сШоке. 2. фиг. а. врло .мало новца: заштедети цр:кавицу, 
добити за труд цр:кавицу. б. врло .мало, OCKygHO имање: имати 
не:ку цр:кавицу У ПОЉУ. 

цр:ква ж (ген. мн. цр:кава) 1. з"iраgа у којој се врше хришhански 
верски обреgи, храм, БО"iо.мОЈЬа: ићи У цр:кву, посећивати цр:кву, 
подићи цр:кву. 2. зајеgница хришhанских верника (као op"iaHU
зација, инсшишуција): православна �, :католич:ка �, западна �, 
источна �. 3. црквена власш, црквена уйрава, црквено сшаре� 
шинсшво: тражити од цр:кве сагцасност за венчање. 4. служба 

. у цркви, БО"iослужење: обући се :као за цр:кву. • женска � ogeљe
ње за жене 'l йравославној цркви. не хтети (с неким) ни у цркву не 
желеши имаши никаква йосла с неким. чисто, уредно као у цркви 
врло чисшо, ypegHo. 

ЦlЈЕвар, -ара м 1. онај који чесшо, pegoBHo uge у цркву на слу
жбу, йобожан човек, верник. 2. в. црквењак. 

цјЈЕварка ж она која чесшо, pegoBHo uge у цркву на службу, 
йобожна жена, верница. 

цiЈЕварски, -а, -о који се OgHOCU на цркваре: � одело. 
црквени. и црквени, -а, -о који upuuaga цркви, који се OgHO

си на цркву: цр:квени обред, � слава, � музи:ка, цр:квена врата, 
� рухо, � право. • - драма кљиж. cpegНJoBeKoBHa gpaмa рели"iио-

зно"i саgржаја, Йриказање. - кљига KНJu"ia, бележница у коју све
шшеник уйисује кришшења, венчања, смрши и gp. gО"iађаје. цр
квени оци сшарохришhански црквени йисци (II-VII в.) којима 
црква йризнаје йравоверно учење и свешосш живоШа. сиромах 
(убог) као црквени миш йуки сиро.мах. 

црквеноруски, -а, -о У изр. - језик сшарословенски језик ру
ске реgакције, језик руске цркве, који је био и књижевни руски 
језик go рефор.ме Пешра Велико"i. 

црквеноруски прил. црквеноруским језико.м. 

црквенославенски, -а, -о в. црквенослОвёнскЙ. 

црквенославенски прил. в. црквенослОвёнски. 

црквенословенски, -а, -о У изр. - језик 1) сшарословенски је-
зик у црквеној уйошреби, сшароцрквенословенски; сшарословен
ски језик. 2) сшарословенски језик руске реgакције, руско цркве
но словенски, новоцрквенословенски (gaHac у бо"iослужбеној уйо
шреби у Руској и Срйској йравославној цркви). 

црквенословенски прил. црквенословенски.м језико.м: пи
сати �. 

црквењак, -а:ка м чувар цркве и црквени йослужишеЈЬ; зво-
нар, клисар. 

црквењачки, -а, -о који се OgHOCU на црквењаке. 

црквењаштво е йосао, служба црквењака. 

црквина ж 1. ay"i.м. og црква. 2. зиgине рушене цркве, руше
вине, развалине цркве. 

црквица и црквица ж ge.м. og црква. 

црквиште е .месШо "ige је HeKaga била црква; развалине, руше
вине цркве. 

цркнут, -а, -о 1. који само шшо није цркао, јако слаб, боле
сшан: ЦР:КНУТИ :коњи. 2. фиг. разг. јако у.моран, иСЦРЙЈЬен: бити � 
од посла. 

цркнути и црћи, ЦЈ>Енем (аор. ЦЈ>ЕНУХ И ЦЈ>ЕОХ, ЦР:КНУ и цР
че; р. пр. цр:кнуо, -ула и цр:као, -:кла; пр. пр. цРкнувши И цр:кав
ши) евр. 1. у"iинуши, лийсаши (о живоШињама). 2. пеј. у.мреши, 
Йре.минуШи. - Цр:као дабогда! 3. фиг. йресшаши раgиши, функ
ционисши, йоквариши се (о неко.м .механиз.му, .машини, сЙрави). 
4. (за не:ким) осешишијаку жуgњу, чежњу (за неким). 5. фиг. йре
свиснуши, обезнаниши се (og жалосши, шу"iе, бола): � од жало
сти, � од туге. 6. йрснуши, йући (нЙр. о сШаклу). • - од смеха сме
јаши се јако, go изне.мо'iлосШи. цркни-пу:кни жарг. било како би
ЛО, .ма шша се gесило, йО сваку цену, свакако. 

црковњак, -а:ка м црквено, свешшено лице, свешшеник, ре
gOBHUK. 

црковњачки, -а, -о који се OgHOCU на црковњаке, свешШенички. 

цРкотина ж 1. цркнуша, у"iинула живошиња, сШрвина. 2. ја
ко изне.мо'iла, болесна живошиња (која само шшо није цркла). 3. 
фиг. пеј. јако лења особа, леншШина. 

цркотински, -а, -о који се OgHOCU на цркошину, који йошиче 
og цркошине: "" задах. 

црљеница ж мед. нар. в. рубеола. 

црмпураст, -а, -о који је црне йуши, коже, црно.мањасШ: � 
жена. 

црн, црна, -о (комп. црњи) (еупр. бео) 1. а. који је боје y"iJbeHa 
или чађи: � марама, � :коса, � :коњ, � ципела. б. који је обучен у 
оgело ше боје (о калуђеру). 2. а. који је шамне йуши, црно.ма
њасш, цр.мЙурасШ: � чове:к, � жена. б. разг. ойаљен, йрейлануо og 
рУ'f{,ца. 3. нечисш, ЙРЈЬав, замазан: � рубље, црне ру:ке, црни 
но:кти. 4. који је без свеШлосши, .мрачан, шаман: � ноћ. 5. који 
је шамније, зашвореније боје He"io нешшо gpy"io исше врсше: � 
хлеб, � вино, � брашно, � бибер. 6. фиг. шешко йоgНОШЈЬив, ше
жак, .муча1-f,; шужан, жалосшан: � живот; � вест. б . .мрзак, og
врашан; злокобан, кобан: � злоба; � мисао, � помисао, � слутња. 
в. несрећан, jagaH: � мај:ка, црни сине! � судбина. г. рђав, зао: 
црни дymманин. д. (уз именице :које значе нешто зло, неповољ
но, негативно) врло велик, шежак, сшрашан: црни грех, � беда, 
� сиротиња, црне бриге. 7. (одр.) сасшавни geo назива БUJbних и 
живошињских врсша: црни бор, црни граб, црни лу:к; црни 
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орао, црни мрав. 8. (у им. служби) 1) м а) црт-ю.мањасШ, цр.мйу
расш .мушкарац. б) иrрач у шаху који urpa ЦPHu.м фиrурама. в) 
враr, ђаво, нечасШиви. 2) ж а) црно.мањасШа, цр.мЙурасШа жена. 
б) црна кафа. в) црна gлака: немати ниједне црне. 3) с а) црна 
ogeha, црнина: носити црно, облачити се у црно. б) црна боја: 
писмо уоквирено црним. • - образ велика срамоШа. - берза в. 
берза (изр.). - земља сu.мбол с.мрШи, rробља. - кутија в. кушија 
(изр.). - листа йойис, сйисак лица или орrанизација, усшанова 
Йре.ма Koju.мa сасшављач лисше намерава ga из неких разлоrа 
Йpu.мeHи ошшрије криШерију.ме и .мере у Йословнu.м и gp. OgHOCU
.ма. - овца особа која cвoju.м pђaвu.м, лошu.м особинама ogygapa 
og своје cpegUHe, ошйаgник; rрешник: црна овца у фамилији. -
птица весник несреће, с.мрШи. Црна рука ист. шајна йолишичка 
орrанизација основана 1903. у Србији чији су чланови учесшво
вали у завери йрошив Алексанgра Обреновиhа. - рупа .месШо у 
све.миру насшало rравиШационu.м сабијање.м звезgе, које је неви
gљиво јер збоr снажне rравишације никакво зрачење, йа ни све
iйлосш не .може изаhи из НJera. - смрт Kyra. - тачка .месШо на gpy
.му на ко.ме се чесшо gоrађају саобраhајни ygecu. - џигерица в. џи
rерица (изр.). црни барјак, - застава знак с.мрШи, укоЙа. црни пе
так в. йешак (изр.). црни пришт в. йришш (изр.). црни фонд нечи
ја шајна залиха новца, обично намењена финансирању неgозво
љених gелашносши или нейланираних изgаШака. црни циганин 
пеј. Hajropu човек; најсиро.машнији, најбеgнији човек. - злато 
енерrешска rорива yraљ или нафШа. - тело шело које йошйуно ай
сорбује виgљиву свеiйлосШ. црна звона знак с.мрШи, йоrреба. цр
не богиње в. велике боrиње (aog боrиње). црни дани, црне године ro
gUHe оскуgице, невоље, несреће. црни фратри фрањевци (који но
се црне .ман шије). беле паре за црне дане (чувати, скупљати и сл.) в.  
aog йара2 (изр.). бити (некоме) црн пред очима биши .мрзак, оgвра
шан неко.ме. гледати кроз црне наочари биши Йесu.мисШа. дати, 
потрошити и сл. И црно под ноктом (испод нокта) gаши, йошрошиши 
све. на црно (радити и сл.) илеiално, неовлашhено, йрошивзакони
шо, без йройисаних gоку.менаша (раgиши и сл.). ни беле ни црне, 
ни бело ни црно в. aog бео (изр.). није баш све црно није баш све ло
ше KaKвu.м се ЙреgсШавља. приказати црним бојама йриказаши 
неrашивно, само са рђаве сШране. црн ти образ био в. aog образ 
(изр.). црни облаци се надвијају йреgсшоји велика несрећа, вели
ко зло. црно на бело (на белом) наЙис.мено. у црно завити (некога) 
нанеши неко.ме шежак уgарац, бол, убиши неко.ме HeKoia своrа, 
унесреhиши, ојаgиши HeKora. црни хумор в. ху.мор (изр.). 

Црна Гора ж gржава на јужно.м JagpaHY, некаgашња jyio
словенска рейублика, која се iраничи са Босно.м и Херцеrовино.м, 
Србијо.м, Албанијо.м и ХрваШско.м. 

црнац, цРнца м (инстр. щSнцем; ген. ми. црнаца) 1. apuaagHUK 
HerpougHe расе шамне коже и коврџаве црне косе, човек црне ра
се, Heipoug. 2. apuaagHUK ешничке ipyae црнаца у САД. 3. реgов
ник, калуђер који носи црну ogehy, црну .манШију. 4. фиг. разг. 
онај који црнчи, који pagu шежак, найоран физички Йосао. 

ЦlшачкИ:, -а, -о 1. који се OgHOCU на црнце, који apuaaga црн
цu.мa, својсшвен ЦPHцu.мa: - музика, - кварт, - питање. 2. реgов
нички, калуђерски: - рухо. 3. фиг. шежак, найоран и слабо йла
ћен (о йослу и сл.): - посао, - рад. 

Цlшачки ПРИЛ. 1. као у црнаца, као црнац: - темпераментна 
музика, - обучен. 2. шешко, найорно: - радити, - запињати. 

црнети јек. црњети, цРнИм несвр. непрел. а. йосшајаши црн, 
gобијаши црну, шамну боју (нпр. о небу кад се наоблачи); йо
сшајаши йрейлануо (og сунца) . •  - се биши црн, исшицаши се 
црно.м бојо.м, йоказиваши се у црној боји (нЙр. о зе.мљи). 

црника ж бот. в. чесвина. 
црниковина ж gрво og црнике. 
црнило с 1. особина OHOra шшо је црно, црна боја: - лица, -

неба. 2 . .маШерија, среgсшво KOju.м се нешшо боји у црно; црна 
.масШ за .мазање нечеiа: - за бојење тканина, - за обрве, - за 
ципеле. 3. арх . .масШило, шинша: написати ЦРНИЛОМ. 4. шама, 
.мрак: - ноћи. 

црнина ж 1. а. црна ogeha (као знак жалосши за у.мрлu.ма): 
носити црнину, бити у црнини, скинути црнину. б. црна шка- . 
нина: носиљка застрта ЦРНИНОМ. 2. в. црнило (1): - гаврана. 2. 
шама, .мрак: - ноћи. 

црнити, црнИм несвр. прел. [гл. им. цРњење с] 1. чиниш и цр
Hu.м, Шамнu.м, бојиши у црно: - бркове, - косу. 2. фиг. а. жало-

сшиши, расшуживаши; чиниши HecpeћHu.м, ојађиваши, унесре
hиваши: - мајку. б. ружно, неrашивно rовориши о неко.ме, rpgu
ши, оцрњиваши (HeKora): - суседа. нити црни нити бели нишша не 
rовори . •  - се .мазаШи се црно.м бојо.м, црнило.м, iаравиши се. 2. 
фиг. лоше, ружно iовориши о себи. • - (некоме) образ, лице срамо
шиши (HeKora). 

црни ца ж 1. црна зе.мља која обилује ху.мусо.м; ху.мус: плод
на -. 2. а. в. црнкиња (а). б. в. Црнкиња (б). 3. реgовница, калу
ђерица, .монахиња (која носи црну ogehy). 4. зоол. в. црнка (2). 5. 
(и црница) а. бот. бuљка Erica carnea из ф. вресова. б. агр. (у 
атрибутској служби) назив за разне врсше воћа црне, шамне бо
је: - маслина, - смоква, - трешња. 

црниm, -Иша м у изр. од црниша на гориша og зла на iope, og 
iopei још rope. 

црнка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) 1. женска особа црне косе и йу-
ши: лепа -. 2. зоол. врсша црне з.мије Zamenis carbonarius. 

црнкаст, -а, -о Йо.мало црн: - мачка . 
црнкасто прил. у црнкасшој боји, црнкасШо.м бојо.м: - обојити. 
црнкасто- као йрви geo сложени ца значи црнкасшу нијан-

су боје коју означава йриgев у gpyioJvt gелу сложени це: црнкасто
сив, црнкастосмеђ и сл. 

црнкиња ж а. женска особа црне расе. б. йрийаgница ешнич
ке ipyae црне расе у САД. 

црно и црно прил. 1. црно.м бојо.м, у црној боји; са Шамнu.м 
ogcjaje.м: обојити хаљину -, обојити обрве -, - уоквирена слика; 
светлуцати -. 2. фиг. Йесu.мисШички, безнаgно: гледати - на бу
дућност, видети све -, приказати (сликати) -. б. лоше, рђаво, 
зло; шешко йоgношљиво: бити (некоме) -, бити све црње из да
на у дан, живети црње од пса. • црно му се пише каже се Kag не
ко.ме йреgсшоји нешшо лоше, зло. радити на - раgиши без gозво
ле избеiавајуhи законске йройисе и йореске обавезе. продавати 
на - йроgаваши незаконишо, шверцоваШи. 

црно- као йрви geo сложеница: 1. с u.мeHицaмa или u.менич
Ku.м основама йоказује ga је оно шшо значи u.мeHицa црно или 
црнкасшо: црнобрад, црнобрк, црноглав, ЦРНОКОС. 2. с йриgеви
.ма који значе боју йоказује ga ша боја йрелази у црно, шамно: 
црномрк, црносмеђ. 

црно-бело јек. црно-бијело прил. а. црно.м и бело.м бојо.м, у 
црној и белој боји: обојити црно-бело. б. фиг. йреgсшављено, йри
казано само у крајносШи.ма или само йозишивно или само Hera
шивно (без йрелаза, нијансирања): сликати, представљати, при
казивати (нешто, све) црно-бело. 

црно-бео, -бела, -бело јек. црно-бијел, -ела, -о а. који је цр
не и беле боје, који је израђен у црној и белој боји: црно-бела сви
ла, црно-бела фотографија, црно-бели спортски дрес. б. фиг. ко
ји је йриказан, йреgсшављен само као йозишиван или неiаши
ван (без йрелаза, нијансирања): црно-бели ликови (у књижев
ном делу). 

црноберзијанац, -нца м онај који се бави црно.м берзо.м. 
црноберзијанка ж она која се бави црно.м берзо.м. 
црноберзијански, -а, -о који се OgHOCU на црноберзијанце и 

на црну берзу: - роба. 
црноберзијански прил. на црноберзијански· начин, као цр-

ноберзијанци: трговати -. 
црно-бијел в.  црно-бео. 
црно-бијело в. црно-бело. 
црнобор м бот. в. црни бор (aog бор изр.). 
црнобрад, -а, -о који и.ма црну браgу: црнобради младић . 
црнобрадаm, -аша м пеј. човек са црно.м браgо.м. 
црнобрк, -а, -о који u.мa црне бркове: црнобрки кочијаm. 
црнобурз- в. црноберз-. 

црноврат, -а, -о који u.мa црн враш: - птица. 
црноглав, -а, -о који је црне f.лаве: ,- овца, - птица, - грмуша. 
црноглавица ж 1. зоол. в. црноf.лавка. 2. вет. болесш кокоша-

ка и ћурака og које u.м йоцрни f.лава, Histonomas meleagris. 
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црноглавка ж зоол. (обично у изр. грмуша -) йшица йевачи
ца црне Zлаве Sylvia atricapilla. 

Црногорац, -орца (инстр. -орцем; ген. ми. Црногораца) и Цр
ногорац, -рца (инстр. -рцем; ген. ми. Црногораца) М 1. а. сшанов
нин:, жишељ Црне Горе. б. онај н:оји је из Црне Горе, н:оји је йо
рен:лом из Црне Горе. 2. apuaagHUK јужнословеНСН:ОI Hapoga срй
CKOI ешниЧН:ОI йорен:ла чија већина живи у Црној Гори. 

црногорица и црногорица ж зб. бот. зuмзелено иZличасшо 
gрвеhе (у које caagajy бор, јела, с.мрен:а, ариш и gp.); супр. белого
рица: планина под црногорицом. 

црногоричнй И црногоричнй, -а, -о н:оји се ogHocu на црно
IOpuцy; н:оји се сасшоји og ЦРНОlорице: - дрво; - шума. 

Црногорка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) 1. а. сшановница, жишељ
н:а Црне Горе. б. она н:оја је из Црне Горе, н:оја је Йорен:ло.м из 
Црне Горе. 2. йрийаgница јужнословеНСН:ОI Hapoga СРЙСН:ОI еш
ниЧН:ОI йорен:ла чија већина живи у Црној Гори. 

црногорскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на Црну Гору и на ЦpHOIOP
це: � ношња, � нагласак, Црногорско приморје, - привреда. 

црногорски прил. на ЦРНОlорсн:и начин, н:ао ЦрНОlорци: но
сити се -, � обучен. 

црногорство и црногорство С особине, својсшва н:аран:ше
рисшична за ЦрНОlораце; йриврженосш Црној Гори и њеном на
pogy. 

Црногорче, -ета с (ми. 0; зб. им . Црногорчад ж) geM. og Црно-
lорац; .млаg Црноlорац. 

Црногорчина ж (М) (ми. ж) ayLм. и йеј. og Црноlорац. 

црногорmтина ж (обично пеј .) в. црноlорсШво. 
црнограб м бот. а. црни lраб, н:ун:рин:а Carpinus orijentalis. 

б. в. ЦРНОlрабиh. 

црнограбић м бот. врсша lраба Ostrya carpinifolia. 
црнограбов, -а, -о н:оји је og ЦРНОlраба: � дрво. 
црнограбовина ж ЦРНОlрабово gрво. 

црногрив, -а, -о н:оји има црну lриву: црногриви коњ. 
црногривац, -йвца М н:оњ црне lриве. 

црногрлй, -а, -о н:оји је црна lрла: - птица. 
црно-жут, -жУта, -о а. н:оји је црн и жуш: - застава. б. фиг. 

пеј. н:оји се OgHOCU на АУСШРОУlарсн:у; HeHapogaH, реан:ционаран (у 
gоба бивше АУСШРОУlарсн:е): - официрymа, црно-жути зеленаш. 

црнојка ж 1. црномањасша женсн:а особа, црнн:а: витка - . 2. 
бот. женсн:и сшрун: н:оной.тЬе Canabis sativa. 

црнојчица ж ge.м. U хиЙ. og црнојн:а (1). 

црнокапица ж 300Л. в. црноZлавн:а. 

црнокљун, -а, -о н:оји је црна Н:ЈЬуна: црнокљуни гавран. 
црнокожац, -ошца и црнокожац, -ошца М човен: црне расе, 

црнац; човен: црне ЙуШи. 
црнокор, -а, -о у изр. црнокори нож в. црнон:орац. 

црнокораст, -а, -о 1. н:оји је црне н:оре: � плод. 2. н:оји је са цр
ним н:орицама: � нож. 

црнокорац, -орца и црнокорац, -орца м нож, мач, револ� 
вер и сл. н:оји има црне н:орице. 

црнокорка ж 1. саБЈЬа н:оја има црне н:орице. 2. агр. лубени
ца н:оја има шамну н:ору. 

црнокос, -а, -о н:оји има црну �ocy: - девојка. 
црнокошуљаш, -аша М човен: н:оји носи црну Н:ОШУЈЬУ, иша

лијансн:и фашисШа. 

црнокоmуљаmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на ЦРНОН:ОШУЈЬаще. 

црнокрил, -а, -о н:оји има црна н:рила: - птица, црнокрили 
лептир. 

црнокрилац, -йлца и црнокрилац, -лца м 300Л. инсен:ш цр
них н:рила uз pega Шврgон:рилаца. б. у мн.: йороgица шан:вих иH� 
сен:аШа. 

црнокрпица ж 300Л. (обично у изр. љута -) врсша змије Tar
bophis (Telescopus) fallax из Йор. lужеви, н:ојаје ошровна само за 
lушШере. 

црнокруг М 300Л. врсша ошровне змије н:оја Kag се сн:луйча 
изZлеgа н:ао црни KPYI, йосн:он:, н:амењарн:а. 

црнолик, -а, -о н:оји је црна лин:а, црн у лицу, црномањасш: 
- човек. 

црномантијаm, -аша М пеј. човен: н:оји носи црну манШију. 

црномантијаmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на црноманШијаше. 

црномањаст, -а, -о н:оји је шамне йуши: - жена. 
црноморскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на Црно море: � слив. 
црноног, -а, -о н:оји има црне HOle: - птица, � овца. 
црно ок, -а, -о н:оји је црних очију: � девојчица. 
црноока и црноока ж 1. женсн:а особа црних очију. 2. а. зо

ОЛ. врсша рибе Abramis Бара н:оја има црни KPYI он:о очију. б. ов
ца, н:оза и сл. са црним KPYIOM он:о очију. 

црноокаст и црноокаст, -а, -о в. црноон:. 

црноочић М .млаgиh црних очију. 

црнопер, -а, -о и црноперан, -рна, -о н:оји је ЦPHOI йерја: � 

птица. 
црноперка ж 300Л. 1. риба црних Йераја. 2. врсша йшице, цр

ноZлава мухарица Muscicapa atricapilla. 
црнопољнй, -а, -о н:оји се OgHOCU на црно ЙОЈЬе (у шаху): � 

ловац. 
црнопругац, -укца М 300Л. врсша рибе са црним ЙРУlама йо 

Шелу. 

црно пут, -а, -о н:оји је црне йуши, шамнойуш: � човек. 
црнореп и црнореп1 М 300Л. врсша морсн:е рибе са црном йе-

10M на рейу, ушаШа. 

црнореп2, -а, -о н:оји има црни рей: црнорепи коњ. 
црноризац, -нсца м онај н:оји носи црну ризу, маншију, н:а-

луђер, свешшенин:, монах. 

црнорукац, -кца М ист. члан ОРlанизације Црна рун:а. 

црнорух, -а, -о н:оји носи црно рухо. 

црносйв, црноснва, -о н:оји је шамносиве боје, мрн:: - смеса, 
- река. 

црносјајан, -јна, -о н:оји је сјајне црне боје: � свила. 
црно ст, -ости ж в. црнило (1). 

црностотинаm, -аша М рус. а. члан "Црне сшошине", изра
зишо монархисшичн:е ОРlанизације основане 1905. 10gUHe у цар
сн:ој Русији за сузбијање револуционаРНОI Йон:реШа. б. уойшше 
йрисшалица йрошивреволуционаРНОI йQн:реШа. 

црностотинаmкй, -а, -о н:оји се OgHOCU на црносШоШинаше. 

црнострел јек. црностријел м 300Л. а. змија йОСН:ОН:, н:аме
њарн:а, ЦPHOKPyI. б. врсша змије ошровнице Tarbophis vivax. 

црноћа ж в. црнило (1). 

црнохуморан, -рна, -о н:оји се OgHOCU на црни хумор: - коме
дија. 

црнохуморно ПРИЛ. са црним хумором: � гледати на нешто. 
црноmколац, -лца М арх. ученин: "црне шн:оле", сшуgенш ше

ОЛОlије, БОlослов, се.минарисШа. 

. црноmколскй, -а, -о н:оји се OgHOCU на "црну шн:олу" и на цр
ношн:олце, БОlословсн:и: � омладина. 

црноmљива ж бот. в. шрновача (1). 

црнцат, црнцат и црнцијат, -а, -о (обично у вези с ПРИД. 

"црн'') сасвим, йошйуно ЦРН: црн црнцат петао. 
црнче, -ета с (супл. ми. цРнчићи; зб. им. ЦI>НЧад ж) ge.м. и хиЙ. 

og црнац; .млаg црнац; црначн:о gеШе. 

ЦI>нчина ж 300Л. в. црнн:а (2). 
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црнчина ж (м) (ми. ж) ayiм. и аеј. og црнац. 

црнчити, -им несвр. разг. [гл. им. црнчёње с] раgиши шежак, 
нааоран аосао, gиринчиши: � у пољу. 

црнчић м geм. og црнац; м.лаg црнац; gечак црнац. 

црнчуга ж (м) (ми. ж) аеј. og црнац. 

црњ м бот. в. црњевац. 

црња м (уп. Ц]ЈЊО) 1. аеј. og црнац. 2. човек црне uуши и ко
се. 3. jagHUK, беgник, несрећник. 

црњак, -ака м 1. разг. црно вино: пити �. 2. жарг. црни хумор: 
испричати �. 

црњевац, -ёвца м бот. више'iоgишња зељасша биљка Prunel
la (Brunella) vulgaris из ф. уснашица (Lamiaceae, Labiatae). 

црњети в. црнеШи. 

црњика ж бот. pog јеgно'iоgишњих биљака Nigella из ф. жа
бљака (Ranunculaceae) с расаерјаним лисшовима и живо обоје
ним моgрикасшим, белим или жушим цвешовима, мачков брк. 

црњиш, -:И:mа м у изр. са црњиmа на гориmа све црње и црње, 
све 'iope и 'iope, са зла на 'iope. 

црњо, -а и -ё м в. црња. 

црњуша ж бот. pog 'iрмоликих, ређе gрвенасших биљака Eri-
са из ф. вресова (Ericaceae). 

црпало с в. цраац. 

црпаљка ж в. црака. 

црпац, -пца м наарава за цраење воgе из чамца. 

црпач, -ача м онај који црае (воgу или неку gpy'iy шечносш) из 
нече'iа: � воде. 

црпилиште с месшо 'ige се нешшо црае: � нафте. 
црпити, -им несвр. [гл. им. ц{шљёње с] в. црUсШи. 

цiшка ж сарава за цраење воgе или неке gpy'ie шечносши из 
нече'iа, аумаа. 

Цlшкати, -ам несвр. geM. арема црUсШи. 

црпни, -а, -о који се OgHOCU на цраење: � станица. 
црпсти (црпсти), цРпём (р. пр. црпао, цРпла) несвр. [гл. ИМ. цР

пёње с] 1. а. UOCygOM или нарочишом саравом, цраком, аумаом 
ваgиши, извлачиши (обично воgу или неку gpy'iy шечносш) из не
че'iа: � воду из бунара, � воду из чамца, � нафту, � ваздух. б. 
уоuшше извлачиши, исисаваши (храну или gpy'ie сасшојке) из не
че'iа: � храну (воду) из земље (о биљци). 2. искоришhаваши, из
влачиши из HeKo'ia, нече'iа gобиш, корисш и сл., ексилоашиса
ши; шрошиши: � капитал, � резервни фонд, � природна богат
ства, � снагу, � знање, � податке; � резерве. 

црта ж (ген. ми. црта) 1. а. в. линија: права �, крива �, пуна 
�, испрекидана �, Koca �, TaHKa �, дебела �, хоризонтална �, 
окомита �, повући црту. б. линија као основни елеменш црше
жа, uошез: повући грубу црту. 2. 'iранична, међашна линија 
(сшварна или uривиgна) која gели, оgваја нешшо og нече'iа: ма
гловите црте обзорја. 3. а. (обично у мн.) линије, бразgе на gла
ну ао којима се 'iаша: црте живота, црте среће. б. uре'iиб, бора: 
� на панталонама. 4. лингв. а. иншерuункцијски знак (-) који се 
сшавља месшо арво',; gела навоgника, зашим месшо зареза за 
оgвајање умешнуших gелова 'iовора иШg. б. аравоаисни знак (-) 
који се uише између бројева умесшо uреgло'iа go, за означавање 
аравца крешања или уgаљеносши og jegHo'i go gpy'io'i месша иШg. 
5. а. (обично у мн.) gелови лица и линије које му gajy из'iлеg, об
лик и каракшерисшично обележје: благе црте лица, грубе црте 
лица, имати лепе црте, правилне црте лица. б. фиг. оно шшо је 
изразишо, каракшерисшично, обележје, особина, особеносш: ка
рактерне црте, језичке црте, дијалекатске црте. 6. врсша књи
жевно'i gела у коме је gаш крашак оаис нече'iа: путописне црте, 
црте из сеоског живота. • у главним (опmтим) цртама у'iлавном, 
уоuшше; најважније: изнети, изложити нешто у главним црта- . 
ма. у кратким (најкраћим) цртама украшко (најкраће). у грубим 
цртама украшко, сажешо, најuросшије (речено). (остати, бити) ис
под црте разг. не исuуниши услове ари уаису на факулшеш, у cpeg
њу школу и сл. 

цртало с 'iвозgени нож на илу'iу који ари орању реже, аара 
земљу. 

цртани, -а, -о у изр. - филм в. филм (изр). 

цртанка и цртанка ж свеска, блок за цршање: дечја �. 
цртање с 1. 'iл. им. og цршаши (се). 2. школски uреgмеш чи-

ји је циљ обучавање ученика у вешшини цршања, uреgсшавња
ња uреgмеша, објекаша аомоћу оловке, аера и сл . .  

цртарија ж (обично пеј.) в. црШеж. 

цртати, -ам несвр. 1. а. uравиши, вући, uовлачиши црше, ли
није: � штапом по песку. б. uравиши цршеж: � план, � нацрт, 
� шему. 2. uриказиваши, сликаши оловком, аером, бојама и сл. 
(особе, uреgмеше и сл.): � кућу, � дрво, � коња, � космос, лепо �. 
3. живо, сликовишо uриказиваши, оuисиваши ликове, аојаве и 
сл. (у неком књижевном gелу): � сељаке (у роману и сл.), � ма
лограђане . •  � се uоказиваши се у 'iлавним коншурама, оцрша
ваши се, назираши се; виgеши се, о'iлеgаши се. - Њене облине 
су се благо цртале испод хаљине. На њезином лицу се цртала 
равнодушност. 

цртаћ, -аћа м разг. цршани филм: гледати цртаће. 
цртаћи, -а, -ё који служи за цршање: � прибор, � сто, � хар

тија. 
цртач, -ача м 1. онај који црша (ликове, uреgмеше и сл.): да

ровити �, технички �, � портрета. 2. онај који uриказује, оаису
је ликове, аојаве и сл. (у књижевном gелу): � друштвених при
лика. 

цртачица ж жена црШач. 

цртачки, -а, -о који се OgHOCU на цршаче и цршање: цртачке 
студије, � таленат. 

цртачки прил. као цршач, на начин цршача: � приказати. 
цртачница ж uросшорија, учионица у којој се црШа. 

цртеж м (инстр. -ом) 1. uриказ сшварно'i или замишљено'i upeg
меша, OgH. аојаве на равној uовршини аомоћу линија и сенчења 
(оловком, KpegoM, аером или кисшом): � у једној боји, � оловком 
(угљеном), � тушем, � животиње. 2. оаис, uриказ (лика, аојаве 
и сл.) у књижевном gелу: � сеоског газде (у приповеци). 

цртић, -а и цртић, -ића м в. црШаh. 

цртица ж 1. geм. og црШа. 2. лингв. аравоаисни знак за ра
сшављање gелова речи, сло'iова, uолусложеница и сл. (-). 3. књиж. 
крашак књижевни, uрозни сасшав, оаис: лирска �, фељтонска 
�, књижевна �. 

црткарати, -ам несвр. цршаши uовршно, невешШо. 

црткати, -ам несв,Р. 1. geм. арема црШаШи. 2. вући, uовлачи
ши цршице; uреgсшављаши аомоћу ucupeKugaHUx цршица: дво
струко �, � рељеф. 3. пеј. лоше, невешшо црШаШи. 

цртолик, -а, -о који је као црша, сличан црши: � бора. 
црћи в. цркнуШи. 

цУ-бок и цубок м нем. gоgашак, обично косши или месо ло
шије'i квалишеша, које месар сшавља на ва'iу уз gобро месо, ари
ва'iа; gоgашак уоuшше: додати као �. 

цУ-г м нем. 'iyillљaj аића. - Дај ми само један цуг. • из (једног) 
цуга ogjegHoM, ogMax, оШUрве. 

цУ-гати, -ам нем. несвр. арема цу'iнуШи. 

цУ-гнути, -нём свр. исuиши чашу с аићем на gушак; uоuиши 
мало више He'io шшо шреба, uоgнаuиши се. 

цУ-ки, -иј а м ХИП. аас, uсешо, UсеШанце. 

цУ-ки узвик којим се шерају или вабе аси. 

цУ-кин, -ина м хиа. og цуко. 

цУ-кити, -Им свр. фам. UољубиШи. 

цуко, -а и -ё м у хиа. (или и geM.) значењу: аас. 

цуюiми, -ија м јапаНСRИ врло gу'iачки шаласи велике кине
шичке eHep'iuje, најчешhе сеизмичко'i uорекла, који се крећу 
O'iPOMHOM брзином и имају разорно gејсшво на Uриобаље. 
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цуњати, -ам и цуњати, ц9њэ.м неевр. 1. базаши, луњаши, йо
шуцаши се: � од :кафане до :кафане. 2. заiлеgаши свуgа ga би се 
нешшо нашло или сазнало, њушкаши, йрешраживаши: � ПО со
би, � ПО ормарима, � ПО :књигама. 

цуп и цупа обично У изр. хоп(а)-цуп(а) узвик йри цуЙкању. 
цупкав, -а, -о који цуйка, йоиlрава, йоскакује, скакушав: 

цуп:кави :кораци. 
цуп:каво прил. цуйкајуhи, скакуШаво. 
цуп:кало е и м (ми. е) особа која цуйка, йоскакује. 
цуп:каст, -а, -о в. цуЙкав. 
цуп:кати, -ам неевр. 1. скакушаши, йоскакиваши, йоиlрава

ши (обично у колу); уgараши HOloM, Holaмa о земљу: � У :колу, � 

од радости; � с ноге на ногу. 2. љуљаши, љуљушкаши: � дете на 
:коленима (на :крилу). 

цупнути, -нём евр. 1. йоскочиши (у колу), уgариши, луйнуши 
HoloM: � два-три пута. _ � се љуљушнуши се, љуљнуши се. 

цура ж 1. разг. млаgа неуgаша жене ка особа, gевојка. 2. карт. 
gaмa. 

цура:к, -р:ка м шанки HeapeKugHU млаз шечносши: � :крви, � 

воде, � зноја, � боје. 
цурета:к, -т:ка м хиЙ. og цура, gевојче. 
цуретина ж ayZ:М. и Йеј. og цура. 
цурик нем. прил. назаg, нашраl (обично :као узви:к уобичајен 

:код :кочијаmа :кад желе да :коњи пову:ку натраг) . 
цури:кати и цурикати, -ам несвр. йрема цурикнуШи. 
цури:кнути и ЦУРlIEНУТИ, пУри:кнём евр. нем. врашиши, йо

шераши нашраl: � :коња, � :кола. 
цурити, -и(м) неевр. [гл. им. дУрёње е] 1. а. шеhи, сливаши се 

у шанком млазу или кай ко кай (о ШечносШи). б. йаgаши у шан
ком млазу (о киши). в. фиг. сшизаши сйоро, йолако и шајно (о 
весШима). 2. йушшаши, йройушшаши из себе неку шечносш 

(нЙр. О чес.ми, славини, ошшеhеној aocygu и сл.). • цури му нос ка
же се Kag неком из носа цури бала, слина. ако не цури, а оно ка
пље има оно шшо је најнужније, HajHeoaxogHuje за живоШ. 

цурица ж geM. и хиЙ. og цура. 

цурИча:к, -ЧЕа м хиЙ. og цурица. 

цуричица ж geм. og цура и цурица. 

цур:кати, -а(м) неевр. geм. йрема цуриШи. 

ЦУР:КОМ и ЦУР:КОМ ПРИЛ. у шанком млазу: тећи �. 

цурнути, -нё(м) И цурнути, цУрнё(м) евр. йошеhи у шанком 
млазу или кай йО кай (о ШечносШи). 

цурче, цУрчета е (ми. 0) geм. и хиЙ. og цура. 

Цуца м (ми. ж) човек из йлемена Цуце у Црној Гори. 

цуцати1, -ам неевр. а. љуљаши gеше gржеhи la на колену. б. 
шресши, gрмаши lоре-gоле: � :коленом. 

цуцати2, -ам неевр. оном. 1. уgараши, луйаши у нешшо, куца-
ши. 2. фиг. ВУЛГ. изврlаваши aogc.мexy, завийlлаваши: � не:кога. 

цуц:кати, -ам неевр. geм. йрема цуцаШи1•  

Цуц:киња ж жена из йлемена Цуца. 

цуцла ж (ген. ми. -лИ) нем. lYMeHa сисаљка у облику клобучи
ћа йомоhу које gеше сиса млеко из флашице. 

цуцлати, -ам неевр. сисаши (млеко и сл.) йомоhу цуцле; уой
шше сисаши, gуgлиши: � мле:ко; � ЛУЛУ. 

цуцнути1, -нём евр. заљуљаши, љуљнуши gеше gржеhи la на 
колену. 

цуцнути2, -нём евр. пеј. изврlнуши aogc.мexy: � не:кога. 
цуцу (обично удвојено) узвик за усйављивање gешеша йри 

љуљању. 

цуmпајз м нем. јело og йоврћа, вариво. 



ч 

ч (ч) с непром. 1. а. лингв. сливени суiласник, африкаша сло
жена og еле.менаШа йраскаво" суiласника "ш" и сшрујноf, "ш". б. 
слово којим се обележава шај суiласник: велико Ч, мало ч, кур
зивно ч. 2. а. (ч.) скраћ. чиШај. б. (ч) скраћ. час. 

ча1 м непром. (испред личног имена) скраћ. арх. чича: ча-Марко. 
ча2 и ча уйишно-оgносна заменица за сшвари у чакавско.м 

gијалекшу, која ogf,oeapa шШокавско.м "шШо". 

чабар, -бр а м (ми. чаброви) тур. gpeeHa aocyga йроширена йри 
gHY са gee ушице йри врху. • отићи у -, наћи се у чабру и сл. жарг. 
наћи се у Шешко.м йоложају, у шкрийцу, у невОЈЬи (нЙр. о apegy
зеhу). 

чабренй, -3., -о који се OgHOCU на чабар, који apuaaga чабру: 
чабрене ути. 

чабренйк и чабрењак м .моШка Йо.моћу које се носи чабар. 

чабрина ж ист. врсша gажбине у вину коју су сељаци к.меШо
ви gавали власшелину, eUHof,pagapUHa. 

чабрирати, чабрЙр3.м свр. жарг. лоше йроћи, йройасши, на-
сШраgаШи. 

чабрић, -а и чабрйћ, -ића м ge.м. og чабар. 

чабрица ж .мањи чабар: � за сир. 
чавао, чавла м итал. в. ексер. 

чавка ж (дат. чавци; ген. ми. чавкй) а. ЗООЛ. йшица врайчарка 
Coloeus monedula из Йор. врана, оgозf,о црна а оgозgо сива. б. 
фиг. брбЈЬива особа, блебешало, блебеШуша. 

чавлић м geM. og чавао. 

чаврљав, -а, -о који MHOf,O чавРЈЬа, брбЈЬив. 

чаврљаво ПРИЛ. чавРЈЬајуhи, брбЈЬиво: � причати. 
чаврљавост, -ости ж особина oHof,a који је чавРЈЬав, брбЈЬи-

восШ. 

чаврљати, -3.м несвр. йричаши MHOf,O и брзо, брбЈЬаши; йри
чаши MHOf,O о обичним, свакоgневним сшварима, hаскаши, ћере
шаши: � о свему и свачему. 

чавче, -ета с (супл. МН. чавчићи) чавкин ЙШиh. 

чавчијй (чавчјй), -3., -ё који се ogHOCU на чавке, који йрийа-
ga чавки, чавкама: � грактање. 

чавчица ж geM. og чавка. 

чагаљ, -гља м тур. ЗООЛ. в. шакал. 

чагрљати, -3.м несвр. оном. сшвараши буку, обично неким .ме
шалним Йреg.меШо.м, Йреg.меШима, чеf,ршаши, сШруf,аШи. 

чагртаљка ж в. чеf,РШаЈЬка. 

чагртати, чагрћём и чагРт3.м и чагртати, чагрћём и чагр
т3.м несвр. в. чеf,рШаШи. 

чадити (се), -йм (се) несвр. [гл. ИМ. чађёње с] в. чађавиши (се); 
уп. чађити (се) . 

чадор м тур. 1. шашор, шаШра. 2. велики вео или оf,ршач ко
јим .муслиманке у Ирану и сусеgним земљама йрекривају лице; 
фереџа. 

чадорје и чадорје с (ми. 0) зб. им. og чаgор (1); шабор, лоf,Ор. 

чадорскй И чадорскй, -3., -о који се OgHOCU на чаgор, који 
apuaaga чаgору. 

чађ ж (инстр. чађу и чађи) (чађа (инстр. чађом)) црни йрах 
yf.rьeHиKa који насшаје йри неЙоШЙуно.м саf,оревању opf,aHcKuxje
gињења, лебgеhи у вазgуху и шаложеhи се йо Йреg.меШима, f,ap: 
мрља од чађи, запрљан од чађи, наслаге чађи. 

чађав, -а, -о 1. йрекривен чађу, йун чађи, УЙРЈЬан, у.мРЈЬан 
чађу, f,apae: чађави зид, � слика, � лице, чађаве руке. 2. којије 
као у чађи, .мрк: � боја. 3. фиг. а. су.моран, шежак, шужан: � жи
вот. б. зао, ойак, ружан: � душа. 

чађавац, -3.вца м 1. онај који је УЙРЈЬан чађи. 2. МИН • .мрк йро
зиран кре.мен, кварц, који се уйошреБЈЬава као йолуgраf,и камен. 

чађавити, чађ3.вЙм и чађавити, -йм несвр. 1. чиниши чађа
вим, йрекриваши или йуниши чађу, ЙРЈЬаши чађу. - Дим је ча
ђавио зидове. 2. а. йушшаши чађ, f,ap из себе (нпр. о димњаку). 
б. йосшајаши чађав, ЙРЈЬаши се чађу (нпр. о зиду, таваници и 
сл.) . •  - се ЙРЈЬаши се чађу: � се по лицу. 

чађавица ж 1. а. женска особа УЙРЈЬана чађу. б. (обично у 
атрибутској служби) пеј. сшара йушка иСЙРЈЬана чађу: пymка �. 
в. в. чађара (1). 2. агр. болесш воћака и gpyf,ux биљака у eugy црне 
навлаке f.rьивицa на лишhу Capnodium (Apiosporum) salicinum. 

чађаво прил. йуно чађи, f,apaeo: � запрљано. 
чађавост, -ости ж особина oHof,a шшо је чађаво, f,аравосШ. 

чађан и чађан, -ђна, -о 1. (обично одр.) који йошиче og ча-
ђи, који је og чађи: � превлака. 2. в. чађав. 

чађара ж колиба, соба и сл. йоцрнела og чађи. 

чађаст, -а, -о Йо.мало чађав; .мрк као чађ, чађав, f,apae: � пти
ца, � боја. 

чађити (се), -йм (се) несвр. [гл. ИМ. чађёње с] в. чађавиши (се); 
уп. чадити (се). 

чај м (инстр. чајем; ми. чајеви) рус. 1. а. аро.маШичан найишак 
og сасушеноf, лишhа, цвешова или Uлоgова неких биљака који се 
йије обично шойао; количина шоf,а найишка која заЙре.ма ogpe
ђену aocygy (ШОЈЬУ, чашу и сл.): попити липов �, скувати �. б. 
осушено лишhе, цвеће или Uлоgови биљака og којих се сйравЈЬа 
овај найишак: липов �, зовин �, � од метвице. 2. бот. (обично У 

изр. кинески -) а. f,р.молика биљка Thea (СатеПiа) sinensis из ф. 
чајеви, Йорекло.м из Кине, чије се сасушено и фер.менШисано ли
шhе боf,ашо кофеино.м уйошреБЈЬава за сйравЈЬање "PYCKOf," или 
"кинеско" чаја". б. у .мн.: фамилија f,р.моликих биљака у коју сйа
ga ова биљка. • зелени - нефер.менШисани брзо сасушени лисшо
ви чаја (2а). црни - најфинија врсша og најмлађих лисшова ча
ја (2а). 

чајанка ж (дат. -нци И -нки; ген. ми. -кй) јавни или йривашни 
забавни скуй на ко.ме се f,осши йослужују чаје.м: приредити ча
јанку, � с плесом. 

чајевац, -ёвца м бот. в. чај (2 а). 

чајнй, -3., -о који се OgHOCU на чај, на сйравЈЬање и служење 
чаја (1 а): � прибор, - кухиња, � кекс, � маслац, � пециво. 

чајнйк м aocyga за сйравЈЬање и служење чаја: сребрни �. 
чајскй и чајскй, -3., -о в. чајни: � посуђе. 
чајчић м ge.м. и хиЙ. og чај. 
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чајџија м (мн. ж) човек који шочи и apogaje чај; влаС1-ШК чај
џинице. 

чајџиница ж йросшорија, локал 'ige се шочи и йије чај. 
чак прил. тур. за исшицање йрелажења оквира ОНО'iа шшо би 

се очекивало, шшо се нор.мално ЙреШЙосШавља. 1. а. за исшица
ње йросшорне уgаљеносши; за исшицање велико'i gо.меша, йро
сширања: све (go): - код школе, - до Америке. б. за исшицање 
вре.менске оg.маклосши, gужине йрошекло'i вре.мена: - после две 
године, - у старом веку. в. за исшицање количине: потрошити 
- 10 литара бензина, - 100 динара, - 75 процената, - десет пу
та више. 2. (обично с везницима "и", "ако", "иако'') уойшше за ис
шицање високо'i сшейена или ширине обухвашања нече'iа, шири
не gойушшања, йрешйосшавке и СЛ.: шшавише: - и такав гени
је као Његош, - и данас, - ако и победи, немати - ни трунке по
носа, мрзети - и родитеље, - ни лепота. 

чака и чака ж мађ. ист. свечана шврgа војничка кайа са шши
Шо.м у аусшроу'iарској војсци. 

чакавац, -авца м лингв. онај који 'iовори чакавскu.м наречје.м. 

чакавизам, -зма м лингв. језичка црша својсшвена чакавско.м 
'iовору; чакавски gијалекашски ШиЙ. 

чакавка ж женска особа која 'iовори чакавскu.м наречје.м. 

чакавски, -а, -о који се OgHOCU на чакавце и чакавшшину: -
говор. • - дијалекат (- наречје) лингв. хрвашски gијалекаш, jegaH 
og шрију основних gијалекаша срйскохрвашско'i језика назван 
йо уйишно-оgносној за.меници "ча", KOju.м се йрешежно 'iовори у 
Исшри и ХрваШско.м Йpu.мopjy. 

чакавски прил. чакавскu.м 'iоворо.м, чакавскu.м gијалекШо.м. 

чакавmтина и чакавmтина ж лингв . чакавски 'iовор, чакав
ски gијалекаш, чакавско наречје; чакавска особина. 

чакетати, -ам неевр. звонко луйаши, звонко оgјекиваши (нйр. 
о чекиhу, KOЊCKu.м ЙоШковица.ма и СЛ.) . 

чакља ж мађ. 1. gрвена .моШка са 'iвозgено.м куко.м на крају 
којо.м се йривлаче ча.мци или се нешшо ваgи из воgе. 2 . .моШкауз 
коју се йење винова лоза и СЛ., ЙриШка. 3. крак у cugpa. 

чако и чако м в. чака. 

чакmире, чакшира ж мн. тур. йаншалоне, хлаче. 

чакmиретине ж мн. ayi'.м. и Йеј. og чакшире. 

чакmирице ж мн. ge.м. og чакшире. 

чакmирски, -а, -о који се OgHOCU на чакшире: чакширске но-
гавице. 

чалабркати, -абрчём и -абркам несвр. Йре.ма чалабркнуШи. 

чалабркнути, -абркнём евр. в. чалабрцнуШи. 

чалабрцати, -абрцам несвр. Йре.ма чалабрцнуШи. 

чалабрцнути, -абfщнём евр. йојесши .мало и на брзину, йре-
залО'iајиши, йри'iрисши: - мало. 

чалабрчак, -чка м оно шшо се чалабрцне, йокоји зало'iај. 

чfшма ж (ген. МН. -мИ) туР. бели йлашнени йовез око феса KOg 
.муслu.мана, шурбан, сарук. 

чам, чама м пеен. ча.ма, ча.моШиња. 

чам, чама м тур. бот. в. јела. 

чама ж iU.мypHO, су.морно расйоложење, йошишшеносШ; goca
ga; .мршвил?, уч.малосШ. 

чамалица ж (м) (мн. ж) особа која ча.ми, ушучена, йошишше
на особа. 

чаман, -мна, -о в. ча.моШан. 

чамац, чамца м (инетр. чамцем; ген. МН. чамаца) .мањи йлове
ћи (ошворени или йолузашворени) йловеhи објекаш коришасша 
облика, на весла, jegpa или .моШорни йО'iон, обично найрављен 
og gрвеша, чун: рибарски -, спортски -, моторни -, - за .спасu
вање, возити: се у чамцу. 

чамити, -Им неевр, боравиши He'ige у ча.ми, оса.ми; боравиши 
у сужањсшву: - у соби; - у тамници. 

чамно ПРИЛ. в. ча.мОШНО. 

чамов, -а, -о који је og ча.ма; јело в: - даска, - сто. 
чамовати, чамујём неевр. живеши у ча.ми, ча.миШи: - у ту-

ђини. 
чамовина ж ча.мово gрво, јеловина; уойшше gрво og чеШинара. 
чамотан, -тна, -о исйуњен ча.мо.м, gocagaH, .мучан, шежак; 

iU.мypaH, су.моран: чамотни дани, - вече, чамотни живот. 
чамотиња ж в. ча.ма: извући некога из чамотиње. 
чамотињски, -а, -о који се OgHOCU на ча.моШињу, ча.моШан, 

ча.ман: - атмосфера, - живот. 
чамотно ПРИЛ. у ча.ми, ча.моШињи, йошишшено, iU.мYPHO, су-

.морно: проводити време -. 
чамчани, -а, -о који се OgHOCU на ча.мац: - сидро. 
чамчина ж ayi'.м. и Йеј. og ча.мац. 

чамчић, -а и чамчић, -ића м ge.м. и хиЙ. og ча.мац. 
чамџија и чамџија м (мн. ж) онај који вози ча.мац, онај који 

йревози HeKo'ia, нешшо на ча.мцу. 

чамџијски и чамџијски, -а, -о који се OgHOCU на ча.мџије, 
који apuaaga ча.мџија.ма. 

чанак и чанак, -нка м тур. 1. окру'iла зgела са ЙоклоЙце.м за 
јело (обично gрвена). 2. уgубљење на сшаринској йушци кре.мења
чи у које се сийа баруш, Йрашник. 3. коришашце ucaog воgенич
KO'i коша из Koje'ia жишо aaga на жрвањ. 

чангрижљив(-)в. чан'iризав(-). 

чангризав, -а, -о који pago и чесiilо чан'iриза, свagљив: - жена. 
чангризавац, -авца м онај који чан'iриза, чан'iризало. 

чангризаво ПРИЛ. на чан'iризав начин, сваgљиво: - одгова-
рати. 

чангризавост, -ости ж особина oHo'ia који је чан'iризав. 

чангризалица ж (м) (мн. ж) И чангризало е (м) (мн. е) чан'iри
зава, сваgљива особа. 

чангризати, чангризам неевр. gосађиваши йри'iоварање.м, 
чаншраши, 'iунђаши, закераши; зајеgаШи. 

чангрљати, -ам неевр. оном. оgзвањаши og сишних, учесша
лих уgараца, брујаши (нЙр. о олуцu.ма Kag aaga киша). 

чандрљати, -ам неевр. оном. 1. оgаваши звеку, буку, звечаши, 
клойараши, шанgркаши (нЙр. о воgеничко.м жрвњу). 2. чаншра
ши, йри'iовараши, 'iунђаШи. 

чандрљив(-)в. џанgрљив(-). 

чанколиз м онај који се неко.ме ула'iује из корисшољубља, 
улизица, йолшрон, лижисахан. 

чанколиза ж женска особа чанколиз. 

чанколизац и чанколизац, -исца м в. чанколиз. 

чантрав, -3" -о који чесшо и pago чаншра, чан'iризав. 

чантрало е (м) (мн. е) особа која чесшо и pago чаншра, чан'iри-
зало, 'iунђало. 

чантрат.и, -ам неевр. тур. gосађиваши неко.ме ЙреШерани.м 
Йри'iоварање.м, чан'iризаши, 'iунђаШи. 

чанчар, -ара м онај који йрави чанке, зgеле, зgелар. 
чанчара ж 300Л. (обично у изр. грчка -) врсша корњаче Testu

do graeca из Йор. Testudines. 
. чанче, -ета е ge.м. о'] чанак. 

чанчина ж ayi'.м. и Йеј. og чанак. 

чанчић м ge.м. og чанак. 

чанчиц� ж 300Л. врсша .морске шкољке Cardium edule. 
чапкати, -ам неевр. в. чачкаши (а): - нос. 
чаплиновски, -а, -о који је у gyxy, сшилу Чарлија Чайлина, 

а.меричко'i фuл.мсkо'i режисера и 'iлу.мца ко.мичара бришанско'i 
йорекла: - комика. 



1472 ЧАПЛИНОВСКИ - ЧАРОБЊА ЧКИ 

чаплиновски прил. у gyxy, сшилу Чарлија ЧаЙЛина. 

чапља ж (ген. ми. чапљи) зоол. а. у .мн.: йороgица йшица шша
кара високих HO�y и jaKO� кљуна, слична poga.мa, Ardeidae из ре
ga роgарице (Ciconiformes), које живе уз реке, језера и .мочваре 
(у jg.: йшица из ше йороgице). б. у .мн.: pog йшица шшакара Ar
dea из ше йороgице (у jg.: йшица из шо�а poga). • бела - врсша ча
йЈЬе Ardea аЉа. сива - врсша чайЈЬе Ardea cineraria. риђаста -
врсша чайЈЬе Ardea purpurea. 

чапљаст, -а, -о који је као чайЈЬа (.мршав и gy�OHO�). 

чапљин, -а, -о који apuaaga чайЈЬи, који йошиче og чайЈЬе: � 
перје. 

чапљић м чайЈЬин ЙШиh. 

чапљица ж geM. og чайЈЬа. 

чапнути, -нем евр. узеши, оgло.миши KoMaguh неке чврсше 
хране, шшрйнуши: � мало бурека. 

чапорак, -орка м 1. канџа, Йанџа. 2. осшашак оgсечене или 
оgло.мљене r,paHe; йањ og йосеченоl .млаgоl gрвеша, йосечене ку
курузне сшабљике и сл. 

чапораст, -а, -о који је као чайорак, сличан чайорку; који 
има чайорке, йун чайорака (2). 

чапраздиван, -ана м тур. у изр. правити (некоме) - в. чайра
зgиваниШи. 

чапраздиванити, -иваним неевр. тур. 1. клањаши се, .меШа
нисаШи. 2. фиг. а. забављаши разlоворо.м HeKola ко је gOKOH, yla
ђаши неко.ме. б. уgвараши се, улаlиваши се неко.ме, йолшрони
саШи. 

чар ж (м) (ми. ж чари, ген. чарИ) 1. оно шшо йривлачи, заноси, 
заgивљује, gраж, йривлачносш: чари младости, чари ноћног 
живота, изгубити �, девојачке чари, чари старинског доба. 2. 
ми. празн. чаролије, чини, .мађије: бацити чари на некога, скину
ти чари с некога. 

чаракати, -ам неевр. в. чараШи2• 
чаракнути, чар:шнем евр. йоgсшаhи вашру ga боље lopu, џар

нуШи. 
чаралац, -аоца м онај који чара, који чини чаролије, ча-

робњак. 

чаралачкй, -3., -о који се OgHOCU на чараоце. 

чаралица ж жена чаралац, чаробница. 

чар ан, -рна, -о који је йун чара, чари, који очарава, gраже
сшан; чаробан, gиван: � девојка, � песма. 

чарапа ж тур. (обично у мн.) geo ogehe, OgH. обуhе og йлешене 
вуне, Йа.мучноl или вешшачкоl влакна који се навлачи на Hole 
ucaog цийела: кратке чарапе, вунене чарапе, свилене чарапе, 
плетене чарапе, обути чарапе, подерати чарапе. • ударен мо
кром чарапом .мало луg, йриlлуй, hакнуш, зашуцан; чуgан, нео
бичан. 

чарапар м занаШлија који израђује и apogaje чарайе; pag
ник у фабрици чараЙа. 

чарапарка ж 1. жена чараЙар. 2 . .машина за изрagу чараЙа. 

чарапарница ж раgионица за израgу чарайа; раgња у којој 
се apogajy чараЙе. 

чарапарскй, -3., -о који се OgHOCU на чарайаре: � трговина, � 
радња, � роба. 

чарапарство и чарапарство е изрagа, йрављење чарайа као 
занашска gелаШносШ. 

чарапаст, -а, -о који је налик на чарайу, сличан чараЙи. 

чарапетина ж ayz:.м. и Йеј. og чараЙа. 

чарапин, -а, -о у изр. уста су му као � почетак каже се за oHol 
који и.ма велика, ружна усШа. 

чарапина ж ayz:.м. и Йеј. og чараЙа. 

чарапица ж ge.м. og чараЙа. 

чарапчина ж ayz:.м. и йеј. og чараЙа. 

чаратиl, чар3.м неевр. бавиши се чаролија.ма, враџбина.ма, 
lашаши, врачаШи. 

чарати2, чар3.м неевр. йоgсшицаши, йошицаши (ваш ру) ga бо
ље lopu, џараши: � ватру. 

чарда ж мађ . lосшионица на gpYMY изван насеља у којој ogce
gajy ЙуШници. 

чардак м тур. а. зlраgа исшочњачкоl шийа с избоченим �op
њим сЙраШо.м og gрвеша; gворац. б. сйраш или йокривени бал
кон, Шре.м шакве зlраgе: дрвена кућа на �, попети се на �. 2. 
кош на сшубовима за gржање кукуруза у клиЙу. 3. иет. кула 
сшражарница или ос.м,аШрачница на gржавној lраници. 

чардаклија ж тур. 1. винова лоза која се йење уз сшубове, не
ко gрво, уз кућу или се свеgе у хлаgњак, сеницу, ос.манлук, opgu
на. 2. кућа чији је lорњи geo, сйраш gрвен; кућа која има чарgак 
(1б): Kyћa �. 3. м (мн. ж) ист. lраничар, војник Војне крајине који 
је вршио сшражарску службу у чарgаку; уп. чардак (3). 

чардаклйјскй, -3., -о који се OgHOCU на чарgаклије. 

чарданскй, -3., -о који се OgHOCU на чарgу. 

чардачина ж ayz:.м. и Йеј. og чарgак. 

чардачић м ge.м. og чарgак. 

чардачкй, -3., -о који се OgHOCU на чарgаке. 

чардаm и чардаm м мађ . .мађарски HapogHU йлес брзих, Ше.м
Йера.менШних йокреша (у gвочеШврШинско.м или чешворочешвр
Шинско.м шакшу), са увоgо.м у сЙорије.м Ше.мЙу, који се йосшейе
но убрзава; .музика за шакав йлес: играти �, свирати �. 

чарка1 ж (дат. чарци; ген. МН. чарки) тур. а . .мањи оружани су
коб, .мања бишка, окршај, йушкарање, заgевица: заподести чар
ку. б . .мања свађа, йрейирка: предизборне чарке. 

чарка2 ж чарање, чаролија, .мађија: опчинити чарком. 
чаркар, -ара м в. чаркач. 

чаркати, -3.м несвр. Йре.ма чараши2: � ватру . •  � се за.меШа
ши чарке (с неким), воgиши .мање борбе: � се с непријатељем. 

чарлстон м енгл. Ше.мЙера.менШна окрешна ulpa у чешвороче
ШврШинско.м шакшу, Йорекло.м из Америке. 

чарнй, -3., -о арх.и пеен. црн: чарне очи. 
чар нути, -нем евр. а. йоgсшаhи вашру ga боље lopu, џарну

ши. б. фиг. йоgсшаhи, изазваШи . •  � се зайоgенуши чарку, .мањи 
бој (с неким): � се с непријатељем. 

чаробан и чаробан, -бна, -о 1. йун чара, gражи, необично 
Йри.ма.мљив, gиван, бајан, gражесшан: � жена, � музика, � 
књига. 2. који зачарава, ойсењује; чуgошворан, .маlичан: чароб
ни штапић, чаробни привезак, � мрежа. 

чаробнйк, -ика и чаробнйк, -а м 1. в. чаробњак. 2. онај ко
ји је чаробан, који заноси, очарава. 

чаробница и чаробница ж 1. она која чара, врача, врачара. 
2. она која је чаробна, која очарава, зачарава. 

чаробнйчкй и чаробнйчкй, -3., -о који се OgHOCU на чароб
нике и чаробнице. 

чаробнйчки и чаробнйчки ПРИЛ. на чаробнички начин. 

чаробнйmтво и чаробнйmтво е 1. в. чаробњашШво. 2. свој
сшво oHola шшо очарава, неоgољива йривлачносш, чар, чароб
носш, gраж. 

чаробно и чаробно ПРИЛ. на чаробан начин, gивно: изгле
дати �, � засијати, � певати. 

чаробност и чаробност, -ости ж својсшво oHola који је чаро
бан, oHola шшо је чаробно. 

чаробњак, -ака и чаробњак м онај који чара, врача, вра
чар, врач. 

чаробњачкй и чаробњачкй, -3., -о који се OgHOCU на чароб
њаке, који йошиче og чаробњака. 

чаробњачки и чаробњачки ПРИЛ. на чаробњачки начин, 
као чаробњаци. 
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чаробњаштво с Ma'iujcKa вешшина чаробњака, бављење ча-
ролијама, мађијама: оптужити некога за чаробњаштво. 

чаровит, -а, -о в. чаробан. 

чаровн- в. чаробн-
чаровњак, -ака м в. чаробњак. 

чаролија ж 1. чарање, враџбина, ойсена; чини, мађије: оп
чинити чаролијом. 2. оно шшо је чаробно, йривлачно, очарава
јуће. 

чаролйјскй, -а, -о који се OgHOCU на чаролије, који йошиче 
og чаролија. 

чартер м енгл. 1. закуй, унајмљивање авиона или броgа за 
BaHpegHe лешове, OgH. йловиgбу, који се извоgе ван pegoBHUx ли
нија и ван усшаљено'i pega лешења, OgH. ЙЛовиgбе. 2. йисмени 
y'ioBop о закуйу авиона или броgа за йосебни, BaHpegHU лейl, OgH. 
ЙЛовиgбу. • --лет леш на основу чарШера. 

чартерскй, -а, -о који се OgHOCU на чаршер: � лет. 
чартизам, -зма м енгл. пол. масовни револуционарни раgнич

ки йокреш у Ен'iлеској у йрвој йоловини Х1Х века за gобијање йо
лишичких йрава и йобољшање eKoHoMcKo'i йоложаја pagHUKa. 

чартирати, чартйрам свр. и несвр. 1. изgа(ва)ши йовељу, 
gа(ва)ши йовласшицу, йовласшиши, ЙовлашhиваШи. 2. изнај
миши, изнајмљиваши авион или броg, OgH. gа(ва)ши авион или 
броg aog закуЙ. 

чартист(а), -ё м (мн. -сти) йрисшалица чаршизма, учесник 
чарШuзма. 

чартистичкй, -а, -о који се gOHOCU на чаршисше и чар ши
зам: � покрет. 

чартовати, -тујём свр. и несвр. в. чарШираШи. 

чаршав м тур. а. йлашнени йокривач за йосшељу, йлахша; 
зашшишна навлака за jop'iaH. б. йрекривач за сшо, сШолњак. 

чаршавскй, -а, -о који се OgHOCU на чаршав. 
чаршија ж тур. 1. geo 'ipaga 'ige се развио шр'i, йословни, шр'iо

вачки geo 'ipaga, шр'iовачка чешврш: отићи у чаршију. 2. зб. фиг. 
а. сшановници чаршије, шр'iовци и занайlлије чије су pagfbe на 
шр'iу, йословни свеШ. б. 'iрађанско gрушшво са својим о'iраниче
ним gрушшвено-йолишичким назорима, мало'iрађани, мало'iра
ђансшво; свеШина. • добро јутро, чаршијо на обе (све четири) стра
не каже се за oHo'ia који се йрила'iођава йриликама, који uge ли
нијом HajMafbe'i ошйора pagu личне корисШи. 

чаршијица ж geM. og чаршија. 

чаршйјскй, -а, -о који се OgHOCU на чаршију; мало'iрађански: 
� ред; � оговарање. 

чаршйјски прил. на чаршијски начин; мало'iрађански. 

чаршилија м (ми. ж) човек из чаршије, човек који pagu у чар
шији; Шр'iовац. 

чаршйнскй, -а, -о нар. в. чаршЙјскЙ. 

часl, часа м (ми. часови, ретко часи) 1. а. временска јеgиница 
og шезgесеш минуша, саш: шест часова и десет минута. б. вре
менскајеgиница школске и gp. насшаве (обично 45-60 минуша); 
apegaBafbe Koje се gржи за ШО време: � математике, � књижев
ности; одржати �, имати � музике, завршити своје часове. 2. вр
ло крашко време, шренушак, шрен, моменаш: у тај �, y том ча-

. су, истог часа, за који �, повољан ':", у прави �, у незгодан �, 
овога часа, до задњег часа, у том часу. 3. (обично у ми.) а. вре
ме, gоба gaгta уойшше: касни часови, у јутарњим часовима', ве
черњи часови. б. оgређено време за нешшо, за неки йосао, pag: 
� обрачуна, часови одмора, часови рада. 4. ми. ЦРЕВ. служба у 
йравославној цркви за време које се чишају йсалми и молиШве. 
• давати часове биши насшавник, инсшрукшор (некоме), йоуча
ваши HeKo'ia за оgређену HagOKHagy. дванаести - йослеgњи час, 
йослеgња йрилика ga се нешшо Йреgузме. не часити часа не 'iуби
ши време, не оклеваШи. овога часа OgMa.:'(;, смесШа. од првога часа 
ogMax og ЙочеШка. од часа до часа (час по час, час на час, час и час, 
из часа у час, с часа на час и сл.) С времена на време, йовремено; с 
временом, . ЙосШуЙнq. полицијски - време у које је забрањен из
лазак на улицу. прави - ao'iogaH моменаш (за нешШо). само - ка-

же се ономе ко шреба ga сачека крашко време go uзвршења не
че'iа. с(а)мртни (умрли, суђени) � самрш, време Kag се мора умре
ши. сваки - 1) чесшо, врло чесШо. 2) ogMax, убрзо. - Сачекај, сва
ки час треба да стигне. у (велики) добри - формула йри йозgра
вљању или йри чесшишању HeKo'i gо'iађаја: срећно. у задњи - у 
йослеgњи ШренуШак. у зао � у невреме; на несрећу. узимати часо
ве учиш и се Kog йривашно'i учишеља, насШавника. у први - (у пр
вом часу) у йочешку, најЙре. у тили - (у часу, - затим и сл.) ogMax 
йосле, зачас. - посла за врло крашко време, зачас, врло брзо. 

час2 прил. у вези: чаС ... час cag . . .  cag, jegHoM . . .  gpy'iu йуш, ма
ло . . .  малО. - Час плаче, час се смеје. 

часак и часак, -ска м geм. og час! (1,  2); шренушак, шрен: за 
два часка, �-ДBa, у часку, за који часак. 

часити, -йм несвр. (само у негацији) ошезаши, оgу'iовлачиши, 
оклеваши; чекаШи. - Не часимо. Кренимо одмах. • не -часа, ни 
часа не - не оклеваши нимало, (у)раgиши шшо је Mo'iyhe брже. 

часић м geм. og часl (1, 2); шренушак, шрен, часак. 
часком и часком прил. на брзину, за крашко време, за мало 

времена, зачас, брзо: скокнути � У град, � се окупити. 
часловац, -овца м ЦРЕВ. бо'iослужбена, лишур'iијска Kfbu'ia у 

йравославној цркви у којој су скуйљене молишве за свако gоба 
gaHa. 

часнйк м арх. онај који врши неку вишу или йочасну службу. 
часно прил. на часшан начин, йошшено, чесшишо: � се поне

ти (према некоме), � испунити задатак, � решити спор. 
часност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHo'ia који је часшан, 

йошшење, чесШиШосШ. 
часовит, -а, -о који шраје час, шрен, крашкошрајан, шрену

шан, шренушачан: � бол, � утисак 
часовито прил. за крашко време, на шренушак: � нестати, � 

се појавити. 
часовитост, -ости ж особина или сшање oHo'ia шшо је часови

шо: � утиска. 
часовнiiк и часовнйк м найрава, сйрава за мерење и йока

зивање времена, саш: зидни �, ручни �, џепни �, сунчани �, пе
шчани �, 

часовничар и часовничар м занайlлија који йойравља или 
apogaje часовнике, сајџија. 

часовничарка и часовничарка ж жена часовничар; часов
ничарева жена. 

часовничарскй и часовничарскй, -а, -о који се OgHOCU на 
часовничаре, који apuaaga часовничарима. 

часовничарство и часовничарство с pag, занимање часов
ничара, часовничарски занаШ. 

часовничић и часовничић м geм. og часовник. 
часовничкй и часовничкii, -а, -о који се OgHOCU на часовни

ке: � механизам. 
часом приЛ. за врло крашко време, зачас, начас, брзо: � завр

шити посао. 
часомице и часомице прил. С времена на време, на махове, 

йовремено; на шренушак, шренушно, шренушачно: � бледети, � 
севати . 

часомичан и часомичан, -чна, -о йовремен; крашкошра
јан, шренушан, шренушачан: часомични напади, часомичне 
промене. 

часомично и часомично прил. в. часомице. 
часопйс м чеш. йовремена йубликација забавно'i, књижевно'i, 

научно'i, информашивно'i или gp. каракшера у облику Kfbu'ie ма
fbe'i или Behe'i формаша: стручни �, забавни �, књижевни �, илу
стровани �. 

часописнй, -а, -о који се OgHocu на часойис: часописне пу
бликације. 

часослов м !фЕВ. Kfbu'ia молишава, лекција и йесама за све
шшенике, лишур'iијска Kfbu'ia у йравославној цркви, бревијар. 
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част1 ж (инстр. чаmћу, лок части) 1. скуй .моралних начела 
којима се неко Руковоgи у својим йосшуйцима и осећање йошре
бе за уважавање.м .моралних йринцийа, gосшојансшво заснова
но на ешичким начелима, .морална исйравносш, йошшење, че
сшишосш: лична -, увреда части, дирнути у нечију -, апелова
ти на нечију -, човек без части. 2. а. уважење, йошшовање, йо
часш: удостојити (некога) части, указ(ив)ати (ода(ва)ти) некоме 
особиту -. б. gобар 'iлас који неко или нешшо ужива у gрушшву, 
јавносши, рейушација, у'iлеg, рено.ме: уживати посебну част, би
ти у особитој части. в. високи службени йоложај, у'iлеgно, йоча
ено звање; високо gосшојансшво: уздићи до високе части, успе
ти се високо на лествици части. 3. в. gевојачка часШ. 4. а. 'iозба, 
'iошhење, чашhење; 'iосшойримсшво: доћи на -, бити на части 
код некога, приредити -, обилата -; захвалити (некоме) на ча
сти. б. gap, йоклон у јелу, йићу или новцу који gOHoce званице 
на сваgбу: износити - на сто. • девојачка - gевојачка невиносш, 
чеgносШ. имам -, - ми је и сл. учшива фор.ма йри обраhању неко
.ме или йри йреgсшавЈЬању: имам особишо заgовОЈЬсшво, йоно
сан сам . . .  испод части ми је неgосшојно, ttеЙрилично .ми је. свака 
- каже се Kag се неко.ме чесшиша на нечему, браво. служити, би
ти (некоме) на - йоносиши се нечим. суд части јавни, gрушшвени 
cyg који оцењује йосшуйке који нису у склаgу с .морало.м, који 
ко.мЙро.миШују у'iлеg. части ми заклињем се чашhу, ЙошШење.м. 

част2 ж geo: поделити на равне части. 
частан, -сна, -о 1. који је у склаgу са чашhу, .моралним нор

.мама; који се gржи ших нор.ми, .морално исйраван, йошшен, че
сшиш: - однос, - посао, - зарада, часне намере; - човек. 2. ко
ји изазива уважавање, gосшојан йошшовања, цењен, йошшован: 
- породица, - кућа, - звање. 3. (одр.) као ейишеш у неким фор
.мулама. а. уважени, цењени: часни суде. б. уз црквена звања и 
верске Йој.мове и симболе: часна сестра, часни крст, часне вери
ге, часни пост. • часна реч, дајем часну реч, часне ми речи, на моју 
часну реч својо.м чашhу јамчим за исшинишосш исказа. 

частити, -йм (трп. чаmћен) свр. и несвр. [гл. им. чаmћёње с] 1. 
а. изнеши, износиши upeg неко'iајело и йиће, йриреgиши, йрире
ђиваши неко.ме часш, 'iозбу, (у)'iосшиши: - госта. б. йлашиши, 
йлаhаши јело и йиће за 'iосше у кафани. - Ко части? Ј а частим. 
2. оgа(ва)ши, указ(ив)аши, (у)чиниши неко.ме часш, йочасш; йо
шшоваши, цениши: - некога похвалама (лепим именима). 8 -
се (несвр.) 1. лейо и обилно јесши, 'iосшиши се: - се посластица
ма. 2. уз. повр. ир. вређаши jegaH gpy'io'ia, обасийаши се узајамно 
uo'ipgaмa: - се псовкама. 

частољубац, -Упца м чаСШОЈЬубив човек. 

частољубив, -а, -о који воли и жели ga буgе уважен, цењен, 
који MHO'iO gржи go сво'iа у'iлеgа, рено.меа и go йочасши које .му се 
указују; амбициозан: - човек 

частољубиво ПРИЛ. на чаСШОЈЬубив начин, йоказујуhи часшо
ЈЬубивосш: - врmити посао. 

частољубивост, -ости ж И частољубље с особина oHo'ia ко
ји је чаСШОЈЬубив, шежња за лични.м уважавање.м, йошшова
њем; амбициозносШ. 

частохлепан, -пна, -о који хлейи, жуgи за йочасшима, ча-
СШОЈЬубив. 

частохлёпље с хлейња, жуgња за йочасшима, чаСШОЈЬуБЈЬе. 
частохлепно ПРИЛ. жуgеhи за йочасшима, чаСШОЈЬубиво. 

частохлепност, -ости ж особина oHo'ia који је часшохлейан, 
чаСШОЈЬубивосш, час ШОЈЬУ БЈЬе , часШохлеЙЈЬе. 

чатити, -им несвр. арх. [гл. им. чаћёње с] чишаши .молиШве. 
чатрља ж тур . .мала кућа из'iрађена og лоше'i .маШеријала, 

уџерица, колиба. 

чатрљица ж geM. og чаШРЈЬа. 

чатрња ж мађ. искойана и озиgана јама за СКУйЈЬање кишни
це, цисШерна. 

чаур- в. чахур-. 
чауm м тур. 1. ист. сшарешина Hag неколико војника у шур

ској војсци, воgник, UogHapegHUK. 2. етн. сваш који својим шала
.ма увесељава свашове, забавЈЬач сваШова. 3. ист. онај који је о'iла
шавао нареgбе у ойшшини, ойшшински йозивар, Шелал. 

чаушкй, -а, -о који се OgHOCU на чауше. 
чахура ж 1. ЗООЛ. зашшишни о.моШач, овој og влакана који 

oupegajy око себе 'iусенице, ларве лейшира: - свилене бубе. 2. бот. 
о.моШач око се.менки неких БUJbака: - мака. 3. geo .меШка, .ме
шални или йайирнаши о.моШач цилинgрично'i облика у ко.ме се 
налази йрах или сач.ма за набијање вашрено'i оружја: - метка. 
4. анат. уgуБЈЬење на з'iлобу у које улази косш: зглобна -. 

чахураст, -а, -о који је налик на чахуру, који је у облику ча
хуре. 

чахурити се, -йм се несвр. [гл. ИМ. чахурёње с] а. обавијаши се 
чахуро.м, увијаши се у чахуру (о ларвама лейшира и сл.). б. фиг. 
йовлачиши се, зашвараши се у себе, ОСа.мЈЬиваШи се. 

чахурица ж geM. og чахура. 
ча-ча-ча м непром. врсша лашинскоамеричко'i йлеса у чешво

рочеШврШинско.м ШакШу. 
чачкалица ж а. шанко gрвце за уклањање осшашака хране 

из.међу зуба. б. шанко gрвце за чишhење лула, камиша. в. фиг. 
разг. врло .мршава особа. г. Фиг.јако .мршава, шанка Ho'ia. 

чаЧRати, -ам несвр. а. чейркајуhи йо нече.му ваgиши, извла
чи ши нешшо: - нос, - уво, - зубе. б. чейркаши йо нечему; gupa
ши у нешшо шшо не шреба: - по лули, - по сату, - око мотора. 
в. фиг. (по нечему) йребираши, йрешураши шражеhи нешшо, њу
шкаши: - по архиви, - по фиоци. Г. фиг. йрелисшаваши, чиша
ши шра'iајуhи за неким йоgацима, сазнањима: - по књигама, -
по часописима, - по новинама. 

чаша ж 1. а . .мала uocyga, обично сшаклена, из које се йије: 
кристална -, сребрна -, пивска -, - за вино. б. количина шеч
носши, йића или нече'i сийко'i која сшане у њу: испити чашу ви
на. 2. бот. в. чашица (4). • бура у чаши воде велико узбуђење ни 
око че'iа, збо'i незнашно'i узрока. великом чашом пити обилашо, 
MHO'iO йиши, 'iосшиши се бо'iашо Йиће.м. у чашу загледати, чашу 
(чаше) сушити MHO'io йиши, ойијаши се. нека ме мимоиђе ова (гор
ка) - нека .ме .мимоиђе ова нейријашносш, ово искушење, ова бри
'ia. уз чашу (поред чаше и сл.) уз йиће, йијући (алкохолно Йиће). по
пио (утопио) би га у чаши воде в. uog воgа. препуна је, препунила 
се, прелила се - (стрпљења) не .може се више шрйеши, ЙоgносиШи. 
снашла га је горка, жучна -, - жучи, - горчине снашла 'iaje невОЈЬа, 
gО'iоgила .му се велика невОЈЬа. 

чашаст, -а, -о који је као чаша, који је у облику чаше. 
чашетина ж ayi.м. и Йеј. og чаша. 
чашица ж 1. geм. og чаша: ракијска -. 2. изолашор (обично 

йорцелански) на елекШрично.м сшубу йреко Koje'i се воgи жица: 
телеграфска -. 3. анат. а . .мала йокрешна окру'iла косш на upeg
њој сшрани колено'i з'iлоба, patella: повредити чаmицу. б. з'iлоб
но уgуБЈЬење, з'iлобна јамица: неразвијена - кука. в. уgуБЈЬени 
geo бубре'iа: бубрежна -. 4. бот. gоњи зашшишни geo цвеша, цвеш
ни о.моШач који је сасшавЈЬен og зелених лайова, лисшиhа који 
шшише цвеш, нарочишо gOK је у ЙУЙОЈЬКУ: цветна -. 5. уgуБЈЬење 
на сшаринској йушци кремењачи у ко.ме се йали йрах, баруш, 
Йрашник. • волети чашицу волеши йиши, биши склон Йићу. јесте 
ли за (једну) чашицу хоhеше ли ga йойијеше неко Йиће. позвати на 
чашицу разговора йозваши йријашеЈЬски на раз'iовор уз Йиће. 
свратити на чашицу сврашиши на Йиће. 

чашичнй, -а, -о који се OgHOCU на чашицу: - зглоб, чаmични 
листићи. 

чашка ж 1. в. чашица (3, 4): зглобна -, цветна -. 2. зоол. реg 
овећих .морских ШКОЈЬкаша с gебелим и чврсшим ЈЬушшурама 
Pectunculus. 

чашћавати (се), чаmћавам (се) несвр. йрема часшиши (се). 
чашурина ж ayi.м. и Йеј. og чаша. 
чваRати, чваRам несвр . .мазаШи gебелим слојем нече'iа (бели

ла, ру.менила, ш.минке и сл.): - лице, - образе. 8 - се .мазаШи се, 
ш.минкаШи се gебелим слојем ш.минке: - пудером. 

чваRати, -ам несвр. уgараши КЈЬуно.м, КЈЬуцаши, КЈЬуваши: -
стрвину. 

чваRНУТИ, -нём свр. йрема чвСшаШи. 

чвараR, -рка м (ми. чварци, ген. чварака) а. неошойЈЬени ко
Mag сланине или сала који осшане йри ШОйЈЬењу .масШи: јести 
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чварке, топити чварке. б. фиг. закрЖЈЬало gеше; уойшше КРЖЈЬа
ва, неразвијена особа. 

чварити, -йм неевр. [гл. ИМ. чварење с] шойиши (сланину, са
ло, .масШ); йржиши (.месо, сланину и сл.) шако ga се чује цврча
ње. 8 - се а. йећи се, йржиши се (о .месу, йечењу и сл.). б. изла
'iаши се јако.м сунцу, йржиши се, йећи се на сунцу: - се цео дан. 
в. 'iрејаши се близу вашре: - се поред огњиmта. 

чвока ж в. чвр'iа: ударати чвоке. 
чвокати, -ам несвр. Йре.ма чвокнуШи. 

чвокац, -кца м в. чвр'iа. 

чвокнути, -нем евр. оном. уgариши чвоку, чвр'iу; кврцнуши, 
чвркнуши: - прстом; - mтапом по леђима. 8 - се уgариши се, 
кврцнуши се, чвркнуши се: - се по челу. 

чвбр, чвора м (ми. чвЬрови) 1. а. сйлеш, заgебљање које на
сшаје Kag се gелови че'iа савиiJ1Jbиво'i (конца, ужеша, жице, .ма
раме и сл.) чврсшо вежу или замрсе на jegHoM .месШу, узао: ве
зати -, размрсити -, раздреmити -, - на кравати, пресећи - . б. 
заgебљање, 'iруgвица у шканини; заgебљање на концу, йређи, 
квржица. 2. фиг. а. зайлеш у gpaмu, ро.ману и сл. б. Йробле.м, 
шешкоhа: разреmити -. в. биш, сушшина (нече'iа): у томе је -. 3. 
а. сшецишше више саобраhајних йушева, .месШо 'ige се укршша 
више йушева, раскршhе, раскрсница: железнички -, главни -. 
б. ценшар 'ige се нешшо скуйља, сабира: - евакуације. 4. физ. в. 
чворишше (Ја): електрични -, саобраћајни - . 5. окру'iли, врло 
шврg geo у gрвешу на .месшу 'ige је из сшабла избијала 'ipaHa, квр
'ia на gрвешу: дрво пуно чворова, - на дасци, рупа од чвора у 
дасци. 6. бот . .месШо на сшабљици из Ko'ia избија лисш, OgH. ли
сшови, колено, коленце: пропупчали ЧВОРОВИ. 7. аетр. шачка на 
небу у којој йушања небеско'i шела йресеца еклийшику: - Месе
чеве путање. 8. а. мед. болесна заgебљана шворевина, израсли
на, израшшај у ор'iаниз.му; Шу.мор: туберкулозни - . б. в. чвору
'ia: имати - на челу. 9. пом . .мера за брзину броgа која оg'iовара 
броју наушичких, .морских .миља йређених у jegHoM саШу. • Гор
дијев (гордијски, гордијевски) - врло замршена, зайеiJ1Jbана 
сшвар, врло шешка, замршена, нерешива сиШуација. живчани 
(нервни) - анат. скуй, сйлеш нервних влакана, 'iан'iлија. завезива
ти у девет чворова gобро чуваши нешшо (нЙр. новац). мртви (кал
мички) - чвор који се шешко .може развезаши, разgрешиШи. пре
сећи (решити) Гордијев (гордијски, гордијевски) - на йросш, jegHo
сшаван начин решиши шежак, замршен Йробле.м. - живота анат. 

.месШо у .мало.м .моз'iу, йримоз'iу у ко.ме су с.мешШени вишални 
ценШри. 

чворав, -а, -о в. чворнаШ. 

чворавост, -ости ж особина oHo'ia шшо је чвораво, чвQрна
ШосШ. 

чворак, -рка м (ген. мн. чвбрака) 1. зоол. у .мН.: йороgица .ма
њих йшица селица Sturnidae, йевачице које ойонашају 'iласове и 
разне .мелоgије (у jg. йшица из ше йороgице). 2. фиг . .мало gеше; 
уойшше .мали човек, кеЙец. • обични (шарени) -, - брљавац врсша 
чворка црноТ: йерја с йреливима у зелено и йурйурно, Sturnus 
vulgaris. ружичасти - врсша чворка Pastor roseus. 

чвбран, -рна, -о (общю одр.) који је у среgишшу нече'iа, би
шан, 'iлавни, сушшински: - питање, чворни проблем, - тачка. 

чвораст, -а, -о 1. в. чворнаш: - дрво. б. сличан чвору; йун 
квржица, квр'iасш: чвораста слова. 

чворина ж ay'i.м. og чвор. 
чворић, -а и чворић, -ића м geM. og чвор. 

чворишни, -а, -о који се OgHOCU на чворишШе. 
чвориште и чвориште с 1. a� .месШо 'ige се сшичу саобраhај

ни йушеви разних с.мерова, чвор: железничко -, друмско - . б. 
.месШо 'ige се сукобљавају разни ушицаји, разне сшрује (йолишич
ке, кулшурне и gp.), йойришше: - сукоба. 2. физ . .месШо 'ige се сйа
јају шри или више воgова елекшричне .мреже: - електричног си
стема. 

чворнат, -а, -о који има йуно чворова, чворноваш; квр'iав: -

дрво, ЧВОРН,ате руке. 
чворнатост, -ости ж особина oHo'ia шшо је чворнашо, квр'iа

восш: - дрвета. 

чворноват и чворновит, -а, -о а. који има йуно чворова, чво
рав, чворнаш; квр'iав: - дрво, - грана, - стабло; чворновате ру
ке. б. фиг. који је йреке нарави, чуgан: - човек 

чворноватост и чворновитост, -ости ж особина oHo'ia шшо 
је чворновашо, чворновишо, oHo'ia који је чворноваш, чворновиШ. 

чворовит, -а, -о в.  чворнаШ. 

чворовитост, -ости ж особина oHo'ia шшо је чворовиШо. 

чворуга ж (дат. -узи) 1. ошеклина на шелу og јакоТ: уgарца или 
услеg обољења шкива: - на челу. 2. велики чвор, квр'iа: - на др
вету, - на коњској нози. 

чворугав, -а, -о 1. који има чвору'iе, ошеклине og уgараца: -
чело. 2. йун чвору'iа, чворноваш: - дрво, - рука. 

чворчић1 м ge.м. og чворак. 
чворчић2 м ge.м. og чвор. 

чвочица ж ge.м. og чвока. 

чврга и чврга ж брз уgарац оgайешим ЙрсШо.м, зврчка: уда
рити некоме чвргу. 

чвргати (се), -ам (се) несвр. Йре.ма чвр'iнуши (се). 

чвргнути, -нем евр. оном. уgариши неко.ме чвр'iу, чвокнуши, 
чвркнуши: - у чело. 8 - се уgариши сам себи чвр'iу, кврцнуши се: 
- у чело. 

чвргуље, чвргуља ж МН. вет. шуберкулоза йлуhа KOg сшоке с 
израшшајима на йлуhима у облику бисера. 

чврк узвик за йоgражавање звука који се чује йри уgарцу 
оgайешим ЙрсШо.м. 

чвркати, -ам несвр. Йре.ма чвркнуШи. 

чвркац, -кца м в.  чвр'iа. 

чвРкну.г, -а, -о 1. ШрЙ. og чвркнуши (се). 2. луцкасш, йри'iлуй, 
hакнуш, шашав. 3 . .мало йијан, йрийиш, цврцнуш: бити мало -. 

чвркнути, -нем евр. лако уgариши руко.м, ЙрсШо.м или HO'iOM, 
чвокнуши, кврцнуши: - прстом у чело, - ногом, - по носу. 8 - се 
1. лако уgариши себе upctJloM, руко.м или HO'iOM: - се по носу. 2 . .ма
ло се уgариши, суgариши се (о ауШо.мобилима и сл.), кврцнуши се. 

чврљити, чврљйм неевр. [гл. им. чврљење с] йржиши, шойи
ши (сланину, сало и сл.). 8 - се разг. изла'iаши се йрешерано сун
цу, йржиши се на СУНЦУ. 

чврснути, -нем неевр. 1. йосшајаши чврсш, чвршhи, ошврg
њаваши, сшврgњаваши се (о некој .маШерији). 2. йосшајаши ја
чи, изgржљивији, ошйорнији, јачаши (нЙр. о ор'iаниз.му). 

чвfют, чврста, -о (комп. чврmћи) 1. а. чије су чесшице збијене, 
ко.мЙакШне, који је 'iусше, збијене конзисшенције, шврg: - тело, 
- предмет, - гориво, - материја, - стање. б. који се шеже .меша, 
.меси, шврg, 'iусш, збијен: - тесто, - јело, - мазиво. B. jegap, бу јан, 
набрекао: - плод, чврсте груди, чврста бедра, чврсте миmице. 
г. несавиiJ1Jbив, круш; ошшар: - ципела, - чекиња, - длака. 2. 
а. који је ошйоран Йре.ма киgању, цейању, шврg, јак: - конац, 
платно, - тканина. б. који се шешко разgваја, развезује: - спој, 
- узао, - веза. в. фиг. шесан, близак, йрисан: - пријатељство, -
сарадња. 3. а. йун зgравља, живошне cHa'ie и eHep'iuje, јак, сна
жан, крейак; кршан, робусшан: - младић, чврсте шаке. б. gухов
но јак, оgважан, изgРЖЈЬив: бити - у невољи. в. који се врши 
снажно, енер'iично: - стисак руке, - загрљај . 4. а. gобро ушвр
ђен, учвршhен; gубоко усађен: - колац, - стуб, - корен, ухвати
ти - корење. б. који се gобро, CU'iYPHO gржи, који се не .мења, не 
Йо.миче: - фронт, - одбрамбени положај, - ослонац, - темељ. в. 
фиг. који се не колеба у .мишљењу, сшаву, нейоколебљив, йосшо-

' јан: - карактер, - у вери, политички -, - У уверењу. г. на који 
се .може ослониши, у који се .може йоузgаши, које.м се .може ве
роваши, йоузgан, cU'iypaH, каше'iоричан: - обећање, - реч, - ве
ра, - став. д. који се снажно, неоgољиво намеће, јак, убеgљив, 
ар'iу.менШаван: - разлог, - доказ. 5. ненарушен, йошйун, gубок, 
шврg (о сну): спавати чврстим сном. 6. сшро'i, ошшар, круш: -

власт, - рука, - команда, - дисциплина. 7. фИНо који се не .мења, 
сшалан, сшабилан: - курс (новца), - берза, - валута. 

чврстина ж 1. својсшво и сшање оно'iа шшо је чврсшо, шврgо
ћа; 'iусшина; jegpUHa; јачина: - материјала; - теста; - груди; -
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длаке; � конца, � платна; � споја. 2. особина oHola који је чврсш, 
крейкосш, cHala; изgржљивосш; оgважносш; нейоколебљивосш: 
морална �. 

чврстити, чвi)стйм несвр. чиниши ga нешшо буgе чврсшо или 
чвршhе, учвршhиваши, јачаШи. _ � се йосшајаши чврсill, чвр
шhи, јачи, јачаШи. 

чврсто прил. (:комп. чвршћё и чвршће) на чврсш начин, са 
чврсШино.м. 1. gобро, јако и йосшојано ушврђујуhи, осиlуравају
ћи: � (по)везати, � спојити, � усадити, � утемељити. 2. енерlич
Hlt.JIi ЙокреШu.ма: � загрлити, � стегнути (руку). 3. нейоколебљи
во; оgлучно; CUlYPHO: � веровати, � реmити, � наумити, � одлу
чити, � бдети (над нечим). 

чврсторукаm, -аша м пол. йрисшалица, заlоворник йолишике 
"чврсше руке", аушоришарносши, слейоl ЙОШЧU1-ьавања власШи. 

чврсторукаmкй, -а, -о који се OgHOCU на чврсшорукаше, свој-
сшвен чврсШорукашu.ма: � линија (у партији). 

чврсторукаmки прил. на чврсшорукашки начин. 

чврстоћа ж в. чврсшина: � материјала (материје). 
чврч- в. цврч-. 

чврmћати, -ам несвр. йосшајаши чврсш, чвршhи. 

чеврљ- в. чаврљ-. 

чегрљати, -ам несвр. в. чеlрШаШи. 

чегртав, -а, -о који чеlрhе, сличан чеlршању: � бука. 
чегртаво прил. чеlрhуhи, са чеlрШање.м: � зазвечати. 
чегртало с в. чеlрШаљка. 

чегртаљка ж (дат. -љци; ген. мн. -кй) 1. gрвена найрава која 
је уgешена ga се окреће и на шај начин чеlрhе, клейешаљка: деч
ja �, ускршња �, жИДовска обредна �. 2. рожнаши йрсшенасши 
израшшај на крају рейа з.мије звечарке који йри крешању чеlр
ће, звечка. 3. фиг. особа која lовори MHolo и којешша, која блебе
ће, блебеШало. 

чегртати, -ам и чегрћём несвр. 1. йроизвоgиши ошшре йро
gopHe звукове сшварајуhи буку, клейешаши; клойараши (нпр. о 
чегртаљки, кастањетама, точковима запрежних кола и др.). 2. 
фиг. lовориши MHolo и којешша, брбљаши, блебеШаШи. 

чегртаm, -аша м зоол. у .мн.: йороgица скакаваца Acrididae (у 
jg.: скакавац из ше Йороgице). 

чегртуmа ж зоол. в. звечарка. 

чедан, -дна, -о који је без йорока, .морално чисш, невин, ча
сшан; с.меран, крошак, йонизан: � девојка; � пољубац, � поглед, 
� понашање. 

чедаmце и чедаmце (ЧЕщанце и чеданце), -а и -ета с (мн. -ца) 
ge.м. и хиЙ. og чеgо. 

чедно прил. на чеgан 1taчин, без йорока, невино, чесшишо; с.мер
но, крошко; скро.мно: изгледати �, � погледати, � заљубљена. 

чедност, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHola који је чеgан, 
oHola шшо је чеgно, невиносш, чесшишосш; с.мерносШ; скро.м
носш: � девојке. 

чедњак м анат. в. gевичњак. 

чедо с 1. а. JbygCKO биhе у gоба свОl најранијеl развишка, ge
ше. б. JbygCKO биhе у OgHOCY на своје роgишеље, син или кћи: му
шко �. 2. фиг. човек, личносш која је усвојила каракшерисшич
не црше вре.мена у које.м живи, OgH. краја, cpegUHe у којој живи; 
онај који је шесно везан с чu.ме: � времена, � цивилизације, � ре
волуције, � слободе, � природе, � љубави. 

чедоморан, -орна, -о који .мори, убија чеgа, чеgоубилачки. 

чедоморац, -орца м в. чеgоубица. 

чедоморка ж жена чеgо.морац, чеgоубица. 

чедоморство с у.морсшво, убисшво своlа чеgа, чеgоубисШво. 

чедоубилачкй, -а, -о који се OgHOCU на чеgоубице и чеgоуби-
сшво: � нагон. 

чедоубиство с убисшво своlа чеgа, чеgо.морсШво. 

чедоубица и чедоубица м (ми. ж) убица своlа чеgа. 

чедоубојство с в. чеgоубисШво. 

чежња ж (ген. мн. -њй (-ња)) вео.ма јака, силна, сшрасна же
ља (за HeKu.м, нечu.м), жуgња: љубавна �, � за родитељима, � за 
родним крајем, � за љубављу. 

чежњив, -а, -о йун чежње, жуgње: � поглед, � уздах. 
чежњиво прил. са чежњо.м, чезнуhи, жуgно: � гледати, � уз

дисати. 
чежњивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHola ко

ји је чежњив, oHola шшо је чежњиво; чежња: � погледа. 
чезе ж мн. мађ . лака йушничка зайрежна кола на gва шоч

ка, лаки фијакер: возити се у чезама. 
чезнути, -нём несвр. јако, сшрасно желеши (HeKola, нешшо), 

јако шежиши (за HeKu.м, нечu.м), жуgеши; шуlоваши, йашиши 
желеhи силно нешшо, шежеhи за нечu.м, венуши: � за морем, � 
за родитељима, � за љубављу, � за родним крајем. 

чезнутљив, -а, -о в. чежњив. 

чезнУтљиво прил. в. чежњиво. 

чезнУтљивост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина и сшање oHola 
који је чезнуillJЬив, oHola шшо је чезнуillJЬиво, чежњивосш; чежња. 

чезнуће с чежња, жуgња. 

че к, чека м (мн. чекови) енгл. банк вреgносни йайир изgан као 
Йис.мени налоl банци (шрасашу) ga се из среgсшава изgаваоца 
шоlа йайира исйлаши оgређена су.ма новца gOHOCUOЦY или лицу 
означено.м на йайиру, OgH. ga се са рачуна изgаваоца шоlа вреg
HOCHOl йайира (шрасанша) навеgена су.ма йренесе на рачун шре
hel лица: издати �, пуноважан �, издавалац чека, банковни �, 
поштански �, � без покрића, корисник чека, уновчити �, пла
тити чеком. • барирани (прецртани) - чек који u.малац .може на
йлашиши само ЙосреgсШво.м банке (йрецршан gве.ма йаралел
Hu.м цршама gијаlОНално og левоl goНJel Йре.ма gecHoM lopНJeM 
у'lлу). благајнич:ки (готовинс:ки, исплатни) - чек који u.малац на
йлаhује у lоШову. вирманс:ки (обрачунски) � чек који корисник не 
.може найлашиши у lоШово.м Helo само йуше.м обрачуна (вир.ма
на), og1l. оgобравање.м означеноl износа њеlово.м Шекуhе.м рачу
ну KOg банке. бан:карс:ки - чек који вуче банка на своје йословне 
везе и apogaje раз1llМt лицu.ма ga би она .мо'lла извршиши изве
сно йлаhање чеко.м. цир:куларни - чек који корисник .може ga на
йлаши у lоШово.м Йре.ма йошреби у разнu.м .месШu.ма KOg фили
јала банке која la је изgала. 

чека ж нарочишо уgешено чекалишше у лову (обично на круй
не звери), засеgа. 

чекалац, -аоца м онај који чека HeKola. 

чекалица ж 1. (и �) а. особа која чека, ишчекује (HeKola, не
шШо). б. особа која се не изјашњава, која сшоји йО сшрани; ойре
зна, узgржана, резервисана особа. 2. в. чека. 

чекалйmте с а . .месШо 1ge се чека. б . .месШо на ко.ме ловац че
ка ловину, чека. 

чекало с в. чекешало (1). 

чекаоница и чекаоница ж йросшорија оgређена за чекање: 
� на железничкој станици, � у дому здравља. -

чекати, -ам несвр. 1. йровоgиши вре.ме, осшајаши на неко.м 
.месшу gOK не gође онај који се очекује, ишчекиваши, очекиваши: 
� на станици, � госте, � цело вече. 2. очекиваши йојаву, насшу
йање нечеlа, OgH. извршење, исйуњење oHola шшо се йрижељку
је, жели: � пензију, � исплату, � остварење својих жеља, � сло
боду, � одговор, једва � одмор. 3. (некога) налазиши се apeg не
Ku.м (о оно.ме шшо ће се gесиши у буgуhносши), йреgсшојаши (не
ко.ме). - Морам ићи, чека ме посао. Опљачкао је банку. Чека га 
сигурно затвор. Кад се вратио кући, чекало га је изненађење. 
Знам шта ме чека. _ � се уз. повр. чекаши jegHo gpylo, .међусобно 
се ишчекиваши: � се у одређено време. • време не че:ка не ваља 
оклеваши, скањиваши се у извршењу HeKol йосла, шреба на вре
.ме извршаваши своје обавезе, Йослове. :ко че:ка, доче:ка ко је сшр
йЈЬив, gочекаhе осшварење својих жеља, ЙЛанова. е, ту сам те че
као каже се оно.ме ко се ухваши ga је нешшо Йоlрешио. че:кај, че
кај йрешња и уйозорење саlоворнику ga ће .му се gОlоgиши нешшо 
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неЙријаШно. чекај само каже се у йрешњи: јао шеби Kag ше ухва
Шu.м, Kag ше ухвашu.м, освешиnу ши се. 

чекач, -ача М 1. ловац који чека у (на) чеки, у засеgи. 2. онај 
који чека, који се не изјашњава; узgржан, резервисан, ойрезан 
човек. 

чекетало с 1. gашчица у .млину йреко које жишо uз коша кли
зи и aaga на жрвањ. 2. op'iaH у инсекаша зрикаваца KOju.м чеке
nу, зричу, сшриgулацијски op'iaH. 3. с (М) (ми. с) фиг. особа која 'io
вори MHO'iO и којешша, ОСQба која блебеnе, брбља, блебеШало. 

чекетати, -ам и чекећем несвр. ОНОМ. 1. йроизвоgиши ошшар, 
apogopaH шу.м, сшвараши буку уgарање.м о нешшо (нйр. йри yga
рању чекешала о кош), че'iршаши, клейешаши, клоЙараШи. 2. 
о'i.nашаваШи се зрико.м, зричаши, цврчаши (о зрикавцу и СЛ. ин
секШu.ма). 

чекиња ж а. крашка круша, 'iруба, ошшра gлака у неких жи
вошиња (нйр. у свиње): свињске чекиње. б. ошшра 'iруба коса 
или ошшре gлаке на браgи, лицу: чекиње на бради. 

чекињав, -а, -о који је йун чекиња, обрасшао чекиња.ма; ко-
ји је сличан чекиња.ма, чекињасш: � лице, � брада, � коса. 

чекињара ж чешка og чекиња. 
чекињаст, -а, -о сличан чекиња.ма: � коса. 
чекињаm, -аша м зоол. 1. у .мн.: живошиње из pega йайкара 

(нейреживара) чије је шело обрасло чекиња.ма, свиње, Suidae (у 
jg.: шакав ЙаЙкар). 2. у .мн.: скуйина колушиnавих црва Chae
topoda, чије је шело са бочне сшране обрасло чекињасШu.м изра
шШајu.ма (у jg.: шакав црв). 

чекињица ж geM. og чекиња. 

чекирати, чекйрам несвр. енгл. йријавиши, йријављиваши 
леш, йушовање на aepogpoMCKOM шалШеру. 

чекић М (инстр. -ем) тур. 1. врсша алаша og .меШала (обично 
челика) или gрвеша насађено'i на gржаљу (или у склойу HeKo'i 
.механиз.ма), који служи за закивање ексера, за ковање и уой
шше за уgарање йо нече.му: ковачки �, столарски �, зидарски �, 
клесарски �, обућарски �, механички �. 2. анат. jegHa og шри 
слушне кошчице у среgње.м уху malleus. • као испод чекића разг. 
cacвu.м ново, још неуЙоШребљавано. 

чекићар, -ара М (инстр. -аром) врсша .млина за gробљење .ме
ких .маШеријала и .маШеријала среgње шврgоnе (нЙр. креча, 'i.nи
не, y'i.1beHa, 'iuaca, шеnера) йо.моnу йлочица og челика (чекиnа) 
обешених на jegHoM или gва рошора који се окреnу у куnишшу 
Hag сиШо.м, gробилица: млин �. 

чекићати, -ам несвр. уgараши чекиnе.м, куцаШи. 
чекићић М ge.м. og чекиn. 
чекнути, -нем свр. йровесши .мало вре.мена чекајуnи (HeKo'ia, 

нешшо): � мало. 
чековни, -а, -о банк. који се OgHOCU на чек: � књижица, � рачун. 
чекрк М тур. а. найрава за guзање шереша у висину на.моШа

вање.м ужеша на коло, шочак; вишао: дизалица на �. б. враши
ло са Шочко.м које служи за црйење воgе из бунара. в. найрава 
за сукање йреgива са .моШовила на цеви. 

челебија М (ми. ж) тур. ист. шурска шишула .млаgиnа ЙЛе.миn
Ko'ipoga. 

челенка ж (дат. -нци) тур. 1. ист. накиш у облику йерјанице og 
сребра или злаша која се носила за калЙако.м или чал.мо.м с . йреgње сшране (као оgликовање за храбросШ). 2. лов. чеона косш 
с ро'iовu.ма скинуша са CpHgana, јелена или gpy'ie ро'iаше gивља
чи као ловачки Шрофеј. 3. фиг. а. чело; 'i.nава, лобања: звекнути 
некога по челенки. б. најисшакнушија личносi1l, йрвак, лиgер, 
вођа: � краљевине. 

челеста ж итал . .музички инсШру.менШ с gupKa.мa сличан кла
виру, који у.месшо жица u.мa .меШалне йлочице, йо Koju.мa yga-
рају чекиnи. 

. 

челик М (ми. 0) тур. 'iвожђе велике шврgоnе и еласшU"'щосши, 
која се йосшиже gоgавање.м нешшо y'i.1beHUKa, су.мЙора и фосфо
ра; уп. надо: сир ови �, легирани �, конструкцијски �, алатни �, 
каљени �, нерђајући �, бетонски �. 2. зб. йушчана или шойовска 
шанаg: киша (пљусак) челика. 3. фиг. чврсша, јака, uзgРЖЈЬива 

особа; јунак. 4. (у атрибутској служби) челичан, чврсш, ошйо
ран, изgРЖЈЬив: � човек, � жена. 

челикаст, -а, -о који је налик на челик, који је боје челика, 
сивкасШ. 

челист(а), -е М (ми. -сти) свирач на челу. 
челистички, -а, -о који се OgHOCU на челисше: � концерт. 
челисткиња (челистица) ж женска особа челисШа. 
челичан, -чна, -о 1. а. (одр.) којије og челика: � опруга, � кон-

струкција, челични ланац. б. фиг. чврсш, јак, снажан; изgр
ЖЈЬив, ошйоран, йосшојан: � карактер, � воља, � здравље, че
лични живци, � јединство. 2. (одр.) у ко.ме u.мa челика: челични 
бетон. 

челичiша ж фабрика, йо'iон, раgионица за йроизвоgњу чели
ка, железара која йроuзвоgи челик. 

челичити, -йм несвр. [гл. ИМ. челичење с] а. йрешвараши 'iво
жђе у челик за'iревање.м и Ha'i.nu.м хлађење.м, калиши: � косу, � 
мотику. б. фиг. чиниши jaKu.м, изgРЖЈЬивu.м, оШЙорнu.м, јача
ши, снажиши, крейиши: � тело, � дух . •  - се йосшајаши ошйо
ран, изgРЖЈЬив, снажан, јачаши, снажиши се, калиши се. 

челично npил. 1. као челик, слично челику: сијати се -. 2. фиг. 
йосшојано, изgРЖЈЬиво, нейоколебљиво: � непопустљив, - издр
жљив. 

челично- као йрви geo йриgевских сложени ца означава ga 
је оно шшо казује gpy'iu geo сложенице као челик: челичносив, 
челичноплав. 

челичноплав, -плава, -о који је йлаве боје с челичнu.м сјаје.м: 
� небо. 

челичносив, -сива, -о који је сиве боје с челичнu.м сјаје.м: че
личносиве очи. 

челичност, -ости ж особина или сшање oHo'ia који је челичан, 
oHo'ia шшо је челично, йосшојаносш, изgРЖЈЬивосi1l, оШЙорносШ . 

челни, -а, -о 1. в. чеони (1). 2. који се OgHOCU на чело (2), који 
је на челу (2): � батаљон, � страна. 3. (у им . служби) М йрви у ре
gy (војник или вежбач): � у строју. 

челник М 1. онај који се налази на челу неке уйраве или усша
нове, ор'iанuзације, Йо'i.nавар, сшарешина, вођа: � братства, стра
начки челници. 2. чеони зуйчаник, шочак с озубљење.м на ци
линgричној обоgној Йовршини. 

челниmтво с скуй челника, руковоgсШво. 
челно прил. чеоно.м сШрано.м, фроншално: сударити ce �. 
чело с итал. муз. 'iуgачки инсШру.менШ са чешири жице, вио-

лончело: свирати на челу, свирати �. 
чело с 1. анат. geo лица изнаg очију go руба косе; оg'iоварају

nи geo живошињске 'i.nаве: ниско �, знојаво �, мрmтити �, белег 
на челу коња. 2. а. йреgњи geo, йреgња, фроншална сшрана не
че'iа, лице, фронш: � зграде. б. йреgњи geo, йреgњи реgови неке 
колоне, .масе у йокрешу: � колоне, избити на �. 3. йочасно .месШо 
у врху сшола; йрочеље: седети на челу стола. 4. крајња, 'iранич
на uовршина йоgзе.мно'i раgилишша, xogHUKa и СЛ.: � тунела, � 
откопа, � ходника. 5. исшакнушо, воgеnе .месШо, вођсшво, уйра
ва, сшарешинсшво: делегација с генералом на челу. • горње 
в. чел01 (3). доње - .месШо у gHY сшола, насЙра.м чела (3), зачеље. 
бити (налаз�ти се) на челу биши на Йрво.ме, воgеnе.м .месШу, йоло
жају, руковоgиши, уйрављаши: бити на челу партије (устано
ве). не пише му на челу да је . . .  не виgи се ogMax шша је. стати (до
ћи) на - заузеши Руковоgеnи йоложај, йочеши руковоgиши (не
Ku.м, нечu.м): стати на � странке. уздигнута чела йоносно, 'iopgo, 
gосШојансШвено. 
. . чело (кад је наглаmено: чело) предл. (с ген.) uзнаg, врх (нече
'ia); йокрај, aopeg (нече'iа), уз (нешшо): � главе, � узглавља, � 
врата, � стола. 

челце, -;1 и -ета с (ми. -ца) ge.м. и хиЙ. og чело. 
чељаде, -ета с (ми. 0; зб. им. чељад ж) JbygCKO биnе, човек, осо

ба уойшше: честито �, фино �. • кућна (домаћа) чељад укуnани. 
чељадеmце, -ета с (мн. -ца) ge.м. и хиЙ. og чељаgе. 
чељусни, -а, -о који се OgHOCU на чељусш, вилични: � кост, � 

хирург. 
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чёљусница ж анат. чељусnа, виличnа косш. 
чёљуст ж (инстр. чељусти (чељYmћу» 1. а. анат. jegna og gве 

косши лица у коју су усађеnи зуби, вилица горња �, доња �. б. 
(обично у ми.) обе вилице зајеgnо с оШворо.м из.међу њих; усШа. 
2. (обично у ми.) фиг. geo nайраве или nечеrа gpyror који изinеgо.м 
или фуnкцијо.м aogceha па чељусш (1): чељуст(и) клешта. 

чембалист(а), -ё м (ми. -сти) .музичар који свира у чембало. 
чембалисткиња ж жеnа чембалисШа. 
чембалистичкii, -8., -о који се ognocu па чембалисШе. 
чёмбало с итал. муз. жичаnи иnсШру.меnШ с gupKaмa, йреше-

ча клавира (у уйошреби og XV go XIX века). 
чёмёр, -ера м 1. вео.ма rOpKa .маШерија; ошров: попити �. 2. ro

рак укус, rорчиnа: не моћи пити због чемера. 3. фиг. оrорчење; 
jag, шуrа, жалосш: осећати �. • јад и - nешшо jagno, беgnо. 

чёмёран, -рна, -о 1. који има nейријашаn, ошшар укус, јако 
rOpaK; сличаn укусу жучи: � укус, � трава. 2. фиг. йуn jaga, nево
ље, jagan, жалосшаn, nевољаn, nесрећаn: � живот, � беда. 

чемерика ж бат. pog вишеrоgишњих зељасших биљака Vera
trum из ф. љиљаnа (Liliaceae), чији је кореn врло rOpaK и ошро
ваn. • бела - врсша чемерике Veratrum album. црна � врсша че
.мерике Veratrum nigrum. 

чемериков, -а, -о који је og че.мерике. 
чёмерити, -йм несвр. исйуњаваши чемеро.м, jegoM, заrорча

ваши: � живот . •  � се исйуњаваши се чемеро.м, јеgо.м, заrорчава
ши се (nйр. о живоШу). 

чемёрнiiк м оnај који йаши og neKor чемера, jaga, шуrе, jag
nик, nесрећnик, nевољnик. 

чёмёрно прил. а. као чемер, јако rOpKO: � горко пиће. б. са 
йуnо rорчиnе, jaga; шужnо, жалосnо: � патити, � плакати. 

чёмёрност, -ости ж а. особиnа onora шшо је чемерnо, rорчи
па. б. фиг. јаg; шуrа, жалосш, че.мер. 

чемпрес м лат. бат. а. у .мn.: pog gрвеhа или rр.мова Cupressus 
из ф. чемйреса, који се узrајају у Среgоземљу (у jg.: gрво или rpM 
из шоrа poga). б. у .мn.: фамилија уinавnо.м зимзелеnих gрвеnа
сших rолосемењача Cupressaceae љускасших или иinичасших ли
сшова, jegnogoMnUx или gвоgо.мnих цвешова (.мушких у облику 
ресе и жеnских у облику чешера), у коју caagajy роgови чемйрес, 
боровnица, шуја, секвоја и gp. (у jg.: биљка из ше фамилије). 

чемпресов, -а, -о који се ognocu па чемйрес, који йошиче og 
че.мЙреса: � дрво. 

чемпресовина ж че.мЙресово gрво (као rрађа). 
чён, чена м в. чесnо. 
чёнгел и ченгел м И (ченгела ж) (обично мн.) тур. rвозgеnа 

кука о коју се nешшо веша или се њо.ме nешшо сйаја: обесити о 
ченгеле. 

чено с в. чесnо. 
чёонii, -8., -о 1. који се ognocu па чело, који је па челу: � кост, 

� жила. 2. в. челnи (2): са чеоне стране, на чеоном делу. 
чеоњача ж анат. чеоnа косШ. 
чёп, чепа м (мн. чепови) 1. а. цилиngричnи йреg.меш (обичnо 

og йлуше, gрвеша или rYMe) који служи за зашварање боца, йо
cyga и уойшше различиших ошвора, заЙушач. б. оnо шшо својим 
изinеgо.м aogceha па шај йреg.меш: ледени � (у замрзнутој ре
ци), � чира. в. мед. с.моШуљак ваше или rазе који се сшавља у ра
nу pagu заусшављања крварења или pagu уйијања rnoja, шам
Йоn. 2. везnи елемеnш (og gрвеша, йласшичnе .масе или влакnа
сших .маШерија) за ocurypaНJe ексера или завршња у зиgу или за 
везивање йреg.меша nачињеnих og gрвеШа. • пијан као -јако йи
јаn, йошйуnо Йијаn. 

чепати, чеп8.м несвр. 1. (некога, нешто) а. rазиши (neKora, nе
шшо) noraмa, сшуйаши noraмa, rазиши йо nече.му: � земљу, � 
мраве. б. сшајаши nеко.ме па nory, йришискиваши својо.м norOM ' 
nечију nory: � партнера при плесу, � по ногама. 2. хоgаши, ићи, 
rазиши: � иза некога, � по земљи. 

чепац, -пца м клиn, чивија којо.м се зашежу жице па жича
nим иnсШру.меnШима. 

чепити, чепйм несвр. [гл. им. чепљёње с] а. шириши, раз.ми
цаши, кречиши, раскречиваши (nore). б. развлачиши, шириши 
(усШа) . •  � се 1. сшајаши раз.макnуших, раширеnих nory, кречи
ши, шириши nore, раскречиваши се, кречиши се. 2. падр. уйаgљи
во се gржаши, йоnашаши, кокешираши, кочойериши се. - Шта 
се чепиш? 

чепити, -йм несвр. [гл. ИМ. чепљёње с] зашвараши чеЙо.м; за
йушаваши какав ошвор, зачейљиваши: � уста шаком. 

чепић, -а и чепiiћ, -ића м 1. а. geм. og чеЙ. б. с.мошуљак ва
ше и сл. који се сшавља у ухо pagu зашшише og буке, йовреgе и 
СЛ.: чепићи за уши. 2. анат. у .мn.: чулnе hелије .мрежњаче који
.ма се ойажају боје (у jg.: шаква hелија). 3. (обично у ми.) мед. 
лек у облику .малоr чейа или куinице који се сшавља у ч.мар или 
ваrиnу, суЙозиШорија. 

чёпкати (се), -8.м (се) несвр. geM. йрема чейаши (се). 
чепнути, чепнём свр. йрема чейаши; очейиши, зrазиШи. 
чепiжати, -8.м несвр. 1. койкаши, rребаши (йlло, земљу и gp.) 

ga се nешшо искойа, изваgи: � по башти, � по дворишту, � по 
пепелу, � по носу, � по ушима. 2. а. йрешураши, Йре.меШаШи 
(йо nече.му) шражеhи nешшо, йрешраживаши; њушкаши: � по 
торби, � по орману, � по фиоци. б. nевешшо раgиши, йейlљаши: 
� око мотора, � нешто око телефона. 3. фиг. йрешресаши, исшра
живаши nешшо nеgовољnо йозnашо или шајnо, скривеnо: � по 
историји, � по прошлости. 

чепркнути, чепркнём свр. Йре.ма чеЙркаШи. 
чепрљати, -8.м несвр. в. чеЙркаШи. 
чепукати, -8.м и чепукати, чепУк8.м несвр. йолако хоgаши, 

rазиши, чейкаши: � за неким. 
черга ж тур. циrаnски шашор: циганска �. 
чергар, -ара м 1. оnај који сшаnује aog черrо.м, скишачки Ци

ranun, Ро.м. 2. фиг. оnај који се Mnoro сели, сељака из .месШа у .ме
сшо, йошуцало (скиШnица). 

чергарити, черг8.рЙМ несвр. [гл. им. чергарёње с] живеши као 
черrар; чесшо се сели ши. 

чергарка ж оnа која живи aog черrо.м, Циrаnка, Ро.мкиња. 
чергарскii, -8., -о који се ognocu па черrаре, својсшвеn черrа

рима, скишnички: � живот, � сељакање. 
чергарски прил. па черrарски nачиn, као черrари: живети �, 

скитати �. 
чергарство с черrарски живош, скиШња. 
чергаш, -аша м в. черrар. 
чергаmити, черг8.шЙМ несвр. [гл. им . чергашёње с] в. черrа

риШи. 
чергаmица ж в. черrарка. 
чергаmкii, -8., -о који се ognocu па черrаше, који је као у чер

rаша, черrарски: � живот. 
чергаmки прил. па черrашки nачиn, као черrаши, черrарски: 

� живети. 
чергаmтво с в. черrарсШво. 
чергица ж geм. и хиЙ. og черrа. 
черек м тур. а. чешвршиnа nечеrа, обичnо чешвршиnа закла

nе живошиње (овце, јаrњеша, свиње и сл.): свињски �, предњи �, 
задњи �. б. оgсечеn или оgло.мљеn KoMag, йарче (обичnо .меса): 
добар � овчетине. 

чёренац, -ёнца м врсша рибарске .мреже йричвршhеnе за 
.моШку. 

черечити и черечити, -йм несвр. [гл. им. -чёње с] а. ко.маgаши, 
киgаши, сећи па че реке, па чешвршиnе; ко.маgаши, киgаши уой
шше: � животињу, овцу. б. фиг. разgвајаt1lи nасилnо nеку целиnу. 

черкёска ж рус. gyr сукnеnи кайуш с йришивеnим реgеnици
.ма па Йpcu.мa. 

чернозем м рус. врсша йлоgnоr земљишша црпе боје боrашоr 
ху.мусо.м и храnљивим .маШеријама, које се образује og сшейске 
шравnе веrеШације. 
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черупав, -а, -о рашчуйан, чуйав: � коса, � пиле. 
черупати, -ам несвр. 1. а. чуйајуhи чисшиши (живину, aepag) 

og йерја, йерушаz71и: � гуску. б. уойшше вукуhи киgаши, ошкиgа
ши нешшо og HeKola, нечеlа, чуйаши: � стог (сена), � ствари. 2. 
(некога) фиг. а. износиши без .милосШи и йоgврlаваши кришици 
нечије ЙОlрешке, кришиковаши, найаgаши: � писце, � руковод
ство. б. не.милосрgно искоришhаваши, йЈЪачкаши, израБЈЬива
ши, lулиши: � сељаке . •  � се уз. повр. шуhи се вукуhи се за косу 
или нешшо gpYlO, чуйаши се; нашезаши се, рваши се, бориши се: 
� се око нечег. 

ЧЕюма ж (ген. ми. чесама и чесама (чесмй)) тур. а. извор (обич
но Оlрађен) или бунар из Kojel исшиче воgа на жлеб или цев: пи
ти воду с чесме. б. воgоскок, фонШана. в. цев (обично .меШална) 
кроз коју исшиче воgа, славина: затворити чесму. 

чесмен(ск)и, -а, -о који се OgHOCU на чес.му, који apuaaga че
с.ми: � лула, � цев. 

ЧЕюмица ж ge.м. og чес.ма. 

чесница ж етн. ЙОlача или йиша која се .меси за Божиh и у ко
ју се обично .меШне злашан или сребрн новац. 

ЧЕЮНО с geo iлавице белОl лука који се .може оgло.миши, ош
чехнуши, чешањ: појести � белог лука. 

чест, честа, -о (KOМII. чеmћ:И:) 1. а. чији су gелови, еле.менШи 
расйоређени lУСШО jegaH go gpYlOl, lУСш, збијен: � myмa, � коса, 
� кукуруз. б. који је расйоређен на .мало.м раз.маку jegaH og gpy
lOl, збијен: чести зупци (на чеmљу), чести зуби. 2. а. који се ја
вЈЬа, йонавЈЬа у .мањи.м, Kpahu.м вре.менски.м раз.мацu.ма, уче
сшан, фреквеншан: чести напади, чести састанци, честе свађе, 
чести сукоби. б. обичан, уобичајен: � појава, � особина. 

честа ж в. чесШар. 

честар, -а и ЧЕютар, -ара м (честарје с (мн. 0») lусша, шешко 
apoxogHa .млаgа, ниска шу.ма, lусШиш. 

честати, -ам несвр. gОlађаши се, јавЈЬаши се чесшо, учесшано, 
йонавЈЬаши се. 

честер м енгл. врсша сира Йорекло.м из Чесшера (у ЕнLлеској). 

честика ж бот. БUJbка Thlaspi, Th. arvense из ф. крсШашица. 

честимичан и честимичан, -чна, -о који се чесшо йонавЈЬа, 
учесШан. 

честимично и честимично прил. чесшо, учесшано. 

честина ж в. чесШоhа. 

честит, -а, -о 1. који није окаљан ничu.м неgоличнu.м, .морал
но исйраван, часшан, йошшен, .моралан: � човек, � породица. 2. 
који је онакав какав шреба ga буgе, који йошйуно заgовОЈЬава, 
ваљан, gобар, вреgан: � комад хлеба, � одело. 3. йри чесшиша
њу: који gOHOCU cpehy, блаlосшање, йун cpehe, блаlосшања, сре
haH. - Честит вам Божић! 4. (одр.) (у личном обраћању) йошшо
вани, цењени, уважени, ЙЛе.мениШи. - Честити царе! 

честиталац, -аоца м в. чесШиШар. 

честиталица ж жеНС1Са особа која чесШиШа. 

честитар, -ара м 1. онај који чесШиШа. 2. књиlа у којој се на
лазе Йpu.мepи за чесшишање у различиШu.м Йрилика.ма. 

честитарка ж она која чесШиШа. 

честитати, честйтам свр. и несвр. а. йозgравиши, йозgравЈЬа
ши HeKOla йовоgо.м каквОl pagocHol или значајНОl gОlађа,ја и 
(за)желеШU .му cpehy: � младенцима, � Божић, � Нову годину, 
� рођендан. б. изразиши, изражаваши (неко.ме) gивЈЬење за 
усйех, усйешан йоgухваш: � некоме на успеху. - Победио си. 
Искрено ти честитам. 

честитач, -ача м в. чесшишар (1). 
честитка и честитка ж (дат. -тки; ген. МИ. -кй (-итака и -йта

ка)) 1. ус.мени или Йис.меНи йозgрав са леЙu.м жеЈЬа.ма йовоgо.м 
каквОl pagocHol или значајНОl gОlађаја: божићна �, рођеНданска 
�, примити честитку за рођендан, упутити честитку. 2. apUlOg
на карша,разLлеgнuца или Йис.мо на.мењено за йисање чесшиш
ки (1): купити честитку. 

честито ПРИЛ. 1. йошшено, .морално исйравно, часно: � посту
пати, � се понети. 2. како шреба, ваљано: � вечерати, � одспа
вати. 3. разг. јако, MHOlO, вео.ма, врло: � се ознојити. 

честитост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина oHola који је че
сшиш, oHola шшо је чесшишо, .морална исйравносш, йошшење: 
девојачка �. 2. gобар квалишеш, ваљаносш, вреgносш: � вина. 

честица ж ge.м. og чесШа. 
честица ж 1. физ. врло .мали gелиh .маШерије, иgеализирано 

шело с врло .мало.м али коначно.м .масо.м и бесконачно .малu.м 
gu.мензија.ма: субатомске честице, елементарне честице, дифу
зија честица. б. уойшше .мали geo нечеlа, gелиh, .мрвица: чести
це праmине. 2 . .мали KoMag Зе.мЈЬишШа, Йарцела. 3. в. нафора. 

често ПРИЛ. (KOМII. чеmћё и чеmће) 1. MHOlO йуша, у MHOlO йри
лика, йонавЈЬајуhи се у Kpahu.м вpe.мeHcKu.м раз.мацu.ма: � путо
вати, � поболевати, � дувати (о ветру), прилично �, врло �. 2. 
на .мало.м раз.маку, lУСШО: � израсло цвеће, � поређане клупе. 

честоротка ж она која чесшо рађа. 
че сто славица ж бот. pog зеЈЬасших БUJbака Veronica из ф. зе

валица, разlон. 
честоћа ж 1. чесша йојава нечеlа, учесшалосш, фреквеншносш: 

� саобраћаја, � назеба. 2 . .мали раз.мак, lусшина: � садница. 
чета ж 1. вој. основна војна јеgиница која улази у сасшав ба

шаљона: почасна �. 2. веhи број, .мношШво Jbygu ОКУЙЈЬених за
jegHo, lpyaa: � сватова, � момака. 

четверац, -рца м 1. КЊИЖ. а. сших og чешири слоlа. б. сшро
фа, кишица og чешири сшиха, каШрен. 2. спорт. лаlани сйорш
ски ча.мац са чешири веслача: � са кормиларом, � без корми
лара. 3. лов. cpHgah или јелен са gва йарошка на свако.м POly. 

четверо(-) в.  чеШворо(-). 
четвори, -а, -е МН. (ген. четворйх, дат. четворйм(а)) бројни 

йриgев Йре.ма чешворо, уз u.мeHицe које u.мajy са.мо облик .мно
жине или означава ју йар или чешири исшоврсне lpyae означене 
и.меницо.м у .множини: � рукавице, � кола, � врата, � сватови. 
• отворити, уперити четворе очи gобро ЙриЙазиШи. 

четворица ж (мн. 0) чешири .мушка лица, чешири .мушкарца. 
четворка и четворка ж (дат. -рци; ген. ми. -кй) 1. а. број чеши

ри. б. оцена којо.м се оцењује оgређено (у наше вре.ме врло gобро) 
знање: добити четворку из физике. в. назив Йреg.меШа (најче
шhе йревОЗНОl среgсшва или собе) који је означен броје.м чеШири. 
г. зуб йрешкушњак: извадити четворку. 2. а. ист. новац који је 
u.мao вреgносш чешири јеgинице. б. карт. карша која u.мa вреg
нос ш og чешири јеgинице: бацити четворку. 3. буре og чешири 
акова. 4. скуй, lpyaa og чешири (нЙр. чешири човека, чешири ко
ња, чешири авиона и сл.) йовезани исШu.м заgаШко.м: партизан
ска �; � провалника, � коња, � млазних ловаца. 5. gрушшвени 
йлес у које.м се jegHo Йре.ма gpYlOM налази чешворо йлесача, ка
gрил: плесати четворку. 

четворкаm, -аша м ђак чије је знање оцењено чеШворка.ма. 
четворкаmица ж ученица чеШворкаш. 
четворке, -кй ж ми. чешворо gеце рођених у jegHoM йорођају: 

добити четворке, родити четворке. 
четворни, -а, -о а. који је сасшавЈЬен og чешири gела: � зво

но. б. којије сасшавЈЬен og чешири gржаве, чешири ОРlанизаци
је, йаршије и СЛ., У ко.ме учесшвују чешири gржаве, чешири ор
lанизације, йаршије и сл.: � савез, � конференција, � комисија. 
• - метар (сантиметар, дециметар, километар и др.) кваgрашни .ме
шар (санШu.меШар, gеци.меШар, кило.меШар и gp.). 

' четворо, четворга (обично непром.) збирни број који оglова
ра основно.м броју чешири: а. за означавање збира особа (или 
уойшше биhа) .мУШКОl и жеНСКОl йола: било је њих �. б. уз збир
не u.мeHицe које означава ју збир .млаgих биhа: � деце, � пилади, 
� телади. 

четворо- као йрви geo сложени ца значи ga је нешшо сасша
вЈЬено og чешири gела, ga и.ма или ga шраје чешири јеgинице 
oHola шшо значи основни geo gpYlOl gела сложенице, gaje uзве
geHo чешири йуша, ga је увеhано чешири йуша иШg.: четворо
страН, четворогласаН, четворогодиmЊИ, четвороднеВНИ, четво-
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роделаН, четвороспратаН, четвороугласт, четворострук, четво
рочлан итд. 

четворобој и четворобој, -оја м спорт. шакмичење, HagMe
шање у чешири аillлешске gисциUлине. 

четворобојан, -јна, -о који је у чешири боје: � тканина, � 
штампа, � застава. 

четворобразднй, -а, -о који йрави чешири бразgе исшовре
мено: � плуг. 

четвороброј и четвороброј, -оја м чешири узасшойна броја 
некот, часойиса шшамйана yjegHo, у jegHoj свесци. 

четворовалЕштан и четворовалентан, -тна, -о који има че
шири валенције: � елеменат. 

четвороврстан, -сна, -о који је og чешири врсше, који се ја-
вЈЬа у чешири виgа. 

четвороглав, -а, -о који има чешири "iлаве: � аждаја. 
четворогласје с муз. чеi1lвеРО"iласна комЙозиција. 

четворогласнй, -а, -о муз. који се извоgи у чешири "iласа: � 
певање, � композиција. 

четворогласно прил. муз. у чешири "iласа: � певати. 
четворогодиmњак м онај који има чешири "iogUHe. 

четворогодиmњй, -а, -ё који се OgHOCU на uepuog og чешири 
"iogUHe (који има чешири "iogUHe, који шраје чешири "iogUHe, који 
се оgржава йосле чешири "iogUHe и сл.): � дечак, � школовање, � 
помен. 

четворогодиmњица ж навршене чешири logUHe og HeKol go
lађаја, чешврша lоgишњица: � нечије смрти. 

четвородёлан јек. четвородијелан, -лна, -о који има чеши
ри gела: четвороделна врата. 

четвороднёвнй, -а, -о који шраје чешири gaHa: � боравак, � 
екскурзија. 

четворожйлнй, -а, -о који има чешири жиле, жице: � кабл. 
четворојезичан, -чна, -о и четворојезичкй, -а, -о који се 

OgHOCU на чешири језика, у коме се уйошреБЈЬавају чешири јези
ка: � речник, � средина. 

четворојезично прил. на чешири језика: � обрађен речник 
четворокатан, -тна, -о који има чешири каша, чешворосйра

шан: � кућа. 
четворокатница ж кућа, Зlраgа са чешири каша, чешворо

сЙраШница. 

четворократан, -тна, -о који се врши, йојавЈЬује, йонавЈЬа и 
сл. чешири йуша, у чешири маха: � паљба. 

четворократно прил. чешири йуша, у чешири маха. 

четворокреветнй, -а, -о који има чешири кревеша: � соба. 
четворокрйлан, -лна, -о који има чешири крила, чешири 

йреклойна gела: четворокрилни орман, четворокрилна врата. 
четворокут и четворокут м мат. в. чеШвороу"iао. 

четворокутан, -тна, -о који има чешири куша, чешвОРОУlа-
они: � слика. 

четворолиснй, -а, -о који има чешири лисша: � детелина. 
четворолйст м чешири лисша йовезана зајеgно. 

четворомесечнй јек. четворомјесечнй, -а, -о који се OgHocu 
на uepuog og чешири месеца (који има чешири месеца, који шра
је чешири месеца, који се gобија или gaje свака чешири месеца 
и сл.): � беба, � боравак, � зарада, � извештај. 

четворомоторац, -рца м авион са чешири моШора. 

четворомоторнй, -а, -о који има чешири мошора: � авион. 
четворонедёљнй јек. четворонедјёљнй, -а, -о који има че-

шири HegeJbe, који шраје чешири Hegeљe: � беба, � боравак 
четвороног, -а, -о који има чешири HOle, чеШвороножан. 

четвороножан, -жна, -о који има чешири HOle: � животиња. 

четвороножац, -ошца и четвороножац, -6шца м чешворо-
ножна живоШиња. 

четвороножачкй, -а, -о који се ogHOCU на чеШвороношце. 

четвороножицё прил. в. чеШвороношке. 

четвороноmкё прил. на (све) чешири HOle; на обе HOle и на обе 
руке: вући ce �. 

четворопев јек. четворопјев м муз. йевање у чешири "iласа. 

четворопол м физ. елекшрична мрежа, елекшрични йровоg
ник са чешири Йола. 

четворопостотнй, -а, -о који износи чешири йОСШО, чешво
роЙроценШни. 

четворопрег м кола са чешири коња у зайрези: возити се у 
четворопрегу . 

четворопрежан, -жна, -о у који се йрежу чешири зайрежна 
lрла: четворопрежне кочије. 

четворопрежно прил. у чешворойре"iу, чешворойреlОМ: во
зити �. 

четворопроцентнй, -а, -о који износи чешири йроценша: � 
камата. 

четворопрст, -а, -о који има чешири ЙрсШа. 

четворопружнй, -а, -о који има чешири ЙРУlе, шраке (сао
браћајне): � цеста. 

четворорёд и четворорёд м вој . peg йо чешири: ступати у 
четворореду. 

четвороред, -а, -о и четвороредан, -дна, -о који има чеши
pu pega. 

четвороредац, -еца и четвороредац, -еца м агр. врсша јеч
ма са чешири pega зрња у класу. 

четворорук, -а, -о и четвороручан, -чна, -о 1. који има че
шири руке. 2. који се uзвоgи, свира са чешири руке, у gуешу: � 
композиција. 

четвороручно прил. муз. са чешири руке, у gуешу: свирати �. 
четворосатнй, -а, -о који шраје чешири саша, чешворочасов

ни: � радно време. 
четворосед јек. четворосјед м аушомобил са чешири cegu

шШа. 

четвороседнй јек. четворосједнй, -а, -о који се ogHOCU на 
чешворосеg, који има чешири сеgишша: � ауто. 

четворосложан, -жна, -о који се сасшоји og чешири СЛОlа: � 
реч, � именица. 

четворособан, -бна, -о који има чешири собе, који се сасшо-
ји og чешири собе: � стан. 

четвороспев јек. четвороспјев м в. чеШвороЙев. 

четвороспратан, -тна, -о који има чешири сйраша: � кућа. 
четвороспратница ж кућа са чешири сЙраШа. 

четворостазнй, -а, -о који има чешири сшазеј шраке, чешво-
ройружни: � цеста. 

четворостопан, -пна, -о књиж. који има чешири сшойе: � 
јампски стих. 

четворостран, -а, -о који има чешири сшране: � геометриј
ска слика. 

четворострук, -а, -о 1. који се сасшоји og чешири сшрука, че
шири ниши, чешири слоја и сл., учешворосшручен: � конац. 2. 
који је чешири йуша већи: � износ, � сума. 

четвороструко прил. 1. у чешири сшрука, у чешири ниши: � 
упредена пређа. 2. чешири йуша више: � скупљи. 

четворотактнй, -а, -о у и3р. - мотор клийни мошор са уну
шрашњим са"iоревањем KOg KOla се pagHU йроцес оgвија у чеши� 
ри шакша, за које време раgилица мошора изврши gва обрШа. 

четвороточкаm, -а.ша м аушомобил, ауШо. 
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четвороугао, -гла м мат. т,ео.меШријс-ки ли-к са чешири уiла: 
правоугли �. 

четвороугаони, -а, -о -који има чешири уiла: � геометријски 
лик. 

четвороугаоник м в. чеШвороут,ао. 

четвороугласт, -а, -о -који је -као чешвороут,ао, сличан чешво
роуiлу: � облик, � лице. 

четворОцеван јек. четвороцјеван, -вна, -о -који има чешири 
цеви (о йишшољу или йушци): четвороцевни пиmтољ. 

четвороцевац јек. четвороцјевац, -евца м йишшољ или .ма
шинс-ка йуш-ка са чешири цеви. 

четвороцифрен, -а, -о -који се сасшоји og чешири цифре: � 
број. 

чеТВОРОЧЕЮОВНИ, -а, -о -који шраје чешири часа, чешворо
сашни: � радно време. 

четворочетвртински, -а, -о муз. -који шраје чешири чешвр
шине: � такт. 

четворочлан, -а, -о -који има чешири члана: � породица. 
четврт ж (инстр. -и) 1. чешврши geo jegHe целине, чешврши

на: � пилета, � килограма, � сата. 2. geo Zpaga, вароши, -кварш, 
рејон: стара градска �. 3. jegHa og чешири Месечеве .мене: прва 
(Месечева) �, друга (Месечева) �. 

четвртак, -тка м чешврши gaH у Hegeљu, ogMax иза cpege. 

четвртак, -ака м 1 . .мужја-к goMane живошиње (обично -коњ) 
og чешири ZogUHe. 2. учени-к чешвршот, разреgа. 3. буре og чешврiil 
а-кова. 

четвртаст, -а, -о -који и.ма обли-к чешвороут,ла: � огледало, 
� сто. 

четвртасто прил. у обли-ку чешвороут,ла: � исећи. 
четвртгодишњак м часойис -који излази чеШвршт,оgишње. 

четвртгодишњё прил. сва-ке чешврше ZogUHe, сва-ка чешири 
.месеца: излазити (из штампе) �. 

четвртгодишњи, -а, -е -који се OgHOCU на чешврш ZogUHe, -ко
ји шраје чешврш ZogUHe, -који се gот,ађа сва-ко чешврш ZogUHe (сва
-ка шри .месеца): � одмор, � боравак, � извештај. 

четвртгодиште с чешврш ZogUHe: сваког четвртгодиmта. 
четврти, -а, -о pegHU број Йре.ма основно.м броју чешири: -ко

ји је йо pegy ogMax иза шреnет,: сваки � дан, � ред, � клупа. • -
болест мед. ла-кша gечја заразна болесш с осиЙо.м -као -коg шар
лаха. � полна (сполна) .болест мед. вирусна заразна болесш с ошо
-ко.м и т,нојење.м у йрейонс-ким лимфним жлезgама, lymphogra
nuloma inguinale. 

четвртина и четвртина ж 1. чешврши geo нечет,а, чешврш: � 
јабуке, � сата, � круга, � пута. 2. ист. чешврши geo poga, йрино
са -којије йосеgни-ку gавао обрађивач њет,ове зе.м.ље. 3. mтамп. фор
.маШ шшамйарс-кот, шаба-ка -који је йресавијен gва йуша, Шј. на 
чешири лисша; фор.lI1,аШ -књит,е или часойиса чији шшамйани 
шаба-к има чешири лисШа. 4. муз. ноша -која шраје чешвршину 
шрајања целе ноше, чеШврШин-ка. 5. т,руйа og чешири или йри
ближно чешири лица или биnа уоЙшШе. 

четвртинка ж муз. в. чешвршина (4). 

четвртински, -а, -о -који се OgHocu на чеiilвршину и чешвр-
Шин-ку. 

четврто, -ог(а) с в. чешвршина (1). 

четврто прил. у набрајању: на чеШврШо.м .месШу. 

четвртпостотни и четвртпроцентни, -а, -о -који износи че-
шврш йОСШО, чешврш ЙроценШа. 

четвртфинале с geo ели.минационот, Ша-к.мичења (обично 
сйоршс-кот,) йре йолуфинала у -ко.ме учесшвује осам Ша-к.мџчара: 
ући у �. 

четвртфиналист{а), -е м (ми. -сти) учесни-к у чеШврШфиналу. 

четвртфиналисткиња ж учесница у чеШврШфиналу. 

четвртфинални, -а, -о -који се OgHOCU на чешвршфинале: � 
меч, � такмичење. 

четина ж 1. бот. иiличасш лисш у чешинарс-кот" црнот,оричнот, 
gрвеnа. 2. в. че-киња. 

четинар, -а и четинар, -ара м бот. у .мн.: црнот,орично gрвеnе 
и т,р.мље, шибље Coniferae, с иiличасшим зuмзеленим лисшови
.ма (чешинама) или с љус-касшим лисшовима и цвасшима у об
ли-ку шишар-ки, шишарица (у jg.: ша-кво gрво или т,р.м). 

четинарски и четинарски, -а, -о -који се OgHOCU на чешина
ре, црнот,орични: � дрво. 

четинаст, -а, -о -који је нали-к на чешину, че-кињу, че-кињав, 
че-кињасш: � коса, четинасти бркови. 

четињав, -а, -о в. чеШинасШ. 

четињаст, -а, -о в. чеШинасШ. 

четињача ж бот. в. чеШинар. 

четири, четирију и четирију (дат. четирма и четйрма; ретко 
пром.) а. основни број за jegHY јеgиницу веnи og шри, -који се обе
лежава цифро.м 4; назив ше цифре: � човека, � жене, � детета, 
� књиге, � стола. б. -као geo вишечланих бројева и не-ких израза: 
двадесет (и) четири, четири стотине, четири хиљаде, три-чети
ри, четири пута и др. • дићи све - увис лепи, извалиши се лен
чареnи, уживајуnи. између (међу) - зида (живети) не излазиши из 
-купе; живеши изоловано, йовучено, не gолазиши ни с -ким у go
gup. испружити све - лепи, извалиши се. као два и два - сасвим 
шачно, сит,урно, йоузgано. на све - стране свуgа. свирати у (на) - ру
ке свираши на -клавиру уgвоје, у gуешу. у све - сво.м снат,о.м. 

четири- -као йрви geo сложени ца (сложених бројева и og њих 
извеgених именица) означава: а. ga има чешири онот,а шшо зна
чи gpyZu geo сложени це: четиристо, четиристоти, четирихиља
дити, четирихиљаднина, четиримилионити, четиривекован, 
четиристолетни итд. б. в. чешворо-: четиригодиmњи. 

четиристо основни број чешири йуша веnи og сшо, -који се бе
лежи са 400, чешири сШоШине. 

четиристо- йрви geo сложени ца -које значе сложеносш из че
ширисшо Йреg.меШа, gелова и сл. или нешшо чеширисшошинишо 
йо pegy: четиристогодишњи, четиристогодишњица, четиристо
летница итд. 

четити, -йм несвр. о-куйљаши у чеШе. 8 � се c-куйЈЬаши се, о-ку
йљаши се, т,о.милаШи се (нЙр. о Hapogy, .маси JЬygu). 

четица ж geM. og чеШа. 

четка ж (дат. -ки; ген. ми. четака (четкй» 1. найрава, оруђе за 
чишnење, рибање и gp. найрављено og йлоснаше gрвене, .меШал
не и сл. йоgлот,е у -коју су т,усшо усађене чврсше gла-ке, че-киње или 
нешшо слично: � за одело, � за косу, � за ципеле, � за рибање 
пода. 2. -кичица, -кисш -којим се нешшо бојаgише, .маже: � за кре
чење, � за бојење. 

четкар м занаiilлија -који йрави и apogaje чеШ-ке. 

четкарски" -а, -о -који се OgHOCU на чеш-каре, -који apuaaga 
чеш-карима: � занат, � радња. 

четкарство с чеш-карс-ки занаш, израgа и apogaja чеШа-ка. 

четкаст, -а, -о -који је нали-к на чеш-ку: четкасти бркови, � 
брада. 

четкати, �aM несвр. чисшиши чеШ-ко.м: � одело, � ципеле. 8 � 

се 1. чисшиши своју ogeny чеШ-ко.м. 2. уз. повр. чисшиши jegaH gpy
т,от, чеШ-ко.м. 

, , четкица ж 1. ge.м. og чеш-ка: � за зубе, � за сликање. 2. физ. 
geo еле-кшричне .ма шине за усйосшављање -конша-кша из.међу ро
ширајуnет, и .мирујуnет, gела. 

четни, -а, -о -који се OgHOCU на чешу: � командир, � дежур
ство, � састанак 

четник м ист. а. члан gобровољне нерет,уларне војне орт,аниза
ције у борби за национално ослобођење og шурс-кот, ройсшва на 
Бал-кану, �о.миШа. б. йрийаgни-к gecHo оријеншисане срйс-ке на
ционалисшич-ке йолишич-ке т,руйације у бившој Јут,ославији 
(1918-1941) aog вођсШво.м Kocйle Пеnанца. в. йрийаgни-к уiлав-
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но.м сриских, .монархисillички, анillико.мунисillички и uрвобиill
но анillифашисillички оријеншисаних оружаних фор.мација у 
Дpy'tOM свеШско.м рашу (1941-1945) uog вођсШво.м 'teHepOJlaДpa
же Михаиловиhа. 

четниковати и четниковати, -кујём несвр. биillи чеillник, 
uровоgиillи чеillнички живОill, бориillи се као чеillник. 

четникуша ж пеј. (у говору четничких противника) жена 
чеillник; чеillникова жена; жена из чеillничке Uороgице. 

. четнички, -а, -о који се OgHOCU на чеillнике: - команда, - рат, 
- одред. 

четнички прил. на чеillнички начин, као чеillник. 

четништво с (ми. 0) 1. својсшво oHo'ta који је чеillник, чеillнич
ка upuuagHocill; чеillничко gеловање: бити осуђен због чеТНИШ1Ћа. 
2. чеillнички иокреШ. 3. зб. чеillници, чеillничка ор'tанизација. 

четњак м зоол. ноћни леuillир Cnethocampa processionea из 
иор. uрелаца, чије се 'tусенице хране боровим и'tлица.ма. 

четовати\ -тујём несвр. војеваши у чеillи; бориillи се, рашова
ши 'tерилски, у .мањи.м 'tpyua.мa, чеillа.ма избе'tавајуhи сукобе с 
наg.моhнијим неиријаШеље.м на оШворено.м иољу. 

четовати2, -тујём несвр. (енгл. chat) рач. жарг. ћаскаши, раз.ме
њиваши .мишљења, сшавове, иоруке и сл. са gру'tим особа.ма иу
Ше.м uншернеша у реOJlНО.м вре.мену. 

четовођа м (ми. ж) вођа чеillе. 

четрдесет основни број чеillири иуша већи og geceill (који се 
обележава бројко.м 40). 

четрдесет- в. чеillрgесеillо-: четрдесетгодишњи, четрдесетго
дишњак. 

четрдесетак прил. uриближно чеillрgесеill, око чеillрgесеill 
(особа, upegMeilla и сл.): - дечака, - кућа. 

четрдесетак, -ака м војник чеillрgесеillо't иука. 

четрдестгодишњ- в. чеillрgесеillо'tоgишњ-. 

четрдесетеро в. чеillрgесеillоро. 

четрдесети, -а, -о pegHU број ире.ма основно.м броју чеillрgе
сеш: - ред. 

четрдесетина и четрдесетина ж 1. чеillрgесеillи geo нече'tа: 
три четрдесетине. 2. СКУU, збир og чеillрgесеill или uриближно 
чеillрgесеill jegUHKU, чеillрgесеillак: - војника. 

четрдесетица ж upegMeill означен броје.м чеillрgесеill (вози
ло, соба и сл.). 

четрдесетница ж цркв. 1. ио.мен или gaha која се gaje иокој
нику чеillрgесеillи gaH uосле с.мрШи. 2. велики иосш upeg Ускрс. 

четрдесето- ирви geo сложени це који означава ga нече't има 
чеillрgесеill на броју, ga је чеillрgесеillо ио pegy и СЛ. :  четрдесето
годишњак, четрдесетогодишњи, четрдесетогодишњица, четр
десетодневни, четрдесетострук итд. 

четрдесетогодишњак м човек који има чеillрgесеill или око 
чеillрgесеill 'togUHa. 

четрдесетогодишњакиња ж жена која има чеillрgесеill или 
око чеillрgесеill 'togUHa. 

четрдесетогодишњи, -а, -ё који се OgHOCU на uepuog og чеillр
geceill 'togUHa (који има чеillрgесеill 'togUHa, који шраје чеillрgесеill 
'togUHa, који се обележава, слави и сл. uосле чеillрgесеill 'togUHa): 
- човек, - боравак, - помен. 

четрдесетогодишњица ж чеillрgесеillа 'tоgишњица: - рођ е
ња, - смрти, - устанка. 

четрдесетодневни, -а, -о који се OgHOCU на uepuog og чеillр
geceill gaHa (који има чеillрgесеill gaHa, који шраје чеillрgесеill ga
на, који се обележава, слави и сл. uосле чеillрgесеill gaHa): - бе
ба, - боравак, - помен. 

четрдесеторица ж (ми. 0) чеillрgесеill .мушких лица, чеillрgе
сеш .мушкараца: - младића. 

четрдесеторо збирни број који оg'tовара основно.м броју че
illpgeceill: а. за означавање збира особа (или уоuшillе биhа) .му-

шко't и женско't uола: било ИХ је - на састанку. б. уз збирне име
нице које означава ју збир .млаgих биhа: - деце, - пилади, - јаг
њадИ. 

четрнаест основни број за чеillири већи og geceill (који се обе
лежава са 14). 

четрнаестак, -ска м (обично непром.) збир og uриблиЖliО че
шрнаесш, око чеillрнаесill (особа, upegMeilla): - ЉУДИ, - кућа. 

четрнаестак, -ака м војник чеillрнаесillо'tа иука . 

четрнаестерац, -рца м 1. сших og чеillрнаесill сло'tова. 2. је
лен чији ро'tови имају чеillрнаесill Uарожака. 

четрнаестеро в. чеillрнаесillоро. 

четрнаести, -а, -о pegHU број ире.ма основно.м броју чеillрна
есш: - ред, - дан. 

четрнаестина и четрнаестина ж чеillрнаесillи geo нече'tа. 

четрнаестица ж upegMeill означен броје.м чеillрнаесill (вози
ло, соба и сл.). 

четрнаесто прил. чеillрнаесillо ио pegy. 

четрнаесто- ирви geo сложеница који означава ga нече'tа 
има чеillранесill на броју, gaje чеillрнаесillо ио pegy и сл.: четрна
естогодишњи, четрнаестогодишњак, четрнаестогодишњица, 
четрнаестодневни итд. 

четрнаестогодишњак м gечак og чеillрнаесill 'togUHa. 

четрнаестогодишњи, -а, -ё који се ogHOCU на uepuog og че
шрнаесш 'togUHa (који има чеillрнаесill 'togUHa, који шраје чеillр
наесш 'togUHa, који се обележава, слави, gaje uосле чеillрнаесill 
'togUHa и сл.): - дечак, - боравак, - помен, - јубилеј . 

четрнаестогодишњица ж чеillрнаесillа 'tоgишњица, наврше
них чеillрнаесill 'togUHa (og HeKo't gо'tађаја): - смрти. 

четрнаестодневни, -а, -о који и.ма чеillрнаесill gaHa, који 
шраје чеillрнаесill gaHa: - беба, - боравак 

четрнаесторица ж (ми. 0) чеillрнаесill .мушких лица, чеillрна
есш .мушкараца. 

четрнаесторо збирни број који оg'tовара основно.м броју че
шрнаесеш: а. за означавање збира особа (или уоuшillе биhа) .му
шко't и женско't uола: било ИХ је - у групи. б. уз збирне именице 
које означава ју збир .млаgих биhа (ређе уз gpy'te именице у .мн.): 
- деце, - пилади, - јагњади. 

Чех м (мн. Чеси) upuuagHUK заuаgнословенско't Hapoga који 
живи највећим gело.м у Чешкој. 

чехати, -ам несвр. в.  чијаillи: - перје. 
чехизам, -зма м ЛИНГВ. реч, језички еле.менаill узеill из чешко't 

или насшао uog ушUцаје.м чешко't језика, чешки језички израз, 
бохе.миза.м. 

Чехиња ж uриuаgница чешко't Hapoga. 

чеховљевски, -а, -о који је у gyxy књижено't gела PYCKO't ии
сцаАншона Павловиhа Чехова, .мајсШора крашке uриче: - стил, 
- језик 

чеховљевски ПРИЛ. у gyxy и сillилу PYCKO't ии_сца Чехова: пи
сати -. 

Чехословачка ж ист. бивша gржава Чеха и Словака у cpeg
њој Евроии. 

чехословачки, -а, -о који се OgHOCU на Чехословачку, који 
upuuaga Чехословачкој. 

чечати, -чйм несвр. gy'to и уиорно чекаillи, gрежgаillи, џе
џаШи. 

чешагија ж тур. ошillра .меШOJlна чеillка за чишhење коже и 
gлаке коња и 'tовеgа. 

чешаљ, -шља и чешља м (ми. чешљеви и чешљеви) а. upeg
.меШ og косши, .меШOJlа, иласillике и сл. са зуuцима, који служи 
за чешљање или uричвршhивање косе, браgе и бркова, OgH. као 
украс за косу: густи -, украсни - . б. оно шillо има облик чешља 
(Ја): - шуме. • гујин (змијин) - зоол. врсша cilloHo'te Julus sabu
losus. 
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чеmањ, -шња м в. чеС1Ю. 

чеmати, чешем несвр. 1. 'iребаши, ШРЈЬаши кожу ga се с.ма
њи, олакша осећај свраба, сврбежа: � руке, � табане. 2. чисши
ши чеШко.м, чеша'iијо.м, шимариши: � коње. _ - се 1. 'iребаши се 
йо кожи ga се с.мањи, олакша осећај свраба, сврбеЖа. 2. уз. повр. 
а. чешаши jegHo gpy'io. б. gоgириваши се, gошицаши се, очешава
ши се (нйр. о 'ipaHa.мa gрвеhа). • где кога сврби, ту се и '{ете в. uog 
сврбеШи. кога сврби, нека се и чете ко је ШО учинио, нека и og'io
вара за Шо. туђа рука свраб не чете шуђин не брине шуђе бри'iе. 
- језик (о некога) о'iовараШи (HeKo'ia), клевеШаШи. 

чеmёр и чеmер, -ера м бот. женски цвеш ЦРНО'iорично'i gрве
ћа, шишарка. 

чеmёраст и чешераст, -а, -о који је сличан чешеру, налик на 
чешер. 

Чешка ж (дат. Чешкој) gржава у среgњој Евройи у којој основ
но сшановнишшво чине Чеси (раније у сасшаву бивше Чехосло
вачке РеЙублике). 

чеmкати (се), -ам (се) несвр. geM. Йре.ма чешаши (се). 

чеmкй, -а, -о који се OgHOCU на Чехе и Чешку, који upuuaga 
Чесима и Чешкој: � народ, � књижевност, - језик. 

чешки прил. на чешки начин, као Чеси; чешким језико.м: го
ворити �. 

чеmљанац, -нца м И чеmљаница ж чешљано йреgиво за 
"iлашке вунене шШофове. 

чеmљаоница и чеmљаоница ж занаiйлијска раgња у којој 
се уређује коса, фризерска раgња, фризерски салон, фризерница. 

чеmљар, -ара м 1. занаiйлија који йрави и upogaje чешљеве. 
2. в. чешљач. 

чешљара ж фабрика или йо'iон у ко.ме се чешља (вуна и сл.). 

чеmљарица ж 1. в. чешљачица. 2. чешљарева жена. 

чеmљарка ж 1. она која йрави чешљеве. 2. чешљарева жена. 

чеmљарница ж а. чешљарска раgионица, б. йроgавница че-
шљева. 

чеmљарскй, -а, -о који се OgHOCU на чеШЈЬаре: - радионица. 
чеmљаст, -а, -о који је сличан чешљу, који је у облику чешља: 

� израштај. 
чеmљати, чешљам и чешљам несвр. 1. а. чешље.м уређива

ши, gошериваши (косу, браgу, бркове и сл.): � косу, � бркове. б. 
фиг. разг. обасийаши 'iрgња.ма, йрекорима, кришиковаши: � по
литичаре. г. фиг. разг. Ше.меЈЬно йре"iлеgаши: � ловиmте. 2. а. раз
власаваши на влакна, ниши (вуну, лан и сл.), реgиши: � вуну. б. 
скиgаши чије са баgРЈЬица йерја, чијаши: - перје. _ - се а. че
шљаши, уређиваши своју косу. б. ићи на фризирање (KOg HeKo'i 
фризера), фризираши се: - се код модног фризера. • - карте 
шаљ. pago се каршаши; .мешаШи карШе. 

чешљач, -ача м 1. онај који чешља, уређује неко.ме косу, фри
зер. 2. онај који чешља, 'iребена вуну. 

чеmљача ж зоол. pog й:окрешних .морских .мекушаца, ШКОЈЬ
каша Pecten. 

чеmљачица ж она која чеШЈЬа неко.ме косу и обликује је у 
фризуру, фризерка. 

чеmљина ж ayiм. и Йеј. og чешаљ. 

чеmљић, -а и чешљйћ, -ића м ge.м. og чешаЈЬ. 

чеmљуга ж бот. биљка Dipsacus silvester из ф. Dipsacaceae, 
са боgљикасшим сШаБЈЬика.ма и боgЈЬикасшим цвешним "iлави
ца.ма. 

чешљугар, -ара и чеmљугар м зоол. йшица йевачица шаре
HO'i йерја Carduelis carduelis из Йор. зеба (која се храни се.менка-
.ма чешљу'iе, јохе и брезе). 

. 

чеmљугарац, -рца м зоол. в. чешљу'iар. 

чеmљуговина ж бот. в. чешљу'iа. 

чеmња:к, -ака м бот. и агр. а. бели лук Allium sativum. б. луко
вица бело'i лука, која u.мa ошшар укус и .мирис. 

чеmњарка ж зоол. врсша жабе Pelobates fascus, која се gању 
закойава у земљу и чије кожне жлезgе излучују сок који .мири
ше на чешњак. 

чеmњачкй, -а, -о који се OgHOCU на чешњак. 

чибугџија м (мн. ж) 1. тур. ист . .мо.мак који је носио чибук йо
служујуhи њиме Йушаче. 2. в. чибучар. 

чибук м тур. а . .мања цев og gрвеша, hилибара, йласшичне 
.масе и сл. у коју се сшавЈЬа ци'iареша или ци'iара йри йушењу, 
ци'iарлук; ка.миш. б. цев луле; лула. 2. фиг. gимњак, оџак. 3. ист. 
gaHaK на овце и козе који се йлаhао у некаgашњој Турској. 

чибукало с gрво којим се чибука. 

чибукати, -ам несвр. а. (некога) уgариши, .млаШиШи, шуhи 
(шШаЙо.м и сл.): � дете. б. фиг. ошшро осуђиваши, кришикова
ши. в. уgарање.м исшресаши йрашину из нече'iа: � хаљине. 

чибучар м 1. онај који израђује чибуке. 2. онај који йуши на 
чибук. 

чибучина ж ayiм. и Йеј. og чибук; ружан, лош чибук. 

чибучити, -Им несвр. йушиши на чибук. 

чибучић и чибу.чић м geM. og чибук. 

чивава ж врсша .мало'i йса с великим ушима (Йре.ма имену 
.мексичке савезне gржаве Чивава, оgакле йошичу ови Йси). 

чивија ж тур. 1. gрвени или 'iвозgени клин који gржи шочак 
на осовини; уойшше клин, ексер. 2. КЈЬуч за зашезање жица на 
.музичко.м инсшру.меншу (виолини, Ша.мбури и сл.). 3. фиг. лука
ва, upeupegeHa особа, йревејанац: шабачка -, ужичка - . • заби
ти (некоме) чивију йоgвалиши (неко.ме), наса.мариШи (HeKo'ia). 

чивијица ж ge.м. og чивија. 

чивилук м найрава, gacKa или gрвени сшуб с кука.ма за ве
шање оgела и gp., вешалица, вешало. 

чивињак м сврgло којим се буше руйе за чивије на колима. 

чивит и чивит м тур. 1. Mogpa, йлава боја, .моgрило, UHgu'iO: 
модар Kao �. 2. бот. биљка Indigofera tinctoria из ф. лейирњача, 
og које се gобија Mogpa боја, UHgu'iO. 

чивитан и чивитан, -тна, -о који је боје чивиша, Mogap: чи
витни нокти, - небо. 

чивитар и чивитар м а. ист. йроgавац чивиШа. б. фиг. зеле
наш, каишар, лихвар. 

чивитарскй и чивитарскй, -а, -о који се OgHOCU на чивиша
ре, зеленашки, лихварски, каишарски. 

чивитаст и чивитаст, -а, -о који је као чивиш, чивишан, .мо-
gap: чивитасте усне. 

чивкати, -ам несвр. оном. gаваши og себе "iлас "чив", "чив". 

Чивут м тур. пеј. Јеврејин, Жиgов. 

Чивутарија ж зб. пеј. Чивуши, Јевреји, Жиgови. 

Чивутин м пеј. в.  ЧивуШ. 

Чивутк(ињ)а ж пеј. Јеврејка, Жиgовка. 

чивутскй, -а, -о који се OgHOCU на Чивуше: � гробље. 
Чивуче� -ета с (супл. МН. Чивучићи м; зб. им. Чивучад ж) пеј. 

ge.м. og Чивуш(ин); чивушско gеШе. 

чигра ж (ген. МН. -ри (чшара» мађ. 1. gечја и'iрачка куйасшо'i 
облика која се врши, обрhе, зврк. 2. ЗООЛ. у .мн.: 'ipyua йшица вив
чарица Sterninae из Йор. 'iалебова, које су изврсни лешачи (у jg. : 
'uшuца из ше 'ipyUe). б. йшица селица слична 'iалебу Sterna hi
rundo. в. 'iолуб йревршач Columba gyratrix. • вртети се (играти, 
поигравати) као � брзо, вреgно раgиши, биши вреgан, окреШан. 

чиграст, -а, -о који се врши, окреће као чи'iра; фиг. врло жив, 
окрешан: чиграсте очи; � дете. 

чигрица ж 1. ge.м. og чи'iра. 2. ЗООЛ. врсша инсекша који се на 
.мирној воgи врши YKPY'i као чи'iра. 

чиж, чижа и чижак, чишка м ЗООЛ. врсша йшице йевачице 
Chrysomitris spinus из Йор. зеба. 
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чизбургер м енгл. хамбур'iер са gogaйlKoM сира. чилаmа и чилаmица ж чилайlасйlа кобила. 

чизма ж тур. (ген. ми. чизама) 1. (обично у мн.) вpcйla gубоке 
обуhе, обич11,О КОЖ11,е, која сеже обич11,О go коле11,а или иЗ11,аg ко
ле11,а: кожне чизме, женске чизме, гумене чизме, обути чизме. 
2. фиг. пеј. 'iруба вој11,ичка сила; 11,асиље: трпети туђинску чизму. 
• није свака � за сваку ногу; не иде та � на ту ногу 11,ије свако за 
сваки Йосао. шпанске (шпањолске) чизме вpcйla мучила која се 
cйlaвљajy 11,а 11,o'ie. � главу чува, шубара је квари зими йlреба yйlo
uљaвaйlи 11,арочийlо 11,o'ie. 

чизмар, -а и чизмар, -ара м обуhaр који uзрађује, йрави чuзме. 

чизмарија ж 1. чизмарска раgиО11,ица. 2. чизмарска роба. 

чизмарица и чизмарка ж 1. чuзмарева же11,а. 2. же11,ска осо-
ба која израђује чuзме. 

чизмарскй и чизмарскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а чизмаре: � 
радња, � посао, � занат. 

чизмарство с чизмарски за11,айl. 

чизмаст, -а, -о који има облик чизме. 

чизметина ж ayi.м. и йеј. og чuзма. 

чизмица ж а. geM. og чuзма. б. (обично у мн.) краћа чизма, 
йолуgубока чuзма: купити чизмице. 

чија ж gлакасйlи меки geo ййlичије'i йера који се cKuga с ба
gрљице йри чијању Йерја. 

чијати, -ам несвр. а. cKugaйlu чије с баgрљица йерја: � перје. 
б. рашчешљавайlи, развласавайlи (ву11,У, ла11, и сл.) 11,а влаК11,а, 
11,ийlи, чешљайlи, ypeђивaйlи: � вуну. 

чијй, -а, -ё ПРИД. зам. 1. а. yйийl11,a: коме или чему upuuaga? -
Чије је ово дете? Чија је књига? б. og11,oc11,a (og11,ocu се 11,а йpeйl
xog11,y име11,ицу или заме11,ицу): коме или чему UpuUaga. - Срео 
сам младића чији су родитељи настрадали у саобраћајној не
срећи. в. 11,еоgређе11,а: 11,ечији. - Ако се чије ствари изгубе, на
кнаду ће сносити превозник. 2. у заме11,ичким Ko11,cйlpYKциjaмa 
са gойус11,им речцама: било, 'iog, ма, макар, (му) gpa'io: у йојача-
11,ОМ 11,еоgређе11,ОМ З11,ачењу: свејеg11,О чији. - Узми чије било ства
ри. Чија год се стока ухвати у штети, биће кажњен. 

чијйгод, ч:Ијагод, ч:Ијёгод ПРИД. неодр. зам. 11,ечији. - Ако чије
год дете закасни, добиће неоправдани. 

чик1, чика м (мн. чикови) ocйlaйlaK исйуше11,е ци'iаре или ци
'iapeйle који се баца, йикавац, ойушак: пепељара пуна чикова. 

чик2 тур. узвик којим се 11,еко йозива, изазива ga 11,ешйlо учи-
11,и, ga се у чему о'iлеgа, йlакмичи. - Чик прескочи ограду! ЧИlС 
погоди ко је победио! Чик изађи ми на мегдан! 

чика м (уп. чИко) 1. хиЙ. og чича. 2. уойшйlе човек у 'iogU11,aмa, 
cйlapиjи човек. 

чикати1, -ам несвр. (некога) 1. изазивайlи, йозивайlи 11,eKo'ia 
ga 11,ешйlо учи11,и или ga се у 11,ечему о'iлеgа, шакмичи, 11,agMehe: � 
некога на двобој , � на утакмицу. 2. изазивайlи 11,eKo'ia (11,а 11,еки 
йocйlyйaK, свађу, борбу и сл.) йркосеhи му, зачикавайlи: � непри
јатеља . •  � се уз. повр. изазивайlи, зачикавайlи jega11, gpy'io'ia. 

чикати2, -ам несвр. о'iлашавайlи се 'iласом "чик" (о косу). 

чи кица и чикица м (ми. ж) geм. и хиЙ. og чика и чико. 

чикнути (се), -нём (се) свр. йрема чикайlи1 (се). 

чико, -а и -ё м (уп. чика) 1. хиЙ. og чича. 2. уойшйlе човек у 'io
gU11,aмa, cйlapиjи човек. 

чиков, -ова м 1. ЗООЛ. вpcйla слайlковоg11,е рибе Misgurnus fos
silis из Йор. шара11,а, gy'iYJbacйla, вaљKacйla йlела и мале 'iлаве, 
која живи у Myљeвийly g11,Y. 2. фиг. а. живо, 11,есйlаш11,О geйle. б. йо-
11, иза11, , йpeвpйlљив, љи'iав човек, Йpeвpйlљивaц. 

чилагер м жарг. пеј. cйlapиjи човек. 

чилан, -лна, -о в. чио: чилни и одморни. 
чилатаст, -а, -о сив, cивKacйl; који има шаре11,е ue'ie йо йlелу 

(о коњу). 

чилац, -лца м жарг. в. чиле. 

чилаm, -аша м тур. чилайlасйl коњ. 

чиле, -а и -ё и чиле, -ета м хиЙ. og чича. 

чилеанскй, -а, -о који се og11,ocu 11,а Чиле (gржаву у ЈУЖ11,ој 
Америци): � извоз, � салитра. 

чИлети јек. чиљети, чИлЙМнесвр. [гл. им. чиљёње с] 1. 11,ecйla
jaйlи, ишчезавайlи, 'iубийlи се: � из сећања. 2. а. 'iубийlи c11,a'iy, 
слабийlи, малаксавайlи, KoЙ11,eйlи (нпр. о старијем човеку). б. 
'iубийlи у и11,йlен,зийlейlу, jeњaвaйlи (11,Йр. о свейlлу ламЙе). 

чило ПРИЛ. крейко, живахно, снажно; OgMOPHO: � ходати. 
чилост, -ости ж cвojcйlвo и cйlaњe oHo'ia који је чио, крейкосйl, 

живахносйl. 

чиљети в. чилейlи. 

чим везн. 1. временски: казује ga се раgња 'iлавне, уйравне ре
ченице gо'iађа 11,euocpegHo йосле раgње зависне реченице: йleK, 
йleK шйlо, ogMax йошйlО, како. - Чим је дошао, укључио је ра
дио. 2. узрочни - изриче узрок раgње 'iлавне, уйравне реченице: 
јер, буgуhи ga, Йошйlо. - Чим је он тако забринут, ситуација је 
озбиљна. 

чимкати, -ам несвр. чуЙкайlи. 

чимпанза м (ж) (мн. ж) ЗООЛ. рег. в. шимЙан,зо. 

чин м (ми. чИнови (чИнови» 1. 011,0 шйlо је учињено, резулйlайl, 
ucxog неке раgње, gело; йocйlyйaK: извести � анексије, свирепи �, 
срамни �. 2. поз. jegaH og више 'iлавних gелова gpaмcKo'i, йозори
шно'i KOMaga: позоришни комад у три чина, први �, свршетак 
чина. 3. cйleйeH службено'i йоложаја, gосйlојансйlва, paH'i (обич
но у војсци): � ПУКОВНИlCа, капетански �, академски �, бити про
изведен у � генерала, лишити некога чина, официрски чинови. 
4. (само јд.) обреg, обично црквени, који се врши йо cйlpo'io yйlвp
ђеним йравилима: свечани �, свети �, обавити � венчања. 5. 
йlечносйl у којој се чине, шйlаве коже, шйlава, шйlавило. • зате
ћи (некога) на чину зайlеhи (HeKo'ia) у часу извршења 11,eKo'i gела. 
ставити (некога) пред готов (свршен) � ypaguйlu, uзвршийlи нешйlо 
без upeйlxogHe са'iласносйlи, а зайlим обавесйlийlи о йloMe. 

чинеле ж МН. И чинели м МН. итал. муз. музички и11,cйlpYMeHйl 
из 'ipyue ygapaљKU који се cacйlojи og gве окру'iле йlaњиpacйle 
брон,зане йлоче које уgарањем jegHe о gpy'iy gajy резак, upogopaH 
звук. 

чини ж (м) мн. празн. чаролије, чари, мађије: бацити � на не-
кога, нагазити на �. 

чинија ж тур. вpcйla gубље или йлиhе uocyge за јело, зgела. 

чинијица ж geм. og чинија. 

чинилац, -иоца м (ген. ми. чИнилаца) 1. оно шйlо условљава 
йocйlojaњe нече'iа; узрок или услов йocйlojaњa нече'iа, йокрейlач
ка cHa'ia, факйlОР: политички чиниоци, економски ЧИНИОЦИ, од
лучујући �. 2. онај који о нечему оgлучује, yйlицajHa личносйl, 
оgлучујуhи факйlОР: одговорни чиниоци. 3. йочинилац, uзврши
лац HeKo'i gела, aKйlep. 4. мат. број који се множи с 11,еким gру'iим 
бројем. 

чинилица ж она која носи чини, чаралица, чаробница, вра-
чара. 

чинитељ м в. чинилац. 

чинитељица ж женска особа чинийlељ (3). 

чинити, -йм несвр. [гл. им. чИњёње с] 1. а. вршийlи неку pag
њу, бавийlи се неком акйlивношhу, бийlи заузейl, забављен 11,е
ком раgњом, paguйlu: � нешто тајно, � нешто по својој вољи (на 
своју руку). б. йocйlyйaйlи на оgређени начин йрема некоме, не
чему. - Шта ћете чинити са овим преступницима? Није знао 
шта да чини са толиким судским предметима. Како чиниш 
другима, тако ћеш и дочекати. в. (са именичком допуном која 
значи неку радњу, резултат радње, процес или начин радње) 
вршийlи, обављайlи, извршавайlи, извоgийlи: � притисак, � чу
да, � изгреде, � натчовечанске напоре, � посете, � сметње, � 
покушаје, � прељубу. г. gовоgийlи (HeKo'ia) у какво cйlaњe, йоло
жај, cийlyaциjy; йpaвийlи: � некога одговорим, � некога интере
сантним, � некога лудим, � од себе будалу. Та фризура је чи
ни млађом. Руменило је њено лице чинило још лепшим. д. йо-
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.маlаШи ко.ме, биши ко.ме og корисши: � један другоме, � све не
коме. - Чиним колико могу. ђ. сшвараши, ЙравиШи. - Истрај
ност и стрпљење чине чуда. Шта то чините од људи? е. изази
ваши, йричињаваши, узроковаши: � пустош, � зло, � штету. 2. а. 
u.маШи оgређену вреgносш, важносш, значење, значиШи. - Фри
зура много чини. Није завршио ШRолу, али то ништа не чини. 
Лепо се запослио. б. биши (неко.ме) og корисши, корисШиШи. -
Дијета му добро чини. 3. а. износиши, gаваши оgређени резул
ШаШ. - Пет дечака и две девојчице то чини укупно седморо де
це. б. сачињаваши, шворuши: � са нечим једну целину. Члан
ство странке чине млади људи. 4. (обично у изр. - чини) врача
ши, .мађијаШи: умети �. 5. в. шшавиши: � кожу . •  � се 1. йрави
ши се, йрешвараши се, lраgиши се: � се невештим, � се важан 
(важним). 2. осшављаши какав ушисак, изlлеgаши, йричињава
ши се. - На светлости се њено лице чинило још лепшим. Увек 
нам се прошлост чини романтичном. • - од себе будалу йосшуйа
ши lлуЙо. - добро (некоме) раgиши за gобро (HeKola). - од муве ме
дведа в. йравиши og .муве MegBega (uog .мува изр.). - нажао (неко
ме) жалосшиши, вређаши (HeKola). - погодбу ЙОlађаши се, Hala
ђаши се. - све (могуће) некоме Уlађаши у све.му (неко.ме). - своје ge
ловаши шако ga осшавља оgређене Йослеgице. - утисак gаваши, 
изазиваши, осшављаши уШисак. - част (некоме) 1) исказиваши 
йошшовање Йре.ма неко.ме. 2) служиши, биши неко.ме на часШ. 
чини се као ga, како изlлеgа. како ти се чини? какво је швоје .ми
шљење? (о оно.ме шшо се йоказује као резулшаш нечијеl paga). 

чиновни, -а, -о који се OgHOCU на чин, paHl; чиновнички: � 
разред. 

чиновник, -ика и чиновник м сшално зайослено лице које 
врши кан цела р ијску , аg.минисшрашивну или неку gpYlY службу, 
службеник, на.мешШеник (чесшо CиHOHu.м за бирокрашију): др
жавни �, банковни �. 

чиновниковати, -кујём несвр. биши чиновник, вршиши чи-
новничку службу, службоваШи. 

чиновниковица ж чиновникова жена. 

чиновница и чиновница ж жена чиновник. 

чиновничић и чиновничић м ge.м. og чиновник; чиновник 
нижеl разреgа. 

чиновнИчки и чиновнички, -а, -о који се OgHOCU на чинов
нике; бирокрашски: � разред, � особље, чиновнички послови, � 
плата, � апарат. 

чиновнИчки и чиновнички прил. на чиновнички начин, као 
чиновник; бирокрашски: � управљати. 

чиновништво и чиновништво с 1. зб. чиновници, чиновнич
ки сшалеж; бирокрашија: cpeCKO �, државно �. 2. чиновничка 
служба; чиновнички йоложај, сшашус: добити �. 

чинодејство (ретко јек. чинодјејство) с цркв. верски чин, обреg 
који свешшеник врши у цркви, велика служба у цркви. 

чинодејствовати (ретко јек. чинодјејствовати), -ствујём несвр. 
вршиши чиноgејсШво. 

чинчила и чинчила ж зоол. јужноа.мерички lлоgар Chinhi1la 
brevicaudata, који u.мa врло фино lУСШО крзно; крзно ШОlа lлО
gapa. 

чиљеница ж оно шшо је искусШво.м йошврђено ga сшварно 
йосшоји или ga се gОlађа, исшиниш, сшваран gОlађај, исшини" 
ша, сшварна йојава, факаш: говорити на основу чињеница, из
'носити чињенице, непобитна �, држати се чињеница. 

чињенички и чињенични, -а, -о који се OgHOCU на чињени
це, који ogloBapa чињеница.ма, који йочива на чињеница.ма, фак
шичкш � стање, � материјал. 

чињенички и чињенично прил. на чињенички начин, на 
основу чињеница, чињеница.ма gоказано, уисшину, заисша, 
сшварно, факшички: � утврдити, � доказати, � заснован мате
ријал. 

чињеничност, -ости ж својсшво oHo'ia шшо је чињенично, чи
њенltчна заС1:l0ваносШ. 

ч;ио, чИла, -о og.мopaH, свеж; йун живошне eHepluje, елена, 
оран; крейак, живахан; снажан: � и здрав момак 

чиода ж иlла с lлавицо.м и без ушију, йрибаgача: набости бу
бу чиодом. 

чиодица ж ge.м. og чиоgа. 

чиопа ж зоол. у .мн. :  йороgица йшица селица сличних ласша
.ма Apodidae (Cypselidae), које су изврсни лешачи, а хране се ло
већи инсекше у лешу (у jg.: йшица из ше йороgице) • бела - врсша 
чиойе Micropus теЉа. црна - врсша чиойе Micropus apus. 

чип м енгл. основни еле.менаШ рачунара, елекшронско инше
lpucaHo коло израђено на јеgинсШвено.м блоку силицију.ма; .ми
крочий, .микроЙроцесор. 

чипка ж (дат. -ки; ген. ми. чИпака и чИпкй) украсни шуйљика
ви, .мрежасШи ручни pag или фабричка украсна израђевина og 
йа.мУЧНОl, ланеНОl, свилеНОl и сл. конца која се израђује йлеше
ње.м, качкање.м, везење.м или Шкање.м (Йо.моћу иlле, качкалице 
и сл.): бриселска �, венецијанска �, пamка �, плести чипку, из
рађивати чип:ку. 

чипкан, -а, -о који је og чийке; украшен чиЙко.м: � блуза, � 
капица. 

чипкар м онај који израђује и upogaje чиЙке. 

чипкарица и чипкарка ж жена чиЙкар. 

чипкарски, -а, -о који се OgHOCU на чийкаре и чийкарсшво: � 
занат, � изложба. 

чипкарство и чипкарство с чийкарски занаш, вешшина 
йрављења чиЙки. 

чипкаст, -а, -о који је као чийка, који је og чийке: � крагна, 
� завеса, чипкасти вео. 

чипкасто прил. као чийка, йойуш чийке: � исплетена паучина. 
чипкати, -ам несвр. израђиваши, йравиши чиЙку. 

чипкаћи, -а, -ё који служи за чийкање: � игла. 
чипкица ж ge.м. og чиЙка. 

чипс м енгл. шанко сечени колушиhи кро.мЙира йржени на 
уљу или .масШи. 

чипчица ж ge.м. og чиЙка. 

ч:И:р м (инстр. -ом; мн. чИреви (чирови» мед. ошшеhење коже 
или слузокоже и шкива ucuog ње йраћено околнu.м заЙаљење.м 
или lнојење.м, које насшаје зБОl инфекције и pacuaga болеСНОl 
шкива, ulcus: � на желуцу, � на дванаестопалачном цреву, пот
кожни �, � на прсту. 

чирав, -а, -о йун чирева: � лице. 
чиравац, -авца м онај који u.мa чиреве на кожи. 

чиравост, -ости ж сшање oHola који је чирав, oHola шшо је чи-
раво: � црева. 

чирак, -ака м тур. в. свећњак. 

чираст, -а, -о сличан чиру: � израштај. 
чираш, -аша м онај који болује og чира на желуцу или gBa-

наесШоЙалачно.м цреву. 

чирашки, -а, -о који се OgHOCU на чираше: � дијета. 
чирић, �a и чирић, -ића м geM. og чир. 

число с рлг. узица са нанизанu.м зрнu.ма (gpBeHu.м, кошша
Hu.м, сеgефнu.м и сл.) која служи за бројење .молиШава, бројани
ца, круница. 

чист, -а, -о (коми. чистијй) 1. а. који је без йрљавшшине, без 
.m-РЈЈЈа, који није уйрљан, ypegaH: � рубље, � лице, � коса, � соба. 
б. који је без облака, који није за.маfJbен, за.муhен, неЙо.мућен, 
бисшар, Begap, јасан: � небо, чисте очи, � видик. 2. који йази на 
чисшоhу, ypegaH, йеgаншан: � домаћица, � ученик. 3. а. који је 
без Йpu.мece, без gоgашка нечеl gpYlOl, сшраНОl: � злато, � сребро, 
� алкохол, � рунска вуна, � вино, � барок б. који није .мешане 
крви, расе, Йас.мине, врсше и сл. :  � Србин, � раса, � пасмина. в. 
који ogloBapa оgређенu.м Йравилu.ма, нор.ма.ма, йравилан, ко
рекшан: � изговор, � говор, � ијекавица, � штокавштина. г. не
су.мњив, йрави, сушши, исшински, шийичан: � лаж, � измиmљо
тина, � глупост, � будалаштина, � злоба. д. који се не goBogu у 
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су.мњу, јасан: � ситуација, � случај, � петица (оцена). 4. фиг. а. 
.морално бесирекоран, који не саgржи у себи никакве лажи, ире
варе, иошшен, часшан: чисти идеали, имати чист образ, остати 
у спору �. б. невин, неискварен, чеgан, gевичански, искрен, бес
ирекоран: � пољубац, � девојачка љубав, � љубавни доживљај. 
5. који се gобро, јасно чује, јасан, разiовешан (о звуку): � глас, � 
тенор, � звук. 6. који се gобија, који осшаје иосле оgбишка шро
шкова, а.мбалаже и СЛ.: � зарада, � плата, � добит, � тежина, � 
мера, � износ. 7. који није ничим заузеш, слобоgан, ошворен: � 
улица, � трг. • бити чистих прстију, чистих руку, имати чисте пр
сте, чисте руке биши иошшен, не биши склон крађи, иревари. би
ти на чисту знаши јасно gашу сиШуацију. из чиста мира (чинити 
нешто) без икаква разло"iа, ни og Ko"ia изазван. не бити - биши 
hакнуш, шашав, луцкасШ. немати три чисте разг. не смеши, йла
ши ши се (ураgиши нешШо). извести нешто на чисто рашчисшиши, 
објасниши нешшо за.мршено, нејасно. 

чистац, -аца м 1. слобоgан, ошворен иросшор, чисШина. 2. (у 
служби узвика) бежи! iуби се! • бити на чистацу биши јасно. из
вести, истерати и сл. на -, изићи (с неким) на - рашчисшиши, обја
сниши нешшо шшо је било за.мршено, нејасно, ушврgиши чиње
нично сШање. ухватити - иобеhи. 

чистач, -ача м (инстр. -ачем) 1. онај који чисши, онај који се 
бави чишhење.м нечеiа као занимање.м: � улица, � ципела, � 
снега. 2. уређај, наирава за чишhење нечеiа. 

чистачица ж жена чисшач (1). 

чистачки, -а, -о који се OgHOCU на чисшаче: � прибор. 
чистилац и чистилац, -иоца м в. чисшач (1). 

чистилица и чистилица ж а. сирава, уређај за чишhење. б. 
вој . .моШка са чеШко.м за чишhење шоиовских цеви. 

чистилиmте с 1. рлг . .месШо из.међу раја и иакла ige gуше ipe
шника иосле смрши шрие и чисше се og ipexa ире уласка у рај, 
иУРiаШорију.м. 2 . .месШо ige се чисШи. 

чистило с 1. среgсшво за чишhење. 2. наирава за чишhење. 

чистина ж 1. слобоgан, ошворен иросшор, ошворено иоље: 
изаћи на чистину. 2. иовршина, иросшор у шу.ми који није обра
сшао gрвеhем, иройланак: шумска �. • извести, истерати (ствар) 
на чистину рашчисшиши, разјасниши оно шшо је било за.мрше
но, нејасно. 

чистиница ж geм. og чисШина. 

чистионица и чистионица ж иросшорија, раgионица ige се 
нешшо чисши: хемијска �, парна �. 

чистити, -им (трп. чfuпћен) несвр. [гл. им. чfuпћёње с] 1. а. og
сшрањујуhи, уклањајуhи ирљавшшину, ђубре, ошиашке, ираши
ну и СЛ. чиниши чисшим: � собу, � улицу, � одело, � ципеле, хе
мијски �. б. фиг. чиниш и йлеменишим, оЙЛе.мењиваШи: � душу. 
в. оgсшрањиваши, уклањаши са нечеiа: � прашину, � снег са 
улице, � ђубре, � длаке (са одела), � мрље. г. r.лачајуhи, .мажу
hu чиниши свеiilлим, сјајним: � оружје, � пymку. д. сиремају
hu, уређујуhи (нешшо) уклањаши оно шшо је неиошребно, шшо 
се не корисши, шшо смеша, шребиши og неиошребноiа: � коко
mкy (од перја), � заклано прасе, � рибу, � грашак, � орахе. ђ. 
рашчишhаваши, раскрчиваши: � канал (од олупина), � луку, � 
пролаз. 2. ослобађаши уклањајуhи, оgсшрањујуhи HeKoia: � зе
мљу од лопова, � партију, � партијске редове. 3. мед. уиошре
бо.м некот' среgсшва (иурiашuва) ослобађаши цревнот' саgржаја, 
клисшираши: � црева. 4. фиг. красШи. 5. фиг. брзо, халайЈЬиво 
јесши: � печење, � све са стола. 6. фиг. ошклањаши оиасносш: � 
пред голом. 7. разг. вршиши кирешажу: � жене. 8. фиг. разг. на
иушшаши неко .месШо, оgлазиши брзо, бежаШи. - Чисти одмах 
одавде! � се 1. уклањаши, оgсшрањиваши нечисшоhу, ирљав
шшину са себе: � се од прamине, � се од длака. 2. иосшајаши 
чисшији, бисшриши се (о заирљаној воgи). 3. а. иосшајаши ве
gap, развеgраваши се (о небу). б. иосшајаши леиши, иролеиша
ваши се (о времену). 3. фиг. оgбациваши og себе (нешшо), осло ба
ђаши се iрехова, .мана); иоирављаши се, ойлемењиваши се: � се 
од грехова, � се од порока. 4. мед. а. ослобађаши се цревнот' cagp- ' 
жаја, исиражњаваши црева. б. разг. ирекиgаши шруgноhу, абор
ШираШи. 5. разг. iубиши се, склањаши се, уклањаши се, бежаши: 
� се из собе. 

чистиm, -Иmа м в. чисШина. 

чистка ж (дат. -ки; ген. мн. -ки) рус. а. ист. иовремена ревизија 
члансшва иаршије и руковоgсшва у СССР која је за време Сша
љина иоиримила облик ироцеса, upoioHa и ликвиgација: Ста
љинове чистке. б. уоишше оgсрањивање неиослушних, неиоgоб
них, неиожељних, несиособних и СЛ. из неке орiанизације, колек
шива, иреgузеhа, инсшишуције и gp. 

чисто прил. (комп. чистијё и чистије) 1. а. без ирљавшшине, 
ypegHo: држати кућу �, � одевен, � обријан, � се носити. б. без 
икакве иримесе или смешње која би кварила чисшоhу, jacHohy, 
сиiурносш: говорити � енглески, звучати �. в. фиг. CUiYPHO, без
беgно, безоиасно. - На улици је било чисто, јер је јуче била хај
ка. 2. бисшро; јасно - Вода је текла чисто. Видео је сасвим чи
сто. 3. јасно, ошворено; разiовешно: казати (рећи) � и отворено 
(бистро); разумети �. 4. обрачунашо без о.моШа, а.мбалаже, не
шо: � 10 килограма. 5. (за иојачавање oHoia шшо се казује иска
зо.м) а. баш, уираво; зацело, сшварно; iошово, скоро. - Чисто се 
веселим кад га видим срећног. Чисто ме срамота што не могу 
отићи. Није понео торбу из чисто практичних разлога. Чисто 
се платио јавно признати. б. сасвим, иошиуно, иосве: не знати 
� ниmта. 

чистокрван, -вна, -о 1. који је чисше, неио.мешане крви, ра
се, иасмине, врсше, расан: � арапски коњ. 2. фиг. ирави, исшин
ски, сушши: чистокрвни песник, чистокрвни филозоф. 

чистокрвност И чистокрвност, -ости ж (инстр. -ошћу) сша
ње и особина oHoia који је чисшокрван: � расе, � пасмине. 

чистонародни, -а, -о који је из са.мот, Hapoga, иошиуно на
pOgHU: � говор. 

чистосiщачан, -чна, -о који је чисша, ошворена срца, искрен: 
� човек, � исповест. 

чистосiщачно прил. чисша, ошворена срца, искрено: � рећи. 
чистосiщачност, -ости ж особина oHoia који је чисшосрgа

чан, oHoia шшо је чисШосрgачно. 
чистота ж 1. сшање oHoia шшо је чисшо у есШеШско.м и .мо

рално.м смислу: � душе, душевна �, � духа, � морала, � стила. 
2. в. чисШоhа. 

чистоћа ж 1. сшање и особина oHoia шшо је чисшо, без ир
љавшшине, уреgносш: � куће, � руку, � постеље, одржавати чи
стоћу. 2. финоhа йлемениших .меШала, OgHOC из.међу йлемени
шо"i и неиле.мениШоi .ме шала у леiура.ма: � злата, � сребра. • 
градска � ко.мунално иреgузеhе за оgржавање чисшоhе у ipagy. 

чистунац, -нца м 1. а. онај који иази на чисшоhу и чисшо се 
носи. б. фиг. 1) онај који је чисш у .морално.м смислу, иуриШанац. 
2) онај чије се .мишљење заснива на усшаљеним, неиро.менљи
вим goi.мa.мa, gоi.маШичар: правни �, верски �. 2. онај који иа
зи, чесшо и ирешерано, на чисшошу језика, иурисша: језички �. 

чистуначки, -а, ·-0 који се OgHOCU на чисшунце: � средина. 
чистуначки прил. као чисшунци, иуриШански. 

чистуница ж она која воли чисшоhу и која се брине за чи-
сшоhу, ypegHa женска особа. 

чистУ-нка ж в. чисШуница. 

чистУ-неки, -а, -о в. чисшУначки. 

чистУ-неки прил. в. чисшУначки. 

чистунство с 1. ирешерана, чесшо иривиgна шежња за чи
сШоШо.м и сшроiошhу .морала, иуриШаниза.м. 2. ирешерана ше
жња за чишhењемјезика og шуђих, сшраних елеменаша, иури
за.м: језичко �. 

читав, -а, -о (комп. 0) 1. који има све gелове, које.м не Hego
сшаје нишша, неокрњен, цео, сав, иошиун, целокуиан: � село, � 
породица, � износ. 2. који није ирекинуш, који је у иуно.м обли
ку, ouceiy или шрајању (чесшо у хииерболично.м значењу) а. уз 
именице које значе иросшор или оно.ме шшо се иросшире, иружа 
или налази у иросшору: � планина, � пут, � колона, читав ом 
дужином, захватити читавом шаком. б. уз именице које значе 
време: читаве ноћи, � јутро, читаву годину, � лето. в. уз броје
ве или именице које значе неку количину, .меру, исшичуhи gaje 
уираво шолико: потрошити читаву тону брашна, читавих де
сет литара уља. 3. неиовређен, неошшеhен, неокрњен, неозле
ђен: изаћи из битке здрав и читав. - Стакло је остало читаво. 
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4. йошйун, целовиш; lошов, савршен: постати - човек, - момчи
на, - горостас. 5. чесшо за йојачавање значења u.мeHицe уз коју 
сшоји као ашрибуш: направити - лом, слати читаве товаре хра
не, створити читаву збрку. 6. исши, йрави, сушши: бити - отац. 
7. разг. йамешан, нор.малан. - Јеси ли читав? Шта то радиш? 
Она није читава. • изнети (извући и сл.) читаву главу (кожу) и сл. 
осшаши нейовређен. омрзао му је - свет све .му је о.мрзло. - свет 
свако, сви. 

читавост, -ости ж сшање и својсшво oHola шшо је чишаво, це-
ловиШосШ. 

читак, -тка, -о 1. који је јасно, разlовешно найисан, који се 
лако чиша, чиiJl.тbив: - рукопис, - текст, - писмо, читке беле
шке. 2. фиг. јасан, веgар; весео: - чело. 

читалац, -аоца м (вок. чИтаоче, инстр. читаоцем; ген. ми. чИта
лaцa) онај који чиша књиlе, новине, часойисе и gp. шексшове: 
страствени - белетристике, - новина. 

читалачки, -а, -6 који се ogHOCU на чишаоце: - публика, -
круг, - група. 

читалаmтво с скуй чийlалаца, чишаоци, чийlалачка Йублика. 

читаљка ж сшалак или наслон на који се сшавЈЬа књиlа, ча
сойис или новине йри чийlању. 

читан ка ж (дат. -нци; ген. ми. -к:й) школска књиlа, уџбеник с 
Йриклаgнu.м шШиво.м из разних Йреg.меШа: mколска -, - за дру
ги разред основне школе, историјска -. 

читанчица ж ge.м. og чийlанка. 

читаоница и читаоница ж йросшорија оgређена за чишање 
(обично у библиошеци): - за часописе. 

читаонички и читаонички, -а, -6 који се OgHOCU на чишао-
ницу, чишаонице: читаонички чланови. 

читатељ м в. чийlалац. 

читатељка (читатељица) ж жена чиШалац. 

читати, -ам (читамо и чИтамо; трп. чИтан) несвр. 1. расйозна
ваши слова у Йисано.м или шШамЙано.м шексшу (иЗlоварајући 
или не изlоварајући), йрелазећи очu.ма йреко oHola шшо је найи
сано или нашшамйано разу.меваши саgржину йрочишаноlа 
шексша; изlовараши 1љасно оно шшо је найисано или нашшам
йано gржећи шексш у рукама или lоворећи найамеш, gекламо
ваши, рецишоваши: - писмо, - књигу, - роман, - песму; - умет
нички, - с емоцијама, - с патосом. 2. излаlаши, йреgаваши, об
јашњаваши ус.мено слушаоцu.ма оgређена знања: - лекције на 
универзитету. 3. а. расйознаваши знакове и разу.меваши њихо
во значење: - mифре, - знакове. б. фиг. схвашаши и йоlађаши не
чије .мисли, осећања, ;жеље, намере и сл. (йо HeKu.м СЙОЈЬнu.м зна
цu.мa или крешњама): - нечије мисли, - (некоме) тугу с лица. 
В. йоlађаши оно шшо ће се gоlоgиши на основу оgређених йојава 
или знакова: - будућност из звезда, - судбину са длана. г. (не
кога) разг. йоlађайlи нечије сшварне намере: - некога као отво
рену књигу. д. (некоме) lрgиши, кориши (HeKola), йриlовараши 
(неко.ме). • - између редака (редова) чишаши gо.мишљајући се 
оно.ме шшо йисац није go �paja рекао или шшо је хшео йрикри
ши. - (некоме) буквицу (лекцију) ошшро кориши, lрgиши, криши
коваши HeKola. - мису служи ши .мису. 

читач, -ача м 1. онај који чиша неки шексш у оgређеној йри
лици; чишалац: добар -. 2. техн. айараш који о.мОlућава чишање 
.микрофил.мова, сишних cHu.мaKa и сл. б. елекшронски айараш 
'који реlисшрује шшамйане или йисане знакове pagu gaљe обра
ge йоgашака: електронски -. 

читачица ж женска особа чишач (1). 
читачки, -а, -6 који се OgHOCU на чишаче, чийlалачки. 

читкати, -ам несвр. ge.м. Йре.ма чишаши; чишаши шексш на 
Йрескок. 

читко прил. чиiJl.тbиво, јасно, разlовешно: - писати, - напи
сано. 

читкост, .-ости ж особина oHola шшо је чишко, јасноћа, чи
iJl.тbивосШ: "': превода,. - рукописа. 

читлугџија м (мн. ж) тур. ист. в .  чиillлучар. 

читлук м тур. ист. а. сеоски aoceg, ЙОЈЬСКО gобро које је aoceg
ник узu.мао у закуй og сйахије; селишше, заселак на сЙахијско.м 
u.мaњy; к.меШско село. б. зе.мља у aocegy сељака у сШаро.м шур
ско.м alpapHoM сисШе.му. 

читлучар м ист. власник, locaogap чиillлука, чиillлук-сахиби
ја, чиillлуlџија. 

читлучити, -Им несвр. [гл. ИМ. чИтлучење с] йрешвараши сло
боgно зе.мљишШе у чиillлук и йоgврlаваши сеЈЬаке чиillлучкu.м 
ogHocu.мa: - сељаке. 

читлучки, -а, -6 који се OgHOCU на чиillлуке: - посед, - село. 
читљив, -а, -о в. чишак: - рукопис, - писмо. 
читљиво прил. в. чишко: писати -. 
читљивост, -ости ж особина или сшање oHola шшо је чиiJl.тbи

во, чиШкосШ. 
читуља ж лат. 1. а. 01љас, обично у новинама, KOju.м се обја

вЈЬује с.мрШ неке особе, са aogalftu.мa о сахрани и gp., с.мрШовни
ца. б. йойис, сйисак u.мeHa у.мрлих особа. 2. ист. йойис или сйи
сак у ко.ме се набрајају лица и gОlађаји. 3. Фиг. йрекор, укор, lpg
ња: спремити се за читуљу, одржати некоме читуљу. • очитати 
(некоме) читуљу ошшро укориши, изlрgиши HeKola. 

читуцкати, -ам несвр. ge.м. Йре.ма чишаши; чишаши с вре.ме
на на вре.ме (обично Йо.мало, краће сасШаве). 

чифтати се (чифтетати се), -ам се несвр. риШаШи се, бацаши 
се сШражњu.м Holaмa (о коњу, Malapltty, lовечешу и сл.). 

чифтнути се, -нем се свр. Йре.ма чифшаши се. 
Чифут м тур. в. ЧивуШ. 
Чифут- (чифут-) в. Чивуш- (чивуШ-). 
Чифуч- в. Чивуч-. 
чифчија м (ми. ж) тур. ист. зависни, йошчињени сеЈЬак, к.меШ 

на чиillлуку, чифлуку (у Шурско.м феуgално.м сисШе.му). 
чифчијски, -а, -6 који се OgHOCU на чифчије: - село. 
чИча м (ми. ж) 1. (често као атрибут) сшарији човек, сшарац: 

- Марко. 2. очев браш, сШриц. 
чИчак, -чка м (ген. мн. чйчака) 1. бот. pog gвоlоgишњих коров

ских БUJbака Lappa (Arctium) из ф. 1љавочика (Asteraceae) с ве
ликu.м лисШовu.ма и цвеШнu.м 1љавицама обавијенu.м боgЈЬама; 
шакав цвеЩ OgH. Uлоg. 2. фиг. HaмeiJl.тbивa, gocagHa особа. • обич
ни - бот. врсша чичка Lappa major, који расше на зайушшенu.м 
.месШu.ма. прилепити се, прикачити се као - биши HaмeiJl.тbив, go
cagaH. 

чичак-трака ж шрака с MHolo сишних лейЈЬивих кукица ко-
ја служи за закойчавање шашна, цийела, йојасева и сл. 

чичерон, -она и чичероне, -на м итал. шурисшички воgич. 

чичица м (ми. ж) ge.м. и хиЙ. og чича. 

чИчкав, -а, -о йун чичака, боgЈЬика, боgЈЬикав. 

чИчкати, -ам несвр. шрйаши, lо.милаШи MHolo нечеlа зајеgно 
без С.мисла и укуса; фиг. йрешерано, Йреко.мерно украшаваши, 
кишиши: - значке, - шнале. 

ЧИЧКОВ, -а, -о који apuaaga чичку, који се OgHOCU на чичак: -
главица, - уље. 

чичковит, -а, -о в. чичкав . 

чичковито прил. као чичак: - се закачити. 
чИчока ж бот. вишеlоgишња биЈЬка Helianthus tuberosus из 

ф. 1љавочика (Compositae), слична сунцокрешу, чији хранљиви 
lOMOJbU служе за кр.му. 

чкаљ, чкаља м (инстр. чкаљем) бот. биЈЬка Onopodron, О. 
acanthium из ф. 1љавочика (Compositae), са боgЈЬикавu.м чашич
Hu.м лисШићu.ма. • блажени - бот. врсша чкаља Onopodron acant
hium. требити - на својој љиви 1љеgаши своја йосла и не .мешаШи 
се у шуђе сШвари. 

чкиљ- в.  ШКuJb-. 

члан и члан м (мн. чланови) 1. apuaagHUK HeKola gрушшва, 
орlанизације: - породице, - управног одбора, - академије, - на-
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учног друштва, комисија од пет чланова. 2. ист. сшарешина или 
службеник, чиновник неке gржавне усшанове: � Главне контро
ле, � кварта. 3. оgељак, йо"iлавље HeKoi шексша (закона, уреgбе, 
йравилника) који обрађује само jegHY сшвар, само jegHY машери
ју или развија само jegHY мисао, йараiраф, сшав: други � У ста
ва, двадесети � Душанова закона, трећи � уговора. 4. geo неке 
веnе целине: � континента. 5. а. бот. заgебљање, чвор на сшабљи
ци биљке (шрске, лозе и gp.), коленце; geo сшабљике између ша
ква gва заgебљања. б. мат. geo gвочланоi или вишечланоi израза: 
� бинома, � полинома, чланови геометријског низа. в. лингв. вр
сша речи несамосшалноi значења која у неким језицима gaje йо
себну с.м,исаону или iрамашичку вреgносш речи уз коју се нала
зи: одређени �, неодређени �. 

чланак и чланак, -нка м (ген. ми. чланака и чланака) 1. кра
nи сасшав, расйрава о неком йишању из йолишике, науке, књи
жевносши и СЛ.: новински �, уводни �, насловни �. 2. анат. а. 
з"iлавак, з"iлоб (на нози или руци), обично "iлежањ: упасти у снег 
до чланака. б. косш на йрелазу руке у шаку, OgH. Hoie у сшойа
ло: � прста. 3. а. бот. geo сшабљике између gва чвора: � сламке, 
� трске. б. зоол. сваки aojegUHU geo шела ЙанШљичаре. 4. физ. йо
cyga са gва различиша йровоgника og ме шала или уиьа уроње
на у оgiоварајуnу шечносш, елекшрични елеменаш: електрични 
�, галвански �, Волтин �. 

чланарина ж новац који йлаnа члан HeKoi gрушшва, opiaHU
зације (обично месечно или iоgишње) за изgржавање шоiа gpy
шшва, орiанизације: синдикална �. 

чланица ж а. йрийаgница HeKoi gрушшва, орiанизације: � 
добротворног дрштва. б. земља, gржава йрийаgница неке opia
низације: државе чланице Организације уједињених нација. 

чланкаст, -а, -о в. чланковиШ. 

чланковит, -а, -о а. који има чланке, се'i.менШе, з"iлавкасш: 
чланковити црви. б. који има чворове или коленца: чланкови
те стабљике. 

чланковитост, -ости ж својсшво oHoia шшо је чланковиШо. 

чланконожац, -ошца м зоол. у мн.: најбројнија скуйина жи
вошиња Arthropoda, која обухваша: инсекше, йауке, сшоноiе и 
ракове, з"iлавкари (у jg.: з"iлавкар). 

члан ко писац, -сца м йисац чланака: новинарски �. 
члански и члански, -а, -о који се OgHOCU на чланове: � кар

та, � легитимација, � улог. 
чланство с 1. йрийаgносш неком gрушшву, орiанизацији, 

сшашус члана: доживотно �, почасно �. 2. скуй чланова, сви чла
нови HeKoi gрушшва, орiанизације: целокупно �, примити y �. 

чланчић м geм. og чланак; крашак чланак: новински �. 
чловити, -им несвр. [гл. им. чловљёње с] 1. сшајаши на сшра

жњим Hoiaмa (о йсу, зецу и сл.). 2. сшајаши на "iлави, gубиши: � 
на глави. 

чмавалица ж (м) (мн. ж) И чмавало с (м) (мн. с) експр. особа ко
ја ч.мава, сЙавалица. 

чмавати, чмавам несвр. експрес. MHOio сйаваши, излежава
ши се. 

чмар и чмар м анат. анални ошвор на крају gебелоi црева, 
anus. 

чмарни, -а, -о који се OgHOCU на ч.мар, анални. 

чмичак, -чка м iHojHa уйала лојне жлезgе на очном кайку у 
виgу црвене ошеклине, јеч.мичак, јеч.менац. 

чобанац, -нца м кув. йиканшно чорбасшо јело og gве или ви
ше врсша меса са кнеgлама. 

чобанин м (мн. -ани) тур. а. онај који чува сшоку на йаши, 
ЙасШир. б. фиг. пеј. сељачина, йросшак, ЙросШачuна. 

чобанити, -им несвр. биши чобанин, чуваши и найасашџ 
сШоку. 

чобаница (вок. -ице) (чобанка) ж она која чува сшоку на йа
ши, ЙасШирица. 

чобанлук м в. чобансШво. 

чобановати, -нујём несвр. в. чобаниШи. 

чобански, -а, -о који се ogHOCU на чобане, йасширски: � пас, 
� штап. 

чобански прил. као чобанин, на чобански начин. 

чобанство и чобанство с чобански йосао, чобанска служба: 
живети од чобанства. 

чобанче, -ета с (супл. мн. чобiшчићи м; зб. им. чОбанчад ж) 
.млаg чобанин, чобанско gеШе. 

чобанчина ж (м) (ми. ж) ay'i.м. и Йеј. og чобанин. 

чобанчић м geм. og чобанин. 

чобанчица ж geм. и хиЙ. og чобанка. 

чова м разг. хиЙ. og човек; уп. ЧОВО. 

човек јек. човјек, -ека и човек јек. човјек, -а м (супл. МИ. љу
ди, ген. људи) 1. живи орiанизам, сисар из pega йримаша који 
је йосшиiао највиши развојни сшуйањ, gрушшвено биnе које ми
сли, iовори и расйолаже сйособношnу ga сшвара оруђа и ga се 
њима служи у йроцесу paga, Ното sapiens. 2. зрео, оgрасшао му
шкарац: постати �. 3. особа, личносш као носилац високих мо
ралних и каракшерних особина: бити �, показати се као �. 4. 
apuaagHUK jegHoia Hapoga, земље, сшалежа, gрушшвеноi pega и 
СЛ.: руски �, партијски људи, народски �, људи од утицаја. 5. 
нар. муж, cyapyi: лепо живети са својим човеком. 6. а. у служби 
неоgређеНОi субјекша реченице безличне йо с.м,ислу. - То је да 
човек полуди. Човек не би веровао. б. разг. у значењу заменице 
"он" Kag се нечије gржање, йонашање ойисује као разумно, ло
iично. - Пева Петар гласно и чуди се човек што му глас тако за
пиње. Легао човек и ужива. • бивши - човек који је изiубио йре
ђашњи йоложај и ушицај, у"iлеg. божји људи йросјаци. готов - чо
век који се машеријално осйособио за живош; оgрасшао, зрео чо
век. душа (злато и сл.) од човека веома gобар, йлемениш човек. ђа
во од човека несшашна особа, враiолан. изићи међу људе изиnи у 
gрушШво. као - живети gобро, солиgно, йрисшојно живеШи. лепи 
- бот. украсна биљка Impatiens balsamina из ф. балзаминки. љу
ди с коца и конопца љуgи свакакве йрошлосши, скишнице, йро
бисвеШи. мали (обичан) - йреgсшавник масе љуgи. никакав - лош, 
рђав човек, нишков, никоiовиn. пећински - йрвобишни човек ко
ји је живео у Йеnини. постати други - йошйуно се йромениши (у 
йоiлеgу каракшера, ЙосШуЙака). светски - човек који је MHOio 
йройушовао и који gобро йознаје свеш и gрушШво. свој - машери
јално обезбеђен, самосшалан човек. тежак - човек незiоgне, чуg
не нарави, особењак, чуgак. хајделбершки -, крапински - антроп. 
човек који је живео у ранијим iеолошким еЙохама. - и по човек 
који има најбоље особине, ваљан, gобар човек. - од дела йреgузи
.мљив, акшиван човек. - од заната gобар мајсШор. - од образа (ча
сти) чесшиш, йошшен човек. - од пера йисац, књижевник. - од 
речи човек који се ариgржава gаших обеnања, човек коме се мо
же вероваШи. � од струке gобар сШручњак. - од формата човек ве
ликих сЙособносШи. човече божји! људи божји! узречица Kag се не
ко жели увери ши у нешШо. човече не љути се врсша забавне uipe 
коју uipajy gва, шри или чешири иiрача фиiурицама на шабли 
са обележеним линијама йо којима се йомичу фиiуре. чудо од 
човека човек необичан йо својим сйособносшима или насшрано
сШима. 

човеколик јек. човјеколик, -а, -о 1. који је сличан човеку: 
човеколики мајмуни. 2. (у им. служби) м ми. (човеколики јек. чо
вјеколики) ЗООЛ. aogpeg йримаша Hominoidea, који се gели на йо
роgице: човеколики мајмуни (Pongidae или Anthropomorphae), 
iибони (Hylobatidae) и љуgи (Hominidae). • човеколики мајмуни 
зоол. йороgица мајмуна Pongidae или Anthropomorphae, без ре
йа и образних кесица, gyiux йреgњих уgова, који се Moiy усйрав
но креШаШи. 

човекољуб јек. човјекољуб м в. човекољубац. 

човекољубан јек. човјекољубан, -бна, -о в.  човекољубив. 

човекољубац јек. човјекољубац, -упца м човек који воли, 
йошшује љуgе и брине се ga им йомоiне, gоброшвор, филаншрой, 
хуманисш( а). 

човекољубачки јек. човјекољубачки, -а, -о који се OgHOCU 
на човекољуЙце. 
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човекољубив јек. човјекољубив, -а, -о који воли Jbyge; иро
жеш, исиуњен ЈЬубавЈЬУ ире.ма Jbygu.мa, ху.ман: - човек; - дух, -
срце. 

човекољубиво јек. човјекољубиво прил. С ЈЬубавЈЬУ ире.ма 
Jbygu.мa. 

човекољубивост јек. човјекољубивост, -ости ж И човеко
љубље јек. човјекољубље с својсшво 01-l0ra који је човеКОЈЬубив, 
ЈЬубав ире.ма Jbygu.мa, фила1-lшроииза.м; xy.ma1-l0СШ. 

човекомРзаЦ јек. човјекомрзац, -рсца м 0нај који .мрзи ЈЬУ
ge, .миза1-lшрои. 

човекомрзилачкй јек. човјекомрзилачкй, -а, -6 који се og
Н0си на човеко.мрсце, .миза1-lшроиски. 

човечан и човечан јек. човјечан и човјечан, -чна, -о иро
жеш човеКОЈЬуБЈЬе.м, својсшве1-l ЙЛе.ме1-lиШо.м, gобро.м човеку, чо
веКОЈЬубив, JbygCKU, ху.ман: бити -; - поступак 

човечанскй јек. човјечанскй, -а, -6 1. који се og1-l0СU на чо
веча1-lсшво, на све Jbyge, на цео свеш: човечански идеали, - на
предак 2. човеча1-l, JbygCKU: - поступак. 

човечански јек. човјечански прил. в. човеЧ1-l0: - поступити. 
човечанство јек. човјечанство с сви Jbygu, JbygCKU pog, свеш: 

мирољубиво -. 
човечац јек. човјечац, -чца м ge.м. og човек; сиша1-l, .мали човек. 
човечина јек. човјечина ж (м) (ми. ж) 1. ауШ. og човек, кру

иан човек, JbygU1-lа, JbygecKapa. 2. експр. gобар, ЙЛе.ме1-lиш, ка рак
шера1-l човек, човек у ираво.м с.мислу, JbygU1-lа. 

човечић и човечић јек. човјечић и човјечић м ge.м. og човек; 
човеЧУЈЬак. 

човечјй и човечјй (човечијй и човечијй) јек. човјечјй и чо
вјечјй (човјечијй и човјечијй), -а, -ё који се og1-l0СU оо човека (обич
Н0 као на биолошку врсшу) и на њеrов opra1-lUЗа.м: - зуб, - ход, -
глас, - организам, - тело. • - рибица зоол. в. рибица рибица. 

човечно и човечно јек. човјечно и човјечно прил. како go
лику је човеку, JbygCKU, ху.маН0, ЙЛе.ме1-lиШо: - поступати. 

човечност и човечност јек. човјечност и човјечност, -ости 
ж (инстр. -ошћу) особи1-lа 01-l0ra који је човеча1-l, човеКОЈЬуБЈЬе, ху
.ma1-l0СШ, ЙЛе.ме1-lиШосШ. 

човечуљак јек. човјечуљак, -љка м .мали, сиша1-l човек, иа-
ШУЈЬак; кеиец. 

човеmтво јек. човјештво с 1. в. човеЧ1-l0СШ. 2. в. човеча1-lсШво. 
човјек в. човек. 
човјеко- в. човеко-. 
човјеч- в. човеч-. 
човјеmтво в. човешШво. 
ч6во, -а и -ё м разг. хии. og чов(ј)ек; уп. чова. 
чоја ж в. чоха. 
чокаљ, -ања и чокањ, -а м тур. сшакле1-lа бокасша бочица og 

1 /8 лишра uз које се иије ракија; количи1-lа ракије која сша1-lе у 
шу бочицу: попити - ракије. 

чокањ(ч)ић м И чокањче, -ета с ge.м. og чокањ. 
чоколада ж шп. а. врсша иосласшице у облику йлочице, ша� 

бле која се ирави og какаове .масе, шеhера и раз1-lих gоgашака 
. (.млека, ва1-lиле, леШ1-lика и gp.): млечна -, - с лешником, табла 
чоколаде. �. 1-lаиишак og чоколаgе (а). 

чоколаднй и чоколаднй, -а, -6 који се og1-l0СU на чоколаgу 1. 
који је og чоколаgе: - прелив, чоколадне бомбоне, чоколадне 
мрвице. 2. који је као у чон:олаgе: - боја. 

чокот, -ота м (ми. -оти; зб. им. чок6ће с (ми. 0» тур. шрс виН0ве ло
зе, саg1-lице; rpM в иН0ве лозе на jeg1-lом корену. 

чолица ж ЗОО!!. врсша ишице из pega rавра1-lа Pyrrhocorax al
pinus. 

чопор, -ора м (инстр. -ором; ми. -ори) мађ . 1. скуи исшовРС1-lих 
живоШиња· (сисара) које.се зајеg1-lО Kpehy, KpgO: - вукова, - паса, 
- дивљих свиња. 2. фиг. велики број, .m1-l0шШво, rо.мила: - деце. 

чопорак, -рка м ge.м. og чоиор. 
чопоратйвно прил. шаљ. сви зајеg1-l0, у rpyuu, зајеg1-lички, ко

лекшив1-l0: кренути (поћи) - у биоскоп. 
чорба ж тур. а. куваН0 шеЧ1-l0 јело с иоврhе.м, обиЧ1-l0 с ко.ма

guhu.мa .меса и заирже1-l0, og1-l. зачиње1-l0: телећа -, рибља -, - од 
кромпира, скувати чорбу. б. жарг. шеЧ1-l0 rориво, бе1-lзи1-l, 1-lафша: 
сипати чорбу. • бордовска - агр . .мешави1-lа, расшвор йлавоr ка
.мена и rаше1-l0r креча који се уиошреБЈЬава за ирскање виН0ве 
лозе и воhа ирошив ЙЛа.мењаче. бити (у) свакој чорби мирођија .ме
шаши се у свашШа. запржити (запаприти и сл.) некоме чорбу нане
ши, учи1-lиши неко.ме неко зло, иакосШ. чорбине чорбе - ир. врло 
gалек, og1-l. никакав pog. 

чорбаст, -а, -о који личи на чорбу, жиgак, pegaK: - пасуљ, -
јело. 

чорбетина ж ауШ. и иеј. og чорба. 

чорбица и чорбица ж ge.м. и хии. og чорба; решка или сла
ба чорба. 

чорбуљак, -ака и чорбуљак, -љка м слаба, решка чорба, 
буhкуриш. 

чорбуљина и чорбурина ж ауШ. и иеј. og чорба. 
чоха ж тур. врсша .меке и чврсше ваљане фабричке шка1-lи1-lе: 

панталоне од чохе. 
чохан, -а, -о који је og чохе: чохане панталоне. 
чохар, -ара м ист. 0нај који ирави чоху или ogehy og чохе; шр-

rовац који upogaje ЧОХу. 

чохарскй, -а, -6 који се og1-l0СU на чохаре: - занат. 
чохаџија м (ми. ж) тур. ист. в. чохар. 

чочек м тур. ирофесиО1-lал1-lи йлесач или йлесачица која ири 
илесу извоgи иокреше Шрбухо.м. 

чочечкй, -а, -6 који се og1-l0СU на чочеке, који upuuaga чоче
цu.мa: - дружина. 

чочечки прил. као чочек, иоиуш чочека: играти -. 
чрчкало с (м) (ми. с) пеј . рђав, слаб иисац, иискарало, шкраба

ло; рђав, слаб црШач . 

чрчкарати, -ам несвр. в. чрчкаШи. 

чрчкарија ж 1. цршеж, шара og раЗ1-lих црша и облика; 
шкрабоши1-lа: ишарати лист чрчкаријама. 2. пеј. рђав, слаб књи
жев1-lи сасшав; иискарање. 

чрчкати, -ам (чрчкарити, чрчкарйм) несвр. 1. слабо, 1-lевешшо 
цршаши, иравиши чрчкарије, шараши: - пером по хартији. 2. 
пеј. рђаво иисаши, иисаши лоше сасшаве, иискараШи. 

чрчкаm, -аша м в.  чрчкалО. 

чрчнути, -нём свр. ире.ма чрчкаШи. 
чубар, -бра м бот. јеg1-l0rоgишња зеЈЬасша биљка .малих .мир и

сних ЈЬубичасших или белих цвешова Satureja hortensis из ф. 
YC1-lаШица. 

чувалац, -аоца м 1. в. чувар. 2. чувара1-l, шшеgЈЬив човек, go-
бар шШеgиша. 

чувалица ж в. чуварица. 

чувалйmте с .месШо rge се 1-lешшо чува. 
чувар, -ара м (вок. фаре и -у, инстр. -аром и -арем) 1. 0нај ко

ји 1-lешшо чува: ноћни -, - парка, - зграде. 2. 0нај који се бри1-lе 
о оgржавању, шрајању 1-lечеrа, бра1-lилац, зашшиШ1-lик: - реда, -
обичаја, - традиције, - мира. • анђео - 1) рлг. анђео зашшиШ1-lик 
који се бри1-lе о сиrУР1-l0сши, безбеg1-l0сши човека. 2) зашшиШ1-lик, 
бра1-lилац уоишШе. 

чУ-варан, -рна, -о 1. који gобро чува (Н0вац, u.мoвиHY), шше
gЈЬив: - чов·ек. 2. који шшиши, зашшиhује, зашшиШ1-lички, ио
кровишељски: чуварна крила. 

чувари на ж 1-larpaga, йлаша чувару за чување. 

чуварица ж в. чуварка. 

чуварка ж (дат. -ки; ген. -ки) же1-lа чувар. 
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чуваркућа ж 1. бот. више"iоgишња зељасша биљка Semper
vivum tectorum из ф. шусшика (Crassulaceae), са меснаШu.м 
сочнu.м i.лавичасШо pacaopeђeHu.м лисШовu.ма која расше ао кро
вoвu.мa, зиgовu.ма купа и сл. 2. ж (М) (мн. ж) а. чувар купе, uази
купа, куnеuазиШељ. б. особа која Hepago излази из купе, која 
Hajpaguje осшаје KOg купе. 3. етн. ускршње јаје које се арво обоји 
и чува у купи. 

чуварница ж куnица или uросшорија за чување железничке 
upy"ie. 

чуварно ПрИЛ. а. као чувар, воgеnи рачуна, бринуnи се о не
чему: � бдети над нечим. б. шШеgљиво. 

чуварност, -ости ж особина oHo"ia који је чуваран, шшеgљи
восШ. 

чувати, фам (3. Л. МН. чувају) несвр. 1. а. бринуши се, uази
ши ga нешшо не буgе унишшено, ошшеnено, аовређено, наруше
но: � здравље, � живот, � леђа, � очи, � част, � достојанство, � 
образ (поштење). б. бринуши се, сшараши се ga се некоме или 
нечему не go"iogu нешшо неuријашно, ga не буgе неке нез"iоgе, не
воље, наgi.леgаШи, нagзираши: � дете, � кућу, � болесника, � пса 
(некоме). в. мошреnи, сшражареnи, бgеnи сшараши се, uазиши 
ga нешшо не буgе наuаgнушо, у"iрожено: � границе, � магацин, 
� склaдиmте, � грађу, � систем, � мир. г. gржаши uog сшражом, 
наgзором, коншролом, мошриши на HeKo"ia: � заробљеника, � 
таоце. д. спорт. биши неuресшано уз uрошивничко"i и"iрача: � про
тивничког играча. 2. сшараши се о сшоци или живини gOK је на 
uаши, извоgиши на uашу, наuасаши: � овце, � говеда, � гуске. 
3. браниши, шшишиши, зашшиnиваши; служиши као зашши
ша: � од влаге, � од светлости, � од корозије, � од болести. 4. а. 
сшараши се ga се нешшо не расиаа, шроши, шшеgеши: � новац, 
� уштеђевину, � енергију. б. осшављаши на сшрану за ogpeQeHY 
uошребу, сврху: � за семе, � за приплод. в. gржаши на ogpeQeHoM 
месшу, у ogpeQeHu.м условима: � лекове на сухом, � храну на 
хладном, � драгоцености у сефу. г. оgржаваши, gржаши gy"io, не 
ошуђиваши, не уuроuашnиваши: � стара писма, � књиге, � ди
плому. д. осшајаши ари нечему, gржаши се, uриgржаваши се 
нече"iа, не кршиш и, uошшоваши: � обичаје, � традицију, � тајну, 
� успомену (на некога, на нешто). 8 - се а. gржаши се смошре
но, обазриво, избе"iаваши оuасносши, воgишu рачуна о зgрављу, 
живоШу. б. склањаши се, клониши се, шшишиши се og HeKo"ia 
или нече"iа; оuрезно се оgносиши арема некоме или нечему, избе
"iаваши HeKo"ia, нешшо: � се паса, � се лопова, � се штете, � се 
грешака, � се масне хране, � се трудноће, � се од ватре, � се 
опасности. в. воgиши рачуна, uазиши, биши на оuрезу (ga се не
шшо избе"iне). - Добро се чувај да не озебеш. Чувајте се да вас 
не ухвати мрак. • нисам с тобом (с вама) чувао овце (свиње и сл.), 
нисмо заједно чували овце (свиње и сл.) нисмо jegHaKU, равни, ме
ђу нама је велика разлика (у корисш "iоворника). - као кап (мало) 
воде на длану, - као очи (око) у глави, - као зеницу ока, - као свети
њу и сл. најбрижљивије uазиши, бринуши се за HeKo"ia или не
шШо. - последњу стражу оgаваши uослеgњу uочасш аокојнику. -
своја леђа, - своју кожу И сл. воgиши рачуна само о себи и својој 
си"iурносШи. - стражу сшражариши, биши на сШражи. - се као 
живе ватре MHO"iO се бојащи и клониши (HeKo"ia, нече"iа). 

чувен, -ена, -о који је на i.ласу, веома uознаш, i.ласовиШ, зна
мениш, уi.леgан: чувени песник, чувени научник, � породица, � 
по злу, � дело, � вино. 

ЧУВЕШО ПРИЛ. uознашо cвu.мa, оuшшеuознашо, на i.ласу: � хра
бар човек 

чувеност, -ости ж својсшво oHo"ia који је чувен, oHo"ia шшо је 
чувено: � по добру, - по злу. 

чувење и чувење с "iл. u.м. og чуши (се). • по чувењу на осно-
ву uричања, казивања gpy"iux: знати некога само по чувењу. 

чувствен, -а, -о в. осеnајан. 

чувствено ПРИЛ. в. осеnајно. 

чувственост, -ости ж в. осеnајносШ. 

чувство с (ген. МН. чУвстава) облик uсихичко"i gоживљавања· 
који изражава емоционални OgHOC човека (uозишивни или не
"iашиван) арема биnu.ма, uреgмешu.ма и збивањu.ма, аојавама, 
оно шшо се осеnа, осеnање; осеnај: пријатно �, непријатно �, � те
скобе, језичко �. 

чувствовати (се) и чувствовати (се), чУвствујём (се) несвр. 
арх. в. осеnаши (се). 

чудак, -ака М чуgан, необичан човек који живи особењачки, 
gрукчије He"io осшали lbygu, насшран човек, особењак, ексцен
Шрик. 

чудакиња ж женска особа чуgак. 

чудан, -дна, -о а. који изазива чуђење, који се ао нечему из
gваја и разликује og gpy"iux, необичан: � човек, � нарав, � пе
сник, � обичај. б. који изненађује, неочекиван, неверовашан: � 
прича, � сан, чудне мисли, чудне речи. • - сват ир. чуgан човек, 
чуgак, особењак. чудна ми чуда! чудна ми посла! није важно, које
шШа. 

чудачкй:, -а, -о који се OgHOCU на чуgаке, који је као у чуgака, 
особењачки, насшран, ексценшричан: � нарав, � живот. 

чудачки ПРИЛ. на чуgачки начин, особењачки, насшрано: жи
вети �. 

чудаштво и чудаштво с особина oHo"ia који је чуgак, особења
шшво, насшраносш; чуgачки, особењачки uосшуuци, особењачко 
Uонашање. 

чудесан, -сна, -о 1. који заgивљује, необичан, изванреgан, 
gиван: � снага, - лепота. 2. аун чуgеса, нашuрироgан, фанша
сшичан: - драма, � судбина. 

чудесно ПРИЛ. на чуgесан начин, необично: изгледати -, - леп. 
чудесност, -ости ж особина или сшање oHo"ia шшо је чуgесно. 

чудити, -йм несвр. [гл. им. чуђёње с] (некога) изазиваши чуђе-
ње, изненађење KOg HeKo"ia, зачуђиваши, изненађиваШи. - Чуди 
ме што није дошао. 8 - се биши изненађен нечим неочекива
Hu.м, неUреgвиђенu.м, чуgнu.м, uоказиваши изненађење, изнена
ђиваши се: - се нечијем изгледу, � се некоме. • чудом се - мно
"io се чуgиши, биши јако зачуђен. 

чудно ПРИЛ. на чуgан начин, необично: - изгледати, - се по
нашати, � мирисати. 

чудноват и чудноват, -а, -о чуgан, необичан: - човек, - до
гађај, - прича. 

чудновато и чудновато ПРИЛ. на чуgноваш начин, чуgно, 
необично: - се гледати. 

чудноватост и чудноватост, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особи
на oHo"ia шшо је чуgновашо: - облика. 2. чуgноваша, чуgна сшвар 
или аојава: причати чудноватости. 

чудно ст, -ости ж особина oHo"ia шшо је чуgно, необичносШ. 

чудњак М арх. в. чуgак. 

чудњачкй:, -а, -о арх. в. чУgачкu. 

чудњачки ПрИЛ. арх. в. чУgачки. 

чудо с (мн. чуда и чудеса, ген. чУда и чудеса)1. рЛГ. и мит. наш
upupogHa аојава, необична аојава која је у суuрошносши с ари
pOgHu.м законu.ма; нешшо нашuрироgно, фаншасшично: слуша
ти о чудима (чудесима), носити се са свакојаким чудима. 2. а. 
оно шшо изазива оuшше чуђење, чуgна, необична йојава, фено
мен: светска чуда, - архитектуре, гледати разна чуда, прича
ти чуда. б. велики uоgви"i, uоgухваш који изазивg чуђење: прави
ти чуда. в. МН. разни необични uреgмеши, чуgне сшвари, сшвар
чице, керефеке: набацати којекаква чуда, извући сто (триста) 
чуда из торбе. 3. (у прил. служби) а. врло MHO"iO, сила, силесија; 
"iомила: - света, - народа, � војске, - књига. б. чуgно, чуgнова
шо, необично, зачуgо. - Чудо није дошао. • бити, наћи се у чуду 
MHO"io се зачуgиши; биши наnи се у неuрилици, у нез"iоgној сишу
ацији. забавити се о свом чуду биши обузеш бри"iама збо"i својих 
йроблема, невоља. за (дивно) чудо чуgно је. зинути од чуда јако се 
зачуgиши, изненаgиШи. ни по чуда нишша нарочишо, нишша ва
жно. свако - за три дана ни на какав go"iaQaj lbygu не обраnају 
uажњу uосле gуже"i времена. чудна (чудног) ми чуда, чудно ми -
нишша важно, нишша нарочиШо. - и покор, триста чуда (начини
ти, направити) сшвориши збрку, Hey"iogHY сиШуацију. чудом, не
ким чудом на чуgан, необичан, шајансшвен начин. чудом се чу
дити јако се чуgиши, ишчуђаваши се. - над чудима велико чуgо. 

чудовит, -а, -о в. чуgан. 
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чудовито прил. в. чуgно. 

чудовитост, -ости ж особина OHOl,a шшо је чуgовишо, чуg
носШ. 

чудовишно И чудовишно прил. чуgно, чуgновашо, сшрашно: 
изгледати -. 

чудовишност и чудовишност, -ости ж својсшво, особина 
OHOl,a шшо је чуgовишно. 

чудовиштан и чудовиштан, -шна, -о 1. који изазива чуђе
ње својо.м суровошћу или наказношћу, l,pgaH, сшрашан, l,розан: 
- лик, - злочин, чудовиmне ствари. 2. који зачуђује, заuањује 
својо.м величино.м и облико.м, l,pgaH, l,оле.м, Ol,poMaH, gивовски, 
оријашки: - титан, чудовиmни дивовс:ки :комарац. 

чудовиште и чудовиште с 1. живошиња необичне величине 
и из'iлеgа, чуgно, необично живо биће које изазива сшрах и зl,ра
жање, не.ман: страшно -, морс:ко -. 2. фиг. особа чуgна и необич
на из'iлеgа; наказа, сШрашило. б. особа необична ао суровосши 
или .моралној насшраносши, .монсШру.м. 

чудотворан, -рна, -о који швори, чини, чуgа, који има чуgну, 
наШРUрироgну .моћ: - трава, - вода, - прстен, - штап, - и:кона. 

чудотворац, -рца м (инстр. -рцем; ген. ми. чудотв6раца) онај 
који швори, чини чуgа, онај који има чуgну, наШUрироgну .моћ: 
видар -. 

чудотворка ж а. жена чуgоШворац. б. (у атрибутс:кој служби, 
уз им. ж. рода) која има чуgошворну .моћ, која чини чуgа: песма 
-, и:кона -. 

чудотворно прил. на чуgошворан начин: деловати -. 

чудотворност, -ости ж (инстр. -ошћу) чуgошворна, чуgесна 
.моћ. 

чудотворство с чуgошворносш; чуgошворно gело, чуgо. 

чу јан, -јна, -о (обично уз прилог "jeДBa'� који се .може чуши: 
једва - глас, једва - :куцање сата. 

чуј но прил. (обично уз прилог једва) на чу јан начин, 'iласно: 
једва - дисати, једва - :куцати. 

чу јност, -ости ж (инстр. -ошћу) својсшво, особина OHOl,a шшо је 
чујно: ограничена - радио-програма. 

чу.к (обично удвојено) узв. оном. за оuонашање звука који се 
чује ари лако.м уgарцу, куцању, куц. • чук по чук .мало-Uо.мало. 

чу:ка 1 ж (дат. чУ-:Ки) 'iлавица брgа, брgо, брgашце с jegHe сшра
не сасвим сШр.мо, а са gpyl,e наl,нушо: планинс:ка -, брдс:ка -. 

чу.ка2 ж жарг. саш, часовник. • немати три чуке не.маШи аој.ма 
о нече.му, нишша не знаШи. 

чу:каљ, чУ:кља м (инстр. фљем; мн. чУ-:Кљеви (фљи» gефор
.мисани, заgеБЈЬали з'iлоб, чланак на ножно.м uрсшу, обично на 
uалцу; з'iлоб, чланак уоuшше: имати вели:ке чу:кљеве, - на :ко
лену. 

чу:каст, -а, -о који има сШр.м врх, који је као чука1: - врх, -
брдо. 

чукати, -ам несвр. а. уgараши, шући, луuаши, куцаши: - не
:кога у главу, - че:кићем. б. звониши, ошкуцаваши: - за литур
гију. в. уgараши КЈЬуно.м, КЈЬуцаши: - семе . •  - се куцаши се (ча
шама ари аићу). 

чукица1 ж geM. og чука1 •  

чукица2 ж ge.м. og  чука2• 

чукнут; -а, -о ћакнуш, луцнуш, .мало ygapeH. 
чу:кнути, -нём свр. куцнуши, уgариши, луuнуши: - у врата . •  

- се а. суgариши се (нар. о ауШо.мобилима). б. имаш и .мањи окр
шај, сукобиши се с неким. 

чукнутост, -ости ж особина OHOl,a који је чукнуШ. 

чукун- тур. uрефикс у сложеницама за означавање сроgсшва 
у чеШврШо.м колену аре.ма узлазно ј или силазној линији:, чу:кун
баба, чу:кундеда, чу:кунуну:к и сл. 

чУкунб.аба и чукунбаба ж uраgеgова или uрабабина .маШи, 
gеgова или бабuна баба. 

чукундед(а) и чукундед(а) јек. чу:кундјед(а) и чукун
дјед(а) м uраgеgов или uрабабин ошац, gеgов или бабин geg. 

чукундедовина и чукундедовина јек. чукундједовина и 
чукундједовина ж чукунgеgова имовина, наслеђе og чукунgеgа. 

чукундека м ек. хиа. og чукунgеg. 

чукундјед- в. чукунgеg-. 

чукунунук м араунуков или араунукин син. 

чукунунука ж араунукова или араунукина кћи. 

чукунунуче, -ета с (супл. ми. -чићи м; зб. им. чУ:кунунучад ж) 
араунуково или араунукино gеше (син или кћи). 

чукунунучић м ge.м. и хиа. og ЧУКУНУНУК. 
чукунчукунбаба и чукунчукунбаба ж чукунбабина или 

чукунgеgова .маШи. 

чукунчукундед(а) и чукунчукудед(а) јек. чукунчукун
дјед(а) и чукунчукундјед(а) м чукунбабин или чукунgеgов 
оШац. 

чулан, -лна, -о 1. (обично одр.) који се OgHOCU на чула; који се 
оuажа, сазнаје чулима: чулни нерви, чулни свет, чулни ути
сци, - опажање. 2. а. који се заснива на оuажању чулима, ше
лесан: чулни живот, чулни ужици, чулни прохтеви. б. којим go
.минирају и уаравЈЬају шелесни uрохшеви и уживања, склон ше
лесно.м уживању, uушен, сензуалан; сшрасшвен, aoxoiliJЬив, ао
жуgан: живети чулним животом, - чове:к, - жена. 

чулно ПРИЛ. 1. на чулан начин, ао.моћу чула, чулима: - дожи
вети, - сазнавати. 2. шелесно, uушено, сензуално; uохошно: - же
лети не:кога. 

чулност, -ости ж (инстр. -ошћу) 1. особина OHOl,a шшо је чул
но, шшо се заснива на оuажању чулима. 2. склоносш чулно.м, 
Шелесно.м уживању, uушеносш, сензуалносш; UохоШносШ. 

чуло с 1. 0pl,aH којим човек или живошиња арима ушиске из 
СUОЈЬашњеl, свеша, осешило: - слуха, - вида, - у:куса, - мириса. 
2. сuособносш аримања саОЈЬних ушисака, осеiliJЬивосш, осећа
ње: имати развијено чуло за језич:ке особености. • шесто - сао
собносш сазнавања сшвари без коришћења uосшојећих uеш чу
ла; инШуиција. 

чуљав и чуљаст, -а, -о који има.мале или оgсечене, осакаће
не уши: - овца. 

чуљити, чуљйм несвр. [гл. им. чуљёње с] узgизаши ушне 
ШКОЈЬке ослушкујући нешшо (о живошињама), ћулиши: - уши. 

чума ж тур. нар. Kyl,a. 

чун м (ми. чУнови (чУнови» 1 . .мањи Uлишки gрвени чамац; 
чамац уоUшШе. 2. в. чунак (Ја). 

чунак, -н:ка м (ми. чУн:кови) 1. а. uокрешни geo шкачкоl, раз
боја, наарава og шврgоl, gрвеша у облику чуна, у који се у.меће 
кале.м са UоШко.м, цевњак: т:кач:ки - . б. geo шиваће .машине у ко
.ме је с.мешШен кале.мчић с конце.м og Kojel, uосшаје gоња сшрана 
шава. 2. а. цилинgрична лимена цев која везује аећ са gимња
ком и кроз коју uролази gим у оџак; geo шакве цеви: чистити 
чун:кове. 

чунак2 и чунак, -н:ка м ge.м. og чун (Ј). 

чунаст; -а, �o који има облик чуна. 

чун(ч)ић, -а и чун(ч)ић, -ића м ge.м. og чун (Ј). 

чуњ м (ми. чуњеви и чУњеви) 1. геом. куаа, конус, сшожац: 
зарубљени -, пресе:к чуња. 2. спорт. а. ку'iлачки реквизиш, gрве
на наарава куuасша или слична облика коју иl,рачи руше ку
'iлО.м: постављати чуњеве, рушити чуњеве. б. gрвена наарава 
са gршко.м за l,имнасшичке, слешске вежбе: вежбе чуњевима. 

чуњаст, -а, -о слиЧа7-l чуњу, који је у облику чуња, куuасш: -
брежуља:к, - :крошња. 

чуњасто ПРИЛ. као чуњ, у облику чуња: - завршена :крошња. 

чуњаш, �аша м 300Л. pog l,раБЈЬивих .морских uужева Conus. 
чуњашица Ж 300Л. pog uелаl,ичких .морских uужева uреgњо-

шкржњака с врло Мало.м кућицо.м Carinaria. 
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чуњић, -а и чуњић, -ића м geм. og чуњ. чупић м geм. og чуU. 

чуњкаст, -а, -о мало чуњасш; чуњасш, куUасШ. чупица ж geM. og чуuа (1). 

чУ-п м 1. в. чуuерак (1). 2. бусенчиli шраве и сл., оно шшо се og
jegHoM ишчуuа, количина нечеlа која се ogjegHoM ухваши uрсши
ма: � траве, � сена. 

чупа 1. ж в. чуuерак (1): повући некога за чупу. 2. чуuава, 
gлакава сшрана коже; gлаке из крзна: лопта од говеђе чупе. 

чупа 1. ж хиЙ. и ир. og чуUавица. 2. м хиЙ. и ир. og чуuавац; 
уп. чупо. 

чупав, -а, -о а. који има неочеШЈЬану, замршену, HeypegHY ко
су: � младић, � жена. б. неочеШЈЬан, рашчуuан, замршен, раз
барушен: � коса, � брада, чупави бркови. 2. обрасшао gлакама, 
кос.маш, руњав, рушав: чупаве груди, чупави пас. 3. који има 
чуuерке, рушав: � тканина, чупави пешкир. 

чупавац, -юща м 1. онај који је чуuав, разбарушен, чуuав му
шкарац. 2. uрекривач, вунени liилим, јасшук и сл. с чуuавим йе
tп.љицама, квржицама: ћилим �, јастук �

. 3. бот. в. леgено цвеће. 

чупавити, -irn и чушiвити, чупавirn неевр. [гл. им. -вљёње е] 
чиниши чуuавим, рашчуuаним, разбарушеним. 8 - се рашчу
uаваши се, разбарушиваши се. 

чупавица ж чуuава, разбарушена женска особа. 
чушiвко м в. чуuавац (1). 
чупавост, -ости ж својсшво или сшање oHola који је чуuав, 

oHola шшо је чуUаво. 

чупак, -пка м 1. в. чуUерак. 2. количина нечеlа (бурмуша, gy
вана и сл.) која се узме између gва uрсша: � бурмута, - дувана. 

чупаница ж очуuана још неуређена вуна. 

чупаст, -а, -о који има чуuе, чуuерке, чуuав: � сукно, - сук
ња, чупасте чарапе. 

чупати, -ам (чупамо и фамо) неевр. 1. а. наlлим uокрешима 
и обично с найором извлачиши, ваgиши из uоgлоlе (нешшо шшо 
је усађено, забоgено и сл.); ШРlајуliи ваgиши неки шелесни oplaH: 
- дрво, - траву, - коров, - ЛУК, - косу, - перје; - утробу, - срце, 
- језик. б. силом и с найором извлачиши, ваgиши из лейљиве, ly-
сше и сл. uоgлоlе, ваgеliи ослобађаши: - ноге из блата, - кола из 
блата. 2. фш. извлачиши из шешкоl uоложаја, из невоље, сйаса
ваши, ослобађаши: - некога из неприлика, - из беде, - из затво
ра. 3. фш. с найором, шешко нешшо uосшизаши, gобијаши, из
влачиши: - новац (од некога) . 4. черуuаши, оlољаваши нешшо 
uернашо или кос.маШо: � гуске, - ћурку. 5. (обично безл.) а. за
gаваши на махове јаке болове, lрчеве у орlанизму, uробаgаши, 
жиlаши: - некога у желуцу, � некога у грудима. б. фш. заgава
ши gушевни бол: � некога у души. 8 - се 1. а. ухвашиши се за ко
су и вућије, чуuаши своју косу: - се за косу. б. уз. повр. 1) чуuаши 
jegHo gpylOM косу. 2) lушаши се, шуliи се, биши се: - се за врато
ве, � се око новца. 2. оgвајаши се с найором og uоgлоlе, извлачи
ши се, ваgиши се: - се из блата. 3. а. с найором се оgвајаши, из
влачиши, ошимаши се: - се из загрљаја, - се из нечијих шака. 
б. извлачиши се из шешкоl uоложаја, из невоље, ослобађаши се, 
сuасаваши се: - се из беде, - се из сиротиње. • - из корена uош
йуно исшребљиваши, зашираши, унишшаваши: � заосталост. 
(некоме) реч (речи) силом навоgиши HeKola ga нешшо каже, ga og
lовори на UиШање. - (некоме) срце (из груди) заgаваши некоме ве
лики gушевни бол, шешко жалосшиши (HeKola) . 

чупач, -ача м онај који нешшо чуuа (нЙР. шраву, йерје и сл.). 

чупачица ж она која нешшо чуuа (нЙр. шраву, йерје и сл.). 

чуперак, -рка м 1. йрамен косе или gpyle gлаке: - косе, - гри-
ве, - длаке. 2. а. оно шшо се ogjegHoM ишчуuа или ошрlне og це
лине, руковеш, снойић, Йовес.мо и сл.: - траве, - сламе, - сена. 
б. мала количина, geo нечеlа ошкинуш og целине, йрамен: - ма
гле, - дима, ":' шуме. 

чупер(к)аст, -а, -о који је у чуuерцима, йраменовима; чуuав: 
- коса, - обрва, чуперасти облачићи. 

чуперчић м geм. og чуUерак. 

чупка ж мала количина нечеlа, онолико колико се чуuне, 
шшиuне, uрсшима: - вуне, - хлеба. 

чупкаст, -а, -о uомало чуuав, кушшрав, коврчасш: - брада. 

чупкати (се), -ам се неевр. geм. йрема чуuаши (се). 

чупнути, -нём свр. йрема чуUаШи. 

чупо, -а и -ё м хиЙ. и ир. og чуuавац; уп. чупа (2). 

чупоглав, -а, -о који је чуuаве lлаве: - девојчица. 

чупоглавац, -авца м чуuоlлав, чуuав мушкарац, чуuавац, 
чуuавко. 

чупоглавица ж чуuоlлава, чуuава женска особа, чуUавица. 

чути, чУ:јём (импф. чУ:јах; аор. чУх; имп. чуј; пр. еад. чУ:јући; пр. 
пр. чУвши) евр. н неевр. 1. а. оuазиши, оuажаши слухом, йрими
ши, uримаши, uерциuираши звукове чулом слуха: - музику, -
песму, - буку, - громове, - уздахе. б. (неевр.) моћи оuажаши зву
кове, имаши сuособносш слуха: не -, добро -, слабо -. в. (uо)слу
шаши go краја, саслушаш и (нечије речи, lовор и сл.). - Чујмо 
шта говори председник. г. саслушаши и исuуниши, исuуњаваши 
(нечију молбу, жељу и сл.), не Оlлуши(ва)ши се (о нечију молбу), 
услишиШи. - Чуј, боже, молитву моју! 2. gозна(ва)ши, са
зна(ва)ши из казивања gpylux: - новости, - о страдању народа, 
- од некога. 8 - се 1. а. gоuреши, gоuираши go слуха, разлеliи се, 
разлеlаши се (о звуку, lласу и сл.). б. оgјекнуши, оgјекиваши, 
оlласиши се, оlлашаваши се (о ономе шшо uроизвоgи звук, нЙр. 
о музичком инсшруменшу, uушци и сл.). 2. безл. биши uреgмеш 
lовора, разlовора, Uриче. - Чује ли се што о њему? Ништа се не 
чује о бегунцима. 3. а. уз. повр. чуши jegHo gpylo. - Не галамите. 
Не чујемо се од буке. б. чуши сам себе. - Не чујем се од буке. • 
да не чује зло нар. ga не gослушимо зло (хвалеliи HeKola или не
шшо), нека шако uошраје, ga се не йовкари uосшојеliе gобро сша
ње. где чуо и где не чуо (захваљивати некоме н ел.) MHOlo захваљи
ваши, изражаваши захвалносш некоме. ни да чује, неће ни да чу
је каже се Kag неко оgлучно оgбија неш.Шо, Kag се не слаже с не
чим. чујеш! јеси ли чуо! н ел. каже се Kag се некоме кашеlорично, 
сшроlо заuовеgа или UреШи. не - се жив биши ших, uовучен, скро
ман. чује се (како се чује) lовори се, uрича се (како се Uрича). 

чутура ж тур. а. окруlла uљоснаша uocyga за ношење йића 
(обично og gрвеша или ме шала): � с ракијом. б. фш. пеј. 1) йија
ница, исUичуШура. 2) Нр. lлава, лобања. 

чутураш, -аша м пеј. онај који pago йије, који је склон йићу, 
исUичуШура. 

чутуретина ж ayl.м. и Йеј. og чуШура. 

чутурица ж а. geM. og чуШура. б. вој. лимена uосуgица слич
на боци у којој војници носе воgу за Йиће. 

чУчавац, -авца м 1. агр. йасуљ који расше у ниским бокорима: 
пасуљ - . 2. врсша нужника у којем нема сеgала Helo се чучи. 3. 
геол. велики блок сшена који се на uоgлоlу ослања малим ослон
цем, йа је зБОl шоlа у лабилном uоложају. 

чУчањ, -чња (мн. фњеви и ч)lчњи) м uоложај шела Kag се 
чучи: � учинити двадесет чучњева, згрчити се у чучњу. 

чУчати, -чirn неевр. непрел. 1. а. биши у саlнушом uоложају 
савијених Holy у коленима и куковима; сеgеши на UеШама. б. ми
роваши на gрвешу или узgиlнушом месшу (о uшицама, нЙр. о 
кокошкама на сеgалу). 2. фш. uровоgиши време, боравиши сшал
но, заgржаваши се на jegHoM месшу; gрежgаши, чамиши: � код 
куће. 

чУчећи, -а, -ё који се OgHOCU на чучање, који се извоgи чу че
ћи: - положај, - став. 

чучећке й чучећки ПРНЛ. у чучеliем uоложају, чучеliи: - ска
кати. 

чУчнути, -нём евр. непрел. сuусшиши се йрема tllлу, саlнуши се 
савијајући Hole у коленима; заузеши чучеliи Uоложај. 



џ 
џ (џ) с непром. а. звучни йреgњонейчани суf.ласник сливен og 

еле.менаШа apaCKaBOZ "g" и сшрујноz "ж". б. слово којим се обеле
жава шај суf.ласник: велико џ, мало џ, курзивно џ. 

џа само у изр. - или бу jegHo или gpyzo или - или, било - би
ло. - Одлучи се већ једном. Џа или бу. 

џаба прил. тур. разг. 1. бесйлашно, баgава; йо ниској цени, вр
ло јефшино, zошово бесйлашно: добити нешто -. 2. узалуg, уза
ман, бескорисно, без ефекша: - се трудити, - гинути. • - га (их) 
било, - му било узречица за uзражавање неzоgовања, незаgовољ
сшва Йре.ма некоме, нечему, жеље ga се нешшо лоше, нейовољно 
више не Йонови. - Џаба му било овај мој живот. Џаба му било 
то његово богатство, кад је сиромашан духом. 

џабалебар, -ара м (ек.) нар. в. џабалебарош. 

џабалебарити, -ебарйм (ек.) неевр. нар. [гл. им. џабалебаре
ње с] насшојаши ga се нешшо йосшиzне без paga, шруgа, лен
сШвоваШи. 

џабалебарош и џабалебовић м нар. онај који хоће ga gоби
је, йосшиzне све џаба, баgава, онај који хоће ga живи на шуђ ра
чун, zошован, леншШина. 

џабалу:к м разг. а. ниска цена, јефШиноћа. б. оно шшо је gоби-
јено џаба, бесйлашно, баgава. - Нема више џабалука. 

џабе и џабе прил. тур. в. џаба. 

џаб-џабе и џаб-џабе прил. у йојачаном значењу: џаба, џабе. 

џавељати, -ам неевр. оном. f.ласно zовориши, йричаши, брбља-
ши, чаврљаШи. 

џада ж тур. нар. цесша, gpYM, ЙуШ. • ухватити џаду йобећи, 
уШећи. 

џаинизам, -зма м релиzиозно-филозофско учење у Инgији на
сшало у VI веку йре н. е. које има аскешска начела слична буgизму. 

џа:к, џака м (ми. џакови) мађ. а. врећа: конопљани - . б. коли
чина нечеzа која сшане у џак (а): - пшенице. • мачка у џаку не
шшо нейознашо, шшо се не зна шша је: купити мачку у џаку. 
слагати се као рогови у џаку никако се не слаZаШи. џак-хаљина 
женска хаљина paBHoza кроја. 

џакати, -ам неевр. тур . . жаZориШи, zрајаши; f.ласно разzовара-
ши, ЙричаШи. 

џакчић м (џакче, -ета с) geM. og џак, џачић. 

џамадан м тур. в. џе.маgан. 

џамахирија ж ар. HapogHa рейублика; сйецифично gржавно 
. уређење у gоскорашњој Либији; Либија. 

џамбас, -аса м тур. а. йознавалац коња; шрzовац коњима,: йре
йроgавац коња. б. фиг: варалица; йрейреgењак, йревејанац, лука
вац: политички -. 

џамбас:ки, -а, -о који се OgHOCU на џо.7l1,басе, својсшвен џамба
сима; лукав, ЙреЙреgењачки. 

џамбаски прил. на џамбаски начин, као џамбаси; лукаво, 
ЙреЙреgењачки. 

џамбо-џёт м енгл. врсша великоz йушничкоz авиона. -
џамија ж тур. мус;лиманска боZомоља. 

џамијс:ки, -а, -о који се OgHOCU на џамије: џамијска врата. 

џанари:ка ж тур. агр. врсша ШЈЬиве окруf.ласШа црвенкасша 
йлоgа; йлоg ше ШЈЬиве: јести џанарике. 

џангрижљ- в. чанZриЖЈЬ-. 
џангриз- в. чанZрuз. 

џандрљати, -ам неевр. в. чанgрљаШи. 
џандрљив, -а, -о који MHOZO apuzoBapa, cBagJbUB, чанzризав, 

чанШрав. 
џандрљивац, -йвца м џанgрљив човек. 
џандрљиво прил. apuzoBapajyhu, cBagJbUBo, чанZризаво. 
џандрљивост, -ости ж особина oHoza који је џанgрљив, сва-

gљивосш, чанZризавосШ. 
џан:к м енгл. жарг. gpoza. 
џан:ки, -ија м енгл. жарг. наркоман. 
џапати се, џапам се неевр. свађаши се, йрейираши се, кошка-

ши се око нечеz; буниши се Hezogyjyhu збоz нечеz, шражећи нешШо. 
џапнути се, -нем се свр. Йре.ма џайаши се. 
џаракати, -ам неевр. ge.м. Йре.ма џараши; џараШи. 
џара:кнути, џаракнем и џара:кнути, џаракнем евр. 1 . свр. 

Йре.ма џаракаШи. 2. йоgбосши мамузом у бок коња. 
џарати, џарам и џарати, -ам неевр. йоgсшицаши (вашру) ga 

боље zopu: - ватру, - по ватри. 
џарнути, -нем свр. Йре.ма џараШи. 
џачина ж ayz.м. og џак. 
џачић м ge.м. og џак. 

џбун м (зб. им. џбуње с (ми. 0» в.  жбун. 
џбун- в. жбун-. 
џева ж тур. вика, zалама: дићи џеву. 
џега ж тур. етн. мања Шроуf.ласШа марама или кайица, обич

но uзвезена, којом млаgе невесше и уgа,ше жене уойшше обави
јају сйлешену косу на заШuљку. 

џёз м (мн. 0) енгл. муз. 1. музички сшил боzаше и разнолике 
риИl.м,ике који се заснива на имйровизацији и у коме йреовла
ђују gувачки инсшруменши и ygapaљKe (насшао у САД йочеш
ком хх века сШаЙање.м еле.менаШа црначкux мелоgија и йесама 
са евройском музиком). 2. (у атриб. служби) непром. који се OgHO
си на џез: џез квартет, џез музика, џез оркестар, џез саксофон. 

џёзва ж тур. aocyga са gршком за кување црне кафе . 
џёзвица ж ge.м. og џезва. 
џезист(а), -е м (ми. -сти) свирач џеза, члан џез оркесшра, џез 

-ансамбла. 
џе:кпот м енгл. f.лавни зzоgишак на аушомашу за коцкање. 
џелат, -ата м тур. а. uзвршилац с.мрШне казне, ЙоZубљења. б. 

фиг. нейријашељ, злошвор, крвник; безgушан, не.милосрgан човек. 
џелатс:ки, -а, -о који се OgHOCU на џелаше, својсшвен џелаши

ма, крвнички: - поглед. 
џелатстiю с а. џелашов, џелашски йосао, йоzубљење; џелаш

ски йосшуйак, џелашско, свирейо gело, крвнишШво. б. фиг. 
окрушносfll, свирейосш, безgушносШ. 
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џем, џема м енгл. кув. врсша иекмеза са KOMagU.JI4a pacKYBaHol 
воћа: � од кајсија, � од шљива. 

џемадан, -ана м тур. етн. врсша мушкоl зашвореноl ирслука 
с рукав има. 

џемат, -ата м тур. муслиманска верска зајеgница која обухва
ша иоgручје jegHe џа..м,ије, jegHol има..м,а и сл., муслиманска вер
ска оишШина. 

џемпер м енгл. lорњи geo ogehe исu.nеШен og вуне или сл. маше
ријала који се носи обично иреко КОШУЈЬе, OgH. блузе: вунени �, 
женски �. 

џемпераm, -аша м фам. човек који обично носи џе.миер, без 
сакоа. 

џеназа ж тур . а. иОlребна муслиманска молишва са клања
ње.м која се обавЈЬа HeuocpegHo ире сахране. б. иОlреб, сахрана 
KOg муслимана. 

џенет м тур. рај у исла..м,у. 

џенетскн, -а, -о који се OgHOCZl на џенеШ. 

џентлмен м енгл. мушкарац финих, oi1lмeHиx манира, ош
мен, у'iлађен човек, 10CUogUH. 

џентлменскii, -а, -о који се OgHOCZl на џенi1lлмене, својсшвен 
џенi1lлменима, 10CUOgCKU: � понашање, � манир, � гест. 

џентлменски ПРИЛ. на џенi1lлменски начин, као џенi1lлмен, 
oi1lмeHo: � поступити. 

џентлменство с џенi1lлменско ионашање; џенi1lлменски ио
сшуиак. 

џентри, -ија м И џентрија ж енгл. ен'iлеско ниже u.nе.мсШво, 
земљоиосеgници без u.nемићке ШиШуле. 

џентрнјскн, -а, -о који се OgHOCZl на џеншрије: � породица. 
џеп, џепа м (мн. џепови) тур. 1. ирорез са кесицом, врећицом 

на ogehu у којој се носе сишније сшвари и новац: � на капуту, � 
на хаљини, извући новчаник из џепа, ставити y �. 2. фиг. а. 
имовно сшање: угрозити нечији �. б. новац, lошовина: не жали
ти свој � за нешто. 3. вој . иросшор на коме је geo неиријашеЈЬске 
војске оиКОЈЬен са свих сшрана: упасти y �, извући се из џепа. 4. 
анат. иросшор који се сшвара у шкиву и иуни нечим: параденто
зни � . •  дирати у нечији - узимаши og HeKol новац за себе; иош
краgаши HeKola. држати, имати некога у џепу имаши HeKola у сво
јој власШи. дубоко сегнути у нечији -, дубоко аахватити иа нечијег 
џепа и сл. узеши gосша новца og HeKola. имати дубок (дебео) -, има
ти пуне џепове, бити дубоког (дебелог) џепа имаши иуно новца, би
ши боlаШ. имати плитак -, бити плитког џепа биши мањеl, лошеl 
имовноl сшања, имаши мало новца. имати праане џепове, бити 
прааних џепова биши без новца, не.маШи новца. имати своју кесу 
у свом џепу биши финансијски независан. испраанити (олакmати, 
иаврнути и сл.) некоме џепове 1) узеши некоме новац, изложи ши 
HeKola великом шрошку, оlулиши HeKola. 2) иокрасши HeKola. 
кроа свој - (посматрати, гледати и сл.) Bogehu рачуна са..м,о о својој 
личној корисШи. лева рука, десни - каже се Kag неко нешшо укра
ge. маmити се аа -, сегнути у - машиши се за новчаник ga би се не
шшо u.nаШило. мени ни иа џепа ни у - не.ма..м, никакве корисши 
og шоlа, cBejegHo ми је. напунити - (џепове) обоlашиши се. плати
ти иа свог џепа u.nаШиШи нешшо шшо некоме не gOHOCZl личну ко
рисш својим новцем. поанавати као свој - оgлично, изврсно ио
знаваШи. према свом џепу (иаабрати, уаети и сл.) ире.ма својим нов
чаним, илашежним МОlућносшима (изабраши, узеши и сл.). 
страдаће му - сшајаће la MHOlo новца. то није аа мој - ШО је мени 
неgосшуино ga куиим, шо је иреко мојих u.nаШежних MOlyhHO
сШи. то је аа свачији - шо ogloBapa свачијим u.nаШежним MOlyh
носшима (јер има иовоЈЬНУ цену). ударити некога по џепу сшајаши 
HeKola gосша новца, изложиши HeKola великом Шрошку. 

џепар м в. џеиарош. 

џепарац, -рца м новац за сишније иошребе, шрошкове: има
ти мали (велики) �. 

џешiрити, џепарiiм несвр. [гл. им. џепарёње с] бавиши се сиш
ном крађом, биши џеиарош. 

џепароm и џепароm м онај који Kpage uз шуђих џеиова, ко
ји се бави сишном крађом, лоиов насиШно. 

џепароmкii и џепароmкii, -а, -о који се OgHOCZl на џеиароше, 
својсшвен џеиарошима. 

џепiiћ, -ића и џепић, -а м ge.м. og џеи. 

џепнii и џепнii, -а, -о а. који се OgHOCZl на џеиове; који се но
си у џеиу: � преклоп; � сат, � марама, � ножић. б. који је малоl 
формаша, шако ga се може носиши у џеиу (о шШа..м,ианој књuзи): 
� књига, � издање, � формат. 

џепчић, -а и џепчiiћ, -ића м ge.м. og џеи. 

џерсеј, -еја м енгл. в. жерсеј. 

џет-сет м енгл. најБОlашији слој gрушшва, gрушшвена елиШа. 

џефердар, -ара м тур. ист. врсша сшаринске иушке украшене 
сеgефом и gраlим ка..м,ењем. 

џеџати, џеџнм несвр. gylo сшајаши чекајући, gрежgаши: � 
пред вратима. 

џибра ж (мн. е)тур. ком, комина; осшашак ири ироuзвоgњи ал
кохола: � од шљиве, кукурузна �, меласина �. 

џибраст, -а, -о који је као џибра, сличан џибри. 

џив (обично поновљено) оном. узвик за иоgражавање враичи
jel цвркуШа. 

џивкати, -ам, џивџакати, -ам, џивџакати, џИвџакам, џив
џикати, џirnџiiкам и џивџукати, -ам и џивџукати, џивџУкам 
несвр. исиушшаши 'iласове џив-џив, цвркушаши (о враицима). 

џигерица ж тур. а. анат. унушрашњи oplaH, највећа шелесна 
жлезgа, која се налази у lорње.м gелу шрбушне gyaљe и има ва
жну функцију у размени машерија у орlанuзму, јешра, hepar. б. 
в. u.nућа. • бела � в. u.nућа. б. црна - в. џиlерица (а). иабледети као 
- иЗlубиши иошиуно боју, изблеgеШи. 

џигеричар м пеј . онај који pago jege џиlерицу. 

џигеричаст, -а, -о који је боје џиlерице. 

џигеричица ж ge.м. og џиlерица. 

џигеричнii, -а, -о који се OgHOCZl на џиlерицу: � паштета. 
џигерњача и џигерњача ж а. кобасица og џиlерице. б. је-

шрена иашШеШа. 

џигљаст, -а, -о висок и мршав, ШШРКЈЬасш: � момак. 
џигљати, -ам несвр. на'iло расши у висину, џиКЈЬаШи. 

џида и џида ж тур. ист. шанко и gуlачко коиље. 

џију-џицу м непром. спорт. сшаројаианска вешшина ca..м,oog
бране и наиаgања без оружја; џуgо. 

џилiiт, -Ита и џилит м ист. 1. шшаи са KBploM HajegHoM кра
ју или краће коиље без ШUJЬкахоје су коњаници бацали у исшо
именој ulpu. 2. вишешка ulpa иоиуларна у сшарој шурској коњи
ци у којој су се коњаници наgмешали у бацању џилиша (1), џи
лиШање. • бацати џилите џилишаши се. 

џилитати се, -ам се несвр. 1. наgмешаши се у бацању џили
Ша. 2. бацакаши се, ираћакаши се, коирцаши се, ришаши се. 

џилитнути се, џилитнём се свр. 1. баци ши џилиШ. 2. ира-
ћакнуши се, ришнуши се. 

џимрија ж (м) (мн. ж) тур. нар. шврgица, циција, шкрШица. 

џимрiiјскii, -а, -о који се OgHOCZl на џимрије, цицијашки. 

џимрiiјски ПРИЛ. на џимријски начин, као џимрија: � ште-
дети. 

џин1 и џин м (мн. џинови) тур. 1. мишолошко наширироg
но биће JbygcKol лика, OIPOMHol расша и cHale, gUB, 10росШас. 2. 
ио исла..м,ском веровању наширироgно gYXOBHO зло биће, ge.мOH, 
ђаво. 

џин2 м (мн. е) енгл. врсша ракије иореклом из Ен'iлеске и Хо
ланgије која се gобија gесшилацијом комине сиравЈЬене с кле
ком, баgе.мом и KopujaHgepoM. 

џингл м енгл. крашка музичка нумера као најава или за
шшишни знак неке емисије. 

џинов и џинов, -а, -о који upuuaga џину. 
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џиновскй И џиновскй, -а, -о који се OgHOCU на џина, џино
ве, gивовски, "iоросшасан: � стабло, � раст. 

џиновски и џиновски прил. као џин. 

џинс М (МН. 0) енгл. "iруби чврсши й(1.М,учни .маШеријал, обично 
йлаве боје, og Ko"ia се шију сйоршске йаншалоне, јакне и gp. ;  oge
па, обично йаншалоне og шо"iа .маШеријала, фар.мерице, шрайе
рице: панталоне од џинса, обући �, носити �. 

џинс- йрви geo йолусложеница са значењем 'који је og џин
ca�' џинс-јакна, џинс-прслук. 

џин-тоник м енгл. врсша кокшела, шоник с gоgашко.м џина. 

џип, џИпа М (ми. џИпови) енгл. врсша шеренско"i лако йокре
i11Jьиво"i ауШо.мобила. 

џихад М Тур. иСЛ(1.М,ски верски раш йрошив немусли.мана (не
верника), .муслимански "свеши раШ". 

џиџа ж тур. 1. јефшин сишан накиШ. 2. сишан Йреg.меШ, gpaH-
"iулија. 

џогер М енгл. онај који се бави џо"iин"iо.м. 

џогёрка ж жена која се бави џо"iин"iо.м. 

џогерскй, -а, -о који се OgHOCU на џо"iере и џо"iин"i. 

џогинг М енгл. шрчање у apupogu pagu зgравља и рекреације. 

џогирати, џогйрам несвр. бавиши се ЏО"iиН"iО.м. 

џоинт М енгл. ци"iареша с .марихуано.м. 

џојстик М енгл. найрава у облику йолу"iе којо.м се на"iињуnи је 
у разним йравцима Йо.мерају и йоgешавају aojegUHU елеменши 
слике на екрану рачунара, Йалица. 

џокёј, -еја М (инстр. -ејом (-ејем» енгл. йрофесионалнијахач на 
коњским ШРК(1.М,а. 

џокёјскй, -а, -о који се OgHOCU на џокеје, који apuaaga џоке
јима: � капа, � одело, � дрес. 

џокёјски прил. на џокејски начин, као џокеј: јахати �. 
џокер М енгл. а. карша која у неким и"iр(1.М,а .може З(1.М,ениШи 

сваку карШу. б. фиг. резервни аgуш, резервни ар"iу.менШ. 

џомба ж Тур. (ген. ми. џомбй (џбмба» неравнина, избочина на 
йушу, обично og скорело"i, сасушено"i блаша: ићи преко џомби, 
наићи на џомбу. 

џомбав и џомбаст, -а, -о йун џо.мби, нераван (о ЙуШу). 

џомбастост, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је џо.мбасШо. 

џомбовит, -а, -о в. џо.мбав; 

џомбовитост, -ости ж особина, сшање oHo"ia шшо је џо.мбо
виШо. 

џоњати, џбњам несвр. жарг. 1. gy"io чекаши, gрежgаши (обич
но apeg нечијим враШима). 2. gремаши, сйаваши; уп. књавати. 

џубокс М енгл. ,,.музичка кушија", .музички аушо.маш, "iр(1.М,О-
фон који се укључује убацивањем .меШално"i новца у ауШо.маШ. 

џудаш, -аша М в. џуgисШ(а). 

џудаmица ж в. џуgисШкиња. 

џудаmкй, -а, -о који се OgHOCU на џуgаше, џуgисШички. 
џудист(а), -ё М (МН. -сти) сйоршисша који се бави џуgо.м. 

џудисткиња ж сйоршисшкиња која се бави џуgо.м. 
џудистичкй, -а, -о који се OgHOCU на џуgисше и џуgо: � клуб. 
џудо, џуда и џудоа М (МН. 0) јап. јайански борилачки, рвачки 

сйорш (сличан џију-џицу), у ко.ме се gве особе обучене у кимоно 
боре на сШруњачи. 

џудока мрвач у џуgоу, џуgисШа. 

џукац, -кца М и џукела ж тур. а. сеоски йас који није расни, 
йас .мешанац; ружан, ошрцан йас, Йсина. б. фиг. пеј. нишков, не
ваљалац, хуља. 

џул М (ген. ми. џула) енгл. физ. јеgиница за .мерење eHep"iuje и 
paga елекшричне сШрује. 

џума ж Тур. свечана .муслиманска .молиШва у Џ(1.М,ији ЙеШко.м 
у aogHe. 

џумбус М тур. весела "iал(1.М,а, "ipaja, врева; збрка, Hepeg: на
правити �. 

џунгла и џунгла ж енгл. а. HeapoxogHa шройска .мочварна "iy
шшара, Йрашу.ма обрасла бујно.м Шраво.м и ЙењачиЦ(1.М,а, лија
Н(1.М,а; шройска шу.ма уойшше: густа �, живети у ЏУНГЛИ. б. фиг. 
несређено сшање, Hepeg: не моћи се снаћи у ЏУНГЛИ. • закон ЏУН
гле закон који влаgа .међу живоШиЊ(1.М,а у џунlли ga јачи убије 
и aojege слабије"iа; фиг. закон, йраво јаче"iа. 

џунка ж енгл. рибарски броg или броg за йревоз шереша на је
gpa, са високо.м кр.мо.м. 

џуџа ж тур. ВУЛГ. човек .мало"i расша; слабиn; йросш човек, йро
сшак, сељачина. 



ш 

ш (Ш) с непром. а. ЛИНIЋ. безвучни сшрујни нейчано-алвеолар
ни суz.ласник. б. слово KOju.м се обележава шај суz.ласник: веЛИRО 
т, мало ш, курзивно ш. • од "а" до "ш" og йочешка go краја, све. 
"ш" класа лош, никакав квалишеш, йослеgња класа. 

шабачкй, -а, -о који се OgHOCU на Шабац, ipag у Србији. • 
- чивија 1) лукава Йоgвала. 2) лукав, apeapegeH човек, йрейре
gењак. 

шаблон, -она м (шаблона ж) нем. 1. iошов, нейромеНЈЬив обра
зац, моgел йо коме се йраве нови Йpu.мepци; калуй, узорак: пра
вити намештај према шаблону, писати по шаблону. 2. ушврђе
ни обичај Koia се неко слейо йриgржава, јеgноличан йосшуйак, 
навика која се не мења: држати се шаблона у настави. 

шаблонизовати, -зујем (шаблонизирати, -изирам) евр. и не
евр. (на)йравиши, (у)раgиши йо шаблону, укалуйиши, укалуйЈЪи
ваши; (на)йравиши og нечеiа шаблон: шаблонизовани стил, ша
блонизована форма . •  - се йрешвориши се, йрешвараши се у 
шаблон, йосша(ја)ши шаблон (нЙр. о сшилу, умешносши и сл.). 

шаблонскй, -а, -о израђен йо шаблону, йрема калуйу, узор
ку, укалУЙЈЬен; механички, аушомашски: - опис, - стихови, -
потез (нпр. у шаху). 

шаблонски ПРИЛ. йО шаблону, калуйу, укалУЙЈЬено; аушо
машски, механички: - поступити, - урадити, - нацртати. 

шав м (ми. шавови) а. линија йО којој се шије, сйој gва саши
вена KOMaga шканине, коже и сл., руб: исцепати се по шаву, 
опарати шавове. б. сйој gвају KOMaga лu.ма и сл. gобијен завари
вањем или заковицама. в. apupOgHU сйој косшију лобање у обли
ку цик-цак линије. • хирурmки - мед. вешшачки сйој разgвојеНОi 
шкива aojegUHUx opiaHa свиленu.м концем и сл. 

шавнй, -а, -о који се OgHOCU на шав: - страна, шавне цеви. 
шајка ж (дат. шајци; ген. ми. шајки) тур. а. ист. лаки брзи gp

вени рашни чамац или броg на весла. б. мали јеgрењак са gва 
јарбола који се уйошреБЈЬава на Леваншу за йревоз робе и xogo
часника у Меку. • потонуле су му (све) mајке каже се Kag је неко 
нерасйоложен, невесео. 

шајкача ж врсша војничке и сеЈЬачке кайе са заврнушим 
сШранама. 

шајкаш, -аша м 1. ист. apuaagHUK нарочиших аусшријских 
башаљона флошиле на Тиси и Дунаву који су крајем XVIII века 
учесшвовали у борбама са Typцu.мa. 2. лађар, возач шајке. 

шајкашкй, -а, -о који се OgHOCU на шајкаше: - батаљон. 
шајчица ж geм. og шајка. 

шака ж (дат. шаци) 1. а. анат. крајњи geo руке og зz.лавка, за
йешnа go врха йрсшију, manus: кости шаке. б. gлан и йрсши ру
ке йовијени йрема унушрашњосши и йоgешени ga се може не
шшо захвашиши, gржаши и носиши: држати воду у шаци, има
ти пуну шаку лешника, испустити из шаке. 2. шака (1 б) као ме
ра, количина нечеiа шшо може сшаши у сшиснушу шаку: - бра
шна, - шећера. 3. фиг. мали број, мала количина нечеiа: - љу
ди. • бити у нечијим mакама биши у нечијој власШи. голих mака 
(голим mакама) ненаоружан, несйреман за борбу. извући се из не- . 

чијих mака сйасши се HeKoia, нечије зависносШи. испустити из mа
ка олако исйусшиши нешшо вреgно, изiубиши коншролу Hag не
чu.м. и mаком и капом (давати, делити и сл.) в. aog кайа (изр.). па
сти (допасти) нечијих mака, пасти (доћи) у нечије mаке 1) (йри)йа-

сши aog нечију власШ. 2) gобиши башине og HeKoia. пљунути (хук
нути) У mаке йрионуши на йосао, йрихвашиши се Йосла. празних 
mака (остати, вратити се и сл.) не gобиши нишша, не усйеши ни
шШа. пропустити (некога) кроз mаке исшуnи, изуgараши, измла
ШиШи. пуном mаком (пуним mакама) давати (делити) изgашно, ga
реЖЈЬиво gаваши (gелиШи). пуна - браде в. aog браgа. стезати 
(стискати) mаке биши оiорчен, очајан. - јада 1) сишан, мали и 
слаб човек. 2) мали број JЬygu. - Било их је шака јада. 

шакал и шакал м пере. зоол. крволочна звер Canis aureus из 
Йор. йаса, слична йсу, чаiаљ. 

шакалскй и шакалскй, -а, -о који се OgHOCU на шакале; сли-
чан шакалу, крволочан, крвожеgан: - нарав. 

шакаст, -а, -о који u.мa облик шаке. 

шакасто ПРИЛ. у облику шаке; ширеnи се ЙрсШасШо. 

шакат, -а, -о који u.мa велике шаке: - човек. 
шаКЕпати, -ам неевр. шуnи, уgараши шакама: - некога . •  -

се уз. повр. шуnи се шакама. 

шакетина ж ayi.м. и Йеј. og шака. 

шfш и шал м (ми. шалови) енгл. gужи и ужи чешвршасши ко
Mag вунене, свилене или сл. машерије који се носи обично око 
враша или служи за увијање z.лаве: вунени -, свилени -, жен
ски -, мушки -, огрнути се шалом. 

шала ж 1. gуховише речи, gосешка на рачун йрисушних или 
оgсушних особа; крашка gуховиша, смешна йрича: причати ша
ле, сипати шале. 2. несшашан, неозбиЈЬан йосшуйак, несша
шлук: правити грубе шале. 3. мала, безначајна сшвар, сишни
ца, маленкосШ. - То је за њега шала. • априлска - неозБUJЬНО 
йишање или gосешка уйуnена некоме на gaH йрвоiа айрила, с 
намером ga се уйишани збуни, исмеје или йревари, која се, Kag 
шала усйе, йройраnа узвиком "аЙрилили". без (све) mале (збиља, 
без mале) каже се некоме ко се шали ga се уозбиЈЬи, ga iовори 
озБUJЬНО. бити (не бити) некоме до mале биши расйоложен (нерас
йоложен) за шалу. враг (ђаво) узео (однео) mалу каже се Kag не
ка неозБUJЬна сишуација йосшаје озБUJЬна, Kag више нема шале. 
да се ниси mалом mалио нийошшо шо ga ниси ypaguo, ga се ниси 
ycyguo ga шо ураgиш. збијати (заметати, терати, правити) mалу (mа
ле) шалиши се. из mале (од mале, у mали, mале ради) шалеnи се. 
као од mале лако, без муке, без Шешкоnа. масна - неукусна, не
йрисшојна шала. не знати за mалу не волеши шалу, биши озби
ЈЬан. нема (ту, с тиме) mале cag је сшвар, сишуација озБUJЬна. не
слана - iруба, неукус на шала. одбијати (окретати, обртати и сл.) на 
mалу не узимаши сшвар озбиЈЬНО. примити за mалу схвашиши, 
йрихвашиши сшвар неозБUJЬНО, олако. ударити у mалу йочеши се 
шалиШи. у mали (рећи, казати и сл.) шалеnи се. mалу на страну ка
же се Kag се неко шали ga се уозБUJЬи, ga iовори озБUJЬНО. 

mалабазати, -абазам неевр. хоgаши, иnи без ЦUJЬa, швРЈЬа
ши, базаШи. 

шалабајзер м жарг. скишница, йрошува, ЙробисвеШ. 

шалај и шалај узвик и йрийев у ЈЬубавнu.м и беnарскu.м йе
смама у Срему и Славонији. 

шалајка ж крашка весела HapogHa йесмица, слична бепар цу , 
с йрийевом "шалај".  

шалајскй, -а, -о који се OgHOCU на шалајке: - народна песма. 
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шiшваре, шалв3.р3. ж мн. тур. gу"iачке широке йаншаљоне, 
чак шире са но"iавица.ма cKyilтbeHиM, набраним око "iлежњева, 
обично као geo женске или мушке HapogHe ношње: носити �. 

шалваретине ж ми. ayw. и Йеј. og шаљваре. 

шалварице ж мн. ge.м. og шаљваре. 

шa.т.i:варчине ж ми. ayw. и Йеј. og шаљваре. 

шалина ж ayw. и йеј. og шаљ. 

шалити се, -йм се несвр. [гл. им. шаљёње с] 1. а. "iовориши ве
селе gосешке, забавЈЬаши се с неким йравећи шаље: � с неким. б. 
(с допуном: с неким, на нечији рачун) йравиши шалу на нечи
ји рачун, чиниш и HeKo"ia йреgмешом шаље, забаве, йоgсмеваши 
се мало некоме: � мало на рачун учитеља. 2. не мислиши и не 
"iовориши озБUJbНО. - Шалио сам се. Доћи ћу. • немој да се ша
лиш, не шали се главом, да се ниси шалио (шалом) каже се Kag се не
ко уйозорава ga нешшо не ypagu (чак ни у шаљи): ga се ниси усу
guo ga шо ураgиш. 

шалитра ж итал. хем. сшари назив за неке соли азошне кисе
лине с лаким мешалима, које се корисше као вешшачко ђубри
во, у йроизвоgњи сшакла и ексйлозива иШg.: чилеанска �, нор
вешка �; уп. салитра. 

шалитрани, -3., -о који се OgHOCU на шаљ и шру , шалишрин: � 
прах, � рудник 

шалитраст, -а, -о који је као шалишра, сличан шалиШри. 

шiшитрин, -а, -о који apuaaga шаљишри, који се OgHOCU на 
шаљишру: � прах. 

шалић, -а и шiшић, -ића м ge.м. и хиЙ. og шаљ. 

шалица ж ge.м. и хиЙ. og шаља. 

шалица ж нем. в. ШОЈЬа. 

шаличица ж ge.м. og шалица. 

шалон, -она м И шалона ж фр. (обично у мн.) gрвени, мешаљ
ни или сл. йрозорски кайак (ређе на врашима), обично og воgо
равних gашчица које се MO"iy разређиваши, размицаши и aoge
шаваши како би се gобила йовОЈЬна gневна свеf1lлосш, ogK ga би 
се за.мрачила йросшорија, жаљузина: спустити шалоне, поди
ћи шалоне. 

шалтер м нем. 1. ошвор у виgу йрозорчиhа кроз који обавЈЬа
ју йослове са сШранка.ма службеници аgминисшрације, банака 
и СЛ.: отворити �, затворити �. 2. арх. елекшрична склойка, йре
киgач за елекшричну сшрују: притиснути �. 

шалтерски, -3., -о који се OgHOCU на шаљшере: � служба, � 
службеник. 

шалче, -ета с (супл. мн. ш�шчићи и шалчићи м) geM. и хиЙ. 
og шаљ. 

шалчина ж ayw. и Йеј. og шал. 

шалчић, -а и шалчић, -ића м ge.м. и хиЙ. og шаљ. 

шаљив, -а, -о а. који йрави шале, који воли ga се шаљи: � чо
век б. који саgржи шаљу, йун шаље, gосешки, йрожеш шалом, 
gуховиш, весео: � прича, :... разговор; � расположење, � тон. в. 
смешан, комичан: � ситуација. • - игра поз. смешан, хумор и
сшички KOMag, KOMeguja (обично мања). - пошта врсша gрушшве
не u"ipe у којој и"iрачи уйућују jegHU gру"iима шаљива Йиса.мца, 
цеgУЈЬице. 

шаљивац, -йвца м шаљив човек, шаљивчина. 

шаљивачки, -3., -о који се OgHOCU на шаљивце. 

шаљивица ж шаљива женска. особа. 

шаљиво прил. на шаљив начин, шаљеhи се, gуховишо; сме
шно; весело: причати �, � написан комад; � скакутати. 

mаљивост, -ости ж 1. особина, својсшво oHo"ia шшо је шarьи
во, шаљив каракшер, шон нече"ia: � приче. 2. шаљива, смешна 
сишуација; хумор. 3. шаља, gосешка: прича пуна mаљивости. 

шаљивчина и шаљивчина м (ж) (мн. ж) шаљива особа, особа 
која воли ga' се шаљи. 

mаљивџија м (ми. ж) в. шаљивчина. 

шаман, -а и шаман, -ана м тур. врач, чаробњак, маТ; йризи
вач gухова (у йримишивним рели"iија.ма кулша gухова северне и 
ценшраљне Азије, у Сибиру, KOg Инgијанаца и Ескима). 

шаманизам, -зма м йримишивна сйиришисшичко-ма"iијска 
рели"iија раширена KOg мон"iолских Hapoga северне и ценшралне 
Азије, у Сибиру, KOg Инgијанаца и Ескима. 

шамански, -3., -о који се OgHOCU на ша.мане: � проповед. 
шамар, -ара м (инстр. -аром) тур. 1. уgарац шаком, gланом йО 

лицу, hушка, заушница: опалити HeKOMe �. 2. фиг.јавни, Hey"iog
ни укор, увреgа. • делити шамаре ша.мараШи. вући шамаре gоби
јаши ша.маре, баш ине. 

шамарати, -3.м несвр. уgараши (некоме) ша.маре. _ - се уз. по
вр. шуhи се ша.марима, уgараши jegaH gpy"io"i ша.марима. 

шамарчина ж ayw. og ша.мар. 

шамија ж тур. етн. шанка мара.ма којом жене йовезују "iлаву, 
Йовезача. 

шамијица ж ge.м. og ша.мија. 

шамла и шамла ж нем. ниска сшолица без насло на. 

шамлица и шамлица ж ge.м. og шамла; шамла. 

шамот м фр. врсша "iлине og које се йраве вашросшалне ойеке 
за обла"iање Йећи. 

шамотёр, -ера м pagHUK сшручњак за обла"iање йећи ша
моШом. 

шамотни, -3., -о који се OgHOCU на ша.моf1l, који је og ша.мо
ша: � опека, � облога. 

шампањац, -њца (шамп3.њ, -ања) м фр. врсша йенушаво"i ви
на (назваНО"i йо француској йокрајини Ша.мЙањи). 

шампањски, -3., -о који се OgHOCU на ша.мЙањац, који служи 
за ша.мЙањац: � чаша, - боца. • - вино в. ша.мЙањац. 

шампињон, -она м фр. бот. врсша јесшиве "iЈЬиве, руgњача 
Psalliota campestris. 

шампињонски, -3., -о који се OgHOCU на ша.мЙињон. 

шампион, -она м (вок шампионе) фр. йобеgник у неком 
сйоршском шакмичењу, йрвак (йојеgинац или екийа): � у боксу, 
- У шаху, - У фудбалу, светски -. 

шампионат, -ата м спорт. шакмичење за йрвенсшво у неком 
сйоршу, йрвенсшвено шакмичење: кошаркашки -, фудбалски -, 
шаховски -, светски - у фудбалу. 

шампионка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) женска особа ша.мЙион, 
Йрвакиња. 

шампионски, -3., -о који се OgHOCU на ша.мЙионе и ша.мЙио
наш: - форма, - титула. 

шампионски прил. на ша.мЙионски начин, као ша.мЙион. 

шампон, -она м енгл. а. козмешичко среgсшво, обично шеч
но, за йрање косе или Шела. б. среgсшво за йрање аушомобила: 
- за кщrа. 

шанац, шанца м (инстр. шанцем; мн. шанчеви (шанци)) нем. 
1. ЙОЈЬско ушврђење са високим йрофилом, gубок ров с насийом 
за оgбрану '1 рашу: копати шанчеве. 2. јарак, обично aopeg йу
ша, за ошицање воgе. 

шангир, �:Ира м фр. мед. врсша ойасне йолне болесши, йримар
ни сифилис. 

шанжан, -ана м (ми. 0) фр. "iлашка шканина сашкана og разли
.чџШо обојених жица йошке и основе, шако ga се боје Йреливају. 

шанк м нем. gy"i сшо, шез"iа у крчми, бифеу, бару и сл. с које се 
"iосшима служи йиће, јело и gpy"io: седети за шанком, стајати 
иза шанка. 

шанкер м онај који шочи йиће и йослужује "iосше за шанком. 

шанкерица ж женска особа шанкер. 

шанса ж (Ген. МИ. -сй) фр. йовОЈЬна, gобра йрилика, gобар из
"iлеg на усйех: имати (немати) шансе (за нешто), добити шансу, 
прокоцкати шапсу, ·изгубити шансу. 
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шансона ж (шанс6н, -она м) фр. uоuуларна аес.м,а за аевање, 
обично љубавно'i, лирс-ко'i саgржаја, с ла-ком музич-ком UраШњом. 

шансонијер(-) в. шаносоњер(-). 
шансоњер, -ера м uевач шансона; �омuозиt1l0Р шансона. 
шансоњерка ж uевачица шансона. 
mансоњерски, -а, -6 -који се OgHOCU на шансоњере. 

шант м енгл. физ. ошuорни-к -који се у-кључује у еле-кшрично -ко-
ло, обично у uаралелном саоју с не-ким gру'iим елеменШом. 

шантав, -а, -о -који шанша у xogy, хром, ћоаав, шеuав: � човек. 
шантавац, -авца м шаншав, хром чове-к, шеuавац, ћоаавац. 

mантавица ж шаншава жена, шеuавица, ћоаавица. 
шантавко м в. шанШавац. 

шантаво прил. шаншајуhи, храмљући. 

шантавост, -ости ж особина oHo'ia -који је шанt1lав, хромосШ. 

mантажа ж фр. ружан uосшуuа-к с циљем ga се нешшо gобије, 
uосши'iне, уцена, уцењивање, изнуђивање засшрашивањем и СЛ. 

mfштати и mантати, шантам несвр. храмаши, hоUаШи. 

miштунг м (ми. 0) врсша ш-канине неравне uовршине og сиро-
ве -кинес-ке свиле (ао исшоименој -кинес-кој ао-крајини). 

mантуцати, шiштуцам несвр. uомало шанШаШи. 

mанчић и mанчић м geм. og шанац. 

mfш, -а и mап, шапа м тур. вет. заразна вирусна болесш ааа
-кара, за -коју је -кара-кшерисшично обилашо цеђење слине, сли
нав-ка. 

mапа ж 1. gоњи, завршни јасшучасши geo Ho'ie -коg не-ких си
сара, звери и СЛ. (ааса, мача-ка, меgвеgа и gp.). 2. фиг. пеј. ру-ка. 
• бити у нечијим шапама биши у нечијој власШи. имати, држати не
кога у својим шапама имаши не-ко'iа uog својом влашhу. мечја -
бот. 1) врсша 'iљивe, -козар-ка. 2) pog gво'iоgишњих или више'iоgи
шњих биља-ка Heracleum из ф. шшишара, са uерасшо или ар
сшасшо gељеним лисшовима; назив за uojegUHe врсше шо'iа ро
ga Н. sphondylium, Н. sibiricum. ставити шапу на нешто gаши се
би арава расuола'iања нечим. 

mапаст, -а, -о -који има вели-ку шаuу; -који има обли-к шаuе: 
� лист, шапасти трагови. 

mапасто ПРИЛ. у обли-ку шаuе, -као шаuа, -као шаUе. 

mапат, -а и mапат, -пта м ших, јеgва чу јан 'iовор, шаUуШање. 
mапатом ПРИЛ. шаuуhуhи, шихо 'iовореhи: ГОВОРИТИ �. 

mапетина ж ayi.м. и аеј. og шаUа. 

mапирограф м сарава, ареса за умножавање ше-ксшова или 
цршежа аомоћу машрица, xe-кШо'iраф. 

mапирографисати, -ишём (шапирографирати, -афйрам) 
свр. и несвр. умножиши, умножаваши на шаUиро'iрафу. 

mапица и mапица ж geм. и хиа. og шаUа. 

mапка ж (дат. шапци; ген. ми. шапкй) рус. о-кру'iла војнич-ка -ка
аа; uразнична официрс-ка -кааа. 

mапнути и mапнути, шапнём свр. прел. рећи, из'iовориши 
(нешшо) шаuашом: � на ухо. 

mапоња м (ми. ж) онај -који има вели-ке шаUе. 

шаптав, -а, -о в. шаUуШав. 

mаптаво ПрИЛ. в. шаUуШаво. 

mаптај м в. шаUаШ. 

mапталац, -аоца м в. шаUШач. 

mапталачки, -а, -6 -који се OgHOCU на шаUШаоце. 

mапталица ж в. шаUШачица. 

mаптати, шапћём несвр. 'iовориши шихо, шаuашом; 'iовори
ши аоверљиво и шихо не-коме на уво: � на ухо некоме. 

шаптач, -ача м онај -који у uозоришшу шаuуhе ше-ксш 'iлум
цима за време uреgсшаве, суфлер; уоuшше онај -који шаuhе. 

mаптачица ж женс-ка особа шаUШач. 

mаптачки, -а, -6 -који се OgHOCU на шаUШаче. 

mаптачница ж uросшор uog uозорницом у -коме се налази 
шаuшач, суфлерница. 

шапутав, -а, -о из'iоворен шаuашом, врло ших, јеgва чу јан: � 
глас. 

mапутаво ПРИЛ. шаuуhуhи, веома шихим 'iласом, јеgва чуј но: 
� говорити. 

mапутавост, -ости ж својсшво шаuушаво'i 'iласа. 

mапутати, шапућём несвр. в. шаUШаШи. 

mапутљив, -а, -о в. шаUуШав. 

шар м рус. 1. (обично у иар. земни, земаљски -) земаљс-ка -ку
'iла, Земља; свеШ. 2. песн. леuоша upupoge; разноврсносш боја; 
шаренило. 

шара ж а. цршеж, сли-ка неоgређених обли-ка, насшала неве
шшим uовлачењем више црша, uошеза или uремазивањем ра
зним бојама и СЛ.: цртати шаре, шаре на папиру, шаре на зи
ду. б. ли-ковни мошив, орнаменш обично у више боја, извезен на 
не-кој ш-канини, у илешиву или урезан у gрвешу, мешалу и СЛ. 
pagu у-крашавања: геометријска �, цветна �, � на ћилиму, � на 
чарапама, � на јастучници. 

mарабатати, -абатам несвр. а. цршаши невешшо, uравиши 
ружне шаре (на аааиру и СЛ.). б. в.  ш-крабаШи. 

шараге, шарага ж МН. нем. o'ipaga на заuрежним -колима са 
uреgње и заgње сшране; сшражњи geo заuрежних -кола. 

шарада ж фр. врсша за'iонеш-ке у -којој се шражена реч или 
оg'iонеш-ка сасшоји og gелова -који и сами имају не-ко значење. 

шаран, -рна, -о шарен, разнобојан. 

шаран м ЗООЛ. а. врсша слаш-ковоgне рибе Cyprinus carpio из 
pega -кошљориба. б. у МН.: најраширенија uороgица слаш-ковоg
них риба Cyprinidae (у jg.: риба из шо'iа pega). • обични - в. ша
ран (а). 

шаранка ж ЗООЛ. у МН. : uogpeg риба -кошљориба ме-коаер-ки 
Cypriniformes, у -који cuagajy uороgице шарани, је'iуљ-ке и сомо
ви (у jg.: риба из шо'iа uogpega). 

mарански, -а, -6 који се OgHOCU на шаране: � удица. 
mаранче, -ета с (супл. ми. шаранчићи м) geM. og шаран. 

mаранчић м geм. og шаран. 

шараст, -а, -о uомало шарен; шарен; uру'iасш: � кутија. 
mарати, шарам несвр. 1. uовлачиши неоgређене црше, лини-

је ао нечему; цршашu или uисаши нешшо без смисла, шврља
ши, ш-крабаши: � по папиру, � по књизи, � по зидовима. 2. 
у-крашавашџ, улеuшаваши шарама (обично у боји): � ускршња 
јаја, � чарапе, � кутију. 3. а. ићи шамо-амо, без циља, врзмаши 
се, мошаши се, шумараши, -крсшариши; шврљаши, лушаши: � 
око куће, � по граду. б. (очима, одн. о очима) бацаши uо'iлеgе на 
разне сшране, час шамо час амо, шврљаши очима: � очима по 
маси народа. 4. а. не 'iовориши ис-крено, ошворено, заобилази
ши исшину, вараши, ла'iаши; избе'iаваши араву, оg'iовор, врgа
ши, врлуgаши, извлачиши се. б. биши неверан у љубави, у бра
-ку. 5. в. шараши се (1) . •  - се 1. а. gобијаши месшимично шам
нију боју, uосшајаши шарен, uрошаран шамнијом бојом uрили
-ком зрења, uочињаши зреши (о 'iрожђу винове лозе и сл.). б. go
бијаши cege gла-ке, сеgеши (о -коси). 2. uосшајаши шарен, шаро
ли-к, исuуњаваши се разним бојама и облицима. - У пролеће се 
ливаде почињу шарати (цвећем). 

шарац, шарца м (инстр. шарцем) 1. шарен -КОЊ. 2. 'iрожђе у 
uочешној фази зрења -каg се uочиње шараШи. 3. вој. ист. врсша 
uуш-комишраљеза из Дру'iо'i свешс-ко'i раШа. 

mаргарепа ж мађ. бот. и агр. gвО'iоgишња, ређе јеgно'iоgишња 
зељасша биљ-ка Daucus carota из ф. Umbelliferae; uоgврсша ше 
биљ-ке D. С. hortensis -која се 'iaju збо'i врешенасшо'i, обично црве
ножуh-касшо'i, -корена бо'iашо'i -карошином, мр-ква; заgебљали 
врешенасши -коренови (или Uојеgинач.ан -корен) ше биљ-ке -који 
служе за исхрану, мр-ква. 
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mаргија ж тур. врсша велике шамбуре са 5, 6 uљи 7 жица. 
mаргијаm, -аша м свирач на шарlији. 

1 

шарен, -ена, -о 1. који је og (у) више боја, разнобојан; йрекри
вен, украшен шарама, ишаран: - цвеће; - марама, - ћилим. 2. 
који је сасшавЈЬен og разноврсних сасшојака, еле.менаШа, разно
лик, шаролик: - друштво, - свет, - програм. 3. неискрен, gволи
чан; йреврillJbив; који је су.мњивоl йонашања, влаgања; који је 
су.мњивоl .морала, .морално искварен (обично о жени). 4. нейри
сшојан, срамошан (о реЧzt.!l1,а). • - лажа (лаж) в. aog лажа. шаре
на посла су.мњиви йослови, нечасни Йослови. - коло (оро) етн. jeg
но og йослеgњих кола, ulapa на свagби (Kaga се из.мешају .мушкар
ци и жене). гледати (зијати) као теле у шарена врата в .  aog враШа. 

шарен- као йрви geo сложеница са значење.м шарен, разно
бојан, шаролик: шаренперв:а, шаренреп итд. 

mаренети се јек. mарењети се, шареним се неевр. йаgаши у 
очи шаренuљо.м, разнобојношћу, йоказиваши разноликосш бо
ја, облика (нйр. о лейширу, шканини, ливаgи иШg.). 

mаренив:, -Ив:а м зоол. врсша лейшира шарених Kpuљa Geo
metra grossulariata. 

mаренив:а ж агр. врсша јабуке шареноl ЙЛоgа. 
mаренило е 1. разноврсносш боја, разнобојносш: - ношње, 

- боја. 2. разноликосш, разноврсносш, шароликосш: - говора, 
етнографсв:о -. 

mаренина ж шарена шканина, шканина живих боја. 

mаренити, -им неевр. прел. чиниши шаренu.м; бојиши у ра
знu.м бојама. 

mареница ж 1. шарена йросширка, йоњава, шарени ћuљu.м. 
2. анат. gужица у оку, ирис. 3. (у атриб. служби уз им . ж. рода) 
шарена: поњава -, струв:а -. 

шаренв:аст и шаренв:аст, -а, -о Йо.мало шарен: - лептир, -
тв:анина. 

шаренв:асто и шаренв:асто прил. Йо.мало шарено: пресија
вати се -. 

шарено прил. у разни.м бојама, разнобојно: - обојен, изгле
дати -. 

mареноглав, -а, -о који u.мa шарену 'iлаву: - птица. 
шареност, -ости ж особина, из'iлеg oHola шшо је шарено, ра-

знобојносШ. 
mаренпёрв:а ж врсша йшице шареноl Йерја. 
mаренреп, -а, -о који u.мa шарен рей: - птица. 
mарёнчица и mаренчица ж зоол. в. чешљуlар. 
шарењав:, -ав:а м човек шарених, су.мњивих начела, .морално 

нейоузgан човек; ЙреврillJbивац. 
mарењети в. шаренеШи. 
mаржа и mаржа ж фр. 1. а. техн. количина .маШеријала, си

ровина која се ogjegHoM обрађује HeKu.м Шехнолошкu.м йосшуй
ко.м uљи оЙерацијо.м (нЙр. jegHo йуњење инgусшријске йећи uљи 
.машине). б. jegHo йуњење uушке, Йушко.миШраљеза и СЛ.; .муни
ција, .меци, сШреЈЬиво. 2. а. чин у војсци; обележје чина. б. ир. 
нижи официрски чин, Йоgофицир. в. служба, звање, йоложај 
уойшше; gужносШ. 3. поз. ошшро исшакнуша, снажна улоlа, Ha� 
рочишо ко.мична ейизоgна улоlа која се lраничи с lроШескно.м 
. карикаШуро.м. 

mаржёр, -ера м фр . .меШална найрава, .маlазин, склаgишше 
с .мeцu.мa KOg брзо.меШноl (ауШо.маШскоl) оружја (йушке брзо
.меШке и револвера): пун -, промещrrи -. 

mарија ж ар . .муслu.манско йраво засновано на Курану, ше
ријаШ. 

mарин, -Ива м шарен коњ, шарац. 
шарв:а1 ж (дат. шарци; ген. мн. шарв:И) 1.  зоол. врсша з.мије 

ошровнице Vipera berus, Йрисојкиња. 2. шаре на goMaћa живо
шиња и u.мe ,шаквој живошињи (обично кокошка). 

щарв:а2 ж (дат. ша,рци; ген. ми. шарв:И) мађ. (обично у мн.) lво
зgени оков Йо.моћу Kola су йричвршћени за оквир Kpuљa врашd 

uљи йрозорd, йоклойац на кушији и сл. ше йри ошварању и за
шварању oMolyћyje њихово окреШање. 

шарв:аст, -а, -о в. шаренкасШ. 

mарв:ин, -а, -о који apuaaga шарки1• 

шарв:о м goMaћa живошиња, .муж јак шарене боје и u.мe ша
квој живошињи (обично Йас). 

mарлатан, -ана м фр. онај који се йрави, хвалише ga MHolo 
зна, а у сшвари је незналица; об.мањивач, варалица, ойсенар; 
ЙроШува, ЙробисвеШ. 

mарлатанв:а ж женска особа шарлаШан. 

mарлатансв:и, -а, -о који се OgHOCU на шарлашане, својсшвен 
шарлаШанu.ма: - поступав:. 

mарлатансв:и прил. на шарлашански начин, као шарлашан: 
- поступити. 

mарлатанство е особина oHola који је шарлашан; шарла
шански йосшуйак, йосао; об.мана, Йоgвала. 

mарлах м нем. мед. ойасна заразна болесш, обично gечја, са 
сиШнu.м црвени.м кожни.м осиЙо.м, scarlatum, коју изазивају 
сШреЙШококе. 

шарм м (мн. '" фр. нечија особина ga је gойаgЈЬив, йривлачан, 
ЈЬуйкосш, gраж, йривлачносш, gойаgЈЬивосш: имати шарма, би
ти без шарма. 

шармантан, -тна, -о који u.мa шар.ма, йривлачан, gойаgЈЬив, 
сu.мЙаШичан, .мио, gражесшан: - девојв:а. 

шармантно прил. са шар.мо.м, йривлачно, gойаgЈЬиво, gраже
сно, ЈЬуйко: изгледати -. 

шармантност, -ости ж особина oHola који је шар.манШан, 
ЈЬуйкосш, йривлачносш, gойаgЈЬивосш, шар.м. 

шармёр, -ера м онај који у.ме ga шар.мира, ga освоји, очара 
HeKola својо.м Йојаво.м и ЙосШуЙцu.ма, Йонашање.м: бити -. 

mармирати, шармирам евр. и неевр. очара(ва)ши, освојиши, 
освајаши (HeKola) cвoju.м Йонашање.м, ЙосШуЙцu.ма. 

mарнути, -нём свр. Йре.ма шараши; нашараши; нашвРЈЬаШи. 

шаров, -ова м шарени Йас. 

mаровина ж (м) (ми. ж) ayZ:М. и Йеј. og шаров. 

шаровљев, -а, -о који apuaaga шарову. 

mаролив:, -а, -о сасшавЈЬен og разних еле.менаШа, сасшоја
ка, разнолик: - свет, - друштво; - састав. 

mаролив:о ПРИЛ. у разнu.м бојама; разнолико, различишо: -
обучени, - изгледати. 

mаролив:ост, -ости ж (инетр. -ошћу) особина oHola шшо је ша-
ролико, шаренuљо; разноликосш: - говора, - друштва. 

шароња м (мн. ж) шарен во и u.мe ШаКво.м волу. 

mароњица м (мн. ж) ge.м. и хиЙ. og шароња. 

mарпија ж нем. чисшо йлашно рашчеШЈЬано на конце које се 
раније уйошреБЈЬавало за йревијање рана, cвuљaц, чешљанац. 

mарпланинац, -нца мраса KPYUHOl овчарскоl йса Йорекло.м 
са Шар-ЙЛd,н,ине. 

mарпланински, -а, -о који се OgHOCU на Шар-йланину, који 
је Йорекло.м са Шар-йланине: - сир, - пас. 

шаруља ж шарена goMaћa живошиња (обично крава) и u.мe 
щаквој живоШињи . 

mаруцв:ати, -ам неевр. geM. Йре.ма шараШи. 

mасија ж фр. техн. а . .меШални косшур ауШо.мобuља за који се 
йричвршћују каросерија и Шочкови. б. goНJU geo авиона који .му 
служи за крешање йО земљи. 

mатирати, шатИрам евр. и неевр. нем. (о )сенчиши йри цршању 
(оловко.м uљu xpegoM); (из)нијансираши: - цртеж; - в:осу. 

mатл м енгл. космички броg који .може ga саобраћа у оба сме
ра из.међу Зе.м.ље и орбишалне сшанице, сЙејс-шаillл. 
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шато, -оа м фр. йрелив за н:олаче найрављен og .млен:а, жу
.манца и шеhера. 

шатобријан, -ана м фр. врсша йосебно ЙpиЙpe.мљeHO� �oвeђe� 
ogpecKa (йо йрезимену йисца Ф. Р. ШаШобријана). 

шатор м (мн. -и) тур. йон:решни расн:лойиви, обично йривре
.мени зан:лон og jaKo'i неЙро.мочиво'i йлашна или HeKo'i gpy'io'i .ма
шеријала (асуре, н:оже и сл.) и са сн:елеШо.м og лан:о'i .меШала или 
gрвеша, н:оји се разайиње и .монШира на оШворено.м .месШу, обич
но у облин:у н:уйе, и служи за с.мешШај војнин:а, шурисша и СЛ. 
или за цирн:усн:е йриреgбе: разапети -, склопити -. 

шатораст, -а, -о н:оји има облин: шашора: - брдо. 
шаторић м geM. og шаШор. 

шаторје с зб. (ми. 0) шашори, сн:уй og више разайеших шаШора. 

шаторски, -а, -о н:оји се OgHOCU на шашор: - крило, - платно. 
шатра ж (ген. ми. -рй) зан:лон og йлашна сличан шашору йо-

gи'iнуш на вашару, сај.му и СЛ.: сајамске шатре, циркуска -, ци
ганска -. 

шатрица ж geм. og шаШра. 

шатровац, -овца м сн:ишница, йробисвеш, MaH'iyu; сишан ло
йов, џеЙарош. 

шатровачки, -а, -о н:оји се OgHOCU на шаШровце. • - говор Ое
зик) лингв. 1) сйецифични 'iовор, речи и изрази н:ојим се служе 
шашровци, .мaH�yЙи, сн:ишнице; сйецифични афен:шивни начин 
изражавања уобичајен .међу о.млаgино.м; жар'iон, слен'i уоЙшШе. 
2) 'iовор лончара, зиgара и нен:их gp. занайlлија, ap'io. 

шатровачки прил. на шашровачн:и начин, н:ао шашровци, 
шашровачн:им 'iоворо.м: говорити -. 

шатула и шатула ж нем. н:ушија за чување нан:иша и gp. сн:у
йоцених Йреg.меШа: - са сребрнином. 

шафран м нем. а. бот. биљни pog Crocus из ф. йерунин:е (Iri
daceae), og чијих се цвешова gобија зачин и боја. б. зачин og ше 
биљн:е. 

шафранаст, -а, -о н:оји је боје н:ао шафран, иншензивно жуш: 
- боја, - небо. 

шафраника ж бот. биљн:а Carthamus tinctorius из ф. I.nаво
чин:а. 

шафранов, -а, -о н:оји upuuaga шафрану, н:оји је og шафра-
на: - цвет, - боја. 

шафрански, -а, -о н:оји се OgHOCU на шафран: - боја. 
шафрански прил. н:ао шафран: - жуто небо. 
шах м пере. 1. а. (мн. 0) спорт. u'ipa са 16 белих и 16 црних фи

'iypa н:оје се Йо.мичу на шабли og 64 црно-бела н:ваgрашна йоља 
йо сшро'iо уШврђени.м Йравили.ма: играти -. б. разг. шаховсн:а 
'iарнишура, йлоча са шаховсн:им фи'iурама. 2. шишула upaHcKo'i 
влаgара, ирансн:и цар. 3. (у узв. значењу) необавезна оЙо.мена, 
уйозорење йрошивнин:у у u'ipu шах Kag је ње'iов н:раљ gовеgен у 
оЙасносШ. • бити у шаху биши у ойасносши у u'ipu шаха Kaga је 
н:раљ найаgнуш og йрошивничн:е фи'iуре; фиг. уойшше биши у 
оЙасносШи. да(ва)ти шах найасши, найаgаши йрошивничн:о'i н:ра
ља у u'ipu шаха. држати у шаху (некога) gржаши HeKo'i у шн:рий
цу, у Шешн:о.м йоложају, вршиши йришисан: (на HeKo'ia). 

шах-гарнитура ж шаховсн:а �арнишура, шаховсн:а шабла са 
свим фи'iурама. 

шахиња ж шахова жена, ирансн:а царица. 

шахирати, шахйрам несвр. gаваши "шах" ЙроШивничн:о.м 
н:раљу у и�pи шаха. 

шахист(а), -ё м (ми. -сти) и'iрач шаха. 

шахисткиња ж жена шахисШа. 

шах-клуб м шаховсн:и н:луб. 

шах-мат м И узв. в . .маш1•  • бити у - позицији 1) биши у безиз
лазној йозицији у шаху Kaga је н:раљ найаgнуш og йрошивничн:е 
фи'iуре и Kaga се upegaje ЙарШија. 2) биши у безизлазно.м йоло
жају. довести у - позицију 1) gовесши у шаховсн:ој йаршији йро-

шивнин:а у йозицију у н:ојој нема .мо'iуhносШи ga избе'iне .маШ и 
.мора ga upega ЙарШију. 2) gовесши HeKo'ia у сшање йошйуно'i, ge
финишивно'i Йораза. 

шаховница ж 1. шаховсн:а Шабла. 2. а. хрвашсн:и 'iрб с црве
ним и белим н:ваgрашима расйоређеним наиз.менично н:ао на 
шаховсн:ој Шабли. б. засшава са хрвашсн:им 'iрбо.м . 

шаховск:И, -а, -о н:оји се OgHOCU на u'ipy шах: - табла, - потез, 
- партија, - мајстор, - турнир. 

шахт м И шахта ж нем. 1. руд. он:но У pygHUKY; вершин:ални 
или н:оси йоgзе.мни XOgHUK у pygHUKY, уiJbенон:ойу и сл. с изла
зо.м на йовршину н:оји служи за вађење исн:ойане pyge, за сйу
шшање и gизање pagHUKa и gp. 2. а. озиgана јама у н:ојој је воgо
.мер за .мерење йошрошње воgе: спустити се у -. б. руйа, јама у н:о
ју се убацују у uogpYM gрва и y'iaљ. 

шачетина ж ay'i.м. и Йеј. og шан:а. 

шачица ж 1. geм. og шан:а. 2 . .мала н:оличина, .мали број не
че'iа: - земље; - људи. 

шачни, -а, -о н:оји се OgHOCU на шан:у: - зглоб. 
шаш, шаша м 1. бот. pog gу'iо'iоgишњих зељасших биљан:а Са

rex из ф. Cyperaceae, н:оје расшу обично на влажни.м сшани
шШима. 2. в. шаша (1). 

шаша ж 1. а. осушена н:ун:урузна сшабљин:а, н:ун:урузовина. б. 
н:ун:урузни лисш, н:о.мушина. 2. бот. а. в. шаш (1). б. в. шевар. 

шашав, -а, -о у.мно Йоре.мећен, луg; луцн:асш, буgаласш, ћан:-
нуш: бити -, правити се -. 

шашавац, -авца м в. шашавн:о. 

шашавило с в. шашавосШ. 

шашавица ж шашава женсн:а особа. 

шашавко м шашав човен:, буgала, I.nyUaK. 

шашаво прил. на шашав начин, луgо, блесаво: - се смејати. 
шашавост, -ости ж 1. сшање и особина OHo�a н:оји је шашав, 

у.мна Йоре.меhеносШ. 2. шашав, буgаласш ЙосШуЙан:. 

шашина ж в. шаша (1а). 

шашка ж зоол. врсша сн:ан:авца Pachytilus migratorius, н:оји се 
н:реће у јаШима. • египатска - врсша сн:ан:авца Schistocerca gre
garia, н:оји Йовре.мено у велин:им, gу'iачн:и.м јашима ойусшоши 
све зелене йовршине у северној Африци. 

шашке, шашкй ж ми. рус. врсша u'ipe на йлочи сличној ша
ховсн:ој, са gве врсше фи'iура (йешаци и gaмe) н:оја се u'ipa само йо 
jegHoj боји йоља у н:осо.м с.меру, u'ipa gaмa. 

шашовак, -овка,И шашовац, -овца м (најчешће у мн.) вр
сша шинgре н:ојо.м се йон:ривају н:ровови. 

шашовит, -а, -о н:ојије обрасшао шашо.м: - рит. 
шашољити, -йм несвр. [гл. им. шашољёње с] (некога) лан:о, 

нежно йрелазиши рун:о.м йо нечијој н:ожи или н:оси, .миловаШи; 
'iолицаШи. 

Шваба м (мн. Швабе ж) а. сшановнин: ШваЙсн:е. б. нар. (често 
пеј .) upuuagHUK не.мачн:о'i Hapoga, Не.мац; АУСШр'ијанац (из gоба 
Аусшроу'iарсн:е .монархије). 

Швабица ж нар. (често пеј.) жена йрийаgница не.мачн:о'i на-
poga, Немица; АусШријанн:а. 

Швабичетина ж пеј. Швабица. 

Швабичица ж geм. и хиЙ. og Швабица. 

Швабо, -а и -ё м (мн. Швабе ж) в. Шваба. 

швабождер м нейријашељ Шваба, Немаца. 

швабоман, -а и швабоман, -ана м пеј. онај н:оји је йрешера
но нан:лоњен Немцима и свему шшо је немачн:о, 'iepMaHoMaH. 

швабофил, -а и швабофил, -ила м онај н:оји је йријашељсн:и 
расйоложен йрема Швабама, Немцима, 'iер.манофил. 

Швабурија ж зб. (мн. 0) пеј. Швабе, Немци. 

Швабурина м (ми. ж) ay'i.м. и Йеј. og Шваба. 
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mвајсапарат, -ата м нем. аuарайl за заваривање. 

mвајсовати, -сујём неевр. нем. заваривайlи, cuajaйlи gелове 
.мейlала њиховим йloa.љeњeм на високој йle.мuepaйlypи. 

Швајцарац, -рца м upuuagHUK Hapoga који живи у Швајцар
ској, cйlaHoвHиK Швајцарске. 

швајцарац, -рца м швајцарски франак. 

Швајцаркиња (Швајцарка) ж женска особа uриuаgница на
poga који живи у Швајцарској, cйlaHoвHицa Швајцарске. 

Швајцарска и Швајцарска ж (дат. -кој) савезна gржава у 
среgњој ЕвроUи. 

mвајцарски и mвајцарски, -а, -о који се ogHOCU на Швај
царску, који upuuaga Швајцарској, који uойlиче из Швајцарске: 
� индустрија, � крава, � сир, � сат. 

mвалер, -ера м фр . .мушкарац који са неко.м жено.м оgржава 
ванбрачне љубавне ogHoce, љубавник; .мушкарац који се уuушйlа 
у љубавне aвaHйlype са женама; женскар. 

mвалерација ж пеј. оgржавање љубавничких ogHoca, уUу
шйlање у љубавне aвaHйlype, швалерисање: ударити у швале
рацију. 

mвалерисати се, -ишём се неевр. оgржавайlи љубавничке og
носе, имaйlи љубавне aвaHйlype с неким. 

mвалерка ж (дат. -ки; ген. мн. -КИ) жена која оgржава ванбрач
не иHйlимHe ogHoce с неким .мушкарцем, љубавница; жена која 
се уuушйlа у љубавне aвaHйlype; женска особа лакоl .морала. 

mвалерски и mвалерски, -а, -о који се OgHOCU на швалере, 
својсшвен швалерима: швалерски односи, � песма. 

mвалерски и mвалерски прил. на швалерски начин, као 
швалери: � намигивати. 

mвалерство с 1. особина oHola који је швалер. 2. швалерисање. 

mвалерчина ж (м) (мн. ж) ayiм. и Uеј. og швалер. 

шваља и шваља ж кројачица. 

Швапска ж (дат. Швапској) а. jegHa og немачких Uокрајина. 
б. нар. Немачка; Aycйlpиja. 

mвапски, -а, -о нар. који се OgHOCU на Шваuску и Швабе, не
.мачки; aycйlpиjCKи. 

mвапски прил. нар. на шваuски начин, као Швабе, немачки; 
немачким језико.м: говорити �. 

Швапче и Швапче, -ета с (еупл. мн. Швапчићи м; зб. им. 
Швапчiiд ж) geM. og Шваба; .млаg Шваба; шваuско geйle. 

mваргла и mваргла ж (ген. мн. -лй) нем. вpcйla gебеле коба
сице, свињски желуgац Uуњен CийlHO сецканим куваним кожу
рицама, .месо.м и сланино.м са gоgацима зачина. 

Шведска ж (дат. -кој) gржава на иCйlOKY Сканgинавскоl Uо
луосйlрва. 

mведски, -а, -о који се OgHOCU на Швеgску и Швеђане: � при
вреда, � језик � гимнастика. • - сто самоuослуживање у xoйle
лу са сйlола који је uocйlaвљeH разним јелима и наUицима. 

mведски прил. на швеgски начин, као Швеђани; швеgским 
језико.м: говорити �. 

Швеђанин м (мн. -ани) upuuagHUK lepMaHcKol Hapoga који 
Hacйlaњyje Швеgску. 

Швеђанка ж uриuаgница lepMaHcKol Hapoga који Hacйlaњy
је Швеgску, 

швеља и швеља ж в. шваља. 

шверц м (инетр. шверцом) нем. 1. а. илеlално, неgозвољено 
uреношење робе и новца Uреко lранице, крију.мчарење. б. уоu
шйlе илеlално обављање upo.мeйla, йlрlовине. 2. крију.мчарена 
роба. 

mверцати (се), -ам (се) неевр. в. шверцовайlи (се). 

шверцер м а. онај који се бави шверцо.м, крију.мчар. б. онај 
који се шверЦује. 

шверцерка ж (дат. -ки; ген. мн. -кй) женска особа шверцер. 

mверцерски, -а, -о који се OgHOCU на шверцере и на шверц: � 
банда, � роба, � чамац. 

mверцерски прил. на шверцерски начин, као шверцери . 

mверцовати, -цујём неевр. бавийlи се шверцо.м, илеlално Uре
Hocийlи робу или новац Uреко lранице, крију.мчарийlи; уоuшйlе 
илеlално обављайlи йlрlовину, upo.мeйl и gp. gелайlносйl: � цига
рете, � девизе . •  - се разг. uровлачийlи се, улазийlи без улазни
це, Kapйle у возила јавНОl uревоза, на uриреgбе, uреgсйlаве и сл. 

швестерка и швеца ж нем. жарг. cecйlpa. 

mвигар м йlaHaK крај бича (og коже или узице) којим се Uуца. 

mвигати, -ам несвр. Uрема швиlнуйlи. 

mвигнути, -нём евр. оном. 1. uроизвесйlи ошйlар, upogopaH 
звук, звизнуйlи (о бичу и сл.). 2. замахнуйlи, завиillлайlи (бичем, 
сабљо.м и сл.); ygapuйlu, оuалийlи (биче.м и сл.). 3. Фиг. илануйlи, 
букнуйlи (о иламену). 

mвиктати, -тйм неевр. uроизвоgийlи каракйlерисйlичан 
слаб шу.м, шушйlайlи (нUр. о концу Kag се шије, UoйlKи Uри 
йlKaњy и сл.). 

mвићкати, -ам несвр. Uрема швиnнуйlи. 

mвићнути, -нём евр. ygapuйlu, Uуnи, оuалийlи (бичем). 

Швицар- в. Швајцар-. 

mвицар- в. швајцар-. 

шворц прид. непром. нем. разг. којије без новца: остати �, бити �. 
mврљати, швf>љам неевр. 1. иnи йlaмo-aмo без циља, луйlа-

йlи, базайlи, йly.мapaйlи: � по граду. 2. жврљайlи, шкрабайlи: 
по књизи. 3. разг. вapaйlи у љубавној вези, браку. 

mврљкати, -ам неевр. geM. Uрема шврљайlи. 

mврљотина ж (обично у мн.) оно шйlо је нашврљано. 

шврћа м хип . .малишан, gечкиn, gечко; уп. шврћо. 
mврћкати (се), -ам (се) неевр. иnи йlaмo-aмo, шейlкайlи (се). 

шврћко, -а и шврћо, -а и -ё м хип . .малишан, gечкиn, gечко; 
уп. шврћа. 

mебој и шебој, -оја м тур. бот. pog украсних биљака са жу
йlим цвeйloвимa upujaйlHol .мириса Cheiranthus из ф. крсйlаши
це (Brassicaceae). • жути - вpcйla шебоја Cheiranthus cheiri. цр
вени - вpcйla шебоја Matthiola incana, који се laju у Среgозе.мљу. 

meBal ж зоол. у .мн.: uороgица uйlицa uевачица зе.мљаносиве 
боје Alaudidae из pega враuчарке, које се lнезgе на illлу (у jg. :  
uйlицa из йle Uороgице). • пољска - Alauda arvensis. ћубаста -

Galerida cristata. шумска - Alauda arborea. тамо печене ше ве ле
те (падају с неба) шамо не .мора MHolo ga се pagu. 

шева2 ж жарг. uолни чин, обљуба, сношај. 

шевар, -ара м (инстр. -аром) 1. бот. а. вишеlоgишња висока йlpa
ва Ammophila arenaria, која pacйle на gUHaмa uopeg обале. б. бар
ска йlpcKa Phragmites communis. в. в. роlоз. 2. жбуње, lр.мље. 

iпеварић м geM. og шевар (2), .мали шиUраl. 

mевељати, -ам неевр. lelaйlu се у xogy, йleйlypaйlи се. 

mевин, -а, -о који upuuaga шеви, који се OgHOCU на шеву: � 
глас. 

mевити се, -йм се неевр. жарг. имaйlи сексуални OgHOC с неким. 

mеврдало с и м (мн. с) HecUlYPHa, неuоузgана, upeвpйlљивa 
особа. 

mеврдати, -ам неевр. 1. а. иnи кривуgаво, кривуgайlи, врлу
gaйlu; йleйlypaйlи се: - лево десно. б. иnи бесциљно йlaмo-aмo, 
луйlайlи, луњайlи, йly.мapaйlи. 2. Фиг. а. бийlи неgослеgан, Hecйla
лан, бийlи upeвpйlљив, gволичан. б. uзбеlавайlи ga се каже иcйlи
на, uзбеlавайlи oйlвopeHo изјашњење, извлачийlи се, врgайlи. 

mеврднути, -нём свр. Uрема шеврgайlи. 

шевРдуд.а ж пеј. gволична женска особа. 

шевро, -оа м (Мн. 0) фр . .мекана шйlављена козја кожа: ташна 
од шевроа. 
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шега и шёга ж Тур. у изр. терати (правити, збијати) шегу 'iрубо 
се шаљиши (с HeKUJI1" на нечији рачун), сирgаши се (с HeKUJI1,), aog
с.меваШи се (некоме). 

mегачина ж пеј. 'iруба шаља, ше'iачење, сирgачина. 

mегачити се, шегачйм се неевр. [гл. им. шегачёње е] а. 'iрубо 
се шаљиши, збијаши шаљу, сирgаши се (с HeKUJI1,), иоgс.меваши се 
(некоме). б. шаљиши се, забављаши се шаљећи се: � с децом. 

шегрт м тур . .млаgић или gечак који учи занаш KOg HeKo'i мај-
сшора; ученик у иривреgи. • није му ни - није му HUJI1,aљO gорасшао 
знање.м и вешшином, сире.мношћу, MHO'iO заосшаје за HeKUJI1,. 

mегртарија ж зб. ше'iрши; скуи, 'ipyaa ше'iрШа. 

mегртић м ge.м. и хии. og ше'iрШ. 

mегртица ж женска особа ше'iрш, gевојка или gевојчица 
ше'iрШ. 

mегртлук м 1. учење занаша, ше'iрШовање. 2. в. ше'iрШсШво. 

mегртовати, -тујём неевр. учиши занаш као ше'iрш, биши 
ше'iрШ. 

mегртскй, -а, -о који се OgHOCU на ше'iрше, који apuaaga ше
'iРШUJl1,а: � посао, � положај, � плата. 

mегртски ПРИЛ. на ше'iршски начин, као ше'iрш; својсшвено 
ше'iРШUJl1,а: � понизан, � послушан. 

шегртство е а. сшање и иоложај ше'iрШа. б. gоба ше'iршова
ња, ше'iршско gоба. 

mегрче, -ета е (еупл. ми. шегрчићи м; зб. им. шегрчад ж) geM. и 
хии. og ше'iрш; .млаg ше'iрш, gеше ше'iрШ. 

mездесёт основни број шесш иуша већи og gесеш, који се обе
лежава бројком 60. 

mездесет- в. шезgесешо-: шездесетгодишњак, шездесетгоди
шњица. 

mездесетак ПРИЛ. ириближно шезgесеш (особа, иреgмеша и 
gp.), око шезgесеш: � ученика, � примера. 

mездесетгодиmњак м в. шезgесеШо'iоgишњак. 

mездесётеро В. шездесеторо. 
шездесётй, -а, -о pegHU број ире.ма основном броју шезgесеш: 

� peд. 
mездесетина и mездесетина ж 1. шезgесеши geo неке цели

не: � становништва. 2. а. в. шезgесешак: � војника, � кућа. б. 
мношшво, збир og шезgесеш jegUHKU: � ђака. 

mездесетица ж 1. назив за бројку, цифру којом се обележа
ва број шезgесеш (60). 2. оно шшо је означено бројком, цифром 60 
(нир. возило, иросшорија и gp.). 

mездесетница ж ЦРКВ. неgеља која aaga око 60 gaHa ире Ус
крса. 

mездесето- као ирви geo сложени ца означава ga је оно шшо 
је исказано њиховUJl1, gpy'iUJl1, gелом у вези с броје.м шезgесеш: ше
здесетогодишњи, шездесетодневни, шездесетогодишњица, ше
здесетострук итд. 

mездесетогодиmњак м онај који UJI1,a шезgесеш 'iogUHa, OgH. 
ириближно Шолико. 

mездесетогодиmњакиња ж жена која има шезgесеш или 
ириближно шезgесеш 'iogUHa. 

mездесетогОдиmњй, -а, -ё који UJI1,a шезgесеш 'iogUHa: � жена. 
mездесетогодиmњица ж навршена шезgесеша 'iogUHa og не

ко1, gо'iађаја, ирослава или иомен иосле шезgесеш 'iogUHa. 

mездесеторица ж (ми. "') шезgесеш мушких лица, шезgесеш 
мушкараца. 

mездесёторо збирни број који оg'iовара основном броју ше
зgесеш: а. за означавање збира особа (или уоишше бића) мушко'i 
и женско'i иола: било их је � у сали. б. уз збирне UJI1,енице које 
означава ју збир .млаgих бића (ређе уз gpy'ie UJI1,енице у мн.): � де
це, � пилади, � јагњади. 

mездесетосмаm, -аша м учесник анширеЖUJl1,ских сшуgенш
ских gемонсшрација из 1968. 'iogUHe. 

mездесетосмаmкй, -а, -о који се OgHOCU на шезgесешос.маше 
и на сшуgеншске не.мире из 1968. 'iogUHe. 

mезлонг м фр. иосшављена мекана сшолица са наслоном за 
'iлаву, за оgмарање у иолулежеће.м иоложају. 

mёик и mёих м ар. иочасна шишула у apaaCKUJI1, земљама; 
сшарешина apaacKo'i иле.мена. 

mеикат и mеихат, -ата м обласш којом влаgа шеик. 

mекспировскй и mёкспировскй, -а, -о који је у gyxy Ше к
сиирових gела: � стил, � заплет. 

mекспировски и mёкспировски ПрИЛ. на шексиировски на
чин, у gyxy Шексиирових gpaмa: � изведен заплет. 

mекспиролог м сшручњак који се бави шексииРОЛО'iијом. 

mекспирологија ж 'ipaHa науке о књижевносши која изуча
ва живош и сшвараљашшво ен'iлеско'i иисца В. Шексиира. 

mекспиролоmкй, -а, -о који се OgHOCU на шексиироло'iе и 
шексиироло'iију: � изучавање. 

mекспйрскй и mёкспйрскй, -а, -о који се OgHOCU на Шек
сиира; шексиировски: � стил. 

mёлак м (ми. "') енгл. врсша шврgе apupogHe с.моле насшаље og 
убоgа шшишасших ваши ју у кору 'ipaHa исшочноинgијско'i gрве
ћа из poga Ficus (с.моква), која се осушена сшруже и расшворе
на као лак уиошребљава за лакирање намешшаја, ироизвоgњу 
изолационо'i машеријаља, аирешуру и gp. 

mёлаков, -а, -о који се OgHOCU на шелак, који је og шелака: � 
фирнајз. 

шема ж в.  схема. • летња - нарочиши илан шелевизијско'i 
apo'ipaмa за вре.ме лешње мршве сезоне. 

шемат- в. схемаШ-. 

mематизам, -зма м ГрЧ. 1. службени иоиис, ире'iлеg усшано
ва и особа које apuaagajy оgређеној јавној gелашносши; UJI1,eHUK. 
2. в. схе.маШизам. 

mенити, -йм неевр. нем. а. мирно сшајаши на сшражњUJl1, но
'iaмa и чекаш и (обично о ису); чловиШи. б. фиг. ионизно молиши; 
уgворички у'iађаши некоме. 

mенлук м Тур. весеље, славље уз иуцњаву из иушака или ии
шШоља. 

mенлучити, -йм неевр. [гл. ИМ. шенлучёње е] веселиши се уз 
иуцњаву из иушака или иишШоља. 

mенлучкй, -а, -о који се OgHOCU на шенлук: � весеље. 
mенути, шенём евр. (обично с допуном: памећу, умом) иоме

риши, скренуши иамећу, иолуgеШи. 

шенутост и шенУтост, -ости ж особина и сшање oHo'ia који је 
шенуо, gушевна иоре.мећеносШ. 

mёпав, -а, -о који шеиа, који UJI1,a jegHY краћу или укрућену 
HO'iy, хром, шаншав, ћоиав: � човек. 

mёпавац, -авца м шеиав мушкарац, хромац, ћоиавац. 

mёпавица ж шеиава женска особа, ћоиавица, хромица. 

mепавко м в. шеиавац. 

mёпаво ПРИЛ. шеиајући, храмљући: ићи �. 
mёпавост, -ости ж особина и сшање oHo'ia који је шеиав, хро

мосш, ћоиавосШ. 

mёпаст, -а, -о иомаљо шеиав; шеиав. 

mёпати, -ам и mепати, шепам неевр. непрел. ићи вукући jeg-
ну HO'iy; храмаши, шаншаши, ћоиаШu. 

mёпёр, -ера м илешено ируће, илешер, леса. 

mепесав, -а, -о шеиав; 'iе'iав, шешурав: � ход. 
mепесати, -ам неевр. 'iе'iаши се у xogy; маљо шеиаШи. 

mешiрити се, шепйрйм се неевр. рег. в. шеиуриши се. 

mепоња м (мн. ж) в. шеиавац. 

mепртља ж а. несирешна, неумешна особа. б. с.меШена, збу
њена особа. 
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ШЕшртљав, -а, -о а. несйрешан, неу.мешан. б. с.меШен, збуњен. 

шепртљаво прил. а. несйрешно, неу.мешно. б. с.меШено, збу
њено. 

шепртљавост, -ости ж особина oHo'ia који је шеЙрil1.тbав. 

шепртљан (mепртљанац, -нца) м несйрешан, неу.мешан .му
шкарац, шеЙрil1.тbа. 

шепртљанија ж а. несйрешно, неу.мешно йословање, Йeil1.тba
вина. б. с.меШено, збуњено .Йричање. 

шепртљанко м в. шеЙрil1.тbанац. 

шепртљанство с а. особина oHo'ia који је шеЙрil1.тbа, несйреш
носш, неу.мешносШ. б. несйрешан, невешш йосшуйак, несйреш
но йословање, шейрil1.тbeњe, шеЙрil1.тbанија. 

шепртљанција ж в. шеЙрil1.тbанија. 

шепртљати, -ам и шепртљити, -Им несвр. 1. несйрешно, не
у.мешно, невешшо нешшо раgиши; Йеil1.тbаШи: � око кола. 2. нео
gређено и збркано, с.меШено йричаши (обично ga би се йрикри
ла исШина). 

шепртљив, -а, -о в. шеЙрil1.тbав. 

шепурина ж а. окруњени клий кукуруза, око.мак, кочањ. б. 
йешељка 'iрозgа; осшашак 'iрозgа са Ko'ia су скинуша зрна. 

шепурити се, mешурИм се несвр. [гл. им. mепурёње с] 1. xoga
ши зашурене 'iлаве и лейезасшо раширено'i рейа (о йауну, ћура
ну и сл. ЙШицама). 2. фиг. gржаши се, йонашаши се охоло, раз
.мeil1.тbивo, йравиши се важан, раз.меШаШи се, кочойериши се. 

шепут м Йeil1.тba у облику раширених лейширових крила или 
јеgносшрука Йeil1.тba, замка: везати (на) �. 

шепутић м ge.м. og шеЙуШ. 

шепуц(к)ати, -ам несвр. у ge.м. значењу: шеЙаШи. 

шербе, -ета с И шербет м тур . слаgак шойао найишак og уйр
жено'i шеhера кувано'i с воgо.м; уойшше слаgак найишак og воgе 
с MegoM или шеhеро.м, .меgовина: скувати �, пити �. 

шербеџија м (мн. ж) онај који йрави и apogaje шербеШ. 

шерет и шерет м тур . а. ШQJbивчина, вра'iолан, обешењак. б. 
лукав, йревејан, apeapegeH човек, ЙреЙреgењак. 

шеретлук м а. вра'iолија, обешењашШво. б. лукавсшво, йре
йреgеносш; лукава Йоgвала. 

шеретски и шеретски, -а, -о који се OgHocu на шереше, свој
сшвен шерешима, обешењачки, вра'iоласш; лукав, apeapegeH: � 
глас, � осмех. 

шеретски и шеретски прил. на шерешски начин, обешењач
ки, вра'iоласшо; лукаво, apeapegeHo: � намигнути, � добацити 
(рећи). 

шеретство и шеретство с а. особина oHo'ia који је шереШ. б. 
шерешски йосшуйци, вра'iолија, обешењашшво, шереil1лук. 

шеречина и шеречина ж (М) (мн. ж) ауШ. og шереШ. 

шерибренди, -ија м е�л. ракија og шрешања или вишања, 
шрешњевача, вишњевача. 

шеријат, -ата м ар . .муслимански закони засновани на Кура
ну, .муслимански верски йройиси, исламски ЙроЙиси. 

шеријатски, -а, -о који се OgHOCU на шеријаш, исламски: � 
драво, � mкола, mеријатски судови. 

шериф � енгл. највиши ag.минисШраШивни и CygCKU чинов
ник у gржави, 'iрофовији, OKPY'iy или .месшу у Ен'iлеској и САД. 

шерпа ж (ген. ми. -пй (-па» нем. ·ниска, окру'iла и широка .ме
шална aocyga за кување са ушкама са сШране. 

шерпица и шерпица ж ge.м. og шерЙа. 

шеснаест основни број за шесш већи og gесеш, који се обе.ле
жава са 1 6. • све у - (радити нешто) разг. из све cHa'ie, apegaHo, 
озбиљно, својски (раgиши нешШо). 

шеснаестерац, -рца м 1. књиж. сших og шеснаесш сло'iова. 2. 
спорт. йравоу'iаони казнени йросшор на фуgбалско.м и'iралишшу 
обележен на 1 6  .м og линије 'iола: линија шеснаестерца. 

шеснаестерачки, -а, -о који се OgHOCU на шеснаесшерац: � 
песма. 

шеснаестеро в. шеснаесШоро. 

шеснаести, -а, -о pegHU број Йре.ма основно.м броју шесна
есш: � ред, � кућа. 

шеснаестина и шеснаестина ж 1. шеснаесши geo неке цели
не: � ученика. 2. а. в. шеснаесшак: � ученика. б . .мношШво, скуй 
og шеснаесш jegUHKU: � ученика. 3. штамп. фор.маШ шшамйано'i 
шабака величине шеснаесшо'i gела шабака, арака. 

шеснаестинка ж муз. шеснаесшина целе ноШе. 

шеснаестица ж 1. назив за бројку, цифру којо.м се обележа
ва број шеснаесш (16). 2. оно шшо је означено бројко.м, цифро.м 
1 6  (нЙр. возило, йросшорија и gp.). 

шеснаесто- йрви geo сложеница који означава gaje оно шшо 
је исказано њиховим gру'iим gело.м у вези са броје.м шеснаесш: 
mеснаестогодиmњи, mеснаестодневни, mеснаестогодиmњак, 
mеснаестогодишњица, mеснаестоспратни, шеснаестострук итд. 

шеснаестогодишњак м онај који има шеснаесш 'iogUHa. 

шеснаестогодишњакиња ж она која има шеснаесШ. 

шеснаестогодишњи, -а, -ё који и.ма шеснаесш logUHa: � 
младић. 

шеснаестогодишњица ж навршена шеснаесша logUHa og не
KO'i gОlађаја, йрослава или Йо.мен йосле шеснаесш logUHa . 

шеснаестоднёвни, -а, -о који шраје шеснаесш gaHa: � бора
вак, � одмор. 

шеснаесторица ж (ми. 0) шеснаесш .мушких лица, шеснаесш 
.мушкараца. 

шеснаесторо збирни број који оglовара основно.м броју ше
снаесш: а. за означавање збира особа (или уойшше биhа) .мушкоl 
и женскоl йола: било их је � у разреду. б. уз збирне именице ко
је означава ју збир .млаgих биhа (ређе уз gpyle именице у .мн.): � 
деце, � пилади, � јагњади. 

шест непром. основни број за jegaH већи og йеЩ који се обеле
жава бројко.м 6. • ни пет ни - без оклевања, ogMax, С.м,есШа. 

шестак, -ака м 1. а. ученик шесшоl разреgа неке школе. б. 
војник шесшоl Йука. 2. а . .муж јак живошиње (обично goMahe) og 
шесш 'iogUHa. б. јелен или cpHgah са шесш Йарожака. 

шестакиња ж 1. ученица шесшоl разреgа неке школе. 2. go
.маћа живошиња (крава или кобила) og шесШ lоgина. 

шестар м (инстр. -ом) итал. gвокрака сйрава, инсШру.менШ за 
цршање кру'iова и .мерење .мањих gужина. 

шестарити, mестарйм несвр. [гл. им. шестарёње с] лешеши 
YOKpyl, кружиши у лешу (о йшици, авиону и сл.). 

шестарски, -а, -о који се OgHOCU на шесшар, сличан шесша
ру: шестарске ноге. 

шестерац, ,-рца м 1. књиж. сших og шесш слоlова. 2. сйорш
ски чамац са шесш веслача и кор.миларо.м. 

шестерачки, -а, -о који се OgHOCU на шесшерац, исйеван у ше-
сшерцу: � песма. 

шестеро в. шесШоро. 

шестеро- в. шесШоро-. 

шести, -а, -о pegHU број Йре.ма основно.м броју шесш: � ред, � 
кућа. 

шестина и шести:::rа ж 1. шесши geo неке целине: � круга, � 
прихода. 2. а. йриближно, ошйрилике, око шесш (особа, apeg
.меШа и gp.): њих �. б . .мношШво, скуй og шесШјеgинки. 

шестица ж 1. назив за бројку, цифру 6. 2. оно шшо је означе
но бројко.м, цифро.м 6 (нЙр. возило, йросшорија и gp.). 3. карша 
чија је вреgносш у ulpu шесш јеgиница. 4. ист. сшари аусшријски 
новац у Хрвашској (og шесш крајцара, а касније og 20 филера). 

шесто- као йрви яео сложеница означава ga је оно шшо је 
њиховим gруlим gело.м исказано ушесшосшручено, сасшавЈЬено 
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из шесш gелова и СЛ.: шестодневни, шестостран, шестоспрат
ница итд. 

mестобојан, -јна, -о који је у шесш боја. 

mестогласан, -сна, -о који се извоgи у шесш lласова: � пе
вање. 

mестогласност, -ости ж муз. шесшоlласно йевање, йолифо-
нија у шесш lласова. 

mестогодиmњак м gечак og шест 10gUHa. 

mестогодИ:шњака ж gевојчица og шесш 10gUHa. 

mестогодиmњи, -а, -ё а. који шраје, који има шесш 10gUHa: 
� школовање, � боравак, � дете. б. који се оgржава, слави и сл. 
йосле шесш 10gUHa: � јубилеј, � помен. 

mестогодиmњица ж gaH Kag се навршава шесш 10gUHa og не
Kol gОlађаја; йрослава, Йо.мен и СЛ. йосле шесш 10gUHa. 

шестоднёвни, -а, -о који шраје шесш gaHa: � боравак, � од
суство. 

mестојануарски, -а, -о који се OgHOCU на gикшашуру коју је 
6. јануара 1929. l. завео краљ Алексанgар. 

шестолист, -а, -о који има шесш лисШова. 

mестомесечни јек. mестомјесечни, -а, -о 1. који шраје, ко
ји има шесш .месеци: � одсуство, � беба. б. који се оgржава, сла
ви, врши и сл. йосле шесш .месеци: � помен, � обрачун. 

шестонедёљни јек. mестонедјёљни, -а, -о а. који шраје, ко-
ји има шесш Hegeљa: � одмор, � беба. б. који се gaje, оgржава и 
СЛ. йосле шесш неgеља: � помен. 

mестопер, -а, -о и mестопёран, -рна, -о који има шесш йе-
ра: шестоперни буздован. 

mестоперац, -ёрца м бузgован са шесш Йера. 

mестопрег м в. шесШероЙреl. 

mестопрежан, -жна, -о в. шесШороЙрежан. 

mестопроцентни, -а, -о који саgржи шесш йроценаша нече-
la: � раствор. 

mестопрст, -а, -о који има шесш йрсШију. 

шесторед, -а, -о који има шесш реgова. 

шесторедац, -еца м агр. в. шесШерореgац. 

mесторедица ж агр. врсша йшенице која има шесш реgова 
зрневља у класу. 

mестори, -а, -е мн. (ген. ШЕkторих) бројни йриgев Йре.ма 
шесш, уз именице које имају само облик .множине или означа
вају йар: � чарапе, � врата, � панталоне, � врата. 

mесторица ж (ми. 0) шесш .мушких лица, шесш .мушкараца: � 
војника. 

шесторка и шесторка ж 1. lpyaa, скуй og шесш лица. 2. мн. 
шесшоро gеце рођене йри исШо.м йорођају: родити шесторке. 

mесторни, -а, -о који је сасшављен og шесш gелова, шесш је
gUHKU, шесшосшрук: � запрега. 

шесторо збирни број који оglовара основно.м броју шесш: а. 
за означавање збира особа (или уойшше бића) .мушкоl и жен
cKol йола: било их њих �, � људи, � говеда. б. уз збирне имени
це које означавају збир .млаgих бића (ређе уз gpyle именице у 
.мн.): � деце, � пилади, � јагњади. 

шесторо- као йрви geo йриgевских и именичких сложени ца 
означава ga се нешшо сасшоји og шесш gелова, јеgиница, елеме
наша и СЛ. означених gруlим gело.м сложенице, шесшо-: шесто
роугао, шесторостран, шесторострук итд. 

mесторопрег (шестеропрег) м зайреlа og шесш коња. 

mесторопрежан (шестеропрежан), -жна, -о у који се йреже . 
шесш коња: � кочија. 

шестороредац, -еца и шестороредац, -еца (шестероредац, 
-еца и шестероредац, -еца) м агр. врсша јечма og шесш реgова зр
невља у класу. 

mестосложан, -жна, -о који има шесш слоlова: � реч. 
mестособан, -бна, -о који има шесш соба: � стан. 
mестоспратан, -тна, -о који има шесш сйрашова: � зграда. 
mестоспратница ж кућа, зlраgа са шесш сЙраШова. 

шестостран, -а, -о који има шесш сшрана, шесш йовршина: 
� геометријска фигура, � пирамида. 

шестострук, -а, -о 1. који има шесш сшрукова, шесш gело-
ва: � узица. 2. шесш йуша већи: � сума. 

шестоструко прил. шесш йуша више: � већи износ. 
шестоугао, -гла м мат. lео.меШријска слика са шесш уlлова. 

mестоугаони, -а, -о који има шесш уlлова: � геометријска 
слика. 

mестоугаоник м мат. в. шесШоуlао. 

mестоугли, -а, -о в. шесШоуlаони. 

mесточilCОВНИ, -а, -о који шраје шесш часова: � радно време. 
mесточлан, -а, -о који има шесш чланова: � породица. 
шестсто е шесш сШоШина. 

mестстогОдиmњи, -а, -ё који се OgHOCU на aepuog og шесш сшо
шина 10gUHa, који шраје шесш сшошина 10gUHa, шесШовековни. 

mестстогодиmњица ж gaH Kaga се навршава шесш сшоши
на 10gUHa og HeKol gОlађаја, шесшсшоша lоgишњица. 

mестстоти (шестстотинитИ), -а, -о pegHU број йрема основ-
но.м броју шесшо, шесш сШоШина. 

mеталац, -аоца м в. шеШач. 

mеталачки, -а, -о који се ogHOCU на шеШаоце. 

mеталица ж клашно, њихалица на зиgно.м часовнику. 

mеталиmни, -а, -о који се OgHocu на шешалишше: � страна. 
mеталиmте е .месШо за шешњу, обично већа улица у lpagy. 

шетаљка ж в. шеШалица. 

mетаоница и mетаоница ж йросшорија за шешњу или йо
кривено шешалишше; шешалишше уоЙшШе. 

mетати, шетам (шећём) неевр. 1. непрел. в. шешаши се. 2. а. 
прел. (uз)воgиши HeKola у шешњу йрашећи la: � дете, � пса. б. не
прел. (очима) бацаши йоlлеgе тамо-амо, кружиши Йоlлеgо.м: � 

очима по народу. _ - се хоgаши, ићи лаlаним xogOM pagu ogMopa 
и разоноgе; ићи, хоgаши тамо-амо: - се по парку; � се по соби. 

mетач, -ача м онај који шеШа. 

mетачица ж женска особа шеШач. 

mеткати (се), -ам (се) неевр. у geм. значењу: шешаши (се). 

mетни, -а, -о који се OgHOCU на шешњу, којије намењен, ogpe-
ђен за шешњу; шеШалишни. 

mетница ж сшаза за шешњу; шеШалишШе. 

mетнути, -нём евр . .мало йрошешаши, йошешаши; йоћи, кре
нуши йолако шеШајући. _ - се в. шеШнуШи. 

шетња ж (ген. мн. -њи (-ња)) лаlан xog, йешачење (ређе во-
жња) pagu ogMopa и разоноgе. 

mетњица ж geм. og шешња; .мала, крашкошрајна шеШња. 

mетуц(к)ати (се), -ам (се) неевр. в. шешкаши (се) . 

шећер м тур. а. хем. у .мн.: oplaHcKa хе.мијска јеgињења из lpy
йе ylљeниx хиgраша, крисшалноl облика и слашкоl укуса, рас
шворљиви у воgи, чесши бuљни сасшојци и важни елеменши ис
хране (у jg. шакво јеgињење). б. йроизвоg og йрерађене шећерне 
рейе или шећерне шрске који се корисши у исхрани за заслађи
вање, обични шећер, сахароза: � у праху, - у кристалу, � у коц
ки. • грожђани - хем. в. lликоза. обичан (тршчани) - хем. в. шећер 
(б). као -, као од шећера врло слаgак; вео.ма лей, љубак, йрија
Шан. мед и - вео.ма љубазан и блаl. ниси од шећера разг. немој се 
бојаши ga Йокиснеш. 

шећёран, -рна, -о 1. (одр.) који се OgHOCU на шећер, који cagp
жи шећер и СЛ.: � репа, - трска, � прелив, - табла, � водица. 2. 
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фиг. слаgак, йријаЛlан, .мио, y.миљaiй: шећерни глас. • - болест 
в. aog болесiй. 

шећерана ж фабрика шеnера. 

шећераст, -а, -о који има изrлеg или укус шеnера, сличан 
шеnеру; йocyiй шеnеро.м: � торта. 

шећерац, -рца м агр. вpciйa zрашка слаiйкоz зрна. 

шећераш, -аша м болесник који болује og шеnерне болесiйи, 
gијабеiйичар. 

mећерити, -йм неевр. [гл. им. шећерење е] слаgиiйи, заслађи
вaiйи шеnеро.м: - кафу, - чај .  _ - се а. йoвenaвaiйи количину, са
gржај шеnера Йрилико.м зрења (о воnу). б. сiйврgњаваiйи се услеg 
крисiйализације шеnера, крисiйализоваiйи се (о укувано.м вОnу). 

mећерлема ж тур. вpciйa йосласiйице са шеnеро.м, слаiйкиш, 
йосласiйица, бо.мбона. 

mећерница ж aocyga, Kyiйиja у којој се gржи шеnер: сребрна -. 

шећерно и шећерно прил. као шеnер (бео или слаgак): - бе
ла салвета, - слатка јабука. 

mећерњача ж в. шеnерница. 

шећеруша ж вpciйa вешiйачке ракије која се йече og .млеве
на жиiйа, .мекиња, квасца, шеnера и .мало ШЈЬива или gp. воnа. 

mећерче, -ета е (ми. 1'1) наgимак оg.мила geiйeiйy или .млаgиnу, 
OgH. gевојци. 

mећкати (се), -3.м (се) неевр. в.  шеiйкаiйи (се). 

mеф, -а и шефа м (ми. шефови и шефови) фр. сiйарешина, ру
ковоgилац, йоrлавар, начелник (йреgузеnа, yciйaHoвe), йpeiййo
ciйaвљeHи: - кабинета, - клинике, - одсека. 

mефица ж жена шеф. 

mефовати, -фујем и mефовати, шефујем неевр. биiйи шеф, 
Руковоgиiйи као шеф. 

mефовица и mефовица ж шефова жена; шефица. 

mефовскй и mефовскй, -3., -о који се OgHocu на шефове, ко
ји apuaaga шефовима, cвojciйвeH шефови.ма: - положај, - ме
сто, - звање, - држање. 

mефовски и mефовски прил. на шефовски начин, као шеф: 
- надмен. 

mефовство и mефовство е йоложај и звање шефа. 

шех м тур. 1. сiйарешина iйeKиje, gервиш. 2. тах. израз за на
aag на краљицу у шаховској uzpu (уобичајен само у aмaiйepcKим 
Йapiйиjaмa). 

шехер м тур. велики zpag, велика варош. 

mехйт, -ита м ар . .муслиман који aozUHe као .мученик за сво
ју веру. 

шешана ж тур. вpciйa gyze ciйapиHcKe йушке чији је YHyiйpa
шњи geo цеви изолучен у шесiй жлебова. 

mеmйр, -ира м (инетр. -иром) 1. geo .мушке или женске ogene 
који йокрива rлаву, различиiйо уобличен, са ужим или ширим 
обоgо.м у gоње.м gелу, клобук: женски -, мушки -, дамски -, 
сламни -. 2. шiйиiй на ламЙи. 

mеmирина ж ayz.м. og шешир. 

mеmирић, -а и mеmирйћ, -ића м geM. og шешир. 

mеmйрнй, -3., -о који се OgHOCU на шешир. 

mеmирче, -ета е (еупл. ми. шеm:Иpчићи М) ge.м. и хиЙ. og шешUр. 

mещирџија м (ми. ж) занаiйлија, кројач који йрави и apoga-
је шешире. • као бог и - ЙОiййуно различиiйо, сасвим gрукчије. 

mеmирџйјка ж а. жена која израђује шешире, .моgискиња 
за шешире. б. шеширџијина жена. 

mеmирџйјскй, -3., -о који се OgHOCU на шеширџије: � радња. 
mеmирџйница ж раgња у којој се израђују или apogajy ше

шири. 

mиб, шиба м а. бот, ниска или ниско израсла gрвенасiйа или 
жбунасiйа биљка са йуно zpaHa (нйр. врба, rлоz, куйина и сл.). б. 

у зб. значењу: zyciйo, чесiйо израсле ниске или .млаgе gрвенасiйе 
или жбунасiйе биљке са йуно zpaHa. 

mиба ж 1. а. йpyiй, йалица: ударити некога шибом. б. (обич
но у мн.) уgарац Йpyiйo.м, баiйина: добити шибу. 2. шийка на 
ђер.му о којој виси кабао, кофа. 3. вpciйa ciйapиHcKe йушке или 
iйoйa gyze цеви. 4. зоол. вpciйa jeciйивe .морске рибе хрскавичња
че Trygon pastinaca, жуiйуља. • мртва - казна йролажења кроз 
gва pega војника који ygapajy шибама. проћи (пролазити) КрО3 
mибу биiйи кажњен уgарцима шибе, биiйи баiйинан. 

mибало е zорњи geo бича, кожна или KygeљHa врйца којо.м 
се ygapa; бич, канџија: ударати коња шибалом. 

mибати, -3.м неевр. 1. а. ygapaiйu, iйynи шибо.м: - коње. б. фиг. 
ошiйро Haaagaiйu, врло ошiйро KpиiйиKoвaiйи, ocyђивaiйи: - са
тиром малограђанmтину. в. брзо йOKpeiйaiйи iйaмo-aмo, .маха
iйи, вpiйeiйи: - репом. 2. а. aagaiйu у великим, ЙЛахu.м йљуско
вима, йљушiйаiйи, ygapaiйu aog jaKu.м налеiйu.ма вeiйpa (о ки
ши). б. gуваiйи у снажним налеiйима, ygapu.мa (о вeiйpy). в. из
бијаiйи у јако.м .млазу, шикљаiйи (о крви, воgи и сл.). 3. разг. а. 
журно, брзо иnи, jypиiйи, zрабиiйи: - кроз шуму. б. пеј. (обично 
у имn.) оgлазиiйи cмeciйa, zубиiйи се, iйopњaiйи се. - Шибај из 
моје куће! 4. циљaiйи, cмepaiйи, нишаниiйи, алуgираiйи. - Он је 
знао куда то шиба. _ - се а. ygapaiйu, iйynи сам себе шибо.м: -
по телу. б. уз. повр. iйynи се .међусобно шибама бичеваiйи jegHo 
gpyzo. • - очима, - погледом бацаiйи, yйynивaiйи ошiйре, љyiйиiйe 
йоrлеgе. - по ветру узалуg се .мучиiйи око нечеzа; бавиiйи се не
чим бесмисленим. 

mибач, -ача м онај који шиба, бичује HeKoza. 

mибаџија м (ми. ж) жарг. пеј. неваљалац, хуља. 

mибе узвик за iйepaњe йаса, .марш. 

шибер м нем. техн. сйрава за iйехничко рачунање, .множење и 
gељење великих бројева (Йо.мицање.м нарочиiйе ЙолуZе). 

mибиковина ж бот. в. уgиковина. 

mибица ж а. йалиgрвце, жиzица: запалити шибицу. б. ку
iйиja с йалиgрвцима: купити две шибице. 

mибицар, -ара м онај који се бави шибицарење.м; Йpu.миiйив
ни варалица. 

mибицарити, шибiщ3.рЙМ неевр. [гл. им. шибицарење е] изво
guiйu iйpиKoвe са iйpи Kyiйиje шибица Hygenu йролазницима ga 
за новчану ойклаgу aozoge ucaog које og њих се налази лоЙiйица. 

mибичар м ЗООЛ. вpciйa ШЈЬуке Numenius arquatus, зловре.ме-
ница. 

mибичнй, -3., -о који се OgHOCU на шибице: � кутија. 
mибичњак м Kyiйиja за Йалиgрвца. 

mибљак, -ака и mибљйк, -ика м зе.мљишiйе зарасло у ши
бље, шикара; самоникло шибље. 

mибље е (мн. 1'1) зб. им. og шиб (а); шиб (б). 

mибљика ж (дат. -ици) 1. iйaHKa сiйабљика; шиба, Йpyiй. 2. в. 
шиба (2). 

шибљичица ж ge.м. og шибљика. 

шибљйчје е зб. (ми. 1'1) шибље, шибљак. 

mибнй и' mибнй, -3., -о који се OgHOCU на шиб и шибу: - траг 
(на лицу). 

mибнути, -нем евр. 1. ygapuiйu шибо.м, ошинуiйи; .млаiйну
iйи, луйиiйи: - коња. 2. снажно, бујно избиiйи, израсiйи из нече
za, ижџикљаiйи (нйр. о шибљу, изgанцима и сл.). 3. а. HazpHYiйu, 
јјФт-iуiйи; журно йоnи, журно се yйyiйиiйи у неко.м йравцу: - у 
шуму, - пречицом. б. йролеiйеiйи фијучуnи као замахнуiй бич 
(нйр. о куршу.му, .мeiйKY). в. (оком, погледом) ошiйро йоrлеgаiйи, 
ogMepuiйu (йоrлеgо.м) HeKoza, ошинуiйи (йоrлеgо.м). _ - се ygapu
iйи сам себе ш ибо.м , ошинуiйи се: - се два-три пута. 

mибуцкати (се), -3.м (се) неевр. у ge.м. значењу: шибаiйи (се). 

Шива м UtlgujCKO божансiйво, rлавни XUHgYCKU боz који са 
Брамо.м и Вишно.м чини cвeiйo iйpojciйвo. 

mивара ж кројачка раgионица. 
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mивати, mИвам неевр. в. шиШи. 

mиватица и mиватка ж шиваћа и'iла. 

mиваћй, -а, -е који служи за шивење: � маmина, � игла, � 
прибор. 

mивач, -ача м pagHUK који шије, кројачки pagHUK, кројач. 

mивача ж шиваћа и'iла. 

mивачица ж раgница која шије, шва.тьа, кројачица. 

mивачница ж раgионица за шивење рубља и ogehe, кројачка 
раgионица. 

mивење е 1. 'iл. им. og шиШи. 2. нар. оgевни йреg.меш или оgев
ни Йреg.меШи који се шију KOg кројача, .0gH. кројачице: узеши �. 

mигати, -ам неевр. исйушшаши йриlушен 'iлас (о ЙаШки). 

mизика ж жарг. женска особа (обично .м.лаgа gевојка) која се 
йонаша луцкасшо, Йо.мало насшрано, луцкасша, насшрана жен
ска особа. 

mизити, -ЙМнеевр. разг. йонашаши се као шизофреничар, лу
gоваШи. 

mизма ж грч. расцей, раскол, ошцейљење; ошиаgнишшво 
(обично og црквене зајеgнице). • источна - расцей, раскол у ис
шочној, йравославој вери. западна - расцей, раскол у зайаgној, 
римокашоличкој цркви. 

mизматик м грч. йрисшалица шиз.ме, ошйаgник, расколник; 
upuuagHUK шиз.маШичке верске зајеgнице. 

mизматичкй и mизматичнй, -а, -о који се OgHOCU на шиз.му 
и шиз.маШике: � верс:ка заједница. 

mизнут, -а, -о жарг. ћакнуш, луцнуш. 

mизнути, -нем евр. жарг. йочеши се йонашаши чуgно, луцка
сшо, ЙошизиШи. 

mизойдан и mизойдан, -дна, -о ешл. који се йонаша као ши
зофреничар. 

mизофрен и mизофрен, -а, -о који болује og шизофреније: 
mизофрени болесни:к. 

mизофРЕшија ж ГРЧ. мед. gушевна болесш која се исйољава у 
ойаgању у.мних акшивносши, Йоре.мећају йсихичких йроцеса, 
расйоложења, неуравношеженосши и сл., .м.лаgалачко луgило. 

mИЗ0фРЕШИК м в. шизофреничар. 

mизофреничан, -чна, -о који је оболео og шизофреније; ши-
зофренички: � чове:к; � напад. 

mизофреничар м онај који болује og шизофреније. 

mизофреничарка ж женска особа шизофреничар. 

mизофреничкй, -а, -о који се OgHOCU на шизофренију и ши-
зофренике, својсшвен шизофреницима: � понашање. 

mизофренички ПрИЛ. на шизофренички начин, као шизо
френици: � се понашати. 

mија ж 1. анат. geo шела из.међу 'iлаве и шруйа KOg кич.мења
ка (обично KOg йшица), враш; сшражњи geo враша: опружити 
шију, ухватити некога за mију. 2. geo йланиНСКОl lребена из.ме
ђу врха и йревоја или сеgла ЙЛанине. • дићи шију заузеши охоло 
gржање, узохолиши се, ЙОlорgиши се. заврнути (сломити) шију (не
коме) а) уgавиши, убиШи. б) унишшиши, уйройасшиши (HeKola). 
в. нашераши, йримораши (HeKola) на йокорносш, йослушносш. 
није - него врат шо је jegHo исШо. отегнути шију у.мреШи. повити, 
погнути, савити шију Йо.мириШи се са нежељеним йоложаје.м, са 
йосШојећо.м Шешко.м сиШуацијо.м, йокориши се. стати (некоме) на 
шију йошчиниши, йокориши (HeKola). 

Шијак м сељак (икавац) из околине Славонске Пожеlе. 

Шијакиња ж женска особа Ши јак. 

mијачкй, -а, -о који се OgHOCU на Шијаке, који upuuaga Ши- . 
јацима, својсшвен Ши јацима: � говор, � Homњa, � тврдоглавост. 

mијйт, -ша м ар. upuuagHUK .муслиманске верске секше која 
йризнаје са.мо Куран, а оgбацује ус.мена йреgања и верску шра
gицију. 

mијйтскй, -а, -о који се OgHOCU на шијиШе. 

mик м тур. а. шанак у'iлачан лисшић злаша или gруlоl .меШа
ла; лажно злашо, лажна ЙозлаШа. б. врйца, шрака или lајшан 
og злаша или сребра, OgH. боје злаша или сребра. 

mик фр. 1. м с.мисао за лейо, склаgно облачење, gобар, ogHe
lован укус, елеlанција: облачити се са ши:ком. 2. ПРИД. непром. 
укусно, лейо оgевен, елеlаншан: бити �. 3. (у ПРИЛ. служби) с уку
со.м, оШ.мено, елеlаншно (обично Kag је реч о оgевању): носити се 
�, возити се �. 

mика ж шикање, шишШање. 

mикана и mикана ж фр. злона.мерно ко.мЙликовање HeKol 
йосшуйка, узне.миравање и сшварање нейрилика, шешкоћа неко
.ме разним с.мицалица.ма, .малШреШирање, кињење; ЙРОlОН, lO
њење: полицијс:ка �, прибећи ши:кани. 

mиканирати, -анИрам евр. и неевр. (на).мучиШи (HeKola) ши
кана.ма, сшвараши, сшвориши неко.ме нейрилике из йакосши, 
(из).малшреШираШи, кињиши: � службени:ке, � радни:ке. 

mикара ж lусша шу.ма са исйрейлешаним lpaHa.мa и lр.мље.м; 
шийраl, lр.мље, жбуње, шиЙраl. 

mикарје е зб. (мн. 0) шикара, lр.мље, шиЙраl. 

mикати1, mИкам неевр. љуљаши, зибаши, њихаши: � :колев
:ку, � дете . •  � се љуљаши се, зибаши се, њихаши се. 

mикати2, mИкам неевр. в. шикљаШи. 

mикати3, шИчем неевр. l . исйушшаши шишшав, йискав 'iлас, 
шишшаши (о з.мији, lYCKU и сл.); шу.мно gисаШи. 2. фиг. lневно 
lрgиши (HeKola) кроз сшиснуше зубе, сикшаши (на HeKola). 

mикљај м налеш шикљања, бриЗlања, бриЗlај; .м.лаз. 

mикљати, -ам неевр. 1. избијаши у јако.м .м.лазу, бриЗlаши (о 
Шечносши). 2. на'iло, бујно избијаши, расши, бујаши, џикљаши 
(о расшињу, изgанцима). 

mикнути\ ШЙRнем евр. 1. избиши у снажно.м .м.лазу, бризну
ши, линуши, йокуљаши (о ШечносШи). 2. на'iло се расЙЛа.мсаШи 
и сукнуши увис, букнуши (о вашри, ЙЛа.мену); на'iлО, јако засија
ши, блеснуши (о свеiilлосШи). 3. бујно израсши, избиши, ижџи
кљаши (о изgанцима, расШињу). 4. а. јако уgариши, уgариши 
снажним за.махо.м, ошинуши, расйалиши, ойаучиши, оgала.ми
ши: � ру:ком, � бичем. б. ойалиши, исйалиши (из вашреНОl оруж
ја): � десет мета:ка. 

mикнути2, ши:кнем евр. 1. исйусшиши шишашав, йискав 
lлас, зашишшаши, засикшаши (о з.мији, lYCKU и сл.); шу.мно 
уgахнуши или изgахнуШи. 2. љушишо, сикћући ЙРОlовориши, за
сикШаШи. 

mиктав, -а, -о који шикће, сикшав: � глас. 
mиктаво1 ПрИЛ. шикћући, сикшаво: � проговорити. 
mиктаво2 ПрИЛ. 1. у јако.м .м.лазу (о ШечносШи). 2. у налеши-

.ма, снажно (нЙр. о ЙЛа.мену, вашри). 

mиктати\ шiШћем несвр. Йре.ма шикнуШи1• 

mиктати2, шiШћем несвр. Йре.ма шикнуШи2• 

mилйнг м (ген. ми. -а) ешл. 1. ранија аусшријска новчана је
gиница. б. новчана јеgиница Велике БриШаније.uре .монеШарне 
рефор.ме, gваgесеши geo фунше сШерлинlа. 

mило е 1. алаш за бушење руйа, обично йри шивењу gебљеl 
.маШеријала (коже и сл.), у облику gебље и'iле с gрвено.м gршко.м. 
2. фиг. окрешна особа која свуgа сшиlне; не.мирно, несшашно ge
ше, не.мирко, несШашко. 3. ЗООЛ. врсша .морске рибе кошшуњаче 
Syngnathus acus из Йор. Syngnathidae, чија женка йолаже јаја 
у Шзв. лежајну gyaљy .муж јака. • вратити - за огњило узвраши
ши jegHaKoM .меро.м за неко рђаво gело, освешиши се, врашиши 
.мило за gpalo. изгубити се као - у врећи иЗlубиши се без икаква 
шраlа, несШаШи. 

mилоперка ж ЗООЛ. в. ШврgоЙерка. 

mилт м нем. 1. а. шшиш, шшишник на кайи, качкеШу. б. се
нило, светиљ:ке. 2. шабла, фир.ма на крч.ми и сл. 

mиљ м бот. а. в. круЙник. б. У .мн.: фа.милија зељасших jegHo
кошилеgоних биљака Cyperaceae, са Шроу'iласШо.м или обло.м 
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сШабљико.м, линеарнu.м лисШовu.ма и цвеШовu.ма у класиhu.ма 
(у jg.: шаква бuљка). 

mиља м и ж висока .мршава .млаgа особа. 

mиљак, -љка м 1. ошшар врх нечеZа: - од стреле, - коца, -
мача. 2. apegMeйl, оруђе, алаш с ошШрu.м врхо.м: - за копље, из
рађивати mиљке. • бери кожу на - в. aog браШи. 

mиљан м врсша йса шuљаше 'iлаве. 

mиљаст, -а, -о в. ШUЉG:Ш. 

mиљасто прил. в. шuљаШо. 

-mиљастост, -ости ж особина или сшање oHoZa шшо је шuља
сшо, шuљаШосШ. 

mиљат, -а и -ата, -о 1. који u.мa ошшар врх, заошшрен на вр
ху: - комад стакла, - дрвце, - брада, - нос. 2. мат. који је .мањи 
og 900, ошшар (о у'iлу): - угао (кут). 

mиљато и mиљато прил. са ошШрu.м врхо.м: - заоштрена 
оловка. 

шиљатост, -ости ж особина или сшање oHoZa шшо је шuљаШо. 

mиљег, -а и mиљег, -ега м .млаg ован. 

шИ:љеж ж зб. (ми. 0) .млagи овнови и .млаgе овце og ZOgUHY gaHa. 

mиљеже, -ета с (ми. 0; зб. им. шй:љежiiд ж) јаZње og 'iOgUHY gaHa. 

mиљило с нож за шuљење оловака, резач. 

mиљити, mИљИм несвр. [гл. им. тИљење с] а. йравиши ошшар 
врх на нече.му, ошшриши, заошшраваши (gељање.м, сШру'iање.м 
и сл.): - оловку, - колац, - дрво. б. фиг. (уста, усне) скуйљаши ис
шурајуhи Haapeg, йуhиши (усне) . •  - се йосшајаши шuљаш, go
бијаши шuљаш завршешак, изgужаваши се и сужаваши се у ши-
љак (нйр. о носу, браgи и сл.). 

. 

mиљкан, -ана м (обично у мн.) врсша ойанка с ђоно.м изви
jeHu.м Haapeg у облику gy'io'i ошшро'i кљуна: носити шиљкане. 

mиљкаст, -а, -о .мало шuљаш, шиљасШ. 

mиљкати, -ам несвр. 1. у ge.м. значењу шuљиши (а). 2. боцка
ши шuљко.м . •  - се У3. повр. а. босши се, боцкаши се, йоgбаgаши 
се. б. фиг. йецкаши се, заgиркиваши се. 

mиљкаm, -аша м в. шuљкан. 

mиљнути, -нем свр. 1 . .мало зашuљиши, заошшриши: - олов
ку. 2. боцнуши, убосШи. 

mиљоглав, -а, -о који u.мa шuљашу 'iлаву. 

mиљоглавка ж 300Л. у .мН.: йоgразреg риба хрскавичњача Se
lachia, Plagiostomata, у који caagajy ајкуле шuљоусше (у jg.: ри
ба из шо'iа Йоgразреgа). 

mиљокуран, -ана м пеј . .млаg и неискусан .мушкарац, жушо-
кљунац. 

mиљоуст, -а, -о који u.мa шuљаша усша: - риба. 
mиљоуста ж 300Л. в. шuљо'iлавка. 

mиљчанй, -а, -о који С
,
е OgHOCU на шuљак. 

mиљчић, -а и mиљчйћ, -ића м ge.м. og шuљак. 

mими, -ија м енгл. врсша америчко'i йлеса слично'i фоксшро
Шу. • шими-цiшеле уске цийеле са шuљаШu.м врхо.м какве су би� 
ле у Mogu око 1920. 'iogUHe и око 1960. 'iogUHe. 

mимике ж ми, в. шu.ми-циЙеле (aog шu.ми). 

mимпанза ж (шимпанзо м) 300Л . .мај.мун Anthropopithecus 
troglodytes из Йор. човеколиких .мај.муна, са великu.м ушu.ма, 'io
лu.м gлановu.ма и са развијено.м инШели'iенцијо.м и сйособношhу 
ойонашања, који живи у шу.мама шройске Африке. 

mимmир м тур. 1. бот, зuмзелени украсни шиб или gрво с ко
жасШu.м лисШовu.ма Buxus sempervirens из ф. Вухасеае, Чrије 
се gрво корисши у резбарсШву. 2. (у атриб. служби, у полусложе
ницама) који је og шu.мшира, шu.мширов: - седло. 

mимmи�ика ж бот. в. веЙрина. 

mимmиров, -а, -о који се OgHOCU на шu.мшир, којије og ШU,М,
шира: - лишће, - грана, - седло. 

mимmировина ж шu.мширово gрво (као 'iрађа). 

mина и mина ж нем. 1. jegHa og gве йаралелне челичне шра
ке с оgређенu.м Йрофило.м Йрила'iођенu.м намени, Koju.мa се кре
ћу возови, шрамваји и слична кола с 'iвозgенu.м Шочковu.ма, 
шрачница: железничке шине, трамвајске шине, ићи по тина
ма, искочити из тина. 2. gу'iачак KoMag йрофилирано'i челика 
који служи као носач. 3. 'iвозgени обруч KOju.м се сшежу и gрже 
найлаци на шочку, gy'ie на бурешу и сл. 4. мед. йошйорни apeg
.меШ og чврсшо'i или савиШљиво'i .маШеријала (og йлешене жи
це, .меШала, gашчица, 'iuaca и сл.) који служи за u.мобилизаци
ју Йрело.мљених ексШре.миШеШа, уgла'iа. 

mиндра ж нем. (обично зб.) gашчице (OgH. gашчица), обично 
борове или букове, за йокривање крова: зграда покривена шин
ДРОМ. 

mиндран, -а, -о йокривен шинgро.м: - кров, - кућа. 
mиндрика ж gашчица шинgре; шинgра. 

mинобус и mинобус м нем . .моШорни воз сличан аушобусу, 
без йосебне локо.моШиве, с Йо'iонскu.м уређаје.м и возаче.м у йуш
ничко.м ва'iОНУ, који служи за йревоз йушника на Kpaћu.м рела
цијама. 

mинобускй и mинобускй, -а, -о који се OgHOCU на шинобус: 
- композиција, - превоз. 

mинскй и mинскй, -а, -о који се OgHocu на шине, који се кре
ће шинама: - возило. 

mинтер м нем. 1. онај чије је занu.мање хвашање йаса и .мача
ка лушалица или уклањање у'iинулих живошиња и gерање њи
хове коже, сшрвоgер, живоgер. 2. фиг. онај који безgушно искори
шhава gpy'ie, 'iуликожа, каишар, лихвар, зеленаш. 

mинтерница ж йросшорија, з'iраgа или .месШо 'ige шиншери 
убијају йохвашане йсе и .мачке и gepy u.м кожу, сшрвоgерница, 
живоgерница, кафилерија. 

mинтерскй, -а, -о који се OgHOCU на шиншере, сШрвоgерски. 

mинути, -нем свр. 1. уgариши нечu.м Шанкu.м, еласШичнu.м, 
ошинуши, шибнуши; уойшше уgариши снажно, јако, .млашну
ши: - бичем; - по образу. 2. а. йошеhи у јако.м .млазу, шикнуши, 
бризнуши (о ШеЧНОСШи). б. зафијукаши, зазвижgаши (нЙр. о .ме
цu.мa). 3. (погледом, очима) фиг. ошшро, сшро'iо Йо'iлеgаШи. 4. (у 
клетви) йо'iоgиши, уgариши; ујесШи. - Шинула те змија . •  - се 
ошинуши се, јако се уgариши: - бичем, - трском. 

mињел, -а и -ела м рус. 'iорњи gу'iачки војнички Kaйyйl, вој-
ничка кабаница. 

mињелчић м ge.м. og шињел. 

mињон, -она м фр. у.мешак у коси og шуђих власи. 

mип м (ми. тИпови) 1. зашuљен gupeK, балван или сшуб og 
gрвеша, бешона или челика йобијен усйравно у gHO воgе или у 
земљу као носач шереша или ослонац бране: дрвени -, челични 
-, бетонски -. 2. а. йокрешна 'iвозgена шийка којо.м се йричвр
шhују враша и йрозори за лежишше (apa'i, OgH. оквире). б. 'iвозgе
ни клин на који се навлачи реза и о који се веша каШанац. в. 
клин на Йу.мйи или Йарно.м койlлу. 

mипак, -пка м 1. бот. а. в. нар. б. йлоg руже, шиЙурак. в. gивља 
ружа. 2. ВУЛГ. йалац сшављен из.међу кажийрсша и среgњака као 
знак aopy'ie ,или йрКОСНО'i оgбијања, ускраћивања нече'iа: показа
ти некоме -. • riYH као -јако йун, йрейун, набијен, крцаШ. 

mишiрац, -рца м оgраслији gечак. 

mипарачкй, -а, -о који се OgHOCU на шийарце, који apuaaga 
шиЙарцu.ма, својсшвен шиЙарцu.ма: - неозбиљност. 

mипарачки ПРИЛ. на шийарачки начин, као шийарац: - за
љубљен. 

mипарица ж оgраслија gевојчица. 

mипаричкй, -а, -о који се OgHOCU на шийарице, који йрийа
ga шиЙарица.ма, својсшвен шиЙарицама. 

mипар�ки ПрИЛ. на шийарички начин, као шиЙарица. 

mишiрство с iиийарачко, OgH. шийаричко gоба, gоба йолно'i 
сазревања, ЙуберШе'ill. 
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шишiрче, -ета с (ми. 0) ge.м. и хиа. og шиuарац и шиUарица. 

шипарчић м ge.м. и хиа. og шиUарац. 

шипила, шЙПИл3. с ми. geo шкачко"i разбоја, gве gашчице ко
је gрже брgила за забрgњачу. 

шипка ж (дат. шипци; ген. ми. шипкй (шИп3.к3.)) а. gужи и 
ужи чешвршасши KoMag .ме шала , gрвеша и gp. шврgо"i .маШери
јала, који се корисши у "iрађевинарсшву и gp.; uалица: метална 
-, челична -, алуминијумска -, дрвена mипка. б. уоuшше upeg
.меШ у облику шиuке, uалице: шећерна - . • го као - који је без 
u"ige иче"iа, ауки сиро.мах. као - уа бубањ в.  uog бубањ. 

шипкаст, -а, -о који је у облику шиuке, сличан шиuки; изра
ђен у шиuкама: шипкасти материјал. 

шипков, -а, -о који се OgHOCU на шиuак, који upuuaga шиuку, 
који је og шиuка: - грм, - цвет, - сок. 

шипковина и шипковина ж шиuково gрво. 

ши праг, -ага м и шипражје с "iусшо израсло шибље, жбунњ, 
"ipМJbe. 

ШИпт3.р м в. Албанац. 

Шиптарка ж (дат. -ки) в. Албанка. 

шиптарски и шиптарски, -3., -о који се OgHOCU на Шиuша
ре, албански: - језик, - ношња. 

шИпт3.рски и шиптарски прил. на шиuшарски начин; шиu
шарским језико.м: говорити -. 

шипурак, -рка м бот. а. Uлоg руже, обично gивље руже, ши
аак. б. gивља ружа. 

шiшчани, -3., -о који се OgHOCU на шиuак, шиuурак: шипча-
на зрнца. 

шипчити, -йм несвр. разг. uешачиши gy"io и нааорно: - узбрдо. 

шипчица ж ge.м. og шиUка. 

шипчиште с .месШо на uушци "ige се ушиче шиuка којо.м се 
набија Uушка. 

шир м песн. ширина. 

шир а ж тур. слашко вино; слашки сок зрело"i "iрожђа (или gpy
"io"i воћа) у ко.ме још није uочело алкохол но врење, .мошШ. 

шир ан, -рна, -о песн. широк. 

ширилац и ширилац, -иоца м онај који нешшо шири, разно
си, разносач, uреносилац; uроuа"iашор: - клица, - заразе, - ве
сти, - идеја. 

ширина ж 1. gимензија која се uружа у UоUречно.м аравцу, 
расшојање из.међу бочних сшрана неко;; шела, uовршине; величи
на шо"iа uросширања: - ормара, - собе, - платна. 2. раван аре
geo, uросшор великих раз.мера, аоље, uучина; ошворен Heo"ipaHU
чен uросшор, uросшрансшво: извести се на ширину, чезнути за 
ширином. 3. расuросшрањеносш, раширеносш неке аојаве; ouce"i, 
раз.мере, величина неке аојаве: - покрета, - самоуправе, -
устанка. 4. а. широко"iруgосш, великоgушносш: нечија - и обра
зованост. б. несuушаносш, слобоgа; ла"iоgносш, UријаШносШ. 5. 
усмереносш (uо"iлеgа, схвашања) у више араваца, свеобухваш
носш; исцрuносш: - погледа, - схватања, - науке. 6. књиж. изла
"iање у uојеgиносшима, gешаљно изла"iање, оuширносш; развуче
носш: епска - (романа). • географска - геогр. уgаљеносш неко;; .ме
сша на север или на ју;; og еквашора, изражена у сшеuенима: се
верна географска -, јужна географска -. 

ширит м тур. украсни uоруб, "iајшан или uерваз на ogehu; укра
сни "iајшан или шрака на унифор.ми као знак чина: златни -. 

ширитељ и ширитељ м в.  ширилац. 

ширитёљка и ширитёљка ж она к.оја нешшо шири, разно
си; UроUа"iаШорка. 

ширити, ширйм несвр. [гл. им. ширёње с] 1. а. чиниши ши
рим, uросшранијим, исшезаши у ширину, рашириваши; развла
чиши: - чарапе, - ципеле, - одећу; - усне. б. раз.мицаШи "ipaHU
це (нече"iа), uовеhаваши обим, оасе;; (нече"iа), увеhаваши, uроши
риваши: - границе, - простор, - видике, - знање. в. оuружаши 
цело.м Uовршино.м, расuросшираши, развијаши: - рубље, - ће-

бе, - тепих, - заставу. 2. а. uокрешаши, раз.мицаШи лево и gecHo 
(руке, Ho"ie); широко раскриљиваши, раз.махиваШи (крила). б. 
(очи) широко ошвараши (очи), зачуђено, изненађено "iлеgаШи. 3. 
а. разносиши, расuросшираши ("iласове, uриче, весши), раз"iла
шаваши: - гласове, - вести, - славу, - пропаганду. б. чиниши 
ga нешшо уз.ме .маха, ga gобије широку расuросшрањеносш: -
страх, - панику, - заразу, - писменост, - пустош. 4. исuушша
ши из себе .мирис, заgах, исаарење исауњавајући њиме uросшор: 
- мирис, - задах, - воњ . •  - се 1. а. uосшајаши шири, раз.мица
ши се, расшезаши се, развлачиши се у ширину (нар. о ogehu, обу
ћи, колу иШg.). б. раз.мицаШи се лево и gecHo; раскрuљиваши се 
(о рукама, крилима и сл.). в. широко се ошвараши, ро"iачиши се 
(о очима). г. uосшајаши gебљи, аунији, "iојиши се: - се у телу (у 
куковима и сл.). 2. раз.мицаШи, uрошириваши "ipaHultJe; заузи
.маШи, захвашаши широк uросшор, uружаши се великим аро
сШрансШво.м (нар. о gржави, насељу, uашњацима иШg.). 3. а. 
uроносиши се, разносиши се, расuросшираши се (о "iласу, весши
.ма, uричи), раз"iлашаваши се. б. узимаши .маха, gобијаши све 
веће раз.мере, uосшајаши све расuросшрањенији (нар. о неко.м 
uокрешу, euuge.мuju, ушицају иШg.). 4. сшрујаши, заuахњиваши, 
расuросшираши се (о .мирисима, исаарењима и сл.). 5. уgобно, 
ко.моШно се He"ige намешшаши, насшањиваши, уживаши, кори
сшиши неко gобро, ко.мфор, башкариши се: - у дворцу, - се на 
имању, - се на каучу. 

широк, -ока, -о (коми. ширй) 1. а. који има знашну ширину, 
чија је ширина већа og uросечне: - улица, - кревет, - пут, ши
рока рамена. б. (са допуном која значи меру) који је оgређене 
ширине: пут - 2 метра. в. uросшран, ко.моШан; већи, OgH. шири 
He"io шшо је uошребно: - одело, широке ципеле. г. који се uружа 
у gaљUHY, наgалеко и нашироко, који заузима велики uросшор, 
вео.ма uросшран; "iоле.м, O"ipOMaH, бескрајан: - поље, - простор, 
- море, - пространство, - свет. 2. који обухваша MHo"ie uojegUHo
сши, усмерен у више араваца неке gелашносши, науке и сл., ви
шесшран, свесшран; исцраан; оuширан: широки погледи, ши
рока схватања, - образовање, - познавање нечега, - дебата, -
култура; шири извод из нечега. 3. а. који се OgHOCU на најброј
није, нај.масовније слојеве gрушшва: - јавност, - публика, широ
ке народне масе, - круг читалаца. б. који обухваша велика uog
ручја, обласши gелашносши, велики број лица иШg., .масован: 
акција, широки покрет, - примена, - употреба, широки фронт. 
4. а. (само у комп. и суп.) који се uросшире gaљe og уже зајеgни
це, који обухваша већи uросшор og уже зајеgнице: шира домо
вина, шири завичај. б. чије је аој.мовно, смисаоно аоље веће: у 
ширем смислу, - појам. 5. великоgушан, широко"iруg; gарежљив: 
имати - срце, - душа. • бити mироке воље биши gобро расuоло
жен, весео. бити mироке руке в. uog рука. mироки колосек коло
сек чије су шрачнице, шине на веће.м раз.маку. 

широко с (М) итал. шоuао јужни или ју"iоисшочни вешар који 
gува у Среgозе.мљу и на JagpaHY, jy"io. 

широко прил. (комп. ширё и шире) 1. а. са знаШно.м шири
но.м, знашно у ширину, раширено: - скројена хаљина, - се гра
нати, - раскрилити крила, - размаћи руке, - отворена врата. 
б. са знашним раз.мако.м, рс:з.макнуШо, оgвојено: - одвојени ре
дови, - разредити саднице. в. с великим замахо.м руке и gp. :  -
замахивати (руком, косом), - сејати око себе. г. јако ширеhи, 
развлачеhи (нешшо): - зинути, - отворити очи. д._ширеhи (руке); 
раскречујуhи (Ho"ie), раскречених Ho"iy, раскречено: - загрлити 
некога; - се раскречити. 2. на широко.м, велико.м uросшору, за
хвашајуhи широк, велики uросшор, uовршину; на све сшране, 
наgалеко: - распрострањена појава, - захваћен простор, - од
јекнути. 3. а. у велико.м броју, .масовно: - учествовати у акцији, 
- развити физичку културу. б. У великој .мери, обиму, знашно, 
увелико: - развити привреду, - употребљавати (нешто). 4. у ао
јеgиносшима, gешаљима, uоgробно, исцрйно, uошанко; оuширно: 
- развезати причу, - описивати нешто, - заснована прича. 

широко- као арви geo uриgевских, именичких и gp. сложени
ца означава широко захвашање, uросширање аојаве или знашан 
сшеuен особине исказане gру"iим gело.м сложенице: широкогруд, 
широконос, широколиснат, широкогрудо, широконосац, широ
когрудност. 

широковид, -а, -о који је широких виgика, широких Uо7.ле
ga, схвашања: широковиди визионар. 
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ШИРОRОВИДО 'прил. са широкu.м йо'iлеgu.ма, cxвaйlaњu.мa. 

ШИРОRОВИДОСТ, -ости ж особина oHoia који је широковиg. 

ШИРОRОГРУД, -а, -о и ШИРОRогрудан, -дна, -о који u.мa йу-
но разумевања за gpyie, увиђаван; несебичан, велitкоgушан, йле
MeHийl; gарежљив: � човек, � душа. 

ШИРОRОГРУД(Н)О прил. С йуно разумевања за gpyie, несебич
но, великоgушно, йлеменийlо: � пружити помоћ, � поступити. 

широкогруд(н)ост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина oHoia ко
ји је широкоiруg(ан), великоgушносйl, йлеменийlосйl, несебич
HOcйl. 

ШИРОRолиснат, -а, -о в. широколисйl. 

ШИРОRОЛИСТ, -а, -о и ШИРОRолистан, -сна, -о који u.мa ши
роко лишhе: � цвеће, � смоква, � папрат. 

ШИРОRОНОС, -а, -о и ширОRоносан, -сна, -о који u.мa широк 
нос: широконос(н)и мајмуни. 

ШИРОRоносац, -сца м зоол. у мн.: uogpeg малих мајмуна ши
рока носа Ceboidea (Platyrrhina, Hesperopitheci), широконоси 
мајмуни (у jg.: йlaKaв мајмун). 

ШИРОRоплећ и ШИРОRоплећат, -а, -о који u.мa широка йле
ћа: � горштак. 

ШИРОRОРQГ, -а, -о чији су роiови размакнуйlи широко у cйlpa
ну: � говече. 

ШИРОRотрачан, -чна, -о чије су йlрачнице, шине йocйlaвљe
не на широком оgсйlојању (йреко 1 ,5 т): � пруга. 

широкоцеВRајек. ШИРОRоцијевка ж йушка са широком цеви. 

широм и широм прил. 1. на све cйlpaHe, свуgа: ·� одјекнути. 
2. целом ширином, ЙОйlйуно, cacвu.м: � отворена врата, � отво
рена уста. 3. (у служби предлога) (с ген.) с краја на крај, целu.м 
йpocйlpaHcйlвoM (нечеiа): � света, � земље, � Србије. 

широња м (ми. ж) 1. човек широких йлеhа, рамена, йлеhайl 
човек; yiojeH човек нижеi pacйla, gежмекасйl, зgейасйl човек. 2. 
во широко размакнуйlих роiова. 

ширУ-н, -Уна м зоол. у мн.: йороgица iрабљивих морских риба 
Carangidae из uogpega iрiечке (у jg. :  риба из йle Йороgице). • 
оштрооки - вpcйla шируна Trachurus trachurus. 

шити, шйјём (имп. ш:Иј; трп. шивен, -ена) неевр. 1. а. cacйla
вљaйlи концем уgевенu.м у и'iлу искројене gелове йlKaHиHe, коже 
и сл. израђујуhи ogehy, обуhу и gpyio: � хаљину, � панталоне, � 
јастучницу. б. cйajaйlи хируршкu.м концем разрезане, разgвоје
не gелове йlKивa. 2. фиг. а. брзо ићи, jypийlи, йlрчайlи: � кроз шу
му. б. убрзано иcйaљивaйlи MeйlKe на неки циљ (о вaйlpeHoM 
оружју); йролазийlи, йролейlайlи великом брзином (о MeйlKY из 
вайlреноi оружја). 3. разг. (некога) u.мaйlи бољи усйех, бийlи бо
љи og HeKoia, наgмашивайlи, Йревазила.зийlи HeKoia: увелико � 
некога. • нит се шије нит се пара каже се за oHoia који је сйlално 
на иcйloj мери, у иCйlOM cйlaњy, који се не мења (обично за особу 
йооgмаклих iogUHa). шио ми га Ђура (Ђуро) разг. каже се Kag се с 
неверицом слуша нечија йрича, није Heio. 

шићар, -ара м тур. а. оно шйlо се зайлени, ойљачка, йлен, 
Йљачка. б. лако ocйlвapeHa gобийl; gобийlак, корисйl: богат �, 
добар �. 

шиbltрина ж ауШ. og шиhар . . 
шићарити, шићарйм евр. и неевр. [гл. им. шићарёње е] cйleћи, 

cйlицaйlи шџhар; олако cйleћи, cйlицaйlи, зараgийlи, зарађива
йlи. • - у мутном в. лов.uйlи у MyйlHOM (uog ловийlи). 

шићilрџија м (ми. ж) безобзиран човек увек сйреман ga изву-
че шиhар, лакомац који у свему хоће ga ушиhари; йљачкаш, iy
ликожа. 

шиbltрџијски, -а, -о који се OgHOCU на шиhарџије; cвojcйlвeH 
шиhарџијама: � природа. 

шиbltрџијСRИ ПРИЛ. на шиhарџијски начин, безобзирно ко
pиcйleћи йршzику ga се извуче Kopиcйl. 

шиће е (Ми. 0) 1. upegMeйl који се шије: седети са шићем у ру
кама. 2. шивење: бавити се шићем. 

шиф, -а и шифа м (мн. шифови И шифови) фр. штамп. oйlиcaK 
шйlамйаноi йleKcйla на широкој йlpaци йайира, на коме се врши 
KopeKйlypa йре йрелома у cйlpaHe, шЙалйlа. 

шифаРСRИ, -а, -о који се OgHOCU на шифру, на шифре: � знак. 
ши фон, -она м фр. вpcйla йlaHKoi белоi йлайlна фабричке из-

page. 

шифОНСRИ, -а, -о који је og шифона: � рубље. 
шифоњер, -ера м фр. орман за оgело и рубље. 

шифоњеРСRИ, -а, -о који се OgHOCU на шифоњер: � ладица. 
шифра ж (ген. ми. шифара и шифрй) фр. 1. йlajHo йисмо, йи-

смо за йlajHY йрейиску или йlajHo обележавање нечеiа, cиcйleM 
знакова у коме слова, речи и бројке u.мajy уiоворену измењену 
вреgносйl и који се Moiy йройlумачийlи само йомоhу уйlврђеНОi, 
gоiовореноi кључа: послати mифром извештај, читати шифре, 
тумачити шифре. 2. ознака која се cйlaвљa YMecйlo u.мeHa ayйlo
ра HeKoi научноi, сйlручноi, књижевноi или умейlничкоi gела, 
YMecйlo u.мeHa йроналазача и сл. Kag се жели сачувайlи йlajHocйl 
ayйlopcйlвa: дати свој рад под шифром. 

шифрант м онај који се служи шифром, шифрама, онај ко
ји йlумачи шифру, шифре. 

шифраНТСRИ, -а, -о који се OgHOCU на шифраНйlе. 

шифровати, -рујём (шифрирати, шифрйрам) евр. и неевр. 
(Ha)йиcaйlи, саойшйlийlи, саойшйlавайlи шифром: � писмо. 

шихта ж нем. 1. ipyua pagHUKa која pagu у jegHoj смени: прва 
�, друга �. 2. pagHo време у jegHoj смени: ноћна �, одрадити ноћ
ну шихту. 3. майlеријал, сировине које се йрерађују у мейlалур
iujCKOM йроцесу (pyge, KOMagu мейlала, кокса и gp.). 

шиц узвик за йlepaњe мачака. 

шицати, -ам неевр. оном. йlepaйlи мачке узвиком шиц. 

ШИЦRати, -ам неевр. оном. шушйlайlи избијајуhи у слабом, 
йlaHKoM млазу (нйр. о млеку йри мужи). 

шичан, -а, -о начињен og шика, варка. 

шиш1 м тур. нар. 1. iвозgени ражањ. 2. шуйаљ шйlаЙ. • го као 
- који нема нишйlа, веома сиромашан, йуки сиромах. 

шиш2 узвик за йlepaњe кокошију. 

шиша м онај који се ошишао; KpaйlKo ошишан човек или ge
йle; уп. шишо. 

шишав, -а, -о који u.мa KpaйlKo йоgшишану косу; ошишан: � 
девојчица. 

шишiша ж тур. иет. вpcйla gyie Йушке. 

шиmарац, -рца м ЗООЛ. а. назив за више вpcйla иHceKaйla ой
нокрилаца из Йор. Cynipidae, који на лишhу cйlвapajy шишар
це, бабушкар: ружин �, xpaCTOB �. б. у мн.: pog йlaKвиx инсека
йla, мушице шишкарице, бабушкари Cecidomyidae. • прави 
иHceKйl ойнокрилац Cynips gallae tinctoriae из Йор. осе шишка
рице, који на xpacйloвoM лишhу cйlвapa велике шишарице боiа
йle йlaHиHOМ, који се УЙОйlребљава за шйlављење коже и йравље
ње масйlила. 

шишарица ж 1. оiрУ'iласйlа израслина на лишhу, йуйољку, 
цвeйly и gpy'iu.м биљнu.м opiaHu.мa xpacйla, руже и gp. биљака 
која Hacйlaje убоgом мушица шишкарица, бабушка, шишка. 2. 
в.  шишарка. 3. ЗООЛ. в. оса шишкарица (uog шишкарица). 

шишаРRа ж (дат. -рци; ген. ми. -кй (шишарака» 1. бот. окру
'iласйl или Kyйacйl йлоg чейlинара, који Hacйlaje оgрвењавањем 
сйирално йоређаних љусака Koju.мa су зашйlиhене семенке: је
лова �, борова �. 2. в.  шишарица (1). 

шишаруша ж ЗООЛ. в. шишарац (а). • осе (зоље) шишаруше в. 
осе (зоље) шишкарице (uog шишкарица). 

шишати, mИшам неевр. 1. а. cKpaћивaйlи или йОйlйуно ogce
цaйlи косу или браgу маказама, машином и сл., Cйlpићи: � ко
су, � браду, � бркове. б. уойшйlе caceцaйlи, йойlкресивайlи, скра
ћивaйlи маказама или сличном найравом: � траву, � живицу, 
� руно. в. (некощ) ypeђивaйlи нечију косу, фризуру скраћујући, 
ogceцajyhu је: � даме. 2. фиг. разг. а. ексйлоайlисайlи, ЙЈЬачкайlи, 
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fлобиши: � ceЉaJ�e. б. йрешицаши, йревазилазиши HeKola (у не
чему): � не:кога у знању. 3. фиг. а. учесшано, у рафалима йуца
ши; йролешаши фијучуhи (о мецима из вашреноl оружја): � по 
честару. б. крешаши се веома брзо, gуваши (о вешру); јуриши, 
лешеши йраво: � поред зграде . •  � се а. шишаши своју косу или 
браgу. б. (:код не:кога) оgлазиши KOg HeKola на шишање, фризи
рање, корисшиши услуlе шишања KOg HeKola: � се :код модног 
фризера. • шишано кумство етн. свечан обреg йрвоl шишања ge
шеша у коме онај који шиша gеше йосшаје кум gешешу и њеlовој 
Йороgици. ко те (вас) шиша? жарг. Kola је бриlа за шебе (вас)? 

шиш:ка ж (дат. -:ки; ген. ми. ШИШRИ (шиша:ка» (обично у мн.) 
крашко йоgсечена коса на челу, йрамен или увојак косе који йа
ga на чело: имати шиш:ке, носити шиш:ке. 

шишкарица ж 300Л. а. в. шишарац (а). б. у .111,11,.: в. осе (ЗОЈЬе) 
шишкарице. • осе (зоље) шишкарице йороgица инсекаша Cyni
pidae из pega ойнокрилаца, чије ларве сшварају шишарице, ши
шке на лишhу и gp. орlанима неких биљака. мушице (мухе) ши
шкарице йороgица инсекаша gвокрилаца Cecidomyidae, чије 
женке йолажу јаја у цвеш и лисш изазивајуhи сшварање квр
жасших израслина - шишарица, шишки. 

шишкати, -ам несвр. оном. 1. усйавЈЬиваши gеше ЈЬУЈЬајући la 
и умирујући fласовима "ш-ш ". 2. умириваши шейајуhи и милу
јући: � :коња. 

шиш:кица ж geм. og шишка1• 

шиш:ко м крашко ошишан gечко. 

шишмиш м 300Л. в. слейи миш (aog миш). 

шишнути, -нём свр. оном. зашишшаши; засикшаши: � :кроз 
нос, � :кроз зубе. 

шишо, -а и -ё м онај који се ошишао; крашко ошишан човек 
или gеше; уп. шиша. 

шиштав, -а, -о који шишши, йраћен шишшањем; йриlушен (о 
fласу). 

шиштаво ПРИЛ. шишшеhи; йриlушено: � звиждати, � гово
рити. 

шиштавост, -ости ж особина oHola шшо је шишшаво: � гласа. 
шиштати, -тИм несвр. оном. 1. а. исйушшаши, оgаваши apuly

шен шум (који aogceha на йроgужени изlовор суfласника "ш'Ј; 
lовориши сшеlнуших зуба, йриlушеним lласом (у ЈЬушњи или 
шайhуhи): � :кроз зубе, � од беса. б. (на не:кога) фиг. иСЙОЈЬаваши 
велику нешрйеЈЬивосш йрема некоме, беснеши, сикшаши (на не
Kola). в. исйушшаши ошшар, йискав fлас, шикаши, сикшаши (о 
lYCKU, змији и сл.). г. фијукаши, звижgаши (нЙр. о коси Kag се ко
си, о мачу и сл.). д. оgаваши резак звук, йишшаши (нЙр. о lajga
ма, о йари йри кувању aog йришиском и сл.). 

шишуља ж агр. врсша йшенице без осја на класу, lолија. 

шкакљати, -ам несвр. а. лаким учесшалим gоgирима йрсши
ју или неким йреgмешом gражиши, lолицаши: � не:кога по та
банима. б. уойшше изазиваши наgражаје чула (нЙр. о мирису у 
носу). 

шка:кљив, -а, -о 1. осеШљив на шкаКЈЬање, lолиЦЈЬив: бити 
� . 2. фиг. који може йовреgиши нечију осеШљивосш, шуlаљив, ge
ликашан, HeylogaH, нейријашан: � питање, � ствар. 

ш:какљиво ПРИЛ. 1. изазивајуhи шкаКЈЬање, gражеhи, lоли
цаво: � додиривати. 2. фиг. йовређујући нечију осеШљивосш, не
ylOgHO, нейријашно, шуlаљиво, gеликашно: � деловати, поста
вити питање � . 

шкакљивост, -ости ж а. особина oHola који је шкаКЈЬив, lo
лиЦЈЬивосШ. б. фиг. особина oHola шшо је шуlаљиво, шуlаљивосш, 
gеликашносш: � питања. 

шкакљити, -Им несвр. в. шкаКЈЬаШи. 

ш:камп м итал. 300Л. врсша малоl црвенкасшоl gylopeaol рака 
Nephrops norvegicus, који ce jege, норвешки рак. 

шкамут м оном. резак apogopaH fлас млаgоl йса, ошшро кев
шање, цичав лавеж. 

ш:камутати, ШRамућём несвр. оном. лајаши реским цичавим 
fласом, скичаши, цичаши (о млаgом Йсу). 

mкамутнути, ш:кам:Утнём свр. оном. оfласиши се шкамушом, 
зацичаши, шшекшнуши (о млаgом Йсу). 

шкаре, ШRара ж ми. нем. в. маказе: гвоздене �
, сећи ШRарама. 

шкарице ж ми. geM. og шкаре. 

ш:карпа ж итал. коса сшрана, косина, бок HeKol усека или на
сиЙа. 

шкарпина ж 300Л. в. шкрЙина. 

шкарт м итал. 1. лоша, неуйошреБЈЬива роба, неквалишешан 
или неуйошреБЈЬив йроизвоg који се обично оgбацује: одбацити 
�. 2. фиг. особа која се йри избору оgбаци као несйособна, нейо
iogHa за неки йосао, особа која није ни за шша; онај који је шрај
но несйособан за војску: прогласити не:кога за ш:карта. 3. (у 
атриб. служби, непром.) који се оgбацује као неуйошреБЈЬив, 
лош: � роба. 

шкартирати, шв:арт:йрам свр. и несвр. а. изgвојиши, изgваја
ши и оgбаци(ва)ши као шкарш: � робу, � ципеле. б. ошйусшиши, 
ошйушшаши са йосла, из службе зБОl несйособносши за шај йо
сао или службу: � двојицу регрута, � радни:ке. 

шкембав, -а, -о пеј . који има велики шрбух, ШрбушасШ. 

шкембе, -ета с тур. 1. а. iовеђи бураl; јело сйремљено, зiошо
вЈЬено og бураiа, шкембиhи. б. подр. шрбух, сшомак: имати вели
:ко � . 2. фиг. мало gеШе. 

шкембићи, -ића м МН. јело сйремљено og шкембеша, iовеђеi 
бураlа: наручити ш:кембиће. 

шкембо, -а и -ё м и шкембоња м (ми. ж) пеј . човек с великим 
шрбухом, Шрбоња. 

шкија ж тур. кријумчарени gOMahu gуван; херцеiовачки сиш
но резани gуван. 

шкиља ж 1. и м шкиљава особа. 2. ламйа која шкиљи. 

шкиљав, -а, -о 1. који шкиЈЬи, који fлеgа йолузашворених 
очију, жмирав; зрикав, разрок: � чове:к; ш:киљаве очи. 2. који 
ogaje слабу свейlлосш: � лампа, � светиљ:ка. 

ш:киљавац, -авца м пеј . шкиљав човек. 

ш:киљаво ПРИЛ. 1. шкиљеhи, жмиркаво; разроко, зрикаво: � 

гледати. 2. слабо свейlлеhи: � светлети. 
шкиљавост, -ости ж особина и сшање oHoia који је шкиљав, 

жмиркавосш; разрокосш, зрикавосШ. 

шкиљити, -им несвр. [гл. им. шв:иљёње с] 1. fлеgаши йолуза
шворених очију, чкиљиши, жмуриши; fлеgаши зрикаво, биши 
зрикав, разрок. 2. (у (на) не:кога) fлеgаши усреgсређено, уйорно 
HeKola, зуриши, йиљиши (у HeKola). 3. оgаваши слабу, йриiуше
ну, йриШУЈЬену све�осш, слабо свейlлеши (о ламйи, свеШиљци). 

шкиљнути, -нём свр. йоfлеgаши шкиљеhи. 

шклоботати, -обоћём несвр. оном. в. шобоШаШи. 

шв:лопотати, -опоћём несвр. клойошаши, клоЙараШи. 

шклопоција и шклопоција ж фам. gошрајала, скоро неуйо-
шреБЈЬива сшвар, крншија, олуйина (обично сшари gошрајали 
аушомобил, аушобус и сл.). 

шкљоц оном. узвик за йоgражавање звука ко/им је йройраће
но оgайињање обарача на йушци, окрешање КЈЬуча у брави и сл. 
или уgарање зуба о зуб. 

шкљоца ж 1. џейни ножиh, бришва са gрвеном или рожна
шом gршком или корицама на склайање у којима нож слобоg
но ШКЈЬоца. 2. пеј . сшара gошрајала, зарђала йушка кремења
ча, ШКЈЬоцара. 

шкљоцав, -а, -о који ШКЈЬоца, расклиман: � пym:ка. 
шкљоцај м оном. крашак ошшар звук йри оgайињању обара

ча йушке, окрешању КЈЬуча у брави и сл� 

шв:љоцара ж пеј . сшара, gошрајала йушка (која чесшо за
Шаји). 

шкљоцати, -ам несвр. оном. а. оgаваши крашке ошшре звуке 
йри оgайињању обарача йушке, окрешању КЈЬуча у брави, ши
шању маказама, уgарању зуба о зуб и сл. (о йушци, брави, ма-
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н:азама, зубu.ма и сл.). б. изазиваши, сшвараши шан:ве звун:е: � 
маказама, � фото-апаратом, � зубима. 

шкљоцкати, -ам несвр. geM. Йре.ма ШН:ЈЬоцаШи. 

шкљоцнути, -нём свр. оном. йроизвесши ШН:ЈЬоцај. 

шкоДити, -Им несвр. [гл. им. шкођёње с] (некоме, нечему) на-
носиш и шшешу (нен:о.ме, нече.му), нейовоЈЬНО ушицаши на нен:о
ia, на нешшо, шшешиши, смешаши: � организму, � здрављу, � 
некоме. 

шкоДљив, -а, -о н:оји шн:оgи (нен:о.ме, нече.му), шшешан, не
йовОЈЬан: � утицај . 

шкоДљивост, -ости ж особина oHoia шшо је шн:оgЈЬиво, 
шШеШносШ. 

шкбла и школа ж 1. васйишно-образовна усшанова за geцy 
и оgрасле у н:ојој се сшичу основна и сисШе.мсн:а знања из разних 
наун:а, сшрун:а и вешшина и иЗiрађује .морална и gрушшвена 
личносш ученин:а, васйишанин:а; зiраgа у н:ојој се налази шан:ва 
усшанова: осмогодишња �, стручна �, техничка �, eKOHOMCKa �, 
пољопривредна �, медшџrnска �, бродарска �, pyдapCKa �. 2. а. 
насшава у шн:оли, насшавни, шн:олсн:и часови: вратити се кући 
после школе. б. йохађање шн:оле (1), шн:оловање: прекинути 
школу, завршити школу. в. зб. ученици и насшавници шн:оле (1) 
н:ао целина, н:олен:Шив. - Цела школа је отишла на екскурзију. 
3. фиг. живошно исн:усшво; йоун:а из исн:усШва. - То му је добра 
школа. - Нека ти то убудуће буде школа. 4. йосебан йравац у 
науци или у.мешносши, учење, смер: филозофска �, стоичка �, 
Платонова �, BYKOBa �, позитивистичка �. 5. в. шн:олица (2): 
играти се школе. • Велика - ист. висон:ошн:олсн:а усшанова из н:о
је се развио Беоiраgсн:и универзиШеШ. висока - фан:улШеШ. виша 
- образовна усшанова у н:ојој ученици, сшуgенши сшичу знања из 
разних обласши нан:он завршешн:а среgње шн:оле. основна - оба
везна шн:ола за gецу оgређеНОi узрасша у н:ојој се сшиче основна 
йисменосш и сисШе.маШизована основна ойшша знања. средља -
шн:ола у н:ојој ученици сшичу сисШе.маШизована знања из разних 
сшручних обласши йосле завршешн:а основне шн:оле. 

шкошiрац, -рца м разг. онај н:оји се шн:олује, ђан:, ученин: не
н:е шн:оле. 

школарина ж новчани износ, шан:са н:оја се уйлаhује за шн:о-
ловање у Heн:u.м шн:олама. 

школарица и школарка ж разг. ученица нен:е шн:оле. 

школац, -лца м ђан:, ученин:, шн:оларац. 

школица и шкблица ж 1. ge.м. og шн:ола. 2. врсша gечије uipe 
н:оја се uipa Йлојн:о.м на йлочнин:у с н:ваgраШu.ма обележенu.м 
н:реgо.м: играти се школице. 

школован, -а, -о образован, учен: � човек 
школованост, -ости ж сшање, својсшво oHoia н:оји је шн:оло

ван, образованосШ, ученосШ. 

школовати, -лујём несвр. (некога) 1. о.моiуhаваШи нен:о.ме ga 
йохађа шн:олу Йружајуhи .му .маШеријалну, новчану Йо.моћ, сла
ши у шн:олу: � сина. 2. обучаваши, учиши (нен:оiа) у шн:оли: � вр
сне кадрове . •  - се йохађаши шн:олу, учиши, образоваши се у 
шн:оли: � у иностранству. ' 

школски и школски, -а, -6 н:оји се OgHOCU на шн:олу, н:оји 
apuaaga шн:оли, н:оји је у вези с шн:оло.м и насШаво.м у шн:оли и 
сл.: � зграда, � систем, � програм, � задатак, � брод. 2. н:оји са
gржи све бишне оgлин:е jegHe йојаве у оgiоварајуhој .мери, н:оји се 
,.може узеши н:ао .моgел, образац нен:е йојаве, шийичан: � при
мер малограђаштине. 3. н:оји се н:рушо gржи н:риШерију.ма jeg-
не шн:оле, jegHoi схвашања, шаблонсн:и: - критика. 

' 

ЦIколски и школски ПРИЛ. на. шн:олсн:и начин, Йре.ма схва
Шањu.ма, .мерилu.ма шн:оле, н:ао у шн:оли: � поучан пример. 

школство с шн:олсн:и сисШе.м, орiанизација и gелашносш 
шн:оле н:ао васйишно-образовне усшанове: закон о школству. 

шкољ, шкоља и шкбљ м итал. а . .мање осшрво, осшрвце, ошо
чиh. б . .морсн:и iребен, xpug. 

шкољић" -ића м ge.м. og ШН:ОЈЬ. 

ЦIкбљка ж (дат. шкбљци; ген. ми. шкбљкй (шкољака» 1. ЗООЛ. 

а . .морсн:и или слашн:овоgни .мен:ушац из исШоu.мене н:ласе: мор-

ска �, речна �, барска �, бисерна �. б. у .мн.: н:ласа .мен:ушаца 
Lamellibranchiata, сйЈЬошшеноi шела н:оје је обавијено ЈЬУШШУ
ро.м сасШавЈЬено.м og gва насйрамна ЙРUJЬуБЈЬена н:айн:а, ШН:ОЈЬ
н:аши (у jg.: .мен:ушац из ше н:ласе). в. ЈЬушшура ШН:ОЈЬн:е (Ја) (OgH. 
jegaH og њених н:айан:а) н:оја шшиши њено шело: скупљати 
шкољке. 2. анат. а. geo СЙОЈЬашњеi уха йо облин:у сличан йон:лой
цу ШН:ОЈЬн:е (1а), н:оји йовезан са ушнu.м н:анало.м служи за йре
ношење звучних наgражаја, ушисан:а на бубну оЙну. б. йреiрађе
ни geo, apeipaga носне шуйЈЬине; носна н:осш, ШН:ОЈЬн:ача: носне 
шкољке. 3. а. Йреg.меШ, OgH. geo Йреg.меШа н:оји облин:о.м aogce
ћа на йон:лойац ШН:ОЈЬн:е (Ја): � телефонске слушалице, � дла
на. б. СЙОЈЬна .меШална н:онсшрун:ција возила, н:аросерија: � 
аутомобила. 

шкољкар, -ара м човен: н:оји се бави вађење.м и apogajoM шн:о
ЈЬан:а. 

шкољкаст, -а, -о н:оји aogceha на ШН:ОЈЬН:У, н:оји је йо облин:у 
сличан ШН:ОЈЬн:и (Ја): � изглед, � предмет. 

шкољкача ж анат. носна н:осш н:оја је у облин:у ЙО1Ulойца ШН:ОЈЬ-
н:е (Ја). • голема � ЗООЛ. врсша .морсн:е ШН:ОЈЬн:е Тridaena gigas. 

шкољкаш, -аша м ЗООЛ. в. ШН:ОЈЬн:а (1б). 

шкбљкица ж ge.м. og ШН:ОЈЬн:а. 

шкољски и шкбљски, -а, -6 н:оји се OgHOCU на ШН:ОЈЬ, на шн:о
ЈЬе, осшрвсн:и, оШочн:и. 

шкбљчица ж ge.м. og ШН:ОЈЬн:а. 

шкопац, -пца м а. УШН:ОЙЈЬен, н:асшриран ован. б. ушн:ойЈЬе
нин:, евнух. 

шкопити, -Им несвр. [гл. им. шкопљёње с] вршиши н:асшраци
ју, н:асшрираши, ушн:ойЈЬаваши, јаловиши: � вепрове, � овнове. 

шкорпија ж 1. в. сн:орЙија. 2. (Шкорпија) астр. сазвежђе на ју
жној небесн:ој хе.мисфери; (шн:орйија) зоgијачн:и знан:. 

шкорпион, -она м 1. в. сн:орЙион. 2. врсша вашреноi оружја. 

шкрабало с (М) (ми. с) пеј. особа н:оја шн:раба; лош йисац, йи
сн:арало. 

шкрабати, шкрабам несвр. а. йисаши нечиШн:u.м, лошu.м ру
н:оЙисо.м или невешшо цршаши, швРЈЬаши: � по папиру. б. пеј. 
йисаши йамфлеше у новинама или слабе сасшаве са лишерар
Hu.м йреше7-l3ијама (обично за новац или из шашшине), йисн:ара
ши: � о нечему. 

шкработина ж (обично у мн.) а. оно шшо је нашн:рабано, 
швРЈЬошина: шкработине на зиду. б. лоше найисан шен:сш, рђав 
сасШав. 

шкрапа ж а. узан: бразgасш усен:, йун:ошина из.међу ошшрих 
iребена у iолој н:речњачн:ој сшени у н:рашн:о.м йреgелу (jegaH og 
облин:а н:рашн:оi реЈЬефа). б. уgуБЈЬење левн:асшоi облин:а у н:ра
шн:ој обласши, Йонин:ва. 

шкрапар м 1. йросшран н:рашн:и apegeo йрен:ривен шн:райа
.ма. 2. ЗООЛ. врсша iолуба н:оји се леже у шн:раЙама. 

ЦIкрапица ж ge.м. og шн:раЙа. 

шкраповит, -а, -о йун шн:райа, исйресецан шн:райама (о н:ра
шн:о.м Шерену). 

шкрба ж а. ошшеhен, он:рњен зуб; ошшеhено .месШо, руйа у 
зубу; н:резубuна" шн:рбина. б. зуйчасшо ошшеhење, ошшеhено .ме
сшо на нече.му (обично на ошшрици, сечиву ошшроi оруђа). в. 
ошшеhење зуйца, зубаца на зуЙчасШо.м оруђу. 

шкрба ж 1. шн:рбава, н:резуба женсн:а особа. 2. а. женсн:а осо
ба са зечјо.м, расечено.м усно.м. б. зечја усна. 

шкрбав, -а, -о 1. а. ошшеhен, он:рњен, н:рњ (о зубу). б. н:оји 
u.мa он:рњене или йроређене зубе, н:оји је без зуба (gелu.мично или 
йошйуно), н:резуб: � жена, � куја. 2. а. н:оји u.мa ошшеhене зуй
це: шкрбаве грабље. б. зуйчасшо ошшеhен, назуБЈЬен, н:резав: � 
пањ. 3. н:оји u.мa зечју, расечену усну: � девојчица. 

шкрбавац, -авца м 1. шн:рбав, н:резуб човен:. 2. човен: са зеч
јо.м, расечено.м усно.м. 

шкрбавица ж l. шн:рбава, н:резуба женсн:а особа. 2. женсн:а 
особа са зечјо.м, расечено.м усно.м. 
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mкрбавбст, -ости ж особина oHo'ia који је шкрбав, oHo'ia шшо 
је шкрбаво. 

mкрбаст, -а, -о в. шкрбав. 

mкрбина ж 1. осшашак окрњено'i, иЗЛОМЈЬено'i зуба, окрњак, 
крњашак; .месШо у вилици без зуба, крезубина. 2. ошшар и gубок 
усек, йукошина у ЙЛанинско.м 'iребену, чесшо с .мНО'iим зуЙцима. 

mкрбити се, -им се неевр. йосшајаши шкрбав, круниши се, 
йройаgаши (о зубу). 

mкрбо, -а и -ё м шкрбав .мушкарац. 

mкрботина ж в. шкрбина (1). 

шкрге, шкрга ж ми. анат. op'iaH за gисање у риба и gpy'iux жи
вошиња које живе у воgи у виgу нежних кожних шворевина бо
'iаших крвним суgовима. • дисати на - шешко, с наЙоро.м gисаШи. 

mкргоножац, -ошца и mкргоножац, -ошца м зоол. врсша 
рака из pega лисшоножаца, са шкр'iама на Ho'iaмa и без љуске 
на шелу Branchipus stagnalis. 

шкргут м оном. резак, шкрийав звук који се сшвара йриши
ско.м и Шрење.м 'iорњих зуба о gоње (у бесу, велико.м болу и сл.); 
сличан звук изазван креШање.м нейоg.мазаних и расушених .ме
ханизама и gp. йреg.меша, Шрење.м, ЙриШискање.м и сл., шкри
йа: � зуба, � машина, � врата, � песка. 

шкргутав, -а, -о који шкр'iуhе, шкрийав: � сто. 
шкргутаво прил. са шкр'iуШо.м, шкрийаво: � звучати. 
mкргутавбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је шкр'iуШаво. 

шкргутати, шкргућём и шкргутати, шкргућём неевр. oga-
ваши, йроизвоgиши, сшвараши шкр'iуш, шкрийаши (о зубима, 
нейоg.мазаним и расушеним .механиз.мима и сл.). 

шкргутнути, шкргутнём И шкргутнути, шкргутнём евр. 
йроизвесши, сшвориши шкр'iуш; шкрийнуши (о зубима, Heaog
.мазаним и расушеним .механиз.мима и сл.). 

шкржнй, -а, -о који се OgHOCU на шкр'iе: � поклопац, шкр-
жни листићи, шкржни крвни судови. 

шкриљав, -а, -о в. шкриљасШ. 

шкриљавац, -авца м мин. в. шкриљац. 

шкриљавбст, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је шкриља
во, шкриљасша сШрукШура. 

шкриљаст, -а, -о који има сасшав и сшрукшуру шкриљаца, 
својсшвен шкриљцима, слојевиш, йлочасш: � стена, � структура. 

шкриљац, -љца м мин. (обично у мн.) .меШаморфна сшена 
.мале шврgоhе и слојевише сшрукшуре која се лако цейа у йлоче: 
кристаласти шкриљци, уљани шкриљци, глински шкриљци, 
кречњачки ШКРИЉЦИ. 

шкриљевац, -ёвца м МИН. в. шкриљац. 

mкринути, шкринём евр. оном. в. шкриЙнуШи. 

mкриња ж лат. caHgYK, ковче'i с ЙоклоЙце.м у ко.ме се чувају 
разне сшвари, скриња. 

mкрињаст, -а, -о који је у облику шкриње, сличан шкрињи, 
санgучасш, ковчежасш: � глава. 

mкрињаmица ж 300Л. а. врсша .морске рибе йлочаре Ostra
cion quadricornis. б. у .мН.: йороgица .морских риба Ostracionti
dae (у jg.: риба из ше Йороgице). 

mкрињица ж geM. og шкриња. 

mкрип1 м gубок и узак усек, йукошина у сшени, йроцей; ше
снац: скривати се у шкрипу. 

mкрип2 м оном. крашкошрајна, шренушна шкрийа; шкрийа: 
� врата, � бургије, � маказа. 

mкрип (обично поновљено) узвик за йоgражавање шкриЙе. 

mкрипа ж оном. 1. рески, apOgOpHU звуци HejegHaKo'i иншензи-' 
шеша који се чују йри крешању нейоg.мазано'i .механиз.ма или 
расушених gрвених Йреg.меШа, йри шрењу чврсших йовршина и 
СЛ.; шкр'iушање: � врата, � кочница, � колских точкова, � сне
га; � зуба. 2. шушшање, шушкање: � свиле. 

шкрипав, -а, -о 1. који шкрийи, који сшвара шкрийу: шкри
пава врата, mкрипава кола, � ормар, � снег. 2. apogopaH и хра
йав, крешшав (о 'iласу). 

mкрипало е и м (мн. е) пеј. невешш, лош свирач на 'iуgачко.м 
инсШру.менШу, слаб .музиканШ. 

mкрипати, шкрипам неевр. 1. а. оgаваши, сшвараши шкри
йу; крешаши се са шкриЙо.м (о нейоg.мазаним .механиз.мима, ра
сушеним gрвеним Йреg.меШима и сл.). б. (нечим) ЙокреШо.м, йри
Шиско.м и сл. изазиваши шкрийу; шкр'iушаши: � вратима; � зу
бима. 2. фиг. (често безл.) йоказиваши знаке слабљења, apoaaga
ња. - Нешто је шкрипало у колективу. 

mкрипац, -пца м (инетр. -пцем) 1. врло шежак йоложај из 
Ko'ia се шешко .може изаhи, шешка, безизлазна сишуација: запа
сти (упасти) y �, наћи се у шкрипцу, извући се из шкрипца. 2. 
в. шкрий1• 3. вет. хронично зайаљење скочно'i з'iлоба заgњих но
'iy KOg коња, које изазива сшварање кошшаних израслина и .мр
швих косшију, обично на унушрашњој сшрани з'iлоба, каракуш. 

mкрипити, шкрИnИм неевр. в. шкриЙаШи. 

mкрипина ж ayi.м. og шкриЙ1• 

mкрипљив, -а, -о који шкрийи, шкриЙав. 

mкрипнути, -нём и mкрипнути, шкрИnнём евр. оном. а. oga
ши, йроuзвесши шкрийу, йокренуши се са шкриЙо.м (о HeaogMa
заним .механиз.мима, расушеним gрвеним Йреg.меШима и сл.). 
б. (нечим) ЙокреШо.м, ЙриШиско.м и сл. изазваши крашкошрај
ну шкрийу (нече'iа); зашкр'iушаши: � вратима; � зубима. 

mкрипотати, шкрипоћём неевр. оном. ge.м. Йре.ма шкриЙаШи. 

mкриптати, шкрипћём неевр. оном. в. шкриЙаШи. 

mкрипут м оном. крашкошрајна шкрийа; шкр'iуш: � врата; � 
зуба. 

mкрипутав, -а, -о који шкрийуhе, који Йо.мало шкрийи: 
шкрипутави точкови, шкрипутави звуци. 

mкрипутаво ПРИЛ. шкрийуhуhи, са слабо.м шкриЙо.м: � се 
окретати, � звучати. 

mкрипутавбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је шкриЙуШаво. 

mкрипутати, шкрИnућём неевр. оном. ge.м. Йре.ма шкрийаши; 
Йо.мало, шихо шкриЙаШи. 

mкрипутнути, шкр:Ипутнём и mкрипутнути, шкрипутнём 
евр. оном. ge.м. Йре.ма шкриЙнуШи. 

mкрипуцав, -а, -о који шкриuуца, шкриЙуШав. 

mкрипуцаво ПРИЛ. в. шкриЙуШаво. 

mкрипуцавбст, -ости ж особина oHo'ia шшо је шкрийуцаво, 
шкриЙуШавосШ. 

mкрипуц(к)ати, -ам неевр. оном. geM. Йре.ма шкрийаши, 
шкриЙуШаШи. 

mкрипуmица ж бот. више'iоgишња зељасша биљка Sedum ru
pestre, жуших цвешова, која се корисши у HapogHoj .меgицини. 

mкропилица ж И mкропило е 1. ЦРКВ. киша босиљка и сл. 
или найрава за шкройљење освећено.м воgо.м йри вршењу цркве
них обреgа, кроЙило. 2. сйрава, найрава за йрскс:ње, Йрскалица. 

mкропионица и mкропионица ж ЦРКВ. aocyga с освећено.м 
воgо.м за шкройљење, кроЙионица. 

mкропити, -им неевр. [гл. им. шкропљёње е] 1. (нешто) йр
скаши кайима воgе или gpy'ie шечносши, кройиши: � рубље, � 
освећеном водом. 2. йаgаши у сишним кайима (о киши), сийи
ши, ро.мињаШи, росиШи . •  - се йрскаши се воgо.м или gpy'ioM 
Шечношhу. 

mкрофуле, -ула Ж ми. мед. оболеле, нашекле врашне жлезgе 
и фисшуле, ожиљци на врашу насшали og шкрофулозе; шкро
фулоза. 

mкрофулоза ж лат. мед. шуберкулоза лu.мфнux чворова на вра
шу KOg gеце, йраћена хронично.м кијавицо.м, оgебљалим носо.м и 
'iорњо.м усно.м и сШварање.м фисшула и ожиљка на враШу. 

mкрофулбзан, -зна, -о који има шкрофулозу, оболео og 
шкрофулозе. 
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mкрофулозност, -ости ж сшање 01-lQ'iа који је оболео og шкро
фулозе. 

mКIшина ж зоол . .морска риба кошшуњача Scorpaena scrofa 
из йор. Scorpaepidae ружичасшоцрвенкасше боје са с.међим .мр
ља.ма и са ошровним жлезgа.ма у боgља.ма леђних Йераја. 

mКIшиница ж ge.м. og шкрЙина. 

шкрт, -а, -о 1. а. йрешерано узgржљив у шрошењу и gавању 
(нече'iа), йрешерано шшеgљив, шврg, циција на новцу: � човек. б. 
уойшше у.мерен, узgржљив у нече.му: � на речима, � у снижава
њу цена, � у похвали. 2. фиг. а. oCKygaH, сиро.машан у xpa1-lJbU
вим сасшојцима, нейлоgан (о земљи): � земља, � њива, � орани
ца. б. уойшше oCKygaH, неgовољан йо саgржају и количини: � ве
чера, � залогај, шкрте вести. в. слаб, неgовољан, незнашан йо 
инше1-l3ишешу: � ватра, � сунце, � осветљење. 

mкртарити, шкРт3.рЙм несвр. [гл. им. шкртарёње с] биши 
шкрйl, йрешерано шшеgеши, шврgичиши, цицијашиши: � с нов
цем, � у јелу. 

шкртац, шкрца м шкрш човек, шврgица, циција. 

mкртачкй, -3., -о који се OgHOCU на шкрце, својсшвен шкрци
.ма, цицијашки: � особина, z нарав. 

mкртачки прил. на шкршачки начин, као шкршац, шкрци, 
својсшвено шкрцима, цицијашки: � стезати кесу. 

mкртица ж (м) (ми. ж) шкрша особа, шврgица, циција: велика �. 
mкртичарство с шкршосш, шврgичлук, цицијашлук. 

mкртичина ж (м) (ми. ж) ay'i.м. и йеј. og шкрШица. 

шкрто прил. на шкрш начин, OCKygHO, .мало: � давати, � од
говарати на питања. 

шкртост, -ости ж (инстр. -ошћу) особина OHo'ia који је шкрш, 
шврgичлук, цицијашШво. 

шкуда ж лат. ист. некаgашњи .млеШачки и gубровачки сребр-
ни новац вреgносши gве форинШе. 

шкуна ж енгл. jegpeНJaK са gва или шри јарбола. 

шкунер м енгл. спорт. јеgрилица са gва јарбола и gва jegpa. 

mлаг м нем. 1. (мн. 0) улуйана слашка йавлака, шучено врхње: 
пити кафу са шлагом, торта са шлагом. 2. мед. в. шло'i (1). 

mлагворт м нем. 1. поз. йослеgње речи "iлу.мца на йозорници 
йосле којих 'iовори gpy'iu "iлу.мац. 2. крилашица, йарола; 'iесло, 
gевиза. 

mлагер м нем. 1. муз. йойуларна лака Йес.ма с ЙриЙево.м у 
pийl.мy MogepHo'i йлеса: певати шлагере. 2. а. йозоришни KoMag 
или филм који има gобар Йрије.м Kog йублике: � сезоне. б. уой
шше оно шшо шренушно йривлачи ойшшу йажњу и goaagafVe, 
оно шшо је јако шражено и йривлачно, оно шшо је у Mogu. 

mлагерскй, -3., -о који се OgHOCU на шла'iере: � мелодија. 
mлагерчић м geM. og шла'iер. 

mлајм м нем. слуз; слузав исйЈЬувак, хракошина: избацивати N. 

mлајфна ж (ген. мн. -нй) нем. 1. штамп. шиф, шЙалШа. 2. филм. 

филмска шрака на којој је cHu.мљeHa оgређена секвенца. 

mлајфовати, -фујём несвр. нем. клизиши; окрешаши се у .ме
сшу (обично о Шочку). 

mлампав, -а, -о нем. аљкав, HeypegaH; нез'iрайан, несЙреШан. 

mлампавац, -3.вца м шла.мЙав човек, аљкавац; несйрешња
ковиh. 

mлампавица ж шла.мЙава женска особа, аљкавица; не
сЙреШњаковиhка. 

mлампаво прил. HeypegHo, аљкаво; нез'iрайно, несЙреШно. 

mлампавост, -ости ж особина 01-tO'iа који је шла.мЙав, Heypeg-
носш, аљкавосш; нез'iрайносш, несЙреШносШ. 

mлампаст, -а, -о в. шла.мЙав. 

mланг (шланк) прид. непром. нем. вишак, шанак: бити �. 
mлапкати, -3.м несвр. в. шљаЙкаШи. 

mлаух м нем. 'iYMeHa цев за йоливање башше и gp. ,  за црйење 
шечносши из буреша и gp. 

mлафрок м нем. KyhHa хаљина, KyhHU о'iрШач. • јабуке у шла
Фроку врсша йосласшице og јабука са "iлазуро.м og расшойЈЬено'i 
шеhера. 

mлем јек. шљем, -ема м (мн. шлемови јек. шљемови) нем. за
шшишна, обично .меШална кайа, заобљено'i облика, коју кори
сше војници, раgници, pygapu, 'iрађевинари и gp. ,  каци'iа. • пла
ви шлемови војници које Ор'iанизација yjegUНJeHUx нација шаље 
у земље у којима су у'iрожени .мир и основна JbygcKa йрава pagu 
инШервенције. 

mлемарка јек. шљемарка ж зоол. у .мн.: йороgица афричких 
йшица Musophagidae из pega кукавица (Cuculiformes), које има
ју крашак снажан кљун (у jg.: йшица из ше йороgице). • шарена 
� врсша шле.марке Turacus fischeri, на чије.м се зашuљку и ше
.мену исшиче узgи'iнушо црвено йерје йойуш шле.ма, а йерје јој је 
обојено Йи'i.менШима. 

mлеп, шлепа м (ми. шлепови) нем. 1. gу'iачак скуш женске ха
љине који се вуче йо йlлу. 2. шерешни броg без сойсшвено'i ao'io
на (.моШора) који вуче ше'iљач, ше"iленица: истоваривати � . 

шлепар, -а и mЛЕшар, -ара м кр.манош на шлейу (2). 
mлепати, -3.м несвр. в. шлеЙоваШи. 

mЛЕшер м 1. броg који вуче шлейове, шеиьач, ре.моркер. 2. ка
.мион с Йриколицо.м, Шеиьач. 

mлеповати, -пујём несвр. а. ше"iлиши шлей; уойшше ше"iли
ши, вуhи: � камион, � покварени ауто. б. (некога) сшараши се 
о неко.ме, Йо.ма'iаШи HeKo'ia ко не воли MHO'io ga pagu. 

mлиф, шлифа м нем. 1. у"iлачаносш, избрушеносш (сшакла и 
сл.): огледало са шлифом. 2. фиг. у"iлађено, фино йонашање, фи
Hoha, ойl.меносШ: немати шлифа. 

mлифованост, -ости ж 1. особина OHo'ia шшо је шлифовано, 
избрушено, у"iлачано. 2. особина OHo'ia који је шлифован, у"iлађе
HOCйl, финоhа у Йонашању. 

mлифовати, -фујём свр. и несвр. нем. 1. (у)"iлачаши, (из)бруси
ши: шлифовани биљур, шлифовано стакло. 2. (некога) (на)учи
ши (HeKO'ia) ЙрисШојно.м Йонашању. 

mлиц, шлИца м (инстр. шлИцем (шлИцом)) нем. йрорез, разрез 
(на ogehu): � на сукњи, � на панталонама. 

mлбг, -а и mлог, шлога м нем. 1. мед. излив крви у .мозак, 
.можgана кай, .можgани ygap, айойлексија; срчани ygap 2. в. 
шла'i (3). 

mлогйран, -а, -о йарализован, оgузеш збо'i шло'iа, .можgано'i 
ygapa: � у руку, � у ноге. 

mлогирати се, шлОгЙр3.м се свр. а. йарализоваши се, оgузе
ши се збо'i шло'iа, .можgано'i ygapa. б. фиг. зайањиши се, зайре
йасшиши се. 

mлосер м нем. а. бравар. б. фиг. пеј . несшручан човек, незна
лица. 

mлосерскй, -3., -о који се OgHOCU на шлосере, браварски. 

mлус м нем. у изр. и шлус каже се Kag неко шреба ga йрекине 
са gaљoM gU,CKYCujOM, раз'iоворо.м, Йо'iоворо.м: и 'iошово, свршено. 

шљага ж жарг. ша.мар. 

шљака 1 ж (мн. шљаци) нем . .минерална с.меса која ошйаgа 
йри шойЈЬењу .ме шала, з'iура, Шроска. 

шљака2 ж жарг. йосао, pag. 

шљакаст, -а, -о који личи на шљаку; који йошиче og шљаке: 
� смеса, � прашина. 

mљакати, -3.м несвр. жарг. раgиши, обављаши неки Йосао. 

шљам м нем. 1 • .муљ, блашо, Шало'i. 2. фиг. пеј . наЛори gруш
швени слој, олош, ба'iра; лош човек, нишков, хуља. 

mљап (обично поновљено) узвик за йоgражавање шу.ма ко
ји се чује йри ygapy о воgену йовршину или йри 'iажењу йо воgи, 
блашу и сл. 
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mљапав, -а, -о в. шламЙав. 

mљапат м оном. шу.м који се чује йри ygapy о воgен,у или жиш
ку йовршин,у; ygap који сшвара шај шу.м. 

mљапати, шљапам неевр. оном. а. lацаши йо воgи, блашу и 
сл. или ићи у йросшран,ој обуhи или босон,оl сшварајуhи карак
шерисшичан, звук "ШЈЬаЙ-ШЈЬай(:' уgарање.м или креШање.м сшва
раши шакав шу.м: - по води, - по бари. б. хоgаши н,есйрешн,о и 
ружн,о вукући nole. 

mљапити, -им евр. оном. уgариши, луйиши сшварајуhи шу.м 
"ШЈЬай(:' ошамариШи. 

mљапкати, -ам неевр. оном. 1. ge.м. Йре.ма ШЈЬайаши; ШЈЬайа
ши: - по блату. 2. учесшан,о уgараши, луйкаши сшварајуhи шу.м 
"ШЈЬаЙ-ШЈЬай(�' - по образу. 

mљапнути, -нём евр. в. ШЈЬаЙиШи. 

mљiштати, шљапћём неевр. в. ШЈЬаЙаШи. 

шљас оном. узвик за йоgражавање шамара, ШЈЬис, Йљас. 

шљахта ж ПОЉ. ист. н,екаgашње йољско н,иже и среgње иле.м-
сШво. 

mљахтић м ист. apuaagnUK шљахше, н,екаgашњи йољски 
иле.миh. 

mљаmтити, -им неевр. сијаши, блешшаши, йресијаваши се. 

шљем в. шле.м. 

шљемара ж (м) (ми. ж) пеј. особа која ШЈЬе.ма, йијан,ица, йијан,
gypa. 

шљемарка ж в. шле.марка. 

mљемати, шљемам неевр. нем. пеј. йрешеран,о йиши алкохол-
н,о йиће, локаШи. 

mљепити, -Им евр. ошамариши, ШЈЬисн,уши, шоЙиШи. 

mљепкати, -ам неевр. оном. в. ШЈЬаЙкаШи. 

mљепнути, -нём евр. ШЈЬайиши, ШЈЬаЙн,уШи. 

mљива ж (ген. ми. шљИва) 1. бот. и агр. а. воћка Prunus dome
stica из ф. ружа (Rosaceae), с .месн,аШu.м илавичасШu.м јајоли
Ku.м кошшун,ичавu.м илоgо.м, који се свеж или йрерађен, кори
сши у исхран,и и og Kola се йече ракија ШЈЬивовица; илоg ше воћ
ке. б. pog воћака Prunus из йошйороgице ШЈЬива (prunoideae), ф. 
ружа (Rosaceae), ко.ме apuuaga око 150 врсша, og којих су н,ајра
сйросшрањен,ије: ШЈЬива, кајсија или .марелица, црн,и шрн" ба
ge.м, бресква, шрешња, вишња иШg. в. у .мн,.: йошйороgица воћа
ка Prunoideae из ф. ружа (Rosaceae), са јесШивu.м илоgо.м ко
шшуњица (у jg.: воћка из ше Йороgице). 2. фиг . .моgрица н,а кожи 
og уgарца или йовреgе: имати шљиве по телу. 

mљива ж нар. в. ШЈЬивовица. 

mљивак, -ака м в. ШЈЬивик. 

mљивар м (инетр. -ом и -ем) 1. а. оglајивач ШЈЬива. б. шрlовац 
ШЈЬивама. 

mљивар, -ара м (инетр. -аром) в. ШЈЬивик. 

mљиварија ж ист. 1. aoceg, u.мaњe ШЈЬивара (2), йољско gобро 
хрвашскоl ceocKol иле.миhа. 2. зб. ШЈЬивари, хрвашско сеоско 
иле.мсШво. 

mљиварица ж ист. йрийаgн,ица хрвашскоl ceocKol иле.мсШва. 

mљиварка ж в. ШЈЬиварица. 

mљиварскй, -а, -6 који се ognocu н,а ШЈЬuваре: - трговац; -
лоза. 

mљиварство с агр. lајење ШЈЬива; йољойривреgн,а lpana која 
се бави lајење.м ШЈЬива. 

mљиваст, -а, -о сличан, ШЈЬиви (обичн,о йо облику или йо бо-
ји): - израслина, - боја. 

mљивасто прил. у облику ШЈЬиве, йойуш ШЈЬиве: - испупчен. 
mљивастоплав, -ава, -аво илав као ШЈЬива, Mogap. 

mљивйк, -ИRа м ШЈЬивов воћњак. 

mљивин, -а, -о који се ognocu н,а ШЈЬиву, који apuaaga ШЈЬи
ви, који йошиче og ШЈЬиве и сл. :  - лист, - стабло, - плод. 

mљивити, -Им неевр. фам. йриgаваши йажњу н,еко.ме, .мари-
ши за neKola: не - никога. 

mљивйћ, -Ића м .млаgи ШЈЬивик; ШЈЬивик. 

mљивица ж geM. og ШЈЬива. 

mљивка ж нар. в. ШЈЬивовица. 

mљивов, -а, -о који се ognocu н,а ШЈЬиву, који apuaaga Шљи
ви, који је н,айрављен, og ШЈЬиве: - дрво, - штап, - ракија, - ко
мина. • - грана шаљ. ракија. накитио се шљивовом граном, убила 
га шљивова грана и сл. шаљ. йијан, је, ойио се. 

mљивовац, -6вца м 1. ШЈЬивов шШаЙ. 2. ко.мЙоШ og ШЈЬива. 

mљивовача ж ШЈЬивов шшай, ШЈЬивовац. 

mљивовйк м ШЈЬивова ко.мин,а, ШЈЬивов gpoa. 

mљивовина ж ШЈЬивово gрво (као lрађа). 

mљивовица ж ШЈЬивова ракија, која се gобија gесШилацијо.м 
йреврелоl ко.ма ШЈЬива. 

mљивовичар м он,ај који pago йије ШЈЬивовицу. 

mљивовка ж в. ШЈЬивовица. 

mљивскй, -а, -6 који се ognocu н,а шљиве, који је н,амењен, за 
ШЈЬиве: - каца. 

mљиг м ойало лишhе и gpylu бuљн,и gелови који шрун,у н,а зе
мљи; ху.мУС. 

mљис (често поновљено) узвик за йоgражавање звука KOju.м 
је йройраћен, уgарац gлан,о.м йо шелу, н,а1.ли aag у воgу или yga
рање йО њој и сл., йљас, ЙЉус. 

mљискав, -а, -о йройраћен, звуцu.ма сличн,u.м узвику "ШЈЬис((. 

mљискавица ж оном. 1. шамар, заушак. 2. лайавица, сусн,е
жица. 

mљискати, -ам неевр. крешаши се йо блашу, воgи и сл. или 
уgараши н,ечu.м Шан,кu.м йо н,ече.му .меко.м сшварајуhи шу.мове 
"ШЈЬис-ШЈЬис ((. 

mљискати, шљискам неевр. пеј. в.  ШЈЬе.маШи. 

mљискац оном. узвик за йоgражавање шамара, ШЈЬас, ШЈЬис, 
ЙЉас. 

mљиснути, -нём евр. оном. 1. уgариши н,ечu.м Шан,кu.м йо н,е
че.м .меко.м; ошамариши, йљасн,уши: - некога бичем, - по обра
зу. 2. н,а1.ло йошеhи, шикн,уши, бризн,уШи. 

шљока 1 ж (обично у мн.) сuшн,а шан,ка сјајн,а .меШалн,а, сша
клен,а и сл., обичн,о окру1.ла илочица, йробушен,а н,а jegnoM .ме
сшу, која се н,ашива као украс н,а ogehy и gp.: блуза са шљокама, 
чарапе са шљокама, ташница са шљокама. 

шљока2 ж шаљ. и пеј. слаба ракија, брља; ракија. 

шљокав, -а, -о који ШЈЬока, својсшвен, он,о.ме који ШЈЬока, йи
јан,ачки: шљокави гад, - њушка. 

шљокар м пеј. он,ај који ШЈЬока, Йијан,ица. 

mљокати, шљокам неевр. пеј. йиши ШЈЬоку; йрешеран,о, н,еу.ме
рен,о йиши алкохолн,о йиће, ойијаши се, локаШи. 

mљокица ж ge.м. og ШЈЬока1; ШЈЬока1: златне"шљокице, при
шивати шљокице, YRрашавати шљокицама. 

mљокнути, -нём свр. Йре.ма ШЈЬокаШи2• 

mљопнути, -нём евр. оном. йасши или уgариши йроизвевши 
шуй звук, шресн,уши, љосн,уШи. 

mљочица ж geM. og ШЈЬока1, ШЈЬокица. 

шљука ж (дат. шљу.ки И шљУци) 300Л. У .мн,.: йороgица барских 
и шу.мских йшица вивчарица Scolopacidae, gylux noly и шан,коl 
gуlачкоl кљун,а (у jg.: йшица из ше Йороgице). • велика - врсша 
ШЈЬуке Gallinago major. ритска -, барска "";, -кокошица врсша ШЈЬУ
ке Gallinago (СареПа) gallinago, која живи йо .мочварама. шум
ска -, - бена (бенаста -) шу.мска йшица Scolopax rusticola. нашла 
- прдавца н,ашли су се он,и који jegno gpyloM оglоварају. 

шљунак, -нка м (ми. 0) сишн,и зрн,асши KoMaguhu сшен,а које 
је заоблила .морска или шекуhа воgа cвoju.м креШање.м и који се 
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уиошреБЈЬавају као 'iрађевински .маШеријал; јеуан шакав камен
чић, облуШак. 

mљуначки, -а, -о који се оуноси на шљунак, који је оу шљун
ка, ирекривен шљунко.м и СЛ., шљунчан: - тераса. 

шљункара ж иросШор, .месШо на ко.ме се ириире.ма шљунак 
за 'iрађевинске рауове. 

шљункаст, -а, -о који је као шљунак, сличан шљунку. 

mљунковит, -а, -о Kqju саgржи шљунак, бо'iаш ШЈЬунко.м, 
иун шљунка: - корито реке, - обала, - насип, - стаза. 

mљунчан, -а, -о иокривен, иосуш шљунко.м: - плажа. 
mљунчара ж в. шљункара. 

mљунчић, -а и mљунчић, -ића м уе.м. оу шљунак; каменчић, 
камичак, облуШак. 

mљупка ж енгл. пом. ошворен чамац рашне .морнарице са 
шесш уо осам весала. 

mљУчар м а. ловачки иас обучен уа хваша шљуке. б. ловац 
на шљуке. 

mљУчица ж уе.м. оу шљука. 

шмајсер м нем. врсша крашке .машинске иушке, ауШо.маШ
ска иушка. 

шмекер м нем. а. онај који јеуе са уживање.м. б. фш-. онај који 
ужива у нече.му, онај који са уживање.м иос.маШра, ираши нешiilo. 

mмигав, -а, -о в. ШКUJbав. 

mмигавац, -авца м в. ШКUJbавац. 

mмигнути, -нем евр. 1. в. ш.му'iнуШи. 2. (из руку) исклизну
ши, из.ми'iОЈЬиШи се. 

mмизла ж (ген. ми. -лй (-ла)) нем. ио.моуарка, каћииерка, ко
кеша; жена лако'i .морала. 

mмиктати, шмИкћем неевр. оном. в. ш.мркаШи. 

mминка ж нем. а. среgсшво или среgсшва за улеишавање ли
ца (ио.мауа, иууер, руж и ур.); среgсшво за gошеривање лика 
'iлу.мца ире.ма улози коју u'ipa: стављати mминку, скидати 
mминку. б. фш-. сиОЈЬашњи лажни из'iлеg којим се скрива ираво 
сШање. 

mминкати, -ам неевр. улеишаваши, gошериваши ш.минко.м: 
- лице, - усне; - глумца. 8 - се улеишаваши се, gошериваши се 
ш.минко.м. 

mминкер м иозоришни или филмски рауник који ш.минка 
'iлу.мце. 

mминкёрка ж жена ш.минкер. 

mминкёрница ж иросшорија за ш.минкање у којој рауи 
ш.минкер. 

mминкерски, -а, -о који се оуноси на ш.минкере: - посао, -
занат, - веmтина. 

mмира ж нем. пеј. лоше извеgено иозоришно gело, лоша 'iлу.ма 
и сл; уоишше нешшо лоше извеgено, иовршан иосао. 

mмиргла ж (mмИргл м) нем. 1. МИН. сишнозрнасши чврсши 
.минерал, варијешеш корунуа, с.мцрак. 2. ирах шо'iа .минерала 
ио.мешан са кварцо.м и gру'iим иримесама и налейЈЬен на иаиир 
или йлашно који служи као среgсшво за 'iлачање и чишћење .ме-

. шала, gрвеша и сл.: глачати mмирглом, чистити mмиРГЛОМ. 
mмирглати и mмирглати, -8.м неевр. ШРЈЬаши и чисшitши, 

'iлачаши ш.мир'iло.м: - парк ет, - метал. • 1(0 ти (вам) шмиргла 
уши пеј. жарг. каже се оно.ме чијu.м; се речима или иосшуицима не 
ириуаје значај: ко .мари за шебе, за шо и сл. 

mмиргл-папир, -ира м в.  шимр'iла (2). 
шмокља м в. ш.мОКЈЬан; уп. ШМОКЉО. 
шмокљав, -а, -о о'iраничен, 'iлуи; с.меШен, с.мушен. 

шмокља,во ПРИЛ. 'iлуио, блесаво; с.меШено, с.мушено: изгледа-
ти -, - се понаmати: 

шмокљавост, -ости ж особина oHo'ia који је ш.мОКЈЬав. 

шмокљан м о'iраничен, 'iлуи човек, 'iлуиак, буgала; с.меШен, 
с.мушен човек, с.меШењак. 

mмокљански, -а, -о који се оуноси на ш.мОКЈЬане. 

шмокљаст, -а, -о у.мно о'iраничен, ири'iлуи, буgаласш, ш.мо
КЈЬав; с.меШен, с.мушен. 

шмокљо, -а и -е м в. ш.мОКЈЬан; уп. шмокља. 
шмрк м (ми. шмркови И mмј>коВИ) 1. иу.миа, црика; 'iYMeHo 

или сл. црево којим се иоу ириШиско.м избацује воуа у .млазеви
.ма за 'iашење иожара и ур. 2. количина бур.муШа која се узима 
за јеуно уш.мркивање: - бурмута. 

шмрка м в. ш.мркавац; уп. ШРМКО. 
шмркав и mмркљив, -а, -о који чесшо ш.мрче; балав, слинав. 

шмркавац, -авца и mмркљивац, -йвца м ш.мркав gечак, ба-
лавац, .малишан. 

mмркавица и mмркљивица ж ш.мркава gевојчица, балави
ца, .малишанка. 

шмркаво и mмркљиво ПрИЛ. ш.мрчући; балаво, слинаво: -
цмиздрити. 

шмркавост и mмркљивост, -ости ж особина oHo'ia који је 
ш.мркав; балавосш, слинавосШ. 

mмркавче и mмркљивче, -ета е (ми. 0) .мало gеше, балавче. 

mмркати, шмрчем неевр. оном. а. учесшано шу.мно увлачиши 
кроз нос бале или неку шечносш, оун. сишне чесшице, ирах неке 
.маШерије (бур.муш, ууван и сл.); шу.мно избациваши из носа слуз 
или неку gpy'iy шечносш, иш.мркиваШи: бучно -, - дуван, - бур
мут. б. йлакаши исирекиуано и шу.мно gишући, ш.мрцаШи. 

mмркљив(-)в. ш.мр кав (-). 

mмркнути, шмркнем евр. оном. шу.мно увући кроз нос бале, 
неку шечносш или сишне чесшице неке .маШерије (бур.муШ, уу
ван и сл.); шу.мно избациши слуз из носа: - два пута, - бурмут. 

шмрко, -а и -е м в. ш.мркавац; уп. шрмка. 
mмрктати, шмј>Кћем неевр. в. ш.мркаШи. 

mмркутати, ШМЈ>кућем неевр. уе.м. ире.ма ш.мркаШи и ш.мрк
ШаШи. 

mмрћкати, -ам неевр. оном. сшвараши ујеgначен шу.м ири хо
уу ио расквашено.м блаШњаво.м iilлу (о расквашеној обући), 
шљаикаши, ж.мрћкаШи. 

шмрцав, -а, -о који ш.мрца, балав; йлаЧЈЬив, цмизgрав: -
дечак. 

шмрцаво ПРИЛ. уз ш.мрцаје, ш.мрцајући, јецајући, йлачљиво, 
цмизgраво: - плакати, - јецати. 

шмрцавост, -ости ж особина oHo'ia који је ш.мрцав; йлачљи
восш, цмизgравосШ. 

шмрцај м оном. крашко шу.мно увлdчење бале кроз нос, кра
шак gубок узgах, јецај. 

iпмрцати, шмрцам и mмрцати, -ам неевр. оном. йлакаши је-
цајући и шу.мно увлачећи бале кроз нос; ш.мркаШи, ш.мркШаШи. 

mмрцкати, -ам неевр. уе.м. ире.ма ш.мрцаШи . 

mмрцнути" -нем неевр. оном. уе.м. ире.ма ш.мркнуШи. 

mмугнути, -нем евр. неоиажено и брзо се из.маћи, кришо.м 
на'iло ушећи, клиснуШи . 

шмук, пrмYка м нем. разг. накиш, украс. 

mмукирати, IIIМ)тxирам евр. и неевр. разг. улеиша(ва)ши, укра
сиши, украшаваши накиШо.м: - некога. 8 - се улеиша(ва)ши се, 
gошер(ив)аши се накиШо.м, (на)кишиши се. 

шнајдер м нем. в. кројач. 

mнајдерица и шнајдёрка ж в. кројачица. 

mнајдерски, -а, -о који се оуноси на шнајgере, кројачки: -
занат, - радња. 

шнма ж нем. коича, сиона, иређица (за косу, иојас и сл.): - за 
косу, - за каиm. 
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mиауцер м нем. раса ошшроgлаких йаса са gужо.м gлако.м 
око усШа. 

mиеио:кле, mненокла ж ми. нем. врсша йосласшице, лойши
це og .мућених беланаца са слаШкu.м Йреливо.м. 

mиир м нем. а. начин сасшавЈЬања, везивања gвеју сшрана 
обуhе или ogehe Йровлачење.м врйце кроз насЙра.мне руйице на 
обе.ма сШрана.ма; шнирање: IЏШеле Ha �. б. врйца којо.м се везу
ју цийеле или gелови ogehe, шнур. 

mиирати, шнИ:рам неевр. сасшавЈЬаши, сшезаши (gелове обу
ће или ogehe) Йровлачење.м врйце кроз насЙра.мне руйице: � ци
пеле, � стезниR. 

mиит м нем. 1 • .моgел кроја ogehe или обуhе, OgH. gела ogehe 
или обуhе изрезан og йайира или йросшије шканине; цршеж, 
скица кроја неке ogehe или обуhе и СЛ.: � за хаљину, � за ципе
ле. 2. в. шниша (1). 

mиита ж нем. 1. оgсечен шањи KoMag нече;;а, кришка, ogpe
зак; нарезак: � хлеба, � кобасице. 2. в. шниш (1). 

mиицла ж (ген. ми. -лй) нем. шанко оgрезан KoMag .меса, ogpe
зак; шакво .месо йржено на .масноћи: телеће mНИIЏIе, свињске 
mНИIЏIе. 

mиур м нем. 1. врйца, ;;ајшан, коноЙац. 2. в. шњур (2). 
шњур м 1. в. шнур. 2. карт. новчани или gpy;;u уло;; йри кар

шању: носити �, однети �. • однети �, носити � и сл. йосшиhи, 
йосшизаши највећи усйех; йобеgиши, ЙобеђиваШи. 

mобоњати, -ам и mобоњити, -йм неевр. оном. в.  шобоШаШи. 

mобот м оном . .мукао, шуй звук који се чује йри ygapy у йразно 
буре или gpy;;u gрвени cyg, йри ygapy о нешшо шуйЈЬе и СЛ., шо
боШање. 

mоботати, mОбоћём неевр. оном. шуйо, .мукло оgјекиваши йри 
ygapy, уgарању (о нече.му шуйЈЬе.м, Йразно.м, нЙр. о бурешу); ygapa
ње.м или креШање.м сшвараши .мукао, шуй звук (нЙр. о .моШору). 

mовёи, -ена м в.  шовинисШ(а). 

mовёис:ки, -а, -о који се OgHOCU на шовене, шовинисШички. 

mовенски прил. в. шовинUсШички. 

mовииизам, -зма м а;;ресивни облик национализ.ма, засно
ван на иgеоло;;ији расиз.ма, који йрийисује вишу вреgносш својој 
нацији а йошцењује gpy;;e нације расйирујући .мржњу Йре.ма њи
.ма и шежеhи њихово.м искоришhавању и йороБЈЬавању (назван 
йО u.мeHY йоклоника Найолеонове освајачке йолишике францу
ско;; војника Шовена). • мушки - йрисшрасносш .мушкараца йре
.ма соЙсШвено.м йолу, нейризнавање равнойравносши и е.манци
йације жена. 

mовииист(а), -ё м (ми. -сти) йрисшалица и йройа;;ашор шови
низ.ма. • мушки - .мушкарац који не йризнаје равнойравносш и 
е.манцийацију жена. 

mовииистички, -а, -о који се OgHOCU на шовиниза.м и шови
нисше, својсшвен шовинисШu.ма: � политика, � мржња, � док
трина. 

mовииистич:ки прил. на шовинисшички начин, као шовини
сша: � наступати. 

mовииист:киња ж жена шовинисШа. 

шогор м нем.-мађ. а. женин браш, шурак. б . .муж женине се
сшре, Йашено;;. 

mогорица ж свасшика, шурњаја. 

тогУ-н, -јна м јап. наслеgна шишула врховно;; зайовеgника ја-
йанске царске војске у aepuogy og Х11 go XIX века. 

шодер м (ми. 0) нем. исишњен ка.мен, шуцаник; шљунак. 

mбј:ка ж зоол. в. креја. • - крешталица в. креја. 

шо:к м фр. 1. мед. шежак йоре.мећај ве;;ешашивних функција. ор;;аниз.ма изазван оЙераШивнu.м захваШо.м, Шежu.м Шелеснu.м 
озлеgа.ма или изненаgнu.м gушевнu.м узбуђењu.ма, ЙоШресu.ма. 
2. фиг. зайањеносш, зайрейашhеносш изазвана неочекиванu.м go
;;ађаје.м, ЙоШресо.м у gрушшву и сл.: политички �. • шок-соба 
оgвојена болничка соба за инше1i3ивну не;;у шешких болесника 

који су gоживели шок (1). шок-терапија 1) мед. лечење Йо.моћу 
елекшричних или хе.мијских шокова. 2) фиг. Йpu.мeHa енер;;ичних 
.мера у йривреgи, йолишици и gp. 

Шо:кадија ж зб. (ми. 0) (обично подр.) Шокци. 

mо:каитаи, -тна, -о фр. који изазива шок, сшрашан, ;;розан: � 
догађај, � поступак, � представа. 

mокаитио прил. на шоканшан начин, изазивајуhи шок: дело
вати �. 

mо:каитиост, -ости ж особина оно;;а шшо је шоканШно. 

Шо:кац, -кца м 1. apuaagHUK словенске ешничке ;;руйе gUHap
ско;; йорекла, кашоличке вере и шшокавско-икавско;; gијалекша 
срйскохрвашско;; језика која је насшањена у Славонији, Бара
њи, Бачкој и северној Босни, а gоселила се из зайаgне Босне у 
шоку XVI-XVIII века. 2. (токац) йоgрУ;;ЈЬив назив који йраво
славци gajy каШолицu.ма иKaвцu.мa и каШолицu.ма уоЙшШе. 

mо:кач:ки, -а, -о који се OgHOCU на Шокце и шокце: � ношња, 
mокачки обичаји, � говор; � поп. 

mо:кач:ки прил. на шокачки начин, као Шокци; шокачкu.м ;;0-
воро.м: � се носити; � говорити. 

mо:кирати, mокйрам евр. (некога) изазваши шок (KOg неко;;а), 
йренеразиши, зайањиши, зайрейасшиши; ужаснуши: � публику, 
� слушаоце. 8 '" се йренеразиши се, зайањиши се, зайрейасши
ши се. 

Шо:кица ж 1. женска особа йрийаgница шокачке ешничке 
;;руЙе. 2. (mокица) йоgрУ;;ЈЬив назив који йравославци gajy ка
Шолкиња.ма икавско;; ;;овора и каШолкиња.ма уоЙшШе. 

mо:кчити, -йм неевр. [гл. ИМ. mокчење е] чиниши неко;;а Шок
це.м (шокце.м), gаваши неко.ме шокачка обележја; кайlоличиШи. 
8 '" се йосшајаши Шокац (шокац), gобијаши, Йрu.маШи шокач
ка обележја; кашоличиши се. 

шоља ж нем. 1 • .мања, обично окру;;Ла йорцеланска aocyga са 
gpшко.м, из које се йије .млеко, чај, кафа и gp. найици, ШОЈЬица; 
количина шечносши или сийке .маШерије која сшане у шу йосу
gy: порцеланска -; - чаја. 2. йорцелански geo санишарно;; уређа
ја у клозешу йовезан с воgовоgо.м и канализацијо.м, са оквиро.м 
за сеgење: клозетска - . • гледати у шољу празн. ;;ашаши ;;Леgају
ћи у фи;;уре насшале сле;;ање.м шало;;а кафе у изврнушој ШОЈЬи из 
које је йойијена црна. кафа. 

mољица и mољица ж geM. og ШОЈЬа . 

шоња м пеј. неоgлучан, йовоgЈЬив и йoйyciйJbив човек; неенер
;;ичан човек слабе вОЈЬе, слабиh, .млакоња, .мекушац; ш.мОКЈЬан. 

шоњав, -а, -о неоgлучан, йовоgЈЬив, .млиШав, .млак, шуњав: -
човек. 

шоњаво ПРИЛ. неоgлучно, Шуњаво. 

шоњавост, -ости ж особина оно;;а који је шоњав, ШуњавосШ. 

mоњица м (мн. ж) ge.м. og шоња. 

шоњо, -а и -ё м пеј. в. шоња. 

mоп1 м енгл. йроgавница, обично сйецијализована за оgређе
ну врсшу робе, луксузне и gp. 

mоп2 оном. узвик за йоgражавање звука који се чује йри yga-
ру gлано.м или нечu.м йЈЬоснаШи.м йо .мекој ЙовРшини. 

mопав, -а, -о сйЈЬошшен, йJЬocHaйl (о носу). 

mопавац, -авца м човек шойава носа. 

mопавица ж женска особа шойава носа. 

mошiв:ко м в. шоЙавац. 

mопаст, -а, -о в. шоЙав. 

mопати (се), mбпам (се) несвр. Йре.ма шойиши (се). 

mопинг м енгл. куйовина, куйовање робе широке йойlрошње 
на Kpaћu.м ор;;анизованu.м ШурисШички.м ЙуШовањu.ма: ићи у 
mопинг. • шопинг-тура шурисшuчко йушовање ор;;анизовано у 
циЈЬУ куЙовања. 

mопити, -йм евр. оном. уgариши gлано.м или нечu.м йЈЬосна
Шu.м, йЈЬеснуши: - по лицу. 8 '"  се уgариши се gлано.м или нечu.м 
йЈЬоснаШu.м, йЈЬеснуши се. 
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mопкати (се), -ам (се) неевр. geм. йрема шойаши (се). 

mопнути (се), -нем (се) евр. в.  шойиши (се). 

шор, шора м мађ. улица, сокак. 

mорати, mбрам неевр. 1. lураши, оgбациваШи ноlо.м: � лопту, 
� капу. 2. ВУЛГ • .мокриШи . •  ,.., се (нечим) lураши, оgбациваши 
HoloM нешто. 

mорити, -йм неевр. [гл. им. шорење с] йосшавЈЬаши, lраgиши 
у шор, peg, lраgиши куће с обе сшране улице у jegHoM низу а не 
разбацано (као у селu.ма·разбијеНОl шийа): � куће. 

mоркапа ж gечија ulpa у којој се шора каЙа. 

mоркати, -ам неевр. geм. йрема шораШи. 

mорнути, -нем евр. оglурнуши, оgбациши HoloM: � лопту. 
шорц (шортс) м енгл. лаке крашке ЙанШалоне. 

шотка ж шира, облија сшрана јајеша; еупр. врх. 
шоу, шоуа м енгл. 1. у.меШничко-забавна йриреgба у којој уче

сшвују йевачи или иlрачи. 2. фиг. а. иншересаншан, заНu.мJЬив 
gОlађај, йризор, сйекшакл: направити �. б. фам. неуобичајено, 
неgолично йонашање, сканgал: направити �. • шоу-бизнис йо
слови у вези с извођењем шоуа, есШраgа. 

шоумен м енгл. извођач шоуа; 'iлу.мац забавЈЬач. 

mофер, -ера и mофер, -а м фр. возач .моШорноl возила (аушо
.мобила, аушобуса, камиона и gp.). 

mоферски и mоферски, -а, -о који се OgHOCU на шофере, ко
ји apuaaga шоферu.ма, својсшвен шоферu.ма: � табла, � испит, 
� живот. 

mоферски и mоферски ПРИЛ. на шоферски начин, као шо-
фери. 

mоферчина ж (м) (мн. ж) Йеј. и ексЙр. og шофер. 

mоферчић м geм. и ир. og шофер. 

mоферmајбна ж (ген. МН. -нй) фр.-нем. йреgње сшакло аушо
.мобила. 

mпагети, -ета м ми. итал. врсша шанких .макарона (који нису 
шуйЈЬи); йойуларно ишалијанско HapogHo јело og ше ШесШенине. 

mпајз (mпаиз) м нем. йросшорија у кући, сшану у којој се gp
жи храна (обично aopeg кухиње), осшава, сЙре.мница. 

mпакла м нар. в. шЙахйlла. 

mпалир, -Ира м (инетр. -иром) нем. 1. gва йаралелна pega вој
ске или lрађансшва окренуша jegaH йрема gpyloM из.међу којих 
йролази онај ко.ме се ogaje йочасш (нека висока личносш): на
правити �, проћи кроз �. 2. ист. облик физичке казне и йонижа
вања ко.ме су били изложене кажњеници који су йролазили из
.међу gва шаква pega. 3. gва pega воћака или лозе йосађена обич
но с обе сшране сшазе: садити лозу у mпалиру. 

mпалирски, -а, -о који се OgHOCU на шйалир: � воћњак. 
mшiлта ж нем. mтамп. 1. ошисак штамйарскоl слоlа на ко.ме се 

врши корекшура йре Йрел.о.ма у стране, шиф. 2. новински стубац. 

mпалтирати, mпалтйрам евр. и неевр. сложиши, слаlаши у 
шйалше, шифове и ошиснуши, ошискиваши слоl за корекШуру. 

mпан м мађ. ИСТ. насшојник, наgзорник Hag к.меШовu.ма у фе
уgално gоба; чиновник на феуgално.м u.мaњy. 

Шшiнац, -нца м 1. apuaagHUK Hapoga poMaHcKol йорекла ко
ји живе в.ећино.м у Шйанији, а заШu.м у земљама Лашuнске 
Америке, на KaHapcKu.м осШрвu.ма и gp. 2. (mпанац) учесник 
шйаНСКОl lрађаНСКОl раша, gобровОЈЬац у шЙанско.м lрађанско.м 
рашу (1936-1939). 

Шпанија ж gржава на Пиринејско.м йолуосшрву из.међу 
Айlланшскоl океана, Среgоземноl .мора, Француске и Поршуlа
лије. 

mпанијел м енгл. раса ловачких gуlоgлаких йаса кл.е.мЙавих 
ушију, йас ЙреЙеличар. 

Шпанкиња ж Jf!:eHcKa особа шйанске нароgносши, apuaag
ница шйанскоl Hapoga; сшановница ШЙаније. 

mпански, -а, -о који се OgHOCU на Шйанце и Шйанију, који 
apuaaga Шйанцu.ма и Шйанији: � књижевност, � уметност, � 
јело, � језик. • - буба зоол. в . .ма јак. - грип, - грозница мед. ше
жак облик lpuaa који је харао йосле 1 свешскоl раШа. шпанска се
ла йошйуно нейознаше сшвари, чињенице; йошйуно незнање о 
нечему. - трска бот. биљка из ф. Йал.ми Calamus rotang. - зид йо
крешни склойиви зиg, заклон, засшор og шканине, Йараван. -

чизма среgњовековна найрава за .мучење у којој се Hola уклешше
на og колена go 'iлежња lњечила сШезањем. 

mпански прил. на шйански начин, као Шйанци; шЙанскu.м 
језико.м: говорити �. 

Шпањолац, -лца м 1. в. ШЙанац. 2. (mпањолац) врсша gy
вана за ш.мркање. 

Шпањолка ж 1. в. ШЙанкиња. 2. (шпањолка) мед. шйански 
lpua, шйанска lрозница. 

Шпањолска ж в. ШЙанија. 

mпањолски, -а, -о в. шйанскй. 

mпањолски прил. в. шйански. 

mпар, шпара и mпара м итал. ЗООЛ. врсша .морске рибе Sargus 
annularis из Йор. ЈЬускавки (Sparidae), слична зубацу. 

mшiрати, mпарам неевр. нем. в.  шШеgеШи. 

mшiргла и mпаргла ж нем. бот. и агр. вишеlоgишња биљка 
Asparagus officinalis из ф. ЈЬиљана, чији се сочни йоgземни из
gанци корисше за салашу и сл. 

mпаркаса ж нем. а. кушија у коју се сшавЈЬа новац pagu 
шШеgње. б. шшеgионица; банка. 

mпарога и mпарога ж бот. в. шЙар'iла. 

mпартати и mпартати, -ам неевр. нем. 1. цршаши, йовлачи
ши воgоравне и усйравне линије (йо нечему): � папир. 2. фиг. ићи, 
хоgаши шамо-амо, lоре-gоле, у разнu.м Йpaвцu.мa; скишаши се, 
луњаши: � по улицама, � по граду. 3. ораши ЙЛуlо.м из.међу ре
gова кукуруза и сл.: � кукуруз. 

mпахтла ж (ген. ми. -лй) нем. лойашица за раз.мазивање .мал
Шера. 

mпацир, -ира м нем. шешња: ићи у �. 
mпацирати (се), mпацйрам (се) неевр. нем. ићи у шешњу, ше

шаши се. 

mпедитер, -ара и mпедитер м итал. 1. ошйремник, йрево
зник. 2. кола за йревоз, оШЙре.мање робе. 

mпедитерски, -а, -о који се OgHOCU на шйеgишере, који йри
aaga шйеgишеру: � кола. 

mпедиција ж итал. а. оШЙре.мање робе. б. йреgузеhе за ош
Йре.мање робе. 

mпекулант м лат. онај који се бави шЙекулацијо.м, који йо
слује шйекулишуhи, рачунџија, шиhарџија. 

mпекулантић и mпекулантић м geм. og шЙекуланШ. 

mпекуланткиња и mпекуланткиња (mпекулантица) ж 
женска особа шЙекуланШ. 

mпекулантски, -а, -о који се OgHOCU на шйекуланше, свој
сшвен шйекуланшu.ма: � капитал, � посао. 

mпекулантски прил. на шйекуланшски начин, као шйеку
ланш: � трговатц, � пословати. 

mпекулантство с обавЈЬање шйекуланшских йослова, бавЈЬе
ње шЙекулацијо.м; особина и йосшуйци шЙекуланШа. 

mпекушiција ж лат. шрlовина срачунаша на брзу и лаку за
. pagy, која се обавЈЬа коришhењем йословне конјукшуре и Hego

йушшених йосшуйака: бавити се mпекулацијом, бацити се на 
шпекулацију. 

mпекулисати, -иmем (mпекулирати, -улйрам) неевр. бави
ши се шйекулацијама, неgойушшено шрlоваши робо.м или валу
шама pagu брзоl и лакоl сшицања зараgе; уойшше йословаши 
не бирајуhи среgсшва у ЙосШуЙцu.ма: � робом, � девизама. 

mпёнадла и mпенадла ж (ген. ми. -лй) нем. и'iла с 'iлавицо.м, 
без ушице, Йрибаgача. 
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mперплоча и mпёрплоча ж нем. (и зб.) шанка gрвена, фур
нирска йлочица, OgH. шанке gрвене, фурнирске йлочице слеilJЪе
не унакрсно uog jaKu.м йришиском, које се корисше у сШоларији. 

mпијати, -ам и mпијати, mпИјам несвр. в. шЙијунираШи. 

mпијун, -Уна м итал. 1. лице које шајно йpиKyilJЪa важне вој
не, йолишичке, економске и gpy'ie йоgашке, а'iенШ. 2. шајни йо-
лици јски а'iенш; уойшше лице које йраши pag, gеловање сумњи
вих и нейријашељских лица. 

mпијуюiжа ж итал. 1. кажњива обавешшајна gелашносш ко
ја се сасшоји у йрибавЈЬању и gосшавЈЬању важних војних, йоли
шичких, економских и gp. шајних йоgашака: бавити се шпијуна
жом. 2. йошајно мошрење нечије'i paga и крешања, ухођење. 

mпијунирати, -унирам несвр. бавиши се шйијунажом, йош
казиваши, ухоgиши: � некога. 

mпијунка ж (дат. -ки; ген. ми. -ки) 1. женска особа шЙијун. 2. 
разг. мали ошвор, оканце на враШu.ма (обично засшаКЈЬено) кроз 
које се Йос.маШра. 

mпијунскй, -а, -о који се OgHOCU на шйијуне, који upuuaga 
шЙијунu.ма, својсшвен шЙијунu.ма: � делатност, � афера. 

mпијунски прил. на шйијунски начин, као шйијун: � мотри-
ти, � прислymкивати. 

mпијунство с особина и йосшуйак шйијуна, ШЙијунирање. 

mпијунчина ж (м) (мн. ж) ay'i.м. и Йеј. og шЙијун. 

mпијунчић м geм. og шЙијун. 

mпиковати, -кујём (шпикати, -ам) свр. и несвр. нем. наgева
ши сланином, месШu.мично (ис)йуниши месо (ii1елеће, живин
еко, gивЈЬач и gp.) KOMaguhu.мa сланине: � дивљач. 

mпил и mпил м нем. (обично у изр. - карата) свежањ, ком
йлеш караша за u'ipalbe. 

mпилхозне и mпилхозне ж ми. нем. крашке gечије йанii1ало
нице. 

mпилхознице ж ми. geм. og шйилхозне; шЙилхозне. 

mпиља ж 1. велика upupogHa шуilJЪина, јама у камену, сше
ни, брgу с ошвором наЙОЈЬе, Йећина. 2. фиг. склонишше сумњи
вих, рђавих Jbygu, јазбина: разбојничка �, лупешка �. 

mпиљскй, -а, -о који се OgHOCU на ШЙUJbе, Йећински. 

mпиновати, -нујём (шпИнати, -ам) несвр. нем. йржиши ше-
ћер gOK не йосшане с.међ и расшеiтьив: � шећер. 

mпирит и mпирит м в. шЙириШус. 

mпиритара ж нар. фабрика, йо'iон за йроизвоgњу шЙириШуса. 

mпиритус и mпиритус м лат. врсша алкохола који се gобија 
йроцесом алкохолно'i врења скробних и шећерних сировина (воћ
них сокова, скроба, меласе, целулозе) и синШеШичкu.м ЙуШем. • 
денатурисани (денатурирани) - шйиришус коме су gоgаше неке 
машерије шако ga се не може ЙиШи. 

mпиритуснй и mпиритуснй, -а, -о који се OgHOCU на шйири
шус, који служи за шйиришус и СЛ.: � лампа. 

mпиритуmа ж пеј. ракија og шЙириШуса. 

mпиц, шmща м (инстр. шmщем; ми. шпИцеви) нем. 1. врх, вр
шак, ШUJbак; upeglbU ужи geo нече'iа: � оловке, � ножа, на шпи
цу, � ципеле. 2. исшурени, навални geo фуgбалско'i Шu.ма: у 
mпицy напада. 3. раса йаса gy'ie gлаке, ШUJbаше 'iлаве и малих 
ШUJbаших ушију. 4. а. (обично у изр. у шпицу) време наj'iушће'i 
саобраћаја и велике 'iужве (Kag Jbygu ugy на йосао или Kag се вра
ћају са йосла): саобраћајни �, враћати се с посла у шпицу. б. 
врхунац: � сезоне. • шпиц-играч најисшуренији и'iрач HaUaga. 

mпица ж нем. 1. а. вршак, ШUJbак: � брда б. фиг. најисшакну
шије месшо, врх, врхунац: наћи се (бити) на mпици најпопулар
нијих певача. 2. нашйис, 'iлавни наслов с йойисом 'iлумаца и 
осшалих филмских или шелевизијскux pagHUKa, учесника у изра
gu филма, OgH. шелевизијске емисије (који се йројекшује обично 
на йочешку, ређе на крају филма, OgH. емисије). 3. в. шйиц (4). 

mпица 1. ж йрешворна, лукава женска особа. 2. м geM. og 
шЙицлов. 

mпицаст, -а, -о ШUJbасш, заШUJbен: � нос, � брада. 
mпицлов, -ова м нем. пеј. 1. yxoga, шйијун, йолицијски а'iенШ. 

2. йревејана, upeupegeHa, йрешворна мушка особа, UpeUpegeНJaK. 

mпицловскй, -а, -о који се OgHOCU на шЙицлове. 

mпицловски ПрИЛ. као шЙицлов. 

mпорет м нем. кухињска йећ која служи за йрийремање раз
личише хране, шшеgњак: � на дрва, � на струју, електрични �. 

mприц, ШllpИца м (инстр. ШllpИцем; ми. mпрИцеви) нем. 1. мед. 
йрибор у облику сшаклено'i или йласшично'i цилинgра с клийом 
и шуilJЪом и'iлом за убриЗ'iавање шечних лекова uog кожу, У ми
шиће или вене, бриз'iалица. 2. шйрицаљка, йрскалица, шмрк. 

mприцаљка ж йрскалица, шшрцаљка, бриз'iалица. 

mприцати, -3.м несвр. йрскаши, шшрцаши из йрскалице, бри
з'iалице: � лозу. 

mприцер м нем. вино йомешано са COgOM или киселом воgом: 
направити �, пити �. • хладан као - разг. хлаgнокрван. 

mрiшнёл, -ела м енгл. аРШUJbеријско зрно за 'iaQaНJe живих 
циљева и авиона найуњено 'iвозgенu.м и оловнu.м ку'iлицама, чи
ји се уйаљач шемйира за расйрскавање у вазgуху. 

mрапнелић м geM. og шраЙнел. 

mрапнёлскй, -а, -о који се OgHOCU на шрайнеле, који йоши
че og шрайнела: � зрно, � ватра. 

mрауба ж нем. спорт. уgарац лойшом на 'iол у рукомешу, ва
шерйолу и СЛ. извеgен из заокреШа. 

mраф, шрафа м (ми. шрафови) нем. завршањ, вијак. 

mрафа ж (обично у мн.) итал. црша йомоћу које се йреgсша
вЈЬа реЈЬеф на 'iео'iрафскu.м карШама. 

mрафирати, шрафирам несвр. а. сенчиши йомоћу йаралел
них линија, црШа. б. йреgсшавЈЬаши йланitне, брgа шрафама 
(на 'iеО'iрафскu.м каршама). 

. 

mрафић, -а и mрафйћ, -ића м geм. og шраф. 

mрафцигер м нем. алашка, КЈЬуч за завршање и оgвршање 
завршања, оgвршач, оgвијач. 

mрафцигерскй, -а, -о а. који се OgHocu на шрафци7,ер. б. 
шаљ. који се 07,раничава на моншажу увезених gелова умесшо 
власшише йроизвоgње: � производња. 

mрафчић, -а и mрафчйћ, -ића м geм. og шраф. 

шта, чега зам. (дат.-лок. чему, ак. шта (што); ми. 0) Ј. 1. уйиш
на u.меничка заменица за нейознаше сшвари, йојаве и йојмове 
уоЙшШе. - Шта си донео? Шта радиш? Шта хоћеш? Шта му се 
десило? Чега се бојищ? Чему се надаш? Чиме обрађујем земљу? 
О чему разговарате? 2. у HeogpeQeHoM значењу: нешшо, било 
шша, ишШа. - Има ли шта за ручак? Слабо се шта могло чути 
од буке. Да није она шта изгубила? 3. у ogHOCHOM, релашивном 
значењу: оно шШо. - Донео је ко је шта имао. Нека свако каже 
шта мисли о томе. Шта је било било је. 4. у оgричном значењу: 
нишШа. - Немам шта да кажем. 11. (у прил. служби) а. в. шшо 
(1 1б). - Шта ме узнемираваш? Шта стално причате? Шта бу
љиm у мене? Кажи ми шта си дошао? б. за количину 1) колико? 
- Шта си то платила? 2) колико мно7,о. - Шта се ту скупило на
рода! Шта он има одела! ЈII. (узвична речца) за изражавање 
изненађења, суйрошсшавЈЬања и сл. - Шта, још ниси кренуо?! 
Шта, ти плачеш?! Нећу да бежим. Шта, да ми кажу да сам ку
кавица! • и шта (ти га) ја знам и још мно7,о че7,а, и шако gaљe. ко 
је и шта је (знати, схватити, видети и сл.) знаш и све о некоме. ма 
шта било шша било. него шта, но шта gaKaKo, наравно, свакако, 
gабоме. нема (ту) шта нема йри'iовора, свакако. ни где је ни шта је 
(не зна се и сл.) нема никаква шра'iа, нишша се не зна о некоме, 
о нечему. шта га је! у чуђењу: колико! колико MHO'iO! шта је и како 
је (казати, рећи) йО pegy, све, gешаљно. шта је ту је нема gpy'io7, из
лаза, нема gpy'ie, шако мора биШи. чему (то)? зашшо, у коју свр
ху? је ли чему? вреgи ли? нема на чему каже се као учшива фор
ма Kag се неко захваљује на нечему: нема зашШо. - Хвала! Не
ма на чему. хоћу да знам на чему сам хоћу ga знам какво је шре
нушно сшање, сишуација за мене, са чu.ме мо7,у рачунаши си7,ур
но. да си чему ga нешшо вреgиш. 
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штаб м (мн. штабови (штабови» нем. 1. вој. KOMaHgHU айараш, 
OpraH у већим јеgиница.ма (og башаљона навише) сасшавЈЬен og 
официра који йомажу команgаншу у руковођењу йошчињеним 
јеgиница.ма: - батаљона, - дивизије, - бригаде. 2. OpraH који ру
ковоgи неком gрушшвено корисном акцијом; сшручни Руковоgе
ћи OpraH (сасшавЈЬен обично og веhеr броја Jbygu) неке усшанове 
или йреgузеhа: - за одбрану од елементарних непогода, - рад
них бригада; - филмских радника. • кризни - шело које се осни
ва у некој шешкој сишуацији, ойасним Йрилика.ма за йружање 
йомоhи уrроженом сШанqвнишШву. 

штабац, штапца м члан шШаба. 

штаблија м (мн. ж) разг. шШабац. 

штабнй, -а, -о који се OgHOCU на шшаб, који apuaaga шшабу: 
- аутомобил. 

штава ж расшвор разних OpraHcKUx и HeopraHcKUx машерија 
за шшавЈЬење коже, среgсшво за шшавЈЬење, шШавило. 

штаваљ, -вља и штавељ, -а м бот. pog ЗеЈЬасших биљака Ru
тех из ф. шроскоша, са око 1 ОО врсша, og којих се неке врсше 
(као киселица нйр.) уйошреБЈЬавају као йоврће. 

штавило и штавило с среgсшво за шшавЈЬење коже. 

штавионица и штавионица ж йросшорија, раgионица или 
зrраgа у којој се шшаве коже. 

штавити, -йм несвр. [гл. ИМ. штављёње с] ЙриЙре.маШи сирову 
кожу за обраgу ЙоШаЙање.м у расшвор разних OpraHcKUx и неор
raHcKUx машерија, чиниш и, сШројиШи. 

штавише и штавише речца за исшицање високоr сшейена 
или ширине обухвашања нечеrа, OgH. ширине gойушшања, йреш
йосшавке, чак, gаЙаче. - Она ме молила, штавише и преклиња
ла да јој уступим ту књигу. Тај уџбеник је потребан, штавише 
неопходан за полагање испита. Он се трудио, штавише улагао 
велике напоре да јој помогне. 

штављач, -ача м занаi1lлија који шшави кожу. 

штfшнй, -а, -о који служи, који се уйошреБЈЬава за шшавЈЬе
ње: - материја. 

штагаљ, -гља м нем. сеоска зrраgа или geo зrраgе rge се gржи 
сшочна храна (сено, сла.ма и gp.), обично на шавану шШале. 

штагод зам. в. шшоrоg. 

штака ж (дат. штаци) итал. 1. шшай, обично рачвасш у rop
ње.м gелу или с йречицом на врху, на који се наслањају хроми 
сшавЈЬајуhи ra йри xogy ucaog йазуха: ићи на штаци, помагати 
се штаком при ходу. 2. архијерејски шшай као знак gосшојан
сШва. 

штакара ж зоол. у мн.: peg йшица Grallatores, које имају ви
соке HOre а живе у"iлавном aopeg мочвара и gpyrux сшајаhих во
ga (у jg.: шаква ЙШица). 

штакаст, -а, -о који је у облику шшаке, сличан шшаки: шта
касте ноге. 

штакор м зоол. в. Йацов. 

штакораст, -а, -о који је као шшакор, налик на шшакора, 
Йацова. 

штакораш, -аша м зоол. у мн. : йороgица а.меричких шобол
чара Didelphidae, мале шумске живошиње које нейријашно во
њају, шорбарски йацови, og којихје 1:lајйознашија врсша ойосум 
или наборуша (у jg.: шакав Шоболчар). 

штакорњача ж найрава, сшуйица за хвашање, ловљење 
шшакора, йацоловка, 

штакорскй, -а, -о који се OgHOCU на шшакоре, који је као у 
шшакора, йацовски: штакорске очи. 

штакорчић и штакорчић м ge.м. og шшакор. 

штала ж нем. сеоска зrраgа за сшоку (обично за коње и rовеgа), 
сШаја. 

шталетина ж ayw. и Йеј. og шШала. 

шталица ж ge.м. 99 шШала. • најпре шталицу па кравицу и сл. 
нај'йре оно шшо је важније, йошребније, йа oHga оно caopegHuje. 

шталскй, -а, -о који се OgHOCU на шшалу, који apuaaga шша
ли, сшајски: - таван, - ђубре. 

штамбйљ, -иља м (инстр. -иљем) итал. разг. жиr, ЙечаШ. 

штамбйљнй и штамбйљскй, -а, -о који се OgHOCU на шШа.м
биље, који apuaaga шШа.мбиљу. 

штампа ж (мн. 0) итал. 1. шехника умножавања шексшова и 
слика йомоhу ливених, оловних слова и клишеа, шисак; ошисак: 
спремити за штампу, дати у штампу. 2. Йовре.мене йубликаци
је, gневни и йериоgични лисшови, новине и часойиси као cpeg
сшва масовне комуникације: периодична -, партијска -, омла
динска -. • булеварска (жута) - јефшина, сензационалисшичка 
шШа.мЙа. висока - шШа.мЙарска шехника KOg које су gелови фор
ме избочени и Йре.мазују се бојом за сваки оШисак. дубока - ба
крошисак Kog KOra је цршеж уgуБЈЬен у шШа.мйарској форми, а 
уgубине заgржавају боју и йриликом шШа.мЙања йреносе је на 
ЙаЙир. дневна - новине, gневни лисШови. равна - шШа.мЙарска 
шехника KOg које се равна шШа.мЙарска йлоча обрађује хе.миј
ским среgсшвима шако ga йрима боју са.мо на gеловима црше
жа и йри шша.мйању йреноси је на ЙаЙир. слобода штампе зако
ном заја.мчена слобоgа изражавања мисли ЙуШе.м шШа.мЙе. тро
бојна - израgа вишебојних слика узасшойним оШискивање.м жу
ше, црвене и йлаве шШа.мЙарске ЙЛоче. четворобојна - шШа.мЙа
ње шри основне боје йоБОЈЬшано оШискивање.м црне боје ga би се 
исшакле коншуре и йојачале сенке. 

mтампан, -а, -о у изр. штампана слова слова чије су линије 
ошшре (за разлику og йисаних слова). 

штампар, -ара м а. сшручњак, мајсшор у шШа.мЙању; слово
слаrач, шискар, Шийоrраф. б. власник шШа.мЙарије. 

штампарија ж 1. йросшорија или зrраgа у којој се врши 
шШа.мЙање (књиrа, новина, часойиса и gp.), Шискара. 2. apegy
зеhе које се бави шШа.мЙање.м, шШа.мЙарско Йреgузеhе. 

штампарскй, -а, -о који се OgHOCU на шШа.мЙаре и шШа.м
йарију: - предузеће, - техника, - машина, - боја, - радник, -
грешка. 

штампарство с шШа.мЙарска gелашносш, шШа.мЙарска ра
gиносш; занимање шШа.мЙара: радити у штампарству, бавити 
се штампарством. 

штампати и штампати, штампам свр и несвр. 1. йренеши, 
йреносиши ошисак сложеноr слоrа (слова) или цршежа на йа
йир или gpyry машерију йомоhу йришиска нарочише машине, 
шискаши: - књигу, - новине, - оглас, - песме. 2. йисаши руком 
у облику шШа.мЙаних слова. 

штампач, -ача м (инстр. -ачем) уређај за шШа.мЙање комйју
шерски обрађених йоgашака: ласерски -, матрични -. 

штангла ж (ген. мн. -лй) нем. 1. мешална йолуrа, јака овећа 
мешална шиЙка. 2. йреgмеш или geo йреgмеша у облику шийке: 
- чоколаде. 

штанглица и штанглица ж 1. ge.м; og шШан"iла. 2. (обично 
у мн.) врсша сишних колача, обично са орасима, у облику мале 
йолуrе: шта�лице са орасима. 

штанд м (мн. -ови) нем. оrрађено и уређено месшо за apogajy 
робе на.мењено зајеgноr йроgавца (обично на сајму); шезrа: - пре
храмбене робе, - обуће. 

штанцовати, -цујём (штанцати, -ам) свр. и несвр. нем. а. 
(на)йравиши, урез(ив)аши ошисак, жиr, ушиснуши, ушискива
ши; ЙунцираШи. б. фиг. серијски йроизвоgиши, йравиши йо ша
блону, йроизвоgиши у великим количина.ма: - плоче, - касете, 
- слике. 
. . штап, штапа м (мн. штапови) 1. а. ваљкасша, обично gрвена 
йалица, која служи за ослањање йри xogy. б. башина; уgарац 
башином: ударити (некоме) двадесет штапова. в. (обично у изр. 
билијарски -) йалица којом се ygapa лойша у urpu билијара, шак: 
билијарски - . г. йалица којом се служе мађионичари: мађио
ничарски -, чаробни - . 2. йалица као симбол власши, gосшо
јансшва, чина: кметски -, маршалски -, бискупски - . • бити на 
дугом штапу биши неизвесно, осшваРЈЬиво шек у gaљoj буgуhно
сШи. довести, дотерати и сл. (некога) до просјачког штапа учиниши 
(HeKOra) веома сuро.машним, веома осиромашиши, машеријално 
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уйройасшиши (HeKo'ia). доћи, дотерати и сл. до просјачког штапа (на 
просјачки -), (с)пасти на просјачки - gohu, gосйеши у веома шежак 
машеријални, финансијски йоложај, јако осиромашиШи. живе
ти на просјачком штапу живеши веома беgно, ЙросјачиШи. заради
ти на штапу gобиши йросјачењем, исЙросјачиШи. (с)ломити (пре
ломити, пребити и сл.) - над неким јако (ис)шући, (из)уgараши (не
Ko'ia) шшайом, башином; ошшро казниши, кажњаваши (неко
'ia). - у руке каже се Kag неко йође, крене HeKyg. 

штапац, -пца м (обично у мн.) йойречна шийка, шшайић на 
шкачком разбоју. 

штапин, -ина м итал. фишиљ у облику шање'i конойца у коме 
се налази баруш за йаљење мина и ексйлозива, Kopga: спороса
горевајући �. 

штапина ж ayw. и Йеј. og шШаЙ. 

штапић, -а (инстр. -ем) и штапић, -ића (инстр. -Ићем) м 1. geм. 
и хиЙ. og шШаЙ. 2. обло gрвце и сл. с вашом за чишћење ушију: 
штапићи за уши. 3. мн. анат. врсша ћелијица у оку које су налик 
на шШаЙиће. 

штапићаст, -а, -о који је као шшайић, сличан шшайићу: 
штапићасте ћелије. 

штаполик, -а, -о који је сличан шшайу, који је у облику шша-
йа, шшайићасш: � творевина. 

штапоног, -а, -о који има шанке Ho'ie као шШаЙове. 

штапски, -а, -о који се OgHOCU на шшаб, шшабни: � трубач. 

штапче, -ета с geм. og шШаЙ. 

штафажа ж фр. а. сишније фи'iуре љуgи и живошиња које 
уйошйуњују и оживљавају йејзаж или веgуШу. б. caopegHU украс, 
gоgашак нечему. в. скуй љуgи као йошйора, йоgршка некоме; 
сшашисши: � батерије. 

штафЕшај, -аја нем. сликарски Ho'iapu, gрвени сшалак на ко
ме сшоји слика gOK је сликар pagu. 

штафелајни, -а, -о који се OgHOCU на шШафелај. 

штафета и штафета ж итал. 1. спорт. а. gисцийлина у лакој 
аt11лешици, екийна шрка у којој се шркачи смењују apegajyhuje
gaH gpy'ioMe шшафешну йалицу: трчати штафету. б. gрвена йа
лица коју шркачи apegajy jegaH gpy'ioMe, све gOK се не apega оно
ме коме је оgређена: предати штафету, носити штафету. в. у 
йливању и скијању и gp. сйоршовима шакмичење у коме Kag је
gaH шакмичар йређе своју gеоницу gpy'iu креће из месша (без йа
лице). 

штафетни и штафетни, -а, -о који се OgHOCU на шшафешу: 
� палица, � трка. 

штачица ж geм. og шшака, мала шШака. 

ШТЕщар, -дра, -о који pago gaje, йоклања, gарежљив. 

штедети јек. штедјети, штедим несвр. [гл. им. штеђёње с; уп. 
штедња] 1. биши умерен у шрошењу новца, машеријала и gp. :  � 
шећер, � на храни. 2. имаши, gржаши новац на шшеgњи (у нов
чаном завоgу, у банци, йошши и сл.): � у банци, � у пошти. 3. 
уйошребљаваши, корисшиши нешшо умерено, рационално, не 
више He'io шшо је йошребно, оgносиши се рационално у коришће
њу нече'iа: � снагу, � време, � простор. 4. (некога, нешто) а. би
ши обазрив, йажљив йрема некоме или нечему, шшишиши, за
шшићиваши, йошшеђиваши (og нече'iа шешко'i, нейријашно'i): � 
децу од посла, не � болнице (у рату), � нејач. б. бринуши се о не
коме или нечему, йазиши, чуваши: � (некога, нешто) за специ
јалну прилику. в. (обично одрич.) биши бла'iонаклон йрема не
коме, не найаgаши, не кришиковаши (у усменим и йисменим из
јавама): не � никога у новинама . •  � се чуваши се, не шроши
ши йрешерано cHa'iy: � се за борбу. • - речи мало 'iовориши, не 
биши 'iоворљив. 

штедионица и штедионица ж новчано-креgишни завоg који 
йрима новац на шшеgњу и gaje зајмове, креgише: поштанска �. 

штедионичар и штедионичар м банкарски сшручњак који 
pagu у шшеgионици; власник шШеgионице. 

штедионичарски и штедионичарски, -а, -о који се OgHOCU 
на шШеgионичаре. 

mтедионичарство и штедионичарство с шшеgионичка ge
лашносш, бављење йишањима и йроблемима шшеgње; обласш 
банкарске шшеgње: конгрес штедионичарства. 

штедионички и штедионички, -а, -о који се OgHOCU на шше
gионицу: � зграда, � књижица. 

штедиша м (ми. ж) 1. онај који шшеgи новац (у банци, йошши 
и сл.): девизни �. 2. шшеgљива, чуварна особа, шецикућа: бити 
велики �. 

штедљив, -а, -о а. који шшеgи, умерен у шрошењу новца и 
машеријалних вреgносши, чуваран: � човек, � домаћица. б. уой
шше који се йажљиво, рационално OgHocu у коришћењу, уйошре
би нече'iа: � на речима. 

штедљивац, -ивца м онај који је шшеgљив; шШеgиша. 

штедљивица ж она која шшеgи, шшеgљива женска особа. 

штедљиво прил. на шшеgљив начин, шшеgећи, чуварно: � 
трошити, � живети. 

штедљивост, -ости ж особина oHo'ia који је шШеgљив. 

штедљивчина ж (м) (мн. ж) ayw. и Йеј. og шшеgљивац, вели
ки, йрешеран шШеgљивац. 

штедни и штедни, -а, -о који се OgHOCU на шшеgњу, који слу
жи за шшеgњу: � банка, � књижица, � улог. 

штедња ж (ми. ",) 1. умерено, рационално шрошење новца, ма
шеријала и gp. :  � струје, � нафте, � новца. 2. gржање новца у 
новчаном завоgу, шшеgионици; обласш банкарсшва која се бави 
чувањем новца шшеgиша: динарска �, девизна �. 3. фиг. узgржа
вање, усшезање: изјавити нешто отворено без штедње. • везана 
- новчана шшеgња на оgређено време йо йовољнијим условима 
og обичне шШеgње. 

штедњак м в. шЙореШ. 

штедњачки, -а, -о који се OgHOCU на шШеgњак. 

штедрина ж в. шШеgросШ. 

штедро прил. gарежљиво, изgашно; обилашо: � даровати. 

штедрост, -ости ж особина oHo'ia који је шшеgар, oHo'ia шшо 
је шшеgро, gарежљивосш, изgашносШ. 

штек м енгл. 1. велика количина нече'iа, 'iомила, хрЙа. 2. ку-
шија, йаковање og више йојеgиначних KOMaga, бокс: � цигарета. 

штека ж разг. в. шшек (2). 
штекавац, -авца м зоол. врсша орла Неlliаёtus albicilla. 
штекер м нем. ел. найрава йрикључена на gовоg елекшричне 

сшрује (обично у'iрађена у зиg), која служи за йрикључивање йо
шрошача елекшриЧ1-f;е енеР'iије (сшоних ламйи, раgио-айараша, 
'iрејалица иШg.) йомоћу ушикача, уШичница. 

штекетати, штекећём (штекетам) несвр. в. шШекШаШи. 

штектати, штекћём несвр. 1. лајаши ucapeKugaHo и учесша
но (обично о йсу Kaga 'iOHU gивљач), кевШаШи. 2. фиг. а. йроизво
gиши звукове сличне кевшању йаса; учесшано и ucapeKugaHo йу
цаши (о мишраљезу и сл.). б. ucapeKugaHo, йри'iушено и 'iрчеви
шо йлакаши, јецаШи. 

штеловати, -лујём свр. и несвр. нем. намесшиши, намешша
ши, йоgесиши, йоgешаваши: � кочнице (аутомобила), � предњи 
трап. 

штемовати, -мујём (штемати, -ам) несвр. нем. gуйсши gле
шом, обијаши (зиg). 

штенара ж 1. кућица за Йса. 2. фиг. пеј. хлаgна и неуgобна 
йросшорија; јазбина, брло'i. 

штенац и штенац, -нца м мушко шшене; .млаgи Йас. 

штене, -ета с (суп. ми. штенићи и штенИћи м; зб. им. штенад ж) 
1 . .млаgунче йса, ЙсеШанце. 2. фиг. пеј. gеше, gечак; неваљало, рђа
во gеше или уойшше неваљала, рђава, зла особа, ЙсеШо. 

штенећак, -ака м вет. акушна заразна болесш .млаgих йаса, 
шшенаgи, сребрних лисица и ласица, коју изазива jegHa врсша 
вируса, febris infectiosa canum. 
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mтенити, ШТЕШЙ(М) неевр. [гл. ИМ . штењёње с] кошиши (шше
Hag) (о ку ји) . •  "" се кошиши се (о ку ји). 

штенце, -ета с (мн. 0) ge.м. og шШене. 

mтеп м нем. оно шшо је йрошивено концем, шра'i, боg конца 
којим је нешшо йрошивено шиваhом машином, йрошив: � на 
сукњи. 

mтепати, -ам неевр. нем. 1. йрошиваши концем на шиваhој 
машини: � столњак. 2. фиг. йуцаши ucapeKugaHo и учесшано, 
шшекшаши (о миШра.тьезу и сл.). 

mтепни, -а, -о који се OgHOCU на шшей, шшейање: � бод, � 
игла. 

mтеповати, -пујём неевр. нем. в. шШеЙаШи. 

штета ж 1. а. 'iубишак у вреgносши нече'iа (имовине, робе, нов
ца и gp.), умањење или окрњење нечије имовине и gp. йроузроко
вано шуђом кривицом или йройусшом, 'iрешком; сшање oHo'ia 
шшо је йосшanо 'iope, мање вреgно He'io шшо је било: имовинска 
�, материјална �, новчана �, имати штету, (пре)трпети штету, 
нанети штету (некоме, нечему), направити штету, надокнади
ти (некоме) штету, на штету здравља, на штету Itвалитета. б. 
(обично у вези: начинити, направити штету) квар, ошшеhење 
на неком айарашу, механизму. 2. нешшо шшо је нейовољно, рђа
ва сшвар, рђава йојава, зло; рђав, нейовољан ушицај. - Штета 
је што не учи. Дуван наноси штету здрављу. То је нанело ште
ту његовом угледу. 3. (у служби узвика) изражава жanосш, шу
'iy за неким, нечим. - Повређен је голман. Каква штета! Најбо
љи стручњаци одлазе нам у иностранство. Штета! 4. унишше
ње, йройасш йлоgова или усева (у йољу, на њиви, у башши и gp.) 
услеg временских Heao'ioga - олује, 'ipaga, јаке кише, вешра иШg.: 
� на њиви, � у пољу, � на кукурузу. 5. шрошкови за обешшеhе
ње HeKo'ia: сносити штету, исплатити штету . •  извадити штету 
наgокнаgиши из'iубљено узимање.м, наЙЛаhивање.м og gpy'io'ia. 
сува � велика шшеша, велики 'iубишак (Kaga се жanи за нечим 
из'iу бљен им , йройушшеним и сл.). 

штетан, -тна, -о који чини, наноси или узрокује шшешу: 
штетне навике, � утицај, пушење штетно по (за) здравље. 

mтетити, -ЙМ неевр. [гл. им. штећёње с] 1. биши шшешан (йо 
HeKo'ia, йо нешшо), наносиши, йричињаваши шшешу (некоме, не
чему): � здрављу, � усевима, � индустрији, � нечијем угледу. 2. 
(и евр.) в. шШеШоваШи. 

mтетица ж ge.м. og шШеШа. 

mтетник м в. шшешочина: штетници пољопривредног би
ља, штетници винове лозе. 

штетно прил. наносећи шшешу, са шшешом: � деловати на 
здравље, � утицати на некога. 

штетност, -ости ж особина, својсшво oHo'ia шшо је шшешно: � 
пушења, � дувана. 

mтетовати, -тујём евр. и неевр. (йре)шрйеши шшешу, 'iубишак, 
биши на шшеши, (из)'iубиши: � због туђих пропуста, � на куку
рузу. 

штетоносан, -сна, -о �ojи наноси, gOHOCU, йричињава шше
шу, шШеШан. 

mтеточина и mтеточина ж (м) (ми. ж) 1. живошиња (йшица, 
инсекш и gp.) која наноси, йричињава шшешу: биљне штеточи
не, штеточине пољопривредног биља, штеточине шумског би� 
ља. 2. особа која наноси, йричињава (некоме) шШеШу. 

штеточинаст и mтеточинаст, -а, -о који чини, наноси шШеШу. 

штеточilнац, -нца м в. шшешочина (2). 
штеточинка и mтеточинка ж'Она која чини, наноси шШеШу. 

mтеточински и mтеточински, -а, -о који се OgHOCU на шше-
шочине, који йошиче og шшешочина, који наноси шшешу: � рад, 
� делатност, � утицај. 

mтеточинство и mтеточинство с шшешочински pag, шшеш
на gелашносш, шшешно gело. 

mтиво с оно шшо се чиша, оно шшо је намењено за чишање 
(обично оgабрани шексшовu које шреба ga чишају ученици и чи
шanачка йублика); лекшира: забавно �, популарно �. 

mтиглић, -ића и mтиглиц, -ица м нем. ЗООЛ. в. чешљу'iар. 

mтикла и mтикла ж (ген. МН. -лй) нем. висока йеша, йошйе
шица на обуhи (цийелама, чизмама и сл.): ципеле с високим 
штиклама. 

mтиклица и mтиклица ж geM. og шШикла. 

mтимати, -ам неевр. нем. 1. в. шшимоваши: � клавир. 2. би
ши у склаgу (с нечим), сла'iаши се. - Рачуни не штимају. 

mтимер и mтимер м нем. мајсшор, сшручњак који уgешава 
жице на музичким инсшруменшима (клавиру, виолини и сл.). 

mтимовати, -мујём неевр. нем. йоgешаваши, уgешаваши, 
усклађиваши жице на музичким инсшруменшима: � клавир, � 
гитару. 

mтимунг и mтимунг м нем. 1. йријашна аillмосфера у gpy
шшву, gобро расйоложење, лей у'iођај: створити �. 2. ум. йосебан 
ушисак који йобуђује неко умешничко gело; расйоложење, y'io
ђај који сшвара слика некот' йреgела у различишим околносши
ма (нйр. у сушону, на месечини иШg.). 

mтинути, -нём и штинути, штИнём евр. в. шШиЙнуШи. 

mтипавац и mтипавац, -авца м ЗООЛ. в. скорЙија. 

mтипавица ж ЗООЛ. (обично у изр. водена -) воgена скорйија 
N ера cinerea. 

mтипаљка ж (дат. -љци; ген. ми. -кй) gвокрака, gвозуба найра
ва са Oapy'iOM којом се нешшо захваша и сшеже (нЙр. закача.ть
ка за йрикачињање обешено'i рубља за конойац, усекач за свеће 
иШg.): mтипаљке за рубље, � за косу. 2. ЗООЛ. анат. apegНJa вели
ка Ho'ia у рака. 

mтипати, mтипам (mтипљём) неевр. 1. сшискаши, сшезаши 
(HeKo'ia, нешшо) йрсшима или шШиЙа.тьком: � девојке. 2. ошки
gаши чуйкајуhи: � комадић хлеба. 3. а. ујеgаши, 'iрисШи. б. фиг. 
изазиваши ошшар, нейријашан наgражај слузокоже или коже 
(о gиму, мразу, јаком ошшром мирису и сл.): � за очи, � за нос, 
� за уши. 4. фиг. заgиркиваши зајеgљивим речима, ЙецкаШи . •  
"" се 1.  шшийаши сам себе. 2. уз. повр. шшийаши jegHo gpy"io. 

mтипкати (се), -ам (се) неевр. ge.м. Йре.ма шшийаши (се). 

штипљив, -а, -о који шшийа; фиг. зајеgљив, йецкав: � горчина. 
mтипнути, -нём свр. йрема шшийаши, ушшинуши. 

mтипуцати (се), -ам (се) неевр. в. шшийкаши (се). 

mтир м бот. а. pog јеgно'iоgишњих зељасших биљака Amarant
hus из ф. шширеви (Amaranthaceae), који обухваша више врсша 
коровских и украсних биљака (А. retroflexus, А. albus, А. blitho
edes и gp.). б. у МН.: фамилија јеgно"iоgишњих зељасших биљака 
Amaranthaceae. 

mтиракl, -рка м (мн. 0) нем. скроб који се уйошребљава као 
крушило за влажно и чисшо исйрано рубље и gp.; скроб уоЙшШе. 

mтирак2, -рка м бот. в. шшир (а). 

mтирина ж ayf.м. и Йеј. og шшир (а). 

mтирка и mтирка ж в. шШирак1• 

mтиркати, -ам неевр. нем. йошайаши (рубље) у воgу са шшир
ком, скробиши: � рубље, � постељину, � КОШУЉУ. 

mтит, штИта м (ми. штИтови) 1. geo сшаре рашничке оЙре.ме, 
оgбрамбено рашничко оруђе (обично OKPYl.nO'i, овanнот' облика) og 
gрвеша, мешanа или коже за зашшишу og уgараца или убоgа 
(сшреле, мача, койља и gp.). 2. фиг. оgбрана, зашшиша; зашшиш
ник, зашшишница: бити HeKOMe �, � од насиља, � од ислама. 3. 
apegMei1i, OgH. geo йреgмеша у облику шшиша (1), који зашшиhу
је, заклања og нече'iа: а. geo миШра.тьеза и аршиљеријско'i оруж
ја, 'iвозgена йлоча која служи йослужиоцу као заклон og нейри
јашељских мешака, 'iранаша: топовски �. б. шшишник на обоgу 
кайе, качкеша: капа са ШТИТОМ. в. сен ило, заслон на ламйи, аба
жур. г. киш()бран; сунцобран. 4. бот. 'iрозgасша цвасш која насша
је скраћивање..м 1.nавне цвешне осовине, шако ga бочне 'ipaHe йо
лазе скоро са исшо"i нивоа, а на врху сваке og њих образује се йо 
jegaH цвеЩ шшишасша цвасш, итЬеllа. 5. ЗООЛ. зашшишна йло
ча, оклой KOg љускара и неких инсекаша; оклой KOg корњаче. 

mтитак, -тка м ge.м. и хиЙ. og шШиШ. 
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штитарка ж бот. у мн,.: uороgица зеЈЬасших gикошилеgон,их 
биљака чији су мали uешорочлан,и gвоuолн,и цвешови СКУЙЈЬен,и 
у сложен,е шшишасше цвасши Umbelliferae (у jg.: биљка из ше 
Uороgице). 

штитарац, -рца м зоол. у мн,. : uраживошиње Coccidia које жи
ве као uаразиши у цревима, бубрезима и јешри gOMahux живо
шиња и човека, og којих су н,еки узрочн,ици шешких болесши (у 
jg.: шаква UраживоШиња). 

штитаст, -а, -о који има облик шшиша, сличан, шшишу: � 
лист, � цвет, � цваст. • - жлезда анат. в. шшишн,а жлезgа (uog 
шШиШн,и). - хрскавица анат. в. Аgамовајабучица (Uоgјабучица). 
штитасте (биљне) ваши (вашице, уши) зоол. ин,секши риличари 
Coccidae из pega јеgн,акокрилаца, који живе uричвршhен,и за 
биљку, исисавајући биљн,е сокове (н,ар. ШЈЬивин,а � ваш, јабуко
ва � ваш). 

штитац, -тца м geм. og шШиШ. 

штитити, штйтйм несвр. [гл. им. штићење с] uружаши (н,еко
ме) зашшишу, аомоћ, бран,иши, зашшиhиваши; чуваши (og н,е
чеZ шшешн,оZ, н,еuовоЈЬн,оZ): � некога, � одступницу, � нечије ин
тересе, � од сунца. 8 � се а. бран,иши се, зашшиhиваши се: � се 
од напада, � се од сунца. б. уз. повр. шшишиши, зашшиhиваши 
jegNo gpyZo. 

штитић, -а и штитић, -ића м geм. и хиа. og шШиШ. 

штитни и штитни, -а, -о у изр. - жлезда анат. жлезgа са ун,у
шрашњим лучењем glandula thyroidea, смешшен,а н,а uреgњој 
сшран,и ZpKJЬaNa, која лучи хормон, широксин, NeouxogaN за раз
мен,у машерија у орZан,uзму, шшишњача, шшишасша жлезgа. 

штитник м 1. бран,ик н,а ауШомобилу. 2. заклон" шшиш за 
очи (за зашшишу og сун,ца). 3. спорт. ZYMeNU уложак који фуgба
лери н,осе ucuog чараuа како би зашшишили NoZe og уgараца аро
шивн,ичких иZрача. 4. а. н,авлака, кааак за оловку. б. илашн,ен,а 
н,авлака која се н,авлачи ареко рукава (за pag у кан,целарији, 
ypegy): � за рукав. в. uокрешн,и заклон" заслон" аараван,: � ис
пред пећи, � за снег. 

штитњача ж анат. шшишн,а жлезgа. 

штитолик, -а, -о који је н,алик н,а шшиш, сличан, шшишу: 
штитолики листови. 

штитоноша 1. м (мн. ж) ист. војн,ик који је н,осио шшиш влаgа
ра или илемиhа. 2. ж зоол. у мн,.: peg риба са хрскавичавим ске
лешом чије је шело аокривен,о КРЈЬушшима у виgу кошшан,их 
илоча или шшишова Ganoidei, Chondrostei (у jg.: шаква риба). 

штићеник, -а и штиЫ�ник, -ика м прав. а. малолешн,о ли
це које је uog н,ечијим сшарашеЈЬсшвом, зашШиШом. б. брање
н,ик, клијен,Ш. 

штићеница и штиЫ�ница ж жен,ска особа шiilиhен,ик. 

штићенички и штиЫ�нИчки, -а, -о који се ogNocu н,а шши
ћен,ике, који upuuaga шшиhен,ицима; сШараШеЈЬски. 

штићенички и штиЫ�нИчки прил. као шшиhен,ик, зашшиш
н,ички, сШараШељски. 

штићеништво с сшарашеЈЬсшво, зашШиШн,ишШво. 

штих, штша м (мн. штшови) нем. 1. аоен, у uZpu караша: из
бројати штихове. 2. н,еuријашан, укус или мирис: добити кисел
KaCT �. 3. uрелив, н,ијан,са боје. 

штихворт м нем. 1. uослеgња реч у Zовору 'iлумца uосле које 
gpyZu 'iлумац uочиње ga Zовори или чин,и н,ешшо; реч воgиља, сао
н,а, веза. 2. реч која се gефин,ише, обрађује, оgреgн,ица. 

штих-проба ж нем. ароверавање исаравн,ОСiilи, шачн,осши н,е
чеZа н,е исuишујуhи Za у целин,и NeZo н,а арескок: извршити шти
хпробу. 

штицовати, -цујем свр. и несвр. нем. н,езакон,ишо uроgаваши, 
ogN. куuоваши gевuзе ао цен,ама аовОЈЬн,ијим og зван,ичн,оZ курса. 

штицунг и штицунг м нем. н,езакон,иша Kyuoupogaja сшран,е 
валуше ао цен,ама аовОЈЬн,ијим og зван,ичн,оZ курса. 

што Ј. зам. (ген. чега, дат. чему; МН. 0) 1. уuишн,а (у уuишн,им и 
зависн,оуuишн,им речен,ицама) а. (Kag се аиiilа за uреgмеш или 
било шiilа gpyZo осим лица у фун,кцији субјекша) в. шша (1 1). -
Што то читаш? Што је било? Што радиш овде? Није знао што да 

ради. Схваташ ли ти што то значи? б. (у прил. значењу) Kaga 
се uиша за узрок или циљ oNoZa шшо се у шим речен,ицама изн,о
си: зашшо, збоZ чеZа; pagu чеZа. - Што се толико плашиш? Што 
се журите? Што не идеш већ једном?! Јасно је што данас није 
дошао. Ви сигурно знате што смо се овде окупили. 2. ogNocNa -
Kag се uоказује зависн,и ogNoc а. арема имен,ицама: који, која, 
које. - Обрисала је зној што јој се сливао низ лице. Видео сам 
вашу сестру што студира медицину. б. арема uоказн,им замен,и
цама шо, ово, он,о и сл. - Остала је (оно) што је била и у младо
сти - поштена и вредна. Донеси ми (то) што си ми обећао. Оно 
за чим сам чезнуо целог живота ми се коначно испунило. в. 
арема целом uреgикашу, ogN. uрешхоgн,ом исказу. - Вести су ја
виле да су наши победили, што смо величанствено прослави
ЛИ. Причао му је о својим догодовштинама са пута, што је он ра
до слушао. 3. NeogpeQeNa: а. н,ешшо; било шшо, ма шша, макар 
шша, ишШа. - Има ли што за ручак? Јеси ли што чуо о твоји
ма? Кад ћеш ти тако што купити? Јесам ли те ја што питао? б. 
(уз одричне глаголе) н,ишШа. - Немамо што изгубити осим го
лих живота. Не знам што лепше од ње. 11. ПРИЛ. 1. колико, како 
MNOZO. - Што је било избеглица сви су збринути. Што је нашао 
колача, све је појео. 2. (са компаративом прилога) уколико; у 
шој мери у којој . . .  - Што пре дођеш, утолико боље. Што јаче ве
тар дува, време је хладније. Што више време одмиче све ми је 
теже. 3. uореgбен,и: како, као шШо. - Он га је намучио што га 
злотвор не би намучио. Уме да увреди што нико други не уме. 
4. за количин,у: н,ешшо мало, макар мало, макар колико, иколи
ко. - Јеси ли купио што дрва? Јеси ли добио што плате? ЈII. 
везн. 1. времен,ски а. чим, Kag. - Онај час што је добио новац по
трошио га је у кафани. Тај трен што је сео да се одмори, дошао 
му је хитан позив да иде у уред. б. оШкаg. - Већ друга ноћ што 
не спавам. Има већ месец дана што је он отишао. 2. времен,ско
условн,и: gOK, ако. - Не верујем да се вратио што га не бих ви
дела. Не дај му позајмицу што ти неће вратити двоструко. 3. 
узрочн,и: јер, зашо шШо. - Волим је што је скромна и лепо вас
питана. Радила је тај посао што мора а не што га воли. 4. uopeg
бен,и: а. као, као шШо. - Умела је са децом што нико не уме. То 
је исто што и превара. б. NeZo, н,о. - Нико се више не боји рата 
што градска господа. 5. gouycNU: иако, Maga, н,ека. - Што си нео
дговоран - и то није ништа да то признаш. Што си слагао де
цу, ајде - ајде, али што и нас лажеш? 6. ексиликашивн,и: ga. -
Главно је сада што је мајка оздравила. 7. (што . . .  што) gUCjYNK
шивн,и, расшавн,и: или . . .  или, било . . .  било; н,ешШо . . .  н,ешшо, ge
лом . . .  gелом. - Било је око 100 килограма што пшенице што 
кукуруза. Народ се разбежао што у шуму што у села. Зарадио 
је 1 .000 динара што у роби што у новцу. • ако до чега дође, ако 
би до чега дошло ако goQe go шешке сишуације, go н,ечеZ н,ежеЈЬе
NoZ; ако се н,ешiilо gecu. било - било ма шiilа се gесило. бити чему 
(бити за -) биши gобар, леu и сл., биши сuособан, за шшо, имаши 
вреgн,осш, вреgеШи. - Је ли чему та девојка? знам на чему сам 
зн,ам у каквом сам йоложају , сшању; зн,ам о чему се pagu, шша 
је у UиШању. и - ја знам в. uog шша (изр.). ко је и - је (знати и сл.) 
в. uog шша (uзр.). ма - в. uog шша (uзр.). није ми ни до чега н,ишша 
ме н,е ин,шересује (збоZ болесши, шешкоZ uоложаја у коме се н,а
лазим). није ни за што н,е вреgи н,ишша, н,есuособан, је за било ка
кав аосао. у чему је ствар? шша је у сшвари, о чему се pagu? � би
ло било шша, н,ешшо, макар колико, иколико. - боље (- више, -
пре и сл.) како је н,ајБОЈЬе MoZyhe (колико се више може, како је 
н,ајаре MoZyhe и сл.): � боље урадити, � више ДQнети, � пре за
вршити посао. - год 1) све шшо; ма шша, било шШа. - Добијао 
је од родитеља што год је пожелео. 2) колико Zog. - Викао је што 
год га је грло служило. - му драго 1) било шша, ма шШа. - Јеси 
ли донео што му драго за ручак? 2) како хоће, како жели. - Не
ка ради што му драго. - (му) је ту (му) је н,е може се н,ишша изме
н,иши, uоuравиши, касн,о је за било какву измен,у сишуације, cag 
се више н,е може н,ишша учин,иШи. - немам?! - не могу?! и сл. Kag 
се изражава жаљење за н,ечим: ga ми је ga имам! ga ми је ga 
MOZy! и сл. - Што немам сто динара?! Што не могу да отпутујем 
на море?! - (но) кажу, - (но) се каже, - (но) рекли, - (но) реч и сл. ка
же се Kag се н,ешшо узZреgн,о објашњавd: као шшо се обичн,о ка
же, као шшо MNOZu Zоворе. - ти је (неко, нешто) као узречица ари 
исшицању н,ечијих, обичн,о uозиши6н,их особин,а, вреgн,осши, н,е
чије сшручн,осши, сuособн,осши и сл. - Што ти је мати! Што ти је 
човек! Што ти је вино! 

штовише ПРИЛ. в. шШавише. 
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ШТОГОД зам. 1. у lleogpeQelloM Зllаче7-ЬУ: llешшо, било шшо. -

Јеси ли штогод сазнао? АЕо штогод чујеш о њему, јави ми. 2. (у 
прил. служби) а. llешшо .мало. - Можда у томе има и штогод 
истиНе. б. збоl llечеlа, из lleKol (lleogpeQellol) разлоlа. - Да ти ни
си штогод љут на ме? 

штокавац, -3.вца м ollaj који loeopu шШокавски.м gијалек
Шо.м, llаречје.м. 

штОк3.вка ж жеllска особа шШокавац. 

штокавски, -3., -о који се og1l0CU lla шшокавце, који upuuaga 
шШокавцu.ма, својсшвеll шШокавцu.ма: штокавски говори. • -
дијалекат, - наречје лингв. llajeehu gијалекаш срйскохрвашскоl је
зика (йрешеЖ1l0 срйски) KOju.м се loeopu у Србији, Цplloj Гори, 
БОСllи и XpeцeloeUllU и веће.м gелу ХрваШске. 

штокавштина и штокавштина ж лингв . loeop шшокаваца, 
шшокавско llаречје, шшокавски gијалекаШ. 

штопати\ -3.м несвр. нем. крйиши: � чарапе, � рукав. 
штопати2, -ам свр. нем. в. шШоЙоваШи2• 

штопер м ешл. спорт. 1 . .мерач epe.мella lla сЙорШскu.м шак
.миче7-Ьи.ма: главни �. 2. оgбра.мбеllи иlрач у фуgбалу чији је 
lлавllи заgашак ga заусшавља йрошивllичке llавалllе акције 
(обиЧ1l0 цеllшархалф) (у ogpeQellu.м ШакШичкu.м ЙосШавка.ма). 

штоперица ж саш за шаЧ1l0, йрециЗ1l0 .мере7-Ье вре.меllа шра
ја7-Ьа lleKe pag7-be или йроцеса (обиЧ1l0 lla сЙорШскu.м Шак.миче7-Ьи
.ма), који се у ЙоШреб1l0.м шреllУШКУ .може заусшавиши или сша
виши у йокреш: мерити штоперицом време (брзину и сл.). 

штоповати\ -пујем несвр. нем. в.  шШоЙаШи1• 

штоповати2, -пујём свр. нем. 1. заусшавиши, с.мириШи лойшу 
у фуgбалу: � лопту. 2. заусшавиши шшойерицу pagu ШаЧ1l0l .мере-
7-Ьа epe.мella, из.мериШи шШоЙерицо.м: � време; � брзину трчања. 

штбс м (ми. штосови) нем. 1. lо.мила, хрйа llаслаlаllих сшвари, 
llаслаlа: � књига, � новина, � новчаница, � тањира. 2. фШ'. go
сешка, lel, виц; йоgвала, с.мицалица: добар �, извалити �, пра
вити штосове, смишљати штосове. 

штоф, штЬфа м (ми. штЬфови) нем. 1. eYllella или сиllшешич
ка шкаllиllа, фи1l0 CYK1l0 (обиЧ1l0 за ogehy): � за одело. 2. фШ'. а. 
lpaQa, .машеријал, йоgаци за сшвара7-Ье lleKol gела (llаУЧ1l0l или 
у.меШllичкоl): � за роман:, � приче. б. 011,0 шшо служи као Ше.ма, 
Йреg.меШ (за разlовор, gUCKYCujy): имати штофа за разговор. в. 
gap, с.мисао, сйособ1l0СШ (за lleKU йозив, заllu.ма7-Ье): имати што
фа за трговца. 

штофан, -а, -о који је og шшофа: � сукња. 
штофара ж фабрика шШофова. 

штошта, шточега (штЬчег) им. неодр. зам. (мн. 0) ЙУ1l0 шШа. -
Штошта се прича о њему. Штошта ми се не свиђа код њега. 

штрајк м (ми. -ови) ешл. орlаllизоваllа колекшивllа обусшава 
paga pagllUKa и службеllика у циљу йришиска lla йослоgавца 
или влаgу ga уgовољи 7-bиxoвu.м захШевu.ма eKOlloMcKe или йоли
шичке upupoge: � текстилних радника, � научних радника, сту
пити y �. • - глађу в. lлаg (изр.). - упозорења крашак шшрајк 
који се орlаllизује као уйозоре7-Ье llаgлеЖllи.ма ga ће gohu go 
озБUЉllијих lle.мupa ако се' захшеви шшрајкача lle иСЙУllе. 

штрајкати, -3.м несвр. рег. в. шШрајковаШи. 

штрајкач, -ача (штрајк3.ш, -аша) м ollaj који шшрајкује, уче
CllUK шШрајка. 

штрајк3.чкИ (штрајк3.шкЙ), -3., -о који се og1l0CU lla шшрај
каче (шшрајкаше), који upuuaga шШрајкачu.ма (шШрајкашu.ма): 
� одбор. ' 

штрајкбрехер м нем. ollaj који. lle йрисшаје lla шшрајк, који 
се lle йриgружује шШрајкачu.ма, llelo и gaљe обавља своје йосло
ве, gУЖ1l0сши, шШрајколо.мац. 

штрајкбрехерски, -3., -о који се og1l0CU lla шшрајкбрехере, 
који upuuaga шШрајкбрехерu.ма. 

штрајковати, -кујём несвр. биши, учесшвоваши у шшрајку, 
извоgиши шшрајк: � против владе, � глађу. 

штрајколомац, -мца м в. шШрајкбрехер. 

штрајколомачки, -3., -о који се og1l0CU lla шшрајколо.мце. 

штрамплице ж ми. нем. gуlачке lаhице за .малу gецу, 1l0BOPO
ђеllчаg. 

штрапац, -аца м итал. llauopall, за.мораll йосао (llЙР. йешаче-
7-Ье); Йре.мор. • одело (ципела и сл.) за - оgело (цийеле и сл.) за сва
KoglleellY уЙоШребу. 

штрапацирати, -3.цйрам свр. и несвр. 1. за.мориШи, за.мараШи 
llаЙОРllu.м pagoM. 2. (ис)шрошиши, (йо)хабаши, Уllишшиши, YllU
шшаваши сшвари ceaKoglleelloM, upeKoMeplloM уЙоШребо.м: � 
одело. 8 � се за.мориШи се, за.мараШи се, (ис)киgаши се, (ис)шро
ши ши се. 

штрас м нем. врсша олов1l0l сшакла, лаЖllи, вешшачки бри
лијаllШ. 

штрафта и штрафта ж нем. 1. лиllија, црша; Шрака. 2. жарг. 
шешалишше, корзо: ићи на штрафту. 

штрафтаст, -а, -о који је са лиllија.ма, йруlасш: � одело. 
штрбнути, -нём свр. в. ШШРЙllуШи. 

штрбуцнути, штрБУцн:ём свр. ge.м. Йре.ма ШШРЙllуШи. 

штребер м нем. ollaj који с.миШЈЬеllи.м llасШоја7-Ье.м и gogeo-
рава7-Ье.м жели йосшиhи усйех (у школи, служби и сл.), лакшаш, 
каријерисШа. 

штребёрка (штреберица) ж жеllска особа шШребер. 

штреберски, -3., -о који се og1l0CU lla шшребере, својсшвеll 
шШреберu.ма, лакШашки. 

штреберски ПРИЛ. lla шшреберски llачиll, као шШребер. 

штреберство с особиllа и йосшуйак шшребера, лакшашшво, 
каријериза.м. 

штрецав, -а, -о који шШреца. 

штрецаво ПРИЛ. са шШреца7-Ье.м, шШрецајуhи. 

штрецај м а. йробоg, жиlа7-Ье (og убоgа llечеl ошшроl и сл.), 
сШрецај. б. шрзај, gрхша7-Ье (og сшраха и сл.). 

штрецати, -3.м несвр. 1. (са лог. субјектом у ак.) жиlаши, йро
баgаши: � некога у грудима. 2. шрзаши се, gрхшаши (og сшра
ха и сл.): � од страха. 8 - се в. шшрецаши (2). 

штрецнути (се), -нём (се) свр. Йре.ма шшрецаши (се). 

штрикати, -3.м несвр. нем. йлесши: � џемпер, � рукавице. 
штрикаћи, -3., -ё који служи за шшрика7-Ье, йлешиhи: штри-

каће игле, � машина. 
штрикер м нем. pagllUK који pagu у раgиОllици за йлеше7-Ье, 

йлешач; ЧараЙар. 

штрикёрка (штрикерица) ж ЙЛеШuља. 

штрикерски, -3., -о који се og1l0CU lla шшрикере, шшрикерке 
и шШрика7-Ье. 

штриклирати, штрИклИрам свр. (несвр.) ОЗllачиши (означава
ши) Йосеб1l0.м црШо.м, квачицо.м (као важеhе, ваЖ1l0, заврше1l0 
и сл.): � нечије име. 

щтрингла и штрингла ж нем. свишак вУllе или gp. upeguea, 
Йовес.мо: � вуне. 

штриц узвик који се чује йри сече7-ЬУ .маказа.ма. 

штрицати, -3.м несвр. резаши, сећи .маказа.ма: � хартију. 
штрицкати; -3.м несвр. ge.м. Йре.ма шШрицаШи. 

штрк м ЗООЛ. 1. бела poga. 2. в. шШркаљ. 

штркаљ, -а и штркаљ, -кља м ЗООЛ. 1. у Mll.: иllсекши geo
крилци из Йор. Oestridae, Cuterebridae и Gasterophilidae, чије 
ларве йаразиширају у cиcapu.мa (lla кожи, у йрибору за варе7-Ье, 
јешри, 1l0cy иШg.); у jg.: иllсекш gвокрилац из ше Йороgице. • го
веђи � врсша шшркља Hypoderma bovis, чије ларве upogupy у 
ЙОШКОЖ1l0 шкиво lовечеша, 1ge узрокују БОЛllе lllojlle Keple. коњ
ски � врсша шшрка Gastrophilus equi (intestinalis), чије ларве 
живе lla слузокожи црева и желуца К07-Ьа, .мула и .маiараца, хра
llehu се крвљу и слузи. овчији � врсша шшрка Oestrus ovis, чије 
ларве живе у нозgрва.ма оваца, оgакле gocueeajy у CUllYClle . шу
UљUlle, изазивајуhи "ЙосрШа7-Ье". 

штркља 1 и mТI>кља ж шшркљасша, gylolloia жеllска особа. 
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штркља2 м gYlm-lо'iU, шшрюьасш човек; уп. штркљо. 
штркљаст, -а, -о 1. gy'iOHO'i, кракаш: � човек, � рода. 2. gy'iy

ЈЬасш, изgужен: � грана, � трава. 
штiжљати, -ам неевр. брзо расши, џиКЈЬаши; сшрчаши, сшр

шиШи . •  - се обаgаши се; фиг. мошаши се, врзмаши се. 

штркљо, -а и -е м gy'iOHO'iu, ШШРКЈЬасш човек; уп. штркља2• 
mтркнутиl, -нем и штркнути, штркнем евр. оном. шшрцну

ши; убриз'iаШи. 

штркнути се, -нем се и mтркнути се, штркнем се свр. йре-
ма шшркаши се. 

штрљак, -љка м баgРЈЬак, йаШРЈЬак, баgРЈЬица. 

mтојач, -ача м онај који шшроји gOMahe живоШиње. 

mтојачкй, -а, -о који се OgHOCU на шшројаче и шшројење: � нож. 
mтројитељ м в. шШројач. 

mтројити, -им неевр. [гл. ИМ. штројење с] јаловиши уклања
њем, оgсшрањивањем йолних семених жлезgа (у живошиња), 
шкойиши, касшрираши: - свиње, � овнове. 

штрока ж 1. вет. в. сШрока. 2. фам. нечисшоћа, ЙРЈЬавшшина 
(на шелу): скидати штроку. 

штрокав, -а, -о 1. в. сШрокав. 2. фам. замазан ЙРЈЬавшши
ном, ЙРЈЬав, нечисш; HeypegaH: - жена. 

mтропот м луйа, бука коју обично сшварају шешки мешал
ни йреgмеши, луйкарање, шанgркање: - колских точкова, - ко
ла, � воза, � трамваја. 

mтропотав, -а, -о који изазива, сшвара шшройош: - локо
мотива, штропотави точкови. 

mтропотати, -опоћем неевр. луйкараши, шанgркаши (нйр. о 
мешалним шочковима, колима и сл.). 

mтропотно ПРИЛ. са шшройошом, шШроЙоћући. 

mтрпкати, -ам несвр. йрема шшрбнуши и шШрЙнуШи. 

mтрпнути, -нем евр. ошкинуши og нече'iа мали, сишни geo; 
уп. штрбнути: - мало хлеба, - мало траве. 

mтрудла ж (ген. МН. -ли) нем. врсша колача og кисело'i шесша 
наgевено'i млевеним орасима, маком и СЛ.; йиша савијача: - с 
маком, - с јабукама. 

mтрукле ж МН. нем. врсша јела og шесша наgевено'i сиром, 
бунgевом и сл. 

mтрумпандла ж нем. йоgвезица за чараЙе. 

mтруцати (се), -ам (се) несвр. йрема шшруцнуши (се). 

mтруцнути, -нем евр. шруснуши, шруцнуши (нЙр. о шочко-
вима, колима) . •  - се gрмнуши се, шруцнуши се. 

штрцај м млаз шечносши избачен јеgанйуш: - млека. 
mтiщалица ж 1. в. шШрцаљка. 2. бот. врсша шикве ЕсЬаПiиm 

elaterium, чије семенке у млазевима излећу. 

mтiщало с ЗООЛ. op'iaH за шшрцање, йрскање KOg неких живо
шиња: - код кита, - код твора. 

mтiщаљка ж (дат. -ки; ген. МН. -КИ) а. найрава за шшрцање, 
йрскање, йрскалица; ШJltРК. б. мед. инсшруменш за убриЗ'iавање 
инјекција, инјекција. 

mтiщати и mтрцати, -ам несвр. йрема шШрцнуШи. 

mтрцкати, -ам неевр. geм. йрема шШрцаШи. 

mтрцнути, -нем евр. йЈЬуцнуши (кроз зубе); избациши млаз 
шечносши, йрснуши, брuзнуши: - пљувачку, - ракију из уста. 

mтрчати, -чйм неевр. в. сшРчаШи. 

штук м итал. смеса 'iuuca, мермерне йрашине, креча и лейка 
која се у жишком сшању лако обликује и служи за реЈЬефну ge
корацију шаваница и зиgова и у вајарсшву: плафон од штука. 

штука1 ж ЗООЛ. а. слашковоgна 'iрабеЖЈЬива риба кошшуњача· 
Esox lucius из исшоимене Йороgице. б. у мн.: йороgица риба ко
шшуњача, кошљориба Esocidae из pega мекоЙерки. 

штука2 ж нем. врсша борбено'i авиона бомбарgера за обруша
вање (који је коришћен у II свешском раШу). 

штукатёр, -ера м итал. pagHUK 'iрађевинске сшруке који изво
gu 'iuucapcKe рagове, 'iuUcap. 

mтукатёрскй, -а, -о који се OgHOCU на шшукашере: - занат. 
штукатура ж итал. 'iuucaНJe; pag у 'iuucy, 'iuucaHU раgови на 

'iрађевини (обично на шаваници собе): отисак штукатуре, - на 
таваници. 

mтула ж итал. а. йомоћна gрвена (вешшачка) Ho'ia, шШака. 
б. МН. xogYJbe, 'iu'iaљe. 

mтуласт, -а, -о који је налик на шшулу, сличан шШули. 

mTypl, штура, -о 1. неразвијен, заКРЖЈЬао; неилоgан, јалов: 
- жито, - дрво, - грање. 2. слаб, неgовОЈЬан, oCKygaH (йо јачини, 
иншензишешу и сл.): - осветљење. 3. oCKygaH, сиромашан (йо 
саgржини, у ugejaмa, gоживЈЬајима и сл.), йразан, сувойаран:
знање, - излагање, - композиција, - живот. 

штур2 м ЗООЛ. а. (обично у изр. големи -) рейаши воgоземац 
Megalobatrachus maximus из исшоимене йороgице, зgейасшо'i 
шамно'i шела, велике 'iлаве са сишним очима, који gише шкр'iа
ма и илућима. б. у мн.: йороgица рейаших воgоземаца Crypto
branchidae. 

штурак, -рка м ЗООЛ. а. (често у изр. пољски -) йойац, зрика
вац Gryllus campestris. б. у мн.: скуйина скакаваца Grylloidea 
из разреgа равнокрилци, зрикавци. 

ШТУрО и ШТУрО ПРИЛ. а. OCKygHO, сиромашно (у йо'iлеgу cagp
жаја); у најкраћим цршама: - казана прича, - испричати, - са
општити. б. слабо, OCKygHO (у йо'iлеgу иншеl-lЗишеша): - светле
ти, - грејати. 

штурост, -ости ж особина и сшање oHo'ia шшо је шшуро, OCKyg
носш: - знања. 

mтуцавица ж мед. на'iли нехошични риШмички 'iрчевиши шр
заји мишића gијафра"i.ме, йраћени звучним учесшаним ексйло
зивним уgисајима вазgуха, услеg наgражаја gијафра"i.ме, singul
tus: напад штуцавице. 

mтуцатиl, -ам неевр. нем. в. шШуцоваШи. 

mтуцати2, -ам неевр. 1. имаши Hauag шШуцавице. 2. (обично 
шаљ.) учесшано чиниши неке йокреше: - протезом. • штуца ми 
се разг. йомиње ме неко у оgсусшву йа зашо шШуцам. 

mтуцкати (се), -ам (се) неевр. у geм. значењу: шШуцаШи. 

mтуцнути, -нем евр. изненаgа 'iласно јеgанйуш уgахнуши ва
зgух йри шШуцању. 

mтуцовати, -цујем евр. и неевр. нем. йошкрес(ив)аши, uog
рез(ив)аши, йоgшиш(ив)аши (браgу, бркове): штуцовани брко
ви, штуцована брада. 

mтУчица ж geм. og шШука1• 

mтУчјй (шту.чијИ), -а, -е који се OgHOCU на шшуке, који йоши
че og шшуке: - млађ . 

шћавет м итал. 1. црквена KНJu'ia, лекционар на HapogHoM ча
кавско-икавском 'iовору (йисан лаШиницом). 2. хрвашски Hapog
ни језик чакавско'i gијалекша и икавскот, 'iовора на коме су йиса
не црквене KНJu'ie gOK црква није забранила ње'iову уйошребу 
1 754. 'iogUHe. 

mћап узвик којим се означава изненаgно 'iраБЈЬење нече'iа 
или за йоgражавање звука йри халаЙЈЬивом 'iушању хране, ћаЙ. 

mћапити, -им евр. 1. з'iрабиши, шчейаши, ћайиши: - руку. 
2. разг. кришом и на брзину узеши нешшо шуђе, украсши, guhu, 
зgийиши, смошаши: - новчаник. 

mћердати, -ам евр. разг. расийнички, улуgо йошрошиши, йро
ћерgаши, сйискаши, сшраћиши: - имање. 

mћукати, -ам евр. ћукајући, намамиши и скуйиши, свабиши 
(живину): - КОКОШИ. 

mћућорити се, шћућорйм се евр. в. шћућуриши се. 

mћућуривати се, -шћућурујем се несвр. йрема шћућури
ши се. 

mћућурити се, mћућуРИм се евр. савиши се, скуйиши се, зiр
чиши се (og хлаgноће, сшраха и сл.); йрибиши се, йривиши се (уз 
HeKo'ia, уз нешшо): - у углу, - уз мајку, - уз зид. 
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mћуmкати се, -ам се евр. скуuиши се у велико.м броју на jeg
но.м .месШу, нашрuаши се, збиши се. 

mуба ж gу'iачак каuуш uосшављен крзно.м. 

mубара ж крзнена кааа, обично у 'iорње.м gелу шиљаша: но-
сити mубару. 

mубараст, -а, -о сличан шубари: � грм. 
mубараm, -аша м онај који носи шубару. 

mубаретина ж ayiJl.t. u аеј. og шубара. 

mубарица ж ge.м. og шубара. 

mубер м нем. ошвор на uрозору који се зашвара ао.мицање.м 
gacKe (у банка.ма, Uошi1lа.ма и сл.). 

шуга ж (дат. mУги) пере. 1. заразна кожна болесш upaheHa ве
ликим сврабо.м, коју изазива uаразиш шу'iарац, scabies. 2. фиг. 
пеј. gocagHa особа, наuасш; беgник. 3. врсша gечије u'ipe у којој 
jegaH og и'iрача шрчи ga би gogupyjyhu gpy'io'i и'iрача руко.м аре
нео на ње'iа "шу'iу" извикујуhи "шу'iа". 

шугав, -а, -о 1. који болује og шу'iе, заражен шу'iо.м: � пас, � 
овца, � дете. 2. фиг. пеј. а. беgан, јаgан, кукаван; безвреgан: � жи
вот, � зарада. б. који gOHOCU невољу, неuријашносши, неарија
шан, нез'iоgан. - Шугава ствар! • - овца в. овца (изр.). 

шугавац, -авца м 1. онај који има шу'iу, шу'iав човек. 2. фиг. 
пеј. беgник, jagHUK; рђав, uрезрен човек, неваљалац, ниШков. 3. 
ЗООЛ. в. шу'iарац. 

mугавица ж 1. шу'iава женска особа. 2. фиг. пеј. беgница, jag-
ница; неваљалица, ниШковка. 

шугавко м в. шу'iавац (1). 
шугаво ПРИЛ. разг. беgно, jagHo: � се провести. 
шугавост, -ости ж сшање и особина oHo'ia којије шу'iав, зара

женосш шу'iо.м. 

шугарац, -рца м ЗООЛ. uаразиш Sarcoptes scabiei из pega аре
'i.љeвa ('iриња), који изазива шу'iу. 

mугати, -ам неевр. uреносиши шу'iу на HeKo'ia, заражаваши 
шу'iо.м. _ � се gобијаши шу'iу, оболеваши og шу'iе. 

шуко, -оа м нем. ел. uосебан шиu зиgно'i елекшрично'i ушика
ча са узе.мљење.м који о.мо'iуhава укључивање елекшричних ааа
раша који шроше веhе количине елекшричне eHep'iuje. 

шуко-нем. арви geo uолусложеница који означава ga је у не
кој ушичној наарави uреgвиђено узе.мљење (pagu зашшише og 
gOgupHO'i нааона): ШУКО-УТИRач, шуко-штекер. 

шукун- тур . в. ЧУКУН-. 
шуљ м в. шуљеви. 

шуљав, -а, -о захваhен шуљевима, аун шуљева. 

mуљати се, шуљам се неевр. в. шуњаши се. 

mуљеви м МН. (ретко у јд. шуљ) мед. в. xe.мopougu. 

шум м (мн. mУмови (mУмови» неоgређени звук који насшаје 
неuравuлним ШреUерење.м звучних шаласа различише gужине 
и uосшојаносши (изазван-разни.м UрирОgним аојава.ма, pagoM 
разних наарава и сл.): � таласа, � лиmћа, � мотора. 

шума ж 1. биљна зајеgница на веhе.м шерену у којој uреовла
ђује gрвеhе, .мношШво gрвеhа на веhе.м шерену; зе.мљишШе обра� 
сло gрвеhе.м: xpaCTOBa �, четинарска �, листопадна �. 2. фиг. ве

. лика, неuре'iлеgна .маса, .мношШво: � глава, � материјала, � до
кумената. • још је зец у шуми в. uog зец. 

mума(н)гелё УЗВ. шаљ. бежи, шрчи, шрк (у шу.му). 

Шумадија ж среgишња брежуљкасша обласш Србије, из.ме
ђу Саве, Дунава, Колубаре, 3auagHe и Велике Мораве. 

шумадијски, -а, -о који се OgHOCU на Шу.маgију и Шу.маgин
це, који upuuaga Шу.маgији и Шу.маgинцима: mумадијске цла
нине, � ношња, � коло. 

Шумадинац, -нца м човек из Шу.маgије, жишељ Шу.маgије. 

Шумадинка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) 1. жена из Шу.маgије, 
жишељка Шу.маgије.. 2. (mумадинка) а. шу.маgијска ракија. б. 
аас.мина свиња Uорекло.м из Шу.маgије. 

mумадински, -а, -о в. шу.маgијски. 

шуман, -мна, -о 1. а. који шу.ми, шу.мори, шушшав: � бреза, 
� оморика, myмнa крила. б. који се Kpehe, шече са шу.мо.м: � ре
ка, mумни поток, mумни таласи. 2. вео.ма 'iласан, бучан, шре
шшав: � мотор, � маmина, � коло. 

шумар м (вок -е и -у, инетр. -ом И -ем) 1. а. онај који се сшара 
о шу.ми, чувар шу.ме, лу'iар. б. разг. сшуgенш шу.марско'i факулше
ша; сшручњак за шу.марсШво. 2. в. шу.мац. 

шумарак, -рка м (ген. ми. mYмapaKa) .мала, обично ниска шу
.ма; .млаgа 'iусша шу.ма, чесШар. 

mумаревица ж шу.марева жена, шу.марка. 

mумарија ж 1. усшанова, uреgузеhе за сшарање о шу.ма.ма: 
управа mумарије. 2. шу.марска служба. 

mумарина ж uорез, шакса која се илаhа за коришhење шу.ме. 

mумарица ж в. шу.марка. 

mумарица ж 1. в. шу.марак. 2. бот. pog зељасших биљака Anе
топе из ф. жабљака (Ranunculaceae), са снажним uogaHKoM, 
који расше ао шу.ма.ма и шу.марци.ма; назив за uojegUHe врсше 
шо'iа poga: А. nemorosa, А. hepatica, А. trifolia, А. ranunculoides, 
А. hortensis, А. pulsatilla. 3. бот . .млаg кељ који се још није увио 
у 'iлавицу; врсша кеља који се не увија у 'iлавицу. 

шумарка ж 1. шу.марева жена. 2. жена шу.мар. 

mумарски, -а, -о који се gOHOCU на шу.маре и шу.марсшво: � 
факултет, � институт, � радник. 

шумарство е а. uривреgна 'ipaHa која се бави 'iајење.м и иско
ришhавање.м шу.ма. б. наука о 'iајењу шу.ма: студирати шумар
СТВО. 

шумац, -мца м онај који је ошишао у шу.му ga оgаillле рашу
је uрошив неuријашеља, uаршизан; 'iерuлац. 

mуметина ж ayiJl.t. и аеј. og шу.ма. 

mумёћи, -а, -ё у изр. - таблета шаблеша која се расшвара у 
воgи uроизвоgеhи шу.м. 

mумити (шУмети јек. mУмјети), -мйм неевр. сшвараши, оgава
ши шу.м; крешаши се са шу.мо.м, шушшаши, шу.мориШи; бруја
ши, хучаши (нар. о лишhу, реци, вешру иШg.). 

mумица ж geM. og шу.ма; .мала, .млаgа шу.ма. 

mумник м ЛИНГВ. шу.мни, безвучни 'iлас. 

шумно ПРИЛ. са шу.мо.м, шу.меhи; 'iласно, бучно: � пролетети, 
� уздахнути, � се огласити. 

mумовит1, -а, -о бо'iаш шу.мо.м, обрасшао шу.мо.м: � крај (пре
део), � брдо. 

mумовит2, -а, -о шу.ман, бучан: � поток. 
шумовитост, -ости ж особина и сшање uреgела који је шу.мо

виш, обраслосш шу.мо.м. 

mумокрадица м и ж (ми. ж) онај који бесuравно сече и кори
сши шу.му. 

тумор и тумор м оном. шу.м који сшвара крешање лишhа 
на вешру, воgени шок и сл.; брујање, жа'iор, 'ipaja: � лиmћа, � 
таласа; � гласова. 

шуморав, -а, -о и шуморан, -рна, -о који шу.мори, аун шу.мо
ра; хучан, бучан,: � лиmће, � река. 

mуморити, -йм неевр. [гл. им. шуморёње е] сшвараши шу
.мор, шу.миши, шушшаши; брујаши (нар. о лишhу, gрвеhу, 'iла
сови.ма иШg.). 

mумски, -а, -0 1. који се OgHOCU на шу.му. а. који живи, расше 
у шу.ми, који се налази у шу.ми и сл.: � дрвеће, � воће, � птица, 
� mтеточина, � пут. б. који је у вези са 'iајење.м и коришhење.м 
шу.ма: � газдинство, � предузеће. 2. као сасшавни geo неких бо
шаничких u зоолошких назива: � чеmњак, � мит, � голаћ. 

шунд м (ми. 0) нем. 1. безвреgна, неквалишешна роба, c.мehe. 2. 
у.мешнички безвреgно и у васUиШно.м uо'iлеgу шшешно шшиво 
(књи'iе, часоuitси и сл.) којим се насшоји uосшиhи ко.мерцијални 
усаех uоguлазеhu лоше.м укусу uублике; уоuшше gело, ogH. gела 
без у.мешничке и васuишне вреgносши; уп. КИЧ: издавати �, чи-
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тати �. • mунд-литература лишерашура, KНJule без умешничке, 
лишерарне вреgносШи. 

шунка ж (дат. -ки; ген. ми. -кй) нем. свињски буш, обично усо
љен, HaguмљeH и осушен; јело og шако apuapeмљeHol меса: зад
њa �, сушити шунку, јести шунку. 

mУнкарица ж кобасица нagевена самлевеним месом og шунке. 

шункаст, -а, -о сличан шунки: � подваљак. 
шункаш, -аша м йасмина свиње og које се gобија gобра, ква

лишешна шунка; млаgа свиња og које се gобија gобра шунка: за
клати шункаша. 

mункаmче, -ета с йрасе шункаш. 

mункица и mунчица ж geM. og шунка. 

шуњ м врсша морске рибе хрскавичњаве Trygon pastinaca, 
жуШуља. 

шуњаво прил. шуњајући се, apUKpagajyhu се шихо, кришом: 
� прићи. 

mуњати, -ам несвр. хоgаши, ићи шамо-амо шрФајући за не
чим, исйишујући, шражећи нешшо, брижљиво йрешраживаши 
(нешшо), цуњаши, њушкаши: � по угловима, � по орману. 

mуњати се, шУњам се несвр. йолако и шихо, ойрезно се кре
шаши, ићи йрема некоме, нечему, йрикраgаши се: � око куће. 
2. бесциљно ићи, луњаши, шумараши, базаши: � по дворишту. 

mуњкати, -ам несвр. оном. в. шушкаши (1б). 

mупа и mупа ж нем. йримишивна, обично мања йомоћна 
зlраgа og gacaKa за смешшај gрва, YlJba, алашки и gp. 

mупак, -пка м вулг. ошвор на крају gебелОl црева, чмар. 

mупаљ, -пља, -е 1. а. који није ничим исйуњен, чија је уну
шрашњосш йразна: � ваљак, � цев, � пањ, � дрво, � опека. б. ко-
ји има руйу, ошвор, йробушен: � лонац, � новчић. в. изgубљен у 
облику цеви, цевасш: � клада. г. који у љусци има сасушену, 
ошшећену језlРу, шшур: � орах, � лешник. 2. фиг. а. који је сла
бе йамеши, fлуй, оlраничен: � глава. б. бесаgржајан, йразан, 
шшур: � знање, � образовање г. безизражајан, шуй; беживо
шан, мршав: � поглед; � глас. • претакати (пресипати и сл.) из шу
пљег у празно в. aog Йразан. 

mупица и mупица ж geм. og шуЙа. 

mупље и mупље прил. а. шуйо, мукло: � одзвањати. б. без
изражајно, шуйо, йразно: � гледати. 

mупљика ж а. руйица у везу, йлешиву и сл. б. ми. руйичасш 
вез, йошйлеш, руйичасша чийка и сл. в. мала шуйљина, руйица 
уойшше: хлеб са шупљикама. 

mупљикав, -а, -о йун шуйљика; извеgен, урађен са шуйљика
ма: � хлеб, � сир, � кречњак; � мрежа, � чипка. 

mупљикавац, -авца м зоол. врсша корала (са шуйљикама у 
зиgовима aojegUHUx Йолийа). 

mупљикаво прил. са шуйљикама, руйицама, руйичасшо: � 
оплетена крагна. 

mупљикавост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је шуйљи
каво: � кречњака, � сира. 

mупљикара ж зоол. у мн.: peg морских йраживошиња корено
ножаца Foraminifera, које имају кречњачке љушшуре с бројним 
руйицама из којих излазе лажне ножице, креgњаци, форами
нифере (у jg.: шаква ЙраживоШиња). 

mупљикаст, -а, -о в. шуЙЉикав. 

mупљикати, -ам несвр. йравиши шуйљике, руйице на нече
му, бушиши: � дрво . •  � се исйуњаваши се шуйљикама, 
gобијаши шуйљике, йосшајаши шуйљикав, руйичаши се (нЙр. о 
кречњаку, сиру, косшима иШg.). 

mупљина ж 1. а. шуйаљ, йразан йросшор у чврсшом шелу, 
йреgмешу, руйа; йукошина: � у дрвету, � цеви, � димњака � у 
кречњаку. б. анат. йразан шелесни йросшор у коме су смешшени 
оgређени oplaHU; йразан, ошворен geo шела, gyaљa: гpyднa �, тр- . 
бymна �, очна �, HOCHa �. 2. фиг. неgосшашак, мањкавосш у йо
знавању нечеlа; оно шшо није обухваћено исказом, нейознаша 
или йрећушана чињеница; неgосшашак gоказа за неку шврgњу: 
шупљине у знању, шупљине у оптужници, шупљине у одбра
ни. б. умна, иншелекшуална орlаниченосш: � нечијег ума. 

mупљиница ж geM. og шуЙЉина. 

mупљити, шУ'пљйм несвр. [гл. им. шУпљёње с] йравиши шу
йљину, шуйљине у нечему, бушиши, йробијаши: � дно суда, � лим. 

mупљоглав, -а, -о који је оlраничене, слабе йамеши, умно 
оlраничен, йразноfJlав, fлуй: � човек. 

mупљоглавац, -авца м шуйљоlлав човек; йразноlлавац, 
lлуЙак. 

mупљорог, -а, -о који има шуйље роlове: � шупљороги пре
живари. 

mупљорожац, -рошца м зоол. у мн. : йороgица йреживара 
йарнойрсшаша (Cavicornia, Bovidae), који имају шуйље рожна
ше роlове, шуйљороlи йреживари (у jg.: шакав Йреживар). 

mупљост, -ости ж сшање и особина oHola шшо је шуЙље. 

mупљотина ж шуйљина, руйа; ЙукоШина. 

mупчић м вулг. geм. og шуЙак. 

mупчина ж вулг. ayz.м. и Йеј. og шуЙак. 

шура, -ё м в. шурак. 

шурак, -ака м женин, cyapylUH браШ. 

mурачић м geм. и хиЙ. og шурак. 

mурити, -йм несвр. [гл. им. шУРёње с] йоливајући врелом во
gOM скиgаши чекиње са заклане свиње или йерје са заклане жи
вине: � свињу, � прасе, � кокош . •  � се осећаши болни нagражај 
коже, OgH. слузокоже на усшима срчући врелу шечносш: � се 
врућим млеком. 

шурјак(-) в. шурак(-). 

шурњаја ж шуракова жена. 

mуровати, щурујём несвр. шајно се gоlовараши и раgиши с 
неким (обично нешшо лоше или забрањено): � с шефом. 

шуру-муру узвик за означавање йомешње изазване сШрахом. 

шустер и шустер м нем. 1. занаiйлија који йрави обућу, обу
ћар. 2. фиг. раз'i. несЙреШан, несйособан човек, щейрiйља; незна-
лица, лаик. 3. врсша каршашке ulpe: играти шустера. 

шустермат и шустермат м нем. шах. маш-йозиција у йрвим 
йошезима ulpe. 

mустерски и mустерски, -а, -о 1. који се OgHOCU на шусше
ре, који apuaaga шусшерима, обућарски: � занат, � алат. 2. фиг. 

незналачки, лаички: � дело. 
mустерски и mустерски прил. као шусшер (2), незналачки, 

лаички: � урадити нешто. 
шут!, шУга м (инстр. шУгом, ми. шУгови И шУгеви) енгл. спорт. 

уgарац, замах, хишац лойшом (у фуgбалу, рукомешу, кошарци, 
вашерйолу и сл.): ниски �, дати гол јаким шутом. 

шут2 м нем. изломљен, изgробљен и неуйошребљив ошйаgни 
машеријал og йорушене зlраgе и сл., крш, лом: малтерни �, � од 
цигла, уклонити �

. 

шут3, -а, -о 1. којије без роlова: � овца, � коза, � говече. 2. а. 
коме је скраћен или оgсшрањен неки geo шела, кус, крњ: учини
ти некога шутим. б. фиг. лишен среgсшава за борбу, несйособан 
за борбу. 3. којије без веlешације, оlолео, lo; нейошумљен: � пре
део, � крај . • - с рогатим (не може, не може се бости и сл.) слаб, не
моћан не може изаћи на крај с моћником. 

mУт узв. в. ћуШ. 

mУта ж в.  шуШ2• 

шутав, -а, -о и шутаст, -а, -о 8. шуШ3• 

mутати, -ам несвр. в. шуШираШи. 

шутер м нем. спорт. иlрач који gобро шуШира. 

mУтети јек. mутјети, -тйм (ретко ек.)несвр. [гл. им. шућёње с] 
в. ћуШаШи. 

шутећке и шУтећке, mутећки и mУтећки прил. в. ћуШке. 

mутИ:рати, шУтйрам свр. и несвр. уgарцем оgбаци(ва)ши, уйу
шиши, уйућиваши лойшу у оgређеном смеру; (ош)ћушкаши, 
(оg)lураши (нешшо) HoloM: � лопту, � десном ногом, � камен. 
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mутјети в.  шуШеШи. 

mуткати, -ам несвр. оЙо.мињаШи, уйозораваши HeKola ga hy
ши, уhуШн:иваШи. 

шуткац узвин: н:ојим се нен:о.ме зайовеgа ga уhуши, hушн:ац, 
hуШ. 

щутке и шутке прил. в. hуШн:е. 

шутљ- в. hУiй.rь-. 

mутнути, -нем свр. јеgним уgарце.м оgбациши лойшу; ygapu-
ши, hушиши HOlOM: � лопту, � десном ногом, � капу. 

шутња ж в. hуШња. 

шутоња м шуш, шушасш во. 

шућ ПРИЛ. у изр. шућ-мућ 1) сйлешн:ареhи, aeiй.rьajyhu (шуш
Kajyhu и MyhKajyhu): радити нешто све �. 2) - па пролиј н:аже се 
Kag нен:о нешшо Йeiй.rьa, йон:ушава нешшо ураgиши, а у сшвари 
све је шо безвреgно и бесмислено, не.ма og ШОlа нишша; 'iлуйо
сши, бесмислице. - То што ви причате, то је шућ-мућ па пролиј. 

шућмураст, -а, -о 1. н:оји је неоgређене боје, сивн:асш, йейе
ЈЬасш: � длака, � боја. 2. неоgређен, нејасан, заlонешан: бити не
како �. 

шуца м (мн. ж) хиЙ. и ир. og шусшер. 

шуцкор м нем. ист. а. нереlуларна .милиција, фор.мирана og 
goMahel ЈЬуgсшва, н:оју су у Босни и Херцеlовини увеле аусшроу
lapcKe он:уйационе власШи. б. apuaagHUX: ше .милиције. 

шуша ж 1. брав или lовече без роlова. 2. пеј. несйособна, без
вреgна особа; особа без ин:ан:вОl у'iлеgа, нишШарија. • свака - сва
н:о (у неlаШивно.м смислу). 

шушав, -а, -о в. шуШ. 

тушак, шушка м оном . .мали шу.м, шушањ; шу.м уойшше: � 

свиле, � сена. 
шушањ, шY'mња м (инстр. шуmњем) оном. 1. неоgређени, неја

сни слаби шу.мови, шушшање: � лиmћа, � сламе. 2. ойало суво 
лишhе (н:оје шушши aog Hola.мa). 

шушаст, -а, -о в. шуШ. 

mуmица ж geM. og шуша. 

шушка ж 1. шушањ, шушшање: � свиле. 2. МН. а. суво лишhе 
са Н:УН:УРУЗНОl н:лийа, н:о.мушина: кукурузне myшке. б. ошйаци 
gрвеша йри шесшерењу, peHgucaНJY, 'iлачању, иверје; СШРУlоши
на, йилошина: ложити пуmке. 

шушкав, -а, -о н:оји шушн:а: � лишће, � свила. 
шушкавац, -авца м 1. лан: н:ишни Оlршач og шушн:аве нейро

.мочиве синшешичн:е .маШерије: обући �. 2. вет. ан:ушно заразно 
оБОЈЬење lовеgа gangrena emphysematosa, Kog KOla се јавЈЬају 
йошн:ожни и .међу.мишиhни безболни ошоци, н:оји aog оЙиЙо.м 
йуцн:ешају и шушШе. 3. бот. pog зељасших йолуйаразишсн:их би
ЈЬан:а Rhinanthus из ф. ланилисша (Scrophulariaceae), са жу
шим цвешовима, звечан:; назив за aojegUHe врсше ШОlа poga (R. 
major, R. minor). 

шушкаво прил. шушн:ајуhи, шушшеhи; ШУШЈЬешајуhи, шу-
шљешаво: � се лелујати; � говорити. 

mуmкало с и м (ми. с) особа н:оја шушн:а у lO в ору . 

mуmкарати, -ам несвр. оном. в, шушн:аШи. 

mуmкати, -ам несвр. оном. 1. а. сшвараши, оgаваши слаб и не
јасан, неоgређен шу.м, шу.миши, шушшаши (нйр. о лишhу, lpaНJY, 
харшији и сл.). б. нейравилно, нејасно, шушн:аво UЗlовараши зуб
не су'iласнин:е, врсн:аши, шушн:ешаши: � у говору. 2. фиг. н:ришо.м 
йреносиши 'iласове, шихо нен:о.ме lовориши, шайушаши; lоворн:а
ши, зуцн:аШи. - Шymка се да ће бити рата. 3. раgиши сишне йо
слове, йословаши нешшо, йрчн:аши, чейрн:аши, Йеiй.rьаШи: � не
што око ручка. 

шушкетав, -а, -о н:оји шушн:еша, шушшав: � свила, � лишће. 
mуmкетати, -ам и mуmкетати, mYmкeTaM несвр. OHOћI. /ј. шу

шн:аши (1). ' 

шушкор м оном. в. шушањ. 

mуmкорити, -йм несвр. оном. [гл. им. шУшкорење с] у ge.м. зна
чењу: шушн:аши; шихо шушн:аШи. 

mуmнути, -нем свр. 1. йроизвесши, оgаши н:рашан:, слаб неја
сан шу.м; йон:ренуши се са шу.мо.м (нЙр. о лишhу, сла.ми и сл.). 2. 
шайнуши; йовеРЈЬиво, шајно исйричаши, саоЙшШиШи. 

шушњав, -а, -о шушшав, шушн:ав. 

шушњава ж оном. шушшање, шушањ. 

шушњар, -ара м 1. нисн:о lУСШО жбуње, шийражје, шиБЈЬан:; 
шин:ара. 2. ойало суво лишhе, шушањ. 

шушњат, -а, -о на н:о.ме има gосша лишhа, лиснаш: � грана. 
шушње с зб. (мн. 0) в. шушањ (2). 
шуштав, -а, -о н:оји шушши: � свила. 
шуштавац, -авца м 1. ЛИНГВ. шушшав сшрујни су'iласнин:, су

'iласнин: йри чијој се аршин:улацији чује шушшав шу.м. 2. вет. в.  
шушн:авац (2). 

шуштаво ПРИЛ. са шу.мо.м, шушшеhи: � се лелујати. 
шуштавост, -ости ж особина и сшање oHola шшо је шушШаво. 

шуштај м слаб н:рашан: шу.м, шушањ. 

шуштањ м в. шушањ. 

mуmтати, -тйм несвр. оном. сшвараши, оgаваши слаб шу.м, йо
н:решаши се са шу.мо.м, шушн:аши (нЙр. о лишhу, свили иШg.); 
н:решаши се са шу.мо.м, шу.миШи. 

шу-шу оном. узвин: за йоgражавање шаЙуШања. 

шушумента и mуmумига ж (м) (мн. ж) су.мануша, луgа осо
ба, луgа; шашавн:о, шашавица. 

шушур, -ура м слаб шу.м, шушањ. 

mуmурити се, шYmурйм се несвр. [гл. им. шушуРење с] в. ше
йуриши се. 

mчврснути, -нем свр. 1. учиниши чврсШи.м, сшврgнуши: � 
блато, � житку масу. 2. в. шчврснуши се. _ - се 1. йосшаши 
чврсш, сшврgнуши се (о жишн:ој .маси, нЙр. о luaCY, .малШеру и 
сл.). 2. фиг. йосшашијан:, ошйоран, uзgРЖЈЬив, очврснуши, ојача
ши: � се у борби, � се на хладноћи. 

mчврснуће с йрелазан: у чврсшо сШање. 

mчврстити (се), шчврстйм (се) свр. в. шчврснуши (се). 

mчврmњавати (се), -ршњавам (се) и mчврmњивати (се), 
-ршњујем (се) несвр. Йре.ма шчврснуши (се). 

mчврmћавати (се), -ршћавам (се) и mчврmћивати (се), -
ршћујем (се) несвр. Йре.ма шчврсшиши (се) . 

mчекати, -ам свр. сачен:аши; gочен:аШи. _ - се уз. повр. сачен:а
ши jegHo gpylO. 

mчекивати (се), ШЧЕшујем (се) несвр. Йре.ма шчен:аши (се). 

mчепати, -ам свр. а. брзим Йон:реШо.м изненаgа снажно ухва
шиши и сшеlнуши (обично рун:о.м); хишро узеши, Зlрабиши, gоче
йаши: � некога за врат, - за раме, - за руку; - јабуку, - лопту. б. 
фиг. (некога) обузеши, сйойасши (о јан:ој жељи, йошреби и сл.). _ 
- се уз. повр. чврсшо Зlрабиши, gочейаши jegaH gpYlola: - за косе. 

mчеткати, -ам свр. ун:лониши чеШн:о.м шруње, йрашину и сл. 
с нечеlа; очисшиши чеШн:о.м, ишчешн:аши: - длаке, - прашину. 

mчеmљавати, шчешљавам несвр. Йре.ма шчешљаШи. 

mчеmљати, -ам и шчешљам свр. 1. сн:инуши, ун:лониши (не
щшо) чешљајуhи: � перје из косе. 2. чешљајуhи Йре.ма gоле на
.месШиШи, сн:уйиши (косу): - косу. 

mчи, шчија м рус. чорба og н:уйуса или gpYlOl йоврhа; уп. 
боршч. 

mчистити, -йм свр. чисшеhи ун:лониши, оgсшраниши с нече
la (нечисшоhу, .мрве и gp.), очисшиши: - мрве са стола. 

mчитаваrи, шчИтавам несвр. йолан:о чишqши не Kugajyhu ре
чи на СЛОlове или 'iласове (у йочешничн:ом, ч:ишању). 

mчиmћавати, пiчишћавам несвр. Йре.ма шчисШиШи. 
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